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 چکیده
 ۀحیط 5د که در داوران لیگ برتر فوتبال کشور بو مشکالت بررسی ،این پژوهشاز هدف 

توصیفی بوده و  ،اقتصادی، امنیتی، فرهنگی، آموزشی و اجتماعی صورت گرفت. این پژوهش

داوران لیگ برتر فوتبال ۀ آماری این پژوهش را کلی ۀ. جامعه استشکل میدانی اجرا شد به

ی نتایج آمار استنباطی نشان داد که بین شغل اصل. بودنفر  41ها تشکیل دادند که تعداد آن

های داری وجود ندارد. آزموناو مشکالت آنان تفاوت معن ها داوران و مدرک تحصیلی آن

ها در لیگ حضور آنۀ ای بین سن داوارن و سابقرابطه ،کلی طور سنجی نشان دادند که بهرابطه

حضور داوران در لیگ برتر با  ۀسابق ۀمورد رابط اما در ؛ندارد دها وجوبرتر با مشکالت آن

بودن نتایج این  سو وجود دارد. با عنایت به هم ردااای مثبت و معنرابطه ،فرهنگی مشکالت

در چهار  ،توان گفت که داوران لیگ برتر فوتبالمی داخلی و خارجی پژوهش با چند پژوهش

 ،مورد مشکالت اجتماعی مشکالتی جدی دارند و در آموزشی و اقتصادی امنیتی، فرهنگیبعد 

ترین عوامل برگزاری عنوان یکی از مهم ت شد. با رفع مشکالت داوران بهبسیار کمی یاف موارد

-توان شاهد برگزاری بهتر مسابقات لیگ برتر فوتبال باشیم. این پژوهش میمی مسابقات،

 تواند اطالعات ارزشمندی را برای مسئوالن فدراسیون و دپارتمان داوری فراهم نماید.

 برتر فوتبال، داور فوتبال، ایرانمشکالت داوران، لیگ  واژگان کلیدی:

 Email: zarifmoein@yahoo.com *نویسنده مسئول                                             
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 مقدمه
رود. شمار می های ورزشی دنیا بهترین رشتهیکی از محبوب فوتبال ،در شرایط تجاری امروز

ها بیش ز آن فوتبال است. این ورزش در رسانهقوانین و مقررات تجاری ا ۀترین مجموعگسترده

ترین و جذاب ،شک بدونو  های ورزشی مورد بحث و ارزیابی قرار گرفته استاز سایر رشته

شوند. حتی فوتبال می ۀمدت شیفت در اندک پرطرفدارترین ورزش دنیا است. بیشتر مردم جهان

زند. اکثر جوانان و آن را با پا می دود وبیند، به طرفش میکودک خردسال همین که توپ را می

آورند و یا به این بازی روی می برای گذراندن اوقات فراغت خود ،مند به فوتبالبزرگساالن عالقه

شوند. فوتبال جدا از بازی میاین های ورزشی تماشاگر در تلویزیون و میدان ،دیگران همانند

-اران، مربیان، داوران، هواداران و سهامچون ورزشک از عناصر مهمی ،ساختارهای مدیریتی خود

المللی فوتبال فدراسیون فوتبال در فدراسیون بین 202 ،اکنونداران تشکیل شده است. هم

گیرد. می بر میلیون عضو فعال زن و مرد را در 220حدود  ،مجموع که در عضو هستند 1)فیفا(

میلیون تیم  2هزار باشگاه با  000ی مسابقات را برا ،میلیون داور در جهان 3/1 ،طبق آمار فیفا

از نظر  (.1331، قراخانلو، مبهوت مقدم، صادق پور، کنند )میردارعضو آن در هفته قضاوت می

ای که به وی ابالغ شده است اختیار داور شخصی است که برای اجرای قوانین در مسابقه ،فیفا

همیشه با  ،های ورزشیمام رشتهداوری در ت ۀ(. حرف2003داوری فیفا،  ۀنام تام دارد )اساس

داوری بسیار  ۀرسد داوطلبان ورود به حرفنظر می اضطراب و استرس همراه بوده است و اغلب به

ندرت به  منفی بوده و به ،کم باشند. تقریباً همیشه تعبیر و تفسیر مربیان و بازیکنان از داوری

اند، حداقل ه در مسابقات برنده نشدهکنند. بازیکنان و مربیانی ککیفیت مطلوب داوری اشاره می

سه نقش متفاوت  ،های ورزشیاند. داوران در رشتهبخشی از باخت خود را به داوری نسبت داده

آمده  وجود صدد حل تنش به شوند و درها و گفتگوها میعنوان میانجی، درگیر بحث ( به1دارند: 

عنوان  ( به2 ،ای را با هم دارنداسازگارانهآیند که اغلب تمایالت نمی بین دو فرد یا دو گروه بر

عنوان مدیر، مسئولیت را  ( به3 و دنبال دارد کارگیری قوانین و اتخاذ تصمیماتی را به هکه ب قاضی

های که میدان آنجا ند. ازنکد و تمامی عوامل درگیر در بازی را مدیریت مینگیرعهده می به

 ؛(2001، 2د )وینبرگنکنات و عواطف ایجاد میورزشی همواره فرصتی را برای ابراز احساس

توانند باعث زیرا با هر تصمیم اشتباه می ؛باشدداوران در زمین مسابقه بسیار دشوار می ۀوظیف

پرخاشگری را فراهم نمایند )احمدی و  ۀابراز احساسات بسیاری از تماشاگران شوند و زمین

های مسابقه را طرف یک مسابقه، موقعیت دو ،ها(. اغلب اوقات در رقابت1333زاده،  محمدی

                                                           
1. FIFA 

2 .Vinberg 
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انجامد و هایی میبه تعارض ،ها در ورزشاین تفاوت معموالًکنند و طور متفاوت درک می به

های ورزشی اشتباهات داوران را تیتر کرده روزنامه ،ست. امروزها هاحل این تعارض ،داور ۀوظیف

گیری و رشوه چسب به برخی از داوران برز گاهی نیکنند. عنوان فاجعه قلمداد می  و از آن به

بندی داور را به جرم شرط ،آلمان انندمثال در کشوری م  برای؛ شودحمایت از تیم خاصی زده می

 ۀ(. هم1331، ، جاللی فراهانی، سجادیعبدیکنند )لیگا بازداشت میو تغییر نتایج بوندس

ها به موضوع داوری است. در دنیای هحد مردم و رسان از حاکی از توجه بیش ،شده موارد ذکر

سوی او خواهد بود و این  اگر داور عملکرد خوبی نداشته باشد، تمامی انتقادات به ،امروز ورزش

توجهی حالی است که اگر بهترین عملکرد خود را نیز در بازی نشان دهد، باز هم به او بی در

های محافل ورزشی ترین بحثصداروترین و پرسیکی از جنجالی ،داوری فوتبال ۀشود. حرفمی

که داوران  با عنایت به این ،بنابراین باشد؛ میرو  هایران و جهان است که با مشکالت متعددی روب

منظور  ای بهکنون اتحادیه شوند و تافوتبال محسوب می ۀیک مسابقدر ضروری  ک عنصری

ها از است، بررسی مشکالت آنحمایت از داوران مانند کشور انگلستان در ایران تشکیل نشده 

( در پژوهشی با عنوان 1331) ، جاللی فراهانی، سجادیعبدی. باشد میاهمیت زیادی برخوردار 

یجه رسیدند که تبه این ن " تطبیقی وضعیت داوری فوتبال در ایران و انگلستان ۀمطالع "

ی در سطوح تشکیالت داوری فوتبال ایران با انگلستان تطابق ندارد و اختالف چشمگیر

مزد داوران لیگ برتر فوتبال ایران با لیگ برتر فوتبال انگلستان وجود  دست بندی داوران و طبقه

 ۀگذاری حرفتوجهی به ارزشتوجهی یا کمبی ،های انجام این پژوهشضرورت جمله دارد. از

برتر با آن ها و مشکالتی که داوران لیگ سوی مقامات مسئول، مردم و رسانه داوری در جامعه از

منجر به شناخت مسئوالن فدراسیون فوتبال از  ،باشد. بررسی مشکالت داورانمی رو هستند هروب

 ۀمشکالت داوران لیگ برتر فوتبال ایران در پنج حیط ،شود. در این پژوهشمشکالت داوران می

به  امهدر اد که است مورد بررسی قرار گرفته اقتصادی، امنیتی، آموزشی، اجتماعی و فرهنگی

 پردازیم. شده می یک از موراد ذکر اهمیت هر

شده در  مزد تولیدی عبارت از وجوهی است که برای کار انجام مزد و پاداش: دست اهمیت دست

مزد، بخشى  گردد. نظام پاداش )که حقوق و دست و یا تعهد می شده پرداخت ،یک مدت معین

 .رضایت کارکنان و ایجاد انگیزه در آنان دارد سزایى در جذب و هدهد( تأثیر ب از آن را تشکیل مى

هایى است که هر سازمان باید براى پیشبرد  ترین هزینه همچنین پرداخت به کارکنان، از سنگین

 (.1331متحمل شود )جلیلی،  و تحقق اهداف خود

در این پژوهش سعی شده است  ،مورد مشکالت امنیتی داوران لیگ برتر فوتبال کشور در :امنیت

 ۀکالت مربوط به امنیت فردی و امنیت شغلی داوران مورد بررسی قرار بگیرد. اهمیت مقولمش
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عنوان یک ضرورت در زندگی مطرح بوده و  از ابتدای خلقت انسان به ،" امنیت فردی "امنیت و 

های نهادها و جای گزارش در جای ،که امروزه ایگونه به .گذشت زمان بر اهمیت آن افزوده است

معرفی  "توسعه"های اصلی عنوان یکی از شاخص المللی نمود پیدا کرده و بههای بینسازمان

از ایجاد تغییرات نامناسب در شغل و  ماندن مصون، (. امنیت شغلی33، 1333 شود )نویدنیا،می

 (.1331، 1باشد )موردهد و گریفینهای الزم جهت جلوگیری از این تغییرات میداشتن پشتوانه

ماندن از ایجاد تغییرات نامناسب در زندگی شخصی توسط دیگران، عدم  مصون ،امنیت فردی

باشد )ادیبی، وجود تهدید در زندگی و داشتن احساس آرامش در زندگی فردی و اجتماعی می

1332 .) 

این  ۀها تعریف راجع به فرهنگ ارائه شده است و کنکاش دربارده ،مشکالت فرهنگی: تاکنون

 ۀشیو، مشترک اغلب تعاریف این است که فرهنگ ۀنقط اما، ؛مه داردموضوع هنوز هم ادا

 (.1330)جهانشاه،  کردن یک جمع است زندگی

 ؛باشدکردن یک جمع می زندگی ۀشیو ،که فرهنگ آنجایی اهمیت بررسی مشکالت فرهنگی: از

ان خاص و عنوان افرادی در نظر گرفت که در زم توان تماشاچیان مسابقات فوتبال را  بهمی ،لذا

دهند و تقریباً شوند و رفتاری مشخص را انجام میدور یکدیگر جمع می ،خاص یبرای هدف

بینی است. همواره از پیش حدودی قابل های آن جامعه، رفتارهای آنان تاحسب ویژگی بر

کنند، اما میزان های ورزش یاد میعنوان پشتوانه و سرمایه تماشاگران مسابقات فوتبال به

طور محدود مورد مطالعه قرار گرفته است. در  به ،کنندها برای داوران ایجاد میتی که آنمشکال

عوامل مربوط به استرس و پرخاشگری را طی  (2002) 2فولکسون و همکارانش ،همین زمینه

کردند. منابع استرس و پرخاشگری عبارت بودند از:  مسابقات فوتبال از دیدگاه داوران بررسی

داوران  بود. داوران ۀتأثیر سن، بینش و درج بال، مربیان و تماشاچیان. نتایج تحتبازیکنان فوت

انگیزش کمتر و عملکرد بدتری نسبت به داوران  ،و داوران بدبین نداستری بیشتری داشت ،جوان

به بررسی فرآیندهای  ،کیفی ای ه( در مطالع2000و همکاران ) 3نیز لن و خوشبین داشتند

 ۀهای بالقو با صحنه ،ها اشاره کردند داورانران فوتبال پرداختند. آنگیری در داو تصمیم

گذارد.  ها تأثیر می شوند که بر تصمیمات آن زای زیادی در حین داوری مواجه می استرس

فشار تماشاچیان، عوامل فردی، تجارب و عوامل وضعیتی مانند تعرض  ،این موارد ۀجمل از

آوری های مختلف از بعد فنها با تحوالتی که در جنبهرسانه بازیکنان یا تماشاچیان است.

توانند در ساخت کنندگان پیام میعنوان حامالن و منتقل به ،اندتجهیزاتی و حجم و روش داشته
                                                           
1. Moorhead ,Griffin 

2. Folkesson 

3. Lane 
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که ورزش فوتبال  آنجایی (. از1331)رحمانی،  فرهنگ عمومی باورها و افکار عمومی مؤثر باشند

 هایی گذاریمیزان سرمایه ،و همچنین ناخته شده استعنوان پرطرفدارترین ورزش جهان ش به

-لذا روزنامه ؛های دیگر استدهند بسیار بیشتر از ورزشها برای این ورزش انجام میکه باشگاه

سیما   و کنند. در صدامی یادعنوان فاجعه  اشتباهات داوران را تیتر کرده و از آن به ،های ورزشی

مورد  ها آنآید که عملکرد خوب شود و کمتر پیش میبر عملکرد ضعیف داوران تأکید می

میزان مشکالتی که جراید و  تا لذا در این پژوهش سعی شده است ؛ستایش قرار بگیرد

 آورند از دید داوران بررسی شود. وجود می سیما برای داوران به و صدا

ن رضایت میزا مشکالت اجتماعی: در بحث مشکالت اجتماعی در این پژوهش سعی شده است

ها در جامعه و در محیط ورزشی داوران از موقعیت اجتماعی خود و میزان رعایت احترام به آن

مراتب نیاز  سلسله ۀتوان از طریق نظریمورد بررسی قرار گیرد. اهمیت احترام در شغل را می

ا توجه (. ب1113 ،انگیزش انسان مورد بررسی قرار داد. )مزلو ۀکه دیدگاهی است در مطالع 1مزلو

یکی از نیازهای حیاتی انسان است  ،شود که نیاز به احترامنیازهای مزلو مشخص می به سلسله

اغلب   ،اما این عامل ؛یک عامل اثرگذار باشد ،مزد که باید به آن توجه شود. شاید حقوق و دست

ت، چون کسب موفقی  که عواملی حالی در ؛( 1333 کارکنان است )خلیلی، ۀیک عامل نگهدارند

از عوامل انگیزشی  ،رشد و توسعه و برانگیز، مسئولیت فزاینده قدردانی برای انجام کار، کار تالش

شود؛ کارکنان  آنان می  احترام به کارکنان در محیط کار موجب افزایش سطح انگیزش .هستند

وشش تالش و ک ،نتیجه کنند و در در اثر احترام، به محیط کار احساس تعلق و وابستگی پیدا می

 .گیرند کار می چه بهتر امور به اجرای هر  خود را برای

موقعیت اجتماعی، مقام و موضعی است که یک فرد در  اهمیت موقعیت اجتماعی و تأثیر در کار:

(. موقعیت اجتماعی یکی از موضوعات 1300، 2کند )بیرویک جامعه و در زمانی معین اشغال می

عبارت است از اعطای مقامی در  کهگاه اجتماعی است توجه در ارزیابی پای و محورهای مورد

هایی که  یک از پایگاه ها از هرمراتب کیفی کل جامعه به هر فرد به استناد مجموع ارزیابی سلسله

 ۀواسط افراد به (.1333، 3کیزرها عایدش شده است ) یک از آن هایی که از هراحراز کرده و پاداش

 ؛توانند در کار خود احساس موفقیت داشته باشندمی تناسب موقعیت اجتماعی که دارند

های اجتماعی حضور فعال او در صحنهۀ واسط مثال، پزشکی که موقعیت اجتماعی او به عنوان به

مراتب احساس موفقیت  و به بوده ترنسبت به پزشکی دیگر باالتر است، از شغل خود راضی

                                                           
1.Maslow 

2. Biro 

3. Keizer 
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قعیت اجتماعی، اهمیت موقعیت مو ۀکند. جدا از احساس موفقیت به واسطبیشتری می

 (:1332توان به دو دسته تقسیم کرد )ادیبی،اجتماعی در کار را می
 ( حفظ شرایط آرمانی2 ( رسیدن به شرایط آرمانی1

مشکالت مربوط به کیفیت  ۀلفؤدر دو زیرم ،مشکالت آموزشی داوران در این پژوهش :آموزش

ها تجهیزاتی که فدراسیون در اختیار آن های آموزشی و مشکالت داوران در امکانات وکالس

کارهای بازسازی و نوسازی  وترین سازدهد، مورد بررسی قرار گرفته است. یکی از کارآمدقرار می

گیری از نوایی با تغییرات و تحوالت محیطی، بهرهدانش و تجربیات انسان برای سازگاری و هم

عنوان امتیاز  همواره به ،که آموزش این بر عالوه ،سبب همین به ؛(1333آموزش است )محمدی، 

 شدن منحلاسباب  ،، امروز عدم توجه به آناست شدهزندگی اجتماعی و سازمانی محسوب می

شالوده افزایش  (.1333کریمی،  نماید )حاجیطور حتمی و قطعی فراهم می ها را بهسازمان

ر کیفی و ممانعت از نابهنگام شدن ها مستلزم تاکید بر نیروی انسانی از نظ وری در سازمان بهره

باشد. بنا به تعریف، نابهنگامی در حرفه عبارت است از تقلیل کارآیی در  شان می افراد در حرفه

شود  انجام کار در طول زمان و باالخره فقدان دانش یا مهارت نوین است. این مسئله باعث می

ادر به انجام وظایف و تکالیف ای فرسوده شود و ق که فرد به دالیل مختلف از لحاظ حرفه

توان عواملی که آموزش کارکنان  با توجه به آنچه ذکر شد، می (. 1303سازمانی نباشد )ابطحی، 

 بندی کرد: به قرار ذیل دسته را ضروری ساخته است

پیچیدگی  .(3 ،افزون تکنولوژی پیشرفت روز .2 ،ها علوم بشری در تمام زمینه ۀشتاب فزایند .1

 .0 ،روابط و مشکالت انسانی. 3 ،جای شغلی هتغییر شغل یا جاب .2 ،شدن دلیل ماشینی سازمان به

وری  بهره .1 شده، تازه استخدامکارکنان  .3 ،اصالح عملکرد شغلی .3 ،و ترفیع کارکنان ارتقا

با توجه به  .ای نیروی انسانی نیازهای تخصصی و حرفه .10 و بیشتر و کاهش حوادث کاری

شد نیاز است مشکالت آموزشی داوران مورد بررسی قرار بگیرد )سلطانی،  مواردی که گفته

1333.) 
 

 روش شناسی
گردیده  شکل میدانی اجرا از نوع توصیفی بوده و به ،حاضر با توجه به موضوع پژوهشروش 

آماری  ۀ. جامعندآوری شدصورت میدانی جمع به و نامه پرسشنیاز از طریق  های موردداده است.

شامل  نفر 32که تعداد  بودند 11-12داوران لیگ برتر فوتبال ایران در فصل  ۀ، کلیهشپژواین 

داوران لیگ برتر توزیع  یۀمذکور بین کل ۀنام پرسش شدند. میکمک داور  23داور وسط و  31

عدد رسید که مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار  32ها به تعداد آن ،آوریشد که پس از جمع
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ای بود که برای سنجش ساختهپژوهشگر ۀنام پرسش ،گیری در این پژوهشدازهابزار انگرفت. 

ای و مشورت با مشکالت داوران لیگ برتر فوتبال ایران تهیه شده بود. پس از مطالعات کتابخانه

 ۀاقدام به تهی ،بدنی و همچنین چند تن از داوران لیگ برتر تربیت ۀاساتید داوری، اساتید رشت

عدد رسید.  20نامه به  ها در پرسشتعداد گویه درنهایت،ها شد که یم گویهنامه و تنظ پرسش

برای تعیین  ،همچنین .نامه توسط چند تن از اساتید مدیریت ورزشی تعیین شد روایی پرسش

 ،بین پیشکسوتان داوری و همچنین ها نامه عدد از این پرسش 30ابتدا  ،نامه پایایی پرسش

آوری، میزان پایایی استان خراسان رضوی توزیع شد و پس از جمع داوران حاضر در لیگ برتر از

کردن،  دادن، خالصه منظور سازمان گردید. به برآورد 31/0اساس آلفای کرونباخ برابر با  آن بر

های پراکندگی نظیر  شاخص ۀبندی نمرات خام، تنظیم جدول توزیع فراوانی و محاسبطبقه

تحلیل  ،آزمون ۀو برای سنجش میزان تفاوت و رابط شداز آمار توصیفی استفاده  ،میانگین

بستگی پیرسون مورد استفاده قرار گرفت. برای سنجش  واریانس یک طرفه و آزمون ضریب هم

اسمیرنوف استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل  -نامه نیز از آزمون کولموگروف بودن پرسش نرمال

131اس. پی. اس. اس نسخۀ   افزار آماری از نرم
نامه در جدول  استفاده شد. روش تفسیر پرسش 

 ارائه شده است. 1
 

 سنجش مشکالت داوران لیگ برتر فوتبال ۀنام معیار تفسیر پرسش ـ1 جدول

M ≤ 3/1  3/1  ≤ M ≤ 0/2  0/2  ≤ M ≤ 2/3  2/3  ≤ M ≤ 2/2  M≤3 

مشکلی وجود 

 ندارد

مشکل بسیار کمی 

 وجود دارد

حدودی مشکل  تا

 وجود دارد
جدی است مشکل  

مشکل بسیار جدی 

 است

کامالً 

مند رضایت  

مندی زیادی  رضایت

 وجود دارد

تا حدودی 

مند رضایت  

مندی کمی  رضایت

 وجود دارد

مندی وجود  رضایت

 ندارد
 

 نتایج
خالصه  3و  2، 3، 2جدول  مورد سن، سابقه و شغل اصلی داوران در چهار های توصیفی در یافته

 شده است.
 لیگ برتر فوتبال میانگین سن داوران ـ2 جدول

 کمترین سن بیشترین سن انحراف معیار میانگین شاخص آماری

 32 23 33/3 33/31 سن داوران

 

 

 

 

                                                           
1. Statistical Package For the Social Sciences 
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 داوران در لیگ برتر ۀمیانگین سابق ـ3 جدول

 کمترین سابقه بیشترین سابقه انحراف معیار میانگین آماری شاخص

 1 12 02/2 3/3 داوران در لیگ برتر ۀسابق
 

 یع فراوانی شغل اصلی داوران لیگ برترتوز ـ2 جدول
 درصد فراوانی فراوانی شغل داوران

 %03/31 23 کارمند آموزش و پرورش

 %22/23 32 کارمند سایر ادارات

 %03/23 11 آزاد

 

شده که نتایج آن در  استفاده از آمار توصیفی ،کلی صورت دادن مشکالت داوران به برای نشان

مورد هر بعد از  نامه در میانگین نمرات با توجه به معیار پرسش ه است.گردیدارائه  3جدول 

 در جدول زیر مشخص شده است. ،مشکالت
 

 توزیع فراوانی مدرک تحصیلی داوران لیگ برتر ـ3جدول 
 درصد فراوانی فراوانی مدرک تحصیلی

 %10/3 0 دیپلم

 %30/13 13 کاردانی

 %10/02 20 کارشناسی

 %10/12 1 کاشناسی ارشد

 

مربوط به مشکالت فرهنگی و کمترین  ،دهد که بیشترین میانگیننشان می  0نتایج جدول 

 شود.مربوط به مشکالت اجتماعی داوران می ،میانگین
 

 

 میزان مشکالت داوران لیگ برتر فوتبالـ 0 جدول
 خطای استاندارد میانگین انحراف استاندارد میانگین هالفهؤم

 03/0 23/0 23/3 اقتصادی

 03/0 32/0 10/3 موزشیآ

 02/0 23/0 33/2 امنیتی

 02/0 20/0 02/3 فرهنگی

 03/0 20/0 32/1 اجتماعی
 

آزمون فریدمن انجام شد که نتایج آن در  ۀوسیل بندی مشکالت داوران لیگ برتر فوتبال بهرتبه

 است.ارائه شده 3و  0دو جدول 
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ان مربوط است به مشکالت فرهنگی و ترین مشکالت داوردهد که مهمنشان می 3نتایج جدول 

 شود.مربوط به مشکالت اجتماعی داوران می ت،ترین مشکال اهمیت کم
 

 کلی صورت بندی مشکالت داوران بهرتبهـ 3 جدول
 رتبه میانگین رتبه  

 اول 30/2 مشکالت فرهنگی

 دوم 30/3 مشکالت آموزشی

 سوم 33/3 مشکالت اقتصادی

 چهارم 30/2 مشکالت امنیتی

 پنجم 00/1 مشکالت اجتماعی
 

 

در سطح  تفاوت ،آمده از مشکالت داوران دست ههای بدهد که بین رتبهنشان می 3نتایج جدول 

 دار است.امعن 03/0
 صورت کلی آزمون فریدمن مشکالت داوران به ـ3جدول 

 

 

 
 
 

دهد که  خود اختصاص می نامه را به های پرسشتعدادی از گویه ،لفه از مشکالت داورانؤزیرم ره

بندی مشکالت به تفکیک رتبه،  1 دهند که در جدول  لفه را تشکیل میؤزیرم 10 ،مجموع در

مربوط به  ،ترین مشکل داوراندهد که مهمنشان می 1جدول  است. نشان داده شدهها لفهؤزیرم

رضایت داوران از موقعیت اجتماعی خود ، ترین مشکل اهمیت ت و امکانات است و کمتجهیزا

 باشد.می
 

 بندی مشکالت داوران لیگ برتر فوتبال به تفکیکرتبه ـ1جدول 
 رتبه میانگین رتبه های مشکالت داورانلفهؤزیرم 

 مشکالت اقتصادی
 دوم 13/3 مزد و پاداش دست ۀمشکالت در انداز

 ششم 30/2 ها مزد و زمان پرداخت دست نحوه مشکالت در

 مشکالت آموزشی
 هفتم 33/2 های آموزشیمشکالت کیفیت کالس

 اول 03/3 مشکالت در تجهیزات و امکانات

 مشکالت امنیتی
 نهم 23/2 مشکالت امنیت فردی

 سوم 31/3 مشکالت امنیت شغلی

 مشکالت فرهنگی
 چهارم 32/3 مشکالت مربوط به جراید و صداوسیما

 پنجم 33/0 مشکالت مربوط به تماشاگران

 مشکالت اجتماعی
 هشتم 13/2 هارضایت داوران از احترام به آن

 دهم 30/1 رضایت داوران از موقعیت اجتماعی خود

 32 تعداد

 223/201 فریدمن کای اسکوئر

 2 آزادی ۀدرج

 000/0 داریاسطح معن
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رتبه بندی آن  1را نشان می دهد که در جدول سطح معنی داری آزمون فریدمن  10جدول 

بین مشکالت مربوط به داوران   03/0در سطح  دارتفاوت معنا حاکی ازانجام گرفته است. نتایج 

 است. 
 شده صورت تفکیک آزمون فریدمن مشکالت به ـ10 جدول

 32 تعداد

 003/300 فرید من  کای اسکوئر

 1 آزادی ۀدرج

 000/0 داریاسطح معن
 

از  ،برترها در لیگ  قضاوت آن ۀبین مشکالت داوران با سن و سابق ۀبرای سنجش میزان رابط

 ارائه شده است. 12و  11بستگی پیرسون استفاده شد که نتایج در دو جدول  آزمون ضریب هم
 

داری بین میزان مشکالت داوران و نامع ۀهیچگونه رابط ،دهدنشان می 11طور که جدول همان

 شود.ها مشاهده نمی سن آن
 بستگی پیرسون بین مشکالت با سن داوران ضریب هم ـ11جدول 

 کل اجتماعی فرهنگی امنیتی آموزشی تصادیاق 

بستگی پیرسون بین مشکالت  با سن  ضریب هم

 داوران
031/0 033/0 032/0 030/0 033/0- 120/0 

 232/0 323/0 203/0 321/0 201/0 003/0 داریاسطح معن
 

بستگی  آنان در لیگ برتر نیز از ضریب هم ۀبین مشکالت داوران با سابق ۀبرای تعیین رابط

 ه است. گردیدارائه  12پیرسون استفاده شد که نتایج آن در جدول 
 

 داوران در لیگ برتر ۀبستگی پیرسون بین مشکالت با سابق ضریب هم ـ12جدول 
 کل اجتماعی فرهنگی امنیتی آموزشی اقتصادی 

بستگی پیرسون بین مشکالت  با  ضریب هم

 داوران ۀسابق
212/0 113/0 030/0 312/0 003/0- 120/0 

 203/0 123/0 001/0 322/0 310/0 003/0 داریاسطح معن
 

 ≥03/0P  داریاداری در سطح معنامعن ۀگونه رابط هیچ ،دهدنشان می 12طور که جدول همان

اما بین مشکالت  ؛شودمشاهده نمی ها در لیگ برترآن ۀبین میزان مشکالت داوران و سابق

 ( وجود دارد. =312/0rدار )اای مثبت و معنرابطه ،ترها در لیگ برآن ۀفرهنگی داوران با سابق

)کارمند آموزش و  های شغلی مختلفتفاوت مشکالت داوران در بین گروه منظور سنجشبه

دیپلم، کاردانی،  ) آزاد( و همچنین مدارک تحصیلی متفاوت و پرورش، کارمند سایر ادارات
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یک  سویه استفاده شد که در هیچ نس یکاز آزمون تحلیل واریا ،کارشناسی ارشد( و کارشناسی

 داری مشاهده نشد. اتفاوت معن ،از موارد

بستگی پیرسون  از ضریب هم ،هاهای مشکالت داوران با سن آنلفهؤبین زیرم ۀبرای تعیین رابط

 ارائه شده است.  13استفاده شده که نتایج آن در جدول 

با مشکالت مربوط به جراید و صداوسیما گویان بین سن پاسخۀ رابط ،13اساس نتایج جدول  بر

 باشد. میدار امعن هستند،مشکالت فرهنگی  ۀلفؤکه زیرم
 های مشکالت داوران لیگ برتر فوتبال با سنلفهؤبین زیرم ۀرابط ـ13جدول 

  r P 

 مشکالت اقتصادی
 102/0 102/0 و پاداشمزد  دست مشکالت

 310/0 033/0 مشکالت نحوه و زمان پرداخت

 آموزشی کالتمش
 003/0 -001/0 های آموزشی مشکالت کیفیت کالس

 311/0 002/0 مشکالت در تجهیزات و امکانات

 امنیتی مشکالت
 011/0 000/0 مشکالت مربوط به امنیت فردی

 102/0 000/0 مشکالت مربوط به امنیت شغلی

 فرهنگی مشکالت
 001/0 222/0 مشکالت مربوط به جراید و صداوسیما

 202/0 121/0 )مردم( الت مربوط به تماشاگرانمشک

 اجتماعی مشکالت
 100/0 003/0 هارضایت داوران از احترام به آن

 333/0 013/0 رضایت داوران از موقعیت اجتماعی خود در جامعه
 

از ضریب  ،ها در لیگ برتر آن ۀهای مشکالت داوران با سابقلفهؤبین زیرم ۀبرای تعیین رابط

 است.  گردیدهارائه  12یرسون استفاده شده که نتایج آن در جدول بستگی پ هم

قضاوت  ۀمشکالت فرهنگی با سابق ۀلفؤمزیرتوان گفت که بین دو می 12جدول براساس نتایج 

 ۀتوان گفت که هرچه سابقبنابراین می ؛داری وجود داردامثبت و معن ۀرابط ،داوران در لیگ برتر

 کند.ها افزایش پیدا می مشکالت فرهنگی آن ،شتر شودقضاوت داوران در لیگ برتر بی
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 در لیگ برتر ها ۀ آنهای مشکالت داوران لیگ برتر فوتبال با سابقلفهؤبین زیرم ۀمیزان رابط ـ12جدول 
  r P 

 اقتصادی مشکالت 
 303/0 103/0 و پاداشمزد  دست مشکالت

 111/0 133/0 مشکالت نحوه و زمان پرداخت

 زشیآمو مشکالت
 332/0 -103/0 های آموزشیمشکالت کیفیت کالس

 032/0 030/0 مشکالت در تجهیزات و امکانات

 امنیتی مشکالت
 322/0 033/0 مشکالت مربوط به امنیت فردی

 333/0 -031/0 مشکالت مربوط به امنیت شغلی

 فرهنگی مشکالت
 001/0 332/0 مشکالت مربوط به جراید و صداوسیما

 013/0 233/0 )مردم( وط به تماشاگرانمشکالت مرب

 اجتماعی مشکالت
 130/0 003/0 هارضایت داوران از احترام به آن

 121/0 001/0 رضایت داوران از موقعیت اجتماعی خود در جامعه
 

 گیریبحث و نتیجه
کالت بررسی مش ،ها هستندعنوان یکی از عناصر اصلی برگزاری رقابت که داوران فوتبال به آنجا از

. با توجه به اهمیت کندتواند کمک شایانی به برگزاری بهتر مسابقات لیگ برتر ها میآن

امنیت داوران، نیاز به بررسی  ،، آموزش، مسائل فرهنگی و اجتماعی و همچنین مزد دست

خصوص  شود. نتایج حاکی از آن است که داوران درها احساس میمشکالت داوران در این زمینه

 مشکالت امنیتی و آموزشی ۀصورت جدی مشکل دارند. در زمین به ،نگی و اقتصادیفره مسائل

از موقعیت اجتماعی خود در جامعه و  ها مشخص شد که آن یافت شد و یحدودی مشکالت تا نیز

 ،های استنباطیمندی زیادی دارند. یافته رضایت شود ها گذاشته می ی که به آنمیزان احترام

سیما نشان دادند.   و ین سن داوران و مشکالت مربوط به جراید و صداب را داریامعن ۀرابط

 داوران در لیگ برتر و مشکالت فرهنگی آنان مشاهده شد. ۀداری بین سابقامعن ۀرابط ،همچنین

 تنها ،داوران لیگ برتر فوتبال ۀها نشان داد با افزایش سن و سابقسنجی نتایج حاصل از رابطه

های گیریخصوص تصمیم تواند درگیری مییابد که این نتیجهمیمشکالت فرهنگی افزایش 

هرچه  ،گذار باشد و با افزایش سابقه و سن داوران لیگ برتر مسئوالن فدراسیون فوتبال اثر

حالی  اظهار داشت داوران فوتبال در 1دانینگدارند.  ها دور نگهرا از حاشیه ها آنبیشتر 

بازیکنان را دارند که افزایش اهمیت اقتصادی مسابقات  مسئولیت نظارت و قضاوت بر اعمال

های اجتماعی و روانی داوران و درآمدهای حاصل، آسیب ۀکنند فوتبال و نقش بسیار تعیین

حرمتی و سرخوردگی قرار در معرض بیرا  ها آنافزایش داده و  ای العادهطور فوق داوران را به

-بیانگر اختالف بین نتایج مربوط به بی ،گرفته تصور ۀ. نتایج پژوهش حاضر با مطالعدهد می

                                                           
1.Dunning 
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ها راضی داوران از میزان رعایت احترام به آن ،زیرا در این پژوهش ؛حرمتی به داوران است

-کمبودهایی دارد و باید روش ،دریافت که روش آموزشی داوران فوتبال ایران 1بودند. ایوانکوویچ

حاضر نیز مشاهده شد که  ۀدر مطالعیابد.  ها از لحاظ کمی و کیفی ارتقاهای آموزشی آن

سو  حدودی مشکالتی دارند که با پژوهش ایوانکوویچ هم درخصوص مشکالت آموزشی تا ،داوران

مزد داوران  داری بین دستاباشد. در پژوهشی که عبدی و همکاران انجام دادند اختالف معنمی

مزد داوران لیگ برتر  میزان دست بودن لیگ برتر ایران و انگلستان مشاهده که نشان از کم

 .داردفوتبال ایران 

گیری افراد: بررسی رفتار تأثیر فشارهای اجتماعی بر تصمیم " در پژوهشی با عنوان 2دهمن

فصل لیگ مقدماتی فوتبال آلمان )بین  12مسابقه طی  3311با بررسی بیش از  "داوران فوتبال

بازی، رفتار تماشاچیان و عالقه به تیم هیجانات زیاد  که ( دریافت1112ـ2002هایسال

 ۀهرگاه فاصل ،خانگی، تصمیمات داوران را طی مسابقات تحت تأثیر قرار داده است. همچنین

واکنش داور شدیدتر  ،نتیجه ، فشار جو اجتماعی ورزشگاه و درباشدتماشاچیان با داور کمتر 

نتایج  ،نتیجه گذارد و درتأثیر می داوری این فشارها بر تصمیماتکه دارد . وی اظهار میشود می

مشکالتی که تماشاچیان برای  ،نامطلوب داوری را در پی خواهد داشت. در پژوهش حاضر

توسط گرفته  که با پژوهش صورت درک شدمشکلی جدی  عنوان ، بهکنندداوران ایجاد می

-داوران می رفتار تماشاچیان باعث تغییر در عملکرد وی،زیرا در پژوهش  ؛سو است همدهمن 

 نظر گرفت. مشکل دریک  ۀمنزل توان تغییر در عملکرد داوران را بهمیاساس  این برشود که 

در  و های داوران است گیری زا در تصمیمیکی از عوامل استرس ،فشار تماشاچیان در پژوهش لن

فوتبال  ترین مشکالت داوران لیگ برترعنوان یکی از مهم رفتار تماشاچیان به نیز، این پژوهش

 شود. مشابهی با پژوهش لن محسوب می ۀاست که نتیج

ترین دالیل عدم پیشرفت داوران فوتبال در کشور پژوهشی خود، مهم ۀ( در مقال2003) 3یونگ

و  مزد، آموزش ها از سیستم و میزان پرداخت دستها دانست. آن چین را نبود انگیزه بین آن

در  ها بود.آن انگیزگیترین دالیل برای بیمهمسیستم ارتقا و پیشرفت ناراضی بودند که 

پژوهش حاضر نیز نتایج نشان داد که داوران لیگ برتر فوتبال ایران در بحث آموزش و امکانات، 

سویی  مزدها مشکل دارند که نشان از هم پرداخت دست ۀمزد و پاداش و زمان و نحو میزان دست

 باشد.یگرفته توسط یونگ م این مطالعه با پژوهش صورت

                                                           
1.Ivankovic 

2.Dohmen 

3.Yong  
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توان برای حل مشکالت می ،بودن تفاوت بین مشکالت داراتوجه به نتایج جدول فریدمن و معن با

ها، مشکالت تجهیزات و زیرمولفه ،بندی فریدمنبندی قرار داد. در جدول رتبه ران اولویتودا

ط به دوم و مشکالت مربو ۀمزد و پاداش در رتب مشکالت در میزان دست ،اول ۀامکانات در رتب

رضایت داوران از  ) مشکالت اجتماعی داوران ،وجود این با .سوم قرار دارند ۀامنیت شغلی در رتب

جامعه( در سطح پایینی  رضایت داوران از موقعیت اجتماعی خود درو  ها میزان احترام به آن

ده کرد توان مشاهها، میمندی خصوص رضایت نامه در قرار دارد و با توجه به معیار تفسیر پرسش

های اول تا سوم را در جدول سه مشکلی که رتبه ،واقع مندی زیادی وجود دارد. در که رضایت

-های مادی رفع میمشکالتی هستند که از طریق حمایت ،اندها کسب کردهلفهؤبندی زیرمرتبه

مزد و پاداش و همچنین بخشی از  که افزایش تجهیزات و امکانات و میزان دست چرا ؛شوند

تواند اطالعات شده از این پژوهش می کسب نتایجشوند. مربوط به موارد مادی می ،ت شغلیامنی

مهمی را در اختیار مسئوالن فدراسیون فوتبال و دپارتمان داوری قرار دهد تا برای حل 

با توجه به اینکه تاکنون تحقیقی مبنی بر مشکالت مشکالت داوران اقدامات الزم را انجام دهند. 

یگ برتر انجام نشده بود این تحقیق می تواند، مشکالت داوران را به صورت علمی به داوران ل

های کشور گرفته، به سایر لیگ شود پژوهش صورتمسئوالن نشان دهد. در انتها پیشنهاد می

منظور  منظور کاهش مشکالت داوران، لزوم تشکیل اتحادیۀ داوری به تعمیم داده نشود. به

 شود.اس میحمایت از داوران احس
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