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مقدمه
ورزشی همواره مستلزم آن ۀهاي حساس در این رشتاشتباه صحنهفوتبال و قضاوت صحیح و کم

داوران ۀهاي کمیتمناسب قرار بگیرند. در توصیهۀاست که داوران سریع حرکت کنند و در زاوی
جهت شود کهداوران توصیه میو کمکمکرر به داوران شکلالمللی فوتبال (فیفا) بهفدراسیون بین

ۀگیرند. البته، منظور از زاویبمناسب قرار ۀدر زاویالزم است کهتصمیمات درست در مسابقات اتخاذ
ترین تصمیم را اي است که داور بتواند صحیح، بلکه زاویهباشدمینزدیکی به صحنه نلزوماً مناسب 

زمینه، ایندر). 2013فیفا، (مسابقه حاکم شوداتخاذ کند تا شرایط مثبتی بر عوامل محیطی 
شهرآورد ۀعلل آشوب تماشاگران فوتبال پس از مسابقبررسیبا ) 1386(محمدکاظمی و همکاران

آمیز تماشاگران اثر قضاوت داور بر گرایش و بروز رفتار خشونتةبزرگ ایران نشان دادند که نحو
ۀتشخیص صحیح خطا و زاویمنظورهدویدن قطري بهاي اخیر، سیستماي دارد. در سالبازدارنده

دید و مسیر حرکتی ۀکه مبتنی بر زاویه استدید مناسب براي داوري فوتبال از سوي فیفا ارائه شد
داشتن تیم مهاجم اختیار. این سیستم دویدن براي داوران فوتبال در زمان درباشدمیراست به چپ 

چپ بازیکن مهاجم و ۀان صاحب توپ (مهاجم) را از زاویها همواره بازیکنشود که آنموجب می
شود که توپ این سیستم دویدن موجب می. همچنین، دنمسیر حرکتی راست به چپ مشاهده کن

حدخطا تاةند که مشاهداهبیان کردپژوهشگراناي از داور قرار بگیرد. عدههمواره بین داور و کمک
توان بین یک تکل برخورد نمیةدلیل مشاهدصرفاً به.داردبندي بستگی و زمانازیادي به محتو

ةجوانمردانه و ناجوانمردانه تمایز قایل شد و در پایان مسابقه، کارشناسان حتی با وجود مشاهد
وجه ،گیري کنند. این موقعیت در ورزش فوتبالتصمیمقاطعشکلتوانند بهآهسته نیز نمیۀصحن

سوي داوران موجب پیروزي یا از گیري نادرست که تصمیمآورداهم میها را فرتمایز با سایر ورزش
شود یک تیم میباخت 

دیگر، هرچند که خشونت نسبت به انسان ذاتی نیست و طی روندي اکتسابی در انسان سوياز
)، اما در هنگام مسابقات مختلف فوتبال مانند جام جهانی، 2004فوئر، شود (اجتماعی پدیدار می

کند و هواداران از بازیکنان و مسئوالن افزایش پیدا میرخیها در میان تماشاگران، بنديبشرط
قبال داوران داشته باشند آمیزي درعصبانی از نتایج مسابقات ممکن است که رفتارهاي خشونت

این هاي فوتبالالبته، یکی از دالیل آشوب تماشاگران و هواداران در استادیوم). 2002پور، مصباحی(
هاي بازي، عوامل مسائل و متغیرهاي محیطی مانند هیجانات و جذابیت،است. همچنینمورد 

(المیري و بودند عوامل تأثیرگذار سایر از نیز اقتصادي، برگزاري منظم مسابقات لیگ و غیره
حال این سؤال .) 2003؛ جهانفر و همکاران، 2003؛ رحمتی و محسنی تبریزي، 2009همکاران، 

آیا تغییر زوایاي دید و مسیر حرکتی بازیکنان در زمین بازي موجب تناقضات و گردد کهمیمطرح
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دید در ۀکه زاویشود؟ اگر این فرضیه ثابت شود قبال تصمیمات داوران میدوگانگی سالیق در
اي از علم کنترل تازهۀگاه دریچتشخیص خطاي داوران، هواداران و بازیکنان اثرگذار است، آن

کارهاي فنی شناسی گشوده خواهد شد. همچنین، این امکان وجود دارد که راهعیت و روانجم
منظور طراحی شغل داوري و بازیکنی فوتبال ارائه شود که مبتنی بر شواهد تجربی و جدیدي به

مثال،عنوان؛ بهنقیضی وجود داردوشواهد ضد،کردن مشاغلتخصصیۀزمینتخصصی شغل باشد. در
اساس سازي شغل را برسادهةشیو،) با معرفی تئوري مدیریت علمی1911(1که تیلوراینوجودبا

) نیز از این 1987(4) و فرید و فریس2004(3)، جاکو1975(2تخصص ارائه کرد و هاکمن و اولدهام
نژاد و طراحی مشاغل ورزشی، رمضانیةاما در حوز،هاي شغل حمایت کردندخصیصه در مدل ویژگی

کارهاي طراحی شغل، راهۀهاي اولیتئوريخالفنشان دادند که برپژوهشی در )1392(کارانهم
ومنديسازي شغل در داوري فوتبال موجب پیامدهاي نگرشی (رضایتکردن و سادهتخصصی

. دشوانگیزش) و رفتاري (کارایی) داوران نمی
و اندکردهزاي داوران فوتبال را بررسیاسترسبسیار زیادي منابع پژوهشگرانکه اینوجودمقابل، بادر

ها با آنۀمتغیرهاي ترس از اشتباه داوري، عملکرد فنی و فردي، ارزیابی عملکرد، فشار زمان و رابط
؛ احمدي و 2012؛ میرجمالی و همکاران، 2009غالمیان و همکاران، فرسودگی حاصل از قضاوت (

درو همکاران5شناسان فوتبال مانند کرانجکاز روانرخیند، باه) را شناسایی کرد2009محمدزاده، 
شناختی روي داوران انجام دادند که روانلحاظبهراموفقیهاي تجربیآزمایش)2010(پژوهشی 

ها با بررسی دو طور شفاف گشود. آنهاي محکم چگونگی تشخیص خطا در زوایاي مختلف را بهگره
چپ به راست ۀد در سیستم دویدن قطري داوران فوتبال) و زاویدیۀراست به چپ (همان زاویۀزاوی

بازیکن فوتبال دانشگاه 12از بازیکنان و هواداران) در رخیداوران و بدید کمکۀ(همان زاوی
چپ به ۀراست به چپ بیشتر از زاویۀمریکا نشان دادند که تشخیص خطا در زاویآيپنسیلوانیا

زبان (خواندن و ۀ انگلیسیبیان کردند که احتماالً در جامعمطلبین ها در توجیه ا. آنباشدمیراست 
تعامل و بایستمید و تأکید کردند که داوران شوها مشاهده مینوشتن از چپ به راست) این تفاوت
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- داوران صحنهکمکزیرا،؛داوران خود داشته باشند تا دچار اشتباه نشوندهماهنگی بیشتري با کمک

ها در کنند. همچنین، آنطاي مهاجمان را از سمت چپ به راست قضاوت میهاي مشکوك به خ
نویس داوران متخصص و از راستۀخود پیشنهاد کردند که این آزمایش در جامعپژوهشانتهاي 

البته، تري برطرف شوند. قاطعشکلوجود بهزبان) اجرا شود تا ابهامات م(مانند فارسی و عربی
زمینه ایندرموجود هاي آزمایشگاهینیز روش)2007(و همکاران1دوبلماننددیگري پژوهشگران

یاي زواۀهاي متناقضی را نشان دادند که مرتبط با اثرات چندگانیافته،نهایترا بررسی کردند و در
. دید بر تشخیص خطا بود

نند بازیکنان و بر داوران، سایر ارکان مسابقات فوتبال ماعالوهشود که حال، این سؤال مطرح می
ها نیز آیا آنکه و اینتوانند خطاها را تشخیص دهند؟ هواداران نیز چگونه در زوایاي مختلف دید می

بین ند که اهنشان دادپژوهشگرانگذارند؟ ها اثر میدهند یا بر تشخیص آنمانند داوران تشخیص می
اضطراب ویژهبهو میزان اضطراب (تعداد جمعیت (تماشاگر و هوادار) استادیوم در مسابقات فوتبال

حسینی گذارد (اثر میها مستقیمی وجود دارد که متعاقب آن بر عملکرد آنۀرابطشناختی) داوران
ارتباط در ) 2012(و همکاران2اندرسونۀوسیلزمینه بهایندردیگريهاي). یافته2012و همکاران، 

، لیدبم و همچنین.گردیدسابقات فوتبال مطرح هاي میزبان متمایل داوران به طرفداري تیمبا
فوتبال ایتالیا ثابت کردند که داوران در حضور "سري آ"با بررسی داوران لیگ )2010(3پریکس

علیه بازیکنان تري را ، تنبیهات سختنسبت به زمانی که استادیوم خالی از تماشاگر استتماشاگران
تأثیر شخصیت پویاي بازیکنان و مربیان در زمان نتایج تحتممکن است این،. البتهگیرندکار میبه
توان به این فرضیه اعتماد هنوز می،این انتقاداتوجودبودن تماشاگران در استادیوم باشد، اما باپر

زیرا،باشند؛میخود ةکرد که داوران متأثر از محیط مانند هواداران، بازیکنان، مربیان و حتی خانواد
کند.دانند و شواهد تجربی نیز این حقیقت را ثابت میاهمیت میباشغل خود را 

بسیار حیاتی ،گیري در فوتبالدهند که قضاوت و تصمیمحال، نتایج مطالعات گذشته نشان میهربه
هاي داوران و گیري. تناقضات و عدم یکنواختی در تصمیمباشدمیو از اهمیت باالیی برخوردار بوده 

ۀهاي این رشتشوند که زیباییهاي فوتبال موجب میبازیکنان و هواداران تیمهیجانات کاذب 
از دیدگاه کالن،  موضوعات شناسان و متخصصان ورزشیاي از ابهام قرار گیرد. جامعهورزشی در هاله

شرایط ،در سطح خرد و عملیاتیکنون، اند، اما تاهاي ناهنجار را شناسایی کردهمرتبط با این پدیده
ند که اهشناسان نشان دادزمینه، رواناین. دربررسی نشده استفوتبال انشناختی و شغلی داورانرو

پیمودن یک ۀمثابزبانان) تمایل دارند تا رویدادها را بهافراد از چپ به راست نویس (مانند انگلیسی
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دهند که ان مینشمطالعات،). اگرچه2010کرانجک و همکاران، موازي تصور کنند (صورتمسیر به
کنند، اما شواهد کافی مغزها در حرکات از چپ به راست از یک الگوي تکراري و قراردادي پیروي می

توانند تصور خواندن و نوشتن میۀهاي حرکتی و ادراکی مرتبط با توسعکه چگونه عادتاینبرمبنی
در جوامع از راست به چپ نویس ،تأثیر قرار دهندمتعارف و استاندارد رویدادها تحتما را از درك

حاضر پژوهشدلیل، در همینبه؛)2008و همکاران، 1ویناورد (زبانان) وجو ندار(مانند فارسی و عربی
زوایاي دید و ۀزمین، ابهامات موجود درکارگیري جدیدترین روش پژوهشیسعی شده است تا با به
کنان و هواداران فعال در لیگ برتر فوتبال هاي راست و چپ در داوران، بازیتشخیص خطا با دست

میان جوامع از راست به ي موجودهاشناخت تفاوتبا پژوهشگران، همچنیند.کشور برطرف شو
ها و هاي آزمودنیچپ نویس (فرهنگ شرق) با از چپ به راست نویس (فرهنگ غرب) و ویژگی

ام این آزمایش را با اهداف کالن و هاي مختلف داوران، بازیکنان و هواداران، انجخصوصیات گروه
طراحی مجدد مشاغل ورزشی از منظورههم بتوانداین آزمایش مینتایج . اندهخرد در نظر گرفت

کنترل جمعیت و رفتار تماشاگران و بازیکنان مفید و ارزشمند جهتشناختی و هم دیدگاه روان
شدن تخصصیةدیدگاه جدیدي را در حوزتواندپژوهش حاضر میهايیافتهدیگر، عبارتبه. باشد

طراحی شغل در سطح ةشدهاي غنیریزي کند و زیربناي تکمیل تئوريمشاغل در ورزش پایه
هاي کالن بر شاخصسؤال یا هدف پژوهش حاضر آن است که عالوه،بنابراین؛مدیریت ورزش باشد

ري مانند زوایاي دید بر شناختی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادي، آیا عوامل فنی دیگجمعیت
دارد یا هاي ارکان مسابقات فوتبال مانند داوران، بازیکنان و هواداران اثرتشخیص خطا در دیدگاه

ها و پرخاشگريدرمورد جدیدي از ابهامات ۀصدد آن است تا دریچحقیقت، این پژوهش درخیر؟ در
.بگشایدراها در داوري فوتبالاختالف سلیقه

پژوهششناسیروش
-نیمهمطالعات ةرا در زمرآنتوان اجرا میلحاظباشد و بهمیاي از نوع مقایسهحاضرپژوهش

گر که امکان اثرگذاري بر از متغیرهاي مستقل و مداخلهرخیب؛ زیرا،بندي کردآزمایشگاهی طبقه
حاضر دن پژوهش شقلمداددلیل ،. البتهگردیدندنسبتاً کامل حذف صورتبهند،متغیر مالك را داشت

قادر نبودند نوسانات شخصیتی و پژوهشگرانکه این استآزمایشگاهینیمههاي پژوهشدر ردیف

1. Winawer
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اینآماريجامعۀ. کنندو کنترلگیرياندازهها را شناختی و نگرشی آزمودنیروانهايویژگی
هايباشگاهوفادارنهواداراو) ملیتیمعضو(نخبهبازیکنانالمللی،بینداورانتمامیراپژوهش

12)، 12/29±07/08(المللیبینداور12میان،اینازکهدادندتشکیلکشورفوتبالبرترلیگ
برترلیگمسابقات) 12/33±81/07(ثابتووفادارهوادار14و)3/26±45/08(نخبهبازیکن
. آماري بودۀبا جامعآماري برابر ۀنموناست که ذکر شایان.کردندشرکتپژوهشدرکشورفوتبال

ۀ . پیشینشوندبا حجم پایین اجرا مییهاینمونهاساسبرتجربینیمهو تجربیمطالعاتعمدتًا، 
تجربی در آزمایشات نیمه)2010(از قبیل کرانجک و همکارانپژوهشگرانیدهدپژوهش نشان می

ین تعداد آزمودنی تفسیر اساس همو نتایج خود را برنموده آزمودنی استفاده 12خود از تعداد 
15الی 10صورت متداول حدود حجم نمونه به،زمینهاینشود که درمشاهده می،بنابراین؛نداهکرد
طور از رهبران هواداران و افرادي استفاده شد که به،منظور انتخاب گروه هوادارانبه. باشدمینفر 

کردند.هاي لیگ برتر فوتبال حمایت میمستمر از تیم
عکس براي 134(عکس 268تعداد از نیزمنظور تعیین میزان تشخیص خطا در زوایاي مختلفبه

از مسابقات لیگ انگلستان شمالی )چپ به راستۀعکس براي زاوی134راست به چپ و ۀزاوی
، تشخیص خود را مبنی بر خودهر دو دست راست و چپاستفاده از ها با استفاده شد تا آزمودنی

اساس مسیر قطري داوران در مسابقات فوتبال دید برۀکنند. این دو زاویو بیانطا تعییناعالم خ
هاي لیگ فوتبال انگلستان شمالی معیار انتخاب عکسذکر است کهشایاناست. گردیدهطراحی 
ها به باشگاه، تیم یا اجراي آزمایش، عدم سوگیري، تعصب و طرفداري احتمالی آزمودنیجههت

هایی این احتمال را در نظر گرفته بودند که اگر عکسپژوهشگران، دیگرعبارتبهصی بود.بازیکن خا
و تعصب به بازیکن یا دلیل طرفداريبه،دها نشان داده شوکشور براي آزمودنیاز لیگ برتر فوتبال 

تأثیر تحتخطا براي اعالم ها گیري آندر گرو هواداران و بازیکنان، تصمیمویژهبه،تیم منتصب به آن
ها از بازیکنان، کدام از آزمودنیتصاویري انتخاب شدند که هیچ،دلیلهمینبهخواهد گرفت؛قرار 

محل برگزاري مسابقه و تیم فوتبال شناخت نداشته باشند تا با این شیوه، عامل تعصب و حمایت 
ها کنترل شود.گیري آنها در تصمیمآزمودنی

خوردن بازیکن هایی قبل از زمینخوردن یا ثانیهزمینۀها لحظاین عکسیک از تر، هرطور شفافبه
-شده موجب زمیندادههاي نمایشیک از صحنههر،صورتهریعنی در؛دادصاحب توپ را نشان می

تا با علم به این ها شرح داده شدشد و این مورد براي تمام آزمودنیخوردن بازیکن صاحب توپ می
ۀاز برنامهادادن این عکساعالم خطا ثبت کنند. براي نشانجهترا تشخیص خود،موضوع

بندي شد. این تقسیماستفادهاي براي هر عکس ثانیهپنجزمانی مشخص ةدر یک دایر1پاورپوینت

1. Power Point
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؛ 2011گرشگورن و همکاران، (گردید المللی طراحی زمانی مطابق با استانداردهاي علمی و بین
-نامهپرسشهاها را تماشا کنند، بین آنعکسهاکه آزمودنیآناز پیش). 2000کورتزي و کانویشر، 

ها، نامهتشخیص خطاهاي خود را در آن ثبت کنند. پس از توزیع پرسشتمامیتا گردیدهایی توزیع 
جداگانه (مسیر حرکت ۀمتفاوت در چهار مرحلۀها با هر دو دست و در دو زاوییک از آزمودنیهر

با دست راست، مسیر حرکت راست به چپ با دست چپ، مسیر حرکت چپ به راست راست به چپ 
عکس 68آزمایش مستقل با 68تعداد ،مسیر حرکت چپ به راست با دست چپ)وبا دست راست

رو، تعداد ایناز؛با همان الگوي حرکتی چپ به راست و راست به چپ) را انجام دادندامامتفاوت (
.گردیدتحلیل وجداگانه تجزیهصورتها در هر مرحله و بهآزمودنیةشدتشخیص خطاهاي ثبت

عمل آمد تا در هاي الزم بههماهنگیهاي ملی فدراسیون فوتبالتیمۀبا هماهنگی کمیتبراین، عالوه
که جاآن. ازگرددآوري هاي مربوط به بازیکنان نخبه و ملی جمعداده،اردوي اردیبهشت ماه تیم ملی

هاي مختلف فوتبال کار بسیار مشکلی المللی در مسابقات و استادیومها از داوران بیني دادهآورجمع
در ،هاي الزم با کمیته و دپارتمان داوري فدراسیون فوتبال کشورپس از هماهنگیپژوهشگر،بود

با و در آن جلسه نمودشرکت )1392(ماه سال توجیهی داوران لیگ برتر در تیرةچهار روزۀجلس
- سوي. ازکردآوري جمعپژوهش را هاي داده،المللی فوتبال کشورداوران بینحضور داوران و کمک

هاي فوتبال استقالل، پرسپولیس، داماش گیالن، ملوان بندر انزلی و دیگر، با استعالم از باشگاه
پژوهشگر، الذ؛دست آمدربط بهتعداد هواداران وفادار و منتصب به باشگاه ذي،سپاهان اصفهان

آوري کند. هاي مربوط به هواداران ثابت و وفادار را جمعداده،توانست با دعوت از این هواداران
3اس.اس.پی.اسافزارنرمو نیز 2گیري مکررو اندازه1بستههمتیهاي از آزمونذکر است که شایان

داريادر سطح معن4بونفرونیآزمون تعقیبی،داريادقیق معنۀنقطتعیین منظور بهو استفاده شد
05/0P≤کار رفتبه.

1. Paired Sample T-Test
2. Repeated Measure
3. SPSS
4. Bonferroni
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نتایج
تا - 04/1(بینايتمامی متغیرها در دامنه2و کشیدگی1دهد که کجینتایج آمار توصیفی نشان می

نمودار.هاي متغیرها وجود نداردقرار دارد و حاصل از آن است که انحرافات اساسی در نمره) 23/0
میانگین و انحراف استاندارد تمامی طبیعی است.نیز آزمون مربوطههاياساس نمرهها بر توزیع داده
نشان داده شده است.شماره یکدر جدول پژوهشمتغیرهاي 

میانگین و انحراف استاندارد تمامی متغیرهاي پژوهشـ1جدول 

داوران، میانگین متغیرها
(انحراف استاندارد)

بازیکنان، میانگین 
ستاندارد)(انحراف ا

هواداران، میانگین 
(انحراف استاندارد)

مسیر حرکت
چپ به راست

)49/3(29/61)58/2(83/63)65/2(83/55دست راست
)03/5(50/61)10/2(08/57)75/2(68/48دست چپ

مسیر حرکت
راست به چپ

)52/3(21/62)44/1(50/64)73/1(08/60دست راست
)66/4(36/51)95/2(75/55)74/2(33/63دست چپ

فرضیۀ اول پژوهش حاضر آن بود که زاویۀ دید یا مسیر حرکت (مانند چپ به راست و راست به 
المللی، بازیکنان نخبه و داري بر تشخیص خطا در داوران بینصورت جداگانه، اثر معناچپ)، به

بسته براي هر دو نمونۀ همه از آزمون تی تحلیل این فرضیورو، جهت تجزیهاینهواداران ثابت دارد؛ از
المللی نشان داد که هاي مربوط به داوران بینتحلیل دادهودست راست و چپ استفاده شد. تجزیه

و ) t=01/4؛ df=11؛ P=002/0(زاویۀ دید، اثر معناداري بر تشخیص خطا در هر دو دست راست
ي که داوران در هر دو دست و در مسیر حرکت اگونهدارد؛ به) t=-75/14؛ df=11؛ P=000/0(چپ  

سیستم دویدن قطري)، خطاهاي بیشتري را نسبت به مسیر حرکت و زاویۀ دید چپ (راست به چپ 
در شکل (شده رغم اختالف میانگین مشخص، الف). علیشماره یکاند (شکل به راست تشخیص داده

چه با دست شخیص خطا در بازیکنان نخبه ـتفاوت معناداري میان زاویۀ دید و ت،)، بشماره یک
مشاهده ) t=-07/1؛ df=11؛ P=305/0) و چه با دست چپ (t=75/1؛ df=11؛ P=108/0(راست

شود، سومین مرحله از نتایج آزمون تی نمونۀ ، ج مشاهده میشماره یکطور که در شکل نشد. همان
ت چپ به راست مشاهده کردند، نسبت به که هواداران تصاویر را از سمدهد زمانیبسته نشان میهم

؛P=000/0داري (صورت معنالحاظ آماري بهزمانی که تصاویر را از سمت راست به چپ دیدند، به
13=df 87/7؛=t(به) 3/51) (5/61خطا بیشتر تشخیص دادند (10طور میانگین) حدود .(

1. Skewness
2. Kurtosis
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چپ به راست و راست به چپ برايۀاختالف میانگین تشخیص خطا در زاویـ1شکل 
هواداران.جوبازیکنان.داوران، ب.الف
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داوران، بازیکنان و بر وجود تفاوت در تشخیص خطا بین پژوهشۀکه دومین فرضیجاییآناز
گیري مکرر و آزمون اندازه، تأکید داشتچپ و چپ به راستدر زوایاي حرکتی راست به هواداران

نیازهاي پیشاستفاده قرار گرفت. موردبراي هر دو دست راست و چپ آزمون تعقیبی بونفرونی 
ۀآزمون چندراه:عدم تجانس واریانس) شاملبررسیمنظورگیري مکرر (بهاستفاده از آزمون اندازه

نشان دادند که مفروضات استفاده از این 3و آزمون باکس2لوین، آزمون برابري واریانس 1موخلی
گیري تحلیل آزمون اندازهوتجزیهدوم پژوهش فراهم شده است. ۀتحلیل فرضیوآزمون براي تجزیه

’Wilks=77/0؛ F=21/10؛ P=003/0(دیدۀداري براي زاویانشان داد که اثرات معننیزمکرر χ( و
’Wilks=83/0؛ F=47/3؛ P=042/0(هادید با آزمودنیۀزاوی χ( چپ به راست و ۀزاویدر هر دو

برايتنهااین اثرات کهحالیدر؛، الف)شماره دوداشت (شکل وجود راست به چپ در دست راست
’Wilks=11/0؛ F=21/139؛ P=000/0(هادید با آزمودنیۀزاوی χ(دار بودامعندست چپدر

کار گرفته شد تا ها، آزمون تعقیبی بونفرونی بهتحلیل دادهوتجزیهۀادام، ب). درشماره دو(شکل 
اختالف میانگین ها تعیین شود. این نتایج نشان داد که هاي آزمودنیداري بین گروهادقیق معنۀنقط

و )P=000/0(دست راست در داوران نسبت به بازیکناندر تشخیص خطا در هر دو زاویه و با
این اختالف ، اما باشدمیدار امعن)P=039/0(و بازیکنان نسبت به هواداران)P=001/0(هواداران

دهند که میان داوران و هواداران مشاهده شد. این نتایج نشان میتنها،میانگین در دست چپ
داوران با دست راست خطاهاي کمتري را نسبت به بازیکنان و هواداران در زوایاي مختلف تشخیص 

چپ خطاهاي بیشتري را نسبت به راست بهۀدر زاویتنها،چپکه با دستیحال؛ دردهندمی
الف و ب) نمایش داده شده شماره دو (صورت جامع در شکل کنند. این تغییرات بههواداران اعالم می

است.

1. Mauchly’s multivariate test of sphericity
2. Levine’s test of equality of error variance
3. Box’s test
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هاي داوران، بازیکنان و هواداران برايگروهاختالف میانگین تشخیص خطا در ـ2شکل 
دست چپ.بو دست راست.الف

-به"دار دست راست و چپ بر تشخیص خطاااثر معن"سوم با عنوان ۀتحلیل فرضیومنظور تجزیهبه

محور، مشابه محور و راستجداگانه در داوران، بازیکنان و هواداران در زوایاي مختلف چپصورت
الف، ، شماره سهمطابق با شکل بسته در سه مرحله استفاده شد. همۀنمونتیآزمون اول ازۀفرضی

خطا بیشتر از هفتحدود ) 8/55(خودطور میانگین با دست راستالمللی فوتبال بهداوران بین
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نداهچپ به راست) تشخیص داددید ۀمحور (زاویدر مسیر حرکتی راست) 6/48(دست چپ 
)000/0=P 11؛=df 91/6؛=t(زاویکه براي مسیر حرکتی چپاست حالیدر. این) راست دید ۀمحور

؛ df=11؛ P=006/0(گردیداز سوي داوران ثبت دست راست ازخطا بیشتر 3تقریباً ،به چپ)
43/3-=t( .که تفاوت دهدمیفوتبال نشان ۀبسته براي بازیکنان نخبهمۀنمونتیدوم آزمون ۀمرحل

و ) t=25/8؛ df=11؛ P=000/0(محورراستۀو راست در هر دو زاویست چپ تشخیص خطا با د
این ، ب). شماره سه(شکل باشدمیدار اآماري معنلحاظبه)t=84/15؛ df=11؛ P=000/0(محورچپ

راست به چپدید ۀدر زاویتنها،دار براي تشخیص خطا در هواداراناهاي معننتایج و تفاوت
)000/0=P 13؛=df 81/5؛=t( شکلگردیدمشاهده)تحلیل دادهوتجزیه، کلیطور، ج). بهشماره سه-

و هواداران با دست چپ خطاهاي کمتري را بازیکناندهد که این فرضیه نشان میارتباط باها در
تنهاداوران راست و چپ محور)، اما ۀدهند (در هر دو زاوینسبت به دست راست خود تشخیص می

دست چپ خود خطاهاي بیشتري را نسبت به دست راست محور) و بابه چپ (چپراست ۀدر زاوی
-با دست راست خطاهاي بیشتري را تشخیص می،مخالفۀکه در زاویحالیدر؛کنندخود اعالم می
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.جوبازیکنان.داوران، ب.هاي چپ و راست براي: الفف میانگین تشخیص خطا در دستاختالـ3شکل 
هواداران
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گیريبحث و نتیجه

هاي ترین آن بر شناسایی تفاوتکه مهمگردیدطراحی اياهداف چندگانهتدوین پژوهش حاضر با 
داوران سال وران و کمکالمللی (عضو لیست دامیان داوران بیندید تشخیص خطا در زوایاي مختلف 

ایران) و هواداران ثابت و وفادار (افراد )2013(فیفا)، بازیکنان نخبه (عضو تیم ملی )2013(
ورزشی استقالل، پرسپولیس، داماش، ملوان و سپاهان) در ـ هاي فرهنگیشده براي باشگاهشناخته

نتایج نشان داد که ،آزمون فرضیاتتحلیلوبا تجزیهرو، ایناز؛لیگ برتر فوتبال کشور تأکید داشت
راست به ۀخطاهاي بیشتري را در زاویه،المللی فوتبال کشور با هر دو دست راست و چپداوران بین

دیدي که این داوران در آن خطاهاي ۀند. زاویاهچپ به راست تشخیص دادۀچپ نسبت به زاوی
ها در سیستم قطري است که آنهمان مسیر حرکتی ،محور)ند (چپاهبیشتري را تشخیص داد

) 2010کرانجک و همکاران (مطالعۀدوند. این نتایج با فیفا در زمین مسابقه میتوسط شده توصیه
نویس نتایج نویس و چپکند که در جوامع مختلف راستزمینه همخوانی دارد و ثابت میایندر

ۀستم دویدن قطري که از سوي کمیتسیۀاولیةرسد که طرحوارنظر میبهآید. دست میمشابهی به
هايپژوهشنتایج خالف (برگذاردداوران فیفا توصیه شده است بر روند الگوي قراردادي افراد اثر می

داوران از همان ابتداي کار داوري با همین بسیاري از داوران و کمک؛ زیرا، ))2007(دوبل و همکاران
عادت به دید راست به چپ ۀهاي مسابقه از زاویصحنهةبه مشاهدو اندهدویدن آموزش دیدسیستم 

تحلیل بازیکنان نخبه (که از الگوي خاصی وتأیید این توجیه، نتایج تجزیهمنظوره. بنداهقضاوت کرد
گونه تفاوتی در تشخیص خطا در زوایاي مختلف در براي قضاوت پیروي نکردند) نشان داد که هیچ

اي براي ویژهةواقع، بازیکنان از ابتدا داراي طرحوارد. دروشمیاهده نها مشهاي آناز دستیکهیچ
قضاوت هاي مشکوك مورد صحنهعکس داوران) دراي (برداوري نبودند و در زمین مسابقه از هر زاویه

،و باید دقت شود که براي اعالم خطاباشدمیداوران صادق ن. البته، این مورد براي کمککردندمی
داوران ،اساس نتایج آزمایشات حاضربرزیرا،وجود دارد؛داوران هماهنگی میان داوران و کمکنیاز به 
منظور تعادل و توازن در اعالم ، بهلذا؛نداهچپ به راست خطاهاي کمتري را تشخیص دادۀدر زاوی

تا داوران بیش از پیش برقرار شود ارتباط چشمی میان داوران و کمکشود که خطا پیشنهاد می
دیگر، نتایج آزمون فرضیات براي هواداران سويازعمل آید. ها بهاشتباهات کمتري براي قضاوت آن

(همان مسیر دویدن قطري راست به چپ ۀبا دست چپ در زاوی،خالف داورانها برآننشان داد که 
در این کننده رسد که هواداران شرکتنظر میبهند. اهخطاهاي کمتري را تشخیص دادداوران) 
در مسیر ند و قضاوت خود را اهحضور داشتمقابل زمین مسابقه ۀعمدتاً از ابتدا در نقط،آزمایش

حدودي تناقضات و این نتایج تاند. اهدید داوران) انجام دادۀخالف زاویحرکتی چپ به راست (بر
کند که با ثابت میکرده وسازي شفافدر مسابقات فوتبالاعتراضات میان هواداران و داوران را
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مورد داور ها درهاي مهم در هیجانات کاذب و عوامل اقتصادي، نگرش و نوع قضاوت آنوجود تفاوت
گذارد.ها میاثرات بسیار زیادي بر اعتراضات آنوي،مسابقه و تصمیمات

پ با راست به چۀجز در زاوی(به رانشان داد که داوران خطاهاي کمتريپژوهشاین ،کلیطوربه
نقیض را هم وتوان این نتایج ضدکه مینداهبازیکنان و هواداران تشخیص دادبه دست چپ) نسبت 

هاي تخصصیویژگیدیگر، عبارتات شغلی تعمیم داد. بهظمالحبهاي و همهاي طرحوارهبه تفاوت
؛ داشته باشندقضاوت خود ها دیدگاه متفاوتی نسبت به شود که آندر داوران فوتبال موجب میشغل
-که برحالیدرباشد؛میاثرگذار نهاآنگیريهیجانات و عوامل محیطی در تصمیماز گونه هیچزیرا،

ۀهاي مسابقه را از زاویافرادي که صحنهۀمثاباساس تئوري طرحواره و الگوهاي حرکتی، داوران به
تمایل ،نان نخبه و هوادارانمقایسه با بازیککنند، درمحور) مشاهده میمشخص و ثابت خود (چپ

شدن ابهامات و تناقضات در منظور برطرفبیشتري به اعالم خطا در مسیر حرکتی خود دارند. به
هاي توجیهی براي شود که جلسات و کالسقضاوت میان داوران، بازیکنان و هواداران پیشنهاد می

هاي فرهنگیدراسیون فوتبال و باشگاهفسويازهاي لیگ برتریا لیدرهاي تیموو هوادارانبازیکنان
از تمام زوایا و مسیرهاي هاي حساس مسابقات و صحنهدشوبرگزار فوتبال ةورزشی فعال در حوزـ 

بهو اعتراضات دها در قضاوت از بین بروسونگريتا یکاده شود نشان دحرکتی براي این افراد 
داوران در مسیر حرکتی راست نشان داد که حاضر دیگر پژوهش ۀیافت. دتعداد ممکن برسکمترین

چپ به راست و باۀدر زاویدرمقابل، و کنندرا اعالم میخطاهاي بیشتر،به چپ و با دست چپ
بازیکنان نخبه نشان داد که در ارتباط باها ند. این یافتهاهخطاهاي کمتري را ثبت کرد،چپدست

- هکمتري را به نسبت دست راست خود اعالم کرددید، با دست چپ خطاهاي ۀها در هر دو زاویآن
- تحلیل هواداران نشان میوتجزیهنتایجبراین،عالوهدید از چپ به راست). ۀند (مانند داوران در زاویا

راست به چپ، هواداران نیز با دست چپ خطاهاي کمتري را دید ۀمانند بازیکنان در زاویهدهد که 
-نیز موردپیشین پژوهشهاي شود که یافتهمشاهده میاین نتایجکنند. با کمی تأمل در اعالم می

هاي حرکتی و مالحضات شغلی دانست. در الگوها راۀ این یافتهریشتوانمیگیرد و تأیید قرار می
کارکرد مغز در الگوهاي حرکتی با دست آن است که ةدهندنشانحاضرپژوهش نتایج ،کلیطوربه

دید راست ۀهاي قالبی مانند زاویوارهاین کارکرد در طرح،. البتهباشدمیست چپ تر از دفعال،راست
گونه نتیجه گرفت که اینتوان میحقیقت، کند. درعمل مییمتفاوتشکل به چپ داوران فوتبال به

کردن کارکرد بنديدادن و قالبتوان با شکلهاي موجود در دست چپ و راست، میرغم تفاوتعلی
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هاي اخیر،و در سالراستااینپیامدهاي مثبتی را شاهد بود. در،الگوهاي مشخص و تکراريمغز در
اقدام به تغییر الگوهاي حرکتی و زوایاي دید ،داوران فدراسیون فوتبال اروپاۀکمیتطراحان مشاغل
وتبال داوران فدراسیون فۀکمیتهمچنین،.نداهداور در یک مسابقه کرد5دادن داوران با قرار

) 2013ـ2014(کارگیري فناوري عبور توپ از خط دروازه در فصل بهتوسطباربراي اولینانگلستان
ی از سوي در طرحواره و وظایف داوران انجام داد تا تصمیمات صحیحراايتغییرات عمده،لیگ برتر

- و تغییر در ویژگیکردن الگوي حرکتیبنديدهند که قالب. این اقدامات نشان میگردداتخاذ هاآن

.را تا حد بسیار زیادي تشکیل دهدد کارکرد و عملکرد مغزنتواهاي شغلی داوران فوتبال می
داوران ،)2010کرانجک و همکاران (نیز پژوهش حاضر و پژوهشهاي با توجه به یافته،همچنین

تا نماینداستفاده زمین بازي از یک سیستم دویدنۀکنند که در هر دو نیمتوجهبایستمیفوتبال
برخوردهاي مشکوك به خطا را براي دو تیم مهاجم و مدافع تشخیص دهند. ،ثابتۀاز یک زاوی

-براي تیمبه اعالم خطا المللی فوتبال کشور تمایل زیادي نشان داد که داوران بیننتایج این پژوهش

-م خطا براي تیم مدافع نشان میرا براي اعالکه هواداران تمایل زیاديحالیدردارند؛هاي مهاجم 

امکان برقراري عدالت در ،داور)پنجدر سیستم دویدن خطی (با حضور ،دلیلهمینبهدهند؛ 
این نتایج توانست دریچه جدیدي را در حوزه داوري از دیدگاه هاي ؛ تصمیمات مسابقه وجود ندارد

اي به اهتمام ویژه،قوانین فوتبالشود که طراحان شغل داوري وپیشنهاد میلذا،مختلف ایجاد کند. 
داشته باشند. دویدناین سیستم 

تشکرتقدیر و 
علمـی تأ، اسـتادیار و عضـو هیـ1کرانجـکدانیم که از زحمات جناب آقـاي دکتـرالزم می،در پایان

شپـژوههاي مرتبط با اجراي دادن تمامی عکسدلیل در اختیار قراربه،2مریکاآيدانشگاه پنسیلوانیا
حقیقـت، ایـن پـژوهش درعمل آوریـم. را بهنهایت تشکر و قدردانی ،هاي کاربردي آنو دستورالعمل

اي بـا زبـان (جامعـهورزشی انگلیسیۀپیشنهاد و مکملی بر آزمایشات تجربی ایشان بود که در جامع
ظمی از آقایـان رضـا عـادل و وحیـد کـا،. همچنـینگرفته بـودساختار نوشتن چپ به راست) انجام 

اي جانبـهتالش همـهپژوهشهاي این آوري داده(داوران لیگ برتر فوتبال کشور) نیز که در امر جمع
هاي داوري و آمـوزش دپارتمان،این، از فدراسیون فوتبال کشوربر. عالوهکمال تشکر را داریمداشتند

دلیل مسـاعدت بهلوان ورزشی استقالل، پرسپولیس، داماش، سپاهان و مـ هاي فرهنگیباشگاهنیز و 
کنیم.گذاري میهاي مربوطه سپاسفراوان در هماهنگی

1. Keranjec
2 University of Pennsilvania, USA
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Abstract

Soccer referees’ decisions are susceptible to major environmental factors, and in contrast
this process can be influences based on observable angles of operation level from
perspective of stackeholders. Present study has been designed and codified semi-
experimentally in order to comparation of soccer referees, players and fans’ perspectives
about effect of observe angle and calling fouls. Hence, number of 38 people (12
international referees, 12 top players, and 14 more-involved fans in Iranian premier
soccer league) participated. Exactly 268 photos from English northern league (134
leftward and 134 rightward photos) have used. In other words, observe angles as
predicted variables and calling fouls as criterion variables have been studied. Paired
sample t-test analyses showed no significant differences among players, but the referees
approximately more fouls called than players and fans for attacker team (left-moving
oriented), but fans unlike referees and players tend to more fouls called when they saw
right-moving oriented. Rm anova analyses illustrated that totally degree of calling foul
was high in right hand compared to left hand. Based on experiment, factor of observe
angle plays an important role in inconsistent and conflict among referees, fans and
players, and soccer protests except social and cultural indexes and differentiations in
these groups. Also, it seems that left diagonal system of running will be better than line
system running for soccer referees.
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