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Abstract  
The aim of this study was to develop a model of professional competencies of referees in 

the Iranian Football Premier League. The present study was a qualitative research in which 

the qualitative part of the data theory approach (grounded theory) with Glaser (1992) 

approach was used in the form of interviews and content and structural analysis of the 

interviews. The statistical population of this study in the qualitative part consisted of 13 

people including 3 coaches with An Asia coaching degree, 1 sports reporter, 5 

international football and futsal referees, 2 international assistant referees and 2 referee 

veterans. The sampling method continued in the form of snowballs until theoretical 

saturation (up to 13 interviews). Then, the findings of the interview were analyzed through 

three stages of open, axial and selective coding. MAXQDA software was used to analyze 

the data and the determined codes were analyzed through this software and the final model 

of professional competencies of the referees of the Iranian Football Premier League was 

represented. The most important indicators of professional competence of the referees of 

the Iranian Football Premier League were: sociological competence dimension including 

2 central codes and 10 open codes, managerial competence dimension including 2 central 

codes and 16 open codes, psychological competence dimension including 2 central codes 

and 16 open codes, physical competencies dimension including 2 pivotal codes and 7 open 

codes, basic competencies dimension including 2 pivotal codes and 8 open codes, 

technical competencies dimension including 11 open codes, and knowledge competencies 

dimension including 2 pivotal codes and 7 open codes. Therefore, it is suggested that the 
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Referees Committee and the Refereeing Department of the Football Federation of Iran 

hold seminars, webinars in the form of courses to develop the professional competencies 

of the referees. 
 

Keywords: Professional Competencies, Referees, Iranian Football Premier League . 

 

Extended Abstract 

Background and Purpose 

With the increasing commercialization of professional sports and the public 

craving for various national and international sporting events, referees are 

increasingly becoming a target for public scrutiny and criticism. In fact, in any 

sport or any sporting event, referees are an important part of a successful 

competition. Hence, it can be boldly stated that it is a competitive sport without 

the presence of impartial referees as monitoring the implementation of the rules 

by competitors is almost impossible. A review of the literature and topics related 

to refereeing, especially in the field of sports, shows that refereeing has different 

dimensions, the most important of which are legal, social, moral, psychological 

and economic dimensions Therefore, focusing on referees, especially in football 

and other sports, is one of the important resources of the federation's manpower 

in holding competitions and paying attention to the characteristics that exist in this 

job in order to design and redesign the football refereeing job . 
 

Materials and Methods 

The present study was qualitative and purposeful in terms of development studies 

to construct a conceptual model of the research. The data theory method with the 

approach of Strauss and Corbin was used which was done in the form of 

interviews and content and structural analysis of the interviews . 

The sampling method continued by snowball until theoretical saturation was 

reached . 

The tools of the present study were in-depth and exploratory interviews. The 

interview questions were structured open-ended and examined the causal causes, 

environmental conditions, contextual characteristics, strategies, and consequences 

based on the dimensions of the data-based theory in order to clarify the issue in 

the language of the interviewees. All interviews were recorded and each interview 

was conducted in person and lasted between 20 and 45 minutes for each interview . 

Then, data analysis was performed to establish the model. Three interviews were 

selected and each of them was coded twice in a period of 30 days (one month) by 

the researcher. The reliability of the retest of the interviews conducted through the 

repeatability index was equal to 85% . 
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Given that the reliability is greater than 60%, the reliability of the encoders is 

verified and acceptable. In order to analyze the qualitative data, the study format 

introduces a paradigmatic coding model for analyzing the data obtained from the 

grounded theory, which in the form of a systematic coding process consisting of 

three steps of open, axial and selective, leads to the creation of this pattern. 

Finally, by performing selective coding, the research theory on the pattern of 

professional competencies of the referees of the Iranian Football Premier League 

is narrated. MAXQDA software was used to analyze the data and the specified 

codes were analyzed through this software . 
 

Findings 

Based on the codes extracted from the interviews in the open coding stage, the 

interviewees emphasized the sociological characteristics of the judges. 

Accordingly, concepts such as desirable social behaviors, social interactions, 

desirable social personality, and having a desirable social status were adapted. 

Based on the extracted concepts, it seems that the two central codes of competence 

in social behaviors and social characteristics can be accepted as basic codes in the 

classification of these sociological characteristics of the referees of the Iranian 

Football Premier League. Perspectives of the interviewed Premier League referees 

can gain managerial competence through two codes of personal and interpersonal 

communication skills and leadership. Based on the codes extracted from the 

interviews, the interviewees emphasized the management characteristics of the 

judges. Based on the extracted concepts, it seems that the two central codes of 

intrinsic features and acquired features can be accepted as basic codes in the 

classification of these underlying features of the referees of the Iranian Football 

Premier League. Therefore, it seems that from the interviewees’ viewpoint, the 

referees of the Premier League can acquire underlying competence through two 

codes of intrinsic attributes and acquired attributes. Similarly, the referees of the 

Premier League can form a technical competency. Furthermore, based on the 

extracted codes, the interviewees emphasized the knowledge characteristics of the 

judges. Accordingly, concepts such as familiarity with football, having higher 

education, improving sociological knowledge, familiarity with demographics and 

customs of the region, technological knowledge, attending educational courses, 

updating and improving specialized knowledge, knowledge of exercise science, 

knowledge of physiology, anatomy, and nutrition were adapted. Based on the 

published concepts, it seems that the two central codes of general knowledge and 

specialized knowledge can be accepted as basic codes in classifying these 

knowledge characteristics of the referees of the Iranian Football Premier League. 

In other words, the referees of the Iranian Football Premier League can improve 

their social and personal personality. This means that the referees of the Premier 



Faghani: Codifying the Professional Competencies Model…                                206 

 

  Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public Licen 

League, in addition to improving their skills in the community and their 

surroundings, must also have desirable individual characteristics and social 

behaviors. In addition, from the participants’ perspective, because the referees are 

associated with a wide geographical area, so in order to understand the behaviors 

and norms of fans and players in different regions and climates, they should be 

familiar with their culture to be able to obtain information in this regard . 
 

Conclusion 

Therefore, according to the identified sociological competencies for the referees 

of the Iranian Football Premier League, it is suggested that the referees present in 

the Iranian Football Premier League increase the level of sociological 

competencies by studying and attending specialized social skills courses. It is also 

recommended that the referee committee and the refereeing department of the 

current football federation select the game management as one of the most 

important performance evaluation indicators at the end of the season and select 

the referees for the important games of the season. Moreover, it is suggested that 

the referee committee and the refereeing department of the football federation 

provide the documents of specialized courses such as computer training courses 

and certificates of participation in social and cultural conferences to improve the 

referees' knowledge competencies for judging at the beginning of the season. It 

should be mentioned that conducting interviews due to coronary constraints was 

one of the main limitations of this research in conducting interviews. 
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 مقالة پژوهشی

 1ای داوران لیگ برتر فوتبال ایران های حرفهتدوین مدل شایستگی 
 

  4حسین قربانی ، محمد3حسین علوی ، سید2، فرشاد امامی1علیرضا فغانی

 

 دانشگاه آزاد اسالمی، آمل، ایران  آملی،  … ا آیت  گروه مدیریت ورزشی، واحد . 1

 دانشگاه آزاد اسالمی، آمل، ایران )نویسنده مسئول(  آملی،  … ا آیت  گروه مدیریت ورزشی، واحد . 2

 ، ایران تهران ، ایفنی و حرفه دانشگاه ،بدنی و علوم ورزشیگروه تربیت. 3

 ورزشی، تهران، ایران  بدنی و علومتربیت استادیار مدیریت ورزشی، پژوهشگاه. 4
 

 10/07/1400تاریخ پذیرش:                         1399/ 12/11تاریخ دریافت:  
 

 چکیده  

حاضر    پژوهشانجام شد.    رانیبرتر فوتبال ا  گیداوران ل  یحرفه ا  یستگی شا  یالگو  نیبا هدف تدو  این پژوهش

ک   ینوع ک   یفیپژوهش  که در بخش  تئور  اد ینبداده  هینظر  کردیاز رو  یفیبود  با رهی)گراندد    یزریگل  افتی( 

 با   یمرب  سهها انجام شد.  مصاحبه  ختاری سا  و  محتوایی  تحلیل  وکه در قالب مصاحبه    دش( استفاده  1992)

داور  کمک  دوفوتبال و فوتسال،    یالمللنینفر از داوران بپنج  و    یخبرنگار ورزش  کی  ا، یآس  A  یگریمدرک مرب

دادند.    لی را تشک  یفیر حوزه ک دپژوهش    یآمار  ةجامع ، نفر  13درمجموع   و  یداور   شکسوت ی پ  دوو    یالمللنیب

نم ز  یبرفگلوله،  یریگ ونهروش  رسبود    ادیبا سرعت  تا  نظر  دنیو  اشباع  ادامه    13)تا    یبه  . افتیمصاحبه( 

 و تحلیل  ه یتجز  برای .  بررسی شد  یو انتخاب  یباز، محور  یحاصل از مصاحبه در سه مرحله کدگذار   یهاه افتی

  سپس  و تحلیل شدافزار نرم نیا قیشده از طرنییتع یاستفاده شد و کدها MAXQDAداده ها از نرم افزار 

ل  یاحرفه  هایشایستگی  یینها  یالگو ا  گیداوران  فوتبال  مهم   ییرونما  رانیبرتر  ها  نیترشد.   یشاخص 

ل  یاحرفه  یستگیشا ا  گی داوران  فوتبال  بعد شاعبارت    رانیبرتر  از:  دو    یاجتماع  یستگیبودند  کد  شامل 

با  10و     یمحور دو    یتیریمد  هایشایستگیبعد  ز،  کد  محور حاوی  بعد    16و    یکد  باز،    های شایستگیکد 

د  هفت ک و    یور محکد    دو  حاوی  یجسمان   هایشایستگی  بعد  کد باز،   16و    یکد محوردو  شامل    شناختی روان

کد    11  حاوی  یکیتکن  هایشایستگیبعد    ، کد باز هشت  و    یکد محور   دو  شامل  یانهیزم  هایشایستگی، بعد  باز

  ونی فدراس  یداوران و دپارتمان داور   ةتیکد باز. کم  هفتو    یکد محور   دوشامل    یدانش  هایشایستگیبعد    و  باز

ا ازمی  رانیفوتبال  اارائه  یالگو  توانند  در   شرفتیپ  برایارچوب  هچ  ینوععنوان  به  پژوهش  نیشده 

 استفاده کنند.   داوران یحرفه ا هایشایستگی
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 .ای، داوران، لیگ برتر فوتبال ایرانهای حرفهشایستگیواژگان کلیدی: 

 

 مقدمه  
 ملی  مختلف  ورزشی   رویدادهای  برای  عمومی  اشتیاق  افزایش  و  ایحرفه  ورزش  سازیتجاری  افزایش  با

 توجه  با . شوندمی  تبدیل   عمومی   انتقاد   و بررسی  برایهدفی    به  ایفزاینده  طور  به  داوران  المللی، بین  و

  تواندمی تنهانه نادرست داوری تصمیم یک دارد، وجود هاورزش از برخی در که ایگسترده تجارت به

  گذارد؛می  تأثیر   نیز   رویداد   بر  بلکه  باشد،  داشته  رقابت  در  کنندگان شرکت  برای  هنگفتی   مالی   عواقب

  مهمی   بخش   شکبدون  داوران  که  دهد می  نشان   وضوحبه  مسابقات  از  بسیاری  فوتبال   در   مثال،عنوان به

 رو، تقریباًازاین  ؛(2۰1۹،  1)دوینگ و جاستنیست    غیرعادی  هاآن  هایقضاوت  بررسی  و  هستند  بازی  از

ورزشی  نوع  هر  در محسوب   موفق  ی رقابت  از  مهمی  بخش   داوران  ، ورزشی  رویداد  نوع  هر  یا رشتۀ 

و ناظر بر    طرف داوران بی  حضور  ورزش رقابتی بدون  که  کرد  اظهار  توانمی  تئجربه  ؛ بنابراینشوندمی

کند  ایجاب میشرایط    این.  (2۰2۰،  2)گیل و بروراجرای قوانین از سوی رقبا، تقریباً غیرممکن است  

  در  بازیکنان  همگام با تا  باشندبازیکنان    و همسطح با  دهندبهبود  را   خود  مهارت  نیز  فوتبال  که داوران

(.  2۰2۰  ،3تان و ژو   ،الدریچ  ،)آیدهند    نشان  مناسب از خود  هایالمعلعکس  مختلف بازی  هایموقعیت

  تندخویی،   بودن،عصبی  پذیری،تحریک  نظیر  مواردی  و   ل مسائ  از  باید   داوران  است،  اذعان شده   همچنین

غیرهاحترامی  بی  و  آمیزتوهین  حرکات  تحقیر،  آمیز،توهین  هایاظهار  تهدید،   فریادزدن،   طعنه،   و 

مهارت  دنکن  خودداری به  بیشتر  سو  و  ازهای  درواقع،  .  دنده  نشاناهمیت    شناختیروانماندهی 

  مدیریتبارۀ  در  بیشتربلکه    ؛نیست  نهایی   نتیجه  یا   مسابقه  سیر  بر  گذاریتأثیر  معنی  به  بازی  سازماندهی 

 آن   مستقیم  طور  به  بروز،  صورت  در  و  کرده  جلوگیری  منفی  رفتارهای  ازفعال  صورت  به   و  است  رفتار

   (.2۰2۰، 4پلوساژ و چکوفسکی   ،)فیرککند  جلوگیری هاآن ادامه و  تشدید از و کرده  هدایت را

گوناگون   ابعاد داوری  ،  دهدمی  نشان  ورزش  حوزه  در  ویژهبه  داوری  با  مرتبط  مباحث  و   ادبیات  بررسی

کالجس    ،)رودزیتیس  است  اقتصادی  و  روانی  اخالقی،   اجتماعی،  قانونی،  ابعاد   هاآن  ترینمهم  که  دارد

  کافی   آمادگی   هایی نظیر با ویژگی  که   دارد نیاز  ایحرفه  داوری  به   ای حرفه  ورزش.  (2۰14،  5و الیسس
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  تمام  با   مطلوب  و  صحیح  برخورد  همچنین  و   قضاوت   باالی  کیفیت  و   تخصص   ،شناختیروان 

  ها اتفاق   جزئیات  کنترل درآوردن  بهبرای    داوران  شرایطی،  چنین  در.  شودمی  محقق  کنندگانشرکت

  بینیپیش  برای  همچنین  هاآن.  دارند   نیاز  عالی  دیداری  هایمهارت  به  ،مسابقات  طول  در  زمین  در

  کنند   تماشا  باید  را  هااقدام  کدام  که  دانند می  ها. آندارند  نیاز  شناختی  هایمهارت  به  بازی  هایاتفاق 

  که شود ارزیابی تا شود بررسی نیز داوران در باید  هامهارت  این. بگیرند مناسب  و سریعهای تصمیم و

 .  (2۰14، همکاران)رودزیتیس و کنند یا خیر می  ایفا  کار این پیچیده را در هایاین نقش هاآن آیا

های درونی داوران لیگ به بررسی ویژگی   (13۹3)  لقمانی و پورسلطانی  ،نژادرمضانی  ،از طرف دیگر  

برتر فوتبال ایران پرداختند و نشان دادند آنچه داوران فوتبال را راغب به ادامه حضور در این حرفه  

های موجود، ویژگی شغلی اهمیت وظیفه و تنوع مهارت است.  رغم تمامی فشارها و تنشبهکند،  می

مهم محسوب نشود،   یدلیل مسائل جانبی شغل امروزی، داوری فوتبال برای داوران به  شاید در دنیای

مثابه  را همانند مربیگری و بازیکنی بهنظر از مسائل و مشکالت داوری فوتبال، باید این حرفه  اما صرف

ل  در طودر این شغل، داوران فوتبال    زیرا  ؛یک شغل در نظر گرفت و ماهیت این شغل را بررسی کرد 

طور در طول فصل مسابقات و در زمین مسابقه با مسائل متعددی دست و پنجه نرم هفته و همین

  ؛است  شده جام  اندک ان  هایپژوهشهای مختلف شغل داوری فوتبال،  البته در زمینه جنبه  ؛ کنندمی

کردند.  گیری در داوران فوتبال را بررسی  فرایندهای تصمیم  (2۰۰6)  1احمد و بالمر   ، نویل  ، نلمثالً  

تأثیر  ها  آن  هایتصمیمبر  شوند که  زای زیادی مواجه میهای استرس داوران با صحنه ،  نشان دادند  ها آن 

فشار تماشاچیان، عوامل فردی، تجارب و عوامل وضعیتی مانند تعرض    ند از:ااین موارد عبارتگذارد.  می

فشارهای اجتماعی   تأثیر  رفتار داوران فوتبال تحت ( 2۰1۰) 2لیدبم و پریکس. بازیکنان یا تماشاچیان

فشارهای اجتماعی  ،  نشان دادند   را بررسی کردند و های خالی و مملو از تماشاگر ایتالیا  در ورزشگاه

حضو از  ایتالیا  ناشی  فوتبال  داوران  رفتار  بر  تماشاچیان  مملوبودن کی طوربه  ؛داردتأثیر  ر  هنگام  ه 

تری را علیه  ، داوران تنبیهات سخت بودزمانی که ورزشگاه خالی    در مقایسه باورزشگاه از تماشاچی،  

جتماعی بر  فشارهای اتأثیر  »در پژوهش تجربی با عنوان    نیز  (2۰۰5)  3اند. دهمنبازیکنان به کار برده

فصل لیگ مقدماتی فوتبال    12مسابقه طی    351۹با بررسی بیش از    «گیری داوران فوتبالتصمیم

زیاد مسابقه، رفتار تماشاچیان و عالقه به    های ( دریافت، هیجان1۹۹2-2۰۰4های  آلمان )بین سال

داوران    ،دهندنشان میشواهد  گذاشته است.    تأثیر  داوران را طی مسابقات    هایتصمیمبر    تیم خانگی 

 
1. Lane  

2. Lidbom & Priks 

3. Dohman 
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تنها در طول هفته بلکه در طول فصل از نظر آمادگی جسمانی  نه  ، اشتباهمنظور قضاوت کمفوتبال به

که  شوند  آبی( میدر غیر این صورت دچار دهیدراسیون )کم  ؛باید در شرایط خوب و یکنواخت باشند

پژوهشی با    (2۰1۰،    1چکوفسکی  فیرک و   ،گذارد. پلوساژمی  تأثیرها  بر عملکرد ذهنی و جسمی آن

 در این که    انجام دادند  «بازیکن در هندبال-عنوان آموزگار: ارزیابی کیفیت تعامالت داورداور به »عنوان  

زبان بدن، آمادگی جسمانی، نوع    ، نتایج نشان داد.  داور از کشور لهستان شرکت کردند  25  پژوهش 

کیفیصحبت  بر  داور  استیل  و  ظاهر  خندیدن،  داور  کردن،  تعامالت  دارد.  تأثیر  ت  معنادار  مثبت 

پرداختند.به بررسی ویژگی  پژوهشیدر    (2۰1۹)      2و همکاران  آراگائوپینا برتر  این    های داوران  در 

کیفی ابعاد عملکرد عالی داوران فوتبال را مشخص کردند و    صورتبهمتخصص فوتبال    24  پژوهش 

های اساسی عملکرد عالی داوران با  لفهؤم  ،بندیبا رویکرد تحلیل طبقه  پژوهشسپس در بخش کمّی  

  3و همکاران   . اکستینشد سه شاخص آمادگی فردی، آمادگی برای مسابقه و مدیریت بازی شناسایی  

ی آفریقای  ی برای مدیران مدارس ورزشی در استان شمال غربرضروهای  شایستگیبا بررسی  (  2۰15)

نیاز برای    دترین شایستگی مورهای کارکردی مهماین نتیجه دست یافتند که شایستگیبه  جنوبی  

های  های داوران بازیمدل ویژگی»پژوهشی با عنوان  (2۰14و همکاران ) سیتیرودزمدیران هستند. 

المللی از کشور لیتوانی شرکت کردند. نتایج نشان  داور بین  18  پژوهشین  در ا  که  انجام دادند  «ورزشی

عکس،  داد زمان  بدنی، کیفانتخاب  آمادگی  تصمیمیالعمل،  زمان عکسهات  العمل، ضریب هوشی،  ، 

 های ورزشی بودند.  های داوران بازیترین ویژگی نایی حفظ تمرکز از مهماو تو شناختیروانآمادگی 

های شغلی در  با بررسی مدل ویژگی  (2۰17)  نژادتیلور و رمضانی  ، ، لقمانیهای اخیرالبته در سال  

ایران نشان دادند اول فوتبال  برتر و دسته  ویژگی شغلی در داوران فوتبال،  مهم   ، داوران لیگ  ترین 

گیری شکلداربودن کار موجب  امعنکه از طریق حالت روانی    استویژگی اهمیت وظیفه و تنوع مهارت  

های  یک از ویژگیبا صراحت اعالم کردند که هیچاین پژوهشگران  اما    ، شودپیامدهای شغلی مناسب می

این   به همین دلیل  کنند؛ها را برآورد  اند رضایت شغلی آنهای روانی در داوران نتواستهشغلی و حالت 

 های روانی دیگری را های شغلی بیشتر و حالتدر آینده ویژگی  نمحققا ،  پیشنهاد دادند  پژوهشگران

 ؛ندهست  داوران برای مدیران فدراسیون فوتبال نیز از اهمیت زیادی برخورداربه بوته آزمایش بگذارند.  

کنند و با قضاوت خوب خود موجب نظم بهتر و بیشتر ها هستند که مسابقه فوتبال را برگزار میآن   زیرا

می شایستگیشمسابقات  به  توجه  و  میوند  داوران  روانی  و  شغلی  تضمینهای  قضاوت  تواند  کننده 

 
1. Płoszaj 

2. Aragão e Pina 

3. Eksteen 
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تر و بهتر برای فدراسیون باشد تا درنهایت مسابقات فوتبال را با حواشی کمتر و نظم بیشتر برگزار سالم

از منابع مهم نیروی  در ورزش فوتبال، بهویژه  به بنابراین تمرکز بر داوران    ؛کنند انسانی  عنوان یکی 

  ، هایی که در این شغل وجود داردتوجه به ویژگیهمچنین  و    سابقاتفدراسیون در زمینه برگزاری م

با توجه به   روازاین  ؛رسدطراحی و طراحی مجدد شغل داوری فوتبال، ضروری به نظر میمنظور  به

ای های حرفهشایستگیالگوی    ارائۀدنبال  پژوهش بهدر این    ،وجود داردشکاف پژوهشی که در این حوزه  

       . هستیمداوران لیگ برتر فوتبال ایران 

 

 پژوهش روش

از نوع کیفیاین   از لحاظ هدف جز  پژوهش  برای ساخت مدل مفهومی  .  ی بوداهمطالعات توسع  وو 

و    که در قالب مصاحبهاستفاده شد    کوربین  و  استراوسبا رهیافت    1بنیاد پژوهش از روش نظریۀ داده

خبرنگار    کی  ا،یآس  A  یگریمدرک مرب  با  یمرب  سهها انجام شد.  تحلیل محتوایی و ساختاری مصاحبه

بپنج  و    یورزش از داوران   شکسوت یپ   دوو    یالمللنیداور بکمک  دوفوتبال و فوتسال،    یالمللن ینفر 

بود گلوله برفی    گیریروش نمونه  را تشکیل دادند.  پژوهش  یآمار  ۀ جامع  ،نفر  13درمجموع    ی وداور

یافت.    ادامه  نظری  اشباع  به  رسیدن  تا  مصاحبه   ابزارو  اکتشاف  قیعم  هایپژوهش حاضر  بود.    یو 

  ، ی موجبات عل  اد، یبنداده  نظریۀ  ابعاد   براساس   و   بود  بازپاسخ  نوع  ازساختاریافته    ها مصاحبه  هایسؤال 

پ   ،اینه ی زم  هاییژگیو   ،یطیمح  طیشرا و  شد   امدها ی راهبردها  گفتهتا    بررسی    هایبراساس 

که    هر مصاحبه انجام از پس و شد  ضبط ها مصاحبه تمامی .  شود  روشن  موضوع  شوندگان مصاحبه 

 هایداده تحلیل و تجزیه ،دقیقه برای هر مصاحبه انجام شد  45تا    2۰حضوری و در بازۀ بین    صورتبه

زمان با  هم  ،یفیک  یهاپژوهش  ینظر  اتیبا توجه به ادب  .گرفت صورت مدل گذاریپایه منظوربه  آن

روایی مصاحبه برای ساختار و ه  کیطوربه  شد؛انجام    زیها نآن  یو کدگذار  لیتحل  ،هامصاحبه  جامان

و تفسیر  لیدر تحلکنندگان زمان از مشارکتطور هم. بهرسیدنظران  صاحب به تأیید هامحتوای سؤال 

گرفته  داده کمک  درها   هایمصاحبه  بین از بازآزمون،  اعتمادمحاسبه   برای پژوهش این    شد. 

 زمانی فاصله در بار دو هاآن  از دامکو هر انتخاب شد مصاحبه سه  تصادفیصورت  به،  گرفتهانجام

از طریق   گرفتههای انجامبازآزمون مصاحبه  پایایی  شدند. کُدگذاری پژوهشگر توسط وزه )یک ماه(رسی

 قابلیتاست،    6۰/۰ از بیشتر پایایی میزان این به اینکه توجه با .ودب  85/۰ با  برابر تکرارپذیریشاخص  

مطالعات،    غالب  در  های کیفیتجزیه و تحلیل دادهبرای    .استپذیرفته  تأیید و   هاکدگذاری اعتماد

که در    شده استنیاد معرفی  بهای حاصل از نظریۀ دادهالگوی کُدگذاری پارادایمی برای تحلیل داده
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به ایجاد این الگو   شده و  الب فرآیند کُدگذاری سیستماتیک شامل سه مرحله باز، محوری و انتخابیق

ای های حرفهشایستگیالگوی    ۀپژوهش دربار   یۀنظر  ، ینشیگز  یبا کدگذار  ان یدر پاشود.  میمنجر  

استفاده   MAXQDAافزار  تجزیه تحلیل داده ها از نرم  برای .شد  تی رواداوران لیگ برتر فوتبال ایران  

 تحلیل شد.و افزار تجزیه شده از طریق این نرمشد و کدهای تعیین

 

 نتایج 
. نشان داده شده استشمارۀ یک  جدول در  در مصاحبه    گانکنندشناختی شرکتهای جمعیتویژگی

بندی های فرعی دستههای اصلی و مقولهدر قالب مفاهیم، مقوله  اجراشدهساختارمند  های نیمهمصاحبه

 شد.  ارائهشدند و سپس الگوی کیفی 
 

 مصاحبه شوندگان  شغلیاطالعات  -1جدول 
Table 1 - Job Information of the Interviewees 

 کد  مصاحبه 
Interview code 

 حوزه فعالیت
Field of activity 

M1 
 المللی فوتبال داور بین

Football international referee 

M2 
 مربی فوتبال

Football coach 

M3 

 المللی فوتسال و رئیس دپارتمان داوری داور بین

Indoor soccer international referee and Head of arbitration 

department 

M4 
 داور ملی فوتبال

National Football Referee 

M5 
 المللی فوتبالکمک داور بین

Assistant International Football Referee 

M6 
 ناظر و پیشکسوت داوری 

Overseer and veteran referee 

M7 
 مربی فوتبال

Football coach 

M8 
 فوتبال المللی بینداور 

Football international referee 

M9 
 ناظر و پیشکسوت داوری 

Over seer and veteran referee 
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 اطالعات شغلی مصاحبه شوندگان  -1جدول ادامة 
Table 1 - Job Information of the Interviewees 

 کد  مصاحبه 
Interview code 

 حوزه فعالیت
Field of activity 

M10 
 فوتبال المللی بینداور 

Football international referee 

M11 
 مربی فوتبال

Football coach 

M12 
 المللی داور بینکمک

Assistant International Football Referee 

M13 
 سردبیر روزنامۀ ورزشی و مجری برنامۀ ورزشی 

Redacter's of sport newspaper and executor of sport program 
 

 های داوران لیگ برتر فوتبال ایرانهای کدگذاری محوری و انتخابی شایستگییافته -2جدول  
Table 2 - Findings of Axial and Selective Coding Qualifications of the Referees of 

the Iranian Football Premier League 

 مقوله اصلی 

Main category 

 های فرعیمقوله

Subcategories 
 مفاهیم

Concept 

 فراوانی

Amplitude 

ی 
تگ

یس
شا

ی
اع

تم
اج

 S
o

ci
al

 c
o

m
p

et
en

ce
 

 اجتماعی های  ویژگی

Social characteristic 

تقویت شخصیت اجتماعی و  

 فردی
4 

 6 شناخت فرهنگ هواداران 
 3 مقبولیت اجتماعی

 6 داشتن جایگاه اجتماعی مطلوب 
 2 های معنوی دریافت حمایت

 2 شخصیت اجتماعی مطلوب 
 7 سبک زندگی سالم 

دی در رفتارهای  نتوانم

 اجتماعی 

Empowerment in 

social behavior 

 3 درک محیطی 
 2 تعامالت اجتماعی مطلوب 

 2 رفتار اجتماعی مطلوب 
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 های داوران لیگ برتر فوتبال ایران های کدگذاری محوری و انتخابی شایستگییافته -2جدول ادامة 
Table 2 - Findings of Axial and Selective Coding Qualifications of the Referees of 

the Iranian Football Premier League 

 مقوله اصلی 

Main category 

 های فرعیمقوله

Subcategories 

 مفاهیم

Concept 

 فراوانی

Amplitude 

ی
تگ

یس
شا

ی
ها

 
ی

ریت
دی

م
 

M
an

ag
er

ia
l 

co
m

p
et

en
ci

es
 

ارتباط فردی و  های  مهارت

 فردی میان

Individual and 

interpersonal 

communication 

skills 

 9 مؤثر ارتباط 
 3 مهارت ادراکی 

  برای   ایجاد امنیت روحی روانی

 تماشاچیان  و بازیکنان 
1 

 1 جلب اعتماد تمام ارکان مسابقه 
 10 روابط عمومی مطلوب 

 13 ارتباطی  هایمهارت

 رهبری

Leadership 

 7 بودن کاریزماتیک
دسترسی به امکانات، تجهیزات و  

 شرایط مالی 
5 

 11 گیری تصمیمهای مهارت
 4 کار تیمی 

 2 تعیین مسیر پیشرفت شغلی 
 13 داشتن قاطعیت 

 10 شجاعت در قضاوت 
 13 بازی  مدیریت 

بودن در شرایط مختلف  مسلط

 مسابقه 
9 

ی
تگ

یس
شا

ی
ها

 
ان

رو
ی

خت
شنا

 

P
sy

ch
o

lo
g

ic
al

 

co
m

p
et

en
ci

es
 

 شناختی روانهای توانمندی

Psychological 

abilities 

 4 توانایی سازگاری 
 1 تبدیل استرس منفی به مثبت 

 10 داوری اشتیاق به 
 13 انگیزه ا

 13 تمرکز 
 11 مقابله با استرس  های  مهارت

 13 شناختی روانتوانمندی  
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 های داوران لیگ برتر فوتبال ایران های کدگذاری محوری و انتخابی شایستگییافته -2ادامة جدول 
Table 2 - Findings of Axial and Selective Coding Qualifications of the Referees of 

the Iranian Football Premier League 

 مقوله اصلی 

Main 

category 

 های فرعیمقوله

Subcategories 

 مفاهیم

Concept 

 فراوانی

Amplitude 

ی
تگ

یس
شا

ان
رو

ی 
ها

ی
خت

شنا
 

P
sy

ch
o

lo
g

ic
al

 c
o

m
p

et
en

ci
es

 

 های شخصیتیویژگی

Personality 

characteristics 

 7 خودباوری 

 6 آگاهیذهن

 9 ثبات شخصیت 

 13 نفس باال داشتن اعتمادبه

 8 عالی شخصیت   از  برخورداری

 6 رابودن گکمال

ی
تگ

یس
شا

ی 
مان

جس
ی 

ها
 

P
h

y
si

ca
l 

co
m

p
et

en
ci

es
 

 های جسمانی ویژگی

Physical 

characteristics 

 13 ستیل بودن اخوش

 13 فیزیکیتوانایی 

 13 داشتن تناسب اندام 

 13 ظاهر جسمانی خوشایند 

 بهبود آمادگی جسمانی 

Improve physical 

fitness 

 6 قدرت جابه جایی در زمین 

 13 میزان دوندگی زیاد

 5 توان هوازی زیاد 

 ای های زمینهشایستگی

Background 

competences 

 های  ذاتیویژگی

Intrinsic features 

 13 زیاد داشتن ضریب هوشی 
 13 مندی به داوری هعالق

 13 داشتن پتانسیل و استعداد داوری 
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 های داوران لیگ برتر فوتبال ایران های کدگذاری محوری و انتخابی شایستگییافته -2ادامة جدول 
Table 2 - Findings of Axial and Selective Coding Qualifications of the Referees of 

the Iranian Football Premier League 

 مقوله اصلی 

Main category 

 های فرعیمقوله

Subcategories 

 مفاهیم

Concept 
 فراوانی

Amplitude 

 ای های زمینهشایستگی

Background 

competences 

 های  فردی ویژگی

Individual 

characteristics 

 11 المللی بیندانستن زبان  
 9 فوتبالی داشتن سابقۀ  

 4 رعایت عدالت از سوی کمیته داوران 
 1 برندشدن در داوری 

 13 ورزشی پیشینه
 8 نوسان قضاوت یکنواخت و کم

 13 خوانی بازی
 11 داشتن دید مناسب در حین مسابقه 

 1 داشتن شنوایی خوب در طول مسابقه 
 1 های شکیلدادن عالمت

 1 توانمندی در سوت زدن 
 4 زبان بدن 

 2 داشتن هوش داوری 
 7 مدیریت لحظات بحرانی 

 1 فرد داشتن سبک قضاوت منحصربه
ها و  تیم تحلیل تجزیه و توانایی

 مسابقه 
6 

ی
تگ

یس
شا

ی 
نش

 دا
ی

ها
 

K
n

o
w

le
d

g
e 

co
m

p
et

en
ci

es
 

 دانش عمومی 

public knowledge 

 13 آشنایی با فوتبال
 3 داشتن تحصیالت عالی 

 2 شناختیبهبود دانش جامعه
های جمعیتی و آداب  آشنایی با اقلیم

 2 و رسوم مناطق 

 5 دانش تکنولوژیک 

 دانش تخصصی

Professional 

knowledge 

 9 حضور در دوره های دانش افزایی 
 10 تخصصیروزرسانی و بهبود دانش به

 13 آگاهی از علم تمرین 
 13 اشراف بر قوانین داوری 

دانستن علم فیزیولوژی، علم  
 آناتومی

13 

 11 دانستن علم تغذیه 
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دهد. کدهای  های داوران را نشان میدو نتایج کدگذاری محوری و انتخابی شایستگی  شمارۀ  جدول  

-شوندگان بر ویژگیکید مصاحبهأمرحلۀ کدگذاری باز حاکی از تها در  شده حاصل از مصاحبهاستخراج 

جامعه بودهای  داوران  تعامالت  ین ابر  ؛شناختی  مطلوب،  اجتماعی  رفتارهای  نظیر  مفاهیمی  اساس، 

اجتماعی و شخصیت اجتماعی مطلوب و داشتن جایگاه اجتماعی مطلوب اقتباس شد. براساس مفاهیم  

های  دو کد محوری توانمندی در رفتارهای اجتماعی و ویژگی ،  رسداستخراج شده چنین به نظر می

می دستهاجتماعی  در  ویژگیتوانند  این  جامعهبندی  ایران های  فوتبال  برتر  لیگ  داوران  شناختی 

داوران   ،شوندگاناز دیدگاه مصاحبه  ،رسدبه نظر می  بنابراین  ؛عنوان کدهای اساسی پذیرفته شوندبه

توانند  های اجتماعی میلیگ برتر از طریق دو کد محوری توانمندی در رفتارهای اجتماعی و ویژگی 

جامعه استخراج شایستگی  کدهای  کنند.  کسب  را  مصاحبهشناختی  از  حاصل  مرحلۀ شده  در  ها 

ت از  حاکی  باز  ویژگیأکدگذاری  بر  شوندگان  مصاحبه  بودکید  داوران  مدیریتی  ساس، ابراین  ؛های 

، روابط عمومی مطلوب،  جلب اعتماد تمام ارکان مسابقه،  مهارت ادراکی،  مؤثرارتباط  مفاهیمی نظیر  

دو  ،  رسدشده چنین به نظر میاقتباس شد. براساس مفاهیم استخراج  بازی مدیریت  و   داشتن قاطعیت

های  بندی این ویژگی توانند در دستهفردی و رهبری میمیان  و   فردی  ارتباط  های مهارتکد محوری  

  رسد به نظر می  بنابراین؛  عنوان کدهای اساسی پذیرفته شوندمدیریتی داوران لیگ برتر فوتبال ایران به 

فردی و  میان  و   فردی ارتباط  هایمهارتداوران لیگ برتر از طریق دو کد   ،شوندگاناز دیدگاه مصاحبه

ها در مرحلۀ شده حاصل از مصاحبهاستخراج توانند شایستگی مدیریتی را کسب کنند. کدهای  رهبر می

ت از  حاکی  باز  مصاحبه أکدگذاری  ویژگی کید  بر  بودشوندگان  داوران  مدیریتی  اساس،  براین  ؛ های 

های  مهارت،  انگیزه،  اشتیاق به داوری،  تبدیل استرس منفی به مثبت،  توانایی سازگاریمفاهیمی نظیر  

استرس با  شخصیت،  آگاهی ذهن،  خودباوری،  مقابله  د  ثبات  اعتماو  باالدبهشتن  شد.   نفس  اقتباس 

و   شناختیروان  هایدو کد محوری توانمندی   ،رسدشده چنین به نظر میبراساس مفاهیم استخراج 

های مدیریتی داوران لیگ برتر فوتبال ایران بندی این ویژگی توانند در دستهشخصیتی میهای  ویژگی

داوران   ،شوندگاناز دیدگاه مصاحبه  ،رسدبه نظر می  بنابراین؛  پذیرفته شوندعنوان کدهای اساسی  به

توانمندی از طریق دو کد  توانند شایستگی  شخصیتی میهای  ویژگیو    شناختیروان  هایلیگ برتر 

ها در مرحلۀ کدگذاری باز حاکی از شده حاصل از مصاحبهمدیریتی را کسب کنند. کدهای استخراج 

ویژگیمصاحبهکید  أ ت بر  بودشوندگان  داوران  مدیریتی  نظیر  براین  ؛های  مفاهیمی  اساس، 

جایی در  قدرت جابهداشتن تناسب اندام، ظاهر جسمانی خوشایند،  ،  توانایی فیزیکی،  بودناستیل خوش 

اقتباس شد. براساس مفاهیم استخراج شده چنین به   زیاد توان هوازی    بسیار و ، میزان دوندگی  زمین

بندی  توانند در دستهجسمانی می  آمادگی  جسمانی و بهبود  هایویژگیدو کد محوری    ،رسدنظر می
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  بنابراین  ؛عنوان کدهای اساسی پذیرفته شوند ههای جسمانی داوران لیگ برتر فوتبال ایران باین ویژگی 

جسمانی و  های  ویژگیداوران لیگ برتر از طریق دو کد    ،شوندگانرسد از دیدگاه مصاحبهبه نظر می

شده حاصل از  توانند شایستگی جسمانی را کسب کنند. کدهای استخراج جسمانی می  آمادگی  بهبود

از تمصاحبه ای داوران  های زمینهوندگان بر ویژگیشکید مصاحبهأ ها در مرحلۀ کدگذاری باز حاکی 

داشتن پتانسیل و  ،  مندی به داوریهعالق،  زیادداشتن ضریب هوشی  اساس، مفاهیمی نظیر  ینابر  ؛بود

  رعایت عدالت از سوی کمیته داوران ،  داشتن سابقۀ فوتبالی ،  المللیدانستن زبان بین ،  استعداد داوری

ورزشی  و استخراج   عقبۀ  مفاهیم  براساس  شد.  میاقتباس  نظر  به  چنین  محوری ،  رسدشده  کد  دو 

ای داوران لیگ  های زمینهبندی این ویژگیتوانند در دستهاکتسابی می هایویژگیذاتی و  های ویژگی

شوند پذیرفته  اساسی  کدهای  عنوان  به  ایران  فوتبال  می  بنابراین  ؛ برتر  نظر  دیدگاه  به  از  رسد 

توانند  اکتسابی می های  ویژگیذاتی و    های ویژگیداوران لیگ برتر از طریق دو کد    ، شوندگانمصاحبه 

ها در مرحلۀ کدگذاری باز  شده حاصل از مصاحبهای را کسب کنند. کدهای استخراج شایستگی زمینه

قضاوت  اساس، مفاهیمی نظیر  براین  ؛داوران بود  های تکنیکی شوندگان بر ویژگی کید مصاحبهأ حاکی از ت 

داشتن شنوایی خوب در طول ،  مناسب در حین مسابقهداشتن دید  ،  خوانیبازی،  نوسانیکنواخت و کم

مدیریت  ،  داشتن هوش داوری،  زبان بدن،  زدنتوانمندی در سوت ،  های شکیلدادن عالمت،  مسابقه

اقتباس    ها و مسابقهتیم  تجزیه و تحلیلتوانایی  ،  فردداشتن سبک قضاوت منحصربه،  لحظات بحرانی

داوران لیگ   ،شوندگاناز دیدگاه مصاحبه  ،رسدنظر میشده چنین به  شد. براساس مفاهیم استخراج 

ها در مرحلۀ شده حاصل از مصاحبهرا تشکیل دهند. کدهای استخراج   توانند شایستگی تکنیکی برتر می

اساس، مفاهیمی  براین  ؛داوران بود  های دانشی شوندگان بر ویژگی ید مصاحبه أککدگذاری باز حاکی از ت

با  نظیر   عالی،  فوتبالآشنایی  تحصیالت  جامعه،  داشتن  دانش  اقلیم،  شناختیبهبود  با  های  آشنایی 

روزرسانی و  به،  فزاییاای دانشهحضور در دوره،  دانش تکنولوژیک،  جمعیتی و آداب و رسوم مناطق

اقتباس    علم تغذیه  و   دانستن علم فیزیولوژی، علم آناتومی ،  آگاهی از علم تمرین،  بهبود دانش تخصصی

استخراج  مفاهیم  براساس  میششد.  نظر  به  چنین  دانش  ،رسدده  محوری  کد  دانش  دو  و    عمومی 

عنوان کدهای  داوران لیگ برتر فوتبال ایران به   های دانشیبندی این ویژگیتوانند در دستهتخصصی می

وران لیگ برتر از طریق  ، داشوندگانرسد از دیدگاه مصاحبهبه نظر می بنابراین؛ اساسی پذیرفته شوند

 را کسب کنند.  توانند شایستگی دانشیتخصصی می عمومی و دانش دو کد دانش 
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ای داوران لیگ برتر ایران )مدل  حرفه هایشایستگیمفاهیم مرتبط با   و مقوله ها  ابعاد  -1شکل 

 ( پژوهشنهایی 

Figure 1 - Dimensions of Categories and Concepts Related to the Professional 

Competencies of Iranian Premier League Referees (Final Research Model) 

 

یکشکل    در  کهورطمانه نهایی  شود،  میمشخص    شمارۀ  مقوله  پژوهش مدل  ابعاد،  و  براساس  ها 

 بُعد شایستگی هفت  ای داوران لیگ برتر فوتبال ایران از  های حرفهدهد که شایستگیمفاهیم نشان می

شایستگیجامعه شایستگی   هایشناختی،  شایستگیشناختیروان  های مدیریتی،  جسمانی،    های، 

 دانشی تشکیل شده است.  های تکنیکی و شایستگی هایای، شایستگیزمینه های شایستگی

 

 گیرینتیجه و بحث
-ای داوران لیگ برتر فوتبال ایران بود. یافتههای حرفهمدل شایستگیتدوین    ، پژوهش این هدف کلی  

این بخش نشان داد از شاخصه،  های  الگوی شایستگی حرفهیکی  برتر های    ، ای داوران فوتبال لیگ 

آنشایستگی جامعه امانی ستهاشناختی  از دیدگاه  اخوان  ،.  و   اجتماعی  شایستگی  (13۹7)  منادی 

انسانی  در  هوشمندانه  توانایی شایستگی  ؛است  روابط  دیگر،  عبارت    اهداف  به  رسیدن  اجتماعی  به 
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 مثبت  پیامدهای به  که  است  فردی های قابلیت  از  استفاده   با   اجتماعی خاص   هایموقعیت  در  اجتماعی

تفسیر ایستگی اجتماعی داوران لیگ برتر فوتبال ایران را چنین  شتوان نقش  اساس می براین؛  انجامد می

کامالً    طوردارد و اداره این دو حوزه به   متقابل  تأثیرای و عمومی یک داور بر یکدیگر  زندگی حرفه:  کرد

که    است  نامشهود  ای یک داور درواقع داراییپذیر نیست. از طرفی، اعتبار حرفهمنفصل از هم امکان

  در  مهمی  نقش   و   گیرد  کلش  تواندزمان از طریق تعامالت اجتماعی مطلوب می  در طول  دارایی  این

داوران   بنابراین  ؛ تواند داشته باشدجلب همکاری سایر اعضای جامعۀ فوتبال می   و   کاری  شبکه  ایجاد

-بهبود عملکرد و ارائۀ قضاوت  همچنینمنظور حضور فعال و بهتر و فعال در لیگ برتر فوتبال ایران به

  ؛ فردی بهره گیرندهای منحصربهبتوانند در حوزۀ اجتماعی از ویژگی  بایدهای مطلوب و با حداقل خطا  

دیگر عبارت  ایران می  ، به  فوتبال  برتر  لیگ  فردیداوران  و  اجتماعی  بهبود  توانند شخصیت  را  شان 

ها در داخل زمین مسابقه در جامعه و محیط  بر بهبود مهارتعالوه  بایدداوران لیگ برتر  ؛ یعنی  بخشند

مطلوبویژگی  از،  اطرافشان اجتماعی  رفتارهای  و  فردی  عالوه  نیز  ترهای  باشند.  از برخوردار  براین، 

ای در جغرافیایی گسترده  های هدلیل اینکه با محدودداوران به  ، پژوهشکنندگان در این  شرکت  دیدگاه

اقلیم  برای  ،ارتباط هستند بازیکنان مناطق و  رفتارها و هنجارهای هواداران و  های  درک و شناخت 

د.  ند اطالعاتی را کسب کنند و در این زمینه بتواننها آشنایی داشته باشفرهنگ آن  با   دمختلف بای 

این  شرکت  همچنین در  می  پژوهش کنندگان  اجتماعی  مقبولیت  که  داشتند  از  اذعان  یکی  تواند 

های اجتماعی در بین افراد جامعه و در  جتماعی باشد که داوران از طریق فعالیتهای مهم اشاخصه

رسد داشتن تعامالت اجتماعی  گی برخوردار باشند. به نظر مییژتوانند از این وهای مختلف میبین گروه

ترین عوامل ایجادکنندۀ مقبولیت در ذهن  عنوان یکی از مهممطلوب و رفتارهای اجتماعی مطلوب به 

تواند در ادامۀ روند داوری برای داوران مفید واقع شود. در این راستا، ازیکنان، مربیان و تماشاگران میب

-های اجتماعی یکی از شاخصشایستگی  ،( نشان داد13۹5)  فرقانی و رنجبر،  بروجردی  پژوهش  نتایج

روابطه الگوی شایستگی مدیران  اصلی  بود.    ای    یستگیشا  یبوم  یالگونیز    (13۹6)  رنجبرعمومی 

ی معرفی کرد.  ایفهو وظ  ی اجتماع   ی، عموم  های شایستگیرا با سه بعد    یدولت   ی روابط عموم  یرانمد

  پژوهشدر این    های داوران برتر پرداختند.بررسی ویژگی   به  پژوهشیدر  (  2۰1۹)  و همکاران  نایآراگائوپ 

-کیفی ابعاد عملکرد عالی داوران فوتبال را مشخص کردند که جامعه  صورتبهمتخصص فوتبال    24

بنابراین    ؛داوران گزارش شد  هایشایستگیبر  مؤثر  های اصلی  لفهؤبودن یکی از م ذیری و اجتماعیپ 

و آراگائوپینا  (13۹6) رنجبر(، 13۹5) همکاران و  یبروجردهای پژوهشهای این بخش با نتایج  یافته

 . ستهمسو (2۰1۹) و همکاران
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های اصلی شایستگی  مدیریتی از دیگر شاخص های شایستگی ، نشان داد پژوهش های دیگر این  افتهی 

 ۀیلوسشود که بهیگفته م یهایمهارت  بهمدیریتی    هایشایستگی.  است داوران لیگ برتر فوتبال ایران  

حرکت متناسب همه   یمجموعه را برا  یک  یدرآوردن اجزاحرکت امکان به  آن شخص در وجود خود

  نیست  ییها و رفتارهایقهتابع سل  یریتیمدهای  مهارت  آورد.یشده فراهم م یین اهداف تع  یسواجزا به 

در    یشتریب  یتاهم  یگر،د  یهادر سازمان  یرانمد  یهامهارت  .کندمی  یفها را تعرکه عادات افراد آن

باشگاه،    ی ساختار سازمان  ی آن ازهایارمع  ی، منابع انسان   یتیرمؤلفه مد. در بحث  ها دارندنقش   مقایسه با 

تفو  یسازدنتوانم  ی،و سازمانده  یزیربرنامه  ی،و کارآمد  یاثربخش ؛  شده است   یلتشک  یاراخت   یضو 

هایی  د از مهارتنکه داوران حاضر در لیگ برتر فوتبال ایران وقتی بتوان  کردتوان اذعان  می  بنابراین

مهارت قاطعیت، شجاعت،  ارتباطی  نظیر  در حین    ومؤثر  های  تیمی  کار  ببرند،  قبهبود  بهره  ضاوت 

های لفهؤم،  نشان دادند(  2۰1۹)  و همکاران  نایآراگائوپ .  یابدها بهبود میهای مدیریتی آنشایستگی

. استاساسی عملکرد عالی داوران سه شاخص آمادگی فردی، آمادگی برای مسابقه و مدیریت بازی  

های  بر داشتن تجربه، دانش کافی، مهارتمدیران پروژه عالوه ،  ( نیز نشان دادند2۰16)  1هانا و همکاران

 شناختی خود نیز باید توجه کنند.  مدیریتی و قابلیت رهبری به توسعۀ 
-های اصلی حرفهاز شاخص  شناختیروان  هایشایستگیحاکی از آن بود که    پژوهش دیگر این  نتایج    

 است  افراد  رفتاری  های ویژگی  از  ایمجموعه  شناختیروان  ی داوران لیگ برتر فوتبال ایران بود. عوامل ا

هرچقدر داوران لیگ برتر فوتبال ایران بتوانند برای   د؛ یعنی ذارنگمیتأثیر    وریبهره  و  شایستگی   که بر

از سازه ایران  فوتبال  برتر  لیگ  ببرند مثبت  شناختیروانهای  قضاوت در  بهره  عبارت  و   تر  دیگر   به 

خوبی به  شناختیروان بردن عوامل مخرب  ازبین  یابرای کاهش    شناختیروان های  از مکانیسم  ندبتوان

و جنبه مثبت  بهره گیرند  بیشتر مشارکت دهند  شناختیروانهای  رفتارهایشان  با  می  ،را در  توانند 

خوبی از عهدۀ شرایط به  ،و در شرایط متنوع مسابقات  نفس در طول قضاوتحفظ تمرکز و اعتمادبه

بهتر در تصمیمتوانند  میبرآیند و     ، تر عمل کنند. در این راستا، رنجبرها موفقگیریبا خودکنترلی 

فانی دانایی  ،الهیخائف و  الگوی  13۹2)  فرد  ارزیابی  با  نشان    هایشایستگی(  مدیران بخش سالمت 

  هایشایستگیترین  های شخصیتی، از مهمهای رفتاری و فکری، نگرش و بینش، ویژگیمهارت  ، دادند

اساسی    فهؤلفردی را م  روانی   نیز آمادگی(  2۰1۹)  و همکاران  نایآراگائوپ  ند شومدیران محسوب می

عالی داوران گزارش کردند.   )  و  سیتیرودزعملکرد  با بررسی مدل ویژگی  (2۰14همکاران  های  نیز 

-ترین ویژگیو توانایی حفظ تمرکز از مهم  شناختیروانآمادگی    ،های ورزشی نشان دادندداوران بازی

 
1. Hanna   
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مذکور   هایپژوهشایج  های این بخش از پژوهش با نت بنابراین یافته  ؛ های ورزشی بودهای داوران بازی

 . ستهمسو

ای داوران های شایستگی حرفهترین شاخصاز مهمنیز  جسمانی    هایشایستگی  ،نتایج دیگر نشان داد  

در    ،ویژه در ایران  طور  بهدر حوزۀ داوری فوتبال در کل دنیا و  ؛ یعنی  لیگ برتر فوتبال ایران است

آمادگی جسمانی و  ،  انتخاب داوران برای مراحل و درجات باال استعدادیابی و حتی چینش و  مقایسه با  

اصلیهای جسمانی بهویژگی از  بر داوران عالوه  ،به عبارت دیگر  ؛ها هستندترین شاخصعنوان یکی 

استیل بدنی جذاب،  ن  داشت؛ یعنی  های جسمانی مطلوبی هم نیاز دارندآمادگی جسمانی به ویژگی

نوازبودن ظاهر جسمانی داور  جسمانی داور، داشتن تناسب اندام و خوشایند و چشمتوانایی فیزیکی و 

مؤثر  تر از سوی تماشاگران و بازیکنان  قضاوت داور و درک مثبت  دربارۀ تواند در ایجاد جو مثبت  می

تواند از طریق بهبود آمادگی جسمانی حاصل شود که این دو  ظاهر جذاب داور می  ،براینباشد. عالوه

داشتن استیل و  ،اقعوهای داور محسوب شوند. درخوب برای بهبود شایستگی یتوانند مکملوله میمق

 یتواند در ایجاد جایگاهشود و این امر میمیمنجر  فرد بودن داور  ظاهر جذاب داوران به منحصربه 

اعتمادبه  بهبود  و  داوران  مطلوب  می  مؤثر  نفس  نیز  داوران  جسمانی  آمادگی  بهبود  در باشد.  تواند 

به صحنهنزدیک تصمیمبودن  اتخاذ  و  به  هایها  و  پلوساژصحیح  راستا،  این  در  باشد.  مفید  و    موقع 

بازیکن در  -عنوان آموزگار: ارزیابی کیفیت تعامالت داورداور به »( پژوهشی با عنوان  2۰2۰همکاران )

کردن، خندیدن، ظاهر  صحبت زبان بدن، آمادگی جسمانی، نوع  ،  نتایج نشان داد  . انجام دادند  «هندبال

نشان (  2۰1۹)  و همکاران  نایآراگائوپ د.  نمثبت معنادار دارتأثیر  و استیل داور بر کیفیت تعامالت داور  

م  ، دادند از  جسمانی  داوران  لفهؤآمادگی  عالی  عملکرد  اساسی  میمهای    و  سیتیرودزشود  حسوب 

انجام دادند. نتایج    «های ورزشیداوران بازیهای  مدل ویژگی »پژوهشی با عنوان    (2۰14همکاران )

داد مهم  ،نشان  از  بدنی  ویژگیآمادگی  بازیترین  داوران  بودهای  ورزشی  های  یافته  بنابراین  ؛های 

نتایج   با  حاضر  و  های  پژوهشپژوهش  )پلوساژ  و  (  2۰1۹)  و همکاران  نایآراگائوپ (،  2۰2۰همکاران 

 .  تسهمسو (2۰14همکاران )و  سیتیرودز

ای داوران لیگ برتر ای بر شایستگی حرفهزمینه  هایشایستگی  ،نشان داد پژوهشهای دیگر این  یافته

ضریب هوشی  های ذاتی ازجمله  ویژگی   ای ازمجموعه وقتی داوران از  ؛ یعنی  استمؤثر  فوتبال ایران  

های  ها و ویژگی توانند این استعداد می  ، و استعداد داوری برخوردار باشند  ، ظرفیت مندیه، عالقزیاد

و برندشدن    داشتن سابقۀ فوتبالی ،  المللیدانستن زبان بینهای اکتسابی ازجمله  ذاتی را با برخی ویژگی 

تواند در  می  کمای در سنین  های زمینهرسد شایستگیبه نظر می  ،برایندر داوری بهبود بخشند. عالوه

چینش داوران براساس شرایط مسابقه نقش بسیار چشمگیری را ایفا   همچنیناستعدادیابی داوران و  
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 را  الگوی شایستگی مدیران ادارات کل ورزش و جوانان ایران (13۹5) پورمرندی و همکارانفتاحکند.  

آمده برای مدیران در  دستهای شایستگی بهمفاهیم و مؤلفه کردند. بنیاد بررسی با رویکرد نظریۀ داده

استخدامهایی هزمینه  با عنوان   پژوهشی  ( در2۰16)  آموزش کاربرد دارد. هانا و همکارانو    مچون 

بر داشتن تجربه، دانش کافی،  گزارش کردند، مدیران پروژه عالوه  «ازی شایستگی مدیران پروژهسدل»م

که برخالف  درحالی  ؛مدیریتی و قابلیت رهبری به توسعۀ شناختی خود نیز باید توجه کنند  هایمهارت

( مدل شایستگی مدیران شعب در سیستم بانکی 13۹2ا )نیرحیموشیار و ههای پژوهش حاضر،  یافته

نتایج نشان دادکردند  هئارارا   ابعاد و مؤلفه  ، .  بهتمامی  بانک  ه جز مؤلفهای مدل شایستگی مدیران 

(  13۹2)  اینم یو رح  اریهوش  پژوهشهای پژوهش حاضر با نتایج  بنابراین یافته  شدند؛تأیید    «تجربه»

  ؛اشاره کرد  ها پژوهشامعۀ آماری  توان به تفاوت ج . از دالیل احتمالی این ناهمسویی میتسناهمسو

های مختلف با جو بازی متفاوت دارند  در ورزشگاهداوران  دلیل شرایطی که  شغل قضاوت بهاحتماالً    زیرا

با سایر مشاغل ازجمله مدیریت در   ،شوندمی روروبه فهای مختلدر تیمها آنو نیز نوع رفتارهایی که 

   بانک متفاوت است. 

ای داوران های حرفههای اصلی شایستگیتکنیکی از شاخص  های شایستگی،  های دیگر نشان دادیافته

کاربردن روش، فنون، وسایل و ابزار مورد نیاز های فنی، توانایی به. مهارتاست لیگ برتر فوتبال ایران

توان اذعان  می بنابراین ؛برای انجام وظایف خاصی است که از راه تجربه و آموزش به دست آمده باشد 

قضاوتکرد   در  بتوانند  ایران  فوتبال  برتر  لیگ  داوران  وقتی  تکنیکاه که  از  و  یشان  تخصصی  های 

وانی، سبک خاص قضاوت، برخورداری از دید مناسب، زبان بدن، مدیریت  خفرد ازجمله بازیربه منحص

-میزان شایستگی  ،تسلط استفاده کنند  های باشکیل و سوت یهاارگیری عالمتک هلحظات بحرانی، ب

آن تکنیکی  بهبود میهای  دادند(  2۰1۹)  و همکاران  نایآراگائوپ یابد.  ها  در   ،نشان  قرارگرفتن  نحوۀ 

های اساسی شاخص مدیریت بازی در  لفهؤاز م هااتفاق بینی پیش و  خوانی، دانش تاکتیکی زمین، بازی

 و همکاران  نایراگائوپ آ  پژوهشوهش حاضر با نتایج  های پژبنابراین یافته  ؛عملکرد عالی داوران هستند

 . ستهمسو( 2۰1۹)

داوران لیگ برتر    هایشایستگیهای اساسی  دانشی از شاخص  های شایستگی،  های دیگر نشان دادیافته

میزان اطالعات و آگاهی و دانشی است که داوران   های دانشیشود. شایستگیفوتبال ایران محسوب می

تواند این دانش در دو حوزۀ  می  که  داشته باشند  ریوبر قضاوت و دامؤثر  ها و عوامل از سایر رشتهباید  

در حوزۀ   همچنین  ؛ باشد  فناوریو آشنایی با    یشناختی، تحصیالت عالعمومی و مرتبط با عوامل جامعه

و  اشراف بر قوانین داوری، آگاهی از علم تمرینافزایی، های دانشتر شرکت و حضور در دورهتخصصی

داور  »پژوهشی با عنوان  (  2۰1۹)  و همکاران  نایآراگائوپ .  استتغذیه و آناتومی    ،گاهی از علم تمرینآ
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آگاهی و   ، نشان داد . نتایج انجام دادند «متخصصان مختلف هایدیدگاه :در فوتبال نبودن یا نبودبرتر 

از م   ،نقوی  د. های اساسی شاخص مدیریت بازی در عملکرد عالی داوران هستنلفهؤارزیابی عملکرد 

برند    هاییستگیمدل شا  یطراح»با عنوان    خود  پژوهشر  نیز د  (13۹6)  نژاد و کشکررمضانی  ،حسینی

سازی بسترهای  بهبود فراهمایجاد و  به    ارائه راهکارها   ، هنگام «رانی ای اورزش حرفه  انیمرب  یشخص

برای    های علمی و اخالقیو شرکت در همایشاشاره کردند    بیشتر مربیانمختلف برای یادگیری هرچه

کلیدی در جهت افزایش شایستگی    عنوان برخی از عواملتخصصی را بههای  مهارتافزایش دانش و  

در  (  13۹۹)  امیرخبیری و دهقان  ،فردجوادی  . دادند  ذکر  کنندهبرند شخصی مربیان ورزش و تسهیل

تهران»  عنوان  با   پژوهشی شهرداری  مدیران  شایستگی  مدل  تبیین  و  و داشتن    «،طراحی  سوابق 

آگاهی از جامعه را از ارکان اصلی تحقق در جهت بهبود  دانش تخصصی و  شتن  های شغلی، داتجربه 

و    فردجوادیهای  پژوهشوهش حاضر با نتایج  ژهای پ بنابراین یافته  ؛ندشرایط مدیریتی به شمار آورد

 . ستمسو( ه13۹6) همکارانو  ینقوو  (2۰1۹) و همکاران نایآراگائوپ (، 13۹۹همکاران )

 ، شده برای داوران لیگ برتر فوتبال ایرانشناختی شناساییجامعه  های بنابراین با توجه به شایستگی 

می دورهپیشنهاد  در  حضور  و  مطالعه  طریق  از  ایران  فوتبال  برتر  لیگ  در  حاضر  داوران  های  شود 

شود  پیشنهاد می.  شناختی برآیندهای جامعههای اجتماعی درصدد بهبود شایستگیتخصصی مهارت

ترین عنوان یکی از مهمدپارتمان داوری فدراسیون فوتبال حاضر مدیریت بازی را به کمیتۀ داوران و  

های مهم  براساس آن داوران را برای بازی کرده وهای ارزیابی عملکرد در انتهای فصل بررسی شاخص

-ها، جزوات و سی افزایی، سمینارها، کتابچههای دانشبراین، برگزاری دورهفصل انتخاب کنند. عالوه

پیشنهاد    ،مورد نیاز داوران  شناختیروانهای  با محوریت بهبود مهارت  سمینارهاهای آموزشی و  دی

میشود.  می بهتوصیه  فوتبال  فدراسیون  داوری  دپارتمان  و  داوران  کمیتۀ  استعدادیابی  شود  منظور 

و   شایستگی   یارتقا  همچنینداوران  باالتر  مدارج  به  جسمانیداوران  ظاهر جاز  ،های  و  استیل  مله 

  های با توجه به شایستگی ظر قرار دهند.  نای مهم داوری مدهنوان یکی از شاخصع جسمانی داوران را به

شود کمیتۀ داوران و دپارتمان  پیشنهاد می  ،شده برای داوران لیگ برتر فوتبال ایرانشناسایی  ایزمینه 

نوان ع ای را به های زمینهالمللی شایستگیبین  فهرستفدراسیون فوتبال در انتخاب داوران برای    داوری

شود کمیتۀ داوران و دپارتمان  پیشنهاد مینتخاب داوران مدنظر قرار دهند.  های الفهؤترین میکی از مهم 

ای  هفته   صورتبه عملکرد داوران    تجزیه و تحلیلداوری فدراسیون فوتبال از طریق تشکیل کارگروه  

می پیشنهاد  کنند.  تحلیل  و  تجزیه  را  داوران  فنی  داوری عملکرد  دپارتمان  و  داوران  کمیتۀ  شود 

های آموزش کامپیوتر و گواهی شرکت  ههای تخصصی ازجمله دورارائۀ مدارک دوره  ،فدراسیون فوتبال

های دانشی داوران برای قضاوت در بهبود شایستگی  منظوربه  را  های اجتماعی و فرهنگیدر همایش 
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-لیل محدودیتدانجام مصاحبه به،  پژوهشهای اصلی این  یکی از محدودیت.  کندابتدای فصل اجباری  

 بود.  های کرونایی 

 
References  
1. Ai, K., Oldrich, R., Tan, H., & Xu, P. (2020). Sustainable innovation in football 

referee training in Czech Republic. Sustainability, 12(7), 2821. 

https://doi.org/10.3390/su12072821 

2. Amani, F., Monadi, M., & Akhavan Tafti, M. (2018). Effectiveness of program based 

on successfulness on social competence and academic achievement of adolescent 

girls in city of Mashhad. Journal of Instruction and Evaluation, 11(43), 69-91 . 

3. Aragao e Pina, João; Passos, Ana Margarida; Carvalho, H., & Travis Maynard, M. 

(2019). To be or not to be an excellent football referee: Different experts’ viewpoints. 

Journal of Sports Sciences, 37(6), 692-700. 

https://doi.org/10.1080/02640414.2018.1522940 

4. Brojerdi Alavi, M., Forghani, M., & Ranjbar, M. (2016). A conceptual framework for 

competencies of public relations managers: dimensions, factors and indicators. 

Interdisciplinary Studies in the Humanities, 9(1), 129-146. doi: 

10.22035/isih.2017.236 

5.  Dohman, D. (2005). Social pressure influence decisions of individual: Evidence from 

the behavior of football referee. IZA Discussion Papers, No 1595. Available at: 

https://ideas.repec.org/p/iza/izadps/dp1595.html (Accessed    ).  

6. Duvinage, C., & Jost, P.-J. (2019). The role of referees in professional sports contests. 

Journal of Sports Economics, 20(8), 1014-1050. 

https://doi.org/10.1177/1527002519851145 

7. Fatah  Pourmarandi, M, S. M, K., M. H, A., & Shaji, R. (2017). Competency pattern 

of managers in sport and youth general offices with grounded theory approach. New 

Trends in Sport Management, 4(15), 23-38. http://ntsmj.issma.ir/article-1-863-

fa.html.  

8. Firek, W., Płoszaj, K., & Czechowski, M. (2020). Pedagogical function of referees in 

youth sport: assessment of the quality of referee–player interactions in youth soccer. 

International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(3), 905. 

https://doi.org/10.3390/ijerph17030905 

9. Giel, T., & Breuer, Ch. (2020). The determinants of the intention to continue 

voluntary football refereeing. Sport Management Review, 23(2), 242-255. 

https://doi.org/10.1016/j.smr.2019.01.005 

10. Hanna, A. S., Ibrahim, M. W., Lotfallah, W., Iskandar, K. A., & Russell, J. S. (2016). 

Modeling project manager competency: An integrated mathematical approach. 

Journal of Construction Engineering and Management, 142(8), 04016029. 

11. Hoshyar, V., & Rahim Nia, F. (2013). Developing a competency model of managers 

in the banking system. Journal of Development & Evolution Mnagement, 1392(13), 

55-68. http://www.jdem.ir/article_406.html?lang=en . 

https://doi.org/10.3390/su12072821


 227                                                              ... برتر گی داوران ل ایحرفه هاییستگیمدل شا نیتدو: فغانی

 

  Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public Licen 

12. Javadifard, F., Amirkabiri, A., & Dehgan, M. (2021). Designing And explaining 

competency model of Tehran municipal managers. Journal of Human Resource 

Studies, 11(1), 102-12610. doi: 22034/JHRS.2021.130507. (inPersian(. 

13.  Lane, A. M., Nevill, A., Ahmad, N., & Balmer, N. (2006). Soccer referee decision – 

making: Shall I Blow the whistle? Journal of Sport Science and Medicine, 5, 243-

253. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3827566/  

14. Lidbom, P.  P., & Priks, M (2010). Behavior under social pressure: Empty Italian 

stadiums and referee bias. CESifo working paper, No. 1960. Available at: 

https://ideas.repec.org/p/ces/ceswps/_1960.html  (Accessed    ). 

15. Loghmani, M., Taylor, T., & Ramzaninejad, R. (2017). Job characteristics and 

psychological states of football referees: implications for job enrichment. Managing 

Sport and Leisure, 22(5), 342-357. Retrieved from 

https://doi.org/10.1080/23750472.2018.1426488.  

16. Płoszaj, K., Firek, W., & Czechowski, M. (2020). The referee as an educator: 

Assessment of the quality of referee–players interactions in competitive youth 

handball. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(11), 

3988. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7313078/ 

17. Ramazani, R., Loghmani, M., & Poorsoltani Zarandi, H. (2014). An empirical study 

of job characteristics model in sport settings: Evidences from the soccer referees. 

Journal of Sport Management, 6(3), 559-574. doi: 10.22059/jsm.2014.51514 (in 

Persian). 

18.  Ranjbar, M., Khaef Elahi, A., Danaee Fard, H., & Fani, A. (2014). Measurig 

competency model for managers in the health sector (Structural equation modeling 

approach). Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 23(109), 104-113. 

http://jmums.mazums.ac.ir/article-1-3272-fa.html. 

19. Rudzitis, A., Kalejs, O., & Licis, R. (2014). Model characterizing sports game 

referees. In SHS Web of Conferences (Vol. 10, p. 00039). EDP Sciences. Available 

at: https://www.semanticscholar.org/paper/Model-characterizing-sports-game-

Rudz%C4%ABtis-Kalejs/adbb402773ad5c06a506782f6cce11555645d32c 

(Accessed   ).  

20. Naghavi, M., Hosseini, S., Ramezani Nezhad, R., & Keshkar, S. (2019). Designing 

of personal brand competency model for professional sports coaches. Journal of Sport 

Management and Motor Behavior, 15(30), 343-360. https://dx.doi.org/10.22080/ 

jsmb.2020.12206.2614. (in Persian). 

 

 

 

 

 

 



 1401، مرداد و شهریور 73،  شماره 14مطالعات مدیریت ورزشی، دوره                                                  228

 

  Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public Licen 

 استناد به مقاله 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

مدل  نیتدو(. 14۰1. )محمدحسین ،علوی، سیدحسین؛ و قربانی؛ فرشاد، امامی؛ علیرضا، فغانی

. 2۰3-28(، 73)14. مطالعات مدیریت ورزشی، رانیبرتر فوتبال ا گیداوران ل ایحرفه هاییستگیشا

 smrj.2021.10105.3318/10.22089شناسۀ دیجیتال: 

Faghani, A. R., Emami, F., Alavi, S. H., & Ghorbani, M. H. (2022). 

Codifying the Professional Competencies Model among Iranian Football 

Premier League Referees. Sport Management Studies, 14(73), 203-28. 

 (in Persian). DOI: 10.22089/smrj.2021.10105.3318 

 


