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چکیده:
هدف :هدف از پژوهش حاضر ،بررسی عوامل بازدارنده موثر بر نحوه قضاوت داوران فوتبال ایران بود .تحقیق حاضر ازنظر هدف ،کاربردی
و از نظر چگونگی جمعآوری دادهها توصیفی از نوع پیمایشی بود ،که به شکل میدانی -کتابخانهای انجام شد.
روش شناسی  :جامعه آماری پژوهش را  230نفر از داوران و کمک داوران شاغل در لیگ برتر و لیگ دسته اول فوتبال کشور تشکیل
میدادند .ابزار جمع آوری اطالعات پرسشنامه محقق ساخته شامل  25عامل با مقیاس  5ارزشی لیکرت بود .روایی صوری و محتوایی
پرسشنامه بوسیله  10نفر از اساتید و کارشناسان داوری و پایایی آن در یک مطالعه مقدماتی روی نمونه  30نفری از داوران با استفاده از
آزمون ضریب پایایی به روش دو نیمهکردن و با استفاده از آلفای کرونباخ تایید شد( .)r-0/90از روشهای آمار توصیفی (میانگین و انحراف
استاندارد) به منظور تعیین ویژگیهای جمعیتشناختی و میزان اهمیت متغیرها استفاده شد .همچنین از آمار استنباطی (آزمون کرویت
بارتلت ،کیسر ـ مییر و اوکلین ،تحلیل عاملی اکتشافی و آزمون فریدمن) برای اولویت بندی عوامل تحقیق استفاده شد.
یافتهها :نتایج تحقیق نشان داد که از دیدگاه داوران در بین عاملهای بازدارنده موثر بر قضاوت داوران پنج مولفه به ترتیب "عوامل
مرتبط با روز مسابقه"" ،عوامل بیرونی"" ،عوامل فرهنگی"" ،عوامل زمان برگزاری" و "عوامل شغل و دستمزد" دارای اهمیت بیشتری
بوده اند .همچنین در تحلیل عاملی ،عوامل فرهنگی نسبت به سایر عوامل بازدارنده در اولویت قرار داشته و نیازمند توجه بیشتری بودند.
نتیجه گیری :با توجه به نتایج تحقیق ،به نظر میرسد بیشتر مشکالت و موانع داوری در فوتبال ناشی از مشکالت ساختاری و فرهنگی
باشد ،بنابراین پیشنهاد میشود فدراسیون فوتبال با فرهنگ سازی مناسب در بین هواداران ،بازیکنان و مربیان؛ الگوبرداری از ساختار کمیته
داوران کشورهای پیشرفته در این زمینه ،پرداخت حقوق ثابت و همچنین بیمه کردن داوران در حد امکان این عوامل بازدارنده موثر را
کنترل کند.
واژگان کلیدی :امنیت شغلی ،داور ،عوامل بازدارنده ،فوتبال
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مقدمه
امروزه ورزش جایگاه خاصی در بین جوامع دارا است .کشورها با صرف هزینههای زیاد و افراد باتحمل سختیها و
تالش فراوان سعی میکنند سکوهای افتخار ورزش را به دست آورند .همچنین برگزاری مسابقات و میزبانی
تورنمنتهای بزرگ ورزشی به شکلی باشکوه افتخار بزرگی برای کشورها محسوب میشود .در ورزش اهمیت منابع
انسانی بیش از دیگر زمینهها نمود پیدا میکند؛ زیرا این افراد هستند که در دنیای ورزش نقشآفرینی میکنند.
ازجمله این منابع انسانی ،در ورزش داوران رقابتهای ورزشی هستند .داوران نماینده فدراسیون در میدان رقابت
محسوب میشوند و دشوارترین وظایف ورزشی را بر عهدهدارند .قضاوت خوب و عادالنه یک داور باعث میشود تا
همگان (ورزشکاران ،مربیان ،تماشاگران غیره) به تمجید از نهاد برگزارکننده رقابت بپردازند (.)1
فوتبال از پرطرفدارترین ورزشها در دنیای امروز است ،بهطوریکه حدود  200میلیون نفر زن و مرد در سراسر
جهان به فعالیت در آن مشغولاند  .از دیدگاه سنتی ،عوامل متعددی مانند مربیان ،بازیکنان و تماشاگران در موفقیت
یا شکست تیمهای ورزشی دخالت دارند ،اما امروزه مشخصشده که عامل مهم و تأثیرگذار دیگر در سرنوشت تیمها،
در رشتههای مختلف ورزشی ،داور یا قاضی میدان است .امروزه ،داوری از جنجالیترین بحثهای فوتبال ایران
وجهان است که با موانع و مشکالت متعددی روبرو است( .)1گزارشهای پژوهشی نشان میدهد شغل داوری نیز
مانند برخی مشاغل خاص ،استر سزاست و داوران با عوامل استرسزای متنوعی روبرو هستند ( .)3 ،2عوامل زیادی
قضاوت داوران را تحت تأثیر قرارمی دهند که ازجملهی این عوامل میتوان به عوامل محیطی ،فردی ،ساختاری،
اجرایی ،اقتصادی ،امکانات و تجهیزات اشاره کرد .هرکدام از این عوامل میتواند به نحوی باعث ایجاد استرس در
داوران بشود و قضاوت آنان را تحت تأثیر قرار دهد .بایکو و همکاران ( )20071قضاوتهای  50داور را در 5244
مسابقه لیگ برتر فوتبال انگلستان بررسی کردند و نتیجه گرفتند که قضاوت داوران در موقعیتهای مختلف ،متفاوت
بوده و سوگیری در مسابقات وجود داشته است (. .)4
در این میان لیدبم و پریکس )2007(2به بررسی «رفتار داور تحت تأثیر فشارهای اجتماعی :ورزشگاههای خالی
ایتالیا و سوگیری داور» پرداختند و نشان دادند که فشارهای اجتماعی ناشی از حضور تماشاچیان بر رفتار داوران
فوتبال ایتالیا تأثیر دارد ،بهطوریکه هنگام مملو بودن ورزشگاه از تماشاچی ،به نسبت زمانی که ورزشگاه خالی بوده،
داوران تنبیهات سختتری را علیه بازیکنان بهکاربردهاند( .)5لن و همکاران )2006(3در مطالعه کیفی به بررسی
فرآیندهای تصمیمگیری در داوران فوتبال پرداختند .آنها اشاره کردند داوران با صحنههای بالقوه استرسزای زیادی
در حین داوری مواجه میشوند که بر تصمیمات آنها تأثیر میگذارد .ازجمله این موارد فشار تماشاچیان ،عوامل
فردی ،تجارب و عوامل وضعیتی مانند تعویض بازیکنان یا تماشاچیان است( .)6در پژوهشی که توسط امیر اسماعیلی
و همکاران انجام شد مشخص شد ،داوران ایرانی فشار فیزیولوژیکی کمتری را در مقایسه با داوران دیگر کشورها
متحمل میشوند .احتماالً دالیل این امر را میتوان ناشی از جریان کُند بازی در لیگ برتر ایران نسبت به لیگ
کشورهای مطرح یا آمادگی جسمانی کمتر که به تغییر راهبرد قضاوت و بهتبع آن افزایش درصد فعالیتهای کم
شدت نسبت به فعالیتهای با شدت زیاد منجر میشود ،دانست ( .)7داوران همانند مربیان و ورزشکاران در معرض
فشار هیجانات زیادی قرار دارند.
3- Lane, A et al

1- Boyko, R. H et al
2- Lidbom, P. P. , & Priks, M
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در همین رابطه ،لکس و همکاران )2014(1در پژوهش خود با عنوان تاثیر صدا و رفتار بازیکنان بر قضاوت
داوران و کمک داوران فوتبال نشان دادند که صدای بازیکنان در هنگام وقوع خطا و نحوه رفتار آنها بر گرفتن خطا
توسط داوران و جریمه شخصی و حتی گرفتن پنالتی تاثیر زیادی دارد .آنها در یک محیط آزمایشگاهی ،با مشاهده
ویدئوها و در دو حالت ،یکی با وجود صدای بازیکن و حالت دیگر بدون صدای بازیکنان نحوه قضاوت داوران را
مورد تحلیل و بررسی قرار دادند( .)8واتکینس و همکاران( )20142نیز در پژوهش خود تحت عنوان اثر شرایط آب
و هوایی متفاوت بر عملکرد داوران پشت دروازه(داور پنجم) در مسابقات لیگ قهرمانان اروپا به این نتیجه رسیدند
که آنها در آب و هوای معتدل و گرم با درجه حرارت  18درجه سانتی گراد بسیار عمکرد بهتری داشتند نسبت به
زمانیکه در آب و هوای سرد با منفی  5درجه ،قضاوت کراند و علت این امر می تواند ساکن بودن آنها در طول
مسابقه باشد(.)9
سیف ا ...پور ( )2013در پژوهش خود به بررسی ادبیات نظری برخی عوامل تاثیر گذار بر قضاوت داوران فوتبال
پرداختند و به این نتیجه رسیدند که بسیاری ازعوامل شخصی ،روانی و جسمانی بر طبق مطالعات تجربی و غیر
تجربی بر قضاوت داوران فوتبال تاثیر میگذارد و پیشنهاد دادند تا محققان بر روی هریک از این عوامل به طور
جداگانه تحقیق کنند( .)10رمضانی نژاد و همکاران ( ،)1390به بررسی عوامل استرسزای داوران ملی و بینالمللی
ورزش ایران پرداختند .نتایج پژوهش نشان داد از شش عامل استرسزا در داوران به ترتیب عوامل ترس از اشتباه
داوری ،عملکرد فردی و فنی و ارزیابی عملکرد در باالترین اولویت قرار دارند .داوران ورزشهای تیمی استرس
بیشتری را در عامل تعارضات میان فردی و شرایط زمانی و داوران ورزشهای انفرادی استرس بیشتری را در عامل
ارزیابی عملکرد ،مشکالت شخصی و عملکرد فنی گزارش کردند( .)11در دنیای ورزش ،داور اگر عملکرد خوبی
نداشته باشد ،تمامی انتقادات بهسوی او خواهد بود .درحالیکه حتی اگر بهترین عملکرد خود را نیز در بازی نشان
دهد ،بازهم به او توجهی نمیشود .داوران در رشتههای ورزشی سه نقش متفاوت دارند )1 :بهعنوان میانجی ،درگیر
بحث گفتگوها میشوند و درصدد حل تنش بهوجود آمده ،بین دو فرد یا دو گروه برمیآیندکه اغلب تمایالت
ناسازگارانهای باهم دارند )2 .بهعنوان قاضی ،که بهکارگیری قوانین و اتخاذ تصمیماتی را به دنبال دارد )3 .بهعنوان
مدیر ،مسئولیت را به عهده میگیرد و تمامی عوامل درگیر در بازی را مدیریت میکند .هرطرف بازی در مسابقات
ورزشی ،موقعیتهای مسابقه را بهطور متفاوت درک میکنند و اغلب این تفاوتها در ورزش به تعارضهایی
میانجامد .وظیفه داوران حل این تعارضها است(.)12
امروزه فدراسیون بینالمللی فوتبال ) (FIFAو فدراسیونهای فوتبال در هر کشوری بهمنظور افزایش سطح
کیفی مسابقات برنامههای آموزشی ویژهای برای داوران تدارک میبینند و هزینه و زمان زیادی صرف این کار
میشود .مسلماً بازنشستگی یا کنار کشیدن داوران در سنین پایین ضررهایی را متوجه نهادهای مربوطه خواهد کرد.
در سالهای اخیر تعداد داورانی که قبل از سن بازنشستگی از دنیای قضاوت کنارهگیری کردهاند رو به افزایش است.
بنابراین ضروریست با شناسایی عوامل بازدارنده مؤثر بر نحوه قضاوت داوران و میزان تأثیر آن بر عملکرد ،زمینه را
برای قضاوت هرچه بهتر داوران در مسابقات لیگ برتر فراهم کرده و همچنین با برنامهریزیهای بلندمدت و فراهم
آوردن زیرساختها و امکانات مناسب آنها را برای قضاوت در سطح بینالمللی آماده کرد.
در اکثر تحقیقات پیشین به برخی از عوامل مؤثر بر قضاوت داوران بهصورت جزئی اشارهشده است و بسیاری از
عوامل مورد تحلیل و بررسی قرار نگرفته است .در این پژوهش محقق به دنبال این است تا در حد امکان کلیه
2-Watkins, S. L et al

1- Lex, H et al
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عوامل بازدارنده مؤثر بر قضاوت داوران و میزان تأثیر هریک از آنها در نحوه قضاوت را برای عملکرد بهتر داوران
فراهم کند.
داور بایستی اعمال بازیکنان را در متن قانون تفسیر و جریمه آنان را بر طبق آن لحاظ کند .این سه عمل آشکار
رعایت ،تفسیر و رسیدن به یک تصمیم بینهایت پیچیده است برای اینکه اغلب این تصمیم مهم باید در کمتر از
یک ثانیه و در شرایط فشار روحی گرفته شود .صالحیت داوری دررویدادهایی از قبیل جام جهانی فوتبال یک اهمیت
ضروری در جوامع ،رسانهها و موارد مالی دارد؛ بنابراین آماده کردن داوران با یک سری از منابع و تواناییها و
مهارتها که قادر خواهند بود آنان را که از عهده این کار سخت و با بهترین رتبه موردنیاز برآیند ضروری است .در
این پژوهش محققین بدنبال پاسخ دو سوال اساسی بوده اند )1 .مهمترین عوامل بازدارنده موثر برقضاوت داوران
فوتبال ایران کدامند؟  )2اولویت بندی عوامل بازدارنده موثر برقضاوت داوران فوتبال ایران چگونه است؟
روششناسی پژوهش
تحقیق حاضر ازنظر هدف ،کاربردی و ازنظر چگونگی جمعآوری دادهها توصیفی از نوع پیمایشی به شمار میآید.
این تحقیق ازنظر مکان از نوع کتابخانهای و میدانی است .بهمنظور گرداوری دادهها و اطالعات موردنیاز عمدتاً از
دو روش کتابخانهای و روش میدانی استفادهشده است .جامعه آماری تحقیق عبارت بودند از داوران و کمک داورانی
که در فصل  1394-95لیگ برتر (لیگ چهاردهم) و لیگ دسته اول مشغول به قضاوت بوده و تعداد آنها  230نفر
بود .این داوران و کمک داوران دارای درجه یک ،ملی و بین المللی بودند .در این تحقیق به علت محدود بودن تعداد
اعضای جامعه از روش نمونه گیری کل شمار استفاده شد .نمونه آماری پژوهش برابر با جامعه آماری بود .ابزار
گردآوری اطالعات در این تحقیق ،جهت سنجش عوامل بازدارنده پرسشنامهای محقق ساخته شامل  25عامل بود
که بر اساس مقیاس  5ارزشی لیکرت (بدون تاثیر 5 ،ـ تاثیر زیاد )1 ،امتیازبندی شد.
پرسشنامه اولیه براساس اطالعات حاصل از تحقیقات داخلی و خارجی و با راهنمایی اساتید راهنما و مشاور تهیه
و روایی صوری و محتوایی آن توسط  10تن از صاحبنظران مدیریت ورزشی و کارشناسان برجسته داوری کشور،
بعد از اجرای اصالحات الزم مورد تایید قرار گرفت .برای تأیید پایایی پرسشنامههای تحقیق با توجه به
محدودیتهای موجود ،بهمنظور بررسی اولیه بین جامعه موردنظر ،تعداد  30پرسشنامه از بین پرسشنامههای
توزیعشده بهصورت کامالً تصادفی انتخاب و با استفاده از نرمافزار آماری  SPSSو آزمون ضریب همبستگی به
روش دو نیمهکردن و با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ ،مقدار پایایی و همبستگی درونی سئواالت پرسشنامه 0/90
گزارش شد که با توجه به مقدار این ضرایب میتوان گفت که پرسشنامه از پایایی باالیی برای یک آزمون برخوردار
است .روایی سازه پرسشنامه نیز با استفاده از آزمون تحلیل عاملی اکتشافی بررسی و تایید شد ،که با توجه به
بارعاملی گویهها دو عامل حذف شد و مابقی عوامل در پنج مولفه دسته بندی شدند.
بهمنظور اجرای این تحقیق پس از اتمام روایی و پایایی پرسشنامه تعداد  230پرسشنامه تهیه شد و در طی مدت
 30روز متوالی از تاریخ  94/4/01الی  94/5/01پرسشنامهها توسط محقق در چهار کالس توجیهی لیگ برتر و
لیگ یک در استانهای تهران ،کرج ،مشهد و شیراز توزیع و پس از تکمیل ،تعداد  200پرسشنامه به صورت کامل
جمعآوری شد.
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از نرمافزار  SPSSنسخه  21برای تجزیهوتحلیل آماری در این مطالعه استفاده شد .از روش آمار توصیفی
(میانگین و انحراف استاندارد) برای ارزیابی ویژگیهای جمعیت شناختی و همچنین تعیین میزان اهمیت متغیرها
استفاده شد .از آلفای کرونباخ نیز برای تعیین میزان پایایی پرسشنامه استفاده شد .همچنین از آمار استنباطی (آزمون
کرویت بارتلت  ،کیسر -می یر و اوکلین ،تحلیل عاملی اکتشافی و آزمون فریدمن) برای اولویت بندی عوامل تحقیق
و از نرم افزار  EXCELنسخه  2012بهمنظور طراحی نمودارهای تحقیق استفاده شد.
یافتههای پژوهش
آمار توصیفی جهت بررسی ویژگیهای جمعیت شناختی در جدول شماره  ،1بهتفصیل ذکر شده است .در این جدول،
اطالعات توصیفی افراد نمونه به تفکیک تخصص ،تحصیالت ،شغل و سابقه داوری ارائه شده است.
جدول  -1توصیف ویژگیهای جمعیت شناختی افراد نمونه ()N= 200

فراوانی

داور

کمک داور

دیپلم

کلردانی

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری

کارمند

آزاد

بیکار

دانشجو

لیگ برتر

تخصص

شغل

لیگ یک

تحصیالت

سابقه قضاوت

تعداد
درصد

83
41/5

117
85/5

15
7/5

25
12/5

98
49

59
29/5

3
1/5

109
54/5

63
31/5

10
5

18
9

52
26

126
64

با توجه جدول  ،2مقدار آزمون کیسر ـ مییر و اوکلین  0/867بدست آمد نشان دهنده این بود که حجم نمونه
برای انجام تحلیل عاملی مناسب است .همچنین مقدار آزمون کرویت بارتلت ( )X2 =6338/171 ، P≤0/001معنادار
بوده که مشخص می شود بین عاملها همبستگی الزم وجود داشته و نشان دهنده تامین شرایط الزم برای انجام
تحلیل عاملی در این مطالعه است.
جدول  -2نتایج آزمون بارتلت و کیسر -می یر و اوکلین
پایایی آلفای کرونباخ
پیش فرض
0/867
 KMOآزمون
6338/171
مقدار مجذور کای
آزمون کرویت بارتلت
1540
درجه آزادی
0/001
سطح معناداری
جدول  ، 3مقادیر اشتراک استخراجی مربوط به عاملها را نشان میدهد .اگر هر یک از مقادیر اشتراک استخراجی
خیلی کوچک باشد (معموال کوچکتر از  ،)0/5عامل مورد نظر باید حذف شوند .با توجه به مقادیر جدول  ،3مقدار
اشتراک مربوط به دو عامل کمتر از  0/5بود که این عوامل از پرسشنامه حذف شده و تجزیه و تحلیل اطالعات
روی  23عامل باقیمانده انجام شد.
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جدول  -3آزمون تحلیل عاملی اکتشافی برای تعیین روایی سازه
عامل
انتخاب داور توسط دستهای پشت پرده
تغییرات در قوانین فوتبال
وضعیت شغلی داوران برای گرفتن مرخصی
وجود فرهنگ نامناسب هواداری بین تماشاگران (فحاشی ،توهین و )...
تهدید داوران از طرف افراد ناشناس
هرج و مرج و رفتارهای نامطلوب در نیمکت فنی تیمها
انتقاد از تیم داوری در رسانههای جمعی
عدم آشنایی تماشاگران به قوانین داوری
فرهنگ حاکم در جامعه داوری ( تخریب و تضعیف توسط خود داوران)
تداخل زمان داوری با موقعیت کاری داور
انجام مسابقات در زمان نامناسب
اصرار مسئولین به برگزاری در شرایط آب و هوایی نامناسب (کمیته مسابقات ،کمیته داوران و )......
برگزاری مسابقات در فصول نامناسب سال
پیشنهاد رشوه به داوران قبل از مسابقات
پایین بودن میزان حقالزحمه داوری
اختالف زیاد بین درآمد مالی بازیکنان با داوران
فقدان امنیت شغلی (درآمد پایدار ،بیمه و )....
تحلیل و بررسی عملکرد داوران در برنامه ( 90تاثیر منفی)
اشتباهات تأثیر گزار در بازی و محروم کردن داوران از قضاوت
کم توجهی به داوران دارای سنین باال و خارج کردن آنها از لیست داوری
حساسیت مسابقه
جو استادیوم
وجود تفاسیر مختلف از قوانین
خشونت کالمی و فیزیکی داوران
سوگیری و ذهنیت داوران نسبت به بعضی تیمها ،مربیان یا بازیکنان هنگام داوری

مقدار
اشتراک
0/511
0/428
0/500
0/634
0/661
0/699
0/639
0/538
0/551
0/714
0/589
0/756
0/686
0/585
0/678
0/763
0/741.
0/611
0/623
0/389
0/703
0/650
0/630
0/498
0/617

بر اساس نتایج جدول  ،4عوامل بازدارنده موثر بر داوری در مولفههایی چون عوامل فرهنگی ،عوامل مرتبط با
روز مسابقه ،شغل و دستمزد ،زمان برگزاری و عوامل بیرونی دستهبندی و بارعاملی هر کدام نیز مشخص شده است.
بر اساس میانگین بارعاملی ،مولفههای "عوامل فرهنگی"" ،شغل و دستمزد" و "زمان برگزاری" بیشترین تاثیر را
بر نحوه قضاوت داوران داشته است.
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جدول  -4تحلیل عاملی عوامل بازدارنده مؤثر بر نحوه قضاوت داوران (با چرخش واریمکس)
عامل
رفتارهای نامطلوب در نیمکت تیمها
فرهنگ نامناسب هواداری بین تماشاگران
تهدید داوران از طرف افراد ناشناس
انتقاد از تیم داوری در رسانههای جمعی
عدم آشنایی تماشاگران به قوانین داوری
فرهنگ حاکم در جامعه داوری
وجود تفاسیر مختلف از قوانین
حساسیت مسابقه
جو استادیوم
سوگیری و ذهنیت داوران
خشونت کالمی و فیزیکی داوران
پیشنهاد رشوه به داوران قبل از مسابقات
فقدان امنیت شغلی (درآمد پایدار ،بیمه و )....
پایین بودن میزان حقالزحمه داوری
اختالف زیاد بین درآمد مالی بازیکنان با داوران
وضعیت شغلی داوران برای گرفتن مرخصی
اصرار به برگزاری در شرایط آب و هوایی نامناسب
برگزاری مسابقات در فصول نامناسب سال
انجام مسابقات در زمان نامناسب
تداخل زمان داوری با موقعیت کاری داور
تحلیل و نقد منفی عملکرد داوران در برنامه 90
محرومیت داوران به دلیل اشتباهات تأثیرگذار
انتخاب داور توسط دستهای پشت پرده

مولفه

عوامل
فرهنگی

عوامل مرتبط
با مسابقه

شغل و
دستمزد

زمان
برگزاری
عوامل
بیرونی

1
0/792
0/716
0/694
0/688
0/653
0/623

2

3

5

4

0/716
0/695
0/648
0/618
0/582
0/541
0/794
0/786
0/785
0/413
0/808
0/771
0/635
0/526
0/647
0/631
0/623

نتایج رتبه بندی مولفههای بازدارنده موثر بر نحوه قضاوت داوران ،نشان داد بیشترین میانگینِ رتبه مربوط به
«عوامل مرتبط با روز مسابقه» ( )3/90و کمترین میانگین رتبه مربوط به «عوامل شغل و دستمزد» ( )2/28بوده
است.
جدول  -4رتبه بندی عوامل بازدارنده مؤثر بر نحوه قضاوت داوران (آزمون فریدمن)
آماره خیدو
113/610

تعداد
200
مولفه
عوامل مرتبط با مسابقه
عوامل بیرونی
عوامل فرهنگی
زمان برگزاری
عوامل شغل و دستمزد

درجه آزادی
4
میانگین
2/81
2/50
2/43
2/38
2/14

میزان P

انحراف معیار
0/743
0/722
0/780
0/683
0/862

0/001
میانگین رتبه
3/90
3/07
2/88
2/87
2/28
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بحث و نتیجهگیری
محقق در این تحقیق به دنبال بررسی عوامل موثر بر قضاوت داوران فوتبال ایران بود .بر اساس نتایج بهدستآمده
در توصیف عوامل بازدارنده ،مولفه «عوامل مرتبط با مسابقه» در بین عوامل بازدارنده دیگر بیشترین تاثیر را بر
قضاوت داوران فوتبال داشته است ( .)3/90عواملی همچون وجود تفاسیر مختلف از قوانین ،حساسیت مسابقه ،جو
استادیوم ،سوگیری و ذهنیت داوران ،خشونت کالمی و فیزیکی داوران و پیشنهاد رشوه به داوران قبل از مسابقات
براساس تحلیل عاملی در این مولفه قرار گرفتند.
در پژوهش نویـل و همکـاران ( )2002مشخص شد که صدای تماشاگران به طور قابل مالحظه خطاهای گرفته
شده علیه تیم میزبان را را کاهش داده و باعث گرفتن خطاهای بیشتر علیه تیم میهمان شـده اسـت همچنین در
بازیهای خانگی ،داوران از بازیکنانی که شهرت بیشتری داشتند ،خطای کمتری گرفته بودنـد ،اما این موضوع در
مورد بازیکنانی که شهرت کمتری داشتند ،صدق نمـیکـرد که بازهم صحت نتایج پژوهش حاضر در خصوص جو
استادیوم و سوگیری و ذهنیت داوران را تایید می کند(.)16
همچنین نیکبخت و همکاران ( )2013در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که داوران می توانند با کنترل
احساسات و بهبود مهارتهای ارتباطی خود به میزان زیادی مدیریت استرس داشته باشند و قضاوت خوبی را به
نمایش بگذارندودر مقابل خشونت کالمی ،محیطی پر از استرس را برای آنها ایجاد خواهد کرد .وتشنج را به نیمکت
فنی تیم ها وارد میکند(.)17نتایج این پژوهش با پژوهش حاضر از جهت تاثیرگذاری منفی خشونت کالمی وفیزیکی
داور بر نخوه قضاوت همسو می باشد و علت آن شاید حساسیت باالی بازیکنان و کادر فنی به نوع برخورد و رفتار
داور در زمین بازی باشد.
از آنجایی که داوری کردن نوعی تمرین روابط انسانی است؛ این وظیفه تیم داوری است که قوانین را بدرستی
اجرا کنند و محیطی را ایجاد نمایند تا بازیکنان تشویق به اجرای قوانین شوند .بازیکنان تمایل دارند که داوران به
نظرات آنها توجه کنند و آنها باید شنوندگان خوبی باشند و در عین حال با بازیکنان برخوردی توام با خوشرویی
داشته باشند .خشونت کالمی داور نه تنها تنشنج را به بازکنان داخل زمین بلکه به بازیکنان نیمکت و مربیان وارد
میکند و خود این موضوع باعث می شود بازی ازکنترل داوران خارج شود.
همچنین در بین عوامل مرتبط با مسابقه ،پیشنهاد رشوه تاثیر قابل توجهی بر قضاوت داوران فوتبال نداشته
است .دلیل این موضوع شاید تعهد اخالقی و وجدان کاری داوران است که با توجه به دریافت حق الزحمههای بسیار
ناچیز از فدراسیون و عدم امنیت شغلی مناسب به سمت گرقتن رشوه گرایش پیدا نمیکنند.
دومین مولفه تاثیرگذار بر نحوه قضاوت داوران« ،عوامل بیرونی» با میانگین رتبه  3/07بود .عواملی همچون
تحلیل و نقد منفی عملکرد داوران در برنامه  ،90محرومیت داوران به دلیل اشتباهات تأثیرگذار و انتخاب داور توسط
دست های پشت پرده در تحلیل عاملی در این گروه تقسیم بندی شدند .در این بین ،تحلیل و بررسی عملکرد داوران
در برنامه نود ،تاثیر منفی چشم گیری از نظر داوران بر عملکرد داوران داشته است که با تحقیق عبودی()1393
همسو بود و این محقق در پژوهش خود به این نتیجه رسیده بود که از دید داوران تاثیر منفی برنامه نود بسیار بیشتر
از تاثیر مثبت آن بر قضاوت داوران بوده است( .)15دلیل احتمالی این امر ،شاید عدم توجه این برنامه به نکات مثبت
داوری و تمرکز صرف بر نقاط ضعف و اشتباهات داوران است که موجب باالرفتن استرس آنها شده و تاثیر منفی بر
نحوه قضاوت میگذارد .همچنین ،بر اساس نتایج بهدستآمده ،انتخاب داور توسط دست های پشت پرده ،تاثیر منفی
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بر قضاوت داوران فوتبال داشته است؛ ازاینرو میتوان نتیجه گرفت که عدم ساختار مناسب کمیته داوران و عدم
استقالل این کمیته و دخالتهای دولت و فدراسیون در انتخاب داوران باعث بوجود آمدن شرایط نامناسب برای
نحوه قضاوت داوران خواهد شد.
«عوامل فرهنگی» و «زمان برگزاری» با اختالف کم نسبت به یکدیگر و با میانگین رتبه های  2/88و 2/87
نسبت به دیگر عوامل بازدارنده موثر بر قضاوت داوران در اولویت سوم و چهارم قرار داشته و در تحلیل عاملی به
عامل های رفتارهای نامطلوب در نیمکت تیمها ،فرهنگ نامناسب هواداری بین تماشاگران ،تهدید داوران از طرف
افراد ناشناس ،انتقاد از تیم داوری در رسانههای جمعی ،عدم آشنایی تماشاگران به قوانین داوری و فرهنگ حاکم
در جامعه داوری در مولفه «عوامل فرهنگی» و اصرار به برگزاری در شرایط آب و هوایی نامناسب ،برگزاری مسابقات
در فصول نامناسب سال ،انجام مسابقات در زمان نامناسب و برگزاری مسابقات در فصول نامناسب سال در مولفه
«زمان برگزاری» تقسیم بندی شدند و نیاز به توجه بیشتری دارند .نظریان و همکاران ( )1389در پژوهش خود
عنوان کردند حضور بازیکنان مشهور یا حضور بازیکنان با سابقه انضباطی در گذشته بر قضاوت داوران تاثیر منفی
میگذارد و از آن جهت که تاثیر منفی این دو مورد در تحقیق حاضر در بین عوامل فرهنگی مورد بررسی قرار گرفته
بود با نتایج پژوهش حاضر همخوانی داشت( .)14رفتارهای نامطلوب در نیمکت فنی تیم ها خود بیش از بیش
قضاوت داور را تحت تاثیر قرار می دهد و نه تنها داور تمرکز خود را از دست می دهد بلکه تیمی که نیمکت فنی
آن رفتار ناشایست داشته خود بیشتر متضرر می شود .ترکفر و همکاران ( )2011در پژوهش خود بیان کردند فرهنگ
تماشاگران و طرز برخورد بازیکنان و نیمکت فنی تیم ها بر قضاوت تاثیر می گذارد و رابطه معناداری بین این سه
فاکتور با قضاوت داوران وجود دارد .که نتایج آن با تحقیق حاضر از جهت تاثیر عوامل فرهنگی بر قضاوت داوران
همخوانی دارد .احتماال علت این امر را می توان به توقع داور از وجود یک احترام متقابل ما بین خود و بازیکنان و
نیمکت فنی تیم ها دانست .نحوه برخورد کمیته داوران با اشتباهات تاثیر گذار داوران نیز از جمله عواملی بوده است
که در اولویت قرار داشته و نیاز به توجه جدی دارد .در کشور ی مثل انگلستان داوران بنا به شدت اشتباه و عمدی
و سهوی بودن آن جریمه های نقدی ،سه یا چهار جلسه محرومیت و سه یا چهار بازی فعالیت بعنوان داور چهارم
تنبیه می شوند .در کشور ایتالیا داوری که ثابت شد در تبانی بازیهای باشگاهی نقش داشته است مادام العمر محروم
شده اشت در حالیکه در ایران یک داور به علت تبانی و گرفتن رشوه دو سال محروم می شود و بعد از دو سال
مجددا به داوری باز میگردد و به کار خود ادامه می دهد .چیزی که اینجا اهمیت دارد نبودن معیار یا مالک مشخص
برای محرومیت داوران در لیگ ایران می باشد و این خود در قضاوت داوران به عنوان یک عامل منفی کامال
تاثیرگذار می باشد.
مولفه «شغل و دستمزد» نیز با عامل های فقدان امنیت شغلی (درآمد پایدار ،بیمه و  ،)....پایین بودن میزان
حقالزحمه داوری ،اختالف زیاد بین درآمد مالی بازیکنان با داوران و وضعیت شغلی داوران برای گرفتن مرخصی با
میانگین  2/28از نظر داوران کمترین میزان تاثیر را بر قضاوت آنها داشته است .به نوعی عشق و عالقه ذاتی داوران
به قضاوت و نگاه کمتر آنها به بعد مادی به نحوی نتیجه بدست آمده را توجیه می کند ولی به هرحال نمی توان
اهمیت آن را در امر قضاوت داوران نادیده گرفت .امنیت شغلی ،احتمال این است که شخصی بتواند خود را حفظ
کند و احتمال بیکار شدن شخص بسیار پایین باشد .اگر فردی احساس کند که داراى شغل مناسبى است و اطمینان
داشته  ،باشد که تا پایان دوران خدمت در آن شغل به کار ادامه خواهد داد و از طرف شخص یا عواملى به جهت
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ایفاى مناسب نقشها و وظایف شغلى خود مورد تهدید واقع نمیشود ،داراى امنیت شغلى است( .)13در حرفه داوری
نیز این امر کامال مشهود است .داوران اکثرا در کنار حرفه داوری به مشاغل دیگر نیز مشغول میباشند و این بدلیل
عدم امنیت شغلی در این حرفه می باشد .میزان درآمد پایین ،تهدید افراد ناشناس ،انتخاب توسط دست های پشت
پرده و  ...خود باعث ایجاد این عدم امنیت شغلی می شود.
یکی دیگر از عوامل بازدارنده تاثیرگذار از نظر داوران وضعیت شغلی آنها برای گرفتن مرخصی بود .همانطور که
از نتایج جمعیت شناختی مشخص شد  54/5درصد از نمونه آماری کارمند بوده اند که این موضوع با مشکل گرفتن
مرخصی توسط داوران ارتباط مستقیم دارد .امنیت نسبت به شغل داوری در کشور سبب شده تا خیلی از داوران برای
گرفتن مرخصی ،از سازمانهای مربوطه جهت حضور در مسابقههای مختلف دچار مشکالت زیادی شوند و فشارهای
ناشی از این گونه مسائل در بیشتر موارد حتی قضاوت داوران را نیز تحت تاثیر میگذارد.
بر اساس نتایج بهدستآمده دو عامل اختالف زیاد بین درآمد مالی بازیکنان با داوران و پایین بودن میزان حق
الزحمه داوری نیز در زمره عوامل موثر بر نحوه قضاوت داوران قرار گرفتند .در فوتبال ایران نه تنها داوران حقوق
ماهیانه یا ثابتی ندارند بلکه حق الزحمه ناچیزی را که به ازای هر بازی به آنها تعلق می گیرد با تاخیر یک ساله
دریافت میکنند که این خود یکی از عوامل اصلی در بی انگیزگی داوران میباشد .دستمزدهای جدید داوران در
ایران همچنان تقریبا یک دهم دستمزد داوران اروپایی است .در کشورهایی که لیگهای پیشرفته و توسعه یافتهای
دارند ،یا اینکه حقوق داوران باالست ،اما همچنان فاصله دستمزدشان با دستمزد بازیکنان بسیار زیاد است .به طور
متوسط دستمزد بازیکنان در اروپا  50برابر دستمزد داوران است( .)1این نتیجه با نتایج پژوهش عبدی( )1386به
دلیل اینکه در هر دوپژوهش درآمد پایین داوران بر نحوه قضاوت تاثیر منفی گذاشته است همخوانی داشت.
نتایج پژوهش حاضر اولویت بندی و اهمیت عوامل بازدارنده مؤثر بر قضاوت داوران از دید آنها را به تفکیک
نشان داد .با وجود این نتایج ضروری اسـت که کمیته داوران نسبت به کنترل عوامل بازدارنده از دید داوران برنامه
ریزی های الزم را انجام داده و به آنها عمل کند .شاید ابتداییترین کار و در عین حال مهمترین اقدام تجدید نظر
در شکل و ساختار کمیته داوران باشد .ساختاری که از لحاظ تفکیک نیروی انسانی پتانسیل الزم جهت حمایت همه
جانبه از داوران فوتبال کشور را داشته باشد که این مساله نیازمند مدیریتی قوی و در عین حال با دانش و بروز است.
کمیته داوران باید داوران را در شرایط مختلف ،تحت آزمایشات گوناگون قرار دهند تا هنگـام مواجـه شـدن بـا
شرایط سخت بتوانند تصمیم های ایده آل بگیرند .از سوی دیگر ،با توجه به اهمیت نقش داوران در سرنوشت
تیمهایی که برای رسیدن به قهرمانی هزینههای هنگفتی را متحمل شدهاند ،شایسـته است تداببیر بنیادین و مهمی
در مورد کاهش نقش عوامل بادارنده مؤثر بر قضاوت آنها اندیشیده شود .بنـابراین بـا بررسی موشکافانة عوامل
بازدارنده مؤثر بر قضاوت داوران در شـرایط مختلـف ،میتـوان میزان تأثیر گذاری این عوامل را بر تصمیم داوران
به حداقل رساند .از طرفی ،ضروری اسـت کـه در مراحل آموزش داوران ،با بهرهگیری از روشهای مدرن و مهیا
نمـودن شـرا یطی متناسـب و مشابه با شرا یط مسابقات ،چگونگی اتخاذ تصمیمات صحیحتر و مصممتر را به آنهـا
آمـوزش داد تا بتوان میزان تصمیمات نادرست داوران را در مسابقات کاهش داد.
طبق نتایج پژوهش حاضر میتوان اینگونه نتیجه گیری کرد که ،با فرهنگ سازی مناسب در بین هواداران،
بازیکنان و مربیان؛ الگوبرداری از ساختار کمیته داوران کشورهای پیشرفته در این زمینه همچون کشور انگلستان؛
ایجاد یک سیستم رایانهای به منظور نمرهدهی و چیدمان؛ پرداخت حقوق ثابت و بیمه کردن داوران میتوان در حد
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امکان عوامل بازدارنده موثر بر نحوه قضاوت داوران را کنترل نمود و آمار اشتباه داوران در مسابقات مختلف را به
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