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 چکیده

 شامل تحقیق ینا آماري جامعه. بود ایران فوتبال برتر لیگ داوران ياحرفه هايیستگیشا يهامؤلفه روابط يبندسطح تحقیق این هدف

ي هامؤلفهي بندسطحجهت . هدفمند انتخاب شدند صورتبهکه  بودند علمییئته اعضاي و کارشناسان، داورانخبرگان،  نفر از 13

 نظورم همین به استفاده شد. MATLAB افزارنرمبه کمک  )ISMساختاري تفسیري ( يسازمدل شایستگی داوران فوتبال از تکنیک

 یکدیگر بر ريگذاتأثیر و پذیريتأثیر لحاظ از زوجیصورت به ياپرسشنامه و است شده استفاده قضاوت خبرگان سیستم از پژوهش، این در

قیق نیز از طریق روایی صوري و محتوایی توسط پنج تن از خبرگان که در تح پرسشنامه است. روایی گردیده توزیع خبره گروهی مابین

 در "مدیریتی شایستگی" يهامؤلفه تحقیق، يهامؤلفه روابط بررسیها نشان دادند در یافتهمورد تأیید قرار گرفت. مشارکت داشتند 

 متغیر سه این باالي پذیريدهنده تأثیرنشان کهاند گرفته قرار دوم سطح در "اجتماعی شایستگی وشناختی روان شایستگی"و  اول سطح
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 مقدمه

است.  جوامع بین در خاصی ورزش داراي جایگاه امروزه

 هایسختبا تحمل  افراد و زیاد هايینههز صرف با کشورها

رزش را به وافتخار  کنند سکوهايیمو تالش فراوان سعی 

میزبانی  برگزاري مسابقات ودست آورند. همچنین 

گی ي بزرگ ورزشی به شکلی باشکوه افتخار بزرهاتورنمنت

همیت اورزش  ). در23شود (یمکشورها محسوب  براي

 زیرا کند؛یم پیدا ها نمودینهزم منابع انسانی بیش از دیگر

 .کنندمی ینیآفرنقش ورزش دنیاي در که هستند افراد این

 يهارقابت داوران ورزش در انسانی، منابع این ازجمله

 میدان در فدراسیون نماینده ). داوران17هستند ( ورزشی

 رب را ورزشی وظایف دشوارترین و شوندیم رقابت محسوب

 شودمی باعث داور یک عادالنه و خوب عهده دارند. قضاوت

 تماشاگران و غیره) به مربیان، (ورزشکاران، تا همگان

 ).5بپردازند ( رقابت برگزارکننده نهاد از تمجید

داوران بعد از مربیان و بازیکنان، رکن سوم مسابقات  

، دشوارترین حالیندهند که درعورزشی را تشکیل می

وظایف ورزشی را بر عهده دارند. چون قضاوت خوب سبب 

شود و در این صورت تسهیل در برگزاري رویداد ورزشی می

ه مسابقه را هاي تیم نتیجهاي بازیکنان و تاکتیکمهارت

. همچنین قضاوت ضعیف از ارزش رویداد )8( کندتعیین می

کاهد و لذت بازیکنان، مربیان و تماشاگران را کاهش می

ها اشتباه کنند اغلب مورد بازخواست دهد. البته اگر آنمی

گیرند و برعکس، وقتی مسابقه روند افکار عمومی قرار می

موردتوجه عمومی  کند، داوران کمترطبیعی خود را طی می

). لذا قضاوت و داوري در ورزش به دلیل 6گیرند (قرار می

و  یزبرانگورزش، شغلی چالش یطلبماهیت و روح مبارزه

هاي فوتبال ترین بحثپرهیجان است. داوري از جنجالی

ایران و جهان است که با موانع و مشکالت متعددي روبرو 

                                                           
1 . Parpa & Michaelides 
2 . Estrada et al 
3 . Ploszaj, Firek & Czechowski 

ت داوران فوتبال هاي ورزشی اشتباهااست. امروزه روزنامه

کنند. به عنوان فاجعه قلمداد میرا تیتر کرده و از آن به

گري و حمایت از تیم برخی از داوران فوتبال، برچسب رشوه

شود. همه این موارد حاکی از توجه مردم و خاصی زده می

 ايحرفه ). فوتبال22فوتبال است ( يها به داوررسانه

همراه است  چیدگیپی و بازي سرعت افزایش با امروزي

خود  مهارت نیز فوتبال کند که داورانلذا ایجاب می .)24(

مختلف  هايموقعیت در بازیکنان همگام با بهبود داده تا را

 ).1(دهند  نشان مناسب از خود يهاالعملعکس بازي

) در پژوهش خود نشان دادند 2022( 1پارپا و میچلیدز

است که مستلزم  یزبرانگکار چالش یکفوتبال  يداورکه 

 یو شناخت یزیولوژیکیف یزیکی،ف یازهايپرداختن به ن

) در تحقیق 2022( 2). استرادا و همکاران25( است ییباال

 يارتقا يشناختی براروان یرهايآموزش متغ یتبر اهم خود

 يبرا یآموزش يهابرنامه يبه ارتقا یازعملکرد بهتر و ن

از  یاز سندرم ناش یشگیريو پ یجانیکارآمد ه یریتمد

کردند  یدتأک گذارد،یکه بر سالمت داوران تأثیر م یخستگ

) در پژوهش 2020( 3). پلوساژ و فیرك و چکوفسکی26(

خود نشان دادند که زبان بدن، آمادگی جسمانی، نوع 

صحبت کردن، خندیدن، ظاهر و استیل داور بر کیفیت 

 4). آراگائوپینا21ارد (مثبت و معنادار د تأثیرتعامالت داور 

ي اساسی هامؤلفهدر پژوهش خود  )2019و همکاران (

عملکرد عالی داوران را سه شاخص آمادگی فردي، آمادگی 

و  سیتیرودز). 15براي مسابقه و مدیریت بازي برشمردند (

در پژوهش خود نشان دادند  )2014( 5سسیکالجس و ال

کیفت  العمل، آمادگی بدنی،که انتخاب زمان عکس

العمل، ضریب هوشی، آمادگی تصمیمات، زمان عکس

هاي ترین ویژگیشناختی و توانایی حفظ تمرکز از مهمروان

 ).22باشند (یمهاي ورزشی داوران بازي

4 .Aragão e Pina 
5 . Rudzitis, Kalejs & Licis 
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) در پژوهش خود 2010( 1پترسون لیدبم و پریکس

نشان دادند که فشارهاي اجتماعی ناشی از حضور 

دارد،  تأثیرل ایتالیا تماشاچیان بر رفتار داوران فوتبا

که هنگام مملو بودن ورزشگاه از تماشاچی، به يطوربه

نسبت زمانی که ورزشگاه خالی بوده، داوران تنبیهات 

). همچنین 20اند (تري را علیه بازیکنان به کار بردهسخت

) در پژوهش تجربی خود دریافت، هیجانات 2005( 2دهمن

قه به تیم خانگی، زیاد مسابقه، رفتار تماشاچیان و عال

تصمیمات داوران را طی مسابقات تحت تأثیر قرار داده است. 

قضاوت  منظوربهدهند که داوران فوتبال شواهد نشان می

تنها در طول هفته بلکه در طول فصل از نظر نه اشتباهکم

آمادگی جسمانی باید در شرایط خوب و یکنواختی باشند، 

شوند و ی) میآبکم( در غیر این صورت دچار دهیدراسیون

گذارد ها تأثیر مییت بر عملکرد ذهنی و جسمی آندرنها

) در 1393نژاد و لقمانی و پورسلطانی (). رمضانی16(

داوران فوتبال را راغب به  آنچهپژوهش خود نشان دادند 

رغم تمامی فشارها و کند، علیادامه حضور در این حرفه می

وظیفه و تنوع  هاي موجود، ویژگی شغلی اهمیتتنش

مهارت است. شاید در دنیاي امروزي، داوري فوتبال براي 

داوران به دلیل مسائل جانبی، شغل مهمی محسوب نشود، 

از مسائل و مشکالت داوري فوتبال، باید این  نظرصرفاما 

یک شغل در  مثابهبهرا همانند مربیگري و بازیکنی حرفه 

در این  چراکهنظر گرفت و ماهیت این شغل را بررسی کرد. 

طور در طول شغل، داوران فوتبال در طول هفته و همین

فصل مسابقات و در زمین مسابقه با مسائل متعددي 

 ). 6کنند (نرم می وپنجهدست

 حوزه در یژهوبه داوري با مرتبط مباحث و ادبیات بررسی

 است برخوردار مختلفی ابعاد وري ازدا دهدمی نشان ورزش

 و روانی اخالقی، اجتماعی، قانونی، بعد هاآن ترینمهم که

 ايحرفه داوري به نیاز ايحرفه ورزش). 2( است اقتصادي

                                                           
1 . Pettersson-Lidbom & Priks 

 ،شناختیروان کافی آمادگی هایی نظیربا ویژگی که دارد،

 صحیح برخورد چنینهم و قضاوت باالي کیفیت و تخصص

 در. )9شود (می محققکنندگان شرکت تمام با مطلوب و

 جزئیات براي تحت کنترل درآوردن داوران شرایطی، چنین

 دیداري هايمهارت به مسابقات طول در زمین در اتفاقات

اتفاقات  بینیپیش براي چنینهم هاآن. دارند نیاز عالی

 کدام که دانندمی دارند، شناختی هايمهارت به نیاز بازي،

 مناسبی و سریع تصمیمات و کنند تماشا باید را اقدامات

 نیز داوران در باید هامهارت این. )11اتخاذ کنند (

-این نقش هاآن آیا که شود ارزیابی تا گیرد قرار یموردبررس

. )19(کنند یا خیر می ایفا کار این هاي پیچیده را در

بنابراین تمرکز بر داوران مخصوصاً در ورزش فوتبال، 

یکی از منابع مهم نیروي انسانی فدراسیون  عنوانبه

هایی که در برگزاري مسابقات و توجه به ویژگی ◌ٴ ینهدرزم

طراحی مجدد شغل داوري  منظوربهاین شغل وجود دارد 

اصلی تحقیق  مسئلهرسد. لذا فوتبال، ضروري به نظر می

 یگداوران ل مطلوبهاي شایستگی يبندسطحاین است که  

 ؟ استچگونه  یرانبال ابرتر فوت

 
 پژوهش شناسیروش

 و کاربردي تحقیقات نوع از هدف اساس بر تحقیق این

 توصیفی تحقیقات نوع از انجام کار روش و ماهیت اساس بر

 ازها مؤلفه جهت شناسایی هاداده گردآوري . براياست

 گویه بود 71مؤلفه و  6ساخته که داراي  محقق پرسشنامه

در بخش خبرگان شامل  آماري تحقیق شد. جامعۀ استفاده

نفر از داوران و کارشناسان که شامل کارشناسان فوتبال  13

علمی نیز یئتهو کارشناسان داوري و همچنین اعضاي 

شایستگی داوران فوتبال  ◌ٴ شامل کسانی که درزمینه

هدفمند انتخاب  صورتبهبود که  اندهایی انجام دادهتحقیق

هاي شایستگی داوران فوتبال هي مؤلفبندسطحشدند. جهت 

2 . Dohman 



 1401، پاییز 38، شمارة10ورة دنشریۀ رویکردهاي نوین در مدیریت ورزشی،                                                                 138

 
 

به کمک  )ISMساختاري تفسیري ( يسازمدل از تکنیک

 این در منظور همین استفاده شد. به MATLAB افزارنرم

 و شد استفاده قضاوت خبرگان سیستم از پژوهش،

 و یرپذیريازلحاظ تأث زوجیصورت به ياپرسشنامه

 .گردید توزیع خبره گروهی مابین یکدیگر بر یرگذاريتأث

نیز از طریق روایی صوري و محتوایی  پرسشنامه روایی

مشارکت داشتند  یقتن از خبرگان که در تحق پنجوسط ت

با  یتدرنهامورد تأیید قرار گرفت  مورد تأیید قرار گرفت

 قدرتبرحسب  یرهامتغ MICMACتکنیک  از استفاده

 گرفتند. قرار تحلیل مورد وابستگی و هدایت

 

 هاي پژوهشیافته

شناختی افراد هاي جمعیت) ویژگی1نتایج جدول (  

هاي شایستگیهاي ي مؤلفهبندسطحبراي  کنندهشرکت

 دهد.را نشان می یرانبرتر فوتبال ا یگداوران ل ياحرفه

 کنندهافراد شرکت شناختی یتجمع هايیژگیو. 1جدول
 درصد فراوانی  

 جنسیت
2/69 9 مرد  
8/30 4 زن  

 سن
سال 40 تا 30  5 4/38  
سال 50 تا 41  5 4/38  

سال 50 از بیشتر  3 2/23  

 تحصیالت
4/15 2 لیسانس  

لیسانسفوق  6 2/46  
4/38 5 دکتري  

 ISM تفسیري ساختاري يسازمدل

 ي پرسشنامههاداده تحلیل براي قسمت این در

 خبره 13 برخاسته از نظر که تفسیري ساختاري يسازمدل

 شروع جهت .شد استفاده MATLABافزار نرم از بود

 یک ،ISM تکنیک  مبناي برها داده وتحلیلیهتجز فرآیند

 شایستگی داوران فوتبال هايمؤلفه شامل 6 در 6 ماتریس

 که شد داده قرار اختیار خبرگان در پرسشنامه فرم قالب در

 تکمیل را ماتریس این ISM تکنیک اصولها بر اساس آن

 نظر تا شد خواسته نخبگان و دانشگاهی خبرگان از. نمودند

 بیانها مؤلفه این میان يدودوبه روابط با رابطه در را خود

 . نمایند

به اعداد صفر و یک  SSIMبا تبدیل نمادهاي ماتریس 

اگر که  صورتنیبد دیآیماتریس دستیابی اولیه به دست م

و در خانه  1باشد در آن خانه عدد  Vحرف  ijنماد خانه 

 Aحرف  ijاگر نماد خانه  .شودقرینه عدد صفر گذاشته می

گذاشته  1باشد در آن خانه عدد صفر و در خانه قرینه عدد 

 1باشد در آن خانه عدد  Xحرف  ijاگر نماد خانه  .شودمی

اگر نماد خانه  .شودگذاشته می 1و در خانه قرینه نیز عدد 

ij  حرفO  باشد در آن خانه عدد صفر و در خانه قرینه نیز

 .شودعدد صفر گذاشته می
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 شایستگی داوران فوتبالي هامؤلفهاولیه  دسترسی . ماتریس2جدول 
 jعامل  

 iعامل 
شایستگی داوران فوتبالهاي مؤلفه  

شناختیروان ايینهزم جسمانی اجتماعی دانشی مدیریتی   
شناختیروان شایستگی   1 0 1 0 0 

مدیریتی شایستگی  0  0 0 0 0 
دانشی شایستگی  0 1  0 1 1 
اجتماعی شایستگی  1 1 0  0 0 
جسمانی شایستگی  1 1 0 1  1 
ايینهزم شایستگی  1 1 1 0 1  

 قانون این باید )2اولیه جدول ( دستیابی ماتریس

 اگر یعنی.  i,j=1 , j,k=1–> i,k=1 اگر که شود بررسی

 معیار با نیز B معیار و باشد داشته رابطه B معیار با A معیار

C معیار آنگاه باشد داشته رابطه A با باید نیز C رابطه 

 ،اندشدهمشخص  1*یی که با عالمت هاخانهباشد  داشته

 و بوده صفر اولیه دسترسی ماتریس در که دهندیم نشان

 .)3جدول ( اندگرفته یک عدد سازگاري از پس

 دسترسی سازگار شده ماتریس .3جدول 
 jعامل  

 iعامل 
شایستگی داوران فوتبالهاي مؤلفه  

شناختیروان ايینهزم جسمانی اجتماعی دانشی مدیریتی   
شناختیروان شایستگی  1 1 0 1 0 0 

مدیریتی شایستگی  0 1 0 0 0 0 
دانشی شایستگی  *1  1 1 *1  1 1 
اجتماعی شایستگی  1 1 0 1 0 0 
جسمانی شایستگی  1 1 *1  1 1 1 
ايینهزم شایستگی  1 1 1 *1  1 1 

 ماتریس اولیه، دسترسی ماتریس محاسبه از بعد

تسري  رابطه گرفتن در نظر با ابعاد براي 1نهایی دسترسی

 براي. شود سازگار اولیه دستیابی ماتریس تا آیدیبه دست م

 توانیم زیر نحو به هایسماتر بولی ضرب از محاسبه تراوایی

در  بار A ، n اولیه دسترسی ماتریس کرد (یعنی استفاده

 ).4شود) جدول ( پایدار تا شودمی ضرب خودش

An−1=An 
SSIM=Boolean (An−1=An) 

 .است ساختاري تعاملی خود ماتریس ، SSIM که

 شایستگی داوران فوتبالي هامؤلفه نهایی دستیابی ماتریس .4جدول 
 jعامل 

 iعامل 
 شایستگی داوران فوتبالهاي مؤلفه

 يانهیزم جسمانی اجتماعی دانشی مدیریتی شناختیروان
 0 0 1 0 1 1 شناختیروان شایستگی

 0 0 0 0 1 0 مدیریتی شایستگی
 1 1 1 1 1 1 دانشی شایستگی
 0 0 1 0 1 1 اجتماعی شایستگی
 1 1 1 1 1 1 جسمانی شایستگی
 1 1 1 1 1 1 يانهیزم شایستگی

                                                           
1 . Final Reachability Matrix 
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 یموردبررس سازگاريازلحاظ  نهایی دستیابی ماتریس

 یت. درنهانشد لحاظ مشاهده این از مشکلی و گرفت قرار

 جمع از وابستگی ستون و سطري جمع از نفوذ قدرت ستون

 وابستگی -نفوذ قدرت ماتریس و شودحاصل می ستونی

 .)5گیرد جدول (یم شکل

 وابستگی -نفوذ قدرت ماتریس .5جدول 

 jعامل  
 iعامل 

شایستگی داوران فوتبالهاي مؤلفه  

شناختیروان ايینهزم جسمانی اجتماعی دانشی مدیریتی   
 قدرت
 نفوذ

 رتبه

شناختیروان شایستگی  دو 3 0 0 1 0 1 1 
مدیریتی شایستگی  سه 1 0 0 0 0 1 0 

دانشی شایستگی  یک 6 1 1 1 1 1 1 
اجتماعی شایستگی  دو 3 0 0 1 0 1 1 
جسمانی شایستگی  یک 6 1 1 1 1 1 1 
ايینهزم شایستگی  یک 6 1 1 1 1 1 1 

یوابستگ  5 6 3 5 3 3 
 

 سه سه دو سه یک دو رتبه

 شرح به MATLAB افزارنرم توسط ابعاد يبندسطح

 :است شده گزارش )6زیر در جدول (

 داوران فوتبالشایستگی  هايمؤلفه يبندسطح .6جدول 
 سطح اول سطح دوم سطح سوم

]3و5و6[ ]1و4[   2 

 مجموعه بایستیم عوامل از یک هر سطح تعیین براي

 به. شود مشخصها آن مشترك و خروجی، ورودي عوامل

 .)7(گردد جدول یم طراحی يبندسطح جدول منظور همین

 یک) (سطح شایستگی داوران فوتبال بر مؤثر يهامؤلفه يبندسطح .7جدول 

 1 2 3 4 5 6 
 سطح ورودي خروجی

شناختیروان  ايینهزم جسمانی اجتماعی دانشی مدیریتی   
شایستگی  1

شناختیروان  
4و2و1 0 0 1 0 1 1 6و5و4و3و1  4و1   

شایستگی  2
 مدیریتی

6و5و4و3و2و1 1 0 0 0 0 1 0  1 

شایستگی  3
 دانشی

6و5و4و3و2و1 1 1 1 1 1 1 6و5و3  6و5و3   

شایستگی  4
 اجتماعی

4و2و1 0 0 1 0 1 1 6و5و4و3و1   4 

شایستگی  5
 جسمانی

6و5و4و3و2و1 1 1 1 1 1 1 6و5و3  6و5و3   

شایستگی  6
ايینهزم  

6و5و4و3و2و1 1 1 1 1 1 1 6و5و3  6و5و3   
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 مجموعه شودمی ) مشاهده7در جدول ( کهگونه همان

شایستگی  یعنی دوم مؤلفه مشترك مجموعه و خروجی

 یک سطح در مؤلفه این لذا. هستند یکسان مدیریتی

. گیردیم قرار شایستگی داوران فوتبال بر مؤثر يهامؤلفه

 با. نداردها مؤلفه سایر بر چندانی تأثیر این مؤلفه یعنی

 توانیها ممجموعه از آن شماره حذف و مؤلفه این حذف

 .نمود شناسایی را دوم سطح يهامؤلفه

 
 دوم) (سطح شایستگی داوران فوتبال بر مؤثر يهامؤلفه يبندسطح. 8جدول 

 1 3 4 5 6 
 سطح ورودي خروجی

شناختیروان  ايینهزم جسمانی اجتماعی دانشی   

 شایستگی 1
شناختیروان  

4و1 0 0 1 0 1 6و5و4و3و1  4و1   

دانشی شایستگی 3 6و5و4و3و1 1 1 1 1 1  6و5و3  6و5و3   

اجتماعی شایستگی 4 4و1 0 0 1 0 1  6و5و4و3و1  4و1   

جسمانی شایستگی 5 6و5و4و3و1 1 1 1 1 1  6و5و3  6و5و3   

ايینهزم شایستگی 6 6و5و4و3و1 1 1 1 1 1  6و5و3  6و5و3   

 شودمی مشاهده) 8در جدول ( کهگونه همان

 و اولي هامؤلفه مشترك مجموعه و خروجی مجموعه

 شایستگی و شناختیروان شایستگی یعنی چهارم

 دوم سطح درها مؤلفه این لذا .هستند یکسان اجتماعی

 قرار فوتبال داوران شایستگی بر مؤثر هايمؤلفه

 و دوم سطح هايمؤلفه حذف از پس .گیرندیم

 عوامل توانیها ممجموعه از هامؤلفه آن يهاشماره

 . کرد مشخص را سه سطح

 
 سوم) (سطح شایستگی داوران فوتبال بر مؤثر هايمؤلفه يبندسطح .9جدول 

 
3 5 6 

 سطح ورودي خروجی
ايینهزم جسمانی دانشی  

دانشی شایستگی 3 6و5و3 1 1 1  6و5و3  6و5و3   

جسمانی شایستگی 5 6و5و3 1 1 1  6و5و3  6و5و3   

ايینهزم شایستگی 6 6و5و3 1 1 1  6و5و3  6و5و3   

 مجموعه شودمی ) مشاهده9در جدول ( کهگونه همان

هاي سوم، پنجم و ششم مؤلفه مشترك مجموعه و خروجی

شایستگی و  شایستگی جسمانی، شایستگی دانشی یعنی

 سوم سطح درها مؤلفه این لذا. هستند یکساناي زمینه

. گیرندیم قرار شایستگی داوران فوتبال بر مؤثر هايمؤلفه

 بر راها آن ،هامؤلفه مختل سطوح اساس بر مرحله این در

کنیم یم ترسیم پائین باال به ازآمده دستبه اولویت اساس

 ).1شکل (
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 شایستگی داوران فوتبال هايمؤلفه مدل ساختاري تفسیري. 1شکل 

، آزمون MATLAB افزارنرمبا توجه به خروجی 

MICMAC 10. جدول (هستزیر  صورتبه.( 

 )MICMAC نمودار( وابستگی میزان و نفوذ . قدرت10جدول 

 عوامل
شایستگی 

شناختیروان  
شایستگی 

 مدیریتی
شایستگی 

 دانشی
شایستگی 

 اجتماعی
شایستگی 

 جسمانی
شایستگی 

ايینهزم  
نفوذ قدرت  3 1 6 3 6 6 

وابستگی میزان  5 6 3 5 3 3 
 
 

 
 )MICMAC نمودار( وابستگی میزان و نفوذ . قدرت1نمودار 

 

) 1و نمودار (  MICMACبا توجه به نتایج آزمون 

 نفوذ نیروي که است "وابسته متغیرهاي" شامل اول دسته

 نسبت باالتري وابستگی نیروي از وجودینباا دارند، ضعیفی

 .(مؤلفه شایستگی مدیریتی) ها برخوردارندمؤلفه سایر به

 که است "وابسته متغیرهاي" شامل دوم نیز دسته

 وابستگی نیروي از وجودینباا دارند، ضعیفی نفوذ نیروي

(مؤلفه  ها برخوردارندمؤلفه سایر به نسبت باالتري

 .شناختی و شایستگی اجتماعی)شایستگی روان

یتیشایستگی مدیر

یشایستگی دانش
انیشایستگی جسم
ه ايشایستگی زمین

یشایستگی روان شناخت
شایستگی اجتماعی

0

1

2

3

4

5

6

7

0 1 2 3 4 5 6 7

وذ
 نف

ت
در

ق

میزان وابستگی

زیاد

کم
زیاد

 سطح سوم

 سطح دوم

 شایستگی مدیریتی

شایستگی  شایستگی اجتماعی

 شایستگی زمینه اي شایستگی جسمانی شایستگی دانشی

 سطح اول
 بیشترین تأثیر پذیري

 بیشترین تأثیر گذاري
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 که است "مستقل متغیرهاي" شامل سوم نیز دسته

ها ضعیف اما نیروي وابستگی آن دارند، قوي نفوذ نیروي

متغیرهاي کلیدي هستند و با ایجاد تغییر  درواقعاست، که 

(مؤلفه  توان بر بقیه متغیرها تأثیر گذاشت.یمها در آن

شایستگی دانشی و شایستگی جسمانی و شایستگی 

 .اي)ینهزم

 

 گیرينتیجه و بحث

هاي شایستگیي بندسطحهدف کلی پژوهش حاضر 

هاي نشان اي داوران لیگ برتر فوتبال ایران بود. یافتهحرفه

اي داوران هاي الگوي شایستگی حرفهداد که یکی از شاخصه

که  ستها اآن یریتیهاي مدشایستگیفوتبال لیگ برتر 

. بر استدارا  هامؤلفهبیشترین تأثیرپذیري را نسبت به سایر 

داشت که داوران حاضر در توان چنین اذعان این اساس می

هایی نظیر لیگ برتر فوتبال ایران وقتی بتوانند از مهارت

هاي ارتباطی مؤثر، بهبود کار قاطعیت، شجاعت، مهارت

هاي مدیریتی تیمی در حین قضاوت بهره ببرند، شایستگی

هاي این بخش با نتایج تحقیق یابد. یافتهها بهبود میآن

) و هانان و همکاران، 15)(2019، (و همکاران  یناآراگائوپ

 .  است) همسو 18()2016(

که نشان داد  یقتحق ینا یگرد هايیافته  

هاي اصلی از دیگر شاخص یاجتماع هايشایستگی

. لذا داوران استشایستگی داوران لیگ برتر فوتبال ایران 

حضور فعال و بهتر  منظوربهفعال در لیگ برتر فوتبال ایران 

هاي مطلوب و با عملکرد و ارائۀ قضاوت چنین بهبودو هم

هاي حداقل خطا بایستی بتوانند در حوزة اجتماعی از ویژگی

درك و  منظوربهي بهره گیرند. همچنین فردمنحصربه

شناخت رفتارها و هنجارهاي هواداران و بازیکنان مناطق و 

ها آشنایی داشته هاي مختلف  بایستی با فرهنگ آناقلیم

-ن زمینه بتواند اطالعاتی را کسب کند. یافتهباشند و در ای

هاي این بخش با نتایج تحقیق بروجردي و همکاران، 

همسو  )15()2019(و همکاران،   یناآراگائوپ) و 3)(1395(

 . است

نتایج دیگر این تحقیق حاکی از آن بود که   

اي هاي حرفهشناختی نیز از شاخصروان هايشایستگی

 شناختیروان ل ایران بود. عواملداوران لیگ برتر فوتبا

 که بر است افراد رفتاري هايیژگیو از يامجموعه

این بدان مفهوم است  .گذارندیم تأثیر يوربهره و شایستگی

داوران لیگ برتر فوتبال ایران بتوانند براي  هرچقدرکه 

شناختی هاي روانقضاوت در لیگ برتر فوتبال ایران از سازه

هاي دیگر بتواند از مکانیسمیعبارتبهد و تر بهره ببرنمثبت

شناختی براي کاهش و از بین بردن عوامل مخرب روان

هاي مثبت ی بهره گیرند و جنبهخوببهشناختی روان

-شناختی را در رفتارهایشان بیشتر مشارکت دهند میروان

و در  در طول قضاوت نفساعتمادبهتوانند با حفظ تمرکز و 

ی از عهدة شرایط برآیند و خوببهشرایط متنوع مسابقات 

تر عمل ها موفقگیريبتوانند با خودکنترلی بهتر در تصمیم

هاي این بخش از پژوهش با نتایج تحقیقات کنند. یافته

، و همکاران  یناآراگائوپ) و 1392رنجبر و همکاران، (

) همسو 22()2014رودزیست و همکاران، ()  و 15)(2019(

 . است

جسمانی نیز  هاينتایج دیگر نشان داد که شایستگی  

اي داوران لیگ هاي شایستگی حرفهترین شاخصاز مهم

یرگذاري تأثبرتر فوتبال ایران است. که داراي بیشترین 

. داوران عالوه بر آمادگی استها نسبت به سایر مؤلفه

د. این هاي جسمانی مطلوبی هم نیاز دارنجسمانی به ویژگی

بدان مفهوم است که داشت استیل بدنی جذاب، توانایی 

و خوشایند و  اندامتناسبفیزیکی و جسمانی داور، داشتن 

تواند در ایجاد جو بودن ظاهر جسمانی داور می نوازچشم

تر از سوي مثبت نسبت به قضاوت داور و درك مثبت

 داشتن استیل و درواقعتماشاگران و بازیکنان مؤثر باشد. 
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-بودن داور می فردمنحصربهظاهر جذاب داوران منجر به 

تواند در ایجاد یک جایگاه مطلوب و بهبود شود و این امر می

هاي پژوهش حاضر با داوران مؤثر باشد. یافته نفساعتمادبه

 پلوساژ)، 15)(2019، (و همکاران  یناآراگائوپنتایج تحقیق 

اران، رودزیست و همکو  )21()2020و همکاران، (

 .  است) همسو 22()2014(

هاي دیگر این تحقیق نشان داد که یافته  

اي داوران لیگ شایستگی حرفه بر ايینهزم هايشایستگی

. استیرگذاري زیاد تأثبرتر فوتبال ایران مؤثر است که داراي 

-این بدان مفهوم است که وقتی داوران از یک سري ویژگی

ي و پتانسیل مندعالقه، ضریب هوشی باال ازجملههاي ذاتی 

و استعداد داوري برخوردار باشند و بتوانند این استعدادها و 

 ازجملههاي اکتسابی هاي ذاتی را با برخی ویژگیویژگی

و برند شدن  داشتن سابقۀ فوتبالیالمللی، یندانستن زبان ب

رسد در داوري بهبود بخشند. عالوه بر این به نظر می

تواند در در سنین پایین میاي هاي زمینهشایستگی

 بر اساسچنین چینش داوران استعدادیابی داوران و هم

هاي شرایط مسابقه نقش بسیار چشمگیري را ایفا کند. یافته

ي و همکاران، فتاح پور مرندپژوهش حاضر با نتایج تحقیق 

 .  است) همسو 18()201) و هانان و همکاران، (10)(1395(

هاي دانشی از اد که شایستگیهاي دیگر نشان دیافته  

هاي داوران لیگ برتر فوتبال هاي اساسی شایستگیشاخص

میزان  درواقعهاي دانشی شود. شایستگیایران محسوب می

اطالعات و آگاهی و دانشی است که داوران بایستی از سایر 

تواند ها و عوامل مؤثر بر قضاوت و داوري دارند که میرشته

-عمومی و مرتبط با عوامل جامعه این دانش در دو حوزة

شناختی، تحصیالت عالیه و آشنایی با تکنولوژیکی باشد. 

و   یناآراگائوپحاضر با نتایج تحقیق  پژوهشهاي یافته

) و 12()1398)، نقوي و همکاران، (15)(2019، (همکاران

 . استهمسو  )4()1400و همکاران، ( فرد يجواد

ی شناختجامعه هايبنابراین، با توجه به شایستگی  

شده براي داوران لیگ برتر فوتبال ایران پیشنهاد ییشناسا

شود داوران حاضر در لیگ برتر فوتبال ایران از طریق می

هاي اجتماعی هاي تخصصی مهارتمطالعه و حضور در دوره

شناختی برآیند. هاي جامعهدرصدد بهبود شایستگی

دپارتمان داوري شود کمیتۀ داوران و همچنین، پیشنهاد می

یکی از  عنوانبهفدراسیون فوتبال حاضر مدیریت بازي را 

هاي ارزیابی عملکرد در انتهاي فصل ترین شاخصمهم

هاي مهم آن داوران را براي بازي بر اساسی و موردبررس

هاي براین، برگزاري دورهفصل انتخاب کنند. عالوه

هاي ديها، جزوات و سییی، سمینارها، کتابچهافزادانش

هاي آموزشی و سمینارها با محوریت بهبود مهارت

-شود. توصیه مییاز داوران پیشنهاد میموردنشناختی روان

شود کمیتۀ داوران و دپارتمان داوري فدراسیون فوتبال 

چنین ارتقاء داوران به استعدادیابی داوران و هم منظوربه

و  استیل ازجملههاي جسمانی و مدارج باالتر شایستگی

هاي مهم یکی از شاخص عنوانبهظاهر جسمانی داوران را 

اي زمینه هايقرار دهند. با توجه به شایستگی مدنظرداوري 

شده براي داوران لیگ برتر فوتبال ایران پیشنهاد ییشناسا

شود کمیتۀ داوران و دپارتمان داوري فدراسیون فوتبال می

هاي یستگیالمللی شادر انتخاب داوران براي لیست بین

هاي انتخاب ترین مؤلفهیکی از مهم عنوانبهاي را زمینه

شود کمیتۀ داوران و قرار دهند. پیشنهاد می مدنظرداوران 

دپارتمان داوري فدراسیون فوتبال از طریق تشکیل کارگروه 

اي عملکرد فنی داوران هفته صورتبهآنالیز عملکرد داوران 

شود کمیتۀ داوران و میوتحلیل کنند. پیشنهاد یهتجزرا 

هاي دپارتمان داوري فدراسیون فوتبال ارائۀ مدارك دوره

هاي آموزش کامپیوتر و گواهی دوره ازجملهتخصصی 

هاي اجتماعی و فرهنگی جهت بهبود شرکت در همایش

هاي دانشی داوران براي قضاوت در ابتداي فصل شایستگی

 اجباري نماید.
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Abstract 
The purpose of this study was to investigate the relations of the components of the 
professional competencies of the Iranian Premier League referees. The statistical 
population of this study consisted of 13 experts, referees, experts, and faculty members 
who were targeted. The interpretative structural modeling technique (ISM) was used to 
level the referees' competence components using MATLAB software. So, in this study, 
an expert judgment system was used and a couple of questionnaires were distributed in 
terms of influence and influence on each other. The validity of the questionnaire was 
also confirmed by the formal and content validity of the 5 experts involved in the 
research. The findings showed that, the "managerial competence" components are at the 
first level and the "psychological competence and social competence" are at the second 
level, indicating the high influence of these three variables. Also, the components of 
"Knowledge Competence and Physical Competence and Background Competence" 
were also at the third level, which was the most influential component of the 
professional competencies of the Iranian Premier League referees. Finally, using the 
Micmac technique, the variables were analyzed in terms of conductivity and 
dependence. 
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