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  نقش عوامل تحلیل رفتگی بر قضاوت داوران فوتبال :نقش عوامل تحلیل رفتگی بر قضاوت داوران فوتبال :

  ای فوتبال ایرانای فوتبال ایران  مطالعه موردی داوران لیگ حرفهمطالعه موردی داوران لیگ حرفه  

    

   . سارا کشکر. سارا کشکر33  ––حبیب هنری حبیب هنری . .     --  22  مرتضی مطهریمرتضی مطهری  ..11

. استادیار 3دانشگاه عالمه طباطبایی،  عضو هیأت علمی . 2یت ورزشی دانشگاه عالمه طباطبایی، کارشناس ارشد مدیر. 1

  دانشگاه عالمه طباطبایی
 (1392/  03 / 06، تاریخ تصویب :   1391/ 12/  14 )تاریخ دریافت : 

 

 چکیده

های وارده از سوی عوامل برگزاری مسابقات، ساز آنجا که داوران فوتبال پیوسته در معرض فشارهای ناشی از هیجانات بازی، استر

هدف از این پژوهش رفتگی دارند. ی تحلیلها، مربیان، بازیکنان و تماشاگران  قرار دارند استعداد زیادی برای مبتال شدن به پدیدهتیم

باشد. این مطالعه از ل ایران میبررسی نقش عوامل تحلیل رفتگی بر قضاوت داوران فوتبال: مطالعه موردی داوران لیگ حرفه ای فوتبا

 ای فوتبال قضاوت نفر از داوران فوتبال کشور که در لیگ حرفه 75است. تحلیلی است که به شکل میدانی صورت گرفتهنوع توصیفی

و  (α=91/0رفتگی مسلش)ی تحلیلهای دموگرافیک، پرسشنامهپرسشنامه دهند.ی آماری این تحقیق را تشکیل میجامعه کردندمی

های تحقیق حاکی از آن بود که بین . یافتهها مورد استفاده قرارگرفتآوری دادهجهت جمع(α=87/0)ی عوامل فرسودگی آورپرسشنامه

همچنین بین مقیاس مسخ (. t=371/15وp<05/0رفتگی داوران فوتبال اختالف معناداری مشاهده شد)عملکرد و تحلیل مقیاس کاهش

x 16/30و =000/0pرفتگی آنان اختالف معناداری مشاهده شد)تحلیل شخصیت داوران فوتبال و
2
(. همچنین عوامل مدیریتی با = 

( مهمترین عامل فرسودگی آور و عامل فردی و محیطی با = 88/3MR(و اقتصادی با میانگین )=35/5MRمیانگین)

ی . درنظر گرفتن وضعیت شغلی داوران و ارائهترین عوامل فرسودگی آور می باشند(  کم اهمیت= 42/2MR = ،92/2 MRمیانگین)

برنامه ریزی درست در جهت هرچه بهتر بکارگیری داوران کارمند، ایجاد آرامش روانی در محیط شغلی داوران، از جمله اقداماتی است که 

 رفتگی داوران فوتبال باید به عمل آورند.مسئوالن زیربط در جهت پیشگیری از پدیده ی واگیردار تحلیل

 

 : کلیدی هایواژه

 .ای تحلیل رفتگی، قضاوت، داوران لیگ حرفه
 

                                                           

  - 09362503634ل : تلفن :  نویسنده مسئو Email:m.motahari87@yahoo.com                                                                     
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 مقدمه

ی فوتبال توجه آحاد مختلف های اخیر رشتهسالدر 

جامعه را به سوی خود جلب کرده است به طوری که 

ترین طرفدارترین و محبوبامروزه فوتبال جزو زیباترین، پر

مل رود. شناسایی عواهای ورزشی به شمار میرویداد

های فوتبال، تمامی اذهان را گر برای موفقیت تیممداخله

-دراین رشته مهیج می 1به سوی بهبود وضعیت داوری

کشاند تا با عملکرد بهتر این عضو از جامعه فوتبال، دیگر 

ی پر حرف و حدیث، سخنی را برای بازگو کردن این حرفه

 عامل عدم موفقیت تیم یا بازیکن توسط مربیان، بازیکنان

ی قضاوت یک حرفه (.12و یا اقشار جامعه بجای نگذارد)

پر چالش، مهیج و ارزشمند است. از طرف دیگر داوران در 

حرمتی قرار دارند. معرض سرخوردگی، بدرفتاری و بی

-مسلم است که عوامل روانی در عین ظریف بودن، مهم

ی قضاوت هستند. ممکن است که بازیکنان، ترین جنبه

ها، تصور کنند که داوران گران در رسانهمربیان و تماشا

کنند. داوران های ماشینی فکر و عمل میهمانند آدم

همانند مربیان و ورزشکاران در معرض فشار و هیجانات 

ها باید عالوه بر غلبه کردن بر زیادی قرار دارند. آن

فشارهای روانی و جسمی نسبت به امورات زندگی، 

اهتمام ورزند. لذا تعجبی حقوقی، شغلی و خانوادگی خود 

(. 6شوند)2رفتگیندارد که بعضی از داوران دچار تحلیل

گوید تحلیل رفتگی به معنی عقب (، می1981)3اسمیت

نشینی روانی،  جسمی و عاطفی از فعالیتی است که به 

های طوالنی و مزمن دیگر جذابیت خود را از دلیل فشار

یف ایراد گرفته دست داده است.  اگر چه بارها از این تعر

رفتگی را در مورد ( . اگر بخواهیم تحلیل24شده است)

آفرین است زیرا ورزش تعریف کنیم تعریف فوق مشکل

گیری از ورزش که خود یک پدیده تمرکز آن روی کناره

                                                           
1 -referee 

2 -burn out
 

3- Smith
 

ترین دلیل برای ترک پیچیده است، می باشد. درواقع، رایج

تر ورزش تغییر عالقه از یک فعالیت به فعالیت جذاب

رفتگی، کنار تر تحلیل(. بنابراین در تعریفی کامل17است)

کشیدن از فعالیتی است که زمانی ذاتاٌ به آن عالقه 

آور، غیر قابل انجام و تان ماللیبرا داشتید اما اکنون

-(. در راستای توضیح دادن تحلیل22طاقت فرساست)

کنند که عالئم رفتگی ورزشکار، چند پژوهشگر توصیه می

بیماری درون یک چارچوب مبتنی بر استرس بهترین این 

های شدید ناشی از ماهیت،  (. استرس28تعریف را دارد)

نوع و یا وضعیت نامناسب کار منجر به پیدایش حالتی در 

شرایط  (.5شود )رفتگی نامیده میشود که تحلیلافراد می

ها با موجود اقتصادی و عدم تناسب حقوق و دستمزد

همچنین مشکالت ناشی از شرایط محیطی،  هزینه زندگی،

مدیران را وا داشته است که فقط به عوامل برون زا توجه 

کنند و سایر تدابیر مدیریتی را از نظر دور بدارند. در حالی 

های انگیزش انجام که زمینه تحقیقاتی که درباره تئوری

دهد که افزایش حقوق، به تنهایی، گرفته است نشان  می

برای ایجاد عالقه به کار یک عامل انگیزه زای با تواند نمی

شان عالقگی افراد به حرفهای از بیدوام باشد، بخش عمده

-و عدم رضایت آنها تا حد زیادی به ماهیت شغل یا حرفه

ای باشد که باعث شان  بستگی دارد، اگر شغل به گونه

خستگی روانی و بیزاری داور از انجام وظایف ساده و بی 

و یکنواخت شود حقوق و مزایا می تواند این اهمیت 

از آنجا که داوران فوتبال  (.4کمبود را جبران کند )

پیوسته در معرض فشارهای ناشی از هیجانات بازی، 

-های وارده از سوی عوامل  برگزاری مسابقات، تیماسترس

ها، مربیان، بازیکنان، تماشاگران و... قرار دارند استعداد 

رفتگی دارند. ی تحلیل شدن به پدیدهزیادی برای مبتال

( نشان داد 2007نتایج تحقیقات سیندین و همکارانش )

که حمایت اجتماعی ، منابع مرتبط با شغل و تحلیل 

رفتگی با یکدیگر ارتباط دارند این تحقیق روی پرستاران 
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(. محرم زاده و همکارانش 27در سوئد به انجام رسید)

وامل مذهب ، قدرت ، ( نشان دادند که بین ع1388)

رفتگی دریافت پاداش و فقدان تقدیروتشکر با تحلیل

(. اندام 10داری وجود داشت)ورزشی ارتباط معنیداوطلبان

ورزشی ( در پژوهشی روی داوطلبان1387و همکاران )

عوامل فردی را عامل مهمی در مشکالت و موانع داوطلبی 

حقیقی ( در ت1387(. مسعودی و همکاران)3بر شمردند)

آور فردی، تداخل دریافتند که مهمترین عامل فرسودگی

بین میزان کار و خستگی حاصله با نیاز خانواده به پرستار 

اجتماعی، کم بودن احتمال می باشد، درمورد عامل

های اجتماعی برای پرستاران واز موارد پیشرفت در صحنه

مناسب و بهداشتی نبودن محل محیطی می توان بهعامل

-راحت پرستاران اشاره کرد. همچنین در مورد عاملاست

گویی به تعداد کثیری از مردم در طول روز ارتباطی، جواب

رفتگی خود برشمردند و عدم را مهمترین رویداد در تحلیل

تناسب پرسنل بخش نسبت به تعداد بیماران را مهمترین 

و  1(. سیوفن11مدیریتی ذکر کردند)آورعامل فرسودگی

( در تحقیقی به این نتیجه رسیدند که 2006)همکاران 

در رفتار افراد تأثیر دارد و در این تحقیق 2خستگی عاطفی

مشخص شد که بین درگیری و تحلیل رفتگی ارتباط 

(، معتقد است داورانی 2005)3جونز مارک(. 26وجود دارد)

رفتگی رنج می برند از لحاظ که از استرس و تحلیل

کار در آنها کم است و از سالمت  اند، انگیزههیجانی خسته

(. احمدی و همکاران 19روانی پایینی برخوردار هستند)

(، در تحقیقی بیان داشتند که ضریب همبستگی 1388)

های فردی داوران همچون سن، سابقه بین برخی از ویژگی

رفتگی، داوری و سطح تحصیالت با استرس کلی و تحلیل

سن و تحلیل رفتگی فقط ارتباط مثبت و معنی داری بین 

                                                           

1 - Su-fen 

2 -emotional fatigue 

3-Jones marc 

( در 2010)5و جانز کاتا 4جانسن کیت (.1را نشان داد)

ی تحقیقی که انجام دادند نشان دادند که بین سابقه

رفتگی ارتباط معنادار بوده اما ارتباط ها و تحلیلآزمودنی

-وضعیت تأهل آنان با تحلیل رفتگی شان معنادار نمی

-عوامل تحلیل(. لذا بر آن شدیم تا با شناسایی 18باشد)

رفتگی در داوران فوتبال و با در نظر گرفتن شرایط حاکم 

بر داوری فوتبال کمکی به جامعه داوران کرده باشیم تا از 

ابتال به این پدیده که یک فرایند واگیردار است به دور 

رفتگی در کارکنان ادارات و باشند. از آنجایی که تحلیل

دیران و...  مورد ها، همچنین در  ورزشکاران، مسازمان

رفتگی داوران بررسی قرار گرفته و توجه کمتری به تحلیل

فوتبال شده است. بنابراین در این تحقیق سعی شده است 

 . این پدیده مورد مطالعه قرار گیرد

 

 تحقیقروش 

این مطالعه توصیفی و از نوع کاربردی است که به طور 

 میدانی انجام شد. در این تحقیق جهت دسترسی به

ای استفاده پیشینه تحقیق و مبانی نظری از روش کتابخانه

نفر از داوران ملی و بین  84شد. جامعه مورد مطالعه را 

نفر از  75المللی لیگ برتر فوتبال کشور تشکیل دادند. 

ی توجیهی به عنوان حجم نمونه داواران حاضر در جلسه

سه در نظر گرفته شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه 

سوال در مورد  8قسمتی بود که بخش اول آن شامل 

خصوصیات دموگرافیک و در بخش دوم آن پرسشنامه 

سوال و  25( مسلش که شامل MBIتحلیل رفتگی )

 52بخش سوم پرسشنامه عوامل فرسودگی آور که شامل 

نام، در بین داوران های بیعامل می شد. این پرسشنامه

گردید. آنها با کسب مجوز از لیگ برتر فوتبال ایران توزیع 

فدراسیون فوتبال و کمیته داوران رضایت خود را از 

ی شرکت در این پژوهش اعالم کردند. پرسشنامه

                                                           

4- Jansen,Kate 

5- Jones ktaa 
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مشخصات فردی شامل سن داور، میزان تحصیالت ، رشته 

ی داوری، پست داوری، تحصیلی، سابقه داوری، درجه

 رفتگیوضعیت تاهل و شغل داور بود. پرسشنامه تحلیل

سوال مربوط به برآورد مقیاس  9سوال بود،  25دارای 

سؤال مربوط به سنجش مسخ  5خستگی عاطفی، 

و  2سوال در زمینه کاهش عملکرد شخصی 8، 1شخصیت

 ؛هاباشد. نمونهمی 3سؤال مربوط به زیرمقیاس درگیری 3

 ای از صفر )هرگز( تا شش )هر روز( را انتخاب گزینه

مربوط به سواالت هر یک از های کنند. مجموع نمرهمی

شود. روایی این رفتگی جداگانه محاسبه میابعاد تحلیل

پرسشنامه توسط متخصصین و اساتید مدیریت ورزشی 

مورد تایید قرار گرفته و پایایی آن از طریق محاسبه 

 .( 1تعیین گردید)جدول α=91/0ضریب آلفای کرونباخ

خ اگر داور از نظر خستگی هیجانی یا از نظر مس

شخصیت و یا از نظر درگیری در سطح باال و از نظر 

عملکرد شخصی در سطح پایین باشد، به مفهوم داشتن 

رفتگی است. همچنین پرسشنامه عوامل تحلیل تحلیل

، 5، اقتصادی 4رفتگی داوران فوتبال شامل : عوامل فردی

بود. روایی   9و مدیریتی 8، محیطی7، ارتباطی6اجتماعی

ط متخصصین و اساتید مدیریت این پرسشنامه توس

ورزشی مورد تایید قرار گرفته و پایایی آن از طریق 

. این تعیین گردید α=87/0محاسبه ضریب آلفای کرونباخ 

مقیاس شامل تعیین عوامل تحلیل رفتگی در داوران بود 

عامل تشکیل شده بود که پاسخ به عوامل  52که از 

رت امتیاز ارزشی  لیک 5رفتگی بر اساس مقیاس تحلیل

بندی شد. به منظور توصیف داده ها و متغیر ها از جداول  

                                                           

1 - Depersonalization   

2- Personal Accomplishment 

3- Involvement 

4 - individual causes 

5 -economical 

6 - Social  

7- communicative 

8- environmental 

9- management 

فراوانی ، میانگین و انحراف معیار و در بخش استنباطی 

به انجام رسید  spss 18پژوهش با استفاده از نرم افزار 

که تجزیه و تحلیل آنها توسط محقق انجام گردید. جهت 

و  10میرنوفتوزیع طبیعی داده ها از آزمون کلمو گروف اس

به منظور پاسخگویی به فرضیه اصلی پژوهش از آزمون 

همبستگی پیرسون برای تعیین رابطه بین متغیر ها و از 

مستقل و آزمون خی دو برای بیان اختالف بین آزمون تی

میانگین متغیر ها استفاده شد همچنین به منظور رتبه 

استفاده  11بندی عوامل فرسودگی آور از آزمون فریدمن

 دید.گر

 

 ی تحقیقهانتایج و یافته

مشخصات جمعیت شناختی این تحقیق بیانگر این 

 32%( از داوران لیگ حرفه ای فوتبال 89نفر) 67است که 

%( از داوران متأهل 93نفر )70سال به باال داشتند و 

نفر  72%( از داوران لیسانس بودند، 61نفر) 46بودند. 

 ی، رشتهسال سابقه داوری داشتند10%( باالی96)

نفر  44بود،  بدنی%( غیرتربیت66) نفر 49 تحصیلی

%( از 7/50نفر ) 38نفر داور بودند، و  31داور و کمک

داوران کارمند ادارات بودند. در این تحقیق از آزمون 

ها کلوموگروف اسمیرنوف به منظور توزیع طبیعی داده

ها در مقیاس کاهش عملکرد استفاده شد که توزیع داده

های خستگی عاطفی، مسخ شخصیت عنادار و در مقیاسم

باشد. لذا در این و زیر مقیاس درگیری معنادار نمی

های پارامتریک و ناپارامتریک استفاده پژوهش از آزمون

های تحقیق حاکی از آن بود که بین مقیاس شد. یافته

کاهش عملکرد و تحلیل رفتگی داوران فوتبال اختالف 

 (.2جدول)( t= 371/15و  p<05/0د)معناداری مشاهده ش

                                                           

10- Kolmogorov-Smirnov Test 

11- Friedman test 
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 امتیازات مربوط به تحلیل رفتگی داوران و تعیین سطح تحلیل رفتگی -1جدول 

 سطوح تحلیل رفتگی          

 ابعاد تحلیل رفتگی
 سطح پایین سطح متوسط سطح باال

 یا پایین تر 16 26-17 یا باال تر 27 خستگی عاطفی

 یا پایین تر 31 38-32 یا باالتر 39 کاهش عملکرد

 یا پایین تر 6 12-7 یا باالتر 13 مسخ شخصیت

 یا پایین تر 3 8-4 و یا باال تر 9 درگیری

 

 تعیین اختالف بین تحلیل رفتگی و مقیاس کاهش عملکرد در داوران لیگ حرفه ای فوتبال -2جدول 

 آماره

 مؤلفه

 t Df میانگین فراوانی

 درجة آزادی
 سطح معناداری

 001/0 73 371/15 92/1 74 کاهش عملکرد

 

فرضیه صفر پژوهش ردشده و فرضیه خالف  ینبنابرا

رفتگی به تحلیلین که کاهش عملکرد منجربر امبنی

گیرد. همچنین شود مورد تایید قرار میداوران فوتبال می

نتایج تحقیق نشان داد که بین مقیاس مسخ شخصیت 

عناداری داوران فوتبال و تحلیل رفتگی آنان اختالف م

16/30xو=p 000/0مشاهده شد)
2
 (.3()جدول=

 

 داوران لیگ حرفه ای فوتبالسخ شخصیت در تعیین اختالف بین تحلیل رفتگی و م -3جدول 

 یآمارشاخص 

 تغیرهام

 مقدار خی دو

2χ 

 درجه آزادی

df 
 سطح معناداری

 مسخ شخصیت
16/30 46 001/0 

 تحلیل رفتگی

 

براینکه مسخ شخصیت  فرضیه تحقیق مبنی نبنابرای

منجر به تحلیل رفتگی داوران فوتبال می شود مورد تایید 

قرار می گیرد. باتوجه به نتایج بدست آمده از آزمون خی 

دو مشاهده شد که بین تحلیل رفتگی داوران فوتبال و 

  =000/0pدرگیری اختالف معناداری وجود دارد)

54/86xو
2
 (.4جدول)(= 

 

 داوران لیگ حرفه ای فوتبالدرگیری در بین تحلیل رفتگی و تعیین اختالف  -4جدول 

 یآمارشاخص 

 تغیرهام

 مقدار خی دو

2χ 

 درجه آزادی

df 

 سطح معناداری

 درگیری
54/86 14 001/0 

 تحلیل رفتگی
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ی پژوهش مبنی فرضیه صفر رد شده و فرضیه نبنابرای

براینکه درگیری منجر به تحلیل رفتگی داوران فوتبال می 

شود مورد تایید قرار می گیرد.  نتایج آزمون فریدمن به 

منظور الویت بندی عوامل مؤثر بر فرسودگی داوران 

فوتبال حاکی از آن بود که بین عوامل مؤثر بر فرسودگی 

 000/0داوران فوتبال اختالف معناداری مشاهده شد)

p=16/30وx
2
 35/5( و عوامل مدیریتی با میانگین )=

MR =و اقتصادی ) (88/3با میانگین MR = مهمترین )

، =MR 42/2) عوامل و عامل فردی و محیطی با میانگین

92/2MR=رسودگی ( به ترتیب کم اهمیت ترین عوامل ف

 (.5آور می باشند )جدول

 اولویت بندی عوامل فرسودگی آور در قضاوت داوران لیگ حرفه ای فوتبال – 5جدول 

 میانگین رتبه مانع ردیف

 35/5 ریتیعامل مدی 1

 88/3 عامل اقتصادی  2

 37/3 عامل ارتباطی 3

 34/3 عامل اجتماعی 4

 94/2 عامل محیطی 5

 42/2 عامل فردی 6

 

با توجه به نتایج تحقیق مشاهده شد که داوران با 

انتخاب فاکتور عدم توجه به میزان تحصیالت و دانش 

و  (=57/11MR) داوران در کمیته داوران و فدراسیون فوتبال

عدم تشویق و قدر دانی از سوی مسئولین آن را مهمترین 

( و حمایت = 50/11MR) عامل فرسودگی آور مدیریتی

 (=28/11MR)نشدن از سوی مسولین و مدیران مسابقات

گذران و نا کافی بودن دستمزد و مزایای دریافتی برای

و تبعیض بین داوران و سایراعضای (=87/10MRزندگی)

( از مهمترین =23/10MR) سابقاتمکننده درشرکت

عوامل فرسودگی آور اشاره شدند از طرفی همچنین عدم 

وجود کالسهای توجیهی مناسب و دسترسی سخت به 

امکانات و وسایل الزم جهت انجام هر چه بهتر قضاوت از 

کم اهمیت ترین عوامل فرسودگی آور مدیریتی ذکر 

 (.6شدند)جدول

 

 های عوامل فرسودگی آور در داوران لیگ برتر فوتبالاولویت بندی فاکتور – 6جدول 

 میانگین رتبه عوامل فرسودگی آور در قضاوت ردیف

 57/11 عدم توجه به میزان تحصیالت و دانش داوران در کمیته داوران و فدراسیون فوتبال 1

 50/11 عدم تشویق و قدر دانی از سوی مسئولین 2

 28/11 ن مسابقاتحمایت نشدن از سوی مسولین و مدیرا 3

 87/10 نا کافی بودن دستمزد و مزایای دریافتی برای گذران زندگی 4

 23/10 تبعیض بین داوران و سایر اعضای شرکت کننده در مسابقات 5

 19/10 غیر علمی و غیر حرفه ای جلوه دادن  برای داوران از سوی رسانه ها 6

 11/10 عدم اعتبار  حرفه داوری در بین مردم 7

 01/10 نگرش های  نادرست جامعه در مورد داوران 8

 82/9 بی حرمتی بازیکنان و مربیان نسبت به داوران 9

 65/10 ارتباط با ورزشکاران و مربیان بد خلق 10

 21/10 نامناسب وغیر بهداشتی بودن محل استراحت)رختکن( داوران 12
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 86/9 نا مناسب بودن شرایط آب و هوا در زمان قضاوت 13

 68/9 تداخل بین میزان داوری کردن و خستگی حاصله با نیاز خانواده به داوران 14

 99/8 تداخل برنامه های داوری با زندگی 15

 71/8 ناخشنودی همسر یا اعضای خانواده  از داوری 16

 
............. 

 
 19/6 امکان درگیری جسمی بازیکنان  با داوران 37

 03/6 مسئولین  با داورانرابطه آمرانه مدیران و 38

 89/5 ارتباط با بازیکنان و مربیانی  که همکاری الزمه را ندارند 39

 66/5 شلوغی و حضور  بیش از حدتماشاگران در مسابقات فوتبال 40

 52/5 پاسخگویی به تعداد کثیری از فوتبالیست ها در طول مسابقه 41

 23/5 رابطه آمرانه مدیران ومسئولین  با داوران 42

 06/5 عدم ارتباط مناسب بین داوران شرکت کننده در لیگ 43

 81/4 عدم ارتباط مناسب بین عوامل مسابقات و داوران 44

 41/4 تعامل نا مناسب فدراسیون و کمیته داوران  با داوران 45

 10/4 کم بودن زمینه  پیشرفت در صحنه های اجتماعی وبین المللی برای داوران فوتبال 47

 86/3 پرداخت دستمزد در موعد مقرر و بالفاصله بعد از اتمام مسابقات 48

 56/3 مقررات سخت در گرفتن مرخصی برای استراحت و انجام کارهای شخصی 50

 47/3 دسترسی سخت به امکانات و وسایل الزم جهت انجام هر چه بهتر قضاوت 51

 41/3 عدم وجود کالسهای توجیهی مناسب 52

 

 

ه و به منظور تعیین ارتباط بین عوامل مؤثر بر در ادام 

فرسودگی داوران و تحلیل رفتگی آنها بین مقیاس 

درگیری و عوامل فرسودگی آور فردی ارتباط معناداری 

(. همچنین بین عامل r= 297/0و  p<01/0مشاهده شد)

فرسودگی آور اقتصادی داوران فوتبال و مقیاس کاهش 

و  p<05/0) عملکرد آنها اختالف معنادری مشاهده شد

193/0- =rرفتگی  حلیلت (. به منظور تعیین ارتباط بین

داوران فوتبال و مشخصات فردی آنان مشاهده شد که بین 

و  p<05/0رفتگی داوران لیگ حرفه ای و سن) تحلیل

193/0- =r(تحلیل رفتگی و شغل ،)05/0>p   0/ 216و 

=r(تحلیل رفتگی و سابقه ،)05/0>p  0/ 183و =r و )

( r=187/0و   p<05/0تحلیل رفتگی و وضعیت تأهل )

 (.7ارتباط معناداری مشاهده شد.جدول)

 ارتباط بین تحلیل رفتگی و مشخصات فردی داوران لیگ حرفه ای فوتبال ایران  -7 جدول

 حلیل رفتگیت

 شغل وضعیت تأهل سابقه رشته سن مشخصات فردی

 216/0 -187/0* -183/0* -145/0* 193/0* ضریب همبستگی پیرسون

*05/0 P< ،** 01/0 P< 

 

 بحث و نتیجه گیری

  هاهای داوران در تمام ورزشبر اساس ماهیت نقش

به ویژه ورزش فوتبال، توجه به وضعیت های مختلف که 

یده فرسودگی در آنها می شود از جمله عوامل منجر به پد

محیطی، مدیریتی، فردی، اجتماعی، اقتصادی و ... از 

وظایف مسئولین امر می باشد که با در نظر گرفتن نتایچ 

تحقیقات علمی و نظر کارشناسان امر می توان از این 

پدیده واگیردار جلوگیری به عمل آورد. فشارها و عوامل 

داوران از سوی رسانه ها، مربیان،  مختلف استرس زا در

تماشاگران، بازیکنان، از جمله دیگر عوامل تحلیل رفتگی 

کش فوتبال می باشد که با اجرای این قشر زحمت

دستورالعمل های کاربردی می توان از بروز این پدیده 
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جلوگیری به عمل أورد. از این رو پژوهش حاضر با هدف 

قضاوت داوران  نقش عوامل تحلیل رفتگی بربررسی 

 فوتبال: مطالعه موردی داوران لیگ حرفه ای فوتبال ایران

تایج آزمون تی وابسته، با توجه به ن تدوین شده است.

-تفاوت معناداری بین کاهش عملکرد داوران و تحلیل

یافته با نتایج رفتگی آنان مشاهده شد. این 

( همخوانی دارد و با نتایج محرم زاده و 15()2010)1عظیم

باشد. عامل عملکرد ( در تضاد می10()1387همکاران)

فنی به عنوان عامل استرسی مهم در داوران حرفه ای 

فوتبال ایران مشخص شده است و احتماالٌ داوران در 

ی عملکرد خود های خاص، در مورد نحوهتمامی رشته

دقت و وسواس بیشتری نشان می دهند تا به عنوان یک 

نظارت در سطوح باالی داوری  (.1داور خوب مطرح شوند)

تواند به عنوان عامل مؤثری در تفاوت عملکرد داوران و می

رفتگی آنان باشد. با توجه به یافته های تحقیق تحلیل

مشاهده شد که بین مقیاس مسخ شخصیت داوران لیگ 

رفتگی آنها اختالف معناداری حرفه ای فوتبال و تحلیل

دهد که مسخ ن میوجود دارد. این یافته همچنین نشا

رفتگی داوران فوتبال تواند منجر به تحلیلشخصیت می

( 20()2006و همکاران) 2شودکه با یافته های بلوم

رفتگی را با مسخ نیز تحلیل 3همخوانی دارد گرونینگ ساتر

دارند که افراد شخصیت در ارتباط دانسته و اظهار می

تفاوت یرفتگی ممکن است از نظر روانی بمبتال به تحلیل

های خود را محدود نمایند و در صورت شده و فعالیت

ادامه مراحل تزلزل شخصیت، شخص به جای اینکه 

وظایف خود را با رغبت انجام دهد با اجبار به انجام آنها 

(. اما از سوی دیگر این یافته با نتایج سیوفن 16پردازد)می

سد ر (. به نظر می26باشد)( در تضاد می2006و همکاران)

کنند داوری آنها از طرف زمانی که داوران احساس می

                                                           

1 - Azeem
 

2 -Lindblom 

3 -Groningsaetter 

فدراسیون و مسئوالن امر مورد حمایت و توجه قرار گرفته 

-است از نظر سالمت روانی در سطح مطلوب تری قرار می

گیرند با توجه به اینکه مسخ شخصیت عوارض مختلف 

کند بنابراین تأثیر زیادی روانی و عاطفی در فرد ایجاد می

مت روانی داوران فوتبال به همراه خواهد در سال

 2χهای تحقیق بیانگر آن است که (. یافته13داشت)

ی ( با درجه2χ=54/86بدست آمده در مقیاس درگیری )

 2χ( بزرگتر از p<001/0و سطح معناداری) 14آزادی 

-باشد بنابراین مقیاس درگیری منجر به تحلیلجدول می

ین بررسی با نتایج مهدی شود. ارفتگی داوران فوتبال می

رفتگی قضات ( که روی تحلیل1387صابری و همکاران)

( از سویی این 8اند در تضاد است)ها انجام دادهدادگاه

( همسویی 26()2006و همکاران) 4نتیجه با نتایج سیوفن

دارد. داوران عالوه بر آن که خود را درگیر حواشی و 

بینند ربیان میهای تماشاگران، بازیکنان و مالعملعکس

نتایج  شوند. گاه درگیر مسائل شخصی بازیکنان نیز می

 تحقیق حاکی از آن بود که عوامل مدیریتی با میانگین

(35/5 MR=) و اقتصادی با میانگین (88/3MR= )

 مهمترین عوامل و عامل فردی و محیطی با میانگین

(42/2 MR= ،92/2 MR= ) اهمیت ترین به ترتیب کم

گی آور می باشند. شرایط موجود اقتصادی و عوامل فرسود

ها با هزینه زندگی، همچنین عدم تناسب حقوق و دستمزد

مشکالت ناشی از شرایط محیطی، مدیران را وا داشته 

است که فقط به عوامل برون زا توجه کنند و سایر تدابیر 

(. حق الزحمه و دستمزد 4مدیریتی را از نظر دور بدارند)

ی داوری عوامل بازدارنده در توسعهناچیز داوری، از 

(.تبعیض بین داوران و سایر اعضای شرکت کننده 3است)

در مسابقات)بازیکنان و مربیان(، نا کافی بودن دستمزد و 

مزایای دریافتی برای گذران زندگی، عدم دریافت دستمزد 

با انجام داوری و سختی و .. .همگی از عوامل مهم 

                                                           

4 - Su-fen Chiu 
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رود که ای به شمار میحرفه فرسودگی آور در داوران لیگ

تواند در جهت پیشگیری از پدیده توجه به این عوامل می

تحلیل رفتگی مؤثر واقع شود. عامل دیگری که در تحلیل 

ای به طور محسوسی گزارش شد رفتگی داوران لیگ حرفه

، عامل محیطی است که از جزئیات آن می توان به 

حت داوران، نامناسب و غیر بهداشتی بودن محل استرا

شلوغی و حضور  بیش از حدتماشاگران در مسابقات 

فوتبال ، نا مناسب بودن شرایط آب و هوا در زمان قضاوت 

و نامناسب و غیر بهداشتی بودن فضای برگزاری مسابقات 

اشاره کرد. که گویی داوران لیگ برتر با توجه به درک 

ده اند جایگاه داوری در جامعه فوتبال با این عوامل کنار آم

های مدیران، بیشترین هرچند با توجه به ماهیت نقش

میزان مسئولیت رفع مشکالت، جوابگویی و شرایط قانونی، 

بر دوش آنها قرار دارد. بنابراین ایجاد محیط در خور شأن 

-داوران فوتبال از جمله تدابیر مدیریتی در این عرصه می

داوران رفتگی در باشد. و عامل دیگری که منجر به تحلیل

شود عوامل فردی است که تداخل بین میزان داوری می

کردن و خستگی حاصله با نیاز خانواده به داوران، نگرش 

منفی اطرافیان نسبت به داوری ، ناخشنودی همسر یا 

های این عامل اعضای خانواده از داوری از جمله مشخصه

می باشد که گویی داوران با احساس حمایت از خانواده و 

افیان این عامل را از عوامل کم اهمیت فرسودگی آور اطر

می دانند اما مدیران فدراسیون فوتبال با روشن ساختن 

ی داوری و توجیه درست این حرفه ارزش و جایگاه حرفه

در بین آحاد مردم و با ایجاد فرهنگ مناسب در بین اقشار 

مختلف جامعه، شرایطی را مهیا سازند تا این حرفه در 

یز مانند سایر کشور های دنیا به جایگاه واقعی خود ایران ن

( بدون تردید 6دست یابد. با توجه به یافته های جدول)

ی توجه به میزان تحصیالت و دانش داوران در کمیته

داوران و فدراسیون فوتبال، تشویق و قدر دانی و حمایت 

داوران لیگ برتراز سوی مسئولین، افزایش دستمزد و 

ی از سوی مسئولین، علمی و حرفه ای جلوه مزایای دریافت

دادن  داوران از سوی رسانه ها، افزایش اعتبار حرفه 

داوری در بین مردم، نگرش های  مثبت جامعه در مورد 

داوران، عدم بی حرمتی بازیکنان و مربیان نسبت به 

داوران و .... می تواند به بهبود وضعیت داوری و جلوگیری 

ی داوران کمک کند. طبق یافته از سندروم تحلیل رفتگ

های تحقیق ارتباط معناداری بین مقیاس درگیری و و 

عوامل فرسودگی آور در قضاوت داوران لیگ حرفه ای 

های برخواسته از فوتبال مشاهده شد. داوران با ناهنجاری

 اند که هواداران متعصب، بازیکنان و مربیان مواجه

ران ایجاد کنند و های عاطفی برای داوتوانند خستگیمی

در صورتی که تصمیمات داوری از سوی مربیان، بازیکنان 

ها مدام مورد سوء ظن و شائبه قرار بگیرد و تماشاگران تیم

این تفسیر و امکان هست که در دراز مدت، جامعه داوری 

ای دچار کمبود نیروی کارآمد شود. لذا داوران لیگ حرفه

شمکش و درگیری در فوتبال بایستی این دیدگاه را که ک

فوتبال طبیعت کار داوری است در خود تقویت کنند اما 

ی داوران و در عین حال از طرف فدراسیون و کمیته

فضایی که در آن مشغول  به خدمت هستند نیز احساس 

آور اقتصادی حمایت کنند همچنین بین عامل فرسودگی

داوران فوتبال و مقیاس کاهش عملکرد آنها اختالف 

-ری مشاهده شد. از آنجا که فوتبال در سطح حرفهمعناد

ای ای دارد، بدیهی است حرفهای، نیاز به داوران حرفه

کردن داوری در سطوح لیگ برتر و تضمین مالی و امنیتی 

 داوران فوتبال از سوی مدیران باید مورد توجه قرار گیرد.

به منظور تعیین ارتباط تحلیل رفتگی داوران لیگ 

خصات فردی مشاهده شد که بین تحلیل حرفه ای و مش

رفتگی داوران فوتبال و سن ارتباط معنادری مشاهده شد. 

(، 23()2010که این نتیجه با نتایج رادوستینا و همکاران)

( همخوانی دارد و همسو با 21()2006)1پوزی و مارتا

                                                           

1 -Pozzi& Marta 
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( و در تضاد با 1()1388ی احمدی و همکاران)نتیجه

باشد. طبیعی است که ( می14()2007ی آهوال)نتیجه

پردازند تر به امر قضاوت میداورانی که در سنین پایین

-خود را بیشتر درگیر حواشی بازی و عوامل مسابقات می

رفتگی داوران فوتبال و (. همچنین بین تحلیل12دانند)

ی داوری ارتباط معناداری مشاهده شد. که این سابقه

( و 26()2006)نتیجه در راستای نتایج سیوفن و همکاران

( می باشد و در تضاد با 18()2010جانسن کیت)

( 25()2003(، اسمیت )7()1388سلطانیان و همکاران)

باشد. داوران با سابقه داوری باال اگر به آنچه که از می

های مادی آمدن به عرصه داوری انتطار داشتند چه انگیزه

ی های عاطفی نرسند بدون شک در حرفهو چه انگیزه

شوند که هر کدام از این ی دچار مشکالت زیادی میداور

رفتگی شود. این یافته تحلیلتواند منجر به مشکالت می

( در خصوص 9نیز هم راستا با نتایج گودرزی و همکاران)

رابطه مشخصات فردی و تحلیل رفتگی مدیران تربیت 

باشد. از طرفی بین تحلیل رفتگی داوران فوتبال بدنی می

آنان نیز ارتباط معناداری مشاهده شد.  و وضعیت تآهل

( و 23()2010این یافته نیز با نتایج رادوستینا و همکاران )

باشد. داوران متأهل ( در تضاد می18()2010جانسن کیت)

-به این دلیل که ممکن است همسران و اعضای خانواده

و روند کاری آنان ناخشنود باشند بسیار  شان از حرفه

خانوادگی قرار دارند از سویی داوران تحت تاثیر مسائل 

ی توانند ذهن خود را معطوف حرفهمجرد بیشتر می

داوری سازند. همچنین مشاهده شد که بین تحلیل رفتگی 

 داوران لیگ حرفه ای و شغل ارتباط معناداری وجود دارد. 

با توجه به نتایج به دست آمده به مسولین امر 

 حرفه ایوضعیت گردد با درنظر گرفتن پیشنهاد می

ی برنامه ریزی درست در جهت هرچه بهتر داوران و ارائه

بکارگیری داوران کارمند، ایجاد آرامش روانی در محیط 

شغلی داوران، از جمله اقداماتی است که مسئوالن زیربط 

رفتگی در جهت پیشگیری از پدیده ی واگیردار تحلیل

فوتبال در  داوران فوتبال باید به عمل آورند. از آنجا که

ای دارد، بدیهی است ای، نیاز به داوران حرفهسطح حرفه

ای کردن داوری در سطوح لیگ برتر و تضمین مالی حرفه

و امنیتی داوران فوتبال از سوی مدیران باید مورد توجه 

 قرار گیرد.
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