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 چکیده
 کاربردي و از دفهنظر  ازبر داوران فوتبال ایران بود. این تحقیق  90برنامۀ ورزشی  راتیتأثهدف از تحقیق حاضر بررسی 

 تن از15را آن ی محتوایروایی بود که ساخته محقق ۀپرسشنام هاداده يآورجمع. ابزار توصیفی است نظر نوع پژوهش،
شامل  آماري ۀجامع. دست آمدبه82/0استفاده از ضریب آلفاي کرونباخ کردند. پایایی پرسشنامه نیز با  دییتأ نظرانصاحب

آزادگان قضاوت  لیگ و فارسجیلیگ برتر خل دري فوتبال ایران بود که احرفهفعال و داوران داوران و کمکنفر از  180
نمونۀ آماري انتخاب شدند. پس از  عنوانبهتصادفی  صورتهر بنف123 کردند. در نهایت با استفاده از فرمول کوکرانیم

استفاده شد. نتایج  05/0ي دارعنامدر سطح نمونه از آزمون تی تک، هاداده لیوتحلهیتجز منظوربهي پرسشنامه و آورجمع
 مۀ ورزشیرنابمنفی، گویۀ  راتیتأثمنفی و مثبت نشان داد که در بخش  راتیتأثپژوهش براساس میانگین در دو بخش 

مثبت  ریتأثهاي ویهگ، بیشترین میانگین را به خود اختصاص داده و از بین دهدیبه داوران فرصتی براي دفاع از خود نم 90
کند، بیشترین میانگین یجنجالی هنگام مسابقه را به داوران معرفی م بازیکنان و مربیان پرحاشیه و 90برنامۀ ورزشی نیز 

ي داوري و هاصحنهبا کارشناسی دقیق و صحیح  90توان گفت که برنامۀ ورزشی یمرا کسب کرده است. در نهایت 
 تواند به کاهش اشتباهات و بهبود عملکرد داوران کمک کند. یمهمچنین پوشش نقاط مثبت قضاوت داوران 
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 مقدمه
 یلیونم 200 بیش از کهيطورهب ،امروز است یايدر دن یورزشرشتۀ  ینپرطرفدارترترین و جذابفوتبال از 

یکی  عنوانبهند. داور فوتبال اي مختلف این رشتۀ ورزشی فعالهاحوزهدنیا در  در سراسر )زن و مرد( نفر

). در 1-2کند (ها ایفا میاز ارکان اصلی برگزاري مسابقات همواره نقش بسزایی در نتایج و عملکرد تیم

مثبت و منفی بر نتایج و  راتیتأثتوانند مجري قانون با درایت و تصمیمات خود می عنوانبهواقع داوران 

مربیان و بازیکنان آنها را جریمه کنند ها بگذارند. داوران مسئولیت دارند که در صورت تخطی عملکرد تیم

هاي که آنها باید توانایی مقابله با واکنش است یحال درو کنترل مسابقه را در دست داشته باشند. این 

نیز عملکرد  هارسانهاحتمالی بازیکنان و مربیان و تماشاگران را داشته باشند و در مقابل فشارها و انتقادات 

قرار  یررا تحت تأث يباز یجۀنت تواندیم یتداوران در نها یماتاز آنجا که تصم مطلوب خود را حفظ کنند.

فشارهاي  ریتأثروانی باالیی برخوردار باشند و تحت  -، بنابراین باید از آمادگی جسمانی و روحیدهد

تواند به قضاوت صحیح و بیرونی قرار نگیرند. در واقع آمادگی روحی و جسمی داوران در طول مسابقه می

 ). 3-13عملکرد مطلوب آنها کمک کند (

مباحث ورزشی است که  ترینجنجالیاز خصوص فوتبال ایران در ورزش و به يداورقضاوت و حرفۀ  

بر عملکرد  اثرگذارکند تا به بررسی عوامل رده و آنها را قانع میهمواره توجه محققان را به خود جلب ک

دهند که حرفۀ داوري ها و مطالعات گذشته نیز نشان میکه بررسی است یحال). این در 1داوران بپردازند (

با فشارهاي روانی متنوع از جمله استرس و اضطراب باال مواجه است که  مشاغل خاصی برخ به مانند

به عوامل  توانیمبر عملکرد داوران  مؤثرقرار دهد. از جمله عوامل  ریتأثملکرد داوران را تحت تواند عمی

). شایان ذکر است 14-15محیطی، فردي، ساختاري، اجرایی، اقتصادي، امکانات و تجهیزات اشاره کرد (

اند که همواره اشتباهات ابزارها و عوامل محیطی نیترمهمي ورزشی از هابرنامهو  هارسانه، هاروزنامهکه 

 ). 3گذارند (می ریتأثدهند و بر عملکرد داوران داوران را بازتاب می

یک تجارت همواره مورد توجه  عنوانبهو دوطرفه دارند. در واقع فوتبال  مؤثري ارابطهفوتبال و رسانه 

بر مسائل مهم و اصلی فوتبال، اتفاقات و حواشی مرتبط با آن نیز عالوه رونیازاقرار گرفته است،  هارسانه

بر  رگذاریتأث. این پدیدة قوي و شودیمدر سراسر دنیا پوشش داده دیداري و شنیداري ي هارسانهتوسط 

رده و توجه جهانی ارتباط برقرار ک ۀسینما با جامعبیشتر از دنیاي هنر و حتی جامعه و مخاطب توانسته 

هاي مختلف مسابقات فوتبال هاي تلویزیونی بخشها و برنامه). در واقع رسانه16ه خود جلب کند (آنها را ب

هاي . آنها در بخشی از برنامهپردازندیمو عملکرد داوران  هامیتکنند و به بررسی مسائل فنی را رصد می
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-18کنند (قیق بازبینی مید صورتبهآنها در طول مسابقه را  رگذاریتأثو تصمیمات داوران خود عملکرد 

مسابقات  ضبط ویدئویی ي رویدادهاي ورزشی وارسانهبا افزایش کمیت و کیفیت پوشش رو ). ازاین17

ی قابل بررسی و ارزیابی است. راحتبه، مربیان، مدیران و تماشاگران داوران، بازیکنان فوتبال رفتار و عملکرد

در معرض دید و قضاوت مخاطبان قرار شود و داده میها پوشش در واقع تمامی اتفاقات توسط رسانه

یی و توجه بیش از نمابزرگدر پوشش مسابقات فوتبال نباید از  هارسانهمثبت  راتیتأثبا وجود  .ردیگیم

 هارسانهبه حواشی و اشتباهات داوران و بازیکنان غافل شد که این مورد از جمله نکات منفی  هارسانهحد 

توان گفت که ). در نهایت می19تواند ناهنجاري عظیمی را ایجاد کند (ي ورزشی است که میهابرنامهو 

 ي ورزشی قادرند همواره نقش مثبت و منفی در عملکرد داوران ایفا کنند. هابرنامهو  هارسانه

بر عملکرد  هارسانهي ورزشی و تحلیل هابرنامه ریتأثي علمی اندکی در خصوص هایبررستاکنون 

هاي مختلف حرفۀ داوري از سالیان گذشته تاکنون در اوران صورت گرفته، اما تحقیقات علمی در بخشد

استرس و پرخاشگري  رب مؤثرعوامل  )2002( و همکاران 1فولکسونراي مثال ب). 20( بوده استحال رشد 

مربیان و ارهاي ، فشبازیکنانداوران فوتبال را بررسی کردند و به این نتیجه دست رسیدند که اعتراض 

که داوران جوان و  است یحالبر استرس داوران فوتبال است. این در  مؤثرگران از جمله عوامل تماشا

 قضاوت داوردریافتند که  )2010( و همکاران 2باین ).21( اندبودهاز استرس بیشتري برخوردار  تجربهکم

مسابقۀ ی از ئشتباهات داوري جزا پذیرفت که، اما باید کندیمو اساسی بر کیفیت مسابقه ایفا  نقش مهم

ي هايفناورکاهش اشتباهات داوري و عملکرد مطلوب داوران در طول مسابقه،  منظوربهفوتبال است. آنها 

 )2010( 3کواکوبکه و گیسنر .)22( اندکردهدر قضاوت داوران را پیشنهاد  کنندهلیتسهنوین و ابزار 

 تواندیمفوتبال در جدید  يهايفناوري ریکارگبهکه  کنندیمیشنهاد پداوري  اتاشتباه کاهش منظوربه

او  و باتن). 23( نشود دچار لغزش فوتبالقوانین به عملکرد مطلوب داوران کمک کند تا از این طریق 

بر  ورزشگاهو جمعیت حاضر در  گرانفشار تماشاعوامل بیرونی از جمله  نیز معتقدند که )2006( 4هاره

در تحلیل برنامۀ ورزشی  )1391( قاسمی .)24( گذاردیممنفی  ریتأث ناخودآگاه صورتبهعملکرد داوران 

موضوعات درصد در خصوص  66این برنامه حدود در  شدهمطرحموضوعات به این نتیجه دست یافت که  90

سایر)  و ه و درگیريمباحث فرعی (حاشی دربارة درصد 34فنی) و تنها  و اصلی (مدیریتی، داوري، مالی

                                                           
1. Folkesson, Nyberg, Archer, Norlander 
2. Bain 
3. Quaquebeke & Giessner 
4  . Button & Ohare 
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 مسائلترتیب با به هاتیاولو 90در برنامۀ  شدهمطرحدر موضوعات اصلی شایان ذکر است که  .بوده است

ي پژوهش هاافتهداشته است. بخش دیگري از یسوم قرار  ۀتبرو مباحث داوري در بوده فنی و مدیریتی 

و اصالح  يبسترساز ی همگانی،رساناطالعي ورزشی باید نقش مثبتی در هابرنامهایشان نشان داد که 

داشته باشند. اخالق ورزشی، بیان مشکالت و در نهایت تحلیل علمی و تخصصی و کمک به رشد ورزش 

برداشته  يمؤثر يهاگامهمگانی و بیان مشکالت  یرساناطالعدر  90ورزشی برنامۀ که  است یحال دراین 

ل مربوط به ئو تحلیل علمی و تخصصی مسا يسازهنگفراخالقی در راستاي  يبسترسازاما در  ،است

میزان  ۀمقایس«با عنوان  در پژوهشی )1390( نژاد. رمضانی)25( عمل کرده است يارحرفهیغکامالً  فوتبال

 »فوتبال ایران به اهداف خود از دیدگاه مدیران، کادر فنی و داوران لیگ برتر 90دستیابی برنامۀ ورزشی 

در دستیابی به هدف سرگرم کردن مخاطبان بیشترین موفقیت  90ورزشی برنامۀ که به این نتیجه رسید

دلیل مهم و فقط به چنداننهو  ياهیحاشبا پرداختن به موارد  این برنامه همچنین .را کسب کرده است

 .)26پرداخته است (را به توضیح و تفسیر آن مورد  برنامهمدت زمان زیادي از وقت  ،جذاب بودن موضوع

پخش تلویزیونی  ،نظرانصاحبو  ) در پژوهشی به این نتیجه رسید که از دیدگاه متخصصان1393( مقدس

در نهایت تام  .)27( شود منجر داورانو عملکرد مطلوب ارتقاي سطح فنی  به تواندیمهاي ورزشی ویدادر

بر قضاوت داوران  هارسانه ریتأثبه بررسی » ارتباط رسانه و فوتبال«) در پژوهشی با عنوان 2018( 1وب

معناداري بر قضاوت و عملکرد  ریتأث هارسانهفوتبال در لیگ برتر انگلیس پرداخت. نتایج نشان داد که فشار 

 ). 28داوران فوتبال نداشته است (

هاي جدي مواجه است. عوامل ایران مانند سایر کشورها با چالشفوتبال در  داوري در حال حاضر بحث

ي ورزشی هابرنامهباشد که یکی از این موارد  رگذاریتأثتواند بر عملکرد و نحوة قضاوت داوران متعددي می

کنند. شایان ذکر است تحلیلی قضاوت و عملکرد داوران را ارزیابی می صورتبهیی هستند که هارسانهو 

 هابرنامهشود که در این ي جمهوري اسالمی ایران پخش میمایصداوستنوعی از ورزشی م يهاهبرنامکه 

 هاي فوتبالی،توان به شبمی هابرنامهشوند. از جملۀ این ي ورزشی مختلف تحلیل و کارشناسی میهارشته

اضافه، فوتبال برتر،  طالیی، فنون شرقی، ورزش و مردم، دیدار در وقت ةورزش از نگاه دو، توپ و تور، دایر

ي پرسابقه، هابرنامهاز جمله  90برنامۀ ورزشی  اشاره کرد. توپ طالیی، دوربین خبرساز و برنامۀ نود

و لیگ آزادگان) را  فارسجیخلپرمخاطب و محبوب است که مسائل مربوط به فوتبال ایران (لیگ برتر 

                                                           
1. Tom Webb 
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ي فنی هابحثبر است که عالوه مختلف يهابخشو  هاتمیآترکیبی از  90کند. برنامۀ ورزشی بررسی می

و تحلیلی و پوشش حواشی و مشکالت فوتبال به مسائل مربوط به داوري مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران 

این ها و بازیکنان، ي ورزشی بر عملکرد تیمهابرنامهو  هارسانهپردازد. با توجه به اهمیت و نقش نیز می

بر عملکرد داوران فوتبال ایران بپردازد. در  90برنامۀ ورزشی  راتیتأثی است تا به بررس درصددپژوهش 

ي بر عملکرد داوران فوتبال ایران داشته ریتأثچه  90اصلی محقق این است که برنامۀ ورزشی  سؤالواقع 

 است؟

 

 ی شناسروش

 منظوربهپیمایشی است که  -توصیفی هادادهنحوة گردآوري  کاربردي و از نظر از نظر هدف حاضر پژوهش

ي اکتابخانهاز منابع  يریگبهرهدر ابتدا با ي و میدانی استفاده شد. اکتابخانهاز دو روش  هادادهي آورجمع

مرور برنامۀ ورزشی اینترنتی معتبر و  يهاتیساوبالتین،  هايبافارسی، مقاالت و کت هايبا( مقاالت و کت

) مبانی نظري پژوهش نظرهاي کارشناسان و داوران در خصوص این برنامه ي گذشته وهاسالنود در 

ي که در راستاي پاسخگویی به اساختهۀ محققپرسشنام در نهایت براساس ادبیات پژوهشو  شده تدوین

 ریتأثگویه دربارة  13که طوريبود، به سؤال 26هاي پژوهش بود، طراحی شد. این پرسشنامه شامل پرسش

داد. روایی محتوایی منفی این برنامه بر داوران فوتبال را نشان می ریتأثگویه  13ۀ ورزشی نود و مثبت برنام

و استادان آگاه به موضوع پژوهش قرار گرفت.  نظرانصاحبتن از  15 دییتأو صوري پرسشنامه مورد 

پژوهش  يآمار ۀعجامآمد.  دستبه 82/0همچنین پایایی این ابزار با استفاده از ضریب آلفاي کرونباخ 

فدراسیون فوتبال جمهوري اسالمی ایران در سال  دییتأفعال و مورد  داورانکمکداوران و نفر از  180

داوران فوتبال ایران را داشتند. اول  ۀدست یگو لبودند که صالحیت قضاوت در مسابقات لیگ برتر  1393

نفر از آنها با تعیین حجم نمونه  123که  بودند یالمللنیبو  یمل یک، ۀدرجمدرك  يدارا داورانکمکو 

نمونۀ آماري انتخاب شدند. در نهایت و با هماهنگی با  عنوانبه(فرمول کوکران) و به روش تصادفی 

ي توجیهی هاکالسفدراسیون فوتبال جمهوري اسالمی ایران، پرسشنامۀ نهایی همزمان با برگزاري 

 و با استفاده از هاپرسشنامهي آورجمعري توزیع شد. پس از فصل داوران فوتبال ایران بین جامعۀ آماپیش

یفی از آمار توصدر نهایت شد. پرداخته  ي پژوهشهاافتهی يآمار لیوتحلهیتجزبه  22 ۀنسخ SPSS افزارنرم

از آمار استنباطی (تی و داوران  یشناختیتجمع هايویژگی یابیارز يبرا )و انحراف استاندارد یانگینم(
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پژوهش استفاده  سؤاالتآزمون  منظوربه 05/0در سطح معناداري  هادادهمستقل) با توجه به نرمال بودن 

 شد. 

 

  هاافتهی

که در طورياست، بهسال  34 داوران میانگین سنیدهد که شناختی نشان میتحلیل اطالعات جمعیت

 ياحرفه صورتبهۀ قضاوت میانگین سابق. استسال  44سال و بیشترین سن  22کمترین سن میان داوران 

سابقۀ قضاوت در لیگ برتر و لیگ آزادگان  سال و بیشترین 1داوري  ۀکمترین سابق کهیدرحالبود، سال  6

نفر)  16( درصد 13دیپلم، نفر) داوران داراي مدرك تحصیلی  5درصد (4، تحصیالتاز نظر . بودسال  13

نفر) 1درصد ( 1نفر) کارشناسی ارشد و کمتر از 21( درصد 17 نفر) کارشناسی، 80( درصد 65کاردانی، 

 ۀدرجاز داوران داراي درصد)  13نفر ( 16 نیز داوري ۀدرجاز لحاظ  بودند.ي با مدرك تحصیلی دکتر

نیز مشخص شد  در بخش نوع همکاريدر نهایت ملی بودند.  ۀدرصد) با درج 87نفر ( 107و  یالمللنیب

 بودند. داورکمکدرصد)  5/67نفر ( 83داور و  دهندگانپاسخز ا درصد) 5/32نفر ( 40 که

مثبت برنامۀ ورزشی  راتیاطالعات مربوط به تأث 1در جدول شناختی، بر تحلیل اطالعات جمعیتعالوه

 . استهارائه شده است. این اطالعات شامل میانگین و انحراف استاندارد گویه 90
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 هايموجب شده است که داوران ضعف 90برنامۀ ورزشیدهد، گویۀ نشان می 1که جدول طورهمان

موجب معرفی داوران ناآشنا به  90 برنامۀ ورزشیو همچنین گویۀ  91/3با میانگین  خود را پوشش دهند

 اند.کردهمثبت بیشترین میانگین را کسب  راتیتأثگویه  13در بین  77/3، با میانگین فوتبال شده ۀجامع

براساس میانگین و انحراف  90برنامۀ ورزشی  منفی راتیاطالعات مربوط به تأث 2در جدول در ادامه 

  شده است. ها ارائهاستاندارد گویه

 مثبت برنامۀ ورزشی نود راتیتأث زمینۀدر  هامیانگین و انحراف معیار گویه .1جدول 

انحراف  میانگین گویه
 معیار

91/3 .خود را پوشش دهند هاياست که داوران ضعف موجب شده 90برنامۀ ورزشی  02/1  

 20/1 77/3 .فوتبال شده است ۀموجب معرفی داوران ناآشنا به جامع 90برنامۀ ورزشی
داوران و دپارتمان داوري در  ۀموجب شده است که کمیت 90برنامۀ ورزشی

 13/1 72/3 .عمل آورندگزینش داوران دقت کافی را به

داوران جلسات توجیهی براي  ۀموجب شده است که کمیت 90برنامۀ ورزشی
 27/1 06/3 .داوران برگزار کند

 35/1 07/3 .موجب افزایش دستمزد داوران شده است 90برنامۀ ورزشی

 90/0 87/3 .موجب ایجاد انگیزه در داوران شده است 90برنامۀ ورزشی

 15/1 45/3 .فوتبال به داوران شده است ونیفدراس شتریموجب توجه ب 90برنامۀ ورزشی

 09/1 62/3 .موجب شناسایی داوران برجسته و برتر شده است 90برنامۀ ورزشی
موجب شد که قضاوت دربی پایتخت به داوران ایرانی  90برنامۀ ورزشی 

 25/1 39/3 .سپرده شود

را آشکار  در بین داوران و...) يریگ(تبانی و رشوه یفساد اخالق 90برنامۀ ورزشی
 27/1 18/3 .ساخته است

بازیکنان و مربیان پرحاشیه و جنجالی هنگام مسابقه را به  90برنامۀ ورزشی
 97/0 99/3 کند.یداوران معرفی م

 16/1 47/3 .موجب کاهش اشتباهات داوري شده است 90برنامۀ ورزشی

 01/1 77/3 .موجب بهبود عملکرد داوران شده است 90در مجموع، برنامۀ ورزشی
 

به شکل صحیحی انجام  90برنامۀ ورزشیگویۀ کارشناسی مسائل داوري در  2جدول  با توجه به

برخی اشکاالت جزئی داوران را پررنگ نشان  90برنامۀ ورزشیو همچنین گویۀ  98/3، با میانگین دگیرینم

منفی بیشترین میانگین را کسب  راتیتأثگویه 13در بین  95/3، با میانگین کشدیمدهد و به جنجال می
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برنامۀ  راتیتأث یکل یسۀمنظور مقابهنیز مستقل  یاز آزمون ت توصیفی مذکور،بر اطالعات عالوه اند.کرده

پاسخ داوران به براي شناسایی میانگین همچنین از این آزمون استفاده شد. بر داوران فوتبال  90ورزشی 

هاي در جدول .شدبر داوران فوتبال استفاده  90فی برنامۀ ورزشی مثبت و من راتیو شناسایی تأث هاگویه

 گزارش شده است.  90مثبت و منفی برنامۀ ورزشی  راتیتأثنمونه در زمینۀ نتایج آزمون تی تک 4و  3

 
 برنامۀ ورزشی نود نفیم راتیتأث زمینۀهاي تحقیق در میانگین و انحراف معیار گویه. 2جدول 

معیار انحراف میانگین گویه  
به شکل صحیحی انجام  90کارشناسی مسائل داوري در برنامۀ ورزشی 

 08/1 98/3 .دگیرینم

و  دهدمیبرخی اشکاالت جزئی داوران را پررنگ نشان  90برنامۀ ورزشی
 96/0 95/3 .کشدیبه جنجال م

داوران و دپارتمان داوري  ۀنظر بین کمیتموجب اختالف 90برنامۀ ورزشی
 05/1 32/3 .شده است

 84/0 89/3 .موجب افزایش فشار روانی بر داوران شده است 90برنامۀ ورزشی

 82/0 17/4 .دهدیبه داوران فرصتی براي دفاع از خود نم 90برنامۀ ورزشی
ها به داوران موجب شده است که اعضاي باشگاه 90برنامۀ ورزشی

 02/1 69/3 .کنند و تهمت بزنند یاحترامیب

موجب شده است که بازیکنان و تماشاگران به داوران  90ورزشیبرنامۀ 
 05/1 50/3 .کنند یاحترامیب

موجب ایجاد ذهنیت در جامعه در خصوص وجود فساد  90برنامۀ ورزشی
 02/1 76/3 .رشوه و...) در داوران شده است ،(تبانی

 11/1 41/3 به داوران جوان توجه ندارد 90برنامۀ ورزشی
قضاوت شده  ۀموجب خداحافظی برخی داوران از صحن 90ورزشیبرنامۀ 

 12/1 21/3 .است

و به نقاط  دهدیبیشتر نقاط ضعف داوران را پوشش م 90برنامۀ ورزشی
 98/0. 07/4 .مثبت توجهی ندارد

داوري  ۀموجب کاهش رغبت و روآوري به سمت حرف 90برنامۀ ورزشی
 06/1 35/3 .شده است

داوري شده  ۀدارشدن وجهموجب خدشه 90ورزشیدر مجموع، برنامۀ 
 25/1 20/3 .است
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 )66/3(میانگین فرضی  90مثبت برنامۀ ورزشی  راتیتأث زمینۀنمونه در نتایج آزمون تی تک .3جدول 
 *t p-value میانگین گویه

بازیکنان و مربیان پرحاشیه و جنجالی در هنگام مسابقه را  90برنامۀ ورزشی
 001/0 79/3 99/3 کند.یمعرفی مبه داوران 

خود را پوشش  هايموجب شده است که داوران ضعف 90برنامۀ ورزشی
 008/0 71/2 91/3 .دهند

 011/0 57/2 87/3 .موجب ایجاد انگیزه در داوران شده است 90برنامۀ ورزشی
 301/0 04/1 77/3 .فوتبال شده است ۀموجب معرفی داوران ناآشنا به جامع 90برنامۀ ورزشی
داوران و دپارتمان داوري در ۀ موجب شده است که کمیت 90برنامۀ ورزشی

 535/0 62/0 72/3 .عمل آورندگزینش داوران دقت کافی را به

 669/0 -43/0 62/3 .موجب شناسایی داوران برجسته و برتر شده است 90برنامۀ ورزشی
 074/0 -80/1 47/3 .موجب کاهش اشتباهات داوري شده است 90برنامۀ ورزشی
 043/0 -05/2 45/3 .فوتبال به داوران شده است ونیفدراس شتریموجب توجه ب 90برنامۀ ورزشی
موجب شد که قضاوت دربی پایتخت به داوران ایرانی سپرده  90برنامۀ ورزشی 

 018/0 -40/2 39/3 .شود

و...)در بین داوران را آشکار  يریگ(تبانی و رشوه یفساد اخالق 90برنامۀ ورزشی
 001/0 -21/4 18/3 ساخته است

 001/0 -87/4 07/3 .موجب افزایش دستمزد داوران شده است 90برنامۀ ورزشی
داوران جلسات توجیهی براي  ۀموجب شده است که کمیت 90برنامۀ ورزشی

 001/0 -27/5 06/3 .داوران برگزار کند

 218/0 24/1 77/3 .بهبود عملکرد داوران شده استموجب  90در مجموع، برنامۀ ورزشی
 آزمون تی مستقل *
 

بازیکنان و مربیان پرحاشیه و جنجالی  90گویۀ برنامۀ ورزشی که نشان داد هاي استنباطی تحلیل یافته

است.  دارمعنا) =t 79/3و  =P 001/0و ( 99/3، با میانگین کندیمهنگام مسابقه را به داوران معرفی 

موجب شده است که  90ي برنامۀ ورزشی دارمعنابه  توانیممثبت  ریتأثهاي همچنین از بین سایر گویه

موجب ایجاد انگیزه در داوران شده است نیز  90خود را پوشش دهند و برنامۀ ورزشی هايداوران ضعف

را  90منفی برنامۀ ورزشی  راتیتأثنیز نتایج آزمون تی مستقل در زمینۀ  4جدول در ادامۀ  اشاره کرد.

 دهد. یمنشان 

به داوران فرصتی براي دفاع از خود  90، گویۀ برنامۀ ورزشی شودیممشاهده  4که از جدول طورهمان

 90ها برنامۀ ورزشی . از بین سایر گویهاست دارمعنا) =t 63/6و  =P 001/0و ( 17/4با میانگین  دهدینم

و به نقاط مثبت توجهی ندارد، همچنین کارشناسی مسائل  دهدیمبیشتر نقاط ضعف داوران را پوشش 

برخی اشکاالت جزئی  90و برنامۀ ورزشی  دگیرینمبه شکل صحیحی انجام  90داوري در برنامۀ ورزشی
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موجب افزایش  90و در نهایت گویۀ برنامۀ ورزشی  کشدیمدهد و به جنجال داوران را پررنگ نشان می

 ده است، معنادارند.فشار روانی بر داوران ش
 

)66/3(میانگین فرضی  90برنامۀ ورزشی  نفیم راتیتأث زمینۀنمونه در نتایج آزمون تی تک .4جدول  
 *t p-value میانگین گویه

به داوران فرصتی براي دفاع از خود  90برنامۀ ورزشی
 001/0 63/6 17/4 .دهدینم

بیشتر نقاط ضعف داوران را پوشش  90برنامۀ ورزشی
 001/0 65/4 07/4 .و به نقاط مثبت توجهی ندارد دهدیم

به شکل  90کارشناسی مسائل داوري در برنامۀ ورزشی 
 001/0 30/3 98/3 .دگیریصحیحی انجام نم

برخی اشکاالت جزئی داوران را پررنگ  90برنامۀ ورزشی
 001/0 37/3 95/3 .کشدیو به جنجال م دهدمینشان 

افزایش فشار روانی بر داوران شده موجب  90برنامۀ ورزشی
 002/0 10/3 89/3 .است

موجب ایجاد ذهنیت در جامعه در  90برنامۀ ورزشی
خصوص وجود فساد (تبانی و رشوه و...) در داوران شده 

 .است
76/3 14/1 258/0 

ها به موجب شده است که اعضاي باشگاه 90برنامۀ ورزشی
 736/0 34/0 69/3 .کنند و تهمت بزنند یاحترامیداوران ب

موجب شده است که بازیکنان و  90برنامۀ ورزشی
 086/0 -73/1 50/3 .کنند یاحترامیتماشاگران به داوران ب

 015/0 -45/2 41/3 .به داوران جوان توجه ندارد 90برنامۀ ورزشی
موجب کاهش رغبت و روآوري به سمت 90برنامۀ ورزشی

 002/0 -24/3 35/3 .داوري شده است ۀحرف

داوران و  ۀنظر بین کمیتموجب اختالف 90برنامۀ ورزشی
 001/0 -62/3 32/3 .دپارتمان داوري شده است

 ۀموجب خداحافظی برخی داوران از صحن 90برنامۀ ورزشی
 001/0 -42/4 21/3 .قضاوت شده است

 ۀشدن وجه دارموجب خدشه 90در مجموع، برنامۀ ورزشی
 001/0 -06/4 20/3 .داوري شده است

 آزمون تی مستقل *
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 ي ریگجهینتبحث و 

بر داوران فوتبال جمهوري اسالمی ایران از دیدگاه  90برنامۀ ورزشی  ریتأثبررسی  در این پژوهش به محقق

پرداخته است. در واقع این پژوهش در پی ) 1(لیگ لیگ برتر و لیگ آزادگان داورانکمکداوران و 

بر داوران  90برنامۀ ورزشی پاسخگویی به این چالش و پرسش اصلی بود که تأثیرات مثبت و منفی 

و  هیپرحاشبازیکنان و مربیان  90برنامۀ ورزشی در بخش تأثیرات مثبت مشخص شد که گویۀ  ند؟اکدام

باالترین میانگین را به خود  99/3عدد با  ند، این گویهکمیجنجالی هنگام مسابقه را به داوران معرفی 

) 1390)، عسگري و همکاران (1387ي این بخش با نتایج پژوهش عباسی (هاافتهی اختصاص داده است.

) همخوانی دارد. در واقع هر ابزاري که بتواند استرس و فشار 2018) و تام وب (2014و لکس و همکاران (

روانی داوران را کاهش دهد و به بهبود عملکرد آنها کمک کند، براي پیشرفت و توسعۀ فوتبال الزم و 

ی که وظیفۀ پوشش مسابقات رساناطالعو ابزارهاي  هارسانهدر کنار  90. برنامۀ ورزشی ضروري است

توانند به داوران کمک کنند تا بازیکنان و مربیانی که قصد بر هم زدن تمرکز داوران فوتبال را بر عهده می

 در طول قضاوت را دارند، بهتر شناسایی کنند.

. خود را پوشش دهند هايداوران ضعفکه  موجب شده است 90برنامۀ ورزشی همچنین مشخص شد  

این یافته نیز با نتایج پژوهش مقدس  مثبت قرار گرفت. راتیتأثدر رتبۀ دوم  91/3این گویه با میانگین 

ي هاصحنههمخوانی دارد. در واقع اعتقاد بر این است که بازبینی مجدد  )2013( لو و همکاران) و 1392(

تواند تصمیمات ورزشکاران و داوران پس از مسابقه می لیوتحلهیتجزهاي ورزشی و ابتدر طول رق دادهرخ

تواند در نهایت به پیشرفت و ارتقاي سطح فنی نقاط قوت و ضعف آنها را شناسایی کند و این اقدام می

 بازیکنان و داوران در مسابقات آتی کمک کند.

میانگین ، با موجب ایجاد انگیزه در داوران شده است 90برنامۀ ورزشی مثبت،  ریتأثهاي از بین گویه 

)، لو و همکاران 2018در رتبۀ سوم اهمیت قرار گرفت. این یافته با نتایج تام وب و همکاران ( 87/3

ي رویدادهاي ارسانهي ورزشی و پوشش هابرنامه) همخوانی دارد. در واقع 1389) و ارشادي (2013(

و توجه  هايریگیپه در نهایت به رشد و توسعۀ ورزش کشور منجر شود. ي باشد کاگونهبهورزشی باید 

ي ورزشی در زمینۀ مشکالت مالی داوران و همچنین پوشش نقاط مثبت عملکرد آنها هابرنامهو  هارسانه

منظور قضاوت صحیح مسابقات فوتبال را به داوران انتقال دهد، زیرا با ارتقاي تواند انگیزة کافی و الزم بهمی

بسیار  هامیتیجۀ توان شاهد رشد فوتبال در ابعاد مختلف نیز بود. در واقع تصمیمات داوري در نتداوري می

را رقم بزند، بنابراین الزم است مسئلۀ  هاباشگاهسرنوشت بازیکنان و  تواندیماست و این نتایج  رگذاریتأث
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 هارسانه، هاسازماني اصلی هاتیاولوبر عملکرد منفی داوران از  رگذاریتأثداوري در فوتبال و کاهش عوامل 

 ي ورزشی باشد. هابرنامهو 

مثبتی بر داوران  ریتأث 90برنامۀ ورزشی گویۀ  بر این بود کههاي مثبت انتظار ین گویهبنهایت از در 

داشته باشد، اما نتایج و پاسخ داوران  ي بینریگرشوهفساد اخالقی از جمله تبانی و در شفاف شدن مسئلۀ 

ن داد که این برنامه نشا 90داوران به این گویه برخالف انتظار بود. در واقع تحلیل و بررسی برنامۀ ورزشی 

به ابهامات و حواشی و شایعات در خصوص داوري اختصاص داده و تا حدي خود را وقت چندین ساعت از 

 در این زمینه نیز موفق بوده است، اما از نظر داوران این گویه معنادار نبود. 

منفی  ریتأثایران داوران فوتبال جمهوري اسالمی بر  90در پاسخ به این پرسش که آیا برنامۀ ورزشی 

به  90برنامۀ ورزشی هاي منفی مشخص شد که گذاشته است؟ نتایج متفاوتی استخراج شد. در بین گویه

در رتبۀ اول قرار گرفت. این یافته  17/4 دهد. این گویه با میانگیننمیداوران فرصتی براي دفاع از خود 

) همخوانی دارد. 2010بورایمو و همکاران ( ) و1397)، رفیعی و همکاران (1387با نتایج تحقیق عباسی (

ي ورزشی از عملکرد هابرنامهو  هارسانهانتقادها و تحلیل  کهیدرصورتتوان نتیجه گرفت از این یافته می

راي بباشد.  مؤثردر پیشرفت داوري و رفع شبهات و اتهامات  تواندیمداوران به شکل صحیحی انجام گیرد، 

دهد تا از عملکرد خود دفاع کنند یا کمیتۀ داوران حق این حق را به داوران نمی 90مثال برنامۀ ورزشی 

برنامۀ مشخص شد که همچنین دهد.  دفاع از عملکرد خود را نمی منظوربه هارسانهمصاحبۀ داوران با 

با  . این گویه نیزی نداردو به نقاط مثبت توجه دهدمیبیشتر نقاط ضعف داوران را پوشش  90ورزشی 

قرار گرفت. یافتۀ مذکور با نتایج رفیعی و  90منفی برنامۀ ورزشی  راتیتأثدر رتبۀ دوم  07/4میانگین 

قضاوت در فوتبال  خصباال) همخوانی دارد. حرفۀ داوري و 2010) و بورایمو و همکاران (1397همکاران (

ویدئویی بسیار سخت  داورکمکو بازیکنان و نبود سیستم  ، اعتراض تماشاگرانهارسانهدلیل فشار ایران به

دلیل اتخاذ کند و به سازسرنوشتداور باید در کمترین زمان ممکن تصمیمات  کهيطوربهو مشکل است، 

ي ورزشی و فضاي مجازي هابرنامهرو نبود سیستم بازبینی مجدد امکان اصالح اشتباه وجود ندارد. ازاین

 دهد.شتباهات داوران نقاط مثبت و تصمیمات صحیح داوران را پوشش نمیدلیل تمرکز بر ابه

با میانگین  ،دگیرینمبه شکل صحیحی انجام  90کارشناسی مسائل داوري در برنامۀ ورزشی  ۀگوی

این یافته با نتیجۀ تحقیق قاسمی  از نظر داوران قرار گرفت. 90منفی برنامۀ  راتیتأثدر رتبۀ سوم  98/3

 يبسترساز ی همگانی،رساناطالعي ورزشی همواره باید نقش هارسانه) همخوانی دارد. باید گفت که 1391(

توسعۀ اخالق ورزشی، بیان مشکالت و در نهایت تحلیل علمی و تخصصی و کمک به رشد و  و اصالح
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همگانی و  یرساندر اطالع 90ورزشی برنامۀ که  تاس یحالرا دستور کار خود قرار دهند. این در ورزش 

و تحلیل علمی  يسازاخالقی در راستاي فرهنگ ياما در بسترساز ،برداشته يمؤثر يهابیان مشکالت گام

 .عمل کرده است يارحرفهیکامالً غ ل مربوط به فوتبالئو تخصصی مسا

، کشدیمو به جنجال  دهدمیشان برخی اشکاالت جزئی داوران را پررنگ ن 90برنامۀ ورزشی  ۀگوی 

منفی بر داوران قرار گرفت. مانند گویۀ قبل این یافته با تحقیق  راتیتأثدر رتبۀ چهارم  95/3با میانگین 

 برنامۀ ةموضوعات مطرح در پخش زند) همخوانی دارد. 1390نژاد () و رمضانی1391قاسمی و همکاران (

موضوعات اصلی (مدیریتی، داوري،  وقت برنامه در خصوصدرصد  66حدود صورتی است که ، به90ورزشی 

در واقع  سایر) بوده است. و مباحث فرعی (حاشیه و درگیريدرصد دربارة  34فنی) بوده و تنها  و مالی

مباحث داوري  و مدیریتی ،مسائل فنیاولویت شامل ترتیب بهبرنامه در این  شدهموضوعات اصلی مطرح

اند و گرفته سوم قرار ۀدر مرتبي پرداخته شده است، اهیحاشحث داوري، بیشتر به موارد بوده که در ب

. شایان ذکر است که برنامۀ مسائل مالی کمترین زمان و موضوعات برنامه را به خود اختصاص داده است

امه در دستیابی به هدف سرگرم کردن مخاطبان بیشترین موفقیت را کسب کرده است. این برن 90ورزشی

دلیل جذاب بودن موضوع، مدت زمان زیادي از مهم و فقط به چنداننهي و اهیحاشبا پرداختن به موارد 

 .پردازدیمي اهیحاشوقت خود را به توضیح و تفسیر موارد 

 راتیتأثکلی  صورتبه 90ي این پژوهش مشخص شد که برنامۀ ورزشی پرمخاطب هاافتهبا توجه به ی

منفی این برنامه بیشتر از  راتیتأثمثبت و منفی بر داوران فوتبال ایران داشته است که از نظر داوران 

ی راصولیغمثبت آن است، اما این اختالف معنادار نبود. شاید بتوان دلیل اصلی آن را کارشناسی  راتیتأث

صرف وقت اندك به مسائل و همچنین  90و اشتباهات داوري از سوي کارشناس برنامۀ ورزشی  هاصحنه

ي هامیتي در عملکرد اکنندهنییتعو مشکالت داوري دانست. واضح است که داوران نقش بسیار مهم و 

فوتبال دارند و باید پذیرفت که اشتباهات داوري جزئی از مسابقۀ فوتبال است، اما با وجود اثرگذاري عوامل 

بر مدیریت صحیح و برطرف شوند. عالوه ییشناساعوامل درونی و بیرونی بر عملکرد داوران الزم است این 

ي ورزشی مطابق با نظر باین و هابرنامهفضاي مجازي و کارشناسی دقیق و صحیح مسائل داوري در 

بر کاهش اشتباهات داوري عالوه تواندیمي نوین در داوري فوتبال هايفناور)، استفاده از 2010همکاران (

 یز کمک کند.به بهبود و رشد فوتبال ن

شمار بهاز عوامل ایجاد بحران در میادین ورزشی  هارسانهگرفته، و تحقیقات صورت هاگزارشبراساس  

ي به این اجداگانه) هر سه در تحقیقات 2011) و اسکیپ ورث (2010) و هولتون (2010. گنگ (روندیم
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در حوزة ورزش است، بنابراین  هارسانهرسانه در بین دیگر  نیرگذارتریتأثنتیجه رسیدند که تلویزیون 

و رابطۀ آنها  اندوابستهتواند تأثیراتی متفاوتی بر مخاطبان بگذارد. در واقع فوتبال و رسانه به یکدیگر می

توانند به می هارسانهراي مثال بدر مواقعی نیز ضررده باشد.  تواندیماگرچه همواره سودآور است، اما 

منفی  ریتأثان فشار آورند و با پرداختن به حواشی و اتفاقات منفی بر عملکرد آنها بازیکنان فوتبال و داور

و  مشکالت یبررس رو، ازاینهستند هارقابت يبرگزار یاز عناصر اصل نیزداوران فوتبال بگذارند. از آنجا که 

کند. با  تر مسابقابهت يبرگزاربهبود قضاوت آنها و به  یانیکمک شا تواندبر عملکرد آنها می مؤثرعوامل 

به  یازداوران، نو آرامش  یتامن ینو همچن یو اجتماع یمزد، آموزش، مسائل فرهنگیت دستتوجه به اهم

 هارسانهشود. در این بین نباید از نقش میاحساس بیش از پیش  هانهیزم ینداوران در ا ی مشکالتبررس

ی مشکالت این حرفه غافل شد، زیرا با افزایش در پرداختن به مسائل داوري و شناسایورزشی  يهابرنامهو 

ي ورزشی که هابرنامهي فوتبال فشار بیشتري نیز بر داوران فوتبال وارد شده است، بنابراین ارسانهپوشش 

بر عالوه اثرگذار و داوري به شکل صحیحمسائل  تحلیل و کارشناسیبا پردازند، باید به مسائل داوري می

ي قوي در ارسانه عنوانبه 90برنامۀ ورزشی بهبود عملکرد داوران به پیشرفت فوتبال نیز کمک کنند. 

کشور  فوتبالبه مسیر تغییر و تحوالت  یدهجهتدر تواند میو  دمخاطبان بسیار زیادي دارحوزة فوتبال 

 کند. ایفا  يریانکارناپذعمومی نقش  و افکار
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Abstract 
The purpose of this study was the effect of 90 sport program in Iranian football 
referees regarding sport program 90. Method of data collection was a 
questionnaire that prepared by the researcher the Validity of the instrument 
was confirmed through consulting 15 scholars. The reliability of the 
questionnaire was calculated 0.82.Also, 180 Referees and assistant referees in 
the Pro League and one category league were the population for this study. 
123 Questionnaires were distributed in a completely randomized. We use 
One-sample t-test to identify the sample mean. The results showed that sport 
program90 had positively and negatively effect on Referees and assistant 
referees. Referees and assistant referees both positive and negative attitudes 
toward sport program90.On the positive dimension (77%) from a sample of 
123 subject’s believed that controversial players and coaches during 
competition introduced to the referees. Also, about 67 percent of them believe 
that the program has led referees to cover their weaknesses. Finally, the 90 
sports program with accurate expertise of the referees performance in each 
match and covering the positive points of the referees judgment can help 
reduce the referees mistakes and improve the their performance. 
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