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Abstract 
The purpose of this study was to identify and analyze the antecedents and consequences 
of refereeing crisis in professional football. Methodologically, the present study was a 
sequential mixed-method (qualitative-quantitative). In the qualitative part, for in-depth 
interviews, a targeted sampling method was used. Data were coded based on the 
qualitative content analysis approach after interviewing 15 experts. In the quantitative 
part, 10 experts were selected based on purposive sampling, and data were analyzed by 
DEMATEL technique. The findings in the qualitative part showed that the antecedents of 
the refereeing crisis included 48 primary concepts and 6 sub-categories (Executive 
Management, Training and Employment, Supports and Environmental, Technical, 
Psychological), and the consequences of the arbitration crisis included 38 primary 
concepts and 6 sub-categories (Abnormal Behaviors, Weakening of the Refereeing 
Profession, Attitudinal, Technical, Psychological Consequences and Economic 
Damages). In the quantitative part, the results showed that the components of Executive 
Management, Support and Training and Employment (in antecedents) and Technical 
Consequences and Weakening of the Refereeing Profession (in consequences) are the 
most important and effective components. Therefore, it is suggested that football decision 
making organizations, in order to prevent and combat the refereeing crisis and reduce its 
consequences, first put the influential factors in the center of attention and priority 
consideration. 

Keywords: Refereeing Crisis, Antecedents, Consequences, DEMATEL Technique, 
Iranian Football Pro league 

 
1. Email: n.biglari1368@gmail.com 

2. Email: Rhosseininia@gmail.com 

3. Email: bagherihadi25@yahoo.com 

4. Email: timothy.coombs@tamu.edu 



Biglari: Identifying and Analyzing the Antecedents …                                            274 

 

  Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public Licen 

Extended Abstract 

Background and Purpose 
Increasing the number of spectators, media coverage, and economic interest in 

football has led researchers and stakeholders to pay more attention to referees' 

decisions (2). Referees must perform more than one task during the competition 

to avoid possible mistakes;  they have to analyze and audit the events of a match, 

make quick decisions, consider different aspects of the match, resolve discord  

under unfavorable conditions (3); they should not themselves cause pressure, 

discord and harm to the teams; their inefficiency, carelessness, intentional and 

unintentional decisions, mistakes and delays in response can destroy the situation 

of teams (1).  The refereeing crisis is a potentially destructive structural and non-

structural situation and, consequently, the repeated intentional and unintentional 

mistakes of the referees within the Green Rectangle can lead to unstable 

conditions for teams and clubs, heavy financial losses of clubs and investors, 

losing the opportunity to participate in continental competitions, notoriety of 

referees, and hindering organizations and officials to hold competitions.  

Therefore, the present study sought to identify and analyze the antecedents and 

consequences of the refereeing crisis in Iranian professional football. 

 

Materials and Methods 
The present study is exploratory-applied research and has a mixed design 

(qualitative and quantitative). In the qualitative part, the study was administered 

through conventional content analysis. The participants of this study were 

scientific and academic experts, club managers, referees, coaches, members of the 

department and the refereeing committee to conduct in-depth and semi-structured 

interviews. Each interview lasted between 45 and 90 minutes with an average time 

of 50 minutes. While collecting data, they were also analyzed; Thus, the 

interviews continued until the codes reached theoretical saturation. Theoretical 

saturation was obtained after 13 interviews, but 15 interviews were conducted to 

ensure data adequacy. 

 To validate the coding, the member review method, and to ensure the reliability 

of the coding, inter-coder reliability were used. The coding was approved based 

on the two methods. 

In the quantitative part of the study, the DEMATEL technique was used to analyze 

the cause-and-effect relationships of the identified factors. 

DEMATEL method presents the effectiveness and influence of reciprocal 

(relationships) between components using the principles of graph theory and 

shows the intensity of the effect of relationships numerically. 
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Findings 
The results of demographic characteristics in the qualitative part of the study 

showed that all participants were male. The maximum age of participants was 71 

years. 7 participants   had a Ph.D. degree. 11 of the participants majored in 

physical education. 4 of the research samples were referees in Premier League 

matches, 3 were university faculty with experience in federations and clubs, 3 

were coaches and 3 of them were club managers. 

The results of demographic characteristics in the quantitative part of the study 

showed that 9 out of 10 experts in the study were educated in physical education;. 

The highest number of participants in football in both quantitative and qualitative 

sections was 40 years. 

In the qualitative stage of the  study, the coding process was repeated over and 

over in two parts: identifying the antecedents of the refereeing crisis and its 

consequences. Finally, 48 primary concepts (open coding) and 6 sub-categories 

(pivotal code) were identified in the refereeing crisis antecedents section, and 38 

primaries and 6 sub-categories in the consequences section of refereeing crisis 

were  realized. 

The main categories of refereeing crisis antecedents included Technical Factors, 

Executive Management, Environmental Factors, Training and Employment, 

Psychological Factors, and Support. The main categories of consequences of the 

refereeing crisis included Technical Consequences, Abnormal Behaviors, 

Weakening of the Refereeing Profession, Attitude Consequences, Economic 

Damage, and Psychological Consequences. 

In the section of the antecedents of the refereeing crisis, the results showed that 

the components of Executive Management, Support, Training, and Employment 

were the most influential factors and Psychological, Technical, and 

Environmental Factors were the most effective components, respectively. 

In consequences of refereeing crisis, the results showed that the components of 

Weakening of the Refereeing Profession, the Technical Consequences, 

Psychological Consequences, Abnormal Behaviors, Attitude Consequences, and 

Economic Damage are effective indicators. Among consequences of refereeing 

crisis, the Technical Consequences were the most influence indicator and the 

Psychological Consequences were the most effective factors. 

 

Conclusion 
Analyzing the antecedents of the refereeing crisis, it can be said that weakness in 

executive management, poor performance in training technical skills and 

employment of referees, and lack of support for them exacerbate the refereeing 

crisis and overshadow the inadvertent mistakes of referees, inconsistencies in 
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decisions, weakness in the placement and control of scenes, the prevalence of 

refereeing corruption, migration of first-level referees, strong protests against 

refereeing, low focus and accuracy of referees, low job belonging and stress of 

referees. 

To analyze the consequences of the refereeing crisis, it can be stated that the less 

willingness of experienced referees, who suffer from job burnout to judge matches 

leads to leave the field to inexperienced referees, suspend key players due to 

incorrect refereeing, reduce the quality of competition,  demote and relegate the 

team  despite merit. In addition, investors and sponsors will not be willing to 

invest, the desire of the fans to attend the stadiums will decrease, the income of 

the match day will be eliminated, clubs will suffer and go bankrupt, abnormal 

behaviors will spread, there will be a fan crisis, and they will disrupt the discipline 

of the city, the conditions will be prepared for media marginalization, players and 

coaches become frustrated, and the feeling of general vitality will decrease. 

Therefore, in order to prevent and deal with the refereeing crisis and reduce the 

negative consequences resulting from it, football officials and decision-making 

organizations need to first focus on the identified effective components. 
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 چکیده  

انجام  ای  شناسایی و تحلیل پیشایندها و پیامدهای بروز بحران داوری در فوتبال حرفه  با هدفپژوهش  این  

روششد نظر  از  از.  پژوهش  )کیفی نوع شناسی،  متوالی  در کمّی( -آمیخته   انجام برای کیفی بخش بود. 

تحلیل محتوای کیفی   رویکرد ها براساسگیری هدفمند استفاده شد. دادهاز روش نمونه های عمیقمصاحبه

گیری قضاوتی  نفر از خبرگان براساس نمونه  10ی نیز  شد. در بخش کمّ متخصص کدگذاری  15پس از مصاحبه با  

پیشایندهای بحران    ، ها در بخش کیفی نشان داد ها با تکنیک دیمتل تحلیل شد. یافتهانتخاب شدند و داده

کارگیری، حمایت و پشتیبانی  مدیریت اجرایی، آموزش و به مقوله فرعی )  شش مفهوم اولیه و    48وری شامل   دا

مقوله فرعی    ششمفهوم اولیه و    38و عوامل محیطی، فنی و روانی( و پیشایندهای بحران داوری نیز شامل  

.  هستندشناختی و خسارات اقتصادی(  )رفتارهای نابهنجار، تضعیف حرفه داوری، تبعات نگرشی، فنی، روان

کارگیری )در  مدیریت اجرایی، حمایت و پشتیبانی و آموزش و بههای  مؤلفه  ، در بخش کمّی نشان داد نتایج  

د؛ ها هستنترین و اثرگذارترین مؤلفهااهمیتبپیشایندها( و تبعات فنی و تضعیف حرفه داوری )در پیامدها(  

گیرنده فوتبال برای پیشگیری و مقابله با بحران داوری و کاهش های تصمیمشود سازمانبنابراین پیشنهاد می

 .  قرار دهندرسیدگی عوامل اثرگذار را در مرکز توجه و اولویت تبعات ناشی از آن ابتدا 
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 مقدمه 
-می. تدارداهمیت    یشماریافراد ب یدر زندگ   جهان،  کنونی  یمیت  ورزش  نیترمحبوبعنوان  بهفوتبال  

فعالیت   با که    دارنددر سراسر جهان  خود    هوادارانمتشکل از    یونیلی م یهافوتبال ارتش ای  حرفه  یها

باز  و حرکت تاکتکنانیهمزمان  م  یاحرفه  یهاکی، داوران و  اولریچ، تن و زو )آی  شوندیجذب   ،1  ،

ورزش به   نیمندان اعالقه  شتریتوجه ب  کهدرحالی  .(210،  2021،  ی، الهی و افشار؛ سمیع2،  2020

،  نیبنابرا  ؛دارند  تیها اهمیباز  جهی نت  تعیین  به همان اندازه در  نیزاست، داوران  شده  معطوف    کنانیباز

 نحوه قضاوت درک ما از  هنوز    حال؛ باایندنکنیم  ینقش داوران را بررس  یاندهیطور فزابه  هاپژوهش

ان  نقش داور.  (269،  2019،  2و تراویس مینارد  ، پاسوس، کاروالیوپینا  اآراگو)  است  اندک فوتبال  ان  داور

ی دقیق و  اجرا هاآن بدون حضور چراکه  ؛یافته است روزافزونی تیاهم  ورزشی هایرقابت برگزاریدر 

کنند مختلفی تبعیت می  نیقواناز    یورزش  هایرشته   است.  بسیار پیچیده  غیرممکن و  نیقوان  درست

-گارسیا)  شوندیآن م  حیصح  اجرایکه مانع    است  یموارد  رفعو    ی باز  لیتسه  منظوربهها  آن   همهو  

افزایش تعداد  تماشاگران،    شیبا افزا  ،از سوی دیگر(.  497،  2020،  3ایبانزروانو، واکرا،  -، گومنزسانتوس

  مدنظر  شتریب  رندیگیکه داوران م  هاییمیبه ورزش، تصم  یو عالقه اقتصادای  رسانهها و پوشش  رسانه

 (.  575، 2019، 4راسل، رانشاو و دیویدس)  قرار گرفته است

  ن ی قوان  یو اجرا  هیدر ثان  یریگمی، تصم مسابقاتبر    طرفانهی بی، مسئول حکمرانافرادی خبره  ،انداور

افزاها  آن  فهیوظهستند.    مسابقه و  انصاف  ورزش  یاریبس  ی کپارچگی  شیحفظ  بازاز  ازجمله   ی ها 

اشتباهات  اینوجودبا  ؛محبوب فوتبال است اقتصاد  داوران،  از نظر    ی و اجتماع   ی ، روانیممکن است 

داشته در پی    یمنفبسیار    یامدهایپ و مربیان    ورزشکاران  یبرا  نیهواداران و همچنها و  باشگاه   یبرا

که در هر   ی و مشکوکریدرگ یها تیدر موقعرو ازاین ؛ (2، 2020،  5  ساموئل، تننباوم و گالیلی )باشد 

- گارسیا) گیرندقرار می  و تماشاگران  انی، مربکنانیمرکز توجه باز  داوران در  ،دی آیوجود م  هب  یباز

دلیل  بهند که داوران  هست  ( معتقد1،  2020)  همکاران(. ساموئل و  497،  2020،  و همکاران  انتوسس

دارند. براساس   زیادیدر شرایط مختلف، میزان خطای    ها گیری و تعدد تصمیمپیچیدگی روند تصمیم

نتایج این پژوهشگران، آمادگی جسمانی و خستگی، موقعیت مکانی، توجه بصری، شرایط تیم، رقابت  
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.  داوران اثرگذار هستند  هایر تصمیمبو بازیکنان، تخصص و تجربه، عوامل روانی و روابط تیم داوری  

همکاران  1ا لویز-آگوئر نیز  1861،  2020)  و  داوران، (  تعصب  همچون  عواملی  که  کردند  بیان  خود 

شود؛ همچنین این میمنجر  به اشتباهات داوران    زبانیم  م یتسروصدا، تالش بازیکنان برای فریب و  

در  سال    34تا    28داوران دارای تحصیالت تکمیلی و داوران با دامنه سنی  ،  نشان دادند  پژوهشگران

ا دارند. آراگوتر، کنترل بیشتری بر استرس خود  کمو سنین    داوران دارای مدرک کارشناسی  مقایسه با 

میزان آمادگی فردی،  1،  2019)  و همکارانپینا   یافتند که  نتیجه دست  این  به  پژوهش خود  ( در 

بازی و مدیریت بازی بر کیفیت داوری مؤثر است.   ، علی دوست قهفرخی و جعفری  رفیعیآمادگی 

شغل و  ( عوامل مرتبط با روز مسابقه، عوامل بیرونی، فرهنگی، زمان برگزاری و  155،  2018)حجین  

مهم  دستمزد برا  عوامل  ذکر  ترین  ایران  فوتبال  داوران  قضاوت  نحوه  بر  نظریانکردند ازدارنده  و    . 

( پنج  1،  2018نژاد )( سه عامل فردی، موقعیتی و تجربی و پناهی و سلیمان103،  2011)  همکاران

ای را بر قضاوت داوران لیگ برتر فرهنگی و رسانه-اجرایی، اجتماعی -عامل شخصی، مدیریتی، فنی

 یافتند.  مؤثر فوتبال ایران 

در برخی مواقع اشتباهات  توان استدالل کرد که  ر قضاوت داوران میبشدۀ مؤثر  از عوامل شناسایی

به اتفاق میداوری  دیگر    ، افتدصورت سهوی  مواقعی  در  هماما  اآن   شهیداوران  استدهیطورکه   ، آل 

داوران در   که  مطالعات نشان داده است  ، مثال  برایکنند؛  طرفانه قضاوت نمیو بی  ستندیطرف نیب

مغرض    زبانیم  میبه نفع ت  ا ی  تعصب دارند  ، قد متفاوت  ای  یت، جنسبا نژادها به افراد    هایشانمیتصم

در ورزش   ضیتبع  نبودانصاف و    یرسم  یهابرخالف آرمان  ییگرایجزئ  نیکه چن  ستین  یشک  .هستند

باعث م به  یضمن  یهایریسوگاست و   بالقوه    ؛ رندیبگ  یاناعادالنه  هایمیشود که داوران تصمیطور 

، 2)پترسون و ویچمن  شوندیم  مجازات  ی متضرر وطور نامناسبورزش بهنفعان  ذیاز    یبرخ  جهیدرنت

2021 ،97) . 

فشار   زیر  ،را در طول مسابقه  فهیوظ  کیاز    شی، بیاز اشتباهات احتمال  یر یجلوگ  یبرا  دیداوران با

،  رند یبگ  میتصم  عیکنند، سر  ممیزیو    ل یو تحل  هیمسابقه را تجز  کی   اتفاقات  د یبا   ها آن  . انجام دهند

 در ، نظم را حفظ کنند و اختالفات را  رندیمسابقه را در نظر بگ  جوانب مختلفکنند،    قضاوتمسابقه را  

ها، ها نباید خود عامل ایجاد فشار، اختالف و تضرر تیمآنکنند.  نامساعد و فشار حل و فصل    طیشرا

و هواداران شوند مربیان  ب یناکارآمد  .بازیکنان،  و سهوی،    هایمی ، تصمیاطیاحتی،    و  اشتباهعمدی 
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(. 377،  2019،  1نابودی و بحران بکشاند )کاراکام و ادیگوزالها را به ورطه  تواند تیممیپاسخ  در    ریخأ ت

رود که منافع    شپی  آنجا  تا  است  است که ممکن  ریانکارناپذ  یتیموضوع بحران در صنعت ورزش واقع

خارج  یداخل تهد  کیاعتبار    ا یجوامع    ی و  را  برزگری، حسن مهرابیان)   کنند  دی سازمان  و  ، نژادنژاد 

1395 ،3.)   

کویپرمیرا  بحران   و  )بیون  دانست  غیرعادی  و  نامطلوب  غیرمنتظره،  شرایط   (.23،  2018،  2توان 

نواک 135،  2007)  3کومبس و  مورشل  و  وضع1،  2020)  4(  را  بحران  منفرمنتظرهیغ   یتی(  و    ی ، 

  یتی( بحران را وضع340،  2002کومبس )  ، گرید  یبار است. در جادانند که اغلب فاجعهیم  رمعمولیغ 

استراتژی م  فیبالقوه مخرب تعرو    داریناپا ی،  عیرطبیغ  اهداف   زندگی   وشهرت  ،  سازمان  کیکند که 

  باوربه  .  گذاردمی  نفعانشو ذی  دارانبا سهامسازمان  بر روابط    یقیعم  راتیتأثو    کندی م  د یمردم را تهد

 سازمان تمامبر   که  دارد  را  آن بالقوه امکان  که  است  ای حادثه بحران(،  188،  2015)  و همکاران  رمضانی

برخی   .کند وارد  حصر  و حدبی خسارت سازمان  یک سالمت  کلی طوبه  و  شهرت به مال،  بگذارد و تأثیر

  ی،تداوم زمان  د، ی تهدانسان، شدت    نکردندخالت  یا   کردندخالت  لحاظ از  را  از اندیشمندان نیز بحران

،  2018)  5ژانگ  (. 16،  2018نژاد،  )ابراهیم  اندکردهبندی  تعریف و طبقه آن تبعات و فرایند بروز و آثار

 ی هاها به دو دسته بحرانآن  جادی را براساس نقش انسان در ا  یورزش یدادهایرو  یهابحرانانواع  (  41

ازجمله  یی هایژگیرا با توجه به و  داوری، بحران یبندمیتقس نیکند. در ایم  میتقس  یو خارج یداخل

 نیدر ا  یداخل  یهابحراندر زمرۀ  توان  یم  محیطیو    ی، اجتماعیسازمان   یها، چالش یمداخله انسان

   .ی مانند زلزلهرارادیو غ  یعیطب یهاتا بحران برشمرد نهیزم

توان وضعیت ساختاری و غیرساختاری  داوری را میبحران    ،براساس تعاریف و مفاهیم بحران  نیبنابرا

 دانست   تبع آن اشتباهات مکرر عمدی و غیرعمدی داوران در درون مستطیل سبزبهبالقوه مخرب و  

های در حوزه بحران  پژوهشگراناغلب    .شودیمها  ها و باشگاهبرای تیم  داری ناپا  شرایطی  جادیکه باعث ا

،  2020،  6  یوسف، آکینوسی و موراکینواند )ایمنی و امنیت هواداران متمرکز شدهموضوع    رورزشی ب

های بازیکنان و مربیان  این در حالی است که مصاحبه؛  (473،  2018،  نژاد و تیلورفرجی، همتی؛  26

ها و مطبوعات ورزشی مدعی های ورزشی تلویزیونی، رسانهها، آمار و ارقام برنامهها پس از رقابت تیم
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عینی در مسابقات    هایهای ایران است و همین ادعاها و مشاهد وجود بحران داوری در فوتبال حرفه

تر به  را بر آن داشت تا با نگاهی دقیق  پژوهشگراناساسی پژوهش حاضر بود که    مسئله  ،لیگ برتر

به و  بپردازند  بررسی وضعیت داوری فوتبال حرفهمطالعات گذشته به مسئله داوری  ایران دنبال  ای 

   باشند.

 ی بحران   لعمدراشتباه و  طی گزارشی چالش داوری فوتبال ایران را فراتر از    ،پایگاه خبری آفتاب نیوز

  های تیو شکا   هااعتراض  و بر  آن سوخته  یبه پالیگ برتر  جدول    نییکه از صدر تا پا   ه استدانست  ریفراگ

  هااعتراض شود  در این گزارش بیان شده است که با موشکافی دقیق مشخص می  .است  ها دامن زدهتیم

)پایگاه خبری آفتاب    فاجعه است  أقطع   رانیافوتبال    یآمار برا  ن یا  و  ستندیراه نیبها  تیمهای  تیشکاو  

بیان کرد که در    «بحران فوتبال به داوری رسید»نیز در خبری با تیتر    روزنامه اعتماد (.  2018نیوز،  

حاضر   مواجه  حال  بزرگ  بحرانی  با  ایران  فوتبال  را    است  شدهداوری  آن  علت  مدیریتو  ،  ضعف 

اعتراض  نشدنپرداخت  اپیدمی  داوران،  داوران   هایدستمزد  مکرر  اشتباهات  و  داوری  به  شدید 

در   یاز داور  هامیت  انیسود و زنیز با بررسی    3  ورزش(. در سایت  2015برشمردند )روزنامه اعتماد،  

برتر فوتبال ایران    گیدر ل  یآمار اشتباهات داورمسابقات لیگ هجدهم و تحلیل و بررسی    فصلمین

بر وضعیت بحرانی داوری فوتبال  توسط پیشکسوتان داوری در شبکه تلویزیونی، صحه  های ورزشی 

 (.  2019، 3ای ایران گذاشتند )سایت ورزش حرفه

دادن تر، تنزل موقعیت تیم در جدول و ازدستیینهای پاها به لیگبه سقوط تیمتواند  یمبحران داوری  

دادن فرصت حضور در گذاران، ازدست ها و سرمایهمقام و امتیازات قهرمانی، تضرر مالی سنگین باشگاه

 ، شود. در همین راستامنجر  ها و مسئوالن برگزاری مسابقات  ای و بدنامی داوران، سازمانمسابقات قاره

تواند به التهاب شدید مسابقه و اشتباه داوران می هایکه تصمیم کرد( بیان 679، 2013پور )اهللسیف

که رفتار    تأثیر قرار دهدتحتای  گونهشود و هواداران و بازیکنان را بهمنجر  اخراج بازیکنان و مربیان  

تعصب داوران در مسابقات در بررسی  (  432،  2010)  1، فارست و سمونز بورامیو  باشد.  ناپذیرها جبرانآن 

تعصب و  اما  ،طور عمد سوگیری ندارندداوران همیشه به ،نشان دادندبوندسلیگا آلمان و لیگ انگلیس 

انداز  تواند چشمیم  یداورحساس    هایم یتصم و است   تیاز فشار جمع  ی ناش  زبانیم  میت  داری ازجانب

را   اجتناب از سقوط  ا ی   یی پرسود اروپا  یهارقابت  یبودن برا  طیواجد شرا  ،ی در کسب قهرمان  م یت  کی

و  .  کندمتأثر   مطالعه  (  107،  2017)  2آتاچوکوگوزلیورت  داوران  در  علیه  اجتماعی  فشار  در  نقش 

وجود  دلیل آن  نامناسب است و    ترکیهبیان کردند که وضعیت داوری در  مسابقات لیگ فوتبال ترکیه، 
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 ران یمد  ی دهایتهد  ،کنانیباز  د یاعتراض شدی،  هواداران به داوران در طول باز  ن یو توه  ی حمالت بدن

اشتباه   هایم یتصماست که موجب    یداور  هایمیبه تصمها  رسانه  ستیتند و ناشا   هایانتقاد   ،ها باشگاه

 رانیمد  ،یمرب  کنان،یفوتبال )باز  ی هاباشگاه   ایتنها بر هواداران  نهاشتباه    هایشود و این تصمیممی  هاآن 

رحیمی و نصیری   .گذاردیممنفی    ریتأث  افکار عمومی نیز( که به آن مسابقه عالقه دارند، بلکه بر  رهیو غ 

( در فراتحلیل دالیل اغتشاش تماشاگران فوتبال در ایران، نوع قضاوت داوران را از عوامل 160،  2020)

دانستند.   داوران  اغتشاش  بر  داوران  های  میتصم  یمنف  نتایج   دربارۀمؤثر  تأثیرگذار  و   چ یهاشتباه 

انجام   پژوهشی جامع  و  است  علمی  اصوأل  ؛نشده  داوریهای  پژوهش  چراکه    م یتنظ  منظوربه  حوزه 

باز از  داوران    یریگمیتصماثر  اوقات    برخی،  اینوجودبا  ؛است  شدهبررسی    کنانیعملکرد  فراتر 

تواند پیامدهای بسیار مخربی بر جامعه فوتبال و بسیاری از رود و میعملکرد بازیکنان می  کردنمتأثر

   .نفعان آن بگذاردذی

و پیامدهای بسیار منفی  داوران هایهیو گال  کنانیو باز انیمرب  هایاعتراضبا توجه به افزایش هجمه 

وضعیت  علل بروز مشکالت حوزه داوری و ایجاد    رسد کهضروری به نظر می  ،دیدگان از داوریزیان

صورت کامل  شرایط بحرانی داوری به  یعنی  ؛ای و جامع شناسایی و بررسی شودصورت ریشه به  بحرانی

  ۀیا در نتیج  استها نتیجه اشتباهات ساده و فردی بوده  و مشخص شود که آیا آن  شودتجزیه و تحلیل  

الزم است پیامدهای  همچنین  (؛  34،  2019،  1)لوبریک  است  داده   ویفرایندهای نامناسب و ناموفق ر

 چنین وضعیتی مشخص شود. 

را برای   3داور ویدیوئی استفاده از سیستم پرهزینه کمک  ، رئیس فیفا ،  2جیانی اینفانتینو  2018در سال  

بدون مجازات،    ی پنالت  /یگل، پنالت)   رگذاریثأ اشتباه تافزایش صداقت و انصاف در بازی و جلوگیری از  

( و  2،  2020،  و همکاران  ی( تأیید کرد )ساموئلانضباط  یهامجازات  درو اشتباه    میکارت قرمز مستق

نام فوتبال و برخی کشورهای آسیایی مانند قطر و امارات از آن بهره گرفته  کشورهای صاحبامروزه در  

دلیل ضعف در فوتبال ایران به  های پیشرفته داوریبا درک ناتوانی در استقرار سریع سیستم  .شودمی

هزینهزیرساخت آموزشها،  و  کالن  پیشایندهای  های  است  الزم  تخصصی،  داوری بروز  های  بحران 

تر برای پیشگیری و مقابله با آن ارائه و اجرا هزینهها راهکارهای کمو متناسب با آن  شودشناسایی  

پژوهش  رغم بهشود. همچنین   درانجام  داوران، حرفه  هایتصمیم  بارۀ هایی  فوتبال  ایاشتباه  ترشدن 

ها و  ها حاکی از آن است که در بسیاری از موارد شیوهبررسیداوری،    یفناورکشور و پیشرفت علم و  
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های  و تالش  اند بودهگرا و ناپایدار  رویکردهای مبارزه با وضعیت نامناسب داوری بیشتر اتفاقی، واکنش 

-دهنده کماین موضوع نشان  که  گرفته برای مقابله با این وضعیت بحرانی اثربخش نبوده استصورت 

داوران، مسئوال آن  توجهی  و مدیریت ضعیف  غیراصولی  موقتی،  اقدامات  و    ،از طرفی دیگر  .استن 

و    ها پیشین بر اشتباهمعدود  های ، پژوهشکردند( بیان  2،  2019)  و همکاران  پیناآراگوا  براساس آنچه  

میزان تأثیرگذاری ست که اشتباهات داوران براساس  ا  این درحالی   ؛اند داوران معطوف شده  هایتصمیم

ای ایران شدت یافته و به مرز بحران است و اشتباهات تأثیرگذار داوری فوتبال حرفه  ها متفاوت آن 

  ابتدا ضروری  ، موقع به این وضعیتبرای پیشگیری، آمادگی و پاسخ مناسب و به  بنابراین ؛رسیده است

و    شده طورجامع شناسایی  پیامدهای آن بهای و  کننده بحران داوری فوتبال حرفهست عوامل ایجادا

 .شودتبیین  نیز ه شدمیزان اثرگذاری و اثرپذیری عوامل شناسایی 
 

 روش پژوهش
 بخش دو در  آمیخته متوالی   شکلبه  که   بود یکاربرد-اکتشافی نوع از  هدف براساس حاضر پژوهش

  1ی عرف  یفیک  یمحتوا   لیتحل نوع از پژوهش اجرایی رویکرد کیفی، شد. در بخش انجام یکمّ و کیفی

راهبرد،  این در نظریه گیریشکل روند یعنی گیرد؛می بهره استقرایی رویکرد نوعی از بود. این روش

ها، داوران، مربیان، عامل باشگاه  انمتخصصان علمی و دانشگاهی، مدیراست.   کل به  جزء  حرکت از

عمیق و   هایمصاحبه  انجام برایرا  این پژوهش   کنندگانمشارکت  ،اعضای دپارتمان و کمیته داوری

شده سابقه کار  است که متخصصان علمی و دانشگاهی انتخاب گفتنی. ساختاریافته تشکیل دادندنیمه 

 برای و مربیان منتخب سابقه بازی در لیگ برتر فوتبال داشتند.    های فوتبال در فدراسیون و باشگاه

 گیری هدفمند استفاده شد. از روش نمونه هاانجام مصاحبه و گردآوری داده 

 هایبا سؤال سپس و شد  شروع شوندگانشناختی مصاحبهجمعیت هایویژگی توصیف با مصاحبه

 کنیدمی  مانند »آیا فکر سؤال باز با مصاحبه شوندگان  از نیز پایان در و کرد پیدا ادامه پژوهش  اصلی

 90 تا  45 بین   مصاحبه زمانیافت. مدت خاتمه  اید؟« نپرداخته آن  حوزه به این در که  هست مطلبی

ها  مصاحبه آمده ازدستبه اطالعات  ثبت منظوربه بود. دقیقه 50ها  زمانی مصاحبه میانگین  و دقیقه

زمان با  ها ضبط شد. همهای آنشوندگان، صحبت مصاحبه برداری، پس از کسب اجازه ازنکته  برعالوه

نظری   اشباع رسیدن کدها به ها تاترتیب، مصاحبهها نیز انجام شد؛ بدینها، تحلیل آنآوری دادهجمع

شوند،    ظاهر  جدیدی  کدهای  اینکه  بدونمصاحبه حاصل شد؛ زیرا    13یافت. اشباع نظری پس از   ادامه
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داده  کسببرای    . شدندمی  تکرار  شوندگان مصاحبه  توسط  ها هاید   همان کفایت  از  دو  اطمینان  ها، 

از    ها منظور اعتبارسنجی کدگذاریبه.  اجرا شد مصاحبه  15  مجموعمصاحبه دیگر نیز انجام شد و در

نفر    چهار  اریگرفته در اختانجام  یکدگذاربهره گرفته شد؛ بدین صورت که    1روش بازبینی توسط اعضا

مصاحبه دادهاز  قرار  نظرها  شد  شوندگان  اعمال  از  پس  مآن  یو  شد  یهالفهؤها،  استخراج  . نهایی 

استفاده شد. برای   2کدگذارها از روش پایایی بین دو  همچنین برای اطمینان بیشتر از پایایی کدگذاری

  توسط همکاران پژوهشمصاحبه    دوموضوعی دو کدگذار،  محاسبه پایایی مصاحبه با روش توافق درون

)لندیس    شد عنوان شاخص پایایی تحلیل با استفاده از فرمول زیر محاسبه  کدگذاری و درصد توافق به

 : (163، 1977، 3و کوخ
 

 

                 
 

 

 ارائه شده است. شمارۀ یکاطالعات مربوط به محاسبه پایایی دو کدگذار در جدول 
 

 کدگذار  دو توافقات عدم و توافقات میزان -1جدول 
Table 1- Measure of Agreements and Disagreements Between the Two Encoders 

 شماره مصاحبه

Interview 

Number 

 تعداد کل کدها 

Total 

Number 

Codes 

 تعداد توافقات 

Number 

Agreements 

 تعداد عدم توافقات

Number 

Disagreements 

دو کدگذار  بین پایایی  

Reliability 

Between Two 

Encoders 

1 30 13 4 %86 

2 26 12 2 %92 

Total 56 25 6 %89 

 

( محاسبه شده  پایایی  استقالل کدهای  درصد  89مقدار  فرض  رد  از  حاکی  تأیید  استخراج (  و  شده 

یند کدگذاری نهایی از پایایی کافی  اکه فرکرد  توان ادعا  بنابراین می   ؛ها به یکدیگر استوابستگی آن

یند اجرای پژوهش االش شد تا فرت  پذیری نتایج پژوهش نیزیت انتقالبرخوردار است. برای افزایش قابل

 طور دقیق و با جزئیات ارائه شود.به
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3. Landis & Koch 

                                                                         

                  
2×  تعداد توافقات  

 تعداد کل کدها

 = درصد پایایی  
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بهره    1شده از تکنیک دیمتل عوامل شناسایی  روابط علت و معلولیتحلیل    برای  پژوهشدر بخش کمّی  

مندی  بهره بازوجی    های هبراساس مقایس گیریتصمیم هایروش از انواع یکی تکنیک این  .گرفته شد

متقابل  تأثیرگذاری و  تأثیرپذیری دیمتلشده است. روش  های استخراج مؤلفه  بارۀقضاوت خبرگان در از

صورت  را به  شدت اثر روابط  و کند  می  ارائه اصول نظریه گراف از استفاده  با را   میان عناصر (روابط)

 بر عناصر تواند میعنصر  هریعنی  کند؛می استفاده روابطبازخورد  از روشاین  .دهدمی  عددی نشان

 در هر عنصر وزنو   اهمیت بپذیرد. تأثیر هاآن  از و بگذاردتر تأثیر  پایین و سطوح برابر، باالتر در دیگر

مدل   کل  وسیله همه عوامل موجود یا به بلکه ،دستیپایین  باالدستی و  وسیله عواملبه تنهانه ،مدل

 د.شومی تعیین

شود و پس از  مشخص    شدهبررسیهای  مؤلفه  باید  نخستدر مرحله  منظور اجرای تکنیک دیمتل  به

ارتباط   ماتریس سپس  شود.  محاسبه  خبرگان    های و میانگین نظر  شده  اجرازوجی    هایهمقایسآن  

ایجاد    به  هاروابط مؤلفهتحلیل    برایو درنهایت    شودمحاسبه    ماتریس ارتباط کامل و   نرمال  مستقیم

 .شودپرداخته  (م اِآرآیآوردن دیاگرام )دستنمودار علّی و محاسبه مقدار آستانه و به

ازهای بخش کمّداده  آوریجمع  منظوربه از   10 کهشد   استفاده ایساختهپرسشنامه محقق  ی،  نفر 

 از استفاده با و زوجی صورتهای مدنظر پژوهش را بهمؤلفه متخصصان منتخب به شیوه قضاوتی،

نسخه   2افزار اکسلاجرای تکنیک دیمتل از نرم  برای( مقایسه کردند. چهار)صفر تا   ارزشیپنج  مقیاس

 استفاده شد.  2016
 

 نتایج 

همه   ،نشان داد در بخش کیفی پژوهش  کنندگان  شناختی مشارکتهای جمعیتنتایج بررسی ویژگی

  .سال بود  71ها  سال و بیشترین آن  43کنندگان  سن مشارکتکمترین    . کنندگان مرد بودندشرکت

بدنی  ها تربیتنفر از آن   11های پژوهش دکتری و رشته تحصیلی  نفر از نمونه   هفتسطح تحصیالت  

کننده در مسابقات لیگ  های پژوهش را داوران قضاوتنفر از نمونه  چهار  . بدنی بودنفر غیرتربیتچهار  و  

نفر را مربیان با    سه  ها، ها با سابقه فعالیت در فدراسیون و باشگاهعلمی دانشگاهتئنفر را هی  سهبرتر،  

های  باشگاه   ل عام  اننفر دیگر را مدیر  سههای معتبر دنیا و  سابقه بازی در مسابقات لیگ برتر و لیگ

بدنی و  نفر تربیت  رشتۀ نُهخبره حاضر در پژوهش،    10لیگ برتر تشکیل دادند. در بخش کمّی نیز از  

  71ها  سال و بیشترین سن آن   35پژوهش    هایکمترین سن نمونه  .بدنی بودنفر غیرتربیت  رشتۀ یک

 
1. Decision Making Trial and Evaluation (DEMATEL Technique) 

2. Excel 
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سال   40ی و کیفی ر دو بخش کمّکنندگان در فوتبال در هبیشترین سابقه فعالیت مشارکت. سال بود

 بود.

در   کدگذاری فرایند پژوهش، کیفی مرحلۀ  در  دارد، غیرخطی ماهیت یکیف پژوهش فرایند ازآنجاکه  

 درنهایت، که شد تکرار بارها و بارها  دو بخش شناسایی پیشایندهای بروز بحران داوری و پیامدهای آن

مقوله فرعی )کد محوری(   شش مفهوم اولیه )کدگذاری باز( و    48عوامل مؤثر بر بحران داوری،   بارۀدر

شمارۀ  مقوله فرعی حاصل شد. در جدول  ششمقوله اولیه و  38و در بخش پیامدهای بحران داوری، 

 های مربوط به پیشایندهای بروز بحران داوری ارائه شده است. بندی مصاحبهکدگذاری باز و مقوله  دو،

 مؤثر بر بحران داوری های کدهای باز و مقوله -2دول  ج

Table 2 - Open Codes and Categories Effecting the Refereeing Crisis 

 
 

های عمیق مربوط به پیامدهای بحران داوری  بندی مصاحبهکدگذاری باز و مقوله  شمارۀ سهدر جدول  

 ارائه شده است.

 
 بحران داوری  های مربوط به پیامدهایکدهای باز و مقوله  -3جدول 
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Table 3- Open Codes and Categories Related to the Consequences of Refereeing 

Crisis 

 کدگذاری باز )مفهومی(  

Open Coding (Conceptual) 

 مقوله فرعی 

Sub-

Category 
  ، فوتبال کشور  یو فن  یاز رشد دانش  ممانعت   ،یرقابت  ی فضا  کاهش   ،هارقابت  یفیافت سطح ک

با    تر نییپا  هایگی به ل  سقوط  ،هامیتنزل رتبه ت  ا ی  زودهنگام  حذف   ، یاستعدادسوز

 یدی کل کنانیباز  تیمحروم ،یستگیوجود شا 

 تبعات فنی 
Technical 

Consequences 

نزاع و اختالف    ش ی افزا  ، هواداران  یضداخالق  ی شعارها  ،هواداران  یریدرگ  ،یخشونت در باز  شیافزا 

ب   یدرون  و  مختل  ،انیمرب   یرون یو  نظم  رقابتشدن  از  بعد  شهر  کاهش    احساس  ،هاانضباط 

 ای رسانه هایسازیهیحاش ش یافزا  ،ناسالم  حاتیبه تفر   شی ورزش و گرا یارزشمند

رفتارهای  

 نابهنجار 

Abnormal 

Behaviors 
  افراد به حرفه   شی گرا  کاهش  ،و مهاجرت داوران باتجربه  یرگیکناره  ،داوران  یشغل  رفتگیلیتحل

  ،یداور  تهیانتقاد به دپارتمان و کم  شی افزا  ،داوران باتجربه و سالم به قضاوت  لیتما  کاهش  ،داوری

 المللی نیب  های در رقابت یران یحضور داوران ا   کاهش

تضعیف حرفه  

 داوری

Weakening of 

the 

Refereeing 

Profession 
رضا سرما   ان،یمرب  کنان، ی)باز   نفعان یذ  تی کاهش  عالقه    کاهش   ، (غیرهو    گذاران ه یهواداران، 

استاد در  حضور  به  عموم  کاهش  ، هاومی هواداران  افزا  یاعتماد    ه یروح  کاهش   ،ینیبدب   شی و 

 ی اجتماع  هایارزش   سقوط  ،یراخالقیغ  یرفتارها جیترو  ،کار و تالش  لتیفض  فیتضع  ،یجوانمرد

 تبعات نگرشی 

Attitudinal 

Consequences 

تما سرما   لیکاهش  اسپانسرها  گذارانهیحضور  عموم  کاهش؛  و  و    یمال  ضرر  ،فوتبال   یدرآمد 

استاد  کاهش   ، هاباشگاه  یورشکستگ در  هواداران  درآمدها  ها ومیحضور  مسابقه  ی و حذف    ، روز 

 یبه اموال عموم خسارت

 خسارت اقتصادی 

Economic 

Damages   

  کنان یشدن تمرکز باز و مختل  یذهن  یآشفتگ  ،هاآن  یو سرخوردگ  انیو مرب   کنانیباز  زهیکاهش انگ

باز  یاسترس و فشار روان   ش یافزا   ،انیو مرب    کاهش   ،انیو مرب   کنانیباز  هیروح  فیتضع  ، هایدر 

 ی احساس نشاط عموم  کاهش  ،و داوران ان یمرب  کنان، ینفس باز اعتمادبه

 تبعات روانی 
Psychological 

Consequences 

 
 فرایند اجرای تکنیک دیمتل 

و   علت  مؤلفهروابط  شناساییمعلولی  بههای  در دو  شده  تکنیک دیمتل همانند بخش کیفی  واسطه 

 بخشِ پیشایندهای بروز بحران داوری و پیامدهای بحران داوری محاسبه و اجرا شد.

مؤلفه شناسایی  از  و  پس  نظرسنجی  ها  ماتریس  )ساخت  متخصصان  تا   10از  شد  خواسته  نفر( 

 با،  ماتریس  سطر هر در واقع هایمؤلفهم دهند؛ بدین صورت که  ها را انجازوجی مؤلفه  هایهمقایس

-مؤلفه  بر سطری مؤلفه  تأثیر شدت  و    کنندماتریس را مقایسه   هایستون  در واقع هایمؤلفه تکتک
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  ، در مرحله بعد  کنند. درج هاآن  به مربوط هایخانه در چهار تا  صفر بین  عددی صورتبه را ستونی های

 دهندگان تشکیل شد.  پاسخهای ( با استفاده از میانگین ساده نظرAگیری اولیه )ماتریس تصمیم

      :(1رابطه )

                                                                                          𝑧 =
𝑥1+𝑥2+𝑥3+⋯+𝑥𝑝

𝑝
 

و    ۀ دو ، خبریک  ۀماتریس مقایسه زوجی خبرترتیب  به  x1،x2 ،xpتعداد خبرگان و   p  ،در این فرمول

اولیه )میانگین نظرماتریس تصمیم  .است  pخبره   ارائه   شمارۀ چهارخبرگان( در جدول    هایگیری 

 شده است.  

 گیری اولیهماتریس تصمیم  -4جدول 

Table 4- Primary Decision Matrix 

 ها مؤلفه

Components 

 فنی

Technical 
 محیطی 

Environmental 
 روانی 

Psychological 

آموزش و 

 کارگیری به

Training 

and 

Employment 

مدیریت  

 اجرایی 

Executive 

Management 

حمایت و  

 پشتیبانی

Support 

 فنی

Technical 
0 2/6 3.3 0.5 0.3 0.5 

 محیطی

Environmental 
3.5 0 3.4 0.4 0.4 0.4 

 روانی 

Psychological 
3.3 2.7 0 0.3 0.4 0.4 

آموزش و  

 کارگیری به

Training and 

Employment 

3.8 2.6 3.6 0 0.4 0.3 

 مدیریت اجرایی 

Executive 

Management 
3.3 2.9 3.1 3.5 0 3.2 

 حمایت و پشتیبانی

Support 
3.4 2.5 3.8 0.9 0.5 0 

گیری  ماتریس تصمیمکردن  برای نرمال  .( استNکردن ماتریس ارتباط مستقیم ) نرمال  ، مرحله بعد

 شود.میاستفاده  دو و سههای اولیه از فرمول 

                                                                                                                                            :(2)  هرابط 

𝐻𝑖𝑗 =
𝑧𝑖j

𝑟
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 آید: دست می از رابطه زیر به rکه 

                                                                                                     :(3رابطه )

               𝑟 = 𝑚𝑎𝑥1≤𝑖≤𝑛(∑ 𝑧𝑖𝑗
𝑛
𝑗=1 ) 

 که ی استکل  راتینشانگر تأث(،  شمارۀ پنجماتریس میانگین )جدول   ردیف هر  جمع اینکه دلیلبه

 سایر  بر  تأثیرات بیشترین با مؤلفه میمستق  یکل  راتینشانگر تأث  r  ،گذارددیگر می هایمؤلفه بر  Iمؤلفه  

 حاصل معکوس  در ماتریس هایدرایه  تمامی مرحله  این  در ها،داده کردننرمال  برای  ست.هامؤلفه

 گزارش شده است.  شمارۀ پنجکه نتایج آن در جدول   شودمی ضرب ستونی مقدار ترینبزرگ جمع

 

 شدهماتریس نرمال  -5جدول 

Table 5- Normalized Matrix 

 ها مؤلفه

Components 
 فنی

Technical 
 محیطی 

Environmental 
 روانی 

Psychological 

آموزش و 

 کارگیری به

Training 

and 

Employment 

 مدیریت اجرایی

Executive 

Management 

حمایت و  

 پشتیبانی

Support 

 فنی

Technical 
0 0.15 0.19 0.02 0.01 0.02 

 محیطی

Environmental 
0.20 0 0.19 0.02 0.02 0.02 

 روانی 

Psychological 
0.19 0.15 0 0.01 0.02 0.02 

آموزش و  

 کارگیری به

Training and 

Employment 

0.21 0.50 0.20 0 0.02 0.01 

 مدیریت اجرایی 

Executive 

Management 
0.19 0.16 0.17 0.20 0 0.18 

 حمایت و پشتیبانی

Support 
0.19 0.14 0.21 0.05 0.02 0 

برای محاسبه  .  است(  Tغیرمستقیم )استخراج ماتریس کامل اثر مستقیم و    ،مرحله دیگر تکنیک دیمتل

شود. سپس ماتریس همانی را منهای ماتریس  تشکیل می  I  ابتدا ماتریس همانی   ، ماتریس ارتباط کامل 
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ماتریس نرمال در ماتریس معکوس ضرب    ، . درنهایتکنیممینرمال کرده و ماتریس حاصل را معکوس  

 شود: می

                                                                            
𝑇 = 𝑁 × (1 − 𝑁)−1                                                                                                           ( 4رابطه) :  

 

 کل  روابط ماتریس -6جدول 
Table 6 - Total Relations Matrix 

 ها مؤلفه

Components 
 فنی

Technical 
 محیطی 

Environmental 
 روانی 

Psychological 

آموزش و 

 کارگیری به

Training 

and 

Employment 

 مدیریت اجرایی

Executive 

Management 

حمایت و  

 پشتیبانی

Support 

 فنی

Technical 
0.12 0.22 0.28 0.05 0.03 0.05 

 محیطی

Environmental 
0.30 0.10 0.29 0.04 0.03 0.04 

 روانی 

Psychological 
0.27 0.22 0.12 0.04 0.03 0.04 

-آموزش و به

 کارگیری 

Training and 

Employment 

0.31 0.10 0.30 0.02 0.03 0.04 

 مدیریت اجرایی 

Executive 

Management 
0.43 0.33 0.42 0.24 0.03 0.22 

 حمایت و پشتیبانی

Support 
0.34 0.26 0.36 0.08 0.04 0.03 

 برایشود.  نقشه روابط شبکه تعیین می آستانه محاسبه و  ارزش،  علّی ایجاد در مرحله بعد نمودار

 نظرصرف جزئی روابط  از توانمی روش این با .شود محاسبه آستانه  ارزش باید شبکه روابط نقشه  تعیین

 که  شد خواهند داده نمایش دیاگرام در روابطی تنها.  کرد ترسیم را  درخور توجه روابط  شبکه  و کرد

 تعیین  آستانه شدت اینکه  از بعد.  باشد  تربزرگ آستانه مقدار از کل روابط ماتریس در  هاآن مقادیر

 علّی رابطه آن  یعنی شود؛می صفر  ،باشد آستانه  از  ترکوچک  که کل روابط مقادیر ماتریس تمامی شد،

 کمتر مقادیر تمامی بنابرایند؛ شمحاسبه  166/0شود. ارزش آستانه در این بخش گرفته نمی نظر  در
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معنادار پژوهش   روابط  الگویرو  ؛ ازاینشد نخواهد داده نمایش دیاگرام در  و  است اهمیت بی مقدار  این از

 .است شکل شمارۀ یک صورتبه حاضر

  
 روابط علّی پیشایندهای بروز بحران داوری  -1 شکل

Figure 1- Causal Relationships of the Antecedents of Refereeing Crisis 

 نشان پیشایندهای بروز بحران داروی و تأثیرپذیری تأثیرگذاری اهمیت، میزان شمارۀ یک شکل در

 هامؤلفه تأثیرپذیری یا عمودی تأثیرگذاری محور و مؤلفه اهمیت نمودار افقی که محور است شده داده

 .دهدنشان می را

( و تفاضل  D+Rمجموع ) و (Rها ) درایه ستونی ( و جمعDها )درایه سطری  جمع کل روابط  ماتریس در

(D-R  محاسبه )ردیفی   مجموع بیشترین د.شD  شاخص بر  شدتبه که   است هاییشاخصدهنده  نشان-

 تأثیر  که است هاییترتیب شاخص دهنده( نشانRستونی ) مجموع  دارند و بیشترین تأثیر دیگر ایه

( مشخص D-R( و )D+R)  توسط ستوننهایی   مراتبسلسله  در شاخص هر پذیرند. محل واقعیمی

 تأثیرپذیری و نظر تأثیرگذاری از شاخص یک شدت دهنده مجموع( نشانD+Rآن ) در که شودمی

و اگر منفی  دارد  نشان از اثرگذاری    ،( نیز اگر برای شاخصی مثبت محاسبه شودD-Rمقدار )  .است

های مدیریت اجرایی،  مؤلفه  شمارۀ یک، بنابراین براساس شکل    ؛نشان از تأثیرپذیری دارد  ،محاسبه شود

و عوامل روانی،    اند ترتیب اثرگذارترین عواملبه  ، کارگیریآموزش و بههمچنین  حمایت و پشتیبانی و  

 .هستند ترتیب اثرپذیرترین مؤلفهفنی و محیطی به
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 ( دیمتل  فرض  استD-R<0  (M  )؛  D+R=M  و   D-R<0براساس  بزرگ  مدیریت  مؤلفه،  عددی  های 

های عوامل مؤلفه  .و نیازمند توجه بیشتر استبوده  ای  های هستهاجرایی و حمایت و پشتیبانی مؤلفه

هستند ریزی  برنامه برایهای اصلی  مؤلفه  (D+R=Mو    D-R>0روانی و فنی بر طبق فرمول دیمتل )

 های بعد قرار دارد.ها در اولویتقرار گیرند. اثرگذاری و اثرپذیری دیگر مؤلفه اولویت در باید که

اما   ،منظور تحلیل اثرگذاری و اثرپذیری پیامدهای بحران داوری نیز مراحل تکنیک دیمتل اجرا شدبه

متل و دیاگرام حاصل از  نیاز و اصلی تکنیک دیتوضیحات به ارائه ماتریس پیش  نشدنطوالنی  برای

 . شودتحلیل بسنده می

ارائه شده    شمارۀ هفت( مربوط به پیامدهای بحران داوری در جدول  Aگیری اولیه )ماتریس تصمیم 

 است.
 گیری اولیهماتریس تصمیم -7جدول 

Table 7- Primary Decision Matrix 

 
دست آمد و  ه ب 80/1پیامدهای بحران داوری محاسبه ماتریس روابط کل، ارزش آستانه بخش از پس 

معنادار  روابط نشد و الگوی داده نمایش دیاگرام در مقدار این از کمتر مقادیر بر همین اساس تمامی

 د.شارائه  زیر  صورت پژوهش به
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 داوری   روابط علّی پیامدهای بروز بحران -2 شکل

Figure 2- Causal Relationships of the Consequences of Refereeing Crisis 

 

های تضعیف حرفه داوری و تبعات فنی  توان بیان کرد که مؤلفهمی  )شکل شمارۀ دو( براساس دیاگرام  

روانشاخص تبعات  و  اثرگذار  اقتصادی های  و خسارت  نگرشی  تبعات  نابهنجار،  رفتارهای  شناختی، 

اثرپذیر  شاخص داوری  هستندهای  بحران  پیامدهای  بین  در  و    ،و  اثرگذارترین شاخص  فنی  تبعات 

 شناختی اثرپذیرترین عامل شناخته شد. تبعات روان

( در  D+R=Mو    D-R>0)و    عددی بزرگ استD-R<0  (M  )؛  D+R=M  و   D-R<0براساس فرض )

-مؤلفه؛ همچنین  استو نیازمند توجه بیشتر  بوده  ای  هسته  شناختی مؤلفهتبعات روانتکنیک دیمتل،  

گیرند. اثرگذاری و اثرپذیری  قرار   اولویت در باید که  اند ریزی برنامه برایاصلی    های تبعات فنی مؤلفه

 های بعد قرار دارند.ها در اولویتدیگر مؤلفه

 

 گیری  بحث و نتیجه
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که فراتر از    است  کرده  لیمهم تبد  یثر مسابقات را به موضوع ؤم  یفوتبال، برگزار  یابعاد گسترده مال 

گرفتن  با شدت  در این مرحله  .باشد  اثرگذار  رانیمد  و   فوتبال  کنانیباز  برساده است که فقط    ی اتفاق

بسیار شده   یبحث انتقاد  ،کنندیعملکرد داوران که مسابقات را کنترل مدربارۀ  ،  شدنبرنده  تیاهم

ب  جهینت  یوقتچراکه    است؛ آن  عواقب  نباشد،  انتظار  بود  ندیناخوشا  اریسمسابقه مطابق  به    ؛ خواهد 

،  1ممو و اوالسیو )  است  شیافزادر حال  ها  آنو نقص    بیع یعملکرد ب  یفشار بر داوران برا  دلیلهمین  

در   یبروز بحران داور  یامدهایو پ   ندهایشایپ   ییشناسارو پژوهش حاضر ابتدا به  ایناز  ؛(128،  2021

پرداخت و سپس  فوتبال حرفه این  ای  به  علم  دربا  عوامل  واقعی   موضوع که  از هم  دنیای    مستقل 

ها استفاده  از تکنیک دیمتل برای بررسی روابط علّی مؤلفه  دارند،های درونی و ذاتی  نیستند و وابستگی 

 .کرد

داد نشان  کیفی  در بخش  پژوهش  مقوله  ،نتایج  داوری  بحران  بروز  بهپیشایندهای  و  آموزش  -های 

توان می  براساس نتایج و پشتیبانی، فنی، محیطی و روانی است.  کارگیری، مدیریت اجرایی و حمایت  

پستبیان کرد، درصورتی افراد کاردان در  نگیرند،  که  قرار  تعهای مدیریتی  داورنییساختار    یشده 

نشود،  به2سی  افای و    فیفاتوسط   رعایت  برایبودجه  صورت دقیق  داوران توسعه    مناسب  آموزشی 

تجربه آن هم به  کار گرفته نشود، به داوران کمهای پیشرفته داوری بهسیستماختصاص داده نشود،  

مسابقات   داوری  اجازه  غیرفوتبالی  برتر  دالیل  شود،  لیگ  مسابقه   داوران  نشیچداده  زمین  در 

، کوتاهی در ارائه  نکندحمایت کافی    داوران  یو صنف  یاز حقوق مال  یداور  تهیکمباشد،    رمدبرانهیغ 

رفاه دستمزد  داوران    ی امکانات  به  یابد،  بی   کم ادامه  مهارت،  شودتوجهی  داوران   فنی  های آموزش 

  یروان  طیدرک و کنترل شراها در سطح پایین باشد و داوران به  آن  ی و روانیجسمان  ی آمادگداوران،  

و    یریدر جاگصورت ناهماهنگ و  ها بهگیریمسلط نباشند، داوران در تصمیم  هامیو کادر ت  کنانیباز

اعتراضات و    و   در بین داوران رواج یابد   رشوه  ی و تبانبندی،  شرط؛  ها ضعیف عمل نمایندکنترل صحنه

 . های واردشده علیه داوران شدت یابد، احتمال بروز بحران داوری تشدید خواهد شدهجمه

رفیعدر همین   و همکارانراستا  را  (  160،  2018)  ی  داوران  قضاوت  بازدارنده  تفاسیر  عوامل  وجود 

قوانین از  داوران،  مختلف  ذهنیت  و  اسوگیری  استادیوم،  جو  رشوه،  پیشنهاد  داور،  توسط   اننتخاب 

 نبودن آشنا، رفتارهای نامناسب با داوران،  تحلیل و نقد منفی عملکرد داوران،  های پشت پرده دست

  ها. آن ان دانستندالزحمه داور بودن میزان حقکم، فقدان امنیت شغلی و  قوانین داوری  هتماشاگران ب

تجدیدنظر در  برای کاهش عوامل بازدارنده،  ترین اقدام  مهم  البتهترین کار و  ابتداییکه    کردندبیان  

 
1. Momoh & Olaseyo 

2. AFC  
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و    ساموئلاست.    روزبهحال با دانش و  مدیریتی قوی و درعینتن  و داش  شکل و ساختار کمیته داوران

یابی، مهارت بصری و ادراکی، فاصله داور از عواملی مانند موقعیت  ذکر کردند،  (1،  2020)  همکاران

موقعیت، خودکنترلی، استرس، تجربه و تخصص، خودکارآمدی، مدیریت بازی، اهمیت مسابقه، امتیاز  

تیم،   شرایط  تصمیم  های اعتراض مسابقه،  خطا،  هنگام  بازیکنان  سروصدای  گذشته   هایهواداران، 

داوران، تمایل داوران به قضاوت بازی، ارتباطات مؤثر و نقش و مسئولیت اعضای تیم داوری بر نحوه 

( نیز  59،  2020)سلطانی بناوندی، قربانی قهفرخی و رحیمی  گیری داوران اثرگذارند.  قضاوت و تصمیم

فردی، آموزشی، مدیریتی و اقتصادی تأثیر معناداری بر اشتباهات   عوامل،  پژوهش خود نشان دادنددر  

، کنترل شود   وضعیت جسمی و روحی داوران  و برای کاهش این اشتباهات الزم است  دندارداوران  

در طول فصلکالس بیشتر  آموزشی  داوران  برگزار شود  های  حقوق  آن   و   یابد  افزایش،    ها دستمزد 

 . شوداستفاده از مدیران ورزشی و کارآزموده و  دهشموقع پرداخت به

های مدیریت اجرایی، حمایت و پشتیبانی و آموزش و مؤلفه  نشان داد،در تحلیل پیشایندها نیز نتایج  

ده  دهن این امر نشانپذیرند.  گذارند و کمترین اثر را میعوامل می   دیگرکارگیری بیشترین تأثیر را بر  به

؛ چراکه است ای نیازمند توجه بیشترو براساس فرض دیمتل نیز مؤلفه هسته  ستهامؤلفه این اهمیت

بر سایر    منفی و مخربها موجب تأثیر  در آن  منفیهرگونه تغییر    ،دلیل نقش تأثیرگذاری که دارند به

بحرانبه  ؛شودمی  هامؤلفه عوامل  دعبارتی  اجرایی  مدیریت  در  ضعف  همچون  داوری  بخش  زای  ر 

کارگیری داوران و نارسایی شدید  فنی و به  هایآموزش مهارتمدیریتی و داوری، عملکرد ضعیف در  

ی سهو  اشتباهات قرارگرفتن    عاعشدر حمایت و پشتیبانی از آنها موجب تشدید بحران داوری و تحت

تصم  یناهماهنگ داوران،   جاگ  ضعف  ها،یرگی میدر  صحنه  یریدر  کنترل  د  رواج،  هاو  اوری،  فساد 

 تعلقی، ناکاف زهیانگ ،داوران  کم تمرکز و دقتشدید به داوری،  های، اعتراضداوران تراز اول مهاجرت

(، تأثیر موضوعات 698،  2019ا و همکاران )پینآراگوا  شود. به زعم  و استرس داوران می  اندک   یشغل

ست که  ا  این در حالی   ؛پیشین قرار گرفته است  دنظر پژوهشگرانعملکرد داوران کمتر م  برسازمانی  

های آموزشی و غیره از عوامل بسیار  سطح و جایگاه داوری، برنامه  یحمایت از داوران، سقوط یا ارتقا

های فوتبالی  روند که توسط سازمانشمار میه مهم سازمانی در مسیر تعالی یا ضعف عملکرد داوران ب

این سازمان  ؛ گیردشکل می تعیین سیاست و مقررات دارند.    هاچراکه  اصلی در  ا و لویز-آگوئرنقش 

ها در  فشار از طرف بازیکنان، سروصدای آن  که  کردندخود بیان    ۀدر مطالع(  1863،  2020)  همکاران

آن  استرس  داوران،  کم  تجربه  و  داوری  به  اعتراض  خطا،  انجام  افزایش  در  را  موجب  دهد  میها  و 

برتری   ، نشان دادند   (6-5،  2019)  ا و همکارانآراگوا پینشود.  نادرست داوری می  های گیری تصمیم

ریزی، تنظیم هیجانی،  های تعهد، برنامهواسطه سه بعد اصلی آمادگی فردی )با مقولهعملکرد داوران به
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ارتباطات مؤثر، دانش  سازی و رهبری(، آمادگی بازی )با مقولهتمایل به یادگیری، آماده بارۀ  درهای 

انعطاف  ارزیابی عملکرد تیم( و مدیریت بازی )با  بازی و تاکتیک، خونسردی در زمان فشار،  پذیری، 

پیشمقوله بازیهای  رهبری،  تجربه،  اقدامات،  میبینی  همچنین  خوانی( شکل  روش   هاآنگیرد؛  با 

اصلیگرافیکی تحلیل مؤلفه اثر مثبت د،  نشان دادند  1های  بر یکدیگر  عوامل  تنها متغیر  این  ارند و 

کردند،  ( نیز بیان  380،  2019کاراکام و ادیگوزال )سازی فردی اثر منفی دارد.  پذیری بر آمادهانعطاف

تضعیف حرفه داوری، تبعات  های  مقولهشود.  میمنجر  ها  عملکرد آن  بهبودتعداد قضاوت زیاد داوران به  

از  فنی، تبعات روان اقتصادی  پیامدهای بروز  شناختی، رفتارهای نابهنجار، تبعات نگرشی و خسارت 

 شناسایی شد. بحران داوری بود که در بخش کیفی 

های تبعات فنی و تضعیف حرفه داوری  مؤلفهدر تحلیل روابط علّت و معلولی پیامدهای بحران داوری،  

نیازمند  عبارتی نقش محرک دارند و  اشته و بهکه بیشترین اثر را بر سایر عوامل داند  گروه علّی  وجز

بیشتر هستند روانمؤلفه  .توجه  تبعات  و خسارت های  نگرشی  تبعات  نابهنجار،  رفتارهای  شناختی، 

که تضعیف جایگاه و شرایط   هستندها  و متأثر از سایر مؤلفه  اندگروه معلول قرار گرفته  واقتصادی جز

ها و خسارات مالی خواهد  رفتاریفنی تیم و حرفه داوری موجب بروز عواقب منفی روانی، نگرشی، کج 

عملکرد سازمان    ،سندرم پیروزی،  کردند طی مطالعات خود بیان  (  131،  2021ممو و اوالسیو )شد.  

ها،  دن مسئوالن مسابقات از سوی تیمفشار قراردازیر  ها موجب  سازماندهی مناسب در تیمنبود  لیگ و  

پژوهش خود در   ( 136،  2013)  2شود. اوگو و اونیشیحمله بازیکنان به داوران و خشونت هواداران می

شود و داوری مغرضانه    هیجریفوتبال ن  شرفتیپ مانع  تواند  یم  یباز  نمسئوال  نداشتنانصاف  ،نشان دادند 

به   ( در پژوهش خود818، 2019) 3دارد. همچنین شولز و وسپالکبا حاالت افسرده بازیکنان ارتباط  

 که نحوه قضاوت داوران بر بروز پرخاشگری و خشونت تماشاگران مؤثر است.  این نتیجه دست یافتند

داوران باتجربه و سالم  هرچقدر تمایل    گفت،توان  روابط علّی پیامدهای بحران داوری می  تحلیل  برای

گیری کنند و  از حرفه داوری کناره  ، شوند  ی شغل  رفتگیلیتحلدچار  د،  بمسابقات کاهش یا   به قضاوت

های ناصحیح محروم شوند،  قضاوت  ۀتجربه واگذار کنند، بازیکنان کلیدی درنتیجمیدان را به داوران بی

تر نییپا   هایگیلبه  تر تنزل یابد یاپایینرتبه تیم به  شایستگی رغمبه  کاهش یابد و  هارقابت تیفیک

کند،   مالی و    گذارانهیسرماسقوط  سرمایه  حامیان  و  حضور  برای  اشتیاق  و  نخواهند تمایل  گذاری 

روز    ی درآمدهاتبع آن  و بهیابد  میکاهش    ها ومیدر استادبه حضور  هواداران  تمایل    ؛ درنتیجهداشت

 
1. CatPCA 

2. Ugwu & Onyishi 

3. Cholz & Vespalec 
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تضعیف   کار و تالش لتیفضشوند، ورشکستگی میها متضرر و دچار حذف خواهد شد، باشگاه مسابقه

بهشود  می آن  و  یافتراخالقیغ  یرفتارهاجای  رواج خواهد  به   ؛ همچنینی  نارضایتی  هواداران  دلیل 

سازی کنند، زمینه برای حاشیهدهند و نظم و انضباط شهر را مختل میآمیز بروز میرفتارهای خشونت

ها  ی آناسترس و فشار روانشوند،  می  یسرخوردگ  دچار   ان یو مرب  کنانیبازشود،  ای فراهم میرسانه

  های بسیار معدودی پژوهش در    استگفتنی  یابد.  ی کاهش میاحساس نشاط عمومو  یافته  افزایش  

جنبه   نیاز اپژوهش    اتیمطالعه به ادب  ن یا  و  بررسی شده استروابط علّی پیامدهای بحران داوری  

 . کند میکمک 

منظور پیشگیری و مقابله با بحران داوری و کاهش پیامدهای منفی ناشی از  به ش،پژوه براساس نتایج  

شده و اثرگذار  های شناساییگیرنده الزم است ابتدا مؤلفههای فوتبالی تصمیمآن، مسئوالن و سازمان

 :قرار دهنددر دستور کار    این امور را  شودبه مسئوالن پیشنهاد می  بنابراینرا در مرکز توجه قرار دهند؛  

لمللی،  اهای پیشرفته بینشرکت مدیران و داوران در دوره  ،مدیران  صالحیت  ارزیابی  مقیاس  تدوین

ی  جای روابط در انتخاب و جذب نیروهاجایگزینی ضوابط به  ،صورت مداومسمینارها و فوتور فیفا به

 کردن فراهم  ، مسابقات  فصل  شروع  از  پیش   داوران  ورودی  و   اولیه  هایارزیابی   در  گیریسخت  ، مدیریتی

 های)حذف تنش  یدر حوزه داور  ی وحدت فرمانده   جادیا  ،داوران  ارتقای  شرایط  و  افزاییدانش  امکان

 داوری   پیشرفته  هایفناوری  از  گیریبهره  امکانات  کردنفراهم  ،(یو دپارتمان داور   یداور  تهیکم  نیب

های  تقویت کمیته داوری و داشتن حراست و ممیزی  ،داوران  از  حمایتی  مقررات  تدوین  ، (VAR  مثل)

گیری بهره  ،التیقضاوت و تحص  تیفیمانند ک  یی ارها یشدن دستمزد داوران براساس معیچندنرخ  ،قوی

های آموزشی فنی برای مربیان  برگزاری دوره  ،افزارهای نوین آموزشی مربیگری و داوریاز فناوری و نرم

ضمانت    جادیا  ن،داورا  عامدانه  و  محرز  اشتباهات  با  قاطعانه کمیته انضباطیجدی و    برخورد  ،و داوران

.  با متخلفان  یانضباط  تهیکم  یو قاطعانه قهر  کسانیبرخورد    و  شدهصادر  یاحکام انضباط  یبرا  ییاجرا

پیشنهاد    ینده آ  پژوهشگرانهای اثرگذار را ندارد، به  بندی مقولهازآنجاکه تکنیک دیمتل قابلیت رتبه

راهکارهای مدیریت بحران   کنند و همچنین پژوهشگرانبندی  شده را رتبههای شناساییشود مقولهمی

 . کنند شناسایی و تحلیلداوری را 

 

   و قدردانی   تشکر
در این پژوهش  شوندگان  مصاحبه   همۀاری را از  د که مراتب تقدیر و سپاسگزدانبر خود الزم می  محقق

 . کند اعالم 
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