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چکیده
شد هاي نوآوري در صنعت فوتبال در حوزة داوري اجرا این تحقیق با هدف شناسایی و بررسی زمینه:هدف

تحوالت، تغییرات . در حوزة داوري فوتبال براي اجراي بهینۀ مسابقات شناسایی شدهاي تکنولوژیکو نوآوري
هایی که در صنعت فوتبال صورت گرفته، بر ضرورت و اهمیت انجام این تحقیق افزوده يتکنولوژي و نوآور

.است
کمی - این تحقیق از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردي و از لحاظ روش، تحقیق کیفی:شناسیروش

ناظران داوري المللی و داوران ملّی و بینداوران و کمکنود نفر از آماري این پژوهش ۀجامع. است) آمیخته(
ها شامل نخبگان داوري فوتبال گیري به صورت هدفمند و قضاوتی بود و نمونههروش نمون. فوتبال بودند

.)نفر73(بودند
هاي جدید را در امر قضاوت هاي تحقیق نشان داد نخبگان داوري فوتبال، استفاده از فناوريیافته:هایافته

گیري از تکنولوژي جدید، استانداردهاي داوري افزایش یابد و بهرهکنند و مایل هستند با مهم قلمداد می
.داوري شودۀتوسعموجب بهبود و

.گذاشتخواهد داوران مستقیمی بر عملکردثیر مستقیم و غیرهاي نو تأکارگیري فناوريبه: گیرينتیجه
.، داوري فوتبالآوري تکنولوژیکنوآوري، صنعت فوتبال، نو:کلیديهايهواژ
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مهمقد
هاي گروهی در ترین ورزششک یکی از پرطرفدارترین و محبوبفوتبال ورزش جذابی است و بی

در رشد و پیشرفت آن تأثیر بسزایی نیز 1و فدراسیون جهانی فوتبال، فیفاشودمحسوب میجهان 
تواندمیقدر پیش رفته است که فوتبال آنحال حاضردر) 1389:6زاده، حقیقی(داشته است

در . شودو از آن به عنوان صنعت یاد میهداجتماعی و اقتصادي جهان را تغییر دشرایط سیاسی،
و در کنار آن باعث اجرا کردهگسترش فوتبال برايزیادي را نۀفیفا اقدامات نوآورا،چند سال اخیر

تحوالت و تغییرات تکنولوژي .شده استفوتبال نیز صنعتۀهاي کارآفرینانه در عرصرشد فعالیت
است که شدهباعث آنخصوص در فوتبال با طبیعت خاص هاي مختلف ورزشی بهدر زمینه

افزایش تغییرات . همراه کنندهاي ورزشی تماشاگران بخواهند تا خود را در بخشی از فعالیت
خیال داشت و محصوالتی که در گذشته درهاي نوآورانه در آینده ادامه خواهدورياتکنولوژي و فن

در حال حاضر بحث .شوندثابت و تأثیرگذار محسوب میةشدند در حال حاضر یک پدیدتصور می
اي را به خود اختصاص داده و کنندهها جایگاه ویژه و تعیینداوري فوتبال همانند سایر بخش

با عنایت به . استبرداشته شدهآن هاي بسیار ارزشمندي در جهت رشد و ارتقاي سطح کیفی گام
هاي ورزشی را تحت تأثیر قرار طور مداوم فعالیتهاي مختلف ورزشی بهها در زمینهاینکه نوآوري

زیرا در حال حاضر تکنولوژي ،کنددهد، نقش داوران هر روز بیشتر از روز قبل اهمیت پیدا میمی
اي است و سرآغازي براي ورود به هاي حرفهمورد انتظار تماشاگران و طرفداران ورزش2پیشرفته

به دلیل اشتباهاتی ،آفریقاي جنوبیدر کشور2010بعد از جام جهانی . استاي ورزش کامالً حرفه
تـا حدودي هم این اشتباهات و مرتکب شدندها در سطوح باالي جهانی در برخی از بازيداوران که 

و موجب شد تا فدراسیون مدالمللی به وجود آهاي زیادي در مجامع بینساز شد، بحثسرنوشت
بهبود ، برايگیري از تکنولوژيهاي نوآورانه و بهرهجهانی فوتبال در استفاده از فناوري

رئیس فدراسیون جهانی ، 3بالتر. استانداردهاي داوري در سطوح باال نظرات جدیدي ارائه دهد
منطقی بی«:گفتها عوض کرد و ر خط دروازهاستفاده از تکنولوژي دنظر خود را در مورد،فوتبال

که تصمیم ترین اصلدر فوتبال بررسی نکرد و مهمرا4بچشم عقامانندهاییسیستماست که 
هاي نوآورانه در خط در مورد آن در مجمع عمومی ساالنه بحث کنیم استفاده از فناوريداریم
سی (» بود سطوح باالي داوري ارائه کنیممایل هستیم که مدل جدیدي را در مورد به. هاستدروازه

).2010ان ان، 

1. Federation international football association
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3. Sepp Blatter, Fifa president
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هاي مورد خصوص در صحنههاي مهم بهگیريتواند در تصمیمهاي نوآورانه میتأثیر فناوري
له از این نظر سئاین م.کندزیاديافزایش جذابیت فوتبال به داوران کمک برايتردید و همچنین 

زیرا ،ل موضوعی است که بستگی به اشتباهات داوران دارداهمیت دارد که کنترل و قضاوت در فوتبا
هاي ایجاد سیستم. گیري کنندها فاقد وسایل کمکی هستند که اجازه دهد تا با دقت تصمیمآن

کننده در برگزاري و کنترل مسابقات فوتبال این فرکانس فرستنده و دریافتکاروسازالکترونیکی و 
این تحقیق از این ). 2005، 1گنزالز(سرعت تصمیم دقیق بگیرند بهدهد تا اجازه را به داوران می

افزایش جذابیت فوتبال شناسایی برايهاي جدید را جهت اهمیت دارد که استفاده از فناوري
داوران براي اتخاذ تصمیمات دقیق مورد ها را بر عملکرد داوران و کمکو تأثیر این فناوريکندمی

.دهدبررسی قرار می
، 3وبستر(استخراج شده است » چیز جدیدۀارائ«به معنی » Innovate«از کلمه التین2رينوآو
از نوآوري ارائه شده ین تعاریف زیاد و در عین حال متفاوتاقدر بین دانشمندان و محقّ). 1993
و نوآوري ا.اولین کسی بود که نوآوري را در قالب مفهوم علمی مطرح کرد) 1928(4شومپیتر. است

هاي مختلف یک نظام یا به عبارتی یک تابع تولید یک ترکیب جدید از عوامل تولید و شکلۀارائرا 
.داندجدید می

داوري .استثر ؤفوتبال مۀتوسععنوان یکی از ارکان اصلی فوتبال در رشد وه داوري فوتبال ب
ارت دیگر یکی از ارکان عبهب،فوتبال به خود اختصاص داده استاي را درکنندهجایگاه ویژه و تعیین

نقش داوري در صنعت و اقتصاد فوتبال بسیار . داوري استۀفوتبال، رشد و توسعۀرشد و توسع
اي یک تصمیم اشتباه ممکن است تأثیر بدي روي ویژه در فوتبال کامالً حرفهه ب،کننده استتعیین

پیش هایی که در زمین بازي بسیاري از خطا). 2007، 5انمکارو هکاستانگا(درآمد باشگاه بگذارد 
متعاقباً . ، مبهم است و هیچ راهی براي تشخیص صحیح و یا غلط بودن آن وجود نداردآیدمی

بینند و همیشه هاي خطا میتماشاگران نیز مانند داوران تصمیمات متفاوتی را در موقعیت
وارد فوتبال نمود تا هاي جدیدي را بدین منظور باید فناوري. نیستندشده یکسان تصمیمات گرفته

).2010، 6گیسنرو کواکوبکه (قوانین بازي دچار لغرش نشود 
ةمن معتقدم که با پدید: المللی گفتبورد بین2011دهم می ۀرئیس فیفا در جلس،بالتر

هاي تماشاگران ارزش قائل درخواسترايبه ویژه ب،نوآوري، جذابیت فوتبال را حفظ خواهیم کرد
. بحث و گفتگو خواهیم کرد2014در آینده در مورد نوآوري در جام جهانی روناز ای. خواهیم شد

1. Gonzalez
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3. Webster’s third new international dictionary
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دارد، سرعت باالي بازي ویآخرین جامی است که سیستم داوري این چنین2010جام جهانی 
شود که به دنبال حرکت توپ و همچنین باال بودن سن داوران نسبت به بازیکنان موجب می

عدالتی آشکار بنابراین براي خالص شدن از بی). سایت فیفا(باشیم هایی براي کمک به داورانروش
راهاي نومستقیم به استفاده از فناوريغیردسترسی مستقیم و یا امکانضروري است که به داوران

هاي فناورانه بهره گیرندگیري صحیح از این نوآوريتصمیمبرايهاي مبهم بدهیم تا در صحنه
تواند به داوران در وسایل و سیستم الکترونیکی میزمینۀوري و ابداع در نوآ). 2010، 1کالینز(

داوران، محیط زمین بازي و مانند طراحی در سوت داوران، پرچم کمککند،زیاديفوتبال کمک 
تواند در زمین بازي به این سیستم می). 2005گنزالز، (بخشد عملکرد داوران را بهبود میکه توپ 

رایانۀها که از پیرامون زمین بازي به اطی به همراه داوران باشد و با انتقال دادهارتبلۀعنوان وسی
د تا در مدیریت نها پردازش شوند و سپس در اختیار داوران قرار گیرشود دادهمرکزي ارسال می

برداري قرار گیرد و هاي مختلف مورد بهرهدر بازيگرفته شدهبازي و اطمینان از تصمیمات 
کننداطمینان بیشتري کسب داوران دگان در بازي و تماشاگران نسبت به تصمیمات کننشرکت

سرعت دهد تا بتوانند بهها به داوران اجازه میها و دستگاهنوآوري در این سیستم). 1998، 2گارسیا(
گیري بازي را متوقف کنند تا به شکل بازپخش تصمیم دقیق بگیرند نه اینکه داوران براي تصمیم

ها که فوراً از طریق سادگی از طریق ارسال عالمتداوران به. ویی صحنه را دوباره مشاهده کنندویدئ
گنزالز، (آمده و مبهم قضاوت خواهند کرد هاي پیشصحنهدر موردشود سوت و پرچم ایجاد می

بیشترشود و نهایی تأثیرگذار میۀدر نتیج،درستی اجرا شودوقتی که تصمیمات به). 2005
این . کندگیرند، کاهش پیدا میمورد سرزنش قرار میهاآندلیلي انسانی که داوران به هاخطا

فوتبال قوانینکامل بازي و اجراي ةادارمسئله به خصوص در ورزش فوتبال بسیار اهمیت دارد، زیرا 
با چشمان طبیعی کمی غیرممکن به مثل عبور توپ از خط دروازه حساسیهاي به ویژه در صحنه

با هدف شناسایی و حاضر تحقیق رواز این).2006، 4باتن و همکاران؛ 2004، 3مارواندا(رسد ظر مین
هاي تکنولوژیکی در هاي نوآوري در صنعت فوتبال در حوزة داوري اجرا و نوآوريو بررسی زمینه

.انجام شدحوزة داوري فوتبال براي اجراي بهینۀ مسابقات 

پژوهششناسیروش
کمی -نظر ماهیت از نوع تحقیقات کاربردي است و از لحاظ روش، تحقیق کیفیاین تحقیق از

اي و هاي کتابخانهآوري اطالعات از روشبراي اجراي تحقیق و جمع. شودمحسوب می) آمیخته(

1. Collins
2. Garcia
3. Maruenda
4. Button et al
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داوران ملّی و جامعۀ آماري پژوهش به سه گروه داوران و کمک. میدانی استفاده شده است
ها در سطح لیگ برتر تمامی افراد گروه. شوندظران داوري فوتبال تقسیم میالمللی فوتبال و نابین

که مطابق با آخرین آمار اندکشور زیر نظر فدراسیون فوتبال جمهوري اسالمی ایران در حال فعالیت
.دهندکمیتۀ داوران فدراسیون فوتبال یک جامعۀ آماري نود نفره را تشکیل می

بر دانش استخراج شده از مطالعات پیشین، نتیجۀ نهایی از در بخش کیفی تحقیق با تکیه 
در بخش کمی از . گیري به صورت غیراحتمالی و هدفمند بودطریق مصاحبه حاصل شد و نمونه

داوران سؤال بسته، تعداد نود پرسشنامه بین داوران و کمک30ابزار پرسشنامۀ محقق ساخته داراي 
) اساس دریافت اطالعات از کمیتۀ داورانبر(واقع ر فوتبال که درالمللی و ناظران لیگ برتملی و بین
در مقیاس پنج ارزشی پرسشنامه 73گیرد، توزیع شد که در نهایت آماري را در بر میۀکل جامع

براي تعیین پایایی . آوري گردیدشده تکمیل و جمعبراساس چارچوب زمانی مشخص1لیکرت
ضریب آلفاي کرونباخ محاسبه شده از . باخ استفاده شدضریب آلفاي کرونپرسشنامه از محاسبۀ

زاهاتجزیه و تحلیل دادهبراي .به دست آمد80/0براي پرسشنامه SPSSافزار طریق نرم
در بخش . استفاده شد≥05/0pداري مستقل در سطح معنیtاي و یک نمونهtهاي آماري آزمون
:بندي شدن، به صورت زیر جمعخبرگابامصاحبه اصلی از طریق السؤچهار کیفی 

را در توسعۀ داوري فوتبال تا چه اندازه مفید ) نوآوري(هاي نوآورانه ایجاد ایده(سؤال اول، 
هاي الکترونیکی براي نوآوري در داوري آیا بررسی تجهیزات فنی و سیستم(سؤال دوم، ،)بینید؟می

هاي ي تکنولوژي روي خط دروازه، صحنهایجاد نوآور(سؤال سوم، ،)رسد؟فوتبال ضروري به نظر می
و) ؟رسدآفساید و تشخیص خطاهاي مبهم تا چه اندازه در حوزة داوري فوتبال مفید به نظر می

داوري در گسترش صنعت فوتبال داراي اهمیت ةنظر شما ایجاد نوآوري در حوزبه (سؤال چهارم، 
.)خواهد بود؟

هاي پژوهشیافته
تفاوتهادادهعیتوز،1جدولدراسمیرنوف-کولموگروفآزموني داریمعنسطحبهتوجهبا

هاي پارامتریک جهت تجزیه و تحلیل اطالعات از آزموننیبنابرا. نداشتنرمالعیتوزباي دارمعنی
.استفاده شد

اما در این تحقیق به این . شودمعادل با حد متوسط هر سؤال در نظر گرفته می» سه«یف پنج سطحی عدد در ط. 1
خواهیم حد مطلوب را مورد بررسی قرار دهیم و نه حد متوسط را، به جاي عدد سه، عدد چهار را که حد دلیل که می

به این صورت که تعداد سؤاالت هر یک از این ابعاد . مطلوب از نظر داوران و ناظران داوري است، مورد نظر قرار دادیم
.در عدد چهار ضرب گردید تا حد متوسط نمره براي آن بعد به دست آید
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در عرصۀ داوري فوتبالهاي نوآورانهرشناسایی خلق ایدهیمتغبودننرمالبررسی. 1جدول 
p-valueاسمیرنوف- کولموگروفZانحراف معیارمیانگینتعدادمتغیر

هاي شناسایی زمینه
داوري ۀنوآوري در عرص
فوتبال

7319/9832/22642/0805/0

داوري ۀهاي نوآوري در عرصمتغیر شناسایی زمینهمیانگین نمرة پاسخگویان دربر اساس نتایج
دیگر،به عبارت . داري باالتر استبه شکل معنی) 120عدد (این مؤلفه فوتبال از نمرة حد مطلوب

.)2جدول (دهندپاسخگویان اهمیتی باالتر از حد مطلوب به این متغیر می

هاي نوآوري در عرصۀ داوري فوتبالاي براي بررسی متغیر شناسایی زمینهتک نمونهآزمون تینتایج .2جدول 

تعدادمتغیر
حد مطلوب

تعداد سؤاالت (
)4ضرب در 

انحراف میانگین
tمقدار استاندارد

درجۀ 
p-valueآزادي

شناسایی 
هاي زمینه

نوآوري در عرصۀ 
داوري فوتبال

7312019/9832/22347/8 -72001/0

با توجه » هاي نوآوري در عرصۀ داوري فوتبالشناسایی زمینه«در بررسی میزان میانگین متغیر 
هاي شناسایی زمینه«تواند از پرسشنامه براي متغیر که میايبه مقادیر حداقل و حداکثر، نمره

با توجه به . گیردکسب شود، در محدودة میانگین باال قرار می» نوآوري در عرصۀ داوري فوتبال
93تا 73پایین، 73تا 53بسیار پایین، 53تا 33اي لیکرت که میانگین نمرة طیف پنج گزینه

توان گفت میزان اهمیت در حالت کلی می. ستبسیار باال135تا 114باال و 114تا 93متوسط، 
هاي نوآوري در عرصۀ داوري شناسایی زمینه«فناوري از دیدگاه داوران و ناظران براي متغیر 

).1نمودار (در حد باالیی قرار دارد » فوتبال
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ي نوآوري در عرصۀ داوري فوتبالهاتوزیع فراوانی مربوط به متغیر شناسایی زمینه.1نمودار

شود، یعنی میانگین نظر ناظر و داور فرض صفر رد می3در جدول p-valueبا توجه به مقدار 
هاي نوآورانه در بنابراین بین وضعیت داوري و ایده. هاي نوآورانه در یک سطح نیستنسبت به ایده

ها نتیجه گرفته با توجه به میزان میانگینبه عبارت دیگر،. داري وجود داردامر داوري تفاوت معنی
.هاي نوآورانه در امر داوري دارندشود ناظران تمایل بیشتري براي ایدهمی

نوآورانهيهادهیو ايداورتیوضعسهیمقادر مستقلtآزمون نتایج . 3جدول

tp-valueآماره انحراف معیارمیانگینتعدادمتغیر

3073/10124/17ناظر
791/4031/0

5338/9735/24داور

در بخش کیفی تحقیق بعد از مطرح کردن سؤاالت مصاحبه، نظرات خبرگان، به صورت زیر 
:بندي شدجمع

را در توسعۀ داوري فوتبال تا چه اندازه ) نوآوري(هاي نوآورانه ایجاد ایده(در جواب سؤال اول، 
هاي نوآورانه خصوصاً در امر یرگذاري مثبت خلق ایدهنظران به اجماع به تأث، صاحب)بینید؟مفید می
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آموزش و بهینه کردن عملکرد داوران اعتقاد داشتند و به شرط عدم کاهش سرعت بازي و دست و 
هاي مختلف شناسایی زمینه. پاگیر نبودن، آن را براي توسعۀ داوري فوتبال مفید ارزیابی کردند

واند در اجراي صحیح قوانین بازي به داوران کمک زیادي تهاي متفاوت آن مینوآوري و تحلیل راه
.کند

هاي الکترونیکی براي نوآوري در آیا بررسی تجهیزات فنی و سیستم(در جواب سؤال دوم، 
در حالی که استفاده از . ، نظرات به صورتی متفاوتی ارائه شد)رسد؟داوري فوتبال ضروري به نظر می

تواند در رشد داوري فوتبال تأثیر مثبتی بگذارد، به نیکی میهاي الکتروتجهیزات فنی و سیستم
طور ناخودآگاه تواند تأثیري منفی در قضاوت داور داشته باشد و تمرکز داوران را بههمان نسبت می
طور کلی، بر نقش تکنولوژي به. ها را وابسته به دریافت اطالعات تکنولوژیکی کنداز بین ببرد و آن

که شناسایی و تحلیل دقیق منابع ی و ارتباط میان داوران تأکید شده استدر افزایش هماهنگ
.تري را به دنبال داشته باشدتر و هماهنگنقصتواند تصمیمات بیمیفنّاورانه

هاي آفساید و تشخیص ایجاد نوآوري تکنولوژي روي خط دروازه، صحنه(در جواب سؤال سوم، 
، به صورت شرطی به )رسد؟وري فوتبال مفید به نظر میخطاهاي مبهم تا چه اندازه در حوزة دا

بیان شد که در صورت عدم . تأثیرگذاري مثبت این تکنولوژي در حوزة داوري نظر داده شد
تأثیرگذاري منفی در قدرت و قضاوت داور و توانایی فیفا در گسترش همگانی این تکنولوژي 

هاي نوآوري تکنولوژیکی و بررسی اهداف زمینهتجزیه و تحلیل . تواند تأثیر مثبتی داشته باشدمی
شود کاهش تواند آثار منفی اقتصادي را که در نتیجۀ اخذ تصمیمات غلط داور ایجاد میفنی آن می

.دهد و موجب بهبود در امر داوري شود
به نظر شما ایجاد نوآوري در حوزه داوري در گسترش صنعت فوتبال (در جواب سؤال چهارم، 

، همگی به وجود تأثیرگذاري مثبت نوآوري عقیده داشتند، ولی تعدادي )خواهد بود؟داراي اهمیت
با توجه به اینکه . نظران نیز دربارة آیندة این رابطه و چگونگی آن، نظرات متفاوتی داشتنداز صاحب

تواندهاي نوآور و قابل اجرا در داوري میصنعت فوتبال در حال تغییر و رشد است، شناسایی ایده
.در توسعۀ صنعت فوتبال اثر مستقیمی بگذارد

هاي نوآوري در عرصۀ داوري فوتبال کدام زمینه(اصلی پژوهشدر راستاي سؤال و در مجموع 
هاي نوآورانه به تأیید خبرگان با توجه به نتایج تحقیق، نوآوري تکنولوژیکی و خلق ایده) است؟

بین نوآوري در حوزة داوري فوتبال و عملکرد داوري رسیده است و به این نتیجه دست یافتیم که 
هاي زیر در هاي نظري و پیمایشی، نوآوريبا توجه به یافته. داري وجود داردداوران رابطۀ معنی

ها در حوزة داوري فوتبال عرصۀ داوري فوتبال شناسایی شده و دیدگاه موافق نسبت به ورود نوآوري
نوآوري تکنولوژیکی بر روي خط دروازه - 1: شودره میها اشاوجود داشته است که در زیر به آن

نوآوري در جهت هماهنگی و ارتباط داوران با - 2،هابراي تشخیص عبور توپ از خط دروازه
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در پیرامون زمین بازي براي تنظیم فاصلۀ نوآوري تکنولوژیک-3، داوران براي عملکرد بهترکمک
نولوژیکی براي تشخیص موقعیت آفساید در پیرامون نوآوري تک-4، متر براي دیوار دفاعی15/9

نوآوري -6،ترها براي اعالم تصمیم دقیقنوآوري در ساعت مچی داوران براي انتقال داده- 5،زمین
نوآوري بر روي پرچم - 7، بر روي توپ بازي براي تشخیص عبور توپ از خطوط طولی و عرضی

.ترداور در اعالم تصمیم صحیحکمک

گیريتیجهبحث و ن
طور کلی دیدگاه موافقی نسبت به استفاده از فناوري جدید در دست آمده، بهبا توجه به نتایج به

کارگیري و هها نشان دهندة وجود روحیۀ مساعد در بزمینۀ داوري وجود دارد که این یافته
اي که در فوتبال حرفه.برداري از این مهم است و ابراز رضایت داوران و ناظران را به دنبال داردبهره

هاي تکنیکی، تاکتیکی و قواي جسمانی هستیم، عالوه بر بازیکنان، هر روز شاهد نوآوري در بخش
در بازي فوتبال قضاوت نقش بسیار مهمی در کیفیت . داوران نیز باید عملکرد باالیی داشته باشند

هاي نو در جهت د از فناوريرسد براي کاهش اشتباهات داوران بایکند به نظر میبازي ایفا می
یک مؤلفۀ مورد انتظار است که باید در باالترین استفاده نمود و نوآوري تکنولوژیکها کمک به آن

در سطوح باالي ورزش وسیله نوآوري تکنولوژیکها بهسطوح ورزش به کار گرفته شود زیرا فرصت
.شودنمایان می

از فناوري جدید براي داوران و کمک داوران اهمیت از دیدگاه داوران و ناظران داوري استفاده 
ها مهم ویژه براي آندانند، بهها نقش نوآوري تکنولوژیکی را در آینده بسیار ارزشمند میآن. دارد

داوران، امکان دسترسی مستقیم و یا غیرمستقیم در استفاده از رسد که به داوران و کمکنظر میبه
قانون استفاده از . هاي مبهم را قضاوت کنندد تا بتوانند صحنههاي نوآورانه داده شوفناوري

تکنولوژي صرفاً به این هدف نیست که داوران در تمامی تصمیمات از این تکنولوژي بهره گیرند، 
سازي و اجراي ها شک و تردید وجود دارد براي شفافوان در بعضی از تصمیمات که در آنتبلکه می

ش فراهم است تا جایی که شرایطاي بایدبنابراین داوري حرفه. دعدالت از آن استفاده نمو
رسیده است که براي ایجاد هیجان در زمان آن فرا اکنون. اي را افزایش دهداستانداردهاي حرفه

تماشاگران و طرفداران از این فناوري در صنعت فوتبال و در امر داوري استفاده شود و فرصتی است 
.یجاد شودفوتبال اکه یک شاخۀ جدید براي 

شناختی، نتایج به دست آمده حاکی از آن است که بین دیدگاه داوران و هاي جمعیتدر آزمون
داري وجود دارد، بدین معنا که هاي نوآورانه تفاوت معنیناظران داوري در زمینۀ استفاده از فناوري

همچنین در سنوات . ارندهاي جدید تأکید بیشتري دناظران داوري نسبت به استفاده از فناوري
خدمتی مختلف، افراد با ده تا بیست سال سنوات خدمتی بیشترین تمایل را در استفاده از فناوري 
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با توجه به نتایج پژوهش پیشنهادهاي زیر ارائه .دارند و البته ناظران داوري در رتبۀ دوم قرار دارند
:شودمی
د نوآوري در عرصۀ داوري فوتبال، پیشنهاد با توجه به تمایل داوران و ناظران نسبت به ورو-1

.هاي تکنولوژیکی فراهم شودها براي ورود نوآوريشود جهت بهبود عملکرد داوران زیرساختمی
هاي فناورانه و بررسی هاي ورود نوآوريفناوري در زمینهۀهاي آشنایی و توسعبرگزاري دوره-2

.مجدد آن
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Abstract
Objective: The purpose of the present study was to identify innovation
potentials in football refereeing. Because of the technological changes and
innovations that have been created in the football industry, it seemed important
and essential to do this study.
Methodology: This study was an applied one; quantitative in its purpose and
qualitative in its method. The statistical population were national and
international referees, assistant referees, and referee assessors. The method of
sampling was purposive and judgmental. The statistical samples were elite
football referees.
Results: The results of this study indicated that elite referees, assistant referees
and assessors agreed with the use of new technological innovations in the game.
It demonstrated that using new technologies affected directly and indirectly on
the referees’ performance, too.
Conclusion: The use of these technologies will affect the referee performance
directly and indirectly.
Keywords: Innovation, Football industry, Technological innovation, Football
refereeing.
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