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Background and Objectives: Research on the growing trend of using technology in the sports
industry shows that the establishment of various sports technologies as a multifaceted tool
has been able to minimize the challenges in organizing sports competitions by developing
perceptual skills and reducing incorrect and non-efficient decisions. The use of Hawk-Eye
technology, the technology of detecting the point of contact of the ball with the court in the
sports such as golf and rugby and the assistance video referee in volleyball, tennis and football
are the latest applied technologies in the field of refereeing. On the one hand, the growth of
this phenomenon is rooted in the limitation of human capabilities and on the other hand, it
reflects the ability to determine and predict the stopping point for technology to play a role
in performing complex and sensitive tasks. Therefore, one of the most important topics of
technological influence is related to the category of refereeing in sports events. The ambiguity
of many mistakes and lack of ways to identify them correctly and the confusion of the referees
in making the right decision, have always been the headlines of the sports media. Despite
considerable human resistance, ball and athletes' control and tracking technologies have
been widely used in world volleyball competitions during offensive and defensive use through
the use of high-tech cameras and Hawk-Eye System. Therefore, the purpose of this study was
to investigate the impact of event-based sports technologies on the training and career
development of referees in the Iran Volleyball Super League.
Methods: The present study was descriptive research and was conducted adopting mixed
exploratory method. In the qualitative phase, 10 international referees were present in semiorganized interviews by judgmental sampling method. Due to the limitations of the
coronavirus outbreak, this phase of the research was conducted in the form of a telephone
interview and the creation of a research group in a social media to achieve theoretical
saturation. In the quantitative phase of the research, 130 official referees of the Volleyball
Federation were selected through purposive sampling as the statistical sample of the
research. The research instrument was a researcher-made questionnaire extracted from the
qualitative phase of the research including the variables of judgment quality, opportunity for
growth and promotion, teaching and learning, judgment security and media coverage. The
internal reliability of the scale was confirmed by Cronbach's alpha method (α≥0.78). In order
to analyze the data, after ensuring the good of fit research index based on triple indicators
(structural fit, measurement fit and overall research pattern fit), PLS-3 software and SPSS
software were used (P≤0.05).
Findings: Examining the triple indicators of convergent validity verified the overall validity of
the research model; the values of the indicators confirmed the optimal power of the obvious
constructs in predicting the final constructs of the research (job efficiency). The results
showed a direct and significant effect of technology on five dimensions of referee’s job
performance. Also, the results of model path analysis showed that the teaching and learning
(LF=0.67, t=11.59, P≤0.05) and judgment quality (LF=0.65, t=8.47, P≤0.05) had the greatest
impact on sports technology
Conclusion: Restrictions on presence in all scenes as well as inappropriate viewing angles are
the sources of many wrong decisions. Despite numerous pauses and video check requests by
coaches, it is frequently used as a strategy to interrupt and review their tactical goals, but
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because of the undeniable consequences of technology in training dimension and error-free
judging, 93% of the referees had a pro-technology approach in competitions. Therefore, the
managers of the referee committee of the Volleyball Federation can provide the conditions
for the growth and presence of more Iranian referees in international tournaments by
establishing technologies related to competitions, in addition to reducing refereeing
mistakes.
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مقاله پژوهشی

تأثیر فناوریهای ورزشی رویداد محور بر ابعاد آموزش و ارتقاء شغلی داوران سوپر لیگ والیبال ایران
حمیدرضا قزلسفلو ،*1سیدحسین علوی2

 1گروه علوم ورزشی ،دانشکده علوم انسانی و علوم ورزشی ،دانشگاه گنبدکاووس ،گنبدکاووس ،ایران
 2گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشکده فنی و حرفهای ،دانشگاه فنی و حرفهای ،تهران ،ایران
چکیده
پیشیینه و اهدا ::بررسیی روند رو به رشید بکارگیری فناوری درصینتت ورزش مبین آن اسیت که اسیرارار فناوریهای
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مخرلف ورزشیی بهعنوان ابزاری چندجانبه توانسیره اسیت از یریت توسیته مهارت ادراکی و کاهص تمیمیمات اشیرباه و
ناکارآمد ،چالصهای موجود در سیازماندهی مسیاباات ورزشیی را به حداقر برسیاند اسیرفاده از فناوری پرندههای بدون
سیرنشیین ،فناوری تشیخی ناهه تماس تو با زمین در ورزش گلف و راگبی و کمک داور ویدئویی در والیبال ،تنی و
فوتبال جدیدترین فناوریهای کاربردی در حوزه داوری اسیت رشید این پدیده از یک سیو ریشه در مددودیت تواناییهای
انسیانی داشیره و از سیوی دیگر بازتاو توانمندی در تتیین و پیصبینی ناهه توقف برای ناصآفرینی تکنولوژی در ایفای
وظیایف پییییده و حسیییاس اسیییت لیذا یکی از مه ترین حوزههیای نفو فنیاوری مربوب بیه ماولیه داوری در روییدادهیای
ورزشیی اسیت مبه بودن بسییاری از طهاها و نبود هیچ راهی برای تشیخی صیدیح آن و سیردرگمی داوران در اتخا
تمیمی درسیت همیشیه تیرر اول رسیانههای ورزشیی را به طود اطرمیاا اسیت علیرغ وجود مااومتهای بیشیمار،
فنیاوریهیای کنررل و تتاییت تو و ورزشیییکیاران در زمیان اجرای حملیه و دفیاا از یریت بیهکیارگیری دوربینهیای فو
پیشیرفره و سییسیر دوربین چشی شیاهین بهیور گسیرردهای در مسیاباات جهانی والیبال مورد اسیرفاده قرار گرفره اسیت
لذا هدف از پژوهص حاضیر بررسیی تأثیر فناوریهای ورزشیی رویداد مدور بر ابتاد آموزش و ارتاای شیللی داوران سیوپر
لیگ والیبال کشور بود
روشها :تدایت حاضر از نوا تدایاات توصیفی است که به روش آمیخره اکرشافی عملیاتی شد در فاز کیفی تتداد 10
نفر از داوران بینالمللی به روش نمونهگیری قضاوتی در مماحبات نیمهسازمان یافره حضور داشرند با توجه به مددودیت-
های ناشی از شیوا کرونا ویروس ،این فاز از پژوهص بهصورت مماحبه تلفنی و ایجاد یک گروه پژوهص در شبکه مجازی
تا دسریابی به اشباا نظری انجام گرفت در فاز کمی پژوهص تتداد  130داور رسمی فدراسیون والیبال به روش نمونهگیری
هدفمند بهعنوان نمونه آماری پژوهص انرخاو شدند ابزار پژوهص پرسشنامه مدات ساطره مسرخرج از فاز کیفی پژوهص
مشرمر بر مرلیرهای کیفیت قضاوت ،فرصت رشد و ارتاا ،آموزش و یادگیری ،امنیت قضاوت و پوشص رسانهای بود که
پایایی درونی آن به روش آلفای کرونباخ تأیید شد ( )α≤0/78درنهایت بهمنظور تجزیه وتدلیر دادهها ،پ از ایمینان
از شاط برازش الگوی پژوهص بر مبنای شاط های سهگانه (برازش ساطراری ،برازش اندازهگیری و برازش کلی الگوی
پژوهص) نرم افزار  PLSو نرمافزار اسپیاساس اسرفاده شد()P≥ 0/05
یافتهها :بررسی شاط های سهگانه روایی همگرا ،روایی واگرا و روایی کلی الگوی پژوهص ،ماادیر شاط ها مؤید توان
مهلوو سازههای آشکار در پیصبینی سازه نهایی پژوهص (کارایی شللی) بود نرایج پژوهص حاکی از تأثیر مسرای و
متنادار فناوری بر ابتاد پنجگانه کارایی شللی داوران بود همینین نرایج تدلیر مسیر الگو نشان داد که سازه آموزش و
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یادگیری( )Lf=0/67، t=11/59 ،P≥0/05و سازه کیفیت قضاوت ( )Lf=0/65، t=8/47 ،P≥0/05بیشررین تأثیر را از
فناوری های ورزشی داشرند
نتیجهگیری :مددودیت حضور داوران در کلیه صدنهها و همینین زاویه دید نامناست منشأ بسیاری از تممیمات اشرباه
است علیرغ اینکه ایجاد توقف های مرتدد و درطواست کنررل ویدئو توسط مربیان به عنوان اسرراتژیای جهت ایجاد
وقفه و مرور اهداف تاکریکی طود بهیور مکرر مورد اسرفاده قرار میگیرد اما به دلیر پیامدهای غیرقابر انکار فناورها در
ابتاد آموزش و قضاوت عاری از اشرباه 93 ،درصد داوران دارای رویکرد موافت با کاربرد فناوری در مساباات بودند بنابراین
مدیران کمیره داوران فدراسیون والیبال میتوانند از یریت اسرارار فناوریهای مرتبط با مساباات عالوه بر کاهص
اش رباهات داوران ،شرایط رشد و حضور هرچه بیشرر داوران ایرانی را در تورنمنتهای بینالمللی فراه نمایند

مقدّمه

[ ]9و اسپایرز ( ،)Spitzکمک داور ویدئویی ()Video Assistance referee

در یک دهه اطیر ورود و توسته فزاینده فناوری در صنتت ورزش و
بهویژه صنتت رویداد رشد چشمگیری داشره و علیرغ مخالفتهای
عامالن انسانی ،توانسره است به حوزههای مرفاوتی از این صنتت
میلیاردی نفو کرده و کلیه بخصهای مرتبط با صنتت برگزاری رویداد
را مردول سازد[]1؛ بهندوی که دسراوردهای حاصر در بازیهای
یارانهای (هوش ممنوعی) و تجهیزات مرتبط با ورزشهای رقابری دو
حوزه پرترافیک در پیوند فناوری و ورزش قلمداد میشود[ ]2در همین
راسرا بررسی روند رو به رشد بکارگیری فناوریها در حوزه ورزش مبین
آن است که اسرارار فناوری و تکنولوژیهای مخرلف ورزشی بهعنوان
ابزاری چندجانبه توانسره است عالوه بر اینکه از یریت ارتاای توسته
مهارت حرفهای ،تاویت مهارت ادراکی و کاهص تممیمات اشرباه و
ناکارآمد ،چالصهای موجود در مدیریت و سازماندهی فتالیتهای
ورزشی را به حداقر برساند[ ،]3بلکه بهعنوان یک راهکار و اسرراتژی
مرمایزکننده در نمایص کیفیت ناص مربیان و روشهای تمرینی ایفای
ناص کند[ ]4بهبود کیفیت پخص تلویزیونی و از بین بردن تأطیر زمانی
در پخص مساباات[ ،]5دسریابی به یافرههای جدید علمی -ورزشی،
بهبود و توسته روشهای تمرینی و مربیگری ،پیشرفتهای حوزه
پزشکی -ورزشی و دسراوردهای جدید در تجزیهوتدلیر بیومکانیکی
مهارتهای ورزشکاران نخبه از جمله تدوالت شگفتآور در این زمینه
است[7و ]6رشد این پدیده از یک سو ریشه در مددودیت تواناییهای
انسانی داشره و از سوی دیگر بازتاو عدم ناتوانی در تتیین و پیصبینی
ناهه توقف برای ناصآفرینی تکنولوژی در ایفای وظایف پیییده و
حساس است[ ]7عبدالاادر و همکاران مترادند که توجه به ظرفیتهای
فناوری ،ویژگی دسررسپذیری ورزش را افزایص داده است یراحی
کفپوشها و چمنهای هوشمند با تکیه بر قابلیت نانو با هدف کاهص
آسیتهای وارده و همینین برنامههای هشداردهنده احرمال بروز
جراحت از یریت ثبت تلییرات هیجانی ورزشکاران ،نمونههای بارزی در
این زمینه هسرند[ ]8کنث و راچر با تاکید بر کارکردهای سیسر
ردیابی ورزشی  )sports tracking system ZXY( ZXYشامر قابلیت دقت
باال در تجزیه و تدلیر عملکرد ورزشکاران و امکان یراحی تمرینات
اطرماصی به همراه ارتاای توان رقابری موسسات تدایااتی ورزشی[،]8
نارندرا ،اسرفاده از فناوری پرندههای بدون سرنشین ( Drone
 )technologyو فناوری تشیخی نایهه تماس در ورزش گلف و راگبی

در ورزشهای توپی را رشد بینظیر فناوری در حوزه ورزش حرفهای
میدانند[ ]1در اماکن ورزشی نیز برنامههای کاربردی فناوری ایالعات
در مددوده وسیتی از مکانها و امکانات مدرن ،نه تنها شامر کاربرد
هوشمند سیسر های اتوماسیون اداری میشود بلکه دربرگیرنده
سیسر های هوشمند ثبت و نگهداری امکانات ورزشی ،سیسر های
ارتبایی برای مدیریت رویدادها ،سیسر کنررل دسررسی بلیط،
سیسر های ثبت و نمایص ایالعات مساباه ،سیسر های هوشمند پخص
تلویزیونی و در نهایت سیسر کنررل و نظارت تماشاگران است از دیگر
ابتاد جدید توسته فناوری در ورزش اسرفاده از پرانسیرهای برنامههای
رایانهای برای تجزیهوتدلیر تمویر و اجرای ورزشکاران ،آموزش
سهبتدی از یریت برنامههای ویژه رایانه ،کنررل عملکرد ورزشکاران
طارج از سالن از یریت نرمافزارهای کنررل موقتیت ،سیسر آموزش
ورزش و سیسر های مربوب به ورود ایالعات و تجزیه و تدلیر عملکرد
رقباء و سیسر های پشریبانی از تممی است[ ]5اما ناص فناوری
ایالعات در ورزش تنها مندمر به عملکرد ورزشکاران و مربیان نیست
ناص غیرقابر انکار فناوری ایالعات ایجاد نگرش علمی به ورزش از
مهمررین ابتاد ورود تکنولوژی در ورزش هزاره سوم است انجام فتالیت-
های تدایااتی در حوزههای مخرلف مرتبط با ورزش ،بهبود یادگیری و
پرورش مربیگری ،تجزیهوتدلیر مکانیکی تکنیکهای ورزشی با هدف
دسریابی به بهررین عملکرد مهمررین ابتاد تکامر فناوری در دنیای
ورزش است که تبدیر به یک اهرم قدرتمند برای کشورهای برطوردار از
این فناوریها شده است[ ،]10بهندوی که بنابر اظهار نظر مرخممان
فناوری فتال در صنتت ورزش در آیندهای نزدیک بکارگیری انواا برنامه-
ها و نرم افزارهای کامپیوتری در ورزش با بهررین کیفیت و بهررین
دسراورد به اولویت اصلی سرمایهگذاران ،مربیان و همینین ورزشکارن
نخبه مبدل شود[ ]11در همین زمینه کریمی و هاش زاده در بررسی
پیامدهای کاربرد تکنولوژی در ورزش قهرمانی اظهار داشرند که افزایص
انگیزه ،اعرماد به نف  ،بهینهسازی برنامههای تمرینات آمادهسازی
ورزشکاران از یک سو و بهبود کیفیت قضاوت ورزشی و دسررسی به
موفایت ورزشی از سوی دیگر ،مهمررین کاربردهای فناوری در رورزش
قهرمانی است[ ]12مجموعه عوامر فو سبت شده است که فناوری به
یک شریک و یار جدانشدنی ورزش تبدیر شود؛ چراکه کارکرد و ردپای
فناوری را میتوان در کلیه شاطههای صنتت ورزش از قبیر روانشناسی
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ورزشی ،آمار ورزشی ،بیوشیمی ،پزشکی ورزشی ،حرکت شناسی و
مکانیک زیسری مشاهده نمود[ ]6ویندت ،با کاربرد واژه «اثرات
طیرهکننده» ( )Stunning effectsبرای فناوری ،اظهار داشرند که توانایی
باالی فناوریها در تدارک حج باالیی از ایالعات درست و دقیت در
حداقر زمان ،توانایی اندازهگیری و ثبت رکوردها و حرکات ورزشی و
اتخا بهررین تممی علیرغ تمام مددویتها و چالصها ،تتجتانگیز
نیست که نفو این پدیده هرلدظه در صنتت ورزش بیص از پیص باشد
[ ]7لذا به جرأت میتوان ادعا کرد که در یک دهه اطیر کمررحوزهای
از ورزش حرفهای و ورزش همگانی از امریازات فناوری ایالعات
چش پوشی کرده است بهندوی که در پایینترین سهح به روزرسانی
آمار و ایالعات باشگاهها ،فدراسیونها و حری کانون هواداران مسرایما
از یریت یک سیسر رایانهای برنامهریزی شده ،میسر و قابر دسررسی
شده است[ ]9از آنجاکه صنتت رویداد ورزشی عالوه بر توجه به اتخا
ساطرارهای مدیریری کارا ،مرشکر از عناصر مهمی همیون ورزشکارن،
مربیان ،بازاریابان ،یرفداران ،حامیان مالی و سرمایهگذارها و داوران
است؛ هریک ناص و جایگاه ویژهای در ارتاای سهح کیفی این صنتت
داشره و هریک نیز به نوعی مرأثر از نریجه رقابتهای ورزشی
میباشند[]13
اما با توجه به مددودیتهای عوامر انسانی در مدیریت کارای صنتت
رویداد ،بهنظر میرسد که حوزه ورزش حرفهای و بهویژه عملکرد داوران
و عامالن اجرایی مساباات بیص از سایر حوزههای صنتت ورزش از ماوله
تکنولوژی و پیامدهای آن مرأثر شده است طهاهای عوامر اجرایی
مساباات و از جمله طهاهای داوری در رویدادهای حساس جزیی
جداییناپذیر و غیرقابر انکار از جذابیت صنتت ورزش است که بتضأ
منجر به اغرشاشات رفراری شده که این موضوا بازتاو اهمیت اسرارار
فناوریهای ورزشی مخرلف بهعنوان راهکاری پیشگیرانه از سوی
نهادهای مرولی بینالمللی است[ ]7از اینرو ماوله قضاوت و اتخا
تممی درست در حداقر زمان با هدف کاهص تتارض و پیشگیری از
رفرارهای غیراطالقی و اغرشاشآمیز یکی از حوزههای اصلی اسرارار
فناوریها در یک دهه اطیر بوده است[ ]14مبه بودن بسیاری از طهاها
در درون زمین و نبود هیچ راهی برای تشخی صدیح و یا غلط بودن
و سردرگمی داوران در اتخا تممی درست ازیک سو[ ]13و بازنگری و
تلییرات دورهای در قوانین مساباات و تتیین واکنصهای شایسره و
واکنصهای سزاوار جریمه از سوی نهادهای بخص قضاوتی ورزش از
سوی دیگر بر پیییدگی امر قضاوت افزوده است[ ]4از آنجاکه وظیفه
اصلی داوران حر تتارضها و اتخا تممی های صدیح و بهموقع در بازی
و در یک کلمه قضاوت عاری از اشرباه است؛ اسرارار فناوریها توانسره
است کمک شایانی در حمول این هدف ایفا کند بهعنوان مثال تلییرات
چشمگیر ،اسرفاده از فناوری ایالعات در حوزه داوری از قبیر
گوشیهای هوشمند ،پرچ های دارای حسگر ،انیمیشنهای تمویری
برای آموزش کمک داوران ،آموزشهای از راه دور داوران ،تکنولوژی طط
دروازه و ویدئوچک فناوریهایی رایج در این زمینه هسرند[ ]1بررسی
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روند رو به رشد ورزش در کشورهای پیشرو مؤید این واقتیت است که
بیشرر نهادها و سازمانهای مرولی ورزش از کمیره بینالمللی المپیک
گرفره تا سازمانهای مجری رویدادهای ورزشی (فدراسیونهای ملی) از
قابلیت پاسخ فوری و سایر کارکردهای فناوری برای کمک به قضاوت
داوران از یریت ایجاد یک سیسر ارتبایی گروهی با هدف اطذ بهررین
تممی و جلوگیری از ایجاد بینظمی و اغرشاش در زمین بهره می-
برند[ ]15با اسرفاده از چنین فناوری مدرن ،تاریبا هر حوزهای از ورزش
به دلیر ارتباب تنگاتنگی که با سازماندهی تسهیرشده از یریت فناوری
دارد به یک دهکده کوچک اتوماسیون تبدیر شده است که فاقد هرگونه
مددودیت زمانی و مکانی است[ ]2سیسر های پخص ویدئویی( replay
 )systems videoبرای بررسی تممیمات مشکوک ،سالهاست که مورد
اسرفاده داوران قرار میگیرند بهندوی که تاریبا تمام سالنها و اسرادیوم
های ورزش حرفهای مجهز به دوربینهای پیشرفره و اسکوربردهای
هوشمندی هسرند که ایالعات را به سیسر کامپیوتری انراال میدهند
اسرارار فناوریهای بازبینی سریع( )Instant replyو سایر تکنولوژیهای
کمک داور در جهت اتخا تممی مناست در حداقر زمان ،ارتباب داور
سوم با داوران داطر زمین یا اسرفاده از تکنولوژی بیسی
( )communication system wirelessدر کریکلت و تکنولوژی کمک
داور ویدیویی در فوتبال برای ایمینان از اینکه آیا تو از روی طط
دروازه عبور میکند یا طیر و سیسر بازبینی مجدد در بسکربال جهت
ایمینان داوران از انجام شوت در بازه زمانی اطرماصی مالکیت تو
برای هر تی [ ]6و سیسر چک مجدد و سیسر هوشمند داوری طط
( ) Smart line judgment systemدر والیبال ،تنی و بدمینرون از
کارکردهای بارز فناوری در داوری ورزش است[]14
با توجه به سرعت فزاینده رشد بتد اقرمادی صنتت ورزش و افزایص
روزافزون ورود تتداد سرمایهگذاران به این بخص ،نرایج مساباات و کست
موفایت در تورتمنتهای جهانی به عنوان دو عامر اصلی تتیینکننده
در رشد ارزش ارزی باشگاهها و ورزشکاران است ،که این ماوله تأکید بر
عدم پذیرش اشرباهات انسانی و تالش در رفع چالصهای قضاوت ورزشی
است[ ]7از اینرو در دهه گذشره ،حساسیت نسبت به سیسر های
داوری در ورزشهایی مانند فوتبال ،تنی و والیبال بهشدت افزایص
یافره و تکنسینها برای تدات یک قضاوت عادالنه با تکیه بر فناوریهای
نوین تالش مضاعف داشرهاند[ ]14علیرغ تمام تالشهای فدراسیون
والیبال در بهکارگیری داوران با تجربه بهمنظور کاهص اشرباهات و ارائه
قضاوت عادالنه ،عدم تسلط بر کلیه منایت زمین بازی امری ناگزیر است
بمری (Vision-
این موضوا سبت شده است که سیسر های تشخی
 )based action recognition systemبرای ارائه اسرانداردهای کمی
امریازدهی در کنار سیسر هایی برای کمک به داوران بهیور گسررده
مورد اسرفاده قرار گیرد [17و ]16در مساباات جام جهانی والیبال نیز
به دنبال تلییرات ایجاد شده از سوی فدراسیون جهانی والیبال با رویکرد
ارتاابخشی ساطراری و مدروایی ،سیسر تجهیزات سختافزاری و نرم-
افزاری رویداد نیز باید برواند ناص پشریبانی طود را بهطوبی ایفا کند

نشریه علمی فناوری آموزش ،جلد  ،16شماره  ،2بهار 1401

آمادهسازی عناصر و اسرراتژیهای کنررل و تتایت تو و والیبالیستها
در زمان اجرای حمله و دفاا از یریت بهکارگیری دسرگاه تتایت تو
توسط دادههای ارسال شده توسط برنامههای دوربینهای فو پیشرفره
و سیسر دوربین چش شاهین ( )Hawk-Eye systemsنمونههایی از این
قابلیتهای مدرن است [ ]14-18براساس گزارش فدراسیون جهانی
والیبال در پایان مساباات المپیک  ،2016بیص از  75درصد از
درطواستهای کنررل ویدئو مربیان مربوب به مدر برطورد تو  ،تماس
تو با انگشران مدافتان و تماس بازیکنان با تور بوده است این به این
متناست که فناوری توانسره است اشرباهات انسانی مربوب به داوران و
بهویژه داوران طط را مرتفع سازد[ ]14اما علیرغ ا عان بسیاری از
مرخممان ورزشی در طموا ناص فناوری در به حداقر رساندن ناص
اشرباهات و شان در تتیین نرایج مساباات ،هزینههای باال و فادان
بسرر و منابع انسانی مرخم برای عملیاتی کردن فناوری در ورزش،
نگرشها و ادراکات افراد[ ، ]3عدم آشنایی داوران با کاربرد فناوری،
همینین کاهص سرعت و جذابیت بازیها چالصهای اساسی در این
زمینه بوده است[ ]2از اینرو با توجه به رشد چشمگیر ورزش والیبال
ایران بر اساس رتبهبندی فدراسیون بینالمللی والیبال و الزام این نهاد
در بکارگیری فناوریهای مرتبط با والیبال در لیگ داطلی ،به نظر می-
رسد که بکارگیری فناوری ویدئو چک ،ارتباب بیسیمی با میز داوران،
اسرارار تخره نمایصهای هوشمند و ثبت برطط امریازات مساباات اقدام
اساسی است که عالوه بر ارتاای سهح کیفی قضاوت مساباات و
برطورداری از لیگ پویا و به تبع آن کست امریاز میزبانی مساباات
بینالمللی ،ناص مدوری در نمایص قضاوت داوران ایرانی در مساباات
جهانی و کست کرسیهای فرامرزی ایفا کند اما موضوعی که در این
زمینه بر همه دستاندرکاران فتاالن صنتت ورزش بدیهی و غیرقابر
تلییر است از این واقتیت نشأت میگیرد که با توجه به تمایالت
یرفداران تئوری جذابیت ورزش بر مبنای اشرباهات انسانی و همینین
وجود مخالفان مرتدد کاربرد فناوریها در بخص ورزش حرفهای ،هیچ
نیرویی نروانسره است مسیر نفو فناوری در ورزش را مسدود کند و این
اهرم توانمند همینان به مسیر پیشروی طود ادامه میدهد[ ]13لذا
هدف از پژوهص حاضر بررسی تأثیر اسرارار فناوریهای ورزشی بر ابتاد
کارایی شللی داوران والیبال است

روش تحقیق
تدایت حاضر از نوا تدایاات توصیفی -پیمایشی است که به روش
آمیخره اکرشافی (کیفی-کمی) عملیاتی شد پ از انجام هماهنگیهای
الزم با سرپرست کمیره داوران فدراسیون والیبال ،در فاز کیفی پژوهشی
تتداد  10نفر از داوران رسمی لیگبرتر والیبال کشور انرخاو شده و بر
مبنای روش نمونهگیری قضاوتی در مماحبات نیمهسازمان یافره حضور
داشرند با توجه به مددودیتهای ناشی از شیوا کرونا ویروس ،این فاز
از پژوهص به صورت مماحبه تلفنی و ایجاد یک گروه پژوهص در شبکه
مجازی و ثبت اظهارات نمونهها تا دسریابی به اشباا نظری انجام گرفت
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همینین به منظور تشخی کلیه حیهههای مرأثر از فناوری ،پ از
مماحبه شش  ،یک گروه کانونی مرشکر از  6نفر شامر داوران ( 2نفر)،
عوامر سرادی برگزاری مساباات ( 2نفر) و مرخممان حوزه تکنولوژی
ایالعات ( 2نفر) برگزار شد در فاز کمی پژوهص با توجه به حداقر
تتداد نمونه آماری مورد نیاز برای هرمرلیر در تدایاات از نوا متادالت
ساطراری ( ،]19[ (5≥n≥10تتداد  130داور رسمی فدراسیون والیبال
بهروش نمونهگیری هدفمند به عنوان نمونه آماری پژوهص انرخاو
شدند ابزار پژوهص پرسشنامه مدات ساطره مسرخرج از فاز کیفی
پژوهص بود که پ از انجام تدلیر عاملی اکرشافی بر مبنای چرطص
واریمک با بار عاملی ( )β≥0/4و جابهجایی و حذف گویههای نامرتبط
وگویهها با ضریت تأثیر پایین ،تدوین شد در این مرحله ،پ از اعمال
پیشنهادات  10نفر از اساتدان طبره و آگاه دانشگاهی در طموا
مرلیرها و گویههای پرسشنامه ،ابردا از روایی صوری و مدروایی
پرسشنامه ایمینان حاصر شد و درنهایت پایایی درونی آن بهروش آلفای
کرونباخ در یک مهالته آزمایشی در جامته کمی پژوهص تأیید شد
( )α≤0/78پرسشنامه مذکور مشرمر بر  35گویه در قالت مرلیرهای
کیفیت قضاوت ( 7گویه) ،فرصت رشد و ارتاا ( 8گویه) ،آموزش و
یادگیری ( 6گویه) ،امنیت قضاوت (6گویه) و پوشص رسانهای ( 8گویه)
بود که بهصورت مایاس لیکرت  5ارزشی ( :1بسیار ک تا  5بسیار زیاد)
بود در نهایت بهمنظور تجزیهوتدلیر دادهها ،با لداظ کردن مزیتهای
نرم افزارهای واریان مدور که مسرلزم نرمال بودن دادهها نبوده و عدم
حساسیت نسبت به تتداد آزمودنیها دارد ،پ از ایمینان از شاط
برازش الگوی پژوهص بر مبنای شاط هاس سهگانه (برازش ساطراری،
برازش اندازهگیری و برازش کلی الگوی پژوهص) [ ]20نرمافزار PLS -3
و نرم افزار اسپیاساس اسرفاده شد ()P≥ 0/05

نتایج و بحث
ویژگیهای جمتیت شناطری آزمودنیها نشان داد که  93درصد داوران
دارای رویکرد موافت با کاربرد فناوری بودند  80درصد داوران را گروه
مردان تشکیر میداد  69درصد داوران دارای کارت داوری سهح ملی
بودند همینین 37درصد داوران از ساباه بیص از  15سال داوری
برطوردار بودند (جدول )1
اولین مرحله ایمینان از برازش الگوی پژوهص بر مبنای برازش اندازه-
گیری ،برازش ساطراری و برازش کلی الگوی پژوهص است لذا برازش
اندازهگیری شاط های الگوی پژوهص بر مبنای پایایی مالکهای
سهگانه فورنر و الرکر (ضرایت بارهای عاملی ،پایایی ترکیبی و روایی
همگرا و واگرا با توجه به میانگین واریان اسرخراجی) مورد بررسی قرار
گرفت[ ]20ضریت پایایی سازهها (آلفای کرونباخ) و ماادیر بار عاملی
سازههای آشکار بهعنوان اولین مالک بررسی حاکی از آن بود که با توجه
به میزان بار عاملی گویهها (بیشرر از( )0/4جدول  ،)2الگو از برازش
اندازهگیری مهلوبی برطوردار است دومین مالک بررسی پایایی سازهها،
ضریت دیلون -گلداشراین یا پایایی ترکیبی (شاط سازگاری درونی
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مدل) سازهها است ( ) <0/7ماادیر باالی  0/6نشاندهنده وجود پایایی
مناست برای این شاط ها بود لذا با توجه به ماادیر گزارش شده برای
این شاط آماری در جدول  ،2این شاط نیز تأیید شد میانگین
واریان اسرخراج شده سومین مالک جهت بررسی روایی همگرای
سازهها است همانیورکه در جدول  2ارائه شده است با توجه به ماادیر
باالتر از  0/5میانگین واریان طروجی سازهها ،از روایی همگرا این
شاط ها نیز ایمینان حاصر شد در نهایت در بررسی روایی واگرا ،از
آنجاکه ماادیر جذر میانگین واریان اسرخراجی( )√AVEکلیه سازهها
(قهر اصلی ماتری ) از مادار همبسرگی میان آنها بیشرر بود (جدول،)3
میتوان نریجه گرفت الگو از روایی واگرا مناست و برازش طوو مدلهای
اندازهگیری برطوردار است[]20
به منظور ایمینان از برازش بخص ساطراری الگوی پژوهص ،متیار اول
توجه به ضرایت متناداری  Zاست که ماادیر آن براساس تدلیر

طودگردانسازی ( )Bootstrapدر جدول شماره  2گزارش شده است
همانیور که مشخ است کلیه ماادیر  tبهدست آمده برای مرلیرهای
مشاهده شده بیشرر از ( )t<±1/96است که این امر حاکی از متناداری
تمامی گویهها و روابط میان مرلیرها در سهح ایمینان  95درصد است
(شکر  )1ماادیر ( )Q2( ،)R2و ( )f2از دیگر متیارهای بررسی برازش
ساطراری الگوی پژوهص است اصلیترین متیار در ارزیابی مدل
ساطراری ،ضریت تتیین است که به مادار واریان تبیین شده توسط
سازههای برونزا اشاره دارد مهابت با ماادیر گزارش شده در جدول،4
ضرایت  R2مرلیرهای پژوهص بیانگر اثرگذاری مرلیرهای برونزا بر مرلیر
درونزا (وابسره) است لذا با توجه به ماادیر مالک  0/33 ،0/19و 0/67
به ترتیت برای اثرگذاری ضتیف ،مروسط و قوی برای شاط ضریت
تتیین[ ،]20میتوان نریجه گرفت که سازههای آشکار پژوهص دارای
اثرگذاری مروسط و قوی بر سازههای پنهان (کارایی شللی) هسرند

جدول  :1توصیف ویژگی های جمتیت شناطری نمونههای آماری پژوهص
Variable

نگرش نسبت به کاربرد فناوری

Table 1: Demographic characteristics of research samples
N
Group
121
موافت Agree

Attitude towards the application of
technology

9

%7

Man

104

% 80

Female

26

% 20

المللی International

21

% 16

National

90

% 69

مخالف

جنسیت

Disagree

مرد
زن

Gender

بین
ملی
درجه 1

درجه کارت مربیگری
Grade of coach card

ساباه

کمرر از  5سال
 6تا  10سال
 11تا  15سال
بیشرر از  15سال

Experience

Percent
% 93

Grade 1

19

% 15

Below 5 years

11

%9

6-10 years

28

% 21

11-15 years

43

% 33

More 15 Years

48

% 37

جدول  :2بررسی برازش اندازهگیری الگوی پژوهص
سازه

Table 2: Investigating the measurement fit of the research model
LF
t
α
Construct

قضاوت Judgment quality

کیفیت
آموزش و یادگیری
رشد و ارتاا Growth and improvement
Amenity judgment
امنیت قضاوت
پوشص رسانهای Media coverage

Teaching and learning

CR

AVE

0.84

8.47

0.63

0.831

0.73

0.79

11.59

0.65

0.794

0.81

0.83

9.81

0.61

0.816

0.74

0.81

7.39

0.52

0.849

0.82

0.78

9.58

0.63

0.807

0.78

جدول  :3بررسی روایی واگرای شاط های مدل پژوهص به روش فورنر و الکر
Table 3: Investigating the divergent validity of the research model indices by Fornell and Locker method
5
4
3
2
1
سازه Construct

کیفیت قضاوت

Teaching and learning

0.913

1

Growth and improvement

0.457

0.860

1

Amenity judgment

0.624

0.471

0.905

1

Media coverage

0.352

0.629

0.529

0.833

آموزش و یادگیری
رشد و ارتااء

Judgment quality

1

امنیت قضاوت

پوشص رسانهای

1
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همینین در بررسی ماادیر Q2برای مرلیرهای پژوهص ،با توجه با ماادیر
مالک  0/15 ،0/02و  0/35برای اثرگذاری ضتیف تا قوی[ ،]20توجه به
ضرایت مرلیرهای پژوهص ،حاکی از قدرت پیصبینی قوی در این متیار
بودند شاط اندازه تأثیر( ،)f2شدت رابهه بین مرلیرهای پژوهص را
نشان میدهد توجه به ماادیر این شاط برای مرلیرهای پژوهص،
مؤ ید اثرگذاری مهلوو مرلیر برونزا و برطورداری از برازش ساطراری
الگوی پژوهص است(جدول )4
در مرحله آطر ،برازش کلی الگوی پژوهص بر مبنای شاط برازش
مهلوو الگو مهلوو (  )Goodness of Fitمداسبه شد برای این شاط
سه مادار  0/25 ،0/01و  0/36بهعنوان ماادیر مترف ضتیف ،مروسط و
قوی میباشند[ ،]20این شاط  ،مجذور ضرو دو مادار مروسط
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اشرراکی و مروسط ضریت تتیین است بنابراین همانیورکه مشاهده
میشود؛ مادار مداسبه شده برای شاط برازش در این پژوهص برابر
 0/525است و بنابراین برازش مهلوو الگوی پژوهص ( )GOFتأیید
میشود
⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑√=GOF
⃑⃑⃑⃑ × 𝑦𝑡𝑖𝑙𝑎𝑛𝑢𝑚𝑚𝑜𝑐
𝑅²= √0/649 × 0/652 = 0/525

نرایج تدلیر عاملی مسیر الگوی پژوهص نشان داد کلیه سازهها تأثیر
متنادار و مسرایمی بر سازه نهایی پژوهص (کارایی شللی) دارد اما دو
سازه آشکار آموزش و یادگیری با بار عاملی(t=11/59 ،P≥0/05
 )Lf=0/67،و کیفیت قضاوت با بار عاملی()Lf=0/65، t=8/47 ،P≥0/05
بیشررین تأثیر را بر سازه نهایی پژوهص داشرند (شکر )2

جدول  :4بررسی برازش ساطراری الگوی پژوهص
Table 4: Investigating the structural fit of the research model
MAE

RMSE

R2

Q2

f2

0.521

0.535

0.68

0.41

0.36

0.619

0.694

0.66

0.39

0.38

Growth and improvement

0.634

0.738

0.67

0.37

0.41

Amenity judgment

0.514

0.721

0.54

0.34

0.28

Media coverage

0.563

0.804

0.58

0.43

0.37

سازه

Construct

کیفیت قضاوت
آموزش و یادگیری
رشد و ارتااء

امنیت قضاوت

Judgment quality

Teaching and learning

پوشص رسانهای

شکر  :1ضرایت مسیر و بارعاملی سازهها در حالت

t-value

Fig. 1: Path coefficients and operating loads of structures in t-value mode

حمیدرضا قزلسفلو و سید حسین علوی
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HR. Ghezelsefloo1, SH. Alavi

شکر  :2ضرایت مسیر و بارعاملی سازهها در حالت اسراندارد
Fig. 2: Path coefficients and operating loads of structures in the standard mode

نتیجهگیری
توسته سریع فناوری در یول دو دهه به ندو شگرفی سازمانهای ورزشی
را دسرخوش تدول کرده است[ ]3از اینرو مدیران رویدادهای ورزشی
نیز از قابلیتهای کاربرد فناوری چش پوشی نکرده و تالش کردهاند تا از
این مزایا در افزایص سهح کیفی مساباات از یریت اسرارار فناوریهای
ویدئویی و کاهص اشرباهات داوری بهره ببرند[ ]21در پژوهص حاضر
تأثیر فناوریهای ورزشی بر ابتاد آموزش و ارتاای شللی داوران مورد
بررسی قرار گرفت نرایج تدلیر مسیر الگوی پژوهص نشان داد که دو
مؤلفه آموزش و یادگیری و کیفیت قضاوت بیشررین تأثیر را بر کارایی
شللی داوران داشرند که این یافره با نرایج تدایاات سیفاهلل پور و
همکاران[ ،]13کریمی و همکاران[ ،]12اسپایرز [ ،]12کوبای [،]4
نارندرا [ ،]9سروسران و طالفی[ ،]14هان [ ]21و شائو [ ]18ه سو بود
براساس اظهارات جامته کیفی پژوهص نیز مهمررین انرااد وارده به
درطواست ویدئو چک از سوی مربیان مربوب به ایجاد وقفههای مکرر در
حین مساباه است که این ماوله عالوهبر کاهص جذابیت رویدادهای
ورزشی برای تماشاگران ،بهعنوان یک راهکار غیراطالقی جهت مشاوره
تاکریکی مربیان با بازیکنان مورد اسرفاده قرار میگیرد ولی به این
موضوا باید توجه داشت که درنهایت نریجه یک مساباه از یک سو به
آمادگی تکنیکی و تاکریکی ورزشکاران و از سوی دیگر به تجارو و
تخم مربیان در بکارگیری اسرراتژی دفاعی و حملهای مناست بسرگی
دارد و نه عواملی از قبیر اشرباهات در داوری و شان [ ]10بهنظر
میرسد که مددودیت برای حضور در کلیه صدنهها و همینین
زاویه دید نامنیاست داوران منیشأ بسییاری از تممیمات اشریباه اسیت

به عنوان مثال انجام حرکات پیییده و با سرعت توسط یک ژیمناست و
یا شیرجهرو بر پیییدگی قضاوت داوران میافزاید؛ درحالیکه بکارگیری
یک دوربین هوشمند در مکان مناست بهطوبی توانسره است این چالص
را مرتفع سازد و این همان کیفیت قضاوت مبرنی بر فناوری است[]5
درهمین راسرا عبدالاادر در بررسی کاربرد فناوری در ورزش اظهار داشت
که هرچند بهبود کارایی روشهای تمرینی ورزشکاران ،ثبت و تدلیر
دقیت ایالعات فیزیولوژیک و اجرای ماهرانه ورزشکاران پیامدهای اصلی
فناوری در ورزش حرفهای است؛ اما بهرهوری از فناوری با هدف حذف
اشرباهات عامالن اجرایی و بهعنوان یک سیسر حمایری قضاوت
مساباات به شدت در کانون توجه مدیران صفی فدراسیونهای
بینالمللی قرار گرفره است[ ]8وینت و همکاران در پاسخ به این سؤال
«ورزش با تکنولوژی و یا بدون تکنولوژی» ،اظهار داشت که درچند سال
اطیر فناوریهای ورزشی بهدلیر افزایص سرعت آموزش و اجرا ،بیص از
پیص درکانون توجه قرار گرفرهاند؛ بهندوی که حوزه وسوسهانگیزی برای
بسیاری از سرمایهگذران غیرفتال در صنتت ورزش بوده است عدم
مددودیت در ثبت ایالعات با حداقر اشرباه ،تدارک ایالعات درست
برای اتخا تممی مناست از سوی مربیان و داوران و در نهایت ادغام،
مدیریت و تدلیر ه زمان ایالعات طأل اصلی بخص حرفهای صنتت
ورزش است که در رؤیایی با مددویتهای انسانی قرار گرفره است
بنابراین میتوان ادعا داشت که فناوری برطورداری از زاویه دید 360
درجه را برای کلیه کاربران حوزه ورزش فراه کرده است[ ]7در همین
راسرا سیفاهللپور در بررسی ناص فناوری ایالعات بر عملکرد داوران
فوتبال گزارش کرد که نگرش موافت و تمایر به اسرفاده از فناوری از
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سوی داوران ،بهعنوان یک سیسر حمایری در قضاوت ،افزایص سهح
کیفی عملکرد و قضاوت داوران را موجت شده است و بررسی دادههای
ثبت امریاز داوران مؤید آن بود که اطرالف عملکرد داوران در دو موقتیت
قبر و بتد از اسرفاده از فناوری ایالعات مشهود است[ ]13نرایج تدایت
سروسران و طالفی در بررسی کارایی فناوری کنررل طط در والیبال
نشان داد که تکنولوژیهای ویدئویی بهطوبی توانسرهاند ناص پیشگیرانه
طود را در اشرباهات داوری ایفا کند بهاعرااد آنها سرعت باالی تو در
زمان اجرای اسپک در والیبال و وظایف چندگانه داوران طط ،به عنوان
درست مدر فرود آمدن تو  ،بدث همیشگی
چالص تشخی
کارشناسان داوری در طموا قضاوت داوران والیبال بود و بیص از نیمی
از اعرراضات مربیان و ورزشکاران در مساباات المپیک  2016تممی
نادرست داوران در تشخی مدر اصابت تو با زمین بود اسرفاده از
فناوریهای بمری از قبیر دوربینهای فو پیشرفره در فناوری چش
شاهین این شرایط را فراه کردهاند که در بازه زمانی کمرر از  30ثانیه
تممی درست اتخا شود[ ]14و کلیه این موارد شاهدی بر ادعای
کیفیت قضاوت داوران و در راسرای مؤلفههای پژوهص حاضر است
کوبای و اسپایرز در بررسی تأثیر کمک داور ویدوئی بر عملکرد و قضاوت
داوران فوتبال بیان داشرند که ارائه قضاوت با کیفیت و حذف اشرباهات
ثأثیرگذار می تواند آمادگی روانی داوران را برای قضاوت رویدادهای
حساس افزایص دهد[4و ]1اما به نظر میرسد که اشرباه در تممیمات
اثرگذار بر نریجه بازی مؤلفه اصلی ارزیابی قضاوت داوران است که بتضأ
این اشرباهات تدت الشتاا میزان شهرت و حرفهایگری ورزشکاران نیز
قرار میگیرد[ ]10تشخی تماس دست ورزشکاران به تور و یا تماس
تو با انگشران مدافتان روی تور [ ،]18تشخی درست شدت و مدر
اصابت ضربه وارد شده به حریف در مساباات تکواندو[ ،]17اعالم تخلف
آفساید  ،شدت اعمال طها و جریمه با کارت زرد و یا قرمز و یا برطورد
تو با دست در مدویه جریمه از جمله تممیمات اثرگذار بر نریجه
بازی است که بروز اشرباهات در این موارد عالوه بر اینکه قضاوت عادالنه
داوران را به چالص میکشاند ،حیات شللی داوران را نیز با مشکالت
مرتددی همراه میسازد بنابراین مبالله نیست که توانمندیهای فناوری
جایگزین شایسرهای برای ادراکات انسانی در میادین ورزشی قلمداد
شود[]15
از دیگر یافرههای پژوهص حاضر تأثیر کارکردهای فناوری در قالت دو
مؤلفه فرصت رشد و ارتاا و همینین یادگیری و آموزش بود که با نرایج
تدایاات سیفاهلل پور و همکاران[ ،]13کریمی و همکاران[،]12
یارمدمدی و همکاران[ ،]3مدمدی و قائدی[ ،]22وینت و همکاران[،]7
عبددالاادر[ ، ]8شائو[ ،]18رامص و همکاران[ ]6و زهنگ[ ]23ه طوانی
داشت بنابر اظهارات مرخممان حاضر در فاز کیفی پژوهص ،مهمررین
دسراورد فناوری در ماوله رشد و یادگیری داوران مربوب به دسررسی
داوران به ایالعات مورد نیاز و بهبود سهح کیفی آموزش داوران پایه با
تکیه بر ظرفیتهای فناوری است در همین راسرا به اعرااد یارمدمدی
و همکاران برای آن که سازمان های ورزش عملکرد مدیران طود را از
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نظر سهح آموزشی و تخممی ،کارآمدتر و اثربخصتر کنند ،باید
مرناست با سرعت تلییرات فناوری ،مدیران و کارمندان طود را در
اسرفاده از فناوری ترغیت و تشویت و سهح آگاهی و آشنایی آنها با
فناوری ایالعات را نیز باال ببرند و موانع کاربرد و پیادهسازی فناوری
ایالعات را برای موفایت روزافزون شناسایی کرده و از سر راه بردارند[]3
در تدایای مشابه ،کولبینگر با اشاره به رشد روزافزون رویکردهای
فناورانه در داوری مساباات ورزشی بیان داشت که ایجاد حاکمیت قهتی
برای داوران مسرلزم پیادهسازی رویکردهای آموزشی فناورانه است
آموزش صدیح مجموعهای از قوانین بازی ،تالش در تاویت و بهروزرسانی
دانص داوران ،ایجاد رویکرد موافت با کاربرد فناوری و بسررسازی تجربه
فناوری برای سهوح پایه رویدادهای ورزشی باید مد نظر اتدادیههای
داوران ورزشی حرفهای قرار گیرد[ ]10کن و گان ،نیز ا عان کردند که
اسرفاده از سیسر های ویدئویی هوشمند با تأکید بر قابلیتهایی از قبیر
انیمیشنهای دو بتدی ،تماویر گرافیکی و مشاهده فیل های آموزشی از
تمام جهات ،فرایند آموزش و تمرین را بهطوبی هدایت میکند[]5
سیفاهللپور و همکاران نیز سهولت در آموزش داوران در ماایسه با روش-
های سنری را مزیت اصلی فناوری در ورزش میدانند لذا بهمنظور
دسریابی به پیامدهای اسرارار فناوری در ورزش در درجه اول موانع
پذیرش و عملیاتی کردن فناوری در جامته داوری از قبیر عدم
برطورداری از دانص کافی ،عدم آشنایایی داوران با تجهیزات نوین در
ماوله قضاوت و اسرارار فناوریها از سوی کمیره داوران باید مد نظر
قرار گیرد[ ]13اما درطموا مؤلفه رشد و ارتاای داوران ،ارزیابی
عملکرد داوران نخبه از یریت سیسر بازبینی و ارائه بازطورد ،لداظ
کردن دورههای آشنایی با فناوریهای مرتبط با قضاوت و اسرفاده از
برنامههای شبیهساز بهمنظور ارزیابی تواناییهای فنی داوران[]7
اقداماتی اساسی در این زمینه است که علیرغ اقدامات اطیر فدراسیون
والیبال در زمینه اسرفاده از تکنولوژی ویدئو چک در سوپر لیگ والیبال
کشور ،طألهای اساسی در این ماوله وجود دارد
از دیگر یافرههای پژوهص حاضر تأثیر امنیت قضاوت و پوشص رسانهای
بر سازه نهایی پژوهص بود به اعرااد یکی از داوران بینالمللی برطورداری
از لیگی پویا که مرناست با فناوریها و اسرانداردهای فدراسیون
بینالمللی باشد ،عالوه بر اینکه شرایط میزبانی رویدادهای جهانی را
فراه میکند؛ سبت میشود که داوران حاضردر مساباات فرامرزی
کیفیت مهلوبی از قضاوت را ارائه دهند اما بهنظر میرسد که رفع
مددودیت زمانی و مکانی با تکیه بر قابلیتهای فناوری ایالعات
بسررساز تدول بنیادی در حوزه ورزش بوده است رنجبری در بررسی
عوامر مؤثر بر فناوری ایالعات ورزش مدارس گزارش کرد که یراحی
و پیادهسازی فرمهای سنجص مهارت ،برگزاری کالسهای آموزشی،
افزایص پوشص رسانهای ،سنجص منظ و مدون مهارتهای متلمان
ورزش از مهمررین ناصهای ه زمان فناوری است که به نظرمیرسد
این ماولهها در راسرای کارایی شللی داوران نیز کاربرد مدوری داشره
باشد[ ]24زانگ ،نیز فناوری سیسر مدیریت رسانهای ( Media
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 )Management Systemرا مهمررین تفاوت پیشرفتهای صورت گرفره
در رسانههای تمویری میداند به اعرااد وی به تمویر کشیدن اجراهای
ورزشی با کیفیت تماویر باال از عوامر جذابیت و گرایص به سمت
رویدادهای ورزشی است[ ]23کوبای و کارلوس نیز با تأکید بر اینکه
فناوری کمک داور ویدوئی عالوه بر اینکه سه بسزایی در کاهص
اعرراضات درون زمین و پیشگیری از اغرشاشات هوادارن داشره است؛
اظهار داشرند که اسرفاده از بازبینی مجدد توسط دوربینهای ثبت وقایع
ماوله جدیدی در ورزش حرفهای نیست؛ اما توانایی فناوریها در به
تمویرکشیدن تماویر واضح از زوایای مخرلف (تماویر سهبتدی) است
که عملکرد این فناوریها را در ماایسه با گذشره به چالص کشانده
است[15و ]4درهمین زمینه،کن و همکاران با کاربرد واژه «المپیک
تکنولوژی» ( )Tech Olympicبرای مساباات المپیک بیجینگ ،گزارش
کردند که کاربرد دوربینهای فو پیشرفره و سیسر هوشمندکنررل
بلیط و جایگاه تماشاگران به همراه نمایص صدنههای طار التاده از
اجرای آهسره ورزشکاران و ارسال تماویر واقتی و انراال ح حضور
برای تماشاگران غائت ناهه عهف کارایی فناوریها در رویدادهای
ورزشی بود[]5
بنیابراین در دهیه اطیر بیا توجیه بیه تمیاییر گسیییررده میدیران ارشییید
سییازمانهای ورزشییی در بکارگیری تتداد زیادی از فناوریهای مدرن
مرتبط با رویدادهای ورزشیی ،بسییاری از چالصهای مدیران رویداد در
ایجاد یک رویداد ورزشیی با کیفیت مرتفع شیده اسیت اسیرفاده از ویدئو
چک و سییسیر کنررل طط در والیبال بهعنوان یک سییسیر حمایری
مهرح شید و توانسیت از یریت حذف اشیرباهات انسیانی ،کیفیت قضیاوت
داوران را ارتایا دهید امیا علیرغ مزاییای مرتیدد این فنیاوریهیا ،هزینیه
باالی اسییرارار فناوری ،عدم آشیینایی مهلوو داوران با انواا فناوری ،از
بین رفرن ماهیت یبیتی مسییاباات و حذف زیباییهایی بازی از دالیر
اصیلی مااومت داوران اسیت اما واضیح اسیت که این فناوریها قادر به
حر کلیه چالصهای داوری نیسییرند؛ چرا که قسییمت اعظ هر رویداد
توسیط عامر انسیان قضیاوت میشیود از یرف دیگر بهروزرسیانی دانص
داوران و حضیییور در تورنمینییتهییای بینالمیلیلی مسیییرلزم پییذیرش
اسیرانداردهای تجهیزاتی فدراسییون بینالمللی والیبال اسیت که تدات
این مه با بهروزرسانی دانص داوران و بسررسازی اسرارار و بهکارگیری
این فناوریها در لیگ برتر والیبال کشور ممکن است

مشارکت نویسندگان
نویسییندگان به نسییبت سییه برابر در تدوین این مااله مشییارکت و
همکاری داشرند

تشکر و قدردانی
بدینوسیله از زحمات ریاست مدررم فدراسیون والیبال ،سرپرست کمیره
داوران فدراسیون والیبال کشور ،ریاست مدررم کمیره داوران والیبال
اسران گلسران و همینین کلیه داوران گرامی والیبال که در مراحر
اجرای پژوهص همکاری صمیمانه داشرهاند ،کمال تشکر و قدردانی را
دارم
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