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هدف از انجام این پژوهش طراحی الگوی نقش مبادله اجتماعی بر  
بود.   آسیا  فوتسال  و  فوتبال  نخبه  داوران  پذیری  جامعه  مسئولیت 

آماری این پژوهش شامل داوران نخبه فوتبال و فوتسال آسیا در دو 
در سال   که  زنان  و  مردان  )  2017بخش  نخبه  لیست  (  Eliteدر 

با توجه به محدود بودن جامعه آماری،    سیا قرار دارند، بود.داوران آ
تن    292نمونه گیری به صورت کل شمار بود که در نهایت تعداد  

نوع   از  و  توصیفی  تحقیق  روش  نمودند.  شرکت  پژوهش  این  در 
معادالت ساختاری بوده که به صورت میدانی اجرا شده است. جهت  

مح های  پرسشنامه  از  ها  داده  آوری  مبادله  جمع  ساخته  قق 
اجتماعی و مسئولیت پذیری استفاده شد. به منظور تجزیه و تحلیل  
از شاخص های توصیفی و آزمون های آماری همبستگی   داده ها 
چندگانه، تحلیل رگرسیون و تحلیل مسیر استفاده شد. نتایج نشان 

که   معنی داد  و  مثبت  تأثیر  اجتماعی  حمایت  و  سازمانی  حمایت 
مسئولی بر  دارد.  داری  داوران  پذیری  دیگر    ت  طرفی  مبادله  از 

اجتماعی تأثیر مثبت و معنی داری  بر مسئولیت اجتماعی، قانونی، 
مسیر   تحلیل  الگوی  همچنین  داشت.  داوران  اخالقی  و  اقتصادی 

-T=5/2بین مبادله اجتماعی با مسئولیت پذیری مثبت و معنادار ) 

Value  ،26/0=PC .می باشد ) 

 هاي کليدي واژه
 .ادله اجتماعی، مسئولیت پذیری، داور، فوتبال، فوتسالمب

 
 

 

 

 

 

 

 

The purpose of this study was to design a model 

of the role of social exchange in the 

responsibility of the elite referees of Asian 

football and football. The statistical population 

of this study included elite football referees and 

Asian futsal men in two sections of men and 

women who were in the 2017 Elite list of Asian 

referees. With regard to the limited population of 

the population, sampling was a total of 292 

individuals in the study. The research method is 

descriptive and is a type of structural equation 

that has been implemented as a field. Data were 

gathered using social researcher-made 

questionnaire and accountability questionnaire. 

In order to analyze the data, descriptive indices, 

multiple regression analysis and path analysis 

were used. The results showed that 

organizational support and social support have a 

positive and significant effect on the 

responsibility of referees. On the other hand, 

social exchange had a positive and significant 

impact on the social, legal, economic and moral 

responsibility of referees. Also, the path analysis 

method of social exchange with positive and 

significant responsibility (T = -2.5 = 2, PC = 

0.26). 
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   همقدم

سازمان امروز  رقابتی  دنیای  دنبال  در  به  فراوان  تالش  با  ها 
رقابت هستند و بخش مهمی از انرژی سازمان صرف توجه به  

شود. زیرا نیروی انسانی سازمان عامل اصلی کارکنان آن می
رقابت می  واحدهای مختلف در ماندن در صحنۀ  ایجاد  باشد. 
واحد مانند  سازمان  برنامه  داخل  واحد  منابع  آموزش،  ریزی 

و   کارکنان  به  توجه  بیانگر  و...  کارکنان  رفاه  واحد  انسانی، 
(. در حال حاضر فوتبال یکی 33باشد )کسب رضایت آنها می

به شمار می آنها  صنعت فوتبال آید. جذابیت  از محبوب ترین 
پر   از  یکی  شک  بدون  و  است  گسترش  حال  در  روزه  همه 

ای گروهی در جهان محسوب شده که  طرفدارترین ورزش ه
رسانه بر آن  بازیعالوه  فوتبال و حواشی  های متعددی  های 

می قرار  پوشش  تحت  را  فوتبال آن  جهانی  فدراسیون  دهند. 
کشور عضو است که در مجموع   209)فیفا( هم اکنون دارای  

شود. طبق  میلیون نفر از افراد فعال را شامل می   220بیش از  
فیفا   فوتبال  م  3/1آمار  مسابقات  جهان  در  داور   600یلیون 

با   باشگاه  می  4هزار  قضاوت  را  آن  عضو  تیم  کنند میلیون 
هایی  انتخاب منابع انسانی مناسب برای برگزاری ورزش  (.23)

از مشکالت اساسی است که برای توسعه   مانند فوتبال یکی 
منظور   به  هستند.  مواجه  آن  با  مسئوالن  خوب،  کار  یک 

نیاز در حوزه ورزش می  انتخاب منابع بایست به انسانی مورد 
تصمیم کفایت  )موضوع  شود  خاصی  توجه  افراد  و    21گیری 

هایی که احتیاج است مکرراً  گیری در محیط(. فرآیند تصمیم2
این اتفاق بیفتد مانند مسابقه فوتبال، ممکن است باعث ایجاد  
به ضرورت  افراد شود که مربوط    اختالالت اضطرابی در بین 

بوده و  انواع مختلف اطالعات در یک زمان محدود  پردازش 
در بسیاری از موارد به عوامل غیر قابل کنترل بستگی داشته  

کند. در واقع درگیری برای  که عموماً در طول زمان تغییر می
تصمیم چنین  نتایج گرفتن  سوی  به  است  ممکن  هایی 
 (. 35و   32نامطلوبی پیش برود )

متعددی عوامل  واقع  مسابقه  می  در  یک  نتیجه  تواند 
فوتبال را تحت تأثیر قرار دهد. یکی از اجزاء مهم در برگزاری  

-مسابقات فوتبال داوران هستند. متأسفانه اغلب مشاهده می
باشگاه مدیران  یا  و  مربیان  بازیکنان،  که  نتیجه شود  که  ها 

دهند، داوران را مورد سرزنش قرار داده  مسابقه را از دست می
کنند که تمایلی ندارند برخی از  خی از موارد اذعان میو در بر

های آنها را قضاوت کند. بنابراین انتخاب صحیح  داوران بازی
برگزاری   خالل  در  است.  مهم  بسیار  آنها  تصمیم  و  داوران 

-درصد از تصمیم  26در مجموع    2002مسابقات جام جهانی  
   2006  های کمک داوران با اشتباه روبرو بود و در جام جهانی 

درصد بوده است. برای کاهش نرخ خطا   10این میزان حدود  
تصمیم این  در  احتمالی  عوامل  که  است  ضروری  گیری 

های اتخاذ (. تصمیم28و    22موضوع مورد بررسی قرار گیرد )
تواند در نتیجه نهایی یک بازی تأثیرگذار  شد از سوی داور می

می بازی  شرایط  جهت  موارد  برخی  در  و  یک  توا باشد  با  ند 
تصمیم داور تغییر کند. در مواردی بیان شده است که داوران  
برای گرفتن یک تصمیم مناسب و صحیح حداکثر یک ثانیه 
فرصت دارند. به طور کلی داوران سطح نخبه با توجه به منابع  

گیری  متعدد اطالعات باید در سریع ترین زمان ممکن تصمیم
به حمایت   فناوری  وجود  امروزه  تصمیمکنند.  داوران از  های 

نیست  مؤثر  موارد  تمامی  این موضوع در  باز هم  اما  پرداخته 
اتخاذ  34) به  منجر  ورزش  در  کافی  کنترل  قدرت  داشتن   .)

اما در حال حاضر عدم درک  تری میهای غنیتصمیم گردد؛ 
تصمیم در  عملکرد  کاهش  و  کنترلی  ورزشی گیریخود  های 

ای مد نقش تعیین کنندههای کارآگیریشود. تصمیمدیده می
به خصوص در رقابت  تیم فاصله در ورزش دارد  هایی که دو 

موقعیتی  متغیرهای  بررسی  بنابراین  دارند؛  یکدیگر  با  اندکی 
تصمیم در  اختالل  به  است  ممکن  ورزشی گیریکه  های 

( دارد  ضرورت  کند،  کار 31کمک  یک  با  فوتبال  داوران   .)
های بسیار  توجه به جنبهچالش برانگیزی مواجه هستند که با  

زیاد یک مسابقه مانند مدیریت بازی، ارزشیابی و قضاوت در 
می مسابقه  زمین  در  که  اتفاقاتی  تصمیممورد  گیری  افتد، 

تصمیم اختالفات،  حل  و  انضباط  و  نظم  حفظ  گیری  سریع، 
برای آنها دشوار تر شده و باعث باال رفتن ضریب اشتباهات 

باعثمی رابطه با    شود که همین مورد  اغلب داوران در  شده 
)تماشاگران،  گیریتصمیم افراد  سایر  انتقاد  مورد  خود  های 

های ورزشی( قرار گیرند  مربیان، بازیکنان، مدیران و یا رسانه 
(3.) 

محرک دیگر  سویی  است  از  ممکن  اجتماعی  های 
از  اجتناب  باشند.  صحیح  پذیری  مسئولیت  برای  تهدیدی 

مکرر صحیگیریتصمیم شاید های  مضطرب  افراد  بین  در  ح 
محرک تهدید  علت  است  به  ممکن  که  باشد  اجتماعی  های 

ایجاد  به  منجر  و  شده  نامطلوب  نتایج  آمدن  وجود  به  باعث 
( شود  دوهمن 4خشم  فشارهای 2008)  1(.  که  دارد  اذعان   )
می تصمیماجتماعی  تأثیر  تواند  تحت  را  داوران  کلیدی  های 

ن ورزشی با هدف حفظ یک  قرار دهد. در همین حال مسئوال
بایست داوران را  محیط اجتماعی و رقابتی عادالنه و امن می

( نمایند  یاری  بازی  قوانین  رعایت  با  رابطه  واقع 15در  در   .)

 
1. Dohmen 
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تصمیم میتوانایی  مسابقات  در  داوران  تبعیض  گیری  با  تواند 
( بگیرد  قرار  تأثیر  تحت  مسئوالن  سوی  از  شده  (.  12ایجاد 

هالیل و  وجود  2012)  1نیکدت  باعث  اجتماعی  مبادله   )
تواند  شود که میاحساس مسئولیت و رفاه در بین کارکنان می

ها، دوستان، مربیان، مدیران و  توسط مردم، خانواده، هم تیمی
سازمان ) همچنین  آید  وجود  به  و  26ها  دیرک  همچنین   .)

مطلوب 2010)  2همکاران اجتماعی  مبادالت  که  داد  نشان   )
سازمان اجتماعی  ها  بین  تعامالت  افزایش  باعث  مشتریان  با 

کند. از طرفی  شده و سطح عملکرد سازمانی افزایش پیدا می
هزینه افزایش  داوران  دیگر  به  حقوق  پرداخت  سیستم  های 

می آنها  در  فساد  و  تقلب  بروز  کاهش  همچنین  موجب  شود. 
بسیار مهم  به عنوان یک عنصر  از مسئولیت پذیری  حمایت 

ها (. پژوهش13باشد )ی اجتماعی مطرح میهادر بین محرک
تواند تأثیر مثبتی بر  نشان داده که وجود مسئولیت پذیری می

رضایت شغلی و اعتماد داشته باشد. در واقع تأثیرات مسئولیت  
های مختلف اقتصادی، اخالقی، حقوقی و بشر  پذیری در جنبه

و   مسئولیت اقتصادی پایه  (. 36و    19دوستانه نیز مطرح باشد )
اساس همه ابعاد در هرم مسئولیت پذیری توصیف می گردد؛  
زیرا همه مسئولیت های کسب و کارهای دیگر بر پیش بینی  
های مسئولیت اقتصادی نهاده شده است. مسئولیت قانونی از  
در  را  خود  اقتصادی  های  ماموریت  که  دارد  انتظار  سازمان 

به   قانونی  مسئولیت  نماید.  پیگیری  قانون  عنوان  چهارچوب 
الیه دوم از هرم مسئولیت پذیری اجتماعی مطرح شده است. 
از اینرو قوانینی برای کنترل کسب و کارها مورد تصویب قرار 

گیرد.  از    می  جامعه  انتظارات  عنوان  به  اخالقی  مسئولیت 
مد  را  جامعه  هنجارهای  و  ها  ارزش  اینکه  بر  مبنی  سازمان 

بگذارد   احترام  آنها  به  و  باشد  داشته  و  نظر  توصیف می شود 
های  مسئولیت  باشد.  می  مکتوب  قوانین  چارچوب  از  فراتر 
درست،   کارهای  انجام  اخالقی،  اصول  به  پایبندی  اخالقی 
عدالت، انصاف و احترام به حقوق مردم را در بر می گیرد. در 
که  دارد  قرار  اجتماعی  مسئولیت  هرم،  نوک  و  چهارم  سطح 

م درخواست  را  دوستانه  بشر  های  مسئولیت  فعالیت  کند.  ی 
منظور   به  سازمان  سوی  از  داوطلبانه  تالشی  اجتماعی 
اجتماعی   بعد  است،  جامعه  معضالت  و  مسائل  به  رسیدگی 
مجموعه وظایف و تعهداتی را در بر می گیرد که سازمان باید 
و   جانبه  همه  نگرش  با  جامعه  به  کمک  و  حفظ  جهت  در 

 
1. Necdet & Halil 

2. Dirk et al 

 (.17رعایت حفظ وحدت و مطالح عمومی انجام دهد )

های اجتماعی که در حوزه روابط مدیران  امروزه نا امنی 
اعتماد   گردیده  موجب  است  آمده  وجود  به  کارمندان  با 
کارکنان به مدیران کاهش یابد و در پی آن ضرورت یافته به  
موضوع مبادله اجتماعی و انجام اقدامات برای به وجود آوردن  

ویژه توجه  )تغییر  شود  برا11ای  موضوع  این  درک  ی (. 
مسئوالن و مدیران ضروری است که حمایت آنها از مجموعه  

تواند تأثیر مثبتی را بر جای بگذارد  افراد حوزه کاری خود می
ادعا   این  اثبات  ابزارهای  از  یکی  اجتماعی  مبادله  نظریه  که 
است. بر اساس این نظریه چنانچه کارکنان درک کنند که از  

می حمایت  جامعه  و  مدیران  کمتطرف  دارد  شوند،  احتمال  ر 
حمایت واقع  در  شوند.  عملکرد  کاهش  و دچار  سازمانی  های 

می مطرح  اجتماعی  مبادله  نظریه  با  همراه  شوند.  اجتماعی 
شمار سازمان به  اجتماعی  مهم  منابع  از  یکی  عنوان  به  ها 

زمینهمی در  که  حفظ  روند  حمایت،  جمله  از  مختلفی  های 
ارکنان دخالت دارند احترام، مراقبت، وابستگی و حفظ منافع ک

پژوهش27) می(.   نشان  اثراتی ها  اجتماعی  حمایت  که  دهد 
می و  دارد  استرس  بر  فرد  منفی  سالمت  بهبود  موجب  تواند 

داوران  رفتار  بر  توجهات  اغلب  فوتبال  مسابقات  در  شود. 
مسابقه متمرکز شده است. داوران وظیفه اجرای قوانین را بر  

ای تضمین  همچنین  و  دارند  و  عهده  قوانین  از  بازیکنان  نکه 
داوران در تصمیم اشتباهات  از  برخی  پیروی کنند.  -مقررات 

قضاوتگیری به  مربوط  اغلب  ها  اما  است  آنها  ذهنی  های 
تصمیم به  را  فوتبال  داوران  متناقض افراد  و  مغرضانه  گیری 

 (. 29کنند )متهم می
(  1395در بررسی پیشینه این پژوهش، محمدی و همکاران )

و  دریافت اخالقی  جو  بر  اجتماعی  پذیری  مسئولیت  که  ند 
( دارد  معناداری  و  مستقیم  تأثیر  شده  ادراک  (.  24عملکرد 

( همکاران  و  معادالت 1394اردالن  الگویابی  در  دریافتند   )
اثر   سازمانی  تعهد  بر  اجتماعی  پذیری  مسئولیت  ساختاری 
مسئولیت  های  مؤلفه  همچنین  دارد.  معناداری  و  مستقیم 

اقت و  پذیری  مثبت  تأثیر  اجتماعی  و  قانونی  اخالقی،  صادی، 
دارند ) تعهد کارکنان  بر سطح  دانیل(.  6معناداری  و    3جسیکا 

( دریافتند که حمایت های اجتماعی موجب باالتر رفتن  2016)
( شود  می  گیری  تصمیم  پژوهش    (. 18سطح  و  نتایج  استر 

می  2016)  4همکاران اجتماعی  پذیری  مسئولیت  داد  نشان   )

 
3. Jessica & Daniel 

et alEster . 4 
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منجر به استفاده مؤثر از منابع شود و تأثیر مثبتی بر روی  تواند 
( دارد  کارآمد  مدیریت  همکاران16اقدامات  و  کارملو   .)1  

( اذعان داشت که مسئولیت پذیری اجتماعی تأثیر قابل  2015)
شاخص   در  سازمانی  عملکرد  و  نوآوری  عملکرد  بر  توجهی 

( دارد  مالی  غیر  و  مالی  بی2015)  2پترسون  (. 10های  ان ( 
شغلی  عملکرد  و  شده  ادراک  سازمانی  حمایت  بین  داشتند 

( دارد  وجود  معناداری  و  مثبت  و  (.  30رابطه  کن  یوسیف 
بررسی  2014)  3همکاران با  های    96(  لیگ  داوران  از  نفر 

مؤلفه های   نتیجه دست رسیدند که  این  به  ترکیه  فوتبال در 
دقت، تمرکز و کنترل بر روی تصمیم گیری داوران مؤثر می  

( چوپیلکو (.  37باشد  و  روی  2014)  4برژکا   بر  پژوهشی  در   )
با    2012-13داوران و کمک داوران مجرب اوکراین در فصل  

برگزاری    239بررسی   از  حمایت  عدم  که  دریافتند  مسابقه 
افزایش  کالس به  منجر  داوران،  برای  مناسب  آموزشی  های 
ر  (. پیت 9های اشتباه در طول مسابقات می شود )گیریتصمیم

-های جام باشگاه( با تجزیه و تحلیل بازی2010)  5و استفن 
یوفا در فصل و جام  اروپا  به    2006-7و    2002-3های  های 

بر   مهمی  تأثیر  اجتماعی  فشارهای  که  رسیدند  نتیجه  این 
)تصمیم دارد  میزبان  تیم  نفع  به  داوران  و    (. 29گیری  آندره 

ک2006)  6همکاران داشتند  اذعان  کیفی  پژوهشی  در    14ه  ( 
تصمیم بر  تأثیرگذار  عوامل  عامل  از:  عبارتند  داوران  گیری 

واکنش  تمرکز/اجتناب،  عقیده،  مقررات،  دقت/خطا،  جمعیتی، 
حرفه کنترل،  شخصی،  بازیکن،  زندگی  شخصیت،  بودن،  ای 

 (.   5عوامل محیطی و اثر متقابل تماشاگران )
در  فوتبال  اصلی  ارکان  از  یکی  عنوان  به  فوتبال  داوری 

و تعیین   رشد  و  ویژه  جایگاه  و  بوده  مؤثر  فوتبال  توسعه 
نقش  کننده است.  داده  اختصاص  خود  به  فوتبال  در  را  ای 

باشد، بویژه در  داوری در صنعت فوتبال بسیار تعیین کننده می
حرفه تأثیرت  فوتبال  است  ممکن  اشتباه  تصمیم  یک  ای 

  داوران فوتبال در حالی ها داشته باشد.  مخربی بر روی باشگاه
را   بازیکنان  خطای  و  اعمال  بر  قضاوت  و  نظارت  مسئولیت 

، بررسی  آیندداشته و جزء ضروری مسابقه فوتبال به شمار می
سال طی  در  دارد.  زیادی  اهمیت  آنها  اخیر، عملکرد  های 

به  خواسته فوتبال  باالی  سطح  داوران  بر  شده  تحمیل  های 
در اهمیت وظیفه درک شده  طور گسترده افزایش یافته است.  
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-ای است که داوران باید با قاطعیت و تصمیمداوری به گونه
قضاوت   مسئولیت  قبول  با  همراه  اخالقی  و  صحیح  گیری 
داوران   شغل  زمینه  در  اندکی  تجربی  و  نظری  شواهد  کنند. 

پژوهش بیشتر  و  دارد  فوتبال  فوتبال وجود  داوران  بر روی  ها 
و   رفتگی  تحلیل  استرس،  قبیل  از  موضوعاتی  بر  تأثیر  اغلب 

شده متمرکز  تماشاگران  میحضور  نظر  به  به  اند.  توجه  رسد 
مسئولیت پذیری در شغل داوران مورد غفلت قرار گرفته و با  
انجام این پژوهش ضمن آنکه نقش مبادله اجتماعی به طور 

توان به  شود، از طرف دیگر میجدی در داوران فراخوانده می
در   اجتماعی  مبادالت  که  رسید  نتیجه  از  این  فوتبال  حوزه 

می  تأثیراتی  چه  داوران  آنها سوی  پذیری  مسئولیت  بر  تواند 
باشد.   میداشته  پژوهش  این  و  نتایج  مدیران  به  تواند 

مسئوالن فدراسیون فوتبال ایران و سایر کشورهای آسیایی و  
همچنین کنفدراسیون فوتبال آسیا به ویژه کمیته و دپارتمان 

کامل تری از موقعیت شغلی داوران کمک کند تا درک بهتر و 
برنامه با  احیاناً  و  آورند  دست  به  تمهیدات ریزیداوران  و  ها 

های ورزشی فوتبال و فوتسال را الزم سالمت و کیفیت رقابت
 ارتقاء دهند.

 شناسی پژوهش روش
روش تحقیق با توجه به نوع مطالعه از شیوه توصیفی، با  

به   نوع کاربردی و  به اهداف پژوهش از  طور مشخص  توجه 
)  بر مدل به صورت  ( میSEMمعادالت ساختاری  باشد که 

بنابراین محقق سعی می کند تا آنچه  میدانی اجرا شده است. 
هیچ بدون  را  هست  واقع  به  گزارش  که  ذهنی  دخالت  گونه 

 دهد و نتایج عینی از موقعیت بگیرد. 
و   فوتبال  نخبه  داوران  شامل  پژوهش  این  آماری  جامعه 

در    2017دو بخش مردان و زنان که در سال    فوتسال آسیا در
( نخبه  باشد.Eliteلیست  می  دارند،  قرار  آسیا  داوران  با    ( 

های   گروه  در  فوتسال  و  فوتبال  نخبه  داوران  تعداد  به  توجه 
مختلف، نمونه گیری به صورت کل شمار بود و تمامی اعضاء  
جامعه آماری به عنوان نمونه انتخاب گردیدند. پس از توزیع و  

تعداد   نهایت  در  ها  پرسشنامه  آوری  از   292جمع  داور 
کشورهای ایران، کره جنوبی، چین، ژاپن، مالزی، عراق، لبنان،  
عربستان،   سنگاپور،  تایوان،  اندونزی،  تایلند،  بحرین،  امارات، 
عمان، قطر، فیلیپین و هندوستان به پرسشنامه ها پاسخ کامل 

 قرار گرفت.  داده بودند که مورد تجزیه و تحلیل نهایی
به منظور جمع آوری داده های مورد  این پژوهش  در 
به   گردید.  استفاده  ساخته  محقق  های  پرسشنامه  از  نیاز 

نفر از مدرسان    12منظور ساخت این پرسشنامه ها ابتدا با  
از طریق سؤال   و  به صورت کیفی  آسیا  داوری  و خبرگان 
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از   پس  آمد.  عمل  به  مصاحبه  یافته   ساختار  نیمه  های 
دریافت نظرات آنها در خصوص متغیرهای پژوهش عوامل 
مورد نظر شناسایی و دسته بندی گردید. سپس با مد نظر  
خصوص   در  موجود  پیشینه  و  نظری  مبانی  دادن  قرار 
و  اجتماعی  مبادله  های  پرسشنامه  پژوهش  متغیرهای 
این   طراحی،  از  پس  گردید.  طراحی  پذیری  مسئولیت 

نفر مدرس و خبره داوری    12  پرسشنامه ها در اختیار همان
نهایی   فارسی  پرسشنامه  اصالحات  از  پس  و  گرفت  قرار 

 تدوین گردید. 
پرسشنامه محقق ساخته مبادله اجتماعی که مشتمل   -1

سؤال بوده و دارای مؤلفه های حمایت سازمانی )سؤال    31بر  
( می  31تا    17( و حمایت اجتماعی )سؤال های  16تا    1های  

زه گیری سؤال لیک پنج گزینه ای از کامالً  باشد. مقیاس اندا
 می باشد. 5تا کامالً موافق= 1مخالف=

پرسشنامه محقق ساخته مسئولیت پذیری که مشتمل  -2
اجتماعی   25بر   مسئولیت  های  مؤلفه  دارای  و  بوده  سؤال 

(،  12تا    7(، مسئولیت قانونی )سؤال های  6تا    1)سؤال های  
های   )سؤال  اخالقی  مسئولیت 19تا    13مسئولیت  و   )

های   )سؤال  اندازه  25تا    20اقتصادی  مقیاس  باشد.  می   )
تا کامالً   1گیری سؤال لیک پنج گزینه ای از کامالً مخالف=

 می باشد.  5موافق=
با استفاده از نظرات   روایی صوری و محتوایی پرسشنامه 

انجام    10 با  آمد.  دست  به  ورزشی  مدیریت  اساتید  از  تن 
روی بر  مقدماتی  پایایی    30  آزمون  دهندگان  پاسخ  از  تن 

به   85/0و  87/0پرسشنامه با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ 
آنها   1دست آمد. پس از توزیع نهایی پرسشنامه ها روایی سازه

سازی   مدل  روش  به  تأییدی  عاملی  تحلیل  آزمون  توسط 
 معادالت ساختاری مورد تأیید قرار گرفت.

داده   تحلیل  و  تجزیه  منظور  این به  از  حاصل  های 
آماری  های  آزمون  و  توصیفی  های  شاخص  از  پژوهش 
و   چندگانه  همبستگی  ضریب  اسمیرونف،  کلموگروف 
آماری  افزارهای  نرم  در  مسیر  تحلیل  و  رگرسیون  تحلیل 

SPSS  وLISREL .استفاده گردید 
جدول   نتایج  به  توجه  مبادله    پرسشنامه  هایال ؤس  ،1با 

-کل واریانس را شامل می  درصد از  87/70در کل    اجتماعی
 44/37مؤلفه حمایت سازمانی  شود. درصدهای واریانس برای  

 هاالؤباشد. نتایج بار عاملی سمی  43/33و حمایت اجتماعی  

 
1. Construct Validity 

می سنشان  تمامی  عاملی  بار  که  پرسشنامه الؤدهد  های 
 هایالؤسهمچنین    در حد قابل قبول است.مبادله اجتماعی  

پذیری    پرسشنامه کل    3/66کل    درمسئولیت  از  درصد 
می شامل  را  برای  واریانس  واریانس  درصدهای  مؤلفه  شود. 
اجتماعی   قانونی  11/13مسئولیت  مسئولیت   ،19/15  ،

-می  09/20و مسئولیت اقتصادی    82/17مسئولیت اخالقی  
س عاملی  بار  نتایج  می  هاالؤباشد.  عاملی نشان  بار  که  دهد 

 .در حد قابل قبول است ها الؤتمامی س

 های پژوهش فتهیا
مجموع   پژوهش    292از  این  در  کننده  شرکت    36داور 

( معادل  بین  %3/12نفر  معادل   119سال،    30تا    25(  نفر 
( بین %8/31نفر معادل )  93سال،    35تا    31%( بین  8/40%)

و    40تا    36 )  44سال  از  %15/ 1نفر معادل  باالتر  سال    40( 
تعداد   داشتند.  )  234سن  معادل  مرد%1/80نفر  نفر    58و    ( 

( تعداد  ( زن می%9/19معادل  )  23باشند.  %(   9/7نفر معادل 
 3/49نفر معادل )  144سال سابقه داوری،    10تا    5دارای بین  

تا    16%%( بین    1/29نفر معادل )  85سال،    15تا    11%( بین  
سال سابقه    20%( باالتر از    7/13نفر معادل )  40سال و    20

( داور %3/49نفر معادل )  144داوری داشتند. همچنین تعداد  
نفر   31( کمک داور فوتبال و  %1/40نفر معادل )  117فوتبال،  
 ( بین داور فوتسال بودند.%6/10معادل )

، مشخص می شود  2با توجه به نتایج به دست آمده از جدول  
( داری  معنی  و  مثبت  تأثیر  سازمانی  حمایت  ،  P≤001/0که 

275/0=rهمچنین با توجه  ( بر مسئولیت پذیری داوران دارد .
شود   آزمون مشخص می  از  آمده  به دست  تعیین  به ضریب 

حمایت    076/0که   توسط  پذیری،  مسئولیت  تغییرات  از 
سازمانی در این رابطه توجیه می گردد. از طرفی دیگر نتایج  
داری   معنی  و  مثبت  تأثیر  اجتماعی  حمایت  داد  نشان 

(001/0≥P    ،292/0=rد داوران  پذیری  مسئولیت  بر  ارد.  ( 
آزمون   از  آمده  دست  به  تعیین  ضریب  به  توجه  با  همچنین 

که   شود  می  پذیری،    085/0مشخص  مسئولیت  تغییرات  از 
 . گرددتوسط حمایت اجتماعی در این رابطه توجیه می
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 پرسشنامه ها یها هگوی عاملی بار درباره واریماکس چرخش با همراه ها تحلیل مؤلفه .1جدول

 مبادله اجتماعی 
 هامؤلفه ؤاالت س ردیف 

 حمایت اجتماعی  حمایت سازمانی
  873/0 دهد.فدراسیون به همکاری خوب من با آنها برای قضاوت مسابقات بها می 1
  597/0 تواند هر گونه تالش مضاعفی از سوی بنده را درک کند. فدراسیون می  2
  516/0 کند. فدراسیون فوتبال از هر گونه شکایتی بر علیه من خودداری می  3
  869/0 فدراسیون فوتبال به قضاوت خوب من در مسابقات واقعاً اهمیت میدهد. 4
این موفقیت من  5 به  باشم، فدراسیون توجهی  بهترین قضاوت خود را داشته  انجام  امکان  اگر 

 توجه دارد. 
64/0   

   632/0 فدراسیون به رضایت عمومی من از داوری فوتبال )فوتسال( توجه می کند.  6
   703/0 دهد. فدراسیون اهمیت زیادی برای اثبات عملکرد من در حوزه داوری می 7
   613/0 عملکرد مناسب در حوزه داوری برای مسئوالن فدراسیون قابل درک است.  8
  846/0 مسئوالن فدراسیون همواره در مقابل سایر افراد از عملکرد داوران دفاع می کنند.  9
کمی 10 مناسب  به عملکرد  امنیت  احساس  داوران  برای  افراد متخلف،  با  برخورد  در  انضباطی  ته 

 وجود می آورد. 
894/0  

  933/0 داوران در زمینه مسائل مالی از سوی سازمان های مرتبط، حمایت می شوند.  11
  867/0 سازمان های مربوطه با اتخاذ فرآیند بیمه، از آینده شغل داوران دفاع می کنند. 12
  911/0 زد پرداخت برای قضاوت مسابقات عادالنه و کافی است. دستم 13
و  14 استخر  بدنسازی،  سالن  تمرین،  زمین  دادن  قرار  اختیار  در  با  مربوطه همواره  سازمان های 

 غیره به صورت رایگان از داوران حمایت می کنند. 
526/0  

  855/0 ود. در مقابل اشتباهات سهوی داوران، با آنها عادالنه برخورد می ش 15
بازیکنان، تماشاگران و...( که در هنگام مسابقه به  16 سازمان های مربوطه با خاطیانی )مربیان، 

 داوران توهین می کنند، برخورد مناسب انجام می دهند. 
846/0  

 89/0  دوستانم برای موفقیت من در عرصه داوری اهمیت زیادی قائل هستند. 17
 912/0  انواده در موفقیت من تأثیرگذار است. همکاری و مساعدت افراد خ 18
 858/0  خانواده ام در روزهای سخت داوری مرا مورد حمایت و پشتیبانی قرار می دهند.  19
 534/0  من از محبوبیت مناسبی در بین هواداران تیم های مختلف برخوردار هستم. 20
 569/0  دهند. افراد سطح جامعه اغلب عملکرد مرا مورد تحسین قرار می  21
 542/0  من از اعتماد زیادی در بین بازیکنان تیم های مختلف برخوردار هستم.  22
 53/0  من از نحوه ارتباطات اجتماعی خود با سایر افراد جامعه لذت می برم.  23
 841/0  همکارانم نسبت به سعادت و موفقیت من حساس بوده و همواره مرا تشویق می کنند. 24
 565/0  ران در ورزشگاه از تصمیمات داوران حمایت کرده و شعارهای توهین آمیز نمی دهند.تماشاگ 25
 686/0  خانواده ام در مقابل وقت بسیاری که برای داوری می گذارم، صبور هستند.  26
 685/0  رسانه ها در مقابل عملکرد داوران، از آنها حمایت می کنند.  27
ای سمعی و بصری می تواند موجب درک حمایت از طرف  پوشش مسابقات توسط رسانه ه 28

 داوران شود. 

 632/0 

 88/0  شغل داوری با تأمین نیازهای خانوادگی ام ناسازگاری ندارد.  29
مسئوالن مربوطه در خصوص مشکالت امنیتی پس از مسابقات تهمیدات الزم را پیش بینی  30

 می کنند. 

 597/0 

اور شده ام، بیشتر از طرف جامعه مورد لطف و عنایت قرار می احساس می کنم از زمانیکه د  31
 گیرم. 

 94/0 

 43/33 44/37 درصد واریانس
 87/70 درصد واریانس تجمعی

 مسئولیت پذیری 
 مؤلفه ها سؤاالت  ردیف 
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 اقتصادی  اخالقی قانونی  اجتماعی
مسابقات از خود بهتری دربتوانم عملکرد  اجتماعی شغل داوری فعالیت میکنم تاجهت تعهدمن در 1

 نشان دهم. 
582/0    

    575/0 در صورتی امنیت شغلی ام )داوری( به خطر افتد، تعهد خود را زیر پا نمی گذارم.  2
    691/0 همیشه به هواداران تیم های مختلف در هنگام مسابقات احترام می گذارم.  3
به نظر من، پایبندی به تعهد اجتماعی برای موفقیت و عملکرد بهتر داوران در امر قضاوت  4

 ضروری است. 
696/0    

  داوران   اجتماعیتعهد  به  چقدر  فدراسیونکه  گرددترسیم  اینطور  میتواند  فدراسیون  کلی  اثربخشی 5

 اهمیت میدهد. 
611/0    

    603/0 اران و افراد جامعه ورزش تعامل داشته باشم. به عنوان یک داور سعی دارم همواره با هواد  6
   683/0  همیشه سعی دارم تمامی قضاوت هایم بر اساس قوانین و مقررات مربوطه باشد.  7
   721/0  به نظر من ناظران داوری نقشی مهم در پیشرفت داوران بر عهده دارند.  8
   714/0  دم را کنار می گذارم. در هنگام قضاوت مسابقات، عالیق و نظرات شخصی خو 9
را   10 قوانین  تمامی  هم  باز  باشند،  نداشته  حضور  ورزشگاه  در  کننده  نظارت  مسئوالن  چنانچه 

 رعایت می کنم. 
 711/0   

   684/0  هیچگاه اجازه نمی دهم احساساتم در قضاوت تأثیرگذار باشد. 11
مینه تغییر قوانین و مقررات داوری بروز برای قضاوت بهتر، بطور مداوم اطالعات خود را در ز 12

 رسانی میکنم. 
 659/0   

بازاگر حق 13 باشد،  پایین  قانونهم خودالزحمه داوری مسابقات  بهتر  اجرای  برابر  عدالت ورا در 
 مسئول میدانم.

  683/0  

  652/0   همیشه در برخورد با بازیکنان در درون زمین، رفتار محترمانه را رعایت می کنم. 14
  722/0   هیچگاه نسبت به مسابقات در هر سطح و رده سنی بی تفاوت نیستم.  15
چنانچه در پرداخت حقوق توسط سازمان تأخیری ایجاد شود، اجازه نمیدهم در عملکردم تأثیر  16

 منفی بگذارد. 

  681/0  

مربوط 17 مسئوالن  به  باشم،  نداشته  را  ای  مسابقه  قضاوت  روحی  شرایط  می چنانچه  اعالم  ه 
 کنم.

  599/0  

  716/0   در برخورد با اعتراضات کالمی بازیکنان و مربیان همواره با احترام برخورد می کنم.  18
  670/0   قضاوت مناسب در مسابقات را برای خود یک تکلیف می دانم. 19
 748/0    د. داروان در قبال پولی که از سازمان برای قضاوت دریافت می کنند، مسئول هستن 20
 740/0    همواره با مطالبات شغلی خود در حوزه داوری انصاف را رعایت می کنم.  21
 617/0    داوری را از روی عالقه انجام می دهم نه به خاطر پول و مادیات. 22
 870/0    هیچگاه میزان پول دریافتی من از سازمان، بر میزان کیفیت قضاوتم تأثیر ندارد.  23
 849/0    گاه از پیشنهادهای مالی )رشوه( از طرف باشگاه ها استفاده نمی کنم. هیچ 24
 849/0    داوری را برای منافع مالی آن انجام نمیدهم. 25

 09/20 82/17 19/15 11/13 درصد واریانس
 3/66 درصد واریانس تجمعی

 

 
 

 

 

 

 

 



 74 1398 پاییز ، 23مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش، دوره ششم، شماره  

 

 ی رپذی تیبر مسئول یمبادله اجتماع   های مؤلفه  ریتأث . 2جدول

مقدار   متغیرها 
 ثابت

مقدار  
 همبستگی

B 
سطح  
 معناداری 

F t 
ضریب 
 تعیین

مسئولیت   حمایت سازمانی
 پذیری 

70/2 275/0 296/0 001/0 72/23 87/4 076/0 

 085/0 19/5 01/27 001/0 282/0 292/0 83/2 حمایت اجتماعی 

 

از جدول   به دست آمده  به نتایج  ، مشخص می 3با توجه 
اج مبادله  که  بر  شود  داری   معنی  و  مثبت  تأثیر  تماعی 

( اجتماعی  مسئولیت  P    ،226/0=r≤013/0مسئولیت   ،)
( اخالقی  P    ،271/0=r=031/0قانونی  مسئولیت   ،)

(002/0=P    ،325/0=r   اقتصادی مسئولیت  و   )
(028/0=P  ،146/0=rداوران دارد ) . 

 

 

 یرپذی تیمسئول های بر مؤلفه  یمبادله اجتماع ریتأث .3جدول

 رها متغی
مقدار  
 ثابت

مقدار  
 همبستگی

B 
سطح  

 معناداری 
F t 

ضریب 
 تعیین

مبادله  
 اجتماعی

 اجتماعی

89/2 

226/0 164/0 001/0 

76/5 

53/3 051/0 

 073/0 1/1 031/0 156/0 271/0 قانونی 

 105/0 37/1 002/0 217/0 325/0 اخالقی

 021/0 23/2 028/0 128/0 146/0 اقتصادی 
 

،  1و شکل    4نتایج به دست آمده از جدول  با توجه به  
مسئولیت  با  اجتماعی  مبادله  بین  مسیر  تحلیل  الگوی 

( معنادار  و  مثبت  (  T-Value  ،26/0=PC=5/2پذیری 

بنابراین الگوی ساختاری پژوهش نشان می دهد  می باشد. 
پذیری  مسئولیت  بر  معناداری  تأثیر  اجتماعی  مبادله  که 

 داوران دارد. 
 

 ی رپذی تیو مسئول یمبادله اجتماع یالگو. 4جدول 

میزان   متغیرها 
 رابطه 

خطای 
 استاندارد 

ضریب 
 تعیین

T-Value  نتیجه 

مبادله  
 اجتماعی

مسئولیت  
 پذیری 

 تأیید 5/2 067/0 93/0 26/0

 
  انگر ی، ب2  ۀبرآورد شده در جدول باال و شکل شمار  ریمقاد

بر قصد ترک شغل و    یفرهنگ  هیسرما  ریاست: اثر متغ  نیا
متغاث لحاظ    یسازمان  یکژتاب  ریر  به  شغل  ترک  قصد  بر 

 ی فرهنگ هیمعنادار است. الزم به ذکر است اثر سرما یآمار
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 پذیری الگوی ساختاری مبادله اجتماعی و مسئولیت. 1شکل 

جدول   نتایج  به  توجه  نسبت  5با   ،2X    بهdf  (52/3  ریشه و   )
ت خطای  مجذور  )میانگین  با  RMSEAقریبی  برابر   )074/0  

شاخصمی همچنین  ، CFI  ،91/0=IFI=99/0های  باشد. 
99/0=GFI    95/0و=NFI    برازش مدل را تأیید کردند. بنابراین

مسئولیت و  اجتماعی  مبادله  ساختاری  لحاظ الگوی  به  پذیری 
میشاخص مناسب  برازش  عاملهای  تمامی  و  مطرح باشد  های 
 ساختاری ارائه شده مجتمع شوند. توانند در الگوی  شده می

 های آزمون خوبی برازش مقادیر شاخص. 5جدول 

 2X / df RMSEA NFI CFI IFI GFI متغیر

 93/0 91/0 99/0 95/0 074/0 52/3 مبادله و مسئولیت 

 تأیید تأیید تأیید تأیید تأیید تأیید نتیجه 

 

 گیری بحث و نتیجه
پژوهش   نیا  یاده ها د  لی و تحل  هیبه دست آمده از تجز  جینتا

الگو که  داد  اجتماع  نیب  ریمس  لیتحل  ینشان  با    یمبادله 
)  یریپذ  تیمسئول معنادار  و  ( T-Value  ،26/0=PC=2/ 5مثبت 

بنابرا  یم م  یساختار  یالگو  نیباشد.  نشان   دهد   ی پژوهش 
داوران   یرپذی  تیبر مسئول  یمعنادار  ریتأث  یکه مبادله اجتماع

و    ی(، ل2012)  لیو هال  کدتین  های  پژوهش  جیدارد که با نتا
( و  2012همکاران  )  انگی(  همکاران  م2016و  همسو    ی( 

اباشد اجتماع  افتهی  نی.  مبادله  از هر چه   ی بدان معناست که 
قرار داشته   یداوران فوتبال و فوتسال در سطح بهتر و باالتر

مسئول نسبت سطح  به همان  هنگام    آنها  یریپذ  تیباشد  در 
بهبود   بهتر  فتهایقضاوت مسابقات  توانند    یرا م  یو عملکرد 
ا در  دهند.  ارائه  خود  اشل   نیاز  )  یراستا  همکاران  ( 2014و 

عزت   شیمثبت باعث افزا یاذعان داشتند که مبادالت اجتماع
م نفس  به  اعتماد  و  همچن7)  گردد  ینفس  و    یل  نی(. 

( حما2012همکاران  که  داشتند  ادعان  مسئول  تی(    تیاز 
 های  محرک  نیمهم در ب  اریسعنصر ب  کیبه عنوان    یریپذ

م  یاجتماع توض19)  باشد  یمطرح  در  به    جه یننت  نیا  حی(. 
م آمده  مبادله  یدست  توسعه  که  داشت  اذعان    های  توان 

ب  یاجتماع سازنده  و  و   نیمثبت  فوتسال  و  فوتبال  داوران 
مح م  رامون یپ  ی طیعوامل  تأث  ی خود    در   یی بسزا  ر یتواند 

و ارتقا آن بتوانند    شیزاآنها داشته  و اب اف   یریپذ  تیمسئول
بهتر بر اساس نظر  یعملکرد  ارائه دهند.  از خود  مبادله   هیرا 

مختلف از   یها  تیو هنجار بده و بستان وجود حما  یاجتماع
شود که آنها در برابر    یافراد موجب م   یرامونیپ  ط یطرف مح

ها سا  یسازمان  و  پ  ریمربوط  احساس    گر ید  یرامونیعوامل 
اهداف ساز نموده،  تلقتعهد  اهداف خود  را  و در    ندینما  ی مان 

دست   تصم  یابیراه  و  عملکرد  همانا  که  اهداف  آن   میبه 
مسابقه است موفق باشند.    دانیو عادالنه در م  حیصح  یریگ

اجتماع  جینتا  نیهمچن مبادله  که  داد  نشان  آمده  دست   ی به 
،   P≤013/0)  یت اجتماعیداری  بر مسئول  ی مثبت و معن  ریتأث

226/0=rیقانون  تی(، مسئول  (031/0=P   ،271/0=rمسئول ،)تی 
مسئولP   ،325/0=r=002/0)   یاخالق و     یاقتصاد  تی( 

(028/0=P   ،146/0=rداوران دارد که با نتا )و    یپژوهش ل  جی



 76 1398 پاییز ، 23مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش، دوره ششم، شماره  

 

.  باشد  ی( همسو م2012)   لیو هال  کدت ی( و ن2012همکاران )
داوران    یبدان معناست که هر چه مبادالت اجتماع  افتهی  نیا

مث طور  سطح  به  نسبت  همان  به  باشد  برقرار  سازنده  و  بت 
مسئول م  یریپذ  تیعوامل  بهبود  اابدی  یآنها  در  راستا    نی. 

در    یمعادالت ساختار  یاب ی( در الگو1394اردالن و همکاران )
ها   افتندی   ، ی اخالق  ،یاقتصاد  یریپذ  تیمسئول  یمؤلفه 

بر سطح تعهد دارند    یمثبت و معنادار  ریتأث  یو اجتماع  یقانون
ل6) )  ی(.  همکاران  ب2012و  ها  انی(  محرک  که    یداشتند 

مسئول  یمعنادار  ریتأث  یاجتماع جنبه  یریپذ  تی بر    های  در 
(.  19و بشر دوستانه دارند )  ی حقوق  ،یاخالق  ،یمختلف اقتصاد

  تیکه مسئول  افتندی( در1395و همکاران )  یمحمد  نیهمچن
تأث  برعملکرد  یاجتماع  یریپذ شده  و    میمستق  ریادراک 
)  ینادارمع ا24دارد  اساس  بر  ا  ی م  جهینت  نی(.    نطور یتوان 

فوتسال و  فوتبال  داوران  داشت  عضو  یاذعان  از  در   تیکه 
و    یاطالعات   ،یابزار  ،یعاطف  ی ها  تیمختلف، حما   یگروه ها

باال شخص  یتراکم  اجتماع  پ  یشبکه  با    یقو  وندیو  مؤثر  و 
 ت یخود داشته باشند از سطوح مسئول  یشخص  یشبکه اجتماع

بنابرا  یم  یمؤثرتر  یریپذ باشند،  برخوردار  هرچه    نیتوانند 
اطراف خود    طیداوران فوتبال و فوتسال با عوامل مختلف مح

آس  ونیفوتبال، کنفدراس  ونی)فدراس ت  ا،یفوتبال    م ی باشگاه ها، 
مرب  ،یمل  یها خانواده،    کنان،یباز  ان،یتماشاگران،  دوستان، 

غ  ارانهمک ارهیو  دارند  مبادله  آن  با  که  نزد(  و    یکیحساس 
در    یریپذ   تیداشته باشند احتمال بروز عدم مسئول  یقو  وندیپ

 .دینما دایو سطح عملکرد آنها توسعه پ افتهیآنها کاهش 
ا  جینتا از  حما  نیحاصل  که  داد  نشان    یسازمان  تیپژوهش 
 تی( بر مسئولP   ،275/0=r≤001/0داری )  یمثبت و معن  ریتأث
( 2015پترسون )  یژوهش هاپ  جیداوران دارد که با نتا  یریپذ

ا  یهمخوان حما  افتهی  نیدارد.  چه  هر  که  معناست   ت یبدان 
گردد    جاماز داوران فوتبال و فوتسال ان  یشتریب  یسازمان  یها

. در  ابدی  یآنها ببود م  یریپذ  تیبه همان نسبت سطح مسئول
  تیکه عدم حما  افتندی( در2014)  لکویراستا برژکا  و چوپ  نیا

برگزار برا  یآموزش  ایه  کالس  یاز  از    یمناسب  داوران 
افزا  یطرف سازمان ها به    یرگی  میتصم  شیمربوطه، منجر 

پترسون     نین(. همچ9شود )  یاشتباه در طول مسابقات م  های
ادراک شده و    ی سازمان  تیحما  ن ی( اذعان داشت که ب2015)

 د ی(.  شا30وجود دارد )  یرابطه مثبت و معنادار  یعملکرد شغل
ا  لیالد  نیاز مهمتر  یکی را وابسته    جه ینت  نیبه وجود آمدن 

ماه بد  یسازمان  تیحما  تیبه  عده   نیدانست؛  که  صورت 
  اند   دهیعق  نیبر ا  یاز پژوهشگران عرصه رفتار سازمان  یادیز

حما بعد حما  یدارا  یسازمان  تیکه   ت یو حما  یعاطف  تیدو 
در    نکهیباشد. با توجه به ا  ی( میکار  تیمربوط به شغل )حما

ب  نیا تأک پژوهش  آن  جنبه  دو  هر  ا  دیر  لذا  امکان    ن یشده، 
داوران فوتبال    یبرا  یادیز  تیابعاد از اهم  نیوجود دارد که ا

با باشند.  برخوردار  فوتسال  در1396)  یو  ب  افتندی(   نیکه 
ها  یسازمان  تیحما مؤلفه  و  شده  عملکرد    یادراک  با  آن 
معنادار  یشغل و  مثبت  )  یرابطه  دارد  مد8وجود  و    رانی(. 

  یدر حوزه فوتبال و فوتسال م  یورزش  های  ن سازمانمسئوال
همه جانبه خود را از    یها  تیحما  یدر بخش سازمان  ستیبا

که هر چه داوران احساس   لیدل  نیدهند؛ به ا  شیداوران افزا
در    یشتریب  یسازمان  تیحما آنها  احساس  باشند،  داشته 

 ت یبروز مسئول  شیو موجبات افزا  گذاردی م  ریعملکردشان تأث
و صح  یریپذ ا  حیمؤثر  آنها  آن    یم  جاد یدر  بر  عالوه  کند؛ 
ن  لیتما سازمان  در  را  آنها  ماندن  دهد.    ی م  ش یافزا  ز یبه 

حم   نیهمچن احساس  کاهش   یسازمان  تیاوجود  موجب 
عنوان    یشغل  یفشارها  به  که  داوران  استرس  سطح  و  شده 

باشد    یآنها م  یریپذ  تیاز عوامل مهم مخل در مسئول  یکی
م کاهش  پژوهش    یها  افتهی.  دهد  یرا  از  حاصل 

( پلسنر   و  رو  ی( حاک2006ماسکارنهاس  که  بود  آن    کرد یاز 
در بهبود    تواند  ی از آنها م  یفن  های  تیآموزش داوران و حما

)  یرگی  میتصم باشد  مؤثر  نخبه  چنانچه  20داوران  لذا   .)
سازمان    ی که از سو  ندیداوران فوتبال و فوتسال احساس نما

به آنها توجه شده، حقوق، منافع    ون یاسمربوطه مانند فدر  یها
ها خواسته  برا  یو  بوده،  نظر  مد  عملکرد    یآنها  سطح  ارتقا 

شده و به کار آنها   گزارمختلف بر  یآنها کالس ها و دوره ها
آنها هستند به سازمان اعتماد   تیداده و خواهان موفق  تیاهم

دلبستگ و  تعلق  احساس  آن  به  نسبت  و    ی م  دایپ  ینموده 
انگو    ندینما برا  زهیسطح  مسئول   شیافزا   یآنها  در   تیدقت 
ور  افتهیتوسعه    شانیها  یریپذ بهره  به  هر   یو همانا منجر 

 سازمان خواهد شد.  شتریچه ب
حما  افتهی که  داد  نشان  معن   ریتأث  یاجتماع  تیها  و    ی مثبت 

داوران دارد   یریپذ  تی( بر مسئولP   ،292/0=r≤001/0داری )
  ن یباشد. ا ی( همسو م2015و )کارمل یپژوهش ها جیکه با نتا

 ی شتریب  یاجتماع  یها  تیبدان معناست که هر چه حما  افتهی
از داوران فوتبال و فوتسال انجام شود به همان نسبت سطح  

راستا استر   نی(. در ا10)  ابدی  یآنها بهبود م  یرپذی  تیمسئول
  ی م   یاجتماع  یریپذ  تی( نشان داد مسئول2016و همکاران  )

ا  به  منجر  تأثتواند  و  شود  منابع  از  مؤثر  بر    یمثبت  ریستفاده 
مد  یرو )  تیریاقدامات  دارد  همچن16کارآمد    ج ینتا  نی(. 

از آن بود که سر و    یک( حا2013پژوهش آالن و همکاران )
اتخاذ شده    های  میبر تصم  یادیز  اریبس  ریتأث  تیجمع  یصدا

سو )  یاز  دارد  فوتبال  حما1داوران  جمله   یاجتماع  تی(.  از 
ب  ییرهایمتغ در  موجود  استرس  و  تنش  برابر  در  که    ن ی است 
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که    کهییرساند و از آنجا  یرا به انجام م  یافراد نقش محافظت
ب استرس در  فوتسال موجب    ن یتداوم وجود  و  فوتبال  داوران 

م آنها  مثبت  عملکرد  حما  یکاهش  وجود  لذا    یها  تیشود، 
محافظت  یاجتماع نقش  استرس    ،یبا  سطح  کاهش  موجب 

کرده و در    یریاز کاهش سطح عملکرد جلوگ جهیشده و در نت
مسئول  شیافزا  تینها ب  یری پذ  تیسطح  در  را    نیمطلوب 

پ در  داشت.    یداوران  متغ  یکی خواهد  ا  یرهایاز  در    نیمهم 
( در 1396)  یو صالح  یباشد. نظر   یارتباطات داوران م  نهیزم

ا  یپژوهش ب  افتند یدست    جه ینت  نیبه  ها  ن یکه   یمهارت 
کارآمد  یداور  یهامهارت    ،یارتباط رابطه    یو  داوران 

)  یمعنادار دارد  دارا25وجود  داوران  چنانچه   ت یحما  ی(.  
سو  یاجتماع از  خانواده،    ی باال  همکاران،  )دوستان، 

باز احساس   ان، یمرب  کنان،یتماشاگران،  باشند  و...(  رسانه 
با    یشتریب  یفرد  تیموفق داشته در هنگام قضاوت مسابقات 

کمتر اضطراب  و  برآ  یاسترس  و  شد  خواهند  آن    ندیروبرو 

و همکاران     رکیداوران است. د  یریپذ  تیارتقاء سطح مسئول
  سازمان   نیمطلوب ب  ی( نشان داد که مبادالت اجتماع2010)

شده و سطح    یتعامالت اجتماع  ش یباعث افزا  انمشتری  با  ها
 یها  طی(. در مح14)  کند  یم  دایپ  شیافزا  یعملکرد سازمان

ورزش  یشغل و  پرفشا  ی و  فوتبال  مسابقات  در  قضاوت  مانند  ر 
رفتارها به  داوران  مح  یافراد  یفوتسال،  در    رامون یپ  ط یکه 

سر و کار دارند   میمستق  ریغ  ایو    میخود با آنها به طور مستق
باشند   یم  ییحساس تر شده و به دنبال نشانه ها و فاکتورها

سخت و   یها  تیدر موقع  یطیعوامل مح  نیکه نشان دهد ا
لذا چنانچه داوران در   یآنها م  بانیو پشت  یدشوار حام باشد؛ 

حام  یها  تیموقع را  آنها  ارزش  ی فشارزا  بدانند،    ی اب یخود 
  ی دچار ترس و نگران   کهیبطور  رنددا  طینسبت به شرا  یمتفاوت

نفس به  اعتماد  با  و  پ  ینشده  توانند    یم  ندینما  یم  دا یکه 
 .ندیعملکرد مورد انتظار را از خود ارائه نما 
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