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 يرگي ميبر تصم ينقش مبادله اجتماع يالگو يپژوهش طراح نيهدف از انجام ا
پژوهش شامل داوران  نيا يبود. جامعه آمار ايداوران نخبه فوتبال و فوتسال آس

در  2017در دو بخش مردان و زنان كه در سال  اينخبه فوتبال و فوتسال آس
قرار دارند، بود. با توجه به محدود بودن جامعه  ايداوران آس (Eliteنخبه ( ستيل

تن در  292تعداد  تيبه صورت كل شمار بود كه در نها يرينمونه گ ،يآمار
بوده كه به صورت  يفياز نوع توص قيپژوهش شركت نمودند. روش تحق نيا
محقق  هاي ها از پرسشنامه-داده آوري اجرا شده است. جهت جمع يدانيم

 توسط ها پرسشنامه ييشد. روا ادهاستف يرگي ميو تصم يساخته مبادله اجتماع
 يآنها با استفاده از آزمون آلفا ييايو پا يورزش تيريمد داساتي از تن 10 نظرات

 از ها داده ليو تحل هيبه دست آمد.  به منظور تجز 82/0و  87/0كرونباخ 
 ليتحل رسون،يپ يهمبستگ يآمار هاي و آزمون يفيتوص هاي شاخص

 يدر نرم افزارها يمدل معادالت ساختار سبر اسا ريمس ليو تحل ونيرگرس
SPSS.16   وLISREL8.8 يسازمان تينشان داد كه حما جياستفاده شد. نتا 

داوران دارد.  از  يريگ ميداري بر تصم-يمثبت و معن ريتأث ياجتماع تيو حما
 يفرد يرگي ميبر تصم  داري يمثبت و معن ريتأث يمبادله اجتماع گريد يطرف

مبادله  نيب ريمس ليتحل يالگو نيداوران داشت. همچن يزمانسا يرگي ميو تصم
 (T-Value ،51/0=PC=34/6مثبت و معنادار ( يرگي ميبا تصم ياجتماع

 .باشد يم
 

 كليدي هاي واژه

 . يداور، فوتبال، فوتسال، مبادله اجتماع ،يرگي ميتصم
 

The purpose of this study was to Designing the model role 
Social exchange on decision-making of AFC elite football 
and futsal referees. 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 was descriptive and field 
research. To collect data, social researcher-made social 
exchange and decision-making questionnaires were used. 
The validity of the questionnaires was obtained from the 
opinions of 10 sports management professors and their 
reliability was 0.87 and 0.82 using Cronbach's alpha test. In 
order to analyze the data, descriptive indices, multiple 
regression analysis, and regression analysis were used based 
on structural equation modeling in SPSS.16 and LISREL8.8 
software. The results showed that organizational support and 
social support have a positive and significant effect on 
judges' decision. On the other hand, social exchanges have a 
positive and significant impact on individual decision 
making and organizational decision making. Also, the path 
analysis method of social exchange with a positive and 

significant decision (T-value = 6.34 = PC = 0.51). 
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Abstract   



 1400بهار ، 4، شمارة نهمهاي كاربردي در مديريت ورزشي، سال پژوهش  28

  همقدم
رو به گسترش بوده و  اي حرفه هاي امروزه توسعه ورزش

آنها به  نياز محبوب تر يكي فوتبال ها، ورزش نيتمام ا انيدر م
صنعت فوتبال همه روزه در حال گسترش  تي. جذابدآي يشمار م

 يگروه هاي ورزش نياز پر طرفدارتر يكياست و بدون شك 
 يتعددم هاي در جهان محسوب شده كه عالوه بر آن رسانه

. دهند يآن را تحت پوشش قرار م يفوتبال و حواش هاي يباز
كشور  209 ي) هم اكنون دارافايفوتبال (ف يجهان ونيفدراس

نفر از افراد فعال  ونيليم 220از  شيعضو است كه در مجموع ب
داور در جهان  ونيليم 3/1 فاي. طبق آمار فشود يرا شامل م

عضو آن را  ميت ونيليم 4هزار باشگاه با  600مسابقات فوتبال 
). انتخاب منابع 73، 1389و همكاران،  رداري(م كنند يقضاوت م

از  يكيمانند فوتبال  ييها-ورزش يبرگزار يمناسب برا يانسان
كار خوب، مسئوالن  كيتوسعه  ياست كه برا يمشكالت اساس

در  ازيمورد ن يبه منظور انتخاب منابع انسان با آن مواجه هستند.
افراد  يرگي ميتصم تيبه موضوع كفا ستباي يم شحوزه ورز

؛ آلونسو و 2087، 2010،  ليو گ جويشود (مر يتوجه خاص
 ييها-طيدر مح يرگي ميتصم ندي). فرآ210، 2009همكاران ، 

مانند مسابقه فوتبال،  فتدياتفاق ب نياست مكررًا ا اجيكه احت
 دافراد شو نيدر ب ياختالالت اضطراب جاديممكن است باعث ا

 كيكه مربوط به ضرورت پردازش انواع مختلف اطالعات در 
قابل كنترل  رياز موارد به عوامل غ ياريزمان محدود بوده و در بس

. در واقع كند يم رييداشته كه عموماً در طول زمان تغ يبستگ
 يممكن است به سو هايي ميتصم نيگرفتن چن يبرا يريدرگ
؛ 326، 2014،  برتو آل نگيتيبرود (پ شيپ ينامطلوب جينتا
  ).1073، 2009،  ولسيو پا نياست

مسابقه فوتبال  كي جهينت تواند يم يواقع عوامل متعدد در
مسابقات  ياز اجزاء مهم در برگزار يكيقرار دهد.  ريرا تحت تأث

كه  شود يفوتبال داوران هستند. متأسفانه اغلب مشاهده م
مسابقه را از  جهنتي كه ها باشگاه رانيمد ايو  انيمرب كنان،يباز

از  يقرار داده و در برخ نشداوران را مورد سرز دهند، يدست م
 هاي ياز داوران باز يندارند برخ يليكه تما كنند يموارد اذعان م

آنها  ميداوران و تصم حيانتخاب صح نيد. بنابراآنها را قضاوت كن
شده  ليكسب و كار تبد يمهم است. امروزه فوتبال به نوع اريبس

 كنانيباز يرگي ميبه تصم ها ميشكست ت اي تيموفق يو حواش
را بر  ياديز اريموضوع فشار بس نيدارد و ا يبستگ يو داوران باز

 ايشده است  تيعدالت رعا ايكه آ آورد يداوران فوتبال وارد م
 ياجرا فهيكه متشكل از چهار نفر است، وظ يداور مي. تريخ

بر عهده داشته  يباز نيرا در زم فايف يشده از سو نيتدو نيقوان
هستند. در خالل  حيصح يرگي ميتصم ازمنديراستا ن نيو در ا

درصد از  26در مجموع  2002 يمسابقات جام جهان يبرگزار
 يكمك داوران با اشتباه روبرو بود و در جام جهان هاي ميتصم

كاهش نرخ  يدرصد بوده است. برا 10حدود  زانيم نيا  2006
 نيا ياست كه عوامل احتمال يضرور يرگي ميخطا در تصم

، 2008(مسوت و همكاران ،  رديگ ارقر يموضوع مورد بررس
 كي). داوران فوتبال با 186، 2010و همكاران ،  تري؛ پ2940

 اريبس هاي مواجه هستند كه با توجه به جنبه يزيار چالش برانگك
و قضاوت در مورد  يابيارزش ،يباز تيريمسابقه مانند مد كي اديز

حفظ  ع،يسر يرگي ميتصم افتد، يمسابقه م نيكه در زم ياتفاقات
  آنها دشوار يبرا يرگي مينظم و انضباط و حل اختالفات، تصم

 نيكه هم شود ياشتباهات م بضري رفتن باال باعث و شده تر
خود  هاي يرگي ميمورد باعث شده اغلب داوران در رابطه با تصم

 ايو  رانيمد كنان،يباز ان،يافراد (تماشاگران، مرب ريمورد انتقاد سا
؛ 689، 2009(آندرسون ،  رنديگ ار) قريورزش هاي رسانه

). مك ماهون و همكاران  152، 2011و دوبرا ،  كسيليف
 نمهمتري عنوان را به يرگي مي) سرعت و دقت در تصم2007(

 يرگي ميتصم هاي مهارت آموزش. دانستند داوران عملكرد  جنبه
نخبگان است و  نيدر ب تيموفق يدياز عناصر كل يكيدر ورزش 

 يرگي ميتصم يبه ساز و كارها ياديامروزه پژوهشگران عالقه ز
). لورانس و 673، 2013نخبگان دارند (مگان و همكاران ، 

) نشان دادند كه ورزشكاران نخبه نسبت به 2013همكاران  (
 يو با سرعت العمل باالتر تر قيقد يرگي ميافراد تازه كار به تصم

 ي) با بررس2011(  يونيراستا سولومون و آلها نيدارند. در ا ازين
كه داوران به طور  افتنديبرتر انگلستان در گياز ل يباز 17

 يو برا رندگي يدر هر مسابقه م ميتصم 627تعداد  نيانگيم
را در نظر  يمختلف ليدال ديآنها با يينها ميتصم كيبه  دنيرس
 25داوران نخبه  ي) با بررس2012و همكاران  ( ري. جاورنديبگ
 14 كه افتنديدر 2009در سال  يجنوب يقاياز جام آفر يباز

كمك  هاي ميدرصد تصم 13داوران و  هاي ميدرصد تصم
  داوران با خطا روبرو بوده است. 

 يديممكن است تهد ياجتماع هاي محرك گريد ييسو از
 يرگي ميباشند. اجتناب از تصم حيصح هاي يرگي ميتصم يبرا

 ديبه علت تهد ديافراد مضطرب شا نيدر ب حيمكرر صح هاي
باشد كه ممكن است باعث به وجود آمدن  ياجتماع هاي محرك

 ارانخشم شود (آندره و همك جادينامطلوب شده و منجر به ا جينتا
 ي) اذعان دارد كه فشارها2008). دوهمن  (99، 2015، 

 ريداوران را تحت تأث يديكل هاي  ميتواند تصم-يم ياجتماع
 كيبا هدف حفظ  يحال مسئوالن ورزش نيقرار دهد. در هم

داوران را در  ستباي يعادالنه و امن م يو رقابت ياجتماع طيمح
 ميتصم ييواقع توانا در. ندينما ياري يباز نيقوان تيرابطه با رعا
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 يشده از سو جاديا ضيبا تبع تواند يداوران در مسابقات م يرگي
، 2013و همكاران ،  ديوي(د رديقرار بگ ريمسئوالن تحت تأث

) تحت فشار قرار 2013ران  (). بر طبق گفته آالن و همكا68
استقالل  جاديباعث ا كنانيندادن داوران از طرف تماشاگران و باز

داوران  يآنها شده و احتمال بروز تقلب از سو يريگ-ميدر تصم
 ستميس هاي نهيهز شيافزا گريد ي. از طرفابدي يكاهش م

پرداخت حقوق به داوران موجب كاهش بروز تقلب و فساد در آنها 
 كيبه عنوان  يريپذ تياز مسئول تيحما نيهمچن .شود يم

. باشد يمطرح م ياجتماع هاي محرك نيمهم در ب اريعنصر بس
 ريتأث تواند يم يرپذي تمسئولي وجود كه داده نشان ها پژوهش

 راتيو اعتماد داشته باشد. در واقع تأث يشغل تيبر رضا يمثبت
 ،ياخالق ،يمختلف اقتصاد هاي در جنبه يرپذي  تيمسئول
، 2012و همكاران ،  يمطرح باشد (ل زيو بشر دوستانه ن يحقوق
 هاي امني نا روزه). ام53، 2016و همكاران ،  انگي؛ 749

با كارمندان به وجود آمده  رانيكه در حوزه روابط مد ياجتماع
و در  ابديكاهش  رانياعتماد كاركنان به مد دهياست موجب گرد

و انجام اقدامات  يه اجتماعبه موضوع مبادل افتهيآن ضرورت  يپ
شود (كوات و اوزگه ،  اي ژهيتوجه و رييبه وجود آوردن تغ يبرا

 رانيمسئوالن و مد يموضوع برا ني). درك ا5769، 2012
خود  يآنها از مجموعه افراد حوزه كار تياست كه حما يضرور

 يمبادله اجتماع هيبگذارد كه نظر يرا بر جا يمثبت ريتواند تأث-يم
چنانچه  هينظر نيادعا است. بر اساس ا نياثبات ا ياز ابزارها يكي

 يم تيحما هو جامع رانيكاركنان درك كنند كه از طرف مد
كمتر احتمال دارد دچار كاهش عملكرد شوند. در واقع  شوند،

 يمبادله اجتماع هيهمراه با نظر يو اجتماع يسازمان هاي تيحما
 ياز منابع مهم اجتماع يكي عنوان به ها . سازمانشوند يمطرح م

حفظ  ت،ياز جمله حما يمختلف هاي نهيبه شمار رفته كه در زم
 نياحترام، مراقبت و حفظ منافع كاركنان دخالت دارند (اولگا و روب

 ،2013 .(  
 دنديرس جهينت نيبه ا ي) در پژوهش2016(  ليو دان كايجس
 يرگي ميموجب باالتر رفتن سطح تصم ياجتماع هاي تيكه حما

 تيحما ني) اذعان داشتند كه ب2015شود. پترسون  ( يم
 يمثبت و معناداررابطه  يادراك شده و عملكرد شغل يسازمان

از  ي) حاك2014و همكاران  ( يپژوهش اشل جيوجود دارد. نتا
 شيافراد باعث افزا نيدر ب يمنف يآن بود كه مبادالت اجتماع

 نيهمچن. شود يكاهش عملكرد م جهيسطح استرس و در نت
عزت نفس و اعتماد به  شيمثبت باعث افزا يمبادالت اجتماع

 96 ي) با بررس2014(  انو همكار كن فيوسي. گردد ينفس م
در فصل  هيفوتبال در ترك هاي گينفر از داوران سطوح مختلف ل

دقت، تمركز و كنترل  هاي كه مؤلفه افتنديدر 2014-2013

 هاي مؤلفه نيچنداوران مؤثر است. هم يرگي ميتصم يبر رو
 يطيو عوامل مح كنانيواكنش باز وم،يتماشاگران حاضر در استاد

. باشد يمؤثر م شانيها-مياز تصم داوران يتمنديرضا يبر رو
نفر از داوران  69 يبر رو ي) در پژوهش2014(  لكويبرژكا و چوپ

 نيمسابقه به ا 239 يبا بررس نيو كمك داوران مجرب اوكرا
 يآموزش هاي كالس ياز برگزار تيكه عدم حما دنديرس جهينت

اشتباه  هاي يرگي ميتصم شيداوران، منجر به افزا يمناسب برا
) اظهار 2014و همكاران  ( يدر طول مسابقات شده است. آنتون
حاضر در ورزشگاه، مسافرت  نيداشت كه اثر تماشاگران خشمگ

عوامل مختلف مسابقه به عنوان  هاي نهيبا زم ييداوران و آشنا
. آالن و باشد يداوران مطرح م يرگي ميمؤثر در تصم يديكل

برتر انگلستان در  گيداور در ل 40 ي) با بررس2013همكاران  (
 ريتأث تيجمع ينشان دادند كه سر و صدا 2010-2011فصل 

داوران فوتبال  ياتخاذ شده از سو هاي ميبر تصم ياديز اريبس
 جام باشگاه هاي يباز ي) با بررس2010و استفن  ( تريدارد. پ

به  2006-7و  2002-3 هاي در فصل وفاياروپا و جام  هاي
 ميبر تصم يمهم ريتأث ياجتماع يرهاكه فشا دنديرس جهينت نيا

  دارد. زبانيم ميداوران به نفع ت يرگي
با اضطراب  شهيهم يورزش هاي در تمام رشته يداور حرفه

مشكالت  ريچند سال اخ يو استرس همراه بوده است. در ط
مشاهده شده،  ايآس نيو همچن رانيفوتبال ا يدر داور اي دهيعد
داوران در مسابقات و  رگذاريمتعدد و تأث هاي اشتباه جمله من

 يفضا تاز داوران به عل ياريبس يبحث خداحافظ نيهمچن
. با توجه ياجتماع طياز آنها در مح تيو عدم حما ينامناسب داور

داوران مهم  يبر حاالت روان ينقش مبادالت اجتماع نكهيبه ا
و  تيابتدا ماه ديدر گام نخست با رسد ياست، اما به نظر م

داوران  يرگي ميبر تصم رگذاريتأث يمبادالت اجتماع هاي يژگيو
داوران وجود  دگاهياز د هايي يژگيو نياگر چن رايشود. ز ييشناسا

در كار  تيمسئول داشته باشد احتمال معنادار بودن و احساس
داوران خواهد  نيمثبت در ب يامدهايو موجب پ ابدي يگسترش م

 طيالگو در شرا يپژوهش درصدد است با طراح نيشد. در واقع ا
 عنوانموضوع ارائه دهد تا نه تنها به  نياز ا يروشن ريتصو ،يواقع
داوران به كار گرفته  يرگي ميتوسعه تصم يسودمند برا يابزار

و  رانيرا به وفور در ا هايي پژوهش نيانجام چن نهيشود بلكه زم
فراهم آورد.  يبا هدف رشد سطح داور ايمطرح دن يكشورها

 شرفتيپژوهش حاضر در نظر دارد به منظور توسعه و كمك به پ
مربوطه به  يرهايمتغ ليتحلو  هيداوران، با تجز يرگي ميتصم

 ميبر تصم تواند يم يمبادله اجتماع ايسؤال پاسخ دهد كه آ نيا
  داشته باشد؟ يريتأث ايداوران نخبه فوتبال و فوتسال آس يرگي
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  پژوهش شناسي روش
با  ،يفيتوص وهيبا توجه به نوع مطالعه از ش قيتحق روش

كه به صورت  باشد يم يفيتوجه به اهداف پژوهش از نوع توص
كند تا آنچه كه -محقق سعي مي نياجرا شده است. بنابرا يدانيم

 و دهد گزارش ذهني دخالت گونه به واقع هست را بدون هيچ
  .بگيرد موقعيت از عيني نتايج

پژوهش شامل داوران نخبه فوتبال و  نيا يآمار جامعه
در  2017در دو بخش مردان و زنان كه در سال  ايفوتسال آس

. با توجه به شدبا يقرار دارند، م ايداوران آس (Eliteنخبه ( ستيل
 مختلف، نمونه يها-تعداد داوران نخبه فوتبال و فوتسال در گروه

به  يجامعه آمار عضاءا تمامي و بود شمار به صورت كل يرگي
 يو جمع آور عي. پس از توزدنديعنوان نمونه انتخاب گرد

پرسشنامه كامل بود و مورد  292تعداد  تنهاي در ها پرسشنامه
  رار گرفت.ق يينها ليو تحل هيتجز

از  ازيمورد ن هاي داده آوري پژوهش به منظور جمع نيا در
  .دياستفاده گرد ليمحقق ساخته به شرح ذ هاي پرسشنامه

كه مشتمل بر  يپرسشنامه محقق ساخته مبادله اجتماع -1
 هاي (سؤال يسازمان تيحما هاي مؤلفه يسؤال بوده و دارا 31

. شدبا ي) م31تا  17 هاي (سؤال ياجتماع تي) و حما16تا  1
 1از كامالً مخالف= اي نهيپنج گز كيسؤال ل يرگي اندازه اسيمق

 هيپرسشنامه بر گرفته از نظر ني. اباشد يم 5تا كامًال موافق=
كار و  طياز طرف مح تي) كه در دو مفهوم حما1986( زنبرگريآ

  .باشد يم ديجامعه ارائه گرد ياز سو تيحما
كه مشتمل بر  يرگي ميمپرسشنامه محقق ساخته تص -2

 (سؤال يفرد يرگي ميتصم هاي سؤال بوده و شامل مؤلفه 25

) 25تا  16 هاي (سؤال يسازمان يرگي مي) و تصم15تا  1 هاي
از كامًال  اي نهيپنج گز كيسؤال ل يرگي اندازه اسي. مقباشد يم

بر گرفته  مهپرسشنا ني. اباشد يم 5تا كامًال موافق= 1مخالف=
 ياسي) و سي(فرد ييكه در دو مفهوم عقال  ياز مدل كارنگ

  .باشد ي) ارائه شد م1990و همكاران  ( رتي) توسط سي(سازمان
 نظرات از استفاده با ها پرسشنامه ييو محتوا يصور ييروا

بر  يشد. با انجام آزمون مقدمات نييتع تيريمد داساتي از تن 10
 آنها توسط ها پرسشنامه نيكه نخست يتن از داوران 30 يرو

 آلفاي آزمون از استفاده با ها پرسشنامه ييايشد، پا لتكمي
  به دست آمد.  82/0و  87/0كرونباخ 

 يفيتوص هاي شاخص از ها داده ليو تحل هيمنظور تجز به
چندگانه  يهمبستگ رونف،يكلموگروف اسم يآمار هاي و آزمون

 يآمار يدر نرم افزارها ريمس ليو تحل ونيرگرس ليو تحل
SPSS  و  16نسخهLISREL  دياستفاده گرد 8.8نسخه.  

  
  پژوهش هاي افتهيو  جينتا
نفر  36پژوهش  نيداور شركت كننده در ا 292مجموع  از

نفر معادل  119سال،  30تا  25 ني%) ب3/12معادل (
 ني%) ب8/31نفر معادل ( 93سال،  35تا  31 ني%%) ب8/40(

سال  40از  %) باالتر1/15نفر معادل ( 44سال و  40تا  36
نفر  58%) مرد و 1/80نفر معادل ( 234سن داشتند. تعداد 

%)  9/7نفر معادل ( 23. تعداد باشند ي%) زن م9/19( لمعاد
 3/49نفر معادل ( 144 ،يسال سابقه داور 10تا  5 نيب يدارا
تا  16 ني%%) ب 1/29نفر معادل ( 85سال،  15تا  11 ني%) ب
سال سابقه  20باالتر از  %) 7/13نفر معادل ( 40سال و  20
  داشتند.  يداور

  
 ي، مشخص م1به دست آمده از جدول  جيتوجه به نتا با

 P≥001/0( داري يمثبت و معن ريتأث يسازمان تيشود كه حما

 ،387/0=r) با توجه به  نيداوران دارد. همچن يرگي ميبر تصم
كه  شود يبه دست آمده از آزمون مشخص م نييتع بيضر

در  يسازمان تيتوسط حما ،يرگي  ميتصم راتيياز تغ 150/0
 تينشان داد حما جينتا گريد ي. از طرفگردد يم هيرابطه توج نيا

 (P  ،370/0=r≥001/0( داري يمثبت و معن ريتأث ياجتماع

 نييتع بيبا توجه به ضر نيداوران دارد. همچن يرگي ميبر تصم
 راتيياز تغ 137/0كه  شود يبه دست آمده از آزمون مشخص م

 يم هيرابطه توج نيدر ا ياجتماع تيتوسط حما ،يرگي ميتصم
 .گردد
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  گيريهاي مبادله اجتماعي بر تصميمتأثير مؤلفه. 1جدول 

  متغيرها
مقدار 

  ثابت

مقدار 

  همبستگي
B 

سطح 

  معناداري
F t 

ضريب 

  تعيين

تصميم   حمايت سازماني

  گيري

41/2  387/0  466/0 001/0 16/51 15/7  150/0 

 137/0  78/6 96/45 001/0 399/0  370/0  78/2  حمايت اجتماعي

  

  

، مشخص 2با توجه به نتايج به دست آمده از جدول 

داري  بر شود كه مبادله اجتماعي تأثير مثبت و معنيمي

- ) و تصميمP  ،150/0=r≥013/0گيري فردي (تصميم

) داوران دارد. P  ،262/0=r≥001/0گيري سازماني (

همچنين با توجه به ضريب تعيين به دست آمده از آزمون 

گيري فردي از تغييرات تصميم 022/0شود كه مشخص مي

گيري سازماني توسط مبادله از تغييرات تصميم 068/0و 

  گردد.اجتماعي در اين رابطه توجيه مي

  

  گيريهاي تصميماجتماعي بر مؤلفهتأثير مبادله . 2جدول 

  متغيرها
مقدار 

  ثابت

مقدار 

  همبستگي
B 

سطح 

  معناداري
F t 

ضريب 

  تعيين

  مبادله اجتماعي
  فردي

34/2  
150/0  133/0 013/0 

02/20 
49/2  022/0 

  068/0  36/4  001/0  226/0  262/0  سازماني

  

، 1و شكل  3آمده از جدول با توجه به نتايج به دست 

گيري الگوي تحليل مسير بين مبادله اجتماعي با تصميم

باشد. ) ميT-Value ،51/0=PC=34/6مثبت و معنادار (

دهد كه مبادله بنابراين الگوي ساختاري پژوهش نشان مي

  گيري داوران دارد.اجتماعي تأثير معناداري بر تصميم

  

  الگوي مبادله اجتماعي و تصميم گيري. 3جدول 

  متغيرها
ميزان 

  رابطه

خطاي 

  استاندارد

ضريب 

 تعيين
T-

Value 
  نتيجه

 تأييد 34/6 26/0  74/0  51/0  گيريتصميم  مبادله اجتماعي
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  الگوي ساختاري مبادله اجتماعي و تصميم گيري. 1شكل 

  

) و df )44/1به  2X، نسبت 4با توجه به نتايج جدول 

) برابر با RMSEAريشه ميانگين مجذور خطاي تقريبي (

، CFI=97/0هاي باشد. همچنين شاخصمي 066/0

90/0=IFI ،92/0=GFI  93/0و=NFI  برازش مدل را

تأييد كردند. بنابراين الگوي ساختاري مبادله اجتماعي و 

باشد هاي برازش مناسب ميگيري به لحاظ شاخصتصميم

توانند در الگوي هاي مطرح شده ميو تمامي عامل

  ساختاري ارائه شده مجتمع شوند.
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  هاي آزمون خوبي برازشمقادير شاخص. 4جدول 

 2X / df RMSEA  NFI CFI IFI  GFI  متغير

  92/0  90/0  97/0  93/0  066/0  44/1  گيريمبادله و تصميم

  تأييد  تأييد  تأييد  تأييد  تأييد  تأييد  نتيجه

  

  گيريبحث و نتيجه
هاي اين پژوهش نتايج به دست آمده از تجزيه و تحليل داده

- نشان داد كه الگوي تحليل مسير بين مبادله اجتماعي با تصميم

مي  )T-Value ،51/0=PC=34/6گيري مثبت و معنادار (
دهد كه مبادله باشد. بنابراين الگوي ساختاري پژوهش نشان مي

گيري داوران دارد كه با نتايج اجتماعي تأثير معناداري بر تصميم
) 2010پيتر و استفن ( ) و2016جسيكا و دانيل (هاي پژوهش

همخواني دارد. اين يافته بدان معناست كه از هر چه مبادله 
تسال در سطح بهتر و باالتري قرار اجتماعي داوران فوتبال و فو

گيري آنها در هنگام داشته باشد به همان نسبت سطح تصميم
توانند از قضاوت مسابقات بهبود يافته و عملكرد بهتري را مي

) اذعان 2014خود ارائه دهند. در اين راستا اشلي و همكاران (
داشتند كه مبادالت اجتماعي مثبت باعث افزايش عزت نفس و 

توان گفت كه در تبيين اين رابطه ميگردد. اعتماد به نفس مي
گسترش مبادالت اجتماعي مثبت و سازنده بين داوران و عوامل 

هاي تواند تأثير بسزايي در نوع تصميممحيطي پيرامون خود مي
) به اين نتيجه 2009( 1هنينگ و همكارانآنها داشته باشد. 

ي طبيعي براي داوران رسيدند كه با ايجاد يك محيط يادگير
بر طبق نظريه  گيري داوران را افزايش داد.توان دقت تصميممي

هاي مختلف از طرف محيط مبادله اجتماعي، وجود حمايت
هاي مربوط شود كه آنها در برابر سازمانپيراموني افراد موجب مي

و ساير عوامل پيراموني ديگر احساس تعهد نمايند، اهداف سازمان 
يابي به آن اهداف كه  خود قلمداد نمايند و در راه دسترا اهداف 

گيري صحيح و عادالنه در ميدان مسابقه است همانا تصميم
نتايج به دست آمده نشان داد كه مبادله موفق باشند. همچنين 

گيري هاي تصميمداري  بر مؤلفهاجتماعي تأثير مثبت و معني
زماني گيري سا) و تصميمP  ،150/0=r≥013/0فردي (

)001/0≤P  ،262/0=r داوران دارد. اين يافته بدان معناست (
كه هر چه مبادالت اجتماعي داوران به طور مثبت و سازنده برقرار 

گيري فردي و سازماني آنها باشد به همان نسبت سطح تصميم

                                                                                                                                              
1. Henning et al 
1. Lidbom & Priks 

) نشان 2010( 2يابد. در اين راستا ليدبم و پريكسبهبود مي
شي از حضور تماشاگران بر دادند كه فشارهاي اجتماعي نا

گيري داوران فوتبال ايتاليا تأثير دارد به طوريكه هنگام تصميم
مملو بودن ورزشگاه از تماشاگر، به نسبت زماني كه ورزشگاه 

تري را عليه بازيكنان به هاي سختخالي بوده، داوران تصميم
توان اينطور بيان داشت داوراني كه از اند. در واقع ميكار برده

هاي عاطفي، ابزاري، اطالعاتي و تراكم عضويت گروهي، حمايت
باالي شبكه اجتماع شخصي و پيوند قوي و مؤثر با شبكه 

گيري اجتماعي شخصي خود برخوردار هستند، سطوح تصميم
توانند داشته باشند، بنابراين هرچه داوران فوتبال و مؤثرتري مي

(فدراسيون فوتبال، فوتسال با عوامل مختلف محيط اطراف خود 
هاي ملي، تماشاگران، ها، تيمكنفدراسيون فوتبال آسيا، باشگاه

مربيان، بازيكنان، دوستان، خانواده، همكاران و غيره) كه با آن 
مبادله دارند احساس نزديكي و پيوند قوي داشته باشند احتمال 

گيري كاهش يافته و سطح عملكرد آنها بروز خطا در تصميم
) بيان داشتند كه داوران 2006( 3لن و همكارانابد. يبهبود مي
زاي زيادي مانند فشار تماشاگران هاي بالقوه استرسبا صحنه

حاضر در ورزشگاه، عوامل فردي، تجربه، شخصيت، زندگي 
شخصي، عوامل وضعيتي و محيطي (تعرض بازيكنان يا 

- گيريشوند كه بر تصميمتماشاگران) در حين داوري مواجه مي

  آنها تأثير معناداري دارد. هاي
نتايج حاصل از اين پژوهش نشان داد كه حمايت سازماني 

- ) بر تصميمP  ،387/0=r≥001/0داري (تأثير مثبت و معني

) 2015پترسون (هاي گيري داوران دارد كه با نتايج پژوهش
هاي . اين يافته بدان معناست كه هر چه حمايتهمخواني دارد

اوران فوتبال و فوتسال انجام گردد به همان سازماني بيشتري از د
برژكا و يابد. در اين راستا گيري آنها ببود مينسبت سطح تصميم

) به اين نتيجه رسيدند كه عدم حمايت از 2014چوپيلكو (
هاي آموزشي مناسب براي داوران، منجر به برگزاري كالس
هاي اشتباه در طول مسابقات شده است. گيريافزايش تصميم

2. Lane et al 
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شايد مهمترين علت به وجود آمدن اين نتيجه را وابسته به ماهيت 
حمايت سازماني دانست. بسياري از صاحبنظران عرصه رفتار 
سازماني اعتقاد دارند كه حمايت سازماني داراي دو بعد حمايت 
عاطفي و حمايت مربوط به شغل (حمايت كاري) است. از آنجا 

كيد شده است، اين امكان كه در اين تحقيق بر هر دو جنبه آن تأ
وجود دارد كه اين ابهاد داراي اهميت زيادي براي داوران فوتبال 

هاي ورزشي در حوزه فوتبال و فوتسال باشد. مسئولين سازمان
بايست در بخش سازماني حمايت خود را از داوران افزايش مي

احساس حمايت سازماني بيشتري داشته  داورانهر چه دهند؛ زيرا 
گذارد و موجب احساس آنها در عملكردشان تأثير ميباشند، 

شود؛ آنها مي هاي مؤثر و صحيح درگيريبروز تصميمافزايش 
زايش پيدا نيز اف در سازمان عالوه بر آن تمايل به ماندن آنها

احساس حمايت سازماني موجب كاهش همچنين وجود  .كندمي
سطح استرس داوران كه به عنوان يكي  و شده فشارهاي شغلي

- باشد را كاهش ميگيري آنها مياز عوامل مهم مخل در تصميم

) دريافتند كه رويكرد 2006( 4دهد. ماسكارنهاس و پلسنر
تواند در بهبود هاي فني از آنها ميآموزش داوران و حمايت

گيري داوران نخبه رشته ورزشي راگبي تأثير مثبتي داشته تصميم
د. لذا چنانچه داوران فوتبال و فوتسال احساس نمايند كه از باش

هاي مربوطه مانند فدراسيون به آنها توجه شده، سوي سازمان
هاي آنها مد نظر بوده، براي ارتقا سطح حقوق، منافع و خواسته

هاي مختلف برگزار شده و به كار ها و دورهعملكرد آنها كالس
ت آنها هستند به سازمان اعتماد آنها اهميت داده و خواهان موفقي

نمايند و نموده و نسبت به آن احساس تعلق و دلبستگي پيدا مي
هايشان گيريسطح انگيزه آنها براي افزايش دقت در تصميم

  وري سازمان را در پي خواهد داشت. گسترش يافته و همانا بهره
- ها نشان داد كه حمايت اجتماعي تأثير مثبت و معنييافته

گيري داوران دارد ) بر تصميمP  ،370/0=r≥001/0(داري 
كن يوسيف) و 2016جسيكا و دانيل (هاي كه با نتايج پژوهش

. اين يافته بدان معناست كه همخواني دارد )2014و همكاران (
هاي اجتماعي بيشتري از داوران فوتبال و فوتسال هر چه حمايت

يابد. بهبود ميگيري آنها انجام شود به همان نسبت سطح تصميم
) اظهار داشت كه اثر 2014در اين راستا آنتوني و همكاران (

تماشاگران خشمگين حاضر در ورزشگاه، مسافرت داوران و 
هاي مختلف مسابقه به عنوان عوامل كليدي مؤثر آشنايي با زمينه

باشد. همچنين آالن و گيري داوران مطرح ميدر تصميم
سر و صداي جمعيت تأثير  ) نشان دادند كه2013همكاران (

هاي اتخاذ شده از سوي داوران فوتبال بسيار زيادي بر تصميم
دارد. حمايت اجتماعي يكي از متغيرهايي است كه در برابر تنش 
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دهد و و استرس موجود در بين افراد نقش محافظتي را انجام مي
از آنجاييكه كه تداوم وجود استرس در بين داوران فوتبال و 

شود، لذا وجود وجب كاهش عملكرد مثبت آنها ميفوتسال م
دهد موجب هاي اجتماعي با نقش محافظتي را انجام ميحمايت

كاهش سطح استرس شده و در نتيجه از كاهش سطح عملكرد 
گيري مطلوب جلوگيري كرده و در نهايت افزايش سطح تصميم

را در بين داوران در پي خواهد داشت. چنانچه داوران داراي 
يت اجتماعي باال از سوي (دوستان، همكاران، خانواده، حما

تماشاگران، بازيكنان، مربيان، رسانه و...) باشند احساس موفقيت 
فردي بيشتري داشته در هنگام قضاوت مسابقات با استرس و 
اضطراب كمتري روبرو خواهند شد و برآيند آن ارتقاء سطح 

بررسي بيش  ) با2005( 5دهمنباشد. گيري داوران ميتصميم
فصل ليگ مقدماتي فوتبال آلمان  12مسابقه در طي  3519از 

) به اين نتيجه رسيد كه 2004تا  1992هاي (بين سال
هيجانات زياد بازي، رفتار تماشاگران و عالقه به تيم خانگي، 

هاي داوران را در طي مسابقات تحت تأثير قرار داده است. تصميم
ي ورزشگاه باال بوده، واكنش همچنين هر گاه فشار جو اجتماع

- داور شديدتر بوده است. وي اظهار داشت اين فشارها بر تصميم

گذارد و در نتيجه نتايج نامطلوب داوري را هاي داوري تأثير مي
هاي شغلي پرفشار مانند قضاوت در محيطدر پي خواهد داشت. 

در مسابقات فوتبال و فوتسال، داوران به رفتارهاي افرادي كه در 
محيط پيرامون خود با آنها به طور مستقيم و يا غير مستقيم سر 

ها و فاكتورهايي تر شده و به دنبال نشانهو كار دارند حساس
هاي سخت هستند كه نشان دهد اين عوامل محيطي در موقعيت

باشد؛ لذا چنانچه داوران در و دشوار حامي و پشتيبان آنها مي
خود مشاهده نمايند، ارزشيابي هاي فشارزا آنها را حامي موقعيت

متفاوتي نسبت به شرايط دارند بطوريكه دچار ترس و نگراني 
توانند عملكرد نمايند مينشده و با اعتماد به نفسي كه پيدا مي

  مورد انتظار را از خود ارائه دهند.
- گردد كه مديران و مسئوالن سازماندر نهايت پيشنهاد مي

شرايط مختلف و در همة سطوح هاي ورزشي در حوزه فوتبال در 
سازمان و در مسائل و رخدادهاي گوناگون، داوران خود را مورد 

هاي مادي و معنوي و غيره قرار داده تا داوران با درك حمايت
ها و اينكه مديريت سازمان به عملكرد و انجام وظايف اين حمايت

گيري آنها توجه خاصي دارد به توسعه عملكرد در زمينه تصميم
حيح پرداخته و با به وجود آمدن حس صميميت و همكاري در ص

وري، عملكرد و پيشرفت سازمان توسعه بين تمامي داوران، بهره
  پيدا نمايد.

1. dehman 
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