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 پذیری کنشی با تعهد سازمانی  تحلیل روابط چندگانة استرس رسانه و انعطاف

  در داوران لیگ برتر ایران

  

   33رتضی فتاح پور مرندیرتضی فتاح پور مرندیمم  ––  22  جباریجباریناهید ناهید   ––  1محمود جمالی گلهمحمود جمالی گله

. دانشجوی دکتری مدیریت 2ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهر کرد، شهرکرد، ایران کارشناس .1
 . دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران3ورزشی، دانشگاه شمال، آمل، ایران 

 (1394/  03 / 16، تاریخ تصویب :   1393/ 11/  04)تاریخ دریافت :  

 

 چکیده

هاست که نقش بسزایی در رشد و  هد سازمانی در مدیریت و ادبیات علوم رفتاری یکی از عوامل مهم در روابط بین افراد و سازمانتع

پذیری کنشی با تعهد سازمانی در  انعطافو  استرس رسانه هدف از این تحقیق، بررسی رابطة بین ها دارد. جانبة سازمان توسعة همه

د. روش تحقیق توصیفی ـ همبستگی بود. جامعة آماری تحقیق کلیة داوران حاضر در لیگ برتر فوتبال کشور لیگ برتر ایران بو داوران

عنوان نمونة آماری ارزیابی نفر به 95دست آمد که در حقیقت نمونه برابر جامعه است؛ بر این اساس  شمار به صورت تمامبودند. نمونه به

پذیری کنشی  (، پرسشنامة انعطاف2012کریستیانسن، هلوری و روبرت ) در فوتبالمة استرس رسانه ها با استفاده از پرسشنا شدند. مؤلفه

 و استرس رسانهگیری شدند. نتایج تحلیل نشان داد ( اندازه1990( و پرسشنامة تعهد سازمانی آلن و میر )2003کانر و دیویدسون )

کمک شایانی در توجه مجدد به  تحقیق نتایجن لیگ برتر ایران است. بینی تعهد سازمانی داورا قادر به پیش پذیری کنشی انعطاف

 کند. های ورزشی می راهکاری اصولی در جهت کاهش اشتباهات داوری و افزایش کیفیت قضاوت

 

 

  های کلیدی واژه

 ، داوران لیگ برتر، فوتبال.تعهد سازمانی پذیری کنشی، استرس رسانه، انعطاف

 

 

 
 

                                                           

  -  : 09126490672نویسنده مسئول : تلفن Email:Jamali.mahmuod@yahoo.com                                                                              
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 مقدمه

 و اخير سدۀ اجتماعي پديدۀ تعبيري به فوتبال ورزش

 جهان سراسر در ورزشي هاي رشته يکي از پرطرفدارترين

 پرطرفدارترين جمله از فوتبال نيز ورزش ما كشور در .است

 بسيار نقش كه گروهي رود. مي شمار به ورزشي يها رشته

 از پيشگيري و قوانين حفظ و اين رشته رونق در مهمي

 داوران هستند. كنند، مي ايفابازيکنان  ورزشي هايآسيب

 و مهيج پرچالش، اي حرفه ورزشي رويدادهاي قضاوت

 و نظارت مسئوليت حالي در فوتبال است. داوران ارزشمند

 افزايش كه دارند را بازيکنان خطاهاي و اعمال بر قضاوت

 استرس و اضطراب اهميت مسابقات بر ميزان فشار و

 سازماني داوران به هدافزايد. تع داوران بر اين مسئوليت مي

 شود داوران كار و حرفۀ خود از عواملي است كه موجب مي 

 امر قضاوت كاهش فوتبال درصد اشتباهات خود را در

 تعهد و وفاداري منابع ۀامروزه توجه به مقول ،رو ازايندهند. 

يافته  اختصاص هاي انساني به سازمان و انجام هرچه بهتر نقش

انساني يکي از  نقشي توسط منابعبه آنها و حتي وظايف فرا

تعهد در سايۀ  .ستها  هاي جدي مديران سازمان دغدغه

موفقيت و  اعضاي سازمان عالقۀ خود را به سازمان و ،سازماني

 مند عالقه كاركنان (.4دهند ) كارايي پيوسته آن نشان مي

 تمايل به ؛و وفادار به سازمان عملکرد شغلي باالتري دارند

كمتر غيبت  ؛در سازمان بيشتر استماندگاري آنها 

ي همراه و موافقت و دارندري يشتكاري ب ۀانگيز؛ كنند مي

 آنان با تغييرات سازمان بيشتر است. بدين ترتيب

 توانند با شناخت ميزان تعهد سازماني ها مي سازمان

 اهداف مورد ،ثر بر آنؤكاركنان خود و تغيير در عوامل م

 .(2سازمان را تحقق بخشند )ر نظ

 فرد بين روابط و پيوند از حاكي سازماني تعهد مفهوم

 است. اين سازمان و نوعي وابستگي عاطفي به سازمان و

 شود كه فرد هويت خود را از سازمان وابستگي موجب مي

 كند و از عضويت در آن بگيرد، در آن فعاليت اثربخش مي

 ادبيات از استفاده با سازماني تعهد برد. مفهوم لذت مي

 مستمر و عاطفي، هنجاري تعهد بعد سه با آن نظري

 طور به توانمي را سازماني تعهد (.6شود ) مي بندي دسته

 وفاداري سازمان، احساس اهداف و ها ارزش به اعتقاد ساده

 به نياز احساس و قلبي تمايل اخالقي، الزام سازمان، به

 .(3سازمان تعريف كرد ) در ماندن

 با هميشه ورزشي يها رشته تمام در داوري حرفۀ

 رسدنظر مي به اغلب است. بوده همراه استرس و اضطراب

 و تعبير تقريباً، هميشه باشند. كم خيلي داوري طرفداران

 بوده منفي عملکرد داوري از بازيکنان و مربيان تفسير

 مطلوب كيفيت به ندرت به برنده مربيان و است. بازيکنان

 را بازي كه مربياني و اما بازيکنان كنند، مي اشاره داوري

 داوري ضعف به را خود باخت از حداقل بخشي اند باخته

 اگر داور ورزش، دنياي در بنابراين، دهند.نسبت مي

 او سوي به انتقادها تمامي باشد، نداشته خوبي عملکرد

 نيز را بهترين عملکرد اگر حتي كه درحالي بود. خواهد

 (.1شود ) ينم او توجهي به هم باز دهد، نشان دربازي

 اي توسط امروزه پوشش بسيار بزرگ از ورزش حرفه

 شدۀ ورزش زنان و مردان رسانه در جهان مدرن و جهاني

 كه در المپيک و جام جهاني طوري وجود دارد. اين حالت به

 (. اخيراً با ظهور7فوتبال مشهود است، وجود ندارد )

 ريزصورت بسيار  تر، به هاي جمعي با فناوري پيچيده رسانه

 و باريک تمركز خود را بر نتايج پيچيده و بزرگ فرهنگي،

  (.16اند ) اجتماعي، سياسي و مهم اقتصادي گسترش داده

 عنوان يک منبع استرس ممکن است به ي جمعيها رسانه

 كل فصول ورزشيواقعي در رويدادهاي مهم رقابتي يا در 

 در  انكه در فوتبال  تماشاگر مانند زماني كنند،عمل 

 كه زمانيكنند.  مي دنبالرا اسر جهان مشتاقانه نتايج سر

 در جهان به رقابت ها تيم در برابر بهترين ورزشکاران

 فشاربه  در ورزش هاي بزرگ حضور رسانه پردازند، مي
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 شرايط و فضايبر اهميت  موضوع اينافزايد.  ميرقابتي 

  دارد. كيدأتحاكم در مسابقات 

  در برابر واژۀپذيري كنشي اولين بار  انعطاف

(resiliency.مطرح شد ) ن همچو شخصيتي هاي ويژگي

 كار در موفقيت هوش، بودن، اجتماعي مثبت، ۀخودپندار

 خوب ارتباطات نفس، عزت خودمختاري، آموزشي،

 و رواني سالمت و مسئله حل هاي مهارت اجتماعي،

 پذيري انعطاف افزايش بر مؤثر عوامل جمله از جسماني،

 (.8،9،11،17روند )مي شمار به فرد در كنشي

 ربراب در مقاومت منفعل صرف كنشي پذيري انعطاف

 فردي چنين بلکه ،نيست تهديدكننده شرايط يا هاآسيب

 (.10)  است خود پيراموني محيطۀ سازند و فعال ۀكنند مشاركت

 نگرش بررسي»( تحقيقي با عنوان 1391مميز )

 جام دوم و اول دستۀ مسابقات سراسري فوتبال داوران

 داور 145روي « آور استرس به عوامل نسبت آزادگان

 درصد 95نتايج نشان داد  ايران انجام داد. فوتبال رسمي

 عادل و دقيق بسيار ناظران داوري، مندند كه داوران عالقه

 داوران درصد 66 المللي باشند. بين داوري درجۀ داراي و

  دانند. مي تأثير كارشان را بدون بر الزحمه حق اثرگذاري

 تأثير بدون را تماشاگران حضور درصد داوران 55 

 برخورد اثرگذاري درصد داوران در مورد 81دانند.  مي

 يها رسانه كه اعتقاد دارند كارشان، بر گروهي يها رسانه

 درصد داوران عنوان 75اثرگذارند.  داوران كار بر گروهي

 (.5ند )دار آشنايي رواني تعديل هاي روش با اند كه كرده

 ( در زمينۀ1391نتايج تحقيقات جمالي و همکاران )

 رفتگي شغلي يابي تأثير تعهد سازماني بر تحليل مدل

 دهد بين تعهد نشان مي هاي فوتبال ايران داوران ليگ

 رفتگي شغلي رابطۀ منفي و معناداري سازماني و تحليل

 مانيوجود دارد، يعني داوراني كه در مقياس تعهد ساز

 رفتگي شغلي نمرۀ بااليي كسب كرده بودند، از تحليل

 پاييني برخوردار بودند. همچنين نتايج نشان داد كه تنها

 بيني تعهد سازماني فرسودگي عاطفي واجد شرايط پيش

 (. 1است )

 با روابط كيفيت كه دريافت پژوهشي در( 2004)1مررو

 در جانيهي كنشي پذيري انعطاف بر زيادي تأثير افراد ديگر

 كلي، طور به. دارد هيجاني و فيزيکي هاي بحران برابر

 پذيري انعطافموجب  تواند مي دوستان هاي حمايت كيفيت

 .باشد زا استرس هاي موقعيت در آوري تاب و

 و بادوام هاي دوستي حفظ و ايجاد توانايي طرفي از 

 هيجاني سالمتي ايجاد در مهم عوامل از نيز محبت با مأتو

 (. 15) است كنشي پذيري انعطاف يشافزا و

2پريکس و ليدبم
 ( به بررسي رفتار2010و 2007) 

 در اجتماعي فشارهاي تأثير تحت فوتبال داوران

 و پرداختند ايتاليا تماشاگر از مملو و خالي يها ورزشگاه

 حضور از ناشي اجتماعي فشارهاي كه دادند نشان

 دارند، اثر ايتاليا فوتبال داوران رفتار بر تماشاچيان

 به تماشاچي از ورزشگاه بودن مملو هنگام كه طوري به

 تنبيهات داوران است، خالي ورزشگاه كه نسبت زماني

 (.13،14اند ) برده كار به بازيکنان عليه ي راتر سخت

 بنابراين، هدف از تحقيق حاضر، بررسي روابط بين

 پذيري كنشي در رابطه هاي استرس رسانه و انعطاف متغير

 تعهد سازماني داوران فوتبال بوده است تا ضمن يافتنبا 

 هاي عملي براي باال بردن اي بين اين عوامل راهکار رابطه

 تعهد سازماني داوران ارائه دهد، زيرا افزايش تعهد سازماني

 تأثيرات مطلوب زيادي بر كيفيت داوري و نيز فوتبال

 كشور خواهد داشت.

 

 روش تحقیق

 لحاظ به و كاربردي هدف، نظر از پژوهش اين روش

 انجام ميداني به شکل و است همبستگي ها داده گردآوري

                                                           
1. Morrow 

2. Lidbom and Priks 
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 كليۀ داوران ليگ برتر تحقيق آماري جامعۀ .است گرفته

از سازمان ليگ  استعالم براساس 1392ايران در سال 

 نتيجۀ به بودند. براي رسيدن نفر 100فدراسيون فوتبال

 پرسشنامه 100شمار،  صورت تمام حجم نمونه به مطلوب

 پرسشنامه برگشت داده شد 95 نهايت در و توزيع

(n=N). هاي تحقيق از گيري متغير براي ارزيابي و اندازه 

 منظور گردآوري اطالعات استفاده شد:  زير به  ابزار

 كريستيانسن، استرس رسانه در فوتبال ۀپرسشنام. 1

 دو است كهال ؤس ( شامل شش2012) 1مورفي و روبرت

 دوسؤال و محتواي منفي  چهارشش خبري نتايج پو ۀلفؤم

 گيري اندازهليکرت ارزشي  را در قالب طيف پنج سؤال

 كند. روايي ابزار قابل قبول و به تأييد استادان مي

 =83/0شده  متخصص رسيده و ثبات دروني محاسبه

 (.14است )

  2پذيري كنشي كانر و ديويدسون . پرسشنامۀ انعطاف2

 25پذيري كنشي افراد را در قالب  ( كه انعطاف2003)

(. 11سنجند ) وقت مي هيچ –سؤال و در طيف هميشه 

 روايي ابزار مذكور توسط استادان متخصص تأييد شده

 محاسبه شد. =80/0است و ثبات دروني آن 

 ( كه1990) 3. پرسشنامۀ تعهد سازماني آلن و مير3

 مؤلفۀسه  در سازماني تعهد ميزان ارزيابي به پرسشنامه اين

 (.7پردازد )هنجاري مي تعهد مستمر و تعهد عاطفي، تعهد

 طيف با سؤال است و 24شامل  مذكور پرسشنامۀ

 را سازماني موافقم( تعهد كامالً-ارزشي )كامالً مخالفم  پنج

 را هنجاري تعهد و عقالني تعهد عاطفي، تعهد بعد سه در

 متخصص تاداناس راسنجد. روايي ابزار مذكور  مي

 محاسبه شد. =85/0و ثبات دروني آن  كردند ييدأت

                                                           

1. Media Stressors in Football Questionnaire 

(Kristiansen, Murphy, and Roberts, 2012) 

2 . Connor-Davidson Resilience Scale 

3 . Allen and Meyer's Organizational Commitment 

Questionnaire (1990) 

 

 IBM Statistics SPSSافزار  در اين تحقيق از نرم

 وتحليل آماري استفاده شد. از براي تجزيه 19نسخۀ 

هاي آمار توصيفي )فراواني، ميانگين و انحراف معيار( روش

 شناختي و همچنينهاي جمعيتبراي ارزيابي ويژگي

 ها استفاده شد. از آلفايتعيين ميزان اهميت متغير

 ها كرونباخ نيز براي تعيين ميزان ثبات دروني پرسشنامه

 استفاده شد. در نهايت براي بررسي و تحليل رابطۀ بين

 بين و مالک از تحليل ضريب همبستگي ومتغيرهاي پيش

 در سطوح معناداري 4رگرسيون چندگانه به روش اينتر

 استفاده شد.  01/0و  05/0

 

 های تحقیق  افتهنتایج و ی

 شناختي نمونۀ تحقيق هاي جمعيت در ابتدا، ويژگي

 شود. مشاهده مي 1بررسي شد. نتايج آن در جدول 

 داور كه 95شناختي، از  هاي جمعيت در بررسي ويژگي

 5/49درصد داور و  5/50در اين تحقيق حضور داشتند، 

 تا 25داور بودند؛ دامنۀ سني گروه تحقيق از  درصد كمک

 1/31 ±10/7ل متغير بود و داراي ميانگين سني سا 40

 سال 30ها در دامنۀ سني كمتر از بودند. بيشتر آزمودني

  ها متأهلدرصد( قرار داشتند. بيشتر آزمودني  32/46)

  سال 15تا  11درصد داوران  10/62درصد( بودند.   9/58)

 ي كار داوريسال  سابقۀ 20تا  16درصد آنها  58/11و 

 درصد داوران داراي درجۀ داوري 80همچنين داشتند. 

  المللي بودند درصد داراي درجۀ داوري بين 20ملي و و 

 .(1)جدول 

                                                           

4 . enter 
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 شناختی های جمعیت. ویژگی1جدول 

شناختیهای جمعیتویژگی بندی طبقه   درصد فراوانی فراوانی 

 پست داوری
5/50 48 داور  

داور كمک  47 5/49  

هاسن آزمودنی  

سال 30كمتر از   44 32/46  

سال 35تا  31  25 32/26  

سال 50تا  36  26 36/27  

 وضعیت تأهل
1/41 39 مجرد  

9/58 56 متأهل  

 سابقة کار داوری

سال 10كمتر از   25 32/26  

سال 15تا  11  59 10/62  

سال 20تا  16  11 58/11  

 درجة کارت داوری
 80 76 ملي

المللي بين  19 20 

 

بررسي  2في متغيرها براساس جدول سپس، آمار توصي

 شد.

هاي تحقيق، ميانگين و انحراف استاندارد براساس يافته

 پذيري كنشي ، انعطاف49/3 ± 56/0استرس رسانه برابر با 

 95/3 ±61/0، و تعهد سازماني برابر با 60/3±63/0برابر با 

دست آمد؛ در بين عوامل، عامل تعهد سازماني با به

داراي بيشترين اهميت و عامل  47/3 ± 61/0ميانگين 

داراي كمترين  49/3 ± 56/0استرس رسانه با ميانگين 

اهميت بودند. البته با توجه به ميانگين نظري تحقيق 

ميزان متغيرهاي تحقيق در سطح مطلوبي قرار دارد 

 (.2)جدول 

 

 

بین. میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای مالک و پیش2جدول   

قیقمتغیرهای تح  انحراف استاندارد میانگین 

49/3 استرس رسانه  56/0  

پذيري كنشي انعطاف  60/3  63/0  

95/3 تعهد سازماني  61/0  

 

نمونه  تک tبراي بررسي وضعيت متغيرها از آزمون 

 شود. مشاهده مي 3استفاده شد كه نتايج آن در جدول 

 

 

 

 

هاي  متغير اي، تمامي نمونه اساس آزمون تي تکبر

ق به شکل معناداري باالتر از حد ميانگين هستند تحقي

(05/0>P 3( )جدول.) 
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 های تحقیق ای برای تعیین وضعیت متغیرنمونه . آزمون تی تک3جدول 

 سطح معناداری درجة آزادی t انحراف استاندارد میانگین معیار

 001/0 94 6/8 56/0 49/3 استرس رسانه

 001/0 94 35/9 63/0 60/3 پذيري كنشي انعطاف

 001/0 94 1/15 61/0 95/3 تعهد سازماني

 

 استرس رسانه وبراي بررسي ارتباط بين 

 از آزمون همبستگي پذيري كنشي با تعهد سازماني انعطاف

 (. 4پيرسون استفاده شد )جدول 

 پذيري استرس رسانه و انعطافنتايج نشان داد كه بين 

 ايران رابطۀ ليگ برتر كنشي با تعهد سازماني در داوران

 بااسترس رسانه مثبت و معناداري وجود دارد؛ ارتباط 

 بود 05/0با تعهد  پذيري كنشي فو انعطا 38/0تعهد 

(05/0>P 4( )جدول.) 

 

 پذیری کنشی با تعهد سازمانی فاسترس رسانه و انعطا . همبستگی بین ارتباط بین4جدول 

 تعهد سازمانی پذیری کنشی انعطاف استرس رسانه 

   1 ترس رسانهاس

  1 054/0 پذيري كنشي انعطاف

 1 **488/0 **388/0 تعهد سازماني

 معنادار است.  > 01/0Pدر سطح                              **

 
 بيني تعهد سازماني از طريق منظور برآورد پيش به

، آزمون معناداري پذيري كنشي استرس رسانه و انعطاف

( صورت 6ن )جدول ( و رگرسيو5رگرسيون )جدول 

   گرفت.

 

  ANOVA. آزمون 5جدول 
 R R² R² تعدیل شده F Sig. 

 001/0 958/22 318/0 333/0 577/0 1مدل 

 

 . ضرایب متغیرهای معادلة خط رگرسیون 6جدول 

 .B β T Sig نام متغیر

074/1 مقدار ثابت رگرسيون )عرض از مبدأ( 498/2 ـ   014/0  

394/0 استرس رسانه  365/0  28/4  001/0  

پذيري كنشي انعطاف  416/0  428/0  02/5  001/0  
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نشان داد مدل تحليل رگرسيوني نيز  5نتايج جدول 

منظور مشخص  (. بهP،958/22= F= 001/0دار بود )معنا

ها بيشترين تأثير را در  يک از متغير شدن اينکه كدام

بيني تعهد سازماني داوران دارد، از تحليل رگرسيون پيش

 (.6ه به روش اينتر استفاده شد )جدول چندگان

درصد از تعهد  31هاي تحقيق بيانگر اين است داده

استرس رسانه و هاي  سازماني داوران توسط متغير

شود؛  معادلۀ زير را  بيني مي پيش پذيري كنشي انعطاف

پذيري  فاسترس رسانه و انعطاتوان براي رابطۀ بين مي

ليگ برتر ايران بيان  در داوران كنشي با تعهد سازماني

  كرد.

 

 074/1( + پذيري كنشي فانعطا)416/0)استرس رسانه( +394/0تعهد سازماني داوران = 

 

 گیری  بحث و نتیجه

 نتايج تحقيق حاضر نشان داد بين استرس رسانه و

. پذيري كنشي با تعهد سازماني رابطه وجود دارد انعطاف

 شد همچنين با توجه به ضرايب رگرسيوني مشخص

 تواند پذيري كنشي مي هاي استرس رسانه و انعطاف متغير

 بيني كنند. نتايج تعهد سازماني داوران ليگ برتر را پيش

  1(، رو1392اين تحقيق با نتايج تحقيقات جمالي گله )

 ،16( همخواني دارد )2011) 2( و كريستينسن2004)

12 ،1 .) 

 بر يپذيري كنش هاي استرس رسانه و انعطاف اثر متغير

 و مديران داوران ليگ برتر، در سازماني تفاوتي بي كاهش

 تنها نه كه كندمي را آگاه مسئول برگزاري مسابقات

 و است مؤثر مناسب رفتارهاي ايجاد در افراد مشاركت

 بروز طريق از كاركنان وابستگي كارايي و افزايش موجب

 كاهش با بلکه شود،مي سازمان در مطلوب رفتارهاي

 سازمان وري بهره رفتن باال انگيزه در و افزايش تيتفاو بي

 بود. خواهد مؤثر نيز

 و شخصيت بنيادي هاي سازه از كنشي پذيري انعطاف 

 و نشيني عقب ي،يرويارو در فردي هاي قابليت ۀدربرگيرند

                                                           

1. Rowe 

2. Kristiansen 

 .است مشکالت با مقابله و تالش ۀدوبار سرگيري از

ت تح را فرد مدياخودكار عملي و تئوري نظر از بنابراين

 به با كنشي پذيري انعطاف همچنين. دهد مي قرار تأثير

 و كننده خسته پيچيدگي و كار سختي كشيدن چالش

 ايجاد و كار بر تسلطافزايش  به اداري كار شرايط آور مالل

 شغلي وري بهره و بازده افزايش نيز و كار از رضايت

 يارتقا و افزايش با تواند مي امر اين. جامدان مي كاركنان

 ساختن فراهم و كاركنان از سرپرستان و مديران رضايت

 به اداري ترفيعات  و ارتقا براي اي حرفه و اداري معيارهاي

 مانند كار از رضايت ديگر هاي حلقه ۀتوسع و تکوين

 نسبتاً يندافر اين بازخور عنوان به ترفيعات از رضايت

 .رساند ياري طوالني و پيچيده

 ل، بيشتر تصور بر اين استاي همانند فوتبا در رشته

 و به دهند افزايش ميهاي فني خود را  كه فقط مهارت

 توجه –چون عيني نيست  -هاي ذهني و رواني  مهارت

 ها، گونه مهارت اين با افزايشكه  كنند؛ درحالي زيادي نمي

 داور، بازيکن يا مربي تسلط بهتري در اجرا خواهد داشت.

 هاي ذهني دام بايد مهارتداوران، بازيکنان و مربيان هر ك

 ها ياد بگيرند و براساس و رواني را در كنار ساير مهارت

 رشد برسانند.  ۀنياز، آنها را به مرحل

 مسئوالن و براي مديران تأثيري چنين وجود از آگاهي

 تأكيد آنها به زيرا دارد، بسياري اهميت برگزاري مسابقات
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 هر يۀسرما ترين انساني مهم نيروي چون كه كندمي

 ورزش اصلي هاي سرمايه از يکي نيز داوران و است سازمان

 دريافت خود سازمان از ايجانبه همه بايد حمايت هستند،

 ها و ايجاد داوران توسط رسانه حمايت چراكه كنند،

 و احساس ارزش افزايش آرامش در حوزۀ داوري سبب

 كاركنان شرايطي، چنين در شود.مي داوران ارجمندي

 با دانند، مؤثر مي سازمان محل خدمت، در را خود وجود

 سرنوشت و آينده در را خود سازمان، به تعلق احساس

 اعتنايي بي ترتيب حس اين دانند. بهمي شريک سازمان

 گيرد و شاهدنمي شکل كاركنان در سازمان امور به نسبت

 خواهيم بود و اين خودپذيري بيشتر داوران  مسئوليت

 ان را كم خواهد كرد.روبه شکلي انحرافات دا
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