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ائة مدل معادالت ساختاري تأثير مهارت هاي ارتباطي بر مهارت هاي داوري و كارامدي داوران ار
  ليگ برتر فوتبال ايران 

 
   2احمد صالحي – 1رسول نظري

، اصفهان، ايران )خوراسگان(ار گروه مديريت ورزشي، دانشكدة علوم ورزشي، دانشگاه آزاد اسالمي واحد اصفهان يدانش. 1
 ، اصفهان، ايران)خوراسگان(آزاد اسالمي واحد اصفهان  ارشد مديريت ورزشي، دانشگاهكارشناس . 2

  )1395/  09 / 16: ، تاريخ تصويب   1395/ 06/  09: تاريخ دريافت ( 
  

  
 

 چكيده

اين تحقيق  هاي داوري و كارامدي داوران ليگ برتر و تبيين روابط بين آنها،هدف عمدة هاي ارتباطي، مهارت از مهارتآگاهي شناخت و 
داور  96جامعة آماري پژوهش شامل كلية.كاربردي واز نظر راهبردتوصيفي و از نظر اجرا پيمايشي است پژوهش حاضراز نوع تحقيق. است

صورت هدفمند مدنظر قرار گرفت، ازاين رو جامعه و  نمونةپژوهش به. بودند94-95ليگ برتر فوتبال ايران در فصل  داور و كمك
و هاي داوري  مهارتهاي ارتباطي،  هاي مهارت گيري پژوهش شامل پرسشنامه ابزار اندازه. نمونةآماري يكسان در نظر گرفته شدند

وتحليل اطالعات در دو سطح توصيفي و  هاي آماري شامل تجزيه روش. شد استفاده 90/0، 88/0، 81/0 ترتيب با پايايي به كارامدي
نتايج اجراي . هاي داوري و كارامدي داوران وجود دارد هاي ارتباطي، مهارت براساس نتايج رابطةمعناداري بين مهارت. استنباطي بود

دهندة برازش باالي مدل  نشانداوري داوران و كارامدي داوران هاي  هاي ارتباطي، مهارت تحليل مسير مهارتگيري  هاي اندازه مدل
 شده  ارائه مدل رانيا فوتبال برتر گيل داوران انتخاب فرايند در شود بنابراين پيشنهاد مي .هاي مفهومي تحقيق است مذكور و تأييد مدل

  .گيردقرارمدنظر داوران هاي بانتصا و ها بانتخا فرايند يهاالگويكي از عنوان  به پژوهش اين در
  
 

 

  هاي كليدي واژه

 .هاي داوري هاي ارتباطي، مهارت داوران، فوتبال، كارامدي، مهارت
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 مقدمه

 ها در حال تغيير و در جهان معاصر كه سازمان

 هوشياري وويكمبايدبا  اند، مديران قرن بيست تحول

 زنگ بودن، حساس بودن، سختكوشي و عالقه و با به گوش

مديران بايد  رو ، ازاين)1( يادگيري مستمر موفق شوند

 هايشان رسيدن به موفقيت و اهداف راهبردي سازمان براي

 مديريت و يسازمانده ).11( اثربخش و كارا عمل كنند

 كنانكار كه يا گونه  به است، مؤثر ارتباط يبرقرار مستلزم

 منظور از. شوند خودآگاه نقش و سازمان اهداف از

 و انتقال ارتباطي مدير، مهارت در توانايي هاي مهارت

 فرد به منبعي يا فرد از احساسات و عقايد اطالعات، ارسال

 ومديران با استفاده از علوم مديريت . است ديگر منبع يا

 و ها دگاهيدسعي در فهم نگرش افراد، درك  ارتباطات

 ي مديريتي دارند،ها وهيشتعيين  منظور  بهي ارتباطي الگو

 ةنيزمارتباطي در  هاي مهارت با توسعة توانند يم رو  نيازا

  نيا به). 13(كنند  ليرا تسهاهداف  تحقق، مؤثرمديريت  

 و دهد يم تشكيل را افراد كار اساس ارتباطات، بيترت

 كردن صورت برقرار در فقط را خود مديران وظايف

 ، ضمن اينكه بايد)18(دهند انجام توانند يم مؤثر ارتباطات

 هاي تاز مهاري و آگاه شناخت ضرورتتوجه داشت 

 يينو تب ورزشي مديران فردي  بين و ارتباطات ارتباطي

 در و ارتباطات سطح بهبود به تواند يم آنها بين روابط

 هاي ورزشي نيز سازمان). 6( شود منجر كارامدي يتنها

 پردازند، الزاماً به مديران و ورزش مي  امر توسعةكه به 

 هاي اصلي يكي از چالش ).7(رهبران كارامد نياز دارند 

 از). 19(هاي مديريتي است  بندي مهارت مديران اولويت

 اجتماعي است و آنجا كه امروزه فوتبال يك پديدة

 خوبي هاي مختلف اين ورزش مهيج و پرطرفدار را به رسانه

 ند،ا د، افرادي كه در اين پديده مشغول فعاليتكنن رصد مي

 هاي قابل قبول مديريتي و ارتباطي برخوردار بايد از مهارت

 ها و فرايندها، صورت اثربخش با اجراي فعاليت باشند تا به

 شده سازمان و اجزاي مربوط را به اهداف از پيش تعيين

 رسد بتوان قلمرو نظر مي  به در اين زمينه. برسانند

 داوران هاي داوران در قالب كميتة سازماني براي فعاليت

 هاي داوران نوعي مهارت فدراسيون فوتبال تلقي كرد و به

  .هاي مديريتي تفسير كرد عنوان مهارت فوتبال را به

 ترين موضوعات در درك مفهوم كارامدي، يكي از مهم

 نظران و محققان بر اين صاحب. حوزةرفتار سازماني است

 اجزاي هر ه كارامدي موضوع اصلي در تماميباورند ك

 رود و تصور اينكه سازماني اثربخش شمار مي سازماني به

 نظران توجه به همچنين صاحب). 16( نباشد، مشكل است

 هاي سازماني ذكر تئوري توسعة موضوع كارامدي را عامل

 پذير، رسد ارائة ساختاري انعطاف نظر مي به). 17( اند كرده

 ايجاد انعطاف و آزادي عمل را براي اعضاسرعت امكان  به

 شود با شرايط متحول محيطي و سبب مي كند مي

 و سطوح عملكرد كاركنان را در محيط هماهنگ شوند

 و قادر به حفظ يا افزايش پوياي سازماني افزايش دهند

 بنابراين كارامدي بر ميزان كارا، يكنواخت. كارامدي باشند

. اشاره دارد لي سازمانو هدفمند بودن فرايندهاي داخ

 آساني آميز بوده و به پيچيده و مناقشه اي كارامدي مقوله

 يكارامد توان گفت رو مي ، ازاين)15(قابل درك نيست

 تواند بر است كه مي يمهم ياربس ةلئداوران در ورزش مس

 اثرگذار يورزش ةجامع يطور كل عملكرد ورزشكاران و به

 افراد را تحت تأثير قرار يكارامد ياديعوامل ز. باشد

 هاي عوامل مهارت يناز ا يكيرسد  نظر مي به .دهند مي

 كه سبب يهاي در واقع آن دسته از مهارت. باشد يروان

 بهو بهبود عمكرد داوران شده و  يروان يآمادگ افزايش

 نفس و اعتماد به افزايشتمركز بهتر،  يجانات،كنترل ه

 شود، در قالب مي يادگيري ايندبهبود فر يطور كل به

  .شوند يم يفتعر يهاي روان مهارت

 هاي انساني در چهار حيطة ارتباط با يند مهارتافر

 فردي، روابط گروهي و روابط جمعي قرار نخود، روابط بي
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ن تري فردي مهم گيرد كه در اين ميان، روابط بين مي

صورت  فردي به روابط بين. هاي روابط انساني است بخش

ها تعريف  رديف ستان، باالدستان و همارتباط با زيرد

ها هر سه بخش از اين ارتباطات قابل  در سازمان. شود مي

رود،  كار مي بيشتر در ارتباط بهه بررسي است، اما آنچ

در ). 10(فردي با باالدستان و زيردستان است روابط بين

چهار ) 2014(هاي مديريتي، بنار و همكاران بخش مهارت

عنوان عوامل  ادراكي و سياسي را به مهارت فني، انساني،

با توجه به ). 9(مناسب براي مديران مدنظر قرار دادند 

هاي ارتباطي بخش مهمي از  رسد مهارت نظر مي اينكه به

دهند، اشاره شده است  هاي مديريتي را شكل مي مهارت

 اثرگذارمديريتي  هاي تبر مهار ارتباطي هاي كه مهارت

 هاي مهارت از آگاهي و ختشنا ضرورت رو ، ازايناست

 تبيين و ورزشي مديران مديريتي هاي و مهارت ارتباطي

 منجر اثربخشي سطح بهبود به دتوان ميآنها  بين روابط

  ).3( شود

كه در يي هستند ها مهارت ي،هاي ارتباط مهارت

 رند؛ارتباطات نقش دا نديو فرا يفرد نيتعامالت ب

گوش  ،يكالم هاي مهارتها شامل  اين مهارت نيتر مهم

و همكاران  1ايكسان ).21( است مؤثر دادن و بازخورد

هاي  مهارت بناي هاي ارتباطي را زير مهارت) 2012(

 برخي مانند نيز شغل داوري). 12( اجتماعي عنوان كردند

 زاي استرس با عوامل داوران و زاست استرس خاص، مشاغل

 نقش حساسيت و با وجود اهميت. مواجهند متنوعي

 آرامش و ورزشي هاي رقابت كيفي برگزاري در داوران

 كمي دربارة تحقيقات و تماشاگران،) بازيكنان(درون زمين 

انجام گرفته  شغلي داوران و اي حرفه مختلف هاي جنبه

 از بيشتر حتي ها استرس اين رسد مي نظر به ).8( است

 در كه طور همان و باشد ورزشكاران و مربيان استرس

 بهترين مربيان و ورزشكاران از توان نمي چنين موقعيتي

                                                           
1. Iksan 

وجود  با توانند نمي هم داوران داشت، انتظار عملكرد را

). 4(باشند  داشته درستي عملكرد و توقضا استرس،

ورزشي  رشتة چهار داوران زاي استرس عوامل مقايسة

 فقط كه نشان داد نيز بسكتبال و واليبال هندبال، فوتبال،

 و معنادار فوتبال در داوران زماني موقعيت عامل استرس

 )1387(سهرابي  نظري و ).2(داوران است ساير از بيشتر

 خاص، مشاغل برخي مانند نيز شغل داوري بيان كردند كه

 متنوعي زاي استرس با عوامل داوران و زا بوده استرس

 رواني ليگ مهارت چهار بررسي رو با رو هستند، ازاين روبه

 در رفتگي تحليل سطح دادند كه نشان ايران فوتبال برتر

 عصبيت ها، رسانه فشار علت  به نيز استرس و متوسط حد

 است باز روند از يناراض ورزشكارانپرخاشگري  مربيان،

به  يابيدست يبرا ادافر رسد نظر مي بهاساس  ينبر هم). 5(

از  يشب يهاي روان به مهارت ي،سازمان هاي يتموفق

هاي  كه به مهارت يدارند و افراد يازن يهاي جسمان مهارت

تمركز كنند و از  توانند ياند، بهتر م شده يزتجه يروان

 يزآنها ن يذهن ييبرخوردارند و كارا يشترينفس ب اعتمادبه

  ).20( شوند ين ميجاو كمتر دچار ه يابد يم يشافزا

منظور بهبود كيفيت و  انساني، بهشناخت رفتار پيچيدة

رفتار و و دسترسي به اهداف سازماني و مطالعة كارامدي

هاي  تواند از اولويت مي گيري اين رفتارها چگونگي شكل

انساني از  چراكه جامعة مديران سازماني محسوب شود،

  ، هر فرداست و فرد تشكيل شده   به افرادي منحصر

هاي ذاتي، ، ويژگيها، احساسات، تمايالتاساس نگرشبر

اي را در زمان ، رفتار ويژهمحيطي خود اكتسابي و شرايط

هاي  شناخت و آگاهي از ويژگي .دهد بروز ميخاصي

بهبود در جهت  شخصيتي افراد و عوامل مؤثر بر رفتار

در سطوح مختلف  و كاهش تعارضاتفرايند ارتباطات 

فردي و گروهي و دستيابي به بينسازماني، اعم از فردي، 

نفوذ و تأثير بر ديگران،  ايجاد زمينةسازماندهي اخالقي و 
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 روند ميشمار  از جمله موضوعات مهم مديران سازماني به

)14( .  

نظران، محققان و  كارشناسان، صاحبرسد  نظر مي به

بر افراد و  يهاي روان تك مهارت تك يتبه اهم يانمرب

اثرگذار بر  يرهايمتغ يگراز د. ندا داوران واقف ورزشكاران و

ارتباطات، برخي از . است يفرد ينتباطات بار يكارامد

ها را به  عبارت بهتر پيام تفكرات ومعاني يا به مفاهيم و

از آنجا كه وجود ارتباطات مؤثر . كند ديگران تفهيم مي

سطوح براي كارامدي و  بين مدير و كاركنان در كلية

رسد داوراني  نظر مي به در اين زمينهكارايي ضروري است،

اي گفتاري، شنودي و بازخوردي بهتري ه كه از مهارت

برخوردار باشند، موفق به ايجاد ارتباط اثربخش خواهند 

شايد بتوان گفت از جمله مشكالتي كه داوران . شد

رويدادهاي ورزشي كمتر به آن توجه دارند، توجه ويژه به 

هاي ارتباطي از جمله مهارت كالمي است، چراكه  مهارت

ر فرايند ارتباطات استفاده بيشترين مهارتي كه افراد د

كنند، مهارت گفتاري است؛ ضمن اينكه دارا بودن  مي

. كند مهارت شنودي كمك زيادي به فرايند ارتباط مؤثرمي

هاي بازخوردي به  همچنين بايد توجه داشت كه مهارت

عنوان يك رشتةورزشي فراگير كمك  داوران فوتبال به

مي ارتباطات اي بهتحليل بهتر درك معاني و مفاهي ويژه

توانند در فرايند  هامي ضمن اينكه اين مهارت. كند مي

  .فردي نقش مهمي داشته باشند ارتباطات بين

 هاي داوري نيز از نظر مهارت از مديران صالحيت

 كارامدي. است سازمان هر در موفقيت استمرار عوامل

 با كه هاي داوري است مهارت داشتن مستلزم مديران،

 مختلف هاي و جايگاه ها موفقيت در آنها كارگيري به

در واقع مهارت . شد نائل اهداف آن به توان مي سازماني

 است توسعه قابل دهد كه مي نشان توانايي آنها را مديران،

رسد بتوان  نظر مي به .شود مشاهده مي عملكرد آنها و در

 هاي داوري مهارت بودن دارا اثربخش مديريت  الزمة گفت

 توانند مي هركدام كه است )فني و ادراكي،انساني( گانه  سه

 آميز،  موفقيت مديريت كنند و الزمة پيشرفت مجزا طور به

  .مديريتي است گانة سه هاي بودن همين مهارت دارا

اجتماعي مقولة فوتبال -با توجه به ماهيت فرهنگي

روابط بين داور و ساير افراد بسيار مهم و در كارامدي 

ار است،ضمن اينكه در نظام سازماني ها اثرگذ فعاليت

منظور بهبود سطح كيفي تعامالت سازماني خود،  داوران به

با مديران مافوق، همكاران و به ايجاد ارتباطي مؤثر 

هاي  رسد متغيرهاي مهارت نظر مي به. زيردستان نيازدارند

فردي و كارامدي در حوزةداوري  ارتباطي، ارتباطات بين

پژوهش نياز دارد، چراكه تعامل  فوتبال به بررسي و

هاي ارتباطي و ارتباطات  مناسب و مطلوب بين مهارت

فردي به كارامدي در حوزة داوري فوتبال منجر خواهد  بين

فردي در بين  هاي ارتباطي و ارتباطات بين مهارت. شد

ها را  سازد سطح مهارت مديران ورزشي آنان را قادر مي

ها به  قويت اين مهارتارزيابي كنند و با كاربست و ت

رسد از  نظر مي به. افزايش سطح كارامدي اهتمام ورزند

هاي ارتباطي، كاربست  نتايج حاصل از مدل مهارت

هاي داوري و نقش آن بر كارامدي داوران فوتبال  مهارت

 هاي و ضعف ها ليگ برتر ايران بتوان در ابتدا قوت

ت از هاي ارتباطي را شناسايي كردو سپسبا شناخ مهارت

 ريزي براي سطح كارامدي داوران ليگ برتر فوتبال با برنامه

تعامالت  احتمالي سعي در توسعة هاي برطرف كردن ضعف

توانند با  از آنجا كه مديران مي. قلمرو داوري فوتبال كرد

ارتباطي مؤثر و بهبود هاي در نظر گرفتن شبكه

– هاي ارتباطي مهارت انساني از جمله توسعةهاي مهارت

مديريت مؤثر و تحقق اهداف سازماني را تسهيل  زمينة

هاي ارتباطي و  از مهارتآگاهي ،ضرورت شناخت و كنند

فردي داوران فوتبال و تبيين روابط بين آنها  ارتباطات بين

هايي  تواند به يافته ، مياين تحقيق استكه هدف عمدة

هاي ارتباطي  كه با شناسايي سطوح مهارتشود منجر 
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فردي افراد نسبت به زيردستان  افراد و ميزان ارتباطات بين

و در نهايت كارامدي بهبود سطح ارتباطات و باالدستان به 

بنابراين اگر بتوان شواهدي مبني بر وجود ارتباط . بينجامد

بر ايجاد زمينةدرك  دست آورد، عالوه بين اين متغيرها به

دانش پايه در اين حوزه هتر شرايط محيط كار و توسعةب

توان امكان تحقق و دسترسي اهداف را در بخش داوري  مي

رو سؤالي كه در ذهن محقق ايجاد شد  ازاين. تسهيل كرد

هاي ارتباطي بر  اين است كه آيا مدل تأثير مهارت

هاي داوري و كارامدي داوران ليگ برتر فوتبال  مهارت

  زش مناسبي برخوردار است؟ايران از برا

  

  روش تحقيق
مدل معادالت ساختاري تأثير  ارائة بررسي منظور  به

هاي داوري و كارامدي  هاي ارتباطي بر مهارت مهارت

متغيرهاي  اثر داوران ليگ برتر فوتبال ايران نخست

 سپس تأثيرات شد، بررسي وابسته متغيرهاي بر مستقل

. مطالعه شد مكنون متغيرهاي بر شده  متغيرهاي مشاهده

اين  .بود همبستگي -توصيفي نوع از تحقيق رو  اين از

نوع تحقيقات كاربردي است، كه  از هدفتحقيق از لحاظ 

و تكميل پرسشنامه  صورت پيمايشي با تكنيك تحقيق به

داور ليگ  96 آماري پژوهش كلية جامعة.اجرا شده است

پژوهش نمونة . بودند 94-95برتر فوتبال ايران در فصل 

رو  ازاين. شمار مدنظر قرار گرفت  تمام صورت هدفمند و به

 با آماري يكسان در نظر گرفته شدند كه جامعه و نمونة

 ها در بين كلية توجه به تعداد محدود داوران پرسشنامه

منظورگردآوري   به .آوري شد داوران پخش و جمع

 هاي ارتباطي از پرسشنامة اطالعات مربوط به مهارت

و براي سنجش  81/0 با پايايي) 1990( 1بارثون

هاي  كارامدي داوران از پرسشنامه داوري هاي مهارت

اي  گزينه 5ساخته بهره گرفته شد كه با مقياس   محقق

                                                           
1 . Barthon 

 ييايسنجش پا منظور به. ليكرت طراحي شده است

 يآلفا بيضرها از  طريق دونيمه كردن دادهاز  ها پرسشنامه

 عياساس پس از توز نير اكه بدشكرونباخ استفاده 

، يآور نفره و جمع 30ةگروه نمون كي نيها ب هپرسشنام

و ) 88/0(هاي داوري  مهارت  ةپرسشنام يبرا پايايي بيضر

براي سنجش . محاسبه شد) 90/0(براي كارامدي داوران 

گيري در اين پژوهش از روايي محتوايي  روايي ابزار اندازه

گيري اين  ابزار اندازه منظورسنجش روايي به. استفاده شد

نفر از متخصصان  10پژوهش، پرسشنامة مقدماتي بين 

اي از خيلي  گزينه 5توزيع شد و همچنين يك فرم پاسخ 

 همراه آن داده شد و از استادان ضعيف تا خيلي خوب به

خواسته شد كه ميزان هماهنگي هر يك از سؤاالت را با 

پس از .اي مشخص كنند گزينه 5هدف تحقيق، در طيف 

پاسخگويي، هماهنگي دروني آن براساس ضريب كندال 

 وتحليل تجزيه شامل آماري هاي روش. برآورد شد 89/0

توصيفي و استنباطي  سطح دو پژوهش در اين اطالعات

 براي )SEM(2از مدل معادالت ساختاري ضمن اينكه. بود

 تحليل براي .استفاده شد متغيرها بين علّي روابط بررسي

با سطح LISREL 54/8و  SPSS16افزارهاي ازنرمها  داده

  .درصداستفاده شد 95 اطمينان

  

  هاي تحقيق نتايج و يافته
درصد افراد مورد 5/77هاي توصيفي  با توجه به يافته

سال و  30درصد زير  7ساله،  40تا  31مطالعه داوران 

افراد با تحصيالت . بودند ساله 45تا  41درصد  5/15

د بيشترين فراواني و دكتري با درص 3/49ليسانس با 

براساس . اند درصد كمترين فراواني را تشكيل داده 6حدود 

درصد افراد داراي سابقة كار  5/84آمده  دست اطالعات به

 30تا  21درصد نيز داراي سابقة  5/15سال و 20تا  11

سال و بيشتر  11افراد داراي سابقة كمتر از . سال هستند

                                                           
2 . Structural Equation Modeling 
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هاي مهم برازش شاخص. 1جدول   

  
  هاي داوري و كارامدي داوران فوتبال ايران مهارتهاي ارتباطي،  اي براي تعيين وضعيت مهارت نمونه آزمون تي تك. 2جدول 

  متغيرها  tآمارة  ميانگين  درجة آزادي  معناداري
  هاي ارتباطي مهارت 83/7 46/3  70  001/0
  كالمي  77/9 61/3  70  001/0
  شنودي   08/2 18/3  70  04/0
  بازخوردي  87/9 61/3  70  001/0

  هاي داوري مهارت 95/0 95/3  70  001/0
  ادراكي  92/0 92/3  70  001/0
  انساني  92/0 91/3  70  001/0
  فني  06/1 06/4  70  001/0
  كارامدي داوران - 02/1 90/2  70  031/0

  

آمده در  دست ، سطح معناداري به2با توجه به جدول 

معنادار است، بدينمعناكه وضعيت حال حاضر % 95سطح 

و كارامدي هاي داوري  هاي ارتباطي، مهارت در مهارت

بايست سطح  داوران ايران در مقايسه با آنچه مي

هاي قيدشده در بين داوران وجود داشته باشد،  مهارت

  .تفاوت وجود دارد

  
  گيري بحث و نتيجه

با  46/3هاي ارتباطي  ها ميانگين مهارت براساس يافته

شده  بيشترين ميزان مشاهده. است50/0انحراف معيار 

هاي  در بين مؤلفه. ستا89/0و كمترين آن  59/4

و بازخوردي داراي ميانگين  هاي ارتباطي كالمي مهارت

. است18/3و شنودي داراي ميانگين  61/3بيشتر به مقدار 

آمده در  دست ، سطح معناداري به2با توجه به جدول 

با توجه به ميانگين . معنادار نيست% 95سطح 

و  هاي ارتباطي توان گفت ميزان مهارت آمده مي دست به

هاي آن در افراد مورد مطالعه از سطح متوسط بيشتر  مؤلفه

مديريتي در نظر  اگر فعاليت داوري را يك مقولة. است

آمده در مورد داوران ليگ  دست توان نتايج به مي بگيريم،

هاي  محققاني كه مهارت برتر فوتبال ايران را بانتايج

 قبول برازش قابل برازش اختصار نام شاخص ها شاخص

هاي برازش  شاخص
 مطلق

 GFI 94/0 GFI<90% برازش نيكويي شاخص

 AGFI 91/0 AGFI<90% شده اصالح برازش نيكويي شاخص

 RMR 005/0 RMR>5% مانده ميانگين مربعات باقي ريشة

هاي برازش  شاخص
 تطبيقي

 NNFI(TLI) 93/0 NNFI<90% لويس-توكر شاخص

 NFI 96/0 NFI<90% شده هنجار برازش شاخص

 CFI 98/0 CFI<90% تطبيقي برازش شاخص

 IFI 91/0 IFI<90% افزايشي برازش شاخص

 BBI 92/0  BBI<90%  بونت - اخص برازش بنتلرش

هاي برازش  شاخص
 مقتصد

 >RMSEA 094/0 10٪ RMSEA خطاي محاسبه مربعات ميانگين ريشة

p- value p 1.224   -  
  -   df 180  درجة آزادي

 CMIN/df 5/2 3< CMIN/df<1 آزادي درجة به كاياسكور

 PNFI 66/0  PNFI<05%  شده شاخص برازش مقتصد هنجار
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 ارتباطي را در بين مديران بررسي كرده بودند، شامل

هاي ارتباطي مديران  كه مهارت) 2012(نظري و همكاران 

ورزشي ايران را مناسب ارزيابي كرده و اذعان داشتند كه 

فردي مديران با  هاي بنيادي بر ارتباطات بين مهارت

فردي  و ارتباطات بين باالدستان و زيردستان اثرگذار است

، همسو )14(مديران بر كارامدي سازماني آنان تأثير دارد

  .صور كردت

هاي داوري افراد مورد مطالعه در اين  ميزان مهارت

براساس جدول ميانگين  .تحقيق نشان داده شده است

. است68/0با انحراف معيار  95/3هاي داوري  مهارت

. است05/1و كمترين آن  5شده  بيشترين ميزان مشاهده

هاي داوري فني داراي ميانگين  هاي مهارت در بين مؤلفه

و انساني داراي كمترين ميانگين به  06/4قدار بيشتر به م

توان  آمده مي دست با توجه به ميانگين به. است91/3مقدار 

هاي آن در افراد  و مؤلفهداوري  هاي گفت ميزان مهارت

با توجه به . مورد مطالعه از سطح متوسط بيشتر است

كارامدي داراي  داوران فوتبال ايران در مقولة ها يافته

بيشترين . هستند78/0با انحراف معيار  90/2ميانگين 

يعني است؛001/0و كمترين آن  05/4شده  ميزان مشاهده

ميانگين كارامدي داوران با سطح متوسط تفاوت معناداري 

  . نداشته و برابر با حد متوسط است

نظري  نتايج اين پژوهش در بين داوران با نتايج تحقيق

هاي بنيادي  تكه اشاره داشتند مهار) 2014(و همكاران

فردي مديران با باالدستان و زيردستان  بر ارتباطات بين

فردي مديران بر كارامدي  و ارتباطات بين اثرگذار است

ضمن . ، همسو بود)15(سازماني آنان تأثير معناداري دارد

عنوان كردند كه ) 1391(اينكه گودرزي و همكاران 

ني از هاي انسا هاي ارتباطي مؤثر و بهبود مهارت شبكه

هاي مديريتي  هاي ارتباطي و مهارت مهارت جمله توسعة

تواند به بهبود  مديران ورزشي و تبيين روابط بين آنها مي

 سطح ارتباطات و در نهايت اثربخشي سازماني منجر شود

ريزي صحيح  الزمة برنامه) 1394(نظري و همكاران ). 3(

و هاي ارتباطي  هاي ورزشي را ارتقاي مهارت در سازمان

عنوان افراد  هاي مديريتي براي مديران ورزشي به مهارت

رو  ازاين. )6( اند ها ضروري دانسته اثرگذار در اين سازمان

بهبود سطح  منظور ريزي به رسد برنامه نظر مي به

فصل و  هاي پيش هاي ارتباطي داوران در كالس مهارت

هاي ارتباطي  تواند به ارتقاي سطح مهارت فصل مي بين

منجرشود و در نهايت ارتباط اين مديران زمين  داوران

فوتبال را در ارتباط با بازيكنان، مربيان، سرپرستان و 

با توجه به اينكه  .اي قرار دهد تماشاگران در سطح بهينه

هاي ارتباطي داوران با وضعيت مطلوب تفاوت  سطح مهارت

شود نسبت به شناخت و بررسي علل و پيشنهاد مي دارد،

سوي مسئوالن فدراسيون فوتبال  موضوع از عوامل اين

هاي داوري را  داوران ليگ برتر اولويت مهارت. اقدام شود

مسئوالن بايد  رو مهارت انساني در نظر گرفتند، ازاين

سازي و ارتقاي  نسبت به تقويت اين مهارت و نهادينه

خصوص مهارت انساني  گانة داوري به سه هاي سطح مهارت

تر از  توجه به سطح متوسط و پايينبا  .اهتمام ورزند

ميانگين كارامدي داوران ليگ برتر فوتبال به مسئوالن 

شود نسبت به تقويت كارامدي داوران  ربط پيشنهاد مي ذي

هاي آموزشي و ارتقاي سطح كارامدي  با استفاده از كالس

  .كنند داوران اقدام

هاي ارتباطي درحالت  گيري مهارت در مدل اندازه

هاي  هاي مهارت تخمين استاندارد، اولويت هر يك از حيطه

بازخوردي، ترتيب اولويت مهارت  ارتباطي مشخص شد كه به

هاي ارتباطي  مهارت و شنودي بيشترين نقش را در  كالمي

هاي  گيري مهارت در مدل اندازه 2براساس شكل  .دارند

ندارد، اولويت هر يك از داوري درحالت تخمين استا

ترتيب  هاي ارتباطي مشخص شد كه به هاي مهارت حيطه

اولويت مهارت انساني، ادراكي و فني بيشترين نقش را در 

  .هاي داوري دارند مهارت
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  هاي ارتباطي مدل پيشنهادي مهارت. 2شكل 

  
  هاي داوري مدل پيشنهادي مهارت. 3شكل 

  
هاي اينكه داوران با استفاده از يافته 3با توجه به شكل 

و ارتباطات، سعي در فهم نگرش افراد، درك  علوم مديريت

هاي منظور تعيين شيوه ها و الگوهاي ارتباطي بهديدگاه

توانند با در نظر گرفتن  رو آنها مي مديريتي دارند، ازاين

انساني، از  هاي بهبود مهارت ارتباطي مؤثر وهاي شبكه

هاي ارتباطي زمينة مديريت مؤثر و  مهارتجمله توسعة

رو ضرورت  ازاين. تحقق اهداف سازماني را تسهيل كنند

هاي ارتباطي و ارتباطات  از مهارتآگاهي شناخت و 

تواند  فردي مديران ورزشي و تبيين روابط بين آنها مي بين

. ر نهايت كارامدي منجر شودو دبه بهبود سطح ارتباطات 

هاي  شده رفتارها و مهارت در همين زمينه مدل ارائه

مهم در تأثيرگذاري  عنوان عاملي اثرگذار بر ارتباطات را به

دسترسي به اهداف فردي و  بر ديگران و ايجاد زمينة

 شود و در نهايت الگوي جديدي سازماني پيشنهاد مي

 هاي ارتباطي و مهارتهاي  هاي مهارت از شاخصه) 4شكل(

 رسد نظر مي به . شود داوري و كارامدي داوران ارائه مي

 منظور  مديران كميتةداوران فدراسيون فوتبال ايران به

 توانند مدل پيشنهادي ارتقاي جايگاه داوري فوتبال مي

 و با ارتقاي عنوان الگو مدنظر قرار دهند را به) 4شكل (

 هاي داوري مهارت هاي ارتباطي با تقويت سطح مهارت

   .شوند داوران به ارتقاي كارامدي داوري فوتبال منجر

 دهندة معنادار بودن و اعداد نشان 4با توجه به شكل 

 هاي هاي ارتباطي، مهارت تحليل مسير مهارتتأييد شدن 

 پايين و RMSEA ميزان. بود داوري و كارامدي داوري

 مفهوميها برازش مناسب و انطباق مدل  مناسب اين مدل

  .دهد خوبي نشان مي شده به هاي مشاهده پژوهش را با داده
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  هاي داوري مدل پيشنهادي الگوي مهارت. 4شكل 

  
 وها  برنامه كه نسبت همان رسد به نظر مي به

 نيز ورزشي مديريت ،شود يم گسترده ورزشي يها تيفعال

 برايها  مهارت و ها يستگيشا مختلف انواع و شده پيچيده

صالحيت  رو ازاين .است ازين مورد ورزش حوزة در مديريت

 نيتر مهممديريتي، از  هاي مهارتو كيفيت مديران از نظر 

به همين ).3(ي است هر سازمانعوامل استمرار موفقيت در 

با توجه به  بهينه صورت   به ارتباطي هاي مهارت سبب بايد

شايد از آنجا كه . )3(كار گرفته شود بهتغييرات محيطي 

هاي  عنوان مهارت هاي داوران فوتبال را به مهارت بتوان

هاي ارتباطي  مديريتي تفسير كرد، نتايج مدل اثر مهارت

كه  )1394(بر كارامدي با دستاوردهاي نظري و همكاران

 فردي  بين ارتباطات و ارتباطي يها مهارت به بررسي اثرات

در  پرداختند، ايران ورزشي زماني مديرانسا اثربخشي بر

آنچه ).6(هاي ارتباطي با اثربخشي همسوست بخش مهارت

شود، حاكي از اين است  از مدل پيشنهادي استنباط مي

ترتيب  هاي ارتباطي مدل مذكور به كه در فاكتور مهارت

اين . شامل مهارت بازخوردي، كالمي و شنودي است

ترتيب سهم بيشتري در ارتباطات را به خود   به ها مهارت

هاي  هاي داوري مهارت مهارتدر بخش . اند اختصاص داده

ترين  عنوان مهم انساني، ادراكي و در نهايت مهارت فني به

 .هاي داوران ليگ برتر فوتبال در نظر گرفته شد الويت

رو به مديران كميتةداوران فدراسيون فوتبال پيشنهاد  ازاين

در فرايند انتخاب داوران ليگ برتر فوتبال ايران شود  مي

عنوان الگوي فرايند  شده در اين پژوهش را به مدل ارائه

  .هاي داوران قرار دهند ها و انتصاب انتخاب

و احساسات  توان گفتمسائل شغلي طور كلي مي به

داوران و عقايد آنان از جمله عوامل اثرگذار در ارتباط 

براي كاركنان  فردي ي ارتباط بينآنها براي تواناي. است

مديران معموالً براي ارتقاي . اي قائل بودند اهميت ويژه

 كنند، كارامدي يكي از راهكارهاي ارتباطي را انتخاب مي

بهبود  هايي كه موجب يك مدير ماهر بايد روي راه رو ازاين

شود، تمركز كند تا ميان كارمندان از جايگاه  روابطش مي

بايد سعي در  ، مديران فوتباليبرخوردار باشدبهتري 

هاي داوري در بين  هاي ارتباطي و مهارت تقويت مهارت

و با تقويت انسجام و ايجاد ثبات در داوران  داوران كنند

ليگ برتر فوتبال مأموريت پيچيده را با اثربخشي هرچه 
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