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 چکیده
ۀ الگو بود. ئاراهدف از پژوهش حاضر، بررسی اثر مدیریت تغییر و استفاده از فناوري اطالعات با عملکرد داوران لیگ برتر فوتبال ایران و 

 1396داور در حال فعالیت در سطح اول فوتبال کشور در سال  200پژوهش شامل  جامعۀروش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. 
ساخته) و برگۀ نظارت ي آمادگی براي تغییر، پذیرش فناوري اطالعات (محققهاپرسشنامهشمار انتخاب شدند. از صورت تمامبودند که به

گیري متغیرهاي مورد بررسی در پژوهش استفاده شد. از آزمون تحلیل رگرسیون چندمتغیره و اندازه منظوربهو ارزشیابی عملکرد داوران 
 P>05/0داري . سطح معنااستفاده شد Amosو  SPSS افزارنرمتحلیل نتایج و ارائۀ الگو با استفاده از  منظوربهمدلسازي معادالت ساختاري 

همچنین بین  نتایج نشان داد که بین استفاده از فناوري اطالعات با عملکرد داوران ارتباط مثبت و معنادار وجود دارد. درنظر گرفته شد.
ت صورهب). نتایج مدلسازي معادالت ساختاري نشان داد که P>05/0مدیریت تغییر با عملکرد داوري ارتباط مثبت و معنادار مشاهده شد (

ي هاآموزشتا از  شودیمیشنهاد پ). با توجه به نتایج، به مسئوالن کمیتۀ داوري P=001/0شده برازش مناسبی دارد (کلی الگوي طراحی
 مرتبط با استفاده از فناوري اطالعات در راستاي کاهش خطاهاي داوري بهره گیرند.
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 مقدمه

محسوب  ایدن موفق يهاسازمان ۀمحرک موتور ،1رییتغ

 دنیرس در را هاسازمان ،رییتغ راهبردي تیریمد و شودمی

 و هاسازه. کندیم ياری مطلوبعملکرد  ای تیموفق به

 يهاراهبرد ای موضوعات راهبردي، رییتغ تیریمد يربناهایز

 يروین اهداف، شامل هاراهبرد نی. اهستند یسازمان رییتغ

 آنها، رییتغ باکه  هستند فرهنگ و ساختار فناوري، ی،انسان

  .)1( کندیم رییتغ زین سازمان

 اصل تنها تغییر، )2013(به نقل از فاولر،  2دراکرزعم به

با  مواجهه در. است جهان امروز در ریناپذاجتناب و ثابت

 به باشد، نداشته را الزم آمادگی سازمان اگر تغییرات

(به نقل از ناهیرو و  3سنبه نظر هن .)2( رودیم اضمحالل

) تغییر عبارت است از فرایند تحول و 2015همکاران، 

یا  هایمشخطدگرگونی که در رفتارها، ساختارها، 

. به دهدیمي از واحدهاي سازمانی رخ اپارهبروندادهاي 

کار بستن ابداع یا او، تغییر عبارت است از فرایند به دةیعق

 اما دارد، يادیز يهاخترسایز ي در سازمان. تغییرنوآور

 ،هامدل مطالعۀ با هستند کهها انسان اصلی آن زیرساخت

 تغییر از هدف. ندهستدرك  قابل و تجربیات فرایندها

 .)3(است  عملکرد بهبود و محیط با يریپذانطباقسازمانی 

صورت  مقدمهبی تغییر سازمانیشایان ذکر است که 

 یا سازمانی محیط از معموالً تغییر يهامحرك .ردیگینم

 مانند ها موارديمحرك این .رندیگیم بازار سرچشمه

 مقررات تغییر یا جدید جسورانۀ رقبا، تکنولوژيحرکات 

راحتی اعمال تغییرات به .)4( رندیگیبرمدر  را دولتی

و اغلب براي حفظ وضعیت موجود، در برابر تغییر  شوندینم

 هاسنتکه علت آن حاکمیت  ردیگیمیی صورت هامقاومت

) 2010( 4به عقیدة لیواکس .)5(ي گذشته است هاروشو 

 دالیل و دارد وجود همیشه افراد سازمان مقاومت

                                                           
1 . Changing  
2 . Peter Drucker 
3 . Hensen  

 از .)6(دارد  يساختار و محتوایی شناختی، مدیریتی،روان

آن  برابر در مقاومت دارد، همراهبه را یثباتیب تغییر کهآنجا 

 .)7( است سازمانی تغییر روند از بخشی و طبیعی امري

 باید آمیزموفقیت تغییر به براي دستیابیها سازمان بنابراین

 مناسب با واکنش و کنند توجه و دقت کارکنان ارهايرفت به

  .آورند فراهم را اثربخش تغییر انجام زمینۀ آن برابر در

 با گریکه د است مطرح یمسائل حاضر عصر در

مسائل  عمدة یژگی. وستندین یشدنحل گذشته يراهکارها

 است یاطالعات وها داده مقدار وسعت و یبزرگ در يامروز

و  یابیباز پردازش، ،دیتول ي،نگهدار ي،آورجمع دیکه با

 اعظم بخش مولدکه  یژگیو نی. اشوند لیتحل

 يفناور توسعۀ يسوحرکت به است، یسازمان يهایدگیچیپ

 بهکه  شودیم موجب را 5اطالعات يفنارو نام ی بهنینو

 شودمی لیتسه فراوان اطالعات وها داده باکار  آنکمک 

 ازکه  است يادهیپد اطالعات يفناور واقع . در)8(

 وها سازماندر  يوتریکامپ يهاستمیس عیوس يریکارگبه

 آمده وجودبه آن يریکارگبه از یناش قیعم تحول و جامعه

 .)9(است 

ي اخیر استفاده از فناوري اطالعات در هاسالدر 

و یکی از  )10(ي مختلف ورزش افزایش یافته است هاحوزه

استفاده از فناوري اطالعات،  ي پیشگام در زمینۀهاورزش

 نیپرطرفدارتر و نیترمحبوبفوتبال  شکیبفوتبال است. 

فوتبال  . امروزهاستیدن يکشورها اغلب در یورزش رشتۀ

 ی،فرهنگ ی،اجتماع يادهیپد بلکه ،ستین ورزش تنها

 گره یعلم قاتیتحق و اصول با که است یاسیس و ياقتصاد

. اهمیت و موقعیت روزافزون این رشتۀ )11(است  خورده

ورزشی موجب شده است تا مربیان، ورزشکاران و داوران با 

در شرایط گوناگون  هاضرورتو  هاخواستهي از امجموعه

مواجه شوند و همین موضوع موجب شده است که کشورها 

4. Leveaux 
5 . Information technology  
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ي مختلف فوتبال و هاحوزهي در اگستردهمطالعات  به

فوتبال،  زین ایراندر . )12(بپردازند  هامیتي سازآماده

 یبا تمام سهیدر مقاورزش است و  نیو پرطرفدارتر نیترجیرا

تعداد ورزشکار و طرفدار را به خود  نیشتریها، بورزش

 یتیریمد ساختار از جدا فوتبال .)13(اختصاص داده است 

 انیتماشاچ ان،یمرب ورزشکاران، چون یمهم عناصر از خود

 يداور بحث حاضر حال در که است شده لیتشک 1داوران و

 به و گرفته خود به یعلم شکل ،هابخش ریسا همانند آن

بحث  حاضر حال . در)14( است ازمندین تجربه و لیتحص

 و ویژه جایگاهها بخش سایر همانند فوتبال يداور

 بسیار يهاگامو  داده اختصاص خود به را ياکنندهنییتع

 برداشته آن کیفی سطح يارتقا و رشد جهت در يارزشمند

و  هاتعارض حل داوران یاصل ۀفیوظ کل در .است شده

ي و در یک کلمه باز در موقعبه و حیصح يهامیتصم اتخاذ

به ورود انواع  عنایت طور کلی، با. به)15(قضاوت است 

 طوربه ورزشی مختلف يهانهیزم هاي جدید درفناوري

 را ویژه عملکرد داوران فوتبالورزشی به يهاتیفعال مداوم

 روز از بیشتر روز هر داوران نقش ، ودهدیمقرار  تأثیر تحت

تصمیمات اتخاذشده توسط  زیرا ،کندیم پیدا اهمیت قبل

نتیجۀ نهایی یک بازي را تحت تأثیر قرار  تواندیمداوران 

دهد. گاهی اوقات، مسیر یک بازي ممکن است با تصمیم 

 گیرد، درستی انجامبه داوري و قضاوت داور عوض شود. اگر

 تعیین هاتیم تاکتیکی و مهارتی برتري با رقابت نتیجۀ

 نتیجۀ بر محیطی عوامل ریساصورت،  نیا غیر در و شودیم

در  را انگیزچالش رقابت لذت حتی و گذاردیم اثر رقابت

). در این زمینه 12( دهدیم کاهش تماشاگران و ورزشکاران

) اذعان داشت که براي داور بسیار دشوار 2010( 2گیسین

و نامناسب است که عامل باخت یک تیم شناخته شود و 

ي بر نتیجۀ بازي تنبیه و سرزنش شود. در رگذاریتأثدلیل به

                                                           
1. Referees  
2. Giessne 

از فناوري اطالعات استفادة حداکثري  کندیمنتیجه سعی 

کند تا میزان اشتباهات را به حداقل برساند. در حوزة 

قضاوت و داوري در چند سال اخیر تغییرات زیادي صورت 

داوران کمک کند.  بهي ریگمیتصمگرفته است تا در امر 

چشمگیر، استفاده از فناوري اطالعات  یکی از این تغییرات

، هایگوشصورت است که در حوزة داوري فوتبال به

ي تصویري براي هاشنیمیان، حسگري داراي هاپرچم

 در که خطاهایی از ياریبس. استداوران و... آموزش کمک

 يبرا راهی هیچ و است مبهم ،دیآیمپیش  يباز زمین

متعاقباً . ندارد وجود آن بودن غلط یا صحیح تشخیص

 در را متفاوتی تصمیمات داوران مانند نیز تماشاگران

 شدهگرفته همیشه تصمیمات و نندیبیم خطا يهاتیموقع

 را يدیجد يهايفناور باید منظوربدین. نیستند یکسان

. در )16(نشود لغزش  دچار يباز تا قوانین کرد فوتبال وارد

استفاده از فناوري اطالعات و عملکرد تیمی زمینۀ 

به  توانیمیی صورت گرفته است که از جمله هاپژوهش

 یريکارگبه یزانم کرد عنوانکه  )2017( 3چانگ تحقیقات

 یمیکارکرد ت یانم تعامل با یممستق طوربه اطالعات يفناور

 یرمتمرکزغ یاربس یسازمان ساختار کهیزمان و است مرتبط

 یاربس یمیکارکرد ت یانم تعامل است، یینپا یترسم و

 است، اشاره کرد.  مطلوب

فناوري اطالعات و کاربرد آن در داوري در زمینۀ اهمیت 

فوتبال و نقش فدراسیون فوتبال در توسعۀ آن، مطالعات 

. فاولر متعددي در داخل و خارج از کشور صورت گرفته است

) اذعان کرد که فناوري اطالعات از طریق نشان 2013(

دادن تصمیمات نادرست و اشتباه داوران، به افزایش دقت 

ي و کاهش تعداد تصمیمات اشتباه به داوران ریگمیتصمدر 

) نشان دادند 2013. از طرفی سوروجالل ()2( کندیمکمک 

که آشنا نبودن با فناوري از دالیل ناآمادگی داوران فوتبال 

3. Chang 
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. همچنین نتایج پژوهش )12(براي استفاده از فناوري است 

کارگیري فناوري اطالعات ) نشان داد که به2010لیواکس (

) و 6ي داوران تأثیر مثبت و معناداري دارد (ریگمیتصمدر 

ي از ریگبهره) به این نتیجه رسید که 2007لین (

ي نوین تا حد زیادي از تصمیمات اشتباه داوران هايفناور

ي داخلی هاپژوهشدر . همچنین )10( کاهدیمفوتبال 

در پژوهش خود به این ) 1393لطفی یامچی و همکاران (

استفاده از سیستم فناوري  نیبنتیجه دست یافتند که 

 شیافزا سرعت، شیافزااطالعات و اثربخشی سازمانی (

اطالعات  شتریب يسازرهیذخ اطالعات، موقعبه یابیباز دقت،

 رابطۀ مثبت و اطالعات) به یدسترس سرعت شیافزا و

. همچنین نتایج پژوهش با )23(دارد  وجود يمعنادار

) که معتقدند استفاده 1392ي عزیزي و همکاران (هاافتهی

اطالعات در سازمان به کاهش خالقیت کارکنان از فناوري 

. نتایج )15(، همسو نیست شودیم و کندي روابط منجر

 داد ) نشان1392ی و همکاران (محمدکاظمپژوهش 

 در را جدید يهايفناور از استفاده فوتبال، يداور نخبگان

 از يریگبهره با اندمایل و کنندیم قلمداد قضاوت مهم امر

و  یابد افزایش يداور ياستانداردها جدید، يهايفناور

 يریکارگبه. بنابراین، )9(شود  يداور توسعۀ و بهبود موجب

 عملکرد بر غیرمستقیمی و مستقیم تأثیر نو يهايفناور

نریمانی و همکاران  هايداوران دارد. همچنین یافته

 و اطالعات فناوري کاربرد بین ۀرابط وجود بر )1390(

 گذاشت. صحه انسانی منابع مدیریت عملکرد

از طرف دیگر، استفاده از فناوري در قضاوت، نظرهاي 

 دارندیممخالف و موافق دارد؛ از یک سو، منتقدان اذعان 

که استفاده از فناوري اطالعات سرعت بازي را کاهش 

که فناوري  انددهیعقدهد و از سوي دیگر بسیاري بر این می

که تماشاگران و مخاطبان از  شودیماطالعات سبب 

                                                           
1. Dika & Hamiti 
2. Smith & Cronjé  

بر این، دیکا و تماشاي تصمیمات درست لذت ببرند. عالوه

که فناوري اطالعات از  دارندیم) اذعان 2011( 1همیتی

طریق نشان دادن تصمیمات نادرست و اشتباه داوران، به 

گیري و کاهش تعداد تصمیمات افزایش دقت در تصمیم

. از سوي دیگر، یکی از )17( کندیماشتباه به داوران کمک 

مشکالت اصلی در حوزة داوري ایران این است که بیشتر 

داوران آشنایی چندانی با فناوري اطالعات ندارند، بنابراین 

. دهندیمیی در برابر استفاده از فناوري نشان هامقاومت

) نیز نشان دادند که آشنا نبودن 2012( 2اسمیت و کرونج

گی داوران فوتبال براي استفاده از با فناوري از دالیل ناآماد

 .)18(فناوري است 

با توجه به مبانی نظري، حساسیت شغلی داوران، 

ظر تسهیل و دقت استفاده از فناوري اطالعات، عدم اتفاق ن

. در خصوص استفاده از ابزارآالت نوین در امر قضاوت و..

ر در در پژوهش حاض هاابهامپژوهشگر با درنظر گرفتن این 

پی پاسخگویی به این پرسش است که آیا بین مدیریت 

رتر بناوري اطالعات با کیفیت عملکرد داوران لیگ تغییر و ف

میتۀ داوران ي وجود دارد؟ تا با ارائۀ نتایج به کارابطهفوتبال 

فدراسیون فوتبال به این کمیته در جهت بهبود وضعیت 

 موجود تا رسیدن به هدف مطلوب یاري رساند.

هاي فناوري با توجه به موارد ذکرشده در زمینۀ نظریه

مادگی تغییر سازمان براي اصالح و بهبود اطالعات و آ

عملکرد داوران فوتبال، بررسی و ارزیابی عملکرد داوران در 

فناوري اطالعات در پنج شاخص درك مفید  ریتأثزمینۀ 

بودن، درك آسان بودن، نگرش نسبت به فناوري اطالعات، 

از فناوري و همچنین در زمینۀ  استفادهتمایل به کاربرد، و 

ی مشخطان در سه شاخص تغییر ساختار، تغییر تغییر سازم

هاي پشتیبانی انجام خواهد گرفت. نحوة ارتباط و سیستم
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متغیرهاي فناوري اطالعات و تغییر در قالب مدل مفهومی 

 نشان داده شده است. 1در شکل 

 

 
 پژوهش . مدل مفهومی1شکل

 
 شناسیروش

روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی ـ همبستگی و از 

نظر هدف کاربردي است. جامعۀ آماري پژوهش حاضر 

لیگ  ودر لیگ برتر شاغل داوران داوران و کمکتمامی 

عداد تنفر) که از این  200آزادگان فوتبال ایران بودند که (

داور بودند (منبع کمیتۀ داوران کمکنفر  150نفر داور و  50

ي، فدراسیون فوتبال). با توجه به محدود بودن جامعۀ آمار

حجم نمونۀ پژوهش با جامعه برابر درنظر گرفته شد، 

نفر است که  200بنابراین حجم نمونۀ پژوهش نیز برابر 

 ).n=200شمار انتخاب شدند (صورت تمامبه

 در پژوهش از موردنظربررسی متغیرهاي  منظوربه

هاي پذیرش فناوري اطالعات داوري، آمادگی پرسشنامه

 براي تغییر و برگۀ عملکرد کیفیت داوري استفاده شد.

پرسشنامۀ پذیرش فناوري اطالعات داوري 

سؤال است که  22ساخته است. این پرسشنامه حاوي محقق

ارزشی از کامالً  5صورت سؤاالت با مقیاس لیکرت و به

. شودیم) پاسخ داده 5تا کامالً موافقم () 1مخالفم (

 ي این پرسشنامه شامل درك مفید بودنهااسیمقخرده

)، 6-10بودن استفاده (سؤاالت  )، درك آسان1-5(سؤاالت 

ه کاربرد )، تمایل ب11-15نگرش نسبت به فناوري (سؤاالت 

) 21-22ه از فناوري (سؤاالت ) و استفاد16-20(سؤاالت 

 نفر 10محتوایی این پرسشنامه توسط  است. روایی صوري و

. از استادان و متخصصان مدیریت ورزشی بررسی و تأیید شد

پایایی این پرسشنامه از طریق آلفاي کرونباخ  همچنین

)79/0=rو روایی سازة آن از طریق تحلیل عاملی تأییدي ( 

 بررسی و تأیید شد. 
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) 2009( 1پرسشنامۀ آمادگی براي تغییر توسط الوینگ

. طیف استگویه  28ئه شده است. این پرسشنامه داراي ارا

ي بوده که امتیاز مربوط به هر انهیگز 5گذاري لیکرت نمره

 5(زیاد) و  4(متوسط)،  3(کم)،  2(بسیار کم)،  1گزینه 

. این پرسشنامه داراي سه بعد اثربخشی است(بسیار زیاد) 

الت )، حمایت از تغییر (سؤا1-14ارتباطات داخلی (سؤاالت 

) است. در 23-28) و همکاري براي تغییر (سؤاالت 22-15

) 1393) و محمودي و همکاران (1392تحقیق بنسبردي (

 90/0پایایی این پرسشنامه از طریق ضریب آلفاي کرونباخ 

گزارش شد. همچنین در پایان هر مسابقه، برگۀ نظارت و 

ی ارزشیابی عملکرد داوران از ناظر بازي اخذ و نمرة ارزیاب

 عملکردشان از روي آن ثبت شد.

ي آورجمعي براپس از مشخص شدن نمونۀ آماري، 

ي تحقیق هاپرسشنامه، ابتدا ازیني مورد هادادهاطالعات و 

آماده شد. سپس براي بررسی روایی محتوایی و صوري به 

 نفر از استادان مدیریت ورزشی مراجعه و پس از تحلیل 10

ها، با هماهنگی و پرسشنامه ثبات و اعتبار و تأیید عامل

کسب مجوز از فدراسیون فوتبال و کمیتۀ داوران 

ي لیگ برتر در هايبازي تحقیق شب قبل از هاپرسشنامه

هتل محل اقامت به داوران تحویل داده شد و پس از پایان 

در  آمدهدستبهآوري شد. اطالعات جمع هاپرسشنامهبازي 

رسی شد. در بخش دو بخش آمار توصیفی و استنباطی بر

هاي مرکزي میانگین و انحراف آمار توصیفی از شاخص

استاندارد استفاده شد و در بخش آمار استنباطی ابتدا به 

بررسی توزیع طبیعی اطالعات با استفاده از آزمون 

از کولموگروف اسمیرنوف پرداخته شد. همچنین با استفاده 

آزمون رگرسیون خطی چندمتغیره و مدل معادالت 

اختاري، روابط علّی بین متغیرهاي پژوهش تحلیل شد. س

وسیلۀ شایان ذکر است که تمامی عملیات آماري به

                                                           
1. Olvinge 

و در سطح  23نسخۀ  Amosو  SPSSي افزارهانرم

 .انجام گرفت P>05/0معناداري 

 
 هاافتهی

رگرسیون چندمتغیره،  آزمونپیش از بررسی و اجراي 

ه ي پرداخته شد. نتایج نشان داد کهامفروضهبه بررسی 

خطاها توزیع نرمال دارند. با توجه به نتایج آزمون 

به طبیعی بودن توزیع  توانیمکولموگروف اسمیرنوف، 

. )sig=496/0؛ z=119/0(متغیر وابسته در پژوهش پی برد 

همچنین نتایج آزمون همبستگی نشان داد که بین 

خطی وجود عات هممتغیرهاي مدیریت تغییر و فناوري اطال

 ).sig=524/0؛ r=09/0ندارد (

منظور بررسی ارتباط چندگانه بین مدیریت تغییر و به

لیل فناوري اطالعات با عملکرد داوران فوتبال از آزمون تح

 دررگرسیون چندمتغیره استفاده شد که نتایج آزمون 

 . دشویممشاهده  1جدول 

 

، در متغیر شودیممشاهده  1 در جدول طورکههمان
سیستم پشتیبانی با  اسیمقخردهفناوري اطالعات، 

کنندگی بیشترین سهم تبیین 551/0ضریب رگرسیون 
و است عملکرد داوران را به خود اختصاص داده 

و تغییر ساختار  یمشخطتغییر  يهااسیمقخرده
در  389/0و  416/0ترتیب با ضریب رگرسیون به

همچنین در متغیر . رندیگیمي بعدي قرار هارتبه
کنندگی مربوط به آمادگی تغییر بیشترین سهم تبیین

مقیاس تمایل به کاربرد با ضریب رگرسیون خرده
ترتیب درك آسان بودن و در ادامه به است 567/0

)، درك 460/0)، نگرش نسبت به فناوري (531/0(
) و استفاده از فناوري اطالعات 416/0مفید بودن (

با توجه به اینکه در تمامی موارد . ) قرار دارند388/0(
جهت همبستگی مثبت است، در نتیجه با باال رفتن 
نمرات متغیرهاي فناوري اطالعات و آمادگی تغییر، 
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عملکرد داوران بهتر شده است. در ادامه به بررسی 
و مکنون  شدهمشاهدهروابط علی بین متغیرهاي 

به مدل معادالت ساختاري مربوط پرداخته خواهد شد. 
با  شده و مکنونارتباطات علّی بین متغیرهاي مشاهده

در هریک از  يریگاندازهدرنظر گرفتن خطاهاي 
 .شودیممشاهده  1شده در نمودار متغیرهاي مشاهده

 

 
 (متغیر مالك)) با عملکرد داوران نیبشیپ. ارتباط چندگانۀ بین مدیریت تغییر و فناوري اطالعات (متغیر 1جدول 

 خطاي استاندارد برآورد شدهتعدیل Rمجذور  Rمجذور  R مدل

 فناوري
 اطالعات

 26189/0 125/0 151/0 389/0 تغییر ساختار
 25991/0 138/0 173/0 416/0 یمشخطتغییر 

 24236/0 250/0 303/0 551/0 سیستم پشتیبانی

آمادگی 
 تغییر

 25777/0 152/0 173/0 416/0 درك مفید بودن
 24022/0 264/0 282/0 531/0 درك آسان بودن

 25174/0 191/0 212/0 460/0 نگرش نسبت به فناوري
 23359/0 304/0 321/0 567/0 تمایل به کاربرد

 25934/0 142/0 150/0 388/0 استفاده از فناوري
 

 
 براي تغییر با عملکرد داوريفناوري اطالعات و آمادگی  ابعاد تأثیر . نمودار استاندارد1نمودار 

هاي فناوري اطالعات در داوري و در این مدل، شاخص

متغیر مستقل و  عنوانبههاي آمادگی براي تغییر شاخص

عنوان متغیر وابسته درنظر شاخص عملکرد داوري نیز به

گرفته شده است. همچنین ضریب بتاي استاندارد و بار 

. ستاصلی براي تبیین روابط بین متغیرهاهاي عاملی آماره

هاي برازش مدل پرداخته شده در ادامه به بررسی شاخص

 .شودیممشاهده  2است که نتایج آن در جدول 
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 ي برازش مدلهاشاخص. 2جدول 

 df2X RMSEA GFI AGFI CFI TLI/ سطح معناداري درجۀ آزادي مجذور کاي مشخصه

 99/0 98/0 94/0 94/0 001/0 926/0 001/0 26 4/54 برآورد

 
، بررسی شودیممشاهده  2طورکه در جدول همان

برازش  هاشاخصدهد که می ي برازندگی نشانهاشاخص

 دهد. را نشان می هادادهمطلوبی از 

گانۀ فناوري ي پنجهاشاخص و ابعاد به عنایت با

گانۀ آمادگی براي هاي سهشاخصاطالعات در داوري و 

عملکرد داوري «عنوان مؤلفۀ تغییر و عوامل مؤثر بر آن به

 تعیین به اقدام يساختار معادالت از استفاده با ،»در فوتبال

استفاده از فناوري اطالعات بر میزان  کنندگیتبیین میزان

 يبتا ضریب نخست مبنا این بر شود.عملکرد داوري می

 که معنیبدین شده است؛ محاسبه هاگویه و ابعاد از هریک

 که است يرییتغ و تأثیر میزان بیانگر بعد یک يبتا ضریب

 واحد واحد (یک هر يازا به »عملکرد داوري« هايشاخص

 ساززمینه تواندمی ضریب این پذیرد.می بعد آن از تغییر)

و متغیرها  عوامل يساختار مدل ياجزا تأثیرات مقایسۀ

 يمعنا به باشد، بیشتر ضریب این هرچه که صورتیبه باشد؛

 متغیر بر مستقل (تغییرها و فناوري) متغیر بیشتر ياثرگذار

 علّی شبکۀ در و بعد مرحلۀ در. است »عملکرد داوري«

استفاده از فناوري اطالعات در  عوامل تبیین به مربوط

 مقادیر استاندارد، ضریب يساختارمعادالت  مدل و داوري

فناوري اطالعات و  به مربوط ابعاد دوتایی (بین همبستگی

 بررسی يبرا همچنین شود.می محاسبه») عملکرد داوري«

عملکرد « متغیر با مختلف ابعاد میان رابطۀ بودنمعنادار 

 يهاشاخص بین رابطۀ دیگر، سوي از و سو، یک از »داوري

فناوري اطالعات در داوري و  ابعاد از هریک به مربوط

 دارمعنا نتیجه در وموردنظر بعد  خود با آمادگی براي تغییر

 شد. استفاده t استاندارد يهاآماره از يرگذاریتأث مسیر بودن

 ينمودارها در گرفته،صورت محاسبات به توجه با

 مؤثرهاي شاخص به مربوط يدییتأ عاملی تحلیل به مربوط

 ارزش براساس استاندارد)، (نمودار» عملکرد داوري«بر 

 تمامی ةبرآوردشد ضرایب عاملی، يبارها به مربوط يعدد

 يبرا استانداردشده پارامتر مقادیر .است معنادار مسیرها،

هاي مؤثر بر شاخص به مربوط يهاهیگو و ابعاد از هریک

 عامل بر عاملی بار قدرت دهندةنشان ،»عملکرد داوري«

 مدل از آمدهدستبه نتایج براساس و بوده مکنون) (متغیر

 است؛ 092/2 شدهمحاسبه df/2xمقدار  ي،ساختار معادالت

 ،است 96/1 از تربزرگ آمدهدستبه عدد اینکه به عنایت با

 شدهدرنظر گرفته علّی مدل که است استنباط قابل روازاین

 يدارا» عملکرد داوري«هاي مؤثر بر شاخص تبیین يبرا

  .است مناسبی نکوئی برازش

متغیر فناوري اطالعات در داوري با  ها،یافته يمبنا بر

، تأثیر قابل قبول و متوسط بر متغیر 07/1ضریب بتاي 

این متغیر با بار عاملی  است. داشته» عملکرد داوري«

کنندگی نسبتاً خوبی نیز داشته است میزان تبیین 102/0

و نتایج تحلیل عاملی تأییدي در زمینۀ تأثیر تغییر ساختار 

مکاري فدراسیون فوتبال با کمیتۀ داوري مطلوب داوري و ه

هاي فناوري اطالعات در داوري، است. در میان شاخص

با ضریب بتاي » استفاده از فناوري اطالعات«شاخص 

کنندگی و شاخص بیشترین میزان تبیین 1استاندارد 

با ضریب » درك آسان بودن فناوري اطالعات در داوري«

کنندگی در میزان تبیینبتاي استاندارد صفر کمترین 

 عملکرد داوري را داشته است.

، با ضریب »آمادگی براي تغییر«بر این، متغیر عالوه

کنندگی نسبتاً ضعیفی میزان تبیین 17/0بتاي استاندارد 
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، »آمادگی براي تغییر«هاي داشته است. در میان شاخص

با ضریب بتاي استاندارد » ی سازمانمشخطتغییر «شاخص 

تغییر «کنندگی و شاخص شترین میزان تبیینبی 64/2

کمترین میزان  1با ضریب بتاي استاندارد » ساختار

 کنندگی در عملکرد داوري را داشته است.تبیین

 گیريبحث و نتیجه

هدف اصلی از پژوهش حاضر، بررسی ارتباط بین 

فناوري اطالعات در داوري و آمادگی تغییر با عملکرد داوران 

که در طورهمانۀ اول فوتبال کشور بود. لیگ برتر و دست

نتایج گزارش شد، بین استفاده از فناوري اطالعات و عملکرد 

داوران ارتباط مثبت و معناداري وجود دارد. همچنین نتایج 

نشان داد که بین آمادگی تغییر و عملکرد داوران ارتباط 

 توانیممثبت و معنادار وجود دارد. با توجه به جهت رابطه 

، با افزایش تغییر و استفاده از فناوري اطالعات، افزایش گفت

در عملکرد داوران مشاهده خواهد شد. همچنین نتایج نشان 

ي، مدل معادالت ریگاندازهداد که با درنظر گرفتن خطاهاي 

مورد  جامعۀشده از ساختاري براساس اطالعات گردآوري

سنجش، با برازش قابل قبول و معناداري همراه بود. 

شده در شده از اطالعات گردآوريهمچنین مدل طراحی

دارد. نتایج نپژوهش حاضر، با مدل نظري اختالف معناداري 

این پژوهش مبنی بر ارتباط بین آمادگی تغییر و عملکرد 

 )، تذکري1395ي اسماعیلی و همکاران (هاافتهداوران با ی

ی و محمدکاظم)، 1394)، زارعی (1394و رسولی (

) و ویت 2010)، لنبرگ (1384)، نامدار (1392همکاران (

. براساس آزمون )9،1 ،13 ،19 -21( ست) همسو2009(

ۀ آمادگی تغییر با ضریب بتاي استاندارد مؤلفتحلیل عاملی، 

وانسته موجب تغییر و اصالح عملکرد نسبی ت طوربه 17/0

واسطۀ تغییراتی که معنا که بهداوري در فوتبال شود، بدان

در ساختار اداري و عملکردي کمیتۀ داوري و فدراسیون 

آمده است، تیم داوري نیز توانسته با بهبود  وجودبهفوتبال 

                                                           
1. Wanza  

ی دانش داوري و روزرسانبهفضاي سازمانی موجود، 

هاي نوین، عملکرد خود را ارتقا بخشد. دسترسی به فناوري

) به این نتیجه رسیدند 2015همچنین ناهیرو و همکاران (

که مدیریت تغییر بر عملکرد سازمانی تأثیر مثبت معناداري 

. از نظر ایشان، در هر زمان که مدیران اقدام به )3(دارد 

تحول بنیادي در زمینۀ مدیریت دانش و اطالعات کردند، 

این در حالی  عملکرد کارکنان سازمان افزایش یافته است.

براساس آزمون » آمادگی تغییر«هاي است که در شاخص

ي پشتیبانی مدیریت هاستمیس«شاخص  رگرسیون خطی،

را بر  ریتأثبیشترین  551/0با ضریب همبستگی  »ارشد 

عملکرد داوري داشته است. در نتیجه، در پی ارتقاي دانش 

در زمینۀ استفاده از فناوري  ژهیوبهمدیریت سازمان 

ز بهتر داوران فوتبال نی عملکرداطالعات در داوري فوتبال، 

عامل  نیترمهمکه  دهدیمشده است. این رویه نشان 

ی رهبري بانیپشتدر بهبود عملکرد داوري،  مؤثرسازمانی 

ي ابزار براي ریکارگبهسازمان است که به ارتقاي دانش و 

. در این دشویمبهبود عملکرد و افزایش راندمان منجر 

بري مدیریت ره)، 2016و همکاران ( 1زمینه، از نظر وانزا

ترین نقش را در انتقال دانش و تجربه به سازمان، مهم

کارکنان دارد و در پژوهش خود نشان دادند، تغییرات 

ساختاري، فناوري و فرهنگ سازمانی تأثیر مثبت معناداري 

 .)22(بر عملکرد شغلی کارکنان دارد 

دیگر نتایج این پژوهش مبنی بر ارتباط بین استفاده از 

ي چانگ هاافتهفناوري اطالعات و عملکرد داوران با ی

)، فاولر 1393)، لطفی یامچی (1394)، زارعی (2017(

. )2، 6، 21، 23() همسوست 2010) و لیواکس (2013(

 زانیمدر مطالعۀ خود عنوان کرد که  )2017چانگ (

 انیم تعامل با میمستق طوربه اطالعات يفناور يریکارگبه

 اریبس یسازمان ساختارکه یزمان و است مرتبط یمیکارکرد ت

کارکرد  انیم تعامل است، نییپا تیرسم و رمتمرکزیغ
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براساس آزمون تحلیل عاملی،  است. مطلوب اریبس یمیت

 07/1ي اطالعات با ضریب بتاي استاندارد فناورۀ مؤلف

توانسته موجب ارتقاي عملکرد داوري در فوتبال شود؛ 

هاي جدید به استفاده از فناوري واسطۀمعنا که بهبدان

کمک کرده است.  اشتباهکمداوران فوتبال در انجام داوري 

هاي فناوري موجب کم استفاده از ظرفیتترتیب، بدین

هاي جهان ورزش در تباهات و توجیه توانمنديشدن اش

فاولر ، نهیزم. در این دشویمهاي ورزشی کنترل و ادارة بازي

) اذعان کرد که فناوري اطالعات از طریق نشان 2013(

دادن تصمیمات نادرست و اشتباه داوران، به افزایش دقت 

ي و کاهش تعداد تصمیمات اشتباه به داوران ریگمیتصمدر 

هاي . این در حالی است که در شاخص)2( کندیمکمک 

 براساس آزمون رگرسیون خطی،» اطالعات فناوري«

با ضریب  »اطالعات يبه کاربرد فناور یلتما«شاخص 

را بر عملکرد داوري  ریتأثبیشترین  567/0همبستگی 

داشته است. در نتیجه، هرچه گرایش داوران به کاربرد 

واسطۀ تر باشد، عملکرد داوران بهفناوري اطالعات مثبت

هاي یافتهطبق . شودیمها بهتر استفاده از این فناوري

دارند در قضاوت  یلر داوران فوتبال کشور تمابیشت پژوهش

و ساعت  یبرهپرچم و یستمس یویی،ارتباط راد یستماز س

 شایان یشگرا ۀواسطبه یهرو ینخط دروازه استفاده کنند. ا

 یتل و حمااطالعات در فوتبا يتوجه آنها به کاربرد فناور

در  ين فناوریاز استفاده از ا یونو فدراس يداور یتۀکم

) 2013سوروجالل (در این زمینه،  فوتبال است. يداور

ی داوران و آشنا نبودن با فناوري از لیمیبنشان دادند که 

دالیل آماده نبودن داوران فوتبال براي استفاده از فناوري 

ي داخلی، لطفی یامچی و همکاران هاپژوهشدر . )12(است 

 نیبدر پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که ) 1393(

استفاده از سیستم فناوري اطالعات و اثربخشی سازمانی 

 اطالعات، موقعبه یابیباز دقت، شیافزا سرعت، شیافزا(

 به یدسترس سرعت شیافزا اطالعات و شتریب يسازرهیذخ

. )23(دارد  وجود يمعنادار رابطۀ مثبت و اطالعات)

 و مستقیم تأثیر نو يهايفناور يریکارگبهبنابراین، 

 هايداوران دارد. همچنین یافته عملکرد بر غیرمستقیمی

 کاربرد بین رابطۀ وجود بر )1390نریمانی و همکاران (

 صحه انسانی منابع مدیریت عملکرد و اطالعات فناوري

 گذاشت.

در نهایت نتایج پژوهش حاضر تأثیر مستقیم و همزمان 

آمادگی تغییر و استفاده از فناوري اطالعات در عملکرد 

با نتایج ساندره و همکاران  هاافتهداوري را نشان داد. این ی

) همسوست. 1389) و صالحی و همکاران (2015(

بیانگر وجود رابطۀ مثبت و معناداري  )24(مؤلفان  هايهیافت

بین فناوري اطالعات و ارتباطات و تغییر در ساختار سازمان 

دره و . ساناستی و تغییر عملکرد کارکنان) مشخط(تغییر 

) نشان دادند که اقدامات مدیریت تغییر بر 2015همکاران (

عملکرد تأثیر مثبت معناداري دارد. ایشان بیان کردند که 

تواند تحول ها، میاستفاده از فناوري اطالعات در دبیرستان

بزرگی در مدیریت و انتقال دانش بین کارکنان و 

کشورهاي  در این زمینه، مطالعاتآموزان ایجاد کند. دانش

تغییرات ساختاري، فناوري و فرهنگ خارجی نشان داد که 

سازمانی تأثیر چشمگیري بر عملکرد مدیران و کارکنان 

هاي ورزشی ند در زمینۀ سازمان. این رو)22(سازمان دارد 

مانند فدراسیون فوتبال و کمیتۀ داوري نیز صادق است. در 

کارگیري فناوري دهد که بهاین خصوص مطالعات نشان می

. در مقابل، آشنا )6(ي داوران تأثیر مثبت دارد ریگمیتصمدر 

نبودن با فناوري از دالیل آماده نبودن داوران فوتبال براي 

ترتیب، نتایج تحقیق . بدین)12(ت استفاده از فناوري اس

هاي سنتی دهد که سیستم داوري امروزي با روشنشان می

قبلی قابل قبول نیست و با توجه به پیشرفت تکنیکی و 

یکی ورزش فوتبال، نیاز است که داورها نیز به فناوري تاکت

روز دنیا مجهز شوند. در این زمینه نتایج مطالعات تحلیلی 

پژوهش در جامعۀ آماري داوران فوتبال کشور نیز نشان داد 
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داري کشور، تغییراتی در استفاده از فناوري سیستم که در

داوران ویژه اطالعات صورت گرفته است و بیشتر داوران به

طور نسبی از فناوري اطالعات در داوري بهره لیگ برتر به

گیرند. با این حال و با توجه به محدودیت حجم نمونۀ می

هاي ورزشی آماري، انجام پژوهش در همین زمینه در رشته

. همچنین با توجه به نتایج رسدیمنظر دیگر نیز الزم به

وین در مسابقات ي نهايفناورتا از  شودیمتحقیق، پیشنهاد 

ورزشی استفاده شده و از میزان خطا و اشتباه داوري 

 جلوگیري شود.
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Abstract 
The aim of this study was to investigate the impact of change management and the use 
of information technology on performance of the Iranian Football Premier League 
judges and developing of the model. The method of this research was descriptive 
correlational. The statistical population consisted of 200 judges who worked in the 
first level of football in Iran in 2017 The sample was equal to the population (census 
sampling method). The readiness for change Questionnaire, the acceptance of 
information technology (A researcher made questionnaire) and the sheet of monitoring 
and evaluation of the performance of the judges were used to collect data. Multivariate 
regression analysis and structural equation modeling were used to analyze the results 
and provide a template using SPSS and Amos software. The significance level was 
considered as p <0.05. The results of this study showed that there was a positive and 
significant relationship between the use of information technology and the 
performance of judges. Also, the result showed that there was a positive and 
significant relationship between change management and the performance of judges (p 
<0.05). The results of structural equation modeling showed that the pattern of general 
design pattern has a suitable fit (p = 0.001). According to the results of this study, it is 
recommended that the arbitration committee officials apply the training related to the 
use of information technology in order to reduce arbitration errors. 
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