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Introduction: The success of any organization depends on the proper allocation 
and use of tools, equipment, financial resources, raw materials and human 
resources of that organization. Among the factors of production, manpower is 
undoubtedly the most basic one. 
Methods: The present study was conducted with the general aim of designing a 
model of competence and professional competence of Taekwondo referees. The 
present research method is mixed. The statistical population included international 
referees, federation managers and professional athletes. In the qualitative part, the 
sampling was performed by purposive method and snowball technique and in the 
quantitative part, the sample size was obtained using Morgan table and sampling 
was done by stratified random method. The research measurement tools were 
interviews and questionnaires. The results of the interviews were used to construct 
a questionnaire.  
Results: In order to identify and explain causal, contextual and intervening factors; 
identify the dimensions of the axial phenomenon; explain effective strategies and 
identify the consequences of Taekwondo  referees' professional competence and 
finally designing a Taekwondo  referees' professional competency model, the data 
theory of the foundation was used and the research model was designed using 
SMART PLS software and MAXQDA software to follow this model.  
Conclusion: Managers and other stakeholders of the Islamic Republic Taekwondo 
Federation of Iran and its affiliated delegations can provide special attention to the 
categories and indicators expressed in the model, fields and contexts for improving 
the qualifications of referees in this field. 
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Extended Abstract 
 

Introduction  
The present research was carried out with the general aim of 
designing a model of empowerment and professional 
qualification of Taekwondo referees. Also, identifying the 
causal factors of empowerment and professional competence; 
Identifying background factors on empowerment and 
professional competence; Identifying factors interfering with 
empowerment and professional competence; The main 
conditions (social phenomenon) of empowerment and 
professional competence; Identifying and explaining specific 
strategies on empowerment and professional competence; 
Identifying the consequences of empowerment and 
professional competence of Taekwondo  judges in the country 
and finally designing and fitting the model of empowerment 
and professional competence of Taekwondo  judges the 
current investigatation was conducted in a special research 
format. 

Methods 
The current research method is a mixed method which is based 
on exploratory research in terms of goal and based on basic 
and applied research in terms of results. The statistical 
population of the research included all international 
Taekwondo judges and sports news judges, Taekwondo sports 
experts, managers of the Taekwondo federation and expert 
athletes of this field. In the sampling section, targeted 
sampling and snowball technique were used, and in the 
quantitative section, the sample volume was obtained using 
Morgan's table, and sampling was accepted using a sample 
method of different levels. The measurement tools of the 
research were interviews and questionnaires. Interviews were 
conducted with a semi-analytical method and the results of the 
interviews were used to create a questionnaire. After 
confirming the validity of the questionnaire, its reliability was 
also confirmed by calculating Cronbach's alpha coefficient. In 
order to analyze the collected data, descriptive and inferential 
statistics methods were used. In the descriptive statistics of the 
table of demographic characteristics of participation, the 
research was used, and by using it, a concrete description was 
summarized and presented. in inferential statistics in order to 
identify and explain causal, contextual and intervening factors; 
identify personality traits; explain of the strategies for 
identifying and identify the consequences of empowerment 
and professional competence of Taekwondo judges and finally 
a plan of professional empowerment and competence of 
Taekwondo judges was designed using foundation theory and 
research model with the help of Smart PLS version 3 software. 

Results  
The results of the research data analysis showed that 5 main 
categories include scientific and educational development, 
paying attention to the income and livelihood of Taekwondo  
referees, improving the empowerment process, identifying 
several efficient ones, and improving internship courses and 
branding Taekwondo  referees as causal factors; 6 main 

categories include optimizing facilities, strengthening the 
collective ability of Taekwondo  referees, paying attention to 
capable Taekwondo  referees, developing a scientific view of 
refereeing, the attention of the federation to Taekwondo  
referees, and the attention of the media to Taekwondo  
referees as background factors and 6 main categories include 
Non-scientific management in refereeing, limitations, low 
attention to Taekwondo  referees, weak management, work 
development of Taekwondo  referees and lack of work of the 
educational system as interfering factors on the empowerment 
and professional competence of Taekwondo  referees, as well 
as 4 main requirements including the performance of the 
boards of Taekwondo , the quality of training courses, 
planning and consistent management of the training of 
Taekwondo  judges and material and spiritual facilities as the 
main conditions for the empowerment and professional 
qualification of Taekwondo  judges.  

Discussion  
Finally, the paradigmatic model (tree diagram) of the 
empowerment and competence of the professional Taekwondo 
referee based on the main conditions (social phenomenon), 
causal, contextual and intervening factors of the machine on 
the empowerment and professional competence of Taekwondo 
referees, strategies and finally the consequences of 
empowerment and the professional qualification of 
Taekwondo  referees was designed and compiled so that by 
following these models, the managers and other stakeholders 
of the Islamic Republic Taekwondo  Federation of Iran and its 
subordinate bodies with special attention to the categories and 
indicators stated in the model, the areas and platforms for 
improvement would give prepare a proper status for the 
qualifications of the judges of this field. 
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  ها:واژهکلید
 تکواندو

 يتوانمند 
 داوران 
  یستگیشا 

منابع  وواد خام م ،یالممنابع  زات،یمناسب ابزار، تجه يریو به کارگ صیبه تخص یبستگ یهر سازمان تیموفق: مقدمه
 ست.اعامل  نترییکه اساس یانسان يرویشک ن یب د،یعوامل تول انیان دارد. ازمآن سازم یانسان

انجام  ودوانداوران تک يحرفه ا تیو صالح يتوانمند يالگو یرو با هدف کلی طرح شیپ قیتحق روش پژوهش:
ان خبره کارورزش و ونیفدراس رانیمد ،یالملل نیشامل داوران ب ياست. جامعه آمار ختهیگرفت. روش پژوهش حاضر آم

حجم  زین یش کمر بخدانجام شد و  یگلوله برف کیبا روش هدفمند و تکن يرینمونه گ یفیرشته بود. در بخش ک نیا
بزار اندازه . ارفتیذرت پصو يطبقه ا یبه روش تصادف يرینمونه با استفاده از جدول مورگان به دست آمده و نمونه گ

 د. شساخت پرسشنامه استفاده  يمصاحبه ها برا جیپژوهش مصاحبه و پرسشنامه بود. از نتا يریگ
 نییتب ؛يمحور هدیپد ابعاد ییو مداخله گر؛ شناسا يا نهیزم ،یعوامل عل نییو تب ییبه منظور شناسایافته ها: 

رفه ح تیصالح يلگوا یطرح تیداوران تکواندو و در نها يحرفه ا تیصالح يها امدیپ ییاموثر و شناس يراهبردها
و نرم افزار  Smart PLSبه کمک نرم افزار  قیتحق ياستفاده شد و الگو ادیداده بن هیکواندو از نظرداوران ت يا

 .شد یطراح ودایمکس ک
و  رانیا یاسالم يورهمج يتکواندو ونیسدست اندرکاران فدرا ریو سا رانیالگو، مد نیاز ا تیبا تبع نتیجه گیري:

 تیوضع يرتقاا يسترهابا و ه نهیشده در الگو، زم انیب يت و شاخص هابه مقوال ژهیتابعه بتوانند با توجه و يها اتیه
 سازند. ایرشته را مه نیداوران ا يها یستگیشا

مدیریت نشریه . داوران تکواندو يحرفه ا تیو صالح يتوانمندساز يالگو یطراح). 1401( فریده، اشرف گنجوییو  ؛زهرا، حاجی انزهایی؛ زهرا، شهبازنژاد: استناد
 .241-260 ،14)4(،یورزش
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    مقدمه
ی علی الخصوص هر سازمان تیموفق .)1397(ظریفی و همکاران،  دهندشک، سنگ زیربناي هر سازمان را منابع انسانی تشکیل میبی

 دآن سازمان دار یمواد خام و منابع انسان ،یمنابع مال زات،یمناسب ابزار، تجه يریو به کارگ صیبه تخص یبستگ سازمان هاي ورزشی،
ها و سازمان سرمایه مهمترین به عنوان انسانی سرمایهشدن و پیشرفت روزافزون تکنولوژي،  . در عصر جهانی)1397جاللی و همکاران، (

هر  تیموفق ياثربخش برا یمنابع انسان مدیریت .)2019و همکاران،  1(آریفین رود تنها عامل کسب مزیت رقابتی پایدار به شمار می
 ). 2015، 3(جورج و مایکل دایر کنندها ایفا میدیران همواره نقش مهم و حیاتی در سازمانم .)2016، 2(رنز است یاتیح یانسازم

افته که علم مدیریت را در ردیف مهمترین و ی ها بدان حد گسترشنقش مدیران شایسته و توانمند در عملکرد سازمان
نیـروي انسـانی کارامد، شاخص عمده ). 2013و همکاران،  4(رابینزاند ردههاي علوم انسانی محسوب ک ترین رشتهپیچیده

ها باید هاي ورزشی و باشگاهاساس، سازمانبراین). 1390حمیدي زاده، (هاي دیگـر اسـت برتري یک سازمان نسبت به سازمان
ها مروزه سازمان. ا) 1397(ظریفی و همکاران،  مین نمایندنفعان خود را مدیریت کنند و منافع آنها را تأکار گیرند تا صاحبهایی را بهروش
د (علیدوست و هزینه فائق آینتوانند با تعداد اندکی افراد خالق یا اجراي چند طرح بر رقباي کوچک، چابک و فرصت گرا و کمنمی

ها، ایی، پرورش و روزآمدسازي ظرفیتز سویی شناس. اشودري در هر کشوري باعث قوام آن میالساوجود نظام شایسته .)1399همکاران، 
(نوري و  داردهاي رقابتی  اي در بقا و ادامه حیات سازمان در محیط کننده هاي نیـروي انسـانی نقش بسیار تعیینها و قابلیتشایستگی

 (بالوندي و همکاران، گیري از منابع انسانی خود، عملکرد رقابتی خود را بهبود بخشندتوانند با بهرهها میسازمان. )1394همکاران، 
هاي شغلی ها براي تشخیص صالحیتهاي تحقیقی و مهمترین راهترین زمینهمطالعات صالحیت و شایستگی یکی از با اهمیت .)1398

هاي مهم آن حرفه از ها، تعیین شایستگیدار در احراز شغلها براي آموزش افراد صالحیت. یکی از قدم)2004(چن،  یک حرفه است
هاي شخصیتی هستند که براي موفقیت در ها، علوم و ویژگیها، مهارت). صالحیت8باشد (طریق تحقیقات براي آموزش به افراد می

ها، دانش و و همکارانش صالحیت را به عنوان ترکیبی از مهارت 5. فیلپوت)2005، (هوارد و همکارانک شغل الزم هستند اجراي ی
 6. از نظر بویاتزیس)2011(فیلپوت و همکاران،  کنداي اثر بخش تعریف میهاي مورد نیاز براي انجام یک نقش به گونهنگرش

ها شواهدي هستند دال است که به عملکرد برتر یا اثر بخش در شغل مورد ارتباط دارد به عبارت دیگر صالحیت  هاییصالحیت، ویژگی
هاي مورد نیاز براي مطالعات شایستگی ویژگی ).2010(بویاتزیس،   هایی براي عملکرد برتر یا اثر بخش داردبر اینکه فرد ویژگی
-). تعاریف صالحیت 2006و همکاران،  7کند (کیسرمختلف را مشخص میهاي هاي مختلف در موقعیتانجام درست شغل

اي از دانش، مهارت، توانایی و انگیزه هاي مدیریتی متشکل از مجموعههاي مدیریتی نیز مانند همین تعاریف است. صالحیت 
). امروزه سخن از مدیریت 2011است به منظور اینکه مدیر بتواند وظایف محوله را به خوبی انجام دهد (فیلپوت و همکاران، 

هاي اصلی منابع انسانی نظیر جذب، عملکرد، پاداش، توسعه، منابع انسانی بر مبناي صالحیت است، یعنی تمام زیرسیستم
یکی از ). 2011ریزي مسیرهاي شغلی و جانشین پروري همه باید مبتنی بر صالحیت باشند (فیلپوت و همکاران، برنامه
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ها باید به هاي مورد نیاز مدیران ورزشی است و این شایستگییین شایستگیهاي مطالعه در مدیریت ورزشی نیز صالحیت و تعزمینه
هاي اخیر، به  در دههصالحیت ها  بر مبناي انتخاب ).2004(چن،  هاي مدیریتی شناسایی شوندکردن افراد براي احراز پستمنظور آماده

 گذاري هر چه بیشتر روي شایستگی ها براي جذب، حفظ، پرورش و ارتقاء منابع آنها تبدیل شده است. زیرا سرمایهمحور توانایی سازمان
). 2014و همکاران،  1(روسانوفسکی نظر استانی به منزله نوعی استراتژي اساسی و مهم مدهاي نیروي انس ها و قابلیتها، مهارت
) 2013آرمسترانگ ( .)1387(سجادي،  است یمدیریت يمهم در تقویت و بهبود فرآیندها ياز ابزارها ییک محوری شایستگ يرویکردها

داند که دارنده آنها  ط با شغل میهاي مرتبها و توانمندي یق، تجربهالها، خصوصیات شخصیتی، ع شایستگی را مجموعه دانش، مهارت
کند که نشاندهنده فرد یا  ر از حد متوسط به ایفاي مسئولیت بپردازد. شایستگی الگویی را ارائه میالتسازد در سطحی با را قادر می

هاي مورد مدیران ورزش نیاز دارند بدانند که در هر شغل معین چه توانایی .)1395(نوري و همکاران،  عملکرد برتر در شغل محوله است
چون جامعه در  ).1387(سجادي،  هاي ویژه هر شغل، تجزیه وتحلیل کاملی از آن شغل الزم استنیاز است. در پاسخ به ارزیابی توانایی

ورزش را هاي مورد نیاز اجراي یک شغل در صنعت حال تغییر است محققان حیطه مدیریت ورزشی ارزیابی هاي مکرر از صالحیت 
 اند. پیشنهاد کرده

عام وجود دارد  تیصالح يو الگوها تیصالح دهیدر مورد پد یفراوان يهاشود که پژوهشیم روشن پژوهش، اتیمرور ادب با
 و یعاشق؛ 1395 ،ي؛ عباسپور و احمد1398، پورصادق؛ 1392 ا،ینمیرح و اری(هوش یرانیا يچه در پژوهشها. )1389 فرد، یعبداله(

 یپژوهش وجود نیا با یول) 2016و اسکورکاوا،  2015 کاما،ی، ل2013، رفت، 2013(سارکار،  یخارج يهاچه در پژوهش ،)1396 ،یقهرمان
 کتابخانه) در 2020نژاد ( يقنادمثال، پژوهش  يبرا .دینگرد مشاهده باشد کرده ورود موضوع نیا به یورزش يها سازمان در که

، )1396 ،یزدانیو  انیدامغان ( استان خراسان ییاجرا يها) در اداره1396( ارتیز یزدانیو  انی، و دامغان)2020 اد،نژ يقناد( یدانشگاه
هبرد را کننده ازاستفاده یالمللنیب يها)، در شرکت2019در اروپا، و کوپنن ( یبرق يهانیماش دکنندهیتول يها) در شرکت2019( لیسادورن

 .است شده انجام )2019و همکاران،  کوپنن ( 2B2Bشرکت به شرکت 

 شاخص و ضوابط اساس بر شده انتخاب توانمند و ستهیشا یانسان منابع ها سازمان در هرگاه که داده نشان مختلف قاتیتحق جینتا
 و يبدیم یامام، 1399 همکاران، و فری(خن شد خواهد نیتضم اهدافش به دنیرس در سازمان آن تیموفق باشد، گرفته قرار یعلم يها

 فیها به وظا یستگی، اتصال شاکه دیرس جینتا نیا به یقاتیتحق یط) 2016( نکیوسل). 1394 همکاران، و یفتح دیفر و 1398 همکاران،
 جهینت نیا به یپژوهش در) 2015( ونگ و ویاز آنها فراهم گردد.  يمند بهره فرصت و شده معنادارتر یستگیشا نیشود ا یم باعث یاصل
 مرجع عنوان به خود رانیمد به آن راس در و همکاران به افراد و است یمهم یاجتماع مرجع ،یسازمان هر یانسان طیمح که دندیرس

 ستهیشا نگاه از شتریب هاونیفدراس سهیرئ ئتیه در افراد انتخاب نحوه حاضر حال در که بود معتقد) 2016( نیکول. نگرند یم دانش
 و انتخاب یاسیس و یخارج يفشارها يرو از ای و رابطه ، سفارش اساس بر اعضا از ياریبس بعضا و اشدبیم محور رابطه يندیفرآ يساالر

 تیریمد و کردندمطالعه هادانشگاه در فراغت اوقات رانیمد يها تیصالح ي) رو2008و همکارانش ( 3بال مزیج. گردند یم منصوب
 4نوربرت و نزیه. کردند گزارش آنها يبرا هایستگیشا نیمهمتر جزء را يزیربرنامه و تیریمد يهاکیتکن و یورزش زاتیتجه و اماکن

 را غاتیتبل و یابیبازار تیریمد ،یعمومروابط و اطاتیارت و کردندمطالعه آلمان در یورزش يهاکلوب رانیمد يهایستگیشا ي) رو2003(
                                                 
1. Rusanovskiy 
2. Business to Business 
3. James Ball 
4. Heinz & Norbert 
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 و اماکن یتحتان و یفوقان سطوح رانیمد يهاتیصالح ي) رو2003( 1برنچ و سیک. کردند گزارش هایستگیشا نیترمهم جمله از
 و جادیا و یارتباط يهامهارت و یفوقان سطوح در یارتباط يهامهارت و يبند بودجه که کردند گزارش و کردندمطالعه یورزش زاتیتجه
 مدیران نیاز مورد هاي) در پژوهش شایستگی2000( 2پنگ. بودند هایستگیشا نیمهمتر یتحتان سطوح در زاتیتجه یمنیا حفظ

-یمعن تفاوت یورزش يهاونیفدراس مسابقات يبرگزار رانیمد و دانشگاه دیاسات نظرات نیب که کرد گزارش آمریکا در ورزشی رویدادهاي
که  یمیاب یمتفاوت در م يبه این کاربردها یبا نگاهگزارش کرد.  یستگیشا نیوجود ندارد و حفظ ارتباط موثر با کارمندان را مهمتر يدار

و  ری(د دارد یمتبحر و امکانات و شرایط خاص ي،ا حرفه یمیمنسجم و ت يبه رویکرد یازبوده و ن یتخصص يها کاریسنجش شایستگ
  ).2017 یر،د

در سازمان هاي  ها در بخش مدیریت سرمایه انسانیشناسی توسعه منابع انسانی، تنگناها و چالشهاي آسیبتوجه به نتایج طرح
، راهبردها و اقدامات اساسی ها، اعم از نارسایی در الگوهاي شایستگی، کاهش نرخ شایستگی در دستگاههاي اجرائی و برنامهورزشی

مدنظر متولیان منابع انسانی در این خصوص محقق را بر آن داشت تا به انجام تحقیقی در این ارتباط مبادرت ورزد و با طراحی و استفاده 
مبتنی بر شایستگی و  از یک الگو مناسب در راستاي توسعه منابع انسانی مبتنی بر شایستگی متولیان را در اجرائی نمودن راهبردها و نظام

اینکه با توجه  فدراسیون تکواندوکه تا به حال در فرایند منابع انسانی  یبر پایه شایستگی یاري نماید. الگوی داورانانتخاب و انتصاب 
ه بتواند بر چگونه باید باشد ک داوراناشاره چندانی به آن نشده است. الگوي که به ما چارچوبی بدهد که  تاکنون در فدراسیون تکواندو

وظایف کلیدي خود فائق آیند. لذا در این مطالعه به طراحی چنین الگوي با استفاده از تجارب، رویکردها و بررسی الگوهاي تئوریک در 
و مورد نیاز حوزه  کلیديهاي با تأکید بر شاخص در بخش داوران تکواندواي هاي توسعهسطح ملی و بین المللی به منظور پاسخ به چالش

سو و قرار دادن این از یک داوران تکواندو و صالحیت شود. لذا این پژوهش با کشف و شناسایی الگوي شایستگینابع انسانی پرداخته میم
ها بخصوص فدراسیون فدراسیونشایسته آینده را براي  داورانو کانون ارزیابی از دیگر سو، تأمین  ورزشیهاي ها در مسیر برنامهتوانمندي

ها بیشتر مورد آن بر سایر سازمان با توجه به گستردگی، پیچیدگی، اهمیت و تأثیر حیطه ورزشهدف قرار داده است. این مهم در  تکواندو
-وري و افت شدید آنها می ، عدم بهرهفدراسیونهاي سنگین بر  شایسته، باعث تحمیل هزینه انتخاب داورانتأکید است. از آنجا که عدم 

 .تواند این تاثیرات منفی را تا حدي کاهش دهد می انتخاب داورانوین و اجراي معیارهاي مناسب براي گردد؛ لذا شناسایی، تد

 يالزم برا یطشده شرا خابانت داور یاشده است؟ آ داور یکباعث انتخاب  یماند که چه عامل یم یسوال در ذهن باق ینا یجهدر نت
را انتخاب  داوران ملی و بین المللیآن  یلهکه بتوان بوس ییو شاخص ها یارهامع نییمشکل تع ینرفع ا يسمت را دارا است؟ برا یناحراز ا

لیرغم انجام مطالعات بسیار در زمینه منابع انسانی، با این حال هنوز مفهوم روشن و آشکاري براي ع .رسدیبه نظر م ينمود، ضرور
 که فته است. بنابراین، مسأله اصلی پژوهش حاضر این استتوسعه نیا فدراسیون ها؛جهت استفاده در  داورانهاي توانمندي موضوع 

 چگونه است؟ داوران تکواندو حرفه اي صالحیت يالگو یطراح

 

  شناسی پژوهشروش
این پژوهش از نظر هدف کاربردي است و در آن از روش آمیخته (کیفی و کمی) استفاده شده است. پژوهش هاي با روش هاي آمیخته با 

شوند. این نوع از پژوهش، مجموعه داده هاي باز و بسته و متغیرهاي کیفی و کمی و با استفاده از روش علمی انجام میاستفاده از ترکیب 
                                                 
1. Case & Branch 
2. Peng 



گو یطراح  کواندو يحرفه ا تیو صالح يتوانمندساز يال  247                                                                                                                 داوران ت

 

شوند. عالوه شود و در نهایت نتایج به صورت ترکیبی بیان میپژوهشی است که در آن پژوهش کیفی و کمی به شکل متوالی انجام می
تـدا داده هاي کیفـی سـپس داده هاي کمی گردآوري می شوند. باألخره، پژوهشگر بر مبناي یافته بر آن در توالی گردآوري داده ها اب

هاي حاصل از داده هاي کیفـی، سعی بر آن دارد که داده اي کمی را گردآوري کند تا تعمیم پذیري یافته را میسر سازد. بنابراین، ابتدا 
کمی طراحی میشود. این پژوهش از نظر مسئله پژوهشی و گردآوري داده ها،  پژوهش کیفی و سپس از طریق تحلیل داده ها، پژوهش

 .پیمایشی است -توصیفی 
پژوهش، از مطالعات کتابخانه اي و بررسی متون و نیز روش هاي میدانی مانند مصاحبه و پرسشنامه  هاي راي پاسخگویی به سؤالب

از  يداوران با تعداد ايحرفه تیصالح يالگوها نیتدو يشد؛ سپس برا ات پژوهش مروریاستفاده شده است. در این پژوهش ابتدا ادب
با استفاده از روش کیفی داده بنیاد و انجام مراحل آن  افتهیساختار مهین يمصاحبه ها ،یتکواندو و داوران خبره ورزش یالملل نیداوران ب

و پـس از آن، بـا انجام روش پژوهش توصیفی  (به روش استقرایی) شناسایی شدند؛ سپس پرسشنامه طرح پژوهش را تـدوین شد
 .پیمایشی، داده هاي کمی گردآوري شدند

بررسی قرار گرفت. در  مورد ايصالحیت حرفههاي الگوهاي  در مرحله اول مطالعه مقدماتی مبانی نظري مرتبط با تحقیق در حوزه
الگوي مفهومی مستخرج از ادبیات تدوین شد. در ادامه براي  بررسی قرار گرفت و این مرحله ادبیات پژوهشی داخلی و خارجی نیز مورد

هاي نیمه ساختاریافته  ، مصاحبهورزشیخبره  داورانو  داوران بین المللی تکواندوبا تعدادي از  داوران ايصالحیت حرفهتدوین الگوهاي 
گردید. با توجه به اینکه  ، طراحیيات حرفهصالحی يها و پیشینه تحقیق، الگوي اولیه الگوها به عمل آمد. بر اساس نتایج مصاحبه

طراحی الگو در این تحقیق، با استفاده از الگوي پارادایمی روش در گراندد تئوري به عنوان یک روش نسبتاً جدید در تحقیقات مدیریت 
ط با الگوي صالحیت حرفه اي ورزشی در ایران، انجام شده است، پس از انجام مرحله اول و گردآوري اطالعات اولیه درباره عوامل مرتب

ندو داوران، متن مصاحبه اي نیمه ساختار یافته تهیه و به مصاحبه با خبرگان اقدام شد. در این راستا، با مصاحبه از خبرگان امر داوري تکوا
 اشباع نظري حاصل شده و پرسشنامه اولیه تحقیق به دست آمد. 

 مدیران ورزش تکواندو، ورزشی، متخصصانخبره  داورانو  المللی تکواندوداوران بین  از نفر 18نمونه آماري در بخش کیفی 
بود. الزم به ذکر می باشد آمار کلی (مجموع آقایان و خانم ها) داوران بین المللی حال حاضر کشور  خبره ورزشکاران فدراسیون تکواندو و

در  یننفر و همچن IRs 3نفر و  IR1 22نفر،  IR256، نفر IR3 91 یوروکیک یالملل ینباشد که در بخش داوران ب یم صورتبه این 
شد. بعد  یینتع یحجم نمونه به روش اشباع اطالعات باشد. ینفر م IR1 2نفر،  IR2 13نفر،  IR3 112پومسه  یالملل ینبخش داورانت ب

کرد. روش نمونه گیري در این بخش  ام ادامه پیدا18مصاحبه اطالعات به اشباع رسید اما براي اطمینان، مصاحبه ها تا مصاحبه  14از 
نمونه براي هر مولفه به عنوان حجم  20) حداقل 13در بخش کمی بر اساس تعداد عامل هاي پرسشنامه ( گلوله برفی و هدفمند بود.

طبقه اي پرسشنامه مورد ارزیابی قرار گرفت.  نمونه گیري به روش تصادفی  330پرسشنامه پخش شده و  350نمونه برآورد شد، تعداد 
انجام گرفت. روش تصادفی طبقه اي به این منظور انتخاب شد که تمامی گروه هاي طبقاتی مربوط به جامعه آماري به اندازه کافی 

پایایی کل آلفاي کرونباخ استفاده گردیده است.  در این تحقیق به منظور تعیین پایایی آزمون از روشنماینده در نمونه داشته باشند. 
بدست آمد و کلیه مولفه ها از مقدار قابل قبولی برخوردار است. در این پژوهش به دلیل نوع تحقیق و همچنین گستردگی  0,84پرسشنامه 

ها در آوري دادهتر به نظرات پرسش شوندگان بهترین روش جمعجامعه آماري و به تبع آن پیچیدگی نمونه آماري و براي دسترسی سریع
هاي زیر بهره گرفته رفته شد. به منظور دستیابی به نتایج مورد نظر و انجام شایسته روش تحقیق از روشاین تحقیق پرسشنامه در نظر گ

 ،یبا استفاده از جداول فراوان یکم یفیدر بخش توص شد: براي تحلیل داده ها از روش هاي آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد.
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داده ها در دو  لیو تحل هیتجز ق،یانجام شد. با توجه به اهداف تحق یفیتوص لیو تحل هیتجز اریو انحراف مع نیانگیم ،یفراوان ينمودارها
 Smart PLSبا استفاده از ها انجام شد و هیها و گومولفه ییشناسا يبرا يارذکدگ یفیانجام گرفت. در بخش ک یو کم یفیبخش ک

 ای انسیوار لیتحل ،يتک نمونه ا یت رنف،یکلموگروف اسم يزمون هابا استفاده از آ زین ی استنباطیدر بخش کمالگو ساختاري ارایه شد. 
با استفاده از نرم افزار و یا آزمون هاي معادل ناپارمتریک  يدییتا یعامل لیتحل ،یاکتشاف یعامل لیتحل، داده ها انسیکووار لیتحل

SPSS  از نرم افزار  قیقالگو تح نیتدو يبرا نیآزمون شد؛ همچن 23نسخهSmart PLS 3   استفاده شد.و نرم افزار مکس کیودا  

 

  هاي پژوهشیافته
 باشد:هاي بخش کیفی تحقیق به شرح زیر میشناختی نمونههاي جمعیتویژگی

 
 شوندگانمصاحبه یشناختتیجمع يهایژگیو فیتوص .1 جدول

 سن  سابقه جنسیت تحصیلی مدرك سمت تخصص ردیف
 50 20 مرد دکتري شگاههیات علمی دان علوم ورزشی و تکواندو 1
 52 25 مرد دکتري هیات علمی دانشگاه علوم ورزشی 2
 54 24 مرد دکتري هیات علمی دانشگاه علوم ورزشی 3
 50 26 مرد دکتري مدیر فدراسیون علوم ورزشی 4
 42 21 زن دکتري مدیر فدراسیون علوم ورزشی 5
 40 10 زن کارشناسی ارشد مدیر فدراسیون تکواندو 6
 67 30 مرد دکتري مدیر فدراسیون کواندوت 7
 35 15 مرد دانشجوي دکترا مدیر هیات تکواندو 8

 34 13 زن دانشجوي دکترا رییس کمیته داوران تکواندو 9
 63 30 مرد دکترا رییس کمیته داوران تکواندو 10
 48 11 مرد دکترا رییس کمیته داوران داوري تکواندو 11
 51 15 مرد دکترا میته داورانرییس ک داوري تکواندو 12
 42 8 زن دکترا رییس کمیته داوران داوري تکواندو 13
 43 5 مرد دانشجوي دکترا داور تکواندو داوري تکواندو 14
 49 12 مرد دکترا داور تکواندو داوري تکواندو 15
 43 5 مرد کارشناس ارشد داور تکواندو داوري تکواندو 16
 37 12 زن کارشناس ارشد کواندوداور ت داوري تکواندو 17

 

 يا حرفه تیصالح درباره اطالعات يها مقوله يبند شکل به اطالعات کردن جز به جز قیطر از باز يگذار کد اول، مرحله در
 تایعمل از(حاصل  روزانه يها ادداشتی و ها مشاهده ها، مصاحبه از شده يگردآور يها داده اساس بر و شد پرداخته تکواندو داوران

 شش در ها مقوله ریسا يبنددسته زین و ها مولفه نییتع به دارد، نام يمحور يگذار کد که دوم درمرحله. دندیگرد احصاء ها مقوله) یدانیم
 و هامصاحبه ادامه با. شد پرداخته هاامدیپ و گر مداخله عوامل ،يا نهیزم طیشرا راهبردها، ،یاصل مقوله ،یعل طیشرا شامل گرید دسته
 عنوان به یبرخ ،یعل موجبات عنوان به مقوالت از یبرخ که يطور به دندیگرد يبند دسته ییها قالب در مختلف مقوالت دات،مشاه

 . دندیها مشخص گرد امدیبه عنوان راهبرد و پ زین یو برخ یطیو مح يانهیزم طیشرا

.  ) انجام شد2) تا (1( يهابا توجه به شکل یخابو انت يمحور يکدگزار MAXQDA رافزا نرم از استفاده با باز، يگذار کد از پس
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 بهبود ،داوران تکواندو شتیبه درآمد و مع توجه ،یو آموزش یتوسعه علم يمحور يبه همراه کدها یعل طیشرا ی) کد انتخاب1شکل (
 .دهدینشان م تکواندو را يداور يبرندسازو  يکارورز يکارآمد و بهبود دوره ها يروهاین ییشناسا ،يتوانمندساز ندیفرآ

 
 يمحور يکدها همراه به یعل طیشرا یانتخاب کد. 1 شکل

داوران  یجمع تیقابل تیتقو ،یکیزیامکانات ف يساز نهیبه يمحور يبه همراه کدها »يا نهیزم طیشرا« ی) کد انتخاب1( شکل
رسانه ها به  توجهداوران تکواندو و  تیصالحه ب ونیفدراس توجه ،يبه داور ینگاه علم توسعه ،به داوران تکواندو توانمند توجه ،تکواندو

 .دهدیداوران تکواندو را نشان م

 
 يمحور يکدها همراه به يانهیزم طیشرا یانتخاب کد. 2 شکل

به  نییپا توجه ،ها تیمحدود ،يدر داور یرعلمیغ تیریمد يمحور يبه همراه کدها» گرمداخله طیشرا« ی) کد انتخاب3( شکل
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 .دهدیم نشان را یآموزش ستمیس يکار کمداوران تکواندو و  يتعهد کار توسعه ت،یریمد ضعف ،واندوداوران تک يازهاین

 
 يمحور يکدها همراه به گرمداخله طیشرا یانتخاب کد. 3 شکل

 يدوره ها تیفیک ،تکواندو يهااتیعملکرد ه يمحور يبه همراه کدها »يمقوله محور« ای »یاصل طیشرا« ی) کد انتخاب4( شکل
 .دهدیم نشان را يو معنو يماد امکاناتداوران تکواندو و  تیمنسجم ترب تیریو مد يزیر برنامه ،یآموزش

 
 يمحور يکدها همراه به یاصل طیشرا یانتخاب کد. 4 شکل

 آموزش يروش ها توسعه ،داوران تکواندو یپژوهش يمهارت ها تیتقو يمحور يبه همراه کدها» راهبردها« ی) کد انتخاب5( شکل
 يها تیاز ظرف استفاده ،یاز منابع مکمل آموزش استفاده ،داوران تکواندو يحرفه ا تیو صالح يمنسجم توانمند ساز ندیفرآ جادیا ،داوران
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 .دهدیرا نشان م دیدانش مدرسان و استفاده از مدرسان جد يارتقا ،یو محل یبوم

 
 يمحور يکدها همراه به راهبردها یانتخاب کد. 5 شکل

 ،یتیترب توسعه ،ها اتیها و هونینقش داوران تکواندو در فدراس شیافزا يمحور يبه همراه کدها »امدهایپ« یکد انتخاب) 6( شکل
ورزش  داریپا توسعه ،داوران تکواندو يها تیقابل شیافزا ،نقاط ضعف داوران تکواندو کاهش ،در داوران تکواندو يپرورنخبه ندیفرآ اصالح

 .دهدیدر مدارس را نشان م یورزش یبایاستعداد تیوضع بهبودو 

 

 يمحور يکدها همراه به امدهایپ یانتخاب کد. 6شکل

 .دهدیم نشان را تکواندو داوران يا حرفه تیصالح و يساز توانمند یفیک يالگو) 7( شکل
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 وداوران تکواند يحرفه ا تیو صالح يتوانمند ساز یفیک ي. الگو7 شکل

 دهدینشان م جیشد. نتا ریداوران تکواندو استفاده مس يحرفه ا تیو صالح يساز توانمند يالگو یکم یبررس يبرا ریمس لیتحل از
قابل  یو بار عامل یت ریالگو از مقاد ياعداد و پارامترها یبوده و تمام مناسبداوران تکواندو  يحرفه ا تیو صالح يتوانمند ساز يکه الگو

 معنادار است.  05/0از  کمتر يبرخوردار بوده و در سطح معنادار یقبول

 
 استاندارد حالت درداوران تکواندو  يحرفه ا تیو صالح يتوانمند ساز يالگو ریمس لی. تحل8شکل 
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 يداریمعن حالت درداوران تکواندو  يحرفه ا تیو صالح يتوانمند ساز يالگو ریمس لی. تحل9شکل 

 انگریب یعامل ي. تمام بارهادهدیداوران تکواندو را نشان م يفه احر تیو صالح يتوانمند ساز یعوامل عل ریمس لی) تحل2( جدول
 تکواندو است. يداور يمربوط به برندساز یبارعامل نیاست. باالتر شدهییشناسا یمعنادار بودن عوامل عل

 داوران تکواندو يحرفه ا تیو صالح يتوانمند ساز یعل عوامل ریمس لیتحل. 2 جدول
 سطح معنی داري مقدار تی          یبار عامل   مسیر متغیر

 01/0 956/16 685/0 عوامل علی ← یو آموزش یتوسعه علم

 01/0 530/35 717/0 عوامل علی ← داوران تکواندو شتیتوجه به درآمد و مع

 01/0 383/35 826/0 عوامل علی ← يتوانمندساز ندیبهبود فرآ

 01/0 681/33 808/0 عوامل علی ← يکارورز يکارآمد و بهبود دوره ها يروهاین ییشناسا

 01/0 929/41 856/0 عوامل علی ← تکواندو يداور يبرندساز

 

 یعامل ي. تمام بارهادهدیداوران تکواندو را نشان م يحرفه ا تیو صالح يتوانمند ساز يانهیزمعوامل  ریمس لی) تحل3( جدول
 .استمربوط به توجه رسانه ها به داوران تکواندو  یبارعامل نیاست. باالتر شدهییساشنا يانهیمعنادار بودن عوامل زم انگریب

 داوران تکواندو يحرفه ا تیو صالح يتوانمند ساز يانهیزم عوامل ریمس لیتحل. 3 جدول

 سطح معنی داري مقدار تی یبار عامل   مسیر متغیر

 01/0 284/62 866/0 ايعوامل زمینه ← یکیزیامکانات ف يساز نهیبه
 01/0 442/46 822/0 ايعوامل زمینه ← داوران تکواندو یجمع تیقابل تیتقو

 01/0 341/10 611/0 ايعوامل زمینه ← توجه به داوران تکواندو توانمند

 01/0 836/34 794/0 ايعوامل زمینه ← يبه داور یتوسعه نگاه علم
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 01/0 063/47 879/0 ايعوامل زمینه ← تکواندوداوران  يبه توانمند ونیتوجه فدراس

 01/0 552/67 873/0 ايعوامل زمینه ← توجه رسانه ها به داوران تکواندو

 یعامل ي. تمام بارهادهدیداوران تکواندو را نشان م يحرفه ا تیو صالح يتوانمند ساز گرمداخلهعوامل  ریمس لی) تحل4( جدول
 .است يمربوط به تعهد کار یبارعامل نیاست. باالتر شدهییوامل مداخله گر شناسامعنادار بودن ع انگریب

 داوران تکواندو يحرفه ا تیو صالح يتوانمند ساز گر مداخله عوامل ریمس لیتحل. 4 جدول

 سطح معنی داري مقدار تی یبار عامل   مسیر متغیر

 01/0 304/49 837/0 عوامل مداخله گر ← يدر داور یرعلمیغ تیریمد
 01/0 691/17 712/0 عوامل مداخله گر ← ها تیمحدود

 01/0 413/46 845/0 عوامل مداخله گر ← داوران تکواندو يازهایبه ن نییتوجه پا
 01/0 944/24 755/0 عوامل مداخله گر ← تیریضعف مد

 01/0 642/36 852/0 عوامل مداخله گر ← يتعهد کار
 01/0 595/37 801/0 عوامل مداخله گر ← یآموزش ستمیس يکم کار

 

. تمام دهدیداوران تکواندو را نشان م يحرفه ا تیو صالح ي) توانمند سازيمحور دهی(پد یاصل طیشرا ریمس لی) تحل5( جدول
 يدوره ها تیفیبوط به کمر یبارعامل نیاست. باالتر شدهییشناسا) يمحور دهی(پد یاصل طیمعنادار بودن شرا انگریب یعامل يبارها

 .است یآموزش

 تکواندو داوران يا حرفه تیو صالح ي) توانمند سازيمحور دهی(پد یاصل طیشرا ریمس لی. تحل5 جدول

 سطح معنی داري مقدار تی یبار عامل   مسیر متغیر

 01/0 790/34 810/0 يمحور دهیپد ← تکواندو يهااتیعملکرد ه

 01/0 629/50 856/0 يمحور دهیپد ← یآموزش يدوره ها تیفیک

 تیمنسجم ترب تیریو مد يزیبرنامه ر
 ← داوران تکواندو

 يمحور دهیپد
669/0 096/17 

01/0 

 01/0 493/17 838/0 يمحور دهیپد ← يو معنو يامکانات ماد
 

 انگریب یعامل ي. تمام بارهادهدینشان م داوران تکواندو را يحرفه ا تیو صالح يتوانمند ساز يراهبردها ریمس لی) تحل6( جدول
 .است یمربوط به استفاده از منابع مکمل آموزش یبارعامل نیاست. باالتر شدهییشناسا يمعنادار بودن راهبردها

 داوران تکواندو يحرفه ا تیو صالح يتوانمند ساز يراهبردها ریمس لیتحل. 6 جدول

 اريسطح معنی د مقدار تی یبار عامل   مسیر متغیر

داوران  یپژوهش يمهارت ها تیتقو
 ← تکواندو

 راهبردها
829/0 909/29 

01/0 

 01/0 571/30 742/0 راهبردها ← آموزش داوران يتوسعه روش ها

 يمنسجم توانمندساز ندیفرآ جادیا
 ← داوران تکواندو

 راهبردها
722/0 080/23 

01/0 

 01/0 822/72 910/0 بردهاراه ← یاستفاده از منابع مکمل آموزش
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 01/0 794/29 818/0 راهبردها ← یو محل یبوم يها تیاستفاده از ظرف

دانش مدرسان و استفاده از  يارتقا
 ← دیمدرسان جد

 راهبردها
742/0 903/19 

01/0 

 

 انگریب یعامل ي. تمام بارهادهدیداوران تکواندو را نشان م يحرفه ا تیو صالح يتوانمند ساز يامدهایپ ریمس لی) تحل7( جدول
 داوران تکواندو است. يها تیقابل شیمربوط به افزا یبارعامل نیاست. باالترشده  ییشناسا يامدهایمعنادار بودن پ

 داوران تکواندو يحرفه ا تیو صالح يتوانمند ساز يامدهایپ ریمس لی. تحل7 جدول

یبار عامل   مسیر متغیر  سطح معنی داري مقدار تی 

نقش داوران تکواندو در  شیفزاا
 ← ها اتیها و ه ونیفدراس

 امدهایپ
870/0 448/56 

01/0 

 01/0 912/25 722/0 امدهایپ ← یتیتوسعه ترب

در داوران  ينخبه پرور ندیاصالح فرآ
 ← تکواندو

 امدهایپ
850/0 399/40 

08/0 

 01/0 549/43 852/0 امدهایپ ← کاهش نقاط ضعف داوران تکواندو

 01/0 324/101 871/0 امدهایپ ← داوران تکواندو يها تیقابل شیافزا

 01/0 618/27 783/0 امدهایپ ← ورزش داریتوسعه پا

در  یورزش یابیاستعداد تیبهبود وضع
 ← مدارس

 امدهایپ
823/0 782/41 

01/0 

 

 کند.  یم دییداوران تکواندو را نشان داده و تا يحرفه ا تیو صالح يتوانمند ساز يالگو ریمس لی) تحل8( جدول

 تکواندو داوران يا حرفه تیو صالح يالگو توانمند ساز ریمس لی. تحل8 جدول

 سطح معنی داري مقدار تی یبار عامل   مسیر متغیر

 01/0 310/20 684/0 شرایط اصلی ← شرایط علی
 01/0 000/4 350/0 شرایط اصلی ← شرایط زمینه اي
 01/0 334/4 399/0 شرایط اصلی ← شرایط مداخله گر

 01/0 368/13 603/0 راهبردها ← شرایط اصلی
 01/0 408/60 877/0 پیامدها ← راهبردها

 

  يریگجهینتبحث و 
 توانمند، یانسان رويین هب عیسر یابیکننـد، مسـتلزم دستیم تیو مشتریگرا فعال یسازمان هاي امروزي که در فضاي دانش محور، رقابت

 اسـت گـریهاي دسازمان به نسبت سازمان کی برتري عمده شاخص کارامد، یانسـان ـرويین درواقـع. باشـند یمـ متعهـد و خشنود
سازمان  نیا يو بهره ور ییکارا يصادق بوده و به منظور ارتقا زین یورزش يموضوع در رابطه با سازمان ها نی. ا)1390(حمیدي زاده، 

راستا،  نیو الزم برخوردار باشند. در هم یتخصص يها يها و توانمند یستگیآن ها همواره از شا یانسان يروهایها، الزم است که ن
 لیتشکدارد را داوران و شغل داوري  یورزشو مشـاغل ورزشـی حساس که نقش تعیین کننده اي در مسـابقات  ییکـی از منابع انسان

سـائل و مشـکالت داوري . شاید امروزه داوري بـراي داوران به دلیل مسائل جانبی شغل مهمی محسوب نشود اما صرفنظـر از مدهد یم
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(رمضانی نژاد و  بایـد ایـن حرفه را مانند مربیگري و بازیکنی به مثابه یک شغل در نظر گرفت و ماهیت این شغل را بررسی کـرد
تابعه آن ها، همواره ضرورت دارد که برنامه  يها اتیها و ه ونیمنابع در فدراس نیا تیبا توجه به اهم گر،ید یاز طرف .)1393همکاران، 

 که هداد نشان مختلف قاتیتحق جینتاموثر در ورزش در نظر گرفته شود.  یانسان يرویقشر مهم از ن نیا يتوانمندساز يبرا يا ژهیو يها
 آن تیموفق باشد، گرفته قرار یعلم يها شاخص و ضوابط اساس بر شده انتخاب توانمند و ستهیشا یانسان منابع ها سازمان در هرگاه

و فرید فتحی و  1398، امامی میبدي و همکاران، 1399(خنیفر و همکاران،  شد خواهد نیتضم اهدافش به دنیرس در سازمان
فدراسیون تکواندو و هیات هاي تکواندو نیز از این امر مستثنا نبوده و الزم است با ساز و کارهاي ). بنابراین 1394همکاران، 

حیت هاي حرفه اي داوران این رشته بپردازند تا همواره بتوانند از کارایی و اثربخشی باالیی برخوردار ویژه اي به ارتقاي صال
باشند. حال با توجه به آنکه در این رابطه تحقیق علمی خاصی صورت نگرفته و شاخص هاي موثر بر صالحیت حرفه اي 

داوران  يصالحیت حرفه اپیش رو به طراحی الگوي  داوران تکواندو شناسایی نشده اند، محقق بر آن شد تا در تحقیق
 بپردازد و به نتایجی دست یافت که در ادامه مورد بحث قرار می گیرد. تکواندو

نشان داد  داوران تکواندو يا حرفه تیصالح و ي) توانمندسازيمحور دهی(پد یاصل طیشرا ییداده ها به منظور شناسا يکدگذار جینتا
داوران تکواندو و  تیمنسجم ترب تیریو مد يزیر برنامه ،یآموزش يدوره ها تیفیک ،تکواندو يهااتیعملکرد هشامل  یمقوله اصل 4که 

 یتوان گفت که ارکان اصل یوجود دارد. درواقع م داوران تکواندو يا حرفه تیصالح یاصل طیشرابه عنوان  يو معنو يماد امکانات
توان به  یرشد و توسعه آن ها است که م هیداده و در سا لیعوامل تشک نیتکواندو را اداوران  يحرفه ا تیصالح يو ارتقا يتوسعه داور

تکواندو  يهااتیعوامل را عملکرد ه نیاز مهمتر یکیراستا،  نی. در اافتیداوران تکواندو در کشور دست  يحرفه ا تیصالح يارتقا
 یستیداوران با يهایتوانمند يارتقا يها در راستا اتیه نیست که اا ییها تیتکواندو، فعال يها اتیدهد. منظور از عملکرد ه یم لیتشک

 يا حرفه تیصالح يارتقا منظور به تابعه يها اتیتکواندو و ه ونیشود که فدراس یم شنهادیشده، پ ادیانجام دهند. با توجه به موارد 
 زین و يمعنو و يماد امکانات تیوضع يارتقا با مربوطه، یاتیعمل و يراهبرد منسجم يها برنامه نیتدو بر عالوه رشته، نیا داوران
 .ندینما ایمه را تکواندو رشته داوران يتوانمندساز يبرا الزم طیشرا ،يداور یابیاستعداد و آموزش يراستا در ها سازمان ریسا با يهمکار

 5داد که  نشانداوران تکواندو  يا حرفه تیصالح و يموثر بر توانمندساز یعوامل عل ییداده ها به منظور شناسا يکدگذار جینتا
کارآمد  يروهاین ییشناسا ،يتوانمندساز ندیفرآ بهبود ،داوران تکواندو شتیبه درآمد و مع توجه ،یو آموزش یتوسعه علمشامل  یمقوله اصل

وجود دارد. با  تکواندو داوران يا حرفه تیصالحموثر  بر  یعل عواملعنوان  بهتکواندو  يداور يبرندسازو  يکارورز يو بهبود دوره ها
 نیتر یشده اصل ادیداوران تکواندو در کشور، پنج عامل  يحرفه ا تیرسد که به منظور بهبود صالح یبه نظر م جه،ینت نیتوجه به ا

 طیراتواند ش یم مایو بهبود آن ها مستق يامر اثرگذار هستند و لذا دستکار نیبر ا میدهند که به طور مستق یم لیعوامل موثر را تشک
و به روز  یمسائل علم تیدهد که نشانگر اهم یم لیتشک یو آموزش یعوامل را توسعه علم نیاز ا یکیمهم را رقم بزند.  نیا يالزم برا

 یبه روز کردن منابع آموزش ،يجذب تکواندوکاران نخبه در امر داور يرسد که تالش برا یراستا به نظر م نیاست. در ا يدر امر داور
در آموزش داوران و  نیداوران، استفاده از امکانات نو تیو توجه به دانش روز کشور در ترب یپژوهش يدو، توجه به جنبه هاداوران تکوان

 ییتکواندو در کشور را راهنما يشده و دست اندرکاران داور یتلق یمهم يدر سطح کشور بتواند شاخص ها يتعداد مدرسان داور شیافزا
 ایو مه يآموزش داور يندهایفرا يتکواندو با ارتقا يداور يشود که دست اندرکاران امر آموزش و ارتقا یم ادشنهیپ ر،یتفاس نی. با ادینما
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 يموثر بر ارتقا یعل طیتکواندو با کمک رسانه ها، شرا يداور يبرندساز زیداوران تکواندو و ن شتیجهت بهبود درآمد و مع طینمودن شرا
 قرار دهند. يمورد دستکار یرا به نحو مطلوبرشته  نیداوران ا يحرفه ا يها تیصالح

دهند  ینم لیتشک یداوران تکواندو را عوامل عل يا حرفه تیصالح و يتوجه داشت که تنها عوامل موثر بر توانمندساز یستیبا حال
جهت  یربوطه از بستر مناسبم يسازمان ها ریو سا ونیبوده و فدراس ایمه زین يا نهیو عوامل زم طیالزم است که شرا ریمس نیبلکه در ا

موثر بر  يا نهیعوامل زم ییداده ها به منظور شناسا يکدگذار جینتا اوصاف، نیداوران برخوردار باشند. با ا يحرفه ا تیصالح يارتقا
 ،ن تکواندوداورا یجمع تیقابل تیتقو ،یکیزیامکانات ف يساز نهیبهشامل  یمقوله اصل 6نشان داد که  داوران تکواندو يا حرفه تیصالح
رسانه ها به داوران  توجهداوران تکواندو و  يبه توانمند ونیفدراس توجه ،يبه داور ینگاه علم توسعه ،به داوران تکواندو توانمند توجه

 انیتوان ب یبه دست آمده م جهینت حیوجود دارد. در توض داوران تکواندو يا حرفه تیصالحموثر بر  يا نهیزم عواملبه عنوان  تکواندو
دهد چرا که  یم لیتشک یکیزیامکانات ف يساز نهیتکواندو را به ياز جمله امر داور يتوسعه هر امر يازهاین شیاز پ یکیداشت که 

استفاده گردد و مطمئنا نبود  يمتعدد یکیزیف زاتیموضوع، الزم است که از امکانات و تجه نیمختلف مرتبط با ا يبرنامه ها ياجرا يبرا
توجه داشت که چنانچه  یستیبا ت،ی. در نهادیبرنامه ها را مختل نما نیبه اهداف ا یابیتواند دست یم نهیزم نیدر ا ییکمبودها ای

 یخود در نظر نداشته باشند نم يها تیاز اولو یکیرشته را به عنوان  نیداوران ا يداوران، توانمندساز تهیکم ژهیتکواندو به و ونیفدراس
داوران  يو توانمندساز يتوسعه داور يبسترها نیاز مهم تر یکیبود. در واقع  دواریداوران ام يمندسازتوان يبرنامه ها تیتوان به موفق
 يبرا يداور توسعه تیاهم شیافزا در توان یم را موضوع نیا که دهد یم لیتشکداوران  يبه توانمند ونیفدراس توجهتکواندو را 

 مشاهده تکواندو داوران به جوانان و ورزش ادارات شتریب توجه و کشور يواندوتک توسعه در داوران گاهیجا شناخت تکواندو، ونیفدراس
 و طیشرا بودن ایمه گرو در اول درجه در تکواندو داوران يا حرفه تیصالح يارتقا يها برنامه که رسد یم نظر به ن،یبنابرا. نمود

 با داوران تهیکم ژهیو به تکواندو ونیفدراس ارشد رانیمد که شود یم شنهادیپ اساس نیا بر است؛ شده ادی عوامل جمله از الزم يبسترها
 داوران یابیدست منظور به ها رسانه لیپتانس از استفاده زین و ازین مورد یکیزیف امکانات يارتقا و داوران يتوانمندساز دادن قرار تیاولو در
 .ندینما ایمه را رشته نیا داوران يا حرفه تیصالح يارتقا يها برنامه تیموفق يبرا الزم نهیزم خود، یواقع گاهیجا به

داوران تکواندو نشان داد که  يا حرفه تیصالح و يعوامل مداخله گر موثر بر توانمندساز ییداده ها به منظور شناسا يکدگذار جینتا
تعهد  توسعه ت،یریمد ضعف ،داوران تکواندو يازهایبه ن نییپا توجه ،ها تیمحدود ،يدر داور یرعلمیغ تیریشامل مد یمقوله اصل 6

وجود دارد. در  داوران تکواندو يا حرفه تیصالحبه عنوان عوامل مداخله گر موثر بر  یآموزش ستمیس يکار کمداوران تکواندو و  يکار
 یستیاب ،داوران تکواندو يا حرفه تیصالحموثر بر  يا نهیو زم یبه دست آمده الزم به ذکر است که عالوه بر عوامل عل جهینت ریتفس

داوران تکواندو  يا حرفه تیگذاشته و در واقع در امر صالح یجانب راتیوجود دارد که بر موضوع تاث زیعوامل ن یتوجه داشت که برخ
 در. دهد یم لیتشک يدر داور یرعلمیغ تیریمدعوامل را  نیاز ا یکیشوند.  یکنند که به عنوان عوامل مداخله گر شناخته م یدخالت م

 يبرا یعلم نظام و جامع نظام نبود چون يموارد در که ونیفدراس بدنه در مناسب و یعلم تیریمد وجود عدم که رسد یم نظر به واقع
 یآموزش يها روش یبرخ بودن یرعلمیغ استعدادها، تیریمد و یانسان يروین شناخت و دانش فیضع تیریمد تکواندو، داوران پرورش
 تیصالح يارتقا يبرا را ینامناسب طیشرا است، مشاهده قابل و افتهی نمود تکواندو انداور پرورش در متخصصان کمرنگ نقش و موجود

 داوران يتوانمندساز ندیفرا در که چرا ردیگ قرار نظر مد موضوع نیا که است الزم لذا و است آورده وجود به داوران يا حرفه يها
 در موجود مشکالت و کمبودها به نظر و ریتفاس نیا تمام با. باشد اشتهد موضوع نیا بر یمنف و سوء اثرات تواند یم و بوده لیدخ تکواندو

 داوران، يتوانمندساز امر بر ژهیو تمرکز با يداور حوزه اندرکاران دست و تکواندو ونیفدراس ارشد رانیمد که شود یم شنهادیپ حوزه، نیا
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 يکار تعهد يارتقا يبرا الزم طیشرا ون،یفدراس یآموزش ستمیس بهبود با و نموده مرتفع را موجود یتیریمد يها ضعف و ها تیمحدود
 .ندینما لیتسه را کشور در رشته نیا توسعه و رشد آن متعاقب و داوران

 6 نشان داد که داوران تکواندو يا حرفه تیصالح و يتوانمندساز يراهبردها ییداده ها به منظور شناسا يکدگذار جیادامه، نتا در
و  يمنسجم توانمند ساز ندیفرآ جادیا ،آموزش داوران يروش ها توسعه ،داوران تکواندو یپژوهش يمهارت ها تیتقوشامل  یمقوله اصل

دانش مدرسان و  يارتقاو  یو محل یبوم يها تیاز ظرف استفاده ،یاز منابع مکمل آموزش استفاده ،داوران تکواندو يحرفه ا تیصالح
به دست آمده، الزم به  جهیوجود دارد. در رابطه با نت داوران تکواندو يا حرفه تیصالح يراهبردهابه عنوان  دیاستفاده از مدرسان جد

هستند  رگذاریداوران تکواندو تاث يحرفه ا تیوجود دارند که بر امر صالح ینشان داد که عوامل مختلف نیشیپ يها افتهیاست که  حیتوض
 يزه وجود دارد که الزم است با استفاده از برنامه ها و راهبردهاحو نیدر ا یمختلف يمشخص شد که مشکالت و ضعف ها ن،یو همچن

. حال با توجه به دیمهم فراهم آ نیبه ا یابیدست يالزم برا يبسترها تیبه مرتفع ساختن آن ها اقدام نموده و در نها ،يا ژهیمشخص و و
به عنوان  یستیآنان با يشنهادیپ ياهبردهارسد که ر ینظرات آنان، به نظر م تیبر موضوع و نظر به اهم قیاشراف نمونه تحق

. با ردیمورد استفاده قرار گ ونیفدراس نیداوران ا تهیدر کم ژهیکشور به و يداوران تکواندو يحرفه ا تیصالح يبهبود ارتقا يراهبردها
شده در  ییشناسا يراهبردها ون،یفدراس نیداوران ا تهیکم ژهیتکواندو به و ونیفدراس رانیشود که مد یم شنهادیپ حات،یتوض نیتمام ا

 و داده قرار رشته نیا داوران يا حرفه يها تیصالح و يتوانمندساز يخود در جهت ارتقا یاصل يرا به عنوان راهبردها قیتحق نیا
 .ندینما نیتدو ها آن با منطبق زین را خود يها برنامه

 یمقوله اصل 7 نشان داد که داوران تکواندو يا حرفه تیو صالح يتوانمندساز يامدهایپ ییداده ها به منظور شناسا يکدگذار جینتا
 کاهش ،در داوران تکواندو ينخبه پرور ندیفرآ اصالح ،یتیترب توسعه ،ها اتیها و ه ونینقش داوران تکواندو در فدراس شیافزاشامل 

 بهدر مدارس  یورزش یابیاستعداد تیوضع بهبودورزش و  داریپا توسعه ،داوران تکواندو يها تیقابل شیافزا ،نقاط ضعف داوران تکواندو
آن  یرود که تمام یانتظار م ،یقبل يها افتهیبه  یوجود دارد. با نگاه داوران تکواندو يا حرفه تیو صالح يتوانمندساز يامدهایپعنوان 

 يا حرفه تیو صالح يانمندسازتو يامدهایباشد که از آن به عنوان پ يدیمف يها و عملکردها تیبه موفق یابیتالش ها به منظور دست
 دیتواند فوا یداوران تکواندو م يتوانمندساز يمتنوع در راستا يبرنامه ها يرسد که اجرا یشود. در واقع، به نظر م یم ادیداوران تکواندو 

 ياجرا يدر راستا یمهم هزانندیتواند عامل انگ می یکل جامعه به ارمغان داشته باشد که جملگ تاًیو نها ونیداوران، فدراس يبرا یمختلف
داوران تکواندو را  يحرفه ا يها تیصالح يو ارتقا يتوانمندساز يامدهایاز پ یکیشده باشند. به طور مثال،  ادی يبرنامه ها و راهبردها

فراهم شود  یطیرسد که چنانچه شرا یاساس، به نظر م نیدهد. بر ا یم لیها تشک اتیها و ه ونینقش داوران تکواندو در فدراس شیافزا
 تهیکم گاهیاز جمله بهبود جا ییایخود را ارتقا بخشند، مزا يحرفه ا يها یستگیها و شا تیکه داوران تکواندو در کشور بتوانند صالح

و ارتباط داوران تکواندو با  یها، بهبود روابط عموم اتیو ه ونیفدراس يها يریگ مینقش داوران تکواندو در تصم شیداوران تکواندو، افزا
به توسعه  تیتواند در نها یکه م دیآ یرشته به ارمغان م نیا انیو بهبود ارتباط داوران با ورزشکاران و مرب ونیو فدراس اتیارکان ه ریسا

 يحرفه ا يها تیصالح ي. عالوه بر آن، ارتقانجامدیب یالملل نیب يدر رقابت ها يمهم داور يها یرشته تکواندو در کشور و کسب کرس
 یتیترب يداوران در مورد نقش ها یآگاه شیافزا ،یتیدر توسعه ورزش ترب يداوران از نقش داور یتواند موجب آگاه یندو مداوران تکوا

در رشته تکواندو  ژهیدر امر ورزش به و یتیترب توسعهسبب  تیموضوع در نها نیگردد که ا يداور قیاز طر یورزش و توسعه عوامل اخالق
 يو ارتقا يتوانمندساز يامدهایاز پ گرید یکی زیدر داوران تکواندو ن ينخبه پرور ندیفرآ اصالحشده،  ادیشود. عالوه بر موارد  یم

نگهداشت بهتر  ،يداور ياستعدادها ییدهد که نمود آن را در ثبات در شناسا یم لیداوران تکواندو را تشک يحرفه ا يها تیصالح
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 نیتوان مشاهده کرد. در هم یآن م يندهایو فرا یابیدر مورد استعداد يداور يها تهیکم یآگاه شیکشف شده و افزا يداور ياستعدادها
ها و  لیداوران از پتانس شتریداوران تکواندو سبب شناخت ب يحرفه ا يها تیصالح يو ارتقا ياست که توانمندساز یراستا، منطق

 يبه داوران تکواندو، بهبود مهارت ها يوزش خودسازآم ،یرونیمسائل ب يبه جا یداوران به مسائل درون شتریخود، توجه ب ياستعدادها
 ونقاط ضعف داوران  کاهشموجب  تیموارد در نها نیا یداوران با نقاط ضعف خود شود، لذا تمام ییدر داوران و آشنا یسیزبان انگل

 شیافزاداوران تکواندو را  ياحرفه  يها تیصالح يو ارتقا يتوانمندساز يامدهایاز پ گرید یکیخواهد شد.  يدرخشش آنان در امر داور
داوران و بهبود عملکرد داوران  يو کار یشغل يها زهیانگ شیداوران، افزا یو آموزش یعلم ياز جمله بهبود مهارت ها آنان يها تیقابل
 یورزش یمل يها میت يریگ جهیآن در بهبود نت يورزش که نمود ظاهر داریپا توسعه ن،یدهد. همچن یم لیتر تشک نییپا يها گیدر ل
 يکمک به وزارت ورزش و جوانان در کشف استعدادها ،یالملل نیب نیادیدر م یورزش یمل يها میت يریگ جهیثبات در روند نت نده،یدر آ

 بهبودرود که  یانتظار م ت،یشود. در نها یم یمهم تلق نیا يامدهایپ گریو کمک به توسعه ورزش کشور قابل مشاهده است، از د یورزش
تواند موجب  یداوران تکواندو در کشور م يمهارت ها يچرا که بهبود و ارتقا فتدیاتفاق ب زیدر مدارس ن یورزش یابیداداستع تیوضع
تر شدن  یشده در مدارس، علم ییشناسا يو نگهداشت استعدادها يدرصد ماندگار شیدقت در شناخت ورزشکاران مستعد، افزا شیافزا
در توسعه ورزش کشور  زیمدخل ن نیشده و از ا زیورزشکاران مستعد ن يتوانمندساز يها هید رواستعداد در ورزش مدارس و بهبو تیریمد

حرفه  تیصالح يو ارتقا يمثبت پرشمار توانمندساز يامدهایو پ ایتوان از مزا ینم ر،یتفاس نیدر رشته تکواندو اثرگذار باشد. با ا ژهیبه و
داوران تکواندو به دنبال خواهد  يکه توانمندساز یمثبت يامدهایود که با توجه به پش یم شنهادیداوران تکواندو غافل شده و لذا پ يا

 .ندینما اینوع برنامه ها را مه نیا ياجرا ریموضوع تمرکز نموده و مس نیبر ا شیاز پ شیتکواندو ب ونیارشد فدراس رانیداشت، مد

و  يا نهیزم ،ی)، عوامل عليمحور دهیابعاد (پد يبر مبنا ران تکواندوداو يا حرفه تیصالح) ی(نمودار درخت یمیالگو پارادا تینها در
 نیو تدو یطراح داوران تکواندو يا حرفه تیصالح يامدهایپ تیراهبردها و در نها ،داوران تکواندو يا حرفه تیصالحمداخله گر موثر بر 

تابعه بتوانند با توجه  يها اتیو ه رانیا یاسالم يجمور يدوتکوان ونیدست اندرکاران فدراس ریو سا رانیالگو، مد نیاز ا تیبا تبع تاشد 
سازند.  ایرشته را مه نیداوران ا يها یستگیشا تیوضع يارتقا يها و بسترها نهیشده در الگو، زم انیب يبه مقوالت و شاخص ها ژهیو
عوامل موثر بر توانمند  یداد که الگو کمنشان  زین قیمربوط به سوال سوم تحق يمعادالت ساختار لیتحل جهینتتوجه داشت که  یستیبا

 يحرفه ا تیو صالح يتوانمند ساز یفیک يبرخوردار بوده و منطبق بر الگو یداوران تکواندو از برازش مناسب يحرفه ا تیو صالح يساز
 قیتحق يها افتهی از زشمندار و دیمف يا دهیچکاست که الگو به دست آمده شامل  نیالگو ارائه شده در ا تیاهمباشد.  یداوران تکواندو م

 يارتقا بر موثر عوامل یتمام ساده طرح کی در که چرا ردیگ قرار تکواندو ونیفدراس رانیمد استفاده مورد تواند یم یسادگ به و بوده
 يها برنامه يساز ادهیپ يبرا که ابندیدر توانند یم ونیفدراس نیا رانیمد لذا و گذاشته شینما به را تکواندو داوران يا حرفه تیصالح

 مهم نیا به یابیدست يبرا الزم يها تیفعال و يراهبردها ن،یهمچن. دهند قرار نظر مد را یعوامل و موارد چه یستیبا داوران يتوانمندساز
 که يا دهزاننیانگ و مثبت يامدهایپ به توجه با امر نیا که دهد یم نشان یروشن به را ها برنامه نیا يساز ادهیپ یاحتمال يامدهایپ زین و

 ژهیو به تکواندو ونیفدراس مجموعه که شود یم شنهادیپ اوصاف، نیا با. گردد ها برنامه نیا به آنان رغبت شیافزا موجب تواند یم دارد
 يا حرفه يها تیصالح يارتقا يراستا در یجامع و کامل يراهنما نقشه عنوان به را آمده دست به الگو آموزش، و داوران تهیکم رانیمد

 .بخشند ارتقا را کشورمان تکواندو رشته داوران گاهیجا آن، از مدبرانه استفاده با و داده قرار استفاده مورد رشته نیا انداور
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