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 Purpose: The present research was carried out with the 

general purpose of identifying the indicators and components 

affecting the empowerment and professional competence of 

taekwondo judges and exploration and validation with a mixed 

approach. 

Materials and Methods: The present research method is a 

mixed method (qualitative and quantitative), which is part of 

exploratory research in terms of its purpose and fundamental 

and applied research in terms of results. The statistical 

population of the research included all international 

taekwondo referees and expert sports referees, taekwondo 

sports specialists, managers of the Taekwondo Federation and 

expert athletes of this field. In the qualitative part, sampling 

was done with the purposeful sampling method and the 

snowball technique, and in the quantitative part, the sample 

size was obtained using Morgan's table and the sampling was 

done by stratified random method. The measurement tools of 

the research were interviews and questionnaires. The 

interview was conducted in a semi-structured way 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 inferential 

statistics section, it was used to identify and explain the factors 

affecting the empowerment and professional competence of 

Taekwondo referees, and the research model was designed 

with the help of Smart PLS version 3 software. 

Findings: The results of the confirmatory factor analysis test 

showed that the questionnaire of factors affecting the 

empowerment and professional competence of taekwondo 

referees had good construct validity. 

Conclusion: The factors and components identified in it can 

be used as factors affecting the empowerment and professional 

competence of Taekwondo judges. 
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  و همکاران    گنزق  شهبازنژاد زهرا  42

 

 1401، تابستان 6 دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 و توانمندسازی بر اثرگذار هایمؤلفه و ها شاخص
 روایی و اکتشاف) تکواندو داوران ای حرفه صالحیت

 (آمیخته رویکرد با سنجی
 

 1گنزق شهبازنژاد زهرا
 اسالمی، زادآ دانشگاه ی، مرکز تهران واحد ورزشی، مدیریت گروه

 .ایران تهران،
 

 *2انزهایی حاجی زهرا
 اسالمی، زادآ دانشگاه ی، مرکز تهران ،واحد ورزشی مدیریت گروه

 مسئول(. نویسنده) ایران تهران،
 

 3گنجویی اشرف فریده
 اسالمی، زادآ دانشگاه مرکزی، تهران واحد ورزشی، مدیریت گروه

 .ایران تهران،
 

 
 چکیده

 هایمؤلفه و ها شاخص شناسایی کلی هدف با رو پیش تحقیق: هدف
 و تکواندو داوران ای حرفه صالحیت و توانمندسازی بر اثرگذار
 .گرفت انجام آمیخته رویکرد با سنجی روایی و اکتشاف

( کمی و کیفی) آمیخته روش حاضر پژوهش روش :ها روش و مواد
 جهنتی ازلحاظ و اکتشافی تحقیقات زمره در هدف لحاظ از که است
 شامل پژوهش آماری جامعه. است کاربردی و بنیادی تحقیقات جزء
 متخصصان ورزشی، خبره داوران و تکواندو المللی بین داوران تمام

 ینا خبره ورزشکاران و تکواندو فدراسیون مدیران تکواندو، ورزش
 فمندهد گیرینمونه روش با گیری نمونه کیفی بخش در. بود رشته

 با نهنمو حجم نیز کمی بخش در و شد انجام برفی گلوله تکنیک و
 روش به گیری نمونه و آمده دست به مورگان جدول از استفاده
 پژوهش گیری اندازه ابزار. پذیرفت صورت ای طبقه تصادفی

 نجاما یافته ساختار نیمه روش به مصاحبه. بود پرسشنامه و مصاحبه
 سپ. شد استفاده پرسشنامه ساخت برای ها مصاحبه نتایج از و شد
 ایآلف ضریب محاسبه با نیز آن پایایی پرسشنامه، روایی تائید از

 هایداده وتحلیلتجزیه منظور به. رسید تائید به کرونباخ
 در. دش استفاده استنباطی و توصیفی آمار هایروش از شدهگردآوری

 بر ؤثرم عوامل تبیین و شناسایی منظور به نیز استنباطی آمار بخش
 و شد استفاده تکواندو داوران ای حرفه صالحیت و توانمندسازی

 طراحی  3 نسخه Smart PLS افزار نرم کمک به تحقیق الگوی
  .شد

 امهپرسشن که داد نشان تائیدی عاملی تحلیل آزمون نتایج: ها یافته
 تکواندو داوران ای حرفه صالحیت و سازی توانمند بر موثر عوامل

 .است بوده برخوردار مناسبی سازه روایی از
 عنوان به آن در شده شناسایی های مولفه و عوامل: گیری نتیجه
 تکواندو داوران ای حرفه صالحیت و سازی توانمند بر موثر عوامل

 .گیرد قرار استفاده مورد تواند می
 

 تکواندو داوران، ای، حرفه صالحیت توانمندسازی،: کلیدی واژگان
 

 28/01/1401تاریخ دریافت: 
 29/04/1401تاریخ پذیرش:  

_________________________________ 
1 - Philpot 

 :نویسنده مسئولsara_haji1982@yahoo.com
 

 

 مقدمه
 هایترین زمینهمطالعات صالحیت و شایستگی یکی از با اهمیت

های شغلی یک ها برای تشخیص صالحیتتحقیقی و مهمترین راه
های مورد و هدف اصلی آن تشخیص دانش و مهارت (1حرفه است )

ها برای آموزش افراد (. یکی از قدم2است )نیاز اجرای یک شغل 
های مهم آن حرفه ها، تعیین شایستگیصالحیت دار در احراز شغل

(. صالحیت ها، 3) از طریق تحقیقات برای آموزش به افراد می باشد
های شخصیتی هستند که برای موفقیت در ها، علوم و ویژگیمهارت

و همکارانش صالحیت  1(. فیلپوت4اجرای یک شغل الزم هستند )
های مورد نیاز برای ها، دانش و نگرشرا به عنوان ترکیبی از مهارت

(. از نظر 5کند )ای اثر بخش تعریف میانجام یک نقش به گونه
هایی است که به عملکرد برتر یا اثر صالحیت، ویژگی 2بویاتزیس

ها بخش در شغل مورد ارتباط دارد به عبارت دیگر صالحیت 
هایی برای عملکرد برتر یا هستند دال بر اینکه فرد ویژگی شواهدی

های مورد نیاز برای (. مطالعات شایستگی ویژگی6اثر بخش دارد )
های مختلف را مشخص های مختلف در موقعیتانجام درست شغل

های مدیریتی نیز مانند همین تعاریف (. تعاریف صالحیت 8کند )می
ای از دانش، کل از مجموعههای مدیریتی متشاست. صالحیت 

مهارت، توانایی و انگیزه است به منظور اینکه مدیر بتواند وظایف 
محوله را به خوبی انجام دهد. امروزه سخن از مدیریت منابع انسانی 

انی های اصلی منابع انسبر مبنای صالحیت است، یعنی تمام زیرسیستم
یرهای شغلی و ریزی مسنظیر جذب، عملکرد، پاداش، توسعه، برنامه

(. مطالعات 5جانشین پروری همه باید مبتنی بر صالحیت باشند )
-های شغلی مختلف مانند شهرداری، سازمانصالحیت در موقعیت

-های تجاری، ارتش و سازمانانتفاعی، سازمانهای خصوصی و غیر

امروزه سخن از مدیریت منابع  (.8است )های ورزشی انجام شده
منابع  های اصلیحیت است، یعنی تمام زیرسیستمانسانی بر مبنای صال

ریزی مسیرهای انسانی نظیر جذب، عملکرد، پاداش، توسعه، برنامه
(. 5شغلی و جانشین پروری همه باید مبتنی بر صالحیت باشند )

های شغلی مختلف مانند شهرداری، مطالعات صالحیت در موقعیت
تجاری، ارتش و های انتفاعی، سازمانهای خصوصی و غیرسازمان
 است.های ورزشی انجام شدهسازمان

های مطالعه در مدیریت ورزشی نیز صالحیت و یکی از زمینه 
-های مورد نیاز مدیران ورزشی است و این شایستگیتعیین شایستگی

های مدیریتی کردن افراد برای احراز پستها باید به منظور آماده
های اخیر، به  در دههصالحیت ها  بر مبنای شناسایی شوند. انتخاب
ها برای جذب، حفظ، پرورش و ارتقاء منابع محور توانایی سازمان

گذاری هر چه بیشتر روی  آنها تبدیل شده است. زیرا سرمایه
های نیروی انسانی به منزله نوعی  ها و قابلیتها، مهارت شایستگی

ی تگشایس یرویکردها(. 9) نظر استاستراتژی اساسی و مهم مد
 یمدیریت یمهم در تقویت و بهبود فرآیندها یاز ابزارها ییک محور
ها،  شایستگی را مجموعه دانش، مهارتآرمسترانگ  .است

های مرتبط با ها و توانمندی یق، تجربهالخصوصیات شخصیتی، ع

2 - Boyatzis 
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ر از التسازد در سطحی با داند که دارنده آنها را قادر می شغل می
بپردازد. شایستگی الگویی را ارائه حد متوسط به ایفای مسئولیت 

 . کند که نشاندهنده فرد یا عملکرد برتر در شغل محوله است می
-مدیران ورزش نیاز دارند بدانند که در هر شغل معین چه توانایی

های ویژه هر شغل، های مورد نیاز است. در پاسخ به ارزیابی توانایی
چون جامعه در  (.10تجزیه وتحلیل کاملی از آن شغل الزم است )

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

نتایج تحقیقات مختلف نشان داده که هرگاه در سازمان ها منابع 
 انسانی شایسته و توانمند انتخاب شده بر اساس ضوابط و شاخص
های علمی قرار گرفته باشد، موفقیت آن سازمان در رسیدن به 

 (. وسلینک  طی تحقیقی به این12، 11اهدافش تضمین خواهد شد )
ود ش ها به وظایف اصلی باعث می ، اتصال شایستگیرسید کهنتایج 

مندی از آنها فراهم  این شایستگی معنادارتر شده و فرصت بهره
این نتیجه رسیدند که محیط انسانی . یو و ونگ در پژوهشی به گردد

هر سازمانی، مرجع اجتماعی مهمی است و افراد به همکاران و در 
راس آن به مدیران خود به عنوان مرجع دانش می نگرند. کولین 
معتقد بود که در حال حاضر نحوه انتخاب افراد در هیئت رئیسه 

حور م فدراسیون ها بیشتر از نگاه شایسته ساالری فرآیندی رابطه
می باشد و بعضا بسیاری از اعضا بر اساس سفارش ، رابطه و یا از 
روی فشارهای خارجی و سیاسی انتخاب و منصوب می گردند. جیمز 

های مدیران اوقات فراغت در و همکارانش روی صالحیت  1بال
کردند و مدیریت اماکن و تجهیزات ورزشی و ها مطالعهدانشگاه
ا هریزی را جزء مهمترین شایستگیمههای مدیریت و برناتکنیک

های روی شایستگی 2برای آنها گزارش کردند. هینز و نوربرت
کردند و ارتیاطات و های ورزشی در آلمان مطالعهمدیران کلوب

عمومی، مدیریت بازاریابی و تبلیغات را از جمله مهمترین روابط
های روی صالحیت  3ها گزارش کردند. کیس و برنچشایستگی

-مدیران سطوح فوقانی و تحتانی اماکن و تجهیزات ورزشی مطالعه

های ارتباطی در کردند و گزارش کردند که بودجه بندی و مهارت
ایجاد و حفظ ایمنی تجهیزات  های ارتباطی وسطوح فوقانی و مهارت

در پژوهش  4ها بودند. پنگدر سطوح تحتانی مهمترین شایستگی
ن رویدادهای ورزشی در آمریکا های مورد نیاز مدیراشایستگی

گزارش کرد که بین نظرات اساتید دانشگاه و مدیران برگزاری 
داری وجود ندارد و های ورزشی تفاوت معنیمسابقات فدراسیون

 حفظ ارتباط موثر با کارمندان را مهمترین شایستگی گزارش کرد. 
یابیم که سنجش  می با نگاهی به این کاربردهای متفاوت در

ها کاری تخصصی بوده و نیاز به رویکردی منسجم و تیمی گیشایست
ای، متبحر و امکانات و شرایط خاصی دارد. لذا این پژوهش  حرفه

از  دوداوران تکوان و صالحیت با کشف و شناسایی الگوی شایستگی
 ورزشیهای  ها در مسیر برنامه توانمندییک سو و قرار دادن این 

شایسته آینده را برای  داورانو کانون ارزیابی از دیگر سو، تأمین 
هدف قرار داده است. این  فدراسیون ها بخصوص فدراسیون تکواندو

_________________________________ 
1 James Ball 

2 Heinz & Norbert 

3 Case & Branch 

با توجه به گستردگی، پیچیدگی، اهمیت و  حیطه ورزشمهم در 
آن بر سایر سازمانها بیشتر مورد تأکید است. از آنجا که عدم  تأثیر

های سنگین بر  ته، باعث تحمیل هزینهشایس انتخاب داوران
گردد؛ لذا شناسایی، وری و افت شدید آنها می ، عدم بهرهفدراسیون

تواند این  می انتخاب داورانتدوین و اجرای معیارهای مناسب برای 
 .تاثیرات منفی را تا حدی کاهش دهد

باعث انتخاب  یماند که چه عامل یم یسوال در ذهن باق ینا یجهدر نت
احراز  یالزم برا یطشده شرا خابانت داور یاشده است؟ آ وردا یک

 و شاخص یارهامع یینمشکل تع ینرفع ا یسمت را دارا است؟ برا ینا
د، را انتخاب نمو داوران ملی و بین المللیآن  یلهکه بتوان بوس ییها

لیرغم انجام مطالعات بسیار در زمینه ع .رسدیبه نظر م یضرور
منابع انسانی، با این حال هنوز مفهوم روشن و آشکاری برای موضوع 

توسعه نیافته  فدراسیون ها؛جهت استفاده در  داورانهای توانمندی 
 و ها شاخصشناسایی است. بنابراین، مسأله اصلی پژوهش حاضر 

داوران  یفه احر تیو صالح یاثرگذار بر توانمندساز هایمؤلفه
 می باشد. تکواندو

 
 مواد و روش ها

 روش نظر از و کاربردی هدف نظر از حاضر پژوهش روش

 انجام گرفت. به روش آمیخته )کیفی و کمی( اطالعات گردآوری
بود. در مرحله اول )مطالعه  5روش پژوهش در این تحقیق، ترکیبی

ابخانه کتتطبیقی(، پژوهش حاضر تطبیقی می باشد که به صورت 
در مرحله دوم )مصاحبه های کیفی(، برای  ای به اجرا در آمد.

 هاساخت الگوی پیشنهادی پژوهش از روش نظریه برخاسته از داده
 ( استفاده شد.6)داده بنیاد یا گراندد تئوری

در مرحله اول مطالعه مقدماتی مبانی نظری مرتبط با تحقیق در 
بررسی قرار گرفت.  ردمو صالحیت حرفه ایهای الگوهای  حوزه

بررسی  در این مرحله ادبیات پژوهشی داخلی و خارجی نیز مورد
قرار گرفت و الگوی مفهومی مستخرج از ادبیات تدوین شد. در 

با تعدادی از  داوران صالحیت حرفه ایادامه برای تدوین الگوهای 
های  ، مصاحبهورزشیخبره  داورانو  داوران بین المللی تکواندو

ینه ها و پیش ختاریافته به عمل آمد. بر اساس نتایج مصاحبهنیمه سا
گردید.  ، طراحییصالحیت حرفه ا یتحقیق، الگوی اولیه الگوها

با توجه به اینکه طراحی الگو در این تحقیق، با استفاده از الگوی 
پارادایمی روش در گراندد تئوری به عنوان یک روش نسبتاً جدید 

ر ایران، انجام شده است، پس از در تحقیقات مدیریت ورزشی د
انجام مرحله اول و گردآوری اطالعات اولیه درباره عوامل مرتبط 
با الگوی صالحیت حرفه ای داوران، متن مصاحبه ای نیمه ساختار 
یافته تهیه و به مصاحبه با خبرگان اقدام شد. در این راستا، با 

ل شده و مصاحبه از خبرگان امر داوری تکواندو اشباع نظری حاص
 پرسشنامه اولیه تحقیق به دست آمد. 

 و داوران بین المللی تکواندو از نفر 18نمونه آماری در بخش کیفی 
فدراسیون  مدیران ورزش تکواندو، ورزشی، متخصصانخبره  داوران

بود. حجم نمونه به روش اشباع  خبره ورزشکاران تکواندو و

4 Peng 

5Mixed 

6 Grounded Theory 
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اطالعات به اشباع رسید اما مصاحبه  14اطالعاتی تعیین شد. بعد از 
ام ادامه پیدا کرد. روش 18برای اطمینان، مصاحبه ها تا مصاحبه 

در بخش کمی  نمونه گیری در این بخش گلوله برفی و هدفمند بود.
نمونه برای هر  20( حداقل 13بر اساس تعداد عامل های پرسشنامه )

مه پخش پرسشنا 350مولفه به عنوان حجم نمونه برآورد شد، تعداد 
پرسشنامه مورد ارزیابی قرار گرفت.  نمونه گیری به  330شده و 

روش تصادفی طبقه ای انجام گرفت. روش تصادفی طبقه ای به این 
منظور انتخاب شد که تمامی گروه های طبقاتی مربوط به جامعه 

 در این تحقیقآماری به اندازه کافی نماینده در نمونه داشته باشند. 
آلفای کرونباخ استفاده  پایایی آزمون از روش به منظور تعیین

بدست آمد و کلیه مولفه  0.84پایایی کل پرسشنامه گردیده است. 
ها از مقدار قابل قبولی برخوردار است. در این پژوهش به دلیل نوع 
تحقیق و همچنین گستردگی جامعه آماری و به تبع آن پیچیدگی 

ظرات پرسش شوندگان تر به ننمونه آماری و برای دسترسی سریع
ها در این تحقیق پرسشنامه در نظر آوری دادهبهترین روش جمع

گرفته خواهد شد. به منظور دستیابی به نتایج مورد نظر و انجام 
های زیر بهره گرفته خواهد شد: برای شایسته روش تحقیق از روش

 تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد.

 ینمودارها ،یبا استفاده از جداول فراوان یکم یفیخش توصدر ب
 جام شد. ان یفیتوص لیو تحل هیتجز اریو انحراف مع نیانگیم ،یفراوان

 یفیداده ها در دو بخش ک لیو تحل هیتجز ق،یبا توجه به اهداف تحق
مولفه ییشناسا یبرا یارذکدگ یفیانجام گرفت. در بخش ک یو کم

مدل  Smart PLSبا استفاده از ها انجام شد و هیها و گو
ن با استفاده از آزمو زین ی استنباطیدر بخش کمساختاری ارایه شد. 

 ای انسیوار لیتحل ،یتک نمونه ا یت رنف،یکلموگروف اسم یها
 یعامل لیتحل ،یاکتشاف یعامل لیتحل، داده ها انسیکووار لیتحل

با استفاده از نرم افزار و یا آزمون های معادل ناپارمتریک  یدییتا
SPSS  از  قیقمدل تح نیتدو یبرا نیآزمون شد؛ همچن 23نسخه

  استفاده شد. Smart PLS 3نرم افزار 
 
 

 یافته ها
های بخش کیفی تحقیق به شرح شناختی نمونههای جمعیتویژگی
 باشد:زیر می

 

 
 شوندگانشناختی مصاحبههای جمعیتتوصیف ویژگی .1جدول 

 سن سابقه جنسیت مدرک تحصیلی سمت تخصص ردیف

 50 20 مرد دکتری هیات علمی دانشگاه علوم ورزشی و تکواندو 1

 52 25 مرد دکتری هیات علمی دانشگاه علوم ورزشی 2

 54 24 مرد دکتری هیات علمی دانشگاه علوم ورزشی 3

 50 26 مرد دکتری مدیر فدراسیون علوم ورزشی 4

 42 21 زن دکتری مدیر فدراسیون علوم ورزشی 5

 40 10 زن کارشناسی ارشد مدیر فدراسیون تکواندو 6

 67 30 مرد دکتری مدیر فدراسیون تکواندو 7

 35 15 مرد دانشجوی دکترا مدیر هیات تکواندو 8

 34 13 زن دانشجوی دکترا رییس کمیته داوران تکواندو 9

 63 30 مرد دکترا رییس کمیته داوران تکواندو 10

 48 11 مرد دکترا کمیته داورانرییس  داوری تکواندو 11
 51 15 مرد دکترا رییس کمیته داوران داوری تکواندو 12
 42 8 زن دکترا رییس کمیته داوران داوری تکواندو 13
 43 5 مرد دانشجوی دکترا داور تکواندو داوری تکواندو 14
 49 12 مرد دکترا داور تکواندو داوری تکواندو 15
 43 5 مرد کارشناس ارشد تکواندوداور  داوری تکواندو 16
 37 12 زن کارشناس ارشد داور تکواندو داوری تکواندو 17

های بخش کیفی تحقیق به شرح شناختی نمونههای جمعیتویژگی
 باشد:زیر می

 

های تحقیق را بر توزیع فراوانی و درصد فراوانی نمونه (1)جدول 
 هد.د اساس جنسیت نشان می

 
 . توزیع فراوانی و درصد فراوانی بر اساس جنسیت2جدول 

 درصد فراوانی فراوانی شاخص آماری
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 جنسیت
 36.7 121 زن
 62.7 207 مرد

 0.6 2 بدون پاسخ
 100 330 مجموع

درصد مرد  7/62درصد از نمونه زن و  7/36، (1)با توجه به جدول 
 بودند.

های تحقیق را بر توزیع فراوانی و درصد فراوانی نمونه (2)جدول 
 هد.ی داساس سن نشان م

 توزیع فراوانی و درصد فراوانی بر اساس سن . 3جدول
 شاخص آماری

 درصد فراوانی فراوانی سن

 8.8 29 سال 30زیر 
 32.7 108 سال 40الی  31
 28.2 93 سال 50الی  41
 21.5 71 سال 60الی  51

 7.0 23 سال 60باالی 
 1.8 6 بدون پاسخ

 100 330 مجموع

سال بودند  40 یال 31درصد از نمونه  7/32، (2)با توجه به جدول 
 سال بودند. 60درصد باالی  7/7در حالی که 

های تحقیق را بر توزیع فراوانی و درصد فراوانی نمونه (3)جدول 
 هد.ی دنشان م تحصیالتاساس 

 
 التی. توزیع فراوانی و درصد فراوانی بر اساس تحص3جدول 
 مشاخص آماری

 درصد فراوانی فراوانی التیتحص

 3.6 12 فوق دیپلم
 37.3 123 لیسانس

 20.9 69 فوق لیسانس
 5.5 18 دکتری

 3.3 11 بدون پاسخ
 100 330 مجموع

بود  لیسانسدرصد از نمونه  3/37تحصیالت ، (3)با توجه به جدول 
 داشتند. دکتریدرصد  5/5در حالی که 

های تحقیق را بر توزیع فراوانی و درصد فراوانی نمونه (4)جدول 
 هد.ی دنشان م سابقه شغلی یا کاریاساس 

 
 یکار ای ی. توزیع فراوانی و درصد فراوانی بر اساس سابقه شغل4 جدول

 شاخص آماری
 درصد فراوانی فراوانی یکار ای یسابقه شغل

 2.4 8 سال 5زیر 
 23.9 79 سال 10الی  5
 41.8 138 سال 15الی  11
 27.6 91 سال 20الی  16

 2.7 9 سال 20باالی 
 2.4 8 بدون پاسخ

 100 330 مجموع
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درصد از نمونه  8/41 سابقه شغلی یا کاری  ،(4)با توجه به جدول 
سابقه شغلی یا کاری درصد  3/30سال بود در حالی که  15 یال 11

 سال داشتند.  15باالی 
گیری یک متغیر خاص طراحی شده هر ابزار پژوهش، برای اندازه

مالحظه  1عنوان سازه هدف و یا متغیر هدفکه این متغیر، تحت 
گیری بتواند سازه یا متغیر هدف شود. به هر میزان که ابزار اندازه

گیری کند، از میزان روایی را که برای آن طراحی شده است، اندازه
باالتری برخوردار است. همبستگی بین میزان واقعی  2) اعتبار(

گیری، ابزار مورد اندازهماهیت متغیر هدف و نمره بدست آمده از 
گیری در زمینه مقدار متغیر هدف، تحت عنوان اعتبار ابزار اندازه

نمایانگر آن  3گردد. در رابطه با انواع روایی، اعتبار سازهشناخته می
ای را گیری تا چه اندازه یک سازه یا خصیصهاست که ابزار اندازه

( کلیه 5ج جدول )با توجه به نتای سنجد.که مبنای نظری دارد، می
 گویه شناسایی شده مورد تایید می باشند. 140

 

 
 نتایج تحلیل عاملی تأییدی عوامل مؤثر بر توانمند سازی و صالحیت حرفه ای داوران تکواندو. 5جدول 

 T بارعاملی سؤال پرسشنامه T بارعاملی سؤال پرسشنامه T بارعاملی سؤال پرسشنامه

عوامل 
ت حرفه ای داوران تکواندو

مؤثر بر توانمند سازی و صالحی
 

Q1 0.582 10.354 
ت حرفه ای داوران تکواندو

عوامل مؤثر بر توانمند سازی و صالحی
 

Q48 0.794 21.866 

ت حرفه ای داوران تکواندو
عوامل مؤثر بر توانمند سازی و صالحی

 

Q95 0.781 20.948 
Q2 0.740 18.683 Q49 0.593 10.774 Q96 0.729 18.193 
Q3 0.736 18.543 Q50 0.730 18.379 Q97 0.793 21.657 
Q4 0.623 12.584 Q51 0.767 19.712 Q98 0.620 12.172 
Q5 0.822 23.132 Q52 0.629 13.151 Q99 0.714 16.223 
Q6 0.706 15.830 Q53 0.848 24.520 Q100 0.648 14.367 
Q7 0.579 10.217 Q54 0.517 7.070 Q101 0.713 16.199 
Q8 0.859 24.831 Q55 0.833 23.645 Q102 0.636 13.609 
Q9 0.635 13.439 Q56 0.866 25.204 Q103 0.631 13.238 

Q10 0.776 20.154 Q57 0.879 25.412 Q104 0.794 21.661 
Q11 0.883 25.599 Q58 0.503 7.027 Q105 0.629 13.142 
Q12 0.722 17.355 Q59 0.774 19.816 Q106 0.806 22.434 
Q13 0.718 16.619 Q60 0.623 12.913 Q107 0.626 13.068 
Q14 0.666 14.751 Q61 0.721 17.277 Q108 0.633 13.261 
Q15 0.575 9.907 Q62 0.705 15.795 Q109 0.563 8.756 
Q16 0.862 25.119 Q63 0.785 21.003 Q110 0.524 7.351 
Q17 0.712 15.932 Q64 0.790 21.213 Q111 0.604 11.230 
Q18 0.598 10.800 Q65 0.689 15.552 Q112 0.843 23.973 
Q19 0.678 15.099 Q66 0.884 25.649 Q113 0.799 22.370 
Q20 0.635 13.497 Q67 0.867 25.285 Q114 0.708 15.832 
Q21 0.538 7.921 Q68 0.796 22.036 Q115 0.559 8.494 
Q22 0.741 19.061 Q69 0.740 18.643 Q116 0.520 7.180 
Q23 0.751 19.078 Q70 0.847 24.251 Q117 0.867 25.353 
Q24 0.763 19.432 Q71 0.687 15.396 Q118 0.777 20.195 
Q25 0.583 10.382 Q72 0.781 20.910 Q119 0.542 8.299 
Q26 0.759 19.418 Q73 0.811 22.546 Q120 0.882 25.535 
Q27 0.558 8.420 Q74 0.726 17.722 Q121 0.719 16.746 
Q28 0.836 23.696 Q75 0.848 24.354 Q122 0.604 11.192 

_________________________________ 
1- Target Variable 

2- Validity 

3- Construct Validity 
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Q29 0.820 23.121 Q76 0.637 14.077 Q123 0.898 25.771 
Q30 0.603 11.102 Q77 0.855 24.622 Q124 0.599 10.864 
Q31 0.592 10.416 Q78 0.540 7.953 Q125 0.530 7.582 
Q32 0.673 14.756 Q79 0.693 15.684 Q126 0.854 24.553 
Q33 0.826 23.275 Q80 0.622 12.241 Q127 0.846 24.198 
Q34 0.656 14.577 Q81 0.545 8.334 Q128 0.572 8.926 
Q35 0.866 25.256 Q82 0.517 7.179 Q129 0.574 9.044 
Q36 0.825 23.172 Q83 0.687 15.369 Q130 0.757 19.362 
Q37 0.832 23.348 Q84 0.764 19.631 Q131 0.737 18.544 
Q38 0.818 22.879 Q85 0.887 25.669 Q132 0.636 13.585 
Q39 0.546 8.386 Q86 0.616 12.136 Q133 0.718 16.281 
Q40 0.656 14.638 Q87 0.792 21.501 Q134 0.613 11.444 
Q41 0.651 14.390 Q88 0.571 8.901 Q135 0.741 19.024 
Q42 0.745 19.066 Q89 0.653 14.537 Q136 0.596 10.780 
Q43 0.616 11.809 Q90 0.775 20.125 Q137 0.575 9.252 
Q44 0.778 20.743 Q91 0.860 24.965 Q138 0.832 23.580 
Q45 0.603 10.971 Q92 0.560 8.604 Q139 0.738 18.629 
Q46 0.524 7.323 Q93 0.652 14.517 Q140 0.622 12.461 
Q47 0.783 20.974 Q94 0.728 17.809  

 
توانمند سازی و صالحیت حرفه  از تحلیل برای بررسی کمی الگوی

 یوالگدهد که ای داوران تکواندو استفاده مسیر شد. نتایج نشان می

مناسب بوده و توانمند سازی و صالحیت حرفه ای داوران تکواندو 
تمامی اعداد و پارامترهای مدل از مقادیر تی و بار عاملی قابل قبولی 

 معنادار است.  05/0برخوردار بوده و در سطح معناداری کمتر از 

 
 در حالت استانداردتوانمند سازی و صالحیت حرفه ای داوران تکواندو  یالگوتحلیل مسیر .1شکل
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 داریدر حالت معنیتوانمند سازی و صالحیت حرفه ای داوران تکواندو  یالگوتحلیل مسیر .2شکل 

توانمند سازی و صالحیت حرفه  یعوامل عل ریمس لیتحل( 6جدول )
دهد. تمام بارهای عاملی بیانگر را نشان می ای داوران تکواندو

شده است. باالترین بارعاملی معنادار بودن عوامل علی شناسایی
 است. تکواندو یداور یبرندسازمربوط به 

 
 توانمند سازی و صالحیت حرفه ای داوران تکواندو تحلیل مسیر عوامل علی .6دول ج

 سطح معنی داری مقدار تی یبار عامل   مسیر متغیر

 01/0 956/16 685/0 عوامل علی ˂--- یو آموزش یتوسعه علم
داوران  شتیتوجه به درآمد و مع
 01/0 530/35 717/0 عوامل علی ˂--- تکواندو

 01/0 383/35 826/0 عوامل علی ˂--- یتوانمندساز ندیبهبود فرآ
کارآمد و بهبود  یروهاین ییشناسا

 01/0 681/33 808/0 عوامل علی ˂--- یکارورز یدوره ها

 01/0 929/41 856/0 عوامل علی ˂--- تکواندو یداور یبرندساز

توانمند سازی و صالحیت  ایزمینهعوامل  ریمس لیتحل( 7جدول )
دهد. تمام بارهای عاملی بیانگر را نشان می حرفه ای داوران تکواندو

شده است. باالترین بارعاملی ای شناساییمعنادار بودن عوامل زمینه
 است.توجه رسانه ها به داوران تکواندو مربوط به 

 
 نمند سازی و صالحیت حرفه ای داوران تکواندوتوا ایتحلیل مسیر عوامل زمینه .7جدول 

 سطح معنی داری مقدار تی یبار عامل   مسیر متغیر
 01/0 284/62 866/0 ایعوامل زمینه ˂--- یکیزیامکانات ف یساز نهیبه

 01/0 442/46 822/0 ایعوامل زمینه ˂--- داوران تکواندو یجمع تیقابل تیتقو
 01/0 341/10 611/0 ایعوامل زمینه ˂--- توجه به داوران تکواندو توانمند

 01/0 836/34 794/0 ایعوامل زمینه ˂--- یبه داور یتوسعه نگاه علم
 01/0 063/47 879/0 ایعوامل زمینه ˂--- داوران تکواندو یبه توانمند ونیتوجه فدراس

 01/0 552/67 873/0 ایعوامل زمینه ˂--- توجه رسانه ها به داوران تکواندو
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توانمند سازی و صالحیت  گرمداخلهعوامل  ریمس لیتحل( 8جدول )
دهد. تمام بارهای عاملی بیانگر را نشان می حرفه ای داوران تکواندو

شده است. باالترین معنادار بودن عوامل مداخله گر شناسایی
 ی است.تعهد کاربارعاملی مربوط به 

 
 توانمند سازی و صالحیت حرفه ای داوران تکواندو تحلیل مسیر عوامل مداخله گر .8جدول 

 سطح معنی داری مقدار تی یبار عامل  مسیر متغیر

 01/0 304/49 837/0 عوامل مداخله گر ˂--- یدر 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 یازهایبه ن نییتوجه پا
 01/0 944/24 755/0 عوامل مداخله گر ˂--- تیریضعف مد

 01/0 642/36 852/0 عوامل مداخله گر ˂--- یتعهد کار
 01/0 595/37 801/0 عوامل مداخله گر ˂--- یآموزش ستمیس یکم کار

توانمند سازی  شرایط اصلی )پدیده محوری( ریمس لیتحل( 9جدول )
دهد. تمام بارهای را نشان می و صالحیت حرفه ای داوران تکواندو

( یمحور دهی)پد یاصل طیشراعاملی بیانگر معنادار بودن 

 یه هادور تیفیکشده است. باالترین بارعاملی مربوط به شناسایی
 ی است.آموزش

 
 ( توانمند سازی و صالحیت حرفه ای داوران تکواندویمحور دهی)پد یاصل طیشراتحلیل مسیر  .9جدول

 سطح معنی داری مقدار تی یبار عامل  مسیر متغیر

 01/0 790/34 810/0 یمحور دهیپد ˂--- تکواندو یهااتیعملکرد ه
 01/0 629/50 856/0 یمحور دهیپد ˂--- یآموزش یدوره ها تیفیک

منسجم  تیریو مد یزیبرنامه ر
 01/0 096/17 669/0 یمحور دهیپد ˂--- داوران تکواندو تیترب

 01/0 493/17 838/0 یمحور دهیپد ˂--- یو معنو یامکانات ماد

توانمند سازی و صالحیت  راهبردهای ریمس لیتحل( 10جدول )
دهد. تمام بارهای عاملی بیانگر را نشان می حرفه ای داوران تکواندو

شده است. باالترین بارعاملی شناسایی یراهبردهامعنادار بودن 
 ی است.استفاده از منابع مکمل آموزشمربوط به 

 توانمند سازی و صالحیت حرفه ای داوران تکواندو . تحلیل مسیر راهبردهای10جدول 
 سطح معنی داری مقدار تی یعاملبار   مسیر متغیر

داوران  یپژوهش یمهارت ها تیتقو
 01/0 909/29 829/0 راهبردها ˂--- تکواندو

 01/0 571/30 742/0 راهبردها ˂--- آموزش داوران یتوسعه روش ها
 یمنسجم توانمندساز ندیفرآ جادیا

 داوران تکواندو
 01/0 080/23 722/0 راهبردها ˂---

 01/0 822/72 910/0 راهبردها ˂--- یمکمل آموزش استفاده از منابع
 01/0 794/29 818/0 راهبردها ˂--- یو محل یبوم یها تیاستفاده از ظرف

دانش مدرسان و استفاده از  یارتقا
 دیمدرسان جد

 01/0 903/19 742/0 راهبردها ˂---

توانمند سازی و صالحیت حرفه  پیامدهای ریمس لیتحل( 11جدول )
دهد. تمام بارهای عاملی بیانگر را نشان می ای داوران تکواندو

است. باالترین بارعاملی مربوط شناسایی شده  یامدهایپمعنادار بودن 
 است. داوران تکواندو یها تیقابل شیافزابه 

 
 توانمند سازی و صالحیت حرفه ای داوران تکواندو یامدهایپ. تحلیل مسیر 11جدول 

 سطح معنی داری مقدار تی یبار عامل  مسیر متغیر
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  و همکاران    گنزق  شهبازنژاد زهرا  50

 

 1401، تابستان 6 دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

نقش داوران تکواندو در  شیافزا
 01/0 448/56 870/0 امدهایپ ˂--- ها اتیها و ه ونیفدراس

 01/0 912/25 722/0 امدهایپ ˂--- یتیتوسعه ترب
در داوران  ینخبه پرور ندیاصالح فرآ

 08/0 399/40 850/0 امدهایپ ˂--- تکواندو

 01/0 549/43 852/0 امدهایپ ˂--- کاهش نقاط ضعف داوران تکواندو
 01/0 324/101 871/0 امدهایپ ˂--- داوران تکواندو یها تیقابل شیافزا

 01/0 618/27 783/0 امدهایپ ˂--- ورزش داریتوسعه پا
ر د یورزش یابیاستعداد تیبهبود وضع

 01/0 782/41 823/0 امدهایپ ˂--- مدارس

توانمند سازی و صالحیت حرفه  الگوی ریمس لیتحل( 12جدول )
 را نشان داده و تایید می کند.  ای داوران تکواندو

 
 توانمند سازی و صالحیت حرفه ای داوران تکواندو. تحلیل مسیر مدل 12جدول 

 سطح معنی داری 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 ای
 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

 یریگجهینت
های امروزی که در فضای دانش محور، رقابتی و مشتریگرا  سازمان

فعالیت میکننـد، مسـتلزم دستیابی سریع به نیروی انسانی توانمند، 
خشنود و متعهـد مـی باشـند. درواقـع نیـروی انسـانی کارامد، 
شاخص عمده برتری یک سازمان نسبت به سازمانهای دیگـر اسـت 

زمان های ورزشی نیز صادق بوده (. این موضوع در رابطه با سا14)
و به منظور ارتقای کارایی و بهره وری این سازمان ها، الزم است 
که نیروهای انسانی آن ها همواره از شایستگی ها و توانمندی های 

منابع  یکـی ازتخصصی و الزم برخوردار باشند. در همین راستا، 
در  ای مشـاغل ورزشـی حساس که نقش تعیین کننده انسانی و

. تشکیل می دهدشغل داوری را داوران و  دارد ورزشیمسـابقات 
شاید امروزه داوری بـرای داوران به دلیل مسائل جانبی شغل مهمی 
محسوب نشود اما صرفنظـر از مسـائل و مشـکالت داوری بایـد 
ایـن حرفه را مانند مربیگری و بازیکنی به مثابه یک شغل در نظر 

(. از طرفی دیگر، با 15) را بررسی کـردگرفت و ماهیت این شغل 
توجه به اهمیت این منابع در فدراسیون ها و هیات های تابعه آن 
ها، همواره ضرورت دارد که برنامه های ویژه ای برای توانمندسازی 
این قشر مهم از نیروی انسانی موثر در ورزش در نظر گرفته شود. 

ر سازمان ها منابع نتایج تحقیقات مختلف نشان داده که هرگاه د
انسانی شایسته و توانمند انتخاب شده بر اساس ضوابط و شاخص 
های علمی قرار گرفته باشد، موفقیت آن سازمان در رسیدن به 

(. بنابراین فدراسیون تکواندو و 16اهدافش تضمین خواهد شد )
هیات های تکواندو نیز از این امر مستثنا نبوده و الزم است با ساز 

ویژه ای به ارتقای صالحیت های حرفه ای داوران این  و کارهای
رشته بپردازند تا همواره بتوانند از کارایی و اثربخشی باالیی 
برخوردار باشند. حال با توجه به آنکه در این رابطه تحقیق علمی 
خاصی صورت نگرفته و شاخص های موثر بر صالحیت حرفه ای 

بر آن شد تا در تحقیق  داوران تکواندو شناسایی نشده اند، محقق
 داوران تکواندو یصالحیت حرفه اپیش رو به طراحی الگوی 

بپردازد و به نتایجی دست یافت که در ادامه مورد بحث قرار می 
 گیرد.

نتایج کدگذاری داده ها به منظور شناسایی شرایط اصلی )پدیده 
مقوله  4نشان داد که  داوران تکواندو یصالحیت حرفه امحوری( 

، یآموزش یدوره ها تیفیک، تکواندو یهااتیعملکرد هشامل  اصلی
 امکاناتو  داوران تکواندو تیمنسجم ترب تیریو مد یزیر برنامه

داوران  یصالحیت حرفه ای به عنوان شرایط اصلی و معنو یماد
وجود دارد. درواقع می توان گفت که ارکان اصلی توسعه  تکواندو

اوران تکواندو را این عوامل داوری و ارتقای صالحیت حرفه ای د
تشکیل داده و در سایه رشد و توسعه آن ها است که می توان به 
ارتقای صالحیت حرفه ای داوران تکواندو در کشور دست یافت. 

 تکواندو یهااتیعملکرد هدر این راستا، یکی از مهمترین عوامل را 
تشکیل می دهد. منظور از عملکرد هیات های تکواندو، فعالیت 
هایی است که این هیات ها در راستای ارتقای توانمندیهای داوران 
بایستی انجام دهند. با توجه به موارد یاد شده، پیشنهاد می شود که 
فدراسیون تکواندو و هیات های تابعه به منظور ارتقای صالحیت 
حرفه ای داوران این رشته، عالوه بر تدوین برنامه های منسجم 
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ربوطه، با ارتقای وضعیت امکانات مادی و راهبردی و عملیاتی م
معنوی و نیز همکاری با سایر سازمان ها در راستای آموزش و 
استعدادیابی داوری، شرایط الزم برای توانمندسازی داوران رشته 

 تکواندو را مهیا نمایند.

نتایج کدگذاری داده ها به منظور شناسایی عوامل علی موثر بر 
مقوله اصلی  5نشان داد که  داوران تکواندو یصالحیت حرفه ا

داوران  شتیبه درآمد و مع توجهی، و آموزش یتوسعه علمشامل 
د و کارآم یروهاین ییشناسای، توانمندساز ندیفرآ بهبود، تکواندو

به عنوان  تکواندو یداور یبرندسازی و کارورز یبهبود دوره ها
وجود دارد.  واندوداوران تک یصالحیت حرفه اعوامل علی موثر  بر 

با توجه به این نتیجه، به نظر می رسد که به منظور بهبود صالحیت 
حرفه ای داوران تکواندو در کشور، پنج عامل یاد شده اصلی ترین 
عوامل موثر را تشکیل می دهند که به طور مستقیم بر این امر 
اثرگذار هستند و لذا دستکاری و بهبود آن ها مستقیما می تواند 

توسعه ط الزم برای این مهم را رقم بزند. یکی از این عوامل را شرای
ی تشکیل می دهد که نشانگر اهمیت مسائل علمی و و آموزش یعلم

به روز در امر داوری است. در این راستا به نظر می رسد که تالش 
برای جذب تکواندوکاران نخبه در امر داوری، به روز کردن منابع 

توجه به جنبه های پژوهشی و توجه به  آموزشی داوران تکواندو،
دانش روز کشور در تربیت داوران، استفاده از امکانات نوین در 
آموزش داوران و افزایش تعداد مدرسان داوری در سطح کشور بتواند 
شاخص های مهمی تلقی شده و دست اندرکاران داوری تکواندو در 

 می شود که دستکشور را راهنمایی نماید. با این تفاسیر، پیشنهاد 
اندرکاران امر آموزش و ارتقای داوری تکواندو با ارتقای فرایندهای 

 شتیدرآمد و معآموزش داوری و مهیا نمودن شرایط جهت بهبود 
و نیز برندسازی داوری تکواندو با کمک رسانه ها،  داوران تکواندو

شرایط علی موثر بر ارتقای صالحیت های حرفه ای داوران این 
 به نحو مطلوبی مورد دستکاری قرار دهند.رشته را 

صالحیت حرفه حال بایستی توجه داشت که تنها عوامل موثر بر 
را عوامل علی تشکیل نمی دهند بلکه در این  داوران تکواندو یا

مسیر الزم است که شرایط و عوامل زمینه ای نیز مهیا بوده و 
ای جهت ارتقفدراسیون و سایر سازمان های مربوطه از بستر مناسبی 

صالحیت حرفه ای داوران برخوردار باشند. با این اوصاف، نتایج 
کدگذاری داده ها به منظور شناسایی عوامل زمینه ای موثر بر 

مقوله اصلی  6نشان داد که  داوران تکواندو یصالحیت حرفه ا
ران داو یجمع تیقابل تیتقوی، کیزیامکانات ف یساز نهیبهشامل 

به  ینگاه علم توسعه، به داوران تکواندو توانمند توجه، تکواندو
ه رسان توجهو  داوران تکواندو یبه توانمند ونیفدراس توجهی، داور

صالحیت به عنوان عوامل زمینه ای موثر بر  ها به داوران تکواندو
وجود دارد. در توضیح نتیجه به دست  داوران تکواندو یحرفه ا

پیش نیازهای توسعه هر امری  آمده می توان بیان داشت که یکی از
کیل ی تشکیزیامکانات ف یساز نهیبهاز جمله امر داوری تکواندو را 

می دهد چرا که برای اجرای برنامه های مختلف مرتبط با این 
موضوع، الزم است که از امکانات و تجهیزات فیزیکی متعددی 

د ناستفاده گردد و مطمئنا نبود یا کمبودهایی در این زمینه می توا
دستیابی به اهداف این برنامه ها را مختل نماید. در نهایت، بایستی 
توجه داشت که چنانچه فدراسیون تکواندو به ویژه کمیته داوران، 

توانمندسازی داوران این رشته را به عنوان یکی از اولویت های خود 
در نظر نداشته باشند نمی توان به موفقیت برنامه های توانمندسازی 

امیدوار بود. در واقع یکی از مهم ترین بسترهای توسعه داوران 
به  ونیفدراس توجهداوری و توانمندسازی داوران تکواندو را 

تشکیل می دهد که این موضوع را می توان در داوران  یتوانمند
افزایش اهمیت توسعه داوری برای فدراسیون تکواندو، شناخت 

وجه بیشتر ادارات جایگاه داوران در توسعه تکواندوی کشور و ت
ورزش و جوانان به داوران تکواندو مشاهده نمود. بنابراین، به نظر 
می رسد که برنامه های ارتقای صالحیت حرفه ای داوران تکواندو 
در درجه اول در گرو مهیا بودن شرایط و بسترهای الزم از جمله 
عوامل یاد شده است؛ بر این اساس پیشنهاد می شود که مدیران ارشد 
فدراسیون تکواندو به ویژه کمیته داوران با در اولویت قرار دادن 
توانمندسازی داوران و ارتقای امکانات فیزیکی مورد نیاز و نیز 
استفاده از پتانسیل رسانه ها به منظور دستیابی داوران به جایگاه 
واقعی خود، زمینه الزم برای موفقیت برنامه های ارتقای صالحیت 

 این رشته را مهیا نمایند.حرفه ای داوران 
داوران  یصالحیت حرفه ادر نهایت مدل پارادایمی )نمودار درختی( 

بر مبنای ابعاد )پدیده محوری(، عوامل علی، زمینه ای و  تکواندو
، راهبردها داوران تکواندو یصالحیت حرفه امداخله گر موثر بر 

طراحی  داوران تکواندو یصالحیت حرفه او در نهایت پیامدهای 
و تدوین شد تا با تبعیت از این مدل، مدیران و سایر دست اندرکاران 
فدراسیون تکواندوی جموری اسالمی ایران و هیات های تابعه 
بتوانند با توجه ویژه به مقوالت و شاخص های بیان شده در مدل، 
زمینه ها و بسترهای ارتقای وضعیت شایستگی های داوران این رشته 

. بایستی توجه داشت که نتیجه تحلیل معادالت را مهیا سازند
ساختاری مربوط به سوال سوم تحقیق نیز نشان داد که مدل کمی 
عوامل موثر بر توانمند سازی و صالحیت حرفه ای داوران تکواندو 

وانمند ت یفیک یالگواز برازش مناسبی برخوردار بوده و منطبق بر 
باشد. اهمیت مدل  می سازی و صالحیت حرفه ای داوران تکواندو

ارائه شده در این است که مدل به دست آمده شامل چکیده ای مفید 
و ارزشمند از یافته های تحقیق بوده و به سادگی می تواند مورد 
استفاده مدیران فدراسیون تکواندو قرار گیرد چرا که در یک طرح 
ساده تمامی عوامل موثر بر ارتقای صالحیت حرفه ای داوران 

را به نمایش گذاشته و لذا مدیران این فدراسیون می توانند تکواندو 
دریابند که برای پیاده سازی برنامه های توانمندسازی داوران بایستی 
چه موارد و عواملی را مد نظر قرار دهند. همچنین، راهبردهای و 
فعالیت های الزم برای دستیابی به این مهم و نیز پیامدهای احتمالی 

برنامه ها را به روشنی نشان می دهد که این امر با پیاده سازی این 
توجه به پیامدهای مثبت و انگیزاننده ای که دارد می تواند موجب 
افزایش رغبت آنان به این برنامه ها گردد. با این اوصاف، پیشنهاد 
می شود که مجموعه فدراسیون تکواندو به ویژه مدیران کمیته 

را به عنوان نقشه راهنمای  داوران و آموزش، مدل به دست آمده
کامل و جامعی در راستای ارتقای صالحیت های حرفه ای داوران 
این رشته مورد استفاده قرار داده و با استفاده مدبرانه از آن، جایگاه 

 داوران رشته تکواندو کشورمان را ارتقا بخشند.

نتایج آزمون تحلیل عاملی تائیدی نشان داد که پرسشنامه عوامل موثر 
بر توانمند سازی و صالحیت حرفه ای داوران تکواندو از روایی 
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  و همکاران    گنزق  شهبازنژاد زهرا  52

 

 1401، تابستان 6 دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

سازه مناسبی برخوردار بوده و عوامل و مولفه های شناسایی شده در 
آن به عنوان عوامل موثر بر توانمند سازی و صالحیت حرفه ای 
داوران تکواندو می تواند مورد استفاده قرار گیرد. اهمیت نتیجه به 

است که محقق و سایر پژوهشگران می دست آمده از آن جهت 
توانند اطمینان حاصل کنند که عوامل شناسایی شده در این تحقیق 
به راستی همان عواملی هستند که در رابطه با توانمندسازی و 
صالحیت حرفه ای داوران تکواندو اهمیت داشته و بایستی مورد 

همان توجه قرار گیرند. در واقع، پرسشنامه به دست آمده دقیقا 
چیزی را می سنجد که محقق به دنبال سنجش آن است. بر این اساس، 
پیشنهاد می شود که محققانی دیگری که در زمینه توانمندسازی و 
صالحیت حرفه ای داوران تکواندو به پژوهش می پردازند، از این 

 پرسشنامه به عنوان ابزار تحقیقشان استفاده نمایند.
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