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 چکیده

 ۀ مدیریتسابقنفر از افراد دارای  200منظور است. بدین یرزم یهادر ورزش یابیاستعداد تیرینقش مدبررسی هدف اصلی پژوهش حاضر 

 ( و خبرگان و1393تا  1384ها و آقایان از سال ی ملی و قهرمانان جهانی و آسیایی )خانمهاگروهی رزمی، مربیان هاورزش در فدراسیون

 صورتبهگیری هدفمند انتخاب شدند و با استفاده از روش نمونه زن( 58و  مرد 142متخصصان آشنا به مسائل مدیریت استعدادیابی ورزش )

 در بخش آمار ساخته و دارای پایایی و روایی مناسب استفاده شد.های محققداوطلبانه در پژوهش شرکت کردند. همچنین از پرسشنامه

 آلفای بیاز ضرو های مربوطه ها و مؤلفهمنظور استخراج عاملاز روش آماری تحلیل عاملی بهها یافته لیوتحلهیاستنباطی برای تجز

 تمام نتایج نشان داد  در نظر گرفته شد. 05/0ها استفاده شد که جهت معناداری آلفا سطح ۀ پایایی درونی پرسشنامهمحاسبکرونباخ برای 

 تقریب مجذورات میانگین خطای ۀشیربودند.  رمعناداریغفرهنگی با ترک نکردن سازمان های عوامل های علی معنادار نبودند و مؤلفهرابطه

 83/0، 87/0، 9/0ترتیب برابر در مدل تحت بررسی به CFIو  AGFI ،NFIو  GFIهای گزارش شد. میزان مؤلفه 09/0برابر  شدهارائهمدل 

 هایو شاخص اندها نسبتاً با مدل منطبقتوان گفت که دادهلیزرل می افزارنرمهای ها و خروجیدست آمد. با توجه به شاخصبه 85/0و 

 از برازش مناسبی برخوردار است. شدهارائهمدل  مجموع دردهند که می نشان شدهارائه
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 مقدمه

، اصطالحی است که اولین بار مکنزی 1مدیریت استعداد

جنگ بر سر »ای با عنوان در مقاله 1990و همکاران در دهۀ

پس از آن بسیاری از افراد  کردند ومطرح « استعدادها

 موفقیت در مدیریت استعداد را عامل مهم و تأثیرگذار

 جذب و توسعه شناسایی، با تواندمی که انددانسته سازمانی

 (.5د )کن ایجاد رقابتی مزیت سازمان برای کارکنان مستعد،

ای دارد. استعدادیابی در دنیای ورزش اهمیت ویژه

ها، مربیان و مدیران ورزشی در پی بسیاری از خانواده

توان یک پاسخگویی به این پرسش هستند که چگونه می

استعداد ورزشی کشف کرد و برای قهرمانی پرورش داد. 

های اهمیت ورزش قهرمانی و گسترش مسابقات در عرصه

ه است که اغلب کشورها برای رسیدن المللی موجب شدبین

هایی برای کشف استعدادهای دنبال برنامهبه موفقیت به

های های اخیر برنامهکه در سالطوریورزشی باشند؛ به

عنوان عاملی هدفمند در شناخت مبتنی بر استعدادیابی به

ورزشکاران نخبه گسترش چشمگیری پیدا کرده است 

شورهای پیشرفته ( و غیرمعمول نیست که ک19،6)

های کشف استعداد ها دالر برای تدوین برنامهمیلیون

هایی (. استعدادیابی را طرح15کنند )گذاری میسرمایه

برای شناسایی ورزشکاران جوان و با پتانسیل برای رسیدن 

(. 28کنند )به مراحل نخبگی و موفقیت تعریف می

رساندن استعدادیابی در ورزش به معنای کشف و به فعالیت 

های بالقوۀ فردی و هدایت آن در مسیر صحیح است توانایی

دهد که داشتن (. مطالعۀ پیشینۀ پژوهشی نشان می6)

تواند شانس موفقیت برنامۀ استعدادیابی زودهنگام می

(. طی سه 28کشورها را برای دستیابی مدال افزایش دهد )

های جامع و سوی برنامهدهۀ گذشته کشورهای زیادی به

گزینش و هدایت و به  راگیر استعدادیابی گام برداشتهف

                                                           

1. Talent management 

2. Anshel & Lidor 

ترین برنامۀ پرورش عنوان اصلیصحیح منابع انسانی به

 2(. آنشل و لیدور20اند )فرایند استعدادیابی پرداخته

کنند که فرایند انتخاب و استعدادیابی ( بیان می2012)

توان از طریق ارزیابی سیستمی توسط ورزشکاران را می

المللی و ملی تسهیل بخشید. همچنین ان باتجربۀ بینمدیر

های ( معتقدند که برنامه2001) 3دارنباش و سالما

استعدادیابی توانایی شناسایی ورزشکاران بااستعداد را در 

سازد و این مسئله موجب پذیر میاوایل دوران رشد امکان

شود که فرصت بیشتری برای موفقیت و کار با ورزشکار می

حال با وجود مزایای بالقوۀ  (. با این11) داشته باشدوجود 

های استعدادیابی تفاوت زیادی بین آنچه در برنامه

ها پیشنهاد شده است با آنچه در عمل مشاهده پژوهش

(. خاستگاه این تفاوت به 23شود، وجود دارد )می

های رشدی و تفاوت آنچه با عنوان طبیعت و تربیت دیدگاه

گردد. با اینکه امروزه اغلب محققان بر برمیشود، معرفی می

ای در رشد و این باورند که هر دو این موارد از جایگاه ویژه

حال هنوز در برخوردار است، با این توانبخشی انسان 

شود، عنصر گفتمان مردم طبیعت و آنچه ژنتیک خوانده می

که این موضوع موجب طوری(، به7، 16غالب است )

غلط در مورد استعدادیابی و انتخاب و  گسترش تفکرات

طور مثال ورزشکاران جوان (. به13گزینش آن شده است )

اغلب براساس مزایای رشدی و بلوغ فیزیکی به چشم 

حال نه اندازۀ  شوند. با اینآیند و در نهایت انتخاب میمی

تنها شرایط محیطی الزاماً جدا از هم مفهوم فیزیکی و نه

(. این عدم تفاهم در مورد 5، 21د نیستند )برابر با استعدا

های متعددی توان در پژوهشمفهوم استعدادیابی را می

 .دید

3. Durand – Bush & Salmela 
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( استعداد را توانایی خاص طبیعی و 2002براون )

(، 8) ظرفیت برای دستیابی به موفقیت تعریف کرد

( استثنایی بودن را در 1998و همکاران ) 1که هاودرحالی

 2(. چانگ16) داننداستعداد می های خاص معادل بازمینه

یافته های سازمان( نیز استعداد را تسلط توانایی2011)

)مهارت و دانش( در یک زمینه از فعالیت انسانی معرفی 

درصد برتر آن زمینه قرار  10که جزو طوریکند، بهمی

گیرد؛ بنابراین برای دستیابی به مدل جامعی از استعدادیابی 

 بیعت و تربیت را در مدنظر قرار دادباید هر دو مفهوم ط

(17.) 

محققان در فرایند استعدادیابی بر این باورند که کشف 

استعداد و انتخاب افراد در سنین پایین با نظارت و ارزیابی 

های تعیین و تشخیص استعداد ترین روشمربیان، مناسب

(؛ اما باید در نظر داشت که در ورزش قهرمانی 7، 9است )

های ورزشی یت استعداد برای هر یک از رشتهنوع و کیف

( 1390پور )خدایاری، رحیمی و حضرتی(. 30تفاوت دارد )

های استعدادیابی در رشتۀ کشتی در شناسایی شاخص

فرنگی از طریق مربیان ورزشی به این نتیجه دست یافتند 

سال است  12تا  10ترین سن برای استعدادیابی که مناسب

برای استعدادیابی معلمان ورزش و ترین گروه و مناسب

(. در همین زمینه یکی از 1) های ورزشی هستندفدراسیون

های مورد قبول در فرایند استعدادیابی، گزینش نظریه

های ورزشی است که از دو افرادی شایسته متناسب با رشته

شود؛ تحلیل نیازهای رشتۀ ورزشی از نظر روش حاصل می

های جسمانی، فیزیولوژیکی، روانی و حتی اجتماعی شاخص

ورزشکاران نخبه از  طرف و برداشت الگوهایی ازاز یک 

تواند در هایی است که میترین روشسویی دیگر، مهم

(. نظریۀ دیگر 24انتخاب ورزشکاران شایسته دخیل باشد )

در مورد استعدادیابی بر این فرض استوار است که نخبگان 

                                                           

1. Howe 

2. Chang 

اند نه متولد. این نظریه در شدهورزشی همیشه ساخته 

ای رسیدن به معناست که برورزش و استعدادیابی بدین

نخبگی در ورزش، ورزشکاران نیاز دارند طی سالیان 

ببینند و پیوسته تمرین صورت تخصصی آموزش متمادی به

کنند و استعدادیابی ورزشکاران تنها زمان کمتری از این 

( در 2017و همکاران ) 3(. جانسون12گیرد )پروسه می

پژوهش در حوزۀ  20مطالعۀ مروری با بررسی بیش از 

های فیزیکی، تعدادیابی عنوان کردند که توجه به شاخصاس

سال و تمرکز  20تا  10ارزیابی و پایش ورزشکاران در بین 

بر روی مردان بیشترین مواردی بود که محققان برای 

 (.18) های استعدادیابی مطرح کردندشاخص

 استفاده از روش علمی برای استعدادیابی در ایران از

مندی بل از آن طرح و روش نظامآغاز شد. ق 1379سال 

برای شناسایی افراد مستعد در ورزش کشور وجود نداشت. 

بدنی، طرحی را با عنوان در این سال سازمان تربیت 

توسط دفتر « استانداردهای استعدادیابی ورزشی»

ها به انجام رسانید های ورزش قهرمانی و امور باشگاهپایگاه

ند سایر کشورها در ایران مانهای به اما چنین طرح(؛ 5)

( در 1391که فیروزی و همکاران )طوریموفق نبود. به

آور از های مدالپژوهشی با بررسی چالش و مشکالت رشته

ریزی جمله دوومیدانی نشان دادند که فقدان برنامه

برانگیزترین ای از چالشبلندمدت و عدم حمایت رسانه

 (1387همکاران )(. شعبانی و 3) عوامل استعدادیابی است

در بررسی موانع موجود نشان دادند که کمبود بودجه و 

ترین معضل های پایه، مهمتوجهی به تیمامکانات مال و بی

(. بسیاری از محققان 2) در فرایند استعدادیابی است

معتقدند که فرایند استعدادیابی باید در زمان مناسب 

 ها وطور مداوم توسط سازمانشناسایی و به

3. Johnston 
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بتوانند  ( تا25، 27ها حمایت شوند )دراسیونف

را  ورزشکاران را به سطح باالی عملکرد برسانند. نمونۀ آن

دهی توان در طرح سفیران ورزش و نظام پاداشمی

انگلستان که تالشی برای ایجاد انگیزه به ورزش و کشف 

 (.10استعداد بود، مالحظه کرد )

های رترین رشتهآوترین و مدالهممهای رزمی از رشته

های حال برنامهشود، با این ورزشی در ایران محسوب می

های ورزشی استعدادیابی در آن کمتر توسط فدراسیون

قدرت بدنی، مسابقات پرفشار، تنش شود. کار گرفته میبه

های ترین شاخصهای خطرناک، از مهمباال و مصدومیت

های رشتههای رزمی است که برخالف سایر موجود در رشته

های ها را نیازمند ویژگیورزشی، ورزشکاران این رشته

حال با وجود منابع انسانی در  (. با این17کند )خاصی می

کشور ایران توجه کمتری به بحث مدیریت و فرایند 

که اغلب ورزشکارانی که در طوریشود، بهاستعدادیابی می

ق اند، از طریها به مقام قهرمانی رسیدهاین رشته

اند. کهندل، گنجویی و نوحی استعدادیابی کشف نشده بوده

های ( در پژوهشی در زمینۀ بررسی و معرفی شاخص1390)

ترتیب های رزمی از دیدگاه مربیان، بهاستعدادیابی ورزش

 –های جسمانی های آنتروپومتریکی، شاخصشاخص

های های فیزیولوژیکی و در نهایت شاخصحرکتی، شاخص

های استعدادیابی در عنوان اولویتتماعی را بهروانی و اج

 (.4) های رزمی معرفی کردندورزش

دهد که طور کلی مروری بر ادبیات پژوهشی نشان میبه

های اندکی در خصوص شناخت و توسعۀ عوامل پژوهش

های مدیریت استعدادیابی در استعدادیابی در زمینۀ شاخص

های رزمی صورت گرفته است. این در حالی است که ورزش

بسیاری از محققان بر این باورند که برای رسیدن به موفقیت 

های استعدادیابی های ورزشی وجود سیاستدر عرصهپایدار 

کنند که ( و بیان می6، 17امری ضروری و ثمربخش است )

                                                           

1. Oehley 

عوامل دخیل در شناخت و پایش استعدادیابی ورزشکاران 

باید متناسب با نوع ورزش و محیط ورزشی بررسی شود 

های که ورزشکاران رشته(. بر همین اساس از آنجا 17)

کنند که متفاوت با سایر عالیت میرزمی در بافتی ف

های اند که شاخصاند، بنابراین نیازمند آنهای ورزشیرشته

استعدادیابی متناسب با این ورزشکاران را تعیین و در 

سازوکار مدیریت استفاده کنند. در همین زمینه با توجه به 

های نقش استعدادیابی در موفقیت ورزشی در عرصه

های مدیریت و آموزش، نبود ن روشالمللی، سنتی بودبین

ساختاری برای کشف، شناسایی و پرورش ورزشکاران نخبه 

های اندکی که در این حوزه صورت گرفته است، و پژوهش

تری برای های منسجمرسد پژوهشنظر میضروری به

های مدیریت استعدادیابی بندی شاخصشناسایی اولویت

حاضر بررسی نقش انجام گیرد؛ بنابراین هدف از پژوهش 

 ی رزمی بود.هاورزشمدیریت استعدادیابی در 

 شناسیروش

الگو و مدل از نوع تحقیقات  ۀارائ نظر حاضر از پژوهش

برداری از دیدگاه متخصصان، بهره لحاظ ای و بهتوسعه

ت. این از نوع اکتشافی، تبیینی اس و یابیزمینه -پیمایشی

پژوهش در دو بخش کیفی و کمی صورت گرفت؛ در بخش 

کیفی با استفاده از تکنیک دلفی، ضمن مطالعۀ مقاالت 

علمی متعدد مرتبط با موضوع پژوهش و مصاحبه با استادان 

مدیریت ورزشی کشور به بررسی علمی در زمینۀ مدیریت 

ی رزمی پرداخته شد. در ادامه پس از هاورزشاستعدادیابی 

یافت نظرهای کارشناسی استادان که در زمینۀ مرتبط در

ها، پرسشنامۀ آوری دادهجمع منظوربهتخصص داشتند، 

پژوهش حاضر طراحی شد. ابزار پژوهش شامل سه مؤلفۀ 

سؤال(،  3سؤال(، عوامل فرهنگی ) 3عوامل اجتماعی )

 36( شامل 22) 1از مدل اوهلی برگرفتهمدیریت استعداد 

( بود. 2سؤالی ) 13بهبود منابع انسانی ۀ پرسشنامسؤال و 
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های پرسشنامه( نیز روش در بخش کمی )استخراج مؤلفه

مطالعه از نوع پیمایشی است که اطالعات حاصل از 

 آماری شد. لیوتحلهیتجز شدهلیتکمی هاپرسشنامه

مدیریت  ۀسابقیۀ افراد دارای کلۀ آماری پژوهش جامع

ی ملی و قهرمانان جهانی هادر فدراسیون رزمی، مربیان تیم

( و 1393تا  1384و آقایان از سال  هاخانمو آسیایی )

خبرگان و متخصصان آشنا به مسائل مدیریت استعدادیابی 

گیری هدفمند تعداد ورزش بودند. با استفاده از روش نمونه

داوطلبانه در پژوهش شرکت کردند. در  صورتبهنفر  200

ی پژوهش در هایآزمودنبخش آمار توصیفی، ابتدا توزیع 

فراوانی مطلق  صورتبهسؤاالت و ابعاد مختلف پرسشنامه 

بررسی شد ( هاپاسخ)درصد  فراوانی نسبی و (هاپاسخ)تعداد 

فراوانی از  و هاپاسخفراوانی مطلق برای شمارش تعداد  ازکه 

استفاده شد.  با یکدیگر هاپاسخنسبت  ۀسیمقانسبی برای 

از روش ها یافته لیوتحلهیبرای تجز در بخش آمار استنباطی

های ها و مؤلفهمنظور استخراج عاملآماری تحلیل عاملی به

مربوط و از ضریب آلفای کرونباخ برای محاسبۀ پایایی 

منظور تعیین معناداری استفاده شد. به پرسشنامههای عامل

 SPSSی افزارهانرمدر نظر گرفته شد و از  05/0آلفا سطح 

برای تحلیل و گزارش نتایج پژوهش  EXCELو  18نسخۀ 

 شد. استفاده

 

 هایافته

ها پژوهش حاضر در بخش آمار توصیفی نشان داد یافته

 29صدم مرد و  71کنندۀ مورد بررسی شرکت 200که از 

شناختی ، خصوصیات جمعیت1صدم زن هستند. در جدول 

ها برحسب ها از جمله تعداد و نسبت آزمودنیآزمودنی

 شده است. سن و میزان تحصیالت نمایش داده  جنسیت،

 

 

 کنندگانهای دموگرافیک )جنسیت، سن و تحصیالت( شرکت. توصیف ویژگی1جدول 

 درصد فراوانی مقوله متغیر

 جنسیت
%71 142 مرد  

%29 58 زن  

 

 سن

 

 

سال 22-18  35 5/17%  

سال 27-23  68 34%  

سال 32-28  41 5/20%  

37-33 %18 36 باال به   

سال به باال 38  20 10%  

 تحصیالت

%24 48 دیپلم  

%5/22 45 کاردانی  

%5/44 89 کارشناسی  

%8 16 کارشناسی ارشد  

%1 2 دکتری  

 

 

نتایج حاصل از تحلیل عاملی تأییدی هر یک از 

 صورتبه LISRELافزار ی پژوهش توسط نرمرهایمتغ

جداگانه برای هر متغیر انجام گرفت و نتایج حاکی از 

ها بود. شایان ذکر است که ها با عاملهمسانی درونی گویه

یک  عنوانبه آنهاکاهش متغیرها و در نظر گرفتن  منظوربه

 3/0باید بیشتر از  آمدهدستبهمتغیر مکنون، بار عاملی 

ؤالی داند چه سباشد. در تحلیل عاملی تأییدی محقق می

مربوط به چه بعدی است؛ یعنی در تحلیل عاملی تأییدی 
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مدل مفهومی برای هر یک از مفاهیم یا متغیرهای پژوهش 

سؤال اساسی این  هامدلاز  کدام هردر بررسی  وجود دارد.

های گیری از شاخصهای اندازهاست که آیا این مدل

ش با های پژوه، آیا دادهگرید عبارتبه؟ برخوردارندمناسبی 

بار عاملی  کهیطوربهمفهومی همخوانی دارند یا خیر؟  مدل

ۀ کافی انداز بهباشد، واریانس عامل  3/0سؤالی کمتر از 

تبیین نخواهد شد، بنابراین باید آن سؤال حذف شود. در 

 5/0پژوهش حاضر تمامی بارهای عاملی بیشتر از مقدار 

یار مناسبی بودند و بنابراین سؤاالت پرسشنامه از روایی بس

 (.1شکل ند )برخوردار

 

 

 

 لیزرل در حالت تخمین استاندارد افزارنرم. خروجی 1شکل 

 

. نتایج اجرای مدل ساختاری مدیریت استعداد2جدول   
 ۀجینت t- Value مدل اصلی پژوهش

 معنادار 23/2 مدیریت استعداد ← عوامل اجتماعی

 غیرمعنادار 00/1 مدیریت استعداد ←عوامل فرهنگی 

 معنادار 67/5 کاهش ترک سازمان توسط افراد مستعد ←مدیریت استعداد 

 معنادار 24/6 ی کلیدیهامنصبخالی نماندن  ←مدیریت استعداد 

 معنادار 01/4 ایجاد خزانه استعداد ←مدیریت استعداد 
 غیرمعنادار 13/1 ترک نکردن سازمان ←مدیریت استعداد 
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 لیزرل در حالت معناداری افزارنرم. خروجی 2شکل 

 

 

( عوامل t-valueنتایج معناداری ) 2با توجه جدول 

فرهنگی با مدیریت استعداد و مدیریت استعداد با ترک 

ی ندارند. دلیل این عدم معنادارۀ رابطسازمان نکردن 

 قبولقابلۀ بازها، قرار نگرفتن در معناداری بین عامل

 ( است.96/1تا  -96/1معناداری )

، شده ارائه 2با توجه به خروجی لیزرل که در جدول 

 df/2xاست، وجود  42/3 شدهمحاسبه df/2xمقدار 

ۀ برازش مناسب مدل است. دهندنشان 5از  ترکوچک

باید کمتر  تقریب مجذورات میانگین خطای ۀریشهمچنین 

 09/0این مقدار برابر  شدهارائهباشد که در مدل  1/0از 

باید  زین CFI و GFI  ،AGFI،NFIی هامؤلفهاست. میزان 

ترتیب برابر باشد که در مدل تحت بررسی به 9/0بیشتر از 

و  هاشاخصاست. با توجه به  85/0و  83/0، 87/0، 9/0

ها نسبتاً توان گفت که دادهلیزرل می افزارنرمی هایخروج

ۀ این دهندنشان شدهارائههای و شاخص ندابا مدل منطبق

در پژوهش حاضر  شدهارائهمهم است که در مجموع مدل 

 از برازش مناسبی برخوردار است.

 

 گیریبحث و نتیجه

پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش مدیریت 

ی رزمی اجرا شد. نتایج پژوهش هارشتهاستعدادیابی در 

مدیریت در  ۀسابقحاضر طی بررسی نظرهای افراد با 

های ملی و قهرمانان جهانی و فدراسیون رزمی، مربیان تیم

( و خبرگان 1393تا  1384و آقایان از سال  هاخانمآسیایی )

و متخصصان آشنا به مسائل مدیریت استعدادیابی ورزش 

کاهش ترک سازمان توسط  نشان داد که عوامل اجتماعی،

ایجاد خزانۀ ی کلیدی و هامنصبافراد مستعد، خالی نماندن 

عوامل در مدل مدیریت استعدادیابی  نیترمهماز  استعداد،

در طول نیم قرن گذشته اوضاع اجتماعی، فرهنگی،  است.

اقتصادی و صنعتی جهان آنچنان دستخوش تغییر و 
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توان اندک شباهتی زحمت میدگرگونی بوده است که به

 .(5) افتیها در زمان حال و گذشته میان ساختار سازمان

قرن حاضر، بستر  ۀافتیتکاملۀ دیپد ۀمنزلها بهسازمان

روند و مدیران، رهبران و شمار میواقعی این تحوالت به

های جهتۀ کنندلیمتفکران هر جامعه یا سازمان، تعد

ترین مسئولیت آنان چیزی آنها هستند و بزرگ ۀچندگان

اخذ تصمیمات  تینها نیست مگر هموار کردن راه آینده و در

امکانات  ۀهایی است که از همبهینه. آینده متعلق به سازمان

های جدید بهره بالقوه و بالفعل خود برای رویارویی با چالش

 افتهیتوسعه ۀجامع ازینشیاگر معتقدیم که پ د.بگیرن

های است و سازمان افتهیتوسعه ییهای از سازمانربرخوردا

وجود  ۀواسطار واقعی خود را بهنیز قدرت و اقتد افتهیتوسعه

های استراتژیک سرمایه ۀمنزلمنابع انسانی متخصص به

باید بپذیریم که متأسفانه اهمیت این  ،آورنددست میهب

تبیین  یخوبهای ما بهمنبع باارزش و کارساز در سازمان

 .نشده است

ی اهداف سوبه آنهاآموزش نیروهای انسانی و هدایت 

ی دقیق و صحیح و نیز از پیش زیربرنامهموردنظر، به 

نیاز دارد تا بتوان به کسب نتایج مطلوب امیدوار  شدهنییتع

برای شرکت در  بااستعدادبود. فرایند شناسایی ورزشکاران 

ترین موضوعاتی است ، از مهمشدهیسازماندهۀ تمرینی برنام

که امروزه در ورزش مطرح است. بنابراین در ورزش 

در سنین پایین و  آنهاو انتخاب  بااستعداداد شناسایی افر

در صعود به باالترین  آنهاسپس هدایت، نظارت و ارزیابی 

(. یک 5است ) برخوردارسطح از مهارت اهمیت زیادی 

 ازدیدگاه در فرایند استعدادیابی، گزینش افرادی است که 

ۀ ورزشی رشتنظر شایستگی الزم را برای ادامه در  هر

توان به این مهم نائل باشند. به دو طریق میداشته  موردنظر

                                                           

1. Vaeyens 

2. Pankhurst, Collins & Macnamara 

3. Sara Ballesteros & Dela Fuente 

4. Muller 

 لحاظ ازۀ معین رشتکتحلیل نیازهای ی طرف کی ازشد؛ 

بدنی، فیزیولوژیکی، روانی و حتی اجتماعی که امکان تعیین 

آورد و از طرف را برای گزینش افراد فراهم می معیارهایی

دیگر، داشتن الگوهایی از ورزشکاران نخبه در مورد 

تواند معیارهای موردنظر را در گزینش ها میخصوصیات آن

 (.18افراد تعیین کند )

 منظوربه( در الگویی 2008و همکاران ) 1ویانس

اصلی  شاخصمدیریت استعدادیابی در ورزش به نقش چهار 

مدل  نیبنابراشناسایی، رشد، انتخاب و تثبیت اشاره کردند، 

مدیریت استعدادیابی زمانی موفق خواهد بود که این 

(. پژوهش 28د )ی و اجرا شوزیربرنامهدر کنار هم  هاشاخص

همکاران حاضر نیز در راستای همسویی با نتایج ویانس و 

( به اهمیت نقش این چهار شاخص رسیده است. 2008)

به ارتباط میان عوامل نتایج پژوهش حاضر  نیهمچن

کرده است، ر نحوۀ مدیریت استعدادیابی اشاره اجتماعی ب

که مدیریت استعداد بر کاهش ترک سازمان، خالی طوریبه

های کلیدی سازمانی و ایجاد خزانۀ استعداد نماندن پست

 تأثیر بسزایی دارد.

پانخورست، کولینز و  هایپژوهش ها بایافته این

یتروز، سارا باالسازمان،  نکردن ترک در )2013 (2مکنامارا

 نماندن خالی و استعداد مخزن ایجاد در (2010) 3دالفیونتا

. همچنین نتایج (23، 26) همسوست کلیدی هایمنصب

چون مولر و  پردازانینظریه دیدگاه نتایج پژوهش حاضر با

و  6، یونیتان(2011) 5ولنزی و آندرا، (2010) 4همکاران

 با استعداد مدیریت بر همراستایی که( 2012) همکاران

داشتند، همخوانی دارد. جانستون  تأکید سازمانی استراتژی

 ( نیز2013) و همکاران 7( و دیویدز2018) و همکاران

 تا جذب از استعداد مدیریت موفقیت که معتقد بودند

5. Velenczei, A., andra 

6. Unnithan 

7. Davids  
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است.  سازمان استراتژی با آن ارتباط به منوط بازنشستگی

مبحث  مورد در (2006) 1کرمن توان به دیدگاهدر ادامه می

 و هافرصت افراد برای باید هاسازمان اشاره کرد که استعداد

افراد  عملکرد در آن بازتاب و بروز استعدادها برای را فضایی

 (.18) کنند ایجاد سازمان اندازچشم به دستیابی منظوربه

( در بررسی مروری بر مدیریت 2018جانستون و همکاران )

استعدادیابی، به این نتیجه دست یافتند که تمامی الگوهای 

ای مدیریت استعداد بر مرحلۀ شناسایی و انتخاب تأکید ویژه

تواند بهترین کاربرد را داشته باشد که دارند و مدلی می

تخاب را در شناسایی و ان بیشترین تأکید و توانمندی

های ابتدایی رشد داشته باشد ورزشکاران بااستعداد در سال

صورت در فرایند پرورش و به ثمر رسیدن استعداد تا بدین

 (.18) بتواند موفق عمل کند

های سازمان مدیران توان گفتمی نتایج به توجه با 

ها، های رزمی، انجمناز فدراسیون و هیأت رزمی )اعم

لزوم  به باید استعداد مدیریت بحث و...( در هاسبک

 چراکه کنند، توجه مستعد کارکنان حفظ و ماندگاری

 نیروهای به وجود ادامه در سازمان شکست یا موفقیت

 (.9، 13، 14) دارد بستگی مستعد

 استعداد مدیریت سازیپیاده طریق از توانندمی مدیران

 خزانۀ ایجاد طریق از کنند که حاصل اطمینان در سازمان،

 های کیفینیرو به توانندمی، بخواهند که هر زمانی استعداد

 با سازمان حیث، این از تا باشند داشته دسترسی کارامد و

 دتأکی آن بر حاضر پژوهش که اینکته د.نشو مواجه بحران

های پست شناسایی و استعداد مدیریت از دارد استفاده

که  ستهامنصب این درشایسته  افراد دادن قرار و کلیدی

 آنچه اما کمک شایانی کند. امور بهبود به تواندمی این خود

 ار مطلوبی نتایج استعداد مدیریت شودمی نهایت سبب در

جانبۀ حمایت همه وجود باشد، داشته همراهبه سازمان در

در غیر این صورت  است، حمایت تداوم این و مدیران

 موفقیتی حاصل نخواهد شد.
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Abstract 

The main aim of the present study was to investigate the role of talent identification 

management in martial arts. 200 subjects with a history of management in Martial Arts 

Federation, coaches of national teams and World and Asian champions (men and 

women from 2005 to 2014) and the experts familiar with sport talent identification 

management issues (142 males and 58 females) were selected with purposive 

sampling method and voluntarily participated in the study. A researcher-made 

questionnaires with acceptable validity and reliability was used. In inferential statistics 

section, factor analysis was used to extract related factors and components; Cronbach's 

alpha coefficient was used calculate the internal consistency of the questionnaire. The 

significance level was considered as 0.05. The results showed that all the causal 

relationships were not significant and cultural factors and not leaving the organization 

were not significant. The root mean squared error of approximation of the presented 

model was reported as 0.09. GFI, AGFI, NFI and CFI in the model under investigation 

were 0.9, 0.87, 0.83, and 0.85 respectively. According to the indexes and outputs of 

LISREL software, it can be stated that the data partly comply with the model, and the 

presented indicators show that the proposed model offered is totally in a good fit. 
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