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 چکیده

بود. این پژوهش از لحاظ  آورمدالی هارشتههدف این پژوهش، طراحی الگوی ملی مدیریت استعدادیابی ورزشی با اولویت 

عرصۀ ورزش کشتی بود  نظرانصاحبشامل جامعۀ آماری . استکاربردی پیمایشی و از نظر هدف -روش از نوع توصیفی

 5ساخته بود که ۀ محققپرسشنامهدفمند انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات،  صورتبهنفر  911تعداد  آنهاکه از میان 

و شاخص روایی محتوا  از دو ضریب نسبی روایی محتوا پرسشنامهاشت. برای بررسی روایی محتوایی د سؤال 55بعد و 

استفاده شد  نفر از متخصصان و کارشناسان رشتۀ کشتی 1استفاده شد. برای تعیین ضریب نسبی روایی محتوا، از نظرهای 

 مدل مفهومی مدیریت استعداد در ورزش کشتی، ازبررسی برازش دست آمد. برای و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ به

 ,Semplot)ی هابسته 1.6.9نسخۀ  Rو  55نسخۀ اس پی اس اس ی افزارهانرممدل معادلات ساختاری، با استفاده از 

lavaan ).ی هامؤلفهبرای بررسی ابعاد و  شدهنیتدونتایج تحلیل عاملی تأییدی نشان داد مدل مفهومی  استفاده شد

 که بیشترین نقش را در فرایند مدیریت استعدادیابی مؤلفه. سه استمدیریت استعداد ورزش کشتی از برازش لازم برخوردار 

 مزاحم بیشترین بار عاملی گرمداخلهعوامل از: استعدادیابی، استعدادپروری، استعدادداری، و  اندعبارتترتیب داشتند، به

 .ردمنفی در مدیریت استعدادیابی را دا

   

 یدیکل یهاواژه

مزاحم، کشتی، مدل  گرمداخلهاستعدادپروری، استعدادداری، استعدادیابی، پیامدهای مدیریت استعدادیابی، عوامل 

استعدادیابی.
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 مقدمه
توسط  شدهکسبی هامدالو  هامقامی توسط المللنیبامروزه عملکرد ورزشی کشورها، در مسابقات 

تنها متعلق به خود ورزشکاران  شدهکسبی هامقام. در واقع شودیمورزشکاران آن کشورها سنجیده 

 هاونیلیمنیست، بلکه افتخاری برای وطن و ملت در جهت بزرگداشت نام یک کشور است و در این زمینه 

ست او متأثر و غمگین یا از شک کنندیمنفر از موفقیت یک قهرمان در خود احساس افتخار و غرور ملی 

مانان . قهردشویمۀ پیروزی یک ملت تلقی مثاببهعبارتی در اغلب موارد پیروزی یک قهرمان . بهشوندیم

ی بسیار زیادی را برای شناسایی، هانهیهز. کشورها شوندیمی ملی یک کشور محسوب هاهیسرماهر کشور 

تمام و کمال، هنر مدیران  صورتبه هاهیسرماز این . استفاده اشوندیمرشد و پرورش این قهرمانان متحمل 

ی در دست است که حکایت دارند کشتی، ورزش شماریب(. از طرفی، اسناد 9و مربیان زبدۀ کشور است )

ی مربوط به کشتی احترام هاسنتملی ایرانیان است و مردم این کشور از قدیم به پهلوانان کشتی و 

. کشتی از سنن کهن ایرانیان است. مردم برای فتوت و جوانمردی که در پهلوانان وجود داشت، گذاشتندیم

و با جامعه و فرهنگ  هگرفتیماحترام قائل بودند. ورزش کشتی از دوران قدیم به انواع مختلف انجام 

 (.5ایرانیان عجین است )

. استعداد ذاتی مناسب، 9عامل است:ی گوناگون ورزشی در گرو حداقل سه هارشتهموفقیت افراد در   

از  نظرانصاحبی تکنیکی. به گفتۀ بسیاری از مربیان و هامهارت. تسلط بر 1. شرایط روانی مطلوب و 5

عوامل موفقیت ورزشکاران در  نیترمهمبین عوامل مذکور، استعداد ذاتی یا مادرزادی در اولویت و از 

ۀ این همنتیجه گرفت که  توانیمت و مطالعات اخیر نیز (. از نتایج تحقیقا1ی ورزشی است )هارشته

ی اکنندهنییتع، بنابراین اختلافات فردی، عامل شودینمیکسان توزیع  طوربهخصوصیات بین تمام افراد 

بب . یکی از عواملی که سدیآیمشمار ی بدنی افراد بههاتیظرفدر یادگیری، رشد مهارتی، ترکیب بدنی و 

، همان استعداد است. استعداد موجب تسریع در یادگیری یک کار یا فن جدید شودیمد اختلاف بین افرا

(. بروز استعداد به عوامل 4) گذاردیم، تأثیر مثبت آوردیمدست شود و بر سطح مهارتی که فرد بهمی

چار امل دتحت تأثیر این عو تواندیممختلفی همچون زمان و مکان مناسب نیاز دارد، بنابراین در هر لحظه 

 نیترمهمز ، اشدهیسازمانده، برای شرکت در برنامۀ تمرینی بااستعدادتغییر شود. فرایند کشف ورزشکاران 

 برای نخبه و زبده افراد گزینش و وجوجست دیرباز ازموضوعاتی است که امروزه در ورزش مطرح است. 

 مشاهدۀ با و تجربی طوربه موارد بیشتر در امر این است. بوده بشر یهاچالش مهارت از هر انجام و یادگیری

 از بیش پدیده این جهان شدن صنعتی و علم پیشرفت با است. لیکن گرفتهیمانجام  مستعد افراد عملکرد
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 اندیشه این شد. شیوع واقع صنعتی و خدماتی علمی، مختلف یهابخشدر  کارگزاران ویژۀ توجه مورد پیش

 افراد (.5میلادی آغاز شد ) 9191و  9161های ورزش قهرمانی، از دهه ژهیوبه ورزش، در آن راهبردهای و

 هر کدام که هستند خود خاص ذاتی فیزیولوژیکی و فیزیکی آنتروپومتریکی، استعدادهای دارای تولد بدو از

 بدو از انسان شده است که ثابت امروزه این برعلاوه است. مفید و مناسب خاص ورزش در یریکارگبه برای

 تأثیرگذار بسیار وی ورزشی موفقیت و پیشرفت در که دارد را نیز خود خاص یشناختروان یهایژگیوتولد 

 شکبی و اندمتفاوت و زیاد بسیار ذاتی خصوصیات که کرد اشاره مهم نکتۀ این به توانیم است. بنابراین

 بین که وسیعی پراکندگی به توجه با و ندارند، مشابه کار پذیرش برای یکسانی استعداد و ظرفیت همۀ افراد

 بیولوژیکی یهاتیظرف و بدنی تیپ ی،شناختروان فیزیولوژیکی، فیزیکی، نیازهای نظر از هاورزشانواع 

 با متناسب ورزش در فرد هر دادن قرار صحیح مورد در علمی و دقیق اطلاعات گرفتن کاربه دارد، وجود

، استعداد را ترکیبی پیچیده از CIPD. مؤسسۀ شودیم محسوب وچراچونیب وی، ضرورت استعدادهای

و مدیریت استعداد را شناخت و تمرکز بر  داندیمی ادراکی و پتانسیل بالا هاییتوانا، دانش، هامهارت

(. مدیریت استعدادها فقط شامل جذب و حفظ 6) کندیمبخشی از نیروی انسانی با پتانسیل بالا تعریف 

 (.9) ردیگیبرمنامناسب را نیز در  کاملاًه شناسایی و حذف افراد غیرضروری و بهترین افراد نیست، بلک

 یابیاداگر مدیریت استعد نکهیبنا به دو دلیل کلی و جامع حائز اهمیت است؛ یکی ا یابیمدیریت استعداد

 توانیم نکهیو دوم ا شودیاعمال شود، سبب جذب و نگهداشت استعدادها م ورزشمؤثر در  یاگونهبه

مدیریت استعدادیابی را  .کلیدی در آینده تعیین و آماده کرد یهاافراد را برای بر عهده گرفتن پست

ی ریکارگبهشامل پنج مرحلۀ جذب و شناسایی استعدادها، انتخاب استعدادها،  توانیمکلی  صورتبه

ت امل مختلفی بر موفقیاستعدادها، توسعه و بهسازی استعدادها، حفظ و نگهداری افراد در نظر گرفت که عو

ۀ ایران به لحاظ استعدادهای انسانی، بسیار جامع(. 8)است  کنندهنییتع هادورهورزشکاران در گذر از این 

ی نتوانسته است استعدادها را شناسایی خوببه ظاهراًۀ مناسبی وجود دارد، اما نیزمو از این حیث،  استغنی 

 کرد که خود این وجوجستی شایسته زیربرنامهدر فقدان  ستیبایمۀ مشکل را شیرکند و پرورش دهد. 

(. 5ی از مشکلات واقعی و اصلی دارد )ناآگاهی در عدم شناخت و ترقیعمۀ شیر احتمالاًنیز  مسئله

. ردیگیمسنتی و با استفاده از مشاهدۀ میدانی انجام  کاملاً صورتبهاستعدادیابی ورزشی در کشور هنوز 

مندرجات طرح جامع ورزش کشور، طرحی یکپارچه، جامعه و اجرایی برای استعدادیابی در کشور ما بنا به 

وجود ندارد. همچنین هماهنگی میان نهادهای متولی ورزش قهرمانی در بحث استعدادیابی ضعیف است. 

 صورتبهی ندارد و نهادهای مختلف هریک اکپارچهپرورش ورزشکار در کشور نیز نظام ساختارمند و ی
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 هاباشگاه(. 1) پردازدینمجدی به استعدادیابی  صورتبهو دستگاه معینی  پردازندیمنه به این امر جداگا

ی ورزشی، وزارت ورزش و جوانان و وزارت هاانجمنو  هاونیفدراسی ورزشی، هاأتیهو اماکن ورزشی، 

 هاتیالفع. اما این نندکیمۀ استعدادیابی در کشور فعالیت نیزمآموزش و پرورش، نهادهایی هستند که در 

ۀ راهبردی و نظام جامع که مبنای برنامو  کندیمی را طی اجداگانهدر این نهادهای مختلف هر کدام مسیر 

(. شایان ذکر است که 8ۀ استعدادیابی قرار بگیرد، وجود ندارد )نیزمی این نهادها در زیربرنامهعمل و 

و مطالعات زیادی انجام گرفته است که با وجود  هاپژوهشطراحی الگوی مدیریت استعدادیابی،  منظوربه

ی نیبشیپو بهبود شرایط در این زمینه، هنوز در انتخاب روشی یکسان در سطح جهانی برای  هاتیموفق

و انتخاب افراد نخبه، متأثر از عوامل فرهنگی، اجتماعی،  هاروش، زیرا انددهینرسیی بالقوه به توافق هاییتوانا

 ،استکه شناسایی استعدادهای نخبه یکی از مفاهیم مهم  آنجاسیاسی و اقتصادی است. از  آموزشی،

انجام گیرد. با وجود این، امروزه شناسایی استعدادهای نخبه به علمی  افتهیسازماندر سیستم  ستیبایم

 کهنیاند. با مدرن در جهان تبدیل شده است که باید پایه و اساس خاص خود را در هر کشور بر این بنا ک

، اما استفاده از ابزارهای علمی و پیشرفته امری بسیار مهم و استدر ایران، این روند در حال پیشرفت 

( است که 5111) 9ی مدیریت استعداد، مدل فیلیپس و راپرهامدلاز مشهورترین (. 5ضروری است )

 :است(. این مدل شامل پنج مرحله 9ارائه شده است )شکل  هایستگیشاو  هاارزشبراساس 

 کاهش را سازمان یهانهیهز توانیمجذب برای شناسایی استعدادها،  مناسب روش جذب: با انتخاب-

 داد؛

شغلی  دانش یهاآزمون شخصیت و استعداد، آزمون یهاآزمونمانند  ییهاروشانتخاب: با استفاده از -

 را شناسایی و انتخاب کرد؛ کارکنان مستعد توانیم

 ؛شوندیمگمارده  کار به سازمان مختلف یهابخش با متناسب انتخاب از پس مستعد ی: افرادریکارگبه-

 توسعۀ و بهبود سبب را که عواملی تا خواست افراد این از توانیمتوسعه: با تعریف توسعه برای افراد،  -

 کنند؛ بیان ،شودیم آنها عملکرد

 منظور نگهداری آنها تنظیم شود.ی مناسبی بهزیربرنامهنگهداری: پس از جذب افراد مستعد -

 

                                                           
1. Filips, R, Raper,S 
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 (8119)راپر، فیلیپس و کاتی،  هایستگيشاو  هاارزش. مدل 0شکل 

 

 .دشویم بیان بااستعداد افراد دادن محور قرار با انسانی منابع مدیریت فرایند مدل، این در

 شامل و شده ( ارائه5111) 9ملاهی و کالینز توسط مدل این استعداد راهبردی: مدیریت نظری مدل -

 درون استعدادهای مرحله این متفاوت: در انسانی منابع ساختار . ایجاداستذیل  شرح به کلی بخش دو

 از . پسدشویم ایجاد سازمان نیاز مورد استعدادهای از منبعی شود ومی سازمان ارزیابی خارج و سازمان

 جادشدهیا استعداد منبع از استفاده با را کلیدی یهاپست با مناسب افراد سازمان منبع استعداد، تشکیل

 تعهد در کار، انگیزش ایجاد طریق از کلیدی مشاغل برای مستعد افراد از نتایج: استفاده .ندکیم نیتأم

 هاسازمان مدل این (. براساس91)بود  خواهد تأثیرگذار سازمانی عملکرد بر فرانقشی و رفتارهای سازمانی

 ملاهی و کالینز مدل، نیدر ا .کنند نیتأم سازمان از خارج یا داخل را از بااستعداد انسانی نیروی قادرند

 عبارت دیگر،به .نندکیم بیان را سازمانی عملکرد بر آن ریتأث و بااستعداد افراد از هاسازماناستفادۀ  نتایج

                                                           
1. Colings 
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 انسانی نیروی فرایند جذب به تنها راپر و فیلیپس مدل با مقایسه در راهبردی، استعداد مدیریت نظری مدل

 مدل . مبنایاست« استعداد مدیریت فرایند»مدل  است شده بررسی که دیگری . مدلپردازدیم بااستعداد

 نیازهای هاسازمان این مدل . براساساست سازمان درون استعدادهای از استفاده استعداد، مدیریت فرایند

 در مدل، این معایب از کنند. موجود برآورده کارکنان آموزش طریق از باید را انسانی نیروی زمینۀ در خود

 یتوانمندساز ارتقا و فرایند مدل این در . البتهاستسازمان  از خارج در موجود یهانگرفتن قابلیت نظر

 ( .91است ) شده بیان یخوببه کارکنان

مانند  ییهاحوزه در است لازم سازمان، یک در بالا عملکرد ایجاد برای مدل این سوئیم: براساس مدل -

 عوامل این .شود اعمال فرهنگ، اصلاحاتی و کارکنان پرورش قدردانی، و پاداش عملکرد، مدیریت ارتباطات،

 تشکیل را استعدادمدیریت  زیربنای متمرکزند و کارکنان یعنی سازمان سرمایۀ نیترباارزش بر همگی

قدردانی، ارتباطات و  و کارکنان، پاداش ی مدیریت عملکرد، پرورشهامؤلفهاین مدل شامل  .دهندیم

  فرهنگ است.

 

 (8119. مدل سوئیم )سوئیم، 8شکل 

 بررسی فرهنگ مانند آن شرایط و سازمان صریح طوربه ذکرشده یهامدل سایر برخلاف مدل این در

 از خارج یا درون از بااستعداد افراد نیتأم به آن اشارۀ عدم مدل فیلیپس و راپر، معایب (. از91شود )می

. در مدل مفهومی این پژوهش در مرحلۀ استعدادیابی این عیب برطرف شده است. در مدل است سازمان

مفهومی پژوهش به توسعه و پرورش استعدادها و همچنین نتایج و پیامدهای حاصل از مدیریت 

راهبردی و سوئیم   استعدا مدیریتی هامدلدر  هامؤلفهاین  کهیدرحالاستعدادیابی توجه شده است، 
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ی مدیریت استعداد شامل شناسایی، جذب، هامؤلفهدر مدل مفهومی به تمام است.  شده واقعلت مورد غف

بدیهی است که استعدادیابی، امری ضروری و  پروش و توسعه، نگهداری، پیامدها توجه شده است.

جه به . با تواستی و جهانی المللنیبی ملی، احرفهانکارناپذیر در پیشبرد و پیشرفت ورزش قهرمانی و 

لگوی ای و مدیریت آن، هدف کلی این تحقیق، تدوین ابیاستعدادی موجود در خصوص خلأهاو  مسئلهابعاد 

صلی ا سؤال .است)مطالعۀ موردی: کشتی(  آورمدالی هارشتهملی مدیریت استعدادیابی ورزشی با اولویت 

 رشتۀ کشتی چیست؟ بنابراین پژوهش حاضر این است که الگوی مناسب ملی مدیریت استعدادیابی در

 صورتبه، شودیممدل مفهومی تحقیق با توجه به ادبیات پیشینه و تجربیات محقق ارائه  عنوانبهآنچه 

 زیر نمایش داده شده است.

 

 ی ورزشی در رشتۀ کشتیابياستعدادالگوی مديريت ملی ساختاری  . مدل مفروض3شکل 

 

 روش پژوهش

همچنین بر مبنای اهداف پژوهش از نوع  ،پیمایشی است -نوع توصیفیروش تحقیق در پژوهش حاضر از 

کارشناسان ورزشی، شامل  آماری پژوهش ۀجامع گرفته است.کاربردی است که به شکل میدانی انجام 

ورزش قهرمانی،  ۀالمپیک، مدیران حوز ۀپیشکسوتان ورزشی، ورزشکاران باسابقه، مدیران ملی کمیت

ورزشی، کارشناسان مرکز استعدادیابی وزارت ورزش و  یهاونیقهرمانی، مدیران فدراس یهاگاهیمدیران پا

گیران دانشگاه، مربیان پایه، انستیتو کشتی، آکادمی ملی المپیک، کشتی تادانجوانان، مربیان تیم ملی، اس

 ۀ، پرسشنامیریگصورت هدفمند انتخاب شدند. ابزار اندازهنفر به 911که از میان آنها بود  عضو تیم ملی

است که برای بررسی روایی محتوایی پرسشنامه به شکل کمی، از دو ضریب نسبی روایی  یاساختهمحقق

نفر از  1 هایو شاخص روایی محتوا استفاده شد. برای تعیین ضریب نسبی روایی محتوا، از نظر محتوا



 0011، پايیز 3، شمارة03مديريت ورزشی، دورة                                                                                        280

 

 

 89/1کل پرسشنامه  یاضریب نسبی روایی محتواستفاده شد.  کشتی ۀمتخصصان و کارشناسان رشت

پایایی ابزار نیز با استفاده از روش  .محاسبه شد 19/1دست آمد، شاخص روایی محتوا کل پرسشنامه نیز به

این پرسشنامه  .بود یریگت مناسب ابزار اندازهیکیف ۀدهندمحاسبه شد که نشان 86/1آلفای کرونباخ، 

 ۀسؤال(، شرایط بسترساز مؤثر در مرحل 95) یابیسؤال شامل عوامل مؤثر بر استعداد 55بعد و  5دارای 

سؤال(، پیامدهای حاصل  91استعدادپروری ) ۀسؤال(، شرایط بسترساز مؤثر در مرحل 91استعدادداری )

گر منفی مؤثر بر فرایند مدیریت استعدادیابی عوامل مداخله و سؤال( 91از فرایند مدیریت استعدادیابی )

دار مند و چارچوبصورت نظامکه به یابعاد پرسشنامه از مطالعات کتابخانهسؤال( بود. برای تدوین ا 91)

 هاینظر و یامقالات(، منابع رسانه ها ومبتنی بر سؤالات اساسی پژوهش و با استفاده از منابع علمی )کتاب

صیفی وپژوهش از آمار ت یهاداده لیوتحلهیکشتی استفاده شد. برای تجز ۀنظران رشتکارشناسان و صاحب

 55 ۀاس پی اس اس نسخ یافزارهامدل معادلات ساختاری، با استفاده از نرم)فراوانی و درصد فراوانی(، و 

برای بررسی برازش مدل در این پژوهش از  ( استفاده شد.Semplot, lavaan) یهابسته 1.6.9 ۀنسخ Rو 

 میانگین مربعات خطای ۀمانند نسبت کای اسکوئر، ریش ییهاچندین شاخص آماری استفاده شد. شاخص

(، شاخص نیکویی برازندگی IFI(، شاخص برازندگی افزایشی )CFIبرآورد، شاخص برازندگی تطبیقی )

(GFI( و شاخص برازش هنجارشده )NNFIکه مقدار مجاز این شاخص ) باشد تا  1/1ها باید بیش از مقدار

مدل  از مدل مفهومی مدیریت استعداد در ورزش کشتی، رسی برازشبرای بر. مدل نهایی پذیرفته شود

 ,Semplot) یهابسته 1.6.9 ۀنسخ Rو  55 ۀنسخ SPSSیافزارهامعادلات ساختاری، با استفاده از نرم

lavaanشده بررسیبین متغیر مکنون و متغیرهای مشاهده یریگ( استفاده شد. در این مدل روابط اندازه 

 شد. 

 

 ی تحقیق هاافتهنتایج و ی

نفر( بودند؛ افراد دارای مدرک  995در پژوهش مرد ) کنندگانشرکتبیشتر  دهدیمنتایج پژوهش نشان  

ودند. ب کنندهشرکتکارشناسی ارشد بیشترین تعداد و افراد دارای مدرک کاردانی کمترین تعداد افراد 

ی هاتبهرن ورزشی و کارشناسان نیز در بودند. پیشکسوتا باسابقه، افراد ورزشکار کنندگانشرکتبیشتر 

سال قرار دارد و  11تا  91در دامنۀ بین  کنندهشرکتدوم و سوم قرار دارند. سابقۀ کاری بیشتر افراد 

منظور بررسی سال دارای بیشترین فراوانی هستند. به 51تا  95افراد دارای سابقۀ بین  مشخصطور به

ویلکز چندمتغیری و چولگی و کشیدگی چندمتغیری -ی شاپیروهاآزمون، از هادادهطبیعی بودن توزیع 
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بود  15/1از  تربزرگ، رهیچندمتغویلکز -در آزمون شایپرو آمدهدستبهی دارامعناستفاده شد. سطح 

(65/1P=  11/91وMvw= .)فرضشیپ، دهدیم نشاننیز  رهیچندمتغی کشیدگی و چولگی هاشاخص 

ی پژوهش، برقرار است. برای بررسی برازش مدل هادادهبه شکل مناسبی برای  هادادهنرمال بودن توزیع 

 ۀ آزادیدرجی بسیار مهم نسبت کای اسکوئر به هاشاخصاز چندین شاخص آماری استفاده شد. یکی از 

. ریشۀ میانگین مربعات رندیگیممقدار مورد قبول در نظر  عنوانبهرا  1تا  9است که اغلب مقدار بین 

منظور بررسی مناسب بودن مدل به توانیمیی است که هاشاخصاز دیگر  ( RMSEA)برآورد خطای 

 دردامنۀ پذیرش برازش خوب مدل  عنوانبه18/1تا  1حالت مقدار بین  نیتررانهیسختگاستفاده کرد. در 

یی دلیل برازندگی یا عدم تنهابه آمدهدستبهی هاشاخصی هریک از کل طوربه. شودیمگرفته  نظر

 برای این آمدهدستبهدر کنار هم باید تفسیر شوند. مقادیر  هاشاخصبرازندگی مدل نیستند و این 

که در مجموع الگو در جهت تبیین و برازش از وضعیت مناسبی برخوردار است،  دهدیمنشان  هاشاخص

 ی پژوهش بلامانع است.هاهیفرضبنابراین آزمون 

 یابياستعدادی بارهای عاملی متغیرها بر مديريت دارامعنايب و . ضر0جدول 

 z p-valueآمارة  اثر  نیبشیپمتغیر  متغیر ملاک

 119/1 - 85/1 یابیاستعداد یابیاستعدادمدیریت 

 19/1 19/5 14/1 استعدادداری یابیاستعدادمدیریت 

 119/1 11/1 58/1 استعدادپروری یابیاستعدادمدیریت 

 119/1 -19/4 -15/1 مزاحم گرمداخلهعوامل  یابیاستعدادمدیریت 

 

( را در مدیریت -15/1مزاحم بیشترین بار عاملی ) گرمداخلهکه عوامل  دهدیمنشان  9نتایج جدول    

بررسی میزان اثر متغیر  منظوربه( را دارد. 14/1استعدادیابی دارد و استعدادداری، کمترین بار عاملی )

)استعدادیابی، استعدادداری، استعدادپروری و عوامل  نیبشیپملاک )مدیریت استعدادیابی( بر متغیرهای 

 استانداردشدهی پژوهش هستند، از مدل ساختاری با ضرایب هاهیفرضمزاحم( که در واقع همان  گرمداخله

 ارائه شده است، استفاده شد.  5که در شکل 
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 شده دمدل ساختاری با ضرايب استاندار. 0 شکل

همبستگی  نیبشیپ، بین متغیر ملاک و متغیرهای شودیممشاهده  4که در شکل طورهمان  

و نیز رابطۀ  نیبشیپمعناداری وجود دارد. در این مدل همچنین میزان روابط متغیر ملاک با متغیرهای 

رایب از بررسی ض آمدهدستبه، نیز نشان داده شده است. نتایج آنهاۀ دهندنشانی هاشاخصبین متغیرها با 

ریب ند. بیشترین ضدارامعن شدهیبررسکه تمامی اثرات  دهدیمرگرسیونی بین متغیرهای پژوهش نشان 

لویت اول سه او. نتایج نشان داد که استی ابیاستعدادی بر پیامدهای ابیاستعداد( مربوط به مدیریت 16/1)

از: حمایت مدیران مراکز استعدادیابی، حمایت مدیران ارشد  اندعبارتستعدادیابی نقش دارند که در عامل ا

سه اولویت اول که در عامل استعدادداری نقش دارند  ی علمی )راهبردی و عملیاتی(.زیربرنامهفدراسیون و 

ی ارهدوی مالی، ارزیابی هاپاداشی، وجود ابیاستعداداز: تخصیص منابع مالی به مقولۀ مدیریت  اندعبارت

 اندعبارتسه اولویت اول که در عامل استعدادپروری نقش دارند  ی ورزشکاران مستعد.هاتیقابلو هدفمند 

ی تخصصی، استفاده از نیروی انسانی متخصص در امور مربیگری و کادر فنی، برقراری هامیتاز: تشکیل 

اول که  سه اولویت ی باشگاهی.هامیتان مستعد با شده و مدون سیستم ارتباطی ورزشکارمکانیسم تعریف

شناخت افراد از نقاط ضعف و قوت از:  اندعبارتی نقش دارند ابیاستعدادپیامدهای مدیریت  در عامل

د عملکرد مفی ارتقای تعداد ورزشکاران وافزایش  شناسایی صحیح افراد،خودشان، ارتقای عملکرد افراد، 

اقتصادی  ضعفاز:  اندعبارتمزاحم نقش دارند  گرمداخلهکه در عوامل  سه اولویت اول .ورزش قهرمانی
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های آنان بر طرح ۀحوصله بودن برخی مدیران ورزش کشور و تکیبیاستعداد، های دارای معیشتی خانواده

 ی در انتصاب مدیران.سالارستهیشا، عدم زودبازده

 

 

 . مدل ملی مديريت استعداديابی ورزشی رشتۀ کشتی5شکل 

 

 یریگجهینتبحث و 

ۀ ورزش کشتی که شامل استعدادیابی، شدنیتدونتایج تحلیل عاملی تأییدی نشان داد مدل مفهومی  

مزاحم و پیامدهای مدیریت استعدادیابی است، برای بررسی  گرمداخلهاستعدادداری، استعدادپروری، عوامل 

. سه مرحلۀ اصلی برای استی مدیریت استعداد ورزش کشتی از برازش لازم برخوردار هامؤلفهابعاد و 

: استعدادیابی، استعدادداری، استعدادپروری، و دو از اندعبارتاستعدادیابی در رشتۀ کشتی تعیین شد که 

رفته گسایر مطالعات انجاممنفی و پیامدهای مدیریت استعدادیابی.  گرمداخلهمتغیر فرعی شامل عوامل 

ی مشابهی را در مورد فرایند مدیریت استعدادیابی هامؤلفهی فرایند مدیریت استعداد، هامدلدر خصوص 

از منابع در دسترس به  کدامچیهدر این مطالعه در  آمدهدستبهی هایژگیو. اما برخی از نندکیممطرح 

( فرایند 5111ثال فیلیپس و راپر )رای مببیان شده است.  هایژگیواین شکل ذکر نشده، یا در دل سایر 

ۀ عواملی مانند جذب، انتخاب، درگیر کردن، توسعه و بهسازی، حفظ و رندیدربرگمدیریت استعدادیابی را 

تا حدود زیادی با نتایج این مطالعه همخوانی  آمدهدستبهی هامؤلفه، که دانندیمنگهداشت از کارکنان 

ی کلیدی سازمان هاپستدر فرایند مدیریت استعداد ابتدا باید  ( معتقدند5111دارد. کالینز و ملاهی )
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تعریف شوند و در نهایت  هاگاهیجای متناسب با این هامهارتو  هایستگیشامشخص شوند، سپس دانش، 

(. لوییز و 95تا حدی با این مطالعه همخوانی دارد ) آمدهدستبهی هامؤلفهمنبع استعداد ایجاد شود. 

ی موجود، ارزیابی میزان هالیپتانس( معتقدند فرایند مدیریت استعداد شامل شناسایی 5116) 9هکمن

که  تآنهاسی استعدادها و در نهایت تأکید بر عملکرد ریکارگبه، توسعۀ استعدادها، انتخاب و آنهاآمادگی 

ه غیرها، سه متغیری کبا توجه به ضرایب رگرسیونی مت ی مطالعۀ حاضر همخوانی دارد.هامؤلفهبا برخی از 

 از: استعدادیابی، استعدادپروری و اندعبارتترتیب بیشترین نقش را در مدیریت استعدادیابی دارند به

مزاحم بیشترین بار عاملی منفی  گرمداخلهکه عوامل  دهدیمنشان  5همچنین نتایج جدول استعدادداری. 

در مدل مفهومی مدیریت  را در مدیریت استعدادیابی دارد و استعدادداری، کمترین بار عاملی را دارد.

استعدادیابی ورزشی کشتی، در مرحلۀ اول به کشف و شناسایی استعدادها )استعدادیابی( پرداخته شده 

( همخوانی دارد. نتایج 5199و گودرزوند چگینی )( 5195پژوهش صالحی صدقیانی ) -است که با نتایج

 ۀکشف و به فعلیت رساندن توانایی بالقوطریق  از استعدادیابی در ورزشپژوهش این محققان نشان داد که 

 .و قهرمانی دارد یاموفقیت ورزش حرفه در یمهم اریآنها در مسیر صحیح نقش بس تیفرد و هدا

عبارت بودند از: حمایت مدیران مراکز  مؤلفهدر این  براساس آزمون فریدمن سه اولویت اول 

ه در کگونههمانی علمی )راهبردی و عملیاتی(. زیربرنامهاستعدادیابی، حمایت مدیران ارشد فدراسیون و 

(، مک 5191میرکلایی و همکاران ) زادهقاسم(، 5198و همکاران )روود (، 5194) 5نتایج پژوهش کولینگز

 گفت توانیمی کشتی قزاقستان عنوان شده است، هارشتهۀ عملکردی برنام( و 5199)1دونل و همکاران

ی علمی نقش مهمی در استعدادیابی ورزشی زیربرنامهحمایت مدیران ارشد از برنامۀ استعدادیابی و داشتن 

ورزشی  ی سنی پایه و نوجوانان دارد. در مرحلۀ دوم مدل مفهومی مدیریت استعدادیابیهاردهدر  ژهیوبه

کشتی، به حفظ و نگهداری استعدادها )استعدادداری( پرداخته شده است، که مراحل مدل استعدادیابی 

. براساس آزمون فریدمن سه اولویت اول در این استگونه  نیبد( نیز 5195)  و همکاران 4راپر، کارلوس

زیابی ی مالی، ارهاپاداشوجود عبارت بودند از: تخصیص منابع مالی به مقولۀ مدیریت استعدادیابی،  مؤلفه

و همکاران که در نتایج مطالعات اسدی گونههمان ی ورزشکاران مستعد.هاتیقابلی و هدفمند ادوره

با استفاده از تخصیص منابع مالی به مقولۀ مدیریت استعدادیابی و  توانیمنیز اشاره شده است،  (9116)
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استعدادها کمک کرد. در مرحلۀ سوم مدل مفهومی مدیریت ی مالی به حفظ و نگهداری هاپاداشوجود 

استعدادیابی ورزشی کشتی به توسعه و پرورش استعدادها )استعدادپروری( پرداخته شده است که تا 

( 9114( و نظری و همکاران )5195(، کارلوس و همکاران ) 5194حدودی با نتایج پژوهش کولینگز )

این محققان نشان داد که برای موفقیت ورزشکاران، بعد از شناسایی  یهاافته(. ی99،95،1همخوانی دارد )

ی نیروی متخصص در امور مربیگری ریکارگبهپرداخت. با  آنهاو جذب استعدادها باید به توسعه و پرورش 

به توسعه و پرورش  توانیمی ورزشی هارشتهی تخصصی در هامیتو کادر فنی و همچنین استفاده از 

عبارت بودند از: تشکیل  مؤلفهکرد. براساس آزمون فریدمن سه اولویت اول در این  استعدادها کمک

ی تخصصی، استفاده از نیروی انسانی متخصص در امور مربیگری و کادر فنی، برقراری مکانیسم هامیت

ی باشگاهی. در مرحلۀ چهارم مدیریت هامیتو مدون سیستم ارتباطی ورزشکاران مستعد با  شدهفیتعر

عدادیابی ورزشی به پیامدهای مدیریت استعدادیابی پرداخته شده است. براساس آزمون فریدمن سه است

عبارت بودند از: شناخت افراد از نقطه ضعف خودشان، ارتقای عملکرد افراد و  مؤلفهاولویت اول در این 

( 5195ران )( و کارلوس و همکا5194شناسایی صحیح افراد که تا حدودی با نتایج پژوهش کولینگز )

ی از امجموعهی ورزشی هارشتهی این محققان نشان داد مدیریت استعدادیابی در هاافتههمخوانی دارد. ی

 و عملکرد دشویمهای خودشان پیامدها را در پی دارد. مدیریت استعدادیابی سبب شناخت افراد از ضعف

ی دیگر در این پژوهش که از نظر بار منفی هامؤلفه. از بخشدیمی ورزشی بهبود هارشتهافراد را در 

مزاحم است. منظور از  گرمداخلهبیشترین نقش را در مدیریت استعدادیابی ورزشی کشتی دارد، عوامل 

مزاحم، مجموعه عواملی است که اثر نامطلوب و منفی بر مدیریت استعدادیابی از خود  گرمداخلهعوامل 

داشت و توسعه و پرورش مانع از شناسایی و جذب، حفظ و نگه. در واقع این عوامل گذارندیمبرجای 

منفی نتیجۀ منفی بر مدیریت استعدادیابی داشته  گرمداخلهعوامل  عنوانبه تواندیمشود و استعدادها می

 گرمداخلهی ورزشی شود. براساس آزمون فریدمن عوامل هارشتهباشد و مانع پرورش و رشد استعدادها در 

. در واقع منفی بودن بار عاملی عوامل انددادهمنفی بیشتر بار عاملی را به خود اختصاص  مزاحم از نظر

ۀ تأثیر منفی آن در مدیریت استعدادیابی است. سه اولویت اول که در عوامل دهندنشانمزاحم  گرمداخله

ه حوصلبیتعداد، اسهای دارای اقتصادی معیشتی خانواده ضعفاز:  اندعبارتمزاحم نقش دارند  گرمداخله
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ان ی در انتصاب مدیرسالارستهیشا، عدم های زودبازدهآنان بر طرح ۀبودن برخی مدیران ورزش کشور و تکی

 ( همخوانی دارد.5198و همکاران )  9که با نتایج پژوهش باربو

(، 5199(، رضایی و همکاران )5195ی تحقیقات اردکانی و همکاران )هاافتهنتایج این پژوهش با ی

ی هاپژوهش( همخوانی دارد. این محققان در 5196( و رحیمی و همکاران )5196راهانی و همکاران )ف

اد از استعدهای دارای اقتصادی معیشتی خانواده ضعفخود در این زمینه به این نتیجه دست یافتند که 

جمله تهدیدهای استعدادیابی در ورزش قهرمانی کشور است که مانع از امر استعدادیابی ورزشی در کشور 

 (.91-55) شودیم

گفت مدیران و مسئولان کشتی کشور باید به مقولۀ استعدادیابی  توانیمبا توجه به نتایج تحقیق 

بر ستعدادیابی پایه برای کشتی توجه کنند. علاوهو ا هاورزشی عمومی برای هدایت به غربالگرمنظور به

ی هایژگیوحرکتی، -ی مهارتیهانهیزماین لازم است فدراسیون کشتی، پروندۀ استعداد ورزشی در 

ی سنی مختلف از ورزشکاران داشته باشد. هاردهآنترپومتریکی، هوش هیجانی، عاطفی و جسمانی در 

مراکز فدراسیون و  رانیمددولت از  تیحمااستعدادها،  شناسایی و جذب منظوربه شودیمپیشنهاد 

 منظور حفظ ومنظور امر استعدادیابی صورت گیرد؛ همچنین بهبه آنهای لازم از هاتیحمای و ابیاستعداد

داشت استعدادها، امکانات و منابع مالی کافی به مقولۀ مدیریت استعدادیابی اختصاص داده شود؛ نگه

ی، فیزیولوژی در کنار ورزشکاران قرار شناسروانی تخصصی هامیتعۀ استعدادها منظور پرورش و توسبه

ی جذب و هانهیزمیی که هاباشگاههای کشتی از فدراسیون و هیأت دشویمگیرد. همچنین پیشنهاد 

 عمل آورند.، حمایت مالی و تجهیزاتی بهنندکیمی کشتی را فراهم استعدادهاپرورش 
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Abstract 
The purpose of this study was to design a national model of sports talent 
management with priority of medal-winning fields (Case study of wrestling). 
This research is applied descriptive-survey. The statistical population included 
the experts in the field of wrestling and 199 people were purposefully selected 
as sample. Data gathering tool was a structured questionnaire with five 
dimensions and 55 questions. Two indexes of content validity were used to 
evaluate the validity of the questionnaire. To determine the relative coefficient 
of content validity, the opinions of nine wrestling experts were examined. The 
reliability was obtained through Cronbach's alpha. Structural equation 
modeling using SPSS software version 25 and R software version 3.6.1 
(Semplot, lavaan) was used to check the fit of the conceptual model of sports 
talent management. The results of confirmatory factor analysis showed that 
the conceptual model developed for exploring the dimensions and components 
of wrestling sport talent management was fit and each of the components of 
these dimensions had a significant factor load. The three components that 
played the most roles in the talent management process were talent 
identification, talent development, and talent retention. The interfering factors 
had the most negative factor load in talent management. 
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