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Introduction: The purpose of this study was to design a talent management model 
for Iranian karate with a combined design approach.  

Methods: The research method was a two-stage exploratory combination of 
instrument making. Qualitative research method, qualitative case study and 
potential participants included 12 karate experts and university professors and 
professors proficient in talent identification by snowball sampling method. The 
statistical population of this research included all athletes, provincial board 
managers, federation managers, talent scouts, referees and karate coaches, whose 
total number reached 500 people. The statistical sample was 217 people according 
to Morgan table and available random sampling was considered.  

Results: The results showed that the corresponding T value of each factor has a 
significant effect and the whole framework of the talent management model in 
Iranian karate was approved. Also, retention factors with an effect of 0.86 is the 
most important factor in the framework of the talent management model in Iranian 
karate.  
Conclusion: Therefore, due to the need to find talent in sports, especially karate, 
karate federation officials and policy makers are advised to pay attention to each of 
the identified factors in finding talent in karate. 
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Extended Abstract 
 

Introduction  
Talent is a valuable and rare resource in society, and a large 
amount of valuable human talent is probably wasted in every 
generation. This waste, in principle, arises from the lack of 
understanding and awareness about the nature of talent and the 
inability of people to motivate themselves to develop their 
talents and the absence of talent management programs. 
Talents do not exist in a vacuum but in reality, i.e., talents are 
related to a hypothetical context and are called talents only 
when they are valued and accepted by the subcultures and 
wider society in which they exist. Among the fields in which 
the talent search and talent management process is important 
are the sports scene and sports competitions. Talent 
identification in sports is the process of identifying 
participants who have the potential to excel in a sport. In 
recent years talent programs have become increasingly 
popular and are seen as an extremely difficult way to 
maximize an athlete's potential for success. 
 

Methods  
Considering that the aim of the current research was to design 
a model of talent management for the sport of karate in Iran, 
its design is a combination of designs, and its method, 
considering that there was no model before and the researcher 
tried to discover this model, is a sequential exploratory 
combination model (qualitative-quantitative). And because it 
sought to build a tool to measure the framework of the talent 
management model in the sport of karate in Iran based on the 
data of the qualitative part, it is of the sequential exploratory 
type - tool making. Therefore, first the methodology and 
analysis of the qualitative part and then the methodology and 
analysis of the quantitative part of the research will be 
presented separately, and in the conclusion part, the results 
obtained in both parts will be integrated and presented 
together. The qualitative case study and potential participants 
included 12 experts. Karate sports and university professors 
were proficient in finding talent with the snowball sampling 
method. The statistical population of this research included all 
athletes, managers of the provincial board, managers of 
federations, talent scouts, referees and karate coaches, whose 
total number reached 500 people. According to Morgan's 
table, the statistical sample was considered to be 217 people 
and available  random sampling was considered. Descriptive 
statistics and structural equation model were used to analyze 
the data to check the fit of the research model. 

 
Results  
The results of the research showed that the corresponding T 
value of each factor has a significant effect and the whole 
framework of the talent management model in the sport of 
karate in Iran was confirmed. Also, maintenance factors with 
an effect of 0.86 are the most important factors in the 
framework of the talent management model in the sport of 
karate in Iran; Therefore, according to the necessity of finding 
talent in sports and especially in karate, it is recommended to 

managers and those involved in karate to pay attention to each 
of the identified factors regarding talent in karate. 
 
Conclusion   
The purpose of the research was to design a model of talent 
management in the sport of karate in Iran with the approach of 
combined plans. The results of the research showed that 
recruiting, selecting, applying, maintaining and developing 
talent is one of the dimensions of the talent management 
model in the sport of karate in Iran. In this regard and based on 
the results obtained, the first dimension of the talent 
management process in karate sports field is the process of 
attracting talent. Based on the obtained results, among the 
dimensions of the talent management process in karate sports 
field is the talent development process. Based on the results of 
the research, material support for talented athletes during the 
growth and development stage, strengthening and developing 
the motivation of athletes to progress, develope and improv 
the quality of talented athletes (new competitive experiences, 
analysis and evaluation of athlete performance, effective goal 
setting...), create an environment and  favorite conditions. It is 
suitable for the long-term training of talented athletes, 
psychological, family counseling, professional and cultural 
ethics, ..., improving the level of knowledge of coaches 
according to the performance levels of athletes, etc. However, 
the process of finding talent is a long-term and extensive 
process that requires a strategic and efficient program that 
requires both human resources and appropriate facilities as 
well as funding for its various departments. Creating a 
favorable environment for the cultivation and flourishing of 
talent, provide the basis for further growth of this sport in the 
country. 
 
Ethical Considerations  
Compliance with Research Ethical Guidelines 
This article has been done considering all ethical principles. 
Funding: This article is taken from the doctoral dissertation of the 
first person. 
Authors’ Contributions: All authors have participated in designing, 
implementing and writing all parts of the present study . 
Conflicts of interest: The authors declared no conflict of interset  
Acknowledgement: This article is extracted from the doctoral 
dissertation with the guidance and advice of the author's professors. 
We would like to thank everyone who helped us with this study. 

 



 

 

 هاي ترکیبیبا رویکرد طرح رانیاستعداد در ورزش کاراته ا تیریمدل مد یطراح
 

  3 رضا صابونچی ، 2عزت اله شاه منصوري ، 1 آزاده عقیلی

 
  Azadeh_AGhili@yahoo.com رایانامه: .رانی، بروجرد، ا، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسالمییگروه علوم ورزش. 1
  Et.shahmansoori@gmail.com رایانامه:. رانی، اراك، ایواحد اراك، دانشگاه آزاد اسالم ،یوه علوم ورزشگرل، ؤونویسنده مس. 2
 sabonchi_r@yahoo.com رایانامه: .رانی، بروجرد، ایواحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسالم ،یگروه علوم ورزش .3
 

 چکیده اطالعات مقاله
 مقاله پژوهشی نوع مقاله:

 
 

 16/5/1400 :افتیدر خیتار
 12/8/1400تاریخ بازنگري:

 16/8/1400: رشیپذ خیتار
 11/10/1401: انتشار خیتار

 
 
 

  ها:واژهکلید
 استعداد،  

 حفظ استعداد،
 توسعه،   

 جذب،
 تیریمد 
 
 

 هاي ترکیبی بود.با رویکرد طرح رانیاستعداد در ورزش کاراته اتیریمدل مد یطراحژوهش هدف این پ :مقدمه
طالعه اي از نوع ابزارسازي بود. روش پژوهش کیفی، مروش پژوهش ترکیبی اکتشافی دومرحلهروش پژوهش: 

ط اساتید دانشگاهی مسلاسان و خبرگان ورزش کاراته و از کارشن نفر 12کنندگان بالقوه شامل موردي کیفی و مشارکت
هیئت  رانیورزشکاران، مده شامل کلی پژوهش این گیري گلوله برفی بودند. جامعه آماريبه استعدادیابی با روش نمونه

. نمونه باشدمی رنف 500 اهداد آنورزش کاراته بود که تع انیداوران و مرب ها،ابیاستعداد ها،ونیفدراس رانیمد ،یاستان
ه فتگر نظر صورت تصادفی در دسترس درگیري بهنفر در نظر گرفته شد و نمونه 217جدول مورگان  با توجه به يآمار
ستفاده ها از آمار توصیفی و مدل معادالت ساختاري براي بررسی برازش مدل پژوهش اوتحلیل دادهبراي تجزیه. شد

 گردید.
 تیریمدتمامی چارچوب مدل  ویر معناداري را دارد مربوطه هر عامل تأث Tمقدار نتایج پژوهش نشان داد که یافته ها: 

ترین عامل در مهم 86/0 مورد تأیید قرار گرفت. همچنین عوامل نگهداشت با تأثیر رانیاستعداد در ورزش کاراته ا
 باشد.می رانیاستعداد در ورزش کاراته ا تیریمدچارچوب مدل 

خصـوص ورزش کاراتـه، بـه مـدیران و     ر ورزش و بـه ضـرورت اسـتعدادیابی د  بنـابراین بـا توجـه بـه    نتیجه گیـري:  
شـده در خصـوص اسـتعدادیابی در    ز فاکتورهاي شناسـایی شود که به هر یک ااندرکاران ورزش کاراته، توصیه میدست

 ورزش کاراته توجه نمایند.
 
 

یه نشر. ان با رویکرد طرح هاي ترکیبیعداد در ورزش کاراته ایرطراحی مدیریت مدل است). 1401( صابونچی، رضاو منصوري، عزت اله؛  عقیلی، آزاده؛ شاه: استناد
 .222-203 ،14) 4( ،مدیریت ورزشی
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  مقدمه
شود. این هدر در هر نسلی تلف می استعداد منبعی ارزشمند و نادر در جامعه است و مقدار زیادي از استعدادهاي انسانی ارزشمند احتماالً

و عدم  فقدان درك و آگاهی در مورد ماهیت استعداد و ناتوانی افراد در انگیزه دادن به خود براي رشد استعدادهایشان رفتگی، در اصل، از
اي فرضی استعدادها با زمینه،  بلکه در واقعیت وجود دارند، یعنیألآید. استعدادها نه در خبه وجود می هاي مدیریت استعدادوجود برنامه

تري که در آن وجود دارند، ارزشمند و ها و جامعه گستردهفرهنگیابند که از سوي خردهمانی عنوان استعداد میمرتبط هستند و فقط درز
هایی که فرایند استعدادیابی و مدیریت استعداد در آن مهم و حائز اهمیت ). ازجمله زمینه2006و همکاران،  1ترانکل( باشندشده پذیرفته

کنندگانی فرایند شناسایی شرکت ورزش شناسایی استعدادها در  ).2019و همکاران،  2آرید( استزشی هاي وراست، صحنه ورزش و رقابت
 .)2019و همکاران،  3داتسون( رادارنداست که پتانسیل برتري در یک ورزش 

شوار براي به حداکثر عنوان راهی بسیار دمحبوبیت باالیی برخوردار شده است و به از استعدادیابی هايهاي اخیر برنامهدر سال   
)، در پژوهشی 2019همکاران (و  5بیکر ).2019و همکاران،  4رومرز( شودرساندن پتانسیل ورزشکاران براي دستیابی به موفقیت تلقی می

 کی اند. این پژوهشگر، به بررسی و پیشنهاد مفهوم جدیدي از استعدادیابی در ورزش پرداختهسازي استعداد در ورزشمفهومبا عنوان 
موجود در بدو تولد)، چندبعدي (متشکل از  یکیولوژی(منشأ عناصر ب ی: ذاتدهندیم شنهادیچندوجهی از استعداد را پ يسازمفهوم

 بیترککه باهم  یعوامل نیوانفعاالت در بظهور (شامل فعل ،)یو روان ی، جسمیاز مقوالت گسترده شناخت یعیوس فیهایی از طظرفیت
 یو اجتماع ی(عوامل فرهنگ یستی) و همزیژن تصادف انیو ب طیتعامل با مح لیل تحول در طول زمان توسعه به دل(در حا ایپو ،شوند)می
 له اولشده است؛ مرحه تشکیلمرحل دو از ورزشی استعدادیابی .)2019(بیکر و همکاران، کنند)می نییاستعداد فرد را تع ییارزش نهاکه 

هاي فیزیکی، باشد که در آن به غربال کردن کودکان و نوجوانان با استفاده از آزمونزشی میور استعدادهاي شناسایی و دربرگیرنده کشف
ز شامل نی دوم لهشود و مرحمنظور شناسایی افرادي که مستعد موفقیت در یک ورزش خاص هستند مبادرت میفیزیولوژیکی و مهارتی به

هاي موردنیاز براي رسیدن به ها و تمرینورزشکار و کیفیت و کمیت آموزش هاي اکتسابیپرورش استعداد است که بیشتر بر روي مهارت
هاي در رشته هاي زیادي در زمینه فرایندهاي استعدادیابیپژوهش). 2011و همکاران،  6هنریکسن(ي عملکرد تأکید دارد السطوح با

 ). 2021و همکاران،  7آفریناست (مختلف ورزشی صورت گرفته 

باشد، یعنی مدیریت مغفول مانده این موضوع است که فرایند استعدادیابی، خود بخشی از مدیریت استعداد میحال آنچه بااین   
تر در طور واضحاي درزمینه کشف، توسعه و به ثمر رساندن استعداد است و استعدادیابی بخشی از این فرایند و بهاستعداد مفهوم گسترده

کارگیري و توسعۀ مند جذب، بهمدیریت استعداد فرایند نظام) 2013( 8کارتنی و ورمن به عقیدة مک هاي اولیه این فرایند قرار دارد.بخش
کردن  ی و حفظهدفرایند مدیریت استعدادها را با شناسایی، جذب، توسعه، پاداش )2009( 9حیکالینگز و مال .استو استعداد  افراد باارزش

را  هاي استعدادیابی و توسعهبرنامهبودن موفقیت و توسعۀ  تواند پایدارند که این موضوع میدانهاي متمایز مرتبط میداراي ویژگی افراد
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طور است که مدیریت استعداد روندي پویا و مداوم است که به یکی دیگر از تعاریف روشن براي مدیریت استعداد این .پشتیبانی کند
 آوردکرد سازمانی بهینه فراهم میهاي حیاتی آینده و تداوم موفقیت و عملمند شناسایی، ارزیابی و توسعۀ استعداد را براي نقشنظام

اي مدیریت استعداد مجموعه: 1 :سه اصل کلیدي در تعریف مدیریت استعداد را معرفی کردند )2006( 2لوییس و هکمن ).1،2014هدیک(
از این منظر، مدیریت استعداد با  .شودنظر گرفته می ها، عملکردها و فرایندهاي معمول فردي در مدیریت منابع انسانی دراز فعالیت

طور دقیق طورکلی، این مفهوم بهبه .شودعنوان منطقۀ خاصی در مدیریت منابع انسانی دیده میمدیریت منابع انسانی مترادف است یا به
هاي معمول مدیریت منابع ها و فعالیتهرو، مدیریت استعداد بیشتر به شیودیریت منابع انسانی مرتبط است و ازاینم به تعریف سنتی

گیرد. عاتی استعدادها صورت میالهاي اطاي از فرایندهاست که باهدف ایجاد پایگاهمدیریت استعداد مجموعه- 2انسانی مرتبط است، 
و  االبا عملکرد ب افرادبر  مدیریت استعداد همزمان هم- 3این دیدگاه مفهوم استخر استعداد و بر توسعۀ استعدادهاي بالقوه تأکید دارد و 

هاي مرتبط به استعدادیابی در ورزش، از دیدگاه حال تاکنون در پژوهش. بااینظرفیت زیاد تمرکز دارد و هم بر استعدادهاي عمومی
 شده است.ها پرداختههاي افراد بااستعداد در ورزشنگر به مدیریت استعداد نگریسته نشده و فقط به راهکارهاي شناسایی قابلیتکل

هاي متنوعی در زمینه شناسایی افراد هاي پرطرفدار و باسابقه در کشور ما ورزش کاراته است که پژوهشاز سویی ازجمله ورزش    
هاي رزمی ورزش ترینیو عموم ینترعنوان یکی از محبوبکاراته در جهان به). 2021و همکاران،  3آفریان(است بااستعداد صورت گرفته 

حضور ( یکهاي آسیایی و المپدر مسابقات بسیار مهمی نظیر بازي يآوراین رشته به لحاظ مدال ). 4،2020(دي کوئله است شدشناخته
 تمرینات و ابقاتن مساست. همچنی برخوردار ایران وررسمی کش يهار ارزیابی سازماند چشمگیر يآورمدال سهم از آن تأیید شده است)

سو رفتن و آن سوین، اعقب به رو ،جلوروبه برخوردي حرکات املگیرد. کمیته شانجام می (مبارزه) کمیته و (فرم) کاتا صورت دو به کاراته
هاي کمبود یا نبود برنامه وجودینباا .کوتاه حمله یا دفاع هستند هايیکاین حرکات همراه با تکن يو حرکات بسیار فعال است که همه

شود. شناخته می نیاز وک ی عنوانبه رشته این در مستعد ورزشکاران پرورش و تعدادهااس مدیریت رد یافتهمدون و الگوهاي موفق سازمان
هاي کمتري در پژوهشرزمی کاراته  يرشته یژهوهاي ورزشی بهبراي رشته ياتوسعههاي برنامه و استعداد موضوع مدیریت فانهمتأس

 پژوهشاتی از یاريبس. ورزشی تأثیر منفی داشته باشد يعه و پیشبرد این رشتهکه این موضوع ممکن است در ترویج، توس انجام شده است
عنوان یکی از ه ورزشی کاراته صورت گرفته، متغیرهاي آنتروپومتریکی و بیومکانیکی را بهرشت درخصوصاً  و استعدادیابی حوزه در که

و کسب  استعدادهاعنوان یک نقشه راه براي توسعه ستعداد بهو راهبرد مدیریت ا تاس گرفته نظر در کارانعوامل مؤثر بر موفقیت ورزش
 تیریمدل مد یطراحالمللی تاکنون مورد واکاوي قرار نگرفته است. در این راستا این پژوهش در نظر دارد تا به ینبجایگاه ارزشمند 

 مانی در کشورمان حائز اهمیت و شایان توجه باشد.تواند به توسعه این ورزش در بعد قهربپردازد. نتایج می رانیاستعداد در ورزش کاراته ا

 

 روش پژوهش

 و است ترکیبی هايطرح از آن طرح است، رانیاستعداد در ورزش کاراته ا تیریمدمدل  یطراح حاضر پژوهش هدف اینکه توجه با\
اکتشافی  ترکیبی هايمدل از ت،اس بوده الگو این کشف درصدد پژوهشگر و نداشته وجود قبل الگویی از اینکه به توجه با آن، روش

                                                 
1 . Heidke 
2 . Lewis & Heckman 
3.  Afrian 
4.  De Quel 
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استعداد  تیریمدچارچوب مدل  سنجش براي )2009، 1کولینس و همکاران( ابزاري ساخت پی در چون و است کمی) – کیفی (متوالی

 و شناسیروش ابتدا روابزارسازي است. ازاین -متوالی اکتشافی نوع از است، کیفی بخش هاياساس داده بر رانیدر ورزش کاراته ا

 نتایج گیري،نتیجه بخش در و شودمی ارائه تفکیک به پژوهش بخش کمی تحلیل و شناسیروش سپس و کیفی بخش تحلیل
 .شد خواهد ارائه و ادغام بخش باهم دو هر در آمدهدستبه

 

  ابزارسازي نوع از متوالی اکتشافی ترکیبی تحقیق فرآیند. 1شکل 
 

 شناسی بخش کیفیالف) روش
 دیو اسات هااستانادارات ورزش و جوانان  رانیمد، پژوهش کنندگانمشارکت و است موردي مطالعه کیفی بخش در پژوهش روش 

 از جامعه آماري در بخش کیفی نفر 12نظري،  اشباع تکنیک و برفیگلوله گیريروش نمونه از گیريبهره هستند. با یورزش تیریمد
 است. ابزار آمدهعملبه مصاحبه هاآن با و اندشدهانتخاب رانیرزش کاراته ااستعداد در و تیریمدچارچوب مدل  براي شناسایی

استعداد در ورزش  تیریمدچارچوب مدل  تدوین و ارائه و رانیاستعداد در ورزش کاراته ا تیریمدمدل  عوامل شناسایی براي مورداستفاده
به منظور تأیید روایی و دقت پژوهش، معتبر بودن،  است بوده اسناد عهمطال و کانونی هايگروه ساختارمند، با نیمه مصاحبه ،رانیکاراته ا
ها کنندگان ارائه شد و آنهاي این مطالعه به شرکتها بررسی شد. براي تضمین معتبر بودن، یافتهپذیري و قابلیت تأیید دادهاطمینان

کردند(بازگشت به منظور تعیین اعتبار)، همچنین تعمق مشارکتی ها با تجربیات خود به محققان ابراز نظرات خود را درباره هماهنگی یافته
هاي پدیدار شده توسط گروه پژوهش در مراحل مختلف مطالعه انجام شد. پژوهشگران با حفظ مستندات در تمام مراحل پیرامون مضمون

ها و همچنین ، تماس درازمدت با دادهپژوهش قابلیت تأیید این پژوهش را تضمین کردند. عالقمندي پژوهشگران به پدیده تحت مطالعه
 تحلیل روش با اطالعات وتحلیل. تجزیهي قابلیت تأیید بودندکنندهتالش براي کسب نظرات دیگران در این زمینه از دیگر عوامل تضمین

 تناسب میزان (بررسیها داده همسوسازي روش از آمدهدستبه هايداده براي اعتباریابی گرفت. انجام مضامین شبکۀ تشکیل و مضمون
 هاي. پژوهش2، رانیاستعداد در ورزش کاراته ا تیریمدچارچوب مدل  به مربوط بنایی زیر اصول و نظري مبانی .1از  مستخرج اطالعات

                                                 
1 . Collings 
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 دیگرعبارتبه و کانونی افراد با مصاحبه از مستخرج مضامین .3و  رانیاستعداد در ورزش کاراته ا تیریمدمدل در  شدهانجام
 .شده استاستفادهکلیدي)  دهندگانیآگاه

 همکاري جلب از پس بخش این در گرفت که صورت اقداماتی کانونی، افراد با مصاحبه دادن انجام براي موردنیاز مجوز اخذ براي
 شدهآوريگرد الزم اطالعات و مراجعه مقرر زمان در الزم، اطالعات دادن آنان براي اعتماد جلب و مصاحبه براي کلیدي نظرانصاحب

 .گرفته است انجام مضمون تحلیل روش با شده، انجام هايمصاحبه از آمدهدستبه هايداده وتحلیلاست. تجزیه

 
 هاي بخش کیفییافته

 جلسات طی شدهبرداشته يهاادداشتی با درآمده سپس مکتوب صورتبه شدهضبط يهامصاحبه ابتدا مضمون تحلیل روش از استفاده با
 قالب در مستقل يهادهیا همه ،شدههیته يهامصاحبه هر یک از براي ابتدا متون، دقیق بامطالعه ازآنپساست.  شدهلیکمت هامصاحبه
 در صورت و شدهانجام ،هامصاحبه از هرکدام براي کار این است. شدهداده اختصاص کد یک هرکدام به و شدهییشناسا پایه مضامین

 بر است. سپس شدهاستفاده هاآن نشانگر عنوانبه قبلی، کدهاي همان از قبلی، يهامصاحبه متن در مشابه مضامین با ییهابخش وجود
، جذب( دهنده سازمان مضامین شناسایی به منجر که شدهانجام يتریکل يبنددستهپژوهش،  کل در شدهییشناسا پایه مضامین اساس

 شده رانیاستعداد در ورزش کاراته ا تیریمدچارچوب مدل  عوامل و درواقع و )توسعهو  نگهداشت (حفظ استعداد)ي، رکارگیبه، نشیگز
باشد مدل می افتهیسازمانهمان مضامین  درواقع رانیاستعداد در ورزش کاراته ا تیریمدچارچوب مدل فراگیر  مضامین پایان است. در

 ).1جدول (

 رانیاستعداد در ورزش کاراته ا تیریمدمضامین مربوط به  .1جدول 
مضامین 

 اصلی
 مضامین فرعی

ب
جذ

 

 هاي کشور و اجراي طرح آمایش استعداد ورزشی جهت شناخت مناطق مستعد ورزش کاراتهبندي مناطق و استانقطب

 هاتوجه به ورزش محالت و شناسایی و جذب استعدادها از داخل محله
 جذب استعدادها در دوره پایه و مدارس ریزي منظم شناسایی وبرنامه

 تهیه آزمون اختصاصی براي شناسایی و جذب استعدادها در رشته ورزشی کاراته
 شده با شرایط یکسان براي شناسایی و جذب همه افراد مستعدریزيبرگزاري مسابقات مستمر و برنامه

 افراد در مرحله فراخوان ا استعدادیابی شناسایی و جذب هايرسانی مناسب برنامهاطالع
 هاي کاراتهها و آکادمیشده توسط مربیان باشگاهمستعد معرفیجذب افراد 

 جذب و تشویق روي آورندگان به ورزش کاراته جهت حضور قهرمانان ملی و محبوب در اردوهاي استعدادیابی
 هاي استعدادیابی ورزش کاراتهبه کانون اعتمادسازي و جلب اطمینان براي جذب و روي آوردن افراد

 هاي فراگیر و جذب و معرفی استعدادها به سطوح باالترهاي ورزشی به انجام آزمونالزام هیئت
 بارفاکتورهاي استعدادیابی ورزش کاراته هرسال یک ها وبازبینی آیتم

 هاهاي استعدادیابی و اختصاص بودجه کافی براي این طرحمصوب کردن طرح

ش
زین

گ
 

 هاي سنیی جسمانی با توجه به دورههاي آمادگپایایی آزمون روایی و توجه به
 هاي سنیشناسی با توجه به دورهیا تیپ هاي پیکر سنجی وآزمون و پایایی روایی توجه به

 هاي سنیهاي ادراکی حرکتی و مهارتی با توجه به دورهپایایی آزمون و روایی توجه به
 هاي سنیتوجه به دوره شناسی و اجتماعی باهاي روانپایایی آزمون و روایی توجه به

 ساالريداشتن چارچوب و برنامه براي انتخاب و انتصاب استعدادیابی ملی، استانی و محلی بر اساس شایسته
 توانایی ورزشی خاص)( هاي تخصصی کاراتهتوانایی تفکیک کودکان و نوجوانان مناسب براي فعالیت

 ودکان مستعد به ملحق شدن به تمریناتو فراگیر در مدارس و تشویق ک هاي عمدهغربالگري
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 استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات در فرایند استعدادیابی

به
ي

یر
رگ

کا
 

 از فرایند استعدادیابی فدراسیون ارشد مدیران حمایت
 بدنی و علم تمرینآموزش استعدادها توسط متخصصین آکادمیک تربیت

 شود.مانان داده میهایی که به قهربه انجام رساندن وعده
 آگاه نمودن خانواده از مستعد بودن فرزندشان در ورزش کاراته

 دادن فرصت به ورزشکار براي شناخت و تحکیم هرچه بیشتر استعدادهاي خود تشکیل اردوهاي مداوم در طول سال و

 محلی)استانی و  سطوح استعداد ملی،( بندي استعدادهابندي و درجهکارگیري نظام سطحبه
 غربالگري پیوسته در تمام مراحل و سطوح استعدادیابی با کاهش یا ارتقاي درجه استعداد

 طراحی مسیر پیشرفت ویژه نیروهاي مستعد
 برگزاري مسابقات داخلی تحت نظارت کمیته استعدادیابی

 شناس در کنار استعدادهاساز، تغذیه و رواناستفاده از مربیان تخصصی بدن
 ها با فرایند مدیریت استعدادیابیارتباطی باشگاه اري مکانیسم مناسببرقر

ظ
حف

 

 تشکیل اردوهاي منظم براي بازیکنان مستعد
 تعهد عوامل استعدادیابی به اجراي دقیق و منظم برنامه استعدادیابی

 حمایت مدیران ارشد فدراسیون از فرایند استعدادیابی
 فرایند استعدادیابی ی ازحمایت مدیران مراکز استعدادیاب

 استفاده از مشاوران متخصص در برقراري ارتباط مؤثر با ورزشکاران مستعد
 )اخالقی روانی، مهارتی، جسمانی،( مستعد ورزشکاران هايقابلیت هدفمند و ايدوره ارزیابی

 هاي روانی و مهارتی افرادهاي تشویقی و انگیزشی با توجه به ظرفیتداشتن برنامه
 استفاده از نیروي انسانی متخصص در امور مربیگري و کادر فنی

 گیري براي ورزشکارتمرینی و تصمیم خانوادگی، هاي حمایتی مشاوره تحصیلی،ایجاد شبکه
 وقت مربیان استعدادیابی و حمایت مادي و معنوي از آنانوقت و پارهاستخدام تمام

 افراد، متقابل درك انگیزشی، محیط ایجاد روانی، هايمشاوره طریق، از( تعدمس ورزشکاران روانی هايظرفیت توسعه
 )ايحرفه اخالق

 ايآموزش سبک زندگی حرفه
 ایجاد تسهیالت شغلی، آموزشی

 داري استعداد فرآیند در مجریان و مدیران توسط استعدادیابی برنامه اجراي به تعهد
 پرورش و رشد مرحله لطو در مستعد ورزشکاران از مادي حمایت

سعه
تو

 

 ویژه انگیزه قهرمان شدن آنانتقویت و توسعه انگیزه پیشرفت ورزشکاران کاراته کا به
 ...)مؤثر گذاريهدف ورزشکار، عملکرد ارزیابی و تحلیل جدید، رقابتی هايتجربه( مستعد ورزشکار کیفی ارتقاء و توسعه

 ندمدت ورزشکار مستعدایجاد محیط و شرایط مناسب جهت پرورش بل
 ورزشکار روانی، -روحی و جسمانی وضعیت خصوص در سازنده تعامل و ارتباط برقراري

 ... فرهنگی، و ايحرفه اخالق خانوادگی، روانی، هايمشاوره
 ورزشکار براي) بیرونی و درونی( انگیزشی محیط توسعه و ایجاد

 المللیاجراي مسابقات ملی و بین
 مکانیسم اصولی براي معرفی افراد با عملکرد عالی به اردوهاي تیم ملیبرقراري 

 هاي آموزشی براي مربیان با استفاده از مدرسان فدراسیون جهانی کاراتهبرگزاري کارگاه
 جهانی عملکردهاي باالي سطوح به توجه با تمرینات مناسب دهیسازمان

 پروري حوزه استعدادیابی و استعداد وپرورش نیروي انسانی ماهر درتوجه به آموزش
 پروري با استانداردهاي جهانی تجهیز مراکز استعدادیابی و استعداد

 هاي باشگاهیشده و مدون سیستم ارتباطی ورزشکاران مستعد با تیمبرقراري مکانیسم تعریف
 ارتقاء سطح دانش مربیان با توجه به سطوح عملکرد ورزشکاران

 
استعداد  تیریمد در حوزه شدهارائه نظري مبانی نخست گام در ،رانیاستعداد در ورزش کاراته ا تیریمدمدل  تدوین و ارائه منظوربه

 در شدهانجام هايپژوهش سپس .گردید گردآوري موردنظر، چارچوب تدوین براي الزم اطالعات و شد بررسی رانیدر ورزش کاراته ا
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مدل  تدوین از پس .شد انجام اي کلیدي مصاحبه آگاهی دهندگان با نهایت در و رانیراته ااستعداد در ورزش کا تیریمد طراحی حوزه

 یک قالب در شدهتدوین چارچوب کمی، مرحله در شدهتدوین چارچوب کیفی اعتباریابی منظوربه رانیاستعداد در ورزش کاراته ا تیریمد
ارزشی لیکرت تنظیم  5نامه بر اساس مقیاس تشکیل گردید. پرسش، مقیاس اصلی 5گویه و  60شد. این مقیاس شامل  طراحی مقیاس

 باشد.طیف (خیلی کم، کم، متوسط، زیاد، خیلی زیاد) می 5گردیده و شامل 

 شناسی بخش کمی پژوهشروشب. 
این  انجام از هدفصورت میدانی است. توصیفی، از نوع همبستگی استفاده شده است. روش اجرا به پژوهش روش از کمی بخش در

شامل پژوهش  این آماريجامعه . است کیفی تدوین شده مرحله است که در رانیاستعداد در ورزش کاراته ا تیریمدمدل  آزمون مرحله،
ورزش کاراته بود که تعداد  انیداوران و مرب ها،ابیاستعداد ها،ونیفدراس رانیمد ،یهیئت استان رانیورزشکاران، مدکلیه 

صورت تصادفی گیري بهنفر در نظر گرفته شد و نمونه 217با توجه به جدول مورگان  ينمونه آمار. باشدمی نفر 500 هاآن
براي بررسی روایی صوري ازنظر  .عودت داده شد حیصورت صحپرسشنامه به 203ه شد و نهایتاً تعداد گرفت نظر در دسترس در

 )CVR= 81/0( نامه از مدل الوشه استفاده شدهاي پرسشیی سؤالتن از اساتید مدیریت ورزشی بهره گرفته شد و براي روایی محتوا 8
شده است. برقراري روایی همگرا و مطلوب مدل حاکی از اعتبار ) ارائه2(روایی همگرا در جدول و روایی محتوایی تایید شد. همچنین 

 Amos 20افزار معادالت ساختاري با استفاده از نرم تحلیل نتایج این مطالعه به روش گیري در جامعه موردمطالعه دارد.مناسب ابزار اندازه
 شده است.انجام SPSS20و 

؛ میانگین 7/0باالي  هاي آن، از پایایی ترکیبی و آلفاي کرونباخها و گویهمشخص است همه متغیر 2طور که در جدول شماره همان
وایی همگراي پژوهش حاضر را تایید نمود. پایایی ترکیبی و توان پایایی و راند. میرا کسب نموده 5/0شده باالي واریانس استخراج

صورت مدل سلسله مراتبی با توجه به اینکه به رانیاستعداد در ورزش کاراته ا تیریمدچارچوب مدل الگو شده میانگین واریانس استخراج
 صورت دستی محاسبه گردیده است.آورده شده است به

 . پایایی و روایی همگرایی2جدول 
 پژوهشمتغیرهاي  شدهمیانگین واریانس استخراج پایایی ترکیبی اي کرونباخالف

 جذب 81/0 79/0 76/0
 گزینش 79/0 81/0 82/0
 کارگیريبه 80/0 88/0 85/0
 نگهداشت 759/0 83/0 78/0
 توسعه 813/0 79/0 79/0
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 هاي بخش کمی پژوهشیافته

 تبیین کننده جذب استعداد هايمولفه . 3جدول

 Tآماره  هاگویه لفهمؤ
بار 

 عاملی
 معناداري

داد
ستع

ب ا
جذ

 

قطب بندي مناطق و استانهاي کشور و اجراي طرح آمایش استعداد ورزشی 
 جهت شناخت مناطق مستعد ورزش کاراته

 معنادار 46/0 58/5

 معنادار 59/0 85/7 هاتوجه به ورزش محالت و شناسایی و جذب استعدادها از داخل محله

 معنادار 66/0 01/9 ریزي منظم شناسایی وجذب استعدادها در دوره پایه و مدارس برنامه

تهیه آزمون اختصاصی براي شناسایی و جذب استعدادها در رشته ورزشی 
 کاراته

 معنادار 63/0 41/8

برگزاري مسابقات مستمر و برنامه ریزي شده با شرایط یکسان براي شناسایی 
 و جذب همه افراد مستعد

 معنادار 64/0 60/8

هاي  شناسایی و جذب  افراد در مرحله فراخوان ا اطالع رسانی مناسب برنامه
 ستعدادیابی

 معنادار 64/0 66/8

 معنادار 60/0 91/7 هاي کاراتهها و آکادمیجذب افراد مستعد معرفی شده توسط مربیان باشگاه
جهت  جذب و  حضور قهرمانان ملی و محبوب در اردوهاي استعدادیابی 
 تشویق روي آورندگان به ورزش کاراته

 معنادار 62/0 24/8

هاي اعتماد سازي و جلب اطمینان براي جذب و روي آوردن افرادبه کانون
 استعدادیابی ورزش کاراته

 معنادار 59/0 73/7

هاي ورزشی به انجام آزمونهاي فراگیر و جذب و معرفی استعدادها الزام هیات
 تربه سطوح باال

 معنادار 45/0 68/5

 معنادار 58/0 64/7 ها وفاکتورهاي استعدادیابی ورزش کاراته هرسال یکباربازبینی آیتم
 معنادار 70/0 68/9 هاهاي استعدادیابی و اختصاص بودجه کافی براي این طرحمصوب کردن طرح

داد
ستع

ش ا
زین

گ
 

هاي ا توجه به دورههاي آمادگی جسمانی بتوجه به  روایی و  پایایی آزمون
 سنی

 معنادار 66/0 79/8

هاي پیکر سنجی ویا تیپ شناسی با توجه به توجه به  روایی  و پایایی آزمون
 هاي سنیدوره

 معنادار 69/0 37/9

هاي ادراکی حرکتی و مهارتی با توجه به توجه به  روایی  و  پایایی آزمون
 هاي سنیدوره

 معنادار 72/0 87/9

هاي روان شناسی و اجتماعی با توجه به روایی  و  پایایی آزمون توجه به 
 هاي سنیدوره

 معنادار 68/0 13/9

داشتن چارچوب و برنامه براي نتخاب و انتصاب استعدادیاب ملی، استانی و 
 محلی بر اساس شایسته ساالري

 معنادار 58/0 49/7

هاي تخ:ي کاراته توانایی تفکیک کودکان و نوجوانان مناسب براي فعالیت
 (توانایی ورزشی خاص)

 معنادار 66/0 74/8

غربالگریهاي عمده  و فراگیر در مدارس و تشویق کودکان مستعد به ملحق 
 شدن به تمرینات

 معنادار 53/0 80/6

 معنادار 51/0 44/6 استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات در فرایند استعدادیابی

ي 
یر

رگ
کا

ب
داد

ستع
ا

 

 معنادار 52/0 76/6 تمرین علم و بدنی تربیت آکادمیک متخصصین توسط هااستعداد شآموز

 معنادار 49/0 21/6 .شود می داده قهرمانان به که ییهاوعده  رساندن انجام به
 معنادار 59/0 79/7 کاراته ورزش در فرزندشان بودن مستعد از خانواده نمودن آگاه

 معنادار 71/0 94/9 شناخت براي ورزشکار به فرصت ودادن لسا طول در مداوم اردوهاي تشکیل
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 خود بیشتر استعدادهاي هرچه تحکیم و
 استعداد سطوح(استعدادها  بندي درجه و بندي سطح نظام بکارگیري

 )محلی و ملی،استانی
 معنادار 62/0 31/8

 ارتقاي یا کاهش با استعدادیابی سطوح و مراحل تمام در پیوسته غربالگري
 استعداد جهدر

 معنادار 70/0 80/9

 معنادار 65/0 89/8 مستعد نیروهاي ویژه پیشرفت مسیر طراحی
 معنادار 70/0 69/9 استعدادیابی کمیته نظارت تحت داخلی مسابقات برگزاري

 معنادار 56/0 39/7 استعدادها کنار در شناس روان و تغذیه بدنساز، تخصصی مربیان از استفاده
 معنادار 68/0 33/9 یابی استعداد مدیریت فرایند با هاباشگاه ارتباطی مناسب انیسممک برقراري

 معنادار 65/0 82/8 مستعد بازیکنان براي منظم اردوهاي تشکیل

داد
ستع

ت ا
اش

هد
نگ

 

 معنادار 69/0 76/9 استعدادیابی برنامه منظم و دقیق اجراي به استعدادیاب عوامل تعهد
 معنادار 70/0 97/9 استعدادیابی فرایند از اسیونفدر ارشد مدیران حمایت
 معنادار 71/0 05/10 استعدادیابی ازفرایند استعدادیابی مراکز مدیران حمایت

 معنادار 66/0 26/9 مستعد ورزشکاران با موثر ارتباط برقراري در متخصص مشاوران از استفاده
 مهارتی، جسمانی، ( تعدمس ورزشکاران يهاقابلیت هدفمند و اي دوره ارزیابی

 )روانی،اخالقی
 معنادار 64/0 85/8

 مهارتی و روانی يهاظرفیت به توجه با انگیزشی و تشویقی يهابرنامه داشتن
 افراد

 معنادار 66/0 18/9

 معنادار 67/0 42/9 فنی کادر و مربیگري امور در متخصص انسانی نیروي از استفاده
 گیري تصمیم و تحصیلی،خانوادگی، تمرینی همشاور حمایتی يهاشبکه ایجاد

 ورزشکار براي
 معنادار 65/0 95/8

 از معنوي و مادي حمایت و استعدادیاب مربیان وقت پاره و وقت تمام استخدام
 آنان

 معنادار 65/0 08/9

 روانی، يهامشاوره طریق، از( مستعد ورزشکاران روانی يهاظرفیت توسعه
 )ايحرفه اخالق افراد، متقابل درك انگیزشی، محیط ایجاد

 معنادار 65/0 94/8

 معنادار 65/0 52/8 ايحرفه زندگی سبک آموزش
 معنادار 62/0 05/9 آموزشی شغلی، تسهیالت ایجاد

 استعداد فرآیند در مجریان و مدیران توسط استعدادیابی برنامه اجراي به تعهد
 داري

 معنادار 65/0 58/10

 معنادار 73/0 41/9 پرورش و رشد مرحله طول در مستعد شکارانورز از مادي حمایت

داد
ستع

ه ا
سع

تو
 

 قهرمان انگیزه ویژه به کا کاراته ورزشکاران پیشرفت انگیزه توسعه و تقویت
 آنان شدن

 معنادار 55/0 12/7

 و جدید،تحلیل رقابتی يهاتجربه (مستعد ورزشکار کیفی ارتقاء و توسعه
 ) ...موثر گذاري ر،هدفعملکرد ورزشکا ارزیابی

 معنادار 42/0 15/5

 معنادار 27/0 25/3 مستعد ورزشکار مدت بلند پرورش جهت مناسب شرایط و محیط ایجاد
 ، روانی -روحی و جسمانی خصوص وضعیت در سازنده تعامل و ارتباط برقراي

 ورزشکار
 معنادار 57/0 34/7

 معنادار 47/0 84/5 ... فرهنگی، و اي حرفه اخالق روانی،خانوادگی، يهامشاوره
 معنادار 42/0 14/5 ورزشکار براي )بیرونی و درونی ( انگیزشی محیط توسعه و ایجاد

 معنادار 55/0 06/7 هابهترین جایگزینی براي انتخابی مسابقات برگزاري
 تیم اردوهاي به عالی عملکرد با افراد معرفی براي اصولی مکانیسم برقراي

 ملی
 غیرمعنادار 02/0 26/0

 فدراسیون مدرسان از استفاده با مربیان براي آموزشی يهاکارگاه برگزاري
 کاراته جهانی

 معنادار 62/0 25/8

 معنادار 59/0 64/7 جهانی يهاعملکرد باالي سطوح به توجه با تمرینات مناسب سازماندهی
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 و یابیاستعداد حوزه در ماهر انسانی نیروي پرورش و آموزش به توجه
 استعدادپروري

 معنادار 41/0 10/5

 معنادار 77/0 93/10 جهانی استانداردهاي با استعدادپروري و استعدادیابی مراکز تجهیز
 با مستعد ورزشکاران ارتباطی سیستم مدون و شده تعریف مکانیسم برقراري

 باشگاهی يهاتیم
 معنادار 58/0 52/7

 معنادار 40/0 00/5 ورزشکاران عملکرد سطوح به توجه با مربیان دانش سطح ارتقاء
 تجارب کسب منظور به استعدادها براي المللی بین و ملی مسابقات اجراي

 ورزشی
 معنادار 59/0 70/7

 

) در صورتی رابطه 05/0) صورت می گیرد. درسطح خطاي (T-valueتایید یا رد معناداري بارهاي عاملی با توجه به اعداد معناداري(
ها داراي بار باشد. با توجه به نتایج حاصل از تحلیل عاملی تاییدي، همه مولفه -2یا کوچکتر از  2بزرگتر از  Tمی شود که مقدار تایید 

برنامه ریزي منظم « ،»هاهاي استعدادیابی و اختصاص بودجه کافی براي این طرحمصوب کردن طرح«هايعاملی معنادار  بوده ومولفه
برگزاري مسابقات مستمر و برنامه ریزي شده با شرایط یکسان براي شناسایی و «،»دها در دوره پایه و مدارسشناسایی وجذب استعدا
به ترتیب تبیین » هاي شناسایی و جذب  افراد در مرحله فراخوان استعدادیابیاطالع رسانی مناسب برنامه« و » جذب همه افراد مستعد

  ودند.هاي قوي تر براي بعد جذب استعداد بکننده

« هايها داراي بار عاملی معنادار بوده ومولفهي گزینش استعداد، همه مولفهبا توجه به نتایج حاصل از تحلیل عاملی تاییدي در مؤلفه
 هاي پیکرتوجه به  روایی  و پایایی  آزمون « ،»هاي سنی هاي ادراکی حرکتی و مهارتی با توجه به دورهتوجه به  روایی و پایایی آزمون

هاي هاي روان شناسی و اجتماعی با توجه به دورهتوجه به  روایی  و  پایایی آزمون «و» هاي سنیسنجی ویا تیپ شناسی با توجه به دوره
 هاي قوي تر براي بعد گزینش استعداد بودند.به ترتیب تبیین کننده» سنی 

-ها داراي بار عاملی معنادار بوده ومولفهاستعداد، همه مولفه ي بکارگیريبا توجه به نتایج حاصل از تحلیل عاملی تاییدي در مؤلفه
 ،»خود بیشتر استعدادهاي هرچه تحکیم و شناخت براي ورزشکار به فرصت ودادن سال طول در مداوم اردوهاي تشکیل «هاي

 نظارت تحت داخلی مسابقات برگزاري «،» استعداد درجه ارتقاي یا کاهش با استعدادیابی سطوح و مراحل تمام در پیوسته غربالگري«
هاي قوي به ترتیب تبیین کننده»  یابی استعداد مدیریت فرایند با هاباشگاه ارتباطی مناسب مکانیسم برقراري «و »  استعدادیابی کمیته

 تر براي بعد بکارگیري استعداد بودند.

هاي ها داراي بار عاملی معنادار بوده ومولفه، همه مولفهي نگهداشت استعدادبا توجه به نتایج حاصل از تحلیل عاملی تاییدي در مؤلفه
، » استعدادیابی ازفرایند استعدادیابی مراکز مدیران حمایت « ،»پرورش و رشد مرحله طول در مستعد ورزشکاران از مادي حمایت«
به » استعدادیابی برنامه منظم و قیقد اجراي به استعدادیاب عوامل تعهد«و » استعدادیابی فرایند از فدراسیون ارشد مدیران حمایت«

 هاي قوي تر براي بعد نگهداشت استعداد بودند.ترتیب تبیین کننده

 اصولی مکانیسم برقراي«ي مولفهها به جزي توسعه استعداد، همه مولفهبا توجه به نتایج حاصل از تحلیل عاملی تاییدي در مؤلفه
 و استعدادیابی مراکز تجهیز«هايداراي بار عاملی معنادار بوده ومولفه» ملی تیم اردوهاي به عالی عملکرد با افراد معرفی براي

، »کاراته جهانی فدراسیون مدرسان از استفاده با مربیان براي آموزشی يهاکارگاه برگزاري« ،»جهانی استانداردهاي با استعدادپروري
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 به استعدادها براي المللی بین و ملی مسابقات اجراي«و » نیجها يهاعملکرد باالي سطوح به توجه با تمرینات مناسب سازماندهی«
 هاي قوي تر براي بعد توسعه استعداد بودند.به ترتیب تبیین کننده»  ورزشی تجارب کسب منظور

از روش تحلیل مسیر استفاده گردید. پس از  رانیاستعداد در ورزش کاراته ا تیریمدجهت بررسی ساختار عاملی، چارچوب مدل 
تأثیر معناداري را  رانیاستعداد در ورزش کاراته ا تیریمدچارچوب مدل مربوطه هر عامل مشخص گردید که تمامی  Tبه مقدار محاس

 مدل آماري پژوهش حاضر را به نمایش گذاشته است. 1دارند. شکل 

 رانیاستعداد در ورزش کاراته ا تیریمداثرات متغیرها بر مدل  .4جدول 

 

استعداد در ورزش  تیریمدترین عامل در چارچوب مدل مهم 86/0دهد عوامل نگهداشت با تأثیر نشان می 4که جدول طور همان
و نمودار شماره یک) نیز مشخص گردید که  5هاي برازندگی (جدول اساس شاخص باشد. نتایج همچنین نشان داد که برمی رانیکاراته ا

 باشد.مدل پژوهش مدل مناسبی می

 هاي برازش مدلشاخص .5جدول 
 

 اثر کلی اثر غیرمستقیم اثر مستقیم سطح معناداري مقدار آماره تی متغیرها

 80/0 ندارد 80/0 001/0 156/13 جذب

 80/0 ندارد 81/0 001/0 168/13 گزینش

 85/0 ندارد 85/0 001/0 458/16 کارگیريبه

 86/0 ندارد 86/0 001/0 031/17 حفظ استعداد)( نگهداشت

 46/0 ندارد 46/0 001/0 816/5 توسعه

 /df2X RSMEA CFI GFI AGFI NFL 

 92/0 91/0 92/0 93/0 005/0 70/0 میزان

 05/0کمتر از  3کمتر از  مالك
بیشتر از 

90/0 

بیشتر از 

90/0 

بیشتر از 

90/0 

بیشتر از 

90/0 

 تفسیر
برازش 

 مطلوب
 برازش مطلوب

برازش 

 مطلوب

برازش 

 مطلوب

برازش 

 مطلوب

برازش 

 مطلوب
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 استعداد ورزش کاراته. تیریمد گیريشکل در هامؤلفهابعاد و  مؤثرترین ییمدل نها :1نمودار 

 

 گیريبحث و نتیجه

هاي ترکیبی بود. نتایج پژوهش نشان داد که جذب، با رویکرد طرح رانیاستعداد در ورزش کاراته ا تیریمدل مد یطراحهدف از پژوهش 
باشد. در این راستا و بر اساس نتایج می رانیاستعداد در ورزش کاراته ا تیریمدل مدعداد از ابعاد کارگیري، حفظ و توسعه استگزینش، به

 و همکاران 1آمده، اولین بعد از فرایند مدیریت استعداد در رشته ورزشی کاراته، فرایند جذب استعداد است. این نتیجه با نتایج فابردستبه
 استیاستفاده از سعنوان اولین مرحله طرح استعدادیابی ورزشی معرفی کردند. و جذب را به ها مرحله شناخت) همسو بود و آن2021(

                                                 
1 . Faber 
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در دسترس  یمال مناسب و منابع یتوسعه ورزش قهرمان بلندمدت هابرنامهو دارا بودن  یابیاستعداد يهاستمیس جذب زودهنگام و وجود
جهان  يکشورها اکثر . در این راستابه همراه خواهند داشت یقهرمان ورزش هزمین را در یرقابت يایمزا هادولت يهستند که برا يموارد

 بیو تصو ییرا شناسا ياریبس هايطرح هستند و نییپا نیبااستعداد در سن ورزشکاران ییشناسا يتوسعۀ ساختارها يتالش برا حال در
هاي کشور و اجراي طرح آمایش ندي مناطق و استانبقطبحال فرایند جذب شامل برخی راهکارها شامل بااین ).2021، 1کاسیه( کردند

ها، توجه به ورزش محالت و شناسایی و جذب استعدادها از داخل محله، استعداد ورزشی جهت شناخت مناطق مستعد ورزش کاراته
استعدادها در رشته  تهیه آزمون اختصاصی براي شناسایی و جذب، جذب استعدادها در دوره پایه و مدارس ریزي منظم شناسایی وبرنامه

باشد که و ... می شده با شرایط یکسان براي شناسایی و جذب همه افراد مستعدریزيبرگزاري مسابقات مستمر و برنامه، ورزشی کاراته
شود که شناختی، فیزیولوژیکی و ... توجه میهاي روانحال در فرایند جذب به مؤلفهریزي و تدوین راهبرد است. باایننیازمند برنامه

) در پژوهشی با 2018همکاران (و  2اند. در این راستامورها مبذول داشتههاي زیادي در خصوص شناسایی این مؤلفهپژوهشگران تالش
و  یادراک ی، حرکتیعوامل روان یآگهشیپ تیاز اهم کیستماتیس یدر فوتبال جوانان: بررس یشناختکننده استعداد روان ینیبشیپعنوان 
 باشد.هاي مختلف میبینی استعداد افراد در ورزشعوامل مهم در پیش ازجملهشناختی، ، دریافتند که عوامل روانبطمرت یتیشخص

، دریافتند منظم یبررس کیمرتبط با رشد استعدادها در فوتبال:  یاجتماع یعوامل روان) در پژوهشی با عنوان 2017همکاران (و  3گلدهیل
یعنی افرادي که مجهز به فاکتورهاي مثبت روانی ؛ اوت ایجاد کندتفدر افراد، سطح عملکرد فوتبال  نید بواننتیم یشناختعوامل روانکه 

) در پژوهش خود عنوان نمود که عوامل 2019همکاران (و  4رابرتزگذارند. باشند، در فرایند استعدادیابی، نتایج مطلوبی از خود برجاي می
استفاده از یک «پژوهشی با عنوان )، 2016همکاران (و  5کارلباشد. بر شناسایی استعدادها می تأثیر گذرفنی و جسمی از عوامل مهم و 

 .شناختی بود -هاي جسمانی، فنی و ادراکیانجام دادند که شامل ارزیابی »رویکرد ارزیابی چندبعدي براي استعدادیابی در فوتبال استرالیا
د. هاي چندبعدي توجه کرتر ورزشکاران در فرایند استعدادیابی باید به ارزیابیبهتر و دقیقها پیشنهاد کردند که براي ارزیابی درنهایت، آن

تواند زمینه بهبود کل طرح را باشد و دقت کافی در این مرحله میحال مرحله جذب جزء مراحل اساسی طرح مدیریت استعداد میبااین
 میسر سازد.

 رایند مدیریت استعداد در رشته ورزشی کاراته، فرایند گزینش استعداد است. گزینشآمده، ازجمله ابعاد فدستبر اساس نتایج به 
باشد شناختی و ... میشناسی، فیزیولوژیکی، بیومکانیکی، رواناستعداد به معنی انتخاب بهترین استعدادها با توجه به ویژگی مختلف ریخت

) گزینش 2021( و همکاران 7) و السکو2021( و همکاران 6شد. استیگمنباکه فرایندي تخصصی بود و نیازمند متخصصانی کارآزموده می
. گیري از بانک اطالعاتی و استخر استعدادها عنوان کردندافراد خبره در بین استعدادها را نیازمند استفاده از استعدادیابان خبره و بهره

صاب استعدادیاب ملی، استانی و محلی بر اساس حال مرحله گزینش شامل داشتن چارچوب و برنامه براي انتخاب و انتبااین
توانایی ورزشی خاص) و توجه ویژه به ( هاي تخصصی کاراتهساالري و توانایی تفکیک کودکان و نوجوانان مناسب براي فعالیتشایسته

استعداد که  باشد. گزینششده شناسی در کشورمان تدوینبایست متناسب به ویژگی ریختباشد که میهاي استعدادیابی میابزار و فرم
 یطیمح هاآن يشود که برامی یورزشکاران است و سرانجام پرورش استعداد، شامل مختلف در مراحل هاکنیباز ییمداوم شناسا ندیفرآ

                                                 
1 . Kasih 
2. Murr 
3. Gledhill 
4. Roberts 
5. Carl 
6 . Stegmann 
7 . Lascu 
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در  حال. بااینخود رادارند هايپتانسیل به دنیکردن و تحقق بخش فرصت درك هاکه آنطوريبهاست  شدهفراهممناسب  يریادگي یبرا
نوبه خود نیاز به آموزش، تجربه گیري از متخصصان خبره در استعدادیابی است که این افراد بهمرحله گزینش بیشترین عامل موفقیت بهره

 ریزي کرد.ها برنامهبایست براي آنو امکانات دارند که می

کارگیري استعداد است. بر اساس شی کاراته، فرایند بهآمده، ازجمله ابعاد فرایند مدیریت استعداد در رشته ورزدستبر اساس نتایج به
بدنی و علم تمرین تشکیل اردوهاي استعدادها توسط متخصصین آکادمیک تربیت کارگیري و پرورش شامل آموزشآمده، بهدستنتایج به

بندي و کارگیري نظام سطحبه، دادن فرصت به ورزشکار براي شناخت و تحکیم هرچه بیشتر استعدادهاي خود مداوم در طول سال و
غربالگري پیوسته در تمام مراحل و سطوح استعدادیابی با کاهش یا ارتقاي ، استانی و محلی) بندي استعدادها (سطوح استعداد ملی،درجه

شناس در کنار ساز، تغذیه و رواناستفاده از مربیان تخصصی بدن، برگزاري مسابقات داخلی تحت نظارت کمیته استعدادیابی، درجه استعداد
ن ییپا نیفقط به کشف افراد در سن ،یابیدگاه استعدادیدر ورزش از د یبه نخبگ دنیرستوان گفت باشد. در این راستا میاستعدادها و ... می

 جزء عنوانبهپرورش استعدادها  انین میمهم است. در ا اریافراد مستعد هم بس وستهیپ یابیکنترل و ارز ت،یهدا ت،یبلکه حما ست،ین
 در توسعه استعداد طیمحدر این مرحله  .آوردیرا به عرصه عمل درم یابیاستعداد هايریزيبرنامهاستعداد، روند  ییشناسا يکنندهتکمیل

لی و ( وپرورشی آموزشبانیخانواده، پشت تیمانند حما شوندمی که موجب توسعه استعدادها در ورزشی مختلف یشامل عوامل اجتماع نیب
تمرکز مربیان،  ورزشکار و دانش شرفتیپ يفرصت برا ،یورزش نرخ مشارکت ،یورزش دیامکانات جد ،ايرسانه وششپ )، 2015 همکاران،
کارگیري و حال بهبسیار حائز اهمیت است. بااین )2014لی و همکاران، ( مؤثرو ارتباطات  هاسازيکیفیت آماده، مدتطوالنیبر توسعه 

ازپیش ریزي در این مسئله نیازمند توجه بیشمکانات، تجهیزات و دانش مربیگري شایسته دارد و برنامهپرورش استعدادها نیاز به ا
 باشد.هاي ورزشی متولی ورزش کشور میمسئولیت در فدراسیون کاراته و سازمان

تشکیل اردوهاي فظ استعداد است. آمده، ازجمله ابعاد فرایند مدیریت استعداد در رشته ورزشی کاراته، فرایند حدستبر اساس نتایج به
استفاده از مشاوران متخصص در برقراري ارتباط مؤثر ، حمایت مدیران ارشد فدراسیون از فرایند استعدادیابی، منظم براي بازیکنان مستعد

هاي داشتن برنامه، )اخالقی روانی، مهارتی، جسمانی،( مستعد ورزشکاران هايقابلیت هدفمند و ايدوره ارزیابی، با ورزشکاران مستعد
ایجاد تسهیالت شغلی، آموزشی ازجمله ، ايآموزش سبک زندگی حرفه، هاي روانی و مهارتی افرادتشویقی و انگیزشی با توجه به ظرفیت

ف سوي اهدابه هاآنآموزش نیروهاي انسانی و هدایت در این راستا  باشد.عوامل مؤثر بر حفظ استعدادها در رشته ورزشی کاراته می
نیاز دارد تا بتوان به کسب نتایج  شدهتعییندقیق و صحیح و نیز از پیش  ریزيبرنامه، به ها در جایگاه شایستهموردنظر و نگهداشت آن

 ترینمهمشده، از دهی سازمان تمرینی مهورزشکاران بااستعداد براي شرکت در برنا حفظ و افزایش انگیزهمطلوب امیدوار بود. فرایند 
در سنین پایین و سپس  هاآنشناسایی افراد بااستعداد و انتخاب  ،بنابراین در ورزش ؛است که امروزه در ورزش مطرح استموضوعاتی 

حال نائل آمدن به سطح باالي . بااینرین سطح از مهارت اهمیت زیادي برخوردار استاالتدر صعود به ب هاآنهدایت، نظارت و ارزیابی 
فرسا است و بسیاري از افراد بااستعداد در حین تمرینات آمادگی دچار فرسودگی و بسیار و طاقتمهارت نیازمند تالش و کوشش 

گیري از اصول هاي متنوع تمرینی، بهرهکنند. لذا تالش در جهت حفظ استعداد نیازمند برنامهتمرین را ترك می انگیزگی شده وبی
گیري از امکانات و تجهیزات مناسب حال توسعه حمایت اجتماعی، بهرهت. بااینروانشناسی و حتی استفاده از روانشناس در طی برنامه اس

تواند زمینه حفظ استعداد را فراهم آورد. لذا نقش مدیران و مسئولین سازمانی در فدراسیون کاراته و و مربیان کارآزموده و باتجربه می
ریزي مناسب و تأمین مالی مطلوب به بایست با برنامهها میآنهاي ورزشی در این قسمت بیسار چشمگیر و حائز اهمیت است، سازمان

 ها را فراهم نمایند.ازپیش آنفرایند حفظ استعداد کمک کنند و زمینه پیشرفت بیش
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ج آمده، ازجمله ابعاد فرایند مدیریت استعداد در رشته ورزشی کاراته، فرایند توسعه استعداد است. بر اساس نتایدستبر اساس نتایج به
 ارتقاء و پرورش تقویت و توسعه انگیزه پیشرفت ورزشکاران، توسعه و رشد مرحله طول در مستعد ورزشکاران از مادي پژوهش حمایت

، ایجاد محیط و شرایط مناسب ...)مؤثر گذاريهدف ورزشکار، عملکرد ارزیابی و تحلیل جدید، رقابتی هايتجربه(مستعد  ورزشکار کیفی
، ارتقاء سطح دانش مربیان با توجه ... فرهنگی، و ايحرفه اخالق خانوادگی، روانی، هايرزشکار مستعد، مشاورهجهت پرورش بلندمدت و

اي در مورد عوامل مؤثر بر پرورش ورزشکار  در دانشگاه کانادا درمقاله) 2003(بیکر و همکاران باشد. به سطوح عملکرد ورزشکاران و... می
که در نتایج آن به مثبت بودن نقش حمایت والدین، عوامل آموزشی، تأثیر عوامل مربوط به رشد و بلوغ، نخبه و تربیت کارشناسان ورزش 

حال فرایند استعدادیابی فرایندي بلندمدت و گسترده است ). بااین5( استعداد اشاره کردند توسعهنقش مربی، آموزش و عوامل فرهنگی در 
هاي باشد که هم منابع انسانی و امکاناتی شایسته نیاز دارد و هم به تأمین مالی براي بخشاي راهبردي و کارآمد میکه نیازمند برنامه

ریزي مناسب در جهت استعدادیابی و ایجاد محیط مساعد بایست با برنامهمختلف آن، در این راستا مدیران و مسئولین فدراسیون کاراته می
 یش این رشته ورزشی را در کشور فراهم آورند.ازپبراي پرورش و شکوفایی استعداد، زمینه رشد بیش

رو لزوم انجام چنین پژوهشی تا کنون پژوهشی در خصوص مدیریت استعداد در ورزش بااین ساختار در کشور انجام نشده بود. از این
کاراته در حوزه استعداد اندرکاران ورزش ها و کال دستتواند راهگشاي مربیان، مدیران باشگاهباشد. نتایج پژوهش حاضر میمشخص می

 و مدیریت استعداد باشد. 

در شکل دهی مدل مدیریت استعداد در ورزش کاراته در  86/0با بار عاملی نتایج پژوهش نشان داد که بعد نگهداشت استعداد -1
  مربوط می شود لذا پیشنهاد می شود: به محور استعدادداري  اولویت اول می باشد. از آنجایی که این بعد

 در تالشهایی اقدامی هر از شناخته  شود و پیش رسمیت ارشد ورزش کاراته به مدیران سوي از حفظ و نگهداري استعداد  برنامه -
 .سازمانی در ورزش کاراته تبدیل شود  گیرد و به یک فرهنگ صورت از حفظ و نگهداري استعداد پیشتیبانی جهت
 . شود اجرا و طراحی استعدادها عملکرد بر مبتنی پاداش نظام -
 شود. رسیدگی و ورزشکاران با استعداد در ورزش کاراته توجه معیشتی مشکالت به -
 تضمین گردد. کاراته ورزش در ورزشکاران مستعد  شغلی آینده و امنیت -
 .عمل آیدبه   آنان از معنوي و مادي يهاحمایت و شود تقویت دست اندرکاران و مربیان ورزشکاران و بین اعتماد و صمیمیت -
در شکل دهی مدل مدیریت استعداد در ورزش کاراته دراولویت  85/0استعداد با بار عاملی بکارگیرينتایج پژوهش نشان داد که  -2

 مربوط می شود لذا پیشنهاد می شود: به محور استعدادداري دوم قرار دارد. از آنجایی که این بعد

نگهداري استعدادها، داشته   براي مدون و عملی ر ورزش کاراته معتقد بوده و برنامهد استعدادداريبه  که مدیرانی را دولتمردان، -
 عهدار  این ورزش نمایند. باشند،
 استعدادیابی حمایت کافی  به عمل آورند ازفرایند استعدادیابی مراکز مدیران -

 حمایت کافی  به عمل آورند،استعدادیابی فرایند از فدراسیون ارشد مدیران -

  استعدادیابی متعهد و پاي بند باشند برنامه منظم و دقیق اجراي به استعدادیاب ملعوا -

 اردوهاي منظم براي افراد انتخاب شده برگزار گردد وآنان در تیمهاي باشگاهی و ملی معرفی و بکار گرفته شوند.  -
 نظام سطح بندي و درجه بندي استعدادها تدوین و اجرا شود. -
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 یوسته در تمام ردههاي سنی استفاده شوداز غربالگریهاي پ -

در شکل دهی مدل مدیریت استعداد در ورزش کاراته در اولویت سوم  80/0با بار عاملی نتایج پژوهش نشان داد که جذب استعداد -3
 یشنهاد می شود: از مدیریریت استعداد ورزش کاراته  مربوط می شود لذا پ به محور استعدادیابی  قرار دارد. از آنجایی که این بعد

کارگزران ورزش کاراته در جهت جذب واستقبال نوجوانان و جوانان به این ورزش  نسبت به انجام تبلیغات مثبت در مورد ورزش   -
 کاراته و همچنین کاهش تبلیغات منفی در  باره ي این ورزش اقدامات بیشتري انجام دهند. 

 ها اختصاص یابد.براي اجراي این طرح طرحهاي استعدادیابی مصوب شود و بودجه کافی  -

 توجه کافی بشود. به برنامه ریزي منظم شناسایی وجذب استعدادها در دوره پایه و مدارس - 

 مسابقات مستمر و برنامه ریزي شده با شرایط یکسان براي شناسایی و جذب همه افراد مستعد برگزار گردد. -

ومی و رسانه اي فدراسیون ورزش کاراته، اطالع رسانی کافی در خصوص رویدادهاي روابط عمدر مرحله فراخوان استعدادیابی،  -
 مرتبط با جذب استعدادها به این رشته ورزشی انجام  دهد.

 شرایطی فراهم گردد تا معلمان و مربیان ورزشی افراد مستعد را معرفی کنند و مورد تقدیر و حمایت قرار گیرند -

در شکل دهی مدل مدیریت استعداد در ورزش کاراته دراولویت  80/0با بار عاملی زینش استعدادنتایج پژوهش نشان داد که گ -4
 از مدیریریت استعداد ورزش کاراته  مربوط می شود لذا پیشنهاد می شود: به محور استعدادیابی  چهارم قرار دارد. از آنجایی که این بعد

و مهارتی، پیکر سنجی ویا تیپ شناسی ، روان شناسی و اجتماعی با توجه به  هاي ادراکی حرکتیبه  روایی  و  پایایی آزمون  - 
 هاي سنی توجه کافی بشود.دوره

 پیکرسنجی، عمومی، سالمت يهاآزمون ورزشی، علوم متخصص و مجرب مربیان براي گزینش و انطباق افراد با ورزش کاراته از -
  شناختی استفاده شود. جامعه و یروانشناخت مهارتی، حرکتی، ادراکی، جسمانی، آمادگی

کمترین تاثیر را در مدیریت استعداد ورزش کاراته  داشته  20/0توسعه استعداد با بار عاملیاگر چه نتایج پژوهش نشان داد که   -5
 می شود:از مدیریریت استعداد ورزش کاراته  مربوط می شود لذا پیشنهاد  به محور استعدادپروري  از آنجایی که این بعد است.
 تجهیز گردند. جهانی، استانداردهاي با مطابق استعدادپروري مراکز -

 مربیان کارآزموده و به روز با سلیقه درخشان جذب شوند. -
 محتوا و روش هاي آموزشی و تمرینی مورد تایید و علمی تعیین و به کار گرفته شوند. - 
 کاراته، برگزار گردد. جهانی فدراسیون مدرسان از استفاده با مربیان براي آموزشی يهاکارگاه-

 شوند. جهانی، سازماندهی يهاعملکرد باالي سطوح به توجه با تمرینات -

 . پیش بینی و اجرا شود هاي تمرینی در شرایط مسابقهو کاربست آموخته ورزشی تجارب براي کسب المللی بین و ملی مسابقات - 

 .عریف، تصویب و قانونمند شودنظام نیازسنجی و نظرسنجی از ورزشکاران ت -
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 تقدیر و تشکر
 از همه عزیزانی که ما را در این پژوهش و مطالعه یاري رساندن کمال تقدیر و تشکر را داریم.
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