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ربیان و متصـدیان  ها امري ضروري براي مبراي بهره گیري از توانایی بالقوه آنشناخت استعدادهاي ورزشی 

تعیین فاکتورهـاي فراینـد اسـتعداد     ،حاضربنابراین هدف از پژوهش . شودورزش هر کشوري محسوب می

اکتشـافی و از نـوع    ،روش پـژوهش حاضـر  . یابی به عنوان یک مطالعه اکتشافی در ورزشکاران رزمـی بـود  

ن فعـال  اها، قهرمانان ورزشی و متخصصـ جامعه آماري این پژوهش شامل مدیران فدراسیون. سازي بود مدل

گیـري   بود که بـر اسـاس نمونـه    1393تا  1384هاي  سال ر میانهاي  رزمی ددر حوزة استعدادیابی در  رشته

. پرسشنامۀ محقق ساخته عوامل استعدادیابی را تکمیـل کردنـد  ) زن 58 و مرد 142( نفر 200هدفمند تعداد 

تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که پرسشنامه عوامل استعدادیابی در ورزشکاران رزمی از یک ساختار چهار 

مناسبی برخوردار است کـه روي  ) کارگیري عداد، شناسایی استعداد، گزینش، انتخاب و بهکشف است(عاملی 

تحلیل عاملی تاییدي نیـز نشـان داد کـه مـدل      ،در ادامه. کند درصد از واریانس ابزار را تبیین می 92/54هم 

، 09/0RMSEA=  ،9/0 =GFI(تعیــین عوامــل فراینــد اســتعدادیابی از بــرازش مطلــوبی برخــوردار اســت 

9/0=CFI .(آلفاي کرونباخ  همسانی درونی پرسشنامه عوامل فرایند استعدادیابی با روش ،چنین هم)به  )87/0

بنـایراین بـه منظـور شـناخت عوامـل      . استبخش این ابزار  همسانی درونی رضایتاز حاکی  آمد که دست

  .ابی استفاده کرددخیل در فرایند استعدادیابی می توان از پرسشنامه  عوامل فرایند استعدادی
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  مقدمه

نقاشی، خطـاطی و یـا    تواند میهر فردي . دارد اي ویژهموضوعی است که در دنیاي ورزش اهمیت  ،استعداد

در ورزش نیـز  . رسـند  مـی  ها آنآواز خواندن را یاد بگیرد، اما افراد کمی هستند که به خبرگی و استادي در 

نظارت پیوسـته   و اول عمر و سپس کنترل هاي سالدر  ها آنافراد و گزینش  بااستعدادترینمانند هنر، کشف 

اسـتعدادیابی   ).2001 براون،( به باالترین سطح از مهارت نکته بسیار مهمی است رسیدن در ها آنو کمک به 

بالقوه ویژه فردي و هدایت صحیح آنان در مسیر  هاي تواناییکشف و به فعالیت رساندن  به معنی در ورزش

 اسـاس  بـر آن افـراد،   وسـیله  بهفرآیندي است که  ورزشی استعدادیابیدرواقع  ).2000، 1بومپا( استصحیح 

سنجش عوامل ویژه هر رشته ورزشی که احتمال موفقیتشان در آن زیادتر است شناسایی و  هاي آزموننتایج 

براي شـرکت در یـک برنامـه تمرینـی      بااستعدادورزشکاران  کشف فرآیند ).1378،هاودي(راهنمایی شوند 

بنـابراین در ورزش   .موضوعاتی است که امروزه در ورزش مطرح است ترین مهماز  یکی شده، دهی سازمان

در صـعود بـه    ها آنو ارزیابی  نظارت در سنین پایین و سپس هدایت، ها آنو انتخاب  بااستعدادکشف افراد 

بـر ایـن   ) 1990( 2هان و همکـاران ). 1386ابراهیم و حالجی،(طح از مهارت اهمیت زیادي دارد باالترین س

 واقع مؤثر زیاد  احتمال  بهدر شناسایی و گزینش استعداد ورزشی  شده گرفته بکارعلمی  هاي روشکه  باورند

عملکردهـاي ورزشـی مـدرن     بخشـی  کیفیـت فروپاشـی و جابجـایی رکوردهـا و     و نقش مهمی در اند شده 

فرآینـد اسـتعدادیابی   تـا  باعـث گردیـده    استعدادهامدیریت کشف استعدادیابی و پرورش  ،امروزه. اند داشته

جـامع و فراگیـر اسـتعدادیابی     هـاي  برنامه سوي بهزیادي  سه دهه گذشته، کشورهاي طی .جهان تغییر نماید

استفاده  درگرومرتبط  هاي فدراسیونورزشی و  هاي رشتهت موفقی ).3،2001پلتوال( اند برداشتهبلندي  هاي گام

و هـدایت صـحیح منـابع     گـزینش  .و ورزش قهرمانی اسـت  بدنی تربیتدر حوزه جدید علمی  هاي یافتهاز 

علمـی و کارآمـد در    هـاي  روش کاربسـت وابسته به  ،کمی و کیفی يعامل ارتقا ترین اصلی عنوان بهانسانی 

مربیان ورزش تالش دارند تا شناسایی قهرمانان هر رشته ). 2011ولینسیزي،(ست دهافرآیند شناسایی استعدا

علمی تعیین و  هاي روش کارگیري بهبا  بلکه شخصی و خانوادگی نباشد، عالقهبر مبناي  تصادفی، صورت به

در وقـت و   جـویی  صـرفه در این صورت عالوه بر  چراکه مختلف صورت گیرد، هاي شاخص بندي اولویت

براي رسیدن به اوج عملکرد ورزشی  نیاز موردبهتر بوده و زمان  المللی بیندر رقابت  ها گروهوفقیت هزینه م

                                                           
١ Bompa t  
٢ Han et al  
٣ Peltola 



و  ها آنمیزان  تعیین تشخیص استعدادها، درواقع). 1386،زاده ایمان(کاهش خواهد یافت  توجهی قابل طور به

باید قبل از  مربیان .کار مربیان و مشاوران است ترین مهمفردي در استعدادهاي مختلف  هاي تفاوتشناسایی 

نیـز بایـد قبـل از اقـدام بـه عمـل        مشاوران .از میزان استعدادهاي افراد اطالع داشته باشند ،اقدام به آموزش

راهنمـایی   هـایی  رشتهرا به  ها آنمختلف اندازه بگیرند و  هاي آزمونافراد را به کمک  استعدادهاي راهنمایی،

جلـوگیري   غیرضـروري  هاي هزینهعمل از اتالف وقت و صرف  این .ن موفقیتشان بیشتر استکنند که امکا

  ).1382یوسفی،( شدآینده خواهد  هاي فعالیتخواهد کرد و هم مانع از شکست افراد در 

قبـل از آن طـرح و روش    .شمسـی آغـاز شـد    1379استفاده از روش علمی استعدادیابی در ایـران از سـال   

، بـدنی  تربیـت این سـال سـازمان    در .شناسایی افراد مستعد در ورزش کشور وجود نداشتبراي  مندي نظام

 امـور  وورزش قهرمـانی   هـاي  پایگـاه توسـط دفتـر    "استانداردهاي استعدادیابی ورزش"عنوان  باطرحی را 

گـزینش افـرادي اسـت کـه      ،یک دیدگاه در فرآیند اسـتعدادیابی  ).1380گائینی، (به انجام رسانید  ها باشگاه

به ایـن   توان میدو طریق  به .شایستگی الزم را براي ادامه در رشته ورزشی موردنظر داشته باشند ازهرجهت

و حتـی   روانـی  بـدنی، فیزیولـوژیکی،   ازلحـاظ معین  رشته یکتحلیل نیازهاي  ،طرف ازیک .مهم نائل گردید

داشتن الگوهـایی   ،و از طرف دیگر آورد میاجتماعی که امکان تعیین معیارهایی را براي گزینش افراد فراهم 

ـ  می هاخصوصیات آن کهاز ورزشکاران نخبه  معیارهـاي مـوردنظر را در گـزینش افـراد تعیـین نمایـد        دتوان

 شـناختی  زیسـت خـاص   هـاي  نیمـرخ شناسـایی سـطوح بـاالي عملکـردي افـراد،       منظور به). 1384فرخی،(

است که در صـورت عـدم وجـود     موردنیاز ها آن شناختی روان و 1زیست حرکتی هاي تواناییورزشکاران و 

به سطوح بـاالي عملکـرد دسترسـی     توان نمیهم  فرسا طاقتزیاد و  هاي تمرین باوجود، حتی ها ویژگیاین 

 بـر  هکـ  هسـتند  يافـراد  اغلب اراتهک یورزش رشتهدر  کننده شرکت افراد ،رانیا در ).1381ناکایاما، (پیدا کرد 

 خانواده يسو از شتریب و پردازند می ن ورزشیا به گرانید از گیري الگو و قیتشو و یشخص التیتما اساس

 ریتـأث  خـانواده  ماننـد  یطـ یمح عوامـل  از ،تنها نه ،یورزش استعداد هک است شده  ثابت .شوند می قیتشو خود

 مقولـه  ،یلیدال به بنا رانیا در). 1379هادوي، ( گیرد می ریتأث زین انکودک یذات ياستعدادها از هکبل ،پذیرد می

ـ ا هک است مواجه ودکر با یرزم رشته ویژه به یورزش هاي رشته يبرا مستعد افراد ییشناسا و یابیاستعداد  نی

شـیخ، شـهبازي،   (باشـد   داشته یمنف ریتأث یورزش رشته نیا شبردیپ و توسعه ج،یترو در است نکمم موضوع

  .)1389امینی، غالمعلی زاده، 
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 خریـدهاي  بـرگ با توجه به بررسی ادبیات پژوهش و فقدان روش و ابزاري مناسـب و علمـی در بررسـی    

دسترسی به ابـزاري   ،امروزه جامعه ورزشی هاي دغدغهرزمی یکی از  هاي ورزشاستعدادیابی در بسیاري از 

از  .ورزشـی اسـت   يهـا   رشـته  جمله ازورزشی  هاي محیط درشناخت و کاربست استعدادیابی  درراهمدون 

، تعیین مؤثراستعدادیابی  هاي شیوهو  ها روشعلمی و دانش تجربی مربیان، شناسایی  هاي یافتهقرابت  ،سویی

بی و بسط مربوط به استعدادیا هاي دستگاهموفقیت در ورزشکاران برجسته، طراحی  هاي شاخصو تشخیص 

عـدم نظـام    تحقیقـات و  کمبـود  ،حال بااین .است ناپذیر اجتنابعملیاتی ضرورتی  هاي چارچوبو گسترش 

آمـوزش و تربیـت ورزشـکاران از     هـاي  روشسنتی بودن  هماهـنگ براي شناسـایی و پرورش استـعدادها،

توســعه ورزش قهرمانــی   تنهــا یـک مرحــله از     استعـدادها شناسایی .مشکالت اصلی در این مسیر است

بـه ضـرورتی کـه امـروزه در جهـت       توجـه  با. باشد می موضـوع اسـت که پرورش استعـدادها مکمـل این

 هـاي  رشـته این تحقیق که با بررسی وضع موجـود در   رود می، انتظار شود میتوسعه ورزش علمی احساس 

  .واقع شود مؤثرکشور است بتواند  پرمخاطبکه ورزش  رزمی

  پژوهششناسی روش 

-جامعه آماري این پژوهش شامل مدیران فدراسیون. سازي بود اکتشافی و از نوع مدل ،روش پژوهش حاضر

 1384هـاي   سال هاي  رزمی در میانن فعال در حوزة استعدادیابی در  رشتهاها، قهرمانان ورزشی و متخصص

از ایـن افـراد بـه منظـور     ) زن 58 و ردمـ  142(نفر 200گیري هدفمند تعداد  بود که بر اساس نمونه 1393تا 

  .تکمیل پرسشنامه و نظرخواهی انتخاب شدند

بررسی مطالعات و پیشـینه   همحقق ب ،هاي فرایند استعدادیابیبراي شناخت عاملو به منظور تهیه پرسشنامه 

چهـار عامـل کشـف اسـتعداد،     پرداخت کـه در پایـان،   فاکتورهاي استعدادیابی و نظرخواهی از متخصصان 

اي از سـؤاالت   مجموعـه  با آنهـا، و مطابق  ندکارگیري انتخاب شد شناسایی استعداد، گزینش و انتخاب و به

این سؤاالت در اختیار  اساتید و متخصصـان آشـنا بـه مسـائل مـدیریت       ،در گام بعد. گردیدطراحی و تهیه 

اصالح و حذف برخـی از   ،بررسیاز قرار گرفت که پس ) CVR(استعدادیابی در ورزش با استفاده از روش 

شـده و روایـی    در نظر گرفته) سؤال4هر عامل (عامل 4سؤال براي  16تعداد  ،بر نظر متخصصان سؤاالت بنا

  ). 1975الوشه، (محتوایی آن مورد تایید قرار گرفت

هاي پیشـین، قهرمانـان    شیوة اجراي پژوهش حاضر بدین صورت بود که ابتدا فهرستی از روساي فدراسیون

ها از طریق  پرسشنامه،هاي رزمی  و متخصصان حوزة استعدادیابی تهیه شد و پس از تماس با این افراد  رشته



هـا ابتـدا توضـیحاتی     در فراینـد توزیـع پرسشـنامه   . کنندگان قرار گرفت پست یا حضوري در اختیار شرکت

 ،نان براي همکـاري کنندگان داده شد و پس از جلب نظر آ درزمینه اهداف و نحوه اجراي پژوهش به شرکت

الزم به ذکر است که در . ها دعوت به عمل آورده شد که پرسشنامه فرایند استعدادیابی را تکمیل نمایند از آن

المقدور سعی بر این بود که پرسشنامه  و حتی ه  هیچ محدودیت زمانی وجود نداشتفرایند تکمیل پرسشنام

به منظور تحلیـل  . زشکاران و متخصصان تکمیل گرددهاي کاري توسط ور دوراز تنش زمانی مناسب و به در

از  ،پایـایی  بـراي آزمـون  از  تحلیل عاملی اکتشافی و تأییـدي و   ،ها و تعیین  عوامل فرایند استعدادیابی داده

و  21نسـخه    Spssافزار  ها با استفاده نرم همگی تحلیل. روش همسانی درونی با آلفاي کرونباخ استفاده شد

  .لیزرل اجرا شد

  ي پژوهشهایافته

 71 ،بررسـی  کننـده مـورد   نفـر شـرکت   200ها پژوهش حاضر در بخش آمار توصیفی نشان داد که از  یافته 

ها ازجمله تعـداد و   ، خصوصیات جمعیت شناختی آزمودنی1در جدول . درصد زن هستند 29درصد مرد و 

  . شده است  ها برحسب جنسیت، سن و میزان تحصیالت نمایش داده نسبت آزمودنی

  کنندگان شرکت) تحصیالت و جنسیت، سن(هاي دموگرافیک  توصیف ویژگی :1جدول 

  درصد  فراوانی  مقوله  متغیر

  جنسیت
  %71  142  مرد

  %29  58  زن

  

  

  

  سن

  %5/17  35 سال22-18

  %34 68 سال27-23

  %5/20 41 سال32-28

  %18  36 باال به 37-33

  %10  20 سال به باال 38

  تحصیالت

  %24  48  دیپلم

  %5/22  45  کاردانی

  %5/44  89  کارشناسی

  %8  16  کارشناسی ارشد

  %1  2  دکتري

از تحلیـل عـاملی اکتشـافی و تأییـدي      ،به منظور بررسی عوامل دخیل در فرایند اسـتعدادیابی ورزشـکاران  

  .استفاده شد



   تحلیل عاملی اکتشافی

پـیش از  . اسـتفاده شـد   1از روش تحلیـل عـاملی اکتشـافی    ،یابیاستعدادبه منظور تعیین عامل اصلی فرایند  

. و مقدار آزمون کرویت بارتلت محاسبه گردید )KMO(برداري  شاخص کفایت نمونه ،عاملیتحلیل اجراي 

دست آمـد   به 524/3507و مقدار آزمون کرویت بارتلت برابر با  210/0برابر با  KMOدر این تحلیل مقدار 

بـرداري، اجـراي    بدین ترتیب عـالوه بـر کفایـت نمونـه    . بود) ≥0001/0P(دار  معنی 210که با درجه آزادي 

بـراي تعیـین عوامـل اصـلی فراینـد      . باشـد  مطالعه نیز قابـل توجیـه مـی    تحلیل عاملی بر پایه ماتریس مورد

هاي ارزش ویـژه، نسـبت واریـانس تبیـین شـده توسـط هـر عامـل پـس از چـرخش            ی شاخصابیاستعداد

دهنده ارزش  هاي اصلی در مورد پرسشنامه نشان نتایج اولیه تحلیل مؤلفه. توجه قرار گرفت واریماکس مورد

مقـدار اشـتراك    .نمـود  درصد از کل واریانس مشترك پرسشـنامه را تبیـین مـی    92/54عامل بود که  4ویژه 

کـه کنـار   هیچ سـؤالی از پرسشـنامه الزم نیسـت     کهباشد می) 5/0(از  استخراجی براي تمام سؤاالت بیشتر

ایـن چهـار عامـل بـه     . سؤال بر روي چهار عامل اصلی بارگذاري شـدند  16تعداد  ،درنهایت .شود گذاشته

 79/8و  30/14، 48/14، 34/17ترتیب میزان  و به ندبود 84/1، 01/3، 04/3، 22/4ترتیب داراي ارزش ویژه 

  . کردند می از واریانس ابزار را تبیین درصد

  هاي عوامل فرایند استعداد یابیهریک از گویه بارهاي عاملی :2جدول 

  سؤاالت
  عامل چهارم  عامل سوم  عامل دوم  عامل اول

  اشتراك استخراجی
  کارگیري انتخاب و به  گزینش  شناسایی استعداد  کشف استعداد

  782/0    782/0  1سؤال

 703/0 702/0  2سؤال

 604/0 545/0  3سؤال

  584/0 584/0  4سؤال

  662/0 662/0   5سؤال

 665/0 576/0  6سؤال

 724/0 624/0  7سؤال

 671/0 671/0  8سؤال

 688/0 688/0   9سؤال

 654/0 654/0  10سؤال

 667/0 667/0  11سؤال

                                                           
١- Factor analysis 



 712/0 712/0 12سؤال

 735/0 594/0   13سؤال

 611/0 611/0 14سؤال

 679/0 679/0 15سؤال

 697/0 697/0 16سؤال

  

  تحلیل عاملی تأییدي

هـاي   شاخص. ها از روش تحلیل عاملی تأییدي استفاده شد به منظور تعیین میزان برازش مدل عاملی با داده 

، )SRMR( 2مانـده ، ریشـه اسـتاندارد واریـانس پـس    )RMSEA( 1برازندگی ریشه واریانس خطاي تقریـب 

ــدگی مقایســه  شــاخص ــرازش ،)CFI( 3اي برازن ــرازش  )GFI( 4شــاخص نیکــویی ب و شــاخص نیکــویی ب

هـاي   بـرش  ،هـاي برازنـدگی   براي شـاخص . براي سنجش برازندگی مدل استفاده شد )AGFI( 5شده لیتعد

براي ریشه واریانس  05/0براي مثال، مقدار مساوي یا کمتر از . است شده  مطرحمتعددي توسط متخصصان 

اي، مقدار مساوي یـا کمتـر از    براي شاخص برازندگی مقایسه 96/0خطاي تقریب مقدار مساوي یا باالتر از 

جورسـکوگ و  (دهنـده برازنـدگی کـافی مـدل اسـت       مانـد، نشـان   براي ریشه استاندارد واریانس پس 07/0

اي، نیکـویی   هـاي برازنـدگی مقایسـه    است که اگـر شـاخص   شده شنهادیپاز طرف دیگر ). 2003، 6سوربوم

هاي ریشه واریانس خطاي تقریـب و ریشـه    و شاخص 9/0از  تر بزرگ شده لیتعدبرازش و نیکویی برازش 

بر بـرازش متوسـط    1/0از  تر کوچکبر برازش بسیار مطلوب و  ،باشد 05/0از  تر کوچکماند  واریانس پس

  .)1990 ،7برکلر(لت دارد دال

بـدین صـورت کـه ابتـدا      ؛ي استفاده شددییتأی از تحلیل عاملی ابیاستعدادبراي بررسی روایی سازه فرایند 

) يریکارگ بهکشف استعداد، شناسایی استعداد، گزینش، انتخاب و (ی ابیاستعدادي فرایند ها مؤلفهبراي تمامی 

 4تحلیل عـاملی کـه   ). 1مدل ( شدي مرتبه اول گرفته دییتأتحلیل عاملی  باهمبه صورت مجزا و در ارتباط 

نتایج تخمین پارامترها . ی نبودسؤالکرد و نیاز به حذف هیچ  دییتأعامل موجود در تحلیل عاملی اکتشافی را 

                                                           
١- Root Mean Square Error of Approximation 
٢- Standardized Root Mean Square Residual 
٣- Comparative Fit Index 
٤- Goodness of Fit Index 
٥- Adjusted Goodness of Fit Index 
٦- Joreskog  & Sorbom 
٧- Berkler 



ـ تأالگـوي تحلیـل عـاملی     اسـاس  بربنابراین  .بود 91/0 تا 43/0 بین ها رابطهنشان داد که دامنه  همـۀ  ي، دیی

  ). با توجه به مقدار تی و سطح معناداري( باشندي خود میها عاملی نیب شیپمتغیرهاي فرض شده قادر به 

  هاي برازش تحلیل عاملی شاخص :3جدول 

 Chi-Square NFI GFI  CFI RMSEA PCFI شاخص

  68/0  09/0  91/0  91/0  93/0  )001/0( 65/311  مدل 

  

 ایـن  مقـدار  کـه  داد نشـان  دو خی آماره نتایج. شد ی بررسیابیاستعدادعوامل فرایند  برازندگی هاي شاخص

 بـه  35/2و  67/2 آن داري معنـی  سـطح  مقـدار  ،183 آزادي درجات با که بود 65/311 با آماره در مدل برابر

بـه   )GFI( و )NFI( شـده  نـرم  بـرازش  شـاخص  مقدار. باشد می ها داده با مدل برازش بیانگر که آمد دست

 فـرض  قبـول  قابل باالتر، و 9/0 مقادیر. باشد 1 و صفر بین تواند می) CFI( اي مقایسه برازش شاخص همراه

    91/0 و 91/0، 93/0 بـا  برابـر  حاضر بـراي مـدل بـه ترتیـب     تحقیق در CFI و NFI ،GFI مقادیر. شوند می

) RMSEA( تقریـب  خطـاي  مجذورات میانگین دوم ریشه .شوندفرض می قبول قابلاین مقادیر  باشد کهمی

 از شـده  بـرآورد  انتظـار  مـورد  مـدل  و نمونـه  شده مشاهده کوواریانس همبستگی، بین هاي باقیمانده متوسط

 بـرازش  بیـانگر  را 10/0 تـا  08/0 خوب، برازش دهنده نشان را 08/0 از کمتر مقادیر. دهد می نشان را جامعه

حاضـر در   پـژوهش  براي )RMSEA( مقدار. داند می ضعیف برازش دهنده نشان را 10/0 از باالتر و متوسط

 مقتصدشاخص برازش تطبیقی  نیچن هم .ستها داده با خوب مدل برازش بیانگر که آمد دست به 09/0مدل 

)PCFI(  به 68/0که در پژوهش حاضر مقدار آن براي مدل  فرض شده است 50/0مقدار مساوي یا بیشتر از 

  .آمد که حاکی از برازش کافی این شاخص داشت دست

  



  مدل تحلیل عاملی تأییدي عوامل فرایند استعدادیابی :1شکل 

نتـایج آن   شد که به منظور بررسی روش همسانی درونی فرایند استعدادیابی از روش آلفاي کرونباخ استفاده

  .در جدول زیر آمده است

  ضریب آلفاي کرونباخ به تفکیک هریک از عوامل فرایند استعدادیابی :4جدول 

  آلفاي کرونباخ  سؤاالتتعداد   ها اسیمقخرده 

  71/0  4  کشف استعداد

  72/0  4  شناسایی استعداد

  74/0  4  گزینش

  711/0  3  يریکارگ بهانتخاب و 

  73/0 21  کل



برخـوردار  ) 70/0بیشـتر از  (مناسبی  آلفاي کرونباخدهد که همه عوامل فرایند استعدادیابی از  نتایج نشان می

میزان پایایی نمره کل بـه روش   ،همچنین. باشند یمدار و مناسب  است و بدین ترتیب همه ضرایب آلفا معنی

  .آمد که نشان از قابلیت مطلوب عوامل استعدادیابی دارد به دست 73/0آلفاي کرونباخ 

  گیري یجهنتبحث و 

و بـه   کننـد  مـی براي کسانی که با ورزشکاران جـوان کـار    ویژه بهموضوع جالب  عنوان بهحیطه استعدادیابی 

شـیخ، شـهبازي، امینـی و غالمعلـی     ( اسـت وارد دنیـاي ورزش شـده    سرعت بهسطوح رقابتی چشم دارند، 

نتـایج   اسـاس  برآن نوجوانان،  وسیله بهفرآیندي است که  استعدادیابی) 1992( 1به عقیده پلتوال). 1389زاده،

. شوند میدر آن زیادتر است، تشویق  موفقیتشانموردنظر به شرکت در رشته ورزشی که احتمال  هاي آزمون

و توسعه اسـتعدادها را   کند میقهرمان شدن معرفی  سوي بهاو استعدادیابی را اولین قدم پیشرفت فرد مبتدي 

هر فردي مایـل اسـت فعـالیتی مناسـب      .داند میورزشی  هاي موفقیتنیل به  درروندمرحله بعدي  ترین مهم

، در کنـد  مـی کـه فـرد در آن فعالیـت     اي موسسهن یا مسئوال ،از سوي دیگر. و استعداد خود برگزیند باعالقه

یـافتن   ،بنـابراین  .سنگین گردند هاي هزینهصورت اشتباه در انتخاب باید متحمل شکست و ناکامی و متقبل 

و  آالبـین . کنـد  مـی ن و سـازمان مربوطـه ضـرورت پیـدا     افراد مستعد براي انجام یک کار براي فرد، مسئوال

ـ فعالو کارآمـد، در   مـؤثر اسـتعدادیابی   يها روشاظهار داشتند که  )1990(و هان) 1980(همکاران   يهـا  تی

ز عوامل عمـده برتـري کشـورهاي    یکی ا ،و این امر در چند دهه اخیر کنند یمورزشی نوین نقشی مهم ایفا 

به گسـتردگی حیطـه شناسـایی     توجه بابنابراین  .المپیک بوده است يها ورزشاروپاي شرقی در بسیاري از 

بینـی   پـیش  بهدرباره رفتار فرد  توان میکه چگونه  اند بودهروبرو  سؤالاستعدادها، روانشناسان همواره با این 

  پرداخت و مشخص ساخت که در آینده چگونه عمل خواهد کرد؟

 "رزمـی  ورزشکاران در اکتشافیمطالعه  یک: استعدادیابی فرایند فاکتورهاي تعیین"پژوهش حاضر با عنوان 

سـؤال بـر    16تعداد  دادهبر این اساس نتایج نشان . پردازد میعلمی  استعدادیابیبه بررسی شیوه دستیابی به 

. ي بارگـذاري شـدند  ریکارگ بهار عامل اصلی کشف استعداد، شناسایی استعداد، گزینش، انتخاب و روي چه

نتـایج نشـان   . بـود  91/0 تـا  43/0 بـین  هـا  رابطهتاییدي نشان داد که دامنه  عاملنتایج تحلیل  ،عالوه بر این

برخوردار است و بدین ) 70/0بیشتر از (مناسبی  دهد که همه عوامل فرایند استعدادیابی از آلفاي کرونباخ می

                                                           
١ Peltola 



میزان پایایی نمره کل به روش آلفاي کرونباخ  ،همچنین. باشند یمدار و مناسب  ترتیب همه ضرایب آلفا معنی

  .آمد که نشان از قابلیت مطلوب عوامل استعدادیابی دارد به دست 73/0

یـا مـردود    شـده  پذیرفتـه ، افراد استعدادهااظهار داشت که در گزینش و کشف  توان میاین نتایج  تبیینبراي 

 صورت بهاگر امر گزینش . گروهمانند پذیرش یا عدم پذیرش فردي در یک شغل یا در یک  ؛شوند میاعالم 

 و به مراحـل نهـایی و   شود مینامیده  1انجام شود، مراحل اولیه آن سرند کردن) اي زنجیره( پیوسته روند یک

الزم به توضیح است که همیشه بـه دنبـال سـرند کـردن، گـزینش      . گویند میگزینش  ،اصطالح در عمقی آن

علـوي،  ( شود میسریع و کلی نیز از اصطالح سرند کردن استفاده  هاي انتخابو گاهی براي  شود نمیانجام 

افراد  هاي تفاوتتوجه به این نکته که  ،اظهار داشت که در شناسایی استعدادها توان میعالوه بر این ). 1374

 اسـتعداد  بیو فرد دیگري را  بااستعدادمطلق فردي را  طور به توان نمیدر استعداد نسبی است اهمیت دارد و 

استعدادها تا حدودي اختصاصی هستند، فردي ممکـن اسـت بـراي فعالیـت خاصـی       ازآنجاکه. معرفی کرد

دامنه استعداد در برخی افـراد گسـترده و در برخـی دیگـر     . باشد مستعد و براي فعالیت دیگري کم استعداد

گروهی دیگـر در چنـد رشـته     که درحالی ،مستعد باشند رشته یکافرادي ممکن است فقط در . ستامحدود 

 ،انتخاب افراد مستعد و داوطلبان واجد شرایط براي انجام یک فعالیـت ). 1374علوي،( باشنداستعداد داشته 

داراي خصوصـیات   ادقیقاست و همیشه احتمال انتخاب فردي که  اي حرفهیان و مشاوران از وظایف راهنما

). 1376سـاعتچی،  (یـک فعالیـت باشـد، وجـود نـدارد       آمیـز  موفقیتروانی و جسمانی مناسب براي انجام 

از  حـذف افـراد   باهدفهرگاه انتخاب  که کردتبیین  گونه آن توان میمربوط به انتخاب را  هاي یافتههمچنین 

هدف افزایش اثربخشی از  ،در این روش. گیرد میصورت  بندي طبقهبرنامه خاصی انجام نشود، جایگزینی و 

از  مـوردنظر پرسشـنامه   ،با توجه بـا آنچـه ذکـر شـد     .طریق جایگزین نمودن افراد در مشاغل مناسب است

 درمجمـوع لذا  .ورزشکاران رزمی برخوردار است استعدادیابیمطلوبی براي بررسی  سنجی روان هاي ویژگی

 اي گونـه  بـه بـیش از دیگـران    عالوه بر موهبت نبوغ ارثـی،  کرد که افراد موفق، گیري نتیجه گونه این توان می

تربیـت و محـیط در پـرورش     آمـوزش،  تـأثیر به  توان میبنابراین . اند کردهکار و تمرین  سختی به غیرمعمول

  ).1374علوي، ( سازدرا بارور  ها آن تواند میتنها محیط مناسب و مطلوب  .استعدادهاي ارثی پی برد

اسـتفاده از ابـزار   پژوهش حاضر  یتازجمله محدود یست،ن یتاز محدود یخال یپژوهش یچه که ینظر به ان

حیطـه   در آن يپژوهش حاضـر، اجـرا   هاي یتمحدود یگراز د. باشد می ها داده آوري جمعکاغذ قلمی براي 

 یدبا یگرد يها و جامعه ها آن به ورزش دهی تعمیم یتلذا قابل .بوده است یرزم يها ورزشکاران نخبه رشته

                                                           
١ Screening 



ـ  مشـابه  مطالعـات  فقـدان . یردصورت گ یاطجوانب احترعایت با  ـ ا در یداخل  يرو خصـوص  بـه  نـه یزم نی

 یتیمحدود شده انجام قاتیتحق ریسا با پژوهش جینتا سهیمقا انکام عدم ،نتیجه در و رزمی ورزشکاران نخبه

 .بود گرید

  پیشنهادها 

 یگرپژوهش حاضر را در جوامع د ،يکه پژوهشگران بعد شود یم یهتوص ذکرشده هاي محدودیتبا توجه به 
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Evaluating the sporting talents to take advantage of their potential is a necessity 
for every sport's instructor and practitioner. Therefore, the study is to determine 
the factors of the talent process as an exploratory study in combat athletes. The 
method of this research was exploratory and of type of modeling. The statistical 
population of this study consisted of managers of federations, sports heroes and 
active experts in the field of martial arts bullying in middle ages of ٢٠٠٥ to 
١٣٩٣. Based on a targeted sampling, ٢٠٠ people (١٤٢ males, ٥٨ females) 
completed a researcher-made questionnaire of talent identification. Exploratory 
Factor Analysis showed that the questionnaire of talent identification factors in 
martial athletes had a fourfold structure (talent discovery, talent identification, 
selection, selection, and application), which explains ٥٤٫٩٢٪ of the variance of 
the tool. In addition, the confirmatory factor analysis also showed that the 
model for determining the factors of the process of scalability is of desirable fit 
(RMSEA = ٠/٠٩, GFI = ٠/٠٩, CFI = ٠/٩). Also, the internal consistency of the 
questionnaire of the process of apostasy was obtained by Cronbach's alpha 
(٠/٨٧), indicating the satisfactory internal consistency of this tool. Therefore, in 
order to identify the factors involved in the process of talent identification, a 
questionnaire of the process of identification can be used. 
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