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 چکیده

هدف از این مطالعه،  .های معاصر استترین مسائل در ورزشفرایند استعدادیابی یکی از مهم

روش  .بودسیستم استعدادیابی ورزشی  توسعه تحلیل عاملی تاییدی ابزار ارزیابی کیفیت در

، مربیان، جامعه آماری پژوهش، شاملژوهش توصیفی و از نوع مطالعات پیمایشی است. پ

 116و اساتید متخصص تربیت بدنی بود که در کل هاها و هیئتارشناسان فدراسیونورزشکاران، ک

تحقیق پاسخ دادند. در این تحقیق پس از بررسی روایی محتوا،  به پرسشنامه به عنوان نمونهنفر 

-یافته استفاده شد.آلفای کرونباخ  و تاییدیاکتشافی و ملی روایی سازه از تحلیل عا تعیینجهت 

ها، های مربوط به تحلیل عاملی اکتشافی منجر به شناسایی شش عامل اهداف، منابع، فرصت

های اده از آلفای کرونباخ برای مؤلفهپایایی به دست آمده با استفالزامات، فرایند و نتایج گردید. 

 2xهای نسبت شاخصبود که نشان دهنده پایایی مناسب ابزار است.  38/6تا  83/6نه بین شش گا

  =CFI=، 32/6 GFI=، 34/6 NNFI= ، 31/6 NFI= ، 61/6 RMSEA 31/6 ( و18/4) dfبه 

 توسعه ارزیابی کیفیت درتایج تحلیل عاملی تاییدی نشان داد که الگوی شش عاملی سازه ن

در  از پرسشنامه مذکورتوان می در نهایت. بود مناسبی برازشدارای  یسیستم استعدادیابی ورزش

های ها و رشتهسیستم استعدادیابی در فدراسیون های مربوط به کیفیت نظام ارزیابیبررسی

 .ورزشی استفاده کرد

 تاییدیاکتشافی و کیفیت ، تحلیل  عاملی ، ورزشی استعدادیابیواژگان کلیدی: 

 Email: farhadnazari64@yahoo.com                                                 *نویسنده مسئول:
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 مقدمه
ای را که هر دو استعدادهای ویژهورزش و هنر از جهات متعدد با یکدیگر اختالف دارند ولی در این

 ای چشمگیر، همانند و همسانند. مصداق آن، جمعیت زیادی است که ورزشکنند به گونهطلب می

امیرتاش، ) شوندها قهرمان میاز آن محدودیپردازند، اما تعداد کنند و یا به کارهای هنری میمی

بیش از پیش مورد توجه ویژة  استعدادیابیپیشرفت علم و صنعتی شدن جهان با (. 2،31،2

و راهبردهای  استعدادیابیشیوع . واقع شدهای مختلف علمی، خدماتی و صنعتی بخش کارگزاران در

در کشورهای اروپای  میالدی 3691و  3691های ورزش قهرمانی، از دهه ویژه آن در ورزش، به

 .(،،31، 3براونآغاز شد ) شرقی

باشد که یکی از مفاهیم بسیار مهم در علوم ورزشی و تربیت بدنی می ،عالقه به شناسایی استعداد  

های و به یکی از چالش (،3، 2133ر، الکساندهای اخیر به شکل قابل توجهی افزایش یافته )طی سال

(.  بدون شک شناسایی استعداد، 92، 2133و همکاران،  2ابوت) اصلی ورزش تبدیل شده است

های مختلف ورزشی و رویدادها، یک فرآیند پیچیده و چند بعدی است، که شامل  آشنایی با رشته

 ،2131و همکاران،  1انخورستپباشد )تعامل بین عوامل جسمانی ، روانی، سیاسی و اجتماعی می

سال گذشته از  01شناخت و پرورش استعداد در بیش از  (.  1، 2133، 4استوزکوسکی؛ 119.

، فرایند 9به گفته بلوم فیلد(. 0،2131هنریکسناست ) موضوعات مطالعاتی دانشگاهی بوده

ورش ورزشکاران نخبه استعدادیابی و تأمین سخت افزارها و نرم افزارهای مورد نیاز برای تعلیم و پر

توان به آن بی اعتنا ای و جهانی موضوعی است که نمیای، قارهبه منظور شرکت در مسابقات منطقه

بود. با این حال، پیدا کردن مؤثرترین و پرکاربردترین روش استعدادیابی بسیار پیچیده بوده و از 

از طریق استعدادیابی، پیشرفت و دارد که ظهار میا ،9هاره. ها پیش دغدغه محققین بوده استمدت

یز استعدادیابی ن  ،،کورلگیرد. می صورت شکل ترینمناسب و بهترین به جوان ورزشکارانموفقیت 

                                                 
1. Brown 
2.Abbott 

3.Pankhurst 

4.Stoszkowski 
5.Henriksen 
6.Bloomfield 

7.Hare 
8.Corel 
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شود و از نظر رفتاری تابع شرایط العاده پیچیده که به شکل ژنتیک ظاهر میرا خصوصیت فوق

تعداد یابی را فرآیندی که ( اس2113)  3(. بورگس3196هادوی، ) کندمحیطی است، عنوان می

های که بیشترین شانس موفقیت را در های معین به سمت ورزشتوسط آن خردساالن بر پایه آزمون

 (. 1 ،31،2امیرتاش،شوند، عنوان کرده است )ها دارند راهنمایی میآن

نده مدیریتی است که هم اکنون با سرعت فزای –یک دیدگاه فلسفی  2از طرف دیگر، مدیریت کیفیت

های ارائه خدمات و ارتقا کیفیت را اصل کار خود قرار حلجایگاه  خود را در جوامع باز کرده و راه

داده است. توجه به کیفیت و تالش برای بهبود کیفیت نقش اساسی و مهم در توسعه کیفیت دارد، 

نیار و سهرابی، بهم)اند های ارتقاء مدیریت کیفیت به سرعت متحول شدههای اخیر نظامکه در سال

اند که برای حضور شایسته در عرصه جهانی و بقاء، باید کیفیت خود را ها دریافتهسازمان (. 3161

کند که در شود فرقی نمیارتقاء دهند، هر سازمانی در این باره کوتاهی کند با خطر نابودی روبرو می

امروزه کارایی و  (.3161 درودیان و شهبازی،) کندچه کشوری باشد یا در چه صنعتی کار می

اثربخشی فرآیندهای سازمان سخن روز است. با مطالعات علمی باید به این پرسش پاسخ داد که 

-توان اثر بخشی فرآیندهای سازمان را بهبود بخشید. صاحب نظران معتقدند یکی از راهچگونه می

قهفرخی و احمدی، علی دوست ) باشدهای افزایش اثر بخشی سازمان بهبود کیفیت خدمات می

3163 ،12 .) 

هایی هماهنگ شده برای هدایت و کنترل مدیریت کیفیت، فعالیت 3ISO 9000بر اساس استاندارد 

ریزی استراتژیک، مشتری ها شامل رهبری، برنامهباشد. این فعالیتها در جهت کیفیت میسازمان

سانی، مدیریت فرآیند و مدیریت تآمین گیری، مدیریت منابع انگرایانه به تصمیممداری، رویکرد واقع

مدیریت کیفیت به یک خروجی . 4(،211؛ فوستر، 2119؛ سیال، 2112سان، )باشد کنندگان می

این، به مشترک برای همه مؤسسات اقتصادی، مهندسی، آموزشی، و ورزشی تبدیل شده است. بنابر

ه باالترین میزان کیفیت در تولید عنوان یک روش منحصر به فرد برای مقابله با مشکالت و رسیدن ب

های ورزشی، به تعهد هر یک از با توجه به یک مدیریت مؤثر است. مدیریت کیفیت در سازمان

                                                 
1.Borges 

2.Quality Management 

3.International Standars Organization 
4. Sun, Sila, Foster 
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مدیران ارشد، در دسترس بودن منابع مورد نیاز اعم از منابع مالی و انسانی، سیستم کیفیت بهینه، 

باشد برای رسیدن به هدف، نیازمند میهای مؤسسه و استفاده از سیستم مؤثر کنترل تمام فعالیت

 (.3، 2132احمد، )

یابی به کیفیت از طریق مشارکت همه مدیریت کیفیت یک رویکرد مدیریتی است که به دنبال دست

طریق جلب رضایت مشتری و منافع همه اعضای  اعضای سازمان، با هدف موفقیت در دراز مدت از

به عنوان یک چارچوب مناسب در داخل و توسط سازمان  توانو آن را می باشدسازمان و جامعه می

و  3دی کناپ) به منظور بهینه سازی سیستماتیک و تضمین تحقق اهداف در سازمان عنوان کرد

-می (36،1) 2(. یکی از رویکردهای تعیین معیارهای کیفیت، رویکرد دونابدین09، 2114همکاران، 

کار های مراقبت پزشکی بهرل، و ارتقاء کیفیت سیستمباشد. این رویکرد اصواًل برای ارزیابی، کنت

های باشد. ساختار ویژگیرفته و توسعه یافته است. که دارای سه بعد ساختار، فرآیند و نتیجه می

چه را که در کند، فرآیند آنرا تشریح میهای یک نهاد و محیط آنفیزیکی، سازمانی، و دیگر ویژگی

های و دستاوردهای سیستم را خالصه بندی کند و نتیجه موفقیتگیرد تشریح میواقع انجام می

  .(،، 2131همکاران ،  روجر و) کندمی

مدیریت کیفیت  با ساختارها و فرایندهایی که عوامل اصلی نتایج سیستم شناسایی و توسعه 

و کیفیت سیستم شناسایی و توسعه استعداد ورزشی ممکن است  .استعداد هستند، ارتباط دارد

، 1روتن) وفقیت ورزشکاران نخبه یک کشور را در سطح بین المللی تحت تأثیر قرار دهدم

ها را ها را در سیستم استعدادیابی را تعیین و آنمدیریت کیفیت، اهداف و مسئولیت(. 2114،149

توسط ابزاری مانند برنامه ریزی کیفیت، کنترل کیفیت، اطمینان دهی کیفیت و ارتقا کیفیت در 

 کند . و به عنوان یک پیش نیاز مهم برای کنترل، اطمینان دهی ویستم کیفیتی اجرا میدرون س

روجر و همکاران ) کندارتقا کیفیت سیستم استعدادیابی، نیازهای یا معیارهای کیفیتی را تعیین می

2131 ،،) . 

ری از در طی چند سال گذشته، مدیریت کیفیت به مثابه یک ابزار زیرساختاری مهم برای بسیا

های تجاری )مانند ساخت و تولید، خدمات مشتری و مراقبت پزشکی( مورد بررسی بوده است بخش

                                                 
1.De knop 
2. Donabedian 

3. Ruetten 
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حوزه  دراما  .(9، 2131روجر وهمکاران، ) ها در محیط های رقابتی مرتبط شودتا موجب موفقیت آن

ت به عنوان مثال کیفی تنها در تعدادی از زیرمجموعه ها، ورزش، رویکردهای مدیریت کیفیت

( توسعه یافته 2111هارتمن، ) ( و فعالیت جسمانی برای سالمتی2114دی کیناپ، سرویس دهی)

موضوع مدیریت کیفیت به ندرت در درون حوزه ی ورزش  ،اند. با توجه به پیشرفت توسعه ورزش

 (. 6، 2131روجر وهمکاران، ) وارد شده است قهرمانی

مثاًل در در ورزش انجام شده است. مدیریت کیفیت و  در زمینه استعدادیابی یتا امروز، تحقیقات 

با هدف بررسی ارتباط بین آمادگی کارکنان برای پذیرش  (3161) تحقیقی که بهمنیار و همکاران

های خراسان شمالی، جنوبی و رضوی مدیریت کیفیت جامع در بین ادارات کل تربیت بدنی استان

سه استان منتخب، آمادگی باالیی برای پذیرش  انجام داد به این نتیجه رسیدند که کارکنان هر

 باشند.مدیریت کیفیت جامع را دارا می

 قوت، )نقاط استراتژیک عوامل شناسایی و در تحقیقی با عنوان، بررسی (3163) حسینی و همکاران

ایران، به این نتیجه  اسالمی جمهوری قهرمانی ورزش در تهدید(، استعدادیابی و فرصت ضعف،

 هاییفرصت و قوت نقاط از برخورداری وجود با کشور قهرمانی ورزش در استعدادیابیرسیدند که 

 های دانشکده و متخصص اساتید وجود کشور، در استعداد از سرشار جوان جمعیت کثرت همچون

 ورزش به کشور مسئولین توجه کشور، های شهرستان برخی و استانی مراکز کلیه در تربیت بدنی

 و استعدادیابی ویژه های پایگاه وجود بدنی، تربیت سازمان در استعدادیابی وجود دفتر قهرمانی،

 وزارت نبودن فعال قبیل از تهدیدهایی و هاضعف با هااستان بدنی مراکز تربیت ادارات در قهرمانی

 مختلف نقاط در هاورزش بندی قطب و آمایش نبود نظام استعدادیابی، امر در پرورش و آموزش

 مناسب تجهیزات و امکانات کمبود در استعدایابی، ساختارمند و اجرایی یکپارچه، طرح فقدان کشور،

 بر ایسلیقه اقدامات تقدم پرورش استعداد، در ورزشی های باشگاه اندک سهم استعدادیابی، برای

 کشور ورزش تمرکز مسئولین و کشور ورزش مدیران از برخی بین در استراتژیک های برنامه اجرای

 .باشد می مواجه گرائی، فرایند جای به ورزش در گرائی نتیجه بر گروهی های رسانه و

در پژوهشی به تحلیل مسیرهای استعدادیابی ورزشی  در کشورهای  (3163) عیدی و همکاران

ها را در جهان منتخب جهان پرداختند. نتایج حاکی از آن بود که چین یکی از مؤثرترین سیستم

های سنی جوانان مند در هر یک از ردهتعدادهای ورزشی به صورت نظامبرای انتخاب و پرورش اس

گیرد. توسعه های ورزشی انجام میدارد. در جمهوری فدرال آلمان، استعدایابی در مدارس و باشگاه
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ورزش در آمریکا الگوی منحصر به فردی را در مورد عدم دخالت دولت در سیستم  ورزش نشان 

نخبه و ورود به ورزش قهرمانی ترین مسیر پرورش ورزشکاران اه مهمدهد که مدارس و دانشگمی

رویکرد ژاپن برای شناسایی استعدادهای جوان از هم گسسته و منقطع است و اتکاء زیادی بر  .است

 احمد با استعداد دارد. تحقیقی که مراکز خصوصی و مدارس برای حمایت از ورزشکاران نخبه

های ورزشی ع در استفاده از مدیریت کیفیت جامع در سازمانبا هدف شناسایی موان (2132)

عربستان انجام داد به این نتیجه رسید که فقدان چشم انداز و مأموریت و اهداف و عدم طرح 

  .ها در عربستان وجود داردباشگاه آموزشی برای

مات ورزشی گیری کیفیت خدمات در خدتحقیقی با عنوان اندازه (2119و همکاران ) 3ریاتسیتاسک

انجام دادند که نتایج تحقیق روشن نمود که تمرکز بر روی کیفیت خدمات و تحقیق در جهت فهم 

 تحقیقی که کی ناپ و همکاران .بهتر خدمات برای هر سازمانی الزم و باید یک اصل مهم تلقی گردد

ند به این های ورزشی بلژیک با سیستم ارزیابی کیفیت  انجام دادجهت آشنایی باشگاه (2114)

-های استراتژیک، مدیریت بازاریابی، و ساختار باشگاهریزینتیجه رسیدند که ضعف اصلی در برنامه

های ورزشی در بلژیک بود. بر اساس این های ورزشی بود. فرهنگ و جو سازمانی از نقاط قوت باشگاه

ها ت در این باشگاههای مدیریتواند باعث بهبود سیستمریزی دقیق و ویژه میتحقیق یک برنامه

ارزیابی با عنوان بررسی تحلیل عاملی پرسشنامه  (2131) و همکاران 2در تحقیقی که روزل گردد.

درونی پایایی ورزشکار انجام دادند. به این نتیجه رسیدند که  061روی محیط پرورش استعدادها، 

ر این تحقیق معنادار بود رتلت د( در هفت عامل پرسشنامه وجود دارد. آزمون با69/1 -93/1خوبی )

نتایج   1کی. ام. او بود. همچنین آزمون ارتباط کافی بین متغیرهای تحقیق ه(، و نشان دهند13/1)

(، و نشان دهنده کافی بودن میزان حجم نمونه برای تجزیه تحلیل 1/،6) قابل توجهی را نشان داد

عنوان یک ابزار امیدوارکننده برای رسیدند که این پرسشنامه به  عاملی بود. در کل به این نتیجه

ارزیابی اما در زمینه  .تواند مورد استفاده قرار گیردهای کاربردی در توسعه استعداد میبررسی

  استعدادیابی ورزشی تحقیقات محدودی انجام گرفته است.توسعه کیفیت در سیستم 

                                                 
1.Tsitskari 

2. Russell 

3. Kaiser- Meyer-Olkin 
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تفاده برای بررسی یک موضوع، کند که تعیین پایایی و روایی ابزار مورد اسبیان می (3664)وتز ش 

هایی که به بررسی پژوهش یا پژوهش تاکنون(. 01، 3161عیدی، )اولین گام در فرایند تحقیق است

در کشور پرداخته باشد،  استعداد ورزشیتوسعه   شناسایی و کیفیت در سیستمارزیابی پایایی ابزار 

( 2131) ناو همکار 3روجرالریک  نامهای که در این زمینه وجود دارد پرسشوجود ندارد. پرسشنامه

  توسعه استعداد شناسایی و کیفیت در سیستمارزیابی المللی با عنوان تحقیقی بیندر است که 

دار برای مشخص نمودن معیار کیفیت ساختار ، فرآیند و انجام گرفته است که یک چارچوب هدف

ه چارچوب مفهومی انتخاب شده برای های استانداردسازی شده به انجام رسید کنتایج در سیستم

های مختلف ورزشی های پیشرفت استعداد در کشورها و رشتهمشخص نمودن معیار کیفیت سیستم

تکمیل چرخه ها و ی معتبر گام مهمی در تعمیم یافتههاکاربرد دارد. بنابراین استفاده از پرسشنامه

یکردی مدل یابی برای ییدی روعاملی تأکه تحلیل گردد. با توجه به ایناجرای پژوهش محسوب می

توان آن را مشاهده کرد، به ستفاده از نشانگرهای مختلف که میهای فرضی است که با امطالعه سازه

وجود باشد، از روش تحلیل این امر صحه می گذارد. زمانی که ساختار روابط بین متغیرها از قبل م

یل عاملی اکتشافی، تحلیل عاملی تأییدی به س تحلشود. بنابراین، برعکعاملی تأییدی استفاده می

 پردازدیا رد ابعاد و ساختار عوامل شناسایی شده می ییدپردازد بلکه به تآکشف ساختار عاملی نمی

روان  هایویژگی به بررسی مقدماتی حاضر . با توجه به این مهم، پژوهش(46، 3161عیدی، )

توسعه استعداد ورزشی الریک روجر و شناسایی و  تم سیس کیفیت ارزیابی فارسی ابزار نسخة سنجی

 .ییدی در بین نمونه ایرانی پرداختبا استفاده از روش تحلیل عاملی تأ ( 2131) همکارن
 

 روش شناسی 
و از نوع مطالعات پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق  کلیه ذینفعان روش پژوهش توصیفی 

ورزشی جمهوری اسالمی ایران و اساتید  هایها و هیئتن)کارشناسان، مربیان، ورزشکاران( فدراسیو

 ،اهمیت در تحلیل عاملی سوال بسیار با برای تعیین حجم نمونه یک متخصص تربیت بدنی بودند.

های مربوط به تعیین حداقل حجم نمونه الزم برای گردآوری داده . تعیین حداقل حجم نمونه است

در تحلیل عاملی اکتشافی  است کالین معتقد. اهمیت است یابی معادالت ساختاری بسیار بامدل

                                                 
1. Ulrik Roger 
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عیدی، )قابل دفاع است 211اقل حجم نمونه نمونه الزم است اما حد 21یا  31برای هر متغیر 

شود نه ها تعیین مییدی حداقل حجم نمونه براساس عاملأیاما در تحلیل عاملی ت .(01، 3161

نمونه برای هر عامل )متغیر  21ی استفاده شود حدود یابی معادالت ساختارمتغیرها. اگر از مدل

یدی حدود أیت یحجم نمونه توصیه شده برای تحلیل عامل . (2111، 3جکسون)پنهان( الزم است

بر این . (2119، 1؛ شاه و گلدستین2131، 2کلین) توصیه شده است نمونه برای ده عامل 211

 ،14/0)، ورزشکاران(درصد14/39) ، مربیان(درصد41/30) کارشناسان، نفر از ذینفعان 491اساس 

های تیمی )والیبال، بسکتبال، هندبال( و دو های منتخب رشتهسه فدراسیون و هیئت(، در درصد

اتید متخصص تربیت س)کشتی، وزنه برداری( و ا های انفرادیهای منتخب رشتهفدراسیون و هیئت

یق قرار گرفتند و با توجه به ساختار جزو نمونه آماری تحق(، درصد ،/49)و علوم ورزشی بدنی

مالک  پرسشنامه پژوهش حاضر، این مقدار نمونه بیشتر از حداقل مقدار توصیه شده نیز می باشد.

های های منظم داخلی و شرکت فعال در رقابتهای ورزشی، وجود لیگها و هیئتانتخاب فدراسیون

 .المللی بودبین

های کیفیت در سیستم باشد کهمی (2131دارد الریک روجر )امه استانپرسشن استفاده مورد ابزار

باشد و بر اساس طیف سوال می 44این پرسشنامه شامل  .سنجدمی را شناسایی و توسعه استعداد

امتیاز( و  2امتیاز(، کم ) 1امتیاز(، متوسط ) 4امتیاز(، زیاد ) 0ای لیکرت،  خیلی زیاد )پنچ گزینه

(، 3-29)سواالت شود. این پرسشنامه دارای سه متغیر ساختارز گذاری میامتیاز(، امتیا 3خیلی کم )

مؤلفه،  چهارباشد. که عامل ساختار خود شامل ( می،1-44) نتیجه ( و،2-19التؤافرآیند)س

 هاسؤال متن ابتدا پرسشنامه، این آماده سازی برای  باشد.می ها،ضرورتها و اهداف، منابع، فرصت

زبان انگلیسی به طور  متخصص دو توسط فارسی متن سپسشد،  ترجمه سیفار به محققان توسط

و سپس دوباره متن فارسی به انگلیسی برگردانده  بازبینی و با متن اصلی مطابقت داده شد. جداگانه

، همچنین شد و با نسخه اصلی پرسشنامه مطابقت داده شد و ابهامات به وجود آمده رفع گردید.

 رعایت به منظور .کردند تأیید را پرسشنامه این محتوایی روایی دانشگاه علمی اعضای از نفر شش

برای تجزیه  شد. گرفته تحقیق در ندگانهپاسخ د رضایت و اجازه اخالقی پژوهش، مالحظه های

                                                 
1. Jackson   
2. Kline 
3. Shah R. Goldstein 
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 .اس .پی .اس هایاز نرم افزار تأییدییل عاملی اکتشافی و تحل آلفای کرونباخ، ها مانندتحلیل داده

 .شد گرفته بهره دو لیزرل  ( و21)نسخه  3اس

 

 نتایج
 ارزیابی کیفیت در سیستم توسعه استعدادیابی ورزشی را با استفاده از  ، پایایی پرسشنامهیکجدول 

ضریب اعتبار با استفاده از آلفای کرونباخ برای  نشان داده است. 2کرونباخ آلفای ضریب شاخص

طرفی، پرسشنامه ارزیابی کیفیت سیستم است. از  0/1،تا  1/،9خرده مقیاس های پرسشنامه بین 

است که نشان دهنده پایایی مناسب آزمون می  4/1،استعدادیابی کلی دارای ضریب اعتبار برابر با 

 (.342، 31،9باشد)شیخ و همکاران، 
 

 پایایی )آلفای کرونباخ( پرسشنامه ارزیابی کیفیت سیستم توسعه استعدادیابی ورزشی -3جدول

 

 

 

 

 

                                                 
1. SPSS 
2. Cronbach Alfa Coefficient 

 پایایی ) ضریب آلفای کرونباخ ( سئواالت تعداد عوامل ابعاد

 ساختار

 0/1، 4 اهداف

 1/،9 6 منابع

 1/1، 9 هافرصت
 0/1، 2 هاضرورت

 96/1 31 فرایند

 4/1، 4 نتایج

 4/1، 19 پرسشنامه کلی
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ی دازه کافی همبستگی باالیی دارند تا پایه منطقه این معنی است که متغیرها با انآزمون بارتلت ب

نتایج آزمون بارتلت ، دو (. طبق جدول341، ،،31یوسفی، ) برای برای تحلیل عاملی را فراهم کنند

دهد که استفاده از تحلیل عاملی مناسب است و عامل ساخته شده از متغیرها از اعتبار الزم نشان می

تحلیل عاملی  دهد که قرار است موردبرخوردار است و روابط قابل کشف بین متغیرهایی را نشان می

شوند هایی که توسط هر عامل پیش بینی میکافی بودن یا نبودن آیتم کی. ام. او آزمون قرار گیرند.

ها دهد که تعداد نمونهنیز نشان می کی. ام. اونتایج آزمون  (.341، ،،31یوسفی، دهد)را نشان می

 (.1/1،برای تحلیل عاملی مناسب است )
 

 بارتلتو  KMOنتایج آزمون  .2جدول
  

 

 
 

 

 هریک ویژه مقادیر و باشد می 39/91 با برابر ، درصد کل واریانس تبیین شدهسه با توجه به جدول

 پیش قبول با متغیرها این اعتبار عاملی که گیریم می نتیجه ،بوده یک از بزرگتر ها عامل این از

 .است سبمنا فرض
 ارزیابی کیفیت سیستم استعدادیابی ورزشیبرای  ژهیو ریشده و مقاد تبیین انسیوار -1جدول

 فاکتورها
 واریانس توضیح داده شده مقادیر ویژه

 درصد تجمعی درصد کل درصد تجمعی درصد کل

3 04/31  29/12  29/12  22/9  11/30  11/30  

2 60/2  34/9  ،9/16  00/0  43/31  44/2،  

1 00/2  39/9  14/49  91/4  19/33  ،3/16  

4 26/2  04/0  06/03  46/1  44/،  29/4،  

0 64/3  96/4  2،/09  1،/2  99/0  11/04  

9 93/3  ،،/1  39/91  04/2  34/9  39/91  

 

 

 

 

 1/1، کی. ام. او سنجش کفایت نمونه با 

 113/1  آزمون بارتلت
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 تحلیل عاملی گویه های پرسشنامه -4جدول
 

  شماره گویه

 گویه ها

 ساختار
 

 فرایند

 

 نتایج
 

عامل 

 اهداف

عامل 

 منابع

عامل 

 هافرصت

عامل 

 الزامات

3 
در سیستم استعدادیابی ورزشی کشور اهداف 

 مشخص زیادی وجود دارد.
92/1      

2 
سیستم استعدادیابی ورزشی کشور دارای اهداف  

 استراتژیک) بلند مدت( است.        
90/1      

1 
اهداف سیستم استعدادیابی ورزشی کشور برای  

 همه شناخته شده است.
96/1      

4 
اهداف سیستم استعدادیابی  ورزشی کشور مکتوب  

 و مشخص است.
94/1      

9 
در سیستم استعدادیابی ورزشی کشور حمایت کافی 

 از مسابقات ورزشی مدارس وجود دارد.
 49/1     

، 
در سیستم استعدادیابی  ورزشی، مدارس ورزشی 

 کافی در کشور وجود دارد.
 42/1     

6 
-ها، در چهارچوب آموزشحمایت کافی از استعداد

 شود.ای در کشور انجام میهای حرفه
 94/1     

31 
منابع کافی در سیستم جاری استعدادیابی ورزشی 

 کشور وجود دارد.
 99/1     

33 
حمایت کافی از سیستم استعدادیابی ورزشی کشور 

 در چارچوب توسعه استعداد وجود دارد.
 91/1     

32 
رزشی کشور مربیان تمام در سیستم استعدادیابی و

 وقت کافی، وجود دارند.
 4،/1     

31 
در سیستم استعدادیابی ورزشی، به اندازه کافی 

 پاره وقت(. ،مربی وجود دارد)تمام وقت
 91/1     
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 تحلیل عاملی گویه های پرسشنامه -4جدول 

30 
در سیستم استعدادیابی ورزشی کشور، مراکز  

 آموزشی و تمرینی کافی وجود دارد.
 94/1     

39 
های کشور اردو  در سیستم استعدادیابی ورزشی 

 آموزشی و تمرینی کافی وجود دارد.
 90/1     

39 
سیاستگزاران کالن ورزشی، حمایت کافی را از 

 دهند.سیستم استعدادیابی کشور انجام می
  9،/1    

3، 
در سیستم استعداد یابی ورزشی کشور، حمایت 

 مالی کافی وجود دارد
  46/1    

36 
حمایت مناسبی از سوی جامعه، از سیستم  

 استعدادیابی ورزشی کشور وجود دارد.
  43/1    

21 
ها، حمایت کافی را از سیستم استعدادیابی رسانه

 دهند.ورزش کشور انجام می
  49/1    

23 

تعامل و همکاری مناسبی بین دولت و مدیران کالن 

ود ورزشی در سیستم استعدادیابی ورزشی کشور وج

 دارد.

  90/1    

21 
در سیستم استعداد یابی ورزشی کشور حمایت  

 علمی مناسبی وجود دارد.
  43/1    

20 
آیند ها میاز استعدادهایی که از سایر ورزش 

 شود .حمایت می
  06/1    

29 
های غیر مرتبط مالحظات زیادی از جانب دستگاه 

 د.در سیستم استعدادیابی ورزشی کشور وجود دار
   92/1   

29 
ها(، قوانین بسیار زیادی در انجمن ها)فدراسیون 

 کنند.رابطه با توسعه استعدادیابی تدوین می
   01/1   

2، 
در سیستم استعدادیابی ورزشی کشور، برنامه ریزی 

 منظم و مدون وجود دارد.               
    0،/1  

26 

های در سیستم استعدادیابی ورزشی کشور، برنامه

-آموزشی و تمرینی بر مبنای اهداف کالن انجام می

 شود.      

    09/1  

11 
های در سیستم استعداد یابی ورزشی کشور، دیدگاه

 علمی جدید لحاظ شده است.
    96/1  
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 تحلیل عاملی گویه های پرسشنامه -4جدول 

13 
اهداف کالن سیستم استعدادیابی ورزشی کشور، به 

 شود.شکل علمی بازبینی و  به روز می
    92/1  

12 
ها و در سیستم استعدادیابی ورزشی کشور، آموزش

 های انجام آن به شکل مکتوب وجود دارد.راهنمایی
    93/1  

11 
های مختلفی در سیستم استعدادیابی ورزشی، برنامه

 برای توسعه استعداد وجود دارد.
    99/1  

14 
در سیستم استعدادیابی ورزشی کشور، سازماندهی 

 د دارد.آموزش مناسبی وجو
    ،2/1  

10 
محتوای آموزش در سیستم استعدادیابی ورزشی 

 کشور،  قابل فهم است.
    91/1  

19 
در سیستم استعدادیابی ورزشی کشور، مباحث 

 آموزش با وضعیت افراد سازگار است.
    90/1  

19 
های متنوع در سیستم استعدادیابی ورزشی آموزش

 شود.به اشکال مختلف سازمان داده می
    94/1  

1، 
موفقیت زیادی برای ورزش قهرمانی از طریق 

 شود.           سیستم استعدادیابی ورزشی کشور ایجاد می
     91/1 

16 

از طریق سیستم استعدادیابی  ورزشی موجود ، 

-تعداد اندکی از استعدادهای ورزشی، ریزش می

 کنند.

     42/1 

41 
ی کشور، استعداد سیستم استعداد یابی ورزشی جار

 های مناسبی را توسعه داده است.
     99/1 

 41/1      ای و قهرمانی موفق است.کشور در ورزش حرفه 42
 

برای شناسایی ساختار داخلی  3از تحلیل عاملی اکتشافی با چرخش متعامد، چهاربا توجه به جدول 

تعیین  4/1قبول برای هر سوال پرسشنامه استفاده شد. در تحقیق حاضر حداقل بار عاملی مورد 

عامل دسته بندی شدند. این عوامل  ششپرسشنامه در سوال  44سوال از  19بنابراین شده است، 

 ها، فرایند و نتایج دسته بندی شدند. ها، ضرورتبا عناوین اهداف، منابع، فرصت

                                                 
1.. Varimax 
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 .شدند حذف 4/1سوال پرسشنامه اصلی به علت بار عاملی کمتر از  هشت، پنج با توجه به جدول 

 

 
 خارج شده از تحلیل عاملی گویه های -0جدول

 
 

 عاملی تاییدی تحلیل

بین عوامل فرایند اینجا، در را نشان می دهد.  تحلیل عاملی تاییدی مدل پرسشنامه ،یک شکلنتایج 

( باالترین رابطه و بین عامل  =61/1rاستعدادیابی ورزشی )توسعه با ارزیابی کیفیت در سیستم 

ترین رابطه وجود ایین( پ =1/1r،استعدادیابی ورزشی )توسعه نتایج با ارزیابی کیفیت در سیستم 

  دارد.

 

 بار عاملی گویه ها شماره گویه

0 
گیری)ریزش( استعدادها از ادامه سیستم استعدادیابی ورزشی کشور، باید مانع از کناره

 ورزش شود.
33/1 

 26/1 د دارد.های ورزشی وجودر سیستم استعدادیابی ورزشی کشور تعامل بین مدارس و باشگاه 9

34 
در سیستم استعدادیابی ورزشی کشور حمایت کافی از ورزشکاران  برای ادامه تحصیل وجود 

 دارد.
36/1 

 29/1 حمایت کافی از سوی والدین در سیستم استعدادیابی ورزشی وجود دارد. 22

 39/1 های ورزشی وجود دارد.در کشور استعدادهای زیادی در رشته 24

43 
ضروری  اثربخشای، وجود سیستم استعدادیابی ت در ورزش قهرمانی و حرفهبرای موفقی

 است.
16/1 

 31/1 رسمی، از طریق سیستم استعدادیابی به دست خواهد آمد. شدهنییتعاهداف  41

44 
و نتایج در سیستم استعدادیابی ورزشی کشور  شدهانجامگذاری رابطه منطقی بین سرمایه

 وجود دارد.
24/1 
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 تحلیل عاملی پرسشنامه -3شکل 

و  00/3109، مجذور خی برابر با 90/3دهد که مقدار خی دو، برابر ، نشان میششنتایج جدول  

 را شده برآورد و شده ماتریس مشاهده تفاوت میزان مجذور خی، رهاست.  آما 23،درجه آزادی 

 آزادی درجه بر آن، مقدار بنابراین است و حساس بسیار نمونه حجم به آماره این می گیرد.  ازهاند

-می مشاهده جدول در که همانگونه مناسب  است.  باشد، کمتر پنج از نتیجه اگر می شود. تقسیم
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است که نشان  3(GFIدیگرشاخص های نیکویی برازش یعنی ) .است دو از مقدارکمترن ای شود،

 RMSEA)2 (برآورده برازش قابل قبول و مطلبوب مدل است. مقدار ریشه میانگین مربع خطای دهند

دل پژوهش است. سایر است، قابل قبول بوده و نشان دهنده تایید م 19/1مهم نیکویی برازش برابر 

است که مناسب  6/1، همگی باالتر از 1( ،NNFI)4( ،NFI)0( ،GFI( ،)AGFI)9(CFI)شاخص ها یعنی

 ن مدل را تایید می کنند.مناسب بود
 شاخص های برازش مدل پرسشنامه -9جدول

 
 

 بحث و نتیجه گیری

یکی از ویژگی های مهم هر مقیاس به منظور استفاده از آن داشتن اعتبار و روایی آزمون است. 

  هدف پژوهش حاضر بررسی تحلیل عاملی تاییدی پرسشنامه ارزیابی کیفیت در سیستم شناسایی و

توسعه استعداد ورزشی بود. نتیجه این پژوهش نشان داد که این پرسشنامه دارای پایایی قابل قبولی 

( و بیشترین 1/،9( است ، به طوری که کمترین ضریب پایایی مربوط به خرده مقیاس منابع )4/1،)

 ر، ضریب( بود.  به عبارت دیگ0/1،ها )های اهداف و ضرورتضریب پایایی مربوط به خرده مقیاس

ارزیابی آلفای کرونباخ برای خرده مقیاس های پرسشنامه حکایت از همسانی درونی نسخه فارسی 

 باشد. می کیفیت در سیستم شناسایی و  توسعه استعداد ورزشی

                                                 
1. Goodness of Fit Index 

2. Root Mean Square Error of Approximation 
3. Comparative Fit Index 

4. Non-Normed Fit Index 

5. Normed Fit Index 

6. Adjusted Goodness of Fit Index 

  
 

 
CFI NNFI NFI GFI AGFI RMSEA 

 Jun-00 62/1 62/1 64/1 63/1 69/1 90/3 میزان

 0کمتر از  مالک
بیشتر از 

61/1 

بیشتر از 

61/1 

بیشتر از 

61/1 

بیشتر از 

61/1 

بیشتر از 

61/1 

کمتر از 

10/1 

 برازش مطلوب تفسیر
ازش بر

 مطلوب

برازش 

 مطلوب

برازش 

 مطلوب

برازش 

 مطلوب

برازش 

 مطلوب

برازش 

 مطلوب
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نبوده است و  41/1است رابطة هر سؤال با عامل کمتر از  شده داده ، نشانل سهجدو یافتة مطابق

 هستند، که از لحاظ آماری معنادار هستند. در یک از همه باالتر یک تا شش هایویژه  عامل مقادیر

درصدکل واریانس را تبیین  11/30، معادل 04/31تحلیل، عامل اول )نتایج(، با ارزش ویژه  این

تحلیل،  این دارد. در برعهده تبین واریانس پرسشنامه فوق در را مشارکت کند که بیشترینمی

درصد کل واریانس  39/91عامل بر روی هم برابر با  شش بین متغیرها برای میزان واریانس مشترک

  ( نداشت. 2131جر و همکاران )وکه تفاوت چندانی با  پژوهش ر کنند.را تبیین می

همچنین نتایج پژوهش نشان داد که تحلیل عاملی اکتشافی نسخه فارسی پرسشنامه ارزیابی کیفیت 

 ها( فرایند و نتایجها، ضرورت، منابع، فرصتنی ساختار )اهدافدر سیستم استعدادیابی ورزشی یع

نتایج ماتریس بار  درتحلیل عاملی اکتشافیبود. ، (2131اندکی متفاوت با نتایج رجر و همکاران )

با وجود این  اند. روی عوامل نهفتة مورد انتظار بارگذاری شده گویه 19عاملی نشان داد که 

ضعیف و یا بار عاملی  عاملی بار داشتن علت به 44، 41، 43، 24، 22، 34، های پنج، ششگویه

 و همکاران ( روزل2131در تحقیقات روجر و همکاران )شد.  حذف سواالت مجموعه از دوگانه

های از ( گویه3163حسینی و همکاران)(، 3161قهفرخی و همکاران)علی دوست (، 2131)

شده داخل عوامل از پیش  ت یک پرسشنامه ترجمهبرای عدم قرارگیری سؤاال. پرسشنامه مبهم بود

از جمله: بدی ترجمه سؤاالت، تفاوت های فرهنگی در محتوای  تعیین شده، دالیلی وجود دارد

البته به غیر از این توجیهات، وجود  .(2119، 3کرید و ین) تفاوت شرایط کاربرد آزمون سؤاالت و

ها از ورزش قهرمانی و به ویژه اوت دولتهای متفسیستم های مختلف ورزش قهرمانی، حمایت

توان های متفاوت ذینفعان ورزشی کشورها به سواالت و غیره را میهای استعدادیابی، نگرشسیستم

با پژوهش روجر و  توان این دالیل را توجیه کننده این تفاوتپژوهش نیز میکه در این  اضافه کرد.

 دانست.  (2131) همکاران

گویه، زیر ساخت عامل ساختار  را که  22، حاکی از آن بود که چهارنتایج جدول یافتة دیگر مطابق 

دهد. این بخش، باشد را مورد سنجش قرار میمی ها(ها، ضرورت، منابع، فرصتمتشکل از )اهداف

برای بیشتر  .کندرا تشریح میهای یک نهاد و محیط آنهای فیزیکی، سازمانی، و دیگر ویژگیویژگی

( 3699های توسعه استعداد، مدل منطقی رویدادهای وان رایت )دن ساختار سیستممشخص نمو

                                                 
1. Creed and Yin 
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(. مدل وان رایت یک منطق کلی از تشریح رفتار فردی 2111روتن و همکاران، استفاده شده است )

ها و الزامات پیشنهاد و جمعی را در چهارعامل تعیین کننده ی ساختار یعنی اهداف، منابع، فرصت

گویه همبستگی دارد،  این عامل تعیین شده برای  چهار این بخش، عامل اهداف با کرده است. در

های رسمی مانند ملموس بودن و مشخص بودن را در شکل توسعه استعدادیابی ویژگی سیستم

عامل همبستگی دارد، این عامل توانایی سیستم  نه کند. عامل منابع بانوشتاری بررسی می

گویه  9ها با کند. عامل ضرورتها و مالی را تشریح میفردی، زیرساختاستعدادیابی یعنی منابع 

که سیستم های استعدادیابی ممکن است باز  " 3ییپنجره ها"ها به همبستگی دارد، عامل فرصت

ها فقط مرتبط با وظایف فردی گویه همبستگی دارد، ضرورت دو ها باکند، اشاره دارد. عامل ضرورت

مربیان نیست، بلکه مرتبط با ترکیبات ساختاری سیستم پیشرفت استعداد می ای مدیران و و حرفه

های گویه عامل فرایند را مورد سنجش قرار دادند. عامل فرایند، به مثابه فعالیت 31باشد. همچنین، 

ریزی، اجرا ها شامل برنامههای مشارکت کننده در سیستم استعدادیابی اشاره دارد. این فعالیتگروه

-ی استعداد و بررسی دیدگاهریزی و اجرا شامل تدوین برنامه اصلی توسعهباشد. برنامهرل میو کنت

مناسب در سیستم توسعه  برنامه ریزیهای آموزشی و پیاده سازی آن است. های علمی و گروه

برنامه ریزی بنابراین، . مدیریت این سیستم است یتدر موفقشاخص مهمی ، استعدادیابی ورزشی

نگام در مقابل تغییرات محیطی )داخل و ه سخگویی مناسب و بهایک، آماده سازی برای پاستراتژ

ارائه کننده خدمات و  فدراسیون ها و سازمان های ورزشی می باشد. از طرف دیگر،خارج( سازمان 

و محیط  با توجه به فشار باالی رقابت که بر گرفته از جهانی شدن محصوالت نامحسوس هستند که

که ضمن حفظ بقاء سازمانی، مزیت رقابتی خود را  کندگونه ای حرکت ه باید برزش است، رقابتی و

 تفکر استراتژیک از سمت و سوی مدیریتبرنامه ریزی و نیز افزایش دهند و در واقع با پایبندی به 
 و پیاده سازی کنند. در نهایت، کنترل شامل فرایندهایی خرد فاصله گرفته و مدیریت کالن را اجرا 

 برای ارزیابی برنامه های پیشرفت استعداد می باشد.

گویه همبستگی دارد، نتایج به موفقیت بین المللی ورزشکاران یا تیم های  چهار عامل نتایج با

در مسابقات منطقه ای، جهانی و المپیک پیوند خورده است و برون داد سیستم استعدادیابی ورزشی 

تواند کیفیت، رضایت ذینفعان )ورزشکاران، مربیان و غیره( مینشان خواهد داد. از منظر مدیریت  را

                                                 
1. Windows of Opportunity 
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اثربخشی نتیجه را  نشان دهد.  بنابراین، عامل نتیجه در مقاله حاضر بر ارزیابی سیستم و 

 دستاوردهای آن توسط ذینفعان تمرکز دارد. 

 بود  آماره 90/3نشان داد که، مقدار خی دو برابر شش یافته دیگر پژوهش با توجه به نتایج جدول 

با توجه به کمتر  .می گیرد  اندازه را شده برآورد و شده ماتریس مشاهده تفاوت میزان خی، مجذور

، مدل شش عاملی پرسشنامه ارزیابی کیفیت در سیستم استعدادیابی پنجبودن مقدار خی دو از 

اخص ها نیز ورزشی از برازش منطقی و مناسب برخوردار می باشد. همچنین نتایج گزارش سایر ش

ارزیابی کیفیت در  باشند. بنابراین، در  پژوهش حاضر مدل شش عاملیتایید کننده برازش مدل می

برازش منطقی مدل را تایید  ها،سیستم توسعه استعدادیابی ورزشی با توجه به مناسب بودن شاخص

 کنند.می

 بودن کوتاه مقیاس، این ناسبم روایی سازه  و پایایی در جمع بندی نهایی باید بیان کرد که ضرایب

بنابراین،  .آوردمی فراهم پرسشنامه در کشور این از را محققان وسیع استفاده اجرا، شرایط سهولت و

-ها و رشتهدر فدراسیون های مربوط به کیفیت نظام ارزیابیتوان در بررسیاز پرسشنامه مذکور می

امه در نمونه های مختلف ورزشی و در های ورزشی استفاده گردد. پیشنهاد می شود این پرسشن

جوامع مختلف به محک آزمایش و آزمون قرار داده شود تا از این رهگذر مناسب بودن و پایایی آن 

 اثبات یا احتماال مورد بازبینی قرار گیرد.
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