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هاي؛ استعدادیابی، قهرمانی، ورزشی در ورزش شامل دوره -مسیر شغلی
گیرد. هدف از این پژوهش گیري، اشتغال مجدد و بازنشستگی را در بر میکناره

گیران مطرح ورزشی در بین کشتی -بررسی عوامل موثر بر گذار از مسیر شغلی 
باشد. جامعه همبستگی می -شناسی: روش تحقیق از نوع توصیفی روشبود. 

نظران در حوزه موضوعی پژوهش بود. نمونه آماري از بین آماري شامل صاحب
پیشکسوتان، مدیران، کارشناسان، مربیان و ورزشکاران مطرح در ورزش کشتی به 

نفر).  234گیري هدفمند و دردسترس انتخاب و نظرخواهی شدند (صورت نمونه
اي و اي براساس مطالعه کتابخانهساختهابزار پژوهش پرسشنامه محقق

). روایی ابزار با گویه 87بعد،  22عامل،  5هاي نیمه هدایت شده بود (مصاحبه
استفاده از نظر متخصصان (روایی محتوایی) و  مدلسازي معادالت ساختاري 

ها از نرم افزار  جهت تحلیل داده(روایی سازه) ارزیابی و تایید گردید. جهت تحلیل 
نتایج نشان داد که عوامل شناسایی شده  استفاده شد. plsها از نرم افزار داده

شامل؛ زمینه فردي و بستر شغلی (متغیرهاي مستقل)، مدیریت استعداد و ساختار 
گذر شغلی (متغیرهاي متغیر میانجی) و مطلوبیت گذر شغلی (متغیر وابسته) بودند. 

زمینه شغلی به و تحلیل مسیر نشان داد که مدیریت استعداد، زمینه فردي نتایج 
مطلوبیت گذر شغلی ندارند اما به صورت صورت  داري برطور مستقیم اثر معنی

ها داري دارند. براساس یافتهغیرمستقیم و از طریق ساختار گذر شغلی اثر معنی
نوعی مدیریت  توان گفت که مدیریت مسیر شغلی در کشتی مبتنی برمی

توان عوامل زمینه فردي و بستر شغلی به عنوان عوامل سیستمی و  می
پیشایندي، مدیریت استعداد و ساختار گذر شغلی را به عنوان عوامل فرایندي و 

 مطلوبیت گذر شغلی را به عنوان عوامل درنظر گرفت.
 

  هاواژهکلید 
 یشغل ریمس ،یورزش ندیفرا ،يورزشکاران حرفه ا ،یورزش کشت

Occupational-athletic path in sport includes talent, 
championship, resignation, reemployment, retirement periods. 
The purpose of this research was consideration of effective 
factors on passing of occupational-athletic path among famous 
wrestling. The research method is descriptive-correlative. 
Statistical population includes specialists in research field. 
Statistical sample were deans, managers, experts, coaches and 
famous athletes in wrestling who were selected in form of 
meaningful and accessible sampling (n=234). The instrument of 
research-made questionnaire was in basis of library study and 
semi-conducted interview (5 factors,22 dimension, 87 
subscales). The validity of instrument was confirmed and 
evaluated by using specialists’ idea and modeling structural 
equation. For analyzing data was used PLS software. The 
results was indicated that recognized factors were personal field 
and occupational spread (independent variables), talent 
management and structure of occupational path (mediator 
variables) and desirability of occupational path (dependent 
variable). The results of line analysis indicated that talent 
management, personal field and occupational field don’t have 
significant effect on desirability of occupational path directly, 
but it has significant effect by structure of occupational path 
indirectly. According to findings can state that occupational 
path management is basis on kind of systematical management 
in wrestling as we can propose personal field and occupational 
spread as circumstances factors, talent management and 
structure of occupational passing as process factors and 
desirability of occupational passing as factors which have main 
role and are determinative. 
 
Keywords 
Sports wrestling, professional athletes, sports process, career 
path. 
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 همقدم
کشتی پرافتخارترین ورزش و به اصطالح ورزش اول در کشور 

المللی توانسته بین ماست و کسب عناوین مختلف جهانی و
است موجب سرازیر شدن جوانان مستعد به این رشته ورزشی 

هاي کشتی همواره مملو از نوجوانان و جوانانی است شود. سالن
که به انگیزه قدم گذاشتن در مسیر قهرمانان محبوب این رشته 
به تمرین و فعالیت می پردازند اما قرار گرفتن در مسیر قهرمانی 

هاي بسیاري همراه است و شی با دشوارياین رشته ورز
گیرهاي زیادي در مراحل ابتدایی قهرمانی از آن کشتی
ورزشکاران  ا). زیر1391عیدي و همکاران، کنند (گیري میکناره

هاي رقابتی شرایط حساس و پر فشاري را در مراحل ورزش
ها کنند. از این رو فدراسیون، هیاتمسیر ورزشی خود سپري می

هاي جدي در زمینه مدیریت و باشگاهاي کشتی با چالش
ورزشکاران این رشته جهت حفظ و ارتقاي رونق آن مواجه 

تعدادهاي ورزشی هستند. با این وجود مدیریت ورزشکاران و اس
هاي ورزش رقابتی به دلیل نیاز مستمر به کسب در سازمان

ریزي مناسب اي دارد و نیازمند برنامهمزیت رقابتی اهمیت ویژه
، 1هاي عملکردي مختلف است (کاماكهاي سنی و دورهدر رده
2007.( 

هاي رقابتی (مانند کشتی) را به حضور ورزشکاران در ورزش
شامل سه مرحله؛ قبل، حین و پس از دوره توان صورت کلی می

قهرمانی در نظر گرفت که عوامل مختلفی بر موفقیت 
(غیاثوند و ها تعیین کننده است ورزشکاران در گذر از این دوره

. از این رو یک ورزشکار موفق باید براي این )1391همکاران، 
 اتاقداماي انجام دهد. در همین راستا ریزي ویژهها برنامهدوره

ورزشکاران نیز که منطبق بر  مدیریت منابع انسانی براي عمده
  ورود مرحله از؛ عبارت است باشدمراحل مسیر ورزشی فوق می

 جبران مرحله ارتقاء و و پیشرفت مرحله آموزش، مرحله و جذب،
  .)2006، 2کواکلی(خدمات 

) جذب( اول مدیریت ورزشکاران همان مرحله ورود مرحله
سیستم استعدادیابی به عنوان یک استعداد ورزشی ورزشکار در 

 ورزشی هايمهارت از برخورداري ورزشی شامل استعداد .است
 و سنی رده همان رقباي سایر با مقایسه در متوسط حد از باالتر

باشد می باالتر رقابتی سطح یک در موفقیت ظرفیت نیز
 دياستعدادیابی ورزشی نیز فرآین ).1392(حسینی و همکاران، 

 و مهارت حرکتی و ورزشی نوجوانان آن طریق از که است
 هايرشته در شرکت را به هاتا بتوان آن شودمی ارزیابی جوانان
 تشویق رودمی آنها از بیشتري موفقیت امید که مناسب ورزشی

                                                                      
1  . Cammack 
2  .  Coakley 

 استعداد کشف ).1391صاحی و همکاران، ( شوندمی هدایت و
در  .شود می انجام سیستماتیک غیر و سیستماتیک روش دو به

 مبتنی شخص و رویکرد بر مبتنی سیستماتیک دو رویکرد روش
 ورزش شخص، بر مبتنی رویکرد زیربناي سیستم وجود دارد. بر

 ورزشکاري فرد براي ورزش ساختارهاي آن در است و همگانی
 شود،می شناخته مستعد ورزشی، پیشرفت طبیعی مسیر در که

 نهادي سیستم؛ بر مبتنی رویکرددر  شود.آورده می فراهم
 شده سازماندهی و سیستماتیک هايروش با ایالتی، یا خصوصی

 انجام طریق از افراد کشف. پردازدمی مستعد افراد کشف به
 غیر روش در .گیردمی صورت رقابتی هايشیوه و آزمون

 عنوان به مسابقات در میدانی مشاهده طریق از سیستماتیک،
 باال سطح در ورزش نیاز مورد توانایی داراي و مستعد فرد یک

 براي ورزشی، تشکیالت و ساختارها رو این از. شودمی شناخته
 در روش این. ندارند چندانی سهم مستعد افراد رشد به کمک

است (غیاثوند و  جریان در توسعه حال در کشورهاي از بسیاري
 ).1391همکاران، 

 به که همچنان ورزشکار پس از دوره استعدادیابی، افراد
 را خود قهرمانی دوران رسند می عناوین کسب و ورزشی بلوغ
قهرمانی (یعنی بعد از گزینش به  ابتداي دوران. کنند می طی

استقرار در رشته و تیم به صورت  مرحله عنوان استعداد)
 دربارة را تصمیم اولین افراد مرحله، این در. است تخصصی

 قهرمانی مسیر در خاص ورزشی رشته یک به کردن متعهد
آموزش  . پس از استقرار، مرحله)1390شیرازي، (گیرند می معین

. شودپروري نامیده می رشد است که به اصطالح استعداد و
 شامل آموزش پیشرفته و ارزیابی تخصصی است استعدادپروري

قهرمانی مرحله  مسیر در ارتقاء و پیشرفت. )2013، 3(وارینر
زشکاران جوان در مرحله اصلی رقابت با افراد بعدي است که ور

گیرد. مرحله هم پست یا هم وزن خود در مسابقات قرار می
 دورة مرحله این در. است نگهداري مرحله دیگر دوره قهرمانی،

ورزشکاران  و هست شدن سپري حال در قهرمانی هايموفقیت
ساله ها قراردادهاي چندتحت تاثیر سیستم نقل و انتقاالت با تیم

در انتهاي قهرمانی براي . )1391(غیاثوند و همکاران،  بندندمی
سطح ملی بحث جبران خدمات براي ورزشکاران مطرح 

 ورزشی به هايشود. این مرحله ضروري است که سازمانمی
 و بهسازي تامین، به و کنند عمل سیستمی خدماتی صورت

، 4(وونگبپردازد  ورزشکاران خدمات جبران نیز و نگهداري
2009( . 

                                                                      
3  .  Warriner 
4  .  Wong 
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 قهرمانی ورزشکاران از ورزش رقابتی دوره با پایان
شوند. کنند یا به اصطالح از ورزش بازنشسته میمی گیريکناره

گیري ورزشکاران از حرفه تاکنون علل مختلفی براي کناره
ورزشی خود گزارش شده است که به صورت کلی بر 

ریزي ده و برنامهریزي شرویکردهاي اختیاري و اجباري، برنامه
نشده و متأثر از عوامل ورزشی و غیرورزشی داللت دارند. اگرچه  

گیرند، اما این علل به وسیلۀ ساختار ورزش تحت تأثیر قرار می
دیدگی، افزایش سن، عدم هاي موجود، آسیببراساس گزارش

گیري ترین عوامل علّی کنارهگزینش و انتخاب شخصی، رایج
گیري از ). ورزشکارانی که قصد کناره1391بوده است (هاشمی، 

گیري موفق از ورزش ورزش قهرمانی را دارند، براي کناره
شناختی، تحصیلی و شغلی مناسب هاي رواننیازمند مشاوره

باشند تا پس از خداحافظی از ورزش مشکالت کمتري را می
 . )1392تجاري و مشکل گشا، (تجربه کنند 

یري از دوره قهرمانی وارد دوره گورزشکار با خروج و کناره
شود. در دوره پس از قهرمانی ورزشکار قهرمانی می از پس

انتخاب حرفه جدید آورند. بازنشسته به حرفه جدیدي روي می
بستگی به عوامل زیادي از جمله وضعیت دانش و مهارت در 

هاي مختلف ورزش، دسترسی به رشته ورزشی خود یا زمینه
مانی و باشگاهی، عالیق شخصی و هاي سازمراکز و پست

عمده ورزشکاران به اشتغال مجدد در وضعیت رفاهی او دارد 
حوزه ورزش تمایل دارند مانند مربیگري، آموزش، استعدادیابی،  
مدیریت، و سایر. بسیاري از ورزشکاران در اشتغال مجدد 

هاي خود در دوره هاي و ضعفتوانند به جبران برخی ناکامیمی
). براي مثال در 1391بپردازند (صاحی و همکاران، قهرمانی 

ها بپردازند، یا در حرفه مربیگري به کسب عناوین و جام
هاي ورزشی بدرخشند و یا در یک هاي مدیریتی سازمانپست

 کسب و کار تجاري به موفقیت برسند. 
با گذر از حرفه جدید و باال رفتن سن، افراد وارد مرحله 

شوند. این دوره به س آغاز سالمندي میبازنشستگی شغلی و سپ
ریزي تواند برنامهمی انتقالشود. عنوان دوره انتقال شناخته می

ي توسط خود فرد یا سازمان مطبوع او زیربدون برنامهیا  شده
 ۀمدل مفهومی چارنر و اسچلزبرگ در فرآیند مقابل مطابق باشد.

انتقال اثر می  ۀاو بر نتیج يکمبودها فرد با انتقال، منابع و
بعد از انتقال و ورود به دوران بازنشستگی فرد در  .)8( گذارد

هاي و مشکالت مختلف روانی و معیشتی قرار معرض چالش
. کیفیت زندگی در این )2001، 5هوانگ و همکاران(گیرد می

                                                                      
5  .  Huang et al 

هاي قبلی مرحله تحت تأثیر عوامل شخصیتی، رضاي از دوره
دوره قهرمانی، میزان  سپري شده و به خصوص دستاوردهاي

تقدیر و تشکر از او، سالمتی و تندرستی و مسائل رفاهی و مالی 
 .)1387خواهد بود (امامی، 

براي ورزشکاران  گذر شغلی مسیر ورزشی و مراحل
ان ورزشی به دلیل اهمیت باال در سیستم قهرمان اي وحرفه

مدیریت ورزشی هاي در کانون توجهات پژوهشورزش همواره 
. مطالعات انجام شده در بوده است ورزشسی انشناروو 

ورزشکاران  یطول دوره قهرمان مسیر ورزشی، خصوص توسعه
 شیافزا و هشروع شد 1960از سال شغلی در ورزش  و گذر

 1980دهه  انیمطالعات تا پا نیا تیو کم تیفیجدي در ک
سپس در کشورهاي پیشرفته و صاحب ورزش به شد. مشاهده 

تدریج ورزشکار بودن به عنوان یک شغل مطرح و بررسی 
. مطالعات دهه نود بیشتر بر )2010، 6(کورتیس وانیسگردید 

ارتباط زندگی ورزشکاران با فضاي تجاري ورزش و تعارض یا 
تناسب بین ابعاد مختلف زندگی ورزشکاران (تحصیل، کار، 

به  محققانر) متمرکز بود. در یک دهه اخیر نیز فراغت، و سای
اي و قهرمانی، به دلیل رشد فزاینده و سرسام آور ورزش حرفه

بررسی زندگی ورزشکاران به مثابه یک سرمایه انسانی ویژه 
 ). 1393(موسوي،  براي هر سازمان ورزشی یا کشور پرداختند

مرور مطالعات مسیر شغلی و ورزشی ورزشکاران نشان 
دهد که عوامل فردي و رقابتی بیشترین نقش را ایفا می

داري بین ارتباط معنی) 2007( 7استامبوف و آلفرمن اند.کرده
دوره استعدادیابی و پرورش استعداد با مراحل قهرمانی گزارش 

 شغلی سازگاري توجه ویژه اي به فاکتور تحقیقات دراند. کرده
 مشکالت بودن کمتر و قهرمانی دوران از پس زندگی حین و در

آلفرمان (است  شده اشاره مراحل این در زندگی شرایط با انطباق
 این شده که داده نشان ویژه طور به). 2007، 8و ستامبولو

است  مرتبط ورزش از پس زندگی در شغلی سازگاري با فاکتور
 صراحت به ورزشی، بازنشستگی هايمدل در. )2008، 9گیلمور(

 به بازنشستگی دوران براي قبلی ریزي برنامه فاکتور نقش بر
 با سازگاري کیفیت بر زیادي میزان به که منابعی از یکی عنوان
این  در. است شده تأکید است، اثرگذار دوران از پس زندگی

 یک عنوان به گیري آن سببگیري و تصمیمنوع کناره هامدل
 از پس زندگی با سازگاري کیفیت تغییر موجب اصلی، عامل
به عنوان یک چالش اساسی  ).57(شود  می قهرمانی دوران

                                                                      
6 .Curtis& Ennis 
7 Alfred I and Istanbul 
8.Alfermann   & Stambulova 
9  .  Gilmore 
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 زندگی مورد در فکري ورزشکاران، اغلب که است شده گزارش
به ). 2000، 10ساسی(کنند  نمی قهرمانی ورزشی دوران از پس

مسیر از موضوع مربوط به  ریاخ دهه دو قاتیتحقطور کلی 
چند  کردی، طول عمر و رویکل لیبه مسا ورزشی تا بازنشستگی

مربوط به بعد از دوره  لینسبت به ورزش ها و مسا یسطح
حال حاضر، پژوهش  در. ورزشکاران متحول شده است یقهرمان

دوره، در  نیو گذر از ا یدوره قهرمان شیدر خصوص افزا
اما اکثر  .)1994، 11تیلور و اگیلوي( شود یسراسر جهان انجام م

ی و نه همه ن ملاز ورزشکارا ییمطالعات بر روي نمونه ها نیا
 نیانجام شده است و تعداد مطالعات ب هاي ورزشیرشته

و الزم است مطالعات تخصصی در  محدود است اریبس یفرهنگ
هاي ورزشی به شمولیت هر چه کشورهاي مختلف و انواع رشته

 ). 1393بیشتر این مبانی کمک کنند (موسوي، 
تیک و ) الگویی شما1380(نژاد یعلآقادر تحقیقات داخلی، 

فرایندي  براي مسیر استعدادیابی تا قهرمانی براي ورزش کشور 
رشد  ينهایسن، هدف، تمر تیرعاارائه داد که مبتنی بر 
یی مرحله دوم و مرحله نها ،یمقدمات استعداد را در سه مرحله

به گیري از ورزش نشان داد دالیل کناره) 1391بود. هاشمی (
یابی به اهداف قهرمانی، شامل دستترتیب اهمیت 

هاي ورزشی، مشکالت مالی و داشتن مشکالتی با دیدگیآسیب
 ی،دگید بیعوامل آس) اما 1393( يموسوهستند. کادر مربیان 

عدم وجود  ی وانتخاب يدر رقابت ها یعدالت یو ب يباند باز
دالیل به عنوان  را به ترتیب اهمیت مستمر یمال يها تیحما

صالحی و همکاران . کرده است گزارش ي ورزشکارانگیرکناره
با  یورزش یبازنشستگ ندیفرا تیفیک) گزارش کرد که 1393(

داوطلبانه بودن  ،یورزش يهاتیشرکت کنندگان از موفق یابیارز
 اما معنادار دارد یآنان همبستگ التیو سطح تحص ،يریگکناره

و  ،یجیتدر يریگکناره ،یاز بازنشستگ شیپ يزیبرنامه ر نیب
 .ي وجود نداردمعنادار یهمبستگ يسازگار تیفیسن با ک

) نیز در بررسی خود مشاهده کردند 1392( گشامشگل و يتجار
و بدون  یبازنشستگ يبرنامه برا يدو گروه افراد دارا نیب که

انتقال،  يهایژگیو يرهایدر متغ يداریبرنامه تفاوت معن
دو گروه افراد  نیب یطیمح يهایژگیو و يفرد يها یژگیو

  و بدون برنامه وجود دارد. یبازنشستگ يبرنامه برا يدارا
هاي عملکردي مطالعات حوزه ورزش کشتی عمدتا بر جنبه

) نیز در میان عناصر اصلی 2009( 12اند. فاورسکیومتمرکز بوده
شناسایی افراد مستعد در رشتۀ کشتی عوامل روانشناختی، 

                                                                      
10  .  Ceci 
11  .  Taylor   & Ogilvie 
12 Faverickoo an et al 

کند به ترتیب اهمیت مطرح میحرکتی را  -پیگیري و جسمانی
اجتماعی مروبط به  -). در حیطه روانی1388(موسوي، 

) خالقیت 1390استعدادیابی در ورزش کشتی فرنگی؛ خدایاري (
) هوش تاکتیکی و کنترل 2010و هوش تکنیکی و کربی (

در  )1384اند. یوسفی و همکاران (روانی در اولویت قرار داده
 انیمرب دگاهیداز  که نشان داد یشتدر ک یابیاستعداد ارزیابی

و  ی، حرکت ی، جسمانیکیسه گانه آنتروپومتر يهاتیاولو نیب
و آرمندپور . وجود دارد يدار یتفاوت معن یروان شناخت
، يروزیو پ تیکسب موفق) عنوان کردند که 1392همکاران (

برتر در  یزشیانگ هايتیو بودن با دوستان اولو يانرژ ۀیتخل
هستند. مختلف شهر کرمانشاه  یسن هاي رده رانگییکشت

و  ینیسن، سابقه تمر سهیمقا) به 1391غیاثوند و همکاران (
نخبه  رانیگ یبا کشت رانینخبه ا رانیگ یکشت یتداوم قهرمان

نشان داد که تفاوت  قیتحق يهاافتهی. ا پرداختندکشوره ریسا
کشورها  رسای با) 25/12±19/2( یرانیا رانیگیسن شروع کشت

از  رترید رانیا رانیگ یدار بود و کشتمعنی) 48/2±94/10(
، نیا را آغاز کرده بودند. با وجود یکشورها ورزش کشت ریسا

کشورها  رسای از زودتر) 97/6±06/3( یرانیا رانیگ یکشت
کرده بودند.  دایمدال خود دست پ ناولی به) 94/3±32/8(

) 83/21±21/3( يدر سن باالتر یرانیا رانیگ یکشت نیهمچن
مدال خود را  نی)، بهتر48/21±77/3کشورها ( رسای به نسبت

 .اندکسب کرده
تحقیقاتی هم به بررسی مدیریت و توسعه ورزش کشتی در 

هایی مانند استعدادیابی و ورزشکاران اند که جنبهکشور پرداخته
 نظام نیتدو در) 1386( و هنري يگودرزاند. را نیز تحلیل کرده

 اصول تیرعا و تیریمد عنوان کردند که کشوری کشت جامع
ی علم بعد به توجه ها،ئتیه و ونیفدراس اداره در آنی علم

 ریز و امکانات از وربهره و نهیبه استفاده و هیته ،یکشت ورزش
 ،یکشت در ارتباطات گسترش سبکه کشور،ی کشتي هاساخت
 ستهیشا به شیگرا و مختلف سطوح در مسابقات به توجه
شهالیی و  .قرار داردی ورزش رشته توسعهدر اولویت ي ساالر

) در بررسی راهکارهاي پیشرفت در ورزش 1391همکاران (
کشتی گزارش کردند که در عوامل نرم افزاري؛ مدیریت و 

ریزي، ارتباطات و هماهنگی، استعدادیابی و آموزش پایه، برنامه
خصیص منابع استفاده از منابع انسانی و مربیان باتجربه و ت

مالی و بودجه و در عوامل سخت افزاري؛ اماکن و تاسیسات، 
امکانات و تشکیالت، تجهیزات و فناوري به ترتیب اهمیت 

توانند در توسعه ورزش کشتی کشور نقش مؤثر واقع شوند. می
فدراسیون  SWOT) در تحلیل 1391وطن دوست و نصیرزاده (

ون تنگناها و چالش کشتی ایران گزارش کردند که این فدراسی



 25 ايگیران حرفهو گذر شغلی در کشتیطراحی الگوي مسیر ورزشی  :و همکاران  علی اشکانی 

 

هایی از قبیل مشکالت مالی، عدم نهادینه شدن استعدادیابی در 
کشور و عدم تربیت نیروي انسانی متخصص در کشتی مواجه 

) عوامل موثر بر 1391است. در تحقیق خدایاري و همکاران (
 2009موفقیت کشتی فرنگی ایران در مسابقات جهانی 

عوامل روانی، امکانات و  دانمارك؛ به ترتیب عوامل مدیریتی،
عوامل فیزیولوژیکی و جسمانی را به عنوان مهمترین عوامل 

  .موفقیت گزارش شد
اي هاي علمی، ابعاد فرایند حرفهبا وجود این گزارش

هاي متوالی استعدادیابی، قهرمانی و پس گیران از در دورهکشتی
رویکرد از قهرمانی (استعدادیابی تا بازنشستگی) در کشتی با 

مدیریت منابع انسانی و به صورت جامع و فرایندي بررسی 
عالوه براین هنوز درك درستی از مدیریت منابع نشده است.

انسانی در ورزش کشور و به ویژه ورزش کشتی وجود ندارد 
) زمینه جهت بازطراحی سیستم 1391(غیاثوند و همکاران، 

ي و مدیریت آن، به وسیله تحقیقات مختلف نظري و تجر
مخصوصا مدلسازي و الگویابی مسیر ورزش قهرمانی تقویت 

بنابراین جهت تکمیل دانش موجود در زمینه نظام شود. 

تر مدیریت منابع انسانی در ورزش کشتی و به صورت کاربردي
مدیریت مراحل و فرایند حرفه ورزشکاري در ورزش کشتی؛ 

ل انجام یک مطالعه تخصصی و جامع جهت ارزیابی این مراح
هاي مختلفی ورزش کشتی و شناسایی الگوي راهنما در دوره

جهت مدیریت و توسعه در این زمینه اهمیت و ضرورت باالیی 
دارد. بر این مبنا، هدف از این پژوهش طراحی الگوي مدیریت 
فرایند مسیر ورزشی و گذر شغلی (استعدادیابی تا بازنشستگی) 

 باشد.در ورزش کشتی کشور می
 

 روش تحقیق
با توجه به اینکه موضوع پژوهش اثریابی عوامل تعیین کننده در 
فرایند ورزشی از استعدادیابی تا بازنشستگی  و ارزیابی آن در 
ورزش کشتی است، این تحقیق؛ از نظر نوع توصیفی پیمایشی، 
از نظر ساختار تحلیلی همبستگی، از نظر استراتژي فرایندي، از 

العه موردي (کشتی) بود. نظر  هدف کاربردي و به صورت مط
نظران حوزه جامعه آماري شامل کلیه متخصصان و صاحب

 باشد.) می1ورزش کشتی کشور به صورت جدول زیر (
 

 گیري متناسب هاي نمونهجامعه آماري و روش .1جدول 

 نوع جامعه
 پیشکسوتان
 ورزش کشتی

 مربیان مدیر و کارشناسان
اساتید مدیریت ورزشی و 
 مدرسان دانشگاهی کشتی

 هافعال در رسانه زمینه فعالیت
هاي حوزه ورزش کشتی سازمان

 (فدراسیون، هیأت، باشگاه)

هاي ملی و تیم
هاي لیگ برتر باشگاه

 کشتی
 هادانشگاه

 هدفمند و دردسترس تمام شمار تمام شمار هدفمند و در دسترس گیريروش نمونه

 43 102 51 38 تعداد نمونه

 
آماري برابر با تعداد قابل کفایت جهت مدلسازي نمونه

متغیرها به تعداد دو تا هشت برابر سواالت و یا  -(تحلیل عاملی
) به plsبرابر تعداد ابعاد پرسشنامه براي نرم افزار  20تا  10

 280). 264تعداد سه برابر سواالت پرسشنامه انتخاب  شد (
 234ردید در نهایت تنها پرسشنامه در بین جامعه آماري توزیع گ

پرسشنامه شرایط مناسبی براي تحلیل داشتند. روش توزیع و 
گیري به صورت هدفمند و دردسترس بر حسب تجارب و نمونه

 تخصص افراد در حوزه ورزش کشتی بود.
ابزار اصلی پژوهش پرسشنامه محقق ساخته بود که بر 

تدوین گردید. اي و مصاحبه مبناي دو مرحله مطالعه کتابخانه
دار مبتنی بر اي به صورت نظامند و چارچوبمطالعه کتابخانه

سواالت اساسی پژوهشی و با استفاده از منابع علمی (کتاب، 
هاي ورزشی ماناي و اسناد اجرایی سازمقاالت)، منابع رسانه
مصاحبه به صورت اکتشافی نیمه هدایت کشور صورت گرفت. 

گیران و مربیان حوزه شده با صاحبنظران و کارشناسان، کشتی
اي و نفر). از مطالعه کتابخانه 15ورزش کشتی کشور بود (

ها و متغیرها، تکمیل چارچوب مصاحبه جهت شناسایی مولفه
 سشنامه استفاده شد.نظري، طراحی مدل مفهومی و ساخت پر

اي و ي شناسایی شده در مطالعه کتابخانهرهایمتغاز مجموع 
هایی که از لحاظ ي مولفهگرغربالمصاحبه پس از بررسی و 

تکرار و تاکید در منابع علمی و مصاحبه داراي بیشترین قابلیت 
 سنجی شدند.بندي و رواییتحلیلی بودند انتخاب، چارچوب
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اي مربوط به عوامل تعیین کننده در پرسشنامه شامل متغیره
مراحل فرایند مسیر ورزشی و گذر ورزشکاري (از استعدادیابی 

پرسشنامه تا بازنشستگی) و منطبق با مدل مفهومی ساخته شد. 
) 2 ) مشخصات مربوط به کارشناسان نظرخواهی شده 1 شامل؛

ارزشی  5هاي پرسشی) با مقیاس متغیرهاي پژوهش (گویه
جهت ) بود. 5تا بسیار زیاد =  1یار کم = ز بس(الیکرت 

نظر کارشناسان ورزش کشتی از اعتبارسنجی پرسشنامه ابتدا 
به عنوان  نفر) 7ی (ورزش تیریمتخصصان مدنفر) و  10(

بعد از تایید روایی  .شد استفاده یی و صوريمحتوا بررسی
نفر از جامعه  40محتوایی، ابتدا ابزار در یک مطالعه راهنما بین 

اري توزیع شد سپس از طریق روش آلفاي کرونباخ، پایایی یا آم
محاسبه   20SPSSافزار ثبات درونی آن با استفاده از نرم

)89/0=ɑ و تایید شد. پس از رفع اشکاالت و انجام اصالحات (
ها توزیع و آوري دادهها در مرحله اصلی جمعسواالت، پرسشنامه

آوري شد. ضریب آلفاي کرونباخ این مرحله (نهایی) نیز جمع

سواالت در قالب . )spss(نرم افزار  محاسبه شد 91/0
گذاري چند ها به صورت کدگانه و ابعاد آنهاي اصلی پنجعامل
اي براساس مبانی نظري، مطالعات پیشین و نظر مرحله

شناسایی شده  ساختاربندي شدند. سپس این متخصصان دسته
با استفاده از  و مدل مفهومی (سازه پژوهش)پرسشنامه  اولیه در

و سپس از  spssی  اکتشافی در نرم افزار عامل لیروش تحل
بعد گردید.  بررسی )plsطریق تحلیل عاملی تأییدي (نرم افزار 

ها، از روش تحلیل ها و روابط بین آناز شناسایی و تایید سازه
هاي ها آزمون فرضیهمسیر جهت تحلیل روابط بین سازه

 استفاده شد.
مدل مفهومی پژوهش: براساس مراحل بیان شده عوامل 

ها در موثر بر فرایند مسیر ورزشی و گذر شغلی و روابط بین آن
اي)، به صورت شکل زیر گیران حرفهشتیورزش کشتی (گ

 ) ترسیم گردید1(شکل 

 

 
 مدل مفهومی پژوهش . 1شکل 

 
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهاي مربوط به مدل 

 بیان شده است. )2(مفهومی پژوهش به صورت جدول 
 

 یافته هاي تحقیق
در دو مرحله  plsمدلسازي معادالت ساختاري: مدل یابی 

صورت می پذیرد. در مرحله ي اول، مدل اندازه گیري (مدل 

بیرونی) از طریق تحلیل هاي روایی و پایایی و تحلیل عاملی 
تأییدي بررسی می شود و در مرحله ي دوم، مدل 
ساختاري(مدل درونی) با برآورد مسیر بین متغیرها بررسی می 

). بار هاي عاملی متغیر ها در 1394د(نادري بنی و همکاران، شو
 ) قابل مشاهده است.3جدول (
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 تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهاي پژوهش. 2جدول 

 تعریف مفهومی و عملیاتی متغیر

مسیر 
ورزشی و 
 گذر شغلی

هاي کاري خود ایفا هاي کارکنان است که آنها در نقشها و انگیزهنگرش گذر شغلی، یک ترتیب مسیر زندگی کاري مطابق با
گیرد. وآن اش در پیش میاي از مشاغل است که یک شخص در طی مسیر زندگیکنند. همچنین گذر شغلی شامل مجموعهمی

باشد (عباسی و فانی، نقش می هاي کاري، اهداف و امیدها، آرزوها، احساسات و ابهام مطابق با اینشامل آموزش افراد در نقش
سازي فرایندهاي توسعه منابع ). الگوي گذر شغلی مشتمل بر چرخه حیات کاري کارکنان و به عنوان مدلی براي یکپارچه1384

). به طور خالصه مشتمل بر مراحل گذر شغلی از ورود به شغل 1387شود (غیاثی ندو شن و  نژاد قوشچی، انسانی تعریف می
گیري از ) و براي ورزشکاران؛ دوره استعدادیابی، دوره قهرمانی، کناره1388ازنشستگی است (گاي و دیگران ، (اول) تا ب

 گیرد.اي و شغلی را دربر میقهرمانی، حرفه بعد از قهرمانی و بازنشستگی حرفه

سیستم 
مدیریت 
 ورزشکاران

ارتقا و نگهداري افراد مستعد، با هدف بهینه کردن توان  مدیریت استعداد به عنوان سیستمی براي شناسایی، استخدام، پرورش،
سازمان به منظور تحقق نتایج کسب و کار، تعریف شده است. در واقع مدیریت استعداد، تسهیل و توسعه پیشرفت مسیر شغلی 

ا و فرآیندها می باشد (گاي افراد بسیار با استعداد و ماهر در سازمان، با استفاده از دستورالعمل هاي تدوین شده، منابع، سیاست ه
 باشد.هاي کشتی میها و باشگاه). مدیریت استعداد مربوط اقدامات فدراسیون، هیات1388و دیگران ، 

 شغلی زمینه
اي، حمایت سازمانی و اجتماعی هاي رقابتی و حرفهاي شغل نظیر فشار جسمی و روانی شغل و  فرصتمشتمل بر شرایط زمینه

). در این تحقیق زمینه شغلی 1390هاي شغلی است (سیدجوادین، و شرایط احراز شغل و  ساختار و ویژگیاز شغل، شرح شغل 
 گیران منظور است.هاي موجود در مسیر شغلی کشتیبراي حرفه

 زمینه فردي
زندگی، تعارض و  ) و سبک1387مشتمل بر عوامل روانشناختی و رفتاري فردي مرتبط با شغل است (غیاثی ندو شن و  نژاد قوشچی، 

 گیرد.هاي شخصیتی، وضعیت معیشتی را در بر میگذاري مسیر شغلی، ویژگیریزي و هدفتعامل بین حرفه و زندگی، برنامه
مطلوبیت 
 گذر شغلی

) و در بر گیرنده مواردي مانند 1380زاده مقدم، مطلوبیت شغل داللت بر میزان بهتر بودن شغل و دستاوردهاي آن دارد (هادي
 ضایت شغلی، دستاوردهاي شغلی، کیفیت زندگی کاري، و غیره دارد. ر

 
 ضرایب بارهاي عاملی .3جدول

 یبار عامل شاخص سازه یبار عامل شاخص سازه یبار عامل شاخص سازه یبار عامل شاخص سازه یبار عامل شاخص سازه

لی
شغ

ار 
فش

 

Q1 662/0  

لی
شغ

ي 
 ها

صت
Q5 681/0 فر  

طی
حی

ي م
 ها

یت
حما

 

Q9 851/0  

 شا
ل و

شغ
ب 

ناس
ت

غل
 

Q13 825/0  

لی
شغ

ي 
 ها

گی
ویژ

 Q17 802/0  
Q2 897/0  Q6 803/0  Q10 825/0  Q15 772/0  Q18 732/0  
Q3 812/0  Q7 732/0  Q11 711/0  Q16 830/0  Q19 810/0  

  Q8 744/0  Q12 720/0   Q20 778/0  

ک 
 سب

ت و
ضعی

و
گی

زند
 

Q21 774/0  

 و 
رفه

حر
ب 

ناس
ت

گی
زند

 

Q25 817/0  

لی
شغ

ي 
ریز

مه 
رنا

Q29 77/0 ب  

تی
صی

شخ
ی 

یژگ
Q33 683/0 و  

 Q22 776/0  Q26 767/0  Q30 838/0  Q34 829/0  
Q23 779/0  Q27 771/0  Q31 823/0  Q35 781/0  
Q24 822/0  Q28 750/0  Q32 810/0  Q36 787/0  

ذب
و ج

ف 
کش

 

Q25 782/0  

سعه
 تو

ش و
رور

Q41 849/0 پ  

است
 و 

ري
رگی

بکا
رار

ق
 

Q45 793/0  

ات
خدم

 و 
ري

هدا
Q49 846/0 نگ  

 و 
کرد

عمل
ی 

زیاب
ار

ش
پادا

 

Q53 798/0  
Q26 893/0  Q42 860/0  Q46 820/0  Q50 865/0  Q54 891/0  
Q27 890/0  Q43 882/0  Q47 833/0  Q51 883/0  Q55 903/0  
Q40 751/0  Q44 480/0  Q48 787/0  Q52 886/0  Q56 766/0  

بی
دیا

عدا
است

 

Q57 784/0  

نی
رما

 قه

Q61 738/0  

ري
 گی

اره
 کن

Q65 669/0  

دید
ه ج

حرف
 Q69 819/0  

گی
ست

زنش
 با

Q73 825/0  
Q58 806/0  Q62 811/0  Q66 750/0  Q70 857/0  Q74 856/0  
Q59 817/0  Q63 807/0  Q67 811/0  Q71 860/0  Q75 737/0  
Q60 789/0  Q64 766/0  Q68 740/0  Q72 697/0  Q76 556/0  

گی
زند

ت 
یفی

ک
 

Q77 844/0  

لی
شغ

ت 
ضای

Q81 753/0 ر  

اي
فه 

حر
رد 

 آو
ست

Q85 772/0 د  

 

 
Q78 806/0  Q82 463/0  Q86 746/0  
Q79 824/0  Q83 884/0  Q87 77/0  
Q80 839/0  Q84 870/0   

 ج
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است مؤید این مطلب  4/0بار هاي عاملی برابر یا بیشتر از 
که واریانس بین سازه و شاخص هاي آن از واریانس خطاي 
اندزه گیري آن سازه بیشتر است و پایایی در مورد آن مدل 

). 1394 همکاران، و بنی اندازه گیري قابل قبول است (نادري
مشخص شده  1درمدل تحقیق حاضر، همان گونه که در جدول 

 4/0از است، تمتم اعداد ضرایب بار هاي عامل پرسش ها 
ها با موارد مربوطه اش در بیشتر است؛ یعنی واریانس شاخص

حد قابل قبول بود که نشان دهنده ي مناسب بودن این معیار 
 است.

روایی و پایایی: براي تأیید روایی ابزار اندازه گیري از سه 
نوع روایی ارزیابی استفاده شده، روایی محتوا، روایی همگرا و 

توا با نظرسنجی خبرگان به دست آمد که روایی واگرا. روایی مح
نتایج آن در زیر قابل مشاهده است. همچنین در این پژوهش، 
براي تعیین پایایی پرسشنامه از دو معیار (ضریب آفاي کرونباخ 
وضریب پایایی مرکب) استفاده شد. ضریب آفاي کرونباخ تمام 

ر ) بیشتر بود. د7/0متغیر ها در این تحقیق از حداقل مقدار(
) نتایج پایایی و راویی همگراي ابزار سنجش به طور 5جدول (

 کامل اورده شده است
 

 روایی متغیرهاي پژوهش. 4جدول 

 متغیر ها
ضریب آلفاي 

 کرونباخ
 )7/0alpha>( 

ضریب پایاي 
 ترکیبی

 )7/0alpha>( 

میانگین 
 نسواریا

)5/0AVE>( 
 متغیر ها

ضریب آلفاي 
 کرونباخ

 )7/0alpha>( 

ضریب پایاي 
 ترکیبی

 )7/0alpha>( 

میانگین 
 نسواریا

)5/0AVE>( 

 639/0 811/0 876/0 دوره استعدادیابی 617/0 685/0 825/0 فشار شغلی

 610/0 786/0 862/0 دوره قهرمانی 549/0 725/0 829/0 هاي شغلیفرصت

 554/0 730/0 832/0 گیريکناره 607/0 781/0 860/0 حمایت محیطی

 657/0 823/0 884/0 حرفه جدید 655/0 737/0 851/0 تناسب شغل و شاغل

 556/0 736/0 836/0 بازنشستگی 610/0 788/0 862/0 هاي شغلیویژگی

وضعیت و سبک 
 زندگی

 686/0 846/0 897/0 کیفیت زندگی 621/0 779/0 867/0

 580/0 745/0 840/0 رضایت شغلی 603/0 781/0 858/0 تناسب شغل و زندگی

 586/0 654/0 809/0 ايدستاورد حرفه 657/0 826/0 885/0 ریزي فرديبرنامه

 596/0 771/0 854/0 هاي شخصیتیویژگی
عوامل زمینه اي و 

 شغلی
906/0 890/0 583/0 

 691/0 849/0 889/0 کشف و جذب استعداد
عوامل فردي و 

 شخصی
929/0 918/0 728/0 

پرورش و توسعه 
 استعداد

860/0 778/0 617/0 
مدیریت منابع 

 انسانی
957/0 952/0 772/0 

 582/0 902/0 915/0 مراحل مسیر  شغلی 653/0 823/0 883/0 بکارگیري و استقرار

نگهداري و جبران 
 خدمات

926/0 893/0 686/0 
مطلوبیت مسیر 

 شغلی
907/0 885/0 712/0 

ارزیابی عملکرد و 
 پاداش

906/0 861/0 709/0     

 
نتایج خروجی نرم افزار نشان داد که ابزار اندازه گیري از 
روایی (محتوا، همگرا و واگرا) و پایایی مناسب برخورداند که به 

 دلیل محدودیت حجم مقاله در ایتجا گزارش نشده است.

بیانگر ارتباط بین متغیر هاي مکنون برازش درونی مدل: 
است. با استفاده از مدل درونی می توان فرضیه هاي پژوهش 

پژوهش را بررسی کرد در جدول زیر نتایج برازش مدل درونی 
 مشاهده می شود
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 نتایج برازش مدل درونی و مدل کلی پژوهش .6جدول

 communalitiesمقدار  Q2 کیفیت پیش بینی کننده F2 معیار اندازه تأثیر R2 معیار متغیر ها
 617/0 2450 685/0 407/0 فشار شغلی

 549/0 336/0 634/1 620/0 هاي شغلیفرصت
 607/0 459/0 172/3 760/0 حمایت محیطی

 655/0 412/0 756/1 637/0 تناسب شغل و شاغل
 610/0 287/0 960/0 490/0 هاي شغلیویژگی

 621/0 448/0 21/2 731/0 وضعیت و سبک زندگی
 603/0 450/0 121/3 653/0 تناسب شغل و سایر ابعاد زندگی

 657/0 505/0 415/3 774/0 گذاري فرديریزي و هدفبرنامه
 596/0 373/0 881/1 653/0 هاي شخصیتیویژگی

 691/0 465/0 099/2 677/0 سیستم کشف و جذب استعداد
 617/0 495/0 644/3 785/0 سیستم پرورش و توسعه استعداد

 653/0 490/0 108/3 757/0 سیستم بکارگیري و استقرار استعداد
 86/0 614/0 334/4 813/0 سیستم نگهداري استعداد و جبران خدمات

 709/0 589/0 919/4 831/0 سیستم ارزیابی عملکرد و پاداش
 639/0 375/0 457/1 593/0 دوره استعدادیابی
 610/0 365/0 518/1 603/0 دوره قهرمانی

 554/0 291/0 190/1 543/0 گیريکناره
 657/0 417/0 774/1 640/0 گیريحرفه جدید پس از کناره

 556/0 296/0 143/1 533/0 بازنشستگی
 686/0 583/0 891/5 855/0 کیفیت زندگی
 580/0 448/0 544,3 780/0 رضایت شغلی
 586/0 379/0 103/2 678/0 ايدستاورد حرفه

 مرتبه ي دوم 158/0 - 491/0 شغلیعوامل زمینه اي و 
 مرتبه ي دوم 328/0 - 741/0 عوامل فردي و شخصی

 مرتبه ي دوم - - برون زا مدیریت منابع انسانی کشتی
 مرتبه ي دوم 276/0 - 800/0 مراحل مسیر ورزشی و شغلی

 مرتبه ي دوم 265/0 - 581/0 مطلوبیت مسیر ورزشی و شغلی
 654/0   695/0 میانگین

 
 T Statistics ضریب فرضیه هاي پژوهش

(|O/STDEV|) 
STNDARD 
DIVATION P Values 

 001/0 055/0 953/7 430/0 مراحل مسیر ورزشی و شغلی >-- مدیریت منابع انسانی کشتی
 034/0 111/0 12/2 237/0 مطلوبیت مسیر ورزشی و شغلی >-- مدیریت منابع انسانی کشتی
 001/0 055/0 91/5 319/0 عوامل فردي و شخصی >-- مدیریت منابع انسانی کشتی
 001/0 036/0 28/18 701/0 عوامل زمینه اي و شغلی >-- مدیریت منابع انسانی کشتی

 008/0 058/0 68/2 161/0 مراحل مسیر ورزشی و شغلی >-- عوامل زمینه اي و شغلی
 834/0 098/0 209/0 -021/0 مطلوبیت مسیر ورزشی و شغلی >-- عوامل زمینه اي و شغلی
 001/0 047/0 87/12 607/0 عوامل فردي و شخصی >-- عوامل زمینه اي و شغلی
 001/0 068/0 34/5 381/0 مراحل مسیر ورزشی و شغلی >-- عوامل فردي و شخصی
 494/0 114/0 685/0 079/0 مطلوبیت مسیر ورزشی و شغلی >-- عوامل فردي و شخصی

 001/0 120/0 48/4 503/0 مطلوبیت مسیر ورزشی و شغلی >-- مراحل مسیر ورزشی و شغلی
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 (شدت اثر) T( VAF(مقدار Sobel test فرضیات میانجی

 096/0 675/0 مطلوبیت مسیر ورزشی و شغلی >--عوامل فردي و شخصی >--مدیریت منابع انسانی کشتی

 477/0 32/3 مسیر ورزشی و شغلیمطلوبیت  >--مراحل مسیر ورزشی و شغلی >--مدیریت منابع انسانی کشتی

 058/0 -97/2 مطلوبیت مسیر ورزشی و شغلی >--عوامل زمینه اي و شغلی  >--مدیریت منابع انسانی کشتی

 695/0 79/9 مطلوبیت مسیر ورزشی و شغلی>--عوامل فردي و شخصی  >--عوامل زمینه اي و شغلی 

 794/0 99/62 مطلوبیت مسیر ورزشی و شغلی>--شغلی مراحل مسیر ورزشی و  >--عوامل زمینه اي و شغلی 

 707/0 64/57 مطلوبیت مسیر ورزشی و شغلی>--مراحل مسیر ورزشی و شغلی  >--عوامل فردي و شخصی 

 
مدل کلی شامل هر دو بخش مدل اندازه  مدل کلی:

گیري و ساختاري می شود و با تأییدبرازش آن، بررسی برازش 
به  36/0و  25/0، 01/0در یک مدل کامل می شود. سه مقدار 

عنوان مقادیر ضعیف متوسط و قوي براي این معیار معرفی شده 
). که با توجه به فورمول 1394 همکاران، و بنی است (نادري

 محاسبه شده است 5و داده هاي جدول زیر 

>>>2= �𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐�������������������� × 𝑅𝑅�GOF 

GOF= �0/654 × 0/695 =   برازش قوي674

ارائه شده  3و 2مدل مفهومی آزمون شده در شکل هاي 
است. اعداد نوشته شده روي خطوط در واقع ضرایب بتا حاصل 
از معادله ي رگرسیون میان متعیر ها است که همان ضریب 

  R2مسیر است و اعداد درون هر دایره نشان دهنده ي مقدار 
ا دار مربوط به متغیر هاي پنهان درون زاي مدل است. براي معن

 96/1هر مسیر از عدد   Tبودن ضریب مسیر الزم است مقدار 
 ).1394 همکاران، و بنی بیشتر باشد(نادري

 

 
 مدل آزمون شده ي پژوهش(ضرایب مسیر و بار هاي عامل) .2شکل 
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 )  T valueمدل آزمون شده ي پژوهش(آماره معناداري . 3شکل 

 
 گیريبحث و نتیجه

هدف از این پژوهش ارزیابی ارتباط بین عوامل موثر بر مسیر 
شغلی و ورزشی در ورزشکاران رشته کشتی بود. یکی از 

هاي مهم این پژوهش بررسی نسبتا جامع از همه نوآوري
شغلی ورزشکاران و عوامل موثر  -مراحل گذر در مسیر ورزشی 

ها است. تحقیقات قبلی عمدتا بر یک یا دو مورد از مراحل آن بر
) فرایند 1381نژاد (اند مانند آقاعلییا عوامل گذار متمرکز بوده

) در بررسی 1393استعدادیابی وزشی، تجاري و مشکل گشا (
) در بررسی کناره گیري از 1394بازنشتگی ورزشی، هاشمی (

انی. در این پژوهش به ) فرایند دوره قهرم1395ورزش، بنار (
هاي شناسایی و تبیین یک چارچوب علمی و مبتنی بر داده

هاي حاصل از کمی و کیفی اقدام شد. در همین راستا مولفه
پیمایش کمی و کیفی در قالب پنج منظر کلی شامل؛ زمینه 
شغلی و ورزشی، زمینه فردي، سیستم مدیریت، مراحل گذار و 

 بندي گردید. ی دستهدستاوردهاي حاصل از مسیر شغل
در تحلیل معادالت ساختاري نتایج نشان داد که به ترتیب 

 پاداش، و عملکرد ارزیابی سیستم بعد؛ پنج میزان ضریب اثر هر
 و پرورش سیستم خدمات، جبران و استعداد  نگهداري سیستم
 سیستم و استعداد استقرار و بکارگیري سیستم استعداد، توسعه
داري تبیین کننده سازه به طور معنی استعداد جذب و کشف

در تبیین این . هستند انسانی منابع عامل مدیریت استعداد و
ها و توان گفت از آنجا که عمده انتظارات، شکایتها مییافته

اعتراض از طرف ورزشکاران در ورزش مربوط به مباحث 
باشد و در فضاي آماتور و نیمه ارزیابی عملکرد و دسمتزد می

هاي اي پرداختي مدیریت ورزش کشور تنها مولفه حرفهاحرفه
ها) از چند میلیونی به ورزشکاران است (تاکید دائمی در رسانه

این رو پاسخ دهندگان به این پژوهش حساسیت و اهمیت 
 اند. متعاقبا سیستمکارکردي بیشتري براي این مولفه قائل بوده

اینکه مکمل  خدمات نیز به دلیل جبران و استعداد  نگهداري
سیستم ارزیابی عملکرد و پاداش است و نقش اصلی در 

دارد (غیاثوند و همکاران،  ماندگاري یا ترك تیم و باشگاه
) از اولویت باالتري نسبت به سایر ابعاد مدیریت استعداد 1391

برخوردار است. سیستم مدیریت استعداد نقش فاعل و اصلی را 
). 1391رعهده دارد (کاشف، در هدایت مسیر شغلی ورزشکاران ب

از طرفی براي استقرار و نگهداري ورزشکاران در ورزش 
ها ضروري قهرمانی ارائه انواع خدمات مالی و غیرمالی به آن

است. خدمات مربوط به ایجاد انگیزه کار و تالش در افراد با 
هاي متنوع پرداختی می تواند نقش بسزایی در استفاده از روش

د ورزشکاران داشته باشد (حسینی و همکاران، پیشرفت و عملکر
). خدمات و حمایت مستقیم از ورزشکاران در دوره 1392

قهرمان داراي قوانین و ذوابط خاصی بوده و مدیریت باشگاه ها 
اي را ارتقاء به ایجاد سیستم ارزیابی نیاز دارد که توسعه حرفه

 قیقتح هاي یافته ). نتایج1391دهد (غیاثوند و همکاران، 
الیوت  و) 2001(روزنبرگ و سی سن دي ،)1199(استیونز 
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 بر قهرمانان شخصیت تکریم و تقدیر نشان داد که 13 )1999(
 مالی پرداخت میزان آنان و بوده گذار تأثیر روابطتشان روي
 ).1387طالب پور، (دانند  می مناسب را ورزشکاران براي

 چهار هر ترتیب میزان اثر به شخصی و فردي عوامل در
 ابعاد سایر و شغل تناسب فردي، گذاريهدف و ریزيبرنامه بعد؛

شخصیتی به  هايویژگی و زندگی، سبک و وضعیت زندگی،
ورود به دوره . کننده این عامل هستند تبیین داريمعنی طور

ها و البته چالش هاي بسیاري براي قهرمانی با فرصت
پیشرفت و موفقیت هاي ورزشکاران همراه است. در کنار فرصت

چالش هایی مانند تعارض حرفه ورزشکاري با سایر ابعاد زندگی 
از جمله تحصیل، خانواده، فراغت و اشتغال در سایر زمینه ها نیز 

دهد به شدت نحوي طی دوره قهرمانی را تحت تاثیر قرار می
). فشار رقابتی نیز در طی دوره 1392(تجاري و مشکل گشا، 

صلی فشار شغلی در حرفه ورزشکار قهرمانی از عوامل ا
شود به طوري که مباحثی مانند کیفیت زندگی و محسوب می

هاي زندگی ورزشی ورزشکاران تحت الشعاع وضعیت ویژگی
مسابقات و تمرینات فشرده قرار می گیرد. از این رو ورزشکاران 
جوان نیازمند برنامه فردي مناسب بر گذر مناسب از این مراحل 

توان گفت عملکرد براین اساس می .)1393ي، (موسو هستند
مبتنی بر برنامه و تناسب بخشی آن با سایر ابعاد زندگی عالوه 
بر هدایت ورزشکاران به عدم آشفتگی در سایر ابعاد زندگی و 

 کند.ها نیز کمک میحتی تقویت آن
 پنج میزان اثر هر ترتیب به نیز شغلی و ايزمینه عوامل در

 شغلی، هاي فرصت شاغل، و شغل تناسب ،محیطی بعد حمایت
داري تبیین کننده به طور معنی شغلی فشار و شغلی هاي ویژگی

توان گفت از آنجا که ها میدر تبیین این یافته .این عامل بودند
آگاهی از فرآیند مسیر ورزشی و گذر شغلی در ورزشکاران در 

مسیر چنانچه مسیر پس از قهرمانی بسیار مهم و مؤثر است. 
در نظر  یانتقال يدادیرا رو ورزشی و گذر شغلی ورزشکاران

در طی مراحل مختلف  دیبا یعیطور طبهر ورزشکار به میریبگ
 دهد قیتطب بستر نیخود را با ا از ورود به رشته تا بازنشستگی

 قیاز ورزشکاران تطب ی. برخ)1392(تجاري و مشکل گشا، 
 نیبنابرا کنند،یمرا تجربه  يق بهتریتطب یتر و برخمشکل

که  قرار دهند  ریرا تحت تأث قیتطب تیفیک توانندیم یعوامل
از طرفی . تواند داشته باشدحمایت محیطی بیشترین نقش را می

 تیفیدهنده کنشان تناسب بین ابعاد مختلفعدم وجود  ایوجود 
تواند با افزایش تطبیق و حمایت محیطی می .)21 است قیتطب

تناسب بین ابعاد زندگی با بعد ورزشی در مسیر شغلی ورزشکار 

                                                                      
13 Stevens (1991), die cenci & Rosenberg (2001) and Alivet 
(1999) 

ها و کاهش فشارها منجر شود به استفاده بهتر از فرصت
 ).1391(عزیزي و همکاران، 

ترتیب میزان  به و شغلی ورزشی مسیر و مراحل زمینه در
 قهرمانی، دوره گیري،کناره از پس جدید حرفه بعد؛ پنج هر اثر

داري به طور معنی بازنشتگی و گیري کناره استعدادیابی، دوره
توان هاي میدر تبیین این یافته .تبیین کننده این عامل بودند

گفت با توجه وجود تعداد زیادي از قهرمانان و ورزشکاران 
اي بازنشسته بیکار یا داراي شغل کاذب و با منزلت حرفه

هاي انفرادي مانند کشتی در ایین به ویژه در ورزشاجتماعی پ
هاي اخیر، به احتمال زیاد توجه اصلی پاسخ دهندگان را به سال

گیري و بازنشستگی) معطوف مراحل حرفه جدید (بین کناره
هاي موجود در بعد از اتمام دوره داشته است. ابهامات و چالش

آن قدر تواند ورزشکاري در فضاي اشتغال ورزش کشور می
بحرانی باشد که حتی اهمیت دوره قهرمانی  را کمرنگ کند 
(دوره قهرمانی در اولویت دوم قرار گرفت). عالوه براین این 

توان تا مرحله بازنشستگی ادامه یابد و ها میابهامات و چالش
سازگاري با تغییرات ایجاد شده ). 1393انباشته شود (موسوي، 

تواند کیفیت زندگی را می دوره قهرمانیاز  مراحل پسدر 
انتقال  ةقهرمانی از انواع ویژ بازنشستگی از ورزش .افزایش دهد

کوتاه تر از  شود کهمحسوب میدر ورزش  يعاد يپدید ها اما
تحقیقات زیادي نشان  .)1391(قاینی،  هاست سایر حرفه

در مسیر شغلی ورزشکاران ریشه در  موفقیتاند که ریشه داده
استعدادیابی و پرورش پایه دارد (غیاثوند و همکاران، دوران 
 ، بهدوره انتقال در مراحل ورزشی و شغلی ورزشکاران ).1391

ها و با بحران است ، ممکنکوتاهتر بازه زمانیویژه در 
ناتوانی ورزشکاران در دیگر جنبه  زیرا مشکالتی همراه باشد.

ند به بروز هنگام ورزش می توا زود شروع دلیل زندگی به يها
 بازنشستگان ورزشکاران، در مقایسه با يبیشتر برا يهابحران

مراحل  .)2012، 14پارك و همکاران(دیگر مشاغل، منجر شود 
هاي انفرادي مانند کشتی مسیر ورزشی و گذر شغلی در ورزش

به دلیل تعداد بسیار باالي افراد شاغل و درگیر در این رشته، 
یک ورزش همگانی و تفریحی و  عدم استقبال از ان به عنوان

هایی از این قبیل سبب شده است تا فضاي رقابتی در محدودیت
این رشته به ویژه با رویکرد اشتغال و درآمدزایی به سمت 

گرایی و انحصارگرایی سوق یابد و در این میان قهرمانان رابطه
زیادي به دنبال اشتغال در خارج از سیستم کشتی اقدام نمایند. 

این دوره اشتغال مجدد بعد از اتمام دوره ورزشکاري نقش بنابر
 مهمی در کیفیت مسیر شغلی دارد.

                                                                      
14  . Park  et al 
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 بطور انسانی منابع مدیریت که نشان داد مسیر تحلیل
 ورزشی مسیر مراحل با معناداري و مثبت ارتباط داراي مستقیم

 24( شغلی و ورزشی مسیر مطلوبیت ،)درصد 43( شغلی و
 اي زمینه عوامل و) درصد 32( شخصی و فردي عوامل ،)درصد

 آن بر عالوه. کند می تبیین را آنها و است) درصد 70( شغلی و
 مطلوبیت بر انسانی منابع مدیریت کل اثر از درصد 48 حدود
 مسیر مراحل" میانجی متغیر طریق از شغلی و ورزشی مسیر

 متغیر طریق از درصد 6تنها  و. شود می تبیین "شغلی و ورزشی
 طریق از رابط. شود می تبیین شغلی و اي زمینه عوامل میانجی

در تبیین  .نبود دارد معنی شخصی و فردي عوامل میانجی متغیر
 مثابه سیستم  مدیریت بهتوان گفت از آنجا که ها میاین یافته

 آن در فرایندهاي تمام است که ها و اقداماتفعالیت ظرف
 .)1391(عیدي و همکاران، گذارد می افراد اثر بر و دارد جریان

در همین راستا مدیریت ورزش، مسئولیت مداخله مثبت و 
سازنده در الگوهاي رایج مشارکت افراد را در سیستم ورزش 

تواند بر از این روي مدیریت می ).1391برعهده دارد (مظفري، 
تمامی ابعاد یک سیستم اثرگذار باشد. مدیریت منابع انسانی 

مدیریت در سیستمی مانند ورزش است  هاي مهمیکی از بخش
که نقش اصلی را در تأمین رضایت ذینفعان ورزش بر عهده 

تر متغیر مراحل ). نقش پرنگ1386دارد (ابراهیم و حالجی، 
مسیر شغلی نسبت به زمینه شغلی و زمینه فردي احتماال به 
دلیل محوریت آن در دستیابی به مطلوبیت و دستاوردهاي 

همکاران  و احسانی توسط آمده عمل به ررسیب شغلی است.  در
 کشور اي حرفه ورزش در انسانی منابع وضعیت از )1387(

 در و بوده بد بسیار انسانی منابع بعد در اي حرفه ورزش وضعیت
دار از این رو با توجه اثر معنی .دارد قرار بحرانی وضعیت

مدیریت منابع انسانی بر سایر ابعاد مسیر شغلی ورزشکاران و 
وضعیت نامناسب آن در ورزش کشور الزم بازنگري اساسی در 

 ابعاد ساختاري کارکردي این سیستم مدیریتی صورت بگیرد
 عوامل متغیر که شد مشخص تحلیل مسیر همچنین در
 معنی و مثبت ارتباط داراي مستقیم بطور شغلی و اي زمینه
 عوامل و) درصد 16( شغلی و ورزشی مسیر مراحل با داري
 با اما کند می تبیین را آنها و است) درصد 61(شخص و فردي
 ارتباط مستقیم بطور شغلی و ورزشی مسیر مطلوبیت متغیر

 ثر از درصد 70 حدود مستقیم غیر طور به ولی.ندارد معناداري
 عوامل میانجی متغیر طریق از شغلی و اي زمینه عوامل کل

 و مراحل میانجی متغیر طریق از دیگر درصد 71 حدود و فردي
در تبیین این  .شود می تبیین ورزشکاران وشغلی ورزشی مسیر
براساس تحقیقات پیشین بیشتر توان گفت که ها مییافته

هاي ورزشی و شغلی افراد ناشی از نحوه گیريتغییرات در جهت

اي در طول عمر تعامل فرد با محیط خود است و عوامل زمینه
 ).1392گذارند (آرمندپور و همکاران، بر سایر عوامل اثر می

) در مدل توسعه ورزش دانشگاهی نشان داد که 1394منافی (
داري بر عوامل فردي، مشارکتی و اثر معنی عوامل محیطی

منابع دارند. با توجه به این زمینه و محیط شغلی به مانند یک 
بستر براي جریان مراحل مسیر ورزشی و گذر شغلی فرد است 

توان آن را هم از طریق عوامل فردي و هم از بنابراین می
 طریق نحوي گذر از مراحل مسیر ورزشی پیش بینی کرد.

 فردي عوامل نتایج تحلیل مسیر بیانگر این هست کهدیگر 
 ارتباط مستقیم بطور شغلی و ورزشی مسیر مراحل با شخصی و

. کند می تبیین را آن درصد 38 حدود و دارد معناداري و مثبت
 با معناداري ارتباط مستقیم بطور شخصی و فردي عوامل اما

 مستقیم غیر طریق از ولی ندارد شغلی و ورزشی مسیر مطلوبیت
 بر شخصی و فردي عوامل متغیر کل اثر از درصد 57 حدود

 مراحل میانجی متغیر طریق از شغلی و ورزشی مسیر مطلوبیت
در تبیین . شود می تبیین گیران کشتی شغلی و ورزشی مسیر

هاي فردي مبناي توان گفت از آنجا که مولفهها میاین یافته
اي مشارکت در مولقهنوع نگرش افراد به دستاوردهاي حاصل از 

فردي پیش  -مانند شغل و ورزش است بنابراین این عوامل
بینی مهمی براي میزان دستیابی به مطلوبیت و رضایت ایت. در 

) نشان داد که 1391تحقیقات همسو با این پژوهش؛ صفاري (
عوامل رفتاري به طور معنی داري پیش بینی کننده تداوم 

) نیز گزارش کرده است 1394مشارکت ورزشی است. منافی (
دار پیش بینی کننده که عوامل فردي نسبت به طور معنی

مشارکت ورزشکاران در بخش آماتوري یا قهرمانی است. در 
 ارتباط مستقیم بطور شغلی و ورزشی  مسیر مراحل متغیر نهایت
 به و دارد شغلی و رزشی و مسیر مطلوبیت با داري معنا و مثبت
ها در تبیین این یافته .کند می تبیین را آن درصد 50 میزان

توان گفت وضعیت معیشتی و شغلی ورزشکاران بازنشسته و می
قهرمانی و الگوي مشترك در دوران  کی از یبازتاب پیشکسوتان

کشورهاي  نیهاي مختلف در بحرفه اي ورزشکاران رشته
 ).1391(غیاثوند و همکاران،  مختلف است

توان گفت ي پژوهش میهابه صورت کلی براساس یافته
ورزش  در انسانی و مدیریت مسیر شغلی منابع که نظام مدیریت

 شغلی، توجه به مطلوبیت مسیر درك مراحل مستلزم کشتی
استعداد،  سازي سیستم مناسب مدیریتشغلی، پیاده مسیر

ریزي جهت شغلی و برنامه و ايزمینه شناسایی و تحلیل عوامل
 باشد.صی میشخ و فردي مدیریت اثر عوامل
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