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 چكيده

جامعة . روش پژوهش توصيفي و از نوع پيمايشي است. كيفيت سيستم توسعة استعداد فوتبال ايران بودهدف از پژوهش حاضر ارزيابي 
، پيشكسوتان، مديران و داوران فوتبال ايران و نمونة )فعال در حوزة فوتبال(آماري پژوهش شامل مربيان، بازيكنان، استادان دانشگاه 

ها از پرسشنامة ارزيابي سيستم توسعة  آوري داده براي جمع. دسترس انتخاب شدند نفر بود كه به روش هدفمند و در 253آماري شامل 
دست آمد و روايي صوري آن توسط  به 87/0استفاده شد كه پايايي آن با استفاده از آلفاي كرونباخ ) 2010(استعداد روجر و همكاران 

ها از آمار توصيفي و  وتحليل داده براي تجزيه. ررسي شداستادان مديريت ورزشي تأييد و روايي سازة آن از طريق تحليل عاملي ب
ها نشان داد كه در بين ابعاد سيستم استعداديابي فوتبال،  يافته. استفاده شد SPSS22و  AMOS23افزارهاي  استنباطي در قالب نرم

با توجه به نتايج پيشنهاد . اصله داشتندو هر سه بعد با ميزان مطلوب ف اند داشتهيب، ساختار، فرايند و نتايج بيشترين نقش را ترت به
يي براي رسيدن ها برنامهو  انداز چشمي، داشتن گذار هدفشود كه مديران و مسئوالن براي بهبود وضعيت استعداديابي فوتبال ايران،  يم

 .به اهداف را مدنظر قرار دهند

  
  هاي كليدي واژه

  .ارزيابي، استعداديابي، ساختار، فوتبال، كيفيت
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  مقدمه
ترين ورزش در جهان  ورزش فوتبال امروزه محبوب

تنها به سالمت بدن كمك  اين ورزش نه). 21(است 

كند، بلكه سبب بهتر شدن كيفيت زندگي افراد  مي

در عصر حاضر ورزش تقريباً در زندگي افراد ). 15(شود  مي

دليل جذابيت  ها، فوتبال به نفوذ كرده و در بين ورزش

هاي ورزشي دنيا را  عيتخاص، يكي از بيشترين جم

فردي دارد،  وجود آورده است و جايگاه منحصربه به

ي فراگير و جهاني بدل شده و براي ا دهيپداي كه به  گونه به

دليل  اين رشته به. توان قائل شد آن حد و مرزي نمي

برخورداري از ابعاد اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و 

اين نكته  سياسي، از حالت بازي ساده خارج شده است،

دليل توجه به ارتقاي اين رشتة ورزشي در سطح جهان را 

  ).20(سازد  آشكار مي

با بررسي سرگذشت فوتبال در دوران گذشته، 

اندركاران فوتبال در نقاط گوناگون جهان با اعتقاد به  دست

اينكه رشد فوتبال در هر كشور، راهي جز گذر از مسير 

اين مسير قدم  اند كه در علمي آن ندارد، سعي كرده

خوبي آشكار شده است كه فوتبال  براي آنها به. بگذارند

زيبا بايد از دوران نوجواني در فوتباليست وجود داشته 

هاي  باشد و نحوة تربيت، تغذيه، بدنسازي و آموزش مهارت

فردي و گروهي در شرايط و عوامل مطلوب علمي و 

ها  يشهگونه اند هر كجا كه اين. شده، صورت پذيرد تجربه

). 9(آيد  وجود مي هاي پايدار به پيگيري شد، موفقيت

شناخت كافي از علوم مختلف ورزش در رسيدن به اوج 

ي اين علوم ريكارگ بهموفقيت اهميت بسياري دارد، اما 

ي مفيد ريكارگ بهنيازهاي اوليه، فرصت  بدون تعيين پيش

با توجه به اين مطلب، از جمله . كند علوم را محدود مي

ايف مربيان، غير از آگاهي از علوم ورزشي و نقش هر وظ

يك در موفقيت، توانايي در انتخاب نيروي مستعد براي 

نظران و  ي موردنظر است كه به گواه بيشتر صاحب رشته

نياز اوليه و  العاده مهم و پيش متخصصان فن، عاملي فوق

توجهي به  شك بي بي. الزم براي موفقيت در ورزش است

كننده كه تحت  نيازهاي اوليه و تعيين يا پيش برخي عوامل

عنوان استعداديابي مطرح است، اگرچه احتمال موفقيت را 

ترديد محدود و ضعيف خواهد كرد  سازد، بي ناممكن نمي

هاي مختلفي مانند ورزش، هنر، تعليم و  در حوزه). 1(

تربيت، محققان در پي يافتن مؤثرترين روش براي 

ها در بيشتر جوامع با  اين حوزه. شناسايي نخبگان هستند

منابع مالي محدود، رقابت  رغم يعلهم همپوشاني دارند و 

استعداديابي ). 8(ها وجود دارد  سطح بااليي بين اين حوزه

و توسعة استعداد در حال تبديل شدن به بازار بزرگ است 

استعداديابي و توسعة استعداد موضوعي پيچيده اما ). 23(

خصوص در  هاي رقابتي است، به رزشمسئلة مهمي در و

هايي مانند فوتبال كه توانايي شناسايي استعداد،  ورزش

ها  پيامدهاي تجاري چشمگيري براي بازيكنان و باشگاه

و صنعتي شدن فوتبال و توجه زياد  روز توسعة روزبه. دارد

به مباحث اقتصادي آن و عالقة فراوان نوجوانان و جوانان 

اي فوتبال،  بازيكنان حرفهبراي پيوستن به جمع 

هاي  اندركاران، مديران و مربيان مدارس و باشگاه دست

فوتبال را بر آن داشته تا با استعداديابي از بين داوطلبان از 

هدر رفتن پول، سرمايه و وقت خود و داوطلبان جلوگيري 

  ).25(كنند 

برنامة استعداديابي و پرورش اين استعدادها براي 

ورزشكاران بااستعداد براي رسيدن به  شناسايي و توسعة

عالوه، اين امر  به. باالترين سطح ورزش در جهان است

تواند وسيلة مفيدي براي افزايش مشاركت ورزشي در  مي

وجود آوردن ارتباطي مطلوب بين ورزش،  يك جامعه و به

اي باشد  هاي شخصي و سطح غيرحرفه استعدادها، اولويت

وج عملكرد خود و موفقيت او رساندن ورزشكار به ا). 18(

با شناسايي در سنين پايين و پرورش دادن در ادامه از 

طريق چارچوبي مشخص و مطابق با علم مختص آن 
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در حقيقت كشف بازيكنان در . پذير است ورزش امكان

اين فرايند با رشد . فوتبال مرحلة اول فرايند پرورش است

ها ادامه  دميهاي ذاتي و اكتسابي بازيكنان در آكا مهارت

ها تكامل  اي شدن بازيكنان در باشگاه يافته و با حرفه

رو بازيكني كه  ازاين. يابد كه بسيار حائز اهميت است مي

بتواند مربيان و مديران را قانع كند كه يك استعداد است، 

هاي  بايد در محيط يادگيري مناسب براي شكوفايي توانايي

حاصل از استعداديابي و يكي از منافع ). 4(خود، قرار گيرد 

بر بعد ورزشي آن از نظر  پرورش درست استعدادها عالوه

تواند براي هر باشگاه يا كشوري مفيد  اقتصادي نيز مي

هاي فوتبال توجه زيادي به  برترين باشگاه). 26(باشد 

كنند و به همين  فرايند استعداديابي و استعدادپروري مي

دهند  ه انجام ميهاي زيادي در اين زمين دليل پژوهش

با مطرح شدن بحث استعداديابي در ورزش كشور،  ).16(

بسياري اولين گام در فرايند پرورش قهرمانان را 

كساني كه بر موضوع استعداديابي . دانند استعداديابي مي

 درجويي  كنند، معتقدند كه استعداديابي صرفه تأكيد مي

ع انساني، زمان موردنياز براي رسيدن به اوج عملكرد، مناب

پروري را  همچنين كارايي نظام قهرمان. مالي و غيره است

دهد، كار مربي، ورزشكار و مدير را آسان  افزايش مي

و پس از ) 10(سازد  سازي را ممكن مي كند و پشتوانه مي

استعداديابي براي حمايت و زير نظر داشتن استعدادهاي 

در . شده استعدادپروري امر بسيار مهمي است شناسايي

ايران پرورش قهرمانان و كسب مدال حداقل در حد يك 

هايي براي تحقق شكل صحيحي  آرزو مطرح است و تالش

با اين حال بايد اذعان . رسد نظر مي از آن الزم و ضروري به

كرد كه تا تنظيم برنامة ملي و هدفمند براي 

پروري، مسير دشواري در پيش است و شايد بتوان  قهرمان

هاي  يابي و پرورش استعدادها را از گاممسئلة استعداد

بنيادين و اوليه در خصوص تدوين برنامة ملي 

  ).4(حساب آورد  پروري به قهرمان

، مديريت ISO 9000از طرفي براساس استاندارد 

شده براي هدايت و  هاي هماهنگ كيفيت شامل فعاليت

ها  اين فعاليت. ها در جهت كيفيت است كنترل سازمان

مداري،  ريزي استراتژيك، مشتري برنامه شامل رهبري،

گيري، مديريت منابع انساني،  گرايانه به تصميم رويكرد واقع

). 11(كنندگان است  مديريت فرايند و مديريت تأمين

فرد براي مقابله  عنوان روشي منحصربه مديريت كيفيت به

با مشكالت و رسيدن به باالترين ميزان كيفيت در توليد با 

مديريت كيفيت در . مديريت مؤثر استتوجه به يك 

هاي ورزشي به تعهد هر يك از مديران ارشد، در  سازمان

دسترس بودن منابع موردنياز اعم از منابع مالي و انساني، 

هاي مؤسسه و  سيستم كيفيت بهينه، كنترل تمام فعاليت

استفاده از سيستم مؤثر براي رسيدن به هدف، نيازمند 

ساختارها و فرايندهايي كه عوامل مديريت كيفيت با . است

اصلي نتايج سيستم شناسايي و توسعة استعدادند، ارتباط 

كيفيت سيستم شناسايي و توسعة استعداد ورزشي . دارد

ممكن است موفقيت ورزشكاران نخبه يك كشور را در 

مديريت كيفيت، . المللي تحت تأثير قرار دهد سطح بين

ستعداديابي تعيين و ها را در سيستم ا اهداف و مسئوليت

ريزي كيفيت، كنترل  ها را توسط ابزاري مانند برنامه آن

دهي كيفيت و ارتقاي كيفيت در درون  كيفيت، اطمينان

نيازي مهم  عنوان پيش كند و به سيستم كيفيتي اجرا مي

دهي و ارتقاي كيفيت سيستم  براي كنترل، اطمينان

كند  تعيين مياستعداديابي، نيازها يا معيارهاي كيفيتي را 

بنابراين براي سيستم توسعة استعداد فوتبال كشور ؛ )11(

وجود كيفيت و مديريت كيفيت ضروري است و بايد به آن 

  .توجه شود

در مطالعات خود ) 1394(دوستداري و همكاران 

برخي از مشكالت استعداديابي فوتبال ايران را استفاده 

هاي  نكردن از افراد متخصص، آشنا نبودن با روش

استعداديابي، كمبود امكانات مالي و مادي، نداشتن برنامه 
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ها و  و اصولي براي استعداديابي، عدم همكاري خانواده

). 4(آگاهي نداشتن از محاسن استعداديابي، برشمردند 

دريافتند كه برخي ) 1392(همچنين حسيني و همكاران 

هاي استعداديابي در ورزش قهرماني جمهوري  از ضعف

ي ايران شامل فعال نبودن وزارت آموزش و پرورش اسالم

توجهي به آموزش براي تربيت  در امر استعداديابي، بي

نيروي انساني ماهر و متخصص در حوزة استعداديابي، 

فقدان طرح يكپارچه، اجرايي و ساختارمند در 

استعداديابي، كمبود امكانات و تجهيزات و سهم اندك 

). 3(ستعداديابي است هاي ورزشي در پرورش ا باشگاه

در مطالعة خود نتيجه گرفتند ) 1395(نظري و همكاران 

كه بين عوامل ارزيابي كيفيت توسعة استعداد ورزش 

كشور، نتايج داراي باالترين اولويت در سيستم ورزشي 

، پنج )2007( 1مارتينداله و همكاران). 14(ايران بود 

بريتانيا ويژگي را براي سيستم توسعة استعداد در ورزش 

ها و اهداف بلندمدت، حمايت و  برشمردند كه شامل روش

هاي منسجم گسترده، تأكيد بر توسعة مناسب و نه  پيام

شده و توسعة  دار و شخصي موفقيت اوليه، توسعة ادامه

 2ميتچل). 23(يكپارچه، جامع و سيستماتيك، است 

هاي عملكرد كليدي  اعتقاد داشت كه شاخص) 2016(

انداز و استراتژي،  وتبال شامل داشتن چشمهاي ف آكادمي

رهبري و مديريت، مربيگري، وجود آموزش، داشتن 

ريزي، استفاده از علوم ورزشي و پزشكي، پيشرفت و  برنامه

توسعة بازيكنان، استخدام و شناسايي استعداد، وسايل و 

دي ). 24(تجهيزات و پايداري مالي و سازماني، است 

هاي  در ارزيابي كيفيت باشگاه) 2004( 3ناپ و همكاران كي

ها در  ورزشي بلژيك دريافتند كه ضعف اصلي اين باشگاه

ريزي استراتژيك، مديريت بازاريابي و ساختار  برنامه

در ارزيابي ) 1395(كاظمي و همكاران ). 17(هاست  باشگاه

                                                           
1. Martindale, Collins & Abraham 
2. Mitchell 
3. De Knop, Van Hoecke & De Bosscher 

كيفيت سازماني ادارة كل ورزش و جوانان استان خراسان 

كه اين اداره در دو معيار رضوي به اين نتيجه رسيدند 

ها و منابع و نتايج جامعه داراي مقداري مناسب و  مشاركت

مشي،  در معيارهاي رهبري، كاركنان، استراتژي و خط

فرايندها، نتايج كاركنان، نتايج مشتريان و نتايج كليدي 

رستگار و ). 11(عملكرد داراي مقداري متوسط بودند 

ت منابع انساني بخش در ارزشيابي كيفي) 1395(همكاران 

درونداد مقطع كارشناسي رشتة تربيت بدني و علوم 

هاي آزاد اسالمي منطقة يك كشور به اين  ورزشي دانشگاه

نتيجه رسيدند كه سه عامل دانشجويان، استادان مديران 

گروه در وضعيت نسبتاً مطلوب و عامل كاركنان پشتيباني 

يقات تحق). 5(و خدمات در وضعيت نامطلوبي هستند 

تر  نشان داده است كه در ايران فرايند استعداديابي ضعيف

نام در عرصة ورزش  از بسياري از كشورهاي صاحب

استعداديابي در فوتبال كشور با . گيرد قهرماني انجام مي

وجود جوانان و نوجوانان مستعد، مربيان با دانش، استادان 

درستي انجام  هايي ديگر، همچنان به متخصص و فرصت

با توجه به اينكه تاكنون تحقيقي در زمينة ). 2(گيرد  ينم

بررسي كيفيت سيستم توسعة استعداد در فوتبال ايران 

انجام نگرفته است و همچنين وجود مشكالت در 

استعداديابي و استعدادپروري فوتبال ايران و به هدر رفتن 

تعداد زيادي از استعدادها در فوتبال كشور و اهميت توجه 

در سيستم استعداديابي فوتبال كشور، لزوم  به كيفيت

  .شود انجام اين تحقيق احساس مي

  

  روش تحقيق
روش پژوهش توصيفي و از نوع مطالعات پيمايشي 

جامعة آماري تحقيق كلية مربيان، بازيكنان، استادان . است

. دانشگاه، پيشكسوتان، مديران و داوران فوتبال ايران بودند

ر از مربيان، بازيكنان، استادان نف 253نمونة آماري شامل 

دانشگاه، پيشكسوتان، مديران و داوران فوتبال ايران بود 
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ابزار . دسترس انتخاب شدند كه به روش هدفمند و در

ها پرسشنامة روجر و  آوري داده مورد استفاده براي جمع

وسيلة نظري و همكاران  بود كه به) 2010( 1همكاران

به زبان فارسي ترجمه و تحليل عاملي شده ) 13) (1394(

هاي شناسايي و توسعة استعداد را  است و كيفيت سيستم

و براساس طيف  سؤال 44اين پرسشنامه شامل . سنجد مي

پرسشنامه داراي سه متغير . اي ليكرت است گزينه پنج

و ) 28-37سؤاالت (فرايند ، )1-27سؤاالت (ساختار 

متغير ساختار داراي چهار . است) 38-44سؤاالت (نتيجه 

، )6-16سؤاالت (، منابع )1- 5سؤاالت (مؤلفه شامل اهداف 

) 26-27سؤاالت (و ضرورت ) 17-25سؤاالت (فرصت 

روايي محتوايي پرسشنامه توسط استادان . باشد مي

تحليل  مديريت ورزشي بررسي و روايي سازة آن از طريق

وسيلة  پايايي پرسشنامه به. عاملي تأييدي، بررسي شد

. دست آمد به 87/0آلفاي كرونباخ بررسي شد و مقدار آن 

و  AMOS ،SPSSافزار  ها از نرم وتحليل داده براي تجزيه

اي  تك نمونه اسميرنوف و تي-هاي كولموگروف آزمون

 .استفاده شد

براي  نمونه ة، اندازدهد يمنشان  1چنانكه جدول 

، برابر با KMO ةمقدار آمار .كند يعاملي شدن كفايت م

در سطح قابل قبولي است و نشان و آمده   دست به 87/0

ها از قابليت الزم براي تحليل عاملي شدن  كه داده دهد يم

 Sig= 001/0از طرفي سطح معناداري نيز . ندبرخوردار

ها از  توانايي عاملي بودن داده بيانگرمحاسبه شده كه 

 شده مطرح يها سؤال بيترت نيبد .استبارتلت  ةسوي آمار

امل وعمتغيرهايي باشند كه  توانند ي، مدر پرسشنامه

. دكننو آن را شناسايي  بسنجند يخوب را به موردنظر

استفاده از تحليل عاملي براي شناسايي ساختار  رو ازاين

 .مجاز است

                                                           
1. Röger, Rütten, Heiko & Hill 
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  اُ و بارتلت.ام.مقدار آمارة كي. 1جدول 
  

 
 
 
 
 
 

نتايج تحليل عاملي سؤاالت پرسشنامه. 2جدول   
شمارة   

  سؤال
بار 
  يعامل

 معناداري
(T) 

شمارة   
  سؤال

بار 
  يعامل

 معناداري
(T) 

شمارة   
  سؤال

بار 
  يعامل

 معناداري
(T) 

ساخت
ار

 

St1 65/0  1  
 فرآيند

Pr1  61/0  1  

 نتايج

Re1 41/0  1  
St2  61/0  33/9  Pr 2 70/0  73/9  Re2  36/0  43/4  
St3  37/0  61/5  Pr3 82/0  34/5  Re3  10/0  43/1  
St4  54/0  32/8  Pr4  79/0  57/10  Re4  74/0  06/7  
St5  11/0 -  08/0  Pr5  77/0  03/12  Re5  14/0  86/1  
St6  50/0  59/7  Pr6  68/0  60/10  Re6 83/0  11/7  
St7  52/0  03/8  Pr7  77/0  03/12  Re7 51/0  93/4  
St8 40/0  20/6  Pr8  68/0  57/10        
St9 69/0  44/10  Pr9  62/0  73/9          

St10 58/0  71/8  Pr10  72/0  46/9          
St11 72/0  00/11                
St12 45/0  86/6                  
St13 37/0  69/5                  
St14 48/0  19/7                  
St15 41/0  29/6                  
St16 54/0  23/8                  
St17 59/0  93/8                  
St18 46/0  92/6                  
St19 45/0  90/6                  
St20 54/0  21/8                  
St21 64/0  70/9                  
St22 34/0  33/5                  
St23 61/0  38/9                  
St24 01/0  24/0                  

 St25 49/0  52/7                  
St26 43/0  69/6                  
St27 71/0  00/10                  

 
 

دهد  يمنشان  2نتايج تحليل عاملي مندرج در جدول 

از  5و  3 سؤاالتاز بعد ساختار و  24 سؤاالت جز بهكه 

ة ارزيابي كيفيت پرسشنامبعد نتايج، تمامي سؤاالت 

 Tسيستم توسعة استعداد فوتبال از مقادير بار عاملي و 

  k-m-O(  87/0(اُ .ام.مقدار آمارة كي

  نتايج آزمون بارتلت
 122/3475 كاي دو

 21 درجة آزادي

 001/0 سطح معناداري
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ي ها شاخصبرخوردارند و  P≥05/0 قابل قبول در سطح

؛ شوند يممناسبي براي سنجش آن پرسشنامه محسوب 

بعد نتايج  5و  3 سؤاالتبعد ساختار و  24 سؤالبنابراين 

بررسي آزمون  منظور بهاز تحليل حذف و بقية سؤاالت 

همچنين بارهاي . فرضيات تحقيق باقي خواهند ماند

از تحليل عاملي مقادير مثبتي را نشان  آمده دست بهعاملي 

  .اند داده
 

  هاي تحقيق نتايج و يافته
شناختي، بيشترين افراد داراي سمت  در بخش جمعيت

-35، داراي دامنة سني )درصد 1/56نفر يا  142(مربي 

يت ترب، رشتة تحصيلي )درصد 2/52نفر يا  132(سال  26

 114(، مدرك ليسانس )درصد 3/59نفر يا  150(بدني  

 6/31نفر يا  80(سال  6-10، داراي سابقة )1/45نفر يا 

و در بين مربيان بيشترين افراد داراي درجة ) درصد

 .درصد، بودند) 69/31نفر يا  C )45مربيگري 

 

  هاي برازش مدل ارزيابي كيفيت شاخص. 3جدول 
  تفسير  مالك  1مدل   اختصار  نام شاخص  ها شاخص
هاي  شاخص

برازش 
  مطلق

p value  214/0 P(ჯ2)> 05/0  سطح پوشش كاي اسكور  برازش مطلوب 

<GFI 9/0 GFI  شاخص نيكويي برازش 9/0   برازش مطلوب 

<AGFI 922/0 AGFI  شده شاخص نيكويي برازش اصالح 9/0   برازش مطلوب 

هاي  شاخص
برازش 
  تطبيقي

<NNFI(TLI)  94/0  NNFI  )لويس- توكر(برازش هنجارنشده  9/0  برازش مطلوب 

<NFI  96/0  NFI  بونت - شاخص برازش هنجارشده يا شاخص بنتلر 9/0  برازش مطلوب 

<CFI  91/0  CFI  شاخص برازش تطبيقي 9/0  برازش مطلوب 

<IFI  92/0  IFI  برازش افزايشي 9/0  برازش مطلوب 

هاي  شاخص
برازش 
  مقتصد

>RMSEA  07/0  RMSEA  ميانگين مربعات خطاي برآوردريشة  1/0  برازش مطلوب 

  برازش مطلوب  3تا  1بين   CMIN/df  93/1  كاي اسكور بهنجارشده به درجة آزادي

< PNFI 556/0  PNFI  شاخص برازش مقتصد هنجارشده  05/0   برازش مطلوب 

 

هاي مدل،  ، شاخص3توجه به اطالعات جدول  با

سطح پوشش كاي . دهند برازش مناسبي را نشان مي

بوده كه بيانگر مناسب  214/0، برابر با )p value(اسكور 

از طرف ديگر، ريشة ميانگين . بودن برازش مدل است

عنوان شاخصي مهم  به) RMSEA(مربعات خطاي برآورد 

به بيان ديگر، با ). 07/0(است  1/0داراي مقداري كمتر از 

ن گفت كه مدل مفهومي پژوهش مورد توا اطمينان مي

هاي برازش مدل،  ديگر شاخص. پذيرش قرار گرفته است

؛ TLI( ،94/0(لوئيس  -شاخص برازش هنجارنشده يا توكر

؛ شاخص برازش NFI( ،96/0(شاخص برازش هنجارشده 

، )IFI(؛ شاخص برازش افزايشي 91/0، )CFI(تطبيقي 

آزادي ؛ شاخص كاي اسكور بهنجارشده به درجة 92/0

)CMIN/DF( ،93/1دهندة برازش مطلوب  ، همگي نشان

 .و تأييد مدل پژوهش است

) 1شكل ( 1كه در مدل تحليل مسير گونه همان

شود، در بين ابعاد ارزيابي كيفيت سيستم  مالحظه مي

ترتيب ساختار با بار عاملي  توسعة استعداد فوتبال، به

، 42/0ار عاملي و نتايج با ب 80/0، فرايند با بار عاملي 97/0

  .بيشترين تأثير را دارند

                                                           
1. Path analysis 
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 مدل تحليل مسير ابعاد ارزيابي كيفيت سيستم توسعة استعداد. 1شكل 

 

  هاي ساختار هاي برازش مدل مؤلفه شاخص .4جدول 
  تفسير  مالك  1مدل   اختصار  نام شاخص  ها شاخص

هاي  شاخص
  برازش مطلق

p value  72/0 P(ჯ2)> 05/0  سطح پوشش كاي اسكور  برازش مطلوب 

<GFI 99/0 GFI  شاخص نيكويي برازش 9/0   برازش مطلوب 

<AGFI 993/0 AGFI  شده شاخص نيكويي برازش اصالح 9/0   برازش مطلوب 

RMR 003/0 RMR< 05/0  ريشة ميانگين مربعات باقيمانده   برازش مطلوب 

هاي  شاخص
  برازش تطبيقي

<NNFI(TLI)  98/0  NNFI  )لويس- توكر(برازش هنجارنشده  9/0  برازش مطلوب 

شاخص برازش هنجارشده يا شاخص 

  بونت - بنتلر
NFI  99/0  NFI> 9/0  برازش مطلوب 

<CFI  94/0  CFI  شاخص برازش تطبيقي 9/0  برازش مطلوب 

هاي  شاخص
  برازش مقتصد

>RMSEA  01/0  RMSEA  ريشة ميانگين مربعات خطاي برآورد 1/0  برازش مطلوب 

  برازش مطلوب  3تا  1بين   CMIN/df  25/2  بهنجارشده به درجة آزاديكاي اسكور 

< PNFI( 333/0  PNFI(  شاخص برازش مقتصد هنجارشده  05/0   برازش مطلوب 

 

هاي مدل،  ، شاخص4توجه به اطالعات جدول  با

سطح پوشش كاي . دهند برازش مناسبي را نشان مي

بوده كه بيانگر مناسب  72/0، برابر با )p value(اسكور 

بودن برازش مدل است؛ از طرف ديگر، ريشة ميانگين 

عنوان شاخصي مهم  به) RMSEA(مربعات خطاي برآورد 

به بيان ديگر، با ). 01/0(است  1/0داراي مقداري كمتر از 

توان گفت كه مدل مفهومي پژوهش مورد  اطمينان مي

زش مدل، هاي برا ديگر شاخص. پذيرش قرار گرفته است

؛ TLI( ،98/0(لوئيس  -شاخص برازش هنجارنشده يا توكر

؛ شاخص برازش NFI( ،99/0(شاخص برازش هنجارشده 
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؛ شاخص كاي اسكور بهنجارشده به CFI( ،94/0(تطبيقي 

و شاخص برازش  CMIN/DF( ،25/2(درجة آزادي 

دهندة  ، همگي نشانPNFI( ،333/0(مقتصد هنجارشده 

 .دل پژوهش استبرازش مطلوب و تأييد م

 

 
 مدل تحليل مسير ابعاد ساختار. 2شكل 

 
) 2شكل ( 1كه در مدل تحليل مسير گونه همان

دهندة بعد  هاي تشكيل شود، در بين مؤلفه مالحظه مي

، منابع با بار 91/0ترتيب فرصت با بار عاملي  ساختار، به

و اهداف با بار  71/0ر عاملي ضرورت با با ،75/0عاملي 

 .بيشترين تأثير را دارند 62/0عاملي 

و سطوح معناداري  5با توجه به نتايج جدول 

تر از  آمده هر يك از متغيرهاي تحقيق كه بزرگ دست به

هاي متغيرها نرمال  توان گفت توزيع داده است، مي 05/0

 .هاي پارامتريك استفاده كرد توان از آزمون است و مي

                                                           
1. Path analysis 
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  آزمون كولموگروف اسميرنوف. 5جدول 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  از نظر عوامل برونداد اي نمونه نتايج آزمون تي تك. 6 جدول
  داري معنا  t  تفاوت ميانگين  انحراف معيار  ميانگين  تعداد  متغير
  001/0  - 392/27  - 80/0  47/0  20/2  253  ساختار

  001/0  - 582/20  - 85/0  66/0  15/2  253  فرايند

  45/266/0  55/0 -  557/20 -  001/0  253  نتايج

  35/256/0  65/0-  360/18-  001/0  253  اهداف

  001/0  - 953/25  - 92/0  56/0  08/2  253  منابع

  001/0  - 348/24  - 75/0  49/0  25/2  253  فرصت

  001/0  - 336/16  - 80/0  78/0  20/2  253  ضرورت

 

دهد از ديدگاه نمونة آماري تحقيق،  نشان مي 6جدول 

كيفيت سيستم توسعة استعداد فوتبال ايران در ابعاد 

تفاوت ) 3(نقطة مطلوب ساختار، فرايند و نتايج با 

 .داري دارد و مقدار آن كمتر از اندازة متوسط است معنا

هاي بعد ساختار نيز كه شامل اهداف،  همچنين مؤلفه

باشد، با نقطة مطلوب تفاوت  منابع، فرصت و ضرورت مي

  .كمتر است ي دارد و از مقدار متوسطدار امعن

 

  گيري بحث و نتيجه
كيفيت سيستم توسعة هدف از اين پژوهش، ارزيابي  

نتايج اين پژوهش نشان داد . استعداد فوتبال ايران است

كه در بين ابعاد ارزيابي كيفيت سيستم توسعة استعداد 

ترتيب ساختار، فرايند و نتايج و در بين  فوتبال ايران به

ترتيب فرصت، منابع، ضرورت  هاي بعد ساختار به زيرمؤلفه

همچنين در آزمون . ندو اهداف بيشترين نقش را دارا بود

اي نشان داده شد كه ابعاد ساختار، فرايند و  نمونه تي تك

اهداف، ضرورت، فرصت (هاي بعد ساختار  نتايج و زيرمولفه

  .با ميزان مطلوب فاصله دارند) و منابع

نتايج پژوهش نشان داد كه بعد ساختار داراي  

بيشترين نقش بر ارزيابي كيفيت سيستم توسعة استعداد 

ساختار . تبال ايران بود، اما از نقطة مطلوب فاصله داشتفو

. هاي اهداف، منابع، ضرورت و فرصت است داراي مؤلفه

) 1395(حالي است كه نظري و همكاران  اين نتيجه در

نشان دادند كه نتايج داراي اولويت باالتري در سيستم 

رود دليل  كه احتمال مي) 14(استعداديابي ورزش كشورند 

ساختار . ن، تفاوت جامعة آماري تحقيق باشدتناقض آ

هاي فيزيكي، سازماني و ديگر  دهندة ويژگي نشان

هاي يك نهاد و محيط آن است و در هر سازمان به  ويژگي

داري معنا ابعاد گيري نتيجه   
063/0  ساختار  نرمال 
052/0  فرايند  نرمال 
80/0  نتايج  نرمال 
75/0  اهداف  نرمال 
72/0  منابع  نرمال 
074/0  فرصت  نرمال 
08/0  ضرورت  نرمال 
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در اين بعد مواردي مانند ). 14(شود  اين عامل تأكيد مي

وجود اهداف مشخص، اهداف بلندمدت، اهداف 

في، وجود حمايت از شده، وجود مدارس فوتبال كا شناخته

وقت كافي، حمايت مالي كافي،  استعدادها، مربيان تمام

هاي بعد  در بين مؤلفه. ها مدنظر است حمايت رسانه

يكي از بهترين . ساختار، فرصت داراي بيشترين نقش است

هاي موجود در استعداديابي فوتبال ايران وجود  فرصت

ل كشور جوانان و نوجوانان مستعد است و مسئوالن فوتبا

. هاي موجود به بهترين نحو استفاده كنند بايد از فرصت

روزرساني سيستم  هايي مانند به همچنين ضرورت

استعداديابي و توسعة استعداد فوتبال كشور براساس علم 

ها و  هاي علمي و وجود آموزش روز، استفاده از ديدگاه

هاي استعداديابي به شكل مكتوب بايد مورد  راهنمايي

، يتيعامل، در كسب هر موفق نيتر مهم. ار گيردتوجه قر

 يگذار هدف. استتدوين و مشخص كردن دقيق اهداف 

ها هستند  عامل حركت و خلق آينده است، هدف نيتر مهم

كه مقصد و مسير زندگي فردي و سازماني را روشن 

تالشي ارزشمند است كه معطوف به هدف باشد،  .كنند يم

يكي از موانع  .پرتاب تير در تاريكي است هدف يتالش ب

ها در  بسيار مهم موفقيت و كاميابي، ناتواني افراد و سازمان

است؛ به همين دليل در استعداديابي فوتبال تدوين اهداف 

و  مدت كوتاهايران هم بايد اهداف مشخص، بلندمدت و 

ي وجود داشته باشد تا بتوان استعدادها را ريگ اندازهقابل 

بتوانند براي  آنهاي شناسايي كرد و در ادامه ستدر به

براي رسيدن به هر هدفي . فوتبال اين كشور مفيد باشند

وجود منابع امري الزم و ضروري است كه اين منابع 

منابع . باشد... نيروي انساني، مادي، زيرساختي و تواند يم

ي و دستيابي به ور بهرهمالي، ورزشكاران و مربيان زيربناي 

همچنين ). 22( اند ي ورزشيها سازماندر  اهداف

نقش مهمي در پرورش  تسهيالت و تجهيزات ورزشي

؛ بنابراين اين موارد براي بهبود كند يمقهرمانان ايفا 

سيستم استعداديابي در فوتبال كشور بايد مدنظر قرار 

يكي از ) 1394(دوستداري و همكاران ). 12(گيرد 

را كمبود امكانات مالي  مشكالت استعداديابي فوتبال ايران

داشتن اهداف بلندمدت و ). 4(و مادي عنوان كردند 

وضوح اهداف براي همة افراد از عناصر بهبود كيفيت است 

 باشد يمو اين مسئله با توجه به مقولة مديريت كيفيت 

، پنج ويژگي )2007(مطالعة مارتينداله و همكاران ). 20(

ريتانيا برشمرد كه براي سيستم توسعة استعداد در ورزش ب

). 23(ها و اهداف بلندمدت بود  يكي از آنها داشتن روش

در ارزيابي كيفيت ) 2004(ناپ و همكاران  دي كي

هاي ورزشي بلژيك دريافتند كه ضعف اصلي اين  باشگاه

ريزي استراتژيك، مديريت بازاريابي و  ها در برنامه باشگاه

ز اعتقاد ني) 2016(ميتچل ). 17(هاست  ساختار باشگاه

هاي فوتبال  هاي عملكرد كليدي آكادمي داشت كه شاخص

شامل استفاده از علوم ورزشي و پزشكي، وسايل و 

در ). 24(تجهيزات و پايداري مالي و سازماني، است 

نيز يكي از ) 1392(تحقيق ديگر حسيني و همكاران 

ي استعداديابي ورزش قهرماني كشور را كمبود ها ضعف

ت و نيروي انساني الزم براي اين امر امكانات و تجهيزا

 ).3(عنوان كردند 

نتيجة ديگر پژوهش اين بود كه فرايند در بين سه بعد 

ارزيابي كيفيت سيستم توسعة استعداد داراي رتبة دوم 

تأثيرگذاري بود و اين بعد هم از نقطة مطلوب فاصله 

در ارزيابي كيفيت ) 1395(كاظمي و همكاران . داشت

ة كل ورزش و جوانان استان خراسان رضوي سازماني ادار

به اين نتيجه رسيدند كه اين اداره در بعد فرايند داراي 

بعد فرايند شامل مواردي ). 10(وضعيت متوسط است 

هاي مناسب براي توسعة استعداد،  مانند وجود برنامه

سازماندهي آموزشي مناسب در اين سيستم، سازگاري 

هاي متنوع  وجود آموزشمباحث آموزش با وضعيت افراد، 

بعد فرايند به . در سيستم استعداديابي فوتبال كشور است
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كننده در سيستم  هاي مشاركت هايي كه گروه فعاليت

ها  دهند، اشاره دارد و اين فعاليت استعداديابي انجام مي

پس از ). 14(ريزي، اجرا و كنترل است  شامل برنامه

ن بعد بايد مشخص كردن اهداف در بعد ساختار، در اي

مدت براي  هاي دقيقي اعم از بلندمدت و كوتاه ريزي برنامه

يكي ديگر از مواردي كه . رسيدن به اين اهداف انجام گيرد

در بعد فرايند مدنظر است، توجه به بازخورد و كنترل 

در واقع يكي از نيازهاي . شده است هاي طراحي برنامه

فوتبال اساسي در ارتقاي كيفيت سيستم استعداديابي 

هاي حين اجراي  كشور، وجود بازخورد فرايندي و كنترل

كه بتوان فرايندها را پوياتر و مشكالت و ) 14(برنامه است 

ها را هرچه زودتر برطرف و نتايج مناسب را  نواقص برنامه

اعتقاد دارند كه ) 2010( 1فركينز و شيلبوري. كسب كرد

هاي  ازمانريزي راهبردي و بلندمدت پلي است كه س برنامه

رساند و معتقدند كه در  اي را به اهدافش مي ملي و منطقه

انداز نبايد توقع  صورت نبود برنامة بلندمدت و چشم

اي  گونه موفقيتي در سطوح محلي، ملي و منطقه هيچ

ريزي و تعيين استراتژي  وجود برنامه). 19(داشته باشند 

براي رسيدن به موفقيت در هر كاري ضروري است و 

. عداديابي در فوتبال نيز از اين امر مستثنا نيستاست

مسئوالن و مديران كشور بايد برنامه و استراتژي مناسب و 

جامعي در بحث استعداديابي فوتبال داشته باشند تا 

. بتوانند پيشرفت روزافزون فوتبال كشور را رقم بزنند

كشورهايي كه امروزه در سطح اول فوتبال جهان حضور 

اي دارند و  اند، به استعداديابي توجه ويژه دارند و موفق

هاي خود  مسئوالن كشور ما نيز بايد اين امر را جزء اولويت

 .براي توسعة فوتبال قرار دهند و به نقطة مطلوب برسانند

مشكالت استعداديابي ) 1394(دوستداري و همكاران 

فوتبال ايران را نداشتن برنامه و اصولي براي استعداديابي 

، يكي از )1395(رضوي و همكاران ). 4(كردند عنوان 

                                                           
1. Ferkins & Shilbury 

موانع توسعه و پيشرفت فوتبال استان يزد را نداشتن 

توجهي به استعداديابي و فوتبال پايه برشمردند  برنامه و بي

، )1394(پور و همكاران  اي ديگر عيدي در مطالعه). 6(

ها  هاي اصولي استعداديابي را يكي از چالش نداشتن روش

هاي غرب كشور  شرفت فوتبال در استانو موانع پي

اعتقاد داشت كه برخي ) 2016(ميتچل ). 10(اند  برشمرده

هاي فوتبال شامل  هاي عملكرد كليدي آكادمي از شاخص

انداز و استراتژي، وجود آموزش، داشتن  داشتن چشم

  ).24(ريزي است  برنامه

نتايج پژوهش نشان داد كه بعد نتايج رتبة سوم در 

ارزيابي كيفيت سيستم توسعة استعداد فوتبال  بين ابعاد

ايران را داشت و از نقطة مطلوب فاصله داشت كه با نتايج 

در . ناهمسوست) 14) (1395(پژوهش نظري و همكاران 

، نتايج در اولويت )14) (1395(پژوهش نظري و همكاران 

دليل  اول قرار گرفت و ناهمسو بودن اين نتيجه احتماالً به

امعة آماري پژوهش و بررسي كلي ورزش تفاوت در ج

هاي  بعد نتايج به موفقيت. ايران در آن مقاله است

هاي ورزشي در مسابقات  المللي ورزشكاران يا تيم بين

اي مربوط است و در واقع  المپيك، جهاني و منطقه

داد سيستم استعداديابي فوتبال كشور را نشان خواهد  برون

عداديابي فوتبال ايران براي اينكه در سيستم است. داد

كيفيت الزم وجود داشته باشد و سيستم استعداديابي 

فوتبال بتواند استعدادهاي كشور را به فوتبال ايران و 

جهان معرفي كند و در نهايت نتايج مورد انتظار از طريق 

دست آيد، بايد ساختارهاي موردنياز فراهم  اين سيستم به

مواردي كه در بعد . ندريزي شو و فرايندهاي الزم نيز طرح

نتايج وجود دارد شامل ميزان ريزش استعدادها در نتيجه 

سيستم استعداديابي فوتبال كشور، توسعة مناسب 

استعدادها در فوتبال ايران، موفق بودن كشور در فوتبال 

اي و قهرماني و وجود رابطة منطقي بين  حرفه

ديابي گرفته و نتايج در سيستم استعدا گذاري انجام سرمايه



  77                                                                                                        ارزيابي كيفيت سيستم توسعة استعداد فوتبال ايران

 

 

گذاري در فرايند استعداديابي  سرمايه. فوتبال كشور است

المللي و  معموالً با هدف توسعة ورزش نخبه، موفقيت بين

گيرد،  هاي ورزش كشورها انجام مي تقويت زيرساخت

كه مديريت فرايند استعداديابي در طول تاريخ و  طوري به

تنها متفاوت بوده، بلكه در مسير زمان  در كشورها نه

الگوهاي استعداديابي در هر كشور دستخوش تغييرات 

مختلفي مبتني بر شرايط فرهنگي، سياسي، مذهبي، 

هاي  امروزه در روش). 7(اقتصادي و اجتماعي شده است 

نام براي كسب  متعددي كه بسياري از كشورهاي صاحب

كنند، حضور  هاي ورزش استفاده مي موفقيت در عرصه

المللي نشان از رشد  هاي بين اي در صحنه موفق هر جامعه

اقتصادي، سياسي، فرهنگي و علمي آن جامعه دارد؛ از 

المللي در رويدادهاي ورزشي، مسابقات  هاي بين صحنه

و فوتبال كشور ما براي ) 14(جهاني و المپيك است 

المللي، بايد داراي سيستم  موفقيت در اين ميادين بين

طوركه در ابعاد  ناستعداديابي كارامد، فعال و جامع و هما

قبل گفته شد، داراي ساختاري معين و مشخص و 

 . فرايندهاي اثربخش براي رسيدن به نتايج موردنظر باشد

نتايج اين تحقيق نشان داد كه سيستم توسعة استعداد 

اهداف، (فوتبال ايران در همة ابعاد خود شامل ساختار 

لوب ، فرايند و نتايج از ميزان مط)منابع، فرصت و ضرورت

همچنين در ميان ابعاد ساختار بيشترين . خود فاصله دارد

بنابراين براساس نتايج  .تأثير را دارد و در اولويت است

شود كه مسئوالن و مديران فوتبال  تحقيق پيشنهاد مي

كشور تالش كنند تا با فراهم آوردن امكانات الزم، 

هاي  هاي مالي، علمي و ايجاد تعامل بين بخش حمايت

هاي مناسب،  فوتبال كشور و همچنين ارائة برنامه مختلف

به نتايج مناسب در استعداديابي فوتبال كشور و در نهايت 

فوتبال ايران دست يابند و وضعيت موجود سيستم 

استعداديابي و توسعة استعداد فوتبال كشور را ارتقا دهند 

و به ميزان مطلوب خود برسانند تا بتوانند از منافع حاصل 

 .بهره ببرنداز آن 
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