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 چكيده

براي  يسؤال 71هدف از اين پژوهش ساخت، روايي و پايايي پرسشنامة موانع استعداديابي در ورزش ايران بود. به اين منظور پرسشنامة 
ي تعيين موانع برانظري (هدفمند و غيرتصادفي) انجام گرفت.  صورتبهي ريگنمونهي هفت بعد موانع استعداديابي طراحي شد. ريگاندازه

ه نفر بودند، كه از شش گرو 145كمي  در بخشنفر و  22در بخش كيفي  و تهية پرسشنامه از روش آميخته استفاده شد. نمونة پژوهش
ان، استادان دفتر استعداديابي وزارت ورزش و جوان، افراد شاغل در هاونيفدراس، مسئوالن كميتة استعداديابي آن هاونيفدراسرؤساي 

دوازده نفر  ، تشكيل شده بودند. روايي محتوايي و صوري پرسشنامه توسطهاباشگاهدانشگاه، مربيان استعدادياب و مسئوالن استعداديابي 
ة پرسشنامه، از آزمون تحليل دهندلكشعوامل  دييتأمنظور بررسي روايي سازه و در اين زمينه انجام گرفت. به نظرصاحباز استادان 

استفاده از  پي ال اس استفاده شد. همچنين براي بررسي پايايي پرسشنامه از روش همساني دروني (با افزارنرمي به كمك دييتأعاملي 
ي برازش دارا ش ايرانموانع استعداديابي در ورز ةعاملي سازنتايج تحليل عاملي نشان داد كه الگوي هفتآلفاي كرونباخ ) استفاده شد. 

در حال  يي كه در كشورنهادهاتمامي  هاي مربوط به نظام استعداديابي دربررسي مذكور در ةاز پرسشنام توانيمناسبي بود. در نهايت م
  حاضر متولي امر استعداديابي هستند، استفاده كرد.

  

  هاي كليديواژه

  پرسشنامه، روايي و پايايي، موانع استعداديابي، ورزش.
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گزينش افراد زبده و نخبه براي يادگيري و  و وجوجست

هاي بشر  بوده انجام هر كار يا مهارتي از ديرباز از چالش

تنها از اين قضيه مستثنا نيست، بلكه ). ورزش هم نه2است (

يكي از مفاهيم بسيار مهم در ورزش، فرايند شناسايي 

)، استعداديابي 2012(1تامسون و بويس). 3استعداد است (

از طريق آن كودكان به  كه داننديمرا فرايندي در ورزش 

شوند كه در آن ورزش يمشركت در فعاليت ورزشي تشويق 

قابليت كسب موفقيت را دارند و در اين زمينه تعيين و  

يت كودك را و ظرفيي كه سطح توانايي پارامترهاارزيابي 

رشد  و سطح  براساسدهد، قابل توجه است و بايد يمنشان 

  ).21دكان طراحي شود (آمادگي كو

بيني موفقيت ورزشكاران با وجود مشكالتي كه در پيش

هاي استعداديابي در حال حاضر در جوان وجود دارد، برنامه

سطح جهان در حال گسترش هستند، بنابراين تهيه و 

 تدارك مشاهدات علمي در زمينة استعداد ورزشكاران جوان

ي هاروشده از كشور ما استفا ). در2حائز  اهميت است (

از  آغاز شد. قبل 1379يابي در ايران از سال استعدادعلمي 

د در ي براي شناسايي افراد مستعمندنظامآن، طرح و روش 

 ورزش كشور وجود نداشت. در اين سال سازمان تربيت بدني

(وزارت ورزش و جوانان كنوني)، طرحي را با عنوان 

هاي يگاهپار يابي ورزشي توسط دفتاستعدادي استانداردها

در  اين طرحورزش قهرماني و امور باشگاه به انجام رسانيد. 

ياز سراسر كشور به اجرا در آمد و اماكن و تجهيزات مورد ن

هاي استاندارد يوهشي پرداختن به جابهآن فراهم شد، ليكن 

استعداديابي در سنين پايه قبل از انتخاب رشته، از 

ين الف استفاده شد كه ي مختهارشتهورزشكاران نخبه در  

شود و نه يميني يا نخبه پروري ناميده استعدادگزشيوة 

 ). 2استعداديابي (

هاي يوهشها نيز يونفدراستعدادي از  1380در دهة 

كه عمدتاً  اندگرفتهمختلفي را براي استعداديابي در پيش 

                                                            
1.Thomson &  Beavis 

، دعوت عمومي از افراد هااستانبه شكل ايجاد كانون در 

هاي يتفعال. اما استو برگزاري مسابقات  موردنظر

ي مختلف هر كدام مسير نهادهااستعداديابي در اين 

كند و برنامة استراتژيك و نظام جامعي يمي را طي اجداگانه

در زمينة  نهادهايزي اين ربرنامهكه مبناي عمل و 

). مطالعه و بررسي 6استعداديابي قرار بگيرد، وجود ندارد (

دهد با اينكه سازمان تربيت يملي نشان ي داخهاپژوهش

در سند  راهبردي نظام جامع توسعة  1382بدني در سال 

تربيت بدني و ورزش كشور در ارتباط با بحث ورزش 

ي مجري فرايند استعداديابي نهادهاقهرماني و استعداديابي، 

تدوين و مشخص شده است و  آنهاهاي يتفعالو اهداف و 

 سازمانهاي  پژوهشي يتاولوز همچنين با اينكه يكي ا

يت بدني و پژوهشكدة تربيت بدني و علوم ورزشي طي ترب

طراحي و  تدوين نظام جامع  87و  86ي هاسال

ي هاپژوهشبوده و با وجود  در كشوراستعداديابي 

در  يارشتهتك صورتبهگرفته در زمينة استعداديابي صورت

ت و فناوري، پژوهشكدة تربيت بدني وزارت علوم، تحقيقا

يجه گرفت نه طرح  اجرايي براي استعداديابي در نتتوان يم

جدي به  صورتبهكشور وجود دارد و نه دستگاه معيني 

ي  مختلف هادستگاهپردازد. همچنين بين يماستعداديابي 

در زمينة استعداديابي هماهنگي وجود ندارد و در اين مورد 

هاي يتفعال، جداگانه صورتبه هادستگاهي از اپاره

  ). 6دهند (يم را انجامي اپراكنده

نگاهي كه در ايران نسبت به ورزش و استعداديابي وجود 

ي پيشرو در ورزش جهان، نگاه كشورهادارد، مانند ساير 

 موانع وي و آكادميك نيست، و اين موضوع با احرفه

توان به يممشكالت بسياري مواجه است. علت اين امر را 

چند مسئله نسبت داد. در مواردي بستر مناسب براي امر 

استعداديابي فراهم نيست و در مواردي اين بستر فراهم 

، اما باز هم نقصان در پروسة استعداديابي و دستيابي است
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شود. از آنجا كه امر استعداديابي يمبه اهداف آن مشاهده 

 صورتبهاهميت انكارناپذير دارد، اجرايي نشدن آن 

ي متولي و مسئول ورزش هاسازمانهماهنگ و صحيح در 

و موانع پيش روي آن دارد، كه بايد  وجود مشكالتنشان از 

ي پياده درستبهاز ميان برداشته شوند تا فرايند استعداديابي 

اما چه موانعي بر سر راه  .و به اهداف آن دست پيدا شود

ي به مرحلة درستبههاي استعداديابي وجود دارد كه فرايند

رسند؟ اين تحقيق در راستاي پاسخ به ينماجرا و برداشت 

همين پرسش انجام گرفته و به بررسي موانع  و مشكالت 

استعداديابي در ورزش ايران پرداخته است. در ادامه براي 

  تبيين بهتر اهداف تحقيق پيشينة تحقيق بررسي شد.

ن ) در تحقيقي با عنوا 2010و همكاران ( 1روزل

پرورش  يطمح يابيبررسي تحليل عاملي پرسشنامه ارز«

به اين نتيجه رسيدند كه  ،ورزشكار 590، روي »استعدادها

 عنوان يك ابزار اميدواركننده براياين پرسشنامه به

. كار رودبه توانديكاربردي در توسعه استعداد م هاييبررس

استعداديابي ورزشي تحقيقات محدودي  موانع  ةاما در زمين

) به 2010( و همكاران 2گلبين.)20( انجام گرفته است

ورزشكار  673بررسي عوامل كليدي در توسعه و پيشرفت 

نفر ورزشكار المپيكي) كه در  51با عملكرد باالي استراليا (

يرهاي متغكردند، پرداختند. يمرشتة ورزشي فعاليت  34

ورزشكاران با عملكرد باال بايد درگير كليدي نشان دادند كه 

تجارب ورزشي باشند تا به سطوح باالي عملكردي دست 

گذاري زماني و تعهد به يهسرمايابند. منظور از اين تجارب، 

تمرين، دسترسي به مربيان كاركشته، حمايت، اشتياق به 

تمرين و رشتة ورزشي خود، مقاومت و سرسختي در غلبه 

 ). 13ست (هايسختو  بر مشكالت

) به بررسي رابطة بين 2010( و همكاران 3تيل

بازيكنان  آنتروپومتري، فيزيولوژيكي و آناتوميهاي يژگيو

                                                            
1. Russell 
2. Gulbin 
3. Till 

، اندبودهنوجوان تيم راگبي كه حاصل برنامة استعداديابي 

را در انتخاب افراد  سه ويژگيپرداخت. نتايج رابطة بين اين 

) به بررسي 2011(4). كراسيليشكو22معني دانست (يب

ي استعداديابي هامدلادبيات پيشينة استعداديابي و 

در يي  راكه براي استعداديابي هامدل آنهاپرداخت و از بين 

با منابع انساني كم، ايجاد شده بود انتخاب كرد و از  جوامع

حضور يا عدم حضور منابع «هم يك مدل با عنوان  آنهابين 

ي با كشورهابررسي كرد.  را» انساني در انتخاب استعداد

محدوديت منابع انساني بايد روش استعداديابي مخصوص 

 مؤثربه خود را داشته باشند. در اين مقاله يك سيستم 

معرفي شده  كشورهابراي اين عاملي از استعداديابي پنج

از مراحل قبل استعداديابي  اندعبارتاست. اين مراحل 

عداد، و مراحل بعد شامل تشخيص، شناسايي، و تأييدية است

از استعداديابي شامل گرايش و انتخاب استعداد. همچنين 

كند كه به مراحل قبل از استعداديابي و يمپيشنهاد 

پيشرفت استعداد بايد بيشتر از مراحل بعد از آن توجه شود 

) به بررسي ماهيت 2011و همكاران ( 5). هيمن15(

توسط  شدهتجربهي و مفهومي اتوسعهي رواني، فاكتورها

پردازد تا به اين مفهوم دست يابد يمبازيكنان گلف نخبه 

براي بازيكن نخبه شدن اهميت بيشتري  فاكتورهاكه كدام 

ي انجام دادند امطالعه) 2012و همكاران (6). چو14دارد (

 بااستعدادآموزان كه هدف آن  ارزيابي امكان رشد دانش

رسي روابط علمي، براي رهبر شدن بود (توسط بر طوربه

فردي و روابط محيطي، با استفاده از بيني بينيشپقابل 

ين و ترمهم). نتايج نشان داد كه خانواده MDAAMمدل 

دنبال آن انگيزش مستقيم ير را دارد و بهتأثترين  يممستق

هاي خود، داراي اهميت ييتوانابه  نفساعتمادبهو سپس 

  ). 11است (

4. Krasilshchikov 
5. Hayman 
6. Cho 
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به بررسي بعد توسعة استعداد در  )2015 (1سكال رو

ورزشكاران المپيك پرداخت. او در اين تحقيق به بررسي 

ي ذهني و عاطفي، هاجنبههاي جسماني، ييتوانايرات تأث

روي توسعة استعداد  خانه و مدرسه و فرهنگ جامعه

ورزشكاران نخبه پرداخت و چگونگي اين ارتباطات را بررسي 

يدند كه خانه و مدرسه كرد. ايشان به اين نتيجه رس

ير را بر توسعة استعداد ورزشكاران نخبه دارد تأثبيشترين 

در تحقيقي با عنوان  )2016 (و همكاران   2). پيون12(

هاي پرورش ينهكاهش هزبيني، سبب يشپي هامدل«

نتيجه گرفتند كه تركيب » استعداد در  ژيمناستيك زنان

خط خوردن   ي مختلف براي شناسايي استعداد ازهامدل

هاي انتخاب يوهشكند. همچنين يمافراد مستعد جلوگيري 

درصد  33ها تا ينههزي آماري سبب كاهش هاتست براساس

ي با منابع پايين كمك كشورهاشود و اين مسئله به يم

)، در تحقيقي با 2017). لوند و همكاران (18خواهد كرد (

، بيان »شناسايي استعدادها در انجمن فوتبال سوئد«عنوان 

داشتند كه هدفشان از انجام تحقيق اين بوده است كه كشف 

ي مربيگري و تعارض بر تجربة عملي هافرهنگكنند كه آيا 

 بهگذارند و يمفته آنها تأثير مربيان و دانش و تفسير و نه

ي مختلفي براي تعريف استعدادها وجود هاراهترتيب  ينا

دارد يا خير. ايشان به اين نتيجه رسيدند كه شناسايي 

استعدادهاي مربيان از طريق آنچه در قلبشان احساس 

 شدتبهكند، يماحساس  آنچهشود؛ اما يمشود هدايت يم

هاي قبلي، ييشناساز ي خود اهاتجربهتحت تأثير 

تفسيرهاي مربوط به فوتبال نخبگان و فرهنگ مربيگري 

)، نيز در پژوهشي 2017). متين و همكاران (16قرار دارد (

بيني معيارهاي شناسايي استعدادهاي يشپ«با عنوان 

، نشان دادند كه جنس، »بازيكنان فوتبال دبيرستاني نابغه

ك بازيكنان از نوع مدرسه و سطح بازي ممكن است بر در

ريوس و  .)17تأثير بگذارد ( TIDدر هامهارتين ترمهم

                                                            
1. Culross 

يقشان را بررسي تحق) نيز هدف از 2017همكاران (

ي بالقوه براي شناسايي استعداد شناختجامعههاي بينييشپ

در فوتبال جوانان نخبه مطرح كرده بودند. اين مطالعات به 

استعداد فوتبال ي شناختجامعهكنندة بالقوة بينييشپچهار 

منجر شده است: ساعات تمرين؛ تعامل مربي و ورزشكار؛ 

  ).19پشتيباني والدين؛ و آموزش و پرورش (

همچنين تحقيقاتي در زمينة استعداديابي در داخل 

ين آنها اشاره شده ترمهمكشور انجام شده كه در ادامه به 

 ) در تحقيق خويش،1388است. قراخانلو و همكاران (

ارائة نيمرخ سالمتي، آمادگي جسماني و مهارتي  برعالوه

را بين برخي  داريامعن يهامطالعه، تفاوت مورد يهاگروه

بعضي شهرها  كهيطور، بهيافتند يابياستعدادي متغيرها

از لحاظ عوامل آمادگي جسماني و مهارتي  هايييبرتر

داشتند. بر اين اساس و با عنايت به خصوصيات جسماني و 

بيان داشتند ورزشي مختلف،  يهامهارتي مورد نياز رشته

ورزشي از جمله واليبال، بسكتبال،  يهابابلسر در رشته كه

هندبال، واترپلو، كشتي، جودو و قايقراني؛ اصفهان در 

ها، شنا، فوتسال، فوتبال، شي مثل پرتابورز يهارشته

راكتي و گروه  يهااستقامت، گروه ورزشدوهاي نيمه

ورزشي از جمله  يهارزمي؛ اردبيل در رشته يهاورزش

دوهاي استقامت، اسكي آلپاين و صحرانوردي، فوتبال و 

ورزشي مثل  يهاراكتي و مشهد در رشته يهاگروه ورزش

اي استقامت و نيمه استقامت استقامت، دوه يسواردوچرخه

 در )1391حسيني و همكاران (). 9( نداداراي اولويت نسبي

بررسي و شناسايي عوامل استراتژيك «تحقيقي با عنوان 

ضعف، فرصت و تهديد)، استعداديابي در ورزش  (نقاط قوت،

كه  يدندرس يجهبه اين نت ،»قهرماني جمهوري اسالمي ايران

اني كشور با وجود برخورداري استعداديابي در ورزش قهرم

از قبيل يي ها و تهديدهاضعف ، دارايهاها و فرصتاز قوت

، يابيفعال نبودن وزارت آموزش و پرورش در امر استعداد

2. pion 
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ها در نقاط مختلف ورزش يبندنبود نظام آمايش و قطب

كشور، فقدان طرح يكپارچه، اجرايي و ساختارمند در 

 يتجهيزات مناسب برا ، كمبود امكانات ويابياستعداد

ورزشي در پرورش  يهااستعداديابي، سهم اندك باشگاه

 يهااجراي برنامه بر اياستعداد، تقدم اقدامات سليقه

استراتژيك در بين برخي از مديران ورزش كشور و تمركز 

ي يگراگروهي بر نتيجه يهان ورزش كشور و رسانهمسئوال

عيدي و ). 4( استي، مواجه يفرايندگرا يجادر ورزش به

در پژوهشي به تحليل مسيرهاي  )1391( همكاران

منتخب جهان پرداختند.  ياستعداديابي ورزشي در كشورها

 هايستماز آن بود كه چين يكي از مؤثرترين س ينتايج حاك

انتخاب و پرورش استعدادهاي ورزشي  يرا در جهان برا

دارد.  سني جوانان يهامند در هر يك از ردهصورت نظامبه

در مدارس و  يابيدر جمهوري فدرال آلمان، استعداد

نژاد همچنين كجباف. )7گيرد (يورزشي انجام م يهاباشگاه

اصلي  يهاشناسايي سازه«) در تحقيقي با عنوان 1392(

در ورزشكاران از طريق  يشناختمرتبط با استعداديابي روان

 يهارتمها يهاسازهبه اين نتيجه رسيد كه » تحليل عوامل

و انگيزة پيشرفت،  ينيبخوش ،يطلبرواني سرسختي، كمال

. عامل شونديم يبنددسته يشناختدر دو عامل كلي روان

بيني و عامل دوم؛ خوش ، اميدواري وي روانيهااول؛ مهارت

دوستداري و همكاران . )10يني (بسرسختي و خوش

) نيز در پژوهش خود به بررسي مشكالت 1394(

ي فوتبال پرداختند. نتايج اين تحقيق نشان داد استعدادياب

از: كمبود  اندعبارتين مشكالت استعداديابي فوتبال ترمهم

امكانات مالي و مادي براي استعداديابي فوتبال، نبود 

، نداشتن هاباشگاههاي تخصصي استعداديابي در يتهكم

ة اصولي براي استعداديابي فوتبال، آشنا نبودن با برنام

ي علمي استعداديابي، و تربيت نكردن افراد هاروش

ي مربوط هاسازمانمتخصص در امر استعداديابي توسط 

) در پژوهش 1394ميركالئي ( زادهقاسم). در نهايت، 5(

بررسي موانع  موفقيت و تداوم اجراي طرح ملي خود به 

 در يوپرداخت.  ايران يدانيدووم يوناستعداديابي فدراس

نتايج اجراي طرح ملي  خود ضمن بررسي تحقيق

استعداديابي به بيان موانع  موفقيت و تـداوم اجـراي ايـن 

ترتيب اولويت در نتايج بهاساس پرداخت. بر يرانطـرح در ا

در فدراسيون  يريتانـدك مد بخش ساختاري، مانع ثبـات

دووميداني، در بخش اجراي طرح، تعامل اندك با ورزش 

، گستردگي زياد طرح آموزشگاهي و در بخش تدوين طرح

در خصوص عدم موفقيت و تداوم  را رين اهميـتيشتبـ

 اجراي طرح ملي استعداديابي دووميداني ايران داشته است

). چنانكه در بررسي پيشينة تحقيقات مشاهده شد، 8(

ي كه به بررسي موانع  استعداديابي در ورزش پژوهشتاكنون 

انع  استعداديابي در جامع، يا روايي و پايايي ابزار مو طوربه

ي هاطرح آنجا كهاز . ورزش ايران پرداخته باشد، يافت نشد

شوند، الزم ينمسازي يادهپي در كشور درستبهاستعداديابي 

ي روا و پايا در اپرسشنامهاست موانع اجرايي آن طي 

نهادهاي مختلف ورزشي سنجيده شوند. همچنين با توجه 

ي معتبر گام مهمي در اهپرسشنامهبه اينكه استفاده از 

ها و تكميل چرخة اجراي پژوهش محسوب تعميم يافته

يابي به ابزاري دسترو، اين مطالعه در پي ينازا)ف 1شود (يم

براي سنجش اين موانع  و مشكالت بوده است، تا بتواند در 

ي مختلف ورزشي در كشور كاربرد داشته باشد و هارشته

سازي يادهپبراي  هاحلراه استفاده شود تا بتوان به بهترين

  نظام استعداديابي رسيد.

 

  روش تحقيق
روش تحقيق حاضر، آميخته از نوع اكتشافي متوالي 

. جامعة آماري است(ابتدا روش كيفي و سپس روش كمي) 

تحقيق را استادان دانشگاه كه در زمينة استعداديابي فعاليت 

هاي ورزشي كه در حيطة يونفدراس، رياست اندداشتهعلمي 

ورزش قهرماني فعاليت دارند و داراي كميتة استعداديابي 
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هاي استعداديابي در يتهكمهستند، مسئوالن 

كنند، يمي استعداديابي اجرا هاطرحهايي كه يونفدراس

مربياني كه در زمينة استعداديابي فعاليت دارند، مسئوالن 

ي ورزشي ايران هاباشگاههاي استعداديابي كه در يتهكم

كنند، رياست و كارشناسان دفتر استعداديابي و يمفعاليت 

ي وزارت ورزش و جوانان احرفهتوسعة ورزش قهرماني و 

 صورتبهيري در بخش كيفي گنمونهدهند. يمايران تشكيل 

يري تا گنمونهنظري (هدفمند و غيرتصادفي) انجام گرفت و 

رد. شايان ذكر است در رسيدن به اشباع نظري ادامه پيدا ك

نفر انجام پذيرفت. همچنين  22مصاحبه با  26مجموع 

تعداد نمونه در روش كمي در سه بخش رؤساي 

هاي استعداديابي يتهكمها، مسئوالن يونفدراس

ها و رياست و كارشناسان دفتر استعداديابي يونفدراس

ي هابخششمار و در تمام صورتبهوزارت ورزش و جوانان 

هاي يتهكماستعدادياب، استادان دانشگاه و مسئوالن  مربيان

هدفمند و  صورتبهي ورزشي هاباشگاهاستعداديابي 

كه از بين استادان يطوربهغيرتصادفي انجام پذيرفت، 

دانشگاه افرادي كه در زمينة استعداديابي فعاليت تحقيقاتي 

داشتند و پاسخگو بودند، انتخاب شدند و از بين مربيان 

ي هاباشگاههاي استعداديابي يتهكمادياب و مسئوالن استعد

ورزشي افرادي كه در دسترس بودند و پاسخگو بودند، 

نمونه در  عنوانبهنفر  145يت تعداد نهاانتخاب شدند. دذ 

تعداد نمونه در هر گروه  1پژوهش شركت داشتند. جدول 

 دهد.يمرا نمايش 

 

  پژوهش ةآماري و نمونة جامع. 1جدول 
 حجم نمونه پژوهش يريگنمونهروش  آماري ةجامع  روش

  كيفي

  6  هدفمند غيرتصادفي  اساتيد دانشگاه
  2  هدفمند غيرتصادفي  ورزشي يهاونيفدراسرياست 
  5  هدفمند غير تصادفي  هاونيفدراساستعداديابي  يهاتهيكمن مسئوال
  2  هدفمند غيرتصادفي  مربيان
  4  هدفمند غير تصادفي   هاباشگاهاستعداديابي در  يهاتهيكمن مسئوال

  3  هدفمند غيرتصادفي  ت ورزش ورزش قهرماني وزار ةرياست و كارشناسان دفتر استعداديابي و توسع

  22  جمع
 33 شمارتمام ورزشي يهاونيفدراسساي ؤر

 استعداديابي  يهاتهيكمن مسئوال

 ورزشي يهاونيفدراس
 33 شمارتمام

 7 شمارتمام رئيس و كارشناسان دفتر استعداديابي وزارت ورزش

  كمي
 37 هدفمند غيرتصادفي دانشگاه استادان

 22 هدفمند غيرتصادفي مربيان استعدادياب

 13 هدفمند غيرتصادفي ورزشي يهاباشگاهاستعداديابي  يهاتهيكمن مسئوال

 145 جمع  

 

يري به اين ترتيب بود كه، در گاندازهي هاروشمواد و 

يابي در استعدادمرحلة نخست (بخش كيفي) موانع  موجود 

ي و سپس انجام اكتابخانهورزش ايران از طريق مطالعات 

جامعة آماري تحقيق،  نظرانصاحبي كيفي با هامصاحبه

طي يك  هادادهوتحليل يهتجزشناسايي شد. در اين قسمت 

. اجرا و 1ي به اين شرح انجام گرفت: امرحلهفرايند شش

ي بندطبقه. 3. كدگذاري نظرها، 2، هامصاحبهويرايش 

. تفسير مفاهيم 4ي مفهومي يكسان، هاگروهنظرها در 

. 6گيري و يجهتن. تركيب مفاهيم و 5برآمده از تحقيق، 

ي موانع گذارناممقايسة نتايج با نتايج ساير تحقيقات جهت 
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استخراجي. در مرحلة بعد (بخش كمي) با استفاده از 

شده در ييشناساساخته كه حاصل  عوامل پرسشنامة محقق

ي انجام هامصاحبهي محقق و تحليل اكتابخانهمطالعات 

بندي موانع  يتلواوشده بود، اطالعات مورد نياز محقق براي 

ي شد و پس از آورجمعاستعداديابي در ورزش ايران 

 آنهاوتحليل يهتجزاز طريق پرسشنامه،  هادادهي آورجمع

ي هادادهوتحليل يهتجزصورت گرفت. روند كار در قسمت 

و  هادادهي آورجمع منظوربهگونه بود كه يناپرسشنامه به 

از آزمون تحليل عاملي اكتشافي استفاده  آنهاي سازخالص

شد. در اين مرحله پس از بررسي روايي محتوايي و صوري 

جامعة آماري  نظرصاحبنفر از استادان  12ابزار كه توسط 

ها در يآزمودنتحقيق در اين زمينه انجام گرفت، نظرهاي 

مورد موانع و مشكالت استعداديابي ورزش ايران بررسي شد 

كه اهميت بيشتري دارند در پرسشنامة نهايي م ي سؤاالتتا 

ي كه اهميت كمتري دارند، از سؤاالتاستفاده شوند و 

پرسشنامة نهايي حذف شوند. در مرحلة بعدي پرسشنامه 

بار ديگر تقسيم شد و ها يكيآزمودنييدشده نهايي بين تأ

، با استفاده از آزمون تحليل هاپرسشنامهي آورجمعپس از 

ي پايايي و روايي سازة پرسشنامه بررسي شد. ييدتأعاملي 

همچنين پايايي با استفاده از معيار آلفاي كرونباخ نيز 

  بررسي شد.

 

  	تحقيق هاييافتهنتايج و 
هاي حاصل از مطالعات وتحليل دادهپس از تجزيه

مانع  140گرفته تعداد هاي انجاماي و مصاحبهكتابخانه

توسط محقق با نظر يافت شد و پس از بررسي اوليه 

 71تعداد موانع به   ،جامعة آماري تحقيق نظرانصاحب

رسيد و بسياري از موانع با نظر استادان با توجه به ميزان 

سپس در قالب يك اهميت و ارتباط آنها حذف شدند. 

يان خواسته شد تا پاسخگوارزشي ليكرت از پرسشنامة پنج

بازدارندة  آنهااعالم كنند تا چه اندازه آن عامل از نظر 

تحليل  . آنگاه با استفاده ازاستيابي در ورزش كشور استعداد

ي شد، به اين منظور ابتدا بنددستهعاملي اكتشافي موانع  

) و آزمون بارتلت 815/0با استفاده از شاخص كيزر ماير (

 )09/12368K2=001/0؛ =Sig  2485وdf= (براي  هاداده

ص داده شد. سپس با تحليل عاملي اكتشافي مناسب تشخي

ي كانوني و چرخش واريماكس و هالفهؤماستفاده از تحليل 

بيشتر از يك  آنهابا در نظر گرفتن عوامل كه بار ويژة 

ي بندجمعيابي در هفت عامل استعدادهستند، موانع  

نظران جامعة صاحبشدند، در نهايت اين عوامل با كمك 

  نامگذاري شدند. تعداد  ،آماري تحقيق

ي عاملي بايد مشخص شود كه بارهابراي تفسير 

دار لحاظ امعنمقادير  عنوانبهي عاملي بايد بارهايك از كدام

ي عاملي بيشتر باشد، بارهامعنا كه هرچه ميزان شود، بدين

در تفسير ماتريس عاملي افزايش  آنهااداري معنسطح 

و  دارامعنباشند،  4/0از  تربزرگي عاملي كه بارهايابد. يم

شوند. يمدار تلقي امعنبسيار  7/0ي عاملي باالي بارها

يرها اين متغآمده است، در تمامي  2كه در جدول طورهمان

منجر  سؤاالتكه به معنادار بودن  است 4/0ارقام باالتر از 

شوند كه نشان از مناسب بودن پرسشنامه اين پژوهش مي

 دارد. 

اين تحقيق ييدي در تأمنظور تحليل عاملي همچنين به

هاي بيشتري نسبت به يتمزپي ال اس كه از  افزارنرماز 

 طوربهي نسل اول برخوردار است، استفاده شد. افزارهانرم

ي بارهاي عاملي بيشتر باشد، بهتر است و بارهاكلي هرچه 

ي عاملي بارها). 1شوند (تفسير نمي %30تر ازيينپاعاملي 

 %45خوب،  %55بسيار خوب،  %63عالي،  %71باالي 

 منظوربه). در اين تحقيق 1ند (اضعيف %32مناسب، 

يابي در استعدادي موانع هاعاملاطمينان از فرايند استخراج 

ييدي انجام گرفت. تحليل تأورزش ايران تحليل عاملي 

عاملي مرتبه اول در حالت استاندارد نشان داد كه تمامي 

در سازة  50 سؤال جزبه( موردنظرهفت گويه  سؤال 70
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از  50 سؤالند؛ بنابراين امديريتي)، داراي بار عاملي مناسب

اجرا شد كه  افزارنرمسازه حذف و تحليل عاملي بار ديگر در 

 ارائه شده است.  2در جدول  هاسازهي عاملي بارهانتايج 

 

  در حالت استاندارد و معناداري ييديتأي عاملي و ضريب تعيين تحليل عاملي بارها. بررسي 2جدول 

 سؤاالت

بار عاملي 
(ضرايب 
 استاندارد)

بار عاملي 
(ضرايب 
 معناداري)

2R  
 عيين)تضريب (

 سؤاالت

  بار عاملي
(ضرايب 
 استاندارد)

  بار عاملي
(ضرايب 

 داري)معني

2R  

 (ضريب تعيين)

Q1 87/0 52/4375/0Q3679/0 12/26 62/0 

Q2 89/0 74/3979/0Q3782/0 82/22 67/0 

Q3 90/0 65/4781/0Q3877/0 56/19 59/0 
Q4 87/0 81/3175/0Q3979/0 64/20 62/0 

Q5 92/0 58/7384/0Q4086/0 32/60 73/0 

Q6 82/0 47/2167/0Q4174/0 80/27 54/0 

Q7 76/0 16/2157/0Q4283/0 08/30 68/0 

Q8 89/0 70/3079/0Q4382/0 76/18 67/0 

Q9 90/0 27/4581/0Q4488/0 76/75 77/0 

Q10 93/0 09/15486/0Q4578/0 03/42 60/0 

Q11 88/0 79/11177/0Q4643/0 52/4 19/0 

Q12 92/0 37/7784/0Q4748/0 73/4 23/0 

Q13 89/0 55/7379/0Q4850/0 56/5 25/0 

Q14 87/0 87/7575/0Q4944/0 79/5 19/0 

Q15 88/0 13/5277/0Q5185/0 60/28 72/0 

Q16 87/0 02/8475/0Q5292/0 71/71 84/0 

Q17 85/0 34/1972/0Q5392/0 47/85 84/0 

Q18 86/0 73/2373/0Q5495/0 79/118 90/0 

Q19 85/0 00/3272/0Q5591/0 48/61 82/0 

Q20 85/0 37/2572/0Q5694/0 96/88 88/0 

Q21 89/0 24/6079/0Q5793/0 52/66 86/0 

Q22 81/0 73/2565/0Q5891/0 75/38 82/0 

Q23 75/0 75/1456/0Q5992/0 74/36 84/0 

Q24 81/0 43/2765/0Q6090/0 61/122 81/0 

Q25 89/0 52/3779/0Q6181/0 96/24 65/0 

Q26 80/0 34/2764/0Q6282/0 28/32 67/0 

Q27 91/0 15/13082/0Q6382/0 91/26 67/0 

Q28 92/0 24/7484/0Q6480/0 06/18 64/0 

Q29 93/0 81/7386/0Q6586/0 91/59 73/0 

Q30 91/0 62/11282/0Q6674/0 00/17 54/0 

Q31 93/0 84/11186/0Q6782/0 52/38 67/0 

Q32 91/0 76/9482/0Q6875/0 83/15 56/0 

Q33 88/0 44/3677/0Q6979/0 53/19 62/0 

Q34 89/0 27/5279/0Q7085/0 67/124 72/0 

Q35 89/0 50/4879/0Q7176/0 42/27 57/0 
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در نهايت موانع  مورد ارزيابي در پرسشنامة موانع  

استعداديابي ورزش ايران (كه البته در طيف پنج امتيازي 

ليكرت در اختيار نمونة آماري قرار گرفته است،) بدين قرار 

  ارائه شد: 

 افراد از بسياري در كافي تخصص موانع  انساني: نبود

 بيمر هستند، كمبود استعداديابي امور درگير كه

 استعداد پرورش و كشف زمينة در ياحرفه و يدهدآموزش

 كشف هنجارهاي نبودن يكسان و سني مختلف يهارده در

 و آموزش ورزش زنگ معلمان از آنها، بسياري بين استعداد

روز بهندارند،  بدني تربيت آكادميك تحصيالت پرورش،

 يهاروش زمينة در استعداديابي متوليان نبودن

 ياحرفه مربي بين نشدن قائل دنيا، تفاوت در استعداديابي

 عالقه كه افرادي ، كمبودهارشته از بسياري در پايه مربي و

  دارند. استعداديابي حيطة در فعاليت به

 الزم يافزارسخت تجهيزات موانع  زيربنايي: كمبود

 جهت الزم يافزارنرم تجهيزات استعداديابي، كمبود جهت

 كشور، كمبود در ورزشي سرانة بودن استعداديابي، پايين

 مراكز افراد، كمبود سنجش براي ژنتيكي تست مراكز

 مراكز افراد، كمبود سنجش براي جسماني آمادگي

 در ورزش فضاي افراد، كمبود سنجش براي آنتروپومتريكي

 بانك مدارس، نبود در ورزشي امكانات مدارس، كمبود

 هاييتهكم نبوداستعداديابي،  زمينة در جامع اطالعاتي

 فعال هايهيأت و هايونفدراس از تعدادي در استعداديابي

 .هااستان در

 بودجه ينتأم وها باشگاه بودن دولتي مالي: موانع 

 ماننددرآمدزا ( يهابرنامه دولت، نبود ازها باشگاه

 در هايونفدراس بودجة كمبود ،هاباشگاه در) استعداديابي

 امر در پرورش و آموزش بودجة استعداديابي، كمبود امر

 مناسب بستر ، نبودهاخانواده مالي استعداديابي، ضعف

 امرباألخص  و ورزش در بخش گذارييهسرما و ورود جهت

 بخش به مربوط بودجة تمامي نشدن استعداديابي، هزينه

 هايينههزاستعداديابي،  فرايند در هايونفدراس استعداديابي

 ورزشي، ضعف مختلف يهارشته از بسياري در شركت باالي

 كشور. يهاباشگاه در اقتصادي توسعة

 راستاي در تخصصي كارگروه فرايندي: نبود موانع 

 شناسايي مختلف مراحل از دريافتي اطالعات وتحليليهتجز

 فرايند استعداديابي، نبود يهاكانون از بسياري درمستعدان 

 يهاكمپ و ورزشي يهاباشگاه بيشتر در استعداديابي

زمينه،  اين در آنها ضعيف عملكرد يا و كشور استعداديابي

 ارتباط استعداديابي، عدم امر در سنتيصورت به كردن عمل

 طول درها خانواده با استعداديابي پروسة مديريت مناسب

 در سني يهارده بينخأل استعداديابي،  فرايند دوره

 قسمتي در كه افرادي بازگرداني سيستم ها، نبوديونفدراس

 از يا خورده خط مختلف داليل به استعداديابي فرايند از

 مكان به استعدادها نشدن ، معرفياندشده خارج فرايند

استعداديابي، نبود  امراندركاران دست و مربوطه درست

 فرايندهاي محصوالت عرضة براي مناسب بازاريابي برنامة

 طرف از خدمات جبران مسائل نگرفتن استعداديابي، درنظر

 استعداديابي، مشكالت فرايند درشده كشف ورزشكاران

 تا كشف مرحلة از استعداديابي در حقوقي محيط توسعة

 ي.برداربهره

 و نرم يهاجدول پژوهشي: نواقص و علمي موانع 

 و  اعتبار ورزشي، نداشتن مختلف يهارشته درها شاخص

 يهامدل وها آزمون از بسياري نشدن سازييبوم و پايايي

 پژوهشي مراكز كشور، نبود در استفاده مورد استعداديابي

ها طرح نتايج از استفاده استعداديابي، عدم به مختص فعال

 مراكز وها دانشگاه در كه استعداديابي به مربوط مقاالت و

 بسياري در عميق مطالعة است، كمبود شده انجام پژوهشي

 تحقيقات در پايين استعداديابي، دقت زمينة درها ورزش از

 يا مطالعه، نبود مورد مطلب كشيدن انحراف به و علمي

 ها،يونفدراس از بسياري در استعداديابي جامع طرح ضعف

 تحت واحدي بدني تربيت رشتة دانشگاهي واحدهاي در
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 در ضعيف گذاريياستسندارد،  وجود استعداديابي عنوان

 متولي يهاسازمان در استعداديابي پژوهشي امور نيازسنجي

 و آموزشي هاييتفعال هدايت كشور، عدم در پژوهش

 يهارشته و پرمدال و پايه ورزشي يهارشته در پژوهشي

 ورزش آمايش طرح براساسها استان در داريتاولو ورزشي

 كشور. قهرماني

 در رويدادها ضعيف پشتيباني: پوشش و حمايتي موانع 

 نقش بودن ، كمرنگهارسانه توسط پايين سني يهارده

 زمينه در رسانه در يسازفرهنگ و يرساناطالع آموزش،

 ورزش چند بهصرفاً  رسانه ازحديشب استعداديابي، پرداختن

 ، كمبودهارشته از بسياري ماندن مغفول و كشور برتر

 براي آموزشي يهاكارگاه و بازآموزي يهادوره برگزاري

 بودن كمرنگ آنها، پرورش و استعداديابيزمينة  در مربيان

ها، يونفدراس و مدارس بدني تربيت معلمان بين ارتباط

 وزارت همگاني ورزش توسعه معاونت كردن عمل ضعيف

جامعه،  سطح در ورزش ترويج در جوانان و ورزش

پايه،  سطوح در ورزشي يهاباشگاه اندك گذارييهسرما

كشور،  سطح در استعداديابي خصوصي يهاكانون كمبود

 استعداديابي امر در كه گمنام يهاباشگاه به ندادن بها

 ورزشي،مستعدان  ازنامناسب  پشتيباني و ند، حمايتفعاال

 ارتقاي و حفظمنظور به ملي ورزشي نخبگان و قهرمانان

 از ناكافي معنوي و مادي آنها، حمايت ورزشي عملكرد

 در استمرارمنظور به پايه هاييمت سازندة مربيان

 ملي. هاييمت سازيپشتوانه

 در رويدادها ضعيف پوشش پشتيباني: و حمايتي موانع 

 نقش بودن ، كمرنگهارسانه توسط پايين سني يهارده

 زمينة در رسانه در يسازفرهنگ و يرساناطالع آموزش،

 ورزش چند بهصرفاً  رسانه ازحديشب استعداديابي، پرداختن

 ، كمبودهارشته از بسياري اندنم مغفول و كشور برتر

 براي آموزشي يهاكارگاه و بازآموزي يهادوره برگزاري

 بودن كمرنگ آنها، پرورش و استعداديابي زمينة در مربيان

ها، يونفدراس و مدارس بدني تربيت معلمان بين ارتباط

 وزارت همگاني ورزش توسعة معاونت كردن عمل ضعيف

جامعه،  سطح در ورزش ترويج در جوانان و ورزش

پايه،  سطوح در ورزشي يهاباشگاه اندك گذارييهسرما

كشور،  سطح در استعداديابي خصوصي يهاكانون كمبود

 فعال استعداديابي امر در كه گمنام يهاباشگاه به ندادن بها

 ورزشي،مستعدان  ازنامناسب  پشتيباني و هستند، حمايت

 ارتقاي و حفظمنظور به ملي ورزشي نخبگان و قهرمانان

 از ناكافي معنوي و مادي آنها، حمايت ورزشي عملكرد

 در استمرارمنظور به پايه هاييمت سازندة مربيان

 ملي. هاييمت سازيپشتوانه

 و ورزش وزارت بين ضعيف همكاري مديريتي:  موانع

 وها باشگاه ها،يونفدراس پرورش، و آموزش وزارت جوانان،

 برنامة ضعف استعداديابي، امراندركار دست يهاسازمان

 و ورزش وزارت در استعداديابي در كاربردي وبلندمدت 

 آموزش وزارت وها باشگاه و ورزشي هاييونفدراس و جوانان

 تربيت ادارات در استعداديابي مراكز نبودن پرورش، فعال و

 سطوح در مديران زودهنگام پرورش، تعويض و آموزش بدني

 در بانوان شركت كشور، محدوديت ورزش مديريتي مختلف

 دورافتاده، تمايل مناطق استعداد به توجه ورزش، عدم

 يجامدت بهكوتاه گرفتن نتيجه و جهشي رشد به مديران

 مانندبلندمدت  فرايندهاي طريق از پايدار وگام بهگام رشد

 در تخصص بدون مديران ازاستفاده استعداديابي، 

 در استعداديابي مسئله نداشتن ورزشي، اولويت يهاسازمان

 اندك امر، سهم ايناندركار دست يهاارگان در يزيربرنامه

 ازاندازهيشب استعداديابي، دخالت امر در ورزشي يهاباشگاه

 استعداديابي كهيدرحال استعداديابي فرايند در هايونفدراس

 استعداديابي فرايند بودن باشد، قائم بايد باشگاه وظايف از

 و هايونفدراس در اشتباه سيستم، سياست به نه فرد به

 گذشته، مشكالت دهه در استعداديابي امر در ورزش وزارت

 تشكيل با يابيفرايند استعداد اجراي در مناسب يزيربرنامه
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 اين در مراكز ساير با هماهنگي و ارتباط و تخصصي تيم

 مناسب يابيو ارز كنترل مشكالت ورزش، وزارت در زمينه

 و تخصصي تيم تشكيل با يابيفرايند استعداد اجراي در

 وزارت در زمينه اين در مراكز ساير با هماهنگي و ارتباط

  ورزش.

ر در ادامه براي بررسي پايايي سؤاالت پرسشنامه (ابزا

ي منظور) نيز از آلفاي كرونباخ استفاده شد. ميزان آلفا

 0,94، متغير انساني  0,97كرونباخ متغير علمي پژوهشي 

 ، 0,94، متغير حمايتي پشتيباني  0,97، متغير فرايندي 

ايي ، متغير زيربن 0,93، متغير مديريتي  0,94متغير مالي 

 دست آمد.، به 0,96، و آلفاي كرونباخ كل پرسشنامه  0,96

ي در يرها از پايايي بااليمتغكه مشخص است همة طورهمان

 7/0ي كرونباخ  باالمدل برخوردارند. پايايي تركيبي و آلفاي 

  ).1نشان از قابل قبول بودن پايايي هر سازة تحقيق دارد (

 

   گيرييجهبحث و نت
هاي يتفعالو كارامد، در  مؤثري استعداديابي هاروش

كنند و اين امر از عوامل يمورزشي نوين نقشي مهم ايفا 

ي هارشتهي پرمدال در بسياري از كشورهاعمدة برتري 

بار پيش ي كه هر چهار سال يكاواقعه. المپيك بوده است

ي آتي پديد عملكردهابيني ه پيشآيد، عالقة زيادي بمي

هاي المپيك، گزينش يبازبراي  آماده شدنآورد. هنگام مي

ة مهمي مسئلو پرورش بهترين ورزشكاران در هر كشور به 

ي مشخصي كشورهارسد نظر ميشود. بهيمتبديل 

كه يدرحالاي دارند، يافتهتوسعههاي گزينشي كامالً فرايند

يدگاه كفايت الزم را ندارد. د كشورهافرايند گزينش در ديگر 

توانند به يمافرادي كه  كشورهارايج اين است، در 

يق ي تبديل شوند، در سنين پايين، دقابرجستهورزشكاران 

نند يي مانند المپيك بتواهامسابقهشوند تا در يمشناسايي 

  ).3صاحب برتري شوند (

                                                            
1. Gulbin 

، شدهارائهي هابرنامهيك از اين يچهدر كشور ما تقريباً 

ي روشن مديريتي برخوردار نيست و استمرار هاچارچوباز 

دارد و تحت تأثير نظام مشخصي قرار نو شمول كافي نيز 

ي جامع براي ابرنامه). بنابراين تدوين 3گيرد (ينم

يرندة دربرگامي ابعاد فني و استعداديابي كه مشتمل بر تم

ي روشن مديريت باشد، مورد نياز است، و براي هاچارچوب

بايست ابتدا موانع كار مشخص شوند. اين امر يماين امر 

يزي كالن ورزش كشور را نيز متأثر سازد و ربرنامهتواند يم

تقسيم كار ملي در ورزش، تخصيص منابع مالي و كالبدي 

، برنامة ترروشنند سازد و به بيان و تجهيزات را نيز هدفم

يژه از بعد قهرماني از حالت تصادفي به وبهتوسعة ورزش 

كه طورهمان). 9نزديك كند ( دارهدفشرايط مطلوب و 

اشاره شد، هدف از تحقيق حاضر بررسي موانع  استعداديابي 

در ورزش ايران بود. در اين زمينه نتايج تحقيق نشان داد 

ير استعداديابي ايران تا رسيدن به هدف مانع در مس 70كه 

ي كشور است، احرفهخود كه شكوفا شدن ورزش قهرماني و 

ي شدند. يكي بنددستهفاكتور  7وجود دارد. اين موانع  در 

مؤلفه است، كه موانع مربوط  6موانع  انساني با  آنها فاكتوراز 

به اين قسمت غالباً مربوط به نبود تخصص و حرفة كافي در 

ن افرادي است كه درگير در امر استعداديابي و متوليان بي

)، 1391اين امر هستند. نتايج حاضر با نتايج حسيني (

)، 2011( 2كراسيليشيكو)، 2010و همكاران ( 1گلبين

). فاكتور دوم از نظر ميزان 14،4، 16همخواني داشت (

هاي اين فاكتور مؤلفه بود. مؤلفه 9اهميت موانع  مالي با 

هاي به موانع  مالي و كمبود بودجه در سازمانمربوط 

تبع در عرصه استعداديابي ورزش كشور ورزشي كشور و به

توان به دولتي بودن ورزش ترين داليل آن ميبود كه از مهم

كشور و فراهم نشدن تسهيالت جهت ورود بخش خصوصي 

). نتايج حاضر با نتايج 3به ورزش كشور اشاره كرد (

)، 1394)، دوستداري و همكاران (1391تحقيقات حسيني (

2. Krasilshchikov 
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). فاكتور بعدي فاكتور موانع  حمايتي 4،5همخواني داشت (

آمده در اين دستمؤلفه بود. نتايج به 11و پشتيباني با 

)، 1388(و همكاران  قراخانلو فاكتور با نتايج تحقيقات

) همخواني 2010)، گلبين و همكاران (1391حسيني (

مؤلفه  14تور بعد، موانع  مديريتي با ). فاك4، 9، 14داشت (

ي اين فاكتور اغلب مربوط به موانع  مديريتي، هامؤلفهبود. 

ي، هايمشخط، هااستيسي استراتژيك، هايزيربرنامه

نهادهاي  رأسو مديران ورزشي در  هاسازمانارتباطات 

با نتايج تحقيقات  مؤلفهورزشي كشور است. نتايج اين 

)، دوستداري 1391)، حسيني (1388قراخانلو و همكاران (

). فاكتور بعد، 4، 5، 9)، همخواني داشت (1394و همكاران (

طوركه مؤلفه بود. همان 10فاكتور موانع  زيربنايي با 

هاي منظور اجرايي شدن و كاربردي شدن مدلدانيم، بهمي

هاي ورزشي، امكانات سالن استعداديابي نوين امكاناتي مانند

هاي متنوع، ابزار و وسايل مخصوص ورزشي در رشته

افزارهاي كامپيوتري، وسايل گيري، نرمسنجش و اندازه

هاي آزمايشگاهي و ... بايد در اختيار متخصصان امر تست

قرار گيرد. نبود اين امكانات سبب كم شدن توان اجرايي 

ين آمدن توانايي هاي نوين در استعداديابي و پايمدل

هاي مختلف ها و روشكارگيري تستمتخصصين در به

شود كه در نهايت به بازگشت و درجا زدن استعداديابي مي

شود. نتايج تحقيق در مؤلفة حاضر در روش سنتي منجر مي

)، دوستداري و همكاران 1391با نتايج تحقيقات حسيني (

اكتور ). فاكتور بعدي، ف4، 5) همخواني داشت (1394(

ي اين فاكتور اغلب هامؤلفهمؤلفه بود  10موانع  فرايندي با 

ي استعداديابي هاروشو  هامدلمربوط به مشكالت اجرايي 

از نقطه ابتدايي تا پاياني در كشور كه مانع از دستيابي به 

، هستند. نتايج تحقيق در اين شوديماهداف در اين عرصه 

)، 1388(لو و همكاران قراخاننيز با نتايج تحقيقات  مؤلفه

) همخواني 1394)، دوستداري و همكاران (1391حسيني (

پژوهشي  -). فاكتور آخر، فاكتور موانع  علمي4، 5، 9داشت (

صورت اختصاصي مؤلفه بود. در كشور نهادي كه به 10با 

دار تحقيق در زمينة استعداديابي باشد وجود ندارد. عهده

هاي انجام شده صرفاً در همچنين نتايج تحقيقات و پژوهش

شود. ها انبارشده و استفادة عملياتي از آنها نميكتابخانه

نتايج تحقيق در مؤلفة حاضر با نتايج مطالعات حسيني 

  ). 4)، همخواني داشت (1391(

هاي تحقيق كه شرح داده در نهايت با توجه به يافته

مانع در استعداديابي ورزش ايران شناسايي  70شد، تعداد 

بندي شدند. الزم است فاكتور دسته 7د كه در ش

هاي مختلف ورزشي از جمله وزارت ورزش، سازمان سازمان

هاي ورزشي، ها، هيأتورزش شهرداري، فدراسيون

هاي هاي دولتي و خصوصي، مدارس و حتي دانشكدهباشگاه

تربيت بدني و ساير متوليان امر استعداديابي، براي دستيابي 

يابي موفق و اجرايي كردن آن، اين موانع را به نظام استعداد

در نهاد خود شناسايي كنند و در جهت برطرف كردن اين 

توجه به اين با موانع تا رسيدن به وضعيت مطلوب بكوشند. 

موانع استعداديابي در گفت پرسشنامة  توانمي موضوع

موانع استعداديابي ، ابزار مناسبي براي سنجش ورزش ايران

. بنابراين وجود ابزار است ختلف ورزشي كشوردر نهادهاي م

صورت بار بهشده در اين تحقيق، كه براي نخستينتهيه

جامع به كشف و گردآوري موانع استعداديابي در ورزش 

 تواند كمك شاياني به ايشان كند. ايران پرداخته است، مي
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Abstract 

The purpose of this research was to design and the validity and reliability of Iran’s sport 

talent identification obstaclesquestionnaire. For that purpose, 71 question questionnaire 

was designed to measure seven talent identification obstacles and performed on the 

sample. The sampling method was selective. The statistical sample was 22 people in the 

qualitative section and 145 in the quantitative section. They were consisted of the 

presedent of the Federation, the Federation Talent identification Committee officials, 

people working in the office of the Ministry of Sport and Youth Talent Search, 

professors, talent identification coaches, and club officials. Content validity of the 

questionnaire was conducted by twelve professors in the field. To test reliability of 

internal consistency (Cronbach's alpha using) were used. Factor analysis showed that 

the obstecles to talent identification in the sport's seven-factor structure had a good 

fitting. Finally, the questionnaire and the review of the system of talent identification in 

all institutions in the country are now in charge of talent identification would be used. 
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