
 

 
 
 
 

   ي نوين در مديريت  ورزشيهارويكرد
  1396 پاييز،  18 شمارة، 5دورة 

  23 –32: ص ص 
    

  
  

 بررسي موانع استعداديابي در ورزش  ايران
 

  4دوست قهفرخي ابراهيم علي – 3سيدنصراهللا سجادي – 2 محمود گودرزي – 1نويد اسدي 
  

ريزي ورزشي،  گروه مديريت و برنامه استاد. 2،3تهران، تهران، ايران  ريزي ورزشي، دانشگاه دكتري مديريت و برنامه. 1
بدني،  تربيت ريزي ورزشي، دانشكدة دانشيار گروه مديريت و برنامه. 4تهران، تهران، ايران  بدني، دانشگاه تربيت دانشكدة

  تهران، تهران، ايران دانشگاه
  )1395/  04 / 30: ، تاريخ تصويب   1395/ 01/ 02: تاريخ دريافت ( 

  
 

 چكيده

روش پژوهش حاضر آميخته از نوع اكتشافي متوالي . تحقيق حاضر با هدف بررسي موانع استعداديابي در ورزش ايران انجام گرفته است
ساخته كه  مورد مصاحبه و توزيع پرسشنامة محقق 26اي،  آوري اطالعات تحقيق در سه مرحله، مطالعات كتابخانه بود و فرايند جمع

نفر بود كه از شش گروه  145نمونة پژوهش . گرفته توسط محقق بود، صورت گرفت هاي انجام اي و سپس مصاحبه مطالعات كتابخانه حاصل
ها، افراد شاغل در دفتر استعداديابي وزارت ورزش و جوانان، استادان  ها، مسئوالن كميتة استعداديابي آن فدراسيون رؤساي فدراسيون

بر آمار  ها عالوه وتحليل داده منظور تجزيه به. ها، تشكيل شده بودند ادياب و مسئوالن استعداديابي باشگاهدانشگاه، مربيان استعد
افزار پي ال اس و آزمون فريدمن  هاي آمار استنباطي مانند تحليل عاملي اكتشافي، تحليل عاملي تأييدي در نرم توصيفي از آزمون

بندي شدند و موانع انساني با  ستعداديابي ورزش ايران شناسايي شد كه در هفت فاكتور دستهمانع در ا 70در نهايت تعداد . استفاده شد
دهندة وجود موانع بسياري در ساختار استعداديابي  نتايج پژوهش حاضر نشان. ترين فاكتور شناسايي شد عنوان مهم به 47/5ميانگين 

ورزش دارد تا با برطرف شدن آنها، ورزش كشور به آنچه براي آن  ورزش كشور بود كه نياز به توجه مديران و سياستگذاران عرصة
  .گزيني شده است، دست يابد هدف

 

  هاي كليدي واژه

  .استعداديابي، ايران، موانع، ورزش، ورزش قهرماني
 

                                                           
  -  09123997944: تلفن : نويسنده مسئول Email: navid.asadi66@yahoo.com                                                                              
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  مقدمه
 بر عالوه ورزشي المللي بين ميادين در كشورها موفقيت

 و از  ثبات نمادي اقتصادي، و اجتماعي تأثيرات

 و شود مي محسوب كشورها آن جانبة همه هاي توانمندي

 در ورزش كشورها باالي گذاري سرمايه علل از يكي

 موفقيت. گيرد مي نشأت مورد اين از اي، حرفه و قهرماني

 :عامل است سه حداقل گرو در قهرماني ورزش در

 مطلوب، و رواني شرايط. 2مناسب،  ذاتي استعداد. 1

 از بسياري گفتة به). 16( تكنيكي هاي مهارت بر تسلط. 3

 ذاتي استعداد مذكور، عوامل بين از نظران صاحب و مربيان

 زمينة در عوامل ترين مهم يكي از و اولويت در مادرزادي يا

 در اي تازه مفهوم استعداديابي). 7( است قهرماني ورزش

 است سال پنجاه حدود موجود شواهد بر نيست، بنا ورزش

 ارزيابي و استعداديابي به طور غيررسمي به مربيان كه

 از پيش تا اند، اما مشغول افراد رواني و جسماني وضعيت

 روسيه، ويژه به شرقي اروپاي كه كشورهاي ،1970سال

 در داشتند، استعداديابي برنامة بلغارستان و شرقي آلمان

 نتايج). 8(نداشت  وجود اي برنامه كشوري چنين هيچ

 شرقي اروپاي حوزة كشورهاي در تعداديابياس از حاصل

 در كه افرادي بيشتر. انگيز بود حيرت و تصور غيرقابل

 از ويژه به بودند، گرفته مدال 1972 المپيك هاي بازي

 موضوع اين. بودند انتخاب شده علمي طور به شرقي، آلمان

 صدق نيز 1976 المپيك هاي بازي در بلغارستان مورد در

 بودند، گرفته مدال كه افرادي درصد 80 تقريباً. كرد مي

 تعريف). 18(بودند  استعدادها شناسايي فرايند نتيجة

 استعداديابي عبارت است از: استعداد به شرح زير است

 هاي معين، فرايندي كه توسط آن خردساالن بر پاية آزمون

 هايي كه بيشترين شانس موفقيت را در به سمت ورزش

 و مؤثرترين كردن پيدا .)5(شوند  ميآنها دارند، راهنمايي 

 از و بوده پيچيده بسيار استعداديابي روش پركاربردترين

 اين به توجه با. است محققان بوده دغدغة پيش ها مدت

 به قهرماني ورزش عرصة در نام صاحب كشورهاي مسئله،

 مند، نظام صورت به استعداديابي فرايند اجراي طراحي و

 موجود اطالعات ضمن در. اند كرده اقدام جامع و يكپارچه

 وجود و استعداديابي هاي طرح بودن كاربردي دهندة نشان

 هاي مختلف سازمان در هماهنگ و منسجم هاي برنامه

 در استعداديابي هاي طرح اجراي در قهرماني ورزش

 و بيني با پيش بتوانند كه طوري به است، مذكور كشورهاي

 تحقق و رسالت انجام در محيطي، هاي چالش با مقابله

 .)17(كنند  عمل موفق خود اهداف

 در كشورمان نيز درك اهميت موضوع استعداديابي

 بين محققان تربيت بدني و علوم ورزشي به تهية

 منظور استعداديابي منجر شده است كه يي بهها طرح

 اغلب به استعداديابي و ارائة مدل ها پژوهشاكثريت اين 

 اند پرداختهدر يك ورزش خاص براي شناسايي استعدادها 

 خصوص براي استعداديابي و سعي در ارائة راه و روشي به

 ،هگرفت  انجامي ورزشي كه تحقيق در آن زمينه ها رشتهدر 

 ها نيز در دهة گذشته تعدادي از فدراسيون). 2( اند داشته

 اند هاي مختلفي را براي استعداديابي در پيش گرفته يوهش

 ، دعوت عموميها استاناد كانون در كه اغلب به شكل ايج

 تربيت سازمان. استاز افراد مورد نظر و برگزاري مسابقات 

 توسعة جامع نظام سند راهبردي 1382 سال در بدني

 سطح دو در و كلي طور به را كشور ورزش و بدني تربيت

 در و است داده قرار و بررسي تحقيق مورد خرد و كالن

 استعداديابي، و قهرماني ورزش بحث خصوص در سند اين

 هاي فعاليت و اهداف و فرايند استعداديابي مجري نهادهاي

 هاي اولويت از يكي. است شده مشخص و تدوين آنها

 و بدني تربيت پژوهشكدة و بدني تربيت سازمان پژوهشي

 و تدوين طراحي 87 و 86 هاي سال طي ورزشي نيز علوم

 توجه به با. بود كشور در استعداديابي جامع نظام

 صورت به استعداديابي زمينة در گرفته صورت هاي پژوهش

 علوم، وزارت بدني تربيت پژوهشكدة در اي رشته تك
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 هايي كه انجام گرفته و نتايج و بررسي فناوري و تحقيقات

 براي طرح اجرايي نه گرفت نتيجه توان مي آن ذكر شده،

 معيني دستگاه نه و دارد وجود كشور در استعداديابي

 بين همچنين .پردازد مي استعداديابي به جدي صورت به

 هماهنگي استعداديابي زمينة در مختلف هاي دستگاه

 صورت به ها دستگاه از اي پاره مورد اين در و ندارد وجود

 ).15(دهند  مي انجام را اي پراكنده هاي فعاليت جداگانه،

 به هايي كه اما در نهايت بايد ديد كه آيا فرايندها و آزمون

 مؤثر پردازند، تا چه اندازه بيني استعدادها مي كشف و پيش

 توان به آنها اكتفا كرد و آيا بوده و هستند و تا چه حد مي

 توان افراد مستعد با آيندة موفق در ورزش از اين طريق مي

 را شناسايي كرد و آنها را با اطمينان كامل به سمت رشتة

 پرورش يابند وورزشي معيني سوق داد تا در آن رشته 

 استعداد خود را نشان دهند يا خير؟ با نگاهي به

 كشورهايي كه در دنيا به امر استعداديابي پرداخته و به

 ها توان گفت جواب اين سؤال اند، مي موفقيت دست يافته

 در كشور ما نيز متخصصان امر با مثبت بودن. مثبت است

 آن نيستيم اند، اما در اجرا شاهد ها موافق جواب اين سؤال

 گيري نيز شاهد نتايج تكرارناپذير و همچنين در امر نتيجه

 عسل ورزش قهرماني آوري كه ماه و گهگاهي و در امر مدال

 تواند نتيجة فرايند استعداديابي باشد، است و در نهايت مي

 طور كه بايد و شايد و درخور استعدادهاي كشورمان آن

 ري را كه حاصلشويم و استمرار و تكرا است، ظاهر نمي

 تالش سيستماتيك در پروسة استعداديابي باشد، كمتر

 اشكال كار از كجاست؟ چه موانعي بر. كنيم مشاهده مي

 درستي به سر راه فرايندهاي استعداديابي وجود دارد كه به

 رسند؟ اين تحقيق نيز در مرحلة اجرا و برداشت نمي

 التهمين زمينه انجام گرفته و به بررسي موانع و مشك

 .استعداديابي در ورزش ايران پرداخته است

  
  

  روش تحقيق 
روش پژوهش حاضر آميخته از نوع اكتشافي متوالي 

آماري  ةجامع. بود) ابتدا روش كيفي و سپس روش كمي(

به شش بخش تقسيم شد كه عبارت بودند  تحقيقو نمونة 

استادان دانشگاه كه در زمينة استعداديابي فعاليت  :از

صورت هدفمند  گيري از آنها به علمي داشتند و نمونه

هاي  نفر بود؛ رياست فدراسيون 37غيرتصادفي به تعداد 

ورزشي كه در حيطة ورزش قهرماني فعاليت دارند و داراي 

نفر و مسئوالن  33كميتة استعداديابي هستند به تعداد 

نفر كه  33استعداديابي آنها نيز به تعداد هاي  كميته

شمار انجام گرفت؛  صورت تمام گيري از آنها به نمونه

مربياني كه در زمينة استعداديابي فعاليت داشتند و 

صورت هدفمند غيرتصادفي به تعداد  گيري از آنها به نمونه

هاي استعداديابي كه در  نفر بود؛ مسئوالن كميته 22

گيري از  كنند و نمونه يران فعاليت ميهاي ورزشي ا باشگاه

نفر بود؛  13صورت هدفمند غيرتصادفي به تعداد  آنها به

رياست و كارشناسان دفتر استعداديابي و توسعة ورزش 

اي وزارت ورزش و جوانان ايران به تعداد  قهرماني و حرفه

صورت نظري  گيري در بخش كيفي به نمونه. نفر 7

ها تا  م گرفت و مصاحبهانجا) هدفمند و غيرتصادفي(

شايان ذكر است در . رسيدن به اشباع نظري ادامه يافت

نفر انجام پذيرفت و تعداد  22مصاحبه با  26مجموع 

براي فرايند . نفر بود 145نمونه در بخش كمي نيز 

هاي كيفي با نخبگان و  آوري اطالعات از مصاحبه جمع

اديابي نظران استفاده شد و موانع موجود در استعد صاحب

ورزش ايران شناسايي شد و سپس اين موانع در قالب 

ساخته توزيع شد تا اطالعات مورد نياز  پرسشنامة محقق

بندي موانع استعداديابي در ورزش  محقق براي اولويت

ها و  آوري داده منظور جمع به. آوري شود ايران جمع

سازي آنها پس از بررسي روايي محتوايي و صوري  خالص

نظر در اين زمينه  نفر از استادان صاحب 10توسط ابزار كه 
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انجام گرفت، از آزمون تحليل عاملي اكتشافي و تأييدي 

منظور بررسي پايايي و روايي پرسشنامة تحقيق، استفاده  به

پس از انجام مراحل تأييد پرسشنامه با استفاده از . شد

آزمون فريدمن، موانع استعداديابي در ورزش ايران 

  .بندي شد هميت اولويتترتيب ا به

  تحقيق هاي نتايج و يافته
 شناختي در هاي جمعيتدر بخش آمار توصيفي ويژگي

  .نمايش داده شده است 1قالب جدول 

  شناختي اطالعات جمعيت. 1جدول 
 متغير سطوح متغير فراواني درصد

 زن 23 15
 جنسيت

 مرد 122 85
 كارشناسي 40 28

ارشد كارشناسي 50 34 مدرك تحصيلي  

 دكتري 55 38
 رئيس فدراسيون 33 23

 وضعيت و سمت شغلي

23 33 

مسئول 
استعداديابي 
 فدراسيون

5 7 
استعداديابي دفتر 

 وزارت
 استاد دانشگاه 32 22
 مربي استعدادياب 22 15

12 18 

مسئول 
استعداديابي 

 باشگاه

 

 منظور شناسايي و در بخش آمار استنباطي، به

 بندي موانع استعداديابي در ورزش ايران ابتدا با دسته

 توجه به سوابق نظري و تجربي مرتبط و همچنين

 نظرخواهي از خبرگان و استادان و انجام مطالعات اكتشافي

 سپس در قالب يك. گويه شناسايي شد 71و مقدماتي 

 ارزشي ليكرت از پاسخگويان خواسته شد تا 5پرسشنامة 

 اعالم كنند تا چه اندازه آن عامل از نظر آنها بازدارندة

 آنگاه با استفاده از. استعداديابي در ورزش كشور است

 به اين. بندي شد عاملي اكتشافي موانع دسته تحليل

 و) 815/0(منظور ابتدا با استفاده از شاخص كيزر ماير 

 و Sig= 001/0؛=09/12368K2(  آزمون بارتلت

2485df= (ها براي تحليل عاملي اكتشافي مناسب داده 

 يها مؤلفهسپس با استفاده از تحليل . تشخيص داده شد

 ا در نظر گرفتن عوامل كهكانوني و چرخش واريماكس و ب

 يابي دربار ويژة آنها بيشتر از يك است، موانع استعداد

 ي شدند و در نهايت اين عوامل بابند جمعهفت عامل 

 با) مانع 6(كمك استادان و خبرگان تحت عناوين انساني 

 ،66/11با واريانس ) مانع 10(، زيربنايي 93/6واريانس 

 با) مانع 10(فرايندي  ،56/9با واريانس ) مانع 9(مالي 

 ،09/11با واريانس ) مانع 15(، مديريتي 27/11واريانس 

 ، حمايتي و81/12با واريانس ) مانع 10(علمي و پژوهشي 

 .نامگذاري شدند 76/10با واريانس ) مانع 11(پشتيباني 
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 آمده در كل دست بههمچنين مشخص شد كه عوامل 

 تمامي در. كنند يماز واريانس جامعه را تبيين  11/74

 متغيرها رقم بار عاملي، كه هرچه ميزان آن بيشتر باشد

 داري عامل در تفسير ماتريس عاملي افزايش سطح معني

 بود كه نشان از معنادار بودن سؤاالت 4/0يابد، باالتر از  مي

 سپس. و مناسب بودن پرسشنامة اين پژوهش دارد

 ي موانعها عاملمنظور اطمينان از فرايند استخراج  به

 ي در ورزش ايران تحليل عاملي تأييدي باابياستعداد

 تحليل عاملي مرتبة اول. افزار پي ال اس انجام گرفت نرم

 سؤال در هفت 70در حالت استاندارد نشان داد كه تمامي 

 ، داراي)در سازة مديريتي 50سؤال  جز به(گوية مورد نظر 

 آمده 4 بار عاملي مناسب بودند كه نتايج آن در جدول

 براي سنجش پايايي مدل به بررسي پايايي تركيبي، .است

 ميانگين واريانس(آلفاي كرونباخ و روايي همگرايي 

 آمده 2پرداخته شد و نتايج آن در جدول ) شده استخراج

  .است

  

  پايايي مركب، آلفاي كرونباخ و روايي همگرايي مدل تحقيق. 2جدول 

 متغيرها (CR)پايايي مركب  (AVE)روايي همگرايي  آلفاي كرونباخ

 علمي پژوهشي 98/0 84/0 97/0

 انساني 95/0 77/0 94/0

 فرايندي 97/0 81/0 97/0

 حمايتي پشتيباني 95/0 65/0 94/0

 مالي 95/0 71/0 94/0

 مديريتي 93/0 53/0 93/0

 زيربنايي 97/0 78/0 96/0

  

ها مشخص است، همة متغير 2جدول طوركه در  همان

پايايي تركيبي و . از پايايي بااليي در مدل برخوردارند

نشان از قابل قبول بودن پايايي  7/0آلفاي كرونباخ باالي 

همچنين مقدار مالك براي سطح . هر سازة تحقيق دارد

 AVEمقادير ). 6(است  5/0قبولي روايي همگرايي 

بوده و اين مطلب مؤيد  بيشتر 5/0مربوط به هر سازه از 

اين است كه روايي همگرايي پرسشنامة حاضر در حد قابل 

در قسمت روايي واگرايي ميزان تفاوت بين . قبول است

هاي سازة ديگر در مدل  هاي يك سازه با شاخص شاخص

هر  AVEاين كار از طريق مقايسة جذر . شود مقايسه مي

محاسبه ها  سازه با مقادير ضرايب همبستگي بين سازه

هاي مربوط به خود  ها با شاخصكه سازه درصورتي. شودمي

هاي ديگر، روايي  همبستگي بيشتري داشته باشند تا سازه

براي اين . شودواگرايي يا افتراقي مناسب مدل تأييد مي

كار يك ماتريس بايد تشكيل داد كه مقادير قطر اصلي 

هر سازه است و مقادير پايين قطر  AVEماتريس جذر 

. هاي ديگر است اصلي ضرايب همبستگي بين سازه با سازه

نشان داده شده است، كه اعداد  3اين ماتريس در جدول 

شده در قطر ماتريس نشان از روايي افتراقي مدل  رنگي

  .دارد
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  هاشده و ضرايب همبستگي سازه ماتريس مقايسة جذر ميانگين واريانس استخراج. 3جدول 
   علمي پژوهشي انساني فرايندي حمايتي پشتيباني مالي مديريتي زيربنايي

  علمي پژوهشي 91/0      
 انساني 39/0 87/0     

 فرايندي 52/0 31/0 90/0    

 حمايتي پشتيباني 31/0 08/0 18/0 82/0   

 مالي 41/0 32/0 50/0 09/0 84/0  

 مديريتي 50/0 26/0 45/0 26/0 26/0 72/0 

 زيربنايي 37/0 35/0 58/0 12/0 38/0 29/0 88/0

  

افزار پي ال اس نشان داد كه تمامي  خروجي نرم

جز  بارهاي عاملي هفت متغير مورد نظر مناسب بودند، به

بود  24/0داراي بار عاملي  50در سازة مديريتي كه سؤال 

افزار  نرمو از سازة مدل حذف و تحليل عاملي بار ديگر در 

اجرا شد و ضريب استاندارد، ضريب معناداري و ضريب 

دست  صورت مناسب به ها به تعيين براي هر يك از مؤلفه

كه نتيجة آزمون فريدمن است،  4هاي جدول  يافته .آمد

نشان داد كه از نظر پاسخگويان موانع انساني با ميانگين 

نگين داراي بيشترين اهميت و موانع فرايندي با ميا 47/5

همچنين ساير . اند داراي كمترين ميزان اهميت 57/2

ترتيب ميزان اهميت در جدول مذكور نشان داده  موانع به

آمده نيز نشان از اين دارد  دست داري بهسطح معنا. شدند

  . كه ميانگين رتبة افراد يكسان نيست

  
  ورزش ايرانبندي موانع استعداديابي در اولويت. 4جدول 

 متغيرها ميانگين رتبه تعداد نمونه دو خي درجة آزادي داري سطح معنا

  
  
  
001/0 

  
  
  
6 

  
  
  

57/406 

  
  
  
145 

 انساني 47/5 1

 زيربنايي 91/2 5

 مالي 54/5 2

 فرايندي 57/2 6

 مديريتي 46/4 4

 علمي پژوهشي 11/2 7

 حمايتي پشتيباني 94/4 3

  
 گيري بحث و نتيجه

طوركه اشاره شد، هدف از تحقيق حاضر بررسي  همان

در اين زمينه نتايج . موانع استعداديابي در ورزش ايران بود

مانع در مسير استعداديابي ايران  70تحقيق نشان داد كه 

تا رسيدن به هدف خود كه شكوفا شدن ورزش قهرماني و 

اين موانع در هفت فاكتور . كشور است، وجود دارد يا حرفه

بندي شدند و فاكتورها با استفاده از نتايج آزمون  دسته

بندي شدند تا  يتاولوآمده است،  4فريدمن كه در جدول 

ترين فاكتور در اين  يتاهم كمترين به  ترتيب از مهم به

فاكتور موانع انساني با شش مؤلفه، . حوزه مشخص شوند

شده در  بندي موانع دسته. فاكتور شناخته شد ترين مهم

اين قسمت مربوط به منابع انساني است كه در امر 
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اند و مشكالت مربوط به اين قسمت  استعداديابي دخيل

اغلب مربوط به نبود تخصص و حرفة كافي در بين افرادي 

است كه در امر استعداديابي درگير بوده و متوليان اين امر 

يق حاضر با نتايج تحقيقات ارميان نتايج تحق. هستند

، )1393(، كشاورز و همكاران )1389(، حسيني )1382(

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

 همخواني داشت) 2013(نظري و عابدي 

 فاكتور دوم از نظر ميزان اهميت). 1،10،20،24،25،26(

 مربوط به هاي اين فاكتور مؤلفه. مؤلفه بود 9موانع مالي با 

 هاي ورزشي كشور و موانع مالي و كمبود بودجه در سازمان

 تبع در عرصة استعداديابي ورزش كشور بود كه از به

توان به دولتي بودن ورزش كشور و  ترين داليل آن مي مهم

فراهم نشدن تسهيالت جهت ورود بخش خصوصي به 

نتايج حاضر با نتايج تحقيقات . ورزش كشور اشاره كرد

، )1388(، الهي و سجادي )1383(و همكاران رضوي 

اميري و ، )1391(كشكر و سليماني ، )1389(حسيني 

، )1393(، كشاورز و همكاران )1392(همكاران 

) 2013(نظري و عابدي ، )1394(دوستداري و همكاران 

فاكتوري ). 26،21،20،14،13،10،5،4(همخواني داشت 

نظر اهميت به كه اولويت سوم را بين ساير فاكتورها از 

خود اختصاص داد، فاكتور موانع حمايتي و پشتيباني با 

آمده در اين فاكتور با نتايج  دست نتايج به. مؤلفه بود 11

، )1389(، حسيني )1388(قراخانلو و همكاران  تحقيقات

، )1392(، خالديان و همكاران )1390(كارگر و همكاران 

و  )2005(ن و همكارا 3ابوت، )1393(كشاورز و همكاران 

همخواني داشت ) 2010(گلبين و همكاران 

فاكتوري كه رتبة چهارم را ). 24،23،20،19،18،11،10(

بين ساير فاكتورها از نظر اهميت به خود اختصاص داد، 

ي اين فاكتور ها مؤلفه. مؤلفه بود 14موانع مديريتي با 

                                                           
1. Gulbin 
2. Krasilshchikov 
3. Abbott 

ي راهبردي، ها يزير برنامهاغلب مربوط به موانع مديريتي، 

و مديران  ها سازمان، ارتباطات ها يمش خط، ها استيس

نتايج اين . نهادهاي ورزشي كشور است رأسورزشي در 

، )1388(با نتايج تحقيقات قراخانلو و همكاران  مؤلفه

، )1390(، نادريان و سلطان حسيني )1389(حسيني 

دوستداري و همكاران ، )1393(كشاورز و همكاران 

همخواني داشت ) 2013(نظري و عابدي ، )1394(

فاكتوري كه رتبة پنجم را در ميان ). 26،22،20،13،10(

فاكتورها به خود اختصاص داد، فاكتور موانع زيربنايي با 

هاي اين فاكتور اغلب به بررسي  مؤلفه. مؤلفه بود 10

پردازند كه از ملزومات مبحث استعداديابي و  موانعي مي

در گذشته  .هاي اجرايي استعداديابي هستند فعاليت

هاي چشمي انجام  صورت سنتي و تكنيك استعداديابي به

هايي كه در علم صورت گرفت،  گرفت، اما با پيشرفت مي

هاي استعداديابي علمي و نوين زيادي پا به  امروزه مدل

كار گرفته شده و  اند كه در دنيا به اين عرصه گذاشته

خوبي جوابگوي  ها به شوند و بسياري از اين مدل مي

منظور اجرايي و كاربردي  به. اند يازهاي اين عرصه بودهن

هاي  هاي استعداديابي نوين امكاناتي مانند سالن شدن مدل

هاي متنوع، ابزار و  ورزشي، امكانات ورزشي در رشته

افزارهاي  گيري، نرم وسايل مخصوص سنجش و اندازه

بايد در ... هاي آزمايشگاهي و  كامپيوتري، وسايل تست

دانيم،  طوركه مي همان. تخصصان امر قرار گيرداختيار م

اين امكانات در بسياري از نقاط كشور وجود ندارند يا اگر 

صورت  صورت ناقص، محدود و گاه به موجود باشد، به

نبود اين امكانات . بالاستفاده يا خارج از سرويس هستند

هاي نوين در  موجب كم شدن توان اجرايي مدل

كارگيري  انايي متخصصان در بهاستعداديابي و كاهش تو

هاي مختلف استعداديابي و در نهايت  ها و روش تست

نتايج . شود بازگشت و درجا زدن در روش سنتي مي

 ،)1382(ارميان تحقيق در مؤلفة حاضر با نتايج تحقيقات 



 1396، پاييز 18، شمارة 5نشرية رويكردهاي نوين در مديريت ورزشي، دورة                                                                    30

 

، جهانديده )1389(حسيني ، )1388(قراخانلو و همكاران 

و ) 1393(كشاورز و همكاران ، )1391(و همكاران 

همخواني داشت ) 1394(دوستداري و همكاران 

فاكتوري كه رتبة ششم را از نظر اهميت  ).20،18،10،1(

در ميان ساير فاكتورها به خود اختصاص داد، فاكتور موانع 

ي اين فاكتور اغلب ها مؤلفه. مؤلفه بود 10فرايندي با 

ي ها روشو  ها مدلمربوط به مشكالت اجرايي 

نقطة ابتدايي تا پاياني در كشور كه مانع از  استعداديابي از

نتايج . ، هستندشود يمدستيابي به اهداف در اين عرصه 

 هخسروي زادنيز با نتايج تحقيقات  مؤلفهتحقيق در اين 

و ) 1389(، حسيني )1388(قراخانلو و همكاران ، )1387(

همخواني داشت  )1394(دوستداري و همكاران 

ه از نظر اهميت در رتبة آخر فاكتوري ك ).18،13،12،10(

. مؤلفه بود 10پژوهشي با  - قرار گرفت، فاكتور موانع علمي

دار تحقيق  صورت اختصاصي عهده در كشور نهادي كه به

همچنين نتايج . در زمينة استعداديابي باشد، وجود ندارد

ها  گرفته صرفاً در كتابخانه هاي انجام تحقيقات و پژوهش

با توجه به . شود تفادة عملياتي نميانبار شده و از آنها اس

هاي  شود كه پيشرفت وضعيت پژوهشي كشور درك مي

ايم، اما با نگاهي عميق و  بسياري در اين حوزه داشته

پژوهشي و محتواي آنها و  -تخصصي به مجالت علمي

توان گفت كه پژوهش در كشور  گرفته مي تحقيقات انجام

 گرايي در حال حركت است تا به سمت كميت

گرايي و اين معضلي است كه حوزة پژوهش  كيفيت

وجودآمده مانند  هاي به با وضعيت. دامنگير آن شده است

پذيرش دانشجويان در مقاطع تحصيالت تكميلي و 

همچنين اعطاي امتياز در نهادهاي مختلف با توجه به 

شده، نه كيفيت  ها و مقاالت نگارش ها و كتاب كميت رزومه

شك شاهد پايين آمدن غنا و  يني، بيچن آنها و موارد اين

هايي در اين زمينه خواهيم  راهه دقت تحقيقات و ايجاد بي

پژوهش در حوزة استعداديابي نيز از اين موارد استثنا . بود

همچنين . شود نيست و دچار اين وضعيت مي

سياستگذاري در زمينة نيازهاي پژوهشي در حوزة 

وندگان، اصولي و ش استعداديابي با توجه به نظر مصاحبه

هاي پژوهشي  در ميان اولويت. براساس نيازسنجي نيست

نهادهاي متولي پژوهش در علوم ورزشي كشور، در زمينة 

استعداديابي و خألهاي موجود در اين حوزه، عنوان 

نتايج تحقيق در مؤلفة . شود تحقيقاتي بسيار كم ديده مي

 و كشاورز و) 1389(حاضر با نتايج مطالعات حسيني 

در نهايت با ). 10،20(همخواني داشت ) 1393(همكاران 

 70هاي تحقيق كه شرح داده شد، تعداد  توجه به يافته

مانع در استعداديابي ورزش ايران شناسايي شد كه در 

بندي اهميت  بندي شدند و اولويت هفت فاكتور دسته

موانع . 1: گونه بود فاكتورها در نتيجة آزمون فريدمن اين

. 4موانع حمايتي و پشتيباني، . 3موانع مالي، . 2انساني، 

. 7موانع فرايندي، و . 6موانع زيربنايي، . 5موانع مديريتي، 

  .موانع علمي و پژوهشي

  

  منابع و مĤخذ

، معاونت تربيت بدني و »كتابچة مجموعه مقاالت اولين همايش ملي استعداديابي در ورزش«). 1382(ارميان، فرشيد  .1

 . 110-118تندرستي آموزش و پرورش، ص 

، طرح تحقيقاتي، پژوهشكدة تربيت بدني و »طراحي نظام مطلوب استعداديابي ورزش بسيج ايران«). 1393(اسدي، نويد  .2

 .54-63تهران، ص  علوم ورزشي بسيج،
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فوتبال  صنعت درجذب درآمد حاصل از حمايت مالي  ةموانع موجود در توسع«). 1388. (...نصرا سجادي، ؛الهي، عليرضا .3

 .20-34، ص 1مديريت ورزشي، ش  ةمجل، »مي ايرانجمهوري اسال

 ةاستعداديابي هندبال سالني مردان از ديدگاه مربيان نخب يها وضعيت موجود و شاخص«). 1384( محمد ياميرتاش، عل .4

  .25-51، ص 6، ش 1نشرية علوم حركتي و ورزش، ج  ،»كشور

بندي موانع فراروي  تبيين و اولويت«). 1392(اميري، مجتبي؛ نيري، شهرزاد؛ صفاري، مرجان؛ دلبري راغب، فاطمه  .5

  . 83-106، ص 4، ش 5ية مديريت ورزشي، دورة ، نشر»سازي و مشاركت بخش خصوصي در توسعة ورزش خصوصي

افزار اسمارت  كاربرد نرم: ساختاري در مديريت -سازي مسيري مدل«). 1391(آذر، عادل؛ قنواتي، مهدي؛ غالمزاده، رسول  .6

  .20-35نگاه دانش، ص : ، تهران»ال اسپي 

حركت، ص  و نشر علم :اول، تهران چ. نياراد الهام و ارشم ، ترجمة سعيد»ورزش در استعداديابي«). 1384( جيم براون، .7

91- 80.  

 مديريت ملّي اولين همايش مقاالت سري ،»انگلستان مربيان ارتقاي و آموزش راهبردي نظام«). 1385(مهدي  بيگدلي، .8

-92پارالمپيك، ص  و المپيك ملي آكادمي: تهران ايران، اسالمي سالة جمهوري بيست انداز چشم سند بر تأكيد با ورزشي

83.  

 از ورزشي نيازهاي استعدادهاي بندي اولويت و شناسايي«). 1391(عبدالصالح  مهرزاد؛ زر، محمدعلي؛ حميدي، جهانديده، .9

  . 10-90دومين همايش استعداديابي ورزشي، ص  ، كتابچة»شيراز اي حرفه ليگ ورزشكاران ديدگاه

ارشد،  نامة كارشناسي ، پايان»)ايران(ورزش قهرماني كشور هاي استعداديابي در  تدوين استراتژي«). 1389(حسيني، شاهو  .10

 .95-102دانشكدة تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه شمال، ص 

، »هاي جمعي در توسعة ورزش نقش رسانه«). 1392(خالديان، محمد؛ مصطفايي، فردين؛ صمدي، مهران؛ كيا، فرخ  .11

  .45- 52، ص 2هاي ورزشي، سال اول، ش  مديريت ارتباطات در رسانه

 پيشبرد جهت اساسي در گامي ابتدايي آموزان دانش ورزشي استعدادهاي شناسايي«). 1387(اسفنديار  زاده، خسروي .12

 وزارت بدني تربيت ابتدايي، دورة بر ورزش تأكيد با مدارس ورزش علمي كنگرة دومين مقاالت مجموعه ،»قهرماني ورزش

  .12-13پرورش، تهران، ص  و آموزش

، نشرية مديريت »بررسي مشكالت استعداديابي فوتبال«). 1394(دوستداري، سجاد؛ اشرف گنجوي، فريده؛ سهيلي، بهزاد  .13

 . 621-635، ص 4، ش 7ورزشي، دورة 

سازي در ورزش با تأكيد  خصوصي«). 1383(نژاد، انوشيروان؛ اسدي، حسن  چهره، محمد؛ كاظم رضوي، محمدحسين؛ خوش .14

  .75-86، ص 4صلنامة المپيك، سال دوازدهم، ش ، ف»بر ورزش قهرماني

 تفضيلي مطالعات«). 1384) (كشور ورزش توسعة و مديريت ملي مركز(ايران  اسالمي جمهوري بدني تربيت سازمان .15

  .20-32سبز، ص  سيب :تهران اول، چ ،»قهرماني ورزش توسعة

 توسعة در آن قهرماني و نقش ورزش هاي پايگاه تجهيزات و امكانات«). 1383(فاطمه  بافتاني، ابوالفضل؛ عبدوي فراهاني، .16

  .69-83، ص 29نشرية حركت، ش  ،»كشور ورزش



 1396، پاييز 18، شمارة 5نشرية رويكردهاي نوين در مديريت ورزشي، دورة                                                                    32

 

 پژوهشي ، طرح»فوتبال رشتة در استعداديابي هاي شاخص تدوين و موجود وضع بررسي« ).1382(قراخانلو، رضا  .17

  .32-48ورزش، تهران، ص  علوم و بدني پژوهشگاه تربيت

نيمرخ آنتروپومتريكي، آمادگي جسماني و مهارتي «). 1388(كاخك، سيد عليرضا؛ رجبي، حميد قراخانلو، رضا؛ حسيني  .18

 .13-36، ص 25، پژوهش در علوم ورزشي، ش »هاي قهرماني شهرهاي منتخب كشور سال و ظرفيت 20تا  10پسران 

و تفريحات  ها باشگاه ةمشاركت بخش خصوصي در توسع« ).1390( نوراله ،عليزاده ؛مجتبي ،ظريفي كارگر، غالمعلي؛ .19

 ،)اقتصاد و تفريحات ورزشي(شهر سالم  -تفريح سالم ،همايش ملي تفريحات ورزشي ،»زايي اشتغالبر  تأكيدورزشي با 

  .11-13ص ، تهران، كل مطالعات فرهنگي اجتماعي شهرداري تهران ةسازمان ورزش و ادار

 هو تهديدهاي توسع ها فرصت، ها ضعف، ها قوتتحليل عاملي «). 1393(كشاورز، لقمان؛ فراهاني، ابوالفضل؛ صادقي، علي  .20

  .83-97ص ، 6ش ، 2 رةدو ،رويكردهاي نوين در مديريت ورزشي، »ورزش قهرماني ايران

، »سازي بر توسعة ورزش همگاني از ديدگاه كارشناسان نقش برنامة خصوصي«). 1391(كشكر، سارا؛ سليماني، مجتبي  .21

  .99-104، ص 2علوم زيستي در ورزش، ش  هاي كاربردي مديريت و پژوهش

هاي  پژوهش ،»هاي فني براي مديران ورزشي ها و توانايي مهارت«). 1390(نادريان، مسعود؛ سلطان حسيني، محمد  .22

  .11-18، ص 2مديريت ورزشي و علوم حركتي، سال اول، ش 
23.Abbott, A., Button, C., Pepping, GJ. (2005). "Unnatural selection: Talent identification 

and development in sport". Nonlinear Dynamics, Psychology, and Life Sciences, 9(1), pp: 

61-88. 

24.Gulbin, J. P., Oldenziel, K. E., Weissensteiner, J. R., Gagne, F. (2010). "A look through 

the rear view mirror: Developmental experiences and insights of high performance 

athletes". Talented Development and Excellence, l2(2), pp: 55-64. 

25.Krasilshchikov, O. (2011). "Talent recognition and development-elaborating on a 

principle model". International Journal of Developmental Sport Management, 1(1), pp: 24-

33. 

26.Nazari, R., Abedi H. P. (2013). "Development of perspectives and strategic planning in 

sport". Management and Administrative Sciences Review, 2(2), pp: 104-113.  


