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 چکیده

در جمهوری اسالمی  مقایسه و تعیین اولویت عوامل ارزیابی کیفیت سیستم توسعه استعدادیابی ورزشی :هدف

 باشد. ایران می

 ةدست در هدف لحاظ از روش پژوهش توصیفی و از نوع مطالعات پیمایشی است که :شناسی روش

، ورزشکاران، کارشناسان پژوهش، شامل مربیان گیرد. جامعه آماری می قرار کاربردی های پژوهش

نفر  761%(، 11/41نفر) 89و اساتید متخصص تربیت بدنی بود که به ترتیب ها ها و هیات فدراسیون

نفر به عنوان نمونه به پرسشنامه پژوهش  161%(، در کل11/8نفر ) 93%( و 19/48نفر ) %14(، 11/88)

های شناسایی و  کیفیت در سیستم (، بود که7141مه الریک روجر )پرسشنا استفاد، مورد پاسخ دادند. ابزار

به دست آمد. برای تجزیه و  81/1پایایی با استفاده از ضریب الفای کرونباخ،  .سنجد می را توسعه استعداد

و  ، آنوااسمیرنوف -ها، از آمار توصیفی و استنباطی )میانگین و انحراف استاندراد، آنوا، کولموگروف تحلیل داده

 ای فریدمن( استفاده شده است. آزمون رتبه

های ساختار، فرایند، و نتایج تفاوت  ها منتخب در عامل مون آنوا نشان داد که، بین نمونهنتایج آز :ها یافته

( ، وجود دارد. همچنین، بر اساس آزمون فریدمن، عامل نتایج دارای باالترین اولویت در سیستم P<18/1معناداری)

 ورزشی ایران بود. استعدادیابی

ابی به عنوان زیر ساخت در مجموع می توان نتیجه گرفت که، ارزیابی سیستم توسعه استعدادی :گیری نتیجه

 بین المللی شود. های جهانی و د باعث موفقیت ورزش کشور در صحنهتوان ای و قهرمانی می ورزش حرفه
 .ساختار، نتایج، فرایند ها، استعدادیابی های کلیدی: واژه
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مقدمه 
های  شعدادیابی در حال حاضر یکی از چالاست

؛ 7111، 4)هوآر و وار صلی ورزش استا

؛ 7119، 9؛ ریلی و گیلبورن7117، 7ولستنکراف

 همه (. امروزه،7118و همکاران،  1ابوت

 و نقره طال، های مدال کسب برای دنیا کشورهای

 ایه ریزی برنامه المپیک و جهانی های رقابت برنز

و  8)هایروس نندک می چشمگیری زیربنایی

به شناسایی استعداد  عالقه .(7111 همکاران،

یکی از مفاهیم بسیار مهم در علوم ورزشی و 

های اخیر به  باشد که طی سال تربیت بدنی می

شکل قابل توجهی افزایش یافته است 

ناسایی (. بدون شک ش7144، 6)الکساندر

های مختلف ورزشی و  استعداد ، آشنایی با رشته

 رویدادها، یک فرآیند پیچیده و چند بعدی است،

به عبارتی فرآیندی است که شامل تعامل  که

بین عوامل جسمانی ، روانی، سیاسی و اجتماعی 

؛ 7149، و همکاران 1پانخورستباشد )می

(. پژوهشگران در 7144، 8استوسزووسکی

تا های مختلف از ورزش گرفته تا هنر  حیطه

ای  اند به شیوه تعلیم و تربیت، همواره کوشیده

ا در حیطه تخصصی ها ر دست یابند تا بهترین

، فرایند 3خود کشف کنند. به گفته بلوم فیلد

استعدادیابی و تأمین سخت افزارها و نرم 

افزارهای مورد نیاز برای تعلیم و پرورش 

به منظور شرکت در مسابقات  ورزشکاران نخبه

                                                      
1. Hoare & Warr 

2. Wolstencroft 

3. Reilly & Gilbourne  
4. Abbott 

5. Hirose 

6. Oleksandr 

7. Pankhurst 

8. Stoszkowski 

9. Bloomfield
 

ای و جهانی موضوعی است که  ای، قاره منطقه

دا توان به آن بی اعتنا بود. با این حال، پی نمی

کردن مؤثرترین و پرکاربردترین روش 

ها  یابی بسیار پیچیده بوده و از مدتاستعداد

، 41پیش دغدغه محققین بوده است )بومپا

(. شناخت و پرورش استعداد در بیش از 4333

سال گذشته از موضوعات مطالعاتی  81

 (.44،7141است)هنریکسن دانشگاهی بوده

ادیابی، دارد که از طریق استعد ظهار میا «هاره»

 و بهترین به جوان ورزشکارانپیشرفت و موفقیت 

یز ن «کورل»گیرد.  می صورت شکل ترین مناسب

العاده پیچیده که استعدادیابی را خصوصیت فوق

شود و از نظر رفتاری به شکل ژنتیک ظاهر می

 کند تابع شرایط محیطی است، عنوان می

  (.4913)هادوی، 

دیدگاه یک  47از طرف دیگر، مدیریت کیفیت

مدیریتی است که هم اکنون با سرعت  -فلسفی 

جوامع باز کرده و فزاینده جایگاه  خود را در 

های ارائه خدمات و ارتقا کیفیت را اصل  حل  راه

-های اخیر نظام دهد. در سال کار خود قرار می

مدیریت کیفیت به سرعت متحول  های ارتقا

ا ه سازمان (.4931اند )بهمنیار و سهرابی،  شده

اند که برای بقای خود ضرورت دارد که  دریافته

کیفیت را برای حضور شایسته در عرصه جهان 

ارتقاء دهند. متولی کیفیت نهضتی جهانی است، 

تاهی کند با خطر نابودی هر کسی در این باره کو

شوری کند که در چه ک شود فرقی نمی روبرو می

کند )درودیان و  باشد یا در چه صنعتی کار می

                                                      
10. Bompa 

11. Henriksen 

12. Quality Management 
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ISOبر اساس استاندارد  (.4931ازی، شهب
4
 

هایی هماهنگ  مدیریت کیفیت، فعالیت 9000

ر جهت ها د شده برای هدایت و کنترل سازمان

ها شامل رهبری،  باشد. این فعالیت کیفیت می

هبردی، مشتری مداری، رویکرد ریزی را برنامه

گیری، مدیریت منابع  گرایانه به تصمیم واقع

د و مدیریت تآمین رآینانسانی، مدیریت ف

، 9؛ سیال7117، 7و چنگ باشد )سان کنندگان می

های کلی  (. همه فعالیت7118، 1؛ فوستر7111

-مدیریت که سیاست کیفیت، اهداف و مسئولیت

-ها را توسط ابزاری مانند برنامه ها را تعیین و آن

ریزی کیفیت، کنترل کیفیت، اطمینان دهی 

م کیفیتی کیفیت و ارتقا کیفیتی در درون سیست

شود  کند مدیریت کیفیت نامیده می اجرا می

مدیریت کیفیت  با  (.7141و همکاران،  8)روجر

ساختارها و فرایندهای که عوامل اصلی نتایج 

سیستم شناسایی و توسعه استعداد هستند، 

و کیفیت سیستم شناسایی و توسعه  .ارتباط دارد

استعداد ورزشی ممکن است موفقیت ورزشکاران 

یک کشور را در سطح بین المللی تحت نخبه 

(. 7111و همکاران،  6تأثیر قرار دهد)روتن

در  ها را مدیریت کیفیت، اهداف و مسئولیت

ها را توسط  ن سیستم استعدادیابی تعیین و آ

ابزاری مانند برنامه ریزی کیفیت، کنترل کیفیت، 

اطمینان دهی کیفیت و ارتقا کیفیت در درون 

کند. و به عنوان یک  یسیستم کیفیتی اجرا م

پیش نیاز مهم برای کنترل، اطمینان دهی و 

ارتقا کیفیت سیستم استعدادیابی، نیازهای یا 

                                                      
1. International Standard Organization 
2. Sun & Cheng   
3. Sila 

4. Foster 

5. Röger 

6. Ruetten 

)هارتمن و  کندمعیارهای کیفیتی را تعیین می

 (.7111، 1آپر

اندکی در زمینه ارزیابی  ها پژوهشتا امروز، 

کیفیت در سیستم توسعه استعدادیابی ورزشی 

به طور  ا پژوهشاتیصورت گرفته است. ام

جداگانه در زمینه استعدادیابی و مدیریت کیفیت 

در ورزش انجام شده است. مثالً در پژوهشی که 

(، با هدف بررسی 4931بهمنیار و سهرابی )

ارتباط بین آمادگی کارکنان برای پذیرش 

بین ادارات کل تربیت  مدیریت کیفیت جامع در

 های خراسان شمالی، جنوبی و بدنی استان

رضوی انجام داد به این نتیجه رسیدند که 

کارکنان هر سه استان منتخب، آمادگی باالیی 

رش مدیریت کیفیت جامع را دارا برای پذی

(، در 4934باشند. حسینی و همکاران) می

عوامل  شناسایی و پژوهشی با عنوان، بررسی

تهدید(،  و فرصت ضعف، قوت، )نقاط راهبردی

 جمهوری نیقهرما ورزش در استعدادیابی

ایران، به این نتیجه رسیدند که  اسالمی

 وجود با کشور قهرمانی ورزش در استعدادیابی

 همچون هایی فرصت و قوت نقاط از برخورداری

 در استعداد از سرشار جوان جمعیت کثرت

 های دانشکده و متخصص اساتید وجود کشور،

 برخی و استانی مراکز کلیه در تربیت بدنی

 به کشور مسئولین توجه ر،کشو های شهرستان

 در استعدادیابی وجود دفتر قهرمانی، ورزش

 ویژه های پایگاه وجود بدنی، تربیت سازمان

بدنی  تربیت ادارات در قهرمانی و استعدادیابی

 قبیل از تهدیدهایی و ها ضعف با ها استان مراکز

 امر در پرورش و آموزش وزارت نبودن فعال

 بندی قطب و شآمای نبود نظام استعدادیابی،

                                                      
7. Hartmann  & Opper 
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 طرح فقدان کشور، مختلف نقاط در ها ورزش

 در استعدایابی، ساختارمند و اجرایی یکپارچه،

 برای مناسب تجهیزات و امکانات کمبود

 در ورزشی های باشگاه اندک سهم استعدادیابی،

 بر ای سلیقه اقدامات تقدم پرورش استعداد،

 از برخی بین در های راهبردی برنامه اجرای

 ورزش تمرکز مسئولین و کشور ورزش نمدیرا

 در یایگر نتیجه بر گروهی های رسانه و کشور

 .باشد می مواجه گرائی، فرایند جای به ورزش

(، در پژوهشی به 4934عیدی و همکاران )

تحلیل مسیرهای استعدادیابی ورزشی در 

کشورهای منتخب جهان پرداختند. نتایج حاکی 

ها را  ین سیستمود که چین یکی از مؤثرتراز آن ب

در جهان برای انتخاب و پرورش استعدادهای 

های  د در هر یک از ردهمن ورزشی به صورت نظام

سنی جوانان دارد. در جمهوری اتحادی آلمان، 

های ورزشی  استعدایابی در مدارس و باشگاه

گیرد. توسعه ورزش در آمریکا الگوی  انجام می

لت ر مورد عدم دخالت دومنحصر به فردی را د

دهد که مدارس و  ورزش نشان میدر سیستم 

ترین مسیر پرورش ورزشکاران نخبه  دانشگاه مهم

رویکرد ژاپن  و ورود به ورزش قهرمانی است.

برای شناسایی استعدادهای جوان از هم گسسته 

و منقطع است و اتکاء زیادی بر مراکز خصوصی 

با  رس برای حمایت از ورزشکاران نخبهو مدا

(، با 7147احمد ) د. پژوهشی کهاستعداد دار

هدف شناسایی موانع در استفاده از مدیریت 

های ورزشی عربستان  کیفیت جامع در سازمان

انجام داد به این نتیجه رسید که فقدان چشم 

انداز و مأموریت و اهداف و عدم طرح آموزشی 

ها در عربستان وجود دارد.  برای باشگاه

وهشی با عنوان پژ  (،7118همکاران) و4مارتیندال

توسعه استعداد: یک راهنمایی برای تمرین و 

پژوهش در ورزش انجام دادند در نتیجه چهار 

خصیصه مهم را در فرآیند تبدیل استعداد به 

 ورزشکار نخبه مورد تأکید قرار دادند: اهداف و

ای از  های بلند مدت، دامنه گسترده روش

ها و تشکیالت منسجم، تمرکز بر پرورش  حمایت

بر انتخاب سریع و تمرکز بر مناسب و نه 

دی بوسچر و های فردی در رشد.  تفاوت

هایی برای  تعیین کننده (،7118 (7همکاران

های ورزش نخبه را تعریف  موفقیت سیستم

ها نمودند و نه رکن قابل مقایسه با دیگر شاخص

این مطالعه را پیدا نمودند: حمایت مالی، رویکرد 

سیاست، مشارکت کامل شده برای توسعه 

ورزشی، شناسایی و توسعه ی استعداد، حمایت 

دوره ورزشی و بازنشستگی بعد از آن، امکانات 

آموزش و تمرینی، ابزار آموزشی و توسعه ی 

مربیگری، رقابت های ملی و بین المللی، و 

ها را به داده ورودی  پژوهشات علمی و آن

)حمایت مالی( و بازده )تعیین کننده های باقی 

پژوهشی که کی ناپ و . دانده( تقسیم نمودنم

های  (، جهت آشنایی باشگاه7111همکاران )

ورزشی بلژیک با سیستم ارزیابی کیفیت  انجام 

دادند به این نتیجه رسیدند که ضعف اصلی در 

های راهبردی، مدیریت بازاریابی، و  ریزی برنامه

های ورزشی بود. فرهنگ و جو  ساختار باشگاه

های ورزشی در  نقاط قوت باشگاهسازمانی از 

بلژیک بود. بر اساس این پژوهش یک 

تواند باعث بهبود  ریزی دقیق و ویژه می برنامه

ها گردد. های مدیریت در این باشگاهسیستم

                                                      
1. Martindale 

2. De Bosscher et al. 
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به  یفیتک یریتچند سال گذشته، مد یدر ط 

از  یاریبس یمهم برا یرساختاریابزار ز یکمثابه 

خدمات  ید،تول)مانند ساخت و  یتجار های بخش

بوده  یمورد بررس ،(یو مراقبت پزشک یمشتر

 یها ها در محیط آن یتاست تا موجب موفق

روجر وهمکاران،  یکمرتبط شود)اولر یرقابت

 یریتمد یکردهایرو ،(. در حوزه ورزش7141

ها به  یرمجموعهاز ز یتنها در تعداد یفیتک

ناپ و  ی)کیده یسسرو یفیتعنوان مثال ک

 یبرا یجسمان یتو فعال ،(7111همکاران، 

-یافتهتوسعه  ،(7111،  و آپر ) هارتمنیسالمت

توسعه ورزش موضوع  یشرفتاند. با توجه به پ

 یبه ندرت در درون حوزه  یفیتک یریتمد

، همکاران روجر و. )شده است دورزش نخبه وار

فراگیر شدن ورزش و اهمیت جایگاه آن (. 7141

نی را از ناحیة المللی، توجه فراوا در مناسبات بین

پدیده ساخته است. مسابقات  ها متوجه این دولت

ها  ای و جهانی و در رأس همة آن مختلف قاره

جوانان  های المپیک به عرصة رقابت بازی

ها تبدیل شده و از این  برگزیده ورزشی ملت

کار  رهگذر علوم و فنون مختلفی در ورزش به

حسینی،  و 4931براون، است )  گرفته شده

عملکرد ضعیف در سطح بین المللی و  (.4934

لیل ویژه د کسب تعداد مدال کم در یک مسابقه

های استعدادیابی  ش اصلی است تا مدیران رو

ورزشی را مورد انتقاد قرار دهند و اغلب اولین 

موفقیت بین و  قهرمانان پرورش فرآیند گام در

المللی را به روش منظم و صحیح شناسایی 

  .(7144دانند)الکساندر، استعداد وابسته ب

در حال  یابیکه استعداد ینبا توجه به ا بنابراین،

-بازار بزرگ است و در حوزه یکشدن به  یلتبد

 یت،و ترب یممانند ورزش، هنر و تعل یمختلف های

 ها برای روش ینمؤثرتر یافتنمحققان به دنبال 

ها در  حوزه ین. اباشند یافراد نخبه م ییشناسا

 یدارند و عل یپوشان هم یگرا همدجوامع ب بیشتر

 یبرا ییمحدود، رقابت سطح باال یرغم منابع مال

ها وجود  حوزه یندر ا یتبه اوج موفق یابیدست

نشان دهنده آن  اتپژوهش دارد از طرف دیگر،

به اوج  یدنرس یاست که، افراد مستعد برا

هزار ساعت  41 یازمندو نخبه شدن ن یتموفق

 یهان وباشند )هول یسال فرصت م 41زمان و 

 یابیاستعداد یت(. با توجه به اهم7118،  4ینگر

 های یستمس یتساخت موفق یربه مثابه ز یورزش

 های و روش ها یستمس یابیارز ی،ورزش قهرمان

با  یمدل یندر کشور و لزوم تدو یابیاستعداد

 یابیارز یبرا یخبرگان ورزش یدگاهاستفاده از د

ه پرورش و توسع های یستمس یفیتک

. شود یاحساس م ،در کشور یورزش یاستعدادها

در  یابیاستعداد یتبا توجه به اهم ینبنابرا

 یران،ا از جمله ی،در حال توسعه ورزش یکشورها

 یستمس یفیتک یابیپژوهش به دنبال ارز ینا

 یدگاهدر کشور با استفاده از د یابیاستعداد

 .باشد یم ذینفعان
 

 شناسی پژوهش روش
و از نوع مطالعات  روش پژوهش توصیفی

پیمایشی است. جامعة آماری پژوهش  کلیه 

ذینفعان )کارشناسان، مربیان، ورزشکاران( 

های ورزشی جمهوری  ها و هیات فدراسیون

اسالمی ایران و اساتید متخصص تربیت بدنی 

حجم نمونه توصیه شده با توجه به اینکه،  بودند.

 حداقلیدی أیت ی اکتشافی وبرای تحلیل عامل

و همکاران،  7)لئو نمونه توصیه شده است 711

نفر از ذینفعان،  161(، بر این اساس 7113

                                                      

1. Houlihan & Green  
2. Leo 
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%(، 11/41%(، مربیان )19/48کارشناسان )

فدراسیون و  9%(، در 11/88ورزشکاران)

های تیمی )والیبال،  های منتخب رشته هیات

های  فدراسیون و هیات 7ال، هندبال( و بسکتب

تی، وزنه برداری( های انفرادی )کش منتخب رشته

و اساتید متخصص تربیت بدنی و علوم 

ر %(، جزو نمونه آماری پژوهش قرا11/8ورزشی)

ی ها ها و هیات گرفتند. مبنای انتخاب فدراسیون

های  ورزشی داشتن لیگ منظم و موفقیت

آوری اطالعات از  ورزشی بود. البته امکان جمع

های ورزشی که دارای  ها و هیات همة فدراسیون

گ بوده و یا موفقیت های ورزشی داشتند، لی

مانند فدراسیون فوتبال، تکواندو و غیره وجود 

های نداشت، که با این موضوع جزو محدودیت

 پژوهش حاضر تیز بود.

زبینی شده الریک پرسشنامة با استفاده مورد ابزار

کیفیت در  باشد که (، می7141روجر )

-یم را های شناسایی و توسعه استعداد سیستم

با چرخش  4از تحلیل عاملی اکتشافی .سنجد

متعامد برای شناسایی ساختار داخلی پرسشنامه 

 11سؤال از  96استفاده شد،که بر این اساس 

بندی شدند.  عامل دسته 6سؤال پرسشنامه در 

ها،  مل با عناوین اهداف، منابع، فرصتاین عوا

 8 بندی شدند. فرایند و نتایج دسته ضروریات،

 1/1نامه به علت بار عاملی کمتر از سؤال پرسش

بندی  عامل طبقه 6حذف و باقی سؤاالت در

شدند. نتایج تحلیل عاملی تاییدی نشان داد که 

الگوی شش عاملی سازه ارزیابی کیفیت در 

ورزشی شامل،  توسعه سیستم استعدادیابی

ها، فرایند و  ها، ضرورت اهداف، منابع، فرصت

ود. این پرسشنامه نتایج، دارای برازش مناسبی ب

                                                      
1. Exploratory Factor Analysis 

باشد.  دارای سه متغیر ساختار، فرآیند و نتایج می

چهار مؤلفه، اهداف،  که عامل ساختار خود شامل

ها، است. اما دو عامل  ها و ضرورت منابع، فرصت

فرایند و نتایج فاقد مؤلفه هستند. برای تعیین 

پایایی پرسشنامه، با استفاده از آلفای کرونباخ 

یا پایایی کلی پرسشنامه  میزان ثبات درونی

81/1=r 81/1، عامل ساختار=r عامل فرایند ،

13/1=r 81/1، عامل نتایج=r  تأیید و محاسبه

 پرسشنامه این پژوهش آماده سازی شد. برای

 به محققان توسط ها سؤال متن ابتدا پرسشنامه،

دو  توسط فارسی متن شد، سپس ترجمه فارسی

بازبینی  نهمتخصص زبان انگلیسی به طور جداگا

و با متن اصلی مطابقت داده شد. و سپس دوباره 

متن فارسی به انگلیسی برگردانده شد و با نسخه 

اصلی پرسشنامه مطابقت داده شد و ابهامات به 

برای اگاهی از  روایی  وجود آمده رفع گردید.

پرسشنامه دو نوع روایی محتوا و روایی سازه یا 

ند. جهت تعیین ساختاری مورد ارزیابی قرار گرفت

 روایی دانشگاه علمی اعضای از نفر 6روایی محتوا 

کردند. و به منظور بررسی  تأیید را پرسشنامه این

روایی سازه از تحلیل عاملی تاییدی استفاده 

RMSEAگردیدکه مقدار 
7

نیکویی برازش برابر  

بودن و  نشان از قابل قبول ،  کهبدست آمد 16/1

 به منظور اشد.ب تایید پرسشنامه پژوهش می

های  نامه اخالقی پژوهش، های مالحظه رعایت

ی اطالعات مورد نیاز از رسمی مبنی بر جمع آور

های منتخب ورزشی و  ها، هیات فدراسیون

های تربیت بدنی از طریق دانشکده  دانشکده

تنظیم و در اختیار محقق قرار گرفت، پس از 

های  هماهنگی با مسئولین مربوطه پرسشنامه

در اختیار ذینفعان قرار داده شد و از پژوهش

                                                      
2. Root Mean Square Error of 

Approximation 
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ها خواسته شد تا در صورت تمایل در این  آن 

تحقیق شرکت کنند. البته با توجه به مشغله 

به  فعان و مشکالت احتمالی در دسترسیذین

آنان و به منظور ایجاد اعتماد و اطمینان از 

محرمانه ماندن نتایج و فرصت کافی برای پاسخ 

ها در زمان  م پرسشنامهدهی در شرایط آرا

 تحلیل مناسبی توزیع و جمع آوری گردید. برای

 میانگین، و همچون توصیفی آمار از هاداده

جمعیت  متغیرهای برای توصیف معیار انحراف

فاوت بررسی ت برای و تحقیق جامعة در شناختی

ها از آزمون آنوا و  با توجه به نرمال بودن داده

فریدمن  ای رتبه ونمتغیرها آزم بندی برای رتبه

 .شد (، استفاده71)نسخه  SPSS از نرم افزار

 

 شیافته های پژوه
های توصیفی نشان دهنده این است که، از  یافته

نفر نمونه که در این پژوهش حضور  161مجموع 

از نفر  14 تعدادنفر مربی،  89داشتند )تعداد 

های ورزشی،  ها و هیات کارشناسان فدراسیون

بسکتبال، کشتی، والیبال، وزنه ورزشکار ) 763

ها(، اهنفر از اساتید دانشگ 93برداری، هندبال(، و 

سال  11% باالی 78سال و  11زیر  %17تقریباً 

دهد که  ضوع نشان میسن داشتند، که این مو

% 18ها پژوهش جوان بودند.  اغلب آزمودنی

% 11سال و حدود 41تا  8سابقه کار ورزشی بین 

سال  8و مابقی کمتر از  سال 78تا  41بین 

ها تجربه و سابقه  بودند  که بدین لحاظ آزمودنی

تقریبا خوبی در امر ورزش را داشتند. از لحاظ 

% 11% دیپلم و فوق دیپلم و 16تحصیالت تقریباً 

% دارای مدرک 41لیسانس و فوق لیسانس و 

-تحصیلی دکتری بودند. بنابراین بیشتر آزمودنی

بودند. که از میان این  ها دارای مدرک دانشگاهی

% در رشته تربیت بدنی و 1149تعداد آزمودنی 

ای غیر از تربیت بدنی تحصیل  % در رشته8841

 اند.کرده

 -(، از آزمون کولموگروف 4به جدول)با توجه 

( جهت بررسی ادعای مطرح KSاسمیرنوف )

ها استفاده  شده در مورد طبیعی بودن توزیع داده

ن دهنده طبیعی بودن شد که نتایج جدول نشا

توان از آزمون  ها بود. بنابراین می توزیع داده

 .پارامتریک استفاده نمود

 

 
 رنوفیآزمون کالموگروف اسم جینتا .1جدول

 
(، توصیف سه عامل ارزیابی کیفیت در 7جدول)

و توسعه استعداد ورزشی را سیستم شناسایی 

 نتیجه
سطح 

 معناداری
Z مقدار   

انحراف 

 استاندارد
 ابعاد پرسشنامه  میانگین

786/1 توزیع طبیعی  368/1  13/1  61/7  اهداف 
 
 

 ساختار

یعیتوزیع طب  144/1  197/1  11/1  81/7  منابع 

899/1 توزیع طبیعی  617/1  68/1  88/7  فرصت 

416/1 توزیع طبیعی  99/4  89/1  88/7  ضرورت 

176/1 توزیع طبیعی  844/1  18/1  86/7  فرایند  

947/1 توزیع طبیعی  17/4  84/4  11/9  نتایج  
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دهد که در عوامل ساختار و فرایند،  نشان می

و در عامل نتایج، کارشناسان بیشترین بیان مر

 میانگین را داشتند.

 
 یابیاستعداد ستمیس تیفیک یابیو انحراف استاندارد ابعاد ارز نیانگیم . 2جدول

 
دهد که  را نشان می آنوا(، نتایج آزمون 9جدول)

اختار، فرایند و نتایج بر این اساس در عامل س

دار وجود  ها منتخب تفاوت معنی بین نمونه

 داشت. 

 
 منتخب های¬نمونه نیدر ب تیفیک یابیعوامل ارز سهیمقا یآزمون آنوا برا .3جدول

  

دهد  (، نتایج آزمون شفه را نشان می1جدول )

که بر این اساس در عامل ساختار بین مربیان و 

ورزشکاران با اساتید متخصص،  در عامل فرایند 

در در عامل  بین مربیان و ورزشکاران با اساتید، و

نتایج بین مربیان با کارشناسان و اساتید با 

ی دار وجود کارشناسان و ورزشکاران تفاوت معن

ها این تفاوت معنی دار  داشت و در بقیه نمونه

 نبود.

 

 انحراف استاندارد میانگین نمونه معیارهای ارزیابی

 

ارساخت  

66/7 مربیان  83/1  

61/7 ورزشکاران  88/1  

89/7 کارشناسان  13/1  

71/7 اساتید  96/1  

 

 فرایند

 

31/7 مربیان  84/1  

34/7 ورزشکاران  13/1  

63/7 کارشناسان  61/1  

99/7 اساتید  84/1  

 

 نتایج

41/9 کارشناسان  81/1  

11/9 ورزشکاران  63/1  

14/9 مربیان  81/1  

84/7 اساتید  18/1  

های ارزیابیشاخص ح معنی داریسط درجة آزادی F میانگین   

114/1 9 18/6 39/4 ساختار  

3/ 71 18/8 فرایند  9 114/1 

 114/1 9 86/8 18/9 نتایج
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 یابیاستعداد ستمیس یابیعوامل ارز ةمقایس یشفه برا یبیآزمون تعق جینتا .4جدول 

 
(، مؤید آن است که از دیدگاه 8نتایج جدول)

های منتخب عامل نتایج با میانگین رتبه  نمونه

به  37/7و عامل منابع با میانگین رتبه  91/1

ت ترتیب بیشترین و کمترین اولویت را بر کیفی

 اند. م استعدادیابی ورزشی داشتهسیست

 

 موجود یابیاستعداد ستمیس تیفیدر ک تیدرباره اولو دمنیآزمون فر جینتا. 5جدول

 میانگین رتبه انحراف معیار میانگین عامل

11/9 نتایج  84/1  91/1  

88/7 ضروریات  89/1  18/9  

86/7 فرایند  18/1  37/9  

61/7 اهداف  13/1  97/9  

ها فرصت  88/7  68/1  18/7  

81/7 منابع  11/1  37/7  

 داریمعنیسطح  هااختالف میانگین نمونه متغیر

 ساختار

 

 818/1 161/1 ورزشکاران مربیان

 919/1 499/1 کارشناسان مربیان

 114/1* 938/1 اساتید مربیان

 317/1 163/1 ورزشکاران کارشناسان

 171/1* 991/1 اساتید ورزشکاران

 171/1* 991/1 کارشناسان اساتید

 فرایند

 388/1 189/1 ورزشکاران مربیان

 181/1 784/1 ناسانکارش مربیان

 114/1* 696/1 اساتید مربیان

 998/1 771/1 ورزشکاران کارشناسان

 117/1* 887/1 اساتید ورزشکاران

 418/1 981/1 کارشناسان اساتید

 نتایج

 331/1 178/1 ورزشکاران مربیان

 887/1 488/1 کارشناسان مربیان

 118/1* 131/1 اساتید مربیان

 844/1 471/1 کارانورزش کارشناسان

 144/1* 878/1 اساتید ورزشکاران

 114/1* 689/1 کارشناسان اساتید
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 گیری بحث و نتیجه

هدف از انجام این پژوهش، ارزیابی کیفیت 

سیستم توسعه استعدادیابی در جمهوری اسالمی 

فرایند شناسایی ورزشکاران ایران می باشد. 

های سازمان یافته،  مستعد برای شرکت در برنامه

 ورزش های معاصر است از مهم ترین مسائل در

  (.4931و همکاران، عرابی ا)

نشان  (،9مطابق جدول ) آنوا بررسی آزمون

داد که بین عوامل ارزیابی کیفیت در سیستم 

های منتخب با یکدیگر  استعدادیابی در بین نمونه

تفاوت معنی داری وجود دارد. با توجه به 

(، آزمون تعقیبی شفه این تفاوت را در 1جدول)

ن با اساتید عامل ساختار، بین مربیان و ورزشکارا

و در عامل فرایند، این تفاوت بین مربیان و 

ورزشکاران با اساتید و در عامل نتایج، بین 

کارشناسان، ورزشکاران و مربیان با اساتید ن را 

 با همدیگر نشان داد که با پژوهشات الریک رجر

 خوان بود. (، هم7141) و همکاران

ها و  در این رابطه، اهداف ، منابع، فرصت

ها چهار خرده مقیاس ساختار را تشکیل تضرور

های دهند که ساختار بیان کننده ویژگیمی

های یک نهاد و  فیزیکی، سازمانی و دیگر ویژگی

باشد و در هر سازمان به این عامل محیط آن می

، (، مربیان7گردد. با توجه به جدول ) تاکید می

ورزشکاران و کارشناسان به ترتیب دارای امتیاز 

در عامل ساختار هستند و با توجه به  بیشتری

ارتباط مستقیم این افراد با سیستم استعدادیابی 

که این افراد از دینفعان اصلی سیستم  و این

باشند این عامل را یکی از عوامل  استعدادیابی می

بسیار ضروری برای باال بردن کیفیت سیستم 

دانند. در این راستا، شیلبری و  استعدادیابی می

ها را در  (، نیز نیاز فدراسیون7116)موری 

های  بکارگیری اشکال جایگزین و ساختار و رویه

 داند ها ضروری میمدیریت برای ادامه حیات آن

توان گفت که در بین  می(. 4931 )عیدی،

 عامل ساختارشده در  های مطرح گویه

وجود استعدادیابی در ورزش قهرمانی کشور، 

وشن بودن اهداف اهداف راهبردی و بلند مدت، ر

 دیدگاه پاسخسیستم استعدادیابی برای همه، از 

که با  است. دارای ضعف دهندگان در این بخش

توجه به مقوله مدیریت کیفیت از عوامل مهم در 

باال بردن کیفیت، وجود اهداف بلند مدت و 

باشد  روشن بودن اهداف برای همه افراد می

 که تکیفی مدیریت اجرای (. در7149، 4)ایوانا

 مشارکت است، مدیریتی جدید های روش از یکی

 کیفیت، مدیریت زیرا بسزائی دارد؛ نقش افراد

 در باید افراد همه و مقصد یک نه است راه یا سفر

استعدادیابی در  مشارکت کنند. نهضت این

سیستم دیگری  ورزش قهرمانی نیز همانند هر

نیازمند تدوین اهداف کالن، راهبردها و 

ی عملیاتی است تا ضمن آگاهی از مسیر هابرنامه

کاری، بیراهه  بتوان از هر گونه دوباره حرکت

رفتن منابع مالی، انسانی، فیزیکی و اطالعاتی 

ها و  فرایند، قوت خود اجتناب ورزد. در این

ها و تهدیدهای بیرونی  های داخلی و فرصت ضعف

شوند  شناسایی می( SWOTدر تحلیل ) سازمان

مدت  موریت سازمان، اهداف بلندو باتوجه به مأ

شود و برای دستیابی به این  برای آن تدوین می

های راهبردی، راهبردهایی  از بین گزینه اهداف،

ها و با  شود که با تکیه بر قوت انتخاب می

رود و  از بین می ها ها، ضعف گیری از فرصت بهره

شود تا در صورت اجرای از تهدیدها پرهیز می

                                                      
1. Ivana  
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و  مظفرییت سازمان شود )صحیح باعث موفق

 (.4988، همکاران

همچنن عدم وجود منابع و تجهیزات کافی و 

عدم حمایت مالی، عدم وجود حمایت از ورزش 

مدارس، عدم وجود مدارس ورزشی، از دیگر 

های کیفیت سیتم استعدادیابی از دیدگاه  ضعف

جذب ورزشکاران، ) باشد. کسب منابع ذینفعان می

مربیان، حامیان و منابع مالی، زیر ساختی و...( 

های ورزشی انفرادی و چالش اغلب فدراسیون

تیمی در ایران و عامل مهمی در اثربخشی 

سیستم استعدادیابی است. در این رابطه، 

منابع مالی   (4338( و کوکسی )4386فریزبی) 

 و وری  ، ورزشکاران و مربیان را زیر بنای بهره

های ورزشی  دستیابی به اهداف در سازمان

( 7118) 4پائول(. 4931)عیدی،  اند معرفی کرده

 یورزشیزات و تجه یالتکه تسه داردیاظهار م

نقش را در قهرمان پروری داراست، و  ینتر عمده

و  یریتیهای مد تعالیعنصری با ارزش در ف

ها دارد، در واقع بدون وجود  به برنامه دهی جهت

اعمال  یدای نبابرنامه یچه یالتی،سهت ینچن

به شکست  یزن گردد گردد و چنانچه اعمال

را  یریتبودجه و مد. همچنین خواهد شد یمنته

 ورزش هر جامعه ذکر ةعناصر توسع ینتر یاصل

تالش  ی رغمو عدم وجود آن را، عل کند یم

-یامور م یافتنمنجر به تحقق ن یریت،مد

 7یموو ک (.4934داند)فیروزی و همکاران، 

 یلدال ینتر را از عمده یمال یتحما( 7141)

 یانب متحده دانسته و یاالتورزش در ا ةتوسع

از آن برداشته شود،  یمال یتکه اگر حما دارد یم

کشور  ینهای حرفه ای در ا از ورز ش یک یچه

 خود ادمه دهند. یاتبه ح توانست نخواهند

                                                      
1. Paul 

2. Woo Kim 

را  استعداد با جوانان که است معنا بی بسیار

 که شویم متوجه آن از پس و کنیم ناساییش

 برای غیره و مربیگری تجهیزات، و تسهیالت

 و ناکافی استعداد ها آن تقویت و پرورش

(، 7141چانگ) راستا همین در .است نامناسب

 قهرمانان موفقیت عوامل بررسی به پژوهشی طی

بودند،  کرده مدال کسب در المپیک که چینی

 تجهیزات و امکانات هک داد نشان نتایج. پرداخت

 اصلی و عوامل از مدیران های مالی  حمایت و

 (. 4934بودند)جهاندیده،  امر این در گذار تأثیر

همچنین در مباحث شناسایی و پرورش 

های ورزشی، آموزش و پرورش همواره از  استعداد

اهمیت باالیی برخوردار بوده است، و اهمیت 

بدنی به های تربیت  وسعت و تعادل بین برنامه

نیاز اساسی برای استعدادیابی  عنوان یک پیش

شود. همواره این بحث مطرح  تأکید فراوان می

است که ساختار و وسعت فرایندهای 

استعدادیابی مرهون نظام آموزش و پرورش 

 آموزان با استعداد است، چرا که با معرفی دانش

های را برای  فرصت دستیابی به انواع موفقیت

سازد)ترابی،  بوطه مهیا میهای مر سازمان

 دانش ها میلیون بودن دارا با (. مدارس4934

 ورزشی استعدادهای از عظیمی منبع آموز،

روند. در کشورهای پیشرفته، ورزش  می بشمار

قهرمانی به ورزش مدارس وابستگی خاصی دارد. 

روش های آموزشی  در واقع با به کارگیری

بیت مناسب، نه تنها کودکان در زمینه ی تر

 کنند، بلکه بدنی همه جانبه رشد می

های استعدادهای ورزشی آنان نیز در زمینه

شود)محمدی،  مختلف به تدریج آشکار می

با استعداد و  (. فرآیند کشف ورزشکاران4983

های ورزشی ملی به ها به سوی تیمهدایت آن

های تمرینی سازمان منظور شرکت در برنامه
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ارات جامعه از تخصصی یکی از انتظ یافته و

ت بدنی وزارت آموزش و پرورش تربی

بدیهی است (. 8: 4983ابراهیم و حالجی،است)

منظور برطرف کردن این ضعف، باید توجه  به

استعدادیابی در وزارت آموزش و  ویژهای به

ها و پرورش صورت گیرد و از طریق تدوین برنامه

اصولی و منطقی بین  راهکارهای مناسب، ارتباط

موزش و پرورش با سازمان تربیت بدنی، وزارت آ

ها  فدراسیون های استعدادیابی و قهرمانی، پایگاه

 وجود آید. های ورزشی به و هیأت

از دیدگاه ذینفعان، حمایت علمی نیز یکی از 

عواملی هست که در سیستم استعدادیابی در 

بدیهی عامل ساختار باید به ان توجه کافی شود. 

وسعة استعدادیابی در منظور ارتقا و ت به است

به مطالعات ورزش قهرمانی کشور باید به 

مطالعات و  ای داشت و توجه ویژه استعدادیابی

های پژوهشی در حوزه استعدادیابی بر  طرح

و در راستای  نمبنای نظام جامع و مدو

ها و نهادهای  نیازسنجی ارگان نظرسنجی و

کاری صورت  مربوط و به دور از هرگونه موازی

محتاج  امری علمی و سیستم استعدادیابیگیرد.

ها  ترین آن درآمدهایی است که یکی از مهم پیش

ایجاد ارتباطی مناسب بین مراکز آموزشی و 

ها و مراکز  طور مشخص دانشگاه به تحقیقاتی و

و  اجرایی، ایجاد بانک اطالعاتی ویژۀ استعدادیابی

نتایج علمی بهتری  تواند میباشد که غیره می

 اشد.داشته ب

-های گروه در بعد فرایند که به مثابه فعالیت

های مشارکت کننده در سیستم استعدادیابی 

ریزی،  ها شامل برنامه اشاره دارد. و این فعالیت

(، 7باشد. با توجه به جدول) اجرا و کنترل می

مربیان، ورزشکاران، کارشناسان و اساتید نیز 

ن همانند، بعد ساختار به ترتیب دارای باالتری

میانگین بودند که برای تفسیر این نتیجه همانند 

بحث در عامل ساختار ارتباط مستقیم مربیان 

ورزشکاران و کارشناسان با سیستم استعدادیابی 

دانست. که در این عامل گویه عدم برنامه ریزی 

 منظم دارای پایین ترین میانگین بود. فرکینز و

 ندبلة که برنام کند یم یانب (7141)4شیلبوری

های  تیمانند غا یاست به سؤاالت یپاسخ تمد

یم جستجوی ما کدامند؟ سرانجام به چه خواه

ما تحقق خواهد  یندۀو چگونه اهداف آ رسید؟

ها نقش  شکست خواهد خورد؟ آن یاو  یافت

در  تمد و بلند یزی راهبردیبرنامه ر

را پل  یا و منطقه یملّ یهای ورزش سازمان

اند که  یدهعق و بر آن د.دانن یبه اهداف م یتموفّق

انداز اهداف،  و چشم مدتبا نداشتن برنامه بلند 

 گونه یچمتوقع ه یدنبا یهای ورزش سازمان

و  یو چه محلّ یچه در سطح ملّ موفّقیتی

ها مانند گم شده ای  ای باشند، چرا که آن منطقه

-. برنامهای در دست ندارند هیچ نقشهستند که ه

ی  رنامه اصلی توسعهریزی و اجرا شامل تدوین ب

های  های علمی و گروه استعداد و بررسی دیدگاه

ریزی  آموزشی و پیاده سازی آن است. برنامه

راهبردی و وجود استراتژی در سیستم 

استعدادیابی موضوعی اجتناب ناپذیر است. 

 یرو یکه امروزه به قهرمان پرور ییکشورها

 یاربه عنوان ابز یورزش یابیاند، از استعداد آورده

کنند، و در کارنامه  یراه استفاده م یندر ا یقو

موفق در ورزش، بحث  یتمام کشورها

خورد  یبه چشم م یبه خوب یورزش یابیاستعداد

نداشتند  یحرف ورزشکه در  ییدر کشورها یحت

 یکه در مسابقات جهان ینیمب یامروزه م

حضور دارند. یتموفق هایبر سکو یورزشکاران

                                                      
1. Ferkins  & Shilbury 
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باشد  یبار اتفاق یک یبرا یدشا یستارگان ورزش

تکرار حضور ورزشکاران موفق در  یاما برا

 یبر معرف یادیز یرکه تاث یالملل ینب یادینم

به نام  یزیربرنامه یدکشورها دارد با

 به صورت منظم داشت. «یورزش یابیاستعداد»

بر  نیباید نظام جامع، راهبردی و مدو

-عمده استعدادیابی در ورزش قهرمانی که بخش

های نظام ورزشی کشور محسوب  از فعالیت ای

 شود، حاکم باشد. بر مبنای برنامة جامع و می

استعدادیابی در ورزش قهرمانی خواهد  راهبردی،

توانست بدون تأثیر پذیرشی از شرایط مدیریتی 

با موفقیت خود را استمرار  توأم حاکم، حرکت

ها و متعاقب آن اهداف  بخشد. زمانی که مأموریت

جامع  صورت های تحقق اهداف به لح و راه

شک یکپارچگی حرکت  تدوین شده باشد، بی

های آن در سیستم و هماهنگی زیر مجموعه

وجودآمده و تغییر  مأموریت و اهداف به راستای

ناگهانی مدیر، همة حرکتها را متوقف نخواهد 

در این زمینه (. 4988مظفری و همکاران، کرد )

 ی تابعه در هرهای ورزش ها و هیأت فدراسیون

های  ریزی رشتة ورزشی خاص الزم است با برنامه

-ها و زمینهمنسجم و هماهنگ و مطالعة جنبه

رشته و در نظر گرفتن نیازها،  های مختلف هر

ها و شرایط مربوط به رشتة ورزشی خود  اولویت

شده به  ای وحساب صورت علمی، پایه به

  های استعدادیابی بپردازند. فعالیت

ر از مباحث مهم در بحث فرایند یکی دیگ

-وجود بازخورد و کنترل برنامه استعدادیابی می

فرایند مسلم است، وجود در بحث آنچه باشد 

بازخوردهای فرایندی طی مراحل مختلف است 

گردد. و ارزشیابی سیستم می که منجر به کنترل

لذا بازبینی و اصالح هر ساله می تواند بر پویایی 

با عنایت به مطالب  بنابراین فرایند کمک نماید.

مند استعدادیابی،  امفوق، بر اساس مدل نظ

طور  های متبوع، به ها و سایر سازمان فدراسیون

فعاالنه در جستجوی قهرمانان مستعد خواهند 

های  بود و این امر از طریق بکارگیری روش

سیستماتیک و با استفاده از اجرای  سازمان یافته

قات کشوری صورت ها و نتایج مساب آزمون

این تالش ها  گیرد. در نتیجه هدف اصلی می

منجر به حداقل  (های نظام مند تدوین مدل)

رساندن میزان از دست دادن مستعدین بالقوه 

های ورزشی  و تضمین نتایج رقابت ورزشی

 (.4934) ساعت چیان و همکاران، خواهد شد

المللی ورزشکاران یا  نتایج به موفقیت بین

ای، جهانی و  رزشی در مسابقات منطقههای و تیم

المپیک پیوند خورده است و برون داد سیستم 

استعدادیابی را نشان خواهد داد. با توجه به 

(، در عامل نتایج کارشناسان، 7جدول)

ورزشکاران و مربیان به ترتیب  باالترین میانگین 

 استعدادیابی فرایند در گذاریرا داشتند. سرمایه

 بین موفقیت نخبه، ورزش توسعه هدف با معموالً

 کشورها ورزش های ساخت زیر تقویت و المللی

 فرایند مدیریت کهبه طوری گیرد، می انجام

 این اروپایی موکد کشورهای اکثر در استعدادیابی

 اهداف و فلسفه طرفی، از. است مطلب

 تنها نه کشورها در و تاریخ طول در استعدادیابی

 الگوهای زمان مسیر در بوده بلکه متفاوت

 تغییرات دستخوش کشور هر در استعدادیابی

 فرهنگی، سیاسی، شرایط بر مبتنی مختلفی

 است)ساعت شده اجتماعی و اقتصادی مذهبی،

 .(4934و همکاران،   چیان

ای یکی از ارکان مهم توسعه  ورزش حرفه

ای در ورزش در کشورهاست. توسعه ورزش حرفه

-در رقابتکسب موفقیت  نهیزم شیهر کشور پ

 یالملل نیموفقیت ب. های جهانی و المپیک است
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-های بین برای ورزشکاران یک کشور در رقابت

 کننده تیالمللی و المپیکی به طور کلی، تقو

-وجهه و اعتبار آن کشور در سطح جهانی می

-موفقیت در بسیاری از رشته یریگ شود. اندازه

های ورزشی مهم به وسیله جایگاه امتیازی در 

شود. هر چند باط با آن رقابت، تعیین میارت

-المپیک مشارکت در آن بازی یها یفلسفه باز

هاست نه برنده شدن و رقابت بین کشورها؛ اما 

المللی المپیک از جدول  به هر حال کمیته بین

دهنده موفقیت المپیکی  ها که نشان مدال

کشورهاست، برای مشخص کردن میزان 

-ش، استفاده میکشورها در ورز یافتگی توسعه

در چند دهه گذشته، رقابت بین کشورها د. کن

المللی شدت  های بین برای بردن مدال در رقابت

باالیی به خود گرفته است. این امر منجر به این 

های ورزشی  ها و سازمان شده است که دولت

از  یتوجه کشورها در سراسر جهان میزان قابل

دهند.  ای اختصاص بودجه خود را به ورزش حرفه

های ورزش  ، سیستمیالملل نیبه منظور موفقیت ب

-متجانس و همگن شده داًیای کشورها شدحرفه

های یکسانی  ها تقریباً از سیستم اند و همه آن

 هایروش کنار در . امروزهکنند پیروی می

 نام کشورهای صاحب از بسیاری که متعددی

 ورزش های عرصه در موفقیت کسب برای ورزش

-جنبه داشتن با استعدادیابی کنند، یم استفاده

سمت  به نوجوانان هدایت برای دیگر مثبت های

 است. حضور همگان قبول مورد قهرمانی ورزش

 المللی بین های صحنه در ای جامعه هر موفق

 و فرهنگی سیاسی، اقتصادی، رشد از نشان

 مهم هایصحنه از یکی. جامعه دارد آن علمی

 مسابقات سطح در یورزش رویدادهای المللی بین

 همه کشورهای امروزه،. المپیک است و جهانی

 برنز و نقره طال، های مدال کسب برای دنیا

 های ریزی برنامه المپیک و جهانی هایرقابت

 استعدادیابی. کنند چشمگیری می زیربنایی

 راهی ورزشی، علوم دانشمندان نظر از ورزشی،

 حضور برای صرفه به مقرون و کوتاه منطقی،

 المللی بین های صحنه در ورزشکاران آمیز موفقیت

 است

(، نتایج دارای باالترین 8با توجه به جدول )

اولویت در سیستم استعدادیابی موجود بودند، 

نتیجه گرایی در ورزش معیاری است که سیستم 

ورزش ایران بر آن تاکید زیادی دارد. بر مبنای 

ین (، تعی4361رویکرد مبتنی بر اهداف )پرایس، 

و شناسایی اهداف و استفاده از آن برای 

های  گیری عملکرد ویژگی مهم سازمان اندازه

ورزشی است که پیشینه تاریخی بیشتر 

دهد که  های ورزشی در ایران نشان می رشته

قضاوت و نگرش مدیران به موفقیت در راستای 

گیری اثربخشی به وسیله کسب مدال و  اندازه

المللی تعیین کننده  های بین موفقیت در رقابت

است. این نوع نگرش در سطح ورزش قهرمانی و 

ای ممکن است مزایایی را در پی داشته  حرفه

 وجود است، مسلم فرایندها این در آنچه .باشد

 است مختلف مراحل طی فرایندی بازخوردهای

 گردد. می سیستم ارزشیابی کنترل و به منجر که
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Abstract 

Objective: The purpose of study was to compare and prioritize the quality 

assessment in factors of sport talent development systems. 

Methodology: Methodology was descriptive done as a field study.  Research 

population included all coaches (17.04%), athletes (58.04%), experts of sports 

federations and commissions (15.43%) and physical education experts (8.47%) 

that 460 individuals finally responded the questionnaire. Research instrument 

was the revised questionnaire of Ulrike Rogers (2010) which measures quality 

of talent identification system and development. Reliability, according to 

Cronbach's alpha, was 0.84. For analysis of data, the descriptive and inferential 

tests were used (mean and standard deviation, Kolmogorov-Smirnov, ANOVA 

and Friedman test).  

Results: Result of ANOVA test showed the significant difference between the 

samples in the structure, process, outcome factors (P<0.05). Also, according to 

Friedman test, result factor had first priority of sport talent development system 

in Iran. 
Conclusion: Overall, we can conclude that assessing talent development as 

basis of professional sports can lead to success of national sports in global and 

international stage. 
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