
 

 

 مدیریت و توسعه ورزشفصلنامه 
 71، پیاپی اول، شماره هشتم سال

 

  

 یاگلخانه پرورینخبه با رویکرد استعدادیابی و ورزش ایران توسعه یهاچالش

 2* ، سعید تابش1رسول نظری
 47/40/7931: پذیرش تاریخ                    71/41/7931: دریافت تاریخ          

 چکیده

ی نخبه پرور و یابیاستعداد یگلخانه ا توسعه ورزش ایران با رویکرد حاضر چالش العههدف از مط :هدف

 بود. 

روش تحقیق از نوع آمیخته و در واقع ترکیبی از روش کیفی و کمی است. در مرحله : شناسیروش

ل ساختار یافته، چالشها شناسایی شد. جامعه آماری در مرحله کیفی شامکیفی از طریق مصاحبه نیمه 

از نوع تحقیق کمی  کارشناسان برجسته مقوله استعدادیابی و نخبه پروری ورزش بودند. بخشنفر از  04

است. با توجه به اینکه تعداد جامعه آماری مشخص نبود، سقف نمونه آماری شامل  تحلیلی -توصیفی

ر پژوهش شامل نفر از کارشناسان و مربیان ورزشی به صورت تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزا 901

چالشتوسعه ورزش ایران با رویکرد استعدادیابی و نخبه پروری  پرسشنامه شش بخشی آسیب شناسی

روایی صوری و محتوایی پرسشنامه به تایید ده نفر از اساتید برآمده از تحلیل بخش کیفی بود. گلخانه ای

ها داده(. α=13/4محاسبه شد )مدیریت ورزشی رسید. پایایی ابزار پژوهش نیز از طریق آلفای کرونباخ 

 تجزیه و تحلیل شد. SPSS 22در دو بخش توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزار 

نتایج نشان داد که مهمترین چالشهای نظام مدل گلخانه ای استعدادیابی و نخبه پروری ورزش  :هایافته

ساختار و اهداف به ترتیب اولویت قرار  ایران شامل: ارتباطات، رهبری، پاداش، مکانیزمهای کمک کننده،

و کمترین میانگین مربوط به بعد  14/4میانگین مربوط به بعد ارتباطات با میانگین ترین بیشگرفتند. 

  بود. 00/9اهداف با میانگین 

به طور کلی می توان اذعان نمود مدل گلخانه ای ماهیت و واقعیت ورزش کشور را نشان  :گیرینتیجه

با سرمایه گذاری بر روی افراد محدود، عملکرد ورزش کشور دچار حالت نوسانی و سینوسی  نمی دهد و

 قرار می گردد.

 .پرورینخبه ،ای، استعدادیابی، مدل گلخانههاچالشتوسعه،  های کلیدی:واژه
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  مقدمه
گیری مطلوب و در دستیابی به موفقیت و بهره

ی مادی و هاگیری از هدر رفتن سرمایهپیش

ی زندگی هانوی و انسانی در تمام زاویهمع

موضوع استعدادیابی با اهداف: کشف و پرورش 

نخبگان از روزگاران گذشته تا کنون، یکی از 

روی های پیشاصول مهم و راز و رمزهای تمدن

 (.047سجادی و همکاران، )بشری بوده است 

شناسایی استعدادهای درخشان از طریق ورزش، 

 وکار بزرگ استک کسبوپرورش یهنر، آموزش

ها در حال تالش برای عرصهۀ محققان در همکه 

 هانیبرای شناسایی بهتر راهکیکردن پیدا

شناخت  (.0474، 7ملک و همکاران) هستند

ها و شیوه ارزیابی و شناسایی همه جانبه، قابلیت

ی مختلف تاثیرگذار هامیزان و نقش بخش تعیین

ی هاارت، هدایت صحیح  مهگوییپیش در هدف

 فاای استعدادیابی ورزشی، نقش مهمی در فرآیند

 یبرا یابیبرنامه استعدادچرا که  ،کندمی

در  تیورزشکاران بااستعداد و موفق ییشناسا

 نای. عالوه برشودیاستفاده م یسطح جهان

 دیابزار مف کی تواندیدر ورزش م یابیاستعداد

جامعه و  کیدر  یمشارکت ورزش شیافزا یبرا

ورزش، استعدادها و  نیمطلوب ب ارتباط کیهارائ

 یارحرفهیسطح غ نیو همچن یشخص حاتیترج

استعدادیابی  (.0470، 0)فابر و همکارانباشد

ورزشی، از نظر دانشمندان علوم ورزشی، راهی 

منطقی، کوتاه و مقرون به صرفه برای حضور 

المللی ی بینهاصحنه در آمیز ورزشکارانموفقیت

نیازمند شناسایی و انتخاب افراد  ندفرآین ایاست.

که شرایط الزم جسمانی،  با استعدادی است

مهارتی و رفتاری برای موفقیت در ورزش خاص 

                                                  
1. Malec& et.al 

2. Faber & et.al 

ورزشکاران نخبه  را داشته باشند. تا آنجایی که به

شود، کار و زمان مربی باید برای می مربوط

قوه لهای باکسانی صرف شود که دارای توانایی

ن صورت، استعداد، زمان و انرژی یاباشند. در غیر

ن است که ای ا بهترین شکل آنیهمربی تلف شد

پرورش خواهد یافت )وزین و ورزشکار متوسطی 

جاد تعامل و ای ن ارتباطای در (.0477همکاران، 

یی از جمله هاو سازمان هاهمسوسازی نهاد

ن ایآموزش و پرورش که نقش حیاتی در

سزایی هجه اهمیت بکنند از درفا میایموضوع

ن که آموزش و ایبرخوردار است. همچنین در

پرورش در سند تحول بنیادین چه تاکیدی 

جاد ای نسبت به امر تربیت بدنی و ورزش و

بسترهایی مناسب در استعدادیابی دارد باید تأمل 

ماموریت  (.0443مظفری و همکاران، ) کرد

 اصلی مدیریت استعداد منابع انسانی در اصل با

به کارگیری افرادی که به نحوی بیشترین 

پتانسیل را دارند و پرورش افرادی که باالترین 

 میزان توسعه را در زمینه ورزش یا هنر دارند

نکه ای(، ضمن0471، 9)آدامسن و همکاران است

در ورزش به معنی  پرورینخبه استعدادیابی و

ی بالقوه هاکشف و به فعالیت رساندن توانایی

در مسیر  هاآن صوص فرد و هدایتورزشی مخ

 پرورینخبه. استعدادیابی و است صحیح آن

افراد مستعد که  یسبب گسترش بستر و دامنه

های مهارت یهفرصت الزم را جهت توسع

شود. مهمترین فعالیت مربیان ورزشی دارند، می

 و مشاوران تشخیص استعدادها، تعیین میزان

در ی فردی هاو شناسایی تفاوت هاآن

 ن رو به نظرای استعدادهای مختلف است. از

رسد مربیان باید قبل از آموزش از میزان می

                                                  
3. Adamsen 
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استعدادهای افراد اطالع داشته باشند، تا با 

را به  هاآن ی مختلفهاعمل آوردن آزمونهب

 هاآن یی هدایت کنند که درصد موفقیتهارشته

ن عمل تخصصی از به هدر رفتن ای بیشتر است.

ی هایروی انسانی، امکانات و صرف هزینهوقت، ن

)خدایاری و غیرضروری جلوگیری خواهد کرد

 (.0470همکاران، 

تعریف شده  یافراد با استعداد به عنوان اشخاص

که دستیابی به نتایج باالتر از متوسط 

یی مانند علم، هاو فعالیت مختلف هایدرحوزه

 در دوران معاصر. را دارند هارهبری، هنر و ورزش

 ایاستعدادهای درخشان پایهبتوان اذعان نمود، 

یا سطح باالیی از عملکرد برای توسعه استعداد و 

به  (.0474)ملک و همکاران، هستنددر ورزش 

استعدادیابی  فرآیندرسد کانون اصلی می نظر

افته در تعامل یهورزشی در اکثر کشورهای توسع

ی ورزشی به عنوان مراکز هامدارس و باشگاه

ی شناسایی کودکان و نوجوانان مستعد، اصل

پس از  آموزاندانش ن مراکزایگیرد. درمی شکل

ی بدنی و فیزیولوژیکی و انجام معاینات هاتست

به سطوح بعدی یعنی مراکزی که بتوانند به 

صورت پیشرفته در رشته مورد نظر کار کنند 

 (.0471، 7ابند )دوستر و همکارانیهرا

رسد مدیریت کشف می ن رو به نظرایاز

در مدارس باید  آموزاندانش استعدادهای ورزشی

از طریق تحقیق و بررسی توسط مربیان و 

شناسایی استعداد،  ن امر انجام شود.ایکارشناسان

دهند، چرا موزش، حفظ و بهبود را مدنظر قرار آ

که در پی آن برای هماهنگی و دستیابی به 

ش و محیط، محل آموز ینتیجه باید مسئله

 یاجزای مختلفی را که از ملزومات هر هسته

                                                  
1. Dooster& et al. 

)ویالدت و  آموزشی است را مورد توجه قرار داد

 (.0477، 0همکاران

با  رسد استعدادیابی در ورزش کشورمی به نظر

 ایتولید گلخانه فرآیندتنگناهایی همچون 

ورزشکار، نگاه مدیران و مسئوالن ورزش به 

جه است مدارس به عنوان سنگ بنای ورزش موا

توان می ن روای(. از0471)حسینی و همکاران، 

روشی است که  ایاذعان نمود روش گلخانه

ورزشکاران را از کودکی تحت تعلیمات و 

دهند تا عناوین می تمرینات ورزشی قرار

ن امر در کشورهای ایقهرمانی را کسب کنند.

پیشرفته به جای الگوهای مکانیکی و 

در  د ارگانیکی ورزشسازی، تالش بر رشقهرمان

جاد این الگو برایسطح جامعه دارند. اصول

 فرآیندهای مناسب ورزشی در دو زیرساخت

افزاری استوار است، اری و سختافزنرم

ت جاد فضاهای زیاد ورزشی جمعیایکه باطوریبه

و شوند می انبوهی وارد چرخه ورزش قهرمانی

ن ایوجود متخصصان ورزشی تکمیل کننده 

 امروزه مسئله استعدادیابی. شودمی ندفرآی

ی هااز مهمترین دغدغه هاورزشی و پرورش نخبه

ن جامعه ورزشی است که نقش مسئوالن و مدیرا

موثر است. در  آن، در به نتیجه رسیدن

ی صورت گرفته، اذعان شده است که هاپژوهش

ها و توسعه  استعدادیابی در باشگاه فرآینددر 

رف برطبه  ایت توجه ویژهبایسمی هافدراسیون

د ی اقتصادی و تجهیزات و کمبوهاچالشنمودن 

)منکسری امکانات داشت (.0471، و همکاران    

رسد نداشتن امکانات سخت افزاری و می به نظر

فقدان برنامه استراتژیک و روشن  نرم افزاری،

ها،گیریها و جهتنبودن سیاست

                                                  
2. Veladet& et al. 
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ع مالی نبود نظارت و ارزیابی، وابستگی به مناب

گذاری بخش خصوصی، عدم دولت و عدم سرمایه

مطلوبیت ساختار و تشکیالت فعلی ورزش، 

 پرورینخبه و نامطلوب بودن نظام استعدادیابی

 استعداد یابی و فرآیندبه عنوان موانع 

میلیستد و ) شناسایی شده است پرورینخبه

 (.0479، 7همکاران

محل و زمان استعدادیابی  هابیشتر پژوهش

رزشی را از مدارس و سنین پایین و ابتدایی را و

زمان برای شناسایی افراد نخبه  ترینمناسب

ترین دانسته و ارتباط با آموزش و پرورش را مهم

جهت رسیدن به موفقیت  ارگان در همکاری

 (0،0474)کوبیوس و همکاران اندمعرفی کرده

در ایران نظام استعدادیابی مدونی وجود ندارد و 

مسئول این مقوله مهم در ورزش نیز نهاد و 

 و مشخص نیست و تنها معیار استعدادیابی

 یهانتایج مسابقات و جشنواره پرورینخبه

هم به دلیل کمبود تعداد ورزشی است که آن

ها و نبودن در سطح آموزشگاه ژهیومسابقات به

معیارهای مناسب برای انتخاب افراد مستعد، 

 تر استرنگمفرآیند استعدادیابی بسیار ک

 (.0479)احسانی و همکاران، 

 یهایزیرتاکنون در بخش ورزش قهرمانی برنامه

نشده و شناسایی و الزم برای استعدادیابی انجام

گزینش استعدادهای ورزشی عمدتاً نادیده 

طور سنتی و با اتکا به شده است و یا بهگرفته

تجارب و نظر شخصی مربیان و معلمان 

ها و بعضی زش مدارس و باشگاهو ور یبدنتیترب

مند انجام والدین کودکان و نوجوانان عالقه

ران ای . هر چند در(0474)کجباف نژاد،  شودیم

افته به یهنیز مانند برخی از کشورهای توسع

                                                  
1. .Milisted 

2. Kubilus 

 فرآینددر  ایلحاظ ورزشی از سیستم گلخانه

استفاده شده است  پرورینخبه یابی واستعداد

و  هانمود، در دههبایست اذعان می منتهی

سنوات گذشته شاهد توسعه پایداری در مقوله 

ن ایازم.ایورزش بخصوص در حوزه قهرمانی نبوده

ران در عرصه جهانی ای های ورزشیموفقیترو 

توان از آن به عنوان ریشه در روشی دارد که می

به  ران نیزای یاد کرد.ورزش ایگلخانه شبه روش

را اداره شده و تک گو نتیجه ایشیوه گلخانه

نقاط  رسرپوش ب، های جهانی و المپیکمدال

گذاشته است و  در انتخاب ورزشکارانضعف 

گاهی آنقدر رشد غیر متوازن داشته و توقع مردم 

ها را از چشم مدیران را باال برده که واقعیت

)جوادی  ا ناخواسته پنهان کرده استی هخواست

 (.0474پور ، 

ه نتیجه گرفتن کار بسیار داشتن ساختار به همرا

سختی است و همین موضوع باعث شده 

روی ورزشکاران  ایبه صورت گلخانه هافدراسیون

 د، اما زمانی کهشاخص خود تمرکز وهزینه کنن

از فدراسیون به  ن روشای ه شدتصمیم گرفت

تا توسعه ورزش شکل نهادی  شودباشگاه منتقل 

ت که ن واقعیت محرز شده اسای.به خود بگیرد

نکه ایهستند، ضمنفاقد چنین ظرفیتی  هاباشگاه

 ،هادر مدارس و دانشگاهشاید بتوان اذعان نمود 

 امر نای برای ایاز پیش طراحی شدهریزی برنامه

مانند یک  صورت نگرفته است و فدراسیون خود

را  افرادبا استعدادترین ند و کندانشگاه عمل می

ی آموزش آنان به بهترین استادان را براو انتخاب 

  تا در عرصه ندگیرخدمت می

به دست را هایی های جهانی موفقیترقابت

ها حاصل تالشی ن موفقیتای . غافل از آنکهندآور

محیط مصنوعی شکل گرفته و است که در یک 

ای دیگر است. وضعیت به گونه واقعیتدر 
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ای شاید روش گلخانه شودرو باید تاکید نایاز

تواند به ن روش نمیای ه باشد، اماثمری هم داشت

قی در زیرساخت منجر شده و توسعه تحول عمی

با  به ارمغان آورد. ورزش ایران پایداری را برای

توجه به سرعت رشد ورزش در کشورهای 

ران ای برد که توان پیصاحب نام و پیشرفته، می

فاصله  پرورینخبه در زمینه استعدادیابی و

ن ای افته داشته وی هسعزیادی با کشورهای تو

ک عزم و اراده جدی در تمام سطوح یهمسئله ب

مدیریتی از مدیریت کالن گرفته تا مدیریت 

سطوح پایین در جهت شناسایی عواملی که مانع 

جاد یک سیستم کارآمد برای افزایش سرعت ایدر

در سطح  پرورینخبه پیشرفت استعدادیابی و

 ایمدل گلخانهدر شود، نیاز دارد. میزمانی سا

ورزش کشور با وجود  پرورینخبه استعدادیابی و

ی متعدد، پیشرفت هاصرف هزینه و نشست

شود. از آنجایی که گیری دیده نمیچشم

استعدادیابی و پرورش نخبگان ورزشی و گرایش 

نده یآ تواندمی خاصی فرد به سمت رشته ورزشی

و مسیر زندگی فرد را تا حدود زیادی تعیین 

در نتیجه از اهمیت زیادی برخوردار است. کند،

انتخاب روشی که بهترین و کارآمدترین نتیجه را 

داشته باشد، حائز اهمیت است. همانطور  در پی

ن امر بر پایه مدل ای رانایکه اشاره گردید در

با انتخاب افراد صاحب نظر و  است. ایگلخانه

کردن  این امر در مرحلهایکارشناسان

ورزشی به طوری که  پرورینخبه ی واستعدادیاب

 هر مرحله را متخصصان آن بخش آزمون کنند،

ن امر را به طور کامالٌ تخصصی پیش ای توانمی

 در امر استعدادیابی ایبرد. با انتخاب مدل گلخانه

ورزشی، شاید فرصت برابری برای  پرورینخبه

ظهور و بروز استعدادهای بالقوه به همه 

 دردلیل اینکه د و همچنین مستعدان داده نشو

سیاری از ورزشکاران به صورت ن مدل بای

بل بحث است. بسیاری از افراد مقطعی هستند قا

رغم داشتن توانایی و استعداد در رشته علی

ربال نشدن ورزشی خاص، به دلیل شناسایی و غ

توانند مسیر پیشرفت و از بین سایر افراد نمی

ی اهترقی را طی کنند. بهترین روش

 استعدادیابی و به مرحله اجرا گذاشتن آن

هموار کرد.  هاآن ن مسیر را برایای توانمی

ی که هاچالشن تحقیق با هدف شناسایی ایدر

ن مقوله وجود دارد و با ای در بخش سازمانی

و راه کارهایی که از متخصصان انجام مصاحبه 

توان در شناسایی و حفظ می شودمی آوریجمع

و کارا بودن در ادامه مسیر ورزشی به  ورزشکاران

و  هانتایجی دست یافت. نقشی که فدراسیون

ورزش  پرورینخبه در استعداد یابی و هاباشگاه

توان بسیار پررنگ باشد تا جایی می دنکشور دار

توان چنین بیان کرد که استعدادیابی می که

نکردن یک فرد بهتر از استعدادیابی غلط و سوق 

ه مسیری است که ممکن است در آن ب دادن فرد

هم از لحاظ جسمی و هم از لحاظ روحی دچار 

ران مشغول شدن ایآسیب شود. تا آنجایی که در

در یک رشته ورزشی خاص بیشتر بر پایه 

و عالیق استوار است و به محبوبیت آن  هاسنت

 ورزش، فشار والدین، تخصص مربیان صورت

ر ، لذا سوال اصلی پژوهش حاضگیردمی

دادیابی و ی استعهامکانیزم شناسیآسیب

 .است ورزش ایران پرورینخبه

 

 شناسی پژوهشروش

تحقیق حاضر به لحاظ هدف از نوع تحقیقات 

کاربردی است، از نظر ماهیت از انواع تحقیقات 

 تحلیلی است. -توصیفی



 81 یاپیپ ،8 ماره، ش8931 بهارورزش،  ۀو توسع تیریفصلنامه مد                               ...             ایران ورزش توسعه هایچالش     6  

ن رو روش تحقیق از نوع آمیخته و در واقع ایاز

ت. در مرحله ترکیبی از روش کیفی و کمی اس

ساختاریافته، کیفی از طریق مصاحبه نیمه

. جامعه آماری تمامی افراد شناسایی شد هاچالش

پروری ورزش نخبه یابی واستعداد فرآیند آگاه در

بودند. نمونه آماری در مرحله کیفی شامل  ایران

مدیران، مربیان و اساتید دانشگاهی که نفر از  04

ورزش بودند،  روریپنخبه در امر استعدادیابی و

برفی در بخش کیفی به صورت گلولهگیری نمونه

ی شناسایی شده در مرحله هامقولهانجام شد.

کیفی از طریق مصاحبه نیمه ساختار یافته 

؛ که از سه عنصر پیچیدگی، ساختارشامل: 

؛ هدفرسمیت و تمرکز تشکیل شده است. 

شامل: کار مشخص و قابل اندازه گیری مورد 

ر یک محدوده زمانی و با یک هزینه انتظار، د

؛ انتقال اطالعات، مفاهیم رتباطاتمعین است. ا

و معانی، بین مدیران، سرپرستان و سایر 

کارکنان، شامل وقایع، نظرات، احساسات و 

و به  ایعواطف به شکل کتبی، شفاهی و اشاره

؛ از پاداشا بی واسطه است. یه صورت با واسط

نگهداری کارکنان ی موثر در حفظ و هامولفه

است و در تحقیق اهداف سازمانی از طریق 

جاد انگیزش و تعهد در ایارضای نیازهای افراد و

نفوذ در  فرآیند؛ رهبری. کندمی آنان کمک

ی فرد یا گروه، به منظور کوشش برای هافعالیت

ک هدف در موقعیتی مشخص است. یهرسیدن ب

؛ شامل مجموع ی کمک کنندههامکانیزم

ریزی و رنامهی بهاو تالش هادهای،هاوژیتکنول

کنترلی سازمان مفید که برای یکپارچه ساختن، 

رشد و بهبودی سازمان انجام بهتر امور، به 

منظور انتخاب بهینه جهت رسیدن به هدفی 

از نوع تحقیق  ،کمی در بخش مشترک است.

-ن بخش به رتبهایاست. در تحلیلی -توصیفی

شده، پرداخته شد.  ی شناساییهاچالشبندی 

نفر از  901نمونه آماری در بخش کمی شامل 

کارشناسان ورزشی که به نوعی در مقوله ورزش 

قهرمانی مشغول فعالیت بودند، شامل مدیران 

های ورزشی، مربیان برجسته که در هیات

 فرآیندی سنی مختلف که به نوعی در هارده

ورزش کشور  پرورینخبه استعداد یابی و

 ایار هستند، به صورت تصادفی طبقهگذتاثیر

ن مرحله شامل ای انتخاب شدند. ابزار تحقیق در

ن ایپرسشنامه طراحی شده از بخش کیفی بود.

سواالت در شش بخش اهداف، ساختار، رهبری، 

کننده ی کمکهاارتباطات، پاداش و مکانیزم

روایی صوری و محتوایی بندی شد. طبقه

از اساتید مدیریت پرسشنامه به تایید ده نفر 

ورزشی رسید. پایایی ابزار پژوهش نیز با استفاده 

آمار (. α=13/4از آلفای کرونباخ محاسبه شد )

توصیفی میانگین، حداقل، حداکثر، فراوانی، 

درصد و انحراف استاندارد برای توصیف متغیرها 

در جامعه تحقیق استفاده شده است. در سطح 

 ایدل گلخانهی مهاچالشآمار استنباطی برای 

استعدادیابی که در مرحله کیفی شناسایی شده 

بود، تکنیک آماری فریدمن استفاده شده 

ی هادر بخش کیفی بر اساس قضاوتاست.

 ترینشهودی مبنی بر تفکر استراتژیک، اصلی

های مسائل استعدادیابی شناسایی و استراتژی

اقدامات  ترینترین و منسجمکالن ارائه و مهم

متناسب  پرورینخبه استعدادیابی و یندفرآبرای 

ای ی شناسایی شده مدل گلخانههاچالشبا 

در دو بخش ها داده ارائه گردید. ورزش ایران

توصیفی و استنباطی و با استفاده از نرم افزار 

SPSS 22  .تجزیه و تحلیل شد 
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 ی پژوهشهایافته

دست آمده از آمار توصیفی بخش هطبق نتایج ب

درصد نمونه آماری سطح  44کمی حدود 

درصد  14کارشناسی،  هاآن تحصیالت

درصد مدرک دکتری  74کارشناسی ارشد و 

درصد نمونه آماری  14نکه ایداشتند، ضمن

درصد مابقی را زنان تشکیل دادند.  94مردان و 

ابتدا برای نرمال بودن توزیع در آمار استنباطی: 

 نمونه از آزمون کلموگروف اسمیرنوف استفاده

آمده  دستبه بر اساس نتایج(.P≤44/4)شد

نمونه آماری تحقیق از توزیع نرمال تبعیت و 

ز تجانس واریانس برخوردار متغیرهای تحقیق ا

ی شهودی مبنی بر هابر اساس قضاوتبودند. 

مسائل استعدادیابی  ترینتفکر استراتژیک، اصلی

ترین و شناسایی و استراتژیهای کالن ارائه و مهم

 استعدادیابی و فرآینداقدامات برای  رینتمنسجم

ی شناسایی شده هاچالشمتناسب با  پرورینخبه

ن ایشناسایی شد. در ای ورزش ایرانمدل گلخانه

شده که در شش مولفه شناسایی 11قسمت 

بخش اهداف، ساختار، رهبری، ارتباط، پاداش و 

کننده ارائه گردید و بر اساس ی کمکهامکانیزم

همان طور که  ن رتبه بندی شدند.آزمون فریدم

شود، با توجه به ( مشاهده می7در جدول )

های درونی بخش اهداف، ای مؤلفهمیانگین رتبه

ها به صورت انجام استعدادیابی فدراسیون

، و همخوانی 10/1ای مقطعی با میانگین رتبه

اهداف با شرایط سخت افزاری فدراسیون در 

ای میانگین رتبهزمینه استعدادیابی ورزشی با 

ای ، بیشترین و کمترین میانگین رتبه44/0

های هایی درونی در بخش اهداف چالشمؤلفه

 ای استعدادیابی را داشتند.گلخانه

 

 

 

 

 پرورینخبه ی استعدادیابی وهاچالشبندی بخش اهداف در اولویت. 1جدول 

 رتبه میانگین  ی درونی بخش اهدافهامؤلفه

 7 10/1 ایبی به صورت مقطعی و به شکل گلخانهانجام استعدادیا

 0 07/4 ی ورزشی در امر استعدادیابیهامشخص و روشن نبودن اهداف درفدراسیون

 9 74/4 ی جهت شناسایی ورزشکاران مستعدهانبود برنامه

 1 14/1 ی آموزشی و ترویج ورزش هااجرای ضعیف صحیح برنامه

 4 40/1 ی ورزشیهااستعدادیابی در فدراسیونکمبود برنامه ریزی مدون در زمینه 

 1 17/9 برنامه ریزی ضعیف استعدادیابی ورزشی کشور بر اساس دانش و تخصص افراد

 1 31/0 سیستماتیک از زمان شناسایی افراد مستعد تا کسب عناوین ورزشی فرآیندکمبود 

 0 44/0 یابی ورزشیهمخوانی اهداف با امکانات سخت افزاری فدراسیون در زمینه استعداد
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 پرورینخبه ی استعدادیابی وهاچالشبندی بخش ساختار در اولویت. 2 جدول

 رتبه میانگین  ی درونی بخش ساختارهامؤلفه

 7 00/1 وابستگی به دولت با هدف کسب مدال در بازه زمانی کوتاه

 0 33/1 تسهیل در پیشرفت افراد با تقسیم کار

 9 43/4 ش بر اساس تجربهاستعدادیابی ورز

 1 04/9 نده و شناسایی افراد مستعدایبه ایتوجه ویژه

 4 13/9 به استعدادیابی هاتوجه کافی فدراسیون

 1 40/9 هااستعدادیابی ورزش بر اساس استاندارد

 1 41/9 استعدادیابی ورزش بر اساس تخصص

 0 04/0 ی نوین پرورش استعدادهاآشنایی با روش

( وابستگی به دولت 0ی جدول )هااس یافتهاسبر 

ی هاو آشنایی با روش 00/1ای با میانگین رتبه

 04/0ای نوین پرورش استعداد با میانگین رتبه

های کمترین میانگین مؤلفهبیشترین و 

 ی استعدادیابی را داشتند.هاچالش

 وریپرنخبه ی استعدادیابی وهاچالشبندی بخش رهبری در اولویت. 3جدول 

 رتبه میانگین رتبه ی درونی بخش رهبریهامؤلفه

 7 11/1 وابستگی و تحت تاثیر سیستم دولتی

 0 40/1 همکاری بخش خصوصی

 9 41/1 تغییرات مکرر در مدیریت

 1 10/9 فعالیت بر حسب سلیقه

 4 49/0 روابط غیررسمی با زیردستان

 1 94/7 نظارت قوی و مستمر در زمینه استعدادیابی

های بخش رهبری، با ( مؤلفه9نتایج جدول )

و نظارت قوی و مستمر با  11/1میانگین 

هایی ، بیشترین و کمترین مؤلفه94/7میانگین 

 ایی گلخانههاچالشدر بخش رهبری 

 داشتند. استعدادیابی را

 

 پرورینخبه ی استعدادیابی وهاچالشبندی بخش ارتباطات در اولویت. 4جدول 

 رتبه میانگین  درونی بخش ارتباطاتی هامؤلفه

 7 13/1 (ی دیگر از جمله آموزش و پرورش) فرا سازمانیهاارتباط با ارگان

 0 00/4 تاثیر مربیان در مسائل فنی و مدیران در نقش حمایتی ورزشکاران مستعد) برون سازمانی(

 9 90/4 ورزشکاران بااستعداد) فردی( ایانتخاب سلیقه

 1 00/4 و بی تجربه) بین فردی( اییرحرفهانتصاب افراد غ

 4 07/4 بهبود شرایط ورزشکاران نخبه) درون سازمانی(

 1 70/4 آگاهی مدیران و مربیان از شرایط و وضعیت ورزشکاران مستعد) برون سازمانی(

 1 41/4 تاثیر در دستیابی به اهداف) بین فردی (

 0 94/9 (ی مختلف ورزش) بین فردیهاتضادی بین بخش

 3 91/0 بین ورزشکاران نخبه و مربیان) درون سازمانی( ایارتباط مثبت و سازنده 
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ن ای ( حاکی از1آمده جدول ) دستبه یهامقوله

ای است که، به طور کلی با توجه به میانگین رتبه

های درونی بخش ارتباطات، ارتباط با مؤلفه

از جمله آموزش و ی دیگر هاارگان

و  13/1ای با میانگین رتبه (سازمانیپرورش)فرا

ین ورزشکاران نخبه و ب ایارتباط مثبت و سازنده

 91/0ای سازمانی( با میانگین رتبهمربیان)درون

های بخش بیشترین و کمترین میانگین مؤلفه

استعدادیابی را  ایی گلخانههاچالشارتباطات 

 تشکیل دادند.

 

 پرورینخبه ی استعدادیابی وهاچالشبندی بخش پاداش در اولویت. 5 جدول

 رتبه میانگین  ی درونی بخش پاداشهامؤلفه

 7 11/4 ی بیرونی مثل پاداشهای مالی های درونی مثل احساس برتری و انگیزههاانگیزه

 0 14/4 است. هاآن مهمترین پاداش به ورزشکاران مستعد، حل مشکالت مالی

 9 34/1 تبط با اهداف در ورزشکاران مستعدیی مرهاو انگیزه هاشناسایی مالک

 1 43/1 بروز انگیزه در ورزشکاران مستعد با ارتقا سطح علمی مربیان

 4 40/9 هاامکان رشد و ترقی ورزشکاران بااستعداد در فدراسیون

 1 77/0 توجه مدیران به نیازها و امور ورزشکاران و نخبگان ورزشی

 1 03/7 جاد انگیزه ورزشکاران مستعدایی ورزشی درهاشرایط مساعد پاداشهای فدراسیون

بخش در دهد، می ( نشان4ی جدول )هایافته

ی درونی مثل احساس برتری ، هاپاداش، انگیزه

و شرایط مساعد  11/4ای با میانگین رتبه

جاد انگیزه ایی ورزشی درهاهای فدراسیونپاداش

ای ورزشکاران مستعد با میانگین رتبه

یشترین و کمترین میانگین بخش پاداش ب03/7

 داشتند. استعدادیابی را ایی گلخانههاچالش

 

 پرورینخبه ی استعدادیابی وهاچالشی کمک کننده در هابندی بخش مکانیزماولویت. 6جدول 

 رتبه میانگین  ی کمک کنندههای درونی بخش مکانیزمهامؤلفه

 7 71/4 کمک به استعدادیابی ورزشیتعامل آموزش و پرورش و وزارت ورزش، در 

 0 01/1 جهت شناسایی و پرورش ورزشکاران م هاآموزش معلمان ورزش از سوی فدراسیون

 9 13/1 ورود بخش خصوصی در حیطه استعدادیابی ورزش و کشف افراد مستعد

 1 14/0 ی کاربردی جهت ارتقا سطح کیفیت ورزش کشورهاتالش و برنامه ریزی

 4 39/7 ی علمی شناخته شده در سطح جهانهای اصولی و منطقی، بر اساس سیستمهااز راهدنباله روی 

 1 03/7 خالقیت و نوآوری الزم در شناسایی استعدادهای ورزشی

(، به طور کلی 1بر اساس دستاوردهای جدول )

های درونی ای مؤلفهبا توجه به میانگین رتبه

موزش و ی کمک کننده، تعامل آهابخش مکانیزم

بهترین کمک به پرورش و وزارت ورزش، 

و  71/4ای ، با میانگین رتبهاستعدادیابی ورزشی

خالقیت و نوآوری الزم در شناسایی استعدادهای 

، بیشترین و 03/7ای ورزشی با میانگین رتبه

هایی درونی در مؤلفه ایکمترین میانگین رتبه

ی هاچالشی کمک کننده هابخش مکانیزم

استعدادیابی را به خود اختصاص  یاگلخانه

های درونی محورهای بندی مولفهدادند. اولویت

ن ایی شناسایی شده درهاچالشتحقیق در ابعاد 

ی هابخش با استفاده از آزمون فریدمن، مولفه

بندی مربوط به هر یک از محورهای، اولویت

 شدند.
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 پرورینخبه ی استعدادیابی وهاچالشمیانگین و انحراف معیار امتیازات ابعاد . 7جدول 

ی کمک هامکانیزم

 کننده
 ابعاد اهداف ساختار رهبری ارتباطات پاداش

 

 

 کل میانگین 00/9 01/9 91/4 14/4 01/1 66/4

 جامعه
 انحراف معیار 40/4 01/4 00/4 10/4 14/4 44/6

 

ترین شود، بیش( مشاهده می1نتایج جدول )

 ایدل گلخانهی مهاچالشمیانگین امتیازات 

از دیدگاه  پروری ورزش ایراننخبه استعدادیابی و

کل جامعه مورد بررسی، مربوط به بعد ارتباطات 

و کمترین میانگین مربوط به  14/4با میانگین 

 بود. 00/9بعد اهداف با میانگین 

 

 گیریبحث و نتیجه
های تحقیق نشان داد که مهمترین یافته

 استعداد بیابی و یای نظام مدل گلخانههاچالش

شامل: ارتباطات،  پروری ورزش ایراننخبه

کننده، های کمکرهبری، پاداش، مکانیزم

ساختار و اهداف به ترتیب اولویت قرار گرفتند. 

میانگین مربوط به بعد ارتباطات با ترین بیش

و کمترین میانگین مربوط به بعد  14/4میانگین 

های فهمؤل مهمترینبود.  00/9اهداف با میانگین 

درونی بخش اهداف، انجام استعدادیابی 

به صورت مقطعی و به شکل  هافدراسیون

و  ایاست که با بیشترین میانگین رتبه ایگلخانه

نی اهداف با امکانات و شرایط همخوا

افزاری فدراسیون در زمینه استعدادیابی سخت

دلیل ضعف  ایورزشی با کمترین میانگین رتبه

ن روش در بخش اهداف ای را نسبت به

 پرورینخبه استعدادیابی وای ی گلخانههاچالش

استعدادیابی که  ایگلخانه فرآیندداشتند. انجام 

تصادفی برای  فرآیندشود، یک می ران انجامای در

تواند و نمیران است ای ی ورزشیهاستاره

برای حضور مستمر و دائمی  ایپشتوانه

ن رو ایباشد، ازورزشکاران در میادین ورزشی 

با الگوهای توسعه  ورزش ایران مدل حال حاضر

افته یهپایدار در مقوله ورزش در کشورهای توسع

 ایگلخانه فرآیندفراموش نشود  منافات دارد.

روشی  افتهیهاستعدادیابی در کشورهای توسع

است که ورزشکاران را از کودکی تحت تعلیمات 

عناوین دهند تا می و تمرینات ورزشی قرار

های مادی قهرمانی را کسب کنند و تمام حمایت

پذیرد. باید می ن ورزشکاران صورتایو معنوی از

توانند ها میاذعان نمود بسترهای الزم در باشگاه

گان ا برای استعدادیابی و پرورش نخبشرایط ر

ورزشی از سن کودکی فراهم کنند تا ورزش 

مان ی قهرهاکشور از تمرکز بر روی تک ستاره

 یهان تحقیق با یافتهای خارج شود. نتایج

( که عنوان نمودند 0471حسینی و همکاران )

استعدادیابی در ورزش کشور با تنگناهایی 

ورزشکار، نگاه  ایتولید گلخانه فرآیندهمچون 

مدیران و مسئوالن ورزش به مدارس به عنوان 

. است همسو سنگ بنای ورزش مواجه است،

( بیان 0474همکاران ) همچنین کوبیلیوس و

جاد چارچوب خاص آموزشی از دوران ایکردند که

و استعدادها را از  هاتواند تواناییمی کودکی

ی جدید سوق هادیدگاه سنتی به سوی برنامه

( 0479دهند. همچنین اسماعیلی و همکاران )
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گزارش دادند که بر اساس یک سیستم سازمان 

 ی علمیهایافته و با امکانات کشور و و روش

 توان در استعدادیابی موفق بود.می

درونی بخش ساختار  ترین مؤلفهمهم

، وابستگی ورزش به ورزش ایران شناسیآسیب

شاید از آنجایی که تامین بودجه است. دولت 

ورزش کشور وابسته به سیستم دولتی است و 

هدف و انتظار دولت از ورزش کسب عناوین 

به دنبال جبران ورزشی و مدال است، بنابراین 

ن بخش در حداقل ای ی انجام شده درهاهزینه

این امر  زمان ممکن است که با توجه به

تواند افراد زیادی را وارد میادین کند چرا که نمی

ی هاگذاریرای رسیدن ورزشکاران باید سرمایهب

توان با حضور می گیری انجام شود کهچشم

 را جبران کرد.از آن بخشی  بخش خصوصی

( و 0474ن تحقیق با جوادی پور)اینتیجه

( که سیستم 0479هی و همکاران) لنصرال

استعدادیابی ورزش کشور را وابسته به منابع 

مالی دولت و عدم مطلوبیت ساختار و تشکیالت 

و توجه به سود به جای پرورش و شناسایی 

 همخوانی دارد. دانند میاستعداد در ورزش 

رهبری، وابستگی و  درونی بخش مهمترین مؤلفه

تحت تاثیر سیستم دولتی با بیشترین میانگین 

ای و نظارت قوی و مستمر در زمینه رتبه

ای کمترین میانگین استعدادیابی با میانگین رتبه

هایی درونی در بخش رهبری مؤلفه ایرتبه

استعدادیابی ورزش کشور  ایی گلخانههاچالش

بدنه  باشد. شاید بتوان وابستگی ورزش بهمی

دولت را اختصاص ندادن بودجه کافی و تاثیر 

تغییرات در شرایط دولتی در سیستم ورزش و 

یی که در جهت استعدادیابی پیش رو هابرنامه

دارند و تاثیر سیستم دولتی که باعث تغییر در 

شود ها میمدیریت و بخش اجرایی برنامه

ن تحقیق با تحقیقات احمدی و ای دانست. نتیجه

(، حسینی و 0474(، جوادی پور)0470)همکاران

( به علت جابجایی سریع مدیران 0471همکاران)

به دلیل وابستگی به سیستم دولتی و عدم حضور 

بخش خصوصی همسو است. در حالی که در 

بیشتر کشورهای اروپایی بخش آموزشی به طور 

تمرکز  پرورینخبه مستقل بر روی استعدادیابی و

وان حامی از بخش دارد و بخش دولتی به عن

 .کندمی خصوصی حمایت

های درونی بخش ارتباطات، میانگین مؤلفه

های دیگر از جمله آموزش و ارتباط با ارگان

پرورش با بیشترین میانگین و ارتباط مثبت و 

ای بین ورزشکاران نخبه و مربیان با سازنده

های درونی در ای مؤلفهکمترین میانگین رتبه

ای های گلخانهبخش ارتباطات چالش

توان ارتباط استعدادیابی ورزش کشور است. می

 را باعث افزایش مشارکت در یک جامعه و ارائه

یک ارتباط مطلوب بین ورزشکاران و مربیان و 

همچنین مراکزی که در به ثمر رسیدن نتیجه 

سهم مهمی دارند، دانست. ارتباطات فراسازمانی 

کز اصلی با ارگانی چون آموزش و پرورش که مر

گیری تواند نتایج چشمپرورش کودکان است می

پروری داشته باشد. نخبه را در پرورش استعداد و

های وزینی و نتیجه پژوهش حاضر با یافته

( که به فعال نبودن آموزش و 0477همکاران) 

پرورش در امر استعدادیابی و عدم آموزش 

معلمان و نیاز به حضور بخش آموزشی در امر 

 ، همسو است.اشاره دارند یابیاستعداد

های درونی بخش پاداش، میانگین مؤلفه

های درونی مثل احساس برتری و انگیزه

های مالی در رشد های بیرونی مثل پاداشانگیزه

استعدادیابی، با بیشترین میانگین و شرایط 

های ورزشی های فدراسیوننامساعد پاداش
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مترین ایجاد انگیزه ورزشکاران مستعد با کدر

های درونی در بخش ای مؤلفهمیانگین رتبه

ای استعدادیابی ورزش های گلخانهپاداش چالش

باشد.  شاید بتوان انگیزه در ورزشکاران کشور می

ها دانست چرا را مهمترین عامل در پیشرفت آن

که آمادگی روانی در افراد و فراهم کردن نیازهای 

این افراد بیرونی باعث رشد و شکوفایی استعداد 

این تحقیق با تحقیقات منکرسی  شود. نتیجهمی

( با تاثیر عواملی چون کمبود 0471و همکاران)

اقتصاد و امکانات مالی در جهت پرورش استعداد 

( با تاثیر 0449و با تحقیقات بهپور و همکاران)

ایجاد شناختی و احساس عالقه در عوامل روان

 انگیزه همسو است.

ی هاای درونی بخش مکانیزمهمیانگین مؤلفه

کمک کننده، اثر تعامل آموزش و پرورش و 

وزارت ورزش، در کمک به استعدادیابی ورزشی ، 

با بیشترین میانگین و خالقیت و نوآوری الزم در 

شناسایی استعدادهای ورزشی با کمترین 

هایی درونی در بخش مؤلفه ایمیانگین رتبه

ای لخانهی گهاچالشی کمک کننده هامکانیزم

ی هامکانیزم. استعدادیابی ورزش کشور است

کردن افراد به  کمک کننده توانایی برای فعال

 در نظر گرفته شده است. ،ارزشمند انجام کاری

رسد وجود تعامل بین آموزش و می به نظر

جاد بسترهای ای پرورش با بخش ورزشی کشور و

آموزشی تاثیرات مثبتی را در جهت کشف 

ورزشی و پرورش افراد نخبه خواهد استعدادهای 

ن پژوهش با تحقیق ادگبسان و ای داشت. نتیجه

( که مشارکت با آموزش و 0474) 7همکاران

پرورش و مراکز آموزشی را در رشد استعدادیابی 

                                                  
1. Adegbesan & et al. 

دانستند می و شناسایی افراد نخبه تاثیرگذار

 همسو است.

اهداف نظام توان اذعان نمود می به طور کلی

به صورت  پروری ورزش ایراننخبه ی واستعدادیاب

 ایمدل گلخانهای و مقطعی است. چرا که گلخانه

و واقعیت  گردد ماهیتمی ران انجامایکه در

گذاری دهد و با سرمایهورزش کشور را نشان نمی

بر روی افراد محدودی، عملکرد ورزش دچار 

حالت نوسانی و سینوسی است به طوری که 

 در فرود خواهد بود. از ایرهدر اوج و دو ایدوره

 گذاران ورزش کشور پیشنهاداین رو به سیاست

های منظم و گردد با برگزاری لیگمی

ریزی شده در سنین مختلف فرصت بروز برنامه

 استعداد برای افراد بیشتری را فراهم آورند.

ترین آسیب بخش ورزش در زمینه رهبری، مهم

بودن است.  وابستگی و تحت تاثیر سیستم دولتی

توان نتیجه گرفت ورزش کشور و بنابراین می

سیستم مدیریتی و رهبری ورزش کشور تحت 

تاثیر تصمیمات سیاسی دولتی بوده و با تغییر در 

در ورزش خواهد گذاشت به  متفاوتیدولت تاثیر 

طوری که تغییر مکرر در مدیریت ورزشی و 

 توان مشاهده نمود. نظرمی ی اجرایی راهابرنامه

ی هابه بودجه ورزش ایران به وجود وابستگی

که نظام  توان اظهار داشتمی دولتی، چنین

گذاری بهینه، ورزش دولتی توانایی هدف

ی هاهماهنگی و نظارت بر حس اجرای پروژه

نکه در ای مبتنی بر اهداف را نداشته، ضمن

شرایط ناپایدار اقتصاد دولتی تخصیص به مقوله 

ی اجتماعی شاید هاقولهورزش نسبت به سایر م

تری برای مدیران دولتی یینهای پادر اولویت

ن امر به کالن نظام ورزش ای باشد. قطعاً

ی جدی وارد خواهد نمود،هاآسیب
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ود مدیران ورزشی در نظام شمی لذا توصیه

به دنبال جذب منابع  پرورینخبه یابی واستعداد

ولتی ی دهای پایدار بوده و به بودجههاو سرمایه

ی کمک کننده نگریسته هابه عنوان مکانیزم

 شود.

مسئوالن ورزش کشور با فراهم نمودن بستر 

ورود  حقوقی حضور بخش خصوصی شرایط

ن امر ای با ی بیشتر را تسهیل نمایند.هاسرمایه

گیری مستقل و به مدیران ورزش با تصمیم

صورت تخصصی از وابستگی و تحت تاثیر 

ی هاه تا بتوانند برنامهسیستم دولت بودن کاست

را جامه  پرورینخبه بلند مدت استعدادیابی و

عمل بپوشاند و مدیران ورزشی با تغییر در 

سیستم دولت دچار تغییر و تحوالت نشود تا 

توان می راه رها شوند.های اجرایی در نیمهبرنامه

 توانند بامی اذعان نمود مسئوالن ورزش کشور

در افراد مستعد در جاد روحیه و انگیزه ای

ی مختلف رشد و پرورش ورزشکار و هادوره

ی بعد از های مالی در دورههاکاهش دغدغه

تر تر و مصممتوانند با انگیزهمی ورزش قهرمانی

چرا که  در میادین قهرمانی حضور داشته باشند.

ی درونی مثل احساس برتری و هانبود انگیزه

الی در رشد ی مهای بیرونی مثل پاداشهاانگیزه

استعدادیابی است. چرا که با حضور روانشناسان 

گیزه در ورزشکاران مستعد و جاد احساس و انای و

ی مالی شرایط هاکردن نیازها و پاداشفراهم

 ن افراد فراهم ساخت.ای بهتری را برای پیشرفت

سد تعامل ضعیف نظام کالن رمی به نظر

ا ب پروری ورزش ایراننخبه یابی واستعداد

پرورش یکی از وهای دیگر از جمله آموزشارگان

های شناسایی شده در مقوله ترین آسیبمهم

نتیجه گرفت  توانتحت بررسی بود. بنابراین می

پرورش از سوی ووجود روابط با آموزش

جاد شرایط ای و آموزش مربیان و هافدراسیون

جهت شناسایی افراد مستعد و نخبه در 

تواند بستر را برای می تلفی ورزشی مخهارشته

 ورود ورزشکاران بیشتری به میادین فراهم سازد.

توان نتیجه گرفت حضور بخش می بنابراین

تواند اثرگذارترین می آموزشی از سنین پایین

 کننده در جهت استعدادیابی وعامل کمک

استعدادیابی در کشور باشد، لذا  پرورینخبه

 فرآیندبا انجام  شود که استعدادیابی راتوصیه می

گذاری کنند و زمینه را درازمدت هدف مستمر و

برای پرورش حجم بیشتری از افراد فراهم سازند. 

ن و مدیران ورزش کشور برای مسئوال

گذاری به مقوله استعدادیابی و پرورش ارزش

پرورش و وایجاد ارتباط با آموزش نخبگان با

ی افراد توانند در بخش شناسایمی یی کههاارگان

د اقدام کنند، چرا نتاثیرگذار باش هاآن و پرورش

 که تمام افرادی که وارد عرصه ورزش کشور

توانند در مدارس شناسایی می شوند در ابتدامی

 و موثر تری را تر نتایج بهترهای دقیقو با برنامه

 تر وارد میادیندست آورده و از سنین پایینبه

 .ورزشی شوند
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Abstract 
Objective: The aim of this study was The Challenge of Iran's Sport 

development with Non Systematic Talent idification approach and elite 

Approach. 

Methodology: The reasech method was mixed type and actually is a 

combination of qualitative and quantitative methods. The population in the 

qualitative phase includes 20 of managers, coaches and university professors 

who are active or acted in the get talent and elitism of sport. The quantitative 

section of the reasech is analytical type. In this part we rank the identified 

ghallenge. Given that the number of population was not statistically significant, 

so the maximum sample in the quantitative section 384 experts and sports 

trainers were selected randomly. Instruments included a six-part questionnaire 

objectives, structure, leadership, communications, compensation and aid 

mechanisms that were obtained from the qualitative analysis. These questions 

are classified in six sections of aims, structures, leadership, communications, 

compensation and aid mechanisms. Face and content validity of the 

questionnaire was approved by ten sports management and its reliability was 

calculated through Cronbach's alpha (α=0.79). After collecting the 

questionnaires, data are analyzed in two descriptive and inferential 

sectionsIncluding fridmantest by use of spss22 software. 

Results: The results showed that the most important challenges of the 

greenhouse model you will find talent and elite sport in Iran include: 

communication, leadership, compensation, assistance mechanisms, structure 

and objectives in order of priority groups.The highest mean of the 

communication aspect was with a mean of 4.55 and the lowest mean of the 

target dimension with an average of 3.82. 

Conclusion: Generally, it can be acknowledged nonsystematic approaches do 

not show the nature and reality of sport and capitalize on limited subjects, 

sports performance and sinusoidal vibration mode are experiencing. 
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