
 
1392تابستان_ مديريت ورزشي    

29 -54 : ص ص-17شمارة    
90/  06/ 27 : تاريخ دريافت    

90/  10/  27: تاريخ تصويب    

  

  ها و تهديدهاي استعداديابي در ورزش قهرماني ها و تهديدهاي استعداديابي در ورزش قهرماني   ها، فرصتها، فرصت  ها، ضعفها، ضعف  شناسايي قوتشناسايي قوت
  هاي فراروي آن هاي فراروي آن   جمهوري اسالمي ايران و تنگناها و چالشجمهوري اسالمي ايران و تنگناها و چالش

  
  سيدنصراهللا سجاديسيدنصراهللا سجادي. . 44  ––آسيه قربانيان رجبي آسيه قربانيان رجبي . . 33  ––مهرزاد حميدي مهرزاد حميدي . . 22  ––  11سيدشاهو حسينيسيدشاهو حسيني..11

  كارشناس ارشد دانشگاه شمال كارشناس ارشد دانشگاه شمال   ..33دانشيار دانشگاه تهران، دانشيار دانشگاه تهران، . . 44وو22، ، كارشناس ارشد دانشگاه شمال كارشناس ارشد دانشگاه شمال ..11
  

  چكيده
تنگناها ها و تهديدهاي استعداديابي در ورزش قهرماني كشور و بررسي ها، فرصتها، ضعفهدف تحقيق حاضر، شناسايي قوت

پيشينة تحقيق، نظرسنجي و ادبيات ها، به بررسي اسناد و مدارك، مطالعة براي گردآوري داده. هاي فرا روي آن بودو چالش
در بخش . استفاده شد SWOTساخته و تحليل هاي محققبرگزاري جلسات شوراي راهبردي پرداخته شد و از پرسشنامه

نفر از مديران  5نفر از مديران و اعضاي هيأت اجرايي كميتة ملي المپيك،  13شامل  نفر از اعضاي جامعة آماري 256نظرسنجي، 
نفر از كارشناسان مركز استعداديابي سازمان تربيت  9نفر از مديران حوزة ورزش قهرماني و  9آكادمي ملي المپيك و پارالمپيك، 

هاي هاي قهرماني و استعداديابي مراكز استانيگاهاساي پنفر از مديران و رؤ 30هاي ورزشي، نفر از رؤساي فدراسيون 52بدني، 
-ها مطلع در ورزش قهرماي بهنفر از اعضاي هيأت علمي دانشگاه 86نفر از نخبگان و  20هاي ملي، نفر از مربيان تيم 52كشور، 

قوت،  4تحليل راهبردي،  هلبا استفاده از روش دلفي، برگزاري جلسات شوراي راهبردي و چندين مرح. عنوان نمونه انتخاب شدند
بر اين، نتايج نشان داد استعداديابي عالوه. بندي شدندتهديد تأييد و براساس آزمون آماري فريدمن رتبه 7فرصت و  4ضعف،  13

عنوان پاية  مديران و مسئوالن ورزش كشور به ورزش مدارس بهنگاه هايي همچون در ورزش قهرماني كشور با تنگناها و چالش
هاي قهرماني و مراكز استعداديابي، حضور بخش خصوصي در استعداديابي ورزش قهرماني، فعاليت يگاهاقهرماني، فعاليت پ ورزش
ها و نهادهاي مجري استعداديابي، فقدان نظام جامع ل سياسي بر عملكرد سازمانئهاي ورزشي در پرورش استعداد، تأثير مساباشگاه

ساالري در تعيين مديران و مربيان ورزشي كشور، فقدان طرح يكپارچه، ه، فقدان شايستهحمايت از ورزشكاران و مربيان نخب
هاي هاي حاكم بر فعاليتهاي داراي استعداد، محدوديتاجرايي و ساختارمند در استعداديابي وضعيت اقتصادي معيشتي خانواده

. ها در نقاط مختلف كشور مواجه استبندي ورزشقطب يش واورزشي بانوان، امكانات و تجهيزات مناسب براي استعداديابي و آم
ها و ها و برطرف ساختن ضعفها و فرصتمنظور استفادة حداكثر از قوتتدوين برنامة راهبردي و انتخاب راهبردهاي مناسب به

  .شودپيشنهاد ميها بر عملكرد استعداديابي در ورزش قهرماني تهديدها و كمك به كاهش آثار برخي از اين تنگناها و چالش
  

  هاي كليديواژه

  .SWOTها، استعداديابي، ورزش قهرماني، تحليل تنگناها، چالش
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  مقدمه

ها متوجه اين المللي، توجه فراواني را از ناحية دولتفراگير شدن ورزش و اهميت جايگاه آن در مناسبات بين
هاي المپيك به عرصة رقابت آنها بازياي و جهاني و در رأس همة مسابقات مختلف قاره. پديده ساخته است

كار گرفته شده ها تبديل شده و از اين رهگذر علوم و فنون مختلفي در ورزش بهجوانان برگزيده ورزشي ملت
بر تأثيرات اجتماعي و اقتصادي، نمادي از  المللي ورزشي عالوهموفقيت كشورها در ميادين بين. )5،17( است

گذاري باالي كشورها در شود و يكي از علل سرمايهانبة آن كشورها محسوب ميجهاي همهثبات و توانمندي
عامل  3موفقيت در ورزش قهرماني در گرو حداقل ). 15(گيرد اي، از اين مورد نشأت ميورزش قهرماني و حرفه

  .)18( هاي تكنيكيتسلط به مهارت. 3شرايط رواني مطلوب، . 2استعداد ذاتي مناسب؛ . 1: است

نظران از بين عوامل مذكور، استعداد ذاتي يا مادرزادي در اولويت و يكي فتة بسياري از مربيان و صاحببه گ
توان نتيجه گرفت كه از تحقيقات و مطالعات اخير نيز مي). 5(ترين عوامل در زمينة ورزش قهرماني است از مهم

  بنابراين اختالفات فردي، عامل تعيينشود و طور يكسان توزيع نميهمة اين خصوصيات بين تمام افراد به
يكي از عواملي ). 5(آيد شمار مي هاي بدني افراد بهاي در يادگيري، رشد مهارتي، تركيب بدني و ظرفيتكننده

-ادگيري يك كار يا فن جديد ياستعداد موجب تسريع در . است» 1استعداد«شود، كه سبب اختالف بين افراد مي

بروز استعداد به عوامل مختلفي همچون زمان و . گذاردآورد، تأثير ميت ميسد ه فرد بهو بر سطح مهارتي ك هشد
از ديدگاه ). 22(تواند تحت تأثير اين عوامل دچار تغيير شود بنابراين در هر لحظه مي. مكان مناسب نياز دارد

فرآيند كشف ورزشكاران با  .براي هر يك از رشته هاي ورزشي تفاوت داردورزش قهرماني، نوع و كيفيت استعداد 
ترين موضوعاتي است كه امروزه در شده، يكي از مهمسازماندهياستعداد، براي شركت در يك برنامه تمريني 

وجو و گزينش افراد زبده و نخبه براي يادگيري و انجام هر مهارت يكي از ديرباز جست). 12(ورزش مطرح است 
-طور تجربي و با مشاهدة عملكرد افراد مستعد انجام ميبيشتر موارد بهاين امر در . هاي بشر بوده استاز چالش

ليكن با پيشرفت علم و صنعتي شدن جهان اين پديده بيش از پيش مورد توجه ويژة كارگزاران در . گرفته است
ويژه شيوع اين انديشه و راهبردهاي آن در ورزش، به. هاي مختلف علمي، خدماتي و صنعتي واقع شدبخش
توان به آن اشاره كرد، اين است آنچه مي. )5،13( ميالدي آغاز شد 1970و  1960هاي ش قهرماني، از دههورز

                                                           
1 .Talent 
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كه افراد از بدو تولد داراي استعدادهاي آنتروپومتريكي، فيزيكي و فيزيولوژيكي ذاتي خاص خود هستند كه هر 
ين امروزه ثابت شده كه انسان از بدو تولد بر ا عالوه. كارگيري در ورزش خاص مناسب و مفيد استكدام براي به

، 14(هاي روانشناختي خاص خود نيز دارد كه در پيشرفت و موفقيت ورزشي وي بسيار تأثيرگذار است ويژگي
توان به اين نكتة مهم اشاره كرد كه خصوصيات ذاتي بسيار زياد و متفاوتند و بدون شك همة بنابراين مي). 13

يكساني براي پذيرش كار مشابه ندارند، و باتوجه به پراكندگي وسيعي كه بين انواع افراد ظرفيت و استعداد 
هاي بيولوژيكي وجود دارد، به ها از نظر نيازهاي فيزيكي، فيزيولوژيكي، روانشناختي، تيپ بدني و ظرفيتورزش

ستعدادهاي وي، كار گرفتن اطالعات دقيق و علمي در مورد صحيح قرار دادن هر فرد در ورزش متناسب با ا
  ).10(شود چون و چرا محسوب ميضرورت بي

همواره ورزش قهرماني مورد توجه و عالقة مردم و مسئوالن كشور است و به همين دليل ساالنه بخش زيادي 
بندي دقيقي در ورزش قهرماني كشور وجود اما متأسفانه اولويت. شوداز منابع مادي و معنوي صرف اين امر مي

ها و گيرد، بلكه فعاليتگر در طرح جامع ورزش كشور به آن پرداخته شده است، مورد توجه قرار نمييا ا. ندارد
شوند و انداز روشن و منطقي كه در سطح ملي پذيرفته شده باشند، به اجرا گذاشته ميها، بدون چشمبرنامه

ي در ورزش قهرماني نيز از اين استعدادياب. شونداي تعقيب ميصورت تصادفي و سليقهتحقق آرزوهاي بزرگ به
بايد نظام جامع، راهبردي و مدوني بر استعداديابي در ورزش قهرماني كه بخش . )4،11( مقوله مستثنا نيست

بر مبناي چنين برنامة جامع و . شود، حاكم باشدهاي نظام ورزشي كشور محسوب مياي از فعاليتعمده
اهد توانست بدون تأثير پذيرشي از شرايط مديريتي حاكم، حركت راهبردي، استعداديابي در ورزش قهرماني خو

-هاي تحقق اهداف بهحلها و متعاقب آن اهداف و راهزماني كه مأموريت. توأم با موفقيت خود را استمرار بخشد

هاي آن در راستاي شك يكپارچگي حركت سيستم و هماهنگي زير مجموعهصورت جامع تدوين شده باشد، بي
  ).20(ها را متوقف نخواهد كرد آمده و تغيير ناگهاني مدير، همة حركتوجودو اهداف بهمأموريت 

ولي ظاهراً . جامعة ايران از لحاظ استعداد انساني بسيار غني است و از اين حيث زمينة مناسبي وجود دارد
  احتماالً ريشة  وجو كرد كه خود اين مسئله نيزريزي شايسته جستريشة مشكل را بايد در فقدان برنامه

در ايران مشغول شدن جوانان در . آگاهي نسبت به مشكالت واقعي و اصلي دارد تري در عدم شناخت و ناعميق
ها، آرزوها و عاليق فردي استوار است و به محبوبيت آن ورزش، فشار رشتة ورزشي خاص بيشتر بر پاية سنت
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استعداديابي ). 3،11(زش مورد نظر بستگي دارد والدين، تخصص معلمان مدارس و فراهم بودن امكانات ور
در كشور ما بنا به . گيردصورت كامالً سنتي و با استفاده از مشاهدة ميداني انجام ميورزشي در كشور هنوز به

همچنين . مندرجات طرح جامع ورزش كشور، طرحي يكپارچه، جامع و اجرايي براي استعداديابي وجود ندارد
پرورش ورزشكار در كشور نيز . ي متولي ورزش قهرماني در بحث استعداديابي ضعيف استهماهنگي ميان نهادها

پردازند و دستگاه صورت جداگانه به اين امر مياي ندارد و نهادهاي مختلف هريك بهنظام ساختارمند و يكپارچه
ها و ورزشي، فدراسيونهاي ها و اماكن ورزشي، هيأتباشگاه. پردازدصورت جدي به استعداديابي نميمعين به
هاي ورزشي، سازمان تربيت بدني و وزارت آموزش و پرورش، نهادهايي هستند كه در زمينة استعداديابي انجمن

كند و اي را طي ميهادر اين نهادهاي مختلف هر كدام مسير جداگانهاما اين فعاليت. كننددر كشور فعاليت مي
ريزي اين نهادها در زمينة استعداديابي قرار بگيرد، ي عمل و برنامهيك برنامة راهبردي و نظام جامع كه مبنا

  ).11،18(وجود ندارد 

مند و جامع استعداديابي را هاي نظامصورت هدفمند و با استفاده از برنامهمطالعة تطبيقي كشورهايي كه به
الي، چين، روسيه، ژاپن، كره آلمان شرقي سابق، شوروي سابق، استراليا، كانادا، آمريكاي شم(اند دنبال كرده

مند، يكپارچه صورت نظامدهد فرايند استعداديابي به، نشان مي...)جنوبي، برزيل، مجارستان، ژاپن، مالزي، قطر و 
هاي استعداديابي در اين دهندة كاربردي بودن طرحدر ضمن اطالعات موجود نشان. شودو جامع اجرا مي

اي مختلف ورزش قهرمانيد ر اجراي طرح استعداديابي از ديگر موارد قابل ههماهنگي ميان سازمان. كشورهاست
هاي ورزشي نيز يكي ديگر از ترين نهاد مجري استعداديابي است و باشگاهآموزش و پرورش اصلي. ذكر است

ي هايي براي توسعه و ارتقادر بيشتر كشورهاي مورد بررسي، برنامه. آيندحساب ميمراكز پرورش ورزشكار به
گونه مدارس ليكن اين. مربيان وجود دارد و داراي سلسله مراتبي از مدارس ورزش براي پرورش ورزشكار هستند

اند، اما هاي ورزشي در كشور براي پرورش نيروي متخصص ورزشي ايجاد شدهدبيرستان. در ايران موجود نيست
  ).11،41(دهند در مورد پرورش ورزشكار، فعاليت خاصي انجام نمي

است كه عبارت است از نظارت، » بررسي محيطي«ها، استفاده از شيوة هاي شناخت وضعيت سازمانز راها
ارزيابي و نشر اطالعات حاصله دربارة محيط سازماني ميان افراد كليدي و مؤثر سازمان و ابزاري است كه براي 

ها با عواملي بيروني سازمان. رودهاي راهبردي و تأمين سالمت بلندمدت سازمان به كار ميجلوگيري از شوك
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مانند نيروهاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و تكنولوژيكي و دروني مانند مديريت، بازاريابي امور مالي، توليد يا 
هاي متداول شناخت از شيوه. اي سروكار دارندو سيستم اطالعات رايانه) R and D( 1خدمات، تحقيق و توسعه
يك سازمان  6و تهديدهاي 5ها، فرصت4ها، ضعف3هااست كه معرف قوت Swot 2ليلاين عوامل، استفاده از تح

زننده به سازمان، هاي آسيباين روش، امكان بررسي عوامل و مقايسة تنگناها، تهديدها و جنبه. )16( است
با . آوردهاي سازمان به وجود ميها و قوتهاي محيط بيروني را همراه با ضعفها، تقاضاها و موقعيتفرصت

توان دست يافت و هاي فراروي هر سازمان ميبررسي و شناخت اين عوامل به فهرستي از مسايل و چالش
استعداديابي در ورزش قهرماني نيز همانند هر . )16،19(بيني و اجرا كرداقدامات الزم براي مقابله با آنها را پيش

هاي عملياتي است تا ضمن آگاهي از مسير حركت نامهسيستم ديگري نيازمند تدوين اهداف كالن، راهبردها و بر
در اين . كاري، بيراهه رفتن منابع مالي، انساني، فيزيكي و اطالعاتي خود اجتناب ورزدبتوان از هر گونه دوباره

 شناسايي )  SWOTدر تحليل (ها و تهديدهاي بيروني سازمان هاي داخلي و فرصتها و ضعففرايند، قوت

شود و براي دستيابي به اين اهداف، وجه به مأموريت سازمان، اهداف بلندمدت براي آن تدوين ميشوند و باتمي
ها ضعف ،هاگيري از فرصتها و با بهرهشود كه با تكيه بر قوتهاي راهبردي، راهبردهايي انتخاب مياز بين گزينه
رسيدن ). 20(اعث موفقيت سازمان شود شود تا در صورت اجراي صحيح برود و از تهديدها پرهيز مياز بين مي

به اين نتايج محقق را بر آن داشت تا در راستاي بررسي اهميت موضوع براساس روش نظرسنجي، عوامل مؤثر در 
نظران و استعداديابي در ورزش قهرماني كشور و اولويت آنها نسبت به يكديگر را از ديدگاه نخبگان، صاحب

ريزي راهبردي و استفاده از الگوها و كارگيري فرايند برنامهسي كند و با بهمتخصصان آگاه در اين زمينه برر
ها و ها، فرصتها، ضعفهاي ورزشي و تحليل قوتويژه در سازمانهاي علمي متداول مورد استفاده بهروش

قهرماني  تهديدهاي استعداديابي در ورزش قهرماني، به طراحي و تدوين برنامة راهبردي استعداديابي در ورزش

                                                           
1 . Research and development 
2 . Strengths, weaknesses, opportunities, threats 

 .كند يا منابعي كه تحت كنترل آنندخوبي عمل ميهايي كه سازمان در آنها بهعبارتند از فعاليت .٣

 .بايست در اختيار داشته باشد اما نداردكند يا منابعي كه ميمل نميخوبي عهايي كه سازمان در انها بهعبارتند از فعاليت .٤

  .هاي معيني انجام شود، تحقق پيدا خواهند كردهايي كه مزاياي آنها كامالً روشن است و احتماالً اگر فعاليتعبارتند از موقعييت. ٥

رو براي سازند، اگر بالفاصله اقدامات الزم در مورد آنها صورت نگيرد، ازاينيان ميطور بالقوه وقايع و نتايج مضر را نماهايي كه بهعبارتند از موقعيت .٦

 ).١٦(ها فعاالنه برخورد شود جلوگيري از بروز مشكل بايد با اين موقعيت
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هاي فراروي استعداديابي در ورزش الت و چالشكهدف از اين تحقيق توصيف و بررسي مش. كشور بپردازد
  .قهرماني كشور است

  مدل تحقيق

يا  SWOTمدل (تدوين راهبردها از چارچوبي با عنوان چارچوب جامع تدوين راهبرد براي در اين تحقيق 
اين مدل . استفاده شد» 3ويلن. توماس ال«» 2جي ديويد هانگر«دل مو  »1ديويد.آر.فرد«مدل مديريت راهبردي 

هاي گوناگون مناسب است و به  ها در اندازه كند كه براي انواع سازمان هايي را ارائه مي يا چارچوب ابزارها و روش
  ). 16،19(كند كه راهبردها را شناسايي، ارزيابي و گزينش كنند  ها كمك مي استراتژيست

  رچوب جامع تدوين راهبردچا – 1جدول 

  تعيين مأموريت و تهيه بيانيه مأموريت سازمان   مرحلة شروع

  مرحلة ورودي
  )EFE(ماتريس ارزيابي عوامل خارجي 

  )IFE(ماتريس اريابي عوامل داخلي 

  مرحلة تطبيق و مقايسه
  ماتريس سوات

  ماتريس داخلي و خارجي 

  برد كمي ماتريس برنامه ريزي راه  مرحلة تصميم گيري

 

  :اين چارچوب چهار مرحلة اصلي دارد كه عبارتند از

  ؛شوددر اين مرحله مأموريت سازمان تعيين شده و بيانية مأموريت آن تهيه مي : مرحلة شروع. 1

                                                           
1. F. R. David 
2 .J. David. Hunger 
3 .Thomas L.Violin  
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اين مرحله . شوددر اين مرحله، اطالعات اصلي مورد نياز براي تدوين راهبردها مشخص مي :مرحلة ورودي. 2
اطالعاتي كه در . است IFE(2(و ماتريس ارزيابي عوامل داخلي  1)EFE(يابي عوامل خارجي شامل ماتريس ارز

توان از مقايسه و با در نظر داشتن آنها دهد كه ميدست ميآيد، مبنايي بهدست ميبه) ورودي(اين مرحله 
  ؛هاي مختلف راهبرد را شناسايي و ارزيابي كرد تا بهترين راهبردها انتخاب شوندگزينه

در اين مرحله باتوجه به اطالعات حاصل از مراحل قبل، با در نظر گرفتن  : مرحلة تطبيق يا مقايسه. 3
ها و فرصت(و عوامل اصلي خارجي ) هاي كليديها و ضعفقوت(مأموريت سازمان، عوامل اصلي داخلي 

در اين مرحله عوامل داخلي و  .شودشناسايي شده و در واقع بين آنها نوعي توازن ايجاد مي) تهديدهاي راهبردي
شوند تا راهبردهايي شناسايي شوند كه در راستاي مأموريت خارجي با استفاده از ابزار گوناگون تطبيق داده مي

  ؛سازمان بوده و متناسب با عوامل داخلي و خارجي باشند

هاي گزينه QSPM(3(ريزي كمي در مرحلة اجرا، با استفاده از ماتريس برنامه : گيريمرحلة تصميم. 4
هاي عيني و بدون اعمال نظر شخصي به شيوه) مرحلة تطبيق(شده در مرحلة قبل مختلف راهبردهاي شناسايي

كند و بدين گونه براي انتخاب اين ماتريس جذابيت نسبي انواع راهبردها را مشخص مي. شوندارزيابي مي
  .)19( دهدراهبردهاي خاص مبناي عيني ارائه مي

  

  يقروش تحق

ها به دو صورت كمي و كيفي، به اين تحقيق از نوع تحقيقات كاربردي است كه در آن براي گردآوري داده
ها، مشاوره و بررسي آرا و نامهها، مقاالت، پايانبررسي مدارك و مستندات، مباني نظري و پيشينة تحقيق، كتاب

صورت روش دلفي، نفعان و نخبگان بهنظرهاي متخصصان مديريت ورزش كشور و نظرسنجي از مخاطبان، ذي
تحليل مطالعات انجام گرفته و برگزاري جلسات راهبردي با اعضاي شوراي راهبردي تحقيق متشكل از مديران 
كميتة ملي المپيك، مديران آكادمي ملي المپيك و پارالمپيك، مديران مركز توسعة ورزش قهرماني و مركز 

                                                           
1 . Internal factor evaluation matrix (IFE) 
2 . External factor evaluation matrix (EFE) 
3 .Quantitative strategic planning matrix (QSPM) 
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ساختة حاوي سؤاالت هاي محققدر بخش نطرسنجي از پرسشنامه. اخته شداستعداديابي سازمان تربيت بدني پرد
پس از ارزيابي روايي محتوايي و محاسبة ضريب آلفاي كرونباخ  PEST SCAN1 باز و همچنين سؤاالت بسته و

)958/0  =α ( استفاده شد 05/0در سطح.  

پيك، مديران آكادمي ملي المپيك جامعة آماري تحقيق شامل مديران و اعضاي هيأت اجرايي كميتة ملي الم
و پارالمپيك، مديران حوزة ورزش قهرماني و كارشناسان مركز استعداديابي سازمان تربيت بدني، رؤساي 

  هاي كشور، مربيان هاي قهرماني و استعداديابي مراكز استانهاي ورزشي، مديران و رؤساي پايگاهفدراسيون
كه هاي كشور با مدرك دكتري تخصصي بدني و علوم ورزشي دانشگاههاي ملي، نخبگان و متخصصان تربيت تيم

نمونة آماري تحقيق باتوجه به محدود بودن اعضاي جامعة آماري در كميتة ملي . ندبودنفر  256در مجموع برابر 
هاي بدني، فدراسيون المپيك، آكادمي ملي المپيك، حوزة ورزش قهرماني و مركز استعداديابي سازمان تربيت

شمار صورت تمامهاي كشور برابر جامعة تحقيق و بههاي قهرماني و استعداديابي مراكز استانزشي، پايگاهور
و متخصصان تربيت بدني و علوم ورزشي ) نفر 20(، نخبگان )نفر 52(هاي ملي در بخش مربيان تيم. تعيين شد

عنوان نمونة آماري انتخاب اي، بهيهصورت تصادي سهمبه) نفر 66(هاي كشور با مدرك دكتري تخصصي دانشگاه
پرسشنامه واصل  245پرسشنامة ارسالي براي اعضاي جامعة تحقيق  256از . ها بين آنها توزيع شدو پرسشنامه

  .شد

  هاي هاي حاصل از بررسي مدارك و مستندات، مطالعات تطبيقي و نظرسنجيوتحليل دادهپس از تجزيه
مورد فرصت  29عامل بيروني شامل  57مورد ضعف و  68مورد قوت،  51امل عامل دروني ش 119آمده،  عمل به
سپس با . براي استعداديابي در ورزش قهرماني كشور شناسايي شد) مورد 176در مجموع (مورد تهديد  28و 

نفر از نخبگان و اعضاي شوراي  20هاي راهبردي مجدد از ها و تحليلاستفاده از روش دلفي و با نظرسنجي
اي گزينه 9اي در مقياس ردي تحقيق استعداديابي در ورزش قهرماني كشور با استفاده از پرسشنامهراهب

ها، به براي استخراج تنگناها و چالش. قوت، ضعف، فرصت و تهديد تأييد و تصويب شد 28در مجموع » ليكرت«
  .هرماني كشور پرداخته شدهاي دروني با تهديدهاي بيروني استعداديابي در ورزش قها و قوتضعف  مقايسة

                                                           
1 . Political, economical, social, technological scan 
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ها از آمار توصيفي همچون ميانگين حداقل، حداكثر، فراواني، درصد و انحراف معيار براي براي تحليل داده
ها و تهديدهااز ها، فرصتها، ضعفبندي قوتشناختي در جامعة تحقيق و براي رتبهتوصيف متغيرهاي جمعيت

ايت براي تعيين موقعيت راهبردي و تدوين راهبردهاي استعداديابي در نه. آزمون استنباطي فريدمن استفاده شد
افزار و براي تعيين آمار توصيفي و آزمون استنباطي فريدمن از نرم SWOTدر ورزش قهرماني كشور از تحليل 

SPSS 17 گرديد استفاده.  

  

  هاي تحقيقنتايج و يافته
  رماني كشوراستعداديابي در ورزش قهدروني هاي محيط قوت   – 2جدول 

ميانگين   انحراف استاندارد  ميانگين  عبارات  رديف
  رتبه

  65/2  78/1  50/7  هاي ورزشي  انجام مطالعات استعداديابي در برخي رشته  1
ويژة استعداديابي و قهرماني در ادارات تربيت هاي  وجود پايگاه  2

  63/2  96/1  42/7  ها  بدني مركز استان

  54/2  13/2  27/7  زمان تربيت بدني وجود دفتر استعداديابي در سا  3
هاي ورزشي به عنوان مجاري كشف و  گسترش روزافزون هيأت  4

  54/2  83/1  99/6  پرورش استعداد در سطح كشور 

  

ها و تهديدهاي استعداديابي در ورزش قهرماني ها، فرصتها، ضعفنتايج كلي را در زمينة قوت 5تا  2جداول 
 13قوت،  4هريك از عوامل مندرج در جداول مربوط كه شامل . دهندمينشان  SWOTكشور براساس تحليل 

ترتيب به» فريدمن«بر ميانگين و انحراف معيار، براساس نتايج آزمون تهديد است، عالوه 7فرصت و  4ضعف، 
هاي استعداديابي در ورزش قهرماني را نشان نيز تنگناها و چالش 6جدول ). ≥P 05/0(اند رتبه، مشخص شده

  .دهديم

شده در نقاط قوت استعداديابي در ورزش هاي مطرحتوان گفت كه در بين كلية گويهمي 2براساس جدول 
هاي ورزشي بيشترين اهميت را در اين بخش قهرماني كشور، گوية انجام مطالعات استعداديابي در برخي از رشته

اي قهرماني كشور بايد به اين بخش توجه ويژهمنظور ارتقا و توسعة استعداديابي در ورزش بديهي است به. دارد
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هاي شده در اين قسمت، گوية گسترش روزافزون هيأتهاي مطرحهمچنين در بين تمامي گويه. مبذول داشت
استعداديابي در ورزش در عنوان مجاري كشف و پرورش استعداد در سطح كشور، اهميت كمتري ورزشي به

  .داردقهرماني كشور 
  استعداديابي در ورزش قهرماني كشورهاي محيط دروني ضعف  – 3جدول 

  ميانگين رتبه  انحراف استاندارد  ميانگين عبارات  رديف
  99/7  84/1  58/7  فعال نبودن وزارت آموزش و پرورش در امر استعداديابي  1
بدني نيروي انساني ماهر و  عدم توجه به آموزش براي تربيت  2

  91/7  59/1  58/7  متخصص در حوزة استعداديابي

  77/7  67/1  53/7  فقدان طرح يكپارچه، اجرايي و ساختارمند در استعداديابي  3
توجهي به تالش مربيان متخصص در امر كشف و پرورش  بي  4

  51/7  68/1  42/7  )مربيان بازيكن ساز(استعدادها 

توجهي به مسابقات و استعدادهاي ورزشي مناطق محروم و  بي  5
  23/7  66/1  35/7  دور افتاده

  03/7  69/1  24/7  هاي ورزشي در پرورش استعداديابي سهم اندك باشگاه  6
اي در جهت دهي انتخاب  وجودرابطه و تأثيرات تبليغات رسانه  7

  99/6  77/1  14/7  برخي ورزشكاران

  81/6  72/1  20/7  فقدان مدل مسير ترقي و پرورش ورزشكاران در ورزش كشور  8
  79/6  88/1  13/7  براي استعداديابي كمبود امكانات و تجهيزات مناسب  9

  58/6  79/1  07/7  ها در نقاط مختلف كشور نبود نظام آمايش و قطب بندي ورزش  10
  56/6  71/1  02/7  اندك بودن جمعيت تحت پوشش ورزش قهرماني كشور  11
هاي ملي در سطوح  نبود نظام گزينش ورزشكاران عضو تيم  12

  48/6  78/1  00/7  مختلف نوجوانان، جوانان و بزرگساالن

هاي استعداديابي و قهرماني  ضعف همكاري مناسب بين پايگاه  13
  35/6  08/2  50/6  ها هاي ورزشي مربوطه در تربيت بدني استان با هيأت

  

شده در نقاط ضعف هاي مطرحتوان گفت كه در بين كلية گويهدهد، مينشان مي 3طوركه جدول همان
شور، گوية فعال نبودن وزارت آموزش و پرورش در امر استعداديابي ضعف از استعداديابي در ورزش قهرماني ك

اي به منظور برطرف كردن اين ضعف، بايد توجه ويژهبديهي است به. دهندگان در اين بخش استديدگاه پاسخ
باط ها و راهكارهاي مناسب، ارتاستعداديابي در وزارت آموزش و پرورش صورت گيرد و از طريق تدوين برنامه

هاي استعداديابي و قهرماني، اصولي و منطقي بين وزارت آموزش و پرورش با سازمان تربيت بدني، پايگاه
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شده در اين قسمت، گوية هاي مطرحهمچنين بين تمامي گويه. وجود آيدهاي ورزشي بهها و هيأتفدراسيون
  اي ورزشي مربوط در تربيت بدني ههاي استعداديابي و قهرماني با هيأتضعف همكاري مناسب بين پايگاه

  .ها كمترين اهميت را در اين بخش دارداستان
  استعداديابي در ورزش قهرماني كشورهاي محيط بيروني فرصت  – 4جدول 

  ميانگين رتبه  انحراف استاندارد  ميانگين عبارات  رديف
  89/2  48/1  87/7  كثرت جمعيت جوان سرشار از استعداد كشور   1
بدني در كلية  هاي تربيت ان متخصص و دانشكدهوجود استاد  2

  61/2  70/1  40/7  هاي كشور  مراكز استاني و برخي شهرستان

  33/2  81/1  13/7  توجه مسئوالن كشور به ورزش قهرماني   3
 توجه به ارتقاي سطح فني ورزش قهرماني بانوان كشور در  4

  17/2  79/1  91/6  هاي گذشته سال 

  

هاي استعداديابي در ورزش شده در فرصتهاي مطرحگفت كه در بين كلية گويهتوان مي 4براساس جدول 
. قهرماني كشور، گوية كثرت جمعيت جوان سرشار از استعداد در كشور بيشترين اهميت را در اين بخش دارد

ورزش قهرماني  منظور پيشبرد استعداديابي دربرداري را بهبنابراين باتوجه به اين نتيجه، از اين فرصت نهايت بهره
هاي استعداديابي در ورزش قهرماني، گوية توجه شده در فرصتهاي مطرحهمچنين بين تمامي گويه. كشور كرد

  .هاي گذشته كمترين اهميت را داردبه ارتقاي سطح فني ورزش قهرماني بانوان كشور در سال
  

  استعداديابي در ورزش قهرماني كشورتهديدهاي محيط بيروني  – 5جدول 
  ميانگين رتبه  انحراف استاندارد  ميانگين عبارات  رديف

گرايي در ورزش بههاي گروهي بر نتيجهتمركز مسئوالن كشور و رسانه  1
  44/4  51/1  78/7 يندگراييآجاي فر

هايحوصله بودن برخي مديران ورزش كشور و تكية آنان بر طرح بي  2
  28/4  60/1  69/7  زودبازده

هاي راهبردي در بين برخي ازاي بر اجراي برنامهتقدم اقدامات سليقه  3
  24/4  53/1  67/7 مديران ورزش كشور

  83/3 65/1  47/7 هاي داراي استعدادضعف اقتصادي معيشتي خانواده  4
گذاري در استعداديابي ورزشعدم تمايل بخش خصوصي به سرمايه  5

  77/3  80/1  36/7  قهرماني
  76/3  69/1  35/7 هاي ورزشيوان در رقابتهاي شركت دختران و بان محدوديت  6
برتري فرهنگ رشد جهشي و ناپايدار به جاي رشد گام به گام و پايدار  7

  68/3  56/1  34/7 در بين مديران تازه كار
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شده در بخش هاي مطرحتوان گفت كه در ميان كلية گويهدهد، مينشان مي 5طور كه جدول همان
هاي گروهي بر ش قهرماني كشور، گوية تمركز مسئوالن ورزش كشور و رسانهتهديدات استعداديابي در ورز

عنوان باالترين مورد، استعداديابي در ورزش قهرماني كشور را تهديد جاي فرايندگرايي بهگرايي در ورزش بهنتيجه
هاي امي گويههمچنين در بين تم. كند كه بايد با نگاهي ويژه به اين موضوع تهديد مذكور را مرتفع ساختمي

جاي رشد گام به گام و پايدار در بين شده در اين قسمت گوية برتري فرهنگ رشد جهشي و ناپايدار بهمطرح
  .كندكار كمترين تهديد را متوجه استعداديابي در ورزش قهرماني كشور ميمديران تازه

 استعداديابي در ورزش قهرماني كشورهاي فرا روي تنگناها و چالش – 6جدول 
 عبارات  رديف

  نگاه مديران و مسئوالن ورزش كشور به ورزش مدارس به عنوان پاية ورزش قهرماني  1
  فعاليت پايگاه هاي قهرماني و مراكز استعداديابي كشور   2
  حضور بخش خصوصي در استعداديابي ورزش قهرماني كشور   3
  فعاليت باشگاه هاي ورزشي در پرورش استعداد در سطح كشور   4
  تأثير مسائل سياسي بر عملكرد سازمان ها و نهادهاي ورزشي مجري استعداديابي   5
  فقدان نظام جامع حمايت از ورزشكاران و مربيان نخبه   6
  فقدان شايسته ساالري در تعيين مديران و مربيان ورزشي كشور   7
  فقدان طرح يكپارچه، اجرايي و ساختارمند در استعداديابي   8
  دي معيشتي خانواده هاي داراي استعدادوضعيت اقتصا  9
  محدوديت هاي حاكم بر فعاليت هاي ورزشي بانوان   10
  امكانات و تجهيزات مناسب براي استعداديابي   11
  آمايش و قطب بندي ورزش ها در نقاط مختلف كشور  12

  

ها و خي آزمونيندي علمي و هدفمند است كه در آن كودكان و نوجوانان از طريق برااستعداديابي فر
هاي ورزشي مناسب كه اميد موفقيت بيشتري از آنها شوند تا به شركت در رشتهمعيارهاي استاندارد ارزيابي مي

دهد كه مربيان طي پنجاه سال اخير به بررسي تاريخچة استعداديابي نشان مي. رود، تشويق و هدايت شوندمي
و اوايل  1960در اواخر دهة . اندبندي كردهور غيررسمي طبقهطمقولة استعداديابي پرداخته و ورزشكاران را به

هاي اي براي شناسايي ورزشكاراني كه بالقوه تواناييهاي ويژهدر بيشتر كشورهاي اروپاي شرقي، روش 1970دهة 
دارد كه از طريق استعداديابي، پيشرفت و موفقيت اظهار مي» هاره«. )1،5( سطح بااليي دارند، كشف شد

- نيز استعداديابي را خصوصيت فوق» كورل«. گيردترين شكل صورت مياران جوان به بهترين و مناسبورزشك
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. )22( كندشود و از نظر رفتاري تابع شرايط محيطي است، عنوان ميالعاده پيچيده كه به شكل ژنتيك ظاهر مي
بي فرايندي است كه از طريق آن استعداديا: اندگونه تعريف كردهاستعداديابي را اين» تامسون«و » پلتوال«

از نظر  .)23( هايي كه احتمال موفقيتشان در آن زياد است، فعاليت كنندشوند تا در ورزشكودكان ترغيب مي
هدف عمدة استعداديابي، فقط شناسايي و تعيين استعدادها نيست، بلكه صرفاً كنار گذاشتن كودكاني » شيفر«

شده در ديگر كشورها و تنوع كارگرفتههاي استعداديابي بهبه روشباتوجه . )17( است كه مناسب نيستند
اجتماعي، ميزان و درجة  –كننده مانند عوامل بيولوژيكي، روانشناختي و ديگر عوامل اقتصادي متغيرهاي تعيين

نظر هاي ورزشي، بههاي ورزشي و تقاضاي متفاوت هريك از رشتهاهميت پيشگويي در كسب موفقيت در رشته
كنندة هريك از هايي را براي متغيرهاي تعييناند تا محدوديترسد پژوهشگران و دانشمندان تالش كردهمي

هاي ها و ارقام حاصل از نمرههاي او با ارزشها ايجاد كنند و نيمرخ هر ورزشكار را از طريق مقايسة ويژگيورزش
توان برحسب نوع ورزش و تمامي اعضاي تيم مي ها رااين گونه نيمرخ. كنند استاندارد جامعة موردنظر محاسبه

هاي استعداديابي آنان بيشترين فاصله را با ميانگين گروه و جامعة مورد ورزشكاراني كه نتايج آزمون. تعيين كرد
اين عوامل براي كسب . گيرندنظر نشان دهند، حائز اهميت هستند و در اولويت براي ان رشتة ورزشي قرار مي

بديهي است كه شناسايي استعدادهاي ورزشي تنها بر پاية يك عامل . ر از عوامل اساسي هستندموفقيت ورزشكا
رو در بسياري از ازاين. هاي بعدي در هر ورزش رفتدنبال عوامل و اولويتمهم واساسي كافي نيست و بايد به

  .)20،42( اندندهكنمواقع متغيرهاي دستة دوم، سوم و حتي پس از آن نيز حائز اهميت بوده و تعيين

اي است و العاده پيچيدهتوان گفت كه شناسايي و انتخاب استعدادهاي ورزشي مسئلة فوقطور كلي ميبه
دانيم كه نتايج تحقيقات زيادي تأثير خوبي مياز اين گذشته به. متغيرهاي متنوع و زيادي در اين زمينه اثرگذارند

رو از اين. اندطور آشكار بيان و ثابت كردهولوژيكي و روانشناختي بهرشد و باليدگي را در ساختارهاي جسمي، فيزي
عنوان متغيرهاي پيشگو براي هاي غربالگري اوليه در فرايند استعداديابي را بهتوان نتايج آزموندر اغلب موارد نمي

و ارزيابي بلندمدت و با گيري هاي اندازهدر اين زمينه بايد از شيوه. حساب آوردعملكردهاي ورزشي آيندة فرد به
هاي مطمئن و ها بهره گرفت و به روشمنظور افزايش ميزان اعتبار و روايي آزموننظر متخصصان علوم ورزشي به

نكتة ديگري كه بايد به آن توجه داشت، مسئلة . )19( هاي آموزشي در عمل دست يافتتر از طريق فعاليتدقيق
شده از طريق تربيت مربيان آگاه به علوم ورزشي روز، دادهاي شناختهمهم يعني از قوه به فعل درآوردن استع
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هاي مادي و معنوي و وجود خدمات بهداشتي و پزشكي ورزشي اي از حمايتوسايل و لوازم استانداردشده، شبكه
هاي هاي الزم در زمينة شاخصتهيه و تدوين نيمرخ. داف مورد نظر در ورزش قهرماني استيق اهقمنظور تحبه

هاي استعداديابي در ورزش را براي مديران هاي ادوراي، فرصت بازبيني در اهداف و روشمورد نظر و انجام آزمون
هاي شور با مشكالت و چالشبا وجود اين، استعداديابي در ورزش قهرماني ك. )29،31( كندو مسئوالن فراهم مي

نتايج نشان داد كه استعداديابي در ورزش قهرماني كشور با . مختلفي در محيط دروني و بيروني خود مواجه است
اي كنندة شيوهساختار سازماني تعيين. مسائلي همچون نبود ساختار سازماني مشخص و منسجم مواجه است

در زمينة ). 19(شوند هاي سازمان تعيين ميندمدت و سياستهاي بليابند و هدفاست كه منابع تخصيص مي
پرورش ورزشكار در كشور نيز . كنندها و نهادهاي مختلفي فعاليت مياستعداديابي در ورزش قهرماني كشور ارگان

 پردازند و دستگاهصورت جداگانه به اين امر مياي ندارد و نهادهاي مختلف هريك بهنظام ساختارمند و يكپارچه
ها و ها و اماكن ورزشي، هيأت ورزشي، فدراسيونباشگاه. پردازدصورت جدي به استعداديابي نميمعيني به

هاي ورزشي، سازمان تربيت بدني و وزارت آموزش و پرورش، نهادهايي هستند كه در زمينة استعداديابي انجمن
كند و اي را طي ميهركدام مسير جداگانه ها در اين نهادهاي مختلفكنند، اما اين فعاليتدر كشور فعاليت مي

هاي اين نهادها در زمينة استعداديابي قرار بگيرد، ريزيبرنامة راهبردي و نظام جامعي كه مبناي عمل و برنامه
  .وجود ندارد

  

  گيريبحث و نتيجه

 هاييفرصتها و شود، استعداديابي در ورزش قهرماني كشور از قوتمالحظه مي 3و  1كه در جداول  گونههمان
بديهي است بايد درصدد حفظ و تقويت اين شرايط باشد و از آنها نهايت . هاي مختلف برخوردار استدر حيطه

شده در نقاط قوت استعداديابي هاي مطرحتوان گفت كه در ميان كلية گويهمي 1مطابق جدول . استفاده را ببرد
هاي ورزشي بيشترين اهميت را از در برخي از رشته داديابيدر ورزش قهرماني كشور، گوية انجام مطالعات استع

  بديهي است . نظران در اين بخش داردديدگاه اعضاي نمونة آماري تحقيق، اعضاي شوراي راهبردي و صاحب
اي مبذول داشت و منظور ارتقا و توسعة استعداديابي در ورزش قهرماني كشور بايد به اين بخش توجه ويژهبه

هاي پژوهشي در حوزه استعداديابي بر مبناي نظام جامع و مدون و در راستاي نظرسنجي و رحمطالعات و ط



 ... ها و تهديدهاي استعداديابي در ورزش قهرماني ها، فرصت ها، ضعف شناسايي قوت 

 

43

هاي پژوهشي باتوجه به يافته. كاري صورت گيردها و نهادهاي مربوط و به دور از هرگونه موازينيازسنجي ارگان
ربيت استعدادها امري علمي و نظران و مطالعة پيشينة استعداديابي بايد گفت فرايند كشف و تمحققان و صاحب

ترين آنها ايجاد ارتباطي مناسب بين مراكز آموزشي و تحقيقاتي و درآمدهايي است كه يكي از مهممحتاج پيش
ها و مراكز اجرايي، برقراري فرايند غربالگري، كشف و پرورش استعدادها در سطح كشور، طور مشخص دانشگاهبه

ابي و مراكز قهرماني در سطح كشور، ايجاد بانك اطالعاتي ويژة استعداديابي، هاي استعداديتقويت و تأسيس پايگا
تر فراهم آوردن آوري و توزيع اطالعات مناسب و از همه مهمهاي ارتباطي مناسب براي جمعبرقراري شبكه

تواند و ميهاي ورود و حضور تمامي اقشار جامعه از طريق تخصصي اعتبارات الزم براي اين امر الزم است زمينه
هاي توجيهي و بازآموزي منظور كاربردي و اجرايي كردن استعداديابي، كالسبه. نتايج علمي بهتري داشته باشد

مندان هايي كه عالقههاي آموزشي ويژة استانبراي مربيان ضروري است و اين امر بايد در قالب برگزاري كارگاه
شده در اين قسمت، گوية گسترش هاي مطرحدر ميان كلية گويه. بيشتر و استعدادهاي برتر دارند، انجام گيرد

عنوان مجاري كشف و پرورش استعداد در سطح كشور كمترين اهميت را در نقاط هاي ورزشي بهروزافزون هيأت
هاي ورزشي تابعه در هر ها و هيأتدر اين زمينه فدراسيون. قوت استعداديابي در ورزش قهرماني كشور دارد

هاي مختلف هر ها و زمينههاي منسجم و هماهنگ و مطالعة جنبهريزيي خاص الزم است با برنامهرشتة ورزش
  اي و صورت علمي، پايهها و شرايط مربوط به رشتة ورزشي خود بهرشته و در نظر گرفتن نيازها، اولويت

  . هاي استعداديابي بپردازندشده به فعاليتحساب

هاي استعداديابي در ورزش شده در فرصتهاي مطرحدر بين كلية گويه توان گفت كهمي 3براساس جدول 
. بيشترين اهميت را در اين بخش دارد» كثرت جمعيت جوان سرشار از استعداد در كشور«قهرماني كشور، گوية 

ر ورزش منظور پيشبرد استعداديابي دبرداري را بهبنابراين باتوجه به اين نتيجه، بايد از اين فرصت نهايت بهره
نام در عرصة ورزش قهرماني به تفكيك بررسي جمعيت ورزش قهرماني در كشورهاي صاحب. قهرماني كشور كرد

  درصد زنان در بعد قهرماني به ورزش  3/11درصد مردان و  4/12دهد كه در استراليا مرد و زن نشان مي
درصد زنان و در  17درصد مردان و  29 درصد زنان، در اسكاتلند 8درصد مردان و  16پردازند و در كانادا مي

شود كه درصد مشاهده مي). 11(كنند ورزش مي يصورت قهرماندرصد زنان به 1درصد مردان و  5/3ايران 
اين امر يكي از . نام داردمشاركت در ورزش قهرماني ايران تفاوت فاحشي با درصد مشاركت كشورهاي صاحب
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ريزي توان به ضعف فرهنگ ورزش قهرماني، ضعف در برنامهه ميبراي نمون. هاي ورزش قهرماني استضعف
  منسجم و هماهنگ، ضعف در حمايت صحيح از ورزشكاران نخبه و همچنين ضعف اقتصادي و معيشتي 

هرچه مشاركت در ورزش قهرماني بيشتر باشد، زمينة ظهور و بروز . هاي داراي استعداد اشاره كردخانواده
يابد و موجب تقويت تر خواهد بود، در نتيجه تعداد افراد نخبة ورزشي افزايش ميناسباستعدادها و رشد آنها م

هاي مديران، مربيان و مسئوالن ورزش قهرماني كشور براساس اظهارنظر و پاسخ). 11(ورزش قهرماني خواهد شد 
هاي داراي خانوادهو مطالعة سوابق و پيشينة استعداديابي در ورزش قهرماني كشور، ضعف اقتصادي و معيشتي 

در اين ميان اتخاذ راهبرد كه براساس . هاي پيش روي استعداديابي مشخص شدعنوان يكي از ضعفاستعداد به
  هاي مذكور تدوين شده باشد، الزم و ضروري هاي موجود و منتفع شدن از فرصتگيري حداكثري از قوتبهره
  .رسدنظر ميبه

هاي استعداديابي در ورزش قهرماني، گوية توجه به ارتقاي سطح فرصت شده درهاي مطرحدر بين كلية گويه
ورزش بانوان از نظر كمي و كيفي در . هاي گذشته، اهميت كمتري داردفني ورزش قهرماني بانوان كشور در سال

ط هاي بعد از انقالب رشد خوبي داشته و به مرور با رشد مديريت ورزش بانوان در امر رهبري ورزشي توسسال
اين مهم اصالح ساختار ورزش بانوان . اي برخوردار شده استزنان تحصيلكرده، اين رشته از اهميت و جايگاه ويژه

شك آنچه دربارة ورزش مردان عنوان شد، در مورد ورزش زنان بي. در درون نظام تربيت بدني را دربرداشته است
هاست كه به كار كارشناسي قوي حل براي محدوديتآنچه در اين زمينه اولويت دارد، كشف راه. نيز صادق است
بخش عمده اي از پيكرة جامعه ما در عرصة ورزش قهرماني ضرورتي عنوان  حضور زنان به. نيازمند است

فرصت پيش روي » جمعيت جوان جامعه و وجود استعدادهاي سرشار«از سوي ديگر، . انكاناپذير است
بديهي است تيمي از استعدادهاي جامعه را زنان . سايي شده استاستعداديابي در ورزش قهرماني كشور شنا

اين موضوع كه شرايط مختلف اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و مديريتي كشور تا چه حد شرايط . دهندتشكيل مي
  به هر حال هرجا كه محيط براي . را براي شكوفا شدن اين استعدادها مهيا كرده، جاي بسي تأمل است

نمونة بارز اين موضوع را . )21( هاي آنان بروز بيشتري داشته استماعي زنان مهياتر شده، قابليتهاي اجتفعاليت
تا جايي كه در رقابت بين . وجو كردها جستهاي ورودي دانشگاههاي اخير زنان در آزمونتوان در موفقيتمي

ها را به خود اختصاص ري از دانشگاهو سهم بيشت. اندآموز، دختران گوي رقابت را ربودهدختران و پسران دانش
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آموختگان و رشد كمي و كيفي دانش. رشتة تربيت بدني و علوم ورزشي نيز از اين موضوع مستثنا نيست. اندداده
ها، فدراسيون(متخصصان زن در حوزة علوم ورزشي كشور فرصتي مناسب براي نهادهاي مختلف ورزش قهرماني 

هاي تحت ادارة گيري از اين افراد به رشد و توسعة ورزشاد كرده است تا بتواند با بهرهايج...) ها و ها، باشگاههيأت
  ).21(خود در بخش بانوان كمك بيشتري كند 

هاي مختلفي در محيط دروني و بيروني مواجه استعداديابي در ورزش قهرماني كشور با مشكالت و چالش
رماني كشور با مسايلي همچون نبود ساختار سازماني مشخص نتايج نشان داد كه استعداديابي در ورزش قه. است

هاي كنندة شيوة تخصيص منابع و اهداف بلندمدت و سياستساختار سازماني تعيين. و منسجم مواجه است
- عنوان قاعدة كلي، ساختار سازماني در مؤسسات متناسب با اهداف و راهبردهاي آن تنظيم ميبه. سازمان است

كنند، ها و نهادهاي مختلفي فعاليت مينة استعداديابي در ورزش قهرماني كشور، ارگاندر زمي). 24(شود 
صورت اي ندارد و نهادهاي مختلف هريك بههمچنين پرورش ورزشكار در كشور نظام ساختارمند و پكپارچه

ها و اماكن اشگاهب. پردازدصورت جدي به استعداديابي نميپردازند و دستگاه معيني بهجداگانه به اين امر مي
هاي ورزشي، سازمان تربيت بدني و وزارت آموزش و پرورش، ها و انجمنهاي ورزشي، فدراسيونورزشي، هيأت

ها در اين نهادهاي مختلف كنند، اما اين فعاليتنهادهايي هستند كه در زمينة استعداديابي در كشور فعاليت مي
هاي اين ريزيامة راهبردي و نظام جامعي كه مبناي عمل و برنامهكند و برناي را طي ميهر كدام مسير جداگانه

هاي استعداديابي در منظور پيشبرد برنامهدر برزيل به). 8(نهادها در زمينة استعداديابي قرار بگيرد، وجود ندارد 
دهاي ملي ها و استاندارگيرد و نورمورزش، ابتدا تحقيقاتي در سطح ملي در انيسيتوي ورزش برزيل انجام مي

هزار نفر از  20هاي اوليه بيش از پژوهش. شودآمادگي جسماني براساس متغيرها و عوامل مورد نظر تهيه مي
هاي پايه توسط نخبگان، متخصصان ورزشي و سپس اين يافته. گيردكودكان و نوجوانان اين كشور را دربرمي

هاي ل، در سطح اول يا سطح پايه، آزموندر مدل استعداديابي در برزي. شوداي تكميل ميمربيان حرفه
در سطح . گيردهاي تربيت بدني روي متغيرهاي مورد نظر انجام ميآموزان در كالساستعداديابي از كلية دانش

اند، ها نائل آمدههاي تربيت بدني به كسب امتيازهاي چشمگير در آزمونآموزاني كه در كالسدوم، از بين دانش
هاي فوق برنامة ورزشي در مدرسه شركت كنند و زير نظر بر كالس ورزش در فعاليتوهشود تا عالدعوت مي

  در سطح سوم، . هايي كه استعداد دارند، به تمرين ورزشي اختصاص بپردازندمربيان متخصص در ورزش
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در سطح . كنندهاي محلي شركت ميآموزان ممتاز ورزشي مدارس، در مسابقات بين مدارس و باشگاهدانش
هاي هاي محلي در تمرينات و مسابقات ورزشي بين شهري، در داخل ايالتچهارم، نخبگان منتخب باشگاه

شود تا در اردوهاي تيم ها دعوت ميدر سطح پنجم، از بين ورزشكاران منتخب استان. جويندمختلف شركت مي
ارزيابي . گيرديم ملي شكل ميشدگان به اردوهاي ورزشي تملي در آن رشتة ورزشي شركت كنند و از بين دعوت

هاي استاندارد و ارزش مطلق آنها و اختالف رتبة درصدي با ميانگين نتايج ورزشي تيمي و انفرادي باتوجه به نمره
  ).22(گيرد هاي سني مختلف انجام ميجامعه در رده

پرورش بستگي هاي آموزش و كشور چين براي شناسايي استعدادها يك نظام سراسري دارد كه با برنامه
  ).11(اي است نزديكي دارد و مسئوليت توسعة استعدادها مانند آلمان شرقي سابق، برعهدة مربيان حرفه

دهد عوامل فردي، تحقيقات نشان مي. وري در هر سازمان استترين عامل بهرهنيروي انساني باانگيزه مهم
در اين زمينه سبك مديريت، . مؤثر باشند توانند در زضايت مستقيم افراداجتماعي، سازماني و محيطي مي

بنابراين، تالش ). 8(همكاران، ماهيت كار، ترفيع و ارتقا، حقوق و مزاياي سهم بيشتري در رضايت كاركنان دارند 
هاي استعداديابي و مراكز قهرماني كشور، مديران و براي بهبود رضايت و عوامل انگيزشي كاركنان و مديران پايگاه

  .)18( ص در امر استعداديابي ضروري استمربيان متخص

نتايج نشان داد استعداديابي در ورزش قهرماني با مسائلي همچون نداشتن برنامة جامع حمايت از ورزشكاران 
و مربيان، و تهديداتي مانند فقدان نظام جامع شناسايي و پرورش استعدادهاي ورزشي و فقدان سيستم مناسب 

هاي ملي المپيك كانادا، آمريكا، استراليا، بريتانيا، فنالند و كميته. مواجه است براي مربيان نخبة ورزش كشور
اي را براي هاي ويژههاي كليدي عملكرد خود عنوان كرده و برنامهرا از حوزه» ورزش قهرماني و نخبگان«ژاپن 

مربيان كالس جهاني  ترين نياز براي پرورش ورزشكاران در سطح عالي، وجوداصلي). 35(اند آن تدارك ديده
اندركاران ايجاد نظامي قوي براي تربيت مربيان سطح جهاني اغلب يكي از مشكالت بزرگي است كه دست. است

اما اگر اين ضعف برطرف نشود، كيفيت برنامة تربيت ورزشكاران پيشرفته تا حد زيادي . ورزش با آن مواجهند
هاي عمدة عد، داراي انگيزة قوي و بسيار بااراده، از چالشاز طرف ديگر، يافتن ورزشكاران مست. كندتنزل مي

انديشي براي مقابله با اين فناروي و بنابراين چاره. اندركاران و مربيان با آن مواجهندديگري است كه دست
  .)13( ربط ضروري استهاي ذيها توسط سازمانچالش
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گيري ناكافي از فناوري و سيستم مديريت بهرهنتايج نشان داد كه استعداديابي در ورزش قهرماني با مشكل 
در اين . اندها تأثير بسزايي داشتههاي مختلف بر روند رشد سازمانبديهي است فناوري. اطالعات مواجه است

هاي استعداديابي ملي كشورها ها و پايگاههاي اطالعات نقش مهمي در فعاليت كميتهگيري از فنارويزمينه بهره
هاي ملي المپيك براي نمونه، كميته. اي داشته استرشد آنها در حيطة ورزش قهرماني و حرفهو روند رو به 

. اندكانادا، استراليا، فنالند، ژاپن و مالزي با همكاري مؤسسة علوم ورزشي با تأكيدي ويژه از آن استفاده كرده
كننده در حوزة هاي مشاركتو سازمانها بيني و تدارك اقدامات الزم در اين زمينه براي ارگانبنابراين، پيش

  .)20( رسدنظر مياستعداديابي ضروري به

گذاري كالن رقبا در زمينة نتايج نشان داد استعداديابي در ورزش قهرماني كشور با تهديد سرمايه
  مروري بر نتايج كشورهاي . استعداديابي و پيدايش رقباي جديد در حيطة ورزش قهرماني مواجه است

بنابراين، مسئوالن . كندهاي آسيايي و المپيك سه دورة گذشته اين موضوع را تأيدي مينده در بازيكنشركت
ربط بايد توجه داشته باشند كه رقابت و هاي ورزشي ذيسازمان تربيت بدني، كميتة ملي المپيك و ديگر سازمان
نسجام بيشتر با يكديگر در اين راستا رو بايد با همكاري و اكسب برتري در عرصة ورزش بسيار جدي است، ازاين

  .)15( تالش كنند

اي نامناسب و هاي ورزشي مادر و پايه در كشور با تهديد جو و فضاي رسانهنتايج نشان داد كه اغلب رشته
هاي ها و برنامهدر چنين شرايط و فضاي كاري، بالطبع فعاليت. اي مواجهندفقدان رويكرد مناسب رسانه

هاي جمعي اثر براساس تحقيق غفوري، رسانه. اي مواجه خواهد بودكمبودها و مشكالت عديدهاستعداديابي با 
معناداري روي تغيير نگرش و رفتار مردم براي ورزش كردن دارند، اما اين اثر با نيازهاي جامعه هماهنگ نيست، 

دليل فقدان رسد بهنظر ميبه. نددليل سود اقتصادي به ترويج و نشر ورزش قهرماني بپردازدهند بهزيرا ترجيح مي
هاي جمعي، چنين موضوعي ربط با يكديگر و همچنين با رسانههاي ورزشي ذيهاي الزم بين سازمانهماهنگي

رو ضروري است كه اقدامات الزم در اين ازاين. موجب ايجاد مشكالتي در ورزش و به ويژه استعداديابي شود
  .)21( زمينه صورت گيرد

ساالري در هايي همچون فقدان نظام شايستهداد استعداديابي در ورزش قهرماني كشور با ضعفنتايج نشان 
هاي ملي در سطوح مختلف نوجوانان، تعيين مديران ورزشي كشور، نبود نظام گزينش ورزشكاران عضو تيم
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توجهي رزشكاران، بيدهي انتخاب برخي واي در جهتجوانان و بزرگساالن، وجود رابطه و تأثيرات تبليغات رسانه
و وابستگي و غيرمستقل بودن ) سازمربيان بازيكن(به تالش مربيان متخصص در امر كشف و پرورش استعدادها 

بر اينها، استعداديابي در ورزش قهرماني كشور از برنامة راهبردي عالوه. هاي ورزشي كشور مواجه استفدراسيون
هاي ورزشي به تدوين برنامة هاي ملي المپيك و سازماني از كميتهاين در حالي است كه بسيار. برخوردار نيست

ريزي رابردي عنصري به نظر ماچادو، برنامه. اندهاي استعداديابي خود مبادرت كردهمنظور برنامهراهبردي به
بر اين فرايند روي اهداف راهبردي و عملياتي، اهداف و راهبردهاي مبتني. كليدي براي برتري سازماني است

شده براي دستيابي به اهداف و نتايج مورد انتظار سازمان تمركز هاي تدوينها و فعاليتمشي سازماني، برنامهخط
بنابراين براي مقابله با تغيير و تحوالت محيطي و استفادة . دارد و ابزاري بسيار مهم براي اثربخشي سازماني است

  .)7( ردي استعداديابي در ورزش قهرماني كشور ضروري استهاي موجود، تدوين برنامة راهببهينه از قابليت

هاي طور كلي، نتايج نشان داد استعداديابي در ورزش قهرماني جمهوري اسالمي ايران با مشكالت و چالشبه
هاي استعداديابي و قهرماني با مالي، نداشتن برنامة راهبردي، ساختار سازماني، ضعف همكاري مناسب بين پايگاه

ها، اندك بودن جميعت تحت پوشش ورزش قهرماني كشور، نبود اي ورزشي مربوطه در تربيت بدني استانههيأت
ها در نقاط مختلف كشور، كمبود امكانات و تجهيزات مناسب براي استعداديابي، بندي ورزشنظام آمايش و قطب

اي ورزشي در پرورش هفقدان مدل مسير ترقي و پرورش ورزشكاران در ورزش كشور، سهم اندك باشگاه
توجهي به مسابقات و استعدادهاي ورزشي مناطق محروم دورافتاده، تمركز مسئوالن كشور و استعداديابي، بي

حوصله بودن برخي مديران ورزش كشور و جاي فرايندگرايي، بيگرايي در ورزش بههاي گروهي بر نتيجهرسانه
هاي راهبردي در بين برخي مديران اي بر اجراي برنامهليقههاي زودبازده، تقدم اقدامات ستكية آنان بر طرح

جاي هاي داراي استعداد، برتري فرهنگ رشد جهشي و ناپايدار بهورزش كشور، ضعف اقتصادي معيشتي خانواده
كار، كمبود ورزشكاران و مربيان نخبه، فناوري اطالعات، رقبا و رشد گام به گام و پايدار در بين مديران تازه

شود استعداديابي در ورزش قهرماني كشور براساس رو پيشنهاد ميازاين. هاي ورزشي داخلي مواجه استنهرسا
انداز و اي راهبردي كه دربرگيرندة چشمها و تهديدهاي محيطي مذكور به تدوين برنامهها، فرصتها، ضعفقوت

هاي ها و فرصتكه بتواند از قوتطوريراهبردهاي مناسب براي تحقق رسالت و اهداف آن باشد، اقدام كند، به
  .ها و تهديدهاي محيطي پيرامون خود را به حداقل ممكن برساندموجود حداكثر استفاده را ببرد و ضعف
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