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  چكيده

  هـاي پايـة فوتبـال ليـگ     كليـة مربيـان تـيم   . هدف از پژوهش حاضر بررسي مشكالت استعداديابي در رشتة فوتبال است
نمونـة آمـاري بـا    . هاي نوجوانان، جوانان و اميد جامعة آمـاري پـژوهش را تشـكيل دادنـد    ويژن استان تهران در ردهآسيا

دليل نبود پرسشنامة استاندارد در اين زمينه، محقق بـا اسـتفاده از نظـر     به. نفر انتخاب شد 42از جدول مورگان استفاده 
ارزشـي   صـورت مقيـاس پـنج    اي بههاي پاية تيم ملي فوتبال، پرسشنامهاستادان تربيت بدني و علوم ورزشي و مربيان رده

را استادان تربيت بدني و مربيان فوتبال تأييـد كردنـد و ضـريب    ليكرت طراحي كرد، اعتبار صوري و محتوايي پرسشنامه 
ها، بـا اسـتفاده از   پس از دريافت اطالعات از آزمودني. دست آمد صدم به 86پايايي آن با استفاده از فرمول آلفاي كرونباخ 

منظـور بررسـي    بـه اطالعـات  ) آزمـون فريـدمن  (از طريق آمار توصيفي و آمـار اسـتنباطي    Spssو   Excelافزارهاي نرم
ترتيـب   ترين مشكالت استعداديابي در فوتبال بـه  نتايج نشان داد كه مهم. وتحليل شد مشكالت استعداديابي فوتبال تجزيه

هـا،  هاي تخصصي اسـتعداديابي در باشـگاه  كمبود امكانات مالي و مادي براي استعداديابي فوتبال، نبود كميته: عبارتند از
هـاي علمـي اسـتعداديابي، و تربيـت نكـردن افـراد        ي استعداديابي فوتبال، آشنا نبـودن بـا روش  نداشتن برنامة اصولي برا

 .هاي مربوطمتخصص در امر استعداديابي توسط سازمان

 
  هاي كليدي  واژه

  .استعداديابي، استعداديابي فوتبال، پرورش استعدادها، كشف استعدادها، مشكالت استعداديابي
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   مقدمه
هاي بالقوة اي تنها با كشف استعداد و رشد و توسعة تواناييكنان فوتبال در سطوح حرفهعملكرد برتر بازي

در حقيقت كشف بازيكنان در فوتبال مرحلة اول فرايند . رسد بازيكنان در سنين پايه به تكامل مي
و با  ها ادامه يافتههاي ذاتي و اكتسابي بازيكنان در آكادمياين فرايند با رشد مهارت. پرورش است

رو بازيكني كه  ازاين. يابد كه بسيار حائز اهميت است ها تكامل مي ه اي شدن بازيكنان در باشگا حرفه
بتواند مربيان و مديران را قانع كند كه يك استعداد است، بايد در محيط يادگيري مناسب براي 

 ).25(هاي خود قرار گيرد  شكوفايي توانايي

هايي مانند خصوص در ورزش مهم در ورزش رقابتي است، بهاستعداديابي موضوعي پيچيده اما 
  توسعة ). 24(ها دارد فوتبال كه توانايي شناسايي استعداد، معناي تجاري براي بازيكنان و باشگاه

هاي اقتصادي آن و عالقة فراوان نوجوانان و  افزون و صنعتي شدن فوتبال و توجه بسيار به جنبهروز
اندركاران، مديران و مربيان مدارس و اي فوتبال، دست مع بازيكنان حرفهجوانان براي پيوستن به ج

رفتن پول، سرمايه و وقت هاي فوتبال را بر آن داشته تا با استعداديابي از بين داوطلبان از هدرباشگاه
  ).17(خود و داوطلبان جلوگيري كنند 

ند و در مسير تبديل شدن به پيش از شناسايي ورزشكاران نخبه، استعدادهاي برتر بايد كشف شو
توجهي به اين فرايند، مسير ايجاد يك ورزشكار نخبه را دچار  بي شك  ورزشكار نخبه قرار گيرند؛ بي

اند، فردي ممكن است براي فعاليت  از آنجا كه استعدادها تا حدودي اختصاصي. اختالل خواهد كرد
اي  استعداد در برخي افراد گسترده و در عده دامنة. استعداد باشد خاص، مستعد و براي فعاليت ديگر كم

كه گروهي  گروهي ممكن است فقط در يك رشتة ورزشي مستعد باشند، درحالي. ديگر محدود است
با توجه به تمايز بين استعداديابي و پرورش ).  12( ديگر در چند رشتة ورزشي استعداد داشته باشند

  ).23( اول براي پرورش استعدادهاستتوان گفت كه استعداديابي گام استعدادها، مي
هاي كنند و تحت برنامهنام مي ها بازيكنان مستعد را در سنين نسبتاً كم ثبت بسياري از باشگاه

اي  بنابراين انتخاب، رشد و راهنمايي حرفه. هاي آنان را تكميل كننددهند تا تواناييتخصصي قرار مي
هاي درجة اول قرار گرفته است تا بتوانند مقام،  ز باشگاههاي بسياري ا بازيكنان جوان در صدر اولويت

  ).23(شان را حفظ كنند وضعيت تجاري و ورزشي
توجهي  بديهي است در صورت بي. در مورد استعداديابي ورزشي، سن هميشه عامل مهمي بوده است

، كامل نخواهد به سن براي شروع و پرداختن به ورزش، فرايند استعداديابي در صورت لحاظ كلية جوانب
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گرايي و رسيدن به اوج عملكرد، از عوامل  توجه به سن، تخصص. بود و نتيجة مناسب كسب نخواهد شد
  .شود بسيار مهم در فرايند استعداديابي علمي و صحيح محسوب مي

آگاهي از سن شروع تمرينات عمومي و اختصاصي در فرايند استعداديابي از اهميت خاصي  
هاي مختلف بررسي و مشخص شده است  هاي تولد قهرمانان رشتهانگيز، ماهور تعجبط به. برخوردار است

اند؛ اند، بيشتر به سطوح قهرماني راه يافتهدنيا آمده هاي پيش از شروع فصل مسابقه بهافرادي كه در ماه
كسب  ماه فرصت بيشتري براي 12تا  8اند اين افراد در سالي كه براي رشتة ورزشي خاص انتخاب شده

براي مثال در بلژيك فدراسيون فوتبال ماه انتخاب . اندتجربه و مهارت در مقايسه با ديگران داشته
  ). 13(استعدادها را اول ژانويه قرار داده است 

در حال حاضر استعداديابي در بيشتر كشورها براي مربيان به مفهوم استفاده از آزمون سادة ميداني 
ناپذير آموزش و پرورش در بيشتر كشورها اسي اين است كه نظام  انعطافمشكل اس، )23( قابل اجراست

هاي بر روش امروزه عالوه ).15( تواند استعدادهاي بالقوه را حتي در صورت شناسايي پرورش دهد نمي
هاي ورزش استفاده نام ورزش براي كسب موفقيت در عرصه ي صاحبمتعددي كه بسياري از كشورها

هاي عنوان يك روش علمي، متداول، بدون زيان، قانونمند، مؤثر، با داشتن جنبه يابي بهكنند، استعدادمي
  ). 3(مثبت ديگر براي هدايت نوجوانان به سمت ورزش قهرماني مورد قبول همگان است 

هايي براي در ايران پرورش قهرمانان و كسب مدال حداقل در حد يك آرزو مطرح است و تالش
با اين حال بايد اذعان كرد كه تا تنظيم يك . رسد نظر مي ن الزم و ضروري بهتحقق شكل صحيحي از آ

پروري، مسير دشواري در پيش است و شايد بتوان مسئلة برنامة ملي و هدفمند براي قهرمان
پروري  و اوليه در خصوص تدوين برنامة ملي قهرمان هاي بنياديناستعدادها را يكي از گاماستعداديابي و پرورش 

  .)9(حساب آورد  به
استعداد را براي ورود به ليگ هدف اتحادية فوتبال آلمان اين است كه تعداد بيشتري از جوانان با

است؛ زيرا به باور آنان نبايد بر جوانان   اي تربيت كند، اما با ايجاد ليگ سراسري در آلمان مخالفحرفه
جوانان از نظر شخصيتي و تكامل شغلي و  فشار زياد از حد وارد كرد، و نيز اين ترس وجود دارد كه

  ).10(تحصيلي دچار اختالل شوند 
مانند كه با كنترل، ها، به باغباناني مياي استعدادهاي ورزش، فدراسيوندر روش پرورش گلخانه

هاي هاي فراوان باشگاهمشكالت و ضعف. رسانندتمام مايحتاج گياه مورد نظر، آن را به رشد دلخواه مي
هاي ملي ها و تربيت و پرورش آنها براي حضور قوي و مؤثر در مسابقهيران دربارة كشف استعدادورزشي ا
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داري جاي باشگاه هاي ورزشي را وادار كرده تا بهالمللي، در چند سال گذشته بسياري از فدراسيونو بين
در اين فرايند . آورنداي ورزشكاران روي شده، به پرورش گلخانه ريزيهاي منظم و برنامهو تشكيل ليگ

هاي متعدد، اقدام به سابقه، با برگزاري مسابقههاي سرشناس و پرجاي اتكا به باشگاه ها بهفدراسيون
كنند، تا از اين راه بتوانند با تشكيل  ها و استعدادهاي ورزشي و پرورش و نگهداري از آنها ميكشف چهره

اي ترين معضل پرورش گلخانه در ايران بزرگ. يابند المللي دستتيم ملي قدرتمند، به افتخارات بين
شود و هاي ورزشي و نوابغ، اين فرايند تعطيل ميورزشكاران آن است كه پس از كشف و درخشش ستاره

رتبه و با آنكه چنين سيستمي نيازمند حمايت مديران عالي. كنندهاي خود اكتفا ميمديران به داشته
  ستعدادهاست، استمرار جريان كشف و تربيت ا

اي بودن نوع مديريت مديران عالي دولتي اين استمرار دائمي و دليل سليقه طور معمول در ايران به به
هاي شود تا فدراسيوناي در ورزش موجب مي هاي گلخانهبا آنكه تمركز بر سيستم. هميشگي نيست

  است، غافل بمانند و  هاي ورزشيمربوطه از اهداف اصلي خود كه برگزاري منظم و قدرتمند ليگ
هاي ملي، خودشان ها و نوابغ ورزشي به تيمهاي خود و تحويل ستارهجاي اتكا به داشته ها بهباشگاه

تربيت كرده است و اين جريان معكوس شوند كه فدراسيون آنها را كشف و هايي ميوابسته به ستاره
 ).11(شود  هاي موقتي ميهاي ناگهاني و موفقيتموجب درخشش

اي حدي است كه تسهيالت و امكانات آموزشي ويژه توجه و اهميت به مربيگري خوب در فرانسه به 
بر اين مربيان توسط  اي در پاريس در نظر گرفته شده است، عالوهبراي يافتن و رشد مربيان حرفه

و ذهن باز، هاي ارتباطي خوب، فكر  شوند تا اطمينان حاصل شود كه از مهارت شناسان ارزيابي مي روان
هاي مثبت بازي بازيكنان، داشتن تعهد نسبت به بازيكنان، شخصيت  توانايي تمركز و توجه به جنبه

 ).22(نظير، شور و عالقة خاص و حقيقي و همچنين دانش و اطالعات گسترده برخوردارند العاده و بي فوق

  تلقي كرد، زيرا در  توان امري واضح و آسانهاي مستعد را نميفرايند شناسايي فوتباليست
با وجود . هاي متعددي در استعداديابي ورزشكاران نابالغ وجود داردهاي تيمي مانند فوتبال متغيرورزش

هاي استعداديابي در حال هاي درازمدت ورزشكاران جوان، برنامهبيني موفقيتمشكالت موجود در پيش
و تدارك مشاهدات علمي در زمينة حاضر در سطح جهان در حال گسترش هستند، بنابراين تهيه 

   ).20(استعداد ورزشكاران جوان حائز اهميت است 
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» مشكالت استعداديابي ورزشكاران جوان و توسعة استعدادها«در پژوهشي با عنوان ) 1990( جاچ
ها  ترين روش براي كسب اطمينان از اينكه يك برنامة استعداديابي حداكثر بچه كند كه مناسببيان مي

  ). 16(شش دهد، برقراري رابطه و همكاري نزديك با مدارس است را پو
كسي پوشيده نيست، اما سؤال اين است كه  وجود مشكالت بر سر راه استعداديابي در كشور بر 

ترين  ترين مشكالت استعداديابي فوتبال چيست؟ محقق در اين پژوهش درصدد است كه مهم مهم
فوتبال وجود دارد مشخص كرده و مسئوالن ورزش كشور را از مشكالتي را كه در فرايند استعدادهاي 

 .وجود آنها آگاه كند تا در رفع اين مشكالت بكوشند

  

 شناسي تحقيق روش

. تحليلي و از نظر هدف كاربردي و از نظر موقعيت ميداني است -اين پژوهش از نوع تحقيقات توصيفي
هاي پاية كلية مربيان تيم. فوتبال است هدف پژوهش حاضر شناسايي مشكالت استعداديابي در رشتة

هاي نوجوانان، جوانان و اميد جامعة آماري اين پژوهش ويژن استان تهران در ردهفوتبال ليگ آسيا
دليل نبودن  به اين منظور، به. نفر انتخاب شد 42نمونة آماري با استفاده از جدول مورگان . هستند

با استفاده از نظرهاي استادان تربيت بدني و علوم ورزشي و  پرسشنامة استاندارد در اين زمينه، محقق
هاي  قسمت اول مربوط به ويژگي: اي شامل دو قسمتهاي پاية تيم ملي فوتبال، پرسشنامهمربيان رده

صورت باز و بسته، و قسمت دوم مربوط به  شخصي نمونة آماري پژوهش دربرگيرندة شش سؤال به
ارزشي ليكرت، طراحي  صورت مقياس پنج بال شامل شانزده سؤال بهبررسي مشكالت استعداديابي فوت

اعتبار صوري و محتوايي پرسشنامه توسط استادان تربيت بدني و مربيان فوتبال به اثبات رسيد و . كرد
آوري اطالعات،  براي جمع. دست آمد صدم به 86ضريب پايايي آن با استفاده از فرمول آلفاي كرونباخ 

ها  ويژن استان تهران، مراجعه به دفتر باشگاهمحل برگزاري مسابقات ليگ فوتبال آسيا محقق با حضور در
هاي فوتبال، بعد از توضيح كامل دربارة پرسشنامه، آن را در بين مربيان توزيع كرد و پس از و آكادمي

ده از ها، با استفاپس از دريافت اطالعات از آزمودني. كرد آوريها را جمعيك هفته  پرسشنامه
از طريق آمار توصيفي، ميانگين، انحراف استاندارد، جدول و نمودار و آمار  Spssو  Excelهاي  افزار نرم

منظور شناسايي مشكالت استعداديابي فوتبال  وتحليل اطالعات به به تجزيه "فريدمن"استنباطي آزمون 
 .پرداخته شد
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 هاي پژوهشيافته

داراي  5/57درصد مربيان فاقد تحصيالت آكادميك، و  5/42هاي توصيفي پژوهش، براساس يافته
در زمينة مدرك مربيگري، كمترين مدرك، مربوط به مدرك مربيگري . تحصيالت آكادميك هستند

 Bبا صفر درصد و بيشترين مدرك، مربوط به مدرك مربيگري ) ايمربيگري حرفه( FIFAالمللي بين
ميانگين سني و سابقة مربيگري مربيان در  .صد استدر 5/42، با AFC(1(كنفدراسيون فوتبال آسيا 

 .آمده است 1جدول 

 ميانگين سني و سابقة مربيگري مربيان. 1جدول 

 انحراف استاندارد ميانگين حداقل حداكثر متغير

 4/9 37 22 56 سن

 13/7 7/11 2 30 سابقه

 
لگوي مشخصي براي درصد اظهار داشتند كه در كشور ا 70هاي توصيفي پژوهش، براساس يافته 

درصد اظهار كردند كه داشتن الگو براي استعداديابي  5/92كه  استعداديابي فوتبال وجود ندارد، درصورتي
  .در فوتبال ضروري است

درصد مربيان  5هاي علمي استعداديابي فوتبال آشنايي ندارند، و فقط درصد مربيان با روش 5/57
درصد مربيان  45كه  كنند، درحالي ازيكنان خود را انتخاب ميهاي علمي استعداديابي ببا توجه به روش

درصد  70اظهار كردند كه روش علمي استعداديابي بهترين روش براي استعداديابي در فوتبال است، و 
  .كنندمربيان با آزمون بازيكنان خود را انتخاب مي

درصد معلمان ورزش را  5/52درصد مربيان آموزش و پرورش را مسئول اصلي استعداديابي، و  60
  .اندترين گروه براي استعداديابي در فوتبال معرفي كرده مناسب

  طور مساوي مسئول پرورش استعدادها  ها و آموزش و پرورش را بهنمونة پژوهشي حاضر باشگاه
  .اندها را مسئول فعلي پرورش استعدادها معرفي كردهدرصد باشگاه 5/57كه  دانند، درصورتيمي

                                                           
1 . The Asian Football Confederation  
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دو  كردن بهترين دامنة سني براي شناسايي استعدادهاي فوتبال، از آزمون خي خصبراي مش
  .استفاده شده است

  فراواني مربوط به شناسايي بهترين دامنة سني براي شناسايي افراد مستعد فوتبال. 2جدول 
 هاباقيمانده فراواني مورد انتظار شدهفراواني مشاهده درصد دامنة سني

  سال 8-10بين 
  سال 10-12 بين
  سال 12 – 14بين 

 كل

5/57  
5/27  
0/15  
0/100 

23  
11  
6  

40 

3/13  
3/13  
3/13 

7/9  
3/2 -  
3/7 - 

  
  سني براي شناسايي افراد مستعد فوتبال ةدو مربوط به شناسايي بهترين دامن آزمون خي .3جدول 

 سطح معناداريدرجة آزاديآزمون كاي اسكوئر

45/112003/0 

 
توان نتيجه گرفت كه بين صدم، مي 5شده در سطح معناداري  دو محاسبه با توجه به مقدار خي

سال  10تا  8شده و فراواني مورد انتظار تفاوت معناداري وجود دارد، و دامنة سني  فراواني مشاهده
  .بهترين دامنة سني براي استعداديابي در فوتبال است

بي فوتبال داشته باشد، از آزمون كردن نهادي كه بايد نقش اساسي در استعداديا براي مشخص
 .دو استفاده شد خي

  فراواني مربوط به شناسايي نقش آموزش و پرورش در استعداديابي بازيكنان فوتبال .4جدول 
 ها باقيمانده فراواني مورد انتظار شدهفراواني مشاهده درصد هاارگان

 فدراسيون فوتبال
  آموزش و پرورش

  وزارت ورزش و جوانان
  اهباشگاه
 كل

0/20 
0/60  
0/10  
0/1  
0/100 

8 
24  
4  
4  
40 

0/10  
0/10  
0/10  
0/10 

0/2 -  
0/14  
0/6 -  
0/6 - 

  
  دو مربوط به شناسايي نقش آموزش و پرورش در  استعداديابي بازيكنان فوتبال آزمون خي .5جدول 

 سطح معناداري درجة آزادي آزمون كاي اسكوئر

20/27 3 05/0 
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توان نتيجه گرفت كه بين  صدم، مي 5شده در سطح معناداري  دو محاسبه با توجه به مقدار خي
شده و فراواني مورد انتظار تفاوت معناداري وجود دارد، و آموزش و پرورش بايد نقش  فراواني مشاهده

  .اساسي در استعداديابي فوتبال داشته باشد
دهد كه ضريب  شود، نتايج آزمون فريدمن نشان مي مالحظه مي 7و  6هاي  طوركه در جدول همان

عبارتي بين مشكالت استعداديابي  صدم معنادار است، به 5در سطح آلفاي ) 77/56(آزمون فريدمن 
توان گفت شده مي اي مشكالت مطرحبا توجه به ميانگين رتبه. شود فوتبال تفاوت معناداري مشاهده مي

د امكانات مالي و مادي، نبود كمبو: ترتيب عبارت است از ترين مشكالت استعداديابي فوتبال به كه مهم
ها، نداشتن برنامه و اصولي براي استعداديابي، آشنا نبودن با هاي تخصصي استعداديابي در باشگاه كميته
هاي استعداديابي، عدم تربيت افراد متخصص در امر استعداديابي فوتبال، تخصيص منابع مالي  روش

هاي  هاي استعداديابي سازمان ، همسو نبودن برنامههاي مربوطهمحدود براي استعداديابي توسط سازمان
هايي كه وظيفة اصلي ورزشي، نبود الگوي استعداديابي فوتبال در ايران، مشخص نبودن ارگان

هاي ورزشي، كمبود  استعداديابي ورزشي را در كشور بر عهده دارند، عدم هماهنگي الزم بين سازمان
شمول اهي نداشتن از محاسن استعداديابي، نبود الگوهاي جهانآگاهي از صرفة اقتصادي استعداديابي، آگ

 .هااستعداديابي در جهان و عدم همكاري خانواده

  اي مربوط به مشكالت استعداديابي فوتبال ميانگين رتبه .6جدول 
 ايميانگين رتبه بندي مشكالت استعداديابي فوتبالاولويت

 استفاده نكردن از افراد متخصص
  هاي استعداديابي ا روشآشنا نبودن ب

  كمبود امكانات مالي و مادي
  كمبود آگاهي از صرفة اقتصادي استعداديابي در ورزش

  نداشتن برنامه و اصولي براي استعداديابي
  هاي ورزشيهاي استعداديابي سازمانهمسو نبودن برنامه

  هاي ورزشيعدم هماهنگي الزم بين سازمان
  هاعدم همكاري خانواده

  هاي ورزشي در امر استعداديابيف سازمانعملكرد ضعي
  آگاهي نداشتن از محاسن استعداديابي

  هاهاي تخصصي استعداديابي در باشگاهنبود كميته
  عدم تربيت افراد متخصص در امر استعداديابي فوتبال

  هاي مربوطهتخصيص منابع مالي محدود براي استعداديابي توسط سازمان
  داديابي در جهانشمول استع نبود الگوهاي جهان

  نبود الگوي استعداديابي فوتبال در ايران
 هايي كه وظيفة اصلي استعداديابي فوتبال را در كشور بر عهده دارندمشخص نبودن ارگان

05/9  
79/9 
53/10 
58/7 

10 
05/9 
03/8 
03/4 
26/9 
13/7 
05/10 
61/9 
32/9 
45/5 
76/8 
37/8 
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  عداديابيآزمون فريدمن مربوط به مشكالت است. 7جدول 
 تعداد سطح معناداري درجة آزادي ضريب آزمون فريدمن

77/5155 /0 40 

  
  گيريبحث و نتيجه
دهد كه اگرچه در بسياري از كشورها ضرورت وجود ها و بررسي ادبيات مربوط نشان ميپيشينة پژوهش

مشخص و نظامدار براي كشف، جذب و پرورش و رشد شود و از برنامة نظام استعداديابي احساس مي
شمول استعداديابي كه مورد توافق در سطح شود، هنوز روش متداول و جهانافراد مستعد استفاده مي

دهد كه در ايران نيز الگوي نتايج اين پژوهش نشان مي. جهان باشد در زمينة فوتبال وجود ندارد
دارد و وجود الگو براي استعداديابي فوتبال الزم و ضروري مشخصي براي استعداديابي فوتبال وجود ن

براي تدوين و طراحي الگوي مناسب استعداديابي فوتبال كه يكي از الزامات رشد و ترقي فوتبال . است
است، مسئوالن فدراسيون فوتبال، وزارت ورزش و جوانان و وزارت آموزش و پرورش بايد با تعامل كامل 

هاي نهادهايي كه در امر  كاريمناسب استعداديابي فوتبال طراحي كنند كه از موازي ها، الگويبا دانشگاه
عمل آورد، اين الگوي استعداديابي بايد روند مشخصي داشته  اند، ممانعت به استعداديابي فوتبال دخيل

  . باشد و نقشة راه موفقيت فوتبال كشور را براي مسئوالن فوتبال كشور مشخص كند
تواند با كشف استعداد، رشد و توسعة اي تنها ميبازيكنان فوتبال در سطوح حرفهعملكرد برتر 

در حقيقت كشف بازيكنان در فوتبال مرحلة . هاي بالقوة بازيكنان در سنين پايه به تكامل برسدتوانايي
دامه ها اهاي ذاتي و اكتسابي بازيكنان در آكادمي اول فرايند پرورش است، اين فرايند با رشد مهارت

تحقيقات نشان داد كه افراد براي ). 25(يابد ها تكامل ميه اي شدن بازيكنان در باشگايافته و با حرفه
از آنجا ). 8(سال فرصت،  نياز دارند  10هزار ساعت تمرين و  10رسيدن به اوج موفقيت و نخبه شدن به 

بگي احتياج دارند، بايد در سنين سال فرصت زماني براي رسيدن به سطح نخ 10كه بازيكنان تقريباً به 
  . گيرند پايين شناخته شوند و در روند پرورش استعدادها قرار

بيشتر مدارس فوتبال در تهران مقطعي و . استعداديابي فرايندي بلندمدت است و به زمان نياز دارد
  ها عمالً دهاي مختلف و شناسايي و پرورش استعدادر اين دورة كوتاه، انجام تست. اند مدت كوتاه
در بيشتر مدارس فوتبال يك دورة آموزشي . ممكن است، زيرا استعداديابي به زمان كافي نياز داردغير

شوند با پايان يافتن اين زمان اغلب مدارس فوتبال بسته مي. شوداي در نظر گرفته ميهفته حدود هشت
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پذير  فرايند در اين زمان محدود امكان شود، زيرا اينها فراموش ميو فرايند شناسايي و پرورش استعداد
دهد كه دامنة سني هشت تا ده سال بهترين دامنة سني  نتايج پژوهش حاضر نشان مي ).18(نيست 

سالگي را بهترين سن براي استعداديابي در  ، ده)1386(قراخانلو . براي استعداديابي در فوتبال است
تعداد فوتبال در  هشت تا ده سالگي شناخته شوند، اگر بازيكنان بااس). 6(فوتبال معرفي كرده است 

رسيدن به سطح . رسندتقريباً بعد از ده سال تمرين يعني در بيست سالگي به اوج عملكرد خود مي
شود كه بازيكنان در سن كمتري به سطوح باالي عملكرد ورزشي خود نخبگي در اين سن، سبب مي

ش پيدا كند و فرصت عرضة بازيكنان به صنعت فوتبال افزايش اي بازيكنان فوتبال افزايبرسند؛ عمر حرفه
الزمة شناسايي بازيكنان در سنين . يابد كه اين عوامل موجب رشد و شكوفايي فوتبال كشور خواهند شد

هاي دهد كه مدرسهكه اين پژوهش نشان مي پايين داشتن مدارس فوتبال در سنين كم است، درحالي
هاي نمونة پژوهشي حاضر مشغول به فعاليت هستند، فدراسيون ر باشگاهفوتبال زير ده سال اندكي د

تواند در هاي فوتبال به احداث مدراس فوتبال در سنين پايين ميها و هيأتكردن باشگاه فوتبال با ملزم
  . روند شناسايي بازيكنان مستعد فوتبال تأثير مثبتي داشته باشد

تواند  ناپذير آموزش و پرورش در بيشتر كشورها نمينعطافدارد كه نظام ااظهار مي) 1982(جارور 
كه دليل موفقيت شوروي سابق در  استعدادهاي بالقوه را حتي اگر شناسايي شوند، پرورش دهد، درحالي

استعداديابي اين بوده كه نظام آموزش و پرورش در زمينة استعداديابي كامالً هماهنگ عمل كرده است 
دهد كه آموزش و پرورش بايد نقش اساسي در استعداديابي فوتبال  نشان مينتايج اين پژوهش ). 15(

با توجه به فرصتي كه در اختيار ). 9(همسوست ) 1386(داشته باشد، كه با نتايج تحقيق قراخانلو 
آموزان را از هفت سالگي، و در طول نه ماه از سال در اختيار دارد،  بايد از آموزش و پرورش است و دانش

رصت نهايت استفاده را كرد و با يك برنامة اصولي بازيكنان مستعد را شناسايي كرد و در مسير اين ف
  . پرورش استعداد قرار داد

دار منظور بازدهي مناسب و شناسايي مطلوب استعدادها بايد از مربيان باتجربه و صالحيت به
دهد كه معلمان پژوهش نشان مي نتايج اين). 7(منظور شناسايي و پرورش استعدادها استفاده شود  به

هاي علمي  ترين گروه براي استعداديابي در فوتبال هستند و بسياري از آنها با روش ورزش مهم
كه بهترين روش براي استعداديابي در فوتبال، روش علمي  استعداديابي فوتبال آشنايي ندارند، درحالي

شود و در بسياري از نقاط كشور نمي متأسفانه در كشور ما به تخصص مربيان ورزش توجهي. است
معلمان ورزش حتي در زمينة تربيت بدني نيز تخصص ندارند و نيروهاي مازاد آموزش و پرورش 
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آموزان بايد در مدرسه براي رشد و پيشرفت در فوتبال كشور، دانش. روند كار مي صورت معلم ورزش به به
هاي مربيگري  فوتبال آشنايي كامل دارند و دوره زير نظر معلمان ورزش اختصاصي فوتبال، كه به رشتة

استفاده از مربيان ورزش با تخصص فوتبال در . اند، استعداديابي و پرورش داده شوندفوتبال را گذرانده
تواند به هاي مربيگري فوتبال ميهاي آموزشي استعداديابي و دورهآموزش و پرورش، برگزاري كارگاه

س در امر استعداديابي و پرورش استعدادهاي فوتبال كشور كمك شاياني مربيان و معلمان ورزش مدار
همچنين براساس نتايج اين پژوهش فدراسيون فوتبال قانون حداقل مدرك مربيگري درجة . كند

A(AFC) شود كه مربيان براي  ويژن وضع كند، اين مسئله سبب ميبراي مربيگري در ليگ پاية آسيا
و آشنايي با علم روز فوتبال و استعداديابي ترغيب شوند و از طرف ديگر از هاي مربيگري شركت در دوره

ها در امر آنجا كه مربيان پايه وظيفة سنگين آموزش فوتبال را بر عهده دارند، با شركت در اين دوره
استعداديابي از وظايف مهم مربيان فوتبال است .  تر عمل كنندتوانند موفقآموزش بازيكنان نيز مي

نيز مدارس و ادارات تربيت بدني بايد بهترين مربيان را از ) 2013(به نظر همتي و همكاران ). 21(
وجود  ها در رشتة فوتبال بهمربيان تربيت بدني انتخاب كنند و مراكزي را براي يافتن و انتخاب استعداد

  ).14(آورند 
هايي همچون كثرت  و فرصتها  استعداديابي در ورزش قهرماني كشور با وجود برخورداري از قوت

هاي بدني متخصص، وجود دانشكدهجمعيت جوان سرشار از استعداد در كشور، وجود استادان تربيت 
هاي ويژة استعداديابي و قهرماني  ها و وجود پايگاه ها و برخي شهرستان تربيت بدني در كلية مراكز استان

هديدهايي مانند كمبود امكانات و تجهيزات ها و تها، با ضعف در ادارات كل ورزش و جوانان استان
هاي ورزشي در امر استعداديابي، فعال نبودن وزارت مناسب براي استعداديابي، سهم اندك باشگاه

متغيرهاي مختلفي چون تجهيزات و اماكن ). 5(آموزش و پرورش در امر استعداديابي مواجه است 
كننده در مبحث توسعة ورزش قهرماني و  و تعيينعنوان عوامل مؤثر  ورزشي، تعداد مربيان متخصص به

، حمايت مالي، )1391(جهانديده و همكاران ). 8(همگاني در زمينة ورزش و تربيت بدني اهميت دارد 
). 4(اند ترين نيازهاي استعدادهاي ورزشي كشور معرفي كرده مربيگري و تأسيسات و تجهيزات را مهم

. حاضر در استعدادايابي فوتبال كمبود امكانات مالي و مادي استترين مشكل از نظر نمونة پژوهشي  مهم
گويند كمبود امكانات و تجهيزات كافي يكي از ،  مي)2013(در اين زمينه نصراللهي و همكاران 

بسياري از مدارس حداقل امكانات و تجهيزات الزم براي آموزش را ندارند يا . مشكالت استعداديابي است
سبب پرجمعيت بودن، برخي مدارس امكانات و تجهيزات الزم را ندارند و اين  هشود ب گاهي ديده مي
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شود و ممكن هاي آموزشي فوتبال منجر مي آموزان از شركت در كالسمسئله به محروم شدن دانش
دادن قسمتي از ها با تخصيص  باشگاه).  18(است به عدم انگيزش در يادگيرندگان فوتبال بينجامد 

هاي پايه و هزينه كردن براي تجهيز باشگاه به امكانات خود به امر استعداديابي در تيمبودجة ساالنة 
  مشكل استعداديابي فوتبال گام اساسي بردارند، بلكه  توانند در زمينة حلافزاري نه تنها مي سخت

به اقتصاد  مند شوند وگذاري روي بازيكنان جوان بهرهتوانند در درازمدت از محاسن اقتصادي سرمايهمي
  .باشگاه خود كمك كنند

هاي آموزشي استعداديابي با تدوين قوانين و مقررات استعداديابي در مدارس و برگزاري كارگاه
نبود ). 8(توان به افزايش دانش معلمان در اين زمينه كمك شاياني كرد  ورزشي براي معلمان مي

وظيفة . مين مشكل استعداديابي فوتبال استهاي فوتبال، دو هاي تخصصي استعداديابي در باشگاه كميته
اين كميته، شناسايي بازيكنان بااستعداد در سنين كم است، هرچند در ساختار سازماني وزارت ورزش و 

ها پايگاهي با عنوان استعداديابي وجود دارد، اما اين  جوانان و همچنين ادارات كل ورزش و جوانان استان
ال بودن كميتة استعداديابي در  وزارت ورزش و جوانان، فدراسيون فع. كميته تقريباً غيرفعال است

تواند كمك شاياني به شناسايي هاي فوتبال ميها و هيأتفوتبال، ادارات ورزش و جوانان، باشگاه
  .استعدادها در فوتبال كند
نام حبتر از بسياري از كشورهاي صادهد كه در ايران فرايند استعداديابي ضعيفتحقيقات نشان مي

سومين مشكل بزرگ استعداديابي فوتبال نداشتن برنامة اصولي . گيرد در عرصة ورزش قهرماني انجام مي
اي براي توسعة مقولة استعداديابي و توسعة ورزش  ورزش ايران نيازمند برنامه. براي استعداديابي است

جوانان طرح، و توسط  تواند در وزارت ورزش واين برنامه مي. هاي ورزشي استپايه در باشگاه
  ).1(هاي ورزشي اجرا شود ها و باشگاهفدراسيون

دار  منظور بازدهي مناسب و شناسايي مطلوب استعدادها الزم است از مربيان باتجربه و صالحيت به
بسياري از مربيان دوست دارند كه ). 7(منظور شناسايي و پرورش استعدادها استفاده شود  به

شود كه مربيان اين آرزو زماني محقق مي). 6(رين ورزشكار جهان تبديل شوند ورزشكارانشان، به بهت
هايي در سطوح  خواهيم فوتباليست بنابراين اگر مي). 19(هاي گوناگوني مجهز شوند  خود به توانمندي

از ديگر . روز علم فوتبال را تربيت كنيمالمللي داشته باشيم، بايد مربيان متخصص و بهباالي بين
هاي استعداديابي و عدم تربيت افراد  ت استعداديابي فوتبال كشور ما، آشنا نبودن مربيان با روشمشكال

هاي آموزشي كردن دوره ربط با برگزار متخصص در امر استعداديابي فوتبال است كه مسئوالن ذي
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كردن در واقع هزينه . روز استعداديابي آشنا كنندهاي به توانند مربيان را با روشاستعداديابي فوتبال مي
هاي نوين و علمي استعداديابي، يك  مربيان با علم روز فوتبال و روش براي بازيكنان جوان، و آشنايي

اي ورزش، شناسايي و پرورش از ديدگاه مديريتي در سطوح حرفه. گذاري بلندمدت است سرمايه
در ورزش فوتبال اين موضوع با  .ورزشكاران نخبه و بااستعداد امري بسيار مهم، ضروري و اساسي است

منظور فائق آمدن بر  ها  بهميالدي نمود بيشتري يافت و باشگاه 1995در سال  1تصويب قانون بوسمن
عنوان روش  هاي ناشي از دستمزد نجومي بازيكنان، در زمينة شناسايي و پرورش بازيكنان جوان بههزينه

هاي مرتبط هاي مختلف ورزشي و فدراسيونقيت رشتهموف ).25(اند گذاري كردهمؤثر اقتصادي سرمايه
مربيان ورزش تالش دارند . هاي جديد علمي تربيت بدني و ورزش قهرماني استدر گرو استفاده از يافته

كارگيري  صورت تصادفي، عالقة شخصي و خانوادگي نباشد، بلكه با به تا شناسايي قهرمانان هر رشته به
هاي مختلف صورت گيرد، چراكه در اين صورت بندي شاخصين و اولويتهاي علمي و از طريق تعيروش
شود  جويي در وقت و هزينه، موفقيت بيشتري در رسيدن به اوج عملكرد ورزشي حاصل مي بر صرفه عالوه

از آنجا كه استعداديابي فرايندي است كه از طريق آن افرادي كه بيشترين اميد براي موفقيت آنها ). 2(
شوند، اميد است كه توجه به مشكالت استعداديابي مدنظر مسئوالن ود دارد، شناسايي ميدر آينده وج

گيرد بتواند مربيان و هاي تحقيق حاضر و تحقيقات تكميلي كه در آينده انجام ميقرار گيرد و يافته
ارات و تر در اين زمينه اقدام شود و  افتخاندركاران را از اين مشكالت آگاه سازد تا آگاهانهدست

 .هاي ورزشي بيشتر و بيشتري نصيب جامعة ورزش ما شود موفقيت
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