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آموزی در سامانه جامع هدف از این پژوهش، شناسایی عوامل موثر استعدادیابی ورزش دانش
کیفی با  ،شناسیدی، از نظر روشربراک لحاظ هدفپژوهش حاضر از بود.  مدیریت اطالعات

جامعه آماری این پژوهش را اسناد منتشر  .روش نوخاسته بودمبتنی بر  تحلیل محتوا واستفاده از 
نظران تشکیل می دادند. نفر از صاحب 21آموزی و شده پیرامون مبحث استعدادیابی ورزش دانش

ها به مرحله اشباع نظری ادامه و تا رسیدن مصاحبه انجام گرفتگلوله برفی گیری به صورت نمونه
روایی پژوهش بر اساس شش مورد تایید آوری شدند. جمععمیق ها از طریق مصاحبه یافت. داده
 درصد گزارش شد. 11همچنین پایایی معادل .قرار گرفت

ابی، (عوامل استعدادی2(هدف گذاری، 1ها، چهار مقوله اصلی شامل از تجزیه و تحلیل داده 
توان گفت که وجود زیر مقوله به دست آمد. می 22(عوامل ساختاری و 4(موانع استعدادیابی و 3

آموزی بسیار ضروری است، زیرا بحث سامانه جامع مدیریت اطالعات استعدادیابی ورزش دانش
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آموزی گذاری در برگزاری برنامه استعدادیابی ورزش دانشبودجه، جذب حامیان مالی و سرمایه
 عنای مشخصی ندارد. م

کند تا با استفاده از خروجی داشتن یک سیستم مدیریت اطالعات استعدادیابی به مدیران کمک می
ها و یا جذب ها را تعیین و نسبت به کسب بودجه مازاد از دیگر ارگاناین سیستم کم و کاستی

شوند که بودجه کلیه  حامیان مالی اقدام نمایند و قبل از برگزاری برنامه استعدادیابی مطمئن
 شوند. با توجه به نتایج و اینکه قدرتکند و دچار کاستی و بدهی نمیها را حمایت میفعالیت

تخصصی دشوار  عملکردهای بینینیست و پیش کافی آینده برای استعدادیابی هایآزمون بینیپیش
 توجه شود.شده برای آن گردد در امر استعدادیابی به اصول مطرحاست، پیشنهاد می

 

 .استعدادیابی ورزشی، ورزش دانش آموزی و مدیریت اطالعات واژگان کلیدی:
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 مقدمه
ورزش قهرمانی یکی از مبانی اصلی در توسعه ورزش کشور به شمار می آید. تقویت ورزش 

های جهانی و المپیک است )پورکیانی و ساز کسب موفقیت در رقابتقهرمانی کشور زمینه
( در بررسی 1336(. اسدی و همکاران )231: 1336، هژبری و نژادرمضانی، 16؛ 1336همکاران، 

موانع استعدادیابی ورزش کشور به این نتیجه رسیدند که نه طرح اجرایی برای استعدادیابی وجود 
پردازد و عوامل مدیریتی و زشی میدارد و نه دستگاه معینی به طور جدی به استعدادیابی ور

(. یکی از این 24: 1336زیربنایی از جمله موانع مهم در استعدادیابی هستند )اسدی و همکاران، 
باشد )حسامی و های ورزشی میش اطالعات و مدیریت آن در سازمانموانع، نادیده گرفتن نق

شود. از عامل انسانی محسوب می ترین منبع مدیران بعد(. امروزه اطالعات، مهم1334همکاران، 
ها و انجام وظایف و تحقق اهداف سازمان تنها از هر سازمانی مبنای تمام فعالیتاطالعات در 

پذیر است. به جهت اهمیت این موضوع، سیستم طریق تسریع و تسهیل جریان اطالعات امکان
های بزرگ و و تمام سازمانها یافته است ای نزد سازماناطالعاتی مدیریت امروزه جایگاه ویژه

های ورزشی به عنوان ارکان کوچک سعی در به کارگیری آن دارند. در عرصه ورزشی نیز سازمان
های اطالعات توسعه و تقویت ورزش قهرمانی زمانی در نقش خود موفق خواهند بود که از سیستم

ت که استعدادیابی کشور های خود استفاده نمایند. به همین جهت الزم اسگیریمدیریت در تصمیم
های استعدادیابی نوین با تکیه ها و استفاده از مدلها و خط مشیریزی راهبردی، سیاستبا برنامه

و  اسدیبر اطالعات صورت گیرد و در غیر این صورت درجا زدن به روش سنتی است )
و همکاران  فیضایی صو(. ر2213، دیوانی، 31 ؛2217، 1، گلدهیل و همکاران21: 1336همکاران، 

( فقدان یک طرح یکپارچه و ساختارمند برای اجرای استعدادیابی در ورزش کشور و فقدان 1336)
های مستعد ورزشی را از جمله نقاط ضعف استعدادیابی در شیوه و برنامه برای شناسایی رشته

و  اهالنگوم(. همچنین نتایج مطالعات 113: 1336و همکاران،  رضایی صوفیاند )کشور بیان کرده
از مدارس با  یاریاست و بس یکه بودجه ورزش مدارس ناکاف بوداز آن  یحاک( 2213) 2همکاران

دهندگان موافق بودند پاسخ بیشتر، نی. عالوه بر ادشونیبدون امکانات اداره م ای فیامکانات ضع
 به رو روامر توسعه و پرورش استعداد را با مشکل  نیندارند و ا یاختصاص یکه مدارس مرب

 یاند، اما اجراکرده نیرا تدو یورزش یهااستیمدارس طبق الزامات چارچوب س بیشترکند. یم
برنامه  ایمدرسه  میرا در تقو یورزش یهاتیاز آنها فعال یاریبس جهیاست. در نت فیضع اریآنها بس

( در پژوهشی خود با عنوان 2216) 3(. بلیک2213و همکاران،  ماهالنگو) کنندیسال ادغام نم
به این مهم دست یافت که راهبرد استعدادیابی باید « فرایندها و قوانین مرتبط با اجرای حرکتی»

( در 2211) 4های تکنیکال، تاکتیکال، فیزیکی و روانشناختی را در خود گنجانده باشد.  کاالنزمینه
زشی از طریق فرایند مربیگری بود، گزارش شناسایی و توسعه استعداد ور که هدف از آن یپژوهش

توان کودکان مستعدد و تر میهای استعدادیابی راحتکرد که در صورت آشنایی مربیان با شاخص
توان اذعان داشت مورد می (. در این2211توانا را شناسایی کرد و در میسر درست قرار داد )کاالن، 
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های ورزش کشورها خبه و تقویت زیرساختدر ورزش با هدف توسعه ورزش نکه استعدادیابی 
( و مسئولیت این 2222، 1و همکاران نیالرکگیرد )المللی صورت میهای بینجهت کسب موفقیت

بدنی جمهوری های انجام شده توسط سازمان تربیتامر بر عهده مسئوالن ورزش است. بررسی
اجرایی برای استعدادیابی در کشور نشان داد که نه طرح  1317و 1316های اسالمی ایران طی سال

پردازد. همچنین، بین وجود دارد و نه دستگاه معینی به صورت جدی به استعدادیابی می
ها به صورت جداگانه های مختلف هماهنگی وجود ندارد و در این مورد بعضی از دستگاهدستگاه

ابی در کشورهای دیگر نشان (. بررسی روند استعدادی37: 1334کنند )نظری و همکاران، فعالیت می
ها آوری اطالعات و پردازش دادههای نوین جمعدهد که به کارگیری فناوری اطالعات و روشمی

 و بزرگ هایسازمان ورزشی (. مدیران2224، 2هوگوسازد )روند استعدادیابی را تسهیل و موثر می
 ها وهیئت آن تبع به و ورزشی هایفدراسیون و کل اداره جوانان، و ورزش وزارت نظیر کوچک
 اطالعات از وسیعی حجم با عملیاتی و اجرایی مدیریتی، مختلف سطوح در نیز ورزشی هایباشگاه

 با صحیح گیریتصمیم نیازمند مواقع اکثر در باشند ومی رو به رو و... عملیاتی اقتصادی، ابعاد در
 در را آنها بتواند که اطالعاتی بانک یک به به دسترسی نیاز لذا هستند. زمان کمترین صرف
: 1334شود )به نقل از قاسم زاده میرکالئی، می احساس دهد، یاری خطا کمترین با گیریتصمیم

فناوری اطالعات و مدیریت دانش در ( در بررسی رابطه 1332و همکاران ) سبحانی(. 36
 فناوری از استفاده زمینه در کلی های ورزشی ایران به این نتیجه رسیدند که به طورفدراسیون

دارند  فاصله خوب بسیار سطح تا ایران اسالمی جمهوری ورزشی هایاطالعات، فدراسیون
سیستم ( بیان کردند که 1337) زردشتیانهمچنین الماسی و   (.73: 1332و همکاران،  سبحانی)

ها کمک شایانی به برگزاری با کیفیت رقابت برای ورزش مفید باشد و تواندمی اطالعات مدیریت
)الماسی و  جویی کردصورت در هزینه و زمان صرفه و بدین ایدو رویدادهای ورزشی نم

مستقی  ارتباط ایجاد از فراتر چیزی فناوری اطالعات امروزه حال هر به .(11: 1337، زردشتیان
 و کنفرانس ویدیو گفت و گو، الکترونیک، اتاق پست مانند کاربردی هایبرنامه طریق از افراد میان
 با پایگاه اطالعاتی یک به عنوان تواندمی اطالعات فناوری است. گروهی ابزار دیگر انواع

 سبحانیباشد ) سازمان در فکری هایسرمایه حفظ برای شیوه بهترین دانش، تسهیم و سازیذخیره
 (. 2212، 4ادویریسوت، 4: 2211، 3همکاران، بوریکز و 74: 1332و همکاران، 

 رقبای با رقابت حال در پیوسته که ورزشی هایفدراسیون مانند هاییسازمان رسدمی به نظر بنابراین
 فناوری موضوع به ایویژه توجه خود رقابتی مزیت حفظ برای ناچارند خود هستند، خارجی

 زمینه کلیه این در پیشرفت برای باید ورزشی هایباشند. در نتیجه، فدراسیون داشته اطالعات
 و آشنا دنیا در موجود هایفناوری با سازمان نیروی محرکه به عنوان خود را  کارشناسان و کارکنان

کنند. این پژوهش با هدف شناسایی عوامل  فراهم را خارجی و رقابت پیشرفت هایآموزش زمینه
جامع مدیریت اطالعات و به منظور  آموزی ایران در سامانهموثر بر استعدادیابی ورزش دانش

های مختلف کشور در گروه آموزان مستعد ورزشی در سراسرگردآوری و مدیریت اطالعات دانش

                                                           

1. Larkin et al. 
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رود نتایج آن بتواند به افزایش کارآیی گردد و انتظار می)سنی، ورزشی، جغرافیایی و ...( انجام می
تواند مورد همچنین نتایج این پژوهش می استعدادیابی به ویژه در سنین پایه کمک شایانی نماید.

های ورزشی قرار گیرد و تسریع و تسهیل امر استعدادیابی را در پی داشته استفاده سایر فدراسیون
 باشد.

با توجه به مطالب گفته شده به سابقه اجرای طرح به کارگیری سامانه اطالعات مدیریتی در سازمان 
اطالعات  یهایتوسعه فناور (2227) «کانادا یمل تهیکم»ورزشی کشورهای دیگر خواهیم پرداخت. 

آن کمک  ینمود که اجرا انیمثبت خود ب یعملکردها نیترمهم از یکیو ارتباطات در ورزش را 
 نیا دیآن با تیتوسعه ورزش و موفق یاعالم کرد برا تهیکم نیا .به توسعه ورزش کرد ییبسزا
 (2211) 1و پالمر نسونی. راب(162: 1333 و همکاران، عزیزیبه نقل از )ها را گسترش داد یفناور

از  یکافگیری نا ،  بهره2221تا  2222 یهاسال نیب مباوهیز کیالمپی مل تهیدر کم یدر پژوهش
بیان  تهیعمده آن کم یهاضعف را از یاطالعات گاهیو پا تیاطالعات و نداشتن وب سا یفناور

همچنین سیستم فناوری اطالعات و ارتباطات در سازمان  .(243: 2221، و پالمر نسونیراب) کردند
( به کار رفته است و ایجاد یک سیستم تعاملی مبتنی بر وب را 2213ورزش دانشگاهی نیجریه )

شود که همه اطالعات مربوط به مسابقات دانشگاهی کند. وب سایت ایجاد شده سبب میدنبال می
وی اطالعات مربوط به مسابقات، جداول، نام نیجریه پدیدار باشد. یک بانک اطالعاتی حا

ها، سطح تحصیلی، های ارتباط با آنورزشکاران، اطالعات شخصی ورزشکاران، سن، جنس، روش
اند و اطالعات پزشکی آنها را حفظ و ارائه می کند. هایی که در مسابقات شرکت داشتهتعداد سال

ی بالقوه ورزشی بسیار مفید است. نمونه دیگر ردیابی افراد و استعدادهااین بانک اطالعاتی جهت 
( که سبب کاهش زمان 2211بانک اطالعاتی جهت استعدادیابی ورزشی در کشور تایلند است )

مصرفی، ارتباط با سیستم، ارزیابی، اجرای کارآمد، جست و جوی اطالعات و افزایش کیفیت 
 (. 1333اقدامات شده است )به نقل از هاشمی، 

 بندی کرد:ورزشی را می توان تقسیم هایسازمان در اطالعات هایسیستم تقاضا برای افزایش دالیل
 برای فنی ظرفیت افزایش موجب اطالعات پردازش فناوری در پیشرفت ورزشی هایسازمان در (1

 و مشکل امور این انجام گذشته در هاسازمان این است. در گردیده هاداده پردازش و آوریجمع
 . است بوده بر زمان

 و توزیع اثربخشی افزایش موجب ورزشی ارتباطات و مخابراتی فناوری توسعه و پیشرفت (2
 .است گردیده آنها بین نیز سازمان و داخل در اطالعات مبادله

 تصمیمات که محیطی و دارند فعالیت آن در ورزشی هایسازمان که محیطی پیچیدگی افزایش   (3
های محیط در آنکه است. توضیح اطالعات به بیشتر نیاز دالیل دیگر شود، ازمی اتخاذ آن در

 مستلزم که بگیرند نظر در را متعددی باید عوامل  گیریتصمیم برای مدیران امروزه ورزشی
 .است بیشتر اطالعات

 از ناشی امر این که دهدمی افزایش را اطالعات برای نیز تقاضا سازمان داخل محیط پیچیدگی  (4
 و ورزشی خدمات و محصوالت تنوع و ورزشی هایسازمان بیشترشدن  گسترده و بزرگ

 و تحصیالت و ورزشی هایسازمان در ایحرفه هایفعالیت و مهارت و تخصص افزایش
 است. گیرندگان تصمیم آموزش

                                                           

1. Robinson & Palmer 
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امید است نتایج این پژوهش بتواند گامی موثر در این راستا بردارد و سیستم جامع مدیریت 
استعدادیابی ورزش دانش آموزی کشور را در اختیار ذینفعان قرار دهد. با توجه ( MISاطالعات )

 به مطالب گفته شده و اهمیت مدیریت اطالعات سوال اصلی پژوهش حاضر این است:
 آموزی در سامانه جامع مدیریت اطالعات موثر هستند؟چه عواملی بر استعدادیابی ورزش دانش 

 

 روش شناسی پژوهش 
از نوع تحلیل محتوا بود.  از لحاظ هدف بنیادی، از نظر روش شناسی کیفی پژوهش حاضر 

آموزی و جامعه آماری این پژوهش را اسناد منتشر شده پیرامون مبحث استعدادیابی ورزش دانش
نظران که رشته تحصیلی و تالیفات علمی آنها با استعدادیابی مرتبط بود و دارای نفر از صاحب 21

گیری نمونهو تجارب اجرایی در عرصه استعدادیابی بودند، تشکیل می دادند. های مدیریتی سمت
ها به مرحله اشباع نظری ادامه یافت. و تا رسیدن مصاحبه انجام گرفت گلوله برفیبه صورت 

این پژوهش شامل چندین مرحله بود. ابتدا  آوری شدند.جمع عمیقها از طریق مصاحبه داده
شناسایی  هامصاحبه، کدهای مفهومی را از متن شدهانجامی هامصاحبهی سازادهیپپژوهشگر بعد از 

طور مستمر با زمان و بهها همو تحلیل داده و تحلیل شد. تجزیهتجزیه ها کرد. متن مصاحبه
ها انجام گرفت. با استفاده از این روش، مفاهیم آشکار و پنهان مشخص شدند. در آوری دادهجمع

انجام  3و کدگذاری انتخابی 2، کدگذاری محوری1سه مرحله کدگذاری: کدگذاری باز این پژوهش،
گرفت. در کدگذاری باز، متن هر مصاحبه چند بار خوانده شد و جمالت اصلی آن استخراج و 

صورت کدهایی ثبت شدند. در کدگذاری اولیه، پژوهشگر از کلمات مورداستفاده به
ها( استفاده کرد. سپس های پژوهشگر از گفتهنده )برداشتکنشوندگان و کدهای داللتمصاحبه

لحاظ مفهومی با یکدیگر مشابه بودند، در یک دسته قرار گرفتند. در فرایند کدهایی که به
ها بود، دهنده تجارب آنکنندگان که نشانهای مشارکتکدگذاری، واحدهای معنایی از بیان و گفته
ها، ها بر اساس تشابهات و تفاوتکردن دادهخالصهاستخراج شدند و پس از کدگذاری و 

ها، بندی کدها انجام گردید. طبقات با هم مقایسه شدند و از تحلیل و تفسیر این دادهطبقه
تر استخراج گردیدند. در کدگذاری محوری، پژوهشگر یک مقوله های انتزاعیها یا مقولهمایهدرون

در مرکز فرایند قرار « مقوله یا پدیده اصلی»عنوان به کند و آن راکدگذاری باز را انتخاب می
گذارد. در این مرحله، کدها و های مرتبط با آن را در آن دسته میدهد. سپس سایر مقولهمی

بر ادغام  ، با یکدیگر مقایسه گردیدند و عالوههای اولیه که در کدگذاری باز ایجاد شدنددسته
شدند، حول محور مشترکی قرار گرفتند. برای یگر مربوط میهایی که به یکدموارد مشابه، دسته

هایی که با هم ارتباط داشتند، در یک طبقه قرار گرفتند. در توسعه مفاهیم در مرحله کاستن، طبقه
ای که بیشترین فراوانی را مرحله آخر، فرایند کدگذاری انتخابی اجرا شد. در این مرحله، طبقه

آموزی در سامانه فته شد. در این پژوهش، استعدادیابی ورزش دانشداشت، متغیر اصلی در نظر گر
جامع مدیریت اطالعات، مقوله اصلی در نظر گرفته شد و بقیه متغیرها، حول محور آن قرار 

                                                           

1. Open Coding 

2. Axial Coding 

3. Selective Coding 
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 ،ینظر تیحساس شیفزا)ا مدت یطوالن یریدرگگرفتند. روایی پژوهش بر اساس شش معیار 
 داریپا مشاهده(، محقق یهابرداشت یابیارز یکنندگان براو ارتباط با مشارکت یمشارکت عمل

تجارب مشارکت  اتیمشارکت و اکتشاف جزئ طیمحقق و حضور در مح یعمل رکت)مشا
به دست  یاطالعات و کدها یادوار یبازرس نجام)ا اطالعات رکسبیمجدد مس یبازرس(، کنندگان

 یهمکار )دانشجو کیاز صحت، توسط محقق و  نانیاطم و یریاز سوگ یریشگیآمده به جهت پ
اطالعات به  یبررس) کردن با مشارکت کنندگان چک(، ( آشنا به موضوع مورد پژوهشیدکتر

سازی (، مثلثجینتا زمینهاز مصاحبه شوندگان در  یو نظرسنج قیدست آمده به کمک گروه تحق
به دست آمده از  یهاداده سهیمقا) مستمر سهیمقا( و هاداده یآورجمع یاز منابع متعدد برا استفاده)

( اسکینر، ادواردز و قیمنابع به صورت مستمر در تمام طول تحق ریبا سا یمنابع مورد بررس
درصد    11همچنین با استفاده از پایایی بازآزمون پایایی  .( مورد تایید قرار گرفت2214) 1کوربت

 گزارش شد.
 

122% × 
 تعداد کل کدها درصد پایایی باز آزمون = 2 × تعداد توافقات

  
 :  میزان درصد پایایی از طریق روش کدگذاری مجدد8جدول 

 پایایی تعداد توافقات تعداد کل کدها شماره مصاحبه ردیف
1 P5 7 3 11/2 
2 P11 12 4 12/2 
3 P19 11 1 32/2 

 11/2 12 21 جمع

 
 های پژوهشیافته

نفر از آنان  12ها و مصاحبه شوندگان جزو عوامل اجرایی در سازماننفر از  11در این پژوهش 
 عضو هیئت علمی دانشگاه بودند. گروه کانونی این پژوهش را هم این افراد تشکیل دادند.

 
 : نمونه استخراج کد از مصاحبه در مرحله کدگذاری باز5جدول 

کد مصاحبه 
 کد باز متن مصاحبه شونده

P5 

مهم ترین کارهایی که در به نظر من، یکی از 
های استعدادیابی باید انجام شود، تعیین گروه
های سنی است. بعد از این کار، تعیین رشته

ورزشی در اولویت قرار دارد. برای شروع باید 
نحوه کشف استعدادهای ورزشی عوض شوند. 
باید گزینش استعداد تغییر یابد. برای این کار 

وزارت است. باید امکانات و تجهیزات مورد نیاز 

 «های سنیتعیین گروه»
 «های ورزشیتعیین رشته»

 «نحوه کشف استعداد»
 «گزینش استعداد»

 «امکانات و تجهیزات»
از  وزارت آموزش و پرورشحمایت »

 «آموزاناستعدادیابی دانش

                                                           

1.  Skinner, Edwards & Corbett 
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و دولت نیز از طرح  آموزش و پرورش
 استعدادیابی دانش آموزان حمایت کنند.

استعدادیابی دانش  های دولت ازحمایت»
 «آموزان

 

 هاها و مقولهاستخراج زیر مقوله :8جدول 

 مقوله اصلی زیر مقوله کد گذاری اولیه
 ها در مورد استعدادیابی ورزشیابالغیه

 اسناد باال دستی

 گذاریهدف
 دستورات در مورد استعدادیابی ورزشی
 آیین نامه کشوری در مورد استعدادیابی

 هاآیین نامه
 آیین نامه بین المللی در مورد استعدادیابی

 آموزانثبت نام دانش آموزاندانش اطالعات
 کنندهتعیین جنسیت افراد شرکت

 سطح بندی

 گذاریهدف

 های سنیتعیین گروه
 های ورزشیتعیین رشته
 برنامه مدون زمانبندی سیستم

آموزان ساختار سازمانی استعدادیابی ورزشی دانش
 کشور

 سمت افراد در استعدادیابی ورزشی ستاد
 وظایف افراد در استعدادیابی ورزشی

 نحوه کشف استعداد

 مراحل استعدادیابی

 عوامل استعدادیابی

 پیش بینی عملکرد
 های مناسبارائه آموزش

 گزینش استعداد
 سخت افزاری

پشتیبانی و حمایت از 
 ورزشکاران مستعد

 

 ورزشی مناسب جهت استعدادیابیمحیط 
 امکانات و تجهیزات

 نرم افزاری
 های دولت از استعدادیابی دانش آموزانحمایت

های بخش خصوصی از استعدادیابی حمایت
 دانش آموزان

پشتیبانی و حمایت از 
 ورزشکاران مستعد

 عوامل استعدادیابی

از استعدادیابی  وزارت آموزش و پرورشحمایت 
 آموزاندانش

از  ورزشی یهاونیفدراسهای حمایت
 آموزاناستعدادیابی دانش

هماهنگی امور توسط مدیر ورزشی در امر 
 استعدادیابی

 آموزان در فرآیند استعدادیابیرضایت برای دانش
 استفاده از مربیان با دانش در امر استعدادیابی

 از دانش آموزان والدینحمایت 
 استعدادیابی ل سنیحامر استعدادیابی ورزشی مرحله مقدماتی

 استعدادیابی ورزشی مرحله ثانویه دانش آموزان
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 یی استعدادیابی ورزشیمرحله نها
 وضعیت بهداشتی و تندرستی دانش آموزان

 الزمات اولیه
 

 آموزانوضعیت تحصیلی دانش
 آموزاندانشقابلیت اجتماعی شدن 

 ساختار جسمانی دانش آموزان

 الزمات ثانویه های جسمانیبررسی ویژگی

 الزمات ثانویه دوره تمرینی مناسب

 عوامل استعدادیابی

 و جسمانی هایویژگی گیریاندازه و شناسایی
 بدنی

 های استعدادیابیمولفه
 

 حرکتی -ادراکی عملکرد گیریاندازه و شناسایی
مهارت  یادگیری توانایی گیری اندازه و شناسایی

 ورزشی های
 و روانی هایویژگی گیریاندازه و شناسایی

 عاطفی
 گیری عوامل ناملموسشناسایی و اندازه

 یآنتروپومتریک یهایژگیو گیریاندازه و شناسایی
ی تشخیص ورزشکاران مستعد در سنین یتوانا

 پایین

موفقیت  عوامل اثرگذار بر
 برنامه استعدادیابی

ی پیش بینی رشد و تکامل جسمانی یتوانا
 ورزشکار

پس از فرایند  هاییتکسب ضمانت جهت حما
 استعدادیابی از والدین

پس از فرایند  هاییتکسب ضمانت جهت حما
 استعدادیابی از مربیان

پس از فرایند  هاییتکسب ضمانت جهت حما
ورزشی و وزارت  هاییوناستعدادیابی از فدراس

 ورزش کشور
ایجاد انگیزه جهت شرکت ورزشکار مستعد در 

 مورد نظر رشته ورزشی
 سطح علمی مربیانی یی گسترش و ارتقایتوانا

 های پیکر سنجیآزمون
-ها و ابزارهای اندازهآزمون

گیری مورد نیاز جهت 
های سنجش مولفه

 استعدادیابی

 

 های زیست ـ حرکتیآزمون
 های فیزیولوژیکیآزمون
 های روانی ـ حرکتیآزمون

 آزمون های روان شناختی
نقش وراثت و محیط در  ژنتیکی پایه عوامل

 عوامل محیطی استعدادیابی

 دانش و تخصص مربیان استعدادیابی ورزشی
تربیت بدنی  مربیانقش ن

کشور  امکانات و اقتصادی منابع کمبود به توجه در فرایند استعدادیابی
 در مدارس
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 و روانی  اطالعات مربوط به مربیان از نظر
 اجتماعی

های مجری استعدادیابی های بین ارگانهماهنگی
وجوه مشترک نظام های  آموزاندانش

 استعدادیابی
 های ارزیابی استعدادنظام

 عوامل ساختاری و فرایندی

 موانع بنیادی

 موانع استعدادیابی

 مادی و مالی امکانات کمبود
 تخصصی هایکمیته

 استعدادیابی برای اصولی برنامه نبود
 استعدادیابی علمی هایروش با نبودن آشنا

 متخصص افراد نکردن تربیت
 بلندمدت پرورش مدنظر قرار ندادن اصول

 حمایتی هاینبود شبکه
 مدارس فیزیکی مناسب در نبود فضای

 محیطی موانع

 موانع عملیاتی

 فنی موانع
 آموزشی موانع
 اقتصادی موانع
 ساختاری موانع

 فردی موانع
 فرهنگی موانع

ها در زمینه استعدادیابی وظایف هر یک از ارگان
 ورزشی

 شرح عملیات
 عوامل ساختاری 

 ارائه دادن اطالعات مختلف استعدادیابی ورزشی
چکونگی انجام فرآیند استعدادیابی به وسیله 

 معلمان
-چکونگی انجام فرآیند استعدادیابی توسط باشگاه

 ها
 مستعد نوآموزان برای مجدد فرصت

 پیشنهادات

 عوامل ساختاری

 جذب حامیان مالی
 نیازمورد  امکانات و هازیرساخت بهبود

 استعدادیابی
ها از استعدادیابی ورزشی دانش رسانه حمایت

 آموزان
مدیران ارشد ورزش کشور از  حمایت

 استعدادیابی
از استعدادیابی ورزشی دانش  خانواده حمایت

 آموزان
 رایگان پزشکی ارائه خدمات

 آموزان کشور در هر دورهنتایج استعدادیابی دانش اطالع رسانی
 مزایا و تسهیالت برای دانش آموزان مستعد
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-رسانی استعدادیابی ورزشی به شرکتاطالع

 کنندگان
 

( عوامل 2( هدف گذاری، 1نتایج حاصل از کدگذاری بیانگر این است که چهار مقوله اصلی شامل 
سامانه گیری زیر مقوله در شکل 22( عوامل ساختاری و 4( موانع استعدادیابی و 3استعدادیابی، 

 آموزی ایران نقش دارند.جامع مدیریت اطالعات استعدادیابی ورزش دانش
 

 گیریبحث و نتیجه
 است. معنای استعداد شناسایی فرآیند بدنی،تربیت و ورزشی علوم در مهم بسیار مفاهیم از یکی

 بیشتری توانایی سایرین، با مقایسه در که است افرادی انتخاب ورزشی، شناسایی استعداد لغوی
 کسب برای دنیا کشورهای همه دارند. امروزه، خاص رشته ورزشی یک هایمهارت انجام برای
 گیریچشم زیربنایی هایریزیالمپیک برنامه و جهانی هایرقابت برنز و نقره طال، هایمدال

 ورزشی علوم دانشمندان و تمرین علم متخصصان ورزشی، مربیان گذشته قرن نیم طی کنند. درمی
 تالش علمی و رسمی شکل به بعد به میالدی 1372 دهه از و سنتی و طور غیررسمی به همواره
 با و نمایند گزینش و شناسایی ورزشی مختلف هایدر رشته را ورزشی استعدادهای تا اندنموده
 پرورش و تربیت را آنان ذاتی هایبر توانایی مبتنی و شده تعیین پیش از آموزشی هایبرنامه اجرای

ناسایی عوامل موثربر استعدادیابی (. به این منظور مطالعه حاضر با هدف ش1333دهند )هاشمی، 
 آموزی ایران در سامانه جامع مدیریت اطالعات انجام شد.ورزش دانش

( عوامل 2( هدف گذاری، 1نتایج حاصل از کدگذاری بیانگر این است که چهار مقوله اصلی شامل 
گیری سامانه جامع مدیریت ( عوامل ساختاری  در شکل4تعدادیابی و ( موانع اس3استعدادیابی، 

های آموزی ایران نقش دارند. نتایج نشان داد یکی از مقولهاطالعات استعدادیابی ورزش دانش
« گذاریهدف»آموزی ایران در سامانه جامع مدیریت اطالعات، اصلی استعدادیابی ورزش دانش

( اسناد باال 1گذاری استعدادیابی شامل عوامل دهنده هدفتشکیل باشد. در این پژوهش مفاهیممی
( ستاد 6( برنامه مدون و 1دی، ( سطح بن4آموزان، ( ثبت نام دانش3ها، ( آیین نامه2دستی، 

های برتر نیز از باشد. زمانی که افراد مستعد به درستی شناسایی نشوند و عمل انتخاب استعدادمی
توان گفت که فرایند استعدادیابی در مسیر درستی حرکت نکرده نگیرد میبین این افراد صورت 

 است.  
آموزی های اصلی استعدادیابی ورزش دانشنتایج پژوهش حاکی از آن بود که یکی دیگر از مقوله

 سرسخت نظام تدریجی فروپاشی است. با« استعدادیابی»ایران در سامانه جامع مدیریت اطالعات، 
 گزینش و زمینه شناسایی در شرقی اروپایی کشورهای در رایج غیراخالقی اندازه ای تا و

 و سیاسی اهداف راستای در منظور بهره کشی به آنها اجباری تربیت و ورزشی استعدادهای
 امر به این نسبت جهان در عمومی افکار زشتی و ناپسندی حدی از حکومتی، تا نظام اقتصادی

 طرق مختلف به دنیا در یافته توسعه و صنعتی کشورهای که بیشتر آنیم امروزه شاهد شد. لذا زدوده
اجتماعی  -اقتصادی توسعه و پیشرفت از نمادی عنوان به ورزشی قهرمانان معرفی و تربیت در سعی

 و زبده ورزشکاران تربیت مالی و زمانی هایهزینه بودن سوی دیگر، باال از .خود دارند فرهنگی و
 رشته های ورزشی خاص در برتر افراد شناسایی به را وادار ورزشی امور اندرکاراندست کارآمد،

 ورزش در بیشتری استعداد که را و نوجوانان کودکان از محدودی تعداد که طوری به است؛ کرده
 عوامل .پردازندآنان می تربیت و پرورش به متمادی هایسال و می کنند انتخاب دارند، نظر مورد

 قرار متخصصان و مربیان اختیار در فرصتی طرفی از ورزش، در برتر افراد گزینش و استعدادیابی
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 با بهینه صورت به و کنند ورزشکاران از محدودی تعداد صرف را خود وقت و تا هزینه دهدمی
 موفقیت شانس که ورزشکارانی وضعیت این در دیگر، سوی تمرین بپردازند؛ از به ایویژه گروه

 آن پیامد که کنندمی پیدا ممارست و تمرین زیادی برای فرصت و شوندمی  انتخاب دارند بیشتری
ران در این پژوهش و بررسی اسنادی نظبا توجه به نظر صاحب .بود خواهد آینده قهرمانان تربیت

که انجام گرفت مشخص گردید که عوامل استعدادیابی مشمول مراحل استعدادیابی، پشتیبانی و 
آموزان، الزمات اولیه، الزمات ثانویه، دانش استعدادیابی ل سنیحامر، ورزشکاران مستعدحمایت از 

ها و ابزارهای آزمون، موفقیت برنامه استعدادیابی های استعدادیابی، عوامل اثرگذار برمولفه
، نقش وراثت و محیط در استعدادیابی، های استعدادیابیگیری مورد نیاز جهت سنجش مولفهاندازه

باشد. می های استعدادیابیوجوه مشترک نظام، بدنی در فرایند استعدادیابیتربیت مربیانقش ن
موفقیت برنامه  ، عوامل اثرگذار برورزشکاران مستعدترین این عوامل، پشتیبانی و حمایت از مهم

 بود. بدنی در فرایند استعدادیابیتربیت مربیانقش و ن استعدادیابی
آموزی ایران در سامانه جامع مدیریت استعدادیابی ورزش دانشهای اصلی ترین مقولهاز مهم

های که باشد. یکی از این موانع به گواه کارشناسان و با بررسیمی« موانع استعدادیابی»اطالعات، 
در اسناد مربوط به عمل آمد، موانع بنیادی است. موانع بنیادی در این پژوهش شامل عوامل 

 برای اصولی برنامه تخصصی، نبود هایمادی، کمیته و مالی کاناتام ساختاری و فرایندی، کمبود
متخصص، مدنظر قرار  افراد نکردن استعدادیابی، تربیت علمی هایروش با نبودن استعدادیابی، آشنا

مدارس  فیزیکی مناسب در حمایتی و نبود فضای هایبلندمدت، نبود شبکه پرورش ندادن اصول
عدادیابی وجود دارند. یکی از های استعدادیابی و در فرایند استیطبود. این موانع همواره در مح

باشد که بتواند های سیستماتیک و پویا میریزیهای مؤثر بر کنترل اثر این موانع استفاده از برنامهراه
بینی کند. هر اندازه متولی امر استعدادیابی در این راه موفق تر محیط و شرایط استعدادیابی را پیش

بینی نماید، این احتمال ای را که همواره قابل کنترل نیست پیشل کند و بتواند شرایط زمینهعم
وجود دارد که این مانع چندان بر سر راه فرایند استعدادیابی مشکل آفرینی نکند. با این حال بخش 

اجرا  های تدوین،شود که در بخشاعظمی از مشکالت استعدادیابی به طرح استعدادیابی مربوط می
توان به های استعدادیابی میو ساختار مورد توجه قرار گرفته است. از میان موانع تدوین طرح

 علمی هایروش با نبودن استعدادیابی، آشنا برای اصولی برنامه مادی، نبود و مالی امکانات کمبود
 برای اصولی برنامه تخصصی، نبود هایاشاره کرد. در این بین نبود کمیته استعدادیابی و تربیت

فیزیکی مناسب  حمایتی و نبود فضای هایمتخصص، نبود شبکه افراد نکردن استعدادیابی، تربیت
ترین برده پیشمدارس نسبت به سایر مفاهیم اهمیت بیشتری داشتند؛ به این معنی که عوامل نام در

آموزی داشتند. لذا الزم سهم را در موانع سامانه جامع مدیریت اطالعات استعدادیابی ورزش دانش
است برای رفع موانع استعدادیابی بیشتر بر روی این عوامل تمرکز شود. ضمن پرداختن به موانع 
 بنیادی الزم است موانع عملیاتی نیز مورد توجه قرار گیرد. در این مطالعه این موانع شامل موانع

فرهنگی  فردی و موانع اری، موانعساخت اقتصادی، موانع آموزشی، موانع فنی، موانع محیطی، موانع
ترین موانع عملیاتی بودند. فرهنگی مهم ساختاری و موانع اقتصادی، موانع فنی، موانع است. موانع

( همخوان است. نتایج مطالعات دوستداری 1331) دوستداریها تاحدودی با نتایج مطالعه این یافته
ند از: کمبود ا عبارت در فوتبال به ترتیبترین مشکالت استعدادیابی که مهم ( نشان داد1334)

 ها،های تخصصی استعدادیابی در باشگاهامکانات مالی و مادی برای استعدادیابی فوتبال، نبود کمیته
های علمی استعدادیابی و نداشتن برنامه اصولی برای استعدادیابی فوتبال، آشنا نبودن با روش
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و  حسینیه. همچنین های مربوطابی توسط سازمانمتخصص در امر استعدادی تربیت نکردن افراد
نقاط قوت، ضعف، فرصت و ) یراهبرد عوامل ییو شناسا یبررس نهیدر زم( 1332همکاران )

به این نتیجه رسیدند که  رانیا یاسالمی جمهور یدر ورزش قهرمان یابیاستعداد ،(دیتهد
: همچون ییهااز نقاط قوت و فرصت یبرخوردار کشور با وجود یدر ورزش قهرمان یابیاستعداد
ی هامتخصص و دانشکده دیوجود اسات کشور، جوان سرشار از استعداد در تیجمع کثرت

 ورزش کشور به نکشور، توجه مسئوال یهاشهرستانی و برخ یمراکز استان هیدر کل یبدنتیترب
و  یابیاستعداد ژهیو یهاگاهیوجود پا ،یبدن تیترب سازمان در یابیوجود دفتر استعداد ،یقهرمان
نبودن وزارت  فعال لیاز قب ییدهایها و تهدها با ضعفاستان مراکزی بدن تیدر ادارات ترب یقهرمان

ها در نقاط مختلف ورزشی و قطب بند شینبود نظام آما ،یابیاستعداد آموزش و پرورش در امر
 زاتیامکانات و تجه کمبود ،و ساختارمند در استعدادیابی ییاجرا کپارچه،ی کشور، فقدان طرح

استعداد، تقدم اقدامات  پرورش در یورزش یهاسهم اندک باشگاه ،یابیاستعدادی مناسب برا
 نورزش کشور و تمرکز مسئوال رانیمد از یبرخ نیدر ب یراهبرد یهابرنامه یاجرا بر یاقهیسل

 باشدیمواجه م ،ییگرا ندیفرا یبه جا ورزش در ییگراجهیبر نت یگروه یهاو رسانه کشور ورزش
 .(32: 1332و همکاران،  حسینی)

آموزی ایران در سامانه جامع مدیریت اطالعات آخرین مقوله اصلی استعدادیابی ورزش دانش
باشد. در این پژوهش منظور از عوامل ساختاری عواملی است که فرایند عوامل ساختاری می

شوند برایند استعدادیابی مطلوب ی مؤثر سبب میکنند و به عنوان محرکاستعدادیابی را تسهیل می
( 3( پیشنهادات و 2( شرح عملیات، 1ها نشان داد که سه زیر مقوله باشد. تجزیه و تحلیل یافته

اطالع رسانی از عوامل ساختاری هستند. مدل شماتیک کدگذاری محوری عوامل ساختاری هم 
آموزی اختاری استعدادیابی در ورزش دانشترین عوامل سمهم« پیشنهادات»نشان داد زیر مقوله 

( همخوان است. همچنین 1334های مطالعه روشنی )باشد. این یافته تا حدودی با یافتهکشور می
شناسایی و توسعه استعداد ورزشی از طریق فرایند  نهیزم ( در2211های مطالعه کاالن )یافته

توانند تر میهای استعدادیابی، راحتشاخصمربیگری نیز نشان داد که در صورت آشنایی مربیان با 
های این کودکان مستعدد و توانا را شناسایی کنند و در میسر درست قرار دهند که تأیید کننده یافته

 باشد. پژوهش می
توان گفت که وجود سامانه جامع مدیریت اطالعات استعدادیابی با توجه به مطالب یاد شده می

نظران مشخص شد بسیار ضروری است، زیرا در مصاحبه با صاحبآموزی کشور ورزش دانش
گذاری در برگزاری برنامه استعدادیابی ورزش بحث بودجه، جذب حامیان مالی و سرمایه

آموزی از قبل آموزی ما معنای مشخصی ندارد؛ یعنی برای برنامه استعدادیابی ورزش دانشدانش
را پوشش دهد وجود ندارد یا اگر هم بودجه ای گذاری و بودجه مشخصی که همه موارد سرمایه

تخصیص داده شود بسیار ناچیز است.  لذا داشتن یک سیستم مدیریت اطالعات استعدادیابی 
کند تا با استفاده از خروجی این سیستم کم و آموزی کشور به مدیران کمک میورزش دانش

مان ها و یا جذب حامیان مالی اقدام ها را تعیین و نسبت به کسب بودجه مازاد از دیگر سازکاستی
آموزی مطمئن شوند که بودجه کلیه نمایند و قبل از برگزاری برنامه استعدادیابی ورزش دانش

گذاری در امر شوند. درواقع، سرمایهکند و دچار کاستی و  بدهی نمیها را حمایت میفعالیت
های مختلف کشف شوند و با شتهشود استعدادهای جدیدی در راستعدادیابی در ورزش موجب می

های ورزشی در کشور تضمین ریزی برای این استعدادهای ورزشی کشف شده ،آینده رشتهبرنامه
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در ورزش کشف افراد با استعداد و گزینش آنها در ( بیان داشته است که 1334) قاسمیگردد. 
سطح از مهارت اهمیت  کنترل و ارزیابی آنها در صعود به باالترین سنین پایین و سپس هدایت،

زیادی دارد. فراگیر شدن ورزش و اهمیت آن در مناسبات بین المللی، توجه فراوانی از ناحیه 
موفقیت کشورها در میادین ورزشی عالوه بر تاثیرات  ها را متوجه این پدیده ساخته است.دولت

شود و محسوب می های همه جانبه آن کشورهااجتماعی و اقتصادی، نمادی از ثبات و توانمندی
ای، از این مورد نشات گذاری باالی کشورها در ورزش قهرمانی و حرفهیکی از علل سرمایه

(. به جز بحث بودجه که با سامانه جامع مدیریت اطالعات استعدادیابی 1334، قاسمی) گیردمی
گرفتن توان به خوبی آن را مدیریت کرد، بحث هماهنگی و نیز آموزی کشور میورزش دانش

شود وجود ارزشمند این سیستم های آتی سبب میها و بازتاب آن در فعالیتبازخورد از فعالیت
های ورزشی احساس گردد. عالوه بر مزایای یاد شده، این سیستم زمان بیش از پیش در سازمان

مه انجام کارها را بسیار کاهش خواهد داد، زیرا در پی هماهنگی بین بخش مختلف برگزاری برنا
ها جلوگیری می کند. همچنین با ثبت اطالعات آموزی از دوباره کاریاستعدادیابی ورزش دانش

توان بدان مراجعه و برگزاری یک رویداد، در آینده و هنگام برگزاری رویدادی دیگر به راحتی می
عات تنها اطالعات آن را به روز رسانی و استفاده نمود. مزیت دیگرآن که خروجی حاصل از اطال

شود که خود مبنای ها و نقاط ضعف و قوت را به مدیران یادآور میاین سیستم، کم و کاستی
 گیری با کیفیت است.خوبی برای تصمیم

گردد کنند، پیشنهاد میبه رو میاز آنجا که موانع استعدادیابی، فرایند استعدادیابی را با چالش رو 
اصولی برای استعدادیابی، ارائه  فی، داشتن برنامهاین موانع مرتفع گردند. برای تحقق چنین هد

طرحی جامع در جهت استعدادیابی و تخصیص منابع مالی کافی و وافی به امر استعدادیابی و 
تواند مؤثر باشد. به موجب اینکه فرایند برقراری ارتباط سازنده بین نهادهای متولی استعدادیابی می

بردار است و انجام آن مستلزم  برایند مطلوب است، بر و هزینهاستعدادیابی یک فرایند پیچیده، زمان
کننده این فرایند بیش از پیش تقویت شود. برای این منظور باید های تسهیلگردد محرکپیشنهاد می

آموزی استفاده شود، از تجربیات کشورهای صاحب سبک در امر استعدادیابی ورزش دانش
، نیروی انسانی متخصص که بتواند در امر استعدادیابی فعالیت امکانات و ابزار بروز تأمین گردد

پردازند، های ورزشی میبرخی رشته تخصصی به ویژه و صورت به کند پرورش یابد و مدارسی که
 نیست و پیش کافی آینده برای استعدادیابی هایآزمون بینی پیش احداث گردد. از آنجا که قدرت

گردد در امر استعدادیابی به اصول مطرح شده است، پیشنهاد میتخصصی دشوار  عملکردهای بینی
 توجه شود. 
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 نابعم
 استعدادیابی فرایند نظری مبانی با آشنایی (.1313) .ابراهیم، خسرو و حالجی، محسن 

 کتاب تهران: بامدادورزش. 
 ابراهیم ،علی دوست قهفرخی و سیدنصراهلل ،سجادی ؛محمود ،گودرزی ؛نوید ،اسدی .

رویکردهای نوین در مدیریت  «.بررسی موانع استعدادیابی در ورزش ایران» (.1336)
 .32-23 (، صص11) 1 .ورزشی

 ( .1336پورکیانی، محمد؛ حمیدی، مهرزاد؛ گودرزی، محمود و خبیری، محمد .)« تحلیل
 3مطالعات مدیریت ورزشی. «. ای و قهرمانی بر توسعه ورزشاثرگذاری ورزش حرفه

 .72-11(، صص 43)
 ( .1334حسامی، شادی؛ اشرف گنجویی، فریده و زارعی، علی .)«اطالعات سیستم طراحی 

رساله  «.هانیازمندی الگوی تحلیل ارائه و ایران ورزشی داوطلبان الکترونیک مدیریت
 بدنی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد تهران مرکز.دکتری، دانشکده تربیت

 ( . 1331) .سجادی، سیدنصراهلل و حمیدی، مهرزاد ؛قربانیان رجبی، آسیه ؛حسینی، سید شاهو
ها و تهدیدهای استعدادیابی در ورزش قهرمانی شناسایی قوت ها، ضعف ها، فرصت»

 .نشریه مدیریت ورزشی «.جمهوری اسالمی ایران و تنگناها و چالش های فراروی آن
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