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 ايران آموزاناستراتژيك مديريت استعدادهاي ورزشي دانش تدوين برنامه  

 

 0پور، مهدی طالب1دار، محمد کشتی*9، زهرا سادات میرزازاده1مهسا مرتضائیان

 علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایراندانشجوی دوره دکتری دانشکده  .1

 . عضو هیات علمی دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران4و  3و  2

 

 :چكیده

بدین منظور از  بود. ایران آموزانستراتژیك مدیریت استعدادهای ورزشی دانشا رنامههدف از انجام این پژوهش، تدوین ب

بدنی آموزش و تربیتنفر از کارشناسان خبره  33نظر  اساس ریزی راهبردی کمی بربرنامهو تکمیل جدول  SWOTروش 

 11قوت،  13این اساس تعداد  بر. گردید استفاده انتخاب شده بودند،داوطلبانه تصادفی غیرگیری نمونه ه روشکه ب پرورش

و سپس راهبردهای موثر  حاصل گردیدآموزان تهدید در خصوص مدیریت استعدادهای ورزشی دانش 7فرصت و  9ضعف، 

تشکیل کارگروه نظارت بر فرایند مدیریت استعداد ورزشی  های این تحقیق نشان داد کهیافتهچنین . همشناسایی شدند

 نبرتری انتخاب و گراییتخصص ،ساالریستهیشاآموزی، دانش ورزش در تخصص دارای افراد از گیریبهره با آموزاندانش

کارگیری افراد ورزشی  بهی، ورزش قهرمان یبه منظور استعدادزایی و پرورش افراد مستعد برا ورزشی رشته هر در هامربی

 استعدادیابی هایپایگاه تاسیسورزشی و  غیر افراد ورود از پیشگیری و پرورش و آموزش بدنیدر راس امور مربوط به تربیت

 بخش و هافدراسیون مردمی، هایحمایت با آموزیدانش ورزشی هایکانون گسترش و ورزش تخصصی مدارس ورزشی،

شناسایی آموزان در مدیریت استعدادهای ورزشی دانشیابی به امتیاز بیشتر به عنوان راهبردهای اساسی با دست وصیخص

انی در حوزه توانند به منظور تحقق اهداف سازمها میاین اولویت های بعدی قرار گرفتند.شدند و سایر راهبردها در اولویت

های الزم را برای به کارگیری تواند اقدامات و سیاستآموزان به کار روند و سازمان میمدیریت استعدادهای ورزشی دانش

 ذ نماید.اختها اآن

 .آموزان، مدیریت استعدادهای ورزشی، دانشSWOT استراتژیك، مدل ریزیبرنامه های کلیدی:واژه

   z.mirzazadeh@um.ac.irایمیل نویسنده مسئول: * 
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 همقدم

 ءتقاار یستادر را حرکت صحیح ندرو .دشومی شامل شیورز معلوو  بدنیتربیترا  ادفرا تربیتو  تعلیماز  مهی بخشه وزمرا

مانی گردد )نوری قهرورزش  مختلف حسطودر  بهتر نتایج کسب نهایتو در  مناسب ادفرا بجذ ضامن نداتومیورزش  سطح

، هورتون، 1)باکرست ا ادستعدا کشفو  شناسایی یندآفر بدنیتربیتدر  یکلید مفاهیمو  اردمواز  یکی (.1397و صادقی، 

های اساس معیارهایی که از آزمون استعدادیابی ورزشی فرایندی است که طی آن خردساالن بر (.2333ویلسون و وال، 

دارند، هدایت را ها هایی که بیشترین احتمال موفقیت در آنآید، به سمت ورزشمنتخب به دست می هایجامع و شاخص

بهبود وضعیت قابل توجهی بر و تواند تاثیر مثبت میآموزی در ورزش دانشها دیریت استعدادم(. 2339، 2شوند )پلتوالمی

مهم  اریدر ورزش بسداشتن یك برنامه برای مدیریت استعدادها از طرفی داشته باشد. برای آینده  ورزش قهرمانی کشور

(. به 1397)درویشی،  باشدیامر م نیا ورزشی، توجه به رشتهدر هر  تیو موفق شرفتیعوامل پ نیتراز مهم یکیاست و 

الزم جامع،  برنامه كی، وجود آموزانبرای دانش موفق یو استعدادپرور یابیاستعدادیابی به مدیریت عالوه به منظور دست

فرایند از در ورزش افتخار کسب به  یابیدستراه در واقع  ت.افیدست  مطلوب جهیبه نت توانیاست و بدون آن نم

 ،در ورزش رسیدن به سطح نخبگیتا  مقدماتیاز سطح نمودن پیشرفت  چنینهم. نمایدعبور میو مدیریت آن استعدادیابی 

، )اسدی باشدمی دقیق و اصولی استعدادیابی مدیریت بوده که این امر نیازمند فراز و نشیبدارای و  طوالنیراه بسیار یك 

  .(1391 ،دوستعلی و گودرزی، سجادی

برای  را تواند شانس موفقیت کشورهنگام و به ویژه در سطح آموزش و پرورش برای این موضوع می زود داشتن برنامه

امروزه در سطح جهان لذا (. 1391، غفوری و هنری ،، شهالییافزایش دهد )نوحی المللیدر سطوح بین یابی به مدالدست

شناسایی و  یبرا هاالشت تمام و ؛(1397)درویشی،  انداستعدادهای ورزشی گسترش یافته های شناسایی و توسعهسیستم

آموزان در سطح مدرسه نقش دانشاست. چرا که شناختن استعدادهای  سن پایهاز آموزان دانش های ورزشیاستعداد نییتع

 (.2323، 3مهمی برای رسیدن به دستاوردهای مهم ورزشی دارد )سوریادیا

آن حفظ، هماهنگی و تناسب در  اصلی مقصودای مهم است و مدیریت هدفمند استعدادهای ورزشی مسالهبه طور کلی 

مدیریت ی ریزی شدهو برنامهقطعًا عدم توجه به فرایندهای علمی (. 1391های مدیریت استعدادهاست )احمدی، استراتژی

ی ورزشی خاص را دچار اختالل هارشته سیر کشف و پرورش یك ورزشکار درو پرورش استعدادهای ورزشی، م هااستعداد

 (.1391پورمقدم، نماید )شعبانمی

هایی را کسب نماید و فرزندشان در ورزش موفقیتآموزان به دنبال این هستند که از سوی دیگر بسیاری از اولیاء دانش

استعدادها و انتخاب و گزینش افراد مستعد دارای مهارت شاهد پیشرفت او باشند؛ برای برآورده نمودن این انتظار، شناسایی

بر ، چرا که موضوع مدیریت ورزشی توسط افراد متخصص این حوزه، الزم است رفتاری ویژه در یك رشتههای جسمانی و 

                                                           
1. Baker 
2. Peltola 
3.  Suryadia 
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بدنی وزارت آموزش و پرورش تربیت امروزی از حوزه آموزان یکی از انتظارهای اولیاء در جامعهاستعدادهای ورزشی دانش

  (.1394است )بردبار، 

 مستعد فرزندانکنند که به این موضوع فکر می فرزند خود، پیشرفت مند و حامیبه عنوان فردی دغدغهوالدین  بسیاری از

ای دست یابند. این والدین به دلیل در ورزش حرفهو درخشش ها در مسیر موفقیت خود به اهدافی از جمله قهرمانی آن

های ، لذا توجه به دغدغهنمایندزیادی صرف رسیدن به اهداف خود میوقت و انرژی بسیار  هزینه، ها،همین دوراندیشی

استعدادهای ی راهبردی برای مدیریت برنامهوجود ( و تمام این موارد نیاز به 1391رسد )محمدی، الزم به نظر می ،آنان

ها و اقدامات در سطح آموزش و بسیاری از تصمیم نبودنموثر  دالیل مهم از یکی، طرفی دیگراز  دارد.آموزان دانشورزشی 

مدیریت  جهتدر همین راستا باشد. می سازمانی اهداف راستای درراهبردی  کالن هایگیریجهت نبود پرورش،

مطلوب مدیریتی ارزش فراوان  کشور، استفاده از یك ساختار ان به عنوان نیروی انسانی آیندهآموزاستعدادهای ورزشی دانش

 داشت سزایی دارد و ایجاد انگیزه در افراد و استفاده از سایر عوامل کمکی و جانبی، نقش بسیار موثری را خواهد و به

 (.1397)درویشی، 

آموزان نخست، شناسایی و هدایت دانش بدنی وزارت آموزش و پرورش، در درجهتربیت به طور کلی رسالت اصلی حوزه

ودکان و نوجوانان مستعد و ک هدایتمستعد با استفاده از فرآیندهای استعدادیابی ورزشی به صورت عام و خاص و در نهایت 

باشد. به عالوه های تخصصی آنان میها و مهارتها، شایستگیهای مربوطه به منظور ارتقاء قابلیتنورزشی به فدراسیو نخبه

ها به عنوان منابع استعدادهای افراد مستعد و هدایت و راهنمایی آن نقش ورزش در سطح مدارس در شناخت و توسعه

خواهد در آینده حداکثر استعدادی که یك فرد دارد، اگر میاز طرفی (. 1394)بردبار،  استمهم برای آینده کشور انسانی 

یکی از مواردی (. پس 2319، 4، سیلونینگا و نوویتا)سیاهان موفقیت را داشته باشد، به آموزش و آموزش بیشتری نیاز دارد

-های ورزشی میبدنی وزارت آموزش و پرورش به نگاه و توجه ویژه نیاز دارد، موضوع مدیریت استعدادتربیتبخش  که در

یکی  که رسدیبه نظر مها اقدامات موثری انجام شود. هایی است و باید در راستای کاهش این چالشباشد که دارای چالش

موثر  یراهبرد برنامه كیفقدان  آموزی،دانشورزش  حوزهدر مدیریت استعدادها  ریموجود در مس هایخالء نیترمهماز 

 .است این موضوع یبرا

، آناست و به تبع و جامع مدت  بلند یاندازوجود چشم ازمندین آموزیورزش دانش حوزهدر  یابیاستعداد هتوسعدر واقع 

دارد؛ لذا استفاده از یك طرح و دستور در سطح معاونت  نیز استفاده از نظرات خبرگانمدت و  طوالنی یزیربه برنامه ازین

 سپس شناساییو  نقاط ضعفنقاط قوت و  در نظر گرفتنکه با ورش کشور بدنی و سالمت وزارت آموزش و پرتربیت

 قابل انجام و کاربردی یهااستیس، راهبردها و مناسبانداز چشمیك به  راستای رسیدندر حیطی م یدهایها و تهدفرصت

ارائه نماید، ضروری به  افتهی توسعه یدر کشورهاورزشی  یابیاستعداد یهابه برنامه نمودنو توجه  هامؤلفه کارگیری بهرا با 

( 1391از آن جمله محمدی )ی در داخل و خارج کشور انجام شده است. متعدد هایپژوهش در همین راستا. رسدنظر می

و پرورش  ییشناسا ندینقش ورزش مدارس در فرآپرداخت و  "آموزان در مدارسدانش یورزش یابیاستعدادبررسی "به 

بررسی نقش ورزش مدارس در فرآیند "( تحقیقی در رابطه با 1391حاجی حسنی )ی را بررسی نمود. ورزش یاستعدادها

                                                           
4. Siahaan, Sinulingga & Novita 
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مشکالت و موانع موجودی که سبب این تحقیق  نتیجهانجام داد. در  "آموزانشناسایی و پرورش استعدادهای ورزشی دانش

 برایپیشنهاد کاربردی  برنامه و گردید. اما شناساییشود یآموزان مستعد مدانش اختالل در امر استعدادیابی و پرورش

عوامل موثر در "( تحقیقی در خصوص 1394چنین بردبار )نگردید. هم استعدادیابی ورزشی در مدارس ارائه توسعه

دانش و انگیزش  وپژوهش نشان داد که عامل حمایت دولتی این تایج ن انجام داد. "آموزی اصفهاناستعدادیابی ورزش دانش

 یك برنامهدر این پژوهش پیشنهاد داد که  محقق آموزان هستند.ترین عوامل در استعدادیابی ورزشی دانشن مهمدبیرا

 تدوینبراساس عوامل ساختاری آموزش و پرورش سازمان در  انآموزدانش یاستعدادیابی ورزش جهتجامع و تخصصی 

آموزش وزارت در  ورزشی استعدادیابی یا کمیته و کارگروه د عملکرد در این زمینهو جهت بهبوابالغ گردد اجرا برای و  شده

ای در مورد ( مطالعه2319و همکاران ) سیاهان گردد. به عالوهتشکیل  بدنی و سالمتزیر نظر معاونت تربیت و پرورش

شمالی جزیره سوماترا در کشور یکی از مناطق در  ییراهنما هایمدرسهآموزان در دانش یورزش یاستعدادها پتانسیل"

 یبا استعداد دیباریزی منظم با برنامه یورزش یگریدر انجام مرب انیمربانجام دادند و به این نتیجه رسیدند که  "اندونزی

( 2319چنین هادی )هم .برسند بهینه عملکرد اوجها بتوانند به د تا آننشو هماهنگدارند،  اریآموزان در اختکه دانش

 در نتیجهانجام داد.  "نگاراشهر سم یهارستانیآموزان پسر دبدر دانش یاستعداد ورزش ییشناسا"در خصوص  یقیتحق

آموزان در که دانش یبا استعداد دیباریزی منظم با برنامه یورزش یگریدر انجام مرب انیمرب که این تحقیق مشخص شد

( تحقیقی در 2319و همکاران ) 1چنین گارسیاهم .عملکرد برسندها بتوانند به حداکثر د تا آننشو میدارند، تنظ اریاخت

را بررسی و  ی افرادورزش یاستعدادها ییروند شناسا گیچگونانجام دادند و  "یورزش یکشف و ارتقاء استعدادها"خصوص 

های شاخص :اند ازآنان در تحقیق خود به این نتیجه رسیدند که عوامل موثر در این خصوص عبارت. تحلیل نمودند

 ی.روانی و کیولوژیزی، فیکیولوژیب، یکیآنتروپومترجسمانی، 

آموزان در مدیریت استعدادهای ورزشی دانش های بلندمدت در حوزهریزیبرنامهدهد که تاکنون ها نشان میبررسیاما 

-مورد توجه قرار نگرفته است و بسیاری از طرح و جدی بدنی وزارت آموزش و پرورش به نحو شایستهسطح معاونت تربیت

های علمی برای تعیین استراتژی که استفاده از روشرغم اینعلیمدت بوده است. همچنین  های انجام شده مقطعی و کوتاه

ها زمانآمیز استراتژی در ساای مانند مدل سوات، برای اجرای موفقیتهای شناخته شدهگیری از مدلها و نیز بهرهسازمان

صورت نیز ای های گستردهها، پژوهشهای سازمان( و در این خصوص جهت تحقق استراتژی1391زیاری، مرسوم است )

ریزی های برنامهتکنیكتاکنون آموزان جهت مدیریت استعدادهای ورزشی دانشها تدوین برنامه در ، اماپذیرفته است

تدوین استراتژی جهت های زیادی که قرار نگرفته است. لذا در این مطالعه از بین مدل استفادهماتریس سوات مورد 

 راهبردی ریزیبرنامه بنابراین تحقیق حاضر در پی آن است که به تدوینانتخاب شد.  SWOTها وجود دارد، مدل سازمان

 بپردازد و راهبردهای SWOT ماتریس اساس بر پرورش و آموزش آموزان در وزارتمدیریت استعدادهای ورزشی دانش حوزه

در  SWOTبه طور کلی مدل بندی نماید. اولویت QSPMرا برای بهبود این سیستم با استفاده از جدول  شده یشناسای

-اساس تجزیه و تحلیل کیفی در فرایند برنامه بر  SWOTچرا که معموالً ،استضعف گیری و ارزیابی دارای مراحل اندازه

نقاط قوت، ریزی استراتژیك این است که بعد از بررسی کارآمد برای برنامه کردیك رویاما . شودکار گرفته میبه ریزی 

                                                           
5. Garcia 
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-اولویت جهت QSPMماتریس  م.را ایجاد نمایی (QSPM) ریزی استراتژیك کمی، ماتریس برنامهها و تهدیدهاضعف، فرصت

این  اساس قضاوت شهودی است، اما هرچند که بر گیرد وداخلی و خارجی مورد استفاده قرار می اساسیبندی عوامل 

 .احتمال را کاهش می دهد که این عوامل به طور نامناسب وزن داده شوند

مدیریت استعدادهای راهبردی ریزی برنامهدر روند  یرا که به نوع یعواملاست که کرده  یرو سعشیپ قیتحقبه طور کلی 

آموزش و بدنی تربیتعوامل را از نگاه کارشناسان  نیا نیرگذارتریتاثو کرده  ییشناسا ،دارند ریتاثآموزان ورزشی دانش

 تدوین برنامهد. لذا هدف اصلی این پژوهش ینما بندیو اولویت استخراجاین حوزه و خبرگان و متخصصان پرورش 

 ایران بود. آموزاندانش ورزشی استعدادهای مدیریت ستراتژیكا

 

 

 روش پژوهش

استفاده گردیده است. این  SWOTآموزان از ماتریس پژوهش برای تحلیل وضعیت مدیریت استعداد ورزشی دانشدر این 

است.  ها و تهدیدهای برون سازمانیو فرصت بررسی نقاط قوت و ضعف درون سیستممدل یکی از ابزارهای راهبردی برای 

مناسب  راهبردای طراحی یك بر SWOTماتریس ز ا شد،شناسایی  ها و تهدیدهاقوت و ضعف و فرصتزمانی که نقاط 

ها را صورت مختلف استراتژیچهار در این روش، به  استفاده گردید.آموزان دانشمدیریت استعداد ورزشی  جهت مبحث

 .SO ،ST ،WO ،WT هایاستراتژی گیریم:نظر میدر

برداری از که از نقاط قوت برای بهرهاست به این معنی  و ترین حالت برای سازمان استمطلوباین راهبرد : SOراهبردهای 

 توان استفاده نمود.ها میفرصت

 نمود. را خنثیبرون سازمانی  های موجودتهدیدتوان می، در این استراتژی، با استفاده از نقاط قوت: STراهبردهای 

، مدنظر قرار به کار روند جهت رفع نقاط ضعفتواند در هایی که میاستفاده از فرصتدر این استراتژی،  :WOراهبردهای 

 .گرددها توجه میو به آن دنگیرمی

ها ممکن است از به خاطر ضعفسازمان است و سازمان یك دشوارترین شرایط برای این استراتژی : WTراهبردهای 

 .دآسیب ببینی ی برون سیستمی نیزتهدیدها

 همهآماری پژوهش نیز  جامعه. ه استدیگردل خارجی استفاده و عوامدر این پژوهش، از ماتریس ارزیابی عوامل داخلی 

تعداد داوطلبانه، با تصادفی غیرگیری براساس نمونه کهد بدنی در آموزش و پرورش شهرهای مختلف بودنکارشناسان تربیت

وجود در محیط داخلی و  متغیرهایهای صورت گرفته از آنان، نظرسنجیاساس  برمصاحبه انجام شد و  این افرادنفر از  33

بندی صورت عوامل راهبردی را مورد ارزیابی قرار داده و در نهایت اولویتمحققین  سپسو  دگردیتعیین محیط خارجی 

آموزش و پرورش که  بدنی و سالمتتوسط کارشناسان تربیت 4تا  1بدین سبب به هر کدام از عوامل عددی بین  گرفت.
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. اختصاص امتیاز به هر عامل به سپس اولویت این راهبردها مشخص گردید د.را دارند، داده ش زمینه فعالیت در این سابقه

 صورت ذیل است:

 2، اگر ضعف سازمان در حد معمول باشد عدد 3، اگر در حد معمولی باشد عدد 4اگر قوت سازمان در حد عالی باشد عدد 

ها و تهدیدات نیز اگر فرصت برای یابد. در مورد فرصتص میاختصا 1که ضعف سازمان زیاد باشد عدد  و در صورتی

چه یك تهدید معمولی باشد، عدد و چنان 3، اگر یك فرصت معمولی باشد عدد 4آل و قوی باشد عدد سازمان در حد ایده

از عوامل ذکر  تلفیق، به هر یك یابد. در مرحلهاختصاص می 1جدی باشد عدد در واقع و اگر تهدید به عنوان مخاطره و  2

 یابد.یك ضریب وزنی اختصاص می به عنوان نقاط قوت و ضعف، و یا فرصت و تهدید شده

گردد که میانگین آن دار تعیین میضرب رتبه در ضریب به دست آمده و جمع امتیازهای وزن سپس امتیاز وزنی از حاصل

-مدیریت استعداد ورزشی دانشباشد،  2.1تر از کم IFEنهایی به دست آمده از  چه نمرهاست. بدین معنی که چنان 2.1

 2.1از  رتکم EFEنهایی به دست آمده از  چه نمرهاز نظر نقاط قوت و ضعف )عوامل داخلی( ضعیف است و چنان آموزان

 ها و تهدیدها )عوامل خارجی( دارای ضعف است.فرصتبه لحاظ  آموزانمدیریت استعداد ورزشی دانشباشد، 

قضاوت شهودی استخراج و  تحلیل و اساس بر QSPMریزی کمی راهبردی جدول برنامه ،این مراحل همپس از طی ه

نظر  با در در نهایتصورت پذیرد.  ی مربوطههابندی، اولویتا استفاده از آن راهبردهای تعیین شدهد تا بیگردبندی جمع

امل و ضرب آن در امتیاز )به دست آمده از جدول قبل( بهترین راهبردها تعیین وعیك از جذابیت برای هر  گرفتن یك نمره

 صورت گرفت.به دست آمده  اتاساس امتیاز بر ی اتخاذ شدهتمامی راهبردهابندی اولویتسپس و گردیده 

 

 اهیافته

است، لذا ابتدا لیستی از استفاده شده  SWOTاز مدل  آموزانمدیریت استعداد ورزشی دانش راهبردی برنامه جهت ارائه

بدنی در کارشناسان خبره تربیتنفر  33ها و تهدیدها( توسط ها( و عوامل خارجی )فرصتها و ضعفعوامل داخلی )قوت

-فراوانی متغیرهای جمعیت شناختی شرکتمختلف گردآوری و تنظیم شده است. و شهرهای آموزش و پرورش مناطق 

 ده است.درج ش 1کنندگان در تحقیق در جدول 

 

 نمونهشناختی های جمعیت : ویژگی1جدول 

 درصد فراوانی گیویژ

 جنسیت
 23.3 7 مرد

 77.3 23 زن

 سابقه کار 

 3.3 1 سال 7کمتر از 

 13.3 3 سال 14تا  7

 13.3 11 سال 21تا  14
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 11.7 1 سال 21تا  21

 11.7 1 سال 21بیشتر از 

 مدرك تحصیلی

 43.3 12 لیسانس

 43.3 13 لیسانسفوق 

 11.7 1 دکتری

 

 7فرصت و  9ضعف،  11قوت،  13بینی حاصل شد، پیش نظرات کارشناسانبندی و جمعای که از این گردآوری نتیجه

بدنی وزارت آموزش و پرورش بود. پس از آن عوامل تربیت حوزهدر  آموزانمدیریت استعدادهای دانش در زمینه تهدید

 دهی به این عوامل انجام پذیرفت.بررسی و ارزیابی محققین قرار گرفت و وزنداخلی و خارجی مورد 

 :و خارجی ارزیابی وضعیت محیط داخلی

ابتدا فاکتورهای قوت و ضعف عوامل، در اختیار کارشناسان جهت تعیین وضعیت داخلی قرار گرفت. به هر فاکتور ضریبی 

ریزی سازمانی است. در ستون مربوط به امتیاز به هر فاکتور قیت برنامهاهمیت آن عامل در موف دهندهشود که نشانداده می

سطح آن )ضعف شدید، ضعف کم، قوت کم و قوت زیاد( است.  دهندهشود که نشانداده می 4تا عدد  1ای بین عدد نمره

نهایی وزن و امتیاز هر عامل را در یکدیگر ضرب نموده تا امتیاز وزنی به دست آید.  پس از این مرحله برای تعیین نمره

تعیین آید که در ماتریس ارزیابی نهایی ذکر شده است. به دست می 4تا  1سپس با جمع کل نمرات نهایی، عددی بین 

 3و  2ول ادر جد ین اساسبر هموضعیت خارجی در موضوع مورد بحث نیز به همین ترتیب مورد بررسی قرار گرفت. 

 ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی ارائه شده است:

 

 آموزان: ماتریس ارزیابی عوامل داخلی مدیریت استعداد ورزشی دانش9جدول 

 امتیاز وزنی رتبه ضریب عوامل داخلی ردیف

 Sنقاط قوت سازمان 

 3.11 4 3.34 آموزاندر دانشورزشی وجود استعدادهای بالقوه  1

برگزار شده توسط مسئوالن و های مختلف افزایش تعداد رویدادهای ورزشی در رشته 2

 و مستعدآموزان ورزشکار رشد کمی و کیفی دانشو  های اخیردر سال مربیان

3.31 3 3.11 

به ویژه های اخیر در مدارس بدنی در سالبه کارگیری معلمان متخصص تربیت 3

 کارشناسی ارشد و دکتریمعلمان دارای مدرك 

3.37 3 3.21 

های اخیر در سطح های ورزشی در سالانجام مطالعات استعدادیابی در برخی از رشته 4

 آموزش و پرورش

3.31 3 3.11 

با همکاری های اخیر در سالها موفق بودن انجام استعدادیابی در برخی از رشته 1

 مسابقات برون مرزیآموزی به و اعزام تیم دانشهای مربوطه هیات

3.31 4 3.24 
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افزایش  و هاآموزان در صورت شناسایی و هدایت آنافزایش اعتماد به نفس دانش 1

 بازدهی کار مربیان

3.31 4 3.24 

با همکاری  جایگزین نمودن روش علمی به جای روش سنتی استعدادیابی ورزشی 7

 نهادهای پژوهشی

3.31 4 3.23 

 ها و درآموزان و تالش برای رشد و ترقی آناستعدادهای دانشکشف و شناسایی  1

 هاحمایت بسیاری از خانوادهو  جریان گذاشتن والدین

3.31 4 3.23 

 3.21 3 3.37 ها ویژه معلمان ورزشهای ضمن خدمت و کارگاهبرگزاری دوره 9

های برای حضور در برنامه و معلمان آموزاناحساس مشارکت دانشانگیزه و باال بردن  13

 ورزشی

3.31 3 3.11 

 Wنقاط ضعف 

 3.34 1 3.34 آموزش و پرورش محدود بودن بودجه ورزش و کمبود منابع مالی 1

 3.31 1 3.31 کمبود نیروی انسانی متخصص و دارای مدرك تخصصی برای هر رشته ورزشی 2

آموزش و نبود مراکز استعدادیابی ورزشی در  و اندك بودن مدارس تخصصی ورزش 3

 بسیاری از شهرها و مناطقپرورش 

3.34 2 3.31 

، تحقیقات و کمبود ارتباط با مراکز پژوهشی و پژوهشگاه علوم ورزشی وزارت علوم 4

 فناوری

3.33 2 3.31 

 3.34 1 3.34 در ورزش عدم تربیت افراد کارآزموده در زمینه مدیریت استعدادیابی 5

 3.34 2 3.32 هاعدم نظارت مستمر بر استعدادیابی ورزشی در سطح مناطق و شهرستان 6

انجام استعدادیابی به صورت مقطعی و عدم توجه کافی به نگهداری و پرورش  7

 ی شناسایی شدهاستعدادها

3.34 1 3.34 

 آموزانها به دانشهای مختلف ورزشی و شناساندن آنعدم ارتباط با قهرمانان رشته 8

 به منظور ایجاد انگیزه

3.33 1 3.33 

 3.31 1 3.31 آموزان در بین برخی از مسئولینعدم مقبولیت اهمیت مدیریت استعداد دانش 9

های مختلف ورزشی و عدم وجود ابزار عدم وجود تجهیزات تخصصی در رشته 10

 آزمایشگاهی استعدادیابی

3.31 1 3.31 

 3.31 1 3.31 های استعدادیابی ورزشیانجام فعالیتکمبود مربیان عملیاتی جهت  11

 2.41 - 1 جمع
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به ویژه های اخیر در مدارس بدنی در سالبه کارگیری معلمان متخصص تربیتدهد نشان می 2گونه که جدول همان

به عنوان ها ویژه معلمان ورزش های ضمن خدمت و کارگاهو برگزاری دورهمعلمان دارای مدرك کارشناسی ارشد و دکتری 

ترین ضعف به عنوان مهم آموزان در بین برخی از مسئولینعدم مقبولیت اهمیت مدیریت استعداد دانشو  هاترین قوتمهم

 آید.به شمار می

 

 آموزان: ماتریس ارزیابی عوامل خارجی مدیریت استعداد ورزشی دانش1جدول 

وزنی امتیاز رتبه ضریب عوامل خارجی ردیف  

 Oها فرصت

 3.12 3 3.34 های اخیرای در سالتوجه به بهبود سطح فنی ورزش قهرمانی و ورزش حرفه 1

 3.11 3 3.31 جذب نخبگان ورزشی از خارج سازمان 2

های ورزشی به بهبود نگاه مدیریتی و علمی مدیران و مسئوالن رده باالی سازمان 3

 ورزشی مقوله استعدادیابی

3.31 3 3.11 

 3.24 4 3.31 های جهانی در میان دولتمردانافزایش محبوبیت کسب مقام 4

های اخیر و توجه بیشتر به حوزه بدنی در سالافزایش اعتماد به محققین تربیت 5

 آموزش و پرورش بدنیتربیت

3.37 3 3.21 

برگزاری و  های توجیهی برای استعدادیابانارائه آموزش مناسب و برگزاری کالس 6

توسط  های مختلف اعم از استعدادیابی ورزشی، تربیت مربی استعدادیاب و...دوره

 ربطهای ذیسازمان

3.31 3 3.11 

 3.24 4 3.31 های ورزشیامکان معرفی افراد مستعد به هیأت 7

 3.11 3 3.31 سایر نهادها تخصصی استفاده از منابع و تجهیزات 8

های ملی نوجوانان و جوانان و از تمرینات تیمتالش برای الگوبرداری مربیان پایه  9

 استفاده از تجربیات آنان

3.31 3 3.11 

 Tتهدیدها 

 3.31 1 3.31 آموزیها با فعالیت ورزش دانشهای فدراسیونراستا نبودن فعالیتهم 1

 3.31 1 3.31 های ورزشی مدارسکانون ازهای ورزشی و هیاتها عدم حمایت فدراسیون 2

 3.37 1 3.37 استقبال بخش خصوصی از تمرکز بر ورزش مدارسعدم  3

ها در های تخصصی استعدادیابی ورزشی برای بسیاری از رشتهنبود کمیته و هیات 4

 هاشهرستان

3.37 1 3.37 

 3.14 2 3.37 عدم تخصیص بودجه مناسب برای همکاری بین سازمانی 5

 3.31 1 3.31 و تبلیغات ناکافی استعداد ورزشیها از سیستم مدیریت عدم حمایت کافی رسانه 6

 3.37 1 3.37 های ورزشیورزشی در برخی زمینه دخالت افراد غیر 7

 2.23 - 1 جمع
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 های اخیر و توجه بیشتر به حوزهبدنی در سالافزایش اعتماد به محققین تربیتدهد نشان می 3گونه که جدول همان

به عنوان  های ورزشی مدارسکانون ها ازعدم حمایت فدراسیونترین فرصت و به عنوان مهم آموزش و پرورش بدنیتربیت

 آید.ترین تهدید به شمار میمهم

داده شده  4تا  1طور که در جداول فوق مشخص است، به هر یك از عوامل داخلی و خارجی امتیازی بین عدد همانضمناً 

 سبه شده و در ستون سوم جدول درج گردیده است.ضرب بین وزن و امتیاز محااست. سپس حاصل

به  2.23جمع امتیاز عوامل خارجی نیز  به دست آمده است و حاصل 2.45جمع امتیاز عوامل داخلی جا حاصلدر این

مدیریت استعداد  در زمینهعوامل داخلی را نسبت به عوامل خارجی و نسبی دست آمده است. این موضوع برتری تقریبی 

اساس امتیازهای حاصل  برآموزان چنین موقعیت مدیریت استعداد ورزشی دانشهم دهد.نشان میآموزان ورزشی دانش

های برای به حداقل رساندن زیان موثر کارگیری راهبردهایی و لذا نیاز به به در جایگاه استراتژی تدافعی قرار داردشده 

 .باشدمیدر این زمینه ها ناشی از تهدیدها و ضعف

 آموزان درج شده است.تلفیق عوامل داخلی و خارجی مدیریت استعداد ورزشی دانش 4در جدول 

 

 آموزاندانش ورزشی مدیریت استعداد: تلفیق عوامل داخلی و خارجی 0جدول 

 داخلی                                    

 

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    

 

 

 

 

 

S 
-بالقوه ورزشی در دانش یوجود استعدادها

 آموزان

برگزار شده  یورزش یدادهایتعداد رو شیافزا

مختلف  هایدر رشتهتوسط مسئوالن و مربیان 

-و رشد کمی و کیفی دانش ریاخ هایدر سال

 مستعد و ورزشکار آموزان

در  بدنیتیمعلمان متخصص ترب یریکارگ به

در مدارس به ویژه معلمان  ریاخ هایسال

 دارای مدرك کارشناسی ارشد و دکتری

-مطالعات استعدادیابی در برخی از رشته انجام

در سطح  ریاخ هایسال در ورزشی های

 آموزش و پرورش

از  یدر برخ یابیموفق بودن انجام استعداد

-با همکاری هیات ریاخ هایسال در هارشته

به  آموزیدانش میو اعزام تهای مربوطه 

 یمسابقات برون مرز

 صورت در آموزاناعتماد به نفس دانش شیافزا

کار  یبازده شافزای و هاآن تیو هدا شناسایی

W 
و محدود بودن بودجه  یکمبود منابع مال

 ورزش آموزش و پرورش

مدرك  یمتخصص و دارا یانسان یروین کمبود

 یهر رشته ورزش یبرا یتخصص

ورزش و نبود  یبودن مدارس تخصص اندك

در آموزش و  یورزش یابیمراکز استعداد

 از شهرها و مناطق یاریپرورش بس

و پژوهشگاه  یارتباط با مراکز پژوهش کمبود

 ت علوم، تحقیقات و فناوریوزار یعلوم ورزش

 تیریمد نهیافراد کارآزموده در زم تیترب عدم

 در ورزش یابیاستعداد

در  یورزش یابینظارت مستمر بر استعداد عدم

 هاسطح مناطق و شهرستان

و عدم  یبه صورت مقطع یابیاستعداد انجام

و پرورش استعدادهای  یبه نگهدار یتوجه کاف

 شناسایی شده

مختلف  هایارتباط با قهرمانان رشته عدم

 به آموزاندانش به هاو شناساندن آن یورزش
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 انیمرب خارجی  

نمودن روش علمی به جای روش  جایگزین

با همکاری نهادهای  یورزش یابیسنتی استعداد

 پژوهشی

 و آموزاندانش یاستعدادها ییو شناسا کشف

 اندرجری و هاآن یرشد و ترق برای تالش

 هااز خانواده یاریبس تیو حما نیگذاشتن والد

 هاضمن خدمت و کارگاه هایدوره یبرگزار

 معلمان ورزش ژهوی

-بردن انگیزه و احساس مشارکت دانش باال

 یهاحضور در برنامه برایو معلمان  آموزان

 یورزش

 انگیزه ایجاد منظور

-استعداد دانش تیریمد تیاهم تیمقبول عدم

 نیاز مسئول یبرخ نیزان در بآمو

 هایدر رشته یتخصص زاتیوجود تجه عدم

 یشگاهیو عدم وجود ابزار آزما یمختلف ورزش

 یابیاستعداد

 هایمربیان عملیاتی جهت انجام فعالیت کمبود

 یاستعدادیابی ورزش

O 

توجه به بهبود سطح فنی ورزش قهرمانی و 

 ریاخ هایدر سال ایورزش حرفه

 از خارج سازمان ینخبگان ورزش جذب

نگاه مدیریتی و علمی مدیران و  بهبود

به  یورزش هایسازمان یمسئوالن رده باال

 مقوله استعدادیابی ورزشی

در  یجهان هایمحبوبیت کسب مقام افزایش

 میان دولتمردان

 در بدنیاعتماد به محققین تربیت شیافزا

-تیبه حوزه ترب شتریو توجه ب ریاخ هایسال

 آموزش و پرورش بدنی

 هایکالس یآموزش مناسب و برگزار ارائه

-دوره یو برگزار ابانیاستعداد یبرا یهیتوج

 ،یورزش یابیمختلف اعم از استعداد های

-توسط سازمان و... ابیاستعداد یمرب تیترب

 ربطهای ذی

 هایأتیافراد مستعد به ه یمعرف امکان

 یورزش

 ریتخصصی سا زاتیاز منابع و تجه استفاده

 نهادها

 ناتیاز تمر هیپا انیمرب یالگوبردار یبرا تالش

نوجوانان و جوانان و استفاده از  یمل هایمیت

  آنان اتیتجرب

SO 

آموزش معلمان و مربیان و به  برتمرکز 

گیری از با بهره روزرسانی اطالعات آنان

 برون سازمانی هایظرفیت

همکاری با نهادهای علمی و تشکیل اتاق فکر و 

و استعدادیابی  بدنیتربیت پژوهشی در حوزه

با استفاده از ظرفیت معلمان دارای  علمی

 مدرك دکتری و کارشناسی ارشد

و ها های سایر سازماناستفاده از ظرفیت

در حوزه ورزش مدارس به منظور ها دانشگاه

و جذب  شناساندن اهمیت ورزش قهرمانی

 استعدادها از سن مناسب

و انتخاب  گرایی، تخصصساالریشایسته

ها در هر رشته ورزشی به منظور مربی برترین

پرورش افراد مستعد برای استعدادزایی و 

 ورزش قهرمانی

داری مع جذب و نگهتدوین نظام جا

و تهیه بانك اطالعاتی از  استعدادهای ورزشی

 افراد مستعد در سطح گسترده مشخصات

 

WO 

جذب منابع مالی و انسانی با حمایت نهادهای 

دولتی و خصوصی برای بهبود ساختار مدیریت 

-استعداد ورزشی در آموزش و پرورش و هزینه

 کرد به طور اثریخش و کارآمد

 مشارکتجهت جلب  مناسبایجاد سازوکار 

و بهبود  ربطهای ذینهادها، شهرداری و ارگان

با  بدنی آموزش و پرورشتربیت حوزه تعامل

 نهادهای اثرگذار

از تجهیزات  آموزش و پرورش برخورداری

استعدادیابی ورزشی با تخصصی آزمایشگاهی 

 و بخش خصوصی همکاری نهادها

T ST WT 

https://sportssciencejournal.ir/


 
 

 IRSPORTSSCIENCEJOURNAL.         9091-4920: شاپا    1041  تابستان - دوم شماره - اول سال

 
 

 

 
28 

با  هاونیفدراس هایتفعالی نبودن راستاهم

  آموزیورزش دانش تیفعال

 های ورزشیو هیات هاونیفدراس تیحما عدم

 مدارس یورزش هایاز کانون

از تمرکز بر  یاستقبال بخش خصوص عدم

 ورزش مدارس

 یابیاستعداد یتخصص هایاتیو ه تهیکم نبود

-شهرستان در هااز رشته یاریبس یبرا یورزش

 ها

 یهمکار یبودجه مناسب برا صیتخص عدم

 یسازمان نیب

 تیریمد ستمسی از هارسانه یکاف تیحما عدم

 و تبلیغات ناکافی یاستعداد ورزش

 هاینهیزم یدر برخ یرورزشیافراد غ دخالت

 یورزش

تالش برای استعدادپروری و استعدادداری 

ا هماهنگی بین بمستعد آموزان دانش

آموزی با سایر فدراسیون ورزش دانش

 هافدراسیون

در های تخصصی استعدادیابی کمیتهتشکیل 

از طریق ارتباط با سطح آموزش و پرورش 

  ورزشیمختلف های هیات

های ورزشی در برنامهرویدادها و برگزاری 

 مدارس با جلب حمایت بخش خصوصی

 آموزان مستعدهای دانشجلب حمایت خانواده

های تخصصی از طریق ایجاد و گسترش کمیته

 استعدادیابی ورزشی

های استعدادیابی ورزشی، تاسیس پایگاه

های مدارس تخصصی ورزش و گسترش کانون

، های مردمیآموزی با حمایتورزشی دانش

 و بخش خصوصی هافدراسیونظرفیت 

گروه نظارت بر فرایند مدیریت تشکیل کار

گیری از با بهره آموزاندانش ورزشی استعداد

 آموزیدانش افراد دارای تخصص در ورزش

کارگیری افراد ورزشی در راس امور مربوط به 

بدنی آموزش و پرورش و پیشگیری از به تربیت

 ورود افراد غیر ورزشی

های مرتبط با و سایت های گروهیتوجه رسانه

به امر مدیریت  و ورزش آموزش و پرورش

آموزان و تبلیغ و ترویج استعداد ورزشی دانش

 آن

براساس قضاوت  مورد نظرعوامل داخلی و خارجی بر راهبردهای  ههمدرج شده است، تاثیر  1طور که در جدول همان

( ASکننده( و اثر منفی )بازدارنده( هر یك از عوامل به عنوان نمره بهبود )بررسی شده است. لذا اثر مثبت )تقویتخبرگان 

 4تا  1یازدهی این قسمت با نمرات طبیعی . امتگرفته استمشخص شده است و در انتخاب راهبرد اجرایی مد نظر قرار 

( به دست (TASاند و با ضرب امتیاز هر کدام از عوامل در وزن هر عامل برگرفته از جدول قبل، نمره بهبود کل شده تعیین

، از دید عوامل داخلی و عوامل خارجی موثر ی مورد نیازبندی اجرای راهبردها. پس از آن، از جمع حاصل، اولویته استآمد

 مشخص است.برای موضوع مورد مطالعه ریزی راهبردی در جدول کمی برنامه کهتعیین گردیده است 

 

 ایران آموزاندر حوزه مدیریت استعداد ورزشی دانشریزی کمی راهبردی : برنامه8جدول 

 SO WO وزن عوامل

 3راهبرد  2راهبرد  1راهبرد  1راهبرد  4راهبرد  3راهبرد  2راهبرد  1راهبرد 

AS TAS AS TAS AS TAS AS TAS A

S 

TA

S 

A

S 

TAS AS TAS AS TAS 

S1 0.04 2 3.31 3 3.12 4 3.16 2 3.08 2 3.08 3 3.12 1 3.04 3 3.12 

S2 0.05 4 3.23 2 3.10 3 3.15 2 3.10 2 3.10 3 3.15 1 .05 2 3.10 

S3 0.07 3 3.21 3 3.21 3 3.21 3 3.21 3 3.21 4 3.28 3 3.21 3 3.21 

S4 0.05 4 3.23 3 3.15 3 3.15 4 3.20 3 3.15 2 3.10 2 3.10 2 3.10 

S5 0.06 2 3.12 2 3.12 4 3.24 4 3.24 4 3.24 3 3.18 3 3.18 3 3.18 

S6 0.06 2 3.12 1 3.06 3 3.18 3 3.18 2 3.12 3 3.18 2 3.12 2 3.12 

S7 0.05 2 3.13 3 3.15 3 3.15 3 3.15 2 3.10 2 3.10 1 .05 3 3.15 

https://sportssciencejournal.ir/


 
 

 IRSPORTSSCIENCEJOURNAL.         9091-4920: شاپا    1041  تابستان - دوم شماره - اول سال

 
 

 

 
28 

S7 0.05 2 3.13 3 3.15 4 3.20 2 3.10 2 3.10 3 3.15 3 3.15 2 3.10 

S9 0.07 3 3.21 2 3.14 2 3.14 4 3.28 3 3.21 3 3.21 2 3.14 2 3.14 

S10 0.05 3 3.11 1 3.05 2 3.10 3 3.15 3 3.15 3 3.15 3 3.15 2 3.10 

W1 0.04 2 3.31 1 3.04 2 3.08 3 3.12 3 3.12 3 3.12 3 3.12 3 3.12 

W2 0.05 1 3.31 2 3.10 3 3.15 4 3.20 2 3.10 3 3.15 2 3.10 3 3.15 

W3 0.04 3 3.12 2 3.08 3 3.12 2 3.08 2 3.08 2 3.08 3 3.12 2 3.08 

W4 0.03 3 3.39 2 3.06 2 3.06 4 3.12 1 3.03 4 3.12 2 3.06 3 3.09 

W5 0.04 2 3.31 3 3.12 2 3.08 2 3.08 2 3.08 2 3.08 2 3.08 3 3.12 

W6 0.02 1 3.32 2 3.04 2 3.04 3 3.06 2 3.04 2 3.04 1 3.02 2 3.04 

W7 0.04 1 3.34 2 3.08 3 3.12 2 3.08 3 3.12 1 3.04 3 3.12 3 3.12 

W8 0.03 1 3.33 2 3.06 1 3.03 2 3.06 2 3.06 2 3.06 2 3.06 3 3.09 

W9 0.06 2 3.12 2 3.12 1 3.06 2 3.12 2 3.12 2 3.12 1 3.06 2 3.12 

W10 0.05 2 3.13 3 3.15 2 3.10 2 3.10 2 3.10 2 3.10 2 3.10 2 3.10 

W11 0.05 1 3.31 3 3.15 3 3.15 2 3.10 3 3.15 1 3.05 2 3.10 2 3.10 

O1 0.04 2 3.31 2 3.08 2 3.08 3 3.12 3 3.12 3 3.12 2 3.08 3 3.12 

O2 0.06 2 3.12 2 3.12 3 3.18 3 3.18 3 3.18 1 3.06 2 3.12 3 3.18 

O3 0.06 3 3.11 2 3.12 2 3.12 3 3.18 2 3.12 3 3.18 2 3.12 4 3.24 

O4 0.06 1 3.31 3 3.18 3 3.18 2 3.12 3 3.18 3 3.18 3 3.18 2 3.12 

O5 0.07 3 3.21 3 3.21 3 3.21 1 3.07 2 3.14 2 3.14 2 3.14 2 3.14 

O6 0.06 2 3.12 3 3.18 2 3.12 1 3.06 2 3.12 2 3.12 3 3.18 2 3.12 

O7 0.06 2 3.12 4 3.24 2 3.12 2 3.12 1 3.06 2 3.12 3 3.18 3 3.18 

O8 0.05 3 3.11 2 3.10 2 3.10 3 3.15 3 3.15 2 3.10 3 3.15 3 3.15 

O9 0.06 1 3.31 2 3.12 1 3.06 3 3.18 2 3.12 2 3.12 2 3.12 3 3.18 

T1 0.06 4 3.24 2 3.12 2 3.12 3 3.18 3 3.18 3 3.18 2 3.12 2 3.12 

T2 0.08 3 3.24 3 3.24 2 3.16 3 3.24 1 3.08 1 3.08 3 3.24 3 3.24 

T3 0.07 2 3.14 3 3.21 3 3.21 1 3.07 3 3.21 3 3.21 2 3.14 2 3.14 

T4 0.07 2 3.14 3 3.21 2 3.14 4 3.21 3 3.21 3 3.21 3 3.21 2 3.14 

T5 0.37 4 3.21 3 3.21 3 3.21 1 3.07 2 3.14 2 3.14 3 3.21 2 3.14 

T6 0.06 3 3.11 3 3.18 1 3.06 1 3.06 2 3.12 1 3.31 3 3.18 3 3.18 

T7 0.07 4 3.21 1 3.37 3 3.21 3 3.21 2 3.14 1 3.07 4 3.28 1 3.37 

 4.91  4.71  4.17  4.73  5.10  4.95  4.14  4.17  2 جمع

 ST WT وزن عوامل

3راهبرد  2راهبرد  1راهبرد   4راهبرد  3راهبرد  2راهبرد  1راهبرد  4راهبرد  

AS TAS AS TAS AS TAS AS TAS A

S 

TA

S 

A

S 

TAS AS TAS AS TAS 

S1 0.04 2 .08 3 .12 2 .08 2 .08 2 .08 2 .08 3 .12 3 .12 
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S2 0.05 3 .15 3 .15 3 .15 2 .10 2 .10 1 .05 3 .15 4 .20 

S3 0.07 1 .07 3 .21 2 .14 2 .14 2 .14 2 .14 2 .14 3 .21 

S4 0.05 3 .15 3 .15 3 .15 2 .10 3 .15 3 .15 3 .15 2 .10 

S5 0.06 4 .24 3 .18 3 .18 1 .06 3 .18 2 .12 3 .18 2 .12 

S6 0.06 2 .12 2 .12 3 .18 3 .18 3 .18 3 .18 3 .18 1 .06 

S7 0.05 1 .05 3 .15 2 .10 1 .05 3 .15 3 .15 3 .15 2 .10 

S7 0.05 3 .15 2 .10 2 .10 3 .15 2 .10 2 .10 3 .15 2 .10 

S9 0.07 3 .21 3 .21 3 .21 2 .14 2 .14 2 .14 2 .14 3 .21 

S10 0.05 3 .15 1 .05 2 .10 2 .10 2 .10 2 .10 3 .11 3 .15 

W1 0.04 2 .08 3 .12 1 .04 3 .12 3 .12 3 .12 2 .08 2 .08 

W2 0.05 3 .15 2 .10 3 .15 2 .10 2 .10 2 .10 2 .10 2 .10 

W3 0.04 2 .08 2 .08 1 .04 2 .08 1 .04 2 .08 3 .12 3 .12 

W4 0.03 3 .09 2 .06 2 .06 2 .06 2 .06 2 .06 1 .03 1 .03 

W5 0.04 1 .04 2 .08 3 .12 3 .12 1 .04 1 .04 2 .08 3 .12 

W6 0.02 3 .06 1 .02 2 .04 2 .04 1 .02 3 .06 2 .04 3 .06 

W7 0.04 3 .12 2 .08 2 .08 3 .12 3 .12 3 .12 2 .08 2 .08 

W8 0.03 2 .06 2 .06 2 .06 3 .09 2 .06 1 .03 3 .09 2 .06 

W9 0.06 2 .12 3 .18 3 .18 2 .12 2 .12 2 .12 2 .12 3 .18 

W10 0.05 2 .10 1 .05 2 .10 1 .05 2 .10 2 .10 3 .15 3 .15 

W11 0.05 3 .15 2 .10 2 .10 2 .10 4 .20 2 .10 3 .15 3 .15 

O1 0.04 2 .08 1 .04 3 .12 3 .12 2 .08 3 .12 2 .08 3 .12 

O2 0.06 2 .12 2 .12 2 .12 3 .18 2 .12 3 .11 3 .18 2 .12 

O3 0.06 3 .18 2 .12 3 .18 3 .18 3 .18 3 .11 2 .12 2 .12 

O4 0.06 1 .06 2 .12 3 .18 2 .12 2 .12 3 .18 3 .11 2 .12 

O5 0.07 3 .21 3 .21 2 .14 1 .37 4 .28 3 .21 2 .14 3 .21 

O6 0.06 2 .12 1 .06 3 .18 2 .12 2 .12 3 .18 2 .12 2 .12 

O7 0.06 3 .18 4 .24 2 .12 3 .18 4 .24 3 .11 3 .18 2 .12 

O8 0.05 1 .05 3 .15 3 .15 3 .15 3 .15 3 .15 3 . 11  3 .15 

O9 0.06 3 .18 2 .12 2 .12 3 .18 2 .12 2 .12 3 .11 4 .24 

T1 0.06 3 .18 2 .12 2 .12 2 .12 3 .18 3 .18 3 .18 2 .12 

T2 0.08 2 .16 3 .24 1 .31 2 .16 2 .16 4 .32 2 .16 3 .24 

T3 0.07 2 .14 2 .14 2 .14 1 .07 3 .21 3 .21 2 .14 2 .14 

T4 0.07 2 .14 2 .14 1 .37 2 .14 3 .21 3 .21 2 .14 2 .14 

T5 0.37 3 .21 1 .37 3 .21 3 .21 3 .21 3 .21 2 .14 3 .21 

T6 0.06 2 .12 3 .18 2 .12 1 .31 2 .12 3 .11 2 .12 2 .12 

T7 0.07 1 .37 1 .37 2 .14 2 .14 3 .21 3 .21 4 .21 3 .21 
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 1  1.34  5.16  5.01  4.33  4.11  4.51  4.62  2 جمع

 

گیرد که نتیجه آن انجام می امتیاز به دست آمده بندی راهبردها به ترتیبکه جمع هر عامل به دست آمد، اولویتپس از آن

 ذکر شده است.  1به تفصیل در جدول 

 

 ایرانآموزان راهبردی مدیریت استعدادهای ورزشی دانش بندی راهبردهای موثر بر برنامه: اولویت8جدول 

امتیاز  عنوان راهبرد ردیف

 نهایی

 5.16 آموزیدانش گیری از افراد دارای تخصص در ورزشبا بهرهآموزان دانشتشکیل کارگروه نظارت بر فرایند مدیریت استعداد ورزشی  1

 5.10 مستعد برای ورزش قهرمانیپرورش افراد استعدادزایی و ها در هر رشته ورزشی به منظور مربی و انتخاب برترین گرایی، تخصصساالریشایسته 2

 5.04 بدنی آموزش و پرورش و پیشگیری از ورود افراد غیر ورزشیبه کارگیری افراد ورزشی در راس امور مربوط به تربیت 3

 5.01 ها و بخش خصوصیفدراسیون ظرفیت های مردمی،آموزی با حمایتهای ورزشی دانشهای استعدادیابی ورزشی، مدارس تخصصی ورزش و گسترش کانونتاسیس پایگاه 4

 5 آموزان و تبلیغ و ترویج آنهای مرتبط با آموزش و پرورش و ورزش به امر مدیریت استعداد ورزشی دانشهای گروهی و سایتتوجه رسانه 1

 4.95 قهرمانی و جذب استعدادها از سن مناسبدر حوزه ورزش مدارس به منظور شناساندن اهمیت ورزش ها و دانشگاهها های سایر سازماناستفاده از ظرفیت 1

 4.91 برخورداری آموزش و پرورش از تجهیزات تخصصی آزمایشگاهی استعدادیابی ورزشی با همکاری نهادها و بخش خصوصی 7

 4.17 های برون سازمانیگیری از ظرفیتتمرکز بر آموزش معلمان و مربیان و به روزرسانی اطالعات آنان با بهره 1

 4.14 با استفاده از ظرفیت معلمان دارای مدرك دکتری و کارشناسی ارشدو استعدادیابی علمی بدنی تربیت همکاری با نهادهای علمی و پژوهشی در حوزهتشکیل اتاق فکر و  9

 4.71 ی آموزش و پرورش با نهادهای اثرگذاربدنتربیت ربط و بهبود تعامل حوزههای ذینهادها، شهرداری و ارگان مشارکتایجاد سازوکار مناسب جهت جلب  13

 4.73 افراد مستعد در سطح گسترده داری استعدادهای ورزشی و تهیه بانك اطالعاتی از مشخصاتتدوین نظام جامع جذب و نگه 11

 4.67 اثریخش و کارآمد طورکرد به ورزشی در آموزش و پرورش و هزینه ی بهبود ساختار مدیریت استعدادخصوصی برابا حمایت نهادهای دولتی و جذب منابع مالی و انسانی  12

 4.12 هاآموزی با سایر فدراسیونآموزان مستعد با هماهنگی بین فدراسیون ورزش دانشتالش برای استعدادپروری و استعدادداری دانش 13

 4.11 خصوصیهای ورزشی در مدارس با جلب حمایت بخش برنامهرویدادها و برگزاری  14

 4.11  ورزشی مختلف هایهیات با ارتباط طریق از در سطح آموزش و پرورش استعدادیابی تخصصی هایتشکیل کمیته 11

 4.33 های تخصصی استعدادیابی ورزشیآموزان مستعد از طریق ایجاد و گسترش کمیتههای دانشجلب حمایت خانواده 11

 

 

 

 گیریبحث و نتیجه

انجام پذیرفت. از این ایران  آموزانمدیریت استعدادهای ورزشی دانش استراتژیك برنامهتدوین پژوهش حاضر با موضوع 

 7فرصت و  9ضعف،  11قوت،  13تعداد بدنی آموزش و پرورش تربیت اساس نظر خبرگان و کارشناسان حوزه بربررسی 
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به کارگیری معلمان متخصص  گردید. در این میانحاصل آموزان در خصوص مدیریت استعدادهای ورزشی دانشتهدید 

های ضمن به ویژه معلمان دارای مدرك کارشناسی ارشد و دکتری و برگزاری دورههای اخیر در مدارس بدنی در سالتربیت

ت استعداد عدم مقبولیت اهمیت مدیریو  هاترین قوتبه عنوان مهمبدنی ها ویژه معلمان درس تربیتخدمت و کارگاه

افزایش اعتماد به محققین ترین ضعف محسوب شدند. به عالوه به عنوان مهم آموزان در بین برخی از مسئولیندانش

عدم و ترین فرصت و به عنوان مهم آموزش و پرورش بدنیتربیت های اخیر و توجه بیشتر به حوزهبدنی در سالتربیت

 شدند.ترین تهدید شناسایی به عنوان مهم ارسهای ورزشی مدکانون ها ازحمایت فدراسیون

تشکیل کارگروه نظارت بر فرایند مدیریت استعداد ورزشی  داد کهبندی راهبردها نشان های به دست آمده از اولویتیافته

 نبرتری انتخاب و گراییتخصص ،ساالریستهیشاآموزی، دانش ورزش در تخصص دارای افراد از گیریبهره با آموزاندانش

کارگیری افراد ورزشی  بهی، ورزش قهرمان یبه منظور استعدادزایی و پرورش افراد مستعد برا ورزشی رشته هر در هامربی

 استعدادیابی هایپایگاه تاسیسو  ورزشی غیر افراد ورود از پیشگیری و پرورش و آموزش بدنیس امور مربوط به تربیتادر ر

 بخش و هافدراسیون مردمی، هایحمایت با آموزیدانش ورزشی هایکانون گسترش و ورزش تخصصی مدارس ورزشی،

تواند به عنوان راهکار و ها میروند. این اولویتبدنی به شمار میریزی حوزه تربیتجز چهار اولویت مهم برنامه وصیخص

آموزان در آموزش و پرورش به راهنمایی به منظور تحقق اهداف مرتبط و بهبود وضعیت مدیریت استعدادهای ورزشی دانش

 شمار روند.

-آموزان از قوتمدیریت استعدادهای ورزشی دانش که حوزه دادندهای به دست آمده از این تحقیق نشان یافتهبه طور کلی 

بایست درصدد افزایش نقاط قوت و کاهش بدنی آموزش و پرورش میهایی برخوردار است. لذا مسئولین تربیتها و ضعف

و در نظر گرفتن تدابیری جهت تبدیل نقاط ها و فرصتگیری هرچه بیشتر از نقاط قوت بهرهبه طور کلی عف باشند. نقاط ض

تواند موجب به ثمر رسیدن رسالت و میضعف به قوت و نیز تالش برای کاهش یا محدود نمودن تهدیدهای بیرونی 

راهبردهای توان از بدین منظور می آموزان شود.مدیریت استعدادهای ورزشی دانش آموزش و پرورش در حوزه هایماموریت

-یت استعدادهای ورزشی دانشریزی بلندمدت برای مدیریك برنامه نگارشموثر و راهکارهای ارائه شده استفاده نمود و به 

برای  عنوان یکی از موارد موثر و کارابه دست آمده در این پژوهش ه های باستراتژیبندی جمع در واقع آموزان پرداخت.

ها این استراتژی به کارگیریبا  ای کهگونه هب ،باشدمیدر کشور  آموزاناستعدادهای ورزشی دانشبهبود وضعیت مدیریت 

وجود آموزان استعدادهای ورزشی دانش موجود و توسعهمشکالت  کاهشتعیین شده، امکان  هایاولویتدر نظر گرفتن با 

  .دارد

جمع امتیاز به دست آمده است و حاصل 2.41جمع امتیاز عوامل داخلی حاصل ،های این پژوهشضمناً به استناد یافته

عوامل داخلی )نقاط قوت و ضعف( را و نسبی به دست آمده است که این موضوع برتری تقریبی  2.23عوامل خارجی نیز 

 دهد.ها و تهدیدها( نشان مینسبت به عوامل خارجی )فرصت
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مطلوبی را برای  که پژوهش حاضر زمینه امید بر این است ،بندی راهبردهای مهمریزی و اولویتدر پایان با این برنامه

بدنی آموزش و تربیت حوزهدر آموزان دانشخصوص مدیریت استعداد در و کاربردی منسجم  یابی به یك برنامهدست

 پرورش فراهم سازد.

 

 تشكر و قدردانی

-اند، بیان میهمکاری نموده نویسندگان مقاله مراتب قدردانی خود را از تمامی افرادی که در انجام این مطالعهوسیله  بدین

 دارند.
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Abstract: 

The purpose of this research was to Editing of a strategic plan for the management of sports talents of Iranian 

students. For this purpose, the SWOT method and the completion of a quantitative strategic planning table 

were used based on the opinion of 30 experts in physical education and education who were selected based 

on voluntary non-random sampling. Therefore, the number of 11 strengths, 11 weaknesses, 9 opportunities 

and 7 threats regarding the management of students' sports talents was obtained and then effective strategies 

were identified. Also The findings of this research showed that the formation of a working group to monitor 

the process of managing students' sports talent by using people with expertise in student sports, meritocracy, 

specialization and the selection of the best coaches in each sports field. In order to create talent and cultivate 

people who are talented for championship sports, to employ sports people at the top of the affairs related to 

physical education and education and to prevent the entry of non-sports people and to establish sports talent 

search bases, specialized sports schools and expand sports centers. Students with popular support, federations 

and the private sector were identified as basic strategies in managing students' sports talents by achieving 

more points.And other strategies were placed in the next priorities. These priorities can be used to achieve 

organizational goals in the field of managing students' sports talents, and the organization can take the 

necessary measures and policies to apply them. 
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