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چکیده:
هدف این پژوهش ،بررسی و عیت موجود و تدوین شاخص های استعدادیابی در رشته فوتبال می باشاد.
به منظور بررسی و ع موجود ،استعدادیابی در ایاران و تعیاین شااخص هاای مهام اساتعدادیابی از ساه
پرسشنامه محقق ساخته ،شامل پرسشنامه مخصوص مسئولین سازمان تربیت بدنی و سرپرساتان باشاگاه
ها ( ،)n=58پرسشنامه مخصوص مربیان مدار

و باشگاه ها ( )n=829و پرسشنامه مخصاوص مسائولین

تربیت بدنی آموزش و پرورش ( )n=45استفاده گردید .روایی و پایائی این پرسشنامه ها مورد سنجش قرار
گرفته و تایید شد .روش تحقیق از نوع توصیفی – تحلیلی و میدانی می باشد .برای بررسی و اع موجاود
استعدادیابی متغیرهایی چون نظام و سیستمهای استعدادیابی رایب در جهان ،و ع موجاود اساتعدادیابی
در ایران ،رورت وجود نظام استعدادیابی و مشخصات یک نظام استعدادیابی مطلوب برای ایران ،رورت
وجود نظام استعدادیابی و مشخصات یک نظام اساتعدادیابی در جهاان ،تعیاین نهادهاا یاا ساازمان هاای
مسئول استعدادیابی مورد بررسی قرار گرفتند .در بخش تدوین شااخص هاای اساتعدادیابی ،متغیرهاایی
چون تعیین مهمترین شاخص ها و اولویت و اهمیت آنها در یک نظام استعدادیابی برای رشتة فوتبال ،سن
استعدادیابی ،آزمون ها و نرم های استعدادیابی مورد بررسی قرار گرفتناد .در پایاان یاک طارح یاا نظاام
استعدادیابی مطلوب که منطبق با شرایط و امکانات کشور ایران بوده و قابلیت اجرایی داشته باشد ،طراحی
و پیشنهاد گردید .در این پژوهش ،از روش های آمار توصیفی برای بررسی میازان تفااوت و ارتبااط باین
متغیرها استفاده شده و نتایب زیر حاصل گردید:
 -8بر طبق اطالعات به دست آمده در بخش آموزش و پرورش  %800پاسا دهنادگان تهرانای19 ،
درصد استان ها و  92درصد شهرستان ها ،وجود نوعی سیستم استعدادیابی را تایید کرده اند .در
مورد وجود نظام استعدادیابی در سایر بخش ها و سازمان ها نیز مسائولین و مربیاان تهرانای باه
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ترتیب  %91و  ، %52مسئولین و مربیاان مراکار اساتانی باه ترتیاب  %50و  ،%41و مسائولین و
مربیان شهرستانی به ترتیب  %91/5و  %52را تایید می کنند.
 -9بررسی تاریخچه ،روش ها و نظام های استعدادیابی در جهان نشان می دهاد کاه باه طاور کلای
فرآیند استعدادیابی ،یک فرآیند مداوم و طوالنی است که حداقل ساه مرحلاة ابتادایی ،میاانی و
نهایی می بایست برای آن در نظر گرفته شود و هار مرحلاه بارای رسایدن باه اهاداف خااص و
معیارهای مورد نظر به اجرا در آید.
 -5مهاام تاارین روش موجااود باارای شناسااایی اسااتعدادها در بخااش آمااوزش و پاارورش ،مسااابقات
رسمی( )%51معلمین و مربیان ورزش مدار

( )%91و انجام آزماون هاای ورزشای ( )%94مای

باشد.
 -4اکتریت پرسش شوندگان ( تهران  ،%91مراکز اساتان  ،%15و شهرساتان هاا  )%45تعاداد افاراد
شرکت کننده در مدار

فوتبال و باشگاه ها را کم می دانند و مهمترین دلیل آن از نظر آنهاا در

تهران ،مراکز استان و شهرستان ها به ترتیب؛ نبود امکانات و شهریه باال ،نبود امکانات و کمباود
مربی ،نبود امکانات و مشکالت مالی می باشد.
 -5مهمترین نهاد یا عامل استعدادیابی در کشور از نظر مخاطبین به ترتیب؛ تربیت بادنی آماوزش و
پرورش ( ،)%45هیئت فوتبال(  ،)%40بخش خصوصی ( )%54و کمیته جوانان فدراسیون فوتباال
( )%81می باشد.
 -9بر طبق اطالعات به دست آمده در حال حا ار مهمتارین رکان اساتعدادیابی در کشاور مربیاان
هستند .در رده بعد مسابقات آموزشگاهی و مسابقات باین مادار

در ایان مهام نقاش دارناد و

کمترین روشی که مورد استفاده قرار می گیرد ،استفاده از آزماون هاای میادانی و آزمایشاگاهی
برای شناسایی استعدادها می باشد.
 -1مهمترین معیارهایی که در حال حا ر توسط مربیان به آنها توجه می شود ،به ترتیب عبارتند از:
قد ،وزن و جته از ویژگی های آنتروپومتریک؛ و ترکیب بدنی ،قدرت ،سرعت و استقامت از ویژگی
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های جسمانی -حرکتی؛ تکنیک و تاکتیک پذیری از ویژگی های مهارتی؛ آراماش و خونساردی،
روحیة همکاری و هوش از ویژگی های روانی.
 -1بیشترین درصد پرسش شوندگان به ترتیاب  80ساالگی ( 89 ،)%41ساالگی( ،)%45و  1ساالگی
( )%51را برای استعدادیابی مهم می دانند.
 -2تحلیل یافته ها نشان می دهد که روند فعلی استعدادیابی در کشاور ،فاصاله زیاادی باا آنچاه در
منابع علمی ،آمده دارد .امکانات و تجهیزات کافی به ویژه در شهرستان ها وجود ندارد .باشگاه ها
نقش فعالی ندارند ،پایگاه های سنجش قهرمانی با هدف ترویب روش های استاندارد اساتعدادیابی
وجود ندارند ،نقش بخش آموزش و پرورش در حال حا ر بسیار اندح بوده و نیاز به توسعه دارد.
 -80بر اسا

یافته ها و تحلیل های باه عمال آماده یاک نظاام ،تشاکیالت و سااختار جدیاد بارای

استعدادیابی در ایران پیشنهاد می شود که در آن وظیفه و نقش هر یک از بخاش هاا و رویکردهاا و
طریقة ارتباط و هماهنگی بین آنها به روشنی بیان شده است.
کلمات کلیدی :استعدادیابی ،فوتبال ،آموزش و پرورش
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