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  چكيده
طرح ملي استعداديابي ورزشي با رويكرد راهبردي در رشته دووميداني توسط كميته استعداديابي فدراسيون دووميـداني تـدوين و در سـال     1385در سال 

راي ايـن طـرح در ايـران    از اين رو تحقيق حاضر ضمن بررسي نتايج اجراي طرح ملي استعداديابي به بيان موانع موفقيت و تداوم اج .به اجرا درآمد 1387
انـدركاران تـدوين و اجـراي طـرح  ملـي       نفـر از دسـت  52پرداخته است. روش تحقيق حاضر توصيفي پيمايشي بوده است. جامعـه آمـاري تحقيـق شـامل     

نفر از 10ه، ابزار تحقيق بين باشد. نمونه گيري برابر جامعه آماري و بصورت تمام شمار بوده است. پس از تنظيم پرسشنام استعداديابي دووميداني ايران مي
بدسـت آمـده اسـت.    81/0متخصصين ورزشي توزيع گرديد كه روايي آن، مورد بازبيني و تأييد قرار گرفت. پايايي پرسشنامه توسط آزمون آلفاكرونباخ 

  اي و همچنـين از آزمـون رتبـه    تي تك نمونههاي كولموگراف اسميرنوف،  از آزمون SPSS(ver.18)ها با بهره گيري از نرم افزار  براي تجزيه و تحليل داده
بي، سـه مـانع در   بندي فريدمن استفاده گرديد. نتايج نشان داد، سه مانع در بخش موانع ساختاري ازجمله عدم اعتقاد مديران فدراسيون به فرايند اسـتعداديا 

و پنج مانع در بخش موانع اجراي طرح از جملـه، عـدم تـأمين    بخش موانع تدوين طرح از جمله، توجه اندك تدوين كنندگان طرح به قابليت اجرائي آن 
شناسايي گرديد. برطبق نتايج تحقيق حاضر به ترتيب اولويت در بخش ساختاري، مانع ثبات انـدك مـديريت     α ≥0,05منابع انساني متخصص در سطح  

بخش تدوين طرح، گستردگي زياد طرح بـاالترين اهميـت را   در فدراسيون دووميداني، در بخش اجراي طرح، تعامل اندك با ورزش آموزشگاهي و در 
  در خصوص عدم موفقيت و تداوم اجراي طرح ملي استعداديابي دووميداني ايران داشته است.
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  مقدمه  
ــازمان ــت    س ــراي دس ــروزي ب ــاي ام ــداف و    ه ــه اه ــابي ب ي
هـا، بـا    ي بلندمدت در سايه منـابع و وحـدت رويـه   ها رسالت

هــاي خــويش، رويكــرد  آگــاهي از امكانــات و محــدوديت
ريـــزي اســـتراتژيك را انتخـــاب نمـــوده و در ايـــن  برنامـــه

هاي استراتژيك فراواني را با اين تفكر كـه   چارچوب برنامه
هـا را بـه موقعيـت مطلـوب      توانـد آن  ها مي تدوين اين برنامه
ــيبرســاند، تنظــيم  ــدوين م (رضــوي و همكــاران، نمايند و ت

اند كه تـدوين موفـق    . اما از اين نكته مهم غافل مانده)1393
ي موفقيت آميز اجراي استراتژي  استراتژي، تضميني بر شيوه

هـا، اسـتفاده زيـادي     ها و تجزيه و تحليـل  نخواهد بود. برنامه
ها به صورت گسترده و  نخواهند داشت مگر اينكه استراتژي

  ).1387اميرنژاد، ( يافته به اجرا درآيند هتوسع
چند سالي اسـت   1مفاهيم مربوط به مديريت استراتژيك

كه در فضـاي مـديريت كشـور مطـرح شـده و تعـداد قابـل        
انـد تـا از ايـن مفـاهيم      ها نيز تـالش كـرده   توجهي از سازمان

هاي خود بهره گيرنـد. متأسـفانه ايـن     براي اداره بهتر فعاليت
به بسياري ديگر از ابزارهاي مديريتي، دسـتاورد  ابزار نيز مشا

هايي كـه آن   مثبت چنداني نداشته و درصد كمي از سازمان
انـد نتـايج موفقيـت آميـزي از آن بـه دسـت        را به كـار بسـته  

هاي زيادي در سـطح   هاي اخير استراتژي اند. طي سال آورده
گـاه پيـاده نشـده و يـا در      ها طراحـي شـده كـه هـيچ     سازمان

نصــيرزاده، ( اسـت   ي بـا موانـع، تحقـق پيـدا نكـرده     رويـاروي 
هاي اخير، مقوله تحقـق و اجـراي اسـتراتژي     ). در دهه1392

ــي از بحــث  ــواره يك ــه    هم ــديريت  ب ــرين مباحــث م انگيزت
). 1388كاپالن،خصوص مديريت اسـتراتژيك بـوده اسـت(   

شود. گرچـه معمـوالً    پس از تدوين برنامه، عمليات آغاز مي
مرحلـه بـا موفقيـت پـيش رفتـه، شـانس        سازماني كه تا ايـن 

                                                 
1. Strategic Management  

آميز برنامه خود خواهد داشـت،   زيادي براي اجراي موفقيت
هـا پـس از    اما نبايـد فرامـوش كـرد كـه بسـياري از سـازمان      

تدوين برنامه و صرف زمان و بودجة درخور توجـه در ايـن   
توجه به برنامه، همان روش سنتي گذشته را كه به آن  امر، بي

گيرند و از پايبندي به برنامه سـرباز   يش مياند، پ عادت كرده
  ).1389ديويد، ( زنند مي

هاي فكري و  در علم مديريت استراتژيك اكثر تالش
ها و ابزار تدوين استراتژي  علمي تا امروز، بيشتر به ارائه روش
). اجراي 1390پيمان فر، معطوف بوده است تا اجراي آن(

هايي  ها و انتخاب عبارت است از مجموعه فعاليت 2استراتژي
. كه براي اجراي يك طرح استراتژيك الزم و ضروري است

ها و  اجراي استراتژي فرآيندي است كه بر اساس آن سياست
ها، به اجرا  گيري از برنامه، بودجه و رويه ها، با بهره استراتژي

شوند. اگرچه مرحله اجراي استراتژي  درآمده و عملي مي
قرار دارد، اما بخش مهم  3يبعد از مرحله تدوين استراتژ

  رود شمار ميبه  و كليدي از فرآيند مديريت استراتژيك
شماري در مرحله  هاي ارزشمند بي استراتژي  ).1390(هريسون،

پيمان فر، ( اند پياده سازي با مشكل و شكست روبرو شده
از مرحله  هاي اساسي مديريت، بيش ). اصوالً چالش1390

ژي نهفته است. به طور كلي، تدوين و در اجراي استرات
اجراي استراتژي، مرحله تبديل حرف به عمل است. اين امر 
به لحاظ گستردگي ابعاد كار و تعدد عوامل بازدارنده، از 

هاي سازماني به شمار  ترين و ارزشمندترين قابليت پيچيده
  ).1393رضوي و همكاران، ( آيد مي

بـه   ون بر اساس مطالعاتي كه توسط نشـريه معتبـر فورچـ   
هاي بزرگ دنيا در  % از شركت90عمل آمده است، بيش از 

يابي به اهداف اسـتراتژيك خـود و اجـراي آن ناكـام      دست

                                                 
2. Strategy Implementation 
3. Strategy Formulation 



1394 37، پاييز 2م، شمارة چهارهاي كاربردي در مديريت ورزشي، سال  پژوهش
همچنـين مطالعـات نشـان داده     ).1392نصـيرزاده،  ( مانند مي

هـاي   درصـد از علـت شكسـت برنامـه     70است كه بـيش از  
خسـروي زاده،  استراتژيك در مرحله اجراي آن نهفته است(

) در پژوهشي به شناسائي، اولويت 1390پيمان فر (   ). 1390
 سازي مؤثر اسـتراتژي هـا در نظـام    بندي و تحليل موانع پياده

مانع داشته  24ورزش ايران پرداخت كه نتايج نشان از وجود 
است كه كمبـود الزامـات قـانوني بـراي اجـراي اسـتراتژي،       
پايين بـودن سـطح دانـش تـدوين كننـدگان طـرح، تعهـد و        
اعتقــاد انــدك مــديران بــراي اجــراي اســتراتژي و دانــش و  
مهارت اندك مديران بـراي اجـراي اسـتراتژي از مهمتـرين     

، 1). فـــرد آر ديويـــد1390پيمان فـــر، موانـــع بـــوده اســـت(
تعيين اهداف ساالنه، تخصيص منابع،  هاي مديريت، ديدگاه

تطبيق دادن ساختار بـا اسـتراتژي، مهندسـي مجـدد، مـرتبط      
و عملكرد و همچنين پشتيباني از استراتژي را  ساختن حقوق

هاي اسـتراتژيك عنـوان    ترين عوامل در اجراي برنامه از مهم
  ).david,2009( دارد مي

تواند موجب ايجاد  هاي ورزش كه مي يكي از جنبه
انگيزه براي فعاليت بدني در بين افراد جامعه به خصوص 

يه پر قشر نوجوان شود، ورزش قهرماني است كه با روح
ها سازگاري بيشتري دارد. توسعه ورزش  شور و نشاط آن

تواند ضمن جذب  قهرماني به طور زيربنايي و صحيح مي
ها، نتايج موفقي در سطوح  افراد مستعد و پرورش مناسب آن

مختلف ورزش قهرماني بدست آورده و موجب تداوم 
انگيزه حضور ديگر افراد مستعد در ميادين ورزشي 

). از سوي ديگر، يكي از حيطه هائي 1389حسيني، گردد(
تواند توسعه ورزش قهرماني را به دنبال  كه توجه به آن مي

و چگونگي  2»استعداديابي در ورزش قهرماني« داشته باشد، 
 هاي ورزشي است پرورش ورزشكاران مستعد در رشته

)vaeyens,2009(  كه داشتن الگوي استعداديابي بومي و
واند هر كشوري را در عرصه ت اجراي مداوم آن مي

                                                 
1. Fred R. David 
2. Talent Identification in Championship Sport 

المللي، همتراز با كشورهاي توسعه يافته  هاي بين رقابت
 ).hadavi,2009( قرار دهد

هاي پرطرفدار از شيوه استعداد  در برخي از رشته
شود، بدين صورت كه بعد از  استفاده مي 3گزيني
توان از ميان تعداد زيادي از نوجواناني كه  رساني مي اطالع

كنند، افراد مستعد را  حمايت والدين مراجعه ميبا همراه و 
شناسائي كرد. اما در ورزشي همچون دووميداني كه حضور 

ها به داليل مختلف  نوجوانان و عالقه مندي خانواده
رنگ تر است، اگر فردي از روي عالقه شخصي،  كم

تمايلي به انجام تمرينات دووميداني داشته باشد اكثر مربيان 
خطا استفاده كرده و براي او وقت، انرژي  از روش آزمون و

كنند تا شايد در آينده بتواند پيشرفت  و هزينه صرف مي
محسوسي داشته باشد. اين امر اهميت نياز به فرايند 

هاي پايه به خصوص دووميداني را  در رشته 4استعداديابي
ها در پاسخ به اين سؤال كه آيا واقعاً  دهد. پژوهش نشان مي

و شناسائي افراد نخبه نياز است،  5تعداديابيبه الگوي اس
دهد كه جهت جلوگيري از هر گونه دوباره كاري،  نشان مي

بيراهه رفتن منابع مالي، انسـاني، فيزيكي و اطالعاتي و 
همچنين استفاده از راهكارهاي مناسب براي تضمين 
موفقيت الگوهاي استعداديابي كه در آينده اجرا خواهد 

فاده از الگوي استعداديابي بومي خواهيم شد، نيازمند است
). تشخيص استعدادها، تعيين 1393رضوي و همكاران، ( بود

هاي فردي در افراد مستعد،  ها و شناسائي تفاوت ميزان آن
ترين كار مربيان و مشاوران است كه مربيان بايد قبل از  مهم

آموزش از ميزان استعدادهاي افراد اطالع داشته باشند. 
هاي افراد از نظر استعداد  ن ضرورت مطالعه تفاوتبنابراي

اي سؤال  لهئشود. شناسائي استعدادها هميشه مس مطرح مي
برانگيز در بين مربيان، مشاوران و پژوهشگران ورزشي بوده 

  ).1387الهي، ( است

                                                 
3. Talent Selection 
4. Talent Identification 
5. Talent Identification Models 
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ها و ابزار  هاي متعددي روش در ايران نيز سازمان

لي اغلب اند و ريزي استراتژيك را بكار گرفته برنامه
 هاي استراتژيك خود را به اجرا درآورند اند برنامه نتوانسته

). امروزه مديران ارشد بسياري از 1390پيمان فر، (
ها، وقت، انرژي و منابع مالي قابل توجه اي را صرف  سازمان

هاي  تدوين استراتژي و تعيين راهبردهاي اساسي سازمان
دم اجراي مطلوب نمايند، اما اكثر اين مديران از ع خود مي

). آنچه 1387اميرنژاد، گويند( استراتژي خود سخن مي
مشخص است، ايران نيز مانند ديگر كشورهاي در حال 

المللي ورزش قهرماني شده  هاي بين توسعه، وارد عرصه
هاي ورزشي، تناسب  است اما طي رقابت در برخي از رشته

 هاي آشكاري با اندكي با ديگر كشورها داشته و تفاوت
كشورهايي كه از دانش علوم ورزشي روزآمد برخوردار 

يابي به اهداف  اي از آن براي دست بوده و به نحو شايسته
). 1391قاسم زاده، ( كنند، مشهود است ورزشي استفاده مي

كسب تنها يك مدال نقره در رشته دووميداني پس از 
 1952هاي المپيك (از سال  دوره از بازي14حضور ايران در 

  لندن) گواهي بر اين مدعاست. 2012نكي تا هلسي
 كميته استعداديابي فدراسيون دووميداني 1385در سال 

اقدام به برنامه ريزي و تدوين طرح ملي استعداديابي با 
رويكرد راهبردي در رشته دووميداني نمود. اين طرح در 

هزار  17هاي مختلف بر روي  با انجام آزمون 1387سال 
اهنمائي كشور به اجرا درآمد. پس از دانش آموز مدارس ر

نوآموز  500مرحله شناسائي در فرايند استعداديابي، حدود 
سال در مواد مختلف دووميداني انتخاب  12تا  11نخبه 

) اما درست زماني كه بعد 1393رضوي و همكاران، شدند(
از شناسائي و انتخاب اين افراد مستعد، چرخه فرايند 

ورش اين نوآموزان مستعد، تكميل استعداديابي بايد با پر
شد، به يكباره و با توجيه عدم وجود منابع مالي، توسط  مي

فدراسيون دووميداني اين طرح در اولين اجراي خود به 
صورت ناتمام، رها شده و پس از تغيير مديريت در 
 فدراسيون دووميداني به دست فراموشي سپرده شد

)Ghasemzadeh, 20131شكل شماره  ). همان طور كه در 

نشان داده شده است، طرح ملي استعداديابي دووميداني 
ايران با صرف منابع متعدد تدوين و در مرحله پياده سازي 

ها، عملياتي شد اما روند  ها با انجام برخي فعاليت استراتژي
اجرائي شدن استراتژي به داليل نامشخص، متوقف گرديد. 

ي و انتخاب را در اين طرح ملي توانست تنها بخش شناسائ
هاي  استعدادي فرايند استعداديابي طي نموده و بخش پرورش

كشف شده را پوشش نداده است. با توجه به موارد مطرح 
شده، هدف تحقيق، بررسي چرايي عدم اجراي طرح ملي 
استعداديابي فدراسيون دووميداني ايران است كه خود يك 

اهداف  برنامه استراتژيك مدون و موجود جهت پيشبرد
قهرماني در ورزش دووميداني بوده است. از اين رو تيم 
تحقيق به دنبال يافتن داليل واقعي و وموانع موفقيت و تداوم 

  اجراي طرح ملي استعداديابي دووميداني در ايران است.
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  اي از الگوي استعداديابي دووميداني ايران فشرده .1شكل شماره
  
  

  
  

  يروش شناس
روش تحقيق حاضر توصيفي پيمايشـي اسـت كـه اطالعـات بـه      
صــورت ميــداني و بــه شــيوه آميختــه(تركيبي از روش كيفــي و  

در بخـش كيفـي بـراي شناسـائي عوامـل       .كمي) گردآوري شد
 دووميـداني  عدم موفقيت و تداوم اجراي طرح ملي اسـتعداديابي 

ــاير     ــات س ــاالت و تحقيق ــب، مجــالت، مق ــي كت ضــمن بررس
نفـر از  14دار تـا اشـباع نظـري از     اي هدف ، مصاحبهپژوهشگران

هاي تربيت بـدني آشـنا بـه     نظران شامل، اساتيد دانشكده صاحب
ــتراتژيك(  ــديريت اس ــداني و م ــته دوومي ــر)4رش ــين و  نف همچن

كارشناسان دووميداني كه به نوعي در مرحلـه تـدوين و اجـراي    
سـه  نفر)، به عمل آمد كه در نهايت 10طرح همكاري داشته اند(

مـانع در   3مانع در بخش ساختاري، 3مانع شامل 11عامل كلي و 
گويـه  45مانع در مرحله اجراي طـرح بـا    5مرحله تدوين طرح و 

شناسائي شد. در بخش ساختاري، موانع ثبات اندك مديريت در 
گويه)، عدم اعتقـاد مـديران فدراسـيون    4فدراسيون دووميداني (

گويه)، عدم اطمينان از 7(دووميداني به اجراي طرح استعداديابي 
گويــه)، در بخــش تــدوين طــرح، موانــع  6تــأمين اعتبــار اجــرا (

گويه)، عدم تدوين مناسـب طـرح ملـي    5گستردگي زياد طرح (
گويه)، توجه انـدك تـدوين كننـدگان طـرح بـه      3استعداديابي(

گويـه) و در بخـش اجـراي طـرح، موانـع      4قابليت اجرائـي آن ( 
گويه)، عدم تأمين 3ن طرح(مهارت و دانش اندك اجرا كنندگا

گويه)، عـدم وجـود سيسـتم نظـارت و     3منابع انساني متخصص (
ــه اجــرا  ــابي در مرحل ــا ورزش  4( ارزي ــدك ب ــل ان ــه)، تعام گوي

گويـه) از  3گويـه)، هزينـه زيـاد اجـراي طـرح (     3آموزشگاهي (
نظــران شناســائي و ســپس ايــن موانــع در قالــب   ســوي صــاحب

اي ليكـرت   گزينـه  5ار پرسشنامه محقق ساخته بـر اسـاس پيوسـت   

(خيلي كم، كم، متوسط، زياد و خيلي زيـاد) تنظـيم گرديـد.    
انـدركاران تـدوين و    جامعه آماري تحقيق شـامل تمـامي دسـت   

باشـد. جامعـه    اجراي طرح ملي استعداديابي دووميداني ايران مي
نفر از خبرگان مي باشد كه به نحوي در فراينـد   52آماري تعداد 

ــتعدادياب  ــي اس ــاتي در ســال  طــرح مل ــا رويكــرد عملي  1387ي ب
همكاري داشته اند. نمونه گيري برابر جامعه آمـاري و بصـورت   

 43پرسشــنامه پخــش شــده،  52تمــام شــمار بــوده اســت كــه از 
پرسشنامه براي تجزيه و تحليل آماري مورد استفاده قـرار گرفتـه   
ــا حضــور مصــاحبه   اســت. روايــي ابــزار تحقيــق در جلســه اي ب

بازبيني و تأييد قرار گرفت. براي سنجش پايايي، شوندگان مورد 
ــين  ــنامه ب ــاي   30پرسش ــأت ه ــاي هي ــان و رؤس ــر از كارشناس نف

دووميداني در سطح استان توزيع و پايـايي درونـي پرسشـنامه بـا     
 81/0استفاده از آزمون ضريب آلفا كرونباخ در سطح قابل قبول 

ق، از از آمار توصيفي براي توصيف متغيرهاي تحقي .بدست آمد
آزمون كولموگراف اسـميرنوف بـراي مشـخص كـردن توزيـع      

سـتفاده  ااي  ها و از آزمون پارامتريك تي تـك نمونـه   نرمال داده
بندي فريدمن بـراي اولويـت بنـدي      شد. همچنين از آزمون رتبه

عوامل پژوهش استفاده گرديد. كليه عمليات آماري با استفاده از 
  استفاده گرديد.  α ≥0.05 و در سطح  SPSS(ver.18)نرم افزار 

  
  ها يافته

نظـران شـامل    نفـر از صـاحب  14جهت انجام مصـاحبه كيفـي،   
اساتيد دانشگاهي آگاه به فرآيند مديريت استراتژيك و افرادي 
كه به نحوي در تدوين و يـا اجـراي طـرح اسـتعداديابي نقـش      

هـاي   دار انتخـاب گرديـد. ويژگـي    داشتند، به صـورت هـدف  
  ) نشان داده شده است.1جدول شماره ( فردي اين جامعه در

 بررسي جمعيت شناختي مصاحبه شوندگان  .1جدول 

جامعه 
  آماري

فراواني
  مدرك تحصيلي  سابقه فعاليت  

فوق   ليسانس  <20  20≤
  ليسانس

  ادكتر

اساتيد 
دانشگاهي آشنا 
  به دووميداني

4  2  2 0  0 4 

 2 3 5  8  2 10كارشناسان 
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دووميداني كه 

رحله در م
تدوين و اجراي 
طرح همكاري 

  داشتند
 6 3 5  10  4 14  مجموع

  

  

 20%افـراد بيشـتر از   4/71دهد،  نشان مي 1جدول شماره 
سال سابقه فعاليت داشته و بيشترين فراواني سطح تحصيالت 

  %) بوده است. 8/42نيز دارندگان مدرك دكتري (
شنامه را ) كه نتايج مستخرج از پرس2جدول شماره (

هاي تحقيق  نشان مي دهد به بررسي جمعيت شناختي نمونه
 از سراسر كشور مي پردازد.

 
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  

نتايج آزمون كولموگراف اسميرنوف براي توزيع  .2جدول 
  ها نرمال داده

  
  
  
  

نفر نمونـه   43دهد از بين  نشان مي ،2شمارهنتايج جدول 

ــداد ــاري، تع ــرد و 39 آم ــترين  4م ــته و  بيش زن حضــور داش
ــدگان    ــانوان دارن ــان و ب ــي ســطح تحصــيالت در آقاي فراوان

%). همچنين از بين 7/76مدرك كارشناسي ارشد بوده است(
نفـر نيـز   4نفر در اجراي طـرح و  39هاي آماري، تعداد  نمونه

در تدوين طرح استعداديابي با ميانگين سابقه فعاليت بيش از 
  اند. داشته سال، مشاركت 16

)، نتـــايج آزمـــون كولمـــوگراف 3در جـــدول شـــماره(
هـا در خصـوص اجـراي طـرح      اسميرنوف براي توزيـع داده 

  ملي استعداديابي دووميداني ايران نشان داده شده است.
بـــر اســـاس آزمـــون كولمـــوگراف  3جـــدول شـــماره

هــا در تمــامي موانــع  اســميرنوف نشــان داده اســت كــه داده
  باشند. نرمال مي گانه داراي توزيع يازده

اي  )، نتـايج آزمـون تـي تـك نمونـه     4در جدول شماره(
براي مشـخص كـردن ميـزان اثرگـذاري موانـع در موفقيـت       
اجراي طرح ملي اسـتعداديابي دووميـداني ايـران نشـان داده     

  شده است.
  

  
  

جامعه 
  سن  جنسيت  آماري

M   ±SD  
  سابقه فعاليت
M   ±SD 

شركت در 
  اجراي طرح

شركت در 
  تدوين طرح

  مدرك تحصيلي

  دكتري  فوق ليسانس  ليسانس

  7  29  3 4 35  58/7±   71/16  83/7±   23/39  39  مرد  نخبگان
  0  4  0  0  18/74± 75/17  80/8±  25/39  4  زن

  7  33  3 4  39  46/7±   81/16  81/7±   23/39  43  مجموع

  سطح معني داري  موانع  رديف

 422/0  ثبات اندك مديريت   1

2  
عدم اعتقاد مديران فدراسيون به 

  اجراي طرح استعداديابي
586/0 

 114/0  عدم اطمينان از  تأمين اعتبار اجرا  3

 156/0  گستردگي زياد طرح  4

5  
عدم تدوين مناسب طرح ملي 

  استعداديابي
784/0 

6  
توجه اندك تدوين كنندگان طرح 

  به قابليت اجرائي آن
296/0 

7  
دك اجرا مهارت و دانش ان
  كنندگان طرح

501/0 

 121/0  عدم تأمين منابع انساني متخصص  8

9  
عدم وجود سيستم نظارت و ارزيابي 

  در مرحله اجرا
201/0 

 182/0  تعامل اندك با ورزش آموزشگاهي  10

 146/0  هزينه زياد اجراي طرح  11

 كشور قيق از سراسرهاي تح شناختي نمونه . بررسي جمعيت2جدول 
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اي براي مشخص كردن ميزان  نتايج آزمون تي تك نمونه .3جدول 
 ذاري موانعاثرگ

ف
ردي

نع  
موا

  

ي
ظر

ن ن
نگي
ميا

 

ن 
نگي
ميا

بي
جر

ت
ي 
زاد

ه آ
رج

د
  

ار 
قد

م
t  

    
    
طح

س
ي
دار

ي 
معن

 

ت  1
ثبا

ك 
اند

ت 
ديري

م
  

3  5988/3  42  720/8  001/0  

2 

قاد 
 اعت

دم
ع

ان 
دير

م
 به 
ون
اسي
در
ف

رح 
ي ط

جرا
ا

ابي
دادي

ستع
ا

  

3  1860/3  42  190/3 003/0  

3 

ان 
مين
م اط

عد
ين 

 تأم
از 

جرا
ار ا

اعتب
  

3  5920/3 42  713/4 012/0 

4 

گي 
ترد

گس
رح

د ط
زيا

  

3  2733/3  42  080/4 001/0  

5 

ين 
دو
دم ت

ع
رح 

ب ط
ناس
م

لي
م

 
ابي

دادي
ستع

ا
  

3  4477/2  42  314/6-  001/0  

6 
ك 

 اند
جه
تو

ين 
دو
ت

رح 
ن ط

دگا
كنن

ت 
قابلي

به 
آن

ئي 
جرا

ا
  

3  1473/3 42  627/2 001/0  

7 

ش 
 دان
ت و

هار
م

جرا 
ك ا

اند
رح

ن ط
دگا

كنن
  

3  6512/2  42  973/4-  001/0  

8  

ين 
 تأم

دم
ع

ني 
نسا
ع ا
مناب

ص
خص

مت
  

3  1860/3  42  864/2 007/0  

9  

ود 
وج

دم 
ع

تم 
سيس

ت و 
ظار

ن
در 

بي 
زيا
ار

جرا
له ا

رح
م

  

3  3488/3  42  541/4 001/0  

10  

ك 
 اند

مل
تعا

ش 
ورز

با 
هي

شگا
موز

آ
  

3  4186/3  42  039/5 001/0  

11  

ياد 
ه ز

هزين
ي 
جرا

ا
رح

ط
  3  3333/3  42  517/3 001/0  

تايج مستخرج با اسـتفاده از آزمـون تـي    در جدول فوق ن
اي نشان داد، تأثير كليه موانـع در خصـوص عـدم     تك نمونه

موفقيت اجراي طرح ملي استعداديابي دووميـداني ايـران در   
  گردد. تأييد مي α ≥0,05سطح  

)، اولويت بندي موانع را بر اساس نتايج 5جدول شماره(
لي اي فريدمن در خصوص اجراي طرح م آزمون رتبه

  دهد استعداديابي دووميداني ايران نشان مي
 دهد، در بخش ساختاري، ، نشان مي5 نتايج جدول شماره

مانع ثبات اندك مديريت در فدراسيون دووميداني با 
، در بخش تدوين طرح، توجه اندك 60/2ميانگين رتبه 

) و در 69/2تدوين كنندگان طرح به قابليت اجرائي آن (
اندك با ورزش آموزشگاهي  بخش اجراي طرح، تعامل

، باالترين موانع در موفقيت  α ≥0.05    ) در سطح20/3(
اجراي طرح ملي استعداديابي دووميداني ايران قرار گرفته 

  است.
) ميانگين رتبه و اولويت بندي كلي موانع 1در نمودار(

در سه بخش ساختاري، تدوين طرح و اجراي طرح نشان 
  داده شده است

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  دمنيفر يا رتبه آزمون جينتا اساس برعوامل  يبند تياولو .1نمودار 
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  اي فريدمن اولويت بندي موانع بر اساس نتايج آزمون رتبه .4جدول 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

با استفاده از آزمون ، 1از نمودار شمارهنتايج مستخرج 
فريدمن نشان داد عامل موانع ساختاري با ميانگين رتبه 

، به عنوان مهمترين عامل و همچنين عوامل موانع 37/2
) و موانع مرحله 33/2مرحله اجراي طرح (ميانگين رتبه 

) به ترتيب باالترين اولويت 30/1ه تدوين طرح (ميانگين رتب
  را داشته است.

  
   گيري بحث و نتيجه

بررسي وضع موجود استعداديابي دووميداني در ايران نشان 
دهد كه فعاليت عملياتي زيادي در مورد استعداديابي  مي

كميته استعداديابي  1387تنها در سال  .انجام نشده است
يزي و اجراي طرح فدراسيون دووميداني اقدام به برنامه ر

ملي استعداديابي در ايران كرد اما به دليل عدم تأمين منابع 
مالي اين طرح ناتمام ماند و با تغيير مديريت فدراسيون نيز به 

). به هر حال Ghasemzadeh, 2013فراموشي سپرده شد(
رسد امروزه در  پس از اجراي ناتمام اين طرح به نظر مي

صورت تصادفي از مدارس،  ايران، مربيان دووميداني به
محالت، اقوام و آشنايان افراد مستعد را به صورت تجربي 

پردازند و اكثر  ها مي شناسائي كرده و به آموزش پايه آن
قهرمانان حال حاضر ايران محصول نهايي همين سيستم 

). با 1393رضوي و همكاران، ( باشند استعداديابي سنتي مي
نجام شده تا اشباع نظري و استفاده از مصاحبه هاي كيفي ا

همچنين نتايج پرسشنامه توزيع شده، موانع موفقيت اجراي 
طرح ملي استعداديابي دووميداني ايران در سه بخش موانع 
ساختاري، موانع مرحله تدوين و موانع مرحله اجراي طرح 
به ترتيب اولويت بندي با استفاده از آزمون فريدمن بررسي 

  .گرديد

ميانگين   موانع  گروه
  آماره   رتبه  رتبه

  كاي دو
سطح       
  معني داري

  موانع ساختاري

 1 60/2  ثبات اندك مديريت 

542/24 001/0  
عدم اعتقاد مديران فدراسيون به اجراي طرح 

  استعداديابي
73/1 2 

 3 66/1  عدم اطمينان از  تأمين اعتبار اجرا

  موانع
  تدوين طرح

توجه اندك تدوين كنندگان طرح به قابليت اجرائي 
  آن

69/1 1 

449/33 001/0  
 2 81/1  گستردگي زياد طرح

 3 5/1  رح ملي استعداديابيعدم تدوين مناسب ط

  موانع
  اجراي طرح

 1 2/3  تعامل اندك با ورزش آموزشگاهي

419/41 001/0  
 2 17/3  مهارت و دانش اندك اجرا كنندگان طرح

 3 15/3  هزينه زياد اجراي طرح

 4 77/2  عدم وجود سيستم نظارت و ارزيابي در مرحله اجرا

 5 71/2  عدم تأمين منابع انساني متخصص



1394 43، پاييز 2م، شمارة چهارهاي كاربردي در مديريت ورزشي، سال  پژوهش
در بخش موانع ساختاري، مانع ثبات  طبق نتايج تحقيق

اندك مديريت، باالترين اهميت را در خصوص عدم 
موفقيت اجراي طرح ملي استعداديابي دووميداني ايران 

هاي  نشان داده است. مديران براي آنكه بتوانند برنامه
استراتژيك و بلند مدت سازمان خود را پياده كنند، نيازمند 

مچنين آسودگي خاطر از امنيت حمايت از مراجع باالتر و ه
با تغييرات مداوم در  .)1390پيمان فر، شغلي خود دارند(

هاي مرتبط با  پست رئيس فدراسيون دووميداني، پست
اجراي طرح استعداديابي از جمله كميته استعداديابي دچار 

سال كميته استعداديابي 2تغيير شد به نحوي كه به مدت 
رسد با  به نظر مي .ماندل فدراسيون دووميداني بدون مسئو

تثبيت پست رياست فدراسيون دووميداني، در حال حاضر، 
هاي جديد جهت  مديران بايد راهي براي استفاده از نسل

ادامه روند قهرماني ورزشكاران نخبه امروزي پيدا كنند. 
) نشان 2005)، و رحيمي نيا (1389هاي كريمي( پژوهش

ت و كمبود امنيت داد، فقدان حمايت سازماني از مديري
ها  شغلي در بين مديران، از موانع پياده سازي مؤثر استراتژي

). Rahimnia,2005و  1389كريمي،آيد( به حساب مي
، تغييرات مديريتي در در پژوهش خود اظهار داشت اميرنژاد

دولت و سازمان تربيت بدني، اولويت اول در عدم اجراي 
  ).1387 اميرنژاد،باشد( طرح جامع ورزش كشور مي

رسد مديران  با توجه به نتايج تحقيق حاضر به نظر مي
فدراسيون دووميداني اعتقاد خاصي به اجراي طرح ملي 
استعداديابي به دليل هزينه بر بودن آن نداشته اند. زيرا با 
كاهش بودجه، به سرعت طرحي كه در مراحل پاياني اجرا 

بقه در قرار داشت را رها كردند و تنها برگزاري چند مسا
هاي پايه را براي شناسائي استعدادهاي دووميداني كافي  رده

در حال حاضر از توسعه مدارس كه دانستند. هر چند 
 شود اما از آنجا كه دووميداني در سطح كشور حمايت مي

فعاليت اين مدارس داراي برنامه و اهداف مشخص نبوده 
وگستردگي آن در سطح استان ها محدود مي باشد نمي 

ن از آن، شناسائي استعدادهاي ورزشي را در مدت كوتاه توا
 انتظار داشت. فعاليت اين مدارس در گام نخست مي تواند

از ورزش دووميداني را توسعه بخشد. شناخت و آگاهي 
طبق نتايج تحقيق، مديران فدراسيون دووميداني براي 
پرورش قهرمانان حاضر اهميت باالتري نسبت به شناسائي 

) و پيمان فر 2005رحيمي نيا ( .د قائل هستندافراد مستع
هاي استراتژيك را از  ) اعتقاد مديران به برنامه1390(

 اند هاي استراتژيك دانسته ضروريات پياده سازي برنامه
  ). Rahimnia,2005و  1390پيمان فر، (

هاي  ها بايد از اينكه اعتبارات و بودجه مديران سازمان
ها تأمين خواهد شد، اطمينان  ها جهت اجراي استراتژي آن

ها را در مسير  داشته باشند. چرا كه در غير اين صورت آن
ها دچار سردرگمي  پر پيچ و خم پياده سازي استراتژي

تواند عاملي باشد براي  خواهد كرد. اين سردرگمي مي
هاي كوتاه مدت و زودبازده را  اينكه مديران به اشتباه برنامه

 .)1387اميرنژاد، ك ترجيح دهند(هاي استراتژي به برنامه
نتايج تحقيق حاضر نشان داد، مديران فدراسيون دووميداني، 
اطميناني به تداوم تأمين بودجه براي اجراي طرح 
استعداديابي نداشته به همين دليل براي اجراي طرح اقدام 

خواهند تنها يك مرتبه  دهند. چرا كه نمي مؤثري انجام نمي
و بدون كسب نتايج ماندگار،  و با صرف هزينه هنگفت

طرح را اجرا نمايند. از اين رو به سمت برگزاري مسابقات 
هاي پايه به عنوان يك طرح زود بازده، گرايش پيدا  در رده
اند. طي بررسي انجام شده توسط تيم تحقيق مشخص  كرده

شده در زمان اجراي طرح ملي استعداديابي، بودجه اوليه 
سازمان تربيت بدني به فدراسيون براي اجراي طرح از سوي 

دووميداني تخصيص يافته است اما مديريت آن زمان 
فدراسيون دووميداني بخش عمده اي از بودجه را در 

هاي ديگر به غير از اجراي طرح استعداديابي هزينه  بخش
) و پيمان 2006كومار و همكاران( هاي پژوهش .كرده است

يدي پياده سازي ) اين مورد را جزء موانع كل1390( فر
). Kumar,2006و  1390پيمان فر، ( اند ها دانسته استراتژي

عدم تصويب بودجه پيش بيني شده براي اجراي طرح جامع 
  ).1387اميرنژاد، ( باشد مياز موانع اصلي اجراي طرح 
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با توجه به نتايج آزمون آماري فريدمن در بخش موانع 

نندگان طرح مرحله تدوين طرح، مانع توجه اندك تدوين ك
به قابليت اجرائي آن باالترين اهميت را در خصوص عدم 
موفقيت اجراي طرح ملي استعداديابي دووميداني ايران نشان 

هاي مختلف استعداديابي در  داده است. به علت بررسي مدل
جهان توسط تيم تدوين كننده الگوي استعداديابي دووميداني 

راي اجراي طرح در رسد شرايط ايده آل ب ايران به نظر مي
نظر گرفته شده اما كمتر به موانعي كه در مرحله اجرا امكان 
وقوع آن وجود دارد توجه شده است. هر چند با تداوم 

شد موانع موجود را برطرف ساخت اما  اجراي اين طرح مي
چه بسا كه اين طرح حتي در مرتبه اول هم به طور كامل اجرا 

) بيان داشتند كه 1390() و پيمان فر1383نگرديد. نجفي (
هاي غيرقابل اجرا از موانع  تدوين چشم انداز و استراتژي

). از اين رو 1390پيمان فر، باشد( ها مي اجراي استراتژي
شود، افراد تدوين كننده استراتژي قبل از تدوين  توصيه مي

آن به تجزيه و تحليل محيط دروني و بيروني سازمان خود 
ونه آرمان گرايي و با در نظر گرفتن پرداخته و به دور از هرگ

  زمينه اجرا، برنامه را تدوين نمايند.
تنوع گستردگي طرح استعداديابي در سراسر كشور، مي 
تواند تدوين برنامه استراتژيك و اجراي آن را را با 

خسروي معضالت وپيچدگي هاي خاص خود مواجه سازد(
ر و در ). به علت آنكه اين طرح براي اولين با1390زاده، 

سراسر كشور به اجرا درآمد، گستردگي موجود با توجه به 
ترين مانع بر  كمي منابع مالي و انساني در دسترس، مهم

شود. براي  اساس نتايج تحقيق در اين مرحله شناخته مي
شود با توجه به طرح آمايش  مواجهه با اين مانع، پيشنهاد مي

استعداديابي اي طرح  اي و مرحله سرزمين و به صورت منطقه
  .اجرا شود

تدوين مناسب برنامه هاي استراتژيك از ضروريات 
پيمان فر، اجراي موفقيت آميز آن محسوب مي گردد(

). نتايج تحقيق نشان داد، عدم تدوين مناسب طرح 1390
ملي استعداديابي پايين ترين ميزان اهميت را در بين موانع 

نحوه تدوين  اين بخش دارد. كه بيان ميكند، پاسخ دهندگان

اند.  طرح ملي استعداديابي را متناسب و مناسب دانسته
)، كاتر و 2006هاي متعددي از جمله هريبينياك( پژوهش

هاي  ) اشاره داشتند كه برنامه1390) و پيمان فر (2010پاكو (
 هاست ضعيف و مبهم يكي از موانع اصلي عدم اجراي آن

  ).Cater,2010و  Hrebiniak,2006و  1390پيمان فر، (
با توجه به نتايج تحقيق در بخش موانع مرحله تدوين طرح، 
مانع تعامل اندك با ورزش آموزشگاهي كه توسط نخبگان 
به عنوان يكي از موانع مرحله اجراي طرح شناسائي شد، 
باالترين اهميت را در خصوص عدم موفقيت اجراي طرح 

چند  ملي استعداديابي دووميداني ايران نشان داده است. هر
كه در مرحله تدوين طرح، همكاري مناسبي بين فدراسيون 
دووميداني و ورزش آموزشگاهي وجود داشت اما در مرحله 
اجرا اين همكاري در راستاي اجراي طرح ملي استعداديابي 
مؤثر نبوده است و همكاري الزم از سوي برخي از مدارس 
راهنمائي و تربيت بدني آموزش و پرورش منطقه صورت 

رفته است. چه بسا كه اهميت اين همكاري پس از شناسائي نگ
و انتخاب افراد مستعد و در ادامه فرايند استعداديابي براي 

  است. پرورش افراد انتخاب شده داراي ضرورت بيشتري
مطالعات تيم تحقيق نشان داد، اجرا كنندگان طرح در 

ها نقش كليدي دارند بنابراين نياز  پياده سازي استراتژي
ست از دانش و مهارت الزم در اين زمينه برخوردار باشند ا

ها را به طور مؤثري به پيش  تا بتوانند فرايند اجراي استراتژي
ببرند. از آنجا كه تنها در دو سمينار به بررسي و آموزش 
نحوه اجراي طرح پرداخته شد و براي اولين بار اين طرح به 

راكنندگان طرح رسد اج آمد، به نظر مي مرحله اجرا در مي
در سراسر كشور دانش و مهارت كافي براي اجراي طرح 

اند چه بسا با اجرا در مراحل بعدي، اين مانع تبديل به  نداشته
) و 2010سي (يدل .فرصتي مفيد جهت اجراي طرح شود

) كمبود دانش براي عملياتي كردن را از 2006كومار (
ر ها ذك عوامل اصلي عدم اجرا و موفقيت استراتژي

  ). delisi,2010و  Kumar,2006 اند( كرده
براي عملياتي كردن يك طرح گسترده در سطح ملي 

هاي زيادي است كه با توجه به بودجه  نياز به هزينه



1394 45، پاييز 2م، شمارة چهارهاي كاربردي در مديريت ورزشي، سال  پژوهش
فدراسيون اين امر امكان پذير نبوده است. مگر آنكه 

هاي الزم از سوي مديران سازماني و  به صورت ويژه  هزينه
ه اين نتيجه دست يافت كه در شد. تيم تحقيق ب تأمين مي

اجراي طرح ملي استعداديابي، از سوي فدراسيون 
ها خود هزينه اجرا را  دووميداني اعالم شده بود كه استان

پرداخت كرده تا در آينده و پس از تأمين بودجه اين هزينه 
ها پرداخت گردد. هر چند كه  از سوي فدراسيون به آن

وعده خود، عمل كرد و فدراسيون پس از تأمين بودجه به 
ها پرداخت نمود اما  هزينه بخش اوليه را به برخي از استان

ها به داليل مختلف از جمله عدم اعتماد  در برخي از استان
  به وعده مديران فدراسيون اين طرح اجرا نگرديد.

با توجه به مدل استعداديابي تدوين شده، سيستم نظارت 
ريف نشده است. و ارزيابي به صورت شفاف مشخص و تع

چه بسا در هنگام اجراي استراتژي، اگر سيستم نظارت و 
ارزيابي مشخصي حاكم نباشد، عالوه بر اين كه مديران 
نقاط ضعف و قوت برنامه خود را نخواهند شناخت، نظارتي 

). 1390پيمان فر، نيز بر حسن اجراي آن نخواهند داشت(
خص شد هاي انجام شده توسط تيم تحقيق، مش طبق بررسي

كه نظارت تنها در بخش آموزش اوليه و در سمينارهاي 
آموزشي انجام گرفت و پس از آن مسئوليت اجرا به هر 
استان واگذار شد و فدراسيون دووميداني عمالً مسئوليت 
اجرا را از خود ساقط كرد. چه بسا كه در اثر اين عمل در 

هاي  هاي كشور اين طرح عليرغم هزينه برخي از استان
)، 2005رحيمي نيا( .رت گرفته به مرحله اجرا در نيامدصو

) سيستم كنترل، نظارت و ارزيابي نامناسب را 2006كومار(
 ها قلمداد كردند از موانع پياده سازي استراتژي

)Rahimnia,2005  وKumar,2006.(  
هرچند اجرا كنندگان طرح در تدوين استراتژي 

ها  ان استراتژيترين نقش را دارند اما پياده سازي هم كم
بدون داشتن نيروي انساني متخصص اماكن پذير 

). از آنجا كه فرايند استعداديابي تا 1390پيمان فر، نيست(
به آن روز به طور سيستماتيك در كشور اجرا نشده بود، از 
اين رو تيم اجراي طرح با كمبود افراد متخصص در زمينه 

ستعداديابي هاي ا استعداديابي مواجه شد. مسئولين كميته
هاي تشريفاتي  ها پست در سطح استان كه برخي از آن

شد به يكباره درگير طرح بزرگي همچون  محسوب مي
طرح ملي استعداديابي دووميداني شدند. بنابراين به علت 
حضور اندك افراد فعال در بخش استعداديابي دووميداني 
در سطح كشور، نيروي انساني الزم و متخصص براي 

ن طرح در كل كشور مهيا نبوده و با توجه به نتايج اجراي اي
رسد افراد حاضر نيز براي اجراي كامل  تحقيق به نظر مي

كاپالن و نورتون  .طرح ملي استعداديابي كافي نبوده اند
) به اهميت نيروي انساني اشاره كرده و عدم 2008(

ها را از موانع اصلي اجراي  سويي آن با استراتژي هم
). منابع انساني ناتوان از Kaplan,2008دانند( استراتژي مي

  ).1389كريمي، ( باشد ميها  موانع پياده سازي استراتژي
قاســم زاده و همكــاران بــا بررســي الگــوي اســتعداديابي 
دووميداني در ايران و مقايسه آن با چند كشور منتخب بيـان  

ترين ركن الگوي استعداديابي در كشورهاي  كردند كه مهم
بخش تداوم طرح استعداديابي و حمايت از افـراد   برگزيده،

هــا تــا رســيدن بــه ســكوي قهرمــاني   منتخــب و پــرورش آن
). همچنـين نتـايج تحقيـق    Ghasemzadeh, 2013( باشـد  مي

حاضر نشان داد به علت وسعت اجراي طرح مذكور در كل 
كشور، هزينه مالي الزم براي بهره گيري از نتـايج شناسـائي   

نشده است همين امر موجب شده تا پس از افراد نخبه تأمين 
اجراي طرح ملي استعداديابي، به علت عدم حمايـت مـالي،   

شـود ضـمن    اجراي آن ناتمام بماند. از ايـن رو پيشـنهاد مـي   
تعديل وسـعت طـرح اسـتعداديابي بـه سـطح اسـتان و حتـي        

هـاي   شهرستان از دو بخش برگزاري مسابقات توسط هيـأت 
آموزي، نفرات منتخب جهـت   دووميداني و مسابقات دانش

هــاي دووميــداني اســتان و  آمــوزش، تحــت پوشــش هيــأت
شهرستان قـرار گيرنـد. همچنـين تـداوم اجـراي ايـن طـرح،        

هـاي دووميـداني و بـه همـراه آن      تر شدن هيأت نيازمند فعال
هـــاي اســـتعداديابي در هـــر شـــهر، وجـــود مربيـــان  كميتـــه

تـأمين   كارآزموده به منظور پرورش مناسـب افـراد منتخـب،   
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فضاي تمرين و امكانـات اوليـه آموزشـي بـراي آمـوزش      

  باشد.  مهارت هاي تخصصي مواد مختلف دووميداني مي
گيري كلي در مورد اين پژوهش حاكي از آن  نتيجه

است كه وجود فاصله بين دو ركن مهم استعداديابي 
دووميداني ايران يعني فدراسيون دووميداني و آموزش و 

حمايت مالي براي اجراي فرايند  پرورش و همچنين عدم
استعداديابي موجب شده است كه اجرا و تداوم اجراي 

اي  هاي عمده هرگونه الگوي استعداديابي در ايران با چالش

روبرو گشته و بدون كسب نتايج مورد نظر نيمه تمام رها 
شود ضمن حمايت مديران ارشد  گردد. بنابراين پيشنهاد مي

كميته ملي المپيك و همچنين وزارت ورزش و جوانان و 
توجه بيشتر فدراسيون دووميداني به مقوله استعداديابي در 
رشته دووميداني از راهكارهاي بيان شده در هر عامل از 

استعداديابي،  پژوهش حاضر استفاده گردد تا در فرايند
هاي الزم  هاي پايه، انگيزه ضمن جذب افراد مستعد در رده

  .در رشته دووميداني حفظ گرددها  براي تداوم حضور آن
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Abstract 

The first sportive national talent-identification model with the strategic approach in track and field was 
codified by the talent-identification committee in the athletics federation in 2006 and was executed in 2008. 
Therefore, the present research argues the barriers to success and sustainability of executing this scheme in 
Iran as well as studying the results of this national talent-identification scheme. The method in the present 
paper is of descriptive and traversal. The population of this investigation was consisted to be 52 people of 
the formulation and implementation Colleagues in national athletics talent-identification model. The 
population was sampled equally. After setting the questionnaire, the research tools were distributed 
amongst 10 sportive experts and thinkers, which all in all were revised and confirmed the reliability of this 
questionnaire has been obtained 0.81 through cronbach’s alpha test. For data analysis KS, one sample t-test 
and the Friedman test were used. SPSS software was applied for statistical analysis. The results showed; 
identified 3 barriers in the structural barriers stage, such as; federation managers’ lack of belief in the 
process of talent-identification, 3 barrier developing plan stage, such as; their little attention to the 
functionality of the scheme and 5 barriers in implementation stage, such as; lack of skilled human 
resources at the level of α ≥0.05. The results had shown that based on the priority order, the barrier of low 
management stability in the athletics federation in the structural section, little interaction with the 
institutional sport in the implementation section, and large expansion of the scheme in the codification 
section had the highest priority on the failure and unsustainability of executing Iran’s national talent-
identification scheme. 
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