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 چکیده
بود.  يریتفس-يساختار کردیبا رو ایران ساحلی فوتبال در استعدادیابی نظام توسعۀ بر مؤثر عوامل تفسیري ساختاري هدف تحقیق، مدل

. آوري شدجمعیفی و کمی) صورت میدانی و به شیوة آمیخته (کهاي تحقیق بهدادهروش تحقیق، توصیفی و به لحاظ هدف کاربردي است. 
دلیل به نفر از مدیران و مربیان برجستۀ فوتبال ساحلی کشور بودند. 104نفر از خبرگان و در بخش کمی،  18جامعۀ آماري در بخش کیفی، 

د که عامل مؤثر بر استقرار نظام استعدادیابی بو 19ساخته، حاوي محدودیت اعضا، جامعه با نمونه برابر شد. ابزار تحقیق پرسشنامۀ محقق
سایی عوامل ). براي شنا=85/0αنفر از استادان مدیریت ورزشی دانشگاه و پایایی آن با آزمون آلفاي کرونباخ تأیید شد ( 10روایی آن توسط 

نشان  هاافتهاز بررسی اسنادي، نظرهاي خبرگان و تکنیک دلفی و براي طراحی مدل، از روش مدلسازي ساختاري تفسیري استفاده شد. ی
و و توسعه  قیتحق شیافزادست آمد. عوامل عامل بر استعدادیابی فوتبال ساحلی اثرگذار است و مدل عوامل در شش سطح به 19داد که 

و ارتقاي  نیز توسعۀ کمی و کیفی مربیان استعدادیاب در سطح زیربنایی قرار گرفتند. توسعۀ پژوهش و تحقیق در استعدادیابی، افزایش کمی
فوتبال ساحلی کشور  در استعداد تیریاستقرار مدی و ابیاستعداد يالگوگر عملیاتی ساختن ل ساحلی، تسهیلسطح کیفی مربیان فوتبا

 خواهد بود.
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 مقدمه

 مناسبات آن در گاهیجا تیشدن ورزش و اهم ریفراگ

 نیمتوجه ا ،هادولت ۀیرا از ناح یتوجه فراوان ،یالمللنیب

 یالمللنیب نیادیدر م کشورها تیساخته است. موفق دهیپد

از  ينماد ،يو اقتصاد یاجتماع راتیتأث برعالوه ی،ورزش

 جانبۀ آن کشورها محسوبهمه يهايتوانمند ثبات و

در  کشورهاي باال يگذارهیسرمااز علل  یکیو  شودیم

. )1( ردیگیمنشأت  مورد نیاز ا ،ياحرفهو  یورزش قهرمان

 عاملسه  موفقیت در ورزش قهرمانی در گرو حداقل

 رتسلط بو  رایط روانی مطلوب، شاستعداد ذاتی مناسب

 تیموفق ۀکه الزم از آنجا. )2(است  تکنیکی يهامهارت

 مسئلۀبه  ژهیورزش، توجه و یالمللنیب نیادیدر م داریپا

، )3( مستعد است ورزشکاران و پرورش يسازپشتوانه

 یالزام 1یورزش یابیداستعدا یعلم يهاروشي ریکارگبه

ة بالقو يهاتیقابلکشف  داینفر یورزش یابیاستعداد. است

ي هاشاخصبا  هاتیقابل نیانطباق ا نییو تع ورزشکاران

. در )4( مختلف است یورزش يهارشتهو مؤثر در  یاساس

 یابیهمان استعداد ایهنگام افراد مستعد به ییناساواقع ش

 یرقابت يهاورزشدر  تیعامل موفق نیو مؤثرتر نیترمهم

مناسب ورزشکار از  تیانتخاب و هدا. )5( شودیممحسوب 

 ادیز يهاییجوصرفهاست که موجب  یابیاستعداد يایمزا

 يمنابع شامل زمان، انرژ نیا در مصرف منابع خواهد شد که

 زانیبر م جیتدراست که به ياهگرفتانجام يهانهیهزو  یبمر

 يهايگذارهیسرما و يعمر، انرژ نیو همچن شودیمآن افزوده 

 .)6( ردیگیبرم ردخود ورزشکار را  یاجتماع

بین  در کشورمان نیز درك اهمیت موضوع استعدادیابی

 ییهاطرح محققان تربیت بدنی و علوم ورزشی به تهیۀ

 ،هااین پژوهشدر  استعدادیابی منجر شده که منظوربه

براي شناسایی استعدادها  اغلب به استعدادیابی و ارائۀ مدل

                                                           
1. Sports talent search 
2. Beach football 

و سعی در ارائۀ ست اشده  در یک ورزش خاص پرداخته

ورزشی  يهارشتهدر  خصوص براي استعدادیابیروشی به

. فوتبال )7( اندداشته که تحقیق در آن زمینه انجام گرفته،

است که طراحی مدل  نوظهورهاي ورزشی از رشته 2ساحلی

سازي به موفقیت این استعدادیابی و پشتوانه توسعۀ نظام

 المللی کمک خواهد کرد. رشتۀ ورزشی در میادین بین

ر فوتبال است که د هاياز انواع ورزش یفوتبال ساحل   

. البته انجام شودیماز شن برگزار  دهیپوش ینیبر زم ایساحل 

 اما برگزاري ،ددار یطوالن ۀبازي فوتبال در ساحل سابق

 به یورزش ۀرشت نیبراي ا ینیقوان نیو تدو یمسابقات رسم

 یجهان ینهادي به نام فوتبال ساحل يانگذاریبنو 1992سال 

و  لیسرعت در برزورزش به نی. اگرددیبازمسال  نیدر ا

بال و حضور ستارگان فوت افتی تیمحبوب رویودوژانیر ژهیوبه

 ناسیسال ویخول سوي،کانتونا فران کیجهان همچون ار

در  ییسهم بسزا یلیبرز وریو جون کویز و،یو رومار یائیاسپان

که طوري، بهردورزش دا نیا يارسانهپوشش  شیافزا

 یونیزیپخش تلو ایکشور دن 170در یمسابقات فوتبال ساحل

 انیم رشد را در يهارقم نیترعیسرنوپا  ۀرشت نیشده و ا

 یراحتبه یورزش ۀرشت نی. ااستدار ياحرفه يهاورزش

 یردگگزاف مورد توجه قرار  نهیدر سواحل، بدون هز تواندیم

آسفالت و  يهانیزمبا  سهیضمن در مقادر . ابدیو توسعه 

ر د .)8( دارد يکمتر خطر کنانیبراي باز یورزش يهاسالن

ایران این رشتۀ ورزشی در مدت زمان کوتاهی پیشرفت 

که طوريي پیدا کرده است. بهاژهیوزیادي کرده و جایگاه 

ی توسط نشریۀ فوتبال ساحل شدهگزارشطبق آخرین آمار 

 3081تیم ملی فوتبال ساحلی ایران با امتیاز  2017در سال 

 .)9(در رتبۀ اول آسیا و دوم جهان قرار گرفت 

المللی امروزه در سطح جهانی، تمام مؤسسات بین    

هاي )، کمیته3IFSها (المللی ورزشمانند فدراسیون بین

3. International Federation of Sports 
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هاي هاي مدیریتی بازي)، کمیته1NOCSملی المپیک (

محیطی ملل ) و دستور کار زیست2OCOGSالمپیک (

) در پیشرفت و ترقی توسعۀ پایدار ورزش 3UNEPمتحد (

اي و جهانی ساحلی مطابق با ابعاد مختلف ملی، منطقه

باالترین ، فدراسیون فوتبال. در ایران )10(مشارکت دارند 

ورزشی فوتبال، فوتسال و  يهارشتهدر  صالحيذمرجع 

گسترش و توسعۀ پایدار و همچنین  و ستافوتبال ساحلی 

راسر کشور از آن در س يهابرنامهارتقا، نظارت و کنترل بر 

فوتبال ساحلی،  ۀ. کمیتاستاهداف فدراسیون فوتبال 

عهده مسئولیت رشد و ارتقاي فوتبال ساحلی در کشور را به

معاون و تا پنج عضو  دارد. این کمیته از یک رئیس، یک

ملی فوتبال ساحلی  يهامیتنظارت بر کار  .شودیمتشکیل 

وظایف این  به هیأت رئیسه نیز از گزارش مربوطه ۀو ارائ

 .)11( کمیته است

سازي در جاري )1399(گوهري و همکاران    

افتند که فدراسیون در ي فدراسیون فوتبال دریهاياستراتژ

زمینۀ استعدادیابی ضعیف است و با کمبود شدید مربی و 

همچنین مربیان استعدادیاب مواجه است و به اهداف 

، هیدر توسعۀ فوتبال پا کنندهمشارکت يهاباشگاه شیافزا

در ردة سنی  استعدادپرورافزایش مربیان استعدادیاب و 

 يو غربالگر هیابقات پاو مس هاجشنواره شیافزافوتبال پایه و 

) 1398). احمدي و احمدي (12دست یافتند ( استعدادها

بیان  رانیا یفوتبال ساحل یمل میت تیموفق لیدال یبررسدر 

، داشتن امکانات هایتوجهکم یوجود برخکردند که با 

ۀ واسطکم، به یخارج یتدارکات يدارهاید يمحدود و برگزار

در کنار  یو عملکرد کادر فن کنانیاستعداد فراوان باز

حضور  میت نیا ،یخوب دپارتمان فوتبال ساحل يزیربرنامه

داشته و همراه با فوتسال،  یالمللنیب يهاعرصهدر  یموفق

). 13( اندستادهیا یجهان يهستند که بر سکو ییهامیتتنها 

                                                           
1. National Olympic Committee 
2. Olympic Games Management Committees 

عوامل مؤثر بر بر  مدلی مبتنی )2017( پیون و همکاران

استعدادیابی ژیمناستیک زنان ارائه کردند و نشان دادند 

و پرورش مربیان  علمی استعدادیابی يهاروش يریکارگبه

سدي و ا). 14( شودیم هانهیهزکاهش  موجباب استعدادی

، فرایندي، مالی ،زیربنایی، نسانیبه موانع ا )2017(همکاران 

در  حمایتی پشتیبانیو  علمی پژوهشی، مدیریتی

نظري و  ).15ان دست یافتند (استعدادیابی ورزش ایر

و  يمانند نبود اهداف راهبرد يبه موارد )2016(همکاران 

نبود  ،یابیاستعداد ستمیس نبودن اهداف ، روشنبلندمدت

عنوان به ،یمال تیو نبود حما یکاف زاتیمنابع و تجه

 ).16( اشاره کردند رانیاستعداد ا توسعۀ ستمیس يهاضعف

 مشکالت یبرخ زین )2015(ي و همکاران دوستدار

نداشتن  ،يو ماد یفوتبال را کمبود امکانات مال یابیاستعداد

 نکردني همکار و یابیاستعداد يبرا یبرنامه و اصول

در پژوهش خود  )2011(مودج  ).17( دانندیم هاخانواده

 ،يریادگی طیفوتبال را مح موفق یابیعوامل توسعۀ استعداد

خانواده، عوامل  تیحما ،يو آرزوها، توسعۀ فرد زهیانگ

). پوینده کیا و معماري 18( برشمرد یمرب و نقش یفرهنگ

نحوة استعدادیابی فوتبال در «در تحقیقی با عنوان  )2020(

در استعدادیابی،  دریافتند که الزمۀ موفقیت کامل» آلمان

هایی مانند اتحادیۀ فوتبال، لیگ فوتبال، همکاري سازمان

ها، مدارس فوتبال، مدارس آموزش و ها، آکادمیباشگاه

 ).19پرورش، مربیان، بازیکنان و حمایت دولت است (

در  یابیتوسعۀ استعداد یطیعوامل مح )2016( وسترمارك

 در فرهنگ فوتبال جوانان و فرهنگ رافوتبال زنان سوئد 

مدارس، جامعۀ ورزش  تیریمد ،ي، رسانه، شهردارسوئد

ي آموزشی هابرنامه ،ياحرفهافزایش مربیان  ،یمحل

کالن و در  طیدر مح یآموزش منظافوتبال،  ونیفدراس

 زیباشگاه و ن رانیمد مدرسه و باشگاه، انیخرد، مرب طیمح

3. United Nations Environment Agenda 
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مدرسه، خانواده و  گر،ید يهاباشگاهو  هامیترابطه با 

 قیتحقدر  )2020(). کالنی و همکاران 20( داندیمدوستان 

 طیشرا ،ییایجغراف تیموقعي هامقولهخود دریافتند که 

 ،يذاراستگیس ،یورزش همگان ،يفرد يهایژگیو ،ياقتصاد

و  یاجتماع يازهایو توسعه، فرهنگ، ن قیتحق ،فناوري

در مدیریت الگوي استعدادیابی ورزش  هارساختیز زش،یانگ

 )2013(حسینی و همکاران ). 21قهرمانی اثرگذارند (

استعدادیابی در ورزش  يهاضعفاز  دریافتند که برخی

عال نبودن وزارت شامل ف ،اسالمی ایران قهرمانی جمهوري

به آموزش  یتوجهیبدر امر استعدادیابی،  آموزش و پرورش

نیروي انسانی ماهر و متخصص در حوزة  براي تربیت

 فقدان طرح یکپارچه، اجرایی و ساختارمند در استعدادیابی،

 استعدادیابی، کمبود امکانات و تجهیزات و سهم اندك

پلتوال  ).22( ورزشی در استعدادیابی است يهاباشگاه

در  یابیاستعداددر تحقیقی اشاره کرده است که  )2010(

است  يسراسر ینظام ياستعدادها دارا ییشناسا يبرا، نیچ

. دارد یکیآموزش و پرورش ارتباط نزد يهابرنامهکه با 

، آلمان یابی دراستعداد توسعۀعامل  نیترمهمهمچنین 

ي است و در این کشور احرفه انیمرب مشارکت و همکاري

که يطوربهی منظم و قوي است. سازماندهاستعدادیابی 

در  یبدن تیترب ياجبار ۀ، برنامهابرنامه نیا یمحور اصل

 ینظام باشگاه ،یورزش مستعد افراد یۀاول افتنیمدارس، 

. شدیمجداگانه را شامل  يهاورزشافراد مستعد در  يبرا

طرح سفیران ورزش و نظام  همچنین در انگلستان

منظور افزایش انگیزش و ی بهعوامل ۀمنزلدهی بهپاداش

 ).23شود (میاستفاده  استعدادیابی ورزشیهمکاري در 

 ندیکه فرا دهدیموضع موجود نشان  یبررس     

 ياز کشورها ياریاز بس ترفیضع ران،یدر ا یابیستعدادا

. )24( دگیریمانجام  یقهرمان ورزش ۀدر عرص نامصاحب

بزرگ ـ از جمله  يهاسازماناز  يادیشمار زکه طوريبه

مستعد  افراد کمبود دیـ با مشکل شد یورزش يهاسازمان

تحقیقی در زمینۀ  گونهچیه. تاکنون )25( هستند روروبه

 نیدر ااستعدادیابی فوتبال ساحلی انجام نگرفته است. اما 

گرفته انجام  یقاتیتحق ورزشی يهاسازماندر برخی  نهیزم

 . شودیماشاره  آنها برخی از به اختصاربهکه  است

سازي براي استعدادیابی، پشتوانه نکهیابا توجه به     

، مرور تحقیقات مذکور مبین رودیمشمار ورزش قهرمانی به

ضعف در استعدادیابی ورزش کشور و تحقیقات اندك در 

ل ساحلی، ورزشی نوظهور این زمینه است. از طرفی فوتبا

است و تحکیم نظام استعدادیابی و استعدادیابی علمی و 

سازي این رشتۀ ورزشی و موفقیت بیش از اصولی، پشتوانه

 آنجای را در پی خواهد داشت. از المللنیبپیش در میادین 

که تاکنون در این رشتۀ ورزشی تحقیقی در زمینۀ 

استعدادیابی انجام نگرفته است، انجام تحقیق حاضر، 

گفت که شناسایی عوامل  توانیم. دیرسیم نظربهضروري 

اثرگذار بر توسعۀ استعدادیابی فوتبال ساحلی، موجب 

آگاهی و شناخت بیشتر مدیران این رشته خواهد شد و 

ي تصمیم و اقدام را براي هاتیاولوار، تعیین عوامل اثرگذ

مدیران مشخص خواهد کرد. بنابراین محقق در تحقیق 

دنبال پاسخگویی به این پرسش است که حاضر ابتدا به

عوامل اثرگذار بر توسعه و استقرار نظام استعدادیابی در 

اند؟ و سپس مدل ساختاردهی و فوتبال ساحلی کدام

ستعدادیابی فوتبال ساحلی ي عوامل اثرگذار بر ابندسطح

 چگونه خواهد بود؟

 
 شناسی تحقیقروش

پیمایشی و به لحاظ هدف، -روش تحقیق، توصیفی

کاربردي است که به شیوة آمیخته (کمی و کیفی) انجام 

ی، نترنتیا ،اسنادي ۀصورت مطالعبه قیتحق هايگرفت. داده

نظرخواهی از خبرگان (نمونۀ  همچنینو  پرسشنامهروش 

عوامل مؤثر بر شناسایی در مورد  تحقیق)ی فیک

 نی. در اگرفتانجام  رانیا یدر فوتبال ساحل یابیاستعداد
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با  سپس و یفیروش کبا ابتدا  قیتحق هايدادهپژوهش 

جامعۀ آماري در بخش شد آوريها جمعداده یروش کم .

ي  فوتبال هاتهیکمنفر از مسئوالن  6متشکل از کمی، 

 ونیفدراس کمیتۀ استعدادیابیساحلی، کمیتۀ فنی و 

کمیتۀ فوتبال ساحلی و کمیتۀ  نمسئوالنفر از  62 ،فوتبال

دیران منفر از  8 ،هااستانفوتبال  يهاهیأتاستعدادیابی 

مرکز ملی فوتبال کشور (آکادمی ملی فوتبال) و مربیان و 

نفر از  20ي ملی فوتبال ساحلی، هامیتسرپرستان 

 8و  ول فوتبال ساحلی کشوري سطح اهاباشگاه انیسرمرب

برجستۀ این رشتۀ ورزشی در  ورزشکاراننفر از مربیان و 

نفر از  18 یفیدر بخش کنفر بودند.  104مجموع برابر با 

ساحلی براساس تخصص، تجربه، تسلط  فوتبالخبرگان 

 . صورت هدفمند انتخاب شدندبهنظري، دسترسی و تمایل 

 ،ايکتابخانه ۀصورت مطالعبه قیتحق هايداده    

نظرخواهی از نمونۀ  همچنینو  پرسشنامهروش ی، نترنتیا

با ساخته محقق ۀپرسشنام ،قی. ابزار تحقدست آمدکیفی به

عامل مؤثر بر استعدادیابی در فوتبال  19گویه شامل  19

خبرگان  هاينظرپیشینۀ تحقیق و  که براساس بودساحلی 

با ابتدا  .شد یطراح با استفاده از روش دلفی به شرح ذیل

عامل  27انجام مصاحبه با خبرگان فوتبال ساحلی کشور، 

مؤثر بر استعدادیابی در فوتبال ساحلی ایران شناسایی شد. 

 يهادادهو عضو تشکیل شد  12سپس پنل دلفی با 

قرار گرفت. در  یپنل دلف ياعضا اریشده در اختيبندجمع

داده  یاصالح هاينظر هاداده لیوتحلهیتجزراند اول پس از 

ی تعداد پنل دلف یاصالح هاينظر يبندجمعشد و پس از 

 در واقع، عوامل ،عامل کاهش داده شد 22عوامل به 

در  يبازنگر يبراحذف شد. در ادامه  ارتباطیبیا  تیاهمکم

 رایدر اختة راند اول، شدنییتععامل  22 مجدداًراند دوم 

و  گرفتالزم انجام  يهاشیرایوقرار گرفت و  یپنل دلف

عامل  19ي شد و تعداد عوامل به سازکسانموارد مشابه ی

 تیو اهم بیدر راند سوم ترتاساسی و مهم کاهش داده شد. 

 تیو در نها گرفتپرسشنامه انجام  یۀته نیعوامل و همچن

عامل مؤثر بر استعدادیابی در فوتبال ساحلی ایران،  19

 منظوربه انیدر پا .دشاعضا، حاصل  یو توافق کل یینها

آنها، پرسشنامه  تیاهم بیدر مورد عوامل و ترت دنظریتجد

اعضا، حاصل  یارسال و توافق کل (پنل دلفی) خبرگان يبرا

نفر از استادان مدیریت  10. روایی پرسشنامه توسط دش

نظر در فوتبال ساحلی که آشنا و صاحب دانشگاه یورزش

عنوان بازیکن یا بودند و بعضاً سابقۀ عضویت در تیم به

مربیگري داشتند یا اینکه سابقۀ فعالیت اجرایی و مسئولیت 

پرسشنامه  نیا ییایو پادر فوتبال ساحلی داشتند، تأیید شد 

 شد تأییدکرونباخ  يآلفا ۀبا استفاده از محاسب زین

)85/0=αهاياولویت نییتعساختاردهی موانع و  منظوره). ب 

گیري و اقدام، روش مدلسازي ساختاري تفسیري تصمیم

 )، 2006زیرا براساس نظر فایسال و همکاران ( .انتخاب شد

که همواره  استاین روش آن  هايمنطق تریناصلیاز 

عناصري که در یک سیستم اثرگذاري بیشتري بر سایر 

تري برخوردارند. مدلی که با یشت باز اهمی ،عناصر دارند

، ساختاري از آیدمی دستبه شناسیروشاستفاده از این 

 ةیا موضوع پیچیده، یک سیستم یا حوز مسئلهیک 

هاي اقدام را براي و اولویت دهدمیمطالعاتی را نشان 

ي تحقیق رهایمتغتوصیف راي ب کند.مدیران مشخص می

از آمار  انحراف استانداردمانند توزیع فراوانی، میانگین و 

ي بندسطحبراي  و spss افزارنرمو استفاده از توصیفی 

اثرگذار بر توسعه و استقرار نظام  شدهییشناساعوامل 

تعیین  منظوربهاستعدادیابی در فوتبال ساحلی و همچنین 

ي هاتیاولومیزان اثرگذاري هریک از عوامل و تعیین 

 ساختاري تفسیري يمدلسازتصمیم و اقدام از تکنیک 

 . استفاده شد

 ،يریتفس-يساختار مدلسازيکاربرد روش  منظوربه   

 سیدر جدول ماتر شدة مؤثر بر استعدادیابیعوامل شناسایی

صورت پرسشنامه در و به دشدرج  يساختار یخودتعامل
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قرار گرفت و از آنان  (خبرگان) پژوهش یفیک ۀنمون اریاخت

 سهیمقا یصورت زوجرا دو به دو به عواملدرخواست شد که 

 تأثیر j عامل رب i عاملصورت که چنانچه  نیبه ا ،کنند

 تأثیر iبر هدف  j عاملکه ی، درصورتVحرف  گذارد،می

و  Xحرف  ،ستا دوطرفه تأثیر، اگر Aحرف  گذارد،می

 يگریبر د کدامهیچ ،عاملارتباط دو  ۀسیکه مقایدرصورت

 نییتع ي. در ادامه براسندیبنو Oحرف  گذارد،نمی تأثیر

-يساختار مدلسازي، از روش عوامل یمعلول-یروابط عل

چهار گام به شرح  يروش دارا نیاستفاده شد. ا يریتفس

 : است ریز

 ساختاري تعاملیاول) ایجاد ماتریس خود گام

 بنديجمع ق،یتحق یکم ۀنمون تینظر اکثر براساس

عنوان نظر به یخودتعامل سیماتر ۀپرسشنام هايداده جینتا

 .دشدر جدول مربوطه درج  یینها

 دستیابیدست آوردن ماتریس دوم) به گام

به  ریبه شرح ز يساختار یگام نمادهاي تعامل نیا در

نماد  يو عمود یافق هايردیفصفر و یک تبدیل شدند. در 

 ، j يدر، در ورود vبه صفر، حرف  o، حرف 1به  xحرف 

i)و در  کیبه  پذیريدسترس سیماتر) در یافق فیرد

 يدر ورود A) به صفر و حرف يعمود ف(ردی  i،j يورود

i ،j به صفر و در ورودیفقا ف(ردی (ي j ،i ر)يعمود فید (

 شد.  لیتبد 1به 

 استاندارد سیگام سوم) تعیین سطح اهداف و ماتر 

از  کیهر ي، براعواملاز  کیسطح هر نییتع منظوربه

) و نیازپیش( ي)، ورودی(دسترس یخروج ۀمجموع آنها

در سطح اول قرار  يری. متغشودمی نییتع هااشتراك

و عناصر مشترك آن کامالً  یخروج ۀکه مجموع گیردمی

 منظوربهسطح اول،  يیکسان باشند. پس از تعیین متغیرها

سطح اول از جدول حذف  يرهایمتغ م،سطح دو نییتع

. شودمیمتغیرها جدول بعدي تشکیل  ۀده، سپس با بقیش

در جدول دوم نیز همانند جدول اول متغیر سطح دوم 

 رهایمتغ ۀسطح هم نتعیی تا کار این و شودمیمشخص 

 .شودمی لیاستاندارد تشک سیماتر تی. در نهایابدمیادامه 

 استاندارد يریتفس يمدل ساختار لیگام چهارم) تشک 

 ي، الگوشدهعیینتگام با توجه به سطوح  نیا در

 .شودمی میترس ري،یتفس يساختار

 
 ي تحقیقهاافتهی

هاي ها توصیفی بخش کمی، آزمودنییافته براساس

 69/7درصد زن بودند.  5/12درصد مرد و  5/87، تحقیق

داراي مدرك  96/50، يدرصد داراي مدرك دکتر

و  درصد داراي مدرك لیسانس41 /35و  یسانسلفوق

سال  10بیش از  ۀدرصد داراي سابق 35/91بودند.  ترپایین

درصد، کمتر  65/8و کشور بودند  فوتبال ساحلیفعالیت در 

 فعالیت داشتند. ۀسال سابق 10از 

درصد  11/61، هاي بخش کیفی تحقیقیافته براساس

درصد  22/22درصد زن بودند.  89/38مرد و ها آزمودنی

لیسانس و داراي مدرك فوق  11/61، يداراي مدرك دکتر

درصد  33/83درصد داراي مدرك لیسانس بودند.  67/16

 فوتبال ساحلیسال فعالیت در  10بیش از  ۀداراي سابق

 ۀسال سابق 10درصد خبرگان، کمتر از  67/16و بودند 

 داشتند.فعالیت 

عامل  27با بررسی اسنادي و نظرهاي خبرگان ابتدا 

شناسایی شد. مؤثر بر توسعۀ استعدادیابی در فوتبال ساحلی 

 درج شده است. 1نتایج بررسی اولیه در جدول 
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 . فهرست اولیۀ عوامل مؤثر بر استعدادیابی در فوتبال ساحلی ایران1جدول 

 
عامل مهم و اساسی  19سپس با استفاده از روش دلفی، 

ي بندسطحبررسی و  منظوربهشناسایی و نهایی شد. سپس 

ي ساختاري تفسیري، این عوامل مدلسازعوامل با تکنیک 

صورت در جدول خودتعاملی ساختاري درج شد و به

گرفت. از پرسشنامه در اختیار نمونۀ کیفی تحقیق قرار 

اعضاي نمونۀ تحقیق خواسته شد که عوامل را طبق قواعد 

صورت زوجی مقایسه در روش تحقیق، دو به دو به ادشدهی

ي هر عامل را نسبت به دیگر ریاثرپذي یا اثرگذارکرده و 

 عوامل تعیین کنند. 

 
 

 
ي هر عامل با نظر ریاثرپذدر نهایت میزان اثرگذاري یا 

اکثریت نمونۀ کیفی (درصد فراوانی) تعیین شد. بررسی 

ي ساختاري تفسیري طی مدلسازقواعد  براساسعوامل 

 چهار گام به شرح زیر انجام گرفت.

 گام اول: ماتریس خودتعاملی

یري عوامل در جدول اثرپذنتایج کلی اثرگذاري یا 

 ) درج شده است.2خودتعاملی ساختاري (جدول 

 ردیف عوامل مؤثر بر توسعۀ استعدادیابی در فوتبال ساحلی
 1 یسن يهاردهدر  يمسابقات کشور يبرگزار

 2 هاي فوتبال به فوتبال ساحلیتوجه رؤساي هیأت
 3 یفوتبال ساحل یتخصص یآکادم لیتشک
 4 هیپا يهاردهدر  میبه داشتن ت هاباشگاهالزام 

 5 حمایت مالی
 6 ساحلی فوتبالیابی فدراسیون به استعدادیابی استعدادتوجه کمیتۀ 

 7  یاستعداد در فوتبال ساحل تیریمد میاستقرار و تحک
 8 هاباشگاه یابیاستعداد ۀتیکمي و تشکیل گذارهیسرما

 9 ي سنیهاردهاهمیت دادن کنفدراسیون فوتبال آسیا به مسابقات 
 10 یفوتبال ساحل یابیاستعداد يالگو يو اجرا یطراح

 11 یی فوتبال ساحلیهاباشگاهگزینی در توسعۀ مدیریت تخصصی و شایسته
 12 یفوتبال ساحل ۀبرجست انیاز تجارب مرب يبرداربهره

 13 یمختلف فوتبال ساحل يواحدها نیب یهماهنگ
 14 یفوتبال ساحل یابیاستعداد يهاجشنواره يبرگزار

 15  هاشهرستانبرگزاري مسابقات در 
 16 فوتبال ونیکالن فدراس تیریو مد اندازچشم

 17 يو گردشگر یحیدر مراکز تفر یفوتبال ساحل يهانیزم
 18 هاباشگاهو  یمل يهامیتب در  میت لیتشک

 19 ياقارهاهمیت دادن کنفدراسیون فوتبال آسیا به مسابقات باشگاهی 
 20 بزرگساالن میو جوانان در ت دیام کنانیجذب باز شیافزا

 21 هاباشگاهاستعداد در  تیریبلندمدت مد ۀبرنام
 22 تدوین طرح استعدادیابی فوتبال ساحلی

 23  یالمللنیبو  یمل يهاکنگره هاشیهما يبرگزار
 24 یفوتبال ساحل یآموزش يهاکارگاه شیافزا

 25 اقدامات ترویجی در فوتبال ساحلی
 26 یو توسعه در فوتبال ساحل قیتحق شیافزا

 27 یفوتبال ساحل ابیاستعداد انیمرب یفیو ک یتوسعۀ کم
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 ي عوامل اثرگذار بر استعدادیابی فوتبال ساحلی ایرانساختار یخودتعامل سیماتر. 2جدول 

 
 یابیدستدست آوردن ماتریس گام دوم: به

از نظرهاي خبرگان  آمدهدستبهتفکیک نتایج  منظوربه

از سطر) و میزان  آمدهدستبه 1تحقیق، قدرت نفوذ (امتیاز 

از ستون) مشخص شد.  آمدهدستبه 1وابستگی (امتیاز 

ی نهایی نشان داده شده دسترسماتریس  3نتایج در جدول 

 است.

 . ماتریس دسترسی نهایی عوامل اثرگذار بر استعدادیابی در فوتبال ساحلی ایران3جدول 

وذ
 نف

رت
قد

 

19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 

9 8 7 6 5 4 3 2 1  
ف

ردی
 

10 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
9 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 2 
10 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 3 
14 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 4 
4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 5 
10 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 6 
5 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 7 
7 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 8 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 9 
15 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 10 
11 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 11 
17 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 12 
9 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 13 
6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 14 
11 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 15 
15 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 16 
15 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 17 
15 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 18 
16 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 19 
 وابستگی 14 14 13 14 14 13 19 12 7 13 13 9 11 12 8 9 9 2 7 

19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 

9 8 7 6 5 4 3 2 1    
ف

ردی
 

       I  
                                         J 

A A A A A X X A O X O O V V V V X X  1 یسن يهاردهدر  يمسابقات کشور يبرگزار 
O A A A A X X X X X O O V O V A A   2 یفوتبال ساحل یتخصص یآکادم لیتشک 
A A A A A V X A X A V A V O O V    3  هیپا يهاردهدر  میبه داشتن ت هاباشگاهالزام 
A A X X X V A A A X V V V V V     4 حمایت مالی 
O A O O O O X A A A A A X X      5 یاستعداد در فوتبال ساحل تیریمد میاستقرار و تحک  
X X X X X A X O O O O O X       6 هاباشگاه یابیاستعدادۀ تیکمو تشکیل  يگذارهیسرما 
A A A A A O V X X A A A        7 یفوتبال ساحل یابیاستعداد يالگو يو اجرا یطراح 
A A A A A O O V O X X         8 یفوتبال ساحل ۀبرجست انیاز تجارب مرب يبرداربهره 
O O O O O O O A X X          9 یمختلف فوتبال ساحل يواحدها نیب یهماهنگ 
A A X V A V V V X           10 یفوتبال ساحل یابیاستعداد يهاجشنواره يبرگزار 
A A A A A V O V            11 فوتبال ونیکالن فدراس تیریو مد اندازچشم 
V O X X V V V             12 يو گردشگر یحیدر مراکز تفر یفوتبال ساحل يهانیزم 
V O V A O V              13 هاباشگاهو  یمل يهامیتب در  میت لیتشک 
O O A A A               14 بزرگساالن میو جوانان در ت دیام کنانیجذب باز شیافزا 
A A O V                15 هاباشگاهاستعداد در  تیریبلندمدت مد ۀبرنام 
A A O                 16 یالمللنیبو  یمل يهاکنگره هاشیهما يبرگزار  
X A                  17 یفوتبال ساحل یآموزش يهاکارگاه شیافزا 
V                   18 یو توسعه در فوتبال ساحل قیتحق شیافزا 
 یفوتبال ساحل ابیاستعداد انیمرب یفیو ک یکم توسعۀ 19                   
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 سوم) تعیین سطح و ماتریس استاندارد گام

 یابیدستتعیین سطح، با استفاده از ماتریس  براي

 ازینشیپ ۀ(خروجی) و مجموع یابیدستقابل  ۀمجموع

 .شودیم نییتععامل هر  يبرا و عناصر مشترك )ي(ورود

درج شده  4در جدول  هااشتراكنتایج خروجی، ورودي و 

  است.

 استعدادیابی در فوتبال ساحلی ایران بري عوامل اثرگذار هااشتراك. خروجی، ورودي و 4جدول 
 ردیف خروجی ورودي هااشتراك

14،13،10،4،3،2،1 19،18،17،16،15،14،13،12،10،4،3،2،1 14،13،10،7،6،5،4،3،2،1 1 
14،13،12،11،10،9،2،1 18،17،16،15،14،13،12،11،10،9،4،3،2،1 14،13،12،12،11،10،9،7،5،2،1 2 

13،9،3،1 19،18،17،16،15،14،13،12،11،10،9،4،3،1 ،14،13،9،7،4،3،2،1 3 
20،17،16،15،10،8،4 20،19،18،17،16،15،14،12،11،10،8،4،3،1 17،16،15،10،9،8،7،6،5،4،2 4 

13،7،6،5 18،13،12،11،10،9،8،7،6،5،4،2،1 13،7،6،5 5 
19،18،17،16،15،13،7،6،5 19،18،17،16،15،14،13،7،6،5،4،1 19،18،17،16،15،13،7،6،5 6 

12،11،7،6،5 19،18،17،16،15،14،12،11،10،9،8،7،6،5،4،3،2،1 12،11،7،6،5 7 
10،8 20،19،18،17،16،15،10،9،8،4،3 12،11،10،8،7،5 8 

11،10،9،8 12،11،10،9،8،4،3،2 11،10،9،8،7 9 
12،11،10،9،8،4،2،1 19،18،17،16،12،11،10،9،8،4،2،1 ،12،11،10،9،8،7،5،4،2،1 10 

11،10،9،7،5،2 19،18،17،16،15،11،10،9،8،7،2 14،12،11،10،9،7،5،4،3،2 11 
19،17،16،12،7،2 19،17،16،12،11،10،8،7،2 19،17،16،15،14،13،12،9،7،5،4،3،2،1 12 

13،6،5،3،2،1 16،13،12،10،6،5،4،3،2،1 19،17،14،13،6،5،3،2،1 13 
14،4،2،1 17،16،15،14،13،12،11،10،4،3،2،1 14،7،6،4،2،1 14 
16،15،6،4 20،19،18،16،15،12،10،6،4 16،15،14،11،8،7،6،4،3،2،1 15 
16،12،6،4 19،18،17،16،15،12،6،4 16،14،13،12،11،10،8،7،6،4،3،2،1 16 

19،17،12،6 19،18،17،13،12،6،4 19،17،14،12،11،10،8،7،6،4،3،2،1 17 
19،18،6 19،18،6 19،18،17،16،15،11،10،8،7،6،5،4،3،2،1 18 
19،17،6 19،18،17،13،12،6 19،17،16،15،11،10،8،7،6،4،3،1 19 

 
 ، آندر اولین جدول تکراربراي تعیین سطح عوامل، 

و  یخروج ۀکه مجموع ردیگیماول قرار  سطح درمتغیر 

 باشند. پس از تعیین متغیر نعناصر مشترك آن کامالً یکسا

متغیرها ۀ با بقی کنیم ومیرا از جدول حذف آن  سطح اول،

. در جدول دوم نیز همانند میدهیمجدول بعدي را تشکیل 

و این کار  میکنیمجدول اول متغیر سطح دوم را مشخص 

. سپس میدهیمادامه  رهایمتغ ۀسطح هم نییرا تا تع

. نتایج تعیین سطح میدهیم لیاستاندارد را تشک سیماتر

ایران  یدر فوتبال ساحل یابیاستعداد براول عوامل اثرگذار 

 درج شده است. 5در جدول 

 ایران (سطح اول) یدر فوتبال ساحل یابیاستعداد برین سطح عوامل اثرگذار . تعی5جدول 

طح
س

 

 خروجی ورودي هااشتراك

ف
دی

ر
رار 

تک
 

 14،13،10،3،2،1 19،18،17،16،15،14،13،12،10،3،2،1 14،13،10،7،6،5،4،3،2،1 1  

 14،13،12،11،10،9،2،1 18،17،16،15،14،13،12،11،10،9،4،3،2،1 14،13،12،11،10،9،7،5،2،1 2  

 14،13،9،3،1 19،18،17،16،15،14،13،12،11،10،9،4،3،1 14،13،9،7،4،3،2،1 3  

 17،16،15،10،8،4 19،18،17،16،15،14،12،11،10،8،4،3،1 17،16،15،10،9،8،7،6،5،4،2 4  

 1 5 13،7،6،5 18،13،12،11،10،9،8،7،6،5،4،2،1 13،7،6،5 اول
 19،18،17،16،15،13،7،6،5 19،18،17،16،15،14،13،7،6،5،4،1 19،18،17،16،15،13،7،6،5 6  
 1 7 12،11،7،6،5 19،18،17،16،15،14،12،11،10،9،8،7،6،5،4،3،2،1 12،11،7،6،5 اول

 10،8 19،18،17،16،15،12،10،9،8،4،3 12،11،10،8،7،5 8  

 11،10،9،8 12،11،10،9،8،4،3،2 11،10،9،8،7 9  

 12،11،10،9،8،4،2،1 19،18،17،16،12،11،10،9،8،4،2،1 ،12،11،10،9،8،7،5،4،2،1 10  
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 11،10،9،7،2 20،19،18،17،16،15،11،10،9،8،7،2 14،12،11،10،9،7،5،4،3،2 11  

 19،17،16،12،7،2 19،17،16،12،11،10،8،7،2 19،17،16،15،14،13،12،9،7،5،4،3،2،1 12  

 13،6،5،3،2،1 16،13،12،10،6،5،4،3،2،1 19،17،14،13،6،5،3،2،1 13  

 14،4،2،1 17،16،15،14،13،12،11،10،4،3،2،1 14،7،6،4،2،1 14  

 16،15،6،4 19،18،16،15،12،10،6،4 16،15،14،11،8،7،6،4،3،2،1 15  

 16،12،6،4 19،18،17،16،15،12،6،4 16،14،13،12،11،10،8،7،6،4،3،2،1 16  
 19،17،12،6 19،18،17،13،12،6،4 19،17،14،12،11،10،8،7،6،4،3،2،1 17  
 19،18،6 19،18،6 19،18،17،16،15،1،10،8،7،6،5،4،3،2،1 18  
 19،17،6 19،18،17،13،12،6 19،17،16،15،11،10،8،7،6،4،3،1 19  

 
نشان داد که  5ي در جدول بندسطحنتایج مرحلۀ اول 

مجموعۀ خروجی و مجموعۀ مشترك عوامل پنجم و هفتم 

-، بنابراین در سطح اول مدل ساختارياستیکسان 

تفسیري قرار گیرند. براي تعیین متغیرهاي سطح دوم، 

. نتایج در جدول شودیمعوامل سطح اول از جدول حذف 

 درج شده است.  6

 ایران (سطح دوم) یدر فوتبال ساحل یابیاستعداد برین سطح عوامل اثرگذار . تعی6جدول 
 تکرار ردیف خروجی ورودي هااشتراك سطح

 14،13،10،4،3،2،1 19،18،17،16،15،14،13،12،10،4،3،2،1 14،13،10،6،4،3،2،1 1  
  2 14،13،12،11،10،9،2،1 18،17،16،15،14،13،12،11،10،9،4،3،2،1 14،13،12،11،10،9،2،1 دوم
 14،13،9،3،1 19،18،17،16،15،14،13،12،11،10،9،4،3،1 14،13،9،4،3،2،1 3  
 17،16،15،10،8،4 19،18،17،16،15،14،12،11،10،8،4،3،1 17،16،15،10،9،8،6،4،2 4  

 2 6 19،18،17،16،15،13،6 19،18،17،16،15،14،13،6،4،1 19،18،17،16،15،13،6 دوم
 2 8 12،11،10،8 19،18،17،16،15،12،11،10،9،8،4،3 12،11،10،8 دوم
 2 9 11،10،9،8 12،11،10،9،8،4،3،2 11،10،9،8 دوم
 12،11،10،9،8،4،2،1 19،18،17،16،12،11،10،9،8،4،2،1 ،12،11،10،9،8،4،2،1 10  
 11،10،9،2 19،18،17،16،15،11،10،9،8،2 14،12،11،10،9،4،3،2 11  
 19،17،16،12،2 19،17،16،12،11،10،8،2 19،17،16،15،14،13،12،9،4،3،2،1 12  
 13،6،3،2،1 16،13،12،10،6،4،3،2،1 19،17،14،13،6،3،2،1 13  
 14،4،2،1 17،16،15،14،13،12،11،10،4،3،2،1 14،6،4،2،1 14  
 16،15،6،4 19،18،16،15،12،10،6،4 16،15،14،11،8،6،4،3،2،1 15  
 16،12،6،4 19،18،17،16،15،12،6،4 16،14،13،12،11،10،8،6،4،3،2،1 16  
 19،17،12،6 19،18،17،13،12،6،4 19،17،14،12،11،10،8،6،4،3،2،1 17  
 19،18،6 19،18،6 19،18،17،16،15،11،10،8،6،4،3،2،1 18  
 19،17،6 19،18،17،13،12،6 19،17،16،15،11،10،8،6،4،3،1 19  

 
نشان داد که  6ي در جدول بندسطحنتایج مرحلۀ دوم 

مجموعۀ خروجی و مجموعۀ مشترك عوامل دو، شش، 

، بنابراین در سطح دوم مدل استهشت و نه یکسان 

گیرند. براي تعیین متغیرهاي تفسیري قرار می-ساختاري

. نتایج شودیمسطح سوم، عوامل سطح دوم از جدول حذف 

 درج شده است.  7ول در جد

 استعدادیابی در فوتبال ساحلی ایران (سطح سوم) بر. تعیین سطح عوامل اثرگذار 7جدول 
 تکرار ردیف خروجی ورودي هااشتراك سطح
 3 1 14،13،10،4،3،1 19،18،17،16،15،14،13،12،10،4،3،1 14،13،10،4،3،1 سوم
 14،13،9،3،1 19،18،17،16،15،14،13،12،11،10،9،4،3،1 14،13،9،4،3،1 3  

 3 4 17،16،15،10،4 19،18،17،16،15،14،12،11،10،4،3،1 17،16،15،10،4 سوم
 3 10 12،11،10،4،1 19،18،17،16،12،11،10،4،1 12،11،10،4،1 سوم
 11،10 19،18،17،16،15،11،10 14،12،11،10،4،3 11  
 19،17،16،12 19،17،16،12،11،10 19،17،16،15،14،13،12،4،3،1 12  
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 13،3،1 16،13،12،10،4،3،1 19،17،14،13،3،1 13  
 3 14 14،4،1 17،16،15،14،13،12،11،10،14،3،1 14،4،1 سوم
 16،15،4 19،18،16،15،12،10،4 16،15،14،11،4،3،1 15  
 16،12 19،18،17،16،15،12،4 16،14،13،12،11،10،4،3،1 16  
 19،17،12 19،18،17،13،12،4 19،17،14،12،11،10،4،3،1 17  
 19،18 19،18 19،18،17،16،15،11،10،4،3،1 18  
 19،17 19،18،17،13،12 19،17،16،15،11،10،4،3،1 19  

 
نشان داد که  7ي در جدول بندسطحنتایج مرحلۀ سوم 

مجموعۀ خروجی و مجموعۀ مشترك عوامل یک، چهار، ده 

، بنابراین در سطح سوم مدل استو سیزده یکسان 

گیرند. براي تعیین متغیرهاي تفسیري قرار می-ساختاري

. شودیمسطح چهارم، عوامل سطح سوم از جدول حذف 

 درج شده است.  8نتایج در جدول 

 استعدادیابی در فوتبال ساحلی ایران (سطح چهارم) بر. تعیین سطح عوامل اثرگذار 8جدول 
 تکرار ردیف خروجی ورودي هااشتراك سطح
 4 3 13،9،3 19،18،17،16،15،13،12،11،9،3 13،9،3 چهار
 4 11 12،11،3 19،18،17،16،15،12،11،3 12،11،3 چهار
 4 12 19،17،16،13،12 19،17،16،12،13،11 19،17،16،13،12 چهار
 4 13 19،17،13،3 19،17،16،13،12،3 19،17،13،3 چهار
 16،15 19،18،16،15،12 16،15،11،3 15  
 16،12 19،17،16،15،12 16،13،12،11،3 16  
 19،17،12 19،18،17،13،12 19،17،12،11،10،3 17  
 19،18 19،18 19،18،17،16،15،11،10،3 18  
 19،17 19،18،17،13،12 19،17،16،15،11،10،3 19  

 
نشان  8ي در جدول بندسطحنتایج مرحلۀ چهارم 

دهد که مجموعۀ خروجی و مجموعۀ مشترك عوامل می

ارتقاي فرهنگ مالیاتی سه، یازده، دوازده و سیزده یکسان 

تفسیري قرار -، بنابراین در سطح چهارم مدل ساختارياست

گیرند. براي تعیین متغیرهاي سطح پنجم، عوامل سطح می

درج شده  9. نتایج در جدول شودیمچهارم از جدول حذف 

 است. 

 استعدادیابی در فوتبال ساحلی ایران (سطح پنجم) بر. تعیین سطح عوامل اثرگذار 9جدول 
 تکرار ردیف خروجی ورودي هااشتراك سطح

 5 15 16،15 20،19،18،16،15 16،15 پنجم
 5 16 16 19،18،17،16،15 16 پنجم
 5 17 19،17 19،18،17 19،17 پنجم

 19،18 19،18 19،18،17،16،15 18  
 19،17 19،18،17 19،17،16،15 19  

 
نشان داد  9ي در جدول بندسطحنتایج مرحلۀ پنجم 

که مجموعۀ خروجی و مجموعۀ مشترك عوامل پانزده، 

، بنابراین در سطح پنجم مدل استشانزده و هفده یکسان 

گیرند. براي تعیین متغیرهاي تفسیري قرار می -ساختاري

. شودیمسطح ششم، عوامل سطح پنجم از جدول حذف 

 درج شده است. 10نتایج در جدول 

در  یابیاستعداد برعوامل اثرگذار  يندبسطحنتایج کلی 

 ده است.شدرج  11ایران در جدول  یفوتبال ساحل
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 استعدادیابی در فوتبال ساحلی ایران (سطح ششم) بر. تعیین سطح عوامل اثرگذار 10جدول 
 تکرار ردیف خروجی ورودي هااشتراك سطح

 6 18 19،18 19،18 19،18 ششم
 6 19 19 20،19،18 19 ششم

 
 ایران یدر فوتبال ساحل یابیاستعداد بري عوامل اثرگذار بندسطح. نتایج 11جدول 

 ردیف خروجی ورودي هااشتراك سطح

رار
تک

 

 1 5 13،7،6،5 20،18،13،12،11،10،9،8،7،6،5،4،2،1 13،7،6،5 اول
 1 7 12،11،7،6،5 20،19،18،17،16،15،14،12،11،10،9،7،6،5،4،3،2،1 12،11،7،6،5 اول
 2 2 14،13،12،11،10،9،2،1 18،17،16،15،14،13،12،11،10،9،4،3،2،1 14،13،12،11،10،9،2،1 دوم
 2 6 20،19،18،17،16،15،13،6 20،19،18،17،16،15،14،13،6،4،1 20،19،18،17،16،15،13،6 دوم
 2 8 12،11،10،8 20،19،18،17،16،15،12،11،10،9،8،4،3 12،11،10،8 دوم
 2 9 11،10،9،8 12،11،10،9،8،4،3،2 11،10،9،8 دوم
 3 1 14،13،10،4،3،1 20،19،18،17،16،15،14،13،12،10،4،3،1 14،13،10،4،3،1 سوم
 3 4 20،17،16،15،10،4 20،19،18،17،16،15،14،12،11،10،4،3،1 20،17،16،15،10،4 سوم
 3 14 14،4،1 17،16،15،14،13،12،11،10،14،3،1 14،4،1 سوم
 3 10 12،11،10،4،1 20،19،18،17،16،12،11،10،4،1 12،11،10،4،1 سوم

 4 3 20،13،9،3 20،19،18،17،16،15،13،12،11،9،3 20،13،9،3 چهارم
 4 13 12،11،3 20،19،18،17،16،15،12،11،3 12،11،3 چهارم
 4 11 19،17،16،13،120 19،17،16،12،13،11 19،17،16،13،12 چهارم
 5 12 19،17،13،3 19،17،16،13،12،3 19،17،13،3 چهارم
 5 16 16،15 20،19،18،16،15 16،15 پنجم
 5 17 20،16 20،19،18،17،16،15 20،16 پنجم
 5 15 20،19،17 20،19،18،17 20،19،17 پنجم
 6 19 19،18 19،18 19،18 ششم
 6 18 19 20،19،18 19 ششم

 
 برپس از مشخص شدن سطوح عوامل اثرگذار 

 –ایران، مدل ساختاري  یدر فوتبال ساحل یابیاستعداد

ترسیم  یدر فوتبال ساحل یابیبر استعدادتفسیري عوامل 

 نمایش داده شده است. 1شد که در شکل 

 
 ISMایران با روش  یدر فوتبال ساحل یابیاستعداد بر. مدل عوامل مؤثر 1شکل 
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در  یابیاستعداد برنتایج نشان داد که عوامل اثرگذار 

اند. عوامل ایران در شش سطح قرار گرفته یفوتبال ساحل

و  یتوسعۀ کمی و و توسعه در فوتبال ساحل قیتحق شیافزا

ی در سطح ششم فوتبال ساحل ابیاستعداد انیمرب یفیک

ن سطح و سطح زیربنایی قرار تریعنوان پایینمدل به

 يو اجرا یطراحاند. همچنین نتایج نشان داد که گرفته

 میاستقرار و تحکی و فوتبال ساحل یابیاستعداد يالگو

سطح اول  در کشور یاستعداد در فوتبال ساحل تیریمد

 . اندگرفته، قرار شدهیطراحالگوي 

 
 يریگجهینتبحث و 

 يریتفس يمدل ساختار یطراحهدف از تحقیق حاضر، 

 یدر فوتبال ساحل یابیعوامل مؤثر بر توسعۀ نظام استعداد

عامل در استقرار نظام  19نشان داد که  هاافتهبود. ی رانیا

استعدادیابی فوتبال ساحلی اثرگذار است. سپس عوامل با 

ي بندسطحي ساختاري بررسی و مدلسازاستفاده از تکنیک 

 شد. 

و  یطراحي پژوهش نشان داد که عوامل هاافتهی  

استقرار و ی و فوتبال ساحل یابیاستعداد يالگو ياجرا

در رأس  کشور یاستعداد در فوتبال ساحل تیریمد میتحک

سدي و ا(سطح اول) قرار گرفتند.  شدهیطراحمدل 

در استعدادیابی  مدیریتیو  فراینديبه موانع  )15(همکاران 

مانند یی هاضعفبه  )16( ورزش ایران، نظري و همکاران

 نبودن اهداف و بلندمدت، روشن ياهداف راهبردنبود 

ورزش استعداد  توسعۀ ستمیس ی درابیاستعداد ستمیس

نداشتن برنامه به ضعف  )17(ي و همکاران دوستدار، رانیا

به  )22(حسینی و همکاران  ی،ابیاستعداد يبرا یو اصول

 استعدادیابی فقدان طرح یکپارچه، اجرایی و ساختارمند در

در تحقیقی اشاره کرده  )23(اشاره کردند. همچنین پلتوال 

 انیمرب ، مشارکت و همکاريدر آلمان یابیاستعداداست که 

با  هاافتهی منظم و قوي است. این یسازماندهي و احرفه

ي تحقیق حاضر همخوانی دارد. در ورزش کشور، هاافتهی

که باید به مقولۀ  آنچنانویژه ر فوتبال ساحلی، به

که  شودیمسبب  مسئله. این شودینماستعدادیابی پرداخته 

بسیاري از استعدادها هدر بروند. طراحی الگویی براي 

ي استعدادیابی و فرایند هاشاخصاستعدادیابی اعم از تعیین 

آگاهی مدیران را در زمینۀ  تواندیمی استعدادیاب

استعدادیابی افزایش دهد و موجب انگیزة بیشتري در 

ي بیشتري کنند. گذارهیسرمامدیران شود و در این زمینه 

بدیهی است که اهمیت دادن به استعدادیابی در 

سازي سازي بسیار اثرگذار است. وقتی پشتوانهپشتوانه

ها پرورش یابند، افزایش خوبی صورت گیرد و و استعدادبه

و افتخارات را در پی خواهد داشت و در نتیجه  هامقامکسب 

کمک خواهد شد. در  شتریببه ترویج و جذب مخاطب 

یابی ساختاري تفسیري، عوامل قرارگرفته در سطح مدل

. با توجه به شودیماول، هدف اصلی و غایت نهایی محسوب 

وي استعدادیابی ، چنانچه الگشدهیطراحي مدل هاافتهی

طراحی و اجرا شود و مدیریت استعداد در فوتبال ساحلی 

استقرار و استمرار یابد، شاهد رشد، پیشرفت و ترویج فوتبال 

منطق  براساسساحلی کشور خواهیم بود. از سوي دیگر، 

مدل ساختاري تفسیري، عوامل رأس مدل به عوامل سطوح 

ه عوامل سطح اول، وابسته است. بنابراین دستیابی ب ترنییپا

ویژه سطح مستلزم دستیابی به اهداف سطوح پایین به

 انیمرب یفیو ک یتوسعۀ کمیی است. عواملی همچون ربنایز

کالن  تیریو مد اندازچشم ی،فوتبال ساحل ابیاستعداد

 يهاردهدر  يمسابقات کشور يبرگزار، فوتبال ونیفدراس

ی و و توسعه در فوتبال ساحل قیتحق شیافزا ی،مختلف سن

برخورداري از برنامۀ بلندمدت استعدادیابی دستیابی به 

 عوامل سطح اول را تسهیل خواهد کرد.

ي تحقیق حاضر، شناسایی و قرار هاافتهاز دیگر ی    

ی، سن يهاردهدر  يمسابقات کشور يبرگزارگرفتن عوامل 

به  هاباشگاه الزامی، فوتبال ساحل یتخصص یآکادم لیتشک
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 ۀتیکم، حمایت مالی، هیپا يهاردهدر  میداشتن ت

 انیاز تجارب مرب يبرداربهره، هاباشگاه یابیاستعداد

 یابیاستعداد يهاجشنواره يبرگزاری، برجسته فوتبال ساحل

 ونیکالن فدراس تیریو مد اندازچشمی، فوتبال ساحل

و  یحیدر مراکز تفر یفوتبال ساحل يهانیزم، فوتبال

، هاباشگاهو  یمل يهامیتب در  میت لیتشکي، گردشگر

، بزرگساالن میو جوانان در ت دیام کنانیجذب باز شیافزا

 يبرگزار، هاباشگاهاستعداد در  تیریبلندمدت مد ۀبرنام

فوتبال و فوتبال  یالمللنیبو  یمل يهاکنگره هاشیهما

ی در فوتبال ساحل یآموزش يهاکارگاه شیافزای و ساحل

به موانع  )15(سدي و همکاران اسطوح میانی مدل بود. 

در  حمایتی پشتیبانیو  مدیریتی، فرایندي، مالی ،زیربنایی

به  )16( يدیو ع یوسفنظري، ی استعدادیابی ورزش ایران،

 ،یابیاستعداد ستمیس نبودن اهداف مانند روشن ییهاضعف

ي دوستدار ،یمال تیو نبود حما یکاف زاتینبود منابع و تجه

نی حسی ي،و ماد یکمبود امکانات مال به )17(و همکاران 

فعال نبودن وزارت آموزش و  يهاضعف به )22(و همکاران 

به آموزش براي  یتوجهیبابی، در امر استعدادی پرورش

نیروي انسانی ماهر و متخصص در حوزة  تربیت

 فقدان طرح یکپارچه، اجرایی و ساختارمند در استعدادیابی،

 استعدادیابی، کمبود امکانات و تجهیزات و سهم اندك

اشاره کردند. همچنین ورزشی در استعدادیابی  يهاباشگاه

یابی استعداد توسعۀعامل  نیترمهمدر تحقیقی  )23(پلتوال 

 افتنی، ياحرفه انیمرب را، مشارکت و همکاري آلمان در

افراد مستعد  يبرا ینظام باشگاه ،یورزش مستعد افراد یۀاول

با  هاافته. این یداندیم شدهنییتعی ورزشرشتۀ در 

ي تحقیق حاضر همخوانی دارد. عواملی که در هاافتهی

سطوح میانی قرار دارند، تحت تأثیر عوامل قاعدة مدل 

فاي هستند و در تقویت یا ایجاد عوامل سطح اول مدل، ای

. چنانچه در عملی کردن و تحقق عوامل کنندیمنقش 

و  یتوسعۀ کمی و و توسعه در فوتبال ساحل قیتحق شیافزا

ی جدیت وجود فوتبال ساحل ابیاستعداد انیمرب یفیک

تمرکز شود، در تقویت یا  آنهاداشته باشد و در وهلۀ اول بر 

 یابیاستعداد يهاجشنواره يبرگزارایجاد عواملی همچون 

 یابیاستعداد ۀتیکم لیو تشک يگذارهیسرما، تبالفو

 یالمللنیبو  یمل يهاکنگره هاشیهما يبرگزار، هاباشگاه

و  یمل يهامیتب در  میت لیتشک ی،فوتبال و فوتبال ساحل

و تغییر در نگرش مدیران و تقویت عاملی همچون  هاباشگاه

اثرگذارند و  فوتبال ونیکالن فدراس تیریو مد اندازچشم

عوامل میانی نقش اثرگذاري بر ایجاد یا تقویت عوامل رأس 

گفت که غافل شدن از  توانیممدل دارند. با این حال 

ي را در پی خواهد ریناپذجبرانعوامل میانی مدل، خسارات 

 اند. داشت، زیرا این عوامل داراي کنش و واکنش مطلوبی

و  قیتحق شیافزاهاي تحقیق، عوامل یافته براساس 

 انیمرب یفیو ک یتوسعۀ کمی و توسعه در فوتبال ساحل

ی در سطح زیربنایی مدل (سطح فوتبال ساحل ابیاستعداد

لزوم استفاده از  به) 14(پیون و همکاران هفتم) قرار دارند. 

و پرورش مربیان  استعدادیابیدر علمی  يهاروش

عوامل توسعۀ  )18(مودج استعدادیاب اشاره کرده است. 

یان نقش مرب ،يریادگی طیفوتبال را مح موفق یابیاستعداد

چون  یعواملبه  )20( وسترماركداند و می آنهاو مهارت 

 ونیفدراسي آموزشی هابرنامه ،ياحرفهافزایش مربیان 

 و خرد طیکالن و در مح طیدر مح یآموزش منظافوتبال، 

سدي و همکاران ااشاره کرده است.  مدرسه و باشگاه انیمرب

در استعدادیابی ورزش ایران  علمی پژوهشیبه مانع  )15(

توسعۀ به  یتوجهیب )22(حسینی و همکاران اشاره کرده و 

نیروي انسانی ماهر و متخصص در  براي تربیت ،آموزش

استعدادیابی در ورزش  يهاضعفرا از  حوزة استعدادیابی

تحقیق ي هاافتهبا ی هاافته. این یدانندیم قهرمانی ایران

به  )13(حاضر همخوانی دارد. همچنین گوهري و همکاران 

افزایش مربیان استعدادیاب و استعدادپرور در ردة سنی 

) 13ي گوهري و همکاران (هاافتهفوتبال پایه دست یافتند. ی
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ة کمبود مربی در فوتبال، فوتسال و فوتبال دهندنشان

ساحلی کشور است، زیرا ضرورت افزایش مربی را مطرح 

ي و قهرمانی احرفهي زیادي از عمر هاسال نکهیا. با اندکرده

توسعه  درصدد، کشورهاي زیادي گذردینمفوتبال ساحلی 

اند و بدیهی است که افزایش و پیشرفت در این رشتۀ ورزشی

همراه وسعه و تولید علوم و فنون جدید را بهتحقیق و ت

خواهد داشت. باید تدابیري اندیشیده شود تا تعامل با مراکز 

و ضمن سوق دادن  افتهیتوسعهعلمی و پژوهشی کشور 

ي پژوهشی به سمت فوتبال ساحلی، هاطرحو  هانامهانیپا

ي علمی نیز برگزار شود. فدراسیون هاشیهماو  هاکنگره

واحد آموزش این فدراسیون باید در وهلۀ اول در فوتبال و 

ي و افزایش مربیان این گریمربي هادورهزمینۀ افزایش 

هاي یی (تفویض اختیار به برخی هیأتتمرکززدارشته و 

ي هادورهفوتبال) اقدام عاجل انجام دهند، سپس با برگزاري 

توانمندسازي مدرسان و مربیان کمبودهاي کمی و کیفی 

سازد، زیرا افزایش تحقیق و توسعه و  برطرف مربیان را

توسعۀ کمی و کیفی مربیان فوتبال ساحلی از عوامل اثرگذار 

بر تقویت و ایجاد دیگر عوامل مؤثر بر ایجاد نظام 

اند. تحقق این دو عامل استعدادیابی در این رشتۀ ورزشی

 يو اجرا یطراحبه ایجاد و تحقق عواملی همچون  تواندیم

 میاستقرار و تحکی، فوتبال ساحل یابیداداستع يالگو

 یآکادم لیتشک، کشور یاستعداد در فوتبال ساحل تیریمد

 هاباشگاهی و کمیتۀ استعدادیابی در فوتبال ساحل یتخصص

 کمک کند. 

فوتبال ساحلی، ورزشی نوظهور است و استعدادیابی 

سازي و توسعۀ این رشتۀ علمی و اصولی، موجب پشتوانه

ورزشی خواهد شد و موفقیت بیش از پیش در میادین 

ی را در پی خواهد داشت. شناسایی عوامل اثرگذار المللنیب

بر توسعۀ استعدادیابی فوتبال ساحلی، موجب آگاهی و 

ران از عوامل استعدادیابی این رشته شناخت بیشتر مدی

، بینش جدیدي را به مدیران شدهیطراحخواهد شد و مدل 

کند یی تصمیم و اقدام را مشخص میهاتیاولوخواهد داد و 

ي ادغدغهو مدیران براي توسعۀ نظام استعدادیابی، دیگر 

 ابتدا چه اقدامی را انجام دهند، نخواهند داشت.  نکهیابراي 

ه نتایج تحقیق، افزایش تحقیق و توسعه در با توجه ب 

 نکهیاسطح مدل قرار گرفته است. با عنایت به  نیترنییپا

این رشتۀ ورزشی نوپاست و در داخل و خارج از کشور، 

 دشویمتحقیقات بسیار اندکی صورت گرفته است، پیشنهاد 

تعامل با مراکز علمی و پژوهشی افزایش یابد و در حد امکان، 

به تحقیق در فوتبال  هانامهانیپاي دکتري و هاهرسالبرخی 

ي هاطرحساحلی سوق داده شده و ترتیبی اتخاذ شود تا 

پژوهشی در این رشتۀ ورزشی اجرا شود. همچنین نتایج 

 ابیاستعداد انیمرب یفیو ک یتوسعۀ کمنشان داد که عامل 

ی در قاعدة مدل و در اولویت اقدام و تصمیم فوتبال ساحل

تا واحد آموزش  دشویمته است. بنابراین پیشنهاد قرار گرف

فدراسیون، با تقسیم کشور به چند منطقه و تفویض اختیار 

ي آموزش مربیگري هادورهبه مناطق، نسبت به افزایش 

ویژه ی مربیگري بهفیک وفوتبال ساحلی و توسعۀ کمی 

مربیان استعدادیاب، اقدام الزم صورت گیرد و نیازمندي در 

از  نکهیابیان استعدادیاب مرتفع شود. در ایران با زمینۀ مر

یی هااستانکیلومتري ساحل برخوردار است، در  1300نوار 

که به دریا اتصال ندارند و در واقع با ساحل فاصله دارند، 

ي فوتبال ساحلی نشده هانیزمتوجه چندانی به احداث 

. احداث شودیمحس  شدتبهاست و کمبود زمین ساحلی 

ي مورد نیاز به توسعۀ فوتبال ساحلی و نیز هانیزم

. بنابراین کندیماستعدادیابی این رشته کمک فراوانی 

که با جانمایی و ارائۀ طرح به ادارات کل  شودیمپیشنهاد 

منظور رفع کمبود به هايشهردارورزش و جوانان و 

 ي فوتبال ساحلی اقدام الزم انجام گیرد.  هانیزم

 نظرانصاحبغرافیایی و محدود بودن پراکندگی ج     

تحقیق در فوتبال  نکهیاو خبرگان در فوتبال ساحلی و 

ي هاتیمحدوداتفاق افتاده است، از جمله  ندرتبهساحلی 
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. از طرفی در زمینۀ استعدادیابی شودیمتحقیق محسوب 

ي ساحلی همچون هندبال ساحلی و والیبال هاورزش

 گونهچیهدارند،  یمشابهساحلی که وضعیت و شرایط 

تحقیقی انجام نگرفته است، ممکن است برخی عوامل مورد 

رو این عوامل قابلیت تعمیم به غفلت واقع شده باشد، ازاین

خواهد  روروبهي ورزشی مشابه را بااحتیاط هارشتهدیگر 

منظور انجام ، بهشدهمطرحو موارد  هاافتهکرد. با توجه به ی

که موانع استقرار و  شودیم تحقیقات در آینده پیشنهاد

توسعۀ نظام استعدادیابی در فوتبال ساحلی شناسایی و 

 دشویمراهکارهاي رفع موانع ارائه شود. همچنین پیشنهاد 

ی در ابیاستعدادي توسعۀ نظام هادر تحقیقات آینده راهبرد

 فوتبال ساحلی و الگوي اجرایی آن طراحی شود. 
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Abstract 
The purpose of this study was to present the interpretative structural model of factors 
affecting the development of talent identification system in beach soccer in Iran with a 
structural-interpretive approach. The research method is descriptive and applied in 
terms of purpose. Mixed field data collection method was used(qualitative and 
quantitative). The statistical population in the qualitative section was 18 experts and in 
the quantitative section was 104 prominent managers and coaches of beach soccer in 
the country. Due to the limited membership, the community became equal to the 
sample. The research instrument was a researcher-made questionnaire containing 19 
factors affecting the establishment of the talent identification system, the validity of 
which was confirmed by 10 professors of sports management at the university and its 
reliability was confirmed by Cronbach's alpha test (α = 0.85). Documentary review, 
expert opinions and Delphi technique were used to identify the factors and interpretive 
structural modeling method was used to design the model. Findings showed that 19 
factors affect beach soccer talent identification and the factor model was obtained at six 
levels. Factors to increase research and development as well as the quantitative and 
qualitative development of talented trainers were placed at the infrastructure level. The 
development of research in talent identification, quantitative increase and improvement 
of the quality level of beach soccer coaches will facilitate the implementation of the 
talent identification model and the establishment of talent management in beach soccer 
in the country. 
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