
Sport Management Studies                               Volume 14, No 76, 2023, Page 103-126 

 

  Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public Licen 

Research Paper 

Analysis the Amount of Power and Interests of Talent 
Management System Stakeholders in Guilan Province 

 1Sport Based on Mendelow Matrix 
  

4, R. Ramezaninejad3Goharrostami H, R., 2M. Farshid 
 

1. MSc. Student in Sport Events Management, Faculty of Physical Education and 
Sports Sciences, University of Guilan, Rasht, Iran. 
2. Assistant Professorr in Sport Managemen, Faculty of Physical Education and 
Sports Sciences, University of Guilan, Rasht, Iran (Corresponding Author) 
3. MSc in Sports Management, Faculty of Physical Education and Sports 
Sciences, University of Guilan, Rasht, Iran. 

 

Received: 2020/04/09                    Accepted: 2020/09/02 
 

Abstract 

The present study aimed to analyze of the amount of power and interest of stakeholders 
of talent management system in Guilan province sport based on Mendelow matrix.  This 
study was an applied, descriptive research conducted in field. The statistical population of 
the study included athletes, coaches, sports managers and specialists selected through the 
convenience sampling method.  The study measurement tool was a researcher-made 
questionnaire that the amount of power and interests of stakeholders were determined in 
the talent detection system based on the five-point Likert scale and according to the 
Mendelow (1981) matrix, the score of 3.66 was selected as a third above the scale. The 
face and content validity of the questionnaires was confirmed by 10 sport management 
professors and the reliability was confirmed by Cronbach's alpha, which was 0.86 for 
power and 0.90 for interest. Also Friedman test was used for ranking the amount of 
stakeholders’ power and interest in talent detection system of Guilan province sports. A 
total of 203 questionnaires were collected. The statistical analysis was performed using 
SPSS 16 software. The findings revealed that among the stakeholders, coaches had the 
highest power (4.28) and support staffs had the least power (2.95). Besides, sport 
managers had the most interests (4.14) and support staffs had the least interests (3.06). 
The Mendelow matrix also showed the position of power and the interests of each 
stakeholder. The results could be used for using communicative strategies and adaptive 
behaviors to find best responds to the antithetical and different demands in talent detection 
system of Guilan province sport.  
Keywords: Sport Talent Identification, Stakeholder, Power, Interests, Stakeholders 
Management 
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Extended Abstract 

Background and Purpose 
Talent management is one of the most important issues in human resource 

management over the world and is still one of the most acute issues in many 

organizations (1). In the overall view of talent management, stakeholders play an 

important role in this process. Understanding the exact nature of stakeholders’ 

demands is a difficult issue that managers must accurately respond to in order to 

satisfy stakeholders. If stakeholders’ demands are in line, management with 

simpler decisions and actions can meet their interests and demands and obtain 

their satisfaction. However, if the interests and demands of this group are in 

conflict with stakeholders (which is often the case), management has a difficult 

task to obtain the satisfaction of stakeholders (2). Therefore, the purpose of this 

study was to investigate the role of stakeholders in the talent detection system in 

sports in Guilan province based on the Mendelian matrix. 
 

Materials and Methods 
This study was an applied, descriptive research conducted in field. The statistical 

population included athletes, coaches, administrators, sports specialists and 

university professors in Guilan province. Samples participating in the study were 

selected by the convenience sampling and a total of 203 questionnaires were 

collected. The research questionnaire was a researcher-made questionnaire 

consisting of three parts: the first part included the demographic characteristics of 

the respondents; In the second part, based on a review of the research literature 

and experts’ opinion, a list of all individuals and institutions that were part of the 

stakeholders of the talent detection system was identified and then respondents 

were asked to determine the power of stakeholders in gaining their interests in the 

talent system. In the next section, respondents identified the stakeholders’ 

interests of the talent detection system. According to the Mendeleow matrix, 

stakeholders’ power and interests were to be divided into two parts; Therefore, the 

number 3.66 has been selected based on the work done as a criterion for dividing 

the stakeholders with high and low power and interests. The desired matrix was 

determined accordingly. After preparing the questionnaire, in order to confirm the 

face and content validity, the initial questionnaire was prepared and provided to 

10 university professors in sports management. Finally, the final questionnaire 

was prepared by applying corrective points of view. Then, after data collection, 

the reliability of the instrument was confirmed by Cronbach's alpha, which was 

0.86 for the power sector and 0.90 for the interests sector. At last, descriptive 

statistics were used to organize the raw data and in the inferential statistics section, 

the Friedman test was used to rank the power and interests of stakeholders based 
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on the Mendeleow (1981) matrix. Data analysis was performed using SPSS 16 

software.  
 

Findings 
The results showed that the first quarter of the matrix is related to stakeholders 

who are at a high level of power and interests. The power of coaches with average 

(4.28), parents (4.10), active elite athletes (4.04), sports delegations (3.92), clubs 

(3.90), sports federations (3.82), the General Office of  Physical Education and 

Sports of the province (3.77), sports managers (3.71) were reported, showing that 

there is a significant difference between the power of the stakeholders of this 

quarter.  Besides, the level of interests of stakeholders, that is, sports managers 

(4.14), active elite athletes (3.94), General Office of Physical Education and 

Sports of the province (3.91), sports delegations (3.90), sports federations (3.90) 

coaches (3.88), clubs (3.74), parents (3.73) showed that there is a significant 

difference between the interests of stakeholders. The second quarter of the matrix 

is related to stakeholders who are at a high level of low interest and power. The 

stakeholder power of the National Olympic Committee was reported with an 

average of 3.53 and Sports and Youth Administration of the cities with 3.53 which 

shows that there is no significant difference between the power of stakeholders. 

Regarding interests of the stakeholders, the National Olympic Committee and the 

Sports and Youth Administration of the cities were reported to be 3.70 and 3.72, 

respectively, which shows that there is no significant difference between the 

interests of the stakeholders. The third quarter of the matrix is for stakeholders 

with high levels of power and low  interests. The power of stakeholders of veteran 

(3.86), family members (3.76)  and media (3.66) reported that there is no 

significant difference between the stakeholder power of this quarter. Moreover, 

the interests of media stakeholders (3.55), veteran hero (3.47) and family members 

(3.38) were reported, which shows that there is a significant difference between 

the interests of stakeholders. The fourth quarter of the matrix is for stakeholders 

with low levels of power and interests. It involved veteran athletes (3.60), team 

technical staff (3.54), city education department (3.47), friends (3.43), schools 

(3.41), fans (3.33), team supervisors (3.33), provincial universities in the region 

(3.31), municipalities (2.96) and support staff (2.95), indicating that  there is a 

significant difference between the power of stakeholders. Interests of stakeholders 

were reported team leaders (3.45), active athletes (3.40), city education 

department (3.39), team technical staff (3.38), fans (3.29), schools (3.28), friends 

(3.20), provincial universities in the region (3.20), municipalities (3.14), support 
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staff (3.06), which shows that there is a significant difference among the interests 

of stakeholders. 
 

Conclusion 
The aim of this study was to investigate the power and interests of the stakeholders 

of the talent management system in sports in Guilan province based on the 

Mendeleow matrix so that the province's sports managers can use specific answers 

for each of the stakeholders because the demands of each stakeholder on the talent 

system are different and sometimes conflicting. The more managers understand 

the power and interests of stakeholders, the more likely they are to address their 

demands. Moreover, stakeholders can have different effects on the achievement 

of sports managers based on the degree of power and interests. Therefore, as the 

results showed, coaches have the highest power and support staff have the least 

power in the talent identification system, and based on interests, sports managers 

have the highest interests and support staff have the least interests from the sports 

talent identification system of Guilan province. 
 

Keywords: Sport Talent Detection, Stakeholder, Power, Interests, Stakeholders 

Management 
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 مقالة پژوهشی

میزان قدرت و منافع ذینفعان سیستم مدیریت استعداد در ورزش استان   واکاوی

 1بر اساس ماتریس مندلو  گیالن
 

 3، رحیم رمضانی نژاد 2حمیدرضا گوهررستمی، 1مریم فرشید

 

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت رویدادهای ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه گیالن.  .  1

 رشت، ایران. 

  استادیار مدیریت ورزشی )استاد راهنما(، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه گیالن. رشت، ایران.  2

 )نویسنده مسئول( 

 استاد مدیریت ورزشی )استاد مشاور(، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه گیالن. رشت، ایران. .  3

 
 12/06/1399تاریخ پذیرش:                         21/01/1399تاریخ دریافت:   

 

 چکیده 

ر  مدیریت استعداد در ورزش استان گیالن بمیزان قدرت و منافع ذینفعان سیستم   هدف از تحقیق واکاوی

ب  ماتریساساس   شد.مندلو  انجام  میدانی  شکل  به  و  توصیفی  کاربردی،  تحقیق  این  این    ود.  آماری  جامعه 

ده  کنن های شرکتکه نمونه  پژوهش شامل ورزشکاران، مربیان، مدیران و متخصصین ورزشی استان گیالن بود

گیری تحقیق  . ابزار اندازه شدآوری  پرسشنامه جمع  203جموع تعداد  در مبه صورت در دسترس انتخاب شدند؛  

و منافع ذینفعان را در سیستم استعدادیابی بر اساس طیف   بود که میزان قدرت  ایساختهپرسشنامه محقق

به عنوان یک سوم    66/3که عدد    کرد( تقسیم  1981پنج ارزشی لیکرت مشخص و مطابق با ماتریس مندلو )

تن از اساتید مدیریت ورزشی    10یید  أها به تباالی مقیاس انتخاب گردید. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه

و برای منافع برابر با    86/0آلفا برابر با    پایایی با آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت که برای قدرترسید و  

برای  90/0 فریدمن  آزمون  از  همچنین  آمد.  سیستم   رتبه بدست  در  ذینفعان  منافع  و  قدرت  میزان  بندی 

انجام   spss16 افزارستفاده از نرمها با ااستفاده شد. تجزیه و تحلیل داده استعدادیابی ورزش استان گیالن

) یافته شد. قدرت  بیشترین  مربیان  ذینفعان  میان  داد  نشان  کم28/4ها  پشتیبانی  کارکنان  و  قدرت  (  ترین 
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ترین منافع  ( و کارکنان پشتیبانی کم14/4( را دارا هستند. همچنین مدیران ورزش بیشترین منافع )95/2)

لو جایگاه قدرت و منافع هر یک از ذینفعان را نشان داد. از نتایج تحقیق  همچنین ماتریس مند ( را دارند.06/3)

استراتژیمی کارگیری  به  برای  پاسختوان  منظور  به  رفتارهای سازگارانه  و  ارتباطی  تقاضاهای های  به  گویی 

 مختلف و متضاد در سیستم استعدادیابی ورزش استان گیالن استفاده کرد.

 ورزشی، ذینفع، قدرت، منافع، مدیریت ذینفعاناستعدادیابی  واژگان کلیدی:

 مقدمه

های بسیار دور در ساختار جوامع های جسمانی به عنوان یک واقعیت اجتماعی، از زمانورزش و فعالیت

وفایی مقدم و همکاران، )   اندها را تشکیل میدادهانسان  هاند و جزئی از زندگی روزمربشری وجود داشته 

وری ملی شده و  ها موجب افزایش نشاط اجتماعی و بهرهرواج ورزش در تمامی بخش (.  44،  2019

کیانی و  ورپ )  گردد های پیروز در سطح جهان مینام ملتشدن    ارتقای ورزش قهرمانی منجر به زبانزد

امل  های رقابتی چندین ع توان بیان کرد برای دستیابی به موفقیت در ورزشمی  .(56،  2017،  همکاران

 ، 2016،  زاده و همکاران)قاسم  استعداد ذاتی افراد است  ترین این عواملدارد که یکی از مهممهم وجود  

ها تعریف شده است که  نوعی آمادگی طبیعی یا اکتسابی برای اجرای برخی از فعالیت  1استعداد  .(38

بروز می زمان خاصی  استعداد در  پیشهر  و  استکند  اولیه دشوار  آن در مراحل  ،  جهاندیده )  بینی 

های  نام دارد که با توجه به ویژگی  2ستعدادیابی ا  ،گویی عملکردفرآیند غربال کردن و پیش.  (57  ،2009

تواند بسیار پیچیده یا ساده  می  آن و بسته به عواملی مانند روش کار استعدادیابی و برنامه استعدادیابی

 هایرشته با آشنایی استعداد، شناسایی به طور یقین  .( 58  ،2016،  اسره و همکارانب)  انجام گیرد 

 که  است  فرآیندی  عبارتی به  است که بعدی چند و  پیچیده فرآیند یک رویدادها،و   ورزشی مختلف

بین شامل دراجتماعی می و سیاسی روانی، ،جسمانی عوامل تعامل  پژوهشگران   هایحیطه باشد. 

 تا یابند دست  ایشیوه تا به همواره تالش کردند تربیت، و تعلیم و  هنر تا گرفته  ورزش  از  مختلف

نرم   و افزارها سخت  تأمین و فرآیند استعدادیابی کنند. کشف تخصصی خود حیطه در  را  ها بهترین

 ایقاره ای،مسابقات منطقه در شرکت برای نخبه پرورش ورزشکاران و تعلیم برای نیاز مورد افزارهای

نمی است موضوعی جهانی و بابود توجهبی آن به توانکه   و مؤثرترین پیداکردن حال، این . 

است   بوده محققین دغدغه ها پیشمدت از وباشد  می  پیچیده بسیار روش استعدادیابی پرکاربردترین

همکارانن) و  واقع  . ( 20،  2016،  ظری   بالقوه هایقابلیت کشف  فرآیند ورزشی استعدادیابی  در 

مختلف   ورزشی هایرشته در مؤثر و اساسی پارامترهای بر ها قابلیت این تعیین انطباق  و ورزشکاران 

 
1. Talent 

2. Talent Identification 
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 بالقوة های قابلیت از دسته آن  کشف و شناسایی معنای به ورزشی استعدادیابی  عبارتی دیگر به  است.

همچنین استعدادیابی  .  (388،  2019نوری و همکاران،  )باشند   داشته پروراندن که قابلیت است  افراد

قرار ها  ها و دولت، هیئتمربیان، مدیرانژوهشگران،  ی پ مدت مدیدی است که مورد توجه و عالقه

در کشور هنگ کنگ به بررسی   ( 5،  2012)  1چان در این راستا    .(3،  2016،آقاپورحاجی)  گرفته است

ی ی استعداد ورزشکاران نخبه پرداخته است که نشان داده است مشاوره و رابطهسعهوعوامل مؤثر بر ت

استعداد می ارتقای توسعه  با ورزشکار موجب  گوهررستمی و همکاران  همچنین    .شودنزدیک مربی 

های ملی بیشترین  ورزش، فدراسیون نفعان وزارت  در میان ذیه  ک  ه این نتیجه رسیدندب  (151،  2014)

ملی   یههمچنین کمیت  د.برن( را از وزارت ورزش می2/21و داوطلبان کمترین منافع )(  4/26)  منافع

دست آوردن منافع خود    ( کمترین قدرت را در به2/27( و داوطلبان )3/56المپیک بیشترین قدرت )

در تحقیقی با عنوان تأثیر خانواده بر پیشرفت    (395،  1999)  2کوته .  از وزارت ورزش و جوانان دارند

استعداد در ورزش به این نتیجه رسید که هر چند والدین به طور مستقیم درگیر ارائه آموزش مختص 

نیستند ولی آن از نقشها در مجموعهبه ورزش  را در ورزش تسهیل ای  ها که شرکت کودک خود 

دارد که خانواده در  بیان می  (1،  2010)  3بروستد  دیگرتحقیقی  همچنین در    شارکت دارند.م  ،کند می

ایفا میبدنی    ارتقای فعالیت بچهکند چهار نقش  اینکه معموالً  اول  دریافت :  اولین  ارائهها،  از ها و  ها 

هاست. سومین نقش،  بودن آن  گیرند. دومین نقش مربوط به حامیمی  فعالیت بدنی را از خانواده فرا

خانواده، استعدادیابی و شناخت قابلیت و    شنهایت، چهارمین نق  خانواده است و در  بودن  نقش الگو

ها به ویژه والدین  بر خانواده  (15،  2013حسینی و همکاران ) لذا  .توانایی کودکان در فعالیت بدنی است

فعالیت بر  اجتماعی چشمگیر  نفوذ  ت   به خاطر  نوجوانان  و  کودکان  چان   دارند. همچنینکید  أ بدنی 

انجام   هنگ کنگ  در  نخبه  ورزشکاران  استعداد  توسعه  بر  مؤثر  عوامل  تحقیقی که با عنوان  (5،  2012)

  ، پژوهش  نتایج   به  توجه  با   کنند می  آماده   روانی   لحاظ  از  را  ورزشکاران  هاخانواده  که   مشخص گردید   داد

  موفقیت   به  رسیدن  برای  ورزشکاران  توسعه  و  جهت رشد  مادر  و  پدر  عملی   و   مالی، عاطفی  پشتیبانی

که  اذعان  هاآزمودنی  تمامی  و   است  مهم و    شوندمی  عاطفی   حمایت  مادر  و   پدر  بجان  از  داشتند 

  عاطفی   و حمایت  خاص   ورزشی   مشاوره  که   کردند   گزارش  تحقیق  در  شرکت کنندگان  یهمچنین همه

،  2008)  قاسمیتندنویس و  ایضاً  .  است  بوده  مهم  هاآن  پیشرفت  و  استعداد  توسعه  برای  مربیان  طرف  از

 
1. Chan 

2. Cote 
3. Brustad 
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افزایش و ارتقای سطح    (113،  2009و همکاران )  1بوسچر   دی و  (23،  2011اقدسی و عبدوی )    ،(17

    ( 19،  2010زاده و همکاران )خسروی  ی ورزش قهرمانی برشمردند.دانش مربیان را از عوامل توسعه

المپیک با ضعف نداشتن برنام  یهکمیتنیز نشان دادند که   حمایت از ورزشکاران و مربیان   ی هملی 

ورزش کشور و در مجموع ی  هنخبه و تهدید فقدان سیستم مناسب گزینش، حفظ و ارتقای مربیان نخب

،  2013و همکاران )هنری    .ستجامع حمایت از ورزشکاران و مربیان نخبه مواجه ا  یهبا نداشتن برنام

رسانی، مشارکت اجتماعی، آموزش و    های اطالعبررسی عوامل مؤثر نقش در تحقیقی با عنوان    (127

نتیجه رسیدند که رسانههای ورزشی در توسعهسازی رسانه  فرهنگ این  به  های  ی ورزش قهرمانی 

کم نقش  قهرمانی  ورزش  در  استعدادیابی  بعد  در  و  ورزشی  دارند  بخشرنگی  و  مالی  های  حامیان 

ها نسبت به نوآوری  کنند. از سویی دیگر آنگذاری میخصوصی به ندرت در ورزش قهرمانی سرمایه

ی تخصصی خود، آگاه سازی مسئوالن ورزشی و همچنین افزایش مطالعات و تحقیقات در در حوزه

معتقدند برای موفقیت  رو مدیران و کارشناسان ورزشی    از این  ی ورزش قهرمانی کوتاهی کردند.زمینه

المللی داشتن سیستمی یکپارچه و سازمان یافته برای استعدادیابی و پرورش استعدادها  در سطوح بین

است که تعریفی    یجدید  ممفهو  2اد ستعدا  تیریمدگفت که    توانیم   واقع  در  . باشدمیامری ضروری  

بیان یک تعریف واحد و دقیق از آن، به دلیل کثرت نظرات و      ندارد وشمول برای آن وجود    جهان

استعداد    مدیریتشده توسط نویسندگان خبره در سراسر جهان بسیار مشکل است.    ارائه  یهاه یفرض

 ،همکاران  و  گوهررستمی) باشد  می  ادتعدـسا  اـب  هایونیر  تقویتو    یزیربرنامه  شامل  کلیصورت    به

های مدیریت منابع انسانی در  ترین موضوعترین و ضروریاستعداد، یکی از مهم مدیریت  .(53، 2018

پور و حسین)  رودها به شمار میجهان است و هنوز هم یکی از حادترین مسائل در بسیاری از سازمان

از اینکه افراد دارای پتانسیل   بعدمدیریت استعداد مستقیماً  به عبارتی دیگر  .  (99،  2015همکاران،  

عضوی از آن تداوم   به عنوان  اند، آغاز شده و با نگهداری فرد در سازمانباال به استخدام سازمان درآمده

-طراحی شده یکپارچه برای افزایش بهرهی  هاها یا سیستماستراتژیاجرای  . مدیریت استعداد،  یابدمی

مدیریت استعداد به دو دلیل کلی اهمیت دارد: اول      (.99،  2019،  پورنیک)  نیروی انسانی است  یور

شود و دوم،  آمیز استعدادها میکشف و نگهداری موفقیت  باعثاینکه اجرای مدیریت استعداد مؤثر،  

انتخاب میاستعداد برای پست  اینکه کارکنان با شوند. مدیریت استعداد، رویکرد های کلیدی آینده 

که می است  مدجدیدی  در  تحولی  و  تواند  نقاط ضعف  کرده،  ایجاد  انسانی  سرمایه  مشکالت  یریت 

توان آن را به منزله ابزاری مناسب، در کنار مدیریت  رویکردهای سنتی را از میان بردارد، از این رو می
 

1. De Bosscher 

2. Talent management 
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در نگاه  .  (26،  2007،  پور قروقچیطالیی و حسندصیا)  ها پیشنهاد کردمنابع انسانی سنتی در سازمان

.  نقش دارند در این فرآیند  به عنوان اجزای مهم    1، ذینفعانو سیستمی به مدیریت استعداد  نگر   کل

خواسته دقیق  ماهیت  مسئله  درک  ذینفعان  ادعاهای  و  برای جلب دشواری میها  مدیران  که  باشد 

های ک کرده و پاسخ گویند. اگر خواستهها را به طور دقیق درهای آنرضایت ذینفعان، باید خواسته

تواند منافع و  تری میذینفعان در یک راستا و مشترک باشد، مدیریت با تصمیمات و اقدامات ساده

های ها را کسب کند ولی اگر منافع و خواستهرضایت آنهای ذینفع را تأمین کرده و  های گروهخواسته

های  های ذینفع متضاد باشد )که در اکثر مواقع اینچنین است( مدیریت برای کسب رضایت گروهگروه

بیشتر    رو دارد.   ذینفع کار دشواری پیش به دنبال کسب سود  به عنوان مثال درحالیکه سهامداران 

باشند و یکی از اقداماتی که مدیریت  ها و افزایش کیفیت میمشتریان خواهان کاهش قیمت  ،هستند

های ذینفع بر اساس  بندی گروه   در چنین مواردی باید انجام بدهد این است که در ابتدا به اولویت

طالیی و  دصیا) .ها طبق اولویت بپردازدها پرداخته و پس از آن به ارضای آنمیزان تأثیر و اهمیت آن

بیان کرده که مسئولیت تمامی ذینفعان    (149،  2004)  2کن  همچنین  (.26،  2007،  پور قروقچیحسن

های ذینفع  قابل انکار بین گروه  غیر  هایمغایرت  باشد و مدیران بایدبر عهده مدیران باالیی سازمان می 

حقیقت مدیریت    در  . های یک گروه را در دیگری مصرف نماید، حل نمایندرا بدون عالقه به اینکه هزینه

روابط   گیرد تا بتواند برفرآیندها و رفتارهایی دارد که به وسیله یک سازمان انجام میذینفعان اشاره به  

بگذراد تأثیر  مختلف  ذینفعان  با  ذ   ابزار  (. 32،  2012رستمی،  گوهر) خود  مدیریت  در    نفعانیمفید 

که از سازمان دارند    یبر سازمان و منافع   یتأثیرگذار  قدرت  یکه با ارزیاب  است  منافع  ماتریس قدرت/

 3و است که توسط مندل  یابزار  ماتریس منافع و قدرت.  کنندیم  مختلف تقسیم  یهارا به گروه  نفعانیذ

 یاجرا  و  خود  نفعانیمدیریت ذ  یها براشده است و سازمان  ارائه  (   2004  )  4لو و کوتون  (1981)

،  2009و همکاران،  تر  وال)  کنندیاز آن استفاده م  نفعیذ   یهاگروهی  مناسب برا  یمدیریت  یاستراتژ

  فهمد یاساس این رویکرد، سازمان م بر    و  شود یمگروه ذینفع تشخیص داده    4  ماتریس،در این    (.3

  سودمند خواهند شد یا   یاصل  یها از برنامه  نفعانیآیا این ذ  کندیمهم است و تعیین م   نفعیذ  کدام

تعیین  نشان داده شده است،    1این ماتریس در شکل    .به تأخیر بیندازند  توانندیها را مبرنامه  یاجرا 

 
1. Stakeholders 
2. Kane 

3. Mendelow 

4. low and cowton 
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 .است اجرا شود  الزم  یها کمک نماید تا بدانند چه نوع استراتژسازمان  به  تواندیمختلف م  یهاگروه

ویژه با ذینفعان    طور  بهبا محیط بیرونی و    ستیبا یم جهت تداوم حیات، برای کسب منابع    هاسازمانلذا  

  ازو واحدهای بیرونی است.    هاسازماندر تعامل باشند و میزان نیاز به منابع، معلول وابستگی میان  

،  2012 رستمی،گوهر) ستگی به رضایت ذینفعان کلیدی داردی دولتی بهاسازمانموفقیت در  رو نیا

10.) 

 
 ( 1981)ریس استراتژی مدیریت و نقشه ذینفعان برگرفته از مندلو  تما _ 1شکل 

 

 پژوهش روش
جامعه   .شدکه به شکل میدانی انجام  توصیفی ،از نظر روشروش تحقیق با توجه به هدف کاربردی و 

ی استان گیالن  هادانشگاهورزشی    نیمتخصص  و  رانیمد   مربیان،   ورزشکاران،شامل    این پژوهش آماری  

تحقیقهای شرکتنمونه  بود. که    کننده در  انتخاب شدند  به پرسشنامه    30به صورت در دسترس 

 که در مجموع   ت حضوری تکمیل گردید رپرسشنامه به صو173های مجازی و  صورت آنالین در شبکه

از سه    که  ای بودساخته  پرسشنامۀ محققپرسشنامۀ تحقیق،    آوری شد.پرسشنامه جمع  203تعداد  

های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان بود؛ در بخش  بخش اول شامل ویژگیبخش تشکیل شده است:  

نهادهایی که جزء   افراد و  از تمام  ادبیات تحقیق و نظر کارشناسان، فهرستی  بر اساس بررسی  دوم 

از پاسخ دهندگان دهندگان خواسته   ذینفعان سیستم مدیریت استعداد بودند، شناسایی شد و سپس 

شد میزان قدرت ذینفعان را در به دست آوردن منافع خود در سیستم استعدادیابی بر اساس طیف  

میزان منافع    دهندگان،   پاسخ بیشترین( مشخص نمایند و در بخش بعدی      5کمترین و    1لیکرت )

دهندگان    از پاسخ   ضمناً  کردند. ورزش در استان گیالن مشخص  یستم استعدادیابی  از سرا  ذینفعان  

توانند ذینفعی را به فهرست اضافه نمایند و میزان قدرت و منافع  خواسته شد در صورت امکان اگر می

  قسمت  دو   به  ها و منافع آن  قدرت  میزان  باید  مندلو  ماتریس  اساس  بر  ها را نیز مشخص نمایند.آن

 برای   معیاری  به عنوان  خبرگان  نظر  و  شده  انجام  کارهای  اساس  بر  3/ 66  عدد   روشد؛ از این  می  تقسیم
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ماتریس مورد نظر بر این .  است  انتخاب شده  کم  و  و منافع زیاد  قدرت  دارای  ذینفعان  بندی  تقسیم

ی پس از تهیه و تدوین پرسشنامه، جهت تأیید روایی صوری و محتوایی، پرسشنامه.  اساس مشخص شد

تن از اساتید مدیریت ورزشی قرار گرفت تا نظرات تخصصی خود را اعالم   10تنظیم و در اختیار  اولیه  

ی پرسشنامه نهایی اقدام گردید. سپس بعد  نمایند و در نهایت با اعمال نقطه نظرات اصالحی به تهیه

آلفای کرونباخ   رونباخ مورد تأیید قرار گرفت کهکها، پایایی ابزار از طریق آلفای  از جمع آوری داده

بندی و    دادن، طبقه  نهایت، برای سازمان  در  شد.  90/0منافع    بخشبرای    و  86/0  قدرت  بخشبرای  

از آزمون فریدمن   های خام از آمار توصیفی استفاده شد و در بخش آمار استنباطیداده خالصه کردن

تجزیه   ( استفاده شد.1981)بر اساس ماتریس مندلو  بندی میزان قدرت و منافع ذینفعان جهت رتبه 

 . استفاده گردید spss 16 افزار نرمها با استفاده از تحلیل داده و
 

 نتایج 

کنندگان در تحقیق شامل سن، جنسیت، تحصیالت، نوع فعالیت شناختی شرکت  اطالعات جمعیت 

   نشان داده شده است.  1در ورزش و سابقه فعالیت در ورزش در جدول شماره 
 

 های تحقیق نمونهشناختی  طالعات جمعیتا _1جدول 

 درصد فراوانی  فراوانی سطوح  متغیرهای جمعیت شناختی        

 سن 

 %  7/22 46 سال  20زیر 
21 _30 89 8/43  % 
31 _40 43 21/2  % 
41 _50 15 4/7  % 
 %  9/4 10 به باال  50

 جنسیت
 %  1/57 116 مرد
 %  9/42 87 زن 

 تحصیالت 
 %  1/25 51 تر پاییندیپلم و 

 %  7/25 107 لیسانس 
 %  2/22 45 فوق لیسانس و باالتر 

 نوع فعالیت در ورزش 

 %  7/56 115 ورزشکار 

 %  5/36 74 مربی 

 %  9/4 10 مدیر 
 2% 4 متخصص ورزش 
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بندی میزان قدرت و منافع ذینفعان سیستم مدیریت استعداد ورزش در استان گیالن   جهت رتبهابتدا  

   شده است. بندی قدرت ذینفعان ارائه رتبه 2در جدول شماره که از آزمون فریدمن استفاده گردید 
 

 نتایج آزمون فریدمن قدرت ذینفعان بر مبنای میانگین رتبه _2جدول شماره

 میانگین ذینفعان 
میانگین 

 ایرتبه
کای 

 اسکوار 
درجه  
 آزادی 

سطح 
 داری امعن

 03/16 28/4 مربیان 

842/453 22 001/0 

 66/14 04/4 ورزشکاران نخبه فعال 
 45/14 10/4 والدین 

 75/13 92/3 های ورزشی هیئت
 72/13 90/3 های ورزشی باشگاه یا تیم

 48/13 86/3 قهرمان پیشکسوت 
 44/13 82/3 های ورزشی فدراسیون

 89/12 77/3 مدیران ورزش 
 71/12 76/3 اداره کل ورزش استان 

 42/12 71/3 اعضای خانواده 
 21/12 66/3 های اجتماعی رسانه و شبکه

 85/11 54/3 کادر فنی تیم 
 70/11 60/3 ورزشکاران پیشکسوت
 64/11 53/3 کمیته ملی المپیک 

 42/11 54/3 ها اداره ورزش و جوانان شهرستان
 25/11 47/3 ها شهرستاناداره آموزش و پرورش 

 90/10 41/3 مدارس 
 47/10 43/3 دوستان 

 20/10 33/3 هوداران و داوطلبان 
 18/10 33/3 سرپرستان تیم

 86/9 31/3 های استان در منطقه دانشگاه
 44/8 96/2 ها شهرداری

 33/8 95/2 کارکنان پشتیبانی 

 

 های تحقیق نمونه شناختی  طالعات جمعیتا _1جدول ادامة 

 درصد فراوانی  فراوانی سطوح  متغیرهای جمعیت شناختی        

 سابقه فعالیت در ورزش 

 %  9/38 79 سال10زیر 
11_20 87 9/42  % 
21_30 26 8/12  % 
 %  4/5 11 به باال  30
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نیز با آزمون فریدمن  بندی منافع ذینفعان سیستم استعدادیابی ورزش در استان گیالن    همچنین رتبه

 نمایش داده شده است. 3نتایج آن در جدول شماره که   انجام شد
 

 نتایج آزمون فریدمن منافع ذینفعان بر مبنای میانگین رتبه _3جدول شماره 

 میانگین ذینفعان 
میانگین 

 ایرتبه

 کای

 اسکوار 

درجه  

 آزادی 

سطح 

 معناداری 

 39/14 91/3 اداره کل ورزش استان 

356.936 22 001/0 

 32/14 90/3 های ورزشی فدراسیون

 26/14 94/3 ورزشکاران نخبه فعال 

 01/14 14/4 مدیران ورزش 

 14 90/3 های ورزشی هیئت

 90/13 88/3 مربیان 

 25/13 74/3 های ورزشی باشگاه یا تیم

 07/13 72/3 ها اداره ورزش و جوانان شهرستان

 03/13 70/3 کمیته ملی المپیک 

 76/12 73/3 والدین 

 28/12 55/3 های اجتماعی رسانه و شبکه

 60/11 47/3 قهرمان پیشکسوت 

 36/11 45/3 سرپرستان تیم

 18/11 39/3 ها اداره آموزش و پرورش شهرستان

 12/11 38/3 کادر فنی تیم 

 08/11 40/3 ورزشکاران پیشکسوت

 97/10 38/3 اعضای خانواده 

 56/10 28/3 مدارس 

 35/10 29/3 هوداران و داوطلبان 

 94/9 20/3 های استان در منطقه دانشگاه

 65/9 20/3 دوستان 

 55/9 14/3 ها شهرداری

 38/9 06/3 کارکنان پشتیبانی 
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تعیین میزان قدرت و منافع ذینفعان سیستم  ها توسط آزمون فریدمن به  بندی میانگین  پس از رتبه

در    محاسبه شده است که  (1981)  ستان گیالن بر اساس ماتریس مندلوورزش ادر  مدیریت استعداد  

  به عنوان یک سوم باالی مقیاس برای تقسیم  66/3عدد  به نمایش در آمده است. و    2شکل شماره  

اعداد کوچکتر از آن به عنوان قدرت  و ده استگردیبندی ذینفعان دارای قدرت و منافع زیاد انتخاب 

 اند. شدهو منافع کم شناخته 

 
قدرت و منافع ذینفعان سیستم مدیریت استعداد سازگارشده بر اساس ماتریس   ماتریس _2شماره شکل 

 مندلو
 

 چهار به    همچنین میزان قدرت و منافع ذینفعان سیستم مدیریت استعداد ورزش در استان گیالن

که    قسمت بازیگران کلیدی، آگاه نمودن ذینفعان، درگیری ذینفعان و حداقل تالش تقسیم شده است

 .  دهدآن را نشان می 4جدول شماره 
 

 توصیف میزان قدرت و منافع ذینفعان سیستم مدیریت استعداد ورزش در استان گیالن  _4جدول شماره 

 نشانگر در ماتریس  میزان منافع میزان قدرت  ذینفعان  ذینفعان 
 مدیران ورزش 

 بازیگران کلیدی 

71/3 14/4 1 
 2 94/3 04/4 ورزشکاران نخبه فعال 
 3 91/3 77/3 اداره کل ورزش استان 

 4 90/3 92/3 ورزشی های هیئت
 5 90/3 82/3 های ورزشی فدراسیون

 6 88/3 28/4 مربیان 
 7 74/3 90/3 های ورزشی باشگاه یا تیم

 8 73/3 10/4 والدین 
آگاه نمودن   ها اداره ورزش و جوانان شهرستان

 ذینفعان 
54/3 72/3 9 

 10 70/3 53/3 کمیته ملی المپیک 
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توصیف میزان قدرت و منافع ذینفعان سیستم مدیریت استعداد ورزش در استان   _4شماره جدول ادامة 
 گیالن 

 نشانگر در ماتریس  میزان منافع میزان قدرت  ذینفعان  ذینفعان 
 های اجتماعی ها و شبکهرسانه

 درگیری ذینفعان 
66/3 55/3 11 

 12 47/3 86/3 قهرمان پیشکسوت 
 17 45/3 76/3 اعضای خانواده 
 سرپرستان تیم

 حداقل تالش 

33/3 45/3 13 
 14 40/3 60/3 ورزشکاران پیشکسوت

 15 39/3 47/3 ها اداره آموزش و پرورش شهرستان

 16 38/3 54/3 کادر فنی تیم 
 18 29/3 33/3 هوداران و داوطلبان 

 19 28/3 41/3 مدارس 
 20 20/3 43/3 دوستان 
 21 20/3 31/3 منطقه های استان در دانشگاه

 22 14/3 96/2 ها شهرداری
 23 06/3 95/2 کارکنان پشتیبانی 

 

 بحث و نتیجه گیری 
 ورزش  ها در سیستم استعدادیابی این تحقیق با هدف تعیین ذینفعان و بررسی میزان قدرت و منافع آن

باشد که مربوط به ذینفعانی می اولین ربع از ماتریس  مندلو انجام شد.   ماتریساستان گیالن بر اساس  

باالی قدرت و منافع قرار دارند.   با  در سطح  ربع میزان قدرت ذینفعان هشت عامل مربیان  این  در 

(، باشگاه  92/3های ورزشی )(، هیئت04/4(، ورزشکاران نخبه فعال )10/4(، والدین )28/4میانگین )

(، مدیران  77/3اداره کل ورزش استان )  (،82/3های ورزشی )(، فدراسیون90/3های ورزشی )یا تیم 

ع اول تفاوت معنی داری دهد بین میزان قدرت ذینفعان رب( گزارش گردید که نشان می71/3ورزش )

نتیجه این  که  دارد  تحقیقات    با  وجود  )نتایج  قاسمی  و  )(،  17،  2008تندنویس  (  5،  2012چان 

  باشدنقش مربیان در فرآیند استعدادیابی مهم می ها به این نتیجه رسیدند که همخوانی دارند زیرا آن

(، چان  1،  2010(، بروستد )395،  1999کوته )  (،15،  2013با نتایج تحقیقات، حسینی و همکاران )و  

( از آن جهت که والدین به عنوان الگوی یا حامی فرزندانشان در زندگی، باعث موفقیت 5،  2012)

،  2011با نتایج تحقیقات اقدسی و عبدوی )و    همخوانی دارد  ،شوندها در فرآیند استعدادیابی میآن

و با    همخوانی دارند   ، ( از آن جهت که ورزشکاران نخبه فعال در فرآیند استعدادیابی نقش دارند23
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ها به این نتیجه دست یافتند  ( همخوانی دارد چون آن23،  2011نتایج تحقیقات اقدسی و عبدوی ) 

باشد و با نتیجه تحقیق گوهررستمی آیند استعدادیابی ضروری میهای ورزشی در فرکه نقش هیئت

  سیستم  در  ها  آن  استراتژیک  مدیریت  و   ذینفعان  شناسی  عنوان گونه( با  151،  2014و همکاران )

ی آگاه نمودن ذینفعان  های ورزشی در محدودهها هیئتزیرا در تحقیق آنهمخوانی ندارد    کشور  ورزش

کلیدی    ی بازیگرانهای ورزشی در محدودهباشد که در تحقیق حاضر هیئتحالی میقرار دارد این در  

و هم دارند  آماری میقرار  با جامعه  مغایرت  دلیل  به  عدم همخوانی  تحقیق نتیجه  با  و    باشدچنین 

ها در فرآیند  جهت که به مهم بودن باشگاهباشد از آنراستا می( هم17،  2008)  قاسمی تندنویس و  

جهت که    ( از آن151،  2014با نتیجه تحقیق گوهررستمی و همکاران )و    استعدادیابی تأکید دارند

باشد و با نتیجه تحقیق راستا میهم   ،ی بازیگران کلیدی قرار دارندهای ورزشی در محدوده فدراسیون

ی حداقل  ودهندارد زیرا در این تحقیق ادارات در محدنی  ا( همخو151،  2014گوهررستمی و همکاران )

دلیل باال گزارش شدن   ، باشدمغایرت با جامعه آماری می  تالش قرار دارند و عدم همخوانی به دلیل

گران ورزشکاران از زمانی که کنندگان و هدایتمربیان به عنوان تربیتباشد که  قدرت ذینفعان این می

رسند نقش  سطح قهرمانی میکنند یعنی از سطح مبتدی تا زمانی که به  کودکان ورزش را شروع می

بسیار مهمی در توسعه ورزش قهرمانی دارند و مربی به عنوان شخصی که ارتباط نزدیکی با ورزشکار  

دارد در موفقیت یا شکست ورزشکار در مسابقات نقش مهمی دارد، همچنین شخصی که ورزش را  

اند پتانسیل ذاتی فرد را بالفعل  باشد که اگر مربی بتوکند دارای پتانسیل ذاتی )استعداد( میشروع می

کند و هم تکنیک و تاکتیک استراتژی مسابقه دادن را به صورت دقیق به ورزشکار یاد بدهد ورزشکار 

این  می ورزشکار  اگر  و  بگیرد  قرار  المپیک  و  جهانی  کالس  یعنی  قهرمانی  سطح  باالترین  در  تواند 

خانواده    .تواند به آن سطح از قهرمانی برسد یاستعداد را داشته باشد ولی مربی خوب نداشته باشد نم

ترین  باشد و همچنین والدین مهممهم می   ، کندبه عنوان اولین نهاد اجتماعی که فرد را حمایت می

های اول زندگی هستند به طوری که اگر والدین ورزشکار باشند باعث سالالگوهای رفتاری به ویژه در

عالوه بر ورزشی بودن والدین، نگرش والدین به ورزش و وضعیت  شوند  گرایش فرزندان به ورزش می

باشد که در گرایش فرزندان به ورزش مؤثرند و ورزشکاران نخبه اقتصادی والدین از جمله عواملی می

های ورزشی مربوط به  هیئت  .فعال به عنوان برندهای انسانی در بین هواداران ورزشی محبوبیت دارند

ها و شرایط مربوط به های هماهنگ و منظم و با در نظر گرفتن نیازها، اولویتزیریهر رشته با برنامه

  . پردازندهای استعدادیابی میای و حساب شده و علمی به فعالیتی ورزشی خود به صورت پایهرشته 

ها از نظر  شوند و هرچه باشگاه ها پشتیبانی مطمئن برای ورزش قهرمانی کشورها محسوب میباشگاه

ها  مقوله استعدادیابی در آن  ،دنتر باش مالی، امکانات و تجهیزات ورزشی و نیروی انسانی غنی  منابع
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باشند مسلماً ارتباطی که ورزشکاران  ها متولی هر ورزشی در کشور می فدراسیون  . بهتر انجام خواهد شد

فدراسیون با  با آن  ها  تیم ملی  یا بخش دیگری  ارگان  بدارند شاید هیچ  اشد و همچنین ها نداشته 

اداره کل ورزش استان   .ها در کشف و شناسایی، انتخاب و توسعه استعداد نقش مهمی دارندفدراسیون

ترین مرجع رسیدگی به مسائل مربوط به ورزش جوانان در که عالینظر وزارت ورزش و جوانان    زیر

ی بهینه  ش، استفادهباشد که اهداف آن شامل پرورش نیروی جسمانی، توسعه و تعمیم ورزایران می

های مختلفی از جمله مؤسسات  مدیران ورزشی در سالن  . باشدهای نسل جوان میاز استعداد و توانایی 

های بازاریابی ورزشی  ای، شرکت کاالهای ورزشی و حتی شرکتهای آماتور و حرفهدانشگاهی، لیگ

مدیریتی را در چندین سطح مختلف  کنند و همچنین مدیران وظایف شوند و فعالیت میاستخدام می

کنند تا مطمئن شوند که هر  ای، مدیران ورزش با مربیان کار میهای حرفهدهند برای تیمانجام می

ورزشکار از منابع آموزشی موردنیاز خود برخوردار است تا در موقعیت خود بهترین باشد. یک مدیر  

رت بر تأسیسات ورزشی، استخدام کارکنان  تواند به عنوان مدیر تسهیالت، نظاورزشی همچنین می

همچنین در این ربع میزان منافع ذینفعان هشت عامل    ها فعالیت کند.خدماتی، تدوین برنامه بازی

اداره کل ورزش استان )94/3(، ورزشکاران نخبه فعال )14/4مدیران ورزش با میانگین )  ،)91/3  ،)

های ورزشی  یا تیم  (، باشگاه 88/3(، مربیان )90/3های ورزشی )(، فدراسیون90/3های ورزشی )هیئت

دهد بین میزان منافع ذینفعان ربع اول تفاوت  ( گزارش گردید که نشان می73/3(، والدین )74/3)

دارد.معنی وجود  تحقیق    داری  این  تحقیقات  نتیجه  قاسمی نتایج  و  چان  17،  2008)تندنویس   ،)

این نتیجه رسیدند که نقش مربیان در فرآیند استعدادیابی ها به  (، همخوانی دارند زیرا آن5،  2012)

)و    باشدمهم می و همکاران  تحقیقات حسینی  نتایج  بروستد  395،  1999(، کوته )15،  2013با   ،)

  ( از آن جهت که والدین به عنوان الگوی یا حامی فرزندانشان در زندگی5،  2012(، چان )1،  2010)

آنهستند موفقیت  باعث  فرآ،  در  میها  استعدادیابی  داردیند  همخوانی  تحقیقات   نتیجهبا  و    شوند 

( از آن جهت که ورزشکاران نخبه فعال در فرآیند استعدادیابی نقش  23،  2011اقدسی و عبدوی )

ها ( همخوانی دارد چون آن23،  2011تحقیقات اقدسی و عبدوی )  نتیجهو با    دارند همخوانی دارند

باشد و با  های ورزشی در فرآیند استعدادیابی ضروری میش هیئتبه این نتیجه دست یافتند که نق 

( همکاران  و  گوهررستمی  تحقیق  با  151،  2014نتیجه  گونه(    مدیریت  و  ذینفعان  شناسی  عنوان 

های ورزشی در ها هیئتهمخوانی ندارد زیرا در تحقیق آن  کشور  ورزش  سیستم  در  هاآن  استراتژیک

های ورزشی باشد که در تحقیق حاضر هیئتذینفعان قرار دارد این در حالی میی آگاه نمودن  محدوده

تواند به دلیل مغایرت با جامعه آماری  میی بازیگران قرار دارند و هم چنین عدم همخوانی  در محدوده
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جهت که    باشد از آنراستا می( هم17،  2008)قاسمی  با نتایج تحقیقات تندنویس و  همچنین    . باشد

با نتیجه تحقیق گوهررستمی و همکاران  و   ها در فرآیند استعدادیابی تأکید دارندبه مهم بودن باشگاه 

-هم  ،ی بازیگران کلیدی قرار دارندهای ورزشی در محدودهجهت که فدراسیون( از آن151،  2014)

ندارد زیرا در این  نی  ا( همخو151،  2014باشد و با نتیجه تحقیق گوهررستمی و همکاران )استا میر

ادارات در محدوده با    به دلیلتواند  میی حداقل تالش قرار دارند و عدم همخوانی  تحقیق  مغایرت 

باشد که در سطح باالی منافع و  دومین ربع از ماتریس مربوط به ذینفعانی می .  باشدجامعه آماری  

با میانگین    کیالمپ  یمل   تهیکممل  در این ربع میزان قدرت ذینفعان دو عا  سطح پایین قدرت قرار دارند.

دهد بین میزان نشان می  که گزارش گردید    53/3ها با میانگین  اداره ورزش و جوانان شهرستانو    53/3

داری وجود ندارد. نتیجه بدست آمده با نتیجه تحقیق گوهررستمی قدرت ذینفعان ربع دوم تفاوت معنی

 گرانیدر محدوده بازهمخوانی ندارد زیرا در آن تحقیق کمیته ملی المپیک  (  151،  2014و همکاران )

ها به عنوان یک سازمان در محدوده حداقل گرفته بود و اداره ورزش و جوانان شهرستانقرار    یدیکل

تواند بر اساس ماهیت مختلف دو تحقیق بوجود آمده باشد زیرا تالش قرار داشت. اختالف موجود می

آن ها در   کیاستراتژ  تیریو مد  ذینفعان  یگونه شناس( بر روی  151،  2014گوهررستمی و همکاران )

ه تحقیق پرداختند درحالی که این تحقیق بر روی ذینفعان سیستم استعدادیابی  ورزش کشور ب  ستمیس

در  ش از ورزش  در ورزش استان گیالن تمرکز دارد. با توجه به پایین گزارش شدن قدرت این دو بخ

جا که امر استعدادیابی در ورزش امری تخصصی است و در هر    توان گفت از آنامر استعدادیابی می

رشته ورزشی دارای اصول و قواعد خاصی می باشد، نهادهایی همچون کمیته ملی المپیک و ادارات 

دارای قدرت زیادی توانند  طبیعتاً نمی  ،ها هستندورزش و جوانان شهرستان ها که متولی کل ورزش

های ورزشی داشته باشند و سایر بازیگران در این سیستم از  در امر تخصصی استعدادیابی در رشته

  قدرت ذینفعان ربع دومها دارای قدرت بیشتری هستند. از این رو عدم وجود اختالف معنادار میان  آن

اداره ورزش و جوانان شهرستان المپیک و  با توجشامل کمیته ملی  به وظیفه آنها  ها که به کل  ه 

همچنین در این ربع میزان منافع رسد.  پردازند و نه فقط ورزشی خاص منطقی به نظر میها میورزش

عامل   دو  میانگین  کیالمپ  یمل  تهیکمذینفعان  شهرستانو    70/3با  جوانان  و  ورزش  با  اداره  ها 

داری  منافع ذینفعان ربع دوم تفاوت معنیدهد بین میزان  نشان می  کهگزارش گردید    72/3میانگین

همخوانی (  151،  2014وجود ندارد. نتیجه بدست آمده با نتیجه تحقیق گوهررستمی و همکاران )

گرفته بود و اداره ورزش  قرار    یدیکل   گرانیدر محدوده باززیرا در آن تحقیق کمیته ملی المپیک    ،ندارد

به عنوان یک  و جوانان شهرستان سازمان در محدوده حداقل تالش قرار داشت. اختالف موجود ها 

( به مطالعه  151،  2014تواند حاصل تفاوت موضوعی دو تحقیق باشد زیرا گوهررستمی و همکاران )می
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پرداختند اما این تحقیق   ورزش کشور  ستمیآن ها در س  کیاستراتژ  تیریو مدذینفعان    یگونه شناس

هر دو عامل    به نظر می رسد بی در ورزش استان گیالن تمرکز دارد.  بر روی ذینفعان سیستم استعدادیا

ها با توجه به رسالتشان نفع زیادی از سیستم  جوانان شهرستانکمیته ملی المپیک و اداره ورزش و  

نخبه فرآیندی برند زیرا کشف، شکوفایی و تبدیل شدن به یک ورزشکار  استعدادیابی در ورزش می 

شود و کمیته ملی المپیک به عنوان نهاد رسمی ورزش نخبه که از طریق استعدادیابی حاصل می  است

در یک کشور از نتایج آن منتفع می شود به صورتی که فرد مستعد کشف شده در فرآیند استعدادیابی،  

ین ورزشی بین المللی  ل شکوفایی و رسیدن به بلوغ ورزشی، قادر است در میادپس از طی کردن مراح

های آسیایی موجب کسب مدال و افتخار گردد که این مهم مهر  های المپیک و یا بازیهمچون رقابت

تواند دلیلی بر این باشد که کمیته ییدی بر عملکرد مثبت کمیته ملی المپیک یک کشور است و میأ ت

توان  مند باشد. البته این ادعا را میاز منافع باالیی در سیستم استعدادیابی ورزش بهرهملی المپیک  

ها نیز مطرح نمود زیرا با اینکه نخبه پروری در زمینه ورزش پیرامون ادارات ورزش و جوانان شهرستان

ین )ورزشکار  تنها وظیفه ادارات ورزش و جوانان شهرستان ها نیست اما وجود یک ورزشکار نخبه یا المپ

ه عنوان مثال تواند منافع فراوانی را برای آن شهرستان به همراه داشته باشد. بدارای مدال المپیک( می

ویژه توجه  قهرمافدراسیون  و  استعدادیابی  را صرف  بیشتری  بودجه  و  نموده  آن شهرستان  به  ن  ای 

منافع ذینفعان ربع  ادار میان  نماید. از این رو عدم وجود اختالف معنپروری در آن شهرستان صرف می

تواند در منفعت مشترک این  شامل کمیته ملی المپیک و اداره ورزش و جوانان شهرستان ها می  دوم

ورزش استراتژی ذینفعان این طبقه نیاز دارند که مدیران  دو نهاد از فرآیند استعدادیابی ورزشی باشد.  

توان بیان کرد  ها داشته باشد، در واقع میبرنامهها از مباحث و  مشارکت خاصی برای آگاه نمودن آن

باشد که در  سومین ربع از ماتریس مربوط به ذینفعانی می   که از استراتژی آگاه سازی استفاده کند.

در این ربع میزان قدرت ذینفعان سه عامل قهرمان پیشکسوت الی قدرت و منافع کم قرار دارند.  سطح با

( گزارش گردید که  66/3های اجتماعی ) ها و شبکه( رسانه76/3واده )(، اعضای خان86/3با میانگین )

یج  داری وجود ندارد. نتیجه تحقیق با نتا دهد بین میزان قدرت ذینفعان ربع سوم تفاوت معنینشان می

همخوانی دارد به این دلیل که به مهم بودن نقش قهرمانان   ( 23،  2011تحقیقات اقدسی و عبدوی )

(، کوته 15،  2013دیابی تأکید دارند. همچنین با نتایج تحقیقات حسینی و همکاران )در فرآیند استعدا

( از آن جهت که اعضای خانواده به عنوان ذینفعی  5،  2012چان )(،  1،  2010(، بروستد )395،  1999)

زاده با نتایج  تحقیقات خسروی   خوانی دارد وباشند همکه دارای قدرت زیاد در فرآیند استعدادیابی می 

ها در توسعه ورزش  (، از آن جهت که رسانه127،  2013(، هنری و همکاران )19،  2010و همکاران )
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( به این  151، 2014و با نتیجه تحقیق گوهررستمی و همکاران )دارد  همخوانی ، قهرمانی نقش دارند

تواند  اختالف موجود میندارد.    همخوانی  ، ندی بازیگران کلیدی قرار دارها در محدودهدلیل که رسانه

( بر  151،  2014بر اساس ماهیت مختلف دو تحقیق بوجود آمده باشد زیرا گوهررستمی و همکاران )

ه تحقیق پرداختند ورزش کشور ب  ستمی ها در سآن  کیاستراتژ  تیریو مد  ذینفعان  یگونه شناسروی  

با    استعدادیابی در ورزش استان گیالن تمرکز دارد.درحالی که این تحقیق بر روی ذینفعان سیستم  

این ذینفعان می گزارش شدن قدرت  باال  به  پیشکسوتان ذخائر گرانبهایی  توجه  که  بیان کرد  توان 

باشند که استفاده از تجربیات آنان چراغ روشنی فراروی جوانان و مسئوالن برای پیشرفت و توسعه  می

می قرار  در  ورزش  همچنین  و  رسانهدهد  شبکهمورد  و  میها  اجتماعی  به های  توجه  با  گفت  توان 

های ورزشی های اجتماعی و همچنین تبلیغات و آموزش رشتهدسترسی آسان همگان به رسانه و شبکه

از طریق آن از این رو رسانهها باعث توسعهگوناگون  های اجتماعی دارای ها و شبکهی ورزش شده 

می  زیاد  اعضایقدرت  و  آن  باشند  از  همسر(  خواهر،  )برادر،  نزدیک  خانواده  که  به  جهت  فرد  ترین 

المللی شوند   های بینتوانند با ایجاد انگیزه موجب موفقیت ورزشکار در صحنهباشد که میورزشکار می

های  ها و شبکهچنین در این ربع میزان منافع ذینفعان سه عامل رسانهمه  باشند.دارای این قدرت می

  که ( گزارش گردید 38/3( و اعضای خانواده )47/3(، قهرمان پیشکسوت )55/3با میانگین )اجتماعی 

یج  داری وجود دارد. نتیجه تحقیق با نتانشان می دهد بین میزان منافع ذینفعان ربع سوم تفاوت معنی

دارد به این دلیل که به مهم بودن نقش قهرمانان   همخوانی  ( 23،  2011تحقیقات اقدسی و عبدوی )

کوته   (،15،  2013در فرآیند استعدادیابی تأکید دارند. همچنین با نتایج تحقیقات حسینی و همکاران )

(1999  ،395)( بروستد   ،2010  ،1،)  ( فرآیند  (  5،  2012چان  در  خانواده  اعضای  که  جهت  آن  از 

(،  19،  2010رد و با نتایج تحقیقات خسروی زاده و همکاران )همخوانی دا  ، باشنداستعدادیابی مهم می

( همکاران  و  رسانه127،  2013هنری  که  جهت  آن  از  دارند (  نقش  قهرمانی  ورزش  توسعه  در    ،ها 

ها در  ( به این دلیل که رسانه151،  2014دارد و با نتیجه تحقیق گوهررستمی و همکاران ) همخوانی

بازیگران کلیدی  محدوده دارندی  ماهیت  ندارد.    همخوانی  ،قرار  اساس  بر  تواند  اختالف موجود می 

  یگونه شناس( بر روی  151،  2014مختلف دو تحقیق بوجود آمده باشد زیرا گوهررستمی و همکاران )

ه تحقیق پرداختند درحالی که این  ورزش کشور ب  ستمیها در سآن  کیاستراتژ  تیریو مد   ذینفعان

علت پایین گزارش   ذینفعان سیستم استعدادیابی در ورزش استان گیالن تمرکز دارد.تحقیق بر روی  

های اجتماعی تفریح و ها و شبکهباشد که هدف اصلی رسانه شدن منافع ذینفعان ربع سوم این می

باشند ترین فرد به ورزشکار می ها نزدیکباشد و در مورد اعضای خانواده هم با اینکه آنسرگرمی می 

المللی شوند ولی چون دارای های بینتوانند با ایجاد انگیزه موجب موفقیت ورزشکار در صحنهمیکه  
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استعدادیابی  سیستم  در  منافع  منافعی  دلیل  همین  به  نیستند  قهرمانی  می  آنان  ورزش    د.باشکم 

دارند. بیشتر باشد که در سطح قدرت و منافع کم قرار  چهارمین ربع از ماتریس مربوط به ذینفعانی می

ذینفعان این پژوهش در این طبقه قرار گرفتند. در این ربع میزان قدرت ذینفعان ده عامل ورزشکاران 

(،  47/3ها )(، اداره آموزش و پرورش شهرستان54/3فنی تیم )  (، کادر60/3پیشکسوت با میانگین ) 

های  (، دانشگاه 33/3تیم )(، سرپرستان  33/3(، هوداران و داوطلبان )41/3(، مدارس )43/3دوستان )

گزارش گردید که نشان (  95/2( و کارکنان پشتیبانی )96/2ها )(، شهرداری31/3استان در منطقه )

معنیمی تفاوت  چهارم  ربع  ذینفعان  قدرت  بین  با  دهد  تحقیق  این  نتیجه  دارد.  وجود    نتیجه داری 

،  فرآیند استعدادیابی تأثیر دارند   (، به این دلیل که ورزشکاران در23،  2011)  ی عبدوو  تحقیق اقدسی  

(، از آن جهت که آموزش و پرورش 20،  2016تحقیق نظری و همکاران )نتیجه  و با    د باشراستا می هم

، 2014باشد و با نتیجه تحقیق گوهررستمی و همکاران )راستا می هم  ،در فرآیند استعدادیابی نقش دارد

دلیل که151 این  به  پرورش،   (  و  ورزشی  آموزش  و کارکنان  شهرداری  ،داوطلبان  ی  در محدودهها 

دارند قرار  ذین.  دارد  همخوانی  ،حداقل تالش  پایین گزارش شدن قدرت  این فدلیل  ربع چهارم  عان 

فاصله می از ورزش  نظیر کهولت سن که  از مسائل  برخی  دلیل  به  پیشکسوت  ورزشکاران  باشد که 

کنند. کادر فنی  مسئوالن ورزشی هم فقط از آنان به عنوان الگوی دیگر ورزشکاران یاد میگیرند و می

تیم )روانشناس ورزش، متخصص تغذیه ورزش، ماساژور( بیشتر به دلیل اینکه ورزشکاران را از جهت  

  کنند و  نقش کمتری در فرآیند استعدادیابی دارند وجسمی و روانی برای مسابقات ورزشی آماده می 

ها را  تواند آننمی  ،ها حتی اگر استعدادهای ورزشی هم شناسایی شوند آموزش و پرورش شهرستان

ساالن خود به ورزش نقش دارند ولی چون در فرآیند  پرورش دهد و دوستان با اینکه در گرایش هم

ین  باشند و در مدارس هم به ااستعدادیابی )کشف و شناسایی، انتخاب و توسعه ورزش( درگیر نمی

باشد و برنامه منظم ورزشی و استعدادیابی در آن وجود ندارد و دلیل که ساعات تربیت بدنی کم می

ندارند و در موقعیت فعلی نقش کمی در   ،هوداران و داوطلبان در کشور جایگاهی را باید داشته باشند

بلیط، ایجاد آرامش   جایی که سرپرستان تیم وظیفه رزرو هتل، تهیه  ی ورزش بر عهده دارند. آنتوسعه

  . دهند و نقش کمی در فرآیند استعدادیابی دارنددر مواقع حساس و از این دست امور را انجام می

ها ساخت اماکن ی ورزش دارند. هدف شهرداریهای استان در منطقه نقش کمی در توسعهدانشگاه

ی تهیه کارکنان پشتیبانی وظیفهباشد. از آن جایی که  ورزشی برای پر کردن اوقات فراغت مردم می

-های مختلف، هماهنگی با مسئول سالنتقویم ورزشی سالیانه، درخواست وسایل ورزشی مورد نیاز تیم 

از این قبیل را بر عهده دارند   و نقش کمی در فرآیند استعدادیابی  های ورزشی در تدوین برنامه و 
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ده    دارند. ذینفعان  منافع  میزان  ربع  این  در  )همچنین  میانگین  با  تیم  سرپرستان  (،  45/3عامل 

(،  38/3(، کادر فنی تیم )39/3ها )(، اداره آموزش و پرورش شهرستان40/3)ورزشکاران پشکسوت  

(،  20/3های استان در منطقه )(، دانشگاه20/3(، دوستان )28/3(، مدارس )29/3هوداران و داوطلبان )

نشان می(  06/3(، کارکنان پشتیبانی )14/3ها )شهرداری دهد بین میزان منافع  گزارش گردید که 

. نتیجه این تحقیق با نتایج تحقیقات اقدسی و عبدوی  داری وجود داردذینفعان ربع چهارم تفاوت معنی

و با    . باشدراستا می، هم( به این دلیل که ورزشکاران در فرآیند استعدادیابی تأثیر دارند23،  2011)

( از آن جهت که آموزش و پرورش در فرآیند استعدادیابی  20،  2016)نتیجه تحقیق نظری و همکاران  

( به این دلیل  151،  2014باشد و با نتیجه تحقیق گوهررستمی و همکاران )راستا میهم  ، نقش دارد

  ،اقل تالش قرار دارندی حدها و کارکنان در محدودهکه آموزش و پرورش، داوطلبان ورزشی، شهرداری

این تحقیق با هدف واکاوی میزان قدرت و منافع ذینفعان سیستم مدیریت استعداد    همخوانی دارد.

در ورزش استان گیالن بر اساس ماتریس مندلو انجام شد تا مدیران ورزش استان بتوانند بر اساس آن 

هریک از های ذینفع به کار بگیرند به دلیل اینکه خواسته  های مشخصی برای هر یک از گروهپاسخ

باشد. هرچه درک مدیران از قدرت  ذینفعان از سیستم استعدادیابی متفاوت و گاهی در تضاد هم می 

باشد بیشتر  ذینفعان  منافع  خواستهاحت  ، و  و  تقاضاها  به  بیشتر  آنماالً  کنند های  می  رسیدگی    .ها 

مدیران ورزش به   توانند تأثیرات متفاوتی در دستیابی ذینفعان بر اساس قدرت و منافع میهمچنین  

اهدافشان داشته باشند و بنابراین همانطور که نتایج نشان داد بر اساس میزان قدرت، مربیان باالترین  

قدرت و کارکنان پشتیبانی کمترین قدرت را در سیستم استعدادیابی دارند و بر اساس منافع، مدیران 

 ز سیستم استعدادیابی دارند. ع را اورزش باالترین منافع و کارکنان پشتیبانی کمترین مناف
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