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 The present study was conducted to provide a qualitative 
framework for qualitative Model Talent Identification Strategies 
for Iranian Sports Federations adaptation. The research was an 
exploratory study carried out using Grounded Theory, in-depth 
interviews and content and structural analysis based on Strauss 
and Corbin (2008). To gather data, 17 experts were purposefully 
selected, and by applying the snowball sampling method, the 
interviews continued till reaching theoretical saturation. 
Qualitative data analysis was undertaken by MAXQDA software, 
and the final model was reported. Based on the components of 
the paradigm model, 4 main factors (financial resource 
management, specialized management), 6 causal factors (role of 
media, scientific view of sports), 6 contextual factors 
(development of public sports, creation of talent identification 
centers), 7 intervening factors (weak management, attention to 
athletes' needs), 8 strategic factors (improving the knowledge of 
coaches, support of federations), 10 consequences (reducing 
costs, sustainable development of sports) were identified. Based 
on the overall conclusion, the country's sports authorities should 
attempt to coordinate and align talent identification strategies in 
sports federations by providing the main factors and managing 
the underlying and intervening factors, planning and explaining 
appropriate talent identification strategies. This can be helpful 
not only in identifying and nurturing talented individuals in 
specialized fields, but also in benefiting society from its obvious 
cultural, social, economic, and political consequences.  
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   مقاله پژوهشی         

  رانیا یورزش یهاونیفدراس یابیاستعداد یراهبردها ییسوهم یفیارائه مدل ک

  3ی، احمدرضا عسکر *2خوروش دی، مج1یعسگر قنبر

 .رانیمبارکه، ا ،یواحد مبارکه، دانشگاه آزاد اسالم ،یو علوم ورزش یبدن تیگروه ترب ،یورزش تیریدکتری مد یدانشجو -1

 . رانیاصفهان، ا ،یدانشگاه آزاد اسالم ،یواحد مجلس ،یو علوم ورزش یبدن تیگروه ترب ار،یاستاد -2

 .رانیمبارکه، ا ،یواحد مبارکه، دانشگاه آزاد اسالم ،یو علوم ورزش یبدن تیگروه ترب ار،یاستاد -3
 

 چکیده  اطالعات مقاله

 11/12/1399دریافت مقاله: 
 18/02/1400بازنگری مقاله: 
 27/02/1400پذیرش مقاله: 

 

 یهاونیفدراس یابیاستعداد یراهبردها ییسومنظور ارائه مدل همحاضر به قیتحق
 هیاز نوع نظر ،یحاضر اکتشاف قیانجام شد. روش تحق یفیصورت کبه رانیا یورزش
( بود که در قالب مصاحبه و تحلیل محتوایی و ساختاری ی)گراندد تئور ادیبنداده

منظور انجام شد. به نیو کورب ستراوسبه روش ا ییاستقرا کردروی با هامصاحبه
 هطیاطالعات از افراد متخصص، کارشناسان و خبرگان مطلع در ح یگردآور

عنوان نمونه به یگلوله برف وهیصورت هدفمند و به شنفر به 17به تعداد  یابیاستعداد
 لیتحل ی. براافتیادامه  یبه اشباع نظر دنیها تا زمان رسانتخاب شدند و مصاحبه

 هی. بر پادیگزارش گرد ییتفاده شد و مدل نهااس  MAXQDA  افزاراز نرم ،یفیک
 6(، یتخصص تیریمد ،یمنابع مال تیری)مد یعامل اصل 4 ،یمیمدل پارادا یهامؤلفه

و بسترساز )توسعه  یانهیعامل زم 6به ورزش(،  یها، نگاه علم)نقش رسانه یعامل عل
توجه  ت،یریگر )ضعف مدعامل مداخله 7(، یابیمراکز استعداد جادیا ،یورزش همگان

 تیحما ان،یدانش مرب ی)ارتقا یعامل راهبرد 8ورزشکاران(،  یازهایبه ن
شد. براساس  ییورزش( شناسا داریتوسعه پا ها،نهی)کاهش هز امدیپ 10(، هاونیفدراس
 تیریو مد یعوامل اصل یاسازیضمن مه دیورزش کشور با انیمتول ،یکل یبندجمع

مناسب،  یابیاستعداد یراهبردها نییو تب یزیرگر، با برنامهو مداخله یانهیعوامل زم
 یورزش یهاونیدر فدراس یابیاستعداد یراهبردها یسوسازو هم ینسبت به هماهنگ

جامعه  ،یتخصص یهااستعدادها در حوزه ییو شکوفا ییتالش کنند تا عالوه بر شناسا
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 مقدمه
ابتکارات  و ساختن اهدافمعطوف به روشن ، و توسعه در ورزش یابیاستعداد یسازنهیبه یهاحلو راه هامعضل

 ،آن در طول زمان است. در رابطه با سالمت یتکامل معنا یو چگونگ استعداد فیاستعدادها مانند تعر ییشناسا
و  ییخود در شناسا کردیرو یسازنهیبه یبرا هایی راروش توانندیمحققان و پزشکان م ،و رشد استعدادها ییشناسا

 یقو یقاتیاست که فاقد شواهد تحق دهیچیپ دهیپد کیطور خالصه، استعداد به. رندیتوسعه استعدادها در نظر بگ
 و لیت) شودینم هیتوص نییپا نیو انتخاب استعداد در سن ییناسااز بالقوه ناسالم بودن، ش یاست و با توجه به نگران

در جوامع مختلف به یک  یابیهای صحیح و کارآمد استعدادرویه ها ودها، راهبراتخاذ سیاستامروزه . 1(2020 کر،یب
ها، شناسایی اجزا و عناصر مدیریت استعداد در جوامع مختلف با زیرساخت؛ بنابراین له اساسی تبدیل شده استئمس

هاست. از این رو دگیری درباره استعداترین فعالیت مطالعاتی برای تصمیمها و بازارهای متفاوت، مهمتمنابع، مزی
ثر بر تحرکات فیزیکی نخبگان و نیروهای دانشی را ؤکنند عوامل مهای مختلف تالش میشن این حوزه به روامحقق

گیری و نوع تصمیمات های مستقیم و غیرمستقیم ضمن شناسایی این عوامل، نحوه تصمیمد و به روشننرصد ک
در پژوهشی که با عنوان  .(2013 ،یو طهماسب کاظم یدهکرد ینیمب) یر قرار دهندثأمدیران این حوزه را تحت ت

 مندلو سیبراساس ماتر النیاستعداد در ورزش استان گ تیریمد ستمیس نفعانیقدرت و منافع ذ زانیم یواکاو
( 95/2قدرت ) نیترکم ی،بانی( و کارکنان پشت28/4قدرت ) نیشتریب ،انیمرب ،نفعانیذ انیم نشان دادانجام گرفت، 

( را دارند. 06/3منافع ) نیترکم ی،بانی( و کارکنان پشت14/4منافع ) نیشتریب ،ورزش رانیمد نیند. همچنررا دا
به یبرا توانیم قیتحق جیداد. از نتا نرا نشا نفعانیاز ذ کیقدرت و منافع هر گاهیمندلو جا سیماتر نیهمچن
 ستمیمختلف و متضاد در س یبه تقاضاها ییگومنظور پاسخسازگارانه به یو رفتارها یارتباط یهایاستراتژ یریکارگ

 راها، فشها، آرماناگر در گذشته سنت. (2020، و همکاران دیفرش) استفاده کرد النیورزش استان گ یابیاستعداد
، کردینقش م یفایخاص، ا یافراد به سمت ورزش تیدر دسترس در هدا یورزش زاتیمعلم، تجه صیتشخ ن،یوالد

های اصلی پیشنهاد های ورزشکار در شاخصبر ارزشیابی کیفیت مبتنی علمی استعدادیابی هایروشامروزه 
و  وینیکوت) گیرندشوند و مورد انتقاد قرار میه میهای سنتی و بصری استعدادیابی به چالش کشیدروشگردد و می

ای برای . بدین منظور در راستای علمی کردن استعدادیابی ورزشی، در تحقیقی از سیستم رایانه2(2016 همکاران،
سازی چند معیاره و تشخیص الگو بر اساس بهینهاستعدادیابی در ورزش استفاده شد و در آن از دو روش فرضی: 

مند ات و اطالعات به روش نظامبندی نظارت شده بر یادگیری مدنظر قرار گرفت. انبوهی از تصمیمالگوریتم طبقه
 توان از هر دو روش برای استعدادیابی در ورزش استفاده کرددست آمد که نتایج آن نشان داد با موفقیت میبه
سزایی برخوردار است که به علوم ورزشی و به دنبال آن استعدادیابی علمی، از اهمیت به .3(2017 ،یکاچانوفسک)

در سنین پایین برای انتخاب ورزش مهارت و تخصص نیاز دارد. با توجه به فشارهای موجود بر کودکان خردسالی که 
های جسمانی توجه نشود تخصصی از طرف والدین یا مربیان وجود دارد، در صورتی که به استعداد ذاتی و ویژگی

کند تا مربیان ممکن است در آینده به شکست فرد منجر شود؛ بنابراین استعدادیابی علمی، این امکان را فراهم می
های جدید، برای کشف استعدادها و توسعه مهارت، همکاری الزم را داشته ه از روشورزشی و والدین در استفاد

های تواند فرد را از آسیب. همچنان که ورزش می4(2019و آرائوخو،  دزیوید) باشند و باعث پرورش آن گردند
استعدادیابی گاهی این امکان هم وجود دارد که در اثر عدم .(2016 و دادخواه، انیهدائ) اجتماعی مصون دارد
های روحی را تجربه کودکانی که آسیبدهند های اجتماعی گردد. برخی تحقیقات نشان میصحیح، موجب آسیب
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تواند مکانی برای انحراف، سرخوردگی، از کار مشارکت در ورزش میاند، یا درست استعدادیابی نشده اندکرده
افتادگی و آسیب دیدن از طریق شرکت در ورزش باشد. در حالی که بسیاری از تحقیقات عمدتاً بر تأثیرات مثبت 

 نظر، به این نتیجه رسیدند کهد صاحبورزشکار قدیمی و افرا 41ورزش، متمرکز بوده است. محققان در مصاحبه با 
تواند به عدم سرخوردگی در ورزش، جدا شدن از ورزش چگونه یک سیستم ورزشی با روش استعدادیابی درست می

 ،آموزش ورزشی و کردن استعداد دایپ .1(2020 ،یتلیو و یماس) های وارد شده توسط ورزش کمک کندو آسیب
تنها نهکند، کار میبه عملکرد ورزش یادیکه کمک ز یو بهداشت روان ،یکیولوژیزیفبدنی،  هایکسب توانایی منجر به

خود و  یاستعدادها بهبوددر  افراد همچنانشود که میحاصل  نانیبلکه اطم شود منجر میت یروزیتواند به پیم
 یریمنظور جلوگبه ولی ،دارند زیادی نهیخدمات هز نیا . با اینکهمشارکت دارند در برابر صدمات رانهیشگیاقدامات پ
کرد در . هزینه(2015 ،یحاکم) تر استصرفهبهمقرون رانورزشکاعملکرد مناسب و توسعه  مدتیدر طوالن صدمات

ها وجود دارد. نتایج حاصل از تحقیق هایی نیز برای کاهش هزینهناپذیر است ولی روشورزش، یک امر اجتناب
های علمی استعدادیابی، موجب روشکارگیری بههای اصلی استعدادیابی ژیمناستیک زنان نشان داد که شاخص

آموزان بااستعداد و دانشهمچنین در تحقیقی که با عنوان . 2(2017، و همکاران ونیپ) شودها میکاهش هزینه
کشف و کار  تیاز نقش و اهم ،که معلمان دادنشان  جینتای انجام شد دبستان اسلوون ستمیبااستعداد در ورزش در س

که ممکن است در کار  یاز اشتباهات و مشکالت احتمال یریجلوگ یهستند اما آنها برا آموزان مستعد آگاهبا دانش
کار با  نهیدر زم یدهنده سهم مهمنشان ی،سهم علم. دارند ازین یاضاف یاخود داشته باشند، به آموزش حرفه

 نیآنها با چن تیصالح یابیو ارز ینظرات کادر آموزش یبار در اسلووننیاول یبرا رایز ؛بااستعداد است انیدانشجو
از استعداد  یشنهادیپ ی علمی،سازمفهومدر یک . 3(2021، و همکاران کیجلسیگابر) شدارائه  انیاز دانشجو یگروه

 ،موجود در بدو تولد( یکیولوژیمنشأ عناصر ب یعنی) یذات شد که عبارتند از: شنهادیوجه از استعداد پ پنج ،در ورزش
ظهور )شامل فعل و  ،(یو روان ی، جسمیاز مقوالت گسترده شناخت یعیوس فیاز ط ییهاتی)شامل ظرف یچند بعد

تعامل با  لیدر حال تحول در طول زمان توسعه به دل یعنی) ایپو ،شوند(یم بیهم ترک اکه ب یعوامل نیانفعاالت در ب
یم نییاستعداد فرد را تع ییارزش نها ی(و اجتماع یعوامل فرهنگ یعنی) یستیز( و همیژن تصادف انیو ب طیمح

دوم  هاول و دست هدست گیموفق ل یاستعدادها هعوامل مؤثر در توسع لیتحل. 4(2019، و همکاران کریب) کنند
 یمال تیو حما نیشتری، ب71/0 یعامل با بار یعد فرهنگبپژوهش،  یهامؤلفه نیب نشان داد که در رانیفوتسال زنان ا

 کنانیباز ج،یبراساس نتا ،یکل طورموفق داشتند. به یاستعدادها هرا بر توسع ریتأث نی، کمتر28/0 یبا بار عامل
هستند و  یعوامل فرهنگ هو توسع ریأثت ازمندیاز همه ن شتریب یزشور هخود در رشت تیموفق ندیفرا یبااستعداد برا

به  دیورزش در بخش زنان با رانیحاضر باشد که مد حال ورزش زنان در معضالتاز  یکیعنوان مسئله به نیا دیشا
استعداد  تیریثر بر مدؤعوامل م نییتبدر پژوهشی که با عنوان . (2019 ،و همکاران یافتخار) توجه کنند جینتا نیا

همچون  یعوامل قیتحق جیتاانجام دادند. ن رانیا یورزش یهادر سازمان یانسان هیبر توسعه سرما دیبا تأک یجهان
عوامل خارج  ،یتیریعوامل مد ،یعوامل رفتار ،یطیعوامل مح ،یعوامل ساختار ،یکشورو درون یسازمانعوامل برون

عنوان علل هبازار را ب یو هوشمند انیمشتر یرقبا، هوشمند یهوشمند ،یمنابع انسان یاز سازمان و کشور، هوشمند
ثر ؤشود که نقش عوامل مختلف میم هید. براساس مدل طرح شده توصکر ییشناسا یاستعداد جهان تیریثر مدؤم

 شود دهیشیاند یمندنظام ریتداب ،مهم نیو رشد ا جیترو یمدنظر قرار گرفته و برا یاستعداد جهان تیریبر مد
 یبدن تیاستعداد معلمان ترب تیریمد ندایمدل فر نییتب همچنین در .(2020 ،و همکاران یچشمه کبود یموسو)

                                                           
1 Massey & Whitley 
2 Pion 
3 Gabrijelcic 
4 Baker 
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 :پنج بُعددر  کشور یبدن تیمعلمان ترب، استعداد تیریمد ندایفر یهاعنوان مؤلفهشده به ییشناسا شاخص 29 از
دسته هااستعداد یحفظ و نگهدار ی،توسعه و بهساز ،یریکارگاستخدام و به ،یابیو ارز ییسازمان، شناسا یاستراتژ

مدیریت  برازش مدل یکل یهاپژوهش نشان داد شاخص یو آزمون مدل مفهوم یبررس ت،یدر نها .شدند یبند
مدیریت ». تحقیق دیگری تحت عنوان (2020، و همکاران ییآقا) قرار دارند یمناسب و مطلوب تیدر وضع استعداد

های ریزی مدیریت ارشد، تأثیر زیادی بر موفقیت برنامهنشان داد که برنامه« استعدادیابی هندبال در کشور سوئد
 اهمیت ذاتی هایمهارت بیانگر این است که ورزش شکل در استعداد مدیریت .1(2013 ،یلسزیک) استعدادیابی دارد

 شخصیتی هایویژگی اما است ذاتی ورزشی، استعدادهای شروع نقطه اگرچه. دارند ورزشکاران استعداد در کمتری
. 2(2014 پاسکوال و مانکه،) است ترمهم ذاتی هایمهارت از تیم یک در بازی به قادر و نفساعتمادبه نگرش، مانند

سال گذشته، مفهوم استعداد ذاتی در ادبیات مورد بحث قرار گرفته است ولی در استعدادیابی ورزشی،  20در طول 
شناختی، انگیزشی و چند بعدی بودن در کنار سن، زمان بلوغ و جسمی، فیزیولوژیکی، روانعوامل مختلفی از قبیل 

تنها باید استعداد ذاتی را مد نظر داشته باشیم، در شناسایی استعداد، نه باشند.سابقه آموزش با هم در ارتباط می
در یک فرایند  .3(2019رومرز و راسلر، ) بلکه ماهیت چند وجهی و پویایی استعداد را نیز باید مورد توجه قرار دهیم

تحقیقاتی یک ساله که با هدف ایجاد فرهنگ پایدار رشد و پرورش استعداد همراه با مشارکت فعال مدیر و مربیان 
درخشان دانمارک انجام پذیرفت، پنج فاز مورد بررسی قرار گرفت: فاز اول کاوش و برجسته آکادمی استعدادهای 

های گذشته، حال و ها و استراتژیتأمل در تجربیات قبلی استعدادیابی و درک نیازها، فاز دوم مربوط به درک ارزش
یک تحلیل فرهنگی برای  دست آوردن جایگاه و ثبات در زمینه استعدادیابی علمی، فاز سوم ایجادآینده برای به

نما مبتنی بر ارزش و فاز پنجم ایجاد فرهنگ ساختن هویت آکادمی، فاز چهارم در حال طراحی پوستر قطب
محور برای ایجاد محلی با نگاه به آینده بود. این تحقیق نشان داد که یک رویکرد زمینه -اجتماعی استعدادیابی بومی

 آمیز فرایند استعدادیابی را تقویت کندتواند ماهیت موفقیتدها مییک محیط تخصصی جهت کشف و رشد استعدا
« رانیا یدر ورزش قهرمان یابیجامع استعداد ییالگو نیتدو»پژوهشی که با عنوان همچنین  .4(2020استروم، )

 ،یمحور یبود. در کدگذار یینشان نها 38و  هینشان اول 296از استخراج  یباز حاک یکدگذار جیتاانجام شد ن
حاصل از  شدهییشناسا یهامقوله تینها شدند. در یبندطبقه یمفهوم و چهار مقوله اصل 12در  یینها یهانشان

 نییتع یدیکل نفعانیو ذ یطیمح ثرمؤالگو، عوامل  تیریمد ،یابیاستعداد ندایشامل فر بیترتبه ،یانتخاب یکدگذار
کمک  یورزش قهرمان گذاراناستیو س رانیبه مد تواندیمطالعه حاضر م یهاافتهیبرخاسته از  ینظر یشدند. الگو

گر به رفع عوامل مداخله یمتول یهااز سازمان کیهر ینقش برا نییو تع نفعانیمناسب از ذ یریگتا با بهره دنک
 به رسیدن این رو،. از (2020 ،و همکاران یکالن) بخشند عیرا تسر یدر ورزش قهرمان یابیستعدادو توسعه ا زندپردا
برای  کشورهامتداول  لدالیاز جمله  المللیبین سطح در موفق قهرمانان و پرورش مدال تعداد افزایش عملکرد، اوج

های علمی استفاده از روش. 5(2012سدالسک،  سبرا و) است شناسایی استعدادهای درخشان ستماستفاده از سی
مندی برای شناسایی افراد مستعد شمسی آغاز شد. قبل از آن طرح و روش نظام 1379استعدادیابی در ایران از سال 

ورزش  یابیاستعداد یهاشاخص یبندتیو اولو ییشناسا. تحقیق (2017 ،یخداداد) در ورزش کشور وجود نداشت
 ی در اولویت قرارشناختو روان یکرسنجیپ ،یکیولوژیزیو ف یجسمان ،یمهارت یهایژگی: ون نشان دادرایجودو در ا

ورزش  عتالیدر راه ا تواندیم یابیاستعداد ندیبه فرا ینگاه علم د،یترد پژوهش، بدون یهاافتهیبا توجه به  دارند.

                                                           
1 Keczelei 
2 Pascual & Manke 
3 Rommers & Rössler 
4 Storm 
5 Sebera & Sedlacek 
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و  ینوده) واقع شود دیجودو مف یورزش یدادهایرو ورزشکاران در مسابقات و تیکسب موفق قیطر از رانیجودو ا
 یسنجتن یهادو ساله در ارزش راتییتغ یبه بررس ی کهقیتحق از آمدهدستبه جینتااز  . همچنین(2019 ،همکاران

 نقطه در دو رده سنی مختلف و در دو کنان فوتبال جوانانیاستعداد باز ییشناسا شاخص عنوانبه حرکتی ییو توانا
فوتبال جوانان  کنانیباز یبرا دیمف یابیاستعداد عنوان شاخصبه دنیحداکثر سرعت دوه شد، پرداخت متفاوت یزمان

شاخص  یپارامترها برا نیکه ا دادنشان  رشد در طول دورهحرکتی  ییو توانا یقدرت عضالناما در نظر گرفته شد. 
مانع شناسایی  70، بررسی موانع استعدادیابی ورزش ایران. در 1(2016 ،یسکو  روسیه) ندستین دیمف ی،ابیاستعداد

ترین فاکتور شناسایی شد. عنوان مهمبه 47/5میانگین  موانع انسانی بابندی شدند و شد که در هفت فاکتور دسته
که نیاز به توجه مدیران و  وجود داردورزش کشور  موانع بسیاری در ساختار استعدادیابی داد نتایج پژوهش نشان
است، دست گزینی شده هدف ورزش دارد تا با برطرف شدن آنها، ورزش کشور به آنچه برای آن هسیاستگذاران عرص

 هنیزم ث،یح نیا و از باشدیم یغن اریبس ،یلحاظ استعدادهای ورزش به رانیکشور ا. (2019 ،یو مراد یاسد) یابد
در فقدان  یدبا را هابرداری مناسب از این ظرفیتبهرهعدم مشکل هشیآن وجود دارد، اما ر ورزش در بخش یمناسب
صورت هشور ما، هنوز بدر ک یورزش یابیاستعداد رایوجو کرد؛ زجست یورزش یابیاستعداد در امر ستهیشا زییربرنامه
 کشور، که با وجود مندرجات در طرح جامع ورزش ردیگیانجام م یدانیم هو با استفاده از مشاهد یسنت کامالً
 ایگفت الگو  دیبا ،. از این رو(2003زاده،  ینماز) وجود ندارد یابیبرای استعداد ییجامع و اجرا کپارچه،ی یطرح

هباشد، ب گریکدی با یابیهای موردنظر و روند استعدادشاخص قیتلف زیمراحل و ن هرندیبرگ که در یکامل مدل جامع و
 ی درابیاستعداد یراهبردها ییسوهم ؛ بنابراین تدوین مدلی برایوجود ندارد شده سازیکسانیصورت 

 ی ایران، بسیار مهم و ضروری است.ورزش هایونیفدراس

 شناسیروش

تحلیل محتوایی  و مصاحبهدر قالب بنیاد )گراندد تئوری( است که روش تحقیق حاضر، اکتشافی از نوع نظریه داده
ها با روش استراوس و کوربین انجام شد. از آنجایی که روش تحقیق در این پژوهش، گرندد تئوری مصاحبهو ساختاری 

افراد منظور گردآوری اطالعات از میان باشد. بهباشد؛ یعنی رسیدن از جز به کل میاست رویکرد پژوهش، استقرایی می
و با سؤاالت باز عنوان نمونه انتخاب به برفی لولههدفمند و به شیوه گ صورتنفر به 17، به تعداد متخصص و خبره

کلمه به کلمه  هامصاحبه هکلیها تا زمان رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. ساختاریافته مصاحبه شدند و مصاحبهنیمه
ن ها، رضایت آگاهانه، حفظ گمنامی، محرمانه بودضبط مصاحبه هاجاز . کسبندشد وتحلیلتجزیه و واردروی کاغذ 

تا به  شدبار مرور ها چندین. در این روش، متن مصاحبهبودها مدنظر مصاحبه هو تعهدات اخالقی در هم اطالعات
مایه( شکسته شوند. سپس این کلمات، با هدف یافتن )تم یا درون معنادار دهنده وترین واحدهای تشکیلکوچک

مقوالت  حرکات قیاسی و استقرایی بین متون اولیه و .شدندبندی مقوله ،بر همین اساس ها، مرور ومرکزیتی در بین آن
گویند حاصل ها میآنچه داده هقبول مشترک بین پژوهشگران دربارثبات قابل تا در نهایت،شد بار تکرار نهایی چندین

، مدتیطوالن یریدرگهای گردآوری شده اطمینان حاصل شد. این عناصر، . در ادامه از روش اسکینر از روایی دادهشود
بود  مستمر سهیمقای، سازمثلث، کنندگانکردن با مشارکت چک، اطالعات کسب ریمجدد مس یبازرس، داریپا مشاهده

ها و روش اجرای تحقیق در نظر گرفته طور کامل موردتوجه محقق قرار گرفت. معیار پایایی قابلیت اعتماد به دادهکه به
های حاصل از منابع مند میان دادههای شایسته تحلیل، مقایسه نظامتخاب دادهشد و از طریق تالش در اطمینان از ان

ها انجام گردید. برای اطمینان از پایایی تحقیق حاضر از فرمول چندگانه، مستند سازی وگزارش دقیق و مفصل داده
 درصد توافقات نیز استفاده شد.

                                                           
1 Hirose & Seki 



 ی و همکارانعسگر قنبر                                                                                   133-152(، 1400) 18فصلنامه علمی کارافن، 

139 

 

= درصد پایایی(2×تعداد توافقات ÷ / تعداد کل کدها100)   

التحصیل دکتری مدیریت ورزشی که از برای محاسبه پایایی با روش توافق درون موضوعی دو کدگذار، از یک فارغ
آگاهی خوبی در خصوص استعدادیابی ورزشی و روش کیفی برخوردار بود درخواست شد تا به عنوان همکار در 

کدگذاری کرد و درصد توافق درون موضوعی ها را کدگذاری تحقیق شرکت کند سپس برای نمونه، سه مورد از مصاحبه
درصد بود قابلیت  60محاسبه گردید که با توجه به اینکه میزان پایایی بیشتر از  % 12/81با استفاده از فرمول باال 

 میمفاه شدتالش  ،شده گردآوری هایکدگذاری باز، با مرور مجموعه داده درها موردتأیید است. اعتماد کدگذاری
تعیین شد و کدگذاری باز  هدر مرحل شده جادیهای امقوله نیب هرابط زی. درکدگذاری محوری نایی شودشناس یپنهان

افزار نرم ید. برای تحلیل کیفی، ازگردشده ارائه  های حاصلدو راهبر یعل طیشرا ریو تفس ییشناسا مرکزیه دیپد
MAXQDA .استفاده شد و مدل نهایی گزارش گردید 

 هایافته
تحقیق در قالب سمت، رشته تحصیلی، تحصیالت و حوزه فعالیت ارائه  شوندگانهای مصاحبهویژگی در این بخش،

 شده است. 

 شوندگان. مشخصات مصاحبه1جدول 

 سمت ردیف
رشته 

 تحصیلی
 تحصیالت

 حوزه فعالیت
 دانشگاهی اجرایی

 استعدادیاب سر بحرین، کویت، ایران، فوتسال ملی تیم سرمربی 1
 ایران فوتسال

  * لیسانس بدنی تربیت

2 

 و بیلیارد بولینگ فدراسیون اسبق دبیر
 بازاریابی
 ورزشی

  * دکتری

3 

 *  دکتری حرکتی رفتار ای الزهراتبریز و دانشگاه فنی وحرفه دانشگاه مدرس

 و علم مجله مدیرمسئول مرکز، تهران آزاد دانشگاه علمی هیئت عضو 4
 ورزش در اخالق

 بازاریابی
 ورزشی

 * * دکتری

 بدنی سازمان تربیت رئیس میدانی، و دو فدراسیون رئیسه هیئت عضو 5
 تبریز، رکورددار ایران تراکتورسازی

 بدنی تربیت
 کارشناس

 ارشد
* * 

 ملی هایتیم استعدادیاب آموزی ودانش فوتسال ملی تیم سرمربی 6
 سال 18 زیر پایه

 مدیریت
 ورزشی

 * * دکتری

7 

 شاهرود صنعتی دانشگاه علمی هیئت عضو
 مدیریت
 ورزشی

 *  دکتری

 بدنی تربیت درس استانداردسازی مطالعات و و کارشناس مدرس 8
 وپرورشآموزش وزارت

 مدیریت
 ورزشی

 * * دکتری

9 

 مدنی تبریز شهید دانشگاه علمی هیئت عضو
 مدیریت
 ورزشی

 *  دکتری

10
 

 جوانان و ورزش کل اداره استعدادیابی و پژوهش آموزش، مسئول
 غربی آذربایجان استان

 مدیریت
 ورزشی

 * * دکتری
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 سمت ردیف
رشته 

 تحصیلی
 تحصیالت

 حوزه فعالیت
 دانشگاهی اجرایی
11

 

با  تیراندازی هیئت و رئیس اسالمی هنر دانشگاه بدنی تربیت رئیس
 شرقی آذربایجان استان کمان

 مدیریت
 ورزشی

 * * دکتری

12
 

 استان برداریوزنه هیئت محلی و بومی هایبازی رئیس نایب
 مدرس دانشگاه شرقی، آذربایجان

 مدیریت
 ورزشی

 * * دکتری

13
 

 دانشگاه مدرس بدنی، تربیت دبیرهنرستان
 مدیریت
 ورزشی

 * * دکتری

14
 

 استان بدنی تربیت درس آموزشی سرگروه و دانشگاه دبیر و مدرس
 غربی آذربایجان

 فیزیولوژی
 ورزشی

 * * دکتری

15
 

 دانشگاه مدرس آ.ش، استان کمان تیر و هیئت رئیس نائب
 مدیریت
 ورزشی

 * * دکتری

16
 

 ای،وحرفهتبریز و دانشگاه فنی دانشگاه مدرس ژیمناستیک، مربی
 بدنی دبیر تربیت

 فیزیولوژی
 ورزشی

 * * دکتری

17
 

 دانشگاه تبریز و دانشگاه فنی الزهرا تبریز مدرس
 مدیریت
 ورزشی

 *  دکتری

 هاکدگذاری مصاحبه
ها، به کدبندی محوری مرسوم است. در این کدبندی دادهکد باز استخراج گردید. مرحله دوم  256در این مرحله 

شود ضمن انجام گونه که مالحظه میگیرند. همانها به صورت یک شبکه با هم در ارتباط قرار میمرحله، مقوله
های محوری به صورت گر به کدهای اولیه متعددی دست یافته است. در این قسمت کدگذاریوتحلیل، پژوهشتجزیه

کد  41کد ثانویه و  228ها در قالب کدهای نظری قرار داده شدند. در این بخش و محتوای هر یک از آنترکیبی 
ها در قالب های محوری به صورت ترکیبی و محتوای هر یک از آنمحوری استخراج گردید. در این قسمت کدگذاری

 است. 2ول های انتخابی به شرح جدکدهای انتخابی قرار داده شدند. شیوه کدگذاری

 . کدگذاری انتخابی )گزینشی(2جدول 
 کد انتخابی کد محوری نشانگر

P1 , P2 , P4 , P5 , P6 , P7 , P8 , P9 , P11 , 
P12 , P13 , P14 , P16 

 اصلی شرایط مالی مدیریت

P1 , P4 , P5 , P7 , P10 , P11 , P13 , P14 , 
P15 , P16 , P17 

 اصلی شرایط تخصصی مدیریت

P1 , P4 , P5 , P6 , P7 , P8 , P9 , P10 , P11 , 
P12 , P13 , P14 , P17 

 اصلی شرایط ارتباطات کیفیت

P1 , P2 , P7 , P10 , P11 , P15 علی شرایط هارسانه نقش 

P1 , P2 , P4 , P5 , P6 , P7 , P16 پیامد استعدادها حفظ 

P7 , P8 , P9 , P12 , P15 , P16 , P17 پیامد هاهزینه کاهش 
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 کد انتخابی کد محوری نشانگر

P1 , P7 , P8 , P10 , P15 , P17 اصلی شرایط پرورش و آموزش عملکرد 

P1 , P2 , P3 , P4 , P5 , P6 , P7 , P10 , P11 , 
P14 , P15 , P16 

 راهبرد مربیان دانش ارتقای

P1 , P2 , P6 , P7 , P8 , P10 , P11 , P13 ایزمینه شرایط همگانی ورزش توسعه 

P1 , P2 , P3 , P4 , P5 , P6 , P7 , P8 , P9 , 
P11 , P14 , P15 

 علی شرایط هاخانواده همکاری و عالقمندی

P1 , P2 , P3 , P4 , P5 , P7 , P9 ,  P10 , P11 , 
P12 , P13 , P14 , P15 , P16 

 ایزمینه شرایط استعدادیابی مراکز ایجاد

P1 , P4 , P5 , P6 , P12 ,  P13 گرمداخله شرایط ورزشکاران نیازهای به توجه 

P5 , P8 , P12 , P13 , P14 , P15 , P16 , P17 علی شرایط ورزش به علمی نگاه 

P1 , P2 , P5 , P13 , P17 راهبرد هافدراسیون حمایت 

P2 , P3 , P4 , P5 , P6 , P9 , P1 , P13 علی شرایط مربیان به توجه 

P7 , P9 , P10 , P13 , P14 , P15 , P16 گرمداخله شرایط مدیریت ضعف 

P11 , P12 , P14 , P16 , P17 پیامد عمیق و علمی عمومی استعدادیابی 

P6 , P8 , P11 ,  P12 گرمداخله شرایط مربیان تعهد 

P3 , P4 , P5 , P6 , P7 , P10 , P11 , P12 , 
P14 

 ایزمینه شرایط استعدادیابی تجهیزات و اماکن ایجاد

P7 , P9 , P14 , P17 راهبرد ارتباطی و ایشبکه منابع گسترش 

P2 , P4 , P5 , P7 , P8 , P10 , P13 گرمداخله شرایط هافدراسیون کاریکم 

P1 , P2 , P3 , P4 , P5 , P8 , P9 , P13 , P14 , 
P15 , 

 پیامد ورزش پایدار توسعه

P5 , P7 , P8 , P14 , P16 راهبرد دولت حمایت 

P6 , P10 , P11 , P13 , P15 , P16 گرمداخله شرایط هامحدودیت 

P17 راهبرد مکمل منابع 

P17 ایزمینه شرایط هاتخصص و ارتقای تقویت 

P17 علی شرایط جمعی قابلیت تقویت 

P11 , P17 پیامد نامشهود و مشهود مزایای 

P1 , P2 , P3 , P4 , P6 , P7 , P10 , P12 , P13 
, P14 , P15 

 علی شرایط مسابقات منظم برگزاری

P17 پیامد کارآفرینی قابلیت 

P17 راهبرد استعدادیابی منسجم فرآیند 

P17 پیامد ضعف نقاط پوشش 

P17 راهبرد استعدادیابی فنی هایمهارت تقویت 

P2 پیامد پروریقهرمان 

P4 , P5 , P8 , P11 گرمداخله شرایط علمی مدیریت 

P12 , P16 پیامد زمان در جوییصرفه 

P6 ایزمینه شرایط تعهدات به عمل 

P6 پیامد اجتماعی هایآسیب کاهش 

P6 , P11 , P12 گرمداخله شرایط ورزشی سازیفرهنگ 

P11 , P17 راهبرد رقابتی مزیت 

P17 ایزمینه شرایط استعدادیابی سازیبهینه 

 ارائه شماتیک کدهای انتخابی
شود و در ای ارائه میهای تفکیک شدهها الیهبودن آندر این تحقیق برای نمایش کدهای انتخابی و قابل فهم 

 شود.ها در کنار هم، مدل نهایی تحقیق ارائه مینهایت براساس قرار گرفتن الیه
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 شرایط اصلی
. (2007 ،یامام فرد و ییدانا) ای که اساس فرایند استمنظور از شرایط اصلی، یک صورت ذهنی از پدیده

نشانگرهای مقوله محوری در این تحقیق مشمول مدیریت منابع مالی، مدیریت تخصصی، کیفیت ارتباطات و عملکرد 
 باشد.آموزش و پرورش می

 

 

 . شرایط اصلی مؤثر بر راهبردهای استعدادی1شکل 

 شرایط علی
 گذاردهایی مربوط به شرایطی است که بر مقوله محوری )استعدادیابی( تأثیر میمقوله، 1منظور از شرایط علی

 همکاری و ها، عالقمندیرسانه . نشانگرهای شرایط علی در این تحقیق مشمول نقش(2007 ،یفرد و امام ییدانا)
 باشد.مسابقات می منظم جمعی و برگزاری قابلیت مربیان، تقویت به توجه ورزش، به علمی ها، نگاهخانواده
 
 
 

 

 . شرایط علی مؤثر بر راهبردهای استعدادیابی2شکل 

                                                           
1 Causal conditions 
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 ایشرایط زمینه
. (2007 ،یفرد و امام ییدانا) گذارد، شرایط خاصی است که بر راهبردها تأثیر می1ایمنظور از شرایط زمینه

 و اماکن استعدادیابی، ایجاد مراکز همگانی، ایجاد ورزش ای در این تحقیق مشمول توسعهنشانگرهای شرایط زمینه
 باشد.استعدادیابی می سازیتعهدات و بهینه به ها، عملتخصص و ارتقای استعدادیابی، تقویت تجهیزات

 

 

 راهبردهای استعدادیابیای مؤثر بر . شرایط زمینه3شکل 

 

 گرشرایط مداخله
. نشانگرهای شرایط (2007 ،یفرد و امام ییدانا) گذارد، شرایطی است که بر راهبردها تأثیر می2گرشرایط مداخله

ها، فدراسیون کاریتعهد مربیان، کممدیریت،  ورزشکاران، ضعف نیازهای به ای در این تحقیق، مشمول توجهمداخله
 باشد.ورزشی می سازیعلمی و فرهنگ ها، مدیریتمحدودیت

 

 

 ای مؤثر بر راهبردهای استعدادیابی.  شرایط مداخله4شکل 

                                                           
1 Context conditions 
2 Intervening conditions 



 133-152(، 1400) 18کارافن،  فصلنامه علمی                                                    ...یابیاستعداد یراهبردها ییهمسو یفیارائه مدل ک

144 
 

 راهبردها
 ،یفرد و امام ییدانا) شودهای خاصی است که از پدیده محوری منتج میکنشها یا برهم، کنش1راهبردها

 منابع ها، گسترشفدراسیون مربیان، حمایت دانش . نشانگرهای راهبردها در این تحقیق مشمول ارتقای(2007
استعدادیابی و  فنی هایمهارت استعدادیابی، تقویت منسجم مکمل، فرایند دولت، منابع ارتباطی، حمایت و ایشبکه
 باشد.رقابتی می مزیت
 
 

 

 کننده پیامدهای استعدادیابی. راهبردهای تعیین5شکل 
 
 

 
 

 پیامدها
نشانگرهای پیامدها . (2007 ،یفرد و امام ییدانا)شوند استخدام راهبردها تعریف می ، خروجی حاصل از2پیامدها

عمیق، توسعه پایدار ورزش،  و علمی عمومی استعدادیابیها، استعدادها، کاهش هزینه در این تحقیق، مشمول حفظ
ها و کاهش جویی در هزینهکارآفرینی، پوشش نقاط ضعف، قهرمان پروری، صرفه مزایای مشهود و نامشهود، قابلیت

 باشند. های اجتماعی میآسیب
  

                                                           
1 Strategies 
2 Consequences 



 ی و همکارانعسگر قنبر                                                                                   133-152(، 1400) 18فصلنامه علمی کارافن، 

145 

 

 

 . پیامدهای حاصل از استخدام راهبردهای استعدادیابی6شکل 
 

 مدل نهایی تحقیق
 های ارائه شده در صفحات قبل، مدل نهایی تحقیق به شرح زیر است:براساس ترکیب الیه
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 های ورزشی ایراندهای استعدادیابی فدراسیونره مدل همسویی راهبئارا. مدل نهایی 7شکل 

 گیریبحث و نتیجه
مدیریت منابع مالی، مدیریت تخصصی، کیفیت  که عوامل نتایج حاصل از تحلیل مصاحبه با خبرگان نشان داد

های ورزشی سویی راهبردهای استعدادیابی فدراسیونعنوان شرایط اصلی در همبه ارتباطات و عملکرد آموزش و پرورش
غه آمده از مصاحبه با خبرگان و داشتن بیشترین دغددسترود با توجه به نتایج بهشناسایی شدند. بنابراین گمان می

امکان ادامه حیات و رقابت با  ،بدون درآمدزایی بدون داشتن منابع مالی وامروزه ورزش آنها به چهار عامل بیان شده، 
کند. در کنار آن، وجود منزله موتور متحرکه ورزش کشور عمل میکشورهای مختلف را نخواهد داشت. منابع مالی به

 کهاستعدادیابی ویژه در بحث های کالن ورزشی، بهمدیریت کرده، متخصص و خبره ورزشی در بخشافراد تحصیل
رود، الزم و ضروری شمار میبه المللیهای مهم بیندر سطح رقابت ورزشی کشور هایتیم عامل مهمی در موفقیت

در  است. در این میان، نحوه و کیفیت ارتباطات مسئولین ورزشی با هم و نحوه استفاده از امکانات و تجربیات یکدیگر
کند. برای مثال به نحوه ارتباط با آموزش و پرورش امر استعدادیابی و به طبع آن توسعه ورزش کشور نیز مهم جلوه می
 توان اشاره کرد.و نقش آن که رکن اصلی پرورش استعداد در ورزش کشور است می
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 عوامل اصلی

ارتباطات و عملکرد آموزش و پرورش،  نتایج تحقیق نشان داد مدیریت منابع مالی، مدیریت تخصصی، کیفیت    
هممفهوم رای بسیاری بتعاریف هستند.  های ورزشی ایرانسویی راهبردهای استعدادیابی فدراسیونهمعوامل اصلی 

 ، اهداف وهابرنامهآن  در هد کگردازمیبای ه درجهبسویی راهبردی از جمله: هم ؛یان شده استبسویی راهبردی 
 آنها نبدهند و از جارا تحت حمایت خود قرار میوکار های کسباطالعات اهداف و مأموریتهای فناوری مأموریت

سویی و هم حداکثر کردن عواملیازمند گرایی نو همسویی هم بهرسیدن  .(2011 ،و همکاران عطافر) ندشوحمایت می
دهد بیشترین مشکالت و نتایج تحقیقات پیشین نشان می. 1(2003لوفتمن، ) است سوییکردن موانع همحداقل 

 تبع های ورزشی کشور و بهدر سازمان های تخصصیو نبود مدیریت ع مالینابمربوط به مترین موانع استعدادیابی، اصلی
باعث  هاسویی راهبردهای استعدادیابی فدراسیونو هم ورود به اتحاد است.استعدادیابی ورزش کشور  هدر عرص آن

. در را به دنبال دارد تقویت و کیفیت ارتباطاتشود که ای و دستیابی به منابع راهبردی میگسترش منابع شبکه
با  هافدراسیونرا یکی از کارکردهای مهم اتحاد دانستند و بیان کردند که  کیفیت ارتباطاتمصاحبه با خبرگان، 

از راه نوآوری  خدمات ورزشی، اثربخشی یکدیگرهای ت، یادگیری از مهار(بازار، انسانی و فنی)دستیابی به دانش جدید 
و این مشارکت، عملکرد برتر  با هم در ارتباط باشندتوانند میاستعدادیابی و استفاده از تجهیزات مشترک در فرایند 
افزایش  منظوربه یابیاستعداد صحیح در امر توجه به مدیریت .را به دنبال خواهد داشت ها و توسعه ورزشفدراسیون
با توجه به اینکه باید استعدادها را  .حیاتی استی نیز میادین مختلف ورزشو حفظ توان رقابتی در  های ملیقدرت تیم

مقررات آموزش و  .آموز استجنبه مهمی برای هر دانش ،آموزش و پرورشدر سنین پایین، کشف کرد و پرورش داد؛ 
صورت یکآموز بههای فردی برای هر دانشمنظور ارائه آموزشآموزان بهپرورش باید به توسعه ذهنی و فیزیکی دانش

ریزی و های ورزشی باید با برنامه. از این رو با توجه به موارد بیان شده، فدراسیون(2020 ،یرضوان) جا احترام گذارد
سو و هدایت کنند که استعدادهای ها شرایط اصلی راهبردهای استعدادیابی ورزشی را طوری همهمکاری با سایر ارگان

 خدمت ورزش کشور باشند.ورزشی هدر نروند و در 

 ایعوامل زمینه
 تجهیزات و اماکن استعدادیابی، ایجاد مراکز همگانی، ایجاد ورزش نتایج حاصل از تحقیق نشان داد توسعه

سویی همای استعدادیابی از عوامل زمینه سازیتعهدات و بهینه به ها، عملتخصص و ارتقای استعدادیابی، تقویت
که  دهدها نشان میحلیل متن مصاحبهتباشند. می های ورزشی ایرانفدراسیونراهبردهای استعدادیابی 

متکی باشند  خود فدراسیونتوانند تنها به دانش درونی نمی در زمینه استعدادیابی برای نوآور بودن هافدراسیون
عنوان یکی های نوآورانه بهلیتتقویت قاب. نیاز دارند هاراهبردی با دیگر فدراسیون بلکه به دانش بیرونی ناشی از اتحاد

کند تا در محیط کمک می هافدراسیونو به  شودتوسعه استعدادیابی در ورزش میهای اتحاد، باعث از خروجی
ها، به تقویت برداری بهتر از فرصتهای ورزشی برای بهرهفدراسیون. به اهداف خود دست پیدا کنندد نمتغیر بتوان

 و ارتقای استعدادیابی، تقویت تجهیزات و اماکن استعدادیابی، توسعه مراکز یجادهای خود در زمینه اقابلیت
ساز راهبردهای استعدادیابی باید تالش عنوان شرایط زمینهاستعدادیابی به سازیتعهدات و بهینه به ها، عملتخصص
بستر مناسبی را برای  باید های ورزشیفدراسیون ند.هستکودکان و نوجوانان  کشور،ترین سرمایه هر بزرگکنند. 

ها و باشگاهسمت های ورزشی به افراد مستعد در رشتههدایت ند. نرشد و پرورش استعدادهای کودکان فراهم ک
های ورزشی باید با ارتقای فدراسیون .نیاز استمورد انتمرین زیر نظر مربیان، بستری است که برای پرورش قهرمان

افراد متخصص، عمل کردن به تعهدات خود در قبال مربیان و ورزشکاران  کارگیریجایگاه ورزش تخصصی و به

                                                           
1 Luftman 
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و پرورش  کشفسو کردن این راهبردها زمینه را برای آور و دادن انگیزه برای تالش بیشتر گام بردارند و با هممقام
و با یک نگاه اجمالی به  روز کردن آن با علم روز دنیا تالش کنندهای استعدادیابی و بهسازی شیوهاستعدادها و بهینه

 کشورهای موفق در این زمینه اقدام کنند.

 گرعوامل مداخله
ها، فدراسیون کاریمربیان، کم مدیریت، تعهد ورزشکاران، ضعف نیازهای به نتایج تحقیق نشان داد توجه

استعدادیابی فدراسیونسویی راهبردهای همگر ورزشی، از عوامل مداخله سازیعلمی و فرهنگ ها، مدیریتمحدودیت
های کلیدی و شاخص در بحث عنوان ارزشتوجه به نیازهای مادی و معنوی ورزشکاران بهباشند. می های ورزشی ایران
های انجام یافته، با توجه به مصاحبه .های وزارت ورزش و جوانان باشدعنوان استعداد، باید از اولویتسرمایه انسانی به

و شرایط  از جمله معضالت اساسی ها و علمی نبودن مدیریت ورزشی کشوروجود محدودیت ،مدیریت متأسفانه ضعف
اگر سیستم مدیریتی ورزش تقویت شود و از . آیدشمار میهورزش ب سویی راهبردهای استعدادیابیگر در هممداخله

انتخاب مربیان متعهد و  مدیران متخصص و دلسوز استفاده گردد، نتایج آن در کمترین زمان مشهود خواهد بود که
ای مفید و در تمامی ابعاد خود به شکل گسترده فرهنگی و ورزشی رویدادهر توان نامبرد. کاربلد را یکی از نتایج آن می

رویدادها  از این دست ورزشی و در کنار آن، استعدادیابی، المپیادهای. (2016و دادخواه،  انیهدائ) باشداثربخش می
المللی به حساب بین هایرقابت درخشش در راستایو پرورش ورزشکاران در  کشفزمینه مناسبی برای  هستند و

و الگوهای ها که مبنای بسیاری از رفتار باشدمی یک موضوع مهم فرهنگی ،امروزه ورزش و تربیت بدنی .دآینمی
زیرا پیامدهای این پدیده عالوه بر  ؛تصاص داده استنقش مهمی را در توسعه جامعه به خود اخ و اجتماعی است

گشا و فراملی راه های ملیدستاوردهای آشکار فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در بسیاری از زوایای پنهان عرصه
 . (2016فالح دار، ) سازندمی هماهای شکوفایی جامعه را فرو زمینه هستند

 عوامل علی
مربیان،  به ورزش، توجه به علمی ها، نگاهخانواده همکاری و ها، عالقمندیرسانه نتایج تحقیق نشان داد نقش

های ورزشی سویی راهبردهای استعدادیابی فدراسیونهممسابقات عوامل علی  منظم جمعی و برگزاری قابلیت تقویت
ارتباط ها های ورزشی و نقش رسانهفعالیت به افراد گرایشبین میزان دهد نتایج تحقیقات نشان میباشند. می ایران

از مدراس  مردم شود، استقبالبرگزار می یا والیبال سالی که جام جهانی فوتبالمثال در برای وجود دارد.  یمستقیم
میزان قدرت و  ،این مسئله. (2013 ،یوحدان و یرضاسلطان) یابدای افزایش میمالحظهطور قابلبه و والیبال، فوتبال

 دوست دارند کهر والدین و مربیان بیشت دهد.نشان میعالیق این گیری در شکلرا های ورزشی تأثیرگذاری رسانه
به دلیل همین  ؛ای دست یابندورزشکاران زبده آنها در مسیر موفقیت خود به اهدافی از جمله قهرمانی در ورزش حرفه

. (2019 ،یمحمد) نندکوقت و انرژی بسیار زیادی صرف رسیدن به اهداف خود  ،دوراندیشی گاهی ممکن است پول
ها در امر های آموزشی به خانوادهو با ایجاد زمینه ایرسانهدست آوردن پشتوانه بهتوانند با ها میدر این راستا فدراسیون

 یهافدراسیون قدم بردارند و از سردرگمی ورزشکاران در مسیر پیشرفت جلوگیری کنند. صورت صحیحبهاستعدادیابی 
در  استعدادیاب، مربیان دانش ارتقای سطحها به ورزش، با و عالقمندی خانواده هانقش رسانهبرخورداری از  درورزشی 

توانند موفق عمل کنند. همچنین همکاری با وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و آموزش ورزشکاران می
منظم برگزاری آموزان و دانشجویان دختر و پسر، های ورزشی دانشساله المپیادمهمستمر و ه برگزاریفناوری در 

روند پیشکسوتان ورزش، تجربه استفاده از استفاده از خرد جمعی و  های مختلف سنی،ها و ردهمسابقات در بخش
ی ؛ بنابراین استعدادیابی را باید در اولویت کارهادنبخش سرعت راورزش کشور و کشف ورزشکاران مستعد  پیشرفت
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سو کردن تمامی عوامل علی راهبردها ، و همدستیابی به دانش مکمل و بیرونی برای نوآوریخود قرار دهند و با 
 تری به آن دهند.استعدادیابی، ورزش کشور را از حالت سنتی خارج کنند و قالب علمی

 عوامل راهبردی
 ارتباطی، حمایت و ایشبکه منابع رشها، گستفدراسیون مربیان، حمایت دانش نتایج تحقیق نشان داد ارتقای

رقابتی، از عوامل  استعدادیابی و مزیت فنی هایمهارت استعدادیابی، تقویت منسجم مکمل، فرایند دولت، منابع
گسترش روابط های دولت و حمایتباشند. می های ورزشی ایرانسویی راهبردهای استعدادیابی فدراسیونهمراهبردی 
فدراسیون در امر فراهم آورد که باعث عملکرد برتر  استعدادیابی نویندر مورد  منسجم عاتیالاط تواندمی هافدراسیون

وجود ندارند یا اگر ها برای تمامی فدراسیون استعدادیابی امکاناتهمه دانیم که می طورهمان. شودمی استعدادیابی
خارج از سرویس هستند. نبود این امکانات موجب صورت بالاستفاده یا به یصورت ناقص، محدود و گاهموجود باشد، به

های ها و روشآزمونکارگیری های نوین در استعدادیابی و کاهش توانایی متخصصان در بهکم شدن توان اجرایی مدل
بنابراین . (2017 ،و همکاران یاسد) شودمختلف استعدادیابی و در نهایت بازگشت و درجا زدن در روش سنتی می

ها و ارائه الگوهای روز ورزش در فدراسیون)علمی کردن ورزش و استفاده از علوم بههای مدیریتی تقویت قابلیت
استعدادیابی  های فنیتقویت مهارت مدیریت عملکرد در استعدادیابی و پشتیبانی فنی( و منابع مکمل، همچنین

 شوند، همچنیناز عوامل راهبردی در استعدادیابی محسوب می ریو افراد درگ انیو مرب رانیدانش مد شیافزاهمچون 
و ایجاد شرایط رقابت در  شتریرشد ب در راستای ابیکارشناسان استعداد یبرا کاری طیامکانات و شرا جادیآموزش و ا

نویفدراس ییو سطوح اجرا یتیریدر سطوح مد یابیدانش استعداد شیو افزاآموزش  ،بحث استعدادیابی بین کارشناسان
سویی راهبردهای استعدادیابی های فعال و موفق، از دیگر عوامل همفدراسیونهای از راه یادگیری از تجارب و مهارت ها

  باشند.می

 پیامد
عمیق، توسعه پایدار  و علمی عمومی استعدادیابیها، استعدادها، کاهش هزینه نتایح تحقیق نشان داد که حفظ

ها و جویی در هزینهکارآفرینی، پوشش نقاط ضعف، قهرمان پروری، صرفه ورزش، مزایای مشهود و نامشهود، قابلیت
با بررسی هستند.  های ورزشی ایرانسویی راهبردهای استعدادیابی فدراسیونهمهای اجتماعی، از پیامد کاهش آسیب

داشته باشد. ساختاریافته  ، عمیق وعلمیعمومی استعدادیابی ورزشی در ایران باید شکل نتایج، چنین استنباط شد که 
در اندک زمان  هاو دانشگاهمدارس  ویژهبهآموزشی  هایبخشبه  یمتخصصان علمی ورزشآموختگان و دانش ورودبا 

لزوم توجه به و ماشینی شدن زندگی،  افزایش جمعیتیم بود. با ممکن، شاهد توسعه پایدار ورزش در کشور خواه
کند که یکی از نتایج مطلوب آن، کاهش مردم جامعه، بیش از بیش نمود پیدا می آحادپایداری ورزش در بین مفهوم 
کسب  ،در ورزش قهرمانی های مشهودو مزیت های ارتقاشاخص. (2016و دادخواه،  انیهدائ) های اجتماعی استآسیب

رسیدن به برای  رود.می شمار به المللیبین میادیندر  های رنگیکسب مدالملی و  هایدر تیم یتمقام کشوری، عضو
قیق و ریزی دبرنامهجویی زمان و منابع مالی، تمامی نقاط ضعف پوشش کافی داده شود و باید با صرفهاین جایگاه 

روند شناسایی استعدادها و پرورش آنها براساس  در سویی این راهبردهای صورت گیرد. در این صورت، نتایج هممدون
 مشهود و ملموس خواهد بود.ای منظم برنامه
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