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Introduction The purpose of this study was to design a talent management model 
for sports of Iran. 
Methods: The research method was a descriptive survey and the statistical 
population consisted of sport managers, academics, coaches and athletes that 112 
individuals were selected as sample. The research tool was a researcher-made 
questionnaire and the validity of the research tool was first evaluated by experts and 
continued in the research in PLS software. Data were analyzed using Kolmogorov 
Smirnov, Chi-square and Structural equation modeling method in SMART PLS 
(3.2.8) software. 

Results: The result showed that in the final model, the effective factors can be 
examined in four layers and three stages of talent discovery and identification, 
selection and development. Layers include the indicators of talent, management and 
structure in sport, stakeholders and macro environment. In the management and 
structure, the four dimensions: requirements, resources, opportunities, and goals 
were identified in three stages. In the stakeholder layer and the macro environment 
at the stage of discovery the influence of 14 stakeholders and 7 environmental 
components, in the selection stage the impact of 5 stakeholders and 1 environmental 
component and in the development stage the influence of 12 stakeholders and 15 
environmental components were identified. 
Conclusion: Therefore, according to final model, it can be stated that talent 
management in sport should be considered in a holistic and ecological context. 
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Extended Abstract 
 

Introduction  
Success at international levels is an important issue in sports 
affairs. Hence, to achieve this important goal, many sport 
researchers and experts believe that having an integrated and 
organized system for finding and developing talents is essential. 
For this reason, many countries, sports federations, and even 
club teams use long-term programs to grow and develop the 
abilities of athletes from early ages. From the point of view of 
marketing, talent search has become a big market, and 
researchers in various fields such as sports, art, and education, 
despite limited financial resources, seek to find the most 
effective methods of identifying talented people, and intense 
competition to achieve the pinnacle of success has been created 
in every field (Green & Houlihan, 2008). Further, regarding 
sports organizations vision, financial resources and technology 
are not the only advantages of the organization, but having 
talented and capable athletes is another key element for 
organizations and compensates for the lack of resources or other 
organizations' shortcomings, and in such atmosphere, only 
those will succeed that understand the strategic role of talented 
athletes and seek to identify, select, develop and manage them. 
Considering the importance of sports talent scouting as the 
infrastructure for the success of championship sports systems, 
the importance of evaluating talent scouting systems in the 
country and developing a model using the point of view of 
sports experts to evaluate the quality of sports talent training 
and development systems in the country is felt (Nazari, 2015). 
Therefore, the research team intended to provide managers with 
all the issues related to the country's talent search system by 
reviewing the available resources and presenting a 
comprehensive and integrated model. 
 
Methods 
The research method was a descriptive survey and the statistical 
population consisted of sport managers, academics, coaches 
and athletes that 112 individuals were selected as sample. The 
research tool was a researcher-made questionnaire and the 
validity of the research tool was first evaluated by experts and 
continued in the research in PLS software. Data were analyzed 
using Kolmogorov Smirnov, Chi-square and Structural 
equation modeling method in SMART PLS (3.2.8) software. 
 
Results 
The result showed that in the final model, the effective factors 
can be examined in four layers and three stages of talent 
discovery & identification, selection, and development. Layers 
include the indicators of talent, management and structure in 
sport, stakeholders and macro environment. In the management 
and structure, the four dimensions: requirements, resources, 
opportunities, and goals were identified in three stages. In the 
stakeholder layer and the macro environment at the stage of 
discovery the influence of 14 stakeholders and 7 environmental 
components, in the selection stage the impact of 5 stakeholders 
and 1 environmental component and in the development stage 
the influence of 12 stakeholders and 15 environmental 
components were identified. 
 

 

Conclusion 
The general picture of these layers and their arrangement in the 
conceptual model of the research was presented in an integrated 
manner. In this model, three main stages of talent discovery and 
identification, talent selection and talent development were 
considered, which were rooted form the general basis of the 
model. Also, four layers of talent search indicators, 
management and structure, stakeholders and talent management 
environment were considered for this circular model. The 
arrangement of the layers also has a logical order, which we will 
interpret. The first layer is the talent identification indicators 
and related to the physiological and even genetic issues of the 
individual. From the management point of view, no changes can 
be applied to this layer and it is included in the model only for 
identification and introduction, and the changes in this layer are 
related to coaching issues. And the science of practice returns. 
The second layer is management and structure, which is the 
most effective management in this layer, and from this layer 
onwards, as we move away from the center, the ability of sports 
managers to influence will decrease and big issues will be 
raised. In this layer, in each of the three fundamental stages, all 
issues related to managers were identified in the four 
dimensions of goals, resources, opportunities, and 
requirements, and then the research team categorized and 
prioritized them at the end. The next two layers were introduced 
in the past researches under the name of talent management 
environment, and in this research, it was tried to make more 
separation and show the details comprehensively. So, the micro 
environment of talent management with the names of 
stakeholders involved in talent management and the macro 
environment of talent management with the name of talent 
management environment were determined in this research and 
the necessary investigations were done on them. It should be 
noted that the beneficiaries of talent management are divided 
into two parts: people and organizations involved in the process 
of finding talent in sports. 
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  ها:واژهکلید
 استعدادیابی در ورزش،

 محیط استعداد، 
 مدل استعدادیابی، 
 مدیریت استعداد، 
 مدیریت ورزش 
 
 

 هدف این پژوهش طراحی مدل مدیریت استعداد در ورزش ایران بود. مقدمه:
روش تحقیق از نوع توصیفی پیمایشی و جامعۀ آماري شامل مدیران ورزش، متخصصان دانشگاهی، مربیان و ورزشکاران  روش پژوهش:

کارشناسان و نرم  نظر ، توسطپژوهشنفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش، پرسشنامۀ محقق ساخته بود و روایی ابزار  112بود که تعداد 
افزار پی،ال،اس نسخۀ سازي معادالت ساختاري در نرمهمچنین از آزمون کلموگروف اسمیرنوف، خی دو و روش مدل شد.افزار پی،ال،اس ارزیابی 

 ها استفاده گردید.) براي تجزیه تحلیل داده3,2,8(
 ۀو سه مرحل هیدر چهار ال توانیعوامل اثرگذار را م یورزش ياستعدادها تیرینشان داد در مدل مد جینتا یافته ها:

و ساختار،  تیریمد ،یابیاستعداد هايشامل شاخص هاهیکرد. ال یاستعداد بررس ۀانتخاب و توسع ،ییکشف و شناسا
 شناسایی مرحله سه در اهداف و هامنابع، فرصت الزامات، بعد چهار ساختار و تیری. در مدباشدیکالن م طیو مح نفعانیذ

انتخاب  ۀدر مرحل ،یطیمح ۀمولف 7و  نفعیذ 14 يرگذاریکشف تاث ۀکالن در مرحل طیو مح نفعانیذ یۀشدند. در ال
 شدند. ییشناسا یطیمح ۀمولف 15و  نفعیذ 12 يرگذاریتوسعه تاث ۀو در مرحل یطیمح ۀمولف 1و  نفعیذ 5 يرگذاریتاث

 کیدر  ستباییاستعداد م تیریاظهار داشت که مد توانیپژوهش م ییبر اساس مدل نها نیبنابرا نتیجه گیري:
 شود. یبررس کیبستر اکولوژ کیچارچوب جامع و در 
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 مقدمه
که در صدر جداول مدالی المللی ورزش شاخص توسعه و پیشرفت ملتها است. با نگاهی اجمالی به کشورهایی امروزه موفقیت در میادین بین 

هاي اجتماعی، هاي ورزش، بلکه در سایر حوزهتنها در حوزة زیرساخت شود این کشورها نههاي جهانی و المپیک قرار دارند، مشخص میبازي
-المللی ورزش توجه ویژه به امر پشتوانهزمۀ موفقیت پایدار در میادین بینال .)2013، 1بیلی و کالینز( یافته هستنداقتصادي و سیاسی توسعه

هاي علمی استعدادیابی سازي کارامد از طریق توجه صحیح به روشهطبیعی است پشتوان. )2005،  2واینز، فیلیاپرت و مالینا(سازي است 
ها بر پارامترهاي اساسی و مؤثر در هاي بالقوة ورزشکاران و تعیین انطباق این قابلیتمیسر است. استعدادیابی ورزشی فرایند کشف قابلیت

هاي بالقوة افراد است اسایی و کشف آن دسته از قابلیتعبارتی دیگر استعدادیابی ورزشی به معناي شنه ب. هاي ورزشی مختلف استرشته
بازار بزرگ تبدیل شده است و محققان  یک از منظر بازاریابی نیز استعدادیابی به .)2010صادقی و بساتنیا، ( که قابلیت پروراندن داشته باشند

یی افراد هاي شناساهاي مختلف مانند ورزش، هنر و تعلیم و تربیت، علی رغم منابع مالی محدود، به دنبال یافتن مؤثرترین روشنیز درحوزه
همچنین از . )2005، 3لیهانگرین و هو(ت اساي براي دستیابی به اوج موفقیت در هر حوزه ایجاد شدهباشند و رقابت فشردهبا استعداد می

رود بلکه در اختیار داشتن ورزشکاران مستعد و توانمند، هاي ورزشی، منابع مالی و تکنولوژي تنها مزیت سازمان به شمار نمیسازمان نظر
در  و نمایدجبران می ها را نیزها محسوب شده و فقدان منابع و یا نقایص دیگر سازمانهاي رقابتی مهم براي سازمانیکی دیگر از مزیت

هایی موفق به کسب سرآمدي خواهند شد که نقش استراتژیک ورزشکاران با استعداد را درك نموده و در پی این چنین فضایی، تنها سازمان
قهرمانی،  هاي ورزشموفقیت سیستم عاملها شوند. با توجه به اهمیت استعدادیابی ورزشی به عنوان شناسایی، انتخاب، توسعه و مدیریت آن

هاي پرورش و از دیدگاه خبرگان ورزشی براي ارزیابی کیفیت سیستم هاي استعدادیابی در کشور و تدوین مدلی با استفادهارزیابی سیستم
جایگاه آن  همچنین فراگیر شدن ورزش و اهمیت .)2015نظري، یوسفی و عیدي، ( شودتوسعه استعدادهاي ورزشی درکشور، احساس می

  .)2013حسینی و همکاران، ( ها متوجه این پدیده ساخته استتوجه فراوانی را از ناحیه دولت المللی،در مناسبات بین

قاالت منتشر مدیریت استعداد که از بانک داده هاي داده جمع آوري شده است، م ةبر مبناي اطالعات کتاب شناختی در خصوص واژ
پیشرفت  نیز مبحث مدیریت استعداد در ورزش. )2006، 4لوییس و هکمن(اند شده با موضوع مدیریت استعداد رشد فراوان و فزایندهاي یافته

ابع هنگفتی به پرورش ورزشکاران، به امید ایجاد افراد نخبه اختصاص من داند.میفرایندي بسیار پیچیده  را از سطوح ابتدایی به سطح نخبگی
شود. به همین دلیل براي میلیون دالر هزینه می 37که براي دست یافتن به یک مدال طالي المپیک حدود  شود. برآورد شدهداده می

اي که رزشکاران بسیاري وجود دارند که در ورزش ویژهاي دارد. وگیري استعداد ورزشی اهمیت فوق العادهها، اندازهها و خانوادهدولت
اند. ازاین رو استفاده از استعدادیابی در ورزش ها به درجه باالیی از موفقیت رسیدهاند موفق نیستند، در حالی که برخی دیگر از آنبرگزیده

حاجی آقاپور، ( تواند قابل قبول باشدست که میهایی انیازمند تصمیم گیري، درك نوع بازي و بررسی بیشتر، قبل از ترسیم دقیق مدل
2015(. 

استعدادها عه ـتوسش و زـنگی، اظـحفب، ذـجن از طمینار ابه منظواست که چه ریکپاي فعالیت هااي از مجموعه اد ستعدیریت امد 
 می باشدن مازصلی سابه عنوان منبع اتعد ـمساد رـفبر اتاکید ادیابی و ستعدن احفظ جریاف آن هدتوسط سازمان انجام می شود، 

ي است که تعریفی جهان شمول براي آن جدیدم مفهواد ستعدمدیریت ا )2010و همکاران (6از دیدگاه اسکولیون . )2006، 5(آرمسترانگ
ه شده توسط نویسندگان خبره در سراسر جهان یبه دلیل کثرت نظرات و فرضیه هاي ارا  وجود ندارد و بیان یک تعریف واحد و دقیق از آن

ها  نمازسارز بات مشکالو د ـی باشـماد تعدـسا اـبي هاوتقویت نیري و یزرکلی شامل برنامه رت به صوت استعداد یبسیار مشکل است. مدیر
ي در تعریفی دیگر مدیریت استعداد را اینگونه بیان می کند: مدیریت گا .از دالیل اهمیت آن استمستعد ي هاونیراري نگهدب و جذاي بر
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پیشرفت مسیر شغلی افراد با استعداد و ماهر در سازمان، با استفاده از دستورالعمل هاي تدوین شده، منابع،  ۀتسهیل و توسع را استعداد
  ).2006، 1(گاي و سیمز کند بیان می ها و فرآیندهاسیاست

ورزشی  ۀهاي یک رشتي براي انجام مهارتشناسایی استعداد ورزشی، انتخاب افرادي است که در مقایسه با سایرین، توانایی بیشتر
ترین و با استعدادترین آنترین، مناسباي که شایستهاي است براي پذیرفتن یا رد متقاضیان، به گونهمرحله د،انتخاب استعدا. خاص دارند

مورد نظر نیاز است ، ضروري  هاي سازماندر کدام بخش و استعدادهاها وینکه نیراتشخیص ها ها برگزیده و تعیین شوند. در سازمان
به نظر می رسد  .داردمناسب اي فرصت هاي رـب بـمناسن اـمدر زب ـمناسي هاادتعدـساافتن ـه یـبره اـشاد اتعدـسانتخاب ا باشد.می

ین ورزشکار تبدیل اول روي شناسایی استعدادها به منظور انتخاب بهترین جوانان به امید اینکه روزي به بهتر ۀها در درجبسیاري از برنامه
وابستگی زیادي  کنند. موفقیت نهایی توسعه استعدادکاري میخواهند شد، تمرکز دارند درحالی که نسبت به فرآیند مهم پرورش و توسعه کم

تصادي اق ،این فاکتورها شامل شرایط خانوادگی و میزان حمایت والدین و عوامل فرهنگی، اجتماعی .شمار محیطی دارندبه فاکتورهاي بی
اي بودن از مصدومیت، شرایط تغذیهها، دورهاي اولیه توسعه تواناییدر اختیار داشتن مربی خوب و فرصت کافی براي تمرین در طول سال

  ).2006، 2(هیروس و فوکیبایشی باشدو... می

هاي این الگوها و اینکه بیشتر دلیل ضعف هب 1990با ارائۀ الگوهاي پایه آغاز شد. بعد از سال 1975مطالعات استعدادیابی ورزشی از سال 
هاي آنتروپومتریکی، فیزیولوژیکی، بیومکانیکی، روانی و مهارتی نداشتند، هاي خاصی تکیه داشتند و توجه کافی به همۀ حوزهروي شاخص

صصی پیش رفت تا سهم صورت تخ هاي ورزشی و هنجاریابی ورزشکاران نخبه بههاي استعدادیابی رشتهمطالعات به سمت تعیین شاخص
در حوزة مطالعات استعدادیابی سعی بر این  گذشتهطی سالیان  .)2018نوري و صادقی،  ( تمام پارامترهاي درگیر در نتیجه مالحظه شود

بدرستی مشخص شود؛ در ادامه هنجار  هاي مختلف ورزشیورزشکاران رشته کننده در شناساییهاي تعیینبوده است که ابتدا شاخص
هاي ورزشی بدست آید تا امکان مقایسۀ سایر ورزشکاران با ورزشکاران نخبه فراهم شود و از این طریق نسبت ورزشکاران نخبۀ این رشته

اند الگوهایی در حوزة استعدادیابی ورزشی تالش کردهنظر گیري شود. همچنین برخی پژوهشگران صاحببه مستعد بودن ورزشکاران تصمیم
اي از ورزشکاران صورت گیرد تا در مراحل بعدي بتوان با اطمینان گري اولیهبر عوامل ذاتی و اکتسابی ارائه دهند تا از طریق آن غربال مبتنی

معضل اساسی در . )2006، 3بیلی و مورلی( دبیشتري نسبت به هدایت ورزشکاران به سمت ورزشی که احتمال موفقیت دارند، اقدام شو
هاي آنتروپومتري، هاي مؤثر استعدادیابی در حوزهها و الگوهایی است که پراکندگی زیادي را که بین شاخصاستعدادیابی ورزشی کمبود روش

عبارتی سهم همۀ  هاي فردي در نظر گیرد. بهاي از تواناییصورت مجموعه فیزیولوژیکی، روانی و مهارتی وجود دارد، بهبیومکانیکی، 
تواند وحدت جانبه می طور صحیح مالحظه شود. طبیعی است روش یا الگویی کارامد و همه پارامترهاي اساسی و تأثیرگذار در نتیجه، به

جویی در زمان، افزایش بازدهی مربیان، افزایش اسایی صحیح استعدادهاي ورزشکاران ایجاد کند. صرفهاي علمی و معتبر براي شنرویه
 .)2013نوري و صادقی، ( ها و الگوهاي علمی استعدادیابی استکیفیت ورزشکاران و علمی شدن تمرینات پیامدهاي مثبت روش

هاي استعدادیابی و بیشتر در مرحلۀ کشف و دهد که در ابتدا تحقیقات در این زمینه به بررسی شاخصبررسی پیشینۀ پژوهش نشان می
وجود و تدوین شاخصبررسی وضع م با عنوان )1387(و همکاران  ابراهیمتوان به تحقیق اند که به عنوان مثال میشناسایی تاکید داشته

هاي استعدادیابی فوتبال از دیدگاه بررسی شاخص با عنوان  )1397(و همچنین تحقیق نصیري و همکاران  والیبال ۀهاي استعدادیابی در رشت
اشاره کرد. از سویی دیگر تحقیقات در زمینۀ مدیریت استعداد در کشور به روش قوت، ضعف،  مدرسان ایرانی کنفدراسیون فوتبال آسیا

ها، شناسایی قوتبا عنوان  )1392(و همکاران  حسینیتوان به پژوهش معطوف شده است که از این دست تحقیقات می4فرصت، تهدید
و همچنین  هاي استعدادیابی در ورزش قهرمانی جمهوري اسالمی ایران و تنگناها و چالش هاي فراوان آنها و تهدیدها، فرصتضعف

هاي ورزشی از دیدگاه ورزشکاران لیگ حرفه اي بندي نیازهاي استعدادیی و اولویتشناسابا عنوان  )1392(و همکاران  پژوهش جهاندیده
                                                 
1. Gay & Sims 
2. Hirose & FUKUBAYASHI 
3. Bailey & Morley 
4 . SWOT: Strength, Weaknes, Opportunity, Threat 
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اي و با تاکید بر روي برخی عوامل انجام شده است که اشاره کرد. در ادامه تحقیقاتی در زمینۀ استعداد در ورزش به صورت جزیره شیراز
 در بهبود استعدادیابی ورزشیپایه رویکردي نو  ةجذب حامیان مالی در ردبا عنوان  )1391(و همکاران  صادقیتوان به تحقیق براي مثال می

اد را در یک پژوهش بین المللی با استفاده از چهار منظر اهداف، منابع، کیفیت سیستم توسعۀ استعد )2010و همکاران (1اشاره کرد. روجر
در زمینۀ مدیریت  )2010( 2هاي اخیر با توجه به مدل ارائه شده توسط هنریکسنها و الزامات مورد تحلیل قرار دادند. اما در سالفرصت

هاي مختلف )، تحقیقاتی با عنوان محیط مدیریت استعداد در رشته1استعداد که مورد استقبال محققان در این رشته قرار گرفت (شکل 
ش استعداد در تحلیل وضعیت محیط پرور) با عنوان 1395توان به تحقیق رحمانی و همکاران (ورزشی صورت گرفته که از این قبیل می

پرورش استعداد نوجوانان  طیمح فیتوص) با عنوان 1397و تحقیق تیزرو و بادامی ( ورزش هاکی استان مرکزي از دیدگاه ورزشکاران
 تدوین نظرانبنابراین الگوهاي نظري معتبر و جدیدتري که توسط صاحبی اشاره کرد. روان ينخبه و ارتباط ان با مهارت ها ستیبسکتبال

بندي تمام مسائل مربوط بر همین اساس پژوهش حاضر در ادامۀ این روند سعی در جمع . )2018نوري و صادقی، (ندارد  وجود د،باش شده
 به استعدادیابی در یک مدل واحد خواهد داشت.

 
 ))2010هنریکسن، ( در ورزشمدل محیط مدیریت استعداد (. 1شکل

 
 

در این پژوهش  ،شوندانجام می این فرآیندهایی که در طول فعالیت هاي مختلف در مدیریت استعدادپس از بررسی و جمع بندي مدل  
 درصدد حاضر پژوهش لذا بر مبناي موارد تشریح شده؛ .شدتقسیم  5استعدادۀتوسع و4استعداد، انتخاب3استعدادکشف و شناساییسه مرحلۀ به 

تیم تحقیق در نظر داشت در این  بپردازد. ورزش در استعدادها و ابزارهاي مطالعاتی مناسب به تدوین الگوي مدیریت بود با استفاده از روش
منظور تالش شد مبانی نظري موجود و  پژوهش نقشۀ راه مدیران ورزشی در فرآیند استعدادیابی را به طور جامع مشخص سازد. بدین

بندي گردد. این جمع بندي به صورت هاي مختلف فرآیند استعدادیابی جمع آوري، تحلیل و به شکلی یکپارچه جمعهاي مربوط به جنبهمدل
ط به مدیریت استعداد را ) ارائه گردیده است تا مدیران ورزشی بتوانند در یک نگاه کلیۀ مسائل مربو3مدل نهایی در انتهاي پژوهش (شکل 

 مشاهده کنند.
 
 
 

                                                 
1 . Röger 
2 . Henriksen 
3 . Talent Detection & Identification 
4 . Talent Selection 
5 . Talent Development 
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 روش شناسی
)، در این مدل سه مرحلۀ اصلی کشف و شناسایی، انتخاب و توسعۀ استعداد در نظر گرفته شد 2با توجه به مدل مفهومی ارائه شده (شکل 

ختار، ذینفعان و محیط مدیریت هاي استعدادیابی، مدیریت و سادهند. همچنین چهار الیۀ شاخصکه زیربناي کلی مدل را تشکیل می
هاي مدیریت استعداد، عوامل تاثیرگذار در هر الیه استعداد براي این مدل در نظر گرفته شدند و محقق در پی آن است تا ضمن بررسی الیه

مدیریت و ساختار  هاي استعدادیابی،را نیز بررسی و تحلیل نماید. داده هاي این پژوهش به دو قسمت براي پردازش در چهار الیۀ شاخص
در مدیریت استعداد، ذینفعان درگیر در مدیریت استعداد و محیط مدیریت استعداد تقسیم شده است. در قسمت اول داده ها به صورت طیف 

می پنج ارزشی لیکرت براي استفاده در الیۀ مدیریت و ساختار و تحلیل عاملی اکتشافی جمع آوري شده و در قسمت دوم داده ها از نوع اس
براي تحلیل در دو الیۀ ذینفعان و محیط مدیریت استعداد جمع آوري شدند. براي الیۀ مدیریت و ساختار پایایی و روایی ابزار و همچنین 

ها در سه مرحلۀ کشف و شناسایی، گیري با استفاده از نرم افزار اسمارت پی.ال.اس بررسی شد و سپس این مدلهاي اندازهبرازش مدل
سعۀ استعداد نمایش داده شدند. در ادامه براي الیۀ ذینفعان و محیط مدیریت استعداد نتایج آزمون خی دو در این دو الیه گزارش انتخاب و تو

شده است. ابزار پژوهش، از پرسشنامۀ محقق ساخته اي تشکیل شده است که توسط مطالعات کتابخانه اي تدوین شد و با نظر کارشناسان 
اي لیکرت استفاده شد که بر اساس ادبیات تکمیل گردید. در الیۀ مدیریت و ساختار از سواالت با طیف پنج گزینه روایی صوري آن تایید و

تهیه و تدوین شد. اقدامات مربوط به مدیریت و ساختار در چهار بخش و سه مرحله بوسیلۀ  پژوهش و مطالعۀ کتابخانه اي از پیشینۀ پژوهش
ذینفع توسط تیم تحقیق شناسایی شد که امکان انتخاب تاثیرگذاري  19در الیۀ ذینفعان مدیریت استعداد گویه طبقه بندي و بررسی شد.  55

مولفۀ محیطی  17هریک از ذینفعان در سه مرحلۀ مدیریت استعداد براي پاسخ دهندگان فراهم شد. همچنین در الیۀ محیط مدیریت استعداد 
هاي محیطی در سه مرحلۀ مدیریت استعداد براي پاسخ تاثیرگذاري هریک از مولفهتوسط تیم تحقیق شناسایی شد که امکان انتخاب 

هاي مربوط به تاثیر گذاري عوامل مربوط به دو الیۀ ذینفعان و محیط مدیریت استعداد در دهندگان فراهم شد. این در حالی است که داده
در مراحل  3و  2هاي تاثیرگذار در جداولارد شد. ذینفعان و مولفهو 1اي در نرم افزار اس.پی.اس.اسمراحل سه گانه به صورت دو گزینه

 اند.گانه نمایش داده شدهسه

 یی و صوري محتوا یابیجهت ارز یورزش  تیریمتخصصان مد  کارشناسان ورزش قهرمانی استان و    از  ، ابتداپژوهشروایی ابزار جهت   
ــد ینظرخواه ــمارت پی.ال.اس  خواهد ش ــتفاده از نرم افزار اس ــد.  2و در ادامۀ پژوهش روایی همگرا و واگراي ابزار با اس ــی ش  ییایپا بررس

شنامه از طر    س شنامه      تاًینها و شد  یابیارز یانیو پا ی (مطالعه راهنما)کرونباخ در مرحله مقدمات يآلفا قیپر س سازه پژوهش ساختار پر با  و 
ستفاده از روش تحل  شد. و برازش ی عامل لیا شد.   ها از دو روش کتابخانهدر این تحقیق، براي جمع آوري داده آزمون  ستفاده  اي و میدانی ا

ساس مراحل قبلی یافته         ها از روشجهت تحلیل یافته شد. برا ستفاده  ستنباطی ا صیفی و آمار ا شامل آمار تو هاي پژوهش به هاي تحلیلی 
هاي اجرایی یا در واقع چارچوب مدیریت استعداد در ورزش به صورت یک نظامنامۀ   مهصورت یک چارچوب سیستمی شامل ساختار و برنا     

 اجرایی و برنامۀ عملیاتی ارایه شد. 
 
 

 هاي پژوهشیافته
ها بررسی شود. اسمیرونوف مورد سنجش قرار گرفت تا نرمال یا غیر نرمال بودن آن-در ابتدا داده هاي قسمت اول توسط آزمون کلموگروف

شود. همچنین ها رد میاست ادعاي نرمال بودن داده 05/0به نتایج آزمون کلموگروف اسمیرنوف و اینکه سطح معناداري کمتر از  با توجه
ها استفاده شد. با تحلیل دادهوگیري پژوهش در الیۀ مدیریت و ساختار از نرم افزار اسمارت پی.ال.اس براي تجزیهجهت بررسی مدل اندازه

 70/0آلفاي کرونباخ، پایایی ترکیبی بدست آمده تمامی متغیرهاي پنهان داراي مقدار آلفاي کرونباخ و پایایی ترکیبی باالي  توجه به مقادیر

                                                 
1. SPSS 
2. SMART PLS3 
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دهنده این است که مدل داراي پایایی (چه ازنظر آلفاي کرونباخ و چه ازلحاظ پایایی ترکیبی) مناسبی است. نتایج نشان باشند که نشانمی
بیشتر است بنابراین نمایانگر مناسب بودن معیار روایی همگرا است. جهت بررسی روایی  5/0ي متغیرها از کلیه 1یدهد که اي.وي.ئمی

ها و جذر اي.وي.ئی که آمده از همبستگیدستالرکر استفاده گردیده است. بر اساس نتایج به-گیري، از ماتریس فرونلواگراي مدل اندازه
 توان روایی واگراي مدل در سطح سازه را نیز نتیجه گرفت. میالکر -بر روي قطر ماتریس فرونل

 
 

 . نتایج آلفاي کرونباخ، پایایی ترکیبی، روایی همگرا و روایی واگراي پژوهش 1جدول

عوامل 
 اصلی

تعداد 
 سؤال

 آلفا

 کرونباخ

پایایی 
 ترکیبی

روایی 
 همگرا

روایی 
 واگرا

زیر 
 هاعامل

تعداد 
 سؤال

 آلفا

 کرونباخ

پایایی 
 ترکیبی

روایی 
 همگرا

روایی 
 واگرا

یی
سا

شنا
 و 

ف
کش

 

20 911/0 926/0 549/0 647/0 

 817/0 670/0 802/0 514/0 3 اهداف

 751/0 562/0 898/0 866/0 6 منابع

 716/0 547/0 856/0 789/0 6 فرصت ها

 848/0 581/0 872/0 819/0 5 الزامات

اب
تخ

ان
 

14 921/0 92/0 500/0 691/0 

 785/0 636/0 874/0 807/0 4 اهداف

 839/0 709/0 880/0 794/0 3 منابع

 796/0 584/0 806/0 639/0 3 فرصت ها

 772/0 631/0 872/0 804/0 4 الزامات

عه
وس

ت
 

21 919/0 930/0 553/0 651/0 

 753/0 573/0 828/0 739/0 6 اهداف

 788/0 561/0 861/0 783/0 4 منابع

 781/0 648/0 837/0 740/0 4 فرصت ها

 707/0 571/0 856/0 788/0 7 الزامات

 

نفر از متخصصان مبحث استعدادیابی به عنوان نمونه انتخاب شده و پرسشنامۀ پژوهش در  112بر اساس اطالعات دموگرافیک تعداد 
دهندگان در باشد. کمترین سابقۀ فعالیت پاسخسال می 62ها و بیشترین سن آن 24 دهندگانها قرار گرفت. کمترین سن پاسخاختیار آن

و انحراف  93/33سال گزارش شده است. میانگین سن پاسخ دهندگان  37ها سال و بیشترین سابقۀ آن 5ورزش و فرآیند مدیریت استعداد 
گزارش شده است. تعداد  45/7و انحراف استاندارد این پارامتر  125/17ها باشد. همچنین میانگین سابقۀ فعالیت آنمی 45/8استاندارد آن 

هیات علمی در بین پاسخ دهندگان وجود دارند. ورزشکاران با  22معلم ورزش و  18مدیر ورزشی،  13مربی،  25داور،  3ورزشکار،  31
درصد بیشترین تعداد پاسخ دهندگان را  34/1با و داوران  8/5، معلمین ورزش با 82/9، اعضاي هیات علمی با 16/11، مربیان با 48/13

نفر در سطح  40نفر کارشناسی ارشد و  43نفر کارشناسی،  22نفر از پاسخ دهندگان داراي مدرك دیپلم و پایین تر،  7شامل می شوند. تعداد 

                                                 
1. AVE 
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کارشناسی  55/6دکتري، %  9/11کارشناسی ارشد، % 8/12باشند. سطح تحصیالت پاسخ دهندگان این پژوهش را به ترتیب % دکتري می
هاي این مدل به ترتیب دهند. در ادامه مدل مفهومی پژوهش براي درك کلی و نتایج مربوط به الیهدیپلم و پایین تر تشکیل می 08/2و % 

 گزارش شده است. 
 

 

 
 )مدل مفهومی مدیریت استعداد در ورزش کشور(. 2شکل

 

ابتدا نتایج مربوط به الیۀ مدیریت و ساختار مدیریت استعداد در سه مدل اندازه گیري ) در 1با توجه به مدل مفهومی پژوهش (شکل
 .براي سه مرحلۀ کشف و شناسایی، انتخاب و توسعۀ استعداد بوسیلۀ نرم افزار پی. ال. اس گزارش شده است

 
 گیري و تحلیل عاملی اکتشافی در الیۀ مدیریت و ساختارمدل اندازه بررسی .2جدول

 ضریب مسیر هاگویه آماره مسیرضریب  
ف

هدا
ا

 
 74/3 363/0 کشف و شناسایی

 743/0 . آموزش مهارتهاي حرکتی پایه2
 885/0 . ایجاد انگیزه در مشارکت کنندگان (کودك و نوجوان)3

 415/21 587/0 انتخاب

 743/0 هایی براي آموزش مهارتهاي تکنیکی. ایجاد زمینه21
 840/0 هایی براي آموزش مهارتهاي روانشناختیزمینه. ایجاد 22
 759/0 . توجه و اهمیت به کیفیت آموزش ورزشکار در مقابل کمیت23
 794/0 . ایجاد ساختار مناسب جهت انتخاب درست و بهینۀ استعددها24

 170/26 87/0 توسعه

 803/0 ورزش نخبه. ایجاد برنامه و رویکرد بلندمدت در توسعه استعداد و 35
 822/0 . ایجاد تعادل بین زندگی و ورزش در ورزشکاران منتخب و با استعداد36
 566/0 . جلوگیري از کناره گیري ورزشکاران37
 747/0 هاي مداوم براي توسعه، رقابت و تجارب ورزشی مهم. فراهم کردن فرصت38
 800/0 اي در ورزش. آموزش سبک زندگی حرفه40

بع
منا

 

 038/56 931/0 کشف و شناسایی

 667/0 هاي استعددیابی با توجه به تراکم جمعیتی منطقه. ایجاد و فعالسازي پایگاه4
 840/0 ها. وجود مربیان و معلمان و نمایندگان رسمی استعدادیاب در هیأت5
 584/0 وجود مستندات مکتوب از استعدادیابی در دوره هاي گذشته .6
 724/0 . ایجاد و توسعۀ مدارس دولتی و غیر انتفاعی ورزش  7
 805/0 . وجود برنامه و اهداف مکتوب در زمینه فرایند استعدادیابی در هیات استان8
 848/0 . وجود منابع مالی مناسب براي فرایند استعداد یابی9
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 ضریب مسیر هاگویه آماره ضریب مسیر 
 

 593/43 908/0 انتخاب
 830/0 هاي تمرینی براي ورزشکاران مستعد. دسترسی و استفاده از مراکز و کمپ25
 864/0 . وجود مربیان با کیفیت و آگاه به فرایند استعداد یابی26
 822/0 . وجود شاخص هاي ارزیابی انتخاب استعداد در هر رشتۀ ورزشی27

 108/32 88/0 توسعه

 721/0 تحصیلی و آموزشی از ورزشکار مستعد. حمایت 41
 670/0 . حمایت والدین42
 837/0 . فراهم نمودن استقالل مالی براي ورزشکاران   43
 903/0 . ارائۀ خدمات و امتیازات مخصوص به ورزشکاران(مثل: تسهیالت رفاهی )44

ت
رص

ف
 ها

 597/32 878/0 کشف و شناسایی

 825/0 افزایی بین سازمانی یا افراد ذینفع چون معلمان ورزش. همکاري و هم 10
 623/0 . وجود کمیت باالي استعدادها  11
 722/0 . حمایت سیاستمداران از یک رشته13
 748/0 یافتگی رشته مورد نظر در ورزش همگانی. توسعه14
 641/0 . گرایش عموم مردم منطقه به یک رشتۀ خاص15

 082/23 841/0 انتخاب
 872/0 یپزشک هاي تیحما. ارائۀ 28
 845/0 . استفاده از متد علمی روز هر رشته29
 653/0 ها. استفاده از استعدادهاي موجود در سایر رشته30

 884/20 828/0 توسعه

 827/0 توسط پیشکسوتان و جوانان نخبه مثبت تجارب اشتراك. 45
 784/0 شخصی عۀتوس يبرا  شانتیمسئول به منظور پذیرش ورزشکاران  قیتشو. 46
 863/0 یشخص یبرنامه آموزش ک. ایجاد ی47
 627/0 . احتمال مدال آوري در رشته مورد نظر48

ت
اما

الز
 

 585/95 953/0 کشف و شناسایی

 830/0 . توجه فدراسیون به فرایند استعداد یابی در استان ها16
 867/0 وجود کمیته استعدادیابی در ساختار هیات هاي ورزشی. 17
 871/0 . اختصاص بخشی از منابع انسانی و مالی به فرآیند استعدادیابی18
 871/0 . فعال بودن فرآیند استعدادیابی به صورت دائمی در طول سال19
 801/0 . قرارداد همکاري بین سازمانی در خصوص شناسایی و کشف استعداد ها 20

 791/29 871/0 انتخاب

 686/0 . حضور مستمر استعدادها در مسابقات آموزشگاهی و شهرستانی و استانی31
 833/0 . افزایش ارتباط موثر بین ورزشکاران و مربیان،  والدین و سایر افراد ذینفع32
 838/0 . ارائه حمایت عاطفی و جلوگیري از فشار زیاد  براي موفقیت زود هنگام33
 721/0 . وجود تیم هاي پایه در باشگاه هاي حرفه اي34

 715/73 948/0 توسعه

 673/0 . استفاده از قانون معافیت مالیاتی براي تیم داري در رده هاي سنی پایین تر49
 708/0 هاي باالترمربوط به استفاده از استعدادها در لیگ. تدوین قوانین 50
 717/0 . بکارگیري سیستم ارزیابی توسعه ورزشکار با استانداردهاي بین المللی51
 747/0 . ارتباط موثر بین ذینفعان (مربی، ورزشکار و والدین)52
 508/0 . جلوگیري از فشار منفی دوستان53
 779/0 تمرینی استاندارد براي نخبه شدن. ساعات 54
 777/0 . حضور در مسابقات ملی  و بین المللی55

 

ها )، فرصت931/0)، منابع (953/0) مشخص شد که در تبیین کشف و شناسایی استعداد چهار مؤلفۀ الزامات (2بر اساس جدول (
)، الزامات 908/0همچنین در تبیین انتخاب استعداد چهار مؤلفۀ منابع ( ) به ترتیب داراي نقش معناداري بودند.363/0) و اهداف (878/0(
) به ترتیب داراي نقش معناداري بودند. به همین صورت در تبیین توسعه استعداد چهار مؤلفۀ 841/0ها () و فرصت857/0)، اهداف (871/0(

 تیب داراي نقش معناداري بودند.) به تر828/0ها () و فرصت87/0)، اهداف (88/0)، منابع (948/0الزامات (
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 . گزارش معنی داري و مقدار آمارة خی دو براي ذینفعان در مراحل سه گانه3جدول

 ذینفعان
 توسعه انتخاب کشف و شناسایی

 sig X2 شدهانتخاب sig X2 شدهانتخاب sig X2 شدهانتخاب

 - - 65 -  52 304/64 001/0 70 ورزشکاران نخبه موجود .1

 893/18 001/0 79 321/4 038/0 45 - - 52 ورزشمدیران  .2

 - - 62 -  38 411/61 001/0 68 والدین .3

 143/5 023/0 68 143/5 023/0 68 893/48 001/0 93 مربیان .4

 - - 35 -  24 0286/14 001/0 76 دوستان .5

 - - 44 -  33 143/5 023/0 68 برادروخواهر .6

 893/12 001/0 75 -  29 - - 33 کارکنان پشتیبانی .7

 - - 51 -  55 0321/22 001/0 81 ورزشکاران پیشکسوت الگو .8

 28 001/0 84 -  53 321/4 038/0 67 وزارت ورزش .9

 - - 56 -  61 321/34 001/0 87 وزارت آموزش و پرورش .10

 143/24 001/0 82 -  32 - - 37 هاشهرداري .11

 321/34 001/0 87 036/6 014/0 69 036/30 001/0 85 هاي ورزشیفدراسیون .12

 571/36 001/0 88 -  57 - - 56 کمیته ملی المپیک .13

 893/38 001/0 89 -  59 036/6 014/0 69 اداره کل ورزش .14

 750/43 001/0 91 -  26 - - 39 سازمان صدا و سیما .15

 143/24 001/0 82 143/9 002/0 72 893/38 001/0 89 هیات هاي ورزشی .16

 - - 45 -  48 321/72 001/0 101 مدارس .17

 321/4 038/0 67 -  46 036/8 005/0 71 مراکز آموزش عالی .18

 286/41 001/0 90 893/18 001/0 79 143/24 001/0 82 باشگاه یا تیم .19

 

واضح است که در مرحلۀ کشف و شناسایی استعداد تاثیرگذاري چهارده ذینفع، در مرحلۀ انتخاب استعداد تاثیرگذاري  3با توجه به جدول 
 پنج ذینفع و در مرحلۀ توسعۀ استعداد تاثیرگذاري دوازده ذینفع معنی دار شده است. 

 
  



ستان م                                                                                                                          32  1401دیریت ورزشی، دورة چهاردهم، شمارة چهارم، زم
 

 

 مراحل سه گانه. معنی داري و مقدار آمارة خی دو براي محیط در 4جدول
 توسعه انتخاب کشف و شناسایی محیط

 sig X2 شدهانتخاب sig X2 شدهانتخاب sig X2 شدهانتخاب

 125/54 001/0 52 - - 55 321/34 001/0 87 سیستم آموزشی .1

 -  62 - - 55 - - 53 فرهنگ جوانان .2

 143/24 001/0 82 - - 48 - - 49 فرهنگ ملی .3

 893/12 001/0 75 - - 56 143/5 023/0 68 فرهنگ خاص ورزش .4

 321/4 038/0 67 - - 48 143/5 023/0 68 فرهنگ عمومی ورزش .5

 571/11 001/0 74 - - 60 - - 57 پیشینه قهرمانی رشته مورد نظر .6

 893/38 001/0 89 - - 42 - - 40 تلویزیون)-رسانه(رادیو .7

 571/20 001/0 80 - - 42 - - 57 جامعه .8

 143/24 001/0 82 - - 47 - - 62 و باشگاه هاها رابطه با سایر تیم .9

 143/24 001/0 82 - - 54 - - 52 هاي ورزشیسیاست .10

 143/24 001/0 82 - - 55 - - 59 يو اقتصاد یاجتماع تیوضع .11

 143/24 001/0 62 125/60 001/0 67 286/14 001/0 76 محل تولد .12

 -  49 - - 55 286/46 001/0 92 مدرسه .13

 036/6 014/0 69 - - 58 196/85 001/0 80 آموزش .14

 286/14 001/0 76 - - 57 - - 56 عملکرد ورزش نخبه کشور .15

 321/34 001/0 87 - - 60 143/5 023/0 68 امکانات و فضاي ورزشی موجود .16

 750/15 001/0 35 - - 57 - - 62 شانس .17

 

تاثیرگذاري هفت مولفۀ محیطی، در مرحلۀ انتخاب استعداد واضح است که در مرحلۀ کشف و شناسایی استعداد ) 4(با توجه به جدول 
هاي دو تاثیرگذاري یک مولفۀ محیطی و در مرحلۀ توسعۀ استعداد و تاثیرگذاري پانزده مولفۀ محیطی معنی دار شده است. در انتهاي یافته

  گزارش شدند.  5صورت زیر در جدول  هاي محیطی معنی دار در سه مرحلۀ این فرآیند بهالیۀ مدیریت استعداد ذینفعان و مولفه
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 هاي محیطی تاثیرگذار در مراحل استعدادیابی. ذینفعان و مولفه5جدول

ستعداد ر مراحل مدیریت ا  هاي محیطی تاثیرگذارمعنی داري مولفه معنی داري ذینفعان تاثیرگذا

 کشف و شناسایی استعداد

 -انیمرب -نیوالد -ورزشکاران نخبه موجود

 شکسوتیورزشکاران پ -برادروخواهر -دوستان

 - وزارت آموزش و پرورش -وزارت ورزش -الگو

 اتیه -اداره کل ورزش -یورزش هاي ونیفدراس

 -یمراکز آموزش عال -مدارس -یورزش يها

 میت ایباشگاه 

فرهنگ  -فرهنگ خاص ورزش -سیستم آموزشی

حل م -سانه(رادیو و تلویزیون)ر -عمومی ورزش

 آموزش - مدرسه -تولد

 انتخاب استعداد
 -یورزش هايونیفدراس -انیمرب -مدیران ورزش 

 میت ایباشگاه  -یورزش يها اتیه

 محل تولد

 توسعۀ استعداد

 -ی بانیکارکنان پشت - انیمرب -مدیران ورزش

 هاي ونیفدراس -يشهردار -وزارت ورزش

 -داره کل ورزشا  -کمیته ملی المپیک -یورزش

مراکز  -یورزش يها اتیه -مایسازمان صدا و س

 میت ایباشگاه  -یآموزش عال

فرهنگ خاص  -یفرهنگ مل -یآموزش ستمیس

 نهیشیپ  -ورزش یفرهنگ عموم -ورزش

-وی(راد رسانه  -رشته مورد نظر یقهرمان

و  هامیت ریرابطه با سا - جامعه  -)ونیزیتلو

 تیوضع -یورزش هاياستیس -باشگاه ها

 -مدرسه -محل تولد  -يو اقتصاد یاجتماع

امکانات و  -عملکرد ورزش نخبه کشور -آموزش

 شانس-موجود یورزش يفضا

 
 گیريبحث و نتیجه

این تحقیق به دنبال ارائۀ مدل مدیریت استعدادهاي ورزشی بود که به منظور تحقق این هدف ضمن بررسی ادبیات پژوهش مشخص گردید 
این تحقیق کشف و شناسایی استعداد، انتخاب استعداد و توسعۀ استعداد به عنوان باشد. در که مدیریت استعداد داراي مراحل چندگانه می

باشند که تبیین و تعیین این عوامل بر اساس گانۀ مدیریت استعداد تعیین گردید. در هرکدام از این مراحل عواملی تاثیرگذار میمراحل سه
  -ها از بیرون به داخل (محیطاستعداد سوق داد. ترتیب بحث در مورد الیههاي قابل بررسی در مدیریت ادبیات پژوهش ما را به سمت مولفه

باشد، به این صورت که ابتدا مسائل کالن تاثیرگذار در سیستم مدیریت استعداد در دو الیۀ محیط و ذینفعان مدیریت وساختار) می -ذینفعان 
بررسی شد. ترتیب قرار گرفتن الیه ها نیز در مدل نهایی از نظم شناسایی و سپس اقدامات مدیریتی متناسب در مراحل سه گانه مطرح و 
در  1هاي استعدادیابی که بر اساس مدل توسعۀ بلند مدت ورزشکارمنطقی برخوردار است که در ادامه تشریح خواهد شد. الیۀ اول شاخص

یست مورد بررسی قرار گیرند. با این تفاسیر این باهاي جسمانی، تکنیکی و روانشناختی میسه مرحلۀ مدیریت استعداد با توجه به ویژگی

                                                 
1. LTAD, long term athlete development 
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باشد که گیرد. الیۀ دوم مدیریت و ساختار میهایی چون فیزیولوژي ورزش، رفتار حرکتی  و روانشناسی ورزش قرار میالیه در حیطۀ رشته
قابلیت تاثیرگذاري مدیران ورزشی کمتر شده  شویمباشد و از این الیه به بعد هرچه از مرکز دورتر میبیشترین تاثیر مدیریت در این الیه می

و مسائل کالن مطرح خواهند شد. در این الیه در هریک از سه مرحلۀ بنیادي بیان شده تمامی مسائل مربوط به مدیران در چهار بعد اهداف، 
شدند که در این عداد معرفی میها و الزامات شناسایی شدند. دو الیۀ بعدي در تحقیقات گذشته با نام محیط مدیریت استمنابع، فرصت

تر نمایش داده شوند. پس محیط خرد مدیریت استعداد با نام پژوهش سعی شد تا تفکیک بیشتري انجام گیرد و جزئیات به صورت کامل
شدند و ذینفعان درگیر در مدیریت استعداد و همچنین محیط کالن مدیریت استعداد با نام محیط مدیریت استعداد در این پژوهش مشخص 

هاي درگیر ها صورت گرفت. الزم به ذکر است که ذینفعان مدیریت استعداد خود به دو قسمت افراد و سازمانهاي الزم در مورد آنبررسی
 شوند.در فرآیند استعدادیابی در ورزش تقسیم می

دیریت استعداد تاثیر معنی داري دارند از هاي محیطی (رسانه و محل تولد) در الیۀ محیط در هر سه مرحلۀ منتایج نشان داد، مؤلفه  
ترین عوامل طور که در الیۀ (ذینفعان) نیز مشهود است پوشش رسانه اي و تبلیغات از مهمتوان دریافت، همانهاي بیان شده میتفسیر یافته

تعامل با رسانه در بحث مدیریت  باشد که در شرایط فعلی کشور به این موضوع توجه درخوري نمی شود و ازدر مبحث مدیریت استعداد می
باشد. عامل محل تولد نیز ) مشهود می1393پور و همکاران (هاي تحقیق ایرجشود و این موضوع در یافتهاستعداد به خوبی بهره گرفته نمی

هاي محیطی فرهنگ مؤلفه د.باشترین عوامل در این الیه مییافته اشاره دارد که از مهمبه جبر جغرافیایی و نزدیک بودن به مناطق توسعه
ي و شانس فقط در مرحلۀ توسعۀ استعداد تاثیر معنی اقتصاد -یاجتماع تیوضعی، ورزش هاياستیس، هاو باشگاه هامیت ریرابطه با سا ملی،

محل تولد) در مرحلۀ انتخاب استعداد تاثیر معنی داري دارند. با توجه به معنی داري  -جامعه-محیطی (رسانه هايداري دارد و تنها مؤلفه
) ، مارتیندال و 2011( 1هاي محیطی فرهنگی در مراحل مدیریت استعداد، این موضوع با نتایج تحقیقات هنریکسن و همکارانمؤلفه

هاي دو و میدانی و است. نتایج تحقیقات این محققان در محیط کالن تاثیرگذار در رشته) ناهمسو 2016( 3) و وسترمارك2007( 2همکاران
توان ناشی باشد و عدم تاثیرگذاري این مولفه در تحقیق حاضر را میفوتبال نشان از اهمیت و تاثیرگذاري فرهنگ در تمام سطوح ورزش می

 پذیري مشارکت صحیح ورزشی در کشور دانست.م جامعهاز عدم آموزش مشارکت ورزشی و نبود سیستم آموزش صحیح و عد

 -سازمان صدا و سیما -هاي ورزشیفدراسیون -هاشهرداري -کارکنان پشتیبانی -برادر و خواهر -دوستان -در الیۀ ذینفعان (مربیان
بخش افراد تاثیرگذاري دوستان، برادر  باشگاه ها یا تیم ها) در هر سه مرحلۀ مدیریت استعداد تاثیر معنی داري دارند. در -هاي ورزشیهیات

باشد و مربیان به عنوان بازوان اجرایی و خواهر به عنوان مشوق و کاتالیزور در ترویج و گرایش افراد و استعدادها به ورزش مشهود می
نفع در مدیریت استعداد در هاي ذیها و مدیران ورزشی در هر سه مرحلۀ مدیریت استعداد نقش پررنگی دارند. اما در بخش سازمانسازمان

باشند و این امر ها به دلیل نقش حمایتی که در ورزش دارند در هر سه مرحله تاثیرگذار میها و شهرداريورزش کارکنان پشتیبانی سازمان
نژاد و همکاران نیهاي رمضاباشدکه با پژوهشنشان دهندة اهمیت حمایت از استعدادها و نخبگان ورزشی در کل فرآیند مدیریت استعداد می

باشد. تاثیرگذاري سازمان صدا و سیما در هر سه مرحله بیانگر اهمیت ) در ورزش نخبه همسو می2016و همکاران ( 4رسو   )1394(
اي را پوشش رسانه بایست فاکتور تبلیغات وباشد، از این رو مدیران ورزشی میاي در سیستم مدیریت استعداد میتبلیغات و پوشش رسانه

هاي ورزشی منظور کنند و اقدامات الزم را جهت ارتباط هر ها و در نهایت رشتهیافتگی هیات ها فدراسیونبه عنوان یکی از عوامل توسعه
ق ) در رابطه با توسعۀ ورزش از طری1387چه بیشتر با این سازمان انجام دهند که ضرورت این موضوع در تحقیق قاسمی و همکاران (

هاي ورزشی به عنوان مجري و ها و فدراسیونها به عنوان متولی خصوصی و هیاتها یا باشگاهباشد. درنهایت نیز تیمرسانه مشهود می
هاي پژوهش مدیران ورزشی در باشند. با توجه به یافتهمتولی وابسته به دولت در سیستم مدیریت استعداد در هر سه مرحله تاثیرگذار می

توان این گونه تفسیر و شناسایی تاثیر معنی داري ندارند ولی در مراحل انتخاب و توسعۀ استعداد تاثیرگذارند. این موضوع را میمرحلۀ کشف 
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ها وابسته بوده و در کرد که مدیران ورزشی در ورودي فرآیند مدیریت استعداد تاثیر زیادي ندارند اما فرآیند مدیریت استعداد کامالٌ به آن
رسد به این دلیل که مربی، باشگاه و همۀ هاست. البته این یافته در کشف و شناسایی منطقی به نظر میات و تدابیر مدیریتی آنگرو تصمیم

هایی که ارتباط تنگاتنگی با استعداد دارند در این مرحله تاثیرگذارند و مدیران در مرحلۀ انتخاب و توسعه در مسیر ساختارسازي افراد و سازمان
دهند که ورزشکاران نخبۀ موجود در هر ها نشان میکنند. همچنین یافتهرگرایی براي فرآیند مدیریت استعداد نقش مهمی ایفا میو ساختا

رشتۀ ورزشی فقط در مرحلۀ کشف و شناسایی استعداد تاثیر معنی داري دارند. این موضوع به این صورت قابل تفسیر است که ورزشکاران 
اي، ملی و بین المللی باعث گرایش هرچه بیشتر عموم به در سطح محلی، منطقه 1شخصی با تبدیل شدن به برندتوانند نخبۀ موجود می

شود و اینکه این یافته هاي مختلف ورزشی شده و این گرایش باعث افزایش کمیت استعدادها در مرحلۀ کشف و شناسایی استعداد میرشته
باشد. همچنین وزارت آموزش و ) در بحث تاثیر برند شخصی بر وفاداري هواداران همسو می1397با نتایج تحقیق محمودیان و همکاران (

توان دریافت که نقش این وزارت خانه در افزایش مشارکت پرورش فقط در مرحلۀ کشف و شناسایی استعداد تاثیر معنی داري دارد می
این وزارت خانه بیشتر معطوف به ورزش همگانی بوده تا قهرمانی و  شود فعالیتها بوده و پیشنهاد میتر از سایر بخشپررنگ 2ورزشی

ها نشان داد که هاي ذیربط واگذار کند. به همین صورت یافتهها سایر سازمانها و فدراسیونفعالیت در مراحل انتخاب و توسعه را به هیات
هاي الت و ماموریت این سازمان، سازمان دهی و اعزام تیمرس کمیتۀ ملی المپیک فقط در مرحلۀ توسعۀ استعداد تاثیر معنی داري دارد.

باشد، بنابراین تاثیرگذاري مستقیم این سازمان بیشتر در مرحلۀ توسعه ورزشی در جهت دستیابی به اهداف کمیتۀ بین المللی المپیک می
هاي مالی ک به صورت غیرمستقیم و از طریق کمکباشد. البته باید توجه داشت که کمیتۀ ملی المپیورزشکاران و استعدادها قابل توجیه می

 هاي متولی در ورزش در مراحل کشف و شناسایی و انتخاب استعدادها تاثیرگذار خواهد بود. و غیرمالی به سایر سازمان

 دهدار میالمللی تحت تأثیر قرکیفیت سیستم شناسایی و توسعه استعداد ورزشی، موفقیت ورزشکاران نخبه یک کشور را در سطح بین
هاي مراقبت پزشکی به کار اصوالً براي ارزیابی، کنترل و ارتقاء کیفیت سیستم )1980( 4. رویکرد دونابدین)2003، 3روتن، زیمنز و روجر(

ویژگی هاي یک  هاي فیزیکی، سازمانی و دیگر. ساختار، ویژگیدباشاست که داراي سه بعد ساختار، فرآیند و نتیجه میرفته و توسعه یافته
ها و دستاوردهاي سیستم را موفقیت ،کند و نتیجهتشریح می گیردفرآیند آنچه را که در واقع انجام می .کندنهاد و محیط آن را تشریح می

فیزیکی، هاي در واقع به ویژگی د وشوها و الزامات تقسیم میهاي اهداف، منابع، فرصتبه مؤلفه 5عوامل ساختاريکند. بندي میطبقه
ی در ورزش قهرمانی نیز همانند استعدادیاب. )2010روجر و همکاران، ( و محیط آن اشاره دارد ساختمانی و سازمانی سیستم توسعه استعداد

هاي عملیاتی است، تا ضمن آگاهی از مسیر حرکت بتوان از هر هاي موجود و برنامه، استراتژي6هرسیستم دیگري نیازمند تدوین اهداف
ریزي، باید امکاناتی را به در برنامه .)2009مظفري، (رفتن منابع مالی، انسانی، فیزیکی و اطالعاتی اجتناب کرد کاري، بیراههگونه دوباره

سیستم استعدادیابی اختصاص داد. در واقع سیستم توسعه استعداد براي به فعل درآوردن استعدادهاي شناخته شده نیازمند منابعی مانند 
هاي مادي و معنوي و وجود خدمات بهداشتی و پزشکی اي از حمایتشده، شبکهمربیان آگاه به علوم ورزشی روز، وسایل و لوازم استاندارد

. مربیان، ورزشکاران و کارشناسان به ترتیب داراي )1992، 7بلومفیلد( ورزشی به منظور تحقق اهداف مورد نظر در ورزش قهرمانی است
ی سیستم امتیاز بیشتري در عامل ساختار هستند و با توجه به ارتباط مستقیم این افراد با سیستم استعدادیابی و اینکه این افراد از دینفعان اصل

هاي عوامل یا وضعیت .دانندیکی از عوامل بسیار ضروري براي باال بردن کیفیت سیستم استعدادیابی میباشند این عامل را استعدادیابی می
کنند توانند داشته باشند) یا آن را در انجام وظایف یا مأموریتش کمک میسازمانی که بر سازمان تأثیر مثبت و مطلوب دارند(میبرون
اي مدیران و هفقط مرتبط با وظایف فردي و حرف و الزامات هاضرورت .شوندنظر گرفته میها در به عنوان فرصت توانند کمک کنند)(می

  .)2015نظري و همکاران، ( مربیان نیست، بلکه مرتبط با ترکیبات ساختاري سیستم پیشرفت استعداد می باشد
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داراي تاثیر  ها و اهدافهاي الزامات، منابع، فرصتهاي پژوهش در تبیین کشف و شناسایی استعداد به ترتیب مؤلفهبا توجه به یافته
ی به صورت دائم یابیاستعداد ندیفعال بودن فرآی و ابیاستعداد ندیبه فرآ یو مال یاز منابع انسان یبخش باشند. در بخش الزامات،بیشتري می

فرایند الزامی است. در بخش منابع، منابع مالی مناسب براي  ها (آموزش و پرورش و وزارت ورزش)در خصوص شناسایی و کشف استعداد
ها، از باشد. همچنین در بخش فرصتها حائز اهمیت میاستعدادیابی و وجود مربیان و معلمان و نمایندگان رسمی استعدادیاب در هیات

توان استفاده کرد و در نهایت اهداف در این مرحله هاي همکاري و هم افزایی بین سازمانی یا افراد ذینفع چون معلمان ورزش میفرصت
سوق پیدا کنند. بر همین اساس  هیپا یحرکت يهاآموزش مهارتو  در مشارکت کنندگان(کودك و نوجوان) زهیانگ جادیا به سمت بایستمی

باشند. ها داراي تاثیر بیشتري میهاي منابع، الزامات، اهداف و فرصتهاي تحقیق در مرحلۀ انتخاب استعداد نشان داد به ترتیب مؤلفهیافته
داده شد در بخش منابع، تامین مربیان با کیفیت و آگاه به فرایند استعدادیابی در هر رشتۀ ورزشی بیشترین تاثیر را دارند.  بر این اساس نشان

بایست بر زود هنگام الزامی است. همچنین اهداف در این مرحله می ارائۀ حمایت ملموس و عاطفی و جلوگیري از فشار زیاد براي موفقیت
هاي روانشناختی، ایجاد ساختار مناسب جهت انتخاب درست و بهینۀ استعدادها متمرکز باشد. براي آموزش مهارت روي ایجاد زمینه هایی

هاي پژوهش بهره جست. همچنین یافته ی و استفاده از متد علمی روز هر رشتهپزشک هايتیحماارائۀ  بایست از فرصتدر نهایت نیز می
باشند. بر این اساس توجه به ساعات ها داراي تاثیر بیشتري میهاي الزامات، منابع، اهداف و فرصتفهدر تبیین توسعۀ استعداد به ترتیب مؤل

باشد. همچنین تامین منابع الزم جهت ارائۀ خدمات و تمرینی استاندارد براي نخبه شدن و حضور در مسابقات ملی و بین المللی الزامی می
رسد. در این مرحله اهی) و فراهم نمودن استقالل مالی براي ورزشکاران ضروري به نظر میامتیازات مخصوص به ورزشکاران(تسهیالت رف

توجه به اهدافی از قبیل ایجاد تعادل بین زندگی و ورزش در ورزشکاران منتخب و با استعداد و ایجاد برنامه و رویکرد بلندمدت در توسعه 
ی شخص یبرنامه آموزش کهایی از قبیل ایجاد یبایست از فرصتبه این اهداف می باشد و براي رسیدناستعداد و ورزش نخبه بسیار مهم می

   توسط پیشکسوتان و جوانان نخبه استفاده نمود. مثبت تجارب اشتراكو 

 لحاظ کندجانبه ارائه دهد و تمام جزییات را که در نتیجۀ نهایی دخیلند، بدرستی  استعدادیابی بهینه در ورزش باید الگویی کارامد و همه
ریزي و کند که در برنامههم می) چارچوبی را براي مدیران فرا3بر این اساس مدل ارائه شده در این تحقیق (شکل  .)2013کالینز و بیلی، (

بایست مراحل گیري استراتژیک خود بتوانند از آن استفاده نمایند. اقدامات مدیران در این چارچوب به این صورت است که، میجهت
یزي در هر مرحله، راستعدادیابی شناسایی شود، براي هر مرحله اقدامات مدیریت، ذینفعان و عوامل محیطی در نظر گرفته شود و براي برنامه

 با توجه به ابعاد مورد بررسی در این پژوهش اقدام نمایند.
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 )مدل نهایی پژوهش(. 3شکل 

 
 تشکر و قدردانی

این تحقیق به پیشنهاد اداره کل ورزش و جوانان استان گیالن و با حمایت مادي و معنوي این سازمان انجام شده است. تیم  
  نماید.تحقیق از حمایت این سازمان در اجراي این پروژه تشکر و قدردانی می
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