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 چکیده

 به تیبا عنا ایران بود. استعدادیابی در ورزش قهرمانی یبرا جامع ییارائه الگوحاضر،  پژوهش از هدف

استفاده شد.  هادادهاز  برخاسته پردازییهنظر یکردروو  یفیموضوع از روش پژوهش ک یاکتشاف تیماه

مؤثر  یهانشان یفهرست مقدمات ،منابع مرتبط یستماتیکسو مرور  هیمطالعات اول قینخست از طر

 با ساختاریافتهیمهن مصاحبه 23 یهدفمند و به روش گلوله برف صورتبه در ادامه یی شدند.شناسا

 .یافت ادامه ینظربه اشباع  یدنرستا حد  هامصاحبه ،انجام شد آگاه به موضوع پژوهش نظرانصاحب

 ،یمحوری در کدگذار بود. نشان نهایی 38اولیه و  نشان 296 استخراج از یحاک باز یکدگذار جینتا

 شدهشناسایی یهامقوله نهایت در. ندشد یبندطبقه اصلی مقوله چهارو  مفهوم 12در  نهایی یهانشان

 ومحیطی  مؤثرفرآیند استعدادیابی، مدیریت الگو، عوامل شامل  ی، به ترتیبانتخاب یحاصل از کدگذار

و  یرانمدبه  تواندیممطالعه حاضر  هاییافتهبرخاسته از  ینظر یالگوتعیین شدند.  ذینفعان کلیدی

 یکهر  یرابنقش  یینتعو  ینفعانذمناسب از  یریگبهرهتا با  یدنما کمک یقهرمانورزش  گذارانیاستس

را  یقهرماندر ورزش  یابیاستعدادپرداخته و توسعه  گرمداخلهبه رفع عوامل  یمتول یهاسازماناز 

 بخشند. یعتسر

 یورزش قهرمان، یادبندادهنظریه ، استعداد یریتمدیطی، محعوامل  ،یدیکلینفعان ذواژگان کلیدی: 
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2. Email: alirezaelahi@yahoo.com 

3.Email:  sn.sajjadi@gmail.com 

4. Email: zareian.h@gmail.com 
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 مقدمه
تبدیل به  یامروز. ورزش نمایدمیرا تجربه  ایتازهجهان ورزش دوران جدید و ، هزاره سوم یدر ابتدا

ای و جهانی مسابقات مختلف قاره (.2017رضایی صوفی و شعبانی، ) جهانی گردیده است جشنواره کی

شده و از این ها تبدیلهای المپیک، به عرصه رقابت جوانان برگزیده ورزشی ملتها بازیو در رأس آن

 (.2009حیدیان، وعطاآبادی  علیانشده است )کار گرفتههرهگذر علوم و فنون مختلفی در ورزش ب

المللی ورزشی عالوه بر تأثیرات اجتماعی و اقتصادی، نمادی از ثبات موفقیت کشورها در میادین بین

گذاری باالی کشورها شود و یکی از علل سرمایهجانبه آن کشورها محسوب میهای همهو توانمندی

 (.2009عبدی و سجادی، )گیرد ای، از این مورد نشأت میدر ورزش قهرمانی و حرفه

ورزش قهرمانی  زمینه درعوامل  مهمتریننظران، استعداد یکی از به گفته بسیاری از مربیان و صاحب

1بروان)است 
(. استعداد به معنی آمادگی طبیعی یا اکتسابی برای انجام دادن بعضی کارها و 2011، 1

2بومپا) ی فردی استهاتفاوتاز مصادیق مفهوم 
3مان. (1985، 2

گوید استعداد یمدر تعریف استعداد  3

ی یکسان و مشابهی هافرصتاگر برای کسب یک مهارت  .کنیمیمرا از میزان نسبی پیشرفت استنباط 

 نظر سهولت کسب آن با یکدیگر متفاوت هستند. وقتی افراد از را به افراد بدهیم خواهیم دید که از

استعداد برای  از نظرواقع  ر تفاوت داشته باشند درنظر سطح مهارت و تخصصی که دارند با یکدیگ

 فرآیندی را ورزش در استعدادیابی پلتوال (.1996مان، کسب آن کار خاص با یکدیگر تفاوت دارند )

 به ،دآورنیبه دست م جامع یهاآزمونتوسط  که معیارهایی اساس بر خردساالن آن طی که داندیم

4پلتوالشوند )یمهدایت  ،دارند هاآن در را موفقیت احتمال بیشترین که ییهاورزش سمت

4 ،1992.) 

در کشورهای اروپای شرقی مانند آلمان شرقی، مجارستان، روسیه،  1960استعدادیابی از دهه 

در  آن از بعدی هاسالدر کشورهای بلوک غرب )چین( آغاز شد.  1970بلغارستان، رومانی و در دهه 

المنافع ویژه در آمریکا، کانادا و استرالیا و کشورهای مشترکتر بهولی عملی ترآرام، دورانی 1980دهه 

اصلی  هایچالشاستعدادیابی یکی از  کماکان(. اما 2011براون، برای استعدادیابی ورزشی بوده است )

5هوآر و وار) ورزش است
6ولستنکراف؛ 2000، 5

7یلی و گیلبورن؛ ر2002، 6
امروزه، همه (. 2003، 7

 هایریزیجهانی و المپیک برنامه هایرقابت، نقره و برنز الط هایمدالکشورهای دنیا برای کسب 

                                                           
1. Brown 

2. Bompa 

3. Man 

4. Peltola 

5. Hoare, & Warr 

6. Wolstencroft 

7. Reilly, T. Gilbourne 
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1هایروس و همکارانکنند )میزیربنایی چشمگیری 
وجود  بینی است که باالبته قابل پیش(. 2007، 1

رشد و گسترش ی آینده شاهد هاسالی جهانی ورزش، هامقامتأکید بر ابرمردان و زنان برای رسیدن به 

2آبوت و همکاران) ی استعدادیابی ورزشی خواهند بودهاروشچشمگیر 
از این نظر، برای  .(2005، 2

3ی مختلفی ازجمله مدل گیمبلهامدلاستعدادیابی ورزشی، دانشمندان الگوها و 
(، مدل 1976) 3

4هاری
5(، مدل رینر1982) (، مدل پلتوال1982) 4

6(، مدل ماتسودو1987) 5
(، مدل آبوت و 1987) 6

7( و مدل کوت و همکاران2002همکاران )
خسروی زاده و به نقل از ) اندداده( ارائه 2007) 7

به شناخت و درک بیشتر آن کمک کنند و برحسب شرایط  توانندیم هامدل این. (2015زاده، خسروی

( یک طرح 1982به طور نمونه، پلتوال )(. 2015، زادهخسرویخسروی زاده و کار گرفته شوند )هنیز ب

 8تا  6اساس این طرح، به کودکان  ئه کرد. براورزشی را اربلندمدت شناسایی و پرورش استعدادهای 

 هاآنها و استعدادهای شد تا تواناییهای تفریحی داده میها و ورزشساله فرصت مشارکت در فعالیت

ها مختلف استعدادهای سالگی، با آزمون 13تا  10های حرکتی نمایان شود. سپس، در فعالیت در

های عملکردی کودکان ای طرح شده بودند تا ظرفیتها به گونهشد. آزمونشناسایی می هاآنورزشی 

سالگی مرحله  17تا  14را ارزیابی کنند. در سنین  هاآنبینی و سطح آمادگی جسمانی و بلوغ را پیش

ها ورزشی کارگیری امکانات گوناگون، مسیر دستیابی به موفقیتبهپرورش استعدادها بود که در آن با 

های خاص جزو کدام در رشته شدند که هرسالگی، جوانانی انتخاب می 20تا  18شد. در هموار می

های یی از عملکرد دست یافته بودند. از بین این افراد نیز چهرهنخبگان بودند و به سطح بسیار باال

همچنین مدل کوت و  شدند.المللی شناخته میهای بینممتاز ورزش هر کشور برای شرکت در رقابت

8( مدلی با عنوان مدل پرورشی شرکت در ورزش2007همکاران )
8

شامل سه مراحل  .مطرح کردند 

 15-13گرایی )های تخصصالسالگی(، س 13-6آزمایش قرار گرفتن )بوته  های درمرحله سال .بود

(. در 2015زاده، )خسروی زاده و خسروی سالگی به باال( 15های سرمایه گذاری )سالگی(، و سال

9پرورش استعدادهای ورزشی استرالیا برنامه ملی شناسایی و
، یک شیوه الکترونیکی برای شناسایی 9

                                                           
1. Hirose et al 

2. Abbott et al 

3. Gimbel 

4. Harre 

5. Reginer 

6. Matsudo 

7. Cote et al 

8. Developmental Model of Sport Participation (DMSP) 

9. The Australian National Talent Identification and Development 
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شود افراد به ارزیابی که اجرای آن آسان و رایگان است و باعث میشده است استعدادها طراحی

عنوان راهی برای برقراری ارتباط با نهادهای  های خود مبادرت کنند. افراد جوان از اینترنت بهییتوانا

های خود را در ورزش یستگیشادهد کنند. این روش، به آنان این امکان را میورزشی استفاده می

ارزیابی و عملکرد خود را در آن ورزش مطرح کنند. این طرح فقط برای ورزشکاران استرالیایی خاصی 

کاربران  .ساله در دسترس است. در وب سایت مربوط که امکان ارتباط دوجانبه وجود دارد 29تا  12

کنند. اگر  ی آمادگی جسمانی را واردهاآزمونای از توانند از منزل یا هر جای دیگر، نتایج مجموعهمی

تر در مرکز ارزیابی دقیق هاینتایج وارد شده هر فرد باالتر از حد متوسط باشد از او برای گرفتن آزمون

1استعداد
های توانند در برنامهکه نتایج این مرحله نیز مناسب باشد، افراد می صورتی شود. دردعوت می 1

یان خاص هر سطح وجود دارد. در این حمایت، تمرین و مرب هاآنخاص پرورش شرکت کنند که در 

های خاص ورزشی و آزمونی عمومی، آزمونهاآزمونکننده سه نوع آزمون شامل طرح، از افراد شرکت

کلی، از راهبردهای مهم استعدادیابی در این کشور کاهش  طور شود. بههای ورزشکاران نخبه گرفته می

2گل)دی شکاف بین ورزش همگانی و ورزش قهرمانی است
2 ،2002).  

مین دلیل هبه  .توجه و عالقه مردم و مسئوالن بوده است ورزش قهرمانی همواره مورد ،ایراناما در 

 جرایی دقیقیالگوی ا هرحال بهاما  .شودیمساالنه بخش زیادی از منابع مادی و معنوی صرف این امر 

 .(2010؛ بارفروش، 2005بدنی، سازمان تربیت) ورزش قهرمانی در کشور وجود ندارد استعدادیابی در

دل سه م 1379شمسی آغاز شد. هادوی در سال  1379واقع فرآیند استعدادیابی در ایران از سال  در

تدوین و در اولین  1389را در سال  تریگستردهمدل داد و سپس در ادامه ای را پیشنهاد مرحله

، هازشورتعیین عوامل مشترک  شامل مرحله 4 وی. مدل کرد( ارائه 1390همایش ملی استعدادیابی )

با توجه به  در این طرح سعی شد .تعیین نیمرخ نخبگان ورزشی، شناسایی اولیه و شناسایی نهایی بود

ظر گرفتن نمختلف ورزشی و با در  هایرشتهموجود بین نیازهای جسمانی و روانی  هایتفاوت

سیر پیشرفت متوسط نخبگان هر رشته ورزشی، کودکان و نوجوانان شناسایی و در  شدهثبترکوردهای 

دیگر، عان کلیدی بود ولی ذینف شده دیدهورزشی در این طرح، پررنگ  هایفدراسیوننقش  .قرار گیرند

ک و الگویی شماتی نیز( 2000)نژاد یعلآقاهمچنین تحقیق  .(2011هادوی، ) کمتر دیده شدند

های ف، تمرینسن، هد تیرعامسیر استعدادیابی تا قهرمانی برای ورزش کشور ارائه داد ) برای فرایندی

های ساختاری گیاما این الگو ویژ(. ییمرحله دوم و مرحله نها ،یمقدمات رشد استعداد را در سه مرحله

 .و سیستمی مدیریت منابع انسانی ورزش را پوشش نداده است

                                                           
1. Talent Assessment Centre (TAC) 

2. Digel 
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و هر یک فرآیند  نداخیر در حوزه استعدادیابی فعال بود هایها طی سالفدراسیوناز طرفی 

استعدادیابی خود را طراحی نمودند و در اولین نمایشگاه رونمایی از دستاوردهای استعدادیابی 

های ورزشی زیر نظر دفتر استعدادیابی و توسعه ورزش قهرمانی وزارت ورزش و جوانان به فدراسیون

ها تا سال (. این فعالیت2015)احمدی طباطبایی و محمدرضایی،  تبادل و اشتراک اطالعات گذاردند

ادامه داشت و با تغییر مدیریت وزارت ورزش و جوانان، استعدادیابی ورزشی در حال حاضر  1395

دفتر استعدادیابی و توسعه ورزش قهرمانی به  1397تر و محدودتری دارد. در سال رنگفعالیت کم

استعدادیابی تغییر نام داد و در نظر دارد با برگشت به گذشته، با برگزاری  های پایه ودفتر توسعه ورزش

 المپیادهای ورزشی به دنبال استعدادگزینی و شناسایی افراد نخبه بپردازد.

 نةیزم ثیح نیاست و از ا یغن اریبس یاستعداد انسان ازلحاظ رانیجامعه انمود  بیان باید کلی طور به

 ضعیف مدیریتظاهراً ریشه مشکل را باید در  ولی (.2013حسینی و همکاران، ) وجود دارد یمناسب

 وجو کرد که خود این مسئله نیز احتماالً ریشهی مختلف اجرایی جستهاارگانفقدان هماهنگی بین و 

 .(2017اسدی و همکاران، ) در این زمینه دارد هاآن هم و موازی کاری ذینفعان بادر عدم همکاری 

کشور قهرمانی استعدادیابی در ورزش  مدیریت حاضر طراحی یکپارچه، جامع و اجرایی برایدر حال 

در بحث استعدادیابی ضعیف  ورزشهمچنین هماهنگی میان نهادهای متولی  و است نیامده دربه اجرا 

ای ندارد و نهادهای . پرورش ورزشکار در کشور نیز نظام ساختارمند و یکپارچه(2015، نارب) است

صورت جدی به استعدادیابی و دستگاه معین به پردازندیمصورت جداگانه به این امر مختلف هر یک به

های بسیج، هیئت ورزش و اماکن ورزشی، سازمان هاباشگاه. (2013حسینی و همکاران، ) پردازدینم

و دیگر  وپرورشی ورزشی، وزارت ورزش و جوانان و وزارت آموزشهاانجمنها و یونفدراس، ورزشی

، کنندیم، نهادهایی هستند که هر یک در زمینة استعدادیابی در کشور در حال حاضر فعالیت هاارگان

جامع داشتن یک الگوی  رسدمیبه نظر  بنابراینمشخصی به این منظور وجود ندارد.  جامعاما الگوی 

نقش و مسئولیت هر یک از نهادهای درگیر در حوزه استعدادیابی  تواندیماستعدادیابی ورزشی  برای

 ( راو ... هایشهردار، های ورزشیو هیئت هاونیفدراسوپرورش، اعم از سطوح مختلف آموزش) یورزش

ای کیفی و با استفاده از دو رویکرد شیوه موارد فوق پژوهشگر بر آن شد تا بابا عنایت به  .مشخص نماید

یک الگوی جامع  ،نظران موضوعو مصاحبه با صاحب و مبانی نظری مطالعات پیشین یستماتیکمرور س

  .نماید پیشنهاد کشور ورزش قهرمانیاستعدادیابی برای 
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 پژوهشروش
در حوزه ورزش  استعدادیابیبه  توانمیبهتر  یالگویبا چه  کهبود  اینحاضر  تحقیق اصلیپرسش 

گرانددتئوری  از نوع کیفیپرسش از روش پژوهش  اینبه  ییپاسخگو منظوربهپرداخت.  ایران قهرمانی

1گلیزرنوخاسته  رویکردبا  و
با نخبگان  ساختارمندنیمه یفیک هایمصاحبهدر مرحله اول  استفاده شد. 1

، هامصاحبه ثبت اطالعات حاصل از منظوربه به عمل آمد.ال کلی ئوبا یک سآگاه از موضوع پژوهش 

 ،یمسائل اخالق تیرعا لیاستفاده شد. به دل زین صدا ضبط ویژهاز دستگاه  ،بردارییادداشتعالوه بر 

متفاوت  هامصاحبه زمانمدتگرفته است.  اجازه شوندهمصاحبهقبل از ضبط هر مصاحبه، از  پژوهشگر

 .است و پژوهشگر بوده گرمصاحبه موردتوافقدر محل  مصاحبه و مکان

 .استفاده شد ینظر گیرینمونه در قالب یهدفمند و گلوله برف گیرینمونه روش دودر این پژوهش 

 23 نهایت درها، مقاالت و اسناد، کتابپس از مطالعه . لذاافتیادامه  هاداده تا حد اشباع گیرینمونه

از  استعدادیابی ورزشی حیطه نظرانصاحب شامل قیتحق کنندگانمشارکت  .گرفت انجام مصاحبه

 یبدنتیتربرشته  یعلم هیئت یاعضا متخصصان شامل نیبودند. ا یو ورزش ییاجرا ،یعلم حوزهسه 

کارشناسان استعدادیابی و  متخصص در حوزه استعدادیابی ورزشیمدیران و کارشناسان  ،نفر( شش)

 درها دادهتحلیل  بودند.نفر(  چهارکشور ) قهرمانیپیشکسوتان ورزش و نفر(  13) هافدراسیونو دبیر 

2یادنوشت ،باز کدگذاری صورتبه تحقیق این
 هایداده لذاگرفت.  انجام انتخابیکدگذاری و  نگاری 2

 گذارینام سپس و سازیپیاده ها رامصاحبه کلیه ا،محتو قیدق یمورد مطالعه با بررس دهیمربوط به پد

هاست در مورد کدها و روابط آن ییهاپردازانه ایدهگزارش نظریه ،یادنوشتمرحله  .شد بندیمقولهو 

زمان با کدگذاری این کار تقریباً موازی و همکند. گر در هنگام کدگذاری خطور میکه به فکر تحلیل

ها به همدیگر مطرح و دهی آنربطگذاری مفاهیم و هایی در مورد نامد. در یادنوشت، ایدهشباز آغاز 

ها تکراری بودند و اشباع نظری حاصل داده که از مصاحبه هفدهم به بعد تقریباً با ایندسته بندی شد. 

متغیر انتخاب با  .افتادامه ی 23شده بود، برای اطمینان و اعتبار بیشتر، این فرآیند تا مصاحبه 

3احتمالی
کنندگان را با بیشترین گوناگونی ممکن تشریح مشارکتکه غالب دغدغه و توجه اصلی  3

 جاکهازآن. گردید ارائه جامعالگوی  و مشخص هامقوله شد وهدایت انتخابی ، کدگذاری کندمی

 اند،و تعدیل اصالح قابل زمان طول در شوندمی ارائه و رفتاری انسانی علوم عرصه در که هایینظریه

4مقبولیت مانند دیگر هایواژه از پایایی روایی و واژه جایبه کیفی محققان دلیل همین به
 قابلیت ،4

                                                           
1. Glaser 

2. Memo 

3. The tentative Core Variable 

4. Credibility 
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1انتقال
1

2تأییدپذیری و 
2

 انگریپژوهش، ب جینتا پذیریانتقال. (2007)دانایی فر و امامی،  کنندمی استفاده 

 ییامر خارج از توانا نیا مشابه است. هرچند هایمحیطو  هاگروه ریبه سا حاصل جینتا پذیریتعمیم

 ییبخش از روا نیا یحدود تا هاداده یحداکثر ارائهو  استخراج با توانمیاست،  یفیپژوهشگر ک

 یرتکراریو غ یحداکثر و استخراج هامصاحبهپژوهش با مرور متعدد  نیا در .کرد نیتأم زیرا ن قیتحق

که  یابدمی تحقق یهنگام یفیپژوهش ک جینتا یریدپذیی. تأشد هیتوص نیا یبر اجرا یمطالب سع

 توسط محقق را دنبال کنند. گرفتهانجام هایاقدام و قیتحق ریمس روشنیبهمحققان بتوانند  ریسا
 

 نتایج

های تکراری عد از حذف کدب شدهاستخراجکدهای  مجموع در که آن است از حاکی دست آمدههب نتایج

 بندیطبقه ننشا 38در  دلیل کثرت ها بهنشاناین  سپس .ایجاد شد مستقل نشان اولیه 296 تعداد

 محقق ،ارییادداشت نگ ندیفرا یدر ط .این کار بر پایه قرابت مفهومی و معنایی بود سکه اسا شدند

 وی فرع هایمقوله، هامقوله نیب یو نظر یدائم سهیو مقا سؤال دنیپرس یلیتحل یاز ابزارها

 هایمقولهو  هاقولهم نیتا روابط ب کرداستفاده  ،اندشدهباز ظاهر  یکه در کدگذار هاآن هایمشخصه

از این میان  .شدند بندیطبقه مقوله فرعی 12 در فرعی هاینشان نتیجه در. دهد را توسعه یفرع

  است. شدهدادهنشان  یکپدید آمد که در جدول  اصلیمقوله  چهار
 

 تحقیق هاییافته محوری کدگذاری -1 جدول
 هانشان مفاهیم هامقوله

 فرآیند استعدادیابی

 درآمدهاپیش
 درونی یهاچالش 

 بیرونی یهاچالش 
 سال 16تا  هشتکودکان   ورودی

 فرآیند

 کشف و غربالگری 

 شناسایی و استعدادگزینی 

 جذب و هدایت 

 استعدادپروری 

 نخبگی 

 خروجی
 قهرمانی 

 (بازنشستگی) پسا قهرمانی 
 درونی و بیرونی بازخورد  بازخورد

   

                                                           
1. Transferability 

2. Dependability 
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 تحقیق هایمحوری یافته کدگذاری -1 جدولادامة 
 هانشان مفاهیم هامقوله

 مدیریت الگو

 یزیربرنامه
 عملیاتی ریزیبرنامه 
 استراتژیک ریزیبرنامه 

 دهیسازمان
 ساختار سازمانی 

 و شرح وظایف کارتقسیم 

  هانقشتعیین 

 نظارت و ارزیابی
 نظارت و کنترل 

 ارزیابی 

 منابع نیتأم
  مالیمنابع 

 منابع انسانی 

 گرمداخلهعوامل  محیطی مؤثرعوامل 

 موقعیت جغرافیایی 

 شرایط اقتصادی 

 فردی یهایژگیو 

 ورزش همگانی 

 گذاریسیاست 

 تکنولوژی 

 تحقیق و توسعه 

 فرهنگ 

 نیازهای اجتماعی و انگیزش 

 هارساختیز 

 ذیربط ینهادها ذینفعان کلیدی

 یهاورزش، دفتر توسعه وزارت ورزش و جوانان) دولت 
 (پایه و استعدادیابی

 کمیته ملی المپیک 
 مربیان(هاباشگاه، هاهیئت) هاونیفدراس ، 
 (مدارس ورزش، معلمین ورزش) وپرورشآموزش 
 و مراکز ژنتیک( استعدادیابی یهاکانون) بخش خصوصی 
 ( یهادانشکده، هادانشگاهوزارت علوم تحقیقات و فناوری 

 (یبدنتیترب
 گروهی یهارسانه 
 خانواده 

 

 تشریح هاگروه سایر با بندیدسته هر پیوند و گیریشکلگزینشی یا انتخابی  کدگذاری مرحله در

 هاینوشته مقوالت، اساس بر که شد ظاهر نویسنده در نقش بیشتر محقق مرحله این در .شودمی

 بین نهایی رابطه یافتن با نهایت در .نمودعمل  هادیاگرام و هاشبکه نظری، هاییادداشت کدگذاری،

 مؤثر فرآیند الگوی استعدادیابی، مدیریت الگو، عواملشامل،  زیر نظری الگوی ،آمدهدستبه هایمقوله

کدگذاری و نظرات خبرگان و  هاینوشته و ، با در نظر گرفتن مقوالتمحیطی و ذینفعان کلیدی

 آن، اعتبار افزایش برای تدوین مدل از پس .شد و نظر محققین تدوین شوندگانمصاحبه تأکیدات
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 روش هم و داشتند آشناییاستعدادیابی ورزشی  با هم که گرفت قرار اختیار خبرگانی در نهایی مدل

 نهایی مدل و تدوین فرایند مورد خود در نظرهای تا شد خواسته خبرگان این از .شناختندمیرا  کیفی

 فرایندی در که اصالحی داشتند نظرهای هاآن از بعضی و کردند تأیید را مدل هاآنبیشتر  دهند. ارائه را

 .(1)شکل  شد دریافت هاآن نهایی و نظر اعمال اصالحات ،وبرگشترفت

 

 
 ایراناستعدادیابی ورزش قهرمانی  جامعالگوی  -1 شکل

 

ذینفعان  ،شامل فرآیند استعدادیابیبه ترتیب ه ک شدتشکیل بخش  چهار، از شدهارائهالگوی نظری 

این الگو، فرآیند کلی  مرکز در قرار دارد.محیطی  مؤثرعوامل  نهایت درو مدیریت الگو  کلیدی،

 .با ورود کودکان آغاز می شود های درونی و بیرونی،بعد از رفع چالش استعدادیابی ارائه شده است که

بعد از کشف و شناسایی مستعدین، در مدارس ورزش و باشگاه ها جذب، توسعه و پرورش داده می 
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. در این فرآیند بازخوردهای درونی و بیرونی لحاظ شده و از کجروی ها رسندمیشوند و به نخبگی 

ان نقش ذینفع ریزی شده است.برنامهشود. در این الگو برای پساقهرمانی ورزشکاران میجلوگیری 

-کردههای ذینفعی که دور فرآیند استعدادیابی را احاطه ارگانکلیدی در این فرآیند بسیار مهم است. 

 ثر از عوامل محیطی این فرآیند را پیش خواهند برد.أبا مدیریت صحیح و متاند، 

 گیرینتیجهبحث و 
، نخست باید استعدادیابی ورزش قهرمانی کشور کردن مدیریت براینتایج این پژوهش نشان داد 

عواملی  عنوانبهفرآیند استعدادیابی  شده اشاره. در الگوی فرآیندی برای استعدادیابی وجود داشته باشد

شامل آمد  دست بهمقوله  پنجمشتمل بر  گذاردمی تأثیرمستقیم بر پدیده اصلی  صورت بهکه 

سال(، فرآیند )کشف و  16تا  هشتدرونی و بیرونی(، ورودی )کودکان  هایچالش) درآمدهاپیش

، خروجی )قهرمانی و غربالگری، شناسایی و استعدادگزینی، جذب و هدایت، استعدادپروری و نخبگی(

 نیتدو( که به 2017) بنارتحقیق نتایج  با هایافته اینبود. بازخورد )درونی و بیرونی( پساقهرمانی( و 

 .استپرداخته بود همسو  النیورزشکاران در استان گ یبازنشستگی تا ابیاستعداد ندیفرا تیرینظام مد

 استعداد ورزشکاران، نظام توسعه کشف و جذب کلی نظامبیان داشت مدیریت استعداد دارای ابعاد  نارب

نگهداشت و جبران نظام  تطبیق استعداد ورزشکاران و و پرورش استعداد ورزشکاران، نظام ارزیابی و

های مدیریت استعداد یستمس. فرایند کشف و جذب ورزشکاران در استاستعداد ورزشکاران خدمات 

و  ی شناساییهاشاخصنیروی مستعد،  نیازمند جذب یهاپستاستعدادیابی،  ورزشی شامل مجاری

کشف برابری استعداد ورزشی و عوامل اثرگذار بر فرایند  شرایط ارزیابی و انتخاب در ارزیابی استعداد،

1سبرا و سدالژکبا الگوی  هایافتهاز این همچنین بخشی  .استب و جذ
در  ( همخوانی دارد.2012) 1

پژوهشی و پیشینه استعدادیابی و انجام مصاحبه  هاییافتهبا توجه به ادامه مرحله فرآیند استعدادیابی و 

به و متخصصین امر باید گفت فرآیند کشف و تربیت استعدادها امری علمی و محتاج  نظرانصاحباز 

ایجاد و برقراری  و حمایت دولت، گذاریسیاستبه  توانمی هاآن مهمترینیی است که از درآمدهاپیش

تعامل و همکاری ذینفعان، توسعه منابع انسانی متخصص استعدادیابی، ایجاد ارتباط مناسب بین 

با مراکز اجرایی، تقویت  هادانشگاهمشخص  طور بهی و تحقیقاتی و مراکز آموزش الخصوصعلیذینفعان 

استعدادیابی خصوصی و دولتی در سطح کشور، توسعه مدارس تخصصی و مراکز  هاپایگاه تأسیسو 

، توسعه و وپرورشآموزشو  هافدراسیونورزش از ابتدایی تا هنرستان، ایجاد کمیته استعدادیابی در 

ه استعدادیابی )بازارسازی(، ترویج ورزش همگانی، توانمندسازی ذینفعان، ایجاد احساس نیاز ب

                                                           
1. Sebera & Sedláček 
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، حمایت از بخش خصوصی و رفع موانع، تسهیل هازیرساختذینفعان، توسعه امکانات و  دهیسازمان

استاندارد  افزارهاینرم، تهیه و توزیع رسانیآگاهیو  سازیفرهنگسازمانی،  هایدستورالعملدر 

، ایجاد بانک اطالعات ویژه استعدادیابی، افزاییدانشآموزشی و  هایکارگاهاستعدادیابی، برگزاری 

اشاره کرد که ورود و حضور اقشار جامعه  هایزمینهاز همه فراهم آوردن  ترمهمورزشکاران و مربیان و 

از مشکالت موجود فرایند  شروعی قدرتمند و پرتوان در بخش استعدادیابی باشد. تواندمیدر این امر 

عدم شناسایی صحیح و جذب و هدایت مستعدین  افتدمیران اتفاق استعدادیابی که در حال حاضر در ای

، هاباشگاهاین مهم از طریق  .باشدمیبه شکل صحیح و علمی جهت ادامه مسیر  شدهشناسایی

تحقیقات حاکی از آن است که  ی ورزشی هر رشته و مدارس ورزش قابل انجام است.هاهیئت

ها کنند. باشگاهشناسایی و پرورش استعدادها ایفا میهای ورزشی نقشی اساسی در فرایند باشگاه

های بسیاری برای شرکت در ورزش فراهم کنند. در این زمینه، توجه به مواردی مانند توانند فرصتمی

ها در فرایند شناسایی و پرورش استعداد، تأمین منابع مشخص شدن نقش و راهبرد و سیاست باشگاه

ها، نظام رقابت و سایر ها و فدراسیونگاه، والدین، مدارس، هیئتمالی، و ارتباط مناسب بین باش

. معموالً استعدادیابی در (2015خسروی زاده و خسروی زاده، ) های مربوط حائز اهمیت استسازمان

های ورزشی در کشورهایی مانند چین، استرالیا و امریکا در قالب توسعه ورزش در سطوح پایه باشگاه

شوند. اگر ها پشتیبانی مطمئن برای ورزش قهرمانی محسوب میاین کشورها باشگاه یابد و دربروز می

باشند، بدیهی است که  ترها به لحاظ مالی، منابع انسانی، امکانات و تجهیزات غنیاین باشگاه

طوح ها برای توسعه ساسترالیا باشگاه در مثالًها بهتر و مؤثرتر انجام خواهد شد. استعدادیابی نیز در آن

1کراسیشچیکو) گیرندتشویق مراجع دولتی ورزشی قرار میتحت حمایت و  ،پایه ورزش
1 ،2011). 

های در توسعه سالمت دانش آموزان، آموزش مهارت ایکنندهتعییننقش  وپرورشآموزشهمچنین 

های ورزشی توسط معلمان واجد شرایط دارد. بر این اساس، مدارس باید حرکتی بنیادی و مهارت

بخش کلیدی در شناسایی و پرورش استعداد باشند. در این خصوص، عالوه بر مدارس عمومی که در 

ای نیز هستند که در پاسخ پردازند، مدارس ویژهمی جانبههمهتمام کشورهای جهان به امر تعلیمات 

2گرونوبل»اند. برای مثال، مدرسه شدهتشکیلبه نیاز جامعه به پرورش و شکوفایی استعدادها 
در « 2

توان نام برد که در آن نیمی از روز به دروس و نیمی دیگر به ورزشی اختصاص دارد. فرانسه را می

در  تأییدشدهعدل خوب در دروس عمومی و مهارت و استعداد شرط پذیرش در این مدرسه داشتن م

                                                           
1. Krasilshchikov 

2. Grenoble 
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های های ورزشی است. با استمرار کار این مدرسه، قهرمانانی در سطح جهان در رشتهیکی از رشته

 .(2015دوستداری و همکاران، ) دل، والیبال و اسکی از آن برخاستن، شنا، فوتبادوومیدانی

استعدادیابی  الگویاز تحقیقات و نظر متخصصین، مقوله ذینفعان کلیدی در  آمدهدستبهمقوله دوم 

این ذینفعان هستند که  .برخوردار استکه از اهمیت باالیی  ایمقولهورزش قهرمانی کشور است. 

در کشورهای پیشرو در ورزش،  شدهارائه هایمدلدر اکثر  .کنندمیفرآیند استعدادیابی را اجرایی 

و مدارس ورزش نقش مهمی را در این الگوها به  وپرورشآموزشو  شدهدیدهنقش ذینفعان پررنگ 

 کار در کلیدی ذینفعاننیازمند آن است که همه استعدادیابی یک روش پایدار . انددادهخود اختصاص 

 و شناسایی در. باشد مدنظر ورزش در بلندمدت موفقیت به دستیابی اگر البته .باشند داشته مشارکت

های دقیق برنامه ارزیابی باعث هاآن مشارکت که باشند داشته حضور افرادی باید استعدادها پرورش

نکته مهم این است  المللی شود.شناسایی و پرورش استعداد و موفقیت در سطوح محلی، ملی و بین

با  .(2013و همکاران،  زادهقاسم) کی برقرار شودبا ذینفعان کلیدی هماهنگی و ارتباط کاری نزدی که

 طوربهخود  نوبه بهذینفعان کلیدی که در فرآیند استعدادیابی  ازجملهپژوهش،  هاییافتهتوجه به 

یعنی  ، وزارت ورزش و جوانان و زیرمجموعه آنبه دولت توانمیدخیل هستند  غیرمستقیم و مستقیم

، پایه و استعدادیابی هایورزشادارات ورزش و جوانان استانی و شهرستان و همچنین دفاتر توسعه 

 هاهیئت، هافدراسیونآن شامل مدارس ورزش و معلمین ورزش،  زیرمجموعهو  وپرورشآموزشوزارت 

و ورزشکاران اشاره کرد.  بخش خصوصی، رسانه، والدین ،هادانشگاه ، کمیته ملی المپیک،هاباشگاهو 

 هایآزمایشگاهو  هاکانوناز طریق  مثال بخش خصوصی در کشف و شناسایی مستعدین طور به

 تواندمی غیردولتیمدارس ورزش  تأسیساستعدادیابی و همچنین هدایت و استعدادپروری از طریق 

ز این فرایند را در دست بخشی ا توانندمی هاباشگاه همچنین .در حوزه استعدادیابی فعالیت کنند

ی ورزشی در بخش برگزاری هاهیئتو  هافدراسیوندولتی باشند.  هایارگان حالکمکگرفته و 

در بخش  توانندمیبا توجه به آمایش سرزمین در سطوح و سنین مختلف  هاجشنوارهمسابقات و 

 از فرآیند استعدادیابی است کمک شایانی انجام دهند. استعدادگزینی و نخبه یابی که بخش زیادی

 باشندمیاستعدادیابی مبتنی بر شخص  هایسیستمچین، استرالیا و کانادا دارای الگوی استعدادیابی 

است.  شدهمیو در کشورهای آلمان شرقی سابق و اتحاد شوروی نیز استعدادیابی سیستماتیک انجام 

1برگکمپ و همکاران) استدر این کشورها مجری استعدادیابی نهاد  تریناصلی وپرورشآموزش
1 ،

در فرآیند استعدادیابی مشهود است. یکی از ذینفعان کلیدی  عنوانبه وپرورشآموزش. سهم (2018

. کنندمیایفا  ایعمدهو نقش  سلسله مراتبی از مدارس ورزش برای پرورش ورزشکار وجود دارد

                                                           
1. Bergkamp et al 
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. در راهبردهای اکثر آیندمی حساببهورزشی یکی دیگر از مراکز پرورش ورزشکار  هایباشگاه

مربیان وجود  أورزشی و توسعه و ارتق هایباشگاهالزم برای توسعه  هایبرنامهکشورهای مورد مطالعه، 

 هاآناز  توانمیکه  دارد. این امر موجب توسعه کمّی و کیفی مربیان ورزش در این کشورها شده است

 .الگو گرفت

که شامل چهار است مدیریت الگو  ، مقولهاصلی هایمقولهیکی دیگر از در الگوی نهایی این پژوهش، 

. هر یک از استمنابع  تأمین، نظارت و ارزیابی و دهیسازمان، ریزیبرنامهاز  اندعبارتمقوله فرعی که 

مسیر استعدادیابی را هموار و و  اثرگذار بودهفرآیند استعدادیابی  مستقیم بر طوربهاین مقوالت فرعی 

عملیاتی و بلندمدت  ریزیبرنامهکه خود شامل مقوالتی چون  ریزیبرنامهدر بخش . کنندمیمدیریت 

اجرای  ماننداست  آمدهدستبهکه از مبانی نظری و تحقیقات پیشین  کدهای بازیبه  توانمی، است

، تطبیق الگوی استعدادیابی با برنامه برنامه بودن و پیوستگی، مستمر استعدادیابی مندنظامبرنامه 

الگوی استعدادیابی شامل  دهیسازمانمقوله اشاره کرد.  توسعه، اجرایی کردن نظام جامع ورزش کشور

 به .دهدمیو وظایف و همچنین نقش هر یک از ذینفعان کلیدی را نشان  کارتقسیمساختار سازمانی، 

و مبانی نظری برخی وظایف ذینفعان را چنین بیان داشتند  کنندگانمشارکتاستا نمونه، در این ر طور

، وظیفه مدارس ورزش در امر شناسایی، جذب و آموزش، پرورشدر امر جذب و  هاباشگاهوظیفه  که

استعدادیابی، پایه و  هایورزشتوسعه وظیفه حمایتی والدین )مالی، انگیزشی، ...(، وظیفه نظارتی دفتر 

 آموزشدر امر  وپرورشآموزشورزشی، وظیفه  هایجشنوارهدر برگزاری مسابقات و  هاهیئتوظیفه 

 ،یابی الگوزدر مقوله نظارت و ار .در توسعه، نخبگی و قهرمانی هافدراسیونوظیفه  و بنیادی هایمهارت

نه یش سطح استفاده بهیافزا نظورم بهنظارت و کنترل مستمر بر برنامه باید به این نکته توجه داشت 

 تواندمی و اثربخش ییاراکبا  توأم یقتصادا یاوهیو ش هاهدفبه  یابیدر جهت دست ،انات و منابعکاز ام

لذا از دیگر وظایف مدیریت الگو که در دهد.  ارائهبرنامه  ضعفو  قوت نقاط دربارۀرا  الزم بازخوردهای

برخوردار است و یکی از نقاط ضعف  ایویژهآمد از اهمیت  دست بهمقوله فرعی  عنوان بهمدل نهایی 

گفت نبود نظارت دقیق و علمی و اجرایی دانست که این خود اهمیت  توانمیکمبود یا حتی  ایراندر 

 کدهای باز مقوله نظارت و ارزیابی جمله از. کندمیدوچندان استعدادیابی در مدیریت الگو این مقوله را 

پایه و  هایورزشتوسعه دفتر ، به نظارت مردمی توانمیآمد  دست بهپژوهش  اینکه از طریق 

، مدارسورزش یشرفت سالیانه پبر میزان  وپرورشآموزشنظارت ، ناظر طرح عنوان به استعدادیابی

، هاهیئتبر عملکرد و خروجی  هافدراسیوننظارت ، هاباشگاهبر عملکرد و خروجی  هاهیئتنظارت 

منابع از دو مقوله  تأمینمقوله اصلی  و ذینفعان اشاره کرد. ربطذی هایارگاننظارت وزارت ورزش بر 

منابع مالی  تأمینمنابع مالی و انسانی تشکیل که خود از حمایت مالی، تخصیص بودجه،  تأمینفرعی 
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 توانمندسازی نیروی انسانی موجود و از منابع انسانی وریبهرهو همچنین جذب و پرورش متخصصین، 

استفاده از معلمین ورزش در مدارس، پرورش نیروی متخصص استعدادیاب، کثرت است.  شدهتشکیل

حمایت مالی دولت و خانواده، جذب  .است منابع انسانی تأمیناز مقوله  اینمونهجمعیت مستعد 

منابع مالی در مدیریت الگوی  تأمینجز مقوله نیز ، عدم تناسب بودجه گذارسرمایهحامیان مالی و 

 آمد. دست بهاستعدادیابی 

را در فرآیند استعدادیابی دارد  تأثیرمقوله نهایی الگوی مدیریت استعدادیابی که بیشترین در پایان، 

فردی، ورزش همگانی،  هایویژگیموقعیت جغرافیایی، شرایط اقتصادی،  کهاست محیطی  مؤثرعوامل 

 ازجمله هازیرساخت، فرهنگ، نیازهای اجتماعی و انگیزش، تکنولوژی، تحقیق و توسعه، گذاریسیاست

بسزایی در  تأثیرخود  نوبهبهپژوهش حاضر است که هر یک  هاییافتهاز  آمدهدستبهفرعی  هایمقوله

 استعدادیابی کشور را در ( موانع2017تحقیق اسدی و همکاران )مدیریت الگوی استعدادیابی دارند. 

 ،موانع حمایتی و پشتیبانی ،موانع مالی ،موانع انسانی به ترتیب اولویت .کردند بندیدستهفاکتور  هفت

آوردند که برخی از  دست به موانع علمی و پژوهشی وموانع فرآیندی ، موانع زیربنایی ،موانع مدیریتی

برتری ، ورزش قهرمانیدر و فساد  گریواسطه. هستندتحقیق حاضر همسو  هاییافتهعوامل آن با 

 گذاریسیاست، عدم مدیریت یکپارچه در استعدادیابی، عدم ثبات مدیریت، روابط بر ضوابط در کشور

عدم ، عدم توانمندی مدیران باالدستی ،حجاب بانوان هایمحدودیت، موازی کاری ذینفعان، دولت

ضعف اقتصادی و  ،ر مدارسبدنی دکمبود ساعت درس تربیت، وجود نظام جامع مربیان و ورزشکاران

و  گامبهگامرشد  جای بهبرتری فرهنگ رشد جهشی و ناپایدار  ،دارای استعداد هایخانوادهمعیشتی 

گذاری در استعدادیابی عدم سرمایه، ورزشی هایرشتهتبعیض در برخی  ،کارتازهپایدار در بین مدیران 

در این حوزه  ربطذی هایارگانبرخی مشارکت عدم تعامل ، پایه هایورزشاهمیت ندادن به ، و ورزش

 و مبانی نظری و پیشینه استعدادیابی است. هامصاحبهاز  آمدهدستبه باز از کدهای اینمونه

 تأثیراست عوامل محیطی بر مدیریت الگو  شدهدادهکه در الگوی نهایی پژوهش نشان  طورهمان

، فرآیند استعدادیابی را به سرانجام این مدیریت الگو است که با استفاده از ذینفعان کلیدی .گذاردمی

با مدیریت صحیح به نتیجه  در الگو شدهارائه هایمقولهرسانده و مسیر استعدادیابی کشور از طریق 

دیریت فرآیند جهت بهبود مپیشنهادات زیر را  توانمیپژوهش  هاییافتهلذا با توجه به  خواهد رسید.

در امر استعدادیابی  وپرورشآموزشوزارت  بدنیتربیتفعّال سازی  هایزمینه استعدادیابی ارائه داد؛

غربالگری ملّی در امر استعدادیابی به وجود  هایزمینهورزشی  هایسازمانفراهم و در تعامل مستمر با 

 بدنیتربیتو همچنین نقش  یافتهتوسعه هااستانآید. منابع انسانی و تجهیزاتی مراکز استعدادیابی 

تحقیقی  هایاولویتیکی از  عنوان بهدر امر استعدادیابی مشخص و بارز گردد. استعدادیابی  هااستان

نظام  و ورزش قهرمانی کشور منظور و مورد حمایت جدی قرار گیرد ویژهبهدر نظام ورزش کشور 
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 ،ملّی کارتقسیمستعدادیابی کشور تعریف گردد و با . نظام اشود احیطر تحقیق و توسعه استعدادیابی

و نهادهای ورزشی کشور  هافدراسیون، هاباشگاه، هااستانکشور اعم از  هایارگانو  هاسازمانوظایف 

مر استعدادیابی مّلی ویژه االمپیک در بخش بانوان،  هایمدالبا توجه به تعداد باالی تعیین گردد. 

ورزش قهرمانی منظور  هایبرنامهتقویت ورزش قهرمانی بانوان کشور در سرلوحه  منظور به دختران

اطالعات مرتبط با استعدادهای ورزشی و ورزشکاران نخبه  مستندسازیشود. وزارت ورزش نسبت به 

بانک اطالعاتی استعدادهای ورزش قهرمانی مسیر رشد استعدادها را تا  اندازیراهملّی اقدام نماید و با 

ی در امر استعدادیابی بخش خصوص سازیفعّال هایزمینهقهرمانی مشخص و دنبال نماید.  هایهقلّ

ر استعدادیابی و پرورش خصوصی فعّال در ام هایباشگاهبا حمایت دولت از  ویژه به .فراهم گردد

ی الزم را در پشتیبانی از ورزش قهرمانی کشور به عمل آورد. غربالگری مّلی گذارسرمایه استعدادها،

 هاشهرستان، هابخشسطح تقسیمات کشور یعنی روستاها،  ترینپاییناستعدادهای ورزشی کشور از 

پرورش استعدادها  ایحرفهمراکز  اندازیراه ،همزمان با این طرح هرچند صورت گیرد، هااستانو مراکز 

با توجه به ترکیب  هااستانورزشی  بندیقطب. طرح شودمینیز پیشنهاد  ایگلخانهرویکرد  وانعن به

افزایش تعامل فرهنگی، ورزشی و جغرافیایی با رعایت اصل آمایش ورزش قهرمانی کشور اجرا گردد. 

 انیاجرایی ورزش کشور در سطوح ملّی و است هایدستگاهبین مراکز علمی، پژوهشی و دانشگاهی با 

دقیق،  ریزیبرنامهبا  .شود اندازیراهارزیابی تداومی ویژه استعدادیابی ورزش کشور  هایبرنامهاجرای  و

مسیر  ،کلیدی با نظارت دقیق و مستمر با استفاده از منابع انسانی و مالیذینفعان  دهیسازمان

 صورتبهعالی  سطوحاستعدادیابی سیستماتیک را هموار کنیم. توسعه مدارس ورزش از دوره ابتدایی تا 

توسعه استعدادیابی  و راهکارهای گسترش و هاگزینه مهمترینمستمر در بخش دولتی و خصوصی از 

 برسد.این مهم به سرانجام  و بخش خصوصی وپرورشآموزشدولت، در ایران است و با حمایت 

های های استعدادیابی در رشتهبه شاخص ایرانشده در تحقیقات انجاماکثر قبل از انجام این پژوهش، 

به چگونگی مدیریت  اما ؛اندو برخی از محققین الگوهایی ارائه دادهاند پرداخته مختلف ورزشی

انسانی ورزش و نقش های ساختاری و سیستمی مدیریت منابع ویژگیهمچنین و  استعدادیابی ورزش

  اند.نداشته ذینفعان کلیدی و همچنین عوامل تاثیرگذار بر آن توجهی

برای  استعدادیابیالگوی جامع  شده در این است کهلذا وجه تمایز تحقیق حاضر با تحقیقات انجام

عوامل  سپس و ذینفعان کلیدی استعدادیابی، هایگامابتدا  ورزش قهرمانی ایران ارائه داده است و

در یک الگوی دهی و سازمانرا  ذینفعان وظایف و نقش را تعیین و تاثیرگذار بر فرآیند استعدادیابی

  جامع ارائه داده است. 



 1399 پاییز، 20، شماره 8تربیتی، دوره  پژوهش در ورزش                                                                        48

 

 

 تشکر و قدردانی
کنندگان در این تحقیق که وسیله مراتب تشکر و قدردانی خود را از مشارکتنویسندگان مقاله، بدین

 نمایند.را یاری کردند، ابراز میبا وجود مشغله کاری فراوان ما 
 

 منابع
1. Abbott, A., Button, C., Pepping, G.J., Collins, D. (2005). Unnatural selection: Talent 

identification and development in sport. Nonlinear dynamics, psychology, and life 

sciences, 9(1), 61-88.  

2. Abdi, H., Sajjadi, S.N. (2009). Comparison of continental results and medals in the 

Summer Olympics (2004-1896). Olympics Quarterly, 17 (1) (451th), 93-81. 

(Persian). 

3. AghaAli Nejad, H. (2000). Sport Talent. A Paper presented at the First International 

Congress of Physical Education and Sport Sciences of Female Students. Tehran. 47-

48. (Persian). 

4. Ahmaditabatabai, R., Mohammadrezaie, B. (2015). Talent Identification 

Achievements. The Office of Detection and Development of Championship and 

Professional Sports. (Persian). 

5. AliyanAtaabadi, H., Heydarian, M. (2009). Talent and talent; methods of discovery 

and prosperity of talents. Tehran: Omid Majd Publications. (Persian). 

6. Asadi N, Goodarzi M, Sajjadi S.N, Ali DostQahfarhi I. (2018). Examining barriers 

of talent identification in Iranian sport. New Approaches to Sport Management, 5 

(18), 23-32. (Persian). 

7. Barforoosh, A. (2009). The content analysis of sports publications in winter of 2009. 

Office of Media Development Studies, Deputy Director of Press and Information 

Affairs, Ministry of Culture and Islamic Guidance. (Persian) 

8. Benar, N. (2015). Design of a system for the managing of talent identification 

process until athlete’s retirment in Guilan province. Youth and Sports 

Administration, Guilan Province. 19-26. (Persian). 

9. Bergkamp, T.L, Niessen, A.S.M, den Hartigh, R.J, Frencken, W.G, Meijer, R.R. 

(2018). Comment on: “Talent Identification in Sport: A Systematic Review”. Sports 

Medicine, 48(6), 1517-1519. 

10. Bompa, T. (1985). Talent identification. Sport Science Periodical on Research and 

Technology in Sport. GN1, Ottawa: Coaching Association of Canada. 

11. Brown, J. (2011). Exercise Exercise: How to Identify and Grow Out Prominent 

Athletes. Translation by Saeed Arsham and Elham Radnia, 1st ed. Tehran: Science 

and Motion. (Persian). 

12. Danaiifard, H., Emami, M. (2007). The strategies of qualitative research, thinking on 

grounded theories. Management Thought. 1 (2), 97-69. (In Persian). 



 94                                                                   ..قهرمانی. ورزش در استعدادیابی جامع الگوی تدوین: کالنی

 
 

13. Digel, H. (2002). Organization of High-performance Athletics in Selected Countries: 

Final Report for the International Athletics Foundation. University of Tubingen. 

14. Doostdari, S., AshrafGanjavi, F., Soheili, B. (2015). Studying the problems of 

football scouting. Sports Management Journal, 7 (4), 621-635. (Persian) 

15. Ghasemzadeh Mirkolaee, E., Razavi, S.M.H., Amirnejad, S. (2013). A mini-review 

of track and field’s talent-identification models in Iran and some designated 

countries. Annals of Applied Sport Science, 1(3), 17-28. 

16. Hadavi, F. (2011). The necessity of utilization talent identification process of 

developed countries in the country's sports. The First National Conference on Sport’s 

Talent Identification. Tehran. 46-48.  

17. Hirose, N., Fukubayashi, T. (2008). Possible predictor of talent identification in 

professional soccer players. Sports Science Research, 5, 1-9. 

18. Hoare, D.G, Warr, C.R. (2000). Talent identification and women's soccer: an 

Australian experience. Journal of sports sciences, 18(9), 751-758 

19. Hosseini, S.h, Hamidi, M., GhorbanianRajabi A, Sajjadi SN. (2013). Identify the 

strengths. Weaknesses, opportunities and threats of talent identification in Iranian 

championship sport and its bottlenecks and challenges. Sports Management 

Quarterly, 17, 29-54. (Persian). 

20. Khosravi Zade, E., Khosravi Zadeh A. (2015). Talent Identification in Sports. 1st ed. 

Tehran. Samt’s publishing. (Persian) 

21. Krasilshchikov, O. (2011). Talent Recognition and Development: Elaborating on a 

Principle Model. International Journal of Developmental Sport Management, 1(1), 

1-11 

22. Man, N. (1996). Principles of Psychology. Translation by Mahmoud Saatchi, 12th 

ed. Tehran: Agah’s publishing. (Persian). 

23. Peltola, E. (1992). Talent Identification. New Studies in Athletics. 7(3): 7-12. 

24. The Organization of Physical Education I.R.I. (2005). National Center for Exercise 

Management and Development. Detailed Studies on the Development of 

Championship Sports. 1st ed, Sib's publishing. (Persian) 

25. Reilly, T., Gilbourne, D. (2003). Science and football: a review of applied research 

in the football codes. Journal of sports sciences,21(9), 693-705. 

26. RezaiSufi, M., Shabani, A. (2018). Analysis of the national championship by SWOT 

method. Management and development of sports, 6 (1), 87-103. (Persian). 

27. Sebera, M., & Sedlacek, J. (2012). Analyze of sport talent selection 

systems. Publicatio LII/I, 13. 

28. Wolstencroft, E. (2002). Talent identification and development: An academic 

review. Edinburgh: Sport Scotland.  

 

 

 

 



 1399 پاییز، 20، شماره 8تربیتی، دوره  پژوهش در ورزش                                                                        50

 

 

 

 

 دهیارجاع
  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kalani, A; Elahi, A. R; Sajjadi, N; Zareian, H. (2020). Developing a 

Comprehensive Model of Identify Talent in Iranian Championship Sport. 

Research on Educational Sport, 8(20): 33-50. (Persian). 

DOI: 10.22089/res.2019.6547.1559 

 

 

  (.1399) .سیدنصراهلل؛ زارعیان، حسینالهی، علیرضا؛ سجادی،  کالنی، امین؛

 ،یتیترب ورزش در پژوهش ایران. قهرمانی ورزش در استعدادیابی جامع الگوی تدوین

 res.2019.6547.1559/10.22089: شناسة دیجیتال .50-33(: 20)8



 15                                                                   ..قهرمانی. ورزش در استعدادیابی جامع الگوی تدوین: کالنی

 
 

Developing a Comprehensive Model of Identify Talent in 

Iranian Championship Sport1 
 

A. Kalani1, A.R. Elahi2, N. Sajjadi3, H. Zareian4 

 

1. Ph.D. student of Sport Management, Sport Science Research Institute, Tehran, 
Iran. 
2. Associate Professor of Sport Management, Faculty of physical education and 
sport sciences. University of Khwarizmi, Tehran, Iran. (Corresponding Author)  
3. Professor of Sport Management, Faculty of physical education and sport 
sciences. University of Tehran, Tehran, Iran. 
4. Assistant Professor of Sport Management, Sport Science Research Institute, 
Tehran, Iran. 
 

Received: 2018/10/21                             Accepted: 2019/01/29 
 

Abstract 
The purpose of this study was to provide a comprehensive model for talent identification 
in Iranian championship sport. Considering the exploratory nature of the subject, the 
method of qualitative research and the theorizing approach based on the data was used. 
First, through the initial studies and the systematic review of related resources, the 
introductory inventory of effective signs was identified. In the following, 23 semi-
structured interviews with well-known experts were conducted on purposeful and 
snowball method. The interviews continued to reach theoretical saturation. The open 
coding results indicated that 296 primary marks and 38 final figures were extracted. In the 
axial coding, the final marks were classified in 12 concepts and 4 main categories. Finally, 
the identified categories derived from selective coding include, respectively, the talent 
identification process, model management, environmental factors and key stakeholders. 
The theoretical model derived from the findings of this study can help managers and policy 
makers of championship sport to use the appropriate stakeholders and determine the role 
for each trusted organization to address the interfering factors and accelerate the 
development of talent identification in championship sports. 

 

Key words: Key Stakeholders, Environmental Factors, Talent Management, Grounded 

Theory, Championship Sports. 
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