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چکیده
هدف از پژوهش حاضر ،ارائه الگویی جامع برای استعدادیابی در ورزش قهرمانی ایران بود .با عنایت به
ماهیت اکتشافی موضوع از روش پژوهش کیفی و رویکرد نظریهپردازی برخاسته از دادهها استفاده شد.
نخست از طریق مطالعات اولیه و مرور سیستماتیک منابع مرتبط ،فهرست مقدماتی نشانهای مؤثر
شناسایی شدند .در ادامه بهصورت هدفمند و به روش گلوله برفی  23مصاحبه نیمهساختاریافته با
صاحبنظران آگاه به موضوع پژوهش انجام شد ،مصاحبهها تا حد رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت.
نتایج کدگذاری باز حاکی از استخراج  296نشان اولیه و  38نشان نهایی بود .در کدگذاری محوری،
نشانهای نهایی در  12مفهوم و چهار مقوله اصلی طبقهبندی شدند .در نهایت مقولههای شناساییشده
حاصل از کدگذاری انتخابی ،به ترتیب شامل فرآیند استعدادیابی ،مدیریت الگو ،عوامل مؤثر محیطی و
ذینفعان کلیدی تعیین شدند .الگوی نظری برخاسته از یافتههای مطالعه حاضر میتواند به مدیران و
سیاستگذاران ورزش قهرمانی کمک نماید تا با بهرهگیری مناسب از ذینفعان و تعیین نقش برای هر یک
از سازمانهای متولی به رفع عوامل مداخلهگر پرداخته و توسعه استعدادیابی در ورزش قهرمانی را
تسریع بخشند.
واژگان کلیدی :ذینفعان کلیدی ،عوامل محیطی ،مدیریت استعداد ،نظریه دادهبنیاد ،ورزش قهرمانی
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مقدمه
در ابتدای هزاره سوم ،جهان ورزش دوران جدید و تازهای را تجربه مینماید .ورزش امروزی تبدیل به
یک جشنواره جهانی گردیده است (رضایی صوفی و شعبانی .)2017 ،مسابقات مختلف قارهای و جهانی
و در رأس آنها بازیهای المپیک ،به عرصه رقابت جوانان برگزیده ورزشی ملتها تبدیلشده و از این
رهگذر علوم و فنون مختلفی در ورزش بهکار گرفتهشده است (علیان عطاآبادی وحیدیان.)2009 ،
موفقیت کشورها در میادین بین المللی ورزشی عالوه بر تأثیرات اجتماعی و اقتصادی ،نمادی از ثبات
و توانمندیهای همهجانبه آن کشورها محسوب میشود و یکی از علل سرمایهگذاری باالی کشورها
در ورزش قهرمانی و حرفهای ،از این مورد نشأت میگیرد (عبدی و سجادی.)2009 ،
به گفته بسیاری از مربیان و صاحبنظران ،استعداد یکی از مهمترین عوامل در زمینه ورزش قهرمانی
است (بروان .) 2011 ،1استعداد به معنی آمادگی طبیعی یا اکتسابی برای انجام دادن بعضی کارها و
از مصادیق مفهوم تفاوتهای فردی است (بومپا .)1985 ،2مان 3در تعریف استعداد میگوید استعداد
را از میزان نسبی پیشرفت استنباط میکنیم .اگر برای کسب یک مهارت فرصتهای یکسان و مشابهی
را به افراد بدهیم خواهیم دید که از نظر سهولت کسب آن با یکدیگر متفاوت هستند .وقتی افراد از
نظر سطح مهارت و تخصصی که دارند با یکدیگر تفاوت داشته باشند در واقع از نظر استعداد برای
کسب آن کار خاص با یکدیگر تفاوت دارند (مان .)1996 ،پلتوال استعدادیابی در ورزش را فرآیندی
میداند که طی آن خردساالن بر اساس معیارهایی که توسط آزمونهای جامع به دست میآورند ،به
سمت ورزشهایی که بیشترین احتمال موفقیت را در آنها دارند ،هدایت میشوند (پلتوال.)1992 ،4
استعدادیابی از دهه  1960در کشورهای اروپای شرقی مانند آلمان شرقی ،مجارستان ،روسیه،
بلغارستان ،رومانی و در دهه  1970در کشورهای بلوک غرب (چین) آغاز شد .سالهای بعد از آن در
دهه  ،1980دورانی آرامتر ولی عملیتر بهویژه در آمریکا ،کانادا و استرالیا و کشورهای مشترکالمنافع
برای استعدادیابی ورزشی بوده است (براون .)2011 ،اما کماکان استعدادیابی یکی از چالشهای اصلی
ورزش است (هوآر و وار2000 ،5؛ ولستنکراف2002 ،6؛ ریلی و گیلبورن .)2003 ،7امروزه ،همه
کشورهای دنیا برای کسب مدالهای طال ،نقره و برنز رقابتهای جهانی و المپیک برنامهریزیهای
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زیربنایی چشمگیری میکنند (هایروس و همکاران .)2007 ،1البته قابل پیشبینی است که با وجود
تأکید بر ابرمردان و زنان برای رسیدن به مقامهای جهانی ورزش ،سالهای آینده شاهد رشد و گسترش
چشمگیر روشهای استعدادیابی ورزشی خواهند بود (آبوت و همکاران .)2005 ،2از این نظر ،برای
استعدادیابی ورزشی ،دانشمندان الگوها و مدلهای مختلفی ازجمله مدل گیمبل ،)1976( 3مدل
هاری ،)1982( 4مدل پلتوال ( ،)1982مدل رینر ،)1987( 5مدل ماتسودو ،)1987( 6مدل آبوت و
همکاران ( )2002و مدل کوت و همکاران )2007( 7ارائه دادهاند (به نقل از خسروی زاده و
خسرویزاده .)2015 ،این مدلها میتوانند به شناخت و درک بیشتر آن کمک کنند و برحسب شرایط
نیز بهکار گرفته شوند (خسروی زاده و خسرویزاده .)2015 ،به طور نمونه ،پلتوال ( )1982یک طرح
بلندمدت شناسایی و پرورش استعدادهای ورزشی را ارائه کرد .بر اساس این طرح ،به کودکان  6تا 8
ساله فرصت مشارکت در فعالیتها و ورزشهای تفریحی داده میشد تا تواناییها و استعدادهای آنها
در فعالیتهای حرکتی نمایان شود .سپس ،در  10تا  13سالگی ،با آزمونها مختلف استعدادهای
ورزشی آنها شناسایی میشد .آزمونها به گونهای طرح شده بودند تا ظرفیتهای عملکردی کودکان
را پیشبینی و سطح آمادگی جسمانی و بلوغ آنها را ارزیابی کنند .در سنین  14تا  17سالگی مرحله
پرورش استعدادها بود که در آن با بهکارگیری امکانات گوناگون ،مسیر دستیابی به موفقیتها ورزشی
هموار میشد .در  18تا  20سالگی ،جوانانی انتخاب میشدند که هر کدام در رشتههای خاص جزو
نخبگان بودند و به سطح بسیار باالیی از عملکرد دست یافته بودند .از بین این افراد نیز چهرههای
ممتاز ورزش هر کشور برای شرکت در رقابتهای بینالمللی شناخته میشدند .همچنین مدل کوت و
همکاران ( )2007مدلی با عنوان مدل پرورشی شرکت در ورزش 8مطرح کردند .شامل سه مراحل
بود .مرحله سالهای در بوته آزمایش قرار گرفتن ( 6-13سالگی) ،سالهای تخصصگرایی (15-13
سالگی) ،و سالهای سرمایه گذاری ( 15سالگی به باال) (خسروی زاده و خسرویزاده .)2015 ،در
برنامه ملی شناسایی و پرورش استعدادهای ورزشی استرالیا ،9یک شیوه الکترونیکی برای شناسایی
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استعدادها طراحی شده است که اجرای آن آسان و رایگان است و باعث میشود افراد به ارزیابی
تواناییهای خود مبادرت کنند .افراد جوان از اینترنت به عنوان راهی برای برقراری ارتباط با نهادهای
ورزشی استفاده میکنند .این روش ،به آنان این امکان را میدهد شایستگیهای خود را در ورزش
خاصی ارزیابی و عملکرد خود را در آن ورزش مطرح کنند .این طرح فقط برای ورزشکاران استرالیایی
 12تا  29ساله در دسترس است .در وب سایت مربوط که امکان ارتباط دوجانبه وجود دارد .کاربران
میتوانند از منزل یا هر جای دیگر ،نتایج مجموعهای از آزمونهای آمادگی جسمانی را وارد کنند .اگر
نتایج وارد شده هر فرد باالتر از حد متوسط باشد از او برای گرفتن آزمونهای دقیقتر در مرکز ارزیابی
استعداد 1دعوت میشود .در صورتی که نتایج این مرحله نیز مناسب باشد ،افراد میتوانند در برنامههای
خاص پرورش شرکت کنند که در آنها حمایت ،تمرین و مربیان خاص هر سطح وجود دارد .در این
طرح ،از افراد شرکتکننده سه نوع آزمون شامل آزمونهای عمومی ،آزمونهای خاص ورزشی و آزمون
های ورزشکاران نخبه گرفته میشود .به طور کلی ،از راهبردهای مهم استعدادیابی در این کشور کاهش
شکاف بین ورزش همگانی و ورزش قهرمانی است (دیگل.)2002 ،2
اما در ایران ،ورزش قهرمانی همواره مورد توجه و عالقه مردم و مسئوالن بوده است .به همین دلیل
ساالنه بخش زیادی از منابع مادی و معنوی صرف این امر میشود .اما به هرحال الگوی اجرایی دقیقی
در استعدادیابی ورزش قهرمانی در کشور وجود ندارد (سازمان تربیتبدنی2005 ،؛ بارفروش.)2010 ،
در واقع فرآیند استعدادیابی در ایران از سال  1379شمسی آغاز شد .هادوی در سال  1379مدل سه
مرحلهای را پیشنهاد داد و سپس در ادامه مدل گستردهتری را در سال  1389تدوین و در اولین
همایش ملی استعدادیابی ( )1390ارائه کرد .مدل وی  4مرحله شامل تعیین عوامل مشترک ورزشها،
تعیین نیمرخ نخبگان ورزشی ،شناسایی اولیه و شناسایی نهایی بود .در این طرح سعی شد با توجه به
تفاوتهای موجود بین نیازهای جسمانی و روانی رشتههای مختلف ورزشی و با در نظر گرفتن
رکوردهای ثبتشده توسط نخبگان هر رشته ورزشی ،کودکان و نوجوانان شناسایی و در مسیر پیشرفت
قرار گیرند .نقش فدراسیونهای ورزشی در این طرح ،پررنگ دیده شده بود ولی ذینفعان کلیدی دیگر،
کمتر دیده شدند (هادوی .)2011 ،همچنین تحقیق آقاعلینژاد ( )2000نیز الگویی شماتیک و
فرایندی برای مسیر استعدادیابی تا قهرمانی برای ورزش کشور ارائه داد (رعایت سن ،هدف ،تمرینهای
رشد استعداد را در سه مرحله مقدماتی ،مرحله دوم و مرحله نهایی) .اما این الگو ویژگیهای ساختاری
و سیستمی مدیریت منابع انسانی ورزش را پوشش نداده است.
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از طرفی فدراسیونها طی سالهای اخیر در حوزه استعدادیابی فعال بودند و هر یک فرآیند
استعدادیابی خود را طراحی نمودند و در اولین نمایشگاه رونمایی از دستاوردهای استعدادیابی
فدراسیون های ورزشی زیر نظر دفتر استعدادیابی و توسعه ورزش قهرمانی وزارت ورزش و جوانان به
تبادل و اشتراک اطالعات گذاردند (احمدی طباطبایی و محمدرضایی .)2015 ،این فعالیتها تا سال
 1395ادامه داشت و با تغییر مدیریت وزارت ورزش و جوانان ،استعدادیابی ورزشی در حال حاضر
فعالیت کمرنگتر و محدودتری دارد .در سال  1397دفتر استعدادیابی و توسعه ورزش قهرمانی به
دفتر توسعه ورزشهای پایه و استعدادیابی تغییر نام داد و در نظر دارد با برگشت به گذشته ،با برگزاری
المپیادهای ورزشی به دنبال استعدادگزینی و شناسایی افراد نخبه بپردازد.
به طور کلی باید بیان نمود جامعه ایران ازلحاظ استعداد انسانی بسیار غنی است و از این حیث زمینة
مناسبی وجود دارد (حسینی و همکاران .)2013 ،ولی ظاهراً ریشه مشکل را باید در مدیریت ضعیف
و فقدان هماهنگی بین ارگانهای مختلف اجرایی جستوجو کرد که خود این مسئله نیز احتماالً ریشه
در عدم همکاری ذینفعان با هم و موازی کاری آنها در این زمینه دارد (اسدی و همکاران.)2017 ،
در حال حاضر طراحی یکپارچه ،جامع و اجرایی برای مدیریت استعدادیابی در ورزش قهرمانی کشور
به اجرا در نیامده است و همچنین هماهنگی میان نهادهای متولی ورزش در بحث استعدادیابی ضعیف
است (بنار .)2015 ،پرورش ورزشکار در کشور نیز نظام ساختارمند و یکپارچهای ندارد و نهادهای
مختلف هر یک بهصورت جداگانه به این امر میپردازند و دستگاه معین بهصورت جدی به استعدادیابی
نمیپردازد (حسینی و همکاران .)2013 ،باشگاهها و اماکن ورزشی ،سازمان ورزش بسیج ،هیئتهای
ورزشی ،فدراسیونها و انجمنهای ورزشی ،وزارت ورزش و جوانان و وزارت آموزشوپرورش و دیگر
ارگانها  ،نهادهایی هستند که هر یک در زمینة استعدادیابی در کشور در حال حاضر فعالیت میکنند،
اما الگوی جامع مشخصی به این منظور وجود ندارد .بنابراین به نظر میرسد داشتن یک الگوی جامع
برای استعدادیابی ورزشی میتواند نقش و مسئولیت هر یک از نهادهای درگیر در حوزه استعدادیابی
ورزشی (اعم از سطوح مختلف آموزشوپرورش ،فدراسیونها و هیئتهای ورزشی ،شهرداریها و  )...را
مشخص نماید .با عنایت به موارد فوق پژوهشگر بر آن شد تا با شیوهای کیفی و با استفاده از دو رویکرد
مرور سیستماتیک مطالعات پیشین و مبانی نظری و مصاحبه با صاحبنظران موضوع ،یک الگوی جامع
برای استعدادیابی ورزش قهرمانی کشور پیشنهاد نماید.
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روشپژوهش
پرسش اصلی تحقیق حاضر این بود که با چه الگویی بهتر میتوان به استعدادیابی در حوزه ورزش
قهرمانی ایران پرداخت .بهمنظور پاسخگویی به این پرسش از روش پژوهش کیفی از نوع گرانددتئوری
و با رویکرد نوخاسته گلیزر 1استفاده شد .در مرحله اول مصاحبههای کیفی نیمهساختارمند با نخبگان
آگاه از موضوع پژوهش با یک سئوال کلی به عمل آمد .بهمنظور ثبت اطالعات حاصل از مصاحبهها،
عالوه بر یادداشتبرداری ،از دستگاه ویژه ضبط صدا نیز استفاده شد .به دلیل رعایت مسائل اخالقی،
پژوهشگر قبل از ضبط هر مصاحبه ،از مصاحبهشونده اجازه گرفته است .مدتزمان مصاحبهها متفاوت
و مکان مصاحبه در محل موردتوافق مصاحبهگر و پژوهشگر بوده است.
در این پژوهش دو روش نمونهگیری هدفمند و گلوله برفی در قالب نمونهگیری نظری استفاده شد.
نمونهگیری تا حد اشباع دادهها ادامه یافت .لذاپس از مطالعه کتابها ،مقاالت و اسناد ،در نهایت 23
مصاحبه انجام گرفت .مشارکتکنندگان تحقیق شامل صاحبنظران حیطه استعدادیابی ورزشی از
سه حوزه علمی ،اجرایی و ورزشی بودند .این متخصصان شامل اعضای هیئت علمی رشته تربیتبدنی
(شش نفر) ،مدیران و کارشناسان متخصص در حوزه استعدادیابی ورزشی و کارشناسان استعدادیابی
و دبیر فدراسیونها ( 13نفر) و پیشکسوتان ورزش قهرمانی کشور (چهار نفر) بودند .تحلیل دادهها در
این تحقیق بهصورت کدگذاری باز ،یادنوشت 2نگاری و کدگذاری انتخابی انجام گرفت .لذا دادههای
مربوط به پدیده مورد مطالعه با بررسی دقیق محتوا ،کلیه مصاحبهها را پیادهسازی و سپس نامگذاری
و مقولهبندی شد .مرحله یادنوشت ،گزارش نظریهپردازانه ایدههایی در مورد کدها و روابط آنهاست
که به فکر تحلیلگر در هنگام کدگذاری خطور میکند .این کار تقریباً موازی و همزمان با کدگذاری
باز آغاز شد .در یادنوشت ،ایدههایی در مورد نامگذاری مفاهیم و ربطدهی آنها به همدیگر مطرح و
دسته بندی شد .با اینکه از مصاحبه هفدهم به بعد تقریب ًا دادهها تکراری بودند و اشباع نظری حاصل
شده بود ،برای اطمینان و اعتبار بیشتر ،این فرآیند تا مصاحبه  23ادامه یافت .با انتخاب متغیر
احتمالی 3که غالب دغدغه و توجه اصلی مشارکتکنندگان را با بیشترین گوناگونی ممکن تشریح
میکند ،کدگذاری انتخابی هدایت شد و مقولهها مشخص و الگوی جامع ارائه گردید .ازآنجاکه
نظریههایی که در عرصه علوم انسانی و رفتاری ارائه میشوند در طول زمان قابل اصالح و تعدیلاند،
به همین دلیل محققان کیفی بهجای واژه روایی و پایایی از واژههای دیگر مانند مقبولیت ،4قابلیت
1

2

3

4

1. Glaser
2. Memo
3. The tentative Core Variable
4. Credibility
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انتقال 1و تأییدپذیری 2استفاده میکنند (دانایی فر و امامی .)2007 ،انتقالپذیری نتایج پژوهش ،بیانگر
تعمیمپذیری نتایج حاصل به سایر گروهها و محیطهای مشابه است .هرچند این امر خارج از توانایی
پژوهشگر کیفی است ،میتوان با استخراج و ارائه حداکثری دادهها تا حدودی این بخش از روایی
تحقیق را نیز تأمین کرد .در این پژوهش با مرور متعدد مصاحبهها و استخراج حداکثری و غیرتکراری
مطالب سعی بر اجرای این توصیه شد .تأییدپذیری نتایج پژوهش کیفی هنگامی تحقق مییابد که
سایر محققان بتوانند بهروشنی مسیر تحقیق و اقدامهای انجامگرفته توسط محقق را دنبال کنند.
2

1

نتایج
نتایج بهدست آمده حاکی از آن است که در مجموع کدهای استخراجشده بعد از حذف کدهای تکراری
تعداد  296نشان اولیه مستقل ایجاد شد .سپس این نشانها به دلیل کثرت در  38نشان طبقهبندی
شدند که اساس این کار بر پایه قرابت مفهومی و معنایی بود .در طی فرایند یادداشت نگاری ،محقق
از ابزارهای تحلیلی پرسیدن سؤال و مقایسه دائمی و نظری بین مقولهها ،مقولههای فرعی و
مشخصههای آنها که در کدگذاری باز ظاهر شدهاند ،استفاده کرد تا روابط بین مقولهها و مقولههای
فرعی را توسعه دهد .در نتیجه نشانهای فرعی در  12مقوله فرعی طبقهبندی شدند .از این میان
چهار مقوله اصلی پدید آمد که در جدول یک نشان دادهشده است.
مقولهها

فرآیند استعدادیابی

جدول  -1کدگذاری محوری یافتههای تحقیق
نشانها
مفاهیم
 چالشهای درونی
پیشدرآمدها
 چالشهای بیرونی
ورودی
 کودکان هشت تا  16سال
 کشف و غربالگری
 شناسایی و استعدادگزینی
فرآیند
 جذب و هدایت
 استعدادپروری
 نخبگی
 قهرمانی
خروجی
 پسا قهرمانی (بازنشستگی)
بازخورد
 بازخورد درونی و بیرونی

1. Transferability
2. Dependability
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مقولهها

مدیریت الگو

عوامل مؤثر محیطی

ذینفعان کلیدی

ادامة جدول  -1کدگذاری محوری یافتههای تحقیق
نشانها
مفاهیم
 برنامهریزی عملیاتی
برنامهریزی
 برنامهریزی استراتژیک
 ساختار سازمانی
سازماندهی
 تقسیمکار و شرح وظایف
 تعیین نقشها
 نظارت و کنترل
نظارت و ارزیابی
 ارزیابی
 منابع مالی
تأمین منابع
 منابع انسانی
 موقعیت جغرافیایی
 شرایط اقتصادی
 ویژگیهای فردی
 ورزش همگانی
 سیاستگذاری
عوامل مداخلهگر
 تکنولوژی
 تحقیق و توسعه
 فرهنگ
 نیازهای اجتماعی و انگیزش
 زیرساختها
 دولت (وزارت ورزش و جوانان ،دفتر توسعه ورزشهای
پایه و استعدادیابی)
 کمیته ملی المپیک
 فدراسیونها (هیئتها ،باشگاهها ،مربیان)
 آموزشوپرورش (مدارس ورزش ،معلمین ورزش)
نهادهای ذیربط
 بخش خصوصی (کانونهای استعدادیابی و مراکز ژنتیک)
 وزارت علوم تحقیقات و فناوری (دانشگاهها ،دانشکدههای
تربیتبدنی)
 رسانههای گروهی
 خانواده

در مرحله کدگذاری گزینشی یا انتخابی شکلگیری و پیوند هر دستهبندی با سایر گروهها تشریح
میشود .در این مرحله محقق بیشتر در نقش نویسنده ظاهر شد که بر اساس مقوالت ،نوشتههای
کدگذاری ،یادداشتهای نظری ،شبکهها و دیاگرامها عمل نمود .در نهایت با یافتن رابطه نهایی بین
مقولههای بهدستآمده ،الگوی نظری زیر شامل ،فرآیند الگوی استعدادیابی ،مدیریت الگو ،عوامل مؤثر
محیطی و ذینفعان کلیدی ،با در نظر گرفتن مقوالت و نوشتههای کدگذاری و نظرات خبرگان و
تأکیدات مصاحبهشوندگان و نظر محققین تدوین شد .پس از تدوین مدل برای افزایش اعتبار آن،
مدل نهایی در اختیار خبرگانی قرار گرفت که هم با استعدادیابی ورزشی آشنایی داشتند و هم روش
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کیفی را میشناختند .از این خبرگان خواسته شد تا نظرهای خود در مورد فرایند تدوین و مدل نهایی
را ارائه دهند .بیشتر آنها مدل را تأیید کردند و بعضی از آنها نظرهای اصالحی داشتند که در فرایندی
رفتوبرگشت ،اصالحات اعمال و نظر نهایی آنها دریافت شد (شکل .)1

شکل  -1الگوی جامع استعدادیابی ورزش قهرمانی ایران

الگوی نظری ارائهشده ،از چهار بخش تشکیل شد که به ترتیب شامل فرآیند استعدادیابی ،ذینفعان
کلیدی ،مدیریت الگو و در نهایت عوامل مؤثر محیطی قرار دارد .در مرکز این الگو ،فرآیند کلی
استعدادیابی ارائه شده است که بعد از رفع چالشهای درونی و بیرونی ،با ورود کودکان آغاز می شود.
بعد از کشف و شناسایی مستعدین ،در مدارس ورزش و باشگاه ها جذب ،توسعه و پرورش داده می
شوند و به نخبگی میرسند .در این فرآیند بازخوردهای درونی و بیرونی لحاظ شده و از کجروی ها
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جلوگیری میشود .در این الگو برای پساقهرمانی ورزشکاران برنامهریزی شده است .نقش ذینفعان
کلیدی در این فرآیند بسیار مهم است .ارگانهای ذینفعی که دور فرآیند استعدادیابی را احاطه کرده-
اند ،با مدیریت صحیح و متأثر از عوامل محیطی این فرآیند را پیش خواهند برد.
بحث و نتیجهگیری
نتایج این پژوهش نشان داد برای مدیریت کردن استعدادیابی ورزش قهرمانی کشور ،نخست باید
فرآیندی برای استعدادیابی وجود داشته باشد .در الگوی اشاره شده فرآیند استعدادیابی بهعنوان عواملی
که به صورت مستقیم بر پدیده اصلی تأثیر میگذارد مشتمل بر پنج مقوله به دست آمد شامل
پیشدرآمدها (چالشهای درونی و بیرونی) ،ورودی (کودکان هشت تا  16سال) ،فرآیند (کشف و
غربالگری ،شناسایی و استعدادگزینی ،جذب و هدایت ،استعدادپروری و نخبگی) ،خروجی (قهرمانی و
پساقهرمانی) و بازخورد (درونی و بیرونی) بود .این یافتهها با نتایج تحقیق بنار ( )2017که به تدوین
نظام مدیریت فرایند استعدادیابی تا بازنشستگی ورزشکاران در استان گیالن پرداخته بود همسو است.
بنار بیان داشت مدیریت استعداد دارای ابعاد کلی نظام کشف و جذب استعداد ورزشکاران ،نظام توسعه
و پرورش استعداد ورزشکاران ،نظام ارزیابی و تطبیق استعداد ورزشکاران و نظام نگهداشت و جبران
خدمات استعداد ورزشکاران است .فرایند کشف و جذب ورزشکاران در سیستمهای مدیریت استعداد
ورزشی شامل مجاری استعدادیابی ،پستهای نیازمند جذب نیروی مستعد ،شاخصهای شناسایی و
ارزیابی استعداد ،ارزیابی و انتخاب در شرایط برابری استعداد ورزشی و عوامل اثرگذار بر فرایند کشف
و جذب است .همچنین بخشی از این یافتهها با الگوی سبرا و سدالژک )2012( 1همخوانی دارد .در
ادامه مرحله فرآیند استعدادیابی و با توجه به یافتههای پژوهشی و پیشینه استعدادیابی و انجام مصاحبه
از صاحبنظران و متخصصین امر باید گفت فرآیند کشف و تربیت استعدادها امری علمی و محتاج به
پیشدرآمدهایی است که از مهمترین آنها میتوان به سیاستگذاری و حمایت دولت ،ایجاد و برقراری
تعامل و همکاری ذینفعان ،توسعه منابع انسانی متخصص استعدادیابی ،ایجاد ارتباط مناسب بین
ذینفعان علیالخصوص مراکز آموزشی و تحقیقاتی و به طور مشخص دانشگاهها با مراکز اجرایی ،تقویت
و تأسیس پایگاهها و مراکز تخصصی استعدادیابی خصوصی و دولتی در سطح کشور ،توسعه مدارس
ورزش از ابتدایی تا هنرستان ،ایجاد کمیته استعدادیابی در فدراسیونها و آموزشوپرورش ،توسعه و
ترویج ورزش همگانی ،توانمندسازی ذینفعان ،ایجاد احساس نیاز به استعدادیابی (بازارسازی)،
سازماندهی ذینفعان ،توسعه امکانات و زیرساختها ،حمایت از بخش خصوصی و رفع موانع ،تسهیل
در دستورالعملهای سازمانی ،فرهنگسازی و آگاهیرسانی ،تهیه و توزیع نرمافزارهای استاندارد
1

1. Sebera & Sedláček
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استعدادیابی ،برگزاری کارگاههای آموزشی و دانشافزایی ،ایجاد بانک اطالعات ویژه استعدادیابی،
ورزشکاران و مربیان و مهمتر از همه فراهم آوردن زمینههای ورود و حضور اقشار جامعه اشاره کرد که
در این امر میتواند شروعی قدرتمند و پرتوان در بخش استعدادیابی باشد .از مشکالت موجود فرایند
استعدادیابی که در حال حاضر در ایران اتفاق میافتد عدم شناسایی صحیح و جذب و هدایت مستعدین
شناساییشده به شکل صحیح و علمی جهت ادامه مسیر میباشد .این مهم از طریق باشگاهها،
هیئتهای ورزشی هر رشته و مدارس ورزش قابل انجام است .تحقیقات حاکی از آن است که
باشگاههای ورزشی نقشی اساسی در فرایند شناسایی و پرورش استعدادها ایفا میکنند .باشگاهها
میتوانند فرصتهای بسیاری برای شرکت در ورزش فراهم کنند .در این زمینه ،توجه به مواردی مانند
مشخص شدن نقش و راهبرد و سیاست باشگاهها در فرایند شناسایی و پرورش استعداد ،تأمین منابع
مالی ،و ارتباط مناسب بین باشگاه ،والدین ،مدارس ،هیئتها و فدراسیونها ،نظام رقابت و سایر
سازمانهای مربوط حائز اهمیت است (خسروی زاده و خسروی زاده .)2015 ،معموالً استعدادیابی در
باشگاه های ورزشی در کشورهایی مانند چین ،استرالیا و امریکا در قالب توسعه ورزش در سطوح پایه
بروز مییابد و در این کشورها باشگاهها پشتیبانی مطمئن برای ورزش قهرمانی محسوب میشوند .اگر
این باشگاهها به لحاظ مالی ،منابع انسانی ،امکانات و تجهیزات غنیتر باشند ،بدیهی است که
استعدادیابی نیز در آنها بهتر و مؤثرتر انجام خواهد شد .مثالً در استرالیا باشگاهها برای توسعه سطوح
پایه ورزش ،تحت حمایت و تشویق مراجع دولتی ورزشی قرار میگیرند (کراسیشچیکو.)2011 ،1
همچنین آموزشوپرورش نقش تعیینکنندهای در توسعه سالمت دانش آموزان ،آموزش مهارتهای
حرکتی بنیادی و مهارتهای ورزشی توسط معلمان واجد شرایط دارد .بر این اساس ،مدارس باید
بخش کلیدی در شناسایی و پرورش استعداد باشند .در این خصوص ،عالوه بر مدارس عمومی که در
تمام کشورهای جهان به امر تعلیمات همهجانبه میپردازند ،مدارس ویژهای نیز هستند که در پاسخ
به نیاز جامعه به پرورش و شکوفایی استعدادها تشکیلشدهاند .برای مثال ،مدرسه «گرونوبل »2در
فرانسه را می توان نام برد که در آن نیمی از روز به دروس و نیمی دیگر به ورزشی اختصاص دارد.
شرط پذیرش در این مدرسه داشتن معدل خوب در دروس عمومی و مهارت و استعداد تأییدشده در
یکی از رشتههای ورزشی است .با استمرار کار این مدرسه ،قهرمانانی در سطح جهان در رشتههای
دوومیدانی ،شنا ،فوتبال ،والیبال و اسکی از آن برخاستند (دوستداری و همکاران.)2015 ،
1

2

1. Krasilshchikov
2. Grenoble
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مقوله دوم بهدستآمده از تحقیقات و نظر متخصصین ،مقوله ذینفعان کلیدی در الگوی استعدادیابی
ورزش قهرمانی کشور است .مقولهای که از اهمیت باالیی برخوردار است .این ذینفعان هستند که
فرآیند استعدادیابی را اجرایی میکنند .در اکثر مدلهای ارائهشده در کشورهای پیشرو در ورزش،
نقش ذینفعان پررنگ دیدهشده و آموزشوپرورش و مدارس ورزش نقش مهمی را در این الگوها به
خود اختصاص دادهاند .یک روش پایدار استعدادیابی نیازمند آن است که همه ذینفعان کلیدی در کار
مشارکت داشته باشند .البته اگر دستیابی به موفقیت بلندمدت در ورزش مدنظر باشد .در شناسایی و
پرورش استعدادها باید افرادی حضور داشته باشند که مشارکت آنها باعث ارزیابی دقیق برنامههای
شناسایی و پرورش استعداد و موفقیت در سطوح محلی ،ملی و بینالمللی شود .نکته مهم این است
که با ذینفعان کلیدی هماهنگی و ارتباط کاری نزدیکی برقرار شود (قاسمزاده و همکاران .)2013 ،با
توجه به یافتههای پژوهش ،ازجمله ذینفعان کلیدی که در فرآیند استعدادیابی به نوبه خود بهطور
مستقیم و غیرمستقیم دخیل هستند میتوان به دولت ،وزارت ورزش و جوانان و زیرمجموعه آن یعنی
ادارات ورزش و جوانان استانی و شهرستان و همچنین دفاتر توسعه ورزشهای پایه و استعدادیابی،
وزارت آموزشوپرورش و زیرمجموعه آن شامل مدارس ورزش و معلمین ورزش ،فدراسیونها ،هیئتها
و باشگاهها ،کمیته ملی المپیک ،دانشگاهها ،بخش خصوصی ،رسانه ،والدین و ورزشکاران اشاره کرد.
به طور مثال بخش خصوصی در کشف و شناسایی مستعدین از طریق کانونها و آزمایشگاههای
استعدادیابی و همچنین هدایت و استعدادپروری از طریق تأسیس مدارس ورزش غیردولتی میتواند
در حوزه استعدادیابی فعالیت کنند .همچنین باشگاهها میتوانند بخشی از این فرایند را در دست
گرفته و کمکحال ارگانهای دولتی باشند .فدراسیونها و هیئتهای ورزشی در بخش برگزاری
مسابقات و جشنوارهها در سطوح و سنین مختلف با توجه به آمایش سرزمین میتوانند در بخش
استعدادگزینی و نخبه یابی که بخش زیادی از فرآیند استعدادیابی است کمک شایانی انجام دهند.
الگوی استعدادیابی چین ،استرالیا و کانادا دارای سیستمهای استعدادیابی مبتنی بر شخص میباشند
و در کشورهای آلمان شرقی سابق و اتحاد شوروی نیز استعدادیابی سیستماتیک انجام میشده است.
آموزشوپرورش اصلیترین نهاد مجری استعدادیابی در این کشورها است (برگکمپ و همکاران،1
 .)2018سهم آموزشوپرورش بهعنوان یکی از ذینفعان کلیدی در فرآیند استعدادیابی مشهود است.
سلسله مراتبی از مدارس ورزش برای پرورش ورزشکار وجود دارد و نقش عمدهای ایفا میکنند.
باشگاههای ورزشی یکی دیگر از مراکز پرورش ورزشکار بهحساب میآیند .در راهبردهای اکثر
کشورهای مورد مطالعه ،برنامههای الزم برای توسعه باشگاههای ورزشی و توسعه و ارتقأ مربیان وجود
1

1. Bergkamp et al
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دارد .این امر موجب توسعه کمّی و کیفی مربیان ورزش در این کشورها شده است که میتوان از آنها
الگو گرفت.
در الگوی نهایی این پژوهش ،یکی دیگر از مقولههای اصلی ،مقوله مدیریت الگو است که شامل چهار
مقوله فرعی که عبارتاند از برنامهریزی ،سازماندهی ،نظارت و ارزیابی و تأمین منابع است .هر یک از
این مقوالت فرعی بهطور مستقیم بر فرآیند استعدادیابی اثرگذار بوده و مسیر استعدادیابی را هموار و
مدیریت میکنند .در بخش برنامهریزی که خود شامل مقوالتی چون برنامهریزی عملیاتی و بلندمدت
است ،میتوان به کدهای بازی که از مبانی نظری و تحقیقات پیشین بهدستآمده است مانند اجرای
برنامه نظاممند استعدادیابی ،مستمر بودن و پیوستگی برنامه ،تطبیق الگوی استعدادیابی با برنامه
توسعه ،اجرایی کردن نظام جامع ورزش کشور اشاره کرد .مقوله سازماندهی الگوی استعدادیابی شامل
ساختار سازمانی ،تقسیمکار و وظایف و همچنین نقش هر یک از ذینفعان کلیدی را نشان میدهد .به
طور نمونه ،در این راستا مشارکتکنندگان و مبانی نظری برخی وظایف ذینفعان را چنین بیان داشتند
که وظیفه باشگاهها در امر جذب و پرورش ،وظیفه مدارس ورزش در امر شناسایی ،جذب و آموزش،
وظیفه حمایتی والدین (مالی ،انگیزشی ،)... ،وظیفه نظارتی دفتر توسعه ورزشهای پایه و استعدادیابی،
وظیفه هیئتها در برگزاری مسابقات و جشنوارههای ورزشی ،وظیفه آموزشوپرورش در امر آموزش
مهارتهای بنیادی و وظیفه فدراسیونها در توسعه ،نخبگی و قهرمانی .در مقوله نظارت و ارزیابی الگو،
باید به این نکته توجه داشت نظارت و کنترل مستمر بر برنامه به منظور افزایش سطح استفاده بهینه
از امکانات و منابع ،در جهت دستیابی به هدفها و شیوهای اقتصادی توأم با کارایی و اثربخش میتواند
بازخوردهای الزم را دربارۀ نقاط قوت و ضعف برنامه ارائه دهد .لذا از دیگر وظایف مدیریت الگو که در
مدل نهایی به عنوان مقوله فرعی به دست آمد از اهمیت ویژهای برخوردار است و یکی از نقاط ضعف
در ایران کمبود یا حتی میتوان گفت نبود نظارت دقیق و علمی و اجرایی دانست که این خود اهمیت
این مقوله را در مدیریت الگو استعدادیابی دوچندان میکند .از جمله کدهای باز مقوله نظارت و ارزیابی
که از طریق این پژوهش به دست آمد میتوان به نظارت مردمی ،دفتر توسعه ورزشهای پایه و
استعدادیابی به عنوان ناظر طرح ،نظارت آموزشوپرورش بر میزان پیشرفت سالیانه ورزش مدارس،
نظارت هیئتها بر عملکرد و خروجی باشگاهها ،نظارت فدراسیونها بر عملکرد و خروجی هیئتها،
نظارت وزارت ورزش بر ارگانهای ذیربط و ذینفعان اشاره کرد .مقوله اصلی تأمین منابع از دو مقوله
فرعی تأمین منابع مالی و انسانی تشکیل که خود از حمایت مالی ،تخصیص بودجه ،تأمین منابع مالی
و همچنین جذب و پرورش متخصصین ،بهرهوری از منابع انسانی و توانمندسازی نیروی انسانی موجود
تشکیلشده است .استفاده از معلمین ورزش در مدارس ،پرورش نیروی متخصص استعدادیاب ،کثرت
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جمعیت مستعد نمونهای از مقوله تأمین منابع انسانی است .حمایت مالی دولت و خانواده ،جذب
حامیان مالی و سرمایهگذار ،عدم تناسب بودجه نیز جز مقوله تأمین منابع مالی در مدیریت الگوی
استعدادیابی به دست آمد.
در پایان ،مقوله نهایی الگوی مدیریت استعدادیابی که بیشترین تأثیر را در فرآیند استعدادیابی دارد
عوامل مؤثر محیطی است که موقعیت جغرافیایی ،شرایط اقتصادی ،ویژگیهای فردی ،ورزش همگانی،
سیاستگذاری ،تکنولوژی ،تحقیق و توسعه ،فرهنگ ،نیازهای اجتماعی و انگیزش ،زیرساختها ازجمله
مقولههای فرعی بهدستآمده از یافتههای پژوهش حاضر است که هر یک بهنوبه خود تأثیر بسزایی در
مدیریت الگوی استعدادیابی دارند .تحقیق اسدی و همکاران ( )2017موانع استعدادیابی کشور را در
هفت فاکتور دستهبندی کردند .به ترتیب اولویت موانع انسانی ،موانع مالی ،موانع حمایتی و پشتیبانی،
موانع مدیریتی ،موانع زیربنایی ،موانع فرآیندی و موانع علمی و پژوهشی به دست آوردند که برخی از
عوامل آن با یافتههای تحقیق حاضر همسو هستند .واسطهگری و فساد در ورزش قهرمانی ،برتری
روابط بر ضوابط در کشور ،عدم ثبات مدیریت ،عدم مدیریت یکپارچه در استعدادیابی ،سیاستگذاری
دولت ،موازی کاری ذینفعان ،محدودیتهای حجاب بانوان ،عدم توانمندی مدیران باالدستی ،عدم
وجود نظام جامع مربیان و ورزشکاران ،کمبود ساعت درس تربیتبدنی در مدارس ،ضعف اقتصادی و
معیشتی خانوادههای دارای استعداد ،برتری فرهنگ رشد جهشی و ناپایدار به جای رشد گامبهگام و
پایدار در بین مدیران تازهکار ،تبعیض در برخی رشتههای ورزشی ،عدم سرمایهگذاری در استعدادیابی
و ورزش ،اهمیت ندادن به ورزشهای پایه ،عدم تعامل مشارکت برخی ارگانهای ذیربط در این حوزه
نمونهای از کدهای باز بهدستآمده از مصاحبهها و مبانی نظری و پیشینه استعدادیابی است.
همانطور که در الگوی نهایی پژوهش نشان دادهشده است عوامل محیطی بر مدیریت الگو تأثیر
میگذارد .این مدیریت الگو است که با استفاده از ذینفعان کلیدی ،فرآیند استعدادیابی را به سرانجام
رسانده و مسیر استعدادیابی کشور از طریق مقولههای ارائهشده در الگو با مدیریت صحیح به نتیجه
خواهد رسید .لذا با توجه به یافتههای پژوهش میتوان پیشنهادات زیر را جهت بهبود مدیریت فرآیند
استعدادیابی ارائه داد؛ زمینههای فعّال سازی تربیتبدنی وزارت آموزشوپرورش در امر استعدادیابی
فراهم و در تعامل مستمر با سازمانهای ورزشی زمینههای غربالگری ملّی در امر استعدادیابی به وجود
آید .منابع انسانی و تجهیزاتی مراکز استعدادیابی استانها توسعهیافته و همچنین نقش تربیتبدنی
استانها در امر استعدادیابی مشخص و بارز گردد .استعدادیابی به عنوان یکی از اولویتهای تحقیقی
در نظام ورزش کشور بهویژه ورزش قهرمانی کشور منظور و مورد حمایت جدی قرار گیرد و نظام
تحقیق و توسعه استعدادیابی طراحی شود .نظام استعدادیابی کشور تعریف گردد و با تقسیمکار ملّی،
وظایف سازمانها و ارگانهای کشور اعم از استانها ،باشگاهها ،فدراسیونها و نهادهای ورزشی کشور
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تعیین گردد .با توجه به تعداد باالی مدالهای المپیک در بخش بانوان ،امر استعدادیابی ملّی ویژه
دختران به منظور تقویت ورزش قهرمانی بانوان کشور در سرلوحه برنامههای ورزش قهرمانی منظور
شود .وزارت ورزش نسبت به مستندسازی اطالعات مرتبط با استعدادهای ورزشی و ورزشکاران نخبه
ملّی اقدام نماید و با راهاندازی بانک اطالعاتی استعدادهای ورزش قهرمانی مسیر رشد استعدادها را تا
قلّههای قهرمانی مشخص و دنبال نماید .زمینههای فعّالسازی بخش خصوصی در امر استعدادیابی
فراهم گردد .به ویژه با حمایت دولت از باشگاههای خصوصی فعّال در امر استعدادیابی و پرورش
استعدادها ،سرمایهگذار ی الزم را در پشتیبانی از ورزش قهرمانی کشور به عمل آورد .غربالگری ملّی
استعدادهای ورزشی کشور از پایینترین سطح تقسیمات کشور یعنی روستاها ،بخشها ،شهرستانها
و مراکز استانها صورت گیرد ،هرچند همزمان با این طرح ،راهاندازی مراکز حرفهای پرورش استعدادها
به عنوان رویکرد گلخانهای نیز پیشنهاد میشود .طرح قطببندی ورزشی استانها با توجه به ترکیب
فرهنگی ،و رزشی و جغرافیایی با رعایت اصل آمایش ورزش قهرمانی کشور اجرا گردد .افزایش تعامل
بین مراکز علمی ،پژوهشی و دانشگاهی با دستگاههای اجرایی ورزش کشور در سطوح ملّی و استانی
و اجرای برنامههای ارزیابی تداومی ویژه استعدادیابی ورزش کشور راهاندازی شود .با برنامهریزی دقیق،
سازماندهی ذینفعان کلیدی با نظارت دقیق و مستمر با استفاده از منابع انسانی و مالی ،مسیر
استعدادیابی سیستماتیک را هموار کنیم .توسعه مدارس ورزش از دوره ابتدایی تا سطوح عالی بهصورت
مستمر در بخش دولتی و خصوصی از مهمترین گزینهها و راهکارهای گسترش و توسعه استعدادیابی
در ایران است و با حمایت دولت ،آموزشوپرورش و بخش خصوصی این مهم به سرانجام برسد.
قبل از انجام این پژوهش ،اکثر تحقیقات انجامشده در ایران به شاخصهای استعدادیابی در رشتههای
مختلف ورزشی پرداختهاند و برخی از محققین الگوهایی ارائه دادهاند؛ اما به چگونگی مدیریت
استعدادیابی ورزش و همچنین ویژگیهای ساختاری و سیستمی مدیریت منابع انسانی ورزش و نقش
ذینفعان کلیدی و همچنین عوامل تاثیرگذار بر آن توجهی نداشتهاند.
لذا وجه تمایز تحقیق حاضر با تحقیقات انجامشده در این است که الگوی جامع استعدادیابی برای
ورزش قهرمانی ایران ارائه داده است و ابتدا گامهای استعدادیابی ،ذینفعان کلیدی و سپس عوامل
تاثیرگذار بر فرآیند استعدادیابی را تعیین و وظایف و نقش ذینفعان را سازماندهی و در یک الگوی
جامع ارائه داده است.
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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 semistructured 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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