
Sport Psychology Studies                                           Volume 10, No 38, 2022, Page 115-132 

 

 

  Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public Licen 

Research Paper 

Identifying the Contextual and Interfering Factors of Talent 
Management in Sport (Focused on the Psychological and 
Cultural Dimensions)1 
 

Roya Alizadeh1, Hassan Fahim Davin2, Husein PeymanniZad3, 
Mohammad KeshtiDar4 
 

1. Phd Student of Sport management, Department of Physical Education, 
Mashhad Branch, Azad Islamic University, Mashhad, Iran 
2. Assistant Professor, Department of Physical Education, Mashhad Branch, 
Azad Islamic University, Mashhad, Iran (Corresponding Author) 
3. Associate Professor, Department of Physical Education, Mashhad Branch, 
Azad Islamic University, Mashhad, Iran 
4. Associate Professor, Department of Physical Education, University of 
Mashhad, Mashhad, Iran 
 

Abstract 

The aim of the present study was to investigate the contextual 
and intervening factors of using psychological and cultural 
dimensions in talent management in sports. The present study 
was methodologically a qualitative grounded theory research. 
The statistical sample of the present study included 17 
managers and deputies, university professors and experts in 
charge of sports organizations who were selected by quota 
sampling in the form of snowballs. The data collection tool was 
a semi-structured interview. The results of the present study 
showed that the contextual factors regarding talent 
management include culture, learning, psychology and 
autonomy. Intervention factors in the present study included 
environmental, infrastructural, vital and interpersonal and 
intrapersonal. In other words, paying attention to the identified 
factors in the policies and planning in the Iranian sports 
organizations can provide a basis for the use of talent 
management while removing restrictions in this area. Paying 
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attention to these factors in order to improve planning in the 
Iranian sports organizations is an important and key issue in 
applying talent management. 
  

 

Extended Abstract 
Abstract 
Attention to psychological issues is 
identified as one of the most important 
and serious concerns for the 
development of talent management 
(Tatoglu, Glister and Demirbag, 2016). 
Paying attention to the psychological 
dimensions of talent management can 
be a guarantee for its implementation 
in different environments. 
Undoubtedly, in order to improve 
talent management, psychological and 
cultural aspects should be properly 
considered (Baron, 2008). Psychological 
aspects in the field of talent 
management can create a good 
platform for the success of talent 
management. Paying attention to 
psychological and cultural issues can 
play an important and key role in 
understanding the environment in the 
field of talent management (Kovacs, 
2012). Today, human resources are the 
most valuable factor of production and 
the most important capital of any 
organization and the main source of 
competitive advantage and the 
creation of basic capabilities of any 
organization. One of the most 
important organizational planning is 
human resource planning. An 
important factor for the existence of 
human resource planning is planning to 
achieve skills, training and ultimately 
improve human resources (Delavari, 
Fayyazzadeh and  
Keshtiar, 2015). The most effective way 
to achieve competitive advantage in 

the current situation is to make the 
employees of organizations more 
efficient by improving and improving 
them, and what is important for human 
resource development is that human 
resource improvement is not only 
achieved through technical and 
specialized training but also through 
various means. Pay employees and this 
important component will not be 
possible with the application of 
strategic management in the field of 
human resource management (Boxal 
and Purcell, 2011). Today, the role of 
resources in any organization is well 
known. Of all the resources of 
organizations, human resources are the 
most sensitive and vital resource. The 
reason for this is difficult access to 
specialized human resources if needed. 
Therefore, the sensitivity of human 
resources in today's organizations 
seems important and necessary 
(Chaladori and Madela, 2006). In the 
last few decades, environmental 
changes and the unprecedented 
growth of various organizations require 
fundamental changes and adaptation 
to environmental conditions. 
Therefore, organizations are trying to 
make extensive changes in their body 
and body. The result of this action is the 
growth of the number of employees 
and the expansion of the scope of 
activities of various organizations and 
the globalization of organizations in 
general. Due to the nature of this 
growth and development, sports 
organizations have also grown widely 
and the forces and staff specialized in 
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various fields have been attracted to 
these organizations or need to be 
attracted to these specialists (Taylor 
and Mag Grove, 2006). The importance 
of human resources has led to the 
preservation of valuable human 
resources of the organization, is 
effective in developing the functions of 
organizations. One of the issues that 
changes human resources is talent 
management. Talent management is a 
relatively new concept that emerged in 
the 1990s. This concept was first 
introduced in Charles Fishman's book 
War for Talent (Ma'ali Tafti and 
Tajuddin, 2008). According to Fishman, 
in the talent war, the competition for 
talent prevailed in the 1990s, and 
organizations of all sizes and from all 
industries competed to hire the best 
and smartest people (Mocha, 2004). 
According to him, talent management is 
the only way to prepare for the future. 
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 یمقاله پژوهش

مدیریت استعداد در ورزش )با تأکید بر ابعاد  گر  ای و مداخلهعوامل زمینه شناسایی  

 شناختی و فرهنگی( روان
 

 4دارمحمد کشتی، 3حسین پیمانی زاد، 2دوینحسن فهیم ، 1رویا علیزاده
 

 ، ایرانمشهدی،  دانشگاه آزاد اسالم ی،بدن تیگروه تربدانشجوی دکتری مدیریت ورزشی،  .1
 (مسئول سندهینو، ایران )مشهدی، دانشگاه آزاد اسالم ی،بدن تیگروه ترباستادیار،  .2
 ، ایران مشهدی، دانشگاه آزاد اسالم ی،بدن تیگروه تربدانشیار،  .3
 ، ایرانمشهدفردوسی، دانشگاه  ی،بدن تیگروه تربدانشیار،  .4

 

 چکیده 

شناختی کارگیری ابعاد روانگر به مداخله ای و عوامل زمینه هدف پژوهش حاضر بررسی 
پژوهش حاضر کیفی از نوع نظریه   روش  بود. استعداد در ورزش  تیریدر مد  یو فرهنگ

نفر از مدیران و معاونان، اساتید   17داده بنیاد بود. نمونه آماری پژوهش حاضر شامل  
 گیرینمونه   روشهای ورزشی بود که این افراد به  دانشگاه و کارشناسان مسئول سازمان

برفیسهمیه گلوله  شکل  به  جمع  ای  ابزار  شدند.  داده انتخاب  مآوری  صاحبه  ها، 
ای در خصوص مدیریت  نتایج پژوهش حاضر نشان داد عوامل زمینه   ساختاریافته بود.نیمه

روان یادگیری،  فرهنگ،  شامل  است.  استعداد  استقالل  و  در  شناختی  مداخله  عوامل 
. به عبارتی توجه  پژوهش حاضر شامل محیطی، بستری، حیاتی و فردی و بین فردی بود

های های موجود در سازمانریزیها و برنامه گذاریاست شده در سی به عوامل شناسایی
کارگیری مدیریت  به   ها در این حوزه زمینهتواند ضمن رفع محدودیتورزشی ایران می

های  ریزی در سازماناستعداد را فراهم نماید. توجه به این عوامل در جهت بهبود برنامه 
   دیریت استعداد است.کارگیری مورزشی ایران امری مهم و کلیدی در جهت به
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(. توجه  2016، 1، گالیستر و دمیرباگ تاتوگلوگردد )می 
روان ابعاد  می به  استعداد  مدیریت  در  تواند  شناختی 

 های مختلف  سازی آن در محیطتضمینی در جهت پیاده 
د شک  بدون  استعداد  گردد.  مدیریت  بهبود  مسیر  ر 

جنبهمی بهبایستی  فرهنگی  و  روانی  صورت  های 
)بارون گیرد  قرار  توجه  مورد  (.  2008،  2مناسبی 
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روان مسائل  به  فرهنگی  توجه  و  در  میشناختی  تواند 
جهت شناخت محیط پیرامون در حوزه مدیریت استعداد  

 (.2012، 1کواچ نقش مهم و کلیدی داشته باشد ) 
باارزش  انسانی  منابع  و    نیترامروزه  تولید  عامل 

ترین سرمایه هر سازمان و منبع اصلی زاینده مزیت مهم 
قابلیت  ایجادکننده  و  سازمان  رقابتی  هر  اساسی  های 

ع از  یکی  برنامه مده است،  سازمانی،  ریزیترین  های 
ریزی منابع انسانی است. عامل مهم برای وجود  برنامه 
برنامه برنامه  انسانی،  منابع  به  ریزی  نیل  جهت  ریزی 

منابع   بهسازی  درنهایت  و  آموزشی  مهارتی،  نیازهای 
(. 2015  دار،زاده و کشتیفیاض  ،یانسانی است )دالور

رقابتی در شرایط فعلی  مؤثرترین راه دستیابی به مزیت 
سازمان  کارکنان  کردن  و  کارآمدتر  بهبود  طریق  از  ها 

راستای   در  آنچه  و  است  آنان  منابع    توسعه بهسازی 
انسانی   منابع  بهبود  که  است  این  دارد  اهمیت  انسانی 

آموزش  با  نمیتنها  و تخصصی حاصل  فنی  شود  های 
بلکه باید از طرق متعدد به توسعه کارکنان پرداخت و  

قلمرو  ای استراتژیک در  اعمال مدیریت  با  ن مهم جزء 
نخواهد بود )بوکسال    ریپذمدیریت منابع انسانی امکان 

نقش منابع در هر    ی(. امروزه به خوب2011،  2و پورسل 
ماستمشخص    یسازمان در  منابع    یتمام  انی. 

انسانسازمان منابع  حیاتی  یها،  و  منبع  حساس  ترین 
ا را دسترس  نیاست. علت  به   یاتفاق  دشوار و سخت 

رو   این  است. از  ازیمتخصص در صورت ن  یمنابع انسان
مهم و    یهای امروزدر سازمان   یمنابع انسان  تیحساس
 (. 2006،  3و مادال  یرسد )چالدوربه نظر می  یضرور

  سابقه یو رشد ب  یطیمح  راتییدر چند دهه گذشته تغ
نسازمان مختلف،  تغ  از یهای  و    ی اساس  راتییبه 

شرا  یسازهماهنگ  ازاین   ازین  یطیمح  طیبا  رو است. 
تغ  یها سعسازمان پ  راتییدر  در  بدنه   کرهیگسترده  و 

نت است.  و    نیا  جهیخود  کارکنان  تعداد  رشد  عمل 

 

1. Couch 

2. Boxall, Purcell 

3. Chelladurai, Madella 

های مختلف و  سازمان  یهاتیگسترده شدن دامنه فعال
  ن یها است. به طبع اشدن سازمانجهانی   یکل  طور  به

توسعه و  ورزشسازمان   ،رشد  شکل    زین  ی های  به 
نموده گسترده ن  ای رشد  کارکنان متخصص    روهایو  و 
اند و  شده ها جذبسازمان  نیهای مختلف به ادر حوزه 

ا  ازین  ای جذب  )تا  نیبه  است  مگ    لوریمتخصصان  و 
است   دهیسبب گرد یمنابع انسان تی(. اهم2006، 4گراو 

انسان منابع  حفظ  توسعه    یتا  در  سازمان،  ارزشمند 
  یگذار باشد. از جمله مسائلتأثیرها  سازمان   یکارکردها

 تیرید، مدکنمی   راتییرا دستخوش تغ  ی که منابع انسان
 استعداد است. 

است که در دهه    دینسبتاً جد  یاستعداد مفهوم  تیریمد
بار در کتاب    نیمفهوم اول  ن یظهور کرده است. ا  1990

برا )معال  5شمن یاستعداد چارلز ف  یجنگ    یمطرح شد 
رقابت بر سر    شمن ی(. به گفته ف2008  ن،یالدو تاج   یتفت

ها در  و سازمان   بود    90دهه    یهااستعداد حاکم بر سال 
اندازه  صنعت  یاهر  هر  از  گرفتن    ی برا  یو  خدمت  به 

، 6)موچا  اندکرده ترین افراد رقابت می و باهوش  نیبهتر
  ی استعداد تنها راه آمادگ  تیریمد  ،ی(. به اعتقاد و 2004

 است. ندهیآ یبرا
 

 پژوهش یروش شناس
مد  یپژوهش نقش  درباره  مد  رانیکه  در   تیریعامل 

مد مورد  در  بزرگ    20عامل    ران یاستعداد  شرکت 
 هیآن در نشر  ج یو نتا  شد  انجام   2006المللی در سال  بین

 رانیمد  نیدهد که انشان می   ،دیمنتشر گرد  ستیاکونوم
استعداد    تیریمد   ی درصد وقت خود را برا  40تا    20  نیب

توجه به    زانیم   نی ا  یآنها برا لیدهند. دلاختصاص می 
شتند پرورش بود که اعتقاد دا   نینامشهود ا  ییدارا  کی

بهتر   یبرا  یرقابت  تیمز  نیتضم  لهیوس  نیاستعدادها 

4. Taylor, McGraw 

5 Charles Fishman 

6. Mucha 
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در    زین  1اچ آرفوکس   هی(. نشر2012سازمان است )کواچ،  
  ن یبینی کرده بود که از اخود پیش  2007 لی شماره آور

مد بعد  به  مهم  تیریسال  جزء  دستور  استعداد  ترین 
انسان  رانیمد  یکارها )گوموس  یمنابع  بود  ،  خواهد 

کورباند  و  گوموس  استعداد    تیریمد(.  2013،  2آپاک، 
  ی ارهایاست. مع دیو سازمان مف رانیکارکنان، مد یبرا

صح و  تضم  تیریمد  حیجامع  که  می   نی استعداد  کند 
توانایی  با  استعدادهاکارکنان  و  به    یها  خود  خاص 

آنان  شغل  خدمات  و  شوند  منصوب  متناسب  های 
و مکفبه توسعه   ریجبران شود. مس  یصورت منصفانه 

 یبرا  یتر و بهترهای بیش آنان شفاف است و فرصت 
می  فراهم  مدآنان  ابزارها  تیریشود.    یبرا  ییاستعداد 

می  رانیمد افراهم  فهم  در  را  آنها  که  چه    کهن یکند 
باشند    بایستمی   یانتظارات داشته  خود  کارکنان  از 

درک، خود منجر به بهبود روابط    ن یکند و امی   یبانیپشت
می   ریمد کارکنان  بدو  بازده    ازمانس  ب،یترت  نیشود. 
مداز سرمایه   ییباال در  به دست    تیریگذاری  استعداد 
امی ضمن  استعداد    یدید  کهنیآورد؛  سبد  از  روشن 

 ی رو ین  ک یند و منافع حاصل از  کی م  دا یموجود خود پ
، 3امسونیلیکند )و و چاالک را برداشت می   زه یکار باانگ

2011 .) 
از    یسازمان  تیموفق  داشتند( اذعان  2000)  4و ففر  یلیآر

ن کل  ارزش  معدود  یرو یکسب  فقط  نه  و  از    یکار 
  یجا ناشامر از آن  نیا  تیگردد. اهمیها، حاصل مستاره 

به فضامی توجه  با  که  مبتن  یشود  کار  و  بر   یکسب 
دانش  شرکتاقتصاد  تکمحور،  بدون  کل  هیها    بر 

عبارت  ای  یسود  افرادشان د نتوانینم  یت یموفق  یبه 
(  2017)  5کریشنان و اسکولیونهمچنین    حاصل کنند.

از    ا یپو  دگاهیاستعداد و د  تیریمددر پژوهشی با عنوان  
شرکت استعداد تفاوت  کوچک  ،  و  بزرگ    نظر   ازهای 

 

1.  HR Fox  

2. Gümüş, Apak, Gümüş, Kurband 

3. Williamson 

4. O'Reilly, Pfeffer 

 نظری منطق    کی( ارائه  الفرا با    فرایند مدیریت استعداد
ب  یبرا مدشرکت   نی تفاوت  در  و  بزرگ   تیریهای 

ش و  خود  انسان  یهاوهیاستعداد  بررسی؛  منابع   یب( 
  ی هااستعداد در شرکت  تیریکاربرد مفهوم مد  تیقابل

پ  ؛بزرگ شناسا  یچارچوب  شنهادیج(  به   ییکه 
کندیژگیو  کمک  استعداد  کردند. های  تبیین   ،  

( نیز در  2017فتحی، روزبهانی، فرهمند و کاظم ) فرید
نوآوری مدیریت ارتباطی مدل طراحی  و  استعداد، 
جوانان به این نتیجه   و  ورزش  وزارت در دانش تسهیم

 دانش تسهیم متغیر دو  هر بر استعداد رسیدند مدیریت
همکاران   .دارد معناداری و  مستقیم تأثیر و    تاتوگلو 

نیز  2016) ا(  به  خود  پژوهش    دند یرس  جهینت   نیدر 
افزا  تواندیم  استعداد  تیریمد به  و   شی منجر  فروش 

ها  کارکنان در سازمان  یتر از سوارائه خدمات مطلوب
. مؤثر است  زیآنها ن   یاجتماع  و غرور   ی شود و در اثربخش

 ی مرور  یدر پژوهش(  2017)  6و یبودر  و   ویکاساهمچنین  
بررس مد  عاتلمطا  یبه  مورد  در  گرفته   ت یریصورت 

پرداختند که   استعداد  تیریو مد یمللالن ی ب یع انسانبمنا
 ی به توانمند  تواند یمنابع و کارکنان م  حیصح  تیریمد

استعداد    تیریمد  قیمار از طرآ   نیکه ا  ندک  کآنها کم
پارادوکس موجود در    رامونیپ  یاست. در پژوهش  سریم

زمانسازمان در  اوس،  راتغییت   ها  و   7یوسکیسارکار 
ا(  2018) بر    دندیرس  جهینت  نیبه  توانمند که  کارکنان 

مد پرورش    تیریاساس    توانندیماند،  افتهیاستعداد 
رساند،    راتغییت   یبحران  اثرات  ممکن  حداقل  به  را 

داشته    یطیشرا  نیدر چن  یمطلوب  یعملکرد و اثربخش
 .باشند

جمع  میبا  گرفته  صورت  مطالعات  بیان بندی  توان 
مدیریت   واقعی  مفهوم  درک  طریق  از  استعداد  داشت 

  سازمان، از   اهداف  به   دستیابی  نحوه   درک  نیز  و   استعداد 

5. Krishnan, Scullion 

6. Cascio, Boudreau 

7. Sarkar, Osiyevskyy 
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 توسعه  فرآیند  اول.  گیردمی قرار  بررسی  مورد  جنبه  سه
مصاحبه،    وسیله  به  جدید  کارکنان  فکری  پرورش  و   دادن

  جدید   افراد  کهیطوربه سازمان،    با  آشناسازی  و   استخدام
 و   توسعه  مورد  در  دوم.  شوند  همراه  سازمان  فرهنگ  با

  جذب  سوم  و   سازمان   در   موجود   کارکنان  از  نگهداری
  سازمان   در  کردن  کار  برای  باال  هایمهارت   با  افراد

  را   استعداد  مدیریت  کارشناسان  بعضی(.  2008  بارون،)
  اند؛کرده  تعریف  انسانی  مدیریت  وظایف  راستای   در
ارتقاء  را  آن  کهطوری به  نگهداری  و   استخدام، توسعه، 

. دانندمی  سازمان  آینده  و   فعلی  اهداف  راستای  در  افراد
  فرآیند   بهبود  برای   ابزاری  عنوان  به   استعداد  مدیریت  از

  مورد  هایتوانایی و  هامهارت  با افراد  توسعه و  استخدام 
می   استفاده  سازمان  فعلی  نیازهای  با  مواجهه  برای  نیاز

  در  موفق  هایسازمان (.  2007،  1بودوار و بتناگر)  نندک
  ایگونهبه   خودهای  رویه  و   مشیراهبرد، خط   بهبود  پی

  حیات  تداوم برای که را  استعدادهایی بتوانند که هستند
توسعه   ضروری  اقتصادی جذب،    نگهداری  و   است، 

  سازمان  که  است  استعداد، ابزاری  مدیریت  راهبرد.  نمایند
  درصدد  و   کندمی   یاری  مهم  این  به  دستیابی  جهت  در  را

  کارمندان   هایمهارت   آن  در   که  است  شرایطی  ایجاد
شناسایی   مناسب  هایعرصه   در   آنها   از  و   بااستعداد، 

عالمه،   عسکری)   شود  استفاده و  صادمی  باجگرانی، 
2012.)   

 مدل نهایی تحقیق
سازمان  کل    یورزشی  هاامروزه  ادارات  جمله  از 

  در معرض  یغیرورزش   یهابدنی همانند سازمانتربیت
به همین  . قرار دارند ی و جهان یو تحوالت محیط تغییر

  یدادهایرو   طور دائم بربه   رندیها ناگزسازمان  نیدلیل، ا
نظارت کنند تا بتوانند در زمان مناسب    یو خارج  یداخل

با را  برحسب ضرورت، خود  دهند  تغییرات  و  با  وفق   .
توجه به این تغییر و تحوالت، مدیریت استعداد یکی از  

مقولهمهم  سازمان ترین  زمینه همسو شدن  در  های  ها 

 

 

ا امر  این  با  کشف  ورزشی  مستعد،  افراد  جذب  ست. 
به   توجه  با  آن  ارزیابی  و  آن  توسعه  استعداد، 

تواند از فرار مغزها  استانداردهای جهانی و حفظ آنها می 
پیشبرد  و  کشور  در  اساسی  معضل  به  روزها  این  که 

 اهداف سازمانی مبدل گشته است، پیشگیری نماید. 
روان  ابعاد  به  و فرهنگی در بدون شک توجه  شناختی 

می  استعداد  مدیریت  جهت خصوص  تضمینی  تواند 
به  سازی مناسب مدیریت استعداد در ورزش باشد. پیاده 
روانصورت مسائل  به  توجه  از  امروزه  که  و ی  شناختی 

به جهت    فرهنگی  در  مهم  ابزارهای  از  یکی  عنوان 
استعداد  مدیریت  اجرای  در  می   موفقیت  برده  شود.  نام 

روان  مسائل  به  توجه  در  عدم  فرهنگی  و  شناختی 
در ورزش   استعداد  است    باعث شده خصوص مدیریت 

.  گردندسازی این حوزه ایجاد  مشکالتی در مسیر پیاده 
به   توجه  عدم  طرفی  زمینه از  مداخله عوامل  و  گر ای 

روان کارگیری  به مدیریت ابعاد  در  فرهنگی  و  شناختی 
در   توسعه  استعداد  روند  تا  است  گردیده  ورزش سبب 

عنوان یک مسئله مهم و همیشگی    مدیریت استعداد به 
 مورد توجه جدی متولیان قرار نگیرد. 

منابع    های اثربخش ها و قابلیتامروزه از ظرفیت  چه  اگر
ای فزاینده  طورهای ورزشی به انسانی مستعد در سازمان 

م پی استفاده  نوظهوری  علت  به  لیکن   دیدهشود، 
پژوهش ایران،  ورزش  حوزه  در  استعداد  های  مدیریت 

ای صورت نگرفته است. از سوی دیگر  عمیق و گسترده
کارکنان  چالش  شناسایی  نحوه  در  بسیاری  های 
انتخابتأثیر و  و مؤثر    عوامل  گذار  ارزیابی  روش  و 

 رسیدن  نظارت این سبک از مدیریت منابع انسانی برای
بر دستیابی به اهداف    تأثیردلخواه و    نتایج  و   اهداف  به

داردسازمان وجود  ورزشی  نتایج    .های  به  توجه  با 
مدیریت  پژوهش و  ورزشی  انسانی  منابع  حوزه  در  ها 

  شک   استعداد که به برخی از این نتایج اشاره شد، بدون
این   به  ویژه  که    یروش،  هافرصتتوجه  است  مهم 

1. Budhwar and Bhatnagar 
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  بتی پایداررقا  یتمزبه  آن    یقاز طر  ی ورزشیهاسازمان
را  و  برسند  توانند  می مدیریت    کنند.حفظ  آن  اهمیت 

در   آن  کارکردهای  تا  است  گردیده  سبب  استعداد 
در  سازمان این  باشد.  محققین  توجه  مورد  همواره  ها 

های ورزشی کمتر  حالی است که این مسئله در سازمان
است.   قرار گرفته  از    خألمورد بررسی  ناشی  پژوهشی 

جامع پژوهشی  و    نبود  استعداد  مدیریت  با  ارتباط  در 
حوزه  در  آن  منابع  کارکردهای  حفظ  از  مختلف  های 

در   کافی  تا شواهد علمی  است  گردیده  انسانی، سبب 
خصوص کارکردهای مدیریت استعداد به خصوص در  

 توجه با رو نی ازاهای ورزشی در دسترس نباشد.  سازمان

های  نقش نبودن معین بنابر و  فوق مفهومی الگوی به
محوری   پدیده بر ایزمینه و گرمداخله  مقوالت اولیه

 تا است آن دنبال  به محقق رو حاضر، ازاین  پژوهش

  در شونده دار یپد هایمؤلفه  کیفی پیمایش از بعد

تبیین جریان به  در   الگوی پژوهش،  استعداد  مدیریت 
بپردازدسازمان ورزشی  عوامل  دهد   نشان  تا های 

و  زمینه  بهمداخله ای  روانگر  ابعاد  و کارگیری  شناختی 
 باشد؟ چه می  استعداد در ورزش تیریدر مد یفرهنگ

 

 شناسی پژوهش روش
ماه  این منظر  از  دسته   یتپژوهش  های پژوهش   در 

  ی ورآگرد  یشناختی و استراتژو از منظر روش  کاربردی 
تجزیه داده و  دسته وتحلیل  در  کپژوهش   ها   یفی های 
می  کقرار  روش  مبتن  یفیگیرد.  حاضر  بر    یپژوهش 

  (2014)  1استراوس و کوربین  یکردرو   و   داده بنیاد  یهنظر
و   استقرابه است  رویه   یک  ییصورت  های  سلسله 

  مورد   یدهای درباره پدگیرد تا نظریهمند را به کار می نظام
ا در  کن  یجادمطالعه  پژوهش  انجام  نحوه  و  مراحل  د. 

 شده است.نشان داده  یرز  شکل

 

 
 مراحل انجام پژوهش  -1 شکل

Figure 1- Research process

 

 1. Corbin, Strauss 
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 کنندگانشرکت
به   شامل اول بخش  در آماری جامعه آگاه  اساتید 

بود.   پژوهش   دوم،  بخش در  آماری جامعهموضوع 

و   تمامی شامل جوانان  و  ورزش  وزارت  کارکنان 
 .اندشده سازمان   جذب کههای ورزشی بود  فدراسیون

داده    یهگیری با توجه به اصول پژوهش نظرنمونه برای
گلوله  سهمیه گیرینمونه   روش از بنیاد شکل  به  ای 
گردید.استفا برفی مصاحبه  ده  انتخاب  شوندگان معیار 

های فعالیت اجرایی و مدیریتی در سازمان سابقه  داشتن  

اشباع    یارنظر حجم نمونه، مع  ازورزشی در ایران بود.  
اشباع   یارحجم نمونه بود. مع یتدهنده کفانشان ینظر
بود که پژوهشگران با آن   یقبل  یهاتکرار داده ی،  نظر

به شدند.  نظریگر،  دعبارت مواجه  اشباع  از    یمقصود 
در ارتباط با    یدیجد  یهاای است که در آن داده مرحله 

ن دست  به  بیاممقوله  روابط  و  و  مقوله  ینده  برقرار  ها 
در مجموع    .(2017،  1)گلسر و استراوس   است   یید شدهتأ
أیید( تد جهت  مصاحبه مجد   4نفر مصاحبه )تکرار    17با  

های دموگرافیک  یژگیو   1صورت گرفت که در جدول  
 نمونه ارائه شد. 

 های پژوهش های دموگرافیکی نمونهیژگی و -1جدول 
Table 1- Demographic characteristics of the samples 

 بازه درصد  .انحراف استاندارد   فراوانی  .میانگین  متغیر 

 جنسیت 
  6.70 14 مرد

  3.12 3 زن

 33-55 3.40 45.3 سن

 الت یتحص زانیم
  11.80 10 سانس یلفوق

  13.60 7 دکتری 

 

 ها ابزار و شیوه گردآوری داده
گام نخست بعد    ، درهاداده   یمنظور گردآوربه در ادامه  

ها، از مصاحبه عمیق  پژوهش و پیشینه   یاتادب  یاز بررس
نیمه پرسش  یراهنما  با شدنامه  استفاده    . ساختاریافته 

از  شکل که  گردید  ایجاد  زمانی  نظری  اشباع  گیری 
جدیدی نمونه گویه  و  مطلب  کیفی،  بخش  های 

شناسایی نگردید. جهت اطمینان از دستیابی به اشباع  
 یافت.  های پژوهش تا دو مصاحبه ادامه نظری، مصاحبه

 ها روش پردازش داده
  یلی های تحلای و تکنیک ها، روش مرحله داده   یلتحل  در

( مورد استفاده قرار گرفت.  2014کوربین و استراوس ) 
  ی ها )کدگذارداده   یبندشامل مفهوم  یلروش تحل  ینا

 

 

  ی و ارتباط دادن بین مقوالت )کدگذار  یبندباز(، مقوله 
 گریکدی(، ساخت خط داستان که مقوالت را به  یمحور

پا یانتخاب  یدگذار)ک  سازدیمرتبط م و   دن یبخش  انی( 
)مدل    ینظر  ی ایاز قضا  یگفتمان  یابه آن با مجموعه 

میمیپارادا در  2017  استراوس،   و   گلسر)  شودی(،   .)
)الف(    یها از سه نوع کدگذارداده   لیتحل  یبرا  جه،ینت

  اعتبار .  دیاستفاده گرد  ی ابنتخو )ج( ا  ی باز، )ب( محور
مع  نیا پنج  از  استفاده  با  باورپذ  اریمطالعه  ، یریشامل 

قابلیریدپذییتأ  ای  دییتأ  تیقابل اصالت    تی،  و  اعتماد 
به دیگرد  دییتأ  یابیارز پا.  سنجش    جینتا  ییایمنظور 

  ها اب یارز  نیب  ییایاز روش پا  زیها نحاصل از مصاحبه 
به دست آمد.    84/0  زیتوافق ن  بیاستفاده شد که ضر

 ها تیظرف  ییشناسا   یبرا  ترق یعم  یکه نگاه  یبه صورت

1. Glaser and Strauss 
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چالش  ز  موجود  یهاو  شناخت    ده، یپد  کی  ییربنایو 
. کندی م  جاد یا   موضوع  به   نسبت  متفاوت   و   خاص  ینشیب

  به  توانی م  مقوالت  یعبارت  به  و   هات یظرف  نیا  جمله  از
  ن یاشاره کرد )کورب  ا  گرمداخله   طیشراو    یانه یزم  طیشرا

  انیحاضر به ب  پژوهشدر ادامه    که(  2014  ،و استراوس
 .شودی پرداخته م کیهر  یلیتفص 

 

 ج ینتا
روش بهره از  بهگیری  کیفی  پژوهش  نظریه های  ویژه 

از جمله شرایط   داده بنیاد در زمینه موضوعات خاصی 
مداخله زمینه  شرایط  و  مطالعه،  ای  مورد  موضوع  گر 

رویکرد جدیدی را به این حوزه به همراه داشت. با توجه  
مورد   مقوالت  چیستی  زمینه  در  شده  ذکر  مطالب  به 

یافت بخش  این  در  تحلیل  ه بررسی،  از  حاصل  های 
و یادداشت از مصاحبه   شدهیآورجمع های  داده  های  ها 

 ای بر اساس سه مرحله کدگذاری باز، انتخابی و زمینه 
 محوری ارائه گردید.

زمینه  پژوهش  :  ایشرایط    2در جدول    شده ارائه نتایج 

مفهوم   32مقوله فرعی و    9مقوله اصلی،    4دهنده  نشان
روابط  قضایایی  همان  بود. مقوالت نظری   هستند که 

 کنند.را با پدیده محوری بیان می ها بین مقوله 

 
 ای های حاصل از کدگذاری محوری در مورد شرایط زمینهافتهی -2جدول  

Table 2- The findings of axial coding about contexual conditions 
مقوله  
 هسته 

 مقوله 
 اصلی  

 مفاهیم مقوله فرعی 

ب
سی

آ
نه 

زمی
ی 

ها
ی 

ا
 

 فرهنگ 

فرهنگ  
 سازمانی

 اعتمادی ی، فردگرایی، بیرسالت  یبها، ناسازگاری، عدم انسجام ارزش

 اخالق سازمانی 
آسایی )ناپایداری در هدف(، رفتار  تنتجربگی در کار، ، بیت یمسئول

 مبتنی بر محرک بیرونی 

 یادگیری

یادگیری 
 سازمانی

 ای حلقهتفاوتی نسبت به یادگیری، یادگیری گسسته، یادگیری تکبی

 مدیریت دانش
 گذاری دانش،  مقاومت در برابر تغییر، اجتناب از اشتراک

 برگزار نکردن جلسات گروهی های مستندسازی، سازی رویهعدم پیاده

 پذیریآموزش
 کفایتی،  گذاری در خروجی، عدم چابکی ذهنی، بیتأثیرعدم 
 گیریتوجهی به ملزومات شغلی، ناتوانی در تصمیمبی

 شناختی روان
 نگریها، جهالت، عدم درک ابهام، برونعدم درک ناپیوستگی کنترل محدود 

 تفکر منفعل 
 ناسازگاری با هدف و کار، منفعل بودن در مقابل حل مسئله،  

 ناتوانی چرخش سریع افکار )عدم چابکی ذهنی(، تفکر غیرتحلیلی 

 استقالل

وابستگی  
 سازمانی

 قانونی و نبود مقررات خاصمدیریت از بیرون، بی

 نگاه حاکمیتی 
تغییرات  ی غیرقانونی، تبعیت از هارساختیزنیازهای فیزیولوژیک، 

 سیاسی کشور، قوانین بازدارنده 

 

دهد حوزه را نشان می  ای موجود در این  ی زمینه هابیآس 2شماره  شکل 
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 های ورزشی کشور ای محدودیت در مدیریت استعداد در سازمانهای زمینهآسیب -2شکل 

Figure 2- The contextual damages of constraint in talent management in the 

national sports administrations 

 
 

 دهد.ای را نشان می ی شرایط زمینه بندسطح  3شکل  

 
 های ورزشی کشور کارگیری مدیریت استعداد در سازمانهای اثرگذار بر بهحوزه -3شکل 

Figure 3- The areas effective on the use of talent management in the national 

sports administrations 

 

 

 

 

 

آسیب 
زمینه ای

فرهنگ

لاستقال

روانشناختی

یادگیری

عوامل تخصصی 
(نرم افزاری)

عوامل محیطی 
(سخت افزاری )

عوامل مرکزی 

(مغزافزاری)



 1400، زمستان 38، شماره 10شناسی ورزشی ، دوره مطالعات روان                                                            126

 

  Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public Licen 

 گر های حاصل از کدگذاری محوری در مورد شرایط مداخلهیافته -3جدول 
Table 3- The findings of axial coding about intervening conditions 

 

با توجه به شکل، سه حوزه بر پدیده مورد بررسی در  
افزاری  ای تأثیرگذارند. عوامل نرم بررسی عوامل زمینه 

عوامل   دربرگیرنده  که  است  پدیده  وقوع  مرکز  در 
افزاری در الیه وسط  شناختی است. عوامل سخت روان
دارد که شامل عوامل استقالل و فرهنگ سازمانی  قرار 

است و عوامل مغزافزاری در الیه بیرونی مؤثر بر وقوع 
توان به یادگیری و عوامل مرتبط با  پدیده هستند و می 

 آن اشاره کرد.

مداخله  مصاحبه:  گرشرایط  تحلیل  و  انجاممرور   های 

 

 

 

مداخله  97شده    شرایط  مقوله  در  را  متمایز گر  نشان 
مفهوم    8ساخت که با توجه به نزدیکی موضوعی در  

کلی )کدگذاری انتخابی( قرار گرفتند. با بررسی بیشتر 
مفاهیم به دست آمده و ترکیب بیشتر آنها و یافتن روابط  

شرطی ماتریس  مفاهیم،  بین  و    1مقدماتی  )کوربین 
،  4شکل شماره  ( نشان داده شده است.  2014استراس،  

 دهد.گر را نشان می شرایط مداخله ی بندسطح

 

1. Conditional Matrix 

 مفاهیم فرعی مقوله  مقوله اصلی مقوله هسته 

 
له

داخ
ط م

رای
ش

 گر 

 محیطی 
 شناسی سازمانی، توانایی ارتباط مؤثر، توانایی حفظ و جذب روان بازاریابی 

 تعامالت مؤثر 
 ها و نهادهای غیرورزشی،  شناخت محیط کار، شناخت تشکل

 کننده در کار رفتار مبتنی بر عوامل بازدارنده و تسهیل

 بستری

 آگاهی عمومی 
 ،روزبهتجربه باال، تحصیالت دانشگاهی، اطالعات ورزشی 

روز ورزش کشور و سازمان و بنا به موقعیت  مسائلشناخت 
 رشته ورزشی 

 آگاهی تخصصی 

افزاری، توانایی تحلیل افزاری و سختتسلط بر دانش نرم
 اطالعات محیط 

و آگاهی از قوانین موجود در فضای ورزش، تسلط بر مبانی 
 حقوقی ورزش کشور 

 حیاتی 

اداره کردن محیط  
 کار 

 های کاری عالقه و اشتیاق به کار، مدیریت عملکرد و قابلیت
ایجاد انگیزه و مشورت دادن به سایرین، مقید به برگزاری   

 جلسات

 مدیریت منابع
 گیریتوانایی مذاکره با مدیران باالدستی، قدرت تصمیم

آگاهی از اعتبارات و تسهیالت فرادستی، اشراف کامل بر  
 های اجرایی حوزه ورزش فعالیت

  نیبفردی و 
 یفرد

 نقش بین فردی
 یی وروخوشتعهد؛ عدالت، اعتماد، روابط اجتماعی باال و 

 شناسی فردی و صبوری به انجام کار بخشی و روانانگیزه 
 پیشگی بودن، آراستگی و صداقتفن بیان، منظم  فردینقش درون
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مبنای الگوی   بر پدیده گذار بر وقوع تأثیرگر الگوی ماتریس شرطی عوامل مداخله -4شکل 

 2005-استراوس و کوربین

Figure 4- Conditional matrix paradigm of interfering factors effective on 

the occurrence of phenomena based on the Strauss and Corbin’s approach 

(2005) 

 

 گیریبحث و نتیجه 
روان  مسائل  به  حوزه  توجه  در  فرهنگی  و  شناختی 
می  استعداد  در  مدیریت  مهم  مسائل  از  یکی  تواند 

موفقیت این مدیریت در ورزش باشد. مدیریت استعداد  
روانمی منظر  از  همواره  فرهنگی  بایستی  و  شناختی 

و شناسایی   آن  ابعاد  به  توجه  و  گیرد  قرار  توجه  مورد 
زمینه  مداخله عوامل  و  ابعاد  کارگیری  به گر  ای 

شناختی و فرهنگی در مدیریت استعداد در ورزش  روان
جهت می در  مناسبی  ذهنی  و  فکری  بستری  تواند 

بدون شک  نماید.  فراهم  را  استعداد  مدیریت  موفقیت 

ابعاد  کارگیری  گر بهای و مداخله عوامل زمینه شناسایی  
شناختی و فرهنگی در مدیریت استعداد در ورزش  روان
و توامی مشکالت  رفع  جهت  در  مناسبی  بستری  ند 

سازی مدیریت استعداد  معضالت موجود در حوزه پیاده 
 باشد.

تا   است  گردیده  سبب  استعداد  مدیریت  بهبود  اهمیت 
تمامی   در  آن  بهبود  جهت  در  جدی  تالش  امروزه 

های ورزشی ایجاد  از جمله سازمان   هاعرصه و    هاحوزه 
ا پژوهش حاضر  گردد. این مسئله سبب گردیده است ت

هدف   زمینه با  مداخله عوامل  و  بهای  کارگیری  گر 

محیط کالن 

 

محیطی

بستری

حیاتی

میان -درون فردی
فردی

بروز پدیده
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طراحی    رانیا  یورزش  یهااستعداد در سازمان  تیریمد
( در پژوهش خود  2006)  گرو مگ و    لوریت گردد.و اجرا  

بررس هدف  با  انسان  تیریمد  یکه  در    یمنابع 
انجام  در کشور انگلستان    یردولتیغ  ی های ورزشسازمان

از   پس  پ   یهای بررسگرفت،  که    یخود  بردند 
  ی دارا کهنیبا توجه به ا یردولتیغ یهای ورزشسازمان

مال می دیستنن  یخاص  ی منابع  دارا،   ت یریمد  یبایستی 
  یباشند تا حداکثر استفاده را از منابع انسان  یمنابع انسان

دهد که مدیریت این مسئله نشان می   خود داشته باشند.
به  د   استعداد  ضرورت  یک  و  عنوان  چیدمان  ر 

بایستی مدنظر قرار گیرد. ریزی منابع انسانی میبرنامه 
ها  سازمان مزیت تنها تکنولوژیک و  مالی منابع امروزه

 و  مستعد افرادی اختیار داشتن  روند. درنمی  شمار به
 سازمان رقابتی مزیت تنهانه  تواندمی  که است توانمند

 دیگر نقص یا و  فقدان تواندی م بلکه محسوب شود،

 و  رقابتی موجود  وضعیت در نماید. جبران نیز را  منابع 
 های مداومنوآوری و  درپیپی  تغییرات که محیطی در

 موفق هاییسازمان  است، تنها آن ویژگی تریناصلی 

 استراتژیک نقش  که  شد خواهند سرآمدی کسب  به

 انسانی منابع دارای  و  کنند درک  را انسانی خود منابع

باشند )شولر   توانمند و  نخبه،  محور، شایستهدانش ماهر،  
 (. 2014، 1و جکسون

ای در  نتایج پژوهش حاضر نشان داد که عوامل زمینه 
یادگیری،   فرهنگ،  شامل  استعداد  مدیریت  خصوص 

است.  روان استقالل  و  با مقولهشناختی  رابطه  های  در 
توان بیان داشت ای، میدر شرایط زمینه   شدهاستخراج 

برخی   توجه  به  نیاز  ابتدا  در  استعداد  مدیریت  مفهوم 
مسیر توسعه سازمانی دارد.    زا درهای آسیبمحدودیت

  داند میمعنای مدیریت استعداد را از دید افراد متفاوت  
دهد. اول فرایند  و آن را از سه جنبه مورد بررسی قرار می

وسیله مصاحبه،  ه  توسعه دادن و پرورش کارکنان جدید ب
به سازمان،  با  آشناسازی  و  افراد  استخدام  که  طوری 

 

 

ند. دوم در مورد توسعه  جدید با فرهنگ سازمان آشنا شو
و نگهداری از کارکنان موجود در سازمان و سوم جذب  

مهارت  با  سازمان  افراد  در  کردن  کار  برای  باال  های 
 (.2008)بارون، 

هایی ، مؤلفه ایزمینه بدون شک در مسیر بهبود عوامل 
روان  یادگیری،  فرهنگ،  جمله  استقاللاز  و    شناختی 

-مناسبی در جهت شکلتواند به عنوان یک بستر  می
گیری مدیریت استعداد فراهم نماید. فرهنگ، یادگیری، 

استقاللروان و  بستر  ایزمینه  د  نتوانمی   شناختی  جاد 
روان و  مدیریت فرهنگی  بهبود  مسیر  در  را  شناختی 
فراهم   استعد.  سازنداستعداد  مدیریت  به ااز  عنوان   د 

افرا توسعه  و  استخدام  فرایند  بهبود  برای  با  ابزاری  د 
تواناییمهارت و  با  ها  مواجهه  برای  نیاز  مورد  های 

می  استفاده  سازمان  فعلی  و   رضائیان)کنند  نیازهای 
مدیریت استعداد به سازمان اطمینان    (.2009سلطانی،  

های مناسب، در جایگاه  دهد افراد شایسته، با مهارتمی
هدف به  دستیابی  جهت  در  شغلی  مورد  مناسب  های 

ر قرار دارند. مدیریت استعداد، شامل  انتظار کسب و کا
کارگیری  مجموعه کاملی از فرایندها، برای شناسایی، به

آمیز استراتژی  منظور اجرای موفقیتو مدیریت افراد به 
تفتی )معالی  است  سازمان  نیاز  مورد  کار  و  و   کسب 

(. مدیریت استعداد برای توصیف مفهوم  2008الدین،  تاج 
یکپارچه  فعالیتو  با  هاسازی  انسانی  منابع  مدیریت  ی 

های  اهداف جذب و نگهداشت افراد مناسب برای پست
اول آن است.  زمان مناسب  قرار کلیدی در  که هر دو 

مهم    یهای مناسب را ابزاردادن افراد مناسب در نقش
فعالیت  کردن  یکپارچه  اهداف  برای  و  کارکنان  های 

دانند. دوم هر دو مناطق  سازمان مانند توسعه فردی می
دهند مانند  ای اصلی مدیریت افراد را پوشش میوظیفه

برای   که  کارکنان  نگهداری  و  توسعه  انتخاب،  جذب، 
شود. به  رسیدن به اهداف فردی و سازمانی استفاده می

سنتی  تواعبارتی می وظایف  استعداد  مدیریت  گفت  ن 

1. Schuler & Jackson 
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می پوشش  هم  را  انسانی  منابع  در  مدیریت  و  دهد 
. بدون شک توجه  بسیاری از موارد با آن مشترک است

  به موانع و مشکالت موجود در حوزه مدیریت استعداد
این مسئله را فراهم نماید.   ء تواند زمینه جهت ارتقامی

استعداد مدیریت  و مشکالت  موانع  تواند یک  می  رفع 
سیستم حمایتی در میان افراد ایجاد نماید که این مسئله  
افراد  میان  در  انگیزشی  نظام  گیری  شکل  به    منجر 

 .(2012،  باجگرانی، صادمی و عالمه  عسکری)   گرددمی
عوامل   که  نمود  مشخص  همچنین  حاضر  پژوهش 
بستری،  محیطی،  شامل  حاضر  پژوهش  در  مداخله 
حیاتی و فردی و بین فردی است. در خصوص شرایط 

دو عامل اساسی در فرایند گر باید اشاره داشت  مداخله 
می  بازی  مهمی  نقش  استعداد  نخست، مدیریت  کند. 

ای کار جذب  ها باید افراد مستعد را در بازار تقاض سازمان
انجام   باید  آنها  کاری که  بنابراین  گیرند؛  بکار  و  کنند 

های استراتژیک خود را  باید ظرفیتکه  این است    ،دهند
منابع   متنوع  و  ویژه  کارکردهای  از  استفاده  طریق  از 
انسانی افزایش دهند. این امر متضمن این نکته است  

استعدادهای خاص شناسایی شوند و هویت خود را  که  
ند تا  اها در تالش ازمان تطبیق دهند. دوم، سازمان با س 

ویژه استعدادهای  با  که  کارکنان  کنند  شناسایی  را  ای 
های خاص و مورد نیاز سازمان توسعه  بتوانند در زمینه

متنوعی    .یابند کارکردهای  اجرای  به  نیاز  نیز  امر  این 
این در  دارد.  استعداد  با  فرد  توسعه  و  تربیت  جا  جهت 

بع عملکردی جهت رشد و پیشرفت مورد سطوح و منا
نیاز است. فرض بر این است که بین پتانسیل افراد و 

کند و  ای کار که فرد در آن مشارکت می محیط حرفه
  رابطه وجود  ،رسد استعدادش در آن به منصه ظهور می

-ای توسعه میطور حرفهدارد. محیطی که فرد در آن به 
ه طول عمر خدمت  مسئل .  استبسیار    دارای اهمیت  ،دبای

در  طول عمر خدمت    را یزنیز بسیار حائز اهمیت است؛  
ظهور    یشخص از طریق تجارب متوال  یشغل  ریمس  تمام
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 این در.  ابدییتوسعه م فرد  استعداد    طی آن  که  نمایدیم

 مفهومى اخیر از هاىسال در مدیریت متفکران راستا

 اىمقوله  طرح اند؛گفته  سخن  1استعداد  مدیریت نام به

توسعه آن هدف که جذب،   حفظ و  شناسایى، 

 ظرفیت و  پتانسیل داراى که است افرادى سیستماتیک

انجام  باالیى  باشند.می  سازمان هاىفعالیت  براى 

 براى موفقیت استعداد مدیریت معتقدند نظرانصاحب 

که  حیاتى هاسازمان چرا  طریق است،  شناسایى،  از 
حفظ با توسعه و  جذب،   امکان استعداد کارکنان 

 فراهم سازمان براى را رقابتى مزیت به دستیابى

طور نآ(.  2006،  2اینتلیجنس یونیت  )اکونومیک آوردمی
آر )   یلیکه  ففر  م2000و  اذعان   تیموفقدارند،  ی ( 
ن  یسازمان از کل  ارزش  نه فقط    یرو یاز کسب  و  کار 
امر از    نیا  تیگردد. اهمی ها، حاصل ماز ستاره   یمعدود

کسب و کار    ی شود که با توجه به فضامی  یجا ناشآن
تواند بدون یها نم محور، شرکت بر اقتصاد دانش   یمبتن
کل   هیتک عبارت  ای  ی سود  افرادشان  بر   ی تیموفق  یبه 

(  2017)  ونیو اسکول   شنانیکرهمچنین    حاصل کنند.
های بزرگ و کوچک را از  در پژوهشی تفاوت شرکت 

فرایند   استعدادنظر  تببین    مرحلهسه    با  مدیریت  زیر 
  ن یتفاوت ب  یبرا   یمنطق تئور  کی ( ارائه  الف  نمودند.
مدشرکت در  و  بزرگ  و    تیریهای  خود  استعداد 

انسان  یهاوهیش بررسی،  منابع  کاربرد    تیقابل  یب( 
مد شرکت   تیریمفهوم  در  ج(   یهااستعداد  بزرگ 

استعداد  های  یژگیو   ییکه به شناسا  یچارچوب  شنهادیپ
تبیین کند.در کمک کند پژوهش   ،  نیز،  در  های داخل 

بیان2016) والفی و  اسدی  جذب نظام بین  کردند ( 
ارزیابی نظام و  استعداد،  استعداد،   و  توسعه کشف 

نظام  آموزش  و  حفظ استعدادها،   مدیریت استعدادها 
 داری وجودمعنا و  مثبت رابطه دانش تسهیم با استعداد 

( نیز 2017)فتحی، روزبهانی، فرهمند و کاظم  فریددارد.  
نوآوری مدیریت ارتباطی مدل در طراحی  و  استعداد، 

2. Economist Intelligence Unit 
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جوانان به این نتیجه   و  ورزش  وزارت در دانش تسهیم
 دانش تسهیم متغیر دو  هر بر استعداد رسیدند مدیریت

و معروفی  .دارد معناداری و  مستقیم تأثیر زاهدی   ،
 و  استعداد  دادند مدیریت نشان  نیز (2016)  پورحسین 
 سازمان بر نوآوری معناداری تأثیر ساختار هایویژگی

 سازمانی محسوب نوآوری بر مؤثر عوامل از و  دارند
)می الماسی  و  یاراحمدی  نادری،  در  2012شوند.   )

ها  مفاهیم، رویکرد استعداد؛ مدیریت"پژوهشی با عنوان  
 مدیریت مفهوم تشریح  ضمن  "مفهومى مدل و 

آن،   با در ارتباط مطروحه رویکردهاى بیان استعداد، به
مقایسه  الگوى یک  ارائه   کارکرد با آن  مفهومى، 

و  منابع مدیریت بیان انسانى   و  هافرصت نیز 
پرداختند. روى پیش هاىچالش   از ی،  طورکلبه  آن 
،  استعداد مدیریت مفهوم بارز  هایویژگی جمله 

 سایر  به نسبت مدل جامعیت و  بودن سیستمی
بین  بومیهای  مدل رویکرد و  المللیو   همچنین، 

 بیرونی محیط  به  توجه  موجب  که  است  آن به  راهبردی 
محیط  آن  سازگاری  و  انطباق  و  است   شده  درونی با 
  امروزه   کهنیا  به  توجه  با  .(2014پور،  خالوندی و عباس )

سالمتی، عرصه  در  مهم  صنعت  یک  عنوان  به  ورزش
  کهاین  برای  و   است  شده  مطرح  جهان  رقابت  و   تندرستی
بتوانند  ورزشی  هایسازمان   رقابت   عرصه  در  ایران 
  و   کارکنان  بگیرند، نیازمند  پیشی  خود  رقبای  از  جهانی
 بتوانند  تا  هستند  ورزش  عرصه  در  استعداد  با  مدیران

  بنابراین  سازند.  دانش، توانمند  زمینه  در  را  خود  کارکنان
  مدیران  این   فکری   های سرمایه   در  را   کار   این   الزمه 

 هایسازمان   مدیران  اگر  که  طوریبه .  دانست  توانمی
 و   شوند  مسلّح  فکری  هایسرمایه   به  ایران  ورزشی
زمینه   این  در  استعداد   مدیریت  برای  را  الزم  زمینه  بتوانند

خواهند  فراهم  خود  کارکنان  در  اه   در   توانست  کنند، 
برنامه   اهداف  گذاریسیاستریزی،  طراحی، 

  

 باشند  موفق  آنها  سازیپیاده   و   ورزشی  هایسازمان

اجاق،  حاجی) و  رئیسی  سو  (.2014نبی،  دیگر،  ی  از 
سازمان  سایر  سازمان همانند  عصر  ها،  ورزشی  های 

معرض تغییرات مداوم قرار دارند. ارتباط و    حاضر نیز در 
سازمان این  چون  تعامل  مختلفی  عوامل  با  دولت، ها 

سازمان  دیگر  و  مالی  حامیان  خصوصی،  های بخش 
بین  و  ملی  مهم ورزشی  و  عوامل  المللی  همه  از  تر 

شده   موجب  فرهنگی  و  سیاسی  اقتصادی،  اجتماعی، 
های متفاوت  معرض خواسته   در   هااست که این سازمان 

ازاین گیرند؛  قرار  گوناگونی  این  الزرو،  و  است  م 
فق بودن در رسالت  جهت حفظ جایگاه و مو  هاسازمان

خود،   شایانی  سازمانی  توجه  استعداد  مدیریت  امر  به 
 داشته باشند.

سازمان مشتریان  و  مخاطبان  طیف  به  توجه  های  با 
و حتی  داوران  مربیان،  ورزشی که شامل ورزشکاران، 

سازمان  متولیان  اگر  است،  مردم  ورزشی  عموم  های 
انسان منابع  استعداد  مدیریت  بر  تکیه  با  ی،  نتوانند 

راهبردهایی مانند بعد جذب، انتخاب، توسعه، نگهداری  
به توسعه  و  زمینه  کنند،  فراهم  را  استعداد  کارگیری 

دهند  فردی، توسعه سازمانی و فرایندی را از دست می
کنندگان خود نخواهند  و قادر به جلب رضایت مصرف 

بود و در مقابل جذابیت سایر نهادهای غیرورزشی، دوام  
شود مدیران  بنابراین توصیه می؛  آورد  چندانی نخواهد

طرح  ورزش،  جهت باالدستی  شده  کارشناسی  های 
پیاده  و  شایستگیشناسایی  برای  سازی  الزم  های 

های ورزشی را اجرا کنند و کارکنان مستعد در سازمان
شایستگی اساس  بر  را  انسانی  و  نیروی  جذب  ها، 

سازمان  نمایند.  ورزشی  استخدام  این    تنهاهای  در 
رقابت  عرصه  در  در  صورت  موجود  کنونی  های 

  را افزایش دهند.   توانند بالندگیهای ورزشی می محیط 
از جمله عدم  هایی  در انجام پژوهش حاضر محدودیت 

 . همکاری برخی نمونه های پژوهش وجود داشت
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