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چکیده
جهتاستعدادیابیهايبرنامهاز .باشندنمییورزش خاصدرگیرکهاستاي کشف ورزشکاران بالقوه،استعدادیابی

نیتدوهدفباپژوهش حاضر. شودیماستفادهجهانیسطحدرهاآنموفقیتنیزو بااستعدادورزشکارانشناسایی
والیبال و یابیاستعداديهامدلها و یندافرۀابتدا به مطالع،منظوربدین. گرفتانجامرانیدر ابالیوالیابیمدل استعداد

مدل ،شدهانجامبا توجه به مطالعات ،پسس. پرداخته شدرانیانیزمختلف و ۀ شرفتیپيدر کشورهاهاسایر ورزش
هینظرویفیکاز نوع پژوهشیشناسروش. گردیدارائهايهفت مرحلهصورتبهرانیابالیوالپیشنهادي یابیاستعداد

137هاآنکل کشور که تعداد از )یک، دو و سه(بالیوالیالمللنیبۀدرجبا انیمربآن را آماري ۀجامعو بودادیبنداده
اول ۀمرحل(يشنهادیپۀاز هفت مرحلدهند که ها نشان مییافته.بود تشکیل دادند)نفر70و بانوان نفر 67انیآقا(نفر
ۀ)، مرحلیسالگ12نه تا ها (استعدادییدوم: شناساۀ)، مرحلیسالگشش تا نهدر مدارس (یعموميگر): غربالهی(پا

ياستعدادهانشیپنجم: گزۀ)، مرحلیسالگ14ـ16چهارم: آموزش (ۀ)، مرحلیسالگ12ـ14استعدادها (نشیسوم: گز
ياحرفهبالیهفتم: والۀمرحلو)یسالگ18ـ 23نخبه (ياستعدادهايششم: ارتقاۀ)، مرحلیسالگ16ـ18نخبه (

در بالیوالیابیو مدل استعدادواقع شدندموردقبولمراحلیتمامدلفیسومدور در ، ))سالگی به باالتر23(یالمللنیب
هاي روشسازياستعدادیابی علمی و یکسانجهترا تواند زمینهاز این پژوهش میبرگرفتهنتایج .گردیددییتأرانیا

خصوصبه،هاي ورزشین سازمانو مسئوالپژوهشگران، ورزشکارانبراي مربیان، کمک شایانینیزو فراهم کندآن 
باشد.آینده در والیبال ۀفدراسیون والیبال جمهوري اسالمی ایران در امر استعدادیابی و پرورش بازیکنان نخب

یدلفتکنیکبال،ی، والاستعدادیابیمدل،هااستعدادگزینش کلیدي:واژگان
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مقدمه
یکی از ربازیداز ،مهارتجستجو و گزینش افراد زبده و نخبه براي یادگیري و انجام هر کار و یا 

. تفاوت )1382،2،يمشهودوانیکوه،احیس،یصالح،زادهينماز(استبشر بودهيهاچالش
یکی از باشد که نیز یکی از موارد مطرح و موردبحث مییکدیگربامتفاوت يهاجنبهاز هاانسان

یادگیري یک کار یا فن استعداد موجب تسریع در . استاستعداد همان ،تفاوتاین عوامل ایجاد 
، يدیحم، ینیحس(گذاردیممثبت تأثیر آوردیمدست که فرد بهیشده و بر سطح مهارتجدید

نام "استعدادیابی"گویی عملکرد، کردن و پیشرایند غربالف. )1392،30، سجاديو قربانیان رجبی
ۀبرنامو ابیاستعدادبه عواملی مانند روش کار هبستو آن يهایژگیوبا توجه به دارد که

استعدادیابی حقیقت،در.)1384،2(رجبی،انجام گیردبسیار پیچیده یا ساده تواندیماستعدادیابی 
اخیر بوده استۀدهعامل اصلی برتري کشورهاي اروپاي شرقی در ورزش قهرمانی در دو ،مؤثر

برمختلف يهاحکومتو هادولتازحدشیبدیتأک،امروزه. )1383،2،و معمريحیدري ،میابراه(
نقش استعدادیابی در ورزش ،یالمللنیبکسب افتخارات جهتسیاسی و اقتصادي ،مسائل اجتماعی

.)1382،2،يو مشهودانیکوهاح،یس،یزاده، صالحينماز(کندیمترپررنگرا 
-نمییورزش خاصدرگیر ،حاضرحالکه دراستيابالقوهکشف ورزشکاران اي معنبهاستعدادیابی 

- است که دریکنندگانشرکتشناختن رسمیتبه،شناسایی استعدادهاي درخشانکهیدرحال؛باشند

). 2011،2، 1ویلی(باشندیمبه ورزشکاران نخبه شدنلیتبدداراي پتانسیل براي ،حاضرحال
،دانندیمامروزي قیو دقعلمی يهاوهیشکشف قهرمانان را کارآمدتر از ،سنتیيهاوهیشازبسیاري

که افراد مستعد نسبت به سایر افراد دارند بسیار ییهايبرتراستعدادیابی با توجه به ،وجودنیباااما 
ۀبرنام.)1383،40(گایینی،شودمحسوب میورزشیاولین گام در پرورش قهرمانانوباشدمیمؤثر

. شودیماستفاده یدر سطح جهانتیموفقجهتبااستعدادورزشکاران ییشناسايبرایابیاستعداد
کیدر یمشارکت ورزششیافزاجهتدیمفيابزارتواندیمدر ورزش یابیاستعداد،نیابرعالوه

يارحرفهیغسطح نیزو یشخصحاتیورزش، استعدادها و ترجنیمطلوب بیارتباطۀارائوجامعه
.)2012،15، 2، استرولد و نیژهویسفابر(باشد

،ی، فیزیولوژیکیفیزیکينیازهالحاظبههاورزشکه بین انواعیپراکندگی وسیعبهبا توجه
یگرفتن اطالعات دقیق و علمکارهوجود دارد، بیبیولوژیکيهاتیظرفو ی، تیپ بدنیشناختروان

انکارناپذیریضرورت،يويبااستعدادهادادن هر فرد در ورزش متناسب صحیح قرارارتباط بادر
).1392،31قربانیان رجبی و سجادي، ،يدیحم،ینی(حسشودیممحسوب 

1. Veale
2. Faber, Oosterveld & Nijhuis
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عنوان که تحتکنندهنییتعاولیه و يازهاینشیپبه برخی از عوامل یا یتوجهیببراین، عالوه
، اما بی تردید محدود و سازدینماحتمال موفقیت را ناممکن اگرچه، باشدمیمطرح "استعدادیابی"

تر سخت،ورزشیيهامیتدراستعدادشناسایی. )1383،2و همکاران،ابراهیم(خواهد کردضعیف 
تعاملطریقازپویامفهومیکعنوانبهورزشیاستعدادالزم است که و باشدمیفردييهاورزشاز

.)1،2013،157، مسکیوتا، سابرینهو، کرارا و ناسیمنتو(میلیستدباشددركقابلعاملچندین
وکارکسبدر حکم نوعی ،وپرورشآموزشوهنرشناسایی استعدادهاي درخشان از طریق ورزش،

شناسایی ی جهتراهکردن تالش براي پیداحالدر،هاعرصهتمامیدر پژوهشگران.باشدمیبزرگ 
دالیل متداول .)2002،1، 2، کالینس، مارتیندیل و ساوربايابوت(باشندمیخود يهانیبهتر

رسیدن به اوج عملکرد، افزایش ،کشورها براي استفاده از سیستم شناسایی استعدادهاي درخشان
استعدادیابی .)2012،13، 3(سبرا و سدالژكاستیالمللنیبموفق در سطح نانقهرماتعداد مدال و

براي العادهفوقپتانسیل دارايشناسایی افراد جوان منظوربهتوسعه در طراحی ورزش يهابرنامهو 
انتخاب و استخدام این افراد جوان در و نیزورزشی سطح باالتر، مشارکتةموفقیت در آیند

استعدادهاي يهاروشۀشناسایی و توسع،سنتیطوربه. ردیگیماستعداد انجام يارتقايهابرنامه
مکگواتی، امولیون، ، ادگبسان(استشدهيبندطبقهانتخاب طبیعی و علمی يهاروشبه ،درخشان

).2010،4، 4امّاه و اوالدیپو
در حجم ییجوصرفهی، به اوج قهرماندنیشدن زمان رسکوتاه:شاملی ابیمثبت استعداديامدهایپ

شیافزا، عملکرديورزشکار مستعد به اوج اجرادنیاحتمال رسشیافزا، شدهصرفيکار و انرژ
جملهاز. )1384،3(رجبی،باشدمیعلوم مرتبطشرفتیبر پمیرمستقیغدیتأکو نفساعتمادبه

درگیر و يهاسازماناز تصویر روشن و درك درست،ورزش نخبگانۀتوسعيهانظامهاي ویژگی
خدمات ۀارائ،نظارتيهاستمیسودرخشانياستعدادهاییشناسا، هابا آنمؤثربرقراري ارتباط 

مداومگرفتنقراراز طریقرقابتقابلمطلوب وساختارایجاد ،ورزشی براي ایجاد یک فرهنگ تعالی
ورزشکارانيبراتیاولوباوافتهیتوسعهخوبامکاناتنمودن فراهم، یالمللنیبيهابرنامهمعرضدر

حمایت از و هاورزشیک از جامع براي نیازهاي هريزیربرنامه، ورزشبرمنابعدادنقرارهدف، نخبه

1. Milistetd, Mesquita, Sobrinho, Carrara & Nascimento
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4. Adegbesan, Mokgwathi, Omolawon, Ammah & Oladipo
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، موریس(باشدمینیز پس از آنو يافاز عملکرد یک ورزشکار حرفهطیزندگی نخبگان ةشیو
.)2004،16، 1آلوین، وین و نویلدونمن، 

و مطالعات هاپژوهش،هاي مختلف در استعدادیابیطراحی استراتژيمنظورهبذکر است که شایان
در انتخاب روشی هنوز ،زمینهاینو بهبود شرایط درهاتیموفقوجودباکه استشدهانجامزیادي 
وهاروشزیرا،؛انددهینرسبالقوه به توافق يهاییتواناینیبشیپدر سطح جهانی براي یکسان
ردریگوئز(است اقتصاديوسیاسیآموزشی،اجتماعی،فرهنگی،از عواملمتأثر،افراد نخبهانتخاب

ياستعدادهاییشناساجاکهازآن). 1020،152، 2فرناندز و دانتیسرویز، گارسیا مینسو، موچیج، 
، وجودنیبااگیرد.انجام افتهیسازمانستمیسکیدر ستیبایمباشد،میمهم میاز مفاهیکینخبه

و اساس هیپادیکه بااست شدهلیتبدمدرن در جهان ینخبه به علمياستعدادهاییشناسا،امروزه
شرفتیپحالروند درنیا، رانیدر ارغم این کهعلی.امر بنا کندنیخاص خود را در هر کشور بر ا

، اسماعیلی(استو ضروريممهاریبسيامرشرفتهیو پیعلميابزارهااما استفاده از باشد،می
).2013،111، سلیمانیو توجري
در بخش مناسبی ۀزمین،حیثاینو ازباشدمیبسیار غنی ،هاي ورزشیاستعدادلحاظبهایرانکشور
در امر شایستهيزیربرنامهدر فقدان بایستمیمشکل را ۀریش، اماوجود داردآنورزش

کامالً صورتبههنوز ،استعدادیابی ورزشی در کشور مازیرا،؛کردوجوجستاستعدادیابی ورزشی
مندرجات در طرح جامع ورزش وجودباکهردیگیممیدانی انجام ةسنتی و با استفاده از مشاهد

اح،یس،یزاده، صالحينماز(کشور، طرحی یکپارچه، جامع و اجرایی براي استعدادیابی وجود ندارد
و کسب یمليهاگروهمناسب به يهايورودیابیدستمنظورهب). 1382،4،يو مشهودانیکوه
و نیترساده، اما، باشدمیيمناسب ضروريالگوکیاز يرویو پیابیاستعداد، ترعیسربهتر و جینتا

يهاجشنوارهيبرگزار،شتریمسابقات بياجرا،یابیاستعدادی،فعلطیدر شراروشنیتریعمل
الگويحال، بااین.)1381،17علی جانی، است (یدانیمةادسيهاآزمونو انجام یورزش

مشخص مهم در ورزشۀوجود ندارد و نهاد و مسئول این مقولدر ایران دونیمورزشیاستعدادیابی
ورزشی است يهاجشنوارهنتایج مسابقات و ،ورزشیتنها معیار استعدادیابیبراین،باشد. عالوهنمی
معیارهاي مناسب نبودنیز و هاآموزشگاهدر سطح ژهیوبه،دلیل کمبود تعداد مسابقاتبهنیزآنکه 

، (ظریفیباشدرنگکمیند استعدادیابی بسیار افرباعث شده است کهانتخاب افراد مستعدجهت
- هالزم بيهايزیربرنامه،در بخش ورزش قهرمانیوتاکنون.)1390،301،باهمتو دلدار، زادهیعل

گرفتهنادیده عمدتاًو شناسایی و گزینش استعدادهاي ورزشی است نشدهانجاماستعدادیابی منظور

1. Morris, Dunman, Alvey, Wynn & Nevill
2. Rodriguez-Ruiz, Garcia-Manso, Muchaga, Fernandez & Dantas
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و ورزش یبدنتیتربسنتی و با اتکا به تجارب و نظر شخصی مربیان و معلمان شکلبهو یا شودمی
و حسینی(شودیمانجام مندعالقهوالدین کودکان و نوجوانان رخی ازبنیز و هاباشگاهمدارس و 
.)1392،32همکاران، 

،در برخی موارداست و نامشخصگسسته وما مسیر ترقی والیبال در کشور يهاحلقهبراین، عالوه
تا يارحرفهیغمسیر ترقی ورزشکاران از سطوحةکنندتیبحث استعدادیابی و مراکز و نهادهاي حما

ارتباط باموجود درهايپژوهشذکر است کهشایانهمچنین، باشد.میسطح باالي مهارتی مبهم 
ساختار والیبال و نه براندتمرکز کردهبیشتر بر متغیرهاي جسمانی و روانی بازیکنان،والیبال کشور

.)1391،16، یرمهنجیشو طالب پور ،کشتی دار(کشور
)، بیشترین 1392(استعدادیابی فدراسیون والیبال در اواخر سال ۀتشکیل کمیترغمبراین، علیعالوه
که مبناي آن همان ردیپذیمانجام یروش ساده و مقدماتدر کشور ما بهبالیوالیابیاستعدادحجم

استعدادیابی يهافرماستفاده از ،مشاهدات، تجارب و سالیق متفاوت مربیان والیبال کشور
ها هاي آنتروپومتریکی (قد، طول دستهاي ساده و ابتدایی برخی شاخصگیريها با اندازهشهرستان
هاي والیبال تکنیکو آزمون، انعطاف به جلو و غیره)ي چهار در نهدو(هاي ورزشی آزمونو غیره)، 

و محدود صورتبهاز این طریق،شدهانتخابافراد باشد ومی(آشنایی با توپ، ساعد، پنجه و غیره)
سنی پایه يهاردههاي ملیحضور در تیمبرايو شوندمیبه اردوهاي تمرینی دعوت،تعدادلحاظبه

مدل جامع و ایالگو باید گفت که،همچنین). 1392، رانیابالیوالونیفدراس(گردندیمغربال 
با یابیو روند استعدادموردنظري هاشاخصقیتلفنیزمراحل و ، نیسنیتمامةرندیدربرگکه یکامل

يمطالعات و جستجودرذکر است که شایانوجود ندارد. شده يسازکسانیصورتبه،باشدگریکدی
یکسانیمدل مدونی،و جهانیالمللنیبدر سطح بالیوالیابیمدل استعدادافتنیجهتشدهانجام
برخی که مربوط به يرداجز موبه،نشدافتیباشد يو کاربردياحرفهبالیوالمخصوصکه 

.مطالب آموزشی بودۀارائگزارش کار و یا صورتبهوکشورهاي مطرح در والیبال
يحدودآن در ورزش تايهاشاخصعوامل و نیزو یابینقش استعداد،ذکرشدهمسائل توجه بهبا
،ياحرفهویمناسب در ورزش قهرمانگاهیبه جادنیرسيکشور ما برامطرح شد کهو گردیدانیب
به یمبرمازین،به اهداف طرح جامع ورزش کشوریابیدستنیزو ورزشی والیبال ویژه در رشتۀهب

در پیشبرد و انکاررقابلیغضروري و يامر،یابیاستعدادذکر است که شایان.داردیابیاستعداد
ورزش رغم این کهعلی. باشدمیو جهانی یالمللنیباي ملی، پیشرفت ورزش قهرمانی و حرفه

توسعهدرحالو وردهآدستهببسیاري رايهاتیموفقو زیادي داشته رشد ریاخيهاسالدر بالیوال
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در حد مقاالت، کتب و گرفته استانجامزمینهنیدراکه یو مطالعاتهاپژوهشاماباشد،می
مند هدفصورتبهبوده و والیبال یابیاستعدادویژةکه یو طرح جامعباشدمییآموزشيهاجزوه

تدوین ،مهمۀلأمساکنون،. بسیار کم است،باشدایران والیبالهاي تمامی سنین و بخشةبرگیرنددر
(نوجوانان، یمليهامیتریاخيهاشرفتیپاست که با توجه به الگوي استعدادیابی والیبال در ایران

- می،یجهانو یالمللنیب، ییآسیايهارقابتۀکشور در عرصبالیوال)ساالنبزرگجوانان، امید و 

-براي استعدادیابی والیبال که درراالگوي مناسبیتوانآیا میبه این پرسش پاسخ دهیم که بایست

و سایر هاي مختلف استعدادیابیویژگیکهنحويبه؛ارائه دادموجود و آینده باشد شرایط ةبرگیرند
هاي روشتوان نیز این که آیا می؟ ودر خود جاي دهدو را در نظر بگیردهاي مرتبط با آنویژگی

براي استعدادیابی بازیکنان والیبال موجود در استعدادیابی والیبال ایران را در قالب یک الگوي جامع 
؟ارائه دادکشور در سراسر 
هاي استعدایابی ورزشیروشبرخی از 

درخشان ياستعدادهاۀتوسعة رندیدربرگ،شماره یکشکل درخشان ياستعدادهاۀمدل جامع توسع
درخشانياستعدادهاانتقال ، )اي اولیهدر یک ورزش حرفهجلوروبهحرکت (هاورزشازیکیدر
و)اي اولیهورزش حرفهدر دودوگانهصورتبهاستفاده واستعدادییشناساتیموفقعدم صورت در(

باشدمی)یورزشياحرفهمراحل بعد بهاستعداد (انتقالدرخشان ياستعدادهابازسازيي و نگهدار
منتخب (روسیهکشورهايدراستعدادیابیالگويرکننیترمهم.)2012،19(سبرا و سدالژك ، 

انگلستان،آمریکا،ایتالیا،رومانی،استرالیا،چین،،)سابقشرقیآلمان(آلمان،)سابقشوروي(
طرحتداومآموزشگاهی،ورزشباهمکاريایران)،ومالزيژاپن، قطر،کانادا،مجارستان،

زاده قاسم(استقهرمانیسکويبهرسیدنتانخبهافرادپرورشوحمایتواستعدادیابی
، رضويمیرکالیی

شش تا :شاملکه )شماره دوشکل (براي ایرانالگوي استعدادیابی ورزشی ).2013،17، امیرنژادو 
سال (شناسایی 16سال (گزینش استعدادها) و باالي 11ـ16سال (شناسایی استعدادها)، 10

).1384،29امیرتاش، ارائه شد (نژاد بار توسط آقاعلیباشد، نخستینمینخبگان) 

)2012(سبرا و سدالژك،درخشانيشناخت استعدادهایمدل اصلـ 1شکل 

کشف     
استعدادهاي 

درخشان

شناسایی 
استعدادهاي 

درخشان 

تثبیت     
استعدادهاي 

درخشان

شناخت و 
دهی جهت

استعدادهاي 
درخشان 

آموزش 
تخصصی و 

توسعه  
استعدادهاي 

درخشان
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)1379،نژادیعلآقاایران (يبرايپیشنهادورزشییاستعدادیابالگويـ2شکل 
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یالمللنیبوالیبال برخی کشورهاي موفق در سطح ۀهاي استعدادیابی و یا توسعشیوهـ1جدول 
استعدادیابیۀهاي مراحل برنامویژگیمراحل یا عوامل مهمبخش منتخب و منبع

ون 
سی

درا
ف

نیب
ملل

ال
بال

والی
ی 

1

)
تام

اس
ن 

 گو
ک

و م
2  ،

20
12

،
15(

هاي اولیهسال
،مشارکتۀاولیسال3ـ6(

)ترسال و پایین12

ها، فعالیتبودن کنندهسرگرموداشتن بازيحالت ،بردنبر لذتدیتأک
برابرهاي اولیهدر سالشدنبرندهبردیتأکنیز این که واولیهتخصص

استعدادهارفتهدرواست با افت
هاي میانهسال

13ـ17آینده، سال3ـ4(
)یسالگ

دیگروهامهارتفرد بر تسلطوتوسعهبراصلیتمرکزتخصص،وجود
رقابتویافتنبهبودتأکید بر آموزش،نیزورزشی وخاصيهاتیفعال

کنندهسرگرم
از میانهپسهاي سال

18ـ22سال بعدي،3ـ4(
)و باالترسالگی

بردیتأکباعملکردبهبودبراصلیتمرکز،تخصصبهدستیابیسال
یکبهشدنلیتبدبراياین که نیزوباشدمیرقابتی يهاتیفعال

است.ازیموردنمدتیطوالنتمرکز،متخصص

بال
والی

ب 
تخ

 من
اي

گوه
ی ال

رخ
ق ب

لفی
ت

تام
(اس

ن، 
کارا

هم
و 

20
12

،
؛)16

ان،
هرگ

(م
13

92
،

14(

ةدور	آغازین:ۀمرحل
ي آموزدانشنونهاالن و 
سال)17(کمتر از 

والیبال و تعیین و ۀي پایهامهارتو فنونمرحله در آموزش نیترمهم
ی قد نهایی نونهاالننیبشیپ

عمومی در این مرحله بسیار دشوار است.صورت بهاستعدادیابی 
صورت بهمختلفسنیندرقديشرایطحداقلتعیین،کاربهترین
سطحدروالیبالکردن فراگیروتوسعهکار،نیترمهموبوده تقریبی
است.جامعه

و بودهمدارس،نونهاالنبیندروالیبالۀتوسعبرايجایگاهنیترمهم
ورزش هستند.معلمان،ابزارنیتريکاربرد

-مینیيهاوالیفستومسابقاتمداوموباکیفیت،افتهیسازمانبرگزاري
.کردخواهدمرحلهایندربسیاريکمک،والیبال

نوجوانی ةدورمیانی: ۀمرحل
و جوانی

سال)21تا 17(

.باشدمیمختلفيهاپستدربازیکنانشدنتخصصیآغاز
- میذهنی و ادراکی کامل ، جسمینظرازرشد بازیکنان ،در این مرحله

سال) شوند.21و20جوانان (ۀوارد مرحلتوانندیمآنهاوشود 
آنتروپومتریک، فاکتورهايبر فاکتورهاي عمومی و عالوه،در این مرحله

ارتفاع آبشار و دفاع روي تور باال (متناسب با پست تخصصی)،.1
توانایی و 	.4سرعت واکنش دیداري باال،	.3چابکی و چاالکی باال،	.2

آبشار، دفاع روي تور و سرویس) و (ازآوریامتي هااوريفناثربخشی باال در 
ي هامهارتبرخورداري از	.5ارسال با ساعد (متناسب با پست تخصصی)،

درك باال از 	.6، هوش هیجانیژهیوبهذهنی، روانی و شخصیتی باال 
ي مناسب و اثربخش در شرایط مختلف هاحلراهشرایط بازي و انتخاب 

هامهارتپیشرفت چشمگیر در طول تمرینات رشد و پرورش 	.7وبازي
.باشدمینیاز مورد

امید ةدور	پایانی:ۀمرحل
21بیشتر از (ساالنبزرگ	و

سال)

زیاديوابستگیمعموالً،باالسطحوملیيهامیتبرايبازیکنانانتخاب
دارد.وييهاتیاولووهادگاهیدووالیبالبهمربینگرشنوعبه

امري ،قبلمراحليهامهارتتمامدرعملکرداوجبهرسیدن بازیکنان
.باشدمیضروري

ال 
الیب

و
نادا

کا
چر

(بو
 ،  و 
یچ

راک
د

ریه
ال

3  ، 20
06

، 61(

هفت مرحله همراه با 
بندي سنیرده

به ،والیبال براي زندگی) در کانادا(4والیبالبلندمدتۀدر طرح توسع
هاي و ویژگیاست شدهاشارهبندي سنی هفت مرحله همراه با رده

جامع و کامل در صورتبههر مرحله، نیز مختلف الزم براي کل طرح و 
است.گردیدهذکر) 3) و (4شکل (

1. Federation Internationale De Volleyball
2. Stum & Mc Gown
3. Boucher, Drakich & Laurie
4. Long-Term Athlete Development
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یالمللنیبهاي استعدادیابی و یا توسعۀ والیبال برخی کشورهاي موفق در سطح شیوهـ 1جدول ادامۀ 
بخش منتخب و 

منبع
مراحل یا عوامل 

هاي مراحل برنامۀ استعدادیابیویژگیمهم
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برز

ال 
الیب

و
یلی(م

ستد
ن، 

کارا
هم

و 
20

13
 ،

15
9

(

شروط یکی ازتشخیص بوده وبرايمناسبیبلندي قد، مالكقداهمیت
باشد.ورود به والیبال می

هايشاخص
تشخیص

و پا)، تواناییدست اندازةودستطولدراز،بیوتیپ (بدن
واکنش سرعتوچاالکیهماهنگی،هماهنگی (چابکی،

عملبرايسنجی و انگیزهتنوتحلیل)، عواملتجزیه

انتخابهايشاخص
(فیزیکی و فنی)، تکاملآموزشمختلفمربیان نسبت به اجزاي

انتخابو روند) روانیوجسمانیتاکتیکی،فنی،(آناجزايتمام
عنوانهاي ورزشی بهبا توجه به آموزشمندسامانصورتبه

نظر دارند.استعدادها اتفاقانتخاببراياصلیهايشاخص

تشخیصازاستفاده

اشتباه توسط مربی در تشخیصاستعدادها (خطرعینیتشخیص
آموزش و هايآزمایشدربازیکنانفنیيهاییتوانااین بخش)،

هاي باالتر، مسابقاتجهت حضور در ردهباشگاهکردن درغربال
اززیاديتعدادورزشی (شناساییيهاجشنوارهنیز ومدارس

روشنیترجیراو جوانان مستعد در این بخش، نوجوانانکودکان،
باشد.میاستعداد است) از موارد تشخیص استعدادتشخیص

انتخابهايروش
هاي آزمونبازیکنان،توسعۀدرمندسامانروشیبایست ازمی

مند در این بخش جسمانی و آنتروپومتریکی و نیز ارزیابی سامان
استفاده کرد.

الیا
ستر

ل ا
یبا

وال
الیا

ستر
ل ا

یبا
 وال

دي
کر

عمل
مۀ 

برنا
)

1  ،
20
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 ،

44،(
یا، 

ترال
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بال
والی

)
20

14
( عد

ه ب
فح
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ش

 بخ
امه

اد

مطرح يهابرنامه
ملیمشارکت

ملی ـ مشارکتچارچوبدرملیمشارکتمطرح يهابرنامهرشد
،والیبالکشف

لبایوالینیکشف م
)2(اسپایک زون

- دانشيبراژهیوبهبالیشده از والاصالحۀنسخلیرشد و تحو
تر کوچکةبا اندازيبازنیزمدرسال 13و 8نیسننیآموزان ب

تر و متر)، توپ نرم2(ترنییمتر)، ارتفاع تور پا5/6،يمتر13(
نیدر قواناندكراتییتغي وبازنیکمتر در زمکنانیتر، بازسبک

برايملیۀ برنام
آموزاندانش

(استرالیا دبیرستان 
)3اسپایک

رقابتیواجتماعیمشارکتيهافرصتارائۀ

-بهمربیتوسعۀطرحطریقآموزش ازيهابرنامهارائۀوتوسعه4مربیتوسعۀطرح
سطوحتمامدرمربیانحمایت ازمنظور

1. Volleyball Australia High Performance Program
2. Spike Zone
3. Aus Spike
4. NCAS: National Coaching Accreditation Scheme
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اد

2داورانتوسعۀطرح
یآموزشيهابرنامهقیاز طریآموزشيهابرنامهۀتوسعه و ارائ
ۀتوسعریمسقیتمام سطوح از طريداوران براۀطرح توسع

یرسم
استیسياجرا

ردة سنیی در ورزش
نوجوانان

و ییآموزان مدارس ابتدابه دانشبالیوالۀارائجهتییرهنمودها
به تیفیباکبالیفرصت والارائۀاز نانیمتوسطه و حصول اطم

جوانان
روابطتوسعۀ
ترکینزد

تعدادافزایشوشرکتبههاي دسترسیفرصتافزایش
والیباليهادهندگان فرصتارائهدر رابطه باکنندگان شرکت

هاي توسعۀ برنامه
3نخبگان

بازیکنانی است کهو نیزساحلوسالنداخلرشتۀدوهرترکیب
هفته را دارند. هردرمنظمصورت بهآموزش انجامبهتعهد

شوند کهمیيبندطبقهردهسهبههمچنین، ورزشکاران
محیطآندرورزشکارهرکهمختلفی استسطوحةدهندنشان

نخبگان، توسعۀبرنامۀدوباشد و به کمکمیدرگیرروزانهآموزش
، آکادمی کوئینزلندیالمللنیببراي آیندة والیبال استرالیا در سطح

شناسایی5جنوبیوالیبال استرالیاورزشیمؤسسۀو4ورزشی
و عوامل ایاسترالبالیاستعدادها در والۀتوسعریمس.دشویم

است.شدهانیب) 1تأثیرگذار بر آن در جدول (

ک
لژی

ل ب
یبا
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جر
پین

(اس
6 ،

200
6

 ،9(

سالگی) 6ـ8(
نون ویژة ف. عدم شروع آموزش 1الف. مدرسۀ حرکت، هدف: 

. یادگیري حرکتی 3والیبال ویژه و آموزششروع. عدم2والیبال، 
بازي در والیبالة شدلیتعدهاي باشد، ب. اقتباس از شکلمهم می

سالگی) 8ـ14(

الف. انواع اطالعات حقیقی بازیکنان در چندین سال (پارامترهاي 
- جسمانی، پارامترهاي فیزیولوژیکی، توسعۀ محیطی، توسعۀ زمینه

ي بازیکنان والیبال)،هانآزمواي و پایگاه اطالعاتی از 
هاي و استفاده از شکل3/3، 4/4والیبال (ب. بررسی رقابت مینی

و حتی بیشتر) و 2/2،متفاوت براي استعدادیابی بازیکنان والیبال
والیبالکردن رقابت مینیج) اصالح

، 1سطح ي و رقابت (تیمبندگروهسال)، 14ـ16ي (بندسطحسالگی) 14ـ16(
باشگاه و فدراسیون)

و 2سطح ي و رقابت (تیمبندگروهسال)، 16ـ18ي (بندسطحسالگی) 16ـ18(
فدراسیون)

سالگی) 18ـ20(
شدن، ترکیب اي، نخبهحلقۀ گمشدة بین مدرسه و بخش حرفه

اي، مطالعات بیش از چندین سال و دانشگاه و ورزش حرفه
هاسیستم فدراسیون در رقابت

اي: مطالعه و بررسی بازیکنان خارجیحرفهسال به باال20

1. Volleyball Australia High Performance Program
2. NOAS: National Officiating Accreditation Scheme
3. EDP: Elite Development Programs
4. QAS: Queensland Accreditation Scheme
5. SASI: South Australian Sports Institute Volleyball
6. Spaenjers
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طرح توسعۀ 
فدراسیون والیبال 
- انگلستان براي سال

هاي 
)،2013ـ2017(

سنینبینجوانان
سال،)14ـ25(

مشارکتهايبرنامه
در چهار بخش

بالیجوانان والیجامع ملۀبرنامبازي والیبال؛ . شعار بیایید1
آن، قیجوان از طرکنانیبازکهيبر بازیمبتنکردیروبا انگلستان 

کنیبازکیبه شدنتبدیليبراموردنیازيضرورهايمهارت
آموزند.نخبه را میبالیوال
هاي والیبال مدارس، اي: ترکیبی از بخشماهوارههاي. باشگاه2

که جوانان بین گروه صورتیهاي ورزشی؛ بهها و انجمندانشگاه
گیرد.) سال را در بر می14ـ25(سنی

وهادانشگاهدرآموزاندانشبرايبیشترهايفرصتایجاد . 3
والیبالورزش درگیر درکالج

هابیشتر فعالیتتعاملبرايمراکز رقابتی انتخابی . گسترش4
یاتعدادافزایشوجامعهبزرگساالن دروالیبالمنظم،صورتبه

دهندگان آنارائه

نیا؛
سپا

ل ا
یبا

وال
ی 

هش
پژو

رح 
ط

دت
ندم

بل
)

20
08

ـ
19

89
(

ردر
)

ی
وئز

گ
ن، 

کارا
هم

و 
20

10
 ،

15
2

(

سال5مدت ورزشی بهسازيطرح ملی فنی) سال12ـ16(
سال2مدت هاي نوین بهگزینش) سال16ـ18(
سال2ـ3مدت تمرکز دائمی بر نوجوانان به) سال16ـ19(
سال2مدت هاي نوجوانان بهگزینش) سال18ـ20(
سال4مدت سال به23زیر گزینش) سال20ـ23(

مدت نامعینمطلق بهگزینشسال به بعد23

یوال
بال

س
دار

ر م
د

نیمعریم(
ی، 

13
91

 ،
79(

یعمومناتیانجام تمری، ورزشياستعدادهاییکشف و شناسای)سالگ6ـ11(
بالیوالینیو مدوومیدانیو یجسمان

یمادگآناتیانجام تمردگانیبرگزتیاستعدادها و هدانشیگزی)سالگ12ـ16(
بالیورزش والیتخصصۀرشتفنیو یحرکتیعموم

ناتیانجام تمریشدن و اوج عملکرد ورزشیتخصصیینهاۀمرحل)سال16يباال(
ترتخصصی

1. Volleyball England, Whole Sport Plan Summary
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کانادابلندمدت والیبال ۀتوسعطرح ـ3شکل 
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بلندمدت والیبال کاناداۀهاي طرح توسعویژگیـ4شکل 
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)1392، مهرگان(بالیجهت پرورش استعدادها در والیسنيبندگروهـ 5شکل 

در والیبال استرالیااستعدادهاۀمسیر توسعـ2جدول 
رقابت و تجربهةآورندفراهمخط سیر (مسیر)یرمسئولمد

تورهاولیگ جهانیتیم والیبال مردان استرالیاسرمربی داخلی

شده توسطیتهدا
سرمربی، مربی و مربی 

ايتوسعه

دانشگاه (عوامل مهم هدایت ويمرزبرونهاي باشگاه
باال)ۀبازیکنان به مرحل

- یهسرمامجتمع ملی مردان و ۀتوسعۀیکپارچۀبرنام

گذاري والیبال استرالیا

مسابقات جوانان و نوجوانان، لیگ 
تورهاوداخلی استرالیا

/مربیتوسطشدهیتهدا
ايتوسعهو مربی 

آکادمی /ورزش دولتیتأیهۀهاي یکپارچبرنامه
ۀروزانۀهاي یکپارچآموزش، ورزش دولتی

گذاريیهسرمانیز ومربیان منتخبةشدیتهدا
کاربران/بر والیبال استرالیاوقتتمامدوگانه و 

ومسابقات،لیگ داخلی استرالیا
هاي سنی ملیرده

مربی توسطشدهیتهدا
توسعه ، ملی استعدادیابی

و مدیر

استعدادیابی ملی ورزشکاران مستعد نخبه با 
هاها و لیگمدارس، باشگاهوالیبال استرالیاگذاريیهسرما

سال23بزرگساالن باالي 
سال23تا 21امید 

سال20و 19جوانان 

سال18و 17نوجوانان 

سال16تا 13دانش آموزي 

سال12تا 9نونهاالن 
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والیبال مردان بلژیکۀهرم توسعـ 6شکل 

)2013ـ2017انگلستان (بالیاستعداد والۀتوسعریمسـ7شکل 

حرفه اي
سنین باالتر
نخبه شدن

سالگی) 20-18(
3والیبال مدارس درجه

سالگی) 18-16(
2والیبال مدارس درجه 

سالگی) 16-14(
(VOLTIS)سیستم استعدادیابی والیبال

سالگی) 14-8(
(VIS) سیستم اطالعاتی والیبال

سالگی) 8-6(

ورزش و 
والیبال انگلستان، 
ظرفیت نگه داري

باشگاه انگلستان، آکادمی هاي 
برنامه توسعه (سال 23جوانان زیر 

داد ، توسعه استع)جوانان انگلستان

سال19باشگاه انگلستان، آکادمی هاي نوجوانان زیر 
2ستعداد ، تثبیت ا)برنامه توسعه نوجوانان انگلستان(

سال17باشگاه انگلستان، شبکه دانشکده آموزشی زیر 
1تعداداس، تثبیت )برنامه توسعه دانشکده آموزشی انگلستان(

) 14-16(، شناسایی  استعداد، )والیبال سالنی ملی(بیایید بازي والیبال 
سالگی

سالگی) 8-16(، شناسایی  استعداد، )دورنماي والیبال سالنی(بیایید بازي والیبال 
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يهاشاخصنیو تدووضع موجود یبررس"خود با عنوان پژوهشدر ) 1383(،و همکارانابراهیم
ي هاشاخصاهمیت اساس بررا بالیوالی ابیاستعداديشنهادیپيالگو،"بالیدر والیابیاستعداد

ابراهیم و همکاران،(ارائه نمودندشماره هشتشکل بامطابقانیمرباز دیدگاهاستعدادیابی والیبال
1383،12(.

)1383و همکاران، ابراهیم(هاشاخصاهمیت اساس بربالیوالیابیاستعداديشنهادیپيالگوـ8شکل 

تدوین و بررسی کشف استعدادهاي درخشان در بازي والیبال از "در پژوهشی با عنوان همچنین، 
نظر ازکهتأکید شد والیبالدراستعدادشناساییلزومبر،"استان خوزستانۀدیدگاه مربیان برجست

والیبال استعدادهايکشفوشناساییدرمهمابزاریکعنوان بهجوانانوالیبالمسابقات،مربیان
واستقرار مدارس،خوزستانوالیبال استاندر مستعدافرادشناختدرمؤثر هايراهبود. از دیگر

استفاده نیزو وپرورشآموزشوورزشیوالیبال مراکزيهاانجمنایجاد، استعدادتشخیصيهاگاهیپا
.)2013،429،شاکریانو، قنبرزاده(پورسعیديباشدمیی در مدارس بدنتیترباز مربیان 

عنوان شاخصی براي استعدادیابی ورزشی خانوادگی بهۀدر نتایج پژوهش (پیشینبراین، عالوه
که نشان سطح مهارت مشاهده شدها دراز تفاوتيتعداد، استعدادییبا اشاره به شناساورزشی)

شتریمنظم بصورت به،نخبهریغنسبت به ورزشکارانبرادر ورزشکاران نخبهوخواهر ،مادر، پدرداد
نیز در سطح نخبگان خود یرقابتهايورزشدر ،زیاداحتمالبهو کنندشرکت مییبدنتیدر فعال

براین،عالوه.کندنخبه شرکت میورزشکاری کهورزشهماندر لزوماًنه ،البتهاند؛.کردهشرکت 
هايفعالیتخانواده و مشارکت در تیکه جمعدادنشانیورزشهايخانوادهآمیزموفقیتمشخصات 

پزشکانو گفته شد که ی باشدورزشاستعدادمهم هايشاخصاز ممکن است یکیزیو فیورزش
استعداد و ییشناساآزمونرا دریورزشهايزمینهخانواده و هاي جمعیتویژگیبایستمی

ترکیب بدنی

آنتروپومتریکیهايویژگی

هاي مهارتیقابلیت
قابلیتهاي حرکتی و آمادگی جسمانی

هاي روان شناختیویژگی
قابلیت هاي عملی
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ةدر خانوادمتولدشدهکودکان الزم باشد کهممکن است یو حتبگیرنددر نظر يگرغربالهايروش
.)2014،10، و همکاران1وود(هاپهندهدف قرار دمورد،استعدادییطرح شناسادر ی راورزش

بیشتريبسیارتأثیر، 2IEیاهیجانیهوشکهاستایندانشمندانوپژوهشگرانازبسیارياعتقاد
گیرياندازهرا3IQفردهوشیضریب، هوشهايآزمونتماماما تقریباً،داردافرادموفقیتبر

درك،هوش هیجانی باالبابازیکن.شودمیفردتحصیلیاستعدادبهمربوطکه بیشترکنندمی
،مثبتنگرشیباوداردتیممربیانوبازیکناندیگرشرایطوهاخواستهاحساسات،ازدرستی
.باشدداشتهاطرافیانبامؤثريوخوبروابطکهکندمیتنظیمطوريراخودهايواکنشورفتارها

باشدمیکنندهتعیینوضروريبسیاربازیکنموفقیتدراثربخش،کار تیمیایجادبراياین امر 
).1392،19(مهرگان، 

پژوهششناسیروش
ی دلفتکنیککه در آن ازباشدمی4ادیبندادهۀیو از نوع نظربودهیفیکپژوهش حاضر،روش 

ۀدرجداراي انیمربدیدگاهازبالیوالجهت تدوین مدل استعدادیابی 5شدهلیتعدکالسیک 
،ادیبندادهۀینظردر پژوهشگر فیتکلنیترمهم. ه استاستفاده شدکل کشور بالیوالیالمللنیب

یموب رسچارچایهینظرکیجادیا،در آنلیهدف از تحلو باشد میدیجديهاکردن روشکشف
انتخاب گروه ، ال پژوهشؤسنییتع:شاملنظریهنیمراحل ا. مطالعه استموردةدیفهم پديبرا

نییتع، مقوالتدیو تولجادیاي، کدگذار، هادادهلیو تحليآورجمع،منابعۀمرور و مطالعی، آزمودن
کیکالسیدلفذکر است که شایان.)1389،78ی، عبدالملک(باشدمیهینظرنیتدوی و مقوالت اصل

یک موردیک گروه از متخصصان درازاستخراج نظراتيبرامندسامانیرویکرد یا روش،شدهلیتعد
از طریق یک مجموعه یرسیدن به اجماع گروهجهتباشد. همچنین، از آن مییک سؤال یاموضوع

استفاده گروه ياعضاو بازخورد نظرات بهدهندگانپاسخینامبا حفظ گماينامهپرسشاز چینش
نامی عامالت گروه بدون گمتعبارت هستند از:شدهلیتعدي هااز مشخصات روشبرخی. شودمی

)یکم/یبسته) و روش آنالیز (کیفنوع سؤال (باز/به اجماع،دنیرسدرها، عدم نیاز پانلیست

1. Hopwood
2. Emotional Intelligence
3. Intelligence Quotient
4. Grounded Theory
5. Modified Classic Delphi
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کل در یبالوالیالمللنیبۀدرجداراي یانمربرا این پژوهشيآمارۀجامع).1388،101احمدي، (
یانآقا(نفر بود137) 1393(یبهشتتا اردیرانایبالوالیونطبق آمار فدراسهاآنکشور که تعداد 

-و انجام شدمندهدفکامالً صورتبهيریگنمونهبراین، عالوه.تشکیل دادند)نفر70و بانوان 67

دومۀنفر، در مرحل45اول دلفی ۀدر مرحل.صورت گرفتدسترس درةشیوتوسطمربیانشناسایی 
نیز اطالعات گرداوريزار ابو حاضر به همکاري شدند.ندحضورداشتنفر 25سوم ۀو در مرحلنفر30

.بوددر سه مرحله افتهیساختارنیمهۀمصاحب

نتایج
ابزار بنیاد که تدوین یک نظریه است، در این بخش با استفاده از دادهۀبا توجه به هدف روش نظری

هاي مرتبط باپژوهشۀمطالعاز طریق ابتداشکل که ؛ بدینبه یک مدل مفهومی دست یافتیم،دلفی
ایران،نیزمختلف و يدر کشورهاهاي ورزشی ی والیبال و سایر رشتهابیاستعداديهامدلها و یندافر

به گروه دلفی در دور اولتوسط پژوهشگردر هفت مرحله و هفت گروه سنیمدل پیشنهادي اولیه
ي اطالعات با آورجمعاز پس،سپس.و مصاحبه قرار گرفتموردبحثو پیشنهاد شد)نفر45(

در دور دوم دلفی و گردیدصالححدودي اتامفهومیي مربیان، مدلهاشنهادیپنظرات و استفاده از
بار دیگر نظرات و همچنین، گشت.ارائه از افرادي که حاضر به همکاري شدندنفر 30به 

نفر 25در دور سوم دلفی به ،و پس از اصالح آنگردید لحاظ مفهومی ي مربیان در مدل هاشنهادیپ
پس از رسیدن به اشباع شد که در این مرحله ارائهشدنديکه حاضر به همکاراز اعضاي گروه دلفی

یابیاستعداداساسی براي ۀهفت مرحل،پایاندر.پیشنهادي به تأیید رسیدمفهومیمدل،نظري
در مدارس یعموميگر): غربالهیاول (پاۀمرحلعبارت هستند از:بازیکنان والیبال بیان شد که 

نشیسوم: گزۀ)، مرحلیسالگ12نه تا ها (استعدادییدوم: شناساۀ)، مرحلیسالگشش تا نه(
نشیگزپنجم:ۀ)، مرحلیسالگ14ـ16چهارم: آموزش (ۀ)، مرحلیسالگ12ـ14استعدادها (

و)یسالگ18ـ23نخبه (ياستعدادهايششم: ارتقاۀ)، مرحلیسالگ16ـ18نخبه (ياستعدادها
در از مراحل دلفیآمدهدستبهنتایج .)سالگی به باالتر23(یالمللنیبياحرفهبالیهفتم: والۀمرحل

10هاي شماره نه و شکلدر مرحله آن در هرهاي و ویژگیي پیشنهادي هاو الگوشماره سهجدول
شده است.نشان داده11و 
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مربیان توسط مراحل دلفیجهت تکمیل مدل استعدادیابی والیبال در شنهادشدهیپهاي ویژگیـ3جدول 
المللیبین

مراحل 
یابیاستعداد

هاشنهادیپ
دور سوم دلفیدور دوم دلفیاول دلفیدور

اول:
عمومی گري غربال

در مدارس

، آموزش سال9تا 6دورة سنی 
استفاده سال به باال، 8والیبال مینی

مربیان و کارشناسان استعدادیابیاز 
ی و و عمومهیپايهامهارتی، ورزش

آزمون هوش

و IQآزمون هوش (استفاده از 
EQ(،

یسالگ8تا 6بالیوالینیمآموزش 
سال به باال آموزش8و يحالت باز

تأیید مرحلۀ اول

دوم:
شناسایی 
استعدادها

آموزش ،سال12تا 9دورة سنی 
ي عمومی و هانیتمر، هیپایحرکت

از استفادهو ي ورزشیهاتیفعال
یروانیبهبود حرکتيبرانیمتخصص

هايو مهارتبالیواليادیآموزش بن
هاي شاخصو استفاده از هیپا

مهارتی آموزشی پایه (ساعد، پنجه، 
سرویس و غیره)

دوممرحلۀ دییتأ

سوم:
گزینش استعدادها

، آموزش هیپایآموزشبالیوالشروع 
ها و استفاده مهارت عمومی و تکنیک
از مسابقات آموزشگاهی

شروعسالگی، 14تا 12یسنةدور
ی، و تخصصوالیبال آموزشی پایه 

ي هاکیتکنها و آموزش مهارت
هدایت به سایر عمومی و انفرادي و

سطوح والیبال

سوممرحلۀ دییتأ

چهارم:
آموزش

ی و تخصصیآموزشبالیوالشروع 
و یاختصاصيهاکیتکنآموزش

یعموميهاکیتاکت

سالگی، شروع 16تا 14یسنةدور
توجه ، تخصصیوالیبال آموزشی فوق

ویژه تأکید بر هاي اولیه بهبه شاخص
ترکیب بدن و قابلیت دو شاخص

مسابقات حرکتی، شرکت در 
و فرزندان کارمندان و کارکنان

هاي آماتوري (خروج تیمهدایت به 
از مرحله)

چهارممرحلۀ دییتأ

پنجم:
گزینش 

استعدادهاي نخبه

ی، آموزش قهرمانبالیوالشروع 
هاي اختصاصی، استفاده از تاکتیک

مسابقات لیگ دستۀ اول و زیرگروه و 
همکاري با فدراسیون والیبال

، والیبال سال18تا 16یسنةدور
-تیماي و هدایت به قهرمانی و حرفه

هاي آماتوري (خروج از مرحله)
پنجممرحلۀ دییتأ

ششم:
يارتقا
نخبهياستعدادها

ايشروع والیبال حرفه
، هدایت به سال23تا 18یسنةدور
هاي آماتوري و مربیگري (خروج تیم

از مرحله)
ششممرحلۀ دییتأ

هفتم:
ياحرفهبالیوال

یالمللنیب
بدون نظر

هدایت به باال،سال23دورة سنی 
هاي آماتوري، مربیگري و تیمبه 

و شرکت در مسابقات کارمندان 
(خروج از مرحله)کارکنان

هفتممرحلۀ دییتأ
(تأیید نهایی)
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یدور اول دلف،رانیدر ابالیوالیابیاستعداديشنهادیمدل پـ9شکل 
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یدور دوم دلفران،یدر ابالیوالیابیاستعداديشنهادیمدل پـ10شکل 
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(تأیید نهایی)، دور سوم دلفیرانیدر ابالیوالیابیاستعداديشنهادیمدل پـ11شکل 
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يریگجهیبحث و نت
- ویژگی،سپسوپردازیممیهاپژوهشابتدا به نتایج مشترك بین این پژوهش و سایر،در این بخش

را توصیف خواهیم کرد.مدل استعدادیابی والیبال در ایرانهاي
یکسان یالگویجامع و یطرحنیازمند ،براي رسیدن به اوج قهرمانی در سطح جهانیکشور والیبال 
همکارانردریگوئز و)، 1392(و همکارانینیحسپژوهش–نتایج است که یابیاستعدادجهت 

دار یکشت)، 1390(و همکارانیفیظر)، 1381(یجانیعل)، 2013(و همکاران یلیاسماع)، 2010(
وزادهينماز) و1384(امیرتاش، )2013(و همکارانزاده میرکالییقاسم)،1391(و همکاران

والیبال در ایران هفت مرحله یابیاستعدادبراي مدل .دیز به همین امر اشاره دارن)1382(همکاران
والیبال کانادا، بلژیک، یابیاستعداددر الگوهاي شدهاستفادهبا مراحل يحدودتااست که شدهانیب

مراحل توسعۀ فدراسیون "با عنوان ) 1392(در پژوهش مهرگان گانهسهمراحل نیزو انگلستان
بار الگوي اولیناما برتري آن این است که در ایران براي،همخوانی دارد"ی والیبالالمللنیب

سنی براي مراحل استعدادیابی يبندردهاست.شدهانیبجامعصورتبهوالیبالیابیاستعداد
الیبال کانادا، و) در ارتباط با1392توسط مهرگان (شدهمطرحيبندردهحدود زیادي با تا،والیبال

.باشدمییکسان بلژیک و انگلستان
- والیبال (مینیةکنندبازي و حالت سرگرمبر تأکید ،والیبالیابیاستعدادهدف،اولیهيهاسالدر

والیبال، یالمللنیبتوسط فدراسیون شدهارائهۀوالیبال) در کنار آموزش است که در مراحل توسع
،استعدادهااست. در مراحل شناسایی و گزینش شدهاشارهوالیبال کانادا، بلژیک و استرالیا نیز به آن 

و در مراحل شوندمیها هدایتورزش والیبال، به سایر ورزشنبودن افراد براي صورت مناسبدر
کهشوندیميبازسازداري و ها نگهاستعداد،تیموفقصورت عدم درنیزآموزش و گزینش نخبگان

همخوانی دارد. در )1379(نژادیآقاعل) و 2010و همکاران (ادگبسانبا نتایج پژوهش این امر
شدهپرداختهاستعدادهابه کشف و شناسایی ،والیبال در ایرانیابیاستعدادمراحل اول و دوم مدل 

به همان ) نیز 1391(معینی میرو )1379(نژادیآقاعلتوسط شدهارائهیابیاستعدادکه مراحل است 
هاي مناسب استعدادیابی والیبال در مراحل شناسایی و گزینش از شاخصبراین، عالوه. باشدشکل می

انتخاب بازیکنان ،)2013(و همکارانستدیلیمدر پژوهش شود که یکی از عوامل مهم استفاده می
ند. اهها اشاره نموددر پژوهش خود به این شاخصنیز ) 1383(و همکارانابراهیم.بودبرزیل 

نمهرگا، )2012(و همکاراناستام)،2006(بوچر و همکارانکه در نتایج پژوهشگونههمان
بالیوال)، 2011(ایاسترالبالیواليعملکردۀرنامب، )2013(و همکارانزاده میرکالییقاسم)، 1392(
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اشارهنیز )1391(ینیرمعیمو )2014(انگلستانبالیوالۀبرنامیطرح کلۀخالص، )2014(ایاسترال
در ویژههب،نقش مهمی را در استعدادیابی والیبالییتنهابه، مدارس و ورزش آموزشگاهی استشده
به ،یابیاستعدادچهارم مدل ۀدر مرحلبراین، عالوهکند. هاي سنی پایه و نوجوانان ایفا میرده

نیز پنجم ۀدر مرحلاشاره شده است.هاو تاکتیکهاکیتکنها، بر فراگیري مهارتدیتأکآموزش با 
)، 2012ن (و همکارااستام حدودي با نتایج پژوهشباشد که تامیها مهارتيبر بهبود و ارتقاتأکید 

ترین روش ساده،حاضرحالدرسانی دارد. هم)2006(بوچر و همکارانو)1392(مهرگان
و مسابقات هاجشنوارهباشد. همچنین،میمسابقاتطیمشاهده و انتخاب بازیکنان استعدادیابی، 

هاآنيارتقایو حتوالیبالاستعدادهايکشفوشناساییدرمهميابزارعنوان بهمختلفورزشی
و)2014(ایاسترالبالیوال)، 2011(ایاسترالبالیواليعملکردۀبرنامکه در نتایج باشدمطرح می
مسابقات آموزشگاهی براین،عالوه.استشدهاشارهبه آن )2013(و همکارانيدیپورسعپژوهش 

اردوها و تورهاي تمرینی و ،والیبالهاي و دانشجویی)، مسابقات باشگاهی، لیگيآموزدانش(
هاي والیبال ایران است که پژوهشیابیاستعدادکننده در مدل یکی از عوامل مهم و کمک،آمادگی

و)2014(ایاسترالبالیوال)، 2011(ایاسترالبالیواليعملکردۀبرنام،)2006(بوچر و همکاران
استفاده از هوش هیجانی در کنار هوش مغزي در سنجش و اند. به آن پرداخته)1391(ینیرمعیم

ه ) آن را بیان نمود1392(مهرگان که باشدمیآمیز کننده و موفقیتعاملی بسیار کمک،والیبال
گري و کشف غربالدر مهمیعاملعنوانبهبق ورزشی خانوادگی سواۀپیشینبراین، عالوه. است

- هژوهش خود به آن اشاره کردپنتایج ) در 2014(و همکاران 1هاپوودکهرودبه شمار میاستعدادها
ند. ا

بی والیبال در ایران (مدل نهایی)استعدادیامدلهايویژگی
توان بر مدارس میعالوه. است)یسالگنه تاششدر مدارس (یعموميگرغربال،)هیاول (پاۀمرحل

که توسطگري عمومی ورزشی پرداخت نیز به غربالیورزشیحیتفری وآموزشمراکزدر سایر
با استفاده از همچنین، .ردیگیمانجام یورزشیابیو کارشناسان استعدادو معلمان ورزشانیمرب
ها و براي آنآموزان پرداختعمومی دانشسالمتسنجشبه توانیمپزشکی و سالمت يهافرم

-بهگري در غربالعاملی مهمنیزیخانوادگیسوابق ورزشۀنیشیپ. پزشکی ورزشی ایجاد کردةپروند

-دانشةوالدین و خانوادقیاز طرتوان هاي ساده میرود که با فرممیشماربهاستعدادیابیمنظور

هاي ورزشی و توسط برخی آزمونیسنجش بدنذکر است که شایانبه آن پی برد.انآموز
در هوش مغزي و هیجانیآزمونو استفاده از هر دو باشدمیانجام قابلیبدنتیتربکارشناسان 
(حالت فکري و مقدار مناسبی از ترکیب این دو هوشزیرا،؛استکنندهکمکبسیار ،سنین پایه

1. Hopwood
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حالت ،یسالگهشتتا ششازبالیوالینیم.باشدمیرگذاریتأثوالیبال و بازيدر ورزشگروهی)
هیپايهامهارتآموزشبایست که میگیرد و میبر را درسال به باال آموزشهشتازوداشتهيباز

قرار گیرد.موردتوجهآندر کنار فعالیت بدنی و ورزشمربوط به یو عموم
یمهارتيهاشاخص، استفاده از )یسالگ12تا نهها (استعدادییشناسادومۀمرحلبراین، عالوه

هیاوليهاشاخصيهايریگاندازهشامل بررسی و )رهیو غسی(ساعد، پنجه، سروهیآموزش پا
و معلمان ورزش و انیمرباست که توسط)یکیآنتروپومترویبدنبی، ترکیجسمانی(آمادگ

يادیآموزش بن، هیپایآموزش حرکتآغازۀاین مرحل.ردیگیمانجام یورزشیابیکارشناسان استعداد
ی حرکتیبهبود آمادگنیز و یورزشيهاتیفعالویعموميهانیتمرآن،ۀیپاهايو مهارتبالیوال
ۀفرد مناسب رشتکهتشخیص دهندیابیاستعدادکارشناسان کهیدرصورت.شودشامل میرا یروانـ 

کنند.میتیهداورزشهاي رشتهریسااو را بهباشد،میوالیبال ن
است یو تخصصهیپایآموزشبالیوالشروع و)یسالگ14تا12استعدادها (نشیگزنیزسومۀمرحل
و استفاده از مشاهدات )یشناختروانی، مهارتی و حرکتيهاتیقابل(هیثانويهاشاخصۀلیوسبهکه 

والیبال و یابیاستعدادی، مراکز مسابقات آموزشگاهی در تمرینات، آموزشورزشانیمربو تشخیص
آموزش ،در این مرحله.گیردانجام میبالیواليهاتأیهیابیاستعدادهاي ها و دستورالعملفرم

نیز ) یسالگ14تا 12(شود و ورودي دیگري ي والیبال آغاز میو انفرادیعمومنونفو هامهارت
در .شودمیگرفتهاند در نظر از پایه نشدهیابیاستعدادکه موفق به پیمودن مسیر براي افرادي 
رشته براي این فرد کهتشخیص دهندوالیبالیابیاستعداداگر کارشناسان و مربیان ،انتهاي مرحله

کنند.میتیهداهاي ورزشیرشتهدیگر و یاسطوح والیبالریسااو را بهباشد،نمیمناسب 
باشد.میبالیوالیتخصصفوقآموزششروع ،)یسالگ16تا 14آموزش (چهارمۀمرحلبراین، عالوه

؛شوددیتأکیحرکتتیبدن و قابلبیترکویژههب،هیاولهايشاخصربدیگر بایدباردر این مرحله، 
- مییابیاستعدادامر کمک بسیاري به ناند و ایرشد کردهباًیتقرافراد در سن بلوغ قرار دارند و زیرا،

نیزیعموميهاکیتاکتو یاختصاصيهاکیتکن، هامهارتآموزشهمچنین، الزم است که کند. 
- یا چند یکوارد،والیبالکامل پس از آموزش وشرایط موجودبربنادقرار گیرد. افراموردتوجه

،یاستانمسابقات و یا یمسابقات باشگاه،فرزندان کارمندان و کارکنانمسابقات ، یآموزشگاهۀسابقم
،بماندبازیابیاستعدادمسیر ۀفرد به هر دلیلی از ادامکهیدرصورتوشوندیميو کشورايمنطقه

شود.هدایت میيآماتورهايمیتو یا یحیتفربالیواليسوبه
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ايو حرفهیقهرمانبالیوال) و شروع یسالگ18تا 16نخبه (ياستعدادهانشیگزنیز پنجمۀمرحل
، ی)و خارجیداخل(ییمسابقات دانشجوتواند از طریق ها میبراي بازیکنان است. گزینش نخبه

اما ،(بازیکنانی که اصالت ایرانی دارندونرهایلژو)هارگروهیزدوم وۀ، دستاولۀدست(گیمسابقات ل
بالیوالونیفدراستوسط و در سطح قهرمانی در والیبال فعالیت دارند) باشندمیایر کشورها متولد س

و ناتیتمربازیکنان در مسابقات مختلف ومدتبلندمدت وکوتاهيعملکردهابررسی و از طریق
در این يگذارهدفگیرد. بیشترین تأکید و میانجام نوجوانان و جوانانیمليهامیتياردوها
.باشدمییاختصاصيهاکیتاکتآموزش نیزی واختصاصيهاکیتکنو هامهارتيارتقابر ،مرحله

ها و صورت داشتن آمادگیاند، درکه مسیر استعدادیابی را نپیمودهساله)18تا16(یبازیکنانریسا
بازیابیاستعدادمسیر ۀاگر بازیکن از ادامتوانند به این مرحله وارد شوند.میوالیبالالزمهاي مهارت
هاي صورت نداشتن تواناییشود و دري هدایت میآماتورهايمیتی و یا حیتفربالیواليسوبه،بماند
دگی داده فرصت کسب آمابه بازیکن ،تربار دیگر از طریق شرکت در مسابقات سطوح پایین،الزم

خواهد شد.
استايحرفهبالیوالۀ) و ادامیسالگ23تا 18نخبه (ياستعدادهايارتقا،ششمۀمرحلبراین، عالوه

شرکت در مسابقات مختلف نیزو ساالنبزرگو دیامیمليهامیتيو اردوهاناتیتمرکه از طریق 
هاي تمامی مهارتيو ارتقاهاي الزمکسب تجربه، هماهنگیهدفباتدارکاتی، دوستانه و رسمی 

يسوبه،بماندبازیابیاستعدادمسیر ۀ. اگر بازیکن از ادامشودمیپذیر بازیکنان امکانةشدکسب
به مربیگري در ،شود و یا با کسب مدارك مربوطهي هدایت میآماتورهايمیتی و حیتفربالیوال

پردازد.سطوح مختلف والیبال می
که بازیکنان با حضور در باشدمیسال به باال)23(یالمللنیبايحرفهبالیوالنیزهفتمۀمرحل

ویجهانگیل،ییایآسمسابقاتخود را جهت شرکت در ،و اردوهاي مختلف تیم ملیتمرینات 
یا دوران بازي وي وفعالیت نباشدۀاي قادر به اداماگر بازیکن در سطح حرفهکنند. آماده میکیالمپ

تر والیبال مانند و سایر مسابقات سطوح پایینآماتورهايمیتی، حیتفربالیواليسوبه،به اتمام برسد
مربیعنوانبهبه مربیگري ،شود و با کسب مدارك مربوطههدایت میمسابقات کارمندان و کارکنان

یابیاستعدادمدل نهایی پردازد.مربیگري در سطوح مختلف والیبال میهاي کالسمدرس و یا 
آورده شده است.12شماره در شکلوالیبال ایران 

امید است،شدهانجامپژوهش حاضر با همکاري فدراسیون والیبال جمهوري اسالمی ایران جاکهازآن
آمده براي تمامی مربیان، کارشناسان و حتی بازیکنان والیبال در سطوح دستکه نتایج بهرودآن می
به مدارس (ابتدایی، بایست میمدیران و مسئوالن والیبال کشور ي باشد.و کاربردمفید ،مختلف

ها گري عمومی براي هدایت به ورزشعنوان یک پایگاه مناسب جهت غربالراهنماي و دبیرستان) به
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فرم ،فدراسیون والیبالبراین، الزم است که عالوه. توجه کنندو استعدادیابی پایه براي والیبال
طراحی کند و از بق ورزشی خانوادگی و بازیکنان در سنین باالترمخصوصی جهت بررسی سوا

هاي سنی هوشی و هوش هیجانی در ردهةسنجش بهرجهتهاي مخصوص هوش ورزشی آزمون
دبستانی و دبستان والیبال در مقطع پیشمینیشود که همچنین، توصیه می. بهره ببردمختلف 

استعدادیابی پایه و منظورهورش ترویج داده شود. بتوسط فدراسیون والیبال با همکاري آموزش پر
نیز فدراسیون از مربیان و کارشناسان استعدادیابی و الزم است کههاي سنی مختلف والیبالرده

. در همت گماردبدنی مدارس استفاده کند و به تأسیس مدارس تخصصی والیبال مربیان تربیت
والیبال ۀهاي پایبه آموزش حرکات پایه و مهارتبایست نیز میبخش شناسایی استعدادهاي اولیه 

مربیان یا کارشناسان ،نبودن افراد براي ورزش والیبالصورت مناسبجه شود و درتوسط مربیان تو
به بایست نیز میها هدایت کنند. در بخش گزینش استعدادها را به سایر ورزشهااستعدادیابی آن

- هاي دیگر وارد فرایند استعدادیابی شوند، دقت ویژهها و راهورزشها که ممکن است از سایر ورودي

هاي والیبال و تأاي شود و گزینش اولیه از طریق همکاري مراکز استعدادیابی، مربیان آموزشی، هی
وزارت ورزش و فدراسیون والیبال از ، الزم است کههمچنینمسابقات آموزشی صورت گیرد. 

اي داشته باشند.والیبال حمایت ویژههاي ن مدارس و آکادمیامؤسس
ي هاپژوهشۀ استعدادیابی والیبال در ایران کارهاي مثبتی در حال انجام گرفتن است و نیدرزم

ي کلی نیز هاشاخصمراحل و صورتبههاآنکه در برخی از اندپرداختهاندکی به این مقوله 
ي به استعدادیابی اقهیسلاست، همچنین مربیان نیز از طریق مسیرهاي تجربی و شدهانیب
نسلی عنوانبهکه نتیجه آن گاهی منجر به ظهور برخی از بازیکنان مستعد والیبال پردازندیم

داشته که با بر آن؛ وجود چنین مسائلی محقق را شودیمطالیی اما موقتی در والیبال کشور 
ي استعدادیابی هامدلو هاپژوهشت موجود در این زمینه و کمک گرفتن از ي اطالعاآورجمع

ی ابیاستعدادخارجی به تکمیل هرچه بهتر این فرآیند کمک کرده و در این پژوهش به تدوین مدل 
والیبال در ایران بپردازد.

بال، ي اصلی و عوامل مربوط به استعدادیابی والیهاشاخصدر بخش اول پژوهش حاضر با تدوین 
مربیان ازنظري مناسب و روشنی از تعیین سهم هر یک از این عوامل و اهمیت آن بنددسته

و کنندهکمکاریبسدر کنار استعدادیابی تجربی تواندیمی را ارائه داده شد که در آینده المللنیب
ي هاروشر ي باشد؛ در بخش دوم پژوهش نیز با طراحی مدل استعدادیابی والیبال ایران بیشتکاربرد

؛ با الهام گرفتیمقرار مورداستفادهپراکنده صورتبهمدون نبوده یا اینکه قبالًي که اقهیسلتجربی و 
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ي سازیبومی داخل کشور المللنیبي الگوهاي خارجی و با نظر مربیان و نمونههاپژوهشگرفتن از 
ي اصلی و هاشاخصگی همراه با شده و براي اولین بار الگوي استعدادیابی را از سطح پایه تا نخب

تمامی مراحل آن در یک مدل کاربردي براي تمام سطوح ارائه کرده است.

(مدل نهایی)رانیدر ابالیوالیابیمدل استعدادـ12شکل 
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تقدیر و تشکر
انجام باشد و با همکاري فدراسیون والیبال ایران نامۀ کارشناسی ارشد میاین مقاله برگرفته از پایان

گزاري اند سپاسکه ما را در انجام پژوهش یاري نمودهوسیله از کیله کسانیشده است. بدین
گردد.می
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Abstract

Talent identification is discovered potential athletes who are involved in sport and talent
programs to identify talented athletes and is used their success at the global level. The
present study was conducted to codify a model of talent identification in Iran volleyball.
In order to study the processes and models for volleyball and other sports talent in
developed countries as well as Iran. Then according to studies, the proposed model of
talent identification in Iran volleyball was presented in the seven-step by the researcher.
Research methodology is type of Qualitative, Grounded theory and using the Delphi
technique. Statistical society in this research is international category coaches (1, 2, and
3) Volleyball of the whole country (men 67 and women 70). of the proposed seven
stages the first stage (base): General screening in schools (6-9 years), the second stages:
identifying talents (9-12 years), the third stages: selecting talents (12-14 years), the
fourth stages: training (14-16 years), the fifth stages: selecting elite talents (16-18 years),
the sixth stages: promote the elite talents (18-23 years), the seventh stages: International
professionals volleyball (23 years older), In the third Delphi round, all of the proposals
stages are accepted, and the model was confirmed model of talent identification in Iran
volleyball. Results from this study will be established the basis for scientific talent and
integrating methods and helpful for coaches, athletes, officials, researchers and sports
organizations, especially the Islamic Republic of Iran Volleyball Federation in nurturing
talent and the elite players of volleyball in the future.

Keywords: Talent Detection, Talent Identification Model, Volleyball, Delphi
Technique
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