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Extended Abstract 

Summary 

The purpose of this research work is to study the talent management of the leading countries in the 

world. Among these countries, the German program is selected because of being successful and up-to-

date. The method used in this research work is the Sandelowski and Barroso's (2007) 7-stage one. The 

process of data analysis consists of the 3 stages of open coding, concepts, and categories, and then the 

analysis of the talent development process in the German football. The talent process in the German 

football includes four stages. In order to make this program practical, it is required to close the 

cooperation between all the football organizations. A strategic plan is required to develop and follow 

based on the Iranian needs and facilities. The football federation will also work closely with the clubs, 

soccer committees, municipalities, education schools, government as a governing body, Ministry of 

Sport and Youth, and coaches. It is also necessary that the football federation closely cooperates with 

the clubs, football association, municipality, education schools, Government, Ministry of Sports and 

Youth, and coaches. 

Introduction 
Talent identification (TID) and talent management during a long-term process are the essential concepts 

in this sports field. Thus today, in many countries, these new approaches are used for the talent 

identification of players, and a long-term perspective for the talented players has been defined, and the 

talent identification programs have been set out so that the talented people enter a program from their 

childhood and are present until they become professional players. Thus, due to the attractiveness of 

football and the high importance of TID and talent management, the subject of this research work was 

selected to present a model of the German football talent management program. 

Methodology and Approach 

The method of this research work was purposeful, and it was applied in terms of nature, qualitative, and 

cross-linked approaches made in 2 stages. The first was some various review documents from 2000 to 

2018 using the library study method. The second was done with the Sandelowski and Barroso's 

qualitative approach meta-synthesis in 7 steps.  

Results and Conclusions 

The talent process in the German football includes four stages: essential development, talent 

development, elite development, and professional or championship football. The program focuses on 

the cooperation in the executive organization between the football association, football league, 

government, sports science universities, coordinators, professional clubs, regional amateur clubs, state 

and regional associations, education schools, national teams, committee academies, youth academies, 
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IFX residential and international academies, DFB local bases, elite football schools, football camps, and 

professional players union.  
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 مطالعه فوتبال آلمانمورد  :ایحرفه هایلیگ های تیم ملی وبازی در رقابتاز شناسایی استعداد تا 
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 دانشگاه الزهرا، تهران، ایراندانشکده علوم ورزشی، ارشد مدیریت ورزشی، . کارشناس1

 دانشگاه الزهرا، تهران، ایراندانشکده علوم ورزشی،  . دانشیار مدیریت ورزشی، 2

 ، تهران، ایراندانشگاه تربیت مدرسدانشکده مدیریت و اقتصاد، ، مدیریت. دکتری 3

 19/03/1399تاریخ پذیرش:                                                                                                                                                                                 24/07/1398تاریخ دریافت: 

 چکیده

برنامه کشور  ،کشورهااین از میان  بود. مدیریت استعدادیابی کشورهای پیشرو در جهان همطالع ،قهدف از انجام این تحقیهدف: 

  آلمان به لحاظ موفقیت و روزآمدی انتخاب شد.

روش انجام این تحقیق، از نظر هدف، کاربردی و به لحاظ ماهیت، کیفی و با رویکرد فراترکیب بود. به همین  شناسی:روش

کدگذاری باز،  همرحل 3 ،ها شاملفرآیند تحلیل داده .( استفاده شد2007) ای ساندلوسکی و باروسومرحله 7منظور، از روش 

 در فوتبال آلمان بود. مفاهیم و مقوالت و سپس، تحلیل مراحل استعدادیابی 

ش رمرحله است: رشد و پرورش پایه؛ رشد و پرورش استعداد؛ رشد و پرو 4 ،فرآیند استعدادیابی در فوتبال آلمان شامل ها:یافته

دولت، منظور اثربخشی این برنامه، همکاری نزدیکی میان فدراسیون فوتبال، سازمان لیگ، ای یا قهرمانی. بهنخبه؛ فوتبال حرفه

ای، مدارس های ایالتی و منطقههای آماتور منطقه، انجمنای، باشگاههای حرفهها، باشگاهکنندههای علوم ورزشی، هماهنگدانشگاه

المللی، های جوانان، آکادمی فوتبال محلی و بینها، آکادمیآکادمی ههای ملی، مربیان آلمان، کمیتآموزش و پرورش، تیم

ای فوتبال، ایجاد های فوتبال، اتحادیه بازیکنان حرفهیابی، مراکز پیشرفت بازیکن، مدارس فوتبال نخبه، کمپهای استعدادپایگاه

 شده است.

همچنین،  ؛ای راهبردی تدوین و دنبال شودبرنامه ،مندی از الگوی کشورهای پیشرو در ایران الزم استبرای بهره گیری:نتیجه

عنوان نهاد حاکمیتی، وزارت های فوتبال، شهرداری، مدارس آموزش و پرورش، دولت بهئتها، هیفدراسیون فوتبال با باشگاه

 ورزش و جوانان و مربیان همکاری نزدیکی داشته باشد.

 .فراترکیب مدیریت فرآیند، فدراسیون فوتبال، استعدادیابی،های کلیدی: واژه

 E - mail: zh.memari@alzahra.ac.ir 09124044977* نویسنده مسئول: تلفن: 
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  مقدمه

ها و معیارهای استاندارد ارزیابی یندی علمی و هدفمند است که در آن کودکان و نوجوانان از طریق برخی آزمونآاستعدادیابی فر

 ندآیفر. رودکه امید موفقیت بیشتری از آنها می شوند هدایت و تشویقهای ورزشی مناسب شوند تا به شرکت در رشتهمی

به  بنا باشد. یورزش هو انتخاب رشت رییگمیکه کودك قادر به تصم نیاز ا شیپ ،شودمی انجام هاورزش شتریدر ب استعدادیابی

خاص  هرا برای رشت ییتوانا نیشتریاست که ب یو انتخاب ورزشکاران ییشناسا ،یابیاستعدا یهدف اصل اظهارات برخی محققان،

از  شرفتیپ ریگام در مس نیاول یابیاستعداد ،(1391) همکارانترابی و به اظهارات  همچنین بنا ؛(1992، 1پلتوال)دارا باشند 

است که  یگام مهم بعد ،است. تکامل و پرورش استعداد یالمللنیورزشکار موفق در سطح ب کی تیبه وضع یمبتد کی تیوضع

 یابعاد، از سو ریاجرا و سا ثیاز ح ندیدو فرآ نیا نیب زیتوجه به تما نیبنابرا ؛شودیدنبال م یورزش تیبه موفق یابیدست ریدر مس

  .رسدینظر مهب یضرور ان،یها و مربابیاستعداد زان،یربرنامه

که در حال حاضر در ورزش  دارد اشاره یکنانیباز ذاتیبه کشف استعداد  ،کشف استعدادها، (1993) همکارانو 2رینیربه گفته 

نخبه اشاره  کنیشدن به باز لیتبد ییجوان با توانا کنانیاستعدادها به روند شناخت باز ییشناسا کهی، در حالکنندینمشرکت 

های فیزیکی، فیزیولوژیکی، های مختلف زمانی از طریق سنجش ویژگیبینی عملکرد بازیکن درطول دورهپیش ،. الزمه این امردارد

پرورش استعداد  و رشدهمچنین و  ییشناسایا کشف شاید بتوان  است.های فنی همچنین تواناییشناختی و روانشناسی و جامعه

انتخاب »و  5«)استعدادپروری( پرورش استعداد و رشد»، 4«استعداد ییشناسا»، 3«کشف استعداد» یدیکل هحلبه چهار مررا 

برنامه  کیاستفاده از  ییفرد توانا ایاست که آ نیال مهم اؤس کی، (2000) 7ویلیامز و رایلی. بنا به اظهارات دکر میتقس 6«استعداد

رشد استعداد درنظر گرفته  ریمس ییایاز پو یعنوان بخشبه دیاستعداد با ییمعنا، شناسا نیدب ؟را دارد ندمنظامو آموزش  تیحما

فوتبال توسط  کنانیباز یطور سنتوجود، به نیبا ا رخ دهد. ندیدر مراحل مختلف درون فرآ ،است مکنم ییشناسا چرا که .شود

 صیباشگاه خود تشخ یسبک باز لیتکم یجوان برا کنانیباز یشوند که استعداد ذاتیانتخاب م یذهن لیتحل کیبر اساس  انیمرب

 .شوده میداد

ها انجمن ی،افوتبال حرفه یهاشود و کاربرد آن اکنون در باشگاهیم ییشناسا یمختلف یهااستعداد در فوتبال با استفاده از برنامه

 ،از جمله یاز عوامل داخل یادیبه تعداد ز یدر فوتبال بستگ ندهیآ تیاست. موفق شیدر سراسر جهان رو به افزا یمل یهاو سازمان

و  نیتمر یهافرصت ،یگریمرب هویش ،مانند یمختلف خارج یرهایمتغ نینوع بدن، سرعت و استقامت و همچن ت،ینوع شخص

 رییتغ یقابل توجه زرطگذشته، فوتبال به هچند ده ی. در واقع، ط(2013، همکارانو  8شورر)دارد  یو فرهنگ یعوامل اجتماع

. رندیاستعداد در نظر بگ با کنانیو ناظران ممکن است بخواهند هنگام انتخاب باز انیاست که مرب یتقاضا عامل شیافزا .کرده است

چگونه  نکهیا ینیبشیپ یبرا داردورزش خاص آن رشته  یتکامل یهاشیاز گرا یقیدق ینیبشیبه پ ازیاستعداد ن مؤثرانتخاب 

 .   (2018، همکارانو  9بیکر) افتیمهارت نخبگان تکامل خواهد  شیانتخاب و نما نیب زیآم تیعملکرد موفق یهاییها و توانامهارت

استرالیا فدراسیون  رشود. از جمله ددنبال می هابرخی تفاوتبا  ،در کشورهای مختلف یو استعدادپرور یابیمراحل استعداد

ل مراحلیکن،  ؛(2007، 10فدراسیون فوتبال استرالیا) در این فرآیند دارندمشارکت عمیقی  ،فوتبال، سازمان لیگ و دولت

                                                           
1. Peltola 

2. Régnier 

3. Talent detection 

4. Talent identification 

5. Talent development 

6. Selection 

7. Williams and Reilly 

8. Schorer 

9. Baker 

10. Football Federation Australia 
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 تا 9های رشد و پرورش برای بازیکنان های مقدماتی و برنامهنمود: برنامه خالصهتوان بدین شرح استعدادیابی در استرالیا را می

های ملی جوانان و  ساله در لیگ 21 تا 18ساله در مراکز ملی رشد و پرورش؛ بازیکنان  18تا  12ساله؛ آموزش بازیکنان  12

در  .(2015فدراسیون فوتبال استرالیا، ) استالمللی های بینو لیگ الفسال در لیگ  21های برتر کشور و بازیکنان باالی لیگ

نفعان این برنامه از فکری و مشاوره دقیق در میان طیف وسیعی از ذیطول اجرای برنامه رشد و توسعه فوتبال در استرالیا، هم

های ورزشی ایالتی و ملی، های ایالتی، انجمنای، باشگاههای منطقه، انجمنالفهای لیگ های عضو، باشگاهجمله فدراسیون

مند وجود ای( و دیگر افراد عالقههای حرفههای خصوصی، مربیان، داوران، بازیکنان ) از طریق انجمن  فوتبالیستآکادمیمدارس، 

 .(2007فدراسیون فوتبال استرالیا، )دارد 

برای  باشگاه یشوند. برنامه هفتگیم ییشناسا یاو سپس منطقه یمحل یهامیت قیاز طر یسالگ 11در  کنانیبازدر فرانسه نیز 

 (ایحرفه) یهفتگ برنامهو سال  15تا  13 در گروه سنی مسابقه کیو  یشرکت در دو تا سه دوره آموزش سال، 13بازیکنان زیر 

آموزان برتر به دانش .(2001، 1استال) است مسابقه کهمراه با شرکت در ی نیج تا هفت تمرپن -سال  17تا  16 برای بازیکنان

پس از یک  ای است.های حرفهبپیوندد که نیمی از مسئولیت و اداره این مراکز برعهده باشگاه 2کز مقدماتی آموزشمر 25یکی از 

، 4فرانسه برنامه آموزشی جواناندر . (2018، 3آفتددور) ندیابای راه میهای حرفههای جوانان باشگاهسال نیمی از آنها به آکادمی

سالگی بیشتر بر آموزش  16تا  12در سن لیکن،  ؛ساله فوتبال بازی کردن همراه با سرگرمی است 11تا  6بازیکنان آموزش 

شود. بهترین بازیکنان این گروه سنی، به بازیکن ای تمرکز و تأکید میتکنیک و یادگیری و چگونگی تبدیل به یک بازیکن حرفه

دهند. برنامه ملی سالگی زیر نظر داشته و تحت آموزش قرار می 10بازیکنان را از ها که باشگاه چرا ؛شوندای تبدیل میحرفه

بازیکنان در  .(2001استال، )است سال  18و  17، 16های ملی جوانان ، برنامه استعدادیابی بازیکنان برای تیم5شناسایی جوانان

بازیکنان شود. این مسابقات فرصتی را به که توسط فدراسیون فوتبال فرانسه برگزار میکنند می بازیساله  19حذفی جوانان جام

دهد. تعداد زیادی از این بازیکنان پس از کسب این های ملی میها در رقابتو مهارت دار برای نمایش تواناییجوان و آینده

  .(2013، 6براون) روندای شدن میتجربیات به سمت حرفه

که یک استراتژی بلندمدت با هدف رشد بهتر و شد  آغاز 7عملکرد بازیکنان نخبه هانگلستان، اجرای برنامدر  2012 سال در

 10فوتبال ه، اتحادی9های آن، نمایندگان لیگ فوتبالو باشگاه 8مشاوره و همکاری لیگ برتر ه. این برنامه، نتیجبودبازیکنان وطنی 

( سال 16تا  12انان )سال(، رشد و پرورش جو 11تا  9: ابتدایی )ه. این برنامه شامل سه مرحلاستنفعان اصلی فوتبال و دیگر ذی

منظور هبنیز  11پرورش بلندمدت بازیکن و رشدمدل  .(2019لیگ برتر، ) است سال( 23تا  17ای )و رشد و پرورش در سطح حرفه

های سنی . این مدل برای گروهشدمعرفی از سوی اتحادیه فوتبال  انپرورش بازیکن و رشدفرآیندهای آموزش مربیان و  هماهنگی

دایی )بازی در مسابقات مینی ساله در مدارس ابت 11تا  5، برای گروه سنی 2-1بندی شد. مراحل مرحله دسته 8مختلف در 

مدرسه، سال  20تا  16برای گروه سنی  6-5ساله مدارس متوسطه، مراحل  16تا  11برای گروه سنی  4-3(؛ مراحل 12فوتبال

. مدارس، استحفظ و نگهداری بازیکن  همرحل، 8 همرحلسال نمونه یک بازیکن کامل و  20برای گروه سنی باالی  7 همرحل

                                                           
1. Stahl 

2. Pre-training centers 

3. Ofthedoor 

4. Youth Soccer Curriculums 

5. The National Youth Identification Program 

6. Wayne Brown 

7. Elite Player Performance Plan 

8. Premier League 

9. Representatives of the Football League 

10. Football Association 

11. Long Term ‘Player’ Development 

12. Small-sided games or mini soccer 
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عنوان همدت خاص خود را تحت حمایت اتحادیه فوتبال بتوانند برنامه رشد بلندای میفههای حرها و باشگاهها، انجمنشهرستان

 هسال و یک برنام 10برای کودکان زیر مینی فوتبال  . مسابقات(2011اتحادیه فوتبال انگلیس، ) مسئول فوتبال کشور اجرا کنند

های کمپ. (2015، همکارانو  3آلیسون) شوداجرا می 2عنوان برنامه استاندارد منشور اتحادیه فوتبالهبرای فوتبال نوجوانان ب1ویژه

مهارت فوتبال و تکنیکی از طریق تمرین و  با تمرکز بر ارتقای 4جلسات تمرینی روزانه کمپ فوتبال ،فوتبال در انگلیس شامل

تا 10های فردی بازیکنان جوان مهارت ارتقایبا تمرکز بر  5ایمنطقه /های محلیساله، کمپ 12تا  5ان جوان بازی برای بازیکن

 ،8، آرسنال7های باشگاهی انگلیس همچون منچسترسیتیاین، تیم . عالوه بر(2019، 6آالباما در بیرمنگام)دانشگاه است سال  18

 . (2018، 11های فوتبالکمپ) های فوتبال هستندهای تابستانه، مدارس و آکادمیدارای کمپ 10و چلسی 9لیورپول

 16تا  12های که در سطح اول آن، بازیکنان از میان تیمبینی شده ، در سه سطح پیشدر فوتبال بلژیک نیز هرم استعدادیابی

سالگی و  14شوند. در سطح بعدی، سیستم شناسایی از های آماتور انتخاب و وارد این برنامه میساله در سطح ایالتی از باشگاه

شوند. در سطح ای انتخاب میههای نخبه )سطح یک و دو( و منطقو بازیکنان از باشگاه استبراساس بلوغ )اواخر، متوسط و اوایل( 

سالگی  7تا  5ساله( است. از سن  20تا  15های سنی )جوانان های ملی جوانان و در گروهسوم و آخر، انتخاب بازیکنان از تیم

های پایه، تاکتیک ها و تاکتیکرشد و پرورش فردی است. در این مرحله آموزش مهارت همرحلسالگی  17تا  7کشف،  همرحل

استعدادترین  گیرد. استعدادیابی باسالگی در اولویت قرار می 17تیمی )عملکرد بازیکن در تیم( و پیوستن به فوتبال بزرگساالن از 

سازی و فراهم کردن شرایط رشد وزش و مسابقات و آمادههای آمبازیکنان در هر گروه سنی؛ سازماندهی جلسات آموزشی، کمپ

و پرورش بازیکنان با توجه به دیدگاه انجمن فوتبال بلژیک )بهترین در برابر بهترین بازیکن، بهترین مربی خود بازیکن است(؛ 

ها با وتبال با باشگاهتجزیه و تحلیل هر بازی )شناسایی نقاط ضعف و قوت( برای بازیکن و باشگاه و افزایش همکاری انجمن ف

در تیم اول که هدف نهایی  ازیسازی بازیکن برای بالمللی و همچنین آمادهای و بینهدف آماده شدن بازیکن برای شغل حرفه

های گروه . برنامه استعدادیابی بلژیک عالوه بر آموزش تیم(2013، 12براویز) استهای ملی جوانان بازیکن است، از اهداف تیم

. این دهایشان محروم شده بودندکه از فرصت رشد و شکوفایی استعداشود می اجرا نیزسنی ویژه، برای آن دسته از بازیکنانی 

ساختار  .(2018، 13بیت) دهدیبرنامه به بازیکنان دیرتر رشد یافته از نظر بلوغ سنی فرصت یکسانی را داده و مورد توجه قرار م

سطح است که در  2، شامل جوانان نخبه ای برایسطح اول فوتبال حرفه است؛چهار سطح  ،شامل بلژیک های جوانانرقابتی تیم

 ای کهسطح درون شهرستانی؛ سطح ایالتی / استانی و سطح منطقه تیم نخبه حضور دارند. 18تیم و در سطح دوم  16سطح اول 

های جوانان در ساختار رقابت تیم. دهنداین سه سطح در فوتبال آماتور بر اساس معیارهای کیفیت هر تیم مسابقه میجوانان در 

تا  13و جوانان  8برابر  8های ر تیمساله د 12تا  10، جوانان 5برابر  5های ساله در تیم 9تا  6نخبه )سطح یک و دو(، جوانان 

 .(2013براویز، )دهند مسابقه می 11برابر  11های ساله در تیم 21

                                                           
1. Charter mark programme 

2. The FA Charter Standard programme 

3. Howie  

4. Soccer Day Camp session 

5. Residential Camps 

6. University of Alabama at Birmingham 

7. Manchester City F.C. 

8. Arsenal F.C 

9. Liverpool F.C 

10. Chelsea F.C 

11. Soccer Camps 

12. Browaeys 

13. Bate 
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، فدراسیون 2000گروهی قهرمانی اروپا  همرحلو حذف از  1998امیدکننده تیم ملی آلمان در جام جهانی  نااما پس از عملکرد 

در پی دالیل این عدم موفقیت بر آمد. کمبود بازیکنان جوان بامهارت فنی باال و همچنین متوسط سنی باالی  1فوتبال آلمان

 وان گرفتزسازی نظام رشد و پروش بازیکنان جاز جمله این دالیل اصلی شکست بود. فدراسیون تصمیم به با ،بازیکنان تیم ملی

 3با همکاری سازمان لیگ فوتبال 2001استعداد و نخبه را در سال . فدراسیون فوتبال آلمان برنامه رشد (2011، و همکاران 2بندر)

ای آغاز کرد )فدراسیون در چهار مرحله، رشد و پرورش ابتدایی، رشد و پرورش استعداد، رشد و پرورش نخبه و فوتبال حرفه

منظور هب .(2014، 4فلندس)سایت ارمی های مالی کرده استکمک ،(. در این راستا دولت نیز برای انجام این پروژه2014فوتبال، 

فدراسیون ) کننده را استخدام کردهماهنگ 29های الزم در اجرای برنامه رشد استعداد و نخبه، فدراسیون فوتبال ایجاد هماهنگی

. (2013فدراسیون فوتبال آلمان، )بود  2002سیس پایگاه داده در سال أ. از دیگر اقدامات فدراسیون ت(2014فوتبال آلمان، 

و همچنین   (2014، 5)فوندکاوو ساله احداث کرد 16-11بازیکن  14000پایگاه استعدادیابی برای آموزش  366فدراسیون فوتبال 

ملزم کرد  2002و  2001های های جوانان به ترتیب در سالو بوندسلیگا دو را به احداث آکادمی یک های بوندسلیگاباشگاه

مربی را برای استعدادیابی  1000مربی افزایش داد و همچنین  100به  60و تعداد مربیان تمام وقت خود را از  (2014، 6گانون)

ملزم به احداث مراکز پیشرفت بازیکن  ،و بوندسلیگا دو یک های بوندسلیگا. باشگاه(3201، 7گولیش) بازیکن استخدام کرد 14000

 استعداد با درسه نخبه برای بازیکنان بسیار بااولین م 2006. در سال (2015، 8هونگستاین)شدند  2002و  2001های در سال

آکادمی فوتبال  2007و در سال  (2015، و همکاران 9گروسمان)صورت همزمان ساخته شد ههدف تمرکز بر فوتبال و مدرسه ب

)استراتژی  معیار 8 و برمبنای 11پسدابل . فدراسیون فوتبال با کمک شرکت(2016:23، همکارانو  10اشمیت) نخبه تأسیس شد

سازمانی، شناسایی /رشد و پرورش استعداد، حمایت ورزشی و اجتماعی، کارکنان آکادمی، ارتباط و ریزی مالی، ساختار و برنامه

های رقابت ،2004-2003. در سال (2015، 12پرایس)کند بندی میدستهها را ارزیابی و آکادمیها و اثربخشی( همکاری، زیرساخت

و  (2015گروسمان و همکاران، ) 14سال 17 برای جوانان زیر بوندسلیگا ،2008-2007و  13سال 19زیر  جوانانبرای  بوندسلیگا

 اضافه شدهای تحت نظر فدراسیون به جمع رقابتتوسط فدراسیون  15سال 15 برای جوانان زیر هایرقابت 2015در سال 

 .(2015اشمیت و همکاران، )

کافی و مناسب اشت و با وجود عدم تطابق فوتبال همت گمسیس سازمان لیگ أبه ت 1380در ایران نیز فدراسیون فوتبال از سال 

نیز  16فوتبال آسیافدراسیون کند ادامه داده است. تاکنون به کار خو ،ای مرسوم در دنیای فوتبالهای حرفههای لیگبا شاخص

لیکن هر  ،کندها صادر میرا برای باشگاه تمجوز فعالی اًانجام داده است، موقت های گوناگونی که از سوی بازرسان خودطی نظارت

های ملی ایران، موفقیت تیم ای لغو گردد.های حرفهاین مجوز به دلیل عدم رعایت معیارهای مدیریت باشگاهرود تا آن بیم آن می

                                                           
1. German Football Association: Deutscher Fußball-Bund 

2. Bender  

3. German Football League: Deutsche Fußball Liga 

4. Ermisvfland 

5. Fundação 

6. Gagnon 

7. Güllich 

8. Honigstein 

9. Grossmann  

10. Schmidt  

11. Double Pass 

12. Price 

13. Under 19 Bundesliga 

14. Under 17 Bundesliga 

15. U15 Junioren Regionalliga 

16. Asian Football Confederation 
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شده است.  1های آسیاملتقهرمان جام  1976و  1972، 1968های ، در سالمرتبه سهآسیا کسب کرده و  هقابل توجهی را در قار

ایران نه تنها به لحاظ عالقه به فوتبال، بلکه از نظر استعداد انسانی نیز بسیار غنی است و از  هدهد که جامعاین نتایج نشان می

 هایمهویژه در اجرای برنااما همواره در این زمینه، به، فوتبال در ایران، وجود دارد هاین منظر، بستر مناسبی برای رشد و توسع

سال ایران در المپیک  21تیم زیر  هسال 44استعدادیابی مشکالت فراوانی وجود داشته است که از نتایج این مشکالت، عدم حضور 

یک کمتر شنیده شده که تا به امروز در فوتبال ایران،  .استهای آسیا تیم ملی ایران در فینال جام ملت هسال 43و عدم حضور 

و  باشد شمار سراسر کشور وجود داشتهعدادهای بیاستعدادیابی مؤثر و کاربردی در جهت استفاده از نیروی جوان و است هبرنام

 همکارانهادوی و حاصل شده، مقطعی بوده است. محققان معدود این حوزه، از جمله  هم در فوتبال ملی و باشگاهی اگر موفقیتی

اند که امروزه در ایران تنها معیار شناسایی )برای نمونه مسابقات قهرمانی مدرسه و همچنین نتایج اشاره داشته (2009)

 .شودنمیهای ورزشی( است و روش مشخصی برای انتخاب افراد با استعداد پیگیری جشنواره

ترین مشکالت استعدادیابی فوتبال ایران، کمبود امکانات مالی و مادی، تخصیص منابع مالی به دیدگاه برخی محققان، مهم بنا

اصولی  ههای نوین استعدادیابی، نبود الگو و برنامآشنایی کافی با روشهای مربوطه، عدمابی توسط سازمانمحدود برای استعدادی

ها، های تخصصی استعدادیابی در باشگاهن استعدادیابی در فوتبال، نبود کمیتهاابی، ناکافی بودن تعداد متخصصو کارآمد استعدادی

های ورزشی، مشخص های ورزشی، عدم هماهنگی الزم بین سازمانهای استعدادیابی سازمانعدم همگرایی الزم میان برنامه

اقتصادی  هاصلی استعدادیابی ورزشی را در کشور بر عهده دارند، عدم آگاهی کافی از صرف ههایی که وظیفنسازمانبودن 

 .(1390 همکاراندوستداری و ) استها استعدادیابی، آگاهی نداشتن از محاسن استعدادیابی و عدم همکاری خانواده

ریزی بلندمدت، مدیریتی منظور اثربخشی، نیازمند یک برنامهکه مدیریت استعدایابی مبتنی بر یک فرآیند است، بهاز آنجایی

فوتبال ایران  هبه اظهارات بسیاری از صاحب نظران، از دیگر مشکالتی که در ادار . بنااستکارآمد، منابع مالی و مادی فراوانی 

رو حتی اگر . از ایناستوتاه مدیریت یک مدیر ک هکه در اغلب موارد، دوروجود دارد، تغییرات مدیریتی متعدد است تا جایی

شوند و دولتی اداره می ههای فوتبال ایران به شیورسد. ازطرفی باشگاهای برای استعدادیابی وجود داشته باشد، به ثمر نمیبرنامه

روری و رو، دستخوش تغییرات زود هنگام مدیریتی هستند. به همین جهت توجه الزم و کافی را به استعدایابی و استعدادپاز این

استعدادیابی کارا و اصولی وجود نداشته باشد، استعداد یک جوان یا دیر کشف  هزمانی که یک برنام تربیت بازیکنان جوان ندارند.

نماید که این منجر به عدم کارایی مناسب، هم برای شود و یا اگر هم کشف شود، وی را در سنین باال وارد فرآیند آموزشی میمی

تر از بازیکنانی است که در سنین کودکی مراتب کوتاهبهعمر بازی این بازیکنان،  و از طرفی طول استها بازیکن و هم برای باشگاه

سازی الزم را برای تواند پشتوانهملی آن کشور نمیشوند، در نتیجه تیماصولی استعدایابی و فرآیند صحیح آموزشی می هوارد برنام

د، بسیاری از استعدادها در فوتبال بنابراین بنا به دالیلی که ذکر ش ؛خود داشته باشد و در بلندمدت عملکرد ضعیفی خواهد داشت

گیرند. بدین ترتیب، در یک فرآیند صحیح استعدادیابی قرار نمی ،شوندیا حتی زمانی که کشف می شوند وایران یا دیر کشف می

ریتی که از طریق یک سیستم مدی است هاییتر از بازیکنان اروپایی و آنطول عمر بازی بازیکنان ایرانی به مراتب خیلی کوتاه

 اند.کارآمد شناسایی، رشد و پرورش یافته

ر ای در مدیریت فوتبال در هر کشوری است که بیکی از فرآیندهای مهم و پایه ،ابیاست که استعدادی روشن بنابر اظهارات فوق

مدیریت فرآیند  ،دشوطور که مالحظه میبینی نمود. همانتوان موفقیت و میزان توسعه فوتبال را در آن پیشاساس آن می

ها و ظرایف بسیاری برخوردار است. اینکه چه نهادهایی مستقیم و از پیچیدگیاستعدادیابی در فوتبال از هر جهت فنی بوده و 

رابطه  غیرمستقیم درگیر فرآیندهای استعدادیابی هستند. هر نهاد چه وظایفی را در این فرآیند برعهده دارد و نهادهای ذیربط در

لت در سراسر کشور همچنین توسعه عدا ؛االت مهم در این حوزه استؤنمایند از سهایی را دنبال میوظایف و نقش با یکدیگر چه

                                                           
1. AFC Asian Cup 
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شوند نیز از نهایی که در این فرآیند انتخاب نمیآو مدیریت برنامه و سرنوشت های برابر دیده شدن جوانان برای دادن فرصت

 ،گیرهمهای تواند به گونهمی نین، چگونه برنامه دولت و فدراسیون فوتبالاست. همچ در این حوزه نکات بسیار حائز اهمیت

ها و نهادهای حکومتی و مردم نهاد را در تالش برای مشارکت در این امر درگیر نماید و سود مادی و غیرمادی حاصل از خانواده

ریزان این فرآیند باید برایش که مدیران و برنامه االتی استؤ، از دیگر ساستچه نهادها و افرادی  سودای به توسعه چنین برنامه

ی آموزش ببینند و چگونه با جوانان در ارتباط قرار گیرند که ساز و کاربرنامه داشته باشند. مربیان و استعدادیابان چگونه و با چه 

برای آن راه و گیر باید است که مدیران تصمیم از مواردی ،دیگر سؤاالتبهترین انتخاب را داشته باشند. این موارد و بسیاری از 

یند در همه کشورها و جوامع، توجه به مسائل آبینی نمایند. ضمن تشابه مراحل و عوامل فنی این فرروش مناسبی را پیش

ز این جهت ثیرگذار باشد. اأبرخی فرآیندهای آن تایجاد افتراق در تواند در ، اقتصادی و اجتماعی هر کشوری میفرهنگی، سیاسی

تواند بسیار راهگشا بوده و راهنمای مدیران ی این فرآیند در کشورهای جهان میها و فرآیندهای پیش روروش دریافتمطالعه و 

 رگیرد.قراگیران مو تصمی

های مورد نام برد که با بررسی و مطالعه روشتوان از کشور آلمان در میان کشورهای پیشرو و موفق جهان در این حوزه، می

استعدادیابی  هاین و در عین حال کارآمدترین سیستمتریکامل یکی از روزآمدترین، توانسته موفق جهان،استفاده از کشورهای 

 چینهای مدیریتی خود به کشورهایی همچون اکنون در حال ارائه مدلای که هم. به گونهطراحی و اجرا نمایدرا در جهان 

 ، فرانسه(2011، 4توپاس) ، فیلیپین(2012، 3سایت کازین) ، قزاقستان(2017، 2سایت فوتبال من) ، استرالیا(2017، 1رینگروز)

و حتی  (2011، 6سایت پارلیمنت)، انگلیس (2007، 5شبکه تلویزیونی دویچه وله) ، آمریکا(2007فدراسیون فوتبال آلمان، )

در حال همکاری با فدراسیون  و در پی همکاری و الگوبرداری از فوتبال آلمان هستند، (2013، 7عثمان) کنفدراسیون فوتبال آسیا

رو در مدیریت شبنابراین محقق در این تحقیق در نظر داشته ضمن مطالعه کشورهای منتخب و پی ؛باشندمیفوتبال آلمان 

استعدادیابی جهان و با توجه به روزآمد و کامل بودن برنامه کشور آلمان، به مطالعه برنامه مدیریت استعدادیابی فوتبال در این 

 ها و وظایف در نهاد در این فرآیند بپردازد.هادهای درگیر، همکاریبه معرفی ن کشور پرداخته و

 شناسی روش

مرحله  2کاربرده در این تحقیق، از نظر هدف، کاربردی و به لحاظ ماهیت، کیفی و با رویکرد فراترکیب است که در روش به

های گردآوری داده در مطالعات از روشبود. ای با استفاده از روش مطالعات کتابخانهاول، مرور اسناد مختلف  همرحل ؛صورت گرفت

محقق به مرور  لذا،. (2007ساندلوسکی و همکاران، ): مصاحبه، مشاهدات، اسناد و حقایق علمی مسلم استفراترکیب این موارد م

 2018الی  2000( از سال مواردی دیگرها و ها، عکسها، بروشورها، صفحات وب، فیلماسناد مختلف )کتب، مقاالت، رساله

روش فراترکیب کیفی به فرآیند انجام تحقیق انجام شد.  8دوم، بخش کیفی این تحقیق، با رویکرد فراترکیب همرحل ؛پرداخت

 . در(2007 ،و همکاران یساندلوسک)های مطالعات کیفی اشاره دارد ها در گزارشو رسمی یافته دمننظامهدف بررسی  کیفی با

کدگذاری متداول در  ههای گذشته، با شیوصورت کیفی و روی مفاهیم و نتایج مورد استفاده در مطالعهاگر فرامطالعه بهواقع، 

برای تحقق . (2007خنیفر و همکاران، )شود به نام فراترکیب شناخته می ،های کیفی مانند نظریه داده بنیاد انجام شودتحقیق

                                                           
1. Ringrose 

2. My Football 

3. Kazinform 

4. Tupas 

5. DeutscheWelle 

6. Parliament 

7. Osman 

8. Meta-synthesis Method 
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ای مرحله 7مدلی از این برنامه بود، از روش  هفرآیند مدیریت استعدادیابی فوتبال آلمان و ارائ ههدف مورد نظر تحقیق که مطالع

 ، خالصه این مراحل نمایش داده شده است:1استفاده شد که در شکل  (2007)ساندلوسکی و همکاران 

 

 

 بیمراحل فراترک .1شکل 

 

 پارامترهایپس از تعیین اهداف، باید  .است قیاهداف تحق عیینتاولین مرحله در روش فراترکیب،  :قیاهداف تحق عیینت. 1

چگونگی تنظیم شوند. در این تحقیق، سؤال محقق سطوح و مراحل برنامه رشد  ووقت چه کسی،چه چیزی،چه شامل: تحقیق

ها، . در این تحقیق، اسناد )کتب، مقاالت، رسالهبود مورد مطالعه هبیانگر جامع کسی:چهاستعداد و نخبه فوتبال آلمان بود. 

و...( مربوط به موضوع تحقیق مورد بررسی قرار  مقاالت روزنامهصفحات وب،  گزارشات منتشر شده سازمان لیگ و فدراسیون،

مورد  2018تا  2000های سازد. در این تحقیق، اسناد مختلف بین سالچارچوب زمانی تحقیق را مشخص می وقت:چهگرفت. 

و  ای ساندلوسکیمرحله 7 روش. در این تحقیق از رویکرد فراترکیب و است روش انجام تحقیق چگونگی:مطالعه قرار گرفت. 

ساندلوسکی )دهند می تشکیل را تحقیق این دربرای انتخاب اسناد  1خروجی و ورودی معیار پارامترها این استفاده شد. همکاران

همزمان با آغاز برنامه رشد استعداد و نخبه فوتبال  2000که از سال  یاسناد ق،یلذا باتوجه به موضوع تحق. (2007و همکاران، 

 قرار گرفت. یمورد بررس آلمان

 .(2007ساندلوسکی و همکاران، ) دنشوانتخاب میو استراتژی جستجو های کلیدی تحقیق واژهمرحله،  ایندر بررسی ادبیات: . 2

های استعدادیابی، مراکز فدراسیون فوتبال آلمان، پایگاه هرشد استعداد و نخب هبرنام ،هایی متنوعی از جملهدر این تحقیق واژه

های در پایگاهها کننده، مربیان، باشگاهای، هماهنگهای منطقههای جوانان، مدارس فوتبال نخبه، انجمنپیشرفت بازیکن، آکادمی

 و مانند آن جستجو شدند. 4ساینس دایرکت، 3گوگل اسکالر، 2گوگل

منبع یا سند  938صورت گرفت و  2017ژوئن  27در  هیاول یجستجو سوم، جستجو و انتخاب اسناد مناسب: همرحل. 3

یا گزینش اسناد  غربالگری فرآیند از مرحله هر در انتخاب شده و شده حذف شده، منابع شناسایی تعداد 2. شکل شد شناسایی

نامربوط  و حذف اسناد (TID) استعدادیابیمربوط به اسناد  هیکل یبررس ،شاملیا گزینش  یاول غربالگر همرحل .کندمی تشریح را

 ،هیو انتخاب اول ی. پس از انجام مراحل غربالگراست( رهی)کتاب، مقاله و غنخبه فدراسیون فوتبال آلمان  رشد استعداد و هبه برنام

 سند براساس محتوا حذف 76ی، غربالگر مرحله دومدر شد.  برای بررسی انتخابسند  605 سند حذف و 333سند،  938از میان 

 انیانجام شده با کارشناسان و مجر یها، صفحات وب، مصاحبهبروشورهامنابع شامل: مقاالت،  نیشد. ا آوریجمعسند  529و 

منابع منتشر شده در  و هارسالهکتب،  گزارشات منتشر شده توسط فدراسیون و سازمان لیگ فوتبال آلمان،برنامه در آلمان،  نیا

به وجه ت ، محقق اسناد را با2برای انتخاب اسناد مناسب، براساس الگوریتم مشاهده شده در شکل بود.  یعلم یهاکنفرانس

انجام شده با  یهامصاحبه ،وب صفحات، بروشورها، مقاالت ،املشاول  تسمنابع د بیه ترتبمعیارهای ورودی و خروجی و 

                                                           
1. Inclusion and exclusion criteria 

2. Google 

3. Google Scholar 

4. Science Direct 

 مناسب اسنادجو و انتخاب  جست و مندصورت نظامهبررسی متون ب تحقيق اهدافتنظيم 

 هايافتهۀ ارائ كنترل كيفيت هاي كيفیيافتهجزيه و تحليل و تركيب ت اسناداستخراج اطالعات 
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 مواردی از این قبیل و یعلم یهاشیده در هماشچاپ  منابع، هارساله، کتب، لمانآبرنامه در  نیا ییاجرا رانیخبرگان و مد

تکرار ای مشابه با کلیدواژه تحقیق، عدمهانتخاب نموده و پارامترهای مختلفی را مانند عنوان، چکیده، محتوا و تعداد کلیدواژه

با هدف تحقیق همچنین، اسنادی که  نظر گرفت؛ نویسندگان اسناد و متن اسناد )به زبان آلمانی( در همطالب، تخصص و سابق

جستجوی مجدد  2018 لیآور 9در در مرحله دوم، قرار گرفت.  یسند مورد بررس 59و فقط  اند را حذف نمودتناسب نداشته

(. دینیرا بب 2گرفت )شکل  انجامها هیرو نیتحت هم غربالگری اسناد. فرآیند جستجو و شدرورسانی و جستجوی اسناد بهانجام 

سند انتخاب  81سند حذف و  105سند،  186سند شناسایی شد. در مرحله اول غربالگری، از میان  186در جستجوی مجدد، 

سند،  59درنهایت، از  آوری شد.سند جمع 59سند براساس محتوای اسناد حذف و  22سند،  81شد. در مرحله بعد نیز، از میان 

 قرار گرفت. یسند مورد بررس 62عداد درمجموع ت، نیشد. بنابرا یافتسند  3دوم  یدر جستجو

 

 

 (2009، و همکاران موهر) 1پریسمافلوچارت  -فرآیند انتخاب اسناد .2شکل 

                                                           
1 .Prisma 

يی
سا

شنا
 

ي
گر

بال
غر

 
ط

راي
 ش

جد
وا

 
مل

شا
 

شده از طريق جستجو در تعداد منابع يافت

 ( 2018آوريل،  9هاي داده )پايگاه

186N= 

شده پس از تعداد منابع يافت

 حذف منابع تکراري

81N= 

  

 شدهحذف  منابعتعداد 

(105n=) 

تعداد منابع غربالگري 

 شده

81N= 

دست آمده براي تعداد منابع به

 ارزيابی محتواي كامل

59N= 

 

 تعداد منابع حذف شده )محتوا(

(22n=) 

 

 تعداد اسناد بررسی شده

3N= 

شده از طريق جستجو در تعداد منابع يافت

 ( 2017ژوئن،  27هاي داده )پايگاه

938N= 

شده پس از تعداد منابع يافت

 حذف منابع تکراري

605N=  

 

 تعداد منابع حذف شده

(333n=) 

غربالگري تعداد منابع 

 شده

605N= 

دست آمده براي تعداد منابع به

 ارزيابی محتواي كامل

529N= 

 
 

 تعداد منابع حذف شده )محتوا(

(76n=) 

 

 تعداد اسناد بررسی شده

59N= 

 تعداد اسناد نهايی

62N= 

 جستجوي مجدد جستجوي اوليه
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به  نام خانوادگی نویسنده :شده براساس مرجع مربوط به هر سند، شامل ی( کدگذارمیاطالعات اسناد )مفاه :جیاستخراج نتا. 4

 .است شده ارائه ،2و  1 جدول در بندیهمراه سال انتشار اسناد طبقه

بنیاد برای کدگذاری اسناد استفاده شد.  داده هدر این مرحله، از روش نظری های کیفی:ترکیب یافتهتجزیه و تحلیل و . 5

شماره  کابتدا به هر سند یترتیب،  ینبدبنیاد است.  داده هروش تحقیق فراترکیب بر پایه روش نظری ،(2008) کوربین و همکاران

تعلق گرفت و برای تمامی اطالعات استخراج شده، کدی درنظر گرفته شد. سپس با درنظرگرفتن مفهوم هریک از این کدها، در 

بعدی، با درکنار هم قراردادن مفاهیم،  هشدند. در مرحلبندی و به این ترتیب مفاهیم تحقیق مشخص یک مفهوم مشابه دسته

 دست آمدند. مقوالت به

 خبره استفاده شد 2برای کنترل مفاهیم استخراجی از روش اعتبار توصیفی و برای تأیید مدل نهایی از تأیید  رسنجی:اعتبا. 6

بخشی تحقیق، گلیزر تأکید دارد که برخی قوانین کدگذاری باز، های اعتباردر ارتباط با رویه. (2007ساندلوسکی و همکاران، )

. در مجموع در این رویکرد، اعتبار نظریه از دقت (1393خادمی و همکاران، ) شامل عدم واگذاری کدگذاری به دیگران هستند

 بنابراین، برای کنترل و مفاهیم استخراجی از روش دقت زیاد استفاده شد. ؛(2011و همکاران،  1جونز) شودروش حاصل می

سطوح و مراحل برنامه رشد ، مدلی از 5 ههای پیشین و کدهای استخراج شده از مرحلتحقیق هبراساس مطالع ها:ارائه یافته. 7

مدل از رویکرد گلیزر و برای نمایش روابط و فرآیندهای موجود، از خانواده  هبرای ارائ .ارائه شداستعداد و نخبه فوتبال آلمان 

 .(1978، 2گلیزر) تعامل )روابط، تعامالت، تقارن و مناسک( استفاده شد

 هایافته

کدگذاری شامل: منابع )نویسنده و سال انتشار(، کدهای انتخابی )مفاهیم( و کدگذاری نظری )مقوله(  1 جدولمطابق اطالعات 

 . بود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1. Jones 

2. Glaser 
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 بررسی نتایج فراترکیب .1جدول 

 منابع مفاهیم مقوله

نام
 بر

ل
اح

مر
 ه

ه 
خب

و ن
د 

دا
تع

اس
د 

رش
D

F
B

 

رشد  هسیر زمانی برنام

 استعداد و نخبه

سه، هِ)، (2015گروسمان و همکاران، )، (الف، 2015فدراسیون فوتبال آلمان، )، (2014موندنکا، )

شتوبر، اِ )، (ب، 2015لمان، فدراسیون فوتبال آ)، (2016روز، )، )2008کیم، )، (2014مالون، )، (2016

 (2016اشمیت و همکاران، )، (2011ندر و همکاران، بِ)، (2017

رشد استعداد آلمان،  هبرنام

استعدادیابی  بزرگترین برنامه

 در جهان

، (2015نورمن و همکاران، )، (ب، 2014فدراسیون فوتبال آلمان، ) ،(2013هکبارت، ) ،(2014موندنکا، )

گروسمان و همکاران، )، (2015گروسمان و همکاران، )، (2014)فوندکاوو، ، (2016برگ، دانشگاه هایدل)

، 2015فوتبال آلمان، فدراسیون ) ،(2017مان و همکاران، )، (2015پرایس، )، (2008کیم، ) ،(2013

  (2014واتلر و همکاران، )، (2017واتلر و همکاران، )، (الف، 2014فدراسیون فوتبال آلمان، )، (ب

رشد  همراحل و سطوح برنام

 استعداد و نخبه

 ،(2013ویس، ) ،(2017آالجیک، )، (2015فایتینگر، )، (2013هکبارت، ) ،(2019سایت کوئرور، )

 (2011سایت رنجرز، ) ،(2015لیندبرگ، )

رشد  هاولیه برنام اصول

 DFBاستعداد و نخبه 

فدراسیون فوتبال آلمان، )، (2015لیندبرگ، )، (2014)فوندکاوو، ، (ب، 2014فدراسیون فوتبال آلمان، )

 (الف، 2014

تا  3آموزش پایه ) (1مرحله )

 (سال 10

فدراسیون فوتبال )، (2013هکبارت، )، (الف، 2015فدراسیون فوتبال آلمان، )، (2019سایت کوئرور، )

 ،(الف، 2014فدراسیون فوتبال آلمان، )، (2017آالجیک، )، (2014)فوندکاوو، ، (ب، 2014آلمان، 

 (2015لیندبرگ، )

ورزشکاران بر  یموزشآ هبرنام

 ی خاصسن گروهاساس 

اشمیت و )، (2008کیم، ) ،(2013ویس، )، (2014)فوندکاوو، ، (ب، 2014فدراسیون فوتبال آلمان، )

 (الف، 2014فدراسیون فوتبال آلمان، ) ،(2016همکاران، 

 اهداف آموزشی
 ،(ب، 2014فدراسیون فوتبال آلمان، ) ،(الف، 2015فدراسیون فوتبال آلمان، )، (2013هکبارت، )

 (الف، 2014فدراسیون فوتبال آلمان، )، (2014)فوندکاوو، 

(، رشد و پرورش 2سطح )

 سال( 18تا  11استعداد )

فدراسیون فوتبال )، (الف، 2015فدراسیون فوتبال آلمان، )، (2013هکبارت، )، (2019سایت کوئرور، )

، (الف، 2014فدراسیون فوتبال آلمان، )، (2017آالجیک، )، (2014)فوندکاوو، ، (ب، 2014ان، آلم

 (2015لیندبرگ، )

ورزشکاران بر  یموزشآ هبرنام

 اساس سن

آبراهام، )، (2013ویس، )، (2017آالجیک، )، (2014)فوندکاوو، ، (ب، 2014آلمان، فدراسیون فوتبال )

  (2016اشمیت و همکاران، )، (2018

 رشد استعداد هاهداف برنام
سه، هِ)، (2017آالجیک، )، (2014)فوندکاوو، ، (2016هان، )، (ب، 2014آلمان، فدراسیون فوتبال )

 (2017شتوبر، اِ)، (الف، 2014فدراسیون فوتبال آلمان، )، (2013جیمز، )، (2016

 استعدادرشد  هتشکیالت برنام
نورمن و همکاران، )، (ب، 2014فدراسیون فوتبال آلمان، )، (الف، 2015فدراسیون فوتبال آلمان، )

 (2017شتوبر، اِ)، (الف ،2014فدراسیون فوتبال آلمان، )، (2014)فوندکاوو، ، (2015

 (الف، 2014فدراسیون فوتبال آلمان، )، (2014)فوندکاوو، ، (ب، 2014آلمان، فدراسیون فوتبال ) رشد استعداد هبرناماصول 

رشد استعداد  هبرناممزایای 
DFB 

آالجیک، )، (2014)فوندکاوو، ، (2016هان، )، (ب، 2014فدراسیون فوتبال آلمان، )، (2013هکبارت، )

 (الف ،2014فدراسیون فوتبال آلمان، )، (ب، 2015فدراسیون فوتبال آلمان، )، (2017

 (، رشد و پرورش نخبه3)سطح 

فدراسیون فوتبال )، (الف، 2015فدراسیون فوتبال آلمان، )، (2013هکبارت، )، (2019سایت کوئرور، )

 ،2014فدراسیون فوتبال آلمان، )، (2017آالجیک، )، (2016دانشگاه هایدلبرگ، )، (ب، 2014آلمان، 

  (الف

 اهداف آموزشی
، (ب، 2014فدراسیون فوتبال آلمان، )، (الف، 2015فدراسیون فوتبال آلمان، )، (2013هکبارت، )

 (الف ،2014فدراسیون فوتبال آلمان، )، (2016اشمیت و همکاران، )، (2013ویس، )، (2014)فوندکاوو، 

های ملی اهداف تیم

 نوجوانان
 (الف، 2014فدراسیون فوتبال آلمان، )، (2014)فوندکاوو، ، (ب، 2014فدراسیون فوتبال آلمان، )

تمرینی جامع برای مدل 

 ایحرفه فوتبال
 (الف، 2014فدراسیون فوتبال آلمان، )، (2014)فوندکاوو، ، (ب، 2014فدراسیون فوتبال آلمان، )
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 مربوط به سطوح و مراحل برنامه رشد استعداد و نخبه فدراسیون فوتبال آلمان)کدگذاری شده( منابع  هادام .2جدول 

 )شامل(منبع  ردیف منبع )شامل( ردیف منبع )شامل( ردیف

 (2017استو، ) (3) (2011آگوست و همکاران، ) (2)  (2012کولیش، ) (1)

 (2016فدراسیون فوتبال آلمان، ) (6) (2017موند، سایت باشگاه دورت) (5) (2008چچان، ) (4)

 (2015سایمون، ) (9) (2018سایت زمین فوتبال، ) (8) (2013دراسیون فوتبال آلمان ، ف) (7)

 (سایت باشگاه کلن) (12) (2016انگلیش و همکاران، ) (11) (سایت باشگاه هوفنهایم) (10)

 (2013ویتنی، ) (15) (2010سایت گلزنی، ) (14) (2016سایت دویچه وله، ) (13)

 (2017مینگ، ) (18) (2015هونگستاین، ) (17) (2013گولیش، ) (16)

 (سایت زمین فوتبال) (21) (2008نیمان و همکاران، ) (20) (2017فدراسیون فوتبال آلمان، ) (19)

 (2013چسلر، ) (24) (2014گانون، ) (23) (فدراسیون فوتبال آلمان) (22)

 (2008وان هوکک و همکاران، ) (27) (2011وان هوکک و همکاران، ) (26) (2014فلند، س)سایت ارمی (25)

 (2015اشمیت، ) (29) (2010وان هوکک و همکاران، ) (28) (2009وان هوکک و همکاران، ) (27)

     (2017دکر، ) (30)

کدگذاری )باز، مفاهیم و مقوالت( و سپس، تحلیل مراحل استعدادیابی در  همرحل 3ها شامل: در این بخش، فرآیند تحلیل داده

کد باز  947شد. پس از تجزیه و تحلیل این اسناد، درمجموع  سند برای تجزیه و تحلیل انتخاب 66فوتبال آلمان ارائه شده است. 

 دست آمد. مفهوم به 146و 

 1998نسخه کوچکتری از سال  تفاوتی داشته است و آغاز آن درسیر زمانی مفدراسیون فوتبال آلمان، برنامه رشد استعداد و نخبه 

امیدکننده تیم  رد ناپس از عملکاست که  2000اما آغاز بزرگترین پروژه استعدادیابی جهان از سال  ؛ده استدنبال ش 1999تا 

فدراسیون ملی فوتبال به همراه سازمان لیگ و در کنار سایر نهادهای حمایتی و قانونی از جمله دولت  .ملی آلمان اجرایی شد

 ،از نکات جالب توجه این فرآیند .، صورت دادندطراحی شد در چهار مرحله که این برنامه راه اندازه و توسعهاقدامات الزم را برای 

ها توانند به عضویت در باشگاهمی ،دیابی است. بازیکنان تا هر زمان که مایل باشندعدم تاکید بر خروج بازیکنان از فرآیند استعدا

مگر اینکه به هر دلیل مایل به ادامه نبوده  ،شان در برنامه پیش بروندو حضور در مسابقات لیگ ادامه دهند و مطابق استعدادهای

 نان در کشور آلمان در حال پیگیری و توسعه است.در حال حاضر این برنامه همچ و به میل خود از برنامه خارج شوند.

های آماتور مدارس و باشگاهاین فرآیند در رشد و پرورش پایه در  اول همرحل، 2و راهنمای مندرج در جدول  3مطابق شکل  

استعدادیابی، مراکز پیشرفت های پایگاههای خود به رشد و پرورش استعداد بازیکنان برایدوم  همرحل در ،شودمنطقه دنبال می

ی هاآکادمی باشگاهرشد و پروش نخبه در  به سوم این برنامه، همرحلدر . بندیاراه میای های منطقهجمنس نخبه و انبازیکن، مدار

یا  ندسلیگا وهای بوباشگاهای در فوتبال حرفهبازیکنان به آخر  چهارم/ همرحلدر و  هپرداخته شدهای ملی جوانان ای و تیمحرفه

 زئیات بیشتر این فرآیند طی چهار مرحله بدین شرح است:ج .نمایندراه پیدا می ملی بزرگساالنتیم

انتخابی  هایکد است. های سنیدر هر یک از مجموعه اهداف آموزشیو  بر اساس سن در این برنامه ورزشکاران یموزشآ هبرنام

از  در بازیکنان رشد و پرورش پایهمربوط به برنامه رشد استعداد و نخبه، در  اول همرحل مرحله است:چهار  معرفاستخراج شده 

های باشگاه عضویت در و همچنین آموزش و پرورش ها، مدارساست. در این مرحله بازیکنان در مهد کودك سالگی 10تا  3

های این مرحله، رشد کامل شخصیت بازیکن و همچنین رشد وزشند. هدف از آمپردازبه بازی فوتبال میآماتور منطقه همه روزه 

های عمومی حرکت و تجربه آموزی از های یادگیری مهارتها بیشتر بر جنبهاست. در این آموزش آنان کامل شخصی و فیزیکی

ت. در قلب ورزیده اس زمین بازی کوچک به این امر اهتمام 1000دولت آلمان با ایجاد  شود.طریق فوتبال بازی کردن تأکید می

مسئولیت اجرای صحیح  کننده تمام وقت مشارکت فعال دارند که به نمایندگی از فدراسیون ملی فوتبالهماهنگ 29این فرآیند، 
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های های استعدادیابی، مراکز پیشرفت بازیکن، انجمنپایگاه ،های آموزشی شاملاین برنامه و همچنین هماهنگی بین بخش

های ، نظارت عمیق و همکاری نزدیکی با مدارس آموزش و پرورش، باشگاههاکنندهاین هماهنگ ای و مربیان را برعهده دارند.منطقه

مستقیم زیر نظر فدراسیون فوتبال به  های استعدادیابی و مراکز پیشرفت بازیکنان دارند وای، پایگاههای منطقهآماتور، انجمن

، تمامی همان ابتدای ورود بازیکنان به این فرآیند از ای طراحی شده است کهازند. همچنین این فرآیند به گونهپردفعالیت می

یادگیری اجتماعی و  حرکتی، هایسالمتی، مهارتهای مربوط به حمایت ،شامل مناسبی های حمایتیبازیکنان از سیستم

های استعدادیابی به مراکز پیشرفت بازیکن و از آنجا به در واقع بازیکنان منتخب از پایگاه شوند.برخوردار می های شناختیویژگی

همچنین ؛ های سنی خود راه پیدا کنندهای ملی در ردهتوانند به تیمیابند. از این مسیر نیز بازیکنان میمدارس نخبه راه می

 ای باشند.های حرفهتواند رابطی میان مراکز نخبه با آکادمی باشگاهای نیز میهای منطقههای انجمنرکت بازیکنان در رقابتش

اختصاص  استعدادپرورش  رشد وبه  که ساله طراحی شده است 18تا  11رشد وپرورش استعداد برای ، این برنامه دوم همرحل

بال ای لیگ فوتهای منطقهای و شرکت در رقابتهای منطقهازطریق انجمن بازیکنان بااستعداددر این مرحله است که یافته است. 

این مرحله، استعدادیابی و تحت آموزش قرار  یکی از اهدافای وارد شوند. های حرفههای باشگاهبه آکادمی توانند مستقیماًمی

در  توانندمنتخب می بازیکنان همچنین در این مرحله؛ های استعدادیابی استساله در پایگاه 14تا  11بازیکن  14000گرفتن 

کنندگان مورد نقش پررنگ هماهنگ گیرند.ای نیز تحت آموزش قرار های منطقهمراکز پیشرفت بازیکن، مدارس نخبه و انجمن

نزدیک دوم، همکاری  همرحلاین برنامه در  موارد مورد تاکید یکی از اشاره در فوق در این مرحله در این فرآیند مورد تاکید است.

های های باشگاهتوانند وارد آکادمیساله منتخب می 20تا  15کنان یاین فرآیند باز سوم همرحلدر  های اجرایی است.بین سازمان

 ای راویژه اهداف آموزشی ،اختصاص دارد نخبه بازیکنان رشد و پرورشبرنامه که به مرحله از این های ملی گردند. ای و تیمحرفه

این در  نماید.دنبال می ایبرای فوتبال حرفه ی رامدل تمرینی جامعسازی پیادههای ملی نوجوانان و تیمورود بازیکنان به  برای

در  نخبه بازیکنان .نمایندنیز از سوی دیگر، در این برنامه مشارکت می های ملی جوانانای و تیمهای حرفهباشگاه مرحله آکادمی

ها برای شرکت در مسابقات ها، مدارس و باشگاههای حمایتی و همکاری با انجمنهای ملی با توجه به استفاده از سیستمتیم

توانند به مسابقات بوندسلیگا راه سال به باال می 18این فرآیند، بازیکنان منتخب  چهارم همرحلدر  شوند.می المللی آمادهبین

ان نیز های ملی جوانید، بازیکنان منتخب از تیمآرمیب 2ملی بزرگساالن دعوت شوند. همانطور که از شکل  هاییافته و یا به تیم

در این مسیر  های ملی بزرگساالن نیز راه یابند.های این دسته راه یافته و از آنجا به تیمتوانند به مسابقات بوندسلیگا و باشگاهمی

های حمایتی الزم، برای تسهیل طی طریق بازیکنان در داخل هر مرحله و نیز از یک همکاری نهادهای ذیربط در کنار سیستم

 مرحله به مرحله یا مراحل بعدی در تالش مستمر هستند.
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 در فوتبال آلمان یابیمراحل چهارگانه استعدادمدل  .3شکل 

 

 راهنمای مدل .3جدول 

 ارتباط یک سویه  ایفوتبال حرفه  های بازی کوچک زمین  رشد استعداد و نخبه هبرنام 

 ارتباط دو سویه  بوندسلیگا  های استعدادیابیپایگاه  پرورش استعدادهالزوم بازنگری در نظام رشد و  

 نظارت  تیم ملی بزرگساالن  DFBهماهنگ کننده    TID/TP هبرنام 

  های موفقیت و عدم موفقیت شاخص  مراکز پیشرفت بازیکن  رشد و پرورش پایه 

پیشرفت و انتقال 

 بازیکنان
 های خروج بازیکنانشاخص  مدارس فوتبال نخبه  رشد و پرورش استعداد 

  های اجراییهمکاری بین سازمان  هاباشگاهآکادمی   رشد و پرورش نخبه 

 های حمایتیسیستم  های ملی نوجوانانتیم  های آماتور منطقهباشگاه 

 ایهای منطقهانجمن  مدارسِ آموزش و پرورش 
 ارتباطات مستقیم __

---- 
ارتباطات غیر 

 مستقیم



  2شماره  /7سال  /1399مدیریت منابع انسانی در ورزش/ تابستان 

 

303 

 گیریبحث و نتیجه

اول:  همرحل شامل چهار مرحله است. ،فوتبال کشور آلمان رشد استعداد و نخبه هبرنام های انجام شده،مطالعات و بررسیطبق 

در  ای.چهارم: فوتبال حرفه همرحلو  سوم: رشد و پرورش نخبه، هدوم: رشد و پرورش استعداد، مرحل هرشد و پرورش پایه، مرحل

برای جوانان  بوندسلیگاهای رقابتتی و لیگ جوانان، سطوح رقاب مشارکت ،های اجرایی از جملهاین برنامه همکاری میان سازمان

. این برنامه، بزرگترین مطرح استهای حمایتی، ها، سیستمهای ورزشی، باشگاههای جوانان، آژانس، آکادمیسال 19و  17 زیر

، با فوتبال هایبهبود زیرساختو همچنین  مربیان و بازیکنان جوان منظور بهبود کیفیتهب استعدادیابی در جهان است که هبرنام

 آغاز شد. توجه گذاری قابلسرمایه

مداخالتی از  ،منتخب روی بازیکنان نماید کهایجاب میمدت است، یک فرآیند بلند استعدادیابی در فوتبال آلمانکه از آنجایی

ای، همچنین حرفه یهامینان در سطح مسابقات تآتوان آن افزایش  هشود که نتیجاعمال  ییهاها و آموزشجمله انجام آزمون

مکرر های فرآینداز طریق  ،موفق برتر وای از بازیکنان حرفه . در رویکرد جمعی، تعدادیتسادار تبدیل شدن به بازیکنان آینده

مشخص  دقیقاً کنند. در این رویکرد رشد میکودکی و جوانی  ندر سنیرشد و پرورش بلندمدت،  هبرنامدر غربالگری  انتخاب و

استعدادیابی  هدرواقع، بازیکنان پیوسته در حال جابجایی و ورود و خروج به برنام خواهد شد. بازیکن تیم ملی نیست که چه کسی

 توان گفت، جایگزینیند و میشوتر میهستند و بازیکنانی که عملکرد بهتر و پتاسیل باالتری دارند، جایگزین بازیکنان ضعیف

. استهای این رویکرد سنی از ویژگی هایدر تمام رده ی تیمدر میان اعضاو  با بازیکنان فعلی جدید بااستعدادترمکرر بازیکنان 

مراحل  طولدر  )رویکرد جمعی(غربالگری های مکرر انتخاب و طریق فرآینداز استعدادیابی، بازیکنان برتر و موفق بیشتر  هدر برنام

تعداد زیادی از شوند. در نظام استعدادیابی آلمان، مختلف نسبت به استعدادیابی اولیه از طریق رویکرد فردی انتخاب می سنی

منظور به شوند.و با بازیکنان جدید جایگزین میشده خارج بازیکنانی  ،مانندمی در این برنامه، بازیکنانی جذب یبازیکنان در هر سن

ها، وجود های استعدادیابی و پیشگیری از ترك فوتبال از سوی آنزه برای حضور مداوم بازیکنان بااستعداد در برنامهایجاد انگی

رشد استعداد و نخبه  ه. بدین ترتیب، برناماستهای استعدادیابی های حمایتی از بازیکنان از الزامات مهم در برنامهسیستم

  .استسیستم حمایتی بسیاری قوی برای بازیکنان دارای یک  ،فدراسیون فوتبال آلمان نیز

رشد استعداد و نخبه، از آغاز اجرای این برنامه تاکنون، میان تمامی سطوح  همنظور اجرای صحیح و کارآمد و اثربخشی برنامبه

های علوم بازیکنان این برنامه همکاری وجود دارد. همکاری میان فدراسیون فوتبال، سازمان لیگ، دولت، دانشگاه هرشد و توسع

ای، مدارس آموزش و های ایالتی و منطقههای آماتور منطقه، انجمنای، باشگاههای حرفهها، باشگاهورزشی، هماهنگ کننده

های المللی، پایگاههای جوانان، آکادمی فوتبال محلی و بینها، آکادمیکادمیآ ههای ملی، مربیان آلمان، کمیتپرورش، تیم

ها و ای فوتبال، ازجمله همکاریهای فوتبال، اتحادیه بازیکنان حرفهاستعدادیابی، پیشرفت بازیکن، مدارس فوتبال نخبه، کمپ

 . تاسهای درگیر این برنامه ها و ارگانهای ایجاد شده میان سازمانهماهنگی

ها، استعدادیابی و سطوح آن، سطوح رقابتی و لیگ جوانان، آکادمی ههای تحقیق در این بخش، در ارتباط با مقوالت برنامیافته

 ؛2013براون، ) فرانسه ،(2015، 2007فدراسیون فوتبال استرالیا، ) های حمایتی با اقدامات کشورهای استرالیاها، سیستمباشگاه

 ؛2013 ز،براوی) بلژیک و( 2007، 3لوئیس ؛2017، 2کرین ؛2015آلیسون و همکاران،  ؛اتحادیه فوتبال) ، انگلیس(2018، 1النگ

فدراسیون فوتبال استرالیا، ) های کشور استرالیاهای استعدادیابی با یافتهپایگاه ه، درمورد مقول(2014 ،5جیمز ؛2017 ،4بلوم

                                                           
1. Long 

2. Crane 

3. Lewis 

4. Bloom 

5. James 
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فدراسیون فوتبال )مراکز پیشرفت بازیکن با اقدامات کشورهای استرالیا  ه، در ارتباط با مقول(2013براویز، ) و بلژیک (2007

فدراسیون فوتبال ) ، در ارتباط با مدارس فوتبال نخبه با اقدامات کشور استرالیا(2007لوئیس، ) و انگلیس (2007استرالیا، 

، در (2007فدراسیون فوتبال استرالیا، )های کشورهای استرالیا ای با یافتههای منطقهانجمن ه، در ارتباط با مقول(2015استرالیا، 

آلیسون و همکاران، ) ، انگلیس(2007فدراسیون فوتبال استرالیا، ) ها با اقدامات کشورهای استرالیاهمکاری سازمان هارتباط با مقول

های یکی از برنامه "استعدادهای بزرگ" هپروژ ،(2014) جیمز. به گزارش استسو هم (2014جیمز، ) بلژیک و (2015

 .پردازندشود که بازیکنان درکنار تحصیل در مدرسه به آموزش فوتبال میاَندرلخت بلژیک اجرا می استعدادیابی که توسط باشگاه

بلژیک و  (2015، همکارانآلیسون و ) ، انگلیس(2013براون، ) ، فرانسه(2007فدراسیون فوتبال استرالیا، ) کشورهای استرالیا

های حمایتی چون مربیان متخصص، فراهم کردن بهترین محیط برای آموزش بازیکنان، حمایت تحصیلی، سیستم (2013براویز، )

کنند. ها را برای بازیکنان فراهم میسازی و رقابت با بهترینمنظور آمادهبهالمللی پزشکی، حضور بازیکنان در مسابقات داخلی و بین

ترین ها مجربسازی بازیکنان جوان فرانسه هستند. باشگاهکارکنان یکی از عوامل مهم در تربیت و آماده ،(2013) براوناز دیدگاه 

تر مربیانی با سطح های کوچکفرستند تا دانش بازیکنان در فوتبال ارتقاء یابد. حتی باشگاهکارکنان را به مراکز آموزشی خود می

مراکز آموزشی،  ه، هم(2002) استالکنند و به گزارش کنان را دارند، استخدام میهای بازیعلمی باال که توانایی بهبود مهارت

ها عالوه بر فراگرفتن بازیکنان در آکادمی ،نویسدنیز چنین می، (2018) النگکنند. پیشکارانی برای آموزش بازیکنان استخدام می

 ههای اسکان، آموزش و فوتبال بازی کردن بازیکنان همه برعهدفوتبال، خودشان را برای زندگی خارج از فوتبال آماده کنند. هزینه

 فدراسیون فوتبال است. 

توانند نقشی در این ها و نهادهایی که میازمانهای استعدادیابی خود با تمامی سفدراسیون فوتبال استرالیا، برای پیشبرد برنامه

فوتبال،  هرشد و توسع هرو، در طول اجرای برنامهای الزم را ایجاد کنند. از اینها داشته باشند، همکاری داشته و هماهنگیبرنامه

های ورزشی ایالتی و ای، انجمنهای منطقههای ایالتی، انجمنهای لیگ الف هیوندای، باشگاههای عضو، باشگاهبین فدراسیون

 همکاری باالیی وجود دارد ترین سهامدارانها و مهمرسانههای خصوصی، مربیان، داوران، بازیکنان، ملی، مدارس، آکادمی

 .(2011، 1اتحادیه فدرال سیدنی ؛2007فدراسیون فوتبال استرالیا، )

استعدادیابی ملی را  هچنانچه فدراسیون فوتبال ایران قصد داشته باشد تا برنام ،رسدنظر میها و ادبیات تحقیق بهباتوجه به یافته

همان سن تعریف کند. چراکه  ههای مختلف سنی و ویژای راهبردی برای ردهبرنامه ،در این رشته تدوین و اجرا کند، الزم است

ر یک فرآیند بلندمدت حضور داشته باشند. فدراسیون صورت پیوسته دبازیکنان به ،استعدادیابی الزم است هبرای موفقیت یک برنام

های لیگ برتر و لیگ دسته یک، فرصتی را به همه ها و نزدیک به باشگاهتواند با احداث مراکز استعدادیابی در مراکز استانمی

وانان بامهارت فنی باال برای ای از جکودکان، نوجوانان و جوانان مستعد و عالقمند به فوتبال دهد و از این طریق، همواره پشتوانه

ها و رو به ارتباط بین استعدادیابی و حضور بازیکنان در لیگهای ملی داشته باشد. تمامی کشورهای پیشرو و حتی دنبالهتیم

زم چراکه تنها آموزش و تمرین برای بازیکنان کافی نیست و ال است؛ استعدادیابی هکه از ضروریات یک برناماند برده پیمسابقات 

های اندازی لیگرو، راهاست که در شرایط و کوران مسابقات قرار گیرند تا بتوانند در سنین جوانی به پختگی الزم برسند. ازاین

فوتبال ضروری است. برای برگزاری این  تئها، مناطق و هیها، ناحیهها، بخشمنظم و در سطوح مختلف سنی با همکاری استان

های استعدادیابی در کشورهای پیشرفته، تبدیل ها نیز استفاده کرد. یکی از اهداف برنامهتوان از امکانات شهرداریها، میلیگ

. استمالی الزم  بنابراین، ارتباط برقرار کردن با پیشکاران است؛ها ها به باشگاهای و انتقال آناستعدادها به بازیکنان حرفه

های منظور شفافیت در قوانین نقل و انتقال بازیکنان با آژانسبه ،عنوان متولی اصلی فوتبال کشور الزم استفدراسیون فوتبال به

 هها و بازیکنان ارتباط برقرار کند. برای کارآمد بودن یک برناممالی، حقوقی به فدراسیون، باشگاه ههدف اخذ مشاور ورزشی با

                                                           
1. Sidney Federal Credit Union 
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 صورت ممکن، درغیر ایناستها های حمایتی از بازیکنان حاضر در این فرآیند از اهم این چنین برنامهادیابی، ایجاد سیستماستعد

های خدمات ویژه با کمک سازمان هبنابراین ارائ ؛فوتبال کنار روند هبه دالیل مختلف از صحن استعدادها خیلی زود بنا است،

های استعدادیابی، اند که یکی از نکات مهم در موفقیت برنامهمامی کشورها به این نکته پی بردهمختلف به بازیکنان ضروری است. ت

ها، استعدایابی الزم است با باشگاه هلیکن، فدراسیون برای اجرای برنام است؛ها و نهادهای متولی همکاری و هماهنگی میان سازمان

عنوان نهاد حاکمیتی، وزارت ورزش و جوانان و مربیان همکاری فوتبال، شهرداری، مدارس آموزش و پرورش، دولت به هایهیئت

 نزدیکی داشته باشد. 
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