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Extended Abstract 

Summary 

Considering the importance of talent identification in the championship sports, and the key role of the 

environment in this process, the present work examines the talent development environment in football 

with the Athlete Talent Development Environment (ATDE) model approach. The method was 

descriptive-survey, applied and field in terms of type, purpose, and method, respectively, which were 

analyzed using the SPSS20 and Smart PLS3 software. According to the findings, the talent development 

stage was the most important stage of this process, which required a lot of coordination between all its 

dimensions in order to develop the talent identification process. 

Introduction 

Many sports science research works in the field of anthropometric, physiological, motor behavior, and 

psychological dimensions have been done in different sports, and different models have been introduced 

with the above scientific approaches. However, the success of these models depends on the environment 

in which the talent development takes place (1). Therefore, it is necessary to examine this issue with the 

approach of human resource management (2). In this research work, using the dimensions of the ATDE 

model, the talent identification process was investigated in the three stages of talent emergence, growth, 

and support, respectively. 

Methodology and Approach 

This research work was descriptive-survey in terms of type, method, and purpose. It was field and 

practical. The statistical population was all experts in the first division of the national football league, 

provincial leagues and grassroots teams (with at least 5 years of experience), and the sampling method 

according to the corona pandemic quarantine was unlikely and purposeful. The statistical sample was 

determined based on the first rule of Barclay et al.'s (1996) method with 10 times the family dimension 

indices that had the highest index among the dimensions of the measurement model, equal to at least 

100 people (3). The research instrument was adjusted using the main dimensions of the model of 

Henriksen et al. (2010) and Goharrostami et al. (2017) with 13 dimensions and 66 items, according to 

the Likert value range (1, 4). The structural validity was confirmed by the heuristic and confirmatory 

factor analysis, face validity by 16 experts, and reliability by the Cronbach's alpha coefficient (α = 0.75). 

Considering the probability of loss, 235 questionnaires were distributed, and after collection, 200 

complete questionnaires were analyzed. The exploratory factor analysis was used in the SPSS20 

software in order to determine the dimensions. Due to the results of skewness and elongation test based 

on abnormal distribution and also a relatively small number of samples, in order to check the validity of 
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the structure and dimension analysis, the method of confirmatory factor analysis was used in Smart 

PLS3. 

Results and Conclusion 

The results obtained showed that the talent growth factor (3.78), talent emergence (3.57), and talent 

support (3.34) had the highest priority, respectively. Also the results of confirmatory factor analysis 

showed that in the talent growth factor, the dimension of coaches (0.94) based on the factor of talent 

emergence, the family dimension (0.91) and in the factor of talent support, the dimension of experts 

(0.92) had the greatest impact in explaining the development of the football talents. Given the priority 

of the growth phase in the talent environment, it can be said that in order to provide the necessary 

conditions for the development of the football talents, the club should focus more on the talent growth 

factor more than the emergence and support of football sports talent. Many factors such as the facilities, 

training and coaching, coaching style, camps, and logistics competitions are involved at this stage and 

the talent development environment as the main and complementary stage in the talent search process, 

regardless of the strong need for economic resources and management factors, requires attention, and it 

is more precise planning. In addition, the impact of important dimensions such as family, coaches, and 

professionals at each stage of talent development planning indicates the high need for parent-club 

interaction and experts in the development of the most important human capital. 

Keywords: Talent management, Talent identification, Talent emergence, Talent growth, Talent support. 
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 ATDEکاربرد مدل  بررسی محیط توسعه استعداد در فوتبال:

 3رستمی، حمید رضا گوهر2نژاد، رحیم رمضانی1محمد جواد ضیاء
 . دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه گیالن، رشت، ایران1

 . استاد مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه گیالن، رشت، ایران2

 م ورزشی، دانشگاه گیالن، رشت، ایران. استادیار مدیریت ورزشی، دانشکده علو3

 14/10/1400تاریخ پذیرش:                                                                                                                                                                                     27/05/1400تاریخ دریافت: 

 هچکید

؛ اما این تحقیق با اندگرفتهانجامتحقیقات فراوانی درباره استعدادیابی با رویکرد فیزیولوژیک، بیومکانیک و رفتار حرکتی هدف: 

 بود. ATDEمدل  بر اساس توسعه استعداد در فوتبال طیمح یبررسرویکرد مدیریتی و با هدف 

هدف، کاربردی بود. جامعه آماری  از نظرروش، میدانی و  ز نظراپیمایشی؛  _نوع، توصیفی  از نظراین تحقیق، شناسی: روش

نظران )اعم از مربیان، بازیکنان، داوران، کارشناسان و مدیران( شاغل در لیگ دسته یک فوتبال کشور، تحقیق، کلیه صاحب

ص مربوط به ویروس کرونا از به شرایط خا با توجهی ریگنمونهسال سابقه( و روش  5های پایه )با حداقل های استانی و تیملیگ

 یهاشاخص برابر 10( به تعداد 1996و هدفمند بود. نمونه آماری بر مبنای قاعده اول روش بارکالی و همکاران ) احتمالی ریغنوع 

ا ب ابزار تحقیقتعیین شد.  نفر 100ی بود، معادل حداقل ریگاندازه ابعاد مدل انیشاخص در م نیشتریب یکه دارا بُعد خانواده

آن با استفاده از مطالعه  یهاهیو گو( 2017)و همکاران  یو گوهررستم (2010) و همکاران کسنیمدل هنر یاستفاده از ابعاد اصل

و  وسیله تحلیل عاملی اکتشافیه؛ همچنین روایی سازه آن بشد میتنظ کرتیل یپنج ارزش فیطبق ط یدانیو م یاکتابخانه

 شد. دییتأ 75/0و پایایی پرسشنامه نیز از طریق ضریب آلفای کرونباخ با مقدار  نظرحبصا 16، روایی صوری آن توسط یدییتأ

(، 78/3استعداد )بر محیط توسعه استعدادهای رشته فوتبال به ترتیب عامل رشد  مؤثرنتایج نشان داد که در بین عوامل ها: یافته

ی نشان داد در دییتأهمچنین نتایج تحلیل عاملی  ؛ت را داشتند( بیشترین اولوی34/3( و حمایت از استعداد )57/3بروز استعداد )

عد کارشناسان ( و در عامل حمایت از استعداد، ب91/0ُعد خانواده )(؛ در عامل بروز استعداد، ب94/0ُعد مربیان )عامل رشد استعداد، بُ

 در تبیین توسعه استعدادهای فوتبال داشتند. را ریتأث( بیشترین 92/0)

برای توسعه استعدادهای رشته فوتبال،  ازین موردهای ی بسترسازفراهممنظور ها، باشگاه باید بهبر اساس یافته گیری:نتیجه

تمرکز بیشتری روی عامل رشد استعداد )مرحله دوم فرایند استعدادیابی( نسبت به عامل بروز و حمایت از استعدادهای ورزش 

ابعاد مهمی مانند خانواده، مربیان و متخصصان  ریتأث، ضمناً ورزشی( داشته باشد. مرحله اول و سوم مدیریت استعدادهایفوتبال )

 نیترمهمباشگاه و کارشناسان در پیشرفت  ـبیانگر ضرورت باالی تعامل والدین  ،ی توسعه استعدادزیربرنامهیک از مراحل  در هر

 .استورزشکاران( ) یانسانسرمایه 

 .فوتبال، محیط استعداد، مدیریت استعداد عه استعداد،استعدادیابی، توس: های کلیدیواژه

  رحیم رمضانی نژاد :نویسنده مسئول

 E - mail: rramzani@guilan.ac.ir 09112335165تلفن: 
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 قدمهم

 مؤثر راهکارهای از نیز انسانی عه منابع یا سرمایهتوسو  دارند اریدر اخت هاسازمانای است که سرمایه نیترنابع انسانی، مهمم

برای دستیابی به اهداف سازمانی است.  کارکنان های فردی و گروهیبهینه از توانایی هاستفاد و وریبهره افزایش عملکرد، بهبود

محسوب ها سازمانعوامل موفقیت دیگر  توانایی مدیر در توسعه نیروی انسانی و استفاده مدبرانه از عوامل انسانی ازعالوه بر این، 

به شناسایی افراد مستعد، رشد و آموزش و حمایت  ترین سرمایه انسانیمهم عنوانبهمدیریت ورزشکاران  ورزش نیز در گردد.می

قرارگرفته  موردتوجه 1استعداد تیریمد رینظمفاهیمی  ی باتوسعه منابع انسانراستا، موضوع  نیدر هم. (1) استوابسته  و نگهداری

توسعه  یندهایاستعداد متعلق به همه فرآ تیریکه مد دهیثابت گرد ایبرتر در سطح دن یهادر تجارب شرکت نیچناست، هم

 فقطنهتا  کرد نهینهاد یتوسعه منابع انسان یهاندیاز فرآ کیدر هر  جاری ستمیس کیعنوان آن را به دیاست و با یمنابع انسان

ی ساالرستهیشابلکه در یک فرآیند هماهنگ، شایسته گزینی، شایسته پروری و ؛ ایجاد شود 3سازمان-و فرد 2شغل –تناسب فرد 

رویکرد مدیریت منابع انسانی با ی برای توسعه سرمایه انسانی مهمی مانند ورزشکاران زیربرنامه نی؛ بنابرااستعدادها تحقق یابد

 (.2) است افراد مستعد 7ی، ارتقاء و نگهدار6، پرورش5خداماست، 4انتخاب( یی )کشف/جهت شناسا یستمیس نیازمند به

توسعه استعدادها اغلب با هدِف  ،یورزش قاتیتحق در. است قهرمانی های اصلی ورزشدر حال حاضر از چالش 8ستعدادیابیا

استعداد  ،درواقع (.3) داشته باشند یجهان یحت ایدر سطح باال و  یعملکرد توانندیکه م ردیگیصورت م یپرورش ورزشکاران

تحقیقات فراوانی  علوم ورزشی،های مختلف در حوزهبدین منظور، . ابدیآموزش بلندمدت توسعه  قیاز طر دیاست که با عاملی

 گرفتهانجامی مختلف ورزشی هارشتهی در شناسروانپیرامون استعدادیابی روی ابعاد آنتروپومتریک، فیزیولوژیک، رفتار حرکتی و 

که بستگی دارد  یطیمح به هامدلموفقیت این  کهیدرصورتاست؛  شدهیمعرفتلفی نیز با رویکردهای علمی فوق ی مخهامدلو 

مدیریت و توسعه منابع  ژهیوبهاین موضوع با رویکرد مدیریت و  ،بنابراین الزم است؛ (4) ردیگیدر آن صورت م 9توسعه استعداد

(؛ صادقی و همکاران 2017(؛ عاشوری و همکاران )2016طه، اسدی و همکاران )قرار گیرد. در همین راب موردتوجهانسانی نیز 

 یبیاوانع استعدادم بیبه ترت( 2020( و فرشید و همکاران )2020(، یحیی پور و همکاران )2020(؛ رضاپور و همکاران )2018)

استعداد در  تیریمد ستمیس تیفیک؛ کیفیت سیستم توسعه استعداد والیبال؛ وضعیت محیط توسعه استعداد؛ رانیدر ورزش ا

البته  (.5)اند را بررسی کردهاستعداد در ورزش  تیریمد ستمیس نفعانیقدرت و منافع ذ زانیم یواکاوی؛ انفراد یورزش یهارشته

 ( استفادهATDE) 11های ورزشی( با عنوان محیط توسعه استعداد2010و همکاران ) 10مدل تحقیق هنریکسن حاضر از در تحقیق

. اندقرارگرفته یرورزشیو غ ورزشیو در دو حوزه  13و کالن 12در دو سطح خرد این محیطعوامل این مدل،  بر اساس .(6) است شده

و سطح کالن به  کنندسپری میاز وقت خود را در آن  اعظمیبخش  مستعدکه ورزشکار  شودگفته میسطح خرد به محیطی 

از محیط ورزشکار است که  یقسمت ،ورزشی . حوزهگذارندیورزشکار اثر م محیط خرد رکه بشود گفته میهای اجتماعی محیط

در حوزه شود. زندگی او را شامل میدیگر های بخش ی،رورزشیبخش غ کهیدرحال ؛باشدیبا ورزش او در ارتباط م ماًیمستق

                                                                 
1. Talent Management 

2. Person–Job (PJ) fit 

3. Person-organization (PO) fit 

4. Identification (Detection/Selecttion) 

5. Recruitment 

6. Breeding 

7. Upgrade and Maintenance 

8. Talent Identification 

9. Talent Development 

10. Henriksen 

11. The Athletic Talent Development Environment 

12. Micro Environment 

13. Macro Environment 
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یان، مدیران، ورزشکاران برتر که مرب استارتباط است، محیط باشگاه  در با آن میمستق طورمحیطی که ورزشکار بهورزشی، 

خرد قرار دارند شامل  هیدر ال مدل که این یها. دیگر مؤلفهردیگیمرا دربر متخصصان  تر( ونتر )کم سجوان کنونی، ورزشکاران

تم و سیس 1های مرجعها، گروهها، رسانهفدراسیون. مرتبط هستند هایشگاهها و باو تیم و همساالن مدرسه، خانواده، دوستان

های فرهنگی مختلف مانند فرهنگ ملی، فرهنگ بافت دربرگیرنده زیسطح کالن نهمچنین در سطح کالن قرار دارند. نیز آموزش 

 (.6) است 2و فرهنگ جوان رشته ورزشی خاصورزش، فرهنگ  عمومی

 ازجملهتوان ابعاد دیگری یدهد که م( نشان می2018رستمی و همکاران )تحقیق گوهر ازجملهررسی اسناد و مطالعات مختلف ب

در این تحقیق، ابعاد مدل محیط توسعه (. 1ن و شانس را به این مدل اضافه کرد )هواداران، محل تولد )سکونت(، پیشکسوتا

 5د و حمایتاستعدا 4استعداد، رشد 3از محیط کالن(، در قالب سه مرحله بروز نظر)صرف (2010استعداد هنریکسن و همکاران )

است. مرحله اول یا بروز استعداد مربوط به مجموعه ابعادی است که در شکوفایی و بروز استعدادهای  شدهیبندطبقه از استعداد

توان عد خانواده میدر بُ .استخانواده، گروه دوستان و همساالن، مدرسه، محل تولد )سکونت( و شانس افراد اثر دارند و شامل ابعاد 

 تیماهکه  ( اشاره کرد2020) 8(، هرتاتی2020) 7(، الرا و ساراکستی2019و همکاران ) 6ایوز(، ه2019به تحقیقات مختار پور )

عد گروه دوستان و همساالن نیز منوچهری نژاد و در بُ .(9-7) اندساختهآشکار  را و نقش خانوادهتوسعه استعداد  یچندبعد

عوامل روانی و اجتماعی این بعد در توسعه استعداد  ریتأث (2020) 9( و سسی و اسکیلز2018(، آصفی و همکاران )2016همکاران )

 11( و بیوندال2017آصفی و عموزاد )(، 2015) 10عد مدرسه، غالب تحقیقات مثل گلنجیل و هاروود. در بُ(10-12) انددادهنشان 

عد محل تولد نیز . در بُ(15-13) به وجود تعامالت مداوم مدرسه با خانواده، باشگاه، مربی و غیره اشاره دارند (2020و همکاران )

صورت  (2019و همکاران ) 13( و کمبل2017) و همکاران 12هانکوک (؛2016خواه )تحقیقات اندکی توسط یوسف پور و شعبان

اما بیلی  ،بعد شانس بر بروز یا شناخت استعداد ورزشی صورت نگرفته است ریتأثتاکنون تحقیقی پیرامون  .(18 -16) گرفته است

ها وضعیت اند. به عقیده آنکرده دیتأکعنوان عاملی مهم به شانس بر توسعه استعداد ریتأث( در تحقیق خود به 2006) 14و مورلی

عنوان عامل شانس در تواند بهژنتیکی فرد، دسترسی به منابع و تسهیالت باکیفیت و حتی نحوه حمایت خانواده و دوستان می

( به نقش شانس در توزیع و توارث 2018) 15ساردایو راپ وندویبو ( 2016و همکاران ) (. عالوه بر این مالمیر19نظر گرفته شود )

در این (. 21، 20د )انکرده اشارهبرجسته والدین  صفات ژنتیکی والدین به فرزندان و احتمال به ارث بردن صفات و استعدادهای

شوند و مواردی همچون اشتباهات تعداد نادیده گرفته میهایی است که در جریان توسعه استحقیق نیز منظور از بعد شانس، پدیده

 گیرند.را دربرمی رهیو غهای ناگهانی، وضعیت ژنتیکی فرد داوری، مصدومیت

                                                                 
1. Reference groups 

2. Youth culture 

3. Advent 

4. Growth 

5. Support 

6. Hayoz 

7. Lara and Saracostti 

8. Hartati 

9. Sethi and Scales 

10. Gledhill and Harwood 

11. Bjørndal 
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شود که پس از مرحله بروز در رشد و پیشرفت افراد مستعد اثرگذارند. به ابعادی پرداخته می مرحله دوم یا رشد استعداددر 

 1(، الرسن2018(، محمودی و همکاران )2018تیزرو و بادامی ) ،اند، ازجملهرشد استعداد صورت گرفتهتحقیقات مختلفی پیرامون 

( که همگی بر 2021و همکاران ) 2گنگسو(، 2021(، کالنی و همکاران )2020گوهررستمی و همکاران ) ،(2020و همکاران )

ابعاد این مرحله شامل ورزشکاران (. 27 -22اند )داشته دیتأکی برای آن زیربرنامهلزوم توجه به متغیرهای مختلف این مرحله و 

عد ورزشکاران مستعد جوان، اغلب تحقیقات بر ایجاد سازوکاری های مرتبط هستند. در بُها و باشگاهمربیان، مهاجرت و تیم ،مستعد

توان به تحقیقات که می دارند دیتأکبرای پیشرفت ورزشکاران مستعد و کسب سود حاصل از این پیشرفت برای فرد و باشگاه 

نوع رفتار، از نظر بعد مربیان، بیشتر تحقیقات بر  (.29-28کرد )( اشاره 2016( و عبدی و همکاران )2016ایزدیار و همکاران )

 3یروک(، 2020تحقیقات فروردین و همکاران ) توان ازکه می اندمتمرکزشدهی تعامالت مربی با بازیکنان طورکلبهسبک رهبری و 

عد مهاجرت نیز باقری و همکاران در بُ .(33 -30) ( نام برد2021) 5، رابرت(2020و همکاران ) 4، بیسِت(2020) و همکاران

 عوامل مهاجرت ییشناسا( به 2020ی )آبادضیف(، باقرزاده و 2020حسینی و همکاران )(، 2019و همکاران ) 6واکسین(، 2019)

تحقیقات  ازجملهاغلب محققان  های مرتبط،ها و باشگاهعد تیم. در بُ(37 -34اند )اختهپردآن بر عملکرد ورزشکاران  ریو تأث

کننده افراد عوامل جذب( به شناسایی 2020( و الرسن و همکاران )2017یاری )(، کالنتری و دولت2012رضاسلطانی و وحدانی )

 (.24 ،39-38اند )دادهقرار  توجه موردرا  هیپا نیبه سمت مدارس فوتبال در سن

توانند است که پس از مرحله بروز و رشد استعداد می از متغیرها و ابعاد ایمرحله سوم یا حمایت از استعداد دربرگیرنده مجموعه

تری را سپری های انسانی حفظ شوند و دوران اوج عملکرد طوالنیعنوان سرمایهبه پشتیبانی از ورزشکار بپردازند تا این افراد به

(، آرین و همکاران 2017قلی پور و خواجوی )توان به تحقیقات تحقیقات صورت گرفته در مورد این مرحله می جملهازکنند. 

ی و توجه ویژه گذاراستیس( اشاره کرد که به حفظ و نگهداری ورزشکاران نخبه و لزوم 2021) کهن دل( و زکی زاده و 2018)

شامل ابعاد مدیران، متخصصان علوم ورزشی )کارشناسان(، هواداران  ین مرحله. ا(43 -40اند )داشته دیتأکبه این موضوع توجه 

(، افخمی و همکاران 2019) 7(، عثمان2019عد مدیران، تحقیقات موسوی و همکاران )و پیشکسوتان است که در مورد نقش بُ

عد در بُ .(46 -44است ) شده دوداستعداد مح تیریمد خچهیمراحل و تار( به بررسی اهمیت، 2020(، آقایی و همکاران )2020)

که  اندشده ورزشکار متمرکز یو جسمان یدر بهبود عملکرد ذهن متخصصان علوم ورزشی نیز اغلب تحقیقات روی نقش این افراد

عد هواداران، تحقیقات در بُ (.47-48کرد )( اشاره 2020و همکاران ) 8(، آیزیل2011توان به تحقیق خبیری و همکاران )می

 غالباً صورت گرفته است که  (2020و همکاران ) 9( و رایفر2020صادقی و همکاران ) (،2019توسط سلطانی و همکاران ) یفراوان

عد پیشکسوتان اغلب تحقیقات بُ نظر از. (51-49اند )را بررسی کردهمختلف  یهااثر حضور تماشاگران بر عملکرد ورزشکاران رشته

 (2020و همکاران ) 11یائو (،2019و همکاران ) 10(، هاترزلی2019عبدی و همکاران ) ،(2018جمله اسدی نلیوان و شفیعی )از

 (.55-52د )انمتمرکزشدهدر بازنشستگی و کیفیت زندگی بازنشستگان  مؤثربر عوامل 

                                                                 
1. Larsen 

2. Gangsø 

3. Rocchi 

4. Bissett 
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 به اهمیت ورزش فوتبال در کشور و آمیختگی حوادث و جریانات آن با زندگی روزمره مردم، توجه به این رشته و با توجه

سرگرمی  ،فوتبال در زمره کشورهایی است کهیران این ا ی توسعه ورزشکاران فوتبال دارای اهمیت زیادی است. عالوه برزیربرنامه

موضوع  حالنیباا؛ آحاد مردم ارتباط دارد زندگیو  با غرور ملی آنو پیشرفت یا عدم پیشرفت در  آن استبسیاری از مردم 

(، گری و 2018ر، کمتر با رویکرد مدیریتی صورت گرفته است. البته، درویشی و همکاران )استعدادیابی و توسعه آن در کشو

( راهکارهایی را برای توسعه و یا شناسایی 2020(، قبادی یگانه و همکاران )2020یبی ثانی و همکاران )ب(، ط2019همکاران )

د ی مشابه بر پایه یک روند و مدل نظری قرار نداشتناهحوزدر  قاتیتحقکه اکثر  انددادهموانع توسعه این رشته ورزشی انجام 

( با عنوان محیط توسعه 2010و همکاران ) 1مدل تحقیق هنریکسن حاضر از در تحقیق ،که بیان شد طورهمان. (59 -56)

 یکنون پژوهشتا کهنیبا توجه به ا نیبنابرا؛ است شده استفادهی فوتبال استعدادهابرای توسعه ( ATDE)های ورزشی استعداد

 یسؤال اصل، نیاست؛ بنابرا مشاهده نشدهورزشکاران فوتبال  یورزش رو تیریمد کردیاستعداد با رو طیمح یقالب بررسدر 

ابعاد تا چه  نیهرکدام از ا، ضمناًهر یک از سه مرحله در توسعه استعداد به چه ترتیب است؟  ریتأثو  این است که اولویت قیتحق

 دیابعاد جدو اولویت مراحل و  ریتأثشناسایی  استعداد مؤثر هستند؟ از تیو حمارشد مرحله بروز استعداد، سه تبیین اندازه در 

ی زیربرنامه تا برای توسعه مستمر ورزشکاران و کمک کند هاباشگاهو مدیران  یابیتواند به کارشناسان استعدادیم قیتحق نیا

 ی و اقدام نمایند.زیرنامهبرپایدار  صورتبهفرآیند استعدادیابی  ترقیدق

 شناسیروش

جامعه آماری تحقیق حاضر را  .هدف کاربردی بود از نظرروش، میدانی و  از نظر پیمایشی؛ ـ یفیتوص ،از نظر نوع یقتحق ینا 

کشور، نظران اعم از مربیان، ورزشکاران و بازیکنان، داوران، کارشناسان و مدیران شاغل در لیگ دسته یک فوتبال تمامی صاحب

گیری این دادند. روش نمونهسال سابقه حضور و فعالیت در این سطح تشکیل  5های پایه با شرط حداقل های استانی و تیملیگ

نمونه آماری بر مبنای تعداد قابل و هدفمند بود و  احتمالی ریغهای مربوط به بیماری کرونا از نوع تحقیق به دلیل محدودیت

 برابر 10( به تعداد 1996بر مبنای قاعده اول روش بارکالی و همکاران ) اس.ال.اسمارت پیافزار رمسازی در نکفایت جهت مدل

 نفر 100ی بود، معادل حداقل ریگاندازه مدلابعاد  انیدر م شاخص( 10) شاخص نیشتریب یکه دارا بعد خانواده یهاشاخص

 (.60تعیین شد )

آن با  یهاهیو گو(؛ 2017)و همکاران  یو گوهررستم (2010) و همکاران کسنیل هنرمد یبا استفاده از ابعاد اصل ابزار تحقیق

محیط توسعه  تحت عنوان این پرسشنامه. شد میتنظ کرتیل یپنج ارزش فیطبق ط یدانیو م یااستفاده از مطالعه کتابخانه

این حوزه، روایی صوری  نظرانصاحبفر از ن 10و  یورزش تیریمد اساتیداز  نفر 6طراحی شد و  گویه 66عد و بُ 13استعداد در 

نفر از جامعه آماری توزیع  30روایی محتوایی در یک مطالعه مقدماتی بین  دییتأکردند. این ابزار بعد از  ییدتأو محتوایی آن را 

 قرار گرفت.ید تائمورد محاسبه و  (α=7/0شد و ضریب آلفای کرونباخ )

پرسشنامه برگشت داده شده،  215 نیب ازپرسشنامه توزیع شد و  235تعداد  یی،اسخگوعدم پ ای زشیاحتمال ردر نظر گرفتن با 

 افزارنرمها از تحلیل عاملی اکتشافی در داده یآورجمعقرار گرفتند. بعد از  وتحلیلیهتجزپرسشنامه کامل مورد  200

انجام دادن آزمون چولگی و کشیدگی سپس با  و بررسی روایی سازه استفاده شد. جهت تعیین ابعاد 20نسخه  2اساس.پی.اس.

با توجه به  جهیدرنت بود؛نرمال  ریغ صورتها بهتوزیع تمام داده نداشته وقرار  -2 تا +2 بازهدر  آمدهدستبهاعداد  مشخص شد

                                                                 
1. Henriksen 

2. Statistical Package for Social Science 
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اد از روش تحلیل عاملی بررسی روایی سازه و تحلیل ابعبرای  ،هااندک نمونه باً یتقرها وهمچنین تعداد بودن توزیع داده نرمال ریغ

 استفاده گردید. 1اس نسخه سوم.ال.اسمارت پی افزارنرمی در دییتأ

 اهیافته

نفر؛  95سال ) 30تا  21 یدر گروه سن هادهندهاکثر پاسخ ،های تحقیق نشان دادجمعیت شناختی نمونه هایتوصیف ویژگی 

کامل در  صورتبهدرصد( بودند. سایر مشخصات فردی  5/39نفر؛  79و بیشتر دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ) درصد( 5/47

 آورده شده است. 1جدول 

 های جمعیت شناختی نمونه تحقیقویژگی .1جدول 
Table 1. Demographic characteristics of the research sample 

 درصد تعداد  متغیر درصد تعداد  متغیر

 سن )سال(

 14 28 20کمتر از 

وتبال سابقه فعالیت در ف

 )سال(

 56 112 15تا  5

 5/33 67 25تا  16 5/47 95 30تا  21

 5/9 19 35تا  26 24 48 40تا  31

 1 2 45تا  36 5/14 29 40باالتر از 

 تحصیالت

 5/19 39 ترنییپادیپلم و 

 باالترین سطح فعالیت

 5/17 35 شهرستانی

 5/34 69 استانی 5/7 15 کاردانی

 5/42 85 کشوری 5/39 79 کارشناسی

 2 4 آسیایی 5/33 67 کارشناسی ارشد و باالتر

 5/3 7 جهانی   

 سمت

 5/55 111 ورزشکار

 شغل

 13 26 بیکار

 16 32 دانشجو 5/6 13 داوری

 5/20 41 شغل آزاد 5/22 45 مربیگری

 35 70 کارمند 5/3 7 کارشناس

 5/2 5 نظامی 3 6 مدیریت

 13 26 سایر 9 18 سایر 

، 2با توجه به اطالعات جدول  توصیف شدند. 2جدول در متغیرهای پژوهش بر اساس میانگین و انحراف استاندارد  در گام بعدی،

( و عامل حمایت از استعداد 78/3استعداد دارای بیشترین میانگین ) های فوتبال، عامل رشدبر توسعه استعداد مؤثراز بین عوامل 

( و 25/4در بین ابعاد تحقیق، بعد گروه دوستان و همساالن بیشترین میانگین ) ضمناًباشند. ( می43/3ین )ترین میانگدارای کم

 اند.( را به خود اختصاص داده23/3ترین میانگین )بعد خانواده کم

 

 

 

 

 

                                                                 
1. Smart PLS3 
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 محیط استعداد و ابعادتوصیف عوامل فرآیندی  .2جدول 
     Table 2. Description of process factors and dimensions of the talent environment      

 M SD ابعاد M SD عامل

 68/0 57/3 بروز استعداد

 86/0 23/3 خانواده

 71/0 25/4 گروه دوستان و همساالن

 98/0 60/3 مدرسه

 84/0 71/3 محل تولد )سکونت(

 01/1 43/3 شانس

 91/0 78/3 رشد استعداد

 89/0 76/3 ورزشکاران مستعد جوان

 96/0 81/3 مربیان

 99/0 45/3 مهاجرت

 07/1 78/3 های مرتبطها و باشگاهتیم

 98/0 43/3 حمایت از استعداد

 21/1 41/3 مدیران

 27/1 55/3 کارشناسان

 03/1 41/3 هواداران

 05/1 30/3 پیشکسوتان

های گویههمبستگی بین  ازآنجاکهمحاسبه شد. سپس  اکتشافی ل عاملیجهت انجام تحلی 1اوکلینـ مایرـ کایزرابتدا آزمون 

استفاده  2نیست از آزمون بارتلت برای اینکه مشخص شود همبستگی بین متغیرها برابر صفر ؛زیربنای تحلیل عوامل است ،آزمون

 (.3)جدول  شد

 اولکین و بارتلت در تحلیل عاملی اکتشافی -مایر-نتایج آزمون کایزر .3 جدول

    Table 3. Results of Kaiser-Meyer-Ulkin and Bartlett test in exploratory factor analysis 

 بارتلت (KMOاولکین ) -مایر-کایزر 

946/0 

 9/11951 دوخی

 2145 درجه آزادی

 001/0 داریسطح معنی

 به دستعد بُ 13ماکس( و مقادیر ویژه باالتر از یک، ی اصلی )چرخش واریهامؤلفهدر تحلیل عاملی اکتشافی با استفاده از تحلیل 

بود  4/0ها باالتر از کرد؛ همچنین بار عاملی تمامی گویهها را تبیین میدرصد از کل واریانس گویه 47/74 رفتههمیروآمد که 

 .(4)جدول 

 

 

 

 

 

                                                                 
1. Kaiser-Meyer-Olkin 

2. Bartlett 
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 مقادیر بار عاملی هر گویه در تحلیل عاملی اکتشافی .4 جدول
Table 4. Factor loading values of each item in exploratory factor analysis 

شماره 

 گویه
 نام بعد

مقدار 

 گویهبار 

شماره 

 گویه
 نام بعد

مقدار 

 گویهبار 

شماره 

 گویه
 نام بعد

مقدار 

 گویهبار 

 66/0 ورزشکاران مستعد جوان 41 86/0 مدرسه 17 58/0 همساالن دوستان و 15

 57/0 ورزشکاران مستعد جوان 36 79/0 همدرس 19 69/0 دوستان و همساالن 12

 58/0 ورزشکاران مستعد جوان 39 70/0 مدرسه 15 61/0 دوستان و همساالن 11

 61/0 ورزشکاران مستعد جوان 42 68/0 مدرسه 18 75/0 دوستان و همساالن 14

 63/0 ورزشکاران مستعد جوان 37 78/0 مدرسه 16 63/0 محل تولد 52

 67/0 ورزشکاران مستعد جوان 40 74/0 هاها و باشگاهتیم 24 70/0 محل تولد 54

 69/0 ورزشکاران مستعد جوان 38 71/0 هاها و باشگاهتیم 26 69/0 محل تولد 51

 59/0 پیشکسوتان 60 75/0 هاها و باشگاهتیم 22 74/0 محل تولد 53

 61/0 پیشکسوتان 61 70/0 هاها و باشگاهتیم 25 76/0 خانواده 8

 65/0 پیشکسوتان 62 69/0 هاها و باشگاهتیم 20 78/0 نوادهخا 3

 70/0 کارشناسان 43 76/0 هاها و باشگاهتیم 21 73/0 خانواده 5

 68/0 کارشناسان 46 73/0 هاها و باشگاهتیم 23 81/0 خانواده 1

 72/0 کارشناسان 45 75/0 مربیان 32 89/0 خانواده 6

 71/0 کارشناسان 44 78/0 مربیان 34 82/0 خانواده 10

 75/0 مدیران 30 81/0 مربیان 31 81/0 خانواده 4

 67/0 مدیران 27 74/0 مربیان 35 74/0 خانواده 7

 73/0 مدیران 29 71/0 مربیان 33 73/0 خانواده 2

 77/0 مدیران 28 78/0 مهاجرت 58 69/0 خانواده 9

 69/0 هواداران 49 69/0 مهاجرت 56 71/0 شانس 65

 74/0 هواداران 50 65/0 مهاجرت 55 68/0 انسش 64

 69/0 هواداران 47 67/0 مهاجرت 59 72/0 شانس 63

 65/0 هواداران 48 73/0 مهاجرت 57 71/0 شانس 66

 گیری استفاده گردید. پایایی شاخص برای سنجشدل اندازهمسنجش برازش برای از پایایی شاخص، روایی همگرا و روایی واگرا 

اخ و پایایی ترکیبی است. روایی همگرا میزان همبستگی یک بضرایب بارهای عاملی، آلفای کرون ،ی، شامل سه معیارپایایی درون

ه آن سازه با طهایش در مقایسه با رابهای خود را نشان داده و روایی واگرا نیز میزان رابطه یک سازه با شاخصسازه با شاخص

و مقدار مناسب  آمدهدستبه سازه با آن سازه کی یهاشاخص یاسبه مقدار همبستگمح قیاز طر یعامل یهاست. بارهاسازه سایر

 یبیترک ییاپای هاحذف خواهند شد که حذف آن یدر صورت 7/0– 4/0 نیب یبا بار عامل های. شاخصباشد 7/0از  شتریب دیآن با

بر  یخود باشند لزوم یهمگرا باالتر از مقدار حداقل ییرواو  یبیترک ییایاگر پا مابرساند ا یمقدار حداقل یهمگرا را به باال ییو روا

صورت  دشدهییتأهای پژوهش بر اساس سؤال لیوتحلهیتجز(؛ و در ادامه، 62) ستنی 7/0– 4/0 نیب یحذف شاخص با بار عامل

میزان مطلوب آن  شود کهارزیابی می( AVE) 1شدهاست. روایی همگرا با استفاده از معیار متوسط واریانس استخراج گرفته

روایی همگرا باالتر تمامی متغیرها دارای مقدار  دهند کهنشان می 5در جدول  ی از مدلجاست. نتایج خرو 5/0مساوی و باالتر از 

دهنده این است که نشان همه متغیرها 8/0و پایایی ترکیبی باالی  7/0آلفای کرونباخ باالی هستند. عالوه بر این مقدار  5/0از 

 (.5)جدول  است( CR) نظر آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی از مناسبرای پایایی مدل دا
 

 

 

 

                                                                 
1. Average Variance Extracted 
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 ضرایب پایایی متغیرهای تحقیق .5 جدول
Table 5. Reliability coefficients of research variables 

 AVE آلفای کرونباخ CR ابعاد آلفای کرونباخ AVE CR عوامل

 90/0 91/0 56/0 بروز استعداد

 70/0 88/0 90/0 خانواده

 73/0 80/0 83/0 گروه دوستان و همساالن

 74/0 83/0 88/0 مدرسه

 75/0 80/0 86/0 محل تولد )سکونت(

 84/0 85/0 90/0 شانس

 96/0 96/0 61/0 رشد استعداد

 65/0 91/0 93/0 ورزشکاران مستعد جوان

 74/0 91/0 93/0 مربیان

 65/0 86/0 90/0 مهاجرت

 73/0 94/0 95/0 های مرتبطها و باشگاهتیم

 95/0 95/0 59/0 حمایت از استعداد

 82/0 92/0 95/0 مدیران

 88/0 95/0 96/0 کارشناسان

 72/0 87/0 91/0 هواداران

 82/0 89/0 93/0 پیشکسوتان

استفاده شد. در این تحقیق مشخص شد که همبستگی  1الرکر و ورنلگیری، از ماتریس فجهت بررسی روایی واگرای مدل اندازه

(. درنتیجه روایی واگرای مدل، مورد تأیید قرار گرفت 61هاست )هر سازه با خودش بیشتر از همبستگی آن سازه با سایر سازه

 (.6)جدول 

 و الرکر روایی واگرا ورنلماتریس ف .6جدول 
Table 6. Fornell and Larker matrices of discriminant validity 
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 بروز استعداد 74/0               

 های مرتبطو باشگاه تیم 57/0 86/0              

             77/0  حمایت از استعداد 48/0 72/0 

            84/0  67/0  خانواده 51/0 69/0 

           78/0  70/0  76/0  رشد استعداد 53/0 65/0 

          92/0  62/0  47/0  63/0  شانس 58/0 57/0 

         87/0  60/0  74/0  60/0  69/0  محل تولد )سکونت( 49/0 70/0 

        86/0  60/0  51/0  69/0  66/0  مدرسه 51/0 74/0 73/0 

       90/0  73/0  57/0  50/0  73/0  70/0  68/0  مدیران 39/0 79/0 

      86/0  79/0  75/0  65/0  55/0  74/0  63/0  63/0  مربیان 53/0 81/0 

     80/0  74/0  68/0  64/0  67/0  50/0  58/0  60/0  57/0  مهاجرت 55/0 69/0 

    85/0  19/0  23/0  80/0  23/0  26/0  19/0  26/0  15/0  36/0  همساالن و دوستان 31/0 20/0 

   85/0  18/0  71/0  60/0  60/0  52/0  60/0  59/0  64/0  47/0  62/0  هواداران 47/0 52/0 

  81/0  68/0  32/0  68/0  84/0  73/0  71/0  71/0  62/0  43/0  61/0  52/0  شکاران جوان مستعدورز 45/0 76/0 

 90/0  65/0  57/0  19/0  63/0  63/0  54/0  55/0  64/0  53/0  68/0  47/0  71/0  پیشکسوتان 34/0 60/0 

94/0  64/0  77/0  67/0  11/0  79/0  81/0  76/0  67/0  58/0  54/0  74/0  61/0  58/0  نکارشناسا 41/0 75/0 

                                                                 
1. Fornell-Larcker 
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(، محل 85/0(، مدرسه )91/0ابعاد خانواده ) بیبه ترتد که ی نشان دادییتأ، نتایج تحلیل عاملی 1و شکل  7با توجه به جدول 

بیشترین مقدار تبیین را در مرحله بروز استعداد؛ ابعاد مربیان  (31/0( و گروه دوستان و همساالن )59/0(، شانس )80/0تولد )

را در تبیین  ریتأثیب بیشترین ( به ترت79/0( و مهاجرت )93/0(، ورزشکاران مستعد )93/0های مرتبط )ها و باشگاه(، تیم94/0)

( به ترتیب 77/0( و پیشکسوتان )82/0(، هواداران )87/0(، مدیران )92/0استعداد و درنهایت ابعاد کارشناسان ) ضمنمتغیر رشد 

 را در تبیین مرحله حمایت از استعدادهای فوتبال داشتند. ریتأثبیشترین 
 

 های برازش مدلخالصه شاخص .7جدول 
Table 7. Summary of model fit indices 

 سطح معناداری تیآماره  ضریب اثر   مؤلفه

 001/0 05/54 91/0 بروز استعداد <ـ ـ ـ  خانواده

001/0 66/4 31/0 بروز استعداد <ـ ـ ـ  گروه دوستان و همساالن  

001/0 77/41 85/0 بروز استعداد <ـ ـ ـ  مدرسه  

001/0 13/31 80/0 دبروز استعدا <ـ ـ ـ  محل تولد و سکونت  

001/0 01/12 59/0 بروز استعداد <ـ ـ ـ  شانس  

001/0 91/84 90/0 رشد استعداد <ـ ـ ـ  ورزشکاران مستعد جوان  

001/0 60/100 94/0 رشد استعداد <ـ ـ ـ  مربیان  

001/0 16/25 79/0 رشد استعداد <ـ ـ ـ  مهاجرت  

001/0 04/91 93/0 دادرشد استع <ـ ـ ـ  های مرتبطها و باشگاهتیم  

001/0 36/35 87/0 حمایت از استعداد <ـ ـ ـ  مدیران  

001/0 45/72 92/0 حمایت از استعداد <ـ ـ ـ  کارشناسان  

001/0 57/31 82/0 حمایت از استعداد <ـ ـ ـ  هواداران  

001/0 67/22 77/0 حمایت از استعداد <ـ ـ ـ  پیشکسوتان  

001/0 93/73 91/0 توسعه استعدادهای فوتبالمحیط  <ـ ـ ـ  بروز استعداد  

001/0 02/192 96/0 محیط توسعه استعدادهای فوتبال <ـ ـ ـ  رشد استعداد  

001/0 85/131 94/0 محیط توسعه استعدادهای فوتبال <ـ ـ ـ  حمایت از استعداد  
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 ی تحقیقریگاندازه ی مدلدییتأتحلیل عاملی . 1شکل 

Figure 1. Confirmatory factor analysis of research measurement model 

فوتبال  یهاتوسعه استعداد محیط عوامل مؤثر بر نیب مشخص شد که 8نتایج مربوط به آزمون فریدمن در جدول با توجه به 

بروز (، 47/2) رشد استعدادشامل  بیبه ترتبر محیط توسعه استعداد فوتبال  مؤثری وجود دارد و اولویت عوامل داریتفاوت معن

 .است( 64/1حمایت از استعداد )(، 89/1) استعداد

 نتایج آزمون فریدمن .8جدول 
Table 8. Friedman test results 

داریسطح معنی درجه آزادی خی دو میانگین رتبه رتبه عوامل  

 47/2 1 رشد استعداد

 89/1 2 بروز استعداد 001/0 2 84/73

 64/1 3 حمایت از استعداد

 

 گیریبحث و نتیجه

اهمیت  دهندهنشان بود که نتایج آن ATDEکاربرد مدل  به با توجه توسعه استعداد در فوتبال طیمح یبررس هدف این تحقیق

استعداد،  نظران فوتبال است. نتایج تحلیل عاملی نشان داد که از میان عوامل محیط توسعهمحیط توسعه استعداد از دیدگاه صاحب

بروز استعداد در اولویت بعدی قرار محیط حمایت از استعداد و  محیطازآن است و پس عواملتر از سایر استعداد مهمرشد  محیط

است که نتایج آزمون فریدمن نشان داد که بین عوامل مؤثر بر محیط توسعه استعدادهای فوتبال تفاوت  نیا توجهقابلدارند. نکته 

های اول تا سوم را به خود ل رشد استعداد، بروز استعداد و حمایت از استعداد اولویتداری وجود دارد و به ترتیب عاممعنی
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 ،که مرحله بروز استعداد نقش مهمی در مراحل توسعه استعداد داردبا وجود ایندر این زمینه باید بیان نمود اند. اختصاص داده

مل مؤثر بر آن نسبت به بروز و حمایت از استعداد اهمیت عوا یسازاما نتایج این تحقیق نشان داد که رشد استعداد و فراهم

 ،(2020(، الرسن و همکاران )2018(، محمودی و همکاران )2018که این موضوع با نتایج تحقیقات تیزرو و بادامی ) بیشتری دارد

ون همگی نیز بر خوانی داشت چ( هم2021گنگسو و همکاران )(، 2021(، کالنی و همکاران )2020گوهررستمی و همکاران )

یک استعدادهای توان به اهمیت این موضوع پی برد که وقتی با نگاهی ساده می(. 27-22داشتند ) دیتأکی استعداد پروراهمیت 

به  آن استعدادبرای رشد این استعدادها فراهم نباشد،  آموزشی مناسبی ، اگر نظام یا سیستمشودو کشف می داکردهیفرد بروز پ

، توجه به هر سه مرحله از این فرآیند ضروری استتوسعه یک استعداد،  برایاست که  روشن .رسدرشد نمی مرحله شکوفایی و

استعدادهای واقعی  یاگونهبهو در هر محیطی افراد پیچیده نیست  ، بسیاراستعدادانتخاب  ژهیوبهکشف و  ،رسدیمبه نظر  هرچند

د موضوع استعداد پروری است. پس از شناسایی استعدادها باید مسیرهای رستر به نظر میآنچه مهم ؛دهندخود را نشان می

های باشگاهو  هائتیه، هاونیداشته باشد. فدراسوجود تری ریزی تخصصیبرنامه استعدادهای ورزشی و توسعهمشخصی برای 

 آموزش و رشدبر بیشتر ا و آگاه باید هماهنگ با مدارس و با استفاده از مربیان توانآکادمی مدارس تخصصی  ژهیوبهو  ورزشی

 د.نشو متمرکزاستعدادها 

نشان داد در تبیین بروز استعداد، به ترتیب ابعاد خانواده، مدرسه، محل تولد، شانس و گروه دوستان  تأییدی نتایج تحلیل عاملی

فعالیت  نیهمچن تعدادهای فرزندان است.عد در تبیین بروز استرین بُعد خانواده مهمو درواقع بُو همساالن بیشترین تأثیر را دارند 

(، مختار پور 2019و همکاران ) وزیها . در همین راستااستحائز اهمیت بسیار در قبال فرزندان ورزشی یا نحوه رفتار والدین 

 دیتأک مشارکت ورزشی والدین در بروز استعدادهای ورزشی فرزندان ریتأثبر ( 2020) ی(، هرتات2020) ی(، الرا و ساراکست2019)

با توجه به ویژگی الگوپذیری کودکان در سنین پایه، هرچقدر  (.9-7دارد )خوانی اند که این موضوع با نتایج تحقیق حاضر همکرده

 تر استمیزان مشارکت ورزشی خانواده بیشتر باشد، گرایش به ورزش و در امتداد آن، بروز استعدادهای ورزشی فرزندان محتمل

کند؛ البته بر زمان زیاد حضورشان در کنار هم نیز صدق میمورد روابط خواهر و برادرها نیز با توجه به مدتاین موضوع، در  (.7)

زمان همه اعضای خانواده تأثیر بیشتری نسبت به مشارکت بعضی مشارکت ورزشی همنتایج این تحقیق مشخص شد که  اساس

میزان مشارکت ورزشی آنان از  بعد ازمالی خانواده و حمایت  وضعیت ن؛ عالوه بر ایاز اعضا بر بروز استعداد ورزشی کودک دارد

و ایجاد نیازهای مادی کودکان  نیتأم سعی در داشت؛ بنابراین والدین همیشه اهمیت بسیارینظر تأثیر بر بروز استعداد ورزشی 

از  ی ورزشیهاتیفعالشرکت در انواع تأمین منابع اصلی و اولیه برای شرایط مناسبی برای زندگی آنان دارند؛ بدان معنی که 

گیرد. وقتی قرار می 1نیازهای مازلو مراتبسلسلهنیازهای فردی طبق هرم های خانواده است که در درجه اول ترین نقشمهم

رو ها هم با مشکالت کمتری روبهبرطرف کند، در اجرای سایر نقش یخوبخانواده بتواند نیازهای مالی و معیشتی خود را به

طور که امکانات رفاهی متمرکز بر یک فرزند است، انتظارات والدین از فرزند نیز ی همانفرزندتکهای ، البته در خانوادهشودمی

 (.62) استباالتر 

 هرحالبهشوند. موجب تحمیل فشارهای زیادی بر فرزندان خود می ،بسیاری از والدین از این طریق )تمرکز امکانات( ممکن است

 عالوه بر داشت. را مشارکت در ورزش اعمالی مثل توان از والدین انتظارنمی ،برطرف نشود)حمایت مالی( ی که این نیاز تا زمان

واقع با توجه به رابطه  پوشی کرد. درمیزان آگاهی و تحصیالت خانواده در کشف استعدادهای فرزندان چشم رینباید از تأث این

 گیری نگرش اوست و این نگرش انسان است که مبنای رفتار وی قرار دارداساس شکلرفتار؛ سطح آگاهی انسان -نگرش-دانش

اساس هراندازه که خانواده از سطح آگاهی و تحصیالت باالتری برخوردار باشد، نگرش و رفتار بهتری نیز نسبت  نی؛ بر هم(63)

 به فرزندان دارد.

                                                                 
1. Maslow's Hierarchy of Needs 



  1شماره  /9سال  /1400مدیریت منابع انسانی در ورزش/ زمستان 

 

77 

استعداد کودکان در زمان و سن مناسب، نیازمند توسعه نظام  رشدتری دارد چون بروز و پس از خانواده، مدرسه جایگاه مهم 

های بینی توانمندیپیش (.64) استعدادهایشان قرار دهد توسعهای است که با دقت بسیار، کودکان را در مسیر گونهآموزشی به

های های فردی در استعداد و هدایت افراد به ورزشی که با تواناییها، تمایز تفاوتورزشکاران جوان و نوجوان، تعیین میزان آن

این موضوع با نتیجه . (65) دشوترین امور مشاوران ورزشی در دوران مدرسه محسوب میها همخوانی و سازگاری دارد از مهمآن

عدم ( که 2020همکاران )( و بیوندال و 2017آصفی و عموزاد ) (،2015(، حاج حسنی )2015گلنجیل و هاروود ) تحقیقات

عنوان مانعی بزرگ در راه توسعه استعداد دانسته و بر اهمیت نقش مدرسه هماهنگی، ارتباط و همکاری بین مدرسه و باشگاه را به

عنوان مسابقات ورزشی آموزشگاهی به ،رسدبه نظر میحال بااین (.15-13است )خوانی دارای هم در بروز استعداد تأکید کردند

ترین رویداد ورزشی مدارس تنها سیستمی است که در مدارس برای کشف استعدادهای ورزشی تعبیه شده است. با برگزاری مهم

در چند رشته ورزشی ازجمله فوتبال،  فقطاما این مسابقات  ،به موضوع کشف استعداد توجه شده یاین مسابقات هرچند تا حدود

باشند درنتیجه می ازیموردنکه غالب مناطق کشور فاقد امکانات د و با توجه به اینشووالیبال، تنیس روی میز و غیره برگزار می

برنامه های مکمل و فوقریزی برای فعالیترو، برنامهها را ندارند. ازاینمدارس کشور توانایی برگزاری این مسابقات در سایر رشته

های پایه رشته فوتبال یک ضرورت محسوب منظور کسب شایستگیبا توجه به هزینه کمتری که نسبت به برگزاری رویداد دارند به

های برنامه درسی اصلی یا کالسی مدارس نسبت به تواند پاسخی به جبران و تعدیل نارسایی و کاستیها میشود. این برنامهمی

ها در ارتباط گونه برنامههای اینیتتوان به تنوع فعالآموزان مییا ورزش باشد. با توجه به عالیق و استعدادهای دانش یبدنتیترب

هایی را تدارک ببینند که ضمن برخورداری از استقبال دانشفعالیت بیشتر باید مدیران و معلمان اما با ورزش مدارس افزود،

 ها را فراهم سازد.ها یاری رسانده و موجب شور، نشاط و سالمت آنجانبه استعدادهای آنآموزان، به رشد همه

 عنوان مرحله دوم فرآیند استعدادیابیبه استعدادها باید مسیرهای مشخصی برای رشد استعدادهای ورزشی بروز و شناسایی پس از

دانسته شود، مطمئناً برای  وپرورشآموزشوجود داشته باشد. حتی اگر شروع شناسایی و پرورش استعدادها از مدارس و در سطح 

های ورزشی باید هماهنگ با مربیان مدارس و تری داشته باشد. باشگاهریزی تخصصیامهاستعدادها باید برن توسعهادامه مسیر 

 شده اداره شود.های دولتی و با استفاده از مربیان توانا و آگاه بر مسائل فیزیولوژیک و روانی استعدادهای شناساییتحت حمایت

عد محل تولد به عدی مرحله بروز استعداد قرار داشتند. بُهای بابعاد محل تولد، شانس و گروه دوستان و همساالن در اولویت

 زیانگجانیهدسترسی محل سکونت به اماکن ورزشی و قرار گرفتن فرد در این محیط برای اثرگذاری روانی و آمیختگی با جو 

( و کمبل و 2017) هانکوک و همکاران (؛2016خواه )داشت که این موضوع با نتایج تحقیقات یوسف پور و شعبان دیتأک ورزش

بیشتری بر عدم مصدومیت ناگهانی ورزشکار بود که این موضوع  دیتأکعد شانس، در بُ (.18-16دارد )خوانی ( هم2019همکاران )

( 2016ها با نتایج تحقیقات مالمیر و همکاران )ای به حداقل رساند. این یافتهتوان با رعایت نکات الزم زندگی ورزشی حرفهرا می

 ،عد دوستان و همساالن، داشتن دوستان فوتبالیستو درنهایت از نظر بُ (21، 20) استراستا ( هم2018) ساردایو راپ وندویبو 

همکاران منوچهری نژاد و مشوق و عامل اصلی افراد به فوتبال و بروز توانایی و استعدادهایشان بودند که این موضوع با تحقیقات 

 (.12-10دارد )خوانی ( هم2020سی و اسکیلز )( و س2018(، آصفی و همکاران )2016)

ها، ورزشکاران مستعد جوان ها و باشگاهدر عامل رشد استعداد به ترتیب ابعاد مربیان، تیم ،نشان داد یدییتأ نتایج تحلیل عاملی

ر تبیین محیط رشد استعداد عد دترین بُعد مربیان مهمواقع بُ و در و مهاجرت، بیشترین اثر را در رشد استعدادهای فوتبال داشتند

رشد یک بازیکن مستعد تا حدود زیادی به  ،دهدنشان می« کنداندازه تفکرات مربی خود رشد میبازیکن به»این عبارت که  بود.

و  نیشوند. تحقیقات فروردواقع همان رهبران تیم محسوب می رفتارهای مربی و سبک رهبری او بستگی دارد، زیرا مربیان در

نوع رفتار، سبک رهبری  درمجموع( که 2021(، رابرت )2020و همکاران ) سِتی(، ب2020و همکاران ) ی(، روک2020) همکاران
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خوانی با نتایج تحقیق حاضر هم اندقلمداد کردهطورکلی تعامالت مربی با بازیکنان را عاملی مهم در پیشرفت ورزشی فرد و به

 (.33-30دارند )

کوشی، نفوذ بر اعضای تیم و با ایجاد انگیزه، سخت ی در جهت نفوذ بر کارکنان است، مربی نیز باطور که رهبری، فرایندهمان

. بر اساس نتایج این تحقیق مشخص شد که دانش فنی و است موردنظرمندی به دنبال دستیابی به اهداف تعهد و رضایت

برخوردار است. در حال حاضر، این حقیقت در ورزش  های روانی مربیان در موفقیت و رشد ورزشکاران از اهمیت باالییحمایت

و مربیان نیز به این موضوع  های گذشته منسوخ شده استهای سنتی دههشده است که روش ای برای ورزشکاران آشکارحرفه

ت بر مبنای تخصص توان به قدرهای مربوط به قدرت میعلمی جدید استفاده کنند. ازجمله پایگاه هایروشاند که باید از برده پی

صورت اشاره کرد که به افراد متخصص و دارای مهارت یا دانش ویژه )با توانایی اعمال قدرت بر اساس آن( داللت دارد. تخصص به

ها برای رسیدن به شود، سازمانکارها بیشتر تخصصی می ازآنجاکه. (66) نفوذ درآمده استیکی از قدرتمندترین منابع اعمال

گونه که یک پزشک تخصص دارد و از قدرت مبتنی بر تخصص شوند؛ بنابراین همانتر میه متخصصان وابستههای خود بهدف

که یک مربی بتواند اثرگذاری برای این ،رسدتوانند از چنین قدرتی بهره ببرند. به نظر میکند، مربیان هم میخود استفاده می

هایش ایمان اشته باشد باید طوری عمل کند که بازیکنان به او و تواناییمطلوبی بر ورزشکاران به جهت رشد استعدادهایشان د

 .استپذیر از طریق آشکارسازی توانایی باالی فنی مربیان امکان بتپیدا کنند که این موه

طح ورزش ، جهت رسیدن به باالترین سترسن کماستعدادیابی و رشد استعدادها برای شناسایی و توسعه ورزشکاران مستعد  فرایند

است. این فرایند با رشد و  توسعه. در حقیقت شناسایی بازیکنان مستعد جوان در فوتبال مرحله اول فرایند (56) در جهان است

ی هاای شدن بازیکنان در باشگاهیابد و با فرایند حرفهها ادامه میهای ذاتی و اکتسابی بازیکنان در محیط آکادمیارتقای توانایی

(، کالنتری 2012این موضوع با تحقیقات رضاسلطانی و وحدانی ) بسیار حائز اهمیت است. جهتنیازاگردد که میتکمیل  فوتبال

در جذب افراد به سمت مدارس فوتبال، توجه به فوتبال پایه  مؤثر( که بر عوامل 2020و همکاران ) (، الرسن2017یاری )و دولت

اساس حضور فرد در مدارس فوتبال به جهت فراگیری  نیبر هم. (24، 39، 38)خوانی است داشتند دارای هم دیتأکو توسعه آن 

رو بازیکنی که بتواند ازاین باشد؛های مربیان میاین امر مکمل فعالیت قطعاً های الزم برای رشد استعدادهای خود است که آموزش

های ایط یادگیری مناسب برای شکوفایی تواناییدر منظر مربیان و مدیران خود را یک استعداد معرفی کند، باید در محیط و شر

عنوان الگو و راهنمای بازیکنان جوان و حتی نوجوانانی باشند که در خود، قرار گیرد. این افراد در صورت رشد استعدادهایشان به

 ریتأثت به سایر ابعاد این مرحله )رشد استعداد( بعد مهاجرت نسب در تیدرنها برند.مرحله بروز و رشد استعدادهایشان به سر می

مند های معتبر خارجی با توجه به نظامعد نیز رفتن ورزشکاران به لیگاین بُ از نظرکمتری در تبیین مرحله رشد استعداد داشت. 

تواند کمک زیادی به رشد استعدادهای بازیکنان کند که این نتایج با ها میبودن فرایند کشف و پرورش استعداد در این لیگ

 (2020) یآبادضی(، باقرزاده و ف2020و همکاران ) ینی(، حس2019و همکاران ) نی(، واکس2019و همکاران ) یباقرات تحقیق

 (.37-34) استراستا هم

ابعاد کارشناسان،  بیبه ترت یدییتأ در مرحله سوم فرآیند توسعه استعداد، ابعاد حمایتی قرار دارند که بر اساس نتایج تحلیل عاملی

حمایت از استعدادهای فوتبال  هواداران و پیشکسوتان بیشترین تأثیر را در حمایت از استعدادهای رشته فوتبال دارند.مدیران، 

در دنیای  تیفعال یبرا ایپو های ورزشیتیمشده است.  شیدشوارتر از پ اری، بسورزشدر  استعدادها نیا یجذب و نگهدار منظوربه

 دراستعدادها هستند و  نیاو در ادامه حمایت، حفظ و نگهداری  جذب یبرا ییهارصتف جادیا یدر تالش برا ،رقابتی ورزش

این  (.67به فنا خواهند شد ) کنند، محکوم تیریمد ی حفظ وامروز یرا با هنجارها دخو ورزشکارانکه نتوانند  هایینتیجه تیم

( که به اهمیت 2021) دلکهنزاده و ( و زکی2018(، آرین و همکاران )2017موضوع با نتایج تحقیقات قلی پور و خواجوی )

 صرفاً بنابراین  (؛43-40است )خوانی داشتن دارای هم دیتأکی کالن در این موضوع گذاراستیسحمایت از ورزشکاران نخبه و 
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کنار این دو  بلکه باید در ،، ایجاد شرایطی برای رشد این افراد مستعد کافی نیستآن از پستوجه به بروز و کشف استعداد و 

های استعدادیابی شناسایی ورزشکارانی که در طرحواقع  در مرحله به مجموعه ابعاد حمایت از این افراد مستعد هم توجه داشت.

پس از مدتی به دالیل مختلف رهاشده و عملکردشان به  ،برای حمایت از آنان سازوکاری مشخصبه دلیل عدم وجود  ،شوندمی

فرایند کشف و کنند و به همین دلیل و یا در بهترین حالت دوران اوج کوتاهی را تجربه می رسدار نمیسطح مطلوب و مورد انتظ

رسد وجود یک سازوکار و یا مجموعه عوامل حمایتی از ورزشکاران مستعد، ماند؛ بنابراین به نظر میثمر باقی میرشد استعداد بی

 های ورزشکاران کمک کند.تا حد زیادی به تکامل تواناییتواند ایند توسعه استعداد میدر مسیر پیمودن فر

شناسان ورزشی هستند. در همین راستا ها و روانفیزیوتراپ متخصصانی مانند و از عوامل حمایتی از ورزشکاران، کارشناسان

لکرد فرد اشاره به نقش کارشناسان و متخصصان در بهبود عم (2020و همکاران ) لیزی(، آ2011و همکاران ) یریخبتحقیقات 

 زیاندیدگی ورزشکارانِ مستعد، گاه موجب آسیب مثالً (؛48، 47دارد )خوانی کردند که این موضوع با نتایج تحقیق حاضر هم

شوند. مختلف و گاهی موجب به پایان رسیدن دوران اوج یک ورزشکار میی قهرمانی هاتیاز دست دادن موقع یاتیم در چند بازی 

ورزش قهرمانی  ازبه اوج عملکرد خود برسند و  توانندیدیدگی جدی دیگر نمزشکاران بعد از یک آسیببسیاری از ورحتی 

موجب زیان مالی باشگاه شدند. به همین  تیدرنهاهای صورت گرفته باشند و و نتوانستند پاسخگوی حمایت کنندیخداحافظی م

طرف دیگر، در این  زش حرکات صحیح ضروری است. ازدلیل وجود نیروهای متخصص جهت پیشگیری، کمک به درمان و آمو

 بسیار مهمتناسب و غیره م  بودجه ورزش، روانشناسی و تغذیه ، متخصصآگاههای کافی تدارکاتی، مربیان داشتن بازی مرحله

عنوان عضو دیگری از بعد کارشناسان با توجه به فضای پرتنش ورزش برای ایجاد تمرکز در شناسان ورزشی بهنقش روان است.

که سهم آمادگی وریطاساسی ورزش محسوب کرد؛ به وتوان تمرکز را جزباشد. بر همین اساس میورزشکار بسیار مهم می

رسد. رواندرصد می 50درصد و سهم آمادگی روانی در این موفقیت به  30جسمانی، فنی و تاکتیکی در موفقیت ورزشکار تنها 

آگاهی نقش مهمی در کسب زای روانی مانند اضطراب، تقویت خودباوری و خودشناسی ورزشی با مداخله و کنترل عوامل تنش

ارائه  در همین رابطه. (5) اما هنوز این راهبرد به جایگاه واقعی خود در ورزش کشور نرسیده است ،داردهای برتر ورزش جایگاه

ورزشی، برگزاری کارگاه در رده یشناسروان کاربردی هایبه ورزشکاران، پژوهش شناسیدر حوزه روان شدهیزیربرنامهخدمات 

 است. یبسیار ضرور ای و مربیانهای ورزشکاران پایه و حرفه

دولت اکثر موردتوجه ی این رشته است کههارشد استعداددر عنوان یکی از محورهای اصلی به فوتبالنقش مدیریت استعداد در 

 ریدر دو دهه اخ لیدل نیاست و به هم های ورزشیرفتار و عملکرد در سازمان یکانون اصل مدیریت افراد مستعد باشد.ها می

محققان و تجارب  یهاافتهیبه آن معطوف بوده است. بر اساس  یتیریو محققان علوم مد رانیمدتوجه توسط  نیشتریهمواره ب

 یاست. برخ یمنابع انسان تیریکارآمد مد ستمیس کی یسازادهیپ داریپا یو فکر یانسان هیبه سرما یابیدست ضرورت رانیمد

دانند می یموفق و هوشمند امروز یهاهان در دست سازمانسالح پن یعنوان نوعرا به یمنابع انسان تیریمد ت،یریخبرگان علم مد

و همکاران  یی(، آقا2020و همکاران ) ی(، افخم2019(، عثمان )2019و همکاران ) یاین موضوع با نتایج تحقیقات موسو که

وظایف اصلی  ، رهبری یکی از1های بین فردی مدیران در تئوری مینتزبرگبر اساس نقش (.44-46دارد )خوانی هم (2020)

رهبری خیلی فراتر از وظیفه نقش  حالنیبااشود. ترین نقش مدیران در اصول مدیریت شناخته میاست و یکی از اساسی مدیریت

ها انگیزه بگذارند و به آن ریر کارکنان تأثشوند تا کارهای سازمان را پیش ببرند، بظاهر می مدیران در نقش رهبر ی است.مدیریت

ترین . اصلی(67) را اجرا کنند یدهریزی و سازماندهند که بتوانند وظایف مدیریتی خود مثل کنترل، استراتژی، توسعه، برنامه

ها و تژیاندازها، تدوین استرابا بررسی چشم مدیرانوظیفه رهبران این است که برای سازمان هدف و مسیر مشخص کنند. 

توانند مثمر ثمر ها در صورتی میتمامی این پیشرفت کنند.بخشی به کارکنان برای سازمان، هدف و مسیر مشخص میانگیزه

                                                                 
1. Mintzberg 

https://www.parsnews.com/fa/tags/%D8%AA%D8%BA%D8%B0%DB%8C%D9%87
https://www.parsnews.com/fa/tags/%D8%AA%D8%BA%D8%B0%DB%8C%D9%87
https://www.parsnews.com/fa/tags/%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87
https://www.parsnews.com/fa/tags/%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87
https://hamro.org/%d9%88%d8%b8%d8%a7%db%8c%d9%81-%d8%a7%d8%b5%d9%84%db%8c-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa/
https://hamro.org/%d9%88%d8%b8%d8%a7%db%8c%d9%81-%d8%a7%d8%b5%d9%84%db%8c-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa/
https://hamro.org/%d9%88%d8%b8%d8%a7%db%8c%d9%81-%d8%a7%d8%b5%d9%84%db%8c-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa/
https://hamro.org/%d9%be%db%8c%d8%b4%d8%b1%d9%81%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d9%86%d9%82%d8%b4-%d8%b1%d9%87%d8%a8%d8%b1%db%8c-%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a2%d9%86/
https://hamro.org/%d9%be%db%8c%d8%b4%d8%b1%d9%81%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d9%86%d9%82%d8%b4-%d8%b1%d9%87%d8%a8%d8%b1%db%8c-%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a2%d9%86/
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. اگر بخواهیم تمامی ابعاد مربوطه به رشد و حتی توسعه استعداد (5) ریزی صحیح قرار گیرندباشند که منظم و بر اساس برنامه

را در کنار هم و در راستای  نیدر نظر بگیریم؛ این مدیران ورزشی هستند که باید قطعات این جورچ نیعنوان قطعات جورچرا به

 موفقیت افراد مستعد مرتب سازند.

های بعدی این مرحله در اولویت بیبه ترتدر مرحله رشد استعداد، پس از ابعاد کارشناسان و مدیران، ابعاد هواداران و پیشکسوتان 

آورد بار روانی و انگیزشی مثبتی که برای ورزشکاران به ارمغان می لیبه دلهای هواداران عد هواداران تشویقبُ ز نظراقرار دارند که 

 فری( و را2020و همکاران ) ی(، صادق2019و همکاران ) یسلطانتواند موجب بهبود عملکرد آنان شود. این موضوع با تحقیقات می

عامل جهت حمایت  نیمؤثرترعد پیشکسوتان نیز مشخص شد که عالوه بر این در بُ (.51-49دارد )خوانی هم (2020و همکاران )

(، 2018) یعیو شف وانینل یاسدباشد که این نتایج با تحقیقات از افراد مستعد، تبادل تجربه پیشکسوتان و ورزشکاران جوان می

به طور واقع این در (.55-52) استراستا هم (2020)و همکاران  ائوی(، 2019و همکاران ) ی(، هاترزل2019و همکاران ) یعبد

های ضعف در اصول مدیریت منابع انسانی، پیشکسوتان و استفاده از تجربیات و نظرات آنان از حلقه لیبه دلرسد که می نظر

قویت اثربخشی سیستم ها برای تتوان با استفاده از این سرمایهبنابراین می؛ گمشده اصلی سیستم مدیریت استعداد فوتبال هستند

 استعدادیابی کشور و هدایت افراد مستعد در جهت صحیح توسعه بهره برد.

و  مانند امکاناتی کرد که عوامل بسیاری در این مرحله ریگجهینت توانیمبا توجه به اولویت مرحله رشد در محیط استعداد 

ارکاتی دخیل هستند و انسجام بین مجموعه این عوامل در ی تدهارقابتو  اردوها مربیگری، وهیش تسهیالت، آموزش و تمرین،

رشد استعداد اهمیت بیشتری از محیط بروز و حمایت از استعداد دارند؛ بنابراین محیط رشد استعداد فارغ از نیاز شدید به منابع 

در  رایند استعدادیابی است.تری بوده و عامل اصلی در تکمیل فی دقیقزیربرنامهاقتصادی و عوامل مدیریتی، نیازمند توجه و 

شود سایر ابعاد مؤثر در این عامل، شناسایی و با توجه به اولویت عامل رشد استعداد در تحقیق حاضر، پیشنهاد می پایان

های مربیان شناسایی بندی شود و با توجه به اولویت نقش مربیان در رشد استعداد، عوامل مؤثر بر ارتقای کیفیت و مهارتاولویت
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