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Abstract 

Objective: The purpose of this work was to identify the factors affecting the talent management of Iranian 

football.  

Methodology: The research method was qualitative and grounded theory. Data collection was performed using 

library studies, as well as in-depth and semi-structured interviews with experts. The participants  of the study 

consisted of all football talent management experts in the three fields  of scientific, managerial, and executive 

who had a complete knowledge on the subject of the research work, and the sampling method  was  purposeful. 

Interviews with the experts continued until theoretical saturation was reached (21 interviews with 19 experts). 

The research findings were analyzed through a coding process in three stages: open, axial, and selective.  

Results: In total, 46 causal influencing factors were identified in the form of four sub-categories (components) 

and in two general categories (concept), expert manpower and structural-facilitative factors. Also 52 contextual 

influencing factors were placed in the form of seven sub-categories (components) and in three general 

categories (concept), scientific-research factors, environmental factors, and individual contextual factors. 

Finally, in the group of intervening factors, a total of 24 influencing factors in the form of 4 categories (process, 

causal, contextual,  and strategies) were categorized.  

Conclusion: Creating the necessary platforms, especially strengthening the scientific and research field and 

the precise conceptualization of talent and talent management, paying attention to other effective individual 

characteristics, especially specific values, moral character, and lifestyle, preparing suitable conditions in the 

cultural, political, legal, economic environment, creating appropriate structures and formulating and 

implementing a strategic plan, financing, and facilities, and especially investing in coaches and managers, 

along with controlling the interfering factors, are effective and necessary for the talent management of Iranian 

football. 
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Extended Abstract 

Summary 

The purpose of this work was to identify the factors affecting the talent management of Iranian football.  The 

research method was qualitative and grounded theory. Data collection was performed using library studies, as 

well as in-depth and semi-structured interviews with football talent management experts in the three fields of 

scientific, managerial, and executive. The sampling method was purposeful. The research findings were 

analyzed through a coding process in three stages: open, axial, and selective. Eventually,  46 causal factors and 

52 contextual factors and 24 intervening factors are identified. Promotion of the scientific and research field 

and the precise conceptualization of talent and talent management, preparing suitable conditions in the cultural, 

political, legal, economic environment, creating appropriate structures, and formulating and implementing a 

strategic plan, financing and facilities, and especially investing in coaches and managers are effective and 

necessary for the talent management of Iranian football. 

Introduction 

Talent is one of the inherent capitals of humans and one of the components of individual development and 

excellence, which in any subject (in this research work, football) along with other components such as moral 

character, lifestyle, and specialties must be effectively managed so that the individual and the society can get 

its countless benefits. This is possible through knowing the factors affecting this phenomenon in order to 

provide logical strategies for managing those factors. Therefore, in this research work, causal, contextual, and 

intervening factors affecting the management of Iranian football talent were identified. 

Methodology and Approach 

The research method was qualitative and grounded theory. Data collection was performed using library studies, 

as well as in-depth and semi-structured interviews with the experts. The participants  of the study consisted of 

all football talent management experts in the three fields  of scientific, managerial, and executive who had a 

complete knowledge on the subject of the research work, and the sampling method  was  purposeful. Interviews 

with the experts continued until theoretical saturation was reached (21 interviews with 19 experts). The 

research findings were analyzed through a coding process in three stages: open, axial, and selective. The 

MAXQDA 2020 software was also used for qualitative data analysis. 

Results and Conclusion  

The present research work identified the factors affecting the proper management of Iranian football talents. 

Creating the necessary platforms, especially strengthening the scientific and research field and the precise 

conceptualization of talent and talent management, paying attention to other effective individual 

characteristics, especially specific values, moral character and lifestyle, preparing suitable conditions in the 

cultural, political, legal, economic environment, Creating appropriate structures and formulating and 

implementing a strategic plan, financing, and facilities, and especially investing in coaches and managers, 

along with controlling the interfering factors, are effective and necessary for the talent management of Iranian 

football. Paying attention to these factors and providing logical strategies for their proper management can 

have many benefits for the development of the country's football and benefiting from all its capacities and 

value creations in individual and social dimensions including exploiting the research results in designing and 

implementing a strategic, long-term, and medium-term plan for the development of basic football and club and 

national football, preventing the wastage of the country's football talents, identifying and developing talents in 

a scientific way, preparing and setting up and implementing a comprehensive, scientific and practical checklist, 

and many other benefits. 
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 ران یا فوتبال استعداد تی ریمد بر  گذاراثر گرمداخله و یانهیزم ، یعل   عوامل ییشناسا

 4بهار یشعبان غالمرضا  ،3کشکر  سارا ،2یباقر  ییشهال جواد  ،1یقربان می ابراه

 ران یا تهران، ،ییطباطبا عالمه دانشگاه ،یورزش علوم  و یبدن تیترب دانشکده ،یورزش  تیریمد  یدکتر یدانشجو. 1

 ران یا تهران، ،ییطباطبا  عالمه دانشگاه ،یورزش علوم  و یبدن تیترب  دانشکده ،یورزش تیریمد اریدانش. 2

 ران یا تهران، ،ییدانشگاه عالمه طباطبا ،یو علوم ورزش یبدن تیدانشکده ترب  ،یورزش تیریمد اریدانش. 3

 ران یا تهران، ،ییطباطبا  عالمه دانشگاه ،یورزش علوم  و یبدن تیترب دانشکده ،یورزش  تیریمد استاد. 4

 1401/ 10/ 12: رشی پذ خ ی تار                                                                                                                                                                                                      1401/ 05/ 08: افتی در خی تار

            دهیچک

 بود.   رانیاستعداد فوتبال ا تیریبر مد گذاراثرعوامل   ییحاضر، شناسا پژوهش هدف  :هدف

از نوع زم  یفیپژوهش ک  روش  :یشناسروش از مطالعات کتابخانه( بود. گردآوری دادهادیبن داده  هینظر)  ی ابینهیو  ای و  ها با استفاده 

نظران مدیریت استعداد پژوهش را کلیه صاحب  کنندگانمشارکتساختارمند با خبرگان انجام پذیرفت.  همچنین مصاحبه عمیق و نیمه 

هدفمند    یریگنمونه  روش  و  داشتند  کامل  تیاشراف  پژوهش  موضوع  به  که  دادند لیتشک  ییفوتبال در سه حوزه علمی، مدیریتی و اجرا

 در   یکدگذار  ندیفرآ  قیطر  از  پژوهش  یهاافتهی(.  نفر  19  با  مصاحبه  21)  افتیادامه  ینظر    اشباعبه    دنیبود. مصاحبه با خبرگان تا رس

 .گرفتند قرار لیمورد تحل  ینشیو گز یباز، محور مرحله سه

متخصّص و   یانسان  یروی)مفهوم(، ن  ی کل  )مؤلفه( و در دو مقوله  یفرع   مقوله  چهار  قالب  در  ی علّ  گذاراثر عامل    46در مجموع    :هاافتهی

 یکل  )مؤلفه( و در سه مقوله  یفرع   مقوله   هفت  قالب  در  یانهیزم  گذاراثرعامل    52  نیهمچن  ؛شدند   ییشناسا  یالتیتسهـ   یتیریعوامل مد

در مجموع   گرمداخله  عوامل  گروه  در  ت ینها  در.  گرفتندقرار  یفرد  یانهیزم  عوامل  و  یطیمح  عوامل  ، یپژوهشـ    ی)مفهوم(، عوامل علم

 .  شدند یبنددسته( راهبردها و یانهیزم ،یعلّ  ند، ی)فرآ گرمداخله مقوله   4 قالب در گذاراثرعامل  24

، توجه به استعداد  تیریمد  و  استعداد  قیدق  یسازو مفهوم  یپژوهش  و  یعلم  حوزه  تیخصوص تقوهالزم ب  یبسترها  جادیا  :یریگجهینت

 ط یمح  در  مناسب  طینمودن شرا  آماده  ،ی زندگ  سبک  و  یاخالق  تیشخص  ،یاختصاص  یهاارزش  خصوصهب  یفرد  مؤثر  یهای ژگیو  ریسا

 خصوص و به  یالتیتسه و  ی مال  نیمأت  ک،یاستراتژ برنامه یاجرا و  نیتدو و  مناسب یساختارها جاد یا ،یاقتصاد  ، یقانون ، ی اسیس ، یفرهنگ

 . باشندیم یضرور و مؤثر ران،ی ا فوتبال  استعداد تیریمد یبرا گر،در کنار کنترل عوامل مداخله رانیمد و انیمرب یرو یگذارهیسرما

 ادیبن  داده هینظر استعداد،  ییشناسا استعداد، توسعه : یدیکل  یهاواژه

 :د یکن استناد گونهن ی ا مقاله ن یا به

  ت یریمد  بر  گذاراثر  گرمداخله  و  یانه یزم  ،یعلّ  عوامل  ییشناسا(.  1401) .  بهار، غالمرضا  یجواد؛ کشکر، سارا و شعبان  ،یباقر   ییشهال  م؛یابراه  ،یقربان

 https://doi.org/10.22044/shm.2023.12138.2486.  95ـ79  ،( 1)10  ،ورزش  در  یانسان  منابع  تیری مد.  رانیا  فوتبال  استعداد

   یباقر ییشهال جواد :مسئول سندهی نو
E - mail: javadshahlaee@gmail.com 
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 مقدمه 

 یهایژگیو استعداد، مفهوم و فیتعر  همچون، یاصطالحات خصوص  در استعدادها تیریمد نهیزم در یفراوان یهابحث ریاخ  دهه کی یط

 استعداد،.  (1)  دارد  تداوم  همچنان و  گرفته شکل یجهان سطح  در استعداد، تیریمد یندهایفرآ و استعداد تیریمد   یهامدل استعدادها،

. (2)  است  شده  فیتعر ،ییتوانا نیا  طریق  از موفقیت  به رسیدن و طبیعی حد از باالتر میانگین با کارها انجام در فرد  یک هایشایستگی

برای کسب موفقیت   دارترین کودکان،و انتخاب آینده   ییمنظور شناسااستعدادیابی و توسعه استعداد بههای  سازی برنامهطراحی و پیاده

های استعدادی  ویژگی  توسعه  چگونگی  در  توجه  ، وجود تغییرات قابل با این حال  . (4,  3)  استاهمیت    های ورزشی مهم و حائزدر رشته 

های الزم برای ظهور استعدادها، عدم  ، ارزیابی و انتخاب استعدادهای افراد بدون پرورش و ایجاد شرایط و فرصت( 5)زمان    طول  در  افراد

ها در این زمینه و بخشی الزم تالشاثربندی دقیق تمامی مراحل رشد استعدادها و بسیاری دالیل دیگر باعث عدم  و اولویت  ییشناسا

نتایج معکوس شده تعال  ریمس  ندیمراحل و فرآ  یپوشش تمام  یبرا   یبه مفهوم  ازین  نیبنابرا  ؛است  حتی کسب  استعدادها    یتوسعه و 

 .شودیم اد محققاستعد تیریمد قیمهم از طر نیکه ا است یضرور

از  ، مفهومی جامع(6) ظاهرشده    ی جهان  یهاسازمان  یبرا  یدیکل  کیاستراتژ  موضوع  کی  عنوانبه  که  استعداد  تیریمد  قتیحق  در تر 

آفرینی نخبگان و حتی  کارگیری، حفظ و حمایت، ارزشهمراحل جذب، توسعه، شناسایی، ارزیابی، باستعدادیابی و توسعه استعداد بوده و 

 ن ی ا  ی بندتیاولو  و  ازین  مورد  مراحل  کردنمشخص(  فوتبال  صنعت  نجایا)در    حوزه  هر   یبرا  که  شودیم   توسعه عرضی نخبگان را شامل

  یهاعوامل مؤثر و ارائه راهبردها و برنامه  ییشناسا   و صنعت  هر  خاص  ی هایژگ یو  به  توجه  با  ندیفرآ  نیا  در  مرحله  هر  تکرار  دفعات  و  مراحل

 . افتی دست آن ارزش با  ی امدهایبه پ  قی طر نیتا بتوان از ا است یضرور بخشاثر ییاجرا

و   یمکتب  یزانید  قیتحق  جینتا  برابر.  اندداده  قرار  یبررس  مورد  را   آن  یامدهایپ   نیمحقق  از  یتعداد  استعداد،  تیریمد  تیاهم  درخصوص

 ، یاجتماع   گاهیپا  ،ی شغل  تیکنند، رضا  دایپ   تکامل  استعداد  تیریمد  نظام  ندهیگذار بر آاثر  یدیکل  یو روندها  روهای(، اگر ن2021همکاران )

بر اساس نتایج .  (7)  شودیم  شتریمراتب ب به  یمنابع انسان  یو استقالل شغل  ید سازمانتعهّ  کارکنان،   رفاه  ، یت شغلیّهو  ،ی ق و وابستگتعلّ

بدنی و سالمت وزارت اجتماعی کارکنان معاونت تربیت استعداد بر سرمایه، مدیریت (2021تحقیق حمیدی و همکاران )آمده از  دستبه

 تغییرات  زمان در هاسازمان در  موجود پارادوکس  پیرامون تحقیقی ( در2018)  1اوسیوسکی و سارکار.  (8) است    پرورش تأثیرگذار  و  آموزش

 ممکن  قلاحد به را راتییتغ یبحران اتاثر توانندی م  اند، افتهی  پرورش استعداد تیریمد اساس بر که توانمند کارکنان،  رسیدند نتیجه این به

، یک نظام پشتیبان (2021. نتایج تحقیق پژوهان و همکاران )(9)  باشند  داشته  یطیشرا نی چن در یمطلوب یبخشاثر و  عملکرد و  نندرسا

ارائهتصمیم آثار آن،   های مختلف در این سیستم و مقایسهای که با اعمال سیاستکند؛ به گونهمی  گیری در زمینه مدیریت استعداد 

دادن آثار بلندمدت تصمیمات مدیران بر کل  توان از آن برای نشانشود که بر اساس رویکرد پویایی سیستم میمی بهترین سیاست اتخاذ

( نشان داد  2022وندیان و همکاران )تحقیق زهرهنتایج  . ( 10)کرد  استفاده  ها سیستم مدیریت استعداد و همچنین، اصالح مدل ذهنی آن

  .(11)داری روی ابعاد حفظ و نگهداری بازیکنان دارد مثبت و معنا  اثرکه مدیریت استعداد 

رو اشاره نموده و پژوهشگرانی دیگر به عوامل مؤثر بر همچنین چندین محقق به اقدامات مرتبط با مدیریت استعداد در کشورهای پیش

های  بخشی برنامهاثرمنظور  به(، در کشور آلمان  2020کیا و همکاران )پوینده  بر اساس نظراند.  مدیریت استعداد در بستر سازمان پرداخته

های  ها، باشگاهکنندههای علوم ورزشی، هماهنگ، همکاری نزدیکی میان فدراسیون فوتبال، سازمان لیگ، دولت، دانشگاهمدیریت استعداد

ها،  آکادمی  هی، مربیان آلمان، کمیتهای ملّ مای، مدارس آموزش و پرورش، تیهای ایالتی و منطقههای آماتور منطقه، انجمن ای، باشگاهحرفه 

های های استعدادیابی، مراکز پیشرفت بازیکن، مدارس فوتبال نخبه، کمپالمللی، پایگاهی و بینهای جوانان، آکادمی فوتبال محلّآکادمی

 2جوهانستون  و یتی اوارکر ( و2020) اسکوری  و کالرک پژوهش نتایج برابر.  (12)است    شده   ایجاد   ای فوتبال،حادیه بازیکنان حرفهفوتبال، اتّ

توان به نظام جبران خدمات، سبک مدیریت و شیوه جمله می  از آنباشند که  چندین عامل بر نظام مدیریت استعداد مؤثر می  (2020)

 
1. Sarkar and Osiyevskyy 

2. Kravariti and Johnston 
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 رویکرد کیفی با  شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه استعداد در والیبال ایران    ( به2021همکاران )شناس و  حق .  (14,  13)د  کر  استخدام اشاره

ی، اصول و  ستارگان و قهرمانان ملّ   :از  بودند  کردند که عبارتعامل مؤثر بر توسعه استعداد در والیبال ایران را شناسایی  15پرداخته و  

های منابع انسانی، عوامل انگیزشی، عوامل هوشی و  مانی در نهادهای دولتی، فعالیتطراحی تمرین، آموزش و پرورش، ارتباطات بین ساز

ها، فدراسیون والیبال، آموزش عالی، عوامل حقوقی، حمایت خانوادگی، عوامل ارزشی و نگرشی های آنتروپومتریکی، آکادمیروانی، ویژگی

گذار را اثردر مدل مدیریت استعدادهای ورزشی عوامل  ،دادنشان (2021تحقیق گوهر رستمی و وقار )  نتایج. (15)تجهیزات   و امکانات و

توسع  ،هو سه مرحل   توان در چهار الیهمی و  انتخاب  و شناسایی،  بررسی  هکشف  استعدادیابی،  ها شامل شاخصکرد. الیهاستعداد  های 

عوامل محیطی و هوشمندی (،  2019کبودی و همکاران )پژوهش موسوی چشمه  در.  (16)  است  مدیریت و ساختار، ذینفعان و محیط کالن

گر، انضباط ی، سالمت محیط کار به عنوان بستر حاکم، ساختار درون سازمانی به عنوان عوامل مداخلهعنوان عوامل علّاستراتژیک به  

ن کارمند به عنوان پیامدهای أ ق به سازمان و همچنین حزانت از شپذیری و حس تعلّ و تعامالت و مسئولیتها  مدیریتی به عنوان کنش

خصوص ای در  داد که عوامل زمینهنشان  (،2021علیزاده و همکاران )نتایج پژوهش  .  (17)شدند    ، مطرحمدل مدیریت استعداد جهانی

 .  (18) است شناختی و استقاللمدیریت استعداد شامل فرهنگ، یادگیری، روان

ای جانبهمشخص و همه  مدلو هنوز    ( 6)ود بوده  و مدیریت استعداد نوپا و محد  حوزۀ استعداد ورزشیو تحقیقات  مطالعات  با این حال  

 در   کمی  اطالعات  که  دهد مینشان  (2018و همکاران )  1پژوهش ریوز  هاییافته.  (19)  ندۀ همۀ ابعاد باشد که دربرگیرارائه نشده است  

  بیمعا   و  ایمزا  نییتع  و   نهیزم  نیا   در  قاتیتحق  شتریب  تنوّع  به  نیاز   بر  و  دارد  وجود  نخبگان  ورزش  در  و توسعه استعداد   یی شناسا  مورد

هستند و با وجود   ساده و ضعیف بسیار ورزشی مرتبط با استعداد هایمدل همچنین  ؛(20) کنندی م دی تأک کنانیباز بر مؤثر عوامل خاص

پرداختن   ،دهدمی  شده در زمینه استعداد هستیم که این نشان  تایج ارائهها و الگوهای ارائه شده، کمتر شاهد کیفیت باالی نتمامی مدل

 . (22, 21)به موضوع استعداد در ورزش نیاز به یک روش پیچیده در تمامی ابعاد استعداد دارد 

مرحله از فرآیند مدیریت   دوعنوان  به  و توسعه استعداد  به موضوع استعدادیابیبیشتر تحقیقات حوزه استعداد،  طالب باال،  به مبا عنایت  

 مدلی جامع در حوزه مدیریت استعداد فوتبالتاکنون  و    اندهای غیر ورزشی پرداختهسازمانبستر سازمان و عمدتاً  هم در  آن  استعداد

 فوتبال و توسعه استعداد در    یی شناسا  همچنین  ؛است  نشده  ارائه  ،باشد  شده  ییصورت دقیق و کامل شناسا هکه تمامی عوامل مؤثر ب  کشور

  بنابراین  ؛ ضروری است  و توجه به تمامی ابعاد و عوامل مؤثر بر آن برای ارائه راهکارهای مناسب  (23)بوده    ی چندوجه  و   ده یچیپ   ندیفرآ  کی

  ییبخشی و کارااثر  ،این عواملبا مدیریت صحیح    تا  است  عوامل مؤثر بر مدیریت استعداد فوتبال ایران  دقیق  ییدنبال شناسااین تحقیق به

 بد. افزایش یا ارزش آن، ، برای نیل به مزایا و پیامدهای بااستعدادمدیریت خصوص در حوزه بهسیستم فوتبال کشور 

 شناسی روش

 در   قیعم  و  قیدق  یبررس  نهیزم  آمدنفراهم  یبرا  یفیک  روش  انتخاب( بود.  ادیبن  داده یابی )روش پژوهش حاضر کیفی و از نوع زمینه

 رخ  ی چگونگ   شناخت  کند، ینم  مشکل حل  به یکمک   که یدی جد  یالگوها  وجود ای   حوزه  ن یا  در  الگو  فقدان  پژوهشگر،   یبرا  ریّمتغ  طیشرا

 یفیک پژوهش  ق یطر  از  امر  نیا  که هستند،   ها فرآورده  زانیم و  مقدار سنجش  از  ترمهم   مراتب  به   که  ها آن  بر   مؤثر  عوامل و   ها ندیفرآ  دادن

 خصوص   در(  مرتبط  معتبر  یهاتی سا وب  و  اسناد   کتب،)مقاالت،    یاکتابخانه  مطالعات  قیطر  از  ابتدا  پژوهش،  نیا  در.  شودیم  ایّمه  بهتر

  اطالعات  و  دانش  نیا  از  که  آمددستبه  یخوب  یو تخصص  یاستعداد( اطالعات عموم  تیریپژوهش )استعداد و مد   یاصل  یهاواژه  و  موضوع

 ی ساز منظم  ها،داده  یآورجمع  کنندگان،انتخاب شرکت  شامل  مرحله  پنج  در  پژوهش .  شد  یبرداربهره  پژوهش  سؤاالت  هیته  یبرا  یمقدمات 

 . شد انجام ییاجرا یراهبردها ارائه  و  هاافتهی  لیتحل و هیتجز ها،افتهی

گران حوزه استعداد ورزشی(، مدیریتی )مدیران نظران سه حوزه علمی )اساتید دانشگاه و پژوهش پژوهش را کلیه صاحب  کنندگان مشارکت

های مطرح کشور( بنا به پیشینه، تجارب و سوابق فوتبال پایه( و میدانی )مربیان فوتبال پایه و استعدادیابان فوتبال و فوتبالیست  ییاجرا

 
1.  Reeves 
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داشتند. برای انتخاب   کامل  دادند که به این حوزه اشرافیتعلمی و مدیریتی و اجرایی در حوزه استعداد و مدیریت استعداد فوتبال تشکیل

 گردید.  هدگیری غیراحتمالی است، استفاهای نمونهگیری هدفمند که از طرحروش نمونهنمونه از 

های انتخاب شده، برای یافتن و شناخت عوامل ساختارمند با نمونههای عمیق و نیمهها با استفاده از مصاحبهآوری دادهمرحله دوم جمع

نظران یک از صاحب   راهنمای مصاحبه تدوین و قبل از انجام مصاحبه با هر  گرفت. برای این منظور  گر صورت ای و مداخلهعلّی، زمینه

صورت کلی و با پیشرفت منظور جلوگیری از هرگونه سوگیری، ابتدا سؤاالت به  گرفت و بهمی   ها قرارآگاه، راهنمای مصاحبه در اختیار آن

ای مرحلهنظری    اشباع  یافت.    ادامه  1ی نظر    اشباع  ا ی  ت یها برابر طرح، تا حد کفاشدند. انجام مصاحبه  ترمصاحبه سؤاالت ریزتر و تخصصی

  اشباع برای رسیدن به  .  (24)  باشد  شده   دییو تأ  برقرار هابین مقوله  روابط و نیاید  پدید مقوله  با  ارتباط در جدیدی هایداده  آن در  که  است

نفر از بازیکنان مطرح   3نفر از مربیان فوتبال و    7ها،  نفر از اساتید دانشگاه   7نفر از مدیران فوتبالی،    2نفر، شامل    19مصاحبه با    21نظری  

 شماره جدول در تحقیق  در کنندگانمشارکت هایویژگیگرفت(.  بار مصاحبه صورت  2ها  گرفت )با دو نفر از نمونهفوتبال کشور، صورت

 .است شده آورده 1

 کنندگان مشارکت  یشناختت یجمع ی هاویژگی. 1جدول 

Table 1. Demographic characteristics of the participants 

 ی فراوان درصد یفراوان  ریمتغ

 63/52 10 یی اجرا  تخصص

 52/10 2 یتیر یمد

 84/36 7 ی دانشگاه

 05/21 4 ی کارشناس الت یتحص

 57/31 6 ارشد  یکارشناس

 36/47 9 یدکتر

 78/15 3 سال  10 از  کمتر یکار سابقه 

 36/47 9 سال   20 تا 11

 84/36 7 باال   به سال  21

 به  یفیک پژوهشگران هستند، لیتعد  و اصالح  قابل زمان  طول  در شوندیم  ارائه رفتاری و یانسان علوم ۀ عرص  در که ییهاه ینظر که  ازآنجا

 مقبولیّت افزایش برای هاییروش کنند.می  استفاده «4و »تأییدپذیری «3پذیری«، »انتقال2ت یّ»مقبول هایواژه  از  ،ییروا و اعتبار واژۀ جای

  یتمام  زین پژوهش   نیا در که  متعدد، هایروش  و متعدد گرانتحلیل  متعدد، دادۀ منابع ،عبارتند از که است ه شد کیفی پیشنهاد پژوهش

 هرچند . است مشابه هایط یمح و هاگروه   ریسا به  شدهحاصل جینتا رییپذمیتعم نشانگر پژوهش، جینتا رییپذانتقال.  شد  تیرعا  موارد  نیا

 تاحدودی (،باشد ممکن که ییجا )تا  هاداده حداکثری  ۀارائ  و استخراج با توانیم اما  است؛ یفیک پژوهشگر ییتوانا از  خارج امر نیا که

 و   مطالب رتکراریی غ  و حداکثری  استخراج و هامصاحبه  متعدّد مرور با پژوهش نیا در .کرد  نیتأم ز ین را  پژوهش ییروا از   بخش نیا

. شد ه ی توص نیا اجرای بر  یسع شاخص،  کنان یباز  و   متخصصان  و   انی مرب  ران،یمد  مختلف  حوزه  سه  در  یافراد  با   مصاحبه  نیهمچن

 و پژوهش ر یمس  ،یروشن  به بتوانند  پژوهشگران ریسا که است  دییتأ   مورد  و  کرده  دایپ   تحقق یهنگام  یفیک پژوهش جینتا رییدپذییتأ 

 جهت.  است  شده   انیدر گزارشات ب  ماتیتصم  ریروند پژوهش و مس  زی پژوهش ن  ن یدر ا  کنند.   دنبال را  پژوهشگر توسط شده  انجام اقدامات

 و  هیتجز  نکهیا  به  تیباعنا .  شد  انجام  هامصاحبه  یهاافتهی  از  یریگجه ینت  و  یبنددسته  ص،یتلخ  عمل  ،ی فیک  یهاداده  لیتحل  و  هیتجز

 . غالبگرفت یم  صورت  زین  هاآن  یبنددسته  و   صیتلخ  ها، داده  یآورجمع  ندیفرآ  با  همزمان  ،است  یکار دشوار  ها داده   یی نها  لیتحل

 
1. Theoretical saturation 

2. Credibility 

3. Transferability 

4. Dependability 
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که در قالب یک فرآیند کدگذاری  کنند می  معرفی  ادیبن  داده  هینظر از حاصل یهاداده ل یتحل  یبرا را یمیپارادا یگذارکد یالگو مطالعات،

شود. در این پژوهش  می  ییمنجر به ایجاد مدل نها  3و کدگذاری گزینشی  2، کدگذاری محوری1شامل سه مرحله کدگذاری باز   مند نظام

 از  استفاده با دوم، مرحله درشدند.  های اولیه ایجادگذاری و مقولهابتدا کدگذاری باز انجام و بدون سوگیری و با ذهنی باز مفاهیم نامنیز 

 بر  و است  باز یکدگذار مرحله  در  دشدهیتول میمفاه نیب رابطه  ی برقرار آن  از هدف که گرفتانجام  محوری کدگذاری بنیاد، داده روش

.  شوندیم  داده ارتباط  آن  به یفرع  مقوالت عنوان به گرید یهامقوله سپس  و  دارد  رقرا  ی محور مقوله عنوان به  مقوله ک ی ن ییتع و  تمرکز

 دستبه  یهامقوله  ان یم  رابطه  درباره  یاهینظر  ن یتکو  به  پژوهشگر   مرحله،  ن یا  در.  بود  ی نشیگز  ا ی  یانتخاب  یمرحله، شامل کدگذار  نیسوم

 4ودایکمکس  افزار  نرم  از.  است  هینظر   بهبود  و  یسازکپارچهی  ندیفرآ  مرحله  نیا  قت،یحق  در.  پردازدیم  یمحور  یکدگذار  یالگو  در  آمده

شدند. عوامل    ییشد. در نهایت سه طبقه عوامل مؤثر بر مدیریت استعداد فوتبال ایران شناسا  های کیفی استفادهنیز برای تحلیل داده

ای، شرایط خاصی که بستر شوند. عوامل زمینهایجاد و توسعه پدیده یا طبقه محوری یا همان فرآیند مدیریت استعداد میعلّی که باعث  

ای از متغیرهای میانجی و واسطه وعهمگر یا شرایط عامّی که مجکنند و طبقه بعدی شرایط مداخلهمی  الزم را برای پدیده محوری ایجاد

 شد.  نتایج کار در اختیار چند نفر از متخصصین قرارگرفته و اصالحات نهایی انجام و تأیید  ،یتدهند. در نهامی را تشکیل

 هایافته

گر ای و مداخلهی، عوامل علّی، زمینهشده بر اساس روش کدگذار  های گردآوریمند دادهها و تحلیل سیستمی و نظامپس از انجام مصاحبه

 در  هاداده لیتحل و  هیتجز روش از ی انمونهشدند.    ایران شناسایی و در یک چهارچوب مفهومی منظم مؤثر بر مدیریت استعداد فوتبال  

 .  است شده آورده  2 شماره جدول

 قیتحق  یها داده  باز  ی کدگذار  نحوهاز    یانمونه . 2 جدول

Table 2. An example of open coding of research data 

 ی کل یهامقوله یفرع یهامقوله ه یاول یکدها

 ه ی پا فوتبال انیمرب  آموزش ی برا  مناسب یآموزش کمک  یابزارها و الت یتسه -

 ان یمرب  و نیتجربه متخصص -

 متخصصان   یو رهبر یتیر یو مد یگریمرب  ه یپا  یهادانش و تخصص -

 متخصصان  توسعه

 متخصص  یانسان  یروین 
 ه ی پا فوتبال انیمرب  به شدن  قائل ارزش و  مناسب یاجتماع منزلت و شأن  -

 ه ی پا  فوتبال  انی مرب  از  ی قانون   یهاتی حما -

 ها آن یبرا یی هامشوّق ارائه و یگریمرب مدارک  یدارا انیمرب  یتمام اشتغال -

  زشیانگ و  تیحما 

 متخصصان 

 ه ی پا فوتبال مسابقات هدفمند و هماهنگ  یزیر برنامه  و تی ریمد  -

 ی تعال و توسعه مراکز  جادیا  و نخبه فوتبال ی هایآکادم و مدارس  سی تأس الزام -
 یتیر یمد ـ   یساختار عوامل

 ه یپا  فوتبال ی برا  مناسب نی تمر نیزم - ی التیتسهـ  یتیر یمد

 ه یپا  فوتبال در  مسابقه و ینیتمر و یآموزش کمک زاتیتجه -

 ی شهردار مثل مسئول ینهادها  یسو  از  یقهرمان  و یتدارکات ی هایباز  و مسابقات ی مال نیتأم -

 یالتیتسهـ  یمال

 یپژوهشـ  یعلم عوامل ی نظرـ   یعلم یی اجرا   طیمح به   یپژوهش و یعلم یهاافتهی  ن یآخر  مناسب عی توز و نشر   و هیته -

 ی طیمح عوامل ی قانون ـ   یاسیس طیمح ی سرباز  خدمت قانون -

  تیریمد  انی مرب  یارتقا  و   توسعه)مؤلفه(؛    ی فرع  مقوله  چهار  قالب   در  ی علّ   گذاراثرعامل    46که در مجموع    دادنشان  پژوهش  ج ینتا  ت، ینها  در

  13)  یاصول  و  مناسب  ت یریمد  و  ساختار(،  عامل  8)  فوتبال  استعداد  تیریمد  انیمرب  از  ت یحما  و  زشیانگ(،  عامل  15)  فوتبال  استعداد

  ی الت یتسهـ    یساختار  عوامل   و   متخصص  ی انسان  یروین)مفهوم(    ی کل  مقوله  دو   در  و (  عامل  10)  ی التیتسه  و   ی مال   ن یتأم  و (  عامل

 
1. Open coding 

2. Axial coding 

3. Selective coding 

4. MAXQDA 
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(،  عامل  8)  یمفهوم  و  ینظر  ،یعلم  عوامل)مؤلفه(؛    ی فرع   مقوله  هفت  قالب  در  یانهیزم  گذاراثرعامل    52  نیهمچن  ؛ شدند  یبنددسته

  ی رفاه   و   یاقتصاد  عوامل(، عامل   14)  یاخالق  و   یاجتماع  ،یفرهنگ   عوامل(، عامل  7) یقانون  و   یاسیس  عوامل(، عامل  10)  ی پژوهش  عوامل

 عوامل  ،ی پژوهشـ    ی علم عوامل)مفهوم(،   ی کل  مقوله  سه   قالب  در (،  عامل  4)  ی فرد  مشترک  عوامل   و (  عامل  3)  تیجنس  و   سن(،  عامل 6)

  عامل 24 مجموع در گرمداخله عوامل گروه در  تینها در و  شده یبنددسته یانهیزم عوامل رگروهیز در یفرد یانهیزم عوامل و یطیمح

  گرمداخله  عوامل(،  عامل  6)   یعلّ  گرمداخله  عوامل(،  عامل  6)  استعداد  تیریمد   ندیفرآ  بر  گرمداخله  عوامل  مقوله؛  4  قالب  در  گذاراثر

 و (  4)  و(  3)  جداول  در  کیتفک  به  هایکدگذار  ندیفرآ  جینتا  که  قرارگرفتند(،  عامل  3)  راهبردها  بر  گرمداخله  عوامل  و(  عامل  9)  یا نهیزم

 . استشدهارائه( 5)

 ران یاستعداد فوتبال ا  تیریمؤثر بر مد  یعوامل علّ  . 3 جدول

Table 3. Causal factors affecting the talent management of Iranian football  

 یهامقوله

 ( میمفاه)یکل

 یهامقوله

 (هامؤلفه)یفرع
 (هاهیگو)  هایژگ یو و ابعاد

  یانسان  یروین 

 متخصص

 

  توسعه

 متخصصان 

 متخصصان  یبات  و سبک زندگتعصّ ،یاخالق تیت، وضعیّ. شخص1

 متخصصان   یو رهبر یتیر یو مد یگریمرب  هی پا یها. دانش و تخصص2

 شرفتهیپ یبا کشورها ان یو مرب  نیدانش و تخصص متخصص قی. به روز بودن و تطب3

 ی آناتوم ،یورزش کیومکان یب   ،یروانشناس  ،یولوژیز ی)ف نیثر متخصصؤ. دانش و تخصص علوم مرتبط م4

 ه ی پا فوتبال انیمرب  هیعال التیتحص. 5

 ی زشیو انگ یو روابط عموم ی. دانش و تخصص ارتباط6

 ان یمرب  و نی. تجربه متخصص7

 ( یو عرب  یسی)بخصوص انگل ی خارج یها. تخصص و مهارت زبان8

 ه یپا  فوتبال ان یمرب  و نیمتخصص یاجتماع ه یسرما . 9

 موثر مرتبط  یهارشته  ری سا دیاسات ت یظرف با   هی فوتبال پا  ان یمرب  یآموزش دیاسات رهی. توسعه دا10

 یی دانش افزا یها کالس منظم یبرگزار  و هی پا  انیمرب  یآموزش  یهادوره ی. انسجام و هدفمند11

 . هیپا  فوتبال  انیمرب  آموزش ی برا  مناسب  یآموزش کمک ی ابزارها  و التیتسه. 12

 متخصصان   یشگیهم بودن  دردسترس و تیّکم. 13

 ( یکاربرد-یعلم جامع دانشگاه)بخصوص   یآموزش موسسات  و ها دانشگاه در فوتبال یگریمرب  رشته  وجود. 14

 خانم  و  آقا  انیمرب  یتیّجنس متوازن  توسعه. 15

  و  تیحما 

  زش یانگ

 متخصصان 

 ( کشور ورزش در یساالرستهی)شا  هایستگیشا   اساس بر   یشغل  یارتقا. 1

 ه ی پا فوتبال انیمرب  به شدن  قائل ارزش و مناسب  یاجتماع منزلت  و شأن. 2

 ه یپا  فوتبال انیمرب  از یقانون  ی هاتیحما . 3

 مه یب   مثل هی پا فوتبال انیمرب  و متخصصان ی زندگ و ی مال ت یامن و تیوضع. 4

 . است  هاآن دوم شغل  ی گریمرب  بعضا نکه یا بخصوص  هی پا  انیمرب  توسط دوم شغل  نداشتن. 5

 ها آن یبرا  ییهامشوّق ارائه و  یگریمرب  مدارک ی دارا ان یمرب  یتمام اشتغال. 6

 خدمات   جبران و قی تشو نظام . 8

 عوامل

- یتیر یمد

 یالتیتسه

 

- یساختار عوامل

 یتیر یمد

 کشور   هی پا فوتبال کی استراتژ ی زیربرنامه  و ت یر یمد. 1

 کشور   هی پا فوتبال مناسب سازمان   و ساختار. 2

 فوتبال  استعداد تی ری مد نفعانیذ لیتحل و هی تجز. 3

 ها استان مناطق، کشور،   کل یبرا: هی پا فوتبال تی ری مد یاستراتژ یهماهنگ و ییهمسو. 4

 ی ورزش یهارشته  ریسا   استعداد ت یر یمد با فوتبال استعداد تی ری مد یاستراتژ یهماهنگ و ییهمسو. 5

 شهرها  و ها استان و کشور  کل  یاستراتژ با فوتبال استعداد تی ری مد یاستراتژ یهماهنگ و ییهمسو. 6

 کشور  یشغل تی هدا و سالمت  و یپرورش  و ی آموزش یهابرنامه ر یسا با   استعداد تی ری مد یاستراتژ یهماهنگ و ییهمسو. 7

 کشور  فوتبال استعداد  تیر یمد  یبرا  بخشاثر  یکاربرد و  یاتیعمل برنامه   و جامع  ی طرح داشتن. 8

 فوتبال  استعداد تی ری مد یبرا بخش اثرجامع و  یاب یو ارزش ی اب ی ارز ستمیس ی. طراح9

 کشور  فوتبال استعداد تی ری مد یامنطقه یهاگاهیپا  جادیا  و نمودن  مشخص و نیسرزم ش یآما. 10
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 یهامقوله

 ( میمفاه)یکل

 یهامقوله

 (هامؤلفه)یفرع
 (هاهیگو)  هایژگ یو و ابعاد

 ها یآکادم نامهیگواه ارائه منظور  به استعداد  تی ریمد  مراکز  ی اب یارز  ستمیس  یسازادهیپ و یطراح. 11

 ه ی پا فوتبال مسابقات هدفمند و هماهنگ یزی ربرنامه  و ت یر یمد. 12

 ی تعال و توسعه  مراکز جادیا  و نخبه فوتبال یهایآکادم و مدارس س یتأس الزام. 13

- یمال عوامل

 یالتیتسه

 ه ی پا فوتبال یبرا مناسب  نیتمر  نیزم. 1

 ه ی پا  فوتبال  به  مشخص بودجه  اختصاص. 2

 ه یپا  فوتبال در فعال   انی مرب  ی مال تیحما . 3

 ه یپا  فوتبال در  مسابقه و ینیتمر  و ی آموزش کمک زات یتجه. 4

 ها أتیه و  ونیفدراس و یشهردار و ربطیذ  ی نهادها ی سو از هایآکادم و فوتبال مدارس به   بهرهکم بلندمدت   یهاوام هی ارا. 5

 ه یپا  فوتبال  یمال نیتام طرح. 6

 استعداد  ت یر یمد  مراکز ی سو از یالتیتسه و  یمال یهامشوّق افتیدر. 7

 ی شهردار مثل  مسئول ی نهادها ی سو از  یقهرمان  و یتدارکات یهایباز و مسابقات  یمال نیتأم. 8

 ی مال نیتأم در نی ر یخ و ه یر یخ یهاانجمن و یخصوص بخش  مشارکت و یردولتیغ یمال ان یحام. 9

 هایآکادم و ها باشگاه ی سو از  ی مال نیتأم و یابی بازار مناسب برنامه  و طرح  داشتن. 10

 ران یا  فوتبال  استعداد  تیریمد   بر  مؤثر  یا نهیعوامل زم  . 4 جدول

Table 4. Contextual factors affecting the talent management of Iranian football  

  یکل یهامقوله

 (میمفاه)

 یفرع یهامقوله

 (هامؤلفه)
 (هاهیگو)  هایژگ یو و ابعاد

ـ   یعلم عوامل

 یپژوهش

  ینظر  و یعلم عوامل

 ی مفهوم و

 استعداد فوتبال(  تی ری )در حوزه مد  یو چندبعد یو کاربرد یجامع و کامل و علم  ییو الگو هی نظر یطراح. 1

 استعداد تی ری مد حوزه مهم و  یدیکل اصطالحات   و هاواژه  ق یدق مفهوم و ف یتعر. 2

 )فوتبال(    یاستعداد ورزش کنندهنییتب ی ارهای مع و هاشاخص میتنظ. 3

 ها آن یسازنه ینهاد  و فرهنگ و استعداد تی ری مد اصول میتنظ و ف یتعر. 4

 آن یسازنهینهاد   و فرهنگ  و استعداد  تی ریمد  مراحل  ق یدق یبندت یاولو و میتنظ. 5

 استعدادها  شکست ای  ت یموفق ی سازشاخص. 6

 هر نقش به منظور مشخص نمودن مجموعه استعدادها   فی و تکال فی فوتبال و وظا   یهانقش قیدق نییتع. 7

 ییاجرا  طیمح به یپژوهش و ی علم یهاافتهی  نی آخر مناسب  عیتوز  و نشر و هیته. 8

 یپژوهش عوامل

 

 

 

 

 ...( و  هاو سازمان ی)دانشگاه  استعداد ت یر یمد حوزه در مناسب  یقیتحق یازسنجین  .1

 استعداد  ت یر یمد حوزه در  قاتیتحق تیّکم .2

 ها آن( بودن اجرا قابل )  یکاربرد و یعلم  به   توأمان وتوجه  قات یتحق تیّفیک .3

 شده انجام   قاتیتحق نمودنیاتی عمل و یکاربرد .4

 فوتبال  استعداد  تی ریمد  حوزه   در یقیتطب مطالعات .5

 فوتبال  استعداد  تیر یمد  قات یتحق از  ی ورزش مختلف ینهادها  یهمکار .6

 استعداد  ت یر یمد حوزه دانش ت یر یمد و استعداد مخزن  یطراح .7

 .استعداد ت یر یمد نهیزم در روشیپ و  افتهی توسعه ی کشورها بخصوص کشورها  ریسا   با مشترک  قاتیتحق .8

 روانشناسان  مثل مؤثر مرتبط علوم نیمحقق با مشترک  قاتیتحق .9

 استعداد   ت یر یحوزه مد یهاپژوهش و قاتیتحق از  ی مال تیحما  .10

 ی طیمح عوامل

 ی قانون -ی اسیس عوامل

 

 

 مردان دولت و مداراناستیس به   استعداد ت یر یمد  باارزش  و مهم ار یبس  یامدهایپ میتفه .1

 ی اسیس  رجال دخالت و کشور فوتبال بخصوص و ورزش  در یزدگاست یس .2

 ها باشگاه فوتبال  انیمرب  و یورزش  رانیمد  انتخاب در  یکاریاسیس .3

 فوتبال استعداد ت یر یمد حوزه نی قوان  از  ت یحما   و نظارت و ی قانونگذار .4

 فوتبال  دار ی پا توسعه  به توجه  ی جابه صرف   یریگجهینت  به تمرکز  و دیتأک .5

 ران یا  فوتبال یهاباشگاه   در مناسب  یسازیخصوص عدم .6

 ی سرباز خدمت  قانون .7

 یاجتماع اعتماد .1
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  یکل یهامقوله

 (میمفاه)

 یفرع یهامقوله

 (هامؤلفه)
 (هاهیگو)  هایژگ یو و ابعاد

- یفرهنگ عوامل

 ی و اخالق یاجتماع

 ی اجتماع انسجام  .2

 یاجتماع مشارکت  .3

 ی اجتماع  تیحما  .4

 ی اجتماع  تیمسئول احساس  .5

 ی اجتماع ت یهو .6

 یاجتماع عدالت  .7

 فرهنگ  .8

 جامعه  در  هاستیفوتبال و فوتبال گاهیجا  و ارزش  .9

 ی اخالق طیمح .10

 ی روان  طیمح .11

 ارتباطات  و تعامالت  .12

 کشور   متنوّع ییا یجغراف طیمح .13

 ها آن ن یب  در  ادی ز یاستعدادها وجود  و کشور جوان  تیجمع .14

  عوامل و طی شرا

 ی رفاه و یاقتصاد

 

 ها باشگاه و ها برنامه ی حام  عنوانبه ی خصوص و یدولت یهاشرکت و کارخانجات  وجود .1

 کننده لیتسه یهارساختی ز  و زاتیتجه و الت یتسه و  امکانات .2

 شهرها  و ها استان و  کشور مختلف مناطق در ( یورزش ی هانیزم)بخصوص  الت یتسه و  امکانات مناسب میتقس .3

 افراد  ی برا  استعداد تی ریمد  ی هادوره در  شرکت ی هانهیهز .4

 استعداد   تی ری از مد یو نهضت داوطلب نی ریّخ ی مال تیحما  .5

 فوتبال یا حرفه ی هاباشگاه توسط  کشور  ی تمام پوشش عدم و  کشور فوتبال یبندقطب .6

 یفرد یانهیزم وامل

 تیجنس  و سن

 استعداد  تی ری مد و یریادگی  در انسان رشد  مختلف ی هادوره و سن ریتأث .1

 ...( و ی اجتماع ی هاتیمحدود رشد، ط ی)شرا  استعداد  تیر یمد  تحت افراد یتیجنس یهایژگیو به   توجه .2

 بانوان   یورزش یهاتیالحاکم بر فعّ   یهاتی محدود .3

  مشترک  یهایژگیو

 یفرد

 افراد  تیشخص ی هادر سبک تفاوت .1

 در انواع هوش افراد  تفاوت .2

   یفرد  یهاارزش  در تفاوت .3

 افراد  یزندگ  سبک  در تفاوت .4

 ران یا  فوتبال  استعداد  تیریمد  بر  مؤثر  گرمداخله  عوامل. 5 جدول

Table 5. Intervening factors affecting the talent management of Iranian football  

 ( هاهی)گو هایژگ یو و ابعاد هامقوله

 ند یفرآ  بر  گرمداخله عوامل

 استعداد  ت یر یمد

 استعداد  تی ری مد ندی فرآ به   ورود از  قبل افراد مهارت زانیم .1

 ی ورزش ریغ و ی ورزش یهانهیزم ری سا در فرد  ت یفعال .2

 مسابقات  و  ناتیسرتمر  در  فرزندانشان با  همراه نی والد حضور .3

 فرزندان  به   نی والد ی فشارها .4

   یو جهان  یاقارّه  یهارقابت در  یباشگاه یهامیت ای  یمل میت ت یموفق از  ی ناش  شوک .5

 نامناسب  ا ی  مناسب یریادگی  طیمح .6

 گر مداخله عوامل

 ی علّ عوامل  بر

 مهم  گر  مداخله عامل ک ی  عنوان به   هایشهردار .1

 مؤثر   یدر نهادها ف یو تداخل وظا  یو اقدامات مواز یمنافع و ناهماهنگ تضاد .2

 مؤثر ینهادها  در  یضعف و شدّت  یعملکردها .3

 فوتبال محالت با مدارس فوتبال   ن یو تضاد ب  تقابل .4

 مختلف   ل یبنا به دال  نفعیمؤثر و ذ  ینهادها  یکاهش درآمدها ای   شیافزا  .5

 ورزش  حوزه در  دولت بودجه  کاهش ای  ش یافزا  .6

 بر   گرمداخله عوامل

 ی انهیزم عوامل

 استعداد  ت یر یمد و فوتبال و  ورزش به نسبت  کدام هر  دگاهید  و هادولت رییتغ .1

 ی ادیبن یتیحاکم و ی اسیس راتییتغ .2

   یاقتصاد یهابحران .3
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   یو بهداشت یطیمح ست یز  یهابحران .4

 کشور  مختلف مناطق یفرهنگ طیمح .5

 کشور مختلف مناطق  ییا یجغراف طیمح .6

 کشور   مختلف مناطق ی قوم طیمح .7

 کشور  مختلف مناطق یاقتصاد طیمح .8

 آموزش  و تیترب   و فوتبال به   هاخانواده متفاوت  دگاهید .9

 راهبردها   بر  گرمداخله عوامل

 استعداد  تی ری مد یهابرنامه ی سازادهیپ و نی تدو در  اراده  و تعهّد .1

 آن  به  هاباشگاه   و ن یمسئول یبندیپا  زانیم .2

   هاآن با  مرتبط ن یقوان   ای  ها دستورالعمل مناسب یاجرا نحوه  .3

 ی ر یگجهینت  و  بحث

که توسعه و   دی گرد  یی شناسا  فوتبال  استعداد  تیریمد  بر  مؤثر  یعلّ  عوامل  از  یکی (ی)مربّ  متخصّص  ی انسان  یروین  حاضر،  قیتحق  در

 فوتبال  استعداد  تیریمد  یهابرنامه  تیموفق  در  یدیکل  نقش   تواندیم  او  زشیانگ  و  تیحما  و  یمال   و  یاخالق  ،یارتباط  ،یدانش  یتوانمندساز

 و هاییتوانا شیافزا یبرا ییهافرصت آوردنفراهم تیمسئول  و شودیم  بمحسو یمرکز و یاصل چهرۀ یمربّ ورزش، طیمح در.  باشدداشته

 (،2020ی تحقیق فرشید و همکاران )هایافته. برابر  (25)  داردبرعهده  را یاخالق و یبدن ،یفنّ گوناگون  یهانهیزم در  ورزشکاران یهامهارت

.  ( 26)هستند    ترین قدرت را دارایان بیشترین قدرت و کارکنان پشتیبانی کممربّ  در مدیریت استعداد ورزش استان گیالن،  نفعانمیان ذی

از مصاحبه رابطه، یکی  این  بوده و سالدر  پایه کشور  از مربیان فوتبال  ل آسیا عنوان مدرّس کنفدراسیون فوتباهاست بهشوندگان که 

 گوید:  ضمن گالیه و اظهار ناراحتی از وضعیت انتصابات فوتبال کشور چنین می ،استمشغول 

ساالری در وجه شاهد شایستهشود و به هیچمتأسفانه در فوتبال کشور انتصابات مربیان بر اساس روابط شخصی و داللی انجام می"

ال کشور نیستیم که این مسأله باعث دلسردی مربیان دلسوز و کاربلد و  های دسته دوم و سوم فوتبانتصابات مربّیان حتی در لیگ

ها را برای فعالیت بخصوص در فوتبال پایه و ارتقای دانش و معلومات خود و تالش برای تحصیالت کرده شده و انگیزه آنتحصیل

     "تکمیلی دانشگاهی کاهش داده است.

های مرتبط با این شد که گویه  یی دومین عامل علّی مؤثر بر مدیریت استعداد فوتبال کشور شناساتسهیالتی،  ـ    همچنین عوامل مدیریتی 

(، فرشید و 2019، سبحانی )(2020کیا و همکاران )(، پوینده2021عامل در بسیاری موارد با نتیجه تحقیق جمالی قراخانلو و همکاران )

مندی از  رای بهرهب.  (28-26,  16,  13,  12)دارد  خوانی( هم2020)  1و اسکوری (، کالرک  2021(، گوهر رستمی و وقار )2020همکاران )

های تئها، هیشود. همچنین، فدراسیون فوتبال با باشگاهای راهبردی تدوین و دنبالبرنامه  ،است  الگوی کشورهای پیشرو در ایران الزم

باشد    داشته  یان همکاری نزدیکی عنوان نهاد حاکمیتی، وزارت ورزش و جوانان و مربّفوتبال، شهرداری، مدارس آموزش و پرورش، دولت به

یشترین منافع را نفعان مدیریت استعداد ورزش استان گیالن بمدیران ورزشی در بین ذی  ،(2020برابر تحقیق فرشید و همکاران ).  (12)

 ، اظهار داشت:استهاست در کسوت استادی دانشگاه مشغول تدریس  که سال شوندگان  در این رابطه یکی از مصاحبه.  ( 26)باشند  دارا می

ویژه در موضوع تحقیق شما یعنی مدیریت استعداد فوتبال کشور، تفکر و ذهنیت  در ورزش کشور و بخصوص در فوتبال و به"

شود. الزم است  به وفور مشاهده میای ریزی استراتژیک جایگاهی ندارد. اقدامات سلیقهاستراتژیک و متعاقب آن مدیریت و برنامه

سازی آن برای ریزی استراتژیک، مسئولین فدراسیون فوتبال نسبت به آن تعهّد داشته و ضمن پیادهضمن تدوین مدیریت و برنامه

تبال  توان به آینده فوهای فوتبال را نیز بر اساس آن انجام دهند. تنها در این صورت است که میکل کشور، حتی ارزیابی هیأت

های متمادی در نتیجه درحقیقت پیشرفت و موفقیت کشورهایی مثل آلمان و فرانسه و بلژیک در طی سالکشور امیدوار بود. 
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و   ی ملّ  یهام یت تیو موفق ی فوتبال ی استعدادهاویژه فوتبال پایه بوده که باعث شکوفایی همین مدیریت استراتژیک در فوتبال و به

 ".استشده یباشگاه

  در رابطه با عوامل علمی  ای فردی بودند.پژوهشی، محیط و عوامل زمینهـ  شده در تحقیق شامل عوامل علمی  یی ای شناساعوامل زمینه

اشارهـ   استعداد که  استعدادیابی و مدیریت  استعداد،  اذعان کرد، مفاهیم  باید   ها، تفاوت تمییز  استعداد، از  شفّاف  تعریف به پژوهشی 

مورد مهم دیگر در است.    سازی نشده اربردی مفهومصورت جامع، چندبعدی و ک، به(29)دارد    استعداد میمفاه یدهشکل و  یبندطبقه

که در این رابطه چندین محقّق نسبت به    استپژوهشی عدم انجام تحقیقات طولی در حوزه مدیریت استعداد  ـ    خصوص عوامل علمی

شونده  و چندین مصاحبه  (30,  22)اند  جای رویکردهای طولی هشداردادهبعدی بهاستفاده انحصاری و محدود از معیارهای گسسته تک

 داشتند.  استاد دانشگاه نیز به این مطلب تأکید

(، علیزاده و همکاران 2018و    2017)  1(، لی و همکاران2020ای محیطی و فردی، گوهر رستمی و همکاران )در خصوص عوامل زمینه

که در این مورد   (32,  31,  18,  16,  12)اند  داده  توجه قرار  (، نیز در تحقیق خود آن را مورد2020و همکاران )   کیا پوینده( و  2021)

پرورش استعداد و  .  کندمی  های مرتبط با هر محیط ایجادهایی را در گویهعوامل سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی هر کشور، تفاوت

  یورزش ی استعدادها یی شکوفا در تواندیم  سازبستر عوامل نیا به توجه که دهد می  رخ خاصی بستر  و محیط در  ها،آن داشتحفظ و نگه

  ورزش  در استعدادها توسعه موجب که است  مختلفی اجتماعی عوامل شامل هاملت بین در  استعداد توسعه . محیط(33)  باشد   رگذاریتأث

 یبرا فرصت  ،یورزش  مشارکت نرخ ،یورزش دیجد امکانات ،یارسانه  پوشش  ، پرورش و  آموزش  یبانیپشت خانواده، تیحما مانند ؛شوندیم

ای  در خصوص عوامل زمینه.  (31)مؤثر    ارتباطات و هایسازآماده  تیفیمدت،ک یطوالن توسعه بر  تمرکز  ،انیمرب  دانش و  ورزشکار شرفتیپ 

 محیطی یکی از مصاحبه شوندگان اظهار داشت:

ها و بلکه  ها نه بر اساس شایستگیباشگاهزده است و عوامل فنی کمتر در آن دخالت دارد. مدیران فوتبال کشور کامالً سیاست"

ای و بنیادی  جای اقدامات پایهلذا به ، دانند که دوره ریاستشان محدود خواهد بودشوند و چون میبر اساس روابط انتخاب می

راکه بخش  چ ،سازی به معنای واقعی کلمه اتفاق بیافتد مقطعی هستند. بایستی در فوتبال کشور خصوصی ییگرادنبال نتیجهبه

ها را خواهدگرفت و به  لذا جلوی رفتارهای سیاسی در باشگاه ، دنبال کسب موفقیت و کسب درآمد خواهدبودخصوصی به

 "اقدامات بنیادی از جمله پرورش بازیکنان برای کسب درآمدهای آینده خواهد پرداخت

دارد. از   شدند که با بسیاری از تحقیقات در این حوزه مطابقت  ییای فردی شناسادر تحقیق حاضر سن و جنسیت از جمله عوامل زمینه

 در   تنها  فوتبال  کنانیباز  یعملکرد  یهایژگیو  که  اند کردهو بیان  نموده  ( به تأثیر بلوغ بر استعداد اشاره2018جمله موریس و همکاران )

 یهایژگیو  شتریب  توسعه  و  ابدییم کاهش  بلوغ  کنندهمخدوش  اتاثر  ،رسدیم   نظر  به  که  ییجا  کنند،یم  رییتغ  به  شروع  ینوجوان  اواخر

 .( 5) رسدیم خود اوج به یعملکرد

گر بر  گر بر عوامل علّی، مداخلهر فرآیند مدیریت استعداد، مداخلهگر ب ، عوامل مداخلهگر در چهار حوزهدر این تحقیق، عوامل مداخله

و نحوه برخورد ما    ییگر، شناسااند. نکته حائز اهمیت در خصوص عوامل مداخلهشده بندیراهبردها دسته گر برای و مداخلهعوامل زمینه

ها در فرآیند مدیریت استعدادهای فوتبال شود. در این رابطه یکی از مربیان تواند باعث تأثیر مثبت و منفی آنکه می  استبا این عوامل  

 شونده، اظهار داشت: عنوان مصاحبههفوتبال پایه ب

که مربی کاربلد  عنوان مثال حضور والدین در سر تمرینات، موضوعی است که اکثر مربیان با آن درگیر هستند. در صورتیبه "

برداری کند و در غیر  تواند از ظرفیت والدین برای شناخت بیشتر استعداد کودکان و مسائل جانبی بهرهمی  ، و اهل دانش باشد

 " .کردمسأله فرآیند یاددهی مربّی و یادگیری فوتبال آموز را دچار اخالل خواهد  صورت ایناین
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. برابر تحقیق  (18)بود    شامل محیطی، بستری، حیاتی و فردی و بین فردی  ،(2021علیزاده و همکاران )در پژوهش    گرعوامل مداخله

مختلف موفقیّت و از جمله توسعه ورزشی   هایحوزه  در تعالی  سوی به  پویا   مسیر بر  زندگی   حیاتی  (، رویدادهای2019و همکاران )  1جان

گر تحقیق حاضر، حضور والدین همراه با فرزندان در سر تمرینات، های مهم مربوط به چهار حوزه مداخله. از جمله گویه(34)دارند  تأثیر

ها  های واگیردار در سطح جامعه، تغییرات سیاسی و حاکمیتی بنیادی، تغییر دولتاسی، شیوع بیماریهای مختلف اقتصادی و سیبحران

های  ها برای موفقیت برنامهو مدیریت آن  ییها را حذف کرده یا نادیده گرفت لیکن شناسا توان آنو موارد دیگر بودند که هرچند نمی

 . استمدیریت استعداد فوتبال در کشور بسیار ضروری 

گر  با نتایج تحقیق حسینی قوام آباد علیا و همکاران ای و مداخلهها در عوامل اصلی و زمینهنتایج این تحقیق همچنین در بسیاری از مؤلفه

و زکی2021)  )( کهندل  و  اکثر مصاحبه.  (36,  35)دارد    خوانی( هم2020زاده  تحقیق  نتایج  الگوی برابر  از  برداری  بهره  به  شوندگان 

 : کرد میشوندگان بیانداشتند. یکی از مصاحبه کید أ رو در زمینه مدیریت استعداد تکشورهای پیش

ای از مدیریت اصولی استعداد در فوتبال است. این دو کشور با تدوین  قطر در آسیا نمونهکشور بلژیک در اروپا و کشور "

ص کارگیری مربیان متخصّهای فوتبال جهان، بههای استراتژیک و بلندمدت و با شناخت و آگاهی نسبت به پیشرفتبرنامه

  گری مناسب و اقدامات د یهارساختیز جادیورزش، اکردن یاسیها، عدم سآن به  شدن قائل ارزش و  هیبخصوص در فوتبال پا

  مشابه ریمس در حرکت بدون زیمختلف شدند. در کشور ما ن یهارقابتت در یّموفق و فوتبال در توجه قابل شرفتیپ  به موفق

ست که  ایحال در نی ا و  بود دواریام داریتوجه و توسعه پاقابل شرفتیتوان به پ ینم لیمسا  یبرخ یسازیها و البته با بومآن

 ".است کشور دو نیا از باالتر اریت کشور ما بسیّظرف

مناسب ،  (30)  طیمح  با   تعامل  حال   در  و   یستمیس  ا،یپو  ، یبعد  چند   یمدل  درنظرداشتن  با   حاضر،  قیتحق مدیریت  بر  مؤثر  عوامل 

مندی از تمامی  تواند مزایای زیادی برای توسعه فوتبال کشور و بهرهنمود که توجه به این عوامل می  ییاستعدادهای فوتبال ایران را شناسا 

سازی برداری از نتایج تحقیق در طراحی و پیادهبهره  ،باشد، از جمله  های آن در ابعاد فردی و اجتماعی داشتهآفرینیارزشها و  ظرفیّت

رفت استعدادهای فوتبالی کشور،   مدت توسعه فوتبال پایه و فوتبال باشگاهی و ملّی، جلوگیری از هدربرنامه استراتژیک، بلندمدت و میان

 یسازادهی پ   و  میتنظ  و  هیها، تهبیآس  و  داتیت و ضعف و تهدنمودن نقاط قوّ  مشخص  ،یصورت علمتعدادها بهو توسعه اس  ییشناسا

 فوتبال  و ورزش نیمسئول تعهّد و  یریگیپ  و همّت تمرکز، توجّه، که  گرید یایمزا یاریبس و یکاربرد و  یعلم  و جامع و کامل یستیلچک

 از  یکی  و  یفرد  یتعال  و  توسعه  یاجزا   از  یکی  تنها  استعداد  تیریاستعداد و مد  نکهیبه ا  تیباعنا  .طلبدی نفعان آن را میذ  یتمام  و  کشور

  ندیکنندگان در فرآکنندگان و انتخابابیو ارز  انیمرب  یستیبا  نیبنابرا  ، باشدیم  نخبه  کنیباز  عنوان  به  فرد  انتخاب  و  ی ابیارز  یهامالک

صورت به  جامع  یدانشگاه  قاتیالزم است تحق .نشوند  یریگ  میتصم  در  اشتباه  دچار  تا  ندینما  توجه  مهم  نیا  به  انتخاب  و  یابیارز  و  پرورش

  یفرد  ی تعال  و  توسعه  حوزه  با   مرتبط  موضوعات  در   یروانشناس  و   یبدن   تیمرتبط مثل ترب  ی هازمان، با مشارکت دانشکدهمشترک و هم

ها  از آن   یتریثر و کاربردؤمنسجم و م  جینتا   ،ییافزاهم  جادیا  با( انجام شود تا  استعداد  ،یاخالق  تیشخص  ،یزندگ  سبک  ،یفرد  یها)ارزش

 . حاصل گردد

 قی الحظات اخالم 

با سمت  که توسط اینجانب جواد شهالئی باقری استگردد این مقاله مستخرج از رساله دکتری ابراهیم قربانی با تقدیم احترام؛ تایید می

عنوان نویسنده مسؤل مقاله، تألیف و به آن نشریه دانشیار مدیریت ورزشی دانشکده مدیریت ورزشی دانشگاه عالمه طباطبائی تهران به

وسیله متعهد پذیرم. همچنین بدینرا می   و مسؤلیت محتوای آن  استاست، این مقاله حاصل تالش علمی نویسندگان قیدشده  ارسال شده

همچنین   ؛ دارماین مقاله در هیچ جایی دیگر منتشر نشده و اجازه انتشار آن را به نشریه مدیریت منابع انسانی در ورزش اعالم می  ،شوممی

ندگان مقاله از ترتیب قرارگیری نام و مشخصات در مقاله آگاهی و رضایت کامل دارند. ضمناً در صورت شود که سایر نویسمتعهد می
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پذیرم. چنانچه در هر زمان خالف  اعتراض هر فرد دیگری نسبت به مالکیت مقاله، آماده پاسخگویی هستم و مسؤلیت آن را کامال می

 . دینما عمل مربوط مقررات  و ضوابط و  هانامهمطابق آیین ،ر ورزش حق داردموارد فوق اثبات شود، نشریه مدیریت منابع انسانی د

 حامی مالی

 این کار پژوهشی حامی مالی نداشت.

 مشارکت نویسندگان 

ابراهیم قربانی دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی ورزشی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی   از رساله دکتری  این مقاله مستخرج 

عنوان استاد راهنما و دکتر سارا کشکر و دکتر غالمرضا شعبانی  که آقای دکتر جواد شهالئی باقری به  استدانشگاه عالمه طباطبائی تهران  

 اد مشاور در این کار پژوهشی مشارکت داشتند.عنوان استبهار به

 منافع   تعارض

  رفتار، سوء ،ی ادب سرقت  جمله از اخالق نشر، از کامل  طور مقاله ارائه شده به انتشار با  رابطه در که  کنندمی گان این مقاله اعالم نویسنده

 اثر   نیا  ارائه  قبال  در  سندگان ینو  و  ندارد  وجود  راستا  نیا  در  یتجار  یمنافع   و   اندنموده  زیپره  دوگانه،   انتشار  و   ارسال  ای   و   هاداده  جعل

 ه یمنتشر نشده و همزمان به نشر  یگری د  ی اثر قبال در جا  نیا  نیهم چن  ؛ د ینمایم  اعالم  را  آن  یمحتوا اصالت   و   اندننموده افتیدر  یوجه

 . گردد یو ... به ناشر محول م  ریحقوق استفاده از محتوا، جداول، تصاو هیاست. درضمن کل دهیارائه نگرد یگرید

 یقدردان  و   تشکر
بخصوص مربیان فوتبال، اساتید دانشگاه و مدیران فوتبالی نهایت تشکر و   ،از تمامی اشخاصی که در این کار پژوهشی مشارکت داشتند

 قدردانی را دارم.  
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