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 چکیده
ی از روش پژوهش آمیخته (ترکیبهدف از پژوهش حاضر، طراحی الگوي مطلوب مدیریت استعداد در والیبال با تأکید بر ورزشکاران بود. 

یریت ها از سه تکنیک مطالعات فراتحلیلی، مصاحبه و پرسشنامه استفاده شد. مدل مدهاي کیفی و کمی) بود. براي گردآوري دادهروش
عنوان الگوي مفهومی کارگیري، توسعه و نگهداشت استعداد به) متشکل از پنج مرحله جذب، گزینش، به2009روپر (استعداد فیلیپس و 

دل اضافه مریزي به ابتداي این ها یک مرحله دیگر به اسم برنامهپژوهش در نظر گرفته شد و درنتیجه انجام مطالعات فراتحلیلو مصاحبه
یاب  هاي فدراسیون، مربیان استعدادرشناسان و اعضاي کمیتهباالي فدراسیون والیبال، کالین ردهگردید. جامعه آماري پژوهش را مسئو

رسشنامه پ 81گیري از نوع کل شمار بود، درنهایت نفر بودند، نمونه 100دادند که درمجموع والیبال و پژوهشگران دانشگاهی تشکیل می
ن داد بین وضعیت موجود و مطلوب مدیریت استعداد دست آمد. نتایج نشا به 81/0 هادرستی برگشت داده شد. پایایی کلی پرسشنامهبه

کارگیري و نگهداشت وسعه، گزینش، بهتریزي، جذب، هاي مدیریت استعداد، برنامهدر والیبال تفاوت معناداري وجود دارد. در بین مؤلفه
کنند و نشود مسئولین امر، تنها برجذب و گزینش استعدادها اکتفا استعداد به ترتیب بیشترین اهمیت را داشتند. درنهایت پیشنهاد می

 ها نیز داشته باشند.اي به مراحل توسعه و نگهداشت آنتوجه ویژه

 

 يدیکل يهاواژه
.مدیریت استعداد، استعدادیابی، استعداد پروري، والیبال

                                                           
  :amirhoseinmonazami@gmail.com Email                                                                09121038856نویسندة مسئول : تلفن :  ∗ 
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 مقدمه

 و یادگیري براي نخبه و زبده افراد گزینش و جستجو

بشر  هايچالش از یکی دیرباز از مهارتی یا و کار هر انجام

 و تجربی طوربه موارد اکثر در امر این اگرچه است. بوده

 الیکن ب است، گرفتهمی انجام مستعد افراد عملکرد مشاهده

 ازپیشبیش پدیده این جهان شدن صنعتی و علم پیشرفت

 مختلف علمی، هايبخش در کارگزاران ویژه موردتوجه

 عوامل از شد. استعداد، درواقع یکی واقع صنعتی و خدماتی

 در تسریع موجب استعداد افراد است. بین اختالف ایجاد

 که مهارتی سطح بر و جدید شده فن یا کار یک یادگیري

 و اندیشه این گذارد. رواجمی تأثیر آوردمی دست به فرد

 میالدي، ابتدا 1960از دهه  نیز ورزش در آن راهبردهاي

کشورهاي  سایر در سپس و شرقی اروپاي کشورهاي در

 از ايدرجه با بتوان که پیشرفته صنعتی با این هدف 

 فمختل هايدر رشته قهرمانی براي را مستعد افراد اطمینان

  .)1( شد رایج ايهگسترد طوربه کرد، تربیت و شناسایی

ترین و هاي مختلفی چون: مهمفرد مستعد را به صورت

ارزشمندترین افراد که بیش از سایرین در خلق مزیت 

، افراد داراي مهارت باال و )2(رقابتی نقش دارند 

و نیروي کار ماهر متعهد و عجین شده  ،)3(یافته پرورش

توان گفت منظور از اند. درمجموع میتعریف کرده  )4(باکار

ها و واسطه دارا بودن ظرفیتفردي است که بهمستعد، 

هاي ویژه (هوش، مهارت، تجربه و ...) و تعهد باال قابلیت

نسبت به کار، سهم چشمگیري در ایجاد ارزش و موفقیت 

) استعداد 2013( 1. پانخورست و کالینز)5(سازمان دارد

ورزشی باالتر  هايمهارتورزشی را به معناي برخورداري از 

از حد متوسط در مقایسه با سایر رقباي همان رده سنی و 

 داند.یز ظرفیت موفقیت در یک سطح رقابتی باالتر مین

در  ندارند، یکسانی استعداد و ظرفیت هاانسان ازآنجاکه

 موقعو به دقیق صحیح، اطالعات گرفتن کار ورزش نیز به

                                                           
1 . Pankhurst & Collins  

هاي باال در رشته توانایی و هاظرفیت افراد با دادن قرار براي

سوي بهورزشی و پست مناسب و هدایت و تکامل آنان 

فراوانی دارد که این امر مستلزم  قهرمانی و موفقیت اهمیت

 .  )6(مدیریت استعدادها در ورزش است 

 موجود جریان راهبردي مدیریت به استعداد مدیریت

 که شود حاصل اطمینان تا پردازدمی در سازمان استعداد

 زمان در مناسب افراد سازمان، اهداف راهبردي با متناسب

 و کار به مشغول سازمان در مشاغل مناسب در و مناسب

است از  . درواقع مدیریت استعداد عبارت)7(هستند فعالیت

منظور تضمین هاي یکپارچه بهتانجام یک سري فعالی

ر دجذب، نگهداري، انگیزش و توسعه افراد مستعد موردنیاز 

حال حاضر و آینده سازمان که باهدف توسعه و نگهداري 

یک مخزن استعداد متشکل از نیروي ماهر (نخبگان 

منظور ورزشی)، عجین شده باکار (ورزش) و متعهد به

 . )4(گیرد می تضمین جریان استعداد در سازمان صورت

 براي افراد شناسایی به مدیریت استعدادها در ورزش 

 را و موقعیتی بخشدمی سرعت نخبگی سطح به رسیدن

 سطح ترینباال به آن وسیلۀبه افراد مستعد که کندمی فراهم

 شودمی کنند. همچنین، سبب دست پیدا خود عملکرد

 و دادن افراد مستعدتر تمرین صرف را خود وقت مربیان

 باعث ورزش کنند. مدیریت استعداد در رشته آن در تواناتر

 فزایشامربیان،  بازده و کارآیی افزایش وقت، در جوییصرفه

 افزایش ورزش، کیفیت و بهبود جوییرقابت روحیۀ

-می  ورزشی تمرینات شدن علمی و ورزشکار نفساعتمادبه

 فعالیت به مندعالقه کثرت ورزشکاران سبب . به )8(شود

 گذاري،امکانات و سرمایه ورزشی و محدودیت هر رشته در

 تربیت مالی و زمانی هايهزینه دیگر باالبودن سوي از و

 اناطمین ضریب افزایش منظورنیز به و ورزشکاران زبده

طی  ورزشی رشته هر در برتر افراد یدبا کسب موفقیت،

 . )9(شناسایی و هدایت شوند مدیریت استعداد فرایند
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را  باهممرتبط  ياي از فرایندهامدیریت استعداد دسته

گیرد که پژوهشگران مختلف هر یک به اقتضاي در برمی

مدیریت آن،  ماهیت سازمان و ادراك خود از استعداد و

اند. یکی از این مراحل متفاوتی را براي آن در نظر گرفته

هاي ورزشی و مدیریت استعداد الگوها، که با شرایط سازمان

شده ورزشکاران سنخیت بیشتري دارد، الگوي طراحی

) است که شامل پنج مرحله 2009( 1توسط فیلیپس و روپر

ستعداد کارگیري، توسعه و نگهداشت اجذب، انتخاب، به

 ).5( است

 
 )2009فرآیند مدیریت استعداد فیلیپس و روپر (.  1شکل 

 
منظور جلب نظر و بهاست که  اقداماتیسلسله  جذب

مند نمودن استعدادهاي بالقوه به سازمان (ورزش عالقه

کارگیري در سازمان شود و آنان را براي بهوالیبال) انجام می

مکان اهر چه میزان متقاضیان باالتر باشد، نماید. تشویق می

ن یابد و چنانچه سازماگزینش نیروي بهتر نیز افزایش می

بیشتري  مندعالقهد نیروي انسانی خو هايباسیاستنتواند 

را جذب کند، به همان میزان میدان انتخاب آن نیز 

ها و . البته در برخی مدل)10( محدودتر خواهد شد

یابی،  تحقیقات مرحله جذب معادل مراحلی نظیر نیرو

کارگماري نیز بکار رفته است که تأمین، انتخاب و حتی به

مندسازي در اینجا منظور از جذب، همان ترغیب و عالقه

 افراد به سازمان است. 

                                                           
1 . Philips & Roper 

است براي تشخیص و  ايمرحله گزینشانتخاب یا 

هاي پستمقایسه شرایط متقاضیان با شرایط احراز 

از میان نامزدها بهترین نامزد  انتخاب منظوربه، موردنظر

-این مرحله از زمانی آغاز می .پست موردنظربراي تصدي 

 شوندمیو متقاضی یافت شده، جذب سازمان افراد شود که 

. انتخاب (10) است ه نتیجه آن قبول یا رد تقاضاک

استعدادهاي ورزشی متکی بر پیامدهاي مختلف جسمانی و 

هاي متفاوت توجه به این معیارها، ویژگیروانی است. با 

هاي موردنیاز براي نخبگی در یک شخص تعیین و با ویژگی

ترین معیارهاي شود. مهمورزش (والیبال)، مطابقت داده می

اند از: سالمت عمومی، انتخاب استعداد ورزشی عبارت

دمدیریت استعدا

جذب

انتخاب

توسعهبکارگیري

نگهداشت
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هاي سنجی و ترکیب بدنی، ویژگی هاي پیکرویژگی

 .  )11(شناختی و اجتماعی ي روانهافیزیولوژیکی، ویژگی

سومین مرحله از فرآیند مدیریت استعداد پس از 

کارگیري آنان در مکان و زمان انتخاب افراد بااستعداد، به

) 2006( 1ان است. طبق گفته گیبونزمناسب در سازم

کارگیري افراد بااستعداد، یک رابطه هوشی و احساسی به

است که فرد با شغل (والیبال)، سازمان (فدراسیون)، مدیر 

کند و (مربی) یا همکاران (سایر ورزشکاران) خود برقرار می

. )1(گذارد هاي مضاعف او در کارش تأثیر میبر روي تالش

درواقع در این مرحله باید بتوان در زمان مناسب بین افراد 

 ها تناسب ایجاد نمود.هاي جذاب مناسب براي آنبا پست

 افراد روي شتري بربی گذاريسرمایه باید هاسازمان

 هند،د انجام توسعه و یادگیري هايفرصت ایجاد منظوربه

 وییجهت پاسخگ در را آنان هايبتوانند مهارت راه این از تا

. (10) دارندنگه روزبه سازمان آینده نیازهاي و انتظارها به

 جهت کارگیري،جذب، گزینش و به اهداف تکمیل در

 زااستعانت  با توانمی شدهگزینش افراد پتانسیل توسعه

 منظم، مسابقات شده،بنديزمان تمرینات مجرب، مربیان

 و پرورش توسعه سبب انگیزش ایجاد و تسهیالت امکانات،

 .گردید استعدادها بیشتر چه هر

 است این اساسی در مرحله حفظ و نگهداشت، سؤال

حفظ  کرد؟ حفظ استعدادها را توانمی چگونه که

 مدیریت با سیستم نزدیکی طورورزشکاران مستعد به

 مطرح زیادي هايبحث مقوله این در دارد، رابطه عملکرد

 سیستم ایجاد یک لزوم به توانمی نمونه عنوانبه است؛

 کردن همسو جهت در اقداماتی و عادالنه خدمات جبران

کرد. در کل،  اشاره هاآن وظایف با افراد هايمهارت مجموعه

هاي امروزي به دنبال جذب افراد بااستعداد هستند. سازمان

در این میان سازمانی موفق خواهد بود که بتواند پس از 

ها را نگه دارد. با ایجاد فضاي کاري جذب این استعدادها آن

                                                           
1 . Gibbons 

سب، ارتباطات بین فردي و انسجام گروهی و محیطی منا

جذاب براي ورزشکاران و همچنین ایجاد مسیر پیشرفت 

توان احتمال ترك این ورزشی و شغلی براي آنان می

ها باید به استعدادهاي خود استعدادها را کاهش داد. سازمان

هاي خود را بشناسند و بتوانند اجازه دهند که پتانسیل

ها به بهترین جود را تشخیص داده و از آنهاي موفرصت

 .  )12(نحو براي سازمان استفاده نمایند

تحقیقات مرتبط با مدیریت استعداد در ورزش که اغلب 

بانام استعدادیابی ورزشی صورت گرفته است، بیشتر روي 

یک یا چند مرحله از مدیریت استعداد و عمدتاً مراحل اولیه 

اند و سایر ابعاد مدیریت جذب و انتخاب متمرکزشده

شده است. درواقع، استعداد تا حدودي نادیده گرفته

بی به فرآیند غربال کردن و پیشگویی عملکرد استعدادیا

بینی؛ که در این شود. استعدادیابی یعنی پیشگفته می

رود فرد منتخب کار موردنظر را بهتر از بینی انتظار میپیش

اي دیگر و بهتر از افراد دیگر اجرا کند. بنابراین، کاره

استعدادیابی ورزشی، فرآیندي است که توسط آن کودکان 

هایی هاي معینی به سمت ورزشانان بر پایه آزمونو نوجو

. )5(شوند که شانس موفقیت بیشتري دارند، سوق داده می

 را ورزش در )، استعدادیابی2009( 2تامسون و بویس

 به شرکت تشویق کودکان آن طریق از که دانندمی فرآیندي

 کسب قابلیت ورزش آن در که شوندمی ورزشی فعالیت در

 پارامترهایی و ارزیابی تعیین راستا این در و رادارند موفقیت

 دهدمی نشان را کودك ظرفیت و توانایی سطح که

 آمادگی سطح رشد و اساس بر بایستی و است توجهقابل

 ).13( شود طراحی کودکان

هرحال باید توجه داشت، رسیدن به نخبگی در ورزش به

از دیدگاه مدیریت استعداد، فقط به کشف افراد بااستعداد 

در سنین پایین منحصر نیست، بلکه هدایت، کنترل و 

ارزیابی پیوسته افراد مستعد نیز بسیار مهم است. مدیریت 

2 . Thomson & Beavis 
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 و انتخاب افراد جذب با تنها که نیست وظیفه یک استعداد

 تالش آغاز افراد مستعد، جذب بلکه شود، میسر دمستع

در حال  .است استعداد مدیریت فرایند در سازمان

 اغلب در استعدادیابی ورزشی کشور حوزه حاضر،تحقیقات

تهیه نورم و «یا » هاي استعدادیابیتعیین شاخص«حیطه 

هاي مختلف ورزشی انجام شده است در رشته» هنجاریابی

در  )14() 1382توان به علیجانی (عنوان نمونه میکه به

در کشتی، رواسی )15() 1382دوومیدانی، یوسفی (

در  )11()1383برداري، ابراهیم (در وزنه )7()1383(

) 1390در کاراته، فرخی ()16() 1389والیبال، شیخ (

در فوتبال و نوري )18() 1390در بدمینتون، وزینی ()17(

بحث  در در بسکتبال اشاره کرد . معموالً)4() 1392(

 هايشاخص تاکنون، هاي استعدادیابیپژوهش

 اند،شدهبررسی مهارتی و بیومکانیکی، روانی فیزیولوژیکی،

استعداد که جریان مورد الگوي مطلوب مدیریت  در ولی

-استعداد را از کجا شروع کنیم و به کجا برسانیم، پژوهش

است  است. تالش پژوهش حاضر این شدهانجام کمتري هاي

اي از مدیریت که به تدوین سیستم جامع و یکپارچه

طور ویژه رشته ورزشی والیبال استعداد در ورزشکاران و به

 بپردازد. 

 

 شناسی پژوهشروش

اضر از نوع آمیخته است که ترکیبی از روش پژوهش ح

هاي کیفی و کمی است. ازنظر هدف، کاربردي و به روش

ها توصیفی از نوع پیمایشی است. لحاظ نحوه گردآوري داده

تحلیلی،  ها از سه تکنیک مطالعات فرابراي گردآوري داده

مصاحبه (مرحله کیفی) و پرسشنامه (مرحله کمی) استفاده 

تحلیلی، با مرور پیشینه پژوهش،  ات فراشد. در بخش مطالع

فهرستی ابتدایی از عوامل مدیریت استعداد تهیه شد. در 

                                                           
1 . Kalmogrov Smirnov 

هاي کیفی با روش گلوله برفی با ادامه به انجام مصاحبه

خبرگان آگاه به موضوع تا حد اشباع نظري پرداخته شد که 

نفر مورد مصاحبه قرار گرفتند. پس از انجام  12تعداد 

ها فهرست نهایی عوامل مدیریت حبهفراتحلیل و مصا

استعداد استخراج شد. در این پژوهش، مدل مدیریت 

) متشکل از پنج مرحله 2009استعداد فیلیپس و روپر (

کارگیري، توسعه و نگهداشت استعداد جذب، گزینش، به

و  )5(عنوان الگوي مفهومی پژوهش در نظر گرفته شدبه

شده با توجه به شباهت موضوعی در قالب عوامل استخراج

نین، درنتیجه انجام بندي شدند. همچاین اجزا دسته

ها یک مرحله دیگر به اسم مطالعات فراتحلیل و مصاحبه

ریزي به ابتداي این مدل اضافه گردید و برخی عوامل برنامه

در این دسته جاي گرفتند. درنهایت این عوامل در قالب 

ها ها قرار گرفت و از آنپرسشنامه در اختیار آزمودنی

ارزشی وضعیت موجود و خواسته شد تا در دو طیف پنج 

مطلوب هر یک از عوامل را مشخص نمایند. الزم به ذکر 

است جامعه آماري پژوهش را در بخش کمی (پرسشنامه)، 

باالي فدراسیون والیبال، کارشناسان و اعضاي مسئولین رده

-هاي فدراسیون (استعدادیابی، آموزش، مربیان و تیمکمیته

یبال و اساتید و یاب وال هاي ملی)، مربیان استعداد

ویژه در پژوهشگران دانشگاهی که درزمینه استعدادیابی به

دادند که درمجموع والیبال فعالیت داشتند، تشکیل می

گیري از نوع کل نفر بودند و با توجه به اینکه نمونه 100

درستی برگشت داده پرسشنامه به 81شمار بود، درنهایت 

طالعه مقدماتی روي ها در یک مشد. پایایی کلی پرسشنامه

دست  به 81/0نفر، با استفاده از روش آلفاي کرونباخ  30

آمد. در ادامه از آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و 

و آزمون تی  1اسمیرنوف-آمار استنباطی (آزمون کالموگروف

 ها استفاده شد.وتحلیل داده)  جهت تجزیه 2وابسته

  

2 . Paired t Test 
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 هایافته

ه وضعیت موجود و مطلوب ، مقایس1جدول شماره 

وابسته  tمدیریت استعداد در والیبال را با استفاده از آزمون 

  tدهد. الزم به ذکر است که قبل از انجام آزمون نشان می

ها با استفاده از آزمون زوجی یا وابسته وضعیت توزیع داده

اسمیرنوف موردبررسی قرار گرفت که با توجه -کالموگروف

مدیریت استعداد  ها در هر شش مخلفهادهبه نتایج، توزیع د

 طبیعی بود.

 . مقایسه وضعیت موجود و مطلوب مدیریت استعداد در والیبال1جدول 

 SD میانگین وضعیت هامؤلفه
تفاوت 
 t Sig  میانگین

 ریزي استعدادبرنامه
 53/0 81/2 وضعیت موجود

56/1- 70/19- 001/0 
 45/0 38/4 وضعیت مطلوب

 جذب استعداد
 49/0 96/2 وضعیت موجود

38/1- 26/19- 001/0 
 40/0 35/4 وضعیت مطلوب

 گزینش استعداد
 54/0 88/2 وضعیت موجود

27/1- 30/14- 001/0 
 57/0 16/4 وضعیت مطلوب

 کارگیري استعدادبه
 61/0 75/2 وضعیت موجود

38/1- 73/14- 001/0 
 59/0 13/4 وضعیت مطلوب

 توسعه استعداد
 61/0 68/2 وضعیت موجود

56/1- 37/15- 001/0 
 58/0 24/4 وضعیت مطلوب

 نگهداشت استعداد
 69/0 41/2 وضعیت موجود

72/1- 63/17- 001/0 
 58/0 14/4 وضعیت مطلوب

 مدیریت استعداد
 62/0 73/2 وضعیت موجود

45/1- 63/17- 001/0 
 58/0 18/4 وضعیت مطلوب

شود که بین وضعیت با توجه به نتایج مشخص می

موجود و مطلوب مدیریت استعداد در والیبال در همه 

کارگیري، توسعه ریزي، جذب، گزینش، بههاي برنامهمؤلفه

 و نگهداشت استعداد تفاوت معناداري وجود دارد. 

بندي در ادامه نتایج آزمون فریدمن در خصوص اولویت

هاي مختلف در وضعیت عوامل مدیریت استعداد در مؤلفه

 مطلوب نمایش داده شده است.

تشکیل کمیته استعدادیابی ، 2با توجه به نتایج جدول 

تنظیم ها و شهرستانها و ورزشی استان هايهیئت در کلیه

و  برنامه ثابت و مدون استعدادیابی در تقویم فدراسیون

ریزي استعداد را ن عوامل برنامهتریمهم ورزشی هايهیئت

 دهند.تشکیل می

 ریزي استعداد در والیبالبندي عوامل برنامه. اولویت2جدول 

 ریزي استعدادبرنامه
میانگین 

 رتبه
 2Chi Sig رتبه

 1 59/9 هاها و شهرستانهاي ورزشی استانتشکیل کمیته استعدادیابی در کلیه هیئت

32/182 001/0 

 2 31/9 تنظیم برنامه ثابت و مدون استعدادیابی در تقویم فدراسیون
 3 15/9 هاي ورزشیتنظیم برنامه ثابت و مدون استعدادیابی در هیئت

 4 72/8 مدیریت استعداد به روش  علمی و تخصصی
 5 48/8 وجود طرح یکپارچه، ساختارمند و اجرایی در مدیریت استعداد در والیبال

 6 69/7 هاي آموزشی)حمایت از تشکیل و توسعه مدارس والیبال (باشگاه
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پروري  گزینی و استعداد انجام مطالعات و پژوهش درزمینۀ استعدادیابی، استعداد
 والیبال

33/7 7 

هاي انتخاب قطب هاي هر منطقه)درانجام مطالعات آمایشی(توجه به پتانسیل
 ورزشی

06/7 8 

 9 85/6 بررسی الگوهاي برتر سایر کشورها در مدیریت استعداد ورزشکاران والیبال 
 10 81/6 حمایت مدیران عالی، میانی و اجرایی از سیستم مدیریت استعداد

 11 54/6 تقویت ارتباط متناسب بین نهادهاي کشف و پرورش استعدادها
 12 04/6 مدیریت استعدادتهیه بانک اطالعاتی و مستندسازي تجربیات 

هاي آموزشی علمی با رویکرد مدیریت استعداد در ها و کارگاهبرگزاري همایش
 والیبال

96/5 13 

 14 48/5 هاي نظرخواهیهاي استعدادیابی و استفاده از برگهارزیابی دوره
 

 بندي عوامل جذب استعداد در والیبال. اولویت3جدول 
 2Chi Sig رتبه رتبه میانگین جذب استعداد

 1 56/8 وپرورش و هماهنگی با مدارس جهت جذب استعدادهاتوجه به نقش آموزش

77/78 001/0 

 2 96/7 هاي فراگیر و معرفی استعدادها به سطوح باالترهاي ورزشی به انجام آزمونالزام هیئت
 3 80/7 والیبالهاي ها، مدارس و آکادمیمعرفی افراد مستعد توسط مربیان باشگاه

 4 63/7 هاي استعدادیابیرسانی کافی در خصوص برنامهاطالع
 5 39/7 هاي عمومی براي جذب استعدادهاي ورزشیاعالم فراخوان

 6 17/7 حضور و دلگرمی قهرمانان ملی و محبوب در اردوهاي استعدادیابی
 7 11/7 استعداد هايها و فراخوانهاي ورزشی از فعالیتجلب حمایت رسانه

 8 74/6 افزایش جمعیت تحت پوشش ورزش همگانی والیبال
 9 69/6 هادهی انتخاب نوجوانان به والیبال نسبت به سایر ورزشاي در جهتتبلیغات رسانه

 10 48/6 معرفی افراد مستعد توسط معلمان ورزش مدارس
 11 20/6 توسعه دسترسی به نظام استعدادیابی و پرورش ورزشکاران 

 12 91/5 توجه به ورزش محالت و افراد خودجوش
 13 37/5 برگزاري مسابقات آزاد والیبال با امکان شرکت همگان

توجه به نقش ، 3با توجه به نتایج جدول 

-ورزشی به انجام آزمون هايهیئتالزام وپرورش، آموزش

ها، معرفی افراد مستعد توسط مربیان باشگاهو  هاي فراگیر

ترین عوامل مرتبط با ، مهمهاي والیبالمدارس و آکادمی

 جذب استعداد در والیبال بودند.

استعدادیابی به هنگام و در ، 4با توجه به نتایج جدول 

 ظرموردنابتدایی  هايکیفیت واعالم شرایط ، سن مناسب

بر اساس  یاب استعدادمربیان  و انتخاب هادر فراخوان

ترین عوامل گزینش استعداد در ساالري، مهمشایسته

 والیبال هستند.

-، هدایت استعدادها به باشگاه5با توجه به نتایج جدول 

هاي ملی، استفاده از مربیان تخصصی و طراحی ها و تیم

کارگیري ترین عوامل به، مهممسیر پیشرفت استعدادها

استعداد در والیبال بودند.
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 بندي عوامل گزینش استعداد در والیبال. اولویت4جدول 

 گزینش استعداد
 میانگین

 رتبه
 2Chi Sig رتبه

 1 20/9 استعدادیابی به هنگام و در سن مناسب

24/140 001/0 

 2 87/8 هاي استعداد...) در فراخوانهاي ابتدایی موردنظر (سن، قد و کیفیت اعالم شرایط و
 3 65/8 ساالريیاب ملی، استانی و محلی بر اساس شایسته انتخاب و انتصاب مربیان استعداد

 4 61/8 هاي آمادگی جسمانیاعتبار و دقت آزمون
 5 02/8 شناسیسنجی یا تیپ هاي پیکراعتبار و مناسب بودن آزمون

 بینی باالي عملکردتشخیص استعداد با قدرت پیشهاي انتخاب مناسب شاخص
 آینده

67/7 6 

 7 65/7 هاي ادراکی حرکتی و مهارتیاعتبار و مناسب بودن آزمون
 8 52/7 هاي روانشناسی و اجتماعیاعتبار و مناسب بودن آزمون

به ملحق شدن به  و تشویق کودکان مستعدعمده وفراگیر در مدارس  هايغربالگري
 تمرینات

04/7 9 

 10 7 توانایی تفکیک کودکان و نوجوانان مناسب براي والیبال (توانایی ورزشی عمومی)
 10 7 خاص) ورزشی والیبال (توانایی تخصصیهاي پستبراي مناسب افراد تفکیک توانایی 

 12 76/6 تر عملکرد در آیندهبینی دقیقها و ابزار معتبر جهت پیشروش
 13 80/5 استعدادیابی مبتنی بر مشاهدات

 14 22/5 مستعد ورزش قهرمانی و ارجاع به مراکز تفریحی خروج کودکان و نوجوانان غیر
 

 کارگیري استعداد در والیبالبندي عوامل به. اولویت5جدول 
 2Chi Sig رتبه رتبه میانگین کارگیري استعدادبه

 1 22/6 ها و تیم ملیباشگاهسوي تکامل استعداد با هدایت به

48/48 001/0 

 2 70/5 ساز، تغذیه و روانشناس در کنار استعدادهااستفاده از مربیان تخصصی بدن
 3 02/5 طراحی مسیر پیشرفت ویژه نیروهاي مستعد

 4 83/4 پوشملی تشکیل اردوهاي منظم براي بازیکنان نخبه غیر
 ملی،استانی و بندي استعدادها(سطوح استعداددرجه بندي وسطح نظامکارگیري به

 محلی)
78/4 5 

 6 76/4 هاي ورزشیکارگیري استعدادها در باشگاهمعرفی و به
 7 74/4 مرزي بیشتر با افزایش نظارت کمیته استعدادیابیبرگزاري مسابقات درون

 درجهیاارتقاي با کاهش استعداد مدیریت و سطوح مراحلدر تمام پیوسته غربالگري
 استعداد

48/4 8 

 9 46/4 تطابق استعداد با پست مورد تصدي

 آموزش نیروي انسانی ماهر، 6با توجه به نتایج جدول 

امکانات و تجهیزات مناسب براي در حوزه مدیریت استعداد، 

شناسایی و پرورش استعدادها و یاددهی اصول علمی ورزش 

ترین عوامل توسعه استعداد در والیبال ورزشکاران، مهمبه 

 هستند. 
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 بندي عوامل توسعه استعداد در والیبال. اولویت6جدول 
 2Chi Sig رتبه رتبه میانگین توسعه استعداد

 1 35/7 پروري توجه به آموزش نیروي انسانی ماهر در حوزه استعدادیابی و استعداد

04/71 001/0 

 2 74/6 امکانات و تجهیزات مناسب براي شناسایی و پرورش استعدادها
 3 70/6 سازي، تغذیه و ... به ورزشکارانیاددهی اصول علمی بدن

 4 17/6 پرور یاب و استعداد وجود برنامه سیستماتیک براي پرورش مربیان استعداد
 5 13/6 استانداردهاي جهانیپروري با  تجهیز مراکز استعدادیابی و استعداد

 6 87/5 هاي فردي هر استعدادسازگاري تمرینات با ویژگی
 7 76/5 دهی مناسب تمرینات با محتواي جامع و مطلوبسازمان

 8 65/5 افزایش ساعات و تعداد جلسات تمرین در زمان و مکان مناسب
 9 39/5 توسعه استعداد بر اساس پست (تخصص) و درجه هر فرد

 10 33/5 منظور کسب تجارب ورزشیالمللی براي استعدادها بهاجراي مسابقات ملی و بین
 11 91/4 مدت براي استعدادهادر سطوح مختلفکوتاه مدت وبرگزاري اردوهاي بلندمدت،میان

 بندي عوامل حفظ و نگهداشت استعداد در والیبال. اولویت7جدول 
 2Chi Sig رتبه رتبه میانگین حفظ و نگهداشت استعداد

 1 54/6 پرور یاب و استعداد حمایت مادي و معنوي از مربیان استعداد

49/96 001/0 

 2 57/5 کارگیري ورزشکاران در امور مربیگري و مدیریتی والیبال پس از دوران قهرمانی به
 3 44/5 وقتپارهوقت یا صورت تمامپرور به یاب و استعداد استخدام مربیان استعداد

 4 33/5 فراهم کردن شرایط تحصیل باکیفیت استعدادها
 5 85/4 دیدهتوجه و حمایت ویژه از استعدادهاي آسیب

 6 83/4 تفاهم با نیروهاي مسلح جهت تسهیل شرایط خدمت استعدادها
 7 72/4 ایجاد فضاي صمیمی بین ورزشکاران و تقویت انسجام تیمی  

 8 07/4 شیوه زندگی افراد مستعد نظارت بر
 9 63/3 شدهکاهش نرخ ترك ورزش و اردوهاي ورزشی توسط استعدادهاي شناسایی

حمایت مادي و معنوي، ، 7با توجه به نتایج جدول 

کارگیري ورزشکاران در امور مربیگري و مدیریتی والیبال به

و  یاب استعداداستخدام مربیان پس از دوران قهرمانی و 

 ترین عوامل حفظ و نگهداشت استعدادپرور، مهم استعداد

 بودند.

ریزي، جذب، توسعه، ، برنامه8با توجه به نتایج جدول 

-کارگیري استعداد به ترتیب مهمگزینش، نگهداشت و به

 ترین عوامل مدیریت استعداد هستند. 

 هاي مدیریت استعداد والیبال در وضعیت مطلوببندي مؤلفه. اولویت8جدول 
 2Chi Sig رتبه رتبه میانگین مدیریت استعداد

 1 35/4 ریزي استعدادبرنامه

24/56 001/0 

 2 15/4 جذب استعداد
 3 80/3 توسعه استعداد

 4 06/3 گزینش استعداد
 5 89/2 حفظ و نگهداشت استعداد

 6 76/2 کارگیري استعدادبه
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 گیريبحث و نتیجه

هدف از پژوهش حاضر طراحی الگوي مطلوب مدیریت  

استعداد در والیبال بود. در این مطالعه پس از مرور مبانی 

هاي مختلف مدیریت منابع انسانی و نظري پژوهش و مدل

) با توجه 2009مدیریت استعداد، الگوي فیلیپس و روپر (

سنخیت بیشتر با مدیریت استعداد در به شباهت و 

عنوان الگوي مفهومی پژوهش انتخاب شد که ورزشکاران به

کارگیري، توسعه و شامل پنج مرحله جذب، گزینش، به

. درنتیجه مطالعات فراتحلیل و )5(نگهداشت استعداد است

یک شده عواملی وجود داشت که در هیچهاي انجاممصاحبه

گنجید و با توجه به اینکه این عوامل از این پنج مرحله نمی

ریزي و حمایت سیستم مدیریت استعداد مرتبط با برنامه

ریزي به ابتداي این مدل اضافه بودند، یک مرحله برنامه

گردید. الزم به یادآوري است که مدل جدید با استفاده از 

روش تحلیل عاملی تأییدي مورد تائید قرار گرفت که ذکر 

گنجید. بنابراین مدل نهایی جزئیات آن در این مقاله نمی

ریزي، استعداد والیبال شامل شش مرحله برنامهمدیریت 

کارگیري، توسعه و نگهداشت استعداد جذب، گزینش، به

نتایج نشان داد بین وضعیت موجود و  (ورزشکار) بود.

هاي مطلوب مدیریت استعداد در والیبال در همه مؤلفه

کارگیري، توسعه و نگهداشت ریزي، جذب، گزینش، بهبرنامه

عناداري وجود دارد. باوجوداینکه استعداد تفاوت م

هاي هاي اخیر یکی از فدراسیونفدراسیون والیبال در سال

موفق بوده است، اما از دیدگاه پاسخگویان، هنوز تا رسیدن 

ها به وضع مطلوب فاصله دارد. با مراجعه به تفاوت میانگین

شود این شکاف به ترتیب در نگهداشت، توسعه، مشخص می

کارگیري، جذب و گزینش استعداد بیشتر هریزي، ببرنامه

شود در مراحل است. در حقیقت با دقت بیشتر مشخص می

اولیه مدیریت استعداد (جذب و گزینش استعداد) که 

نوعی معادل مرحله استعدادیابی در ورزش است، به

تر بوده و شکاف بیشتر در عملکردها به وضع مطلوب نزدیک

نگهداشت و توسعه مراحل نهایی مدیریت استعداد (

استعداد) است که حاکی از ضعف بیشتر فدراسیون والیبال 

 اهداف تکمیل در مراحل استعدادپروري است. درواقع، در

 افراد پتانسیل توسعه جهت و گزینی استعداد و استعدادیابی

 تمرینات مجرب، مربیان استعانت از شده باید باگزینش

 ایجاد و تسهیالت ت،امکانا منظم، مسابقات شده،بنديزمان

 استعدادها بیشتر چه هر و پرورش توسعه سبب انگیزش

هاي فدراسیون، کمبود گردید که در این زمینه در فعالیت

 گردد.بیشتري احساس می

هاي مدیریت استعداد در والیبال بندي مؤلفهدر اولویت

ریزي، جذب، توسعه، هاي برنامهمشخص شد که مؤلفه

کارگیري استعداد به ترتیب گزینش، نگهداشت و به

بیشترین اهمیت را دارند و مستلزم توجه بیشتري هستند. 

در اولین مرحله براي دستیابی به اهداف و نتایج مورد انتظار 

ریزي و حمایت است. سیستم مدیریت استعداد نیاز به برنامه

ترین مؤلفه مدیریت استعداد بود که درواقع ریزي مهمبرنامه

ریزي، ساختاردهی، حاکمیت و ور از برنامهدر اینجا منظ

پشتیبانی سیستم مدیریت استعداد نیز بود که در قالب 

ریزي خالصه شدند. تشکیل کمیته مؤلفه برنامه

ها و هاي ورزشی استاناستعدادیابی در کلیه هیئت

ها، تنظیم برنامه ثابت و مدون استعدادیابی در شهرستان

ورزشی، حمایت از تشکیل و هاي تقویم فدراسیون و هیئت

توسعه مدارس والیبال،  حمایت مدیران عالی، میانی و 

اي کشف و اجرایی، تقویت ارتباط متناسب بین نهاده

ریزي استعداد ترین عوامل برنامهپرورش استعدادها از مهم

دهد ابتدا باید یک ساختار اجرایی و بودند که نشان می

بال به وجود آورد و طبق ربط والیقانونمند در نهادهاي ذي

شده، منسجم و هاي منظم، از پیش تعیینبرنامه

هاي مدیریت استعداد را هدایت و شده دورهبنديزمان

هاي علمی و پشتیبانی کرد.  در ادامه، استفاده از روش

پروري، وجود طرح  تخصصی استعدادیابی و استعداد
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ژوهش یکپارچه، ساختارمند و اجرایی، انجام مطالعات و پ

مدیریت استعداد، انجام مطالعات آمایشی،  ◌ٴ درزمینه

بررسی الگوها و تجارب موفق سایر کشورها، برگزاري 

هاي آموزشی علمی، تهیه بانک ها و کارگاههمایش

ها از دیگر اطالعاتی، مستندسازي تجربیات و ارزیابی دوره

هاي بلندمدت ریزيعوامل مهمی بودند که ضرورت برنامه

با یک دید کامالً منطقی و علمی منطبق با راهبردي 

اندیشی، تحقیق و توسعه اطالعات دقیق و جامع از طریق هم

دهد. در گام بعدي، در و مطالعات تطبیقی را نشان می

هاي دسترسی کودکان و نوجوانان مرحله جذب، باید فرصت

گزینی  هاي استعدادیابی و استعدادبه ورزش والیبال و دوره

مندسازي آنان افزایش داد ایجاد انگیزه و عالقه را از طریق

تر، امکان و درنتیجه با تدارك یک مخزن استعداد بزرگ

گزینش بهتر استعدادها را فراهم نمود و از وجود نیروهاي 

هاي گوناگونی براي شیوهباکیفیت جایگزین مطمئن شد. 

براي از داخل و خارج سازمان وجود دارد که افراد  جذب

هاي رسانی و فراخواناطالع توان بهمیوالیبال  نمونه در

هاي وپرورش و هیئتها، آموزشاستعدادیابی از طریق رسانه

ورزشکار و غیر  ورزشی براي کودکان و نوجوانان غیر

والیبالیست (منابع خارجی جذب)، یا مشاهده مستقیم و 

دعوت از کودکان و نوجوانان والیبالیست تحت پوشش 

ها (منابع داخلی جذب) نام برد. همچنین اهها و باشگحیات

مندسازي کودکان و نوجوانان به ورزش هاي عالقهیکی از راه

والیبال، حضور و دلگرمی قهرمانان ملی و محبوب در 

اردوهاي استعدادیابی در کنار کودکان است. نتایج پژوهش 

وپرورش و نشان داد در مرحله جذب، توجه به نقش آموزش

دارس جهت جذب استعدادها بیشترین هماهنگی با م

) نیز بیان کرده که 1390اهمیت را دارد. فرخی (

وپرورش در شناسایی و کشف استعدادها نقش آموزش

صورت طبیعی اساسی دارد. در بیشتر کشورهایی که چه به
                                                           

1 . Pankhurst, A & Collins 

کنند، به این مهم در و چه به روش علمی استعدادیابی می

ن و مربیان بسیار شود و نقش معلماسنین دبستان توجه می

توان گفت متولی اصلی اي که میگونهبااهمیت است به

. مرحله )17(وپرورش استکشف و جذب استعدادها آموزش

گزینش، چهارمین مؤلفه مهم مدیریت استعداد در والیبال 

هاي ورزشی توان اذعان نمود اکثر پژوهشبود که می

روي این مرحله  درزمینه استعداد تا حدود زیادي

هاي ها و تورماند و اکثراً به تدوین شاخصمتمرکزشده

هاي مختلف ورزشی با عنوان گزینش استعداد در رشته

) مرحله 1383اند. نمازي زاده (استعدادیابی پرداخته

 جوانان و نوجوانان غربال گزینش یا انتخاب استعدادها را،

-از آزمون استفاده و بوده فعال مدنظر ورزشی رشته در که

و  مهارتی و روانی فیزیولوژیکی، فیزیکی، تخصصی هاي

در  موفق افراد تعیین جهت مجرب مربیان ازنظر استفاده

داند. درواقع در این مرحله در خصوص رد می گرایشی  هر 

شود. هدف استعدادیابی یا پذیرش افراد متقاضی قضاوت می

گذاشتن  فقط شناسایی استعدادها نیست، بلکه کنار

مستعد نیز است. با توجه به تأثیر رشد و  کودکان غیر

بالیدگی در ساختارهاي جسمی، فیزیولوژیکی و 

هاي غربالگري اولیه در توان نتایج آزمونشناختی، نمیروان

عنوان متغیرهاي پیشگو براي فرآیند استعدادیابی را به

ه حساب آورد. در این زمینعملکردهاي ورزشی آینده فرد به

گیري و ارزیابی بلندمدت و با نظر هاي اندازهباید از شیوه

منظور افزایش میزان اعتبار و متخصصان علوم ورزشی به

تر هاي مطمئن و دقیقها بهره گرفت و به روشروایی آزمون

) براي 2013( 1ور و کولینز. به گفته پانک)19(دست یافت

جلوگیري از خطا در شناسایی ورزشکاران مستعد همکاري 

متخصصین علوم ورزشی با مربیان یک ضرورت است. 

هاي علمی در کنار تجربه مربیان به شناسایی درواقع، یافته

، . در این پژوهش)6(کنددقیق افراد مستعد کمک می
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هاي اولیه گزینش استعدادها در سن مناسب، اعالم شاخص

موردنظر در رشته والیبال، استفاده از مربیان متخصص، 

هاي ها و اعتبار و دقت آزمونانتخاب مناسب شاخص

-مهارتی و روانی-آمادگی جسمانی، پیکرسنجی، حرکتی

ترین عوامل گزینش استعداد بودند که در اجتماعی از مهم

، )15()1382، یوسفی ()14()1382یجانی (تحقیقات عل

و وزینی  )7()1383، رواسی ()11()1383ابراهیم (

شده ها ااشارهنیز به آن)4() 1392، و نوري ()18()1390(

است. با توجه به اهمیت استعدادیابی به هنگام که در این 

بیشترین اهمیت را داشت باید اذعان نمود برنامه  مؤلفه به

استعدادیابی بدون رعایت سن مناسب براي شروع و 

رشته ورزشی، کامل نیست و نتیجه مطلوبی پرداختن به یک

) اکثر قهرمانان 2011( 1مک نامارا نخواهد داشت. به گفته

سالگی  12تا  11المپیک، تمرین در آن ورزش را از سن 

کارگیري، افراد مستعد باید در مرحله به .)19(اندشروع کرده

رار هاي بالقوه خود قدر محیط مناسب براي توسعه توانایی

-گیرند. پس از شناسایی استعدادها از طریق اجراي آزمون

هاي مختلف، افراد منتخب باید طوري هدایت شوند که از 

هاي کوتاه نتیجه بیشتري تالش و تمرینات خود در زمان

هاي ناشی از شکست روبرو نشوند. این بگیرند و با ناکامی

مرحله شامل شرکت در تمرینات تخصصی با تأکید بر 

شود. اي میهاي ویژه و پیمودن مسیر پیشرفت حرفهپست

) مستعدترین افراد بدون قرار گرفتن 2010( 2زعم راجربه

استعدادترین در یک سیستم تمرینی مناسب، تبدیل به بی

شوند. در این پژوهش، تکامل استعدادهاي افراد می

هاي ملی پایه، ها و تیمسوي باشگاهشده با هدایت بهگزینش

ده از مربیان تخصصی براي استعدادها، طراحی مسیر استفا

پیشرفت ویژه نیروهاي مستعد، تشکیل اردوهاي منظم، 

بندي استعدادها، بندي و درجهسطحنظام  کارگیريبه

                                                           
1 . MacNamara 
2 . Roger 

هاي ورزشی، برگزاري کارگیري استعدادها در باشگاهبه

-در تمام پیوسته مرزي بیشتر، غربالگري مسابقات درون

یا ارتقاي درجه  با کاهشاستعداد مدیریت  سطوحو مراحل 

استعداد و تطابق استعداد با پست مورد تصدي به ترتیب 

کارگیري استعداد در والیبال ترین عوامل مرتبط با بهمهم

. توسعه استعداد سومین مؤلفه مهم مدیریت )3(هستند

استعداد و مرحله پنجم از شش مرحله الگوي نهایی پژوهش 

هاي ها و باشگاهاست، که در این مرحله فدراسیون، هیئت

گذاري بیشتري بر روي استعدادها ورزشی باید سرمایه

یري و آموزش انجام دهند، هاي یادگمنظور ایجاد فرصتبه

هاي هاي آنان را براي رقابتتا از این راه بتوانند مهارت

)، 1382روز نگه دارند. ارمیان (سطوح باال ارتقا دهند و به

فرایند استعدادیابی را شامل دو مرحله مهم و اساسی 

هاي الزم براي پرورش شناسایی افراد مستعد و تنظیم برنامه

درستی ازنظر وي اگر این دو مرحله به داند.استعدادها می

تردید نتیجه و حاصل آن، کسب موفقیت در اجرا شوند، بی

المللی و جهانی خواهد بود. ازنظر وي مسابقات مختلف بین

هاي ورزشی قهرمانی انتخاب فردي که براي فعالیت

شود، به شرایط مناسب، امکانات و تسهیالت ورزشی، می

متخصص و مربیان مجرب و تجهیزات باکیفیت، کادر 

توان به باتجربه نیاز دارد. در چنین شرایطی است که می

انتخاب استعدادها براي پرورش ورزشکاران نخبه و کارآمد 

) بدون 2013و کولینز ( 3. به گفته بیلی)20(اقدام کرد

اي جامع و کامل براي پرورش استعدادها، برنامه

دادگزینی عمل اتالف وقت و منابع خواهد بود. در این استع

پژوهش، توجه به آموزش نیروي انسانی ماهر، یاددهی اصول 

سازي، تغذیه و ... به ورزشکاران، وجود برنامه علمی بدن

پرور  سامانمند براي پرورش مربیان استعدادیابی و استعداد

دهد ترین عوامل توسعه استعداد بودند که نشان میاز مهم

3 . Bailey 
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کارگیري مربیان برجسته و آگاه به علوم در این مرحله به

. در گام بعدي، امکانات )10(ورزشی بیشترین اهمیت را دارد

و تجهیزات مناسب براي شناسایی و پرورش استعدادها و 

پروري با استانداردهاي  تجهیز مراکز استعدادیابی و استعداد

ن از اهمیت اماکن و تجهیزات ورزشی پیشرفته جهانی نشا

هاي بعدي سازگاري در توسعه استعدادها دارد. در گام

دهی هاي فردي هر استعداد، سازمانتمرینات با ویژگی

مناسب تمرینات با محتواي جامع و مطلوب و افزایش 

ساعات و تعداد جلسات تمرین در زمان و مکان مناسب و 

پست (تخصص) و درجه هر توسعه استعداد بر اساس 

ورزشکار نشان از اهمیت تمرینات علمی، منسجم و منظم 

المللی براي استعدادها دارد. اجراي مسابقات ملی و بین

منظور کسب تجارب ورزشی و  برگزاري اردوهاي به

مدت براي استعدادها در سطوح مدت و کوتاهبلندمدت، میان

که طوريند بهمختلف نیز در درجه اهمیت بعدي قرار دار

) در وصف اهمیت تمرین اذعان نموده هر 2011مک نامارا (

ساعت تمرین باکیفیت براي  10000سال و  10ورزشکار 

 ).19(رسیدن به اوج عملکرد خود نیاز دارد

حفظ و نگهداشت استعداد با تالش براي ایجاد انگیزه و 

رضایت در ورزشکاران مستعد و مربیان و مدیران 

-آنان مرتبط است. نیروي انسانی باانگیزه مهمدهنده پرورش

ترین عامل موفقیت در هر سازمانی است. تحقیقات نشان 

-دهد عوامل فردي، اجتماعی، سازمانی و محیطی میمی

توانند در رضایت افراد مؤثر باشند. در این زمینه سبک 

مربیگري، انسجام و همبستگی تیمی، ماهیت ورزش، حقوق 

تواند سهم زیادي از دوران قهرمانی می و مزایا و حمایت پس

پرور داشته  در رضایت ورزشکاران مستعد و مربیان استعداد

باشد. در این پژوهش، حمایت مادي و معنوي از مربیان 

کارگیري ورزشکاران در امور پرور، به استعدادیابی و استعداد

مربیگري و مدیریتی والیبال پس از دوران قهرمانی، 

صورت پرور به ن استعدادیابی و استعداداستخدام مربیا

وقت، فراهم کردن شرایط تحصیل باکیفیت وقت یا پارهتمام

دیده، استعدادها، توجه و حمایت ویژه از استعدادهاي آسیب

تفاهم با نیروهاي مسلح جهت تسهیل شرایط خدمت 

استعدادها، ایجاد فضاي صمیمی بین ورزشکاران و تقویت 

بر شیوه زندگی افراد مستعد و تالش انسجام تیمی، نظارت 

جهت کاهش نرخ ترك ورزش و اردوهاي ورزشی توسط 

ترین عوامل حفظ شده به ترتیب مهماستعدادهاي شناسایی

 و نگهداشت استعداد در والیبال بودند.

نظام  یکپارچگی و درنهایت باید اذعان نمود کلیت

در  دهنده آنتشکیل عناصر مدیریت استعداد باعث شده که

وظایف  آن هايبخش از یک هرچند هر و خورده،گره هم

همپوشانی  و تعامل باهم اما دهد؛می انجام را فرديمنحصربه

هاي مربوط به باالیی دارند. تحقیقات قبلی که در زمینه

شده بود، عمدتاً روي مراحل اولیه استعداد در کشور انجام

با عنوان مدیریت استعداد نظیر جذب و انتخاب استعدادها 

اي که بدون برنامهاستعدادیابی انجام شده بود؛ درصورتی

جامع و کامل براي پرورش استعدادها، استعدادیابی عمالً 

اتالف وقت و منابع خواهد بود. امید است نتایج پژوهش 

حاضر توانسته باشد دید وسیع و دقیقی از مدیریت استعداد 

نموده باشد هرچند طور ویژه در والیبال ارائه در ورزش و به

 شود.   هاي بیشتري در این زمینه احساس مینیاز به پژوهش
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Abstract 
The purpose of this study was to design the Optimized Model of Talent management in 
volleyball by focusing on athletes. Research method was mixed method of qualitative 
and quantitative approach. Meta-analysis, interview and questionnaire were used for 
obtaining the data. Talent management model of Philips and Roper including five 
factors (attracting, selecting, engaging, developing and retaining) was used as a 
conceptual model. Planning was added to this model with considering Meta-analysis 
and interviews. Statistical population of this study were 100 individuals from top 
managers of volleyball federation, members of federation`s committees, coaches and 
academic researches that related with talent areas. Sample was equal with population, 
and 81 questionnaires were returned with reliability of 0.81. Results showed that there 
is a significant difference between available and optimized status of talent management 
in volleyball in Iran. Planning, attracting, developing, selecting, engaging and retaining 
are more important. Finally, results suggested that managers should consider and 
emphasis on developing and retaining talents like attracting and selecting talents.  
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