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تاریخ دریافت مقاله1399/5/5 :
تاریخ پذیرش مقاله1399/7/12 :

برنام��ه استعدادیابی و پرورش ای��ن استعدادها ،برای شناسایی و توسعه ورزشكاران ب��ا استعداد برای رسیدن
ب��ه باالترین سط��ح ورزش در جهان صورت می گیرد .هدف از تحقیق حاض��ر ،شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه
استعداد در والیبال ایران بود .این تحقیق کیفی با ماهیت اکتشافی و از نوع تحقیقات کاربردی محسوب می گردد.
جامعه آماری پژوهش شامل کلیه خبرگان حوزه والیبال از جمله مربیان تیم های ملی والیبال ایران ،مدیران ارشد
و مدی �ران کمیته استعدادیاب��ی وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون والیبال و اعضای هیئت علمی رشته مدیریت
ورزشی بود .روش نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی بود که پس از اخذ 17مصاحبه عمیق ،به اشباع نظری رسید.
تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار مکس کیودیای نسخه  18صورت گرفت.
از تجزی��ه و تحلیل مصاحبه ها 15 ،عامل مؤثر بر توسع��ه استعداد در والیبال ایران شناسایی شدند :ستارگان
و قهرمان��ان مل��ی ،اصول و طراح��ی تمرین ،آموزش و پ��رورش ،ارتباطات بی��ن سازمان��ی در نهادهای دولتی،
فعالیت ه��ای منابع انسانی ،عوامل انگیزشی ،عوامل هوشی و روان��ی ،ویژگی های آنتروپومتریکی ،آ کادمی ها،
 .1دانشجوی دکتری ،مدیریت ورزشی ،واحد ساری ،دانشگاه آزاد اسالمی ،ساری ،ایران
 .2استادیار ،مدیریت ورزشی ،واحد ساری ،دانشگاه آزاد اسالمی ،ساری ،ایران (نویسنده مسئول)
 .3استادیار ،مدیریت ورزشی ،واحد ساری ،دانشگاه آزاد اسالمی ،ساری ،ایران
 .4استادیار ،مدیریت ورزشی ،واحد چالوس ،دانشگاه آزاد اسالمی ،چالوس ،ایران
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فدراسی��ون والیب��ال ،آموزش عالی ،عوامل حقوق��ی ،حمایت خانوادگی ،عوامل ارزش��ی و نگرشی و امکانات و
تجهیزات .از بین این ابعاد ،عامل فدراسیون والیبال ،آ کادمی ها ،ویژگی های آنتروپومتریکی ،آموزش و پرورش
و اص��ول و طراح��ی تمری��ن بیشترین نقش را در توسعه استع��داد داشتند .به طورکلی نتایج نش��ان داد که عوامل
مختلف��ی ب��ر توسعه مدیریت استعداد در والیبال کش��ور مؤثر هستند لذا پیشنهاد می ش��ود که یافته های تحقیق
سرلوحه فعالیت های استعدادیابی در سازمان های وابسته به والیبال به ویژه فدراسیون والیبال کشور و هیئت های
تابعه قرار گیرد.
واژگان کلیدی :استعداد ،توسعه ،فدراسیون والیبال و منابع انسانی
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مقدمه
ارتقای موفقیت آمیز در بین ورزشکاران زمانی امکان پذیر است که تمامی مقوالت و عناصر مختلف و قابل
مقایس��ه ،در ورزشک��اران رشته های ورزشی مورد توجه قرار گیرن��د (ری و الواله .)41 :2015 ،ورزشکارانی که
ب��ه واسطه استعدادهای درخشان شان و با استفاده از توانمند های بالقوه و خصوصیات فردی منحصربه فردشان
از عملک��رد باالیی برخوردارند ،دارای عملکرد بهینه ای در توسعه رشته های مختلف ورزشی به شمار می روند
(کولین��ز و همک��اران .)1621 :2014 ،استعدادهایی که از سنین پایه توانمندی های بالقوه ای دارند و به سرعت
در ی��ک رشت��ه ورزشی مورد توجه کارشناس��ان قرار می گیرند ،در واقع مسیر موفقی��ت را برای یک رشته ورزشی
مهی��ا می سازند (بولوک و همکاران .)397 :2009 ،بنابراین شناسایی مقوالت مهم استعدادیابی جهت کسب
موفقی��ت در رشت��ه های ورزشی مهم و حائز اهمیت است (سیفرت و همک��اران .)39 :2018 ،به همین منظور
برای دستیابی به موفقیت های بین المللی ورزشی ،بسیاری از کشورها در تالش برای به حداکثر رساندن توانایی
ورزشک��اران خ��ود ،برنامه های نظام مند شناسایی و توسعه استعدادها را اتخاذ و توسعه داده اند (ابوت و کالینز،
 .)61 :2004ب��ه عن��وان مثال ،یک دارنده مدال طالی المپیک سنگاپور می تواند  1میلیون دالر استرالیا دریافت
ً
کن��د .کشورهای��ی مانند ایاالت متحده آمریک��ا ،انگلیس ،استرالیا ،ک��ره جنوبی ،ژاپن ،چی��ن ،و اخیرا سنگاپور
منابع زیادی را در برنامه های  TIDسرمایه گذاری کرده است (باکر و همکاران« .)119 :2010 ،بنیاد کره برای
استعداده��ای ورزش��ی نسل بعد» که در س��ال  2007تاسیس شد ،استعدادهای ورزش��ی را برای تعالی ورزشی
بین المللی توسعه داده است .وزش انگلستان هر ساله حدود  100میلیون پوند از بودجه عمومی را برای دستیابی
ب��ه یک ورزش با عملکرد باال هزینه می کند .در کن��ار سرمایه های هنگفت ،به ورزشکاران پاداش جذاب پولی
داده می شود و ایتالیا به مدال طالی خود تا حدود  182،000دالر آمریکا پرداخت می کند (وانگ و همکاران،
 .)496 :2016از س��وی دیگر ،روند اخی��ر در تحقیقات به جای استعدادیابی تا حدی به سمت توسعه استعداد
در حال حرکت است ،زیرا تحقیقات نشان داده که صرف وقت برای آزمایش یا جستجوی استعدادهای ورزشی
ممکن است مثمر ثمر نباشد (مارتین دال و همکاران .)1209 :2007 ،تحقیقات در حوزه توسعه استعداد کمک
م��ی کند ی��ک فضای یادگیری مناسب فراهم شود ک��ه در آن به ورزشکاران فرصت داده م��ی شود تا توانایی های
بالق��وه خ��ود را درک و پرورش دهند .مدل ه��ای مختلفی جهت توسعه استع��داد در ورزشکاران ارائه شده است
(اب��اوت و همک��اران .)61 :2002 ،به عنوان مث��ال« ،نظریه تمرین عمدی» فرض م��ی کند که حداقل 10000
ساع��ت تمری��ن برای دستیابی به تخص��ص در یک حوزه خاص الزم است که بر پیشرف��ت بلند مدت برای رشد
استعداده��ای ورزشی و اهمیت درک روند تأکید دارد .مثال دیگر« ،مدل مرحله ای» بلوم است (بلوم.)1985 ،
این مدل نشان می دهد که سه مرحله رشد استعداد وجود دارد؛ حرکت از یک مرحله به مرحله دیگر زمانی تعیین
می شود که کارهای مشخصی که در هر مرحله مورد نیاز است به اتمام برسد ،نگرش ها  /شبکه ها ایجاد شود و
مه��ارت های مربوطه به جای س��ن تقویمی فرا گرفته شود .با توجه به این نکته ،پیشرفت و شکوفایی استعداد در
ورزشکاران مختلف به دلیل تفاوت های فردی می تواند متفاوت باشد .ارائه مدل های نظری و مفهومی پیرامون
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توسع��ه استع��داد 1ورزشکاران متناس��ب با رشته ورزشی از شروع یک فرد مبتدی ت��ا تبدیل به نخبه و ممتاز شدن
5
در تحقیق��ات بالی 2و همک��اران ( ،)2013کوتی و ویریم��ا )2014(3گالبین 4و همک��اران ( )2013گلید هیل
و همک��اران ( )2017در زمین��ه حوزه های توسعه بلندمدت ورزشکاران ،ارائه الگ��وی توسعه مشارکت ورزشی،
مبانی استعداد ،نخبگان و مهارت مشاهده شده است .مارتین دال و همکاران ( )2007مقیاسی را جهت توسعه
استع��دد در ورزشکاران معرفی کرده اند که شامل مولفه های مختلفی می باشد :اولین عامل ،تمرکز توسعه بلند
م��دت اس��ت که به میزان ماهی��ت برنامه آموزشی از نظر تمرینی اشاره دارد -جایی ک��ه تمرکز روی موفقیت بلند
م��دت است .این عام��ل همچنین بیانگر نگرش ها ،مهارت های روانشناختی و درک الزم برای موفقیت طوالنی
م��دت است(به عنوان مثال ،مسئولیت ،فداکاری ،مهارت های ذهنی و یادگیری از طریق اشتباهات) .عامل دوم
آم��اده س��ازی با کیفیت است .این امر به در دسترس بودن راهنمایی ها و فرصت های تمرینی با کیفیت از طریق
آم��وزش ،بازیابی و تجارب مسابقه ای اش��اره دارد .رویکرد های جدید حوزه استعدادیابی حاکی از آن است که
مسابقات و رویداد های مختلف در انتخاب استعداد نقش کلیدی دارند .به عنوان مثال ،فنر و همکاران ()2016
طی تحقیقی با انجام بازی های چهار جانبه بین بازیکنان حرفه ای و با ارزیابی مهارت ها و تدوین شاخص های
کلی��دی جه��ت موفقی��ت با الگو برداری از ای��ن بازیکنان و تهیه شابل��ون ها ،مبادرت به تدوی��ن و تهیه مقیاسی
ب �رای کش��ف افراد مستع��د در فوتبال نمودن��د .عامل سوم و چهارم ارتب��اط و درک ورزشک��اران است .در حالی
ک��ه ارتباطات به تعام��ل بین مربی و ورزشکار در دو حالت رسمی و غیررسمی اش��اره دارد ،درک ورزشکاران به
معنای درک عمیق مربی از ورزشکار در یک سطح جامع است و یک رابطه حرفه ای قوی با آنها ایجاد می کند.
عام��ل پنجم شبکه پشتیبانی است که مربوط ب��ه یک شبکه پشتیبانی منسجم ،قابل دسترسی و متنوع برای کمک
و پشتیبان��ی از پیشرف��ت ورزشکاران در همه زمینه هاست .عامل ششم ،محی��ط چالش برانگیز و حمایتی است
ک��ه به می �زان چالش مناسب ورزشکاران در تمرین��ات و مسابقات برای تسهیل پیشرف��ت آنها در باالترین سطح
اشاره دارد .عامل نهایی ،اصول توسعه بلند مدت است که شامل فرصت های مداوم ،اجتناب از تخصص اولیه،
حمای��ت والدی��ن و تصمیم گیری ورزشکاران می باشد (دال و همکاران .)187 :2007 ،با وجود تمام مدل ها و
الگوه��ای ارائه شده ،کمت��ر شاهد کیفیت باالی نتایج ارائه شده در زمینه استعدادیابی هستیم که به طور کامل بر
تمامی جنبه های استعدادیابی تاکید ورزد (جانستون و همکاران .)97 :2018 ،همچنین در مورد عوامل موثر بر
استعدادیابی در ورزش ،رویکرد جامعی وجود ندارد (گلد هیل و همکاران .)93:2017 ،باید گفت این مدل ها
و حوزه ها ممکن است برای پیچیدگی های مربوط به حوزه استعدادیابی کافی نباشند ،چرا که ورزش یک مقوله
منحص��ر ب��ه فرد است و دامنه های متفاوتی را در بر می گیرد .تحقیقات زیادی به منظور ارائه مفهوم استعدادیابی
در ورزش نگ��ارش ش��ده اند .پرداختن به موضوع استعدادیابی در ورزش نیاز به پرداختن به یک روش پیچیده در
1. Talent Development
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تمامی ابعاد استعدادیابی دارد (باکر 1و همکاران.)53 :2018 ،
شپارد و همکاران ( )2012والیبال را به عنوان ورزشی تعریف کردند که با فعالیت های انفجاری کوتاه و مکرر
2
مانن��د پ��رش ،شیرجه و بازی با توپ مشخص می شود (شپارد .)157 :2012 ،لذا ویژگی های آنتروپومتریکی
افراد مستعد از جمله :قد ،وزن ،انعطاف پذیری ،آموزش پذیری ،وضعیت رشد استخوان های ساق پا و  ...همواره
م��ورد توجه محققان در این رشت��ه جهت استعدادیابی بوده است (گالی��چ .)530 :2014 ،شاید یکی از دالیل
توجه صرف به مهارت های فیزیکی و حرکتی و آنتروپومتریکی در استعدادیابی این است که هنوز شاخص های
مشخصی در این حوزه که در برگیرنده تمامی ابعاد حوزه استعدایابی باشند مورد توجه قرار نگرفته است و عمدتا
از شاخ��ص های��ی استفاده می شود که هم برای بزرگساالن و هم برای سنین پایه به طور یکسان در نظر گرفته می
ش��ود (باکر و همک��اران .)48 :2019 ،بعالوه ،توجه به امر وراثتی و ژنتیکی 3استعداد و تعامل با محیط به ویژه
شرای��ط اقتصادی و اجتماعی حاکم بر فرد مستع��د و نیز تاثیر پذیری از طریق فرایند آموزش از مواردی است که
م��ی توان��د در فرایند استعدادیابی مورد توجه واقع گردد (تور خمی��ر و همکاران .)623 :2003 ،پنا 4و همکاران
( )2018در تحقی��ق خود به مقیاس های پیکرسنجی مورد نیاز جهت استعدادیابی در ورزش والیبال پرداختند و
اظه��ار داشتن��د که شواهدی از تفاوت های پیکر سنجی و فیزیولوژیکی در میان والیبالیست های حرفه ای وجود
دارد .به نظر می رسد ارزیابی آن سرمایه ای برای بهبود راهبرد های آموزش و فرآیندهای دقیق شناسایی استعداد
اس��ت (پن��ا و همک��اران )30 :2018 ،در ادمه باید به نقش آ کادمی ها در توسع��ه استعداد اشاره کنیم که به طور
مث��ال ب �رای اولین ب��ار در آلمان اتفاق افتاد و انج��ام آزمون های فیزیکی و مهارت های فن��ی توسط  49آ کادمی
انجام گرفت (گالیچ و همکاران .)530 :2014 ،اهمیت نقش آ کادمی ها در استعدادیابی به حدی است که در
تحقیقی مشاهده شد افرادی که از طرف آ کادمی ها انتخاب می شوند به مراتب از نظر مهارت های ادراکی بهتر
از اف �رادی بودن��د که به صورت گلخانه ای انتخاب شده اند (او کونور .)837 :2016 ،والیبال ایران به خصوص
در سط��ح آقای��ان به واسطه حضور در تی��م های برتر سطح دنیا ،انگیزه های محقق��ان را جهت استمرار موفقیت
در س��ال ه��ای اخیر جهت مطالعه و تحقیق در حوزه استعدادیابی و توسعه استعداد دو چندان کرده است به ویژه
اینک��ه هن��وز نواقصی در تحقیقات گذشنه در ح��وزه توسعه استعداد و استعدادیابی در رشت��ه والیبال وجود دارد.
اهمی��ت استعدادیاب��ی در این رشته که در حال حاضر در دل ورزش دوست��ان کشورمان جا باز کرده از آن جهت
مه��م است که با تداوم و استمرار موفقیت های تیم مل��ی در رویداد های بین المللی ،جهانی ،المپیک و آسیایی
هم �راه باش��د .وجود یک الگو و مدل جامع استعدایابی در رشته والیبال می تواند کمک شایانی به جامعه والیبال
از جمل��ه دس��ت اندرکاران این رشته ورزشی نماید تا با تاسی به نتایج و به��ره گیری از یافته های پژوهش حاضر
بتوانن��د شاخ��ص های مشخصی را در حوزه های مختلف استعدایابی تدوین نمایند .شناسایی ابعاد ،مولفه ها و
شاخص های توسعه استعداد در والیبال ایران ضمن بر طرف کردن جایگزینی بازیکنان نخبه در پست های دارای
1. Baker
2. Anthropometric
3. genetically
4. Pe˜na
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فرسودگ��ی و ارتق��ای جایگاه بین الملل��ی تیم ملی والیبال بزرگساالن و معرفی بازیکنان ط �راز اول به والیبال دنیا
می توان��د پیامده��ای ملی و اجتماعی مثمر ثمری برای والیبال ای �ران داشته باشد و فدراسیون والیبال را در رقابت
ب��ا سایر فدراسیون ها در این مقوله پیروز س��ازد .از آنجا که عوامل مختلفی در حوزه استعدادیابی دخیل هستند،
شناسایی این عوامل و شاخص های مربوط به آن جهت دسترسی به نقشه راه حائز اهمیت می باشد .لذا محقق
در صدد پاسخ گویی به پرسش زیر است :عوامل موثر بر توسعه استعداد در والیبال ایران کدام اند؟
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پیشینهپژوهش
ابراهیم و همکاران ( )1383در مطالعه ای با عنوان «بررسی وضع موجود و تدوین شاخص های استعدادیابی
در رشت��ه والیبال» به ویژگی های آنتروپومتریکی ،ترکیب ب��دن ،آمادگی جسمانی و مهارتی و روانشناختی اشاره
کردند.
نظ��ری و همکاران ( )1393در مطالع��ه ای با عنوان «طراحی و تدوین برنامه راهبردی والیبال ساحلی ایران»
مهمترین نقطه ضعف والیبال ساحلی ایران را نبود یک سیستم استعدادیابی بیان نمودند .یافته های این پژوهش
نش��ان داد ک��ه والیبال ساحلی در وضعیت کنون��ی از  15قوت و  21ضعف برخوردار و با  12فرصت و  13تهدید
مواج��ه م��ی باشد .در میان نقاط ق��وت والیبال ساحلی کشور ،گوی��ه مطرح بودن والیبال ساحل��ی به عنوان تنها
ورزش ساحلی در المپیک از باالترین میزان اهمیت ،گویه نبود یک سیستم استعدادیابی به عنوان باالترین نقطه
ضع��ف ،در بی��ن فرصت ها گویه وجود خط ساحلی  3000کیلومت��ری در کشور از باالترین میزان اهمیت و در
بخش تهدیدها گویه انگیزه های مالی بیشتر در دیگر رشته ها به عنوان باالترین تهدید در والیبال ساحلی کشور
برخ��وردار ب��ود .پس از تجزیه و تحلی��ل داده ها ،محرز شد که فدراسیون والیب��ال در بخش ساحلی در موقعیت
محافظ��ه کاران��ه قرار دارد و باید از راهبردهای محافظه کارانه استفاده نماید .در کل دو راهبرد تهاجمی 3 ،راهبرد
رقابت��ی 8 ،راهب��رد محافظه کارانه و  2راهبرد تدافعی جهت تبدیل نقاط ضعف به قدرت و تهدیدها به فرصت ها
برای توسعه والیبال ساحلی ارائه شده است.
قاس��م زاده میرکالی��ی و همکاران ( )1394گزارش کردن��د که عواملی چون :میزان آگاه��ی و شناخت ،شیوه
جذب و شناسایی ،کیفیت پیست و تجهیزات ،نقش فدراسیون و هیئت های دوومیدانی ،نقش مربیان و همچنین
حامیان مالی و میزان درآمدزایی بر پرورش استعدادهای ورزشکاران دوومیدانی ایران اهمیت دارند.
افتخ��اری و همکاران ( )1395مطالعه ای با عنوان «ارائه مدل اندازه گیری موانع توسعه والیبال قهرمانی زنان
ای �ران در سه سطح ک�لان ،میانی و خرد» انجام دادند .در پایان این تحقیق گ �زارش شد که یکی از موانع توسعه
ورزش والیبال ،استعدادیابی نامناسب می باشد .یافته های حاصل از تحلیل عاملی تأییدی نشان داد که در سطح
ک�لان ،مولفه «فرهنگ��ی» با بار عاملی  ،0/79در سطح میانی ،مؤلف��ه «استعدادیابی» با بار عاملی  0/90و در
سط��ح خرد ،مولف��ه «نگرش ضعیف نسبت به انجام فعالیت های ورزشی» با ب��ار عاملی  0/78مهمترین موانع
توسع��ه والیبال زنان ایران می باشند .براساس یافته های پژوهش ،راهکارهایی از قبیل افزایش پوشش رسانه ملی
جه��ت مشارک��ت بیشتر و فرهنگ سازی گست��رده ،بهبود نگرش مثبت جامعه ب��ه ورزش زنان و هموارکردن بستر

فصلنامه علمے مطالعات راهربدی ورزش و جوانان

شامره 53 :پاییز 1400

مشارکت بیشتر آنها به دلیل داشتن پتانسیل های باال ،طراحی برنامه جامع جهت تقویت سیستم استعدادیابی و
نیز نظارت منسجم بر پیشرفت ورزشکاران مستعد در راستای توسعه والیبال زنان ایران پیشنهاد می شود.
باس��ره و همک��اران ( )1395مطالع��ه ای با هدف ارائه م��دل استعدادیابی والیبال ایران انج��ام دادند .یافته ها
نش��ان داد که هفت مرحل��ۀ پیشنهادی شامل مرحلۀ اول :غربالگری عمومی در مدارس ( 9- 6سالگی) ،مرحلۀ
دوم :شناسای��ی استعدادها ( 12 -9سالگی) ،مرحلۀ سوم :گزینش استعدادها (12ـ 14سالگی) ،مرحلۀ چهارم:
آم��وزش (14ـ 16سالگی) ،مرحل��ۀ پنجم :گزینش استعدادهای نخبه (16ـ 18سالگ��ی) ،مرحلۀ ششم :ارتقای
استعدادهای نخبه (18ـ  24سالگی) و مرحلۀ هفتم :والیبال حرفه ای بین المللی ( 23سالگی به باال) ،در دور
سوم دلفی موردقبول واقع شدند و مدل استعدادیابی والیبال در ایران تأیید گردید.
دربارپن��اه ( )1397در پایان مطالعه خود به سه فرآیند اولوی��ت دار و موثر بر مدیریت استعداد ورزشی اشاره
ک��رده است :به کارگی��ری و نگهداشت استعداد ورزشی ،کش��ف و شناسایی استعداد ورزش��ی (استعدادیابی) و
ارزیابی و توسعه استعدادهای ورزشی.
عبدزاده و همکاران ( )1397در مطالعه ای با عنوان «بررسی موانع و محدودیت های توسعه والیبال در استان
آذربایج��ان غرب��ی» به نبود برنامه مدون استعدادیابی در والیبال استان آذربایجان غربی به عنوان مانع توسعه این
رشت��ه ورزشی اش��اره کردند .یافته های این پژوهش نش��ان داد كه والیبال است��ان دارای موانع و محدودیت های
مختلف��ی اس��ت كه از مهمتری��ن زیرشاخص های هر كدام از موان��ع می توان به نبود برنامه ب �رای حفظ حامیان
مال��ی ب �رای مدت طوالنی ،ب��ی توجهی به مدارس و معلم��ان ورزش به عنوان مهمتری��ن زیربنای توسعه ورزش
والیبال ،نبود برنامه مدون استعدادیابی در والیبال استان و حومه ،عدم حمایت كافی از بازیكنان و نداشتن امنیت
شغل��ی آنان ،بی توجهی مسئ��والن و حامیان به توسعه زیربنایی ،پایدار و درازمدت و نبود آ كادمی والیبال جهت
برنامه ریزی و توسعه ورزش والیبال استان اشاره كرد.
روششناسیپژوهش
ه��دف تحقی��ق حاضر ،شناسایی عوامل مؤث��ر بر توسعه استع��داد در والیبال ایران و از منظ��ر پارادایم از نوع
تحقیق��ات تفسی��ری می باشد .محقق با استف��اده از پارادایم تفسیری ،مسئله پژوهش را م��ورد ارزیابی قرار داد و
رویک��رد کیفی را برای تحقی��ق خود بر گزید .راهبرد مورد استفاده در این تحقیق «گرندد تئوری» و تاکتیک مورد
استفاده ،تحلیل محتوای پنهان می باشد .لذا تحقیق حاضر در وهله اول از ماهیت اکتشافی برخوردار است و در
وهله دوم و به لحاظ استفاده مخاطب از نوع تحقیقات کاربردی محسوب می گردد .شکل داده ها به صورت متن
و ص��وت بوده و محقق با استفاده از مصاحبه ب��ا خبرگان این حوزه نسبت به جمع آوری داده ها اقدام کرده است.
جامعه آماری پژوهش شامل کلیه خبرگان حوزه والیبال از جمله مربیان تیم های ملی والیبال ایران ،مدیران ارشد
فدراسیون والیبال و کمیته استعدادیابی در وزارت ورزش و جوانان و اعضای متخصص و مجرب هیئت علمی در
حوزه مدیریت ورزشی بودند که از طریق مصاحبه عمیق با این افراد نسبت به جمع آوری اطالعات اقدام گردید
(جدول .)1به روش نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی و پس از اخذ مصاحبه با  17نفر ،اشباع نظری حاصل شد.
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جدول  :1اعضای مشارکت کننده در نمونه تحقیق

218

مصاحبه شوندگان

پست /سمت

مجموع فراوانی کدهای
احصا شده از مصاحبه ها

P12، P9، P8، P6، P3،P1

سرمربیان و مربیان تیم های ملی (آقایان و بانوان)

329

P16، P10، P5، P17،P16

اعضای کمیته استعدادیابی وزارت ورزش و فدراسیون والیبال

305

 P13 ، P7، P4،P2وP14, P17

اساتید و اعضای هیئت علمی و متخصصان مدیریت ورزشی و تربیت بدنی

208

P11, P15

بازیکنان تیم ملی والیبال ایران

42

جه��ت تجزیه و تحلیل پاسخ ها با استف��اده از نرم افزار مکس کیودیای 1نسخه  18فرآیند کدگذاری به صورت
ب��از ،مح��وری و انتخابی انجام شد .جهت کدگذاری باز و فرآیندی مصاحبه های انجام شده ،واحدهای معنایی
به ص��ورت اسم مصدر بیان گردید .مصاحبه های جم��ع آوری شده در طی عملیات میدانی به ترتیب جمع آوری
آن ه��ا در هر ب��ازه زمانی مورد تجزی��ه و تحلیل (کدگذاری) قرار گرف��ت و با بازخورد دریافت��ی از هر مصاحبه،
مصاحبه های بعدی اصالح و یا مسیر حرکت تحقیق بازتعریف گردید .در این مرحله ،به جستجو در میان داده ها
به ص��ورت خ��ط به خط و ب��ا شنود مکرر فایل های صوت��ی پرداخته و سعی شد با الصاق کد ب��ه داده ها و حفظ
نمودن باز بودن کدگذاری و مشاهده نتایج حاکی از داده ها ،مقوله ها ،مفاهیم و شاخصه های «عوامل مؤثر بر
توسعه استعداد در والیبال ایران» احصا شود .به منظور دست یابی به روایی شاخص ها و کدهای اکتشاف شده،
چند تن از مشارکت کنندگان در مصاحبه که از اعضای هیئت علمی دانشگاه و دارای مرتبه استاد تمامی بودند،
فراین��د کدگذاری ها را م��ورد بازبینی قرار دادند و دیدگاه شان پیرامون مراح��ل کدگذاری اعمال شد .همچنین 2
ت��ن از اساتی��د مدیریت ورزشی (اساتید راهنما و مشاور) به بررس��ی یافته ها و اظهار نظر درباره مراحل مختلف
کدگ��ذاری پرداختند .در این تحقیق از روش پایایی باز آزمون جهت تعیین ضریب پایایی استفاده شد .به منظور
محاسبه پایایی باز آزمون از میان مصاحبه های انجام گرفته چند مصاحبه به عنوان نمونه انتخاب شد و هرکدام از
ً
آن ها در یک فاصله زمانی مشخص مجددا کدگذاری گردید (جدول .)2
جدول  :2محاسبه ضر یب پایای باز آزمون کدهای استخراج شده و شاخص های اکتشاف شده
مصاحبه شوندگان

تعداد کدهای استخراجی

تعداد توافقات

تعداد عدم توافقات

پایایی باز آزمون

مصاحبه اول

45

41

4

0/90

مصاحبه دوم

76

70

6

0/90

مصاحبه سوم

64

59

5

0/92

مصاحبه چهارم

62

57

5

0/91

مجموع

247

227

20

90/91
1. Maxqda
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یافته های پژوهش
یافته های کیفی تحقیق بر اساس فرایند کدگذاری باز نشان داد که  328کد اولیه از مصاحبه های انجام شده
درباره عوامل مؤثر بر توسعه استعداد در والیبال ایران استخراج شد که فراوانی این کدها در مجموع برابر با 840
ب��ود .در ای��ن میان ،نقش فدراسیون والیبال به عنوان عامل مؤثر بر فراین��د توسعه استعداد با ضریب فراوانی 233
بیشتری��ن نقش و ضریب اهمیت و عوامل حقوقی با ضریب فراوانی  6کمترین ضریب اهمیت را در میان عوامل
احصا شده به دست آورند (ماتریس شانون .)1

219

شکل  :1ماتریس ضریب فراوانی و اهمیت شانون در زمینه عوامل مؤثر بر توسعه استعداد در والیبال ایران

در شک��ل  1مشاهده می شود که  15عامل (مقوله اصلی) به عن��وان عوامل مؤثر بر توسعه استعداد در والیبال
ای �ران اکتش��اف ش��د .این  15عامل عبارت ان��د از :ستارگان و قهرمان��ان ملی ،اصول و طراح��ی تمرین ،آموزش
و پ��رورش ،ارتباطات بی��ن سازمانی در نهادهای دولت��ی ،فعالیت های منابع انسانی ،عوام��ل انگیزشی ،عوامل
هوشی و روانی ،ویژگی های آنتروپومتریکی ،آ کادمی ها ،فدراسیون والیبال ،آموز عالی ،عوامل حقوقی ،حمایت
خانوادگ��ی ،عوام��ل ارزشی و نگرشی و امکان��ات و تجهیزات .در این میان ،عوامل زیر ب��ه ترتیب میزان ضریب
فراوان��ی خ��ود بیشترین نقش را در توسعه استع��داد از دیدگاه خبرگان داشتند :عام��ل فدراسیون والیبال (،)233
آ کادمی ه��ا ( ،)98ویژگی های آنتروپومتریکی ( ،)87آموزش و پرورش ( )82و اصول و طراحی تمرین (.)68
البته تمام این عوامل شامل مقوالت محوری بودند که در جدول  3مشاهده می شود.

)یفیک درکیور( ناریا لابیلاو رد دادعتسا هعسوت رب رثؤم لماوع ییاسانش
جدول  :3مقوالت اصلی و محوری احصا شده در مورد عوامل مؤثر بر توسعه استعداد در والیبال ایران
مقوله اصلی

مقوله فرعی

تعداد کدهای
احصا شده

ضریب اهمیت
مقوالت محوری

ستارگان و قهرمانان
ملی

ستارگان به عنوان یک مقیاس ارزیابی

7

16

ستارگان به عنوان عامل انگیزشی

6

8

فرایند رشد

4

7

ویژگی های مهارتی و فیزیکی

8

15

سازمان دهی تمرین

7

13

ویژگی های شخصیتی و رفتاری

6

12

روش و اصول آموزش

11

21

راهبردهای استعدادیابی

5

16

معلمان ورزش و منابع انسانی

6

13

نقش حمایتی

6

18

راهبرد و سیاست

8

27

امکانات و تسهیالت

6

8

خدمات ارگان های ذینفع

4

5

تعامل و ارتباطات بین سازمانی

6

22

حمایت دولت

5

7

جذب و استخدام

3

6

تعهد نیروی انسانی

7

25

اصول و طراحی
تمرین

220
آموزش و پرورش

ارتباطات بین
سازمانی

فعالیت های منابع
انسانی

عوامل انگیزشی
عوامل هوشی و
روانی
ویژگی های
آنتروپومتریکی

آ کادمی ها

جبران خدمات

4

6

آموزش منابع انسانی

6

12

انگیزه های شخصی

5

14

انگیزه های خانوادگی

2

3

انگیزه های سازمانی

5

19

عامل هوش

3

17

عامل روان شناختی

6

15

الزامات آنتروپومتریکی

13

32

عوامل آنتروپومتریکی

18

55

فنی

5

16

اقدامات مالی و تجهیزاتی

3

10

سیاست و راهبرد

5

15

اصول و فرایند

9

28

نیروی انسانی

8

29

ضریب اهمیت مقوله
اصلی
24

68

82

34

49

36
32
87

98
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مقوله اصلی
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11
6
11
23
38

نتای��ج ج��دول  3حاکی از آن است که  45مقوله محوری به  15مقوله اصل��ی عوامل مؤثر بر توسعه استعداد
در والیب��ال ای �ران قاب��ل تقسیم اند .این مق��والت در بعد ستارگ��ان و قهرمانان ملی شامل ستارگ��ان به عنوان یک
مقیاس ارزیابی ،ستارگان به عنوان عامل انگیزشی ،در بعد اصول و طراحی تمرین شامل فرایند رشد ،ویژگی های
مهارت��ی و فیزیک��ی ،سازمان ده��ی تمرین ،ویژگی های شخصیت��ی و رفتاری ،روش و اصول آم��وزش (بیشترین
ضریب اهمیت با فراوانی  ،)21در بعد آموزش و پرورش شامل راهبردهای استعدادیابی ،معلمان ورزش و منابع
انسان��ی ،نق��ش حمایتی ،راهبرد و سیاس��ت (بیشترین ضریب اهمیت با فراوان��ی  )27و امکانات و تسهیالت،
در بع��د ارتباطات بین سازمانی شام��ل خدمات ارگان های ذینفع ،تعامل و ارتباطات سازمانی (بیشترین ضریب
اهمی��ت ب��ا فراوان��ی  )22و حمایت دولت ،در بعد فعالیت ه��ای منابع انسانی شامل ج��ذب و استخدام ،تعهد
نی��روی انسان��ی (بیشترین ضریب اهمیت با فراوانی  ،)7جبران خدم��ات و آموزش منابع انسانی ،در بعد عوامل
انگیزشی شامل انگیزه های شخص��ی ،انگیزه های خانوادگی و انگیزه های سازمانی (بیشترین ضریب اهمیت با
فراوانی  ،)19در بعد عوامل هوشی و روانی شامل عامل هوش (بیشترین ضریب اهمیت با فراوانی  )17و عامل
روان شناخت��ی ،در بعد ویژگی های آنتروپومتریکی شامل الزام��ات آنتروپومتریکی و فاکتورهای آنتروپومتریکی
(بیشتری��ن ضریب اهمی��ت با فراوانی  ،)55در بعد آ کادمی شامل فنی ،اقدام��ات مالی و تجهیزاتی ،سیاست و
راهبرد ،اصول و فرایند و نیروی انسانی (بیشترین ضریب اهمیت با فراوانی  ،)29در بعد فدراسیون والیبال شامل
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فعالی��ت ه��ای علمی ،نقش حمایتی ،فعالیت ه��ای منابع انسانی ،مدیریت رویداد و اردوه��ا ،نظارت و کنترل،
سازمان دهی ،سیاست و راهبرد ،اصول و فرایند (بیشترین ضریب اهمیت با فراوانی  )40و مالی ،در بعد آموزش
مالی بدون مقوله محوری و شامل  5کد اولیه ،در بعد عوامل حقوقی بدن مقوله محوری و دارای  5کد اولیه ،در
بع��د حمایت خانوادگی بدون مقوله محوری و دارای  5کد اولیه و در بعد عوامل ارزشی و نگرشی شامل نگرش
حکومتی (بیشترین ضریب اهمیت با فراوانی  )13و نگرش ملی و در نهایت در بعد امکانات و تجهیزات شامل
فناوری های نوین (بیشترین ضریب اهمیت با فراوانی  ،)15زیرساخت ها و اماکن و تجهیزات تخصصی بودند.
شکل  2نشان دهنده مدل پارادایمی عوامل مؤثر بر توسعه استعداد در والیبال ایران می باشد .این مدل شامل 15
بعد /مقوله اصلی و  45مؤلفه /مقوله محوری می باشد .مدل پارادایمی تحقیق در صدد طراحی اثرات هر یک از
عوامل استخراج شده از نظرات خبرگان تحقیق در جهت توسعه استعداد والیبال ایران است .مقوالت دارای رنگ زرد
شامل مقوالت محوری حاوی کدها /شاخص های استخراج شده می باشد .این مقوالت هر کدام دارای کدهای
اولیه ای است که در جدول  3به آنها اشاره شده و محقق سعی می کند در بحث و نتیجه گیری به تحلیل آنها بپردازد.

شکل  :2مدل پارادایمی عوامل مؤثر بر توسعه استعداد در والیبال ایران
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بحث و نتیجهگیری
نتایج تحقیق حاکی از آن بود که از دیدگاه خبرگان به ترتیب عامل فدراسیون والیبال ،آ کادمی ها ،ویژگی های
آنتروپومتریک��ی ،آم��وزش و پ��رورش و اص��ول و طراحی تمری��ن بیشترین نق��ش را در توسعه استع��داد ورزش
والیب��ال داشتن��د .اولین یافته مربوط به نقش فدراسیون والیبال است .این یافت��ه با یافته های قاسمزاده میرکالیی و
همک��اران ( )1394همسو است .در تفسیر ای��ن یافته ها باید گفت که فدراسیون والیبال جمهوری اسالمی ایران
به عن��وان متول��ی اصلی ورزش والیبال در کشور ،می تواند مهمترین تأثیر را ب��ر توسعه این رشته و هم راستا با آن،
توسع��ه استعدادیابی در ای��ن رشته داشته باشد .از آنجا ک��ه فدراسیون والیبال دارای هیئت ه��ای والیبال بسیاری
ً
در مراک��ز استان ه��ا و تقریب��ا تمامی شهرهای کش��ور است ،با برنامه ری��زی صحیح به وی��ژه در تدوین اصول و
فرآینده��ای استعدادیابی از طریق تحقیقات مختلف علمی و دانشگاهی می تواند به این مهم دست یابد .در این
راست��ا ،ض��روری است که فدراسیون والیب��ال با استفاده از منابع انسانی متخص��ص و منابع مالی در اختیار خود
حمایت های الزم را از مربیان و دست اندر کاران استعدادیابی و ورزشکاران مستعد در تمام کشور به عمل آورد
و با تدوین سیاست ها و راهبرد های علمی و اصولی ،زمینه برگزاری رویدادها و اردوهای مختلف را فراهم کند.
همچنین در خالل این رویدادها ،با سازمان دهی مناسب منابع خود و نظارت و کنترل دقیق بر آن ها ،بستر الزم
برای کشف و پرورش استعدادهای بالقوه والیبال کشور را مهیا نماید.
ع�لاوه بر فدراسیون والیبال ،آ کادمی های والیب��ال نیز به عنوان یکی دیگر از ارکان اصلی توسعه والیبال کشور
موظ��ف هستند که ب��ا برنامه ریزی های صحیح در راستای اهداف فدراسیون والیبال ،اقدام به برگزاری برنامه های
استعدادیاب��ی نماین��د و پس از کشف آن ها ،برنامه ها و تمرینات صحیح و علمی پرورش آن ها را در پیش بگیرند
ت��ا در نهای��ت بتوانن��د بازیکنانی نخب��ه و دارای شایستگی های الزم ب��ه تیم های مختلف کشور اع��م از تیم های
باشگاهی و ملی عرضه نمایند .این یافته با نتایج پژوهش نصرالله زاده و رستم نیا ( ،)1391اوکونور و همکاران
( )2016و گالی��چ ( )2014همس��و م��ی باشد .اهمیت نق��ش آ کادمی ها در استعدادیابی ب��ه حدی است که در
تحقیق��ی مشاهده شد افرادی که از طرف آ کادمی ها انتخاب می شوند به مراتب از نظر مهارت های ادراکی بهتر
از اف �رادی بودند ک��ه به صورت گلخانه ای انتخاب شده ان��د (اوکونور و همک��اران .)838 :2016 ،در این راستا
ضروری است که در این آ کادمی ها اصول و فرآیندهای علمی تدوین شده در فدراسیون والیبال مد نظر قرار گیرد
و ب��ا جذب نیروی انسان��ی مجرب ،سیاست ها و راهبرد های توسعه این فراین��د تدوین شود .همچنین ،به منظور
اجرای��ی سازی برنامه های خود و در نهایت دستیابی به اهداف تعیین شده ،الزم است که آ کادمی های والیبال با
اقدامات مالی مناسب و کمک عوامل فنی متخصص ،امکانات و تجهیزات خود را تکمیل و زمینه رشد و ارتقای
نخبگان کشف شده را فراهم نمایند.
یکی دیگر از عوامل موثر مربوط به ویژگی های آنتروپومتریکی است .این یافته با مطالعات زربخش و همکاران
( ،)1393نصی��ری و همک��اران ( ،)1397ابراهی��م و همک��اران ( ،)1383باسره و همک��اران ( )1393و باسره و
همک��اران ( )1395همخوانی دارد .ویژگی های آنتروپومتریکی افراد مستعد از جمله :قد ،وزن ،انعطاف پذیری،
آموزش پذیری ،وضعیت رشد استخوان های ساق پا و  ...همواره مورد توجه محققان بوده است (گالیچ:2014 ،
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 535و ابراهی��م و همک��اران .)11 :1383 ،شاید یکی از دالیل توجه صرف ب��ه مهارت های فیزیکی و حرکتی و
آنتروپومتریک��ی در استعدادیابی این است که هن��وز شاخص های مشخصی در این حوزه که در برگیرنده تمامی
ً
ابعاد حوزه استعدادیابی باشند مورد توجه قرار نگرفته اند و عمدتا از شاخص هایی استفاده می شود که هم برای
بزرگ ساالن و هم برای سنین پایه به طور یکسان در نظر گرفته می شود (باکر و همکاران .)50 :2018 ،در واقع
ط��ی تحقیقات مختلفی مشخص شده است که نخبگان والیبال از چ��ه مشخصات آنتروپومتریکی برخوردارند
و ل��ذا استعداده��ای بالقوه والیبال بای��د دارای چه الزامات و عوام��ل آنتروپومتریکی باشند (باس��ره و همکاران،
 1 :1393و باس��ره و همک��اران ،)57 :1395 ،بنابرای��ن در فرایند انتخاب این اف �راد ،ضروری است با استفاده از
مناب��ع انسانی متخصص در این زمینه ،عامل ویژگی های آنتروپومتریکی به عنوان یکی از شاخص های انتخاب
استعدادهای بالقوه در والیبال مد نظر قرار گیرد.
همچنی��ن مشخ��ص شد که آموزش و پرورش یکی دیگر از ارکان اصلی توسع��ه ورزش والیبال در کشور و به
وی��ژه سازمان��ی مؤثر در فرایند استعدادیابی ورزش والیبال است .در این راستا نتایج حاج حسنی ( )1395با این
یافت��ه همس��و است .او در مطالعه خود نتیجه گیری کرد که با توجه به اینکه نس��ل پایه ما بیشتر اوقات خود را در
مدارس سپری می کنند و از آن جا که نظام آموزشی هر کشور می تواند سهم عظیمی در توسعه ورزش و شناخت
استعدادها داشته باشد و به رشد ورزش قهرمانی کمک کند ،بنابراین باید به ورزش مدارس توجه خاصی مبذول
گ��ردد .بی تردید ،ب��ا اجرای فعالیت های ورزشی در مدارس و پیاده س��ازی برنامه های منظم و منسجم ،شاهد
پیشرف��ت استعدادیاب��ی و دس��ت یافتن به اهداف عال��ی آموزشی و قهرمانی در سطح کش��ور خواهیم بود (حاج
حسنی .)1 :1395 ،بر همگان روشن است که ورزش تربیتی و آموزشی که با محوریت مدرسه انجام می گیرد،
زیربنای تمامی دیگر حوزه های ورزشی است .در بسیاری از شهرهای کشور ،مدارس فاقد امکانات و تجهیزات
الزم والیبال هستند که این خود موجب عدم دستیابی به اهداف استعدادیابی می شود .لذا الزم است که دولت و
وزارت آموزش و پرورش با هماهنگی وزارت ورزش و جوانان و نیز فدراسیون والیبال ،طی برنامه های بلندمدت
اق��دام به تدوین راهبرد ها و سیاست ه��ای الزم در زمینه توسعه والیبال در مدارس کشور نمایند و با حمایت های
مختل��ف از آن ،موجب��ات توسعه امکانات و تسهیالت م��ورد نیاز در مدارس ،آم��وزش و توانمندسازی معلمان
ورزش و مناب��ع انسان��ی دیگر و نیز تدوین راهبردهای استعدادیابی والیب��ال در مدارس را فراهم کنند و در جهت
دستیاب��ی به این اهداف ،از متخصصان تجربی و دانشگاه��ی استفاده بهینه نمایند .عالوه بر این ،ضروری است
ک��ه اصول و روش تمرین مناسبی برای استعداده��ای کشف شده در تمامی سنین طراحی و تدوین شود ،چرا که
در سایه اصول علمی و روش های تمرینی مناسب است که می توان انتظار فرایند بهینه رشد ،تقویت ویژگی های
مهارت��ی و فیزیک��ی و سازمان دهی مناسب تمرین و متعاقب آن ،موفقیت در طرح ه��ا و برنامه های استعدادیابی
والیبال را داشت.
از دیگ��ر عوام��ل مؤثر بر توسعه استعدادیاب��ی در والیبال کشور که از نظر نخبگ��ان و متخصصان امر اهمیت
داش��ت ،ستارگ��ان و قهرمانان ملی ب��ود .بر کسی پوشیده نیست ک��ه ستارگان و قهرمانان مل��ی می توانند جایگاه
وی��ژه ای در می��ان ورزشکاران ب��ه ویژه ورزشکاران جوان و نوآم��وزان داشته باشند و موجب��ات ترغیب و انگیزش
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آن��ان برای تالش مضاعف جه��ت دستیابی به موفقیت را ایجاد نمایند .لذا ضروری اس��ت که با استفاده از ابزار
مختل��ف ب��ه ویژه رسانه های جمع��ی تالش شود که ای��ن ستارگان و قهرمان��ان ملی بیشتر شناخت��ه شده و مورد
توج��ه بیشتر استعداده��ای بالقوه والیبال کشور قرار گیرن��د .از طرف دیگر ،ستارگان و قهرمان��ان ملی با توجه به
سط��ح ب��االی فنی و تخصصی که دارند ،خود می توانند مقیاس ارزیابی مناسب��ی برای سایر ورزشکاران باشند و
در زمین��ه کشف استعداده��ای والیبال نقش مثبتی ایفا نمایند .عامل شناسایی ش��ده بعدی برای توسعه مدیریت
استع��داد والیبال در کش��ور ،ارتباطات بین سازمانی در نهادهای دولتی بود .همان ط��ور که پیش تر نیز بیان شد،
فدراسی��ون والیب��ال جمهوری اسالمی ایران و هیئت های تابعه آن مهمتری��ن و اصلی ترین سازمان متولی والیبال
کش��ور هستند ،اما باید توج��ه داشت که این سازمان ،تنها سازمان مرتبط و مؤثر ب��ر توسعه والیبال کشور نیست
و سازمان ه��ای غیردولت��ی دیگ��ری مانند کمیت��ه ملی المپی��ک و پارالمپیک و آ کادمی مل��ی المپیک ،از یک سو
و سازمان ه��ای دولت��ی همچ��ون وزارت ورزش و جوان��ان ،وزارت آموزش و پ��رورش ،وزارت علوم تحقیقات و
فن��اوری ،وزارت بهداش��ت ،درم��ان و آموزش پزشکی و سازم��ان شهرداری ها ،از سوی دیگ��ر می توانند در این
زمین��ه نقش های پررنگی داشته باشند .بر این اساس ،ضروری است که برای دستیابی به اهداف استعدادیابی در
کش��ور ،سازمان ه��ای دولتی و غیردولتی یاد شده با تعامل و ارتباط��ات سازمانی بهینه و حمایت کافی و مناسب
از فدراسی��ون والیبال و هیئت ه��ای تابعه ،مسیر ارتقای والیبال کشور را هموار نمایند .بعالوه ،تشکیل کمیته های
استعدادیاب��ی سه گانه (کشف ،حفظ و نگهداشت ،توسعه و بهسازی) با همکاری هیئت ها و سایر سازمان های
مرتب��ط در شهره��ای مستعد نیز باید مورد توجه قرار گیرد و فرایند علم��ی استعدادیابی به صورت کامل و متمرکز
انج��ام شود .عوامل حقوقی نیز مزید ب��ر علت هستند و دولت می تواند با فراهم سازی بسیاری از عوامل حقوقی
م��ورد نیاز ،زمینه ساز دستیابی به اه��داف استعدادیابی در والیبال کشور باشند .به عنوان نمونه می توان به مواردی
همچ��ون تدوین و اصالح اساسنام��ه فدراسیون بر مبنای اصول علمی و بین الملل��ی ،تدوین قوانین و طرح های
حمایت از استعدادیابی در ورزش ،تخصیص بودجه مورد نیاز سازمان های وابسته به والیبال و  ...اشاره داشت.
از دیگر عوامل مؤثر در کشف و توسعه استعدادهای والیبال ،فعالیت های منابع انسانی و حمایت خانوادگی
بود .نتایج این یافته با نتایج تحقیق پیرمحمدی ( )1391همسو می باشد .بدون شک منابع انسانی مهمترین منابع
ه��ر سازمان��ی را تشکیل می دهند و استفاده از نیروی انسانی متخصص و مربیان مجرب و موفق در سازمان های
درگیر والیبال کشور می تواند بخشی دیگر از این مهم را به انجام رساند .بنابراین الزم است با جذب و استخدام
نی��روی انسانی متخصص و متعه��د در سازمان های مرتبط با والیبال و نیز استف��اده از برنامه های مناسب جبران
خدمات و آموزش منابع انسانی ،نیروی انسانی مورد نیاز را با برنامه های توسعه والیبال و مدیریت استعداد والیبال
در کش��ور همسو نم��ود .از طرف دیگر ،ماهیت استعدادیابی و شروع آن در سنی��ن پایین ،لزوم استفاده از نیروی
انسانی متخصص و مربیان مجرب را بیش از پیش نمایان می سازد .باید توجه داشت که در این سنین خانواده ها
نسب��ت به فرزندان خود حساس تر هستن��د و باید آنان را در جهت حمای��ت از استعدادیابی فرزندانشان توجیه و
ترغیب کرد و زمینه اجرای برنامه های الزم را فراهم نمود .عوامل انگیزشی متعددی می توانند هم نوآموزان و هم
خانواده ه��ای آنان را به فعالیت بیشتر در ورزش والیب��ال ترغیب نمایند .به نظر می رسد که انگیزه های شخصی،
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انگیزه های خانوادگی و انگیزه های سازمانی به صورت مجزا و در تعامل با هم می توانند زمینه ساز ارتقای هدف
ی��اد شده باشن��د .همچنین ،با حمایت همه جانب��ه از سازمان های مرتبط با والیبال نیز می ت��وان مدیران و دست
اندرک��اران سازمان ها را ب��ه حمایت بیشتر و اجرای بهینه طرح های استعدادیابی در والیبال ترغیب نمود .چنانچه
نگ��رش حکومتی نسبت به توسعه والیب��ال کشور وجود داشته باشد ،برنامه های فدراسی��ون والیبال کشور نیز در
اولویت برنامه های بسیاری از سازمان های مرتبط به ویژه وزارت ورزش و جوانان قرار می گیرد و می توان شاهد
حمایت های همه جانبه این وزارت از فدراسیون والیبال و طرح های آن بود .همچنین ،نگرش ملی به یک ورزش
می توان��د زمینه ساز مشارک��ت بیشتر مردم و حتی سازمان ه��ا از آن ورزش باشد .چنانچ��ه بتوان نگرش عمومی
کشور را نسبت به والیبال بهبود بخشید ،بدون شک شاهد کشف استعدادهای بی شمار از سایر استان ها خواهیم
ب��ود .برای این منظور ،رسانه های گروهی به ویژه تلویزیون می تواند بسیار اثرگذار باشد و نقش بسیار پررنگی را
ایفا نماید.
عوام��ل هوش��ی و روان��ی و آموزش عالی از دیگ��ر عوامل مؤثر در بهب��ود و توسعه مدیریت استع��داد والیبال
2
کش��ور محسوب می شوند .عواملی چون :سخت رویی و ت��اب آوری (الرکین 1و همکاران129 :2016 ،و ِم ِیر
و همک��اران ،)353 :2016 ،ویژگی های انگیزشی مانند انگیزش پیشرف��ت ،جهت گیری هدف و خودمختاری
(کل��ی3و همک��اران ،)327 :2014 ،خودتنظیمی (زوب��ر 4و همک��اران )160 :2015 ،و عملکردهای شناختی
سط��ح باالت��ر مانند حافظه کاری ،کنترل بازدارن��ده ،انعطاف پذیری شناختی و فراشناخ��ت (الفرینک جمزر  5و
همک��اران )2016 ،به عنوان عوامل اثرگذار ب��ر استعدادیابی معرفی شده اند .در مورد عوامل هوشی و روانی باید
توج��ه داشت ک��ه امروزه یکی از مهمترین مراحل علمی کشف استعداده��ای ورزشی را آزمون های تست هوش
و آزمون ه��ای روان شناختی مختل��ف تشکیل می دهد .همان طور که مشخص است ،هر ورزشی به نوع و درجه
خاصی از هوش نیازمند است و چنانچه بتوان در کنار سایر عوامل و فاکتورهای استعدادیابی ،افراد دارای هوش
ً
مناس��ب را ب �رای والیب��ال شناسایی کرد ،احتماال می توان به آین��ده درخشان آنان در والیب��ال امیدوار بود .مسائل
روان شناخت��ی در ورزش از اهمی��ت بسزایی برخوردار هستند ،چرا که مسی��ر موفقیت در ورزش مسیر سخت و
چالش برانگیز است و چنانچه افراد از ویژگی ها و مهارت های روان شناختی ویژه همچون اعتماد به نفس کافی،
تحم��ل سختی ها و شکست ،صب��ر و استقامت ،مدیریت هیجانات ،کنترل است��رس و اضطراب و  ...برخوردار
نباشن��د ،به احتم��ال زیاد در مراحل مختلف پ��رورش استعداد و رقابت های مختلف دچ��ار افت می شوند و از
ادامه مسیر باز می مانند .لذا ضروری است که به عوامل هوشی و روانی در مراحل مختلف استعدادیابی والیبال
توج��ه گردد و برای جلوگیری از اتالف زمان و منابع ،در مسیر استعدادیابی با استفاده از متخصصان روانشناسی
ورزشی این موارد در بوته آزمایش قرار داده شوند.
1. Larkin
2. Meyer
3. Kelly
4. Zuber
5. Elferink-Gemser
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آخری��ن عامل مؤثر در بهبود و توسعه مدیریت استعداد والیب��ال کشور ،امکانات و تجهیزات است .این یافته
ب��ا مطالع��ه دوستداری و همک��اران ( )1394همخوانی دارد .بر کس��ی پوشیده نیست که کش��ور ایران در اغلب
رشته های ورزشی از نظر وجود اماکن و تجهیزات کافی در هیئت های ورزشی شهرستان ها در وضعیت مناسبی
ق �رار ن��دارد که این موض��وع در ورزش والیبال نی��ز صادق است .الزم اس��ت اقدامات انقالبی ص��ورت پذیرد تا
بت��وان استعداده��ای ورزش��ی را در شهرستان ه��ای مختلف کشور یاف��ت و با برنامه های صحی��ح مورد پرورش
ق �رار داد .همچنین ،باید توجه داشت که فدراسیون های ورزشی از جمل��ه فدراسیون والیبال کشورمان وابستگی
زی��ادی ب��ه بودجه های دولتی دارند و اماکن و سالن های ورزشی مستق��ل ندارند و از سالن های وزارت ورزش و
جوان��ان استف��اده می کنند که این موضوع می تواند ورزش والیب��ال را در استفاده از اماکن و تجهیزات مورد نیاز با
محدودیت هایی رو به رو سازد .بر این اساس ،ضروری است که فدراسیون والیبال و هیئت های تابعه با استفاده
از برنامه ه��ای مختلفی همچون :تقویت بازاریابی و درآمدزای��ی از طریق مسابقات مختلف ،فروش حق پخش
تلویزیون��ی ،احداث و به روزرسانی زیرساخت ها و اماکن مورد نی��از و تجهیز این اماکن به امکانات تخصصی
به ویژه فناوری های نوین ،زمینه بهبود فرایند کشف ،نگه داشت و پرورش نخبگان این رشته را فراهم نمایند.
در مجموع ،تاثیر بیشتر عوامل کشف شده از جمله :تأثیر عوامل آنتروپومتریکی ،آ کادمی ها ،عوامل آموزشی،
امکان��ات و تجهیزات ،حمایت های دولتی و خانوادگی ،فدراسیون ها و آموزش عالی و مدارس ،بر استعدادیابی
والیبال در تحقیقات داخلی و خارجی قبلی مورد بررسی قرار گرفته ،اما عواملی همچون :عوامل حقوقی ،عوامل
ارزشی ،عوامل ارتباطات بین سازمانی ،عوامل انگیزشی و اصول و طراحی تمرین بر توسعه استعداد نیاز به تبیین
بیشتری دارند .به عالوه ،تأثیر این عوامل بر استعدادیابی را می توان با رویکرد کمی مورد واکاوی قرار داد و نتیجه
آزمون فرضیات را با دقت باالتری بیان نمود.
در پایان با توجه به نتایج تحقیق ،پیشنهاد می شود:
•مدی �ران استعدادیاب��ی به ویژه مربیان استعدادیاب��ی والیبال در تدوین برنامه های خود ب��ه عوامل یاد شده در
ای��ن تحقی��ق اهتمام ورزن��د و از اج �رای برنامه های استعدادیابی ب��ه صورت سنتی و مح��دود به چند عامل
فیزیولوژیکی و آنتروپومتریکی اجتناب نمایند.
•مدیران ارشد فدراسیون والیبال توجه نمایند که استعدادیابی والیبال امری چندبعدی است و عوامل زیادی در
آن دخیل ان��د .لذا باید برنامه های مختلفی در هر زمینه برای دست یابی به راهبردهای آن ها تدوین و اجرایی
شود.
•مدی �ران فدراسیون والیبال ب��ا اجرای بهینه برنامه های استعدادیابی به ویژه تاکی��د بر مدل تدوین شده در این
تحقیق ،از پیامدهای مثبت آرمانی ،سازمانی و اجتماعی به ویژه دستیابی به تیم های ملی مقتدر و بازیکنان
سطح اول در دنیا بهره مند شوند.
•مدی �ران فدراسی��ون والیبال این م��دل را به عنوان چ �راغ راهنمایی جه��ت تدوین و اجرای بهین��ه برنامه های
استعدادیابی مورد استفاده قرار دهند و فعالیت هایشان را بر این مبنا برنامه ریزی و اصالح نمایند.
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