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 چکیده

مدل  یراحطهدف پژوهش حاضر، دارد. یاز ن استعدادیابیواحد و مدون  یبه استفاده از نظام ،یادر دن یتموفق منظوربه یرانا دو و میدانی
 يوااول بررسی و تحلیل محت ۀ. مرحلگرفتدر قالب سه مرحله انجام بود و  یفیروش پژوهش، ک بود. رانیا دو و میدانی یابیاستعداد
ن به اشباع تا رسید در دسترس يریگنمونهساختاریافته با روش هنیم ۀدوم مصاحب ۀاستعدادیابی، مرحل ةدر حوز هگرفتانجام هايپژوهش
سوم  ۀو مرحل میدانی ودو  ونیپرورش و فدراس و آموزش میدانیدو و  یابیاستعداد ۀتیکم رانیو دب انینظران، مربصاحبنفر از  16نظري با 

شد که از  تأییدان ایر دو و میدانیاستعدادیابی  يامرحله 7. در دور سوم دلفی مدل گرفتانجام  شوندهمصاحبه فرد 13با  دلفی در سه دور
. همچنین این مدل دنرسیمسالگی به سن پختگی و قهرمانی  20و تا  شوندمی یمعرفن ورزش اسالگی از طریق والدین و معلم 8

ن و مسئوال رانیمد . با توجه به اهمیت این ورزش بهدهدیمسال آموزش مدون نشان  12را در طی  یک ورزشکار ۀاستعدادیابی، توسع
بیشتر در  يهاتیموفقرسیدن به  براياستعدادها استعدادیابی و هدایت  منظوربهاین مدل از تا  شودیمپیشنهاد  دو و میدانی ونیفدراس

 د.کننورزشی استفاده  ۀاین رشت
 

  هاي کلیديواژه

 .مدل ،دلفی ،میدانیو  دو،  محتوا تحلیل ،استعداد
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 مقدمه

طور ورزش دو و میدانی نسبت به قرن گذشته بهمروزه ا

و دانش  يجمله فناور مختلف از ابعاددر  یريچشمگ

 کرده پیدا توسعه یاییدر مناطق مختلف جغراف یگريمرب

 ین،چ متحدة آمریکا،یاالت مانند ا ییکشورها ).10(است 

کشف  منظوربه يفناور ینۀزم انگلستان و آلمان در

 یاديز گذاريیهسرما یدانیدر دو و م یورزش ياستعدادها

کشور  یک یدانیدو و م یورزش قهرمان یرااند، زکرده

آن کشور را  یورزش ۀشکست در توسع یا یتموفق تواندیم

 يهاستمیدر جهان، س ).25منعکس کند ( یاديتا حد ز

به  . با توجهاندافتهیاستعدادها گسترش  ۀو توسع ییشناسا

 يگذارهیتوسعه به سرما منظوربه هاستمیسپیشرفت این 

، انتظار هانهیهز نیا یابیباز ي. برااست ازینی چشمگیري مال

استعدادها در  ۀو توسع ییشناسا يهاستمیستا  رودیم

ي عمل کنند که این اگونهبه جوانورزشکاران  لیتبد

ي قابل گذارهیسرمامنظور برنده شدن و بازگشت به هاییدارا

صورت و انتخاب استعداد به ییشناسا ).21(جبران باشند 

که  ییهاافراد نخبه به سمت ورزش تا شودیم سبب یعلم

آن  ۀو توسع )8(وند ش یتهدا ،هر فرد مناسب است يبرا

 سببکه در درازمدت  گیردیانجام م یهدف مشترک يبرا

 ، هدف. فرایند توسعهشودیم یورزش يهادر رقابت تیموفق

 یص،دهندة تشخنشان و هااز ورزش ياریمشترك بس

 ).16انتخاب و توسعه است ( یی،شناسا

تشخیص و جمله  از استعداد ییشناسا يهاتمام راه

ورزش  يسواست که کودك بهفرایندي  ،استعداد ییشناسا

و  یطوالن یچیده،پ روندي ینا شود کهیم یتهدا یخاص

 يبرا یسالگتا دوازدههشت  یزمان ةاست. دور يچندبعد

 یزةدوره انگ یناست و ا مهم یاردر کودکان بسرشد حرکت 

گیرد. برمی درفرد  ياستعدادها یشنما يبرارا الزم  تیذا

 يوربهره يبه سطح باال یابیدست يکه برا درنظر داشت یدبا

 است یازن مندنظامدر ورزش، به حداقل ده سال آموزش 

استعداد با توجه  ۀو توسع ییشناسا يهابرنامه رونیازا، )18(

کودکان، عملکرد  ۀرشد و توسع قابلیتبلوغ و  تیبه وضع

 ).24باشند ( وستهیو پ ایپو دیبا

پرورش استعداد شناسایی استعداد،  یطن شراکردفراهم 

دو  هايیأتو ه یوناست. فدراس یتاز آنها در اولو یتو حما

و کشف استعدادها هستند، اما  ییشناسا در پیو میدانی 

توسعه و  يبرا یخاص ۀافراد برنام ینا ییشناسااز  پس

 يمناسب برا شرایطن ساختاز آنها ندارند. فراهم  یتحما

با  یبه روش علم یابیاستعداد ینکشف استعدادها و همچن

با  یکو ارتباط نزد یرانتوجه به مناطق متعدد کشور ا

دو و  ورزش یتموفق در زیادي یتپرورش اهم و آموزش

وضع موجود فرایند  حالین ا با ).2( میدانی دارد

 یاربس یراندر ا یابیکه استعداد دهدینشان م یابیاستعداد

که این مسئله  )14نام است (صاحب ياز کشورها تریفضع

بلندمدت، تفکر  هايیزيربه برنامه یکافناتوجه  ةدهندنشان

به  یتوجهبیمسئوالن ارشد ورزش کشور،  یسطح

واحد و  یستمنبود نظام و سو  شدهییشناسا ياستعدادها

 یران استاستعدادها در نقاط مختلف ا ییشناسا يکامل برا

 یبانیآموزش، رقابت و پشت گذاري،یهسرما همچنین). 7(

می شماربه میدانی و دو توسعۀدر  تأثیرگذار دیگر عوامل

 ساختاريدر باید یک مدل استعدادیابی  رونیازا ).15(روند 

 يهابرنامه یکار گرفته شود تا اثربخشو به نیتدو يچندبعد

 ).24( یابد یشاستعداد افزا ۀو توسع ییشناسا

 ریزيبرنامه یدانیدو و م یونفدراس 1384سال  در

. در کرد کشور آغاز در استعدادیابی براي را جدیدي

آموزان از دانش یريگبا آزمون 1388تا  1384 يهاسال

در کشف استعدادها  یورزش سع ینا ناسانتوسط کارش

یابی طرح استعداد ینا یمنابع مال یدنکه با نرس داشت

دو و  یابیاستعداد یتۀکم حال ینا متوقف شد. بامدتی 

، هسال 12تا  11آموز هزار دانش 17از  یريگبا آزمون یدانیم

 کمبود علتبهکرد که  ینشگز یانم یننفر را از ا 500
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که فردي ما اگر طرح شکست خورد. در کشور  ینا بودجه

را آغاز کند و  یطرح دارد، یاررا در اخت یسازمان یاستر

را کنار  یطرح قبل يبعد یرمد ،برسد یاناو به پا یاستر ةدور

عمل در  ینکه ا کندیرا شروع م یگريو طرح د گذاردمی

نبود منابع  .نیز صورت گرفت میدانی و دووقت  یونفدراس

 ینترجمله مهم از ،پرورش و نکردن آموزش يهمکار ی ومال

 منظوربه یونسابق فدراس یرانبودند که مد یعوامل

و مطالعات  هایکردند. با بررس یانورزش ب ینا یابیاستعداد

 یرندةکه دربرگ یمدل جامع و کامل گونهیچه هگرفتانجام

 يهاشاخص یقتلف ینو مراحل و همچن ینسن یتمام

 نشد یافت باشد،نی دو و میدا یابیموردنظر و روند استعداد

صورت به ،همراه باشد یکدیگرکه با  و طرحی

شده به افراد جذب یشترینشده وجود ندارد. بسازيیکسان

 يساده مثل دو يهاآزمون یقورزش دو و میدانی از طر

. گیردیانجام م یرهمتر و پرش طول و غ 30 يمتر، دو 540

افراد  ،فرد یدنو پر یدنطرز دو ةبا مشاهد یانمرب ینهمچن

 ).26(کنند یم یابیرا استعداد

واحد در دو و میدانی  یعدم استفاده از نظامدر صورت 

 یتمام یرندةکه دربرگ یو نداشتن مدل جامع یرانکشور ا

یوسته جانبه و پهمه یتمراحل کشف، آموزش، توسعه و حما

قهرمان  یکبه  شدن یک فرد بااستعدادیل تبدباشد، روند 

 یگاهبه جا یدنرسمنظور به یرانوجود ندارد. کشور ا یورزش

 یاصول ییبرنامه و الگو یازمندن یدر ورزش قهرمان یمناسب

افراد نخبه است؛ با توجه به موارد ذکرشده،  ییشناسا يبرا

از الزامات ورزش دو و میدانی  یابیاستعداد ياستفاده از الگو

از  یاردر بس ینکهو با توجه به ا حال نیا است. با یرانکشور ا

افراد نخبه در  ۀکشف و توسع یرمس یافتهتوسعه يکشورها

 گیرد،یمشخص و هدفمند انجام م یورزش يهارشته یتمام

 ۀو توسع ییشناسا یرمس یاکه آ این استسؤال  ینجادر ا

 یريگشکل يبرا یاورزشکاران کشور ما مشخص است؟ آ

                                                           
1. Thomas 

 يبرا یاآ شود؟یاستفاده م ياز نظام واحد يسازروند قهرمان

 یاستاندارد و کارشناس يهامرنوکشف و آموزش افراد از 

 شود؟یاستفاده م

داد ورزشکاران بااستع ییشناسا يبرا یابیاستعداد ۀبرنام

 ینبر ا. عالوهشودیاستفاده م یدر سطح جهان یتو موفق

 یشفزاا يبرا یديابزار مف تواندیدر ورزش م یابیاستعداد

 ینارتباط مطلوب ب ۀجامعه و ارائ یکدر  یمشارکت ورزش

 طحس ینو همچن یشخص یحاتورزش، استعدادها و ترج

 یننعلم ورزش در جهان و همچ ۀباشد. با توسع ايیرحرفهغ

 یقهرمان ییندر تع ییورزش دو و میدانی که نقش بسزا

ا در دارد، کشوره ياقاره هاييو باز یککشورها در المپ

وفق ورزش م ینامکانات در ا یتمام یريکارگهند تا با باتالش

ه ک یراندو و میدانی ا ینسب هايیتموفقین شوند. همچن

وجود  یانگرشده است، ب کسب یراخ ابقاتدر مس

ظهور  ۀکشور است که هنوز به منص یندر ا ییاستعدادها

کردن  یداپ یتاهمدلیل هو ب یناوجود  . بااندیدهنرس

 ینبه ا یستهصورت شاامروز، هنوز به یايدر دن یابیاستعداد

در  ییهاحال پژوهش به موضوع اشاره نشده است. اگرچه تا

موجود  یتوضع ةبا مشاهد نگرفته، خصوص انجام ینا

ت با اس یدوارنبوده است و محقق ام یکه کاف گفت توانیم

و  یعلم یابیاستعداد يبرا ییانجام پژوهش حاضر فضا

 ادیجورزش ا ینا ییو شناساکشف  يهاروش سازيیکسان

، ورزشکاران یان،مرب يبرا بتواندپژوهش  ینا یجو نتا شود

خصوص به یورزش هاينسازما نو مسئوال انمحقق

چارچوب و  یرانا یاسالم يجمهور یدانیدو و م یونفدراس

 استعدادپروري و استعدادیابی جهت در را مندنظام ییالگو

 فراهم آورد.

)، در پژوهش خود از نقش 2019( و همکاران 1توماس

 اهآنمحیط در فرایند رشد و موفقیت استعدادیابی نام بردند. 

سالگی اوج عملکرد افراد است و  20تا  13دریافتند که 
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فرایند اسپانسرها در  ی و، مؤسسات آموزشهاونیفدراس

سن، عامل مهمی  ).23( استعدادیابی نقش مهمی دارند

) در پژوهش خود 2018( کارانو هم 1است که برازو سایاورا

 ازیبه نقش و ن قیتوجه دق آنهااند. به آن اشاره کرده

و  مختلف یسن يهادر گروه یالمللنیب یرقابت يهافرصت

 فراینددر  یینها در سن پاو مهارت هااصالح تکنیک

 یتعوامل مهم در موفق یگررا از د میدانی و دو یابیاستعداد

 ).9( کردند ذکر یابیاستعداد

 یژگیداشت که و انی)، در پژوهش خود ب2019( 2نریکا

و هوش در  یفن يهایژگیو ،یکیزیساختار ف ،یحرکت

نقش را  نیترمهم بیترتبه انیافراد توسط مرب ییشناسا

و همکاران  4جاکبو  )2018( 3وانزی). دود و ن17د (ندار

ژن و خصوصیات  که افتندیدر پژوهش خود در )2018(

افراد نقش دارد  ییدر شناسا یکیولوژیزیف يهاداده ارثی و

 منظوربهو نقاط قوت و ضعف  ییشناسا هایژگیو نیا يو برا

و  5نرونگهمچنین ). 12 ،16( گیردیتوسعه انجام م

 يهاستمیس)، طی تحقیقی در خصوص 2018همکاران (

از  نانیاطممنظور ی بهاستعداد ورزش ۀو توسع ییشناسا

 دامنۀ ی،منف جیمثبت و به حداقل رساندن نتا راتیتأث

، تیفیباک مربیان و مدیران جمله ازرا  از عوامل یعیوس

و  تیفی، امکانات باکیتخصص یبانیخدمات پشت

وجود یک سیستم  ).21(ي یادگیري را نام بردند هاستمیس

استعدادیابی براي رشد و توسعه دو و میدانی ضروري است 

)6.( 

 یککه  کرد یانخود ب یقیتحق)، در 2013( 6یکد

 قابل و ساده اصولی پایۀ برممکن است  یابیاستعداد ۀبرنام

بهرهاز جمله کشف استعداد، پرورش استعداد و  باشد، فهم

دو و  یمل هايیونبه فدراس یناز استعداد. همچن گیري

                                                           
1. Sayavera 
2. Kaynar 
3. Dodd & Newans 
4. Jacob 

 کرد:  یهرا توص یرز موارد یدانیم

که  یابیعمل استعداد ۀبرنام کی ۀو ارائ ی. طراح1

به  یسن ةعملکرد در رد لیپتانس قیورزشکاران از طر

 برسند. توانندیکه م يحداکثر عملکرد

و  یانو پرورش مربآموزش  يها. مرور برنامه2

 یازهايدر مواجهه با ن یانمرب یۀته يتوسعه برا يهابرنامه

 باشد. یشترورزشکاران در مراحل خاص توسعه ب

بودن  پاسخگوابی و حضور مربی در فرایند استعدادی. 3

  در مراحل مختلف استعدادیابی.

 نکهیا ر،یدرك روشن در همۀ ورزشکاران درگ جادی. ا4

 نایورزش پا ۀخود به اداميخودبه یگروه یمسابقات قهرمان

 ورزشکاران است. ۀبلکه نقاط قوت درروند توسع دهد،ینم

 يورزشکار برا یمل يریگیپ ستمیس کآماده کردن ی. 5 

 ).11آنها ( يمناسب برا تیو حما تیهدا نیتضم

خود در  یق)، در تحق2009( 7یچو آبرادوو یکدمتر

ها مدل ۀدر شنا، توسع یابیاستعداد ییمدل شناسا خصوص

کرده است: تعداد سطوح  یانب یمختلف هايیدگاهرا در د

، استانداردها ،ساختار آزمونها، یشتعداد آزما یی،شناسا

. ییکننده در زمان شناساشرکتسن و  یشیمناطق آزما

 یقی بیان داشتند که)، در تحق2009( 8هادوي و ظریفی

 یرانیکاران ااستعداد در دو و میدانی ۀو توسع ییمدل شناسا

 11تا  6یه از انتخاب اولاست. مرحلۀ اول:  مرحلهسه  شامل

 کودکان سالگی (مدرسۀ ابتدایی). هدف از این مرحله حذف

 یحرکت يهاییتواناتوسعۀ  و وزشناسالم آم و نامناسب

تا  12ی که از عموم يهاآزمون؛ مرحلۀ دوم: استی عموم

گیرد و هدف از این انجام می )ییراهنما ۀ(مدرس گیسال 16

 یینتع، استعداد ییفرایند شناسا مرحله جریان اصلی

، جوانان باالتر از سطح متوسط هايیژگیو و هاییتوانا

5. Rongen 
6. Dick 
7. Dimitrić & Obradović 
8. Hadavi & Zarifi 
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 یازن مورد هايیتقابلی، عموم هايییتوسعه و بهبود توانا

ي خاص که هاآزمونمرحلۀ سوم:  ؛دو و میدانی است يبرا

 و توسعهشود؛ هدف این مرحله سال را شامل می 12باالي 

 يسازآمادهیاز براي ن خاص مورد يهاییتوانا بهبود

) بیان 2018( 1بر این پانديعالوه ).13( است ورزشکاران

هاي استعدادیابی موفقیت تطریق تس از توانداشت که می

 ).19(بینی کرد آتی نونهاالن را پیش

مدل  یقیتحق طی )،1393(و همکاران  باسره

ند: یران را در هفت مرحله بیان کردا یبالوال یابیاستعداد

 6 -9در مدارس ( یعموم ي): غربالگریهاول (پا ۀمرحل

؛ )یسالگ 9-12استعدادها ( ییدوم: شناسا ۀمرحل؛ )یسالگ

 یبالوال ی،سالگ 12-14استعدادها ( ینشسوم: گز ۀمرحل

 14 -16چهارم: آموزش ( ۀمرحل؛ )یو تخصص یهپا یآموزش

پنجم:  ۀمرحل؛ )یتخصصفوق یآموزش یبالوال ی،سالگ

 یبالوال ی،سالگ 16تا  18نخبه ( ياستعدادها ینشگز

 ياستعدادها يششم: ارتقا ۀمرحل؛ )ياو حرفه یقهرمان

هفتم:  ۀمرحل؛ )ياحرفه یبالوال ی،سالگ 18 -23نخبه (

 ).4( سال به باال) 23( المللیینب ياحرفه یبالوال

منظور )، در تحقیق خود به1398نودهی و همکاران (

موفقیت فدراسیون جودو بیان داشتند که نگاه علمی به 

ي جهت توسعۀ این استعدادپرورفرایند استعدادیابی و 

)، در 1394(ران و همکا زادهقاسمورزش اهمیت دارد. 

و انجام مسابقات  يبا برگزار دریافتند کهخود  یقتحق

نوجوانان و جوانان و انتخاب  ینسن يصورت مدون برابه

 ی،مل يهامختلف گروه ياردوها جهتافراد بااستعداد 

با مدارس در  یون دو و میدانیفدراس يو همکار ینگرشهم

 یجه نتاو با توجه ب یمسابقات ینچن يبا برگزار ارتباط

آمده از طرح آموزش دو و میدانی در مقطع ششم دستبه

که توسط  هایییتتوجه به فعال ینو همچن ییابتدا

از  گیرد،یدو و میدانی در سطح استان انجام م هايیأته

                                                           
1 . Pandi 

افراد بااستعداد در  ییو شناسا یابیاستعداد ۀعوامل توسع

  ).7( است مینهز ینا

 ۀنامبر يلزوم اجرا بهه گرفتانجام يهاقیتحق شتریدر ب

 يهارشته يو پرورش استعدادها ییشناسا يمدون برا

 ،یتیریمدل مد کی ۀشده است. ارائ اشاره یمختلف ورزش

 یتمام تیروز با حمابه يهاو روش یابیمدل استعداد کی

د نخبه افرا ییشناسا يپرورش برا و جمله آموزش ها ازبخش

 یارث يهایژگیسن و وها به ر پژوهشبیشتاست. در  الزم

کشف  يشده است. برا اشاره یورزش ياستعدادها ۀدر توسع

 یمختلف يهايزیرمختلف برنامه يهاافراد اشاره شد، رشته

ه ب یسالگ 7به  اتقیتحق بیشتردر  نید، همچننرا الزم دار

ورزشکاران و سن  یو آموزش مقدمات ییشناسا يبعد برا

 يهادر فاز ای یسالگ 12 از یمهارت يهاآموزش يمطلوب برا

 .شده است افراد اشاره نیو غربال ا ییشناسا يمختلف برا

بر  یاديز یرتأث یان،نقش مرب یقاتتحق یجبراساس نتا

 یرانپرورش ورزشکاران بااستعداد در دو و میدانی کشور ا

اده بر استف یدنشان داد که با تأک یقاتاست و تحق شده دهید

علم  یدجد هايیوهاز ش یريگبادانش و با بهره یاناز مرب

 ی،آموزش يهاصورت کالسدو و میدانی به یگريمرب

 یقباتجربه و بادانش در مناط یانمرب یو پراکندگ يکاربرد

راهکار  تواندیدر کشور مستعد است، م ینهزم ینکه در ا

 عوامل باشد. ینا یشترب یرگذاريبر تأث یخوب

ورزشکاران بااستعداد در دو  و شناخت بر پرورش یآگاه

 ییآشنا یزاناست که م هنشان داد یرانو میدانی کشور ا

مختلف دو و  يهاورزش با ماده انافراد و معلم ینوالد

و پخش مسابقات دو و  یآموزش يهابرنامه یجادا ،میدانی

 ینورود نوآموزان به ا يبرا یتها باعث جذابمیدانی از رسانه

 يرا برا یمناسب ینۀزم تواندیم ینهمچن شود.می ورزش

تداوم حضور ورزشکاران در ورزش دو و میدانی فراهم کند. 

ضمن توجه به  یران،در ا یابیطرح استعداد ياجرا یجنتا
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 یدنوجوانان و جوانان با يهاافراد بااستعداد در رده ییشناسا

و توجه به پرورش  یتحما يالزم برا ینۀزم یجادبه ا

 یتموفق منظوربه یرانا دو و میدانی .آنان باشد تعدادهاياس

دارد. استفاده  یازواحد و مدون ن یبه استفاده از نظام یادر دن

 ايیژهو يبلندمدت همراه با استفاده از الگو يزیراز برنامه

از  ییشود؛ الگومی یآت يهاتیموفق موجبورزش  ینا يبرا

 دکن یانجزء بصورت جزءبهافراد را به ياتا سطح حرفه یهپا

 يهاتیو ورزشکاران باشد، چراکه موفق یانمرب يو راهنما

 ۀباشد و نبودن پشتوان یشده ممکن است مقطعکسب

را به تزلزل بکشد،  یورزش مل ینا یگاهجا تواندیمناسب م

بدون  ،شودمی یانب پژوهشاین که در  یابیمدل استعداد

 تواندیعمل به علم م یراندارد، ز یشدن ارزش ییاجرا

 دو و میدانی به ارمغان آورد. يرا برا آینده یتموفق

 
 پژوهشروش 

دو و  یابیمدل استعداد یهدف پژوهش حاضر، طراح

که در آن از  ی استفیبود. روش پژوهش ک رانیمیدانی ا

در سه استفاده شد و  شدهلیتعد کیکالس یدلف کیتکن

 از نفر 16شامل  يآمار ۀجامع .گرفتمرحله انجام 

دو و  یابیاستعداد ۀتیکم رانیو دب انینظران، مربصاحب

 دو و میدانی بودند که ونیمیدانی آموزش پرورش و فدراس

 داشتند یعمل ای یعلم ۀتجرب یابیاستعداد ۀنیزم در یهمگ

 لفید تکنیک دهستفاا باشدند تا  صورت هدفمند انتخابو به

 یابیمدل استعداد نیجهت تدو به ينظر فقاتو ةدودمح تاو 

 .نددازبپر رانیدو و میدانی ا

 قیمرحله از طر نیدر اي: اکتابخانه ۀاول مطالع ۀمرحل

 ؛دو و میدانی ۀنیزم اي دراسناد و منابع کتابخانه یبررس

دو و میدانی در استعدادیابی  ةموضوعات منتشرشده در حوز

؛ مرحلۀ دوم مصاحبه: دش يآورمجالت جمع یتمام

                                                           
) است که در نهیشیپ قاتی(تحق Researches ة، واژ Rمنظور از .1

 آورده شده است. 2 جدول

 انینظران، مربنفر از صاحب 16 با افتهیساختارمهین ۀمصاحب

دو و میدانی آموزش پرورش و  یابیاستعداد ۀتیکم رانیو دب

صورت که به رانیا یاسالم يدو و میدانی جمهور ونیفدراس

مصاحبه،  انیدر دسترس انتخاب شدند. در جر يریگنمونه

 هومو مف دیرس يفرد به اشباع نظر نیزدهمیگو با سوگفت

 منظوربه گریتکرار د 3 حال نیا اضافه نشد؛ با يدیجد

سوم  ۀمرحل .گرفتانجام  یینها يبه توافق نظر دنیرس

نفر از گروه  13شامل  یگروه دلف ي: اعضایگروه دلف لیتشک

شوندگان بعد از نفر از مصاحبه 3شوندگان بودند. مصاحبه

 شرکت براي کافی زمان نبود لیدلمصاحبه به ۀانجام مرحل

ند. در تکنیک انصراف داد يهمکار ۀاز ادام یدر گروه دلف

شامل  عواملی به وابسته نامتخصصو تعداد  انتخابدلفی 

 وسعت یا دلفی هدف ،نمونه بودن ناهمگنی یا همگنی

 ،مطالعهادارة  در تحقیق تیم توانایی ،تصمیم کیفیت ،مشکل

 رد منابع و اهداده يآورجمع زمان ،خارجی و داخلی اعتبار

 ).1است ( پاسخ پذیرش و مسئله ةدامن ،دسترس

 آمدهدستبههاي بعد از انجام هر سه مرحله، به گویه

به چه  گویهتا نشان دهد هر  شدیداده م ییهابرچسب

باز  يکدگذار هاگویهبه  بیترتنی. بدشودیمربوط م يزیچ

خانواده و هم میمفاه ،يمحور يداده شد. با کدگذار

 رفتندقرار گ طهیح کیدر  ،بودند گریکدی هیکه شب یمیمفاه

 یتمام به نیهمچندي شدند. بنطبقهگویه  16 در انتها و

ها از آنها استفاده شد، داده يآورکه در بخش جمع یمنابع

مصاحبه، کد مخصوص تعلق  ای يااعم از منابع کتابخانه

 11Rسال انتشار، کد  بیترتاز مقاالت به کیگرفت. به هر

ها براساس جدول از مصاحبه کیو به هر 50R تا

 اختصاص داده شد. 16I تا 2I1افراد، کد  ةشديبندطهیح

پرسشنامه همراه با مدل در قالب  آمدهدستبهي هاداده

بعد از  ارسال شد. یگروه دلف يبرامرحلۀ اول در  ییابتدا

شده) که در انجام يها(مصاحبه Interviews ة، واژIمنظور از  .2
 آورده شده است. 2 جدول
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ه در دور اول و دوم که توسط گروه گرفتاصالحات انجام

مدل استعدادیابی دو و میدانی  تینها در ،ودب شدهانیب یدلف

 طیشرا نیترمهم .دیاعضا رس ییددر دور سوم به تأ ایران

به قضاوت  ازین) : الفیکاربرد روش دلف يبرا ازین مورد

کامل  ایب) عدم توافق  ع،یگروه وس هايمتخصصان و نظر

د) از نظر  ن،ابه متخصص یدسترس زانینبودن دانش، ج) م

 تعیین. بودند نامتخصص یپراکنده و گمنام ییایجغراف

 يهامانند روش کیفی يهاروش هشوپژدر  پایاییو  ییروا

پژوهش  نیا ییروا یشافزمنظور ا). به1( ستین ییگرااثبات

نظران در کنندگان و صاحبشرکت کترمشااز  تا شد سعی

 یدو و میدانی استفاده شود و از سه دور دلف یابیاستعداد مرا

 مدل استفاده شد. یدر طراح

 

 ي تحقیقهاافتهنتایج و ی

ي پژوهش حاضر در این بخش نشان داد که از هاافتهی

درصد زن  19درصد مرد و  81 شوندگانمصاحبهنفر از  16

ی اعضاي شناختتیجمع اتی، خصوص1در جدول هستند. 

 است. شده دادهشده نشان مصاحبه

 
 شوندگانمصاحبهشناختی . توصیف ویژگی جمعیت 1جدول 

 یتجمع یژگیو
یشناخت  

 شدهي مصاحبههاحوزه
 فراوانی

درصد 
 مدیران ورزشی فراوانی

دبیران کمیتۀ 
 استعدادیابی

 مربیان

ت
سی

 جن

%25/81 13 2 5 6 مرد  
%75/18 3 1 2 - زن  

%100 16 3 8 5 جمع کل  

 سن

20-29  2 2 3 7 75/43%  
30-39  2 2 - 4 25%  
به باال 40  2 3 - 5 25/31%  

%100 16 3 7 6 جمع کل  

 مقطع تحصیلی

%25 4 3 1 - کارشناسی  
%50 8 - 4 4 کارشناسی ارشد  
%75/18 3 - 2 1 دانشجوي دکتري  

%25/6 1 - - 1 دکتري  
%100 16 3 7 6 جمع کل  

 
نفر از  13شناختی همچنین ویژگی خصوصیات جمعیت

 است. شده دادهنشان  2اعضا گروه دلفی در جدول 

اسناد و  ۀآمده از مطالعدستبه يهایهفهرست گو

خصوص مدل مصاحبه؛ در  ۀمرحل ینمقاالت، و همچن

 یارو در اختشد  یطراح یراندو و میدانی ا استعدادیابی

نظران، نفر از صاحب 13که شامل  یگروه دلف ياعضا

دو و میدانی قرار  ي استعدادیابیهاتهیکم یرانمد یان،مرب

 یرسا یابیاستعداد يهاو مدل هافرایند ۀمطالع با گرفت.

 یورزش يهارشته یکشورها در ورزش دو و میدانی و بعض

 دو و میدانی مطابق یابیمدل استعداد يهایهگو یگر،د

همراه مدل شدند و به يکدگذارو  ییشناسا، 2جدول 

گروه  یاراخت در ،1مطابق شکل  یهاول یشنهاديو پ ییابتدا

 نفر) قرار گرفت. 13( یدلف
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 ی گروه دلفیشناختتیجمع یژگیو فی. توص 2 جدول

 یتجمع یژگیو
یشناخت  

 گروه دلفی
 فراوانی

درصد 
 مدیران ورزشی فراوانی

دبیران کمیتۀ 
 استعدادیابی

 مربیان
ت

سی
 جن

 76%/92 10 2 2 6 مرد
 23%/08 3 1 2 - زن

 100% 13 3 4 6 جمع کل

 سن

20-29  2 1 3 6 15/%46 
30-39  2 2 _ 4 76/%30 
به باال 40  2 1 _ 3 07/%23 

 100% 13 3 4 6 جمع کل

 مقطع تحصیلی

 30%/76 4 3 1 _ کارشناسی
 30%/76 4 _ 2 2 کارشناسی ارشد
 15%/38 2 _ 1 1 دانشجوي دکتري

 23%/10 3 _ _ 3 دکتري
 100% 13 3 4 6 جمع کل

 
 پژوهش یبررس مورد هايیطهح.  3جدول

 ردیف
 يهاگویه

 در آمدهدستبه
 مصاحبه و پیشینه

 تحقیقات شمارة
 Researches پیشینه

شمارة 
هاي مصاحبه

گرفته انجام
Interviews 

 گروه دلفی
 موردنظر گویۀ با

 موافقم
میزان 
افراد 
موافق 
 (درصد)

 میزان
 افراد

مخالف 
 (درصد)

 خیر  بله 

بندي علمی سطوح 1
مراحل شناسایی 

 استعداد

R1, R3, R4, R7, 
R10, R11, R13, 
R15, R16, R17, 
R24, R25, R26, 
R29, R32, R35, 
R36, R39, R44, 

R49, R50 

- 13 0 %100 0 

حمایت مالی و  2
ي نهادهاهمکاري 

هاي هر یأتهمربوط (
شهرستان، فدراسیون، 

 و آموزشوزارت 
 ، دولت)پرورش

R10, R13, R14, 
R16, R29, R33, 
R34, R38, R39, 
R41, R43, R44, 

R47, R50 

I1, I2, I3, I4, 
I5, I6, I7, I8, 
I9, I10, I11, 

I12, I13, 
I14, I15, I16 

13 0 %100 0 

توجه به ورزش مدارس  3
 هاباشگاهو 

R1, R13, R15, 
R25, R32, R39, 

R40, R50 

I1, I2, I3, I4, 
I5, I6, I7, I8, 
I9, I10, I11, 

I12, I13, 
I14, I15, I16 

13  %100 0 

شناخت موانع  4
 استعدادیابی

R38, R45 I16 13 0 %100 0 

منابع تجهیزات و  5
امکانات (پیست، اقالم 

 ورزشی)

R5, R33, R40, 
R44, 45 

I1, I2, I3, I4, 
I5, I6, I7, I8, 
I9, I10, I11, 

I12, I13, 
I14, I15, I16 

13 0 %100 0 

 ,R14, R30, R40 والدین نقش 6
R44 

I1, I2, I3, I4, 
I5, I6, I7, I8, 
I9, I10, I11, 

I12, I13, 
I14, I15, I16 

13 0 %100 0 
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 R15, R40, R44 - 13 0 %100 0 نقش مسابقات 7
 ,R18, R43, R44 نقش رسانه 8

R50 
I1, I2, I3, I4, 
I5, I6, I7, I8, 
I9, I10, I11, 

I12, I13, 
I14, I15, I16 

13 0 %100 0 

نقش معلمان و مربیان  9
 در استعدادیابی

R12, R14, R23, 
R25, R40 R41, 
R44, R48, R50 

I1, I2, 
I3, I4, I5, I6, 

I7, I8, I9, 
I10, I11, 
I12, I13, 

I14, I15, I16 

13 0 %100 0 

آشنایی مردم با دو و  10
 میدانی

R40, R44 I16 13 0 %100 0 

و  آزمونساختار  11
 آموزش

R4, R7, R12, R14, 
R48 

-  13 0 %100 0 

نقش یک مرکز  12
 سنجش استعدادیابی

R41 I1, I3 13 0 %100 0 

 دارشناسنامه 13
 کردن تمام افراد

- I2, I3 13 0 %100 0 

گیرنده آزمونافراد  14
 از افراد

- I1,I2,I3 13 0 %100 0 

ارائۀ سیستم و  15
 افراد نخبه توسعه در

R3, R4, R10, R25, 
R28, R31, R43, 

R48 

I4, I5, I6, I7, 
I8, I9 

7 6 8/%53 2/%46 

 نقش زمان 16
 جلسات تمرین

R2, R40, R41 - 6 7 2/%46 8/%53 

 

، نظرهاي تکمیلی گروه دلفی در سه مرحله 4جدول  در

هفت مرحلۀ اساسی زیر براي  تینها دراست که  شده اشاره

اول:  ۀمرحلاست:  شده انیباستعدادیابی دو و میدانی ایران 

دوم:  ۀسال)؛ مرحل 6-8در مدارس ( يو غربالگر ییشناسا

سال)؛  8-10دو و میدانی هر شهرستان ( یأتبه ه یمعرف

-12دو و میدانی ( یهو پا ییسوم: شروع آموزش ابتدا ۀمرحل

 12-14افراد مستعد ( ینشسال)؛ مرحله چهارم: گز 10

در هر  یو تخصص یاختصاص یناتپنجم: تمر ۀسال)؛ مرحل

ششم: انتخاب افراد  ۀسال)؛ مرحل 14-16( یورزش ةماد

هفتم: ورزشکاران سطح باال و  ۀسال)؛ مرحل 16-18نخبه (

 .سال به باال) 18دادن آنها (تحت پوشش قرار 
مدیران، دبیران کمیتۀ توسط  یدر مراحل دلف دو و میدانی ایران یابیمدل استعداد یلتکم منظوربه یشنهادشدهپ يهایژگیو.  4جدول

 استعدادیابی و مربیان
 هاپیشنهاد

مرحلۀ  مرحلۀ دوم دلفی مرحلۀ اول دلفی مراحل استعدادیابی
 سوم
 دلفی

:1مرحلۀ   
يو غربالگر ییشناسا  

 8تا  6معرفی افراد از سن 
کردن  مندعالقهسالگی و 

افراد و توسعۀ حرکتی از 
بازي و آزمون هوش  قیطر

 (شلوغ بودن مدل)

گیري از افراد توسط آزمون
ی و ابیاستعدادکارشناسان 

سنجش سالمت و ساختار 
 قامتی

 دیتائ
 اعضا

:2 ۀمرحل  
 آموزش عمومی

سال  10سال تا  8سنی  دورة
گیري جهت آزمون

ي آمادگی هاشاخص
 جسمانی، آنتروپومتري

 هاورزشهدایت افراد به سایر 
در صورت نداشتن استعداد، 
شروع آموزش ابتدایی دو و 

 میدانی در این مرحله

 دیتائ
 اعضا

:3مرحلۀ   
 تخصصیآموزش نیمه

سالگی شروع  12تا  10سن 
ی تخصصفرایند آموزش نیمه 

 هاي هر مادهتکنیکو 

ها و استفاده از انواع شاخص
 تعیین نورم

 دأیت
 اعضا
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:4مرحلۀ   
 آموزش تخصصی و گزینش افراد

سالگی و آمادگی  14تا  12
ي هاآموزشمنظور به

تخصصی، ارتقاي سطح 
 آمادگی حرکتی و روانی

ي حرکتی، هاتیقابلارتقاي 
 روانی، مهارتی

 دأییت
 اعضا

:5مرحلۀ   
تخصصی در هر مادهفوقي هاآموزش  

 صورتبهشروع دو و میدانی 
قهرمانی و شرکت در 

 16تا  14مسابقات از سن 
 سال و کسب عناوین قهرمانی

 ینبه حفظ افراد در ا دیتأک
از آنها به  یبرخ یتمرحله و هدا

 یگري،مرب و يداور يهاکالس
 يهامجدد شاخص یريگآزمون
 ی،روان ی،جسمان یآمادگ
، هاو جبران ضعف یحرکت

تمرین افراد توسط مربیان تیم 
 ملی

 دأییت
 اعضا

:6 ۀمرحل  
انتخاب افراد 

 نخبه

شرکت در 
مسابقات لیگ 
داخلی و برخی 

مسابقات 
ی و آغاز المللنیب

دو و میدانی 
 ياحرفه صورتبه

 18تا  16سن 
به  دیتأکسالگی و 

حفظ تمامی افراد 
براي دو و میدانی 
و هدایت برخی 
افراد به سمت 

ي هاورزش
ي جهان هاارتش

در صورت ترك 
و آغاز  لیتحص

سربازي، امکان 
شناسایی برخی 
استعدادها در این 
 مرحله با توجه به

 مسابقات زیاد

اعضا دأییت  

:7مرحلۀ   
 ورزشکاران سطح باال

ي بندتیاولو
 مسابقات

نهایی اعضا دأییت بدون نظر  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . مدل پیشنهادي استعدادیابی دو و میدانی ایران (دور اول دلفی) 1شکل 
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 . مدل پیشنهادي استعدادیابی دو و میدانی ایران (دور دوم دلفی) 2شکل 
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 )یدلف سوم (دور یراندو و میدانی ا یابیاستعداد نهاییمدل .  3شکل 

 گیريیجهبحث و نت

 منظوربهپژوهش حاضر هفت مرحله  هايیافتهبراساس 

 ۀشامل مرحلیران تعیین شد که دو و میدانی ا یابیاستعداد

 ۀسال)؛ مرحل 6-8در مدارس ( يو غربالگر ییاول: شناسا

و آموزش  دو و میدانی هر شهرستان ۀبه مدرس یدوم: معرف

 سوم: شروع ۀسال)؛ مرحل 8-10( عمومی دو و میدانی

سال)؛  10-12( تخصصی دو و میدانینیمه آموزش فرایند

افراد  ینشگزآموزش تخصصی دو و میدانی و چهارم:  ۀمرحل

 یتخصصآموزش فوقپنجم:  ۀسال)؛ مرحل 12-14مستعد (

ششم: انتخاب  ۀسال)؛ مرحل 14-16( یورزش ةدر هر ماد

هفتم: ورزشکاران سطح  ۀسال)؛ مرحل 16-18نخبه (افراد 

سال به باال) که در  18باال و تحت پوشش قرار دادن آنها (

 .یدرس أییدبه ت یسوم دلف مرحلۀ

 یران،دو و میدانی ا یابیاول مدل استعداد ۀمرحل .1

سال) است که توسط  6-8در مدارس ( يو غربالگر ییشناسا

و شامل  شوندیم یمعرف یبدن یتترب یرانو دب ینوالد
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هر  یورزش یشینۀپ يآورکردن افراد، جمع ییشناسنا

مند کردن و عالقه یخانواده، سنجش سالمت و ساختار قامت

دو  یانمرب توسطکه  يباز یقاز طر یدانینوآموزان به دو و م

انجام  یو علوم ورزش یبدن یتو کارشناسان ترب یدانیو م

حله به دو صورت انجام مر ینافراد در ا معرفی .گیردیم

از ورزش دو  ینوالد ةروش اول به شناخت گسترد گیرد،یم

مدارس منبع  ینکها باتوجه به ینهمچندارد.  یازو میدانی ن

مند کردن افراد به ورزش کشف و عالقه براي یمناسب یاربس

حائز  یدانیدو و م یانو مرب یبدن یتترب یراننقش دب است

 یهماهنگ بنابراین ایفاي نقش مناسب دبیران  است یتاهم

و پرورش و آموزش  یدانیدو و م یونفدراس ینرا ب یقیعم

در وقت  ییجوصرفه موجبدر مدارس  ي. غربالگرطلبدیم

 یابیدر استعداد ايیهو عامل مهم و پا شودیم هاینهو هز

 ،از افراد است یغن رسمدا ینکهبا توجه به ا است. یورزش

زمان  یطمح یناستعدادها در ا يجوودر جست توانیم

در  ینو جذب افراد نخبه را کوتاه کرد. همچن ددست آوربه

محالت که توسط  هايیوالفست ی،مراکز آموزش یرسا

افراد  ییشناسا يرا برا یطیمح شود،یبرگزار م هايشهردار

ر بیشت رد .نخبه در ورزش دو و میدانی فراهم کرده است

نقش  یاکن یکانادا و حت ین،ژاپن، چ یکا،کشورها مثل آمر

سالمت  يارتقا منظوربهمسابقات  يدر برگزار هايشهردار

مهم جلوه  یارکشف افراد نخبه بس ینو همچن يشهروند

 نیبخش و همچن نیمشابه ا جینتادر اینجا  شده است. داده

که از عوامل  یمربوط به سنجش سالمت عموم جینتا یبرخ

 رده شده است.آو ،مهم پژوهش است

و همکاران  2، استاف)20() 2020و همکاران ( 1روث

و همکاران  4، هاکسلی)19() 2018( 3، پاندي)21() 2019(

، سن )8( )2011(و همکاران  5ی) و بوستان15( )2018(

شروع استعدادیابی را از عوامل موفقیت متناسب با هر رشتۀ 

                                                           
1. Roth 
2. Staff 
3. Pandi 

ی و والدین بدن یتتربورزشی بیان کردند. مدارس و معلمان 

افراد نخبه را شناسایی  توانندیماولین عواملی هستند که 

 گریاز د کردن و پرتاب دنی، پردنیدو افراد در ییتواناکنند. 

عواملی است که در مرحلۀ اول استعدادیابی دو و میدانی به 

) 1393ین باسره و همکاران (همچن است. شده اشارهآن 

استعدادها  ییشناسا )، در بخش14( )2004( 6هوگو و )4(

 يهاکودکان و نوجوانان را با استفاده از آزمون يغربالگر

مطرح  یمهارت هايیژگیو و یزیولوژیکیف یزیکی،منتخب ف

 در خصوصخود  یج)، در نتا1384( یرتاشام .کرد

از شاخص  یعموم یهندبال به عامل سالمت یابیاستعداد

از  یکی یناو همچن .اشاره کرد یهپا یجسمان یآمادگ

هندبال را  یابیانتخاب افراد مستعد در استعداد يارهایمع

و نگرش)  یورزش يها(نوع ورزش، مقام یخانوادگ یخچۀتار

تحقیقات به نقل از  )1394( زادهيخسرو .)3( دکر یانب

 11تا  6 یران،دو و میدانی ا یابیاستعداد يدر الگو يهادو

انتخاب کرده  یدبستان ۀعنوان مرحلکوکان به يرا برا یسالگ

 ).5بود (

 یراندو و میدانی ا یابیدوم مدل استعداد ۀمرحل .2

هر شهرستان است که  یأتدو و میدانی ه ۀبه مدرس یمعرف

ومی همچنین آموزش عم. گیردیصورت م گیسال 10تا  8از 

 ی،عموم يهاآزمون شامل مرحله یندر ادو و میدانی 

 یکهرکه  یک استآنتروپومتر ارزیابی و یجسمان یآمادگ

 .دهندیانجام م آن را از افراد

شدن  یمرحله گام نخست تخصص یندر ا ینکها براي

وضع  یقانون یراندو و میدانی ا یونفدراس یدبرداشته شود، با

در هر شهرستان  یدانیدو و م هايیأتههریک از کند که 

تحت نظر و پوشش  یدانیدو و م ۀمدرس یسموظف به تأس

قرار صورت کامل تحت آموزش تا فرد بهها باشد یأته این

شامل پرش  یعموم یآمادگ يهاآزمون ین. همچنگیرد

4. Huxley 
5. Boostani 
6. Hugo 



 1399ییز ، پا30 شمارة ،8نشریۀ رویکردهاي نوین در مدیریت ورزشی، دورة                                                          154

 

 540 يدو یسینبال،جفت، پرش سارجنت، پرتاب توپ مد

از  یريپذمتر و انعطاف 9در  4 یامتر  30 يمتر، دو

 ی. بررسآیدیعمل ماست که از فرد به یعموم يهاآزمون

د. گیریله انجام ممرح یندر ا يآنتروپومتر يهاشاخص

 یانبخش توسط همان مرب یندر ا هایريگو اندازه یبررس

 یابیدو و میدانی و معلمان ورزش و کارشناسان استعداد

 یابیکارشناسان استعداد کهیدرصورت گیرد،یانجام م

و سالمت  یجسمان یزیکی،دهند فرد از لحاظ ف یصتشخ

ها ورزش یرفرد را به سا یست،مناسب دو و میدانی ن یپزشک

دو و میدانی ي هاماده یاد. با توجه به تعداد زکنندیت میهدا

 یجسمان يهاشده است، افراد را براساس آزمون که قبالً ذکر

 ۀبه سه دست یصورت کلبه يآنتروپومتر يهاو شاخص

 یبرخدر اینجا . کنیمیم تقسیمها ها و پرتابدوها، پرش

 راستعدادها د ییو شناسا یمربوط به بخش معرف یجنتا

 شود.یدارد، ذکر م یبخش همخوان ینها که با اپژوهش

ها براي سنجش از حضور فیزیولوژیست)، 2018( يپاند

بدنی و ساختار بدنی فرد در مرحله استعدادیابی استفاده 

 ۀدر مرحل )،1393). باسره و همکاران (19کرده است (

دها با استعدا یصکه تشخ نداستعدادها عنوان کرد ییشناسا

(انجام کامل  هايینهاز ورزشکاران در زم یريگاندازه

 یفیتک یینتع يغربال ورزشکاران برا ین،تمر وتحلیلیهتجز

 یفیتک ینبا بهتر یورزشکاران ییمطلوب، شناسا يعملکرد

سنجش استعداد  ي،شده در بازخواسته يعملکرد

شده انتخاب يهااز آزمون يامجموعه از طریقورزشکاران 

 )يو مشخصات فرد یروان ی،ادراک یستی،ز شناسی،یخت(ر

 ي) مرحلۀ دوم الگو1382علیجانی (اما  ).4است (

سال  11-14 یۀ افراددو و میدانی را انتخاب اول یابیاستعداد

 ،یکیولوژیزیف ،يساختار یدانیم يهابراساس انجام آزمون

 ).6( کرد انیب یحرکت یو روان یجسمان یآمادگ ،یمهارت

 یراندو و میدانی ا یابیسوم مدل استعداد ۀمرحل .3

 گیسال 12تا  10دو و میدانی از  تخصصیفرایند نیمهشروع 

و  یحرکت یزیولوژیکی،ف ی،بدن یبترک يهااست. شاخص

و افراد  شودمی مرحله در نظر گرفته یندر ا یشناختروان

 يهابه رشته یصورت تخصصها بهبعد از آموزش ماده

استقامت یمهمتر)، ن 400متر،  200 ،متر 100سرعت (

)، متر 3000، متر 1500متر)، استقامت ( 1500متر،  800(

) و زهین با پرش یگام، مقدماتها (ارتفاع، طول، سهپرش

. شوندیم يبندو چکش) دسته یزهوزنه، ن یسک،ها (دپرتاب

 یمرحله در سطح مسابقات آموزشگاه ینفرد در ا ینهمچن

خود را تجربه  ۀمسابق ولینرورش اپ و آموزش یدر نواح

 يهاافراد به سمت ورزشدارد  امکان حال نیا با .خواهد کرد

 ینها نسبت به اپژوهش یبرخ یجشوند. نتا یتهدا یگرد

 :عبارت است از مرحله

 سال 20تا  13)، دامنۀ سنی 2019و همکاران (توماس 

 زادهيخسرو ینهمچن ).23(را دورة آموزش بیان کردند 

 یسالگ 11ن داشت که افراد از یاب يبه نقل از هادو )1394(

و  میدانی و دو یاختصاص يهاماده ییشناسا يبه بعد برا

 کنندیشرکت م یو جسمان یکريپ يهاشرکت در آزمون

)5.( 

افراد  ینشگزآموزش تخصصی دو و میدانی و  .4

چهارم از مدل  ۀمرحل ی،سالگ 14تا  12مستعد از 

 یهمرحله هم با تک ینو میدانی است. در ا دو یابیاستعداد

 هايیتبدن و قابل یبشامل ترک یهاول يهابر شاخص

مرحله و  ینافراد در ا ششود؛ آموز یدتأک یحرکت یمهارت

 جام، انB یگريبا حداقل مدرك مرب یانسوم با مرب ۀمرحل

 یلدلبه یدانیتوجه کرد که آموزش دو و م ید. باپذیردیم

، رودیم یشپ یآهستگبودن به يو انفراد یناتتمر یسخت

 ینا یسخت یلدلبه یزدگخطر از دست دادن و دل یراز

فرد ورزشکار  یزهانگ یجادمرحله با ااین ورزش وجود دارد. در 

استان تجربه  یخود را در قهرمان یرسم ۀمسابق یناول

 وجود خواهد داشت. یمل یمدعوت به تي و راه برا کندمی

)، به توسعه و بهبود 2009( یفیو ظر يهادو روازاین
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 يهنجارها يبرا يسازآماده یاز،ن خاص مورد يهاییتوانا

ورزشکاران از  یگرد هايیلبا پروفا یسهجوانان و مقا ییتوانا

علیجانی  .)13( برده استسال نام  12 يباال ینسن

سال)  15-17)، در مرحلۀ سوم (جذب و پرورش 1382(

 يهاجشنواره یجرا از راه نتا 2و  3 يمدل دو و میدانی، ورود

 )؛6(کرد انتخاب  یو مسابقات آموزشگاه یورزش

دو و میدانی  یابیپنجم مدل استعداد ۀمرحل .5

تا  14از  یورزش ةدر هر ماد یتخصصفوق یناتتمر یران،ا

 یانافراد توسط مرب ینا یاست. آموزش تخصص گیسال 16

 یندر ا ،ردیگیدو و میدانی انجام م یونفدراس 1یکسطح 

 ۀبه توسع یو فن یمهارت هايیتقابل یشمرحله با افزا

صورت به یناتتمر شود ویم کدر فرد کم مهارتی

به افراد آموزش داده  یتخصص يهادر ماده یاختصاص

خواهند  يتر. افراد نخبه در مسابقات نقش پررنگشودیم

 یمسابقات قهرمان ي،آموزدانش یمسابقات قهرمان .داشت

 ین. همچنگیردیمرحله انجام م ینانان کشور در انوجو

بسته شود و  رحلهم ینرشد افراد در ا ةممکن است پنجر

ی سع یدبا حال نیا خارج شود، با يفرد از روند استعدادپرور

 يداور يهاو به سمت کالس حفظ شوندافراد  یتمامتا  شود

 يحضور آنها برا یراز شوند، یتدو و میدانی هدا یگريو مرب

 ).6( دارد یتدو و میدانی اهم یندةآ

ی و همکاران هاکسلو ) 22() 2019و همکاران ( استاف

در  و حضور، شروع تمرینات تخصصی )15()2018(

)، 2009( یفیو ظر يهادو مسابقات را در این سطح؛ و

در ورزشکاران  یازن خاص مورد يهاییتوسعه و بهبود توانا

). 13(ند دکر یانب یصآموزش تخص ۀدو و میدانی را در مرحل

 يدر الگوي، ) به نقل از هادو1394زاده (يخسرو

دو  یاختصاص یناتتمر ۀارائ یراندو و میدانی ا یابیاستعداد

 یسالگ 15تا  14برده و  به باال نام یسالگ 12و میدانی را 

دو و  یشرکت در مسابقات قهرمان برايرا سن مناسب 

                                                           
1. Grade A 

 ).5(کرده است یانمیدانی ب

ششم  ۀمرحل ،سال 18تا  16 ۀافراد نخبانتخاب  .6

مرحله  یناست. در ا یراندو و میدانی ا یابیاز مدل استعداد

شود تا می یسع یو روان یبدن يهاضمن توجه به شاخص

 یینها ینشگز يو برا ارتقا پیدا کند هاشاخصفرد در تمامی 

مرحله افراد به  ین. در اشودآماده  یمل يهامیو حضور در ت

 هايیتو قابل یکرشناسیپ يهااز اندازه بیسطح مطلو

نوجوانان و  یمل يهامیو در ت رسندیم یو حرکت یجسمان

 ی، افراد نخبه در مسابقات قهرمانیابندمیجوانان حضور 

دو و میدانی و  يهاداخل و خارج و در باشگاه ییدانشجو

ممکن است  ین. همچنکنندیدو و میدانی شرکت م یگل

مرحله نرسند و افراد  یندر ا یعال هايیتقابل به برخی افراد

 یتدو و میدانی هدا یگريو مرب يداور يهابه سمت کالس

 ییمسابقات در شناسا یرمرحله با توجه به تأثاین در  .شوند

 ریپذامکان نخبگان یرو حضور سا یامکان معرفمستعد، افراد 

به خدمت  در این مرحله که يافراد باید به یناست. همچن

 ۀبا ادام توانندیو آنها متوجه شود  ،روندیم يربازس

 )2(سیزم مسلح یروهاين سابقاتدر م یتخصص یناتتمر

بیان  يبه نقل از هادو )1394( زادهيخسرو شرکت کنند.

 يبه ارتقا یراندو و میدانی ا یابیاستعداد يدر الگوکرد که 

 یسالگ 14از  یو حرکت یجسمان یکري،پ ی،روان هايیتقابل

 .)5اشاره شده است (به باال 

دو و میدانی  یابیمرحله از مدل استعداد ینآخر .7

ورزشکاران سطح باال و تحت پوشش دادن  یران، شناساییا

مرحله افراد به اوج  ینبه باالست. در ا یسالگ 18آنان در 

آماده  یالمللنیمسابقات ب برايو  رسندمیخود  يعملکرد

مسابقات، اعزام  یتبا توجه به اهمو  یبترت. افراد بهشوندیم

. در کنندیتالش م یقهرمان ینکسب عناو يو براشوند می

و پوشش کامل  یتدر حما یدمرحله ورزشکاران با ینا

یرند. دو و میدانی قرار گ یونو فدراس یکالمپ یمل یتۀکم

2. CISM  
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سالگی به باال را سن قهرمانی  18)، 1393باسره و همکاران (

 ).4کردند (و پختگی مهارت بیان 

 ي کلیریگجهینت

 یران،دو و میدانی ا یابیاول مدل استعداد ۀمرحل

) است که گیسال 6-8در مدارس ( يو غربالگر ییشناسا

و شامل  شوندیم یمعرف یبدن یتترب یرانو دب ینتوسط والد

هر  یورزش یشینۀپ يآورکردن افراد، جمع ییشناسنا

مند کردن قهو عال یخانواده، سنجش سالمت و ساختار قامت

 توسطکه است  يباز یقنوآموزان به دو و میدانی از طر

و علوم  یبدن یتدو و میدانی و کارشناسان ترب یانمرب

دو و  یابیدوم مدل استعداد ۀمرحل .گیردیانجام م یورزش

هر  یأتدو و میدانی ه ۀبه مدرس یمعرف یرانمیدانی ا

تا  8دو و میدانی است که از  یشهرستان و آموزش عموم

 يهامرحله آزمون یندر ا .گیردیصورت م گیسال 10

از افراد  یکاز هر یکو آنتروپومتر یجسمان یآمادگ ی،عموم

 .گیردیانجام م

شروع فرایند آموزش  یابیسوم مدل استعداد ۀمرحل

است.  گیسال 12تا  10دو و میدانی از  یتخصصیمهن

و  یحرکت یولوژیکی،یزف ی،بدن یبترک يهاشاخص

 شود و افرادمی مرحله در نظر گرفته یندر ا یشناختروان

 یدر نواح یمرحله در سطح مسابقات آموزشگاه یندر ا

خود را تجربه  يامسابقه ۀتجرب ینپرورش اول و آموزش

 ۀافراد به سمت رشت یشامکان گرا حال نیا با .د کردنخواه

موردنظر  يهانداشتن مهارت و شاخص یلدلبه یگرد یورزش

 یآموزش تخصصوجود دارد.  یگرد يهاافراد به سمت ورزش

 ی،سالگ 14تا  12افراد مستعد از  ینشدو و میدانی و گز

دو و میدانی است. در  یابیچهارم از مدل استعداد ۀمرحل

بدن و  یبشامل ترک یهاول يهاشاخص برمرحله  ینا

افراد در  ششود؛ آموزمی دیأکت یحرکت یمهارت هايیتقابل

مدرك  حداقلبا  یانسوم با مرب ۀمرحله و مرحل ینا

 .ردیپذی، انجام مB یگريمرب

 یران،دو و میدانی ا یابیپنجم مدل استعداد ۀمرحل

 16تا  14از  یورزش ةدر هر ماد یتخصصفوق یناتتمر

سطح  یانافراد توسط مرب ینا یاست. آموزش تخصص گیسال

A مرحله با  یندر ا گیرد.یدو و میدانی انجام م یونفدراس

در فرد  یحرکت ۀبه توسع یو فن یمهارت هايیتقابل یشافزا

 يهادر ماده یصورت اختصاصبه یناتتمر و ودشیکمک م

 ۀانتخاب افراد نخب .شودیبه افراد آموزش داده م یتخصص

دو و  یابیششم از مدل استعداد ۀمرحل هسال 18تا  16

مرحله ضمن توجه به  یناست. در ا یرانمیدانی ا

و  شدهها شاخص ير ارتقاب یسع یو روان یبدن يهاشاخص

آماده  یمل يهامیو حضور در ت یینها ینشگز يفرد برا

دو و میدانی  یابیمرحله از مدل استعداد ینآخرشود. یم

ورزشکاران سطح باال و تحت پوشش دادن  یران، شناساییا

مرحله افراد به اوج  یناالست. در ابه ب یسالگ 18آنان در 

آماده  یالمللنیمسابقات ب برايو  رسندمیخود  يعملکرد

مسابقات، اعزام  یتو با توجه به اهم یبترت. افراد بهشوندیم

. در کنندیتالش م یقهرمان ینکسب عناو يو براشوند می

و پوشش کامل  یتدر حما یدمرحله ورزشکاران با ینا

به . یرنددو و میدانی قرار گ یونو فدراس یکالمپ یمل یتۀکم

یران به شرح زیر ا یدانیدو و م یابیمدل استعدادطورکلی 

 شود.پیشنهاد می

 سال) 6-8در مدارس ( يو غربالگر یی. شناسا1

دو و میدانی هر شهرستان و  ۀبه مدرس یمعرف .2

 سال) 8-10دو و میدانی ( یآموزش عموم

 10-12میدانی ( دو و یتخصصیمهشروع فرایند ن .3

 سال)

افراد  ینشدو و میدانی و گز یآموزش تخصص .4

 سال) 12-14مستعد (

-16( یورزش ةدر هر ماد یتخصصفوق شآموز .5

 سال) 14

 سال) 16-18انتخاب افراد نخبه ( .6
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Abstract 
In the pursuit of success in the world, Iran track and field requires to use a single and 
well-codified talent identification system. The present study aimed to design a model 
for Iran track and field talent identification. The research methodology was qualitative 
in the form of three stages. The first stage involved the content analysis of researches 
on talent identification. The second stage was semi-structured interviews with the 
convenience sampling method until theoretical saturation with 16 experts, coaches and 
the secretaries of the track and field talent identification committee of Education 
Ministry and Track and Field Federation. The third stage of the Delphi approach was 
conducted in three rounds with 13 interviewees. In the third round of Delphi method, 
the 7-stage Iran track and field talent identification model was approved: children are 
introduced by their parents and sport teachers from the age of 8 and progress to maturity 
and championship up to the age of 20. Also, this model of talent identification illustrates 
the development of an athlete through 12 years of codified training. Given the 
importance of this sport, Track and Field Federation managers and authorities are 
suggested to use this model for talent identification and talent direction to reach more 
success in this sport field. 
 
Keywords 

Content analysis, Delphi, model, talent, track and field. 
 
 
  

                                                           
*  Corresponding Author: Email: dosti@umz.ac.ir; Tel: +989113559386 


	چكيده

