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Abstract
Introduction: One of the challenges of human societies is to search and select the best people 
to learn and practice skills, and the support of families and schools can play an important role in 
identifying talent and developing championship sports. The present study was conducted to design 
a family-school support model in the development of sports talents.
Methods: The present qualitative research was conducted by Grounded Theory method. Data were 
collected through semi-structured interviews and the method of sampling was snowball. Data were 
collected through interviews with 16 experts familiar with the topics of talent identification and 
talent development. Nvivo10 software was used to analyze the data.
Results: Based on the findings of this study, 13 main themes include, resource development 
and standardization of talent identification as causal conditions, social and media factors as 
contextual conditions, bureaucracy and managerial weakness, as intervening conditions, financial 
and economic support, behavioral support and social support as an axial phenomenon, common 
strategies and training strategies were identified as strategies and sporting talent development and 
competitiveness, as outcomes.
Conclusions: The support of families along with the support of the educational system and the 
cooperation of sports organizations with these two institutions can be considered an important 
factor in developing the country's sports talents. Therefore, it is suggested that the Ministry of 
Education and the Ministry of Sports and Youth allocate the necessary financial resources and 
support in the form of a special line to schools to help and guide sports talent.
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چکیده
ــد و  ــارت می باش ــام مه ــری و انج ــرای یادگی ــده ب ــراد زب ــش اف ــتجو و گزین ــری جس ــع بش ــای جوام ــی از چالش ه ــه: یک مقدم
ــه حاضــر  ــی داشــته باشــد. مطالع ــد نقــش مهمــی در اســتعدادیابی و توســعه ورزش قهرمان ــدارس می توان ــا و م ــت خانواده ه حمای

ــواده- مدرســه در توســعه اســتعدادهای ورزشــی انجــام شــد. باهــدف طراحــی الگــوی حمایتــی خان
روش کار: پژوهــش کیفــی حاضــر بــه روش نظریــه داده  بنیــاد انجــام شــد. جمــع آوری داده هــا بــا مصاحبه هــای نیمــه ســاختاریافته 
ــا مصاحبــه از 16 تــن از کارشناســان و خبــرگان  ــود. داده هــا ب ــه برفــی ب ــه روش گلول انجــام شــد و روش نمونه گیــری هدفمنــد ب

آشــنا بــه مباحــث اســتعدادیابی و توســعه اســتعداد جمــع آوری شــد. تحلیــل داده هــا در نرم افــزار Nvivo10 انجــام شــد.
ــردن اســتعدادیابی  ــع و اســتاندارد ک ــی شــامل: توســعه مناب ــه اصل ــن پژوهــش، 13 درون مای ــای ای ــر اســاس یافته ه ــا: ب یافته ه
ــوان  ــی به عن ــف مدیریت ــی و ضع ــه ای، بروکراس ــرایط زمین ــوان ش ــانه ای به عن ــی و رس ــل اجتماع ــی، عوام ــرایط عل ــوان ش ــه  عن ب
ــای  ــوری، راهبرده ــده مح ــوان پدی ــی به عن ــت اجتماع ــاری و حمای ــت رفت ــادی، حمای ــی و اقتص ــت مال ــر، حمای ــرایط مداخله گ ش
ــا  ــوان پیامده ــری به عن ــی و رقابت پذی ــتعدادهای ورزش ــکوفایی اس ــا و ش ــوان راهبرده ــی به عن ــای آموزش ــداول و راهبرده مت

شناســایی شــدند.
ــاد را  ــن دو نه ــا ای ــازمان های ورزشــی ب ــکاری س ــام آموزشــی و هم ــت نظ ــراه حمای ــه هم ــا ب ــت خانواده ه ــری: حمای نتیجه گی
ــه وزارت  ــود ک ــنهاد می ش ــن  رو پیش ــرد. از ای ــداد ک ــور قلم ــی کش ــتعدادهای ورزش ــعه اس ــت توس ــم در جه ــی مه ــوان عامل می ت
ــدارس جهــت  ــه م ــژه ای ب ــف وی ــب ردی ــی و حمایت هــای الزم را در قال ــع مال ــان مناب ــرورش و وزارت ورزش و جوان ــوزش  و پ آم

ــد.  کمــک و هدایــت اســتعدادیابی ورزشــی اختصــاص دهن
کلیدواژه ها: الگوی حمایتی، اســتعدادهای ورزشی، خانواده، مدرسه.

مقدمه
ــته از  ــال گذش ــش از ۵0 س ــتعداد در بی ــرورش اس ــناخت و پ ش
ــاز  ــت ]1[. از دیرب ــوده اس ــگاهی ب ــی دانش ــات مطالعات موضوع
جســتجو و گزینــش افــراد زبــده و نخبــه بــراي یادگیــري و انجــام 
ــوع  ــت. موض ــوده اس ــر ب ــای بش ــي از چالش ه ــارت یک ــر مه ه
نقــش خانــواده در حیطــه ورزش تــا حــدودی در محیــط آکادمیــک 
ــه  ــاز ب ــگران نی ــیاری از پژوهش ــه و بس ــت قرارگرفت ــورد غفل م

ــد ]2[. در حــوزه  توســعه و  ــه را مطــرح کرده ان ــن زمین رشــد در ای
حمایــت از اســتعدادهای ورزشــی، پژوهشــگران شــروع بــه بررســی 
نقــش خانــواده بــه  عنــوان عاملــی بااهمیــت نموده انــد. تشــخیص 
و توســعه اســتعداد به عنــوان فراینــدی دوبخشــی رابطــه ای 
ناگسســتنی دارنــد کــه در آن تشــخیص اســتعداد مقــدم بــر توســعه 
اســتعداد اســت. توســعه اســتعداد را می تــوان تحــت عنــوان 
فراینــد شــناخت ورزشــکارانی کــه تــوان برتــری در ورزش رادارنــد، 
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ــواده،  ــارکت خان ــم مش ــاس مفاهی ــر اس ــود ]3[. ب ــف نم توصی
می تــوان خانــواده را واحــدی دانســت کــه نقــش مهمــی در رشــد 

ــد. ــازی می کن ــا ب ــرفت آن ه ــکاران و پیش ورزش
 عــالوه بــر خانــواده، نظــام آموزشــی یعنــی مدرســه می توانــد در 
توســعه اســتعدادهای ورزشــی مؤثــر باشــد. بــدون تردیــد معلمــان 
ــی در  ــی اساس ــه نقش ــرمایه های مدرس ــن س ــوان مهم تری ــه  عن ب
ــد.  ــا می کنن ــی ایف ــای آموزشــی و پرورش ــود فعالیت ه ــت بهب جه
ــم  ــش مه ــه نق ــه ب ــت اســت ک ــز اهمی ــور، حائ ــن منظ ــه همی ب
در  به ویــژه  اســتعداد،  دارای  کــودکان  ارزشــیابی  در  معلمــان 
امــر رشــد توانمندی هــای جســمی و به کارگیــری احتمالــی و 
آماده ســازی افــراد دارای اســتعداد در ایــن زمینــه اشــاره شــود ]4[.
در عصــر کنونــی جوامــع نیازمنــد افــراد مســتعد در همــه زمینه هــا 
ــبت  ــود را نس ــای خ ــع دیدگاه ه ــت جوام ــروری اس ــتند و ض هس
ــت  ــکی نیس ــد ]۵[. ش ــر دهن ــدی تغیی ــر کارآم ــدارس ازنظ ــه م ب
کــه تأثیــر خانواده هــا در همــکاری بــا مدرســه در رشــد کــودکان 
ــود. در  ــدار می ش ــا پدی ــتر آن ه ــت بیش ــتعداد در موفقی دارای اس
ــراد  ــه اف ــد هم ــی بای ــتعداد ورزش ــوزان دارای اس ــورد دانش آم م
ــوزان  ــش آم ــن دان ــه ای ــدی ب ــورت ج ــه به ص ــل در مدرس دخی
بپردازنــد تــا دانــش آمــوزان مســتعد تبدیــل بــه یــک هــدف دائمی 
در تمرین هــای هــرروزه شــوند. تمرین هایــی کــه دربردارنــده 
روش هــای جدیــد، مؤثــر و معنــادار در ورزشــی هســتند. همچنیــن 
نقــش معلمــان، معلمــان تربیت بدنــی و همــکاری ســازنده آن هــا 
ــا خانواده هــا ضــروری اســت ]6[. هــدف از برنامه هــای ورزشــی  ب
ــان  ــتعد و در هم ــودکان مس ــوزش ک ــت و آم ــز، هدای موفقیت آمی
حــال فراهــم کــردن فرصــت بــرای رشــد معلمانی اســت کــه روی 

ایــن برنامه هــا کار می کننــد.
ــی  ــال مطالعات ــی تابه ح ــتعدادهای ورزش ــعه اس ــوص توس در خص
ــت  ــا در هدای ــورد از آن ه ــد م ــی چن ــه بررس ــت ک ــده اس انجام ش
ــي در پژوهشــی  ــوري و صادق ــد. ن ــاری می نمای ــه حاضــر ی مطالع
ــا  ــي، نوپ ــتعدادیابي ورزش ــوزه اس ــات ح ــه مطالع ــد ک ــان دادن نش
بــوده و هنــوز الگــوي مشــخص و همه جانبــه ای کــه دربرگیرنــده 
همــه ابعــاد باشــد، ارائــه نشــده اســت. تعــداد معــدودي از الگوهــا 
تأثیــر شــاخص های ذاتــي ماننــد ژنتیــک را در شناســایي اســتعداد 
پژوهش هــا  بیشــتر  مناســب می داننــد؛ درحالی کــه  ورزشــي 
ــوزش  ــد از آم ــارت بع ــیابي مه ــر ارزش ــي ب ــه مبتن ــي ک الگوهای
هســتند، تعیین کننــده می داننــد. دســته دیگــري از مطالعــات، 
بــر  بــا در نظــر گرفتــن شــاخص های مهارتــي،  هم زمــان 
ــي  شــاخص های حوزه هــاي فیزیولوژیکــي، آنتروپومتریکــی و روان

ــه داشــتند ]7[. ــز تکی نی

ــي  ــل ارزیاب ــت عوام ــی اولوی ــا بررس ــکاران ]8[ ب ــري و هم نظ
کیفیــت توســعه اســتعدادیابي ورزشــي از منظــر ذینفعــان گــزارش 
ــت در  ــن اولوی ــا، داراي باالتری ــه خروجی ه ــه ب ــه توج ــد ک کردن
ــری  ــالوه، نتیجه گی ــود. بع ــران ب ــي ای ــتعدادیابي ورزش ــث اس بح
شــد کــه توســعه اســتعدادیابي به عنــوان زیرســاخت ورزش 
ــد باعــث موفقیــت ورزش کشــور در  حرفــه ای و قهرمانــي می توان
ــش  ــدی نق ــر محم ــود. پی ــی ش ــي و بین الملل ــای جهان صحنه ه
والدیــن در اســتعدادیابی ورزشــی را بــه ســه مرحلــه تقســیم بندی 
نمــوده اســت. در مرحلــه اول، والدیــن به عنــوان حامــی ورزشــکار 
نقــش مهمــی در گرایــش یــا عــدم گرایــش وی بــه یــک ورزش 
ــارات  ــری و انتظ ــه درگی ــن مرحل ــت در ای ــد در حقیق ــاص دارن خ
والدیــن از ورزشــکار بــا موفقیــت و لــذت و همچنیــن فشــار و تنش 
ــن بیشــتر یــک  ــه دوم نقــش والدی ــط اســت. در مرحل ــان مرتب آن
نقــش مشــارکتی اســت و در مرحلــه ســوم ورزشــکار خــود را بــه 
ــن  ــش والدی ــه نق ــد درحالی ک ــزم می کن ــل مل ــرای کام ــود اج بهب
کامــاًل محــدود می شــود و صرفــاً حمایــت مالــی انجــام می دهنــد 

.]9[
حســینی و همــکاران عواملــی همچــون نــگاه مدیــران و مســئوالن 
ــتعدادیابی،  ــز اس ــی و مراک ــای قهرمان ــه پایگاه ه ــور ب ورزش کش
تأثیــر مســائل سیاســی بــر عملکــرد ســازمان ها و نهادهــای مجری 
اســتعدادیابی، نظــام جامــع حمایــت از ورزشــکاران و مربیــان نخبه، 
ــور،  ــی کش ــان ورزش ــران و مربی ــن مدی ــاالری در تعیی شایسته س
ــت  ــی و ســاختارمند در اســتعدادیابی وضعی طــرح یکپارچــه، اجرای
اقتصــادی معیشــتی خانواده هــای دارای اســتعداد، امکانــات و 
ــدی  ــش و قطب بن ــتعدادیابی و آمای ــرای اس ــب ب ــزات مناس تجهی
ورزش هــا در نقــاط مختلــف کشــور را به عنــوان مهم تریــن 
کشــور  قهرمانــی  ورزش هــای  در  اســتعدادیابی  چالش هــای 
ــه  ــی را ازجمل ــی و محیط ــل وراثت ــف، عوام ــد ]10[. کاش می دانن

ــود ]11[. ــزارش نم ــتعدادیابی ورزشــی گ ــم اس ــل مه عوام
Fredricks & Eccles در پژوهــش خــود نشــان دادنــد 
ــش،  ــه نق ــن س ــتعداد، والدی ــعه اس ــه توس ــل اولی ــه در مراح ک
ــد. در  ــر عهده دارن ــودن را ب ــو ب ــده و الگ ــده، تحلیل کنن هدایت کنن
ــه زندگــی کــودکان نقــش  ــن راســتا والدیــن در ســال های اولی ای
هدایت کننــده و کمک کننــده در انتخــاب اینکــه چــه رشــته ورزش 
را بــازی کننــد، عهــده دار هســتند. بــه عبارتــی، بــه حمایــت مالی و 
تدارکاتــی از بچه هــا می پردازنــد. در ادامــه، والدیــن نقــش مفســر 
ــات  ــل تجربی ــا تحلی ــط ب ــات مرتب ــده را در موضوع و تحلیل کنن
ــوان  ــه  عن ــن ب ــت والدی ــد و درنهای ــر عهده دارن ــا ب ورزش بچه ه
ــه رفتارهــای  ــرای کــودکان، ب الگوهــای ورزشــی و غیرورزشــی ب
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آن هــا در ایــن مقطــع و در زندگــی آینــده جهــت می دهنــد ]12[. 
کــردن  فراهــم  پژوهشــی،  در   Martindale & Collins
کیفیــت برقــراری ارتباطــات، درک ورزشــکاران، ایجــاد شــبکه های 
حمایتــی و محیــط حمایتــی و همچنیــن تــالش در تدویــن 
ــوان  ــی را به عن ــتعدادهای ورزش ــدت، اس ــرورش بلندم ــول پ اص
ــتعدادهای ورزشــی  ــعه اس ــد در توس ــرورش کارآم ــط پ ــک محی ی
 ]14[  Kristiansen & Houlihan  .]13[ برشــمرده اند 
ــی در  ــش مثبت ــد نق ــدارس ورزش می توانن ــه م ــد ک ــان کردن بی
ــن  ــد از ای توســعه اســتعدادیابی داشــته باشــند و دولت هــا می توانن
 Robin .مــدارس بــا حمایــت خــود نقــش مثبتــی را ایفــا نماینــد
ــرادران و  ــل ب ــه  تعام ــه مطالع ــی ب ــکاران ]1۵[ در پژوهش و هم
ــرای رشــد اســتعداد در  ــک تســهیل کننده ب ــوان ی خواهــران به عن
ورزش پرداختنــد. مصاحبه هــا بــا چهــار گــروه  هــر گــروه9 تــن از 
خواهــران و بــرادران صــورت گرفــت کــه در آن هــا حداقــل یکی از 
آن هــا در ســطح نخبــگان رقابــت کــرده بودنــد. یافته هــا نشــان داد 
کــه عواملــی چــون: منظــم بــودن تعامــل در ورزش، مهارت هــای 
عاطفــی بیــن شــخصی، رقابــت و همــکاری می تواننــد به صــورت 

مثبــت بــر رشــد ورزشــکاران مســتعد اثــر بگذارنــد. 
  Taylor & Collins در پژوهشــی بــه بررســی نقــش خانــواده 
به عنــوان عاملــی در رشــد اســتعدادها پرداختنــد.  نتایــج پژوهــش 
آن هــا نشــان داد کــه مشــارکت خانواده هــا در فعالیت هــای 
ــد موجــب رشــد اســتعدادهای ورزشــی  ــدان می توان ورزشــی فرزن
ــه دو  ــده ک ــش پیشنهادش ــن پژوه ــن در ای ــود. همچنی ــا ش آن ه
عامــل تمرکــز روی خانــواده به صــورت یــک کل و دوم تمرکــز بــر 
نقشــی کــه اعضــای متفــاوت خانــواده می توانــد بــرای تأثیرگــذاری 
 Bremer ــاد ــه اعتق ــواده ســودمند باشــند ]16[. ب مشــارکت خان
مشــکل اصلــی در بحــث اســتعدادیابی ورزشــی در مرحلــه پــرورش 
اســتعداد، نمــود بیشــتری پیــدا می کنــد ]Sladjana .]17 و 
ــه  ــواده و مدرس ــش خان ــی نق ــه بررس ــی ب ــکاران در پژوهش هم
ــد. نتایــج  در شناســایی کــودکان دارای اســتعداد در ورزش پرداختن
بیانگــر ایــن بــود کــه کــودکان در ابتــدا تحــت تأثیــر خانواده هایــی 
ــت  ــد و حمای ــارکت دارن ــر ورزش مش ــه در ام ــد ک ــرار می گیرن ق
ــه ی  ــا در ورزش، رابط ــارکت آن ه ــطح مش ــه س ــتگی ب از آن بس
آن هــا باارزش هــای ورزشــی و نقــش ورزش در زندگی شــان دارد. 
همچنیــن در همــکاری بیــن خانــواده و مدرســه، امــکان شناســایی 
ــکان  ــز ام ــرای ورزش و نی ــتعداد ب ــودکان دارای اس ــح ک صحی

نظــارت مــداوم در ایــن زمینــه مشــاهده شــد ]6[.
اســدی و همــکاران در مطالعــه ای بــه بررســی موانــع اســتعدادیابی 
در ورزش ایــران پرداختنــد، نتایــج نشــان داد کــه 7 مانــع به عنــوان 

موانــع اصلــی اســتعدادیابی شــامل موانــع انســانی، موانــع زیربنایی، 
موانــع مالــی، فراینــدی، مدیریتــی، علمــی و پژوهشــی و حمایتــی 
– پشــتیبانی شناســایی شــدند. از بیــن موانــع شناسایی شــده مانــع 

ــن عامــل شناســایی شــد ]18[. ــوان مهم تری انســانی به عن
در داخــل کشــور در زمینــه  حمایــت خانواده هــا و نظــام آموزشــی 
ــون  ــی تاکن ــتعدادهای ورزش ــعه اس ــت و توس ــه( در مدیری )مدرس
ــده  ــای انجام ش ــب پژوهش ه ــت و اغل ــده اس ــی انجام نش پژوهش
بــه تدویــن شــاخص های اســتعدادیابی و الزامــات آن در رشــته های 
ــه  ــه ارائ ــچ گاه ب ــه هی ــد ک ــرادی پرداخته ان ــی و انف ــف تیم مختل
یــک الگــوی اجرایــی نظام منــد و کاربــردی منجــر نشــده اســت. 
بعــالوه، بیشــتر افــرادی کــه دارای اســتعدادهای ورزشــی هســتند 
بعــد از شناســایی در مراحــل بعــدی بــه دلیــل تمکــن مالــی ضعیف 
ــد.  ــد مان ــه مســیر بازخواهن ــاًل از ادام ــای الزم عم و عدم حمایت ه
لــذا مطالعــه حاضــر باهــدف طراحــی الگــوی حمایتــی خانــواده- 

مدرســه در توســعه اســتعدادهای ورزشــی صــورت گرفــت.

روش  کار
ــت  ــر رهیاف ــی ب ــاد مبتن ــه داده بنی ــر از نظری ــش حاض در پژوه
ــه  ــد. جامع ــتفاده ش ــد Strauss & Corbin ]19[ اس نظام من
ــرگان  ــاوران و خب ــران و مش ــامل مدی ــش ش ــن پژوه ــاری ای آم
دســت اندرکار حــوزه اســتعدادیابی ورزشــی کشــور می باشــند. 
پژوهــش حاضــر بــه روش کیفــی بــوده و نمونه گیــری بــه 
ــام  ــدی انج ــن کلی ــان مطلعی ــری و از می ــد و نظ ــیوه هدفمن ش
ــن انجــام کار مشــخص  ــه در حی ــداد نمون ــن روش تع شــد. در ای
می گــردد و نمونه گیــری تــا زمانــی کــه داده هــا بــه اشــباع نظــری 
برســند ادامــه می یابــد. اشــباع نظــری بــه ایــن مفهــوم اســت کــه 
ــه  ــد ک ــه می ده ــی ادام ــا زمان ــا را ت ــع آوری داده ه پژوهشــگر جم
ــر  ــی باشــد و دیگ ــای قبل ــرار داده ه ــع تک ــد درواق ــای جدی داده ه
ــترش  ــا گس ــد ی ــذاری جدی ــه کدگ ــاز ب ــه نی ــد ک ــی جدی مفهوم
ــد ]19[.  ــت نیای ــه دس ــد ب ــته باش ــود داش ــات موج ــا و طبق کد ه
شــرکت کنندگان ایــن پژوهــش را 16 تــن از مطلعیــن حــوزه  
اســتعدادیابی )شــامل مربیــان، معلمــان، دســت اندرکاران و فعالیــن 

ــد. ــکیل دادن ــوزه و ...( تش ــن ح ای
ــت پژوهشــی  ــای الزم از معاون ــه، مجوزه ــروع مصاحب ــل از ش قب
ــؤاالت  ــگاه و س ــه حراســت دانش ــذ و نام ــگاه اخ و حراســت دانش
ــال و  ــوندگان ارس ــه  ش ــرای مصاحب ــل ب ــق ایمی ــه از طری مصاحب
در متــن ارســالی قیــد گردیــد در صــورت تمایــل شــرکت کنندگان 
ــالم  ــه را اع ــکان مصاحب ــان و م ــه زم ــور در مصاحب ــت حض جه
نماینــد. همچنیــن در روز مصاحبــه، در خصــوص اهــداف پژوهــش 



نشریه مدیریت ارتقای سالمت، دوره 10، شماره 1، بهمن و اسفند 1399

78

توضیحاتــی ارائــه شــد و بــه مصاحبه شــوندگان اطمینــان داده شــد 
کــه اطالعــات کامــاًل محرمانــه خواهــد مانــد و مشــخصات آن هــا 

ذکــر نخواهــد شــد.
ــاختاریافته  ــه س ــای نیم ــا، از مصاحبه ه ــع آوری داده ه ــت جم جه
ــد.  ــتفاده ش ــتعدادیابی اس ــوزه اس ــن ح ــرگان و متخصصی ــا خب ب
ــرای  ــه ب ــروع مصاحب ــل از ش ــه قب ــک هفت ــش ی ــؤاالت پژوه س
مصاحبه شــوندگان ارســال گردیــد تــا در روز مصاحبــه بــا آمادگــی 
کامــل در مصاحبــه حضورداشــته باشــند. در راســتای دســتیابی بــه 
 Strauss ــد ــت نظام من ــر اســاس رهیاف ــن هــدف، ســؤال ها ب ای

Corbin & ]19[ بــه ایــن شــرح مطرح شــده اند:
- چــه عواملــی می تواننــد بــر بحــث حمایــت خانواده هــا و مــدارس 

در توســعه اســتعدادهای ورزشــی تأثیرگذار باشــند )شــرایط علی(؟
ــا هســتند کــه کار  ــط زندگــی و ورزش م ــی در محی - چــه عوامل
حمایــت خانــواده - مدرســه را در راســتای مدیریــت اســتعدادهای 

ــه ای(؟ ــرایط زمین ــد )ش ــهیل می کنن ــی تس ورزش
- در محیــط مــا و فضــای زندگــی و ورزش چــه مــواردی بیشــترین 
ــث  ــود و باع ــبب می ش ــه را س ــواده مدرس ــت خان ــع در حمای مان

ــر(؟ ــرایط مداخله گ ــود )ش ــن کار می ش ــالل در ای اخت
ــی  ــتعدادهای ورزش ــت اس ــه در مدیری ــواده مدرس ــت خان - حمای
شــامل چــه مــواردی هســت و یــا حمایــت خانــواده مدرســه چــه 

ــوری(؟ ــده مح ــد )پدی ــته باش ــد داش ــی می توان ــکالی و الگوی اش
ــت  ــردن حمای ــی ک ــای عملیات ــی و راهبرده ــای اجرای - روش ه
خانــواده - مدرســه در مدیریــت اســتعدادهای ورزشــی ازنظــر شــما 
ــام  ــد انج ــی بای ــا(؟ چه کارهای ــند )راهبرده ــواردی می باش ــه م چ

شــود تــا ایــن حمایــت جــا بیفتــد و پیــش بــرود؟
-اگــر ایــن نــوع حمایــت در جامعــه نهادینــه شــود، چــه نتایجــی 

مثبتــی در پــی خواهــد داشــت )پیامدهــا(؟
بــرای هرکــدام از مصاحبه هــا بیــن 60-4۵ دقیقــه زمــان در نظــر 
گرفتــه شــد. مصاحبه هــا ضبــط و بالفاصلــه بعــد از مصاحبــه مــورد 
ــرای  ــاد ب ــه داده  بنی ــه از نظری ــت. ازآنجایی ک ــرار گرف ــل ق تحلی
ــذاری  ــاس کدگ ــر اس ــن، ب ــد. بنابرای ــتفاده ش ــا اس ــل داده ه تحلی
ــذاری  ــوری و کدگ ــاز، مح ــذاری ب ــامل: کدگ ــه ای ش ــه مرحل س

گزینشــی یــا انتخابــی به منظــور تحلیــل داده هــا اســتفاده گردیــد. 
ــتمر  ــورت مس ــا به ص ــه ای داده ه ــه مرحل ــذاری س ــن کدگ در ای
ــی  ــه اول داده های ــد. در مرحل ــرار گرفتن ــی و پایــش ق ــورد بازبین م
ــه دوم  ــد گــردآوری شــدند در مرحل کــه حــول یــک مفهــوم بودن
مفاهیمــی کــه معنــای مشــترک داشــتند در قالــب مقــوالت کــه در 
ــد ســازمان دهی  ــرار دارن ــم ق ــه مفاهی ــر نســبت ب ســطح انتزاعی ت
شــدند. در مرحلــه آخــر )کدگــذاری گزینشــی( مفاهیمــی کــه بــار 
معنایــی و محتوایــی مشــترکی داشــتند در ذیــل طبقــات ویــژه ای 

ــرار داده شــدند.  ق
پایایــی در مصاحبــه، در مراحلــی چــون مقبولیــت مصاحبــه، 
نســخه برداری و تحلیــل مطــرح می گــردد. در ایــن رابطــه پایایــی 
ــت دارد.  ــؤاالت دالل ــت س ــی هدای ــه چگونگ ــونده ها، ب مصاحبه ش
ــی  ــی درون موضوع ــه پایای ــد ب ــز بای ــخه برداری نی ــان نس در پای
ــط دو  ــون توس ــتن مت ــن نوش ــده حی ــی های انجام ش نسخه نویس
تــن توجــه گردیــد. در مســیر طبقه بنــدی مصاحبه هــا، درصدهــای 
ــرای  ــی ب ــه روش ــذار، به مثاب ــن کدگ ــط دو ت ــده توس گزارش ش
تعییــن روایــی یــا پایایــی تحلیــل مدنظــر قــرار می گیرنــد. میــزان 
توافــق درون موضوعــی دو کدگــذار )بیشــتر از 60 درصــد( در مــورد 
یــک مصاحبــه نیــز روشــی بــرای ارزیابــی پایایــی تحلیــل اســت 

.]20[
ــا روش  ــه ب ــی مصاحب ــبه پایای ــرای محاس ــر ب ــش حاض در پژوه
توافــق درون موضوعــی دو کدگــذار، از یکــی از مدرســین مدیریــت 
ورزشــی و آشــنا بــه نظریــه داده بنیــاد درخواســت شــد تــا به عنــوان 
کدگــذار ثانویــه در پژوهــش مشــارکت کنــد. در ادامــه، پژوهشــگر 
بــه همــراه ایــن همــکار پژوهــش، ســه مصاحبــه را شناســه گذاری 
ــاخص  ــوان ش ــه به عن ــی ک ــق درون موضوع ــد تواف ــرد و درص ک
پایایــی تحلیــل کیفــی بــه کار مــی رود بــا اســتفاده از فرمــول زیــر 

محاســبه شــد ]20[. 
 

جدول 1: محاسبه پایایی بین دو کدگذار در مصاحبه های تحلیل شده

پایایی بین دو کدگذار )درصد(تعداد عدم توافقاتتعداد توافقاتتعداد کل کدهاشماره مصاحبهردیف
142912482/7۵
291۵8284/21
31114638۵/71

۵826983/87کل
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ــی  ــود، پایای ــه می ش ــوق مالحظ ــدول ف ــه در ج ــور ک همان ط
بیــن دو کدگــذار بــرای مصاحبه هــای موردبررســی در ایــن 
ــزان  ــه می ــه این ک ــه ب ــا توج ــت. ب ــد اس ــش، 83/87 درص پژوه
پایایــی بیش تــر از 60 درصــد اســت، قابلیــت پایایــی کدگــذاری 
هــا مــورد تأییــد اســت ]20[. تحلیــل داده هــا در نرم افــزار 

ــد. ــام ش NVIVO10 انج

یافته ها
از  تــن    16 را  پژوهــش  ایــن  کیفــی  بخــش  نمونه هــای 
ــتعدادیابی  ــوزه  اس ــه ح ــع و آگاه ب ــرگان مطل ــان و خب کارشناس

تشــکیل داده اســت )جــدول 2(.

جدول 2. نمونه های آماری پژوهش

رشته تحصیلیحوزه فعالیتتحصیالتتعدادجنسیتردیف

مدیریت ورزشیمدرس دانشگاهدکتری6مرد1
مدیریت ورزشیمدرس دانشگاهدکتری3زن2
مدیریت ورزشیمسئول پایگاه قهرمانی و استعدادیابیدکتری3مرد3
تربیت بدنیمعاونت تربیت بدنی آموزش وپرورشارشد1زن4

مرد۵
دکتری2

کارشناس مسئول تربیت بدنی آموزش وپرورش
مدیریت ورزشی

تربیت بدنیارشد1

از ســه شــیوه کدگــذاری بــاز )open coding(، کدگــذاری 
 selective( و کدگــذاری انتخابــی )axial coding( محــوری
coding( بــراي انجــام تحلیــل بــه شــرح زیر اســتفاده شــد ]21[.
مصاحبه هــا  ابتــدا  پژوهــش  ایــن  در  بــاز:  الف-کدگــذاری 
ــد و در  ــه اســتخراج گردی کدگــذاری شــدند، ســپس کدهــای اولی

مرحلــه بعــد بــر اســاس کدهــای اولیــه، درون مایه هــای فرعــی و 
ــذاری  ــه کدگ ــدند. در مرحل ــدی ش ــی طبقه بن ــای اصل درون مایه ه
ــاز تعــداد 88 کــد اولیــه، 29 درون مایــه فرعــی و 13 درون مایــه  ب

ــی اســتخراج شــد. اصل

جدول 3: درون مایه های اصلی، درون مایه های فرعی و کدهای اولیه  استخراج  شده در مرحله کدگذاری باز

کدهای اولیهدرون مایه های فرعیدرون مایه های اصلی

توسعه منابع

منابع انسانی
جلوگیری از هدر رفت استعدادها )ورزشکار، مربی، مدیر(

سامان دهی منابع انسانی موجود
ایجاد شرایط رفاهی و خدماتی

منابع مادی )فیزیکی(
شناسایی سخت افزاری مناسب

ایجاد مراکز استعدادیابی
استفاده بهینه از تجهیزات

منابع مالی
شناسایی و کسب منابع مالی مبتنی بر خودکفایی

هدایت اسپانسر و حمایت مالی
ایجاد نظام توسعه مالی

استاندارد کردن استعدادیابی

فرایندها و روش ها
استاندارد کردن شناسایی استعدادهای ورزشی
استاندارد کردن پرورش استعدادهای ورزشی

استاندارد کردن نگهداری از استعدادهای ورزشی

تجهیزات و امکانات
ایجاد و توسعه استاندارد تجهیزات استعدادیابی ورزشی

ایجاد و توسعه استاندارد اماکن ورزشی مرتبط با توسعه استعدادهای ورزشی
ایجاد نظام شراکت گذاری و استفاده بهینه از امکانات استعدادیابی
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عوامل اجتماعی

تمایل اجتماعی
عالقه خانواده ها به ورزش و رشد استعداد ورزشی فرزندان

عالقه جامعه به رویدادهای ورزشی
توافق نسبی تمام اقشار جامعه بر اهمیت ورزش

آگاهی اجتماعی
افزایش آگاهی خانواده نسبت به ورزش

در دسترس بودن اخبار و اطالعات ورزشی
در دسترس بودن دانش و علوم ورزشی

عوامل رسانه ای

پوشش رسانه  ای
پوشش رویدادهای ورزشی حرفه ای
پوشش رویدادهای ورزشی همگانی

افزایش نسبی پوشش ورزش زنان و کودکان

فرهنگ سازی
هدایت سازمان های و نهادهای مختلف به ورزش

الگوسازی مناسب فرهنگی ورزشکاران موفق
الگوسازی اقتصادی ورزشکاران موفق

بروکراسی)دیوانساالری(

قوانین و مقررات
وجود قوانین دست و پاگیر

عدم شفافیت قوانین جزایی در حوزه استعدادیابی
عدم شفافیت قوانین مالی در حوزه استعدادیابی

فساد اداری
فامیل ساالری درروند استعدادیابی

اخذ وجوه مالی
استفاده از افراد ناالیق

ضعف مدیریتی
ضعف برنامه ریزی

ضعف برنامه ریزی در فرایندهای استعدادیابی

ضعف برنامه ریزی در توسعه منابع انسانی )ورزشکار، مربی و ...(

ضعف برنامه ریزی برای تهیه و نگهداری تجهیزات و اماکن ورزشی

ضعف اجرایی
عدم اجرایی صحیح برنامه های موجود
نیمه تمام رها کردن افراد کشف شده

عدم بهره برداری صحیح از تجهیزت و اماکن موجود

حمایت مالی و اقتصادی

حمایت مالی خانواده
تهیه ملزومات )لباس و وسایل( ضروری ورزشی

تهیه تغذیه متناسب ورزشی
فراهم کردن ایاب و ذهاب

حمایت مالی مدرسه
تهیه لوازم و امکانات

در اختیار گذاشتن اماکن ورزشی مناسب
ارائه خدمات آموزشی باکیفیت

حمایت عمومی و خیریه
تقبل هزینه های آموزشی

تقبل هزینه های پزشکی و درمانی
تجهیز اماکن و تهیه لوازم ورزشی

حمایت رفتاری

انگیزشی
ارائه مشوق ها و انگیزاننده ها برای دانش آموزان موفق

ارائه مشوق ها و انگیزاننده ها برای مربیان و مدیران موفق
معرفی و پوشش اجتماعی ورزشکاران و مجریان برجسته

بهداشتی
ارائه دانش رفتاری برای مربیان و دانش آموزان

ارائه خدمات درمانی و مشاوره ای
برقراری رابطه دوستانه بین مربیان و دانش آموزان
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زمینه سازی موقعیت اجتماعی مناسب برای افراد مستعدتعلق اجتماعیحمایت اجتماعی
معرفی ورزشکاران و مربیان موفق در رسانه ها

تقدیر و تشکر و ارائه جوایز متناسب با دستاوردها
تأیید و همراهی اعضای خانوادهتأیید و همراهی

تأیید و همراهی دوستان و اعضای گروه همساالن
تأیید و همراهی پیشکسوتان و افراد اثرگذار ورزشی و اجتماعی

تعامل با مراکز سیاست گذاری و قانون گذاریقانونیراهبردهای متداول
تدوین بخش نامه و آئین نامه های عملیانی مناسب

ارزیابی قوانین و ارائه پیشنهادهای اصالحی
تدوین ساختار سازمانی در خصوص نظام استعدادیابی در آموزش وپرورشسازمانی

شفاف سازی فرایندهای شناسایی و هدایت استعداد
پیاده سازی فرهنگ سازمانی استعداد محور در آموزش وپرورش

آموزش خانواده ها در فرایندهای و روش های استعدادیابیآموزش خانوادهراهبردهای آموزشی
آموزش خانواده ها در حیطه نتایج استعدادیابی

آموزش خانواده ها در مورد نحوه توسعه استعداد فرزندان
آموزش مرییان استعداد یابآموزش مجریان

آموزش مدیران و برنامه ریزان
ارزیابی و درجه بندی مربیان بر اساس اهداف

تولید محتوی های عمومی و انگیزشی )مرتبط بااستعداد یابی( برای خانواده ها تولید محتوی
و فرزندان

تولید محتوی برای حامیان و سرمایه گذاران
تولید محتوی آموزشی برای مجریان و مربیان استعداد یاب

داشتن بانک اطالعاتی از استعدادهای ورزشی کشورذخایر ورزشیشکوفایی استعدادهای ورزشی
ایجاد مدارس ورزشی تخصصی

در دسترس بودن ورزشکاران مستعد جهت حضور در رقابت های جهانی و 
المپیک

رشد متوازن رشته های 
ورزشی

فعال شدن رشته های ورزشی کمتر دیده شده
سرمایه گذاری در تمامی رشته های ورزشی جهت حضور در رقابت های داخلی 

و بین المللی
توسعه زیرساخت های ورزشی متناسب بااستعدادهای ورزشی تمامی رشته ها

توسعه روساخت ها
افزایش تعداد مشارکت کنندگان در برنامه های استعدادیابیرقابت داخلیرقابت پذیری

کشف استعدادهای پنهان
افزایش رقابت در بین استعدادهای کشف شده در داخل کشور

کسب جایگاه های بهتر در رویدادهای جهانیرقابت خارجی
مشارکت در تعداد رشته های گسترده تر در سطح جهانی

مشارکت با افراد دارای استعداد باالتر در رقابت های جهانی
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در ادامــه بــا ارائــه نمونه هایــی از جمــالت نقل شــده توســط 
ــه  ــواده - مدرس ــت خان ــا حمای ــاط ب ــونده در ارتب ــراد مصاحبه ش اف
ــری از آن  ــی مختص ــه بررس ــی ب ــتعدادهای ورزش ــعه اس در توس

پرداختــه می شــود.
توسعه منابع )انسانی، مادی و مالی(

ــعه  ــوص توس ــود را در خص ــر خ ــوندگان نظ ــده ای از مصاحبه ش ع
منابــع بــرای ارتقــا اســتعدادهای ورزشــی این گونــه بیــان نمودنــد.

مصاحبه شونده  6:
"در خصــوص منابــع انســانی، بــا توجــه بــه جمعیــت جوانــی کــه 

داریــم نبایــد کاری کنیــم کــه ایــن اســتعدادها هــرز برونــد".
مصاحبه شونده 4:

ــیم  ــتی تقس ــتعدادیابی به درس ــوزه اس ــم در ح ــا بتونی ــه م "چنانچ
وظایــف انجــام بدیــم و بیــن مربیــان و مدیــران به درســتی 
ــعه  ــداف توس ــه اه ــم ب ــی تونی ــر م ــم بهت ــی ایجــاد کنی هماهنگ

ــم". ــدا کنی ــت پی ــتعدادها دس اس
مصاحبه شونده  7:

"ضــرورت دارد حامیــان مالــی در مرحلــه اولیــه شناســایی 
اســتعدادهای ورزشــی بــه ایــن حــوزه ورود کننــد و از افــرادی کــه 
دارای اســتعداد ورزشــی هســتند حمایــت کنند؛ و حمایت خودشــونو 

ــه اوج عملکــرد ورزشــی ادامــه دهنــد".  ــان ب ــا رســیدن آن ت
 استاندارد کردن استعدادیابی

عــده ای از مصاحبه شــوندگان نظــر خــود را در خصــوص اســتاندارد 
کــردن اســتعدادیابی بــرای توســعه اســتعدادهای ورزشــی این گونــه 

ــان نمودند. بی
مصاحبه شونده  14:

ــوص در  ــده، بخص ــی ش ــز علم ــا همه چی ــام دنی ــروزه در تم " ام
ــک  ــعه ورزش کم ــه توس ــم ب ــر می خواهی ــا اگ ــوزه ورزش. م ح
کنیــم می بایســت تمامــی مراحــل اســتعدادیابی از شناســایی افــراد 
ــن  ــن نگهــداری ای ــرورش و همچنی ــا رشــد و پ ــه ت مســتعد گرفت

ــند". ــوردار باش ــتانداردهای الزم برخ ــتعدادها از اس اس
مصاحبه شونده  8:

ــتعدادهای  ــعه اس ــه روی توس ــی تون ــه م ــی ک ــه عوامل " ازجمل
ــه  ــی اســت ک ــوازم تجهیزات ــتاندار ل ــه اس ــذار باش ورزشــی تأثیرگ
موردنیــاز ورزشــکاران اســت همچنیــن اماکــن مورداســتفاده بایــد 

ــد". ــوردار باش ــا برخ ــول دنی ــتاندارهای معم از اس
عوامل اجتماعی

ــل  ــود را در خصــوص عوام ــر خ ــوندگان نظ ــده ای از مصاحبه ش ع
ــان  ــه بی ــی این گون ــتعدادهای ورزش ــعه اس ــرای توس ــی ب اجتماع

ــد. نمودن

مصاحبه شونده  ۵:
ــی  ــوزه ورزش خیل ــروزه در ح ــا ام ــش خانواده ه ــات و دان "اطالع
ــتند  ــد هس ــا عالقه من ــی از خانواده ه ــده، خیل ــابق ش ــتر از س بیش
ــه و  ــن عالق ــوند. ای ــکار ش ــده ورزش ــون در آین ــه هاش ــه بچ ک
ــعه  ــد و توس ــی در رش ــل مهم ــودش عام ــا خ ــری خانواده ه پیگی

ــد". ــه باش ــی تون ورزش م
مصاحبه شونده  12:

"آگاهــی جامعــه خیلــی در حــوزه ورزش خیلــی بیشــتر از گذشــته 
ــرده  ــا کمــک ک ــن آگاهی ه ــه ای ــه ب ــی ک شــده و یکــی از دالیل
در دســترس بــودن اخبــار و اطالعــات علمــی هســت در دســترس 

عمــوم قرارگرفته اســت".
مصاحبه شونده  10:

ــی مهمــی در امــر  ــری رســالت خیل ــی و تصوی "رســانه های صوت
توســعه اســتعدادهای ورزشــی دارنــد. رســانه نوشــتاری و دیــداری 
ــی  ــای ورزش ــرار دادن رویداده ــش ق ــق پوش ــاری از طری و گفت
می تواننــد ضمــن ارائــه جنبــه زیباشــناختی ورزش، فرهنگ ســازی 

هــم بکننــد".
 بروکراسی

عــده ای از مصاحبه شــوندگان نظــر خــود را در خصــوص بروکراســی 
بــرای توســعه اســتعدادهای ورزشــی این گونــه بیــان نمودنــد.

مصاحبه شونده  3:
ــتعدادهای  ــم اس ــا می خواهی ــه م ــتعدادیابی چنانچ ــوزه اس "در ح
برتــر را شناســایی و پــرورش بدیــم می بایســت قوانیــن شــفاف و 
روشــن باشــد و واقعــاً افــراد موردحمایــت قــرار گیرنــد کــه توانایــی 
ــای  ــی از حوزه ه ــل خیل ــفانه مث ــد. متأس ــد رادارن ــتعداد رش و اس
دیگــه تــو ایــن حــوزه فامیــل ســاالری و آشــنابازی میتونــه دررونــد 

رشــد و توســعه اســتعدادها اختــالل ایجــاد کنــه".
مصاحبه کننده 7:

"متأســفانه در خیلــی از شهرســتان ها مــا شــاهد ایــن هســتیم کــه 
ــر اســاس  مراکــز اســتعدادیابی به جــای اینکــه افــراد مســتعد رو ب
ــه  ــا توج ــتر روی مهارت ه ــد بیش ــاب کنن ــی انتخ ــول علم اص
ــن مراکــز آشــنابازی  ــم کــه در ای ــا می بینی ــی وقت ــد و خیل می کنن

ــه". ــرف اول رو میزن ح
ضعف مدیریتی

ــف  ــوص ضع ــود را در خص ــر خ ــوندگان نظ ــده ای از مصاحبه ش ع
ــان  ــه بی ــی این گون ــتعدادهای ورزش ــعه اس ــرای توس ــی ب مدیریت

ــد. نمودن
مصاحبه شونده  13:

ــف در برخــی  ــراد ضعی ــه اف ــروز شــاهد هســتیم ک ــفانه ام "متأس
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ــش و  ــدم دان ــتند، ع ــئولیت هس ــی دارای مس ــای ورزش از حوزه ه
تجربــه کافــی ایــن افــراد در حــوزه اســتعدادیابی موجــب شــده اون 
هایــی کــه مســتعد هســتند موردحمایــت قــرار نگیرنــد؛ و افــرادی 
ــد ایــن باعــث  کــه ناالیــق هســتند بیشــتر موردتوجــه قــرار گیرن

دلســردی و دوری افــراد مســتعد میشــه".
مصاحبه شونده  9:

ــا زحمــت  "مــا شــاهدیم کــه در برخــی از مــوارد افــراد مســتعد ب
فــراوان شناســایی و کشــف مــی شــوند امــا متأســفانه بی تدبیــری 
ــیر  ــه مس ــراد از ادام ــن اف ــه ای ــث میش ــران باع ــی از مدی برخ

ــوند". ــرف ش منص
حمایت های مالی و اقتصادی

خصــوص  در  را  خــود  نظــر  مصاحبه شــوندگان  از  عــده ای 
حمایت هــای مالــی و اقتصــادی بــرای توســعه اســتعدادهای 

نمودنــد. بیــان  این گونــه  ورزشــی 
مصاحبه شونده 1:

ــن  ــه، تأمی ــرف اول را میزن ــه و ح ــی ضروری ــی خیل ــت مال "حمای
ــی  ــع مال ــن مناب ــدون ای ــت و ب ــا اس ــده خانواده ه ــر عه ــی ب مال

ــره ". ــش نمی کاری از پی
مصاحبه شونده 4:

"ایــاب و ذهــاب بچه هــا و وســایل ورزشــی کــه بایــد مورداســتفاده 
قــرار دهنــد نیــاز بــه بودجــه و هزینــه دارد. برخــی از خانواده هــا از 
پرداخــت ایــن هزینه هــا عاجزنــد. دولــت بایــد از طریــق سیســتم 

آموزشــی بخشــی از هزینه هــا را پوشــش بدهــد".
مصاحبه شونده 9:

ــی الزم را  ــای فرهنگ ــت زمینه ه ــی بایس ــی م ــتم حاکمیت "سیس
ــن  ــا از ای ــد. ت ــم کن ــوزه ورزش فراه ــه ح ــن ب ــرای ورود خیری ب
طریــق خیریــن ضمــن ساخت وســاز در حــوزه ورزش حمایت هــای 

ــز از افــراد مســتعد در ورزش داشــته باشــند". ــی را نی مال
حمایت های رفتاری

خصــوص  در  را  خــود  نظــر  مصاحبه شــوندگان  از  عــده ای 
حمایت هــای رفتــاری بــرای توســعه اســتعدادهای ورزشــی 

نمودنــد. بیــان  این گونــه 
مصاحبه شونده 1:

ــه  ــی در زمین ــتعداد ورزش ــه دارای اس ــرادی ک ــت اف ــح اس "واض
ــد از  خــاص هســتند چنانچــه موردحمایــت و تشــویق قــرار نگیرن

ــوند". ــی ش ورزش زده م
مصاحبه شونده  12:

ــه ورزشــکاران  ــد ک ــه ای باش ــا بایســتی به گون ــاختار ورزش م "س
ــد". ــرار گیرن ــان تحــت پوشــش های اجتماعــی مناســب ق و مربی

حمایت های اجتماعی
خصــوص  در  را  خــود  نظــر  مصاحبه شــوندگان  از  عــده ای 
حمایت هــای اجتماعــی بــرای توســعه اســتعدادهای ورزشــی 

نمودنــد. بیــان  این گونــه 
مصاحبه شونده  10:

ــذب و  ــم در ج ــل مه ــراف دو عام ــط اط ــه و محی ــرایط جامع "ش
توســعه اســتعدادهای ورزشــی اســت ضــروری اســت برنامه ریــزی 
بــر روی فرهنــگ جامعــه صــورت گیــرد در جامعــه عقایــد متفاوتی 
وجــود دارد کــه نیــاز بــه برنامه هــای متفاوتــی اســت بایــد 
ــراد تأثیرگــذار  ــواده و اف ــه اعضــای خان همــکاری و همراهــی کلی

ــوق داد". ــو س ــن سمت وس ــه ای ــه ب ــی در جامع ورزش
مصاحبه شونده 4:

ــروری  ــه ورزش، ض ــر در زمین ــتعدادهای برت ــعه اس ــت توس "جه
ــه  ــکاران و کلی ــی در ورزش ــق اجتماع ــاس تعل ــا، احس ــت ت اس
ــی  ــاال یک ــم. ح ــر نمایی ــوزه را پررنگ ت ــن ح ــت اندرکاران ای دس
ــد  ــکاران می توان ــی در ورزش ــق اجتماع ــاس تعل ــای احس از راه ه

معرفــی چهره هــای موفــق در رســانه ها باشــد".
راهبردها

عــده ای از مصاحبه شــوندگان نظــر خــود را در خصــوص راهبردهــا 
بــرای توســعه اســتعدادهای ورزشــی این گونــه بیــان نمودنــد.

مصاحبه شونده  ۵:
ــر نقــش  ــا تکیه ب "بــه منظــور حمایــت از اســتعدادهای ورزشــی ب
ــش  ــی رو در پی ــای اصول ــتی راهکاره ــدارس بایس ــواده و م خان
ــازمانی در  ــاختار س ــن س ــا تدوی ــن راهکاره ــی از ای ــم. یک بگیری
حــوزه اســتعدادیابی از طــرف آموزش وپــرورش مــی تونــه باشــد".

مصاحبه شونده  3:
ــان امــر اســتعدادیابی انجــام  ــت و متولی ــار کاری کــه دول " در کن
می دهنــد، ضــروری اســت روی آمــوزش خانواده هــا هــم کارکنیــم 
ــی  ــتعدادیابی علم ــایی اس ــان شناس ــا در جری ــه خانواده ه چنانچ
فرزندانشــان قــرار بگیرنــد و همچنیــن مــا بتونیــم نتایــج درســت 
اســتعداد را بــه اون هــا بگیــم قطعــاً از فرزنــدان مستعدشــان بیشــتر 

ــد". ــت می کنن حمای
شکوفایی استعدادهای ورزشی

عــده ای از مصاحبه شــوندگان نظــر خــود را در خصــوص شــکوفایی 
اســتعدادهای ورزشــی بــرای توســعه اســتعدادهای ورزشــی 

ــد. ــان نمودن ــه بی این گون
مصاحبه شونده 9:

ــی  ــتعدادهای ورزش ــت از اس ــه حمای ــی ک ــج مهم ــی از نتای "یک
ــی  ــای ورزش ــا در رویداده ــه م ــه ک ــد. این ــته باش ــه داش ــی تون م
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بین المللــی امیدمــان بــه چنــد رشــته ورزشــی خــاص و مــدال آور 
نیســت. اگــر اســتعدادیابی در ســنین پاییــن بــرای تمــام رشــته های 
ــور در  ــدال آوری کش ــد م ــره امی ــورت بگی ــتی ص ــی به درس ورزش

ــه". ــتر میش ــی بیش ــن ملل ــای بی عرصه ه
مصاحبه شونده 4:

"خیلــی از کشــورها ذخایــر ورزشــی دارنــد بــه ایــن مفهــوم کــه در 
هــر رشــته ورزشــی ده هــا ورزشــکار برتــر دارنــد و دستشــان خیلی 
ــد.  ــتفاده می کنن ــا اس ــف از این ه ــای مختل ــرای رقابت ه ــازه و ب ب
این جــور نیســت کــه تمــام ســرمایه گذاری روی یــک نفــر انجــام 

. " بشه
ــن  ــت از اون در ســنین پایی ــد اســتعدادیابی و حمای "یکــی از فوای
رشــد رشــته های مختلــف هســت. متأســفانه امــروزه شــاهدیم کــه 
در برخــی از رشــته ها اســتعدادیابی نمیشــه بیشــتر ارزیابــی مهــارت 
ــی  ــت و علم ــر درس ــت. اگ ــت نیس ــن درس ــرد ای ــورت می گی ص
ــی  ــعه ورزش در تمام ــد و توس ــاهد رش ــا ش ــه م ــتعدادیابی بش اس
ــته های  ــه رش ــی هم ــتیم. وقت ــرادی هس ــی و انف ــته های تیم رش
ــد  ــم بای ــاخت ها ه ــن زیرس ــع به یقی ــه قط ــال بش ــی فع ورزش

توســعه پیــدا کننــد".
ب -کدگــذاری محــوری: در مرحلــه دوم کــه کدگــذاری محــوری 
نــام دارد، پژوهشــگر یکــی از شــرایط را به عنــوان شــرایط محــوری 

ــز  ــوری در مرک ــده مح ــوان پدی ــا عن ــد و آن را ب ــاب می کن انتخ
فراینــد کاوش می کنــد و ارتبــاط ســایر شــرایط را بــا آن مشــخص 
ــوان  ــده محــوری در ۵ عن ــا پدی ــاط ســایر شــرایط ب ــد. ارتب می کن

ــح داده شــده اند: ــر توضی ــه در زی ــرار شــود. ک ــد برق می توان
 شــرایط علــی: ایــن شــرایط باعــث ایجــاد و شــکل گیری پدیــده 

ــه محــوری می شــوند. ــا طبق ی
شــرایط زمینــه ای: سلســله شــرایطی هســتند کــه در آن فرایندهــا و 
تعامــالت بــرای اداره، کنتــرل و پاســخ بــه پدیــده محــوری صورت 

ــرد. می گی
ــل  ــتری عم ــه بس ــر به مثاب ــرایط مداخله گ ــر: ش ــرایط مداخله گ ش

ــوند. ــا می ش ــدید پدیده ه ــا تش ــف ی ــث تخفی ــه باع ــد ک می کنن
راهبردهــا: راهبردهــای ایجادشــده بــرای کنتــرل، اراده و برخــورد با 

پدیــده در شــرایط مشاهده شــده ای خــاص هســتند.

پیامدها: نتیجه و حاصل راهبردها و تعامالت هستند.
ــت  ــه حمای ــق ب ــرایط متعل ــی ش ــس از واکاوی تمام ــت، پ درنهای
ــوی  ــی، الگ ــتعدادهای ورزش ــعه اس ــه در توس ــواده – مدرس خان
ــی  ــتعدادهای ورزش ــعه اس ــوری توس ــذاری مح ــی کدگ پارادایم
ــرایط  ــزاء و ش ــان اج ــط می ــن رواب ــکل 1( مبی ــد. )ش ــی ش طراح
اصلــی حاصــل از کدگــذاری محــوری دربــاره توســعه اســتعدادهای 

ورزشــی می باشــد ]22[.

)Strauss & Corbinشکل 1. الگوی حاصل از داده ها در کدگذاری نظریه پردازی داده بنیاد )الگوی پارادایمی
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ج- کدگذاری انتخابی:
در ایــن مرحلــه از کدگــذاری، نظریه پــرداز داده بنیــاد، یــک 
ــط فی مابیــن درون مایه هــای موجــود در کدگــذاری  ــه از رواب نظری
ــن  ــی ای ــطح اصل ــک س ــی آورد. در ی ــگارش درم ــه ن ــوری ب مح
نظریــه شــرحی انتزاعــی بــرای فراینــدی کــه در پژوهــش مطالعــه 

می شــود، ارائــه می دهــد.
بعــد از ارائــه الگــوی مفهومــی کــه در آن درون مایه هــا را در 
مجموعه هــای مختلفــی از شــرایط حمایت از اســتعدادهای ورزشــی 
ــا در  ــدام از درون مایه ه ــن هرک ــه بی ــاس رابط ــر اس ــد، ب قراردادن
ــات  ــردد. نظری ــه می گ ــه ارائ ــرایط، نظری ــه ش ــدام از مجموع هرک

ــند: ــل می باش ــرح ذی ــه ش ــده ب ارائه ش
بایــد  اول  گام  در  ورزشــی  اســتعدادهای  توســعه  به منظــور   
ــوص  ــی در خص ــع مال ــعه مناب ــانی و توس ــع انس ــعه مناب ــه توس ب
ــوت و  ــاط ق ــاس نق ــر اس ــرد؛ و ب ــه ک ــی توج ــتعدادهای ورزش اس
ــد و متخصــص در  ــع انســانی توانمن ــع از مناب ــن مناب ــف تأمی ضع

ــرد. ــره وری را ب ــر به ــتعدادیابی حداکث ــوزه اس ح
ــعه  ــا توس ــط ب ــاخت های مرتب ــردن زیرس ــم ک ــور فراه  به منظ
ــم از  ــی )اع ــی الزم و کاف ــع مال ــد مناب ــی، بای ــتعدادهای ورزش اس
ــرد. ــم ک ــی( را فراه ــزات ورزش ــی و تجهی ــن ورزش ــعه اماک توس

حمایــت از اســتعدادهای ورزشــی وابســته بــه حمایت هــای 
ــا  ــت، ب ــتعد اس ــراد مس ــی از اف ــام آموزش ــا و نظ ــی خانواده ه مال
ــام  ــا و نظ ــه خانواده ه ــکالتی ک ــا و مش ــه محدودیت ه ــه ب توج
آموزشــی در خصــوص تأمیــن مالــی از فرزنــدان و دانــش آمــوزان 
دارنــد، ضــروری اســت کــه توجــه خیریــن را بــه ایــن سمت وســو 
معطــوف کــرد. تــا از ایــن طریــق بخشــی از کاســتی های موجــود 

جبــران شــود.
 یکــی از راه هــای موفقیــت در توســعه اســتعدادهای ورزشــی، ایجاد 
فرهنــگ حمایــت از اســتعدادهای ورزشــی اســت، ایــن کار می تواند 
ــتعدادهای  ــت از اس ــه در حمای ــی جامع ــی بخش ــق آگاه از طری

ورزشــی صــورت گیــرد.
بــا تدویــن قوانیــن و پروتکل هــای مرتبــط بــا حــوزه اســتعدادیابی 
ــاد  ــای فس ــوان، زمینه ه ــای اداری می ت ــاب از کاغذبازی ه و اجتن
خیــز در حــوزه توســعه اســتعدادهای ورزشــی را بــه حداقــل میــزان 

کاهــش داد.
ــود  ــی، وج ــتعدادهای ورزش ــت از اس ــت حمای ــه اهمی ــه ب ــا توج ب
مدیــران توانمنــد و متخصــص حائــز اهمیــت اســت و بایــد بــرای 
ــا  ــط ب ــران متخصــص جهــت احــراز پســت های مرتب جــذب مدی

ــود. ــام ش ــری انج ــزی مؤث ــتعدادیابی برنامه ری اس
ــا مراکــز سیاســت گذار در حــوزه اســتعدادیابی ورزشــی و  تعامــل ب

همچنیــن تدویــن نظام نامه هــای شــفاف در ایــن حــوزه می توانــد 
در هدایــت و توســعه اســتعدادهای ورزشــی مفیــد واقــع شــود.

به منظــور محقــق شــدن حمایــت از اســتعدادهای ورزشــی، تولیــد 
ــوزه  ــا ح ــط ب ــاد و مرتب ــذاب، قابل اعتم ــی، ج ــای آموزش محتواه
ــد  ــان می توان ــی مخاطب ــاختن تمام ــت آگاه س ــتعدادیابی جه اس

تأثیرگــذار باشــد.
بــا رعایــت تمامــی مــوارد بــاال می تــوان امیــدوار بــود بــه الگــوی 
مناســبی بــرای توســعه اســتعدادهای ورزشــی دســت پیــدا کــرد که 
حاصــل آن رقابت پذیــری افــراد مســتعد در مســابقات و شــکوفایی 

اســتعدادهای ورزشــی در تمامــی رشــته اســت.

بحث
ایــن پژوهــش باهــدف طراحــی الگــوی حمایتــی خانــواده و 
ــر  ــران انجــام شــد. ب مدرســه در توســعه اســتعدادهای ورزشــی ای
ــتاندارد  ــع و اس ــعه مناب ــش، توس ــن پژوه ــای ای ــاس یافته ه اس
ــی  ــل اجتماع ــی، عوام ــرایط عل ــوان ش ــتعدادیابی به عن ــردن اس ک
ــف  ــی و ضع ــه ای، بروکراس ــرایط زمین ــوان ش ــانه ای به عن و رس
و  مالــی  حمایــت  مداخله گــر،  شــرایط  به عنــوان  مدیریتــی 
اقتصــادی، حمایــت رفتــاری و حمایــت اجتماعــی به عنــوان پدیــده 
محــوری، راهبردهــای متــداول و راهبردهــای آموزشــی به عنــوان 
راهبردهــا و شــکوفایی اســتعدادهای ورزشــی و رقابت پذیــری 

ــدند. ــایی ش ــا شناس ــوان پیامده به عن
ــوان  ــازی به عن ــع و استانداردس ــعه مناب ــش از توس ــن پژوه در ای
ــری  ــد. جلوگی ــرده ش ــی نام ب ــرایط عل ــی ش ــای اصل درون مایه ه
از هــدر رفــت اســتعدادها )ورزشــکار، مربــی، مدیــر(، ســامان دهی 
منابــع انســانی موجــود، شناســایی ســخت افزاری مناســب، ایجــاد 
ــایی  ــزات، شناس ــه از تجهی ــتفاده بهین ــتعدادیابی، اس ــز اس مراک
و جــذب منابــع مالــی، هدایــت اسپانســر و حمایــت مالــی، 
استانداردســازی شناســایی، پــرورش و نگهداشــت اســتعدادها، 
ایجــاد و توســعه تجهیــزات اســتاندارد، ایجــاد و توســعه اســتاندارد 
ــج  ــند. نتای ــش می باش ــن بخ ــم ای ــزای مه ــی اج ــن ورزش اماک
ــري  ــکاران ]18[، نظ ــدی و هم ــای اس ــا پژوهش ه ــه ب ــن یافت ای
ــع و  ــش مناب ــت نق ــر اهمی ــه ب ــکاران ]8[ و Tao ]23[  ک و هم
ــد  ــی تأکی ــتعدادیابی ورزش ــوع اس ــتاندارد در موض ــزات اس تجهی
ــا نتایــج  ــد، همســو می باشــد. همچنیــن ایــن نتایــج ب کــرده بودن
ــرط  ــه پیش ش ــه س ــکاران ]1[ ک ــش Henriksen و هم پژوه
ــط  ــرای محی ــادی( را ب ــع م ــانی و مناب ــع انس ــی، مناب ــع مال )مناب

ــد.  ــو می باش ــت همس ــرده اس ــی ک ــتعداد معرف ــعه اس توس
ــی  ــع مال ــش، مناب ــن پژوه ــت آمده از ای ــج به دس ــاس نتای ــر اس ب
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ــت  ــش حمای ــی در بخ ــتعداد ورزش ــعه اس ــوارد توس ــی از م یک
ــی  ــه کاف ــن بودج ــت تأمی ــد. اهمی ــناخته ش ــه ش ــواده مدرس خان
گرفــت.  نادیــده  نمی تــوان  را  ورزشــی  برنامه هــای  بــرای 
همچنیــن ضــرورت وجــود منابــع مالــی کافــی زمانــی مشــخص 
ــایی،  ــه شناس ــتعدادیابی از مرحل ــل اس ــام مراح ــه تم ــود ک می ش
ــاخت ها و  ــات و زیرس ــاخت امکان ــزات، س ــد تجهی ــوزش، خری آم
ــعه  ــداری و توس ــوع نگه ــص و درمجم ــان متخص ــتخدام مربی اس
اســتعداد نیازمنــد صــرف مبالــغ کالنــی اســت کــه بــدون 
ــود  ــد ب ــادر نخواهن ــی ق ــازمان های ورزش ــی س ــی کاف ــع مال مناب
ــر مهــم  ــن ام ــاد ای ــای زی ــده مخــارج و هزینه ه ــی از عه به تنهای
ــزء  ــی ج ــتعدادهای ورزش ــه اس ــر، از آنجاک ــوی دیگ ــد. از س برآین
ســرمایه های یــک کشــور محســوب می شــوند، لــذا نقــش دولــت 
در قبــال حمایــت مالــی از ایــن ســرمایه  های ملــی حائــز اهمیــت 
اســت. همچنیــن ســرمایهگذاری بــر تیمهــای پایــه نیــز یکــی از 
ــی  ــی هســت. از طرف ــی پیشــرفت در ســطح قهرمان ــل اصل عوام
بــاال بــودن هزینه هــای زمانــی و مالــی تربیــت ورزشــکاران زبــده 
ــایی  ــه شناس ــی را وادار ب ــور ورزش ــت اندرکاران ام ــد، دس و کارآم
افــراد برتــر در ورزش هــای بخصــوص کــرده اســت، به طوری کــه 
تعــداد محــدودی از کــودکان و نوجوانــان را کــه اســتعداد بیشــتری 
ــادی  ــرده و ســال های متم ــد، انتخــاب ک در ورزش موردنظــر دارن
ــواده  ــن، خان ــد. دراین بی ــان می پردازن ــت آن ــرورش و تربی ــه پ ب
و مدرســه دو بخــش پایــه ای و بســیار مهــم در شناســایی و 
هدایــت اولیــه اســتعدادهای ورزشــی بــه ســمت مســیرهای بعــدی 
ــر  ــراد برت ــد اســتعدادیابی و گزینــش اف می باشــند؛ بنابرایــن، فرآین
ــان  ــان و متخصص ــار مربی ــی در اختی ــی فرصت در ورزش، از طرف
قــرار می دهــد تــا هزینــه و وقــت خــود را صــرف تعــداد معــدودی 
ــه  ــژه ای ب ــروه وی ــا گ ــه ب ــرده و به صــورت بهین ــکاران ک از ورزش
تمریــن بپردازنــد. از ســوی دیگــر، در ایــن وضعیــت ورزشــکارانی 
ــت  ــده و فرص ــد انتخاب ش ــتری دارن ــت بیش ــانس موفقی ــه ش ک
ــد آن  ــد و پیام ــدا می کنن ــت پی ــن و ممارس ــرای تمری ــادی ب زی
ــانی  ــع انس ــتن مناب ــود. داش ــد ب ــده خواه ــان آین ــت قهرمان تربی
ــان  ــص در می ــش و تخص ــان دارای دان ــژه مربی ــص به وی متخص
ــتعداد  ــعه اس ــی در توس ــت و ضــرورت باالی ــر از اهمی ــع دیگ مناب

ــوردار اســت. برخ
ــی  ــت مال ــی و اقتصــادی )حمای ــت مال ــه حمای ــن بخــش ب در  ای
ــه(،  ــی و خیری ــت عموم ــه و حمای ــی مدرس ــت مال ــواده، حمای خان
ــی  ــت اجتماع ــتی( و حمای ــی و بهداش ــاری )انگیزش ــت رفت حمای
ــن  ــت. ای ــده اس ــی( اشاره ش ــد و همراه ــی و تأیی ــق اجتماع )تعل
 ،]23[  Tao  ،]9[ پیرمحمــدی  پژوهش هــای  بــا  یافته هــا 

Kristiansen & Houlihan ]14[، مقیســه ]27[، و کاشــف 
]11[ همســو می باشــد. در تحلیــل ایــن بخــش بایــد بیــان داشــت 
ــدازه زیــادی تحــت تأثیــر مفاهیــم  ــا ان کــه، زندگــی خانوادگــی ت
ــواده،  ــتعد در خان ــکار مس ــک ورزش ــتن ی ــه داش ــه و هزین برنام
قــرار می گیــرد و حتــی ایــن مفاهیــم خانــواده را بــه  طــور 
ــش  ــر نق ــه ب ــد نخب ــود فرزن ــد ]24[. وج ــت می کنن ــل هدای کام
ــان  ــه ورزش جوان ــن درزمین ــرا والدی ــذارد، زی ــر می گ ــن تأثی والدی
ــق حمایــت صــورت  ــن اهمیــت از طری ــه مهــم هســتند و ای نخب
ــارکت  ــازد مش ــادر می س ــدان را ق ــه فرزن ــی ک ــرد، حمایت می گی
ــث  ــوع باع ــن موض ــع ای ــد ]2۵[. درواق ــرفت نماین ــد و پیش کنن
ــود  ــای کار خ ــر برنامه ه ــی تغیی ــن در پ ــی از والدی ــود بعض می ش
ــدان  ــا فعالیت هــای فرزن ــد ت و حتــی محــل اســتخدام خــود برآین
ــا از  ــی خانواده ه ــث حمایت ــد. در بح ــهیل کنن ــود را تس ــه خ نخب
ــیم  ــه تقس ــا ب ــی از خانواده ه ــه بعض ــکار و نخب ــدان ورزش فرزن
وظایــف می پردازنــد به گونــه ای کــه یکــی از والدیــن بــه فعالیــت 
و اشــتغال در بیــرون از خانــه می پــردازد درحالی کــه دیگــری 
می توانــد در خانــه بمانــد و حمایــت الزم به منظــور فراهــم کــردن 
وســیله ایــاب و ذهــاب ورزشــکار را در همــه اوقــات انجــام دهــد 
ــه   ــدارس و ب ــای م ــن، اولی ــرای والدی ــه ب ــن نکت ]26[. مهم تری
خصــوص معلمــان و دبیــران تربیت بدنــی ایــن اســت کــه به طــور 
مثبــت تمایــل دانش آمــوزان را بــه ورزش زیــاد کننــد و بداننــد کــه 
هــر فعالیــت بدنــی بــرای فــرد خاصــی مناســب اســت و لــذا بایــد 
بــا در نظــر گرفتــن مشــخصات، ســن، توانایــی جســمانی، مراحــل 
ــب ترین  ــام مناس ــوزان، انج ــه دانش آم ــزان عالق ــرفت و می پیش

ــد ]27[. ــه کنن ــه آن هــا توصی ــی را ب ــت بدن فعالی
ــد  ــژه ای دارن ــش وی ــا نق ــادی خانواده ه ــی و اقتص ــت مال حمای
ــند و  ــدی الزم نمی باش ــن توانمن ــا دارای ای ــب خانواده ه ــا اغل ام
مــدارس هــم بــه دلیــل مشــکالت مالــی و اقتصــادی حاکــم بــر 
ــی  ــش حمایت ــن نق ــد و دراین بی ــدی الزم را ندارن ــور توانمن کش
منابــع دولتــی کلیــدی اســت و فقــدان آن باعــث عــدم موفقیــت 
ــور  ــد. در کش ــی می باش ــت کنون ــژه در موقعی ــتعدادیابی به وی اس
ایــران بــه دلیــل فقــدان یــک نظــام منســجم، فعالیت هــا 
مبتنــی بــر سیاســت های مقطعــی، پراکنــده و مــوازی کاری 
ــدارد و دراین بیــن  هســتند و جهت دهــی و مســیر منســجمی را ن
ــه  ــواده و مدرس ــت خان ــا حمای ــی ب ــی حت ــتعدادهای ورزش اس
ــردرگمی  ــار س ــدی دچ ــیرهای بع ــدی و مس ــع بع ــم در مقاط ه
ــرخوردگی  ــث س ــی باع ــورد گاه ــن م ــوند و ای ــالل می ش و اخت
اســتعدادهای ورزشــی و خانواده هــا نیــز می شــود؛ بنابرایــن، 
حمایــت خیریــن و حمایــت از اســتعدادهای ورزشــی و سرپرســتی 
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ــه مراحــل بعــدی، آگاهــی  ــا رســیدن ب دانــش آمــوزان مســتعد ت
ــدارس  ــه م ــژه ب ــارات وی ــا، اختصــاص اعتب ــه خانواده ه بخشــی ب
ــور  ــی، حض ــتعدادهای ورزش ــت از اس ــای حمای ــب طرح ه در قال
تشــویق  و  ورزشــی  رقابت هــای  در  خانواده هــا  و  معلمــان 
ــه ای  ــل منطق ــه مراح ــا ب ــت آن ه ــی و هدای ــتعدادهای ورزش اس
ــته  ــژه ای داش ــش وی ــا نق ــت آن ه ــد در موفقی ــوری می توان و کش
باشــد. حمایت هــای رفتــاری از دانــش آمــوزان، مربیــان و مدیــران 
می توانــد بــه رشــد و توســعه اســتعدادهای ورزشــی کمــک 
شــایانی کنــد. یکــی از مســائل مهــم در ترغیــب و تشــویق دانــش 
ــر  ــه کار بهت ــه ارائ ــران موفــق ب ــان و مدی آمــوزان مســتعد و مربی
ــازمانی و  ــغلی، س ــوق های ش ــه مش ــان ارائ ــزه در آن ــاد انگی و ایج
ــات را  ــت ترفیع ــروری اس ــن ض ــت. بنابرای ــی اس ــی و تحصیل مال
بــر مبنــای توانایی هــا و لیاقــت افــراد قــرارداد کــه اگــر غیرازایــن 
ــث  ــن در بح ــد.  همچنی ــت می انجام ــی نادرس ــه نتایج ــد ب باش
نقــش حمایت هــای اجتماعــی در رشــد و توســعه اســتعدادها بایــد 
ــران  ــا، مدی ــوی خانواده ه ــد از س ــراد احســاس کنن ــر اف ــت اگ گف
عالــی و جامعــه مــورد محبــت، همراهــی، احتــرام و مراقبــت قــرار 
ــود  ــه وج ــان ب ــکاران و مربی ــاس در ورزش ــن احس ــد ای می گیرن
ــران  ــد و دیگ ــران قرارگرفته ان ــه دیگ ــان موردتوج ــه آن ــد ک می آی
ــه  ــق ب ــود را متعل ــا خ ــن رو آن ه ــد ازای ــان ارزش قائل ان ــرای آن ب
ــی و  ــق اجتماع ــاس تعل ــد. احس ــی می دانن ــبکه اجتماع ــک ش ی
تائیــد شــدن افــراد توســط دیگــران می توانــد میــزان بــی انگیــزی 

ــراد را کاهــش دهــد. اف
عوامــل  درون مایه هــای:  پژوهــش  یافته هــای  اســاس  بــر 
اجتماعــی )تمایــل و آگاهــی اجتماعی( و رســانه ای )فرهنگ ســازی 
ــر  ــذار ب ــه ای اثرگ ــرایط زمین ــوان ش ــانه ای( به عن ــش رس و پوش
توســعه اســتعدادیابی ورزشــی شناســایی شــدند. عالقــه خانواده هــا 
ــبی  ــق نس ــدان، تواف ــی فرزن ــتعداد ورزش ــد اس ــه ورزش و رش ب
تمــام اقشــار جامعــه بــر اهمیــت ورزش، افزایــش آگاهــی خانــواده 
نســبت بــه ورزش، در دســترس بــودن اخبــار و اطالعــات ورزشــی، 
ــای  ــش رویداده ــوم ورزش، پوش ــش و عل ــودن دان ــترس ب در دس
ورزشــی حرفــه ای، پوشــش رویدادهــای ورزشــی همگانــی، 
ــازی  ــودکان، الگوس ــان و ک ــش ورزش زن ــبی پوش ــش نس افزای
ــادی  ــازی اقتص ــق و الگوس ــکاران موف ــی ورزش ــب فرهنگ مناس
ورزشــکاران موفــق، از عبارت هــای مهــم شــرایط زمینــه ای 
ــای نظــري و  ــا پژوهش ه ــا ب ــن یافته ه ــود. ای پژوهــش حاضــر ب
همــکاران ]8[، کاشــف ]11[ و Robin و همــکاران ]1۵[ همســو 
ــه  ــت همه جانب ــت: حمای ــوان گف ــش می ت ــن بخ ــت. در تبیی هس
ــدران  ــت م ــواده، سیاس ــانه، خان ــه، رس ــوی جامع ــتعداد از س اس

ــود را  ــوه خ ــد می ــی می توان ــتعداد زمان ــذر اس ــد ب ــان می ده نش
ــار بیــاورد کــه در یــک محیــط غنــی و حمایت کننــده قــرار  ــه ب ب
ــای  ــردن آگاهی ه ــم ک ــق فراه ــانه از طری ــع رس ــرد. درواق بگی
صحیــح در مــورد اســتعدادیابی، ترویــج اهمیــت آن و تغییــر مثبــت 
ــی  ــی و اجتماع ــترهای فرهنگ ــا، بس ــه و خانواده ه ــرش جامع نگ
حمایت کننــده را مهیــا می کنــد. از ســوی دیگــر سیاســت مــدران 
ــا اتخــاذ سیاســت و راهبردهــای مطلــوب، همچنیــن  کالن نیــز ب
ــهیل کننده  ــی تس ــی و قانون ــای حقوق ــردن چارچوب ه ــم ک فراه
و کافــی، بســترهای حمایت کننــده را جهــت تحقــق اهــداف 
ــف  ــرورت تعری ــن ض ــد. همچنی ــم می کنن ــتعداد فراه ــعه اس توس
ســاختار و تشــکیالت مناســب و تخصصــی بــرای توســعه اســتعداد 
و برنامه هــای ورزشــی ضــروری بــه نظــر می رســد ]28[. عوامــل 
ــد  ــی در فراین ــای اصل ــراد مســتعد حلقه ه ــت اف ــی و هدای اجتماع
ــده  ــا نادی ــور م ــفانه در کش ــه متأس ــتند ک ــتعداد هس ــرورش اس پ
گرفته شــده اســت. مشــارکت خانواده هــا و جامعــه می توانــد 
رشــته های  در  مســتعد  افــراد  موفقیــت  و  رشــد  زمینه ســاز 
ــا در حــوزه حمایــت از  ورزشــی باشــد. ازایــن رو ضــروری اســت ت
ــم  ــش دهی ــی را افزای ــای اجتماع ــی آگاهی ه ــتعدادهای ورزش اس
ــه  ــه خانواده هــا و جامع ــن امــر در ســایه ی آگاهــی بخشــی ب و ای

محقــق خواهــد شــد.
در مطالعــه حاضــر، درون مایه هــای بروکراســی )قوانیــن و مقــررات 
و فســاد اداری( و ضعــف مدیریتــی )ضعــف برنامه ریــزی و ضعــف 
ــت  ــه در جه ــد ک ــری بودن ــرایط مداخله گ ــوان ش ــی( به عن اجرای
ــواده- مدرســه در  ــت خان ــی حمای ــده موردبررســی یعن ــود پدی بهب
ــن  ــود قوانی ــدند. وج ــایی ش ــی شناس ــتعدادیابی ورزش ــعه اس توس
ــتعدادیابی  ــوزه اس ــن در ح ــفافیت قوانی ــدم ش ــر، ع ــت و پاگی دس
ــتعدادیابی،  ــوزه اس ــی در ح ــن مال ــفافیت قوانی ــدم ش ــی، ع ورزش
فامیــل ســاالری دررونــد اســتعدادیابی، اخــذ وجــوه مالــی، 
ــای  ــزی در فراینده ــف برنامه ری ــد، ضع ــراد ناکارآم ــتفاده از اف اس
اســتعدادیابی، ضعــف برنامه ریــزی در توســعه منابــع انســانی 
)ورزشــکار، مربــی و ...(، ضعــف برنامه ریــزی بــرای تهیــه و 
ــردن  ــی ک ــدم اجرای ــی، ع ــن ورزش ــزات و اماک ــداری تجهی نگه
صحیــح برنامه هــای موجــود، نیمه تمــام رهــا کــردن افــراد 
ــن  ــزت و اماک ــح از تجهی ــرداری صحی ــدم بهره ب ــده و ع کشف ش
ــا  ــد. نتایــج ایــن یافته هــا ب موجــود، ابعــاد مهــم ایــن عامــل بودن
پژوهش هــای اســدی و همــکاران ]18[، حســینی و همــکاران 
]10[ و Bremer ]17[ همســو می باشــد. توجــه بــه اهمیــت 
مدیریــت و برنامه ریــزی دررســیدن از وضعیــت موجــود بــه 
ــر  ــوب ب ــت مطل ــه اینکــه وضعی ــا توجــه ب ــوب و ب ــت مطل وضعی
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ــه نظــر می رســد در  ــم نیســت ب ــت اســتعداد ورزشــی حاک مدیری
ــزی  ــی و برنامه ری ــای مدیریت ــه فراینده ــم از جنب ــوزه ه ــن ح ای
ــانی  ــروی انس ــاالری نی ــتگی و شایسته س ــت شایس ــم از جه و ه
ــن  ــود دارد. در ای ــت وج ــود وضعی ــه و بهب ــه توج ــدی ب ــاز ج نی
ــایی  ــوع شناس ــازه ای در موض ــتدالل های ت ــی، اس ــتا، به تازگ راس
ــتدالل ها  ــن اس ــرض ای ــت و پیش ف ــده اس ــتعدادها مطرح ش اس
ــه  ــه اینک ــده اند ن ــه متخصصــان همیشــه ساخته ش ــم اســت ک ه
متولدشــده باشــند ]30[. ســازمان های ورزشــی در چندیــن کشــور 
در سراســر جهــان، مراکــز آمــوزش ویــژه ای را ایجــاد کرده انــد کــه 
در آن اســتعدادهای جــوان انتخــاب  شــده، تحــت نظــارت مربیــان 
باتجربــه به منظــور تبدیل شــدن بــه ورزشــکاران حرفــه ای و 
ــد. ــی را می بینن ــای خاص ــی آموزش ه ــای مل ــه تیم ه ــتن ب پیوس
در ادامــه بایــد بیــان داشــت کــه درون مایه هــای راهبردهــا شــامل 
راهبردهــای آموزشــی )آمــوزش خانــواده، آمــوزش مجریــان و تولید 
محتــوی( و راهبردهــای متــداول )راهبردهای قانونــی و راهبردهای 
ســازمانی( بودنــد کــه در پاســخ بــه پدیــده موردبررســی شناســایی 
شــدند. آمــوزش خانواده هــا در حیطــه نتایــج اســتعدادیابی، آمــوزش 
ــوزش  ــدان، آم ــتعداد فرزن ــعه اس ــوه توس ــورد نح ــا در م خانواده ه
ــزان، تعامــل  ــران و برنامه ری ــاب، آمــوزش مدی ــان اســتعداد ی مریی
ــه  ــن بخش نام ــذاری، تدوی ــت گذاری و قانون گ ــز سیاس ــا مراک ب
و آئین نامه هــای عملیانــی مناســب، ارزیابــی قوانیــن و ارائــه 
ــازمانی در خصــوص  ــاختار س ــن س پیشــنهادهای اصالحــی، تدوی
نظــام اســتعدادیابی در آموزش وپــرورش، شفاف ســازی فرایندهــای 
شناســایی و هدایــت اســتعداد، پیاده ســازی فرهنگ ســازمانی 
اســتعداد محــور در آموزش وپــرورش، آمــوزش خانواده هــا در 
حیطــه فرایندهــای و روش هــای اســتعدادیابی، تولیــد محتوی هــای 
انگیزشــی بــرای خانواده هــا و فرزنــدان، اجــزای مهــم راهبردهــای 
ــا  ــش ب ــن بخ ــج ای ــد. نتای ــداول بودن ــای مت ــی و راهبرده آموزش
ــد.  ــو می باش ــکاران ]30[، هم س ــای Gonçalves و هم یافته ه
در تحلیــل ایــن بخــش بایــد اذعــان داشــت کــه: آمــوزش بــرای 
توســعه اســتعدادیابی امــری ضــروری اســت امــا مقــدار و نــوع ایــن 
ــاوت  ــرار دارد، متف ــه در آن ق ــرایطی ک ــا ش ــب ب ــوزش متناس آم
ــد.  ــتعداد می باش ــعه اس ــی در توس ــئله اصل ــوزش مس ــت. آم اس
همچنیــن کیفیــت آمــوزش نیــز مســئله مهمــی در کســب موفقیت 

ــود. ــوب می ش محس
مدیریــت اســتعدادهای ورزشــی یکــی از مباحــث مهــم در رشــد و 
ــاً انجــام  توســعه اســتعدادهای ورزشــی می باشــد. بااین حــال صرف
ــد  ــت نمی توان ــده اس ــون تصریح ش ــه در قان ــاس آنچ ــر اس آن ب
موفقیــت آن را در ســازمان های مرتبــط بــا امــر اســتعدادیابی 

ــزم  ــتلزم ع ــی مس ــتعدادهای ورزش ــت اس ــد. مدیری ــن کن تضمی
ــان و  ــا، مجری ــوی خانواده ه ــه از س ــت همه جانب ــدی و حمای ج
ــا  ــوص راه گش ــن خص ــد در ای ــه می توانن ــد ک ــی می باش مدیران
ــر خانواده هــا و بخش هــای  ــن رو الزم اســت عــالوه ب باشــند. ازای
ــث  ــوری بح ــن کش ــح و قوانی ــس لوای ــت و مجل ــی، دول خصوص
ــای  ــی از مؤلفه ه ــوان یک ــتعدادهای ورزشــی را به عن ــت اس مدیری

ــر توســعه کشــور مدنظــر قــرار دهنــد. تأثیرگــذار ب
درون مایه هــای شــکوفایی اســتعدادهای ورزشــی )ذخایــر ورزشــی، 
رشــد متــوازن رشــته های ورزشــی( و رقابت پذیــری )رقابــت 
ــل از  ــه حاص ــد و نتیج ــوان پیام ــی( به عن ــت خارج ــی و رقاب داخل
ــد داشــتن  ــی مانن ــن الگــوی در نظــر گرفته شــده اســت. عوامل ای
بانــک اطالعاتــی از اســتعدادهای ورزشــی کشــور؛ ایجــاد مــدارس 
ورزشــی تخصصــی، در دســترس بــودن ورزشــکاران مســتعد جهت 
حضــور در رقابت هــای جهانــی و المپیــک، فعــال شــدن رشــته های 
ــته های  ــی رش ــرمایه گذاری در تمام ــده، س ــر دیده ش ــی کمت ورزش
ورزشــی جهــت حضــور در رقابت هــای داخلــی و بین المللی، توســعه 
زیرســاخت های ورزشــی متناســب بااســتعدادهای ورزشــی تمامــی 
رشــته ها، توســعه روســاخت ها، افزایــش تعــداد مشــارکت کنندگان 
در برنامه هــای اســتعدادیابی، کشــف اســتعدادهای پنهــان، افزایــش 
رقابــت در بیــن اســتعدادهای کشف شــده در داخــل کشــور، کســب 
ــداد  ــارکت در تع ــی، مش ــای جهان ــر در رویداده ــای بهت جایگاه ه
ــراد  ــا اف ــارکت ب ــی، مش ــطح جهان ــترده تر در س ــته های گس رش
دارای اســتعداد باالتــر در رقابت هــای جهانــی، از پیامدهــای 
ــی  ــتعدادیابی ورزش ــه در اس ــواده - مدرس ــت خان ــذار حمای اثرگ
ــت  ــذار حمای ــای اثرگ ــش، پیامده ــج پژوه ــاس نتای ــر اس ــود. ب ب
ــامل تشــکیل  ــتعداد ورزشــی ش ــعه اس ــه در توس ــواده- مدرس خان
ــب  ــه ای و کس ــی و حرف ــعه ورزش قهرمان ــتعداد و توس ــک اس بان
ــن  ــج ای ــده می باشــد. نتای ــی در آین ــی و بین الملل موفقیت هــای مل
 Henriksen و همــکاران ]28[ و Röger بخــش بــا یافته هــای
ــد  ــرمایه گذاری در فرآین ــد. س ــتا می باش ــکاران ]1[ هم راس و هم
ــدف  ــواًل باه ــی معم ــتعدادهای ورزش ــت اس ــتعدادیابی و مدیری اس
عرصــه  در  بین المللــی  موفقیت هــای  نخبــه،  ورزش  توســعه 
ــرد، یکــی  ــت زیرســاخت های ورزش صــورت می گی ورزش و تقوی
ــی  ــتعدادهای ورزش ــعه اس ــایی و توس ــم شناس ــای مه از پیامده
جلوگیــری از هــدر رفــت افــراد مســتعد و موفقیــت ورزش قهرمانی 
کســب  فــردی،  موفقیت هــای  کســب  و  توســعه  می باشــد. 
ــای  ــازمانی خروجی ه ــگ و توسعه س ــی، فرهن ــای تیم موفقیت ه
ــز در  ــران نی مهــم توســعه اســتعدادهای ورزشــی می باشــند. در ای
رشــته های ورزشــی کــه در آن فرآینــد اســتعدادیابی مــورد توجــه و 
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ســرمایه گذاری جــدی قرارگرفتــه اســت نتایــج آن در عملکردهــای 
ــل  ــه دلی ــاٌ ب ــی غالب ــت. ول ــده اس ــی مشاهده ش ــق بین الملل موف
ــده  ــت  آم ــه  دس ــق ب ــج موف ــه نتای ــن قضی ــه ای ــی ب بی توجه

معمــواًل پایــدار نیســتند.

نتيجه گيری
بــر اســاس یافته هــای پژوهــش 29 درون  مایــه فرعــی و 13 
درون مایــه اصلــی شــامل شــرایط علــی )مدیریــت منابــع و 
ــه ای )عوامــل اجتماعــی و عوامــل  استانداردســازی(، شــرایط زمین
ــی(،  ــف مدیریت ــر )بروکراســی و ضع ــرایط مداخله گ ــانه ای(، ش رس
راهبردهــا )راهبردهــای متــداول و راهبردهــای آموزشــی( و پیامدها 
)شــکوفایی اســتعدادهای ورزشــی و رقابت پذیــری( و پدیــده 
ــتعدادهای  ــت اس ــه در مدیری ــواده مدرس ــت خان ــوری حمای مح
ورزشــی شــامل )حمایت هــای مالــی و اقتصــادی، حمایــت 

ــد.  ــایی ش ــی( شناس ــت اجتماع ــاری و حمای رفت
قالــب  در  خانواده هــا  حمایتــی  نقــش  نتایــج،  مبنــای  بــر 
ــد  ــدی می باش ــی کلی ــی و اجتماع ــی و انگیزش ــای مال حمایت ه
ــوان  ــز می ت ــدارس نی ــب م ــای الزم از جان ــن همراهی ه و همچنی
ــه توســعه اســتعدادهای ورزشــی کمــک شــایانی داشــته باشــد.  ب
پیشــنهاد می شــود کــه وزارت آمــوزش  و پــرورش و وزارت ورزش 
و جوانــان منابــع مالــی و حمایت هــای ویــژه ای را در قالــب ردیــف 
ویــژه ای بــه مــدارس جهــت کمــک و هدایت اســتعدادیابی ورزشــی 

ــتعدادیابی  ــام اس ــک نظ ــن ی ــن، تدوی ــد. همچنی ــاص دهن اختص
ــوان  ــواده- مدرســه به عن ــر بخــش خان ــز ب ــی و تمرک ورزشــی مل
ــه  ــه ب ــا توج ــود. ب ــنهاد می ش ــه پیش ــن مجموع ــم ای ــش مه بخ
ــت،  ــده اس ــام  ش ــور انج ــل کش ــش در داخ ــن پژوه ــه ای اینک
بنابرایــن، تعمیم پذیــری آن بــه ســایر کشــورها از محدودیت هــای 
ایــن پژوهــش می باشــد. یکــی از نقــاط قوت هــای ایــن پژوهــش 
ــرایط  ــی در ش ــتعدادهای ورزش ــت از اس ــی حمای ــی چگونگ بررس
واقعــی بــود کــه ازنظــر کارشناســان و خبــرگان ایــن حــوزه مــورد 

کنــکاش قــرار گرفــت.

سپاسگزاری
ایــن مقالــه مســتخرج از رســاله دکتــری ولــی ناصــری پلنگــرد در 
رشــته مدیریــت ورزشــی باراهنمایــی جنــاب آقــای دکتــر شــهاب 
بهرامــی و خانــم دکتــر شــیرین زردشــتیان، مصــوب 1396/12/10 
دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد کرمانشــاه می باشــد کــه در شــورای 
پژوهشــی دانشــگاه بــا کــد 19221408972001 تصویــب گردیــد. 
ــر خــود الزم می داننــد، مراتــب ســپاس و قدردانــی  نویســندگان ب
خــود را از مشــارکت تمامــی افــرادی کــه در ایــن پژوهــش 
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