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 چکیده

ورزشی دانش  یاستعدادها رشد و توسعهنقش خانواده و مدرسه در هدف از پژوهش حاضر بررسی  هدف:

 آموزان بود.

نمونه  فاده از رویکرد تحلیل تماتیک )مضمون( انجام شد.و با است بوده کیفی حاضر پژوهششناسی: روش

 به روشبود که نفر از خبرگان حوزه ورزشی و مسئولین درگیر در بحث استعدادیابی  30 پژوهش شامل

ها از آوری دادهمنظور جمعها ادامه یافت. بهاشباع نظری داده رسیدن به هدفمند آغاز و تا گیرینمونه

ها از روش آن لیوتحلهیمنظور تجزها بهداده یآوربعد از جمع گردید.استفاده  افتهیختارهای نیمه سامصاحبه

 تحلیل تماتیک استفاده شد.

ها و مدارس، های مالی خانوادهازنظر خبرگان، حمایت با استفاده شدههای انجامبر مبنای مصاحبهها: یافته

عنوان عوامل شتی، تعلق اجتماعی و تأیید و همراهی به، عوامل انگیزشی، بهدایاهیریهای عمومی و خحمایت

 آموزان شناسایی شد.اثرگذار در توسعه استعدادهای ورزشی دانش

ی مالی و انگیزشی و اجتماعی هاتیحمادر قالب  هاخانوادهبر مبنای نتایج، نقش حمایتی گیری: نتیجه

به توسعه استعدادهای ورزشی  توانیمی الزم از جانب مدارس نیز هایهمراهو همچنین  هستکلیدی 

 کمک شایانی داشته باشد.

 تحلیل تماتیک، مطالعه کیفی، استعدادهای ورزشی، خانواده، مدرسههای کلیدی: واژه
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  مقدمه

بعی ارزشمند و نادر در جامعه است و ستعداد منا

مقدار زیادی از استعدادهای انسانی ارزشمند 

شود. این هدر احتماالً در هر نسلی تلف می

رفتگی، در اصل، از فقدان درک و آگاهی در 

مورد ماهیت استعداد و ناتوانی افراد در انگیزه 

به وجود  شانیدادن به خود برای رشد استعدادها

دها نه در خأل بلکه در واقعیت استعدا. آیدمی

ای فرضی وجود دارند، یعنی: استعدادها با زمینه

عنوان استعداد  یمرتبط هستند و فقط درزمان

ها و جامعه فرهنگیابند که از سوی خردهمی

تری که در آن وجود دارند، ارزشمند و گسترده

رسد که ماهیت باشند. به نظر می شدهرفتهیپذ

حدودی ناشی از یک ویژگی  پیچیده استعداد تا

است که اساساً نسبی است. درواقع، به نظر 

رسد که پذیرش ساختار اجتماعی استعداد می

برای تعریف آن بسیار مهم است؛ بنابراین، به 

تواند استعداد باشد زبان ساده، استعداد فقط می

که ارزشمند است،  ییو تحت این عنوان درجا

 ,Tranckle & Cushion) دباش شدهرفتهیپذ

در اهمیت سیستم حمایتی خانواده  (.2006

کم دست توانیعملکرد نخبگان را نم نهیزم

گرفت. خانواده نقشی حیاتی در رشد مداوم 

اوج ورزش انتخابی بازی  رسیدن به ورزشکار تا

 (. Khurst & Collins, 2013کند )می

که اگر  مهم است قدرآن حمایت خانواده

طحی که برای رسیدن به ورزشکاری نتواند به س

تواند از ، خانواده میدست یابد نمودهآن تالش 

عنوان مکانیسمی برای جبران این آن به

تا  استفاده کند و امکان رشد مداوم یماندگعقب

رسیدن به سطح مناسب را فراهم کند. حمایت 

تواند خانواده در مدیریت استعدادهای ورزشی می

گی نیز حیاتی برای ادامه فعالیت در طول زند

 عنوانخانواده به تا شودیماین امر موجب باشد 

نقشی محوری در مشارکت داشته عاملی مهم 

(. درواقع، Horn & Horn, 2007) باشد

(Ridge, 2006اشاره ) کرده است که بدون

مشارکت والدین، بسیاری از ورزشکاران جوان 

نخواهند توانست به مشارکت خود در امر ورزش 

 د. ادامه دهن

(Knight & Holt, 2013در مطالعه ) خود ی

را صرف  زیادیکه والدین زمان  نشان دادند:

اطالعات مرتبط با مشارکت فرزند  یآورجمع

. این امر به کنندیم خود در ورزش نخبگان

معنای آن است که والدین اهمیت نقش خود را 

اند، اما ضرورتاً درک کردهشان در رشد فرزند

د به آن متعهد باشند و حمایت سطحی را که بای

مثبتی بر فرزند خود بگذارند، درک  ریکنند تا تأث

پدر و مادر( برای اینکه بتوانند ) نیوالد .کنندینم

ی در مشارکت مؤثرترپیوسته نقش  صورتبه

ورزشی فرزند خود ایفا کنند باید اطالعات 

بیشتری را در اختیار همدیگر قرار داده و به 

یان او زمان بیشتری اختصاص فرزند خود و مرب

ی والدین رابطهاز مسائل مختلفی که در  ؛ ودهند

 دهدیمکودک و تحوالت مرتبط با آن رخ  –

عالوه بر  (.Jowett et al, 2005)شوند  ترآگاه

سیستم آموزشی یعنی مدرسه  ،تم خانوادهسسی

تواند در توسعه استعدادهای ورزشی مؤثر می

ترین عنوان مهمبهبدون تردید معلمان  .باشد

جهت های مدرسه نقشی اساسی در سرمایه

آموزشی و پرورشی ایفا  یهاتیبهبود فعال

که  حائز اهمیت استکنند. به همین منظور، می
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به نقش مهم معلمان در ارزشیابی کودکان دارای 

در امر رشد  ژهیو، بهمیکناستعداد اشاره

احتمالی و  یریکارگهای جسمی و بهتوانمندی

. دارای استعداد در این زمینه افرادسازی آماده

(Robin et al, 2017 نیاز اجتماعی به افراد .)

های توسعه رو به افزایش مستعد در همه حیطه

جامعه  به همین خاطر الزم است کهاست، 

دیدگاه خود را نسبت به مدارس ابتدائی برتر 

. شکی دهدکارآمد و مداوم تغییر  یازنظر توسعه

ها در همکاری با معلمان خانواده ریه تأثنیست ک

در رشد کودکان دارای استعداد در موفقیت 

شود. در مورد ها پدیدار میبیشتر آن

آموزان دارای استعداد ورزشی باید همه دانش

این صورت جدی به افراد دخیل در مدرسه به

 دانش آموزان مستعدبپردازند و دانش آموزان 

های هرروزه ر تمرینتبدیل به یک هدف دائمی د

های که دربردارنده روش ییهانیشوند؛ تمر

های ورزشی مؤثر و معنادار و تکنیک ،جدید

معلمان ، نقش معلمان همچنینهستند؛ 

ها ها با خانوادهو همکاری سازنده آن یبدنتیترب

هدف از  (.Dimovski, 2012ضروری است )

، هدایت و زیآمتیورزشی موفق یهابرنامه

کودکان مستعد و در همان حال فراهم آموزش 

کردن فرصت برای رشد معلمانی است که روی 

کنند، تحلیل دائمی از ها کار میاین برنامه

 راهبردهایو انتظارات خوددارند و  هادگاهید

اند ارتقا تدریس مناسبی را که به دست آورده

صورت دهند و از مواد و منابع مناسب بهمی

کودکان بااستعداد موزش جهت آمنابع احتمالی 

 -کنند. هرچند که فرضیه تدریساستفاده می

منسجم  یشناسیادگیری هنوز فاقد یک روش

آموزان بااستعداد برای دانش یآساناست که به

توان دانیم که میمی یدرستاجرا باشد، بهقابل

آموزان را به صورتی معنادار تحت این دانش

همیار پرورش ای و والدین نظارت معلمان حرفه

توسعه و  یدر حوزه (.Sladjana, 2013داد )

 حمایت از استعدادهای ورزشی در این اواخر

خانواده نقش شروع به بررسی  پژوهشگران

تشخیص و  اند.نموده تیعنوان عاملی بااهمبه

 یدوبخش یعنوان فرایندتوسعه استعداد به

ای ناگسستنی دارند که در آن تشخیص رابطه

دم بر توسعه استعداد است. توسعه استعداد مق

توان تحت عنوان فرایند شناخت استعداد را می

 ،ورزشکارانی که توان برتری در ورزش رادارند

 .(Wiseman et al, 2014توصیف نمود )

 (Khurst & Collins, 2013)  مشخص

 ریکردند که تشخیص و توسعه استعداد تحت تأث

و تخصص سازه حیاتی قرار دارد: الف( گزینش  5

ورزشی، ب( تمرین؛ پ( رشد ورزشکار؛ ت( 

سال و خردسال و؛ ث( افراد موفقیت افراد بزرگ

برای رسیدن به هدف  در نظام ورزشی. نفوذیذ

این بررسی، تمرکز ما روی سازه پنجم خواهد 

 ینهیدر زمو مؤثر.  نفوذیبود یعنی افراد ذ

را که والدین و  یریوضوح تأثموجود، این سازه به

تر خانواده، روی رشد و عملکرد ر سطح گستردهد

های حاکمیتی و دارند، در بردارد. وجود مجموعه

 ریهای ورزشی برای شناخت تأثدیگر سازمان

دانش مدرسه روی مشارکت ورزشی  -خانواده 

، آموزش و حمایت از آنان ترغیب، نخبه آموزان

از طرف  چنین مشارکتی یک ضرورت است.

خلی متعددی موضوع ی داهاپژوهشدیگر 

. اندکردهاستعدادیابی را از زوایای مختلف بررسی 

( در پژوهشی 3231صادقی )نوری و  ،ازجمله

 استعدادیابی حوزه نشان دادند که مطالعات

 و مشخص الگوی هنوز و بوده نوپا ورزشی

باشد، ابعاد همه دربرگیرنده که یاجانبههمه
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 ریتأث هاالگو از معدودی تعداد. است نشده ارائه

 شناسایی در را ژنتیک مانند ذاتی یهاشاخص

 کهیدرحال ؛دانندیم مناسب ورزشی استعداد

 بر مبتنی که الگوهاییها پژوهش بیشتر

 هستند، آموزش از بعد مهارت ارزشیابی

 دیگری توجه شایان دسته. دانندیم کنندهنییتع

 گرفتن نظر در بازمان هم مطالعات از

 یهاحوزه یهاشاخص بر مهارتی، یهاشاخص

 و بیومکانیکی آنتروپومتریکی، فیزیولوژیکی،

عوامل  (3233کاشف ) داشتند. تکیه نیز روانی

فاکتورهای مهم  ازجملهرا  یطیو مح یوراثت

استعدادیابی ورزشی گزارش نمود. از طرفی، 

( موانع استعدادیابی 3235همکاران )اسدی و 

لویت و ورزشی ایران را شناسایی و بر اساس او

اهمیت در هفت فاکتور اصلی شامل: موانع 

انسانی، موانع مالی، موانع حمایتی و پشتیبانی، 

موانع مدیریتی، موانع زیر بنایی، موانع فرایندی و 

 ی کردند.بنددستهموانع علمی و پژوهشی 

( 3233) یسجادقربانیان و  حسینی، حمیدی،

همچون نگاه مدیران و مسئوالن ورزش عواملی 

قهرمانی و مراکز  یهاگاهیپابه  کشور

مسائل سیاسی بر عملکرد  ریاستعدادیابی، تأث

و نهادهای مجری استعدادیابی، فقدان  هاسازمان

نظام جامع حمایت از ورزشکاران و مربیان نخبه، 

در تعیین مدیران و  یساالرستهیشافقدان 

مربیان ورزشی کشور، فقدان طرح یکپارچه، 

ر استعدادیابی وضعیت اجرایی و ساختارمند د

دارای استعداد،  یهاخانوادهاقتصادی معیشتی 

امکانات و تجهیزات مناسب برای استعدادیابی و 

در نقاط مختلف  هاورزش یبندقطبآمایش و 

ی هاچالشتنگناها و  نیترمهم عنوانبهور را کش

ی قهرمانی کشور هاورزشاستعدادیابی در 

 .دانندیم

 هش خود نشان داد کهدر پژو (3230) سهیمق 

شرکت جوانان در ورزشی خاص بیشتر بر پایه 

ها، آرزوها، امکانات در دسترس و عالیق سنت

فردی استوار است و نیز به تبلیغات و محبوبیت 

عمومی آن ورزش، فشار و نظر والدین و گروه 

مدارس و  یبدنتیهمساالن، تخصص معلمان ترب

ستگی فراهم بودن امکانات ورزشی موردنظر ب

ای شدهدارد، لذا مبنای علمی و از پیش طراحی

وجود ندارد تا نیاز کشور به ورزشکارانی در 

 های مختلف برآورده شود.رشته

اولویت  ی( با بررس3235) یدینظری، یوسفی وع

عوامل ارزیابی کیفیت سیستم توسعه 

استعدادیابی ورزشی از منظر ذینفعان گزارش 

دارای باالترین  هایکردند که توجه به خروج

اولویت در سیستم استعدادیابی ورزشی ایران 

شد که ارزیابی  یریگجهینت ن،یبود. همچن

 رساختیعنوان زبه بیسیستم توسعه استعدادیا

باعث موفقیت  تواندیو قهرمانی م یاورزش حرفه

 یالمللنیجهانی و ب یهاورزش کشور درصحنه

 شود.

مدل  نیو( با تد3235و فرزام ) یباسره، دوست

کردند که  انیب رانیدر ا بالیوال یابیاستعداد

منطبق  بالیوال یابیاستعداد یامدل هفت مرحله

را جهت  نهیزم تواندیم ادیداده بن هیبر نظر

آن  یهاروش یسازکسانیو  یعلم یابیاستعداد

( نقش والدین در 3233) یرمحمدیپ .فراهم کند

ی بندمیتقسی ورزشی را به سه مرحله ابیاستعداد

 عنوانبهنموده است. در مرحله اول، والدین 

حامی ورزشکار نقش مهمی در گرایش یا عدم 

گرایش وی به یک ورزش خاص دارند در 

حقیقت در این مرحله درگیری و انتظارات 

والدین از ورزشکار با موفقیت و لذت و همچنین 

فشار و استرس آنان مرتبط است. در مرحله دوم 
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یک نقش مشارکتی است و  نقش والدین بیشتر

در مرحله سوم ورزشکار خود را به بهبود اجرای 

نقش والدین کامالً  کهیدرحال کندیمکامل ملزم 

و صرفاً حمایت مالی انجام  شودیممحدود 

 .دهندیم

(Kristiansen & Houlihan, 2017 بیان )

نقش مثبتی  توانندیمکردند که مدارس ورزش 

ی داشته باشند و ابیاستعداددر توسعه سیستم 

از این مدارس با حمایت خود  توانندیم هادولت

( نیز Tao, 2018) نقش مثبتی را ایفا نمایند.

سیستم حمایت خانواده و معلمان در مدارس و 

های مرتبط با سیستم ورزش در همکاری بخش

عنوان عاملی مهم در ها را بهمحیط دانشگاه

 توسعه ورزش قهرمانی دانسته است.

 مسئله و مشکل( Bremer, 2012اعتقاد ) به

ورزشی در مرحله  استعدادیابیاصلی در بحث 

 .کنندپرورش استعداد نمود بیشتری پیدا می

عنوان نمود که در مورد  زی( ن3233پور ) یکاظم

گفت که  دیدر کشور با یابیاستعداد خچهیتار

 یابیمدل استعداد ای یابیتاکنون نظام استعداد

که  یکم یه است و هنجارهاارائه نشد یمشخص

ای باشند منطقه ای یهای ملمشخصه یدارا

در از طرفی، خأل پژوهش  نشده است. یمعرف

عنوان دو نهاد نقش خانواده و مدرسه به نهیزم

مهم و اثرگذار بر فرایند استعدادیابی ورزشی در 

کنار سایر ابعاد، وجود داشت که پژوهش حاضر 

 به این موضوع پرداخته است.

در  شدههای انجامبندی و نقد پژوهشر جمعد

حوزه استعدادیابی ورزشی باید بیان شود که 

های مختلف و متعدد در رغم پژوهشعلی

تاکنون نظام های مختلف ورزشی، رشته

در کشور دارای مدل جامعی  یابیاستعداد

های مدیران باشد و اغلب متأثر از سلیقهنمی

ها در اهدانشگهمچنین، . ورزشی بوده است

اند و نکرده فاءیا یبخش نقش مهم نیتوسعه ا

شده به تدوین های انجامپژوهشاغلب 

های استعدادیابی و الزامات آن در شاخص

که اند های مختلف تیمی و انفرادی پرداختهرشته

مند و نظام ییمدل اجرا کیگاه به ارائه هیچ

بنابراین، با توجه به  کاربردی منجر نشده است.

این پژوهش در پی پاسخ به این شده، د طرحموار

)مدرسه( و  سؤال است که سیستم آموزشی

 رایتوانند بهایی را میها چه حمایتخانواده

آموزان ورزشی دانش یرشد و توسعه استعدادها

آموزان مستعد و نخبه کمک به دانشو  و جوانان

 .در مراحلِ مختلف استعدادیابی ارائه دهند

 

 هشپژو یشناسروش
 کیتماتتحلیل در پژوهش حاضر از روش 

. جامعه آماری این شداستفاده  تحلیل مضمون()

پژوهش شامل مدیران و مشاوران و خبرگان 

 کشور اندرکار حوزه استعدادیابی ورزشیدست

. پژوهش حاضر به روش کیفی بوده و باشندیم

و از میان  گیری به شیوه هدفمند و نظرینمونه

م شد. در این روش حجم انجا مطلعین کلیدی

گردد و نمونه در حین انجام کار مشخص می

ها به اشباع نظری تا زمانی که داده یریگنمونه

یابد. اشباع نظری به این مفهوم برسند ادامه می

ها را تا زمانی آوری دادهاست که محقق جمع

های جدید درواقع تکرار دهد که دادهادامه می

گر مفهومی جدید که های قبلی باشد و دیداده
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ها و نیاز به کدگذاری جدید یا گسترش کد

در . طبقات موجود داشته باشد به دست نیاید

ام به  30پژوهش حاضر، پژوهشگر در مصاحبه 

منظور اطمینان از اشباع نظر رسید؛ اما به

 مصاحبه ادامه یافت. 30ها تا نفر داده یآورجمع

عمیق و  هایها، از مصاحبهآوری دادهجهت جمع

با خبرگان و متخصصین حوزه  افتهینیمه ساختار

پژوهش یک  سؤاالتاستعدادیابی استفاده شد. 

هفته قبل از شروع مصاحبه برای 

شوندگان ارسال گردید. تا در روز مصاحبه

مصاحبه با آمادگی کامل در مصاحبه 

ها ضبط و بالفاصله حضورداشته باشند. مصاحبه

قرار گرفت. بعد از مصاحبه مورد تحلیل 

ها از تحلیل تماتیک برای تحلیل داده کهییازآنجا

استفاده شد؛ بنابراین بر اساس کدگذاری سه 

ای شامل: کدگذاری باز، محوری و مرحله

منظور تحلیل کدگذاری گزینشی یا انتخابی به

سه  یها استفاده گردید. در این کدگذارداده

ینی و صورت مستمر مورد بازبها بهای دادهمرحله

که  ییهاپایش قرار گرفتند. در مرحله اول داده

شدند در مرحله  یحول یک مفهوم بودند گردآور

رک داشتند در تدوم مفاهیمی که معنای مش

تر نسبت به قالب مقوالت که در سطح انتزاعی

شدند. در مرحله  یدهمفاهیم قرار دارند سازمان

گزینشی( مقوالتی که بار معنایی  ی)کدگذار آخر

رکی داشتند در ذیل طبقات تو محتوایی مش

 لیوتحلهیمنظور تجزای قرار داده شدند. بهویژه

 10NVIVOافزار مطالعات کیفی ها از نرمداده

 استفاده گردید.

 پژوهش یهاافتهی

، تحلیل شدهیهای گردآورتحلیل داده رویه

 ترین وفرموضوعی یا تماتیک است که از متعا

 ژهیوهای کیفی بهیل دادهپرکاربردترین روش تحل

 های متنیو یا در تحلیل داده ینگاردر مردم

. روش تحلیل تماتیک هم ای استمصاحبه

عنوان روشی مستقل برای تواند بهمی

های کیفی به کار رود و هم داده لیوتحلهیتجز

عنوان ابزاری در درون دیگر رویکردهای کیفی به

از تیک، تحلیل تما درروشبه کار گرفته شود. 

ای در های مصاحبهطریق استقرای تحلیلی، داده

 و بر اساس شدهیبندمعانی غالب طبقه ارتباط با

 شود.می شناسایی یها الگوهای معنا بخشآن

های حاصل از مصاحبه با ، دادهپژوهش حاضردر 

صورت خبرگان آشنا به موضوع پژوهش ابتدا به

 پاراگراف به 

 پس در دو مرحلهپاراگراف کدگذاری شدند، س

نسبت به تولید مفاهیم اولیه اقدام شد که در 

کد اولیه شناسایی و پس از پایش  01مرحلۀ اول 

از مصاحبه با خبرگان تر انتزاعیمفهوم  33تعداد 

 استخراج شد.

، جهت انسجام بیشتر مرحله دوم این مفاهیم در

مقوله  1و تحلیل و تفسیر بهتر در قالب 

 1شدند. در مرحلۀ سوم، تر کدگذاری انتزاعی

مقوله تولیدشده در فرایندها کدگذاری ثانویه در 

بندی شدند. طبقه عمده یا تم، طبقه 2قالب 

 (3)خالصه مفاهیم، مقوالت و طبقات در جدول 

بندی و کدگذاری در فرآیند طبقه .شده استدرج

مفاهیم، ممکن است بین مفاهیم تشابه لغوی 

توان مفهوم را در دو وجود داشته باشد یا اینکه ب

بندی قرارداد. به وجود آمدن چنین یا چند طبقه

های کیفی، امری داده لیوتحلهیمسائلی در تجز
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شناسی تحلیل تماتیک، طبیعی است. ازنظر روش

های تشابه لغوی بین برخی مفاهیم و مقوله

 آمده ایرادی ندارد. دستبه

یک مفهوم را می توان بر اساس نزدیک ترین 

های اصلی دارد که با هرکدام از تمباطی ارت

، دانایی 3213)محمدی پور، بندی نمودطبقه

 (.3210فرد، 

 کیتمات لیبر اساس تحل یمقوالت و طبقات اصل م،یگانه مفاهسه یکدگذار .1جدول 

 کدگذاری گزینشی کدگذاری محوری کدگذاری باز

 طبقات مقوالت مفاهیم
 وری ورزشیتهیه ملزومات )لباس و وسایل( ضر

 حمایت مالی خانواده

حمایت مالی و 

 اقتصادی

 تهیه تغذیه متناسب ورزشی
 فراهم کردن ایاب و ذهاب

 و امکانات لوازمتهیه 
 در اختیار گذاشتن اماکن ورزشی مناسب حمایت مالی مدرسه

 ارائه خدمات آموزشی باکیفیت

 های آموزشیتقبل هزینه
حمایت عمومی و 

 خیریه
 های پزشکی و درمانیتقبل هزینه

 ورزشی لوازمتجهیز اماکن و تهیه 

 آموزان موفقها برای دانشها و انگیزانندهارائه مشوق
 انگیزشی

حمایت عاطفی و 

 رفتاری

 ها برای مربیان و مدیران موفقها و انگیزانندهارائه مشوق
 معرفی و پوشش اجتماعی ورزشکاران و مجریان برجسته

 آموزانارائه دانش رفتاری و عاطفی برای مربیان و دانش
 ارائه خدمات درمانی و مشاوره عاطفی رفتاری بهداشتی

 آموزانبرقراری رابطه دوستانه بین مربیان و دانش

 سازی موقعیت اجتماعی مناسب برای افراد مستعدزمینه
 تعلق اجتماعی

 حمایت اجتماعی

 هایان موفق در رسانهمعرفی ورزشکاران و مرب
 تقدیر و تشکر و ارائه جوایز متناسب با دستاوردها

 تأیید و همراهی اعضای خانواده
 تأیید و همراهی دوستان و اعضای گروه همساالن تأیید و همراهی

 تأیید و همراهی پیشکسوتان و افراد اثرگذار ورزشی و اجتماعی

آمده از دستبه یینها یهابخش مقوله نیدر ا

 شود،یم نییو تب حیتوض ینشیگز یکدگذار

مدرسه در  -خانواده  تیریمد یازآن الگوپس

 .ارائه خواهد شد یورزش یتوسعه استعدادها
 یو اقتصاد یمال تیحما -1

ها و سیستم آموزشی بحث حمایت مالی خانواده

آموزان مستعد در حوزه ورزش از فرزندان و دانش

منظور توسعه ها بهخانوادهای مهم هست. مسئله

استعدادهای ورزشی فرزندانشان نباید از حمایت 

آنان دریغ کنند. فرزندان در سنین پایین نیازمند 

ها ازنظر مالی هستند. حمایت حمایت خانواده

تواند اشکال خانواده از فرزندان مستعد می

گوناگونی همچون خرید لباس و وسایل ضروری 

ایاب و ذهاب، تغذیه  هایورزشی، تقبل هزینه
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های ورزشی فرزندان مناسب، پرداخت شهریه

های مالی و اقتصادی باشد. فرزندان با حمایت

های ورزشی توانند در عرصهخانواده خود می

ها تا زمانی که تر باشند. این حمایتموفق

باید ادامه  ،فرزندان به استقالل مالی دست یابند

خانواده، داشت باشد. در کنار حمایت مالی 

های الزم توانند حمایتسیستم آموزشی نیز می

آموزان را در جهت رشد، توسعه و شکوفایی دانش

مستعد ارائه دهند، مدارس با تجهیز کردن 

آموزان از های ورزشی و حق استفاده دانشکانون

وپرورش، استفاده از های ورزشی آموزشسالن

دیده و تقبل کرده و آموزشمربیان تحصیل

توانند نقش مؤثر های آموزشی آنان نیز میینههز

خود را ایفا کنند. در کنار خانواده و مدارس 

ای یکی دیگر از منابع مؤسسات عمومی و خیریه

منظور حمایت از استعدادهای رایج تأمین مالی به

ورزشی هستند که از طریق ساخت اماکن 

ورزشی، خرید وسایل و تجهیزات ورزشی و تقبل 

توانند به توسعه های آموزشی میزینهبخشی از ه

 استعدادهای ورزشی کمک کنند.

 یو رفتار یعاطف تیحما -2
های عاطفی و رفتاری، دومین طبقه از حمایت

های خانواده و مدرسه در توسعه حمایت

های ورزشی است که در این پژوهش استعداد

ها در قالب دو . این حمایتاندشدهشناسایی

مقوله عوامل انگیزشی و عوامل بهداشتی 

اند. در این مطالعه عوامل انگیزشی شدهشناسایی

هایی هستند ها و انگیزانندهآن دسته از مشوق

آموزان مستعد، مربیان و مدیران که به دانش

شود. این عوامل انگیزشی منجر به موفق ارائه می

شود. ابت و آموزش میافزایش تالش در طی رق

تواند شامل خدمات عوامل بهداشتی می

ای و درمانی، دانش رفتاری و عاطفی مشاوره

برای مربیان و دانش آموزان و تعامل بین مربیان 

آموزان باشد. این تعامل باعث به وجود و دانش

آمدن حس وحدت و نیز به وجود آمدن روابطی 

ؤثر های جدید مشود که در آموزش مهارتمی

در هست. ترکیب حمایت عاطفی و رفتاری 

ورزشی ممکن است مکانیسم مثبتی  ینهیزم

 های ورزشی باشد.برای توسعه استعداد
 یاجتماع تیحما -3

 نیتحت عناو یاجتماع تیدودسته حما

 یموردبررس یو تعلق اجتماع یتأیید و همراه

همچون  یبه مسائل یقرار گرفت، تعلق اجتماع

 یهاموفق به رسانه انین و مربآموزادانش یمعرف

 یبرا یسازنهیزم ،یو نوشتار یبصر ،یسمع

مناسب در خصوص افراد  یاجتماع یهاتیموقع

از افراد موفق،  یو قدران زیمستعد و ارائه جوا

. شودیمربوط م شانیمتناسب با دستاوردها

 شودیمربوط م یبه تأیید و همراه گریدسته د

تأیید  ازمندیعد نآموزان مستمورد دانش نیدر ا

شدن از طرف خانواده، گروه همساالن، دوستان، 

و افراد  شکسوتانیو پ انیخواهر و برادران، مرب

و تأیید  یهمراه نیهستند. ا یورزش رگذاریتأث

 یرفتار -یاجتماع -یروان یهاامکان رشد مهارت

تر کامل لیمنظور تحل. بهآورندیرا فراهم م

افزار از نرم یالگوسازدر مرحله  ق،یتحق یهاافتهی

افزار نرم یاستفاده شد، خروج 31 هنسخ وویان و

 شده است.ارائه کیدر قالب شکل 



  099     39 یاپی، پ9، شماره 9999 زییورزش، پا ۀو توسع تیریفصلنامه مد              .                     . .   ی، شهاب بهرامپلنگرد یناصر یول 

 

افزار با استفاده از نرم هایکدگذار یپژوهش بر اساس روابط درون یهاافتهی کیشمات یالگو .1شکل 
Nvivo 

 یبحث و بررس 
نقش خانواده و  یاز پژوهش حاضر بررس هدف

، باشدیم یورزش یتوسعه استعدادها مدرسه در

خانواده،  یمال تیپژوهش نشان داد، حما جینتا

 ه،یریو خ یعموم تیمدرسه، حما یمال تیحما

تعلقات  ،یعوامل بهداشت ،یزشیعوامل انگ

 توانندیم انیاطراف یو تأیید و همراه یاجتماع

نقش  یورزش یاستعدادها یدر رشد و توسعه

 .داشته باشند

با  یادیمذکور، ارتباط ز شدهییاشناس عوامل

رشد استعداد ورزشکاران جوان و نخبه دارند، 

دارد.  ینقش محور ندیفرا نیخانواده در ا رایز

( در گزارش پژوهش خود 3233) یرمحمدیپ

را شامل  یدر استعدادیابی ورزش نینقش والد

و نقش  انهیگر، نقش مشارکت جو تینقش حما

 . ودعنوان نم یمال یحام

(Tao,2018ن )تیحما ستمینشان داد که س زی 

 یخانواده به همراه معلمان در مدارس و همکار

نهادها  نیورزش با ا ستمیهای مرتبط با سبخش

 یمهم در جهت توسعه ورزش قهرمان یرا عامل

تا اندازه  یخانوادگ یزندگ ،یدانست. از طرف

داشتن نهیبرنامه و هز میمفاه ریتحت تأث یادیز
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و  ردیگیعد در خانواده، قرار ممست رزشکارو کی

 تیطور کامل هداخانواده را به میمفاه نیا یحت

(. وجود فرزند Kirk et al, 1997) کنندیم

 نیوالد رایز گذارد،یم ریتأث نینخبه بر نقش والد

 نیورزش جوانان نخبه مهم هستند و ا نهیدرزم

 رد،یگیصورت م تیحما قیاز طر تیاهم

مشارکت  سازدیقادر مکه فرزندان را  یتیحما

 ,Wuerth et al) ندینما شرفتیکنند و پ

 یبعض شودیموضوع باعث م نی(. درواقع ا2004

کار خود و  یهابرنامه رییتغ یدر پ نیاز والد

 یهاتیتا فعال ندیمحل استخدام خود برآ یحت

کنند. در بحث  لیفرزندان نخبه خود را تسه

و نخبه  فرزندان ورزشکار زها اخانواده یتیحما

 پردازندیم فیوظا میها به تقساز خانواده یبعض

و اشتغال  تیبه فعال نیاز والد یکیکه  یاگونهبه

 یگرید کهیدرحال پردازدیاز خانه م رونیدر ب

منظور الزم به تیدر خانه بماند و حما تواندیم

و ذهاب ورزشکار را در  ابیا لهیفراهم کردن وس

 &Wolfendenدهد )انجام  اتهمه اوق

Holt,2005.) نقش  ،یزشیبخش عوامل انگ در

 یعامل مهم تواندیمدرسه م طیها و محخانواده

 یورزش یبه استعدادها یدهو جهت ییدر شکوفا

 & Kristiansenرابطه، ) نیباشد. در ا

Houlihan,2017کردند که مدارس  انی( ب

 ستمیدر توسعه س ینقش مثبت توانندیم

 زا توانندیها مد و دولتداشته باشن یابیاستعداد

 فایرا ا یخود نقش مثبت تیمدارس با حما

( گزارش کرد 3230) سهیمق ن،ی. همچنندینما

شرکت  ران،یاز کشورها، ازجمله ا یاریکه در بس

ها، سنت هیبر پا شتریخاص ب یجوانان در ورزش

 یفرد قیآرزوها، امکانات در دسترس و عال

 یعموم تیبوبو مح غاتیبه تبل زیاستوار است و ن

 نیدادن از جانب والد زهیو انگ قیشوآن ورزش، ت

و گروه همساالن و مدارس و فراهم بودن امکانات 

 ن،یدارد. همچن یموردنظر بستگ یورزش

مدارس و  یایاول ن،یوالد ینکته برا نیترمهم

است  نیا یبدنتیترب رانیخصوص معلمان و دببه

ه ورزش آموزان را بدانش لیطور مثبت تماکه به

فرد  یبرا یبدن تیکه هر فعال دانندکنند و ب ادیز

با در نظر گرفتن  دیمناسب است و لذا با یخاص

مراحل  ،یجسمان ییمشخصات، سن، توانا

آموزان، انجام عالقه دانش زانیو م شرفتیپ

 هیها توصرا به آن یبدن تیفعال نیترمناسب

 ،یضرور یورزش لیملزومات و وسا هیته .کنند

و  ابیا لیمناسب و فراهم کردن وسا هیغذت هیته

 یهمگ یورزش هیو شهر نهیذهاب، پرداخت هز

 نیوالد یگاه رایها دارد، زخانواده یبرا یبار مال

 تیخود را به فراهم کردن حما یاجتماع یزندگ

ورزشکار جوان خود محدود  یالزم برا یمال

ممکن است با  هایازمندین نیا یحت کنندیم

به سطوح  یابیکار و دستسن ورزش شیافزا

 نی. در اابندی شیافزا ،یباالتر عملکرد ورزش

 یو سجاد انیقربان ،یدیحم ،ینیرابطه، حس

ها ها، فرصتها، ضعفقوت یبا بررس زی( ن3233)

 تیورزش کشور، وضع یابیاستعداد یدهایو تهد

استعداد و  یاراد یهاخانواده یشتیمع یاقتصاد

را  یابیاستعداد یامناسب بر زاتیامکانات و تجه

 ستمیاز عوامل اثرگذار مناسب در توسعه س

 .گزارش کرده بودند یابیاستعداد

پژوهش نشان داد که  یهاافتهی گریبخش د 

که فرد  یاجتماع طیمح نیعنوان اولخانواده به

و مدارس  ردیگیو شکل م کندیدر آن رشد م

 یعوامل مهم ،یآموزش ینهادها ندهیعنوان نمابه

 یمناسب برا طیشرا جادیافراد هستند. ا در رشد

روز آموزان مستعد در ورزش روزبهتعامل با دانش

 کیبه  لیو تبد کندیم دایپ یشتریب تیاهم
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در ( 3233. کاشف )شودیم یخواست اجتماع

 یرا ازجمله فاکتورها یطیپژوهش خود عامل مح

 یهایژگیدر کنار و یورزش یابیمهم استعداد

رابطه،  نی. در اگزارش نمود یکیژنت

(Kristiansen & Houlihan,2017)  و

(Tao, 2018نشان دادند که حما )خانواده تی 

و  یابیدر استعداد ینقش مهم تواندیو مدارس م

 ن،یداشته باشد؛ بنابرا یتوسعه ورزش قهرمان

از عوامل  نه،یزم نیها در امدارس و خانواده

 یورزش یاز رشد استعدادها تیحما یاصل

، ترنییپا یا. سن مدرسهندیآیم حساببه

و  یرهبر ص،یتشخ ،ییشناسا یدوره برا نیبهتر

آموزان مستعد است؛ دانش یانمندرشد تو

که رابطه  میدر مدرسه انتظار دار ن،یبنابرا

را  یفرد یهامیتنها تصمآموزان مستعد نهدانش

سنجش و  یبرا ستمیس کیکاهش دهد بلکه 

به وجود آورد.  زیافراد مستعد ن گاهیجا میتنظ

افراد مستعد است تا حدود  فهیکه وظ یکار

و  یبدنتیترب لمانبه تعهد معلمان و مع یادیز

عالوه، دارد. به یدر مورد آنان بستگ هادگاهید زین

است که برنامه مدارس افراد مستعد  یضرور

معلمان داشته باشد و  یمناسب برا بیترت

که  یعلمانم ژهیوکند به بیها را ترغآن شرفتیپ

 جیآموزان مستعد در ورزش نتادر کار با دانش

و  هاارت. شناخت مهکنندیمطلوب کسب م

از  یکودکان مستعد، داشتن آگاه صیتشخ

بر  یطور مؤثرمند بهها و کار نظامآن یهایتوانائ

به  تواندیو م گذاردیم ریآموزان مستعد تأثدانش

از  ایآموزش،  یهامناسب و روش یاشکال سازمان

و  ناریسم قیاز طر ایمطالعات منظم  قیطر

به خود  مکه مداو یمعلمان قیاز طر ای ،یسخنران

 یکار ارتباط .شود یمنته دهند،یآموزش م

آموزان مستعد در تماس مداوم با مداوم با دانش

مهم است  اریکه بس شودیم دهیها دآن یایاول

در مورد  یاطالعات ارزشمند تواندیم رایز

، هاتیها، اولوآن یهایژگیآموزان، ودانش

 نیبه دست آورد. ا رهیها و غآن یهایمندعالقه

 ،یتیاحم یطیآموزان انتظار دارند که محدانش

ها فراهم شود تا در آن یبرا یمحرک و غن

خود را توسعه دهند.  یحالت توانمند نیبهتر

ها و مدرسه خانواده نیارتباط ب یبرقرار

 یآموزش راتیتأث یداریپاتکامل و  دبخشینو

شرکا و  یهمکار نکهیبر فرد است؛ و ا یتیترب

و  یورزش ینهادها ،یآموزش یبا نهادها ایاول

رشد، آموزش و توسعه  باعثمؤسسات مرتبط 

مستعد  تیمطلوب افراد مستعد و شخص

متنوع  یورزش یهاتیآموزان در فعالدانش

اذعان داشت  توانیم گر،یخواهد شد. از طرف د

در توسعه  ینقش منابع مال تیاهم که

مناسب از  یمال تیاستعدادها، ضرورت حما

 یمال یجوانان مستعد و ضرورت وجود منابع کاف

 یابیموفق استعداد ستمیس کیهای مهم از بخش

و همکاران  یرابطه، اسد نیاست. در ا یورزش

را  یبانیو پشت یتیحما ،ی( موانع مال3235)

در کشور  یورزش یابیازجمله موانع استعداد

و  یمال تیحما ن،یبنیکرده بود. درا ییشناسا

دارد اما  یاژهیها هم نقش وخانواده یزشیانگ

 یتوانمند نیا یها دارامتأسفانه اغلب خانواده

مشکالت  لیو مدارس هم به دل باشندیالزم نم

الزم را  یحاکم بر کشور توانمند یو اقتصاد یمال

 یمنابع دولت یتینقش حما نیبنیندارند و درا
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 تیاست و فقدان آن باعث عدم موفق یدیکل

 .باشدیم یکنون تیدر موقع ژهیوبه یابیاستعداد

عنوان نمود که  دیبا یانیبندی پاجمع در

 کریپ یهایژگیمانند و یابیاستعداد یارهایمع

و  یروان، شناخت ک،یولوژیزیف ،یسنج

عنوان ( بهی)مهارت یحرکت -یروان یهایژگیو

کودکان  یدر ورزش برا یابیاستعداد ینبخش ف

 یتیبرخوردار است، اما نقش حما تیاز اهم

و استمرار  ییاساخانواده و مدرسه در مرحله شن

بود که  یموضوع یورزش یابیمقوله استعداد

شده بود که در ها به آن پرداختهکمتر در پژوهش

قرار گرفت.  یحوزه موردبررس نیپژوهش حاضر ا

عنوان کرد  دیپژوهش با نیا یاهافتهی یبر مبنا

 کیفقدان  لیکه متأسفانه در کشور ما به دل

 رب یمبتن هاتیمنسجم، فعال ستمیس

 یکار یو پراکنده و مواز یمقطع یهااستیس

را ندارد و  یمنسجم ریو مس یدههستند و جهت

 تیبا حما یحت یورزش یاستعدادها نیبنیدرا

و  یخانواده و مدرسه هم در مقاطع بعد

و اختالل  یدچار سردرگم یبعد یرهایسم

 یمورد گاها باعث سرخوردگ نیو ا شوندیم

؛ شودیم زیها نو خانواده یورزش یاستعدادها

از  تیدر مقوله حما نیریخ تیحما ن،یبنابرا

دانش آموزان  یو سرپرست یورزش یاستعدادها

 یبخش یآگاه ،یبه مراحل بعد دنیمستعد تا رس

به مدارس  ژهیاعتبارات وها، اختصاص به خانواده

 یاز استعدادها تیحما یهادر قالب طرح

 یهاها در رقابتحضور معلمان و خانواده ،یورزش

 تیو هدا یورزش یاستعدادها قیو تشو یورزش

در  تواندیم یای و کشورها به مراحل منطقهآن

 .داشته باشد یاژهیها نقش وآن تیموفق

هش، پژو نیبرآمده از ا جینتا یمبنا بر

حوزه  گذاراناستیبه س ییهاشنهادیپ

اند شده است که عبارتارائه یورزش یابیاستعداد

 :از

 یمال یهاتیحما یآموزش ستمیها و سخانواده .3

و آموزش  ییالزم جهت شناسا یو اقتصاد

 یآموزان مستعد و نخبه ورزشموقع دانشبه

 .فراهم آورند

 را یمطلوب طیها و مدارس شراخانواده .3 

آموزان دانش یو رفتار یمنظور رشد عاطفبه

 .توانمند فراهم آورند انیمستعد و مرب

وپرورش در آموزش عیمنظور تسربه .2

و  یورزش یهانهیآموزان مستعد در زمدانش

 هیدوسو یآموزان، همکارشدن دانش یاجتماع

 .ها برقرار گرددمدرسه و خانواده نیب

بهتر از  و شتریب تیمنظور حمامدارس به .0

منظم  یهاآموزش ،یآموزان نخبه ورزشدانش

برنامه در دستور کار فوق یهارا در کالس یورزش

است که  نیامر مستلزم ا نیخود قرار دهند، ا

به هرکدام از  یفرد کردیرو یآموزش ستمیس

داشته  یورزش ه یآموزان مستعد درزمیندانش

 .باشد
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Abstract  

Objective: The aim of this study was to investigate the role of family and 

school in the development and development of students' sporting talent. 

Methodology: The present study was qualitative and was carried out using a 

thematic approach. sample consisted of 16 sports experts and officials 

involved in the talent debate, which began by targeted sampling and continued 

to reach the theoretical saturation of data. Semi-structured interviews were 

used to collect data.  After data collection, the method of analysis was used to 

analyze the data. 

Results: Based on interviews conducted using expert opinion, family and 

school financial support, public and charity support, motivational, health, 

social affiliation, and affiliation were identified as factors influencing the 

development of students' sporting talents. 

Conclusion: Based on the results, the support role of families is key in terms 

of financial and motivational and social support, as well as the necessary 

support from schools can helped development of sports talents. 
Key words: Tematial Analysis, Qualitative Study, Sports Talents, Family, 

School. 
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