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تاریخ دریافت مقاله1398/4/17 :
تاریخ پذیرش مقاله1398/6/17:

ه��دف از پژوهش حاضر ،شناسایی شرایط علی موثر بر شناخت استعدادهای ورزشی مدارس سمای کشور
اس��ت .روش شناس��ی در این پژوه��ش از نوع کیفی (به روش گران��دد تئوری) بوده و گ��ردآوری داده ها از طریق
مصاحب��ه و بررس��ی پیشینه های تحقیق ص��ورت گرفته است .جامعه آماری تحقیق شام��ل صاحب نظران حوزه
استعدادیاب��ی و برخ��ی از مدی �ران ارشد و تصمیم گیرندگ��ان اصلی مدارس سمای کشور ب��وده که نمونه تحقیق
به صورت نظری تعیین و پس از انجام  15مصاحبه ،چارچوب نظریه شکل گرفت .تحلیل دادهها با استفاده از سه
مرحل��ه کدگ��ذاری باز ،محوری و انتخابی و با بهکارگیری نسخۀ  5/2نرمافزار  Atlas.Tiانجام گردید .بر اساس
نتای��ج حاص��ل از پژوهش ،شرایط علی تأثیرگذار ب��ر شناخت استعدادها در سه مقوله هم �راه با هفت زیرشاخه
فرعی استخراج شد .در رویکرد شناختی دو زیر طبقه (طبقه فرعی) با عناوین (شناسایی ساختار سازمان سما
و بررس��ی امکان��ات و منابع) ،در رویکرد عملیاتی سه زیر طبقه (طبقه فرعی) با عنوان (سیاست های سازمان
سما ،سیستم جامع نظارتی و بررسی راهبرد های موجود) و در نهایت در رویکرد هنجاری دو زیر طبقه (طبقه
فرعی) با عناوین (مسائل انگیزشی و شناسایی ارتباطات موثر) شناسایی گردید -که در مجموع دارای  60کد بود.
 .1دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی ،گروه تربیت بدنی ،واحد تهران شمال ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
 .2استاد ،گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران (نویسنده مسئول)

E-mail: A.m.safania@gmail.com

 .3دانشیار ،گروه مدیریت ورزشی ،دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ،واحد تهران جنوب ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
 .4استادیار ،گروه تربیت بدنی ،واحد تهران شمال ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
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بدی��ن ترتیب ،حصول به هدف نیازمند شناسایی برخی شرای��ط علی جهت برآورده ساختن و تسهیل شرایط
یکسان در کلیه واحدهای سما در کشور است .این شرایط می تواند با بررسی دقیق نیازهای مدارس و دانش آموزان
در ای��ن زمین��ه ،بر روی بافت سازمان سما اثر بگذارد و منجر به توسعه و پیشرفت در زمینه شناخت استعدادها و
کسب موفقیت های وابسته به آن برای مدارس و البته توسعه ورزش کل کشور گردد.
واژگان کلیدی :شرایط علی ،استعداد ورزشی ،مدارس سما و گراندد تئوری
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مقدمه

موفقیت كشورها در میادین بین المللی ورزشی عالوه بر تأثیرات اجتماعی و اقتصادی ،نمادی از ثبات
و توانمندی ه��ای هم��ه جانبه آن كشورها محسوب می شود و یكی از عل��ل سرمایه گذاری باالی كشورها در
ورزش قهرمانی و حرفه ای ،وابسته به این موضوع است .موفقیت در ورزش قهرمانی در گرو حداقل سه عامل
است:
 .1استعداد ذاتی مناسب؛
 .2شرایط روانی مطلوب؛
 .3تسلط بر مهارت های تكنیكی.
ب��ه گفت��ه بسیاری از مربیان و صاحب نظران از بین عوامل یاد شده ،استعداد ذاتی یا مادرزادی در اولویت
و یك��ی از مهم تری��ن عوام��ل در زمینه ورزش قهرمان��ی است(اس��دی و همک��اران .)1396 ،استعدادیابی، 1
فرآیندی است كه از طریق آن نوجوانان و جوانان ارزیابی می شوند و به شركت در رشته های مناسب كه امید
موفقیت بیشتری از آن ها می رود تشویق و هدایت می گردند (بوکرز .)2015 ،2این موضوع ،مفهوم تازه ای در
ورزش نیس��ت و بن��ا بر شواهد موجود ،حدود پنجاه سال است كه مربی��ان به طور غیررسمی به استعدادیابی
و ارزیاب��ی وضعی��ت جسمان��ی و روانی اف �راد مشغول اند؛ اما تا پیش از س��ال  1970كه كشورهای اروپای
شرق��ی به وی��ژه روسیه ،آلمان شرقی و بلغارستان برنامه استعدادیابی داشتند ،در هیچ كشوری چنین برنامه ای
وج��ود نداشت(ته��ی 3و همکاران .)2018 ،در سال های اخیر شاهد موفقیت های پی درپی ورزشکاران کشور
در رشته ه��ای ورزش��ی انف �رادی و تیم��ی در مسابق��ات جهان��ی نظیر بازی ه��ای المپیک بوده ای��م که بیشتر
ای��ن موفقیت ه��ا به رشته های انفرادی خت��م می گردد و در ورزش های تیمی چندان موف��ق نبوده ایم(نوحی و
همک��اران .)1397 ،بی ش��ک ،توجه به استعدادیابی ورزش��ی بسیار حائز اهمیت است و شروع آن می تواند از
توج��ه ب��ه ورزش مدارس باش��د .چنانچه بتوان اهمیت این امر خطیر را در ورزش کشور به اثبات رساند ،در
ورزش های تیمی نیز موفقیت کسب خواهد شد .استعدادیابی یک موضوع بسیار مهم در ورزش است ،زیرا
راه رسیدن به قله افتخارات از استعدادیابی می گذرد(حاجی محسنی.)1395 ،
ام��روزه در دنی��ا ورزش قهرمان��ی و تع��داد مدال های کسب شده به عن��وان یک شاخ��ص توسعه یافتگی تلقی
م��ی ش��ود و موجب غ��رور ملی مردم کشورهاس��ت .کشورهایی موفق ب��ه کسب مدال و رتب��ه می شوند که نقش
استعدادیاب��ی در ورزش را به خوب��ی درک کنن��د و برای این موضوع برنامه و اف �رادی توانمند ،ماهر و دانش محور
در اختی��ار داشت��ه باشن��د (گلبین 4و همك��اران .)2010،استعدادیاب��ی در ورزش یعنی کشف و ب��ه فعال سازی
توانایی ه��ای بالق��وه فرد و هدایت آن ها در مسیر صحیح .استعدادیابی ورزش��ی ازنظر دانشمندان علوم ورزشی،
راه��ی کوت��اه و مقرون به صرفه برای حضور موفقیت آمیز ورزشکاران درصحنه ه��ای بین المللی است .این فرایند
1. Talent
2. Buekers
3. Toohey
4. Gulbin
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نیازمند شناسایی و انتخاب افراد بااستعدادی است که شرایط الزم جسمانی ،مهارتی و رفتاری برای موفقیت در
ورزش��ی خاص را داشت��ه باشند(كراسیلیشیكو .)2011، 1در استعدادیابی ،خردساالن بر پایه آزمون های معین به
سم��ت ورزش هایی که بیشتری��ن شانس موفقیت در آن را دارند ،راهنمایی می شون��د .این آزمون ها که بر اساس
سط��ح آمادگی ،میزان رشد و توانایی های زنان و م��ردان طراحی می شوند ،می تواند سطح عملکرد آینده افراد در
رشته موردنظر را پیشگویی کنند (بنت 2و همکاران.)2018 ،
ب��ا مطرح شدن بح��ث استعدادیابی در ورزش ،بسیاری اولین گام در فرآیند پ��رورش قهرمانان را استعدادیابی
می دانن��د .کسانی ک��ه بر موض��وع استعدادیابی تأکید دارن��د ،معتقدند ک��ه استعدادیاب��ی صرفه جویی در زمان
موردنی��از برای رسی��دن به اوج عملکرد ،منابع مال��ی ،انسانی و غیره است(نظری و عاب��دی .)2013 ،همچنین
کارای��ی نظ��ام قهرمان پروری را افزایش می دهد ،کار مربی ،ورزشک��ار و مدیر را آسان می کند و پشتوانه سازی را
ممکن می سازد .امروزه به علت تغییرات سریع ،سازمان ها با نیاز به تغییر در نحوه عملکرد خود مواجه می شوند.
ب �رای رو ب��ه رو شدن با این تغییرات و چالش ه��ا ،سازمان ها منابع متعدد و مختلفی را ک��ه به آن دسترسی دارند
ب��ه کار می گیرند .تاکن��ون استعدادیابی در مدارس بر اساس شاخص های توانای��ی جسمانی و توانایی حرکتی و
توانای��ی مهارت��ی صورت گرفته است ،اما باید توجه داشت که استعدادیابی باید از سنین پایین آغاز شود ،بعضی
شاخص ه��ای حرکت��ی نیاز به رشد و تکامل دارند و سنجش این شاخص ها نیازمند امکانات و برنامه های مدون
و خ��اص است (حسینی و همکاران .)1391 ،توسعه استعدادیابی در مدارس به چشم اندازی بلندمدت احتیاج
دارد و به تب��ع توسع��ه ،برخ��ورداری از برنامه ریزی بلندمدت و جامع ،از ضروریات اس��ت؛ برنامه ای که با توجه
ب��ه نقاط ق��وت و ضعف ها و توجه به فرصت ه��ا و تهدیدهای موجود در مسیر دستیابی ب��ه چشم انداز مطلوب،
راهبرده��ا و سیاست های مناسب��ی را با توجه به مؤلفه ها ،برنامه ریزی جام��ع و برنامه استعدادیابی در کشورهای
توسعه یافته طراحی و تدوین نماید (حسینی و همکاران.)1392 ،
بررس��ی ركورده��ا و نتایج قهرمانان برت��ر و نخبه جهان مبین آن اس��ت كه بیشتر ركوردها مرب��وط به آن دسته
نظام ه��ای ورزشی است كه دارای برنامه ای جامع ،علمی و نظام من��د برای تربیت ورزشكاران نخبه و سطح باال
هستن��د .اگ��ر رشد و تكامل انسان را در حقیقت تأمین نیازهای او تلقی كنی��م و تأمین نیازهای انسان را نیز زمینه
مساعد برای شناخت استعداد و باروركردن و به شكوفایی رساندن آن ها بدانیم ،به این حقیقت پی می بریم كه از
نظر فلسفی ،علمی و تحقیقاتی ،حركت ،ورزش ،بازی و فعالیت های جسمانی از عوامل مهم تاثیرگذار در رشد
و تكامل طبیعی هر فرد می باشند و در مسیر رشد و تكامل انسان باید استعدادهای نهفته در درون او را شناخت
و بارور كرد .بنابراین ،بهترین محیط برا ی تحقق این امر مدرسه و بهترین دوره برای باروركردن آن ،دوره نوجوانی
و جوانی و یکی از بهترین وسایل برا ی شكوفاكردن آن ورزش و بازی است (رستمی.)1391 ،
استعدادیاب��ی در کش��ور طی س��ال های اخیر روندی روبه رش��د داشته ،اما هنوز ب��ا مشکالتی روبه روست.
همچنین تعری��ف معیارهای مناسب برای شناسایی ،پرورش و نگهداشت افراد مستعد ورزشی با دشواری هایی
1. Krasilshchikov
2. Bennet
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هم �راه بوده است .از این رو ،طراحی مدلی برای مدیران ورزش��ی در حوزه استعدادیابی ،یکی از نیازهای اصلی
ورزش کشور است.
یک��ی از مشک�لات اصلی استعدادیابی در ورزش کشورمان ،نبود برنام��ه ای مدون یا عدم وجود چشم انداز،
راهبرده��ای مناسب و برنامه ریزی برای رسیدن به آیندهای درخش��ان در این زمینه است(قاسم زاده و همکاران،
 .)1394ب��ه همی��ن سبب ،از آنجایی که اداره کل تربیت بدنی سازم��ان سما تاکنون فاقد برنامه مدون و راهبردی
برای مدیریت استعدادیابی در مدارس مربوطه بوده است و اینکه برنامه های ورزشی مدارس سما هم به صورت
منظ��م و سیستماتی��ک و در قال��ب تقویم ورزشی مستم��ر سالیانه نمی باش��د و هر از گاهی به ص��ورت پراکنده
چن��د مسابق��ه استانی و کش��وری آن هم در رشته هایی خ��اص و تکراری برگزار می کند ،عم�لا امکان شناسایی
استعداده��ای نهفت��ه وجود ندارد .بنابرای��ن الزم است تا سازمان سما مسیری روش��ن و علمی را جهت مدیریت
استعدادیاب��ی در م��دارس ورزش��ی به کار گیرد .ناگفته پیداس��ت همان طور که داشتن برنام��ه و اجرای آن باعث
موفقی��ت و رسی��دن به اهداف مدنظر میشود ،نداشت��ن برنامه هم پیامدها و آثار سوئی درب��ردارد .امروزه با توجه
ب��ه اهمیت توسعه ورزش و استعداد یاب��ی در برنامه های پنجم و ششم توسعه و به منظور پاسخ گویی به نیازها و
تحلی��ل دقیق چالش ها و مشكالت كنونی در این زمینه بر اساس نیازهای واقعی ورزش کشور ،به برنامه جامعی
با نگاه و رویكرد راهبردی نیاز داریم .در تحقیق حاضر به این پرسش پاسخ خواهیم داد:
شرایط علی 1برای شناخت استعدادهای ورزشی مدارس سمای کشور را چگونه می توان شناسایی کرد؟
شرایط علی ،آن دسته از عواملی هستند که بر پدیده مرکزی تأثیر می گذارند(عظیمی .)1396 ،پدیده مرکزی
در این پژوهش ،توسعه و شناخت استعدادهای ورزشی مدارس سمای کشور خواهد بود.
تمای��ل ب��ه شناسای��ی استعدادهای ورزشی در بسی��اری از کشورها طی سال های اخی��ر افزایش یافته است
(اوروس .)2015 ،2بسی��اری از باشگ��اه ها بازیکنان مستع��د را در سنین نسبتا پایین ثبت نام می کنند و تحت
برنامه ه��ای تخصص��ی قرار م��ی دهند تا توانایی های آن��ان را تکمیل کنند .بنابراین انتخ��اب ،رشد و راهنمایی
حرف��ه ای بازیکنان ج��وان در صدر اولویت های بسیاری از باشگاه های درج��ه اول قرار گرفته است تا بتوانند
مقام و وضعیت تجاری و ورزشی شان را حفظ کنند (واینز .)2006 ،3بی شک بی توجهی به برخی از عوامل
ی��ا پی��ش نیازهای اولیه و تعیین کننده با عنوان استعدادیابی ،اگر چه احتمال موفقیت را ناممکن نمی سازد ،اما
ب��ی تردی��د محدود و ضعیف خواهد کرد .این پیش نیازها می توانن��د دارای جنبه آنتروپومتریکی ،فیزیولوژیک،
مهارتی و روانی باشند (قاسمی .)1391 ،یک برنامه استعدادیابی موفق زمانی کاربرد خواهد داشت که بتواند
شاخص ه��ا و عوام��ل موثر تعیین کننده و موردنیاز آن رشته ورزشی را ب��ه درستی شناسایی کند .با تعیین این
عوامل و انتخاب کردن افراد مستعد بر اساس آن ها می توان انتظار داشت و یا پیش بینی کرد که درجه موفقیت
ورزشکار مستعد چقدر خواهد بود (کاته.)2008 ،4
1. Causal conditions
2. Orosz
3. Vaeyens
4. Kate
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مطالعه تطبیقی كشورهایی كه به صورت هدفمند و با استفاده از برنامه های نظام مند و جامع استعدادیابی
را دنبال كرده اند -مانند آلمان شرقی سابق ،شوروی سابق ،استرالیا ،كانادا ،آمریكای شمالی ،چین ،روسیه،
ژاپ��ن ،ك��ره جنوبی ،برزیل ،مجارست��ان ،ژاپن ،مالزی ،قط��ر و -...نشان می دهد که فراین��د استعدادیابی به
ص��ورت نظام من��د ،یكپارچ��ه و جامع اجرا می شود .در ضمن اطالعات موج��ود نشان دهنده كاربردی بودن
طرح های استعدادیابی در این كشورهاست .هماهنگی میان سازمان های مختلف ورزش قهرمانی در اجرای
ط��رح استعدادیاب��ی از دیگر م��وارد قابل ذكر است(قاسم زاده .)1394 ،آموزش و پ��رورش ،اصلی ترین نهاد
مجری استعدادیابی است و باشگاه های ورزشی نیز یكی دیگر از مراكز پرورش ورزشكار به حساب می آیند.
در بیشت��ر كشوره��ای م��ورد بررسی ،برنام��ه هایی برای توسعه و ارتق��ای مربیان وج��ود دارد و دارای سلسله
مراتب��ی از م��دارس ورزش برای پ��رورش ورزشكار هستند؛ اما شم��ار اینگونه مدارس در ای �ران بسیار اندک
اس��ت .م��دارس ورزشی در ایران برای پرورش نیروی متخصص ورزشی ایجاد شده اند ،اما در مورد پرورش
ورزشكار ،فعالیت چندانی را انجام نمی دهند (عیدی.)1391 ،
رستم��ی ( )1391در تحقی��ق پیرام��ون اهمی��ت ورزش مدارس در فرآین��د شناسایی و پ��رورش استعدادهای
ورزشی پیشنهاد کرد با ارتقای سطح علمی دانش آموزان در زمینه ورزش ،تشکیل کالس های آموزشی ،برگزاری
مسابق��ات م��دارس در رده های نونه��االن ،نوجوانان و جوانان در سطوح منطق��ه ای ،استانی ،ملی و بین المللی
فرص��ت ه��ای خوبی جهت كش��ف و شكار استعداده��ا و معرفی به باشگ��اه های مطرح کش��ور و استان فراهم
گ��ردد .پیشنهاد دوم این که دولت برای جلوگیری از اتالف وقت و صرف هزینه برای افرادی که مستعد یک رشته
ورزش��ی نیستن��د ،مدارسی ایجاد نمای��د -نه به عنوان یک هنرست��ان -که دانش آموزان تربی��ت بدنی را به عنوان
ی��ک رشته درسی انتخاب کنند .به بی��ان دیگر ،با ایجاد مدارس ورزشی به صورت پایه ای ،از دوره ی ابتدائی یا
پی��ش دبستانی ،علم و عمل در ورزش به متربیان آموزش داده شود .پیشنهاد سوم این که میان آموزش و پرورش،
سازم��ان ه��ای مرتبط با اوقات فراغت عمومی ،دبیرستان های تربیت بدن��ی ،مدارس ورزشی و آموزشكده های
فنی ورزشی هماهنگی ایجاد شود.
پیشنه��اد چه��ارم این که در مدارس ب��ه اندازه گیری های پیگی��ر ،توجه به سرعت حرك��ت ،درشتی باال تنه و
برخورداری از ظرفیت قلبی و حداكثر اكسیژن مصرفی باال به عنوان شاخص های استعداد یابی توجه گردد.
ب��ا توجه به تحقیق��ات انجام گرفته در زمینه برنامه ریزی راهب��ردی ورزش دانش آموزی ،بیشتر مؤسسات
عال��ی آموزش و پ��رورش کشورهای موفق ،بیانیه مأموریت و راهبردهایی ب �رای بهتر كردن فرآیند استعدادیابی
ورزش دان��ش آم��وزی و فوق برنامه ،برای جذب هرچه بیشتر آن ها به ورزش و تفریحات سالم دارند ،اما در
مدارس کشور ما به خصوص در مدارس وابسته به سازمان سما این مسئله مهم تا حد قابل توجهی نادیده گرفته
شده است .مسئله اصلی دیگر این است كه دانشگاه آزاد اسالمی و به تبع آن سازمان سما باتوجه به استعدادهای
چشمگی��ر در بیشت��ر رشته های ورزشی ،تاكنون نتوانسته است جایگاه مطلوبی در زمینه ورزش دانش آموزی در
كش��ور پیدا كند كه ب��ه احتمال زیاد یكی از دالیل مه��م آن ،نبود برنامه راهبردی مطل��وب استعدادیابی و توسعه
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ورزش دانش آموزی است.
بدی��ن ترتیب ،پژوهش حاضر در زمینه استعداد یاب��ی و مدیریت استعدادهای ورزشی ضرورتی برای رسیدن
ب��ه الگوی ایرانی– اسالمی پیشرفته است ،عالوه ب��ر آن که تاکنون پژوهش مشابهی در این زمینه در سازمان سما
انجام نشده است.
روش شناسی پژوهش
رویک��رد کل��ی پژوه��ش حاض��ر از نوع کیفی می باش��د که با استف��اده از یکی از راهبرده��ای آن (روش
گران��دد تئ��وری) انجام شده است و سعی گردیده تا شرایط عل��ی موثر بر شناخت استعدادهای ورزشی مدارس
سم��ای کش��ور شناسایی گردد .منظور از شرایط عل��ی ،حوادث ،وقایع و اتفاقهایی است ک��ه به وقوع یا گسترش
پدیدهای میانجامد .در انجام تحلیل گراندد تئوری ،شرایط علی به عنوان عوامل اثرگذار بر پدیده مرکزی معرفی
می شوند(فاضلی دینان.)1396 ،
جهت اجرای روش گراندد تئوری از مصاحبه نیمه ساختار یافته به منظور گردآوری داده ها استفاده شد.
رون��د ک��ار ب��ه گونه ای بود که بعد از مطالعه و بررسی های فراوان و بهره مندی از نظر مشاوران ،سوال های
مصاحب��ه نهای��ی و مصاحب��ه ها آغاز گردید و تا ح��د اشباع داده ها ادامه یافت .ب��ه مصاحبه شوندگان اجازه
داده م��ی ش��د تا درباره جزئیات مربوط به موضوع اصلی (شرایط علی ،شرای��ط زمینه ای ،شرایط مداخله گر،
راهکاره��ا و پیامده��ای حاصل از شناخت استعدادهای ورزشی مدارس سما) ،به اندازه شناخت و تجربه های
خ��ود نظ��ر دهند .گفتنی است که مدت هر مصاحبه با توجه به میزان تمایل پاسخ دهی شرکت کنندگان بین
 30تا  90دقیقه متغیر بود.
جامع��ه آم��اری پژوهش شامل  15نفر از اف �رادی بود که برخی از آن ها در پ��رورش استعدادیابی و مدیریت
راهب��ردی ورزش کش��ور در سه حیطه علمی ،اجرایی و ورزشی نق��ش و سابقه داشتند و برخی دیگر جزو مدیران
ارش��د مدارس سم��ا و دست اندرکاران و تصمیم گیرندگان مدارس سما بودن��د .برای انتخاب نمونه پژوهش از
روش نمون��ه گی��ری گلوله برفی استف��اده گردید .حجم نمونه در حین فرایند تحقی��ق مشخص گردید ،زیرا در
پژوه��ش ه��ای کیف��ی اشباع شدن اطالعات ،مهم تر از تع��داد افراد مورد مطالعه می باش��د؛ بدین معنی که
محق��ق جم��ع آوری اطالع��ات را باید تا زمان��ی ادامه دهد که اطالعاتی که از شرک��ت کنندگان جمع آوری
می کن��د ،تک �راری ش��ود و اطالعات جدی��دی به اطالعات قبلی اضاف��ه نگردد -به عب��ارت دیگر ،داده های
گردآوری شده به اشباع نظری برسند(عظیمی و همکاران )1396 ،با در نظر گرفتن نکات فوق در مجموع در
این مطالعه  15مصاحبه انجام و ضبط گردید.
ب��ه منظ��ور تجزیه و تحلی��ل مصاحبه های انجام شده و با هدف افزایش دق��ت و درستی تجزیه و تحلیل
ه��ا ،تمام��ی مصاحبه ه��ا ضبط و سپس هر مصاحبه به طور جداگانه ،واژه ب��ه واژه تایپ شد .پژوهشگر هر
مصاحب��ه ضب��ط ش��ده و یادداشت های مرتبط با آن را بالفاصله در  24ساع��ت اول با دقت و سطر به سطر
مطالعه می کرد و مفاهیمی را که به ذهن می رسید ،یادداشت می نمود .این مرحله از نخستین مراحل تجزیه
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و تحلی��ل داده ه��ا در گران��دد تئوری است که در اصط�لاح «کدگذاری» نام دارد .سپس ب��ا استفاده از روش
تحلیل داده ها که در گراندد تئوری تجویز شده و شامل سه مرحله کدگذاری باز ،محوری و انتخابی است،
اطالع��ات گ��ردآوری شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .در «کدگذاری باز» ،متن مصاحبه بارها و بارها،
سط��ر ب��ه سطر خوانده و برای بخش های مهم ،ه��ر مفهومی که به ذهن می رسید در نظر گرفته شد .سپس
بخش ه��ای مرتب��ط عالمت گ��ذاری گردید و به آن ها کد و یادداشت تحلیل��ی ،اختصاص داده شد .به گفته
صاح��ب نظ �ران ،در کدگذاری باز ،پژوهشگر آزادانه و با توجه به دان��ش ضمنی در زمینه موجود به نامگذاری
مفاهیم (کدها) می پردازد و محدودیتی برای کدها در نظر نمی گیرد .به همین دلیل در پژوهش حاضر و در
مرحل��ه ک��د گذاری باز تعداد  81کد استخراج گردید ،ام��ا به علت تشابه معنایی و تکراری بودن اطالعات،
این کدها در یکدیگر ادغام و تجمیع شد و در نهایت به  60کد کاهش پیدا کرد.
در مرحل��ه بع��د که «کدگ��ذاری محوری» نامیده می ش��ود ،فرایند اختصاص کد ب��ه مفاهیم موجود در
داده از حال��ت کام�لا ب��از خارج ش��ود و شکل گزیده به خود گرف��ت .به بیان دیگر ،کدگ��ذاری باز به بروز
محورهای مشترکی در مجموعه داده گردآوری شده منجر می شود که این محورها به مرحله بعدی کدگذار،
جهت گیری ه��ای ت��ازه ای می بخش��د .در کدگذاری محوری ،گ��ام های مربوط در سط��ح مفهومی (کار با
مفاهیم) موردتوجه قرار می گیرند .در این مرحله به جفت کردن کدها و یادداشت های تحلیلی و هم خانواده
ک��ردن آن ه��ا پرداخته شد و با بررسی ارتباط بی��ن مفاهیم ،کدهایی که از نظر مفهومی شبیه یکدیگر بودند،
در یک طبقه جای گرفتند.
در آخری��ن مرحل��ه که جزء اصلی تئوری به تدریج خود را نشان می دهد ،پژوهشگر گزیده تر عمل کرد.
از این رو ،آخرین فصل کدگذاری را «کدگذاری انتخابی» می نامند.
در ای��ن پژوه��ش ،ب��ا ارائه بازخورد به مصاحبه شوندگان و قرار دادن آن ها در مسیر پژوهش به طوری که
ب��ر نح��وه پاسخگوی��ی آن ها تاثیر نگذارد ،در جهت افزایش روایی درون��ی اقدام شد .در ضمن پس از انجام
ه��ر مصاحب��ه ،اطالع��ات به دست آمده ت��ا آن مرحله ارائه گردید و در صورتی ک��ه مصاحبه شونده نکاتی را
نسب��ت ب��ه آن ها مدنظر داشت ،مورد بحث ق �رار می داد .این کار پس از انجام مصاحبه صورت می گرفت
تا مصاحبه خالی از هر گونه پیش فرض و جهت گیری انجام شود .عالوه بر این ،چهار فعالیت دیگر نیز به
منظور افزایش روایی درونی یافته ها انجام شد:
 -1استفاده از منابع مختلف برای جمع آوری داده ها؛
 -2بررسی داده ها توسط یک دستیار؛
 -3مشارکت یک متخصص آشنا به روش پژوهش داده -بنیاد؛
 -4شناسایی جهت گیری ها از طریق پرسش سوال های مکرر در حین تحلیل داده ها.
بای��د گف��ت از آنج��ا که مولف��ه پایایی به گست��ره تکرار پذیری یافته ه��ای پژوهش اش��اره دارد و در انجام
مطالع��ات کیف��ی پژوهشگ��ر به تفسیر موضوع م��ورد مطالعه می پردازد ،نیازی به ایج��اد و ارائه مفهوم سنتی
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پایایی نیست .بنابراین در بحث پایایی پژوهش ،باید نشان داد که چگونه داده ها گردآوری و کدگذاری شده و
استخراج مفاهیم و انتخاب طبقات به چه صورت انجام گرفته است .عالوه بر این ،یکی دیگر از راهکارهای
تعیین پایایی در پژوهش های کیفی انجام کدگذاری مستقل نتایج مصاحبه های مشارکت کنندگان به صورت
تصادفی توسط فردی است که سابقه ذهنی در مورد موضوع ندارد .در همین راستا و به منظور سنجش کیفیت
کدگذاری انجام شده ،در این پرژوهش از روش توافق بین دو کدگذار بر اساس ضریب کاپای کوهن 1استفاده
گردی��د و نتای��ج (ضری��ب کاپا  )0/742حاکی از رد فرض استقالل کده��ای استخراج شده و تایید وابستگی
آن ها با یکدیگر است .از این رو ،می توان ادعا کرد که فرایند کدگذاری از پایایی کافی برخوردار بوده است.
گفتنی است که مدل مورد استفاده در این پژوهش مدل استخراج شده از نظریه اشتراوس و کوربین ()1998
است (شکل  )1که در آن شرایط علی ،شرایط زمینه ای ،شرایط مداخله گر ،راهکارها و پیامدها ،با توجه به مقوله
اصلی یا پدیده محوری که همان شناخت استعدادهای ورزشی مدارس سماست ،شکل گرفته است.

شکل  :1مدل استراوس و کوربین

این پژهش تنها به معرفی شرایط علی به عنوان یکی از عوامل اثرگذار بر پدیده مرکزی می پردازد.

یافته های پژوهش

شرح و بسط شرایط علی در پژوهش حاضر ،بر مبنای داده های مصاحبه ها و حاصل تجزیه و تحلیل 15
مصاحبه نیمه ساختار یافته بوده است که ابتدا استخراج مفاهیم انجام شد و هرچقدر که یک عامل زمینه ای
(طبقه به دست آمده) کدهای بیشتری داشته ،به همان اندازه سایر جنبه های فرعی آن نیز برای وضوح بیشتر
شناسایی و مشخص شده اند.
1. Cohen’s Kappa Value
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جدول : 1شرایط علی تاثیرگذار بر استقرار مفهوم تدوین چارچوب مدیریت استعدادیابی مدارس سمای کشور
مقوله محوری

زیر طبقه ها (طبقه فرعی)

شناسایی
ساختار سازمان سما

256
رویکرد شناختی

بررسی امکانات و منابع

رویکرد عملیاتی

سیاست های سازمان سما

کدها (مفاهیم)
شناسایی نیازها
بررسی حدود اختیارات معلمان
شناسایی کمبودها
بررسی ساختار
شناسایی میزان دانش کادر فنی
شناسایی بحران ها
شناسایی نقاط قوت و ضعف
شناسایی مربیان تخصصی
شناسایی موانع موجود
شناسایی ارتباط دوسویه کادر و اعضا در این زمینه
شناسایی قابلیت فعلی مشاوران تیم
بررسی اندازه توزیع قدرت دبیران
شناسایی توانمندی معلمان تخصصی
بررسی زیرساخت مدارس در این زمینه
حمایت یکسان از تمامی واحدها
حمایت مالی
بررسی وضعیت مالی
برسی امکانات و تجهیزات
کمبود امکانات
بررسی منابع موجود
فراهم کردن امکانات
استفاده عادالنه از امکانات
تعریف مشخص از نیروی متخصص
اولویت بندی استعدادیابی
در اولویت قرار دادن استعدادیابی
نیاز سنجی کل سیستم
تقویت بخش رفتاری و عملکردی
شناسایی مسیرهای توسعه استعدادیابی
شناسایی شرایط جسمی دانش اموزان
شناخت محدودیت های عملیاتی
تقویت بخش عملکردی
تعیین اولویت ها
بررسی فضای رقابتی
بروز رسانی اطالعات
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مقوله محوری

زیر طبقه ها (طبقه فرعی)

رویکرد عملیاتی
سیستم جامع نظارتی

بررسی راهبرد های موجود

مسائل انگیزشی
رویکرد هنجاری
شناسایی ارتباطات موثر
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کدها (مفاهیم)
سیستم ارزیابی مدون
بررسی قوانین و مقررات موجود
بررسی شرایط فعلی و مقایسه ان با شرایط قبلی مدارس
توجه به ضعف عملکرد سازمان در شناخت استعدادها
تجزیه تحلیل روند استعدادیابی در مدارس
تجزیه تحلیل روند توسعه در تیم
نظارت بر تشویق و تنبیه
توسعه محور استعدادیابی
اگاهی از وضعیت بازیکنان
بررسی فضای رشدی
بررسی حوزه فعالیت اجرایی مدیران مدارس در حوزه ورزش
تمرکز بر اهداف بلندمدت
پذیرش توسعه به عنوان فرایند بلندمدت
بررسی وضع موجود
اجرایی نشدن برنامه ها
شناسایی راهبرد های گذشته
اولویت بندی مسائل انگیزشی
توجه به نیاز کلیه دانش اموزان
توجه به بعدانگیزشی کارکنان
بررسی بعد انگیزشی دانش اموزان
بهره گیری از ارتباطات موثر
مطالعات تطبیقی
استفاده از دستاوردهای حوزه های مختلف ورزشی دراین باره
استفاده از دانش متخصصین فعال این حوزه
بررسی ارتباط سازمان و مدارس
نظارت بر ارتباطات متقابل

نتای��ج حاص��ل از تجزی��ه و تحلیل مصاحبه ها به سه مقوله محوری ب��ا عناوین رویکرد شناختی ،رویکرد
عملیات��ی و رویک��رد هنجاری در راستای شناسایی شرایط علی موثر ب��ر شناخت استعدادهای ورزشی مدارس
سمای کشور منتج گردید.
یافته های حاصل از روش دلفی
در این مرحله ابتدا مفاهیم ،مقوله ها و کدهای به دست آمده از کدگذاری باز و محوری به گروه دلفی ( 6نفر)
در دور اول ارائ��ه ش��د و مورد بحث قرار گرفت .سپس بعد از جمع آوری اطالعات دور اول ،با استفاده از نظرات
و پیشنهاد ه��ای خبرگ��ان تا حدودی اصالح و در دور دوم دلفی ب��ه همان  6نفر مرحله اول ارائه گردید .برخی از
مفاهی��م طبق پیشنهاد خبرگان در مرحل��ه اول دلفی به مدل اضافه و جابجا شدند.گفتنی است در پرسشنامه دور
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اول دلف��ی ،چه��ار تغییر در عوامل علی ایجاد شد که در نهایت در رویکرد شناختی دو زیر طبقه (طبقه فرعی)
ب��ا عن��وان «شناسایی ساختار سازم��ان سما» و «بررسی امکانات و منابع» ،در رویک��رد عملیاتی سه زیر طبقه
(طبقه فرعی) با عنوان «سیاست های سازمان سما»« ،سیستم جامع نظارتی» و «بررسی راهبرد های موجود» و
در رویکرد هنجاری نیز دو زیر طبقه (طبقه فرعی) با عنوان «مسائل انگیزشی» و «شناسایی ارتباطات موثر»
شناسایی و استخراج گردید.

بحث و نتیجه گیری
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پیشرف��ت از سط��وح ابتدای��ی ت��ا نخب��ه ش��دن در ورزش راه بسی��ار دراز و پر پی��چ و خ��م دارد و نیازمند
استعداد یابی می باشد(حاجی محسنی .)1395 ،شناخت استعدادهای ورزشی برای بهره گیری از توانایی بالقوه
آنها امری ضروری برای مربیان و متصدیان ورزش هر کشوری محسوب می شود(نوحی و همکاران.)1397 ،
با توجه به نتایج حاصل از پژوهش حاضر و با در نظر گرفتن پیشینه های موجود ،شاخص های استخراج
ش��ده در مورد شرایط علی تاثیرگذار بر استقرار مفه��وم تدوین چارچوب مدیریت استعدادیابی مدارس سمای
کش��ور ب��ا سایر نتایج پژوهش های مطرح شده همخوان ب��وده است .به ویژه این همسویی به شکل ویژه ای
در تحقیقات متمرکز شده بر جنبه های مختلف استعدادیابی تاکید داشته اند مانند تحقیقات داودی و همکاران
( ،)1396احمدی ( ،)1395قاسم زاده( ،)1394رستمی ( )1391و قاسمی و همکاران(.)1391
مطابق با نتایج مستخرج از یافته ها ،در مقوله رویکرد شناختی دو زیر طبقه (طبقه فرعی) با عنوان «شناسایی
ساخت��ار سازمان سما» و «بررسی امکانات و منابع» شناسای��ی و معرفی گردید که این مهم با تحقیقات اسدی
و همک��ارن ( ،)1396داودی و همکاران ( ،)1396احمدی ( )1395و قاسم زاده( )1394همسو بود که در زیر
به آن ها اشاره می گردد:
داودی و همک��اران ( )1396در پژوهش��ی با عن��وان «الگوی جامع استعداد یاب��ی و جانشین پروری در نظام
آم��وزش عالی استان سیست��ان وبلوچستان« نشان دادند که بر اساس نظــ �رات خبرگــان و تجزیه وتحلیل های
ص��ورت گرفت��ه ،مدل جامع استع��داد یابی و جانشین پ��روری دارای سطوحی بود که شام��ل مولفه های بررسی
ساخت��ار و فراین��د ،پستهای کلیدی و مدل شایستگی بود که در تحقیق حاض��ر نیز در مقوله رویکرد شناختی،
زیرطبقه شناسایی ساختار سازمان سما جزو اولویت ها قرار گرفت.
نتای��ج تحقی��ق قاسم زاده( )1394با عنوان «بررسی موانع موفقیت و ت��داوم اجرای طرح ملی استعدادیابی
فدراسی��ون دو و میدان��ی ایران» ،سه مانع در بخش موانع ساختاری ازجمل��ه عدم اعتقاد مدیران فدراسیون به
فراین��د استعدادیاب��ی ،س��ه مان��ع در بخش موانع تدوین ط��رح از جمله توجه اندك تدوی��ن كنندگان طرح به
قابلی��ت اجرائ��ی آن و پنج مانع در بخش موانع اجرای ط��رح از جمله عدم تأمین منابع انسانی متخصص را
شناسای��ی نمود .طب��ق نتایج این تحقیق ،به ترتیب اولویت در بخش ساختاری ،مانع ثبات اندك مدیریت در
فدراسی��ون دوومیدان��ی ،در بخش اجرای طرح ،تعامل اندك با ورزش آموزشگاهی و در بخش تدوین طرح،
گستردگ��ی زی��اد طرح باالترین اهمیت را در عدم موفقیت و تداوم اجرای طرح ملی استعدادیابی دوومیدانی
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ای �ران داشت��ه است ک��ه کلیه عوامل به دس��ت آمده با مقوله های ای��ن تحقیق در بخش رویکرده��ای عملیاتی و
هنجاری دارای مشابهت بوده است.
حسین��ی و همک��اران ( )1392در پژوهشی با عنوان «شناسایی قوت ه��ا ،ضعف ها ،فرصت ها و تهدید های
استعدادیابی ورزش قهرمانی و تنگنا ها و چالش های فراروی آن» اعالم کرد که استعدادیابی در ورزش قهرمانی
كشور با تنگناها و چالش هایی همچون نگاه مدیران و مسئوالن ورزش كشور به ورزش مدارس به عنوان پایه
ورزش قهرمانی ،فعالیت پایگاه های قهرمانی و مراكز استعدادیابی ،حضور بخش خصوصی در استعدادیابی
ورزش قهرمانی ،فعالیت باشگاه های ورزشی در پرورش استعداد ،تأثیر مسائل سیاسی بر عملكرد سازمان ها
و نهاده��ای مج��ری استعدادیاب��ی ،فقدان چارچوب مدیری��ت حمایت از ورزشك��اران و مربیان نخبه ،فقدان
شایست��ه س��االری در تعیی��ن مدیران و مربیان ورزشی كشور ،فقدان طرح یكپارچ��ه ،اجرایی و ساختارمند در
استعدادیابی ،وضعیت اقتصادی معیشتی خانواده های دارای استعداد ،محدودیت های حاكم بر فعالیت های
ورزش��ی بان��وان ،امكانات و تجهیزات مناسب برای استعدادیاب��ی و آمایش و قطب بندی ورزش ها در نقاط
مختلف كشور مواجه است .تدوین برنامه راهبردی و انتخاب راهبردهای مناسب به منظور استفاده حداكثری
از قوت ها و فرصت ها و برطرف ساختن ضعف ها و تهدیدها و كمك به كاهش آثار برخی از این تنگناها
و چالش ه��ا ب��ر عملكرد استعدادیاب��ی در ورزش قهرمانی پیشنهاد می شود که به ای��ن موارد به طور خاص در
مقول��ه های رویکرد شناخت��ی ،رویکرد عملیاتی و رویکرد هنجاری و زیر طبق��ات آن ها به صورت تخصصی
اشاره شده است.
حسی��ن پور( )1391در پژوهشی با عنوان «بررسی موانع استعدادیابی ورزشی بین دانش آموزان در مدارس»
ً
بی��ان کردند که با توجه ب��ه مشکالت فوق بحث استعدادیابی در مدارس عمال اقدام��ی بیهوده می باشد که فقط
در مرحل��ه ح��رف باقی مانده است .البته م��ا منکر این اصل که بعضی با تالش و عالق��ه خود به صورت طبیعی
پرورش می یابند ،نیستیم .آموزش و پرورش و متولیان ورزش کشور باید با همکاری بین بخشی ،امکانات را
برای استفاده دانش آموزان فراهم آورند .وقتی دانش آموزی مستعد تشخیص داده شد ،راه ورود به باشگاه ها
ب �رای او ناهمواراس��ت که تنها ب��ا نداشتن مشکل اقتصادی قابل حل اس��ت .در ورزش های غیر فوتبال باید
کانون هایی ایجاد گردند تا دانش موزان زیر نظر مربیان کارآزموده ،مهارت ها را فرا گیرند و بتوانند به سطوح
ب��االی ورزش��ی نائ��ل آیند .در صورت توجه و به کارگیری توانایی م��دارس ،در دراز مدت می توان با کمترین
هزینه به بهترین گزینه رسید .مدیریت و برنامه ریزی صحیح می تواند مراحل کشف تا پرورش و به کارگیری
استعداد ه��ا را ب��ه بهتری��ن شکل هدایت کند و در راه نیل به اهداف کالن کشور در امور ورزش استفاده برد.
اقدامات زیر تا حدودی می تواند مشکالت را حل و به مقوله استعداد یابی در ورزش کمک نمایند:
•ایجاد کانون ها ورزشی و اختصاص سالن ورزشی برای معرفی شدگان از طرف مدرسه برای هر رشته؛
•انتخاب مربیان مجرب از بین دبیران تربیت بدنی برای آموزش مهارت های هر رشته؛
•دوری از کاغذب��ازی و ارائ��ه گزارش��ات ص��وری و اق��دام عملی در ایج��اد انجمن ه��ای ورزشی و رفع
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مشکالت ورزش مدارس؛
•معرفی مستعدین در هر رشته به هیئت های شهرستان ،استان و در نهایت فدراسیون های ملی؛
•برنامه ریزی صحیح و اصولی با پشتوانه های علمی و قابل تحقق در زمینه پرورش استعدادها در ورزش
مدارس.
همانط��ور ک��ه مشاهده می شود ،نتایج پژوهش حاضر در بسی��اری از طبقات فرعی با نتایج به دست آمده در
این پژوهش هم راستا بوده است.
گلبی��ن( )2010و کراسیلیشیک��و( )2011در پژوه��ش خ��ود دریافتن��د که موان��ع مالی و كمب��ود بودجه در
سازمان های ورزشی كشورها و به تبع آن در عرصه استعدادیابی ورزشی آن ها از مهم ترین دالیل کم توجهی
ب��ه مسئل��ه استعدادیابی می باشد که این عوامل با مقوله رویکرد عملیاتی و طبقه فرعی بررسی امکانات و منابع
در این پژوهش هم راستا بوده اند.
تهی و همکاران( )2018دریافتند که پیشرفت در زمینه گسترش استعدادیابی ورزشی با دانش بنیان شدن علم
ورزش و همچنی��ن استف��اده از محققان بین رشته ای ک��ه در این مورد اقدام کرده اند ،امکان پذیر است .به همین
موضوع در مقوله رویکرد هنجاری و طبقه فرعی شناسایی ارتباطات موثر در این پژوهش اشاره شده است.
بیکرز ( )2015در تحقیقی با عنوان «استعدادیابی در ورزش :یافتن یک سری عوامل در مورد قهرمانان آینده»
بیان می کند که بهترین برنامه تشخیص استعداد بی فایده خواهد بود مگر اینکه در آن از فرایندی با کیفیت باال از
طریق طراحی عالی برنامه های آموزشی تضمین شده باشد که در آن مربیان و معلمان نقش مهمی را بازی کنند.
بنابراین ،تعامل و همکاری مربیان و دانشمندان ،فرصت های بزرگ برای پیشبرد دانش در شناسایی استعداد ارائه
می ده��د ای��ن عوامل با مقوله رویکرد هنجاری و رویکرد عملیاتی و طبق��ات فرعی آن ها در این پژوهش همسو
بوده است.
درای��ن پژوهش ،بررسی شرایط علی موجود که به شناخت استعدادهای ورزشی مدارس سمای کشور کمک
می کن��د م��ورد توجه قرار گرفت؛ شرایطی که در صورت اجرای فرایندها ،اقدامات و راهبردهای الزم می تواند به
توسعه استعداد یابی مدارس سمای کشور منجر شود .هر کدام از شاخص های استخراج شده دارای کدهای اثر
گزار به شرح زیر است:
1.1مهمتری��ن م��واردی که در طبقه «شناسایی ساخت��ار سازمان سما» می توان به آن اشاره ک��رد ،عبارت اند از:
شناسای��ی نیازها ،بررس��ی حدود اختیارات معلم��ان ،شناسایی کمبودها ،بررسی ساخت��ار ،شناسایی میزان
دان��ش کادر فنی ،شناسایی بحران ه��ا ،شناسایی نقاط قوت و ضعف ،شناسایی مربیان تخصصی ،شناسایی
موان��ع موجود ،شناسایی ارتباط دوسویه ک��ادر و اعضا در این زمینه ،شناسای��ی قابلیت فعلی مشاوران تیم،
بررسی اندازه توزیع قدرت دبیران و شناسایی توانمندی معلمان تخصصی .مشخص شدن این زیر شاخه ها
بدی��ن معناس��ت که شناسایی ساخت��ار سازمان سما به عن��وان یک بخش اساسی در شناخ��ت استعدادهای
ورزشی دارای اهمیت است.
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2.2در طبق��ه «بررسی امکانات و منابع» به بررس��ی زیرساخت مدارس در این زمینه ،حمایت یکسان از تمامی
واحدها ،حمایت مالی ،بررسی وضعیت مالی ،برسی امکانات و تجهیزات ،کمبود امکانات ،بررسی منابع
موج��ود ،فراهم ک��ردن امکانات و استف��اده عادالنه از امکانات اش��اره گردید .در پژوهش ه��ای قبلی نیز به
اهمیت تاثیر منابع مالی و امکانات بر استعدادیابی ورزشی اشاره شده است.
3.3در طبق��ه «سیاست ه��ای سازم��ان سم��ا» ب��ه ارائه تعری��ف مشخص از نی��روی متخص��ص ،اولویت بندی
استعدادیابی ،در اولویت قرار دادن استعدادیابی ،نیاز سنجی کل سیستم ،تقویت بخش رفتاری و عملکردی،
شناسای��ی مسیرهای توسعه استعدادیابی ،شناسایی شرای��ط جسمی دانش اموزان ،شناخت محدودیت های
عملیات��ی ،تقویت بخش عملکردی ،تعیین اولویت ها ،بررسی فضای رقابتی و بروز رسانی اطالعات اشاره
گردی��د .ای��ن امر نشان می دهد که تصمیم گیری های درست و به موق��ع از طرف سازمان سما به عنوان نهاد
تصمیم گیرنده ارشد ،تاثیر مهمی بر عامل استعدادیابی ورزشی مدارس دارد.
4.4در بخ��ش «سیستم جام��ع نظارتی» ،به مسئله مهم سیستم ارزیابی مدون ،بررسی قوانین و مقررات موجود،
بررس��ی شرایط فعل��ی و مقایسه ان ب��ا شرایط قبلی مدارس ،توج��ه به ضعف عملکرد سازم��ان در شناخت
استعداده��ا ،تجزی��ه تحلیل رون��د استعدادیابی در مدارس ،تجزی��ه تحلیل روند توسع��ه در تیم ،نظارت بر
تشوی��ق و تنبیه ،توسعه مح��ور استعدادیابی ،آگاهی از وضعیت بازیکن��ان ،بررسی فضای رشدی و بررسی
ح��وزه فعالی��ت اجرای��ی مدیران مدارس در ح��وزه ورزش اشاره شد ک��ه یکی از مهمتری��ن شرایط علی برای
شناخت استعدادهای ورزشی مدارس سمای کشور می باشد.
5.5در بخ��ش «بررس��ی راهبرد ه��ای موجود» ،تمرک��ز بر اه��داف بلندمدت ،پذی��رش توسعه به عن��وان فرایند
بلندم��دت ،بررس��ی وضع موجود ،اجرای��ی نشدن برنامه ه��ا و شناسایی راهبرد ه��ای گذشته جهت توسعه
استعدادیابی معرفی شد.
6.6در طبق��ه «مسائل انگیزشی» ،به اولوی��ت بندی مسائل انگیزشی ،توجه به نیاز کلی��ه دانش آموزان ،توجه به
بعدانگیزشی کارکنان و بررسی بعد انگیزشی دانش آموزان پرداخته شد.
7.7در بخ��ش «شناسای��ی ارتباطات موثر» نیز به بهره گی��ری از ارتباطات موثر ،مطالع��ات تطبیقی ،استفاده از
دستاورده��ای حوزه های مختلف ورزشی در این باره ،استفاده از دانش متخصصان فعال این حوزه ،بررسی
ارتباط سازمان و مدارس و نظارت بر ارتباطات متقابل پرداخته شد.
ب��ی تردید ،تمام ای��ن پیامدها مثبت و بیانگر مطلوبیت بررسی موض��وع استعدادیابی ورزشی مدارس سمای
کش��ور م��ی باشند .با توجه به مشکالت و موانع دائمی موجود بر سر راه توسعه استعدادیابی و اهمیت و تاثیر این
مسئل��ه بر روی آینده ورزشی کشور ،توجه کافی به آن می تواند گامی مثبت در جهت رشد تک تک دانش آموزان
و در نهایت توسعه استعدادهای ورزشی مدارس مربوطه گردد .از این رو ،سازمان سما باید شرایط علی مناسب
برای توسعه استعدادهای ورزشی مدارس سمای کشور را به طور ویژه مد نظر قرار دهد.
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