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Abstract
The present study was conducted with the aim of qualitative modeling of basketball sports talent 
identification on the logic of hidden content analysis.  The  research  method  to  qualitatively  and 
centrally apply to centralization can be the foundation .To collect the data ,a semi-structured interview 
method was used .The statistical population of the study consisted of all professors and specialists in 
the field of sports management and talent identification ,as well as executive managers in the field of 
talent  identification  in  the  Ministry  of  Sports  and Youth  and the  Basketball  Federation  of  Iran  .The 
sampling method was targeted and snowball .For data analysis ,the initial ,axial and selective coding 
process  was  used  using  MAXQDA18 software. The results showed that in data analysis using open 
coding technique, 452 initial concepts were identified. By categorizing these concepts, 19 concepts 
regarding the definition of talent development in Iranian basketball, causal factors (5 categories), 
background conditions (5 categories), there are intervening conditions (5 categories) in the realization 
of the talent identification system in Iranian basketball. Also, 8 strategies (motivational, technical, 
legal, managerial, strategic, equipment, structural and educational strategies) will be identified and 3 
consequences (organizational, social and ideal consequences) will be identified. Based on the paradigm 
model of improving the talent identification system in Iranian basketball and paying special attention 
to the categories and indicators mentioned, it is possible to help the development of the country’s 
basketball field.
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Abstract
Background and purpose
The purpose of this study is to provide a qualitative model for talent identification of 
Iranian basketball. In order to achieve international sport success, many countries have 
adopted and developed systematic programs of talent identification and development, 
to maximize the ability of their athletes (Abbott and Collins, 2004: 396). Therefore, 
identifying important categories of talent identification for success in sports is important 
and crucial (Nouri and Sadeghi, 2018: 388). Talent is a popular topic for researchers. 
In the last 25 years, 2,500 articles on talent (or talent-related) have been written all 
over the world (Johnston et al., 2018: 98). Many researches have been written about the 
concept of talent identification in sports, but still the researches on the concepts of talent 
identification are not sufficient qualitatively (Doham et al., 2017: 135). Addressing the 
issue of talent identification in sports requires a complex method in all aspects of talent 
identification (Baker and White, 2018: 2). The present study seeks to identify the factors 
affecting the comprehensive system of talent identification in Iranian basketball and 
explain the strategies and consequences of talent identification in Iranian basketball.

Methodology: 
The research method is qualitative, using grounded theory. Semi-structured interview was 
used to collect data. In the qualitative approach of this research, hidden content analysis 
was used. The data format in this part of the research is audio and text. The statistical 
population of the study includes professors and experts in the field of sports management 
and talent identification, as well as executive managers in the field of talent identification 
in the Ministry of Sports and Youth and the Basketball Federation of Iran. The sampling 
method applied is snowball. Finally, 23 experts in the field of sports management, executive 
managers of the basketball federation, players and coaches, and national and international 
referees were considered as the sample of the research. The researcher uses in-depth 
interviews with the research sample in the qualitative section, in the format of audio and 
text in order to open and axial coding. For this purpose, the researcher first identifies 
the primary codes using descriptive and process coding methods and findes the axial 
codes and categories that are called components. Indicators related to the factors which 
affecting development of talent identification dimensions in Iranian basketball, outcomes, 
strategies, Using the initial, axial and selective coding process and MAXQDA18 software 
was compiled in the form of Shanon frequency matrix and a qualitative model completed.
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Results:
 After analyzing and fracturing the significant units, in the sections of factors affecting the 
development of talent in Iranian basketball 452 initial propositions with a frequency of 980 
identified and during axial coding by categories derived from open coding, 26 categories, 
including the central category, Causal, intervening, contextual conditions, strategies 
and consequences are included. According to the results of, the content analysis of the 
interviews conducted with the research experts, 5 main categories of the classification 
of the initial codes in the section of causal conditions of talent development in basketball, 
including: facilities and equipment (new technologies, infrastructure and specialized 
places and equipment) With a frequency of 47, the category of human resource activities 
including( recruitment and employment, commitment of human resources, compensation 
of services and training of human resources) with a total frequency of 49, intelligence and 
psychological factors including (intelligence factor, psychological factor) with a total 
frequency 32, the category of anthropometric including sub-categories (anthropometric 
requirements, anthropometric factors) with a total frequency of 87, and the main 
category of exercise science including sub-categories (growth process, skill and physical 
characteristics, organization of training , Personality and behavioral traits and methods 
and principles of education) with a total frequency of 65 were explored and counted. In 
this research, in the context conditions, 5 main categories including higher education 
with a total frequency of 11, the federation including sub-categories (scientific activities, 
supportive role, human resource activities, event and camp management, monitoring and 
control, organization of  Policy and strategy , principles and process, finance) with a total 
frequency of 236, academies  category(technical, financial and equipment measures, 
policy and strategy, principles and process, human resource) with a total frequency of 
99, category of inter-organizational relations in governmental  institutions (stakeholder 
services, interaction and inter-organizational communication, governmental support) 
with a total frequency of 34, education (talent identification strategies, teachers and human 
resources, supportive role, strategy and policy, and facilities) with a total frequency of 
82 were discovered and counted. In the intervening conditions section, there are 5 main 
categories including value and attitude factors including sub-categories (governmental, 
national attitude) with a total frequency of 22, family support with a total frequency of 
11, legal factors with a total frequency of 6, stars and celebrities including (stars As an 
evaluation scale, stars as a motivating factor (with a total frequency of 17) and the main 
category of motivational factors including (personal, family, organizational motivations) 
with a total frequency of 37 were discovered and counted. talent development strategies 
in Iranian basketball, include the categories of motivational strategies with a frequency 
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of 7, technical strategies with a frequency of 16, legal strategies with a frequency of 3, 
management strategies with a frequency of 13, strategic strategies with a frequency of 16, 
equipment strategies with a frequency of 5, structural strategies with a frequency of 6 and 
educational strategies with a frequency of 6 were discovered and counted.

Discussion:
 In conclusion and considering the developed model, we can understand the importance of 
talent in basketball. Exploratory categories that have been discussed and explored through 
research experts, beyond their position in the model and in different causal, contextual 
and intervening conditions, can be considered in parallel by the authorities. qualitative 
models after exploration are validated in a quantitative process, and, the categories will 
emerge in a regular framework. The present study introduces this qualitative model to 
the Basketball Federation of the Islamic Republic of Iran in order to take advantage of the 
results in advancing its developmental goals, the Ministry of Sports and Youth and the 
Islamic Republic of Iran also help this popular sport to increase success of our national 
team, especially at the international level and in world and Olympic events. According to 
the present study, the category of talent identification is a central category that includes 
various processes such as talent development, talent discovering and talent identification. 
In this research, all these categories are addressed. this is a comprehensive research in the 
field of talent identification in basketball beyond the anthropometric, physiological, and 
psychological topics. Therefore, the implementation of the current model will be very 
important.
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چکیده
پژوهش حاضر با هدف مدل سازی کیفی استعدادیابی ورزش بسکتبال بر منطق تحلیل محتوای پنهان اجرا 
شده است. روش تحقیق به شیوه کیفي و مبتني بر نظریه پردازی داده بنیاد است. براي جمع آوري داده ها از 
روش مصاحبة نیمه ساختار یافته استفاده شد. جامعه آماری تحقیق را کلیه اساتید و متخصصین حوزه مدیریت 
فدراسیون  و  جوانان  و  ورزش  وزارت  در  استعدادیابی  حوزه  اجرایی  مدیران  همچنین  و  استعدادیابی  و  ورزشی 
بسکتبال ایران تشکیل دادند. روش نمونه گیری به صورت هدفمند و گلوله برفی بود. جهت تجزیه و تحلیل 
استفاده گردید.   MAXQDA18 نرم افزار  از  استفاده  با  و گزینشی  اولیه، محوری  فرایند کدگذاری  از  داده ها 
نتایج نشان داد در تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از تکنیک کدگذاري باز، 452 مفهوم اولیه تعیین شد که 
ایران، عوامل عّلی  از توسعه استعداد در بسکتبال  این مفاهیم، 19 مفهوم در خصوص تعریف  با دسته بندي 
(5 مقوله(، شرایط زمینه ای )5 مقوله(، شرایط مداخله گر )5 مقوله( در تحقق نظام استعدادیابی در بسکتبال 
ایران وجود دارد. همچنین، 8 راهبرد )راهبردهای انگیزشی، فنی، حقوقی، مدیریتی، استراتژیک، تجهیزاتی، 
ساختاری و آموزشی( شناسایی و 3پیامد )پیامدهای سازمانی، اجتماعی و آرمانی( را در پی خواهد داشت. بر 
اساس مدل پارادایمی ارتقای نظام استعدادیابی در بسکتبال ایران و با توجه ویژه به مقوالت و شاخص های بیان 

شده، می توان به توسعه رشته بسکتبال یاری نمود. 
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مقدمه
به منظور دستیابی به موفقیت های بین المللی ورزشی، بسیاری از کشورها در تالش برای به حداکثر رساندن 
توانایی ورزشکاران خود، برنامه های سیستماتیک شناسایی و توسعه استعدادها را اتخاذ کرده و توسعه داده اند 
در  استعدادیابی جهت کسب موفقیت  بدین منظور، شناسایی مقوالت مهم   .)396 کالینز1، 2004:  و  )ابوت 
388(. استعدادهایی که از سنین پایه  رشته های ورزشی مهم و حائز اهمیت است )نوری و صادقی، 2018: 
توانمندی های بالقوه  ای دارند و به سرعت در یک رشته ورزشی مورد توجه کارشناسان قرار می گیرند در واقع 
مسیر موفقیت را برای یک رشته ورزشی مهیا می سازند )طهماسب پور شفیعی، 2020: 7(. ارتقاء ورزشکاران 
زمانی امکان پذیر است که در تمامی مقوالت و عناصر مختلف و قابل مقایسه، در ورزشکاران رشته های ورزشی 

مورد توجه قرار گیرند )پریتو-آیوسو2 و همکاران، 2020: 2). 
موضوعی محبوب برای محققان به شمار می رود. در 25 سال گذشته 2500 مقاله در مورد  مقوله استعداد3 
تحقیقات   .)98  :2018 همکاران،  و  )جانستون4  است  شده  نگاشته  دنیا  در  استعداد(  با  مرتبط  )یا  استعداد 
زیادی به منظور ارائه مفهوم استعدادیابی در ورزش نگارش شده ولیکن همچنان پژوهش های انجام شده در 
خصوص مفاهیم استعدادیابی از کیفیت کافی برخوردار نیستند )دوهم5 و همکاران، 2017: 135(. پرداختن 
به موضوع استعدادیابی در ورزش نیاز به پرداختن به یک روش پیچیده در تمامی ابعاد استعدادیابی دارد )باکر و 
وایت6، 2018: 2(. ارائه مدل های نظری و مفهومی در خصوص توسعه استعداد7 ورزشکاران متناسب با رشته 
ورزشی از شروع یک فرد مبتدی تا تبدیل به نخبه و ممتازشدن در تحقیقات بالی و همکاران8(2013(، گات و 
بلندمدت  ویریما9(2014(، گالبین و همکاران10(2013(، گلدهیل و همکاران11(2017( در حوزه های توسعه 
ورزشکاران12، ارائه الگوی توسعه مشارکت ورزشی، مبانی استعداد، نخبگان و مهارت مشاهده شده است. حتی 
)استعدادیابی( در 25 سال  استعداد ورزشکاران  توسعه  به شکل مرور سیستماتیک  تحقیق  به 1700  نزدیک 
گذشته بررسی شده است اما کمتر کیفیت نتایج ارائه شده در خصوص مبحث استعدادیابی وجود دارد که به طور 

کامل بر تمامی جنبه های استعدادیابی تأکید ورزد )جانستون و همکاران، 2018: 99). 
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10. Gulbin et al
11. Gledhill et al
12. Long-term development of athletes
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آینده دارترین کودکان به عنوان  برنامه های سنتی شناسایی و توسعه استعدادها سعی در شناسایی و انتخاب 
ورزشکاران آینده دارند تا آموزش های تخصصی و آمادگی الزم برای عملکرد تخصصی در ورزش را از سنین 

پایین به آنها ارائه دهند )ریبیرو1 و همکاران، 2021: 1116).
مدل های استعدادیابی بسیاری در ورزش وجود دارد، اما مقوله استعدادیابی به لحاظ جامعیت و پیچیدگی عوامل 
مؤثر بر آن، به سختی قابل تعریف و تبیین است )گلد هیل و همکاران، 2017: 94(. با جمع بندی پژوهش های 
انجام شده می توان دریافت مفهوم استعداد و توسعه آن در حوزه های دیگری مانند آموزش استعدادها )گان2، 
مورد   )95  :2017 همکاران،  و  گلدهیل  41؛   :2001 )سیمونتون3،  استعداد  روان شناسی   ،)121  :2004
بررسی قرار گرفته است و یا تنها به ویژگی های آنتروپومتریکی افراد مستعد از جمله، قد، وزن، انعطاف پذیری، 
آموزش پذیری، وضعیت رشد استخوان های ساق پا و ... مورد توجه محققان بوده است )گالیچ4، 2014: 531؛ 
ژنتیک،  جمله  از  زیادی  عوامل  ورزشکاران  استعداد  رشد  در  همچنین   .)11  :2020 وکاسویچ5،  و  ماسانویچ 
ساختار تمرین، نفوذ مربی، تأثیر خانواده، ویژگی های روان شناختی و غیره دخالت می کنند )ریس6 و همکاران، 
284(. از سوی دیگر عوامل فرهنگی، سنت خانوادگی،  1043؛ مک-کوسکر7 و همکاران، 2019:   :2016
استعداد  رشد  در  زیادی  تأثیر  المللی  بین  مسابقات  و  آموزش  ساختار  ذهنی،  قدرت   ، کادمیک،  آ تحصیالت 
بازیکنان بسکتبال دارند )بونال8 و همکاران، 2020: 3(. این عوامل با رویکردهای مختلف، با تمرکز بر انتقال 
سابقه ورزشکاران جهت توسعه استعدادیابی آنها مورد مطالعه قرار گرفته اند و ممکن است برای پیچیدگی های 
مربوط به حوزه استعدادیابی کافی نباشد، چرا که ورزش یک مقوله منحصر به فرد است و دامنه های متفاوتی 
را در بر می گیرد و باید برای استعدادیابی به همه ابعاد توجه شود )ژائو9 و همکاران، 2019: 2؛ تیل و باکر10، 
2020: 3(. هنوز شاخص های مشخصی در این حوزه که در برگیرنده تمامی ابعاد حوزه استعدایابی باشند مورد 
توجه قرار نگرفته است و عمدتًا از شاخص هایی استفاده می شود که هم برای بزرگساالن و هم برای سنین پایه 
به طور یکسان در نظر گرفته می شود )باکر و وایت، 2018: 3(. سید یادگار )2019( در تحقیقی تحت عنوان 
نونهال دختر بسکتبال  بازیکنان  یابی  آنتروپومتریکی استعداد  و  »بررسی وضعیت شاخص های فیزیولوژیکی 
شهر اردبیل« اظهار داشت دختران ایرانی در برخی از فاکتورها از جمله سن، قد، سرعت، ظرفیت بی هوازی، 
استقامت عضالنی باال تنه، عکس العمل برتری داشته و در برخی دیگر از شاخص ها مانند وزن بدن، وضعیت 
1. Ribeiro
2. Gagné
3. Simonton
4. Güllich
5. Masanovic & Vukasevic
6. Rees
7. McCosker
8. Bonal
9. Zhao
10. Till & Baker
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چابکی، انعطاف پذیری، استقامت قلبی عروقی، استقامت عضالنی پایین تنه، تعادل، توان انفجاری، هماهنگی 
پور )2018( در تحقیقی تحت عنوان  بوده اند. مهدی  و ترکیب بدنی ضعیف عمل کرده و دارای کمبودهایی 
»چگونگی بهره وری صحیح از بازیکنان مستعد )نونهال و نوجوان( در استان گیالن به منظور کاهش هزینه 
های یک باشگاه فوتبال و مقایسه آن با کشورهای اروپایی« اظهار داشت بر اساس اطالعات به دست آمده و 
پرسش از 23 مربی متخصص در فوتبال پایه، به طور میانگین سنین 8 تا 10 سال )25%( سنین 10 تا 12 سال 
(45%( و سنین 12 تا 14 سال )30%( برای زمان استعدادیابی مناسب و مهم هستند. نتایج پژوهش ملک زاده 
(2016( با موضوع »مطالعه تطبیقی استعدادیابی فوتسال در ایران و چند کشور منتخب« نشان می دهد که 
مناسب ترین سن برای استعدادیابی فوتسال 10 تا 12 سال است، مدارس بهترین مکان برای شناسایی افراد 
مستعد و معلمین مناسب ترین افراد برای استعدادیابی فوتسال هستند، همچنین مهم ترین سازمان ها برای 
اولویت آموزش و پرورش، فدراسیون فوتبال، شهرداری و وزارت ورزش و جوانان  به ترتیب  شناسایی استعداد 
است. یافته های تحقیق ملک زاده و هادوی )2016( در مقاله ای با عنوان »شاخصهای مؤثر در استعدادیابی 
فوتسال ایران از دیدگاه مربیان و بازیکنان و متخصصان«، بیانگر این است که میزان اهمیت شاخص های 
آنتروپومتریک، مهارتی و شاخص های روان شناختی در شناسایی بازیکنان مستعد فوتسال از دیدگاه مربیان و 

بازیکنان تفاوت معناداری در اولویت شاخص ها وجود دارد.
تنظیم نظام شبکه ای استعدادیابی در رشته بسکتبال  و  تدوین  آنچه که در تحقیق حاضر حائز اهمیت است 
است. قرارگیری ورزشکاران با استعداد در کنار هم باعث می شود قابلیت رقابت آنها در تمرین افزایش یابد و از 
صرف حجم باالیی از کار و انرژی مربی جلوگیری شود. ورزشکارانی که دارای توانایی های باالتری هستند کارآیی 
برنامه تمرینی مربی را باال می برند )ابراهیم و حالجی، 2015: 32(. با توجه به این که ورزش بسکتبال نیازمند 
قابلیت ها، توانایی ها و ویژگی های جسمانی ویژه ای است، در این تحقیق تدوین نظام شبکه ای استعدادیابی 
در  انجام گرفته  با مطالعات  از طرفی  قرار خواهد گرفت.  بررسی  زیربناهای مدیریتی مورد  و  اساس مسائل  بر 
اساسی  ساختارهای  دربرگیرنده  که  جامعی  مدل  یا  و  الگو  همچنان  بسکتبال،  در  استعداد  توسعه  خصوص 
مدیریتی به منظور توسعه استعداد در بسکتبال ایران باشد، به صورت مشخصی وجود ندارد و مسئله تدوین و 
ارائه مدل استعدادیابی در بسکتبال در کشور ایران بسیار حائز اهمیت است. هر چند امروزه تیم ملی بسکتبال 
ایران در آسیا، جزو برترین تیم های آسیا محسوب می گردد و با توجه به حضور تیم ملی بسکتبال ایران در 
المپیک توکیو که خود یک اتفاق منحصر به فرد و مثبت محسوب می شود، اما از سویی اختالف زیاد با تیم های 
قدرتمند دنیا که منجر به باخت و حذف از المپیک توکیو گردید اراده و انگیزه مضاعفی را در حوزه استعدادیابی در 
بسکتبال ایران ایجاد خواهد کرد. تیم های ملی بسکتبال ایران در سطوح مختلف بزرگ ساالن، امید، جوانان 
و نوجوانان به واسطه فرایند استعدادیابی گلخانه ای و رویکردهای مقطعی استعدادیابی در چند سال اخیر رشد 
خیره کننده ای را در سطوح آسیایی داشته است. اهمیت استعدادیابی در این رشته که در حال حاضر در دل 
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ورزش دوستان کشورمان جا باز کرده است از آن جهت مهم است که با تداوم و استمرار موفقیت های تیم ملی 
در رویدادهای بین المللی، جهانی، المپیک و آسیایی همراه باشد. الگوهای موجود در خصوص استعدادیابی در 
بسکتبال ایران بسیار کلی و غیر قابل اتکا و بهره برداری هستند و بر اساس چهارچوب دقیق علمی، با پشتوانه 
تجربه حضور در میادین بین المللی به خصوص المپیک، نیستند. وجود یک الگو و مدل جامع استعدایابی در 
رشته بسکتبال می تواند کمک شایانی به جامعه بسکتبال از جمله دست اندرکاران این رشته ورزشی نماید تا با 
استفاده از نتایج و بهره گیری از یافته های پژوهش حاضر بتوانند با تدوین شاخص های مدون و مشخص در 
حوزه های مختلف استعدایابی، نسبت به این مهم اقدام نمایند. شناسایی ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های نظام 
شبکه ای استعدادیابی در بسکتبال ایران ضمن بر طرف کردن جایگزینی بازیکنان نخبه در پست های دارای 
فرسودگی و همچنین ارتقاء جایگاه بین المللی تیم ملی بسکتبال بزرگساالن و معرفی بازیکنان تراز اول، به 
ایران داشته باشد و فدراسیون  پیامدهای ملی و اجتماعی مثمر ثمری برای بسکتبال  بسکتبال دنیا می تواند 
حوزه  در  مختلفی  عوامل  که  آن جا  از  سازد.  پیروز  مقوله  این  در  ها  فدراسیون  سایر  با  رقابت  در  را  بسکتبال 
استعدادیابی دخیل هستند شناسایی این عوامل و شاخص های مربوط به آن جهت دسترسی به نقشه راه حائز 
اهمیت است. لذا تحقیق حاضر در صدد است با شناسایی عوامل اثر گذار بر نظام جامع استعدایابی در بسکتبال 
ایران به سئوال تحقیق پاسخ دهد که عوامل مؤثر بر تدوین الگوی نظام جامع استعدادیابی بسکتبال کدام است؟ 

روش تحقیق 
روش تحقیق به شیوه کیفي و مبتني بر نظریه پردازی داده بنیاد است. براي جمع آوري داده ها از روش مصاحبة 
نیمه ساختار یافته استفاده شد. در رویکرد کیفی این تحقیق، از تاکتیک تحلیل محتوای پنهان استفاده شد. در 
این نوع تحقیقات محقق با انجام مصاحبه های عمیق با اساتید مدیریت ورزشی و خبرگان حوزه بسکتبال در 
خصوص نقاط ضعف و قوت، فرصت و تهدید و مفهوم، عوامل مؤثر و پیامدهای استعدادیابی بسکتبال ایران 
مبادرت به جمع آوری داده ها می نماید. فرمت داده ها در این بخش از تحقیق به شکل صوت و متن است. پس 
از این مراحل محقق با استفاده از نظر اشتراوس و کوربین1 (1996( مبادرت به دو نوع کدگذاری باز و محوری 
یابد. در روش تحلیل محتوای  به اشباع نظری دست  تا  ادامه می دهد  را آن قدر  می نماید. محقق مصاحبه ها 
پنهان پس از استخراج صوت ها و متن ها و مطالعه آنها گذاره های هر بخش یا واحد های معنایی به صورت 
انجام می شوند. جامعه  فرایندی  و  توصیفی  به روش های کدگذاری  ها  این کدگذاری  استخراج می گردد،  کد 
اجرایی  و همچنین مدیران  استعدادیابی  و  ورزشی  و متخصصین حوزه مدیریت  اساتید  پژوهش شامل  آماری 
ایران است. روش نمونه گیری، به صورت  حوزه استعدادیابی در وزارت ورزش و جونان و فدراسیون بسکتبال 

گلوله برفی است. 

1. Strauss&Corbyn

علی زاده: مدل سازی کیفی استعدادیابی ورزش بسکتبال بر اساس منطق تحلیل محتوای پنهان
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مطالب،  روز  یادداشت  بر  عالوه  مصاحبه ها،  از  حاصل  اطالعات  ثبت  منظور  به  پژوهشگر  پژوهش،  این  در 
با کسب اجازه از فرد مصاحبه شونده به ضبط مصاحبه اقدام می نماید. قبل از این کار با مصاحبه شونده آن 
تماس گرفته شد و با کسانی که مایل به شرکت در مصاحبه بودند در زمان و مکان موردنظر مصاحبه صورت 
 پذیرفت. در این راستا، ابتدا راهنمای مصاحبه برای افراد ارسال می گردد که در برگیرنده عنوان اهداف و سئوال 
های کلی مصاحبه است تا مصاحبه شونده ها با موضوع بحث آشنا شوند. در پژوهش کنونی یک سئوال کلی 
در سئواالت  و سپس  ایران، مطرح می گردد  بسکتبال  در  استعدادیابی  توسعه  بر  مؤثر  عوامل  برای شناسایی 
دیگر به چرایی و چگونگی استعدادیابی پاسخ داده می شود. سئواالت مصاحبه به گونه ای در جلسه مصاحبه 
مطرح می شوند که از نظر پویایی به ارتقاء یک تعامل مثبت و مؤثر منجر گردند. همان طور که اشاره شد، در 
فاز کیفی تحقیق-استراتژی تحلیل محتوای پنهان مورد استفاده قرا گرفته است. بنابراین محقق با استفاده از 
مصاحبه های عمیق صورت گرفته با نمونه تحقیق در بخش کیفی، از طریق فرمت صوت و متن مبادرت به 
از روش های کدگذاری  با استفاده  ابتدا محقق  باز و محوری می نماید. بدین منظور  کدگذاری به صورت های 
هستند،  ها  مؤلفه  همان  که  محوری  کدهای  و  مقوالت  به  و  شناسایی  را  اولیه  کدهای  فرایندی  و  توصیفی 
می رسد. با استفاده از فرایند کدگذاری اولیه، محوری و گزینشی با استفاده از نرم افزار MAXQDA18 مبادرت 
به تدوین شاخص های مربوط به اهداف، بیانیه مأموریت، چشم انداز، عوامل مؤثر بر توسعه، ابعاد استعدادیابی 
در بسکتبال ایران، پیامدها، راهبردها و تدوین شاخص های نقاط قوت و ضعف، فرصت و تهدید خواهد نمود و 

در قالب ماتریس فراوانی شنون1 ، تدوین مدل کیفی را به اتمام رساند. 

یافته های تحقیق
جهت انجام مصاحبه از 23 تن از خبرگان حوزه مدیریت ورزشی، مدیران اجرایی فدراسیون بسکتبال، بازیکنان 

و مربیان و داوران ملی و بین المللی استفاده گردید که ویژگی های فردی آنان در جدول )1( مشخص است. 
جدول 1- مشخصات مشارکت کنندگان در تحقیق

تعداد افراد نوع ارتباط با پدیده محوری پژوهش

7مدیران ستادی وزارت ورزش و جوانان و مدیران فدراسیون بسکتبال

7افراد اجرایی حوزه بسکتبال )مربیان، داوران، بازیکنان و مدیران عامل باشگاه ها(

9اساتید و نخبگان و متخصصان و اعضا هیات علمی در حوزه استعدادیابی

    Total 23جمع

 محقق با استفاده از مصاحبه عمیق از این افراد، مبادرت به جمع آوری اطالعات نمود. فرمت جمع آوری داده 
ها در این بخش صوت بود و محقق با بیان اهداف تحقیق و ارائه سئواالت از آنها، در خصوص پاسخگویی 

1. Shanon Entropy
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اولیه  از تجزیه و تحلیل و خرد کردن واحد های معنادار 452 گزاره  به سئواالِت تحقیق، مبادرت نمود. پس 
محوري،  کدگذاري  طی  ایران،  بسکتبال  در  استعداد  توسعه  بر  مؤثر  عوامل  بخش های  در   980 فراوانی  با 
مداخله گر،  شرایط  علی،  شرایط  مرکزي،  مقوله  شامل  دسته   26 تحت  باز  کدگذاري  از  مستخرج  مقوله هاي 
شرایط زمینه ای )بستر(، راهبردها و پیامدها قرار گرفتـه اند. از بین مقوله هاي استخراج شده، مقوله »توسعه 
استعداد در بسکتبال« بـه منزلـه مقوله مرکزي در نظر گرفته شـد و در مرکز مدل قرار گرفت. دلیل انتخاب این 
مقوله به منزله مقوله مرکزي این است که در اغلب داده ها رد پاي آن را می توان به وضوح مشاهده کرد. با تحلیل 
محتوی مصاحبه های انجام شده با خبرگان تحقیق مشاهده شد که 19 مفهوم در خصوص تعریف از توسعه 
استعداد در بسکتبال ایران استخراج و ارائه شد و نتایج نشان داد در تعریف شناخت توانمندی و توانایی افراد با 
فراوانی 4، کشف نخبگان و استعدادها با توجه به فیزیک بدنی افراد با فراوانی 3، تفاوت های فردی مهارتی، 
جسمانی، روانی افراد در ورزش با فراوانی 3 بیشترین تکرار را در میان تعاریف ارائه شده از سوی نخبگان تحقیق 

برخوردارند. 
با توجه به نتایج جدول )2( تحلیل محتوی مصاحبه های انجام شده با خبرگان تحقیق 5 مقوله اصلی از دسته 
بندی کدهای اولیه در بخش شرایط علی توسعه استعداد در بسکتبال شامل امکانات و تجهیزات )فناوری های 
انسانی  منابع  فعالیت های  مقوله   ،47 فراوانی  مجوع  با  تخصصی(  تجهیزات  و  اماکن  و  زیرساخت ها  نوین، 
فراوانی  با مجموع  انسانی(  منابع  آموزش  و  انسانی، جبران خدمات  نیروهای  تعهد  و استخدام،  شامل جذب 
49، عوامل هوشی و روانی شامل )عامل هوش، عامل روان شناختی( با مجموع فراوانی 32، مقوله ویژگی های 
آنتروپومتریکی شامل مقوالت فرعی تر )الزامات آنتروپومتریکی، فاکتورهای آنتروپومتریکی( با مجموع فراوانی 
87، و مقوله اصلی علم تمرین شامل مقوالت فرعی تر )فرایند رشد، ویژگی های مهارتی و فیزیکی، سازماندهی 
احصاء  و  اکتشاف  فراوانی 65  با مجموع  آموزش(  اصول  و  و روش  رفتاری  و  ویژگی های شخصیتی  تمرین، 

گردید.

علی زاده: مدل سازی کیفی استعدادیابی ورزش بسکتبال بر اساس منطق تحلیل محتوای پنهان
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جدول 2- کدها، مقوالت اصلی و محوری شرایط عّلی مؤثر بر توسعه استعداد در بسکتبال
کد اولیه محور اصلی

تهیه نرم افزارهای مخصوص استعدادیابی، تهیه اپلیکیشن های ارتباطی با افراد مستعد در بسکتبال جهت ارتباط، عدم 
توجه صرف به نرم افزارهای استعدادیابی، دریافت فیلم های مستعدین از طریق فناوری های الکترونیکی، فراهم کردن 
تجهیزات و امکانات با توجه به سنین استعدادیابی، عدم اتکا به نرم افزارها در زمینه استعدادیابی، روش تکنولوژی چشم 

و تکنیک چشم ین
ی نو

 ها
ری

ناو
ف

ات
هیز

تج
ت و 

کانا
ام

ّلی
ط ع

شرای

فراهم کردن زیر ساخت های مناسب در باشگاه ها جهت استعدادیابی، توجه به امکانات زیر ساختی کشور های صاحب 
با زیر سازی مناسب و کفپوش، پخش متناسب امکانات در کل  بسکتبال، تهیه سالن های استاندارد برای یسکتبال 

کشور، افزایش فضای آموزشی ا و 
ت ه

ساخ
زیر 

کن
اما

استفاده از نرم افزارهای بین المللی جهت پیکرشناسی افراد مستعد، استفاده از ابزار آزمایشگاهی جهت تشخیص مستعد 
از غیرمستعد، تیه شابلون ها برای ارزایابی نیم رخ افراد سنین پایه، تجهیز فدراسیون ها به مقوله استعدادیابی ت 

یزا
جه

ت
صی

خص
ت

ااستخدام مربیان برای مستعدین بعد از درجه اول، تشکیل سایت های استعدادیابی و استخدام مربیان در سایت، تشکیل 
تیم های استعدادیابی شامل مربیان و روان شناسان و متخصصین ب و 

جذ
دام

تخ
اس

نی
سا

ع ان
مناب

ی 
 ها

یت
فعال

اختصاص زمان و تالش کافی از طرف مربیان به پروش استعداد، توجه مربیان به تجربه گذشته خود به عالوه علم 
از اهمیت استعدادیابی در بسکتبال، تعهد شغلی مربیان و مدیران در خصوص  جدید در حوزه استعداد، درک مربیان 
استعدادیابی، توجه مربیان استعدادیابی به متد های روز و به روز کردن دانش مربیان، انتقال دانش مربیگری در زمینه 

گاهی مربیان نسبت به استعداد استعداد به درستی در کنار تجربه، تأثیر علم و آ نی
سا

ی ان
وها

نیر
هد 

تع
کنکاش از قهرمان ملی برای اعطای پاداش به افراد دخیل در موفقیت، تقسیم پاداش های ورزشکاران به مربیان آنها 
از سنین پایه تا رشد، جبران خدمات نیروی انسانی شاغل در امر استعدادیابی، اختصاص منابع مالی به نیروی انسانی 

متخصص ات
خدم

ان 
جبر

استعدادیابی،  المللی  بین  کارگاه های  به  داخلی  مربیان  اعزام  آنتروپومتریکی،  ویژگی های  مخصوص  مربیان  تربیت 
آموزش به والدین به عنوان اولین مربیان کودکان، آموزش مسائل حقوقی و قراردادی به ترانسفرها و استعدادیاب ها، 

استفاده مربیان از فیلم های آموزشی، آموزش کارشناسان و عوامل استعدادیابی و اعزام به دوره های پیشرفته

نی
سا

ع ان
مناب

ش 
موز

آ

توجه به مهارت های ذهنی، ارزیابی هوش افراد، تشخیص سطح هوش از عکس العمل های بدنی افراد

ش
هو

ل 
عام

نی
 روا

ی و
وش

ل ه
وام

ع

های  مهارت  به  توجه  بازیکنان،  روانی  فاکتور  به  توجه  استعدادیابی،  در  مستعد  افراد  روان شناسی  متغیرهای  تأثیر 
روان شناختی، تدوین آیتم های روان شناسی در افراد، توجه به نگرش رشد به جای تست های روان شناسی، توجه به غیر 

کارا بودن تست های روان شناسی و تفویض اختیار بر مربی

ل 
عام

تی
اخ

شن
وان 

ر
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عدم برخورداری از محدودیت های حرکتی، سازمان دادن استعداد متناسب با سن استعددیابی، توجه همزمان به استعداد 
ناهنجاری های جسمانی،  نداشتن  بیولوژیکی جهت شروع آموزش بسکتبال،  به ویژگی های  توجه  بر اساس جنسیت، 
توجه به ژنتیک افراد، آمادگی حرکتی به عنوان اولین مقوله استعدادیابی، توجه به شاخص ها پرش بازیکنان مستعد، توجه 
به مهارت های فیزیوژیک، توجه به ابعاد بدنی بازیکنان از سوی مربیان، عدم بسنده کردن به قد در استعدادیابی، توجه 

به جثه های ژنیکی قومیت ها، بروزرسانی پروفایل های آنتروپومتریکی افراد مستعد کی
تری

پوم
ترو

ت آن
زاما

ل

کی
تری

پوم
ترو

ی آن
 ها

گی
ویژ

ّلی
ط ع

شرای

توجه به ویژیگی های چابکی افراد، توجه قدرت بدنی افراد مستعد، توجه به آیتم قدرت انفجاری افراد، توجه به سرعت و 
عکس العمل افراد مستعد، توجه به رشد و وضعیت تراکم استخوانی و بلندی پاها، توجه به عامل عصب و عضله، عامل 
فیزیک بدنی افراد، تارهای عضالنی افراد، گردن کوتاه، توجه به طول و درازای دست ها، دید چشم تیز، بلندی اندازه 
دست باز از قد افراد، کف دست پهن و بلند، باالتنه بلند و پاهای بلند، توجه به فاکتور قد، انعطاف بدنی افراد، عضالت 

گردن، عامل وزن کی
تری

پوم
ترو

ی آن
 ها

تور
فاک

استعدادسازی تا قبل از شروع بلوغ افراد، نگهداری بعد از شروع فرایند بلوغ، توجه به پروش استعداد با بدن سازی، تغذیه 
مناسب، حمایت های حامیان شد

د ر
راین

ف

ین
مر

م ت
عل

توانایی  اصالح  مستعد،  بازیکن  ضعف  و  قوت  نقاط  به  توجه  استعداد،  برای  مؤثر  انفرادی  تمرینات  درست  تشخیص 
حرکتی، ادارکی از شش سالگی به بعد، ارزیابی پیکر شناسی افراد، تناسب بین مهارت و رشته بسکتبال، انتخاب بازیکنان 
شرکت کننده در اکثر رشته های ورزشی، توجه به مقوله سوادحرکتی در افراد، توجه به مهارت بازیکن در انجام بازی های 

گروهی ی و 
هارت

ی م
 ها

گی
ویژ

کی
یزی

ف

کادمی ها، الگوبرداری مربیان پایه از تمرینات تیم های ملی  افزایش ساعات تمرین افراد مستعد، تهیه طرح درس برای آ
نوجوانان و جوانان، استفاده مربیان استعدادیابی از تمرینات مربیان برتر کشور، افزایش تعداد ساعات تمرین در بسکتبال 
بانوان، 2 سالگی تا 6 سالگی زمان مناسب برای سواد حرکتی، نظارت بر نوع تمرینات، ویژگی های شخصیتی و رفتاری، 

توجه به تمرینات ذهنی مستعدین بسکتبال ین
مر

ی ت
ده

زمان
سا

کنترل رفتار بازیکنان مستعد در بسکتبال، رفتار سنجی بازیکنان مستعد، درک مربیان از استعداد و عالیق کودکان، توجه 
به وبژگی های شخصیتی برتر دانش آموزان، توجه به دانش آموزان برتر و توفیق جو

ی 
صیت

شخ
ی 

 ها
گی

ویژ
ری

رفتا
و 

درست کردن پایلوت در استعدادیابی بانوان، طراحی بازی های توپی برای کودکان در مهد کودک، تمرینات سازمان یافته 
استعدادها، درجه بندی آموزش استعدادها، توجه به بعد تفریحی بازی جهت رشد مهارت ها، توجه به بازی دسته جمعی 
افراد در سنین پایه، آموزش تکنیک ها به صورت نقاشی و در قالب قرار گرفتن نوآموز 4-6 سال، سنین ابتدایی به عنوان 
سنین بازی، طراحی اصول تمرین مناسب برای کودکان در قالب بازی، برنامه ریزی مدون تمرینی برای استعدادیابی در 

بخش بانوان، استفاده از روش های خالق در طراحی تمرینات ش
موز

ل آ
صو

 و ا
ش

رو

با مجموع فراوانی 11،  این پژوهش در بخش شرایط بستر/زمینه ای 5 مقوله اصلی شامل آموزش عالی  در 
فدراسیون شامل مقوالت فرعی )فعالیت های علمی، نقش حمایتی، فعالیت های منابع انسانی، مدیریت رویداد 
و اردوها، نظارت و کنترل، سازماندهای سیاست و استراتژی، اصول و فرایند، مالی( با مجموع فراوانی 236، 
با  انسانی(  نیروی  فرایند،  و  استراتِژی، اصول  و  و تجهیزاتی، سیاست  مالی  اقدامات  )فنی،  کادمی ها  آ مقوله 

علی زاده: مدل سازی کیفی استعدادیابی ورزش بسکتبال بر اساس منطق تحلیل محتوای پنهان
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و  تعامل  ذینفع،  ارگان های  )خدمات  دولتی  نهادهای  در  سازمانی  بین  ارتباطات  مقوله   ،99 فراوانی  مجموع 
ارتباطات بین سازمانی، حمایت دولت( با مجموع فراوانی 34، و آموزش و پرورش )راهبردهای استعدادیابی، 
دبیران و منابع انسانی، نقش حمایتی، استراتژی و سیاست و امکانات و تسهیالت( با مجموع فراوانی 82 کشف 

و احصاء گردید.
جدول 3- کدها، مقوالت اصلی و محوری شرایط زمینه ای/بستر مؤثر بر توسعه استعداد در بسکتبال 

کد اولیه محور اصلی

امر  در  علمی  پشتوانه  وجود  رشته،  مناسب  ورزشی  تجهیزات  و  امکانات  به  عالی  آموزش  مؤسسات  تجهیز 
استعدادیابی، اهمیت به ورزش دانشگاه، نقش وزارت علوم در استعدادیابی، نخبه پروری در دانشگاه ها

آموزش عالی

ران
ل ای

کتبا
 بس

 در
داد

ستع
عه ا

وس
بر ت

ؤثر 
ی م

نه ا
زمی

ط 
شرای

پیکرشناسی،  کارگروه  به  مستعد  افراد  پیکرشناسی  های  ویژگی  ارسال  استعدادیابی،  کمیته  در  محقق  وجود 
الگوبرداری متدهای استعدادیابی از کشور های پیشرفته، مطالعه استعدادیابی کشور های دیگر ی 

ت ها
عالی

ف
می

عل

ون
سی

درا
ف

کادمی های واقع در استان و توجه به امر ترویج، توجه فدراسیون به مستعدین روستاها،  حمایت فدراسیون از آ
کادمی ها برای معرفی استعداد به تیم ملی نوجوان، ترغیب و تشویق مستعدین از روش های  اتخاذ سهمیه برای آ
از  با استعداد  از مستعدین  توسعه در فدراسیون بسکتبال، دعوت  و  ترویج  امر  به  توجه  انگیزشی،  و  کم هزینه 
مراکز استانها به دوره های تکمیلی، نقش فدراسیون به عنوان متولی استعدادیابی بسکتبال، ایجاد طرح های 

استعدادیابی توسط فدراسیون ها، حمایت فدراسیون از اکادمی های برتر

تی
مای

ش ح
نق

عدم  و  استعدادیابی  کمیته  کامل  اختیار  تفویض  استان ها،  استعدادیابی  کمیته  اعضاء  وظایف  تقسیم بندی 
صحیح  تشخیص  استعدادیابی،  کمیته  در  تخصص  دارای  و  مجرب  و  علمی  کادر  از  استفاده  کاری،  موازی 
نربیت  استعدادیابی،  مربیان متخصص جهت  تربیت  و عالقمند،  افراد متخصص  انتصاب  از  فدراسیون  مدیر 
ارزیابان حوزه استعدادیابی، استفاده از فرد خبره و متخصص به عنوان رئیس کمیته استعدادیابی، وجود کارگروه 

متخصص در فدراسیون بسکتبال، اعزام مربیان متخصص استعدادیابی به استان های فاقد مربی نی
سا

ع ان
مناب

ی 
 ها

یت
فعال

مختلف  مراحل  در  استعدادیابی  اردوهای  برگزاری  جوایز،  اهداء  و  پایه  سنین  مسابقات  ای  جشنواره  برگزاری 
در استان ها، تدارک اردوهای بین المللی برای بازیکنان پرورش یافته، انتخاب بازیکنان مستعد از رویدادهای 
ارگان های مختلف برای کودکان، دیده شدن استعدادها در برنامه های مختلف، برگزاری المپیادهای نخبه پروی 
از طرف فرداسیون، برگزاری اردوهای کوتاه مدت تیم ملی نوجوانان، افزایش تعداد مسابقات بسکتبال در سنین 
پایه، انتخاب استعداد در اردوهای مربوط به رشته بسکتبال، تمرکز بر مسابقات داخل شهرها و داخل استان، 
تدارک بازی های دوستانه جهت نگاه به بازیکنان مستعد، توجه به نظام برگزاری مسابقات، نگاه سمبلیک برای 

جذب افراد به رشته بسکتبال

وها
ارد

د و 
یدا

ت رو
دیری

م

کادمی ها، نظارت بر مراحل کشف، جذب، پروش، قهرمان پروری،  تدوین شرایط های بین المللی برای تأسیس آ
نگهداری استعدادها، بازرس های ویژه اعزامی از طرف فدراسیون، تدوین قانون های سختگیرانه در امر مجوز 
کادمی ها، نظارت بر مجوزها و دوره های بازآموزی مربیان، نظارت  برای کانون ها و اکادمی ها، نظارت ساعات آ
کادمی ها، گزارش سرمربی از بازدید اکادمی ها، چک کردن  شایستگی مربیان، نظارت و کنترل فدراسیون بر آ
کادمی های  آ به  ملی  تیم  مربی  سرکشی  نوجوانان،  ملی  تیم  سرمربی  توسط  استان ها  کادمی های  آ بازیکنان 

استان ها

رل
کنت

ت و 
ظار

ن
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اهتمام هیئت های استانی به اطالع رسانی به تمامی شهرها و روستاها، فراخوان استعدایابی به صورت مرحله 
دستگاه های  به  بسکتبال  فدراسیون  تجهیز  استعدادیابی،  خصوص  در  فدراسیون  متعدد  فراخوان های  سنی، 
پیشرفته جهت ارزیابی ها، ارتبط منطقی بین کمیته استعدادیابی و ارزیابی عملکرد و آموزش، تعیین شاخص ها 
و مؤلفه های مربوط به حوزه استعدادیابی، تهیه ابزار اندازه گیری در امر استعدادیابی، تدوین برنامه های مدون 
کادمی های  آ تأسیس  افراد مستعد،  ارزیابی مهارت های  مناسب جهت  ابزار  تدوین  کادمی ها،  آ کار  روند  جهت 
استاندارد سازی  خانواده ها،  مراجعه  استعدادیابی جهت  پایگاه های  استعداد،  از  برخوردار  استان های  در  بیشتر 
عنوان مسئول  به  نوجوانان  ملی  تیم  تعیین سرمربی  اطالعاتی،  بانک های  ایجاد  استعدادیابی،  شاخص های 

کمیته استعدادیابی

هی
اند

ازم
س

ون
سی

درا
ف

ران
ل ای

کتبا
 بس

 در
داد

ستع
عه ا

وس
بر ت

ؤثر 
ی م

نه ا
زمی

ط 
شرای

استفاده از تجربیات خوب در کشور، استفاده از تجربیات سایر کشورها، برنامه ریزی درازمدت، توجه به مقوله 
بعد  به  توجه همزمان  افراد،  در  استعدادیابی  الگوی  بومی سازی  مقطعی،  نه  و  مستمر  به صورت  استعدادیابی 
قهرمانی و همگانی استعدادیابی، تشکیل اتحادیه های استعدادیابی در باشگاه ها، افزایش تمرکز بر استعدادیابی 
بانوان، پرورش بازیکنان نابغه بعد از رده امید، شناسایی نوابغ در تیم های امید، نخبه یابی و نخبه پروری در سن 
جوانی، استفاده از بازیکنان جوان تر در تیم ملی 2028، بعد قهرمانی استعدادیابی، بعد همگانی استعدادیابی، 

ایجاد پیشینه برای امر استعدادیابی در بسکتبال

ژی
ترات

 اس
ت و

یاس
س

وجود مراکز استعدادیابی با شرایط یکسان برای همه، در نظر گرفتن تفاوت های اقلیمی در پرورش استعداد، توجه 
به آمایش سرزمین در پرورش استعداد، تحقیق و تفحص استعدادیابی در هیئت های استانی از روستاهای استان، 
کنکاش در روستاهای استان ها و شهرها به منظور کشف استعداد، نگاه تخصصی فدراسیون  به استعدادیابی، 
و   22 18؛  و   17 سن های  در  استعدادیابی  در  ریزش ها  به  توجه  علمی،  صورت  به  استعدادیابی  روند  به  توجه 
23، نگهداری استعدادها در کنار خانواده ها و شهرهای شان، تقویت استان ها در امر استعدادیابی، عدم تمرکز 
گلخانه ها در تهران، ایجاد بستر غربالگری ملی، عدم تمرکز بر استعدادیابی اتقاقی و فرصت خانوادگی، ایجاد 
استعدادیابی،  فرایند  عملیاتی سازی  استعدادیابی،  گلخانه های  تنوع  پنهان،  استعدادهای  آشکارسازی  فضای 
ورزش  در  استعدادیابی  استمرار  به  توجه  بسکتبال،  ورزش  در  استعدادیابی  فرایند  بودن  سیستماتیک  به  توجه 

بسکتبال، حرکت اصولی سیکل استعدادیابی، عدم تشکل های بروکراسی در امر استعدادیابی

یند
فرا

ل و 
صو

ا

تأمین اعتبار استخدام مربیان زبده به منظور استعدادیابی، تزریق اعتبارات الزم به هیئت های بسکتبال استان 
ها، تأمین اعتبار و بودجه مورد نیاز جهت استعدادیابی، جذب اسپانسر برای استعدادها، عدم اتالف هزینه برای 
کادمی  استان های غیر برخوردار از استعداد در بسکتبال، هزینه کردن هیئت های بسکتبال استان ها برای آ
ها، صرف هزینه های مختلف برای استعداد، اختصاص اعتبار به مقوله استعدادیابی از محل سرانه ورزشی افراد

لی
ما

علی زاده: مدل سازی کیفی استعدادیابی ورزش بسکتبال بر اساس منطق تحلیل محتوای پنهان
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کد اولیه محور اصلی

تشخیص  یافته،  پرورش  استعدادهای  تاکتیک  و  جسمانی  آمادگی  پایه،  تکنیک های  بر  کادمی ها  آ توجه 
به  با ویژگی های غیراستاندارد و شاخص، توجه  افراد خاص  به  افراد در پست های مختلف، توجه  مهارت های 

فاکتور مهارتی بازیکنان

نی
ف

 ها
می

کاد
آ

ران
ل ای

کتبا
 بس

 در
داد

ستع
عه ا

وس
بر ت

ؤثر 
ی م

نه ا
زمی

ط 
شرای

کادمی های استعدایابی به تمامی امکانات مالی، تفریحی،  کادمی های تخصصی در استان ها، تجهیز آ ایجاد آ
نظری، کاستن هزینه های منجر به ورود افراد به امکانات ورزشی در سطح شهر

ی 
 مال

ات
دام

اق
تی

یزا
جه

و ت

به  کادمی ها به جای محوریت مالی، عدم رد کردن عالقه مندان در اکادمی ها و توجه  به برونداد در آ توجه 
گاه سازی افراد مستعد در خصوص هدف از یادگیری بسکتبال، استفاده از خالقیت در کنار  همگانی سازی، آ

مدارک و مجوز های معتبر، عدم نادیده گرفتن افراد غیر مستعد در اتحادیه های استعدادیابی ت و 
یاس

س
ژی

ترات
اس

کادمی ها،  آ در  مختلف  سنین  برای  مدون  برنامه های  کادمی ها،  آ کلیه  در  استعدادیابی  نحوه  یکسان سازی 
کادمی ها بر  انتخاب افراد به صورت مرحله ای و گزینشی از ابتدای ورود تا حرفه ای، تقسیم بندی کالس های آ
اساس سطوح مهارت، توجه به سن و زمان مناسب استعدادیابی، شرکت دادن در مسابقات سطح پایین تر برای 
به  توجه  با  بازیکنان  از عموم بچه ها، تقسیم سطوح مهارتی  برتر  پایین، جداسازی استعداد  با سطح  مستعدین 

ویژگی های سنی، در اختیار گرفتن افراد از سنین پایه توسط اتحادیه باشگاه ها

یند
فرا

ل و 
صو

ا

بازاریابی  جای  به  بسکتبال  ستاره های  از  بهره مندی  استعدادیابی،  مربیان  پرورش  و  استعدادیابی  پایگاه های 
تیم  مربی  با  کادمی ها  آ مربیان  تجربه، هماهنگی  با  و  افراد متخصص  از  کادمی ها  آ کادمی، مشاوره  آ کمینی 
کادمی ها جهت  کادمی ها، توجه زندگی افراد در آ ملی نوجوانان، تصدی افراد متخصص، توانمند و هدف گرا در آ
پرورش استعداد، توجه بر شرایط آسیب دیدگی مستعدین در طول پرورش، کشف استعدادها به صورت دیداری در 

قالب بازی برای کودکان 4-6 سال، توجه به نوابغ رشته بسکتبال و پشتیانی آنها

نی
سا

ی ان
یرو

ن

ارتباط مجموعه های ورزشی با مدارس نزدیک به مجموعه، ارائه خدمات ارگان های مختلف به مدارس جهت 
کادمی  استعدادیابی، رابطه خوب مربیان استعدادیابی با آموزش و پرورش، اختصاص سالن های شهرداری به آ

ها به صورت رایگان، تعامل و ارتباطات بین سازمانی ان 
 ارگ

ات
خدم

نفع
ی ذی

ها

تی
دول

ی 
 ها

هاد
در ن

ی 
زمان

 سا
ین

ت ب
اطا

ارتب

تعامل با نهاد های استعدادیابی بین المللی جهت توسعه استعداد، تعامل وزرات وزارت ورزش و اموزش و پرورش، 
نقش واسطه ای هیئت ها بین آموزش و پرورش و فدراسیون، هماهنگی وزارت خانه های علوم، ورزش و آموزش 

و پرورش در استعدادیابی، هم افزایی وازرت ورزش، علوم و آموزش و پرورش در امر استعدادیابی

نی
زما

 سا
ین

ت ب
اطا

ارتب
ل و 

عام
ت

تشکیل سامانه استعدایابی در وزارت ورزش، علوم و آموزش و پرورش، نقش وزارت ورزش به عنوان متولی امر 
ورزش، حمایت دولت از ورزش قهرمانی، اختصاص درآمدهای حاصل از صادارت و منابع به استعدادیابی، عدم 

ممانعت نظام های دولتی لت
 دو

یت
حما
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کد اولیه محور اصلی

کادمی در خصوص پرورش استعدادها،  افزایش ساعات ورزش در مدارس، شیوه های صحیح و اصولی مدارس و آ
برگزاری کیفی کالس های اوقات فراغت در ایام تعطیالت، برگزاری مسابقات آموزشگاهی، اجرای اصولی فرایند 

استعدادیابی از طرف وزارت آموزش و پرورش ی 
دها

هبر
را

بی
ادیا

تعد
اس

ش
رور

 و پ
ش

موز
آ

ران
ل ای

کتبا
 بس

 در
داد

ستع
عه ا

وس
بر ت

ؤثر 
ی م

نه ا
زمی

ط 
شرای

تعیین پاداش برای معلمان ورزش استعداد پرورش، اعطای انگیزه های هدفدار به معلمان ورزش جهت پرورش 
استعداد، استخدام معلمین ورزش جهت استعدادیابی، استفاده از معلمان تربیت بدنی که مربی ورزش هستند، 
از طرف  به فدراسیون و هیات  افراد نخبه  با رشته در آموزش و پرورش، معرفی  توانمند مرتبط  نیروهای  جذب 

معلمین

بع 
منا

ن و 
بیرا

د
نی

سا
ان

ورزش  تکیه  مدارس،  در  استعداد  استان، جستجوی  پروش هر  و  آموزش  از طرف  استعدادیابی  فراخوان های 
کشور بر معلمان ورزش کشور، نقش آموزش و پرورش به عنوان یک استعدادیابی، تکیه ورزش کشور به آموزش 

و پرورش، اهمیت جایگاه معلم ورزش در مدارس تی
مای

ش ح
نق

نقش آموزش و پرورش به عنوان تربیت کننده استعداد، تشکیل نظام شبکه ای استعدادیابی توسط وزارت آموزش 
در  روز  هر  به صورت  اجباری  ورزش  اجرای  استعدادیابی،  عنوان حامی  به  پرورش  و  آموزش  وزارت  پرورش،  و 
مدارس، توجه به دانش آموزان مستعد در مدارس، توجه به اصول استعدادیابی در مدارس و شروع از محوطه 

های مدارس، عدم نگاه نتیجه گرای فدراسیون دانش آموزی، توجه به مهد های کودک جهت کشف استعداد ست
سیا

ی و 
راتژ

ست
ا

اهمیت آموزش و پرورش به تجهیز کیفی مدارس به امکانات ورزشی، ارائه تسهیالت برای استفاده مدارس از 
امکانات رایگان در بسکتبال، احداث سالن های چند منظوره در مدارس، احداث مدارس بسکتبال، واگذاری 

امکانات مدارس در اختیار شهروندان در ساعات آزآد، تجهیز مدارس به امکانات استعدادیابی بسکتبال الت
سهی

 و ت
ات

کان
ام

نیز 5 مقوله اصلی شامل عوامل ارزشی و نگرشی شامل مقوالت فرعی )نگرش  در بخش شرایط مداخله گر 
با مجموع  فراوانی 11، عوامل حقوقی  با مجموع  خانوادگی  فراوانی 22، حمایت  با مجموع  ملی(  حکومتی، 
عامل  عنوان  به  ستارگان  ارزیابی،  مقیاس  یک  عنوان  به  )ستارگان  شامل  سلبریتی ها  و  ستارگان   ،6 فراوانی 
خانوادگی،  شخصی،  )انگیزه های  شامل  انگیزشی  عوامل  اصلی  مقوله  و   17 فراوانی  مجموع  با  انگیزشی( 

سازمانی( با مجموع فراوانی 37 کشف و احصاء گردید )جدول 4). 

علی زاده: مدل سازی کیفی استعدادیابی ورزش بسکتبال بر اساس منطق تحلیل محتوای پنهان
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جدول 4- کدها، مقوالت اصلی و محوری عوامل مداخله گر مؤثر بر توسعه استعداد در بسکتبال 

کدهای اولیه محوری اصلی ویژگی

عدم نگاه درآمدی مسئولین به مقوله ورزش، اجتناب مسئولین از ایراد محدودیت هایی که با روح ورزش 
در تضاد است، اهمیت مقوله تربیتی ورزش از دیدگاه مسئولین، توجه سیاسیون به مقوله استعدادیابی، 

توجه به تفکر استعدادیابی در مسئولین در مؤسسات آموزشی، تفکر پرورش استعداد از طرف دولت
نگرش حکومتی

شی
گر

 و ن
شی

 ارز
مل

عوا

 گر
خله

مدا
ط 

شرای

فرایند  از  سازمانی  و  اجتماعی  حمایت  استعدادیابی،  مقوله  به  برتری  لیگ  باشگاه های  توجه 
استعدادیابی، عدم توجه به افراد با شرایط خاص و همه گیر بودن استعدایابی، آشنایی جامعه با سواد 
حرکتی، دیدگاه ایرانی اسالمی در حوزه استعدادیابی، تأثیر عقبه های فرهنگی در استعدادیابی، تفکر 

ملی از طریق بها دادن به استعدادیابی

نگرش ملی

تفکر قالب در خانواده  افراد، سطح درآمد خانواده، ویژیگی های خانوادگی،  از  حمایت های خانواده 
های افراد مستعد، تعداد فرزندان خانوده

حمایت خانوادگی

رویکردتجاری در امر استعدادیابی، توجه و الزام به استخدام و بازی دادن بازیکنان زیر بیست سال در 
لیگ و آیین نامه های اجرایی، تدوین دستورالعمل حق رشد در قراردادهای بازیکنان پرورش یافته، عقد 

قراردادهای چهارساله جهت رشد در سطح حرفه ای
عوامل حقوقی

ویژیگی های  مقیاس  مقیاس،  تهیه  برای  ملی  قهرمان  عملکری  نیمرخ  مقیاس های  تهیه 
انتروپومتریکی قهرمانان و اسطوره های بین الملل، ارزیابی نیمرخ قامتی، حرکتی و مفاصل قهرمانان 
ملی، ارزیابی نیمرخ آنتوپومتریکی قهرمان ملی بسکتبال، درنظرگفتن شاخص رویداد المپیک برای 

بسکتبال، ستارگان به عنوان عاملی انگیزشی

ستارگان به عنوان یک 
مقیاس ارزیابی

 ها
تی

بری
 سل

ن و
رگا

ستا

با نظام استعدادیابی بین المللی، مهندسی معکوس در سرگذشت  استفاده از قهرمانان ملی مناسب 
نقش  استعداد،  کشف  جهت  مدارس  به  نخبه  ملی  تیم  بازیکنان  از  دعوت  پوش،  ملی  قهرمانان 

الگوهای ورزشی در جذب افراد، انگیزه های شخصی

ستارگان به عنوان عاملی 
انگیزشی

در  ها  باشگاه  و  ها  فدراسیون  موفقیت  بسکتبال،  به  افراد  عالیق  به  ،توجه  افراد،  شدن  دیده  نیاز 
جذب افراد به بسکتبال، پشتکار و هدف گرایی افراد، تجربه فرد در رشته ای مختلف و انتخاب رشته 

بسکتبال
انگیزه های شخصی

شی
گیز

ل ان
وام

ع

عالقه مندی به ورزش از طریق والدین به کودکان، نیاز قهرمان پروری خانواده ها انگیزه های خانوادگی

توجه به پست های دارای فرسودگی و تزریق بازیکنان جدید در تیم ملی، عالقمندی به بسکتبال از 
طریق مشاهده مسابقات، توجه به انگیزه ها و عالقمندی به ورزش، نیاز نتیجه گرایی وزارت ورزش،

انگیزه های سازمانی

آمده است راهبردهای  ایران همان طور که در جدول )5(  در بخش راهبردهای توسعه استعداد در بسکتبال 
انگیزشی شامل مقوالت راهبردهای انگیزشی با فراوانی 7، راهبردهای فنی با فراوانی 16، راهبردهای حقوقی 
با فراوانی 3، راهبردهای مدیریتی با فراوانی 13، راهبردهای استراتژیک با فراوانی 16، راهبردهای تجهیزاتی با 

فراوانی 5، راهبردهای ساختاری با فراوانی 6 و راهبردهای آموزشی با فراوانی 6 کشف و احصاء گردید.
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جدول 5- کدها، مقوالت اصلی و محوری راهبردهای توسعه استعداد در بسکتبال

راهبرد محور

بهبود وضعیت مالی استعدادیابی در بسکتبال کشور، نقش حمایتی آموزش و پرورش در ورزش و استعدادیابی، ارئه خدمات و تعامل 
ارگان های شهری با مدارس جهت استعدادیابی، تعامل فدراسیون بسکتبال و وزارت ورزش با وزرات آموزش و پرورش، یکسان 

سازی فرایند استعددیابی در کلیه آادمی ها، فراهم کردن زیر ساخت های الزم با توجه به کشور های صاحب بسکتبال ری
ختا

سا

ران
ل ای

کتبا
 بس

 در
داد

ستع
عه ا

وس
ی ت

دها
هبر

را

استفاده انگیزشی از ستارگان بسکتبال جهت جذب افراد مستعد، معرفی دانش آموزان مستعد از طرف آموزش و پرورش جهت 
مربیان  تالش  و  تهعد  تالش،  مدارس،  در  مستعدین  دهنده  پرورش  معلمین  به  انگیزش  و  پاداش  اعطای  استعداد،  توسعه 
استعدادیابی جهت پرورش استعداد، جبران خدمات استعدادیابان و نخبه پروران بسکتبال و حمایت از آنها، توجه به انگیزه های 

شخصی و خانوادگی افراد به ورزش و بسکتبال، توجه به پشتکار، هدف گرایی و دیده شدن افراد مستعد در بسکتبال شی
گیز

ی ان
دها

هبر
را

کادمی ها، تهیه مقیاس های نیمرخ عملکردی، قامتی، آنتروپومتریکی قهرمانان ملی، تهیه  نظارت مربیان تیم ملی نوجوانان بر آ
مقیاس های روانی، حرکتی قهرمانان ملی جهت استعدادیابی، طراحی تمرینات مناسب بر اساس ویژگی های مهارتی و فیزیکی 
پایه ستعدادیابی، ساماندهی تمرینات استعدادیابی بر اساس ساعات و سنین،  مستعدین، توجه به مقوله سواد حرکتی در سنین 
توجه به ویژگی های شخصیتی، رفتاری و ذهنی بازیکنان مستعد، توجه به رویکرد تفریحی استعدایابی در سنین پایه و استفاده از 
بازی، استفاده از روش های خالق و نوآورانه در طراحی تمرینات در سنین پایین، تدوین و ارزیابی سطح هوش و مهارت های ذهنی 
ارزیابی  و  تدوین  توسعه استعداد،  افراد مستعد جهت  ارزیابی شاخص های روان شناختی  و  تدوین  افراد جهت رشد در بسکتبال، 
شاخص های فیزیولؤیکی )سن، فیزیک بدنی، عدم ناهنجار(، تدوین و ارزیابی شاخص های آنتروپومتریکی )قد، رشد استخوان، 
کادمی ها کادمی های بسکتبال، افتراق مستعدین بر اساس سن، سطوح مهارت در آ ...(، تدوین دستورالعمل های فنی و ارائه به آ

نی
ی ف

دها
هبر

را

در  مناسب  حقوقی  العمل های  دستور  تدوین  آنها،  بر  نظارت  و  کادمی ها  آ برای  مجوز  ارائه  جهت  سختگیرانه  قوانین  تدوین 
قراردادهای استعدادهای برتر، ایجاد رویکرد بیزینسی در استعدادیابی و حق رشد بازیکنان قی

حقو
توجه ویژه به رویدادهای آموزشگاهی جهت کشف استعداد، حمایت های مادی و معنوی دولت از امر استعدادیابی در بسکتبال، 
تشکیل  کادمی ها،  آ در  افراد متخصص، مجرب  به کارگیری  استعدادیابی،  تیم های  تشکیل  انسانی جهت  منابع  استخدام جذب 
کارگروه متخصص و مجرب در فدراسیون بسکتبال جهت استعدادیابی، برگزاری رویدادهای متعدد استانی و کشوری در سنین پایه 
کادمی ها، هیئت ها  توسط فدراسیون، برگزاری اردوهای استعدادیابی در طول سال برای مستعدین برتر، فراخوان و اطالعیه های آ
و آموزش و پرورش جهت استعداد، توجه یه سیاست نگهداری بازیکنان نخبه بعد از رده امید، ایجاد بستر غربالگری ملی جهت 
استعدادیابی، تأمین و اختصاص منابع مالی جهت فرایند استعدادیابی در بسکتبال، توجه به نقش آموزش عالی در معرفی استعداد، 

وجود تفکر استعدادیابی در دولت و مسئولین 

تی
دیری

م

تدوین  جغرافیایی،  خاص  مناطق  در  ورزشی  رشته های  جانمایی  بسکتبال،  ورزش  در  استعدادیابی  نظام  سطح  تدوین  و  ارتقا 
برنامه های جامع و مدیریتی، در نظر گرفتن شاخص رویداد المپیک برای استعدادیابی در بسکتبال، الزام به مقوله استعدادیابی 
در باشگاه های لیگ برتری، برنامه ریزی جهت طراحی اصولی فرایند رشد بازیکنان مستعد، جذب معلمین متخصص و توانمند در 
آموزش و پروش جهت استعدادیابی، تشکیل شبکۀ نظام استعدادیابی در آموزش و پرورش، توجه به پست های دارای فرسودگی 
کادمی ها، توجه به آمایش سرزمین در جهت توسعه استعداد،  در بسکتبال، تدوین و تهیه سیاست ها و استراتژی ها جذب افراد در آ

نهادینه کردن و توجیه فرهنگ حمایتی خانواده از استعداد، ایجاد تفکر و حمایت ملی از مقوله استعدادیابی در بسکتبال

ک
اتژی

ستر
ا

علی زاده: مدل سازی کیفی استعدادیابی ورزش بسکتبال بر اساس منطق تحلیل محتوای پنهان
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راهبرد محور

انجام،  بین المللی جهت  آزمایشگاهی  ابزار  و  افزارها  نرم  از  استفاده  ها،  کادمی  آ در  تجهیزاتی  و  مالی  ابالغ دستورالعمل های 
تجهیز امکانات و ارائه تسهیالت از سوی آموزش و پرورش جهت استعدادیابی، تجهیز امکانات و تجهیزات و فناوری های نوین 

استعدادیابی، پخش متناسب امکانات و تجهیزات در کل کشور جهت استعدادیابی تی
یزا

جه
ت

استفاده از نرم افزارها و ابزار آزمایشگاه بین المللی جهت آزمون های استعدادیابی، ارتقاء سطح اطالعات معلمان تربیت بدنی در 
زمینه بسکتبال، توسعه کانون های استعدادیابی در مدارس، استفاده و الگوبرداری و تعامل مربیان پایه از مربیان نخبه و ملی، توجه 
گاهی مربیان استعدادیابی در بسکتبال، آموزش و اعزام مربیان استعدادیابی به کارگاه های تخصصی ملی و بین  به علم و دانش و آ

المللی، توجه به علمی سازی فرایند استعدادیابی در فدراسیون بسکتبال

شی
موز

آ

توسعه  استقرار  که  نمود  بررسی  را  مسئله  این  باید  ایران،  بسکتبال  در  استعداد  توسعه  الگوی  استقرار  از  پس 
استعداد در بسکتبال ایران چـه پیامدهایی می تواند داشته باشد. در واقع، این امر پس از تحقق الگوی توسعه 
استعداد در بسکتبال ایران چه اتفاقی می افتد و می توان با بررسی آن، نقاط ضعف و قوت استقرار الگوی توسعه 
استعداد در بسکتبال ایران را با مطالعه پیامدهاي آن شناسایی نمود و تداوم الگوی توسعه استعداد در بسکتبال 
ایران را با استحکام بیشتري پیش گرفت. اهمیت این مسئله در این است که با شناسایی پیامدهاي احتمالی 
صورت  به  را  ایران  بسکتبال  در  استعداد  توسعه  الگوی  می توان  ایران،  بسکتبال  در  استعداد  توسعه  الگوی 
عمیق تر و کامل تري پی گرفت. در واقع، بررسی پیامدهاي احتمالی استقرار الگوی توسعه استعداد در بسکتبال 
الگوی  پیامدِي  راستا، یک مقوله  این  در  ایران است.  در بسکتبال  استعداد  توسعه  الگوی  پازل  آخرین  ایران، 

توسعه استعداد در بسکتبال ایران در 3 بعد پیامدي احصاء شده اند که در جدول )6( جزئیات آنها آمده است.
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جدول 6- کدها و مقوالت محوری پیامدهای توسعه بسکتبال در ایران

کد های اولیه محور

رسیدن به آمال و آرزوهایی که قباًل به سختی محقق می شد، پیدایش نسل جدید مستعد در بسکتبال، به هدر نرفتن توانایی ها 
و زمان افراد، اثرگذاری مثبت بر مسیر زندگی افراد مستعد، نشان دادن راه صحیح تر و هدف بهتر از طریق استعدادیابی، کسب 

نتایج مطلوب از طریق استعدادیابی، تالش برای بهترین بودن افراد، رسیدن به تعالی در زندگی

نی
رما

آ

ران
ل ای

کتبا
 بس

 در
داد

ستع
عه ا

وس
ی ت

دها
یام

پ

افزایش احتمال رسیدن ورزشکاران مستعد به اوج اجرای ورزشی، برخورداری از تیم ملی قوی در مسابقات بین المللی، افزایش 
بازیکنان خبره در پست، تعمیم و گسترش بسکتبال های مختلف، صرفه جویی در منابع مالی و هزینه های فدراسیون، دست 
یابی به امر ترویج و توسعه در فدراسیون بسکتبال، تأمین نیاز باشگاه های لیگ برتر و تیم ملی و دنیا، کسب رتبه های برتر در 
رویدادهای بین المللی، رشد در رشته بسکتبال به صورت تخصصی، انجام رسالت اصلی ورزش در جامعه توسط مسئولین، به 

نتیجه و به بار نشستن زحمات متصدیان و مربیان استعدادیابی، می شود

نی
زما

سا

عزت نفس دادن به فرد و در نتیجه به اجتماع و کاهش شدید آسیب های اجتماعی، رسیدن جامعه به سالمتی و تندرستی و 
روحیه شاداب، شناخت استعدادهای ملی، رشد و پروش توانایی و توانمندی افراد جامعه عی

تما
اج

- مدل کیفی توسعه استعداد در بسکتبال ایران
در پژوهش حاضر با بهره گیري کدگذاری، از عدم تحمیل کدهاي نظري به داده ها اطمینان حاصل شده است. 
پس از کدگذاري داده ها و ارتباط برقرار کردن مقوله هاي احصاء شده با هم »نظریه محدود به واقعیت خاص« 
ارائه شده است. چنین نظریه اي تنها مناسب با پدیده مورد مطالعه است و نمی تواند مدعی هیچ نوع تعمیمی 
به واقعیت احصاء شده، دیاگرام نظریه  از نظریه محدود  بهره گیري  با  باشد. سپس  پدیده خاص  از یک  فراتر 
محدود به واقعیت خاص ارائه شده است. در ادامه و در شکل )1( الگوی توسعه استعداد در بسکتبال ایران 

ارائه می شود.
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شکل  1. مدل و نمودار درختی توسعه استعداد بسکتبال در ایران

بحث و نتیجه گیری
تحلیل داده های حاصل از کدبندی مصاحبه های انجام شده )بخش کیفی( حاکی از آن بود که مجموعًا 452 
گزاره اولیه برآمده از واحدهای معنادار وجود داشت که از این کدهای اولیه، در نهایت 26 کد محوری شامل 
مقوله مرکزي، شرایط عّلی، شرایط مداخله گر، شرایط زمینه ای )بستر(، راهبردها و پیامدها شناسایی و استخراج 
شد. حال آن که هر یک از مقوالت یاد شده خود از مقوالت اصلی دیگری تشکیل شده بودند که در ادامه مورد 
بحث قرار می گیرند. از بین کدهای محوری استخراج شده )بخش کیفی(، مقوله »توسعه استعداد در بسکتبال« 
محتوای  تحلیل  با  است. همچنین،  گرفته  قرار  مدل  مرکز  در  و  گرفته شده  نظر  در  مرکزي  مقوله  منزله  بـه 
مصاحبه های انجام شده با خبرگان تحقیق مشاهده شد که 19 مفهوم در خصوص تعریف از توسعه استعداد 
در بسکتبال ایران وجود دارد. در واقع به نظر می رسد که اجماع خاصی بر روی مفهوم نظام استعدادیابی وجود 

ندارد و این مفهوم از دیدگاه افراد مختلف، تعاریف مختلفی نیز دارد. 
نتایج ماتریس شنون حاکی از آن بود که 5 مقوله اصلی امکانات و تجهیزات )فناوری های نوین، زیرساخت ها 
و اماکن و تجهیزات تخصصی(، فعالیت های منابع انسانی )جذب و استخدام، تعهد نیروهای انسانی، جبران 
ویژگی های  روان شناختی(،  عامل  هوش،  )عامل  روانی  و  هوشی  عوامل  انسانی(،  منابع  آموزش  و  خدمات 
)فرایند رشد، ویژگی های  تمرین  آنتروپومتریکی( و علم  فاکتورهای  و  آنتروپومتریکی  )الزامات  آنتروپومتریکی 
مهارتی و فیزیکی، سازماندهی تمرین، ویژگی های شخصیتی و رفتاری و روش و اصول آموزش( به مثابه شرایط 
علی تحقق الگوی نظام استعدادیابی در بسکتبال ایران وجود دارد. نتایج تحقیق حاضر با نتایج ش اه منصوری 
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و باالنژاد )2018(، باقری و همکاران )2019(، سید یادگار )2019(، نظری و تابش )2019(، طهماسب پور 
آنتروپومتریکی از جمله سن، قد، سرعت،  (2020( همخوانی دارد. یادگار نیز در تحقیق خود بر ویژگی های 
ظرفیت بی هوازی، استقامت عضالنی باال تنه ،عکس العمل به عنوان فاکتور های شاخص استعدادیابی در 
دختران بسکتبالیست اشاره کرد. در رابطه با شرایط عّلی باید عنوان نمود که یکی از این دالیل توسعه استعداد 
بسکتبال کشور را امکانات و تجهیزات تشکیل می دهد. لذا به نظر می رسد که پیش از هر چیزی الزم است 
که امکانات و تجهیزات خاصی برای استعدادیابی در این رشته وجود داشته باشد. نتایج تحقیق حاضر با نتایج 
دوستداری و همکاران )2015(، شاه منصوری و باالنژاد )2018(، تیلور1و همکاران )2020( همخوانی دارد. 
و  امکانات  از  بهینه  استفاده  جهت  مجرب  و  کافی  انسانی  منابع  مهم  این  انجام  منظور  به  که  دارد  ضرورت 
تجهیزات حوزه استعدادیابی نیز در اختیار فدراسیون و هیأت های تابعه قرار داشته باشد چرا که بدون داشتن 
ابزار  از طریق  و شایسته ای  به نحو مطلوب  را  استعدادیابی  فرآیند  نمی توان  و علمی  انسانی متخصص  منابع 
در  مستعدین  برای  مربیان  استخدام  با  همچنین  نمود.  اجرا  افزاری  سخت  و  افزاری  نرم  موجود  امکانات  و 
درجه اول، تشکیل سایت های استعدادیابی و استخدام مربیان در سایت، تشکیل تیم های استعدادیابی شامل 
به  آنها  اعزام  و  استعدادیابی  عوامل  و  کارشناسان  آموزش  نهایت  در  و  و متخصصین  روان شناسان  و  مربیان 
دوره های پیشرفته آموزشی و ... به طور کامل صورت پذیرد تا نظام استعدادیابی بسکتبال کشور از لحاظ نیروی 
انسانی متخصص و کارآزموده با مشکلی مواجه نشود. در کنار عوامل یاد شده، عوامل هوشی و روانی نیز وجود 
دارند که بایستی در فرآیند استعدادیابی مد نظر قرار گیرند چرا که یکی از عوامل اصلی مؤثر بر استعدادیابی را 
تشکیل می دهند. نتایج تحقیق حاضر با نتایج باقری و همکاران )2019( و گارسیا-فرناندرز2و همکاران )2019) 
همخوانی دارد. این عامل خود در قالب دو عامل هوش و عامل روان شناختی شامل مواردی همچون توجه به 
متغیرهای  تأثیر  افراد،  عکس العمل های  از  هوش  سطح  تشخیص  افراد،  هوش  ارزیابی  ذهنی،  مهارت های 
روان شناسی افراد مستعد در استعدادیابی، توجه به فاکتور روانی بازیکنان، توجه به مهارت های روان شناختی، 
تدوین آیتم های روان شناسی در افراد و تفویض اختیار بر مربی قرار می گیرد. بنابراین بایستی توجه داشت که 
در استعدادیابی اصولی و علمی امروزی، عالوه بر مسائل فیزیولوژیکی و آنتروپومتریکی، عوامل روان شناختی 
و هوش نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است و بایستی مد نظر استعدادیاب های رشته های مختلف ورزشی از 

جمله رشته بسکتبال قرار گیرد.
کادمی ها، ارتباطات بین سازمانی  عالوه بر این، نتایج نشان داد که 5 مقوله اصلی آموزش عالی، فدراسیون، آ
در نهادهای دولتی و آموزش و پرورش به مثابه شرایط زمینه ای، بستر تحقق نظام استعدادیابی در بسکتبال 
ایران وجود دارد. نتایج تحقیق با نتایج داودی و یعقوبی )2018(، ملک زاده و همکاران )2016( و استولمان3و 
1. Taylor
2. García-Ferníndez
3. Stollman
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همکاران )2021( همخوانی دارد. به نظر می رسد که برای ارتقای نظام استعدادیابی در بسکتبال الزم است که 
زمینه های مختلفی فراهم باشد چرا که توسعه این نظام نیازمند بستر مناسب آن است و در صورت نبود بستر 
مناسب، نمی توان به ارتقای نظام استعدادیابی در رشته ورزشی بسکتبال امیدوار بود. یکی از زمینه های ارتقای 
نظام استعدادیابی بسکتبال کشور را موضوع آموزش و پرورش تشکیل می دهد. بدین منظور ضرورت دارد که 
ابتدا با اجرای فعالیت هایی همچون افزایش ساعات ورزش در مدارس، شیوه های صحیح و اصولی مدارس و 
کادمیک در خصوص پرورش استعدادها، اجرای اصولی فرایند استعدادیابی از طرف وزارت آموزش و پرورش  آ
و ... ، بسترهای الزم برای توسعه رشته بسکتبال در کشور فراهم باشد تا بتوان خیل عظیمی از عالقمندان 
به نحو مطلوب و شایسته اجرا شود. همچنین،  باشد و متعاقب آن فرایند استعدادیابی  را داشته  به بسکتبال 
کادمی های  کادمی های ورزشی در این موضوع نقش مهمی ایفا می کنند؛ چرا که یکی از مهم ترین وظایف آ آ
ورزشی، توسعه عملکرد و مهارت های فنی نوآموزان و در نتیجه پرورش استعدادهای بالقوه است. نتایج تحقیق 

گالیچ )2014(، نظری و تابش )2019( نیز هم راستا با این بخش از نتایج بود. 
در ادامه بخش دیگری از نتایج نشان داد که 5 مقوله اصلی عوامل ارزشی و نگرشی )نگرش حکومتی، نگرش 
ارزیابی،  مقیاس  یک  عنوان  به  )ستارگان  ها  سلبریتی  و  ستارگان  حقوقی،  عوامل  خانوادگی،  حمایت  ملی(، 
ستارگان به عنوان عامل انگیزشی( و عوامل انگیزشی )انگیزه های شخصی، انگیزه های خانوادگی، انگیزه 
های سازمانی( به مثابه شرایط مداخله گر تحقق نظام استعدادیابی در بسکتبال ایران وجود دارد. بایستی توجه 
داشت که در کنار عوامل و شرایط زمینه ای توسعه نظام استعدادیابی بسکتبال در کشور، عوامل دیگری نیز 
مداخله گر شرایطی هستند  باشند. شرایط  داشته  توانند دخالت  نظام می  این  توسعه  در مسیر  که  دارند  وجود 
که به پدیده مورد نظر تعلق دارند و بر راهبردهاي کنش و واکنش اثر می گذارند. آنها راهبردها را درون بستر 
خاصی محدود یا تسهیل می کنند )تورنبرگ و چارمز، 2014(. یکی از این عوامل را عوامل ارزشی و نگرشی به 
ویژه نگرش حکومتی و نگرش ملی به فرایند استعدادیابی در بسکتبال تشکیل می دهد. در این رابطه می توان 
ادعا کرد که چنان چه نگرش مناسبی از سوی مسئولین کشوری به موضوع استعدادیابی وجود نداشته باشد، 
به احتمال زیاد یا برنامه های استعدادیابی تدوین نمی شوند و یا در صورت تدوین و اجرا، با موانع متعددی روبرو 
می شوند که باعث عدم دستیابی به نتایج مورد نظر خواهند شد. بنابراین بایستی عدم نگاه درآمدی مسئولین 
به مقوله ورزش حاکم باشد و مسئولین از ایراد محدودیت هایی که با روح ورزش در تضاد است اجتناب کنند و 
با حمایت همه جانبه از این مهم شرایطی را مهیا کنند تا این عوامل هم راستا با اهداف استعدادیابی قرار گیرد و 
نه تنها مانعی برای این مهم ایجاد نکنند بلکه خود تأثیر مناسبی بر فرایند استعدادیابی بسکتبال کشور داشته 
باشند. همچنین، عوامل حمایت خانوادگی و ستارگان و سلبریتی ها می تواند در این مسیر با مداخالت خود 
تأثیرات مثبتی یا منفی بر جای بگذارند، لذا به منظور تعدیل عوامل یاد شده در راستای تأثیر مثبت آنها الزم است 
که حمایت های خانواده از افراد، تفکر غالب در خانواده های افراد مستعد، تهیه مقیاس های نیمرخ عملکری 
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المللی،  بین  اسطوره های  و  قهرمانان  انتروپومتریکی  ویژگی های  مقیاس  مقیاس،  تهیه  برای  ملی  قهرمان 
استفاده از قهرمانان ملی مناسب در نظام استعدادیابی بین المللی، دعوت از بازیکنان تیم ملی نخبه به مدارس 
جهت کشف استعداد و ... مد نظر قرار گیرند و تالش شود که تمامی موارد مذکور هم راستا با نظام استعدادیابی 
قرار گیرند. در کنار عوامل یاد شده، عوامل حقوقی و عوامل انگیزشی از جمله انگیزه های شخصی، انگیزه 
به عنوان دیگر عوامل مداخله گر در نظام استعدادیابی بسکتبال  نیز  انگیزه های سازمانی  و  های خانوادگی 
کشور شناسایی شدند. در این راستا می توان به مؤلفه هایی همچون رویکرد بیزینسی در امر استعدادیابی، توجه 
به بازی دادن بازیکنان زیر بیست سال در لیگ، الزام به استخدام بازیکنان زیر بیست سال در آیین نامه های 
اجرایی، تدوین دستورالعمل حق رشد در قراردادهای بازیکنان پرورش یافته، عقد قراردادهای چهار ساله جهت 
از طریق  به بسکتبال  ارتقا عالقه مندی  افراد،  به پشتکار و هدف گرایی  توجه ویژه  رشد در سطح حرفه ای، 
مشاهده مسابقات، توجه به پست های دارای فرسودگی در تیم ملی و تزریق بازیکنان جدید به این پست ها و 
... اشاره کرد که الزم است توسط مسئولین مربوطه به خوبی مد نظر قرار گیرد و تأثیرات احتمالی آنها تعدیل و 
کنترل گردد. با این اوصاف، به مسئولین بسکتبال کشور پیشنهاد می شود که جهت ارتقای نظام استعدادیابی 
از توجه به عوامل ارزشی و نگرشی، حمایت خانوادگی، عوامل حقوقی، ستارگان و  در ورزش بسکتبال کشور 

سلبریتی ها و عوامل انگیزشی غافل نباشند و با راهکارهای ویژه ای جهت کنترل این عوامل اقدام کنند.
نتایج بخش دیگر تحقیق حاکی از آن بود که 8 راهبرد با مقوالت محوری راهبردهای انگیزشی، راهبردهای 
فنی، راهبردهای حقوقی، راهبردهای مدیریتی، راهبردهای استراتژیک، راهبردهای تجهیزاتی، راهبردهای 
دارد.  وجود  ایران  بسکتبال  در  استعدادیابی  نظام  راهبردهای  عنوان  به  آموزشی  راهبردهای  و  ساختاری 
همان طور که بیان شد، الزم است برای تأثیرگذاری بر عوامل علی، زمینه ای و مداخله گر بر نظام استعدادیابی 
این بخش  در  لذا  اجرایی شود؛  و  تدوین  راهبردهای خاصی  نظام،  این  توسعه  راستای  در  آنها  بهتر  کنترل  و 
مشاهده می شود که برای تک تک عوامل موجود در بخش های یاد شده، راهبردهای ویژه ای تدوین شده 
کنش هاي  راهبردها  آید.  فراهم  کشور  بسکتبال  استعدادیابی  نظام  توسعه  زمینه  آنها،  بهینه  اجرای  با  تا  اند 
نتایج  و  پیامدها  ایجاد  به  منجر  و  می سازند  فراهم  نظر  مورد  پدیده  براي  حل هایی  راه  که  هستند  هدفمندي 
می شوند. به هر حال، برای توسعه نظام استعدادیابی بسکتبال کشور، به نظر می رسد که راهبردهای تدوین 
افراد مستعد، معرفی  از ستارگان بسکتبال جهت جذب  انگیزشی  انگیزشی )استفاده  شده شامل راهبردهای 
دانش آموزان مستعد از طرف آموزش و پرورش جهت توسعه استعداد و ...(؛ راهبردهای فنی )نظارت مربیان تیم 
کادمی ها، تهیه مقیاس های نیمرخ عملکردی، قامتی، آنتروپومتریکی قهرمانان ملی و ...(؛  ملی نوجوانان بر آ
کادمی ها و نظارت بر آنها، تدوین دستور  راهبردهای حقوقی )تدوین قوانین سختگیرانه جهت ارائه مجوز برای آ
العمل های حقوقی مناسب در قرارداد های استعدادهای برتر و ...(؛ راهبردهای مدیریتی )توجه ویژه به رویداد 
های آموزشگاهی جهت کشف استعداد، حمایت های مادی و معنوی دولت از امر استعدادیابی در بسکتبال 

علی زاده: مدل سازی کیفی استعدادیابی ورزش بسکتبال بر اساس منطق تحلیل محتوای پنهان
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و ...(؛ راهبردهای استراتژیک )ارتقا و تدوین سطح نظام استعدادیابی در ورزش بسکتبال، جانمایی رشته های 
ورزشی در مناطق خاص جغرافیایی، تدوین برنامه های جامع و مدیریتی و ...(؛ راهبردهای تجهیزاتی )ابالغ 
المللی  بین  آزمایشگاهی  ابزار  و  افزارها  نرم  از  استفاده  ها،  کادمی  آ در  تجهیزاتی  و  مالی  های  دستورالعمل 
جهت انجام و ...(؛ راهبردهای ساختاری )بهبود وضعیت مالی استعدادیابی در بسکتبال کشور، نقش حمایتی 
آموزش و پرورش در ورزش و استعدادیابی و ...( و در نهایت راهبردهای آموزشی )استفاده از نرم افزارها و ابزار 
آزمایشگاهی بین المللی جهت آزمون های استعدادیابی، ارتقا سطح اطالعات معلمان تربیت بدنی در زمینه 
بسکتبال و ...( بتوانند مفید واقع شود و در صورت اجرای بهینه آنها، نظام استعدادیابی بسکتبال در کشور به 
سوی ارتقا هر چه بیشتر حرکت نماید. بنابراین، پیشنهاد می شود که مسئولین بسکتبال کشور به ویژه رؤسا 
نظام استعدادیابی  بیشتر  توسعه هر چه  به منظور  استانی،  تابعه  و مدیران فدراسیون بسکتبال و هیئت های 
بسکتبال و متعاقب آن تشکیل تیم ملی قدرتمندتر، راهبردهای یاد شده را به عنوان راهبردهای سازمان تحت 
امرشان اتخاذ نماید و با برنامه ریزی اصولی، تمامی منابع موجود را در راستای اجرای بهینه آنها بسیج نمایند. 

محوری  مقوله   3 از  متشکل  ایران  بسکتبال  در  استعدادیابی  نظام  پیامدهای  داد  نشان  ها  یافته  نهایت،  در 
با  که  است  این  در  مسئله  این  اهمیت  است.  آرمانی  پیامدهای  و  اجتماعی  پیامدهای  سازمانی،  پیامدهای 
شناسایی پیامدهاي احتمالی توسعه نظام استعدادیابی در بسکتبال کشور می توان این نظام و اجزای مؤثر بر آن 
را به صورت عمیق تر و کامل تري پی گرفت. در همین راستا، انتظار می رود که با اجرای بهینه راهبردهای یاد 
شده، نتایجی از قبیل افزایش احتمال رسیدن ورزشکاران مستعد به اوج اجرای ورزشی، برخورداری از تیم ملی 
قوی در مسابقات بین المللی، افزایش بازیکنان خبره در پست های مختلف، دستیابی به امر ترویج و توسعه 
در فدراسیون بسکتبال، تأمین نیاز باشگاه های لیگ برتر و تیم ملی، کسب رتبه های برتر در رویداد های بین 
المللی، رشد در رشته بسکتبال به صورت تخصصی، رسیدن به آمال و آرزوهایی که قباًل به سختی محقق می 
شدند، پیدایش نسل جدید استعدادیابی در بسکتبال، به هدر نرفتن توانایی ها و زمان افراد، کسب نتایج مطلوب 
از طریق استعدادیابی، تالش برای بهترین بودن افراد، رسیدن به تعالی در زندگی، ارتقای عزت نفس افراد و 
در نتیجه کاهش شدید آسیب های اجتماعی، رسیدن جامعه به سالمتی و تندرستی و روحیه شاداب، شناخت 
استعداد های ملی و در نهایت رشد و پروش توانایی و توانمندی افراد جامعه، برای بسکتبال کشورمان حاصل 
گردد. حال با تفکر و تعمق در پیامدهای احتمالی توسعه نظام استعدادیابی در بسکتبال کشور به نظر می رسد 
که دالیل منطقی و ارزشمندی پشت توسعه نظام استعدادیابی بسکتبال قرار داشته باشد و لذا پیامدهای یاد شده 
می تواند مسئولین امر را بیش از پیش به اجرای بهینه راهبردهای توسعه این نظام ترغیب نماید. بر این اساس، 
پیشنهاد می شود که مدیران و مسئولین بسکتبال کشور از جمله مدیران و روسای فدراسیون بسکتبال و هیئت 
های استانی، با توجه به پیامدهای یاد شده تالش نمایند که هر چه سریع تر نظام استعدادیابی در بسکتبال را 
مستقر نموده و برنامه های استعدادیابی را هر چه زودتر اجرا نمایند تا بتوانند سریعًا به پیامدهای مثبت یاد شده 
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دست یابند.
پیشنهاد  کشور،  بسکتبال  استعدادیابی  نظام  در  عّلی  عوامل  شناسایی  بر  مبنی  تحقیق  یافته های  به  توجه  با 
شده  یاد  موارد  از  استفاده  با  کشور  در  بهینه  استعدادیابی  برای  الزم  زمینه های  چیز  هر  از  پیش  که  می شود 
فراهم شود و پس از آن به برنامه های استعدادیابی بسکتبال پرداخته شود. همچنین از توجه به عوامل ارزشی 
با  و  نباشند  غافل  انگیزشی  عوامل  و  سلبریتی ها  و  ستارگان  حقوقی،  عوامل  خانوادگی،  حمایت  نگرشی،  و 

راهکارهای ویژه ای جهت کنترل این عوامل اقدام کنند.
در یک نتیجه گیری کلی و با نگاهی به الگوی تدوین شده می توان به اهمیت استعدادیابی در رشته بسکتبال 
پی برد. مقوالت اکتشافی که از طریق خبرگان تحقیق مورد بحث و اکتشاف قرار گرفته اند ورای از موقعیت قرار 
گیری شان در مدل و در شرایط های مختلف علی، زمینه ای و مداخله گر می توانند به موازات هم مورد توجه 
مسئوالن امر قرار گیرند. چرا که امروزه مدل ها و الگوهای کیفی پس از اکتشاف در یک فرایند کمی مورد روایی 
سنجی قرار می گیرند و اهم و فی االهم مقوالت در یک چارچوب منظم به منصه ظهور خواهد رسید. تحقیق 
نتایج  از  بهره گیری  با  تا  کند  بسکتبال جمهوری اسالمی معرفی می  فدراسیون  به  را  این مدل کیفی  حاضر 
حاصله در پیشبرد اهداف توسعه ای خود، وزارت ورزش و جوانان و نظام جمهوری اسالمی ایران کمک شایانی 
به این رشته ورزشی نماید تا شاهد موفقیت های روز افزون تیم ملی کشورمان، به خصوص در سطح بین المللی 
و به ویژه در رویداد های جهانی و المپیک در این رشته پرطرفدار در ایران و دنیا باشیم. مقوله استعدادیابی طبق 
تحقیق حاضر مقوله ای محوری است که شامل فرایند های مختلفی از جمله توسعه استعداد )استعداد پروری(، 
پرداخته شده  انتخابی  این مقوالت  تمامی  به  این تحقیق  در  استعداد می شود که  و شناسایی  استعداد  یافتن 
است و یک تحقیق جامع در حوزه استعدایابی در بسکتبال خارج از مباحث صرفًا ویژگی های آنتروپومتریکی، 

فیزیولوژیکی و روانی است. بنابراین پیاده سازی الگوی حاضر بسیار حائز اهمیت خواهد بود. 

تقدیر و تشکر
در انتها الزم می دانیم از اعضای محترم خبرگان تحقیق که با سعه صدر و حوصله کافی، زمان خود را صرف 
جمهوری  بسکتبال  فدراسیون  مجموعه  از  همچنین  و  کردند  تحقیق  تیم  اعضاء  به  پاسخگویی  و  سئواالت 

اسالمی ایران اعم از ریاست، دبیر و کارشناسان محترم کمال تشکر و امتنان را داریم.
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