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 چکیده: 

هدف از انجام اين پژوهش، بررسي وضع موجود فرآيند استعداديابي بسكتبال در ايران و تعيين و تدوين شاخص 

ة ورزشي به روش علمي و در نهايت ارائة يك الگوي پيشنهادي به منظور شناسايي و هاي مرتبط با اين رشت

تدوين مراحل اجراي استعداديابي در بسكتبال ايران بوده است. براي انجام اين مهم، ابتدا به بررسي وضع موجود 

خانه اي در اين خصوص استعداديابي در گذشته و حال در ايران پرداخته شد تا با علم به گذشته و مطالعات كتاب

 بتوان در تعيين شاخص هاي مهم و مورد توجه در دنيا به نتيجة مطلوب و مندرج در اهداف تحقيق رسيد.

سال(، و  08سال(، جوانان )زير  01نفر از بازيكنان نخبة بسكتبال در رده هاي سني نوجوانان )زير  081تعداد 

اي ملي عضويت داشته اند به صورت حضوري و مصاحبه به سال( كه اكثراً در تيم ه 08بزرگساالن ) باالي 

تكميل پرسشنامة ويژة قهرمانان پرداخته و مورد نظرسنجي واقع شدند تا بتوان چگونگي تمايل و عالقمندي آنها 

را از دوران كودكي نسبت به حضور فعال در تمرينات قهرماني و انجام مسابقات در اين رشته را بررسي نموده و 

 برنامة نظامدار و رسمي يا غيررسمي در امر استعداديابي در بسكتبال وجود داشته شناسائي شود.چنانچه 

به منظور تعيين شاخص هاي مرتبط با عملكرد موفقيت آميز ورزشكاران در اين رشته، از طريق تجزيه و تحليل 

ده در جهان، به فهرستي از الگوهاي حركتي متداول در اين رشته و مطالعات كتابخانه اي و تحقيقات انجام ش

 -شاخص هاي مختلف در حيطه هاي آنتروپومتريكي، فيزيولوژيكي، قابليت هاي حركتي و مهارت هاي شناختي

نفر بررسي و اولويت  10رواني، دسترسي و به صورت پرسشنامة ويژة مربيان بين المللي و درجة يك به تعداد 

  ر به دست آمد:بندي شد. از تجزيه و تحليل داده ها نتايج زي

برنامة رسمي و روش هاي اجرايي براي شناسائي استعدادهاي كودكان و نوجوانان در سازمان هاي  -0

 دولتي و غير دولتي براي رشتة بسكتبال وجود ندارد.

اكثر بازيكنان رشتة بسكتبال در سطح ملي اذعان داشتند كه جاذبة بسكتبال آنها را هيجان زده و  -1

به طور عاطفي و نه از روي شناخت كافي به تمرينات اين رشته و شركت در آن شيفتة خود كرده، لذا 

 متمايل شده اند.



مربيان و معلمان، عموماً نقش مهمي در شناسائي استعداد ورزشي آنان نداشته و همين طور باشگاه  -3

 هاي ورزشي از نظام هاي علمي استعداديابي برخوردار نبوده اند.

هاي عمده و  طالعة گسترده در ادبيات مربوط به استعداديابي، شاخصدر بخش دو پژوهش، پس از م -4

مؤثر در پنج حيطه شناسايي و با توجه به نظرسنجي از مربيان ملي و بين المللي كشور، اولويت بندي 

 شد. در هر حيطه اولويت هاي اول تا سوم به شرح زير تعيين گرديد: 

 اندام هاي فوقاني، طول قد و اندازة دست. ( در حيطة آنتروپومتريك به ترتيب، اندازة4-0

( در حيطة توانايي هاي حركتي به ترتيب، چابكي، سرعت حركت و هماهنگي در رتبه هاي 4-1

 اول تا سوم قرار گرفت.

( در حيطة آمادگي جسماني به ترتيب، قدرت و توان عضالني، استقامت عمومي بدن از 4-3

 عوامل مهمتر شناخته شدند.

ة عملكرد اختصاصي مهارت هاي بسكتبال پس از يكسال تمرين اوليه نيز به ( در حيط4-4

ترتيب پيش بيني، سرعت تصميم گيري و قابليت در شوت توپ به طرف  حلقه رتبه هاي اول 

 تا سوم را به خود اختصاص دادند.

ديابي در پايان با توجه به بررسي و مطالعة مدل هاي جهاني و شاخص هاي تعيين شده براي استعدا -5

در اين رشته، مدلي شامل كلية مراحل شناسايي و پرورش استعدادهاي ورزشي در رشتة بسكتبال 

 براي ايران ارائه گرديد.
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