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 نیشتریاست که ب یاز موضوعات یو عملکرد مطلوب ورزشکاران در مسابقات ورزش تیکسب موفق
. هدف از مختلف را به خود معطوف نموده است یورزش در کشورها یمتول یتوجه سازمان ها

پژوهش بود.  ادیداده بن کردیا روب رانیبسکتبال ا تیعوامل موثر در موفق  ییشناسا انجام این پژوهش،
 (ادیبن داده یتئوربا روش گراندد تئوری ) از نوع تحقیقات کیفی وکاربردی  ،حاضر به لحاظ هدف

 می،عل تخصص ورزشی مدیریت زمینه در که است خبرگانی از پژوهش متشکل آماری بود. جامعه
ساختار  مهیمصاحبه ن یفراد خبره طنفر از ا11در پژوهش حاضر نظرات دارند.  را دو هر یا و اجرایی

ز با ها نی. پایایی مصاحبهدیگرد یجمع آور یبه حد اشباع نظر دنیتا رس به روش هدفمند افتهی
از روش  ،هابرای تحلیل دادهبه دست آمد.  71/2استقاده از روش مطالعه توافق درون موضوعی 

 استفاده شد. مقایسه مداوم طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی 
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محور در کدگذاری محوری به دست آمد و  11کد در مرحله کد گذاری باز و  221 مطابق یافته ها،
ی، با هشت عامل استعدادیابی، مدیریت، اقتصاد ایران بسکتبال موفقیت عوامل موثر برمدل در نهایت 

گردید. بنابراین و ورزشکار ارائه و سخت افزار  زاتیتجهسیاسی، اجتماعی و فرهنگی، آموزش، 
الت عد تیرعا ،درخشان یاستعدادها ییشناسا یخاص برا ندیفرآ فیتعر ه،یپا یهامیاز ت تیحما

 یبرا یبرنامه محور ی واز قهرمانان ورزش تیحما یبرا یاتاق فکر لیتشک ،امکانات عیدر توز
 پیشنهاد می شود.  ییدرآمدزا

 
 قتصادی، سیاسی و اجتماعی. استعدادیابی، بسکتبال، مدیریت، ا واژگان کلیدی:
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 مقدمه 
 یو حت فرهنگی ،جتماعیا دی،قتصاا هعـتوس ورزش در شـنق رمگیـچش یشازـفا با

در  انزـیربرنامه دیهبررا یها یتولاز او یکی به یورزش زمینهدر  شرفتیپ  ،هاروـکشیاسیس
 اــباند  شتالدر  هاروــکشاز  ریبسیا ،رو نیا ازست. ا هدــش  دیلــتب ایمختلف دن یهاروــکش

را در  اـــهآن  تیموفق که کنند تمسابقاروانه  و دهمارا آ نیراشکاورز ی،زــیر هــبرنام
 (. 232: 1313)علی دوست قهفرخی و همکاران، کنند  نیتضم رگزـــب  یهااددـــیرو

 م، زیبا و پرطرفدار در سطحهای مهبسکتبال یکی از ورزش ،در بین رشته های ورزشی مختلف
(. 112: 1316)هادیان، برومند، امیرنژاد و نجفی،  جهان است که در المپیک نیز جایگاه ویژه ای دارد

به  1312های گذرد. بسکتبال در ایران در سالسال می 11ز عمر این ورزش مهیج در ایران حدود ا
به طور رسمی به  1314د و در سال بعد به طور غیررسمی فعالیتش را در بعضی مدارس آغاز کر

های کشور از طریق مدارس  وسیله فریدون شریف زاده معرفی شد و خیلی سریع در کلیه استان
. یکی از چالش های مهم در ورزش بسکتبال، شناسایی عوامل موثر در اکتساب و اشاعه پیدا کرد

ر اثر یری فعالی است که دحفظ موفقیت ورزشکاران این رشته است. موفقیت ورزشی، فرایند یادگ
تمرین هدفمند و بهبود مهارت های ضروری برای رسیدن به سطح باالی عملکرد ورزشی و پیروزی 

 ورزشی، موفقیت مفهوم بهتر درک های راه از (. یکی176: 1311نژاد، به دست می آید )رمضانی
 از رمنظو. است هشد گرفته نظر در ورزشی موفقیت برای که است هایی مؤلفه و عناصر بررسی
 بتواند هک منسجمی مقیاس. شودمی محسوب ورزشی موفقیت عینی مصداق که است رفتاری مؤلفه،
 یا بط،مرت هایسنجش بیشتر. است نشده طراحی بسنجد، را ورزشکاران موفقیت چندبعدی مفهوم

 گیزهان به مرتبط آزمون های صورت به یا و  بوده داوران و مربیان مخصوص چک لیست صورت به
 نداتو یـم هـکورزش  دبعاا از(. یکی 111: 2223، 1)استارکز و اریکسون است شده تدوین ورزشی

 انیـقهرمورزش  ،کند دیجاا ننااجو هیژو به جامعه ادفردر ا دنکرورزش  ایبر مناسبی یها هنگیزا
 رطو به، ورزش عرصهدر  المپیک یاـه تـقابدرر موفقیت هیژو به لمللیا بین یها پیروزی. تـسا

 و موفقیت این برتری .تـسا هدـش هاروـکشاز  ریبسیادر  عهـتوسو  شدر موجبای  فزاینده
 رهمینـب .دـهد می رکشوآن  بهای  هیژو یتـشخصو تـهوی  یـلمللابین عرصهدر  نخبه رانشکاورز

  هــنخب نراکاــشورزموفقیت  د،اـیز الیـم اریگذ یهسرمادارنند با  یبیشتر تمایل اـه تـلدو ساـسا
و  ها نمازسا توسعهو بسط به مسئله ینا کنند که همارــف یــلمللا ینــب عرصه را در دوــخ

نخبه در بعد ورزش قهرمانی منجر شده است )دی  ورزشکاران هتوسعو  ورشپر با مرتبط یسیستمها
 ها وییتواناعوامل از جمله  گرید ت،یموفق یبرا لیبدون وجود م (.112: 2221، 2بوسچر

یکی از  (.73: 2213 ،3ینیو سا نگی)س افراد ندارند یتموفق یرو زیادی ریتأث یروان شناخت
های درک رفتار ماهرانه در ورزشکاران، تشخیص مؤلفه ها و ابعادی است که در اکتساب و چالش

ل وامدهد عهای مربوط به موفقیت ورزشی نشان می حفظ موفقیت ورزشی مؤثرند. بررسی پژوهش
زیادی در پیشرفت ورزشی ورزشکاران نقش دارند. محققان این عوامل را شامل تمرین، آموزش، 

. مطالعات دیگر دانندهای روانشناختی، تعهد و لذت بردن از ورزش می توانایی درونی، سن، مهارت

                                                           

1.  Starkes & Ericsson 

2.  De Bosscher et al.  

3. Singh & Saini 
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نشان داده اند که تفاوت اساسی ورزشکاران نخبه با ورزشکاران دیگر، در میزان مهارت های 
انشناختی آنان است. براساس این مطالعات، ورزشکاران موفق از طریق اعتماد به نفس بیشتر، رو

خودکنترلی، تمرکز بهتر، نگرش مثبت، برنامه های رقابتی و آمادگی روانی مشخص می شوند )نایدفر 
(. برخی از پژوهشگران نیز عوامل ژنتیکی را مسئول عملکرد ورزشی 116: 2221، 1و سگال
(. قربانی 621: 2223، 2ان نخبه در ورزش های خاص می دانند )یانگ، مک آرتور و گالبینورزشکار

های پایه گذاری در تیمها، سرمایهمیزان اعتبار تیم( معتقدند 1311مورینه، خداداد کاشی و نظریان )
یت ن حمااما میزا ،ها داشتهو وجود هوادار بیشتر در ورزشگاه، اثری مثبت و معنادار بر موفقیت آن

ها ها، تحصیالت کادر فنی و برخورداری از مربی خارجی بر موفقیت تیممالی، شهر محل استقرار تیم
 ( طی تحقیقات خود عواملی چون:1311در همین راستا موسوی راد ) .اثری معنادار نداشته است

حیح، مند، ارزیابی صهای مالی برای ورزشکاران، توجه به ورزش بانوان، استفاده از مربیان توانانگیزه
های پرمدال، مدیریت استعدادیابی، توجه به آموزش ورزشکاران، توجه اردوهای منظم، توجه به رشته

به عنوان عوامل موفقیت ایران در بازی های المپیک شناسایی را به آموزش مربیان و عوامل مدیریتی 
برای موفقیت کاروان اند ده( بیان کر1311کرده است. همچنین کشاورز، بهمن زاده و کشاورز )

ریزی، سازماندهی، مالی  عوامل مدیریتی و علمی، برنامه 2222ورزشی ایران در بازی های آسیایی 
و انگیزشی، استعدادیابی و آموزشی، رقیب شناسی، تدارکات، تجهیزات و امکانات و فنی در رفتار 

که یکی از  تحقیقات خود دریافتنیز در ( 1316نادریان ) .مدیران ورزش کشور تأثیرگذار هستند
ذاری در شناسایی، پرورش گ های ورزشی، توانایی و میزان سرمایه ها و تیم های موفقیت باشگاهراه

نیا و کریم بعالوه خدادای کاشی و استفاده بهینه از بازیکنان جوان برای جانشینی بازیکنان فعلی است.
های اقتصادی و اجتماعی بر موفقیت ورزشی کشورها  بررسی تاثیر عامل»مطالعه ای با عنوان ( 1311)

که شاخص توسعه  شتنتایج داللت برآن داانجام دادند.  («1116-2212در بازی های المپیک )
تجـاری، درآمد سرانه و عملکرد ورزشی دوره قبل احتمال  انسانی، تعداد شرکت کننـدگان، تراز
شعبانی بهار، عرفانی، گودرزی  دهد. افزایش میهای المپیک را  موفقیت ورزشـی کشـورها در بـازی

های مؤثر بر موفقیت ورزشی تیم های ایران در رویدادهای بین المللی شاخص( نیز 1313و منصف )
در نظر سیاست گذاری  عامل بیرونی حمایت مالی و محیط قهرمانی از طریق ساختار و  دو را

 اند.گرفته
که از بین عوامل  پژوهشی دریافتند ( طی1313مهر )کامل، سلیمانی و ایزدیهمچنین ضمیری
 نظام تقسیم عادالنه منابع»، از بین عوامل مالی «توسعه تعداد اماکن تخصصی»تجهیزات وامکانات 

بر  تأثیر پاداش»انگیزشی  -و از بین عوامل روانی «دانش و فداکاری مربیان»انسانی  ، از عوامل«مالی
های یمیابی به تموفقیت ورزشکاران استان همدان در راه ثیر را درتاباالترین « موفقیت ورزشکاران

ی مرتبط با موفقیت ورزشی و ( براساس نظریه ها1313دارند. واعظ موسوی و موسوی ) ملی
دف گیری ههای پژوهشی نشان دادند که عوامل بسیاری مانند انگیزش پیشرفت باال، جهتیافته

 ادراکی مانند پیش -های شناختینات هدفمند از طریق مهارتمدار، انگیختگی مطلوب و تمریمهارت
بینی و تصمیم گیری باعث ارتقای موفقیت ورزشی می شود. در تحقیات انجام شده در خارج از 

                                                           

1.  Nideffer & Segal  

2. Yang, McArtur & Gullbin 
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کند که عوامل سیاسی و اقتصادی بر موفقیت ورزشی تاثیر دارد. ( بیان می2222) 1کشور ایشاک
دند که افتخارات ملی و میزبانی مسابقات ورزشی می تواند ( نیز نشان دا2222) 2اکوبسناستورم و ی

( معتقدند که سالمت مالی 2211) 3بر موفقیت ورزشی تاثیر دارد. به عالوه، مامکویست و همستروم
( عواملی مانند منابع انسانی، توسعه 2211) 4موجب موفقیت ورزشی می شود. والنتی، سلز و مورو

 1فقیت ورزشی بین المللی تاثیرگذار دانسته اند. داولینگ و دیگراناقتصادی و استعدادیابی را بر مو
 6( معتقدند سیاست های ورزشی بر موفقیت ورزشکاران تاثیر دارد. دی بوسچر، شیبلی و وبر2211)
کنند که سیاست های تخصیص منابع مالی در کشورها بر موفقیت ورزشی ( نیز بیان می2211)

( معتقد است سیاستگذاری بیشترین تاثیر را 2217) 7راموسن راستا ورزشکاران تاثیر دارد. در همی
 1بوسچردی   و ادویریست بروورز،دارد.  ورزشکاران دگاهیاز د نیپیلیف یالملل نیب یورزش تیموفقبر 

 یالملل نیب تیکه بر موفق یها و عوامل خاص ورزش استیس( مطالعه ای با هدف بررسی 2211)
رهنگ ف یعنی، یا نهیمقاله به ظهور دو موضوع زم نیمشارکت ا نیمهمتردند. انجام دا گذاردیم ریتأث

کند. یک مکند، کم یم تیدر آن فعال سیکه تن یا نهیزم نییشود که به تب یمربوط م یتجار طیو مح
داند و معتقد است موفقیت  های ورزشی ویژه میعملکرد تیم( نقش سرمربیان را در 2213) 1گاملستر

 12یامزفرد و ویلآنهاست. کاشین،  آمیز و مؤثر سرمربیان ی، حاصل از رهبری موفقیتهای ورزش تیم
 نی، رفتارها وفهای ورزشی ناشی از دانش  موفقیت بیشترعتقدند که عملکرد خوب و ( م2212)

 یورزش تیمؤثر بر موفق یاسیو س یعوامل اجتماع (2212) 11شیپیعملکرد یک مربی خبره است. 
رقابت  یورزشکاران نخبه فرصت هامورد بررسی قرار داد و دریافت که  را کوچک یدر کشورها

ورزشکاران  یراب یتر شانس باالتر نییپا یاجتماع یاقتصاد نهیشی. کودکان قبرس با پدارند یمحدود
ر اساس ب را داشتند. یبه ورزش رقابت یامکان دسترس یسطح باال داشتند. دختران جوان به سخت

 ،تیاز جمع یکشور و تعداد کم یها تیاظهار داشت که نه تنها اقل نتوا یماسناد  لیو تحل هیتجز
 به ورزشکاران نخبه قبرس زیسازگار ورزش ن یها استیس نیو همچن یبلکه سنت و فرهنگ ورزش

های ورزشی  عتقد است که مربیان محور اصلی و رکن مهم تیم( م2211) 12بالک کند. یکمک م
 -نمایندراه رسیدن به موفقیت را هموارتر می، ن قوی با دانش روز دنیادر اختیار داشتن مربیاهستند و 

از این منظر استخدام مربیان خارجی به عنوان سریعترین راه دستیابی به افراد متخصص و کارآمد و 
( بیان کرده اند ساختار استعدادیابی، 2221) 13بوهلک و رابینسون .شود نهایتا موفقیت تلقی می

رزش، سیستم آموزشی و حمایت مالی بر موفقیت بین المللی ورزشکاران تاثیر حمایت علمی از و

                                                           

1. Ishak  
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دارد. بررسی تحقیقات گذشته نشان می دهد در هر یک از پژوهش های موجود پیرامون موفقیت 
ورزشی، یک نظریه یا یک بعد از موفقیت بررسی شده یا تنها عوامل خاصی از جمله عوامل اجتماعی 

مالی، نقش مربیان و... به صورت جداگانه بررسی گردیده است و به و فرهنگی، سیاست های 
ر دمسیرهای موفقیت در تمامی سطوح پرداخته نشده است. ضمن اینکه متاسفانه، عوامل موثر 

مورد بررسی قرار نگرفته است و خالء علمی در این زمینه وجود دارد. به  رانیبسکتبال ا تیموفق
بسکتبال ایران اکنون بیش از هر زمان  ضمن اینکه ضرورت دارد. همین دلیل انجام چنین تحقیقی 

رتمام د دموفقیت های کسب شده و با در نظر گرفتن جایگاهی که بای دیگری با توجه به رشد و
های سنی در آسیا و جهان به دست آورد، نیازمند توجه بیش از پیش به امر آموزش و یاددهی رده

کتبال آموزان پایه با بر خورداری از امکانات و فناوری مدرن و آکادمیک و علمی به مربیان و بس
موفقیت و کسب مدال در میادین رسیدن به  وزهمرا. لذا باشد تدابیر مدیریتی سازمان یافته می

المللی بیشتر مستلزم کسب دانش است. در ارتباط با موفقیت ورزشی مطالعاتی انجام شده است بین
عرصه بین المللی موفق هستند و بعضی دیگر به موفقیت دست پیدا که چرا بعضی از کشورها در 

 لـماعو هـهمدر آن  هـک جامع مدل یک هتوسع ،گوناگون جوامع یهاوتتفا لیلد به ماا .کنند،نمی
های این در حالی است که بررسی .نیست پذیر نمکاا نمود ظاـلحرا بتوان  شیورز موفقیت بر ارثرگذا

ست مدلی بومی که بتواند چراغ راهی برای فعاالن این رشته ورزشی در ایران محقق نیز نشان داده ا
باشد نیز یافت نشد. این امر موجب ایجاد خالء علمی در رشته بسکتبال شده است. به همین منظور 

 سازی این مسیرها می تواند بر پیشرفت بسکتبال ایرانبررسی و تحلیل مسیرهای موفقیت و بومی
شته باشد. و اگر توجه به این زمینه نشود باعث عدم موفقیت و عقب ماندگی در نقش به سزایی دا

با  انریبسکتبال ا تیموفق یها ریارائه مدل مس این ورزش می گردد. لذا هدف از انجام این تحقیق،
، مربیان، برنامه ریزان و  ی می باشد. نتایج تحقیق می تواند برای مدیرانگراندد تئور کردیرو

ان و تمامی افرادی که در مسیر موفقیت بسکتبال ایران در حال فعالیت هستند، مفید واقع گیرتصمیم
 :تحقیق حاضر در نظر دارد به این سوال پاسخ دهد گردد. پس

 اند؟ ایران کدام بسکتبال موفقیت عوامل موثر بر 
 

 روش شناسی پژوهش
 کردیور ؛یفیش پژوهش، کنحوه و رو ؛کاربردی -اکتشافیپژوهش،  تیحاضر از نظر ماه قیتحق

داده  یداده ها تئور لیو تحل هیروش تجز ؛یریحاکم بر پژوهش، تفس میپارادا ؛ییپژوهش، استقرا
 متشکل آماری جامعه باشد.می مصاحبه شامل هاداده یو منبع گردآور نیاستراس و کورب وهیش به ادیبن
 انری)مد دارند را دو هر یا و یاجرای علمی، تخصص ورزشی مدیریت زمینه در که است خبرگانی از

حبه عمیق مصا انجام برای کشور(. یورزش تیریمتخصصان مد و بسکتبال ونیفدراس ستادیسطح 
کشور  یرزشو تیریمتخصصان مد و بسکتبال ونیفدراس یسطح فوقان رانیمدساختاریافته،  نیمه و
 حبهمصا سؤاالت درباره خود هایدیدگاه و آرا بیان به و شدند انتخاب هدفمند گیری نمونه روش به

نفر در بخش کیفی به  11یافت. در نتیجه تعداد  ادامه هاداده اشباع زمان تا گیری نمونه .پرداختند
 منظور انجام مصاحبه در این پژوهش مشارکت نمودند.

   

 شوندگان مصاحبه تخصص وضعیت .8جدول 
 درصد فراوانی فراوانی تخصص

 6/26 4 اساتید مدیریت ورزشی
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 62 1 مدیران

 4/13 2 مربیان و کارشناسان

 122 11 جمع

 
به منظور بررسی پایایی مصاحبه، از روش توافق درون موضوعی دو کدگذار استفاده گردید. به 
همین منظور از یک دانشجو مقطع دکتری مدیریت ورزشی درخواست شد تا به عنوان همکار پژوهش 

به انتخاب شد و نتایج حاصل از کدگذاری دو نفر در در بخش کدگذاری مشارکت نماید. سه مصاح
 جدول گزارش شد. درصد پایایی درون موضوعی نیز از فرمول زیر محاسبه گردید: 

درصد توافق درون موضوعی =
2 ∗ تعداد توافقات

کل تعداد کدها
∗ 122 

 پایایی داده ها .5جدول
 یی باز آزمونپایا عدم توافقات تعداد توافقات تعداد کل کدها عنوان مصاحبه

 76/2 1 1 13 مصاحبه اول

 72/2 13 7 22 مصاحبه دوم

 11/2 12 1 11 مصاحبه سوم

 71/2 31 22 11 جمع
 

به منظور تجزیه و تحلیل مصاحبه های انجام شده از روش گرندد تئوری استفاده شد. این روش 
ری باز، فرآیند تحلیل است شود. کدگذادارای سه مرحله می باشد. مرحله اول کدگذاری باز انجام می

، 1شوند )لیها کشف میها در دادهها و ابعاد آنکه از طریق آن، مفاهیم شناسایی شده و ویژگی
های اولیه اطالعات در خصوص پدیده در حال (. در این مرحله نظریه پرداز داده بنیاد، مقوله2221

(. به عبارت دیگر، به 2221، 2مطالعه را به وسیله بخش بندی اطالعات شکل می دهد. )کرسول
ه ها بهای انجام شده در مرحله کدگذاری باز بعد از پیاده سازی مصاحبهاستخراج داده ها از مصاحبه

های متن، کدگذاری باز به صورت کدگذاری مفاهیم کلیدی انجام و با تجزیه و تحلیل متن مصاحبه
کد باز اولیه  221مصاحبه انجام شده،  11تحقیق از شود. در این موجود، کدهای باز اولیه ایجاد می

 کد کاهش یافت. 17به دست آمد که پس از خالصه سازی کدهای مشابه، تعداد آنها به  
 

 مسیرهای موفقیت بسکتبال ایران کدهای باز نهایی .8جدول 

 اقتصادی رفاه  جنسیت 
 و ها همایش 

 های آموزشیکلینیک
 علمی تحقیقات 

 سیاسی نظام  شده تربیت ایمدرس ه 
 مدیران از استفاده 

 ای حرفه
 نگهداری و حفظ 

 ورزشکار

 نشینی شهر میزان 
 نظام شدن شکل یک 

 اموزشی
 ساله 12 انداز چشم  ورزشکاران رشد 

 انسانی منابع  مربیان پرورش  مالی حمایت  متخصص استعدادیابان 

                                                           

1. Lee  

2. Creswell  
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 مالی منابع  مدیریتی عوامل  ها رسانه بازاریابی  

 سازماندهی 
 یمل کمیته نبی ارتباط 

 ورزش وزارت المپیک،
 فدراسیون و

 ورزش سیاستگذاری 
  بسکتبال

 سازی  شبکه
 اطالعات

 دولت سیاستگذاری  درآمدزایی  

 اه باشگاه بودن فعال 
 و اجتماعی عومل 

 فرهنگی
 اسپانسر جذب  

 حداکثری جذب 
 والدین

 پایه مدارس ورزش  مالی قراردادهای  

 والدین از سنجی نیاز 
 اهداف و ریزی برنامه 

 مدت بلند
 سیما و صدا بازاریابی  

 پایه سطوح به توجه  مدیریت استعداد 
 مسابقات برگزاری 

 خارجی و داخلی
 

 ها جشنواره برگزاری  ها زیرساخت 
 به مردم های دیدگاه 

 بسکتبال
 

 اقتصادی عوامل  سازمانی ساختارهای 
 ها سازمان بین روابط 

 
 

 مالی حامیان  مدال کسب 
 هنخب مدیران از استفاده 

 
 

 حضور برای تشویق 
 تماشاگران

 اخالق مداری 
 یانسان منابع از استفاده 

 متخصص
 

 اقتصادی برنامه 
 بسکتبال ورزش

 امکانات و تجهیزات  ها آکادمی گسترس  

 مربیان اموزش  تخصصی مربیان 
 ورزش به توجه 

 مدارس
 

 لیگ برتر  مدارس آموزشی نظام  المپیک ملی کمیته  
 مربیان حضور 

 لیگ در خارجی
 سطوح سازی یکسان 

 مدیریتی
 آموزش سبک  

 بازیکنان از استفاده 
 خارجی

 فدراسیون سیاستگذاری 
 برگزاری نامه شیوه 

 مسابقات
 

 تدارکاتی مسابقات 
 و ملی مسابقات میزان 

 المللی بین
 فرهنگی  

 عمومی روابط  محیطی عوامل 
 پایه های لیگ 

 
 

 بالبسکت به ویژه نگاه 
 دولت توسط کشور

 رزشیو فضاهای 
 هاسالن

 ها رسانه  

 ای رسانه پوشش 
 تخصصی امکانات 

 بسکتبال
 تبلیغات  
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 زایی درآمد  سیاسی گیری جهت 
 تماشاگران جذب 

 
 

 انسانی منابع جذب 
 طریق از فرهنگسازی 

 رسانه

 عالقمندسازی 
 ورزش به هاخانواده

 بسکتیال
 

 بازاریابی  3 به 3 بسکتبال ورزش  کسب مدال  
 عالقه و انگیزه ایجاد 

 همگانی ورزش به
 بسکتبال

 سازمانی روابط  جمعیت اندازه  

 های رسانه از استفاده  ورزشی های سالن 
 امکانات و تسهیالت 

 حمایتی
 

 مردم زندگی سبک 
 های مدرس از استفاده 

 خارجی
 شهری توسعه میزان  

 
در مرحله دوم، کدگذاری محوری انجام شد. کدگذاری محوری، فرآیند ربط دهی مقوله ها و 

اری به این دلیل محوری نامیده پیوند دادن مقوله ها در سطح ویژگی ها و ابعاد است. این کدگذ
(. در این مرحله مقوله ها، 2221شود که کدگذاری حول محور یک مقوله تحقق می یابد )لی، می

شوند و سر جای خود قرار می گیرد تا دانش اد حاصل از کدگذاری باز تدوین میها و ابعویژگی
یجاد (. به عبارت دیگر، کدگذاری محوری موجب ا2221ای در مورد روابط ایجاد گردد )لی، زایندهف

گردد. در این مرحله تمامی کدهای باز نهایی دوباره بازبینی و با ادبیات مقوله ها و زیر مقوله ها می
 تحقیق مقایسه گردید. 

 مقوله محوری و کدهای باز نهایی. 4جدول 
 کدهای باز نهایی مقوله های محوری

 . استعدادیابی1

 توجه به سطوح پایه .1

 برگزاری جشنواره ها .2

 استعدادیابان متخصص .3
 تسهیالت و امکانات حمایتی .4

 حمایتی خدمات و هاسرویس .1

 ورزش مدارس پایه .6

 پایگاه های استعدادیابی .7
 مدیریت استعداد .1

 عدمست افراد انتخاب فرایند و ساختار .1

 . آموزش2

 ارجیاستفاده از مدرسان خ .1
 پرورش مربیان در تمام سطوح .2

 پرروش مدیران حرفه ای .3
 یک شکل شدن نظام آموزشی .4

 تحقیقات علمی .1
 همایش ها و کلینیک های آموزشی .6

 مربیان تخصصی .7
 سبک آموزش .1

 . برگزاری مسابقات3
 لیگ های پایه .1

 لیگ برتر .2
 حضور مربیان خارجی در لیگ .3

 شیوه نامه برگزاری مسابقات .4
 مسابقات تدارکاتی .1

 المللی بین و ملی مسابقات میزان .6
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 کدهای باز نهایی مقوله های محوری

 . مدیریت4

 یکسان سازی سطوح مدیریتی .1
 روابط بین سازمان ها .2

 مدیران نخبه .3
 برنامه ریزی راهبردی .4

 جذب منابع انسانی .1
 شبکه سازی اطالعات .6

 سازماندهی .7
 ساختار سازمانی .1

 . تجهیزات و سخت افزار1
 زیرساخت ها .1

 تجهیزات و امکانات .2
 فضاهای ورزشی سالن ها .3
 ت تخصصی بسکتبال. امکانا12

 . فرهنگ سازی6
 جذب حداکثری مخاطبان .1

 پوشش رسانه ای .2
 ایجاد انگیزه .3

 دیدگاه مردم .4
 عالقمندسازی خانواده ها .1

 3 به 3 بسکتبال ورزش .6

 . سیاسی7
 نگاه ویژه دولت .1

 جهت گیری سیاسی .2
 اخالق مداری .3

 کسب مدال .4

 . اقتصادی1

 حامیان مالی .1
 خصوصی شدن .2

 بازاریابی .3

 ثروت کشور .4

 اگرانجذب تماش .1
 درآمدزایی .6

 جذب اسپانسر .7

 

 . روابط عمومی1
 گسترش ورزش بسکتبال .1

 فضاهای مجازی .2
 ارتباط با رسانه ها .3

 . ورزشکار12
 ویژگی های ژنتیک .1

 والدین .2
 انگیزه .3

. موقعیت اجتماعی و 11
 فرهنگی محل زندگی

 رفاه اقتصادی .1
 اندازه جمعیت .2
 توسعه شهری .3

 سبک زندگی .4
 

 
 انتخابی    مرحله سوم استفاده از کدگذاری

فرآیند انتخاب دسته بندی اصلی، مرتبط کردن نظام مند آن با  :کدگذاری انتخابی عبارت است از
دیگر دسته بندی ها، تأیید اعتبار این روابط و تکمیل دسته بندی هایی که نیاز به اصالح و توسعه 

وری، مرحله اصلی کدگذاری مح و کدگذاری باز بر اساس نتایج کدگذاری انتخابی. بیشتری دارند
به این ترتیب که مقوله محوری را به شکل نظام مند به دیگر مقوله ها ربط  ؛نظریه پردازی است

و مقوله هایی را که به بهبود و توسعه می کند و آن روابط را در چارچوب یک روایت ارائه  دهدمی
ود. شه به شکل مدل ارائه میبه دست آمددر تحقیق حاضر نتایج  .دنمایبیشتری نیاز دارند، اصالح می 

این نظریه سازوکارهایی را عرضه می کند که از طریق آنها جامعه هدف تحقیق )فدراسیون بسکتبال، 
باشگاه های بسکتبال و ....( نیازهای کسب موفقیت را شناسایی و با توجه به مولفه های به دست 

 آمده در جهت کسب موفقیت می توانند گام بردارند.
 

 محورهای نهایی .2جدول
 عوامل اجتماعی و فرهنگی استعدادیابی

 و سخت افزار زاتیتجه مدیریت
 آموزش اقتصادی
 ورزشکار سیاسی
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عامـل بـه عنـوان عوامـل مـوثر بـر موفقیـت ورزشـی شناسـایی شـد کـه بـه  1به طـور کلـی 

 صورت مدل زیر می توان آنها را ارائه داد:

 
 ایران بالبسکت موفقیت مدل  داده بنیاد  .8شکل

 

 
 مدل فرایندی موفقیت بسکتبال ایران .5شکل 
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 بحث و نتیجه گیری
همراه با افزایش توجه به ورزش قهرمانی، علـوم ورزشـی نیز بـه کمـک ورزشـکاران آمـده 

هـای بهبـود عملکـرد و ربـودن گـوی سـبقت از دیگـران را بـرای آنهـا همـوار کنـد.  اسـت تـا راه
تیـب شـناخت عوامـل مـؤثر در بـه موفقیت رسیدن تـیم هـای حرفـه ای حـائز اهمیـت بـه ایـن تر

به  .سـازد اسـت و استفاده از شیوه هـا و راهبردهـای علمـی جدیـد را بـیش از پیش ضروری می
رد ایران با رویک بسکتبال موفقیت های همین منظور هدف از انجام این تحقیق، طراحی مدل مسیر

ئوری بود که نتایج پژوهش پارادایم های موفقیت ورزشی را در محورهای نهایی زیر دسته گراندد ت
 بندی می کند. 

 التیتسه ،متخصص ابانیاستعداد، جشنواره ها یبرگزار، هیتوجه به سطوح پااستعدادیابی شامل 
 ی،ابیاستعداد یها گاهیپا، هیورزش مدارس پای، تیو خدمات حما هاسیسروی، تیو امکانات حما

ن ، اثر مهمی بر موفقیت ورزشی دارد. نتایج ایانتخاب افراد مستعد ندیساختار و فرا، استعداد تیریمد
( همخوان می باشد. همچنین در 1316و نادریان ) (1311راد ) یموسوتحقیق با نتایج تحقیقات 

اختارهای بیان کردند که س( 2221و بوهلک و روبینسون ) (2211) دیگران و همین زمینه والنتی
گذاری سرمایه ،استعدادیابیمی تواند بر موفقیت بین المللی ورزشکاران تاثیر بگذارد.  استعدادیابی
رو است. شاید ورزشکاران پس از شود و با خطر اتالف منابع بسیاری روبهمی محسوبدرازمدت 

 بع روی تعدادیگذاری و تمرکز مناکه سرمایهبه خارج از کشور مهاجرت کنند، درصورتی سالچند 
در شوروی و آلمان شرقی از یک . مدت را به دنبال دارداز ورزشکاران نخبه، شانس موفقیت کوتاه

تی با در کوبا، حاکمیت دولشد و کشف و انتخاب استعداد استفاده میسیستم متمرکز دولتی برای 
رزشکاران نخبه ای، انواع بورس و پاداش و خدمات دولتی برای وتوجه به ممنوعیت ورزش حرفه

 عدادیابیهای منسجمی برای استاز برنامه بسکتبال فدراسیونپیشنهاد می شود  شود.در نظر گرفته می
 ندیفرا و ساختارایجاد  ،یابیاستعداد یها گاهیپا جادیو ورزش مدارس، ا هیتوجه به سطوح پااز قبیل 

بق در های قهرمانی ساشابه پایگاهای مهای اختصاصی منطقهاستفاده از شبکه، انتخاب افراد مستعد
  . کندهای کشور استفاده های آموزشی برای نظارت بر پتانسیلایران با دوره

 یزیبرنامه ر، نخبه رانیمد، سازمان ها نیروابط بمدیریتی، سطوح  یساز کسانمدیریت شامل ی
ر ب یاثر مهم ینساختار سازمای و سازمانده، اطالعات یشبکه سازی، جذب منابع انسان، راهبردی

نیز در  (2213گاملستر  )( و 1311، کشاورز و همکاران )(1311راد ) یموسو دارد. یورزش تیموفق
اند که عوامل مدیریتی بر موفقیت ورزشکاران تاثیر دارد و با یافته های نتایج تحقیقات خود بیان کرده
ی ورزشی در رسیدن هانقش مدیریت موضوعات مرتبط با سازماناین تحقیق همسویی دارد. 

( در تحقیق کیفی و اکتشافی با مصاحبه 2221) اکلینبسیار مهم است. گرین و  تیورزشکاران به موفق
، ها و خدمات حمایتیای مانند سرویسورزشکاران المپیکی نشان دادند که متغیرهای عمده بامند نظام

طه باالیی ورزشکار راب -بت مربیتسهیالت و امکانات حمایتی، مربی کیفی و سطح باال و ارتباط مث
وی ترین نیربخش مدیریت منابع انسانی )ورزشکاران، کلیدی د.رنبا عملکرد موفق ورزشکاران دا

انسانی راهبردی در ورزش(، عالوه بر موضوعات سازمانی باید موضوعات مرتبط با ورزشکاران و 
( نیز متغیرهای 2222)دیگران عملکرد آنان را بررسی کند. گلد و گرین لیف و همچنین چانگ و 

ی ترین عوامل سازماناثرگذار بر عملکرد ورزشکاران المپیکی را بررسی کردند و نشان دادند که مهم
ل و ونقاثرگذار بر پیشرفت ورزشکاران، انسجام قوی تیمی، روابط اجتماعی عمومی، تردد و حمل

فت که مدیران با اشراف بر وظایف توان گلذا با توجه نتایج می مشکالت دهکده المپیک بودند.
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های مختلف، ایجاد ارتباط با مسئوالن باال دستی و پایین دستی ملی و بین مدیریتی، تدوین برنامه
المللی، جذب منابع انسانی متخصص، شبکه سازی اطالعات از طریق ایجاد بانک اطالعاتی و ایجاد 

 ه باشند. موفقیت بسکتبال ایران تاثیر مثبتی داشت توانند درریزی راهبردی میساختاری نظامند و برنامه
نتایج نشان داد که عوامل اقتصادی اثر مهمی بر موفقیت ورزشی دارد. در تحقیق حاضر عوامل 

 ،یمال انیکسب مدال، حام ،یاخالق مدار ،یاسیس یریدولت، جهت گ ژهیشامل نگاه واقتصادی 
ین ا بود. حامی مالیجذب  یی وان، درآمدزاثروت کشور، جذب تماشاگر ،یابیشدن، بازار یخصوص

و  (1311) نیا کریم و کاشی (، خدادای1311مورینه و دیگران ) یافته با نتایج تحقیقات قربانی
( این 2222) ( و هافمن، لی و راماسامی2221مورآو ) -( همسو بود2211همستروم ) و مامکویست

ذارد )به گنتایج و عملکرد ورزشی تأثیر می دانند و معتقدند اقتصاد کشور بررابطه را معکوس می
 ریاثت یورزش تیبر موفق یاقتصادعوامل کند که  یم بیان( 2222) شاکی(. ا16: 2212نقل از مورآو، 

اند تو یم یمسابقات ورزش یزبانیم ی و( نشان دادند که افتخارات مل2222) اکوبسنیدارد. استورم و 
موجب  ی( معتقدند که سالمت مال2211و همستروم  ) ستیرد. مامکوبگذا ریتاث یورزش تیبر موفق

عنوان یکی از مباحث فرعی در اقتصاد مورد  ورزش در ایران همیشه به شود. یم یشورز تیموفق
ه عنوان یک رکن مهم اقتصادی ب یافته به در حالی که در کشورهای توسعه ،توجه قرار گرفته است

توجهی از تولید ناخالص داخلی از طریق رونق  قابل شود. در کشورهای پیشرفته، بخش آن نگاه می
درصد از تولید ناخالص داخلی از طریق  1، اما در ایران کمتر از یدآ اقتصادی ورزش به دست می

. از این رو می توان گفت که اقتصاد در موفقیت یا عدم موفقیت ورزشی شود اقتصاد ورزش تأمین می
 ایران که بودجه ورزش قهرمانی وابسته به دولت می باشد. نقش مهمی را ایفا می کند به ویژه در 

 اندتویم کسب مدالی و اخالق مداری، اسیس یریجهت گ، دولت ژهینگاه وشامل  عوامل سیاسی 
و همکاران  ربوسچ یدهمسو با نتایج این تحقیق، اثر قابل توجهی بر موفقیت ورزشی داشته باشد. 

 یورزش تیدر کشورها بر موفق یمنابع مال صیخصت یها استیکنند که س یم بیان( 2211)
 یورزش تیرا بر موفق ریتاث نیشتریب یاستگذاری( معتقد است س2217دارد. راموس  ) ریورزشکاران تاث

 بررسی با هدف ی( مطالعه ا2211) و همکاران ورزشکاران دارد. بروورز دگاهیاز د نیپیلیف یالملل نیب
 وتیریادس انجام دادند. ،گذارد یم ریتأث یالملل نیب تیموفق که بر یها و عوامل خاص ورزش استیس
های سازمان ورزش ملی استرالیا در سال 31نسخه گزارش ساالنه  74( با بررسی 2221) دیگران و 

 نشان دادند که دو عامل اصلی اثرگذار سطح کالن، عوامل سیاسی و اقتصادی هستند. 2222-1111
یست، المللی و رقابت ایدئولوژیک نخبه فقط به دلیل پرستیژ بینمداخله و تمرکز دولت در ورزش ن

چون فواید سیاسی ورزش نخبه ممکن است از منافع ورزشی و اقتصادی آن بیشتر باشد. البته تالش 
ها برای میزبانی رویدادهای ورزشی بزرگ برای رشد اقتصادی در حوزه توریسم و تربیت دولت

دولتمردان از تاثیر ورزش برای رسیدن به اهداف سیاسی است. شهروندی نسل جدید شهری سودمند 
کنند و ورزش را به عنوان ابزاری برای دستیابی به اهداف غیر ورزشی در جامعه به خود استفاده می
 کار می گیرند. 

، زهیانگ جادیای، پوشش رسانه ا، مخاطبان یجذب حداکثرشامل  عوامل اجتماعی و فرهنگی
، تیاندازه جمعی، رفاه اقتصاد، 3به  3ورزش بسکتبال ، خانواده ها یندسازعالقم، مردم دگاهید

دیده درک پدر تایید این مطلب ی، اثر مهمی بر موفقیت ورزشی دارد. سبک زندگی و توسعه شهر
شناسان، فرهنگ ورزش  از دیدگاه جامعه. اجتماعی ورزش بدون درک روشن از فرهنگ، میسر نیست

گردد که کلیه باورها، فرهنگ محسوب می تلف جامعه در اصل نوعی خردهدر بین اقشار و آحاد مخ
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 ها، هنجارها، عادات و رفتارهای اجتماعی انسان در مورد ورزش را در بر می گیرد و بهارزش
ر و می تواند بر موفقیت ورزشی تاثی باشدطورکلی با فرهنگ جامعه در تعامل و ارتباط متقابل می

 داشته باشد. 
 ورزشی امکانات، فضاهای و ها، تجهیزات شامل زیرساختو سخت افزار  زاتیهتجعوامل 

 نیا کریم و کاشی خدادای .دارد ورزشی موفقیت بر مهمی اثر بسکتبال، تخصصی ها و امکانات سالن
( موثر 1116-2212موفقیت ورزشی کشورها در بازی های المپیک )نیز عوامل محیطی را بر  (1311)

عوامل تجهیزات،  ( در مطالعات خود بیان می کنند که1313امل و دیگران )کمی دانند. ضمیری
یگر بر کسی پوشیده نیست که یکی دامکانات و اماکن ورزشی بر موفقیت ورزشی تاثیر گذار است. 

تشکیل می دهد. در واقع، برای پیشرفت در هر  محیطی از پایه های اصلی موفقیت ورزشی را عوامل
رساخت های آن فراهم آید که یکی از اصلی ترین این زیرساخت ها، امکانات و امری، ابتدا باید زی

تجهیزات است. در مورد بسکتبال باید بیان داشت که امکانات و تجهیزاتی نظیر سالن های مجهز، 
 رینگ تجهیزات شخصی و تمرینی، وسایل آموزشی و کمک آموزشی و ... برای گسترش نیاز است.

 و بارز نحو به نخبگان ورزش گسترش بعد چهار که دریافتند پژوهشی در( 2221)  هلیهان و 
 توسعه: ندنمای می نقش ایفای نخبگان ورزش سیستم گونه هر کفایت و ماهیت تعیین در چشمگیری

 توسعه و رشد وقت، تمام ورزشکاران پیدایش و ظهور نخبگان، ورزش ملزومات یا تسهیالت
 یا ربرت سطح در ورزشکاران برای رقابت فرصت های و ورزش پزشکی و ورزشی علوم مربیگری،

 مشارکت بر را ورزشی های زیرساخت تأثیر پژوهشی در( 2213) همکاران و ویکر .نخبه حد در
 باالی عدادت مثبت تأثیر به خود تحقیق در آنها. کردند بررسی جغرافیایی مختصات براساس افراد
 شترینبی کل به طور که داد نشان نتایج. بردند پی ورزش در نوجوانان مشارکت در ورزشی های مکان

 موانع ننمود برطرف با باشد. لذا زندگی محل نزدیک ورزشی مکان که میافتد اتفاق زمانی مشارکت
 ارتقا دخو خودی به نیز تجهیزات و اماکن به مربوط عوامل این که رسد می نظر به بسکتبال، مالی

 فادهاست با عامل این بهبود منظور به مناسبی اقدامات که است این ضروری وجود با. یافت خواهند
 به ها، هیات و ها فدراسیون اختیار در ورزشی فضاهای صحیح مدیریت همچون: راهکارهایی از

 ورزشی هایسالن صحیح مدیریت ها، هیات و فدراسیون اختیار در ورزشی های باشگاه نمودن روز
 و فدراسیون اختیار در فضاهای و امکانات از زاییدرآمد هب توجه ها، هیات و فدراسیون اختیار در

   .ردپذی انجام( استعدادیابی و تمرین مسابقه،) ورزشی فضاهای از منظوره چند استفاده و ها هیات
 و عوامل آموزشی هم اثر مهمی بر موفقیت ورزشی دارد. همراستا با نتایج این پژوهش، بوهلک

 المللی بین موفقیت بر آموزشی سیستم ورزش و از علمی که حمایت دانکرده بیان( 2221)  رابینسون
( توجه به آموزش 1311راد ) ی( و موسو1311کشاورز و همکاران ) .دارد تاثیر ورزشکاران

. متأسفانه تجارب ارزشمند مدیران و اندکرده ارزیابیورزشکاران موثر  تیورزشکاران را بر موفق
ی رویدادها، وضعیت ورزشکاران، مربیان و غیره در ایران های ورزشی مانند برگزارسازمان

 از فاده. استو سیستم آموزش و ارتقا نیز گسترش الزم را پیدا نکرده است شودمستندسازی نمی
 نظام شدن شکل ای، یک حرفه مدیران سطوح، پرروش تمام در مربیان خارجی، پرورش مدرسان

می  آموزش تخصصی، سبک آموزشی، مربیان های کلینیک و ها علمی، همایش آموزشی، تحقیقات
 تواند خالء آموزشی حاکم بر فضای ورزشی را تا حدودی بهبود ببخشد. 

ورزشکار می تواند بر موفقیت ورزشی اثر گذار باشد. برخی از پژوهشگران نیز عوامل ژنتیکی 
آرتور و  را مسئول عملکرد ورزشی ورزشکاران نخبه در ورزش های خاص می دانند )یانگ، مک
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نامید. « رویکرد با حرکت از سطح پایین به باال»توان ورزشکاران نخبه را می(. 2223گالبین، 
یر از دهند، تأثای ورزش اختصاص میطور مستقیم به سطوح باال و حرفههایی که منابع را بهدولت

را به  ن نخبه، مردمفرض که عملکرد موفق ورزشکاراهاست با این پیشنآ باال به پایین مورد انتظار
مطالعات زیادی در این . کندهای بدنی و افزایش مشارکت همگانی تشویق میمشارکت در فعالیت

های وراثتی، نژاد و قوم، محیط اطراف ورزشکاران مانند که عواملی مانند ویژگی است باره نشان داده
قش، وضعیت تمرین و های ن، مدلیشناختی و شخصیتمربی، دوستان والدین، خصوصیات روان

 زبلک و ویهای تخصصی در رشد ورزشکار بسیار مؤثرند. رقابت، تسهیالت ورزشی و مشاوره
های توسعه ورزشکاران نخبه فراتر از کنترل فوری کنندهمعتقدند که بسیاری از تعیین (2211)

در ورزش  معتقدند که نخبه شدن (2211) دیگرانهاست. بوسچر و سیاستمداران، دولت و سازمان
میلیون دالر برای  37هزار ساعت تمرین نیاز دارد و هزینه آن برای هر نفر  12سال زمان و  12به 

بنابراین سه عامل ویژگی های ژنتیک، والدین و انگیزه می توانند بر موفقیت  کسب هر مدال طالست.
 ورزشکاران اثرگذار باشند. 

فقیت ورزش قهرمانی در میان کشورها و به تازگی نوعی افزایش هوشیاری درباره ارزش مو
کسب مقام در میادین ورزشی در کانون توجه بسیاری از کشورها قرار گرفته ها رخ داده است. دولت

و  می تواند شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی یک جامعه را تحت تأثیر قرار دهد، این در حالی 
های مناسب، ورزشکارانی با آمادگی باال را روانه کنند با راهبرداست که بسیاری از کشورها تالش می

هم در یکی از عوامل م ها را در میادین بین المللی بزرگ تضمین کنند.مسابقات کنند که موفقیت آن
برای رسیدن به موفقیت در رویدادهای جهانی و المپیک باید  ورزش کشور، ورزش قهرمانی است.

های ورزشی در ریزی برای رشد و تقویت فعالیت نامهورزش و برورزش قهرمانی را توسعه داد. 
 وفقیتم . با توجه به تاثیر استعدادیابی بر مسیرهایشودهای قهرمانی میشامل ورزش بیشترکشور ما 
های ایجاد بانک اطالعاتی پژوهشگران استعدادیابی ورزش بر اساس اهداف و سیاستایران،  بسکتبال

یقات و انجام تحق ها،پایگاه کارشناسان برای استعدادیابی صصیتخ هایدوره ، برگزاریتعیین شده
های استعدادیابی در کشور در راستای روز کردن روشنیاز در استعدادیابی و به های موردپژوهش
پیشنهاد می شود. با توجه به تاثیر عوامل اقتصادی  ها و اهداف توسعه ورزش قهرمانیسیاست

تدوین و بازنگری حامیان مالی فراملی و تهیه و  جذب جهت در ورزشی هایفدراسیون با همکاری
رسیدن به موفقیت ها و اهداف های قهرمانی در راستای سیاستهای اجرایی پایگاهدستورالعمل

پیشنهاد می شود. همچنین در بخش سیاسی استفاده از اخالق مداری و جهت گیری سیاسی همراستا 
نهاد می گردد. در مورد ورزشکاران این رشته نیز باید به مواردی با اندازه جمعیت و توسعه شهری پیش

از قبیل ویژگی های ژنتیکی و انگیزه در رسیدن به موفقیت توجه بیشتری گردد تا افرادی وارد این 
رشته شوند که مستعد رسیدن به موفقیت باشند. به منظور بهبود عوامل اجتماعی و فرهنگی توجه به 

تفاده از اس ها،سازمان بین گردد. گسترش روابطها پیشنهاد میتصادی خانوادهسبک زندگی و رفاه اق
انسانی متخصص به منظور ارتقای سطح مدیریت  منابع جذب راهبردی و ریزی برنامه نخبه، مدیران

ست که ایران ا بسکتبال موفقیت های می شود. آموزش یکی دیگر از عوامل موثر بر مسیرپیشنهاد 
ت نظارسطوح پیشنهاد می شود. در نهایت  تمامی در مربیان پرورش خارجی و رسانمد از استفاده

ت در جه هاها و توزیع عادالنه اماکن موردنیاز به آنتأسیسات ورزشی و اداری فدراسیون و بر اماکن
 بهبود شرایط محیطی به منظور کسب موفقیت پیشنهاد می شود. 
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ان تفاسیر مختلف از پدیده مورد بررسی است و های کیفی، امکهای پژوهشیکی از محدودیت
تفسیر صورت گرفته از پدیده مورد مطالعه در این پژوهش، تنها یکی از تفاسیر ممکن و  بی شک،

دسترسی همچنین   .که تحقیق حاضر نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد مورد آن است پذیرفتنی در
های  یکی دیگر از محدودیت ،ی انجام مصاحبهبه خبرگان پژوهش و حضور در محل کار آنها برا

 د. پژوهش بو
کیفی را بررسی و معرفی کنند و با توجه  دیگرهای شود پژوهشگران روشدر پایان پیشنهاد می

هایی  حلاشاره شد، راه محدودیت هاهای مربوط به روش تحقیق کیفی که در بخش به چالش
 .نوآورانه در این شیوه ارائه دهند
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