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Abstract 
Objectives: The purpose of this study is to design a talent 
identification model in student sports with emphasis on 
psychological factors. 
Methods & Materials: Current study in terms of purpose is 
applied and in terms of How to collect the data it was 
descriptive-survey. In the first (qualitative) part for field 
interviews, the statistical population of the research  were 
experienced sports teachers, university professors and 
researchers in the field of talent identification in sports and 
sports psychologists who were selected purposeful (standard) 
for qualitative interviews. In the research topic were selected 
(12 interviews with 12 people and continued to the point of 
theoretical saturation). In the second (quantitative) part, after 
collecting the information obtained from the qualitative 
research, a questionnaire was made and this questionnaire (30 
items in the form of two components of psychological factors 
and individual characteristics) was distributed among sports 
teachers in Kermanshah. 
Results: The results showed that 30 concept codes and two 
(Psychological factors & Individual characteristics) main 
categories are the most important indicators of the talent 
identification model in student sports with emphasis on 
psychological factors. 
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Conclusions: According to the results obtained from this 
research and also comparing its results with other researches, 
it can be concluded that the structures obtained from this 
research were also mentioned in other researches; but in no 
research, all these factors in the students' society had not been 
examined and explored scientifically. Therefore, it is necessary 
that the managers and guardians of student sports (school 
sports teachers, school principals, education-physical training 
managers, student sports federation and other sports 
guardians of the country) from the results of this research in 
order to improve the measurement of the index. To use sports 
talent detection methods in students. 

 

Extended Abstract  
Background and Purpose 
Talent is a term commonly used in 
society and can be applied to 
several areas, including education, 
music and sports. Although this 
term is commonly used, the 
definitions of talent are 
inconsistent and vague, leading to 
contradictions in society and 
science. In sports environment, 
talent is defined as "the presence or 
absence of specific skills or qualities 
identified in the past that are 
relevant to or predict the future 
performance of the specialist." 
However, this definition does not 
meet the necessary criteria. On the 
other hand, in the studies 
conducted by researchers, the 
issues related to identification, 
selection and development of 
sports talents have been examined; 
however, the researchers have 
focused on limited topics and most 
studies have dealt with the 

identification of sports talents. 
Talent focuses on the 
anthropometric and physical 
characteristics of athletes with very 
limited research into cognitive, 
perceptual, and / or psychological 
factors.  
The present study can be important 
from several angles. The first case is 
the lack of research resources in the 
field of psychological factors 
affecting sports talent 
identification, which has been less 
addressed in national and 
international sources. The second 
case is the importance of identifying 
psychological factors in sports 
talent identification. Because the 
nature of exercise is associated with 
a lot of stress and tension, and 
emotions are either very desirable 
or undesirable, which becomes 
much more important in childhood 
and adolescence when people have 
not yet reached emotional 
maturity. Therefore, in the process 
of talent identification in student 
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sports, more attention should be 
paid to psychological factors and 
students who are in a good position 
in each of the factors identified in 
this study should be selected. The 
most important reason for 
conducting the present study is that 
the current situation of talent 
identification in student sports is 
not favorable in general. Hence, it 
seems to be necessary to study and 
analyze talent identification in 
student sports from different 
angles. The purpose of this study is 
to investigate the factors affecting 
sports talent in student sports with 
emphasis on psychological factors. 
In fact, the goal is to identify the 
psychological factors and factors 
affecting sports talent in athletic 
students. Therefore, it is hoped that 
the results of the present study will 
pave the way for improving the 
situation of sports talent in 
students, because this study is 
supposed to identify and analyze 
important and effective 
psychological factors.  

 

Materials and Methods   
The present study was an applied 
study in terms of purpose, and in 
terms of how to collect the data, it 
was descriptive-survey research 
because no manipulation has been 
done on variables and factors based 
on the research approach. The 
study’s participants were students. 
In the first stage, the qualitative 

method of content analysis was 
used to construct the model, and 
the quantitative descriptive-
analytical method and the 
correlation type based on the 
structural equation model were 
used to test the model. The 
research method was consecutive 
exploratory; That is, it was first 
qualitative and then quantitative. 
The tools used in this study were 
developed after the interview and 
reaching theoretical saturation, 
which includes 30 items in the form 
of 2 components of psychological 
factors and individual 
characteristics, and in five Likert 
options (strongly agree, 5 points 
and strongly disagree, 1 point). The 
statistical population of the 
qualitative part of this study 
includes veteran sports teachers, 
university professors and 
researchers in the field of talent 
identification in student sports and 
sports psychologists, who were 
purposefully selected for 
qualitative interviews on the 
subject of the research (12 
interviews with 12 people and 
continued to the point of 
theoretical saturation). The 
statistical population of 
quantitative research also includes 
physical education teachers in 
Kermanshah; this number includes 
254 teachers. According to 
Morgan's table, 152 teachers were 
selected and the questionnaires 
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were distributed randomly among 
them. Qualitative research data 
were analyzed through coding 
process. The data analysis process 
was performed through open 
coding and axial coding and ended 
with the presentation of a logical 
paradigm or visual representation 
of the developing theory. In the 
quantitative part, two methods of 
descriptive statistics and inferential 
statistics were used. In the 
descriptive statistics section, the 
mean and frequency percentage 
were used to express the 
demographic characteristics of the 
research.  Additionally, elongation 
and skewness indices are used to 
investigate the distribution of data 
(normal or abnormal) and to 
investigate and answer research 
questions and draw and develop a 
measurement model and structural 
model of SPSS software. Version 24 
and Piels Smart version 2.0 were 
used. The reliability and validity of 
both interview and questionnaire 
tools were confirmed. In the first 
step of coding, each of the main 
categories related to the research 
model was extracted. This was done 
in the form of answering one of the 
research questions: What are the 
psychological components affecting 
talent identification in student 
sports? After the codes were 
labeled with the original codes 
based on events and facts, the 
initial codes were formed. Then, 

three experts reviewed the original 
codes and modified them based on 
their codings on the documents. 
Therefore, in the quality 
assessment section of the primary 
codes, the method of trinity or 
triangulation has been used.  
 

Findings 
The findings showed that the 
categories are the same as the 
central code. Thus, the results 
revealed that two categories of 
psychological factors and personal 
characteristics are psychological 
factors in talent identification in 
student sports. All fits related to the 
structural equation model were 
confirmed. According to T-value 
values, all relationships in the 
model are more than 2.58, so at the 
level of 0.99, two components of 
research are psychological factors 
in talent identification in student 
sports.  
 

Conclusion 
Managers and guardians of student 
sports (school sports teachers, 
school principals, physical 
education directors, student sports 
federation and other sports 
guardians of the country) from the 
results of this research in order to 
improve the measurement of sports 
talent indicators in science. 
Students should use it to witness 
the improvement of student sports 
and finally championship sports. 
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Therefore, it can be concluded that 
the current research fills the gap in 
other researches in the field of 
finding sports talent in students, 
and it can also be a suitable guide 
for the guardians of student sports 
in order to identify the potential 
sports talents of the country.  
 

Article Message 
The results showed that 30 concept 
codes and two (Psychological 
factors & Individual characteristics) 
main categories are the most 
important indicators of the talent 
identification model in student 
sports with emphasis on 
psychological factors. 
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 مقالة پژوهشی

-با تأکید بر عوامل روان  یآموزدر ورزش دانش  ی ابیاستعداد  طراحی مدل

 1شناختی 
 

 3حسین عیدی، 2، شهاب بهرامی1قبادی بی تا

 

 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسالمی، کرمانشاه، ایران.  .  1

نویسندۀ  )گروه مدیریت ورزشی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسالمی، کرمانشاه، ایران    استادیار.  2

 مسئول( 

 ، کرمانشاه، ایران. یاستادیار گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه راز .  3
 

 چکیده 

از پژوهش حاضر طراحی مدل  اهداف:  با  آموزدر ورزش دانش   یابیاستعداد  هدف  ی 

 .استشناختی تأکید بر عوامل روان

ها  شیوه گردآوری داده  نظر  ازهدف کاربردی،    لحاظ   ازپژوهش حاضر    ها: مواد و روش

آماری    ةمیدانی، جامع  ة در بخش اول )کیفی( برای انجام مصاحبپیمایشی بود.    -توصیفی
ورزش  ،  پژوهش حوز باسابقهمعلمان  محققین  و  دانشگاهی  اساتید  در    ة،  استعدادیابی 

از نوع هدفمند )  صورتبه که این افراد،  بودند    شناسان ورزشیآموزی و روانورزش دانش 
مصاحبه تا    12گردیدند ) های کیفی در موضوع پژوهش انتخاب  برای مصاحبه   معیاری(

بعد از گردآوری اطالعات حاصل از   . در بخش دوم )کمی(حد اشباع نظری ادامه یافت(
ب دو گویه و در قال   30)   نامهاین پرسش  شد.نامه  پژوهش کیفی، اقدام به ساخت پرسش

 گردید.توزیع  معلمان ورزش شهر کرمانشاهدر بین   (های فردیروانی و ویژگیمؤلفة 

داد که    ها: یافته اصلی  30نتایج نشان  و دو مقولة  و کد مفهومی  )فاکتورهای فردی 

ی آموزدر ورزش دانش  یابیاستعداد  مدل  یهاشاخص ترین  ، از مهمهای روانی(ویژگی
  .هستندشناختی با تأکید بر عوامل روان

معلمان ورزش مدارس، مدیران )  یآموزمدیران و متولیان ورزش دانش  گیری: نتیجه

آموزی و سایر ، فدراسیون ورزش دانشو پرورش  آموزش بدنی  مدارس، مدیران تربیت
پژوهش حاضر   نتایج  از  ورزش کشور(  های  بهبود سنجش شاخص   منظور  به متولیان 

-آموزان استفاده نمایند تا شاهد بهبود وضعیت ورزش دانشدانشاستعدادیابی ورزشی در  
و   مینهاآموزی  بنابراین  بود.  قهرمانی  ورزش  جمعین اتوان  یتاً  که  گونه  نمود  بندی 
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-ینة استعدادیابی ورزشی در دانشزم  درها  موجود در سایر پژوهش  خألپژوهش حاضر،  
م برای  مناسبی  راهنمای  همچنین  و  نمود  پر  را  دانشآموزان  ورزش  آموزی تولیان 

 تواند باشد. شناسایی استعدادهای بالقوه ورزشی کشور می منظوربه

 

 مقدمه 

- 15  ی در طهای مرتبط با آن،  استعدادیابی و فعالیت
گذشته    20 رشد    یتوجهقابل   طوربه سال  ورزش  در 

و  است  انجام  گذاریسرمایه  کرده  آن  در  زیادی  های 
-یاست که آکادم  شدهگزارش ،  عنوان مثالبه  شود.  می
ب  یسیانگلبرتر  فوتبال    یها   4.9تا    2.3  ن یساالنه 
(  1کنند )یم  ی گذارهیسرما بر استعدادیابی  پوند  ونیلیم

انگلستان،   گردید  مشخص  دیگر،  گزارش  یک  در  و 
و توسعه    ییشناسا  ی پوند برا  ونیلیم  100  باًیساالنه تقر
) یم  نهیهز  یورزش  یاستعدادها   ،استعداد  (.2کند 
قرار    استفاده  مورد است که معموالً در جامعه    یاصطالح

آموزش،    جمله  ازحوزه    نیتواند در چندیو م  ردیگیم
از این  معموالً  که  چه    و ورزش اعمال شود. اگر  یقیموس

استعداد متناقض    فی تعارشود، اما  اصطالح استفاده می
تضادها به  منجر  و  است  نامشخص  و    ییو  جامعه  در 

م ) یعلم  مح  .(3شود  استعداد  یورزش  یهاطیدر   ،
  یهاتیفیک  ای ها  عدم وجود مهارت  ایوجود  "  عنوانبه

که با عملکرد    یقبل  یهاماندر ز   شده  مشخصخاص  
  "کنندیم  ین یبشیپ  ایمتخصص مرتبط هستند    ندهیآ

این تعریف نیز معیارهای    چند  هر  (.4است )  شدهیفتعر
 ( 5ندارد )الزم را 
  که  دانندیم  یندیفرآ  را  یابیاستعداد،  2سیو   و   1تامسون

 یتیفعال  در  شرکت  به   قیتشو  کودکان  آن  قیطر  از
 کسب  تیقابل  ورزش  آن  در   که  شوندیم  یورزش
  ی ابیارز  و   نییتع  راستا  نیا  در  و   دارند  را  تیموفق

  نشان  را  کودک  تیظرف  و   ییتوانا  سطح  که  ییپارامترها

 
1. Thomson 

2. Weiss 

3. Baker 

  و   رشد   اساس  بر  یستیبا  و   است  توجه  قابل   هددیم
)  یطراح  کودکان  یآمادگ  سطح ا6شود  ستعدادیابی  (. 

آزمون نتایج  اساس  بر  آن  در  که  است  هایی فرایندی 
به    شدهییشناسازم  ال های  خاص، شاخص کودکان  و 

در آن وجود دارد سوق    هاآنسمتی که احتمال موفقیت  
شوند   ورزشی (.  7)داده  استعدادیابی  فرایند  همچنین، 

افراد   انتخاب  و  شناسایی  که    یبااستعدادشامل  است 
شرایط   تمام  رفتاری الدارای  و  مهارتی  جسمانی،  زم 

 (.8)  هستند  خاص  ورزشی  رشته  یکجهت موفقیت در  
)و    3بیکر عنوان  2019همکاران  با  پژوهشی  در   )

، به بررسی و پیشنهاد استعداد در ورزش  یسازمفهوم
پرداخته ورزش  در  استعدادیابی  از  جدیدی  اند.  مفهوم 

ی را    یچندوجه  یسازمفهوم  کایشان  استعداد  از 
موجود    یکیولوژیمنشأ عناصر ب)  ی: ذاتدهندیم  شنهادیپ

تولد(،   بدو  از  )   یچندبعددر  از    هایییتظرفمتشکل 
شناخت   یعیوس  فیط گسترده  مقوالت  جسمیاز  و   ی، 

که    یعوامل نیدر ب وانفعاالتفعل شامل )(، ظهور یروان
در حال تحول در طول )  ای(، پوشوندیم  بیترک  هم  با

دل به  توسعه  مح  لیزمان  با  ب  ط یتعامل  ژن   انیو 
که    یو اجتماع  یعوامل فرهنگ)  یست ی( و همزیتصادف

نها تع  ییارزش  را  فرد   .(9)  (کنندیم   نییاستعداد 
است؛    شدهیل تشکه  مرحل  دو   از   ورزشی   استعدادیابی 

  استعدادهای   شناسایی  و   کشف  یرندهدربرگ  له اولمرح
و    استزشی  ور کودکان  کردن  غربال  به  آن  در  که 

های فیزیکی، فیزیولوژیکی  نوجوانان با استفاده از آزمون
شناسایی افرادی که مستعد موفقیت   منظوربهو مهارتی  
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  له شود و مرحدر یک ورزش خاص هستند مبادرت می 
ز شامل پرورش استعداد است که بیشتر بر روی نی  دوم

کیفمهارت و  ورزشکار  اکتسابی  کمیت  های  و  یت 
تمرینآموزش و  به    یاز موردنهای  ها  رسیدن  برای 

با دارد  السطوح  تأکید  عملکرد  و    ییشناسا  (.10)ی 
فرا استعدادها  استندین  ی اساده  یندهایتوسعه   ن ی. 

  چراتر هستند،  دهیچیپ  تر،جواندر ورزشکاران    ندهایفرا
ف  که روانیکیولوژیزیعوامل  اجتماع  یشناخت،   یو 

  ی و رشد استعدادها ییتوانند بر درک، شناسایم  یادیز
  (.11بگذارند ) ریتأث یورزش

پژوهش  در  دیگر،  سوی  علمی  از  از    شدهانجام های 

های بیشتری در موضوعات  سوی محققین نیز پژوهش

شناسا به  استعدادهاییمربوط  توسعه  و  انتخاب    ی، 

شده    یورزش )انجام  پژوهش؛  (4است  انجام  اما  های 

به عنوان .  (12است )شده در موضوعات محدودی بوده  

جانستونمثال  ،1  ( همکاران  که  2017و  شد  متذکر   )

-یژگیو   براستعداد    ییشناسا  نهیمطالعات در زم  شتریب

با    یو جسم  یسنجتن  یها   های پژوهشورزشکاران 

 ا یو /   ی، ادراکیعوامل شناخت یمحدود در بررس اریبس

 .(13)  متمرکز است یشناختروان

طیف   یک  ورزشکاران،  در  استعداد  بر  مؤثر  عوامل 

شناسایی    یچندبعد باید  عوامل  این  که   .گردنداست 

و   نیا توسط  بررسی  2015)   همکارانو    2امز یلیمورد   )

ی ایشان  ابتکار  کگردید.    یبنددسته  یبرا   یمدل 

ا  یهاکننده  بینییش پ که    کردند  جاد یاستعداد 

،  یبالقوه را در چهار بعد علوم ورزش  یهاکنندهبینییش پ

جمله فیجسم  هاییژگیو   از  ،  ی کیولوژیزی، 

. در  (14)   کندی م  تقسیم  یشناختجامعه و    یشناختروان

و هم در عمل،    پژوهش، هم در  یچندبعد  فیط  نیا

 طور به  .است  یافتهیش افزا  یشناختروان عالقه به بعد  

 
1. Johnston 

2. Williams 

،  یحرکت-یروانشامل عوامل    یشناختروان خاص، حوزه  

شخص   یشناخت-یادراک به  مربوط  )  تیو    (.15است 

)و    3لسون یو  ب(  2016همکاران  توجه   شتر یخواستار 

روان استعداد    پژوهش  یبرا  یحرکت-یعوامل  در مورد 

-یکه از عوامل روان  یکنانیکه باز  ندو اذعان کرد  ندشد

)  یخوب  یحرکت هستند  مثالبرخوردار  عنوان    به 

 .شوندمی  موفقی  اریبس  کنانیباز  ،(یفن  یهامهارت 

مطالعات    یهاتا از طرح  اندکرده ، محققان تالش  راًیاخ

-بینییش پارزش    ایثبات و/    یابیارز  یبرا  شتر یب  یطول

روان عوامل    ینده آدر    تیموفق  ی برا  یشناختکننده 

  وتحلیل یهتجزبا    یقبل  یهایبررس  .(16)  استفاده نمایند

مهارت  یتیشخص   یهایژگیو   ریتأث - یادراک  یهابر 

یا    (17)  یشناخت روان و  عوامل    یاجتماع  -یارتباط 

-یرا ارائه م  ی دانش مهم(  18استعداد )مرتبط با رشد  

در    ینقش مهم  یذهن  یهامهارت از سوی دیگر،  .  هندد

)   یعملکرد ورزش در    که   ی حال  در  (.19دارند  نوسانات 

در تمام مراحل رشد    یکیولوژیزیو ف  یجسم  یهایژگیو 

)  شده  اثبات کامالً   به    (، 20است  مربوط  اطالعات 

روان  یداریپا چگونگ   یشناختعوامل    یسازگار  یو 

ورزشکار محدود    کی  تیفعال  هیاول  یهادر سال  هاآن

( برایجهنت  در(.  21است  شناس  ی،  جامع  و   ییادرک 

  یهاکنندهبینییش پتوسعه استعداد، الزم است محققان  

 (. 22کنند )  یرا در تمام مراحل رشد بررس   یاستعداد فرد

ب کودکاناجتماع–یشناختروان-یکیولوژیرشد  بر    ی 

  گذارد ها تأثیر میدر خصوص آن  یابیاستعداد  ماتیتصم

دانش  نیبنابرا؛  (23) درک  بدون  خصوص،    در 

در    ی اجتماع-یشناختروان -یکیولوژیرشد ب  یندهایفرآ

مرب نوجوانان،  و  تصم  انیکودکان  به   ی ریگمیقادر 

3. Wilson 
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 یستندنورزشکار  ل یآگاهانه در رابطه با عملکرد و پتانس

(24.) 

شناختی مؤثر بر فرایند استعدادیابی بیشتر عوامل روان

و   است  بوده  شناختی  عملکرد  و  شخصیت  بر  مبتنی 

استعداد   شناسایی  جملهبرای  تأثیرگذار    از  عوامل 

،  24استحکام )  فاکتورهای شخصیتی،  از جمله؛  هستند

جمله .  است(  27)  یآورتاب و    یسرسخت  (،25   از 

 یری گجهت،  شرفتیپ  زهیمانند انگ  یزشیانگ  هاییژگیو 

و    دنیرس  ،هدف هدف  (. 28)  است  یینی تعخودبه 

سطح باالتر    ی شناخت  ی و عملکردها  (29)  یمیخودتنظ

 یشناخت  یریذ پانعطافخودکنترلی،  ،  یمانند حافظه کار

  یشناختروان( نیز از دیگر فاکتورهای  30)  یفراشناختو  

 . هستنند

نظر   نقش    یشناختروان   ی پارامترها،  رسدی مبه  فقط 

پ  یمتوسط واقع  ینیبشی در  کنند  یم  یباز  یعملکرد 

اگر(31) م  ،  با جنبهیچه  از    تیموفق  گرید  ی هاتوانند 

  تمرین و استفاده از  یبرا  یو آمادگبه کار  تعهد    جمله

نتایج 26)   یشناختروان   هایمهارت و  شوند  ترکیب   )

کنند.قوی ایجاد  پژوهش   تری  از  به  یکی  که  هایی 

یکی    عنوان  به )  یشناختروان بررسی نقش فاکتورهای  

از فاکتورهای استعدادیابی( در موفقیت ورزشی پرداخته  

و   آنر  پژوهش  ایشاناست(  2016)  یچتینگرفاست،   . 

ب آ  یشناختروان   یهایژگیو   نیرابطه  عملکرد    ندهیو 

  ی را که در برنامه توسعه استعدادها  U12  کن یباز  2677

کردند. کودکان    ی، بررسکردندیفوتبال آلمان شرکت م

های که برای ارزیابی ویژگی  یشناختروان مقیاس    17تا  

اراده شناخانگیزشی،  احساسات    پندارهخود  ت ،  و 

اندازه  شدهیطراح نتا بودند،  شدند.  از    ی حاک  جیگیری 

متوسط   )چهار سال    کنیباز  ندهیآ  تیموفق  نبی روابط 

خود  و  تیبه موفق دیام اسیدر مق هاآن بعد( و عملکرد 

بودسازنهیبه روابط  ی  اما    معنادار  کنندهبینییش پ. 

ن  یهااندازه )با    ف یضع اثر(  از    ی برا  زیکم    14هفت 

-افتهی  نیا  اگر چه.  (31)  شد  افتی  زیمانده نیباق  اسیمق

براه پارامترها  یبرخ  یا  رشد    یشناختروان   یاز  در 

دارند نقش  راهنما  استعداد  مورد    یی هاییو  در  را 

استعداد ارائه    شرفت یبه پ  یروان  یبانیپشت  هارائ   یچگونگ

دهند که ارزش  ینشان ماما این پژوهشگران،    ،ددهنیم

استعداد    ییاهداف شناسا یپارامترها برا نیا  یص یتشخ

محدود   هاآن یارزش عمل  ن یاست، بنابرا فی ضع  اریبس

 ( موضوع    .(15است  این  که    شدهاثبات امروزه  است 

  وپرورشآموزشمسیر ورزش قهرمانی کشورها از نظام  

های شناخت استعدادهای ورزشی از  گذرد. روشآن می

با نظام   تعامل سازنده  پرورش  آموزش طریق  نقش   و 

کند و از  بسیار مهمی در توسعه ورزش قهرمانی ایفا می

های  در عرصه  یشرفتهپعوامل مهم تسلط کشورهای  

استبین استعداد    عنوانبه .  المللی  کشف  نظام  نمونه، 

 آموزش ورزشی در چین بر تعالی ورزش استانی با نظام  

پرورش استعدادهای جوان    و  از  بسیاری  است.  مبتنی 

آموزشگاهی   مسابقات  طریق  از  نیز  کانادا  در  ورزشی 

-بدنی پایهبرنامة درسی تربیت  (.32شوند )شناسایی می

جسمانی،  ای  ه آمادگی  آموزش  بر  تأکید  با  ابتدایی 

مهارت  هندبال، آموزش  بسکتبال،  مقدماتی  های 

  در قالببدمینتون، دوومیدانی، بهداشت، تغذیه و ایمنی،  

-های آموزشی ویژة دانشکتاب راهنمای معلم و لوحه

اختیار    شدهین تدو آموز،   در  و    گرفته   قرار  هاآن است 

سال در  بهاست.  اخیر،  اجرایی   های  و  تصویب  دنبال 

برنامة درسی ملی و اتخاذ    از جمله شدن اسناد تحولی  

فرهنگ برنامه-یرویکرد  در  گروه  تربیتی  درسی،  های 

تربیت کتاب درسی  تألیف  به  اقدام  ضمیمة  بدنی  های 

بدنی در دورة ابتدایی کرده است. بر اساس این  تربیت

  سازی برای بدنی مأموریت زمینهرویکرد، درس تربیت

می  دنبال  را  زیر  اهداف  سد:  کنتحقق  و  الحفظ  مت 
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های الهی، نعمت  ینتربزرگیکی از    عنوان  به تندرستی  

آموزان،  شناسایی و شکوفایی استعدادهای ورزشی دانش

دانش ظرفیتتوانمندسازی  از  استفاده  در  های آموزان 

بازی موقعیتمختلف  در  تقویت  ها  و  متفاوت  های 

 (.33) یمحل های بومی  هویت ملی با توسعة بازی

. استانجام پژوهش حاضر از چند زاویه دارای اهمیت  
در حوزه عوامل  پژوهشی  اولین مورد آن، کمبود منابع  

شناختی مؤثر بر استعدادیابی ورزشی است که در  روان
؛  شده استمنابع داخلی و خارجی کمتر به آن پرداخته  
شناختی در  دومین مورد، اهمیت شناسایی عوامل روان

استعدادیابی ورزشی است. چرا که ماهیت ورزش همراه  
های بسیار و هیجانات بسیار مطلوب  با استرس و تنش

در دوران    افراد  رد زمانی کهکه این موا  استو نامطلوب  
. بنابراین بارزتر هستندبسیار  هستند کودکی و نوجوانی

آموزی، به  باید در فرایند استعدادیابی در ورزش دانش
آموزانی  شناختی بیشتر اهمیت داد و دانشعوامل روان

را انتخاب نمود که در هر یک از فاکتورهایی که در این  
می شناسایی  در  پژوهش  قرار  گردد،  مناسبی  وضعیت 

ترین دلیل انجام پژوهش حاضر این  مهم  دادشته باشند.
که ورزش    است  در  استعدادیابی  حاضر  حال  وضعیت 

همین امر نیست.  آموزی به صورت کلی مطلوب  دانش
در   استعدادیابی  تحلیل  و  بررسی  برای  مناسبی  دلیل 

دانش از زوایای مختلف  ورزش  از  .  استآموزی  هدف 
ح پژوهش  بر  انجام  مؤثر  عوامل  بررسی  اضر، 

ی با تأکید بر آموز ورزش دانشاستعدادیابی ورزشی در  
روان است.  عوامل  شناسایی  واقع  درشناختی  هدف،   ،

شناختی مؤثر بر استعدادیابی  عوامل و فاکتورهای روان
امید    رو   ینا  از .  استآموزان ورزشکار  ورزشی در دانش

وضعیت  بهبود  راهگشای  حاضر،  پژوهش  نتایج  است 
قرار    که   چراآموزان باشد  استعدادیابی ورزشی در دانش 

شناختی مهم و مؤثر را شناسایی  است فاکتورهای روان
 و تحلیل نماید. 

 

 پژوهش  شناسیروش
شیوة   نظر  ازهدف کاربردی،    لحاظ  ازپژوهش حاضر  

گونه چون هیچ  .پیمایشی بود-توصیفیها  گردآوری داده 
بر روی متغیرها و عوامل صورت نگرفت و    دستکاری

رویکرد   اساس  این  پژوهشبر  بستر  و  بود  آمیخته   ،
در مرحله  بود.    شدهگرفتهدر نظر    آموزاندانش ،  پژوهش

اول، برای ساخت مدل از روش کیفی تحلیل محتوا و 
تحلیلی و از  -برای آزمون مدل از روش کمی توصیفی

ساختاری   معادالت  مدل  بر  مبتنی  همبستگی  نوع 
آمیخته از نوع اکتشافی    پژوهش استفاده گردید. روش  

ابزار  بود.  ابتدا کیفی و سپس کمی  یعنی  بود؛  متوالی 
انجام مصاحبه و   استفاده   مورد در این پژوهش بعد از 

گویه    30رسیدن به اشباع نظری تدوین شد که شامل  
قالب   در  ویژگیمؤلفة    2و  و  روانی  های  فاکتورهای 

کامالً موافقم،  )  کرتیلای  پنج گزینه  صورتبه ،  فردی
  ةجامع   امتیاز( تدوین شد.  1امتیاز تا کامالً مخالفم،    5

را   پژوهش  این  کیفی  بخش  ورزش  آماری  معلمان 
، اساتید دانشگاهی و محققین حوزه استعدادیابی  باسابقه

دانش  ورزش  رواندر  و  ورزشی  آموزی  شامل  شناسان 
افراد،  شوند  می این  برای   صورتبه که  هدفمند 

  گردیدهای کیفی در موضوع پژوهش انتخاب  مصاحبه 
با    12) ادامه    12مصاحبه  نظری  اشباع  حد  تا  و  نفر 

 . یافت(
کم  یآمار  ةجامع  از    254  ز،ین  یپژوهش  معلمان  نفر 

کرمانشاهتربیت شهر  جدول    بود  بدنی  به  توجه  با  که 
پرسش  152مورگان،   و  گردید  انتخاب    هانامهمعلم 

 توزیع گردید.جامعه آماری  تصادفی ساده در    صورت به
طر  هایداده  از  پژوهش  کدگذاری،    ندیفرا  قیکیفی 

از طرداده   لی تحلیل شد. مراحل تحل کدگذاری    قی ها 
پاراداو    باز عرضه  به  و  انجام  محوری    می کدگذاری 

نظر  یتجسم  ریتصو  ای  یمنطق تکو  هیاز  حال    ن یدر 
در بخش کمی از دو روش آمار توصیفی و   یافت.پایان  

از   آمار استنباطی استفاده شد. در بخش آمار توصیفی 
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ویژگی بیان  برای  فراوانی  درصد  و  های میانگین 
شد.   استفاده  پژوهش  از  همچنین  دموگرافیک 

بررسی توزیع    منظوربه کشیدگی و چولگی    هایشاخص 
بودن( استفاده و برای   غیرطبیعیها )طبیعی و یا  داده

ت پژوهش و رسم و تدوین  سئواالبررسی و پاسخ به  
-اسافزارهای  گیری و مدل ساختاری از نرم مدل اندازه

  2.0اس اسمارت نسخة  الپی  و   24نسخة    اس اسپی
  در پژوهش ( 2003و همکاران )  1س یو جار .استفاده شد

نمود عنوان  برا  ندخود  است  بهتر    های پژوهش  یکه 
ک  یاکتشاف از    ،یفیو    یبررس  یبرا  اسالپی اول 
استفاده شود  هایسئوال هنوز مدل    که  چرا  ؛پژوهش 

  که   صورتی در، (38) پژوهش در مرحله بلوغ قرار ندارد 
(  اسالپی )  محور  انس ریاو   افزارهای مدل پژوهش با نرم

پژوهش  دییتأ در  نرم  یبعد  هایشد،    افزارهایاز 
ا  انسیکوار به   زیپژوهش ن  نیمحور استفاده شود. در 

  د ییتأ  ینظر  یمبان  چند  هرکه مدل پژوهش را  آن  لیدل
و هنوز    است  ی دیکه مدل جدآن  لیبه دل  یول  ند،ینمایم

نرس بلوغ  نرم  دهیبه  از    محور   انسیوار  افزارهایاست، 
 .شودیاستفاده م  پی ال اس

-می  سنجیده  بخش  دو   در اسالپی در  روایی  و   پایایی 
  ، ب(گیریاندازه  هایمدل   به   مربوط   بخش(  الف:  ودش

  مدل   پایایی  .ساختاری  مدل  به  مربوط   بخش
  آلفای   عاملی،  بارهای  ضرایب  وسیلهبه  گیریاندازه 

  بار   .گیردمی  ارزیابی قرار   مورد   ترکیبی  پایایی  و   کرونباخ
  هایشاخص  همبستگی  مقدار محاسبه   طریق از  عاملی 

  مقدار   اگر این  که  شودمی   محاسبه  سازه  آن  با  سازه  یک
حالت   ترینگیرانهسخت)  7/0  مقدار  از   بیشتر  یا  و   برابر

  مؤید  ، واریانس محور( شود  افزارنرم به دلیل استفاده از  
  هایشاخص و    سازه  بین   واریانس  که   است   مطلب   این
  است بیشتر سازه آن  گیریاندازه خطای  واریانس  از  آن
است. همچنین در    قبولقابل   سازه   آن  مورد   در  پایایی  و 

محتو روایی  فرمایخصوص  از  استفاده  با  نیز  های  ی 

 
 

قرار    CVRو    CVIسنجی  روایی تأیید  روایی مورد 
نفر(،   10با توجه به تعداد اساتید )  CVRگرفت. مقدار  

مقدار    74/0 از    CVIو  آمد  79/0بیشتر  دست    ؛ به 
محتو روایی  گرفت.  ایبنابراین  قرار  تأیید  مورد  ابزار  ی 

روایی واگرا و همگرا که مربوط به معادالت ساختاری  
بخش    سنجش  مورداست،   در  همچنین  گرفت.  قرار 

مصاحبه نرمتحلیل  از  نسخة  ی  اکیودیمکس افزار  ها 
 استفاده شد.  12
 

 نتایج 
-های جمعیتنتایج بخش توصیفی مربوط به ویژگی

مصاحبه داد  شناختی  نشان  پژوهش    50  کهشوندگان 
از   تحصیالت    هاینمونهدرصد  دارای  پژوهش 

بودند.   دکتری  و  ارشد  کارشناسی  مابقی  و  کارشناسی 
  4/83درصد زن و    6/16همچنین مشخص گردید که  

بودند.   مرد  نمونه  3/8درصد  از  از  درصد  کمتر    30ها 
از    6/16سال،     6/41سال،    40تا    31  هانمونه درصد 

از   و    50تا    41  هانمونه درصد  از    33/ 5سال  درصد 
از    هانمونه داشتند.  51بیشتر  اولِ    گام  در  سال 

مدل  های اصلی مربوط  ها، هر یک از مقولهکدگذاری
، استخراج شد که در قالب پاسخگویی به یکی  پژوهش

این  سئوالاز   به  پاسخ  آن  و  شد  انجام  پژوهش  های 
که    سئوال روانمؤلفهبود  بر های  مؤثر  شناختی 

  از  بعد   ؟کدام است  آموزیاستعدادیابی در ورزش دانش
و    کهاین رویدادها  اساس  بر  اولیه  کدهای  به  کدها 

واقعیات، برچسب زده شد، کدهای اولیه شکل گرفتند. 
  برسپس سه نفر از خبرگان، کدهای اولیه را بررسی و  

تغیراتی را اعمال  خود روی اسناد،    هایکدگذاری   اساس 
دهای اولیه از  ک   سنجیکیفیتبنابراین در بخش    ؛کردند

است. حال    شدهگرفته سازی بهره  روش تثلیث یا مثلث
( ارتباط  2003باید بر اساس نظریه اشتراوس و کوربین ) 

 هایی ایجاد شوند که  بین کدهای اولیه بررسی و دسته

1. Jarvic 
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 . (6)  شودمقوله خوانده می
 ها شوندهمصاحبهخالصه کدگذاری باز و محوری   -1جدول 

Table 1- Summary of open and centralized coding of interviewees 
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 ها شوندهخالصه کدگذاری باز و محوری مصاحبه -1جدول ادامة 
Table 1- Summary of open and centralized coding of interviewees 

 

 

  پیوند هامقوله زیربه   را مقوله یک باز کدگذاری فرآیند
  بین  روابط   که   هایی عبارت  طریق از    کار   این   و   دهد می
شامل    و   دهدمی  انجام  کند،می  تشریح  را  هاآن

  دهند می  نشان  که  هاستداده  در   هاییسرنخ  جستجوی
 و   کوربین )   اندارتباط  در   هم  با  چگونه  اساسی  هایمقوله

 
 

  های داده  محوری،  کدگذاری  (. فرآیند2008،  1استراوس
 این.  کندمی  ترکیب  را  باز  کدگذاری  از  آمدهدست به

  و   هامقوله  بین  و   کندمی  بندیرا طبقه  هاداده   تکنیک
ها نشان داد که  یافته  .کندمی   ایجاد  ارتباط  هازیرمقوله

بنابراین نتایج   هستند.ها همان کدهای محوری  مقوله

1. Corbin & Strauss 
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محتوا  ، از طریق تحلیلشدهانجام مصاحبه    12حاصل از  
-مکس  افزارنرم و کدگذاری باز و محوری )با استفاده از  

فاکتورهای  مقوله    2نسخة پرو(، نشان داد که    ایکیودی
ویژگی و  فردیروانی  از های    شناختیروانعوامل    ، 

از    .است ی  آموزدر ورزش دانش   یابیاستعداد ادامه  در 
نرم ویژگیاسپیاس  افزارطریق  تحلیل  به  های اس 

های پژوهش پرداخته خواهد شد  شناختی نمونهجمعیت
ها با استفاده  نامهو سپس نتایج حاصل از تحلیل پرسش

نرم پی از  داده خواهد شد.  اسمارتاسالافزار    گزارش 
-های جمعیتنتایج بخش توصیفی مربوط به ویژگی

های آماری بخش کمی پژوهش نشان شناختی نمونه
افراد    3/55داد که   از    پژوهش در    کنندهشرکت درصد 

-درصد از نمونه  7/19باشند.  درصد مرد می  7/44زن و  
سال    10تا    6درصد    45/ 2سال،    5-2ا دارای سابقه  ه

 1گفته هیر   بر  بنا.  استسال    10درصد بیشتر از    1/35و  
 ( همکاران  داده2012و  نرمالیته  تعیین  برای  از  (  ها 

که   داد  نشان  نتایج  شد.  استفاده  کشیدگی  و  چولگی 
  .قرار دارد -3و   3و کشیدگی بین  -2و   2چولگی بین  
  این   باها از توزیع نرمال برخوردارند. ولی  بنابراین داده

پژوهش    وجود مدل  بودن  جدید  دلیل  همچنین  به  و 
بهتر است از  نفر(    200کمتر از  )   آماری تعداد کم نمونه  

 اس استفاده نمود.الاسمارت پی  افزار واریانس محورنرم
مدل  یبررس  یبرا مع  ،یر گیاندازه  هایبرازش    اریسه 
و    شودی واگرا استفاده م  ییهمگرا و روا  ییروا  ،ییایپا
  ،یعامل  یبارها  بیضرا  یبررس  قیخود از سه طر  ییایپا

پا  ی آلفا  بیضرا و  م  یبیترک  ییایکرونباخ  -ی صورت 
 (. 2)جدول  ردپذی

 

 گیری برازش مدل اندازه  -2جدول 

Table 2- Fitting the measurement model 

 معیارها
Criteria 

 هاآزمون
Tests 

 نتیجه 
Result 

 پایایی  
Reliability 

 ضرایب بارهای عاملی 
Factors of factor loads 

   5/0بیشتر از 
More than 0.5 

 
 آلفای کرونباخ 

Cronbach's alpha 
   7/0بیشتر از 

More than 0.7 

 
 پایایی ترکیبی 

Combined reliability 
   7/0بیشتر از 

More than 0.7 
 روایی همگرا

Convergent validity 
 ( AVEمیانگین واریانس استخراج شده)

   4/0بیشتر از 
More than 0.4 

 روایی واگرا
Divergent validity 

 روش اول
The first method 

  تأیید شد
Confirmed 

 
 روش دوم

The second method 
   تأیید شد      

Confirmed 

 
 1 - Hair 
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تأدر   به  توجه  با  پا  ییروا  دییادامه  نامه  پرسش  ییایو 
 روابط   یبه بررس ،یمعادالت ساختار قیپژوهش از طر

اس  الپی  افزارموجود در مدل پژوهش با استفاده از نرم
 (.2و  1)شکل   شود یپرداخته م

 

 

 گیری مدل اندازه -1شکل 
Figure 1- Measurement model 

 

  چندین   از  پژوهش  ساختاری  مدل  برازش  بررسی  برای
معیار، اساسی  و   اولین   که  شود می  استفاده  معیار    ترین 

  .است t-values مقادیر  همان  یا t یمعنادار  ضرایب
 شود،  بیشتر  95/0  از  اعداد  این  مقدار  که  صورتی  در

  تأیید  نتیجه  در   و   متغیرها  بین  رابطة  صحت  از  نشان
  توجه   باید  البته.  است  96/1  اطمینان  سطح  در   روابط
 و   دهندمی  نشان  را  رابطه  فقط صحت  اعداد  که  داشت
 .سنجید آن  با تواننمی را متغیرها  بین رابطه شدت
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 ( (t-valuesمقادیر t یمعنادار ضرایب -2شکل 
Figure 2- Significance coefficients t (t-values) 

 

 صفر   برابر  مستقل  یا  زابرون  متغیرهای  برای   R2مقدار

مقدار    .است قسمت،  این  متغیر   دو برای هر    R2در 
 Q2 است. مقدار  قویو برابر با مقدار    33/0بیشتر از  

  نی که ا  است  32/0از    شتریب  زادرون  ریمتغ  2هر    برای
 ینیبشی مستقل( در پ)   زابرون  ریکه متغ  دهدمینشان  

  مدل  مناسب  برازش  و هستند    قویوابسته،  های  ریمتغ
 .سازدمی تأیید را  پژوهش ساختاری

 مدل  بخش  دو   هر  شامل  کلی  برازش مدل کلی: مدل
  آن،   برازش  أییدت  با  و   شود می  ساختاری  و   گیریاندازه

با توجه به    .شودمی  کامل   مدل  یک  در  بررسی برازش 
مقدار   ریمقاد  عنوانبه که    0/ 36و    25/0،  01/0  سه 

است،    شده  معرفی  GOF  یبرا  ی، متوسط و قوفیضع
ه دست  ب 36/0 از  بیشتر GOF مقدار  ر،یمتغ  دو  هر  در

 مدل دارد. قوی ینشان از برازش کل آمد که
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 های پژوهش سئوالبررسی   -3 جدول
Table 3- Review of research questions 

 پژوهشی  سئوال
Research question 

 ضرب مسیر 
Multiply the 

path 

-Tمقدار 

VALUE 
T 

 نتیجه 
Result 

  شناختیروانعوامل   از،  فاکتورهای روانیآیا 
 ؟ باشندمی یآموزدر ورزش دانش یابیاستعداد

Are psychological factors one of 

the psychological factors in talent 

identification in student sports ? 

0.928 46.669 
 تأیید

Confirmation 

  شناختیروانعوامل   از، های فردیویژگیآیا 
 ؟ باشندمی یآموزدر ورزش دانش یابیاستعداد

Are personal characteristics 

psychological factors in talent 

identification in student sports ? 

0.924 53.113 
 تأیید

Confirmation 

همه روابط    T-Value فوق، مقدار  جدول  به  توجه  با
مدل، در  از    موجود  در  هستند.    58/2بیشتر  بنابراین 

  شناختیروانعوامل    ازپژوهش  مؤلفة    دو ،  99/0سطح  
 .است یآموزدر ورزش دانش  یابیاستعداد

 

 گیرییجه نت و بحث

  ی ابیاستعداد  طراحی مدلپژوهش    ینا  یاز اجرا  هدف
  شناختیی با تأکید بر عوامل روانآموزدر ورزش دانش

های پژوهش حاضر بیانگر این مطلب است  یافته.  است
نتا  باکه   به  نرم  مصاحبه  یجتوجه  با  آن  تأیید  افزار و 

شناختی در قالب دو عامل روان  30  ،ساختاریمعادالت  
  ییشناسا  های فردیفاکتورهای روانی و ویژگیمؤلفة  

در این پژوهش    شدهیی شناسااز فاکتورهای روانی    شد.
به  می  پر   طیشرا  کنترلی،  نگزیهدف،  تمرکزتوان 

ی، ذهن  یسرسختی،  افسردگ،  اضطراب،  تنش،  استرس
خود ی،  میخودتنظی،  ذهن  استحکامی،  ذهن  یرسازیتصو

ی و از تفکرات منف  اجتناب،  آرامشی،  خودپندار،  ییگو

 
1. Murr 

(  2018همکاران ) و    1مور ی اشاره نمود.  و بردبار  صبر
با عنوان   پژوهشی    یشناخترواناستعداد    ینیبشی پدر 

از  شناختی،  دریافتند که عوامل روان  در فوتبال جوانان 
پیش  جمله  در  مهم  استعداد  عوامل  در  بینی  افراد 

مختلف  ورزش گلدهیل (34)   استهای  همکاران  و    2. 
با عنوان  2017) روان( در پژوهشی    یاجتماع  یعوامل 

،  منظم یبررس کیمرتبط با رشد استعدادها در فوتبال: 
که   رواندریافتند  بتیم  ی شناختعوامل  سطح    نیوانند 

یعنی افرادی  ؛  اوت ایجاد کندتفدر افراد،  عملکرد فوتبال  
مجهز به فاکتورهای مثبت روانی باشند، در فرایند که  

می برجای  خود  از  مطلوبی  نتایج    گذارنداستعدادیابی، 
شناختی  عوامل روان  (2019همکاران )و    ینوده.  (18)

را جز آخرین عوامل مهم در استعدادیابی ورزشی عنوان  
( در پژوهش خود با  2020)  یکربتیل و  .  (35)  نمودند
  سازیینهبه  ی]ممکن[ برا   یهاحل راه و    هاچالش عنوان  
ورزش  ی ابیاستعداد در  توسعه  که  و  نمودند  عنوان   ،

مهارت از  رواناستفاده  می های  راهکار  شناختی  تواند 
بهینه برای  در  مؤثری  توسعه  و  استعدادیابی  سازی 

2. Gledhill 
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باشد فورسمن (2)  ورزش  )و    1.  و 2016همکاران   )
( در پژوهش خود دریافتند 2014همکاران )و    2هوئیجن 

تواند یکی های ناشناس میکه نحوه عمل در موقعیت
روان فاکتورهای  ورزشی  از  عملکرد  در  مؤثر  شناختی 

اکانر(36،  30)   باشد )و    3.  در  2016همکاران  نیز   )
گیری در شرایط  پژوهش خود عنوان نمودند که تصمیم

از فاکتورهای روانی     استمؤثر بر استعدادیابی  سخت 
این    صورت به بنابراین    .(37) در  پژوهش  نتایج  کلی 

(، 2018همکاران )مور و  های  قسمت با نتایج پژوهش
و   )گلدهیل  و  2017همکاران  همکاران و    ینوده( 

و  ،  (2019) و  2020)  یکربتیل  فورسمن  همکاران (، 
و  2016) اکانر   ،)( و  2016همکاران  هوئیجن  و   )

و پژوهشی   است  راستاهم همخوان و  (  2014همکاران )
که نتایجش مغایر با نتایج پژوهش حاضر باشد مشاهده  

 . (37، 36، 35، 34،30، 18، 2) نگردید
ویژگی دیگر مشخص گردید که  فردی  از سوی  های 

ورزش   در  ورزشی  استعدادهای  شناسایی  برای  مهم 
باید  دانش که  میزان    سنجش  موردآموزی  گیرد،  قرار 

میزان  شجاعت میزان  رقابت،  ی درون  زشیانگ جویی، 
گیری، میزان داشتن در عمل و تصمیم   استقاللمیزان  
،  بودن  یوجدانشناسی، میزان  فهیوظگرایی، میزان  کمال

-تجربهگرایی، میزان برونی، میزان عاطف ثباتمیزان 
میزان  بودن  یرپذ پذ،  میزان  یریتوافق  میزان  تعهد،   ،

این  .  است  عالقهو میزان    ی جانیه  هوش ،  نفساعتمادبه 
  (، الرکین2018همکاران )مور و  نتیجه با نتایج پژوهش  

سلمان و  (،  2016) میر و همکاران    (،2018همکاران )و  
، همخوان و (2014)و کلی و همکاران،  ،  (2016امینی )

در (40،  39  ،34،  26،  25)   است  راستاهم  ایشان   .
های خود به هر یک از فاکتورهای شخصیتی پژوهش

سلمان و بودند.    کرده  اشارهآوری  نظیر سرسختی و تاب
( در پژوهشی با عنوان بررسی متغیرهای  2016امینی )

 
1. Forsman 

2. Huijgen 

های  بینپیش  عنوانبه شناختی، انگیزشی و شخصیتی  
ساله،    18تا    15بروز استعدادهای ورزشی در نوجوانان  

که   متغیرهای    جزبه دریافتند  سایر  شناختی،  هوش 
راهبردهای   و  شخصیت  خالقیت،  هیجانی،  هوش 

پیش یادگیری،  استعدادهای  بینانگیزشی  بروز  های 
  .(39)  ورزشی شهر اصفهان بودند

همواره با  آموزی  استعدادیابی ورزشی در ورزش دانش 
رو چالش بسیاری  که  به های  زمانی  است.  بوده  رو 
)مقطع ابتدایی( قرار    آموزان در دوران کودکی خود دانش

روان فاکتورهای  و  هیجانات  با  خاصی  دارند،  شناختی 
می  هیجانات  شناخته  و  انرژی  دارای  کودکان  شوند. 

های  در کالس  ها اصوالًد که کنترل آنی هستنبسیار
و   آننظمورزشی  به  نکات  دهی  تدریس  برای  ها 

های ورزش، از مشکالتی است که  آموزشی در کالس 
اذعان میمعلمان تربیت از  بدنی همواره به آن  نمایند. 

آموزان دوره متوسطه اول و دوم به  سوی دیگر دانش
پا در دوره بلوغ گذاشتهدلیل آن اند، با هیجانات و  که 

شوند.  شناخته می  شناختی نوع دیگریفاکتورهای روان
-آموزان که در دوران نوجوانی قرار دارند با تنشدانش

درگیر   است،  دوران  این  از  ناشی  که  بسیاری  های 
ها، از جمله  معلمان آن  هستند. عدم درک والدین و گاهاً 

دانش که  است  نارضایتی مسائلی  اعالم  آن  از  آموزان 
را  می پراضطرابی  و  پرتنش  دوران  بنابراین  نمایند. 

در ورزش  آموزان سپری می دانش امر  کنند که همین 
دانش آن است.  تأثیرگذار  نیز  دوران  ها  در  آموزان 

نوجوانی، بیشتر تمایل دارند که استقالل در رای و نظر  
فیزیکی خود،  در ظاهر  تغییر  واسطه  به  باشند،  داشته 

ورزش انجام  به  بسیاری تمایل  و  دارند  قدرتی  های 
جسمی و  رفتاری  شاهد    تغییرات  دوران  این  در  را 

این   در  ورزشی  استعدادیابی  انجام  بنابراین  هستند. 
دوران نیز از مشکالتی برخوردار است. با این وجود با  

3. O' Connor 
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ویژگی دوره شناخت  هر  رفتاری  و   های  )کودکی 
توان  آموزان دختر و پسر به تفکیک، مینوجوانی( دانش 

ر  تسهیل نمود. نتایج پژوهش حاضروند استعدادیابی را  
-شناختی و ویژگینیز نشان داد که هر دو فاکتور روان

 های فردی در روند استعدادیابی ورزشی تأثیرگذار است. 
از این پژوهش و همچنین    آمدهدست بهبا توجه به نتایج  

پژوهش با  آن  نتایج  میمقایسه  دیگر،  توان های 
از    آمده دستبه های  بندی نمود که سازهجمع  گونهینا

پژوهش در  پژوهش  دیگری این  آن  نیز  های  ها  به 
این عوامل در  همة  اما در هیچ پژوهشی    ؛ بود  شدهاشاره 

و کنکاش علمی قرار    یبررس  موردآموزان  جامعه دانش
الزم است که مدیران و متولیان رو  این    ازنگرفته بود.  

دانش  مدیران  )  یآموزورزش  مدارس،  ورزش  معلمان 
تربیتمدارس،   پرورش  آموزشبدنی  مدیران  ، و 

آموزی و سایر متولیان ورزش  فدراسیون ورزش دانش
بهبود سنجش    منظور  به کشور( از نتایج پژوهش حاضر  

دانششاخص  در  ورزشی  استعدادیابی  آموزان  های 
-استفاده نمایند تا شاهد بهبود وضعیت ورزش دانش

توان  بنابراین میورزش قهرمانی بود.    یتاًنهاآموزی و  
موجود    خأل بندی نمود که پژوهش حاضر،  جمع  گونهینا

پژوهش سایر  در ینة  زم  درها  در  ورزشی  استعدادیابی 
مناسبی  دانش راهنمای  و همچنین  نمود  پر  را  آموزان 

دانش ورزش  متولیان  شناسایی   منظوربه آموزی  برای 
 تواند باشد.استعدادهای بالقوه ورزشی کشور می

 پیام مقاله 
 یابیاستعداد طراحی مدلپژوهش   ینا  یاز اجرا هدف

 

 منابع

  شناختیی با تأکید بر عوامل روانآموزدر ورزش دانش 
های پژوهش حاضر بیانگر این مطلب است  . یافتهبود

نتا  باکه   به  نرم  یجتوجه  با  آن  تأیید  و  افزار مصاحبه 
شناختی در قالب دو عامل روان  30  معادالت ساختاری،

  ییشناسا  های فردیمؤلفة فاکتورهای روانی و ویژگی
 .ندشد

 

 اخالقی مالحظات

 پژوهش  اخالق  اصول  از  پیروی 

-دستورالعمل با مطابق بنیادی اهداف با پژوهش این
  انجام  اخالقی اصول  همة رعایت و  پژوهشی ایه

  .است پذیرفته

 مالی  حامی

 هایسازمان از مالی کمک گونه هیچ پژوهش این

  یا تجاری عمومی،  هایبخش در مالی تأمین
 .نکرد دریافت غیرانتفاعی

 سندگان ینو مشارکت

 هایبخش  نگارش  و  اجرا طراحی، در نویسندگان

 .اندداشته یکسانی مشارکت پژوهش

 منافع  تعارض

 .ندارد منافع تعارض  مقاله این نویسندگان، اظهار بنابر

 ی قدردان  و تشکر

 دادن انجام در  را ما که کسانی تمامی از وسیله بدین

 . کنیممی سپاسگزاری کردند، یاری پژوهش این
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