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Abstract 

Background & Objectives: In recent years, sports psychologists, coaches, supervisors, and athletes have shown interest in psychological skills 

topic. Evaluating the mental capabilities of children and adolescents with physical disabilities is very important in determining their capacity as 

successful athletes. It can be beneficial to include purposeful and inclusive talent identification in athletes' psychological talent identification 
programs. Despite the difficulties in predicting the long–term success of young athletes, talent programs are currently expanding worldwide, so 

it is essential to observe the talent of child and adolescent athletes scientifically. In recent years, sports federations for the disabled around the 

world have shown attention to the disabled, especially the discovery of sports abilities in people with physical disabilities to show their talents 
and performances in the Paralympic Games. Therefore, this study aimed to provide a model for sports talent identification of children and 

adolescents based on mental–physical, cognitive, coping, and basic psychological skills. 

Methods: The research was an applied study in terms of purpose and used a mixed–method design. In the qualitative stage, semi–structured 
interviews were purposefully conducted with 15 experts, including managers, teachers, coaches who were experts in children's and adolescents' 

sports, and several national team psychologists. In these interviews, psychological indicators in identifying sports talents in children and 

adolescents were identified, and content analysis was performed. After reaching theoretical data saturation and using the Delphi method, 37 
concepts were extracted, and finally, 21 items were approved. In the quantitative stage, a researcher–made questionnaire with 21 questions (a 5–

point Likert scale) in psychological skills (mental–physical, cognitive, coping, and basic psychology) whose content validity was approved by 7 

experts were distributed among 210 sports experts in the field of children's sports talent and active adolescents and collected upon completion. 
Finally, 200 people answered the online questionnaire correctly, and their data were analyzed. Descriptive statistical methods, including mean, 

frequency, and standard deviation, were used to describe the variables in the research community in SPSS23 software. Regarding the inferential 

statistics, structural equation modeling was performed to analyze the data in Smart PLS3.  
Results: The study results confirmed the convergent validity (AVE=0.714) and internal consistency (CR=0.909) of the questionnaire. Also, the 

confirmatory factor analysis classified the constructs of psychological skills into 4 main factors. Based on this analysis, basic psychological skills 

(p=0.027, β=0.787), mental–physical skills (p=0.042, β=0.734), cognitive skills (p=0.039, β=0.669), and coping skills (p=0.048, β=0.641) were 
explained as psychological indicators in sports talent identification of children and adolescents with physical disabilities. According to the fit 

indices of AGFI=0.87, GFI=0.94, CFI=0.97, and RMSEA=0.049, the model had a good fit. 

Conclusion: Based on the study findings, psychological indicators can be used in sports talent identification of children and adolescents with 
physical disabilities as a diagnostic tool. 

Keywords: Sports talent identification, Adolescents, Children, Psychological skills, Physical disabilities.  
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  .۳(:۲1؛ )1۴۰1ی ناتوان مطالعات مجله 1

لیاصی پژوهش قالهم 1۴۰1 وردینفر برخط انتشار   

تنی، شناختی، -های روانمدل استعدادیابی ورزشی کودکان و نوجوانان براساس مهارت ارائٔه
 ای و روانی پایهمقابله

 ، ۴، مرتضی دوستی پاشاکالئی۳نژاد، سعید امیر۲، سیدمحمدحسین رضوی1پور شفیعی*مصطفی طهماسب

 ۵سیدعماد حسینی

 سندگانینو حاتیتوض

 ؛. دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه شمال، آمل، ایران1
 ؛. استاد گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران۲
 ؛، ایرانشمال دانشگاه مدرس و هنر دانشگاه اریاستاد .۳
 ؛دانشیار گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران. ۴
 .. دانشیار دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران۵

 yahoo.com99m.tamasbpour@ مسئول: نویسندٔه *رایانامٔه

 1۳۹۹ اسفند 1۰ تاریخ پذیرش:؛ 1۳۹۹ آذر ۸ تاریخ دریافت:
 

 

  

                                                      
( deed.fa/4.0nc/-https://creativecommons.org/licenses/byی )المللنیب ۰٫۴ی رتجاریغ-اریاخت مجوز تحت که است آزادی دسترس با مقاله کی نیا. یناتوان مطالعات مجله ،۱۳۹۵ © است محفوظ انتشار حق

 .دیکن عیتوز وی بردارنسخهی رتجاریغ طوربه ،یاصل نسخٔه به مناسب ارجاع شرط با را مقاله نیا در شده منتشر مواد که دهدیم اجازه شما به که است شده منتشر

 
 دهیچک

 ؛ بنابراینستم امهفق در آینده بسیار مو یرانشکاعنوان ورزها بهاد آنستعدکودکان و نوجوانان دارای محدودیت جسمانی در کشف انی ی رواتعیین ظرفیتها زمینه و هدف:
 ها بود.ای و روانی پایه در آنشناختی، مقابله تنی،-های روانمدل استعدادیابی ورزشی کودکان و نوجوانان براساس مهارت ارائٔه این پژوهش،هدف 
استعدادیابی  نفر از خبرگان در حوزٔه پانزدهساختاریافته با نیمه مصاحبٔه ،روش آمیخته انجام شد. در بخش کیفی و بهبود لحاظ هدف، کاربردی پژوهش بهاین  بررسی:روش

با  ساختهمحقق نامٔهپرسش ،یکمّ . در مرحلٔهرسیدیید أت بهگویه  ۲1نهایت درمفهوم استخراج شد و  ۳۷و پس از رسیدن به اشباع نظری و با روش دلفی  صورت گرفتورزشی 
نفر  ۲1۰ا روایی همگرا و پایایی درونی بین یید بأروانی پایه( پس از ت ،ایتنی، شناختی، مقابله-شناختی )روانهای روانمهارت ( در حیطٔهلیکرت ارزشیپنج طیفال )ؤس ۲1

روایی بررسی د. شآوری صورت هدفمند توزیع و جمعو بارتلت بررسی شد، به KMOها با آزمون گیری آنن استعدادیابی ورزشی کودکان و نوجوانان که کفایت نمونهااز متخصص
در  ۲۳نسخٔه  SPSSو  ۳نسخٔه  PLS Smartهای افزارسازی معادالت ساختاری و نرمها از روش مدلدادهتحلیل و. برای تجزیهانجام شدییدی أسازه ازطریق تحلیل عاملی ت

  ( استفاده شد.α=۰٫۰۵سطح معناداری )
های های مهارتسازه مشخص شد،ییدی أتحلیل عاملی ت برپایٔهد. رسییید به تأنامه ( پرسشCR=۰٫۹۰۹( و پایایی درونی )AVE=۰٫۷1۴روایی همگرا ) نتایج نشان داد، ها:یافته
 هایمهارت ،(p ،۰٫۷۳۴=β=۰٫۰۴۲تنی )-های روانمهارت ،(p، ۰٫۷۸۷=β=۰٫۰۲۷های روانی پایه )و بر این اساس مهارت ندبندی شدعامل اصلی دسته چهارشناختی در روان

شناختی در استعدادیابی ورزشی کودکان و نوجوانان دارای های روانعنوان شاخصبه ،(p ،۰٫۶۴1=β=۰٫۰۴۸) ایمقابله هایمهارت و( p، ۰٫۶۶۹=β=۰٫۰۳۹) شناختی
  ، مدل از برازش خوبی برخوردار بود.RMSEA=۰٫۰۴۹و AGFI ،۰٫۹۴=GFI ،۰٫۹۷= CFI=۰٫۸۷. باتوجه به مقادیر شدندمحدودیت جسمانی تبیین 

تشخیصی  یعنوان معیارشناختی در استعدادیابی ورزشی کودکان و نوجوانان دارای محدودیت جسمانی بهروانهای توان از شاخصهای این پژوهش میبراساس یافته گیری:نتیجه
  .دکراستفاده 

 .شناختی، محدودیت جسمانیهای رواناستعدادیابی ورزشی، کودکان، نوجوانان، مهارتها: کلیدواژه
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 مقدمه ۱
بسیاری از محققان  های آینده در ورزش، هدف و انگیزٔهکشف ستاره

حال، تحقیق است؛ بااین  1استعدادیابی ورزشی برای ورود به حوزٔه
(. 1رو شده است )ههای مختلفی روباین موضوع با دشواری بارٔهدر

گاهی ناکافی از علوم ورزشی و  تعیین  واسطٔهکاربست آن بهآ
کارگیری صحیح از این اطالعات را با محدودیت هب ،نیازهای اولیهپیش

ند تا در کنار شناخت علوم هست سبب مربیان موظفکند. بدینمواجه می
 .مدنظر انتخاب کنند ورزشی، افراد با استعداد و توانمند را برای رشتٔه

نیاز اولیه و الزم ، پیشدارنداعتقاد نظران بیشتر صاحب لحاظاز این 
(. ۲ورزش، استعدادیابی است ) کسب موفقیت در عرصٔه برای

های دخیل در شناسایی افراد لفهؤبه برخی از م یتوجهبیتردید بی
شوند، احتمال موفقیت را ناممکن شایسته که استعدادیابی می

نیازها (. این پیش۳د )کریند را محدود خواهد اولیکن این فر ؛سازدنمی
کلفهؤهای مختلفی همچون مبراساس جنبه ، ۲های فیزیولوژی
 (.۴هستند ) 5و روانی 4، مهارتی۳آنتروپومتریک

 های متنوعی که در اکثر کشورهای موفق در عرضٔهامروزه در کنار شیوه
منظور کسب موفقیت بیشتر در مسابقات ورزشی استفاده ورزش به

مدار و ضرر، قانونرایج علمی، بی ٔهعنوان شیود، استعدادیابی بهشومی
هدایت کودکان و  منظوربههای مثبت دیگر، لفهؤاثرگذار با داشتن م

سوی ورزش قهرمانی توسط همگان پذیرفته شده است نوجوانان به
یند شناخت نوجوانان مستعد باوجود موانع زیاد موجود ا(. فر۲)

ستلزم مدت، مها در طوالنیهای آنبینی موفقیتدرجهت پیش
آوری شواهد علمی بنابراین جمع ؛های استعدادیابی منسجم استطرح

(. ۵کشف استعداد ورزشکاران جوان اهمیت بسزایی دارد ) در زمینٔه
این عامل  .شودکه موجب تمایز بین افراد می است استعداد، از عواملی

و بر  شودمیجدید  یبخشیدن به یادگیری در مهارت یا فنسبب سرعت
 (.۶گذارد )مهارت تأثیر می سطح آن
های خصوص کشف تواناییبهن، های اخیر توجه به معلوالدر سال

جسمی برای بروز استعدادها و نمایش  6ورزشی در افراد دارای معلولیت
ن در سطح های ورزش معلوالفدراسیون مدنظردر مسابقات پاراالمپیک 

زش در میان افراد روزافزون ور  ٔ(. باتوجه به توسعه۷جهان بوده است )
کشف استعداد  دارای معلولیت، لزوم استفاده از منابع پژوهشی در زمینٔه

(. عوامل ۸شود )صورت هدفمند کاماًل احساس میاین افراد به
اما پژوهشگران و  است؛ ثرؤاستعدادیابی ورزشی م متعددی در حیطٔه

معیارهای د که هستن کارشناسان ورزش کودکان و نوجوانان بر این باور
توان در چهار گروه جامع استعدادیابی ورزشی این گروه سنی را می

های تخصصی در اجرای ها شامل ویژگید. این گروهکربندی دسته
های ورزشی، خصوصیات فیزیولوژیک، توانایی ادراکی و مهارت

. در استشناختی و شخصیتی ورزشکاران های رواننهایت ویژگیدر

                                                      
1. Sport talent identification 
2. Physiological 
3. Anthropometric 
4. Skills 
5. Psychological 

 دارگیری هدفتوان از جهتص در گروه چهارم میطور خااین بین و به
 (.۹د )کردار استفاده ورزشکاران در شناسایی بازیکنان آینده

اد ستعداتعیین در ست که اعامل مهمی اد فرانی ی رواتعیین ظرفیتها
شناختی ی روانمتغیرها. اهمیت داردنخبه ران شکاورزموفقیت و 

ی متغیرهااز یکی ان عنوشی بهورزیابی ادستعدی اهالمدم تمادر تقریباً 
شی شناخته ی ورزهاادستعداکشف و پیشبینی ای همیت براباو صلی ا

ظ لحااد از فر، اشیورزشناختی روانیابی ادستعد(. در ا1۰ه است )شد
، تمرکزو نایی توجه اتو، عمومیش شناختی مثل هو یٔهپای هارتمها
 ندانمدی شخصیتی فرت خصوصیات و طالعادازش انایی پراتو

، خشمل نایی کنتراتو، تیمیری همکا، ییاگرنوبر-ییاگردرون
که دد سی میشوند تا مشخص گرربراب ضطرت و امدیریت هیجانا

همچنین  .ست یا خیرد امینهها موجوزین دی در اکمبوو یا نقص آ
د خوت قوو ضعف ط باتوجه به نقاد هر فر، هانموآزین اکمک نتایج به

شی ورز شتٔهدر رکند یا ب نتخای را ارشی متناسبتورز شتٔهرند امیتو
(. با پیشرفت علم 11) یابدست ی دبه موفقیت بیشترد خو

شناختی در اجرای عملکردهای های روانشناسی، بحث مهارتروان
که قباًل درحالی ؛ورزشی از اهمیت چشمگیری برخوردار شده است

 (.1۲د )بو سازی جسمانی بیشترتأکید بر اهمیت آماده
از آن است شناسی ورزشی حاکیروان شده در حوزٔههای انجامپژوهش

شناختی نقش مهمی در دستیابی به عملکرد عالی های روانکه مهارت
های شناسان ورزشی، مهارتروان .(۴،1۰-1۳) کنندایفا می

 ۹و شناختی ۸تنی-، روان۷های پایهشناختی را به سه گروه مهارتروان
نفس و های پایه شامل تعیین هدف، اعتمادبهرتاند. مهادهکرتقسیم 

تعهد است و این خصوصیات مادامی که در فرد ورزشکار پایدار و ثابت 
گروه  .دانرسبه سرحد کمال خود نمیرا های روانی نشود، سایر مهارت

را در بر سازی و نیروبخشی دوم، واکنش به استرس، کنترل ترس، آرام
 مرتبط است وورزشکار  کلوژیو با خصوصیات فیزیو گیردمی

سوم که شامل تصویرسازی، مرور  تنی نام دارد. دستٔههای روانمهارت
با  زیرا ؛های شناختی نام داردذهنی، تمرکز و... است، مهارت

فرایندهای شناختی مانند یادگیری، درایت، یادآوری و تفکر رودررو 
زیاد تی (. در برخی از کشورها آمادگی روانی و شناخ1۴هستند )

(. 1۵،1۶شود )عنوان عاملی مهم در نظام استعدادیابی، محسوب میبه
استعدادها با استفاده از  گنجاندن هدفمند و فراگیر شناسایی و توسعٔه

های های استاندارد استعدادیابی روانی و شاخصترکیب آزمون
 (.1۷تواند بسیار مفید باشد )استعدادیابی می
د نکه در موفقیت ورزشکار نقش بسیاری دار های روانیبرخی از ویژگی
 ،بردکار میرا برای رسیدن به حالت روانی بهینه به هاو ورزشکار آن

هایی همچون خودتنظیمی، برانگیختگی، شامل خصیصه
گوی مثبت ونفس، تمرکز و توجه، تصویرسازی ذهنی و گفتاعتمادبه

کار، مدیریت ، تعیین هدف، راهبردهای کنترل افزیادبا خود، تعهد 

6. Disable people 
7. Basic skills 
8. Mental -physical 
9. Cognitive  
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۳ 

طلبی و بینی، کمالای، امیدواری، خوشهیجان، راهبردهای مقابله
 (.1۸) زیاد است انگیزٔه

های روانی بر عملکرد ورزشی در اثرگذاری تمرین مهارت  ٔ در زمینه
؛ (1۳دست نیامده است )ههای مختلف نتایج یکسانی بپژوهش

شناختی در روان عوامل توسعٔه ،دندکربیان  اوروز و مزو کهطوریبه
 یی شخصی در توسعٔهاتواند باعث افزایش کاریکپارچه می یرویکرد

(. نصیری و همکاران شاخص 1۵ورزشی شود ) یاستعدادها
و از بین عوامل  ندشناختی را در اولویت چهارم استعدادیابی دانستروان

تر عنوان عوامل مهمبهرا گیری و انتخاب ثر روانی، قدرت تصمیمؤم
 (.1۹کردند ) معرفی

های درازمدت بینی موفقیتباوجود مشکالت موجود در پیش
های استعدادیابی در سطح های اخیر برنامهورزشکاران جوان، در سال

کردن و آماده ،بر این اساس است.المللی در حال رشد و گسترش بین
 استعدادیابی ورزشکاران در ردٔه بندی مشاهدات دانشی در حوزٔهدسته

 نداشتندک و نوجوان حائز اهمیت است. همچنین وجودسنی کو
شده در کشف استعدادهای ورزشی صورت بومیهای روانی بهشاخص

لزوم انجام این  ،وجوانان دارای محدودیت جسمانینکودکان و 
سازی سیستم استعدادیابی مؤثر، کند. پیادهدوچندان می اپژوهش ر

و  دهدمیای افزایش حرفه هایبودن جذب ورزشکاران را در تیمرقابتی
و سبب  کندرا کم میای از این طریق نرخ ترک تیم توسط بازیکنان حرفه

رو ازاین ؛شودهایشان میها و تیمافزایش تعهد بازیکنان به باشگاه
ضروری است که مدیریت باتوجه به نیازهای بازیکنان و برای افزایش 

 مات مقتضی برای توسعٔهها اقداتعهد و همچنین کارایی و اثربخشی آن
شناسی در شناختی با حضور متخصصان روانهای روانمهارت
در نی ی رواهارتهمیت مهاا باوجودهای مختلف انجام دهد. باشگاه

 موضوعین ابه خلی ن داامحققسفانه متأران، شکاامر استعدادیابی ورز
شده، های انجامو براساس بررسی اندنکردهصورت جدی توجه به

شده م نجار اخل کشودر داها رتین مهاا زمینٔهت محدودی در تحقیقا
نظر مدرا نی ی رواهارتمهاهای محدودی از لفهؤم ًکه معموال است

ثر ؤشناختی مهای روانمعرفی شاخصمینٔه در ز ؛ همچنیننداار دادهقر
این ست. افته رت نگرصول آن تحقیق کنتر ٔهنحودر استعدادیابی و 

باید ، مربیان برای شناسایی بازیکنان مستعدست که سؤال مطرح ا
 ؟های روانی بگردندمهارت دنبال چه شاخص و معیاری در حوزٔهبه

مدل استعدادیابی ورزشی کودکان و نوجوانان  ارائٔه ،هدف این پژوهش
تنی، شناختی، -های رواندارای محدودیت جسمانی براساس مهارت

 ای و روانی پایه بود.مقابله

 بررسیروش 2
)آمیخته(  1روش ترکیبیهدف، کاربردی بود و بهلحاظ بهاین پژوهش 

شکل میدانی های پژوهش بهدادهآوری جمع ،کیفی انجام شد. در مرحلٔه
مصاحبه با  نیزای و و با استفاده از بررسی مقاالت و مطالعات کتابخانه

شناسی ورزشی کشور که روان نظر در عرصٔهنفر خبره و صاحب پانزده
های شاخص صورت گرفت و اب شدند،خهدفمند انت طوربه

شناختی با استفاده از تکنیک کدگذاری شناسایی شد. سپس برای روان
آوری ها، با تشکیل گروه دلفی نظرات در دو مرحله جمعبررسی گویه

افته بود ساختارینیمه اول، مصاحبٔه مرحلٔهها در ابزار گردآوری داده :شد
و پس از  گرفتمفهومی انجام  صورت تلفنی از نوع مصاحبٔهکه به

مفهوم  ۳۷نهایت درها متوقف شد و رسیدن به اشباع نظری، مصاحبه
شده در آوریهای جمعفهرست گویه ،بعدی د. در مرحلٔهشآوری جمع

نفر از  دوازدهاختیار اعضای گروه دلفی قرار گرفت. اعضای گروه را 
 ششتعداد و  دادنداستعدادیابی ورزشی تشکیل  در حوزٔه نامتخصص

آوری جمع .شونده نیز در گروه حضور داشتندنفر از اعضای مصاحبه
 ،اول در مرحلٔه :نظرات تکمیلی اعضای گروه در دو مرحله اجرا شد

گویه،  ۲1یید أو ضمن تپرداختند ها گویهبه بررسی نفر از اعضا  دوازده
 ها برای مرحلٔه، گویههابعد از درج پیشنهاد .دندکرگویه را نیز رد  1۶

نفر نظرات قبلی  دوازدهگروه قرار گرفت و همان  یدوم در اختیار اعضا
 . باتوجه به اینکه اعضای گروه دلفی در مرحلٔهدندکریید أخود را مجدداً ت

دند، روش دلفی در دو مرحله پایان داجدیدی را پیشنهاد ن دوم گویٔه
 .(1آن مدل پیشنهادی اولیه ارائه شد )شکل  یافت و پس از

 . مدل پیشنهادی استعدادیابی ورزشی کودکان و نوجوانان دارای محدودیت جسمانی1کل ش

                                                      
1. Mixed Method 
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 ی تحقیق، از نوع پیمایشی بود. جامعٔهکمّ روش پژوهش در مرحلٔه
استعدادیابی یا آموزش ورزشی  حوزٔهن در اآماری پژوهش را متخصص

مربیان، مدیران، اعضای دادند که شامل به کودکان و نوجوانان تشکیل 
حجم برای . ندکشور بود های ملی پایٔهشناسان تیمعلمی و روانتئهی

نفر  ۲1۰ ،دهنده(نفر پاسخ 1۰تا۵ال بین ؤازای هر سآماری )به نمونٔه
روش هدفمند و دردسترس انتخاب آماری مدنظر بودند که به از جامعٔه
و  KMO1 هایگیری توسط آزمونکفایت نمونه بررسی (.۲۰شدند )
یید أباشد، ت ۵٫۰اگر حد نصاب بیشتر از  که صورت گرفت ۲بارتلت

 (. ۲1) شودمی
اول تحقیق در موضوع  شده در مرحلٔهساخته نامٔه، پرسشکاررفتهبهابزار 

. این شناختی ورزشی کودکان و نوجوانان بوداستعدادیابی روان
 ۲1آمده در بخش کیفی پژوهش در دستبرمبنای نتایج به نامهپرسش

-(، روان۷تا1االت ؤهای روانی پایه )سمفهوم مهارت چهارال و ؤس
ای ( و مقابله1۷تا1۳االت ؤ(، شناختی )س1۲تا۸االت ؤتنی )س

صورت ارزشی لیکرت، بهپنج( براساس طیف ۲1تا1۸ت االؤ)س
گیری در این و برای افراد نمونه ارسال شد. نمونهشد آنالین طراحی 

 دویستروش هدفمند و دردسترس انجام گرفت. درنهایت بخش نیز به
هایشان صورت صحیح پاسخ دادند و دادهآنالین به نامٔهنفر به پرسش

منظور سنجیدن نامه بهحتوایی پرسشروایی م بود.شدنی استخراج
ودن، بدر مطالعه ازقبیل مرتبط شدههای سنجشمفاهیم و شاخص

نفر از اساتید  هفتاالت توسط ؤابهام در س نبودشفافیت، سادگی و 
آن ازطریق تحلیل  روایی سازٔهارزیابی و  شدشناسی ورزشی بررسی روان

پایایی ابزار  . اگر در سنجش روایی وصورت گرفتییدی أعاملی ت
 ( و پایایی ترکیبی۳AVE>۵٫۰گیری، مقدار روایی همگرا )اندازه

(۷٫۰<4CRباشد )،  (. ۲۲) شودمیتأیید 
کامل  نامه را پس از مطالعٔهها درخواست شد فرم رضایتاز آزمودنی

ها محرمانه اطالعات آن همٔهجزئیات پژوهش امضا کنند و قرار شد 
 باقی بماند. 

شده، های الکترونیکی تکمیلنامهپرسش هایهدادج بعد از استخرا
 ۲۳نسخٔه  SPSSافزار نامه وارد نرمهای حاصل از پرسشتمامی داده

میانگین، فراوانی و انحراف معیار  شامل شد و روش آماری توصیفی
در بخش آمار . کار رفتبهتحقیق  برای توصیف متغیرها در جامعٔه

مدل ساختاری و سنجش اثر عوامل مختلف از  منظور تهیٔهاستنباطی به
افزار نرم درها تحلیل دادهوتجزیهو  شد ییدی کمک گرفتهأتحلیل عامل ت
Smart PLS  در راستای برازندگی  .صورت گرفت ۳نسخٔه

، شاخص نکویی 5خیمجذور الگوی پیشنهادی، شاخص 
، شاخص نکویی برازش ۷، شاخص نکویی برازش6تطبیقی
در  ۹خطای میانگین مجذورات تقریب و ریشٔه ۸شدهتعدیل

مجذور شاخص  برای ( بررسی شد.α=۰٫۰۵سطح معناداری )
. همچنین مقادیر است ۰٫۳آن  پذیرفتنیحداقل مقدار  کای

(، نکویی برازش CFI>۰٫۹۵های برازندگی تطبیقی )شاخص
                                                      

1. Kaiser-Meyer-Olkin (KMO)  
2. Bartlett's Test of Sphericity 
3. Average variance extracted (AVE) 
4. Construct reliability (CR) 
5. χ2 

(۰٫۹۰<GFI( برازش افزایشی ،)۰٫۸۵<AGFIو برازش بنتلر بونت )، 
باشد تا مدل مدنظر پذیرفته شود.  ۰٫۸تر از یا بزرگ باید برابر

خطای میانگین مجذورات تقریب برای  براین، شاخص ریشٔهعالوه
خطای باشد که بیانگر  ۰٫۰۸ تا۰٫۰۵های خوب باید کمتر از مدل

آزادی  ٔهو اگر شاخص نسبت مجذور خی بر درج تقریب معقول است
هرچه  دهد.را نشان میباشد، برازش بسیار مطلوب  ۳تر از کوچک

تر باشد، نکویی برازش مدل به عدد یک نزدیک GFIو  AGFIر ادیمق
های (. همچنین در روش۲۳شده بیشتر است )های مشاهدهبا داده

قدرت  ،بر حداقل مربعات جزئیییدی مبتنیأسازی تحلیل عاملی تمدل
 2Q، توسط شاخص زای مدلهای درونبینی مدل مربوط به سازهپیش

 د.شوارزیابی می

 هایافته ۳
( و n=1۵۲مرد ) درصد۷۶ ،کنندگان در پژوهشاز تعداد کل شرکت

ها آزمودنی درصد از۳1٫۴۲ همچنین ( بودند.n=۴۸) زن درصد۲۴
(۶۷=nمدرک کارشناسی ) مدرک  درصد۷۴٫1۸و و باالتر ارشد

 مربی درصد۶۴٫۰۲ ،کنندگانشرکتاز ند. داشت( n=1۴۸) بدنیتربیت
(1۲۸=n)، ۲۲٫1۶علمیتئعضو هی درصد (۴۴=n)، 11٫۲۷درصد 

( بودند. n=۴) مدرس درصد۲٫۵۵( و n=۲۴) شناس ورزشیروان
سال بود. برای اطمینان از  ۴۶٫۲±۷٫۸۲ها میانگین سنی نمونه

برای انجام تحلیل عاملی اکتشافی با استفاده از  ،هابودن دادهمناسب
 منظوربه همچنین شد. بررسیها گیری دادهکفایت نمونه KMOآزمون 

تحلیل، در جامعه برابر  های پایٔهدن اینکه ماتریس همبستگیکرمشخص
 KMOهای از آزمون بارتلت استفاده شد. نتایج آزمون ،با صفر نیست

 آمده است. 1و بارتلت در جدول 
ها بیشتر از حد لفهؤتمامی م KMOمقادیر  ،1باتوجه به نتایج جدول 

گزارش شد. همچنین نتایج آزمون بارتلت معنادار بود  ۰٫۵نصاب 
(۰٫۰۵>p)ها برای اجرای تحلیل توان پذیرفت که دادهرو میازاین ؛

. باتوجه به بودبرای آن برخوردار  الزمو از شرایط بود عاملی مناسب 
ها پس از اصالح مدل )حذف که بار عاملی گویه 1نتایج جدول 

دست به ۰٫۶(( بیشتر از ۰٫۵هایی با بار عاملی نامناسب )کمتر از گویه
 شدهگیری مفهوم بررسیبرای اندازهرا ها بودن گویهوان مناسبتمی ،آمد

 پذیرفت. 
شده مقادیر روایی همگرا )میانگین واریانس استخراج ۲جدول 

(AVE)) تحقیق را  نامٔههای پرسشلفهؤو پایایی ترکیبی هریک از م
 .دهدمینشان 

(، CR=۰٫۹۰۹مقادیر پایایی ترکیبی ) در ۲باتوجه به نتایج جدول 
د. همچنین با مقادیر رسیتأیید به پژوهش  نامٔهوضعیت پایایی پرسش

، روایی همگرای (AVE=۰٫۷1۴شده )میانگین واریانس استخراج
ییدی أتحلیل عاملی ترو براساس ازاین ؛پژوهش رد نشد نامٔهپرسش

گیری پژوهش رد نشد برازش مدل اندازه ،بر حداقل مربعات جزئیمبتنی

6. Comparative fit index (CFI) 
7. Goodness of fit index (GFI) 
8. Adjusted goodness of fit index (AGFI) 
9. Root mean square error of approximation (RMSEA) 
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 شدهگیری مفهوم بررسیها برای اندازهبودن گویهاز مناسبکه حاکی
مدل ساختاری پژوهش را همراه با ضرایب مسیر نشان  ۲. شکل بود

 دهد.می
 

 و بارتلت KMOهای آزمون نامٔههای پرسش. مقادیر بار عاملی گویه1جدول 
 بارتلت KMO بار عاملی الؤمتن س گویه لفهؤم عامل

های شاخص
شناختی در روان

استعدادیابی ورزشی 
 کودکان و نوجوانان

های مهارت
 شناختی

Sh1 ۰٫۶۹۰ طلبی ورزشکار در استعدادیابی ورزشیکمال 

۰٫۶۶۹ ۰٫۰۰1 
Sh2 ۰٫۶۲۷ تصویرسازی ورزشکار در استعدادیابی ورزشی 
Sh3 ۰٫۸۰1 تمرین ذهنی ورزشکار در استعدادیابی ورزشی 
Sh4 ۰٫۷۶۷ طلبی ورزشکار در استعدادیابی ورزشیتجربه 
Sh5 ۰٫۸۳۶ بینی ورزشکار در استعدادیابی ورزشیخوش 

های مهارت
 تنی-روان

Rt1 ۰٫۶۰۹ واکنش به استرس توسط ورزشکار در استعدادیابی ورزشی 

۰٫۷۳۴ ۰٫۰۰1 
Rt2 ۰٫۷۲۸ آرمیدگی ورزشکار در استعدادیابی ورزشی 
Rt3 ۰٫۸1۸ کنترل ترس ورزشکار در استعدادیابی ورزشی 
Rt4 ۰٫۸۰۰ نیروبخشی ورزشکار در استعدادیابی ورزشی 
Rt5 ۰٫۸۲۶ کنترل اضطراب ورزشکار در استعدادیابی ورزشی 

های مهارت
 روانی پایه

Rp1 ورزشکار در استعدادیابی ورزشیگذاری هدف * 

۰٫۷۸۷ ۰٫۰۰1 

Rp2 ۰٫۸۲1 نفس ورزشکار در استعدادیابی ورزشیاعتمادبه 
Rp3 ۰٫۶۸۸ تعهد ورزشکار در استعدادیابی ورزشی 
Rp4 ۰٫۷۰1 نفس ورزشکار در استعدادیابی ورزشیعزت 
Rp5 ۰٫۶۴۵ سرسختی ورزشکار در استعدادیابی ورزشی 
Rp6 ۰٫۷۸۲ گیری ورزشکارسرعت تصمیم 
Rp7 پیشرفت ورزشکار انگیزٔه * 

های مهارت
 ایمقابله

M1 ۰٫۸۰۸ تمرکز ورزشکار در استعدادیابی ورزشی 

۰٫۶۴1 ۰٫۰۰1 M2 ۰٫۷۹1 رهایی از نگرانی ورزشکار 
M3 ۰٫۷۲۲ توجه به کار تیمی ورزشکار 
M4  ۰٫۸۳۶ استعدادیابی ورزشیخالقیت ورزشکار در 

 بودن بار عاملی از فرایند تحقیق حذف شدند.علت نامناسبکه بهاست هایی گویهنشانگر  *

 پایایی ترکیبی. مقادیر روایی همگرا و ۲جدول 
 پایایی ترکیبی روایی همگرا لفهؤم پایایی ترکیبی روایی همگرا عامل

شناختی در های روانشاخص
 استعدادیابی ورزشی

۰٫۷1۴ ۰٫۹۰۹ 

 ۰٫۸۶۳ ۰٫۵۵۹ های شناختیمهارت
 ۰٫۸۷۲ ۰٫۵۷۹ تنی-های روانمهارت
 ۰٫۸۵۰ ۰٫۵۳۳ های روانی پایهمهارت
 ۰٫۸۶۹ ۰٫۶۲۵ ایهای مقابلهمهارت

 همراه ضرایب استاندارد مسیربهییدی پژوهش أملی ت. مدل تحلیل عا۲شکل 
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 .شده استبینی این مدل نسبتاً قوی ارزیابی پیشدهد که قدرت نشان میرا زای مدل های درونسازه 2Qمقادیر  ۳جدول 

 زای مدلهای درونسازه 2Qمقادیر . ۳جدول 
 SSO SSE SSE/SSO-= 12Q زای مدلدرونهای سازه

 ۰٫۳۴۵ ۶۵۴٫۹۰۸ 1۰۰۰٫۰۰۰ های شناختیمهارت
 ۰٫۳۷۶ ۶۲۳٫۸1۳ 1۰۰۰٫۰۰۰ تنی-های روانمهارت
 ۰٫۳۰۶ ۶۹۴٫۴۴۳ 1۰۰۰٫۰۰۰ های روانی پایهمهارت
 ۰٫۳۷۴ ۵۰۰٫۷1۵ ۸۰۰٫۰۰۰ ایهای مقابلهمهارت

 ۰٫۳۳۹ ۲۵1۳٫۴۶۴ ۳۸۰۰٫۰۰۰ کل مدل

 زش مدلانکویی بر هایشاخص. ۴جدول 
 مقدار احتمال ۲χ df CFI GFI AGFI RMSEA شاخص برازش

 <۰٫۰۰1 ۰٫۰۴۹ ۰٫۸۷ ۰٫۹۴ ۰٫۹۷ ۲۰۹ ۲۰۷٫۳۶ شدهمقدار محاسبه

 .شودمیو تأیید  استکه مدل از برازش خوبی برخوردار دهد می نشان ۴نتایج جدول 

 نتایج رابطٔه علی و ضرایب معناداری عوامل مدل پژوهش .۵جدول 

های روانی پایه با ضریب مسیر بین مهارت ،۵نتایج جدول براساس 
بود.  معنادار و مثبت( p ،۰٫۷۸۷=β=۰٫۰۲۷استعدادیابی ورزشی )

تنی با استعدادیابی ورزشی -های روانضریب مسیر بین مهارت
(۰٫۰۴۲=p ،۰٫۷۳۴=β )ضریب مسیر دست آمدهب معنادار و مثبت .

، p=۰٫۰۳۹های شناختی با استعدادیابی ورزشی )بین مهارت
۰٫۶۶۹=β )های ضریب مسیر بین مهارت .بود معنادار و مثبت

 و مثبت( p ،۰٫۶۴1=β=۰٫۰۴۸ورزشی ) ای با استعدادیابیمقابله
 .دست آمدهب معنادار

 بحث 4
مدل استعدادیابی ورزشی کودکان  ارائٔههدف از انجام پژوهش حاضر 

های و نوجوانان دارای محدودیت جسمانی براساس شاخص
شناختی بود. به همین دلیل پژوهشگران درصدد شناسایی و تدوین روان
شناختی مرتبط با استعدادیابی ورزشی در کودکان های اصلی روانسازه

. ندوامل بودو نوجوانان دارای محدودیت جسمانی، ازطریق تحلیل ع
های روش تحلیل عاملی نشان داد، سازه نتایج پژوهش برپایٔه

های روانی پایه، عامل اصلی )مهارت چهارشناختی در های روانمهارت
های شاخص که شدندبندی ای( دستهمقابله ،تنی، شناختی-روان
درمجموع در  .کنندشناختی در استعدادیابی ورزشی را تبیین میروان

عنوان راهبردهایی برای تسهیل به مذکورهای مهارت ،ضرپژوهش حا
ثرتر ورزشکاران دارای محدودیت ؤیند استعدادیابی و شناسایی مافر

 شوند.جسمانی محسوب می

های روانی فراتر از آمادگی بدنی، تحقیقات، مهارت باتوجه به پیشینٔه
متمایز دیگران  ازد یک ورزشکار را نتوانتکنیکی یا درک تاکتیکی، می

های تفاوت بین ورزشکاران خوب و نخبه را قابلیت ند؛ چراکهنک
اهمیت  بارٔهنتایج تحقیق حاضر در. کندشناختی آنان تعیین میروان
سطح عملکرد  یشناختی مرتبط با استعدادیابی و ارتقاهای روانسازه

دست آورد، هه مدل تحقیق بکبا برازش خوبی و موفقیت ورزشکاران 
برای استعدادیابی  کردند،آیوسو و همکاران بیان -پریتو یید شد.أت

بدنی باید میزان مشارکت در ورزش، بلوغ، های تربیتورزشی در کالس
های اصلی شاخص منزلٔهشایستگی، عوامل روانی و فیزیولوژیکی را به

(. اوروزس و مزو برای 1شناختی مدنظر قرار داد )روان در حیطٔه
همچون را ای توپی مانند فوتبال عوامل روانی هاستعدادیابی در ورزش

 نفس و انگیزٔهآوری، تعیین هدف/آمادگی ذهنی، تمرکز، اعتمادبهتاب
دند کرییدشده معرفی أهای تعنوان شاخصبه ،اندیشیموفقیت و مثبت

شاخص  را مانندهایی نصیری و همکاران شاخص(. 1۴)
نفس، انگیزه، اعتمادبهگیری و انتخاب، شناختی، قدرت تصمیمروان

شناسی دخیل در عوامل روانمنزلٔه به ،تمرکز و خالقیت و ابتکار
(. 1۹کردند ) عنوانالمللی استعدادیابی ورزشی از دیدگاه مدرسان بین

شناختی بررسی عوامل زیر در بندی کلی، از نظر رواندر جمعنهایت در
سرعت  قوی؛نفس اعتمادبه است:فرایند استعدادیابی بازیکنان مؤثر 

اضطراب  کمسطح  ؛تصویرسازی ذهنی با آمادگی روانی ؛گیریتصمیم
اکنون، هم(. ۶همراه هوش و خالقیت در بازی )به انگیزش زیادو سطح 

نگاه مربیان بزرگ و صاحب سبک در استعدادیابی بیشتر به آمادگی 

 ضرایب مسیر بین متغیرهای پژوهش در مدل
بار عاملی 
 استاندارد

 نشده

خطای 
 معیار

بار عاملی 
 استاندارد

مقدار 
 بحرانی

مقدار 
 احتمال

 ۰٫۰۲۷ ۵٫۲۳۴ ۰٫۷۸۷ ۰٫۰۳۲ ۰٫1۰۶ شناختی در استعدادیابی ورزشیهای روانشاخص ←های روانی پایه مهارت

 ۰٫۰۴۲ ۵٫۰۸۲ ۰٫۷۳۴ ۰٫۰۲۷ ۰٫11۴ شناختی در استعدادیابی ورزشیهای روانشاخص ← تنی-های روانمهارت

 ۰٫۰۳۹ ۵٫۲1۲ ۰٫۶۶۹ ۰٫۰۴۳ ۰٫۰۵1 شناختی در استعدادیابی ورزشیهای روانشاخص ←های شناختی مهارت

 ۰٫۰۴۸ ۴٫۸۷۲ ۰٫۶۴1 ۰٫۰1۹ ۰٫1۲1 استعدادیابی ورزشیشناختی در های روانشاخص ←ای های مقابلهمهارت

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jd

is
ab

ils
tu

d.
or

g 
on

 2
02

3-
05

-2
3 

] 

                               7 / 9

https://jdisabilstud.org/article-1-2371-en.html


۷ 

نتایج . استروانی و ذهنی و آمادگی بدنی بازیکنان در کنار یکدیگر 
های استعدادیابی در مدل ،آیوسو و همکاران نشان داد-پریتوپژوهش 

های روانی تأکید شود و استعدادیابی ورزشی از باید بیشتر بر مهارت
های شدن مدلجایگزین اب هاهمچنین آن است؛دوران مدرسه 

استعدادیابی ورزشی جدید در دوران کودکی و نوجوانی موافق هستند 
(1.) 

سن تقویمی  کاهشسازی ورزشکاران و نوین آماده هایهباتوجه به شیو
پاراالمپیک، عوامل متعدد دیگری  المللی در عرصٔهقهرمانان ملی و بین

(، جنسیت ورزشکاران 1۶ورزشی ) (، سابقٔه۴ازجمله محیط زندگی )
میزان معلولیت و توانمندی  و (1ورزشی ) (، نوع و ماهیت رشتٔه۸)

و باید در  استشناختی مؤثر دیابی روان( در امر استعدا۷جسمانی )
شناختی برای استعدادیابی افراد دارای محدودیت کنار عوامل روان

جسمانی در نظر گرفته شود. گذشت زمان و کسب تجربه نیز آموزش 
(. براساس 1۵دهد )تأثیر قرار میشناختی را تحتهای روانتوانایی

های مذکور در تمامی شاخص ،توان نتیجه گرفتهای پژوهش مییافته
و عوامل دیگر و  استشناختی دارای اهمیت فرایند استعدادیابی روان

نقش عوامل  ثیرگذار باشد.أتواند در این امر تها نیز میاثرات تعاملی آن
-های جسمانیروانی در اجرای ورزشکاران، کمتر از نقش قابلیت

شناسی ورزشی برای شود از روانبه همین دلیل سعی می .حرکتی نیست
 د.شوبرای استعدادیابی ورزشی استفاده  نیزها و موفقیت در رقابت

 ،تحقیقاین در راستای  ،توان بیان کردهای پژوهش میدر تبیین یافته
شناختی به عوامل اجتماعی و روان دریافتند،گلدهیل و همکاران 

اد یکدیگر مرتبط هستند و بر رفتارهای انطباقی رشد و کشف استعد
بیشتر  ،الی بیان کردند-هوتزر و بار ؛(۴گذارند )ورزشی تأثیر می

 برای دنتواشناختی در صورت اعمال صحیح، میهای روانسازه
اوروزس و مزو با همچنین  ؛(۷فعالیت بدنی افراد معلول مفید باشد )

یی اکار ،تلفیقی یشناختی در رویکردعوامل روان بیان اینکه توسعٔه
، نتایج این (1۴) دهدمیشخصی را در استعدادیابی ورزشی افزایش 

هنگام استعدادیابی قبل از  یید کردند. باید توجه داشتأپژوهش را ت
شناختی در کنار ورزشی بهتر است فاکتورهای روان انتخاب رشتٔه

که کودکان و نوجوانان امتیاز عوامل دیگر سنجیده شود تا درصورتی
سوی بهها د، آنشتندانورزشی  برای ورود به یک رشتٔها ر الزمکافی و 

ق با شرایط جسمانی و روانی موجود هدایت و راهنمایی بهای منطرشته
د. الزم است به این نکته اشاره شود که شناسایی عوامل تأثیرگذار شون

 ناپذیراهمیت انکار نیز بر شکوفایی استعدادهای ورزشکاران و
های بیهوده و اتالف لوگیری از صرف هزینهج منظوراستعدادیابی به

 د.کنمینمایان  را وقت مربی و ورزشکار، لزوم پرداختن به این موضوع
بودن اصل اختصاصی نشدن، رعایتحاضر های تحقیقاز محدودیت

ورزشی باهم  نظران چند رشتٔهو مربیان و دیگر صاحب بود هاتوانایی
کنندگان در این البته سعی شد شرکت ؛عنوان نمونه انتخاب شدندبه

که از نظر  باشندصص در آموزش ورزش پایه خپژوهش از افراد مت
 شته باشند.ها، اشتراکاتی با یکدیگر داهای زیربنایی و مهارتتوانایی

بودن آینده با تأکید بر اصل اختصاصی هایپژوهششود در توصیه می
 هاو از آن صورت گیرد دنیبن تربیتاها، تحقیقاتی روی معلمتوانایی

. شودعنوان نمونه استفاده های ورزشی خاص و پایه بهدر رشته
مدل  ،کنندمنظور پژوهشگران در تحقیق حاضر پیشنهاد میبدین

و در صورت لزوم پاالیش  شود در این پژوهش مجدد استفاده کاررفتهبه
 .شود

 گیرینتیجه ۵
مدل  ،بیان کرد توانگیری کلی از پژوهش حاضر میدر نتیجه

 با شناختی در ورزشکاران کودک و نوجواناستعدادیابی روان
یند افرو برای استفاده در  استمحدودیت جسمانی دارای برازش کافی 

سازی شخصیتی شناسایی و پرورش استعدادهای ورزشی که پرونده
 باشدثر ؤتواند بسیار م، میشودمیها از سنین کودکی و نوجوانی آغاز آن
توانند افراد دارای کار گرفته شود. بنابراین مربیان و استعدادیابان میهو ب

و این معیار  نندیند استعدادیابی شناسایی کادر فر را های قویشاخص
یند استعدادیابی خواهد امناسب برای بهبود فری و دستورالعملی راهنما

  بود.

 قدردانی و تشکر 6
کننده که با افراد شرکتدانند از تمامی پژوهشگران خود را موظف می

 ند.کنشکیبایی در این مطالعه همکاری کردند، تشکر و قدردانی 

 هابیانیه 7
 کنندگاننامه از شرکتاخالقی و رضایت أییدیٔهت

نامه را پس از درخواست شد فرم رضایتی این پژوهش هااز آزمودنی
ها اطالعات آن همٔهکامل جزئیات پژوهش امضا کنند و قرار شد  مطالعٔه

  محرمانه باقی بماند.
 رضایت برای انتشار

 .غیرقابل اجرا است این امر
 منافع ضادت

اول  مدیریت ورزشی نویسندٔهرشتٔه دکتری  این مقاله برگرفته از رسالٔه
نویسندگان اعالم  .است 1۵۰۹۳۸1مقاله در دانشگاه شمال با کد 

 گونه تضاد منافعی ندارند. کنند که هیچمی
 منابع مالی

شکل مستقل و بدون پژوهش نویسندگان است و به مقاله نتیجٔه این
 حمایت مالی مؤسسه یا نهاد خاصی انجام شده است.

 مشارکت نویسندگان
.و تأیید کردند ندنهایی را خواند نوشتٔهدست نویسندگان نسخٔه همٔه
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