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 چکیده                                                        
. زشکاران از طریق تحلیل عواملل بلود  در ور شناختیروانط با استعدادیابی های اصلی مرتبشناسایی سازه ،حاضر پژوهشهدف 
ر استعدادیابی روانمؤثر ب عواملمنظور شناسایی که به استاکتشافی ، پیمایشی ل  پژوهشاز نوع توصیفی و روش  پژوهشاین 

آملاری   ةجامعل . تفاده شده اسلت از روش تحلیل عاملی اکتشافی با عناصر اصلی و چرخش متعامد از نوع وریماکس اس شناختی
صلور  تالادفی   کله بله   بودنلد های ورزشی شهرستان بهبهان های گروهی و انفرادی عضو تیمورزشکار در رشته  022 شامل

طلبلی،  های روانی سرسختی، کمالهای مهار روش تحلیل عوامل نشان داد، سازه بر پایة پژوهشاند. نتایج هساده انتخاب شد
هلای روانلی، امیلدواری و    مهلار   ؛بندی شلدند. عاملل اول  دسته شناختیرواندو عامل کلی  در ،پیشرفت ةزبینی و انگیخوش
را  شلناختی روانصد از واریانس استعدادیابی در 9/75این دو عامل  ،در مجموع .بینیسرسختی و خوش و عامل دوم؛ بینیخوش

 کند.   تبیین می
 

 ، تحلیل عواملورزشکاران ،شناختیروانیابی استعداد :هاکلید واژه

 
Identifying and predicting psychological talent parameters by factor 

analysis in athletics 
 

Hadi Kajbaf Nezhad 

Abstract 

This study was designed to examine the process of psychological talent Identification in athletes. In 

order to a better understanding of psychological talent Identification and the factors that influence 

psychological talent Identification a battery of psychological inventories (trait anxiety, hardiness, 

perfectionism, optimism, trait hope, sport motivation, psychological skills and strategies,) was 

administered to each athlete to identify his psychological strengths. In order to psycho- personality 

talent Identification an exploratory factor analysis method was used for gathering data to 

summarize and determine principal factors. The statistical sample of this research consisted of 200 

athletes that were randomly selected from different sports. The data analysis with varimax rotation   

showed that psychological parameters were summarized and classified in two categories; First 

factors include three constructs (mental skills, optimism, and hope) and second factors include two 

constructs (hardiness and hope). These factors accounted for 57.9 % of the variance.  
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 مقدمه
رشلد روزافلزون عللم و فنلاوری در      واسطةامروزه به 

رسیدن به سطوح باالتر اجلرا   منظورو بهورزش  ةمقول
 باًیتقر و کسب رکوردهای آرمانی در مقایسه با گذشته

گونلاگون   یهلا رشلته  یبلرا  ینلوع بله  ایدر سراسر دن
 فاهللدا .شللود یانجللام ملل  یابیاسللتعداد یورزشلل
در  ییجوصرفه :مدرن عبارتند از یایدر دن یابیاداستعد
عملر   شیافلزا  ت،یل احتملال موفق  شیهلا، افلزا  نهیهز
از تلر  ورزش   یریو جللوگ  ،قهرمانلان  یبرا یورزش
 فخرپلور و  کتاف، االذونقل از ) یقهرمان کباریاز  پس
سلبب کرلر    بله  و هملین دلیلل   بله  (.1831،یصفو

رشللته و  منللد بلله فعالیللت در هللرهورزشللکاران عالقلل
و از سوی دیگلر   ،گذاریمحدودیت امکانا  و سرمایه

ی تربیت ورزشلکاران  های زمانی و مالبودن هزینهباال
منظور افزایش ضلریب اطمینلان کسلب    زبده و نیز به
باید افراد برتلر در هلر رشلته ورزشلی طلی       ،موفقیت

 ،ینیینقلل از گلا  ) شناسلایی شلوند  فرایند اسلتعدایابی  
یکللی از معتبرتللرین  .(1837 ،خالللدی اراضللی،الری و

ی خاوصلیا  نخبگلان قهرملان در    های بررسل روش
بلر   ،ای گوناگون و ترسیم شاخص استعدادیابیهرشته

، کی، فیزیوللویی یآنتلرو پلومتریک  اساس خاوصلیا   
کله از  مهلارتی اسلت    ی ل   اجتماعی و حرکتی ل  روان

 ،روانی واملاوصیا  فقط برای ارزیابی عمیان این خ
 ابزارهللای محللدودی وجللود دارد  در حللال حاضللر  

 اسلتفاده از  از ایلن رو، . (1831،و همکاران کتاف)ذواال
هلای  د از جنبله نتوانشناختی میهای رواننامهپرسش

عنلوان  مادگی روانی بله آنظری و کاربردی در ارزیابی 
دن د. گنجانل نثر واقع شوؤاستعدادیابی م برایشاخای 

ادها در اسللتعد ةتوسللع هدفمنللد و فراگیللر شناسللایی و
توانلد بسلیار   استعدادیابی روانی ورزشکاران می ةبرنام

تلرین  تلوان بهتلرین و دقیلق   مفید باشلد. زملانی ملی   
ورد و آدسلت  را از ساختار استعداد ورزشکار بهشناخت 

شلناخت  داد ورزشلکاران را  استع ةزوایای پنهان و نهفت
 روانلی بلا   های استاندارد اسلتعدادیابی زمونآنتایج  که

ندر  از . بهشودهای استعدادیابی ترکیب خصسایر شا
شناسایی اسلتعداد  برای های جامع و تخاای زمونآ

هلای  زملون آصور  لزوم تنها به شود و دراستفاده می
هلای  وللی در سلال   .شلود مادگی جسمانی بسنده میآ

ای سلابقه شناسی اثر بلی های روانزمونآکاربرد  ،اخیر
بللا  ارتبللا در ی کلله هللایپللژوهشدر . انللدهپیلدا کللرد 
نلد  اهان کوشیدپژوهشگر ،یابی انجام شده استاستعداد
 اغللب  .کننلد  را مشلخص  مسلتعد هلای افلراد   ویژگی

هللا و عناصللر مهللم   لفللهؤیکللی از م پژوهشللگران
جسلمانی و  یابی را علالوه بلر متریلر اجلرای     استعداد
)حفظ کنتلرل  شناختی های روانویژگی ،پذیریتمرین

سرسختی، ثبلا ،   ،عالقهزا، عاطفی در شرایط استرس
گرایلی و  پیشرفت ،، تالش، بردباریزگرایی، تمرکواقع

و  سیکزنتمیهالی (.1،0220)براون اندانگیزه عنوان کرده
 023چهلار سلاله،    ة( در یك دور1998) 0اندووالنسرا

-که در حیطه وز دبیرستانی را زیر نظر گرفتندآمدانش

بله  نخ ،های ورزش، هنر، ریاضلی، موسلیقی و عللوم   
هلای  خایاه نظیر، متریرهایی پژوهشدر این  .بودند

شخایت، تعامال  خلانوادگی، تحالیال  و محلیط    
 بلر رشلد اسلتعداد    ثرعنلوان عواملل ملؤ   هاجتماعی بل 

( 1998) 8راسللل و سللالمال ،یللرین. رمشللخص شللدند
 10تلا    3در سلنین  یابی بلرای اسلتعداد  ند کله  معتقد
 یهمل م ثیرتل  مورفوللویی   وجسمانی  ، عواملسالگی
گاهی آعواملی مانند  ،باالتردر سنین  که. درحالیدارند
شلناختی  یابی فضایی و متریرهلای روان جهت ،ادراکی
، نقلل از بلراون،   0222) 1لوهرمد نظر قرار گیرند. باید 
-شناختی بله های روانکید داشت که مهار  ( ت0228

های جسلمانی سلاخته و پرداختله    مهار  ةهمان شیو
ار برخوردار از استعدادهای اسلترنایی  د و ورزشکشومی

 ریزیو فعالیت خود را برنامه کند نحوی تمرینباید به

                                                       
1. Brown  

2. Ccikzentmihalyi 
3. Regnier, Salmela & Russel 

4. Lowher  
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از  ،هلای جسلمانی  که همزمان با انجام مهلار   نماید
 1راسللل .بهللره ببللردنیللز  شللناختیهللای روانمهللار 

( نتیجه گرفت که در سطوح مختلف مهار  به 1992)
 ؛شلود ملی  کیلد  های مختلفی از تکلیف ورزشی تجنبه
های بلدنی تملرین، ورزشلکاران    مبتدیان بر جنبه مرالً

 هلای شلناختی و  لفله ؤمتوسط و ورزشکاران ماهر بر م
 0کرانللیو ویلیلامز   .دارنلد  کیللد فراشلناختی تکلیلف ت  

های روانلی کله در موفقیلت    از ویژگی برخی( 0221)
دارد و ورزشکار برای رسلیدن   بسیاریورزشکار نقش 

بلدین ترتیلب    ،دکلار ملی بلر   بله حالت روانی بهینه به
هایی همچون خلود تنظیملی،   خایاه معرفی کردند:

تمرکللز و توجلله،  برانگیختگللی، اعتمللاد بلله نفللس، 
مربت با خود، تعهد باال،  یگفتگو سازی ذهنی وتاویر

تعیللین هللدف، راهبردهللای کنتللرل افکللار، مللدیریت  
-خللوش امیللدواری، ای،هیجللان، راهبرهللای مقابللله

 8گللد  .اسلت  بلاال  ةانگیلز  ربلت و طلبلی م بینی،کملال 
به این  استفاده از فرایند استعدادیابی ةدرنتیج (0222)

فرصت و مجلالی بلرای    ،استعدادیابی که نتیجه رسید
هلای  د تا بتواننلد مهلار   کنجوانان مستعد فراهم می

افلرادی   ةخود را بهبود بخشند و پتانسیل همل ورزشی 
زایش افل  ،که امکان کسب موفقیلت ورزشلی را دارنلد   

  یابد.
-بلاال بله   ةاز کشورها آمادگی روانی و انگیز در برخی

یابی عوامللل روانللی مهللم در نظللام اسللتعداد عنللوان 
 نقلل از گلایینی،   ،1999) ریچلارد  .انلد شلده  محسوب
یابی خلود عنلوان کلرد کله     استعداد ة( در برنام1837
 ةطلبلی و عالقل  بایلد دارای حلس جلاه    زبده انشناگر

سلبب  صلور  بله  در غیلر ایلن   .دنشدید به رقابت باش
د هر روز بله  نتوانسختی میشنا به ةانفرادی بودن رشت
 د. نتمرین سخت بپرداز

                                                       
1. Rusell 
2 .Williams & Krane 

3. Gould 

و  ، نقلللل از گلللایینی1951) 1کانسلللت و فلورسلللکو
( ظرفیت روانی را یکی از عوامل مهم 1837 همکاران،

 ،گیلری اند که تالمیم ذکر کرده ددر شناسایی استعدا
-بله  (0221) 7آکلنلد د. شوتمرکز و ابتکار را شامل می

شناگران به این  ثر بر قهرمانیؤمنظور بررسی عوامل م
ا بایلد  بلرای ورزش شلن   منتخبنتیجه رسید که گروه 

، تحملل تلنش،   )انگیزهر های روانی مورد نظمشخاه
در  (0222) 6کنترل احساسا ( را دارا باشلد.  هیوملارا  

بررسی ورزشکاران دانشگاهی موفق قلدر  رهبلری،   
مقابله با استرس، توانایی مربیگری، اعتماد بله  توانایی 

عنلوان  نفس، حمایت اجتماعی و خودگویی مربت را به
سلت.    ل عملکرد باال معرفی کلرده ا ترین عواممحتمل
توانایی مربیلان را در   (1999) 5،جتوماس و ، توماس

هلای دو  آنان یادداشت .اندکشف استعداد بررسی کرده
رفتارهلای روزهلای    ویژگی ةبدنی را دربارمربی تربیت
کله   بررسلی کردنلد  ی را تمرین دو ورزشلکار  ابتدایی
هللای یادداشللت. قهرمللان قهرمانللان شللدند نهایللتدر

مربیللان نشللان دادنللد کلله آن دو ورزشللکار بیشللتر از 
کردند و نسلبت بله سلایرین تعهلد     دیگران تمرین می

هلا در مقایسله بلا    کاری بیشتری داشتند. این کیفیلت 
اهمیللت  ،ماننللد سللرعت و همللاهنگی یهللایویژگللی

( بیلنش مهملی در ایلن    1937) 3بیشتری داشت. بلوم
و  خاوص پدید آورد کله چگونله شلناگران المپیلك    

بازان در سطح جهلان بلرای رشلد اسلتعداد بله      تنیس
-. بله هسلتند تمرین طوالنی و تشویق نیازمند ها سال

 پللژوهش بللوم چهللارچوب باارزشلی بلرای     ،کلیطلور 
اگر فرد  ،کرد مبنی بر اینکه عداد فراهمرشد است ةدربار

در فرایند رشد استعداد مدتی طوالنی تالش نکند هلر  
عقلب خواهلد    ،هم که از ابتدا داشته باشداستعداد قدر 

خواهد بله بیشلترین حلد تلوان در     افتاد و اگر فرد می

                                                       
4. Kunst & Florescu 

5. Ackland  

6. Humara 
7.Thomas,k. & Thomas,j. 

8. Bloom 
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ة و عالقمد  باید تعهد طوالنی ،مورد نظر برسد ةرشت
کشلور  ر کنلد. د  بسلیاری  نده داشته باشد و تالشفزای
 ،های گلزینش شلناگران مسلتعد   یکی از مال  ،چین

بر این اساس ورزشکاران  .مادگی روانی استآارزیابی 
اعتماد بله نفلس، ثبلا      ،نخبه و مستعد باید انگیزش

شناسان ورزشی روان قوی داشته باشند. ةفکری و اراد
آوری نیمرخ شناختی و با جمعروان هایبا انجام آزمون

کله آیلا ورزشلکاران     دنل کنشناختی مشخص میوانر
و  خیلر ملزوما  ضروری این ورزش را دارا هستند یلا  

 ةگیلری در ملورد آینلد   هلا بلرای تالمیم   این آزملون 
 ،)سلینگر و همکلاران   اهمیت بسیاری دارنلد  ورزشکار
 (.1837 ، نقل از گایینی،1998
ی بللا پژوهشللدر  (1022) 1سللالمال و بللوشل    ددورانلل

زشکار که حداقل دو ملدال در مسلابقا    شرکت ده ور
ای به دوره ،المپیك و قهرمان جهان کسب کرده بودند

که مدالی کسب هنگامی ،که ورزشکاران نداهاشاره کرد
تلا   انلد کلرده را تحملل  فشار بیرونی زیلادی   ،اندکرده

 این املر اسلترس   .دنعملکرد مطلوب خود را حفظ کن
و آنها برای  ردکتحمیل می انرا به ورزشکار مضاعفی

راهبردهلای مشخالی اتخلاذ     ،مواجهه با این استرس
 هلای سلاعت به  افزودنجای که بهطوریبه .ردندکمی

عوض بلرای  دادند و درنیز آن را کاهش  ، تمرین خود
هلای ظریللف عملکلرد خللود هوشللیارانه   بهبلود جنبلله 
 کوشیدند.   

( شواهدی ارائله کردنلد   1933) 0اورلیك و پارتینگتون
هلای روانلی در ورزش بلوده    انگر اهمیت مهار که بی

 از جملله است. آنان دریافتند که از میان تمام متریرها 
-متریرهللای روان تنهللا ،متریرهلای بللدنی و تکنیکلی  

 087بینلی قهرملانی   شناختی بودند که بلا آنهلا پلیش   
پلذیر بلود.   کانلادایی در المپیلك امکلان    ةکنندشرکت

که  این بود گرپژوهشاین دو  پژوهش ةویژگی برجست
-بر مهلار   ،شناختیهای روانجای خایاهدر آن به

                                                       
1. Durand– Bush & Salmela 

2. Orlik & Partington  

رینیلر   هایپژوهش .بوده شناختی ت کید شدهای روان
 8فرانکلز  و ،نویل ویلیامز، ،و ریلی (1998همکاران ) و
هلای روانلی و   مهلار   ارتبا  بین ؛( نشان داد0220)

-هلای شخالیتی، روان  شلی بله ویژگلی   عملکرد ورز

 تکنیکلی ورزشلکار   هلای تلاکتیکی و  توانایی شناختی،
یابی روانلی  منظور استعدادبستگی دارد. در پژوهشی به

 رادنیلا،  ارشلم و  نقل از ؛ 0228) براون ،در ورزشکاران
کله علواملی نظیلر علز       ( به این نتیجه رسید1837

، پیشللرفت(، عالقلله ة)انگیللز درونللی ةنفللس، انگیللز
گرایللی بللر عملکللرد ورزشللی پللذیری و واقللععطللافان

نقلل از نجفلی    ؛1998) 1جونز آمیز ت ثیر دارد.موفقیت
رخ عملکلرد ورزشلی   ( اعتقاد دارد که نیمل 1837 توانا،

منظور دستیابی به عملکرد عالی ورزشی ورزشکاران به
)اعتملاد بله نفلس،     هلای روانلی  قابلیلت  :مشتمل بلر 

آراملی، توانلایی   کنترل بلر هیجانلا ، تلن    مندی،هدف
 ذهنللی(، شخاللیتیتجدیللد تمرکللز و تاویرسللازی  

جویی، از خود گذشلتگی، تمایلل بله پیلروزی،     )رقابت
مالمم   و منظم بودن، لذ  بردن از تمرین و آموزش

ریزی، مشخص کردن هدف، بودن( و راهبردی )برنامه
باشد که در هنگلام  قدر  سازگاری با فشار روانی( می

الزم اسلت بله    یك ورزشکار تحلیل عملکرد تجزیه و
 پژوهشلگر  ،ا توجه بله مطاللب فلو    ب آنها توجه شود.

 شناختیرواناستعدادیابی  ،مشخص نماید استدرصدد 
 .است ی اشباع شدهیهاشاخص و عواملچه از 

 روش پژوهش
 پللژوهش و روش  ،حاضللر از نللوع توصللیفیپللژوهش 
منظلور شناسلایی   اکتشلافی اسلت کله بله     ی ل پیمایش
از روش تحلیل  ،های روانیمؤثر بر استعدادیابی عوامل
املی بلا عناصلر اصلللی و چلرخش متعاملد از نللوع     عل 
آملاری ایلن    ةجامعل ریماکس اسلتفاده شلده اسلت.    او

های مختلف ورزشکاران مرد رشته ةپژوهش شامل کلی

                                                       
3. Reilly, Williams, Nevill & Franks 

4. Jonse 
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هللای ورزشللی یکللی از باشللگاهدر کلله بللود  ورزشللی
در  سله جلسله   و حداقل بودهعضو شهرستان بهبهان 

 و داشتندتیم شرکت  هایتمرین طور مرتب دربه هفته
ر شرایط مسابقه قلرار گرفتله   د تاکنونسال گذشته  از

ورزشکارانی را که در شرایط  ،آماری ةاین جامع. بودند
 ةنمونل  .رفلت برنملی گ  مسابقه قرار نگرفتله بودنلد در  

های گروهی و از ورزشورزشکار  022تعداد  ،پژوهش
گیلری تالادفی سلاده    روش نمونله  اکه ب بودانفرادی 

های ملرتبط  ر شناسایی شاخصمنظوبه انتخاب شدند.
 ةشکاران، در مرحلل زدر ور شناختیروانبا استعدادیابی 

بله   پیشلین های اول بر مبنای مبانی نظری و پژوهش
گسترش یك مقیاس اسلتعدادیابی متناسلب پرداختله    

 ةپلس از بررسلی پیشلین    ؛دوم ةدر مرحلل  شده اسلت. 
کلله شناسللایی شللد  شللاخص شللش، تعللداد پللژوهش

ورزشکار  شناختیروان استعدادیابی دربیشترین ت ثیر را 
از فراوانی بیشلتری برخلوردار   دارد و در تبیین موضوع 

های اسلتاندارد، میلزان   نامهبا توجه به این پرسش. بود
هلای  املل اصللی در ارتبلا  بلا شلاخص     وشناسایی ع

 منظلور هدر مرحلله سلوم؛ بل    .شلد ی ساستعدادیابی برر
بعاد اصللی  که کدام شاخص استعدادیابی ااین تشخیص

-دهلد و بله  را تشلکیل ملی   شناختیرواناستعدادیابی 

بنلدی شلده و   اصلی استعدادیابی اولویتامل وععنوان 
 هلای اسلتاندارد  نامهاز پرسش ،شوندمیدر نظر گرفته 

 ،1و دهلوی  اسلالد  ونلز، آ ،شلور   -تری)گرایی کمال
 ،0ملادی و کلاهن   کوباسلا، ) آزمون سرسختی ؛(1997
، 8جدسشلیر، کلارور و بریل   ) ینیب؛ آزمون خوش(1933
 ایللیمقابللله هللای روانللی و؛ آزمللون مهللار (1991
آزملون   ؛(1997، 1اسمول و پتسلك  اسجوتز، ،اسمیت)

و آزمللون  (1993، 7گیللل و دیرتللر) پیشللرفت ةانگیللز

                                                       
1. Terry-Short, Owens, Slade & Dewey  
2. Kobasa, Maddi & Khan 

3. schier , carver & baridge 
4. Smith, Schutz, Smoll & Ptacek 

5. Gill & Deeter 

 6همکلاران  و اندرسلون  هلریس،  ،اشلنایدر ) امیدواری
منظلور  چهلارم، و بله   ةدر مرحلل . شد استفاده (1991،

انتخلاب   سلؤال  102نامه،قدماتی پرسشساخت فرم م
-نملره  ایگزینه پنجیکر  لبر اساس طیف که  شدند

 :ازنلد  های عددی آنها عبار  بودو ارزش گذاری شده
( و 0(، مخالف )8نظر )(، بی1) (، موافق7کامالً موا  )

در ایلن پلژوهش، ضلریب اعتبلار     . (1کامالً مخلالف ) 
-یی پرسش، ضریب پایاشدها محاسبه الؤمجموعه س

 .بود 39/2برابر  یالؤس102نامه 

  هایافته
و بررسی تحلیل پژوهش  لاؤگویی به سبرای پاسخ

های تحلیل فرضهای اصلی، نخست پیشمؤلفه
از  عاملی بررسی شد. سپس قابلیت تحلیل عاملی

منظور کفایت ، به5نیکطریق آزمون کایزر، مایر، اول
 پژوهش ةمونبرای کفایت ن 3ها و آزمون بارتلتداده

در سطح  و نفر جامعه 305نفر نمونه از  127(
شد، که با انجام این  محاسبه( P<221/2  معناداری
دار شدن آنها، صالحیت انجام روش اها و معنآزمون

 9تحلیل عاملی احراز گردید. همچنین نمودار اسکری
چرخش از نوع سه نشان داد که پس از اجرای 

مناسب از نظر عوامل منظور استخراج به 12کساریماو
باالتر از  ةو با توجه به مقدار ارزش ویژ ،تعداد و محتوا

که  شددرصد مشخص  72یك و بار عاملی باالتر از 
 ی ل های استعدادیابی روانمقدماتی شاخص ةنامپرسش

های روانی، شخایتی، از دو عامل اول )مهار 
سرسختی، بینی ( و عامل دوم )امیدواری و خوش

 شناختیروان( اشباع شده است و دو عامل یبینخوش
 و قابل استخراج است.

دهد، متریر مسلتقل  ( نشان می1طورکه جدول )همان

                                                       
6. Snyder, Harris, Anderson et al. 

7 . Kaiser, Mayer, Olkin  

8 . Bartlett's test 
9 .Scree test 

10.Varimax 
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به دو عامل زیربنلای مفلروض تقلیلل یافتله     پژوهش 
هلای اسلتخراج   های مربو  به تعداد عاملیافته .است

 ( ارائه شده است:1ها در جدول )شده و واریانس آن
 

های استخراج شده ای مربوط به تعداد عاملهیافته .2جدول 

 و واریانس آنها

 هاشاخص

 عامل ها

ارزش 

 ویژه

درصد 

واریانس 

 تعیین شده

درصد واریانس 

تجمعی تعیین 

 شده

 73/81 73/81 39/1 عامل اول

 92/75 81/06 75/1 عامل دوم

 
بلاالتر از یلك، دو عاملل     ةویژ هایارزش با توجه به
 شناختیروانمتریر استعدادیابی واریانس  قابلیت تببین

درصلد از واریلانس را    92/75را دارند که در مجملوع  
 73/81بیشترین سهم را عاملل اول بلا   ؛ کندتبیین می

بلر اسلاس    درصلد دارد.  81/06درصد و عامل دوم با 
اصلی، پلس از سله    هایها با روش مؤلفهتحلیل داده

 بهتلرین ترکیلب  ریماکس بله اچرخش متعامد از نوع و
منجلر  ای و ساختار عاملی به استخراج دو عاملل  ماده

 72شد. در ایلن پلژوهش از بارهلای علاملی حلداقل      
هر عاملل   ةدرصد استفاده شده است. برآورد مقدار ویژ

 (0های  استخراج شده در جلدول ) و مشخاا  عامل
 .ه شده استئارا

برآورد مقدار ویژه هر عامل و مشخصات  .1جدول 

 شده های  استخراجعامل
 هاعامل

 1 2 شاخص ها

 80/2 91/2 های روانیمهار 

 10/2 61/2 امیدواری

 71/2 78/2 بینیخوش

 99/2 0/2 سرسختی

 1/2 12/2 طلبیکمال

 02/2 83/2 انگیزه

هلای  دهد، شلاخص ( نشان می0که جدول )طورهمان
بینلی  ، امیدواری و خلوش های روانیمربو  به مهار 

های مربلو  بله سرسلختی و    صدر عامل اول و شاخ

 .اندهبینی در عامل دوم قرار گرفتخوش

 بحث و نتیجه گیری
شناسی، اساس کار روان ةبا تمرکز بر حوز پژوهشاین 

که اوالً برای اسلتعدادیابی   را بر این فرض نهاده است
 شناختیروانهای ای از ویژگیمجموعه ،شناختیروان

-نامهده از پرسشاستفا دوماًخاص مورد احتیاج است. 

نظللری و کللاربردی در  ةشللناختی، از جنبللهللای روان
برای  یعنوان شاخابهتواند میارزیابی آمادگی روانی 

 پژوهشللگر؛ درنتیجلله گللردداسللتعدادیابی مللؤثر واقللع 
هللای اصلللی مللرتبط بللا   سللازهدرصللدد شناسللایی  

در ورزشللکاران از طریللق  شللناختیرواناسللتعدادیابی 
روش  ةبر پایل  پژوهشنتایج  تحلیل عوامل بوده است.

روانلی   هایهای مهار تحلیل عوامل نشان داد، سازه
رهلایی از   گلذاری، تمرکلز،  )اعتماد بله نفلس، هلدف   

طلبللی، سرسللختی، کمللال (،پللذیریمربللینگرانللی و 
-روانپیشرفت در دو عامل کللی   ةو انگیز بینیخوش

هلای  مهلار  : عاملل اول  ؛بندی شلدند دسته شناختی
-خلوش : و عاملل دوم  ،بینیاری و خوشروانی، امیدو

 92/75 ،سرسختی. این دو عاملل در مجملوع  و  ینیب
را تبیلین   شلناختی روانصد از واریانس استعدادیابی در
عنوان راهبردهای تسهیل فرآینلد  د؛ و هر دو بهنکنمی

عنلوان  بله  ،شلناختی روانپرورش و رشد اسلتعدادیابی  
پلژوهش  اران یکی از ابعاد استعدادیابی از نظر ورزشلک 

-ایج در مورد اهمیت سازهشوند. نتحاضر محسوب می

مرتبط با استعدادیابی و ارتقاء سطح  شناختیروانهای 
-و یافتله  هلا پژوهشعملکرد و موفقیت ورزشکاران با 

؛ بلراون،  0221 همکلاران،  و وبوشل  ل   های ) دورارنلد 
؛ هیومارا، 0221؛ اکلند، 0221کرانی،  ؛ ویلیامز و0221
در  باشلد. می ( همسو0220یلی و همکاران، ر و 0222

درصد از  92/75ها، باید اشاره کرد که تبیین این یافته
دو عاملل   ةوسیلهب شناختیروانواریانس استعدادیابی 

بینی تبیین خوش لسرسختی  و بینیخوشل امیدواری 
های الزم به توضیح است که با توجه به شیوه.شودمی
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ان و پلائین آملدن سلن    سلازی ورزشلکار  نوین آملاده 
الملللی، عواملل متعلدد    تقویمی قهرمانان ملی و بلین 

ورزشی، جنسیت ورزشلکاران،   ةسابق :دیگری از جمله
-روانورزشی، در امر استعدادیابی  ةنوع و ماهیت رشت

 نیزکسب تجربه  و گذشت زمان د.مؤثر هستن شناختی
 تحت تل ثیر قلرار  را  شناختیروانهای آموزش توانایی

دون آملوزش و تمرینلا    عبار  دیگلر، بل  بهند. دهمی
مد ، افراد به سطوح نهایی توانایی خلاص  مؤثر و بلند

با توجله   از این رویابند. عملکرد خود دست نمی ةحوز
-روان دشللواری و ابهللام در کشللف اسللتعدادیابی  بلله

از کشللف بایللد  هللای پژوهشللی  تللالش ،شللناختی
استعداد  به هدایت و پرورش شناختیرواناستعدادیابی 

فرآیند است یك استعدادیابی که چرا؛ ترییر جهت دهد
همچنین پیشلنهاد  همه یا هیچ.  مطلق و ةتا یك پدید

هلای  هلای تلداخلی و آملوزش   اجرای برنامله شود می
و  شناختیروانهای مد  را برای پرورش شاخصبلند

های فرد برای بهبود موفقیلت ورزشلی ملورد    پتانسیل
  گیرد.توجه قرار 
توانلد مبنلای   ملی  پلژوهش نتایج ایلن  اینکه یت درنها
هللای رشللد شللاخص و ریللزی بللرای توسللعه برناملله
 یابی روانی ورزشکاران باشد.استعداد
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