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دادهاي هاي بروز استعبینعنوان پیشبررسی متغیرهاي شناختی، انگیزشی و شخصیتی به  

  ساله 18-15ورزشی در نوجوانان 

  2. حجت ا... امینی1زهرا سلماندکتر 

  چکیده

رزشی در وبروز استعدادهاي  هايبینپژوهش حاضر به بررسی متغیرهاي شناختی، انگیزشی و شخصیتی به عنوان پیش مقدمه و هدف:

  پرداخته است. ساله  18-15نوجوانان 

، که با روش نمونه گیري دهندمیتشکیل  نوجوان استعداد ورزشی 97نوجوان عادي و  104این پژوهش را  هايآزمودنی تحقیق:روش 

مقیاس، آزمون هوشی  5انتخاب شدند و به وسیله شهر اصفهان  نوجوان استعداد ورزشیو نوجوان عادي از بین  ايمرحلهتصادفی چند 

 آن و پرسشنامه راهبردهاي انگیزشی یادگیري -وتاه مقیاس شخصیتی نئو، آزمون هوش هیجانی بار کتل، آزمون خالقیت عابدي، فرم ک

  استفاده شده است. 16spssاز نرم افزار  با استفاده از روش تحلیل ممیز هادادهمورد سنجش قرار گرفتند. در این پژوهش، براي تحلیل 

متغیرهاي هوش هیجانی، خالقیت، شخصیت و سایر به جز هوش شناختی،  می دهد کهبه دست آمده نشان  هاينتیجه یافته ها:

  .هستند شهر اصفهان ورزشیبروز استعدادهاي  هايبینپیش  راهبردهاي انگیزشی یادگیري،

 ارسد هوش هیجانی و راهبردهاي انگیزشی یادگیري بیشترین تأثیر را در بروز استعدادهاي ورزشی ایفبه نظر میبحث و نتیجه گیري: 

 . هستندکه قابل آموزش  دارندهایی مؤلفه ،کنند و هر دو متغیرمی

  

  .متغیر شناختی، متغیر انگیزشی، متغیر شخصیتی، استعدادهاي ورزشی کلید واژه:

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 )                                Emal: z_salman2005@yahoo.com      ، تهران، ایران(نویسنده مسئولدانشگاه عالمه طباطباییاستادیار رفتار حرکتی،  . 1

 ، تهران، ایراندانشگاه عالمه طباطبایی ،کارشناسی ارشد رفتار حرکتی . 2
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  مقدمه

راه را براي رسیدن  ،. شناسایی عوامل موفقیتددار ايویژهموضوعی است که در دنیاي ورزش اهمیت  استعدادیابی

ورزشکاران معمولی را از ورزشکاران نخبه متمایز  هاییویژگی. این که مشخص شود چه کندمیبه قله افتخار هموار 

. این فرآیند نیازمند )1( ترا دشوار ساخته اس استعدادیابیپرداختن به  کاري بس دشوار است که موضوع سازدمی

 یاست که شرایط الزم جسمانی، مهارتی و رفتاري براي موفقیت در ورزش استعدادي شناسایی و انتخاب افراد با

براي کسانی  ، کار و زمان مربی بایدشودمیتا آنجایی که به ورزشکاران نخبه مربوط ). 2د (داشته باشن خاص را

ا بهترین شده یزمان و انرژي مربی تلف  بالقوه باشند. در غیر این صورت، استعداد، هايتواناییصرف شود که داراي 

انتخاب  یابی، شناسایی ودهدف اصلی استعدا ،بنابراین .خواهد آمد وجود بهشکل آن این است که ورزشکار متوسطی 

در تعریف کاربردي ) 2001( 1رینگر ).3( دورزشکارانی است که بیشترین توانایی را براي رشته ورزشی خاص دارن

انی، اجتماعی جسمانی، رو هايویژگیبینی اجرا از طریق سنجش یعنی پیش ؛استعدادیابی کهاستعدادیابی اعتقاد دارد

 ی. تکنیک هايتوانایی و همچنین

که اجرا  استمعتقد  2اریکسوندر پار .است متغیر بوده کنندگان استفاده دیدگاه به بستهاستعدادیابی  همواره معناي     

العاده اي فوقاجر ،طبق این دیدگاه .شودمیشدید و زیاد موفّق  مانند تمرین عوامل محیطی نتیجهدر  کننده با استعداد

در  را در این زمینه دارد. حداقل نقش ذاتی توانایی ي،از این رو آیدمیبه دست  کمی در نتیجه تمرین کیفی و

ورزشی موجب تحوالت قابل مالحظه استعدادیابی ي جدید در زمینه هاي پایانی قرن بیستم، ظهور چند نظریهدهه

، 5، سایمونتون4، ویسبرگ3ورزشی شد. چارنساستعدادیابی هاي مختلف هاي نافذ و موثري در عرصهو پژوهشی

تظاهر پویاي شرایطی است که با عوامل  و هلسن از جمله دانشمندانی بودند که اعتقاد داشتند، استعداد 6استارکس

ورزشی موج استعداد ي در زمینه 8، وینر و زوهار7هاي بالتسمچنین نظریهشود. هبیرونی مشخص میو  درونی

ی مها استعداد ذاتی را نفی نبه وجود آورد. آناستعدادیابی هاي مختلف هاي گوناگون را در عرصهاي از مطالعهتازه

). با 4موثر هستند (که عوامل ذاتی در کنار عوامل محیطی در ایجاد استعدادهاي ورزشی  ندند و همواره معتقدکن

هاي مختلفی از استعدادیابی در ورزش معرفی شدند، که هنوز هم در انتخاب بهترین مدل ادامه تحقیقات، مدل

هاي رشدي کودك مدلی را مطرح کرد و در این مدل به تمام جنبه 1975در سال  9اور -اختالف نظر وجود دارد. بار

ا ارزیابی کودکان بدادهاي ورزشی عنوان کرد. این پنج مرحله شامل توجه کرد. او پنج مرحله را براي کشف استع

ص رشد ضریب نتایج با یک شاخ، تعیین روان شناختی و عملکردي ،شناسی ریختاستفاده از یک رشته متغیرهاي 

ک مدل یو استفاده از  تاریخچه خانوادگی کودکان؛ ارزشیابی آزمون واکنش کودکان به تمرین؛ براي سن زیستی

 ).5( استجهت بررسی نتایج به دست آمده  تحلیلی رگرسیون

  

1 . Ringer 

2 . Erikson 

3 . Charns 

4 . Weisberg 

5 . Simonton 

6 . Starks 

7 . Balts 

8 . Weiner & Zohar 

9 . Bar  - ower 
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،  مدل دیگري را براي کشف استعدادهاي 2اور -اي باربا توجه به مدل پنج مرحله 1977و واتسون در سال  1جونز     

 ).4بینی عملکرد افراد را به کمک متغیرهاي روان شناختی انجام دادند (ورزشی ارائه نمودند. و در آن مدل پیش

مدلی با توجه به دیدگاه طبیعت در برابر تربیت معرفی کرد. او استعداد ورزشی را از  1976نیز در سال  3گیمبل     

را  شناسی سه بعد مجزا مورد بررسی قرار داد. در این مدل گیمبل در مرحله اول متغیرهاي فیزیولوژیک و ریخت

در  و ه اهمیت بررسی ویژگی مهم تمرین پذیري اشاره کرد؛براي شناسایی استعدادهاي ورزشی به کار برد، سپس ب

، بر اثرگذاري انگیزش در کشف استعدادهاي ورزشی پرداخت. به طور روان شناختیمرحله آخر با تأکید بر متغیرهاي 

کلی، گیمبل نیز مانند بسیاري از نظریه پردازان دیگر عوامل تأثیرگذار بر کشف استعدادهاي ورزشی را به عوامل 

  ).4درونی (ژنتیک) و عوامل بیرونی (محیطی) تقسیم کرد (

ها باعث شد تا تالش مربیان براي کشف استعدادهاي ورزشی مسیر مشخص و هدفمندي را دنبال بیان این مدل     

د. هاي جدید نیز معرفی شونکند. ادامه تحقیقات در زمینه کشف استعدادهاي ورزشی باعث شد تا بسیاري از مدل

 )1982( 5مدل مون پتی و کازورال .است) بود که مشابه مدل گیمبل 1978( 4ها، مدل جرونگر از این مدلیکی دی

) که تنها بر اساس تمرین، به عنوان 1982( 6طراحی شده است. مدل هاربر اساس نیمرخ ورزشکار برجسته  که

مدلی مفهومی  1982ران در سال گیرد. مدل هاولیک و همکابینی موفّقیت ورزشکاران در آینده صورت میپیش

ر آن بینی عملکرد بباشد و مرحله پنجمی را براي روایی سنجی پیشاست که بر اساس مدل جونز و واتسون می

) نیز مدلی مفهومی است و به دلیل چند بعدي بودن و ماهیت چند متغیره آن 1987( 7اضافه کرده است. مدل رنایر

هاي مختلف از این مدل براي شناسایی دانشمندان، محققان، معلمان و مربیان رشتهباعث شده است تا بسیاري از 

 ).2( و کشف استعدادهاي ورزشی استفاده کنند

ل سه گیرد نیز شامهاي مختلف مورد استفاده قرار میمدلی که در ایران براي استعدادیابی ورزشکاران در رشته     

 ،گیرد. در مرحله دومها صورت میفدراسیونو  هااستاندر  هارشته اولویت بندي ،مرحله است. در مرحله اول

گردد یم برگزاردر بین افراد  فیزیولوژیک و آمادگی جسمانی حرکتی عمومی،-روانی ،سنجیتن سالمت، هايآزمون

بینی حوي پیشگیرد تا به نمورد استفاده قرار می روان شناختی و آزمون تمرین پذیري هايآزمون ،و در آخرین مرحله

 ینا از معیارها این. دارد نیاز ايویژه معیارهاي استعدادیابی به که است ). بدیهی3استعدادهاي ورزشی صورت گیرد (

 رزشو این به بوده ورزشی رشته یک مناسب که هاییو آن شده متمایز ناتوان از توانا فرد که دارند ضرورت جهت

). یکی از این معیارها، 6شوند (می هدایت دیگر جهت در نیابند دست الزم معیارهاي به که افرادي و آورندمی روي

 شناختی است.متغیرهاي روان

است  مهم نخبه ورزشکاران موفقیت و استعداد تعیین در که است مهمی عامل روانی افراد هايتعیین ظرفیت     

هاي استعدادیابی ورزشی به عنوان یکی از متغیرهاي اصلی و با ). متغیرهاي روان شناختی تقریباً در تمام مدل7(

رائه هاي اها و نظریهبینی و کشف استعدادهاي ورزشی شناخته شده است. این موضوع در مدلاهمیت براي پیش

  شده در قسمت قبل نیز مشخص گردید. 
  

1 .Jones  

2 . Bar - over 

3 . Gimbel 

4 . jaron 

5. Patty Moon and Kazurla 

6. Haar 

7. Rnayer 
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 وجهت توانایی عمومی، هوش مثل شناختی پایه هايمهارت لحاظ از افراد ورزشی، شناختیروان استعدادیابی در     

 یمی،ت همکاري برونگرایی،-گراییدرون مثل فردي شخصیتی خصوصیات و اطالعات پردازش توانایی تمرکز، و

 در وديکمب و نقص آیا که گردد مشخص تا شوندمی بررسی اضطراب و هیجانات مدیریت خشم، کنترل توانایی

 ودخ قوت و ضعف نقاط به توجه با فرد هر ها،آزمون این نتایج کمک به همچنین. خیر یا است موجود هازمینه این

  . )8کند ( پیدا دست بیشتري موفقیت به خود ورزشی رشته در یا و کند انتخاب را تريمتناسب ورزشی رشته تواندمی

 و ذهنی هايمهارت به هاآن از ايدسته که شودمی توجه مختلفی عوامل به شناختیروان معیارهاي زمینه در     

 ايدسته و شوندمی مربوط دهی واکنش و پردازش سرعت شنیداري، و دیداري حافظه دقت، توجه، مثل شناختی

 به تمایل ،هدف به توجه تعهد، شجاعت، عصبی، فشار با مقابله در توانایی مثل فردي صفات و خصوصیات به دیگر

  .) 9(  هستند مرتبط غیره و جویی رقابت نفس، به اعتماد کار،

 روان هايناسازگاري و بروز مشکالت ساز زمینه را مختل و ناکارآمد هاينگرش و باورها افکار، شناختی، دیدگاه     

 در فرد که است ايمقابله راهبردهاي حوزه، این در مطرح متغیرهاي شناختی يجمله از. داندمی افراد شناختی

 به ار ي هیجانیمقابله هاپژوهش غالب نتایج ،مثال براي. بردمی کار به زا تنش و جدید هايبا موقعیت رویارویی

  ). 10(  اندکرده استرس معرفی يرابطه يواسطه تأثیرگذارترین و ترینمطرح عنوان

 ملع و تشریح ورزشی هايفعالیت در شرکت به تمایل براي که است متغیري ترینمهم شخصیت امروزه،     

 ساختار«را  ) شخصیت1937( 1). آلپورت 11 (شود می توجه آن به ورزشی مسابقات در هاشکست و هاموفقیت

 و فیست .»است او خاص تفکرات و رفتار يکه مشخص کننده کرد فرد تعریف شناختیروان سیستم در پویایی

 دوام افراد اررفت به اياندازه تا که هاییویژگی یا هاگرایش صفات، پایدار الگوي نسبتاً«را  ) شخصیت1386( 2فیست

شخصیتی  هايویژگی بررسی منظور به ) معتقدند،2004( 3شپرد و مارکلند اینگلدو، .کردند تعریف» بخشدمی

 صفات است که این ،الگو این اساسی فرض. )13،12کرد ( استفاده صفات رویکرد از باید عادي و ورزشکاران مستعد

 این با. ندک بینیپیش هاي گوناگونموقعیت در را هاآن رفتارهاي تواندمی افراد، پایدار نسبتاً هايویژگی عنوان به

. اردد وجود باره این در متعددي هايپرسش ورزش هنوز شناسی روان زمینه در چشمگیر هايپیشرفت وجود با حال،

 آیا کلی، ورط به و بینی کرد؟ها را پیشتوان آینده ورزشی آنورزشکاران می شخصیتی هايویژگیآیا با شناسایی 

   دارد؟ اختالفی ورزشکاران با استعداد و ورزشکاران عادي شخصیتی هايویژگی

 جامبسیاري ان هايپژوهش با استعداد و ورزشکاران عادي ورزشکاران شخصیتی هايویژگی مقایسه زمینه در     

 در شخصیت: گویندمی 5هاریسون و 4کالرك مثال، عنوان به. دهندمی نشان را متفاوتی نتایج هرکدام که است شده

دخیل است.  شخصی و اجتماعی هايسازگاري در نیز ورزش و دارد نقش ورزشی هايفعالیت در شرکت و انتخاب

 رازی دهد،می روي آهسته و تدریج به شخصیت بر ورزش از ناشی تغییرات است، معتقد )1982( 6همچنین آیزنک

 در پژوهشی ) در1984سیلوا ( همچنین، .)14دهد (می تغییر را هاو ارزش انتظارات سمپاتیک، دستگاه اعمال ورزش

 رانورزشکا هاينمره که رسید نتیجه این به) ورزشکار غیر نفر 90 و ورزشکار نفر 90( دبیرستانی آموز دانش 180 مورد

  

1  . Allport 

2 . Feist & Feist 

3 . Ingledew, Markland & Sheppard 

4 . Kelarc 

5. Harisson 

6 .Eysenck 
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مسئولیت،  وابستگی، عدم همدلی، اجتماعی، حضور آمیزي، مردم گري، سلطه هايدر مقیاس معناداري طور به

 از ترباال پذیري و انعطاف ذهنی کارآمدي نوایی، هم نا طریق از پیشرفت مدارا، سالمتی، احساس داري، خویشتن

 گروه در چه مثال، عنوان به. نقش داشت بین این در نیز جنس عامل. است کسب ورزشکار غیر آموزان دانش

 ودندب تر پذیر انعطاف و ترهمدل تر، مردم آمیز با پسران مقایسه در دختران ورزشکار، غیر گروه در چه و ورزشکار

 1استارت و رایلی .)15باشد ( هاآن اجتماعی نقش و زنان شخصیتی هايدلیل ویژگی به است ممکن مسئله این که

 ردمم گري، سلطه هايمقیاس در ورزشکاران غیر از باالتر ورزشکار آموزان دانش که دریافتند پژوهشی در) 1995(

 یک مورد در که پژوهشی در) 1999( 2هوارد .)16است ( احساس سالمتی و شدن اجتماعی پذیري، خود آمیزي،

 انعطاف هايمقیاس در ورزشکار آموزان دانش هاينمره که داد نشان گرفت، انجام آموزان دانش از نفري 500 نمونه

، داري خویشتن خوب، برداشت مدارا، سالمت، احساس ذهنی، کارآمدي نوایی،هم عدم طریق پیشرفت از پذیري،

 .)18( ورزشکار است غیر آموزان دانش از باالتر مراتب به پایگاه استعداد و پذیري مسئولیت همدلی، گري، سلطه

 آمیزي مردم مدارا، پذیري، مسئولیت شدن، اجتماعی هايمقیاس در که داد نشان پژوهشی در نیز) 2002( 3جونز

 فرنیاکالی پرسشنامه هايمقیاس سایر در تفاوت .است معنادار تفاوت ورزشکار غیر و ورزشکار آموزان دانش بین

 پایگاه، استعداد گري، سلطه هايمقیاس در ورزشکاران هاينمره داد نشان) 2002( 4استفان .نبود معنادار

 غیر هاينمره از باالتر نواییهم عدم طریق از پیشرفت و همدلی مسئولیت، احساس سالمتی، مدارا، خویشتنداري،

  . )19،20نبود ( متفاوت جنس دو شخصیتی هايویژگی او، پژوهش در. ورزشکاران است

 روان همچنین شناسان،روان اخیراً. انگیزشی است عوامل ،ورزشکاران عملکرد بر عوامل تأثیرگذار جمله از     

ت اس عملکرد و پیشرفت در هاتفاوت درك هاياز راه یکی که پیشرفت اهداف به را خود توجه شناسان ورزشی،

 ملکردع از و کنندشرکت می ورزشی هايفعالیت در فعال و صورت خودانگیخته به افراد برخی چرا. اندکرده معطوف

 و دارندن چندانی ها تمایلفعالیت گونه این در شرکت به دیگر برخی که در حالی برخوردارند، مناسبی بسیار

 ). این موضوع اهمیت باالیی در بحث استعدادیابی ورزشی دارد. در21( آورندنمی دست نیز به چندانی هايموفقیت

 در هاي فرديتفاوت تبیین و مسائل گونه این به پاسخگویی تربیتی براي شناسانروان و محققان اخیر هايسال

  .اندکرده تأکید و شناختی انگیزشی عوامل تعامل بر انگیزش

، ندهستدر بروز استعدادها سهیم  شناختی کهترین متغیرهاي روانبا توجه به مطالعات در این پژوهش عمده     

یک ها شامل هوش (بین بروز استعدادها در نظر گرفته شدند. این متغیرانتخاب شده و به عنوان متغیرهاي پیش

، شناخت ابراز، ادراك، کنیم)، هوش هیجانی (ظرفیتهاي رفتاري بر وجود آن حکم میه سازه فرضی که ما از جلو

) ، شخصیت، 1384( بشارت از نقل به ) ؛1997( ،6و سالوي 5یر می) دیگران و خود در هاهیجان اداره و کاربرد

). در این پژوهش، سعی شده  22(  نظم دهی هستند دشوار) و خود هايموقعیت با فرد آمدن خالقیت (قدرت کنار

ي هاي سنتی و نوین و با تأکید بر مدل استعدادیابی ورزشی جونز و واتسون به مطالعهاست تا با تلفیق دیدگاه

ي استعدادیابی ورزشی در سطح نوجوانان پرداخته شود و ابعاد گوناگون شناختی، شخصیتی و انگیزشی به پدیده

  

1 . Riley & Start 

2 . Howard 

3. Johns 

4 .Stephans 

5  . Mayer 

6  . Salovey 
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بین موفقیت و شکوفایی ورزشی نوجوانان واجد استعدادهاي ورزشی مورد بررسی و تحقیق عنوان متغیرهاي پیش

هاي بروز نبیقرار گیرند. لذا، این پژوهش به بررسی متغیرهاي شناختی، انگیزشی و شخصیتی به عنوان پیش

ت. در واقع، به دنبال پاسخ به این سوال سال شهر اصفهان پرداخته اس 18-15استعدادهاي ورزشی در نوجوانان پسر 

هاي هوش هیجانی، شخصیت، خالقیت و راهبردهاي انگیزشی ، که آیا هوش شناختی و مؤلفهاست عمده پژوهش

ه این بنابراین با توجه ب؟کنندبینی مییادگیري عضویت گروهی (نوجوانان عادي و استعدادهاي ورزشی) را پیش

االت زیر پرداخته خواهد شد: آیا هوش شناختی پیش بروز استعدادهاي ورزشی در سوال کلی در این مقاله به سو

وفایی، شک هاي هوش هیجانی (حل مسئله، خوش بختی، استقالل، تحمل فشار روانی، خودنوجوانان است؟ آیا مؤلفه

ري، مسئولیت ذیبینی، عزت نفس، کنترل تکانش، روابط بین فردي، انعطاف پخود آگاهی هیجانی، واقع گرایی، خوش

هاي هاي بروز استعدادهاي ورزشی در نوجوانان هستند؟ آیا مؤلفهبینیپذیري اجتماعی، همدلی و ابراز وجود) پیش

ستعدادهاي هاي بروز ابینیشخصیت (روان نژندي، برونگرایی، گشاده ذهنی، توافق پذیري و وظیفه شناسی) پیش

هاي بروز بینیقیت (سیالی، ابتکار، انعطاف پذیري و بسط) پیشهاي خالورزشی در نوجوانان هستند؟ آیا مؤلفه

هاي راهبردهاي انگیزشی یادگیري (جهت گیري هدف درونی، استعدادهاي ورزشی در نوجوانان هستند؟ آیا مؤلفه

جهت گیري هدف بیرونی، ارزش تکلیف، کنترل یادگیري، خودبسندگی، اضطراب، مرور ذهنی، بسط، سازماندهی، 

نتقادي، توان فراشناختی، مدیریت زمان و مکان، تنظیم تالش، یادگیري از همساالن و کمک طلبی) تفکر ا

  هاي بروز استعدادهاي ورزشی در نوجوانان هستند؟بینیپیش

متعددي جهت  سیاهه ،هاالگوهاي استعدادیابی ورزشی مشاهده می گردد، در تمام همانگونه که در تمام مدل     

ز نمی تواند به تنهایی راه گشا باشد، اما ا سیاههشناسایی استعدادهاي ورزشی بررسی می گردند، لذا بررسی یک 

بررسی ابعاد گوناگون شناختی، شخصیتی و انگیزشی به عنوان  به که است ايمطالعه اولین پژوهش جا که اینآن

 و است هپرداخت کشور انان واجد استعدادهاي ورزشی در داخلبین موفقیت و شکوفایی ورزشی نوجومتغیرهاي پیش

شناختی در هاي روانتوجه به اهمیت ویژگی دهد و بامی افزایش را زمینه این در دانش موجود زیادي حدود تا

  شود.استعدادیابی ورزشی، لزوم پرداختن به این موضوع بسیار حساس می

  روش تحقیق

ادي بینی عضویت گروهی (نوجوانان عاز نوع همبستگی است و با هدف پیشپژوهش حاضر یک تحقیق توصیفی و 

یابی به معادله ممیز طراحی شده است. روش آماري این پژوهش نیز از تحلیل ممیز و استعدادهاي ورزشی) و دست

  استفاده شده است.

، این روش هر چند مانند تحلیل است "تحلیل ممیز چند متغیره"هاي چند متغیره روش یکی از روش ،بطور کلی

در علوم مختلف مورد استفاده قرار گرفته است. در  1930رگرسیون رایج نیست لیکن از ابتداي پیدایش آن در دهه 

 اي مرسومهاي کاربردي و نیز در سطوح نظري بطور فزایندههاي اخیر این روش در دنیاي تجارت و فعالیتسال

بوده  بینی مربوط به مواردي که متغیر وابسته کیفیبندي و یا پیشه منظور دستهگشته است، بطوریکه در ابتدا ب

. هدف از کاربرد تسهابندي گروهاین تحلیل، تعیین دسته مورداولین مسئله در  ،گرفت. بنابراینمورد استفاده قرار می

متغیر اولیه)  46اي مستقل (تحلیل ممیز در این تحقیق بدست آوردن تابع ممیزي است که بتواند براساس متغیره

حداکثر تفکیک را بین دو گروه ورزشکاران با استعداد (با ریسک اعتباري پایین) و افراد عادي (با ریسک اعتباري 

 ). 23باال) ایجاد نماید (



  71 هاي بروز استعدادهاي ورزشی بینبررسی متغیرهاي شناختی، انگیزشی و شخصیتی به عنوان پیش

سالنی  توپی يها نوجوانان پسر واجد استعدادهاي ورزشی فعال در ورزش 190جامعه آماري این پژوهش را      

نوجوانان پسر عادي شهر اصفهان که در هیچ رشته ورزشی سابقه  200ل) و فوتساو  لهندبال، بسکتبال، لیبا(وا

  استخراج گردید. 1دهد. حجم نمونه با استفاده از فرمول شماره اي نداشتند، تشکیل میفعالیت حرفه
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  1(فرمول شماره(  

باشد. براي نفر جامعه می 400نمونه به ازاي  196، 1تعداد پیشنهادي حجم نمونه با استفاده از فرمول شماره      

نوجوان استعداد ورزشی) با استفاده از روش  97نوجوان عادي و  104(تعداد  نفر 201اطمینان بیشتر در مجموع 

و استعدادهاي ورزشی شهر اصفهان، انتخاب گردیده و اي از بین نوجوانان عادي نمونه گیري تصادفی چند مرحله

ر ها قراهاي زیر جهت تکمیل در اختیار آنپس از کسب موافقت آنها در این پژوهش شرکت نمودند. پرسشنامه

  گرفت.

  در این پژوهش از ابزارهاي زیر استفاده شده است:

 شده تشکیل شرایط و هامظروف ها،بندي طبقه ها،آزمون ردیف خرده چهار از "1)3آزمون هوشی کتل (مقیاس "

 هک را تصویري راست، سمت تصاویر بین از باید آزمودنی و دارد گزینه پنجاه کل در دارد، B وA فرم  دو و است

 مبناي بر ،ترتیب بدین. دارد امتیاز یک درست تشخیص. دهد تشخیص کند، کامل را سمت چپ تصاویر طرح بتواند

 ذهنی استعداد کتل، 3 و 2، 1هاي مقیاس .گرددمی تعیین استاندارد بهر هوش سن، و آزمودنی خام هايجمع نمره

 هاآن در که ادراکی هايآزمون که است معتقد کند. کتلگیري میبه بعد را اندازه سالگی دو سن از )G( عمومی

 آهوئی .هستند فرهنگ نفوذ از مبرا دیگر هايآزمون از بیش کند،برقرار می روابطی فوري ادراك عناصر بین هوش،

روش تصنیف  از استفاده با و 67/0 برابر ریچاردسون کودر روش از استفاده با را 3 مقیاس پایایی ، ضریب)1375(

است  آورده دست به 5/0تا  68/0بین  ضریبی را، آزمون این همگراي روایی همچنین .است نموده گزارش 55/0

)24(. 

ماده به خرده  16ماده به خرده مقیاس ابتکار،  22که تعداد  داردخرده مقیاس  4ماده و  60 "آزمون خالقیت عابدي"

ماده به خرده مقیاس بسط اختصاص دارد. هر ماده  11ماده به خرده مقیاس انعطاف پذیري و  11مقیاس سیالی، 

ها به آن 3تا  1، که به ترتیب نمره هستندکم به زیاد  ها نشان دهنده میزان خالقیت ازداراي سه گزینه است. گزینه

براي خالقیت بدست آورد. عابدي در گزارش  توان یک نمره کلگیرد. با جمع این چهار خرده مقیاس میتعلق می

 61/0پذیري ، انعطاف 67/0، ابتکار  75/0خود ضریب آلفاي کرونباخ را براي مولفه هاي خالقیت ، به ترتیب سیالی 

 99/0گزارش کرده است. روایی آزمون با آزمون خالقیت تورنس و دیگر آزمون ها با حدود اطمینان  61/0و بسط ، 

) در پژوهش حاضر نیز ضرایب پایایی این پرسشنامه با استفاده از روش آلفاي کرونباخ 25معنادار گزارش شده است. (

  بیانگر پایایی مطلوب پرسشنامه مذکور است. باشند ومی 85/0و  92/0و تصنیف محاسبه شدند که به ترتیب 

) ساخته شد. این ابزار 1992( 3یا الگوي پنج عاملی شخصیتی نئو توسط کاستا و مک کري "2مقیاس شخصیتی نئو"

). در پژوهش حاضر براي 29اي، تهیه و تدوین شده است(ماده 60و  240هاي ابزار در چندین فرم، از جمله فرم

  مؤلفه است، به کار برده شد. 5اي آن، که داراي ماده 60وجوان، فرم هاي شخصیتی نبررسی ویژگی

  

1 . Cattell Intelligence Test (Scale 3) 

2 . NEO.FFI 

3 . McCrae & Costa 
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هاي ، برون گرایی، گشاده ذهنی، توافق پذیري و وظیفه شناسی. جنبه پریشی ها عبارتند از: رواناین مؤلفه

حاضر  ). در پژوهش25هاي متعدد مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته شده است (سنجی این مقیاس در مطالعهروان

 هاي آلفاي کرونباخ و تصنیف محاسبه شدند، که به ترتیب براينیز ضرایب پایایی این مقیاس با استفاده از روش

، براي 57/0و  47/0، براي گشاده ذهنی 62/0و  70/0، براي برون گرایی 85/0 و 82/0 پریشیهاي روان مؤلفه

 اي مطالعه ) در2004کاستا ( و کري . مکهستند 72/0 و 81/0 و براي وظیفه شناسی 64/0و  67/0توافق پذیري 

 گرایی، برون خویی، رنجور روان عامل پنج براي کرونباخ آلفاي روش به را پرسشنامه این پایایی نفر 1492 برروي

 )1384( فرد لهیا گزارش کردند. امان 79/0و  69/0، 75/0، 80/0، 86/0ترتیب  به شناسی وظیفه و توافق پذیرش،

و  80/0، 79/0، 84/0، 87/0به ترتیب  Cو  A ،O ،E ،N عامل پنج براي آزمایی باز روش به را آزمون این پایایی

 براي سوالی 240نئو آزمون با را آزمون این همبستگی ضریب )2004( کاستا و کري گزارش کرده است. مک 82/0

 ) در1388گزارش کردند. حق شناس ( 86/0و  76/0، 91/0، 83/0، 83/0به ترتیب  Cو  A ،O ،E ،N عامل پنج

، 90/0، 91/0، 92/0 ترتیب به را Cو  A ،O ،E ،N هايشاخص نمرههاي بین همبستگی ضریب خود تحقیق

  گزارش کرده است 87/0و  0/0، 77/0

 90 داراي که) 31( شد برده کار به 1997 سال درآن -بار به وسیله ارـب اولین "4آن-آزمون هوش هیجانی بار"

 ،موافقم ،موافقم کامالَ( لیکرت در طیف هايـدرج نجـپ اسـمقی کـی روي رـب آزمون این هايپاسخو  بوده سؤال

 طـرواب ترکیب ب شاملـمرک لـعام 5 املـش آزمون این. است شده تنظیم) امالً مخالفمـک ،مخالفم ،حدودي تا

 خرده 15و  یـکل قـخل ترکیب ،سازگاري ترکیب ،فشار با مقابله ترکیب، رديـدرونف طـرواب بـترکی ،رديـینفـب

 ،دلیــهم ،تقاللــاس ،کوفاییــودشــخ ،ســنف تــحرم، ودـوج رازـاب ،انیـهیج اهیـآگ ودـخ املـش اسـمقی

 ،استرس تحمل ،پذیري انعطاف ،واقعیت ونـآزم ،سألهـم لـح ،اعیـاجتم ذیريـسؤلیتپـم ،ط بینفرديــرواب

 5 = وافقمـم کامالً( 1 به 5 از زـنی شنامهـپرس این در نمرهگذاري نحوه. است بینی خوش و شادکامی ،تکانه کنترل

 = امالً مخالفمـک و 1 = وافقمـم امالًـک( معکوس یا منفی محتواي با ی سؤاالتـبرخ در و) 1 = الفمـمخ امالًـک و

 هاآزمودنی براي نمره حداقل که است مقیاس 15 نمرات وعـمجم اـب برابر نیز آزمون کل نمره. شود می انجام) 5

 ايـه تـجمعی از هـنمون هفت در ن پرسشنامهـای اییـپای). 32( تـاس دهـش هـگرفت نظر در 450 حداکثر و 90

 کرونباخ آلفاي ضرایب میانگین، دـش بهـمحاسآن -بار به وسیله اهـم کـی فاصله به و روش بازآزمایی هـب فـمختل

 میانگین و) ت نفسـحرم(86/0 تا) اجتماعی پذیري ولیت مسؤ( 69/0 از در دامنهاي هاـمقیاس ردهـخ هـهم رايـب

). 31(داد  شانـن 66/0 رـبراب را اییـپای ضرایب میانگین نیز آزمایی روش باز هـب پایایی بررسی. گردید گزارش 76/0

 آلفاي به وسیله درونی همسانی روش با ،و همکاران موعیــسبه وسیله شنامهــپرس اییــپای زــنی رانــای در

 در زـنی زاده فتاح و زوارقی ایج مطالعاتـنت). 33( تـاس دهـگردی رآوردـب ،88/0 ردـف زوج روش با و 93/0 اخـکرونب

در پژوهش حاضر نیز ضرایب پایایی آن با استفاده از  ).35و34( است داده نشان را قبولی لـقاب اییـپای 1385 الـس

. همچنین، این است 81/0و  94/0روش آلفاي کرونباخ و تصنیف محاسبه شد که براي نمره کل آزمون، به ترتیب 

(به روش  76/0تا  36/0به روش آلفاي کرونباخ) و بین ( 77/0تا  65/0هاي آن بین ضرایب براي خرده مقیاس

  د و بیانگر پایایی مطلوب این پرسشنامه است.باشنتصنیف) می

  

4  . Bar-on Emotional Intelligence (EQ-i) 
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 25( یــنگیزشا ياـــهوربا ساـمقی دو هـک نامهـن پرسشـیا "5ي راهبردهاي انگیزشی یادگیريپرسشنامه"

 ،تــسا دعد 47 آن سمقیا يهادهماع وـــمجم و دارد) دهاـم 22( یـتنظیمدخو يیرـگداـی ياـهدهبرو را) دهاــم

 نوـمده آزخر سه شامل ،نگیزشیا يهاوربا سمقیا. ستا هشد ساخته) 1990(وت رـگدي و تریچـپین یلهـسو هـب

 دهخر دو داراي ،تنظیمیدخو يگیردیا سمقیا. ستن ااـــمتحا ابرـضطا و یـندرو اريگذـشارز ي،مدرآاـکدخو

 ياــهنموآز عنو زا ن پرسشنامهـــیا ياــهدهما. است یــتنظیمدخو و ناختیــش ياــهدهبررا ده ازتفاــسا نموآز

ه ـک تـسا زمال هـنکت نـیا دآورياــی). مخالفم کامالً تا فقمامو کامالًاز ( تـسا ايهـگزین جـپن »خـپاس تهـبس«

) غیره و سکال ،سن ،جنس( زانموآنشدي دارـف تخصاــمش ردمو در هاییالسؤ شامل پرسشنامه نخست بخش

 در نگیزشیا يهادهبررا پرسشنامه ییو روا اییـپای نـتعیی ايرـب) 1990( 7وترــگدي و 6پینتریچ يسیهاربر. دبو

 اريشگذارز ي،مدرآکادی خوـیعن ،یــنگیزشا يهاوربا گانه سه ملاعو ايبر پایایی قابلیت که ن داداـنش يیرـگداــی

ي یرـگداـی ياـهدهبررا ساــمقی عامل دو ايبر و 75/0و  89/0، 87/0ب ـترتی هـب ن،اـمتحا ابرــضطا و نیدرو

  ).26د (بو 83/0و  74/0 بــترتی به د،بو تنظیمیدخو و شناختی يهادهبررا یعنی ،تنظیمیدخو

 تـسد هــب نتایج که دکر سیربر عامل تحلیلروش  از دهتفاـسا اـب) 1379( بـنس ینیـحس را نوــمآز ینا رعتباا

، 41/0، 77/0، 64/0 و ن،اــحمتا ابرـــضطا ،یـندرو اريگذـشارز ي،مدرآاـکدخو خ براياـنبوکر ياـلفآ هدـمآ

 ايرـب) 1378( امانیـس و زيبرـلا نـهمچنی. )32د (ـندبو 68/0 ي وهادهبررا شناختی و شناختیافر به ترتیب 68/0

 دهستفاا ماییزآزبا از روش »يیرـگداـی ايرـب یـنگیزشا ياـهدهبررا نامهــپرسش« پایاي آوردنت ــسد هـب

 .)30مد (آت ـسد هـب 76/0 راـعتبا بـضری هـک دــندکر

  هاي پژوهشیافته

اطالعات مربوط به  )1 (شماره آمار توصیفی مربوط به متغیرهاي پژوهش ارائه شده است. جدول ،در این قسمت

  دهد.بین را براي نوجوانان عادي و نوجوانان استعداد ورزشی نشان میمیانگین و انحراف معیار متغیر هاي پیش

  

  

  در  ورزشیهاي دو گروه نوجوان عادي و استعدادهاي . میانگین و انحراف معیار نمره )1 (شماره جدول

  متغیرهاي هوش هیجانی

 بین متغیرهايپیش نوجوانان عادي نوجوانان استعداد ورزشی

 میانگین انحراف معیار میانگین انحراف معیار 

 هوش شناختی 55/87 23/12 81/95 26/8

س
خرده مقیا

ش 
ي هو

یها
جان

هی
 حل مسئله 70/23 56/3 95/23 39/2 

 خوشبختی 54/12 42/4 64/23 13/4

 استقالل 76/19 17/4 73/21 87/3

 تحمل فشار روانی 56/18 27/4 91/19 87/3

  

5 . Motivational Strategies for Learning Questionnaire (MSLQ) 

6 . Pntrich 

7 . DeGroot 
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 شکوفایی خود 31/21 12/4 69/24 81/2

 خود آگاهی هیجانی 54/19 86/4 7/23 3/2

 واقع گرایی 62/18 52/4 8/19 4/4

 بینیخوش 56/21 78/3 87/22 4/3

 عزت نفس 74/32 76/4 73/23 59/3

 کنترل تکانش 31/18 97/4 77/20 52/4

 روابط بین فردي 01/23 65/3 79/23 95/2

 انعطاف پذیري 93/20 21/3 58/21 84/2

 مسئولیت پذیري 2/22 7/2 3/20 8/2

 همدلی 3/21 1/4 6/25 6/2

 وجود ابراز 1/21 1/3 3/22 5/3

  

   ورزشیهاي دو گروه نوجوان عادي و استعدادهاي . میانگین و انحراف معیار نمره) 2(شمارهجدول 

  در متغیرهاي شخصیت

 بین متغیرهايپیش نوجوانان عادي نوجوانان استعداد ورزشی

 میانگین انحراف معیار میانگین انحراف معیار 

 روان نژندي 1/25 6/5 1/22 ¾

س
خرده مقیا

ي
ها

 

ت
صی

خ
ش

 

 برون گرایی 2/19 1/3 8/23 ¾

 گشاده ذهنی 4/17 2/2 3/19 ¾

 توافق پذیري 2/21 2/3 3/22 ¾

 وظیفه شناسی 4/18 1/2 5/21 8/2

  

در متغیرهاي  ورزشیهاي دو گروه نوجوان عادي و استعدادهاي . میانگین و انحراف معیار نمره )3 (شماره جدول

  خالقیت

 بین متغیرهايپیش نوجوانان عادي ورزشینوجوانان استعداد 

 میانگین انحراف معیار میانگین انحراف معیار 

 سیالی 2/17 8/1 6/18 3/2

س
خرده مقیا

ي 
تها

القی
خ

 

 ابتکار 5/16 1/2 1/22 9/2

 انعطاف پذیري 3/19 3/2 3/23 3/2

 بسط 5/21 1/3 2/25 8/3
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در متغیرهاي  ورزشیهاي دو گروه نوجوان عادي و استعدادهاي . میانگین و انحراف معیار نمره )4( شماره جدول

  راهبردهاي انگیزشی یادگیري

 بین متغیرهايپیش نوجوانان عادي نوجوانان استعداد ورزشی

 میانگین انحراف معیار میانگین انحراف معیار 

 جهت گیري هدف درونی 1/23 1/4 6/25 9/4
خرده 

س
مقیا

ي
ی یادگیر

ي انگیزش
ي راهبردها

ها
 

 جهت گیري هدف بیرونی 1/22 3/3 3/24 ¼

  ارزش تکلیف 7/19 2/2 1/24 ¾

  کنترل یادگیري 3/16 1/3 1/22 2/3

  خود بسندگی 2/22 1/2 3/21 3/3

  اضطراب 2/25 3/2 3/20 1/2

  مرور ذهنی 2/19 3/2 1/23 5/3

  بسط 1/20 1/2 4/23 3/3

  سازماندهی 6/17 1/2 2/20 1/2

  تفکر انتقادي 2/23 3/2 5/22 1/2

  توان فراشناختی 5/20 1/2 6/23 1/3

  مدیریت زمان و مکان 4/19 8/1 6/25 3/3

  تنظیم تالش 2/21 5/2 5/35 9/3

  یادگیري از همساالن 5/22 1/2 3/26 2/3

  کمک طلبی 3/20 4/2 2/12 1/3

 رايبین بپیش متغیرهاي معیار انحراف و میانگین به مربوط اطالعات شود،می مالحظه )1-4 (جداول از چنانچه     

 )1 (شماره جدول شناختی هوش متغیر در ،براي مثال. شد مشخص ورزشی استعدادهاي و عادي نوجوانان

 انحراف با( 55/87 عادي گروه و) 26/8 معیار انحراف با( 81/95 ورزشی استعدادهاي و عادي نوجوانان هايمیانگین

اي استعداده ،در کلیه متغیرهاي مربوط به خالقیت میانگین گروه )3شماره(د. همچنین در جدول هستن) 23/12 معیار

مربوط به راهبردهاي انگیزشی یادگیري، میانگین  مؤلفه 15رده مقیاس از خ 13. در استورزشی باالتر از گروه عادي 

ي خودبسندگی و اضطراب میانگین گروه عادي هامؤلفه؛ تنها در استگروه عادي گروه استعدادهاي ورزشی باالتر از 

ها (نوجوان هاي برابر میانگین گروهآزمون )1(شمارهباالتر از گروه استعدادهاي ورزشی بدست آمد. ادامه جدول 

  ).عادي و استعدادهاي ورزشی

بزرگ و سطح معنی داري متغیرها نشان  Fشود المبداي کوچک، مشاهده می )5(شماره همان گونه که از جدول    

اي بین (به استثندهد که گروه نوجوانان عادي و گروه استعدادهاي ورزشی به خوبی در اکثر متغیر هاي پیشمی

ذیري، پ انعطاف ، برون گرایی، ابتکار،پریشیهوش شناختی، تحمل فشار روانی، انعطاف پذیري، ابراز وجود، روان 

اند. به عبارت دیگر، به طور کلی تفاوت بین دو گروه نوجوانان عادي مرور ذهنی و تنظیم و تالش) از هم متمایز شده

که  دهدمی نشان یک شماره و گروه استعدادهاي ورزشی، به جز در متغیر هاي ذکر شده، معنی دار است. جدول

، عزت بینیایی، خود آگاهی هیجانی، واقع گرایی، خوشمتغیر هاي حل مسئله، خوشبختی، استقالل، خود شکوف
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نفس، کنترل تکانش، روابط بین فردي، مسئولیت پذیري اجتماعی، همدلی، گشاده ذهنی، توافق پذیري، وظیفه 

شناسی، سیالی، بسط، جهت گیري هدف درونی، جهت گیري هدف بیرونی، ارزش تکلیف، کنترل یادگیري، خود 

سازماندهی، تفکر انتقادي، توان فراشناختی، مدیریت زمان و مکان، یادگیري از همساالن بسندگی، اضطراب، بسط، 

هاي دوم، سوم، چهارم و پنجم تحقیق تأیید معنی دارند. بنابراین، فرضیه P>05/0و کمک طلبی همگی در سطح 

ل ممیز از روش تحلیهاي پژوهش شوند، ولی فرضیه اول تحقیق مورد تأیید قرار نگرفت. براي تحلیل فرضیهمی

  استفاده شد. 

 دهد.زمان و گام به گام نشان میهاي تابع ممیز متعارف را به دو روش همیافته) 5 (شماره جدول

  بین) و گام به گام مؤلفه پیش 40زمان (هاي تابع ممیز متعارف به روش تحلیل همخالصه یافته ).5(شمارهجدول 

  بین)مؤلفه پیش 8(

  به تابع ممیزهاي مربوط شاخص 
  تحلیل ممیز 

 زمانبه روش هم

  تحلیل ممیز به 

 روش گام به گام

  1  1  تعداد تابع

  450/0  540/0  مقدار ویژه

  100  100  درصد واریانس

  527/0  628/0  همبستگی متعارف

  670/0  163/0  مجذور اتا

  154/1  542/0  المبداي ویلکز

  148  157/1  مجذور کاي

  7  40  درجه آزادي

  0001/0  0001/0  داري تابع ممیزمعنی 

  -68/0  -75/0  ها براي گروه نوجوان عاديمرکز واره داده

  56/0  52/0  ها براي گروه استعداد ورزشیمرکز واره داده

  1/42  1/40  بینی عضویت گروهیپیش

  548/0  648/0  ضریب کاپا

  0001/0  0001/0  معنی داري ضریب کاپا

هاي زمان که ترکیب مؤلفهذکر شده است هم در تحلیل ممیز به روش هم)  5(شمارهگونه که در جدول همان     

مؤلفه باقی ماندند  8متغیر  5هاي متغیر با هم وارد تحلیل شدند و هم در تحلیل گام به گام که پس از ارائه مؤلفه 5

ویت وابسته، یعنی عضو تحلیل شدند، تابع ممیز به دست آمده از قدرت تشخیصی خوبی براي واریانس متغیر 

  ). 5(شماره گروهی، برخوردار است جدول

بین، متغیر پیش 5مؤلفه از  40طور که در باال توضیح داده شد، با اجراي تحلیل ممیز به روش گام به گام و ارائه همان

  ند.اارائه شده) 6(شمارهمؤلفه در جدول  8مؤلفه باقی ماندند و تحلیل شدند. اطالعات مربوط به این  8
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   5مؤلفه از  8هاي تحلیل ممیز به روش گام به گام همراه با المبداي ویلکز براي . خالصه یافته)6(شماره جدول

  بینمتغیر پیش
F      

سطح معنی 

 داري

درجه آزادي 

2 
 آماره

درجه آزادي 

2 

المبداي  1درجه آزادي 

 ویلکز

  مرحله متغیرهاي وارد شده

  1  مسئله حل 658/0 1 286 1/33 282 001/0

جهت گیري هدف  478/0 1 286 2/29 282 001/0

 درونی
2 

  3 گشاده ذهنی 589/0 1 286 7/32 282 001/0

 4 تحمل فشار روانی 689/0 1 286 6/24 282 001/0

 5 اضطراب 485/0 1 286 9/25 282 001/0

 6 وظیفه شناسی 586/0 1 286 4/20 282 001/0

 7 نژندي روان 452/0 1 286 5/26 282 001/0

 8 خود شکوفایی 562/0 1 286 5/30 282 001/0

مؤلفه معنی دار شدند. در گام  8مؤلفه این پژوهش  40از بین  ).6 (شماره مطابق با اطالعات مندرج در جدول     

اول، متغیر حل مسئله، در گام دوم متغیر جهت گیري هدف درونی، در گام سوم ویژگی شخصیتی گشاده ذهنی الی 

. لذا، از مجموعه متغیرهاي هوش هیجانی خرده استمعنی دار  p>001/0آخر، تحلیل شدند که هر کدام در سطح 

هاي حل مسئله، تحمل فشار روانی و خود شکوفایی، از متغیر شخصیتی سه خرده مقیاس گشاده ذهنی، مقیاس

هاي جهت گیري هدف درونی و و از راهبردهاي انگیزشی یادگیري خرده مقیاس پریشیوظیفه شناسی و روان 

ه (به جز تحمل فشار مؤلف 8سازد که این بینی عضویت گروهی مشارکت داشتند. خاطر نشان میاضطراب در پیش

) عالوه بر داشتن همبستگی ساده معنی دار با متغیر عضویت گروهی، از همبستگی تفکیکی پریشیروانی و روان 

  ند.هستمعنی دار نیز برخوردار 
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  زمان را به روش هم ورزشینوجوان عادي و استعداد  3بینی احتمال عضویت گروهی پیش )7 (شماره جدول

  دهد.نشان می

 ممیز نمره
احتمال تعلق 

 به گروه بعدي

احتمال تعلق به 

ی بینگروه پیش

  شده

گروه استعداد 

 2ورزشی = 

گروه عادي = 

1 
  ردیف نوجوانان

ی بینگروه پیش

  شده

  گروه واقعی

625/1- 03/0 86/0 1 1 5 

235/0 22/0 54/0 2* 1  22 

102/1 10/0 66/0 2 2 174 

  بینی*خطا در پیش

به نوجوانان عادي تعلق دارد و  5، به عنوان مثال، نوجوان ردیف )7 (شماره اطالعات مندرج در جدولمطابق با      

و احتمال  %95زیرا احتمال تعلق آن به گروه نوجوانان عادي  ؛بینی شده آن هم گروه نوجوانان عادي استگروه پیش

  است. %5تعلق وي به گروه استعدادهاي ورزشی 

بینی شده بیشتر از احتمال تعلق به گروه استعدادهاي ورزشی است، به که احتمال تعلق به گروه پیش ییاز آنجا     

به اشتباه در گروه استعدادهاي ورزشی قرار گرفته و  22اما نوجوانان ردیف ،درستی در گروه عادي قرار گرفته است

نوجوانان  3هاي ممیز ویت گروهی و نمرهبینی احتمال عضپیش ).6(شمارهاحتمال قرار گرفتن وي در گروه جدول 

مؤلفه) استعدادهاي ورزشی بیشتر از گروه واقعی است.  40زمان با نوجوانان استعداد ورزشی (به روش هم 3عادي و 

نیز قرار گرفته؛ احتمال  ورزشیاست. در گروه استعداد  ورزشیاستعداد  174همچنین، گروه واقعی نوجوان ردیف 

است. مطابق اطالعات مندرج در  %12و احتمال تعلق وي به گروه عادي  %88 ورزشیستعداد تعلق وي به گروه ا

هاي جدول است. تحلیل %6,78زمان بینی تابع ممیز به دست آمده با روش تحلیل همقدرت پیش )6 (شماره جدول

   متغیر) نیز انجام داد.  5مؤلفه (از  8توان براي تحلیل ممیز گام به گام با را می 6

  بحث و نتیجه گیري

 عوامل هايآزمون نتایج اساس بر نوجوانان آن کمک به که است فرایندي) 1992( پلتوال از نقل به استعدادیابی

 را عدادیابیاست او. شوند می تشویق است، زیادتر آن در موفقیتشان احتمال که ورزشی رشته در شرکت به نظر مورد

 روند در رحلهم مهمترین را استعدادیابی توسعه و کند می معرفی قهرمانی سوي به مبتدي فرد پیشرفت قدم اولین

 جودو استعدادیابی نظام بایستمی ورزش در موفقیت براي اوالً بنابراین). 37(داند  می ورزشی هاي موفقیت به نیل

ژوهش با شود که در این پ تعیین مستعد افراد انتخاب براي نیز مشخص هايمالك و معیارها باید ثانیاً باشد، داشته

 هاي روانشناختی کهبررسی یکی از شاخص هاي مهم در موضوع شناسایی استعدادهاي ورزشی تحت عنوان مالك

ی در هاي بروز استعداد ورزشبین، به عنوان پیشاستدر این پژوهش متغیرهاي شناختی، انگیزشی و شخصیتی 

ی، هاي هوش هیجاند که ممکن است هوش شناختی، مؤلفهنوجوانان صورت گرفت. پژوهشگران بر این فرض بودن

). 19بینی بروز استعداد ورزشی نوجوانان مؤثر باشد (شخصیت، خالقیت و راهبردهاي انگیزشی یادگیري در پیش

شناسایی عوامل تآثیرگذار بر شکوفایی استعدادهاي ورزشکاران به خصوص  که شودابتدا الزم است به این نکته اشاره 

 به ادیابیاستعد انکار قابل غیر اهمیت به توجه با و استفاکتورهاي روانشناختی یکی از مسائل مهم در این حیطه 
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ان نمای موضوع این به پرداختن لزوم ورزشکار، و مربی وقت اتالف و بیهوده هايهزینه صرف از جلوگیري جهت

  می گردد.

 متغیر در جز به ورزشی، استعدادهاي گروه و عادي نوجوانان گروه دو بین تفاوت ،با توجه به نتایج این پژوهش     

 پذیري، انعطاف ابتکار، گرایی،برون ،پریشی روان وجود، ابراز پذیري،انعطاف روانی، فشار تحمل شناختی، هوش هاي

 له،مسئ حل هاي دهد، متغیرمی نشان همانگونه که نتایج تخقیق. است دار معنی تالش، و تنظیم و ذهنی مرور

 روابط انش،تککنترل نفس،عزت بینی،خوش گرایی،واقع هیجانی،آگاهی خود شکوفایی، خود استقالل، خوشبختی،

 جهت سط،ب سیالی، شناسی، وظیفه پذیري، توافق ذهنی، گشاده همدلی، اجتماعی، پذیري مسئولیت فردي،بین

 سط،ب اضطراب، بسندگی، خود یادگیري، کنترل تکلیف، ارزش بیرونی، هدف گیري جهت درونی، هدف گیري

 مگیه طلبی کمک و همساالن از یادگیري مکان، و زمان مدیریت فراشناختی، توان انتقادي، تفکر سازماندهی،

 تحمل ل،استقال بختی، خوش مسئله، حل( هیجانی هوش هايدر پاسخ به این سوال که مؤلفه بنابراین،. دارند معنی

 بین ابطرو تکانش، کنترل نفس، عزت بینی،خوش گرایی، واقع هیجانی، آگاهی خود شکوفایی، خود روانی، فشار

 در رزشیو استعدادهاي بروز هايبینیپیش) وجود ابراز و همدلی اجتماعی، پذیري مسئولیت پذیري، انعطاف فردي،

 ،ریشیپ روان( شخصیت هايتوان نتیجه گرفت که مؤلفههمچنین می. گیردمورد تأیید قرار میهستند،  نوجوانان

هستند  جواناننو در ورزشی استعدادهاي بروز هايبینپیش) شناسی وظیفه و پذیري توافق ذهنی، گشاده برونگرایی،

 استعدادهاي روزب هايبینتوانند پیشنیز می ) بسط و پذیري انعطاف ابتکار، سیالی،( خالقیت هايو در خصوص مؤلفه

 جهت( ادگیريی انگیزشی راهبردهاي هايمؤلفه باشند و در نهایت فرضیه آخر نیز مبنی بر اینکه نوجوانان در ورزشی

 ذهنی، رورم اضطراب، خودبسندگی، یادگیري، کنترل تکلیف، ارزش بیرونی، هدف گیري جهت درونی، هدف گیري

 و ساالنهم از یادگیري تالش، تنظیم مکان، و زمان مدیریت فراشناختی، توان تقادي،ان تفکر سازماندهی، بسط،

 تحقیق هاین فرضی ولی،هستند، تأیید می گردد نوجوانان در ورزشی استعدادهاي بروز هايبینیپیش) طلبی کمک

  رفته است.نگ قرار تأیید است، مورد نوجوانان در ورزشی استعدادهاي بروز بینپیش شناختی مبنی بر اینکه هوش

هاي هوش هیجانی، شخصیت، خالقیت و خطی مؤلفهطبق موارد گفته شده، پژوهش حاضر ترکیب         

ج پژوهش با . نتایمی کندبین استعدادهاي ورزشی تایید راهبردهاي انگیزشی یادگیري را به عنوان متغیرهاي پیش

)، جونز 1999)، هوارد (1995)، رایلی و استارت(1984)، سیلوا (1984هاي تحقیقات کالرك و هاریسون (یافته

 هاي بروزبینمتغیرهاي انگیزشی و شخصیتی به عنوان پیش) در خصوص تعیین 2002) و استفان (2002(

رسد هوش هیجانی و راهبردهاي انگیزشی یادگیري ی). در کل، به نظر م19، 17، 15( ستهمسواستعدادهاي ورزشی 

. ندزشکه قابل آمو دارندهایی مؤلفه ،کنند و هر دو متغیر بیشترین تأثیر را در بروز استعدادهاي ورزشی ایفا می

  کمک کرد. ورزشیریزي صحیح به رشد استعدادهاي توان با یک برنامهبنابراین، می

ر کنار هاي ورزشی دتوان چنین گفت که افراد براي موفقیت بیشتر در عرصههاي پژوهش میدر تبیین یافته     

ه این باشند ک داشته هاعالقه شخصی و داشتن توان جسمی، فیزیولوژیک و مورفولوژیک باید یک سري مهارت

 تهاي هوش هیجانی، شخصیت، خالقیکه مؤلفه ییجاآن. استها شامل عوامل روانی، شخصیتی و انگیزشی مهارت

و راهبردهاي انگیزشی یادگیري در موفقیت ورزشی افراد تأثیر بسزایی دارند، بنابراین هنگام استعدادیابی قبل از 

راي که نوجوان امتیاز کافی و مورد نیاز ب انتخاب رشته ورزشی بهتر است این فاکتورها سنجیده شود تا در صورتی

 یکی از محدودیت هاي این تحقیق، عدم رعایت نمایی کنیم.، او را هدایت و راهرود به یک رشته ورزشی را داردو
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، البته اند شده انتخاب نمونه عنوان به باهم ورزشی رشته چند ورزشکاران و ستبودن توانایی ها اختصاصی اصل

سعی شده است ورزشکاران شرکت کننده در این پژوهش از رشته هاي توپی و مشابهی که از نظر توانایی هاي 

 استفاده شوند، اما توصیه می شود در تحقیقات آینده با تأکید بر ،مهارت ها اشتراکاتی با یکدیگر دارندزیربنایی و 

اصل اختصاصی بودن توانایی ها، تحقیقاتی بر روي ورزشکاران شاغل در رشته هاي ورزشی خاص به عنوان نمونه 

  مورد استفاده قرار گیرند.
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