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 چکیده

دو در ایران بود. های استعدادیابی ورزش جوبندی شاخصحاضر شناسایی و اولویت هدف از انجام پژوهش

 -و در بخش کمی، توصیفی شدهآمیخته )در بخش کیفی، روش دلفی کالسیک تعدیل روش انجام پژوهش،

های ملی و های فدراسیون، مربیان تیمن و اعضای کمیتهدر بخش کیفی مسئوال یآمار جامعة تحلیلی( بود.

( و در بخش کمی، اعضای فدراسیون، مربیان و ورزشکاران 30اساتید استعدادیابی ورزشی )تعداد =  تعدادی از

صورت هدفمند به یریگنمونه. ند( بود105ید دانشگاه )تعداد = رشناسان و اساتها، کامسئوالن هیئتتیم ملی، 

نامة پرسشدر بخش کمی، مصاحبه و ها در بخش کیفی، ابزار گردآوری دادهانجام شد.  دسترسو در

نامه ید شد. پایایی پرسشاز اساتید مدیریت ورزشی تأی نفر 12نامه با نظر روایی پرسش بود. ساختهپژوهشگر

فاده از آمار ها با استوتحلیل دادهدست آمد. تجزیه( بهα = 79/0از ضریب آلفای کرونباخ ) تفادهنیز با اس

 افزارکمک نرم عامل اکتشافی و آزمون فریدمن( بهرسم جداول( و استنباطی )تحلیل  ها وتوصیفی )فراوانی

م انجا 5/8نسخه  زرلافزار لیتحلیل عامل تأییدی به کمک نرمنیز و انجام شد  20اس.پی.اس.اس. نسخة 

های مهارتی، یژگیوترتیب اولویت عبارت بودند از: ی استعدادیابی جودو بههاشاخصنتایج،  اساسبر. گرفت

 بایدیون فدراس، مسئوالن های پژوهشی. با توجه به یافتهشناختروان، پیکرسنجی و جسمانی و فیزیولوژیک

نگاه علمی به فرایند  ،تردیدویژه کنند. بدون تص به ورزش جودو توجهی استعدادیابی مخهاشاخصبه 

و  طریق کسب موفقیت ورزشکاران در مسابقاتر راه اعتالی ورزش جودو ایران ازتواند داستعدادیابی می

 .رویدادهای ورزشی جودو مفید واقع شود

 

 ایران، جودو، شاخص استعدادیابی کلیدی: واژگان

 
 
 

                                                           
 :yahoo.com_dostipasham Email@                                             مسئول                       نویسندة *
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 مقدمه
ین ترمهمد که یکی از نرقابتی چندین عامل مهم وجود دار یهاورزشبرای دستیابی به موفقیت در 

ین عامل در مؤثرترین و ترمهمهنگام افراد مستعد ستعداد ذاتی فرد است. شناسایی باین عوامل ا

 1آالبین، در حوزه ورزش اروپای شرقی شدهانجامهای یبررسشود. در یمی رقابتی محسوب هاورزش

و آن را عامل  اندید کردهأکنوین سیار مهم استعدادیابی کارآمد در ورزش بر نقش ب 2هانو  و همکاران

. بیشتر انددانستهاروپای شرقی  ی ورزشی المپیک در حوزةهارشتهمهمی در پیشرفت بسیاری از 

، به ویژه ورزشکاران کشور آلمان شرقیمدال گرفته بودند،  1972های المپیک یبازافرادی که در 

نیز صدق  1976های یبازبلغارستان در  مورددردادیابی شده بودند. این موضوع علمی استع طوربه

فرایند شناسایی استعدادها بودند  کسانی که مدال گرفته بودند، نتیجةدرصد از  80. تقریباً کردیم

 (.2003 )قراخانلو،

 ؛نیستند یخاص ورزش درگیر حاضرحالدر که است ایبالقوه ورزشکاران کشف یمعنبه استعدادیابی

 حاضردرحال که است کنندگانیشرکت شناختنرسمیتبه درخشان استعدادهای شناسایی کهدرحالی

 هایبسیاری از شیوه (.2 ،2011، 3)ویلی هستند نخبه ورزشکاران به شدنتبدیلبرای  ظرفیت دارای

 استعدادیابی وجود،ینباادانند؛ می امروزی دقیق و علمی هایشیوه از کارآمدتر را قهرمانان کشف سنتی

 در گام و اولین است بسیار مؤثر ،دارند افراد سایر به نسبت مستعد افراد که هاییبرتری به توجه با

 شناساییی برا استعدادیابی (. برنامة40، 2004شود )گایینی، می محسوب ورزشی قهرمانان پرورش

 در ورزش استعدادیابی این،برعالوه .ودشمی استفاده جهان سطح در موفقیت برای بااستعداد ورزشکاران

ورزش،  بین مطلوب ارتباطی ارائة و یک جامعه در ورزشی مشارکت افزایش برای ابزاری مفید تواندمی

 (.15 ،2012، 4، اوسترولد و نیژوسای باشد )فابرغیرحرفه سطح نیز و شخصی هایترجیح و استعدادها

ی علمی در روند کشف و یافتن استعداد مزایایی دارد که هامالکاستفاده از  ،(1999) 5بومپا به عقیدة

 از: اندعبارت

 با ورزش در که اشخاصی یلةوسبهرا  باال عملکرد یک به رسیدن برای یازموردن زمان اساساً روش این -

 ؛دهدیم کاهش ،هستند استعداد

 ؛ندنکیم کم مربیگری ةمرحل در را انرژی و کار از باالیی حجم هاروش این -

 د؛نشویم نائل عملکرد از باالیی سطوح به ورزشکاران ،رقابت افزایش یلدلبه -

                                                           
1. Alabin  

2. Hann 

3. Veale 

4. Faber, Oosterveld & Nijhuis 

5. Bompa 
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 شود؛یم نفساعتمادبه فزایشاین روش باعث ا -

 کند.یم یلسهت را علمی تمرینات بردن کاربه یرمستقیمغ طوربهروش  این -

 برای الزم یهامالک عیینت و استعدادها تریقدق و بهتر شناخت که نیست شکی موضوع این به توجه با

حاصلی جز  که ورزشکاران گزینش در «اخط و آزمایش روند» زا ضرورت دارد تا شناخت این مهیاشدن

 (.2011)عابدی،  پرهیز شود ،نداردابع انسانی، انرژی و وقت دادن منهدر

، کفیزیولوژی فیزیکی، نیازهای لحاظبه هاورزش انواع بین که وسیعی پراکندگی به توجه با

 علمی در و دقیق اطالعات کارگرفتنبه دارد، وجود بیولوژیک هایظرفیت و بدنی تیپ شناختی،روان

 محسوب انکارناپذیر ضرورتی وی، استعدادهای با متناسب ورزش در فرد هر قراردادن درست با ارتباط

 برخی به هیتوجبی این،برعالوه(. 31، 2013، حمیدی، قربانیان رجبی و سجادی، شود )حسینیمی

 موفقیت احتمال ،است مطرح «استعدادیابی»عنوان با  که کنندهتعیین و اولیه نیازهایپیش یا عوامل از

 (.2 ،2004، حیدری و معمری، کرد )ابراهیم خواهد و ضعیف محدود تردیدبی اما کند؛نمی ناممکن را

 عملکرد، اوج به رسیدن درخشان، استعدادهای شناسایی سیستم از استفاده برای متداول کشورها دالیل

(. 13 ،2012، 1است )سبرا و سیدالژک المللیبین سطح در موفق قهرمانان و مدال تعداد افزایش

توانایی  دارای جوان افراد شناسایی با هدف ،ورزش طراحی در توسعه هایاستعدادیابی و برنامه

 جوان افراد این استخدام و انتخاب نیز و مشارکت باالتر، سطح ورزشی آیندة در برای موفقیت العادهفوق

استعدادهای  هایروش توسعة و شناسایی سنتی، طورگیرد. بهانجام می استعداد ارتقای هایدر برنامه

، موکواتی، اوموالون، است )ادگبسان شده بندیطبقه علمی و طبیعی انتخاب هایروش به درخشان

 (.4 ،2010 2آماح و اوالدیپو

استفاده از یک رویکرد »( پژوهشی با عنوان 2016) 3رینور، بروس، مک دونالد و رابرتسون، وودز، کارل

ی جسمانی، هایابیارزانجام دادند که شامل  «استعدادیابی در فوتبال استرالیا ی برایچندبعدارزیابی 

ورزشکاران  ترقیدقارزیابی بهتر و  رایبکه  ها پیشنهاد کردند، آنتیدرنها شناختی بود. -و ادراکیفنی 

 4، کالر، دامیان و ژوزفوودهاپ ی توجه کرد.چندبعدی هایابیارزدر فرایند استعدادیابی باید به 

« شاخصی برای استعدادیابی ورزشی عنوانبهورزشی خانوادگی  پیشینة»( پژوهشی با عنوان 2014)

 ورزشکاران یشتر از خانوادةب ورزشکاران نخبه اعضای خانوادة کهانجام دادند. نتایج پژوهش نشان داد 

 کردهدر سطح نخبگان خود شرکت  یرقابت هایورزشدر  زیاداحتمالبه زیو ن یبدن تینخبه در فعالریغ

، موکواتی، اوموالون، ادگبسان. کردنخبه شرکت می ورزشکار ی کهورزش هماندر  لزوماًالبته نه  ؛بودند

                                                           
1. Sebera & Sedlacek 

2. Adegbesan, Mokgwathi, Omolawon, Ammah & Oladipo 

3. Carl, Woods, Raynor, Bruce, McDonald, Robertson 

4. Hopwood, Clare, Damian & Joseph 
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در  یدرخشان ورزش یاستعدادها ةو توسع ییناساش»( در پژوهشی با عنوان 2010) 1آماح و اوالدیپو

 یهااستعداد ةو توسع ییشناسا یندادرطول فر ر مربیاناکث که بیان کردند« یهاول ی: بررسیجریهن

ی هاشاخصاز  یبیو ترک یهپا یحرکت یهاهر دو عملکرد مهارتبر  یشتریتأکید ب ،ورزشکاران جوان

 دارند. یزیولوژیکو ف جسمانی پیکرسنجی،

 بخش ورزش در مناسبی زمینة از این حیث واست  غنی بسیارورزشی  استعدادهای لحاظبه ایران رکشو

 ورزشی امر استعدادیابی در شایسته ریزیبرنامه فقدان در باید را مشکل ریشة اما دارد؛ وجود آن

 مشاهدة از ادهاستف با و کامالً سنتی صورتبه هنوز ما کشور در ورزشی استعدادیابی زیرا، کرد؛ وجوجست

 و جامع یکپارچه، طرحی ورزش کشور، جامع طرح در مندرجات باوجود که گیردمی انجام میدانی

کسب  و ملی هایگروه به مناسب هایورودی دستیابی ندارد. برای وجود استعدادیابی برای اجرایی

و  ترینساده ماا است؛ ضروری مناسب الگوی یک از پیروی و استعدادیابی تر،سریع و بهتر نتایج

 های ورزشیجشنواره برگزاری بیشتر، مسابقات اجرای استعدادیابی، فعلی، شرایط در روش ترینعملی

 الگوی استعدادیابی حال،بااین (؛2016، ، دوستی و فرزاناست )باسره میدانی سادة هایآزمون انجام و

ورزش مشخص نیست.  در ممه مقولة این مسئول و نهاد و ندارد وجود ایران در مدونی ورزشی

 نیز آن است که ورزشی هایجشنواره و مسابقات نتایج ورزشی استعدادیابی معیار تنها این،برعالوه

 انتخاب مناسب برای معیارهای نبود نیز و هاآموزشگاه سطح در ویژهبه مسابقات، تعداد کمبود دلیلبه

، علیزاده، دلدار و باشد )ظریفی رنگکم ربسیا استعدادیابی فرایند که است شده باعث مستعد افراد

 (.2011 باهمت،

خصوص هایی درپژوهش در داخل کشور نشان داد که اخیراً شدهانجام هایبررسی پیشینة پژوهش

 باسره، دوستی و فرزان ،برای نمونه است؛ شده انجامهای ورزشی استعدادیابی در برخی از رشته

مدل پیشنهادی  هاند. آنپرداخت عدادیابی والیبال در ایراندل استتدوین م( در پژوهشی به 2016)

)پایه(: غربالگری اول  که شامل این مراحل است: مرحلة ندرا ارائه کرد استعدادیابی والیبال در ایران

حلة دوم: شناسایی استعدادها؛ مرحلة سوم: گزینش استعدادها؛ مرحلة چهارم: مر عمومی در مدارس؛

 زینش استعدادهای نخبه؛ مرحلة ششم: ارتقای استعدادهای نخبه؛ مرحلةآموزش؛ مرحلة پنجم: گ

 ( در پژوهشی به تدوین برنامة2014) میرکالیی زادهقاسمی بود. المللنیبی احرفههفتم: والیبال 

 ت و نشان داد که موقعیت راهبردیپرداخ ادیابی فدراسیون دوومیدانی ایراناستعد 2راهبردی

 12، اساسران در حوزة استعدادیابی ورزشی در منطقة تدافعی قرار دارد؛ براینفدراسیون دوومیدانی ای

در سطوح مختلف، حمایت از اجرای فرایند استعدادیابی در  راهبردهامیان راهبرد تدوین شد که از

                                                           
1. Adegbesan, Mokgwathi, Omolawon, Ammah & Oladipo 

2. Strategic 
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 های دوومیدانی در حوزةنظام ملی استعدادیابی، توسعة فعالیت هیئتدوومیدانی، طراحی و اجرای 

الترین بااز جوانان وی فدراسیون دوومیدانی ازسوی وزارت ورزشزیربودجهی و بازنگری در استعدادیاب

بررسی وضعیت ( در پژوهش خود به 2010) ، شهبازی، امینی و علیزادهشیخ برخوردار بودند.اولویت 

 در که اساساً ندگزارش کرد هاند. آنپرداختایران  ی استعدادیابی در کاراتةهاشاخصموجود و تدوین 

ورزشکاران  ی برای استعدادیابی افراد در رشتة کاراته وجود ندارد و همةمبنای علم گونهچیهکشور ما 

، شهبازی و طاهرینیوز .شوندیمورزشی کاراته  وارد رشتة شانةخانوادخود یا  عالقة اساسبرتنها 

فوتبال  یکنانباز یابیددر استعدا یرهچندمتغ یکردکاربرد رو»با عنوان  یدر پژوهش (2011) باقرزاده

روانی تأکید شود. در  یهاهای استعدادیابی باید بیشتر بر مهارتدر مدلکه بیان کردند « سال 16 یرز

و  شود استفاده لوژیکهای فیزیوسال، کمتر از ارزیابی 14و  13فرایند استعدادیابی در سنین زیر 

بررسی وضعیت » در پژوهشی با عنوان( 2011فرخی ) .شود های تکنیکیبیشتری بر ویژگی تأکید

دیدگاه که از  افتی دستبه این نتایج  «بدمینتون ةاستعدادیابی در رشت یهاموجود و تدوین شاخص

شت و بدمینتون وجود ندا ةالگوی استعدادیابی مشخصی برای رشت ،بیشتر مربیان و ورزشکاران

( در تدوین 2003نمازی زاده ) .اتفاقی استو کامالً است استعدادیابی در وضعیت موجود نهادینه نشده 

شاخص های استعدادیابی بسکتبال مهم ترین عوامل را شامل قد، چابکی، سرعت دویدن، پرتاب موفق 

 یهاشاخصرا با هدف شناسایی  ( پژوهشی2014) 1، لینویر و ساجرزپایون داند. نفس می به و اعتماد

ها اته در کشور بلژیک انجام دادند. آنکار وتکواندو جودو،  یهارشتهنخبه در  ورزشکاران ازیموردن

پیکرسنجی،  یهایژگیوجودو باید به  دادیابی ورزشکاران نخبةنتیجه گرفتند که در فرایند استع

 ( در پژوهشی2005) 2، تاکیتو و برتوزیفرانچینی .حرکتی توجه کرد یهایهماهنگعملکرد جسمانی و 

گزارش  هار کشور برزیل پرداختند. آنسنجی ورزشکاران جودو دپیکرجسمانی و  یهایژگیو بررسیبه 

 ، اندازةیهوازیبازجمله قدرت، توان هوازی و  یمختلف یهاشاخص بایدکردند که جودوکاران نخبه 

 را داشته باشند.جودو  ویژه براساس آزمون ویژة یهامهارتو، ساعد و مچ، قدرت پنجه و دور باز

ی زیادی به ورزش کشتی دارد. ایران کشوری است هاشباهتکه است  ی رزمیهاورزش ازجملهجودو 

ی هاشباهتکسب کرده است. های چشمگیری یتموفقکه در ورزش کشتی در سطح جهان و المپیک 

در هر دو رشته تقریباً مشابه  یازموردنهای بدنی یتقابلورزشی وجود دارد و  زیادی بین این دو رشتة

نی و المپیک ی جهاهامدالجودو از بعد قهرمانی و کسب  ی، در رشتةورزش کشت برخالف است؛ اما

پوشان جودوی کشورمان در های ملییناکامی اخیر، هاسالایم. در یاوردهندست موفقیت چندانی به

مسئوالن بین های زیادی را دریتحساسمسابقات جهانی و المپیک  ازجملهالمللی ینبمیادین بزرگ 

                                                           
1. Pion, Lenoir & Segers 

2. Franchini, Takito & Bertuzzi 
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 یرورزشی فزونی یافتهغرسد که انتظارات مردم و مسئوالن ورزش و یمنظر . بهورزش ایجاد کرده است

)آسیایی، جهانی و المپیک(  المللیینبهای بیشتر جودوکاران در میادین یتموفقو خواستار  است

بالفاصله دهد، یمشود و شکستی در مسابقات رخ ینممطلوب حاصل  هستند؛ بنابراین، هر زمان نتیجة

دوست شود )علیینمای برخورد یشهراساسی و  طوربهو با مشکالت  شوندپرست تعویض میمربی و سر

 (.2014 ، سجادی، محمودی و ساعتچیان،قهفرخی

صاصی به اخت صورتبهکه  موضوع نشان داد تاکنون پژوهشی مرتبط با هایبررسی پیشینة پژوهش

ام نشده است و این خأل دربین مطالعات مبحث استعدادیابی در رشتة ورزشی جودو پرداخته باشد، انج

 یهای فراوانیناکامبا  اخیر یهاسالایران نیز در  یتیم ملی جودو، براینموجود مشاهده شد. افزون

دست و جهان جایگاه درخور توجهی را بههای برتر آسیا یمتبین واجه بوده است و نتوانسته است درم

ن فدراسیون اهمیت فراوانی دارد؛ ی در سطح مدیریت کالو علم یزی درستربرنامه آورد؛ بنابراین،

یابی علمی و موشکافانه به بحث استعداد صورتبهکه  تاکنون پژوهشیبا توجه به اینکه  اساس،براین

. رسدیمنظر انجام این پژوهش ضروری به است، نشده انجام، در ورزش جودوی ایران پرداخته باشد

و نتایج حاصل از این  ای برای توسعة ورزش جودو ایجاد شودزمینهاست با انجام این پژوهش  امید

فدراسیون  خصوصبههای ورزشی ن سازمان، پژوهشگران و مسئوالورزشکارانپژوهش برای مربیان، 

ایران به جایگاه واقعی خود در باشد و در ارتقای سطح جودوی  کنندهکمکایران برای آینده  یجودو

ترین مهم اول اینکه،این بود که  ، سؤال مدنظر پژوهشرواینع شود؛ ازالمللی مؤثر واقسطح بین

 یهاشاخصاز این  یککدام اند؟ دوم اینکه،دادیابی ورزشی برای رشتة جودو کدامهای استعشاخص

 ؟هستنددارای اولویت باالتری در استعدادیابی جودو 

 

 شناسی پژوهشروش
 برایکه در آن  ( بود)آمیخته ش انجام آن ترکیبیهای کاربردی و رونوع پژوهشپژوهش حاضر از

 یریگنمونهروش  شد. استفاده یفی و کمیروش پژوهش کدو از  استعدادیابی جودوی هاشاخص ینتدو

 یککالس یاز روش دلف ،این مرحلهدر د. بو دسترستصادفی ازنوع هدفمند و درغیربخش کیفی، در 

 استفاده شد. نظرهای افراد نمونة پژوهش از ی جودو واستعدادیابی هاشاخص ینتدو یبرا 1شدهتعدیل

های ملی و تعدادی های فدراسیون، مربیان تیمو اعضای کمیته مسئوالندر این بخش،  یآمار جامعة

نفر و در  20 ،دوم نفر، در مرحلة 30، اول دلفی ستعدادیابی ورزشی بودند. در مرحلةا کارشناساناز 

این بخش مصاحبه  ها در. ابزار گردآوری دادهاضر همکاری کردندنفر در پژوهش ح 15، سوم مرحلة

در زمان  هابا آزمودنیطریق هماهنگی ها، پژوهشگر ازبود. برای انجام مصاحبه ساختاریافتهازنوع نیمه

                                                           
1. Modified Classic Delphi 
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های پژوهش، بر مالقات با نمونهکرد و عالوههای ملی مراجعه حضور آنان به محل فدراسیون و کمپ تیم

 های موردنظر اقدام کرد.ی دادهآوربه جمع

و تحلیل محتوای کیفی  هامصاحبهمتن  سازیپیادهبه ، پژوهشگر شدهانجام هایمصاحبهبرای تحلیل 

. در ندداستخراج ش شدهبیانو نکات کلیدی  شد بررسی هامصاحبهمتن  ،منظور. بدیناقدام کرد هاآن

برای استعدادیابی  شدهتعیین هایشاخصفی و گروه دل ، با استفاده از نظرهایپایان مراحل دلفی

 هایشاخص براساسراستا، اقدام شد. دراینساخته نامة پژوهشگربه طراحی پرسش، ورزش جودو

های زیرشاخص براساسمشخص شدند و همچنین،  هانامهپرسش، ابعاد مختلف شدهتعیین

 نامه تدوین شدند. در پرسش رموردنظیک از ابعاد های مربوط به هردر هر بخش، گویه شدهمشخص

 ینپس از تدو ،بخش این درتحلیلی بود.  -نوع توصیفیدر مرحلة پژوهش کمی، روش پژوهش از

به  افراد نمونه،نظر  با استفاده ازو  ساختهنامة پژوهشگرپرسش ةوسیلبه کیفی، در مرحلة هاشاخص

، در روش دلفی شدهتدوینهای شاخصبا استفاده از پرداخته شد. موردنظر های شاخصبندی رتبه

 ای ورزشی و کارشناسان جودو شاملهمسئوالن هیئتو دربین شد  مادهآساخته پژوهشگر ةنامپرسش

نامه پرسش 105شد که درنهایت تعداد  توزیع (120)تعداد =  یکرجة دمربیان دارای مدرک مربیگری 

ابزار پژوهش در این مرحله شامل  یافت.نفر کاهش  105به  های پژوهشدانده شد و تعداد نمونهبازگر

 -بود که این ابعاد عبارت بودند از: الفدارای چهار بعد مختلف  نامة پژوهشگرساختةیک پرسش

 -(؛ ج15تا  10های ژیک )سؤالفیزیولو -جسمانی -های یک تا نُه(؛ بلهای مهارتی )سؤاویژگی

مقیاس (. همچنین، 25تا  21های لشناختی )سؤاروان -(؛ د20تا  16های سنجی )سؤالپیکر

صوری و  واییر بود.زیاد  بسیارکم، کم، متوسط، زیاد و  بسیار هایگزینه شاملای لیکرت گزینهپنج

تعدادیابی ورزشی کشور ن اساز اساتید مدیریت ورزشی و متخصصا نفر 12نامه با نظر محتوایی پرسش

ایایی پشد.  تأییدو  بررسیتحلیل عاملی نامه با روش پرسش ، روایی سازةهمچنین د.ید شتأی

دست آمد که نشان داد به α = 79/0 صورتبه نامه نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخپرسش

 افزارهاینرمآماری با استفاده از  هایوتحلیلتجزیه همةنامه از پایایی مناسبی برخوردار است. پرسش

 .ندانجام شد 5/82 نسخه و لیزرل 201 نسخة اس.پی.اس.اس.

 

 نتایج
 شده است.های پژوهش در جدول شمارة یک نشان داده نحوة توزیع نمونه

 

                                                           
1. SPSS 20 

2. Lisrel 8.5 
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 پژوهش هایتوزیع فراوانی نمونه -1 جدول
 درصد تعداد شوندگانمصاحبه فاز

 فاز کیفی

 30 /00 9 مسئوالن فدراسیون

 13 /33 4 های ملیمربیان تیم

 56 /67 17 کارشناسان استعدادیابی

 100 30 جمع کل

 فاز کمی

 8 /57 9 مسئوالن فدراسیون

 59 /04 62 های استانیمسئوالن هیئت

 3 /82 4 های ملیمربیان تیم

 15 /24 16 های ملیورزشکاران تیم

 13 /33 14 کارشناسان

 100 105 جمع کل

 

 و بررسی گردید دقتبهو شد  سازیپیاده شدهانجام هایمصاحبهابتدا متن  ش کیفی پژوهش،در بخ

 بردارییادداشت توسط افراد نمونة پژوهش شدهبیانبه روش تحلیل محتوای کیفی، نکات کلیدی  نیز

به افراد بازگردانده  شدند و دوباره بندیدسته هامصاحبهاز  آمدهدستبهنکات  ،. سپسندو تلخیص شد

مطالب  ،برای سومین مرتبه ،درنهایت. نندخود را برای بار دوم اعالم کنظر ند و از آنان خواسته شد شد

استعدادیابی به افراد نمونه بازگردانده  هایشاخصقالب نظرهای افراد نمونه دراز نقطه شدهاستخراج

گروه دلفی و  ه از نظرهایبا استفاد ،. در پایان مراحل دلفیند تا نظرهای نهایی خود را اعالم کنندشد

ساخته طراحی شد و نامة پژوهشگرپرسش ،یابی ورزش جودوبرای استعداد شدهتعیین هایشاخص

 شد. استفاده در بخش کمی پژوهش هاداده آوریجمعبرای 

 
 پژوهش یهانمونهاز مصاحبه با  شدهاستخراجی از کدهای انمونه -2جدول 

 شدهکدهای استخراج متن مصاحبه شوندهمصاحبه

R1 و قدرت مانند انیجسم فاکتورهای به باید جودو استعدادیابی در 

. کرد توجه افراد استقامت  

 و قدرت به توجه

عضالنی استقامت   

R2 موفقیت در ایکنندهتعیین نقش سرعت همراهبه چابکی عامل 

.شوند گرفته درنظر استعدادیابی موقع در باید و دارند جودوکاران  

چابکی و سرعتبه توجه   

R3 

های استعداد نوجوانان بیاندازة طول دست جودوکاران باید در ارزیا

تواند به موفقیت آنان در آینده منجر اهمیت داده شود؛ چون، می

 شود.

توجه به اندازة طول 

هادست  
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 پژوهش یهانمونهاز مصاحبه با  شدهاستخراجکدهای  از یانمونه -2ادامه جدول 

شوندهمصاحبه مصاحبه متن  شدهاستخراج کدهای   

R4 

های جودوکاران موفق که در استعدادیابی ترین ویژگییکی از مهم

توان آن را درنظر گرفت، مهارت افراد در اجرای فنون ترکیبی می

 است.

مهارت در استفاده از 

 فنون ترکیبی

R5 
های تخصصی جودو، مهارت جودوکاران در پس از کسب آموزش

 اجرای فنون نه وازا باید در استعدادیابی موردتوجه قرار بگیرد.

فنون  مهارت در

 گالویزی )نه وازا(

R6 

توجه به بعد روانی در استعدادیابی خیلی مهم است و در این رابطه 

داشتن جسارت برای شرکت در مسابقات و اجرای فنون عاملی 

کننده است.تعیین  

 جسارت در اجرای فنون

R7 .اهمیت هوش در جودو یک جودوکار مستعد باید از هوش باالیی برخوردار باشد 

R8 
دلیل ماهیت ورزش جودو، قدرت پنجه در این ورزش بسیار هب

 تأثیرگذار است.
 توجه به قدرت پنجه

R9 
موقع و مناسب از فنون یک جودوکار نخبه باید توانایی استفادة به

کاری درمقابل حملة حریفان را داشته باشد.بدل  

مهارت در فنون 

کاریبدل  

R10 
ند بدنی قوی و عضالنی است هایی است که نیازمجودو ازجمله ورزش

 و در امر استعدادیابی باید به این نکته توجه کرد.

برخورداری از تودة 

 بدنی عضالنی

 

 استعدادیابی جودو در هامصاحبه کل از مستخرج یهامقوله و فرعی یهامؤلفه اصلی، مؤلفه -3 جدول

 

و استفاده از  گیری از کفایت الزم برخوردار استدهد که نمونهنشان می نتایج جدول شمارة چهار

 .آمده مناسب استدستهای بهدهتحلیل عاملی برای دا

 هامقوله فرعی ةمؤلف اصلی ةمؤلف

 استعدادیابی

و جسمانی  یهایژگیو

 فیزیولوژیک

 -4قدرت پنجه؛  -3استقامت عضالنی؛  -2قدرت عضالنی؛  -1

توان  -8توان انفجاری؛  -7سرعت؛  -6؛ یریپذانعطاف -5چابکی؛ 

 .یهوازیبتوان  -9هوازی؛ 

 ی پیکرسنجیهایژگیو
 -5؛ هادستطول  -4؛ هاشانهعرض  -3؛ هاانداممحیط  -2قد؛  -1

 .ی بدندرصد چرب -6تودة عضالنی بدن؛ 

 ی مهارتیهایژگیو

مهارت در استفاده از  -2مهارت در استفاده از فنون ترکیبی؛  -1

در مهارت  -4مهارت در اجرای فنون پرتابی؛  -3کاری؛ فنون بدل

مهارت در اجرای یاکسوکو  -5اجرای فنون گالویزی )نه وازا(؛ 

 .رندوری

 یشناختروانی هایژگیو
 -5هوش؛  -4برانگیختگی؛  -3؛ نفساعتمادبه -2تمرکز؛  -1

 جسارت.
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درصد واریانس را تبیین  497/68های مهارتی یژگیودهد که عامل یمنشان  شمارة پنجنتایج جدول 

ر از معیار یک را مهارتی مقداری باالت هاییژگیوکند و چون تنها ارزش ویژه مربوط به شاخص یم

 استعدادیابی در یک عامل ضریب مشترک دارند. ةمؤلفتوان گفت که چهار یم(، 741/2دارد )

 

 

 ی استعدادیابی جودوهاشاخصهای عاملی ماتریس عوامل و بار -6 جدول

 بار عاملی هاشاخص ردیف
 0 /914 های مهارتیویژگی 1

 0 /847 های جسمانی و فیزیولوژیکویژگی 2

 0 /806 های پیکرسنجیویژگی 3

 0 /736 شناختیهای روانویژگی 4

 

 دادهنامه نشان ی پرسشهاید عاملهای پژوهش برای روایی سازه و تأییافتهشمارة هفت، در جدول 

 .اندشده

 
 

                                                           
1. Kaiser-Meyer-Olkin 

2. Bartlett 

 گیریکفایت نمونهبرای بررسی  2و بارتلت 1کایزر می یر اولکین آزمون -4جدول

یزر می یر آزمون کا

 اولکین

 آزمون بارتلت

 سطح معناداری درجه آزادی دومقدار خی

694/ 0 314/ 232 6 001/ 0 

 مبنای تحلیل عامل اکتشافیشده برکل واریانس تبیین -5جدول 

 اجزاء

 مقدار ویژه قبل از چرخش مقدار اولیه

ارزش 

 ویژه

درصدی از 

 واریانس

درصد 

 تجمعی

ارزش 

 ویژه

درصدی از 

 اریانسو

درصد 

 تجمعی

 68 /497 68 /497 2 /741 68 /497 68 /497 2 /741 های مهارتیویژگی

    85 /865 17 /368 0 /695 های جسمانی و فیزیولوژیکویژگی

    93 /663 7 /798 0 /312 های پیکرسنجیویژگی

    100 6 /337 0 /252 شناختیهای روانویژگی
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 نیکویی برازش یهابررسی شاخص -7جدول 

 مقدار شاخص

 1 /89 نسبت خی دو به درجه آزادی

 0 /91 شدة نیکویی برازششاخص تعدیل

 0 /96 1شاخص برازش تطبیقی

 0 /94 2شاخص برازش هنجارشده

 0 /92 3شاخص نیکویی برازش

 0 /084 4مجذورات تقریب

 

بسیار مناسبی  شده دارای اعتبار سازةنظرگرفتههای درکه عامل ندهای برازش نشان دادخصشا 

 د.هستن
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 استعدادیابی جودو هایشاخص تأییدینتایج تحلیل عامل  -1شکل 

                                                           
1. Comparative Fit Index (CFI) 

2. Normed Fit Index (NFI) 

3. Goodness of Fit Index (GFI) 

4. Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) 
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ی هابندی شاخصرتبه هشت، در جدول شمارة: های استعدادیابی جودوبندی شاخصرتبه

 شده است.  هارائاستعدادیابی جودو 

 
 های استعدادیابی جودوشاخصبندی رتبه -8جدول 

 شاخص رتبه
میانگین 

 رتبه
 دوخی تعداد

درجه 

 آزادی

 سطح 

 داری امعن

 3 /42 های مهارتیویژگی 1

85 434/ 101 3 001/ 0 
 2 /78 های جسمانی و فیزیولوژیکویژگی 2

 2 /30 سنجی های پیکرویژگی 3

 1 /51 شناختیروانهای ویژگی 4

 

ی مختلف استعدادیابی تفاوت معناداری وجود دارد و این هاشاخصبین  های جدول،براساس یافته

  رتبة یکسانی ندارند. هاشاخص

 شده است.  ارائهی استعدادیابی جودو های شاخص مهارتی برامقیاسبندی زیررتبه نه، در جدول شمارة

 
 های شاخص مهارتی استعدادیابی جودوسزیرمقیابندی رتبه -9جدول 

 شاخص رتبه
میانگین 

 رتبه
 دوخی تعداد

درجه 

 آزادی

سطح 

 معناداری

 4 /04 مهارت در استفاده از فنون ترکیبی 1

85 656/ 116 4 001/ 0 

 3 /59 مهارت در اجرای یاکسوکو رندوری 2

 2 /90 کاریمهارت در استفاده از فنون بدل 3

 2 /24 ر اجرای فنون پرتابیمهارت د 4

 2 /03 مهارت در اجرای فنون گالویزی )نه وازا( 5

 

ی استعدادیابی برا های شاخص جسمانی و فیزیولوژیکاسمقیبندی زیر، رتبه10 در جدول شمارة

 است.  شده ارائهجودو 
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 استعدادیابی جودو فیزیولوژیک –های جسمانیشاخصهای بندی زیرمقیاسرتبه -10جدول 

 دویخ تعداد میانگین رتبه شاخص رتبه
درجه 

 آزادی

سطح 

 معناداری

 5 /67 قدرت پنجه 1

85 693/ 34 8 001/ 0 

 5 /59 قدرت عضالنی 2

 5 /32 استقامت عضالنی 3

 5 /24 سرعت 4

 5 /21 توان انفجاری 5

 5 /09 هوازیتوان بی 6

 4 /46 چابکی 7

 4 /33 پذیریانعطاف 8

 4 /09 توان هوازی 9

 

شده  ارائهی استعدادیابی جودو های شاخص پیکرسنجی برامقیاسی زیربندرتبه ،11 در جدول شمارة

 است. 
 

 های شاخص پیکرسنجی استعدادیابی جودوزیر مقیاسبندی رتبه -11جدول 

 ادیدرجه آز خی دو تعداد میانگین رتبه شاخص رتبه
سطح 

 معناداری

 3 /89 هاطول دست 1

85 839/ 16 5 005/ 0 

 3 /78 هاعرض شانه 2

 3 /61 درصد چربی بدن 3

 3 /54 توده عضالنی بدن 4

 3 /16 محیط اندام 5

 3 /02 قد 6
 

 

 شده است. های شاخص مهارتی استعدادیابی جودو ارائهمقیاسبندی زیررتبه ،12 در جدول شمارة
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 شناختی استعدادیابی جودوهای شاخص روانمقیاسزیر بندیرتبه -12جدول 

 

 گیریبحث و نتیجه
فدراسیون جودو برای استعدادیابی در  شدهشناساییهای ، شاخصبا توجه به نتایج حاصل از پژوهش

، «های جسمانی و فیزیولوژیکویژگی»، «های مهارتیویژگی»ترتیب اولویت عبارت بودند از: به

 .«شناختیهای روانویژگی»و « های پیکرسنجیویژگی»

شده برای استعدادیابی فدراسیون های شناساییمورد شاخصگرفته دربندی صورتتاساس اولویبر

ر بیانگر این حقیقت خود اختصاص داد. این اممهارتی باالترین رتبه را بههای جودو، شاخص ویژگی

 دستیابی به نتایج درخشان در عرصة های یک ورزشکار برایاهمیتی که سایر ویژگی است که باوجود

برخورداری از مهارت کافی در اجرای  ،د، ازنظر کارشناسان جودوی کشورنو مسابقات جودو دار هارقابت

 . موفقیت ورزشکاران جودو کمک کند تواند به کسبرود و میشمار میجودو یک مزیت بهفنون متنوع 

ابی به ارزیابی چندبعدی استعدادی ( در پژوهشی2015) 1، راینور، بروس، مک دونالد و کولیروودز

ترین معیارهای عنوان یکی از مهما بهفنی ر -یا پرداختند و شاخص مهارتیفوتبال در استرال

 ( در پژوهشی2016) و سجادی ییاشرف گنجو ،مطرح کردند. دوستداریاستعدادیابی بازیکنان فوتبال 

اخص ترین شکه مهم ندو گزارش کرد ندهای استعدادیابی در رشتة فوتبال پرداختوین شاخصبه تد

( در طراحی 2016) و همکاران انفرادی است. باسرهفنی  -عدادیابی در فوتبال، شاخص مهارتیبرای است

هارتی های مویژگی ،که ازنظر مربیان والیبال کشور ندمدل استعدادیابی والیبال ایران نتیجه گرفت

 ( در پژوهش2012) هستند. داودیدارای اولویت در فرایند استعدادیابی  هایشاخصعنوان یکی از به

ترین کاراته نتیجه گرفت که یکی از مهم های استعدادیابی رشتةناسایی شاخصخود درخصوص ش

( در 2004)و همکاران های مهارتی بود. ابراهیم ها برای استعدادیابی ورزش کاراته ویژگیشاخص

ه اولین اولویت را ک ندای والیبال شش شاخص مختلف را بررسی کردالگوی پیشنهادی استعدادیابی بر

                                                           
1. Woods, Raynor, Bruce, Mc Donald & Collier 

 دوخی تعداد میانگین رتبه شاخص رتبه
درجه 

 آزادی

سطح 

 معناداری

 3 /98 هوش 1

85 964/ 86 4 001/ 0 

 3 /25 برانگیختگی 2

 3 /24 نفساعتمادبه 3

 2 /44 تمرکز 4

 2 /09 جسارت 5
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وین در تد( 2002. همچنین، علیجانی )نددادتخصصی اختصاص  -های مهارتیدر مدل خود به قابلیت

های ملی و ازنظر مربیان تیمدوومیدانی ایران نتیجه گرفت که  های استعدادیابی در رشتةشاخص

. استمواد دوومیدانی های اصلی تأثیرگذار در تمامی )مهارتی( یکی از شاخص فنی شاخص ،باشگاهی

های های مهارتی و تکنیکی را ازجمله شاخص( برای انتخاب بازیکنان فوتبال، شاخص2008) 1ورلجیک

(. 2016؛ به نقل از دوستداری، اشرف گنجویی و سجادی، 2008)ورلجیک،  مهم و مناسب معرفی کرد

در مطالعات ( 2006) 2تس، مالینا، جانسس، رنترگم، بورجویس، ویرجین و فیلیپارین، واینسهمچن

و  )واینس اندبرده نامعنوان شاخص مهمی برای استعدادیابی در فوتبال های تکنیکی بهخود از مهارت

 (.2008، و همکاران ؛ ورلجیک2016، و همکاران به نقل از دوستداری ،2006، همکاران

شاخص  ترینن مهمعنواهای مهارتی بهحاضر درخصوص پیشنهاد شاخص ویژگی های پژوهشیافته

و  ورلجیک ،(2006(، واینس و همکاران )2003میرحسینی ) هایاستعدادیابی با نتایج پژوهش

وودز و همکاران  ( و2016دوستداری و همکاران )(، 2014(، باسره )2012(، داوودی )2008) همکاران

یکی از  عنواننیز همگی بر شاخص مهارتی به های ذکرشدهخوانی دارد. پژوهشهم (2016)

 اند. های مهم در فرایند استعدادیابی تأکید داشتهشاخص

و روانی در  فیزیولوژیک ، پیکرسنجی،امترهای بیومکانیکبه بررسی پار ( در پژوهشی2011عابدی )

های مهارتی ورزشکاران در فرایند ویژگیبه  ،وی ورزش هندبال پرداخت. در پژوهشاستعدادیابی 

، پیکرسنجیهای ویژگی استعدادیابی شاملهای سایر شاخصبه  اما؛ تاستوجه نشده استعدادیابی 

همسو  های استعدادیابیدرخصوص شاخص حاضر ا پژوهشکه ب تأکید شده است و روانی فیزیولوژیک

های رزمی زشهای استعدادیابی در ورسی و معرفی شاخصربه بر ( نیز در پژوهشی2011است. نوحی )

ترتیب اولویت های پژوهش بهاساس یافتهکه بر شدند بررسیشاخص  چهار پرداخت. در مطالعة وی،

اجتماعی. پژوهش  -حرکتی، فیزیولوژیک و روانی -، جسمانیپیکرسنجیهای شاخص :عبارت بودند از

جهت با  این نیز ازنظر ابعاد موردبررسی برای استعدادیابی به ویژگی مهارتی نپرداخته است و از نوحی

دیابی های مؤثر در فرایند استعداخصوص شناسایی سایر شاخصنی ندارد؛ اما درخواحاضر هم مطالعة

 .با پژوهش حاضر همسو است

ون شده برای استعدادیابی فدراسیهای شناساییحاضر درخصوص شاخص های پژوهشاساس یافتهبر 

دادیابی مهم برای استع هایازجمله شاخص فیزیولوژیک -و جسمانی های آنتروپومتریکجودو، ویژگی

مل آمادگی جسمانی و برخی از عوا ( در پژوهشی به مقایسة2014فرزبود ). جودو شناسایی شدند

، آمادگی جسمانی و های فیزیولوژیکدی پرداخت و شاخصجودوکاران نخبه و مبت آنتروپومتریک

                                                           
1. Vrljik 

2. Vaeyens, Malina, Janssens, Renterghem, Bourgois, Vrijen, & Philippaerts 
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عوامل که با توجه به اهمیت  های پژوهش خود پیشنهاد کردرا بررسی کرد و براساس یافته پیکرسنجی

( 2016) و همکاران . دوستداریموردنظر در امر استعدادیابی استفاده شودهای شاخصاز ، موردبررسی

وم مؤثر عنوان عامل دهای استعدادیابی فوتبال، به شاخص جسمانی و حرکتی بهبندی شاخصدر رتبه

های د که شاخص( گزارش کردن2013. نوری و صادقی )ندره کردفوتبال اشا در استعدادیابی در رشتة

باسره گیرند. عدادیابی بسکتبال موردتوجه قرار های حرکتی باید در فرایند استشناسی و قابلیتپیکر

 ازجملهرا  مانی، ترکیب بدنی و آنتروپومتریکجسو ی آمادگی هاشاخص( در پژوهشی 2014)

های شاخص ود( در پژوهش خ2012داودی ). ایران گزارش کردی استعدادیابی در والیبال هاشاخص

های استعدادیابی رشتة کاراته گزارش کرد. ترین شاخصمرا ازجمله مه جسمانی و آنتروپومتریک

ای های موردنظر بررا ازجمله شاخص پیکرسنجیهای جسمانی و قابلیت (2004)و همکاران ابراهیم 

تخصصی و  -رتیهای مهاکه در الگوی پیشنهادی، پس از قابلیت نداستعدادیابی والیبال مطرح کرد

فوتبال، ( درخصوص استعدادیابی رشتة 2016ند. وودز و همکاران )های عملی قرار گرفتقابلیت

( درخصوص 1998) 2صوص استعدادیابی ورزش هندبال و پینارخ( در2009) و همکاران 1موهامد

و فیزیولوژیک  پیکرسنجیهای جسمانی، های ویژگیهمگی بر شاخص ،استعدادیابی ورزش راگبی

 های جسمانی و فیزیولوژیکبه شاخصحاضر درخصوص اهمیت توجه  اند. نتایج پژوهشتأکید کرده

و همکاران موهامد  ،(2004)و همکاران ابراهیم ، (1998پینار ) های مطالعاتبا یافته ،ی استعدادیابیبرا

( 2016)و همکاران (، دوستداری 2014، باسره )(2013نوری و صادقی ) (،2012داوودی ) ،(2009)

 خوانی دارد. هم (2016وودز و همکاران ) و

 برای استعدادیابی جودو شدهییشناسای هاشاخصحاضر، یکی از  ی پژوهشهاافتهبا توجه به ی

ترین پارامترهای ( در پژوهش خود یکی از مهم2013نوری و صادقی ) ی بود.شناختروانی هایژگیو

فرخی شناختی شناسایی کردند. های روانصان را ویژگیبسکتبال از دیدگاه متخص استعدادیابی رشتة

 ةاستعدادیابی در رشت یهابررسی وضعیت موجود و تدوین شاخص» ( در پژوهشی با عنوان2011)

ترین مهمی حرکتی، هاشاخصکنار درروانی  یهاشاخصکه  افتی دستبه این نتایج  «بدمینتون

عنوان شناختی بهبه عامل روان( نیز 2012داودی ) .ستاباز موفق یک بدمینتون یهاشاخصاز عوامل و 

 ( در پژوهشی2002ابی ورزشکاران کاراته توجه کرد. علیجانی )های مهم در استعدادییکی از شاخص

های استعدادیابی در رشتة دوومیدانی ایران گزارش رین شاخصتعنوان یکی از مهمشاخص روانی را به

شناختی در فرایند استعدادیابی های رواناهمیت توجه به ویژگی زمینةحاضر در نتایج پژوهش. کرد

                                                           
1. Mohamed 

2. Pienaar 
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 ،(2011فرخی )(، 2011طاهر و همکاران )وزینی ،(2002علیجانی ) های مطالعات، با یافتهورزشی

 خوانی دارد.هم( 2016( و وودز و همکاران )2016کارل و همکاران ) (،2013نوری و صادقی )

استعدادیابی در فوتبال،  و مؤثر درمهم های یکی از شاخص (2016) و همکاران دوستداری در پژوهش

ازنظر حاضر این شاخص لحاظ نشده است و  شناختی بازیکنان بود که در پژوهششاخص جامعه

، مطالعة حاضر عنوان یکی از عوامل موردنظر در فرایند استعدادیابیشناختی بهبررسی شاخص جامعه

بودن توان اجتماعیعلت این امر را می خوانی ندارد.( هم2016)اران و همکدوستداری  با نتایج پژوهش

شود و از این نظر صورت گروهی و تیمی انجام میورزش فوتبال مطرح کرد. فوتبال ورزشی است که به

شده، برای شاخص ررشتة ورزشی انفرادی است، تفاوت دارد. در پژوهش ذک با ورزش جودو که یک

شده  درنظر گرفته می، روحیة کار تیمی و غیرههایی همچون تعصب تیشاخصشناختی زیرجامعه

 د.نگیرهای گروهی موردتوجه قرار میاست که در ورزش

 1های استعدادیابی در ورزش جودو آکدیاسهای مختلف مربوط به شاخصمقیاسدربارة شناسایی زیر

نخبه غیر ه نسبت به افراددست جودوکاران زبد ( نتیجه گرفتند که قدرت پنجة2012)و همکاران 

قدرتمند یکی  دست ( گزارش کرد که داشتن پنجة2011) 2طور معناداری بیشتر است. زاگولیدیسبه

و همکاران  3. استرکوویچآوردن موفقیت برای ورزشکاران رشتة جودو استدستاز عناصر مهم در به

تقال نیروی حاصل از حرکات لباس حریف در جودو موجب ان که گرفتن یقة ند( نیز بیان کرد2016)

ار مهم در شود و از این بابت یکی از معیارهای بسیتهاجمی و تدافعی یک جودوکار به حریف می

خود نشان داد که بین هوش  ( در پژوهش2015) 4. جاسوانتشناسایی ورزشکاران نخبة جودو است

( گزارش 2014فرزبود )داری وجود دارد. ثبت جودوکاران نخبه همبستگی معناهیجانی و عملکرد م

 هایی همچون توانعضو تیم ملی در مقایسه با جودوکاران مبتدی در شاخص کرد که جودوکاران نخبة

پذیری، قدرت بدنی، استقامت عضالنی، قدرت عضالنی، انعطاف هوازی، شاخص تودةهوازی، توان بی

ها و درصد چربی زیرپوستی آن طور معناداری برتری داشتندها بهها و محیط اندامپنجه، عرض شانه

 ظرفیت ها،دست طول ها،عرض شانه جودو، ورزش درکه  ( گزارش کرد2003تر بود. امینی )نیز پایین

 در عوامل سایر از تاکتیکی بیش هوش و هماهنگی العمل،عکس زمان هوازی، ظرفیت هوازی،بی

های مربوط به مقیاسص زیردرخصوحاضر  های حاصل از پژوهشیافته هستند. تأثیرگذار استعدادیابی

 ،(2014فرزبود ) ،(2003امینی )یابی در ورزش جودو با نتایج مطالعات های مختلف استعدادشاخص

 خوانی دارد.هم (2016) و همکاران استرکوویچ ( و2016زاگولیدیس )(، 2012) و همکاران آکدیاس

                                                           
1. Ache Dias 

2. Zaggelidis 

3. Sterkowicz 

4. Jaswant 
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نام در و کشورهای صاحب دتوجه استست که امروزه بسیار موراستعدادیابی به روش علمی فرایندی ا

های علمی و فناوری به شناسایی و پرورش با استفاده از یافتهکنند های مختلف ورزشی سعی میرشته

 های مرتبط با رشتةهای مختلف ورزشی بپردازند. مطالعة پیشینة پژوهشبرای رشتهافراد مستعد 

 ورزشی انجام رشتة استعدادیابی در این ةی علمی درزمینورزشی جودو نشان داد که تاکنون پژوهش

های حاصل از پژوهش حاضر ، یافتهاساسزمینه کافی نیست؛ برایننشده است و دانش موجود دراین

تا در فرایند  و کارشناسان جودوی کشور کمک کندمربیان  تواند به مسئوالن فدراسیون جودو ومی

ند. بدیهی است که نگاه علمی به فرایند استعدادیابی استعدادیابی ورزشکاران به نتایج بهتری دست یاب

و  طریق کسب موفقیت ورزشکاران در مسابقاتی ایران ازتواند در راه اعتالی ورزش جودومی

 .رویدادهای ورزشی جودو مفید واقع شود
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Abstract 

The aim of this study was identification and prioritization of Judo talent 

identification parameters for Judo sport in Iran. This research was mixed method 

(in quality, classic modified Delphi method and quantitative, descriptive and 

analytical), respectively. The populations in the qualitative section consist of 

federation officials, national team coaches and experts of sports talent (n=30), and 

in the quantitative section included members of the Federation, the national team 

coaches and athletes, provincial officials and university professors (n=105). 

Sampling was targeted and accessible. Data Collection tools was interviews and 

a researcher-made questionnaire. Its validity was confirmed by 12 experts. 

Reliability confirmed through Cronbach's alpha that obtained 0.79. Data analysis 

was done through using descriptive statistics (frequencies, tables) and inferential 

statistics (EFA and Friedman test) with Spss20 and CFA was performed with 

using LISREL 8.5. According to results, judo talent indicators based on priorities 

are as follow: Characteristics of skill, physical and physiological, anthropometric 

and psychological. According to results, administrators of federation should pay 

attention to judo talent indicators. Undoubtedly, a scientific view to the process of 

talent identification can be useful to develop judo through athlete’s win in judo 

competitions and sport events. 
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