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 چکيده

مربي  818 .است هدف از تحقيق حاضر بررسي وضع موجود و تدوين شاخص هايي استعداديابي در ورزش جودو

 تکميل کردند و داديابيعتوصيف وضعيت موجود ساختاراستجودو پرسشنامه محقق ساخته استعداد يابي را برای 

 جودوکار نخبه در سه گروه سني422 ويژگيهای آنتروپومتريکي ، فيزيولوژيکي ، رواني حرکتي و رواني اجتماعي

، انحاراف   توصاييي   ميااننين   آماار شاخصه های بزرگساالن ،جوانان و نوجوانان مورد اندازه گيری قرار گرفت.از 

اساتيودنت بارای مقايساه     t آزماون . از  دياد هاا اساتياده گر   بنادی کاردن داده   و...( برای خالصه و طبقه معيار

 متغيرهاای   باين  اخاتالف  مقايساه  بارای  (ANOVA  طرفاه  يا   واريانس تحليل آزموناز ،گروههای مستقل 

های تعقيبي برای تعيين محل اختالف در گروههای مورد مطالعه استياده  آزموناز و  پژوهش در گروههای سني

اساتياده   ماورد مطالعاه  بارای تعياين همبساتني باين متغييار هاای       نياز  همبستني پيرساون   آزمونگرديد.از 

 درصادی  مرتباه  و توصاييي  نمودارهاای  و جاداو   ازنياز   آزمودنيها از هري  به مربوط نيمرخ ارائه گرديد.برای

 . شد استياده

و مهمترين معيار های متداو  استعداد ياابي از نرار مربياان جاودو شاامل عوامال جساماني        يافته ها نشان داد 

روش های شناسايي افراد مستعد از ديدگاه مربيان جاودو   و حرکتي وسپس عوامل اقتصادی و فيزيولوژيکي است

تجرباي(  ،روش علماي و مادون ،روش مساابقاج و جشانواره هاای        -بترتيب الويت شامل روش ترکيبي  علمي

ديادگاه مربياان تلييقاي از    الويت اصلي مسئوليت امار اساتعداد ياابي از    است و ورزشي و در آخر روش مشاهده 

معيارهای انتخاب افراد مستعد برای رشته جودو از ديادگاه مربياان باه ترتياب      .استمربيان مدارس و باشناهها 

برقهرمااني   ماثرر عوامال  و شامل فيزي  بدني ،چابکي ،قدرج،اننيزه روحي و رواني و شرايط اقتصادی بوده است

مربيان بترتيب شامل شرايط اقتصادی، تجهيزاج و امکاناج ورزشي،مربي عالوه بر استعداد  ورزشکاران از ديدگاه 

 متخصص وتغذيه است.

منجر به ارائه نيم رخي از ويژگيهای آنتروپومتريکي شد و مشخص شد بين قاد  يافته ها در بخش آنتروپومتريکي 

ش فيزيولاوژيکي نياز   داری وجود دارد.در بخا  وتمام ويژگيهای آنتروپومتريکي بغير از کف دست همبستني معني

است که بين ضربان قلب و قدرج هوازی و غير  آننيم رخ ويژگيهای فيزيولوژيکي يافته ها حاکي از  ارائهعالوه بر 

يافته های پژوهش در ارتباط با نيمرخ ويژگيهاای شخصايتي منتخاب     داری وجود دارد . هوازی همبستني معني

داری بين برون گرايي و روان پريشي جودوکاران نخبه جاوان و   که اختالف معني داد نشاننيز جودوکاران نخبه 



بزرگسا  وجود ندارد.همچنانکه در زير گروه جودوکاران جوان وبزرگسا  با سطوح نخبني وسوابق فعاليت ورزشي 

متياوج نيز اختالف معني داری بين روان پريشي جودوکاران نخبه مشاهده نشد در حالي که اختالف معني داری 

رون گرايي جودوکاران نخبه جوان وبزرگسا  ايران با سطوح نخبني متياوج ديده شد. به نحوی که زيرگروه بين ب

جودوکاران نخبه جوان وبزرگسا  با سطح نخبني باال قهرمانان مسابقاج بين المللي( برون گراتار از جودوکااران   

ميزان مهااارج هااای روانااي نااد.ملي(بود نخبااه جااوان وبزرگسااا  بااا سااطح نخبنااي پايين قهرمانااان مسااابقاج 

اننيزش،اعتماد بنيس و هدف چيني در سطح بااالتری از ميازان مهارتهاای رواناي تمرکز،کنتار  حااالج رواناي        

چاابکي  ، زماان عکاس العمال و    يافته های حاضر در مورد ميزان سرعت حرکات  . وتصوير سازی ذهني قرار دارد

اناان وبزرگسااالن بيااننر عادم وجاود تيااوج معناي دار        حرکت جودوکاران نخبه در سه رده سني نوجوانان ،جو

افراد مستعد  معيارهای انتخابيافته ها همچنين نشان داد .درمتغير ياد شده بين سه گروه مورد مطالعه مي باشد

برای رشته جودو از ديدگاه مربيان به ترتيب شامل فيزي  بدني ،چابکي ،قدرج،اننيزه روحاي و رواناي و شارايط    

عالوه بر استعداد ورزشکاران از ديدگاه مربيان بترتيب شامل شارايط   برقهرماني مثررعوامل  و ده استاقتصادی بو

بارای شارو     معيار های انتخاب افراد مستعد اقتصادی، تجهيزاج و امکاناج ورزشي،مربي متخصص وتغذيه است.

هادی خاود ورزشاکار ساپس معياار     تمريناج رشته جودو از ديدگاه مربيان نيز بترتيب الويت عالقه فردی و پيشن

شناساايي افاراد مساتعد از     روش هاای های فردی خود مربي و در آخر معيار های استاندارد شده جهااني اسات   

( ،روش علمي و مدون ،روش مسابقاج تجربي -ديدگاه مربيان جودو نيز بترتيب الويت شامل روش ترکيبي  علمي

از ديدگاه مربياان   مسئوليت امر استعداد يابيست. الويت اصلي و جشنواره های ورزشي و در آخر روش مشاهده ا

های متداو  استعداد يابي از نرار مربياان جاودو نياز      معيارتلييقي از مربيان مدارس و باشناهها است. مهمترين 

 شامل عوامل جسماني و حرکتي وسپس عوامل اقتصادی و فيزيولوژيکي است.
 

مهارج های  مهارج های رواني حرکتي ، فيزيولوژی، آنتروپومتری، دو،جو استعداد يابي ،:  واژه های کليدی

 رواني اجتماعي


