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مهمقد
ي هامدالو هامقاملهیوسبهی المللنیبامروزه عملکرد ورزشی کشورها، در مسابقات معتبر 

تنها متعلق شدهکسبي هامقامواقعدر. شودیمتوسط ورزشکاران آن کشورها سنجیده شدهکسب
شور است به خود ورزشکاران نیست، بلکه افتخاري براي وطن و ملت در جهت بزرگداشت نام یک ک

کنندیمنفر از موفقیت یک قهرمان در خود احساس افتخار و غرور ملی هاونیلیمو در این ارتباط 
. به عبارتی در اغلب موارد پیروزي یک قهرمان به مثابه شوندیمو یا از شکست او متأثر و غمگین 

ک کشور محسوب ي ملی یهاهیسرماعنوانبه. قهرمانان هر کشور گرددیمپیروزي یک ملت تلقی 
. شوندیمي بسیار زیادي براي رشد و پرورش این قهرمانان متحمل هانهیهز. کشورها شوندیم

و 1تمام و کمال، هنر مدیران و مربیان زبده کشور است (خالیکصورتبههاهیسرمااستفاده از این 
ورزش ملی ،شتیشماري در دست است که حکایت دارند کاسناد بی). از طرفی، 2009همکاران، 

هاي مربوط به کشتی احترام ایرانیان است و مردم این کشور از قدیم به پهلوانان کشتی و سنت
مردم براي فتوت و جوانمردي که در هر .گذاشتند. کشتی یکی از سنن کهن ایرانیان استمی

شده و با میپهلوانان وجود داشت، احترام قائل بودند. کشتی از دوران قدیم به انواع مختلف انجام 
به همین جهت، مدیران باید از این ).1377جامعه و فرهنگ ملی ایرانیان عجین است (عباسی، 

ورزش کشتی جایگاه ي بالقوه آن در کشور استفاده کنند. هالیپتانسخیل وسیع استعداد کشتی و 
ابقات هاي المپیکی و مسخاصی بین مردم ایران دارد؛ لزوم توسعه ورزش کشتی به دلیل مدال

ریزي بلندمدت و جامع تبع آن نیاز به برنامهاندازي بلندمدت است و بهالمللی آن نیازمند چشمبین
بسیار دیده شده است که قهرمانان کشور به علل ). با این حال، 1386از ضروریات است (گودرزي، 

و اندشدهخارجمختلف پس از کسب یک مدال در رده سنی نوجوانان و یا جوانان از مسیر قهرمانی 
همچنین، در تمامی ادوار کارایی داشته باشند.اندنتوانستهبعضاً به عنوان یک ورزشکار معمولی نیز 

گیر ایرانی توانسته است در سه دوره موفق به کسب مدال شود، هاي المپیک فقط یک کشتیبازي
گیر) تنها در کشتی30ه (اند و بقیگیر در دو دوره از المپیک موفق به کسب مدال شدهسه کشتی

نفر در 6دوره المپیک، 4گیر در کشتی2اند. عالوه بر این، یک دوره مدال را به خود اختصاص داده
اند (عسگري و همکاران، نفر تنها در یک دوره شرکت کرده91دوره و 2نفر در 29دوره، 3

به سایر رقباي داخلی بتوانند گیرانی که به دلیل سطح نخبگی باالتر نسبت ). پرورش کشتی1392
در چندین دوره از المپیک حضورداشته باشند، یک مسئله مهم است که مسئوالن کشتی کشور باید 

شود که کشتی گیران از تجربه به آن توجه داشته باشند. حضور مجدد در المپیک باعث می
مسابقات پا به آوردگاه هاي قبلی استفاده کرده و با آشنایی بیشتري با جو شده در المپیککسب

). به 1392هاي بعدي داشته باشند (عسگري و همکاران، المپیک بگذارند و استرس کمتري در دوره

1. Khalik
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گیران مستعد دقت الزم را مبذول همین جهت، مسئوالن ورزش کشتی نه تنها باید در کشف کشتی
در نظر گیرند و با دقت کافی گیران نوجوان نیز تمهیداتی را نمایند، بلکه باید در پرورش این کشتی

شود شناسایی و از میان بردارند.ساالن میهاي بزرگها در ردهعواملی را که مانع از حضور آن
تحقیقی که به مطالعه و تحقیقات بسیاري نیز در زمینۀ کشتی انجام شده است. با این حال،

هاي ورزشی در ران سایر رشتهگیران نوجوان یا حتی ورزشکاتحلیل علل عدم تداوم قهرمانی کشتی
ها شود و تحقیقات در زمینه کشتی ایران بر سایر بخشساالن پرداخته باشد، یافت نمیرده بزرگ

اند. به طور مثال، برخی از این تحقیقات به بررسی دالیل کسب نتیجه در مسابقات متمرکز بوده
مؤثرقیقی به بررسی برخی علل ) در تح1390محمدي و همکاران (، جملهازاند.مختلف پرداخته

دانمارك از دیدگاه 2009ایران در مسابقات جهانی ساالنبزرگدر موفقیت تیم ملی کشتی فرنگی 
که در حیطۀ مورد بررسی تحقیق، نقش افتیدستمربیان و ورزشکاران پرداخت و به این نتایج 

47، نقش عوامل امکانات درصد53درصد، نقش عوامل روانی 44عوامل فیزیولوژیکی و جسمانی 
به دستساالنبزرگفرنگی درصد در موفقیت تیم ملی کشتی54درصد و نقش عوامل مدیریت 

) تحقیقی را با عنوان بررسی عوامل اثرگذار در عملکرد کاروان 1386آمد. همچنین، رحیمی (
کارشناسان، دوحه از دیدگاه مدیران،2006ي آسیایی هايبازورزشی جمهوري اسالمی ایران در 

ي چهارگانه هاگروهدرصد 75که بیش از افتیدستمربیان و ورزشکاران انجام داد و به این نتیجه 
درصد، حقوق ورزشکاران در زمان 80در کسب نتایج دانستند و مؤثرو خیلی مؤثربودجه را عامل 

خیلی زیاد و زیاد در کسب نتیجه انتخاب نمودند.ریتأثبرگزاري اردو را با 
ها و ها، فرصتها، ضعفاي با عنوان شناسایی قوت) با مطالعه1391دوست و نصیرزاده (وطن

هاي فراروي آن گزارش تهدیدهاي فدراسیون کشتی جمهوري اسالمی ایران و تنگناها و چالش
هایی از قبیل مشکالت مالی، وابستگی شدید کردند که فدراسیون کشتی ایران با تنگناها و چالش

ها با فیال، عدم نهادینه ها به فدراسیون، ارتباطات گسترده فدراسیونهاي کشتی استانیأتمالی ه
هاي مختلف، ورود ساالري در تصدي بخششدن استعدادیابی در کشور، فقدان نظام شایسته

هاي ورزشی، عدم پرداختن هاي مالی بهتر در سایر رشتهسیاسیون در کشتی، وجود انگیزه
المللی کشتی با بدنه علمی کشور، وجود به ورزش، عدم ارتباط انستیتو بینهاي گروهیرسانه

مدیریت سنتی حاکم بر ورزش کشور و کشتی، بروز مسائل غیر اخالقی و دوپینگ در برخی از 
نظمی در برگزاري رویدادهاي داخلی و عدم تربیت نیروي انسانی متخصص در کشتی میادین، بی

ها و اي با عنوان بررسی اولویت) در مطالعه1391شهالیی و همکاران (این، مواجه است. عالوه بر
افزاري از جمله راهکارهاي اساسی در پیشرفت ورزش کشتی گزارش کردند توسعه عوامل نرم

ریزي، ارتباطات و هماهنگی، استعدادیابی و آموزش پایه کشتی، استفاده از منابع مدیریت و برنامه
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افزاري از جمله و تخصیص منابع مالی و بودجه و همچنین عوامل سختانسانی و مربیان باتجربه
کشتی کشور منجر شود.سعۀتواند به تواماکن و تأسیسات و تجهیزات می

نشان دادند که کشوری کشتجامعنظامنیتدودرخودپژوهشدر) 1386(و هنرييگودرز
،یکشتورزشی علمبعدبهتوجهها،تأیهوونیفدراسادارهدرآنی علماصولتیرعاوتیریمد
،یمردمارتباطاتجادیاکشور،ی کشتي هاساختریزوامکاناتازوربهرهونهیبهاستفادهوهیته

درساالريشایستهبهشیگراومختلفسطوحدرمسابقاتبهتوجه،یکشتدري ارسانه،یدولت
بهی پژوهشدر) 1384ی (لیاسماعهمچنین، .استمؤثراریبسی ورزشرشتهنیاتوسعهورشد
لرستاناستانورزشاندرکاراندستدگاهیداز70و60يهدهدودری کشتتیوضعی بررس

تناسبعدموکمبود،یدتیعقوي الهیقبوی قوماختالفاتق،یتحقجینتااساسبرواندپرداخته
مشکالتشهرستان،ی کشتي هاتأیهي اعضانزدتخصصوعالقهکمبودران،یگی کشتبهامکانات
ي شهرهابهنخبهقهرمانانوانیمربکوچقهرمانان،ي براشغلنبودران،یگکشتیوانیمربي اقتصاد
این، حسین پور و اند. عالوه بردانستهمؤثراستانی کشتنزولدرسایر عواملودرآمدپروبزرگ

سعه کشتی سنتی استان، عدم اي جامع و هماهنگ براي تو) عدم وجود برنامه1391همکاران (
ها، عدم حمایت مسئوالن ورزشی استان، کمبود تخصیص منابع مالی مناسب و کافی براي برنامه

ها و کمبود تبلیغات مناسب و کافی صدا و سیماي امکانات و تجهیزات کشتی چوخه در شهرستان
راسان شمالی گزارش ترین موانع توسعه کشتی چوخه استان خاستان را به ترتیب به عنوان مهم

اند.کرده
گرفته است. به در زمینه شناسایی موانع توسعۀ ورزش در سایر کشورها نیز مطالعاتی انجام

ترین نقش رویدادهاي ورزشی را جذب گردشگر و ) مهم2005(1و همکارانداویرعنوان نمونه،
به نقل و انتقاالت معرفی کردند. عالوه بر آن،یورزشيهارشتهۀدر توسعياپوشش رسانه

ورزشی، ساتیبازیکنان، صدور مربی، فروش بلیت، تبلیغات میادین ورزشی، ایجاد امکانات و تأس
دستاوردهاي رویدادهاي ورزشی به عنوان دیگرو جذب حامیان مالی که از جمله هايبندشرط

دری تحقیقطی )2006(2هادسونن،یمحصول این صنعت است، نیز اشاره کردند. همچننیتریاصل
ی ورزشۀرشتترویجوتوسعهکهگرفتنتیجهکا، آمریفوتبالي هالیگترویجوتوسعهخصوص

ي برامؤثرراهتنهاوبودنخواهدی آسانکارآمریکادری تماشایوجالبورزشعنوانبهفوتبال
اگرکهي طوربه.استی ورزشی بازاریابي راهکارهاازاستفاده،یورزشرشته اینپرورشوتوسعه

بهی یابدستضمند،باشهمراهي ارسانهکنندگانتضمینوطرفداران،تبلیغاتتوسطهايبازاین
عالوه بر این، .شدخواهندبرداشتهمیانازنیزی پیشرفتوی رقابت، یفرهنگموانعبیشتر،ی مالمنابع

1. Dwyer et al.
2. Hudson
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عدممانندی کیزیفوی اجتماعطیمحاتیخصوصخودپژوهشدر) 2011(1یلیکورسسانتون و
راهعدمهاابانیخیی روشنا) فعالکما(یمزاحمعواملوجودورزش،ي هاطیمحوهاپاركوجود
درساالنبزرگورزشدرشرفتیپعدمعواملازی عمومي هاطیمحومناسبالتیتسهنبودرفتن
.ددنکرعنوانلیبرزکشور

ی، در ایران هر ساله نوجوانان و جوانان سیستم علمی و یکپارچه در کشورهاي اروپایبرخالف
، که امید شوندیمبسیاري در مسابقات آسیایی و جهانی کشتی آزاد و فرنگی موفق به کسب مدال 

ورزش کشتی کشور شوند. اما با توجه به مراجعه به تاریخ ورزش کشور سازندهیآاین افراد رودیم
ن موفق به ادامه مسیر قهرمانی شده و در ردة شاهد این هستیم که افراد کمتري از این قهرمانا

براي او هاسال. با چنین شرایطی، یک استعداد و سرمایه ملی که شوندینمموفق ساالنبزرگسنی 
به خانه اول بازگشته و به دنبال ستیبایمو دوباره شودیمهزینه شده است از مسیر قهرمانی خارج 

پس از کسب مدال در آنانی نیز جهت نگهداري و پرورش سیستممتأسفانهاستعدادهاي جدید بود. 
ي پایه وجود ندارد و حتی متولی این امر نیز ناشناخته است و مشخص نیست چرا این افراد از هارده

است که علل سؤال. از این رو تحقیق حاضر در پی پاسخ به این شوندیمورزش قهرمانی خارج 
در ردهی کشتی کشور در تداوم قهرمانی المللنیبآورمدالاصلی ناکامی نوجوانان و جوانان 

چیست؟ساالنبزرگ

شناسی پژوهشروش
ي به اسهیمقا-علیصورتبهباشد که تحقیقات توصیفی میلحاظ هدف کاربردي و ازاین تحقیق از

و هااستانهاي کشتی شکل میدانی انجام شده است. جامعۀ آماري پژوهش شامل رئیسان هیأت
ن فعال درجه یک و دو ایران با مدرك رسمی مربیگري از سوي فدراسیون کشتی ایران بود. مربیا

162و هااستاننفر از مسئوالن هیأت کشتی 28نمونه آماري این تحقیق بر طبق جدول مورگان 
ي آورجمعتصادفی انتخاب شدند. براي صورتبهنفر از مربیان فعال درجه یک و دو ایران بود که 

ت از پرسشنامۀ محقق ساخته استفاده شد. براي این کار ابتدا مبانی نظري و ادبیات تحقیق اطالعا
در عدم مؤثري هاشاخصمورد مطالعه قرار گرفت و با مشورت اساتید و مربیان مجرب کشتی 

را در پنج عامل اصلی ساالنبزرگنوجوان و جوان کشتی ایران در ردة سنی آورانمدالموفقیت 
ی و حیطه مسائل روحی روانیدگیدبیآسامکانات، مدیریت، آمادگی جسمانی، تحت عنوان

سؤال مطرح و پرسشنامۀ اولیه تنظیم گردید. براي 10ي کرده و براي هر یک از ابعاد بنددسته
عامل اصلی 5ي این معیارها در بندگروهاطمینان از درستی معیارهاي انتخاب شده و صحت 

ی ارائه شده و پس از اصالحات بدنتیتربدادي از اساتید متخصص به تعشدهمیتنظپرسشنامه 

1. Santon & Corseuil
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ي تکمیلی استادان، پرسشنامه نهایی حاضر گردید. پرسشنامه نهایی هاشنهادیپئۀمحتوایی و ارا
نوجوان و جوان کشتی آورانمدالسؤال بسته پاسخ جهت میزان تأثیر در عدم موفقیت 34شامل 

در یک مطالعه راهنما تهیه و تنظیم گردید. ساالنبزرگایران در سطح جهان در ردة سنی 
لفا کرونباخ آی قرار گرفت و پایایی آن با روش بدنتیتربنفر از متخصصان 30پرسشنامۀ مذکور بین 

ي تحقیق پس از تأیید روایی و محاسبه هاپرسشنامهبراي گردآوري اطالعات، مد.آبه دست80/0
پس از تکمیل گردآوري شدند. در ضمن، در تحقیق حاضر طبق پایایی بین نمونۀ آماري توزیع و

سال در رده 20تا 18ساله در ردة نوجوانان، افراد 17تا 16قوانین فدراسیون جهانی کشتی، افراد 
ي هاروشاز هاافته. براي تجزیه و تحلیل یاندقرارگرفتهسال در رده 20جوانان و افراد باالتر از 
دو و ) و آمار استنباطی (آزمون خیغیرهمیانگین، انحراف استاندارد و آماري توصیفی (شامل 

≥05/0pدر سطح معناداري 18نسخه SPSSافزارنرم) استفاده شد. کلیات محاسبات با فریدمن
است.گرفتهانجام

هاي پژوهشیافته
درصد مربوط به 8/45از نظر مدرك تحصیلی، بیشترین فراوانی با کهدهدیمنشان هاافتهنتایج ی

درصد در رشته 7/33درصد مربوط به دکترا است. همچنین، 1لیسانس و کمترین فراوانی با 
درصد نیز فاقد تحصیالت 38و اندنمودهتحصیل هارشتهدرصد در سایر 3/28ی و بدنتیترب

1جۀ درصد در4/37و 2درصد داراي مدرك مربیگري درجۀ 8/56دانشگاهی بودند. عالوه بر این، 
، شودیممشاهده 1که در جدول گونههمان. اندبودهی المللنیبدرصد داراي مدرك مربیگري 6/2و 

ها و تحقیق با هم برابر نیست. بنابراین، براي تعیین رتبه هر یک از گویهۀمؤلف5هاي هر رتبه گویه
.شودیمده ، در مرحله بعد از آزمون فریدمن استفاهاآنتعیین میزان اهمیت هر یک از 

تحقیقمؤلفه5هاي هر یک از تحلیل واریانس فریدمن براي گویه.1جدول 
داريسطح معنیدرجه آزاديخی دو محاسبه شدهمؤلفه

73/10514001/0یدگیدبیآس
26/719001/0آمادگی جسمانی

68/10929001/0امکانات
76/15911001/0مسائل روانی

65/6427001/0مدیریت

توجهی به وضعیت مالی کشتی گیران در رده سنی بیکه دهدیمنشان 2ي جدول هاافتهی
آور گیر مدالترین عامل در عدم تداوم موفقیت نوجوانان و جوانان کشتیساالن به عنوان مهمبزرگ
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واسطه کسب عناوین قهرمانی در ساالن است. عدم پرداخت جوایز نقدي مکفی بهدر رده بزرگ
هاي نوجوانان و آور در ردههاي پایه، وجود تفاوت در نحوه رسیدگی به کشتی گیران مدالهرد

هاي ورزشی نظیر فوتبال و والیبال نیز در اولویت دوم و سوم قرار دارند. در جوانان با سایر رشته
الن ساهاي بزرگگیر نخبه در ردهترین عوامل در ناکامی نوجوانان و جوانان کشتیمجموع، مهم

مورد آن مربوط به 18عامل اول، 20طوري که از مربوط به دو حیطه امکانات و مدیریت هستند؛ به
باشند.این دو حیطه می

ي تحقیق از نظر مدیران و مربیانهاهیگوي بندتیاولو.2جدول 

ۀرتبمؤلفهجز گویه
اولویتمیانگین

66/251امکاناتساالنگسنی بزرگیران در ردةتوجهی به وضعیت مالی کشتیبی
67/242امکاناتهاي پایهواسطه کسب عناوین قهرمانی در ردهعدم پرداخت جوایز نقدي مکفی به

هاي نوجوانان و آور در ردهگیران مدالرسیدگی به کشتیةوجود تفاوت در نحو
43/243امکاناتهاي ورزشی خاص نظیر فوتبال و والیبالجوانان با سایر رشته

02/224امکاناتمشکالت شغلی و وجود ذهنیت در خصوص عدم تأمین ملزومات زندگی در آینده
سازي، روانشناسی و هاي تغذیه بدنعدم استفاده مناسب از متخصصان حوزه

56/205امکاناتهاي پایههاي کشتی ردهدر تیمغیره 

تخاب نفرات سال در انوجود روابط خاص و اعمال سلیقه توسط مربیان بزرگ
49/206مدیریتتیم ملی

هاي سنی کمبود مراکز مشاوره و راهنمایی علمی ورزشی در کشور جهت رده
01/207مدیریتنوجوانان و جوانان

71/198مدیریتآور نوجوان و جوانواقعی نبودن سن (صغر سن) کشتی گیران مدال

آسیب هاي پایهردههاي مداوم ، بیش از حد و غیر اصولی دروزن کم کردن
16/199ورزشی

نبود راهکارهاي مناسب از سوي آموزش و پرورش در جهت جبران مشکالت 
38/1810امکاناتتحصیلی نوجوانان و جوانان قهرمان

37/1811مدیریتعدم برگزاري اردوهاي مشترك با کشورهاي صاحب نام کشتی جهان
هاي پایه به تیم ملی گیران ردهل کشتیانتقاةي در نحودهاي راهبرنبود برنامه

73/1712مدیریتساالنبزرگ

عدم برگزاري مسابقات انتخابی در راستاي شناسایی استعدادهاي برتر و دور
69/1713مدیریتساالنآور نوجوان و جوان از تیم ملی بزرگگیران مدالماندن کشتی

هاي پایه و عدم امکان استفاده از آن در ردة استفاده از داروهاي نیروزا در رده
63/1714مدیریتهاي مکرر دوپینگساالن به واسطه انجام آزمایشبزرگ
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ي تحقیق از نظر مدیران و مربیانهاهیگوي بندتیاولو.2ادامه جدول 

رتبۀ مؤلفهجز گویه
اولویتمیانگین

مادگی جسمانی و حرکتی به واسطه عدم استفاده از دانش نرسیدن به سطح آ
روز

آمادگی 
45/1715جسمانی

28/1716مدیریتسربازي ورزشکاران قهرمانۀوجود مسئل
فقدان روش ارزشیابی (تکنیکی، تاکتیکی، جسمانی و روانی) مناسب از 

11/1717امکاناتایههاي پهاي مختلف پس از کسب مقام قهرمانی در ردهگیران در زمانکشتی

83/1618مدیریتهاي گروهیشده در رسانههاي کسبعدم بازتاب مناسب مقام
هاي دارویی و غذایی مجاز نسبت به سایر عدم استفاده مناسب از مکمل

68/1619امکاناتهاي سنی مختلفکشورها در رده

64/1620امکاناتوجوانانهاي سنی نعدم تشکیل اردوهاي مناسب داخلی و خارجی در دوره
المللی در راستاي رشد و پیشرفت عدم حضور مناسب و مداوم در مسابقات بین

آور نوجوانان و جوانانگیران مقامکشتی
آمادگی 
52/1621جسمانی

آمادگی هاي نوجوانان و جوانانعدم کنترل میزان فشار تمرین در رده
35/1622جسمانی

ساالن در نوجوانان و جوانان و بزرگهاي ملیان تیمهماهنگی بین مربیعدم
22/1623مدیریتکشتی کشور

12/1624مدیریتساالنهاي پایه و بزرگتمرینات تیمةنبود هماهنگی در نحو
84/1525امکاناتگیرانهاي کشتیراستاي توسعه تواناییآوري پیشرفته درعدم استفاده ازتجهیزات و فن

64/1526امکاناتگیر قهرمانمرینی مناسب در شهر محل زندگی کشتیحریف تکمبود
71/1427امکاناتکاهش میزان حمایت خانواده از کشتی گیران با افزایش سن ورزشکار

ةتأثیرات بلوغ و عدم کنترل مسائل پیرامونی آن توسط ورزشکاران و خانواد
آنان

مسائل 
54/1428روانی

هاي منفی توسط ورزشکاران شهرت و بروز جنبهقولۀ استفاده نامناسب از م
هاي نوجوانان و جوانانپس از کسب مدال در رده

مسائل 
16/1429روانی

آسیب هاي ورزشی در عدم موفقیت نوجوانان و جوانانبروز آسیب
15/1430ورزشی

71/1331مدیریتایههاي پساالن نسبت به مربیان تیمسنی بزرگةبرخورد مربیان ردةتغییر در نحو
هاي دسترسی دشوار به امکانات و تجهیزات مراکز درمانی براي درمان آسیب

ورزشی
آسیب 
07/1332ورزشی

مسائل هاي پایههاي درونی ورزشکاران با توجه به کسب مدال در ردهاشباع انگیزه
92/1233روانی

آسیب هاي سنی پایهدهوجود آمده در رهاي جدي بهعدم شناسایی و درمان آسیب
55/1234ورزشی
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در ناکامی نوجوانان و حیطه نیترمهمکه حیطه امکانات به عنوان دهدیمنشان 3نتایج جدول 
هاي ورزش، هاي مدیریت، آسیبساالن قرار دارد و حیطههاي بزرگگیر نخبه در ردهجوانان کشتی

ي بعدي قرار دارند.هاروانی در اولویت-آمادگی جسمانی و مسائل روحی

ي تحقیق از نظر مدیران و مربیانهامؤلفهيبندتیاولو.3جدول 
اولویترتبه میانگینمؤلفه

اول64/4امکانات
دوم36/4مدیریت

سوم75/2ي ورزشیهابیآس
چهارم77/1آمادگی جسمانی

پنجم48/1روانی-مسائل روحی

گیريبحث و نتیجه
آورانمدالعامل در عدم تداوم قهرمانی نیترمهمعنوانبهحاضر عامل امکانات مطابق نتایج تحقیق

بوده است که این نتیجه با تحقیقات محمدي ساالنبزرگردة سنی درنوجوان و جوان کشتی ایران 
)، 1384)، اسماعیلی (1386)، گودرزي و هنري (1391)، شهالیی و همکاران (1390و همکاران (

) که همگی 2011) و سانتون و کورسیلی (2005)، داویر و همکاران (1391اران (حسین پور و همک
مؤلفهي این هاهیگوهمخوانی دارد. در بین انددانستهعامل امکانات را در ورزش قهرمانی مهم 

ترین مورد عنوان ساالن به عنوان مهمگیران در رده سنی بزرگتوجهی به وضعیت مالی کشتیبی
این عامل منجر شده است که کشتی گیران نوجوان و جوان آینده مالی رسدیمر . به نظشده است

مناسبی را در رشته ورزشی کشتی پیش روي خود ندیده و به همین جهت پرداختن به کشتی را به 
ي دیگر زندگی خود از هابخشقرار ندهند و تمرکز خود را روي شانیزندگبخش نیترمهمعنوان 

نیترمهماین شرایط نیز روي کشتی به عنوان باوجودرار دهند. حتی اگر جمله تحصیل و کار ق
هاي نوجوانان و ها در ردهوجود تفاوت در نحوه رسیدگی به آنتمرکز کنند، شانیزندگبخش 

منجر به هاي ورزشی خاص نظیر فوتبال و والیبال (اولویت سوم)جوانان در مقایسه با سایر رشته
ي حیطه امکانات نیز بیشتر بر هاهیگو. دیگر شودیماي ادامه مسیر قهرمانی برهاآنةکاهش انگیز

ي است بر دییتأموانع مالی و شغلی پیش روي این کشتی گیران نوجوانان و جوان دارد و مهر 
ی مدیران به وضعیت مالی، شغلی و امکاناتی مورد نیاز این کشتی گیران است. از جهت توجهیب

در غیرهسازي، روانشناسی و تغذیه، بدنهاياسب از متخصصان حوزهعدم استفاده مندیگر، 
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گیران با به عنوان یک اولویت عنوان شده است. مطمئناً این کشتیهاي پایههاي کشتی ردهتیم
ي را به سازبدني و اهیتغذ، نیاز بیشتري به این متخصصان دارند تا اصول شانیسنتوجه به شرایط 

ي غیر مجاز از جمله هاوهیشي ریکارگبهن پایین آموزش ببینند و از صورت اصولی و در سنی
استفاده از داروهاي نیروزا اجتناب نمایند. همچنین، وجود یک روانشناس در کنار این نوجوانان و 

. رسدیمروانی (به ویژه در هنگام مواجه با شکست) الزامی به نظر - جوانان با توجه به شرایط روحی
نبود راهکارهاي مناسب از است قرارگرفتهموردتوجهنظرانصاحبواملی که توسط یکی دیگر از ع

با توجه سوي آموزش و پرورش در جهت جبران مشکالت تحصیلی نوجوانان و جوانان قهرمان است.
نوجوان و جوان کشتی آورانمدالعامل در عدم موفقیت نیترمهمعنوانبهبه اینکه عامل امکانات 

فدراسیون کشتی، وزارت ورزش و ستیبایمبوده است، ساالنبزرگجهان در ردة ایران در سطح
جوانان، کمیتۀ ملی المپیک و آموزش و پرورش هر یک در حیطه کاري خود تدابیري خاص اتخاذ 

ي موجود را برطرف گردانند و از آن جایی که امکانات کافی براي رسیدن هایکاستکرده و نواقص و 
، انتخاب این عامل نیز از سوي مدیران و مربیان باشدیمترین ملزومات قدماتیبه هر هدف جزء م

رسیدن به توانیمو با اختصاص امکانات مناسب رسدیمعامل بدیهی به نظر نیترمهمعنوانبه
کرده و هم سرعت بخشید. ترآساناهداف را هم 

آورانمدالدر عدم موفقیت دومین عامل عنوانبهمطابق نتایج تحقیق حاضر عامل مدیریت 
بوده است که این نتیجه با ساالنبزرگنوجوان و جوان کشتی ایران در سطح جهان در ردة سنی 

)، شهالیی و همکاران 1391و نصیرزاده (دوستوطن)، 1390تحقیقات محمدي و همکاران (
ل مدیریت را ) که هر سه، عام1391) و حسین پور و همکاران (1386)، گودرزي و هنري (1391(

وجود روابط خاص و اعمال سلیقه توسط مربیان ، همخوانی دارد. انددانستهدر ورزش قهرمانی مهم 
سال در انتخاب نفرات تیم ملی، کمبود مراکز مشاوره و راهنمایی علمی ورزشی در کشور بزرگ

آور لهاي سنی نوجوانان و جوانان و واقعی نبودن سن (صغر سن) کشتی گیران مداجهت رده
باید قوانین و رسدیم. به نظر اندشدهنوجوان و جوان به عنوان سه اولویت اصلی این حیطه مطرح

ي در انتخاب اقهیسلفرایند خاصی براي انتخاب نفرات اصلی تیم ملی تدوین شود تا از نظرات 
کسب کنند گیران نوجوانی که در این فرایند بیشترین امتیاز را کشتی گیران کاسته شود و کشتی

ي پایه منجر به کسب هاردهبه پیراهن تیم ملی دست یابند. همچنین، اگرچه واقعی نبودن سن در 
صغر سن داراي ریگیکشتبا این حال، این روند قهرمانی به دلیل بالفعل بودن توانایی شودیممدال 

و ندینمایمرا بالفعل شانبالقوهي هاییتواناگیران با افزایش سن و سایر کشتیرسدیمبه پایان 
. با این حال، چون این کشتی رندیگیمساالنبزرگصغر سن را در رده دارايگیرانجاي کشتی

تجربه کافی ندارند و در رده اندنکردهی شرکت المللنیبي پایه در مسابقات هاردهگیران نیز در 
این مورد نباید به سن که در رسدیم. به نظر باشندیمبه دنبال کسب تجربه ساالنبزرگ
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ي زیربرنامهي بدنی صحت آن را پیگیري کرد. هاشیآزماگیران بسنده کرد و با ي کشتیاشناسنامه
ي کشتی، برگزاري مسابقات و اردوهاي ورزشی مشترك استعدادهاراهبردي جهت کشف و پرورش 

ي باالتر هاردهران به گیي جهت انتقال این کشتیزیربرنامهبا سایر کشورهاي صاحب نام و همچنین 
که باشندیمگیران نوجوان و جوان عوامل در عدم ادامۀ مسیر قهرمانی توسط کشتینیترمهمنیز از 

ي نمایند. در مجموع، با توجه به اینکه عامل مدیریت یکی از اژهیومدیران فوقانی باید به آن توجه 
ن بوده است لذا براي کسب موفقیت گیران نوجوان و جواعوامل در عدم موفقیت کشتینیمؤثرتر

زیرا مدیریت رابطۀ تنگاتنگی با مبحث باشدیمریناپذاجتنابتغییرات اساسی در این زمینه نیز 
است و مدیریت غیراصولی شدهشناختهعامل نیترمهمعنوانبهامکانات دارد که در این پژوهش 

در بدهد و یا افراد غیرمتخصص و ناکارآمد را نیز به هافتهیاختصاصامکانات خوب و کافی تواندیم
را وارد سیستم کند و بعالوه جهت بهبود وضعیت عامل مدیریت فدراسیون کشتی بایستی در این 

اي داشته باشد. ثبات مدیریت نیز توجه ویژهمسئلهمورد بر 
روانی به -ی، آمادگی جسمانی و مسائل روحیدگیدبیآسمطابق نتایج تحقیق حاضر عامل 

نوجوان و جوانان کشتی ایران در سطح آورانمدالعوامل بعدي در عدم موفقیت عنوانبهرتیب ت
) و 1390بوده است که این نتیجه با تحقیقات محمدي و همکاران (ساالنبزرگجهان در ردة سنی 

، انددانسته) که این عوامل را در عدم موفقیت ورزشکاران دخیل 1391(دوستوطننصیرزاده و 
ی از عوامل اثرگذار در عدم موفقیت کشتی گیران عنوان شده است لذا دگیدبیآسوانی دارد. همخ

، زیرا رسدیمي ورزشی ضروري به نظر هابیآساقدامات الزم جهت پیشگیري و درمان 
رسیدن به اهداف مورد نظر را زمانمدتی در روند پیشرفت ورزشکاران وقفه انداخته و دگیدبیآس

، ضمن اینکه جهت سازدیمو بعضاً دسترسی به آن اهداف را غیرممکن کندیمترینطوالبراي آنان 
توانیمعوامل این حیطه نیترمهمي زیادي صرف شود. از هانهیهزنیز بایستی هابیآسدرمان این 

اشاره کرد که این موضوع هاي پایههاي مداوم، بیش از حد و غیر اصولی در ردهوزن کم کردنبه 
. همچنین، آمادگی جسمانی شودیمبه قطع مسیر قهرمانی کشتی گیران نوجوان و جوان منجر 

و از آنجایی که اگر در سنین پایین باشدیمرکن هر رشته نیترياهیپاو نیتریاساسمناسب 
بتوانیم عوامل مرتبط با هر رشته ورزشی را ارتقاء دهیم راه رسیدن به قهرمانی ورزشکار را در ردة 

، فدراسیون کشتی نیز باید این موضوع را مدنظر قرار داده و میاکردههموارتر ساالنزرگبسنی 
یی اصولی و تخصصی از سطح نوجوانان و جوانان هابرنامهتوسعۀ جسمانی و حرکتی الزم را طی 

باشند. ترموفقي ورزشی این رشته هامهارتمؤثرترگیران در اجراي کارآمدتر و انجام دهد تا کشتی
نرسیدن به سطح آمادگی جسمانی و حرکتی به واسطه عدم استفاده از دانش روز به عنوان 

اي را در این حیطه ساز حرفهترین عامل این حیطه ذکرشده است که استفاده از مربیان بدنمهم
گیران روانی این کشتی- . عالوه بر این، در جهت بهبود مسائل روحیدهدمورد تأکید قرار می
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جوان نیز باید تالش کرد و شرایط را به نحوي مهیا کرد که ورزشکاران با انگیزه و شوق نوجوان و
در جهت رسیدن به اهداف گام بردارند و مربیان در جهت رسیدن به این هدف نقش بسزایی دارند و 

تواندیمهمواره این نکته را بایستی مدنظر قرار داد که آمادگی روانی و انگیزشی مناسب حتی 
هاي مربوط به عوامل جسمانی و مهارتی را تا حدودي پوشش دهد. تیکاس

عامل اصلی مربوط به عدم موفقیت 20، از نتایج پژوهش نشان دادکه گونههمانتینهادر
مورد آن 18، ساالنبزرگنوجوان و جوان کشتی ایران در سطح جهان در ردة سنی آورانمدال

ي هابیآساز اهمیت سه حیطۀ توانینماست. اگرچه مربوط به دو حیطه امکانات و مدیریت
اندرکاراندستروانی غافل ماند، با این حال، مدیران و - ورزشی، آمادگی جسمانی و مسائل روحی

بیشترین تالش خود را باید روي امکانات و مدیریت متمرکز کنند. همچنین نباید از این موضوع 
کافی شود، بسیاري از موانع مربوط به سه حیطه غافل ماند که اگر به این دو حیطه توجه 

روانی به دلیل استفاده از مربیان و -ي ورزشی، آمادگی جسمانی و مسائل روحیهابیآس
متخصصان علمی مرتفع خواهد شد.
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Abstract
Objective: The purpose of this research is to study Iranian senior and junior
wrestling medalists' success continuation from the managers and coaches'
perspective.
Methodology: The research sample was selected randomly and included 28
people from wrestling board officials and 162 people from grade І and П active
coaches of Iran. In this research, a researcher-made questionnaire was used
which included 35 questions in five subscales consisting of facilities,
management, physical fitness, sport injuries and psychological problems. The
validity of questionnaire was approved by 7 experts of physical education. In
the pilot study on 30 cases from experts, questionnaire reliability by Cronbach's
alpha was measured 0.80. In order to evaluate and compare data descriptive and
inferential statistical tests (Friedman test) were used from SPSS software using
significant level p≤0/05.
Results: Results showed that greatest impact on Iranian senior and junior
wrestling medalists' success continuation occurred by facilities, management,
sport injuries, physical fitness and psychological problems respectively.
Conclusion: It is recommended that wrestling federation officials prioritizes
these subscales to keep the medalists on the track.

Keywords: Training of Sporting Talent, Cadet and Junior Wrestlers, Barriers of
Wrestling Development
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