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چکیده

هدف تحقیق حاضربررسی برخی شاخصهای استعداد یابی کشتی فرنگی از دیدگاه مربیان برتر ایران میباشد.
نمونهی آماری تحقیق  73نفر از مربیان درجه یک و دو فدراسیون کشتی ایران که در مسابقات مختلف قهرمانی

کشور به عنوان مربی حضور داشتهاند بود،ابزار اندازه گیری ،پرسشنامهی محقق ساخته میباشد که روایی آن با روش
آلفا کرنباخ  81درصد بدست آمد .و اطالعات با استفاده از روش آمار توصیفی وآمار استنباطی (خي دو) مورد تجزیه
تحلیل قرار گرفته است .نتایج بدست آمده نشان میدهد که مناسبترین سن ازدیدگاه مربیان تحقیق حاضربرای
استعداد یابی کشتی فرنگی 10تا  12سا لگی میباشد و مناسبترین گروه برای استعداد یابی ،معلمین ورزش و
فدراسیون کشتی کشورها بهترین نهاد جهت پرورش استعداد معرفی گردید و همچنین در حیطهی آنتروپومتریکی
این مربیان اهمیت پنجهی دست قوی ،در حیطهی جسمانی -حرکتی ،زمان عکس العمل و در حیطهی فیزیولوژیکی
آمادگی قلبی-عروقی و در حیطهی روانی -اجتماعی ،خالقیت و هوش تکنیکی معرفی کردهاند و تفاوت معنی داری
بین دیدگاه مربیان ایرانی درخصوص اولویت بندی شاخصهای استعداد یابی وجود دارد.
واژههای کلیدی :استعداد ،مربی ،شاخصهای آنترپومتریکی ،شاخصهای جسمانی -حرکتی ،شاخصهای
فیزیولوژیکی ،شاخصهای روانی اجتماعی

 -1استاد یاردانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج
 -2استاد یار دانشگاه آزاداسالمی واحد کرج
 -3کار شناس ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی
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مقدمه

دالیل پرداختن به فعالیتهای ورزشی در دامنهی وسیعی از اهداف و انگیزهها قرار

میگیرند ،انسانها بر حسب خواستههای متنوع و متفاوتی ممکن است به یک فعا لیت ورزشی
بپردازند ،برای گروهی ممکن است علت اصلی و اولیه کسب نشاط و سالمتی ،برای گروهی
دیگر تعاملهای اجتماعی ،برای عدهای مقاوم شدن در مقابل بیماریها ،کسب اعتماد به نفس،
وتناسب اندام و قهرمانی باشد ،در مجموع از بین دالیل متنوع افراد برای پرداختن به فعالیتهای
ورزشی در مسیر اصلی فعالیتها میتواند تعیین گردد ،ورزش با رویکردی همگانی و با رویکردی
قهرمانی ،اگر چه در زمینهی نحوه ارتباط این دو رویکرد و چگونگی تعامل آن وحدت نظری
وجود ندارد و اگر چه هر دو رویکرد از یک سرچشمه یعنی ورزش کردن ریشه میگیرند ،اما
تردیدی نیست که این دو نگاه به ورزش میتواند ابعاد متفاوتی را با خود به همراه داشته باشد که
بر نحوه برنامه ریزی ،سازماندهی ،اصول تمرین ،سطح توقعات و انتظارات موثر باشد ،ورزش
با نگاه قهرمانی در دامنهی محدودی از زمان و سن آدمیان امکان پذیر است ،به عبارتی اوج
دوران قهرمانی محدود است و قهرمانی باید روزی صحنه رقابت را ترک گوید ،بدین لحاظ در
رشتههای ورزشی مختلف سنین خاصی برای شروع فعالیت تعریف و توصیه میشود ،حال آنکه
ورزش با نگاهی همگانی دوران و یا زمان خاصی را در بر نمیگیرد (.)3
برای دست یابی به موفقیت و بهره گیری مطلوب و پیش گیری از هدر رفتن سرمایههای
مادی و معنوی و انسانی در تمام زاویههای زندگی سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی،
نظامی و ...موضوع استعداد یابی با اهداف -1 :کشف نخبگان  -2پرورش نخبگان با غربالگری
و هدایت افراد غیر گزینش شده به سوی شناخت استعداد نهفتهی خود در دیگر زمینه ها ،از
روزگاران گذشته تا کنون ،یکی از اصول مهم و راز و رمزهای تمدنهای پیشرو بشری بوده
است ،استعداد یابی موضوعی است که در دنیای ورزش اهمیت ویژهای دارد .شناسائی عوامل
موفقیت راه را برای رسیدن به قله افتخار هموار میکند .این که مشخص شود چه و ویژگیهائی
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ورزشکاران معمولی را از ورزشکاران نخبه متمایز میسازد کاری بس دشوار است که موضوع
پرداختن به استعداد یابی را دشوار ساخته است (.)9
بنابراین هدف اصلی استعداد یابی ،شناسائی و انتخاب ورزشکارانی است که بیشترین توانایی را
برای رشته ورزشی خاص دارند.رینگر اعتقاد دارد استعداد یابی یعنی پیش بینی اجرا از طریق سنجش
ویژگیهای جسمانی ،روانی ،اجتماعی و همچنین تواناییهای تکنیکی ،پلتوال )1992( 1استعداد یابی را
فرایندی میداند که طی آن خردساالن بر اساس معیارهایی که توسط آزمونهای جامعه بدست میآیند
به سمت ورزشهایی که بیشترین احتمال موفقیت را در آنها دارند هدایت میشوند ،بومپا)2000( 2
استعداد یابی در ورزش یعنی کشف و به فعالیت رساندن تواناییهای بالقوه مخصوص فرد و هدایت
آنها در مسیر صحیح آن ،پورتمن )1994( 3فرد مستعد را کسی میداند که دارای یک استعداد غیر
معمول برای یک فعالیت ویژه مانند فعالیت ورزشی ،صنعتی یا هنری است (.)16
استعداد یابی در ورزش یعنی کشف و به فعالیت رساندن تواناییهای بالقوه مخصوص فرد و هدایت
آنها در مسیر صحیح آن (بومپا .)2000 ،استعداد یابی سبب گسترش بستر و دامنهی افراد مستعد که
فرصت الزم جهت توسعهی مهارتهای ورزشی دارند میشود ،مهمترین کار مربیان و مشاوران تشخیص
استعدادها ،تعیین میزان آنها و شناسایی تفاوتهای فردی در استعدادهای مختلف است مربیان باید قبل
از آموزش از میزان استعدادهای افراد اطالع داشته باشند .تا با بعمل آوردن آزمونهای مختلف ،آنها را به
رشتههایی هدایت کنند که درصد موفقیتشان بیشتر است .این عمل تخصصی از هدر رفتن وقت ،نیروی
انسانی ،امکانات و صرف هزینههای غیرضروری جلوگیری خواهد کرد ،دستیابی به اوج عملکرد ورزشی
نیازمند ورزشکارانی با ویژگیهای آنترپومتریکی ،فیزیولوژیکی ،جسمانی -حرکتی و روان شناختی قوی
و برنامههای تمرینی علمی با بهره گیری از متخصصان علوم ورزشی و امکانات است ،درصورت کشف
علمی استعدادهای ورزشی میتوان 2تا 3سال آنها را در بدنه تیم ملی قرار داد در صورتیکه اگر به روش
1 - Plotola
2 - Boompa
3 - Portman
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سنتی باشد این زمان خیلی میتواند افزایش یابد (.)2
ورزش کشتی ایران با وجود تاریخ و پیشینهی دارای اعتبار و گاه درخشان جهانی ،در شرایط
کنونی هم از نظر ساختار تشکیالتی و هم در ارتباط با آموزش علمی و فنی در موازنه و قیاس با
استانداردهای جهانی ،دارای کمبودها و مشکلهای بازدارندهی قابل مالحظه و نگران کنندهای
است ،کشتی یکی از پر جاذبه ترین و پر افتخار ترین ورزشها در کشور ما است .و این افتخارات
جهانی و بین المللی توانسته است موجب پر شدن سالنهای مسابقات کشتی از نظر تماشاگر
باشد ،سالنهای کشتی همواره مملو از نونهاالن و نوجوانان و جوانانی است که به انگیزه قدم
گذاشتن در مسیر قهرمانان محبوب این رشته به تمرین و فعالیت میپردازند اما اکثر آنها علت
و انگیزه ورود خود به کشتی را تصادفی یا عالقه شخصی و یا توجه والدین عنوان کردهاند در
حالیکه ورزش پر جاذبه کشتی ،در مسیر قهرمانی یکی از دشوارترین آنها است (.)22در کشور
ما نیز دست اندرکاران ورزش کشتی فرنگی میتوانند با بهره گیری از روشهای علمی و تجربی،
اقدام به تعیین شاخصهای مهم استعداد یابی نمایند و از طریق ارائه الگوی پیشنهادی ،زمینهی
کشف و شناسایی استعدادها و پرورش به موقع و صحیح آنها فراهم آورند.
کربی )2010( 1در تحقیقی تحت عنوان ضرورت و اهمیت،گسترش کشتی فرنگی از نظر
مربیان کشتی فرنگی آمریکا ،به نتایج زیر دست یافتند در این تحقیق کربی  20سوال از چهار
حیطهی شاخصهای استعداد یابی را طرح کرد و از 20مربی برتر کشتی فرنگی آمریکا خواست
اولویتهای خود را در هر کدام از حیطهها مشخص کنند که در پایان نتایج ذیل بدست آمد:
 -1داشتن قدرت و سرعت اجرا -2استقامت عضالنی باال برای چیره شدن -3قد بلند برای بهتر
لیفت کردن -4استقامت قلبی عروقی -5داشتن هوش تاکتیکی -6کنترل اضطراب رقابتی(.)31
باایچ 2و همکاران ( )2007در تحقیقی با عنوان تفاوت سطوح آمادگی جسمانی بین کشتی
گیران آزاد و فرنگی کار به این نتیجه رسیدند اعالم كردند قدرت اكستنسورهاي تنه در آزاد كاران
1 - Corbi
2 - Baich

60

بررسی برخی شاخص های استعداد یابی کشتی فرنگی ...

باالتر است و برتري فرنگيكاران را در قدرت فلكسورها و اكستنسورهاي قسمت فوقاني دست
گزارش كردند.گویکان 1و همکاران ( )2006در تحقیقی با عنوان اهميت قدرت ايزومتريك در
كشتيگيران دانشگاهي به این نتیجه رسیدند سنجش قدرت ايزومتريك شاخص بسيار خوبي براي
ارزيابي قدرت كشتيگيران است و ميتواند تفاوت بين كشتيگيران موفق و ناموفق را تعين كند.
کرامر و همکاران ( )2004در تحقیقی با عنوان اصول فيزيولوژيك كشتي مفاهيمي براي
برنامههاي آمادهسازي ،به این نتیجه رسیدند کشتی همانند بسیاری از رشتههای ورزشی
بیهوازی فشار زیادی به بدن ورزشکار وارد كرده و تعادل اسيدي بازي بشدت تغيير ميكند.
کشتیگیران در طول  6دقیقه مبارزه نیاز به قدرت زیادی برای کنترل ،هل دادن ،کشیدن و
لیفت کردن حریف دارند.
امامی ( )1387در تحقیق با عنوان تعیین شاخصهای موثر در شناسایی افراد مستعد
کشتی از دیدگاه مربیان استعداد یاب کشتی ایران و ارائه یک الگوی پیشنهادی،به این نتیجه
رسید 59/6درصد مربیان استعدادیاب سن شروع را  10تا 12سالگی میدانند 92/3 ،درصد
مربیان استعدادیاب مربیگری را شغل نمیدانند ،اولویت بندی شاخصهای ساختاری عبارتند از:
 -1طول دستها  -2نسبت وزن به قد  -3عضالنی بودن  -4درصد چربی زیر پوست ،اولویت
بندی شاخصهای جسمانی عبارتند از -1 :زمان عکس العمل  -2سرعت  -3قدرت انفجاری
 -4چابکی  -5انعطاف پذیری.
سلطانی و همکاران ( )1385در تحقیقی با عنوان اندازهگيري قدرت عضالت گردن در
كشتيگيران آزاد و فرنگي و افراد غير ورزشكار،به این نتیجه رسیدند قدرت عضالت گردن
همبستگي معنيداري با وزن داشت .قدرت كشتيگيران بطور معنيداري از افراد غير ورزشكار
بيشتر بود .فرنگيكاران بطور معنيداري قويتر از آزادكاران بودند.
تمامی تحقیقات حاضر به دنبال معرفی شاخصهای استعداد یابی در کشتی آزاد و فرنگی
1 - Goygan
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بودند اما تحقیق حاضر برای نخستین بار بطور اختصاصی و ویژه به دنبال بررسی شاخصهای
استعداد یابی کشتی فرنگی از دید گاه مربیان ایران است.
روش شناسی تحقیق

روش تحقیق حاضر از نوع توصیفی -تحلیلی است و از نوع تحقیقات کاربردی میباشد.
جامعه آماری این تحقیق مربیان درجه یک و دو کشتی فرنگی ایران ،که تعداد آنان طبق

اعالم فدراسیون کشتی کشور  120نفر تا سال  1389میباشد.
نوع نمونه گیری تحقیق حاضر بصورت در دسترس و هدفدار میباشد به اینصورت که از
تعداد مربیان درجه یک و دو ایران که در مجموع  120نفر میباشند ،پرسشنامهها برای 73نفر از
مربیان واجد شرایط در مسابقات قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی در ردههای سنی نوجوانان،
جوانان و بزرگساالن که در سال  1389انجام میشود توزیع شد.
ابزار اندازه گیری ،پرسشنامهی محقق ساخته میباشد که با نظر اساتید دانشگاهی و صاحب
نظران کشتی فرنگی ،ازجمله ،سرمربیان تیمهای ملی نوجوانان ،جوانان و بزرگساالن فرنگی
تعیین روایی گردید و در مسابقات قهرمانی کشور نوجوانان که در سال  1389در سنندج انجام
شد روایی آن با روش آلفا کرنباخ  % 81بدست آمد و در قهرمانی کشور جوانان که در تهران
انجام شد و مسابقات قهرمانی بزرگساالن کشور که در شیراز انجام گردید در اختیار مربیان واجد
شرایط قرار گرفت .این پرسشنامهها در مسابقاتی همچون نوجوانان و جوانان که شخص محقق
حضور داشته در اختیار مربیان قرار گرفت و بعد از توضیحات الزمه ،توسط مربیان تکمیل گردید
و به محقق عودت داده شد و در مسابقاتی همچون قهرمانی بزرگساالن ،پرسشنامهها را در
اختیار یکی از مربیان تیم ملی قرار گرفته و بعد از توضیحات الزمه توسط ایشان به مربیان مورد
نظر داده شد و توسط ایشان جمع آوری گردید و در اختیار محقق قرار گرفت الزم به یادآوری
است که تمامی پرسشنامهها که در قهرمانی کشور به علت حضوری بودن عودت داده شد.
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جهت تجزیه و تحلیل اطالعات بدست آمده از روش آماری توصیفی شامل جداول و
نمودارها ،شاخصهای پراکندگی و شاخصهای گرایش مرکزی استفاده گردید.و از روش آماري
خي دو جهت مقايسه نظرات مربيان ايراني استفاده گرديد.
یافتههای تحقیق
نتایج توصیفی

	• 54/8درصد از مربیان حاضر در تحقیق بعنوان مربی تیم ملی انتخاب شده بودند.
	• 30/1درصد افراد حاضر در تحقیق دارای مدرک تحصیلی لیسانس بودند که دارای باالترین
درصد فراوانی بود.
	• 68/4درصد مربیان حاضر در تحقیق دارای مقام قهرمانی کشور خود بودند.
	• 54/8در صد مربیان حاضر در تحقیق معتقد بودند که مناسب ترین گروه سنی برای شروع
استعداد یابی  10تا  12سالگی میباشد.
	• 90/5درصد افراد معتقد بودند که برای قهرمانی در کشتی فرنگی ،اول باید به ورزشهای
دیگر همچون ژیمناستیک ،شنا و دو و میدانی پرداخت.
	• 49/3درصد مربیان حاضر در تحقیق دارای سابقه باالی  15سال در امر مربیگری بودند.
	• 34/2درصد افراد حاضر در تحقیق معتقد بودند مربیان باشگاه بهترین گروه استعداد یاب هستند.
	• 41/1درصد افراد حاضر در تحقیق معتقد بودند که فدراسیون کشتی بهترین ارگان پرورش
استعدادها میباشد.
	• 69/9درصد مربيان حاضر در تحقيق درجه دو مربيگري را دارا بودند.
	• 27/4درصد مربيان حاضر در تحقيق تحصيل كرده تربيت بدني بودند.
	• 43/8درصد مربيان حاضر در تحقيق افراد تحت آموزش خود را از طريق انجام آزمونهاي
مختلف انتخاب كرده بودند.
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	• 47/9درصد مربيان آموزش و پرورش را بهترين ارگان براي استعداد يابي معرفي كردهاند.
نتایج اولویت بندی ویژگیهای موثردر استعدادیا بی کشتی فرنگی از دیدگاه مربیان حاضر
در تحقیق به شرح زیر میباشد.
نمودار 4-1اولویت بندی ویژگیهای ساختاری در استعدادیا بی کشتی فرنگی از دیدگاه مربیان حاضر در تحقیق
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اطالعات مربوط به نمودار  4-1نشان میدهد  46/2در صد مربیان حاضر در تحقیق
معتقدند که پنجهی دست بزرگ و قوی اولین اولویت را در استعداد یابی کشتی فرنگی دارا
میباشد و همچنین طول دستها با  36/8در صد در اولویت دوم قرار دارد و نسبت قد به وزن
با  32/1در صد در اولویت سوم قرار دارد و لگن پهن با  28/3در صد در اولویت چهارم قرار
دارد وعضالنی بودن بدن با  27/4در صد و عرض شانهها با  15/1در صد و قطر گردن با
 13/درصد و قد ایستاده با  11/3در صد و کوتاهی گردن با  6/6در صد و درصد چربی با 5/7
در صد و اندازه سر با  2/8در صد در اولویتهای پنجم تا یازدهم قرار دارند.
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نمودار  4-2اولویت بندی شاخصهای جسمانی – حرکتی در استعداد یابی کشتی فرنگی از دیدگاه مربیان حاضر در تحقیق
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اطالعات مربوط به نمودار  2-4نشان میدهد که از نظر مربیان حاضر در تحقیق فاکتور
زمان عکس العمل با  3/61در صد در حیطه معیارهای جسمانی – حرکتی در اولویت اول قرار
دارد و فاکتور سرعت با  4/60در صد در اولویت دوم قرار دارد و فاکتور توان با  8/53در صد
در اولویت سوم قرار دارد و استقامت با  9/50در صد در اولویت چهارم قرار دارد و همچنین
فاکتورهای انعطاف پذیری با  1/48در صد و قدرت با  3/45در صد و چابکی با  4/34در صد و
تعادل با  33در صد در اولویتهای پنجم تا هشتم قرار دارند.
نمودار  4-3اولویت بندی شاخصهای فیزیولوژیکی در استعداد یابی کشتی فرنگی از دیدکاه مربیان حاضر در تحقیق
69.9

60

53.4
39.7

70

50

42.5

40

Series1

30
20
10
4

3

2

1

0

65

نشریه علمی  -پژوهشی ،فصلنامه علوم ورزش  /سال چهارم ،شماره دهم ،تابستان 1391

اطالعات مربوط به نمودار  4-3نشان میدهد که از نظر مربیان حاضر در تحقیق ،فاکتور
آمادگی قلبی –عروقی با  63/2در صد اولویت اول را از معیارهای فیزیولوژیکی در استعداد یابی
کشتی فرنگی دارا میباشد و همچنین فاکتور تحمل الکتات با  54/7در صد در اولویت دوم قرار
دارد و فاکتور حد اکثر اکسیژن مصرفی با  46/2در صد در اولویت سوم قرار دارد و توان غیر
هوازی با  36/8در صد در اولویت چهارم قرار دارد.
نمودار  4-4اولویت بندی شاخصهای روانی – اجتماعی در استعداد یابی کشتی فرنگی از دیدگاه مربیان حاضر در
تحقیق
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اطالعات مربوط به نمودار  4-4نشان میدهد که از نظر مربیان حاضر در تحقیق در مورد
معیارهای روانی – اجتماعی ،فاکتور خالقیت و هوش تکنیکی با  67در صد دارای بیشترین
اهمیت است و فاکتورهای انگیزه پیشرفت با  63/2در صد ،اطاعت از مربی با  63/2درصد،
غلبه بر استرس با  60/4درصد ،اعتماد به نفس با  56/6درصد ،تمرکز با  50درصد ،جسارت و
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حس رقابت با  45/3در صد و تصویر سازی ذهنی با  29/2درصد در اولویتهای دوم تا هشتم
قرار دارند.
بحث و نتیجه گیری

نتایج به دست آمده از تحقیق حاضر درخصوص ویژگیهای آنتروپومتریکی ،نشان میدهد

که عامل پنجه دست بزرگ و قوی به عنوان الویت اول در عوامل ساختاری معرفی شده است.
در رشته ورزشی کشتی فرنگی برای کسب امتیاز میبایست اجرای فن کرد و برای اجرای
فن باید قسمتهایی از بدن حریف را گرو گرفت و با بهم زدن تعادل حریف اجرای فن کرد
لذا برای گرو گرفتن داشتن پنجههای بزرگ و قوی فاکتور مهمی در کشتی فرنگی میباشد
که مربیان حاضر در تحقیق این فاکتور را اولویت اول خود معرفی کردهاند .نتایج این تحقیق
با تحقیق کربی ( )2010و امامی ( )1387همخوانی دارد طبق تحقیقات آنها قد بلند و طول
دستها و نسبت قد به وزن الویتهای آنتروپومتریکی کشتی آزاد و فرنگی معرفی شدهاند.
همانطور که در تحقیق اشاره گردید فاکتورهای فوق از شاخصهای مهم استعداد یابی در کشتی
فرنگی میباشد و همه آنها از طریق تستهای آزمایشگاهی قابل اندازهگیری هستند و میتوانند
بخشی از تستهای فرایند استعداد یابی باشند.
در ویژگیهای جسمانی – حرکتی نتایج بدست آمده از این تحقیق زمان عکس العمل را
الویت اول این حیطه معرفی میکند .در رشته کشتی فرنگی فنون در کمترین زمان ممکن اجرا
میشود و اگر کشتی گیر فرنگی کار از زمان عکس العمل خوبی برخوردار نباشد نمیتواند در برابر
فنون اجرا شده واکنش خوب ومنا سبی از خود نشان دهد لذا در نهایت متضرر خواهد شد.تحقیق
حاضر با تحقیق کربی ( )2010واردار ( )2007و گویکان ( )2006و استر کویچ و استاروستار
( )2005و امامی ( )1387و سلطانی ( )1385در ویژگیهای زمان عکس العمل ،قدرت ،سرعت،
استقامت ،چابکی و تعادل همخوانی دارد .همچنین تحقیق حاضر با برخی از یافتههای امامی
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( )1387و کربی ( )2010از قبیل نوع تارهای عضالنی و سرعت اجرا همخوانی ندارد .که احتماال
دلیل عدم همخوانی متفاوت بودن نمونههای آماری دو تحقیق (سطح تحصیالت مربیان،
سابقهی مربیگری ،سابقهی قهرمانی) متفاوت بودن ابزارهای اندازهگیری (پرسشنامه) میباشد.
در ویژگیهای فیزیولوژیکی مربیان فاکتور آمادگی قلبی – عروقی را الویت اول این حیطه
معرفی کردهاند.درست است که سیستم غالب در کشتی سیستم الکتیک است اما با توجه به
اینکه فاکتور آمادگی قلبی -عروقی پایهی همه آمادگیها محسوب میشود لذا رسیدن به
آمادگیهای دیگر مستلزم داشتن آمادگی قلبی –عروقی میباشد و مربیان حاضر در تحقیق این
فاکتور را اولویت اول خود معرفی کردهاند.
نتایج این تحقیق با تحقیق هورسویل ( )1992و امامی ( )1387و کربی ( )2010همخوانی
دارد آنها در این تحقیقات ویژگیهای فیزیولوژیکی جهت استعدادیابی ،نقش توان بی هوازی
باال واستقامت عضالنی و فاکتور قلبی  -عروقی را بطور طبیعی موثر خواندهاند .همچنین
با برخی از یافتههای امامی ( )1387از جمله توان هوازی همخوانی ندارد که احتماال دلیل
عدم همخوانی متفاوت بودن نمونههای آماری دو تحقیق (سطح تحصیالت مربیان ،سابقهی
مربیگری ،سابقهی قهرمانی) متفاوت بودن ابزارهای اندازهگیری (پرسشنامه) و حتی تغییر
مقررات کشتی فرنگی در آن زمان میباشد.
در ویژگیهای روانی – اجتماعی در این تحقیق مربیان حاضر فاکتور هوش و خالقیت
تکنیکی را اولویت اول این حیطه معرفی کردهاند.کشتی فرنگی رشتهای است که در کمترین
زمان اجرای فن میشود و برای اتخاذ موقعیت خوب در برابر فنون اجرا شده از جانب حریف
و همچنین برگزیدن تاکتیک مناسب برای اجرای فن ،باید در کمترین زمان تصمیم درستی
گرفته شود ،بنابراین کشتیگیری که از این فاکتور مهم بهره مند باشد میتواند تاکتیکهای
خوبی را برای انجام تکنیکها اتخاذ کند .نتیجهی این تحقیق با تحقیقات امامی ( )1387و
کربی ( )2010در زمینههای هوش و خالقیت تکنیکی ،اعتماد به نفس و اطاعت از مربی،
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انگیزه پیشرفت ،تمرکز ،جسارت و حس رقابت همخوانی دارد .همچنین این تحقیق با برخی
از یافتههای کربی ( )2010از قبیل کنترل اضطراب رقابتی همخوانی ندارد .که احتماال دلیل
عدم همخوانی متفاوت بودن نمونههای آماری دو تحقیق (سطح تحصیالت مربیان ،سابقهی
مربیگری ،سابقهی قهرمانی) متفاوت بودن ابزارهای اندازه گیری (نوع پرسشنامه) و حتی تغییر
مقررات کشتی فرنگی در آن زمان میباشد.
نتیجه گیری کلی

مربیان کشتی فرنگی پیشنهاد میگردد در حیطهی آنتروپومتریکی پنجهی دست قوی،

در حیطهی جسمانی -حرکتی ،زمان عکس العمل و در حیطهی فیزیولوژیکی آمادگی قلبی-
عروقی و در حیطهی روانی -اجتماعی ،خالقیت و هوش تکنیکی را به عنوان شاخصهای
استعدادیابی دررشته کشتی فرنگی مدنظرقراردهند.
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