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 چکیده

مریناات ت بناابراین،. است کشتي رشته در موفقیت کسب مهم عوامل از یکي باال جسماني آمادگي زمینه:هدف و 

 از اریبسای موردتوجاه هماواره گیاران کشاتي جساماني آماادگي وضعیت بررسي و گیریو اندازه ،منظم و علمي

 های تمریني مورد اساتفادهاز این رو، هدف از انجام مطالعه حاضر بررسي شیوه .است بوده ورزشي علوم دانشمندان

 مربیان کشتي ایران بود. 

های مختلاف ایاران بودناد کاه در ي اساتانکشاتفعاال  انیمرب های پژوهش حاضر شاملآزمودني شناسی:روش

 آوریتمریني توسط مربیان و جمعافزایي شرکت کردند. پس از تکمیل پرسشنامه دانش های کنترل و دانشکالس

 هاایروش ،سارعت توساعه ،پاذیریانعطاف توساعه ،يجسامان هایهشت فاکتور )مشخصات مربي، آزمون ،هاداده

 ها باا اساتفاده ازدادهی( مورد بررسي قرار گرفت. هواز يآمادگ توسعه و توان و قدرت توسعه ک،یومتریپال ينیتمر

 تحلیل شدند.  EXCELو  SPSSافزارهای با نرم و (content-analysisصورت محتوایي )به ي وفیتوص آمار

 زمیناه در کاافي داناش از رکشاو کشاتي مربیاان کاه نشاان داد حاضار مطالعاه نتاای  گیري:ها و نتیجهیافته

دوره بنادی  قااومتي،م تمریناات جملاه از هازمیناه برخي در این وجود با. برخوردارند خود ورزشکاران سازیآماده

 وجاود هایيضاعف آنتروپومتریکي هایویژگي و بدن ترکیب ویژهبه مؤثر هایشاخص تمریني، بار تعیین مرینات،ت

 المللايبین ساطوح در رشته این بیشتر پیشرفت شاهد توانمي هازمینه این در مربیان دانش ارتقای طریق از .دارد

 .باشیم

 کشتي، مربي، آماده سازی، تمرین، موفقیت واژه هاي کلیدي:
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Abstract 

Purpose and field: High physical fitness is one of the important factors in achieving success in the 

field of wrestling. Therefore, regular and scientific exercises, and the measurement and 

examination of the physical fitness of wrestlers have always been a concern of many sports 

scientists. Therefore, the purpose of this study was to investigate the exercise practices used by 

Iranian wrestling coaches. 

Methodology: The subjects of the present study included active wrestling coaches from different 

provinces of Iran who participated in the control and knowledge-raising classes. After completing 

the training knowledge questionnaire by coaches and collecting the data, eight factors (coach 

profile, physical fitness tests, flexibility development, speed development, plyometric training 

methods, power and strength development, and aerobic fitness development) were investigated. 

The data were analyzed using descriptive statistics, content analysis by SPSS and EXCEL software.  

Results and Conclusion: The results of this study showed that the country's wrestling coach have 

enough knowledge to prepare their athletes. However, there are some weaknesses in some areas 

such as resistance training, exercise scheduling, exercise time, effective indices especially body 

composition and anthropometric features. By enhancing the knowledge of coaches in these fields, 

we can see further progress in the field at the international level. 

Keywords: wrestling, coaching, preparation, practice, success 
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 مقدمه -1-1

 يکشات رشاته ژهیوباهو  نیتمار علام در يورزشا یهارشاته بسایاری در یهاشرفتیپاخیر  یهاسال در

. اسات يقهرمان به دنیرس یبرا ریمس نیترنهیهزکم و نیترکوتاه يعلم ریمس د،یترد بدون. است مشاهده شده

 يسانت نادرسات یهااروش حاذف و يعلم یهاتیفعال افزایش گرو در يکشت عرصه در تیموفقبه  يابیدست

 هادف باه يابیدسات در نهیهز و وقت از نهیبه استفاده سبب يکشت انیمرب ارتقای سطح علمي از این رو،. است

 .[3] خواهد شد

 یریکارگباهاه همار يمرب و ورزشکار زحمات از یریگبهرهبا  توانيم که روشن شده است يخوببه امروزه

 یهاوهیشابررساي  هادف باا حاضار پژوهش .سطح اجرای ورزشکاران را ارتقا بخشید توانيم يعلم یهاافتهی

عف مربوط باه ض، نقاط قوت و ساده حال عین در و یکاربرد ابزار کی با مورد استفاده مربیان کشور، قصد دارد

 مربیان کشتي را مشخص نماید. یسازآمادهدانش تمریني و 

 بیان مسئله 1-2

. انادلیدخ ریگيکشاتعوامل بسیاری از جمله عوامل رواني، جسماني، تکنیکي و تاکتیکي در موفقیت یک 

 و يکایکنت مهاارت. اسات يورزش یهارشته از یاریبس در تیموفق یدیکل عامل يجسمان يآمادگاز این بین، 

در پي  یزیآمتیموفقنتای  بسیار  ورزشکار مطلوب يجسمان يآمادگ بدون ،ژهیو يورزش رشته کی در يکیتاکت

 تیریماد و يدهساازمان ،ينیتمر برنامه يطراح از قبیل يمتنوع یهاتیمسئول ،ورزشي انیمرب. نخواهد داشت

 فصال طول در و قبل را ورزشکاران يجسمان بر عملکرد مؤثر ارزیابي عوامل جسماني و ينیتمر برنامه یاجرا بر

 .[5] دارند عهده بر مسابقات

 يجسامان يآماادگ شیافازا یبارا نیناو یهاروش یریکارگبه و انیمرب دانش و تخصص که است يهیبد

 تیاموفق ،يورزشا یاساتعدادها رفاتن هدر به از یریجلوگ و نهیهز و وقت در یيجوصرفه بر عالوه ورزشکاران

 ،يکشاته رشات در ينایتمر یهابرناماه يطراحا. کنديم نیتضم يالمللنیب و يمل سطح در را يورزش میت کی

 یهايدگیاچیپ و هااچالش باا هماواره ،یامبارزه يورزش یهارشته نیپرفشارتر و نیترنیسنگ از يکی عنوانبه

 گارفتن قارار و سوکی از يکشت مسابقه کی انجام در ریدرگ یانرژ یهادستگاه تداخل. است بوده همراه یادیز

 و ورزشاکاران که است شده موجب گر،ید سوی از يوزن یبندطبقه یدارا يورزش یهارشته گروه در رشته نیا
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 داشاته يورزشا یهااتیموفق در آن انکااررقابلیغ سهم و يجسمان يآمادگ یهابرنامه به یاژهیو توجه انیمرب

 .[3] باشند

 ساطح ازآنجاکاه. اسات یادهیاچیپ نادیفرا مختلف یهازمان و طیشرا در انگیرکشتي یسازآماده ندیفرا

 نیا زا. بود نخواهدوجود  یاشدهنوشته قبل از و ثابت برنامه ،متغیر است انگیرکشتي يروان و يجسمان يآمادگ

 باه باشاند حیصاح توانناديم هااروش نیا همه. دارد وجود ينیتمر یهاروش مجرب انیمرب تمام اندازه به رو،

 ،ياساسا لاصاو نیاا از يآگااه. باشد شده تایرع آن در ورزشکار یسازآماده و نیتمر يعلم اصول که يشرط

 يجدانشادن شبخا دیبا نیتمر یبند دوره و يطراح متفاوت یهاوهیش و ينیتمر متنوع یهاستمیس با یيآشنا

 و دنادرتمق یابازار همانناد تواناديم انیامرب روزباه تخصص و تمریني دانش سطح [.18] باشد انیمرب دانش

 یبارا اساتفاده ماورد روش هرچناد. سازد رهنمون ورزشي نیادیم در عملکرد اوج سمت به را ورزشکار مدرن،

 یهااوشر از اسات ممکان ابعاد يبرخ در است، متفاوت گریکدی با انیمرب توسط يجسمان يآمادگ به يابیدست

 قاشن باه توجاه باا ن،یهمچنا. شاود اساتفاده يجسامان يآمادگ متفاوت عوامل شیافزا یبرا یواحد و مشابه

 یهااتیموفق باه يابیدسات در يچابک و توان استقامت، قدرت، سرعت،عوامل آمادگي جسماني نظیر  توجهقابل

 یاحرفاه انگیرکشاتي عملکارد رساندن حداکثر به و پرورش در يمهم نقش انیمرب تخصص و دانش ،ورزشي

 .دارد

 تقریبااً کشاور داخال در هاآن دانش سطحکشتي و  انیمرب استفاده مورد یهاروش مورد در ن،یا وجود با

 ينایتمر یهااروش و داناش ساطح صیتشخ و یینتع یبرا یمؤثر ابزار پرسشنامه. ندارد وجود ياطالعات چیه

 زشاکارور هار کاه اسات شاده نیتادو هینظر نیا بر اساس یگریمرب يگواه رنامهب .است انیمرب استفاده مورد

 آمااده ،برناماه هدف ترینمهم نیبنابرا. [8] دارد را ممکن یگریمرب و آموزش نیبهتر از یبرخوردار يستگیشا

 را یگاریمرب و آماوزش نوع نیبهتر بتوان آن لهیوسبه که است یاگونهبه ممکن شکل نیبهتر به انیمرب کردن

 .قرار دهد ورزشکاران در اختیار

 قارار يموردبررس يورزش متفاوت یهارشته در را ورزشکاران يجسمان يآمادگ رخمین تنها يداخل محققان

 يجساامان يآمااادگ یهاشاااخص. [58، 55، 53، 51] اناادکرده گاازارش نااهیزم نیااا در را ياطالعااات و داده

 کیا در ورزشاکاران قدرت و ضعف علل ن،یبنابرا. ابندیيم بهبود نیتمر تأثیر تحت یادیز حدود تا ورزشکاران
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 ساطح باا ،ژهیاو طورباه و مرتبط باوده استفاده مورد یسازآماده یهاوهیش به یادیز حدود تا يآمادگ شاخص

 ساطح و اساتفاده مورد ينیتمر یهاروش یامطالعه چیه ن،یا وجود با. است ارتباط در انیمرب تخصص و دانش

 و داناش ساطح از يآگااه کاه اسات يهیباد. اسات نکارده گازارش يکشته رشت در را انیمرب يآگاه و دانش

 در را ينایتمر یهابرنامه ياحتمال قوت ای و ضعف نقاط توانديم يداخل انیمرب استفاده مورد ينیتمر یهاوهیش

 .دهد ارائه موجود تیوضع بهبود یبرا را یدیمف یراهکارها و کرده مشخص خاص يورزش رشته کی

 مارز تواناديم انگیرکشتي تیوضع فیتوص و یریگاندازه و يجسمان يآمادگ يتخصص یهاآزمون یاجرا

 در ریگيکشات هر ينیمرت برنامه ،یفرد یهاتفاوت اصل به توجه با تا دینما نییتع را هاآن يجسمان یهاتیقابل

نظار علام  ضمن تعیین نقاط قوت و ضعف مربیاان از توانديم حاضر مطالعه نتای . شود يطراح مرز نیا حدود

 انیامرب هبا کماک ضامن اطالعاات نیاا. باشد ثرؤم انگیرکشتي یفرد ينیتمر یهابرنامه يطراح درتمرین، 

 يکشات یهااکیتکن یاجارا یبارا يمطلاوب طیشرا توانديم ان،گیرکشتي يجسمان يآمادگ سطح ارتقاء جهت

 زمانمادت و دهکر رییتغ يکشت قوانین تاکنون شده ذکر تحقیقات از يبرخ انجام زمان از ،يطرف از. آورد فراهم

 یکارهاا) يکشات فناون و حرکاات یاجارا شادت بار کاه است يحال در نیا. است شده کوتاه يکشت مسابقه

 مطالعاات انجاام و انگیرکشاتي ينایتمر هایشایوه و هابرناماهبررسي  رو، نیا از. است شده افزوده( انفجاری

 ماورد ينایتمر هاایروش يبررسا مطالعاه نیاا هادف ن،یبناابرا. رسدمي نظر به یضرور نهیزم نیا در شتریب

 .است کشتي ایران انیمرب توسط استفاده

 اهمیت و ضرورت تحقیق 1-3

 ومعلا محققاان و يفنا انیامرب پاژوهش و تالش  ینتا ورزشکاران يجسمان يآمادگ سطح شیافزاامروزه 

 در ایحرفاه انیامرب از اساتفاده سابب نیتمر برنامه يطراح نینو هایسیستم و هاروش توسعه. است يورزش

 و يدهانساازم ن،یتمار برنامه يطراح از قبیل يفیوظا يتخصص طور به انیمرب نیا. است شده یبدنساز نهیزم

 و مساابقه فصال از قبال يجسامان يآماادگ مطلاوب سطح توسعه جهت را ورزشکاران آزمون و يابیارز نظارت

 .دندار بر عهده مسابقه فصل طول در را يآمادگ سطح نیا حفظ

 و پارورش در يمهم نقش ينیتمر دیجد هایسیستم و يابیارز نینو هایشیوه از انیمرب يآگاه و یيآشنا

 ،یساازآماده هایشیوه دیترديب. دارد يورزش استعداد کی ای میت کی يجسمان یهاتیظرف رساندن حداکثر به
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 يجسامان يآماادگ تیوضاع مانظم يابیارز و ينیتمر یابزارها و لیوسا از استفاده ،ينیتمر یهاچرخه يطراح

 .[3] است يخارج یرقبا و يرانیا ورزشکاران تفاوت مهم لیدال از ،یسازآماده دوره طول در ورزشکار

 باا ایا و يماادگآ يناکااف سطوح با را ورزشکار است ممکن الذکرفوق یهانهیزم در يآگاه و تخصص عدم

 بار را يشاورز یاجرا و عملکرد افت عوامل نیا یدو هر که کند مسابقه دانیم يراه ينیتمر شیب بالقوه خطر

 چیها بااًیقرت ن،یاا وجاود با است، یبدنساز انیمرب عهده بر ياختصاص طور به فیوظا نیا اگرچه .دارند همراه

 و نیتمار علام ناهیزم در را يداخلا انیامرب يآگاه و دانش سطح و استفاده مورد ينیتمر هایشیوه یامطالعه

 .است نکرده گزارش ورزشکاران یسازآماده یبرا استفاده مورد هایشیوه نیهمچن

 يکشات مطارح یهااستان انیمرب توسط استفاده مورد ينیتمر یهاروش و دانش سطح از اطالع ن،یبنابرا

 یهاائتیه و کیاالمپ يملا تاهیکم ،يکشت ونیفدراس مسئوالن به یکاربرد یشنهادهایپ ارائه بر عالوه کشور،

 .شد خواهد کشور داخل در يکشت انیمرب ياحتمال قوت ای ضعف علل نییتع موجب هااستان يکشت

 پژوهشی يهاپرسشاهداف و  1-3

 هدف کلی 1-3-1

 .ایران يکشت انیمرب استفادهمورد  ينیتمر هایشیوه يبررس

 اهداف اختصاصی 1-3-2

 آمادگي جسماني. عواملدر استفاده از  یرانبررسي دانش تمریني مربیان کشتي ا -1

 .پذیریانعطافدر استفاده از تمرینات  یراندانش تمریني مربیان کشتي ا بررسي -2

 در استفاده از تمرینات سرعتي. یراندانش تمریني مربیان کشتي ا بررسي -3

 در استفاده از تمرینات پالیومتریک. یراندانش تمریني مربیان کشتي ا بررسي -4

 در استفاده از تمرینات هوازی. یراندانش تمریني مربیان کشتي ا بررسي -5

 .در استفاده از تمرینات قدرت و توان عضالني یراندانش تمریني مربیان کشتي ا بررسي -6

 تحقیق يهاپرسش 1-4

 صورت ينیتمر یالگو کدام ایران با يکشت انیمرب کار روش و استفاده مورد ينیتمر یهاوهیش .1

 رد؟یگيم
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-زهیران را انداگآمادگي جسماني کشتي عوامل، یسازآمادهآیا مربیان کشتي ایران در طي روند  .2

 کنند؟گیری مي

گیری هران را اندازگیپذیری کشتيانعطاف عوامل، یسازآمادهآیا مربیان کشتي ایران در طي روند  .3

 کنند؟مي

 کنند؟گیری ميگیران را اندازهسرعت کشتي، یسازآمادهدر طي روند آیا مربیان کشتي ایران  .4

 د؟کنناستفاده مي یسازآمادهآیا مربیان کشتي ایران، از تمرینات پالیومتریک در طي روند  .5

 کنند؟ي، استفاده میسازآمادهآیا مربیان کشتي ایران از تمرینات هوازی در طي روند  .6

ران را گیني کشتي، فاکتورهای قدرت و توان عضالیسازآمادهآیا مربیان کشتي ایران در طي روند  .7

 کنند؟گیری ميهانداز

 روش اجرا 1-5

 ایارانن کشاتي مورد استفاده مربیا هایشیوهتحقیقي رای ، پرسشنامه، سطح دانش و  یهاروش بر اساس

که آیا مربیاان  مسئلهن روشن شدن ای منظوربه يسؤاالتتوسط ان گیرکشتي یسازآماده هایشیوهدر خصوص 

ورزشاکاران اساتفاده  یساازآمادهی هابرناماهتمریني رای  و اصاول علام تمارین در  یهاروشاز  ایران کشتي

 .سنجديم، کننديم

 اطالعات يآورجمع 1-5-1

های تمریني مورد استفاده مربیان بین مربیان فعال کشتي ایاران در پس از تعیین روایي، پرسشنامه شیوه

فدراسایون  يالمللنیبانستیتوی  بخش آموزش مربیان که توسط یيافزادانشهای ارتقای خالل برگزاری کالس

 کشتي تشکیل شد، توزیع گردید.
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 جامعه و نمونه آماري 1-5-2

نمونه در نظر  عنوانبه یيافزادانشهای کنترل و در کالس کنندهشرکتاز بین مربیان فعال کشور همه مربیان 

 گرفته شد.

 يآورجمعابزار  1-5-3

بار گرفتاه شاده  [65همکاران ] توسط سیمنز و شدهانجامتمریني مربیان از مطالعه  هایشیوهپرسشنامه 

اطالعاات  قسامت: 8توزیع شد. این پرسشنامه شامل  موردمطالعهاست که پس از تعیین روایي در میان نمونه 

ک، توساعه تریایومتمریناي پال یهااروش، توسعه سرعت، پذیریانعطافجسماني، توسعه  یهاآزمونشخصي، 

 .بودقدرت و توان و توسعه آمادگي هوازی 

 هادادهروش تحلیل  1-5-4

از پاسخ بر طباق ب سؤاالتثابت بود. جواب به  یهاپاسخبا  يسؤاالتباز پاسخ و  یهاسؤالپرسشنامه شامل 

قاان متخصاص و ، توساط محقانددادهقرار  يموردبررسمنابع گذشته که از طریق پرسشنامه طرز کار مربیان را 

 تحلیل شد. محتوایي صورتبهدر زمینه تحقیق در علم تمرین  باتجربه

 تحقیق: يهاتیمحدود -1-6

 :کنترلقابل يهاتیمحدود 1-6-1

 تمامي مربیان فعال کشتي ایران گرفت. این تحقیق، در بین -1

 بود. 1397-1396زمان اجرای تحقیق در سال  -2

 مربیان توضیح داده شد. همهای به با مالحظات ویژه سؤاالت -3

 خارج از کنترل يهاتیمحدود 1-6-2

 مربیان از نظر سطح دانش و آگاهي در یک سطح قرار نداشتند. یهکل -1

ت به زل، با دقبه دلیل تعجیل در ورود به تشک یا تعجیل برای مراجعت به من انیگوپاسخبرخي از  -2

 پرسشنامه پاسخ ندهند.

 صورت گیرد. و مالحظات یکارمحافظهاز طرف مربیان ممکن بود نوعي  سؤاالتبه  یيگوپاسخدر  -3

 همکاری نکردند. کشتي کشور در تحقیق یهاقطبیکي از  عنوانبهمربیان فعال استان مازندران  -4
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 تحقیق يهافرضشیپ 1-7

 کشتي است. رشته یهایازمندیندر پرسشنامه متناسب با  شدهمطرح سؤاالت -1

 .سنجديم دقتبهرسشنامه مورد استفاده در این تحقیق، اهداف پژوهش را پ -2

 دادند. با دقت و صادقانه پاسخ سؤاالتبه محقق اعتماد کرده و به  دهندگانپاسخ -3

 استفاده شد. هادادهآماری جهت تجزیه و تحلیل  هایروشین در این پژوهش از معتبرتر -4

 هاواژهتعریف عملیاتی  1-8

ر ودن در براباو مفید، لذت بردن از زندگي، بدن سالم، مقاوم با مؤثربه توانایي یک فعالیت  ادگی جسمانی:آم

 عوامالیاق در ایان تحق [.8] شاوديمو غلبه بر شرایط ناگهاني و اورژانسي آمادگي جساماني گفتاه  هایماریب

، یهاوازيبقدرت عضالني، استقامت عضالني، توان عضاالني، سارعت، ظرفیات )آمادگي جسماني به ده فاکتور 

شاده  یبنادطبقه (پاذیریانعطافآنتروپاومتریکي و  یهااندازهقي، چابکي، ترکیب بدني، عرو -استقامت قلبي 

 است.

 [.22] شودميبه توانایي اجرای یک فعالیت خاص برای مدت طوالني گفته  استقامت:

 [.20] شودميتوانایي یک عضله یا گروه عضالني در استمرار حرکات یکنواخت اطالق استقامت عضالنی: 

 [.22ل تمرین شدید است ]بدن در پایداری و تحم توانایي ی:عروق -استقامت قلبی

 [.22بدون چربي بدن ] یهابافتنسبت چربي به  ترکیب بدنی :

 [.8توانایي عضله برای اعمال نیرو  بر یک مقاومت )دینامیک و استاتیک ( ] قدرت :

 .[8در واحد زمان است و به دو عامل سرعت و قدرت وابسته است ] شدهانجاممقدار کار  توان :

عاادل تبه توانایي تغییر موقعیت بدن یا مسیر حرکت به طور صاحیح و ساریع بادون از دسات دادن  چابکی :

 [.22] دشوميگفته 

[. در 22] شاودميحرکتي آن گفتاه  دامنهبه توانایي حرکت راحت یک مفصل در تمام طول  : پذیريانعطاف

( قسامت PNFبه چهار ) کشش پرتابي، کشش پویا، کشش ایستا و کشش  پذیریانعطافاین تحقیق  تمرینات 

  .شده است یبندطبقه
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 عنو نیا در .گردديم عضالت استقامت و مقاومت تیتقو باعث که است يکشش نیتمر نوع کی:  PNFکشش 

 صشاخ کناد، احسااس را يجزئ کشش حالت کی که دهديم قرار يحالت در را شیپا ای دست ورزشکار نیتمر

 هیااول حالت به ار موردنظر اندام که کندمي يسع ورزشکار حالت نیا در گرفته را ورزشکار یپا ای دست یگرید

 .[72] انجامدیب طول به هیثان ۱۰-۱۵ حالت نیا دیبا .شودمي کار نیا از مانع يکمک اری يول برگرداند

 .[72] گردنديم دهیکش  یتدربه عضالت و نداشته وجود حرکت مفاصل در ،کشش نیا در :1ستایا

 کاه باشانديم یاشدهکنترل و آرام حرکات شامل .دارند حرکت زین عضالت يکشش حرکات نوع نیا در: 2ایپو

 .[72] کتف هیناح از هادست کردن نییپا و باال مانند؛ گردديم افزوده هاآن دامنه و سرعت به  یتدربه

ت انقباض صور تمریني که در آن عضله، به طور ناگهاني و با نیروی زیاد، پیش از آنکهتمرینات پالیومتریک: 

 ارتبااط نیاا ،یانفجاار تاوان ارتقااء یبارا اسات یاژهیو ياجرائ برنامه[. 18] ردیگيمگیرد، تحت کشش قرار 

 یيهااالمثدر این تحقیق تمرینات پالیومتریک باا طارح  .دهديم گسترش را یانفجار یروین و قدرت حداکثر

 .میانموده ترآسانکردن و ...(، فهم آن را برای مربیان  يليلعمقي،  یهاپرش)

 یهاوزناهرا باا اساتفاده از  پذیریانعطافبرنامه تمریني است که قدرت، استقامت، توان، مهارت و کار با وزنه: 

 [.8] دهديمآزاد یا ایستگاهي بهبود 

 .شودميمسئول برگزاری مسابقات کشتي استان است و کشتي استان زیر نظر این واحد اداره کشتی:  ئتیه

 و لیساانسفوقلیساانس،  ،دیپلمفاوق دیاپلم، گروه 4 در تحصیلي مدرک حاضر پژوهش درمدرک تحصیلی: 

 .است شده بندیطبقه باالتر

 المللايینبو  3، درجاه 2، درجاه 1گروه درجه  4شامل  گریمربي درجه حاضر پژوهش در: گريمربیدرجه 

 شده است. بندیطبقه

ساتان، در گاروه در ساطح باشاگاه، در ساطح ا 7شامل  گریمربي تجربه حاضر پژوهش در: گريمربیتجربه 

 شده است. بندیطبقهسطح کشور، مسابقات آسیایي، مسابقات جهاني، مسابقات المپیک 

 

                                                           

1 Static 

2 Dynamic 



14 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل دوم

 پيشينه تحقيق و مباني نظري
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 مقدمه 2-1

 و، کلیاتي در رابطه با طرح و چارچوب تحقیاق بیاان شاد. در فصال حاضار، مبااني نظاری نخستدر فصل 

تمریني مربیان  هایشیوهو  بندیزمانان و همچنین، گیرکشتيدر زمینه آمادگي جسماني  شدهانجام یهاپژوهش

 به عمل خواهد آمد. شدهانجامکلي از تحقیقات  بندیجمع. در پایان، گرددميورزشي ارائه  هایرشتهدر 

 به طاور کامال توانندنميشده است که  روشن ایحرفه هایورزشدر  کنندهشرکتدر حال حاضر برای افراد 

 یراهبردهاااز  بایساتميکاه  اناددریافتهبیش از پایش  انیمربکمکسنتي متکي باشند و مربیان و  هایروشبه 

در  مؤثرعوامل  اندداشتهمتعدد سعي  یهانهیزمشرکت در مسابقات استفاده کنند. محققان در  علمي جدید جهت

 [. 4ورزشي را شناسایي کنند ] یهامیتموفقیت 

 کشتی خچهیتار 2-2

برای به دست آوردن غاذا،  تنهانهبشر متوجه شد،  که يزمان؛ گردديممنشأ و مبدأ کشتي به شروع حیات بر 

حیوانات و تقلید  مبارزه مشاهدهبلکه برای بقا و نجات خویش، قوی بودن بسیار ضروری است. در آن دوره، بشر با 

باساتان  دورهمهارت خود را گسترش داد. مبارزه و کشتي گارفتن انساان باا حیواناات در  هاآناز رفتار و حرکات 

و  هاایيتوانا، هرکول، سامسون و ... به دلیل گمشلیگکشتي آن دوران همچون  یااسطورهمتداول بود. قهرمانان 

 یاژهیاو منطقاهمبادأ پیادایش کشاتي را باه  توانينم[. 18در کشتي با حیوانات معروف بودند ] شانیشاهکارها

خاصي در نظر گرفت؛ زیرا کشتي گرفتن در بین جوامع کهن و در تمام  هیناحآن را در  یریگشکلنسبت داد و یا 

ایران، یونان، روم و سایر ملل هر یک  بعدهامختلف رای  بوده است. مصر و چین باستان،  هایشیوهنقاط جهان، به 

ان راه پیادا و مصر، به مناطق دور و نزدیک آسایا، روم و یونا نیالنهرنیببه این ورزش پرداختند. فنون کشتي از  

 یهاایباز گاناهپن قبل از مایالد باه ماواد  704کرد. با رواج کشتي در یونان، مسابقات مربوط به آن نیز از سال 

 یهااآموزشان، لازوم وجاود گیرکشتيسالمت  منظوربه، هاسال[. پس از گذشت 18المپیک باستان افزوده شد ]

، احساس شاد. هادف از ایان کاار، استانداردهااز قوانین و  یامجموعهبر اساس  هارقابتشده و انجام  يدهسازمان

کشتي بدون خونریزی بود. در ایران باستان، کشتي گارفتن فراتار از یاک ورزش، بخشاي از زنادگي ماردم باوده 

 مغول رسمیت بیشتری پیدا کرد و چهره پهلوانان نامادار ایاران، شاناخته شاد. حملهاست.کشتي در ایران بعد از 

احیا شد و تا باه اماروز  1896المپیک مدرن در آتن به سال  یهایباز( در اولین دوره یارحرفهیغر )کشتي آماتو
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کشاتي  المللايبینالمپیک مطارح اسات. تشاکیالت فدراسایون  یهارقابتورزشي در  یهارشتهیکي از  عنوانبه

 [.18شد ] یگذارهیپادر شهر لوزان سویس  1912( در سال FILAآماتور )

 ارزشیابی آمادگی جسمانی در کشتی 2-3

مارز  توانادميان گیرکشاتيو توصایف وضاعیت  یریگانادازهتخصصي آمادگي جسماني،  یهاآزموناجرای 

فاردی، برناماه تمریناي هار  هاایتفاوترا تعیین نماید تا با توجه به توجاه باه اصال  هاآنجسماني  هایقابلیت

ی هابرناماهضعف  جسماني نقاط قوت و یهاآزموندر حدود این مرز طراحي شود. از سوی دیگر، نتای   گیرکشتي

یشارفت یاا رکاورد پتا بتوانند میزان  دهدميعملي در اختیار مربیان قرار  یراهکارهاتمریني را مشخص ساخته و 

 [.21ان را بررسي نمایند]گیرکشتياحتمالي 

 آمادگی جسمانی 2-4

، گارددميعریاف جسماني بااال ت یهایيتوانابرخورداری از  صورتبهسماني در مفهوم متداول خود آمادگي ج

 صاورتبهساماني جاجرای فعالیت روزانه بدون احساس خستگي برآید. از این رو آمادگي  عهدهفرد از  کهیطوربه

کیاه ت بدني بدون تشغلي روزمره یا احیاناً فعالی یهاتیفعالاعم، همانا داشتن قوای جسماني مطلوب برای اجرای 

 دارا زیآمتیاموفق یاجارا باه دنیرسا در را يمهما نقش دیترد بدون يجسمان يآمادگ .باشدميبر ورزشي خاص 

 از یریاگبهره لیلد به کشتي رشته. است برخوردار يخاص تیاهم از نخبه ورزشکاران یبرا آن توسعه لذا ،باشدمي

 را شاکاریورز(  یانفجاار و عیسار ضاربات ،هااکیتکن یاجرا یبرا باال سرعت و چابکي )يجسمان يآمادگ عوامل

 .[13] باشد برخوردار ایویژه هایقابلیت و طیشرا از که طلبديم

 [:12عوامل آمادگی جسمانی ] -2-5

 

 

 

 

 

 

   ترکیب بدني 

 استقامت 

  قدرت 

  توان 

 سرعت 
 

 چابکي 

 تعادل 

 هماهنگي 

 یریپذانعطاف 
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هاارت و آمادگي جسماني وابسته باه م سالمتيآمادگي جسماني شامل دو سطح آمادگي جسماني وابسته به 

، بخااش ) ترکیااب باادن، آمااادگي قلبااي عروقااي 5از  سااالمتي. سااطح آمااادگي جسااماني وابسااته بااه باشاادمي

ا تندرساتي و با فاکتورهاا، استقامت عضالني و قدرت بدني ( تشکیل شده است که هر یاک از ایان پذیریانعطاف

خش )چابکي، ب 6مزمن در ارتباط هستند. آمادگي جسماني وابسته به مهارت نیز از  یهایماریبکاهش بروز خطر 

ي هستند کاه ورزشاکار هایقابلیت فاکتورها( تشکیل شده است. این العملعکستعادل، هماهنگي، توان، سرعت و 

بیشاتر . بخشاندينمساطح ساالمتي افاراد را بهباود  عموماً، اما نندکميرا در اجرای بهینه فعالیت ورزشي کمک 

تي متي و تندرساآمادگي جسماني بر آمادگي وابسته به تندرستي تمرکز دارند زیرا عوامل آن برای سال یهاآزمون

 .شوندميمفیدند و موجب بهبود سطح سالمت و تندرستي افراد 

 ترکیب بدنی -2-5-1

. ترکیباات بادن، تاوده شاودمي)عضله، استخوان، چربي و ... ( گفتاه  مختلف بدنبه مقدار مناسب ترکیبات 

کال آب بادن،  . پژوهشگران بیشتر بر روی نسبت توده بدن که شامل :شودميبدون چربي و توده چربي را شامل 

بادن، تنهاا  ارزیاابي ترکیاب هایروش. با وجود این، بیشتر اندشدهاست، متمرکز  هااستخوانتوده عضالت و توده 

ارزیاابي وضاعیت آماادگي و  منظوربه، ترکیب بدن يطورکلبهبرآوردی از توده چربي بدن و توده خالص بدن است.

ه آن باا عوامال [. در دهه اخیر، محققان به بررسي ترکیب بدن و رابطا47] شودميتندرستي فرد تعیین و کنترل 

 [.31، 30] اندپرداختهان گیرکشتيآمادگي جسماني 

 باشادميدرصاد  16تاا  4/5 المللايبینان مرد در ساطوح گیرکشتي( گزارش کرد چربي بدن 1994) 1تکوپرهو

[. 76درصد گزارش کارد] 13تا  3ان نخبه، این مقدار را بین گیرکشتي( با مطالعه بر روی 2002)2[. اما یون45]

را  هااآنان فرنگي کار جوان، چرباي بادن گیرکشتيفیزیولوژیک  رخمین( با تعیین 2007رحماني نیا و همکاران )

آزادکاار ان گیرکشاتي( باا مطالعاه بار روی 2009[. میرزایي و همکاران )60درصد گزارش کردند ] 8/10 1/4±

( بااه بررسااي 2011میرزایااي و همکاااران ) [.55درصااد گاازارش کردنااد ] 6/10 ± 84/3ایاان مقاادار را  جااوان

ان نوجاوان گیرکشاتينتاای  نشاان داد کاه  [.52]ان نوجوان پرداختناد گیرکشتيآمادگي جسماني  یهاشاخص

 یریگانادازهدر اوزان پایین از چربي پاییني برخوردارند. همچنین، میرزایي و همکاران در مطالعه دیگری با  ژهیوبه

                                                           

1Houtkooper  

2Yoon  
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ودني نخباه جهاني نشان دادند که آزما مسابقاتآنتروپومتریکي قهرمان چهار دوره  یهايژگیودرصد چربي بدن و 

 هاایویژگي( 2018کالپان و یلدیران ) [.2]نسبت به نورم تیم ملي از وضعیت بهتری برخوردار است  يموردبررس

نتاای  نشاان  [.36]قرار دادناد  موردمطالعهان نخبه را از نظر سبک و وزن گیرکشتيوپومتریک رسوماتوتایپ و آنت

در فاکتورهاای  یداريمعناان اخاتالف گیرکشتيدر صورت تغذیه مشابه در  هاسبکداد با وجود عدم تفاوت بین 

( باه تهیاه نیمارخ 2014ولاز و همکااران )-و غیره وجود دارد. رامیرز هااندامسوماتوتایپ از قبیل قد، وزن، طول 

ي و ان نخباه کلمبیاا بارای اساتفاده در اهاداف تمریناگیرکشاتيآنتروپومتریکي و عملکرد جساماني  هایویژگي

ان گیرکشاتي( با تهیاه نیمارخ آماادگي جساماني 2015اوهیا و همکاران ) [.62]پیشرفت ورزشکاران پرداختند 

نتای  نشان داد کاه  [.72]وزني )سبک، متوسط و سنگین( پرداختند  یهادستهنخبه ژاپن به بررسي اختالف بین 

متفاوت است. دمیرکان  هاگروهن متوسط اوج بین ندارد، اما توا داریمعنياختالف  هاگروهاوج توان نسبي در بین 

نخبه و آمااتور پیشانهاد کردناد  ان جوانگیرکشتي( با مقایسه نیمرخ جسماني و فیزیولوژیکي 2015و همکاران )

 [.34]در ورزشکاران نخبه به طور واضحي باالتر است  یهوازيبتجربه تمریني، استقامت هوازی و توان و ظرفیت 

 توان هوازي -2-5-2

و قلب و عروق برای جذب و انتقال اکسیژن به عضالت و در نتیجه مصارف هار چاه  هاهیربه حداکثر توانایي 

با تغییراتي که در قوانین کشتي ایجااد شاده، باه نظار  [.22] بیشتر عضالت از این اکسیژن آمادگي هوازی گویند

اهمیات کمتاری دارد.  هوازیبيدر جریان یک کشتي، فاکتور استقامت و توان هوازی، در مقایسه با توان  رسدمي

 چنانچاهان حذف شوند. زیرا گیرکشتي یسازآماده برنامههوازی باید از  یهانیتمرالبته این بدان معني نیست که 

و بهتر  ترعیسردر کنترل وزن، بلکه در ریکاوری  تنهانه توانندميشوند،  بندیزمانطراحي و  يخوببهاین تمرینات 

کشتي، مفید واقع شوند. باه عباارت دیگار،  مسابقهدور  2جلسه تمرین سنگین و یا  2بین  فاصلهان در گیرکشتي

. باا توجاه باه اینکاه کنادميوی را تضمین  ترعیسر، ریکاوری گیرکشتيباالتر بودن شاخص توان هوازی در یک 

اختصاصااي  دورههااوازی، در  یهااانیتمر برنامااه، بهتاار اساات شااودميانجااام  یاقااهیدق 3 یهااازمانکشااتي در 

طراحاي و اجارا شاود. تعاداد  یاقاهیدق 3تاا  2زماني  یاهدوره)تناوبي( هوازی با  اینتروال صورتبه، سازیآماده

 8تاا  5باین  تواننادمي هاادوره. این شوندميان تعیین گیرکشتيزماني با توجه به درصد آمادگي بدني  یهادوره

اساتراحت فعاال شاامل  صاورتبهدقیقه و  5تا  3 تواندمينیز  هادورهدوره در نوسان باشند. میزان استراحت بین 
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 ( میازان 8719و همکااران ) 1[. کلاي17کششي باشاد ] یهاحرکتتند همراه با  یروادهیپدویدن بسیار آرام یا 

max2VO[. 48به ازای هر کیلوگرم از وزن بدن در دقیقه گزارش کردناد ] تریليلیم 61ان دانشگاهي را گیرکشتي

باه ازای هار  تاریليلیم 2/51 ± 3/9ان را گیرکشتي، توان هوازی یامطالعه( در 1989و همکاران ) 2هورس ویل

( تاوان 2011) دیگار، میرزایاي و همکااران یامطالعاه[. اما در 43کیلوگرم از وزن بدن در دقیقه گزارش کردند ]

 [.58به ازای هر کیلوگرم وزن بدن گزارش کردند ] تریليلیم 8/46 ± 76/3ان جوان نخبه را گیرکشتيهوازی 

 سرعت -2-5-3

لي چاون زماان . سرعت به عاوامشودميزمان ممکن سرعت گفته  نیترکوتاهبه توانایي انجام یک حرکت در 

 عنوانباهته و ورزشاي داشا هایرشتهو زمان حرکت وابسته است. سرعت، نقش مهمي در بسیاری از  العملعکس

 رخمیناتعیاین  ابا( 2007[. رحماني نیا و همکاران )8] رودميعامل برتری ورزشکاران در مقابل حریفان به شمار 

[. 60ارش کردناد ]ثانیه گاز 1/5 ± 23/0را  هاآنان فرنگي کار جوان نتای  آزمون سرعت گیرکشتيفیزیولوژیک 

ان گیرکشاتيد یاار 40نوجوان نتای  آزمون سرعت  گیرکشتي 44( با مطالعه بر روی 2011) میرزایي و همکاران

دار را در ( در مطالعاه دیگاری ایان مقا2009[. میرزایي و همکااران )56ثانیه گزارش کردند ] 03/6  ± 46/0را 

 [. 55ثانیه گزارش کردند ] 07/5 ± 17/0 آزادکاران گیرکشتي

کشاتي از طریاق تمریناات مختلاف  یهاامهارتدر مورد چابکي باید گفت که تمرینات سریع و واکنشي؛ توسعه 

ماؤثر در  یهاايژگیو. یکاي از یابادميپرتاب کردن هل دادن و دویدن توساعه  طرفهکی یهاجهشچابکي مانند 

ساریع،  یهاجهتت با توجه به اینکه ورزش کشتي آمیخته به تغییر ان و ورزشکاران چابکي اسگیرکشتيموفقیت 

و از سوی دیگر ایان ماوارد در  کندميفراواني است و اغلب واکنش باالیي را مطالبه  یزهایوخجستاجرای بدن و 

مؤثر در اجرای مطلوب ورزش کشتي به  هایویژگياز  توانيم، بنابراین چابکي را شوندميتمرینات در نظر گرفته 

برای اجرای حرکات مختلاف یاا اجارای فناون حملاه  تنهانهشمار آورد. در مورد سرعت نیز باید گفت که سرعت 

. در بررساي آذربااني پیراماون آیادميان مهم است، بلکه عاملي برای موفقیات در مساابقه نیاز بشامار گیرکشتي

در دو عامل آزمون ایفرد  هاستیفوتبالان شهرستان کرج، مشخص شد که گیرکشتيو  هاستیفوتبالآمادگي بدني 

ان در دراز و گیرکشتي کهيدرحالمتر نسبت به گروه دیگر برتری دارد،  548متر و استقامت  45شامل دو سرعت 

                                                           

1 Kelly 

2 Horswill 
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ود معکوساي وجا رابطهبین سرعت و وزن بدن  ازآنجاکه[. 1نشست و کشش بارفیکس از خود برتری نشان دادند]

ان از درصاد چرباي کمتار گیرکشتياز سرعت بیشتری برخوردارند. برخورداری  وزنسبکدارد، عموماً ورزشکاران 

احتماالً درصد بیشتری از وجود این اختالف را به خاود اختصااص  هاآنو چابکي بیشتر  ترنییپابخصوص در وزن 

ژنتیکي افراد نیز در این  هایتفاوتغذایي قبل از آزمون، رژیم غذایي و ه . از سوی دیگر عوامل دروني، وعددهدمي

  [.46خصوص مؤثر است ]

 استقامت  -2-5-4

 [.22استقامت، توانایي یک عضله برای تولید نیروی مداوم در زمان نسبتاً طوالني است ]

در لحظاات پایااني  توانادميمکرر، برخورداری از استقامت عضالني باال  یهاانقباضکشتي، به دلیل  یهارقابتدر 

ان فرنگاي کاار گیرکشاتي( با تعیین نیمرخ فیزیوژیاک 2007پیروزی باشد. رحماني نیا و همکاران ) کنندهنییتع

، 67 ± 6/6دراز و نشست، شانای ساوئدی و کشاش باارفیکس را باه ترتیاب  هایآزمونتیم ملي جوانان، نتیجه 

ان گیريکشاتبا مطالعه بر روی  (2011[. میرزایي و همکاران )54گزارش کردند ] 4/31 ± 11و  7/66 ±  46/8

، 32/16±  14/8کشش بارفیکس، شنای ساوئدی و دراز و نشسات را باه ترتیاب  هایآزمونجوان نخبه، نتای  نو

 [. 56گزارش کردند ] 41/53 ± 82/9و  53 /48  04/10±
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Investigating the Practical methods Used by Iranian wrestler Coaches 
 

Abstract 

Purpose and field: High physical fitness is one of the important factors in achieving success in the 

field of wrestling. Therefore, regular and scientific exercises, and the measurement and examination 

of the physical fitness of wrestlers have always been a concern of many sports scientists. Therefore, 

the purpose of this study was to investigate the exercise practices used by Iranian wrestling coaches. 

Methodology: The subjects of the present study included active wrestling coaches from different 

provinces of Iran who participated in the control and knowledge-raising classes. After completing the 

training knowledge questionnaire by coaches and collecting the data, eight factors (coach profile, 

physical fitness tests, flexibility development, speed development, plyometric training methods, 

power and strength development, and aerobic fitness development) were investigated. The data were 

analyzed using descriptive statistics, content analysis by SPSS and EXCEL software.  

Results and Conclusion: The results of this study showed that the country's wrestling coach have 

enough knowledge to prepare their athletes. However, there are some weaknesses in some areas such 

as resistance training, exercise scheduling, exercise time, effective indices especially body 

composition and anthropometric features. By enhancing the knowledge of coaches in these fields, we 

can see further progress in the field at the international level. 

Keywords: wrestling, coaching, preparation, practice, success 
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