
  بحث و نتیجه گیري:
با بررسي نتایج مشخص شد، ورزشکاراني که زودتر از موعد تمرینات خود را آغاز کرده بودند، دیرتر به مدال 
دست پیدا کرده بودند. همچنین کشتي گیراني که زودتر به اولین مدال خود دست پیدا کرده بودند، صاحب 
عناوین و تداوم قهرماني بیشتري شده بودند. یافته ها نشان داد، هرچه سن کسب بهترین مدال کمتر بود، تعداد 
مدال و تداوم قهرماني نیز کمتر بود که مي تواند یکي از دالیل آن، زود اشباع شدن باشد. البته کشتي گیراني 
که با تعداد سال هاي تمرین کمتري به اولین مدال خود دست یافته بودند، تداوم قهرماني و تعداد مدال بیشتري 
داشتند. در نهایت به طور کلي مي توان سن شروع این ورزش مهیج و المپیکي را 11 تا 12 سالگي پیشنهاد کرد.

واژه هاي کلیدي: کشتي گیران نخبه، سن شروع، تداوم قهرماني.
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ي کشتیگیران ایران دیرتر  ( ≥P 05/0)دارای تفايت معىیذار بًد  (94/10±48/2)با سایر کشًرَا  (25/12±19/2)سه شريع کشتیگیران ایراوی 
بٍ  (32/8±94/3)زيدتر از سایر کشًرَا  (97/6±06/3)از سایر کشًرَا يرزش کشتی را آغاز کردٌ بًدوذ، يلی با ایه يجًد کشتیگیران ایراوی 

، بُتریه مذال (48/21±77/3)وسبت بٍ سایر کشًرَا  (83/21±21/3)وتایج وشان داد، کشتیگیران ایراوی . ايلیه مذال خًد دست پیذا کردٌ بًدوذ
 .خًد را بٍ طًر میاوگیه در سه باالتری کسب کردَاوذ

، مقایسٍ ایران با (1)                         جذيل سایر کشًرَا در سه شريع کشتی

 

 

 

 

Sig  کشًر  اوحراف استاوذارد±میاوگیه Sig  کشًر  اوحراف استاوذارد±میاوگیه 

 روسيه 04/11±18/2  * 006/0 گرجستان 29/2±47/10 *001/0

 امريكا 00/9±50/3 *001/0 تركيه 70/1±49/11 393/0

 كوبا 11/11±59/2 111/0 اكراين 18/2±61/10 *001/0

 .معىیذار است ( ≥P 05/0)در سطح  *. 

 :بحث و نتيجهگيري

َمچىیه کشتیگیراوی کٍ زيدتر بٍ ايلیه . با بررسی وتایج مشخص شذ، يرزشکاراوی کٍ زيدتر از مًعذ تمریىات خًد را آغاز کردٌ بًدوذ، دیرتر بٍ مذال دست پیذا کردٌ بًدوذ
یافتُُا وشان داد، َرچٍ سه کسب بُتریه مذال کمتر بًد، تعذاد مذال ي تذايم قُرماوی . مذال خًد دست پیذا کردٌ بًدوذ، صاحب عىايیه ي تذايم قُرماوی بیشتری شذٌ بًدوذ

البتٍ کشتیگیراوی کٍ با تعذاد سالُای تمریه کمتری بٍ ايلیه مذال خًد دست یافتٍ بًدوذ، تذايم قُرماوی ي . ویس کمتر بًد کٍ میتًاوذ یکی از دالیل آن، زيد اشباع شذن باشذ
 . سالگی پیشىُاد کرد12 تا 11در وُایت بٍ طًر کلی میتًان سه شريع ایه يرزش مُیج ي المپیکی را . تعذاد مذال بیشتری داشتىذ

 . کشتیگیران وخبٍ، سه شريع، تذايم قُرماوی:واژههاي كليدي
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مقدمه:
تعریف سنی مشخص برای آغاز ورزش کشتی و حداقل مدت زمان الزم برای کسب موفقیت در این رشته 
المپیکی سبب می شود تا مربیان، والدین و بویژه ورزشکاران بتوانند با معیاری صحیح ورزش کشتی را شروع 
کنند. این موضوع، عالوه بر کمک در استعدادیابی از زود شکوفا شدن کشتی گیر جلوگیری مي کند و او را به 
باالترین موفقیت می رساند. همچنین، بر اساس مطالعات، برای کسب موفقیت به 10 سال تمرین تخصصي 
نیاز است )1(. به همین دلیل، آغاز دیرهنگام ورزش کشتی نیز ورزشکار را از دستیابی به مدال محروم خواهد 
کرد. عالوه بر این، موضوع استعدادیابی از مراحل اولیه ورود به ورزش کشتی است ولي تاکنون تحقیقی در این 
زمینه صورت نگرفته و تاکنون مشخص نشده است که مناسب ترین سن برای شروع این ورزش چه سنی است 
و قهرمانان تا چه سنی می توانند این ورزش را ادامه دهند؟ از این رو، هدف مطالعه حاضر مقایسه سن، سابقه 
تمرینی و تداوم قهرمانی کشتی گیران نخبه ایران با کشتی گیران نخبه سایر کشورها و تعیین سن مناسب برای 

آغاز این رشته ورزشی است.

روش شناسی:
در این تحقیق 800 نفر کشتی گیر نخبه که از سال هاي 1960 تا 2010 موفق به کسب مدال در مسابقات بین 
المللي شده اند )124 نفر از ایران، 159 نفر از کشور روسیه، 80 نفر از کشور امریکا، 69 نفر از کشور کوبا،100 
نفر از کشور گرجستان، 116 نفر از کشور ترکیه و 152 نفر از کشور اکراین( بررسي شدند. اطالعات کلیه کشتي 
گیران نخبه ایران و کشتي گیران نخبه کشورهاي روسیه، امریکا، کوبا، گرجستان، ترکیه و اکراین که در سطوح 
فدراسیون جهاني کشتي  از طریق سایت  و  اینترنتي  به صورت جستجوي  اند  المللي صاحب مدال شده  بین 
استخراج شد)2(. برای توصیف ویژگی های آزمودنی ها از آمار توصیفی )میانگین و انحراف استاندارد( و جداول  
استفاده شد. برای تعیین تفاوت بین داده-های کشورها از آزمون تجزیه و تحلیل واریانس و آزمون تعقیبی شفه 

استفاده شد. همچنین، برای بیان رابطه بین متغیرها از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد.

یافته ها:
سن شروع کشتي گیران ایراني )2/19±12/25( با سایر کشورها )2/48±10/94( داراي تفاوت معني دار بود 
)P 0/05≥ ( و کشتي گیران ایران دیرتر از سایر کشورها ورزش کشتي را آغاز کرده بودند، ولي با این وجود 
کشتي گیران ایراني )3/06±6/97( زودتر از سایر کشورها )3/94±8/32( به اولین مدال خود دست پیدا کرده 
بودند. نتایج نشان داد، کشتي گیران ایراني )3/21±21/83( نسبت به سایر کشورها )3/77±21/48(، بهترین 

مدال خود را به طور میانگین در سن باالتري کسب کرده اند.

دومین همایش ملی استعدادیابی ورزشی مقاالت پوستر 58


