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 استفاده مربیان کشتی استان مازندرانشیوه هاي تمرینی مورد 
 کارشناسی ارشد تربیت بدنی گرایش فیزیولوژي ورزشی: سید میثم ساداتی تاالرکی

 استادیار دانشگاه گیالن: بهمن میرزایی
 دانشجوي فوق لیسانس تربیت بدنی: رشید ظاهري 

 فوق لیسانس تحقیقات آموزشی: داود صابري

 چکیده
نفر از  120بدین منظور . هدف از این تحقیق، بررسی شیوه هاي تمرینی مورد استفاده مربیان کشتی استان مازندران می باشد

مربیان کشتی فعال استان مازندران به عنوان نمونه در دسترس، شناسایی شدند و از طریق پرسشنامه شیوه هاي تمرینی مربیان 
تحلیل داده ها از طریق   14 نسخه spssآوري اطالعات پرسشنامه ها، با استفاده از نرم افزار  پس از جمع. مورد بررسی قرار گرفتند

در این پرسشنامه مشخصات مربی، آزمون هاي جسمانی، توسعه انعطاف پذیري، . آمار توصیفی و به صورت محتوایی صورت گرفت
توسعه سرعت، تمرینات پالیومتریک، توسعه ظرفیت هوازي، توسعه قدرت، روش هاي تمرینی پالیو متریک و توسعه توان مورد 

و انعطاف %) 80(سرعت  ،)%85(نتایج نشان می دهد که مربیان کشتی استان مازندران، ارزیابی قدرت. بررسی قرار گرفت
تمامی مربیان فاکتور هاي آمادگی جسمانی را مورد اندازه گیري  .ورزشکاران خود را بیشتر مورد توجه قرار داده اند%) 63(پذیري

مربیان از % 100. ي توسعه سرعت کشتی گیران خود استفاده می کنندمربیان کشتی از تمرینات سرعتی برا% 100. قرار می دهند
مربیان حرکات کششی را قبل و بعد از تمرین انجام می دهند و کشش ایستا توسط % 90. تمرینات پالیومتریک استفاده می کنند

در )یک ضرب، دوضرب(نه برداريمربیان از حرکات ویژه وز%  85.  در تمرینات مورد استفاده قرار می گیرد%)84(مربیان بیشتري
ازمربیان کشتی براي افزایش ظرفیت هوازي از تمرینات اینتروال % 75. تمرینات مقاومتی کشتی گیران خود استفاده می کنند

با توجه به نتایج تحقیق حاضر، به نظر می رسد بخشی از موفقیت مربیان کشتی . هوازي با زمان هاي مختلف استفاده کرده اند
این عامل مهم، در کنار سایر عوامل موثر . ازندران در امر قهرمان پروري، اهتمام مربیان کشتی به متدولوژي تمرین باشداستان م

 .موفقیت، می تواند الگوي مناسبی بر مربیان کشتی سایر استان ها باشد
 شیوه هاي تمرینی، آمادگی جسمانی، مربیان کشتی، آزمون هاي جسمانی : واژه هاي کلیدي

 دمهمق
از جمله بد ترین لحظات زندگی ورزشی یک مربی، لحظه اي است که ورزشکار او، با وجود زحمات فراوانی که متحمل شده، عملکـرد  

به نظر می رسد دیگر آن شعار سنتی در ورزش که هر کس زحمت بیشـتري بکشـد، نتیجـه    . ضعیفی در عرصه رقابت ها داشته باشد
طراحـی برنامـه هـاي تمرینـی در     ]. 1[تر زحمت بکشد، نتیجه بهتري می گیرد تبـدیل شـود   بهتري می گیرد باید به هرکس صحیح

رشته کشتی، به عنوان یکی از سنگین ترین و پرفشارترین رشته هاي ورزشی مبارزه اي با چالش ها و پیچیدگی هـاي زیـادي همـراه    
رشته هاي ورزشی داراي طبقـه بنـدي وزنـی از طـرف     تداخل دستگاههاي انرژي از یک طرف و قرار گرفتن این رشته در گروه . است

دیگر، موجب شده است ورزشکاران و مربیان به برنامه هاي آمادگی جسمانی و سهم انکار ناپذیر آن در موفقیت هـاي ورزشـی توجـه    
ازطرفـی،  . جـود دارد با وجود این، در مورد روش هاي تمرینی مورد استفاده مربیان کشتی اطالعات اندکی و]. 2[ویژه اي داشته باشند

از آنجـایی کـه هـر تغییـري در قـوانین و مقـررات کشـتی،        . از زمان انجام برخی از تحقیقات تاکنون قوانین کشتی تغییر کـرده اسـت  
از این رو، آگاهی از شیوه هاي تمرینـی مربیـان کشـتی و بررسـی آن     ;تغییرات در برنامه هاي آماده سازي و تمرینی را به همراه دارد

با توجـه بـه موفقیـت    . ی باشد و می تواند بازخورد مناسبی براي مربیان ودیگرزحمت کشان این رشته به همراه داشته باشدضروري م
بیشتر کشتی گیران استان مازندران نسبت به کشتی گیران سایر استانها، آگاهی از شیوه تمرینی مربیان کشتی استان مازنـدران مـی   
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احتمالی مربیان کشتی این استان، راهبردهاي تمرینی و آماده سـازي ورزشـکاران ایـن رشـته      تواند ضمن تعیین نقاط  قوت یا ضعف
. ورزشی را فراهم آورد تا با ارائه الگویی مبتنی بر اصول علمی تمرین، مدلی قابل استناد براي مربیـان سـایر اسـتان هـا فـراهم گـردد      

برنامه تمرینـی  مـنظم و سـازمان یافتـه، مـی      . ریزي خوب استسطح باالي عملکرد حاصل سال ها تمرین سخت، منسجم و برنامه 
ایـن تغییـرات سـاختاري و فیزیولوژیـک در نتیجـه فشـارهاي ویـژه اي اسـت کـه          . تواند تغییرات زیادي را بر روي بدن به وجودآورد

  ].3[ورزشکار با فعالیت مداوم به بدن خود وارد می کند وبه حجم، شدت و تکرار تمرین بستگی دارد

  وشناسیر
ایـن پرسشـنامه در کلیـه    . جامعه آماري این تحقیق، مربیان فعـال اسـتان مازنـدران بودنـد    : جامعه آماري، نمونه و روش نمونه گیري

گلوگاه، بهشهر، زاغمرز، نکاء، میاندرود، ساري، جویبار، قائمشهر، بابـل،  شـیرگاه، زیـرآب، آمـل، محمـود آبـاد، نـور،        ( شهرهاي استان
در . نفر ازمربیان استان فعال مـی باشـند   150طبق اطالعات هیات کشتی استان مازندران، . توزیع شد) چالوس، رامسر رویان، نوشهر،

همـه ایـن مربیـان درباشـگاه هـا و در حـین       . نفر از مربیان استان، به عنوان مربیان فعال در دسترس انتخاب شـدند  120این تحقیق
 .برگزاري مسابقات شهرستان، استانی و کشوري به عنوان نمونه انتخاب شدند

و همکـاران   1ه توسط سـیمنز پرسشنامه شیوه هاي تمرینی مربیان یک ابزار پژوهش محقق ساخته است ک: ابزار جمع آوري اطالعات
توسـط محققـان   )  86/0آلفـاي کرونبـاخ برابـر    (این پرسشـنامه پـس از ترجمـه و تعیـین روایـی،      . مورد استفاده قرار گرفت)  2005(

 . متخصص، داوران خبره و اعضاي هیات علمی مورد مطالعه قرار گرفته و پس از رفع اشکاالت مورد استفاده قرار گرفت
لیل محتوا و با استفاده از هر یک از شش شیوه آماده سازي کشتی گیران توسط مربیان بـا اسـتفاده از نـرم افـزار      سپس، به صورت تح

SPSS    پارامترهاي تحقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت 14نسخه. 
صـیفی و بـدون مداخلـه    را بـا اسـتفاده از آمـار تو   در این تحقیق محقق فقط وضیعت موجـود در بـین مربیـان کشـتی اسـتان مازنـدران       

 .  گزارش کرده است) Intervention(و
 بحث و نتیجه گیري

مربیگري در دنیاي کنونی ورزش وظیفه اي با اهمیت و مورد توجه است و در طول دو دهه اخیر در چالشی پویـا توانسـته اسـت بـه     
این تفکر حاکم است که مربـی تنهـا بـه فـردي     اگر چه در بخشی از جوامع سنتی . عنوان یک حرفه پرطرفدار، اما دشوار معرفی شود

اطالق می شود که ازمرحله ورزشکاري به مرحله قهرمانی رسیده باشد تا بتواند دانش و مهارتهاي کسب شده خود را به نحو مطلـوب  
ذهـن  بـدین لحـاظ همـواره سـوال هـایی،      . به کار گیرد، بدیهی است این چنین دیدگاه هایی برگرفتـه از یـک تفکـر محـدود اسـت     

متخصصان و پژوهشگران ورزشی را به خود مشغول کرده است کـه مربیـان تـا چـه انـدازه قادرنـد در رشـد و توسـعه قابلیـت هـاي           
ورزشکاران مفید باشند و انتظار واقعی از آنان چیست؟ تجهیز مربیان به داشتن علم تمرین، همانند یادگیري حروف الفباسـت کـه بـا    

طراحی برنامه هاي تمرینی، مستلزم اطالع از اصول اساسـی تمـرین اسـت تـا از آن     . ارش متنی زدیادگیري آن می توان دست به نگ
 .طریق، برنامه  تمرینی هر کشتی گیر، بر اساس نیازهاي جسمانی وي طراحی شود

زمـان هـاي    از مربیان کشتی استان مازندران براي افزایش ظرفیت هوازي کشتی گیـران خـود از تمرینـات اینتـروال هـوازي بـا      % 77
نتایج نشان می دهـد ایـن تمرینـات بـراي     .  مختلف استفاده می کردند که نسبت به  تحقیق مشابه در کرمانشاه تفاوت چندانی ندارد

                                                             
١.Simenz 
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کشتی گیران ارزش باالیی دارد هر چند در یک مسابقه کشتی، کمتر از سیستم هوازي اسـتفاده مـی شـود امـا ایـن تمرینـات بـراي        
 .    کشتی خواهند گرفت موثر خواهد بود 4یا  3تورنمنت بیش از  کشتی گیرانی  که در یک

 منابع
ارتباط بین سبک هاي رهبري مربیان تیم هاي ملی کشتی جهان با میزان . 1384. شهالیی باقري، جواد. مشرف جوادي، بتول. مظفري، احمد -1

 .101-116ص . 5جلد اول، شماره . نگرش به موفقیت آنان

 9-23ص . چاپ اول. انتشارات آستان قدس رضوي مشهد. علم تمرین در کشتی. 1389. میرزایی، بهمن -2

ص . چاپ دوم. انتشارات سمت) علم تمرین(نظریه و روش شناسی تمرین. 1389بهار . فرامرزي، محمد. ترجمه کردي، محمدرضا.  بومپا، تئودور ا -3
12-6 
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