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 کشتی گير فرنگی کار دعوت شده به اردوی تيم های ملی جوانان و بزرگساالن ۱۴۱به اين منظور . استتکنيک منتخب 

  امتيازدهی هر تکنيک به .)n = ۷۰  و بزرگساالنn= ۷۱جوانان (طی يک سال به عنوان نمونة آماری بررسی شدند 

با . وسيلة فيملبردای از اجرای غيررقابتی تکنيک و بازبينی فيلم آن از راه شاخص های مورد نظر صورت گرفت
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  مقدمه

رشتة کشتی نيز حرکـت رو بـه جلـويي در           , زشیبه موازات پيشرفت ساير رشته های ور      
بی شک بخشی از ايـن پيـشرفت مـديون يافتـه هـای علمـی                . چند دهة اخير داشته است    

  . تحقيقات مختلف است
يکی از مراحل مهـم عبـارت اسـت از ارزيـابی            , در روند آماده سازی کشتی گيران نخبه      

نتـايج  . های تخصـصی اسـت  اجرای آزمون  تکنيکی عملکرد قهرمانان که تحقق آن در گرو
 چنين ارزيابی هايي می تواند به عنوان معياری برای مقايسة کشتی گيـران دوره هـای آتـی                  

  . رده های ملی مورد استفاده قرار گيرد
بـه انـواع    , نتايج تحقيقات نشان می دهد برای پيش بينی عملکرد و اجرای ورزشـکاران            

مون های آمادگی جسمانی مبنـای صـحيحی        آزمون های مختلف نياز داريم و فقط تکيه بر آز         
, ينرو الزم است تا بـا اسـتفاده از آزمـون هـای مهـارتی               از, برای انتخاب ورزشکاران نيست   

پيشينة پژوهش های مربوط به     .  اجرای مهارت های ورزشی ارزيابی شود      ٢ و کارايي  ١اثربخشی
 محـدوديت   رشتة کشتی در داخل کشور نشان می دهد که به علت ماهيت فنـون کـشتی و                

ابزار اسـتاندارد و معتبـری بـرای        , رگذاری حريفان بر اجرای آنها    اثهايي مانند تنوع فنون و      
کشتی , ارزيابی مهارت های رشتة کشتی ساخته نشده و فقط تشخيص مربيان و افراد باتجربه

  . گيران ماهر و غيرماهر را از هم جدا می ساخته است
برای اولين بار   , تنوع فنون مورد استفاده در کشتی     سازمان تربيت بدنی با توجه به مشکل        

اقدام به بررسی و طراحی آزمون های سنجس آمادگی مهارتی و گزينش شايع تـرين فنـون                 
از مربيان کارآزموده و کارشناسان ايـن کـار         , اين منظور به  . مورد استفادة کشتی گيران کرد    

قدند در حال حاضر چند تکنيک      نتايج نظرسنجی ها نشان داد که مربيان معت       . نظرسنجی شد 
 بنابراين برای آنهـا آزمـون سـازی      ؛کشتی بيشتر از ديگر فنون مورد استفاده قرار می گيرند         

از سه تن از مربيان خواسته شد تا از ميان جامعة تحقيق که کشتی گيران    , در مرحلة بعد  . شد
 را انتخـاب کننـد      دو گروه ماهر و غيرماهر    ,  سالة مدرسة کشتی شهرستان کرج بودند      ۱۰‐۱۸

پرسشنامه های مهارت های مورد نظر  بين مربيـان          ،  پس از اين طبقه بندی    ).  نفر ۱۱هر گروه   (

                                                 
1 - Effectivness 
2 - Efficiency  
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کـشتی گيـران را  روی فـيلم         شده توسـط    توزيع و از آنان خواسته شد تا مهارت های اجرا           

در با اين روش همبستگی ميان نظـر مربيـان   .  داشته باشنددقيق  تری  مشاهده کنند و ارزيابی     
تشخيص اولية کشتی گيران ماهر و غيرماهر و توانايي پرسشنامه در شناسايي کشتی گيران              

بر اسـاس     (۲ شاخص بود و به هر شاخص نمرة صفر تا           ۱۰هر پرسشنامه حاوی    . تعيين می شد  
, )M=۱۵(با توجه به ميانگين نمره های کسب شده         . داده می شد  ) مقياس سه قسمتی ليکرت   

مساوی يـا بيـشتر از آن       وی   خوب تلقی می شد که  ميانگين نمره های            ماهر و  ی  کشتی گير 
باشد و کشتی گيری ضعيف يا غيرماهر بود که نمره های کسب شـده از سـوی وی کمتـر از                      

  ). ۲(ميانگين باشد 
تحقيقات انجام شده در خارج از کشور نيز موارد پراکنده ای به چشم می خورد   در بررسی 

پرداختـه  , ون يا مسابقاتی که تکنيک ها در آنها به اجرا در می آينـد             که در آنها به بررسی فن     
استاندارد و قابل اسـتفاده بـرای رشـتة         ,  البته در اين تحقيقات نيز آزمون معتبر       ؛شده است 

در هر حال محققان و کارشناسان کشتی برای غلبه بـر محـدوديت هـای               . کشتی يافت نشد  
به فنـاوری پيـشرفتة     , تی ورزشکاران اين رشته   تحقيق در زمينة آزمون سازی آمادگی مهار      

روز روی آورده اند و در عمل استفاده از دوربين فيلمبرداری و نرم افزارهای کامپيوتری برای                
 محققان اقدام به طراحـی     به طوری که برخی از    , تجزيه و تحليل مهارت ها متداول شده است       

ـ  در خالل فعاليت های رقـابتی        نرم افزارهايي برای تحليل و ارزشيابی فنون اجرا شده         شتی ک
گيران پرداخته و گروهی ديگر از طريق نرم افزارهای کامپيوتری اقدام بـه مقايـسة اجـرای                 
مهارت ها با مدل الگوی کامپيوتری اجرای قهرمانان برجسته کرده اند تا از اين طريق کارايي                

ن و کارشناسـان کـشتی      در اين ميان می توان به تالش محققا       . کشتی گيران را بررسی کنند    
  . روسيه برای تبيين شاخص های عينی برای ارزيابی فنون کشتی اشاره کرد

در تحقيق گـسترده ای     ,  رئيس مرکز پژوهش های علمی انستيتو کشتی اليپزيک        ١تونمن
 روند پيشرفت کيفی کشتی فرنگی و آزاد قهرمانی جهان و المپيـک را از نظـر                 ۲۰۰۳در سال   

اصالح قوانين و مقـررات کـشتی از        , تغييرات,  در اجرای مهارت ها    ودموجفراز و نشيب های     
وی در  .  با توجه به تغيير اوزان کشتی بررسـی کـرد          ۲۰۰۲ مونترال تا مسابقات     ۱۹۷۶المپيک  

                                                 
1 - Tunemann, H(2003) 
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 تـاکتيکی کـشتی     –بررسی هايش ديدگاه های کارشناسانه ای بر عملکرد انفرادی تکنيکـی            

اصـول تکنيکـی و     , توسـعة مهـارت هـا     .  اسـت  گيران نخبة تيم های صاحب نام دنيا داشته       
 از  ،  تاکتيکی کشتی و متوسط امتيازهای کسب شده توسط کشتی گيران برنده در هر دقيقـه              

, همچنـين .  اسـت  قرارگرفتهنکات مهمی است که در اين تجزيه و تحليل مورد نقد و بررسی              
توسط امتيازهـای   تونمن نشان داد که سطح عملکرد کيفی در خالل مسابقات يا به عبارتی م             

به مقدار کمی در کشتی آزاد و به مقـدار          , کسب شده توسط کشتی گيران برنده در هر دقيقه        
,  تـا کنـون    ۱۹۹۲از سال   ,  کشتی فرنگی  بارةدر  . بيشتری در کشتی فرنگی کاهش يافته است      

. استبوده  برای اولين بار عملکرد کشتی گيران فرنگی کار ضعيف تر از کشتی گيران آزادکار               
پيوسته در مقابل فنون    )  امتيازی ۵, ۳, ۲فنون  (جذاب  وی همچنين نشان داد که سهم فنون        

اين در حالی است که تعداد کشتی هايي کـه بـه وقـت اضـافه                , يک امتيازی کاهش می يابد    
بررسـی   .  درصد کل کشتی ها رسيده اسـت       ۲۰افزايش يافته و به بيش از       , کشيده می شوند  

مقايسة کيفيـت تهـاجم و      (اد که عملکرد ضريب کارايي مبارزه       های تونمن همچنين نشان د    
بلغارسـتان و کوبـا در کـشتی        , آذربايجان, ايران, بين کشتی گيران کشورهای روسيه    ) دفاع
از , مصر و بلغارستان در کـشتی فرنگـی      , گرجستان, ترکيه, آمريکا, و کشورهای روسيه  , آزاد

  ).۱(استانداردهای سطح بااليي برخوردار است 
در تحقيقی در روسيه به رتبه بندی فعاليت های رقابتی کشتی گيران       ) ۱۹۹۹ (١چاماکووف  

 پرداختن به نگرش جديدی برای تحليل فعاليـت هـای رقـابتی           قهدف از اين تحقي   . پرداخت
محقق در اين تحقيق پيشنهاد می کند که فعاليـت هـای رقـابتی کـشتی                . کشتی گيران بود  

 و همانند ساير فعاليت های هر انسانی در زمان و مکان مناسب             گيران قابل امتيازگذاری است   
امتيازهای مورد نظر برای بعضی سطوح در ارتباط با اجرای حرکت های پايه يا              . دنبال می شود  

و در  , در تمام رقابـت   , در بخشی از رقابت   , بنيادی فعاليت های يک کشتی گير هنگام مبارزه       
وضعيت های اصلی و فرعی رقابـت هـا و          , ارزيابی, انمک, زمان, اهداف. مجموع رقابت هاست  

در تحقيقـی   ) ۱۹۹۲ (٢شولتز). ۲(مفهوم کنترل برای هر يک از سطوح مذکور تعيين می شود            
او برای اين کار از روش پـيش و         . در آمريکا به آزمون پيشرفت مهارتی کشتی گيران پرداخت        

                                                 
1 - Chamakov,E.M 
2 - Schultz, J 
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در تحقيقی با نام تجزيه و تحليـل        ) ۱۹۹۰ (١سيپريانو). ۷(پس از فصل مسابقات استفاده کرد       

به ارزيابی مهارت های انجام     ,  انجام داد  ٢مسابقات کشتی آزاد که در دانشگاه مک مسترکانادا       
يک برنامه کامپيوتری برای تحليـل فنـون        ) ۱۹۸۹ (٣اورن من ). ۳(شده در مسابقات پرداخت     

 گيـر در  یده توسط کـشت در اين برنامه فنون اجراش. اجراشده در جريان مسابقه طراحی کرد     
اطالعات مربوط به کشتی گيـر و       , طول مسابقه در بخش هايي مانند اطالعات عمومی  مسابقه         

اطالعـات  , اطالعات مربوط به شروع تکنيک کشتی گير و امتيازهای مربوط بـه آن            , حريفش
  تجزيه و تحليـل    ،مربوط به شروع تکنيک حريف و امتيازهای مربوط به آن و تذکرات مربوطه            

نتـايج بـه صـورت      . همة اطالعات در وقت قانونی و اضافی مسابقه تدوين می شوند          . می شود 
اين نتايج می توانند با نتايج ساير کشتی        . ارائه می شوند  , نمودار و جدول در هر دقيقه از اجرا       

نمـودار بـه دسـت    . مقايسه شوند, گيران در کشور يا کشتي گيران هم وزن و نتايج مسابقات     
ايـن  . يسه ای از متغيرهای ورودی در کنار زمان و امتيازهای به دست آمـده اسـت               مقا, آمده

برنامة کامپيوتری از طريق ميزان فعاليت و اجرای صحيح تکنيک و امتيازهای به دست آمـده         
در )  ۱۹۸۶ (٤پتـروف و همکـارانش    ). ۵(کارايي کشتی گير را در هر مسابقه مشخص می کند           

تاکتيک های کشتی    کامپيوتری برای مطالعة اجزای تکنيک ها و      برنامه  صوفية بلغارستان يک    
سرعت و شتاب با دقت يک سانتی متـر و          , اين نرم افزار با اندازه گيری مکان      . طراحی کردند 

اين نـرم افـزار بـه علـت توانـايي           .  ثانيه از اجرای مؤثر تکنيک اطمينان حاصل می کند         ۱/۰
  ).۶(می تواند کاربرد داشته باشد , هائه شدمقايسة نتايج با مدل اجرايي مهارت های ار

در بلغارستان اقدام به طراحی شاخص های عينـی بـرای           ) ۱۹۸۶ (٥استاورف و همکارانش  
ضمن بررسـی کـاربرد منطقـی       ) ۱۹۸۶ (٦استانف و کوستف  ). ۱۰(ارزيابی فنون کشتی کردند     

 ). ۹(انتخـاب کردنـد     ايـن فنـون     شـاخص هـايي را بـرای ارزيـابی          , کـشتی مختلف  فنون  

                                                 
1 - Cipriano, N 
2 - Mc Master University 
3 - Orenman, D. 
4 - Petrov, P et al (1986) 
5 - Stavrov , I et al (1986) 
6 - Stanov, S & Kostov, K 
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قابليت های اجرای تکنيک کشتی گيران را انـدازه گيـری و            ) ۱۹۸۳ (١کلينزينگ و کارپوويچ  

  ). ۴(ارزيابی کردند 
 برنامة تشويقی و ارائة پاداش به اجرای فنون کشتی ، )۱۹۸۲  (٢انجمن کشتی آماتور کانادا 

در ). ۲(مه ريزی کرد    بر اين اساس آزمونی را برای ارزيابی فنون ارائه شده برنا          . را طراحی کرد  
در روسيه يک روش عينی برای ارزيابی مهـارت هـای           ) ۱۹۸۲(  ٣تحقيقی ديگر اسکوپينتسوا  

در بلغارسـتان يـک مـالک       ) ۱۹۸۲ (٤رومانوف و همکـارانش     ). ۸(کشتی طراحی و ارائه کرد      
  ). ۲(ارزشيابی برای تکنيک ها و تاکتيک های کشتی فرنگی طراحی کردند 

  هر ترتيب و با توجه به فقدان اطالعات کافی دربـاره ويژگـی هـای عملکـردی و مهـارتی                    به  
قصد داريم در اين مطالعه عملکرد مهارتی کشتی گيـران          , کشتی گيران تيم های ملی کشور     

  .فرنگی کار جوان و بزرگسال تيم ملی را مورد بررسی قرار دهيم

  

  روش تحقيق 
, فن کمر (ن فنون مورد استفادة کشتی گيران فرنگی        پس از گزينش پنج مورد از شايع تري       

 و تعيين پايايي و عينيت آنها توسط پژوهـشکدة          )دست تو و سر زير بغل     , بارانداز, کول انداز 
موضوع استانداردسازی آزمون های مهارتی در داخل کشور و تهيـة معيارهـای             , تربيت بدنی 

در اولين قدم   , رای تحقق اين هدف   ب. ملی در قالب يک طرح پژوهشی مورد توجه قرار گرفت         
, سـرمربی (موضوع تحقيق و اهميت آن به اطالع کـادر فنـی            , با هماهنگی فدراسيون کشتی   

. تيم های ملـی کـشتی جوانـان و بزرگـساالن فرنگـی رسـيد              ) مربی بدنساز و ساير مربيان    
ی آزمودنی های اين پژوهش را کلية کشتی گيران دعوت شده به اردوهای آمـادگی تـيم هـا                 

آسيايي و تورنمنت های معتبـر بـين المللـی          , جهانی, ملی برای شرکت در مسابقات المپيک     
به اردوهای ملـی    ) ۸۳ و نيمة اول سال      ۸۲نيمه دوم سال    (داخلی و خارجی که طی يک سال        

 نفر بودند که    ۷۰اين عده در هر گروه حداقل شامل        . تشکيل می دادند  , فراخوانده شده بودند  

                                                 
1 - Klinzing-J. E & Karpowicz, W. 
2 - Cnadian Amateur Wrestling Association 
3 - Skopintseva, I.N 
4 - Romanov, R et al (1982) 



 ٢٧يران نخبة فرنگی جوانان و بزرگساالن کشور                                               توصيف عملکرد مهارتی کشتی گ

 
روش . ی و هدفدار از کل جامعة کشتی گيران مطرح کشور گـزينش شـدند             به طور غيرتصادف  

بـازبينی فـيلم و تکميـل       , نمره دهی از طريق فيلمبرداری از مهارت ها در حالت غيررقـابتی           
 مرحله و برای هر مرحله بر اساس مقيـاس          ۱۰برای هر تکنيک    . پرسشنامة مهارت مربوط بود   

اگر هر يک از مراحل بـه طـور کامـل و            .  شده بود  سه قسمتی ليکرت دو امتياز در نظر گرفته       
امتياز يک و   , اگر ميزان متوسطی از آن مرحله انجام می شد        , امتياز دو , صحيح انجام می شد   

پس از  . امتياز صفر منظور می شد    , چنانچه شاخص های مورد نظر غلط يا اصالً انجام نمی شد          
توصيفی ميانگين نمره های هر مهـارت و        با استفاده از آمار     , جمع آوری نتايج خام هر مهارت     

  . نيمرخ آن به صورت جداگانه در دو ردة سنی جوانان و بزرگساالن مشخص شد
 

  نتايج و يافته های تحقيق 
ترکيب بدن و نتايج حاصل از بـازبينی     ,  مربوط به ويژگی های فردی     اطالعاتدر اين بخش    

ارائـه   سنی جوانـان و بزرگـساالن   فيلم اجرای غير رقابتی پنج تکنيک کشتی فرنگی در ردة 
  ).۱‐۳  هایجدول(شده است 

  (M±SD)يژگی های فردی و ترکيب بدن آزمودنی ها  و‐۱جدول 

 متغير
  ردة سنی

  سن 
  )سال(

  قد
  )سانتی متر(

  وزن 
  )کيلوگرم(

  چربی 
  )درصد(

  ۸/۱۰ ± ۱/۴  ۴/۷۷ ± ۵/۱۹  ۸/۱۷۲ ± ۵/۹  ۷/۱۹ ± ۸/۰  جوانان

  ۳/۱۱ ± ۸/۳  ۵/۸۱ ± ۲/۲۰  ۹/۱۷۲ ± ۹  ۷/۲۲± ۳/۲  بزرگساالن

  
  يانگين کمترين و بيشترين نمره های کسب شده در پنج تکنيک کشتی فرنگی جوانان  م ‐۲جدول   

 عمليات آماری
  فنون

  ميانگين  بيشترين نمره  کمترين نمره  تعداد افراد

  ۶۶/۱۹  ۲۰  ۱۸  ۷۱  کول انداز

  ۸۹/۱۹  ۲۰  ۱۹  ۷۱  دست تو گارد موافق

  ۸۳/۱۹  ۲۰  ۱۹  ۷۱  قسرزير بغل گارد مواف

  ۸۹/۱۹  ۲۰  ۱۹  ۷۱  بارانداز از کمر

  ۷۷/۱۹  ۲۰  ۱۸  ۷۱  فن کمر
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   ميانگين کمترين و بيشترين نمره های کسب شده در پنج تکنيک کشتی فرنگی بزرگساالن ‐۳جدول 

 عمليات آماری
  فنون

  ميانگين  بيشترين نمره  کمترين نمره  تعداد افراد

  ۷۰/۱۹  ۲۰  ۱۹  ۷۰  کول انداز

  ۷۲/۱۹  ۲۰  ۱۸  ۷۰  گارد موافقدست تو 

  ۸۴/۱۹  ۲۰  ۱۹  ۷۰  سرزير بغل گارد موافق

  ۸۴/۱۹  ۲۰  ۱۹  ۷۰  بارانداز از کمر

  ۸۰/۱۹  ۲۰  ۱۸  ۷۰  فن کمر

  

  بحث و نتيجه گيری 
 و متنوعی در استفاده از از شرايط نامحدود, در مقايسه با ساير رشته های ورزشی, کشتی

 تکنيک در رشتة ۵۰۰وجود بيش از . وردار استگروه های مختلف عضالنی و اجرای فنون برخ
توسعة قابليت , ازاينرو, بر پيچيدگی موضوع می افزايد, کشتی و تأثير حريفان بر اجرای آنها
ن مورد توجه پژوهشگران زيادی قرار گرفته است؛ با اهای تکنيکی و مهارتی کشتی گير

ن رده های مختلف ايران و وجود اين متأسفانه به علت فقدان نورم مشخص بين کشتی گيرا
ورزشی و در نتيجه عدم علمی و معتبر نشريات يا دست کم عدم ارائة آن در (ساير کشورها 

و يکسان نبودن نحوة اجرا و نوع آزمون موجب شده تا امکان مقايسة ) دسترسی به آن
  . مانند تحقيق حاضر با تحقيقات مشابه فراهم نباشدارزيابی ها مستقيم نتايج 

 تحقيق حاضر نشان داد که ميانگين نمره های کسب شده توسط کشتی گيران هر نتايج
اين مسئله با توجه به اجرای غيررقابتی فنون و همچنين . بسيار باالستبررسی دو گروه مورد 

يافته های اين . تکنيک باالی کشتی گيران ايرانی در عرصه های بين المللی قابل توجيه است
در بررسی روند پيشرفت کيفی ) ۲۰۰۳(تونمن يافته های ست بر بخش از تحقيق تأييدی ا

کشتی آزاد و فرنگی قهرمانی جهان و المپيک از نظر فراز و نشيب های پيش آمده در اجرای 
 ۲۰۰۲از المپيک مونترال تا مسابقات که اصالح قوانين و مقررات کشتی , تغييرات, مهارت ها

تی گيران ايرانی از نظر تکنيکی از استانداردهای کرد که کشگزارش تونمن . انجام داده است
مطلوب است ) مقايسة کيفيت تهاجم و دفاع(آنها خوبی برخوردارند و ضريب کارايي مبارزه 
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,  امتيازگذاری مهارت های کشتی گيران نخبه می پردازدهب از اين نظر که, تحقيق حاضر). ۱(

اکوف در تحقيقی در روسيه به رتبه چام. همخوانی دارد) ۱۹۹۹(با نتايج تحقيق چاماکوف 
هدف از تحقيق وی نگرشی جديد برای . بندی فعاليت های رقابتی کشتی گيران پرداخت

وی گزارش کرد که فعاليت های رقابتی کشتی . تحليل فعاليت های رقابتی کشتی گيران بود
 نظر برای بعضی امتيازهای مورد. قابل امتيازگذاری است, مانند ساير فعاليت های آنان, گيران

, از سطوح در ارتباط با اجرای حرکت های پايه و بنيادی يک کشتی گير به هنگام يک مبارزه
  ). ۲(در بخشی از يک دورة مسابقات و در مجموع رقابت ها در نظر گرفته می شود 

اولين تالش برای معرفی کشتی  نتايج پژوهش حاضر با آنچه سازمان تربيت بدنی در
تفاوت موجود مربوط به ميانگين نمره . اندکی تفاوت دارد, غيرماهر انجام دادگيران ماهر و 

مطالعه در . های کسب شده از اجرای غيررقابتی مهارت ها در گروه های مورد بررسی است
کشتی گيری ماهر تلقی می شود که با ميانگين نمره های انجام شده توسط آن سازمان 

)۱۵=M (که نمره های کسب شده است  و کشتی گيری غيرماهر مساوی يا بيشتر از آن باشد
اين در حالی است که پايين ترين ميانگين به دست آمده . از سوی وی کمتر از ميانگين باشد

با توجه به روش تحقيق و اجرای .  است۶۶/۱۹در فنون مورد نظر در پژوهش حاضر برابر 
ر سطح مهارت آزمودنی های مورد داحتماالً علت اين تفاوت , مشابه مهارت ها در دو تحقيق

 به طوری که آزمودنی های اين تحقيق همگی از کشتی گيران طراز اول کشور ؛مطالعه است
 آموزدنی های سالة مدرسة کشتی شهرستان کرج ۱۰‐۱۸در حالی که کشتی گيران , بودند

  ). ۲(را تشکيل می دادند مطالعه سازمان تربيت بدنی 
  در هر دو ردة سنی , که تجزيه و تحليل فنون مورد نظربه طور کلی با توجه به اين

اما به يقين نمی توان ادعا , حکايت از کارامدی آنان دارد, کشتی گيران تيم ملی فرنگی ايران
 از ا  زير؛کرد که اين عامل تنها تضمين کنندة کسب موفقيت در عرصه های بين المللی است

 جسمانی و اولويت های آن در کشتی نظر تئوريک عوامل مهم ديگری همچون آمادگی
 شرکت مديريت صحيح, ارزيابی صحيح حريفان, تاکتيک مناسب ,کوچينگ صحيح, فرنگی

مديريت و رهبری تيمی و ساير عوامل روانی و فيزيولوژيک مرتبط با , يدارهای تدارکاتیددر 
ثرگذار تمرين و آماده سازی ورزشکاران همگی می توانند بر عملکرد موفق کشتی گير ا
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اما برای رسيدن به موفقيت , هر چند درجة اهميت تمام عوامل مذکور يکسان نيست. باشند

  .های پايدار در عرصة بين المللی بايد همة عوامل مذکور مد نظر قرار گيرند
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