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 استان کشتی سطح بهبود راهکارهاي هدف از این پژوهش، طراحی مدل
(کیفی و کمی)  نظران بود. روش پژوهش آمیختهصاحب دیدگاه از کرمانشاه

باع نظري اش ۀباشد. نمونه آماري در بخش کیفی با توجه به رسیدن به نقطمی
 مربیان، مدیران، ۀآماري شامل کلی ۀنفر بود. در بخش کمی جامع 7

نفر بود  155داد به تع کرمانشاه استان کشتی پیشکسوتان و نخبه گیرانکشتی
آمده از بخش کیفی به روش هاي به دستو نمونه با توجه به فرضیه

نفر در نظر گرفته شد. ابزار تحقیق  110گیري تصادفی ساده برابر با نمونه
آن  ییایپادست آمده از بخش کیفی بود که ساخته بهنامه محققشامل پرسش

 ییبا استفاده از روا زین ییو روا؛ 76/0کرونباخ برابر با  يآلفا از با استفاده
تأیید شد. براي  یورزش تیرینفر از متخصصان مد 10براساس نظر  يصور

براي انجام آمار توصیفی   SPSSافزارتجزیه و تحلیل اطالعات از نرم
(میانگین) و آمار استنباطی (تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد) و همچنین از 

هاي ) و آزمون فرضیهCFAییدي (أافزار لیزرل براي انجام تحلیل عاملی تنرم
 کشتی ودبهب تحقیق استفاده گردید. نتایج نشان داد که مدل نهایی راهکارهاي

 مدیریتی، پیشرفت، راهکارهاي داراي نه عامل شامل کرمانشاه استان
 مربی به ربوطم راهکار دانشی، اجتماعی، عمومی، مالی، استعدادیابی، قهرمانی،

، CFI ،NFI هايباشد و برازش مدل با استفاده از شاخصمی ورزشکار و
NNFI ،IFI ،PNFI ،RMSEA  وχ2/df مورد تأیید قرار گرفت .
 این تمشکال و موانع رفع براي کرمانشاه استان کشتی مسئوالن بنابراین

 تاناس کشتی در را آمده دستبه راهکارهاي این باید پرطرفدار ورزشی ۀرشت
 .گیرند کاربه
 

 هاکلید واژه
 .نظرانکشتی، کرمانشاه، راهکار، بهبود، صاحب 

  The purpose of this study was to design wrestling 
improvement strategies for  Kermanshah province from the 
point of view of the experts. The methodology was mixed 
(qualitative and quantitative). The Sample in the qualitative 
section was based on theoretical saturation and seven people 
were selected. The population in the quantitative section was 
all Managers, coaches, elite wrestlers and pioneers of 
wrestling in Kermanshah province(155 people). According 
to the hypotheses obtained from the qualitative section, 110 
people were selected as samples. Instruments of the study 
was researcher-made questionnaire obtained from the 
qualitative section. The reliability of the questionnaire was 
0.76 using Cronbach's alpha and validity was confirmed by 
the use of formal validity based on the opinion of 10 sports 
management specialists. Data were analyzed by SPSS 
software using descriptive statistics (mean) and inferential 
statistics (exploratory factor analysis). LISREL software was 
also used to perform confirmatory factor analysis (CFA) and 
to test research hypotheses. 
The results showed that the final model has nine factors 
including development, management, championship, talent 
identification, financial, general, social, knowledge 
strategies, coach and athlete strategies and model fitting 
using indicators CFI, NFI, NNFI, IFI, PNFI, RMSEA and χ2 
/ df were confirmed. Therefore, the officials of the 
Kermanshah Province wrestling should apply improvement 
strategies to overcome the obstacles and problems of this 
popular sports field.  
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Abstract   



 1398 تابستان، 1، شمارة هشتمهاي کاربردي در مدیریت ورزشی، سال پژوهش 108

 همقدم
 باشد مشخص و منسجم باید کشور هر ورزشی تشکیالت امروزه

 و استحکام از باید پیگیري، و اجرا حال در اهداف و هاتفعالی و
 هايبرنامه سازمان و ساختار در باشند. برخوردار منطقی دلیل

 و هاریزيبرنامه ا،ههدف ،هاتفعالی اهمیت کشور، یک ورزش
 براي شده ذکر موارد به توجه با واضح باشد. باید تشکیالت

 ابعاد تمامی به باید کشور هر ورزش در اصولی و منظم ریزيبرنامه
 ).22: 1392همکاران،(شعبانی و  شود تمرکز هانآ بر و توجه ورزش

خود گرفته است و به یکی از ورزش مفهوم بسیار وسیعی به
اثرگذارترین پدیده هاي سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جوامع مبدل 

تغییر و  ).104: 1395(خسروي مهر و همکاران،  شده است
 را ورزش و بدنیتربیت معاصر، زندگی ايههمقول جهانی تحوالت

 رسد می نظر به ناپذیر اجتناب آن از دوري که ساخته ضروریاتی از
 طورهب قهرمانی ورزش توسعه). 28: 1397(کاشف و همکاران، 

 پرورش و مستعد افراد جذب ضمن تواندمی صحیح و زیربنایی
 قهرمانی ورزش مختلف سطوح در موفقی نتایج هاآن مناسب

 در مستعد افراد دیگر حضور انگیزه تداوم موجب و آورده ستدبه
 هوشیاري افزایش نوعی گذشته هايدهه در گردد ورزشی میادین
 هادولت و کشورها میان در قهرمانی ورزش موفقیت ارزش درباره

 همین در. )40: 1397(شاه منصوري و باالنژاد،  ستا داده رخ
 کسب که، نندکمی عنوان )2005( 1هولیهان و گرین خصوص،

 حس افزایش به منجر المللی بین هايرقابت در بیشتر هاي مدال
 و اقتصادي سوددهی ظرفیت ملی، غرور ایجاد ملی، حاکمیت
 مورد قهرمانی ورزش همواره شود.می دیپلماتیک مزایاي همچنین

 االنهس دلیل همین به و است کشور مسئوالن و مردم ۀعالق و توجه
 اما. شودمی امر این صرف معنوي و مادي منابع از زیادي بخش

 ندارد دوجو کشور قهرمانی ورزش در دقیقی بندياولویت متأسفانه
 رویدادهاي در عنوان کسب ).32: 1392 همکاران، و حسینی(

 شورهاک از بسیاري توجه کانون در که المللیبین و بزرگ ورزشی
 امعهج یک اجتماعی فرهنگی، اقتصادي، شرایط تواندمی دارد، قرار

 اب در تالشند کشورها از بسیاري روازاین دهد، قرار تأثیر تحت را
 وفقیتم که کنند مسابقات روانۀ و آماده را ورزشکارانی ریزي،برنامه

 همکاران و 2بوسچر دي(کند  تضمین بزرگ رویدادهاي در را هاآن
 ورزش سطح ارتقاي راستاي در حرکت صحیح روند). 114: 2009، 

 زشور آن پیشرفت براي راهکارها ۀارائ متضمن تواندمی قهرمانی
 ورزش آن روي پیش هايضعف و مشکالت شناسایی همچنین و

 هادولت اساس همین بر ).20: 7200همکاران،  و 3برگسگارد( باشد
 موفقیت زیاد، مالی گذاريسرمایه با دارند بیشتري تمایل

 این که کنند فراهم المللیبین عرصۀ در را خود نخبۀ ورزشکاران

                                                                                                                                                    
1. Green and Houlihan 
2. De Bosscher 

 رورشپ با مرتبط هايسیستم و هاسازمان ۀتوسع و بسط به لهأمس
ت اس شده منجر قهرمانی ورزش بعد در نخبه ورزشکاران ۀتوسع و
 نهادهاي ایران در حاضر حال در ).2005 هولیهان، و گریین(

 هادهان این از یک هر. هستند قهرمانی ورزش اندرکاردست مختلفی
 اهداف به صحیح کارهاي انجام و کارها صحیح انجام منظور به

 هايتأهی ها،فدراسیون. دارند نیاز مدون هايبرنامه و مشخص
 هر دنیبتربیت سازمان و المپیک ملی ۀکمیت ها،باشگاه ورزشی،

 مشخص. دارند کار و سر ایران قهرمانی ورزش با نوعی به یک
 اساس و دارد بسیاري اهمیت نهادها این در ریزيبرنامه که است

 هر که صورتی در. شودمی محسوب هاآن در مدیریت شالودة و
 هاسیاست به توجه بدون و مستقل طوربه مذکور نهادهاي از یک

 براي ریزيبرنامه به کشور قهرمانی ورزش کالن راهبردهاي و
 اکمح کشور قهرمانی ورزش بر نگري بخشی نوعی بپردازند، خود
 محقق سیستم کل کالن اهداف و مأموریت نهایت، در و شودمی

 در کشتی ورزش ).36: 1391 همکاران، و مظفري(شد  نخواهد
 طنب در که است اصیل و دارریشه ورزشی هايرشته از یکی ایران

 اجرا آن سنتی هايروش به مختلف هاياقلیم در و مردم فرهنگ
 مدو نیمه در کشور قهرمانی مسابقات دوره اولین. است شدهمی

 و میزان از تاریخ این از قبل تا شد، برگزار تهران در 1318 مهرماه
 رزشو براي جوانان ذاتی استعداد و جسمی نیروي و توانایی اندازه

 در ایران هايشهرستان جوانان بین و نگرفته انجام آزمایشی
 سمی،ر صورت به کشتی ورزش رشد با. بود نیامده عمل به مقایسه

 و تشکیل شاهرودي ریاست به 1318 سال در کشتی فدراسیون
 برگزاري با فدراسیون هايفعالیت). 1381منوریان، ( کرد کاربه آغاز

 برگزاري شکل و یافت رونق کشور مختلف نقاط در مسابقات
 13 نتاکنو. شدمی انجام نوین و سنتی روش دو به نیز مسابقات

 و یکشت انواع کثرت. است شده شناسایی ایران در کشتی نوع
 رد. است مختلف اقوام اشتیاق و عالقه مبین موجود هايتفاوت

 یادن در فرنگی و آزاد عنوان تحت رشته دو در کشتی حاضر حال
 از و گرددمی برگزار ساله همه آن جهانی مسابقات و شودمی اجرا

است (گودرزي و هنري،  برخوردار المپیک در نیز مناسبی جایگاه
 با است ورزشی شودمی نامیده کشتی امروزه چهآن .)34: 1386
 امروز، به تا دیرباز از کهن، جوامع بین در که ساله هزار چند قدمت
 و ترینیقدیم از یکی کشتی. دارد ویژه ايمرتبه و جایگاه

 تاریخ ماقبل دوران در احتماالً و است دنیا هايرزشو فراگیرترین
 با و داشته وجود تن به تن هايجنگ صورت به و شکل تغییر با

 حضور از بسیاري شواهد. است بوده همراه شدید صدمات یا مرگ
 یناول البته. دارد وجود بشري آغازین هايتمدن تمامی در کشتی

 704 سال در و تبدیل واقعی ورزش یک به باستان یونان در بار

3. Bergsgard 



 109 ننظرا صاحب دگاهیاستان کرمانشاه از د یبهبود سطح کشت يمدل راهکارها یطراحسعید خانمرادي و همکاران:  

 

 شتیک المللیهاي بینفدراسیون شد. المپیک وارد میالد از قبل
 المپیک هايبازي در کشتی به بخشیسامان و فنی کنترل مسئول

 یونفدراس مرجعیت المپیک المللیبین کمیته رود.می مارشبه
نقش  یکالمپ منشور در و شناخته رسمیت به را کشتی المللیبین

 قاطن کشتی، ورزش متولی هايسازمان است درآن را تعریف کرده
 حذف براي را زمینه دارد احتمال دارد که وجود متعددي ضعف
 این هب باید هاسازمان این. کند فراهم المپیک هايبازي از کشتی

 ضورح براي و گیرند کارهب را مختلفی ابزارهاي و کنند عوامل توجه
د تالش کن المپیک هايبازي عرصه در کشتی مستمر و دایمی

 این جوانان گرایش و عالقه .)1394(معصومی و همکاران، 
 در یرانیا گیرانکشتی درخشش و کشتی ورزشی ارشته به مرزوبوم
 این ورزشی، میادین تمامی در شد سبب المپیک و جهانی میادین
 باشد صدرنشین گوناگون افتخارات و هامدال کسب در رشته

در زمینۀ ورزش کشتی و در بعد  ).22: 1392 همکاران، و قاسمی(
 قهرمانی این رشتۀ ورزشی تحقیقات مختلفی انجام شده است.

 عوامل نییبا عنوان تب یقی) در تحق1395و همکاران ( یمعصوم
ه راهکارها ب هئو ارا کیهاي المپاز بازي یمؤثر بر خطر حذف کشت

جاري، ت ،یفن ،یتیریگانه مدکه عوامل شش دندیرس جهینت نیا
از عوامل مهم و مؤثر خطرزا  بیبه ترت یاسیس ،یفرهنگ ،یاجتماع

و  کریمی فیروز جاییک هستند. یهاي المپاز بازي یدر حذف کشت
 غاتیدر تبل ریکاربرد تصو ) در تحقیقی با عنوان1397ند (یارم

 يمهورج یکشت ونیفدراس ی درمعناشناس نشانه دگاهیاز د یورزش
ته در به کار رف يهانشانه به این نتیجه رسیدند که رانیا یاسالم

به  باشد؛یم میغالبا به صورت مستق یکشت ونیفدراس غاتیتبل
 ها، بهنشانه حیصر یکه مخاطب با در نظر گرفتن معان يطور

ها و چندپهلو از نشانه یضمن یو معان ابدییها دست ممفهوم آن
ها که از با نشانه يو باز ینیآفر . ابهامستین افتیقابل در
 نیا غاتیدر تبل باشد،یموفق م غیتبل کی بارز اتیخصوص
) در 1392همکاران ( وزاده رنصی  .شودیکمتر مشاهده م ونیفدراس

 ونیدراسف  ياستراتژ ییمدل اجرا نییو تب یبا عنوان طراح یقیتحق
 جهینت نیبه ا BSC کردیبا رو رانیا یاسالم يجمهور یکشت
 ،يمشتر ،یچهار منظر مال يدارا یکشت ونیکه فدراس دندیرس
 45 ک،یهدف استراتژ 16و رشد و  يریادگی ،یداخل يندهایفرآ

  اقدامات و ابتکارات دارد.مورد  98و   ختلفم يسنجه در منظرها
هاي کمی ) در تحقیقی با عنوان شاخص2016و همکاران ( 4ایساو

گیران نوجوان کنندة پیشرفت کشتیبینیهاي پیشیو کیفی مهارت
به این نتیجه رسیدند که آموزش مناسب تعداد اشتباهات 

با  د.دهی کاهش میشناخت یسطح روانشناسگیران را در کشتی
از  یکیکرمانشاه توان گفت توجه به مطالب ذکر شده می

                                                                                                                                                    
4. Isaev 

ترگ در نقش س یخیاستان تار نیکشور بوده و ا یکشت هايگاهیپا
 بوده و همواره ينامدار النیداشته و مهد پهلوانان و  یورزش کشت

د سرآم يکه در فتوت و جوانمرد اندستهیاستان ز نیدر ا یمردان
کرمانشاه همچون قبل  یکشت ریاخ هايسال در. اندروزگاران بوده

 ور شدهدر کش یرشته ورزش نیباعث افت ا ياریو عوامل بس ستین
 و علل تا است داشته برآن را کرمانشاه ورزش مسئوالن و است

ن نه چندا هايو به حل موضوع بپردازند. در سال افتهیآن را  عوامل
 رانیا یکشت هاياز قطب یکیکرمانشاه به عنوان  یدور، کشت

 رانگییکشت يبر رو ايژهیمطرح بود و همواره حساب و
 ،ياریمشکالت بس رسدیکردند. اما به نظر میباز م یکرمانشاه

در  یورزش هاياز رشته ياریهمانند بس زیکرمانشاه را ن یکشت
 رشته نیکرده و موجب شده که ورزشکاران ا رگی نیاستان زم
برتر حضور داشته باشند.  گیدر ل ریاخ هايسال ینتوانند ط

تهران،  ن،یهمانند مازندران، خوزستان، فارس، قزو هاییاستان
 گذشته با هايدر سال گریاستان د نیخراسان، قم، البرز و چند

بقت س يخود، گو رانگییو تالش و پشتکار کشت مالز هايتیحما
 به را خود اندتوانسته و انداز کرمانشاه ربوده یرا در عرصه کشت

گ موضوع زن نیعرصه مطرح کنند ا نیبرتر در ا هاياستان عنوان
 دیه باک رساندینکته را م نیکرمانشاه است و ا یکشت يبرا يخطر

 ورزش نیا مسائلرفع مشکالت و  يبرا يجد يمسئوالن فکر
 نهیر زممدون د یقیپرطرفدار در استان داشته باشند. از آنجا که تحق

انشاه استان کرم یکشت ژهیبه و یافت کشت ای شرفتیعوامل پ
 ییاساشن يبرا یارائه مدل"دنبال به قیتحق نیا باشد،یموجود نم
 دگاهیاستان کرمانشاه از د یبهبود سطح کشت يراهکارها
 .است "نظرانصاحب
   
 شناسی پژوهشروش

این پژوهش به صورت آمیخته و در دو بخش کیفی و کمی انجام 
 محورگیري هدفمند و اطالعاتدر بخش کیفی نمونه شود.می
گیري با توجه به رویکرد غیراحتمالی آن باشد. و فرایند نمونهمی

که به اشباع نظري یا تئوریکال رسیده  پیدا کرداي ادامه تا نقطه
مده آباشیم از طرفی حجم نمونه براساس این نقطه اشباع که بر

به حبدین منظور پس از مصا .آمددست از اهداف تحقیق است به
نظران کشتی نفر از صاحب 7شده هدفمند با نیمه هدایت

با استفاده از روش طوفان فکري تعدادي گویه مربوط  کرمانشاه
به راهکارهاي کشتی استان کرمانشاه شناسایی گردید. اما در 

مدیران، مربیان، جامعه آماري مورد مطالعه شامل بخش کمی 
به تعداد  انشاهکرم گیران نخبه و پیشکسوتان کشتی استانکشتی

گیري گیري با استفاده از روش نمونهنفر بودند. فرایند نمونه 155
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نفر  110تصادفی ساده انجام شد و با استفاده از فرمول کوکران 
به عنوان نمونه انتخاب شدند. با توجه به اینکه جامعه آماري 

نفر است بنابراین از فرمول کوکران که  155مشخص و به تعداد 
ردد. گنشان داده شده است در این تحقیق استفاده می 1ابطۀ در ر

حجم نمونه با سطح  ریز مولدر فر مقدار جامعه ینیگزیپس از جا
 .شودنفر تعیین می 110برابر با  05/0د خطا صو در95/0 نانیاطم

 . فرمول کوکران1رابطه

 
دست سوالی (به 73گیري پرسشنامه محقق ساخته ابزار اندازه

مذکور  نامههاي بخش کیفی) بود که پایایی پرسشمصاحبهآمد از 
تأیید گردید و همچنین پایایی  76/0با استفاده از آلفاي کرونباخ 

دست آمد و روایی آن هب 79/0نامه عدد گاتمن براي این پرسش
) و روایی صوري CFAنیز با استفاده از تحلیل عاملی تأییدي (

هاي کمی مقیاس تحلیل دادهدست آمد. به منظور تجزیه و به
راهکارهاي بهبود کشتی استان کرمانشاه با استفاده از تحلیل عاملی 

مورد عامل شناسی قرار گرفت.  SPSSاکتشافی به کمک نرم افزار 
برداري نمونه کفایت آزمون ابتدا عاملی اکتشافی تحلیل انجام جهت

)KMOمحاسبه  نمونه حجم کفایت از حصول اطمینان ) براي
آزمون  هايپرسش بین همبستگی از آنجا که سپس شود. یم

 همبستگی شود مشخص اینکه براي است، عوامل تحلیل زیربناي
استفاده   بارتلک کرویت آزمون از صفر نیست برابر متغیرها بین

 که دارد وجود مختلفی هايها روشعامل استخراج گردید. براي
 در عامل هر متغیرهاي که توسط واریانسی نوع و مقدار برحسب

 تجزیۀ هاروش این تریناساسی متفاوتند. شود،می توجیه مدل
مقدار ویژه، واریانس تجمعی و است. سه شاخص  اصلی هايمؤلفه
 هاي اصلیمولفه ۀنس درصدي براي تبیین در روش تجزیواریا

ده هاي تشریح شده با استفاشود نمایش نتایج واریانسگزارش می
انجام گرفت و نتایج نهایی تحلیل عاملی اکتشافی  Scree Plotاز 

در حالت واریماکس نشان داده شد. در ادامه با استفاده از تحلیل 
یابی معادالت ) به کمک نرم افزارهاي مدلCFAعاملی تأییدي (

 5اکتشافی عاملی تحلیل نتایج حاصل از  LISRELساختاري 
گرفته بود مورد  ها صورتداده روي 6چرخش واریماکس با که 

تحلیل قرار گرفت و بدین شکل نتایج تحلیل عاملی 
) مرتبه اول و مرتبه دوم به تأیید راهکارهاي بهبود CFAتأییدي(

یید یا رد معناداري بارهاي أکشتی استان کرمانشاه  اقدام نمود. ت
) صورت گرفت. بدین t-valueعاملی با توجه به اعداد معناداري (

دار دارند معنی 96/1باالتر از  tه مقدار صورت که مسیرهایی ک
دار نخواهند بود. همچنین هستند و در غیر این صورت معنی

                                                                                                                                                    
5. Exploratory factor analysis 

 ةباشد نشان دهند 3/0ها کمتر از هایی که بار عاملی آنشاخص
د. شونگیري حذف میضعیف بودن آن شاخص بوده و از مدل اندازه

 یا متغیرهاي ها،له که آیا شاخصأهدف از این کار آگاهی از این مس
گیرند کار رفته در مدل همان چیزي را اندازه میهقابل مشاهده ب

آگاهی از این مسئله که  ،که مد نظر محقق است؟ و همچنین
اي که قابل نهفته هايتوان روابط علی بین متغیرچگونه می

گیري نیستند را بررسی و تأثیرات علی و میزان مشاهده و اندازه
 را بررسی کرد؟ واریانس تبیین شده 

 
 هاي پژوهشیافته

نفر از  57ها نشان داد که از نظر سن ویژگی توصیفی نمونه
 30سال و  50تا  41نفر بین  23سال،  40تا  30ها بین آزمودنی

سال سن داشتند. همچنین از نظر پست سازمانی  51نفر نیز باالي 
نفر  39نفر پیشکسوت و  30داور،  -نفر مربی  27نفر مدیر،  14

سال،  20نفر کمتر از  67ورزشکار هستند. براساس سابقه خدمت 
سال سابقه خدمت  30نفر باالي  4سال و  30تا  21نفر  39

، ترنفر مدرك فوق دیپلم و پایین 67داشتند. از نظر تحصیالت 
ارشد نفر مدرك کارشناسی 13نفر مدرك کارشناسی و  30

 داشتند.
 

 تحلیل عاملی اکتشافی
جربی هاي تاکتشافی پژوهشگر به دنبال بررسی داده لتحلیدر 
هاست. ها و نیز روابط بین آنمنظور کشف و شناسایی شاخصبه

نهادي که ارزش پیش به بیان دیگر تحلیل اکتشافی عالوه بر آن
 . ساز باشدساز یا فرضیهتواند ساختارساز، مدلدارد می

دست  به مقادیر شودمشاهده می 1 جدول در که گونههمان
است، و  05/0از  باالتر الکین -مایر -کایزر شاخص براي آمده

است  05/0از  کمتر نیز بارتلت کرویت آزمون داريسطح معنی
هاي گویه روي عاملی تحلیل حاضر، پژوهش در بنابراین
الی راهکارهاي بهبود کشتی استان کرمانشاه ؤس 73نامه پرسش

نشان داد که  2نتایج تحلیل عاملی ارائه شده در جدول  .مجاز است
سؤاالت مقیاس راهکارهاي بهبود کشتی استان کرمانشاه پس از 

درصد  28/68عامل براي مقیاس مذکور در مجموع  10شناسایی 
ها بندي گویهشود. یعنی با عاملاز کل واریانس را شامل می

اهکارهاي بهبود درصد از واریانس کل ر 68توانیم تا حدود می
عامل شناسایی کنیم. مقادیر  10کشتی استان کرمانشاه را بر اساس 

عامل نیز در جدول مذکور ارائه شده است. در  10براي هر یک از 
نتایج واریانس تشریح شده مربوط به راهکارهاي  1ادامه شکل 

کند دهد و مشخص میبهبود کشتی استان کرمانشاه را نشان می

6. Varimax Rotate Eigenvalue 
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 عامل را دارند.   10خالصه شدن در نامه تحقیق حاضر قابلیت تبدیل شدن و سشگویه پر 73که 
 

 بارتلت مقیاس راهکارهاي بهبود کشتی استان کرمانشاه کرویت و بردارينمونه کفایت آزمون. 1جدول 

 سطح معناداري خی دو درجات آزادي KMOمقدار  نوع آزمون
 - - - KMO( 81/0الکین (–مایر  -آزمون کایزر

 001/0 25/8026 2628 - آزمون کرویت بارتلت
 

 هاي تشریح شدهنتایج واریانس. 2جدول

 عوامل
 مقادیر ویژه استخراجی پس از چرخش مقادیر ویژه استخراجی قبل از چرخش

 مقدار ویژه
واریانس تبیین 

 شده
واریانس 
 تجمعی

مقدار 
 ویژه

واریانس تبیین 
 شده

واریانس 
 تجمعی

1 88/30 30/42 30/42 87/7 79/10 79/10 
2 15/4 68/5 99/47 01/7 61/9 40/20 
3 01/3 13/4 12/52 67/5 77/7 17/28 
4 04/2 79/2 92/54 57/5 63/7 81/35 
5 91/1 61/2 53/57 45/5 47/7 29/43 
6 73/1 38/2 92/59 68/4 41/6 70/49 
7 67/1 29/2 21/62 23/4 80/5 51/55 
8 52/1 09/2 30/64 44/3 72/4 23/60 
9 47/1 02/2 33/66 12/3 27/4 51/64 
10 42/1 95/1 28/68 75/2 77/3 28/68 

 

 
 سنگریزه براي نمایش راهکارهاي بهبود کشتی استان کرمانشاه. 1شکل

نتایج اولیه تحلیل عاملی اکتشافی در حالت واریماکس، با 
ها ها کامال هماهنگی داشت بنابراین عاملبندي اولیه گویهدسته

ها ارائه گردید و کلیه گویه 3هاي هر یک از آنها در جدول و گویه
 بودند. 3/0داراي بار عاملی باالتر از 

 
 گانه مقیاس 10هاي هاي عاملبارهاي عاملی مربوط به گویه. 3جدول 
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 10عامل 9عامل 8عامل 7عامل 6عامل 5عامل 4عامل 3عامل 2عامل 1عامل گویه
A1    37/0       
A2 68/0          
A3 78/0          
A4    72/0       
A5    64/0       
A6    54/0       
A7         34/0  
A8         39/0  
A9         60/0  

A10         67/0  
A11     69/0      
A12     34/0      
A13     51/0      
A14     58/0      
A15     65/0      
A16   57/0        
A17    57/0       
A18 46/0          
A19 53/0          
A20 62/0          
A21 51/0          
A22 60/0          
A23   62/0        
A24   44/0        
A25        59/0   
A26      42/0     
A27 40/0          
A28  37/0         
A29 44/0          
A30          69/0 
A31          51/0 
A32          57/0 
A33        62/0   
A34         50/0  
A35   42/0        
A36   52/0        
A37   47/0        
A38   51/0        
A39   48/0        
A40   45/0        
A41  56/0         
A42  60/0         
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 10عامل 9عامل 8عامل 7عامل 6عامل 5عامل 4عامل 3عامل 2عامل 1عامل گویه
A43  71/0         
A44  53/0         
A45  45/0         
A46     42/0      
A47     49/0      
A48     54/0      
A49      38/0     
A50      52/0     
A51      39/0     
A52  59/0         
A53  64/0         
A54  50/0         
A55  45/0         
A56 45/0          
A57 42/0          
A58 39/0          
A59     41/0      
A60        45/0   
A61        38/0   
A62   49/0        
A63 46/0          
A64        38/0   
A65      66/0     
A66      45/0     
A67      48/0     
A68       83/0    
A69       79/0    
A70       77/0    
A71       82/0    
A72       68/0    
A73       74/0    

 
پس از ارائه نتایج نهایی تحلیل عاملی اکتشافی و بررسی تیم 

، ده عامل شناسایی شدند به 3تحقیق با توجه به نتایج جدول 
 10ال و عامل دوم نیز شامل ؤس 13شکلی که عامل اول شامل 

ال، عامل پنجم ؤس 5ال، عامل چهارم ؤس 10ال و عامل سوم ؤس
ال و عامل هشتم ؤس 6ال، عامل هفتم ؤس 7ال، عامل ششم ؤس 9
ال بود تیم تحقیق ؤس 3ال و عامل دهم ؤس 5ال، عامل نهم ؤس 5

عامل شناسایی شده براي  10هاي پس از بررسی محتواي گویه
گانه نامی را در نظر گرفت. عامل اول  10هر یک از عوامل 

(راهکارهاي پیشرفت) عامل دوم (راهکارهاي مدیریتی) عامل 
(راهکارهاي  عامل چهارمراهکارهاي قهرمانی)، ( سوم

 (راهکارهاي مالی)، عامل ششم استعدادیابی)، عامل پنجم
(راهکارهاي اجتماعی)، عامل  (راهکارهاي عمومی)، عامل هفتم

(راهکارهاي  هشتم (راهکارهاي مربوط به مربی)، عامل نهم
در ادامه  مربوط به ورزشکار) و عامل دهم (راهکارهاي دانشی).

عاملی اکتشافی توسط تحلیل عاملی  نتایج حاصل از تحلیل
 گیرد. و دوم مورد بررسی قرار می لییدي مرتبه اوأت
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 ییدي مرتبه اولأتحلیل عاملی ت

 و ها سازگاريداده با مدل یک حد چه تا یعنی برازش مدل،
 واریانس نزدیکی ماتریس میزان واقع در برازش دارد. این توافق

 نشان را جامعه کوواریانسواریانس  ماتریس یا نمونه کوواریانس
 شودمی گیرياندازه هاي مختلفروش طریق از و دهدمی

مشخص گردید که مدل  4هاي جدول بنابراین با توجه به داده
تحلیل عاملی تأییدي در مرتبه اول مربوط به مدل راهکارهاي 
بهبود کشتی استان کرمانشاه از برازش مناسبی برخوردار است و 

دل در این جدول از مقادیر قابل قبولی هاي برازش مشاخص
مشخص گردید که  4هاي جدول برخوردارند. با توجه به داده

 3کمتر از  65/1به درجات آزادي با مقدار  X2آمارة  مقدار
جذر برآورد واریانس  مقدار تأیید مدل است. ةدهندو نشان باشدمی

) که شاخص دیگر نیکویی برازش RMSEA( خطاي تقریب
است  1/0است که با توجه به این که کمتر از  07/0است نیز 

، CFI، NFIها شامل، سایر شاخص باشد.قابل قبول می
NNFI ،IFI،  دهنده باشند نشانمی 9/0همگی چون باالتر از

باالتر PNFI  باشند. همچنین شاخصبرازش مطلوب مدل می
 دهنده برازش خوب مدل است. نشاننیز  85/0با مقدار  6/0

هاي همگی گویه 3و  2و شکل  5با توجه به نتایج جدول 
مدل راهکارهاي بهبود سطح کشتی استان کرمانشاه داراي بار 

 96/1باالتر از   tمناسب بودند یعنی داراي مقدار tعاملی و مقدار 
گویه  73بودند. بنابراین تمامی  3/0و مقدار بار عاملی نیز باالتر از 

لفه Vهاي هر مبندي گویهگیرند. اولویتمدل مورد تأیید قرار می
 بار عاملی مشخص خواهد شد. نیز با توجه به

 
 تحلیل عاملی تأییدي مرتبه دوم

هاي مدل تحلیل عاملی تأییدي مرتبه دوم به عنوان نوعی از مدل
 هاي پنهانی که باشود که در آن عاملتحلیل عاملی تعریف می

حت شوند خود تگیري میپذیر اندازهده از متغیرهاي مشاهدهاستفا
یک  تر و به عبارتی متغیر مکنون، اما درتأثیر یک متغیر زیربنایی

ه دوم ما بۀ گیرند. در تحلیل عاملی مرتبسطح باالتر قرار می
زا و دنبال این هستیم که بدانیم آیا بین متغیر مکنون برون

ات معناداري وجود دارد یا خیر؟ در زا اثرمتغیرهاي مکنون درون
این مرحله نیز ابتدا باید نیکویی برازش مدل مورد تأیید قرار گیرد 
که با توجه به توضیحات کاملی که در مرحله قبل داده شد از 

شود و فقط جدول توضیحات اضافی در این قسمت خودداري می
 منیکویی برازش مدل براي مدل تحلیل عاملی تأییدي مرتبه دو

شود. پس از ارائه می 6راهکارهاي بهبود سطح کشتی در جدول 
تأیید برازش مدل نتایج تحلیل عاملی تأییدي مرتبه دوم در شکل 

 شود. ارائه می 5و  4
 

 
 راهکارهاي بهبود کشتی استان کرمانشاههاي نیکویی برازش و میزان مطلوبیت آنها در مدل تحلیل عاملی مرتبه اول شاخص. 4جدول

 

 هاي برازششاخص
 مقادیر 

 مشاهده شده
 نتیجه مالك

 ییدأت 90/0بیش از  CFI 93/0 شاخص برازش تطبیقی
 ییدأت 90/0بیش از  NFI 90/0 شاخص برازش هنجار شده
 ییدأت 90/0بیش از  NNFI 93/0 شاخص برازش هنجار نشده
 ییدأت 90/0بیش از  IFI 93/0 شاخص برازندگی فزاینده

 ییدأت 60/0بیش از  PNFI 85/0 شاخص برازش تعدیل یافته هنجار شده
 ییدأت 1/0کمتر از  RMSEA 07/0 جذر برآورد واریانس خطاي تقریب

 ییدأت 3کمتر از  χ2/df 65/1 خی دو به درجات آزادي
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 بهبود کشتی استان کرمانشاهمدل تحلیل عاملی تأییدي مرتبه اول راهکارهاي . 2شکل

 

 
 )tمدل تحلیل عاملی تأییدي مرتبه اول راهکارهاي بهبود کشتی استان کرمانشاه (مقدار . 3شکل
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 هاي پیامدهاي واگذاري اماکن ورزشینتایج تحلیل عاملی مرتبه اول گویه .5جدول

 نتیجه tمقدار  بار عاملی الؤس لفهؤم متغیر

ن 
ستا

ی ا
شت

د ک
هبو

ي ب
رها

هکا
را

شاه
رمان

ک
 

 راهکارهاي پیشرفت

P1 78/0 78/8 ییدأت 
P2 76/0 89/7 ییدأت 
P3 73/0 68/9 ییدأت 
P4 82/0 50/9 ییدأت 
P5 73/0 16/9 ییدأت 
P6 62/0 63/8 ییدأت 
P7 76/0 91/8 ییدأت 
P8 76/0 78/8 ییدأت 
P9 71/0 02/9 ییدأت 

P10 65/0 77/8 ییدأت 
P11 77/0 26/9 ییدأت 
P12 72/0 33/9 ییدأت 
P13 75/0 87/8 ییدأت 

 راهکارهاي مدیریتی

M1 74/0 32/8 ییدأت 
M2 68/0 45/9 ییدأت 
M3 69/0 75/7 ییدأت 
M4 63/0 88/5 ییدأت 
M5 63/0 26/7 ییدأت 
M6 77/0 23/9 ییدأت 
M7 77/0 67/9 ییدأت 
M8 73/0 66/8 ییدأت 
M9 69/0 78/9 ییدأت 
M10 64/0 94/8 ییدأت 

 راهکارهاي قهرمانی

GH1 70/0 33/8 ییدأت 
GH2 55/0 89/6 ییدأت 
GH3 71/0 33/7 ییدأت 
GH4 88/0 76/10 ییدأت 
GH5 79/0 24/9 ییدأت 
GH6 66/0 02/8 ییدأت 
GH7 72/0 9/24 ییدأت 
GH8 61/0 11/8 ییدأت 
GH9 74/0 13/9 ییدأت 

GH10 78/0 80/9 ییدأت 

راهکارهاي 
 استعدادیابی

ES1 52/0 35/6 ییدأت 
ES2 60/0 7 ییدأت 
ES3 67/0 63/7 ییدأت 
ES4 74/0 64/8 ییدأت 
ES5 75/0 28/10 ییدأت 

 راهکارهاي مالی

MA1 86/0 43/9 ییدأت 
MA2 85/0 05/8 ییدأت 
MA3 86/0 37/9 ییدأت 
MA4 92/0 40/9 ییدأت 
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 نتیجه tمقدار  بار عاملی الؤس لفهؤم متغیر
MA5 64/0 15/9 ییدأت 
MA6 64/0 77/6 ییدأت 
MA7 64/0 80/7 ییدأت 
MA8 70/0 92/8 ییدأت 
MA9 73/0 13/7 ییدأت 

 راهکارهاي عمومی

O1 75/0 81/7 ییدأت 
O2 74/0 41/9 ییدأت 
O3 71/0 38/8 ییدأت 
O4 57/0 43/6 ییدأت 
O5 83/0 32/10 ییدأت 
O6 82/0 90/9 ییدأت 
O7 91/0 59/9 ییدأت 

 راهکارهاي اجتماعی

EJ1 13/1 90/7 ییدأت 
EJ2 17/1 18/8 ییدأت 
EJ3 24/1 47/9 ییدأت 
EJ4 11/1 49/7 ییدأت 
EJ5 29/1 59/8 ییدأت 

راهکارهاي مربوط به 
 مربیان

MOR1 53/0 86/4 ییدأت 
MOR2 70/0 98/6 ییدأت 
MOR3 78/0 11/8 ییدأت 
MOR4 98/0 97/10 ییدأت 
MOR5 84/0 09/9 ییدأت 

راهکارهاي مربوط به 
 ورزشکار

VA1 75/0 63/8 ییدأت 
VA2 69/0 40/7 ییدأت 
VA3 80/0 53/8 ییدأت 
VA4 93/0 31/10 ییدأت 
VA5 58/0 48/6 ییدأت 

 راهکارهاي دانشی
A1 84/0 17/9 ییدأت 
A2 92/0 72/9 ییدأت 
A3 67/0 03/7 ییدأت 

 
 ها در مدل راهکارهاي بهبود سطح کشتی استان کرمانشاههاي نیکویی برازش و میزان مطلوبیت آنشاخص. 6جدول

 نتیجه نتیجه مالك مقادیر مشاهده شده هاي برازششاخص
 ییدأت 90/0بیش از  CFI 93/0 شاخص برازش تطبیقی بنتلر

 ییدأت 90/0بیش از  NFI 90/0 هنجار شدهشاخص برازش 
 ییدأت 90/0بیش از  NNFI 93/0 شاخص برازش هنجار نشده
 ییدأت 90/0بیش از  IFI 93/0 شاخص برازندگی فزاینده

 ییدأت 60/0بیش از  PNFI 86/0 شاخص برازش تعدیل یافته هنجار شده
 ییدأت 1/0و کمتر از  RMSEA 07/0 1/0 ریشه میانگین مربعات مجذورات

 ییدأت 3کمتر از  χ2/df 68/1 خی دو هنجار شده
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 تحلیل عاملی مرتبه دوم در حالت تخمین استاندارد. 4شکل
 

 تحلیل عاملی مرتبه دوم  tمقدار. 5شکل 
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 نتایج نهایی تحلیل عاملی تأییدي مرتبه دوم .7جدول 

 نتیجه tمقدار  ضریب استاندارد مسیر ساختاري
 ییدأت 53/8 96/0 بر راهکارهاي بهبود کشتیراهکارهاي پیشرفت 

 ییدأت 99/7 92/0 راهکارهاي مدیریتی بر راهکارهاي بهبود کشتی
 ییدأت 16/8 97/0 راهکارهاي قهرمانی بر راهکارهاي بهبود کشتی

 ییدأت 78/5 86/0 راهکارهاي استعدادیابی بر راهکارهاي بهبود کشتی
 ییدأت 12/8 92/0 کشتیراهکارهاي مالی بر راهکارهاي بهبود 

 ییدأت 44/7 90/0 راهکارهاي عمومی بر راهکارهاي بهبود کشتی
 ییدأتعدم  66/1 18/0 راهکارهاي اجتماعی بر راهکارهاي بهبود کشتی

 ییدأت 86/4 91/0 راهکارهاي مربوط به مربی بر راهکارهاي بهبود کشتی
 ییدأت 81/7 87/0 کشتیراهکارهاي مربوط به ورزشکار بر راهکارهاي بهبود 
 ییدأت 45/7 81/0 راهکارهاي دانشی بر راهکارهاي بهبود کشتی

 
نشان داد  7نتایج تحلیل عاملی تأییدي مرتبه دوم در جدول 

راهکار کشف شده با عنایت به اینکه بار عاملی  10راهکار از  9که 
بود مورد  96/1آنان نیز باالتر از  tداشتند و مقدار  3/0باالتر از 

تأیید قرار گرفتند. اما راهکارهاي اجتماعی با توجه به اینکه مقدار 
t داشت رد گردید. باالترین بار عاملی مربوط به  96/1تر از پایین

ترین بار عاملی بود و پایین 97/0راهکارهاي قهرمانی با مقدار 
 بود. 81/0 مربوط به راهکارهاي دانشی با بار عاملی

 
 بحث و نتیجه گیري

یافته اول تحقیق نشان داد که راهکارهاي پیشرفت کشتی استان 
دار است. معنی 53/8برابر با  tو مقدار  96/0کرمانشاه با بار عاملی 

)  همخوان است 2011( 7این یافته با تحقیق سانتون و کورسیلی
 فیزیکی و اجتماعی محیط خصوصیات خود پژوهش آنان در

عوامل مزاح  وجود ورزش، هايمحیط و هاپارك وجود  عدم مانند
 تسهیالت نبود راه رفتن، عدم ها،خیابان روشنایی کم فعال، یا

 ورزش در پیشرفت عدم عوامل از عمومی هايمحیط و مناسب
در تفسیر این یافته  .کردند عنوان برزیل در کشور بزرگساالن

 واملی که نقش بسیاري درتوان در استان کرمانشاه یکی از عمی
پیشرفت ورزشکاران این رشته دارد وجود تعداد زیاد مربی است 
اما شاید باعث تعجب باشد که فقط تعداد محدودي از این افراد 

هستند. بنابراین فراهم کردن بستري براي اینکه  کارهمشغول ب
اکثر مربیان این رشته بتوانند فعالیت نمایند بسیار حائز اهمیت 

هاي دوره ها و. بنابراین براي پیشرفت در کشتی باید کالساست
هاي مختلفی با دعوت از اساتید برجسته کشور آموزشی و کارگاه

براي این عزیزان برگزار شود.  یکی از عواملی که نقش بسزایی 

                                                                                                                                                    
7. Santon and Corseuil 

ار گیران دارد حضور پیشکسوتان کشتی در کندر پیشرفت کشتی
دهی مناسبی در هیأت ورزشکاران است که متأسفانه سازمان

کشتی براي تشکیل کمیته فنی با حضور پیشکسوتان صورت 
گیرد که تشکیل این کمیته فنی به عنوان یک راهکار مناسب نمی

نشان داد  یافته دیگر تحقیق شود.به مسئولین کشتی پیشنهاد می
برابر  tو مقدار  92/0که راهکارهاي مدیریتی کشتی با بار عاملی 

دار تحقیق شناسایی شد. این یافته به عنوان راهکار معنی 99/7با 
سو است آنان در ) هم1391با تحقیق شهالیی و همکاران (
ها و راهکارهاي اساسی در تحقیقی با عنوان بررسی اولویت

 و پیشرفت ورزشی کشتی به این نتیجه رسیدند عوامل مدیریت
شود. حفظ  منجر کشور شتیک ۀتوسع به تواندمی ریزيبرنامه

گیران. شرایط مدیریتی مثبت وظیفه افراد دیگري است نه کشتی
یز جوان ن هاي کشتی استان کرمانشاهاکثر تیمکادر فنی همچنین 

ط ضعف به مرور نقا ندبتوانو در مسیر کسب تجربه هستند و باید 
 فرادبنابراین این ا .ندخود را مرتفع و نقاط قوت خود را تقویت کن

ریزي و شرایط مدیریتی مناسبی نیاز دارند. بنابراین نیز به برنامه
گیران و راهکارهاي مدیریتی مناسبی باید براي پیشرفت کشتی

مربیان و در نهایت کل ورزش کشتی در نظر گرفته شود اگر 
ریزي و مدیریت در کشتی استان کرمانشاه وجود بحث برنامه

ن به عنوان آید بنابرایت نمیدسنداشته باشد موفقیت در کشتی به
راهکارهاي مدیریتی به صورت خالصه ذکر این نکات ضرروي 

رغم علیرا در هرحال ما باید برگزاري مسابقات انتخابی است که 
تمام تهدیدهایی که براي کسب نتیجه در مسابقات مهم براي 

ه گیران بورود کشتیدارد به عنوان مبناي  وجود کادرهاي فنی
اي در نظر بگیریم و براي این مهم حرفه عرصه رقابت
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در ضمن براساس عملکرد این  ریزي درستی صورت گیرد.برنامه
ته توانند عملکرد خوبی داشقهرمانان، نفراتی را که در میادین نمی

شویم، نزدیک می کشوري و ملیباشند، هر سال که به مسابقات 
ه جاي تر ببکنار بگذاریم و به دنبال توجه به استعدادهاي مناس

ن واجد گیراحضور کشتیشرایط را براي ایشان باشیم. و در واقع 
نتخابی مسیر ا شرایط در مسابقات انتخابی مرتباً محدودتر کنیم.

ضور مبناي قابلیت ح باید به تدریج بر هاي باالترحضور در عرصه
اهی تر شود. این تنها رکیفی ايهاي حرفهرقابتگیران در کشتی

کم از اتکاء به نتایج مقطعی نجات تی ایران را کماست که کش
یافته بعدي تحقیق نشان داد که راهکارهاي قهرمانی خواهد داد. 

به عنوان  16/8برابر با   tو مقدار 97/0کشتی استان با بار عاملی 
دار در این تحقیق شناسایی گردید. همچنین یک راهکار معنی

این راهکار داراي باالترین بار عاملی در بین راهکارهاي شناسایی 
شده در این تحقیق است که نشان از توجه خوب ورزش کشتی 

د تواند آفت باشاستان کرمانشاه به بعد قهرمانی دارد که هم می
ت، از این لحاظ آفت است که صرف توجه به بعد هم منفع

قهرمانی در یک رشته ورزشی ممکن است مسئولین ورزش آن 
دارد  هاي ورزش دور نگهیابی به اهداف سایر جنبهرشته را از دست

اما طبیعتاً قهرمانی یک مزیت است و براي رشته مربوطه و دست 
ند معالقه نماید. حتی باعثاندرکاران آن رشته کسب وجهه می

تی گردد. بنابراین به مسئولین کششدن جوانان به رشته مذکور می
شود که بعد قهرمانی را به عنوان یک استان کرمانشاه توصیه می

موفقیت دو لبه ببینند یک لبه خوب و یک لبه منفی و سعی کنند 
از این اهرم قدرت استفاده مناسبی ببرند مانند معرفی 

هاي ورزشی استان جهت انههاي کشتی در رسموفقیت
مندي بیشتر جوانان به این رشته، قدردانی مناسب از عالقه

قهرمانان، ایجاد شرایطی که قهرمان پس از دوره ورزشی احساس 
هاي ورزش کشتی را نیز زمان سایر جنبهامنیت داشته باشد، هم

در نظر بگیرند و اجازه ندهند بعد قهرمانی تمام هم و غم مسئولین 
) تحقیقی را در 1393استان باشد. خدایاري و همکاران ( کشتی

آوران نوجوان و جوان کشتی بررسی تداوم قهرمانی مدال ۀزمین
در رده سنی بزرگساالن از دیدگاه مدیران و مربیان انجام دادند 

 کشتی، فدراسیون مدیریت امکانات،که به این نتیجه رسیدند که 
 ترتیب به روانی و روحی و مسائل دیدگیآسیب جسمانی، آمادگی

 ایران کشتی جوان و نوجوان آورانمدال قهرمانی تداوم عدم بر
 تأثیرگذار مربیان و مدیران دیدگاه از کشتی رده بزرگساالن

انشاه تواند به مسئولین کشتی استان کرمکه این نتایج می هستند
 بعدي تحقیق نشان داد که ۀهم کمک شایان توجهی نماید. یافت
 78/5برابر با   tو مقدار 86/0راهکارهاي استعدادیابی با بار عاملی 

دار در تحقیق مورد تأیید قرار گرفت. عنوان یک عامل معنیبه

) در تحقیقی با عنوان بررسی برخی 1391خدایاري و همکاران (
هاي استعدادیابی کشتی فرنگی از دیدگاه مربیان برتر شاخص

 از دیدگاه سن ترینمناسبرانی به این نتیجه رسیدند که ای
 سالگی 12تا  10کشتی  حاضر براي استعدادیابی تحقیق مربیان

و  ورزش معلمین استعدادیابی، براي گروه ترینمناسب و باشدمی
 استعداد پرورش جهت نهاد بهترین کشورها کشتی فدراسیون

 مربیان آنتروپومتریکی اینۀحیط در همچنین و گردید معرفی
 زمان حرکتی، -جسمانی ۀحی در قوي، دست ۀپنج اهمیت
 و عروقی -قلبی فیزیولوژیکی آمادگی ۀحیط در و العملعکس

 را معرفی تکنیکی هوش و خالقیت اجتماعی، -روانی ۀحیط در
 دیدگاه داري بینمعنی تفاوت و همچنین در این تحقیق اندکرده

 استعدادیابی هايشاخص بندياولویت درخصوص ایرانی مربیان
 ورزشی رشته درتوان گفت  در تفسیر این یافته می .داشت وجود

اجراي  براي و کرد فن اجراي بایستمی امتیاز کسب براي کشتی
 زدن بهم با و گرفت گرو را حریف بدن از هاییقسمت باید فن

 داشتن گرفتن گرو براي کرد. لذا فن اجراي حریف تعادل
باشد. فرنگی می کشتی در مهمی فاکتور قوي و بزرگ هايپنجه
 طبق دارد همخوانی )1387( امامی تحقیق  تحقیق با این نتایج

 وزن به قد نسبت و هاطول دست و بلند قد تحقیق او 
 .اندشده  معرفی فرنگی و آزاد کشتی آنتروپومتریکی هاياولویت
 مهم هايشاخص از فوق فاکتورهاي گردید اشاره که طورهمان

 طریق از هاآن همه و باشدمی کشتی فرنگی در استعدادیابی
توانند می و هستند گیرياندازه قابل آزمایشگاهی هايتست

 کشتی رشته در .باشند استعدادیابی فرایند هايتست از بخشی
 گیرکشتی اگر و شوداجرا می ممکن زمان کمترین در فنون

 تواندنمی نباشد برخوردار خوبی العملعکس زمان از کارفرنگی
 نشان خود از و مناسبی خوب واکنش شده اجرا برابر فنون در

 سیستم که است شد. درست خواهد متضرر نهایت در لذا دهد
 فاکتور به اینکه توجه با اما است الکتیک سیستم کشتی در غالب

 لذا شودمی محسوب هاآمادگی همهۀ پای عروقی -قلبی آمادگی
 -قلبی  آمادگی داشتن مستلزم دیگر هايبه آمادگی رسیدن
 کمترین در که است ايرشته فرنگی کشتی. باشدمی عروقی

 برابر در خوب موقعیت اتخاذ براي و شودمی فن اجراي زمان
 تاکتیک برگزیدن همچنین و حریف جانب از شده اجرا فنون

درستی  تصمیم زمان کمترین در باید فن، اجراي براي مناسب
 مندبهره مهم فاکتور این از که گیريکشتی بنابراین شود، گرفته
 اتخاذ هاتکنیک انجام براي را هاي خوبیتاکتیک تواندمی باشد

). لذا با توجه به موارد ذکر شده 1391کند (خدایاري و همکاران، 
ی گیران توجه به این فاکتور از دید مدیریتدر استعدادیابی کشتی

باشد. بنابراین به مسئولین کشتی استان ضروري می بسیار
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تفاده هاي استعدادیابی و اسشود که با تشکیل پایگاهپیشنهاد می
ها زمینه الزم را جهت کشف و پرورش از افراد خبره در این پایگاه

استعدادهاي رشته کشتی فراهم آورند. یافته بعدي تحقیق نشان 
 12/8برابر با  tو مقدار  92/0لی داد که راهکارهاي مالی با بار عام

دار در این تحقیق شناسایی شد. در به عنوان یک عامل معنی
مالی  به رغم وجود مشکالتتوان بیان کرد که تفسیر این یافته می

ی و روبه رشدي را در زمینه کشت متوسطروند  کرمانشاه کشتی ورزش
بودجه  نشان دهد.کند و توانسته عملکرد قابل قبولی را از خود طی می

ها و کشتی کشور بسیار ناچیز و در تضاد با حجم گسترده فعالیت
سرانه ورزش به واسطه همین کاهش . هاي این فدراسیون استرقابت

کارآمد  هايتردید باید با اتخاذ برنامهبودجه با مشکل مواجه است و بی
 د.وگامی بلند در راستاي رونق ورزش کشور به ویژه کشتی برداشته ش

هاي در طول چند سال اخیر شایستگی کرمانشاهخوشبختانه کشتی 
خود را به منصه ظهور گذاشته است و عناوین خوبی توسط 

ابت کرده ث کرمانشاهاستان  گیران این استان کسب شده است.کشتی
هاي بالقوه این ورزش در استان به خوبی تواند از ظرفیتاست که می
ها کشتی استان نباید به این موفقیت تأیمسئوالن ه. استفاده کند

تر از امروز به واسطه اکتفا کرده و تالش کنند تا جایگاهی رفیع
ه ویژه و باید توج. بنابراین ورزشکاران مستعدي که دارند کسب کنند

ورت ص کرمانشاهی مالی مناسب براي کشتی مجدي به بحث جذب حا
 تأمین و تیمعیش وضعیت به که نسبت است حالی در این بگیرد.

 مربیان کشتی کرمانشاه حتی و مربیان مالی ورزشکاران، نیازهاي
 موجب وضعیتی چنین ندارد. وجود و واحدي مشخص نظام
 مختلف هايدغدغه مستعد ورزشکاران از که بسیاري شودمی

ورزش  حتی و باشند داشته را خود قهرمانی از معیشتی پس
در  است ضروري رو کنند. از این ترك زود خیلی را قهرمانی
نظام  تدوین ورزش کشتی کرمانشاه مسئوالن هايبرنامه اولویت

 ملی هايتیم مربیان قهرمانان، جوایز و دستمزد و حقوق پرداخت
 عواملی تحقق چنین دیگر از سویی. گیرد قرار سازنده مربیان و

 متخصصان با همکاري راهبردي برنامۀ اجراي و تدوین مستلزم
 که است حوزه این در داراي تجربه و فعال و کارآمد دانشگاهی

 توصیه کشور ورزش به مسئوالن هاآن تجارب از منديبهره
اي که با توجه به مشکالت بودجههیأت کشتی شود و همچنین می

تواند میدر ورزش کشور وجود دارد از اسپانسرهاي مالی خصوصی 
ه یافته دیگر تحقیق نشان داد ک .براي جبران بودجه استفاده نماید

به  44/7برابر با  tو مقدار  90/0راهکارهاي عمومی با بار عاملی 
دار در این تحقیق شناسایی گردید. کشتی عنوان یک عامل معنی

آور مسابقات آسیایی و جهانی است و توجه و در واقع قطب مدال
 .گیرد رتوسعه این ورزش در استان کرمانشاه باید مورد تأکید قرا

و  هاي مهم و مورد توجه در ورزش استورزش کشتی از رشته
سازي الزم براي ترویج این ورزش در استان صورت باید فرهنگ

شناسایی و استفاده از استعدادهاي نخبه با پتانسیل باال  .گیرد
تواند در توسعه و موفقیت بیشتر این رشته اثرگذار باشد. توسعه می

 ریزي هدفمند و منسجماي نیازمند برنامهو پیشرفت در هر زمینه
ه ها براي ارائرا شناسایی و از آن و ضعف است و باید نقاط قوت

استفاده از  .راهکارهاي اساسی براي پیشرفت کمک گرفت
هاي مطلوب براي توسعه کشتی تجربیات گذشته را از دیگر راه

مده  آدست هاي بهتوان دانست و باید بر اساس تجربهاستان می
ها راه را براي ادامه و نقاط قوت را شناسایی و با تقویت آن

ن رشته آوران ایپیشرفت کار باز کرد. تأکید بر نگاه ویژه به مدال
 هاي قهرمان و باها و همچنین استفاده از ظرفیتو تقویت آن

استعداد در این حوزه یک راهکار بسیار خوب است و باید تجربیات 
گذاري و هدف .کار انتقال دادتازهکاران جدید و ها را به ورزشآن

زشی هاي ورکار براساس تقویم فدراسیون و ارتباط و تعامل هیأت
هاي کمک به هاي مربوطه از دیگر راهبا اداره کل و فدراسیون

ي هاتوسعه ورزش است. اجراي طرح آمایش سرزمینی یکی از راه
عدادیابی و است  معرفی و کمک به پیشرفت این رشته ورزشی است

 .ثر استؤو تقویت نخبگان در توسعه و قهرمانی این رشته م
تالش براي میزبانی و برگزاري مسابقات کشوري کشتی در 

هاي و گرفتن میزبانی مسابقات کشتی باید یکی از اولویت استان
مهم و مورد توجه مسئولین کشتی استان باشد و در نهایت 

ر راهکارهاي عمومی این رشته برگزاري لیگ استانی را از دیگ
هاي کشتی مرکز و دیگر توان بیان کرد و باید هیأتمی

ها فعال بوده و به صورت منظم گزارش عملکرد خود شهرستان
را به اداره کل بفرستند. یافته بعدي تحقیق نشان داد که 
راهکارهاي مربوط به مربیان کشتی استان کرمانشاه به عنوان 

 86/4برابر با   tو مقدار  91/0ا بار عاملی دار بیک عامل معنی
) با 1394محمدي و همکاران (تأیید گردید. طبق تحقیق گل

گیران عنوان ارتباط بین خودکارآمدي مربی با تعهد ورزشی کشتی
 مربوط مربیان خودکارآمدي احساس باالترینلیگ برتر کشور 

 رقابت یا بازي راهبردهاي تکنیک و اثربخشی هايمقیاس زیر به
 نیازهايپیش از مذکور خصوصیات داشتن رسدمی نظر به که بود

 مربیگري مبحث اینکه با است. اهدافشان حصول مربیگري براي
 است، بدنی و تربیت ورزش حوزة در تأثیرگذار عوامل ترینمهم از
 توجه مربیان با ارزش نقش به تیمی شرایط بهبود راستاي در

 تربیت با که انداثربخش و کارآمد زیرا مربیانی است، نشده کافی
و  باشگاهی هايتیم تشکیل در اساسی نقش زبده، ورزشکاران

 و جهانی آسیایی، ملی، مسابقات عرصۀ در حضور براي ملی
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 حس انگیزه، با ایجاد کارآمد مربیان دارند. عهده بر را المپیک
 و ورزشکاران اطمینان و ... در اعتماد، سازگاري، جوانمردي،

 و آنان اصالح و اشتباه هايتشخیص مهارت با ینهمچن
حریف  هايتیم با رویارویی براي مناسب راهبردهاي تشخیص

 و باشگاهی هايتیم براي افتخار کسب در را نقش ترینمهم
 اثبات اهمیت براي محققان برخی کنند.می ایفا ملی

 موفق هايتیم بازیکنان که اندداده نشان مربیان خودکارآمدي
 نفس، به اعتماد حد باالترین به کارآمد، مربیان هدایت با اغلب

با توجه به این  .اندرسیده توانمندي احساس و خودباوري انگیزه،
توضیح کوتاه به اهمیت نقش مربیگري در ورزش کشتی پی برده 

اظ هاي مناسب را ببینند، از لحشود، مربیان کشتی باید آموزشمی
فرهنگی و اجتماعی مورد گزینش قرار بگیرند، دید مناسب و 

به ورزش کشتی استان پیدا نمایند، به دنبال پرورش  تعلمی نسب
استان باشند و در نهایت این افراد نیازمند استعدادهاي نخبه 

هاي مالی توسط اداره کل ورزش و جوانان و هیأت کشتی حمایت
یافته بعدي تحقیق نشان داد که   و فدراسیون کشتی هستند.

راهکارهاي مربوط به ورزشکاران کشتی استان کرمانشاه با 
به عنوان یک عامل  78/8برابر با   tو مقدار 87/0بارعاملی 

شناسایی گردید. در مورد راهکارهاي مربوط به  دارمعنی
زي ساتواند زمینهشماري میورزشکاران کشتی قطعاً موارد بی

موفقیت ورزشکاران کشتی استان کرمانشاه را فراهم کند. اما 
 این راهکار به عمل ۀهایی که تیم تحقیق در زمینطبق بررسی

نوان اولین عامل گیران به عآورد در واقع مربیان این کشتی
ان از گیرند. اگر این مربیگیران مورد توجه قرار میموفقیت کشتی

لحاظ علمی، فرهنگی، ورزشی و اجتماعی داراي کالس باالیی 
باشند قطعاً ورزشکاران کشتی استان نیز عملکرد بهتري را 

مند به این خواهند داشت خصوصاً نوجوانان و جوانان عالقه
دا آور سوق پیمدال ۀبه سمت این رشتورزش بیشتر و بیشتر 

تواند موفقیت خواهند کرد. اما عوامل زیاد دیگري نیز می
 -ورزشکاران کشتی را رقم بزند از جمله، وضعیت اقتصادي 

تواند یک عامل اساسی باشد. معیشتی و حمایت والدین می
گیران استان کرمانشاه نیازمند حمایت بیشتر همچنین کشتی
ها د توجه قرار گرفتن هر چه بیشتر توسط رسانهمسئولین و مور

هستند. یافته بعدي تحقیق نشان داد که راهکارهاي دانشی با 
دار به عنوان یک عامل معنی 45/7برابر   tو مقدار 81/0بارعاملی 

شناسایی شد. در واقع یکی از ایراداتی که به هیأت کشتی و اداره 
هاي آموزشی ه کالسشود این است کورزش و جوانان مربوط می

و علمی براي ارتقاء سطح مسئولین و مربیان کشتی کرمانشاه 
ریزي درستی وجود ندارد. شود و در این زمینه برنامهبرگزار نمی

یکی دیگر از مسائلی که مربوط به دانش مدیریتی در کشتی است 
در واقع درآمدزایی و مدیریت بازاریابی بسیار اشتباه در بدنه کشتی 

تی هاي کشهاي سالنتایم :به عنوان مثال .کرمانشاه است استان
گیرد که نقشی در به صرف درآمدزایی در اختیار افرادي قرار می

موفقیت کشتی کرمانشاه ندارند و به اشتباه این راه اجاره دادن را 
ریزي درست و در واقع دانند و هیچ برنامهتنها راه درآمدزایی می

ریت بازاریابی در ورزش که از اصول نظرخواهی از اساتید مدی
گیرد. هیچ اقدام دانشی و مهم مدیریتی است صورت نمی

انگیزشی براي ایجاد رقابت بین مربیان و مسئولین کشتی صورت 
اي هشود که برگزاري کالسگیرد بنابراین توصیه مینمی

آموزشی و توجه به بحث مدیریت بازاریابی به عنوان عوامل 
ر نهایت د ی کرمانشاه در دستور کار قرار گیرد.دانشی اصلی کشت

انشاه ت کشتی استان کرمعیشود که براي بهبود وضپیشنهاد می
ت براي اینکه اکثر مربیان این رشته بتوانند فعالی  بستري مناسب

همچنین براي پیشرفت  مناسبی انجام دهند فراهم شود نمایند.
هاي ارگاههاي آموزشی و کها و دورهدر کشتی باید کالس

مختلفی با دعوت از اساتید برجسته کشور برگزار شود و تشکیل 
کمیته فنی با حضور پیشکسوتان در هیأت کشتی در دستور کار 

و عالوه بر آن مسئولین کشتی باید راهکار مناسبی  قرار گیرد
ه و گیر را محدود کردبیاندیشند که فشار روانی وارده بر کشتی

ابقات برگزاري مس او را فراهم نمایند.پیشرفت  ۀبدین شکل زمین
رغم تمام تهدیدهایی که براي کسب نتیجه در علیرا انتخابی 

مبناي به عنوان  دارد وجود مسابقات مهم براي کادرهاي فنی
 اي در نظر بگیرند.گیران به عرصه رقابت حرفهورود کشتی

همچنین ایجاد شرایطی که قهرمان پس از دوره ورزشی احساس 
  داشته باشد. امنیت
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