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چکیده
04  تعداد. مقایسة فرآیند اکتساب خبرگی در کشتیگیرانِ مدالآور کشوری و جهانی بود،هدف از پژوهش حاضر
 سن شروع و میزان، با روش مصاحبة گذشتهنگر.مدالآور کشوری و جهانی به صورت دردسترس انتخاب شدند
 نتایج نشان داد بین دو گروه به لحاظ سن. تمرینات آمادگی جسمان ی و آمادگی روانی ثبت شد،تمرینات کشتی
 میزان تمرین سنجیدة مدال آوران جهانی و کشوری در مرحلة.شروع تمرین کشتی تفاوت معناداری مشاهده نشد
نمونهگیری و تخصصیشدن تفاوتی با یکدیگر نداشت و تنها تفاوت به میزان تمرین سنجیدة کشتی در مرحلة
سالگ ی61  هیچکدا م از مدالآوران کشوری و جهان ی قبل از. سال) مربوط میشد61 سرمایهگذاری (باالتر از
سالگ ی به تمرین مهارتهای61  درصد کشت یگیران بعد از سن04 مهارتهای روان ی را تمرین نکرده بودند و تنها
 آموزنده باشد و مثمر، مربیان و والدین، یافتههای این مطالعه میتواند برای برنامهریزان ورزشی.روان ی پرداختهبودند
.ثمر واقع شود
. کشتی، تمرین سنجیده، مدل تکاملی مشارکت ورزشی، خبرگی:کلید واژهها
Comparing the Process of Expertise Acquisition Regarding the Amount of
Exercise for the National and International Wrestling Medalists Based on
Developmental Model of Sports Participation
Leila MirVahedi, Rokhsareh Badami, and Zohre Meshkati

Abstract
The aim of this study was to compare the expertise acquisition process in the national and
international wrestling medalists. A number of 40 national and international medalists were
selected through convenient sampling. The retrospective interview was used to record age of
starting and the amount of wrestling exercises, physical fitness exercises, and psychological
preparations. There was no significant difference between the two groups in age of starting
wrestling. There was no difference between the amount of deliberate practice at the sampling
phase (6-12 years) and the specializing phase (13-15 years), the difference in the amount of
deliberate practice only occurred at the investment phase (above16 years). None of the wrestlers
practiced psychological skills before age of 16 and only 20 percent of these wrestlers practiced
psychological skills after the age of 16. The findings of this study can be informative and fruitful
for sports planners, coaches and parents.

Keywords: Expertise, Developmental M odel of Sports Participation, Deliberate Practice,
Wrestling
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مقدمه
خبره ها افرادی هستند که سطوح استثنایی عملکرد را
در حوزهای خاص به نمایش میگذارند .سالهاست
که عوامل مؤثر در رسیدن به خبرگی ،ذهن
متخصصان علوم ورزشی را به خود مشغول کردهاست.
بر همین اساس ،پژوهشهای مربوط به خبرگی به
چهار حوزه تقسیم شده است  - 6 :شرح بیولوژیک
خبرگان ورزشی - 0 ،تمرین به عنوان کمککنندة
اصلی برای رشد خبرگی  - 3عوامل محیطی و زمینه -
ای تأثیرگذار بر رشد خبرگی و  - 0رویکردهای
چندعاملی در رشد خبرگان .گزارشات بیولوژیکی بر
سهم قابلیتها و ویژگیهای جسمی خبرگان تأکید می -
کند (هوار . )0444 ،شرح تمرین اشاره میکند که
خبرگی نتیجة مشارکت در حجم قابل مالحظهای از
تمرین با کیفیت باالست (بیکر ،کوته و آبرنتی ،6
 . )0443گزارشات زمینهای و زیست محیطی بر اثر
عوامل بیرونی و زیست محیطی بر رشد ورزشکار
تأکید میکند (کوته )6111 ،و در نهایت ،رویکردهای
چندعاملی ،سهم مکمل و سینرژیک عوامل
بیولوژیکی ،تمرینی و زمینهای برای رشد خبرگی را در
نظر میگیرند (بایلی و همکاران . )0464 ،0
با وجود پژوهشهای متعدد تناسب تأثیر عوامل
ژنتیکی و محیطی بر خبرگی در هالهای از ابهام است .
مدت ها ،این باور که استعداد ذاتی ،دلیل اصلی
عملکرد برتر خبرگان است ،بر پژوهشها سایه افکنده
بود تا اینکه بلوم  )6191( 3و اری کسون ،کرامپ ،و
تش -رومر  )6113( 0پس از مطالعة گستردة خبرگی در
زمینههای مختلف ادعا کردند خبرگی در نتیجة تمرین
کمی و کیفی بهدست میآید و تواناییهای ذاتی
حداقل نقش را در این زمینه ایفا میکنند .آنها اظهار

کردند خبرگی در تمام رشتهها حداقل به  64سال یا
 64444ساعت تمرین سنجیده  1نیاز دارد .تمرین
سنجیده به تمرینی گفته می شود که هدف از انجام آن
ارتقای عملکرد است .لذا ،این نوع تمرین ،برنامهریزی
دقیقی دارد و فراگیر در هر جلسه دستورالعمل مناسب
را دریافت میکند و چندین ساعت به تمرین شدید -
میپردازد .بر همین اساس ،ممکن است تمرین
سنجیده برای فرد لذتبخش نباشد (کوته ،مورفی میلز
و آبرنتی ، 0460 ،به نقل از ویلیامز و هاج .)0460 ،1
در چارچوب تمرین سنجیده ،سه اصلِ قابل آزمایش
ارائه شدهاست - 6 :ورزشکاران نخبه نسبت به
ورزشکاران غیر نخبه ،از سنین پایینتر به یک ورزش
تخصصی (تک رشته بودن) روی میآورند - 0
ورزشکاران نخبه نسبت به ورزشکاران غیر نخبه ،در
سن پایینتری تمرین سنجیده را آغاز میکنند- 3 .
ورزشکاران نخبه نسبت به ورزشکاران غیر نخبه،
مدت زمان بیشتری را صرف تمرین سنجیده می -
کنند .این اصول در ورزشهایی چون هاکی روی
چمن ،فوتبال ،اسکیت ،ورزشهای رزمی و دو به
اثبات رسیدهاست (بیکر ،کوته و آبرنتی . )0443 ،با
اینحال ،تعدادی از پژوهشگران نشان دادهاند ،برخی
از نخبگان ورزشی ،پیشینة ورزشی متنوعی داشتهاند
(چند رشتهای بودهاند) و در دوران کودکی ،بازی
سنجیده انجام دادهاند نه تمرین سنجیده (برای مثال،
بیکر و همکاران ،0443 ،بیکر ،کوته و دیکین ،0441 ،7
بری ،آبرنیتی و کوته ،0449 ،بلوم ،6191 ،سوبرالک
وکوته  . )0443 ،9کوته معتقد بود که یک شروع
تر (چندورزشی) و مفرحتر مناسبتر از شروع با یک
نوع ورزش کامالً تخصص ی و با نظارت دقیق است.
کوته بیان کرد که شروع با بازی سنجیده مناسبتر از
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شروع با تمرین سنجیده است .بازی سنجیده برخالف
تمرین سنجیده  ،یک بازی ورزشی قانون مند است
(هاکی یا فوتبال در کوچه و محل) که قوانین
استاندارد آن ورزش توسط خود بازیکنان ،اجرا و
کنترل میشود  .هدف اصلی بازی سنجیده ،ایجاد
خوشی و احساس لذت در فرد است (کوته و هی ،6
 ، 0440به نقل از سیلوا و استیون .)0440 ،کوته
( )6111از طریق مصاحبة گذشتهنگری که با قایق -
رانان و تنیسبازان داشت ،دریافت که آنها در طی
دورة کو دکی خود بهجای تخصصیافتن در یک نوع
ورزش ،ورزشهای مختلف ی انجام دادهاند و بیشتر
بازی سنجیده داشتهاند تا تمرین سنجیده اما در دوران
نوجوانی و بزرگسالی مشارکت آنها در چند ورزش
کاهش داشته و بیشتر تمرین سنجیده داشتهاند تا
بازی سنجیده  .بر این اساس ،مدل تکامل مشارکت
ورزش ی از کار اولیة کوته پدید آمد.
0
بر اساس مدل تکامل ی مشارکت ورزش ی  ،بهترین راه
برای رسیدن به خبرگ ی ،گذر از سه مرحلة متمایز
"نمونهگیری اولیه " ،"3اختصاصیشدن " 0و "سرمایه -
گذاری  "1است  .سالهای نمونهگیری اولیه یا سال -
های آزمودن (کودکی 1 ،تا  60سال) شامل دورهای
است که والدین باید فرزندانشان را تشویق کنند که به
منظور تفریح ،نه به منظور رسیدن به هدفی خاص ،به
ورزشهای مختلف بپردازند  .درطول این سالها،
والدین و مربیان باید بکوشند ،فرصت را برای تفریح،
رشد مهارتهای بنیادی و انگیزش برای انجام فعالیت
بدنی فراهم کنند  .در سالهای اختصاصیشدن (اوایل
نوجوانی 63 ،تا  61سال) مشارکت در ورزشهای
مختلف (تعدد ورزش) کاهش مییابد و بهتر است
زمانِ تمرین سنجیده و بازی سنجیده متعادل باشد
1 . Côté, & Hay
2 . Developmental Model of Sport Participation
3 . Sampling Stage
4 . Specializing Stage
5 . Investment Stage
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(کوته ،6111 ،کوته و هی ،0440 ،به نقل از سیلوا و
استیون ،0440 ،کوته ،بی کر و آبرنیتی .)0443 ،سال -
های سرمایهگذاری (اواخر نوجوانی ،باالتر از  61سال)
سالهایی است که در آن سطح عالی عملکرد در یک
یا دو رشتة ورزشی بهخصوص دنبال میشود و زمان و
تالشی که بچهها صرف تمرین سنجیده میکنند،
افزایش چشمگیری مییابد  .در این سالها تأکید
اصلی بر رشد مهارت و راهبردهای مسابقه است .از
این رو ،بازی سنجیده جای خود را به تمرین سنجیده
زیاد میدهد (واعظ موسوی و مسیبی.)0447 ،
وقتی به تخصصیشدن اولیه (تکورزشیبودن و انجام
تمرین سنجیده زیاد در دوران کودکی) و نمونهگیری
اولیه (چندورزشیبودن و انجام بازی سنجیده در دوران
کودکی بر اساس مدل تکامل مشارکت ورزشی) به
صورت کامالً مجزا نگاه کنیم ،بهنظر میرسد هر دو
رویکرد می تواند منجر به توسعة خبرگی تحت شرایط
بهینه شود  .بر همین اساس ،هدف از پژوهش حاضر
تعیین و مقایسة فرآیند اکتساب خبرگی مدالآوران
جهانی و کشوری از نظر میزان تمرین و بر اساس
مدل مشارکت ورزشی کوته در یکی از مدالآورترین
ورزشهای المپیک یعنی کشتی بود  .از آنجاییکه
عملکرد ورزشی متأثر از مهارتهای فن ی ،جسمی و
آمادگ ی ذهنی است (واعظ موسوی و مسیبی،)0447 ،
در این مطالعه ،عالوهبر میزان تمرین مهارتهای
فنی ،میزان تمرین و پرداختن به مهارتهای ذهنی و
آمادگ ی جسمان ی کشتیگیران نیز مدنظر قرار گرفته -
است .فعالیتهای آمادگی ذهنی به فعالیتهایی اطالق
شد که شامل تمرین مهارتهای روانی و همینطور
افزایش دانش در مورد ورزش تخصصی از طریق
روش هایی چون آنالیز ویدیویی  /مرور ،مشاهده
ورزش به صورت زنده و یا در تلویزیون ،مطالعه در
مورد ورزش ،جستجو در اینترنت و خواندن مقاالت
شدهاست  .فعالیتهای آمادگی جسمانی به فعالیت -
هایی اطالق شد که برای افزایش ظرفیت قلبی -
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عروقی ،نیروی عضالنی ،استقامت عضالت و انعطاف
انجام شدهبود .
بر اساس مطالب مذکور ،این پژوهش برای پاسخگویی
به این سؤاالت طراحی شده است  :آیا سن شروع
ورزش کشت ی در کشتیگیرانی که در سطح جهانی
مدال دارند با کشت یگیرانی که در سطح کشوری مدال
دارند ،متفاوت است؟ آیا پیشینة ورزش ی مدالآوران
جهانی و کشوری در تعدد ورزشهایی که به آنها
پرداخته اند ،متفاوت است؟ آیا میزان تمرین و بازی
سنجیده کشتیگیران سطوح مختلف قهرمانی در سه
مرحلة نمونهگیری اولیه ،تخصصیشدن و سرمایه -
گذاری متفاوت بودهاست؟ آیا میزان تمرینات آمادگی
جسمانی ،آمادگی ذهنی کشت یگیران سطوح مختلف
قهرمانی در سه مرحلة نمونهگیری اولیه ،تخصصی -
شدن و سرمایهگذاری متفاوت بودهاست؟

هفته ،تعداد ساعات تمرین در هفته و تعداد ماههایی
که در سال تمرین کردهاند از سن ششسالگی تا سنی
که در آن قرار داشتند ،نگاشته شد  .همینطور ،تعداد
جلسات تمرین در هفته ،تعداد ساعات تمرین در هفته
و تعداد ماههایی که در سال به ورزشهای دیگری
غیر از ورزش اصلیشان پرداختهاند نیز ثبت شد .
میزان تمرینات برای هر سال جداگانه نوشته شد .
کوته و همکاران ( )0441استدالل کردند که مصاحبه -
های گذشتهنگر ،چالشهای یادآوری را محدود می -
کند؛ چون ورزش جزئ ی از برنامة روزمرة ورزشکاران
بودهاست و مصاحبهها بر روی اطالعات واضح و
مشخص تأکید دارد (به عنوان مثال ،ساعت آموزش) و
به جزئیات (به عنوان مثال ،محتوای فعالیت) نمی -
پردازد .آنها انواع روشها را برای اطمینان از روایی و
پایایی مصاحبهها تهیه کردند که تعدادی از آنها در
مطالعات گذشته نیز استفاده شدهاست (بیکر و
همکاران . )0441 ،به عنوان نمونه ،همبستگی
اطالعات بهدستآمده از مصاحبهها در مورد میزان
تمرین با اطالعات بهدستآمده از طریق برنامههای
آموزشی باشگاهها در سالهای قبل ،بریدة روزنامهها،
آلبوم عکس و بررس ی والدین در دامنة  4/79تا  6قرار
داشتهاست که این همبستگی باالاست .
شیوة گردآوری دادهها
داده ها با استفاده از مصاحبة ساختاریافته جمعآوری
شد .بدین منظور از فرم مصاحبة گذشتهنگر کوته و
همکاران ( )0441استفاده شد .در ابتدای مصاحبه،
اطالعات دموگرافیک شرکتکنندگان ثبت شد .سپس
در مورد الگوی کلی فعالیت شرکتکنندگان از سنین
کودکی تا سنی که در آن قرار داشتند ،سؤاالتی
پرسیده شد .این سؤاالت شامل سؤاالتی چون سنِ
شروع کشتی ،تعدد ورزشهایی که به آن پرداخته -
بودند ،میزان تمرین و بازی سنجیده کشتی ،میزان
تمرین آمادگی جسمانی (به عنوان مثال تمرینات
بدنسازی ،پیالتس یا هر تمرین دیگری که برای

روش پژوهش
روش این پژوهش از نوع توصیفی و علی  -مقایسه -
ای بود و از نظر هدف کاربردی محسوب میشود .
شرکتکنندگان
جامعة آماری این پژوهش را کشتیگیران مدالآور
مسابقات کشوری و جهانی در دو سال اخیر تشکیل
می دادند .دامنة سنی کشتیگیران  34- 04سال بود .از
این جامعه ،تعداد  04کشتیگیر مدالآور در سطح
کشوری و  04کشتیگیر مدالآور در سطح جهانی به -
صورت سنجیده و در دسترس انتخاب شدند.
ابزار گرداوری دادهها
در این پژوهش از فرم مصاحبة گذشتهنگر کوته،
اریکسون و الو  )0441( 6استفاده شد .در این فرم،
میزان تمرین اختصاصی به صورت سنجیده و بازی -
گونه ،میزان تمرینات آمادگی جسمانی و میزان تمرین
آمادگی ذهنی ،به صورت تعداد جلسات تمرین در
1. Côté, Ericsson, Law
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افزایش ابعاد آمادگی جسمانی انجام دادهبودند) و
آمادگی ذهنی (به عنوان مثال ،تمرینات آرامسازی،
تصویرسازی ،تماشای مسابقات کشتی و خواندن کتب
مربوط به کشتی و فیلمهای آموزشی) بود .سپس،
اطالعا ت جمعآوریشده در جداولِ مربوط به سه دورة
سنی  60- 1سال 61- 63 ،سال و باالتر از  61سال
خالصه شد.

شاپیرو  -ویلکز برای بررسی نرمال بودن دادهها و از
آزمون لوین برای بررسی همگونی واریانسها
استفادهشد .این تحلیلها ،با استفاده از نرم افزار
اس .پی .اس .اس نسخة  00و در سطح معناداری
 4/41انجام شد .جدول  ،6فراوانی کشتیگیران مدال -
آور جهانی و کشوری بر حسب تعدد ورزشهایی که
به آن پرداختهبودند را نشان میدهد.

روشهای پردازش داده ها
برای مقایسة دو گروه از آزمون تی مستقل استفاده
شد .قبل از استفاده از آزمون پارامتریک تی ،از آزمون

یافته های پژوهش

جدول  . 7توزیع کشتی گیران مدال آور جهانی و کشوری بر حسب تکورزشی یا چندورزشی بودن
ورزش
تک ورزشی

ورزشکار * ورزش

مدالآوران جهانی
ورزشکار
مدالآوران کشوری
کل

فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی کل
درصد از کل

مقادیر جدول باال نشان دهندة این است که  74درصد
از کشتیگیران تک ورزشی و  34درصد چندورزشی
بودهاند .جدول  ،0فراوانی کشتیگیران مدالآور جهانی
و کشوری بر حسب پرداختن به تمرین مهارتهای

چند ورزشی

1
01
7
31
60
34

61
71
63
11
09
74

کل

04
644
01
644
04
644

روانی در ردة سنی  61سال به باال را نشان میدهد.
هیچکدام از کشتیگیران قبل از سن 61سالگی به
تمرین مهارتهای روانی نپرداختهبودند.

جدول  .2توزیع نمونة آماری بر حسب تمرین مهارتهای روانی – ردة سنی  71سال به باال
تمرین مهارت روانی

فراوانی

درصد

درصد تراکمی

خیر
بلی
کل

30
9
04

94
04
644

94
644

مقادیر جدول باال بیانگر این است که تنها  04درصد
از کشتیگیران ردة سنی  61سال به باال ،مهارتهای

روانی را تمرین کردهاند .جدول  ،3نتایج تی مستقل
برای مقایسة کشتیگیران مدالآور جهانی و کشوری
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در متغیرهای پژوهش را نشان میدهد .از آنجایی که
میزان تمرین کشتی زیر  60سال ،میزان تمرین
آمادگی جسمانی زیر  61سال ،میزان مطالعه در مورد
کشتی و دیدن فیلم های آموزشی کشتی در هر سه

ردة سنی ،بسیار پایین بود و تنها دو یا سه نفر به آن
پرداختهبودند ،قابل تحلیل آماری نبود .لذا ،جدول 3
مربوط به متغیرهای باقی مانده است.

جدول  .9نتایج تی مستقل برای مقایسة کشتی گیران مدال آور جهانی و کشوری در متغیرهای پژوهش
میانگین

معیار

انحراف

متغیر

مدالآوران جهانی

63/74

سن شروع کشتی

مدالآوران کشوری

60/34

3/70

متوسط ساعات تمرین کشتی در

مدالآوران جهانی

00/04

64/17

مدالآوران کشوری

61/07

61

مدالآوران جهانی

11/91

70/16

مدالآوران کشوری

09/19

61/01

 61- 60سال
متوسط ساعات تمرین کشتی در
ماه
 61سال به باال
متوسط تعداد جلسات تمرین

مدالآوران جهانی

60/04

1/01

61- 60

مدالآوران کشوری

64

1/01

متوسط تعداد جلسات تمرین

کشتی در ماه
مدالآوران جهانی

03/11

60/71

مدالآوران کشوری

60/99

9/71

مدالآوران جهانی

66/61

1/91

مدالآوران کشوری

1

1/01

درصد تماشای مسابقات کشتی

مدالآوران جهانی

70/91%

61/77

61- 60

مدالآوران کشوری

70/31%

01/14

درصد تماشای مسابقات کشتی

مدالآوران جهانی

644%

4/4

 61به باال

مدالآوران کشوری

99/94

61/10

کشتی در ماه
 61به باال
متوسط ساعات آمادگی جسمانی
در ماه
 61به باال

آزمون

آمارة تی

لوین

0/31

ماه

معناداری

4/417

4/690

4/647

4/093

4/061

4/116

- 4/13

6/40

0/61

6/16

0/71

6/04

سطح

اندازه

معناداری

اثر

4/109

4/343

4/431

4/661

4/449

4/039

4/46

4/69

4/34

4/07

4/39

4/61

4/491

4/41

4/117

4

4/446

0/91

4/441

4/14
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بحث و نتیجهگیری
هدف از مطالعة حاضر بررسی فرآیند اکتساب خبرگی
کشتی گیران از نظر میزان تمرین و بر مبنای مدل
مشارکت ورزشی کوته بود .در ارتباط با روشهای
منتهی به خبرگی ،دو رویکردِ تخصصیشدن زود -
هنگام  6و نمونهگیری زودهنگام  0پیشنهاد شدهاست .
رویکرد تخصصیشدن زودهنگام بهواسطة کار
اریکسون و همکاران ( )6113بر روی نوازندگان
ویلون رواج یافتهاست  .اریکسون و همکارانش ()6113
اظهار کردند که نوازندگان ویلون غیرخبره هرگز به
سطح نوازندگان خبره نمیرسند؛ زیرا خبرگان تمرین
سنجیده را در سن کمتری شروع کردهاند و در هنگام
پیشرفت ،ساعات بیشتری را صرف تمرین سنجیده
کردهاند  .اگرچه در مطالعات مختلف ،رابطة مثبتی بین
میزان تمرین سنجیده و خبره شدن وجود دارد (هلسن،
استارکز و هال ،6119 ،هاج و دیکن ،6119 ،هاج و
استارکز )6111 ،اما تعداد کمی از مطالعات نشان داده -
اند که  64444ساعت تمرین سنجیده یک پیشنیاز
واقعی برای خبرهشدن است  .برخی از مطالعات نشان
دادهاند ،خبرهشدن در ورزشهایی که اوج عملکرد بعد
از بلوغ است نیازمند  3444تا  0444ساعت تمرین
سنجیده است (کوته ،بیکر و آبرنتی.)0447 ،
تخصصی شدن زودهنگام به طور ضمنی اشاره بر
انتخاب اولیة کودکان بااستعداد دارد اما ریگنر ،سالمال
و راشل  )6113( 3در یک مطالعة مروری به این نتیجه
رسیدند که پیشگویی درازمدت دربارة استعداد قبل از
بلوغ و دوران رشد چندان قابل اعتماد نیست (به نقل
از سنگر و همکاران . )6113 ،بر همین اساس رویکرد
دوم یعنی نمونهگیری زودهنگام برای رسیدن به
خبرگی پیشنهاد شدهاست .تعدادی از پژوهشگران
1. Early Specialization
2. Early Sampling
3. Régnier, Salmela, & Russell
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نشان دادهاند برخی ورزشکارانی که پیشینة ورزشی
متنوعی داشتهاند (چندورزشی بودهاند) و در دوران
کودکی به میزان بیشتری به بازی سنجیده پرداخته -
اند تا تمرین سنجیده نیز به سطح خبرگی در ورزش
رسیدهاند (کوته و همکاران .)0443 ،بر همین اساس
یکی از اهداف این مطالعه ،مقایسة فرآیند اکتساب
خبرگی در مدالآوران جهانی و کشوری از نظر سن
شروع مهارت ،تعدد ورزشهایی که آموزش دیدهبودند
و میزان تمرین و بازی سنجیده در دوران کودکی بود .
یافتههای این مطالعه نشان داد که میانگین سن
شروع کشتی در مدالآوران جهانی  63/74±0/31و
در مدالآوران کشوری  60/34±3/70بودهاست که
این تفاوت از لحاظ آماری معنادار نبود  .بر مبنای
فرض اریکسون ،هر چه سن اولین قرارگیری در
معرض ورزش و همچنین سن آغاز تمرین سنجیده
کمتر باشد ،سطوح دستیابی به عملکرد برتر بیشتر
است  .اما تنها شواهد تأییدکنندة این فرض از
مطالعاتی بهدست آمدهاست که شرکتکنندگان آن،
ورزشکاران رشتههایی بودهاند که در آنها اوج عملکرد
قبل از سن بلوغ بودهاست ( مثل ژیمناستیک) (کوته و
توماس . )0449 ،مطالعاتی که بر روی ورزشهای
بسکتبال (بیکر و همکاران )0443 ،و هاکی روی یخ
(سوبرالک و کوته )0443 ،که در آنها اوج عملکرد
ورزشی در بزرگسالی بهدست میآید ،انجام شدهاست،
این فرض را تأیید نکردهاند  .بهنظر میرسد که این
موضوع به این خاطر است که برهة زمانی برای انجام
تمرین ضروری برای رسیدن به عملکرد ماهرانه در
ورزشهایی که اوج عملکرد زودهنگام دارند در
مقایسه با ورزشهایی که اوج عملکرد دیرتر دارند،
کمتر است .در کشتی رسیدن به اوج عملکرد دیر است
(هاجز و استارکز .)6111 ،لذا ،عدم تفاوت در سن
شروع کشتی بین مدالآوران کشوری و جهانی دور از
انتظار نیست .علت احتمالی دیگر ،تفاوت سطح دو
گروه از کشتیگیران است؛ یک گروه در سطح
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کشوری مدال آوردهاند و گروه دیگر در سطح جهانی.
اگر این تفاوت سطح بیشتر بود مثل مدالآوران
استانی و جهانی شاید شاهد نتایج دیگری بودیم.
یافتة دیگر این مطالعه نشان داد که حدود  71درصد
از مدالآوران جهانی و  11درصد از مدالآوران
کشوری تکورزشی بودهاند و فقط به ورزش کشتی
پرداختهاند  .با اینحال ،در دوران کودکی ( 1تا 60
سال) تمرین سنجیده و حتی بازی سنجیده کشتی
نداشتهاند و میانگین سنی پرداختن به ورزش کشتی
حدود 63سالگی بودهاست  .این یافته متفاوتتر از
فرض اریکسون و همکاران ( )6113و همینطور
اصول مدل تکامل مشارکت ورزشی (کوته و
همکاران )0443 ،است  .بر اساس فرض اریکسون و
همکاران ( )6113خبرگان از سنین پایین تمرین
سنجیده را شروع میکنند ولی در مطالعة حاضر
میانگین سن پرداختن به کشتی 63سال بودهاست .
همینطور بر اساس اصول مدل تکامل مشارکت
ورزشی ،خبرگان ممکن است در سنین کودکی بیشتر
به بازی سنجیده بپردازند تا تمرین سنجیده اما
کشتیگیران این مطالعه نهتنها بازی و تمرین سنجیده
کشتی نداشتهاند بلکه به بازی و تمرین ورزشهای
دیگر نیز نپرداختهاند .این یافته نشانگر تفاوتهای
فرهنگی فاحش در انجام ورزش بین کشورهاست .در
مطالعاتی که به مقایسة فرآیند اکتساب خبرگی از
طریق نمونهگیری زودهنگام و تخصص یشدن
زودهنگام پرداختهاند ،شواهدی از عدم بازی و تمرین
سنجیدة ورزشی در دوران کودکی مشاهده نشدهاست
و تناقض مطالعات مربوط به تعدد ورزش و همینطور
میزان تمرین یا بازی سنجیده ورزشی بودهاست.
نداشتن بازی و تمرین سنجیده در دوران کودکی،
موضوع دیگری را نیز به ذهن متبادر میسازد :الزم
نیست در سنین کودکی به بازی و تمرین سنجیده
ورزشهایی که در آنها اوج عملکرد ورزشی دیر است،
پرداختهشود  .البته بهنظر میرسد ،این فرض باید در

مطالعات آتی سنجیدهشود  .لذا ،پیشنهاد میشود که در
مطالعات آتی به مقایسة عملکرد ورزشی کشتیگیرانی
که از سنین پایین (کودکی) به بازی و تمرین سنجیده
کشتی پرداختهاند با کسانی که بعد از دوران کودکی
به تمرین سنجیده پرداختهاند ،مبادرت شود .
یافتة دیگر این مطالعه نشان داد که میزان تمرین
سنجیده مدالآوران جهانی و کشوری در مرحلة
تخصصیشدن ( 61- 63سال) تفاوتی با یکدیگر
نداشتهاست و تفاوت در تعداد جلسات تمرین و تعداد
ساعات تمرین سنجیده به مرحلة سرمایهگذاری (اواخر
نوجوانی ،باالتر از  61سال) مربوط بودهاست  .این
یافته با یافتة مطالعة سوبرالک و کوته ()0443
همخوانی دارد  .سوبرالک و کوته ( )0443نشان دادند
که بازیکنان حرفهای هاکی روی یخ از سن  1تا 04
سالگی بیش از  64444ساعت را صرف پرداختن به
ورزش کردهاند که تقریباً  0344ساعت آن صرف
انجام ورزشهای دیگر 314 ،ساعت صرف بازیهای
سنجیده غیر از هاکی ،بیش از  3444ساعت صرف
تمرین سنجیدة هاکی و بیش از  0044ساعت صرف
انجام بازیهای سنجیدة هاکی شدهبود  .یافتة قابل
تأمل در مطالعة سوبرالک و کوته ( )0443این بود که
بخش زیادی از بازی سنجیده و مشارکت در ورزش -
های دیگر قبل از 61سالگی و میزان زیادی از تمرین
سنجیده پس از 61سالگی اتفاق افتادهبود  .در برخی
دیگر از مطالعات نیز نشان داده شده که زمان مناسب
برای پرداختن و متعهد شدن به آموزشهای شدید بعد
از سن 61سالگی است (کوته ،6111 ،بیکر و
همکاران ،0443 ،بیکر و همکاران ،0441 ،هلسن و
همکاران .)6119 ،عالوه بر این ،مطالعاتی هم که بر
روی ورزشهایی انجام شده که درآنها سرمایهگذاری
شدید قبل از 61سالگی آغاز شدهبود (به عنوان مثال،
ژیمناستیک زنان و مسابقه اسکیت) نشان از پیامدهای
منفی متعدد مرتبط با این تخصص از جمله صدمات
بیشتر و لذت کمتر داشتهاند (بر اساس مدل تکامل
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مشارکت ورزشی در اواخر نوجوانی (حدود سن 61
سالگی) آمادگی الزم جسمانی ،شناختی ،اجتماعی،
عاطفی و حرکتی برای فشار تمرینی ایجاد میشود
(الو ،کوته ،اریکسون ، 0447 ،استارکز ،دیکین ،آالرد،
هاجز ،هایز. )6111 ،
یافتة دیگر مطالعة حاضر نشان داد که بین دو گروه
ورزشکاران خبره و غیرخبره به لحاظ سن شروع
آموزشهای ویژة آمادگی جسمانی (به عنوان مثال
بدنسازی) و همینطور متوسط ساعات تمرین آمادگی
جسمانی در ماه تفاوت معناداری وجود نداشتهاست .
میانگین سن شروع تمرینات آمادگی جسمانی در
مدالآوران جهانی 04/39±3/04و در مدالآوران
کشوری  61/41±0/03بودهاست که این تفاوت از
لحاظ آماری معنادار نبود  .تعداد زیادی از شرکت -
کنندگان در دورههای سنی  60- 1سال و 61- 63
سال تمرین آمادگی جسمانی نداشتهاند .همینطور
متوسط ساعات تمرینات آمادگی جسمانی در دورة
سنی  61سال به باال در مدالآوران جهانی
 66/61±1/91و در مدالآوران کشوری 1±1/01
ساعت در ماه بود که این تفاوت نیز از لحاظ آماری
معنادار نبود  .لذا ،به نظر میرسد ،سن شروع تمرینات
آمادگی جسمانی و میزان تمرینات آن باعث تفاوت در
کسب سطوح مختلف خبرگی نشدهاست.
یافتة دیگر مطالعة حاضر نشان داد که تعداد زیادی از
شرکتکنندگان در هر سه دورة سنی ،مطالعهای بر
روی ورزش کشتی نداشتهاند و از فیلمهای آموزشی
بهره نبردهاند .اما در دوره سنی  61- 63سال و 61
سال به باال به تماشای مسابقات کشتی پرداختهاند که
میزان تماشای مسابقات در دورة سنی  61سال به باال
به طور معناداری در مدالآورن جهانی بیشتر از مدال -
آوران کشوری بودهاست که این یافته حاکی از این
است که یکی از تفاوتهای مدالآوران کشوری و
جهانی در میزان آمادگی ذهنی آنها بودهاست که
متعاقب تماشای مسابقات ایجاد شدهاست.
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یافتة قابل تأمل مطالعة حاضر این بود که هیچکدام
از مدالآوران کشوری و جهانی قبل از 61سالگی
مهارتهای روانی را تمرین نکردهبودند و درمجموع،
تنها حدود  04درصد از کشتیگیران بعد از سن - 61
سالگی به تمرین مهارتهای روانی پرداخته بودند که
این درصد در مقابل  94درصد از کشتیگیرانی که
مهارتهای روانی را تمرین نکردهبودند ،بسیار ناچیز
است  .با عنایت به اینکه عملکرد مطلوب در ورزش
حاصل ترکیبی از تواناییهای فنی (تکنیکی و
تاکتیکی) ،جسمانی (به عنوان مثال قدرت و سرعت) و
روانی (به عنوان مثال اعتماد به نفس ،مهارکردن
اضطراب و تمرکز) است (واعظ موسوی و مسیبی،
 ،)0447بهنظر میرسد با افزایش مهارتهای روانی
کشتیگیران ،عملکرد آنها ارتقاء یابد .مخصوصاً این -
که متخصصان ،مهمترین تفاوت بین ورزشکاران
موفق و ناموفق در سطوح باالی رقابتی را میزان
آمادگی روانی آنها عنوان کردهاند (واعظ موسوی و
مسیبی .)0447 ،با توجه به اینکه ورزش کشتی ی کی
از مدالآورترین ورزشها در مسابقات جهانی و
کشوری بوده است ،به مسئولین پیشنهاد میشود به
مهارتهای روانی کشتیگیران توجه بیشتری مبذول
دارند.
در مجموع یافته های این مطالعه نشان داد که تنها
تفاوت مدال آوران کشوری و جهانی در میزان تمرین
سنجیده و میزان تماشای مسابقات از سن 61سال به
باال بودهاست .بر این اساس ،بهنظر میرسد که الزم
نیست در سنین کودکی به بازی و تمرین سنجیدة
ورزشهایی که در آنها اوج عملکرد ورزشی دیر است
و در دستة ورزشهایی با خطر متوسط ( مثل کشتی)
یا پرخطر ( مثل سقوط آزاد) قرار میگیرند ،پرداخت و
ممکن است بازیهای کودکانة غیر ورزشی ولی فعال
مؤثرتر باشد  .با عنایت به اینکه در این پژوهش،
فرآیند اکتساب خبرگی از نظر میزان تمرین بررسی
شدهاست و عوامل ژنتیکی و زیست محیطی مؤثر در
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