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Abstract
The purpose of this study was to determine a biomechanical profile of wrestling holds
based on a fuzzy logic algorithm of 57 elite freestyle wrestlers in Joybar city. Dynamic
posture stability index, time to stability, linear momentum, upper limbs mechanical power
were determined as biomechanical variables for the analysis of wrestling holds. Findings
were: (1) The skill fitness profile of elite wrestlers were prepared in six weight classes by
designing new tests for analysis of rear throw, crotch lift, bridge, double leg pickup, flying
mare and over-under holds as well as three types of postures (right, left, and Japanese) (2)
The fuzzy logic algorithm and principal component analysis could be used to score the
skill fitness of each wrestler. Generally, the results emphasize the necessity for the analysis
of wrestling holds using the standard tests and designing a scoring algorithm to compare
the skill fitness of wrestlers in each weight class.
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Extended Abstract
Objectives
Previous studies on wrestling have focused only on physiological and
anthropometric determinants, while biomechanical aspects have been ignored in
the analysis of wrestlers' performance. Thus, the aims of this study were: (1) to
develop new tests for analyzing wrestlers' holds and to profile the fitness of elite
freestyle wrestlers of Mazandaran province in six weight classes; (2) to evaluate
the fitness of individual wrestlers using fuzzy logic algorithm and principal
component analysis method.

Methods
Fifty-seven elite male freestyle wrestlers of Joybar city in six weight classes A to
F with mean body weights of 42.63, 53.22, 60.85, 71.46, 78.25, 94.30 kg were
selected for the present study.
The simulation of the holds in two separate protocols was defined as follows:
Dynamic stability
The dynamic posture stability index (DPSI) and time to stability (TTS) variables
were determined as measures of dynamic stability index. To measure these
variables, wrestlers had to perform three types of postures (right, left, and
Japanese) in 30 seconds.
Linear momentum and mechanical power of upper limbs
Rear throw, crotch lift, bridge, double leg pick up, flying mare, and over-under
holds were selected to measure linear momentum and upper limb mechanical
power variables. To simulate the wrestling holds, a cart with wheels and a rope
attached to it was designed.
To establish the skill fitness profile, the results of the calculation of each variable
were reported as mean and standard deviation. In order to evaluate the fitness of
each weight class, the wrestlers' results for each variable were normalized to the
Z standard value. After normalization, the fuzzy logic algorithm and principal
component analysis method were used to evaluate the skill fitness of each weight
class.

Results
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Skill Fitness Profile of Elite Freestyle Wrestlers of Joybar City in Six Weight
Classes (Means ± Standard Deviation)

Amani: Biomechanical Profile of Wrestling Holds based...

236

Skills fitness score of six weight classes (higher score = better fitness)
Skill fitness
score
(0 to
100)

Weight
class A

Weight
class B

Weight
class C

Weight
class D

Weight
class E

Weight
class F

49.65

46.36

58.03

55.60

44.43

51.14

Conclusion
The results indicated two major findings: (1) by developing new tests for
analyzing holds such as rear throw, crotch lift, bridge, double leg pickup, flying
mare, and over under, as well as for left, right and Japanese stances, the skill
fitness profile of elite wrestlers in six weight classes was established; (2) fuzzy
logic algorithm and principal component analysis could be used to evaluate the
skill fitness of individual wrestlers in different weight classes. Generally, the
results have highlighted the need for analyzing wrestlers' holds using standard
tests and developing a scoring algorithm to compare the skill fitness of wrestlers
in different weight classes.
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مقالة پژوهشی

تدوین نیمرخ بیومکانیکی فنون کشتی بر اساس الگوریتم منطق فازی در
کشتیگیران آزادکار نخبه شهرستان جویبار در شش گروه وزنی

1
4

مرتضی امانی ،1منصور اسالمی ،2افشین فیاض موقر ،3روحاهلل یوسف پور

 .1دانشجوی دکتری بیومکانیک ورزشی ،دانشکده علوم ورزشی ،دانشگاه مازندران ،بابلسر ،ایران.
 .2دانشیار گروه بیومکانیک ورزشی ،دانشکده علوم ورزشی ،دانشگاه مازندران ،بابلسر ،ایران (نویسندۀ مسئول).
 .3دانشیار گروه آمار ،دانشکده علوم ریاضی ،دانشگاه مازندران ،بابلسر ،ایران.
 .4دانشیار گروه علوم کامپیوتر ،دانشکده علوم ریاضی ،دانشگاه مازندران ،بابلسر ،ایران
تاریخ ارسال1400/04/03

تاریخ پذیرش 1400/05/19

چکیده
مطالعه حاضر با هدف تدوین نیمرخ بیومکانیکی فنون کشتی بر اساس الگوریتم منطق فازی در  57کشتیگیر
آزادکار نخبه شهرستان جویبار انجام گردید .متغیرهای بیومکانیکی پایداری پاسچر دینامیکی ،زمان رسیدن
به پایداری ،اندازه حرکت خطی تولیدی و توان مکانیکی باالتنه برای تجزیهوتحلیل فنون تحلیل شدند .دو
یافته اصلی عبارتند از -1 :با طراحی آزمونهای جدید برای هر یک از فنون بارنداز ،کنده فرنگی ،پُل ،زیر
دوخم ،فن کمر ،تندر و سه نوع گارد راست ،چپ و ژاپنی ،نیمرخ آمادگی مهارتی کشتیگیران نخبه در شش
گروه وزنی تهیه شد؛  -2با استفاده از روش آماری آنالیز مؤلفه اصلی و الگوریتم منطق فازی میتوان به آمادگی
مهارتی هر یک از کشتیگیران نمره داد .یافتههای پژوهش بر ضرورت توجه به تجزیهوتحلیل فنون کشتی با
آزمونهای استاندارد و طراحی الگوریتمهای نمره دهی برای مقایسه آمادگی مهارتی کشتیگیران در هر گروه
وزنی تأکید میکند.
واژگان کلیدی :آمادگی مهارتی کشتیگیران آزادکار ،الگوریتم منطق فازی ،آنالیز مؤلفه اصلی.
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مقدمه
در سالهای اخیر همواره از شهرستان جویبار بهعنوان پایتخت کشتی ایران یادشده و استعدادهای
فراوانی از این شهر به تیمهای ملی کشتی آزاد در ردههای سنی مختلف معرفی شدهاند .با وجود بیش
از هزار کشتیگیر و چندین خانه کشتی برای پرورش این استعدادها در این شهرستان ،هنوز بسترهای
علمی برای کمک به مربیان در ایجاد شیوههای تمرینی مناسب که منجر به ارتقا عملکرد بدنی این
کشتیگیران شود ،فراهم نگردیده است .از طرف دیگر ،در طول سالیان قبل افتوخیز نتایج
کشتیگیران جویباری اعزام به مسابقات مختلف نشان میدهد که جهت پرورش استعدادهای کشتی
این منطقه نگاه علمی همهجانبه به این رشته ورزشی ضرورت دارد .با بررسی مطالعات انجامشده در
زمینه کشتی در داخل کشور میتوان به تحقیق میرزایی و همکاران اشاره نمود که در آن نیمرخ
فیزیولوژیکی کشتیگیران نخبه آزادکار تدوین گردیده است ( .)1همچنین در پژوهشهای خارجی،
کشورهای مصر ( ،)2ترکیه ( ،)4،3ژاپن ( ،)5شیلی ( ،)6کانادا ( ،)7چین ( )8و کلمبیا ( )9نیز نیمرخ
فیزیولوژیک کشتیگیران نخبه کشور خود را تعیین نمودهاند .با وجود این تحقیقات انجامشده و بر
اساس اطالعات محققین ،تحقیقی که جنبههای بیومکانیکی و نیمرخ مرتبط با آن را بررسی نموده
باشد ،یافت نشد.
با مروری بر پیشینه پژوهش ،مطالعاتی که به بررسی فنون مختلف از دیدگاه بیومکانیکی پرداخته
باشند ،محدود است .از جمله این پژوهشها میتوان به بررسی بیومکانیک پل کشتی 1با هدف ایجاد
رویکردی مناسب در بهکارگیری نیرو در این فن ( ،)10بررسی اعتبار تجزیهوتحلیل کینماتیک اندام
تحتانی در طول اجرای فن کولانداز ،)11( 2بررسی اثرات حاد کمآبی 3بدن بر پارامترهای بیومکانیکی
فنون کشتی ( )12و بررسی ویژگیهای حرکتی فن زیر دو خم در کشتیگیران نخبه و غیرحرفهای
( )13اشاره نمود .با وجود این ،در این تحقیقات نورم مدونی از متغیرهای بیومکانیکی کلیدی که در
اجرای فنون غالب هستند برای کشتیگیران داخل کشور یافت نشد .همچنین ،بهکارگیری روشهای
آماری نوین که بتوان بر اساس آن از اطالعات بهدست آمده نورم نمونههای آماری را با اعتبار بیشتری
بهدست آورد ارائه نشد.
آنالیز مؤلفه اصلی ( 4)PCAبهعنوان یک روش کاهش ابعاد ،اجازه میدهد تا گروهی از متغیرهای اولیه
به مجموعهی جدیدی از متغیرهای غیر همبسته به نام مؤلفههای اصلی تبدیل شوند .در گام بعدی،
حتی اگر عملکرد کلی یک ورزشکار قابل پیشبینی باشد اما همیشه بیان دقیق ویژگیهای رفتاری
1. Bridge
2. Arm-Throw Wrestling Technique
3. Dehydration
4. Principal Component Analysis
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که برای رسیدن به هدف بهینه بهکار میروند ،امکانپذیر نیست .بنابراین ،اگر تابعی را برای ارزیابی
نتایج رفتار ورزشکاران در رسیدن به نتیجه مطلوب تعریف کرد ،میتوان به شناسایی این رفتارها دست
یافت .مفهوم منطق فازی یکی از مفاهیم اساسی در الگوریتمهای یادگیری ماشین است .مجموعههای
فازی ابزاری قدرتمند برای نمایش دادههای نامشخص و مبهم هستند که از این قوانین برای
تصمیمگیری استفاده میشود .با وجود این روشها ،تاکنون طبق اطالعات محققین ،شاخص مشخصی
از متغیرهای بیومکانیکی در اجرای فنون کشتیگیران بر اساس روش آماری آنالیز مؤلفه اصلی و منطق
فازی تدوین نشده است.
برای ارزیابی آمادگی مهارتی کشتیگیران ،باید آزمونهای استانداری طراحی نمود تا بر اساس نتایج
آن مربیان بتوانند تحلیل بهتری از کیفیت برنامههای تمرینی و پیشرفت کشتیگیران در اجرای فنون
در ردههای وزنی مختلف داشته باشند .در این پژوهش ،جهت اندازهگیری متغیرهای پایداری پاسچر
دینامیکی ،زمان رسیدن به پایداری ،اندازه حرکت خطی و توان مکانیکی باالتنه در اجرای فنون
مختلف از شیوه آزمونسازی استفاده شد .سپس ،میانگین و انحراف استاندارد هر یک از متغیرها در
ردههای وزنی مختلف بهعنوان نیمرخ آمادگی مهارتی کشتیگیران تعیین گردید .در نهایت ،از روش
آماری آنالیز مؤلفه اصلی و الگوریتم منطق فازی جهت تعیین نمره آمادگی کشتیگیران نخبه در
اجرای فنون در هر رده وزنی استفاده شد .لذا هدف مطالعه حاضر طراحی آزمونهای استاندارد و
تدوین نیمرخ بیومکانیکی از فنون کشتی و تعیین جایگاه کشتیگیران در میزان آمادگی مهارتی در
شش رده وزنی مختلف با روش آماری آنالیز مؤلفه اصلی و الگوریتم منطق فازی در کشتیگیران
شهرستان جویبار بود.
روش پژوهش
پنجاهوهفت کشتیگیر آزادکار نخبه مرد شهرستان جویبار طبق معیارهای ورود که شامل نداشتن
آسیب در اندام تحتانی و فوقانی ،کسب حداقل یک عنوان در مسابقات استانی ،کشوری و یا بینالمللی
و معرفی بهعنوان استعداد برتر در گروه وزنی خود از طرف مربیان باتجربه این رشته ورزشی در این
شهرستان برای پژوهش حاضر انتخاب شدند .آزمودنیها پس از اطالع از روند پژوهش ،رضایت خود
را مبنی بر شرکت در آزمون بهصورت کتبی اعالم نمودند .ویژگیهای آنتروپومتریکی (میانگین ±
انحراف استاندارد) هر یک از گروههای وزنی در جدول  1نشان دادهشده است.
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جدول  -1ویژگیهای آنتروپومتریکی (میانگین  ±انحراف استاندارد) هر یک از گروههای وزنی
جرم بدن

گروه وزنی
( Aتعداد=)9
( Bتعداد=)11
( Cتعداد=)10
( Dتعداد=)12
( Eتعداد=)10
( Fتعداد=)5

(کیلوگرم)
42/63 ±1/33
53/22 ± 2/32
60/85 ± 2/87
71/46 ± 3/11
78/25 ± 2/75
94/30 ± 5/07

قد (سانتیمتر)

سن (سال)

151/94 ± 5/81
157/55 ± 10/28
169/20 ± 9/13
172/38 ± 3/86
177/85 ± 50/54
181 ± 7/97

13 ± 1/32
13/18 ± 2/14
15/10 ± 1/97
20/33 ± 4/05
19/90 ± 4/58
21/60 ± 3/78

چربی بدن
(درصد)
9 ± 3/48
12/27 ± 7/31
8/70 ± 6/54
6/61 ± 2/06
8/01 ± 2/55
11/59 ± 3/41

*گروههای وزنی  Aتا  Fبر اساس میانگین جرم بدنی کشتیگیران شرکتکننده در تحقیق شکل گرفتهاند.

برای ثبت مؤلفههای کینماتیکی در طول اجرای فنون از یک دوربین ویدئویی مدل باسلر 1با سرعت
تصویربرداری  200فریم در ثانیه استفاده شد .همچنین برای ثبت مؤلفههای کینتیکی از یک صفحه
نیروسنج مدل کیستلر 2با فرکانس نمونهبرداری  1000هرتز استفاده شد .برای استفاده از دادههای
خام استخراجشده در محاسبات ،کلیه دادههای هر آزمودنی وارد نرمافزار متلب ( MATLABنسخه
 )2014شد .نتایج حاصل از محاسبه هر متغیر بهصورت میانگین و انحراف استاندارد گزارش گردید.
بر اساس دستورالعمل تعریفشده برای اجرای آزمون و یکسان بودن مراحل اجرا ،کشتیگیران
میبایست با مشاهده فیلم آموزشی تهیهشده برای شبیهسازی فنون اقدام به اجرای هر یک از آنها
مینمودند .شبیهسازی فنون در دو پروتکل مجزا به شکل زیر تعریف شد:
شاخص پایداری دینامیک

متغیر مورد اندازهگیری در بحث شاخصهای پایداری شامل محاسبه زمان رسیدن به پایداری 3و
شاخص پایداری پاسچر دینامیکی 4بود .برای اندازهگیری شاخصهای پایداری ،کشتیگیران میبایست
سه نوع گارد( 5راست ،چپ و ژاپنی) را در مدتزمان  30ثانیه انجام میدادند .نحوه انجام آزمون بدین
گونه بود که خطی در فاصله یک متری از صفحه نیرو ترسیم شد و از کشتیگیر خواسته شد که با
شروع آزمون به سمت صفحه نیرو حرکت کند و با گارد مورد نظر پا را روی صفحه نیرو گذارد ،حالت
گارد موردنظر را بگیرد و بالفاصله به سمت خط شروع برگردد (تصویر  .)1کشتیگیر بعد از عبور از
خط شروع میبایست به روی صفحه نیرو بازگردد و این عمل را به مدت  30ثانیه تکرار میکرد .برای
1. Basler
2. Kistler
3. Time to Stabilization
4. Dynamic postural Stability Index
5. Stance
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هر نوع گارد ،دو کوشش انجام شد که بهترین رکورد از لحاظ تعداد رفت و برگشت و درستی انجام
گارد از نظر ناظر اجرای فنون ثبت شد .زمان استراحت بین هر یک از کوششها سه دقیقه در نظر
گرفته شده بود.

تصویر  -1نحوه اجرای گارد شبیه سازی شده برای اندازهگیری متغیرهای پایداری

شاخص پایداری پاسچر دینامیکی ترکیبی از پایداری در جهتهای داخلی/جانبی ،قدامی/خلفی و
عمودی است که به تغییرات در هر سه جهت حساس است .این شاخص انحراف معیار نوسانات در
محدوده نقطه صفر را ارزیابی میکند که در آن مقادیر باالتر نشاندهنده تغییرپذیری بیشتر است.
فرمول مورد استفاده برای محاسبه این شاخص در معادله زیر نمایش دادهشده است (:)14
رابطه 1

} ÷ body weight

∑(0−x)2 + ∑(0−y)2 +∑(body weight−z)2
number of data points

√{= DPSI

در رابطه فوق:
 :Xنیروی عکسالعمل زمین در جهت داخلی -خارجی
 :Yنیروی عکسالعمل زمین در جهت قدامی  -خلفی
 :Zنیروی عکسالعمل زمین در جهت عمودی
 :Body weightوزن بدن کشتیگیر
 :Number of data pointsتعداد نقاط داده در هر کوشش
برای محاسبه متغیر زمان رسیدن به پایداری دادههای نیروی عکسالعمل زمین حاصل از صفحه
نیروسنج در جهت عمودی در مدت زمان  30ثانیه برای هر نوع گارد در نظر گرفته شد .دادههای خام
ثبت شده حاصل از صفحه نیروسنج توسط یک فیلتر پایین گذر با دستور باترورث چهار و با فرکانس
برشی  30فیلتر شدند .برای تعیین آستانه ،از محدوده  95تا  105درصدی وزن بدن هر کشتیگیر
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استفاده شد .سپس ،اولین لحظهای که سیگنال در محدوده آستانه برای حداقل  0/2ثانیه در هر رفت
و برگشت از هر کوشش باقی میماند ،بهعنوان نقطه پایداری در نظر گرفته شد .در نهایت ،میانگین
پایداریهای بهدست آمده از رفت و برگشتهای انجام شده در طول یک کوشش بهعنوان شاخص
زمان رسیدن به پایداری برای آن گارد گزارش شد (.)15
 .1اندازه حرکت خطی و توان مکانیکی باالتنه
بر اساس تجزیهوتحلیل مسابقات کشتی و نظر صاحبنظران این رشته ورزشی ،فنون بارنداز ،1کنده
فرنگیُ ،2پل ،3زیر دو خم ،4فن کمر 5و تندر 6برای اندازهگیری متغیرهای اندازه حرکت خطی و توان
مکانیکی باالتنه انتخاب شدند .سه فن بارنداز ،کنده فرنگی و ُپل بهعنوان فنون در خاک و سه فن زیر
دو خم ،فن کمر و تندر بهعنوان فنون سرپا در نظر گرفته شدند .برای شبیهسازی فنون ،یک گاری
چرخدار به همراه یک طناب متصل به آن طراحیشده بود .به منظور بررسی پایایی نتایج اندازهگیری
گاری طراحیشده ،از آزمون پایایی آزمون -باز آزمون 7استفاده گردید که در آن ضریب همبستگی
بین آزمونی 0/83 8بود .همچنین ،برای نرمالسازی و شرایط یکسان برای تمام آزمودنیهای تحقیق،
جرم گاری با گذاشتن وزنههای آزاد بر روی آن با جرم بدن کشتیگیران همسان شد .برای شبیهسازی
هر یک از فنون انتخابشده ،کشتیگیران میبایست اقدام به اجرای فنون مورد نظر همراه با کشش
گاری میکردند .بدینصورت که کشتیگیر حالت فن مورد نظر را گرفته و در حالتی که قصد انجام
فن را داشت با دو دست طناب متصل به گاری را با سوت مجری آزمون ،با تمام توان به سمت خود
میکشید ،بهگونهای که انگار حریف را جابجا میکند (تصویر  .)2نکته مورد توجه در حین اجرای فنون
این بود که گاری میبایست از خط شروع تعیینشده حداقل به میزان یک متر به سمت جلو حرکت
داده میشد.

1. Rear Throw
2. Crotch Lift
3. Bridge
4. Double Leg Pickup
5. Flying Mare
6. Over-Under
7. Test- Retest
8. Interclass Correlation Coefficient

امانی :تدوین نیمرخ بیومکانیکی فنون کشتی بر اساس الگوریتم...

 

شکل  -2نمونهای از فن شبیه سازی شده و نحوه اجرای آن

برای محاسبه جابجایی خطی گاری ،یک مارکر در قسمت جلوی گاری نصب گردید تا دوربین ثبت
حرکت بتواند با ردیابی مسیر حرکت مارکر ،جابجایی گاری را در زمان پیموده شده اندازه بگیرد.
سپس ،دادههای جابجایی ثبت شده توسط یک فیلتر پایین گذر با دستور باترورث چهار و با فرکانس
برشی  10فیلتر شدند .سرعت متوسط گاری با استفاده از تغییرات جابجایی ) (xنسبت به زمان ) (tبه
دست آمد ) .(𝑉̅ =Δx/Δtدر نهایت ،اندازه حرکت خطی گاری از حاصلضرب جرم گاری در سرعت
متوسط آن محاسبه گردید (.)16
با استفاده از دادههای کینماتیکی شتاب متوسط گاری ) (āاز طریق تغییرات سرعت نسبت به زمان
محاسبه گردید ( .)ā=Δv/Δtنیروی تولیدی افقی متوسط درکشش گاری ) ،(𝐹̅ xاز طریق ضرب جرم
گاری ( )mدر میانگین شتاب گاری تعیین گردید ( ̅𝐹 .)x = m × āسپس توان مکانیکی باالتنه از
حاصلضرب نیروی متوسط در سرعت متوسط محاسبه گردید ( 𝑃.)17( ) = 𝐹̅ x × 𝑉̅ x
نتایج حاصل از محاسبه هر متغیر بهصورت میانگین و انحراف استاندارد گزارش گردید .سپس ،برای
اینکه متغیرها قابلمقایسه با یکدیگر باشند ،به نمره استاندارد  Zنرمال شدند .بعد از نرمال شدن ،سه
عامل بیومکانیکی پایداری ،اندازه حرکت تولیدی و توان مکانیکی بهعنوان معیار آمادگی مهارتی هر
کشتیگیر در نظر گرفته شد که در آن عامل پایداری شامل متغیرهای زمان رسیدن به پایداری و
پایداری پاسچر دینامیکی در سه نوع گارد راست ،چپ و ژاپنی ،عامل اندازه حرکت تولیدی شامل
متغیر اندازه حرکت خطی در شش فن بارنداز ،کنده فرنگیُ ،پل ،زیر دوخم ،فن کمر و تندر و در نهایت
عامل توان مکانیکی شامل متغیر توان مکانیکی باالتنه در شش فن منتخب بود (تصویر  .)3از آنجایی
که برای استفاده از این عوامل در روش نمره دهی منطق فازی ،نیاز به یک عدد (نمره یا مؤلفه اصلی)
بهعنوان نماینده آن عامل است و از طرفی تعداد متغیرهای مورد محاسبه برای هر یک از عوامل یکسان
نیست؛ لذا روش آماری آنالیز مؤلفه اصلی بر روی متغیرهای استاندارد شده بهکار برده شد.
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آنالیز مؤلفه اصلی یک روش آماری است که غالباً برای بررسی گروهی از متغیرهای همبسته بکار
میرود و معموالً برای کاهش بعد دادهها استفاده میشود .در این تحقیق آنالیز مؤلفه اصلی بر روی
یک ماتریس  n × kاعمال شد ،جایی که  nتعداد مشاهدات و  kتعداد متغیرهای محاسبه شده در هر
عامل هستند .تعداد مؤلفههای اصلی مورد نیاز برای توصیف یک مجموعه از دادهها را میتوان با
استفاده از واریانس هر یک از آنها تعیین کرد .به منظور انتخاب تعداد مؤلفههایی که باید برای مرحله
بعدی تجزیهوتحلیل بهکاربرده شوند ،از مؤلفهای استفاده شد که بیشترین واریانس (درصد پوشش) را
دارا بود.
C5

C6

A1
A2

C4

A3

C3

A4

C2

آمادگی مهارتی

C1

A5
A6

B6
B1

B5
B4

B3

B2

تصویر  -3سه عامل بیومکانیکی در نظر گرفته شده برای ارزیابی آمادگی مهارتی هر کشتیگیر و متغیرهای
در نظر گرفته شده برای هر عامل :A :پایداری  :A1پایداری پاسچر دینامیک در گارد راست  :A2پایداری
پاسچر دینامیک در گارد چپ  :A3پایداری پاسچر دینامیک در گارد ژاپنی  :A4زمان رسیدن به پایداری در
گارد راست  :A5زمان رسیدن به پایداری در گارد چپ  :A6زمان رسیدن به پایداری درگارد ژاپنی  :Bاندازه
حرکت تولیدی  :B1اندازه حرکت خطی تولیدی در فن بارنداز  :B2اندازه حرکت خطی تولیدی در فن کنده
فرنگی  :B3اندازه حرکت خطی تولیدی در فن پُل  :B4اندازه حرکت خطی تولیدی در فن زیر دوخم :B5
اندازه حرکت خطی تولیدی در فن کمر  :B6اندازه حرکت خطی تولیدی در فن تندر  :Cتوان مکانیکی :C1
توان مکانیکی باالتنه در فن بارنداز  :C2توان مکانیکی باالتنه در فن کنده فرنگی  :C3توان مکانیکی باالتنه
فن در پُل  :C4توان مکانیکی باالتنه در فن زیردوخم  :C5توان مکانیکی باالتنه در فن کمر  :C6توان
مکانیکی باالتنه در فن تندر

امانی :تدوین نیمرخ بیومکانیکی فنون کشتی بر اساس الگوریتم...

 

در گام بعدی ،بعد از استاندارد شدن هر یک از متغیرها و پیدا کردن مؤلفه اصلی در هر یک از سه
عامل بیومکانیکی تعیینشده ،برای انجام تجزیهوتحلیل فازی نیاز بود که مؤلفههای اصلی به صورت
نمرات کیفی ترتیبی تعریف گردند .ازاینرو ،مدل نمرهگذاری ورودی با پنج تابع عضویت مثلثی در
پنج سطح :بسیار ضعیف ،1ضعیف ،2متوسط ،3خوب 4و بسیار خوب( 5تصویر  )4تعریف شد .در مرحله
بعد ،الگوریتمی تعریف شد که بر اساس روابط فازی تعریف شده بین عوامل ورودی ،نمره خروجی
برای همه حاالت تولید گردد .با سه عامل در نظر گرفته شده برای ارزیابی آمادگی مهارتی و پنج تابع
عضویت مثلثی ،تعداد روابط حاکم بین متغیرهای ورودی  )53( 125بود.

تصویر  -4چیدمان توابع عضویت مثلثی برای هر عامل ورودی

نتایج
جدول  2نیمرخ آمادگی مهارتی کشتیگیران نخبه شهرستان جویبار را در شش گروه وزنی در هر یک
از متغیرهای شاخص پایداری پاسچر دینامیکی و زمان رسیدن به پایداری (ثانیه) در سه نوع گارد
راست ،چپ و ژاپنی و متغیرهای اندازه حرکت خطی (کیلوگرم متر بر ثانیه بر جرم بدن) و توان
مکانیکی باالتنه (وات بر جرم بدن) را در شش فن بارنداز ،کنده فرنگیُ ،پل ،زیر دوخم ،فن کمر و تندر
نشان میدهد.

1. Very Poor
2. Poor
3. Medium
4. Good
5. Very Good
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جدول  -2نیمرخ آمادگی مهارتی کشتیگیران نخبه شهرستان جویبار در شش گروه وزنی (میانگین ±
انحراف استاندارد)
متغیر
شاخص پایداری پاسچر دینامیکی در
گارد راست
شاخص پایداری پاسچر دینامیکی در
گارد چپ
شاخص پایداری پاسچر دینامیکی در
گارد ژاپنی
زمان رسیدن به پایداری در گارد راست
(ثانیه)
زمان رسیدن به پایداری در گارد چپ
(ثانیه)
زمان رسیدن به پایداری در گارد ژاپنی
(ثانیه)
اندازه حرکت خطی در فن بارنداز
(کیلوگرم متر بر ثانیه بر جرم بدن)
توان مکانیکی باالتنه در فن بارنداز
(وات بر جرم بدن)
اندازه حرکت خطی در فن کنده فرنگی
(کیلوگرم متر بر ثانیه بر جرم بدن)
توان مکانیکی باالتنه در فن کنده
فرنگی (وات بر جرم بدن)
اندازه حرکت خطی در فن پُل
(کیلوگرم متر بر ثانیه بر جرم بدن)
توان مکانیکی باالتنه در فن پُل (وات
بر جرم بدن)
اندازه حرکت خطی در فن زیر دو خم
(کیلوگرم متر بر ثانیه بر جرم بدن)
توان مکانیکی باالتنه در فن زیر دو خم
(وات بر جرم بدن)
اندازه حرکت خطی در فن کمر
(کیلوگرم متر بر ثانیه بر جرم بدن)
توان مکانیکی باالتنه در فن کمر (وات
بر جرم بدن)
اندازه حرکت خطی در فن تندر
(کیلوگرم متر بر ثانیه بر جرم بدن)
توان مکانیکی باالتنه در فن تندر (وات
بر جرم بدن)

گروه وزنی
گروه وزنی  Aگروه وزنی  Bگروه وزنی C
D

گروه وزنی  Eگروه وزنی F

0/53 ± 0/08 0/56 ± 0/05 0/61 ± 0/03 0/62 ± 0/09 0/63 ± 0/05 0/65 ± 0/10
0/55 ± 0/05 0/57 ±0/04 0/60 ± 0/03 0/60 ± 0/08 0/64 ± 0/03 0/64 ± 0/07
0/54 ± 0/06 0/56 ± 0/05 0/60 ± 0/05 0/62 ± 0/07 0/66 ± 0/06 0/61 ± 0/08
0/25 ± 0/09 0/24 ± 0/09 0/20 ± 0/08 0/18 ± 0/07 0/19 ± 0/10 0/20 ± 0/07
0/18 ± 0/09 0/20 ± 0/09 0/14 ± 0/08 0/22 ± 0/06 0/17 ± 0/05 0/21 ± 0/07
0/13 ± 0/05 0/16 ± 0/04 0/15 ± 0/06 0/16 ± 0/06 0/12 ± 0/03 0/14 ± 0/05
1/48 ± 0/26 1/36 ± 0/18 1/25 ± 0/22 1/12 ± 0/24 1/15 ± 0/28 0/81 ± 0/19
0/35 ± 0/17 0/27 ± 0/11 0/26 ± 0/14 0/15 ± 0/10 0/18 ± 0/14 0/06 ± 0/04
1/61 ± 0/41 1/50 ± 0/36 1/57 ± 0/29 1/43 ± 0/23 1/27 ± 0/26 1/19 ± 0/25
0/49 ± 0/38 0/40 ± 0/29 0/51 ± 0/17 0/32 ± 0/14 0/23 ± 0/13 0/19 ± 0/13
1/59 ± 0/26 1/61 ± 0/24 1/57 ± 0/28 1/33 ± 0/24 1/29 ± 0/21 1/04 ± 0/13
0/43 ± 0/17 0/45 ± 0/22 0/42 ± 0/21 0/26 ± 0/12 0/23 ± 0/11 0/12 ± 0/05
1/80 ± 0/30 1/56 ± 0/39 1/55 ± 0/36 1/47 ± 0/42 1/25 ± 0/33 1/16 ± 0/15
0/63 ± 0/26 0/45 ± 0/38 0/43 ± 0/24 0/39 ± 0/27 0/23 ± 0/19 0/16 ± 0/06
1/33 ± 0/28 1/43 ± 0/33 1/26 ± 0/23 1/18 ± 0/25 1/12 ± 0/26 0/93 ± 0/06
0/26 ± 0/16 0/34 ± 0/25 0/22 ± 0/12 0/18 ± 0/11 0/16 ± 0/11 0/08 ± 0/01
1/76 ± 0/19 1/50 ± 0/45 1/46 ± 0/34 1/49 ± 0/39 1/24 ± 0/22 1/36 ± 0/24
0/57 ± 0/18 0/43 ± 0/43 0/36 ± 0/22 0/39 ± 0/21 0/20 ± 0/10 0/12 ± 0/09

 

امانی :تدوین نیمرخ بیومکانیکی فنون کشتی بر اساس الگوریتم...

جدول  3میانه (دامنه تغییرات) مؤلفههای اصلی در هر یک از عوامل پایداری ،اندازه حرکت تولیدی و
توان مکانیکی و نمره آمادگی مهارتی هر یک از شش گروه وزنی را نشان میدهد .بازه مؤلفههای اصلی
در هر یک از عوامل بین  +3تا  -3است که در آن نمره  -3نمره خیلی ضعیف و نمره  +3نمره خیلی
خوب تلقی میشود .همچنین ،نمره آمادگی مهارتی هر گروه وزنی در ردیف آخر جدول  3گزارش
گردیده است که این نمره بر اساس خروجی الگوریتم منطق فازی در بازه صفر تا  100تعریف شده
است که در آن هر چه نمره گزارش شده به  100نزدیکتر باشد ،نشاندهنده آمادگی مهارتی بیشتر
آن گروه وزنی است.
جدول  -3میانه (دامنه تغییرات) مؤلفههای اصلی در هر یک از عوامل پایداری ،اندازه حرکت تولیدی و توان
مکانیکی و نمره آمادگی مهارتی هر یک از شش گروه وزنی
عوامل آمادگی
مهارتی
پایداری
(درصد پوشش )57/79
اندازه حرکت تولیدی
(درصد پوشش )56/76
توان مکانیکی
(درصد پوشش )48/45
نمره آمادگی مهارتی

گروه وزنی
A
0/00
()2/32
-0/39
()0/91
-0/01
()1/51
49/65

گروه وزنی
B
-0/20
()2/99
-0/03
()2/76
-0/14
()3/15
46/36

گروه وزنی
C
0/36
()3/33
0/58
()3/35
0/23
()3/28
58/03

گروه وزنی
D
-0/14
()3/88
0/13
()3/63
0/24
()3/94
55/60

گروه وزنی
E
-0/19
()3/59
-0/48
()3/31
-0/11
()3/68
44/43

گروه وزنی
F
0/04
()2/12
0/11
()1/14
0/01
()0/84
51/14

بحث و نتیجهگیری
هدف از انجام پژوهش حاضر تدوین نیمرخ بیومکانیکی فنون کشتی بر اساس الگوریتم منطق فازی
در کشتیگیران آزادکار نخبه شهرستان جویبار در شش گروه وزنی بود .ورزش کشتی شامل حرکات
تکرارشونده با شدت زیاد (در حملهها و ضد حملهها) است .با توجه به ماهیت این رشته ورزشی که
در آن حریفان در هنگام اجرای فنون دائماً در حال کشیدن و هل دادن یکدیگر هستند ،داشتن
ظرفیتهای بسیار پیشرفته در عواملی پایداری و حفظ تعادل در جریان مسابقه امری مهم تلقی
میشود ( .)10ارزیابی کنترل پاسچر در طول حرکت یک عامل اندازهگیری مهم برای اهداف قهرمانی
در بین کشتیگیران در تعیین ثبات و هماهنگی عصبی عضالنی است؛ بنابراین ،تشخیص ویژگیهای
مرتبط باثبات و پایداری بدن در طول جابجاییها ضروری است .در پژوهش حاضر ،متغیرهای زمان
رسیدن به پایداری و شاخص پایداری پاسچر دینامیکی در سه نوع گارد راست ،چپ و ژاپنی بررسی
شدند.
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در بررسی متغیر پایداری پاسچر دینامیکی ،نتایج جدول  2نشان داد که در هر سه نوع گارد راست،
چپ و ژاپنی گروه وزنی  Fدارای مقادیر کمتری از این شاخص نسبت به سایر گروههای وزنی است.
شاخص پایداری پاسچر دینامیکی پایین در این گروه وزنی بیانگر آن است که کشتیگیران این گروه
وزنی برای به دست آوردن پایداری و ثبات در حین انجام هر سه نوع گارد نیرو کمتری را به زمین
اعمال کردهاند .در مقابل ،در گارد راست گروه وزنی  ،Aدر گارد چپ گروههای وزنی  Aو Bو در گارد
ژاپنی گروه وزنی  Bدارای مقادیر باالتری از متغیر پایداری پاسچر دینامیکی هستند .بهطور خاص،
یافتهها حاصل از این متغیر نشان میدهد که با افزایش جرم بدنی در هر یک از گروههای وزنی میزان
شاخص پایداری پاسچر دینامیکی کاهش یافته است.
در متغیر زمان رسیدن به پایداری ،یافتههای جدول  2نشان میدهد در گارد ژاپنی نسبت به دو گارد
راست و چپ ،کشتیگیران تمام گروههای وزنی در مدت زمان کمتری به پایداری رسیدهاند .این زودتر
رسیدن به پایداری ممکن است ناشی از مکانیک غالب بر این گارد باشد؛ زیرا در گارد ژاپنی جرم بدن
به طور تقریباً یکسانی روی هر دو پا قرار دارد و پاها به موازات یکدیگر هستند اما در دو گارد راست
و چپ یکی از پاها جلوتر از پای دیگر است .عالوه بر این ،زمان رسیدن به پایداری طوالنیتر نشاندهنده
دشواری بیشتر در کنترل پاسچر است و ممکن است اختالل در کنترل عصبی عضالنی را نشان دهد،
لذا این یافته میتواند بیانگر آن باشد که کشتیگیران گروههای وزنی مختلف دارای کنترل عصبی
عضالنی بهتری در انجام گارد ژاپنی نسبت به دو گارد دیگر هستند .این یافته تا حدی با مقادیر زمان
رسیدن به پایداری در فرود تکپا همسو است ( .)15به طورکلی ،میتوان گفت که دو متغیر زمان
رسیدن به پایداری و شاخص پایداری پاسچر دینامیکی میتوانند معیار خوبی برای نشان دادن پایداری
کشتیگیر در حین جلو و عقب رفتنهای مکرر باشد ،زیرا پایداری منعکسکننده نوسان و میزان
حرکت مرکز ثقل بدن است.
یکی از چالشهای عمده برای محققان مطالعه حرکت انسان ،توصیف چگونگی مداخالت دینامیکی
بین اندامهای مرتبط برای تولید رفتار حرکتی مؤثر و کارآمد است .اخیراً ،چندین محقق به لزوم
بررسی بیشتر نقش تنه و اندام فوقانی در حرکتهای مربوط بهکل بدن اشارهکردهاند ( .)18،11،10با
این حال ،اطالعات کمی در مورد مداخالت اندامهای فوقانی ،تنه و اندام تحتانی در فنون کشتی که
شامل انتقال کل بدن است ،وجود دارد .در مطالعه حاضر ،شش فن رایج در کشتی برای اندازهگیری
مداخالت بین اندامهای بدن 1مورد بررسی قرار گرفت.
یکی از یافتچههای اصلی در بررسی اندازهگیری مداخالت بین اندامهای بدن آن بود که با افزایش جرم
بدنی کشتیگیران در شش گروه وزنی میزان اندازه حرکت خطی تولیدی در تمام فنون شبیه سازی
1. Interactions Between Linked Segments
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شده افزایش یافت .شاید در نگاه اولیه این یافته برخالف ماهیت اجرای فنون توسط کشتیگیران
سبکوزن باشد؛ زیرا در دنیای واقعی کشتیگیران سبکوزن فنون را با سرعت بیشتری انجام میدهند،
اما باید توجه نمود که سرعت اجرای حرکت متفاوت از اندازه حرکت تولیدی توسط ورزشکار است .در
واقع ،اندازه حرکت خطی تولید شده در اجرای فنون متأثر از نیروی کششی اعمالشده به گاری است
(رابطه ضربه  -اندازه حرکت) که در آن هر چقدر کشتیگیر بتواند با نیروی بیشتری طناب متصل به
گاری را بکشد ،در نتیجه اندازه حرکت خطی بیشتری را تولید میکند .همچنین ،با تجزیهوتحلیل هر
یک از فنون بارنداز ،کنده فرنگی ،پل ،زیر دوخم ،فن کمر و تندر در متغیر اندازه حرکت تولیدی در
جدول  2میتوان پی برد که کشتیگیران گروههای وزنی  Bو  Cو  Dو  Eو  Fتوانستهاند به طور
میانگین بیش از یک برابر جرم بدن خود اندازه حرکت خطی در طول اجرای فنون تولید کنند؛ و تنها
کشتیگیران گروه وزنی  Aدر اجرای فنون بارنداز و فن کمر نتوانستهاند بیش از یک برابر جرم بدن
خود اندازه حرکت خطی تولید کنند .به عنوان یک نتیجه میتوان بیان نمود که با وجود شرایط یکسان
در شبیهسازی فنون ،کشتیگیران با جرم بدنی بیشتر توانستهاند نیروی کششی بیشتری را به گاری
اعمال کنند که مطابق آن اندازه حرکت خطی بیشتری در گاری ایجاد شده است .اندازه حرکت تولیدی
بیشتر توسط کشتیگیران با جرم بدنی بیشتر در طول اجرای فنون میتواند وابسته به ویژگی
فیزیولوژیکی و تسلط بر اجرای فنون باشد.
در مبحث توان مکانیکی تولیدشده در اندامهای باالتنه ،نتایج جدول  2نشان داد که گروه وزنی  Aدر
تمام فنون نسبت به سایر گروههای وزنی مقادیر کمتری توان مکانیکی تولید کرده است .کمتر بودن
میانگین توان مکانیکی تولیدشده توسط گروه وزنی  Aدر طول اجرای فنون میتواند ناشی از اعمال
کم نیرو برای کشش گاری باشد (طبق رابطه ضربه و اندازه حرکت) .عالوه بر این ،با بررسی تکتک
فنون در جدول  2میتوان پی برد که میانگین توان مکانیکی تولیدی در هر شش فن بارنداز ،کنده
فرنگی ،پُل ،زیر دوخم ،فن کمر ،تندر تقریباً کمتر از نیم برابر جرم بدن کشتیگیران است .بر این
اساس ،میتوان گفت که اگر کشتیگیران در طول اجرای فنون به دنبال افزایش توان مکانیکی تولیدی
به بیش از نیم برابر جرم بدن خود هستند ،هم باید نیروی کششی بیشتری را برای کشیدن گاری به
کار ببرند و هم باید سرعت اجرای حرکت خود را افزایش دهند.
جدول  3نمره کسبشده توسط هر گروه وزنی را در هر یک از عوامل پایداری ،اندازه حرکت تولیدی
و توان مکانیکی نشان میدهد که در عامل پایداری و اندازه حرکت تولیدی گروه وزنی  Cو در عامل
توان مکانیکی گروه وزنی  Dبیشترین نمره را نسبت به سایر گروههای وزنی کسب نمودهاند .طبق این
نتایج ،خروجی الگوریتم منطق فازی نشان داد گروه وزنی  Bبا مجموع نمره  58/03از  ،100بیشترین
نمره را در میان شش گروه وزنی اخذ نموده است که بیانگر باالتر بودن آمادگی مهارتی کشتیگیران

250

مطالعات طب ورزشی ،دوره  ،12شماره  ،28پاییز و زمستان 1399

این گروه وزنی نسبت به سایر کشتیگیران گروههای وزنی دیگر میباشد .در مقابل ،گروه وزنی  Eبا
کسب نمرههای ضعیف در هر سه عامل پایداری ،اندازه حرکت تولیدی و توان مکانیکی ،دارای نمره
آمادگی مهارتی پایین ( )44/43نسبت به سایر گروههای است .به عنوان یک نتیجه ،میتوان گفت که
با طراحی این الگوریتم هر مربی کشتی میتواند به آمادگی مهارتی ورزشکار خود نمره دهد .عالوه بر
این ،کشتیگیران میتوانند به نقاط ضعف خود در هر یک از این عوامل پی ببرد تا بدین طریق به
ارتقاء نقاط ضعف خود در آن عامل بپردازند.
بهعنوان یک نتیجهگیری کلی از مباحث مطرحشده ،میتوان دو یافته اصلی را از این پژوهش استنتاج
نمود -1 :با طراحی آزمونهای جدید برای تجزیهوتحلیل بیومکانیکی فنون بارنداز ،کنده فرنگیُ ،پل،
زیر دوخم ،فن کمر ،تندر و سه نوع گارد راست ،چپ و ژاپنی ،نیمرخ آمادگی مهارتی کشتیگیران
آزادکار نخبه شهرستان جویبار در شش گروه وزنی تهیه شد؛  -2با استفاده از روش آماری آنالیز مؤلفه
اصلی و الگوریتم منطق فازی میتوان به آمادگی مهارتی هر یک از کشتیگیران نمره داد .این یافتهها
میتواند بیانگر این موضوع باشد که برای تجزیهوتحلیل دقیق عملکرد یک ورزشکار در طول تمرینات
نیاز است که مربیان ابتدا از آزمونهای استاندارد برای اندازهگیری عوامل مؤثر بر عملکرد ورزشکاران
استفاده کنند و سپس با طراحی این الگوریتمهای نمرهدهی امکان مقایسه آمادگی مهارتی
کشتیگیران را فراهم آورند.
نتایج این تحقیق میتواند به عنوان پایهای برای مقایسه آمادگی مهارتی کشتیگیران نخبه شهرستان
جویبار با سایر کشتیگیران شرکتکننده در پژوهشهای آتی در داخل کشور باشد؛ تا بدین طریق
بتوان در ابعاد بزرگتر زمینه ایجاد نورم ملی را فراهم آورد .در مطالعه حاضر ،به منظور تعیین نماینده
هر عامل آمادگی مهارتی از روش آماری آنالیز مؤلفه اصلی استفاده شد که پیشنهاد میشود در
تحقیقات آتی از روشهای پیشبینی مانند روش شبکههای عصبی مصنوعی برای این امر استفاده
گردد .همچنین ،برای ارزیابی جامع آمادگی بدنی کشتیگیران ضروری است متغیرهای بیومکانیکی
در کنار متغیرهای فیزیولوژیکی اندازهگیری شود تا بدین طریق مربیان بتوانند نمای کلی از رفتار بدنی
ورزشکاران خود در طول تمرینات داشته باشند.
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