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چکیده
مقدمــه :بــا توجــه بــه مؤثــر و کــم هزینهتــر بــودن اصــل پیشــگیری ،روشهــای ارزیابــی ارگونومیکــی بــه عنــوان
ابــزاری بــرای پیــش بینــی پتانســیل بــروز آســیبها مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت .هــدف از پژوهــش حاضــر،
اعتباریابــی و پایایــی ســنجی آزمــون محقــق ســاخته ارزیابــی ارگونومیکــی مهارتهــای کشــتی بــود.
روش کار :در ایــن تحقیــق ،بــا توجــه بــه آزمونهــای ارگونومیکــی ارزیابــی مشــاغل و تحقیقــات آســیب شناســی
رشــته کشــتی ،آزمــون ارزیابــی ارگونومیکــی مهارتهــای کشــتی ( ،)WSEAtestطراحــی شــد .اعتباریابــی
محتوایــی و صــوری آزمــون بــا اســتفاده از نظــرات متخصصیــن بیومکانیــک و آسیبشناســی ورزشــی ،پزشــکان،
فیزیوتراپهــا ،مربیــان و کشــتیگیران تیــم ملــی آزاد انجــام شــد .همچنیــن آزمــون در دو روز مختلــف توســط
 5آزمونگــر و بــا اســتفاده از نــرم افــزار  0.8.15 kinoveaروی ســه مهــارت انجــام و پایایــی درون و بیــن آزمونگــر
محاســبه شــد .پــس از اعتباریابــی و پایایــی ســنجی ،آزمــون ( )WSEAروی فیلــم اجــرای چهــار مهــارت منتخــب
کشــتی آزاد کشــتی گیــران المپیکــی ایــران حاضــر در المپیــک  2012لنــدن ،انجــام شــد.
یافتههــا :احتمــال آســیب دیدگــی در انــدام مختلــف ،عوامــل آســیبزای مرتبــط بــا برخوردهــا و اعمــال نیروهــا،
وضعیــت ورزشــکار و وضعیــت محیــط بــا تحقیقــات آسیبشناســی کشــتی همخوانــی داشــت و اعتبــار نتایــج
آزمــون تأییــد شــد.
نتیجــه گیــری :آزمــون  WSEAاز اعتبــار و پایایــی کافــی برخــوردار بــوده و مربیــان ،متخصصیــن و درمانگــران
ورزشــی میتواننــد از ایــن آزمــون بــرای ارزیابــی عوامــل آســیبزا و تعییــن اولویتهــای تمرینــی ،اصالحــی و
درمانــی در رشــته کشــتی در ســطوح و ســنین مختلــف اســتفاده کننــد.

مقدمه
بــا تــاش روز افــزون ورزشــکاران در جهــت ارتقــای عملکــرد خــود،
وارد آمــدن فشــار بیــش از حــد بــر آنهــا اجتنــاب ناپذیــر بــوده
و عــدم مطابقــت بــا ایــن فشــارها ممکــن اســت باعــث پیدایــش
عارضههــای مفصلــی و اســکلتی عضالنــی حــاد یــا مزمــن گــردد.
امــروزه رویکــردی علمــی و نظاممنــد در آمادهســازی ورزشــکاران
بــرای فعالیتهــای رقابتــی و نیــز تحلیــل اســترسهای ناشــی
از ایــن فعالیتهــا بوجــود آمــده اســت [ ]1و متخصصــان علــوم
مختلــف (تربیتبدنــی و علــوم ورزشــی ،پزشــکی ،بهداشــت ،رشــد
و  )...تــاش میکننــد از طریــق بهبــود عوامــل گوناگــون ،شــرایطی
فراهــم آیــد کــه کمتریــن احتمــال آســیب دیدگــی ورزشــکار بویــژه
در ســطح حرفـهای وجــود داشــته باشــد و در نتیجــه عمــر ورزشــی
افــراد افزایــش و هزینههــای درمانــی کاهــش یابــد.
ارگونومــی بــه عنــوان علــم ارتبــاط انســان بــا محیــط [ ،]2یکــی از
شــاخههای علــوم اســت کــه امــکان اســتفاده از آن در حــوزه ورزش

بــه منظــور مطالعــه و بررســی شــرایط و عوامــل اثرگــذار بر ورزشــکار
و در نتیجــه ارتقــای ایمنــی فعالیتهــای ورزشــی وجــود دارد .از
طرفــی بــا گســترش و توســعه ورزش حرف ـهای در جامعــه ،نیــاز بــه
انجــام تحقیقاتــی کــه بــه ابــداع روشهــای ارزیابــی ارگونومیکــی
در حــوزه ورزش بــه منظــور تحلیــل مهارتهــا در جهــت کاهــش
اســترسهای وارد بــر کاربــر (ورزشــکار) و ارائــه پیشــنهاداتی بــرای
بهبــود روشهــای اجــرای مهارتهــای ورزشــی بپــردازد احســاس
میشــود []1؛ همچنیــن کشــتی گیــران کشــور در ســطح مهارتــی
باالیــی قــرار دارنــد و ورزش کشــتی بــه عنــوان ورزش اول کشــور
از اهمیــت خاصــی برخــوردار اســت .در اجــرای مهارتهــای ایــن
ورزش بیشــتر مفاصــل و عضــات بــدن درگیــر فعالیــت شــدید شــده
و فشــار زیــادی بــر بــدن وارد میآیــد؛ ضمــن اینکــه بــه خاطــر
ماهیــت درگیرانــه و برخــوردی زیــاد آن ،احتمــال آســیبدیدگی
بــاال بــوده و پیامــد آن عــدم کســب نتایــج مطلــوب ،در برداشــتن
هزینههــای مالــی درمــان ،دوری موقــت و یــا حتــی همیشــگی از
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برخوردارنــد [ .]20-10 ,3همچنیــن در زمینــه آسیبشناســی رشــته
کشــتی نیــز تحقیقــات مختلــف توصیفــی بــوده و بــه بیــان نــوع و
میــزان شــیوع آســیب دیدگیهــا و آســیب دیدگــی انــدام مختلــف
پرداختهانــد .بــا توجــه بــه مطالعــات انجــام شــده ،تاکنــون تحقیقــی
در زمینــه بکارگیــری روشهــای ارزیابــی ارگونومیکــی و طراحــی
آزمونهــای ارزیابــی متناســب در حــوزه ورزش مشــاهده نشــد و
تمــام تحقیقــات انجــام شــده در زمینــه ارزیابــی ریســک فاکتورهــای
مشــاغل بــود .بــا توجــه بــه جایــگاه ورزش کشــتی در کشــور و
اهمیــت بررســی علمــی ایــن رشــته ،همچنیــن عــدم بررســی رابطــه
بیــن ارگونومــی و آســیب دیدگــی در مهارتهــای ورزشــی بویــژه
در کشــتی در مطالعــات گذشــته و در نتیجــه عــدم وجــود روش و
ابــزار دقیــق علمــی بــرای تحلیــل مهارتهــا و پیــش بینــی میــزان
آســیبدیدگی (تمــام تحقیقــات انجــام شــده توصیفــی اســت) ،نیــاز
بــه انجــام پژوهــش در ایــن زمینــه احســاس شــد .بــا انجــام ایــن
تحقیــق آزمــون ارزیابــی ارگونومیکــی مهارتهــای کشــتی طراحــی،
اعتبــار یابــی و پایاییســنجی شــد و امیــد اســت بتــوان بــا اســتفاده
از ایــن آزمــون مهارتهــای ایــن رشــته را از لحــاظ ارگونومیکــی
مــورد ارزیابــی قــرار داد و بــا توجــه بــه میــزان اســترسهای وارد
بــه ورزشــکار حیــن اجــرای مهــارت ،حــرکات و عوامــل آســیبزا
را تشــخیص و پیشــنهادهای مناســبی بــرای پیشــگیری بــا هــدف
حــذف و یــا کاهــش عوامــل آســیبزا ارائــه داد.
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عرصــه ورزش میباشــد .بــا توجــه بــه قابلیــت روشهــای ارزیابــی
ارگونومیکــی ،میتــوان روشــی مناســب بــا رشــته ورزشــی بــه
منظــور پیــش بینــی و در صــورت امــکان پیشــگیری از آســیبدیدگی
کشــتی گیــران طراحــی کــرد.
روشهــای گوناگــون ارزیابــی ارگونومیــک در زمینــه مشــاغل ،بــه
مــرور زمــان ابــداع و توســعه پیــدا کردهانــد ،برخــی از پرکاربردتریــن
ایــن روشهــا عبــارت اســت از :روشهــای ،NIOSH ،REBA
 OCRA ،QEC ،OWAS ،RULAو  SIکــه بــه منظــور پیــش
بینــی و پیــش گیــری از آســیبهای اســکلتی-عضالنی ناشــی از
فعالیتهــای بدنــی شــغلی مــورد اســتفاده قــرار میگیرنــد .اســاس
ارزیابــی ریســک فاکتورهــای محیــط کاری در همــه ایــن روشهــا،
تحلیــل رونــد فعالیــت و اســترسهای وارد بــر فــرد (تکــرار ،اعمــال
نیــروی زیــاد ،اســترس تماســی ،پوســچر نامناســب بــدن و ارتعــاش)،
شناســایی فعالیتهــای آســیبزا و در نهایــت ارائــه پیشــنهادها و
توصیههایــی در جهــت اصــاح روش اجــرای فعالیــت بــا توجــه بــه
میــزان آســیبزایی میباشــد [.]3
در زمینــه آسیبشناســی ورزش کشــتی نیــز تقریبــاً تمــام
پژوهشهــای انجــام شــده چــه در داخــل و چــه در خــارج از
کشــور ،بــه بررســی توصیفــی نــوع و میــزان شــیوع آســیبهای
مختلــف پرداختهانــد .در زمینــه آســیب شناســی ورزش کشــتی،
یلفانــی و همــکاران ( )1392بیــان میکننــد کــه شــایعترین
ناحیــه آســیبدیدگی ســر و صــورت ،گــردن ،شــانه و زانــو اســت
[ .]4در مقایســه شــیوع آســیبهای تنــه بیــان شــده اســت کــه
آســیب گــردن در کشــتیگیران آزادکار بــه طــور معنــا داری بیشــتر
از کشــتیگیران فرنگــیکار اســت و در مقابــل شکســتگی دنــده
و انــدازه زاویــه کرانیوورتبــرال در کشــتیگیران فرنگــی بــه طــور
معنــاداری بیشــتر اســت [ .]5همچنیــن در پژوهشــی دیگــر بیــان
شــد کــه بعلــت اجــرای تکنیکهــای متفــاوت ،آســیبهای دو نــوع
کشــتی متفــاوت اســت؛ بــه طــوری کــه در کشــتی آزاد انــدام تحتانی
بیشــتر در معــرض آســیب اســت [ .]6در بررســی نــوع آســیب بیــان
شــده اســت آســپرین بــا  31%و شکســتگی ( )17%بیشــترین نــوع
آســیب را شــامل شــده و عــدم نظــارت مناســب ( ،)14%تکنیــک
غلــط ( )12%و حــرکات بــا ریســک بــاال ( )10%مهمتریــن عوامــل
آســیبزا هســتند [ .]7همچنیــن بیــان شــده اســت ابتــا بــه عفونــت
قارچــی بعلــت تمــاس بدنــی زیــاد ،بیــن کشــتیگیران رایــج اســت
[ .]8در بررســی آســیبدیدگی ورزشهــای مختلــف نیــز بیــان شــده
اســت کشــتی رده دوم بیشــترین میــزان آســیبها در ســر و گــردن
و صــورت ،انــدام فوقانــی و تنــه را شــامل میشــود [.]9
بررســی تحقیقــات انجــام شــده در زمینــه ارگونومــی مشــاغل نشــان
داد کــه روشهــای ارزیابــی ارگونومیکــی مــورد اســتفاده محقــق
از اعتبــار مــورد قبــول و بــاال و نیــز پایایــی مطلــوب و باالیــی

شجاعتیان و همکاران

روش کار
تحقیــق حاضــر از نــوع کاربــردی و طــرح آن کاوش از منظــر اعتبــار
ســنجی بــود .جامعــه آمــاری عبــارت بــود از کل کشــتیگیران آزادکار
کشــور و نمونــه تحقیــق نیــز (در قالــب روش نمونهگیــری غیــر
تصادفــی هدفمنــد_ قضاوتــی) عبــارت بــود از تمــام هفــت نفــر
کشــتیگیر آزادکار شــرکت کننــده در المپیــک  2012لنــدن .بــا
اســتفاده از نظــرات مربیــان کشــتی و بــا بهــره گیــری از مبانــی
تحقیــق چهــار مهــارت (زیرگیــری ،یــک دســت و یــک پــا ،ســگگ
و فتیلــه پیــچ) بعنــوان فنــون منتخــب انتخــاب شــدند .مــاک
انتخــاب ایــن مهارتهــا ایــن بــود کــه در مجمــوع انــواع مختلــف
وضعیــت حرکتــی مفاصــل در کشــتی ،انــواع مختلــف اعمــال نیــرو
و مقاومــت در برابــر اعمــال نیــرو و نیــز آســیبزاترین حــرکات را
شــامل شــوند .بــا مطالعــه پرکاربردتریــن و معتبرتریــن روشهــای
مشــاهدهای ارزیابــی ارگونومیکــی مشــاغل (REBA, RULA, SI,
…) ،اطالعــات اولیــه دربــاره نحــوه طراحــی آزمــون ارگونومیکــی
ارزیابــی مهارتهــای رشــته کشــتی ( )WSEAtestماننــد
تقســیمبندی آزمــون بــه بخشهــای مختلــف و عوامــل تشــکیل
دهنــده هــر بخــش بدســت آمــد .ســپس بــا تکیــه بــر مبانــی نظــری،
بررســی تحقیقــات آسیبشناســی کشــتی و دفترچــه راهنمــای
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جدول  :1برخوردها و نیروهای اثرگذار حین اجرا
امتیاز
اعمال نیرو/مقاومت ،در برابر مقاومت/اعمال نیروی حریف (در هنگام حمله)
اجرای تکنیک در وضعیت بدنی نامتعادل و بدون سطح اتکای کافی و مناسب

+1

اجرای تکنیک در وضعیت بدنی دارای سطح اتکای مناسب و متعادل

0

اعمال نیرو/مقاومت ،در برابر مقاومت/اعمال نیروی حریف (در هنگام دفاع)
مقاومت در برابر اعمال نیروی حریف با وضعیت نامناسب ستون فقرات و سایر مفاصل بدن ،مانند سگگ دوبل

+2

مقاومت در برابر اعمال نیروی حریف ،با وضعیت صاف و مستحکم ستون فقرات و سایر مفاصل بدن ،مانند بارانداز

0

برخوردها و ضربهها (برخورد با تشک)
سقوط در زمان گرو بودن قسمتی از بدن با حالت نامناسب (خارج از دامنه طبیعی مفصل) در مانند ،کول انداز و پیچ پیچک

+2

سقوط روی سر و صورت ،مانند فنون پرتابی از باال

+3

سقوط روی شانهها ،آرنج و مچ دستها بویژه در حالت کشیده ،مانند فنون پرتابی از باال

+2

سقوط بههمراه تحمل وزن حریف ،مانند دو خم درو

+1

سقوط بدون تحمل وزن حریف و روی اندام تحتانی و یا کمر

0

برخوردها و ضربهها (برخورد با حریف)

28

برخورد شدید اندام حریف به ناحیه سر و صورت و گردن

+3

برخورد شدید هر یک از اندام حریف به ناحیهای غیر از سر و صورت

+1

] [ DOI: 10.21859/joe-0402332

آزمــون فرضیههــا و بررســی اعتبــار مالکــی ،مقایســه شــد.
زمــون حاضــر بــا بررســی آســیبهای رایــج مشــاهده شــده در
اجــرای مهــارت (بــا اســتفاده از آســیبهای گــزارش شــده در
کشــتی) ،و بهــره گیــری از نظــرات متخصصــان علــوم ورزشــی،
مربیــان و کشــتیگیران طراحــی شــده اســت و هــدف آن پیــش
بینــی پتانســیل بــروز آســیبها و ارائــه پیشــنهادهایی بــرای
پیشــگیری بــا دو رویکــرد حــذف و یــا کاهــش آســیبها اســت .در
طراحــی ایــن آزمــون ،عوامــل تأثیــر گــذار در بــروز آســیب در ســه
بخــش مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت :الــف) نیازهــای مرتبــط بــا
اجــرای مهــارت :شــامل بررســی دامنــه حرکتــی مفاصــل در انــدام
محــوری و ضمیمــهای در اجــرای مهــارت (تصویــر  )1و متغیــر
برخوردهــا و نیروهــای وارد بــر ورزشــکار (جــدول  1و  )2وضعیــت
ورزشــکار :شــامل مــوارد مرتبــط بــا شــرایط و پیشــینه ورزشــکار
در مباحثــی چــون میــزان مهــارت ،ســطح آمادگــی ،خســتگی ...
(جــدول  2و  )3شــرایط محیطــی :شــامل عوامــل محیطــی اثرگــذار
بــر مســابقه ماننــد دمــا ،روشــنایی ،تهویــه ،نظافــت تشــک و  . ....در
ایــن آزمــون ،بــا روش مشــاهدهای از طریــق نــرم افــزار (kinovea
 )0.8.15فیلــم مهارتهــا بررســی ،عوامــل مختلــف بــا توجــه بــه
میــزان و شــدت آنهــا امتیــاز دهــی ،احتمــال آســیب زایــی هــر
عامــل تعییــن و عوامــل بــا درجــه آســیب رســانی بــاال (حداکثــر
امتیــاز) در رونــد پیــش گیــری از بــروز آســیب مدنظــر قــرار
میگیرنــد.
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المپیــک  2012لنــدن ،میــزان آســیب-دیدگی انــدام مختلــف ،نــوع
و شــیوع آســیبهای مختلــف و نیــز عوامــل مختلــف اثــر گــذار بــر
آســیبدیدگی ورزشــکار اســتخراج شــد و در آزمــون ارگونومیکــی
کشــتی بــکار گرفته شــد.
ر مرحلــه بعــد بــه منظــور اعتبــار یابــی ،پرسشــنامه برگرفتــه از
آزمــون بــه متخصصیــن پزشــکی ورزشــی ،بیومکانیــک و آســیب-
شناســی ورزشــی ،فیزیوتراپهــا ،مربیــان و ورزشــکاران تیــم ملــی
کشــتی (روش توافــق داوران) ارائــه و اعتبــار محتوایــی و صــوری
آزمــون تأییــد شــد .بــرای پایایــی ســنجی درونــی ،پنــج نفــر
آزمونگــر در دو روز متوالــی آزمــون را روی یــک مهــارت اجــرا
(روش آزمــون مجــدد) و ضریــب همبســتگی پیرســون بــا اســتفاده
از نرمافــزار  19 SPSSمحاســبه شــد و بــرای پایایــی ســنجی بیــن
آزمونگــر پنــج نفــر آزمودنــی بــرای اولیــن بــار آزمــون را روی ســه
مهــارت منتخــب بررســی کردنــد (محاســبه  .)ICCنرمــال بــودن
دادههــا بــا روش کلموگــروف اســمیرنوف تأییــد شــد .بــا توجــه
بــه ضریــب همبســتگی  = r 764و نیــز  ICCبرابــر بــا sig =( 84
 )0.001, P < 0.05آزمــون بــه ترتیــب از پایایــی درون آزمونگــر
و بیــن آزمونگــر باالیــی برخــوردار بــود .پــس از طراحــی ،اعتبــار
یابــی و پایایــی ســنجی آزمــون  ،WSEAفیلــم اجــرای مهارتهــای
منتخــب بــا اســتفاده از نرمافــزار KINOVEA VERSION
 0.8.15بــه منظــور تعییــن زوایــای مفاصــل ،مشــاهده و آزمــون اجــرا
شــد .نتایــج حاصــل بــا نتایــج تحقیقــات آســیب شناســی بــه منظــور

شجاعتیان و همکاران

شجاعتیان و همکاران
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+1

یافتهها
نمودارهــای  1تــا  ،5امتیــاز یــک مهــارت در بخشهــای مختلــف
آزمــون را نشــان میدهنــد .بیشــترین احتمــال آســیب دیدگــی مرتبط
بــا دامنــه حرکتــی :در مهــارت زیرگیــری در مفاصــل شــانه ،کتــف و
زانــو ( )18%و مــچ پــا ( ،)14%در یــک دســت و یــک پــا در مفاصــل
شــانه ( ،)18%کتــف ،ســر و گــردن و زانــو ( ،)14%در مهــارت فتیلــه
پیــچ ،در مفاصــل تنــه ( ،)23%زانــو ( )17%و شــانه و ران ( )12%و در
مهــارت ســگک ،در مفاصــل تنــه ( ،)20%و گــردن ( )15%مشــاهده
شــد (تصاویــر -2الــف تــا -2د) .طبــق نتایــج آزمــون  WSEAدر
زیرگیــری ،میــزان زیــاد فلکشــن (بیــش از  90درجــه) و فلکشــن
افقــی در مفصــل شــانه ،چرخــش باالیــی و دور شــدن کتــف ،فلکشــن
زانــو (بیــش از  130درجــه) و دورسیفلکشــن مــچ پــا (بیــش از 20
درجــه) همــراه بــا تحمــل وزن بــدن؛ در یــک دســت و یــک پــا ،میزان
زیــاد ابداکشــن شــانه بــه همــراه چرخــش باالیــی و دور شــدن کتــف،
فلکشــن جانبــی ســر و گــردن و فلکشــن زانــو (بیــش از  90درجــه)
و ابداکشــن شــانه؛ در فتیلــه پیــچ ،هایپراکستنشــن بیــش  20درجــه
و چرخــش بــه چــپ و راســت در مفاصــل تنــه ،چرخــش داخلــی و

خارجــی در مفصــل زانــو ،ران و شــانه؛ و در ســگک ،هایپــر اکستنشــن
و چرخــش بــه چــپ و راســت در مفاصــل تنــه و گــردن عامــل بــاال
بــودن احتمــال آســیب دیدگــی در مفاصــل ذکــر شــده اســت .تصویــر
 2نشــان میدهــد کــه در مجمــوع چهــار مهــارت منتخــب ،بیشــترین
احتمــال آســیب دیدگــی مرتبــط بــا دامنــه حرکتــی ،در زانــو (،)16%
شــانه ( ،)15%تنــه ( )%13و کتــف ( )12%مشــاهده شــد .بیشــترین
احتمــال آســیب دیدگــی مربــوط بــه اعمــال نیــرو و برخوردهــا در
مجمــوع چهــار مهــارت منتخــب ،ناشــی از ســقوط روی شــانهها ،آرنــج
و مــچ دســت ( ،)21%ســقوط روی ســر و گــردن ( )15/8%و ســقوط
در حالــت گــرو بــودن بخشــی از بــدن ( )15/8%اســت (تصویــر .)4
همچنیــن بیشــترین احتمــال آســیب دیدگــی مربــوط بــه وضعیــت
ورزشــکار ،ناشــی از پیشــینه آســیب دیدگــی ( ،)25%خســتگی
مفــرط و ســطح پاییــن آمادگــی جســمانی ( )11%و ســابقه حضــور در
میادیــن ملــی و بیــن المللــی (( )7/4%تصویــر  )5و بیشــترین احتمال
آســیب دیدگــی مربــوط بــه وضعیــت محیــط ،عــدم نظافــت مناســب
تشــک کشــتی ( ،)30%تهویــه نامناســب و ناکافــی ( )20%و پوشــش
و ایمنــی تجهیــزات کنــار تشــک (تصویــر  )6اســت.
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بحث
تحقیــق حاضــر بــا هــدف طراحــی ،اعتبــار یابــی و پایایــی ســنجی
آزمــون ارگونومیــک ارزیابــی مهارتهــای کشــتی انجــام شــد ..بــا
توجــه بــه ایــن کــه در زمینــه ارزیابــی آســیبهای کشــتی آزمــون
ارگونومیکــی از قبــل طراحــی نشــده اســت ،یافتههــای آزمــون
 WSEAبــه منظــور اعتبــار یابــی بــا نتایــج تحقیقــات توصیفــی
آســیب شناســی کشــتی مقایســه شــده اســت .نتایــج بخــش دامنــه
حرکتــی انــدام آزمــون  ،WSEAدر تصاویــر  2و  3بیــان شــده
اســت .در مهارتهــای منتخــب ،زانــو بــا ( ،)16%شــانه (،)15%
تنــه ( )%13و کتــف ( )12%بیشــترین احتمــال آســیب دیدگــی را
شــامل میشــوند .یلفانــی و همــکاران [ ،]4در پژوهشــی بــه مقایســه
شــیوع ،نــوع و شــدت آســیب در کشــتی گیــران حرف ـهای و آماتــور
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30

آزادکار پرداختنــد .نتایــج ایــن پژوهــش مبنــی بــر اینکــه شــایعترین
ناحیــه آســیب در هــر دو گــروه ســر و صــورت ،گــردن ،شــانه و
زانــو اســت بــا نتایــج آزمــون  WSEAهمخوانــی دارد .همچنیــن
دانشــمندی [ ،]6در پژوهشــی بــه بررســی آســیبهای انــدام
تحتانــی در کشــتی گیــران آزادکار و فرنگــی کار و رابطــه بیــن درد
گــردن و کمــر بــا زاویــه کرانیوورتبــرال و لومبوســاکرال پرداختنــد.
نتایــج ایــن پژوهــش نشــان داد انــدام تحتانــی در کشــتی آزاد بیشــتر
در معــرض آســیب اســت؛ طبــق نتایــج آزمــون  WSEAنیــز آســیب
دیدگــی پاییــن تنــه بیشــترین میــزان اســت و نتایــج آزمــون بــا ایــن
تحقیــق همخوانــی دارد .در پژوهــش همســوی دیگــری ،باروســو و
همــکاران [ ،]21بــه بررســی آســیبهای اســکلتی -عضالنــی 95
کشــتی گیــر نخبــه برزیلــی شــرکت کننــده در رقابتهــای قهرمانــی
 2007برزیــل پرداختنــد .نتایــج ایــن تحقیــق نشــان داد شــایعترین
ناحیههــای آســیب دیدگــی شــامل زانــو ( ،)25/5%شــانه (،)20%
ران ( )15/2%و مــچ پــا ( )14/5%بــود.
بونــزا و همــکاران [ ،]22بــا بررســی آســیبهای شــانه بیــن
ورزشــکاران دبیرســتانهای امریــکا بیــان کردنــد کــه بیشــترین
میــزان آســیب دیدگــی شــانه در رشــتههای فوتبــای امریکایــی،
کشــتی و بیــس بــال رخ میدهــد .نتایــج ایــن پژوهــش مبنــی بــر
اینکــه در کشــتی میــزان آســیبدیدگی انــدام فوقانــی باالســت،
بــا نتایــج آزمــون  WSEAهمخوانــی دارد .همچنیــن در پژوهــش
همســوی دیگــری ،یــارد و کامســتاک [ ،]23بــه مقایســه آســیب
دیدگــی بیــن دو رشــته آزاد و فرنگــی در مســابقات ملــی ایــاالت
متحــده در ســال  2006پرداختنــد .ایــن پژوهــش نشــان داد
در کشــتی آزاد آســیب دیدگــی زانوهــا شــایعتر اســت کــه ایــن
تفــاوت احتمــاالً بــه علــت قوانیــن خــاص ایــن دو رشــته اســت.
نتایــج بخــش اعمــال نیــرو و برخوردهــای آزمــون  ،WSEAدر
تصویــر  4بیــان شــده اســت .در مهارتهــای منتخــب بیشــترین
احتمــال آســیب دیدگــی ،ناشــی از ســقوط روی ســر و گــردن
( ،)18%مقاومــت در برابــر اعمــال نیــروی حریــف ( )18%اســت
و ســقوط در حالــت گــرو بــودن بخشــی از بــدن ( )15%و ســقوط
روی شــانهها ،آرنــج و مــچ دســت ( )15%اســت .علیــزاده و
همــکاران [ ]24بــا بررســی همــه گیــر شناســی آســیبهای تنــه
و ســتون فقــرات در کشــتی ،بیــان کردنــد کــه برخــورد بــا حریــف
و برخــورد بــا تشــک از مهمتریــن ســازوکارهای آســیب دیدگــی
اســت .بــا توجــه بــه اهمیــت برخوردهــا و ســقوطها در آزمــون
 ،WSEAایــن پژوهــش همســو بــا نتایــج آزمــون محقــق ســاخته
اســت .اینگــرام و همــکاران [ ،]25بــا بررســی همــه گیــر شناســی
آســیب زانــو بیــن پســران و دختــران ورزشــکار دبیرســتانهای
امریــکا بیــان کردنــد کــه دلیــل بــاال بــودن میــزان آســیب دیدگــی
زانــو در کشــتی برخوردهــای فــراوان بیــن دو کشــتی گیــر و نیــز
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نتیجه گیری
آزمــون  ،WSEAبــا هــدف ارائــه آزمونــی ارگونومیــک در رشــته
کشــتی طراحــی و مــورد اعتباریابــی و پایایــی ســنجی قــرار گرفــت
و نتایــج نشــان داد کــه ایــن آزمــون از اعتبــار و پایایــی باالیــی
برخــوردار اســت .بــا توجــه بــه عــدم وجــود چنیــن آزمونــی در زمینه
بررســی عوامــل احتمالــی آســیب دیدگــی در رشــته کشــتی و نقــش
و اهمیــت هــر کــدام از ایــن فاکتورهــا؛ متخصصیــن ،درمانگــران و
مربیــان میتواننــد بــا اســتفاده از ایــن آزمــون بــه تعییــن عوامــل
آســیبزا در هــر ســطحی از تمریــن و رقابــت در رشــته کشــتی
پرداختــه و بــا در اختیــار داشــتن مجموع ـهای مشــخص و منظــم از
عوامــل آســیب و اهمیــت هــر کــدام از آنهــا ،اولویتهــای تمرینــی
و اصالحــات مهارتــی و بهبــود شــرایط محیطــی را بــه منظــور
پیشگیــری از بــروز آســیب بــکار گیرنــد.
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بــا ســطح تشــک و زمیــن اســت .همچنیــن بــودن و همــکاران
[ ،]26در پژوهشــی بــا عنــوان آســیبهای نخاعــی ورزش ،در
تبییــن اســتراتژیهای پیشــگیری از آســیب دیدگــی فاجعــه
بــار کشــتی گیــران بیــان میکنــد کــه داور بــرای جلوگیــری
از رخ دادن آســیبهای فاجعــه بــار توجــه ویــژهای بــه کشــتی
گیــری داشــته باشــد کــه در حالــت دفاعــی آســیب پذیــری قــرار
دارد (در حالــت عــدم تعــادل اســت ،یــک یــا هــر دو دســتش در
گــرو حریــف اســت و یــا احتمــال ســقوط وی بــه صورتــی کــه بــا
ســر و گــردن خمیــده زیــر حریــف قــرار بگیــرد ،وجــود دارد) .بــا
توجــه بــه اهمیــت برخوردهــا و ســقوطها در آزمــون ،WSEA
ایــن پژوهــش نیــز همســو بــا نتایــج آزمــون محقــق ســاخته اســت.
نتایــج بخــش وضعیــت ورزشــکار آزمــون  ،WSEAدر تصویــر 5
بیــان شــده اســت .در مجمــوع چهــار مهــارت منتخــب بیشــترین
احتمــال آســیب دیدگــی مربــوط بــه وضعیــت ورزشــکار ،ناشــی
از پیشــینه آســیب دیدگــی ( ،)25%خســتگی مفــرط و ســطح
پاییــن آمادگــی جســمانی ( )11%و ســابقه حضــور در میادیــن
ملــی و بیــن المللــی ( )7/4%اســت .کــردی و همــکاران [ ،]7خطــر
بــروز شکســتگی و دررفتگــی را بــا ســن کشــتی گیــر و پیشــینه
آســیب دیدگــی مرتبــط دانســته اســت .همچنیــن اکبرنــژاد []27
در بررســی توصیفــی میــزان شــیوع و علــل آســیبهای جســمانی
کشــتی گیــران ســطح ملــی کشــور (رشــته آزاد) ،خســتگی
مفــرط ،آســیب دیدگــی قبلــی ،و کاهــش وزن را از علــل آســیب
دیدگیهــا میدانــد .نتایــج ایــن تحقیقــات بــا نتیجــه آزمــون
 ،WSEAهمخوانــی دارد .نتایــج بخــش وضعیــت محیــط آزمــون
 ،WSEAدر تصویــر  6بیــان شــده اســت .در مجمــوع چهــار
مهــارت منتخــب بیشــترین احتمــال آســیب دیدگــی مربــوط بــه
وضعیــت محیــط ،عــدم نظافــت مناســب تشــک کشــتی (،)30%
تهویــه نامناســب و ناکافــی ( )20%و پوشــش و ایمنــی تجهیــزات
کنــار تشــک اســت .در تحقیقــات انجــام شــده مــوردی یافــت نشــد
کــه بطــور مســتقیم بــه بررســی نقــش و اهمیــت عوامــل محیطــی
در آســیب دیدگیهــای کشــتی بپــردازد .امــا در مرتبطتریــن

تحقیقــات در ایــن زمینــه ،بصیــری جهرمــی و همــکاران []28
بــا بررســی شــیوع عفونتهــای قارچــی در بیــن کشــتی گیــران
باشــگاههای کشــتی تهــران ،بیــان کردنــد کــه عفونتهــای
پوســتی در کشــتی گیــران تهــران در حــال افزایــش اســت و نیــاز
بــه رعایــت مراقبتهــای بهداشــتی جهــت پیشــگیری از ایجــاد
عفونــت وجــود دارد .همچنیــن آقامیریــان و همــکاران [ ،]8در
مطالع ـهای بالینی-همــه گیــر شناســی ،بــه شــیوع عفونــت تینــه .آ
گالدیاتــوروم در کشــتیگیران اشــاره کردنــد .ایــن تحقیقــات نیــز
از آن جهــت کــه بــر اهمیــت نظافــت تشــک بــه منظــور پیشــگیری
از انتقــال عفونتهــا تاکیــد کردهانــد بــا آزمــون ،WSEA
همخوانــی دارنــد .مقایســه یافتههــای تحقیــق بــا نتایــج تحقیقــات
پیشــینه نشــان داد کــه آزمــون محقــق ســاخته  WESAبــا اغلــب
آزمونهــای آســیب شناســی رشــته کشــتی همخــوان و بنابریــن
از اعتبــار کافــی برخــوردار اســت .همچنیــن بــا توجــه بــه (ضریــب
همبســتگی  =r/764و نیــز  ICCبرابــر بــا  )0/84آزمــون WSEA
از پایایــی درون و بیــن آزمونگــر باالیــی برخــوردار اســت.
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Abstract
Introduction: According to the effectiveness and low cost of prevention, ergonomic
assessment methods as a means to predict the potential occurrence of injury are being
used. The aim of the present research was the assessment of validity and reliability of
researcher-made ergonomic assessment test for freestyle wrestling skills.
Methods: In this research, according to the jobs ergonomic evaluation tests and wrestling
pathology research, an ergonomic evaluation test for wrestling skills (WSEAtest)
was designed. Content and face validity were proved by using the opinions of sports
biomechanics and pathology experts, as well as physicians, physiotherapists, trainers and
wrestlers of Freestyle national team. Furthermore, the test was performed on three skills in
two different days by five examiners, using Kinovea software 0.8.15; also, intra- and intertester reliability were calculated. After the reliability and validity approval, WSEAtest was
performed on video records of four selected skills of Iranian freestyle wrestlers in London
2012 Olympic games.
Results: The injury exposure in various parts of body, traumatic factors related to collisions
and loads, and athlete and environment conditions were consistent with wrestling
pathological research and confirmed the validity of the test results.
Conclusions: WSEAtest has acceptable validity and reliability; trainers, specialists, and
sports therapists can use this test to assess traumatic factors and identify priorities for
training and corrective exercises in different wrestling levels, and in various ages.

