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چکیده
مقدمــه: بــا توجــه بــه مؤثــر و کــم هزینه تــر بــودن اصــل پیشــگیری، روش هــای ارزیابــی ارگونومیکــی بــه عنــوان 
ابــزاری بــرای پیــش بینــی پتانســیل بــروز آســیب ها مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت. هــدف از پژوهــش حاضــر، 

اعتباریابــی و پایایــی ســنجی آزمــون محقــق ســاخته ارزیابــی ارگونومیکــی مهارت هــای کشــتی بــود. 
روش کار: در ایــن تحقیــق، بــا توجــه بــه آزمون هــای ارگونومیکــی ارزیابــی مشــاغل و تحقیقــات آســیب شناســی 
ــی  ــد. اعتباریاب ــی ش ــتی )WSEAtest(، طراح ــای کش ــی مهارت ه ــی ارگونومیک ــون ارزیاب ــتی، آزم ــته کش رش
محتوایــی و صــوری آزمــون بــا اســتفاده از نظــرات متخصصیــن بیومکانیــک و آسیب شناســی ورزشــی، پزشــکان، 
فیزیوتراپ هــا، مربیــان و کشــتی گیران تیــم ملــی آزاد انجــام شــد. همچنیــن آزمــون در دو روز مختلــف توســط 
5 آزمونگــر و بــا اســتفاده از نــرم افــزار kinovea 0.8.15 روی ســه مهــارت انجــام و پایایــی درون و بیــن آزمونگــر 
محاســبه شــد. پــس از اعتباریابــی و پایایــی ســنجی، آزمــون )WSEA( روی فیلــم اجــرای چهــار مهــارت منتخــب 

کشــتی آزاد کشــتی گیــران المپیکــی ایــران حاضــر در المپیــک 2012 لنــدن، انجــام شــد.
يافته هــا: احتمــال آســیب دیدگــی در انــدام مختلــف، عوامــل آســیب زای مرتبــط بــا برخوردهــا و اعمــال نیروهــا، 
ــج  ــی داشــت و اعتبــار نتای ــا تحقیقــات آسیب شناســی کشــتی همخوان وضعیــت ورزشــکار و وضعیــت محیــط ب

آزمــون تأییــد شــد.
نتیجــه گیــری: آزمــون WSEA از اعتبــار و پایایــی کافــی برخــوردار بــوده و مربیــان، متخصصیــن و درمانگــران 
ــی عوامــل آســیب زا و تعییــن اولویت هــای تمرینــی، اصالحــی و  ــرای ارزیاب ــن آزمــون ب ورزشــی می تواننــد از ای

درمانــی در رشــته کشــتی در ســطوح و ســنین مختلــف اســتفاده کننــد.
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مقدمه
بــا تــالش روز افــزون ورزشــکاران در جهــت ارتقــای عملکــرد خــود، 
ــوده  ــر ب ــاب ناپذی ــا اجتن ــر آنه ــد ب ــش از ح ــار بی ــدن فش وارد آم
ــش  ــث پیدای ــت باع ــن اس ــارها ممک ــن فش ــا ای ــت ب ــدم مطابق و ع
ــردد.  ــن گ ــا مزم ــاد ی ــی ح ــکلتی عضالن ــی و اس ــای مفصل عارضه ه
ــکاران  ــازی ورزش ــد در آماده س ــی و نظام من ــردی علم ــروزه رویک ام
بــرای فعالیت هــای رقابتــی و نیــز تحلیــل اســترس های ناشــی 
ــوم  ــان عل ــت ]1[ و متخصص ــده اس ــود آم ــا بوج ــن فعالیت ه از ای
ــوم ورزشــی، پزشــکی، بهداشــت، رشــد  ــی و عل ــف )تربیت بدن مختل
و ...( تــالش می کننــد از طریــق بهبــود عوامــل گوناگــون، شــرایطی 
فراهــم آیــد کــه کمتریــن احتمــال آســیب دیدگــی ورزشــکار بویــژه 
در ســطح حرفــه ای وجــود داشــته باشــد و در نتیجــه عمــر ورزشــی 

ــد. ــش یاب ــی کاه ــای درمان ــش و هزینه ه ــراد افزای اف
ارگونومــی بــه عنــوان علــم ارتبــاط انســان بــا محیــط ]2[، یکــی از 
شــاخه های علــوم اســت کــه امــکان اســتفاده از آن در حــوزه ورزش 

بــه منظــور مطالعــه و بررســی شــرایط و عوامــل اثرگــذار بر ورزشــکار 
ــود دارد. از  ــی وج ــای ورزش ــی فعالیت ه ــای ایمن ــه ارتق و در نتیج
طرفــی بــا گســترش و توســعه ورزش حرفــه ای در جامعــه، نیــاز بــه 
ــی  ــی ارگونومیک ــای ارزیاب ــداع روش ه ــه اب ــه ب ــی ک ــام تحقیقات انج
ــش  ــت کاه ــا در جه ــل مهارت ه ــور تحلی ــه منظ ــوزه ورزش ب در ح
ــرای  ــه پیشــنهاداتی ب ــر )ورزشــکار( و ارائ ــر کارب اســترس های وارد ب
ــاس  ــردازد احس ــی بپ ــای ورزش ــرای مهارت ه ــای اج ــود روش ه بهب
ــی  ــران کشــور در ســطح مهارت می شــود ]1[؛ همچنیــن کشــتی گی
ــوان ورزش اول کشــور  ــه عن ــد و ورزش کشــتی ب ــرار دارن ــی ق باالی
ــن  ــای ای ــرای مهارت ه ــت. در اج ــوردار اس ــی برخ ــت خاص از اهمی
ورزش بیشــتر مفاصــل و عضــالت بــدن درگیــر فعالیــت شــدید شــده 
ــر  ــه خاط ــه ب ــن اینک ــد؛ ضم ــدن وارد می آی ــر ب ــادی ب ــار زی و فش
ــیب دیدگی  ــال آس ــاد آن، احتم ــوردی زی ــه و برخ ــت درگیران ماهی
ــوب، در برداشــتن  ــج مطل ــدم کســب نتای ــد آن ع ــوده و پیام ــاال ب ب
ــگی از  ــی همیش ــا حت ــت و ی ــان، دوری موق ــی درم ــای مال هزینه ه
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ــی  ــای ارزیاب ــت روش ه ــه قابلی ــا توجــه ب عرصــه ورزش می باشــد. ب
ــه  ــی ب ــته ورزش ــا رش ــب ب ــی مناس ــوان روش ــی، می ت ارگونومیک
منظــور پیــش بینــی و در صــورت امــکان پیشــگیری از آســیب دیدگی 

کشــتی گیــران طراحــی کــرد.
ــه  ــاغل، ب ــه مش ــک در زمین ــی ارگونومی ــون ارزیاب ــای گوناگ روش ه
مــرور زمــان ابــداع و توســعه پیــدا کرده انــد، برخــی از پرکاربردتریــن 
 ،NIOSH ،REBA ایــن روش هــا عبــارت اســت از: روش هــای
ــش  ــور پی ــه منظ ــه ب OCRA ،QEC ،OWAS ،RULA و SI ک
ــی از  ــکلتی-عضالنی ناش ــیب های اس ــری از آس ــش گی ــی و پی بین
ــد. اســاس  ــرار می گیرن ــی شــغلی مــورد اســتفاده ق فعالیت هــای بدن
ــی ریســک فاکتورهــای محیــط کاری در همــه ایــن روش هــا،  ارزیاب
تحلیــل رونــد فعالیــت و اســترس های وارد بــر فــرد )تکــرار، اعمــال 
نیــروی زیــاد، اســترس تماســی، پوســچر نامناســب بــدن و ارتعــاش(، 
ــنهادها و  ــه پیش ــت ارائ ــیب زا و در نهای ــای آس ــایی فعالیت ه شناس
ــه  ــا توجــه ب توصیه هایــی در جهــت اصــالح روش اجــرای فعالیــت ب

میــزان آســیب زایی می باشــد ]3[.
تمــام  تقریبــاً  نیــز  کشــتی  ورزش  آسیب شناســی  زمینــه  در   
پژوهش هــای انجــام شــده چــه در داخــل و چــه در خــارج از 
ــیب های  ــیوع آس ــزان ش ــوع و می ــی ن ــی توصیف ــه بررس ــور، ب کش
ــتی،  ــی ورزش کش ــیب شناس ــه آس ــد. در زمین ــف پرداخته ان مختل
شــایع ترین  کــه  می کننــد  بیــان   )1392( همــکاران  و  یلفانــی 
ــت  ــو اس ــانه و زان ــردن، ش ــورت، گ ــر و ص ــیب دیدگی س ــه آس ناحی
ــه  ــت ک ــده اس ــان ش ــه بی ــیب های تن ــیوع آس ــه ش ]4[. در مقایس
آســیب گــردن در کشــتی گیران آزادکار بــه طــور معنــا داری بیشــتر 
از کشــتی گیران فرنگــی کار اســت و در مقابــل شکســتگی دنــده 
ــور  ــه ط ــی ب ــتی گیران فرنگ ــرال در کش ــه کرانیوورتب ــدازه زاوی و ان
ــان  ــر بی ــن در پژوهشــی دیگ ــاداری بیشــتر اســت ]5[. همچنی معن
شــد کــه بعلــت اجــرای تکنیک هــای متفــاوت، آســیب های دو نــوع 
کشــتی متفــاوت اســت؛ بــه طــوری کــه در کشــتی آزاد انــدام تحتانی 
بیشــتر در معــرض آســیب اســت ]6[. در بررســی نــوع آســیب بیــان 
شــده اســت آســپرین بــا %31 و شکســتگی )%17( بیشــترین نــوع 
ــک  ــارت مناســب )%14(، تکنی ــدم نظ ــده و ع ــامل ش ــیب را ش آس
غلــط )%12( و حــرکات بــا ریســک بــاال )%10( مهم تریــن عوامــل 
آســیب زا هســتند ]7[. همچنیــن بیــان شــده اســت ابتــال بــه عفونــت 
قارچــی بعلــت تمــاس بدنــی زیــاد، بیــن کشــتی گیران رایــج اســت 
]8[. در بررســی آســیب دیدگی ورزش هــای مختلــف نیــز بیــان شــده 
اســت کشــتی رده دوم بیشــترین میــزان آســیب ها در ســر و گــردن 

ــود ]9[. ــامل می ش ــه را ش ــی و تن ــدام فوقان ــورت، ان و ص
 بررســی تحقیقــات انجــام شــده در زمینــه ارگونومــی مشــاغل نشــان 
ــق  ــتفاده محق ــورد اس ــی م ــی ارگونومیک ــای ارزیاب ــه روش ه داد ک
ــی  ــی مطلــوب و باالی ــول و بــاال و نیــز پایای ــورد قب از اعتبــار م

برخوردارنــد ]3, 10-20[. همچنیــن در زمینــه آسیب شناســی رشــته 
ــوع و  ــه بیــان ن ــوده و ب کشــتی نیــز تحقیقــات مختلــف توصیفــی ب
ــدام مختلــف  میــزان شــیوع آســیب دیدگی هــا و آســیب دیدگــی ان
پرداخته انــد. بــا توجــه بــه مطالعــات انجــام شــده، تاکنــون تحقیقــی 
ــی  ــی و طراح ــی ارگونومیک ــای ارزیاب ــری روش ه ــه بکارگی در زمین
ــد و  ــاهده نش ــوزه ورزش مش ــب در ح ــی متناس ــای ارزیاب آزمون ه
تمــام تحقیقــات انجــام شــده در زمینــه ارزیابــی ریســک فاکتورهــای 
ــور و  ــتی در کش ــگاه ورزش کش ــه جای ــه ب ــا توج ــود. ب ــاغل ب مش
اهمیــت بررســی علمــی ایــن رشــته، همچنیــن عــدم بررســی رابطــه 
ــژه  ــی بوی ــای ورزش ــی در مهارت ه ــیب دیدگ ــی و آس ــن ارگونوم بی
ــود روش و  ــدم وج ــته و در نتیجــه ع ــات گذش در کشــتی در مطالع
ابــزار دقیــق علمــی بــرای تحلیــل مهارت هــا و پیــش بینــی میــزان 
آســیب دیدگی )تمــام تحقیقــات انجــام شــده توصیفــی اســت(، نیــاز 
ــن  ــا انجــام ای ــه احســاس شــد. ب ــن زمین ــه انجــام پژوهــش در ای ب
تحقیــق آزمــون ارزیابــی ارگونومیکــی مهارت هــای کشــتی طراحــی، 
اعتبــار یابــی و پایایی ســنجی شــد و امیــد اســت بتــوان بــا اســتفاده 
ــی  ــاظ ارگونومیک ــته را از لح ــن رش ــای ای ــون مهارت ه ــن آزم از ای
ــترس های وارد  ــزان اس ــه می ــه ب ــا توج ــرار داد و ب ــی ق ــورد ارزیاب م
ــیب زا  ــل آس ــرکات و عوام ــارت، ح ــرای مه ــن اج ــکار حی ــه ورزش ب
ــدف  ــا ه ــگیری ب ــرای پیش ــبی ب ــنهادهای مناس ــخیص و پیش را تش

ــه داد. ــا کاهــش عوامــل آســیب زا ارائ حــذف و ی

روش کار
تحقیــق حاضــر از نــوع کاربــردی و طــرح آن کاوش از منظــر اعتبــار 
ســنجی بــود. جامعــه آمــاری عبــارت بــود از کل کشــتی گیران آزادکار 
ــر  ــری غی ــب روش نمونه گی ــز )در قال ــق نی ــه تحقی ــور و نمون کش
ــر  ــت نف ــام هف ــود از تم ــارت ب ــی( عب ــد_ قضاوت ــی هدفمن تصادف
ــا  ــدن. ب ــک 2012 لن ــده در المپی ــرکت کنن ــتی گیر آزادکار ش کش
ــی  ــری از مبان ــره گی ــا به ــتی و ب ــان کش ــرات مربی ــتفاده از نظ اس
تحقیــق چهــار مهــارت )زیرگیــری، یــک دســت و یــک پــا، ســگگ 
ــالک  ــدند. م ــاب ش ــب انتخ ــون منتخ ــوان فن ــچ( بعن ــه پی و فتیل
ــف  ــواع مختل ــوع ان ــه در مجم ــود ک ــن ب ــا ای ــن مهارت ه انتخــاب ای
ــواع مختلــف اعمــال نیــرو  وضعیــت حرکتــی مفاصــل در کشــتی، ان
ــرکات را  ــیب زاترین ح ــز آس ــرو و نی ــال نی ــر اعم ــت در براب و مقاوم
ــای  ــن روش ه ــن و معتبرتری ــه پرکاربردتری ــا مطالع ــوند. ب ــامل ش ش
 REBA, RULA, SI,( ــاغل ــی مش ــی ارگونومیک ــاهده ای ارزیاب مش
ــون ارگونومیکــی  ــاره نحــوه طراحــی آزم ــه درب ــات اولی …(، اطالع
ماننــد   )WSEAtest( کشــتی  رشــته  مهارت هــای  ارزیابــی 
ــکیل  ــل تش ــف و عوام ــای مختل ــه بخش ه ــون ب ــیم بندی آزم تقس
دهنــده هــر بخــش بدســت آمــد. ســپس بــا تکیــه بــر مبانــی نظــری، 
بررســی تحقیقــات آسیب شناســی کشــتی و دفترچــه راهنمــای 
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المپیــک 2012 لنــدن، میــزان آســیب-دیدگی انــدام مختلــف، نــوع 
و شــیوع آســیب های مختلــف و نیــز عوامــل مختلــف اثــر گــذار بــر 
ــی  ــون ارگونومیک ــد و در آزم ــتخراج ش ــکار اس ــیب دیدگی ورزش آس

کشــتی بــکار گرفته شــد.
ــه از  ــنامه برگرفت ــی، پرسش ــار یاب ــور اعتب ــه منظ ــد ب ــه بع  ر مرحل
ــیب- ــک و آس ــی، بیومکانی ــکی ورزش ــن پزش ــه متخصصی ــون ب آزم
ــی  ــم مل ــان و ورزشــکاران تی ــا، مربی شناســی ورزشــی، فیزیوتراپ ه
ــوری  ــی و ص ــار محتوای ــه و اعتب ــق داوران( ارائ ــتی )روش تواف کش
ــر  ــج نف ــی، پن ــنجی درون ــی س ــرای پایای ــد. ب ــد ش ــون تأیی آزم
آزمونگــر در دو روز متوالــی آزمــون را روی یــک مهــارت اجــرا 
ــا اســتفاده  )روش آزمــون مجــدد( و ضریــب همبســتگی پیرســون ب
ــن  ــی ســنجی بی ــرای پایای ــزار SPSS 19 محاســبه شــد و ب از نرم اف
ــار آزمــون را روی ســه  ــرای اولیــن ب آزمونگــر پنــج نفــر آزمودنــی ب
ــودن  ــال ب ــبه ICC(. نرم ــد )محاس ــی کردن ــب بررس ــارت منتخ مه
ــه  ــا توج ــد. ب ــد ش ــمیرنوف تأیی ــروف اس ــا روش کلموگ ــا ب داده ه
 sig =( 84 ــا ــر ب ــز ICC براب ــب همبســتگی r 764 = و نی ــه ضری ب
ــر  ــی درون آزمونگ ــب از پایای ــه ترتی ــون ب P < 0.05 ,0.001( آزم
ــار  ــی، اعتب ــس از طراح ــود. پ ــوردار ب ــی برخ ــر باالی ــن آزمونگ و بی
یابــی و پایایــی ســنجی آزمــون WSEA، فیلــم اجــرای مهارت هــای 
 KINOVEA VERSION نرم افــزار  از  اســتفاده  بــا  منتخــب 
0.8.15 بــه منظــور تعییــن زوایــای مفاصــل، مشــاهده و آزمــون اجــرا 
شــد. نتایــج حاصــل بــا نتایــج تحقیقــات آســیب شناســی بــه منظــور 

ــد. ــه ش ــی، مقایس ــار مالک ــی اعتب ــا و بررس ــون فرضیه ه آزم
ــده در  ــاهده ش ــج مش ــیب های رای ــی آس ــا بررس ــر ب ــون حاض  زم
ــده در  ــزارش ش ــیب های گ ــتفاده از آس ــا اس ــارت )ب ــرای مه اج
ــی،  ــوم ورزش ــان عل ــرات متخصص ــری از نظ ــره گی ــتی(، و به کش
ــش  ــدف آن پی ــت و ه ــده اس ــی ش ــتی گیران طراح ــان و کش مربی
بینــی پتانســیل بــروز آســیب ها و ارائــه پیشــنهادهایی بــرای 
پیشــگیری بــا دو رویکــرد حــذف و یــا کاهــش آســیب ها 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 
ــر  ــر 1( و متغی ــارت )تصوی ــرای مه ــه ای در اج ــوری و ضمیم مح
برخوردهــا و نیروهــای وارد بــر ورزشــکار )جــدول 1 و 2( وضعیــت 
ــا شــرایط و پیشــینه ورزشــکار  ــط ب ــوارد مرتب ورزشــکار: شــامل م
ــتگی ...  ــی، خس ــطح آمادگ ــارت، س ــزان مه ــون می ــی چ در مباحث
)جــدول 2 و 3( شــرایط محیطــی: شــامل عوامــل محیطــی اثرگــذار 
بــر مســابقه ماننــد دمــا، روشــنایی، تهویــه، نظافــت تشــک و .... . در 
 kinovea( ایــن آزمــون، بــا روش مشــاهده ای از طریــق نــرم افــزار
ــه  ــا توجــه ب ــف ب ــم مهارت هــا بررســی، عوامــل مختل 0.8.15( فیل
ــر  ــی ه ــیب زای ــال آس ــی، احتم ــاز ده ــا امتی ــدت آنه ــزان و ش می
ــر  ــاال )حداکث ــا درجــه آســیب رســانی ب ــل ب ــن و عوام عامــل تعیی
امتیــاز( در رونــد پیــش گیــری از بــروز آســیب مدنظــر قــرار 

می گیرنــد.

جدول 1: برخوردها و نیروهای اثرگذار حین اجرا

امتیاز

اعمال نیرو/مقاومت، در برابر مقاومت/اعمال نیروی حريف )در هنگام حمله(
1+اجرای تکنیک در وضعیت بدنی نامتعادل و بدون سطح اتکای کافی و مناسب

0اجرای تکنیک در وضعیت بدنی دارای سطح اتکای مناسب و متعادل
اعمال نیرو/مقاومت، در برابر مقاومت/اعمال نیروی حریف )در هنگام دفاع(

2+مقاومت در برابر اعمال نیروی حریف با وضعیت نامناسب ستون فقرات و سایر مفاصل بدن، مانند سگگ دوبل
0مقاومت در برابر اعمال نیروی حریف، با وضعیت صاف و مستحکم ستون فقرات و سایر مفاصل بدن، مانند بارانداز

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

3+سقوط روی سر و صورت، مانند فنون پرتابی از باال
2+سقوط روی شانه ها، آرنج و مچ دستها بویژه در حالت کشیده، مانند فنون پرتابی از باال

1+سقوط به همراه تحمل وزن حریف، مانند دو خم درو
0سقوط بدون تحمل وزن حریف و روی اندام تحتانی و یا کمر

برخوردها و ضربه ها )برخورد با حريف(
3+برخورد شدید اندام حریف به ناحیه سر و صورت و گردن

1+برخورد شدید هر یک از اندام حریف به ناحیه ای غیر از سر و صورت
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 سر و گردن 
نزديك كردن 

دامنه(درجه)
باز كردن  امتياز

دامنه(درجه)
 امتياز

خم كردن 
دامنه(درجه)

 امتياز
13-0 34-14 67-35 68+ 20-0 60-21 90-61 90+ 

9-0 22-10 45-23 46+ 0 1+ 2+ 3+ 0 1+ 2+ 3+ 

 چرخش داخلي/ خارجي +3 +2 +1 0
خم كردن/ باز كردن 

 امتيازدامنه(درجه)	باز كردن بيش از حد افقي

باز كردن بيش از حد 
دامنه(درجه)

 امتياز
1+ 1+ 

 دوران
خم كردن بيش از 

 حد
  سمت راست بدن:
  سمت چپ بدن:

 امتياز كل:

5-0 10-6 20-11 21+ 
6-0 15-7 30-16 31+ 0 1+ 2+ 3+ 

0 1+ 2+ 3+ 1+ 2+ 
 خم كردن جانبي چرخش امتيازدامنه(درجه)	دور كردن/ نزديك كردن

 امتياز اندام
 آرنج

2+ 1+ 
خم كردن 

دامنه(درجه)
 امتياز

15-0 30-16 45-31 45+ 

 +3 +2 +1 0 تنه

خم كردن 
دامنه(درجه)

 امتياز
چرخش داخلي/  +100 100-61 60-0

 خارجي
  سمت راست بدن:
  سمت چپ بدن:

 امتياز كل

1+ 2+ 3+ 
10-0 25-11 45-26 46+ 

باز كردن 
دامنه(درجه)

 +1 امتياز
0 1+  2+  3+  

باز كردن 
دامنه(درجه)

 امتياز
 زانو +100 100-61 60-0
1+ 2+ 3+ 

خم كردن 
دامنه(درجه)

پرونيشن/  +46 26-45 11-25 0-10 امتياز
 سوپينيشن

  سمت راست بدن:
  سمت چپ بدن:

 امتياز كل
0 1+  2+  3+  30-0 90-31 135-91  135+ 

بيش از حد باز كردن
دامنه(درجه)

 امتياز
1+ 0  2+ 3+ 

 مچ دست
باز كردن 

دامنه(درجه)
 امتياز

0-5 10-6 20-11 21+  

0 1+  2+  3+ خم كردن  
دامنه(درجه)

 +135 91-135 31-90 0-30 امتياز

 امتياز اندام خم كردن جانبي چرخش
 

10-0 25-11 50-26 51+ 0 1+ 2+ 3+ 
2+ 1+  جهت والگوس/ واروسنيرو در  +3 +2 +1 0 

 شانه

باز كردن 
دامنه(درجه)

 امتياز

3+ 

دامنه(درجه)
امتياز خم كردن   

چرخش داخلي/ 
 خارجي

  سمت راست بدن:
  سمت چپ بدن:

 امتياز كل
9-0 23-10 45-24 46+ 

1+ 
19-0 47-20 94-48 95+ 0 1+ 2+ 3+ 
انحراف به سمت زند  +3 +2 +1 0

 زيرين/ زبرين
  سمت راست بدن:
  سمت چپ بدن:

 امتياز كل

 مچ پا

باز كردن 
دامنه(درجه)

نزديك شدن پا به سمت ساق  امتياز
دامنه(درجه)

 امتياز
1+ 

 +20 11-20 6 -10 0-5 كتف +95 94-48 47-20 19-0
 +3 +2 +1 0 دور شدن/ نزديك شدن چرخش بااليي/ پاييني +3 +2 +1 0

باز كردن بيش از حد
دامنه(درجه)

 امتياز
1+ 1+ 

  سمت راست بدن: تيلت قدامي/ خلفي امتيازدامنه(درجه)	دور شدن پا از ساق
سمت چپ بدن:  امتياز 

 كل
15-0 31-16 32+ 1+ 10- 0 25-11 50-25 50+ 

 +3 +2 +1 0 ران +2 +1 0
دامنه(درجه)

امتياز دور كردن  خم كردن  
دامنه(درجه)

  سمت راست بدن: اينورشن/ اورشن امتياز
  سمت چپ بدن:

 +1 +90 61-90 21-60 0 -20 +25 13-24 6-12 0-5 امتياز كل

0 1+ 2+ 3+ 0 1+ 2+ 3+   

تصوير 1: دامنه حرکتی مفاصل در اندام محوری و ضمیمه ای
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جدول 2: وضعیت ورزشکار
امتیاز

سن ورزشکار، سال
0زیر 28 

1+باالی 28 
تعداد جلسات تمرين در هفته، جلسه

0حداکثر تا 12 
2+بیش از 12

مدت زمان هر جلسه تمرين، ساعت
0حداکثر یک و نیم

1+بیش از و یک نیم ساعت
نوع فعالیتی که مهارت در آن اجرا شده است

1+تمرین
0مسابقه

سابقه حضور ورزشکار در میادين ملی و بین المللی، سال
0کمتر از یک 
2+یک تا پنج 
3+بیش از پنج

سطح مهارت ورزشکار
0باال

1+متوسط
2+ضعیف

سطح آمادگی جسمانی )قدرت، تعادل، انعطاف پذيری و ...(
0باال

2+متوسط
4+ضعیف
0خفیف 

پیشینه آسیب ديدگی، شدت آسیب ديدگی قبلی
1+متوسط

2+شدید
پیشینه آسیب ديدگی

به ازای هر مورد 3+آسیب رباط، مینیسک مفصل، دررفتگی مفصل و شکستگی
به ازای هر مورد 1+جراحت و خونریزی

به ازای هر مورد 1+آسیب مزمن عضالنی- تاندونی، آسپرین
به ازای هر مورد 1+کوفتگی و ضرب دیدگی

کاهش وزن
0کمتر از 3 درصد وزن طبیعی

1+بین 3 تا 6 درصد وزن طبیعی
2+بیش از 6 درصد وزن طبیعی

2+وجود خستگی مفرط
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جدول 3: شرایط محیطی

امتیازعوامل مورد بررسی

نور مصنوعی

1+باالتر از 1200 لوکس یا پایین تر از 1600 لوکس )متوسط نور در المپیک لندن: 1400 لوکس( 

دما، درجه سانتیگراد

 10-200

1+بیشتر از 20 یا کمتر از 10

رطوبت، %

0میانگین 40

1+باالتر یا پایین تر از 40

تهويه هوا و نظافت تشک

0وجود تعداد کافی دستگاه تهویه که بطور دائم فعال باشند

1+وجود دستگاه های تهویه که در زمانهای محدود و کوتاه فعال شوند

2+عدم وجود دستگاه تهویه در سالن

0تمیز و خشک کردن تشک

3+عدم نظافت تشک

فاصله و حريم مناسب تجهیزات کنار تشک

0پوشاندن تجهیزات با پدهای پالستیکی یا ابر فشرده

1+عدم پوشاندن تجهیزات کنار تشک با پوشش اسفنجی مناسب

0فاصله مناسب تشک از حاشیه های تبلیغاتی

1+فاصله نامناسب و کم تشک از حاشیه های تبلیغاتی

یافته ها
ــف  ــای مختل ــارت در بخش ه ــک مه ــاز ی ــا 5، امتی ــای 1 ت نموداره
آزمــون را نشــان می دهنــد. 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 
ــون WSEA در  ــج آزم ــق نتای ــا 2-د(. طب ــف ت ــر 2-ال ــد )تصاوی ش
ــن  ــه( و فلکش ــش از 90 درج ــن )بی ــاد فلکش ــزان زی ــری، می زیرگی
افقــی در مفصــل شــانه، چرخــش باالیــی و دور شــدن کتــف، فلکشــن 
ــا )بیــش از 20  ــو )بیــش از 130 درجــه( و دورسی فلکشــن مــچ پ زان
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 90 درجــه( 
و ابداکشــن شــانه؛ در فتیلــه پیــچ، هایپراکستنشــن بیــش 20 درجــه 
ــی و  ــه، چرخــش داخل ــه چــپ و راســت در مفاصــل تن و چرخــش ب

خارجــی در مفصــل زانــو، ران و شــانه؛ و در ســگک، هایپــر اکستنشــن 
ــاال  و چرخــش بــه چــپ و راســت در مفاصــل تنــه و گــردن عامــل ب
بــودن احتمــال آســیب دیدگــی در مفاصــل ذکــر شــده اســت. تصویــر 
2 نشــان می دهــد کــه در مجمــوع چهــار مهــارت منتخــب، بیشــترین 
احتمــال آســیب دیدگــی مرتبــط بــا دامنــه حرکتــی، در زانــو )16%(، 
شــانه )%15(، تنــه )13%( و کتــف )%12( مشــاهده شــد. بیشــترین 
ــا در  ــرو و برخورده ــال نی ــه اعم ــوط ب ــی مرب ــیب دیدگ ــال آس احتم
مجمــوع چهــار مهــارت منتخــب، ناشــی از ســقوط روی شــانه ها، آرنــج 
و مــچ دســت )%21(، ســقوط روی ســر و گــردن )%15/8( و ســقوط 
ــر 4(.  ــدن )%15/8( اســت )تصوی ــودن بخشــی از ب ــت گــرو ب در حال
ــه وضعیــت  ــوط ب همچنیــن بیشــترین احتمــال آســیب دیدگــی مرب
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 5( و 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 6( اســت.
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تصوير 2: درصد امتیاز دامنه حرکتی مفاصل )تنه و سر و گردن، اندام فوقانی و تحتانی( در فنون منتخب
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تصوير 3: درصد امتیاز دامنه حرکتی اندام مختلف در چهار مهارت منتخب
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تصوير 4: درصد امتیاز برخوردها و نیروها در چهار مهارت منتخب
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تصوير 5: درصد امتیاز عوامل مربوط به وضعیت ورزشکار در چهار مهارت 
منتخب
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تصوير 6: درصد امتیاز عوامل محیطی در چهار مهارت منتخب

بحث
ــا هــدف طراحــی، اعتبــار یابــی و پایایــی ســنجی  تحقیــق حاضــر ب
ــا  ــد.. ب ــام ش ــتی انج ــای کش ــی مهارته ــک ارزیاب ــون ارگونومی آزم
توجــه بــه ایــن کــه در زمینــه ارزیابــی آســیب های کشــتی آزمــون 
ــون  ــای آزم ــت، یافته ه ــده اس ــی نش ــل طراح ــی از قب ارگونومیک
ــی  ــات توصیف ــج تحقیق ــا نتای ــی ب ــار یاب ــور اعتب ــه منظ WSEA ب
آســیب شناســی کشــتی مقایســه شــده اســت. نتایــج بخــش دامنــه 
حرکتــی انــدام آزمــون WSEA، در تصاویــر 2 و 3 بیــان شــده 
ــانه )15%(،  ــا )%16(، ش ــو ب ــب، زان ــای منتخ ــت. در مهارت ه اس
تنــه )13%( و کتــف )%12( بیشــترین احتمــال آســیب دیدگــی را 
شــامل می شــوند. یلفانــی و همــکاران ]4[، در پژوهشــی بــه مقایســه 
شــیوع، نــوع و شــدت آســیب در کشــتی گیــران حرفــه ای و آماتــور 

آزادکار پرداختنــد. نتایــج ایــن پژوهــش مبنــی بــر اینکــه شــایع ترین 
ــانه و  ــردن، ش ــورت، گ ــر و ص ــروه س ــر دو گ ــیب در ه ــه آس ناحی
ــن  ــی دارد. همچنی ــون WSEA همخوان ــج آزم ــا نتای ــت ب ــو اس زان
انــدام  بــه بررســی آســیب های  دانشــمندی ]6[، در پژوهشــی 
تحتانــی در کشــتی گیــران آزادکار و فرنگــی کار و رابطــه بیــن درد 
ــا زاویــه کرانیوورتبــرال و لومبوســاکرال پرداختنــد.  گــردن و کمــر ب
نتایــج ایــن پژوهــش نشــان داد انــدام تحتانــی در کشــتی آزاد بیشــتر 
در معــرض آســیب اســت؛ طبــق نتایــج آزمــون WSEA نیــز آســیب 
دیدگــی پاییــن تنــه بیشــترین میــزان اســت و نتایــج آزمــون بــا ایــن 
ــو و  ــری، باروس ــی دارد. در پژوهــش همســوی دیگ ــق همخوان تحقی
ــی 95  ــکلتی- عضالن ــیب های اس ــی آس ــه بررس ــکاران ]21[، ب هم
کشــتی گیــر نخبــه برزیلــی شــرکت کننــده در رقابت هــای قهرمانــی 
2007 برزیــل پرداختنــد. نتایــج ایــن تحقیــق نشــان داد شــایع ترین 
ــانه )20%(،  ــو )%25/5(، ش ــامل زان ــی ش ــای آســیب دیدگ ناحیه ه

ــود. ــا )%14/5( ب ــچ پ ران )%15/2( و م
 بونــزا و همــکاران ]22[، بــا بررســی آســیب های شــانه بیــن 
ــترین  ــه بیش ــد ک ــان کردن ــکا بی ــتانهای امری ــکاران دبیرس ورزش
ــی،  ــای امریکای ــته های فوتب ــانه در رش ــی ش ــیب دیدگ ــزان آس می
کشــتی و بیــس بــال رخ می دهــد. نتایــج ایــن پژوهــش مبنــی بــر 
ــت،  ــی باالس ــدام فوقان ــیب دیدگی ان ــزان آس ــتی می ــه در کش اینک
ــن در پژوهــش  ــی دارد. همچنی ــون WSEA همخوان ــج آزم ــا نتای ب
ــه مقایســه آســیب  ــارد و کامســتاک ]23[، ب ــری، ی همســوی دیگ
ــاالت  ــی ای ــن دو رشــته آزاد و فرنگــی در مســابقات مل ــی بی دیدگ
متحــده در ســال 2006 پرداختنــد. ایــن پژوهــش نشــان داد 
ــن  ــه ای ــت ک ــایعتر اس ــا ش ــی زانوه ــیب دیدگ ــتی آزاد آس در کش
ــت.  ــته اس ــن دو رش ــاص ای ــن خ ــت قوانی ــه عل ــاالً ب ــاوت احتم تف
ــون WSEA، در  ــای آزم ــرو و برخورده ــال نی ــش اعم ــج بخ نتای
ــترین  ــب بیش ــای منتخ ــت. در مهارت ه ــده اس ــان ش ــر 4 بی تصوی
ــردن  ــر و گ ــقوط روی س ــی از س ــی، ناش ــیب دیدگ ــال آس احتم
ــت  ــف )%18( اس ــروی حری ــال نی ــر اعم ــت در براب )%18(، مقاوم
و ســقوط در حالــت گــرو بــودن بخشــی از بــدن )%15( و ســقوط 
روی شــانه ها، آرنــج و مــچ دســت )%15( اســت. علیــزاده و 
ــه  ــر شناســی آســیب های تن ــا بررســی همــه گی همــکاران ]24[ ب
و ســتون فقــرات در کشــتی، بیــان کردنــد کــه برخــورد بــا حریــف 
ــی  ــیب دیدگ ــازوکارهای آس ــن س ــک از مهم تری ــا تش ــورد ب و برخ
ــون  ــقوط ها در آزم ــا و س ــت برخورده ــه اهمی ــه ب ــا توج ــت. ب اس
ــا نتایــج آزمــون محقــق ســاخته  WSEA، ایــن پژوهــش همســو ب
ــا بررســی همــه گیــر شناســی  اســت. اینگــرام و همــکاران ]25[، ب
ــتان های  ــکار دبیرس ــران ورزش ــران و دخت ــن پس ــو بی ــیب زان آس
امریــکا بیــان کردنــد کــه دلیــل بــاال بــودن میــزان آســیب دیدگــی 
ــراوان بیــن دو کشــتی گیــر و نیــز  ــو در کشــتی برخوردهــای ف زان
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ــکاران  ــودن و هم ــن ب ــت. همچنی ــن اس ــک و زمی ــطح تش ــا س ب
]26[، در پژوهشــی بــا عنــوان آســیب های نخاعــی ورزش، در 
فاجعــه  از آســیب دیدگــی  اســتراتژی های پیشــگیری  تبییــن 
ــری  ــرای جلوگی ــه داور ب ــد ک ــان می کن ــران بی ــتی گی ــار کش ب
ــتی  ــه کش ــژه ای ب ــه وی ــار توج ــه ب ــیب های فاجع از رخ دادن آس
گیــری داشــته باشــد کــه در حالــت دفاعــی آســیب پذیــری قــرار 
ــر دو دســتش در  ــا ه ــک ی ــادل اســت، ی ــدم تع ــت ع دارد )در حال
گــرو حریــف اســت و یــا احتمــال ســقوط وی بــه صورتــی کــه بــا 
ــا  ــرار بگیــرد، وجــود دارد(. ب ــر حریــف ق ســر و گــردن خمیــده زی
 ،WSEA ــون ــقوط ها در آزم ــا و س ــت برخورده ــه اهمی ــه ب توج
ایــن پژوهــش نیــز همســو بــا نتایــج آزمــون محقــق ســاخته اســت. 
ــر 5  ــون WSEA، در تصوی ــکار آزم ــت ورزش ــش وضعی ــج بخ نتای
ــان شــده اســت. در مجمــوع چهــار مهــارت منتخــب بیشــترین  بی
ــی  ــکار، ناش ــت ورزش ــه وضعی ــوط ب ــی مرب ــیب دیدگ ــال آس احتم
ــطح  ــرط و س ــتگی مف ــی )%25(، خس ــیب دیدگ ــینه آس از پیش
ــن  ــور در میادی ــابقه حض ــمانی )%11( و س ــی جس ــن آمادگ پایی
ملــی و بیــن المللــی )%7/4( اســت. کــردی و همــکاران ]7[، خطــر 
ــر و پیشــینه  ــا ســن کشــتی گی ــی را ب ــروز شکســتگی و دررفتگ ب
ــژاد ]27[  آســیب دیدگــی مرتبــط دانســته اســت. همچنیــن اکبرن
ــل آســیب های جســمانی  در بررســی توصیفــی میــزان شــیوع و عل
کشــتی گیــران ســطح ملــی کشــور )رشــته آزاد(، خســتگی 
ــیب  ــل آس ــش وزن را از عل ــی، و کاه ــی قبل ــیب دیدگ ــرط، آس مف
ــون  ــه آزم ــا نتیج ــات ب ــن تحقیق ــج ای ــد. نتای ــا می دان دیدگی ه
ــون  ــط آزم ــت محی ــج بخــش وضعی ــی دارد. نتای WSEA، همخوان
WSEA، در تصویــر 6 بیــان شــده اســت. در مجمــوع چهــار 
ــه  ــوط ب ــی مرب ــال آســیب دیدگ ــارت منتخــب بیشــترین احتم مه
ــتی )30%(،  ــک کش ــب تش ــت مناس ــدم نظاف ــط، ع ــت محی وضعی
ــزات  ــی )%20( و پوشــش و ایمنــی تجهی ــه نامناســب و ناکاف تهوی
کنــار تشــک اســت. در تحقیقــات انجــام شــده مــوردی یافــت نشــد 
کــه بطــور مســتقیم بــه بررســی نقــش و اهمیــت عوامــل محیطــی 
در آســیب دیدگی هــای کشــتی بپــردازد. امــا در مرتبط تریــن 

ــکاران ]28[  ــی و هم ــری جهرم ــه، بصی ــن زمین ــات در ای تحقیق
ــران  ــتی گی ــن کش ــی در بی ــای قارچ ــیوع عفونت ه ــی ش ــا بررس ب
عفونت هــای  کــه  کردنــد  بیــان  تهــران،  کشــتی  باشــگاه های 
پوســتی در کشــتی گیــران تهــران در حــال افزایــش اســت و نیــاز 
ــاد  ــگیری از ایج ــت پیش ــتی جه ــای بهداش ــت مراقبت ه ــه رعای ب
عفونــت وجــود دارد. همچنیــن آقامیریــان و همــکاران ]8[، در 
مطالعــه ای بالینی-همــه گیــر شناســی، بــه شــیوع عفونــت تینــه. آ 
ــز  ــات نی ــن تحقیق ــد. ای ــوروم در کشــتی گیران اشــاره کردن گالدیات
از آن جهــت کــه بــر اهمیــت نظافــت تشــک بــه منظــور پیشــگیری 
 ،WSEA آزمــون  بــا  کرده انــد  تاکیــد  عفونت هــا  انتقــال  از 
همخوانــی دارنــد. مقایســه یافته هــای تحقیــق بــا نتایــج تحقیقــات 
پیشــینه نشــان داد کــه آزمــون محقــق ســاخته WESA بــا اغلــب 
ــن  ــوان و بنابری ــتی هم خ ــته کش ــی رش ــیب شناس ــای آس آزمون ه
از اعتبــار کافــی برخــوردار اســت. همچنیــن بــا توجــه بــه )ضریــب 
 WSEA برابــر بــا 0/84( آزمــون ICC و نیــز =r/764 همبســتگی

ــت. ــوردار اس ــی برخ ــر باالی ــن آزمون گ ــی درون و بی از پایای

نتیجه گیری
ــته  ــک در رش ــی ارگونومی ــه آزمون ــدف ارائ ــا ه ــون WSEA، ب آزم
کشــتی طراحــی و مــورد اعتباریابــی و پایایــی ســنجی قــرار گرفــت 
ــی  ــی باالی ــار و پایای ــون از اعتب ــن آزم ــه ای ــان داد ک ــج نش و نتای
برخــوردار اســت. بــا توجــه بــه عــدم وجــود چنیــن آزمونــی در زمینه 
بررســی عوامــل احتمالــی آســیب دیدگــی در رشــته کشــتی و نقــش 
ــران و  ــن، درمانگ ــا؛ متخصصی ــن فاکتوره ــدام از ای ــر ک ــت ه و اهمی
ــل  ــن عوام ــه تعیی ــون ب ــن آزم ــا اســتفاده از ای ــد ب ــان می توانن مربی
ــتی  ــته کش ــت در رش ــن و رقاب ــطحی از تمری ــر س ــیب زا در ه آس
پرداختــه و بــا در اختیــار داشــتن مجموعــه ای مشــخص و منظــم از 
عوامــل آســیب و اهمیــت هــر کــدام از آنهــا، اولویت هــای تمرینــی 
و اصالحــات مهارتــی و بهبــود شــرایط محیطــی را بــه منظــور 

ــد. ــکار گیرن ــیب ب ــروز آس ــری از ب پیش گی
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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 inter-
tester 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.
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