
 روشناسی تحقیق:

ی فدراسیون جهانی کشتی ضبط ( بود که به وسیله2015مواد مورد استفاده در این تحقیق ویدئوهای مسابقات جهانی کشتی )

از سایت  مورد )تمامی اوزان کشتی آزاد و فرنگی( بود، 679ویدئوها که شامل شده بود. با توجه به اهداف تحقیق تمامی این 

 یق حاضر مورد استفاده قرار گرفت. و در تحق تدریاففدارسیون مربوطه 

برای این منظور هر فیلم دو مرتبه مورد بررسی قرار گرفت و اطالعات به دست آمده بر روی کاغذهای که از قبل تهیه شده بود 

 به روش زیر ثبت گردید.

حرکات سرعتی و  زمان قانونی زمان کل ردیف

 انفجاری

های زمان فعالیت

 شدید

ی ضریب کارای

 مبارزه

کیفیت 

امتیازات 

به دست 

 آمده

        

 

 

        

 

 

        

 

 

 

در اولین بررسی اطالعاتی شامل ردیف، زمان کلی یک مسابقه، زمان قانونی یک مسابقه، حرکات سرعتی و انفجاری و زمان 

گیران ایرانی، و آور و همچنین کشتیلگیران مداهای شدید ثبت گردید. در دومین بررسی ضریب کارایی مبارزه کشتیفعالیت

 در آخر کیفیت امتیازات به دست آمده ثبت شد.

 پردازیم:در اینجا به بررسی جزئی هر یک از این متغیرها می 

در نظر گرفته شد تا در صورت لزوم دسترسی به فیلم  شتی در دستگاه پخش و روی کاغذ کد خاصی: برای هر فیلم کردیف

 انجام شود. مورد نظر به آسانی

در طول یک های زمانی : شامل مدت زمان بین سوت آغاز مسابقه تا سوت پایان مسابقه بود و تمامی دورهزمان کل مسابقه

های ای، زمان بازبینی فیلم در طول مسابقه، استراحتدقیقه 3شامل زمان قانونی مسابقه، زمان استراحت بین دو تایم سابقه 

 آمد.گرفت. این زمان با مشاهده مدت زمان کل مسابقه در نرم افزار به دست میپزشکی و غیره را در بر می

تواند در تنظیم شده است. این زمان می کشتی ی فدراسیون جهانیشود که به وسیلهای میدقیقه 3تایم  2: شامل زمان قانونی

گیر در سبک فرنگی(، یا در صورتی که کشتی امتیاز 8امتیاز در سبک آزاد و  10صورت رسیدن امتیازات به حداکثر اختالف )

 نمایشگریبه طول بیانجامد. این زمان با مشاهده  دقیقه 6از  اخطار دریافت کند یا در برخی شرایط خاص دیگر کمتر 3مدافع 

 ثبت گردید.گیرد، مورد استفاده قرار می که در کنار تشک کشتی



 ،دادندگیر در طول مسابقه انجام میای بود که دو کشتیتی و انفجاری: که شامل تمامی حرکات سرعحرکات سرعتی و انفجاری

. هر حرکت با ، در این بخش ثبت گردیدگرفتحتی یک حرکت سریع دست که برای قوس کردن حریف مورد استفاده قرار می

 شد.گزاردن عالمتی در بخش خاص آن در کاغذهای از قبل آماده شده ثبت می

گیر با یکدیگر درگیر بوده و سعی در بر هم زدن تعادل هایی بود که دو کشتی: که شامل تمامی زمانهای شدیدزمان فعالیت

 بود.یکدیگر و کسب امتیاز داشتند، 

شد و به حمالتی گرفت ثبت میگیر انجام می: برای این منظور تمامی حمالتی که از سوی یک کشتیضریب کارایی مبارزه

و به حمالتی که منجر به از دست  0+ ، به حمالتی که امتیازی در بر نداشتند نمره 1شدند نمره که به کسب امتیاز منتهی می

 شد.داده می -1گردید نمره دادن امتیاز می

آوردند در این بخش ثبت گیر در طی یک مسابقه به دست می: تمامی امتیازاتی که دو کشتیکیفیت امتیازات به دست آمده

 ای بودند.نمره 4و  2، 1ازات گردید که شامل امتیمی

 

 های انرژی:تجزیه و تحلیل نهایی و برآورد سهم سیستم

ثانیه اختصاص  1قبال ثبت شده بود  انفجاری که سیستم انرژی فسفاژن به تمامی حرکات سرعتی وزمان برای برآورد فسفاژن: 

 .این سیستم انرژی محسوب گردید مدت زمانداده شده و مجموع آن برای 

های شدیدی که ثبت شده بود برای این سیستم انرژی در نظر گرفته شد، البته به دلیل اینکه مدت زمان فعالیت د الکتیک:اسی

حرکات سرعتی و انفجاری نیز در طول این دوره زمانی انجام گرفته بودند قبل از اینکه زمان آن به سیستم انرژی اسید الکتیک 

 شده به سیستم انرژی فسفاژن از آن کسر گردید. زمان اختصاص داده ،اختصاص داده شود

 های شدیدمدت زمان فعالیت  -اسید الکتیک = فسفاژن )مدت زمان( 

های انرژی فسفاژن و اسید های به دست آمده برای سیستمبرای مشخص کردن زمان این سیستم انرژی مجموع زمانهوازی: 

مان کلی مسابقه کسر گردید و زمان به دست آمده به این سیستم انرژی های شدید بود از زالکتیک که برار با زمان فعالیت

 اختصاص داده شد.

 های شدید )مدت زمان فسفاژن+مدت زمان اسید الکتیک(زمان فعالیت -هوازی = زمان کل مسابقه 

 

به ها در نهایت برای اینکه درصد مشارکت هر سیستم انرژی در طول یک مسابقه کشتی مشخص شود کلیه زمان

به زمان کلی مسابقه برآورد شد و به نسبت ثانیه تبدیل گردید و زمان اختصاص داده شده به هر سیستم انرژی 

 عنوان سهم آن سیستم انرژی در نظر گرفته شد.

  



 :تحقیقنتایج 

 های انرژیسیستم سهم نسبی

سهم نسبی  2و  1و جداول  های آزاد و فرنگیدر سبک راهای انرژی سهم نسبی سهم سیستم 2و  1شماره  هاینمودار

د. نتایج به دست آمده ندهنشان می 2015در مسابقات جهانی  آزاد و فرنگیهای سبکلف ژی را در اوزان مختهای انرسیسستم

 58/7در سبک آزاد  یک مسابقه کشتیژن، اسید الکتیک و هوازی به ترتیب در های انرژی فسفانشان داد که سهم نسبی سیستم

.است درصد 90/33درصد و  89/60درصد،  21/5درصد و در سبک فرنگی  51/32درصد و  91/59درصد، 

 

 

 (2015های انرژی در سبک آزاد )جهانی نسبی سیستمسهم (. 1نمودار )

 (2015های انرژِی در سبک فرنگی )جهانی ( سهم نسبی سیستم2نمودار )

فسفاژن

7/58%

کاسیدالکتی

59/91%

هوازی

32/51%

فسفاژن اسیدالکتیک هوازی

فسفاژن

5/21%

کاسیدالکتی

60/89%

هوازی
33/90%

فسفاژن اسیدالکتیک هوازی



 (2015های انرژی در اوزان مختلف کشتی آزاد )جهانی نسبی سیستمسهم (. 1جدول )

 هوازی اسید الکتیک فسفاژن 

 40/26 34/63 25/10 کیلوگرم 57

 12/36 86/54 01/9 کیلوگرم 61

 90/34 55/56 53/8 کیلوگرم 65

 51/33 97/59 50/6 کیلوگرم 70

 90/35 84/57 25/6 کیلوگرم 74

 90/32 65/60 44/6 کیلوگرم 86

 87/30 70/62 42/6 کیلوگرم 97

 19/31 75/61 05/7 کیلوگرم 125

 

 (2015کشتی فرنگی )جهانی های انرژی در اوزان مختلف نسبی سیستمسهم (. 2جدول )

 هوازی اسید الکتیک فسفاژن 

 05/34 37/60 56/5 کیلوگرم 59

 14/32 80/62 05/5 کیلوگرم 66

 99/31 43/62 57/5 کیلوگرم 71

 18/33 56/61 25/5 کیلوگرم 75

 95/31 49/62 54/5 کیلوگرم 80

 33/39 98/55 67/4 کیلوگرم 85

 48/36 47/58 06/5 کیلوگرم 98

 58/30 24/64 17/5 کیلوگرم 130

 


