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كاوي در شناسايي عوامل اثرگذار بر موفقيت ورزشكاران  كاربرد داده
 هاي ورزشي ژيمناست در آزمون
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استاديار گروه . 2كارشناس ارشد مهندسي كامپيوتر، دانشگاه آزاد اسالمي واحد سنندج، سنندج، ايران . 1
استاديار گروه مديريت ورزشي دانشگاه . 3مهندسي كامپيوتر دانشگاه آزاد اسالمي واحد سنندج، سنندج، ايران 
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  چكيده 
. هايي از جمله قدرت، سرعت، انعطاف و چابكي نياز داردها و قابليت و مادر به مهارت عنوان ورزش پايهناستيك بهژيم 

  شده در هاي طراحيها با استفاده از آزمون ها همواره سعي در ارزيابي و سنجش اين مهارتمربيان و سرپرستان تيم
بر اين . ژيمناست براساس اين نتايج به تجربة بسيار زيادي نياز داردشناسايي موفقيت يك . هاي زماني مختلف دارندازهب

سازي آزمون استاندارد تيم ملي ژيمناستيك آمريكا متناسب با جنس و اساس در اين مقاله، تالش شده است تا با بومي
ثيرگذارترين كاوي ارزيابي شود تا تأهاي دادههاي مختلف براساس تكنيك سن ورزشكاران استان كردستان مهارت

نتايج حاكي از آن . هاي استخراج پارامترهاي كليدي بررسي شودها در كسب نتيجة مناسب با استفاده از الگوريتم مهارت
توان  در نهايت مي. اند گرفته هاي صورت است كه قدرت و سرعت تأثيرگذارترين عامل موفقيت يك ژيمناست در آزمون

هاي ديگر برخوردارند،  در اين  عامل قدرت و سرعت بيشتري نسبت به ژيمناست هايي كه در بدو ورود از گفت ژيمناست
 .تر خواهند بودرشته موفق

 
  هاي كليدي  واژه

     .كاوي، ژيمناستيك بندي، داده خوشه، ها، آموزش ورزش ارزيابي مهارت
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   مقدمه
هاي ورزشي نقش  تهتواند در موفقيت ورزشكاران در ساير رش عنوان ورزش مادر ميژيمناستيك به

هاي مختلف ها و تقويت ويژگي موفقيت در اين رشتة ورزشي به كسب مهارت. بسزايي داشته باشد
در ). 1(پذيري، چابكي و هماهنگي عصب و عضله نياز دارد ورزشكاران از جمله قدرت، سرعت، انعطاف

شود تا  ان آموزش داده مياين رشتة ورزشي هر يك از موارد مذكور در قالب تمرينات خاص به ورزشكار
اما برخي از اين موارد نسبت به سايرين برتري داشته  ).2(گيري مهارت در ورزشكار منجر شود  به شكل

شناسايي اين مسئله به مهارت و تجربة بسيار . گيري موفقيت ژيمناست داردو تأثير بيشتري در شكل
انجامد تا يك مربي تشخيص دهد ها به طول مي ها نياز دارد كه گاهي سالزياد مربيان و سرپرستان تيم

دست آورده  هگرفته ب هاي صورتكه آيا يك ورزشكار با توجه به وضعيت جسماني و نتايجي كه در آزمون
شناسايي اين مسئله از اين . المللي بدل شودتواند به ورزشكاري موفق در سطح ملي و حتي بين است مي

ها  بر است و به سالها، زماناستيك بر خالف بسياري از رشتهنظر حائز اهميت است كه رشتة ژيمن
با افزايش تعداد متقاضيان اين رشتة جذاب ورزشي، شناسايي عوامل . تمرين و ممارست نياز دارد

تواند در هزينه و زمان،  تأثيرگذار بر موفقيت ورزشكار به امري ضروري تبديل شده است كه مي
گرفته بسيار زياد  هاي صورت آمده از آزمون دست هاي به نكه حجم دادهبا توجه به اي. جويي كند صرفه

 . خصوص مناسب و بجا تشخيص داده شد كاوي در اينهاي دادهاست، استفاده از روش

اي است كه دهة يكي از ده دانش در حال توسعه1كاوي دانش نوين داده MITبراساس اعالم دانشگاه 
كاوي به معناي استخراج اطالعات نهان يا الگوها و داده. )5(كند مواجه ميآينده را با انقالب تكنولوژيكي 

دانش  .)11(ها در يك يا چند بانك اطالعاتي بزرگ است  روابط مشخص در حجم زيادي از داده
بندي، استخراج قوانين بندي، خوشههاي مختلف از جمله دسته گيري از الگوريتم كاوي با بهره داده

پردازد  ها مي اج تأثيرگذار كليدي به استخراج الگوهاي مناسب از اين حجم وسيع دادهانجمني و استخر
هاي اندكي صورت گرفته است كه در ادامه كاوي در ورزش پژوهشخصوص استفاده از دادهدر  ).5،11(

  :شودتعدادي از آنها بررسي مي
  هاي ان كه يكي از روشبيني نتايج مسابقات بسكتبال از ماشين بردار پشتيب براي پيش2كاو
تر از روش ديگري با عنوان بيني دقيق همچنين براي پيش. )4(هاست، استفاده كرد  بندي دادهدسته

                                                           
1. Data mining 
2.Cao 
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تر نتيجة اجراي اين دو روش، با هم مقايسه شود و در نهايت نتيجة دقيق. شبكة بيزين نيز استفاده كرد
  . دست آمد بيني به براي پيش

بيني مسابقات فوتبال آمريكايي،  شبكة عصبي چنداليه براي پيش و همكاران از يك 1مك كيبل
همچنين براي يادگيري شبكة عصبي از دو الگوريتم يادگيري مختلف . فوتبال و راگبي استفاده كردند

گره در  10گره در الية ورودي و  20شده داراي  ها نشان داد كه الگوريتم استفاده يافته. نيز استفاده كرد
تبديل  1تا  0همچنين خروجي ناشي از الگوريتم به عددي بين . گره در الية خروجي بود 1و الية پنهان 

  .)10(شد 
در اين . دواني استفاده كرده است بيني مسابقات اسب از شبكة عصبي مصنوعي براي پيش 2داودي

نهايت  در. شده توسط هر اسب از يك شبكة عصبي مجزا استفاده شد بيني نتيجة كسب مقاله براي پيش
  .)6(آمده پرداخته شده است  دست به مقايسه و استخراج نتيجة نهايي براساس نتايج به

بيني برندة يك بازي ورزشي اقدام  به پيش WEKAكاوي  افزار داده با استفاده از نرم 3زدراووسكي
هاي معروف  شده توسط ايشان، الگوريتم درخت تصميم بود كه از جمله الگوريتم الگوريتم استفاده. كردند
  . )16(بندي است  دسته

هاي آموزشي نيز استفاده شده است كه با توجه به نزديكي برخي از اين كاوي در حوزهاز داده
بندي بندي براي گروههاي خوشهاز روش). 13(شود ها با مقالة حاضر به تعدادي از آنها اشاره ميپژوهش

  در اين مقاله، دانشجويان بر حسب . ه استهاي مختلف استفاده شددانشجويان بر حسب ويژگي
بندي شده و از نتايج آن در راستاي ارتقاي سطح تعامل در  هاي مرتبط با سبك يادگيري گروهويژگي

  . )6(برداري شده است  هاي مشابه و پيشگيري از مشكالت دانشجويان بهره ميان گروه
 اين . قوانين انجمني استفاده كرددهنده به دانشجويان از  هاي توصيه براي ساخت عامل 4تانگ

هاي آموزشي مختلف را مناسب با الگوي استفادة دانشجويان به آنها توصيه و ميانبرهايي  ها فعاليتعامل
در اين مقاله قـوانين انجمني براي . كنند براي حذف منابع آموزشي غيرضروري به آنها پيشنهاد مي

. )15(شـي و ارائة مشاوره به آنها استفاده شده اسـت برطرف كردن مشكالت دانشجويان در محيط آموز

                                                           
1. McCabel 
2. Davoodi 
3. Zdravevski 
4. Tang 
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هاي دانشجويان و پيشنهاد محتواي آموزشي به آنها  نيز از ايـن قوانين براي هدايت فعاليت 1هوانگ
تـرين محتـواي آموزشي براي ارائه بـه  طور خاص مناسب در پژوهش ايشان، به .استفاده كرده است

سازي محيط آموزش مجازي به استخراج قـوانيني براي بهينه 2لو  ).7( شوددانشـجو تعيـين مـي
  .)9(اند  پرداخته است كه از منظر دانشجويان جالب بوده

كمك آن به بررسي و  در بيشتر اين مطالعات به مسئلة نبودن مجموعه دادة استاندارد كه بتوان به
هاي مطرح در  اساس يكي از چالش بر اين. استخراج الگوهاي كاربردي مناسب پرداخت، اشاره شده است

. هاست كه به اختصاص وقت زيادي نياز دارد آوري داده كاوي در ورزش جمع برداري از دانش دادهبهره
هاي بنابراين يكي از سؤاالتي كه در اين مقاله به آن پرداخته شده ايجاد مجموعه دادة استاندارد از آزمون

پرسش ديگري كه پاسخگويي به آن از اهداف اصلي اين . ستهاي زماني مختلف ا گرفته در بازه صورت
هاي توانند تأثير بيشتري در موفقيت يك ورزشكار در آزمون مقاله است اين است كه چه عواملي مي

  شده داشته باشند؟  گرفته صورت
  

  روش تحقيق
ستان كردستان كاوي است كه در آن از بين تمامي ورزشكاران ژيمناست اروش تحقيق حاضر از نوع داده

ويژه  هاي ورزشي به خصوص با توجه به اينكه در خصوص رشته عنوان نمونه انتخاب شدند، به نفر به 320
، )12(هاي استانداردي وجود ندارد،  مباني نظري، كتابچة داوري  رشتة ژيمناستيك مجموعه داده

هاي  نجش آمادگي ژيمناستكه به س 3شده در مقالة سليپر مقاالت موجود و استفاده از آزمون طراحي
كشور آمريكا پرداخته بود و تغيير آن متناسب با وضعيت، جنس و سن ورزشكاران استان كردستان به 

ها تالش شده است تا اطالعات الزم در  در اين داده .)14(هاي ورزشكاران پرداخته شد  آوري داده جمع
، هر يك 1در جدول . لحاظ شود خصوص قدرت، سرعت، انعطاف، دقت، چابكي، هماهنگي عصب عضله

 .شود گرفته توضيح داده مي هاي صورت از آزمون

                                                           
1. Hwang 
2. Lu 
3. Sleeper 
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  هاي سنجش آمادگي ورزشكاران ژيمناست آزمون .1جدول 
تصوير آزمون

 شده انجام
تصوير آزمونتوضيح آزمون

 گرفتهانجام
 توضيح آزمون

  

 

 آزمون باال بردن ساق پا
در وضعيت شروع، از 
 ژيمناست خواسته شد

صورت آفتابي ها را بهدست
روي ميلة بارفيكس 
بگذارد، بدن آويزان، لگن 

ها كامالً صاف و و شانه
  .كشيده باشد

با خم شدن از ناحية لگن، 
پاها به طرف باال حركت 
كرده و پنجه، مچ يا ساق 
پا با ميله بين دو دست 

 .تماس پيدا كند
در طول حركت ساق پا 

 .كامالً راست باقي بماند
لين حركت رو به با او

كار  سنج را بهباال،زمان
 .بيندازيد

  )عمودي(آزمون پرش ارتفاع
ورزشكار دست برتر خود را با 

آغشته ) گچ(مقدار زيادي پودر 
از پهلو كنار يك ديوار . كند

بايستد، دست برتر را به طرف 
باال ببرد و با لمس ديوار در 
باالترين نقطه، اثري از گچ 

  .روي آن قرار دهد
متر از ديوار  سانتي 35تقريباً 

ها را  فاصله بگيرد و دست
خم شود و با . داردپايين نگه

ها و  حركت نوساني دست
قدرت پاها پرش كند و در اوج 
پرش ورزشكار عالمتي بر روي 

 .ديوار بگذاريد
هاي بااليي دو  فاصلة بين لبه

عالمت گچي بر حسب 
 .متر يادداشت شود سانتي

  آزمون چابكي
عدد تخته شنا در  2تدا اب

متري از هم  12 فاصلة
ژيمناست . قرار داده شد

ها  در كنار يكي از تخته
ايستاده و با استارت 

كار  سنج بهژيمناست زمان
 .انداخته شد

مرتبه  5ژيمناست 
صورت رفت و برگشت  به

دويده و بعد از لمس تخته 
شنا ركورد ژيمناست ثبت 

 .شد

 

  آزمون انعطاف شانه
كه يك قطعه ار درحاليورزشك

چوب را با هر دو دست نگه 
داشته، روي شكم دراز كشيد 

ها از يكديگر به دست فاصلة(
اي باشد كه نوك  اندازه

  .انگشتان شست به هم برسد
چانه، بيني و پيشاني در تماس 
كامل با زمين باشد و مچ هر 
دو دست صاف و كشيده نگه 

 .داشته شود

رد و ها را مستقيم نگه داآرنج
با حركت هايپر فلكشن بازو 
چوب را از سطح زمين بلند 

 .كند
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  هاي سنجش آمادگي ورزشكاران ژيمناست آزمون .1جدول ادامة 
تصوير آزمون

 شده انجام
تصوير آزمونتوضيح آزمون

 گرفتهانجام
 توضيح آزمون

 

 آزمون شنا
ژيمناست به حالت صحيح 

. شود شنا آماده حركت مي
سنج انبا شروع حركت زم

 . كار انداخته شدبه

   180آزمون پاباز 
صورت  براي آزمون پاباز به

كيفي و با استفاده از تجربيات 
قبلي و با توجه به انعطاف 

 .ژيمناست امتياز داده شد

 

آزمون انعطاف تنه به جلو
  درجه 90پاباز

كه ژيمناست درحالي
درجه  90پاهاي خود را 

صورت  باز كرده است به
االتنة خود را به كشيده ب

در اين . زمين نزديك كند
ها كامالً حالت بايد دست
 .باشدكشيده و راست 

  متر 20آزمون دو سرعت
متري  20ابتدا يك فاصلة 

مشخص شد و ژيمناست روي 
با . خط شروع قرار گرفت

سنج به استارت ژيمناست زمان
ورزشكار . كار انداخته شد

هنگام رسيدن به خط پايان 
  .پايان ايستادروي خط 

 

 

 آزمون انعطاف كتف
ژيمناست روي زمين نشسته 

صورت راست و و پاها به
  .كامالً كشيده است

ها تا حد ممكن رو به دست
 .شودعقب كشيده مي

كش فاصلة بين خط وسيلة به
زمين تا كتف ژيمناست ثبت 

 .شد

آزمون انعطاف پل سينه چسبيده به 
  ديوار

ديوار دراز ابتدا ژيمناست نزديك به 
  .كشد مي

هاي ژيمناست كامالً نزديك دست
 .به ديوار است

در اين مرحله ژيمناست حركت پل 
نحوي كه سينة به. دهد را انجام مي

ژيمناست چسبيده به ديوار 
 .پاهايش كامالً كشيده و بسته است
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  هاي سنجش آمادگي ورزشكاران ژيمناست آزمون .1جدول ادامة 
تصوير آزمون

 شده انجام
تصوير آزمونتوضيح آزمون

 گرفتهانجام
 توضيح آزمون

 آزمون پاباز طرفين
براي آزمون پاباز 

صورت كيفي و با  به
استفاده از تجربيات 
قبلي و با توجه به 
انعطاف ژيمناست 

  .امتياز داده شد
  

 

  آزمون زاوية ال
پارالل (ژيمناست روي تخته زاويه 

با . آماده حركت زاوية ال شد) آموزشي
كار  سنج بهاجراي حركت زاوية زمان

 انداخته شد

  
 2شده در جدول  ، براي امتيازدهي از روش ارائه1شده در جدول  داده هاي توضيحپس از انجام آزمون

  .شوداستفاده مي
  

  امتيازدهي آنها در ورزشكاران ژيمناست ةها و نحوانواع آزمون .2 جدول
 نحوة امتيازدهي آزمون

 متربرحسب سانتي ارتفاعآزمون پرش 

 ثانيه 10صورت صحيح در تعداد انجام حركت به آزمون باال بردن ساق پا

 مترفاصله تا زمين برحسب سانتي آزمون انعطاف شانه

 ثبت ركورد برحسب ثانيه آزمون چابكي

 1-4دادن امتياز از )180(آزمون پاباز وسط

 1-4دادن امتياز از آزمون پاباز طرفين

 ثانيه20تعداد انجام حركت به صورت صحيح در  ون شناآزم

 ثبت ركورد بر حسب ثانيه آزمون دو سرعت

 1-4دادن امتياز از آزمون انعطاف تنه به جلو

 1-4دادن امتياز از انعطاف پل كنار ديوار

 مترفاصلة كتف تا زمين برحسب سانتي انعطاف كتف

 ثبت ركورد برحسب ثانيه زاوية ال

صورت كيفي امتياز عالي، خيلي  براساس كيفيت حركتي ورزشكار به ورزشكاركيفيت 
 خوب، خوب، متوسط، ضعيف 

 1-5دادن امتياز از ورزشكار در مسابقات عملكرد
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  ها سازي دادهآماده
كردند،  صورت كيفي بود و از طيف يكنواختي پيروي نمي شده به آوريهاي جمع با توجه به اينكه داده

 :شده مراحل زير انجام گرفت آوريهاي جمع سازي دادهدهبراي آما

  ها سازي دادهپاك) الف
با . هاي پرت و مديريت آنها پرداخته شد رفته، يافتن داده هاي ازدست در اين قسمت به پر كردن داده

... و گونه دادة خالي، نويز شده با نظارت كامل تهيه شده است،  هيچ آوري هاي جمع توجه به اينكه داده
 .ها وجود ندارد در داده

 ها سازي داده سازي و گسسته تبديل شكل، نرمال) ب

آمده در موارد مختلف آزمون به تبديل شكل و  دست با توجه به متفاوت بودن واحدها و مقادير به
مله كاوي از جهاي دادهها و الگوريتمها نياز داريم و با توجه به اينكه در بيشتر روش سازي دادهنرمال

هاي  هاي پيوسته به داده هاي گسسته نياز است، داده درخت تصميم و استخراج قوانين انجمني به داده
  ).3جدول (گسسته تبديل شدند 

 ها دادهسازي  سازي و گسسته تبديل شكل، نرمال .3جدول 
 سازي نحوة نرمال نام آزمون سازي نحوة نرمال نام آزمون

آزمون پرش
  ارتفاع
آوري ها جمع داده

شده، براساس 
متر را به  سانتي

هاي مشخص بازه
تقسيم كرده و به 
هر بازه امتيازي 

 .داده شد

امتياز ساله 5 - 12پسران

70cm≤x 5 

60cm≤x<70cm 4 

50≤x<60 3 

40cm≤x<50cm 2 

40cm>x 1 

آزمون باال بردن ساق 
 پا 

ثانيه  10در مدت 
تعداد تكرار 
حركت را به 
. امتياز تبديل شد

X  همان تعداد
 .تكرار است

 امتياز  5 - 12پسران

x≥9 5 

7≤x<9 4 

5≤x<7 3 

3≤x<5 2 

3<x 1 
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 زمون انعطاف شانهآ
نتايج را كه بر  

متر  حسب سانتي
بودند به امتياز 

 X. تبديل شدند
ركورد ژيمناست 

 .است

 

 امتياز ساله 5 - 12پسران

50cm≤x 5 

40cm≤x<50cm 4 

30cm≤x<40cm 3 

20cm≤x<30cm 2 

20cm>x 1 

 آزمون چابكي
برحسب  نتايج 

ثانيه، به 
امتيازهاي زير 

  .تبديل شدند
x ركورد ژيمناست

 .است

 

 امتياز 5 - 12پسران

32”≥x 5 

32”<x≤35”4 

35”<x≤38”3 

38”<x≤42”2 

42”<x 1 

  آزمون شنا 
تعداد شنارفتن 

شنا  20برپاية 
. امتيازدهي شد

X  همان تعداد
  .تكرار است

 

 امتياز ساله 5 - 12ان پسر

20≤x 4 

15≤x<20 3 

10≤x<15 2 

10>x 1 

آزمون دو سرعت 
شده  ركورد ثبت

برحسب ثانيه، به 
امتياز هاي زير 

 X. تبديل شد
ركورد ژيمناست 

  .مي باشد
 

 امتياز 5 - 12پسران 

4.5’’≥x 4 

4.5’’≤x<5’’3 

5’’≤x<5.5’’2 

5.5’’>x 1 

آزمون پاباز و تنه
   به جلو

ها،  در اين آزمون
امتياز  1- 4از 

  .داده شد
 

 امتيازساله 5 - 12پسران 

 4 عالي

 3 خوب

 2 متوسط

 1 ضعيف

  آزمون انعطاف كتف
نتايج بر حسب 

متر بوده كه  سانتي
هاي  مانند آزمون

قبلي به امتياز 
 .تبديل شد

 امتياز 5 - 12پسران 

8cm ≥x 5 

8cm <x≤10cm 4 

10cm<x≤12cm 3 

12cm<x≤14cm 2 

14cm<x 1 
 

  آزمون زاوية ال 
بر حسب ثانيه 
ركوردگيري شده 
بود كه به امتياز 

  .تبديل شد
 

 امتياز ساله 5 - 12پسران 

 40≤x 5 

30’ <x≤40’ 4 

20’<x≤30’ 3 

10’<x≤20 2 

10’≥x 1 
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  ها كاهش داده) ج
  هاي  و از تمامي داده ها در اين بخش كار خاصي انجام نگرفت با توجه به تعداد مناسب داده

 .كاوي استفاده شد شده براي انجام اعمال داده آوريجمع

  شده هاي استفادهالگوريتم
شده از دو الگوريتم  سازي هاي آماده براي تجزيه، تحليل و استخراج دانش مناسب از داده      
  :اند از كاوي استفاده شد كه عبارتشده در داده شناخته
  گذار كليديالگوريتم تأثير) الف

كند تا سهم هر ويژگي ديگر را در  عنوان هدف تالش مياين الگوريتم با انتخاب يك ويژگي به
عنوان هدف انتخاب  براي مثال در اين مقاله ويژگي كيفيت ورزشكار به. دست آمدن آن بررسي كند به

در ... طاف، قدرت و هاي ديگر مانند انع شد و با استفاده از الگوريتم تأثيرگذار كليدي نقش ويژگي
  .دست آمدن آن بررسي و مشخص شدند به

  الگوريتم درخت تصميم    ) ب
در اين روش، . بيني است بندي و پيش درخت تصميم يكي از ابزارهاي قوي و متداول براي دسته 
هاي بانظارت است، در اين روش كه جزء روش .)8(شود  بيني در قالب يك سري قوانين ارائه مي پيش
سازي براي مثال، با گسسته. بندي شونداي دستهشده هاي از قبل مشخص ها به دسته شود دادهمي تالش

گيري از شود تا با بهرههاي عالي، خيلي خوب، خوب، متوسط و ضعيف تالش ميورزشكاران به دسته
شكاران بيني فراگيري ورز استخراج قوانين مناسب براي پيش j48و  c4.5هاي درخت تصميم  الگوريتم

  .)8(در هر دسته پرداخته شود 
در اين . كند بندي مي هاي داده، آنها را دستهدرخت تصميم با مطرح كردن سؤاالتي در مورد ويژگي 

هاي  ها در زيردرخت شود و سپس ساير ويژگي عنوان ريشة درخت انتخاب مي ها به روش يكي از ويژگي
با تعقيب مسير از باالترين . يابد تا يك درخت تشكيل شود اين عمل آنقدر ادامه مي. گيرند ريشه قرار مي

توان  شود و به اين ترتيب مي بدون فرزند يعني برگ، يك قانون ايجاد مي گره يعني گره ريشه تا يك گره
  .)8(بندي كرد  يك داده را دسته
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 هايافته

  هاي  كليدي روي دادهها، الگوريتم تأثيرگذار  براي بررسي عوامل تأثيرگذار در موفقيت ژيمناست 
متغير . هاي زماني مختلف اعمال شد گرفته از ورزشكاران در بازه هاي صورت شده از آزمايش آوريجمع

هدف در اين آزمايش كيفيت ورزشكار است كه به پنج دستة عالي، خيلي خوب، خوب، متوسط و ضعيف 
هاي تأثيرگذار و ميزان تأثير هر  دست آوردن مهارت هدف از اجراي الگوريتم به. بندي شده است دسته

  .)4جدول (مهارت در كيفيت ژيمناست است 

  هاي ورزشكاران ژيمناستگذار كليدي روي آزمونتأثيرنتايج اجراي الگوريتم  .4جدول 
ميزان تأثير اين  درجه مقدار گرفته آزمايش صورت

مهارت در كيفيت 
 ورزشكار

 100 عالي 5 آزمون باال بردن ساق پا

 73 عالي 4 متر 20و سرعت آزمون د

 71 عالي 5 آزمون انعطاف شانه

 61 عالي 4 آزمون انعطاف پل

 60 عالي 5 آزمون پرش ارتفاع

 53 خيلي خوب 4 180آزمون پاباز 

 42 خيلي خوب 5 آزمون زاوية ال

 40 خيلي خوب 5 آزمون باال بردن ساق پا

 37 خيلي خوب 5 آزمون انعطاف شانه

 33 ي خوبخيل 4 آزمون شنا

 60 خوب 3 آزمون انعطاف شانه

 59 خوب 4 180آزمون پاباز 

 24 خوب 5 آزمون انعطاف كتف

 23 خوب 3 آزمون شنا

 77 متوسط 0 آزمون باال بردن ساق پا

 55 متوسط 1 آزمون شنا

 26 ضعيف 1 متر 20آزمون دو سرعت 

 23 ضعيف 1 180آزمون پاباز 
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ه اين ترتيب است كه در ستون اول از سمت چپ عامل تأثيرگذار ب 4شده در جدول  اطالعات ارائه
آمده براي اين  دست گرفته آورده شده است، در ستون دوم مقدار به هاي صورت كه در قالب آزمايش
آمدة ورزشكار از نظر  دست هاي سوم و چهارم ميزان تأثير اين عامل در درجة به آزمايش و در ستون

: تواند به اين صورت تفسير شود شده در بخش عالي مي گزارش ارائه .كيفيت نشان داده شده است
درصد داراي مقدار عالي در  100طور  است، به 5هايي كه نتيجة آزمون باال بردن ساق پاي آنها  ژيمناست

ترين عامل اثرگذار در كيفيت  قوي 5بنابراين، آزمون باال بردن ساق پا با امتياز . ستون كيفيت ورزشكارند
و آزمون  4سپس دومين عامل اثرگذار منطقة آزمون دو سرعت بيست متر با ارزش . شكار عالي استورز

درصد داراي مقدار عالي در ستون كيفيت  71و  73ترتيب با احتمال  كه به 5انعطاف شانه با ارزش 
كه (ر بعدي هاي  اثرگذاعامل. ورزشكارند كه اندكي كمتر از عامل آزمون باال بردن ساق پا تأثير دارد

، آزمون پرش ارتفاع 4ترتيب آزمون انعطاف پل با ارزش  به) درصد است 24تا  61درجة اهميت آن بين
از  4، آزمون انعطاف تنه به جلو، آزمون زاوية ال، آزمون شنا و آزمون پاباز طرفين با ارزش 5با ارزش 

بردن ساق پا جزء عامل قدرت و آزمون باال  .ديگر عوامل تأثيرگذار براي كيفيت ورزشكار عالي است
هاي قدرت و سرعت  آمده عامل دست پس نتيجة به. متر شامل عامل سرعت است20همچنين آزمون دو 

هايي كه از  عبارت ديگر ژيمناست تأثيرگذارترين عوامل در رسيدن به كيفيت عالي ژيمناست است يا به
هاي  با استفاده از آزمون. اند ر اين رشتههاي عالي د قدرت و سرعت بيشتري برخوردارند، جزو ژيمناست

تري يشسرعت ب ي كه در بدو ورود از عامل قدرت وهاي توان نتيجه گرفت كه ژيمناست آمده مي عمل به
  .تر باشند توانند در اين رشته موفق مي ،هاي ديگر برخوردارند نسبت به ژيمناست

ختلف كيفيت ورزشكار مجدداً الگوريتم هاي م هاي تأثيرگذار در حالت براي بررسي تمايز بين عامل
هاي بين دو گروه ورزشكاران با كيفيت عالي و ضعيف در  تأثيرگذار كليدي را اجرا كرد و نتايج تفاوت

  .آورده شده است 5قالب جدول 

  بين كيفيت ورزشكاران عالي با ورزشكاران ضعيف ةگزارش متمايزكنند .5جدول 
 درجة ضعيف رجة عاليد مقدار     عامل تأثيرگذار

  100 4 متر 20آزمون دو سرعت 

  100 4 آزمون انعطاف پل

20/81 5 آزمون باال بردن ساق پا   

20/81 4 آزمون انعطاف تنه به جلو   
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  بين كيفيت ورزشكاران عالي با ورزشكاران ضعيف ةگزارش متمايزكنند .5جدول ادامة 
 درجة ضعيف يدرجة عال مقدار      عامل تأثيرگذار

40/75  1 آزمون زاويه ال  
40/75  1 12_12آزمون چابكي   

40/75  1 آزمون شنا  
84/67 4 180آزمون پاباز    

51/53 5 آزمون انعطاف شانه   

25/47  1 آزمون انعطاف شانه  
33/42 4 آزمون زاوية ال   

33/42 5 آزمون پرش ارتفاع   

38/32 3 آزمون پاباز طرفين   

38/32 4 باز طرفينآزمون پا   

38/32 4 آزمون شنا   

5/25  1 آزمون انعطاف تنه به جلو  
5/25  1 آزمون انعطاف كتف  

  
هاي اثرگذار است كه فقط روي سطرهايي از جدول اصلي  گزارش متمايزكننده نوعي از گزارش عامل

تيجه، گزارش در ن. شود كه داراي مقادير عالي يا ضعيف در ستون كيفيت ورزشكارند اعمال مي
اين گزارش نيز شامل . متمايزكننده زماني مفيد است كه ستون هدف بيش از دو مقدار مجزا داشته باشد

هاي  دو ستون اول، عامل. عوامل تأثيرگذار، مقدار آن، درجة عالي و درجة ضعيف: چهار ستون است
روي حالتي را كه شما انتخاب دو ستون آخر تأثير وابستة هر عامل اثرگذار . كند اثرگذار را تشريح مي

اين . اند هاي اثرگذار براساس ترتيب نزولي اهميتشان نمايش داده شده عامل. دهد ايد ارائه مي كرده
اند،  اند با آنهايي كه در گزارش اصلي ارائه شده هاي اثرگذار كه در گزارش متمايزكننده ارائه شده عامل

اند، در گزارش متمايزكننده  گذار كه در گزارش اصلي آمدههاي اثر تعدادي از عامل. خيلي تفاوت دارند
هاي اثرگذار زماني اهميت دارند كه كيفيت عالي و ضعيف ورزشكاران با ديگر  اين عامل. وجود ندارند
هاي اثرگذار  اما اين قبيل عامل. هاي ورزشكاران در ستون كيفيت ورزشكاران مقايسه شوند انواع وضعيت

 .اند ختالف فاحشي ندارند، بنابراين در گزارش متمايزكننده نيامدهبراي اين دو كيفيت ا

 



 1394 بهمن و اسفند ، 6شمارة ، 7دورة مديريت ورزشي،                                                         

 

888

 گيري بحث و نتيجه

هاي ورزشكاران براساس  هاي ورزشي همواره سعي در ارزيابي و سنجش مهارتمربيان و سرپرستان تيم
ايج شناسايي موفقيت يك ژيمناست براساس اين نت. هاي زماني مختلف دارند هاي گوناگون در بازهآزمون

ابتدا به دليل نبود مجموعه دادة مناسب،  بهبر اين اساس در اين مقاله، . به تجربة بسيار زيادي نياز دارد
تا  5هاي ردة سني  گرفته از ژيمناست هاي صورت اي استاندارد با استفاده از آزمون ايجاد مجموعه داده

وعه داده در كيفيت تصميمات تأثير با توجه به اينكه كيفيت مجم. سال استان كردستان پرداخته شد 12
. انجام پذيرفت... هاي ناسازگار و خطادار و  ها شامل حذف داده پردازش داده بسياري دارد، مراحل پيش

  .كار رود بر پژوهش جاري توسط ساير محققان ورزشي به تواند عالوه مجموعة حاصل مي
هاي آن از جمله كاوي و تكنيكداده گرفته در اين پژوهش استفاده از دانش از ديگر كارهاي صورت

گرفته  هاي انجامهاي مختلف ورزشكاران در قالب آزمون الگوريتم تأثيرگذار كليدي براي ارزيابي مهارت
كردند، شناخته ترين نقش را ايفا ميها كه در موفقيت ورزشكاران ارزنده بود تا تأثيرگذارترين مهارت

از . اند از قدرت، سرعت، انعطاف، چابكي، استقامت پژوهش عبارتهاي مورد بررسي در اين  مهارت. شوند
توان به تأثير باالي  ارائه شد، مي 4جمله نتايج جالبي كه در اين پژوهش استخراج و در قالب جدول 

متر اشاره كرد كه بيانگر قدرت و سرعت  20نتيجة آزمون باال بردن ساق پا و نيز آزمون دو سرعت
هاي ها تأثيرگذارترين عوامل در موفقيت يك ژيمناست در آزمون مهارتژيمناست هستند و اين 

تري نسبت به هاي موفق از قدرت و سرعت مناسب بيان ديگر، ژيمناستبه . روند شمار مي گرفته به صورت
تري نسبت به دو هاي ديگري مانند انعطاف و چابكي در درجة اهميت پايين سايرين برخوردارند و مهارت

  .كور قرار دارندمهارت مذ
نتايج . در اين مقاله ورزشكاران با درجة كيفي عالي و ورزشكاران با درجة كيفي ضعيف مقايس شدند

. برخوردارند 5و  4هاي دو سرعت و انعطاف پل از امتياز  حاكي از آن بودند كه ورزشكاران عالي در آزمون
. حتماً در دستة ورزشكاران عالي قرار دارند هاي با امتياز باال در اين دو آزمون به بيان ديگر ژيمناست

هاي  كه پارامتر مشترك در بين ورزشكاران با درجة كيفيت ضعيف امتياز بسيار پايين در آزمون درحالي
درصد تأثير برخوردار  40/75ها در تعيين ورزشكار ضعيف از  زاوية ال و آزمون چابكي بود كه اين آزمون

زمون شنا بود كه نتيجة اين آزمون نيز در شناسايي ورزشكاران ضعيف از آزمون تأثيرگذار ديگر، آ. است
  .اهميت بسزايي برخوردار بود
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هاي ژيمناستيك قرار گيرد و راهنماي  تواند در اختيار مربيان و سرپرستان تيم نتايج اين پژوهش مي
پژوهش جاري  .هاي تأثيرگذار در موفقيت ژيمناست باشد مناسبي در جهت شناسايي و تقويت مهارت

عنوان كار بعدي كه در  به. تواند نقطة شروع مناسبي براي تحقيقات بعدي در اين حوزة ورزشي باشد مي
بيني موفقيت يك ژيمناست  هاي موجود براي پيش دادهتوان به استفاده از  پذير است مي اين زمينه انجام

يافته  هاي اختصاص توان در زمان و هزينه اين ترتيب ميبه . در بدو ورود به رشتة ژيمناستيك اشاره كرد
توان انجام داد ارائة  از كارهاي ديگري كه مي. جويي كرد استعداد در اين رشته صرفه براي تربيت افراد كم
سيستمي كه با توجه به نتايج . گر براي پيشنهاد تمرين مناسب به ورزشكاران استيك سيستم توصيه

  . پردازدرزشكار و ساير ورزشكاران به ارائة تمرين مناسب ميها و بررسي تشابه بين اين وآزمون
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