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Objective Intense training and competition lead to fatigue and muscular imbalance in wrestlers that 
cause postural abnormalities. Thus, it is essential to identify these changes and the related mechanisms 
to prevent musculoskeletal and sports injuries among wrestlers. The present study is a comprehensive 
review of the literature on postural changes in freestyle and Greco-Roman wrestlers.
Methods This paper offers a thorough review of the literature on changes in freestyle and Greco-Roman 
wrestlers. It encompasses a series of search queries from inception to Mar 2020 from existing databases 
including PubMed/MEDLINE, EBSCO Web of Science, Science Direct, Cochrane Central Register of Con-
trolled Clinical Trials, Google Scholar, and Scopus. A host of other publications were also reviewed manu-
ally. Once candidate papers were extracted, the title and abstract were studied, those meeting the inclu-
sion criteria were selected for further analysis, and the others were discarded. 
Results A total number of 11 articles were selected. Overall, 4 articles studied postural changes in wres-
tlers, 2 studied Q angle and flat foot, and 5 compared the two wrestling styles.
Conclusion Results show that estimated changes in kyphosis, lordosis, forward shoulder, forward head, 
Q angle, and flat foot were more significant among wrestlers. However, the kyphosis angle was higher 
among freestyle wrestlers, while a higher lordosis angle was observed for Greco-Roman wrestlers. More-
over, a higher degree of flat foot and Q angle was observed in the dominant leg of experienced freestyle 
wrestlers. Results of forwarding shoulder and forward head were contradictory, and more studies need 
to be done.
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A B S T R A C T

Extended Abstract

1. Introduction

he duration of training in a sport is also an 
influential factor in increasing the anomaly 
among athletes. In this regard, Grabra, in 

his research, has pointed out the relationship and the effect 
of training and competition on the curvature of the spine [1]. 

T
In this regard, Rajabi et al. Have reported that the degree of 
curvature of kyphosis of freestyle wrestlers was higher than 
that of Greco-Roman wrestlers and non-athletes [2].

There is scattered information about the prevalence of pos-
tural changes among wrestlers. The differences between 
the type of wrestlers’ styles of making postural changes are 
also not clear. Therefore, in this review study, an attempt 
has been made to collect all the studies examining the pos-
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Table 1. The results of studies that have examined the prevalence of postural changes in freestyle and Greco-Roman wrestlers

Author/Year Type of 
Changes Tools Used Mean±SD General Results

Babagol Tabar 
Samakosh et 
al. (2019) [3]

Hyperky-
phosis Flexible ruler 42.01±3.77

In this study, 40 freestyle and Greco-Roman wrestlers 
were purposefully selected. The results of this study 
showed a significant relationship between hyperky-

phosis and strength of trunk extension, the endurance 
of trunk extensor muscles, thoracic-lumbar flexibility, 
and ratio of flexor to trunk extensor strength and ratio 
of flexor endurance to trunk extensor. Thus, strength, 

endurance, and flexibility changes can exacerbate wres-
tlers’ dorsal spines.

Yousefi et al. 
(2020) [4]

Hyper
Kyphosis and

Shoulder 
forward

Hyper kypho-
sis= flexible 

ruler
Shoulder 
forward= 

photogram-
metry

Hyper kyphosis= 45.41±2.87
Shoulder forward= 

56.35±1.49

Thirty-four freestyle and western wrestlers participated 
in the study. In this research, two goals were

pursued. First, the angle of kyphosis and shoulder 
forward was studied by elite male wrestlers aged 18-27 

years, and according to the results of research that 
showed wrestlers have changes in hyperkyphosis and 

shoulder forward, they also examined the effect of cor-
rective exercises, which showed that targeted corrective 

exercises could improve the rate of these changes.

Letafatkar et 
al. (2013) [5]

Flat feet
And Q angle

Flat feet=
Navicular 
Drop rate 

using Brody 
method
Q angle= 

goniometer

Flat foot= 1.25±0.15
Q angle= 12.4±1.26

In this study, 20 freestyle wrestlers with an age range 
of 19.0± 11.86 were selected. Preliminary results of 

this study showed that the dominant foot of freestyle 
wrestlers has a high Q angle and flat foot compared to 

the non-dominant foot. Also, the study results showed a 
significant relationship between increasing the flatness 
of the foot and increasing the Q angle with knee pain.

Amirian et al. 
(2012) [6]

Lordosis, 
kyphosis
And head 
forward

(Cranioverte-
bral angle)

Lordosis and 
kyphosis= 

spinal mouse
Head for-

ward angle= 
photogram-
metry and 
AutoCAD 
software

Greco-Roman wrestlers 
Lordosis Angle=29

Freestyle wrestlers’ lordosis 
angle=28

Greco-Roman wrestlers 
kyphosis angle=40

Freestyle wrestlers’ kyphosis 
angle=42

Greco-Roman wrestlers 
craniocerebral angle=51

Freestyle wrestlers cranio-
vertebral angle of the=49

The study involved 100 Greco-Roman wrestlers and 100 
freestyle wrestlers over 18 with a history of more than 4 

years. The present study results showed that Greco-
Roman wrestlers’ lordosis and forward head angle are 
higher than freestyle wrestlers. The kyphosis angle of 
freestyle wrestlers is higher than that of Greco-Roman 

wrestlers. There was also a significant relationship 
between these angles and the musculoskeletal injuries 

of wrestlers.

Ghamari et al. 
(2011) [7]

Kyphose= flexible ruler
Shoulder position= strip 
meter (Kepler method)

Greco-Roman wrestlers 
kyphosis= 36.38±7.58

Freestyle wrestlers’ kypho-
sis= 43.53±6.86

Greco-Roman wrestlers 
Shoulder distance= 

18.21±2.79
Freestyle wrestlers’ shoulder 

distance= 21.98±2.95

In this study, 21 Greco-Roman wrestlers and 21 freestyle 
wrestlers aged 24 years were selected. The present 
study results showed that freestyle wrestlers had 

an increase in kyphosis compared to Greco-Roman 
wrestlers and the distance between the two shoulders 
was greater in freestyle wrestlers than in Greco-Roman 

wrestlers. Also, retractor muscle strength was less in 
freestyle wrestlers than in Greco-Roman.
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Author/Year Type of 
Changes Tools Used Mean±SD General Results

Sen et al. 
(2019) [8] Q-angle= goniometer

Wrestler Q angle= 
18.90±0.11

of football player Q Angle= 
17.32±2.11

This study examined the Q angle between footballers 
and wrestlers. 127 wrestlers and 151 football players 
with an average age of about 20 were selected. This 
study showed that the Q angle was normal for both 

football players and wrestlers within the normal range. 
They also reported that wrestlers’ Q angles were signifi-

cantly more comprehensive than football players.

Roshandel, 
Hesari and 

Tavakoli 
(2019) [9]

Kyphosis and lordosis = flex-
ible ruler

Head forward and shoulder 
forward= Photogrammetry 

and AutoCAD software

Greco-Roman wrestlers 
kyphosis= 46.31±4.56

Freestyle wrestlers’ kypho-
sis= 47.23±2.73

Greco-Roman wrestlers’ 
lordosis= 50.68±7.41

Freestyle wrestlers’ lordosis= 
46.66±1.52

Greco-Roman wrestlers’ 
head forward= 44.71±3.46
Freestyle wrestlers’ head 

forward= 47.50±3.18
Greco-Roman wrestlers’ 

shoulders forward= 
53.34±2.19

Freestyle wrestlers’ shoul-
ders forward= 54.20±1.37

In this study, 15 freestyle wrestlers and 15 Greco-Roman 
wrestlers were selected with an age range of about 

25 years. Their study showed that freestyle wrestlers’ 
head-forward, shoulder-forward, and kyphosis angles 
were higher than Greco-Roman wrestlers. Their study 
also showed that the lordosis angle of Greco-Roman 

wrestlers was higher than freestyle wrestlers.

Babagol Tabar 
Samakoush et 

al. (2017)
[10]

Kyphosis and lordosis = flex-
ible ruler

Head forward and shoulder 
forward= Photogrammetry 

and AutoCAD software

Wrestlers’ kyphosis= 
47.29±4.71

Wrestlers’ lordosis= 
50.50±6.94

Head forward wrestlers= 
45.92±3.98

Shoulders forward wres-
tlers= 53.96±2.61

Non-athletes Kyphosis= 
39.15±6.77

Non-athlete lordosis= 
41.66±5.10

Non-athlete head forward= 
40.75±3.79

Non-athlete shoulder for-
ward= 46±6.64

In this study, 30 wrestlers in the age range of 24 years 
and 30 non-athletes in 23 years were selected. Four ky-
phosis angles, lordosis, shoulder forward, and head-on, 
were studied. Their study reported that wrestlers had 
higher head-forward, kyphosis, lordosis, and shoulder-

forward angles than non-athletes.

Podlyov and 
Borakov 
(2012)

[11]

Not reported Not reported

This study examined the musculoskeletal disorders of 
adolescents in the Russian national freestyle wrestling 
team. The study results showed that freestyle adoles-
cent wrestlers have an increased kyphosis angle, and 
changes in sclerosis have also been observed in these 

individuals.

Rajabi et al. 
(2015)

[2]
Modified electrogoniometer

Greco-Roman wrestlers 
kyphosis= 24.3±3.7

freestyle wrestlers’ kypho-
sis=30±3.8

Non-athletes Kyphosis= 
27.4±3.2

In this study, 30 Greco-Roman wrestlers with an aver-
age age of 23.9 years, 30 freestyle wrestlers with an 

average age of 23.5 years, and 30 non-athletes with an 
average age of 23.3 years participated. The kyphosis 

angle of freestyle wrestlers was significantly higher than 
Greco-Roman wrestlers and non-athletes. Also, the rate 
of kyphosis angle in Greco-Roman wrestlers is less than 
non-athletes. Respectively, the first kyphosis angle was 

significantly higher in freestyle wrestlers than non-
athletes, and finally, Greco-Roman wrestlers.
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tural changes of wrestlers and draw a general conclusion 
about the prevalence of postural changes among wrestlers. 
Also, specify the type of changes and determine what kind 
of situational change each wrestling style makes the most.

2. Materials and Methods

This study performed a comprehensive survey of the 
prevalence of postural changes in freestyle and Greco-Ro-
man wrestlers. Search databases were as follows: PubMed/
MEDLINE, EBSCO, Web of Science, Science Direct, 
Cochrane Central Register of Controlled Clinical Trials, 
Google Scholar, and Scopus. 

The keywords were as follows: Wrestling or wrestler or 
freestyle wrestling or Greco-Roman wrestling or Athlete * 
and Musculoskeletal Abnormalities* or Deformity or pos-
ture distortion or Muscle imbalances or Postural.

Also, this work in Persian databases MAGIRAN, IRAN-
DOC, IranMedex, MedLib, SID with the following key-
words: freestyle wrestling, Greco-Roman wrestling, pos-
tural changes, postural disorders, spine alignment, lower 
limb alignment, wrestler, muscle imbalances, deformity 
from 2012 to April 2021 took place. In addition, a manual 
search and a complete review of article sources were per-
formed.

After collecting the search results, the title and summary 
of the articles were read. If the reports comply with the in-
clusion and exclusion criteria, the results will be used in 
the review study and otherwise discarded. Based on the re-
quirements and objectives of the research, 11 articles were 
selected after the evaluation process. The articles were pro-
vided in full text.

The inclusion criteria were as follows: In the first stage, 
screening the title and abstract of descriptive studies was 
performed, focusing on the prevalence of freestyle and 
Greco-Roman wrestlers and publication in Persian and 

English. One researcher was reviewing abstracts of articles. 
The second stage of screening the whole text was based 
on the publication of the index (prevalence of changes in 
the status of freestyle and Greco-Roman wrestler) and the 
specificity of the target population (wrestlers with status 
changes). A researcher performed the full-text screening. A 
senior researcher also checked the final list of selected pa-
pers to ensure that all documents aligned with the research 
objective. A researcher and a senior researcher reviewed 
the descriptive information summary. Exclusion criteria in-
cluded articles that dealt with wrestlers’ sports injuries and 
articles not written in Persian and English.

3. Results

A search of electronic sources yielded 251 titles. By man-
ually searching and reviewing the sources of the articles, 5 
more titles were obtained. After removing duplicate titles, 
187 abstracts were identified for review. After reviewing 
the titles and abstracts of the articles, 161 articles were de-
leted, and 26 papers were selected to read the full text. After 
reviewing the full text of the articles, 11 articles that ex-
amined the prevalence of changes in the status of freestyle 
and Greco-Roman wrestlers were selected, and their results 
were reported (Table 1).

4. Conclusion

It can be concluded that wrestlers have more kyphosis, 
lordosis, forward shoulder, forward head, flat foot, and 
more Q angle. Compared to the two styles, freestyle wres-
tlers have a more kyphosis angle than Greco-Roman wres-
tlers, and Greco-Roman wrestlers have a higher lordosis 
angle than freestyle wrestlers. Also, the flatness of the foot 
and the high Q-angle can be seen in the foot of most free-
style wrestlers with a long history of sports. However, there 
have been conflicting reports about the head-forward and 
shoulder-forward angles between the two styles, and fur-
ther studies are needed. Also, one of the essential factors 

Author/Year Type of 
Changes Tools Used Mean±SD General Results

Taskerin et al. 
(2018)

[12]

Photogrammetry and index 
of achievement

Greco-Roman wrestlers = 
15.6%

Freestyle wrestlers= 25.7%
Wrestling history less than 5 

months= 9.9%
Wrestling history of 6 to 10 

years = 24.1%
Wrestling history of more 

than 11 years= 35.3%

685 wrestlers participated in this study. This study inves-
tigated the relationship between wrestling history and 

flat feet and compared the flat feet of freestyle wrestlers 
and Greco-Roman wrestlers. The study results showed 

that freestyle wrestlers have a flat foot more than 
Greco-Roman wrestlers. Also, the present study has 

shown that the longer the history of wrestling training, 
the higher the percentage of increase in flat feet.
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that should be considered in more changes in wrestlers’ pos-
ture is having a long history of sports.
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هدف افزایش فشار تمرینات و مسابقات، سبب ایجاد خستگی و متعاقب آن سبب بروز ایمباالنس های عضالنی و در نتیجه ظهور ناهنجارهای 
وضعیتی در کشتی گیران می شود. از این  رو، آشنایی با این سازوکارها و تغییرات می تواند در جلوگیری از بروز آسیب های عضالنی اسکلتی 
و ورزشی در کشتی گیران مؤثر باشد؛ بنابراین هدف از این مطالعه، انجام یک جمع بندی مطلوب و ارائه اطالعات مناسب تری از تحقیقات 

پیشین در بررسی جامع از بررسی شیوع تغییرات وضعیتی کشتی گیران آزاد و فرنگی کار بود.

روش ها در این مطالعه، بررسی جامعی از شیوع تغییرات وضعیتی کشتی گیران آزاد و فرنگی کار صورت گرفت. جست وجو در پایگاه های 
 PubMed/MEDLINE, EBSCO, Web of Science, Science Direct, Cochrane Central Register of Controlled Clinical
Trials, Google Scholar, and Scopus از آغاز تا مارس سال 2020 صورت گرفت. عالوه بر این، جست وجوی دستی و بررسی کامل 
منابع مقاالت نیز انجام شد. پس از گردآوری نتایج جست وجو، ابتدا عنوان و سپس خالصه مقاالت مطالعه شد. چنانچه مقاالت با معیار 

ورود و خروج هم خوانی داشت؛ از نتایج آن در مطالعه مروری استفاده شده و در غیر این صورت کنار گذاشته می شد.

یافته ها بر اساس معیارها و اهداف تحقیق، یازده مقاله پس از مراحل ارزیابی انتخاب شد. چهار مقاله به صورت کلی به بررسی 
بروز تغییرات وضعیتی در کشتی گیران پرداخته بودند. دو مقاله زاویه کیو و کف پای صاف را ورد بررسی کرده بودند و پنج مقاله 

به بررسی مقایسه ای بین دو نوع سبک از کشتی پرداخته بودند.

نتیجه گیری با مرور مطالعات، می توان این  طور نتیجه گیری کرد در کشتی گیران میزان تغییرات کایفوزیس، لوردوزیس، شانه به جلو، سر 
به جلو، کف پای صاف و زاویه کیو بیشتر است. در مقایسه بین دو سبک، کشتی گیران آزادکار، زاویه کایفوز بیشتری نسبت به فرنگی کاران 
و کشتی گیران فرنگی کار زاویه لوردوز بیشتری نسبت به آزادکاران دارند. همچنین میزان صافی کف پا بیشتر و زاویه کیوی باال در پای 
غالب کشتی گیران آزادکار با سابقه ورزشی طوالنی دیده می شود، اما در مورد زاویه سر به جلو و شانه به جلو بین دو سبک گزارش های 

متناقضی ارائه شده و نیاز به مطالعات بیشتری است.

کلیدواژه ها: 
تغییرات وضعیتی، 
کشتی گیر آزادکار، 

کشتی گیر فرنگی کار، 
کشتی گیر  

اطالعات مقاله:
تاریخ دریافت: 19 خرداد 1400
تاریخ پذیرش: 30 مرداد 1400

تاریخ انتشار: 10 آذر 1400

مقدمه

است  آن ها  بدنی  ورزشکاران، وضعیت  از مشخصه های  یکی 
که آن ها را به شکل ویژه ای از افراد غیر ورزشکار متمایز می کند 
]1[. ورزشکاران معمواًل برای موفقیت در مسابقات ورزشی، وارد 
برنامه های طوالنی مدت تمرینی می شوند. این تمرین برنامه های 
طوالنی مدت ممکن است هر ورزشکار را بسته به نوع فعالیت 
ورزشی مستعد نوع خاصی از ناهنجارهای یا انحرافات پاسچرال 

کند ]2[. 

در واقع، این تغییرات ممکن است برای همان ورزش مناسب 
باشد و به نوعی مزیت همان رشته ورزشی باشد. البته اگر این 

انحرافات وضعیتی بزرگ تر و بیشتر از حد خاص باشد، ممکن 
است طیف وسیعی از اختالالت و آسیب های ورزشی را رقم بزند 
]3[، چراکه ذکر شده است که اگر بدن برای مدت طوالنی در 
وضعیت غیر مطلوبی قرار بگیرد، بعضی عضالت دچار کشیدگی و 
برخی دچار کوتاهی می شوند و فشارهای غیر طبیعی بر بدن وارد 
می شود ]5 ،4[. پدیده سازگاری منفی دستگاه اسکلتی با نیازهای 
حرکتی و مهارت های ورزشکاران، به ویژه در ورزشکاران حرفه ای و 
قهرمان موضوع مهم و قابل مطالعه ای است که توجه محققین را 

در سال های اخیر به خود جلب کرده است.

ورزش کشتی، یکی از قدیمی ترین ورزش های رقابتی است که 
فشارهای ویژه ای بر بدن ورزشکاران تحمیل می کند و ورزشکار 

1. گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصالحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه گیالن، رشت، ایران

مقاله پژوهشی:

بررسی شیوع تغییرات وضعیتی کشتی گیران آزاد و فرنگی: مروری بر مطالعات

، *رسول بیاتی1  علی اصغر نورسته1 

http://biomechanics.iauh.ac.ir/index.php?slc_lang=fa&sid=1
mailto:zareei.h@yahoo.com
mailto:zareei.h@yahoo.com
http://
http://orcid.org/0000-0003-3540-4470


178

پاییز 1400. دوره 7. شماره 3

هنگام اجرای تمرینات و مسابقه باید وضعیت های بدنی غیرنرمال 
را اتخاذ کنند ]6[. 

این  رو، تمرینات طی دوره های طوالنی مدت ممکن است  از 
موجب تغییراتی در سازگاری عضالت، قدرت عضالت ناحیه تنه 
و همچنین اندام های تحتانی به وجود بیاورد و این تغییر عملکرد 
ایجاد  در نتیجه  و  عضالنی  تعادل  عدم  ایجاد  موجب  عضالت 
تغییرات وضعیتی در اندام تحتانی و فوقانی کشتی گیران شود. 
از طرفی گارد در دو سبک کشتی متفاوت بوده، به گونه ای که در 
کشتی آزاد، کشتی گیران به طور معمول خود را در وضعیت خم 

قرار می دهند ]8 ،7[. 

همچنین در کشتی فرنگی، گرفتن حریف در قسمت زیر کمر 
یا اجرای فن پا یا استفاده فعال از پاها برای انجام هر عملی اکیداً 
ممنوع است، اما در کشتی آزاد گرفتن پاهای حریف، فن پا یا 
استفاده فعال از پاها برای انجام هر عملی مجاز است. این تفاوت در 
سبک کشتی ممکن است تغییرات و آسیب های متفاوتی را بین 
دو نوع سبک از کشتی ایجاد کند ]9[. به طور کلی، رشته ورزشی 
اجرای  هنگام  ورزشکار  که  است  ورزش هایی  از جمله  کشتی، 
تمرینات و مسابقه باید وضعیت هایی غیر از وضعیت طبیعی در 

ستون فقرات و اندام تحتانی اتخاذ کنند.

این  رو، تمرینات طی دوره های طوالنی مدت ممکن است  از 
موجب ایجاد تغییراتی در پاسچر و قدرت عضالت ناحیه تنه و 
ندرت  به  ورزش کشتی،  در   .]10[ ورزشکار شود  تحتانی  اندام 
اندام های فوقانی  می توان فنی را یافت که در اجرای آن تنه و 
دخیل نباشند؛ بنابراین انتظار می رود تغییرات اعمال شده در میان 

ورزشکاران کشتی در ناحیه تنه بیشتر باشد ]3[.

مدت زمان تمرین در یک رشته ورزشی نیز عامل اثرگذار بر 
افزایش ناهنجاری بین ورزشکاران در یک رشته ورزشی است که 
در این راستا گرابرا در تحقیق خود به وجود ارتباط و تأثیر میزان 
تمرین و مسابقه بر انحنای ستون فقرات اشاره کرده است ]11[.

در این راستا رجبی و همکاران گزارش کرده اند که درجه انحنای 
کایفوز کشتی گیران آزادکار نسبت به کشتی گیران فرنگی کار و 
افراد غیر ورزشکار بیشتر بوده است ]3[. در مورد میزان شیوع 
تغییرات وضعیتی بین کشتی گیران اطالعات پراکنده ای وجود 
دارد و همچنین مشخص نشده است که چه تفاوت هایی بین نوع 

سبک کشتی گیران در ایجاد تغییرات وضعیتی وجود دارد. 

در این مطالعه مروری، بر آن سعی شده تمام مطالعاتی که 
به بررسی تغییرات وضعیتی کشتی گیران پرداخته اند، جمع آوری 
شود و نتیجه گیری کلی در مورد میزان شیوع تغییرات وضعیتی 
بین کشتی گیران انجام شود و همچنین نوع تغییرات نیز مشخص 
شود. عالوه بر این مشخص شود که هر کدام از سبک های کشتی 

چه نوع تغییرات  وضعیتی را بیشتر ایجاد می کنند.

روش شناسی

وضعیتی  تغییرات  شیوع  از  جامعی  بررسی  مطالعه،  این  در 
در  جست وجو  گرفت.  صورت  فرنگی کار  و  آزاد  کشتی گیران 
ساینس  ساینس2 ،  وب  اِبسکو  پاب مد/مدالین1 ،  پایگاه های 
 Cochrane Central و  اسکوپوس5  اسکالر4،  گوگل  دایرکت3 ، 
کلیدواژه های   Register of Controlled Clinical Trialsبا 
 Wrestling or wrestler or Freestyle wrestling or
Greco-Roman wrestling or Athlete * and Musculo-
skeletal Abnormalities* or Deformity or posture dis-
.tortion or Muscle imbalances or Postural انجام شد. 
همچنین این کار در پایگاه های فارسی اس آی دی6، ِمدلیب7، 
کشتی  کلیدواژه های  با  مگ ایران10  و  ایرانداک9  ایران مدکس8، 
آزاد، کشتی فرنگی، تغییرات  وضعیتی، اختالالت پاسچر، راستای 
ستون فقرات، راستای اندام تحتانی، کشتی گیر، ایمباالنس های 
عضالنی، دفورمیتی از سال 1391 تا فروردین سال 1400 صورت 
گرفت. عالوه بر این، جست وجوی دستی و بررسی کامل منابع 

مقاالت نیز انجام شد.

پس از گردآوری نتایج جستجو، ابتدا عنوان و سپس خالصه 
خروج  و  ورود  معیار  با  مقاالت  چنانچه  شد.  مطالعه  مقاالت 
از نتایج آن در مطالعه مروری استفاده و در  هم خوانی داشت، 
غیر این صورت کنار گذاشته می شد. بر اساس معیارها و اهداف 
تمام  شد.  انتخاب  ارزیابی  مراحل  از  پس  مقاله  یازده  تحقیق، 

مقاالت به  صورت متن کامل فراهم شد.

و  عنوان  غربالگری  اول،  مرحله  در  مطالعه:  ورود  معیارهای 
چکیده مطالعات توصیفی با تمرکز بر شیوع تغییرات  وضعیتی 
کشتی گیران آزاد و فرنگی کار و انتشار به زبان فارسی و انگلیسی 
انجام شد. یک محقق چکیده های مقاالت را بررسی می کرد. مرحله 
دوم غربالگری کل متن با توجه به موارد: انتشار شاخص )شیوع 
تغییرات  وضعیتی کشتی گیران آزاد و فرنگی کار( و مشخص بودن 

جامعه هدف )کشتی گیران دارای تغییرات  وضعیتی( بود. 

غربالگری کل متن توسط یک محقق انجام شد. یک محقق 
ارشد نیز لیست نهایی مقاالت انتخاب  شده را جهت اطمینان از 
اینکه تمام مقاالت با هدف تحقیق هم راستا است، بررسی کرد. 

1. PubMed/Medline
2. EBSCO Web of Science
3. Science Direct
4. Google Scholar
5. Scopus
6. SID
7. MedLib
8. IranMedex
9. IRANDOC
10. MAGIRAN
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خالصه اطالعات توصیفی توسط یک محقق و توسط محقق ارشد 
بررسی شد. از یک جدول نمونه )تصویر شماره 1( برای استخراج 
و  آزاد  کشتی گیران  وضعیتی  تغییرات   هدف،  جامعه  اطالعات 

فرنگی کار و نتایج آن ها استفاده شد.

معیارهای خروج مقاالت عبارت بود از: مقاالتی که در آن ها به 
آسیب های ورزشی کشتی گیران پرداخته بودند، مقاالتی که به 

زبان فارسی و انگلیسی نوشته نشده بود.

نتایج

فرایند انتخاب مطالعات در تصویر شماره 1 نشان داده شده است. 
با جست وجو در منابع الکترونیکی تعداد 251 عنوان به دست آمد. 
جست وجوی دستی و بررسی منابع مقاالت تعداد پنج عنوان دیگر 
به دست آمد. بعد از حذف عنوان های تکراری تعداد 187 چکیده 
برای مرور مشخص شدند. بعد از بررسی عنوان و چکیده مقاالت 
تعداد 161 مقاله حذف و 26 مقاله برای مطالعه کل متن انتخاب 
شدند. بعد از بررسی کل متن مقاالت، یازده مقاله که به بررسی 
پرداخته  فرنگی کار  و  آزاد  تغییرات  وضعیتی کشتی گیران  شیوع 

بودند، انتخاب شدند و نتایج آن ها گزارش شد. )تصویر شماره 1(.

وضعیتی  تغییرات   شیوع  بررسی  به  که  مقاله ای  یازده  نتایج 
که  می دهد  نشان  بودند  پرداخته  فرنگی کار  و  آزاد  کشتی گیران 
مطالعات متغیرهایی همچون کایفوز، لوردوز، شانه به جلو، سر به 
جلو، موقعیت قرارگیری کتف، کف پای صاف، زاویه کیو و اسکولیوز 
را بررسی کرده اند. برخی مطالعات گزارش کرده اند که کشتی گیران 
دارای تغییرات  همچون کف پای صاف، شانه به جلو، کایفوزیس و 
زاویه کیوی افزایش یافته دارند، اما به بررسی مقایسه ای کشتی گیران 

آزادکار با فرنگی نپرداخته اند. 

همچنین نتایج برخی مطالعات نشان می دهد که میزان زاویه 
هایپر کایفوزیس در کشتی گیران آزادکار بیشتر از فرنگی کار بوده 
است. عالوه بر این، نتایج برخی مطالعات نیز نشان می دهد که زاویه 
لوردوز و سر به جلو در فرنگی کاران بیشتر از آزاد کاران هست. در 
حالی  که نتایج برخی مطالعات نیز متضاد نتایج قبلی هست و نشان 
می دهد که زاویه لوردوز، سر به جلو و شانه به جلو فرنگی کاران 
بیشتر از کشتی گیران آزادکار است. خالصه کلی از نتایج تحقیقات 

در جدول شماره 1 آورده شده است.

بحث

وضعیتی  تغییرات  شیوع  بررسی  حاضر  مطالعه  از  هدف 
کشتی گیران آزاد و فرنگی کار بود. نتایج مقاالت بررسی شده نشان 
داد که برخی مطالعات به بررسی کلی میزان تغییرات  کشتی گیران 
ورزشی  رشته های  دیگر  ورزشکاران  یا  عادی  افراد  با  مقایسه  در 
پرداخته اند و مشخص نکردند که چه تفاوتی بین میزان تغییرات  
کشتی گیران آزاد و فرنگی کار وجود دارد. همچنین برخی مطالعات 
نیز به بررسی مقایسه ای تغییرات بین دو سبک از کشتی پرداخته اند. 
برای بررسی دقیق و جمع بندی مطالعات، هر کدام از این تغییرات 
و مطالعات با ماهیت مشابه، در بخش های جداگانه بحث و بررسی 

می شود.

نتایج مطالعات باباگل تبار و همکاران ]11[ و یوسفی و همکاران 
]13[ نشان داد که کشتی گیران دارای زاویه کایفوز افزایش یافته 
هستند. همچنین در مطالعه دیگر، باباگل تبار و همکاران نشان 
دادند که کشتی گیران در مقایسه با افراد غیر ورزشکار دارای زاویه 
افزایش یافته در لوردوز و کایفوز و همچنین دارای شانه به جلو و 

سر به جلو هستند ]19[. 

سوابق یافت شده از طریق جست وجوی پایگاه های اطالعاتی = 251 مقاله

جست وجوی دستی
مقاله 5

مقاالت به طور بالقوه مربوطه شناسایی شده
مقاله 256

مرحله اول غربالگری
)عنوان و چکیده(

مطالعات انجام شده برای جزئیات بیشتر
ارزیابی= 26

مرحله دوم غربالگری
)کل متن(

غربالگری رفرنس
تعداد= 2

مقاالت مرتبط = 11

دلیل خروج تعداد 
جمعیت 5
طراحی 2

آسیب ورزشی 10 
کل 17 

دلیل خروج تعداد
جمعیت 35 

آسیب ورزشی 128
مداخله 8 
طراحی 56 

زبان 3
کل 230 

تصویر 1. روند انتخاب مقاالت تحقیق
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جدول 1. نتایج حاصل از مطالعاتی که به بررسی شیوع تغییرات وضعیتی کشتی گیران آزاد و فرنگی پرداخته اند

نویسنده و سال
نوع تغییرات

ابزار مورد استفاده
میانگین و انحراف معیار تغییرات ذکر شده

نتایج کلی تحقیقات

ش و 
باباگل تبار سماکو
همکاران
)1398(
]11[

س
هایپر کایفوزی

ش منعطف
خط ک

42/01±3/77

در این تحقیق چهل کشتی گیر آزادکار و فرنگی کار به صورت هدف دار انتخاب شده بودند. نتایج 
این مطالعه نشان داد که بین هایپر کایفوز و قدرت اکستنشن تنه، استقامت عضالت اکستانسور تنه 
و همچنین انعطاف پذیری سینه ای کمری و نیز نسبت قدرت عضالت فلکسور به اکستانسور تنه و 
نسبت استقامت عضالت فلکسور به اکستنسور تنه ارتباط معنا داری وجود دارد؛ بنابراین تغییرات در 
س ستون فقرات 

فاکتورهایی همچون قدرت، استقامت و انعطاف پذیری می تواند موجب تشدید قو
پشتی کشتی گیران شود.

یوسفی و همکاران )1399(
]4[

س و 
هایپر کایفوزی

شانه به جلو

س= خط 
هایپر کایفوزی

ش منعطف
ک

شانه به جلو= فتوگرامتری

س= 45/41±2/87
هایپر کایفوزی

شانه به جلو= 56/35±1/49

در این تحقیق 34 کشتی گیر آزاد و فرنگی کار شرکت کرده بودند. در این تحقیق، دو هدف دنبال 
می شد. اول به بررسی زاویه کایفوز و شانه به جلوی کشتی گیران مرد نخبه 27-18 ساله پرداخته  

س و شانه به 
و با توجه به نتایج تحقیقات نشان داده اند که کشتی گیران تغییرات  هایپر کایفوزی

جلو دارند. به بررسی اثر تمرینات اصالحی هم پرداخته بودند که نتایج تحقیق نشان داده بود که 
تمرینات اصالحی هدفمند میزان این تغییرات  را بهبود ببخشد.

لطافت کار و همکاران 
)2013(

]5[

کف پای صاف 
و زاویه کیو

کف پای صاف= 
میزان افت ناوی با استفاده 

ش برودی
از رو

زاویه کیو= گونیامتر

کف پای صاف= 1/25±0/15
زاویه کیو= 12/4±1/26

در این مطالعه بیست کشتی گیر آزادکار با دامنه سنی 0/86±19/11 انتخاب شدند. نتایج اولیه این 
تحقیق نشان داد که پای غالب کشتی گیران آزادکار نسبت به پای غیر غالب دارای زاویه کیوی باال 
ش میزان صافی کف پا و همچنین 

و کف پای صاف است. نتایج مطالعه نشان داده بود که بین افزای
ش زاویه کیو با درد زانو ارتباط معنا داری وجود دارد. و عالوه بر این، نشان داده بود ند که بین 

افزای
ش زاویه کیو با کف پای صاف ارتباط معنا داری وجود دارد.

افزای

امیریان و همکاران )1391(
]6[

لوردوز، کایفوز 
و سر به جلو 

)زاویه 
کرانیوورتبرال(

لودوز وکایفوز= اسپاینال 
س

مو
زاویه سر به جلو= 

فتوگرامتری و نرم افزار 
اتوکد

زاویه لوردز فرنگی کاران=29
زاویه لوردوز آزادکاران=28

زاویه کایفوز فرنگی کاران=40
زاویه کایفوز آزادکاران=42

زاویه کرانیورتبرال فرنگی کاران=51
زاویه کرانیوورتبرال آزادکاران=49

در این تحقیق صد کشتی گیر فرنگی کار و صد کشتی گیر آزادکار باالی هجده سال و دارای 
سابقه باالی چهار سال ورزشی بودند. نتایج مطالعه حاضر نشان داد که زاویه لوردوز و سر به جلو 

فرنگی کاران بیشتر از کشتی گیران آزادکار هست و همچنین زاویه کایفوز کشتی گیران آزادکار 
بیشتر از زاویه کایفوز کشتی گیران فرنگی کاران هست. همچنین ارتباط معنا داری بین این زوایا با 

ش شده بود.
آسیب های عضالنی اسکلتی کشتی گیران گزار
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نویسنده و سال
نوع تغییرات

ابزار مورد استفاده
میانگین و انحراف معیار تغییرات ذکر شده

نتایج کلی تحقیقات

قمری و همکاران )1390(
]7[

کایفوز و موقعیت 
قرارگیری کتف

ش منعطف
کایفوز= خط ک

موقعیت قرارگیری کتف= 
ش کیپلر(

متری نواری )رو

کایفوز فرنگی کاران=36/38±7/58
کایفوز آزادکاران=43/53±6/86

فاصله کتف فرنگی کاران=18/21±2/79
فاصله کتف آزادکاران-=21/98±2/95

در این تحقیق که 21 کشتی گیر فرنگی کار و 21 کشتی گیر آزادکار با دامنه سنی 24 سال انتخاب 
شده بودند. نتایج مطالعه حاضر نشان داده بود که کشتی گیران آزادکار نسبت به کشتی گیران 

ش یافته بودند و همچنین فاصله بین دو کتف در کشتی گیران آزادکار 
فرنگی کار دچار کایفوز افزای

نسبت به کشتی گیران فرنگی کار بیشتر بود. و همچنین قدرت عضالت ریترکتور در کشتی گیران 
آزادکار کمتر از کشتی گیران فرنگی کار بود.

سن و همکاران )2019(
]8[

زاویه کیو
زاویه کیو= گونیامتر

زاویه کیوی کشتی گیران=18/90±0/11
زاویه کیوی فوتبالیست ها=17/32±2/11

این مطالعه به بررسی زاویه کیو بین فوتبالیست ها و کشتی گیران پرداخته بودند. 127 کشتی گیر 
و 151 فوتبالیست با میانگین سنی در حدود 20 سال انتخاب شدند. نتایج این مطالعه نشان داد 
که زاویه کیو برای هر دو فوتبالیست ها و کشتی گیران در داخل نُرم طبیعی بوده است. همچنین 

ش کرده بودند که زاویه کیو کشتی گیران نسبت به فوتبالیست ها به طور معناداری بیشتر بوده 
گزار

است.

روشندل حصاری و توکلی 
)1398(

]9[

کایفوز، لوردوز، سر به 
جلو و شانه به جلو

ش 
کایفوز و لوردوز= خط ک

منعطف
سر به جلو و شانه به جلو= 

فتوگرامتری و نرم افزار 
اتوکد

کایفوز فرنگی کاران=46/31±4/56
کایفوز آزادکاران=47/23±2/73

لوردوز فرنگی کاران=50/68±7/41
لودرز آزادکاران=46/66±1/52

سر به جلو فرنگی کاران=44/71±3/46
سر به جلو آزادکاران=47/50±3/18

شانه به جلو فرنگی کاران=53/34±2/19
شانه به جلو آزادکاران=54/20±1/37

در این مطالعه پانزده کشتی گیر آزادکار و پانزده کشتی گیر فرنگی کار با دامنه سنی در حدود 25 
سال انتخاب کردند. نتایج مطالعه آن ها نشان داد که زاویه سر به جلو، شانه به جلو و کایفوز 

کشتی گیران آزادکار بیشتر از فرنگی کاران بوده است. همچنین نتایج مطالعه آن ها نشان داد که 
زاویه لوردوز فرنگی کاران بیشتر از آزادکاران بوده است.

ش و 
باباگل تبار سماکو

همکاران )1396(
]10[

کایفوز، لوردوز، سر به 
جلو و شانه به جلو

ش 
کایفوز و لوردوز= خط ک

منعطف
سر به جلو و شانه به جلو= 

فتوگرامتری و نرم افزار 
اتوکد

کایفوز کشتی گیران=47/29±4/71
لوردوز کشتی گیران=50/50±6/94

سر به جلوی کشتی گیران=45/92±3/98
شانه به جلوی کشتی گیران=53/96±2/61
کایفوز افراد غیر ورزشکار=39/15±6/77
لوردوز افراد غیر ورزشکار=41/66±5/10

سر به جلوی افراد غیر ورزشکار=40/75±3/79
شانه به جلوی افراد غیر ورزشکار=46±6/64

در این مطالعه، سی کشتی گیر در حدود دامنه سنی 24 سال و سی فرد غیرورزشکار در حدود دامنه 
سنی 23 سال انتخاب شده بودند. چهار زاویه کایفوز، لوردوز، شانه به جلو و سر به جلو مطالعه شده 
ش کرده بودند که میزان زوایای سر به جلو، کایفوز، لوردوز و شانه به 

بود. در نتایج مطالعه خود گزار
جلو کشتی گیران بیشتر از افراد غیرورزشکار بود.
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نویسنده و سال
نوع تغییرات

ابزار مورد استفاده
میانگین و انحراف معیار تغییرات ذکر شده

نتایج کلی تحقیقات

پودلیواف و بوراکوف )2012(
]11[

س
کایفوز و اسکلوزی

ش نشده است
گزار

ش نشده است
گزار

در این مطالعه، 64 ورزشکار بزرگسال و 46 نوجوان، اعضای تیم کشتی آزاد روسیه مورد مطالعه 
قرار گرفتند. این مطالعه به بررسی اختالالت عضالنی اسکلتی نوجوانان تیم ملی کشتیگیران 
آزادکار روسیه پرداخته بود. نتایج مطالعه نشان داده بود که کشتیگیران نوجوانان آزادکار دارای 
س در این افراد مشاهده شده است

زاویه افزایشیافته کایفوز هستند و همچنین تغییرات اسکلوزی

 رجبی و همکاران )2015(
]2[

کایفوز
الکتروگونیامتر تعدیل شده

کایفوز فرنگی کاران= 24/3±3/7
کایفوز آزادکاران= 30±3/8

کایفوز افراد غیرورزشکار= 27/4±3/2

در این مطالعه، سی کشتی گیر فرنگی کار با میانگین سنی 23/9 سال، سی کشتی گیر آزادکار با 
میانگین سنی 23/5 سال و 30 افراد غیرورزشکار با میانگین سنی 23/3 سال شرکت بودند. میزان 
زاویه کایفوز آزادکاران به طور معناداری بیشتر از فرنگی کاران و افراد غیرورزشکار بود. همچنین 
ش شده است. به 

میزان زاویه کایفوز در کشتی گیران فرنگی کار کمتر از افراد غیر ورزشکار گزار
س افراد 

ترتیب میزان زاویه کایفوز اول در کشتی گیران آزادکار به طور معناداری بیشتر بوده، سپ
غیرورزشکار و درنهایت کشتی گیران فرنگی کار بوده است.

تاسکرین و همکاران 
)2018(
]12[

کف پای صاف
ص 

فتوگرامتری و شاخ
استاهلی

کشتی گیران فرنگی کار= 15/6 درصد
کشتی گیران آزادکار= 25/7

سابقه تمرین کشتی کمتر از 5 ماه= 9/9 درصد
سابقه تمرین کشتی 6 تا 10 سال= 24/1 درصد

سابقه تمرین کشتی بیشتر از 11 سال= 35/3 درصد

در این تحقیق 685 کشتی گیر شرکت کرده بودند. این مطالعه به بررسی ارتباط بین سابقه 
تمرین کشتی با کف پای صاف و همچنین به مقایسه کف پای صاف کشتی گیران آزادکار و 

فرنگی کار پرداخته است. نتایج مطالعه نشان داده است که کشتی گیران آزادکار به نسبت بیشتری 
از کشتی گیران فرنگی کار دارای کف پای صاف هستند و همچنین مطالعه حاضر نشان داده که هر 

ش کف پای صاف بیشتر می شود.
چقدر سابقه تمرین کشتی زیاد می شود، میزان درصد افزای
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زاویه  نتایج مطالعه سن و همکاران نشان داد که  همچنین 
کیوی کشتی گیران در داخل ُنرم طبیعی بوده است، عالوه بر این 
نشان دادند که زاویه کیوی کشتی گیران بیشتر از زاویه کیوی 
فوتبالیست ها است ]17[، ولی این مطالعات نوع سبک کشتی را 
مشخص نکرده  و به بررسی مقایسه ای بین دو سبک از کشتی 
این  به جلو در  زاویه سر  بودن  بیشتر  نپرداخته اند. شاید علت 
ورزشکاران و پیشرفت آن با افزایش مدت زمان فعالیت، وضعیت 
بدنی آن ها باشد که در تمرینات و مسابقات برای مدت طوالنی 

حفظ می شود ]11[. 

این عوامل می تواند عاملی برای افزایش سر به جلو کشتی گیران 
باشد، چراکه گزارش شده که مدت زمان تمرین در یک رشته 
ورزشی نیز عامل اثرگذار بر افزایش ناهنجاری بین ورزشکاران 
یک رشته ورزشی است که در این راستا گرابرا در تحقیق خود 
به وجود ارتباط و تأثیر میزان تمرین و مسابقه بر انحنای ستون 

فقرات اشاره کرده است ]12[. 

نامناسب  وضعیت های  اتخاذ  که  شده  گزارش  همچنین 
طوالنی مدت موجب تغییرانی در سیستم اسکلتی عضالنی می شود 
داشته اند  اشاره  نیز  همکارانش  و  تاسکیرن  که  به  طوری   .]22[
که کشتی گیران با سابقه، میزان تغییرات بیشتری را در راستای 
اسکلتی عضالنی خود تجربه کرده اند ]21[. همچنین نشان داده 
شده که ورزشکارانی که بیشتر از شانه خود استفاده می کنند، بیش 

از سایرین پاسچر سر به جلو را نشان می دهند ]23[. 

در زمینه شانه به جلو نیز مطالعات نشان داده  که قوس شانه ها 
و قوس پشت هر دو به هم مرتبط هستند و از آنجا که پشت 
دارای قوس است، با افزایش میزان قوس، چهارمین یا پنجمین 
مهره پشتی و سومین یا چهارمین مهره گردنی به سمت جلو 
جابه جا شده و این جابه جایی موجب جابه جا شدن شانه ها به 
سمت جلو می شود ]24[. از طرفی دلیل افزایش زاویه شانه به 
جلو در این کشتی گیران ممکن است به عواملی از قبیل انجام 
روش های پرکاربردی مربوط باشد که طی تمرینات و مسابقات 
به صورت مکرر استفاده می شود. این افزایش درجه کایفوز باعث 
کشیدگی و طویل شدن عضالت اداکتور کتف می شود و کارکرد 
زیاد عضالت قدامی نیز موجب قوی شدن و کوتاهی آن ها شده و 
در نتیجه شانه ها به سمت جلوی بدن کشیده شده و زاویه شانه به 

جلو در این ورزشکاران تشدید می شود ]25[. 

در زمینه وجود لوردوز در این ورزشکاران می توان چنین بیان کرد 
که در اجرای بعضی فنون مانند سالتو که ورزشکاران باید حریف را 
از زمین بلند کنند که مقداری از نیروی الزم برای این کار را عضالت 
راست کننده ستون فقرات فراهم می کنند. تکرار این حرکات در 
تمرین و مسابقه و همچنین لیفت کردن وزنه به مدت طوالنی سبب 
کوتاه شدن عضالت و لیگامنت های پایین کمر می شود و همین امر 

به افزایش قوس کمر می انجامد ]27 ،26[. 

نتایج مطالعه لطافت کار و همکاران نشان داد که پای غالب 
کشتی گیران آزادکار دارای کف پای صاف و همچنین زاویه کیوی 
افزایش یافته هستند ]14[. همچنین در همین راستا، تاسکیران 
و همکاران در مطالعه ای به بررسی اثر نوع سبک و میزان سابقه 
کشتی بر کف پای کشتی گیران پرداختند. نتایج مطالعه آن ها 
نشان داد که میزان صافی کف پای کشتی گیران آزادکار بیشتر از 
فرنگی کاران است و همچنین هر چقدر که سابقه کشتی افزایش 

پیدا می کند، میزان درجه صافی کف پا افزایش می یابد ]21[. 

در توجیه اینکه چرا پرونیشن پا در کشتی گیران شکل می گیرد، 
این چنین ذکر کرده اند که در ورزش کشتی اعمال فشارهای 
مکرر به زمین و انتقال نیرو، مخصوصًا روی پای غالب باعث ایجاد 
پرونیشن در مفصل مچ پا می شود و مرور مطالعات نشان می دهد 
که این افزایش فشار در پای غالب و همچنین در کشتی گیران 

آزادکار بیشتر است ]29 ،28[.

بنابراین الزم است در کشتی گیران آزادکار این امر به دقت 
بررسی شود، چراکه بدن مثل یک زنجیره حرکتی بسته عمل 
می کند و تغییر در پرونیشن پا با چرخش داخلی ران و درشت نی 
همراه است و باعث افزایش زاویه کیو می شود که این به نوبه خود 
فشارهای زیادی را روی مفصل زانو می آورد و وضعیت مکانیکی 
مفصل زانو را تحت تأثیر قرار داده و فرد را مستعد بروز اختالالت 

اسکلتی عضالنی مفصل زانو می کند ]30[.

همچنین مطالعاتی که هر یک از سبک های کشتی را به صورت 
جداگانه بررسی کرده اند، نشان دادند که کشتی گیران آزادکار، 
زاویه کایفوز بیشتری از فرنگی کاران دارند و همچنین کشتی گیران 
فرنگی کار، زاویه لوردوز بیشتری از آزادکاران دارند ]15،10 ، 16، 
18-20[. پاسچر لوردوتیک به صورت افزایش زاویه لومبوساکرال، 
افزایش قوس کمری، افزایش تیلت قدامی لگن و فلکسیون هیپ 
تعریف می شود. با توجه به نحوه چسبندگی عضالت ناحیه کمری 
تغییرات  لگن،  و  به کمر  این عضالت  اتصال مشترک  و  لگنی 

هر یک از این نواحی می تواند بر دیگری مؤثر باشد ]31[. 

لوین و ویتل، تأثیر تغییرات میزان تیلت لگن بر اندازه قوس 
کمری را در وضعیت ایستاده بررسی کردند. نتایج این مطالعه 
نشان داد که با حداکثر تیلت قدامی که افراد به صورت ارادی 
در لگن خود ایجاد کرده بودند، زاویه قوس کمری افزایش و با 
حداکثر تیلت خلفی این زاویه کاهش می یابد ]32[؛ بنابراین به 
نظر می رسد که مطالعات، باید در هنگام ارزیابی لوردوز کمری 
کشتی گیران به بررسی تیلت لگن نیز بپردازند، چراکه ممکن 
است علت وجود افزایش لوردوز کمری، وجود تیلت قدامی بیش 
از حد لگن باشد. برای بررسی این موضوع نیاز است مطالعات به 
صورت دقیق تر وجود لوردوز کمری در کشتی گیران را بررسی 

کنند.

کشتی گیران  که  داد  نشان  مطالعه  یک  نتایج  همچنین 
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آزادکار دارای زاویه سر به جلو و شانه به جلو بیشتری نسبت 
به فرنگی کاران هستند ]18[ و نتایج مطالعه دیگر نشان داد که 
کشتی گیران فرنگی کار زاویه سر به جلوی بیشتری از آزاد کاران 

دارند ]15[. 

ذکر  مختلفی  توجیهات  تغییرات  این  بروز  برای  مطالعات 
کرده اند. گاردگیری کشتی آزاد طوری است که ورزشکار برای 
پایین  را  ارتفاع بدن خود  اجرای فنون و گرفتن حالت دفاعی 
می آورد و این نوع گاردگیری با خم شدن به سمت جلو همراه 
است. همچنین در چنین وضعیتی امکان زیرگیری سریع تر برای 
کشتی گیران آزادکار مهیا می شود و کشتی گیر در زمان کوتاه تری 
به پاهای حریف می رسد. این پاسچر در زمان طوالنی در هنگام 
تمرین، مسابقه، مرور فن و سایه انداختن ها سبب افزایش زاویه 

کایفوز در کشتی گیران آزادکار می شود. 

در  فن  اجرای  اجازه  حریف  اینکه  دلیل  به  فرنگی کاران  اما 
پایین تنه را ندارد، با اطمینان گارد خود را باال می آورند و باال تنه 
خود را راست نگه می دارند و کایفوز کمتری در ناحیه پشت خود 
امکان  فرنگی،  کشتی گیران  در  گاردی  چنین  می کنند.  ایجاد 
اجرای فنون پرتابی سریع مانند فن کمر و فیتو را میسر می کند و 
همچنین اجرای چنین فنونی سبب افزایش قدرت عضالت پشت 
فرنگی کاران نسبت به آزادکاران می شود و این به کاهش کایفوز 

پشت در فرنگی کاران منجر می شود ]33[. 

همچنین توجیه دیگر، این می تواند باشد که آزادکاران به دلیل 
مجاز بودن استفاده از اندام تحتانی در اجرای فنون و دفاع، گارد 
خود را پایین می آورند. این نوع گارد برای حمله و رسیدن به 
پای حریف و همچنین دفاع از زیرگیری حریف، وضعیت مناسبی 
است. در این نوع گارد، سر و گردن جلوتر از بدن قرار می گیرد و 
این موجب جلوتر آمدن مرکز ثقل بدن می شود، در نتیجه جاذبه 
آزادکار  و گردن کشتی گیران  بیشتری روی سر  نیروی  زمین، 
وارد می کند و این موضوع در درازمدت سبب کشیدگی عضالت 
پایین گردن می شود. برای جبران این وضعیت، عضالت باالی 
گردن سبب اکستنشن مهره های فوقانی گردن می شوند و همین 
عامل، کوتاهی عضالت قسمت باالی گردن را در پی دارد، اما 
فرنگی کاران گارد خود را باال می آورند و این باعث برداشته شدن 

فشار از سر و گردن می شود ]35 ،34[. 

یکی از عوامل افتادگی سر به جلو، ریز ضرباتی است که به سر 
و گردن وارد می شود که در درازمدت، جابه جایی سر به سمت 
جلو را در پی دارد. در کشتی آزاد برای بر هم زدن تعادل حریف 
و اجرای فنون، به طور مدام دست ها روی سر و گردن حریف کار 
می کنند که در اغلب موارد این کار کردن دست ها با ضربه یا 
کشیدن سر حریف به سمت جلو همراه است، اما فرنگی کاران 
بر کتف ها و زیر کتف ها وارد  را بیشتر  نیروی دست های خود 
می کنند و نسبت به آزادکاران کمتر روی سر و گردن کار می کنند 

 .]30، 36 ، 37[

نظام مند،  جست وجوی  روش  دارای  مروری  مطالعه  این 
مقاالت  بیشتر  اگرچه  بود.  مقاالت  کیفیت  ارزیابی  فاقد  ولی 
پژوهشی  علمی  و  بین المللی  معتبر  مجالت  از  به دست آمده 
داخلی بود و از نظر رتبه بندی کیفی، مقاله در سطح مقبول 
برآورد می شوند، ولی در تعمیم نتایج آن احتیاط های الزم باید 

رعایت شود. 

همچنین اگرچه راهبرد های جست وجو کاملی به کار گرفته 
ممکن  و  شد  مرور  فارسی  و  انگلیسی  مقاالت  تنها  اما  شد، 
داشته  وجود  دیگر  زبان های  به  دیگری  مربوط  مقاالت  است 
به  ذکرشده  محدودیت های  گرفتن  نظر  در  با  بنابراین  باشد؛ 
نظر می رسد، بهتر باشد تحقیقاتی که در آینده در این حیطه 
صورت می گیرد، به بررسی کیفی مقاالت بپردازند. همچنین 
پیشنهاد می شود که مطالعاتی که به بررسی تغییرات وضعیتی 
کشتی گیران می پردازند، بیشتر به بررسی تفاوت در نوع تغییرات  
وضعیتی بین دو سبک بپردازند تا تأثیر نوع سبک کشتی بر بروز 

تغییرات وضعیتی بیشتر روشن شود.

نتیجه گیری نهایی

که  کرد  نتیجه گیری  این طور  می توان  مطالعات،  مرور  با 
لوردوزیس،  کایفوزیس،  وضعیتی  تغییرات  دارای  کشتی گیران 
شانه به جلو، سر به جلو، کف پای صاف و زاویه کیوی بیشتری 
هستند. در مقایسه بین دو سبک، کشتی گیران آزادکار، زاویه 
کایفوز بیشتری نسبت به فرنگی کاران و کشتی گیران فرنگی کار 
زاویه لوردوز بیشتری نسبت به آزادکاران دارند. همچنین میزان 
صافی کف پا بیشتر و زاویه کیو باال در پای غالب کشتی گیران 
آزادکار با سابقه ورزشی طوالنی دیده می شود، اما در مورد زاویه 
سر به جلو و شانه به جلو بین دو سبک گزارش های متناقضی 
از  نیاز به مطالعات بیشتری است. همچنین یکی  ارائه شده و 
فاکتورهای مهمی که در بروز هرچه بیشتر تغییرات وضعیتی 
کشتی گیران باید دقت شود، داشتن سابقه طوالنی ورزشی است.

مالحظات اخالقی

پیروی از اصول اخالق پژوهش

انسانی یا  از نوع مروری است و مستقیمًا از هیچ  این مقاله 
حیوانی در آن استفاده نشده است

حامی مالی

دولتی،  نهای  از سازما  مالی  پژوهش هی چگونه کمک  این 
خصوصی و غیرانتفاعی دریافت نکرده است.
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مشارکت نویسندگان

 تمام نویسندگان در طراحی، اجرا و نگارش همه بخش های 
پژوهش حاضر مشارکت داشته اند. 

تعارض منافع
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