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  سطح ملی با غیرورزشکارانسطح ملی با غیرورزشکاران
  

    00هومن مینونژادهومن مینونژاد  ..00  __علی اکبرنژاد علی اکبرنژاد   ..99  __رضا رجبی رضا رجبی   ..22  __مريم قمری مريم قمری   ..00

  دانشجوی دکتری دانشگاه تهراندانشجوی دکتری دانشگاه تهران..00، ، استاديار دانشگاه تهراناستاديار دانشگاه تهران  ..99،،دانشیار دانشگاه تهراندانشیار دانشگاه تهران..22  ، ، ارشد دانشگاه تهرانارشد دانشگاه تهرانکارشناسکارشناس  ..00

  

  چکیدهچکیده
ور و ای، وضعیت قرارگیری استخوان کتف و قدرت عضالت ریترکتهدف از انجام این تحقیق، مقایسۀ میزان کایفوز سینه

گیر کشتی 12نفر شامل  36به این منظور . کار سطح ملی با غیرورزشکاران استگیران آزادکار و فرنگیپروترکتور کتف کشتی

 متر و وزنسانتی 246 ± 42/4سال، قد  12 ± 8/2میانگین سن )فرد غیرورزشکار  12کار و گیر فرنگیکشتی 12آزادکار، 

در قیاس با عکس  32/0روایی )کش منعطف ای از خطگیری میزان کایفوز سینهبرای اندازه. انتخاب شدند( کیلوگرم 44 ± 36/23

و برای سنجش قدرت عضالت ( به روش کیپلر و در حالت ایستاده)های کتف از متر نواری برای تعیین فاصلۀ استخوان(. رادیوگرافی

ای و وضعیت منظور مقایسۀ کایفوز سینهبه. فاده شداست( و در حالت نشسته 1RMاز طریق تعیین )های تکنوجیم از دستگاه

قرارگیری استخوان کتف در بین سه گروه از روش آماری تحلیل واریانس یکطرفه و برای مقایسۀ قدرت عضالت ریترکتور و 

ان داد که مقدار نتایج تحقیق حاضر نش. مستقل استفاده شد tکار از آزمون گیر آزادکار و فرنگیدر بین دو گروه کشتی پروترکتور

داری بیشتر از طور معنیگیران آزادکار بهدر کشتی( مترسانتی 38/12)های کتف و فاصلۀ استخوان( درجه 36/26)ای کایفوز سینه

درجه،  22/64کایفوز )و غیرورزشکاران ( مترسانتی 12/28های کتف درجه، فاصلۀ استخوان 68/63کایفوز )کار های فرنگیگروه

در ( کیلوگرم 12/222)همچنین قدرت عضالت ریترکتور کتف (. P < 03/0)است ( مترسانتی 30/28های کتف خوانفاصلۀ است

نشان داد که کشتی نتایج تحقیق حاضر (. P < 03/0)است ( کیلوگرم 32/31)داری بیشتر از آزادکاران طور معنیکاران بهفرنگی

آن می تواند بر پوسچر ورزشکاران آن رشته اثر بگذارد و موجف افزایش مقدار آزاد به علت نوع تمرینات و فعالیت های رایج در 

رو به از این. های کتف و کاهش قدرت عضالت ریترکتور در آزادکاران شودای و در پی آن افزایش فاصلۀ استخوانکایفوز سینه

ای زیر نظر قرار افزایش غیرطبیعی کایفوز سینهگیران رشتۀ آزاد را از نظر شود کشتیها پیشنهاد میمربیان و کادر پزشکی تیم

 .دهند و در صورت مشاهدۀ این ناهنجاری اقدامات الزم را در جهت اصالح یا جلوگیری از پیشرفت آن به عمل آورند

 

 های کلیدیواژه
 .گیر سطح ملی، قدرت عضالت ریترکتور و پروترکتورای، وضعیت قرارگیری کتف، کشتیکایفوز سینه
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 مقدمه

های ورزشکاران، های بدنی ویژه قابل شناسایی هستند و یکی از مشخصهها و وضعیتورزشکاران با تیپ

طور مستمر ورزشکاران به(. 1)کند از دیگران متمایز می ای وضعیت بدنی آنهاست که آنها را به شکل برجسته

و به همین علت ورزشکاران نسبت طور معمول مربوط به رشتۀ ورزشی آنهاست کنند که بهپوسچری را اتخاذ می

های ورزشی خود هستند به غیرورزشکاران بیشتر مستعد تطابقات پوسچرال منفی در پاسخ به شرایط و ویژگی

(23.) 

هر . مدت تمرینی شوندهای طوالنیدر ورزش برای رسیدن به هرگونه پیشرفت ورزشکاران باید وارد برنامه

این نیازها موجب ایجاد تطابقات فیزیک و فیزیولوژیکی در بدن . ردورزش نیازهای فیزیکی خاص خود را دا

عروقی، افزایش قدرت  –این تطابقات در بیشتر موارد مثبت هستند و به بهبود استقامت قلبی . شوندورزشکار می

 و بر روی 2اند اما گاهی این تطابقات ساختاری منفی(. 23)شوند عضالت و کاهش چربی اضافی بدن منجر می

 1وجتیس و همکاران(. 23)شوند های پوسچرال میگذارند و موجب ایجاد ناهنجاریظاهر فیزیکی فرد تأثیر می

رشتۀ ورزشی مختلف به این نتیجه رسیدند  4ورزشکار در  1140پس از بررسی راستای ستون فقرات ( 1000)

غیرورزشکاران افزایش یافته که این امر  داری نسبت بهطور معنیکه میزان کایفوز و لوردوز در این ورزشکاران به

نیز به افزایش کایفوز ( 1001)رجبی و همکاران (. 16)مرتبط با رشتۀ ورزشی و ساعات تمرین ورزشکاران است 

وودکی و (. 24)های سنی مختلف نسبت به غیرورزشکاران همسان اشاره کردند سواران گروهای در دوچرخهسینه

ای نیز در تحقیقاتی جداگانه به کاهش کایفوز سینه( 2336و  2338) 2و همکاران و یوتاکه( 1001) 6همکاران

نیز ( 2332) 3پژوهش گلدستین و همکاران(. 11، 12، 10)ها نسبت به غیرورزشکاران اشاره کردند فوتبالیست

(. 3)هستند  های ستون فقراتدرصد شناگران آمریکایی نخبه دچار ناهنجاری 23درصد قایقرانان و  36نشان داد 

                                                           
1 - Nnegative postural adaptation 

2 - Wojtis & et al 
3 - Wodecki & et al 

4 - Uctake & et al 

5 - Goldstein & et al 
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درصد اعالم کردند  8/38نیز شیوع کایفوز شوئرمن در میان قایقرانان استرالیایی را ( 2380) 2اندلر و همکاران

(2.) 

هر دو سبک . است 6و فرنگی 1های رقابتی و دارای دو سبک آزادترین ورزشورزش کشتی یکی از قدیمی

کند و ورزشکار هنگام انجام تمرینات و مسابقه باید ای را بر بدن ورزشکار تحمیل میکشتی، فشارهای ویژه

نرمال را اتخاذ کند و از آنجا که فنون متفاوتی در دو سبک کشتی آزاد و بدنی هایی غیر از وضعیت وضعیت

های آشکاری تفاوت(. 23، 22)تواند متفاوت باشد شود، قدرت عضالت درگیر بین دو سبک میفرنگی استفاده می

-گیران این دو سبک کشتی در حین تمرین و مسابقه وجود دارد، بهذ وضعیت بدنی کشتیدر چگونگی اتخا

گیر به  است در حالی که در سبک آزاد، کشتی( تر قائم)تر  فرنگی راستکه وضعیت تنه در سبک کشتی طوری

هایی  زشبنابراین رشتۀ ورزشی کشتی از جمله ور(. 23)دهد  طور معمول خود را در وضعیت خم شده قرار می

هایی غیر از وضعیت طبیعی در ستون فقرات را  است که ورزشکار هنگام انجام تمرینات و مسابقه باید وضعیت

مدت ممکن است موجب ایجاد تغییراتی در پوسچر و های طوالنیرو این تمرینات طی دورهاز ایناتخاذ کند، 

گزارش کردند که درجۀ ( 1003)ی و همکاران در این راستا، رجب(. 23)قدرت عضالت ناحیۀ تنۀ ورزشکار شود 

گیران فرنگی کار و افراد غیرورزشکار بیشتر و درجۀ انحنای گیران آزدکار نسبت به کشتیانحنای کایفوز کشتی

وجتیس و (. 23)گیران آزادکار و افراد غیرورزشکار کمتر بوده است کار نسبت به کشتیگیران فرنگیکایفوز کشتی

درجه اعالم کردند که در مقایسه با  3/63گیران ای را در میان کشتینیز میزان کایفوز سینه (1000) 2همکاران

-البته محققان به آزادکار یا فرنگی. یافته بودنداین ورزشکاران دارای کایفوز افزایش( درجه 2/23)غیرورزشکاران 

 (.16)ای نکردند گیران اشارهکار بودن این کشتی

و این انحرافات است ون فقرات جزء انحرافات پوسچرال شایع در ورزشکاران نخبه های ستتغییر در قوس

، 23)های تمرینی شدید مخصوص ورزش یا وضعیت بدنی ویژۀ آن رشتۀ ورزشی است پوسچرال ناشی از برنامه

ختارهای گیرند و بر ساتنهایی صورت نمیطور معمول این انحرافات بههنگام ایجاد انحرافات پوسچرال به(. 24

ها با ستون وسیلۀ عضالت و هم از طریق دندهاز آنجا که استخوان کتف هم به. گذارندپیرامونی خود نیز تأثیر می

                                                           
1 - Endler & et al 
2 - Freestlyle wrestling 

3 - Greco – Roman wrestling 

4 - Wogtis & et al 



 0931بهار و تابستان ، 6، شمارة ورزشی  طبريۀ نش                  

 

30 

ویژه تغییرات ستون به)توان انتظار داشت هرگونه تغییر در وضعیت ستون فقرات فقرات ارتباط دارد، پس می

دلیل وجود اتصاالت بنیادی به(. 21، 22)نجامد ان کتف بیبه تغییر در وضعیت فراگیری استخوا( ایفقرات سینه

. میان مفاصل مجموعۀ شانه، این مجموعه برای تولید حرکت در اندام فوقانی با یکدیگر همکاری نزدیکی دارند

هم زدن تواند با بههای کتف میمشخص شده است که وضعیت قرارگیری غیرطبیعی و تغییر راستای استخوان

ثباتی مفصل گلنوهومرال منجر مانع عملکرد طبیعی مجموعۀ شانه شده و در نهایت به بی 2وهومرالریتم اسکاپول

 (.21)شود 

های فوقانی دخیل نباشند، ندرت بتوان فنی را یافت که دراجرای آن تنه و اندامدر ورزش کشتی شاید به

انه و استخوان کتف در این ورزش توان به نقش کلیدی ستون فقرات، مجموعۀ مفصل شباتوجه به این مطلب می

های کشتی آزاد و فرنگی با یکدیگر طور که توضیح داده شد، وضعیت بدنی اتخاذشده در رشتههمان. پی برد

اما . ها تأثیر بگذاردتواند بر وضعیت بدنی ورزشکاران این رشتههای آشکاری دارد که همین مسئله میتفاوت

. گیران نخبه انجام گرفته استرج از کشور در زمینۀ وضعیت بدنی کشتیتحقیقات بسیار اندکی در داخل و خا

باتوجه به . گیران بررسی نشده استهمچنین در هیچ تحقیقی وضعیت قرارگیری استخوان کتف در بین کشتی

های کتف و ای، فاصلۀ میان استخواناند تا میزان کایفوز سینهاین مطالب، محققان در تحقیق حاضر سعی کرده

که نقش مهمی در نحوۀ قرارگیری استخوان کتف بر روی قفسۀ سینه )درت عضالت ریترکتور و پروترکتور کتف ق

و غیرورزشکاران ( اعزامی به مسابقات المپیک پکن)کار سطح ملی گیران آزادکار و فرنگیرا در بین کشتی( دارند

 .با یکدیگر مقایسه کنند

 

                                                           
 –مفصل بازويی )ريتم اسکاپولوهومرال مفهومی است که به تشريح رابطۀ حرکتی میان مفصل گلنوهومرال  :ريتم اسکاپولوهومرال - 0

هنگام باال آمدن دست طی اين . پردازددر حرکات فلکشن و ابداشکن مفصل شانه می( ایسینه –مفصل کتفی )وراسیک و اسکاپولوت( دوری

 2براساس اين نسبت . گیرددرجه حرکت در مفصل اسکاپولوتوراسیک انجام می 0درجه حرکت در مفصل گلنوهومرال،  9حرکات به ازای هر 

درجه به مفصل  61درجه به مفصل گلنوهومرال و  021ن يا ابداکشن مفصل شانه، درجۀ فلکش 031توان گفت که در می 0به 

 .اسکاپولوتوراسیک مربوط است
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 روش تحقیق

جامعۀ آماری این تحقیق شامل مردان . مقایسه و همبستگی است –ع علّی پژوهش حاضر میدانی و از نو

در اردوی تیم ملی کشتی ایران برای اعزام به  1008کار سطح ملی است که در سال گیر آزادکار و فرنگیکشتی

گین قد با میان)گیر آزادکار کشتی 12گیر شامل کشتی 21ها تعداد نمونه. اندالمپیک چین در حال تمرین بوده

گیر کشتی 12و ( سال 80/16 ± 83/2کیلوگرم و سن  14/43 ± 3/10متر، وزن سانتی 24/246 ± 08/20

 22/12 ± 42/2کیلوگرم و سن  63/48 ± 3/10ر، وزن تمسانتی 36/246 ± 33/3با میانگین قد )کار فرنگی

 کیلوگرم و  16/42 ± 34/3ن متر، وزسانتی 21/241 ± 32/3با میانگین قد )فرد سالم نیز  12. است( سال

های عصبی، که سابقۀ عمل جراحی و دردهای حاد یا مزمن ستون فقرات و بیماری( سال 68/13 ± 83/2سن 

 های تحقیق در قابل ذکر است گروه. عنوان گروه غیرورزشکار انتخاب شدنداسکلتی و عضالنی نداشتند، به

کاران و برای مثال آزادکاران، فرنگی). با هم همگن شدند همگی از نظر قد، وزن و سن وزنی متناظرهای  رده

 .(کیلوگرم همگی از نظر قد، وزن و سن با هم همگن شدند 33غیرورزشکاران دستۀ 

ها قبل از های جسمانی آکادمی ملی المپیک و اجرای آزمونها در محل سنجش قابلیتگیریتمامی اندازه

 6کردند که دقیقه را صرف گرم کردن عمومی بدن می 30ها ودنیدر ابتدای هر جلسه آزم. ظهر انجام گرفت

 .ی بودشدقیقۀ دوم مربوط به حرکات کش 6دقیقۀ ابتدایی مربوط به نرم دویدن و 

. کش منعطف ساخت کشور ایران با نام پیستوله ماری استفاده شدای از خطگیری کایفوز سینهبرای اندازه

و پایایی بین  83/0 - 31/0ا عکس رادیوگرافی و پایایی درون آزمونگر در مقایسه ب 32/0روایی این وسیله 

که سر مستقیم و به ها خواسته شد درحالیگیری از آزمودنیبرای اندازه(. 28)گزارش شده است  81/0آزمونگر 

گیرند کند، با پای برهنه بر روی مقوایی که محل قرارگیری پاها در آن مشخص شده بود قرار سمت جلو نگاه می

های اول و سپس همکار تحقیق مهره. کنند، صاف بایستندو درعین اینکه وزن خود را بر روی دو پا توزیع می

پس از مشخص . زدعنوان لندمارک عالمت میکرد و بهدوازدهم پشتی را بر روی ستون فقرات فرد مشخص می

کرد، بر روی کش را رها میتدای خطمتر ابسانتی 6که کش منعطف را درحالیها، محقق خطشدن لندمارک

کش و کرد تا هیچ فضایی بین خطکش وارد میداد و بر روی آن فشار یکسانی در طول خطستون فقرات قرار می
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سپس با ماژیک دو لندمارک (. الف – 2شکل )کش شکل ستون فقرات را به خود گیرد پوست فرد نباشد و خط

داشت و بدون تغییرشکل بر روی کش را از پشت فرد برمیو خطزد ت میمکش عالشده را روی خطمشخص

د و محل رککش را با مداد روی کاغذ ترسیم میمانند خط Cدر نهایت انحنای . کردکاعذ مربوط منتقل می

 دست آوردن مقدار کایفوز منظور بهبه. زدشده را بر روی منحنی ترسیمی عالمت میهای مشخصلندمارک

)ولای از فرمسینه
1

Arctan(2=   افزار اکسل تمامی محاسبات و با تعبیۀ این فرمول در نرم (26)استفاده شد

خط  21Tبه  2Tشده کش روی کاغذ، از دو نقطه مشخصاین طریق که بعد از ترسیم شکل خطبه. انجام گرفت

بود و  Lکه عمود بر خط  سپس خطی. مربوط به کایفوز مشخص شود Lشد تا طول خط مستقیمی ترسیم می

را در  hو  Lمقادیر (. h)شد ای رسم میبیشترین فاصله را تا منحنی ستون فقرات داشت، برای کایفوز سینه

 (.ب – 2شکل ( )26)دهندۀ درجۀ انحنای کایفوز بود آمده نشاندستبه θشد و فرمول قرار داده می

 

 

 

 

 

 

 

 

نحوه محاسبه کايفوز از روی خط کش منعطف( اندازه گیری کايفوز با خط کش منعطف ، ب( الف  _0شکل    
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گیری زاویۀ تحتانی استخوان کتف تا زائدۀ خاری ون فقرات، اندازهبرای محاسبۀ فاصلۀ استخوان کتف تا ست

در موقعیت آناتومیکی یا صفر درجه در نظر  2بر تست حرکت جانبی استخوان کتف ترین مهره مبتنینزدیک

محققان (. 3، 8)رود کار میابداع شده، برای ارزیابی عدم تقارن کشف به 1این تست که توسط کیبلر. گرفته شد

اند و پایایی گیری موقعیت ایستای استخوان کتف معتبر دانستههای اندازهعنوان یکی از روشن تست را بهای

در تحقیق حاضر از (. 3، 8)گزارش شده است  83/0 -44/0و  88/0 – 82/0ترتیب درونی و بیرونی این تست به

 .های کتف از یکدیگر استفاده شدگیری فاصلۀ استخواناین آزمون برای اندازه( خنثی)وضعیت صفر درجه 

. فقرات در وضعیت آناتومیکی از متر نواری استفاده شد های کتف تا ستونگیری فاصلۀ استخوانبرای اندازه

( حالت خنثی)هایش در کنار بدن که دستطوریبرای انجام این تست ابتدا آزمودنی پشت به آزمون گیرنده به

 گذاری حالت ابتدا لبۀ داخلی زاویۀ تحتانی کتف مشخص و با ماژیک عالمتدر این . ایستادقرار داشتند، می

گذاری لبۀ داخلی زاویۀ تحتانی کتف از روی پوست در مقایسه با ارزیابی رادیوگرافی همبستگی عالمت. شدمی

کرده و ترین مهره را پیدا گیرنده زائدۀ خاری نزدیکسپس آزمون(. 3)ذکر شده است  32/0همان نقطه، در حد 

داد و فاصلۀ آن تا در مرحلۀ بعد سر متر نواری را روی عالمت زائدۀ خاری قرار می. کردگذاری میآن را  عالمت

 (.1شکل )بدین صورت فاصلۀ دو استخوان کتف از یکدیگر محاسبه شد . کردگیری میزاویۀ تحتانی کتف را اندازه

                                                           
1 - Lateral scapular slide test 

2 - Kibler 

 نواری با متر چگونگی اندازه گیری فاصله بین استخوان های کتف _ 2شکل 
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گیری های اندازهکار از دستگاهگروه آزادکار و فرنگیای دو گیری قدرت عضالت کمربند شانهبرای اندازه

قدرت عضالت . ساخت ایتالیا مستقر در آکادمی ملی المپیک استفاده شد 1نوع پرسونال سلکشن 2قدرت تکنوجیم

و قدرت عضالت خلف ( CCC=  38/0) 6وسیلۀ دستگاه پرس سینهبه( عضالت پروترکتور)ای قدام کمربند شانه

 .اندازه گرفته شدند( CCC=  33/0) 2با دستگاه فوقانی پشت( عضالت ریترکتور)ای کمربند شانه

این آزمون، قدرت را . گیری قدرت عضالت استفاده شددر تحقیق حاضر از آزمون حداکثر قدرت برای اندازه

3)براساس یک تکرار بیشینه 
1RM) 1محاسبۀ . کندمحاسبه میRM  از طریق این سیستم براساس فرمول

 .است 3چیبرزی

 1RM= جاشده وزنۀ جابه/  ]0184/2 –( 0148/0× تعداد حرکات تا خستگی )[

برای انجام آزمون، ابتدا نحوۀ انجام حرکت صحیح بر روی دستگاه به آزمودنی نشان داده شده و از وی 

ان استراحت بعد از در نظر گرفتن زم. صورت آزمایشی تمرین کندشد تا حرکات مزبور را چند بار بهخواسته می

برحسب کیلوگرم از طریق دستگاه ( 1RM)داد و در نهایت نتیجۀ آزمون الزم، ورزشکار آزمون نهایی را انجام می

 (.6شکل )شد ثبت می

ای و وضعیت قرارگیری استخوان کتف در بین سه گروه از برای بررسی وجود اختالف میان کایفوز سینه

منظور مقایسۀ قدرت عضالت پروترکتور و زمون تعقیبی توکی و بهآزمون آماری تحلیل واریانس یکطرفه و آ

-تمامی تجزیه. مستقل استفاده شد tکار از آزمون گیر آزادکار و فرنگیریترکتور کتف در بین دو گروه کشتی

 .انجام گرفت P ≤ 03/0داری آلفای و در سطح معنی 3/26وزن  SPSSافزار وسیلۀ نرمهای آماری بهوتحلیل

 

 

                                                           
1 -  TyghnhceT  

2 -  Pyi hnla  yaygtrhn  

3 - Chest press 

4 - Upper back 

5 - Repetition Maximum 

6 - Brzychi 
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 های تحقیقیافتهنتایج و 

های نتایج آزمون تحلیل واریانس یکطرفه برای بررسی وجود اختالف میان متغیرها در گروه 2در جدول 

گیران آزادکار، ای در سه گروه کشتیدهد که بین مقدار کایفوز سینهنتایج نشان می. تحقیق ارائه شده است

نتایج آزمون تعقیبی توکی نشان داد که (. P=  02/0)جود دارد داری وکار و غیرورزشکاران اختالف معنیفرنگی

و ( P=  02/0)کار گیران فرنگیداری بیشتر از کشتیطور معنیگیران آزادکار بهای در کشتیمقدار کایفوز سینه

های داری بین فاصلۀ استخوانبر این مشخص شد که اختالف معنیعالوه(. P=  01/0)افراد غیرورزشکار است 

و نتایج آزمون تعقیبی توکی نشان داد که فاصلۀ ( P=  02/0)های تحقیق وجود دارد کتف در بین گروه

و افراد ( P=  02/0)کار گیران فرنگیداری بیشتر از کشتیطور معنیگیران آزادکار بههای کتف در کشتیاستخوان

 (.P=  02/0)غیرورزشکار است 

 ب الف

 اندازه گیری قدرت عضالت ريترکتور( کتور                  باندازه گیری قدرت عضالت پروتر( الف _9شکل                 
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در  ردهد که مشخص کردند بین میزان قدرت عضالت ریترکتومیمستقل را نشان  tنتایج آزمون  2 شکل

، اما بین میزان قدرت (P=  02/0)داری وجود دارد کار سطح ملی تفاوت معنیگیران آزادکار و فرنگیکشتی

 (.P=  18/0)داری مشاهده نشد عضالت پروترکتور بین دو گروه تفاوت معنی

های کتف در بین سه منظور مقايسۀ کايفوز و فاصلۀ استخواننتايج آزمون تحلیل واريانس يکطرفه به – 0جدول 

 گروه

 F P انحراف معیار میانگین گروه متغیر

 ای کايفوز سینه

 (درجه)

   36/6 09/09 آزادکار

  03/7 93/96 فرنگی کار 10/1* 70/0

 62/7 00/97 غیرورزشکار

 فاصلۀ استخوان

 (متر سانتی)

 30/2 33/20 آزادکار

 73/2 20/03 فرنگی کار 10/1* 36/3

 19/9 31/03 غیرورزشکار

 *10/1 P< 

 

*10/1 P< 

مستقل برای مقايسۀ قدرت عضالت ريترکتور و پروترکتور بین دو گروه آزادکار و  tنتايج آزمون  _ 0شکل 

 فرنگی کار



  ...کار  آزادکار و فرنگی گیران ای و وضعیت قرارکیری استخوان کتف کشتی مقايسۀ کايفوز سینه 

  

 

010 

 گیریبحث و نتیجه

داری طور معنیبه( درجه 3/26)ر نشان داد که میانگین مقدار کایفوز پشتی در آزادکاران نتایج پژوهش حاض

یافتۀ تحقیق حاضر، (. P < 03/0)است ( درجه 2/64)و افراد غیرورزشکار ( درجه 2/63)کاران بیشتر از فرنگی

هرچند در تحقیق (. 16، 23)است ( 1000) 2و وجتیس و همکاران( 1003)های رجبی و همکاران همسو با یافته

ای گیران و افراد غیرورزشکار مقایسه شدند و بین دو سبک کشتی آزاد و فرنگی مقایسهوجتیس، فقط کشتی

گیران در مقایسه با ای کشتیهای تحقیق این محققان نشان از افزایش کایفوز سینهصورت نگرفت، ولی یافته

 .افراد غیرورزشکار دارد

آل طی زمان با اثر بر سیستم مدت و انحراف از پوسچر بدنی ایدهدر طوالنی های نامناسباتخاذ وضعیت

مشخص شده است تمرینات (. 4)تواند موجب ایجاد تغییراتی در وضعیت بدنی شود اسکلتی می –عضالنی 

ویژه در توانند سبب تغییرات پوسچرال متناسب با رشتۀ ورزشی، بههای ورزشی مختلف میاختصاصی رشته

بنابراین علت اصلی تفاوت کایفوز بین دو سبک کشتی در تحقیق حاضر (. 23)اران نوجوان و جوان شوندورزشک

کاران در حین مسابقه و احتماالً مربوط به حالت تنه و ستون فقرات و گارد خمیدۀ آزادکاران در مقایسه با فرنگی

به پاهای حریف و از سوی دیگر جلوگیری منظور دستیابی گیران در سبک آزاد بهکه کشتیطوریتمرین است، به

در مقابل در . کنندگذارند و تنه را به جلو خم میتر میهای حریف به پاهای خود، پاها را عقباز رسیدن دست

-ها نیازمند آنند تا کشتیشوند که بیشتر این تکنیکها و مانورها، باالی کمر اجرا میسبک فرنگی همۀ تکنیک

(. 23)ت خود را صاف نگه دارد و نیازی به خم کردن ستون فقرات همانند کشتی آزاد ندارد گیر تنه و ستون فقرا

عنوان پوسچر غالب گیران آزادکار بهمدت و در حین تمرین و مسابقه، حالت خمیدۀ کشتیبنابراین در طوالنی

کاران و ه نسبت به گروه فرنگییافته در این گروای افزایشتواند یکی از عوامل مهم در ارتباط با کایفوز سینهمی

توان از طریق یک تئوری ای در گروه آزادکار را میاز سوی دیگر، افزایش کایفوز سینه. غیرورزشکاران باشد

به این شرح که فشار بر قسمت قدامی مهره در اثر پوسچر خمیده در درازمدت به تغییرشکل . توضیح داد

 1توان به قانون ولفشود که در این زمینه میدامی مهره منجر میاستخوان در اثر نیروهای فشاری در قسمت ق

                                                           
1 - Wojtis & et al 

2 - Wolff's law 
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براساس . ویژه صفحۀ رشد آنها اشاره کردها و بهدرمورد مهره 2طور کلی در ارتباط با استخوان و قانون ولکمنبه

کند شده بر آن منطبق و سازگار میقانون ولف، استخوان شکل خارجی و ساختار داخلی خود را با فشار اعمال

کند که نیروهای فشاری موجب تأخیر در سرعت رشد نواحی تحت قانون ولکمن نیز به این مطلب اشاره می(. 6)

شود ها موجب تحریک و افزایش رشد آنها میکه نیروی کشنده در قسمت خلفی مهرهشوند، درحالیفشار می

ها در مقایسه با در قسمت قدامی مهره بنابراین وضعیت خمیده به جلو در کشتی آزاد موجب افزایش فشار(. 6)

ها اثر فیز مهرهتواند بر روی اپیگیر جوان باشد، این فشار میویژه اگر کشتیشود که بهقسمت خلفی آنها می

مدت کاهش رشد مهره در ناحیۀ قدامی ممکن است در طوالنی. نجامدابگذارد و به کاهش رشد در ناحیۀ قدامی بی

ها منجر شود که در آن ارتفاع جسم مهره از طرف قدام کمتر از ارتفاع آن در سمت رهای شکل شدن مهبه گوه

ای شکل شدن یابد که همین گوهای نیز از طرف قدام کاهش میمهرهخلف بوده و بالطبع فضای دیسک بین

 .تواند سبب افزایش کایفوز شودها میمهره

سازی بوده و هنگام پل زدن و انجام فن بر بر پلتنیاز آنجا که بسیاری از فنون رایج در کشتی فرنگی مب

 ،کار نیازمند اکستنشن قدرتمند ستون فقرات و ریترکشن قوی استخوان کتف استگیر فرنگیحریف، کشتی

 ترعلت استفادۀ بیشتر قویکاران بههای کتف فرنگیاحتماالً عضالت اکستنسور ستون فقرات و ریترکتور استخوان

کاران نسبت به ای در فرنگیر در آزادکاران است و شاید یکی از دالیل کمتر بودن کایفوز سینهاز عضالت متناظ

 . استمذکور آزادکاران، همین امر و ماهیت رشتۀ فرنگی در استفادۀ بیش از حد از عضالت 

ت این امر عل(. P > 03/0)کاران با غیرورزشکاران مشاهده نشد داری بین کایفوز فرنگیاز طرفی تفاوت معنی

طورکه پیشتر اشاره شد، در کشتی همان. کاران در حین تمرین و مسابقه استنیز احتماالً مرتبط با پوسچر فرنگی

گیر شوند و در حین انجام بیشتر این فنون، کشتیها ومانورها، در سطح باالی کمر اجرا میفرنگی همۀ تکنیک

این نظر شبیه به حالت افراد معمولی و  دارد که ازمینگه کار تنه و ستون فقرات خود را تقریباً صاففرنگی

کاران و افراد غیرورزشکار منطقی دار میان کایفوز فرنگیغیرورزشکار است که از لحاظ تئوریک نبود اختالف معنی

 .رسدنظر میبه

                                                           
1 - Volkman's law 
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 ( مترانتیس 11)گیران آزادکار های کتف در کشتیدیگر نتایج تحقیق حاضر نشان داد که فاصلۀ استخوان

شایان . است( مترسانتی 3/28)و افراد غیرورزشکار ( مترسانتی 1/28)کاران داری بیشتر از فرنگیطور معنی به

گیران ذکر است با بررسی و مرور پیشینۀ پژوهش، تحقیقی در مورد بررسی وضعیت استخوان کتف بر روی کشتی

 .شدهای تحقیق حاضر یافت نمنظور مقایسه با یافته به

موجب نزدیک شدن استخوان ( 1االضالعو عضالت متوازی 2قسمت میانی عضله ذوزنقه)عضالت ریترکتور 

 دهندۀ وجود رابطۀ نشان( 2682)و شادمان ( 2338) 6نتایج تحقیقات کیبلر. شوندکتف به ستون فقرات می

به این نحو که هرچه (. 20 ،2)های کتف است دار منفی بین قدرت عضالت ریترکتور با فاصلۀ استخوان معنی

باتوجه به . های کتف از یکدیگر کمتر خواهد بود و برعکستر باشند، فاصلۀ استخوانریترکتورهای کتف قویکتف 

داری کمتر از طور معنیاینکه نتایج تحقیق حاضر نشان داد که میزان قدرت عضالت ریترکتور کتف آزادگان به

کاران های کتف آزادگان بیشتر از فرنگیان انتظار داشت فاصلۀ استخوانتو، پس می( 03/0)کاران است فرنگی

 .باشد که نتایج تحقیق حاضر نیز حاکی از این امر بود

کاران و افراد از دیگر دالیل بیشتر بودن فاصلۀ میان دو کتف در آزادکاران نسبت به دو گروه فرنگی

ای با برخی تغییرات افزایش کایفوز سینه. دکاران نسبت دادیافتۀ آزاتوان به کایفوز افزایشغیرورزشکار را می

پوسچرال مانند سر به جلو، پروترکشن، چرخش تحتانی و تیلت قدامی استخوان کتف، و همچنین ابداکشن و 

 از آنجا که نتایج تحقیق حاضر نشان داد که مقدار کایفوز (. 22)چرخش داخلی استخوان بازو همراه است 

 ، پس (>03/0P)کاران و افراد غیرورزشکار بیشتر است داری نسبت به فرنگیطور معنیکاران بهای در آزاد سینه

ای از جمله پروترکشن اسکاپوال در توان انتظار داشت که برخی از تغییرات مرتبط با افزایش کایفوز سینهمی

های کتف در ار فاصلۀ استخوانطور که در نتایج تحقیق بیان شد، مقدگیران آزادکار مشاهده شود و همانکشتی

شده در باال، نبود باتوجه به توضیحات اشاره. متر بیشتر از دو گروه دیگر بودسانتی 6 – 3/6آزادکاران حدود 

تواند قابل کار و افراد غیرورزشکار نیز میهای فرنگیدار میان فاصلۀ دو استخوان کتف در بین گروهاختالف معنی

که بیشتر به علت ماهیت )دار بین کایفوز این دو گروه در تحقیق حاضر نبود تفاوت معنی باتوجه به. توجیه باشد

                                                           
1 - Middle trapezius 
2 - Rhomboids 

3 - Kibler  
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توان انتظار داشت که بین برخی از تغییرات مرتبط با افزایش کایفوز از جمله پروترکشن می( رشتۀ فرنگی است

تر، عامل احتمالی که ان سادهبه بی. کاران و افراد غیرورزشکار مشاهده نشوداستخوان کتف در بین دو گروه فرنگی

گیران ، در کشتی(یافتهکایفوز افزایش)شود گیران آزادکار سبب افزایش فاصلۀ دو استخوان کتف میدر کشتی

 .شودکار و افراد غیرورزشکار مشاهده نمیفرنگی

 ج در آن های رایعلت نوع تمرینات و فعالیتطور کلی نتایج تحقیق حاضر نشان داد که کشتی آزاد بهبه

ای و افزایش فاصلۀ اران آن رشته اثر بگذارد و موجب افزایش مقدار کایفوز سینهکزشرتواند بر پوسچر ومی

باتوجه به این نتایج و مشاهدۀ کایفوز . های کتف و کاهش قدرت عضالت ریترکتور این ورزشکاران شوداستخوان

شود از آنجا که بیشتر تمرینات این زاد پیشنهاد مییافته در میان آزادکاران به مربیان رشتۀ کشتی آافزایش

( مدت ممکن است موجب افزایش کایفوز شودکه این وضعیت در طوالنی)ورزشکاران در وضعیت خمیده است 

تمریناتی را نیز در جهت عکس طراحی و در برنامۀ تمرینی آزادکاران بگنجانند تا از افزایش غیرطبیعی کایفوز 

همچنین باتوجه به اینکه ضعف . وز عوارض ناشی از آن تا حدودی جلوگیری به عمل آورنداین ورزشکاران و بر

در میان آزادکاران مشاهده شد، به مربیان و ورزشکاران رشتۀ ( ایعضالت خلف کمربند شانه)عضالت ریترکتور 

ها پیشنهاد پزشکان تیم بر این، بهعالوه. شود به تقویت این عضالت در تمرینات مبادرت ورزندآزاد پیشنهاد می

ای زیر ویژه افزایش غیرطبیعی کایفوز سینهگیران رشتۀ آزاد را از نظر تغییرات پوسچرال و بهشود تا کشتیمی

نظر قرار دهند و در صورت مشاهدۀ این ناهنجاری در این ورزشکاران اقدامات الزم در جهت اصالح یا جلوگیری 

 .عمل آورنداز پیشرفت آن به
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