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 چكيده 
را مشخص و در نهایت راهکارهای پیشگیری مناسبی  ها آنی مختلف دالیل ها ورزشکه تا با بررسی میزان شیوع آسیب در  کنند یممحققان تالش  :مقدمه

های مختلف ورزشی  ی در ورزشکاران رشتهدگید بیآسمشاهده شده و الگوهای  ها ورزشی زیادی در ها بیآسهنوز هم با این حال . ارائه کنند ها آنرا برای 
 .بود آماتور آزادکاری و ا حرفهگیران  ی حاد در کشتیها بیآسدف از مطالعه حاضر مقایسه شیوع، مکانیسم، نوع و شدت ه. تباقی مانده اسنامشخص 

ای تصادفی از سه استان  گیر آماتور به صورت خوشه کشتی 82و  دار هدفای، به صورت در دسترس  گیر حرفه کشتی 82بدین منظور  :ها مواد و روش
ای بود که توسط محقق تدوین  نامه محقق ساخته پرسش  ابزار جمع آوری اطالعات،. ی تحقیق انتخاب شدندها یآزمودنهمدان، کرمانشاه و کردستان به عنوان 

ن گیرا گیر در یک سال گذشته توسط کشتی آسیب کشتی و سازوکارنامه به منظور ارزیابی شدت، شیوع، نوع  این پرسش. و توسط متخصصان تأیید شده بود
 p<% 5ی آماری توصیفی و استنباطی خی دو در سطح معناداری ها روشو  61نسخه  SPSSافزار آماری  نرم لهیبه وسآوری شده  اطالعات جمع. تکمیل شد

 .تجزیه و تحلیل شد
د داری وجود دار ای آزادکار تفاوت معنی گیران آماتور و حرفه ی کشتیدگید بیآسبین نوع های تحقیق حاضر حاکی از آن بود که تنها  یافته :ها يافته

(960/9p=) ،آماتور گیران  کشتی)شیوع آسیب در حین تمرینات مخصوص کشتی بیشتر ی شدید بیشترین و ها بیآسگیران، سهم  و در هر دو گروه کشتی
گیران آماتور  و برای کشتی( %9/39)ای خطای حریف  گیران حرفه ی برای کشتیدگید بیآسمکانیسم  نیتر معمولعالوه بر این . بود( %3/16 یا و حرفه% 3/09

شانه و زانو  و گردن،سر، صورت ه پذیر نیز توسط هر دو گرو ناحیه آسیب نیتر عیشا. گزارش شد( %6/36) خطای حریفو ( %2/30)جسمانی  آمادگی عدمنیز 
 .گزارش شد

ای و آماتور  گیران حرفه بود که با توجه به متفاوت بودن سطوح آمادگی جسمانی، تجهیزات و تجربیات کشتی بر آنکه فرض  با وجود این :گيري نتيجه
تر  برای اظهارنظر قطعی لزوم انجام تحقیق در سطح گستر ده؛ لذا نبود نیچن نیای و آماتور متفاوت باشد، اما ا حرفهدر سطح  ها بیآسوقوع   ، گسترهآزادکار

 .است
 کشتی آزاد، کشتی، آسیب ورزشی :اه واژه كليد
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 مقدمه
یی است که بشر با آن ها تیفعال نیتر کهنشتی یکی از ک

رویدادهای ورزشی عهد باستان یکی  نیتر بزرگ و درآشناست 
ی رایج وبا اهمیت بوده است و بدون شک از ها رشتهاز 

های ورزشی در ایران به  رشته نیتر یمردمپرطرفدارترین و 
ی بدنی منظم، ها تیفعالبا وجود تمام فواید  (.6)د رو یمشمار 
ی رقابتی و قهرمانی ها ورزشی به ویژه در دگید بیآسخطر 

 تیماهناپذیر است که ورزش کشتی نیز به دلیل  واقعیتی انکار
ماهیت (. 8)د باش ینماز این موضوع مستثنی  اش یتهاجم

 0ی به میزان باالتر از دگید بیآستهاجمی این ورزش منجر به 
 159ی بالغ بر ا نهیهزو  شود یمورزشکار  6999آسیب در 

ی ناشی از کشتی در سال تخمین ها بیآسمیلیون دالر برای 
ی المپیک ها یبازدر تحقیقی که طی  .(8،6) تزده شده اس

 39/0با معادل  ها بیآسکلی  ، شیوعپکن صورت گرفته است
هر  آسیب به ازای 22/0و  ورزشکار 699هر  به ازای آسیب
 تمام از% 6/26، مجموع در شد کهرقابت گزارش  699

در تمام  باًیتقر(. 3)تی خفیف گزارش شده اسها بیآس
، میزان شیوع ها بیع آسگزارشات مربوط به بررسی شیو

در ورزش کشتی به حد قابل توجهی باال گزارش  ها بیآس
طوری که اغلب پس از فوتبال آمریکایی در  شده است، به

نگر  ی آیندهها یبررسدر . دارد قراری دگید بیآسمرتبه دوم 
گیران دبیرستانی  انجام شده، میزان بروز آسیب برای کشتی

گیر گزارش  کشتی 699آسیب به ازای هر  59تا  0/88ن بی
از  ٪36 باًیتقرکه  اند دادهتحقیقات نشان (. 5،6)شده است 

ی تمرینی منجر به بیش ها بیآساز  ٪82ی مسابقه و ها بیآس
اغلب در . شوند یمروز عدم مشارکت در تمرین  69از 

ی ها بیآساز کل % 80/ 2مسابقات، اختالالت داخلی زانو 
ی مختلف ها بیآسو به دنبال آن  شوند یمشدید را شامل 

قرار ( ٪6/1)های مچ پا  های لیگامنت و اسپرین( ٪1/0)شانه 
، (درصد 3/86)اختالالت داخلی زانو ز در تمرین نی. دارند

جزء ( ٪0/6)و اسپرین مچ پا ( ٪1/2)ی پوستی ها عفونت
 (.1،6)د شون یمی شدید قلمداد ها بیآس

Strauss  در تحقیقی بر روی ( 6028)و همکاران
که  اند نمودهگیران دانشگاهی و دبیرستانی گزارش  کشتی
و سر و  دهد یمی کشتی در حین تمرین رخ ها بیآساغلب 

پذیر  مناطق آسیب نیتر عیشاگردن و اندام تحتانی به عنوان 
نیز ناحیه دست و ( 8969) و همکاران Myerset  .باشند یم

ط نقا نیتر عیشارا به عنوان  ها شانهانگشتان، سر و گردن و 
ی ها بیآسکه بیشتر  دارند یمپذیر گزارش نموده و بیان  آسیب

در تحقیقی (. 2،0)د افت یمورزشی کشتی حین مسابقات اتفاق 
گیران زن و مرد به صورت مجزا صورت  که بر روی کشتی

ناحیه بروز آسیب برای مردان؛ مفاصل  نیتر عیشاگرفته است، 
برای و %( 1/0)ن و انگشتا%( 6/69)ا ، مچ پ%(6/66)ت مچ دس

و مچ دست %( 5/68)و ، زان%(1/63)مفاصل مچ پا ؛ زنان
 ها بیآسنوع  نیتر عیشادر این تحقیق . گزارش شد%( 3/66)

برای مردان کوفتگی و التهاب تاندون و برای زنان کوفتگی و 
گزارش شده ( Accumulated injury)ی تجمعی ها بیآس

( 6300)د اکبرنژاها،  رابطه با دلیل بروی آسیبدر . است
های قبلی، تکنیک  عواملی نظیر خستگی مفرط، وجود آسیب

غلط و حرکات غیر ورزشی، شرایط روحی نامناسب، کاهش 
های شدید و جزئی،  وزن، عدم مراجعه به پزشک در آسیب

استفاده از وسایل نامناسب و غیراستاندارد، تمرینات نامنظم و 
محققان (. 0)ت ه اسمنقطع و عدم حضور مربی را گزارش نمود

نهایی را بر هدف در مسابقات کشتی باید که  اند نمودهبیان 
حالی که  گذاشت، دری ورزشی ها بیآسروی کاهش بروز 

از پژوهشگران برخی . شود یمورزش نیز حفظ ی روحیه رقابت
 ای، حمله به سر و یدر کشتی جدی ها بیآسبه منظور کاهش 

که  اند نمودهدیگر حتی استدالل برخی را منع نموده و  گردن
مسابقات کشتی باید در نزدیکی بیمارستان و یا جایی که 
دسترسی به امکانات بیمارستان آسان باشد انجام گیرد، زیرا 

و  باشد یمدر این ورزش زیاد سر و یا گردن ی ها بیآسکه 
 (. 69)د نیاز به درمان فوری دار

اطالعات کنونی ی صورت گرفته مشخص نمود که ها یبررس
ی کشتی ها بیآسجامعه ورزشی در مورد ماهیت و توزیع 

ناقص و ناتمام است و اکثر تحقیقاتی که در این زمینه صورت 
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 Folk style)گرفته بیشتر در مورد کشتی دانشگاهی 

wrestling)  عوامل مختلفی همچون جا که  از آن. تاس
ز عدم آمادگی جسمانی ورزشکاران، عدم آگاهی برخی ا

ورزشکاران و مربیان از نوع و علل آسیب، ضعف مهارتی و 
ناپذیر  ی جبرانها خسارتغیره، موجب تشدید آسیب و بروز 

کارهای راه نیتر مهمو با توجه به اینکه یکی از  شود یم
ی شایع در ورزش و نیز ها بیآسپیشگیری از آسیب، شناخت 

 ،(0،6)تعوامل و ریسک فاکتورهای ایجادکننده آن آسیب اس
محققان سعی دارند که با بررسی میزان شیوع آسیب در 

ی مختلف دالیل آن را دریافته و در نهایت ها ورزش
با این . ارائه دهند ها آنراهکارهای پیشگیری مناسبی را برای 

ی زیاد مدیران، مربیان و ها تالشرغم  حال علی
باز  ،ورزشی برای امنیت ورزشی ورزشکاران اندرکاران دست

و الگوهای  شود یممشاهده  ها ورزشی زیادی در ها بیآس هم
و ورزشکاران نامشخص باقی مانده  ها ورزشی در دگید بیآس

بروز آسیب در   گستره دهد یمبا توجه به اینکه احتمال . است
ی با توجه به متفاوت بودن سطوح آمادگی ا حرفهسطح 

 جسمانی، تجهیزات و تجربیات آن با سطوح آماتور متفاوت
باشد و در این باره تحقیقی صورت نگرفته است، محقق با 
توجه به تجربیاتی که در این زمینه داشته، سعی دارد این 

 .مورد بررسی قرار دهدموضوع را در ارتباط با کشتی 
 

 ها مواد و روش
تحقیق حاضر از نوع تحقیقات علی پس از وقوع است و جامعه 

ای استان  و حرفهگیران آماتور  آماری تحقیق کلیه کشتی
 6999 حدودهمدان و شهرهای کرمانشاه و سنندج بودند که 

های آماری تحقیق حاضر شامل  نمونه. شود یمنفر را شامل 
که در لیگ برتر کشتی آزاد )د ای بو گیر حرفه کشتی 82

-06سال  ساالن بزرگشرکت داشته و در مسابقات لیگ برتر 
ه صورت در که ب( شهرستان همدان شرکت داشتند 6309

به صورت  آماتور کهگیر  نفر کشتی 82و  دار هدفدسترس 
ای تصادفی از سه استان همدان، کرمانشاه و کردستان  خوشه

محقق، که بر طبق هدف  تحقیق حاضردر . انتخاب شده بودند

یک ای لیگ برتر بود،  گیران حرفه ی کشتیها بیآسبررسی 
ی پیش تعریف شده و مشخص برا آزمودنی ازگروه 

در این رابطه سعی شد که . هدفمند انتخاب شدند گیری نمونه
پس از . ی ممکن مورد ارزیابی قرار گیردها یآزمودنحداکثر 
نامه تحقیق جهت همکاری در  ، فرم رضایتها یآزمودنانتخاب 

تمایل خود  ها یآزمودنداده شد و بعد از آنکه  ها آنپژوهش به 
را جهت شرکت در این تحقیق نشان دادند، اطالعات مورد 

حوه ن. دآوری ش ساخته جمع نامه محقق نیاز توسط یک پرسش
آوری اطالعات به این صورت بود که یکی از محققان  جمع

ورزشکاران در شهرستان  اردوپس از هماهنگی الزم در محل 
ات مورد آوری اطالع سپس برای جمع. شد یمهمدان حاضر 

نامه، توضیحات الزم در رابطه با نحوه  نیاز و تکمیل پرسش
شد گیران درخواست  نامه داده شد و از کشتی پرکردن پرسش

ی رخ داده در یک سال ها بیآس سازوکارنوع، محل و  تا
. نامه ثبت کنند گذشته و دیگر اطالعات الزم را در پرسش

در  ها یمودنآزمنظور راهنمایی  محقق بهقابل ذکر است که 
نامه توسط  پرسش سؤاالتنامه، تا زمانی که  تکمیل پرسش

به صورت کامل خواند شود در محل قرار داشت و در  ها آن
پاسخ  ها یآزمودناز طرف  سؤالصورت نیاز، به هر گونه 

 .داد یم
نامه محقق  آوری اطالعات، پرسش بزار جمع، ادر این تحقیق

رزشی و با هدف ای بود که در تحقیقات طب و ساخته
آسیب ورزشکاران  و سازوکارگیری شدت، شیوع، نوع  اندازه

این . گیر تدوین و توسط متخصصان تأیید شده بود کشتی
سن، قد، وزن، )نامه شامل دو بخش اطالعات شخصی  پرسش

ی دگید بیآساطالعات مربوط به  و( دسابقه ورزشی و نوع گار
دیده، نوع زمان بروز آسیب، شدت آسیب، نواحی آسیب )

بر اساس جدیدترین و . دبو( ی و سازوکار آندگید بیآس
در مقاله مروری  8995ترین تعریف آسیب که در سال  کامل

Wong and Hong  در مجله بریتانیایی طب ورزشی به
شود  دیده تلقی می چاپ رسید، ورزشکار، زمانی فردی آسیب

که نیاز به مراقبت یا معاینه پزشکی یا فیزیوتراپی داشته باشد 
و بر اثر بروز این آسیب، حضور طبیعی او در مسابقه یا تمرین 
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دچار وقفه شده باشد و آسیب مورد نظر در حین رقابت یا 
در تحقیق حاضرشدت . مشارکت ورزشی اتفاق افتاده باشد

عالیت ورزشی آسیب توسط مدت زمان دوری ورزشکار از ف
اگر مدت زمان دوری از فعالیت ورزشی  کمتر از . مشخص شد

یک هفته باشد آسیب ورزشی مورد نظر به عنوان خفیف 
بندی می شد، در صورتی که این مدت زمان بین یک تا  طبقه

 دیدگی متوسط و اگر آسیب دیدگی باعث سه هفته بود، آسیب

 

کت در فعالیت شد که ورزشکار بیش از سه هفته از مشار می 
های شدید جای  ورزشی منع شود در طبقه آسیب

به منظور تجزیه و تحلیل (. پیوست) (68،66)گرفت می
 61نسخه  SPSSافزار آماری  آوری شده از نرم اطالعات جمع

و روش آماری توصیفی و آزمون استنباطی خی دو در سطح 
 .استفاده شد p<% 5معناداری 

 ها یافته
ای و آماتور تعداد  گیران حرفه در هر دو گروه کشتی

 85ای و  گیر حرفه کشتی 60)د گیران راست گار کشتی
شده،  آسیب ثبت 632از مجموع . بیشتر بودند( گیر آماتور کشتی

مورد را  620آماتور گیران  و کشتی 859ای  گیران حرفه کشتی
 .گذشته گزارش نمودند سال کدر طول ی

 

 
 ی هر گروهها یآزمودنمشخصات فردی . 1جدول 

 t انحراف استاندارد میانگین سطح فعالیت متغیر
p-value 

 

 (سال)سن
 26/3 10/83 ای حرفه

20/9- 32/9 
 06/8 59/86 آماتور

 (kg)وزن معمولی
 01/65 80/00 ای حرفه

32/9- 09/9 
 52/61 08/29 آماتور

 (kg)وزن مسابقه
 88/62 99/01 ای حرفه

6/9- 08/9 
 60/60 16/00 آماتور

 (Cm)قد
 15/69 58/605 ای حرفه

905/9 03/9 
 93/2 80/605 آماتور

مدت زمان فعالیت 
 (سال)ورزشی

 63/3 98/2 ای حرفه
60/6 85/9 

 28/3 90/0 آماتور

در مدت  زمان  تمرین 
 (ساعت)هفته

 61/1 61/68 ای حرفه
06/6 916/9 

 32/5 59/0 آماتور

 

ای و آماتور مشخصات  گیران حرفه در هر دو گروه کشتی
به شرح زیر بود؛ میانگین سنی برای  ها یآزمودندموگرافیکی 

گیران  و برای کشتی 10/83 ±26/3ای  گیران حرفه کشتی
میانگین وزن معمولی برای  ،59/86 ±06/8آماتور 

 گیران  و برای کشتی 80/00 ±01/65ای  گیران حرفه کشتی

 

و مدت زمان فعالیت ورزشی برای  08/29 ±52/61آماتور 
گیران  و برای کشتی 98/2 ±63/3ای  گیران حرفه کشتی
 .ساعت در هفته گزارش شد 90/0 ±28/3آماتور 
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 ای گیران آماتور و حرفه ی بین کشتیدگید بیآسمقایسه شدت . 1ار نمود

 

ی دگید بیآسداری را بین شدت  های تحقیق تفاوت معنی یافته
و  = 32/9p)د ندان ای نشا گیران آماتور و حرفه کشتی

06/6X
سهم  ای اما در هر دو گروه آماتور و حرفه(.=2

به طور % 6/66و % 3/16ی شدید به ترتیب ها بیآس
ی خفیف بیشتر ها بیآسو ط متوس یها بیآسی از تردار معنی

 (.6نمودار )د بو
داری بین  ای، تفاوت معنی گیران آماتور و حرفه از دیدگاه کشتی

و  = 51/9p)د ی دو گرروه وجرود نردار   دگید بیآسزمان وقوع 
61/6X

شیوع آسیب در حین تمرینات مخصوص کشرتی،  (.=2
 ای و حرفرره%( 3/09)ر گیررران آمرراتو در هررر دو گررروه کشررتی

ی در دگیر د بیآسر داری بیشتر از میزان  به طور معنی%( 3/16)

%( 6/0) ای و حرفره %( 2/69)ر آماتو)ی ساز بدنزمان تمرینات 
%( 0/62)ر و آمراتو %( 1/82) ای گیران حرفه کشتی)و مسابقات 

 (.8نمودار )د بو

 

 
 ای آماتور و حرفهی بین کشتی گیران دگید بیع آسمقایسه زمان وقو. 2نمودار

 

ای و  گیران حرفه دیده نیز بین کشتی ناحیه آسیبا در رابطه ب
و  = 886/9p)د داری وجود ندار آماتور تفاوت معنی

10/5X2= .)گیران میزان شیوع  برای هر دو گروه کشتی
آماتور و %5/80 یا حرفه)و گردن آسیب در ناحیه سر، صورت 

و زانو % ( 8/83آماتور و % 2/60ای  رفهح)ه ان، ش%(6/39
داری بیشتر  به طور معنی%( 6/68و آماتور % 89/61 یاحرفه )

 (.3نمودار )د بو

 
 ای گیران آماتور و حرفه دیده بین کشتی مقایسه ناحیه آسیب. 3نمودار

 

ی دگید بیآسکه بین نوع  دهد یمنشان  6نمودار  جینتا
داری وجود  ای آزادکار تفاوت معنی گیران آماتور و حرفه کشتی

بیشترین میزان شیوع (. =02/61X2و  =p/960)د دار
 کوفتگی و جراحتای  گیران حرفه ی برای کشتیدگید بیآس
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 و کشیدگی( 5/63%) ی، پارگ(%0/89) صورتسر و 
ها بود در حالی که در ارتباط با  عضالت و لیگامنت( 0/66%)

 پارگیی دگید بیآسگیران آماتور بیشترین میزان شیوع  کشتی

 وکوفتگی جراحت، (0/88%)ن های بد عضالت و لیگامنت
.باشد یم%( 3/62) مفصلی دررفتگیو ( %6/88)و صورت سر 

 

 
 ای ی بین کشتی گیران آماتور و حرفهدگید بیآسمقایسه نوع . 4نمودار 

 

که بین مکانیسم  شود یممشاهده  5با توجه به نمودار 
داری  ای تفاوت معنی گیران آماتور و حرفه ی کشتیدگید بیآس

36/6Xو  =31/9p)د نداروجود 
که برای  طوری به(. =2

ی خطای دگید بیآسای بیشترین مکانیسم  گیران حرفه کشتی

گیران آماتور  و برای کشتی%( 5/80) ، خستگی%(9/39)حریف 
%( 6/36)، خطای حریف %(2/30)جسمانی  آمادگی عدمنیز 

 . گزارش شده است

 

 
 ای گیران آماتور و حرفه ی بین کشتیدگید بیع آسمقایسه سازوکار وقو. 5نمودار 
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 بحث
ی بره  دگیر د بیآسبا وجود تمام فواید فعالیت بدنی منظم، خطر 

ناپرذیر   ی رقرابتی و قهرمرانی واقعیتری انکرار    ها ورزشویژه در 
عوامررل مختلفرری همچررون عرردم آمررادگی جسررمانی  . اسررت

ورزشکاران، عدم آگاهی برخی از ورزشکاران و مربیان از نوع و 
علل آسیب، ضعف مهارتی و غیره، موجب تشدید آسیب و بروز 

ی پیشرگیری  ها راهاز جمله . شود یمناپذیر  ی جبرانها خسارت
عوامرل و  ی شایع در ورزش و نیرز  ها بیآساز آسیب، شناخت 

به همین دلیرل  . کننده آن آسیب است فاکتورهای ایجاد ریسک
که با بررسی میزان شریوع آسریب در    کنند یممحققان تالش 

ی مختلرررف دالیرررل آن را دریابنرررد و در نهایرررت هرررا ورزش
هردف از انجرام   . کننرده را ارائره دهنرد    راهکارهای پیشرگیری 

در  هرا  بیآسر تحقیق حاضر نیز مقایسه شریوع، نروع و شردت    
های تحقیرق   یافته. است آماتور آزادکاری و ا حرفهگیران  کشتی

ای به ترتیب  در هر دو گروه آماتور و حرفهحاضر نشان داد که 
 یها بیآسی شدید از همه بیشتر و به دنبال آن ها بیآسسهم 

و  Yardبا تحقیرق  که  خفیف قرار داشتند، ها بیآسمتوسط و 
داشرت، امرا برا     یخروان  هرم و همکاران  Wrobleهمکاران و 

و همکررراران و  Agelو  و همکررراران Strausset تحقیرررق
گفتنری اسرت کره در    . (0،69،63،65)ندارد  یخوان همشادگان 

ی براساس مدت دوری آسریب  دگید بیآستحقیق حاضر شدت 
یرک ترا سره    )، متوسرط  (کمتر از یک هفته)به سه نوع خفیف 

احتماالً دلیل  .شدبندی  طبقه( بیش از سه هفته)و شدید ( هفته
ماهیرت   ورزشری،  شدید در این رشرته  یها بیشیوع باالی آس

 . آن استتماسی 
شرود، میرزان شریوع     طرور کره در نمرودار مشراهده مری      همان
گیران آماتور کمی بیشتر از  های ورزشی شدید در کشتی آسیب
باشرد، در حرالی کره میرزان شریوع       ای مری  گیران حرفه کشتی
ای بیشرتر   گیرران حرفره   در کشتی های متوسط و خفیف آسیب
که میرزان شریوع سره نروع آسریب خفیرف،        با وجود این. است

ای و آمراتور   گیرران حرفره   متوسط و شدید در دو گروه کشرتی 
داری را نشان نداد، اما باید خاطر نشران کررد کره     تفاوت معنی

تواند، سطح مهارت، اهمیت  دلیل این اختالف شیوع آسیب می

گیران باشد، که هرر سره    حافظتی کشتینظارت و تسهیالت م
گیرران آمراتور    ای نسبت به کشرتی  گیران حرفه مورد در کشتی

 .  باشد بهتر می
گیرران   عالوه بر این در تحقیق حاضر در هر دو گرروه کشرتی  

میرزان وقروع آسریب در     %(3/16) یا و حرفره %( 3/09)ر آماتو
حررین تمرینررات مخصرروص کشررتی بیشررترین و میررزان      

آمراتور  )کمتررین   یسراز  در زمان تمرینات بردن  یدگید بیآس
در  یدگیر د بیمیزان آسر . باشد یم%( 6/0) یا و حرفه%( 2/69)

ای و آمراتور بره    گیرران حرفره   حین مسابقات نیز برای کشرتی 
 و Pasque، که با نتایج تحقیرق  بود% 0/62و % 1/82 بیترت

 و Wrobleی دارد امرا برا نترایج تحقیقرات     خوان هم همکاران
 .(5،0،63)نردارد   یخروان  هم همکاران و  Straussو همکاران

ی حرین تمرینرات   هرا  بیآسر دلیرل براال برود میرزان      احتماالً
بیشتر بودن مدت زمانی است که به تمرین ، مخصوص کشتی

که در بعضری از تحقیقرات بره عنروان      شود یماختصاص داده 
مورد مطالعه ر گی گیری کشتی مدت زمان در معرض آسیب قرار

نظرارت ناکرافی و یرا فقردان مربری کشرتی       . رار گرفته استق
ی را در دگیر د بیآسر دلیرل دیگرری اسرت کره خطرر       احتماالً

 هرا  نظرارت ایرن  . دهرد  یمتمرینات مخصوص کشتی افزایش 
و عردم  ا هر  کیر تکنی خطرنرا،،  هرا  تیموقعشامل نظارت بر 

الزم به ذکر . باشد یمجلوگیری از تمرینات خشن و غیراصولی 
شرود  میرزان    مشاهده مری  8طور که در نمودار  هماناست که 

شیوع آسیب در حین تمرینات بدنسازی و مخصروص کشرتی   
ای نسبت به آماتور کمترر اسرت، کره     گیران حرفه برای کشتی

این وضعیت حاکی از نظارت بهتر مربیان ورزشی بر تمرینرات  
و امکانات و تسهیالت بهتری است که برای این ورزشرکاران  

امرا در رابطره برا    . شرود  ورزشکاران آماتور فراهم مینسبت به 
ای  گیران حرفره  های حین مسابقه در کشتی شیوع باالتر آسیب

ای، اشتیاق  نسبت به آماتور باید متذکر شد که در کشتی حرفه
بردن بیشتر است و رقابت برای برنده شدن و گرفتن مردال و  

امرر   ایرن . پاداش نسبت به دیگر سطوح رقرابتی براالتر اسرت   
شود که سرعت و شدت حرکات در حرین مسرابقات    باعث می
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ای نسربت بره آمراتور براالتر بروده و در نتیجره        کشتی حرفره 
 .ها نیز بیشتر باشد آسیب

ی سر و گردن در هر دو گروه از ها بیآسدر تحقیق حاضر 
 ها گروهجزئی بین  نسبتاًبوده و با تفاوت  ها بیآس نیتر عیشا
قرار  ها بیآسو شانه بعد از این  ی اندام تحتانیها بیآس
 و Kersey and Rowanکه با نتایج تحقیقات  رندیگ یم

Myers   و همکاران وStrauss  و همکاران وYard and 

Comstock ی دارد و با نتایج تحقیقاتخوان هم Lorish  و
پذیر اندام  ناحیه آسیب نیتر عیشاه بیان نمود کهمکاران 

که بیان نمود و همکاران،   Pasqueفوقانی است و با نتایج
پذیر هستند نیز  های آسیب ناحیه نیتر عیشانه و زانو شا

که  اند نمودهتحقیقات بیان . (1،2،0،6،5،89)ندارد  یخوان هم
سازوکاری است که در طی  ها بیآسدلیل شیوع باالی این 

 یها بیمعتقد است که آس نیزBruce . دهد یمزیرگیری رخ 
، ضعف یتجربگ یترکیبی از تمرین ضعیف، بگردن در نتیجه 

، وی همچنین دهند یمرخ گری، یا تجهیزات ناکافی  مربی
گیران بیشتر زمانی دچار این آسیب  یاعالم داشت که کشت

و قدرتمند خود رقابت یا  تر نیکه با حریفانی سنگ شوند یم
  (.3)تمرین کنند 

ای و آمرراتور تفرراوت  گیررران حرفرره بررین نرروع آسرریب کشررتی
دلیرل ایرن تفراوت، اخرتالف      احتمراالً . داری وجرود دارد  معنی

گیرررران  سرررطوح آمرررادگی جسرررمانی و تجربیرررات کشرررتی
هررا،  در تحقیررق حاضررر کرروفتگی . ای و آمرراتور باشررد حرفرره

 نیتررر عیشررااز  هررا یدررفتگررهررا و  هررا و اسررپرین  اسررترین
و همکراران   Agelکره برا نترایج تحقیرق      باشند یم ها بیآس
 ، Pasqueن و همکررارا ،Jarret  یخرروان هررمو همکرراران 

جررررا کرررره ورزش کشررررتی حرکررررات  از آن.(5،66،60)دارد 
کرره د هررای متعررددی را برره همررراه دار  پرتررابی و زیرگیررری
 دهرد  یمر ی خطرنرا، قررار   هرا  تیوضرع معموالً مفاصل را در 

 نیتررر عیشررااز  هررا بیآسررکرره ایررن   رفررت یمرراحتمررال 
کره   انرد  نمروده محققران گرزارش   . ی کشرتی باشرند  ها بیآس

، هرا  یهرا و دررفتگر   هرا و اسرپرین   اسرترین  دلیل شیوع براالی 
گیرران در کشرتی    کره کشرتی  اسرت   ییهرا  تینیروها و وضرع 

اغلرررب در ورزش کشرررتی . شررروند یهرررا مواجررره مررر برررا آن
فراترر از محردوده    ای دامنره هرا و مفاصرل در    عضالت، ربراط 

کره سرازوکاری بررای برروز      رنرد یگ یقرار مر  شان کیولوژیزیف
 . باشد یم اه بیاین آس

بیشررترین  ای گیررران آمرراتور و حرفرره در هررر دو گررروه کشررتی
خستگی و عردم آمرادگی   خطای حریف،  یدگید بیسازوکار آس

،  Horswill  جسمانی گزارش شد کره برا نترایج تحقیقرات    
Wroble  ی دارد امرا برا نترایج تحقیقرات     خوان همو همکاران

Hartmann  کره در   طور همان(. 63،61،60)د ی ندارخوان مه
ی کشرتی در زمران تمررین رخ    هرا  بیآسر باال ذکر شرد اکثرر   

بودن خطای حریرف بره عنروان     تر عیشابه دلیل ه ، کدهند یم
نظرارت ناکرافی و یرا فقردان      ،تروان  یمیک عامل بروز آسیب 

کنیک ضعیف نیرز  ت. مربی کشتی در حین انجام تمرین دانست
 ی را از طریرق خطرای حریرف   دگیر د بیآسر ممکن است خطر 

ی انجررام شررده هررا یبررسرراز سرروی دیگررر در . زایش دهرردافرر
پرذیری، قردرت    مشخص شرده اسرت کره ضرعف در انعطراف     

عضالنی، و استقامت قلبری عروقری، علرل اصرلی اخرتالالت      
های ورزشی مختلف بوده و بره احتمرال فرراوان     عملکرد رشته

تحقیقات . باشند یمی جسمانی نیز ها بیآسدلیل افزایش خطر 
که افرادی که دارای قدرت، تعادل و حس عمقی  اند دادهنشان 

یا کنترل عصبی عضالنی ضعیفی هسرتند در خطرر بیشرتری    
 (.0)د ی هستندگید بیآسبرای 

 

 گیری نتیجه
کره بررای    انرد  دادهبا توجه به اینکره تحقیقرات قبلری نشران     

هدف است، لذا شیوع باالی  نیتر مهمگیران برد رقابت  کشتی
برا  . آسیب در این رشته ورزشی نتیجه غیرقابل انتظاری نیست

، مربیران، داوران،  انردرکاران  دسرت برای ، توجه به این موضوع
ورزشکاران و مجریان لیگ مهم است کره فاکتورهرای خطرر    

قررار   ریتحرت ترأث  را در کشرتی   هرا  بیآسای را که بروز  بالقوه
سری کررده و اقردامات مرؤثری بررای      ، بره دقرت برر  دهند یم

در رابطه برا  . ی احتمالی توسعه دهندها بیآسجلوگیری از این 
کره بره خراطر     رفت یمکه احتمال  تحقیق حاضر، با وجود این
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متفاوت بودن سطوح آمادگی جسمانی، تجهیرزات و تجربیرات   
در  ها بیآسبروز   گستره ای و آماتور آزادکار، گیران حرفه کشتی
  .ی و آماتور متفاوت باشد، اما چنین نبودا حرفهسطح 

 

 ها محدودیت
های تحقیقاتی مشابه با تحقیق حاضر این اسرت   از محدودیت

توان با اطمینان کامرل بره    که نتایج این گونه تحقیقات را نمی
پرذیری نترایج جرای تأمرل داشرته و       جامعه تعمیم داد و تعمیم

گونره   د، زیررا در ایرن  همواره باید با اندکی احتیاط صورت گیرر 
مطالعات به خاطر آوردن تمام اطالعات مورد نیاز تحقیرق بره   

قابل ذکرر اسرت کره    . واسطه گذشت زمان کار دشواری است
گونه مشکالت دال برر ارزش ایرن گونره تحقیقرات      وجود این

نیست و انجام چنین تحقیقاتی زمینه را برای اجرای تحقیقرات  
بره منظرور   لرذا  سرازد؛   مری  تجربی، طولی و غیره فرراهم  نیمه

تر و به  یاز به انجام تحقیق در سطح گسترده، ناظهارنظر قطعی
 . باشد یمصورت طولی 

 

 پیشنهادها
هرا در حرین تمرینرات     با توجه به باالتر برودن میرزان آسریب   

مخصوص کشتی، شاید بهبود نظارت مربی کشتی حین انجام 
ها مؤثر واقع  این نوع تمرینات بتواند در کاهش بروز این آسیب

هرای   تواند شامل؛ نظرارت برر موقعیرت    ها می این نظارت. شود
ن و هرا و عردم جلروگیری از تمرینرات خشر      خطرنا،، تکنیک

در تحقیق حاضر خطای حریف به عنوان یک . غیراصولی باشد
عامل جدی برای بروز آسیب گزارش شد، با توجره بره اینکره    
نظارت ناکافی داور و مربی و تکنیک ناکافی و غلط نیز ممکن 

دیدگی از طریرق خطرای حریرف را افرزایش      است خطر آسیب
. شرود  دهد، شاید بهبود کنترل ایرن مروارد بتوانرد مرؤثر واقرع     

احتماالً توجه بهتر مقامات کشتی به تخلفات قانونی و حرکرت  
های جدی ناشری از   خطرنا، نیز بتواند در پیشگیری از آسیب

آمادگی جسمانی ناکافی و خستگی نیز از دیگر . خطا مهم باشد
عوامل بروز آسیب بودند که لزوم اهمیت یک برنامره تمرینری   

هبرود آمرادگی جسرمانی    خوب و به دور از آسیب را به منظور ب

های کشتی شرود   تواند باعث کاهش آسیب که به نوبه خود می
راهکار دیگر برای پیشگیری و کراهش برروز   . دهد را نشان می

گیرانی کره دارای آمرادگی جسرمانی ناکرافی      آسیب در کشتی
شوند این است که، به  هستند و در اثر خستگی دچار آسیب می

یران تمرینات در اوایرل فصرل   گ سازی بهتر کشتی منظور آماده
گیرران   زودتر شروع شده و مسابقات با توجه به آمادگی کشتی

 .شروع شود
گیرران   پرذیر کشرتی   تررین نرواحی آسریب    سر و گردن از شایع

ای و آماتور بود، لذا باید اقدامات الزم در جهت پیشگیری  حرفه

و  Pasque. دیرردگی  ایررن نررواحی صررورت گیرررد  از آسرریب
دارد که اعمال فشارمحوری یا  ین رابطه بیان میهمکاران در ا

توانرد   کننده به ستون فقرات گردنی در هنگام زیرگیری می خم
های سر و گردن باشرد، وی در ایرن    عامل شیوع باالی آسیب

گیرران آمروزش    دارد که مربیان باید بره کشرتی   رابطه بیان می
دهنررد کرره برره منظررور جلرروگیری از اعمررال فشررارمحوری یررا 

نده به ستون فقرات در هنگام زیرگیری سر خود را براال  کن خم

در پرژوهش خرود بیران     نیرز همکراران   و Hewett .نگه دارد
 عضرالت قردرت   سرازی  آمراده مربیان باید اهمیرت  داشته که 

گرردن   تشخیص آسریب  برایهای که  گردن و عالئم و نشانه
ایرن محقرق   . آمروزش دهنرد  گیرر   کشرتی مهم هسرتند را بره   

از عناصرر مهرم    را پذیری استقامت و انعطاف قدرت،همچنین، 
بیان کرده و ذکر نموده است  های گردن کاهش فراوانی آسیب

گرردن بایرد بره برنامره     مربروط بره    تمرینری برنامره  که یک 
 .اضافه شودهر تیم  سازی آماده

هرا   ترین آسریب  های شانه نیز در تحقیق حاضر جز شایع آسیب
بودند و با توجه به اینکه در تحقیقات قبلری نشران داده شرده    

پذیری بهتری  گیرانی که در شانه دارای انعطاف است که کشتی
گیران دیگر کمترر دچرار آسریب شرانه      هستند نسبت به کشتی

د یرک مؤلفره   پرذیری شرانه بایر    بنابراین، انعطاف(. 6)شوند می
عرالوه برر   . های پیشرگیری از آسریب باشرد    ضروری از برنامه

پذیری، تقویت عضالت روتاتور کاف و استقامت، ثبات  انعطاف
با .  شانه، و تعادل مناسب عضالنی نیز باید در نظر گرفته شود

های کشتی از نوع کروفتگی سرر و    توجه به اینکه بیشتر آسیب
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باشرد،   های مفصلی می فتگیها و درر استرین -صورت، اسپرین
ها را متمرکز بر  برای پیشگیری از آسیب، در کشتی باید تالش

این مهرم از طریرق   . کاهش اسپرین، استرین و دررفتگی نمود
(. 6)گیررد  بهبود تجهیزات حفاظتی و اصالح قوانین صورت می

در انتها اینکه مربیان باید همیشره ورزشرکاران را بره منظرور     
ورزشی آموزش دهنرد، بره ویرژه در دوران    جلوگیری از آسیب 

مسابقات رقابتی که در آنها صدمات دائمی و یا حتری عواقرب   
 .دهد کشنده با احتمال بیشتری رخ می

 

 پیشنهادها
ای و آمراتوری کره در انجرام ایرن      گیران حرفره  از کلیه کشتی

 .تحقیق همکاری داشتند سپاسگزاریم
 

  

 

References 
 

 

 

1. Hewett TE, Pasquec C, Heyl R, Wrobled R. Wrestling Injuries. In: Caine DJ, Maffulli N 

(eds). Epidemiology of Pediatric Sports Injuries, Individual Sports. Med Sport Sci. Basel, 

Karger 2005; 48(2):152–78. 

2. Bruce D, Schut L, Sutton L. Brain and cervical spine injuries occurring during organized 

sports activities in children and adolescents. Prim Care 1984; 11(1):175-94. 

3. Shadgan B, Feldman BJ, Jafari S. Wrestling Injuries During the 2008 Beijing Olympic 

Games. Am J Sports Med 2010;38(9):1870-6. 

4. Lorish TR, Rizzo TDJ, Ilstrup DM, Scott SG. Injuries in adolescent and preadolescent boys at 

two large wrestling tournaments. Am J Sports Med 1992; 20(2):199–202.  

5. Pasque CB, Hewett TE. A prospective study of high school wrestling injuries. Am J Sports 

Med 2000; 28(3):509-15.  

6. Kersey RD, Rowan L. Injury account during the 1980 NCAA wrestling championships. Am J 

Sports Med 1983; 11(3):147–51.  

7. Strauss RH, Lanese RR. Injuries among wrestlers in school and college tournaments. J Am 

Med Association 1982; 248(16): 2016–19. 

8. Myers RJ, Linakis SW, Mello MJ, Linakis, JG. Competitive Wrestling-related Injuries in 

School Aged Athletes in US Emergency Departments. West J Emerg Med 2010; 11(5):442-9. 

9. Lin Z-P, Chen Y-H, Chia F, Wu H-J, Lan LW, Lin J-G. Episodes of injuries and frequent 

usage of traditional Chinese medicine for Taiwanese elite wrestling athletes.  Am J Chinese 

Med 2011; 39(2):233-41. 

10. Akbarnejat A. Survey of the incidence and causes of the wrestler’s physical injuries in the 

national level (freestyle). Harakat journal 2000; 6(1): 121-36.  

11. Rahnema N, bambeichi E, Sadeghipoor HR, Faraji A, Roshani S. Comparison of the 

prevalence, type and mechanism of acute injuries in Iranian professional and amateur judoka. 

Re on sport Sci J 2007; 5(16): 139-155. 

12. Wong P, Hong Y. Soccer injury in the lower extremities. Bri J Sports Med 2005; 39(8): 473-

82. 

13. Wroble R. Wrestling. Epidemiology of sports injuries.1
st
 ed. United States: Champaign, 

Human Kinetics; 1996. 232-34. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/journals/874/


     

  علی یلفانی و همکاران                                                                 ...                گیران پذیری کشتی بیآسمقایسه 
 

 

 2991 مهر و آبان/ 4شماره  /9سال  /پژوهش در علوم توانبخشی 626

14. Agel J, Ransone J, Dick R, Oppliger R, Marshall SW. Descriptive epidemiology of collegiate 

men’s wrestling injuries: National Collegiate Athletic Association Injury Surveillance 

System, 1988–1989 through 2003–2004. J Athl Train 2007; 42(2): 303-10.  

15. Yard EE, Schroeder MJ, Fields SK, Collins CL, Comstock RD. The epidemiology of United 

States high school soccer injuries, 2005–2007. Am J Sports Med 2008; 36(10): 1930-7. 

16. Horswill CA. Weight loss and weight cycling in amateur wrestlers: Implications for 

performance and resting metabolic rate. Int J Sport Nutr 1993; 3(2): 245–60. 

17. Jarret GJ, Orwin JF, Dick RW. Injuries in collegiate wrestling. Am J Sports Med 1998; 26(5): 

674-80. 

18. Wroble R, Albright J. Neck and low back injuries in wrestling. Clin in sports Med 

1986;5(2):295-325. 

19. Hartmann P. Injuries in preadolescent wrestlers. Phys Sports med 1978;6(11):79-82. 

20. Yard EE, Comstock RD. A comparison of pediatric freestyle and Greco‐Roman wrestling 

injuries sustained during a 2006 US national tournament. Scand J Med & Sci in Sports 

2008;18(4):491-7. 
 

 



 

  علی یلفانی و همکاران…                                                                                         گیران پذیری کشتی بیآسمقایسه 
 

 

 

 626 2991 مهر و آبان/ 4شماره  /9سال /پژوهش در علوم توانبخشی

Original Article 

 

The comparison of prevalence, type and severity of injury in 

professional and amateur freestyles’ wrestlers 
 

Ali Yalfani
1
, Einolah Naderi*, Mehrded Anbarian

2
, Abas Biglarbaygi

3 

 
    

 

 

Abstract 
Introduction: Researchers make an effort to the assessment of injuries prevalence in different 

sports, to the find the cause of this injury and eventually to provide the appropriate prevention 

strategies. But yet have observed a lot of injures and remained unclear patterns of sport injury in 

athletes of different sports disciplines. This study has compared the incidence, type and severity of 

acute injury in professional and amateur freestyles’ wrestlers. 

Materials and Methods: The research subjects included twenty eight professional wrestlers that 

selected in the targeted method and twenty matched amateur wrestlers that chosen with the 

randomized method in Hamadan, Kermanshah, and Kurdistan cities. Data collection tool was a 

questionnaire that was developed by the researcher and was confirmed by sport medicine experts. 

All subjects signed the consent form before entering to study. The questionnaire was completed by 

the wrestlers to assess the incidence, mechanism, type and severity of acute injury in the 

professional and amateur freestyles’ wrestlers in past one year. Collected data were analyzed by 

SPSS software, version 16, and descriptive and inferential statistical methods of chi square test in 

the significant level of P< 0/05. 

Results: The findings showed that there are significant differences only between the type of injury 

in the amateur and professional freestyles’ wrestlers (p=0/019), severe injures proportion in both 

groups were the most and injury incidence during wrestle specific training was the most (amateur 

70.3% and professional wrestlers 64.3%). The most common mechanism of injury was reported 

opponent's error (30.0%) for the professional wrestlers, lack of physical fitness (37/8%) and 

opponent's error (31/1%) were reported for the amateur wrestlers. The head- face- neck, shoulder 

and knee injuries were the most susceptible areas in both groups.  

Conclusion: However, there was an assumption that professional and amateur wrestler, since of the 

different levels of physical fitness, equipment and experience in the amateur and professional 

levels, is different in the extent of the injury but not so. Therefore to have a definitive discretion, 

research on the broader level is needed. 

Keywords: freestyle wrestling, wrestling, sports injury 
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