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  اي ايراناي ايران  كاي حرفهكاي حرفههاي مردان و زنان كاراتههاي مردان و زنان كاراتهنيمرخ آسيبنيمرخ آسيب
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ج فارس بوشهر شگاه خلي ج فارس بوشهردان شگاه خلي   دان
 

 چكيده
اي سوپرليگ ايران هاي حاضر در رقابت كاي حرفههاي حاد مردان و زنان كاراتههدف از تحقيق حاضر، ارائة نيمرخي از آسيب

كت كردند. اطالعات در زمينة در اين تحقيق شركننده در اين مسابقات (مرد و زن) شركت دفر 140تعداد بود.  1387در سال 
سانتي متر،  9/176± 9/6سال، قد  7/21± 2/3انحراف معيار، سن  ±( ميانگين مرد  101داده در اين مسابقات كه هاي رخآسيب
 متر، وزنسانتي 4/164 ± 8/6سال، قد  22 ± 3انحراف معيار، سن  ±(ميانگين زن  39وگرم ) و كيل 4/69± 9/8وزن 

آوري شد.  ها جمع كيلوگرم) در آن شركت كرده بودند، از طريق فرم ثبت آسيب و با كمك پزشك و فيزيوتراپ تيم 6/55 ± 2/6
و برخي عوامل ديگر مورد توجه قرار گرفتند. از آمار  هاديده، سازوكار و علت آسيبعواملي همچون ميزان شيوع، محل آسيب

بازي  1436مسابقة تيمي ( 170ها استفاده شد. نتايج تحقيق نشان داد كه در مجموع  دو براي تجزيه و تحليل دادهتوصيفي و خي
دقيقه  100ر هر آسيب د 2/8آسيب). ميزان شيوع آسيب مردان،  82آسيب و زنان  244آسيب ثبت شد (مردان  326انفرادي)، 

دقيقه ورزشكار در معرض مسابقه بود. در مردان،  100آسيب در هر  4/13ورزشكار در معرض مسابقه بود و اين ميزان براي زنان 
) اما در مورد زنان P ،24/21 =2χ>05/0تنه و تفاوت آنها از لحاظ آماري معنادار بود (هاي باالتنه بيشتر از پايينشيوع آسيب
ديدگي در مردان و زنان مچ  ). بيشترين محل آسيبP ،19/0  =2χ<05/0مورد)، ( 39در برابر  43اري مشاهده نشد (تفاوت معناد

 ترين نوع آسيب در ديدگي شايع) و ضربP ،26  =2χ ،05/0 >P ،1/2  =2χ>05/0مورد) ( 43و  86پا بود (به ترتيب 
، P ،15  =2χ>05/0كا، تكنيك خطاي حريف (در مردان و زنان كاراتهمورد).  14و  39كا بود (به ترتيب مردان و زنان كاراته

05/0>P ،2/2  =2χتوان نتيجه گرفت كه در صورت توجه بيشتر مربيان ها ذكر شد. از نتايج اين تحقيق مي ) علت بيشتر آسيب
از طرفي داوري سختگيرانه و  ها ودر آموزش فنون و همچنين بازتواني كامل و صحيح ورزشكاران توسط فيزيوتراپ و پزشك تيم

ها را در هر طور چشمگيري شيوع آسيبكنند، بههاي سنگين عليه بازيكناني كه از فنون غلط استفاده مي قاطع و همچنين جريمه
 دهد.سن و جنسي كاهش مي

 
 هاي كليديواژه

 كاراته، شيوع آسيب، زنان، مردان.

                                                           
  Email: rahnamanader@yahoo.com                                                                       09132943148نويسندة مسئول : تلفن :   - 11
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 مقدمه

مي است و كلمة كاراته به معني دست خاكي (كارا يعني خالي و ته هاي رزترين ورزشكاراته، يكي از محبوب

كنندة اين واقعيت است كه اين ورزش دربردارندة لگد زدن، ضربه زدن و فنون سد كردن به معني دست)، بيان

به ترين فدراسيون را هزار عضو، عنوان بزرگ 12). در بريتانيا، انجمن كاراته با 6بدون استفاده از اسلحه است (

1Fخود اختصاص داده است و تمرينات اين رشته به سه صورت كيمون

2F(فنون پاية بدون حريف)، كاتا 1

(مجموعة  2

3Fمركبي از فنون بدون حريف) و كوميته

اي در فرانسه طور گسترده). اين ورزش به6گيرند ((مبارزه) انجام مي 3

كنند و نام ميهاي ورزشي در اين رشته ثبت هزار نفر در باشگاه 200كه ساالنه حدود طوري گيرد بهانجام مي

، 13، 7آيد، دربردارندة ريسك بااليي از آسيب است (حساب ميباتوجه به اينكه اين ورزش جزء هنرهاي رزمي به

 ).15و  14

4Fرات –مولر 

) نيمرخ آسيب كاراتة رقابتي مدرن را در مسابقات كاراتة جهان تجزيه و 2000و همكاران ( 4

ده شآسيب  168دچار كننده در مسابقات، ورزشكار شركت 142در اين تحقيق مشخص شد كه  تحليل كردند.

-ها بهها و ديگر آسيبترين آسيبعنوان شايعمورد) به 141ها، كوفتگي سر و گردن (بودند و از بين اين آسيب

5F). دستومب16د (اي و شكستگي كف پا بودنشدگي، ناك اوت، كوفتگي سينه ترتيب شامل پارگي صورت، كنده

5 

 186به اين نتيجه رسيدند كه از  2006و همكاران در تحقيقي با عنوان شيوع و ماهيت آسيب كاراته در سال 

ورزشكار  100آسيب در هر  6/46هاي ساالنه، نفر دچار آسيب شده بودند و آسيب 83كننده، ورزشكار شركت

ان ورزشكاران مرد و زن مشابه بود. همچنين ميزان در معرض مسابقه بود و در تحقيق آنها شيوع آسيب در مي

)، شكستگي 07/0)، ضايعات عضالني (19/0)، اسپرين (053/0مردگي (ترتيب شامل خونها بهشيوع انواع آسيب

 35هاي تحتاني با ). از طرفي در تحقيق آنها اندام7) بود (07/0) و ضايعات گوناگون (05/0)، ناخوشي (07/0(

درصد)، سر  9/28هاي فوقاني (ترتيب شامل اندامترين ميزان شيوع آسيب و ديگر نواحي بهدرصد داراي بيش

 ).7درصد) بود ( 6/9درصد) و تنه ( 5/26(
                                                           
1- Kilmon 
2- Kata 
3- Kumite 
4- Muller - rath 
5- Destomb 
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6Fآرياز

داده در مسابقات قهرماني كاراتة جهان را بررسي كردند. در هاي رخ) ميزان آسيب2005و همكاران ( 1

در هر مسابقه  31/0ها آسيب ثبت شد. شيوع آسيب 891مجموع بازي انجام گرفت، در  2837اين مسابقات كه 

درصد) و  5/72ق، ناحية صورت (يآسيب به ازاي هر هزار ورزشكار در معرض مسابقه بود. در اين تحق 03/157يا 

درصد) داراي باالترين ميزان شيوع بودند و  4/6هاي تحتاني (درصد) و اندام 6/11مورد ( 103بعد از آن سر با 

). هاشمي و 4درصد باالترين ميزان شيوع در بين انواع آسيب را دارا بود ( 3/50ديدگي) با تگي (ضربكوف

كننده در شركت» كارهاي فك و صورت در بانوان رزميبررسي فراواني آسيب«همكاران در تحقيقي با عنوان 

هاي بافت نرم، كوفتگي و ب، به اين نتيجه رسيدند كه در مورد آسي1382مسابقات قهرماني ايران در سال 

 ).2ها بودند (ترين نوع آسيبترتيب خراشيدگي و پارگي شايعمورد و بعد از آن به 11كبودي با 

7Fاستريسويچ

المللي كننده در مسابقات ملي و بين) ميزان شيوع آسيب ورزشكاران شركت1983و همكاران ( 2

 82ورزشكار در آن شركت كرده بودند،  76ابقه كه مس 309را ارزيابي كردند و نتيجه گرفتند كه در مجموع 

آسيب به ازاي هر مسابقه بود  3/0ه يا قمساب 7/3آسيب به ازاي هر  يكآسيب رخ داده بود. ميزان شيوع آن، 

8F). پيتر19(

طور كلي تعداد هاي رزمي را بررسي كردند و دريافتند كه بههاي ورزش) آسيب1988و همكاران ( 3

حال پس از بررسي شيوع نسبي آنها نتيجه گرفتند كه تران كمتر از پسران است. با اينهاي دخمطلق آسيب

هاي سر و صورت بيشتر ميزان شيوع آسيب در دختران بيشتر از پسران بود. محققان بيان كردند كه شيوع آسيب

 ).18ها دارد (يشتري نسبت به ديگر آسيبباز بقية نواحي بدن است و بعد از آن، خونريزي از دماغ، شيوع 

هاي ارزيابي  بر و روشگير و هزينههاي ورزشي از نظر پزشكي، پيچيده، وقتباتوجه به اينكه درمان آسيب

) و از طرفي 17و  14ب و راهبردها از لحاظ علمي، پزشكي و مالي اهميت زيادي دارند (يپيشگيري از آس

شمار ها بهمله موارد مهم در پيشگيري از آسيبپذير و سازوكارهاي اصلي آسيب از جهاي آسيبشناخت اندام

). باتوجه به اينكه تحقيق جامع و منسجمي در ايران در مورد ميزان شيوع و سازوكار آسيب 3و  1روند (مي

هاي حاد رو هدف از تحقيق حاضر ارائة نيمرخي از آسيباي وجود ندارد، از اين كاهاي مرد و زن حرفهكاراته

 است. 1387اي ايران در سال  كاي حرفه تهمردان و زنان كارا

                                                           
1 - Arriaza 
2 - Striecevic 
3 - Pieter 
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 روش تحقيق

آوري شده است.  تحقيق حاضر توصيفي و علّي پس از وقوع است. يعني اطالعات آن پس از وقوع آسيب جمع

آمده كاربردي است و شيوع آسيب  دست اين تحقيق با توجه به طول زمان از نوع مقطعي و به لحاظ اطالعات به

هاي كاراتة هاي سوپر ليگ ايران (باالترين سطح رقابت هاي حاضر در رقابت مرد و زن باشگاه اي كاهاي حرفه كاراته

 بررسي شده است. 1387ايران) در سال 

 جامعة آماري

هاي سني بزرگساالن ايران كه براساس  جامعة آماري تحقيق را قهرمانان هر دو جنس (مرد و زن) در رده

تعداد دهند. ) در اين مسابقات شركت كرده بودند، تشكيل مي9F1 )WKFهقوانين معتبر فدراسيون جهاني كارات

 4/69 ± 9/8متر، وزن سانتي 9/176 ± 9/6سال، قد  7/21 ± 2/3انحراف معيار، سن  ±مرد (ميانگين  101

سال، قد  22 ± 3انحراف معيار، سن  ±زن (ميانگين  39تيمي و  10اي در دو گروه  كاي حرفهكيلوگرم)، كاراته

اي در دو گروه پنج تيمي در اين  كاي حرفه كيلوگرم) كاراته 6/55 ± 2/6متر، وزن سانتي 4/164 ± 8/6

كه بيش طوري شوند. بههاي كاراتة ايران محسوب مي مسابقات شركت كردند. اين مسابقات، باالترين سطح رقابت

كا صاحب  نفر از زنان كاراته 21 هاي كشوري تا جهاني و بيش از كا صاحب مقام نفر از مردان كاراته 90از 

 هاي تا آسيايي بودند. مقام

 آوري اطالعاتگيري و شيوة جمعابزار اندازه

(خود قهرمان  انمحققيكي از توسط  1387ها بعد از مسابقات رسمي كاراتة مردان و زنان ايران در سال  داده

آوري شدند. فرم  تفاده از فرم ثبت آسيب جمعها با اسجهان در اين رشته است) و زيرنظر پزشك و فيزيوتراپ تيم

ثبت آسيب مورد استفاده در اين تحقيق داراي دو بخش بود: در بخش اول آن مشخصات دموگرافيك ورزشكاران 

(سن، جنس، قد، وزن، تعداد جلسات تمرين در هفته و سابقة حضور در مسابقات اعزامي تيم ملي و ...) و در 

ها و ... بررسي شد. اين فرم فاقد نام ورزشكاران بود و نوع سازوكار ر و علل آسيببخش دوم شيوع، محل، سازوكا

شده آنهايي بودند كه براساس هاي ثبتشد. آسيبها مشخص ميها توسط پزشك و فيزيوتراپ تيم و علت آسيب

                                                           
1 - World Karate Federation 
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در اين مسابقات از كا  نظر ورزشكار يا داور نيازمند درمان پزشكي بودند. شايان ذكر است كه ورزشكاران كاراته

10Fوسايل محافظتي مانند دستكش

11Fبند، لثه1

12Fو ديگر وسايل محافظتي اجباري 2

 استفاده كردند. 3

13Fميزان شيوع آسيب

4 )IR براساس فرمول زير باتوجه به مدت زمان در معرض مسابقه بودن و برحسب تعداد (

 ):14آسيب در دقيقه محاسبه شد (

 مدت زمان هر مسابقه (برحسب دقيقه)× ابقات زمان در معرض مسابقه بودن = تعداد مس

دقيقه ورزشكار در معرض مسابقه و در هر هزار ورزشكار  100در نهايت شيوع آسيب در هر مسابقه، در هر 

ها در هر هزار ورزشكار در معرض مسابقه دست آوردن ميزان شيوع آسيبدست آمد. براي بهدر معرض مسابقه به

 از فرمول زير استفاده شد:

 هاآسيبتعداد كل ×  1000

 2× هاي انفرادي تعداد بازي

 اين محاسبات براي هر دو جنس (مرد و زن) اعمال شد.

 

 هاي آماريروش

-تنه) با استفاده از نرمهاي تحتاني، پايينهاي فوقاني، باالتنه، اندامها در تمام نواحي بدن (اندامشيوع آسيب

-تحليل شد. از آمار توصيفي (ميانگين، انحراف معيار و درصدها) و خي ) تجزيه و16(نسخة  SPSSافزار آماري 

افزار اكسل در نظر گرفته شد. از نرم 05/0ها ها استفاده شد. سطح معناداري آزموندو براي تجزيه و تحليل داده

 نيز براي رسم نمودارها استفاده شد.

 

                                                           
1 - Glove 
2 - Gum Shield 
3 -  Obligatory protective equipment 
4  - Incidence rate 
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 نتايج تحقيق

هاي سوپر ليگ ايران (باالترين سطح هاي حاضر در رقابتكا هدر اين تحقيق ميزان سازوكار آسيب كارات

تيم زنان در  10تيمي و  10تيم مردان در دو گروه  20هاي كشور) سنجيده شد. در اين دوره از مسابقات، رقابت

بازي تيمي در دور اول  20و زنان  90اي با يكديگر مسابقه دادند (مردان  صورت دورهتيمي به 5دو گروه 

مسابقة تيمي در سطح زنان انجام گرفت  47مسابقة تيمي در سطح مردان و  123ها  ر مجموع دورهداشتند). د

 ).1(جدول 

شوركاي شركتهاي مردان و زنان كاراتهآسيب – 1جدول  گ ك سابقات سوپر لي  كننده در م

 مسابقات انفرادي (تعداد) مسابقات تيمي (تعداد) كل آسيب ها (تعداد) تعداد (نفر) جنس

 1107 123 244 101 دانمر

 329 47 82 39 زنان

 1436 170 326 140 مجموع

 

داده را بر حسب تعداد مسابقات تيمي، تعداد ورزشكاران، تعداد افراد در هاي رخ، نسبت آسيب2جدول 

 2/110دهد. در اين مسابقات ميزان شيوع آسيب مردان، معرض آسيب و برحسب زمان مسابقات نشان مي

 98/1دقيقه ورزشكار در معرض مسابقه،  100ب در هر يآس 2/8هزار ورزشكار در معرض مسابقه ( آسيب در هر

آسيب در هر  6/124آسيب در هر بازي انفرادي) و ميزان شيوع آسيب زنان،  11/0آسيب در هر بازي تيمي و 

آسيب  74/1بقه، دقيقه ورزشكار در معرض مسا 100ب در هر يآس 4/13هزار ورزشكار در معرض مسابقه بود (

 ).2آسيب در هر بازي انفرادي) (جدول  12/0در هر بازي تيمي و 
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سبت آسيب – 2جدول  شورهاي كاراته كاران شركتاطالعات مربوط به ن گ ك سابقات سوپرلي  كننده در م

 زنان مردان 

 611 2952 زمان كل بازي ها (دقيقه)

 74/1 98/1 ميزان شيوع آسيب در هر مسابقه ي تيمي 

 12/0 11/0 ميزان شيوع آسيب در هر مسابقه ي انفرادي

 6/124 2/110 ورزشكار در معرض مسابقه 1000ميزان شيوع آسيب در هر 

 4/13 2/8 دقيقه ورزشكار در معرض مسابقه 100ميزان شيوع آسيب در هر 

 13/0 08/0 ميزان شيوع آسيب در هر دقيقه مسابقه

 

دو نشان داد كه بين تنه بود و نتايج آزمون خياالتنة مردان بيشتر از پايينهاي بدر اين تحقيق، ميزان آسيب

)، اما اين P ،24/21  =2χ>05/0داري وجود دارد (كا تفاوت معني هتنة مردان كاراتهاي باالتنه و پايينآسيب

 ).3) (جدول P ،19/0  =2χ<05/0كا معنادار نبود ( تنة زنان كاراتههاي باالتنه و پايينتفاوت در مورد آسيب

/ درصد) – 3جدول   آسيب نواحي مختلف بدن (تعداد 

 
 زنان مردان

 درصد تعداد درصد تعداد

 5/47 39 7/64 158 باالتنه

 5/52 43 3/35 86 پايين تنه

 100 82 100 244 مجموع
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). بيشترين P ،26  = 2χ>05/0كا بيشترين آسيب مربوط به مچ پا بود ( در نواحي تحتاني بدن مردان كاراته

هاي اين نواحي از بدن  كا نيز مربوط به مچ پا بود، اما تفاوت معناداري بين آسيب ميزان شيوع آسيب زنان كاراته

 ).4) (جدول P ،1/2  = 2χ<05/0كا وجود نداشت ( زنان كاراته

دامآسيب – 4جدول  / درصد)هاي ان  هاي تحتاني (تعداد 

 ناحيه
 مردان

 ناحيه
 زنان

 درصد تعداد درصد تعداد

 2/23 10 مچ پا 2/23 20 مچ پا

 9/13 6 چهار سرران 7/19 17 پشت ران 

 9/13 5 پا 1/15 13 ران 

 6/11 5 روي پا 1/15 13 پا

 3/9 4 رباط مچ پا 9/6 6 رباط زانو

 3/9 4 ساق 9/6 6 زانو

 9/6 3 ران 6/4 4 چهارسرران

 6/4 2 انگشت پا 3/2 2 قوزك پا

 3/2 1 زانو 4/3 3 دوقلو

 3/2 1 تاندون كف پا 1/1 1 مينيسك

 3/2 1 دوقلو 1/1 1 سياتيك

 100 43  100 86 مجموع
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، P>05/0كا، بيشترين ميزان شيوع آسيب مربوط به فك بود ( در نواحي فوقاني بدن مردان و زنان كاراته

3/27  =2χ 5) (جدول.( 

دامآسيب – 5جدول  / دهاي ان  رصد)هاي فوقاني (تعداد 

 ناحيه
 مردان

 ناحيه
 زنان

 درصد تعداد درصد تعداد

 3/15 6 فك  4/16 26 فك 

 8/12 5 لب  1/10 16 انگشت دوپا

 2/10 4 مچ دست  4/9 15 كمر

 2/10 4 دست  2/8 13 بيني 

 2/10 4 انگشت دست  9/6 11 كتف

 6/7 3 بيني  9/6 11 دست

 6/7 3 صورت  3/6 10 مچ دست 

 6/7 3 ندان د 3/6 10 لب 

 6/7 3 چشم  6/5 9 صورت

 1/5 2 بازو 6/5 9 چشم 

 5/2 1 ساعد  4/4 7 دندان

 5/2 1 كمر 6 10 شانه آرنج ساعد 

    8/1 3 دنده 

    4/2 4 چانه لثه 

    4/2 4 سرگردن سينه شكم

 100 39  100 158 مجموع

 

 7/21احتياطي ( درصد)، بي 8/31خطاي حريف (كا، تكنيك  دست آمده، در مردان كاراتهبراساس اطالعات به

ديدگي بوده و تفاوت بين اين عوامل از لحاظ ترين علل آسيبدرصد)، مهم 5/12ديدگي قبلي (درصد) و آسيب
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درصد)،  3/33كا تكنيك خطاي حريف ( ). همچنين در مورد زنان كاراتهP ،15  = 2χ>05/0آماري معنادار بود (

) P ،2/2  = 2χ<05/0ها بودند (ترين علل آسيبدرصد) مهم 5/18و گرم نكردن ( درصد) 7/27احتياطي ( بي

 ).6(جدول 

/ درصد)عوامل ايجاد آسيب – 6جدول   ها (تعداد 

 زنان  مردان 

 درصد تعداد  درصد تعداد عامل

 3/33 18 تكنيك خطاي حريف 8/31 66 تكنيك خطاي حريف

 7/27 15 بي احتياطي 7/21 45 بي احتياطي

 5/18 10 گرم نكردن 5/12 26 آسيب قبلي 

 4/7 4 نبود وسايل حفاظتي / استاندارد 12 25 توالي تمرينات و خستگي

 7/3 2 توالي تمرينات و خستگي 6/8 18 گرم نكردن

 7/3 2 برگزاري متوالي دوره هاي مسابقه 7/5 12 نبود وسايل حفاظتي / استاندارد

 7/3 2 آسيب قبلي  4/2 5 برگزاري متوالي دوره مسابقه

 8/1 1 عوامل قبلي  4/2 5 آسيب رساندن حريف به فرد

    4/2 5 عوامل رواني

 

 آورده شده است. 7كا در جدول  هاي ثبت شدة مردان و زنان كاراتهو انواع آسيب يفراوان
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ع آسيب – 7جدول  وا  هاي ثبت شدهفراواني ان

 نوع آسيب
 زنان مردان

 ددرص تعداد درصد تعداد

 07/17 14 98/15 39 ضرب ديدگي

 97/10 9 47/11 28 فك و دندان

 75/9 8 65/10 26 گرفتگي عضالني

 53/8 7 65/10 26 پيچ خوردگي

 09/6 5 83/9 24 خونريزي

 97/10 9 78/7 19 شكستگي

 21/1 1 37/7 18 پارگي

 75/9 8 55/6 16 كشيدگي

 09/6 5 91/4 12 كبودي

 53/8 7 50/4 11 دررفتگي

 87/4 4 50/4 11 خراشيدگي

 09/6 5 22/1 3 خونمردگي

 0 0 22/1 3 ساييدگي

 0 0 40/0 1 بازنشدن كامل زانو

   86/2 7 ديگر آسيب ها

 100 82 100 244 مجموع

 

 =P ،47>05/0درصد)، ( 47/11و  98/15ديدگي و آسيب فلك و دندان (كا، ضرب در مورد مردان كاراته
2χ،97/10، 97/10، 07/17ترتيب  ها بودند (بهترين آسيببر اينها شكستگي نيز شايع عالوه ) و در مورد زنان 

 ).P ،5/8  = 2χ<05/0درصد) (
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 گيريبحث و نتيجه

اي ايران در سال  كاي حرفه هاي حاد مردان و زنان كاراتههدف از تحقيق حاضر، ارائة نيمرخي از آسيب

آسيب در هر  4/13و  2/8ترتيب كا به آسيب مردان و زنان كاراته بود. نتايج نشان داد كه ميزان شيوع 1387

14Fدقيقه ورزشكار در معرض مسابقه بود كه اين نتيجه با نتايج پژوهش ماكان 100

) 2006و همكاران ( 1

) در تحقيق خويش اظهار كردند كه ميزان شيوع آسيب زنان 2006). ماكان و همكاران (14همسوست (

دقيقه  100آسيب در هر  2/7در برابر  5/15بيشتر از مردان بوده ( 2002و  1997هاي كا در سال كاراته

اي براي اين اختالف بيان نكردند. با اين حال اظهار داشتند  كننده ورزشكار در معرض مسابقه)، ولي تفسير قانع

ري نسبت به مردان تري و همچنين از تجربة كمتهاي تكنيكي و تاكتيكي پايين كه احتماالً زنان از سطح مهارت

كا بيشتر از مردان  در مسابقات مختلف برخوردارند و براساس اين داليل احتماالً ميزان شيوع آسيب زنان كاراته

ها در تحقيقات مختلف، احتماالً سطح آمادگي ). از طرفي، علت تفاوت در ميزان شيوع آسيب14است (

ب در تحقيقات است. از جمله يآساگون ميزان شيوع ورزشكاران، سطح رقابت، انگيزه و همچنين تعاريف گون

آمده، اين است كه در بعضي تحقيقات ميزان شيوع آسيب دستعوامل دخيل در پراكندگي نتايج تحقيقات به

براساس تعداد مسابقات تيمي و در تحقيقات ديگر براساس تعداد مسابقات انفرادي بيان شده و در ديگر تحقيقات 

ان در معرض مسابقه بودن ورزشكار بيان شده است. بنابراين ضرورت دارد كه در تحقيقات نتايج باتوجه به زم

 دست نيايد.شناختي از معيار مشخصي استفاده شود تا چنين ناهمگوني در نتايج بهآسيب

در تنه بود اما  مراتب بيشتر از پايينهاي باالتنه بهبراساس نتايج تحقيق حاضر، در مردان ميزان شيوع آسيب

تنه تفاوت زيادي مشاهده نشد. اين نتيجه با نتايج تحقيقات هاي باالتنه و پايينزنان بين ميزان شيوع آسيب

15F) اما با نتايج تحقيق زيتارك14و  6) همخواني (1999) و كريچلي و همكاران (2006ماكان و همكاران (

و  2

هاي كاها آسيب ) نشان داد كه در كاراته2006). تحقيق ماكان و همكاران (21) مغايرت دارد (2005همكاران (

16F). كريچلي14سر شيوع بيشتري دارد (

هاي آسيب 57) در تحقيق خود بيان كردند كه 1999و همكاران ( 3

) نيز در تحقيق خود 2005). زيتارك و همكاران (6ويژه سر و صورت بوده است (كاها مربوط به باالتنه و به كاراته

                                                           
1 - Macan 
2 - Zetaruk 
3 - Critchley 
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هاي فوقاني و مشخص هاي تحتاني بيشتر از اندامدر رشتة كاراته شيوع آسيب در اندام به اين نتيجه رسيدند كه

هاي ) آسيب2005). زيتارك و همكاران (21ها در ناحية تنه بيشتر از سر و گردن است (شد كه ميزان آسيب

آموزان مذكور در دامنة آموزان مدرسة كاراته را بررسي كردند و باتوجه به اينكه دانشنفر از دانش 68مربوط به 

اي بود، بنابراين احتماالً  سال قرار داشتند و همچنين سطح ورزشي آنها بين مبتدي تا حرفه 16تا  6سني بين 

 سن و سطح رقابتي ورزشكاران و انگيزه از جمله داليل اين عدم همخواني است.

كا بود. براساس  ان و زنان كاراتهديدگي در نواحي تحتاني مردترين محل آسيبدر تحقيق حاضر مچ پا شايع

به ورزشكاران  3يا  2كاها امتياز  به بعد، در صورت استفاده از فنون توسط كاراته 2000شده از سال قانون وضع

). با چنين 14گيرند (امتياز مي 2يا  1گيرد و ورزشكاراني كه از فنون دستي استفاده كنند، تنها تعلق مي

كنند. همچنين مشخص شده كه استفاده از ب امتياز بيشتر از پاها استفاده ميوضعيتي ورزشكاران براي كس

هايي اغلب در حين ). چنين آسيب20فنون پا در حال حاضر نسبت به گذشته عموميت بيشتري يافته است (

ن كه دو ورزشكار همزمان از فپيوندد. همچنين زمانيوقوع ميتماس ساق پا با آرنج، ران يا ساعد حريف به

بر موارد مذكور، احتماالً  شود. عالوهكنند، ميزان شيوع آسيب در اين ناحيه بيشتر ميمشابهي با پا استفاده مي

هاي گذشته از لحاظ  هاي محافظتي استاندارد نيز در اين زمينه دخيل است زيرا دستكشاستفاده از دستكش

ها در ناحية سر و صورت ين ميزان آسيبهاي امروزي فرق داشتند، بنابراشكل، ضخامت و سفتي با دستكش

 ).10بيشتر بوده است (

ديدگي  ها از نوع ضربكا بيشترين ميزان شيوع آسيب نتايج اين تحقيق نشان داد كه در مردان و زنان كاراته

ند ) بيان كرد1995). كوجاال و همكاران (5) همخواني دارد (2009هاي آرياز و همكاران ( بود. اين نتيجه با يافته

توان )، بنابراين مي13كه از بين شش رشتة مورد تحقيق، بيشترين ميزان ضربه مربوط به جودو و كاراته بوده (

ديدگي نيز به همان هاي سطحي مانند ضربنتيجه گرفت كه هرچه ميزان ضربات بيشتر باشد، احتمال آسيب

توان چنين توجيه كرد كه ميان زنان را مي هاي كمتر در اين ناحيه در يابد. علت تعداد آسيبمقدار افزايش مي

مراتب كمتر از مردان است. از آنها تودة عضالني كمتري نسبت به مردان دارند بنابراين نيروي توليدي آنها به

)، بنابراين كمتر 21طرفي در اين تحقيق براساس نظر ديگر محققان تعداد مسابقات زنان كمتر از مردان است (

 گيرند.فان قرار ميدر معرض ضربات حري
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درصد) و  7/21احتياطي (درصد)، بي 8/31كا تكنيك خطاي حريف ( در اين تحقيق، در مردان كاراته

درصد) و  7/27احتياطي (درصد)، بي 3/33درصد) و در زنان، تكنيك خطاي حريف ( 5/12ديدگي قبلي (آسيب

17Fو همكاران كه .ترين عوامل ايجاد آسيب بودنددرصد) مهم 5/18گرم نكردن (

) و كاظمي و همكاران 2002( 1

18F). ماكان و همكاران12، 11ترين عامل بروز آسيب دانستند () خطاي تكنيكي حريف را مهم2004(

2 )2006 (

نشده توسط حريفان (تكنيك خطاي حريفان) و همچنين وجود دليل استفاده از حركات كنترلبيان كردند كه به

). باتوجه به 14بوده است ( 2002بيشتر از سال  1997كاها در سال  اتههاي كارقوانين ضعيف، شيوع آسيب

هاي اين محققان، ضرورت دارد تا مربيان در حين آموزش و اجراي حركات توسط ورزشكاران، دقت الزم را  يافته

به عمل آورند و با اين عمل نقش بسزايي در كاهش ميزان آسيب ناشي از خطاي تكنيكي حريف داشته باشند. 

19Fدر تحقيق ديگري زيتارك و همكاران

كاها را آسيب  ترين عوامل بروز آسيب در كاراته) يكي از مهم2005( 3

ها را در انجام صحيح دورة بازتواني  اي نقش فيزيوتراپ و پزشك تيم ). چنين يافته21ديدگي قبلي عنوان كردند (

ها ورزشكاراني را كه كامالً دوران بازتواني ن تيمسازد و ضرورت دارد كه مربياديده را بارزتر ميورزشكاران آسيب

اند، از شركت در تمرينات و مسابقات باز دارند. از ديگر عوامل بروز آسيب  سر نگذاشتههاي گذشته را پشتآسيب

20Fورزشكاران در اين مسابقات، گرم نكردن مناسب ورزشكاران قبل از مسابقات بود. فردي فو و همكاران

4 )2001 (

طور مناسب انجام دهند، ميزان و شدت هاي گرم و سرد كردن را بهكه ورزشكاران فعاليتدند درصورتياظهار كر

21F). فتو9يابد (ها كاهش ميآسيب

-) پيشنهاد كرد كه هر جلسة تمرين ورزشكاران بايد دربردارندة فعاليت1994( 5

نابراين در اين بخش مربيان ). ب8ديدگي باشد (منظور كاهش آسيبهاي گرم كردن همچون كشش مناسب به

هاي ناشي از گرم نكردن ها بايد بيشتر به گرم كردن توجه نشان دهند تا بتوانند در نهايت ميزان شيوع آسيبتيم

 را به حداقل برسانند.

كا بيشتر از مردان و در هر دو جنس، مچ پا  در مجموع، نتايج نشان داد كه ميزان شيوع آسيب زنان كاراته

ديدگي است. همچنين عوامل متعددي همچون ديدگي و بيشترين نوع آسيب نيز ضربمحل آسيبترين شايع

                                                           
1 - Koh  & et al 
2 - Macan  & et al 
3 - Zetaruk  & et al 
4 - Freddie & et al  
5 - Fetto  
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احتياطي ورزشكاران در حين اجراي فنون،  ديدگي قبلي و بيتكنيك خطاي حريف، گرم نكردن مناسب، آسيب

، گرم كردن رسد كه توجه بيشتر مربيان در آموزش فنوننظر ميها هستند. در نهايت بهترين علل آسيبمهم

ها و همچنين بازتواني كامل و صحيح ورزشكاران توسط فيزيوتراپ و پزشك مناسب قبل از مسابقات و تمرين

-هاي سنگين عليه بازيكناني كه از ضربات كنترل ها و از طرفي داوري سختگيرانه و قاطع و همچنين جريمهتيم

-ها را در هر سن و جنسي كاهش ميشيوع آسيبطور چشمگيري ميزان  كنند، بهشده و فنون غلط استفاده مي

 دهد.
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