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نام نويسند گان مجله علمي پژوهشي د انشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسالمي ايران

سال هفتم    شماره 3    صفحات  201  تا  207    پاييز 1388

مقاله
  اپيدميولوژيك

بررسى شيوع آسيب هاى ورزشى كاراته در مردان كاراته كاي حرفه اى شهر اصفهان
*مصطفي رحيمي1، دكتر فرزين حلب چى2، دكتر غالمعلي قاسمي3، دكتر وحيد ذواالكتاف4

چكيد ه
سابقه و هدف: كاراته از محبوب ترين ورزش هاى رزمى در كشور محسوب مى شود. با توجه به سطح باالى برخورد در اين رشته 
ورزشى توجه به شيوع و توزيع آسيب هاى آن از اهميت زيادى برخوردار است. لذا در اين تحقيق بر آن شديم كه ميزان شيوع 

آسيب هاى ورزشى در مردان كاراته كاى حرفه اى شهر اصفهان را تعيين كنيم. 
مواد و روش ها: در يك مطالعه توصيفى گذشته نگر 50 نفر از كاراته كاهاي حرفه اي (ميانگين سن 4/64±4/ 22 سال) حايز حداقل 
به يك مقام قهرمانى كشورى در مطالعه شركت داده شدند. اطالعات ازطريق يك پرسش نامه محقق ساخته مشتمل بر سؤاالتى 

پيرامون ويژگى هاى آسيب در طي دو سال گذشته به دست آمد. 
يافته ها: در مجموع ميزان شيوع آسيب در اين مطالعه، 4/35 آسيب در هر 1000 ساعت مسابقه و تمرين برآورد شد. از 185 
آسيب ثبت شده، به ترتيب اندام تحتاني با 64 مورد (35%) و سر و صورت با 60 مورد (32%) شايع ترين محل آسيب را به خود 
اختصاص دادند. 46% آسيب ها در حين تمرين و 40% در زمان مسابقه رخ دادند. از لحاظ شدت، آسيب هاى خفيف (43%) بيش 
از ساير آسيب ها گزارش شدند. خطاى تكنيكى حريف (26%)، اصلى ترين مكانيسم آسيب را تشكيل مى داد. از نظر نوع آسيب، 
ضرب ديدگى و كوفتگى (25%) بيش از ساير انواع ذكر شد. از لحاظ شايع ترين دوره زمانى وقوع آسيب در مسابقات ليگ، بيشترين 

آسيب ها در پيش از فصل مسابقه رخ داده بود. 
نتيجه  گيرى: با توجه به ميزان شيوع گزارش شده به نظر نمى رسد كه آسيب هاى كاراته در قياس با بسيارى ديگر از رشته هاى 
ورزشى شيوع بيشترى داشته باشد. همچنين اكثر آسيب ها در كاراته از شدت خفيف و ماليمى برخوردار هستند و مى توان اين 
اطمينان را به ورزشكاران و والدين داد كه اين ورزش بر خالف تصور عمومى مبنى بر خشن و پر برخورد بودن از ايمنى نسبي 

مناسبى برخوردار است. 
كلمات كليدى: كاراته، آسيب ورزشى، شيوع

1ـ  پژوهشگر فيزيولوژى ورزشى، ايران، تهران، دانشكده تربيت بدنى دانشگاه تهران، كارشناسى ارشد فيزيولوژى ورزشى  (*نويسنده مسؤول) 
mostafa.rahimi20@gmail.com :تلفن: 09132811620                آدرس الكترونيك      

2ـ  استاديار، ايران، تهران، دانشگاه علوم پزشكى تهران، مركز تحقيقات پزشكى ورزشى، متخصص پزشكى ورزشى
3ـ  استاديار، ايران، اصفهان، دانشكده تربيت بدنى، دانشگاه اصفهان، دكتراى آسيب شناسى ورزشى و حركات اصالحى
4ـ  دانشيار، ايران، اصفهان، دانشكده تربيت بدنى، دانشگاه اصفهان، دكتراى آسيب شناسى ورزشى و حركات اصالحى

مقدمه
كاراته در لغت به معناى دست خالى مى باشد و در اصطالح مبارزه اى 
است كه بدون استفاده از تجهيزات رزمى در برابر حريف انجام 
مى شود (1). اين ورزش داراى سبك هاى مختلفى مى باشد كه به 

دو بخش سبك هاى كنترلى و نيمه كنترلى تقسيم مى شود. سبك هاى 
كنترلى شامل: شوتوكان، شيتوريو، واداريو و گوجوريو و سبك نيمه 
كنترلى كيوكوشين است. كاراته يكى از هنرهاى رزمى است كه 
به طور گسترده اى در ايران تمرين مى شود و كشور ما در اين رشته 

تاريخ اعالم قبولى مقاله: 88/7/21 تاريخ اعالم وصول: 88/4/20     
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از كشورهاى صاحب نام در جهان محسوب مى گردد. با اين وجود 
مطالعات اندكى پيرامون آسيب شناسى اين ورزش در داخل كشور 

صورت گرفته است.
آسيب  مورد  در  پراكنده اى  و  محدود  پژوهش هاى  مجموع  در 
كاراته كاها انجام شده اند كه با توجه به شكل و محتواى پژوهش و 
نيز تعاريف مختلف به كار رفته براى آسيب به طور كامل با هم قابل 
قياس نيستند. جدول 1 يافته هاى اين پژوهش ها در رابطه با ميزان 
شيوع آسيب وتوزيع آسيب ها بر حسب شدت را به طور خالصه 

نشان داده است. در اين تحقيق ها ميزان شيوع با مقياس هاى متفاوت 
ارائه شده است، به طورى كه در برخى از آنها ميزان آسيب ها در هر 
رقابت، در برخى ديگر ميزان آسيب در هر 1000 ورزشكار و در 
يك تحقيق به صورت آسيب در هر 1000 ساعت تمرين گزارش 
شده است. از آسيب هاى به وجود آمده ميزان بسيارى زيادى از آنها 
با شدت خفيف درجه بندى شده است و شيوع آسيب هاى شديد 
پايين گزارش شده است، با اين حال معيار طبقه بندى در مطالعات 
مختلف، متفاوت است. در جدول 2 يافته هاى مربوط به زمان وقوع 

جدول1-ميزان شيوع آسيب و شدت آسيب

 
   

   
   

  
         

1  2007      163/    )183    1000 (  4/5% 5/14% 1/80%  )1(

2  2006     1997 :23/   
2002 :16/         )9( 

3  2006     08 /    )6/44    100 ( 9/22% 4/8%  7/68% )2(  
4  2005      31/    )157  1000 (  8/2% 9/7%  3/89% )8(  
5  1999     09/   )1  11 (     )8(
6  2000     7/3  1000       )11(

جدول2- زمان وقوع آسيب، منطقه آسيب و نوع آسيب

  1  2  3  4  5  6  7  8  

     
  -  76%  -  -  50%  70%  -  -  
  -  24%  -  -  50%  30%  -  -  

   

    55%  26%  88%  5%  -  -  57%  -  
  11%  10%  -  14%  -  -  _  -  

   13%  29%  3%  36%  -  -  14%  -  
   21%  35%  6%  45%  -  -  23%  -  

  -  -  3%  -  -  -  6%  -  

   

    44%  30%  50%  -  - -  -  69%  
   3%  7%  3%  -  -  -  -  10%  

  15%  2%  5%  -  -  -  -  -  
  26%  52%  14%  -  -  -  -  21%  

  12%  9%  28%  -  -  -  -  -  
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آسيب (تمرين/ مسابقه)، منطقه آسيب و نوع آسيب ارائه گرديده است. 
هدف از مطالعه حاضر بررسى ميزان شيوع، شدت، زمان و علل 
آسيب، منطقه آسيب و نوع آسيب در كاراته كاهاى حرفه اى اصفهانى 

كه جزء بهترين كاراته كاهاى كشور هستند، مى باشد.

مواد و روش ها
جامعه آمارى پژوهش حاضر شامل كليه مردان كاراته كاى حرفه اى 
شهر اصفهان بود كه در سال 1385 حداقل يك مقام قهرمانى كشورى 
كسب كرده بودند. بر اساس اطالعات هيأت كاراته استان اصفهان، 
تعداد اين افراد بالغ بر 204 نفر بود. نمونه آمارى شامل 25% جامعه 

آمارى يعنى 50 نفر با سابقه ورزشى حداقل 5 سال بود. 
پژوهش حاضر مطالعه اى توصيفي گذشته نگر است كه ميزان آسيب 
ورزشى آزمودنى ها در طى 2 سال گذشته را مورد بررسى قرار داده 
است. اطالعات از طريق پرسش نامه و توسط مصاحبه گر جمع آورى 
شد. پژوهش حاضر بر روى سبك هاى كنترلى انجام شده است. 
اطالعات كليه افراد در دو بخش شامل اطالعات فردى (سن، وزن، 
قد، وزن مسابقه و سابقه ورزشى) و همچنين اطالعات آسيب شناسى 
(نوع آسيب، موضع آسيب، شدت، علت و زمان آسيب) مورد مطالعه 
 SPSS قرار گرفت. اطالعات جمع آورى شده با استفاده از نرم افزار
(ويرايش 13) مورد آناليز قرار گرفت. الزم به ذكر است كه معيار 
طبقه بندي شدت آسيب در اين پژوهش مدت زمان محروميت از 
تمرين و مسابقه است، بدين صورت كه در آسيب خفيف، مدت 
محروميت كمتر از يك هفته، در آسيب متوسط، يك تا سه هفته و 

در آسيب شديد، بيش از سه هفته تعريف شده است. 

يافته ها 
ويژگى هاى نمونه هاى پژوهش

قد  و  وزن  سن،  ميانگين  دموگرافيك،  اطالعات  لحاظ  از 
آزمودنى ها به ترتيب 4/64± 22/4 سال، 8/91±67/76 كيلوگرم و 

6/37±176/5 سانتى متر بود. 
ميزان شيوع

در اين تحقيق ميزان شيوع آسيب 4/35 در 1000 ساعت تمرين 
و مسابقه بود. به عبارت ديگر ميزان بروز آسيب در هر ورزشكار 

1/85 بار در سال است. 

زمان و علل آسيب
از تعداد كل آسيب ها (185) حدود 46% در زمان تمرين، حدود 
41% در زمان مسابقه، در حدود 5% در زمان بدنسازى و كار با وزنه 

و 8% در حين گرم كردن اتفاق افتاده بود.
نتايج يافته ها درباره علل آسيب ديدگى در شكل1 ارائه شده است. 
چنانچه مشخص است خطاي تكنيكي حريف با حدود 26% درصدر 
عوامل آسيب رسان قرار دارد و پس از آن اجراي غلط تكنيك و 

مهارت توسط خود كاراته كا با 17%در جايگاه دوم قرار دارد.

مناطق آسيب 
كه  همان گونه  است.  شده  داده  نشان  آسيب  مناطق   2 شكل  در 
مالحظه مى شود، بيشترين شيوع آسيب مربوط به اندام تحتانى و 

سر و صورت مى باشد. 

بافت هاى آسيب ديده
همان طور كه درشكل 3 نشان داده شده است بيشترين ميزان آسيب 
ديدگى مربوط به بافت نرم (سطح پوست و عضالت) و كمترين 
ميزان شيوع مربوط به بافت استخوانى (شامل شكستگى در %9 

موارد و درد ساق پا در 10% موارد) است.

آسيب هاى شايع
سهم هر يك از انواع آسيب ها از مجموع كل آسيب هاى وارد به 

شكل1- نمودار علل بروز آسيب.
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بدن در شكل 4 نشان داده شده است. در اين پژوهش كوفتگى و 
ضرب ديدگى، بيشترين و شكستگى كمترين شيوع را داشته اند. 

شدت آسيب 
با توجه به شكل 5، از لحاظ شدت آسيب، آسيب هاى خفيف (%43) 

بيشترين ميزان آسيب ها را تشكيل مى دادند.

زمان وقوع آسيب ديدگى در طول سال
نتايج نشان مى دهد كه آسيب ديدگى در تمرين ها پيش از فصل 
مسابقه بيشترين مقدار (41%) و در فصل مسابقه كمترين مقدار 

(27%) دارا است.

شكل3- نمودار توزيع شيوع آسيب در بافتهاي مختلف بدن

استخواني مفصلي عضالت

نوع بافت
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سطح پوست

شكل4- نمودار توزيع بر اساس نوع آسيب
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شكل5- نمودار توزيع شدت آسيب بر اساس زمان محروميت از تمرين 
و مسابقه

شديد متوسط

شدت آسيب

خفيف

صد
در

شكل6- نمودار فصل توزيع آسيب ها

پيش از فصل مسابقهفصل مسابقهخارج از فصل

فصل آسيب

صد
در

شكل2- مناطق آسيب

اندام فوقاني %23
سر و صورت %32

تنه و ستون فقرات %7
ارگان هاي داخلي %3

اندام تحتاني %35
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بحث و نتيجه گيرى
در پژوهش حاضر ميزان آسيب هاى ورزشى در حين تمرين (%46) 
شايع تر از آسيب در زمان مسابقه (40%) گزارش شده است. در يك 
نگاه به نظر مى رسد كه ميزان آسيب در حين تمرين بيشتر است، اما با 
بررسى دقيق تر اين مسأله مشهود است كه به نسبت زمان صرف شده 
در تمرين و مسابقه، ميزان آسيب در طول مسابقه بسيار بيشتر است. 
به لحاظ عملى نيز به دليل اينكه در حين مسابقه شدت و سرعت 
اجراي تكنيك خيلى بيشتر از زمان تمرين است و رقابت كنندگان 
با جديت و حساسيت بيشترى به مسابقه مى پردازند، طبيعى به نظر 
مى رسد كه آسيب درطول مسابقه بيشتر باشد. يافته هاى تحقيق هاى 
دستامپ (Destombe) (2) با ميزان 76% در حين تمرين و 24% در 
حين مسابقه كاران (Karren) (3) با 50% در  حين تمرين، ثالثي (4) 
با 74% در حين تمرين، كوجاال (Kujala) و همكاران (5) با %70 
در حين تمرين را نشان داده اند. دليل احتمالي براي تفاوت ارقام 
گزارش شده در مطالعات مختلف را مي توان به مدت زمان صرف 
جهاني  ملي،  مسابقه (باشگاهي،  نوع  مسابقه،  و  تمرين  در  شده 
و...)، جنس آزمودني ها و تجهيزات مورد استفاده در كشور هاي 

مختلف نسبت داد. 
بر اساس نتايج حاضر بيشترين علت آسيب ديدگى، خطاى حريف 
(26% موارد) و كمترين علت، عدم آمادگى روانى و شرايط روحى 
نامناسب (9%) و همچنين عدم آمادگى جسمانى (9%) گزارش شد 
كه مي توان علت آسيب بر اثر خطاي حريف را به ماهيت پر برخورد 
ورزش كاراته نسبت داد، با وجود اين تمام ضربه ها به خصوص 
در ناحيه صورت در حين مبارزه بايد كنترل شود تا از ايجاد آسيب 
جلوگيري شود. در اين راستا برخى عوامل مى توانند در پيشگيرى 
از آسيب نقش اساسى داشته باشند. عامل نخست حضور پرسنل 
پزشكى در كنار ورزشكاران است كه از يك سو در درمان مناسب 
آسيب بسيار تأثيرگذار هستند و از سوى ديگر مى توانند با شناسايى 
عوامل خطرساز در امر پيشگيرى نقش فعالى را ايفا نمايند. عامل 
دوم تأكيد بر رعايت نظم و انضباط توسط ورزشكاران رشته ورزشى 
بالقوه خطرناك كاراته است. در اين زمينه اعمال شديد قانون توسط 
داور نيز مى تواند مؤثر واقع شود، به طورى كه توقف بازى خطرناك 
و جريمه كردن بازيكن خاطى مى تواند از مهم ترين عوامل كاهش 
ميزان آسيب باشد (1، 6، 8). عوامل ديگر شامل استفاده از تاتمى 

استاندارد، استفاده از وسايل محافظتى مانند: ساق بند، روپا بند، 
محافظ لثه و دستكش مناسب نيز مى توانند از ميزان آسيب بكاهند. 
فعاليت هاى گرم كردن در شروع هر جلسه و مسابقه نيز نقش مهمى 

در پيشگيرى از آسيب دارند. 
در اين پژوهش اندام تحتانى با 35% آسيب پذيرترين عضو بدن 
كاراته كاها به شمار مى رود و پس از آن سر و گردن با 32% در 
معرض بيشترين آسيب مى باشد. نتايج اين تحقيق در اين زمينه با 
يافته هاى كارن (3)، كمايستانى (7) و دستامپ (2) سازگارى دارد، اما 
با يافته هاى آرياز (Arriaza) (8)، حلب چى (1)، ثالثي (4) و كريچلى 
(Critchley) (6) كه سر و گردن را آسيب پذيرترين عضو گزارش 

كرده اند، هم خوانى ندارد. تفاوت هاى مشاهده شده را مى توان به 
سطح، سبك فعاليت، سن، جنسيت و نيز تغيير قوانين كاراته نسبت 
داد. بر طبق قوانين جديد امتياز دهى، تكنيك هاى پا 2 يا 3 امتياز 
و تكنيك هاى دست 1 يا 2 امتياز دارند كه اين قوانين تكنيك هاى 
پا را نسبت به گذشته در نزد ورزشكاران محبوب تر كرده است. از 
اين موضوع مى توان اين چنين نتيجه گرفت كه استفاده بيشتر از 
ضربات پا مى تواند به آسيب بيشتر در اين ناحيه منجر شود. آسيب 
اندام تحتانى در طول رقابت در بر خورد روى پا و يا ساق پا با آرنج 
و يا ساعد حريف اتفاق مى افتد. البته استفاده از محافظ ساق و رو 
پايى از سال 2005 از ميزان آسيب هاى اندام تحتانى كاسته است 
و كارايى آن به اثبات رسيده است (9). از سال 1994 نيز استفاده 
از محافظ لثه (Mouth guard) در رقابت ها اجبارى شده است و اين 
موضوع مى تواند يكى از داليل كاهش تعداد و شدت آسيب در 
دندان ها و صورت باشد. يكي ديگر از داليل احتمالي آسيب نسبي 
را كمتر در ناحيه سر و صورت مي توان اين گونه توجيه كرد كه در 
اين ناحيه اعمال تكنيك ها بايد با كنترل خيلي بيشتري انجام شود 
و در صورت اجراي شديد تر خاطي جريمه خواهد شد، بنابراين 

كاراته كاها با احتياط بيشتري به اين منطقه از بدن ضربه مى زنند.
يكى ديگر از داليل توجيه كننده آسيب به طور نسبي كمتر در سر 
وگردن نسبت به مطالعات گذشته استفاده از دستكش استاندارد 
از سال 2000 مى باشد. دستكش ها قبل از اين در شكل از لحاظ 
ضخامت و سختى متفاوت بودند و محافظت مناسبى براى پيشگيرى 

از آسيب به ارمغان نمى آوردند (9). 
جنسيت متفاوت آزمودنى ها در مطالعات ياد شده از ديگر عواملى 
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است كه مى تواند موجب تفاوت در مناطق آسيب گردد، به طورى 
را  پژوهش  آزمودنى هاى  خانم ها،   (1) حلب چى  تحقيق  در  كه 
تشكيل مى دادند، حال آنكه در تحقيق كريچلى (6) از هر دو جنس 
در رقابت ها حضور داشتند و در اين تحقيق مردان، نمونه مورد 

مطالعه بودند. 
با %25  نرم  بافت  در  كوفتگى  و  ضرب ديدگى  پژوهش  اين  در 
شايع ترين و شكستگى با 5% كمترين نوع آسيب بود. در تأييد 
يافته هاى تحقيق حاضر، آرياز و همكاران (8) كه آسيب هاى كاراته 
را در سه دوره مسابقات جهانى بررسى كرده اند، نيز بيشترين نوع 
آسيب را كوفتگى با 50% گزارش كرده اند. عليزاده ضرب ديدگى و 
كوفتگى را با 64% شايعترين آسيب و شكستگى را با 2% كمترين 
آسيب عنوان كرده است (10). در تحقيق حلب چى و همكاران 
است، %44  شده  انجام  ايرانى  كاراته كاى  زنان  روى  بر  كه   (1)
از آسيب ها در رابطه با كوفتگى و كشيدگى عضالنى و فقط %2 
مربوط به شكستگى بوده است. در تحقيق ثالثي و همكاران (4) 
كوفتگي و ضرب ديدگي نيز با 72% شايع ترين آسيب گزارش شده 
است. بنابراين اكثر تحقيق ها بيانگر آن هستند كه ميزان آسيب هاى 
بافت نرم و عضالت در كاراته خيلى بيشتر از آسيب هاى بافت 
سخت و استخوان مى باشد. از داليل احتمالي براي ميزان متفاوت 
آسيب ها در تحقيق ها مي توان به سبك هاي مختلف كاراته اشاره كرد، 
آزمودنى هاى تحقيق كوجاال را تنها كاراته كاها تشكيل داده بودند 
در حالى كه كارن مطالعه خود را به كليه هنرهاى رزمى اختصاص 
داده بود. در تحقيق حاضر و نيز تحقيق دستامپ و ثالثى آزمودنى ها 

كاراته كاهاى سبك هاى كنترلى بودند.
در اين تحقيق ميزان شيوع آسيب 4/35 آسيب در هر 1000 ساعت 
 ،(11) (Zetaruk) تمرين و مسابقه ثبت شده است. در تحقيق زيتاروك
ميزان شيوع آسيب 3/7 در هر 1000 ساعت تمرين گزارش شده 
است. در ساير مطالعات همان طور كه در جدول 1 نشان داده شده 
است ميزان شيوع به صورت آسيب در هر رقابت و يا آسيب در 
هر 1000 ورزشكار گزارش شده است و اين موضوع مقايسه بين 
مطالعات و نتيجه گيرى را مشكل مى كند. در اين تحقيق نشان داده 
شد كه آسيب هاى خفيف با ميزان 43% بيشترين شيوع را داشته اند و 
ميزان آسيب شديد در حدود 30% بوده است. اين نتايج با اطالعات 
ساير مطالعات كه آسيب هاى خفيف را شايع تر از ساير آسيب ها 

گزارش كرده اند، هم خوانى دارد. به عنوان مثال آرياز و همكاران 
(8) ميزان آسيب هاى خفيف، متوسط و شديد را به ترتيب %89، %8 
و 3% ذكر كرده اند. كوجاال و همكاران (5) در بررسى آسيب هاى 
اين رشته بيان مى كنند كه تنها 17% آسيب ها به صورت جدى و 
سخت معلوليت ايجاد مى كنند. در پژوهش دستامپ و همكاران 
(2)، آسيب خفيف در حد 69%، آسيب متوسط 8%، شديد 20% و 
آسيب خيلى شديد 2% گزارش شده است. در تحقيق حلب چى و 
همكاران، ميزان آسيب شديد در كاراته 8/8% در هر مسابقه (9/8 
در هرورزشكار) بوده است (1). اختالف در ميزان شدت آسيب در 
تحقيق هاى فوق را مى توان به معيار طبقه بندى و تعريف متفاوت از 
شدت در هر مطالعه نسبت داد. در تحقيق حاضر ميزان محروميت 
از تمرين ومسابقه معيار طبقه بندى شدت آسيب مد نظر قرار گرفته 
است، در حالى كه در بعضى مطالعات شدت آسيب را در چهار طبقه 
خفيف، متوسط، شديد و خيلى شديد طبقه بندى كرده اند. از اين 
رو مقايسه مطالعات مشكل است. از سوى ديگر به نظر نمى رسد 
كاراته نسبت به ديگر ورزش ها از ايمنى كمترى برخوردار باشد. 
تنورگرت (Tenvergert) و همكاران در مطالعه اى به مدت 7 سال 
ميزان شيوع آسيب را در چهار ورزش بررسى كردند. در اين پژوهش 
ميزان آسيب ساالنه در فوتبال 59/2% (باالترين ميزان)، در واليبال 
16/7%، در ژيمناستيك 14/9% و در هنرهاى رزمى 9/1% (كمترين 

ميزان) گزارش شد (12).
در بررسي ميزان شيوع آسيب در فصول مختلف تمرين در مسابقات 
منظم (ليگ)، بيشترين آسيب ها در فصل مسابقه رخ داده بود. در 
هيچ يك از مطالعات بررسي شده، گزارشي از اين موضوع صورت 
نگرفته است، اما از آنجا كه در فصل پيش از مسابقه تمرين هاي 
آماده سازي و نيز تمرين تكنيك و تاكتيك با شدت به نسبت بااليي 

انجام مي گيرد، شيوع بيشتر آسيب غيرمعمول نيست.
بر اساس اين تحقيق مى توان نتيجه گرفت كه ميزان آسيب هاى 
خفيف از بيشترين مقدار برخوردار است كه بيان كننده اين مطلب 
است كه ورزش كاراته، يك ورزش سخت و خشن نمى باشد و 
هر چند كه ميزان آسيب در آن به نسبت باال است، اما اكثر آنها را 
آسيب هاى خفيف و ماليم تشكيل مى دهند و درصد آسيب هاى 
شديد در آن كم است. بنابراين از اين مطالعه و نيز ساير مطالعات 
بررسى شده مى توان به اين نتيجه رسيد كه اكثر آسيب ها در كاراته 
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از شدت خفيف و ماليمى برخوردار هستند و مى توان اين اطمينان 
را به ورزشكاران و والدين آنان داد كه بر خالف تصور عمومى 
مبنى بر خشن و پر برخورد بودن اين ورزش، كاراته ورزشى با 

ايمنى نسبي مناسب است. 
از سوى ديگر انجام تحقيق ها بيشتر براى ارزيابى راه بردهاى مؤثر 
در تقليل ميزان آسيب الزامى است. به عالوه پيشنهاد مى شود كه 
يك طبقه بندى و تعريف مشخصى از شدت، ميزان شيوع (نسبت به 

زمان، در هر ورزشكار، در هر رقابت) و ساير موارد صورت گيرد تا 
بتوان نتايج حاصل از مطالعات را راحت تر تفسير كرد و به اهداف 
تعيين شده كه به حداقل رساندن آسيب است، جامه عمل پوشاند. 

تقدير و تشكر
از كليه كاراته كارها و مربيان شهر اصفهان كه ما در انجام اين پژوهش 

يارى نموده اند، تقدير و تشكر به عمل مى آوريم.
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Abstract

Background: Karate is the most popular martial art in Iran. Karate has become a popular sport, not only 

among the younger generations seeking to learn self-defense and improve self-esteem, but also among 

middle-aged men and women as a sport to improve cardiovascular fitness and flexibility. Martial arts have 

a reputation for being a high risk activity, but severe injuries in karate are actually rare. The purpose of this 

study was to determine the prevalence and incidence of karate injuries in professional karate ka athletes in 

Isfahan.

Materials and methods: Fifty individual from professional karate ka experienced at least one year of 

country championship participated in this study. Each athlete was asked to complete a questionnaire on 

karate injuries sustained during the two previous years with type, time, location, mechanism, season of 

injuries and number of days off training and competition.

Results: From 185 injury recorded, lower limb with 64 (35%) was vulnerable body region. Head and face 

with 60 (32%), upper limb with 43 (23%), trunk and spinal column with 13 (7%) and internal organs with 5 

(3%) were exposed to injuries. 46% of injuries were occurred during training, 40% during competition, 8% 

during warm up and 6% during weight lifting period. 43% of injuries were minor, 27% moderate and 30% 

severe. Opponent technical foul (26%) was the most common reason of injuries.

Conclusions: According to our findings, the rate of injury was 4.35 per 1000 hours training and competition. 

Injuries in this study were minor. Karate injuries more likely occur during competition, considering the time 

spent in training session and competition. Finally lower limb was the most frequent region of injury.

Keywords: Karate Professional, Karate Ka, sport Injury.
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