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 کاران نخبه های ورزشی در کاراته درونی مرتبط با بروز آسیب ریسک فاکتورهایبررسی برخی 

 3، شقایق سیار3صادق رفیعی شهرکی، 2، حسن دانشمندی1پورمحمودیانپدرام 

. کارشناس ارشد حرکات اصالحی 3 ؛. دانشیار دانشگاه گیالن2 ؛دانشگاه گیالن. دانشجوی دکتری تربیت بدنی ویژه 1

 دانشگاه گیالن

ppourmahmoudian@gmail.com آدرس ایمیل نویسنده مسئول:   

های  ترین رشته ی واقعیتی انکارناپذیر است. یکی از جذابنویژه در ورزش رقابتی و قهرما خطر بروز آسیب بهمقدمه: 

باشد که  های رزمی از جمله کاراته می خصوص در میان جوانان و نوجوانان دارد، ورزش چشمگیری بهورزشی که رشد 

تاکنون تحقیقات مختلفی میزان شیوع آسیب و برخی از عوامل آسیب زا در های گوناگونی همراه بوده است.  همواره با آسیب

ی درونی بروز آسیب مورد بررسی قرار نگرفته اند و در کاراته را بررسی کرده اند اما همچنان بسیاری از ریسک فاکتورها

عوامل دموگرافیک، سابقه حاضر بررسی  مطالعهلذا هدف از . (1،2)برخی از تحقیقات صورت گرفته نیز تضادهایی وجود دارد

 میان ایردر بین ورزشکاران لیگ کاراته های ورزشی  بروز آسیبعوامل آمادگی جسمانی مرتبط با دیدگی قبلی و  آسیب

 باشد.

 آوری همزمان آسیب ها در طی یک فصل مسابقه و جمع به دلیل همراهی محقق با آزمودنیتحقیق حاضر  شناسی:روش

پذیری و به وسیله  های عینی قدرت و انعطاف گیری های آن از طریق اندازه که دادهو توصیفی است  نگر ها، از نوع آینده

شرکت کننده در لیگ کاراته مرد ورزشکار  252شامل  تحقیقجامعه آماری  آوری شده است. پرسشنامه و مصاحبه جمع

 12/3و وزن سال  33/22±20/3ورزشکار با میانگین سنی  32 داز این میان تعداکه  می باشد 1331کشور در سال 

ای انعطاف در هر یک از متغیرهانتخاب شده و پیش از فصل مسابقات و داوطلبانه  هدفمندبه صورت کیلوگرم،  ±21/03

پذیری و قدرت عضالنی ایزومتریک مفاصل شانه، ران و زانو با استفاده از گونیامتر لیتون و نیروسنج نیکالس، مورد ارزیابی 

آسیب سابقه  شامل اطالعات مربوط به سن، وزن، قرار گرفتند. همچنین آزمودنی ها پرسشنامه ویژگی های دموگرافیک

ه و تمامی آسیب های رخ داده در کل مدت برگزاری مسابقات نیز به کمک پزشک نموددیدگی و سطح مهارت را تکمیل 

مسابقات ثبت گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی، آزمون های همبستگی و خی دو، توسط نرم افزار 

SPSS  25/2و در سطح معنی داری  10نسخهP≤ .صورت پذیرفت 

و میزان آسیب  ساز در بروز آسیب های ورزشی ه عنوان یک عامل خطرب های قبلی آسیب در این مطالعه میان یج:انت

همبستگی معنی داری میان قدرت  همچنین(. P=210/2دیدگی در آزمودنی های تحقیق ارتباط معنی داری یافت شد ) 

و میزان بروز آسیب های ورزشی در آزمودنی ها مشاهده نشد. همینطور بین ویژگی های  عضالنی، انعطاف پذیری

نیز ارتباط معنی داری یافت میزان آسیب دیدگی آنان  باسن، وزن و سطح مهارت آزمودنی ها دموگرافیک شامل 

 .(p>25/2)نشد

 ورزشی کاراته پذیری با آسیب های انعطافداری میان قدرت عضالنی و  با وجود آنکه رابطه معنی گیری:بحث و نتیجه

دیدگی قبلی ورزشکار و  دار بین آسیب کاران به دست نیامد، با توجه به نتایج تحقیق حاضر مبنی بر وجود ارتباط معنی

های دقیق و اختصاصی تمرینی  شود که با طراحی برنامه اندرکاران ورزش توصیه می دیدگی مجدد، به مربیان و دست آسیب

 دیده، از بروز مجدد آسیب جلوگیری کنند. برای ورزشکاران آسیب ،های تمرینی عمومی بر برنامه عالوه

 کاراته،  یورزش یها بیآس، یریانعطاف پذ، یقدرت عضالنهای کلیدی: واژه
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