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 .1کارشناسیارشد ،گروه بهداشت و طب ورزشی ،دانشکده تربیتبدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
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چکیده
زمینه و هدف :اختصاصیبودن تمرینهای ورزشی و تمرینات با الگوی تکراری میتواند برر یسرت ا رکتتی-
عضالنی تأثیرگذار باشد .هدف مطالعهی حاضر ،برر ی و مقایسه ناهنجاریهای پا چرال و آ یبهای ورزشی
کاراتهکاران بک کاتا و کومیته ا ت.
روش برر ی 38 :کاراتهکار نخبه ( 20نفر کومیته18 ،نفر کاتا) آزمودنیهای تحقیق را تشکیل دادند .به منظرور
اندازهگیری کفپای صاف از شاخص ا تاهتی ،برای ارزیابی ناهنجاریهای زانرو از کرالیپر ،بررای انردازهگیری
میزان زاویه  Qاز گونیامتر یونیور یال ،برای اندازهگیری میزان کایفوز و لروردوز از خ کر منعطرف و بررای
اندازهگیری میزان شیوع آ یبدیدگی از فرم جمعآوری اطالعات ا تفاده شد .به منظور مقایسه این دو گروه از
آزمون تیمستقل و برای مقایسه شیوع آ یبدیدگی از تست خی دو ا تفاده شد.
یافتهها :نتایج آزمون تی مستقل نشان داد که بین میزان شاخص ا تاهتی کف پا ( )P=0/00در گروه کومیته و
کاتا ،تفاوت معنیداری وجود دارد .اما بین کرایفوز رینهای ( ،)P=0/53لروردوز کمرری ( ،)P=0/06زاویره Q
( ،)P=0/54فاصته کندیلهای داختی ران ( )P=0/86و میزان فاصته قوزکهای داختی مچ پا ( )P=0/78تفاوت
معنیداری بین دو گروه مشاهده نشد ( .)P<0/05همچنین بیشترین شیوع آ یبدیدگی مربوط به اندام تحتانی
( )58/4%بود.
نتیجهگیری :برا اس نتایج مطالعه حاضر میتوان بیان کرد که ورزش کاراته بهدلیل نوع تمرینات ویژه و الگوی
حرکات تکراری رایج میتواند برر وضرعیت بردنی ورزشرکاران ترأثیر بگرذارد .نترایج نشران داد کره تمرینرات
طوالنیمدت کاراته منجر به افزای میزان شیوع کفپای صاف و زاویه  Qران در گروه کاتا و افزای لروردوز
کمری در گروه کومیته شده ا ت .همچنین نتایج این مطالعه نشان داد که بیشرترین میرزان آ ریبدیدگی در
اندام تحتانی این ورزشکاران ا ت.

* اطالعات نویسنده مسئول .تلفن02161118897 :
 پست الکترونیکیshzandi@ut.ac.ir :
شناسه دیجیتال (10.22084/RSR.2019.19156.1455 :)DOI
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مقدمه
کاراته محبوبترین هنر رزمی در جهان است کهه ریههه آن
بههه هههناران سههال پههی برمیگههردد (بجههوره و هاکههاران
 )2011و بهعنوان یک هنر قابل توجه طبقهبندی شده است
که بر عالکرد باال سالمت و ایانی شهرکتکنندگان ماننهد
هرگونه ورزش رقابتی دیگری تارکن دارد (بوستانی بوستانی
و نهههو،ری 2012؛ زتهههاروه  .)2009بهههرای بسهههیاری از
ورزشکاران این رشته کاراته تنها یهک ورزش نیسهت بلکهه
ی هک فلسههفه و نگههرش اس هت (گههاتیر  )2009کههه منای های
متعددی را به هاراه دارد و متهکل از دو بخ اصلی به نام
کاتا و کومیته میباشد .کاتا شکلی از پهی تعیهین شهده از
تکنیکهای کاراته را به شیوهای فرمگونه نهان میدههد امها
کومیته به معنهای مبهارزه کاراتهه اسهت کهه شهامل اجهرای
روشهای تهاجای دفاعی و ضد حالهه علیهه حریه اسهت
(لیههد و هاکههاران 2008؛ ایاههامورا یوشههیاورا یو،یههدا
نیهههیاورا و ناکههازاوا  .)2001رقابههت هههای کاراتههه معاههوالً
بهعنوان رویداد ورزشی با شدت باال شهناتته مهیشهود کهه
اکثراً شامل حرکهات انفجهاری و تهوانی اسهت (بیکهر و بهل
1990؛ زر سههاله و داولینهه  .)1997در تههالل کومیتههه
ورزشکاران کاراته در جههتههای مختلفهی بهر روی تاتهامی
حرکت کرده و با استفاده از تکنیکهای دست و پا به رقبای
تههود حالههه میکننههد (اسههترکووی -پریهههبی،ن .)2010
امروزه تغییرات در قوانین مسابقه مانند محهدودیت در برابهر
حریفان هنگام اجرای تکنیکها انتقال از یک نقطه به ،نهد
نقطه زمین بهمنظور فرصتی برای بهدسهت آوردن امتیهازات
بیهتر با استفاده از تکنیک باعث شده اسهت کهه مسهابقات
کومیته پویاتر و جذابتر و البتهه پی،یهدهتر باشهد (ماکهان
بوندالو-ورباناه و رومیک  .)2006ها،نین در بخه کاتها
نین قوانین جدید مسابقه مانند ،سبندگی کامل ک پها بهر
روی زمین حین اجرای حرکات فرم اجراهای ایهن بخه را
مهکلتر ساتته است.
منطق هی اسههت انتظههار داشههته باش هیم کههه ورزشههکاران
وضعیتبدنی (پوس،ر) ویژهای را با توجه به ورزشهی کهه بهه
آن میپردازند داشته باشند؛ بنهابراین یکهی از ویژگهیههای
ورزشکاران وضعیت بدنی آنهاست که آنها را بهطهور تاصهی
از سایر افراد متااین مهیکنهد (وودکهی گویگهوی هانوتهل
کاردینه و دبورگ  .)2002بهطور کلی داشتن راستای بدنی
مطلوب برای تاامی انسانها ضهروری اسهت .ایهن مهورد در

رابطه با ورزشکاران اهایت تاصی دارد زیرا اجرای پیدرپی
حرکات ویژه یهک ورزش در طوالنیمهدت منجهر بهه ایجهاد
تغییرات ساتتاری در راسهتای بهدنی ورزشهکاران مهیشهود
(قاری رجبهی اکبرنهژاد و مینهونژاد 2011؛ طسهوجیان و
معاار  .)2017از جاله عواملی کهه بهر عالکهرد و سهاتتار
دستگاههای مختل بدن تأثیر میگذارد تارین مداوم است
که در نهایت منجر به ایجاد تغییرات سهاتتاری و سهازگاری
در سیستمهای بدن میشود (شیخ االسالمی وطنی بهپور و
گایینی  .)2008پدیده مهای کهه در رابطهه بها ورزشهکاران
حرفهای وجود دارد پدیده سازگاری منفی دستگاه اسکلتی-
عضالنی است کهه در نهایهت سهاتتار اسهکلتی -عضهالنی و
راستای بدنی ورزشکاران بهدلیل اجرای مستار حرکات ویژه
ورزشی د،ار تغییر میشود (شیخاالسالمیوطنی و هاکاران
 .)2008تارینات ورزشی اتتصاصی یکهی از عوامهل مهاهی
است که بر دستگاه اسکلتی-عضالنی تأثیر گذاشهته و اغلهب
ناهنجاریهای قامت در نتیجهی الگوهای حرکتی غلط و یها
حفظ یهک الگهوی حرکتهی در مهدت زمهان طهوالنی اسهت
(سهرمن 2010؛ وجتیس اشتون میلهر هوسهتون و موگها
2000؛ پیرانی و هاکاران  .)2014بنابراین حرکات تکراری
و تارج از الگوی درست در بلندمدت منجر بهه عهدم تعهادل
در فاکتورهای استقامت و قدرت عضالت میشود و در نتیجه
رابطه طول-تن عضهالت از وضهعیت ایهدهآل تهود تهارج
میشود .در نهایت فرد مبتال به ناهنجاریهای قامتی ناشهی
از تغییرات ساتتاری در دستگاه اسکلتی -عضالنی میشهود
(پوربهنادی صادقی و آقاعلی نهژاد  .)2012ایهن اتهتالالت
جسههاانی در نهایههت ماکههن اسههت آسههیبهای عضههالنی و
اسکلتی متفاوتی را به دنبال داشته باشد.
بر اساس ادبیات پیههینه رابطهه میهان ناهنجهاریههای
قامت با حرکات و فعالیتهای غالب در یهک رشهته ورزشهی
گنارش شده است .درزال گربیک و هاکاران ( )2014نتیجه
گرفتنههد کههه میههنان کههایفوز سههینهای و لههوردوز کاههری در
کودکانی که به تارینات کاراته میپردازند افهنای یافتهه و
ها،نین مینان شهانه نهابرابر آنهان کهم بهوده اسهت (درزال
گربیک و هاکاران  .)2014هاانطور که از ادبیات پیههینه
مهههود اسهت تحقیقهات انهدکی بهه بررسهی وضهعیتبدنی
کاراتهکاران پرداتتهاند و منابع زیادی در دسترس نیست .بها
این وجود به نظر میرسهد کهه راسهتای بهدنی ورزشهکاران
میتواند در بلندمدت بهر اثهر تارینهات ورزشهی جههتدار و
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تکراری در یک رشته ورزشی دستخوش تغییر شود (رجبهی
2002؛ حکیایپور و هاکهاران 2016؛ اسهدی و هاکهاران
.)2014
امههروزه میههنان آگههاهی از اثههرات نههامطلوب درازمههدت
آسیبهای ورزشی افنای یافته است و تالش بهرای کهاه
مینان آسیبدیدگی و پیهگیری از آنها بیههتر شهده اسهت.
فدراسیون جهانی کاراته بهصورت منظم قهوانین جدیهدی را
در تصههوت تکنیههکهههای کنتههرل شههده منتهههر مههیکنههد
(فدراسیون جهانی کاراته  .)2018این قهوانین حهاکی از آن
است که ورزشکاران باید از تجهینات حفاظتی استفاده کرده
و بکارگیری حرکات آسیبزا نین مانوع است .علیرغهم ایهن
اقدامات آسیبدیهدگی ها،نهان رم مهیدههد و در برتهی
شرایط ماکن است منجر بهه عواقهب طهوالنی مهدت ماننهد
اتتالالت شناتتی تفیفی شود (مهانلی و هاکهاران 2017؛
سوانسن موریسی و باراگان  .)2017براسهاس تحقیه ههای
پیهههین محققههین نهههان دادنههد کههه بیهههترین میههنان
آسیبدیدگی در اندام تحتهانی کاراتههکهاران رم داده اسهت
(،ههارنکی آمبههروزی جههانوس و موکهها 2015؛ غفرانههی و
موسوی 2012؛ سوزا و هاکاران 2011؛ تیهر و هاکهاران
2016؛ ون،سههبریتو کسههترو والنتههه رومههرو و فیگههوردو
 .)2016از طرف دیگر نتایج سایر مطالعات نهان دادهاند که
بیهترین مینان آسهیبدیهدگی در ناحیهه سهر و صهورت رم
دادهاست (آریازا ایناان آریازا و سهاودرا 2016؛ بوسهتانی و
هاکهههاران 2012؛ ،یرنههها و لیسهههتاد  .)2017ها،نهههین
محققین گنارش دادند که شایعتهرین آسهیبدیهدگیهها در
کاراتهکاران مربوط بهه اسهترین و اسهپرین اسهت (رحیاهی
حلب،ههی قاسههای و ،واالکتههاف 2009؛ تیهههر و هاکههاران
2016؛ ون،سبریتو و هاکاران  .)2016در حالیکه آریهازا و
هاکههاران ( )2016گههنارش دادنههد کههه بیهههترین میههنان
آسیبدیدگی مربوط به ضربات مغنی بهوده اسهت (آریهازا و
هاکاران  .)2016ها،نین برتی از تحقیقات نههان دادنهد
که ورزش کاراته برتالف تصور مهردم ورزشهی کهم آسهیب
بوده و آسیبدیدگیهای شدید به مینان کای در این ورزش
رم مههیدهنههد (بوسههتانی و هاکههاران 2012؛ گالیههک و
هاکاران  .)2018زتاروه و هاکاران ( )2005در مورد پنج
ورزش رزمی گنارش دادند که کاترین مینان آسیبدیهدگی
در تکواندو سه برابر بیهتر از کاراته است (زتاروه ویهوالن
زوراکوسکی و می،لی  .)2005اما در مطالعات دیگهری کهه
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توسط مک فرسن و پیکهت ( )2010بههعنوان یهک مطالعهه
شیوعسنجی-توصیفی در هنرهای رزمهی انجهام شهده بهود
بیهههترین آسههیبدیههدگی ورزشهههای رزمههی در کاراتههه و
کاترین آسیبدیدگی در ورزش تهای،ی بهود (مکفرسهن و
پیکت .)2010
بررسی ادبیات نهان میدهد که علهیرغم اهایهت کلهی
تواناییهای فینیکی و وضعیت بدنی در هر دو سبک کاراتهه
انتخههاب و ارزی هابی رونههد تارینههی نیههن بسههیار مهههم اسههت
(استرکووی و فران،ینی 2009؛ حجازی دینان و هاکهاران؛
 .)2013با توجه به نامناسب بودن داشتن یهک ناهنجهاری و
پوس،ر غلط در تالل ثبات پوسه،رال و نگهداشهتن تعهادل
(جاریههک میرکههوف و مههارکووی 2005؛ لهاههن رو،ههه و
مارتورلی  )1988در تعدادی از تکنیکههای کاتها بهتهر آن
است که فرد کاتارو دارای وضعیت بهدنی صهحیب بهوده و در
اندام تحتانی انعطافپذیری بیهتری را دارا باشد.
علیرغم مطالعات انجام شده درتصوت وضهعیت بهدنی
ورزشکاران هنرههای رزمهی اطالعهات دقیقهی در تصهوت
وضعیت بدنی کاراتهکاران و ناهنجاری های پوس،رال در این
افراد تصوصاً با در نظر گهرفتن سهبکهای مختله کاتها و
کومیته موجود نیست .ها،نین تاکنون مطالعهه دقیقهی بهه
بررسی شیوع آسیبهای ورزشی در دو سبک کاتا و کومیتهه
صورت نگرفته است .این در حالی است که به نظهر میرسهد
تفاوتهای ماکن به لحاظ وضعیت بدنی بتوانهد تفاوتههای
اساسی در تکنیکهای مسابقه میان کومیتهکاران و کاتاروها
را منعکس کند .با داشتن این اطالعات نه تنها میتوان برای
انتخاب زودهنگام و تارین در کاراته تصایمگیری کرد بلکه
میتههوان آزمونهههای نظههارتی مخصوصههی بههرای ارزیههابی
کومیتهکاران و کاتاروهها در نظهر رفهت .ها،نهین میتهوان
اطالعات کافی در مورد پتانسیل وضعیت بدنی مناسب بهرای
عالکرد مطلوب ارائه داد و مربیان و کارشناسان علومورزشی
میتوانند از آن بهرهمند شهوند .از ایهنرو مطالعههی حاضهر
مینان کایفوز سینهای لوردوز کاری و ناهنجاریهای زانهو و
ک پای کاراتهکاران سبک کاتا و کومیته و ها،نهین میهنان
شیوع و نهوع آسهیبدیهدهگیههای ههر دو سهبک کاراتهه را
بررسههی کههرده و بههه بررسههی ارتبههاط بههین ناهنجاریههها و
آسیبهای احتاالی میپردازد.
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روش بررسی
پژوه حاضر پژوههی کاربردی است که از نوع مقایسههای
و بهصورت میدانی انجهام شهده اسهت .در ایهن مطالعهه 38
کاراتهکار نخبه ( 20کومیته کار و  18کاتارو) ایرانهی کهه در
سطب ملی یا بینالاللی بودند مهورد بررسهی قهرار گرفتنهد.
ویژگیهای عاومی کاراتهکاران در جدول  1نهان داده شده
است .هاینطور مینان سابقه تاهرین کاراتهه و مهدت زمهان
حضور در تهیم ملهی و یها اردوی تهیم ملهی ایهن افهراد نیهن
جاعآوری شد .سهی و دو نفهر از آنهها در حهال آمادهسهازی
برای بازیهای الاپیک توکیو  2020بودند .ها،نهین آنهها
در ش ماه متوالی در سهوپر لیه ملهی شهرکت داشهتند.
ورزشکاران با علل و تطرات احتاالی این تحقی آشنا شدند
و رضایتنامههای مربوطه را تکایل کردند.
بهرای انهدازهگیهری کهایفوز سهینهای و لهوردز کاههری از
تطک منعط استفاده شد .روایهی ایهن وسهیله  0/91در
مقایسه با عکس رادیوگرافی و پایهایی درون آزمهونگر -0/89
 0/92و پایههایی بههین آزمههونگر  0/82گههنارش شههده اسههت
(صیدی رجبی ابراهیاهی و توانهایی  .)2009انهدازهگیهری
زاویهی کایفوز با اسهتفاده از زوائهد تهاری مهرهههای دوم و
دوازدهم سینهای ( )T2, T12انجام شهد (هیهنان .)2004
بههدین منظههور ابتههدا لن هدمارههههای منبههور شناسههایی و بهها
بر،سبهای مخصهوت عالمتگهذاری شهد و در حهالیکهه
آزمودنیهها بها پایبرهنهه و بها تقسهیم وزن روی ههر دو پها
بهصههورت صههاف ایسههتاده بودنههد سهههبههار حرکههت تههم و
راستشدن تنه را بههمنظور جلهوگیری از انقباضهات اضهافی
قبل از اندازهگیری انجام دادند .سهپس تهطکه منعطه
روی ستون فقرات سینهای فرد قرار داده شد تا شکل قهوس
را به تود بگیرد .آنگاه پس از ثابت شدن تطک منعطه
روی ستون فقرات نقاطی از آن کهه در تاهاس بها قسهات
میانی بر،سبها بود عالمت زده شد و بدون آنکهه تغییهری
در شکل تطک منعطه صهورت گیهرد از روی بهدن بهه
آرامی و با دقت برداشته شد و روی کاغذ سفید گذاشته شهد
و انحنای  Cمانند قسات محهدب آن روی کاغهذ ترسهیم و
نقههاط  T2و  T12روی آن عالمههت زده شههد .مقههدار کههایفوز
سینهای با استفاده از فرمول ) Ө=4Arctan(2H/Lمحاسهبه
شد که در آن  Hبیهانگر بیههترین عاه قهوس و  Lبیهانگر
طول قوس است (هینان 2004؛ تکسیرا و کاروالو .)2007
فرایند پی گفته یکبار دیگر پس از برداشتن بر،سبها از

روی نهانههای استخوانی تکرار شد و میانگین سهه زاویههی
بهدستآمده به مننلهی زاویه کایفوز سینهای ههر آزمهودنی
ثبت شد (ساد کولومبو و ژائهو  .)2009بهرای انهدازهگیهری
زاویهی لوردوز کاری بهوسیله تطک منطه نیهن مههابه
،نین فرایندی از زوائد تاری مهرههای دوازدهم سهینهای و
دوم تههاجی ( T12و  )S2انجههام شههد (صههیدی و هاکههاران
 .)2009برای اندازهگیهری ناهنجهاریههای زانهو ضهربدری و
پرانتنی در این تحقی از اندازهگیری فاصلهی کنهدیلههای
داتلی ران ( )IC1و قوزه داتلی پا استفاده شد .بهرای ایهن
منظههور در ابتههدا محههل کنههدیل داتل هی اسههتخوان ران در
ناحیهی زانو و ها،نین قوزه داتلی استخوان درشتنی در
هر دوپای آزمودنی توسط آزمهونگر مههخش شهد و سهپس
آزمودنیها روی سهطب صهاف بهدون کفه و جهوراب و در
حالیکه زانوها و رانههای آنهها قابهل رویهت بهود درمقابهل
آزمونگر بهصورت کامالً راحت بهطور مسهتقیم و عاهودی و
بدون آنکه متحال انقباض و تهن غیرطبیعهی در عضهالت
ناحیهی ران باشند ایسهتادند .در حهالیکهه پاهها بههصهورت
موازی کنار یکدیگر قرار داشتند و کندیلهای داتلهی ران و
قوزههای داتلی آزمودنی در نندیکترین فاصهلهی نسهبت
به هم قرار داشتند و ران و زانوها در اکستنهن کامل بودنهد
فاصههلهی میههان کنههدیلهای داتلههی ران و فاصههلهی بههین
قوزههای داتلی م پا بهوسیله کولیس برحسب میلیمتهر
اندازهگیری شد و اندازهگیریها دو بار تکرار شهد و میهانگین
آنها به مننلهی اندازهی نههایی ثبهت گردیهد (حکیایپهور و
هاکاران  .)2016بهمنظور اندازهگیهری زاویهه  Qران ابتهدا
نقاط  ASISبرجستگی استخوان درشتنهی و نقطهه میهانی
استخوان کهکک مهخش و عالمهتگهذاری شهدند .سهپس
آزمودنی پای تود را در موقعیت استاندارد قرار داد زیرا ههر
تغییری در موقعیت پا اندازهگیری زاویهه  Qرا تحهت تهأثیر
قرار میدهد (گوئرا آرنولد و گاجدوسهیک  .)1994تطهوط
بین عالمتههای قهرار داده شهده در  ASISو نقطهه میهانی
استخوان کهکک و برجستگی درشتنی کهیده شد سهپس
زاویه تقاطع این تطوط با استفاده از گونیهامتر یونیورسهیال
 360درجه انهدازهگیری شهد (هرینگتهون و نسهتر .)2004
ک پای صاف نین براساس شاتش استاهلی اندازهگیری شهد.
شاتش استاهلی از نسبت کاترین فاصله در قسهات میهانی
ک پا به بیهترین فاصله در قسات پاشنه پا بهدست میآیهد
1. Intercondylar
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بهههمنظور مقایسههه شههیوع ناهنجاریهههای پوسهه،رال و
آسههیبهای ورزشههی در دو گههروه کومیتهههکاران و کاتاروههها
بهترتیب از آزمونهای آماری تی مسهتقل و تهیدو و بهرای
بررسی ارتباط ناهنجاریهای وضهعیتی بها ایهن آسهیبها از
ضریب هابسهتگی اسهپیرمن اسهتفاده شهد .کلیهه تجنیهه و
تحلیلهای آماری با استفاده از نهرم افهنار  SPSSنسهخه 22
در سطب معنیداری  0/05انجام شدند.

که به این منظور از صفحه سیاه و پودر تالهک اسهتفاده شهد
(استاهلی ،و و کوربت  .)1987هاینطور در این پهژوه
مینان شیوع آسیبدیدگی آزمودنىها در طى  6ماه گذشهته
مورد بررسى قرار گرفت .زمان در معرض بودن در هر رشهته
از حاصل ضرب تعداد جلسات تارین یها مسهابقه در مهاه در
طول ش ماه برای مجاوع ورزشکاران مورد مطالعه در ههر
رشته محاسبه شد .برای ثبت آسیبها از فهرم ثبهت آسهیب
استفاده شد که شهامل اطالعهات فهرد نهوع آسهیب مکهان
آسیب شدت آسیب و اطالعات تکایلی مربهوط بهه آسهیب
بود و در آن آسیبی ثبت شد که در طول تارین یا مسابقات
کاراتههه در شه مههاه گذشههته اتفهها افتههاده و بهواسههطه آن
ورزشکار مجبور به تارجشهدن از زمهین تاهرین یها مسهابقه
شده باشد (تیرالدین مینونژاد و علیناده 2017؛ مینهونژاد
تیرالدین علیناده پناهیبخ و زارعی .)2014

نتایج
در جدول شهاارهی  1میهانگین و انحهراف معیهار اطالعهات
دموگرافیک مربوط به اندازهگیریهای آزمودنیها شامل قهد
جرم و سن شاتش توده بدنی مینان سابقه کاراتهه میهنان
عضویت در تهیم ملهی جههت شهناتت بیههتر ویژگهیههای
آزمودنیها ارائه شده است.

جدول  :1مشخصات سن ،قد ،وزن ،شاخص  ،BMIسابقه کاراته و عضویت در تیم ملی یا اردوی تیم ملی

کومیته
کاتا

سن
(سال)

قد
(سانتیمتر)

جرم
(کیلوگرم)

شاتش توده بدن
(کیلوگرم بر
مترمربع)

سابقه کاراته (سال)

23/90±2/53
23/77±2/69

181/15±7/74
172/61±5/47

74/25±14/32
68/83±7/51

22/54±3/76
23/11±2/49

14.65±4.59
12/22±3/87

نتایج بررسی ناهنجاریهای پوس،رال در کاراتهکاران بهه
تفکیک سبک کومیته و کاتا به هاهراه مقایسهه بینگروههی
بهوسیله آزمون تی مستقل در جدول  2ارائه شده است .این
نتایج نهانداد از بین ناهنجاریهای مختل تنها بین میهنان
شاتش استاهلی ک پا ( )t=-4/39 p=0/001گروه کومیته

عضویت تیم ملی
(سال)
4/55±2/91
3/61±3/38

و کاتا تفهاوت معنهیداری وجهود داشهت .امها بهین کهایفوز
سینهای لوردوز کاری زاویه  Qو شاتش  IMICمربوط به
وضعیت زانوی ضربدری و پرانتنی تفاوت معنیداری بین دو
گروه مهاهده نهد (.)P>0/05

جدول  :2ناهنجاریهای پوسچرال در کاراته کاران به تفکیک سبک کومیته و کاتا به همراه مقایسه بین گروهی
متغیر
کایفوز(درجه)
لوردوز(درجه)
زاویه Q
شاتش IMIC

شاتش استاهلی ک پا

گروه

انحراف استاندارد ±میانگین

کومیته
کاتا
کومیته
کاتا
کومیته
کاتا
کومیته
کاتا
کومیته
کاتا

35/7±7/76
37/23±7/12
54/87±13/59
47/44±9/88
9/35±3/91
10/22±4/97
2/78±1/78
2/67±1/64
0/62±0/21
0/18±0/90

مقدار تی

P

0/63

0/53

1/90

0/064

0/60

0/55

1/39

0/173

4/39

0/001

*
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وضعیت بدنی و آسیبهای ورزشی شایع ......

حاد بوده و  24/5%بقیه آسیب پرکهاری( 1اسهتفاده بهی از
حد) بودند .بهعهالوه  79/2%آسهیبها در شهرایط تاهرین و
 28/%8از آسیبدیدگیها در حهین مسهابقه رم داده بودنهد
(جدول .)4

مینان فراوانی آسیبها و نرم آسیبدیدگی در جهدول 3
ناای داده شده است .از تعداد کل آسیبهها ( 53آسهیب)
 58/5%مربوط به گروه کومیته و  42/5%مربوط به گروه کاتا
بود .هاینطور  75/5%از آسیبدیدگیها از نظر زمان وقهوع

جدول  :3فراوانی آسیبدیدگی ،مدت زمان در معرض و نرخ آسیبدیدگی در هر  1000ورزشکار در معرض
تعداد آسیبدیدگی

مدت زمان در معرض

نرم آسیبدیدگی در هر
 1000ورزشکار در معرض

31
22
53

5760
5184
10944

5/38
4/24
4/84

گروه کومیته ( 20نفر)
گروه کاتا ( 18نفر)
جاع ( 38نفر)

جدول  :4فراوانی ،درصد و نرخ آسیبدیدگی براساس ناحیه آسیبدیده در دو گروه
فراوانی آسیبدیدگی

سر و صورت
گردن و مهرههای گردن
جناغ /دندهها /باالی پهت
شکم
پایین کار /لگن
شانه /ترقوه
باالی بازو
آرنج
ساعد
م دست /دست /انگهتان
کهاله ران
ران
زانو
سا پا
م پا
پا و انگهتان
کل

درصد آسیبدیدگی

کومیته

کاتا

کل

کومیته

کاتا

کل

4
0
4
1
0
1
3
2
0
2
1
1
1
4
4
3
31

0
0
0
0
4
0
0
1
0
0
3
3
1
4
4
2
22

4
0
4
1
4
1
3
3
0
2
4
4
2
8
8
5
53

12/9
0
12/9
3/22
0
3/22
9/67
6/45
0
6/54
3/22
3/22
3/22
12/9
12/9
9/67
100

0
0
0
0
18/18
0
0
4/54
0
0
13/63
13/63
4.54
18/8
18/8
9/09
100

7/54
0
7/54
1/88
7/54
1/88
5/66
5/66
0
3/77
7/54
7/54
3/77
15/09
15/09
9/43
100

هاانگونههه کههه مالحظههه مههیشههود بیهههترین شههیوع
آسیبدیدگی مربوط به اندام تحتانی (در حدود  58/4%کهل
آسههیبها) بههههویژه در نههواحی سههها پا ( )15/09%م پههها
( )15/%09و انگهههتان پهها ( )9/43%مههیباشههد .ها،نههین از
لحاظ سات آسیب سات غالب بدن کاراتهکهاران بیههترین
مینان آسیبدیدگی را متحال شهده بهود ( .)47/2%بررسهی
گنارشههههای مربهههوط بهههه نهههوع آسهههیبها نههههان داد
آسیبدیدگیهای تانهدون /اسهترین /تانهدونیت /بورسهاتیس

نرم آسیبدیدگی/
 1000ورزشکار در معرض
کل
کاتا
کومیته
0/7
0
0/7
0/17
0
0/17
0/52
0/35
0
0/35
0/17
0/17
0/17
0/7
0/7
0/52
5/38

0
0
0
0
0/77
0
0
0/19
0
0
0/58
0/58
0/19
0.77
0.77
0.38
4/24

0/37
0
0/37
0/09
0/37
0/09
0/27
0/27
0
0/18
0/37
0/37
0/18
0/73
0/73
0/46
4/84

بیهترین سهم آسیبدیدگی را در میان کاراتهکاران داشهتند
( )30/2%و پس از آن اسپرین /آسیب لیگامانی دارای سههم
بسنایی در مینان آسهیبدیهدگیهها بهود ( .)18/9%بررسهی
سابقه ورزشی کاراتهکاران نین نهان داد  52/8%این افهراد در
گذشههته آسههیبدیههدگی تاصههی را متحاههل نهههده بودنههد1.
ها،نهههین در ایهههن تحقیههه  66%از آسهههیبهههها از نهههوع
غیربرتوردی بوده و تنها  34%از آسیبدیدگیهها حاصهل از
1. overuse
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 5و  6ارائه شدهاند.

برتورد با حری بود کهه تاهامی ایهن آسهیبهها در بخه
کومیته رم داده بودند .این اطالعات بهطور کامل در جهداول

جدول  :5فراوانی ،درصد و نرخ آسیبدیدگی براساس ناحیه آسیبدیده در دو گروه

کومیته

کاتا

کل

کومیته

کاتا

کل

نرم آسیبدیدگی در هر
 1000ورزشکار در معرض
کل
کاتا
کومیته

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3
5
0
5
4
8
2
0
1
0
3
0
31

0
0
0
5
2
8
3
0
0
0
0
4
22

3
5
0
10
6
16
5
0
1
0
3
4
53

9/68
16/13
0
16/13
12/9
25/8
6/45
0
3/22
0
9/68
0
100

0
0
0
22/72
9/09
36/36
13/63
0
0
0
0
18/18
100

5/67
9/43
0
18/87
11/32
30/18
9/43
0
1/89
0
5/67
7/54
100

0/52
0/87
0
0/87
0/69
1/39
0/35
0
0/17
0
0/52
0
5/38

0
0
0
0/96
0/38
1/54
0/58
0
0
0
0
0/77
4/24

0/27
0/45
0
0/91
0/55
1/46
0/45
0
0/09
0
0/27
0/36
4/84

فراوانی آسیبدیدگی

ضربه مغنی با یا بدون از دست دادن
هوشیاری
شکستگی
آسیبهای استخوانی دیگر
آسیبهای منیسک و غضروف
اسپرین /آسیب لیگامانی
دررفتگی
آسیب تاندون/پارگی/تاندونیت/بورساتیس
توناردگی /کوفتگی
تراشیدگی
تونرینی
آسیب عصبی
آسیبهای دندانی
آسیبهای دیگر
کل

درصد آسیبدیدگی

جدول  :6فراوانی ،درصد و نرخ آسیبدیدگی براساس زمان وقوع ،شرایط آسیب ،سمت آسیب ،آسیبدیدگی قبلی و
نوع برخورد در دو گروه
فراوانی آسیبدیدگی

زمان وقوع
شرایط آسیب

سات آسیب
آسیبدیدگی
قبلی
نوع برتورد
کل

حاد
منمن
تارین
مسابقه
برتر
غیربرتر
نامهخش
بله
تیر
برتورد با حری
بدون برتورد

درصد آسیبدیدگی

کومیته

کاتا

کل

کومیته

کاتا

کل

25
6
23
8
7
19
5
12
19
18
13
31

15
7
19
3
10
3
9
13
9
0
22
22

40
13
42
11
17
22
14
25
28
18
35
53

47/12
11/35
43/33
15/1
13/20
35/84
9/43
22/64
35/84
33/96
24/52
100

28/33
13/20
35/89
5/66
18/86
5/66
16/98
24/52
16/98
0
41/50
100

75/45
24/55
79/22
20/76
32/07
41/5
26/41
47/16
52/83
33/96
66/04
100

ها،نین نتایج آزمون تیدو نهان داد دو گروه کومیتهه
و کاتاکار از نظر شروع آسیب (آسیب حاد یا پرکاری) زمهان

نرم آسیبدیدگی در هر
 1000ورزشکار در معرض
کل
کاتا
کومیته
4/34
1/04
3/99
1/38
1/21
3/29
0/87
2/08
3/29
3/12
2/25
5/38

2/89
1/35
3/66
0/57
1/92
0/57
1/73
2/50
1/73
0
4/24
4/24

3/65
1/18
3/83
1/00
1/55
2/01
1/27
2/28
2/55
3/12
3/19
4/84

آسیب (تارین یا مسهابقه) ناحیهه آنهاتومیکی بهروز آسهیب
سات غالب گارد تفهاوت معنهیداری بها یکهدیگر نداشهتند.
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مینان آسیبهای قبلی نین در افراد دو گهروه متفهاوت نبهود.
در حالیکه نوع آسیب در بین افهراد دو گهروه متفهاوت بهود
( )α=0/045 x2=15/794بهطوریکه کومیتهکاران بیههتر
به آسهیبهای شکسهتگی و اسهتخوانی ( 9/68%و )16/13%
دررفتگ هی ( )12/9 %و آسههیبهای دنههدانی ( )9/68%د،ههار
شده و کاتاکاران بیهتر بهه آسهیبهای اسهپرین و لیگامهانی
( )22/72%آسهیب تانههدون /پههارگی /تانههدونیت /بورسههاتیس
( )36/36%و توناردگی و کوفتگی ( )13/63%د،ار شدند.
بررسی ارتباط بین متغیرههای تحقیه نههانداد میهنان
سههابقه کاراتههه بهها ناهنجههاری لههوردوز در ارتبههاط اسههت
( .)r=-0/515 p=0/003از طرفیدیگر در گروه کاتها نتهایج
نهانداد که نوع آسهیب بها شهاتش اسهتاهلی ارتبهاط دارد
( .)r=-0/487 p=0/022زاویهههه  Qبههها سهههابقه کاراتهههه
( )r=0/434 p=0/044و سهههابقه حضهههور در تهههیم ملهههی
( )r=0/505 p=0/017مرتبط بوده و بهطور مهابه شهاتش
 IMICنیههن بهها زاوی هه  )r=0/430 p=0/046( Qو شههاتش
 )r=0/504 p=0/017( IMICدر ارتباط است.
بحث
هههدف پههژوه حاضههر بررسههی و مقایسههه می هنان کههایفوز
سینهای لوردوز کاری و ناهنجهاریههای زانهو و که پهای
کاراتهکاران نخبه مرد هر دو سبک کاتا و کومیته و ها،نین
مینان شیوع و نوع آسیبدیدگیهای آنهان اسهت .مطالعهات
علای نهان داد که هر رشته ورزشی زمانی که بهطور منظم
تارین میشود وضعیتبدنی را تحت تأثیر قرار میدههد .بها
توجههه بهههویژگیهههای ورزش و تههود تاههرین اثرگههذاری بههر
پارامترهای وضعیتبدنی متفاوت است .مطالعات متعددی در
دسترس است که وضعیتبدنی ورزشکاران رشتههای ورزشی
مختل را مقایسه میکند.
محققین تأثیر رشته ورزشی را بر وضعیتبهدنی بررسهی
کردند .تحقیقات نهان داد که هر،ه سن افراد بهاالتر بهرود
نسبت وضعیتبدنی صحیب نین کاه مییابد (مروزکویهاه
سوکولوسههکی و کایسههر  .)2016درزال گربیههک و هاکههاران
( )2014بیان کردند کهه میهنان کهایفوز سهینهای و لهوردوز
کاری در کودکانی که بهصورت منظم بهه اجهرای تارینهات
کاراته میپردازند افنای یافته و ها،نین نابرابری شهانه در
آنان کم بوده است (درزال گربیک و هاکاران .)2014

هاانطور که میدانید تارینات بلندمهدت و هاینطهور
اتخا ،وضهعیتههای بهدنی تکهراری و معیهوب و غیرایهدهآل
میتواند بر سیستم اسکلتی -عضالنی تأثیر گذاشته و منجهر
به تارجشدن وضعیتبدنی ورزشکاران از الگوی طبیعی تود
شوند (رجبی 2002؛ گربهارا  .)2015ها،نهین تحقیقهات
اثبههات کههردهانههد کههه پههرداتتن بههه یههک ورزش معههین در
طوالنیمههدت میتوانههد متناسههب بهها رشههته ورزشههی بههر
وضعیتبدنی ورزشکاران تهأثیر بگهذارد (فیلینگهری بیهانکو
زانگال پائولی و پانگا 2012؛ گرابارا 2015 2014 2010؛
گرابارا و هادزیهک 2009؛ مروزکویهاه و هاکهاران 2016؛
وندو و هاکاران  .)2013بنهابراین نتهایج ایهن مطالعهه اثهر
تارینات ویژه کاراته بر ایجهاد وضهعیتهایبهدنی تهات در
کاراتهکاران را تأیید میکند (عرضی و ایهندی 2017؛ درزال
گربیک و تروش،ینسهکا 2014؛ کوروپانوسهکی و هاکهاران
 .)2011در هاین راستا نتایج ایهن تحقیه نههان داد کهه
پرداتتن به ورزش کاراتهه در بلندمهدت بهر وضهعیت بهدنی
کاراتهکاران نخبه مهرد تهأثیر مهیگهذارد .براسهاس گهنارش
پژوه های پیهین دامنه نرمال کهایفوز سهینهای برابهر بها
 42.80±10.47میباشد؛ بنابراین براساس یافتههای تحقی
حاضر مینان کایفوز هر دو گروه کومیته و کاتا طبیعهی بهود
(رجبهی و لطیفههی  .)2010از طههرف دیگهر دامنههه طبیعههی
لوردوز کاری برابر با  41.46±12.56بود که براساس نتهایج
تحقی حاضر گهروه کومیتهه دارای لهوردوز افهنای یافتهه
بودند در حالیکهه میهنان لهوردوز گهروه کاتها طبیعهی بهود
(رجبی و لطیفی  .)2010ایهن نتیجهه بها یافتههههای درزال
گربیهک و هاکهاران ( )2014هاسههو بهود (درزال گربیههک و
هاکاران  .)2014با توجه به اینکهه بخه عاهده حرکهات
کومیتهه را فلکههن و اکستنهههن ران تههکیل مهیدهههد در
نتیجه بکارگیری بی از حد عضالت سوئنتاصره و ،هارسر
ران بهمنظور اجرای این حرکات میتواند منجر به غالبشدن
این عضالت شده و کومیتهکاران د،ار لوردوز افهنای یافتهه
شههههوند (پیههههون فرنسههههن لنیههههور و سههههگرس 2014؛
سان،نپو،ینی آرگهوتی بهو،لی منسهن اکهاوز لوپنآلبهان و
رامیرزولههن 2014؛ ونههدو و هاکههاران  .)2013ایههن ادعهها در
رشتههای دیگر مانند فوتبال نین اثبات شده اسهت؛ اسهدی و
هاکاران اثبات کردهاند که افنای قهدرت فلکسهورهای ران
در نهایت منجر به افنای تاایل لگهن بهه ،هرت قهدامی
بی از حهد و در نتیجهه باعهث افهنای لهوردوز کاهری در

پژوهش در توانبخشی ورزشی ،دوره  ،7شماره  ،13بهار و تابستان 1398

فوتبالیستها میشود (اسدی قلعهنی نورسهته دانههاندی
بحیرایی  .)2016از اینرو با تقویت عضالت فلکسهور ران و
ها،نین حرکات تکراری پرتاب پا هاهراه بها تیلهت قهدامی
لگن و اکستنهن مهرهههای کاهری در حهین اجهرای انهواع
تکنیکهای ضربهپا در سبک کومیته منجهر بهه غالبشهدن
عضالت فلکسور ران و بازکننده ستون فقرات شده که ماکن
است از دالیل لوردوز افنای یافته کومیتهکاران باشد.
براساس پژوه های پیهین مینان نرمهال زاویهه 10 Q
تا  14درجه گنارش شده است (بلکیور و هاکهاران .)2006
دیگر نتایج مطالعه حاضر نهان داد کهه میهنان زاویهه  Qران
گروه کومیته طبیعی بوده اما مقدرا این زاویه در گهروه کاتها
غیرطبیعی است (هورتون و هال  .)1989ها،نهین فاصهله
بین کندیلهای داتلی ران و فاصله بین قوزههای داتلهی
م پها در حهد طبیعهی ارزیهابی شهد (رجبهی  .)2012امها
براساس نتهایج آزمهون هابسهتگی نههان داده شهد کهه بها
افنای سن کاراتهکاران مینان ضربدری شدن مفصهل زانهو
نین افنای مییابد .دلیل این امهر ماکهن اسهت مربهوط بهه
الگوی بکارگیری انهدامتحتانی در حهین انجهام فعالیتههای
کاراته و تحت فهار قرارگرفتن بخ تارجی زانهو و حرکهت
رو به داتل مفصل زانو در حین انجام تارینهات و مسهابقات
بهتصوت در اجرای ضربات پها و حرکهات ،رتههی زانهو و
حرکات فرم سریع و پرقدرت باشد.
از طرف دیگر براساس گنارش پژوه های قبلی دامنهه
نرمال شاتش استاهلی ک پای صاف برابر با  0/60تها 0/86
میباشد (مهدیه و هاکاران  .)2014بنابراین مینان شاتش
استاهلی کومیتهکاران طبیعی بهوده امها کاتاروهها مبهتال بهه
ک پای صاف بودند (استاهلی و هاکهاران  .)1987یکهی از
دالیلی که مینان شیوع ک پای صاف در کاتاروها بیههتر از
گروه کومیته است مهیتوانهد ایهن باشهد کهه ایهن گهروه از
ورزشکاران بهمنظور اجرای حرکات تود باید ک پای تود را
در بیهتر حرکات بر روی زمین بکهانند و ک پایهان نباید
از زمین جدا شود و این تود یکی از قوانین جههانی اجهرای
کاتا بوده (مجاوعه قوانین فدراسیون جهانی کاراتهه )2018
که اجرای این حرکت در درازمدت میتواند منجر بهه د،هار
شههدن ایههن گههروه از ورزشههکاران بههه ک پههای صههاف شههود.
ها،نههین از آنجاییکههه ورزشههکاران بهههمنظههور رسههیدن بههه
سطوح باالی عالکرد ورزشهی از سهنین پهایین بهه تاهرین
حرکات تات یک رشته ورزشهی مهیپردازنهد ایهن مسهئله
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مههیتوانههد در د،ههار شههدن ورزشههکاران بههه ایههن ناهنجههاری
تأثیرگذار باشد (اسدی قلعهنی و هاکاران  .)2014بنهابراین
در حین اجرای حرکهات فهرم کاتها م پهای ورزشهکاران در
وضعیت اورشن قرارگرفته و حفظ این وضعیت در بلندمهدت
منجر به عدم تعادل عضالنی بین عضالت اینورتهور و اورتهور
م پا شده که میتواند یکی از مهاترین علهل بهروز ک پهای
صاف باشد (هاوه سیدل مونتگومری کیفر و واکر 2017؛
سهرمن 2010؛ سون زیپل آندراکا و دنیل .)2017
شواهد واضحی نهان میدهد که قوانین جدیهد در سهال
 2018به شدت مینان شیوع آسهیبدیهدگی را تحهت تهأثیر
قرار دادهاند هاینطور موجب کاه بروز آسیبهای سهر و
افنای بروز آسیبهای پا و اندام تحتانی در تاام گروهههای
سنی و جنسی شهده اسهت (تومهاس و اورنههتاین .)2018
نویسندگان کاه قابل توجهی در بروز آسیبدیهدگیهها را
پس از اجرای قهوانین جدیهد از جالهه تجهیهنات حفهاظتی
قوانین برتورد و درگیری سبک و نظهارت اجبهاری پنشهکی
نهان دادند (ماکان و هاکاران .)2006
نتههایج ایههن مطالعههه نهههانداد کههه بیهههترین میههنان
آسیبدیدگی در انهدام تحتهانی ( )%58/4ورزشهکاران بهوده
است .این نتهایج بها یافتههههای تیههر و هاکهاران ()2016
ون،سهههبریتو و هاکهههاران (، )2016هههارنکی و هاکهههاران
( )2015غفرانههی و هاکههاران ( )2012سههوزا و هاکههاران
( )2011و یارد و هاکاران ( )2007هاسو است (،هارنکی و
هاکهههاران 2015؛ غفرانهههی و موسهههوی 2012؛ سهههوزا و
هاکههاران 2011؛ تیهههر و هاکههاران 2016؛ ون،سههبریتو و
هاکاران 2016؛ یارد ناکس اسایت و کامسهتاه .)2007
احتاههاالً ایههن نتههایج بههه ایههن دلیههل بهدسههت آمدهانههد کههه
کومیتهکاران به دلیل امتیازات باالی ضهربات پها اسهتفادهی
بیهتری از اندام تحتانی میکنند و از طهرف دیگهر کاتاروهها
در بیهتر حرکاتهان بهصورت لحظهای و توانی اندام تحتانی
را بکههار میبرنههد کههه مجاههوع ایهن عوامههل میتوانههد میهنان
آس هیبدیدگی کاراتهههکاران در انههدام تحتههانی را بههاال ببههرد.
ها،نین بیهتر ضربات در تارینات و رقابتهای غیرکنترلی
کاراته در اندامهای تحتانی بوده و تعداد کای از آنها بهه سهر
و صهورت وارد مههیشههوند (گلهوه پلههوا و نههواه  .)2012از
طرف دیگر نتایج این مطالعه با یافتهههای ،یرنها و لیسهتاد
( )2017آریههازا و هاکههاران ( )2016بوسههتانی و هاکههاران
( )2012غیرهاسو است (آریازا و هاکاران 2016؛ بوستانی
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و هاکاران 2012؛ ،یرنا و لیستاد  .)2017مقایسههی ایهن
نتههایج بهها سههایر کهههورها نهههان دهنههده تعههداد زیههادی از
آسیبهای اندام تحتانی در میان کاراتهکاران نخبه در ایهران
است.
الگوی آسیبدیدگی نهان داده شده در اینجا با مطالعات
قبلی قابل مقایسهه اسهت کهه نههانمیدههد آسهیبههای
تاندون /پهارگی /تانهدونیت /بورسهاتیس و اسهپرین بههعنوان
شایعترین آسهیبدیهدگیهها بههویهژه در انهدام تحتهانی رم
دادهاند .این نتایج با یافتههههای تیههر و هاکهاران ()2016
ون،سهههبریتو و هاکهههاران (، )2016هههارنکی و هاکهههاران
( )2015و حلب،ی و هاکاران ( )2007هاسو بود (،هارنکی
و هاکههاران 2015؛ رحیاههی و هاکههاران 2009؛ تیهههر و
هاکاران 2016؛ ون،سبریتو و هاکهاران؛  .)2016ایهن امهر
میتواند بیهتر ناشی از حرکات تهوانی و لحظههای در ورزش
کاراته باشد که افراد بههمنظهور کسهب امتیهاز از حریه در
بخ کومیته باید تا میتوانند سریع عال کنند که میتواند
منجر به استرین شود ها،نین برتهورد بها حریه و عهدم
فرود مناسب روی پای تکیهگاه میتوانهد از عوامهل ابهتال بهه
اسپرین باشد .برهاین منوال در بخ کاتا نین افراد بهدلیل
اجرای حرکات توانی و پرقدرت مستعد ابتال به استرین بوده
و هاینطور به دلیل عدم توانایی در حفظ مناسب تعهادل و
پی توردگی م پا د،ار اسپرین مهیشهوند .بها ایهن وجهود
نتایج این (غفرانی و موسوی  )2012مطالعه بها یافتههههای
آریههازا و هاکههاران ( )2016و روسههو و هاکههاران ()2012
غیرهاسو بود (آریازا و هاکاران 2016؛ روسهو زنهاوسهرن
مولر و والدرابانو .)2012
برتالف دره عاوم که تصهور میکننهد کاراتهه ورزشهی
تهونتآمین بوده و دارای آسیبهای شهدید اسهت مقایسهه
آن با سایر ورزشها مانند فوتبال هندبال هاکی بسکتبال و
واترپلو نهانداد که کاراته آسهیبدیهدگی بسهیار کاهی دارد
(بوستانی و هاکاران 2012؛ گالیک و هاکاران  .)2018بها
وجههود آنکههه میههنان آسههیبدیههدگیههها در شههرایط تارینههی
( )79/%2براساس نتایج این مطالعهه بیههتر بهوده اسهت امها
آسیبهای شدید در رقابتهای کاراته به ندرت رم میدهند
(روسو و هاکاران  .)2012ها،نهین ضهربه مغهنی نیهن در
مطالعات مختل به ثبهت نرسهیده و ایهن موضهوع میتوانهد
بهعنوان رویدادی بسیار نهادر در مبهارزهههای کاراتهه تحهت
قوانین مهدرن مهورد توجهه قرارگیهرد (تومهاس و ارنههتاین

 .)2018نتایج ایهن بخه بها یافتههههای آریهازا و هاکهاران
( )2017بونوتههو و هاکههاران ( )2016و گریههر و هاکههاران
( )2014همراستا است (آریاننا و هاکهاران 2016؛ بونوتهو و
هاکاران 2016؛ گریر؛ ری،لان و زیاسکا .)2016
براسههاس ایهههن تحقیههه مهاتهههرین عوامهههل کهههاه
آسههیبدیدگی تاایههل داوران بههرای متوقهه کردن بههازی و
هاینطور اعاال مجهازات بهرای ورزشهکاران تهاطی اسهت.
عوامل دیگری نین در جلوگیری از آسیب در محهیط مسهابقه
وجههود دارنههد ماننههد حضههور پرسههنل پنشههکی و امههدادگران
ورزشی که میتواننهد عوامهل مربهوط بهه آسهیبدیهدگی را
شناسایی کنند هاینطور طبقهبندی ورزشکاران بهر اسهاس
سن و وزن و بکارگیری کفپهوشههای مناسهب بسهیاز حهائن
اهایت میباشد .در نتیجه نتهایج مها نقه مههم قهوانین و
اجرای دقی آنها در شیوع و پیهگیری از آسهیبدیهدگی در
کاراته را تأیید میکند.
نتیجهگیری
بهطورکلی نتایج مطالعه حاضر نههانداد کهه ورزش کاراتهه
بهعلت حرکهات ورزشهی و تارینهات جههتدار رایهج در آن
میتواند بر وضعیتبدنی کاراتهکاران ههر دو سهبک کومیتهه
وکاتا تأثیر بگذارد و موجب افهنای میهنان شهیوع ک پهای
صاف و زاویه  Qران در گروه کاتا و افنای لوردوز کاری در
گروه کومیته شود .براساس این تحقی یکی از نتهایج بهارز و
قابل توجه این بود که بیهتر کاتاروهای نخبه دارای ک پهای
صاف هستند .با این وجود پیهنهاد میشهود کهه در قهوانین
مربوط به اجرای فرم کاتا بازنگری شود .با این حهال ماکهن
است برتی از این ناهنجاریههای بههوجود آمهده بههعنهوان
منیتی مکانیکی و تصوصیتی مناسب برای رسهیدن بهه اوج
عالکرد ورزشی در این رشته در نظر گرفته شود به هر حال
توصههیه مههیشههود کههه هرگونههه ناهنجههاری ایجههاد شههده در
وضههعیتبدنی کاراتهههکههاران توسههط مربیههان و متخصصههین
ورزشههی شناسههایی و غربههالگری شههده تهها از تهههدید شههدن
ناهنجاریها پیهگیری شود.
ها،نین اعاال قوانین جدید مسابقات کاراته بر کاه
شیوع آسیبدیدگیهای این رشته تأثیر مثبتی داشته اما بها
این وجهود نتهایج بهدسهت آمهده نههاندهنده تعهداد زیهاد
آسیبدیدگیها در میان ورزشهکاران نخبهه کاراتههکا ایرانهی
اسههت .ها،نههین براسههاس نتههایج پههژوه حاضههر میههنان
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.در اندامتحتانی ورزشکاران مهاهده شد

آسیبدیدگیهای شدید در میان کاراتههکاران نخبهه کههور
 با این حال بیهترین مینان آسیبدیهدگی.بسیار پایین است
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