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   يکار غیر حرفه ا یرزمپسران شیوع آسیب در  يه مقایس

   )تکواندوکاراته، جودو، (

  

  چکیده

غیر حرفه اي ورزش هاي تکواندو،  پسران رزمی کار بررسی و مقایسه میزان شیوع آسیب در تحقیق حاضرهدف از  هدف:

  می باشد. سبک هاي کنترلی کاراته و  جودو

است که آسیب هاي یک سال گذشته را مورد ارزیابی قرار داده است.  تحقیق حاضر تحقیقی گذشته نگر روش شناسی:

سال، قد  9/15±6/1(میانگین و انحراف معیار؛ سن  کاراته کار 30 جودوکار و 34 تکواندوکار، 45نمونه هاي تحقیق شامل 

ونه ها به صورت می باشد. انتخاب نم کیلوگرم) از باشگاه هاي شهر ایالم 5/58 ±1/7متر، وزن سانتی 9/168 ± 3/6

  و ،)2006مب و همکاران (براي جمع آوري اطالعات از پرسشنامه ي تعدیل یافته دستا دردسترس و هدفمند انجام گرفت.

  استفاده گردید.از آزمون خی دو  براي تجزیه و تحلیل داده ها

درصد) بطور  3/56ه تکواندو (نفر)، در رشت 100نتایج نشان داد که میزان آسیب هاي رخ داده (به ازاي هر  یافته ها:

 ي در رشته). 000/0P= ,46/448= 2 χبود (درصد)  5/19(و کاراته  درصد) 1/24جودو (معناداري بیشتر از رشته هاي 

تکواندو آسیب  ي درصد) و در رشته 6/29جودو آسیب هاي استرین (ي درصد)، در رشته  2/31کاراته آسیب هاي اسپرین (

در هر سه رشته آسیب هاي اندام تحتانی بیشتر از سایر نواحی بدن بیشترین نوع آسیب ها بودند.  درصد) 3/32هاي کوفتگی (

 مشاهده شد) درصد 3/41) و کاراته (درصد 9/34) بیشتر از رشته هاي جودو (درصد 4/68در رشته ي تکواندو (بود که 

)000/0, P=  12/355= 2 χ( .کی حریف در رشته ي کاراتیهمچنین خطاي تکن) درصد)، زمین خوردن در رشته ي  3/30ه

مکانیسم هاي بروز آسیب درصد) به عنوان مهمترین  9/29رشته ي تکواندو (درصد) و ضربه ي حریف در  7/23دو (جو

) درصد 5/60درصد) و تکواندو ( 2/59درصد)، جودو ( 6/70(در رشته کاراته آسیب هاي خفیف    به طور کلی د. شناخته شدن

). در مجموع میزان آسیب هاي P=  9/347= 2 χ ,000/0بوده است ( و بسیار شدید  شدید، یب هاي متوسطآس بیشتر از 

000/0P= ,  1/274= 2( درصد) بود 4/19بطور معناداري بیشتر از زمان مسابقه ( در هر سه رشته درصد) 6/80زمان تمرین (

 χ) میزان آسیب هاي سمت برتر در رشته تکواندو .(005/0(درصد)  4/51P= ,  89/7= 2 χ) درصد)  9/45) و کاراته

)002/0P= ,  98/9= 2 χ (اما در رشته جودو بین میزان آسیب دیدگی  .بطور معناداري بیشتر از سمت غیر برتر مشاهده شد

  ).P=  95/1= 2 χ ,162/0( درصد) تفاوت معناداري وجود نداشت 9/32درصد) و غیر برتر ( 8/42در سمت برتر (

سبک هاي کنترلی  نتایج بدست آمده حاکی از میزان شیوع باالي آسیب در ورزش تکواندو نسبت به تیجه گیري:بحث و ن

سبک هاي کنترلی کاراته تحت قوانین نیمه ورزش تکواندو یک ورزش کامالً برخوردي است در حالیکه بود. کاراته و جودو 

بنابراین شرکت یب هاي کمتر در این سبک ها شده است. باعث شیوع آس ی است کهد و همین عاملنبرخوردي اجرا می شو

  در سبک هاي کنترلی کاراته به افراد عالقمند توصیه می شود. 

  آسیب، تکواندو، کاراته، جودو، غیر حرفه اي کلید واژه ها:
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A comparison of injury prevalence in non professional boys participating: 

taekwondo, karate and judo 

   

       

Abstract 
 
Purpose: The purpose of this study was investigate and comparison of injury in non 
professional boys participating in taekwondo, karate and judo. 
Methodology: In this study evaluate injury rate in lost year. Sample of this study 
comprise 45, 34, 30 males participating in taekwondo, judo and karate respectively 
(Means±SD; Age 15.9±1.6 year, 168.9 ± 6.3 cm weight 58.5± 7.1 kg) of City Ilam. 
Instrument of research was questionnaire that designed and used by Destombe and 
co-workers (2006). For analyses of information, descriptive and Chi-Square tests 
ware used. 
Results: Results of this study showed that injury incidence in taekwondo (56.3% / 
100 athletes exposures) was significantly higher that karate (19.5% / 100 A-E) and 
judo (24.1% / 100 A-E) (χ2= 448.46, p= 0.000). Results showed that the main injury 
was sprain (31.2 %), strain (29.6 %) and contusion (32.3 %) in karate, judo and 
taekwondo respectively. Injury in lower extremity was higher than other parts of 
body and in taekwondo (68.4%) was higher than judo (34.9%) and karate (41.2%) 
(χ2= 355.12, p= 0.000). The main mechanism of injury was technical mistake in 
karate (30.3 %), falling in judo (23.7 %) and opponent stroke in taekwando (29.9 
%). Minor injury in karate (70.6 %), judo (59.2 %) and taekwando (60.5 %) was 
significantly higher than moderate and severe injuries (χ2= 347.9, p= 0.000). Injury 
incidence was significantly greater during in training (80.6 %) than in competition 
(19.4 %) (χ2= 274.1, p= 0.000). Injury incidence in preferred body side in 
taekwando (51.4 %) (χ2= 7.89, p= 0.005) and karate (45.9 %) (χ2= 9.98, p= 0.002) 
was significantly higher than in non-preferred body side. The was no significant 
difference in judo injury incidence in between preferred (42.8 %) and non-preferred 
(32.9 %) body side (χ2= 1.95, p= 0.162). 
Discussion: Injury prevalence in taekwando was higher than karate and judo. 
Controlled styles in karate perform in terms of middle-contact rules and this factor 
causes lower injury in this styles but taekwando is a full-contact sport. Therefore we 
recommend to participation controlled styles in karate. 
Keyword: Injury, Taekwondo, Karate, Judo, Non professional    
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  مقدمه

لف ت گرفته و تکنیک هاي گوناگون جنگیدن توسط بخش هاي مختأاز کشور هاي چین، کره و ژاپن نش 1هنرهاي رزمی

بدن بدون استفاده از سالح را شامل  می شوند. مزایاي مهم این ورزش ها؛ دفاع شخصی، افزایش آمادگی بدنی، انعطاف 

امروزه هنرهاي رزمی آسیاي شرقی در جهان بین بچه ها و جوانان همه گیر شده ). 28، 12پذیري و اعتماد به نفس است (

شمار زنان شرکت  یکه حت يگونه ابه  داشته  یعیرشد سر یرزم يهار شرکت در هنریسال اخ 15تا  10در ). 19است (

است. همچنین به علت وجود  باال رفتهکننده در هنرهاي رزمی براي باال بردن توان جسمانی و سطح مهارت در دفاع از خود 

این ورزش ها می توان  از جمله .شده اندحرکات نمایشی در هنرهاي رزمی بچه ها نیز به شرکت در این فعالیت ها عالقمند 

) 29، 11، 9، 6( رزمی شناخته شده اندبه عنوان عمومی ترین هنر هاي اشاره کرد که  ورزش هاي کاراته، تکواندو و جودوبه 

  و در کشورمان نیز از جایگاه خوبی برخوردارند. 

امري اجتناب ناپذیر  رد رشته هاي ورزشی پر برخورد دیگهمانن در ورزش هاي رزمی ببروز حوادث و آسی، از طرفی

جمعیت باالي افراد ، و از طرف دیگر )1د (ناست و ورزشکاران این رشته ها همواره در معرض یکسري خطرات بالقوه قرار دار

آمار  عالقمند به ورزش هاي جودو، کاراته و تکواندو همراه با قوانین و تکنیک هاي خاص مورد استفاده در این رشته ها بر

ثیر گذار بوده است. اما تا کنون مشخص نشده است که از لحاظ میزان شیوع آسیب چه أه در این ورزش ها تآسیب دید افراد

در این باره تحقیقی در داخل کشور صورت نگرفته و  )29، 19تفاوتی بین ورزش هاي کاراته، جودو و تکواندو وجود دارد (

   آنها می پردازیم.  در خارج از کشور انجام گرفته که به تحقیقات بسیار محدودي

)، در یک تحقیق مروري، توزیع آسیب دیدگی در رشته هاي جودو، تکواندو و کاراته را به لحاظ جنسیت، 2005(2پیتر

نوع، مکانیسم و نواحی آسیب پذیر مورد مقایسه قرار داد. نتایج این تحقیق نشان داد که بطور کلی در هنرهاي رزمی یاد شده 

در جودو، سر و صورت در کاراته و س مناطق آسیب پذیر؛ اندام فوقانی کمتر از پسران است. بر اسامیزان آسیب در دختران 

و به لحاظ نوع آسیب؛ اسپرین در جودو و تکواندو، و خون دماغ شدن در  در تکواندو آسیب بیشتري می بیننداندام تحتانی 

در تکواندو از در کاراته و اجراي ضربات دورانی  زدن کاراته بیشترین نوع آسیب گزارش شده است. لگد زدن در جودو، مشت

شیوع آسیب را  نیز که )،2005و همکاران (3زیتاروك  تحقیق نتایج. )19( می شوندکانیسم هایی بودند که باعث آسیب جمله م

وع و توزیع ي در ندر پنج ورزش رزمی مورد مقایسه قرار دادند نشان داد که بین هنرهاي رزمی مختلف تفاوت هاي عمده ا

 30درصد، در کاراته  38نگ فو درصد، در ک 51درصد، در آي کیدو 59ندو اخطر آسیب در تکو آسیب وجود دارد به طوریکه

برابر نشان  3در تکواندو نسبت به کاراته  4درصد گزارش گردید. همچنین خطر آسیب هاي چندگانه 4و در تاي چی درصد 

ران، اندام تحتانی و فوقانی در  و گردن، کشالهشخص گردید که خطر آسیب هاي سر ر، مداده شد. بر اساس نواحی آسیب پذی

ب یوع آسیزان شیم یملش پنج ساله یمایک پیدر نیز ) 1998( 5رر و هالبروكی. با)29( تکواندو در مقایسه با کاراته باالتر بود

درصد) در  36نها نشان داد که تکواندو (آج یتاقرار دادند. ن یمورد بررس یرشته رزم 5ساله در  18کار  یرزم 15017را در 

ب ها از نوع یدرصد از آس 95 ب را داشته است. همچنینیزان آسین میدرصد) باالتر 7( درصد) و جودو  31سه با کاراته (یمقا

  . )2( ف تا متوسط بوده استیخف

 ت دادن بازیکنان آسیب دیدهشیوع باالي آسیب در ورزش هاي رزمی از یک طرف و هزینه هاي زیاد، احتمال از دس

راه کارهایی است تا این رف دیگر، نشان دهنده ضرورت ایجاد براي همیشه و کثرت افراد عالقمند به این ورزش ها از ط

آسیب ها و فاکتور هاي بنابراین تجزیه و تحلیل مو شکافانه از نسبت شیوع  .)29، 5( آسیب ها به حداقل رسانده شوند

بررسی و مقایسه بر این اساس ما به ). 25برنامه هاي پیشگیري کننده می باشد ( ي ، اساس و پایهناك براي سالمتیخطر

 ترینکم خطرتا بر اساس نتایج بدست آمده  پرداخته ایمعوامل خطرزاي آسیب در سه رشته ي رزمی تکواندو، کاراته و جودو 

                                                        
1 - Martial arts 
2 - Pieter  
3 - Zetaruk  
4 - Multiple Injuries  
5 - Birrer & Halbrook 
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در جهت کاهش آسیب دیدگی رزمی کاران را شنهادات الزم پیو  توصیه کنیمبه افراد عالقمند در بین این سه رشته را رشته 

  دهیم. ارائه 

  

  روش شناسی تحقیق

پیمایشی و گذشته نگر است که آسیب هاي یک سال گذشته را مورد بررسی قرار داده است.  -تحقیق حاضر تحقیقی توصیفی

 34تکواندوکار،  45سال؛ شامل  20ا ت 14غیر حرفه اي پسر  جامعه و نمونه آماري تحقیق حاضر را کلیه ي رزمی کاران

متر، سانتی 9/168 ± 3/6سال، قد  9/15±6/1(میانگین و انحراف معیار؛ سن  از سبک هاي کنترلی کاراته کار 30جودوکار و 

  بوده اند، تشکیل داده است.مشغول به فعالیت  1385که در سال باشگاه هاي شهر ایالم  درکیلوگرم)  5/58 ±1/7وزن 

. این پرسشنامه )7( ) استفاده شد2006و همکاران ( 6وري اطالعات از پرسشنامه ي تعدیل یافته دستامببراي جمع آ

است. بخش اول اطالعات شخصی بازیکن را از قبیل سن، قد، وزن، سمت برتر، مدت زمان فعالیت،  یافتهاز دو بخش تشکیل 

مورد ارزیابی قرار داده است و بخش دوم اطالعات مربوط میزان ساعات تمرین در هر جلسه و تعداد جلسات تمرینی در هفته 

آسیب در دو زمان تمرین و مسابقه، شدت آسیب، مکانیسم آسیب، نوع آسیب، نواحی آسیب پذیر و شیوع آسیب  به میزان بروز

یید أمه به تدر سمت برتر و غیر برتر بدن را مورد بررسی قرار داده است. قابل توجه است که روایی محتوایی این پرسشنا

 کاررزمی  30گروهی از متخصصین طب ورزش و اساتید تربیت بدنی رسید. براي بدست آوردن پایایی درونی پرسشنامه؛  به 

از ورزشکاران استان ایالم در یک فاصله زمانی دو هفته اي پرسشنامه داده شد و پس از تکمیل با استفاده از ضریب آلفاي 

  بود. 86/0ه برابر کرونباخ پایایی آن بدست آمد ک

با توجه به میزان غیبت بازیکن )، 2006مب و همکاران (بر اساس روش استاندارد دستاشدت آسیب ها در این تحقیق 

(بیشتر از یک  8(غیبت نداشتن و سریع به فعالیت ادامه دادن)، آسیب متوسط 7دسته آسیب خفیف 4به دلیل آسیب دیدگی به 

(غیبت از فعالیت  10روز) و آسیب خیلی شدید 30تا  8(غیبت از فعالیت  9فعالیت)، آسیب شدید روز غیبت از  8جلسه و کمتر از 

  . )7( روز) تقسیم بندي شدند 30بیش از 

کسب معرفی نامه از رئیس هیأت هاي تکواندو،  پس از ،صورت بود که محققنحوه جمع آوري اطالعات بدین  

باشگاه ها، تک تک      هماهنگی هاي الزم با مربیان  حضور یافت و بعد از تیم هاشخصاً در محل تمرینی  ،کاراته و جودو

الزم  کرده است. آسیب دیده تکمیل ورزشکار با به صورت مصاحبه نامه را  و پرسش براي آزمودنی ها توضیح دادهرا سؤاالت 

متوسط به باال در حین تمرین آسیب هاي که در حین مسابقات رخ داده بود و به ذکر است که تشخیص کلیه ي آسیب هایی 

با نظر پزشک بوده است. تنها آسیب هاي خفیف در حین تمرین بر اساس اظهارات شخص آسیب دیده توسط آزمون گر ثبت 

 1386و در نیمه دوم فروردین ماه  1385گردید. همچنین جمع آوري اطالعات مورد نظر از رزمی کارن پس از پایان سال 

  صورت گرفته است. 21الی  18ات بوسیله یک محقق بین ساع

براي تجزیه و تحلیل داده ها از روش هاي آماري توصیفی و استنباطی استفاده شد. در سطح توصیفی از 

براي مقایسه شیوع آسیب در هاي آماري نظیر میانگین، انحراف معیار، فراوانی و درصدها و در بخش آمار استنباطی مشخصه

به  در بعضی از مواردالزم به ذکر است که  استفاده گردید. 11کاراته و جودو از آزمون خی دوهر یک از رشته هاي تکواندو، 

نتایج فقط به صورت توصیفی عملیات آمار استنباطی ممکن نبود امکان انجام و  کمتر بود 5تعدادي از داده ها از  دلیل اینکه

ی درونی سؤاالت پرسشنامه استفاده شد. سطح آلفاي همچنین از ضریب آلفاي کرونباخ، جهت تعیین پایایبیان شده است. 

                                                        
6 - Destombe  
7 - Minor  
8 - Moderate 
9 - Severe 
10 - Very Severe 
11 - Chi-Square 
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کلیه عملیات آماري با استفاده از نرم قابل توجه است که به عنوان سطح معناداري در نظر گرفته شده است.  05/0کوچکتر از 

   استفاده شد.  EXCEL) صورت گرفته است و براي ترسیم نمودارها از نرم افزار 13(نسخه  SPSSافزار 

  

  هاي تحقیقیافته 

، برخی از اطالعات توصیفی از قبیل میانگین و انحراف معیار تعداد جلسات تمرینی در هفته، میزان ساعات تمرین 1در جدول 

  نشان داده شده است. رشته ي ورزشیرزمی کاران به تفکیک  ورزشیدر هر جلسه و سابقه 
  

  *** 1جدول  ***
  

این و در طول یک سال ثبت گردید که از کاراته، تکواندو و جود ي ه رشتهآسیب در س 732در مجموع، نتایج نشان داد که 

ورزشکار) در  100آسیب در هر  447آسیب ( 152ورزشکار) در رشته تکواندو ، 100آسیب در هر  6/1046آسیب ( 471مقدار، 

حاکی از نتایج آزمون خی دو  ورزشکار) در رشته کاراته اتفاق افتاده بود. 100آسیب در هر  3/363آسیب ( 109رشته جودو و 

بطور معناداري بیشتر از رشته هاي کاراته و جودو نفر  100اي هر به از که میزان آسیب هاي رخ داده در رشته تکواندو آن بود

  ). 2(جدول  )P=  46/448= 2 χ  ,000/0( می باشد
  

  *** 2جدول  ***
  

در رشته  درصد)، 2/31( 12آسیب هاي اسپرینکه در رشته کاراته مشاهده می کنید نتایج نشان داد  ،3جدول همان گونه که در

بیشترین نوع آسیب ها  درصد) 3/32( 14در رشته ي تکواندو آسیب هاي کوفتگی ودرصد)  6/29( 13جودو آسیب هاي استرین

ي به عنوان درصد) بطور معنادار 5/20درصد) و استرین ( 7/28درصد)، کوفتگی ( 7/28در مجموع آسیب هاي اسپرین (بودند. 

  ).P=  8/695= 2 χ ,000/0شایع ترین نوع آسیب ها در نمونه هاي تحقیق حاضر مشخص گردید (
  

  *** 3جدول  ***
  

براي مقایسه میزان آسیب در نواحی مختلف بدن آسیب میزان بروز آسیب در نواحی مختلف بدن را نشان می دهد.  4جدول 

تحتانی  آسیب هاي اندام به طور معناداري ج تحلیل هاي آماري نشان داد کهنتایهاي سایر موارد از داده ها حذف گردید. 

) و تکواندو P=  7/22= 2 χ ,000/0درصد) ( 9/34، جودو ()P=  5/28= 2 χ ,000/0( ي کاراته درصد) در رشته 3/41(

نتایج  همچنینبوده است.  نواحی سر و گردن، تنه و اندم هاي فوقانیبیشتر از  )، P=  6/498= 2 χ ,000/0) (درصد 4/68(

  =P ,000/0( مشاهده شدو کاراته آسیب هاي اندام تحتانی در رشته ي تکواندو بیشتر از رشته هاي جودو  نشان داد که

12/355= 2 χ(.   
   

  *** 4جدول  ***

طاي درصد)، خ 8/22( نتایج نشان داد که بطور کلی و در مجموع ضربه ي حریفدر خصوص مکانیسم هاي بروز آسیب 

مکانیسم هاي بروز آسیب بوده اند  به طور معناداري بیشتریندرصد)  1/10درصد) و گرم نکردن کافی ( 5/10تکنیکی حریف (

)000/0P= ,  6/377= 2 χ .(کی حریف در رشته ي کاراته یطاي تکنخ)درصد)، زمین خوردن در رشته ي جودو  3/30

                                                        
12 - sprain 
13 - strain  
14 - contusion  
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درصد) بیشترین مکانیسم هایی بودند که باعث بروز آسیب شده  9/29درصد) و ضربه ي حریف در رشته ي تکواندو ( 7/23(

  ).5(جدول اند 

  

  *** 5جدول  ***

  

نتایج تحلیل هاي آماري حاکی از آن بود  .قابل مشاهده می باشد 1اطالعات مربوط به شدت آسیب هاي رخ داده در شکل 

درصد) بوده است که به لحاظ  7/61از نوع خفیف (در مجموع بیشترین آسیب هاي رخ داده در رشته هاي مورد مطالعه که 

آسیب هاي خفیف در رشته     همچنین نتایج آزمون خی دو نشان داد که ).P=  9/347= 2 χ ,000/0آماري معنادار شد (

آسیب هاي متوسط، شدید و بسیار شدید بوده   درصد) بیشتر از  5/60درصد) و تکواندو ( 2/59درصد) جودو ( 6/70کاراته (

  ). 1(شکل است.

  

  *** 1شکل  ***

 
نشان می دهد که تفاوت معناداري بین میزان بروز آسیب در دو زمان تمرین و مسابقه وجود دارد. بطوري که در  ،2شکل 

 , 000/0(رخ داده است آسیب)  142نسبت به زمان مسابقه () آسیب 590ن تمرین (مجموع بیشترین میزان آسیب ها در زما

P= 1/274= 2 χ.( ) بوده است آسیب 26) بیشتر از زمان مسابقه (آسیب 83در رشته کاراته آسیب هاي زمان تمرین (

)000/0, P=  8/29= 2 χبطور معناداري بیشتر از زمان مسابقه آسیب 115( ). در رشته جودو نیز آسیب هاي زمان تمرین (

 392طور معناداري آسیب هاي زمان تمرین (). تکواندوکاران نیز بP=  02/40= 2 χ ,000/0( مشاهده شد) آسیب 37(

نتایج همچنین نشان داد که آسیب  ).P=  208= 2 χ ,000/0) گزارش دادند (آسیب 79) را بیشتر از زمان مسابقه (آسیب

  =P ,000/0هاي زمان تمرین در رشته ي تکواندو بطور معناداري بیشتر از رشته هاي کاراته و جودو بوده است (

61/293= 2 χ.(   

   

  *** 2شکل  ***

  

آسیب رخ داده در سه  732از مجموع نشان داده شده است. ، 3در شکل ر برتر ی، سمت برتر و غیانیم يقسمت ها درب یآس  

آسیب در قسمت هاي میانی  118آسیب در سمت غیر برتر و  257آسیب در سمت برتر،  357رشته تکواندو، کاراته و جودو 

مقایسه میزان شیوع آسیب در سمت برتر و غیر برتر، آسیب هایی که در قسمت هاي میانی بدن  بدن اتفاق افتاده است. براي

اتفاق افتاده بودند از داده ها حذف گردید و مقایسه تنها بر اساس آسیب هاي سمت برتر و غیر برتر انجام گرفته است. بعد از 

درصد) به طور  8/48(آسیب دیدگی در سمت برتر  یزانم، و در مجموع گرفتن آزمون خی دو نتایج نشان داد که بطور کلی

). در رشته کاراته اختالف معناداري P=  2/16= 2 χ ,000/0(درصد) بیشتر بوده است  1/35برتر (معناداري از سمت غیر 

 P=  98/9= 2 ,002/0درصد) وجود داشته است ( 1/21درصد) و غیر برتر ( 9/45بین میزان آسیب دیدگی در سمت برتر (

χ درصد) بیشتر بوده  1/39درصد) بطور معناداري از سمت غیر برتر ( 4/51آسیب هاي سمت برتر (نیز ). در رشته تکواندو

). در حالی که در رشته جودو اختالف معناداري بین میزان آسیب دیدگی در سمت برتر P=  89/7= 2 χ ,005/0است (

). نتایج همچنین نشان داد که آسیب 162/0P= ,  95/1= 2 χاست (درصد) وجود نداشته  9/32درصد) و غیر برتر ( 8/42(

 ,000/0بوده است ( )آسیب 65( و جودو )آسیب 50( بیشتر از رشته هاي کاراته) آسیب 242(هاي سمت برتر در رشته تکواندو 

P= 64/191= 2 χ.(  

  

  *** 3شکل  ***
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  بحث و نتیجه گیري

کاراته و سبک هاي کنترلی در ورزش هاي رزمی تکواندو،  ن شیوع آسیبمیزابررسی و مقایسه ن پژوهش یهدف کلی از ا

آسیب هاي رخ داده در رشته  غیر حرفه اي بوده است. نتایج تحقیق حاضر بیانگر آن بود که میزان کاررزمی  پسران جودو در

)، 1988و هالبروك () و بایرر 2005( پیترتکواندو بطور معناداري بیشتر از رشته هاي جودو و کاراته بود که با نتایج تحقیق 

را نسبت به شوتکان کاراته در تکواندو  آسیب هاي چندگانه  نیز میزان  ،)2005. زیتاروك و همکاران ()19، 2( همخوانی دارد

که خطر مواجه بیان کرده اند  ،)1999(پاول و همکاران . )29( که یک سبک کنترلی است حدود سه برابر عنوان نموده اند

که آسیب  نتایج تحقیقات پیشین نشان داده اند). 23آسیب به ماهیت رشته و فعالیت بازیکنان مربوط می شود ( شدن با

در ورزش هایی  در مقابلدیدگی در ورزش هایی که میزان برخوردهاي بدنی شدیدتر و بیشتر وجود داشته باشد باالتر است. 

بنابراین میزان آسیب دیدگی  ).15، 4ب به مقدار زیادي کمتر است (که از ضربات کنترل شده بهره می برند میزان شیوع آسی

ورزش هاي غیر برخوردي دیگر مثل سبک هاي کنترلی کاراته امالً برخوردي است در مقایسه با در تکواندو که یک ورزش ک

آسیب دیدگی در هر  قوانین و مقررات خاص هر رشته نیز می تواند در میزان بروز اینعالوه بر ). 6و جودو بیشتر است (

)، اهمیت قوانین جدید مسابقات در شیوع و پیشگیري از 2006ثیر داشته باشد. نتایج تحقیق ماکان و همکاران (أورزش ت

. قوانین و مقررات خاص رشته کاراته و ماهیت غیر برخوردي بودن سبک هاي کنترلی )17( یید کردأآسیب در کاراته را ت

یید قرار أنیز این مسئله را مورد ت، )2000( پیتر). 29، 17می باشد (سیب هاي کمتر در این رشته بروز آکاراته یکی از دالیل 

می دهد و بیان می کند که ورزش کاراته تحت قوانین نیمه برخوردي اجرا می شود و همین عامل باعث شیوع آسیب هاي 

نیز یکی دیگر از مواردي است که می تواند در ورزشکاران . سابقه ي ورزشی هر یک از )20( کمتر در این رشته شده است

ن داده اند که خطر آسیب دیدگی در ثیر گذار باشد. نتایج تحقیقات پیشین نشاأمیزان بروز آسیب در رشته هاي مختلف ت

). در تحقیق 30ورزش هاي رزمی چون کاراته با هر سال تجربه بیشتر ورزشکاران به طور معناداري افزایش یافته است (

می تواند یکی دیگر از  که ر ورزشکاران تکواندوکار سابقه ورزشی بیشتري نسبت به بازیکنان جودو و کاراته داشته اندحاض

  کاراته کاران باشد. ر میان آنها نسبت به جودوکاران و دالیل باال بودن میزان شیوع آسیب د

دو و اسپرین در کاراته به عنوان در این تحقیق مشخص شد که آسیب هاي کوفتگی در تکواندو، استرین در جو

) گزارش دادند که در مقایسه با ورزش 2002( 15بیشترین نوع آسیب از سوي آزمودنی ها گزارش شدند. کوه و واتکینسون

)، نیز با اشاره به اینکه 1999( 16و زمپر پیتر. )14( کوفتگی وجود دارد هاي برخوردي دیگر در تکواندو، باالترین میزان

 که شده علت وقوعبلوکرده اند که حمالت    ترین آسیب در بین زنان و مردان جوان تکواندوکار است بیان  کوفتگی عمده

آنها بهبود مهارت هاي بلوکه کردن و استفاده از تجهیزات حفاظتی را براي جلوگیري از  می رود. ا بشماراین آسیب ه بیشتر

. نحوه اجراي تکنیک هاي مفصلی نیز می تواند در بروز آسیب هایی از قبیل )21( کوفتگی در تکواندوکاران مهم دانسته اند

 )، معتقدند که اجراي تکنیک هاي2005اسپرین و استرین در هنرهاي رزمی مؤثر باشد. در این رابطه زیتاروك و همکاران (

وتري و  -سیب عضالنیآاز باالیی  دامنه کامل مفصل می شود منجر به بروز میزانمفصلی، که موجب ایجاد حرکاتی در 

. همچنین فقدان و عدم تعادل در قدرت عضالت بین )29( شده استاز جمله کاراته و جودو  در هنرهاي رزمی لیگامنتی

) چرا که کمبود قدرت با عدم اجراي 8اسکلتی قرار دهد (  -اعضاء ممکن است ورزشکاران را در معرض آسیب عضالنی 

). عالوه بر این 3می دهد (  اشد و زمینه ي بروز آسیب هاي تاندونی و لیگامنتی را افزایش صحیح تکنیک ها در ارتباط می ب

در نتیجه می تواند  کاراته کارانتانی مطالعات نشان داده اند که وقوع استرین یا کشیدگی هاي عضالنی در اندام هاي تح

. پیشنهاد شده است که تمرینی که با گرم کردن بیافتدمثل لگد زدن بدون آماده سازي کافی (گرم کردن) اتفاق حرکاتی 

  ). 30مناسب (استفاده از تمرینات کششی) شروع شود به پیشگیري از آسیب در ورزش هاي رزمی کمک می کند (

  

                                                        
15 - Koh & Watkinson 
16 - Pieter & Zemper 
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نتایج تحقیق حاضر نشان داد که اندام تحتانی بطور معناداري در هر سه رشته به عنوان آسیب پذیرترین ناحیه بدن 

جودو و کاراته ورزشکاران رشته هاي زشکاران رشته ي تکواندو با آسیب هاي اندام تحتانی بیشتري نسبت به شناخته شد و ور

)، اندام تحتانی در تکواندو، اندام فوقانی در جودو و سر و صورت در کاراته به عنوان 2005( پیترمواجه شده اند. در تحقیق 

باال احتمالی  از دالیلیکی تفاده زیاد از تکنیک هاي پاها در تکواندو اس. )19( نواحی آسیب پذیر گزارش شده است بیشترین

)، بیان 2005زیتاروك و همکاران (. رشته هاي کاراته و جودو می باشد نسبت به آسیب هاي اندام تحتانی در تکواندو  بودن

کاظمی و پییتر  .)29( د زدن می باشدتکنیک هاي مورد استفاده در رشته تکواندو از نوع لگ   درصد از   80که حدود  کرده اند

می باشد؛ بیان کرده اند که به علت  استفاده از ضزبات پا)، نیز با اشاره به این مسئله که مشخصه ورزش تکواندو 2004(

آسیب استفاده زیاد از پاها، ساق به ساق و زانو به زانو شدن ها و برخورد پا با آرنج حریف (مخصوصاً اگر با روي پا زده شود)، 

همچنین در تحقیق حاضر  ).13( در اندام هاي تحتانی تکواندوکاران حرفه اي و غیر حرفه اي به میزان زیادي رخ می دهد

و همکاران  1مشخص شد که اندام تحتانی در رشته جودو بیشترین ناحیه آسیب پذیر بوده است در حالی که در تحقیق فیلیپس

اندام هاي فوقانی بیشترین ناحیه آسیب پذیر در رشته جودو  )،1995ران () و کوجاال و همکا2000( پیتر ، )2001همکاران (

تکنیک ها و فنون خاص مورد استفاده در رشته هاي ورزشی می تواند بر میزان شیوع آسیب . )20، 18، 15( گزارش شده است

اند که استفاده از تکنیک هاي تحقیقات نشان داده ). 15در نواحی مختلف بدن در هر یک از این رشته ها تاثیر گذار باشد (

). از جمله دالیل احتمالی باال بودن 9( باشدباالي آسیب هاي ناحیه باالتنه در جودوکاران  علل شیوعمی تواند از  پرتابی

نمونه هاي این تحقیق می تواند استفاده زیاد از فنون پا از سوي آنها باشد چرا که ممکن    آسیب هاي ناحیه اندام تحتانی در 

انجام تحقیقی در جهت روشن  قرار گرفته باشد. کشتی با چوخه خراسان است جودو ایران تحت تاثیر فنون مورد استفاده در

می کنند می تواند به حل این مسئله کمک کند. در این ی بیشتر از چه فنونی استفاده کردن این قضیه که جودوکاران ایران

یشترین ناحیه اي بود که با آسیب دیدگی مواجه شده بود. که با نتایج تحقیق تحقیق اندام تحتانی در رشته کاراته نیز ب

در طول ات حفاظتی نظیر ساق بند و روپایی عدم استفاده از تجهیز )،7(است  )، همخوانی داشته2006دستامب و همکاران (

ي در آنها افزایش می دهد. همچنین تمرین و مسابقات از سوي کاراته کاران، آسیب هاي اندام هاي تحتانی را به میزان زیاد

اقدام به لگد زدن بدون گرم کردن کافی موجب بروز آسیب هاي عضالنی در رشته کاراته می شود. بنابراین استفاده از 

می تواند نقش مهمی در پیشگیري از آسیب هاي اندام تحتانی در رشته براي پاها و گرم کردن کامل بدن  تجهیزات حفاظتی

  ). 7باشد ( کاراته داشته

ضربه ي حریف   و ف در کاراته، زمین خوردن در جودو که خطاي تکنیکی حری استنتایج تحقیق حاضر حاکی از آن 

)، بیشترین آسیب ها در 1995( 2. تومیننمی باشددر تکواندو به عنوان بیشترین مکانیسم هاي بروز آسیب در این رشته ها 

تمرین تکنیک هاي پا و  )26وان نموده است (ریف به علت ضربات غیر کنترلی عنرشته کاراته را در نتیجه خطاي تکنیکی ح

)، نیز معتقدند 2006و همکاران ( 3). ماکان30می شود (  مشت زدن هاي کنترلی باعث کاهش میزان آسیب در کاراته کاران 

زان آسیب دیدگی در این رشته را که داوري هاي دقیق و جریمه هاي سنگین براي خطاها و ضربات کنترل نشده در کاراته می

)، زمین خوردن ناشی از اجراي تکنیک هاي 1996( پیتر. در رشته ي جودو جیمز و )17( به میزان زیادي کاهش می دهد

. کاربرد اشتباه تکنیک هاي پرتابی توسط )10( حریف در پسران را به عنوان مهمترین مکانیسم بروز آسیب گزارش کردند

یک هاي صحیح زمین خوردن می تواند آسیب هاي زیادي را براي جودوکاران در پی داشته باشد. حریف و ضعف در تکن

). 16بسیار مهم است (دیدگی جودوکاران آموزش تکنیک هاي صحیح زمین خوردن در رشته جودو، در پیشگیري از آسیب 

روز آسیب بوده است. نتایج بدست همچنین در تحقیق حاضر مشخص شد که ضربه ي حریف در تکواندو مهمترین مکانیسم ب

. براي کسب امتیاز در )24، 13(      )، همخوانی دارد2002( 4رو و واتکینسون) و 2004( پیتریافته هاي کاظمی و  آمده با

تحقیقات نشان داده اند که  ).11تکواندو ضربات وارده باید با قدرت وکوبش هر چه تمام تر بر روي حریف پیاده شوند (

                                                        
1 - Phillips 
2 - Tuominen  
3 - Macan 
4 - Roh & Watkinson  
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می شود از جمله مواردي رد و بدل بین دو حریف که به شکل کنترل نشده در رشته ي تکواندو  پاها یع و قويضربات سر

کاراته کاران، در به هر حال بهبود تکنیک هاي کنترلی ). 29، 11( شود می    تکواندوکاران  دربروز آسیب  منجر بهاست که 

می تواند زمینه بروز آسیب در ورزشکاران  در جودوکاران ین خوردنتکنیک هاي صحیح زم  بهبود اصالح قوانین تکواندو و 

  این رشته ها را کاهش دهد. 

بر اساس شدت آسیب دیدگی در این تحقیق مشخص شد که در رشته ي کاراته، جودو و تکواندو بیشترین آسیب ها 

بیشترین )، 2006دستامب و همکاران (بر اساس شدت آسیب دیدگی . بود از لحاظ آماري معنادارکه از نوع خفیف بوده است 

نتایج تحقیقات  .)7( درصد) گزارش داده اند 7/68نوع آسیب هاي ایجاد شده در میان کاراته کاران فرانسوي را از نوع خفیف (

آسیب هاي بیشترین ماهیت غیر برخوردي سبک هاي کنترلی کاراته، علت ضربات کنترل شده و به  پیشین نشان داده اند که

)، بیشترین نوع آسیب 2001در تحقیق فیلیپس و همکاران ( ).7، 5( می باشدو جزیی د شده در این رشته از نوع خفیف ایجا

. غیر حرفه )18( گزارش شده است درصد) 69( از نوع متوسط در مسابقات  قهرمانی جودو و تکواندوي آفریقا هاي ایجاد شده

از دالیل عدم همخوانی تحقیق حاضر با تحقیق فیلیپس و همکاران نمونه هاي تحقیق حاضر می تواند یکی  اي بودن 

خطر کمتر آسیب و پایین بودن شدت آسیب دیدگی در بین افراد کم تجربه و غیر  ،)2005( و همکاران) باشد. زیتاروك 2001(

اي عنوان نموده است وي  حرفه   حرفه اي را به دالیلی چون؛ توده بدنی، قدرت و توانایی تکنیکی پایین تر نسبت به افراد 

وارد کنند در نتیجه از حرفه اي ضربات را با نیروي زیاد قادر نیستند که به اندازه افراد عتقد است که افراد غیر حرفه اي م

  . )29( میزان و شدت آسیب دیدگی کمتري برخوردارند

ودو و تکواندو بطور معناداري در نتایج تحقیق حاضر نشان داد که بیشترین میزان آسیب در هر سه رشته کاراته، ج

آسیب هاي زمان تمرین در رشته ي تکواندو بطور معناداري بیشتر از رشته  نسبت به مسابقه اتفاق افتاده است وزمان تمرین 

) 2005)، کاظمی و همکاران (2006نتایج بدست آمده با نتایج تحقیق دستامب و همکاران ( هاي کاراته و جودو بوده است.

. تحقیقات از افزایش میزان ساعات تمرین در هفته به عنوان یک )15، 12، 7( )، همخوانی دارد1995و همکاران ( وکوجاال

) بطوري که خطر مواجه شدن با آسیب در هنر هاي رزمی با هر 27، 12عامل خطرزا در بروز آسیب هاي ورزشی نام برده اند (

)، بیان کردند که 2005). در یک مطالعه ي دیگر کاظمی و همکاران (29دو ساعت تمرین اضافی دو برابر گزارش شده است (

. )12( رابطه متقابلی وجود دارد ورزش هاي رزمیآسیب دیدگی در  ان ساعات تمرین در هفته با میزانبین تعداد جلسات و میز

در حین تمرین نسبت به  احتماالً به دلیل صرف زمان بیشتر به تمرین کردن از سوي نمونه هاي تحقیق حاضر، شیوع آسیب

متأسفانه ما میزان زمانی  مسابقه در آنها افزایش یافته است یعنی آزمودنی ها زمان کمتري را صرف مسابقه دادن نموده اند.

که آزمودنی ها صرف مسابقه دادن کرده اند را در اختیار نداشتیم تا نسبت آسیب را بر اساس زمان صرف شده در حین تمرین 

ان کنیم بنابراین تعین میزان ساعات تمرین و مسابقات در هنرهاي رزمی و بررسی ارتباط آن با میزان آسیب از و مسابقه بی

 همچنین تحقیقات پیشین استفاده از تجهیزات حفاظتی .)7جمله موضوعاتی است که می تواند جواب گوي این مسئله باشد (

). بستن تجهیزات حفاظتی در حین مسابقه 15، 7ؤثر دانسته اند (در هنرهاي رزمی م دیدگیبراي جلوگیري و کاهش آسیب  را

)، با 2005کاظمی و همکاران (رت کافی بر این مسئله وجود ندارد. تمرین نظاحین براي رزمی کاران الزامی است اما در 

ات حفاظتی استفاده درصد از آنها در حین تمرین از تجهیز 60تحقیق بر روي تکواندوکاران کانادایی مشخص کردند که تنها 

. احتماالً به علت عدم نظارت کافی از سوي مربیان، نمونه هاي تحقیق حاضر براي راحتی بیشتر از بستن )12( کرده اند

تجهیزات حفاظتی در حین تمرین خودداري کرده اند و همین عامل زمینه بروز آسیب دیدگی بیشتر در زمان تمرین را نسبت 

آسیب دیدگی در رزمی    )، براي پیشگیري و کاهش میزان 2005آورده است. زیتاروك و همکاران (به مسابقه در آنها فراهم 

. به هر حال )29( کرده اندمنطقی پیشنهاد ة زمان و محدود ساعت در هفته را به عنوان یک 3سال، تمرین  18کارن زیر 

باشد  مؤثریشگیري از آسیب هاي زمان تمرین می تواند در پمناسب رعایت اصول تمرین، و استفاده از تجهیزات حفاظتی 

)12.(  

یق حاضر حاکی از آن بود که درصد آسیب هاي سمت برتر در رشته هاي کاراته و تکواندو بطور معنـاداري بیشـتر   قنتایج تح 

قـی در  بوده است اما در رشته جودو بین میزان آسیب در سمت برتر و غیر برتر تفاوت معناداري مشاهده نشد. هـر چنـد تحقی  
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زمینه ارزیابی آسیب در سمت برتر و غیر برتر در هنرهاي رزمی یافت نشد اما به نظر می رسد که بروز آسیب در سـمت برتـر   

از این سمت بیشتر از طرف غیر برتر باشد. انجام تحقیقاتی در این زمینه راه گشاي این  مسئله  1بدن به دلیل استفاده ي زیاد

  خواهد بود.

  

  نتیجه گیري

می باشد.   ته هاي این تحقیق نشان داد که میزان شیوع آسیب در رشته ي تکواندو بیشتر از رشته هاي کاراته و جودو یاف

آسیب هاي کوفتگی در تکواندو، استرین در جودو و اسپرین در کاراته به عنوان بیشترین نوع آسیب از سوي آزمودنی ها 

و میزان آسیب هاي اندام  یب پذیرترین ناحیه بدن شناخته شدوان آسگزارش شدند. در هر سه رشته اندام تحتانی به عن

مهمترین مکانیسم بروز آسیب در کاراته خطاي تکنیکی  تحتانی در رشته تکواندو بیشتر از رشته هاي جودو و کاراته بود.

ه در هر سه آسیب دیدگی مشخص شد کدو ضربه ي حریف بود. بر اساس شدت حریف، در جودو زمین خوردن و در تکوان

رشته بیشترین نوع آسیب ها از نوع خفیف بوده است. بیشترین میزان آسیب در رشته ي کاراته، جودو و تکواندو بر اساس 

همچنین آسیب هاي سمت برتر در رشته کاراته و تکواندو بیشتر . زمان بروز آسیب دیدگی در زمان تمرین اتفاق افتاده است

آسیب هاي دو تفاوتی بین میزان بروز آسیب در سمت برتر و غیر برتر وجود نداشته است. گزارش شده است. اما در رشته جو

نتایج بدست آمده حاکی از میزان شیوع رخ داده در سمت برتر در رشته ي تکواندو بیشتر از رشته هاي کاراته و جودو بود. 

د. ورزش تکواندو یک ورزش کامالً برخوردي باالي آسیب در ورزش تکواندو نسبت به  سبک هاي کنترلی کاراته و جودو بو

است در حالیکه سبک هاي کنترلی کاراته تحت قوانین نیمه برخوردي اجرا می شوند و همین عامل باعث شیوع آسیب هاي 

را به افراد عالقمند پیشنهاد می کنیم. به هر حال  سبک هاي کنترلی کاراتهما شرکت در  کمتر در این سبک ها شده است

مسائلی همچون گرم کردن قبل از هر جلسه، بهبود تکنیک ها، استفاده از تجهیزات حفاظتی، محدود کردن زمان رعایت 

  می کند. تمرین و اصالح قوانین به پیشگیري و کاهش آسیب در هنرهاي رزمی کمک

  

  منابع

ن، ترجمه کیانوش شریفی آذر، ؛ آسیب هاي ورزش هاي رزمی راهنماي پیشگیري و درما1383بورك، دنیس آر (ویراستار)؛   -1

  .8-3چاپ دوم، تهران، انتشارات علم و حرکت، 
 

2- Birrer, R. B. and Halbrook, S. P. (1988). Martial arts injuries. The results of a five 
year national survey. American Journal of Sports Medicine, 16: 408-410. 

 

3- Blais, L. and Trilles, F. (2006). The progress achieved by judokas after strength 
training with a judo-specific machine. Journal of Sports Science and Medicine, 132-
135. 

 

4- Burke, D. T., Barfoot, K., Bryant, S., Schneider, J. C., Kim, H. J. and Levin, G. 
(2003). Effect of implementation of safety measures in taekwondo competition. 
British Journal of Sport Medicine, 37: 401-404. 

 

5- Burt, C. W. and Overpeck, M. D. (2001). Emergency visits for sports-related 
injuries. Annals of Emergency Medicine, 37: 301-308. 

 

6- Critchley, G. R., Mannion, S. and Meredith, C. (1999). Injury rates in Shotokan 
karate. British Journal of Sport Medicine, 33: 174-177. 

 

                                                        
1 - Overuse  



 ١٢

7- Destombe, C., Lejeune, L., Guillod, Y., Roudaut, A., Jousse, S., Devauchelle, V. 
and Saraux, A. (2006). Incidence and nature of karate injuries. Joint Bone spine, 73: 
182-188. 

 

8- Ekstrand, J., Gillquist, G., Moller, M., Oberg, B. and Liljedahl, so. (1983). Incidence 
of soccer injuries and their relation to training and team success. American Journal 
of Sports Medicine, 11: 63-67. 

 

9- Fu, H. F. and Stone, A. D. (2001). Sports injuries. Lippincott Williams and Wilkins 
Philadelphia, 545-557. 

 

10- James, G. and Pieter, W. (1996). Competition injuries in young judo athletes. 
www.judoinfo.com. 

 

11- Kazemi, M., Waalen, J., Morgan, C. and White, A. R. (2006). A profile of Olympic 
taekwondo competitors. Journal of Sports Science and Medicine, CSSI, 114-121. 

 

12- Kazemi, M., Shearer, H. and Ghounh, Y. S. (2005). Pre-competition habits and 
injuries in teakmondo athletes. BMC Musculoskeletal Disorder, 6:26. 

 

13- Kazemi, M. and Pieter, W. (2004). Injuries at Canadian national taekwondo 
championships: a prospective study. BMC Masculoskeletal Disotder, 5: 22. 

 

14- Koh, J. O. and Watkinson, E. J. (2002). Possible concussions following head blows 
in the 2001 Canadian National Taekwondo Championships. Crossing Boundaries – 
an Interdisciplinary Journal, 1: 79-93. 

 
15- Kujala, U. M., Taimela, S., Anttipoika, I., Orava, S., Tuominen, R. and Myllynen, 

P. (1995). Acute injuries in soccer, ice hockey, volleyball, basketball, judo, and 
karate: analysis of national registry data. BMJ, 311: 1465-1468. 

 

16- Leavitt, F. J. (2003). Can martial arts falling techniques prevent injuries? Injury 
Prevention, 9: 284. 

 

17- Macan, J., Bundalo-Vrbanac, D. and Romi, G. (2006). Effects of the new karate 
rules on the incidence and distribution of injuries. British Journal of Sport 
Medicine, 40: 326-330. 

 

18- Phillips, J. S., Frantz, J. M., Amosun, S. L. and Weitz, W. (2001). Injury 
surveillance in taekwondo and judo during physiotherapy coverage of the seventh 
all Africa games. South African Journal of Physiotherapy, 57: 32-34. 

 

19- Pieter, W. (2005). Martial arts injuries. Medicine Sport Science, 48: 59-73. 
 

20- Pieter, W., Talbot, C., Pinlac, V. and Bercades, L. T. (2000). Injuries at the Konica 
1997 Asian judo championships. Pry-Olympic Congress Sports Medicine and 
Physical Education International Congress on Sport Science, Brisbane, Australia, 
7-13. 

 

21- Pieter, W. and Zemper, E. D. (1999). Head and neck injuries in young taekwondo 
athletes. Journal of Sports Medicine and Physical Fitness. 39: 147-153. 

 



 ١٣

22- Pieter, W. and Zemper, E. D. (1989). Injury rates during 1988 US Olympic team 
trials for taekwondo. British Journal of Sport Medicine, 23: 161-164. 

 

23- Powell, J.W. and Barber-Foss, K.D. (1999). Injury patterns in selected high school 
sports: a review of the 1995-1997 seasons. Journal Athletes Training, 34: 277-284. 

 

24- Roh, J. O. and Watkinson, E. J. (2002). Video analysis of blows to the head and 
face at the 1999 world taekwondo championships. Journal Sports Medicine 
Physical Fitness, 42: 348-353. 

 

25- Roi, G. S., Nanni, G., Tavana, R. and Tencone, F. (2005). Prevalence of anterior 
cruciate ligament reconstructions in professional soccer players. Sport sciences for 
health, 3: 118-121. 

 

26- Tuominen, R. (1995). Injuries in national karate competitions in Finland. 
Scandinavian Journal Medicine sciences Sports, 5: 44-48. 

 

27- Violan, M. A., Small, E. W., Zetaruk, M. N. and Micheli, L. J. (1997). The effect 
of karate training on flexibility, muscle strength, and balance in 8 to 13-year-old 
boys. Pediatric Exercise Science, 9: 55-64. 

 

28- Viswanath, Y. K. S. and Rogers, I. M. (1999) A non – contact complete knee 
dislocation with popliteal artery disruption, a rare martial arts injury. Postgrad 
Medicine Journal, 75: 552-554. 

 
29- Zetaruk, M. n., Violan, M. A., Zurakowki, D. and Micheli, L. J. (2005). Injuries in 

martial arts: a comparison of styles. British Journal of sports Medicine, 39: 29-33. 
 

30- Zetaruk, M. N., Violan, M, A., Zurakowski, D. and Micheli, L. J. (2000). Karate 
injuries in children and adolescents. Accident Analysis and Prevention, 32: 421-425. 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ١٤

  : سابقه و میزان تمرین در هفته و جلسه1جدول 

  (سال) ورزشی سابقه  تمرین درهر جلسه (ساعت)  تمرین درهفته (جلسه)  

  انحراف معیار  میانگین  انحراف معیار  میانگین  انحراف معیار  میانگین

  4/1  7/2  5/0  8/1  1  6/3  کاراته

  1/1  2  3/0  6/1  6/0  1/3  جودو

  4/2  1/4  2/0  6/1  5/1  7/3  تکواندو

  2  1/3  3/0  7/1  1/1  5/3  مجموع

  

  تعداد، درصد و نسبت آسیب هاي رخ داده  :2جدول 

  مجموع  تکواندو  جودو  کاراته  

  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  

  100  732  3/64  471  8/20  152  9/14  109  تعدادآسیب 

  100  5/671  3/56  6/1046  1/24  447  5/19  3/363  نفر100نسبت آسیب در هر 

  

  : نوع آسیب هاي رخ داده 3جدول

  مجموع  تکواندو  جودو  کاراته  

  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد

  7/28  210  3/32  152  4/16  25  3/30  33  کوفتگی

  7/28  210  28  132  9/28  44  2/31  34  اسپرین

  5/20  150  8/20  98  6/29  45  4/6  7  استرین

  9/5  43  7/1  8  5/14  22  9/11  13  پارگی

  9/4  36  2/7  34  3/1  2  0  0  گرفتگی

  4/4  32  9/4  23  9/3  6  8/2  3  شکستگی

  5/1  11  3/1  6  0  0  6/4  5  ضربه مغزي

  9/0  7  0  0  6/2  4  8/2  3  دررفتگی

  5/4  33  8/3  18  6/2  4  1/10  11  سایر موارد

  100  732  100  471  100  152  100  109  مجموع
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  : نواحی آسیب دیده ي بدن4جدول 

  مجموع  تکواندو  جودو  کاراته  

  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  دتعدا  

  12  85  3/5  25  4/20  31  6/26  29  سر و گردن

  7  52  2/6  29  2/11  17  5/5  6  تنه

  24  173  2/20  95  9/32  50  7/25  28  اندام هاي فوقانی

  57  420  4/68  322  9/34  53  3/41  45  اندام هاي تحتانی

  3/0  2  0  0  7/0  1  9/0  1  سایر موارد

  100  732  100  471  100  152  100  109  مجموع

  
  

  : مکانیسم هاي بروز آسیب5جدول 

  مجموع  تکواندو  جودو  کاراته  

  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  

  8/22  167  9/29  141  9/9  15  1/10  11  ضربه ي حریف

  5/10  77  2/7  34  6/6  10  3/30  33  خطاي تکنیکی حریف

  1/10  74  13  61  6/6  10  8/2  3  گرم نکردن کافی

  2/9  67  6/7  36  3/1  2  6/26  29  ضربه زدن به حریف

  3/8  61  2/10  48  3/5  8  6/4  5  عدم آمادگی جسمانی

  7/6  49  2/7  34  3/5  8  4/6  7  کاربرد اشتباه تکنیک

  3/6  46  9/1  9  7/23  36  9/0  1  زمین خوردن

  3/5  39  9/4  23  3/5  8  3/7  8  پا به پا شدن

  4  29  0  0  4/18  28  9/0  1  فشار بیش از حد

  6/3  26  4/3  16  9/5  9  9/0  1  تشک نامناسب سطح

  3  22  7/1  8  6/6  10  7/3  4  آسیب دیدگی قبلی

  2/2  16  4/3  16  0  0  0  0  دماي سالن

  9/1  14  3  14  0  0  0  0  خستگی شدید

  1/6  45  6/6  31  3/5  8  5/5  6  سایر موارد

  100  732  100  471  100  152  100  109  مجموع

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ١٦

0

10

20

30

40

50

60

70

80

خفیف متوس�ط شدید بسیار شدید

(%
) 

ب
سی

آ

کاراتھ

ج�ودو

تکوان�دو

  

  : شدت آسیب هاي رخ داده1کل ش
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  : زمان بروز آسیب2شکل 
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  : درصد آسیب هاي سمت برتر و غیر برتر3شکل 


