
  
  45-54: ص ص

  29/02/89 :دریافت

  23/11/89 :پذیرش

  ي ورزشی در بین ها  بررسی میزان شیوع و برخی علل احتمالی آسیب

 1387ایران در سال  نخبۀدختران ژیمناست 
  1دکتر افشار جعفري

  2اردشیر ظفريدکتر 

  3نیر اصغري زمانی

  چکیده

زاترین  یکی از آسیب ،ي موجودها  براساس یافته ؛ امار سراسر دنیا استي پرطرفدار و رقابتی دا هرشت ،ژیمناستیک: زمینه و اهداف

ي ورزشی در بـین  ها  تحقیق حاضر به منظور تعیین میزان شیوع و برخی علل احتمالی آسیب، بنابراین .باشد ي ورزشی می ها  رشته

   .انجام شد 1387ایران در سال  نخبۀدختران ژیمناست 

بـا آلفـاي   ( ساخته محقّق ۀنام پرسشو  نگر گذشته ةشیو گیري از توصیفی با بهره ـ   صورت میدانی به حاضر ۀمطالع: شناسی روش

ایرانی است که تا سال  ۀسال 17تا  12 نخبۀژیمناست دختر  75در دسترس شامل  ۀآماري در قالب یک نمون ۀنمون .انجام شد )83/0

کـوکران و   Qوالـیس و   کروسـکال ، دو ي آماري خیها  با روش دست آمده بهي ها  داده .داشتندقهرمانی  ۀسابقسال سه  کم دست 1387

  . داري پنج درصد بررسی شد در سطح معنی 16 ۀنسخ SPSSنرم افزار گیري از بهره

 .)P ،32/43=2χ>01/0( دار باالتر از حد انتظار بود معنی  به طور )%88( ي ورزشی در دختران ژیمناستها  میزان شیوع آسیب: ها  یافته

 )جلسـه /نفر 3/0( ي تمرینیها  دار باالتر از دوره معنی به طور )جلسه/نفر 2( ي حین مسابقاتها  میزان شیوع نسبی آسیب، عالوه به

با  .)=P , 15/111Q>01/0( دار باالتر بود ي بدن به طور معنیها  ویژه مچ پا نسبت به سایر اندام  شیوع آسیب اندام تحتانی به .بود

 مفصلی و اسـتخوانی مشـاهده نشـد   ، وتري ـ   عضالنی، ي پوستیها  داري بین شیوع انواع آسیب ونه تفاوت معنیهیچ گ، این حال

)05/0>P(. نیز برخورد با زمین دیدگی ت آسیبترین علّ مهم )01/0( عنوان شد )%3/49<P(.   

ایران  نخبۀحتانی و مچ پاي دختران ژیمناست اندام ت ۀدر ناحی به ویژهگی  دید میزان شیوع آسیب ،ها  اساس یافته بر: يگیر نتیجه

مچ  مفصل ۀدر ناحی ویژهبه ( پیشگیرانهانجام تمرینات  و اصالح روش فرودشود تا با  ان توصیه میمربیبه ، بنابراین .نسبتاً باال است

   .جلوگیري نمایند نخبه دختران ژیمناست ورزشیي ها  بروز آسیباز تا حدودي  )پا

  

  .ي ورزشیها  آسیب. ژیمناست نخبه، ژیمناستیک :يکلیدهاي   واژه

   
   
   
   
   

  

                                                                                                     ajafari@tabrizu.ac.ir)نویسنده مسئول(بریزاستادیار دانشگاه ت. 1

  رجک دانشگاه آزاد اسالمیاستادیار فیزیولوژي ورزشی . 2

  کارشناس ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی. 3
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  مقدمه 

 80در آوري است کـه   ي پرطرفدار و مدالها  هنري و ترامپولین از جمله رشته، ریتمیک، ژیمناستیک کالسیک

ع بـا اسـتفاده از   ورزش زیبـا و متنـو   این .شود برگزار می سطوح از مبتدي تا سطح المپیک ۀدر هم کشور دنیا

 ها  موفّقیتکسب ، با این حال .)3، 2( شود اجرا می ي پیچیده و ترکیبیها  مهارتو انجام یل و ابزار مختلف وسا

و  هـا   مهـارت ها،   ي بدون در نظر گرفتن توانمند، خطر المللی در یک محیط امن و بی ی و بیني ملّها  و قهرمانی

بـه   .)2( ممکـن اسـت   غیـر  تقریبـاً ، جسـمانی  عوامل آمادگی بدنی ورزشکاران در مراحل آموزش و تمرینـات 

ي احتمـال بـروز   هـا  در سـطوح قهرمـانی و حـرف    به ویـژه ي ورزشی ها  شرکت در تمرینات و رقابت، عبارتی

 15دیدگی در کودکان زیر  میلیون آسیب 5/3هر ساله در آمریکا بیش از  .دهد ي ورزشی را افزایش میها  آسیب

شـود کـه حـدود     ي پزشکی گزارش مـی ها  و فوریت جرّاحیمراکز ها،   رستانبیما، مراکز درمانی ۀوسیله سال ب

ي ژیمناستیک کودکان آمریکـایی  ها  سهم آسیب، با این حال .ي ورزشی استها  مربوط به آسیب ها  از آن مینی

بـا بررسـی    2008در سـال   1سـینگ و همکـارانش   .)3( باشد درصد می 7تا  4ي ورزشی حدود ها  از کل آسیب

ي پزشـکی  هـا   ي فوریتها  دیده تحت درمان بخش ي ژیمناستیک در کودکان آمریکایی آسیبها  آسیبشیوع 

سـالگی رخ   16تـا   12ی سنّ ةورزشی در محدود دریافتند که بیشترین سهم آسیب 1990ـ  2005ي ها  طی سال

ی دختـران مربـوط بـه    ي ورزشها  اشاره داشتند که باالترین سهم آسیب در بین رشته ها  آن، به عالوه .دهد می

یابد که کودکان  مضاعف می اهمیتزمانی  تحرّكورزشی پر ۀپذیري در این رشت آسیب .)16( ژیمناستیک است

کننـد و در اغلـب مـوارد     بـه ایـن رشـته گـرایش پیـدا مـی       پایینالن به ویژه دختران از سنین بسیار ها و نون

دیـدگی   بـه دلیـل آسـیب    جهـانی ي هـا   موفّقیـت کسب ي ورزشی و ها ورزشکاران قبل از دستیابی به اوج اجرا

آن کـم و   زمان ،ی اگر به مرحله قهرمانی نیز دست یابندي ورزشی خارج شده و حتّها  رقابت ۀمختلف از صحن

ات مشـاهده شـده در برخـی از مطالعـات     ابهامـ و  هـا   تبه محدودی توجهبا  رو از این .)5، 4( محدود خواهد بود

تغییـر  چنـین   شناختی در بین مطالعات خـارج کشـور و هـم    تي جمعیها  و تفاوت  میت علوجود تناقضا، داخلی

ي تمرینی از سوي ها تغییر تجهیزات مجاز و راهبرد، ارتقاي سطح برگزاري مسابقات، ورزشی رات و قوانینمقرّ

در بـین دختـران    به ویژهي ورزشی ها  دیدگی تعیین شیوع و علل آسیب، سالیان اخیر طی ان و ورزشکارانمربی

بـه نبـود    توجهبا ، به عبارتی .)3، 2، 1( رود شمار می  ات پژوهشی بهو ضروری ها  یکی از الویت، ژیمناست نخبه

ي هـا   درمـان و بـازتوانی آسـیب   ، پیشـگیري ، المللی توان در راستاي کسب افتخارات بین ات درست نمیاطّالع

 .ي استوار برداشتها  امگ، ي ورزشیها  مهارتي جسمانی و ها  ریزي تمرین جهت ارتقاي توانمند برنامه، ورزشی

در بین دختران ژیمناسـت  ي ورزشی ها  به منظور تعیین میزان شیوع و علل بروز آسیب تحقیق حاضر، بنابراین

پرطرفدار  ۀي ورزشی در این رشتها  انواع آسیب وضعیتانجام شد تا  1387تا  1386ایران از ابتداي سال  نخبۀ

  . گردد مشخّصپیشگیري و اقدامات بعدي  جهت

  

  

1. Singh S et al 
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  پژوهش شناسی روش

آمـاري مـورد    ۀجامع .انجام شد 1نگر گذشته ةشیواز  گیري توصیفی و با بهره ـ  به صورت میدانی حاضر ۀمطالع

سـال  سـه   کـم  دست 1387ایرانی است که تا سال  ۀسال 17تا  12 نخبۀدختران ژیمناست  ۀمطالعه شامل کلی

تعـداد   تیبـه محـدود   توجـه با  .داشتند )پارالل و موازنه، خرك، زمینی( ورزشی اسباب چهاردر قهرمانی  ۀسابق

، تهـران ، اصـفهان ( کشـور  نخبـۀ کل دختران ژیمناست آماري تحقیق از بین  ۀنمون، دختر نخبۀي ها  ژیمناست

 ۀجامعـ  ۀهم، رو ایناز  .انتخاب شد )مازندران و مرکزي، گیالن، گلستان، کرج، قزوین، فارس، خراسان رضوي

بـاز  ( ترکیبی ۀنام در دسترس با استفاده از پرسش ۀکشور به عنوان یک نمون نخبۀژیمناست  ي دختراننفر 85

، ها  نامه پرسشاز  فقره 10ناقص بودندلیل   ه بهالبتّ .مورد مطالعه قرار گرفتندسه قسمتی  ۀساخت قمحقّ )و بسته

ل بخـش او : احـی شـده بـود   در سه بخـش طرّ  نامه پرسش .ه شدرفتنفر در نظر گ 75 مورد مطالعه ۀحجم نمون

 هـا   بخش دوم جهت شناسایی میزان شیوع آسیبها،   ات فردي ژیمناستمشخّصات الزم و اطّالعجهت کسب 

داخلـی و   ي تحقیقـات ها  نامه پرسشآوري  ه با جمعلیاو ۀنام پرسش .ها  و بخش سوم براي شناسایی علل آسیب

چنـدتن  توسط  نامه پرسشروایی منطقی پس از تایید  .تدوین گردیدتهیه و  برخی از اصالحات انجام با خارجی

و رفـع هرگونـه    )میـزان آلفـاي کرونبـاخ   ( تعیین پایـایی به منظور ، بدنی و علوم پزشکی از متخصصین تربیت

کننـده در   کتدختر شـر  نخبۀي ها  ژیمناست( نفره 23تصادفی  ۀدر بین یک نمون نامه پرسش، مشکل احتمالی

ضـریب آلفـاي    .توزیـع شـد   2ماتیبه شـکل مقـد   )1387 ـ  ي کشور در زنجانها  مسابقات قهرمانی آموزشگاه

 ها  ي آزمودنیها  ویژگی .به دست آمد 83/0حاضر حدود  ۀمورد استفاده در مطالع ۀنام کرونباخ مربوط به پرسش

سـپس توزیـع و تفـاوت     .شـد  بنـدي   و جمـع   خالصه اابتد با استفاده از آمار توصیفی به دست آمدهي ها  و داده

غیرپارامتریک  استنباطیآمار ي ها  کمک روش ابي دو ارزشی و چند ارزشی و ها متغیردر قالب  ها  داده احتمالی

داري  در سطح معنی 16 ۀنسخ SPSSگیري از نرم افزار  با بهره 5کوکران Qو  4کروسکال والیس، 3کاي اسکور

   .گرفت قرار بررسی مورد  05/0

  

  ي پژوهشها  یافته

بـه صـورت    قهرمـانی  ۀبـدن و سـابق   ةتـود   شاخص، قد، وزن، ي مورد مطالعه از جمله سنها  ویژگی آزمودنی

   .و انحراف معیار در جدول یک آورده شده است، میانگین

  

  

  

  

1. Retrospective study 
2. Pilot study 
3. Chi-Square Test 
4. Kruskal-Wallis 
5. Cochran's Q 
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  ایرانی  نخبۀژیمناست  دختر 75ي فردي ها  ویژگی .1جدول

 معیار انحراف انگینمی شده يگیر هي اندازها  شاخص

  94/1  24/14 ) سال( سن

  75/7  54/45 ) کیلوگرم( وزن

  47/10  33/156 ) متر سانتی( قد

  38/2  71/18 ) مربعمتر/کیلوگرم( بدن ةتود شاخص

  18/1  15/4  قهرمانی  ۀسابق

  

ي ورزشـی  هـا   داري بـین میـزان شـیوع آسـیب     براساس نتایج آزمون کروسکال والیس هیچ گونه تفاوت معنـی       

بـه عـدم تفـاوت     توجـه با  .)64/0p= ،21/32 =2χ( کشوري به چشم نخورد ۀگان مناطق یازده نخبۀدختران ژیمناست 

ـ    ها  سایر تحلیل، گانه دار شیوع آسیب در مناطق یازده معنی نفـري   75 ۀي آماري روي کل افراد بـه عنـوان یـک نمون

ایـران بـه طـور     نخبـۀ دختـران ژیمناسـت    در ورزشی  ن آسیبمیزاحاکی است که نتایج ، بر همین اساس .انجام شد

بـه   .)P ،32/43=2χ>01/0( اسـت  )دیده با در نظر گرفتن نسبت برابر افراد سالم و آسیب( دار بیشتر از حد انتظار معنی

دیـدگی   آسـیب ) 1387الـی   1386ي هـا   مابین سال( یک ساله ةدرصد ورزشکاران در طی یک دور 88حدود ، عبارتی

دار بیشـتر از   بـه طـور معنـی    ي ورزشـی حـین تمـرین   هـا   آسـیب  شـیوع  میزاننتایج نشان داد که از طرفی  .ندداشت

در حـین   تنهـا ورزشـکاران   %72/72به طوري که در حـدود  .)=P ،66/32Q>01/0( ات استمسابقي حین ها  آسیب

هـم در  ورزشـکاران   18/18حـدود  در حالی که  .در حین مسابقات ورزشی آسیب دیده بودند تنهانیز  %09/9تمرین و 

ي هـا   سـهم آسـیب  ، بدون احتساب تعداد جلسات تمرین و مسـابقه ، به عبارتی .ندا ه تمرین و هم در مسابقه آسیب دید

با در نظر گرفتن شـیوع نسـبی آسـیب بایـد اشـاره       ؛ اما)شکل یک( ورزشی حین تمرین بیشتر از زمان مسابقه است

در حـالی کـه   ، نفر در هر مسابقه بـوده  2ورزشی حین مسابقات ژیمناسیتک حدود ي ها  داشت که میزان شیوع آسیب

شـیوع  تفاوت مشاهده شده بـین  ، به عالوه .باشد نفر در جلسه تمرین می 3/0میزان شیوع در حین تمرینات در حدود 

داراي  هـا   تدرصـد ژیمناسـ   9/62کـه   بـه طـوري   .)=P ،44/22Q>01/0( دار بـود  معنـی  ،هلید و اوي مجدها  آسیب

  . د بودنددیدگی مجد آسیب
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  مسابقه، دیدگی در تمرین میزان آسیب .1شکل     دیدگی در اسباب میزان آسیب .2شکل 

  

نتایج حاصل از آزمـون کـوکران نشـان داد کـه تفـاوت      ، در اسباب مختلف ورزشی يها  آسیب در رابطه با     

 )پارالل، چوب موازنه، خرك، حرکات زمینی( در اسباب مختلف ورزشی يها  شیوع آسیب انمیزداري بین  معنی

، در چـوب موازنـه  % 44، حرکات زمینـی در % 76که به ترتیب   به طوري .)=P ،91/50Q>01/0( مشاهده شد

شـیوع  بیشترین و کمترین میـزان  ، به عبارتی .)شکل دو( در خرك آسیب دیده بودند %3/25 در پارالل و 32%

کـه اخـتالف   حـاکی اسـت   نتـایج   چنـین  هـم  .آسیب ورزشی به ترتیب مربوط به حرکات زمین و خرك بـود 

 ردي مختلـف دختـران ژیمناسـت نخبـه وجـود دا     هـا   انـدام ي ورزشـی  هـا   آسیب شیوع میزانداري بین  معنی

)01/0<P , 15/111Q=(. که اندام تحتانی بیشـترین  يبه طور )7/2( متـرین ي داخلـی ک هـا   و انـدام  )%68%( 

   .)شکل سه( دیدگی را داشتند میزان آسیب

ي مختلف اندام تحتـانی  ها  بین بخشي ورزشی ها  آسیب شیوع میزانکه بین  حاکی است نتایج، به عالوه     

به ترتیب بیشترین ، به عبارتی .)=P ،12/132Q>01/0( وجود دارد داري اختالف معنی دختران ژیمناست نخبه

انگشـتان  ، درصد 8ران با ، درصد 12 ساق با، درصد 24 زانو با، درصد 68مچ پا با  ۀبه ناحی دیدگی سهم آسیب

بیشـترین و کمتـرین میـزان شـیوع آسـیب      ، بـه عبـارتی   .درصد اختصاص داشت 4لگن با و ، درصد 3/5پا با 

ي هـا   ن بخـش بیي ورزشی ها  آسیب شیوع میزانبین ، چنین هم .ورزشی به ترتیب مربوط به مچ پا و لگن بود

بـه   .)=P ،17/67Q>01/0( داري مشـاهده شـد   اخـتالف معنـی   مختلف اندام فوقانی دختران ژیمناست نخبه

، درصـد در مـچ دسـت    7/46 شامل به ترتیب ي مختلف اندام فوقانیها  دیدگی در بخش آسیب که سهم طوري

 7/2رصـد در سـاعد و   د 8، درصـد در شـانه   8، درصد در انگشـتان  7/22، در دست و کف دست درصد 7/34

بیشترین و کمترین میزان شیوع آسیب ورزشی به ترتیب مربوط به مچ دسـت و  ، به عبارتی .درصد در بازو بود

دار  ورزشکاران نیز بـه طـور معنـی    سر و گردني ورزشی در مناطق مختلف ها  شیوع آسیب، چنین هم .بازو بود

درصـد   3/37بـه ترتیـب شـامل     هـا   دیدگی آسیب سهم این که يبه طور .)=P ،04/58Q>01/0( متفاوت بود

حاضر حـاکی   ۀي مطالعها  یافته، به عالوه .ن بودها درصد د 3/1 و درصد صورت 3/9، درصد سر 7/10، گردن

ـ  هـا   خـش در بي ورزشـی  هـا   آسـیب  شـیوع  سهمبین داري  است که تفاوت معنی  وجـود دارد  ۀي مختلـف تن
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)01/0<P ،72/44Q=(. و شکم به ترتیـب    سینه، در مناطق مختلف پشت ها  دیدگی آسیبسهم این ، عبارتی به

ي هـا   بافت مشاهده شده در ورزشی يها  شیوع آسیبتفاوت ، با این حال .بود درصد 7/2و  7/10، 3/49 شامل

سـهم انـواع   ، به عبارتی .)=P ،79/4Q <05/0( نبود دار معنی )استخوانی و پوستی، مفصلی، عضالنی( مختلف

   .)چهارشکل ( ژیمناستیک دختران برابر بود ۀي ورزشی در رشتها  دیدگی آسیب

  

  
  دیدگی در اعضاي بدن میزان آسیب .3شکل   ي بدنها  دیدگی در بافت میزان آسیب .4شکل

  

 دار متفـاوت بـود   ي ورزشی ناشی از عوامل مختلـف نیـز بـه طـور معنـی     ها  دیدگی سهم آسیب، از طرفی      

)01/0<P ،44/119Q=(. برخورد با زمینزا شامل  ترتیب و الویت عوامل آسیب، ه عبارتیب )برخـورد   ،)%3/49

عدم استفاده از وسایل  ،)%7/18( کافی در اجرا مهارتعدم  ،)%7/26( گرم کردن نامناسب ،)%7/34( با وسایل

دیده داراي  ورزشکاران آسیب %7/56پوشی کرد که  نباید از این نکته چشم، با این حال .بود )%7/10( یحفاظت

   .)جدول دو( بودند طآمادگی جسمانی ضعیف و متوسنیز داراي  %3/32و  پایینبه ط متوسآمادگی روانی 

  

  ي ورزشی دختران ژیمناست نخبهها  علل و عوامل بروز آسیب .2جدول
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  گیري بحث و نتیجه 

در بـین دختـران ژیمناسـت    ي ورزشی ها  حاضر در راستاي تعیین میزان شیوع و علل بروز آسیب ۀنتایج مطالع

وع نسـبی  حاکی است که اوالً میـزان شـی   1387تا  1386ي ها  یک ساله مابین سال ةایران طی یک دور نخبۀ

ورزشـی بـه    ۀدر این رشـت  )استخوانی و لیگامانی ـ  مفصلی، وتري ـ  عضالنی ،پوستی( ي ورزشیها  کل آسیب

نتـایج  ، به عالوه .است )دیده با در نظر گرفتن نسبت برابر افراد سالم و آسیب( دار بیشتر از حد انتظار طور معنی

بـه طـور    )بـدون احتسـاب تعـداد جلسـات    ( یني ورزشی حین تمـر ها  نشان داد که میزان شیوع نسبی آسیب

و  )2007( 1قبلی از جمله مارشال و همکـارانش نتایج این یافته با اغلب  .بیشتر از زمان مسابقات است دار معنی

، 1( خـوانی دارد  هم )1379( و همکارانش و جعفري )2000و 1993( 2ساندز و همکارانش )2005( کاین و ناسار

ي هـا   تواند این نکته را در ذهن متبادر سازد که سهم تمرینات در بروز آسیب ع میاین موضو .)15، 14، 13، 6

نسـبت  وقتی نتایج بر اسـاس  ، با این حال .دار بیشتر است نسبت به مسابقات ژیمناستیک به طور معنی ورزشی

قه بیشـتر از  ي حین مسـاب ها  میزان شیوع آسیب، دیده به جلسات تمرین یا مسابقه تعدیل شد تعداد افراد آسیب

و  )جلسه 144آسیب دیده در  48( نفر 3/0دیده در هر جلسه تمرین  تعداد نفر آسیب، بر این اساس .تمرین بود

نفـوذ  ، انگیـزش شخصـی  عواملی مانند ، به هر حال .باشد می )مسابقه 3آسیب دیده در  6( نفر 2در هر مسابقه 

ممکـن اسـت در    ت مسابقات آیندهاسیتشویق و حس، ینتمر ۀمیلی اطرافیان براي ادام مقاومت یا بی، یانهمتا

نباید دخالـت  ، به عالوه .)15، 14( دخالت اساس داشته باشند زایی مسابقات ژیمناستیک باال بردن سهم آسیب

حاضـر در   ۀزیـرا در مطالعـ   ؛دانست تأثیر ي جدید و مجدد بیها  دیدگی ي قبلی را در بروز آسیبها  دیدگی آسیب

دیـدگی   درصـد بـا آسـیب    9/62درصد براي دومین بـار و   6/22( ي ورزشیها  دیدگی آسیب ددرص 5/85حدود 

دیدگی قبلی حین  این احتمال دارد که آسیب، به عبارتی .ي قبلی رخ داده استها  دیدگی آسیب ۀدر نتیج )مکرر

ـ  .و افزایش سهم آن حین مسابقات ورزشی دخالت داشته باشـد   تمرینات ورزشی در بروز آسیب ، ه هـر حـال  ب

ي اصلی تمرینـات بـدنی   ها  انجام حرکات زمینی به عنوان یکی از بخش به ویژهو حجم تمرینات بدنی  شدت

، حاضـر  ۀبه طوري کـه در مطالعـ   .باشد مؤثّري ورزشی ژیمناستیک ها  نیز ممکن است در افزایش سهم آسیب

ایـن یافتـه بـا نتـایج اغلـب       .)%76( ي ورزشی به حرکات زمینی تعلـق داشـت  ها  دیدگی بیشترین سهم آسیب

داشـتند  اشـاره  چنـین   )2007( 3در این راستا مارشال و همکارانش .)13، 4، 1( خوانی دارد مطالعات گذشته هم

بـه عنـوان بخـش    ( ي مختلف در حرکات زمینیها  مهارتي نخبه براي دستیابی به سطوح باالي ها  ژیمناست

 بیشـتري  زمانمیزانی بیشتري در حرکات زمینی تمرین کرده و  و سایر اسباب به )ژیمناستیک ۀي رشتها پاي

به همراه چند محقـق دیگـر    ها  آن، به عالوه .دنکن می ها  حرکات پرشی و متعاقب آن فرودآمدنانجام را صرف 

 ۀناحیـ ي هـا   به ویژه آسـیب  ي ورزشیها  آسیب شدتافزایش وقوع و در تواند  می اعالم کردند که این موضوع

ي هـا   دیدگی حاضر نیز تاییدي است بر این نکته که سهم آسیب ۀنتایج مطالع .)16، 13، 12، 7، 6( ودمچ پا ش

  

1. Marshall SW et al  
2. Sands et al  
3. Marshall SW et al  
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ژیمناسـتیک و   ۀمنـاطق مـچ پـا و زانـو در رشـت      بـه ویـژه  ي انـدام تحتـانی   هـا   ورزشی حرکات زمینی آسیب

و  )%3/49( رخورد بـا زمـین  ي ناشی از بها   دیدگی نباید سهم باالي آسیب، البته .ي نخبه باال استها  ژیمناست

ي حاضر ها  یافته، با این حال .دانست تأثیر ي این نواحی بیها  دیدگی را در افزایش سهم آسیب )%7/34( وسایل

سـهم   )2006( نـابالچ و همکـارانش  بـه طـوري کـه     .)10، 9( با نتایج برخی از مطالعات قبلـی مغـایرت دارد  

 )%34( ي ژیمناسـتیک بـاال  هـا   مهـارت بت به سایر بـه سـایر   دیدگی ناشی از انجام حرکات خرك را نس آسیب

 3/21ي ناشی از انجام حرکـات زمینـی را کمتـر و در حـدود     ها  دیدگی در حالی که سهم آسیب .گزارش کردند

 يهـا   ژیمناسـت  مهارتمیزان تجربه و سطح مکن است به دلیل اصلی این مغایرت م .)7( درصد اعالم کردند

زمـان تمـرین    بیشترکه استفاده شد  اي نخبهي ها  ژیمناستاز حاضر  ۀدر مطالع زیرا ؛شدمورد مطالعه مرتبط با

 )2006( نـابالچ و همکـارانش   ۀي مطالعـ هـا   در حالی که آزمودنی .ندا ه داد خود را به حرکات زمینی اختصاص 

ناسـتیک  ورزش خـود را بـه ژیم  سـاعات  بخشـی از زمـان    تنهـا کـه   ی بـوده آموزان مدارس آلمان دانششامل 

   .ی در سطح نخبگی قرار نداشتندمهارتو از لحاظ  اختصاص داده

 )2007( 1کوپیسـتی و همکـارانش  قین از جملـه  و برخی دیگر از محقّ )1999( کلت و کرك باي، از طرفی     

پـرش  ، اجراي حرکـات زمینـی   حین ي وارده به مچ پا و زانوها به دلیل فشار را قوزك پا و پا ۀناحیي ها  آسیب

 نیـز سـهم   )2008( سـینگ و همکـارانش   .)13، 11، 8، 6( تر گزارش نمودنـد  شایع ها و فرود ها  رك و پرشخ

 هـا   ژیمناسـت تمرین ناکـافی   به را سال 11شش تا  یسن ةي اندام تحتانی به ویژه مچ پا در ردها  باالي آسیب

یـا   هـا   برخالف فوتبالیسـت استیک زیرا طی فرآیند تمرینات ژیمن .)16( ندها نامناسب نسبت داد يها فرود طی

 هـا  ناشـی از فـرود   يهـا  فشـار جـذب   ۀطریق ها  به ژیمناست تنهانه ، ي ورزشیها  و سایر رشته بازیکنان راگبی

و حرکـات ورزشـی را بـه صـورت صـاف و       هـا   مهارتشود که  تاکید می ها  به آن بلکه ؛شوند آموزش داده نمی

، ؛ امـا )2( ي ورزشی کسـب نماینـد  ها  ند تا امتیازات باالیی در رقابتاجرا نمای )مفاصل خم کردنبدون ( کشیده

و انگشـتان دسـت    مـچ ، اندام فوقانیداشتند که  اشاره )2008( 2وب و رتیج، ي تحقیق حاضرها  برخالف یافته

دلیل داشتند که مچ دست به  رااظه ها  آن .روند به شمار می ژیمناستیک ۀدر رشت ي بدنها  پذیرترین اندام آسیب

تـرین   ي وارده بر آن به عنوان یکی از پرآسـیب ها و فشار ها قرار گرفتن مداوم در معرض انواع مختلفی از نیرو

تواند در مراحل بعدي سبب افـزایش   آن می وارده بهو در صورت عدم تشخیص مناسب آسیب بدن است   اندام

چـون وب و  ، تفاوت زیاد دور از انتظار نیستدلیل این  .)17( ي دیگر بدن نیز گرددها  ي قسمتها  میزان آسیب

خرك حلقه و ، بارفیکس اسباب دارحلقه وبیشتر در را مورد بررسی قرار داده بودند که  یژیمناستمردان ، ریتیج

و بسـیار زیـادي بـه مـچ دسـت و شـانه وارد         هفشار بالقو، و وسایل ها این ابزار .به رقابت پرداخته بودندپارالل 

ي هـا   آسـیب  احتمـال بـروز   عضالت درگیرتقویت مناسب  و ایمنیاقدامات صورت عدم رعایت  و در سازند می

بیشتر خواهد شد يجد .  

  

1. Cupisti A et al  
2. Webb & Rettig 
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 گیري کرد کـه  توان نتیجه میژیمناستیک  ۀي ورزشی در رشتها  دیدگی سهم آسیببه  توجهبا ، به هر حال     

در  رو از ایـن  .له ایرانی نسبتاً باال استسا 17ـ12 نخبۀمیزان شیوع نسبی آسیب ورزشی در دختران ژیمناست 

شـود   مـی  پیشنهاد ارتقاي سالمت ورزشکاران طی دوران قهرمانیي ورزشی و ها  دیدگی راستاي کاهش آسیب

بـا  ، به عـالوه  .استفاده شود تجهیزات ایمنی مناسب به ویژه، تمرینی ـ  از امکانات و وسایل آموزشی دست کم

در  )اسـتخوانی  و لیگامـانی  ـ  مفصلی، وتري ـ  عضالنی ،پوستی( ي ورزشیها  ببه سهم باالي انواع آسی توجه

آمـوزش صـحیح    و این ناحیهتا با تقویت عضالت شود  می پیشنهاد ها  به ویژه مچ پا به ژیمناستاندام تحتانی 

بـه   توجـه بـا  البتـه   .در این ناحیـه پیشـگیري نماینـد    آسیباز بروز  صحیح فرود آمدن ةنحو به ویژهحرکات 

شـود بـا طراحـی و     مـی  پیشـنهاد ي ورزشی ها  مشکالت یادداري آسیبحاضر از جمله  ۀي مطالعها  محدودیت

و  )ات شخصی ورزشـکار اطّالع ۀیورزشی حاوي کلّ ۀشناسنام( ات فرديمشخّصي الکترونیکی ها  ساخت کارت

مسئوالن ، انمربیزشکار براي سالمت ور وضعیتسریع و دقیق به ، اتی دستیابی معتبراطّالعي ها  ساخت بانک
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