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چکیده
زمینــه و هــدف :وزنــه بــرداری بــه عنــوان یــک رشــته قدرتــی عــاوه بــر ســازگاری هــای عضالنــی – اســکلتی خــاص ،بــا
آســیب هــای متفاوتــی نیــز همــراه اســت ،از ایــن رو هــدف از تحقیــق حاضــر مطالعــه رابطــه بیــن شــیوع و علــل آســیب هــای
ورزشــی و زیــان هــای مالــی آن در وزنــه بــرداران لیــگ برتــر بــود .روش تحقیــق :تعــداد  100وزنــه بــردار حاضــر در لیــگ
ســال  1391بــا میانگیــن ســنی 25/54±2/30ســال و ســابقه ورزشــی  8/91±2/26ســال ،بــه عنــوان نمونــه آمــاری انتخــاب
شــدند .اطالعــات تحقیــق در طــی دو ســال قبــل ،از طریــق یــک پرسشــنامه محقــق ســاخته کــه بــر مبنــای پرسشــنامه آســیب
فولــر و دیگــران (ســال )2006تدویــن شــده بــود ،جمــع آوری گردیــد .روایــی پرسشــنامه توســط اســاتید تاییــد و پایایــی آن
بــا اســتفاده از آلفــای کرونبــاخ ،ضریــب  0/87بــه دســت آمــد .اطالعــات مربــوط بــه هزینــه هــا از طریــق چــک لیســت ثبــت
هزینــه هــای آســیب ،جمــع آوری شــد .داده هــا بــا اســتفاده از روش هــای آمــار توصیفــی و ضریــب همبســتگی پیرســون در
ســطح  p≥0/05مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفتنــد .یافتــه هــا :ســهم آســیب هــا در انــدام فوقانــی  38/92درصــد ،انــدام
تحتانــی  42/33درصــد و در ســر و صــورت و گــردن  6/82درصــد بــه دســت آمــد .همچنیــن بیشــترین میــزان آســیب بــا
 24/79درصــد ،مربــوط بــه کشــیدگی در انــدام تحتانــی و بیشــترین میــزان هزینــه آســیب مربــوط بــه زانــو بــود .مهــم تریــن
عامــل خطــرزا در بــروز آســیب هــا ،عــدم رعایــت اصــول علمــی تمرینــات مقاومتــی گــزارش شــد .رابطــه معنــی داری بیــن
میــزان هزینــه بــا میــزان شــیوع آســیب در انــدام تحتانــی ( )p=0/0001،r=-0/57مشــاهده گردیــد .ســایر نتایــج نشــان داد کــه
بیــن میــزان شــیوع آســیب بــا اســتفاده نکــردن از کمربنــد ( )p=0/04 ،r=-0/13و گــرم نکــردن قبــل از تمریــن ()p=0/03 ،r =-0/23
در انــدام فوقانــی ،رابطــه معنــی داری وجــود دارد .همچنیــن رابطــه معنــی داری بیــن میــزان شــیوع آســیب بــا اســتفاده نکــردن
از زانوبنــد ( ،)p=0/02 ،r=-0/19کمربنــد ( )p=0/01 ،r=-0/29و گــرم نکــردن قبــل از تمریــن ( )p=0/04 ،r=-0/23در انــدام
تحتانــی ،بــه دســت آمــد .نتیجــه گیــری :بــا انجــام تمرینــات مقاومتــی ویــژه وزنــه بــرداری بــه خصــوص در انــدام تحتانــی،
گــرم کــردن اختصاصــی و اســتفاده از کمربنــد وزنــه بــرداری ،مــی تــوان بــه پیشــگیری از آســیب دیدگــی وزنــه بــرداران و
کاهــش هزینــه ها،کمــک کــرد.
واژه های کلیدی :وزنه برداری ،شیوع آسیب ها ،علل آسیب ها ،هزینه آسیب ها.

 .1نویســنده مســئول ،دانشــجوی دکتــرای آســیب شناســی ورزشــی و حــرکات اصالحــی ،پردیــس بیــن المللــی
کیــش ،دانشــگاه تهــران ،کیــش ،ایــران ،آدرس :اســتان گیــان ،شــهر رشــت ،دانشــگاه آزاد اســامی واحــد رشــت،
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گــروه تربیــت بدنــی و علــوم ورزشــی؛ پســت الکترونیــکkhoori.pe@gmail.com :
 .2دانشیار گروه تربیت بدنی ،دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه گیالن ،رشت ،ایران.
 .3استادیار گروه تربیت بدنی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج ،کرج ،ایران.
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مقدمه
گســترش تحقیقــات همــه گیرشناســی آســیب هــای
ورزشــی ،اطالعــات مفیــدی را در ســال هــای اخیــر در
1
اختیــار ورزشــکاران و مربیــان ورزشــی گذاشــته اســت (نویز
و دیگــران .)1998 ،ایــن اطالعــات نشــان مــی دهــد کــه خطر
بــروز آســیب در ورزشــکاران حرفــه ای بــه مراتــب بیشــتر از
ورزشــکاران آماتور اســت (هربــرت و هاپــت .) 2001 ،2از این
رو ،موضــوع آســیب ورزشــی بــه موضوعــی نگــران کننــده
بــرای ورزشــکاران ،مربیــان و مســئوالن ورزشــی تبدیــل
شــده اســت .همچنیــن بســیاری از آســیب هــای ورزشــی را
4
مــی تــوان بــر اســاس عوامــل خطــرزای داخلــی ،3خارجــی
و ویژگــی ورزش هــا ،مــورد مطالعــه قــرار داد .ویژگــی هــای
اختصاصــی هــر ورزش مــی توانــد شــامل الگوهــای مهارتــی،
تمرینــی و مختصــات آنتروپومتریــک ورزشــکاران آن رشــته
باشــد (دانشــمندی و دیگــران .)2012 ،وزنــه بــرداری بــه
عنــوان یــک رشــته قدرتــی کــه عــاوه بــر ســازگاری هــای
عضالنــی – اســکلتی خــاص ،آســیب هــای شــایعی را نیــز
بــه همــراه دارد ،موضــوع مــورد مطالعــه بســیاری از محققان
بــوده (فایگنبــوم و مایــر2010 ،5؛ مایــر و دیگــران)2009 ،
هســت .در پرتــو تحقیقــات متعــددی کــه در زمینــه میــزان
شــیوع آســیب در دوره هــای مختلــف مســابقات المپیــک
توســط دور 6و دیگــران انجــام شــده ،مشــخص گردیــده اســت
کــه میــزان شــیوع آســیب هــا از ســال  2007تــا ســال
 2009در انــدام فوقانــی در انگشــتان دســت  6درصــد،
آرنــج  27درصــد  ،شــانه  7درصــد  ،پشــت  14درصــد و
شــکم  5درصــد؛ و در انــدام تحتانــی در ران  21درصــد،
ناحیــه میــان ران و لگــن  3درصــد ،زانــو  12درصــد ،ســاق
پــا  3درصــد و پــا  7درصــد بــوده اســت (فدراســیون جهانــی
وزنــه بــرداری) .راســکه 7و دیگــران ( )2002میزان و شــیوع
آســیب هــا را در میــان وزنــه بــرداران و پاورلیفــت کارهــای
نخبــه بررســی کــرده و گــزارش دادنــد کــه در ســال 1995
و مجــددا ً در ســال  ،2000میانگیــن  2/6آســیب بــه ازاء
هــر  1000ســاعت فعالیــت بدنــی در ورزشــکاران ،بــه وقــوع
پیوســته اســت .در ســال  1995بیشــترین آســیب را ناحیــه
کمــر بــه میــزان  4/3در هــر  1000ســاعت و آســیب شــانه
بــه میــزان  0/51در هــر  1000ســاعت از فعالیــت بدنــی ،بــه
7. Raske
8. Quatman
9. Contact
10. Non contact
11. Floyd
12. Bauer

خــود اختصــاص داد .کواتمــن 8و دیگــران ( )2009آســیب
هــای ورزشــی مرتبــط بــا وزنــه بــرداری (پیــچ خوردگــی،
کشــیدگی و شکســتگی) را در نوجوانــان و جوانــان بــر
اســاس نــوع مکانیســم (برخــوردی ،9غیــر برخــوردی،)10
محــل آســیب دیــده (ســر ،تنــه ،بــازو ،دســت ،ســاق پــا
و پــا) بررســی کــرده و نشــان دادنــد کــه مــردان بــه طــور
معنــی داری بیشــتر از زنــان ،دچــار آســیب پیــچ خوردگــی
و کشــیدگی مــی شــوند .همچنیــن زنــان صدمــات ناشــی از
برخــورد بیشــتری را نســبت بــه مــردان دارا بودنــد .آســیب
تنــه شــایع تریــن بخــش بــدن بــرای هــر دو جنــس مــرد
( 36/9درصــد) و زن ( 27/4درصــد) بــود .بــا ایــن حــال،
صدمــات تنــه مــردان بیشــتر از زنــان بــود ،در حالــی کــه
زنــان بیشــتر دچــار صدمــه پــا و ســاق پــا نســبت به مــردان
شــده بودنــد .مایــر و دیگــران ( )2009میــزان آســیب هــای
برخــوردی وزنــه بــرداری ،آســیب هایــی کــه در اثــر افتــادن
وزنــه یــا ســایر تجهیــزات مــورد اســتفاده رخ مــی دهــد
و آســیب هــای غیــر برخــوردی را در گــروه هــای ســنی
متفــاوت گــزارش کــرده انــد .نتایــج تحقیقــات آن هــا نشــان
داد کــه آســیب هــای برخــوردی همــراه بــا شکســتگی در
رده هــای ســنی  8تــا  13ســال بیشــتر از ســنین  14تــا
 18ســال و در رده هــای ســنی 19تــا  22ســال ،برابــر بــا
ســنین  23تــا  30ســال مــی باشــد؛ امــا در ایــن توالــی،
آســیب هــای برخــوردی از ســن  8تــا  19ســال ،رونــد رو
بــه کاهــش دارد .در مقابــل ،کشــیدگی و پیــچ خوردگــی بــا
افزایــش دامنــه ســنی ،بیشــتر شــد.
تحلیــل عوامــل خطــر داخلــی و خارجی در رشــته وزنه بــرداری
هــم نشــان مــی دهــد کــه گــرم کــردن ،ســرد کــردن،
اســتفاده از حــرکات کششــی (فلویــد 11و دیگــران)2004 ،
اســتفاده از کمربنــد (بائــر 12و دیگــران )1999 ،و اســتفاده
از زانوبنــد (اســتون و دیگـران )1994 ،از عوامــل مهم آســیب زا در
ایــن رشــته هســتند .فایگنبــوم و دیگــران ( )2010تحقیقــی
در مــورد تمرینــات مقاومتــی انجــام داده و آشــکار ســاختند
کــه علــت بــروز آســیب هــا در ورزشــکاران رشــته وزنــه-
بــرداری بــا پاورلیفتینــگ مشــترک اســت ،زیــرا عــاوه بــر
مشــابهت الگوهــای مهارتــی و تمرینــی ،اکثــر آســیب هــای
زمــان مســابقه از نــوع برخــوردی مــی باشــند .نبــودن
1. Noyse
2. Herbert & Hupt
3. Intrinsic factors
4. Extrinsic factors
5. Paignbaum & myer
6. Dorr
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دســتورالعمل هــای الزم در مــورد رعایــت اصــول تکنیکــی
در مســابقه و فشــارهای بیــش از حــد تمرینــی ،از دیگــر
عوامــل بــروز آســیب گــزارش شــده اســت .کالهــون 1و
دیگــران ( )1999بــا بررســی وزنــه بــرداران ایــاالت متحــده
نشــان دادنــد کــه آســیب هــای وزنــه بــرداران نخبــه عمدتـاً
بــه دلیــل اســتفاده بیــش از حــد از عضالت ،مفاصــل و انــدام ها
اســت .از طــرف دیگــر ،ایــن آســیب هــا مــی توانــد عــاوه
بــر تهدیــد ســامت ورزشــکار و کاهــش کارآیــی وی ،هزینه های
مالــی قابــل توجهــی را بــرای فــرد و تیــم ،بــه ویــژه بــرای
باشــگاه ،بــه همــراه داشــته باشــد .ایــن هزینــه هــا شــامل
هزینــه هــای مســتقیم 2درمانــی کــه خــود بــه دو بخــش
هزینــه هــای بیمارســتانی ،شــامل هزینــه هــای مربــوط بــه
جراحــی ،گــچ گرفتگــی ،آتــل بنــدی ،عصــا ،دارو ،بســتری،
فیزیوتراپــی ،تصویــر بــرداری تشــدید مغناطیســی،)MRI( 3
آزمایشــگاه؛ و هزینــه هــای غیــر بیمارســتانی ،شــامل
هزینــه هــای مربــوط بــه آب درمانــی ،حمــل و نقــل و
جابجایــی ،مراجعــات بعــدی؛ و هزینــه هــای غیرمســتقیم،4
شــامل روزهــای دور مانــدن ورزشــکار از مســابقات بــه علــت
آســیب دیدگــی و رســیدن مجــدد بــه اوج آمادگــی می باشــد.
بــه منظــور بــرآورد هزینــه آســیب هــا کــه خــود پیامــد عدم
توجــه بــه عوامــل خطــرزا اســت ،تحقیقــات مشــابه متعــددی
5
در ســایر رشــته هــای ورزشــی انجــام گرفتــه اســت .کامرون
و دیگــران ( )1999هزینــه ناشــی از آســیب هــای تمرینــات
بــا وزنــه ،وزنــه بــرداری و کشــتی را  200دالر بــرای هــر
فــرد تخمیــن زده انــد؛ ایــن بــرآورد بــر ایــن مبنــا بــود کــه
 8هفتــه بــرای درمــان افــراد آســیب دیــده توصیــه شــده
بــود و بعــد از مرحلــه درمــان ،افــراد مــی بایســتی بــا احتیــاط
بــه تمریــن مــی پرداختنــد و از مســابقه منــع شــده بودنــد.
تحقیقــی دیگــر در تعــدادی از لیــگ هــای وزنــه بــرداری در
ســطح جهــان نشــان داد کــه هــر وزنــه بــرداری کــه در لیــگ
بــه صــورت حرفــه ای فعالیــت مــی کنــد ،حداقــل  2بــار در
ســال در حیــن تمریــن یــا مســابقه ،دچــار آســیب دیدگــی
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5. Cameron
6. Quein & Roman
7. Retrospective method
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مــی شــود (کوئیــن و رومــن.)2004 ،6
بــا توجــه بــه آمــار گــزارش شــده در رابطــه با شــیوع آســیب های
رشــته وزنــه بــرداری و نیــز علــل و عوامــل ایــن آســیب هــا
در تحقیقــات خــارج از کشــور ،همــراه بــا مطالعاتــی کــه بــه
صــورت مشــابه در مــورد هزینــه هــا ی ناشــی از آســیب هــا
در ســایر رشــته هــای ورزشــی انجــام گرفتــه اســت ،کمبــود
اطالعــات از رشــته وزنــه بــرداری و ورزشــکاران ایرانــی
فعــال در ایــن رشــته ،بــه شــدت احســاس مــی شــود.
بررســی میــزان شــیوع آســیب هــا در ایــن رشــته و کشــف
علــل و عوامــل ایــن آســیب هــا و پیــدا کــردن رابطــه آن
بــا هزینــه هــای مالــی ناشــی از آن ،مــی توانــد گامــی در
جهــت برنامــه ریــزی هــر چــه دقیــق تــر در رشــته وزنــه
بــرداری بــه منظــور کاهــش آســیب هــا و هزینــه هــا و
افزایــش عملکــرد ورزشــکاران باشــد .بــا توجــه بــه مطالــب
ذکــر شــده ،هــدف از تحقیــق حاضــر مطالعــه رابطــه بیــن
شــیوع و علــل آســیب هــای ورزشــی و هزینــه هــای ناشــی
از آســیب هــا در وزنــه بــرداران لیــگ برتــر ایــران می باشــد.
روش تحقیق
تحقیــق حاضــر بــا اســتفاده از روش مطالعــه گذشــته نگــر ،
در یــک مقطــع زمانــی دو ســاله انجــام شــد .جامعــه آمــاری
تحقیــق شــامل وزنــه بــرداران حاضــر در لیــگ وزنــه بــرداری
( 100نفــر) در ســال 1391بودنــد .کلیــه شــرکت کننــدگان
حاضــر در لیــگ ،بــر اســاس شــاخص هــای ورود بــه مطالعه
کــه شــامل نداشــتن آســیب هــای موثــر در وزنــه بــرداری
و حضــور دو ســال پیاپــی در لیــگ بــود ،بــه عنــوان نمونــه
آمــاری ( 100نفــر) انتخــاب شــدند .شــرکت کننــدگان 6
جلســه تمریــن هفتگــی و  15مســابقه در ایــن بــازه زمانــی
داشــتند .متغیرهــای پیــش بیــن ،عواملــی ماننــد نــوع،
میــزان شــیوع آســیب ،عوامــل خطــرزا (شــامل :اســتفاده
نکــردن از کمربنــد و زانوبنــد ،عــدم رعایــت اصــول علمــی
تمرینــات مقاومتــی در تمرینــات ،گــرم نکــردن ،ســرد
7

1. Callhoon
2. Direct cost
3. Magnetic resonance imaging
4. Indirect cost
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نکــردن ،اســتفاده نکــردن از حــرکات کششــی) و نیــز ســابقه
ورزشــکار بــود .متغیرهــای مــاک ،میــزان هزینــه هــای مالی
مســتقیم و غیــر مســتقیم ،در نظــر گرفتــه شــد .بــه منظــور
جمــع آوری اطالعــات ،از پرسشــنامه تکمیلــی ثبــت آســیب
ورزشــی فولــر 1و دیگــران ( )2006کــه دربردانــده بخــش هــای
مختلفــی همچــون زمــان وقــوع آســیب ،نــوع آســیب،
ناحیــه آســیب دیــده ،عوامــل خطــرزا و مشــخصات فــردی
آســیب دیــده اســت؛ اســتفاده گردیــد .پرسشــنامه مذکــور
بــر اســاس منابــع آســیب ورزشــی تهیــه شــد و پــس از
اعمــال تغییــرات و متناســب ســازی بــا وزنــه بــرداری و نظــر
خواهــی و اصــاح توســط  5نفــر از متخصصــان ایــن رشــته
و مشــخص شــدن ضریــب پایایــی معــادل  0/87بــا اســتفاده
از آلفــای کرونبــاخ؛ بــرای جمــع آوری میــزان آســیب هــای
ورزشــی و عوامــل خطــرزای مربــوط بــه آن ،مورد بهــره برداری
قــرار گرفــت .همچنیــن اطالعــات هزینــه هــای تحقیــق بــا
اســتفاده از یــک چــک لیســت تهیــه شــده توســط محقــق،
کــه در آن تمامــی اطالعــات مالــی و هزینــه ای انجــام شــده
بــه تفکیــک انــواع آســیب هــا و ســایر جزئیــات مالــی ثبــت
مــی شــد ،بــا نظرخواهــی از ورزشــکاران و پزشــکان تیــم ها،
جمــع آوری گردیــد .اطالعــات مذکــور پــس از جمــع آوری،
بــا اطالعاتــی کــه محقــق از مراکــز درمانــی جمــع آوری
کــرده بــود ،مقایســه گردیــد و از صحــت و ســقم اطالعــات
جمــع آوری و ثبــت شــده ،اطمینــان حاصــل گردیــد.
پــس از هماهنگــی بــا مدیــران و سرپرســتان باشــگاه هــا،
پرسشــنامه هــا در محــل اســتراحت و مســابقات ،بیــن
آزمودنــی هــا در حضــور آزمونگــر توزیــع شــد و پــس از
تکمیــل ،جمــع آوری گردیــد.
هزینــه غیــر مســتقیمی کــه باشــگاه هــا بــه ازای بازیکــن
آســیب دیــده متحمــل گردیــده بودنــد ،بــا توجــه بــه تعــداد
روزهــای غیبــت از مســابقه و تمریــن و بــه کمــک فرمــول

زیــر محاســبه گردیــد (کامپــس 2و دیگــران.)2008 ،
هزینــه = روزهــای غیبــت از تمریــن × هزینــه روزانــه بــه
واســطه یــک روز از دســت دادن ورزشــکار.
اطالعــات بــه دســت آمــده بــا اســتفاده از روش هــای آمــار
توصیفــی و بــه شــکل جــدول و نمــودار خالصه و طبقــه بندی
گردیــد .پــس از آن کــه آزمــون کولموگــروف  -اســمیرنوف
توزیــع داده را طبیعــی نشــان داد ،فرضیــه هــای آمــاری بــا
اســتفاده از آزمــون ضریــب همبســتگی پیرســون در ســطح
معنــی داری  p≥0/05آزمــون شــدند .بــرای تجزیــه و تحلیل
داده هــا ،از نــرم افــزار  SPSS16بهــره بــرداری گردیــد.
یافته ها
میانگیــن و انحــراف اســتاندارد ســن  25/54 ±2/30ســال،
وزن  85/70 ±23/33کیلوگــرم ،قــد 174± 2/89ســانتی متــر،
ســابقه ورزشــی  8/91±2/26ســال و شــاخص تــوده بدنــی
 27/61 ± 3/1کیلوگرم/مترمربــع؛ بــه دســت آمــد.
نتایــج تحقیــق حاضــر نشــان داد کــه ســهم آســیب در انــدام
فوقانــی  47/10درصــد ،انــدام تحتانــی  51/23درصــد و ســر
و صــورت و گــردن  8/25درصــد اســت .میــزان بــروز آســیب
در زمــان مســابقه و تمریــن نیــز بــه ترتیــب در ناحیــه ســر
و صــورت و گــردن  3/30درصــد 4/95 ،درصــد؛ در انــدام
فوقانــی نیــز بــه ترتیــب  15/70درصــد 31/40 ،درصــد و
در انــدام تحتانــی نیــز بــه ترتیــب  5/78درصــد و 45/45
درصــد بــود .فراوانــی نــوع آســیب هــای وارده در زمــان
مســابقه و تمریــن بــه ترتیــب آســیب هــای اســتخوانی
 9/09و  19/75درصــد ،آســیب هــای عضالنــی  8/26و
 40/49درصــد و آســیب هــای مفصلــی  7/43و 21/48
درصــد بــود .جــدول  1ســهم هــر یــک از اعضــای بــدن از
کل آســیب هــای وارده در زمــان مســابقه و تمریــن را بــه
درصــد نشــان مــی دهــد.

1. Fuller
2. Cumps
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رابطه بین شیوع و علل آسیب های ورزشی و زیان های مالی آن در وزنه برداران لیگ برتر ایران
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جدول  .1سهم هر یک از اعضای بدن از کل آسیب های وارده در زمان مسابقه و تمرین به درصد

همچنیــن شــکل  1ســهم هــر یــک از آســیب هــای شــایع،
از مجمــوع کل آســیب هــا در هنــگام مســابقه و

تمریــن را بــه درصــد نشــان مــی دهــد.

شکل  .1سهم هریک از آسیب های شایع از مجموع کل آسیب ها در هنگام مسابقه و تمرین به درصد
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درصــد و شــدت برخــی از علــل احتمالــی تاثیــر گــذار در

بــروز آســیب دیدگــی ،در جــدول  ،2گــزارش شــده اســت.

جدول  .2درصد و شدت برخی از علل احتمالی تاثیر گذار در بروز آسیب دیدگی

کل هزینــه های بیمارســتانی ورزشــکاران  388میلیــون و 570
هــزار ریــال و کل هزینــه هــای غیــر بیمارســتانی آن هــا برابــر
 26میلیــون و  485هــزار ریــال بــرآورده شــد کــه در مجمــوع،
حــدود  415میلیــون و  55هــزار ریــال هزینــه مســتقیم بــرای
بازیکنــان آســیب دیــده در پــی داشــته اســت .بــا محاســبات
صــورت گرفتــه ،میــزان هزینــه غیــر مســتقیم  508میلیــون

و ســیصد هــزار ریــال بــرآورد شــد .هزینــه کل نیــز شــامل
مجمــوع دو هزینــه مســتقیم و غیــر مســتقیم برابــر 923
میلیــون و  355هــزار ریــال بــه دســت آمــد.
هزینــه مســتقیم درمانــی محاســبه شــده بــرای نواحــی
آســیب دیــده بــه تفکیــک هزینــه هــای بیمارســتانی و غیــر
بیمارســتانی ،در جــدول  3گــزارش شــده اســت.

جدول  .3هزینه های بیمارستانی و غیر بیمارستانی (بر حسب هزار ریال)
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هزینــه هــای بیمارســتانی و غیــر بیمارســتانی بــر اســاس نوع
درمــان صــورت گرفتــه ،در جــدول  4گــزارش شــده اســت.
هزینــه هــای غیــر بیمارســتانی شــامل هزینــه آب درمانــی

ابوالفضل خوری و همکاران

و حمــل و نقــل و جابجایــی بــه ترتیــب 13میلیــون و 327
هــزار و  500ریــال و  13میلیــون و  157هــزار و  500ریــال
بــرآورد گردیــد.

جدول  .4میزان هزینه های بیمارستانی بر اساس نوع درمان انجام شده (بر حسب هزار ریال)

بــر اســاس نتایــج آمار اســتنباطی (جــدول  ،)5رابطه معنــی داری
بیــن میــزان هزینــه آســیب بــا میــزان شــیوع آســیب در
انــدام فوقانــی و کل انــدام هــای بــدن وجــود نداشــت ،در
حالــی کــه رابطــه مثبــت معنــی داری بیــن میــزان هزینــه
آســیب بــا میــزان شــیوع آســیب در انــدام تحتانــی بــه

دســت آمــد ( . )p=0/0001همچنیــن ،بیــن میــزان هزینــه
آســیب بــا عــدم رعایــت اصــول علمــی تمرینــات مقاومتــی
( ،)p=0/05بــا گــرم نکــردن قبــل از تمریــن ( )p=0/04و بــا
اجــرا نکــردن تمرینــات کششــی ( ،)p=0/05رابطــه منفــی
معنــی داری مشــاهده گردیــد.

جدول  . 5رابطه بین هزینه ها ،میزان شیوع آسیب و عوامل خطرزا

ســایر نتایــج (جــدول  )6نشــان داد کــه بیــن میــزان شــیوع
آســیب بــا اســتفاده نکــردن از کمربنــد ( )p=0/04و گــرم
نکــردن قبــل از تمریــن ( )p=0/03در انــدام فوقانــی ،رابطــه
منفــی معنــی داری وجــود دارد .همچنیــن بیــن میــزان

شــیوع آســیب بــا اســتفاده نکــردن از زانوبنــد (،)p=0/02
اســتفاده نکــردن از کمربنــد ( )p=0/01و گــرم نکــردن
قبــل از تمریــن در انــدام تحتانــی ( ،)p=0/04رابطــه منفــی
معنــی داری بــه دســت آمــد.

جدول  .6رابطه بین میزان شیوع آسیب و عوامل خطرزا
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بحث
در تحقیــق حاضــر مشــخص گردیــد کــه بیشــترین آســیب
در حیــن تمریــن ،مربــوط بــه انــدام تحتانــی بــا شــیوع
 45/45درصــد مــی باشــد ،یافتــه ای کــه بــا گــزارش هــای
کالهــون ودیگــران ( ،)1999دور ( )2007-2009و کواتمــن
و دیگــران ( )2009همخوانــی دارد .بــا توجــه بــه ایــن کــه
بیشــترین آســیب هــا در وزنــه بــرداری ،هنــگام بــه کار
بــردن نیــروی عضالنــی بیشــینه در انــدام تحتانــی بــرای
بلنــد کــردن ســریع وزنــه اتفــاق مــی افتــد ،تولیــد نیــروی
عضالنــی پویــا در انــدام تحتانــی ،بــرای اجــرای تکنیــک و
نیــز بــرای ثبــات بخشــیدن بــه بــدن ،بــه ویــژه در ابتــدای
حرکــت بــرای غلبــه بــر نیــروی جاذبــه و اینرســی اولیــه،
خطــر بــروز آســیب در انــدام تحتانــی را بــه شــدت افزایــش
مــی دهــد .از طــرف دیگــر ،بــه دلیــل ماهیــت قدرتــی -
ســرعتی بــودن رشــته وزنــه بــرداری ،برنامــه هــای تمرینــی
ایــن رشــته مشــتمل بــر تمرینــات شــدید و فشــرده ای
بــرای افزایــش ایــن دو عامــل مــی باشــد.
بعــد از انــدام تحتانــی ،بیشــترین آســیب در حیــن تمریــن
مربــوط بــه انــدام فوقانــی بــا  31/40درصــد بــود کــه
بــا نتایــج راســک و دیگــران ( ،)2002همخوانــی دارد.
تحقیقــات نشــان داده انــد کــه دلیــل آســیب دیدگــی
انــدام فوقانــی بــا تمرینــات مخصــوص ایــن رشــته رابطــه
معنــی داری نــدارد و بیشــتر ناشــی از اشــتباهات فــردی
وزنــه بــردار در اجــرای اصولــی تکنیــک هــا مــی باشــد .در
تحقیــق حاضــر ایــن نتیجــه از نظــر آمــاری تاییــد نشــد کــه
مــی توانــد بــه دلیــل حجــم نمونــه هــا ،روش جمــع آوری
اطالعــات و طبقــه بنــدی آســیب هــا باشــد .بیشــترین
آســیب هــا در حیــن مســابقه ،مربــوط بــه انــدام فوقانــی بــا
 15/70درصــد بــود کــه بــا نتایــج مایــر و دیگــران (،)2009
همخوانــی دارد و احتمــاالً بــه دلیــل آســیب هــای برخــوردی
اســت کــه در حیــن مســابقات رخ مــی دهــد .افتــادن وزنــه
روی وزنــه بــرداران و جابجایــی وزنــه بــر اثــر قفــل نبــودن
وزنــه هــا در دو طــرف میلــه ،از جملــه عواملــی هســتند
کــه جــزء آســیب هــای برخــوردی بــه حســاب مــی آینــد
(همیــل1994 ،1؛ مایــر و دیگــران.)2009 ،
آســیب هــای عضالنــی در حیــن تمریــن بــا  40/49درصــد،
5. Alexander
6. Kulund
7. Pediatrics

بیشــترین میــزان آســیب هــا را بــه خــود اختصــاص داد و
باالتریــن میــزان نــوع بــروز آســیب ،مربــوط بــه کشــیدگی
بــا  24/79درصــد گــزارش شــد .در بیــن اعضــای بــدن ،ران
بــا  18/18درصــد ،بیشــترین میــزان کشــیدگی را دارد .ایــن
نتایــج بــا تحقیــق اســمال 2و دیگــران ( ،)1985همخوانــی
دارد .کشــیدگی عضالنــی ،نتیجــه اعمــال فشــار در طــول
تمریــن اســت کــه میــزان آن بــه ســطح و شــدت فعالیــت در
طــول تمرینــات مقاومتــی بســتگی دارد .مــی تــوان اســتفاده
بیــش از حــد از انــدام تحتانــی در حیــن تمرینــات خــاص
وزنــه بــرداری همچــون حرکــت یــک ضــرب ،3دو ضــرب،4
لیفــت کــردن وزنــه ،اســکات هــای مختلــف پــا و تمرینــات
دیگــری کــه بیشــتر مربــوط بــه انــدام تحتانــی می باشــند را
علــت اصلــی آســیب هــای انــدام تحتانــی دانســت .از ســوی
دیگــر ،باالبــردن وزنــه هایــی کــه منجــر بــه فعالیــت بیــش
از حــد وزنــه بــردار مــی شــوند و لیفــت ســنگین و مشــکل
وزنــه هــا ،از عوامــل دیگــری اســت کــه باعــث توســعه ایــن
6
نــوع از آســیب هــا مــی گــردد (الکســاندر1985 ،5؛ کولنــد
و دیگــران.)1978 ،
در حیــن مســابقه ،آســیب هــای اســتخوانی بــا  9/09درصــد
بیشــترین میــزان را داشــتند کــه از بیــن آن هــا شکســتگی
بــا  9/09درصــد بیشــترین فراوانــی را داشــت .ایــن نتیجــه
بــا نتایــج مایــر و دیگــران ( )2009همخوانــی دارد .توجــه
بــه اجــرای کامــل تکنیــک و دادن بازخــورد در طــول یــا بعــد
از هــر جلســه تمریــن بــه ورزشــکار ،در کاهــش آســیب هــای
برخــوردی ﻣؤثــر اســت .ایــن بازخــورد مــی توانــد بــه
صــورت مســتقیم توســط خــود مربــی و یــا از طریــق
نمایــش ویدئویــی انجــام گیــرد (پدیاتریکــس.)1983 ،7
مــچ دســت و انگشــتان بــا  14/04درصــد ،زانــو بــا 10/74
درصــد و آرنــج بــا  9/09درصــد ،بــه ترتیــب بعــد از ران بــه
عنــوان آســیب پذیرتریــن اعضــای بــدن گــزارش شــدند .این
نتیجــه بــا تحقیــق کالهــون و دیگــران ( )1999همخوانــی
دارد .طریقــه قــرار گرفتــن دســت بــر روی میلــه از قســمت
آجــدار آن و همچنیــن تــا انــدازه ای شــعاع خــم شــدن مــچ
دســت ،در بــروز آســیب ﻣؤثــر اســت .آســیب هــای دســت و
انگشــتان کــه بیشــتر شــامل پارگــی کــف دســت و قســمتی
از انگشــتان اســت ،بــر اثــر فشــار زیــاد و نیروهــای برشــی
1. Hamil
2. Small
3. Clean
4. Clean and Jerk
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کــه در نتیجــه گرفتــن میلــه از قســمت آجـدار آن اســت ،ایجاد
مــی شــود .ایــن آســیب هــا را مــی تـوان بــا اســتفاده از نـوار محکــم
(لیفــت بنــد) کاهــش داد (شــجاع الدیــن و دیگــران .)2008 ،در
بحــث زانــو مــی تــوان گفــت بــا توجــه بــه ایــن کــه حــرکات
وزنــه بــرداری در زنجیــره حرکتــی بســته انجــام مــی شــوند،
زانــو بــه واســطه حــرکات مــچ پــا ،دامنــه وســیعی از حــرکات
کوچــک را نســبت بــه ســایر فعالیــت هــا از قبیــل فوتبــال
آمریکایــی ،بســکتبال و فوتبــال ،ایجــاد مــی کنــد .علــت
عمــده بــه وجــود آمــدن آســیب هــای زانــو ایــن اســت کــه
مرکــز اصلــی فشــار در وزنــه بــرداری اســت (کالهــون و
دیگــران.)1999 ،
هربــرت و دیگــران ( )2001در مطالعــات خــود بیــان کردنــد
کــه آســیب هــای آرنــج عمدتـاً ناشــی از حــرکات دور شــدن
و چرخــش خارجــی اســت .وزنــه بــردار بایــد همزمــان بــا
شــتاب دادن بــه وزنــه یــا تغییــر موقعیــت آن ،بــه جهــت قــرار
دادن وزنــه در پشــت محــور بــدن ،بــا اضافــه بــار بیشــتر از
تحمــل ســاختار لیگامنتــی ،بــه خصــوص در قســمت میانــی
حرکــت ،حرکــت دور شــدن و چرخــش خارجــی را انجــام
دهنــد کــه خــود ســبب ایجــاد آســیب آرنــج مــی شــود.
بیشــتر آســیب هــای مشــاهده شــده در آرنــج شــامل در
رفتگــی و جــدا شــدن قســمتی از اســتخوان مــی باشــد
(اســمال و دیگــران.)1958 ،
هزینــه کل (هزینــه مســتقیم و هزینــه غیــر مســتقیم)
درمانــی وزنــه بردارهــا حــدود  923میلیــون و 355
هــزار ریــال بــرآورد شــد .کرانیــان 1و دیگــران ( )2011در
تحقیقــی حــدود  21/67میلیــارد ریــال هزینــه مســتقیم و
غیــر مســتقیم ناشــی از آســیب هــای ورزشــی لیــگ برتــر
فوتبــال ایــران؛ و آمــوزگار و دیگــران ( )2010در کل 896
میلیــون و  800هــزار ریــال هزینــه بــرای لیگ کاراتــه گزارش
کــرده انــد .نتایــج تحقیــق حاضــر و تحقیقــات پیشــین کــه
بــه علــت نبــود تحقیقــات در ارتبــاط بــا هزینــه هــای ناشــی
از آســیب هــا بــه آن هــا اشــاره شــد ،نشــان مــی دهــد کــه
میــزان هزینــه هــای غیرمســتقیم نســبت بــه هزینــه هــای
مســتقیم ،باالتــر مــی باشــد .ایــن تفــاوت در هزینــه هــای
مســتقیم و غیرمســتقیم کــه در همــه مطالعــات ذکــر شــده
مشــابه مــی باشــد ،احتمــاالً بــه علــت بــاال بــودن میــزان
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قــرار دادهــا اســت .بیشــترین میــزان هزینــه در تحقیــق حاضر
مربــوط بــه آســیب زانــو بــا  299میلیــون ریــال مــی باشــد که
بــا نتایــج تحقیقــات اکســتراند و دیگــران ( )2004همخوانــی
دارد .ربــاط هــای صلیبــی قدامــی و خلفــی کــه بــا هــم
بــه عنــوان ربــاط هــای صلیبــی زانــو شــناخته مــی شــوند،
وظیفــه اصلــی جلوگیــری از حرکــت رو بــه جلــو و عقــب
ســاق و نیــز کنتــرل چرخــش هــای داخلــی و خارجــی
زانــو را بــه عهــده دارنــد (دانشــمندی و دیگــران.)2009 ،
در وزنــه بــرداری ،زانــو بــه عنــوان مرکــز اصلــی فشــار بــه
شــمار رفتــه و بــا توجــه بــه ایــن کــه تکنیــک هــای مــورد
اســتفاده در وزنــه بــرداری ،فشــار مســتقیمی را بــه زانــو وارد
مــی آورد ،ربــاط صلیبــی در معــرض آســیب دیدگــی قــرار
مــی گیــرد (کرانیــان و دیگــران2011 ،؛ مایــر و دیگــران،
 ،)2009از ایــن رو ،پیشــگیری از ایــن آســیب بــا اســتفاده
از وســایل محافظتــی و انجــام تمرینــات مقاومتــی ،امــری
ضــروری بــه نظــر مــی رســد.
نتایــج تحقیــق رابطــه مثبــت معنــی داری را بیــن میــزان
هزینــه بــا میــزان شــیوع آســیب در انــدام تحتانــی نشــان
داد .در تحقیقــات گذشــته ،کالهــون و دیگــران (،)1999
دور ( )2007 -2009و کواتمــن و دیگــران ( )2009بیشــترین
میــزان شــیوع آســیب را در انــدام تحتانــی گــزارش کــرده انــد،
در حالــی کــه میــزان هزینــه مربــوط بــه آســیب هــای انــدام
تحتانــی و دیگــر انــدام هــای بــدن ،در هیــچ یــک از ایــن
تحقیقــات گــزارش نشــده اســت .در تحقیقــات اســتون و
دیگــران ( )1994گــزارش شــده کــه زانــو یکــی از مفاصــل
پرکاربــرد اســت کــه در معــرض اســتفاده بیــش از حــد
قــرار دارد؛ بــه همیــن دلیــل مرکــز اصلــی فشــار در وزنــه
بــرداری بــه شــمار مــی رود .تحقیقــات لــوس 2و دیگــران
( ،)2008نشــان داده اســت کــه آســیب هــای زانــو  15تــا
 50درصــد کل آســیب هــای ورزشــی را شــامل مــی شــوند و
بخــش بزرگــی از هزینــه مراقبــت هــای پزشــکی را بــه خــود
اختصــاص مــی دهنــد .در تحقیــق حاضــر نیــز بیشــترین
میــزان هزینــه مربــوط بــه پارگــی ربــاط صلیبــی بــود و بــا
توجــه بــه بــاال بــودن میــزان هزینــه هــای درمانــی ایــن
آســیب در ســایر تحقیقــات (لــوس و دیگــران2008 ،؛ دی
لوئیــس و دیگــران ،)1995 ،مــی تــوان هزینــه آســیب در
1. Karanian
2. Loes
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انــدام تحتانــی را بســیار بــاال دانســت.
عــاوه بــر ایــن ،رابطــه منفــی معنــی داری بیــن میــزان
هزینــه آســیب بــا عــدم اجــرای اصولــی تمرینــات مقاومتــی
مشــاهده گردیــد .کواتمــن و دیگــران ( ،)2009مایــر و
دیگــران ( ،)2009هربــرت و دیگــران ( )2001و فانگبــوم و
دیگــران ( )2010در تحقیقاتشــان گــزارش کــرده انــد کــه
عــدم رعایــت اصــول علمــی تمرینــات مقاومتــی ،علــت بــروز
آســیب دیدگــی در ورزشــکاران مــی باشــد .ســازگاری هــای
مفیــدی در اســتخوان هــا ،ربــاط هــا و تانــدون هــا بعــد
از تمرینــات مقاومتــی اتفــاق مــی افتــد و بالطبــع ،دوری
جســتن از ایــن تمرینــات ،عــدم ســازگاری در ورزشــکاران،
بــروز آســیب و تحمیــل هزینــه را بــه همــراه خواهــد
داشــت .توجــه بــه تحقیقــات گــزارش شــده (فانگبــوم و
دیگــران2010 ،؛ هربــرت و هاپــت2001 ،؛ مایــر و دیگــران،
2009؛ کواتمــن و دیگــران )2009 ،نشــان مــی دهــد کــه
تمرینــات مقاومتــی از جملــه عوامــل اصلــی آســیب دیدگــی ها
مــی باشــد ،موضوعــی کــه بــا نتایــج تحقیــق حاضــر نیــز
همخوانــی دارد.
عــاوه بــر ایــن ،رابطــه منفــی معنــی داری بیــن میــزان
هزینــه آســیب بــا گــرم نکــردن بــدن نشــان داده شــد.
شــجاع الدیــن و دیگــران ( )2008نیــز در تحقیقاتشــان
گــرم نکــردن بــدن را بــه عنــوان عوامــل خطــرزای بــروز
آســیب گــزارش کــرده انــد ،امــا رابطــه بیــن هزینــه ایــن
عامــل خطــرزا در تحقیقــات گذشــته بررســی نشــده اســت.
دســتگاه هــای قلبــی -تنفســی و عضالنــی -اســکلتی بــه
مــدت زمــان معینــی نیــاز دارنــد تــا بــه طــور کامــل بــه
افزایــش در ســطح فعالیــت بدنــی پاســخ دهنــد .وجــود
رابطــه بیــن ایــن دو را مــی تــوان بــه ایــن موضــوع نســبت
داد کــه در وزنــه بــرداری از فعالیــت هــای هــوازی بــه جهت
گــرم کــردن بــدن ،کمتــر اســتفاده مــی شــود و بیشــتر گــرم
کــردن هــا حــرکات کششــی ایســتا هســتند و علــی رغــم
درگیــر شــدن اغلــب عضــات در اجــرای تکنیــک هــای ایــن
رشــته ،از شــیوه گــرم کــردن اختصاصــی بــرای عضــات و
مفاصــل بــه خوبــی اســتفاده نمــی شــود .دلیــل دیگــر را
مــی تــوان ایــن دانســت کــه در وزنــه بــرداری بــا توجــه بــه
اهمیــت بــاالی انــدام تحتانــی و میــزان باالتــر بــروز آســیب

در آن ،ایــن انــدام نیازمنــد شــیوه گــرم کــردن اختصاصــی
بیشــتر اســت (مایــر و دیگــران .)2009 ،در صورتــی کــه
وزنــه بــرداران ،از تمریناتــی نظیــر دویــدن پیــش از تمریــن
بــه مــدت چنــد دقیقــه ،یــا شــیوه هــای علمــی تــر گــرم
کــردن نظیــر تمرینــات کششــی ســوئدی بــا تمرکــز بــر روی
پــا و فعالیــت هــای قلبــی -عروقــی بــه مــدت ده دقیقــه
کــه شــیوه خوبــی بــرای گــرم کــردن تکمیلــی ایــن انــدام
مــی باشــند ،کمتــر اســتفاده کــرده یــا در بســیاری از مــوارد
اص ـ ً
ا اســتفاده نمــی کننــد (ریچــارد 1و دیگــران.)2008 ،
بیــن میــزان هزینــه آســیب بــا انجــام نــدادن تمرینــات
کششــی نیــز رابطــه منفــی معنــی داری مشــاهده شــد.
همیــل و دیگــران ( )1994نیــز گــزارش کــرده انــد کــه عدم
انجــام تمرینــات کششــی ،مــی توانــد باعــث بــروز آســیب و
تحمــل هزینــه گــردد .وزنــه بــرداری از جملــه ورزش هایــی
2
اســت کــه نیــاز بــه بهــره منــدی از حداکثــر دامنــه حرکتی
( )ROMدر بســیاری از مفاصــل ،بــه ویــژه مفصــل زانــو دارد.
بهبــود ( )ROMمــی توانــد در ویــژه برنامــه هــای کششــی
اضافــی ،بــرای وزنــه بــرداران اســتفاده شــود .ورزشــکارانی
کــه از حــرکات کششــی اســتفاده نمــی کننــد ،نســبت بــه
ســایرین بیشــتر دچــار آســیب دیدگــی مــی گردنــد.
در تحقیــق حاضــر مشــخص گردیــد کــه رابطــه منفــی
معنــی داری بیــن میــزان شــیوع آســیب بــا اســتفاده از
کمربنــد در انــدام فوقانــی و تحتانــی وجــود دارد ،یافتــه ای
کــه بــا نتایــج بائــر و دیگــران ( )2003نیــز همخوانــی دارد.
دلیــل ایــن همخوانــی را مــی تــوان اســتفاده نکــردن از
کمربنــد دانســت ،زیــرا بســتن آن باعــث منقبــض شــدن
محتویــات حفــره شــکمی و در نتیجــه ،کــم شــدن فشــار
بــر روی کمــر در حــال بلنــد کــردن وزنــه مــی شــود و
از بــاز شــدن بیــش از حــد پشــت در طــول حرکــت بــاال
بــردن وزنــه بــه بــاالی ســر ،جلوگیــری مــی کنــد .ایــن
افزایــش فشــار داخــل شــکمی حمایــت بیشــتری را از جســم
مهــره هــای کمــری بــه عمــل مــی آورد و ایــن امــر ،اجــازه
مــی دهــد کــه عضــات اصلــی ســتون فقــرات کــه بــه طــور
معمــول هنــگام بلنــد کــردن وزنــه از کمــر حمایــت مــی کنند،
فشــار کمتــری را متحمــل شــوند( .بائــر و دیگــران .)2003
عــاوه بــر دالیلــی کــه ذکــر گردیــد ،بــه نظــر مــی رســد
1. Richard
2. Range of motion
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دلیــل ایــن همخوانــی را مــی تــوان در بــاال بــودن میــزان
شــیوع آســیب در تحقیــق حاضــر و تحقیقــات گذشــته
(کالهــون و دیگــران1999 ،؛ کواتمــن و دیگــران2009 ،؛
رجبــی و دیگــران2007 ،؛ شــجاع الدیــن و دیگــران2007 ،؛
اســتون و دیگــران )1994 ،و اعمــال فشــار بیشــتر بــر
عضــات ،مفاصــل ،ربــاط هــا و تانــدون هــا در انــدام تحتانــی
دانســت (ریچــارد و دیگــران.)2008 ،
در نهایــت ایــن کــه رابطــه منفــی معنــی داری بیــن میــزان
شــیوع آســیب بــا اســتفاده از زانوبنــد در انــدام تحتانــی
بــه دســت آمــد .ایــن نتیجــه بــا یافتــه هــای اســتون
و دیگــران ( )1994همخوانــی دارد .بــا توجــه بــه ایــن
کــه زانوبنــد از جملــه تجهیــزات ورزشــی مــی باشــد کــه
میــزان شــیوع آســیب را از طریــق محــدود کــردن دامنــه
حرکــت مفصــل زانــو ،بــه هنــگام انجــام حــرکات فلکشــن
و اکستنشــن و انتقــال طبیعــی فشــار مفصــل ،کاهــش داده
و بــه ســاختارهای نگهدارنــده آن کمــک مــی نمایــد و از
طــرف دیگــر ،زانــو مرکــز اصلــی فشــار در وزنــه بــرداری
مــی باشــد ،مــی تــوان از زانوبنــد بــه عنــوان عاملــی مهــم،
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در پیشــگیری از خطــرات و آســیب هــای زانــو نــام بــرد.
نتیجــه گیــری :در راســتای اســتفاده عملــی از نتایــج
تحقیــق حاضــر ،بــه مربیــان توصیــه مــی شــود کــه بــا
اســتفاده از تجهیــزات مناســب و اســتاندارد ،تمرکــز بــر
رعایــت اصــول علمــی تمرینــات مقاومتــی بــه ویــژه در
انــدام تحتانــی و اســتفاده از تمرینــات هــوازی و کششــی و
گــرم کــردن هــای اختصاصــی مناســب در انــدام تحتانــی،
بــه پاییــن آوردن هزینــه هــای مســتقیم و غیــر مســتقیم در
ایــن رشــته ورزشــی کمــک نمــوده و میــزان بــروز آســیب هــا
و عملکــرد ورزشــی را بهبــود بخشــند.
قدردانی و تشکر
نویســندگان ایــن مقاله از مســاعدت فدراســیون وزنــه برداری
و همچنيــن همــکاری آزمودنــی هــای تحقیــق حاضــر کــه
بــا صبــر و حوصلــه ،محقــق را در فرآینــد تحقیــق یــاری
رســاندند ،قدردانــی مــی نمایند.کلیــه هزینــه هــای تحقیــق
حاضــر نیــز توســط نویســنده مســئول مقاله تامین شــده اســت.
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Abstract
Relationship between incidence and causes of sport injuries and its costs in Iranian premier league weightlifters
Abolfazl Khouri1, Hassan Daneshmandi2, Alireza Rahimi3
Background and Aim: Weightlifting can be considered as a resistance sport with common injuries that needs to special skeletalo-muscular
adaptation. The aim of this research was to study the relationship between sport injuries incidence and causes and its financial costs
in Iranian premier league weightlifters. Materials and Methods: 100 weightlifters in the 2012 weightlifting league with a mean age
25/54±2/30 years and 8/91±2/26 years of sport background were selected as statistical sample. All weightlifters of the league were
selected as statistical sample. Data of research during two last years were collected by researcher through a questionnaire that modified
by researcher based on Fuller and et al (2006) injury questionnaire. The validity and reliability of the questionnaire was proved by expertise,
and Cronbach›s alpha 0.87 respectively. Information about costs was collected by a check list of cost registration. The data was analyzed
by using statistical descriptive and Pearson correlation coefficient at p≤0.05. Results: The results showed that the incidence of the
injuries was as: upper extremity %38.92, the lower extremity %0.42 and at head, face and neck %6.82. Moreover, the lower extremity
strain was the most common injury as %24.79, but the highest cost was scored for the knee injury about 11000 dollars.
No significant relationship was found between injury cost and incidence of injury in upper extremity and all organs, however,
the relationship between injury cost with incidence of injury in lower extremity was significant (r=-0. 57, p=0.0001). The results
also showed a significant relationship between injuries incidence with non-using protective belt (r=-0.13, p=0.04), and also with
no warming up (r=-0.23, p=0.03) before exercises in the upper extremity. Moreover, the results showed a significant relationship
between the injuries incidence and non-using knee pads (r=-0.19, p=0.02), and belt (r=-0.29, p=0.01) and no warming up (r=-0.23,
p= 0.04) before exercise in the lower extremities. Conclusion: Applying a preventive strategies including special physical fitness
program for weightlifters, adequate warming up, stretching program, use of protective device as belt and knee brace could have a
important role to reduce the direct and indirect costs of them.
Keywords: Weightlifting, Injury incidence, Risk factors, Injury costs.
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