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 المپیاد فرهنگی ورزشی  ةهای ورزشی در چهاردهمین دور بررسی شیوع آسیب

 ها و مؤسسات عالی سراسر کشور دانشجویان دختر و پسر دانشگاه
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دکتر جمشید جهانی***،دکتر کاوه باشتی **، دکتر مهرزاد مقدسی*

  
توانید   خصوص ورزش قهرمانی بوده و آسییب شیدید میی    های ورزشی و به دیدگی جزء الینفک فعالیت آسیب

را  آنهیا  ة، تحرک را در آنها بیه دیداقر رسیاند، ان ییز    زدسالمتی جسمانی و روانی ورزشکاران را به خطر اندا

که گرم نکیردن، عیدم آمیادگی    اند  مطالعات گذشته عنوان کرده را افزایش دهد. درمانیهای  کاهش و هزینه

برخوردهیای بیدنی ورزشیکاران از     و وسیایر يیراسیتاندارد و شیدت    زارجسمانی، محیط نامناسب ورزشی، اب

(1)های ورزشی هستند مهمترین علر بروز آسیب
شود  کشور ما از لحاظ جمعیتی، کشور جوانی محسوب می .

کنند. طبیعی است که با مشیارکت بیشیتر افیراد     های ورزشی شرکت می و درصد باالیی از جوانان در فعالیت

در نتیجه تقاضا برای خدماتی که  زشی نیز بیشتر باشد؛های ور در تمرینات و مسابقات ورزشی، شیوع آسیب

 ،های میرتبط بیا ورزش   دهند رو به فزونی است. آسیب ورزشی ارائه می -شناسی و پزشکی  ن آسیبامتخصص

. (8)شیوند  شود که در طول سال در مراکیز درمیانی گیزارش میی     هایی را شامر می درصد باالیی از کر آسیب

درصد دچیار   5/0با ادتمال  ،ورزشکاران دانش اهی در طی یک فصر مسابقاتدهند که  ها نشان می پژوهش

 .(3)شوند نوعی آسیب جسمانی می

بیا شیرکت دانشیجویان دختیر و پسیر بیه میزبیانی         ،1338های دولتی ایران از سال  المپیاد ورزشی دانش اه

شیود. ایین    برگزار می های داوطلب و با هدف گسترش و تعمیم مشارکت فعال دانشجویان در ورزش دانش اه

کیه بیه همیان نسیبت از      کنندگان رشد زیادی داشته، ضمن این رویداد ورزشی همواره از نظر تعداد شرکت

هیای ورزشیی    . آسییب (4)های ورزشی و مشکالت سالمتی ورزشکاران با افزایش روبرو بوده است لحاظ آسیب

ادی و بییش از دید دیین انجیام درکیات      های متمی  های شدید یا کشش عبارتند از صدماتی که در اثر ضربه

 ای هستند.  دارای طیف گسترده ،های صدمه آیند و از نظر نوع و محر ورزشی به وجود می

 مقدمه

 چکیده

المپیاد فرهن ی ورزشی دانشجویان دختر و  ةچهاردهمین دور های ورزشی در هدف این تحقیق بررسی شیوع آسیب پیش زمینه:

  پسر دانش اه ها و مؤسسات آموزش عالی سراسر کشور بود.

آماری پژوهش داضر را کلیه دانشجویان  ةجامعن ر و مقطعی است.  تحقیق داضر از نوع تحقیقات توصیفی گذشته ها: مواد و روش

ها و مؤسسات آموزش عالی سراسر کشور  المپیاد فرهن ی ورزشی دانشجویان دختر و پسر دانش اه ةآسیب دیده در چهاردهمین دور

 آوری شد. ها با استفاده از فرم گزارش آسیب و به کمک پزشکان تیم به صورت روزانه جمع تشکیر دادند. اطالعات مربوط به آسیب

دانشجوی پسر دچار آسیب شدند. نتایج نشان  295دانشجوی دختر و  535ورزشکار شامر  1430 ،در این دوره از مسابقات ها: یافته

. همچنین نتایج نشان داد بیشترین بودگرفت ی عضالنی و به دنبال آن آسیب مفصر زانو و ان شتان دست  ،داد متداولترین نوع آسیب

نوع آسیب( و فوتسال و کشتی آزاد  18)هندبال  ةنوع آسیب( و به دنبال آن رشت 14بسکتبال ) ةتنوع آسیب در پسران مربوط به رشت

نوع  9های والیبال ) نوع آسیب( و رشته 18هندبال ) ةآسیب( بوده است. بیشترین تنوع آسیب در دختران مربوط به رشت 9)هر کدام 

   های بعدی قرار داشته اند. نوع آسیب( در رده 3آسیب( و کاراته )

 طرادی و مسابقات مسائر پزشکی دادن قرار پوشش ها به منظور تحت پزشکی تیمندرکاران ا برای دست اطالعات این گیری: نتیجه

       ها مفید است. آسیب از پیش یری راهبردهای

   های ورزشی، گرفت ی عضالنی، آسیب مفصر زانو المپیاد فرهن ی ورزشی دانشجویان، آسیب واژگان کلیدی:

 ماه قبر از چاپ 3 پذیرش مقاله:؛ بار 1 بازنگری:مراحل اصالح و ؛ ماه قبر از چاپ 4 مقاله: دریافت

دانشیار فیزیولوژی ورزشی، گروه *
تربیت بدنی، دانش اه آزاد اسالمی 

 وادد شیراز، شیراز، ایران
فوق تخصص جرادی مفصر زانو، **

ورزشی استان ت پزشکی ئرئیس هی
 فارس

ب رئیس یپزشک عمومی، دبیر و نا***
 ت پزشکی ورزشی استان فارسئهی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نویسنده مسئول:
 اد مقدسیزمهردکتر 

Email: 
mehrzad.moghadasi@gmail.com 
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هیای ورزشیی،    دهنید کیه در اک یر رشیته     هیا نشیان میی    پژوهش

. (5)شیود  ها به انیدام تحتیانی مربیوط میی     دیدگی بیشترین آسیب

در تحقیقییی روی ، 1323در سییال  ،الییدین و همکییاران  شییجاع

اندام آسیب دانشجویان ورزشکار دانش اه پیام نور نشان دادند که 

سر و صورت با آسیب درصد بیشترین میزان و  32/35تحتانی با 

درصیید کمتییرین میییزان را داشییتند. همچنییین گییروه     83/11

هیا را شیامر    آسییب  میزانوتری بیشترین  -های عضالنی  آسیب

های استخوانی کمترین شییوع را در   در دالی که آسیب ،شود می

بیا   ،1323در سیال   ،. رضوانی و همکیاران (6)اند ورزشکاران داشته

ی ورزشی دانشجویان تربیت ها بررسی میزان شیوع و علر آسیب

بدنی دانش اه صنعتی شاهرود دریافتند که در دانشجویان دختیر  

و  ،درصیید بیشییترین 64و  35هییای عضییالنی بییا  و پسییر آسیییب

درصید کمتیرین مییزان شییوع را      4و  8های استخوانی با  آسیب

مییزان شییوع    ،1390 ، در سیال . شهبازی و همکیاران (3)داشتند

دهمیین المپییاد ورزشیی دانشیجویان     های ورزشیی را در   آسیب

کشور مورد بررسی قرار دادند و گزارش کردند بیشیترین مییزان   

دردالی که  ،بروز آسیب در ورزشکاران دختر در اندام تحتانی بود

در ورزشکاران پسر اندام فوقانی بیشترین شیوع آسیب دیدگی را 

 .(2)داشت

هیا و   انواع آسییب رسد به دلیر گستردگی  به نظر می ،با این دال

های بیشتری در این زمینه وجود  نیاز به پژوهش ،دالیر بروز آنها

هیا   اطالعات ما در مورد انواع آسییب  ،که تاکنون دارد. ضمن این

در المپیادهای ورزشی دانشجویان ناچیز بوده است. این اطالعات 

زییرا آنهیا    ،ورزشی دیاتی اسیت  –های پزشکی  برای اعضای تیم

در تحقییق   .هیای فیوری از ورزشیکاران هسیتند     بتمسئول مراق

 ةهیای ورزشیی در چهیاردهمین دور    داضر میزان شییوع آسییب  

هیا و   المپیاد فرهن ی ورزشی دانشجویان دختیر و پسیر دانشی اه   

مؤسسات آموزش عالی سراسر کشور بررسی شده اسیت کیه بیه    

 برگزار شد. 1393میزبانی دانش اه شیراز در مرداد ماه 

 

 
ن یر و مقطعیی    تحقیق داضر از نوع تحقیقات توصییفی گذشیته  

های ورزشی در چهیاردهمین   است که در آن میزان شیوع آسیب

هیا   المپیاد فرهن ی ورزشی دانشجویان دختر و پسر دانش اه ةدور

و مؤسسات آموزش عالی سراسر کشور مورد بررسی قیرار گرفتیه   

کلییه دانشیجویان آسییب    آماری پژوهش داضیر را  جامعه است. 

دیده در چهاردهمین دوره المپیاد فرهن ی ورزشیی دانشیجویان   

ها و مؤسسات آموزش عیالی سراسیر کشیور     دختر و پسر دانش اه

که به میزبانی دانش اه شیراز برگزار شد تشیکیر دادنید. در ایین    

ورزشکار دچار آسیب شدند که تمام آنها  1430دوره از مسابقات 

 ةآماری انتخیاب شیدند. بیه عبیارت دی یر نمونی       ةبه صورت نمون

 تحقیق به صورت کر شمار بوده است.

هیای صیورت گرفتیه بیا      طی همیاهن ی  ،پیش از شروع مسابقات

ورزشی استان  -ن برگزارکننده مسابقات و هیأت پزشکی مسئوال

هیای ورزشیی در    های مربوط به شییوع آسییب   لیست فارس، چک

ورزشی استان فیارس مسیتقر    -اختیار پزشکیاران هیأت پزشکی 

در هر زمین مسابقه داده شد و از آنها درخواست شد پس از بروز 

نید و پیس از انجیام هیر     کنهیا را تکمییر    لیسیت  هر آسیب چک

ها بر اساس  لیست ن قرار دهند. این چکادر اختیار محقق ،مسابقه

پیشینه تحقیق طرادیی شیدند و از تعیدادی فیرد متخصیص در      

ی درخواسیت شید تیا نظیرات خیود را در      ورزش -پزشکی  ةدیط

نید. بیه طیور کلیی در ایین      کنها اعیالم   لیست ارتباط با این چک

ورزشیی، جنسییت    ةدر خصیوص رشیت   هیایی  الؤها س لیست چک

هیای   ورزشکار، ساعت و محر مسابقه طرادی شده بیود و آسییب  

دییدگی در آن قیید شیده بیود تیا       رایج در ورزش و محر آسییب 

نوع و محر آسییب   ،گذاری بتوانند با عالمتپزشکیاران به رادتی 

قسمتی در نظر گرفته  ،را مشخص کنند. البته به صورت پاسخ باز

 شتلیست وجود ندا که نوع آسیب در چک شده بود تا در صورتی

 خود پزشکیار نوع و محر آسیب را مشخص سازد.

به منظور رعایت اصول اخالقی، هدف از انجیام پیژوهش قبیر از    

با ورزشیکاران و مربییان آنهیا توضیید داده شید و       شروع مسابقه

همچنییین بییه آنهییا اطمینییان داده شیید کییه از دکییر نییام افییراد   

دیده پرهیز خواهد شد. سپس فیرم رضیایتنامه شیرکت در     آسیب

بیه پزشیکیاران   همچنیین  تحقیق توسط ورزشکاران تکمیر شد. 

 .نید کنها را قید  ورزشی تأکید شد تا کلیه آسیب - هیأت پزشکی

هیای آمیاری توصییفی بیرای توصییف و       ر این تحقییق از روش د

و نمودارها برای  ها های تحقیق استفاده شد. از جدول تحلیر داده

. رفتیه شید  ها و متغیرهای مربوط به آنها بهیره گ  توصیف آزمودنی

 8010نسیخه   (Excel) اکسیر  نمودارها با استفاده از نیرم افیزار  

 .اند ترسیم شده

 

 
دیدگی طی این دوره از مسیابقات   مورد آسیب 1430مجموع در 

هیا   درصد از کر آسیب 5/33مورد یعنی  535روی داده است که 

هیا در   درصد از کیر آسییب   5/68مورد یعنی  295در دختران و 

دییده در ایین دوره از    پسران بیوده اسیت. سین دختیران آسییب     

 ها روشمواد و 

 

 ها یافته
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 19ن سال و سن پسران آسیب دیده بیی  86تا  19مسابقات بین 

هیا   درصد آسییب  13/5همچنین نتایج نشان داد  سال بود. 83تا 

در مورد(  46)در پسران منتج به انتقال به بیمارستان شده است 

ها منتج به انتقیال بیه    درصد آسیب 24/10که در دختران  دالی

های منتج به ارجیاع بیه    . آسیبمورد( 52) بیمارستان شده است

به سر و بیهوشیی، آسییب بیه     های ضربه بیمارستان شامر آسیب

هییا، شکسییت ی اسییتخوان و برخییی  چشیم، آسیییب سییتون مهییره 

های وارده به صورت بودند که به عنوان آسییب شیدید در    آسیب

 اند. نظر گرفته شده

نیوع آسییب مختلیف در ایین دوره از      30در مجمیوع   ،طبق آمار

مسابقات روی داده است که گرفت ی عضیالنی بیشیترین شییوع    

آسیب را بین کلیه ورزشکاران در مجمیوع دارد و آسییب زانیو و    

هییای بعییدی هسییتند. از طییرف دی ییر    ان شییتان دسییت در رده

هیا،   های ل ن، ضربه به سر و بیهوشی، آسیب ستون مهیره  آسیب

هیای آخیر    هوع، آسیب ترقوه و آسیب ان شیت پیا در رده  دالت ت

هسییتند و کمتییرین میییزان شیییوع را در اییین دوره از مسییابقات  

نوع آسیب مختلف روی داده اسیت کیه    83 ،در پسران. اند داشته

داشیته  گرفت ی عضیالنی بیشیترین شییوع آسییب را      ،طبق آمار

هیای بعیدی    و آسیب زانو و آسیب ان شیتان دسیت در رده   است

نیوع آسییب مختلیف     83در مجمیوع  در دختران  .اند قرار داشته

را روی داده است که گرفت ی عضالنی بیشیترین شییوع آسییب    

هیای   و آسییب صیورت و کیوفت ی عضیالنی در رده     داشته اسیت 

 .(1اند )جدول  بودهبعدی 

های مختلیف ورزشیی بیه تفکییک      دیدگی در رشته شیوع آسیب

دهید   ارائیه شیده اسیت. نتیایج نشیان میی       1جنسیت در نمودار 

بیشترین آسیب در پسران مربوط به رشیته والیبیال و بیشیترین    

 ،عالوه بر ایین  آسیب در دختران مربوط به رشته بسکتبال است.

نتایج نشان داد بیشترین تنوع آسیب در پسران مربوط به رشیته  

 هندبال بیا  ةنوع آسیب مختلف در رده اول و رشت 14بسکتبال با 

هیای   آسییب در رده  9و فوتسال و کشتی آزاد هیر کیدام بیا     18

 شیوع انواع آسیبها به تفکیک جنسیت و در مجموع -1جدول 

 نوع آسیب
 پسران

 )تعداد(

 دختران

 )تعداد(
 نوع آسیب مجموع

 پسران

 )تعداد(

 دختران

 )تعداد(
 مجموع

 13 1 18 سر درد 339 829 450 گرفت ی عضالنی

 11 10 1 ضربه به شکم 32 18 66 آسیب زانو

 10 - 10 اختالالت فشار خون 34 84 50 آسیب ان شتان دست

 9 - 9 آسیب مفصر شانه 68 89 33 کوفت ی عضالنی

 3 3 4 آسیب بینی 61 83 34 کشیدگی عضالنی

 6 8 4 تن ی نفس 56 54 8 آسیب صورت

 4 - 4 ضربه به اندام تناسلی 55 13 32 زخم سطحی

 3 1 8 ضعف 50 85 85 آسیب مچ پا

 3 8 1 شکست ی استخوان 43 18 35 آسیب ساق پا

 8 8 - آسیب ل ن 34 8 38 آسیب آرنج

 8 - 8 ضربه به سر و بیهوشی 30 - 30  های رایج و جزئی آسیب

 1 - 1   ها آسیب ستون مهره 19 11 2 ضربه به سر

 1 1 - دالت تهوع 19 11 2   ها آسیب دنده

 1 1 - آسیب ان شت پا 16 6 10 آسیب چشم

 1 - 1 آسیب ترقوه 15 10 5 آسیب مچ دست
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اند. بیشترین تنوع آسیب در دختران مربوط بیه   بعدی قرار داشته

آسییب و   9والیبیال بیا    ةنوع آسییب و رشیت   18هندبال با  ةرشت

 های بعدی قرار داشته اند. آسیب مختلف در رده 3کاراته با رشتة 

 

 
مییزان  در ایین دوره از مسیابقات   نتایج تحقیق داضر نشیان داد  

در ها در پسران نسبت به دختران بیشتر بیوده اسیت.    بروز آسیب

، شیهبازی و همکیاران   ر ایرانتنها تحقیق مشابه صورت گرفته د

هیای ورزشیی در    میزان شیوع آسییب به بررسی  ،1390در سال 

نییز  آنهیا   .دهمین المپیاد ورزشی دانشیجویان کشیور پرداختنید   

هیای روی   از مسابقات تعیداد آسییب   ةمشاهده کردند در این دور

درصد  6/24ده است )داده در پسران بیش از دختران ورزشکار بو

اعالم کیرده اسیت    1کونتوس ،. پیش از این(2)درصد( 33در برابر 

ورزشکاران مرد بیشتر از ورزشیکاران زن از ویژگیی خطرپیذیری    

توانید بیه سیطد بیاالیی از رفتیار       خیود میی  این برخوردارند که 

. نتیایج پیژوهش داضیر از ایین اییده      (9)پرخاش رانه منجیر شیود  

شیود   رفتار پرخاش رانه در مردان موجب میی کند که  دمایت می

                                                           
1. Kontos 

بیشیتر در معیر    میردان   ،ورزشدر هیا از جملیه    زمینه ةدر هم

بیا   ،از ایین لحیاظ  . نتایج ایین تحقییق،   دیدگی باشند آسیبخطر 

(10)همسو است 8نتایج ایوارسون
. 

بر اسیاس  ، 3در مقایسه با مطالعات خارجی، سولی ارد و همکاران

 در سیال  داده در المپیک ریودوژانیرو های رخ آماری که از آسیب

هیا در میردان و    اند نشان دادند که بیروز آسییب   ارائه کرده 8016

 3/9 . در ایین المپییک،  زنان ورزشکار تقریباً یکسیان بیوده اسیت   

 100آسیییب در هییر   4/9ورزشییکار زن و  100آسیییب در هییر  

نتیایج  آن تحقیق بیا  اختالف  .(11)وجود داشته است ورزشکار مرد

تیوان بیه سیطد مسیابقات و      تحقیق داضر را می درشده  کسب

نسبت داد. پیش از شرکت کننده در المپیک آمادگی ورزشکاران 

به خوبی مشخص شده اسیت ورزشیکارانی کیه از مهیارت و      ،این

آمادگی جسمانی باالتری برخوردار باشند میزان بیروز آسییب در   

. طبیعی است که سیطد  (18)آنان به طور قابر توجهی کمتر است

مسابقات و ورزشکاران شیرکت کننیده در المپییک بیا مسیابقات      

داخلی دانش اهی اختالف بسییاری دارد و از ایین رو علیت بیروز     

آسیب بیشتر در دختران ورزشکار نسبت به پسران ممکن اسیت  
                                                           
2. Ivarsson 

3. Soligard et al. 

 بحث

 

 های مختلف ورزشی به تفکیک جنسیت یب دیدگی در رشتهآمار آس -1نمودار 
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0 

5 

10 

15 

80 

85 

30 

35 

40 

صد
در

 

 پسر

 دختر



 مجله جراحی استخوان و مفاصل ایران  

 86 -33های  ، صفحه1316 زمستان(، 86)شماره مسلسل  1، شماره هجدهمدوره  مهرزاد مقدسی و همکاراندکتر  

 

38 

به دلیر پیایینتر بیودن سیطد مهیارت، آمیادگی بیدنی کمتیر و        

 به دختران باشد. پذیری بیشتر پسران نسبت ریسک

نوع آسییب مختلیف در    30طبق آمار به دست آمده، در مجموع 

المپیاد فرهن ی ورزشیی دانشیجویان دختیر و     ةدورچهاردهمین 

روی داده ها و مؤسسات آموزش عالی سراسر کشیور   پسر دانش اه

است که گرفت ی عضالنی بیشترین شییوع آسییب را بیین کلییه     

یب زانیو و ان شیتان دسیت در    ورزشکاران در مجموع دارد و آسی 

های ل ن، ضیربه بیه    های بعدی هستند. از طرف دی ر آسیب رده

ها، دالت تهوع، آسیب ترقوه و  سر و بیهوشی، آسیب ستون مهره

های آخر هستند و کمترین میزان شیوع  آسیب ان شت پا در رده

عنیوان   ،مطالعات گذشتهدر اند.  را در این دوره از مسابقات داشته

 هن یام گرفت یی عضیالنی در ورزشیکاران     عمیدة  دلییر  هکه شد

تن ی جوراب، محکم بستن بنید  مسابقه مربوط به دهیدراسیون، 

کفش، تجمع اسید الکتیک در عضیالت، گشیادی عیروق، هیوای     

 .(18)سرد و عفونت است

مییزان شییوع    ،1390در سیال  پیش از این شهبازی و همکاران 

ورزشیی دانشیجویان   های ورزشیی را در دهمیین المپییاد     آسیب

ورزشیکار   335کشور مورد بررسی قرار دادند. ایین تحقییق روی   

( انجیام شید.   193نفیر( و پسیر )   132دختیر )  گیروه  شیامر دو 

ها از هفت رشته ورزشی انتخاب شدند کیه در دو دسیته    آزمودنی

های تیمی و انفرادی قرار گرفتند. نتایج نشان داد بیشترین  رشته

زشیکاران دختیر در انیدام تحتیانی بیود      میزان بروز آسییب در ور 

دردالی که در ورزشکاران پسیر انیدام فوقیانی بیشیترین شییوع      

هیای تیمیی و انفیرادی     مقایسه رشته در .دیدگی را داشت آسیب

هیای تنیه در    بیروز آسییب   ،مشاهده شد که در هیر دو جنسییت  

های تیمیی بیود؛ در    های انفرادی بیشتر از رشته ورزشکاران رشته

هیای   های اندام فوقیانی و تحتیانی در رشیته    بروز آسیبدالی که 

هیای   تیمی بیشتر شایع بود. همچنین بیا بررسیی مییزان آسییب    

هیای تیمیی و    دختران مشخص شد که در هیر دو دسیته رشیته   

های اندام تحتانی بیشترین سهم را داشتند امیا در   انفرادی آسیب

نفیرادی  هیای ا  های اندام فوقانی در رشیته  ورزشکاران پسر آسیب

هییای انییدام فوقییانی و تحتییانی در  بیشییتر شییایع بودنیید و آسیییب

هیای   مقایسیه رشیته   در .های تیمی سهم مسیاوی داشیتند   رشته

هیای مختلیف بیدن     میزان بروز آسیب در بخش ،تیمی و انفرادی

هیای   هیای عضیالنی در رشیته    مشاهده شد که در دختران آسیب

بیشترین میزان  های انفرادی های مفصلی در رشته تیمی و آسیب

های مفصلی در هر  شیوع را داشتند در دالی که در پسران آسیب

هیای تیمیی و انفیرادی بیاالترین درصید بیروز را        رشته ةدو دست

  .(2)داشتند

 فراوانیی  و انیواع ، 1329 سیال  در همکیاران  و ژالیه  کهخیا  راهبیر 

بررسیی   زاهدان آزاد دانش اه ورزشکاران در را ورزشی های آسیب

 بیه  مربیوط  هیای  آسییب درصد  32 نتایج نشان داد که از کردند.

هیای   در آسییب  .نوع بود کمترین شکست ی و زخم ،تحتانی اندام

 ل ین  به درصد 3/11 پا، کف ان شتان بهدرصد  30 اندام تحتانی

 کمیر  بیه  وارده های آسیب .بوده است ران به مربوط درصد 5/3 و

 درصید  8/3 خیاجی استخوان  و درصد 9/16 گردن درصد، 4/83

 هیای  آسییب  دییدگی،  آسییب  نیوع  بنیدی  طبقه نظر از است. بوده

 بیا  اسیتخوانی  های آسیب و بیشترین درصد، 59با  وتری عضالنی

 .(13)اند داشته را دیدگی آسیب درصد کمترین درصد، 2/9

نتایج تحقیق داضر نشان داد بیشترین تنیوع آسییب در پسیران    

مختلیف در رده اول و   نوع آسیب 14مربوط به رشته بسکتبال با 

آسییب   9و فوتسال و کشتی آزاد هر کدام با  18هندبال با  ةرشت

نتایج منتشیر نشیده تحقییق    اند. در  های بعدی قرار داشته در رده

داضر مشخص شد در بسکتبال بیشترین آسییب در پسیران بیه    

ترتیب آسیب مفصر زانو، مچ پا و پس از آن ساق پا بیوده اسیت.   

 میرداد در اولین المپیاد دانشجویی رسی خود از بررمضانی نیز در 

 و در بسیکتبال هیا   شایعترین آسییب  که عنوان کرده ،1328سال

خوردگی و دررفت ی و بیشیترین مییزان    از پیچ ه استبود عبارت

میچ پیا و    ،و متیداولترین نیوادی  بیوده  آسیب در انیدام تحتیانی   

ء . پرش و فرودهای میداوم کیه جیز   (14)ان شتان دست بوده است

های انیدام   بروز آسیب خطرالینفک رشته ورزشی بسکتبال است 

 دهد. تحتانی را افزایش می

 و نتایج تحقیق داضیر نشیان داد بیشیترین آسییب در فوتسیال     

های جزئی رایج و معمول دین بازی و کیوفت ی عضیالنی    آسیب

 بوده است. 

 جیام  دورة اولیین  در فوتسیال  هیای  آسییب  ،ردیمی و همکیاران 

 را مورد بررسی قرار دادنید. بیه   8010 در سال آسیا های باش اه

 5/393بیا   برابیر  که شد ثبت مسابقه 80 در آسیب 53 کلی طور

آسیب در هیر بیازی    65/8ساعت مسابقه یا  1000آسیب در هر 

رخ داد کیه بیشیترین    تحتانی اندام در ها درصد آسیب 4/43بود. 

ایین  . (15)وددرصید( بی   2/80درصد( و مچ پیا )  2/80آنها در زانو )

 مییزان  کردنید در مسیابقات آسییایی فوتسیال،    گزارش  نامحقق

 های شدید بود آسیب از بیش معناداری طور به خفیف های آسیب

دقیقه پایانی روی داده بود. در تحقییق   10بیشترین آسیب در  و

های شدید که منتج به ارجیاع بیه بیمارسیتان و     داضر نیز آسیب

 ،و هیم در دختیران   ،هیم در پسیران   ،قطع یا اتمام مسابقه شیود 

( عنیوان کیرده اسیت در    1328رمضانی )بسیار اندک بوده است. 

ها عبارتند از  ترین آسیب در فوتبال شایعاولین المپیاد دانشجویی 
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خوردگی و بیشترین مییزان آسییب در انیدام     دیدگی و پیچ ضرب

. علیت  (14)تحتانی و متداولترین نوادی مچ و ساق پیا بیوده اسیت   

ورزشی ممکن است به دلییر   ةفت ی عضالنی زیاد در این رشتکو

ش زضربات وارده از طرف دریف و برخوردهای رایج دین این ور

توان عنیوان کیرد    های ورزش کشتی می باشد. در خصوص آسیب

هیای راییج آن    ای است و علت آسیب مبارزه ةکه کشتی یک رشت

ا زمین اسیت.  مرتبط با دات رشته و برخورد با دریف یا برخورد ب

عواملی نظییر خسیت ی    ،1393در بررسی خود در سال اکبرنژاد 

هییای قبلییی، تکنیییک يلییط و درکییات    مفییرط، وجییود آسیییب 

يیرورزشی، شرایط رودی نامناسب، کاهش وزن، عدم مراجعه به 

های شدید و جزئی، استفاده از وسایر نامناسیب   پزشک در آسیب

و عدم دضور مربیی را   و يیراستاندارد، تمرینات نامنظم و منقطع

 .(16)ستا  مهمترین دالیر ایجاد آسیب در کشتی دکر کرده

 18هندبال بیا   ةبیشترین تنوع آسیب در دختران مربوط به رشت

آسییب   3آسیب و کاراتیه بیا    9های والیبال با  نوع آسیب و رشته

 اند.  های بعدی قرار داشته مختلف در رده

اولین المپییاد دانشیجویی   ( عنوان کرده است در 1328رمضانی )

های فوتبیال،   ها به ترتیب در رشته سراسر کشور بیشترین آسیب

کشتی، تکواندو، هندبال، بسکتبال و والیبال بوده است. در رشیته  

هنییدبال مشییخص شیید بیشییترین آسیییب در دختییران گرفت ییی 

. وی همچنین عنیوان  (14)عضالنی و کشیدگی عضالنی بوده است

ها ضربدیدگی و دررفت ی  ایعترین آسیبکرده است در هندبال ش

و بیشترین آسیب در اندام فوقانی و متداولترین نوادی ان شیتان،  

ورزشیی هنیدبال بیر خیالف      ةمچ دست و شانه بوده است. رشیت 

رود.  بسکتبال برخوردهای بیشتری دارد که خطا بیه شیمار نمیی   

 بروز خطرتواند  برخورد بیشتر همراه با پرش و فرودهای مکرر می

 آسیب را به مراتب افزایش دهد.

به  ،والیبال دختران ةها در رشت در تحقیق داضر بیشترین آسیب

ترتیب کشیدگی عضالنی، آسیب زانیو و آسییب ان شیتان دسیت     

 بود.  

اییران را   نخبیة  والیبالیسیت  زنیان  هیای  آسیب ،و همکاران رهنما

 یبآس نوع متداولترین بررسی نیز مورد بررسی قرار دادند. در این

درصید(   5/12آن اسیترین )  بیه دنبیال   درصید( و  6/55اسپرین )

 .  (13)بود

هیا بیا برخیی     نوع و میزان شیوع آسیب ةرابط ،فتادی و همکاران

هیای نخبیه    های آتروپومتریکی و پست بیازی والیبالیسیت   ویژگی

مرد ایران را مورد بررسیی قیرار دادنید. بیر اسیاس گیزارش ایین        

مربوط به ان شیتان دسیت و آسییب    ها  ن، بیشترین آسیبامحقق

 . (12)مزمن تاندون بوده است

توان بیه   ورزشی را می ةعلت اصلی آسیب مفصر زانو در این رشت

تیوان بیه دلییر     فرودهای نامناسب و آسیب ان شتان دست را می

ورزشیی کاراتیه نییز     ةدر رشتبرخورد توپ با آنها مرتبط دانست. 

به ترتیب کیوفت ی و  ها در دختران  مشخص شد بیشترین آسیب

 ضربه به شکم بوده است. 

 ورزشی های به بررسی آسیب ،1390در سال ردیمی و همکاران 

 20المللی پرداختند. نتایج نشان داد  کاراته کاها در مسابقات بین

درصد شیدید   3/8درصد متوسط و  3/13ها خفیف،  درصد آسیب

یب را درصد بیشترین آسی  3/49سر و صورت با  ةبوده است. نادی

درصیید( و  60کییوفت ی ) ،داشییته اسییت. بیشییترین نییوع آسیییب

 .(19)درصد( بوده است 3/81خونریزی )

 گیری را افزایش می خطای آماری و اندازه ،تعداد زیاد ثبت کننده

های تحقییق داضیر بیه شیمار      دهد که این موضوع از محدودیت

از توان به نداشتن اطالع کافی  های دی ر می از محدودیت رود. می

ای و ورزشیی   هیا در زنیدگی درفیه    مدت این آسیب اثرات طوالنی

 د.اشاره کربازیکنان 

 

 
چهیاردهمین  نتایج تحقیق داضیر نشیان داد طیی     ،به طور کلی

هیا   المپیاد فرهن ی ورزشی دانشجویان دختر و پسر دانش اه ةدور

نیوع   30در مجمیوع   ،و مؤسسات آمیوزش عیالی سراسیر کشیور    

مختلف روی داده است کیه گرفت یی عضیالنی بیشیترین     آسیب 

آسیب را بین کلیه ورزشکاران در مجموع دارد و آسیب زانو  سهم

شیود بیه    پیشنهاد میهای بعدی هستند.  و ان شتان دست در رده

به تناوب وضیعیت آب   گرفت ی عضالنیمنظور جلوگیری از بروز 

بین مسیابقات ریکیاوری    ةبدن ورزشکاران کنترل شود و در فاصل

  مناسب يذایی و جسمانی انجام شود.

 تضاد منافع

دارند هیچ ونیه تضیاد منیافعی در تحقییق      نویسندگان اعالم می

 داضر وجود ندارد.

 تقدیر و تشکر

دانند از تمیام پرسینر گیروه تربییت      نویسندگان بر خود الزم می

رس ت پزشکی ورزشی استان فیا ئبدنی دانش اه شیراز، پرسنر هی

کمیک  بیه میا   آوری اطالعیات   و پزشکیاران محترمی که در جمع

اند تشکر و قدردانی نماید. الزم به دکر است که ایین طیر     کرده

ت پزشکی ورزشی اسیتان فیارس اجیرا شیده     ئبا دمایت مالی هی

 است.

 گیری نتیجه
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