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 خالصه
با تعيين . شوند مواجه ميها با آنكننده در مسابقات آموزشگاهآموزان شركتهاي ورزشي يكي از خطراتي است كه دانشآسيب :سابقه و هدف

هدف از اين مطالعه تعيين .  را فراهم نمودهاآسيبكار مناسب جهت پيشگيري و كاهش خطر بروز اين توان راهها، ميآسيبعلل و شرايط بروز 
 . بود1385-1386هاي شهر كاشان در سال تحصيلي آموزان آموزشگاههاي ورزشي در مسابقات دانشآسيبفراواني 
آموز در مسابقات مقطـع     كار دانش  ورزش 2256 مسابقه با تعداد     80هاي ورزشي در    آسيبـ مقطعي،     در اين تحقيق توصيفي    :ها روش مواد و 

 كه به علل مختلف با حضور در ميادين برگزاري مسابقات، اطالعات الزم 1385-1386تحصيلي ابتدايي، راهنمايي و متوسطه در سال تحصيلي    
ها هاي آماري تجزيه و تحليل دادهها ثبت و به كمك شاخصهاي ثبت داده  ورزش، مقطع تحصيلي و علت بروز در فرم       ، نوع   آسيبشامل محل   
 .   انجام گرديد

 در مسابقات مقاطع متوسطه، ابتـدايي و راهنمـايي بـه            آسيبفراواني  . ي ورزشي در مسابقات ثبت گرديد     هاآسيب مورد   50 در مجموع    :نتايج
 براي آسيب 7/4و )  در صد32( مورد 16ها در بازي بسكتبال با آسيببيشترين . بود)  درصد24 (12و )  درصد34 (17، ) درصد42 (21ترتيب 

)  در صد14( مورد  7 ورزشكار، هندبال با     100 براي هر    آسيب 6/3و  )  در صد  26( مورد   13ورزشكار و سپس به ترتيب در فوتسال با          100هر  
 .ر مشاهده گرديدكا ورزش100 براي هر آسيب 3و 

 متوسـطه  در مقطـع  ويـژه ، ولي در مسابقات بسكتبال بـه     هاي ديگران استهاي ورزشي در اين تحقيق مشابه يافتهآسيب فراواني   :گيرينتيجه
 توجه خـاص از     متوسطه در مقطع    ويژهشود در مسابقات بسكتبال به      ها پيشنهاد مي  با توجه به اين يافته    .  مشاهده گرديد  آسيببيشترين فراواني   

 . هاي پزشكي مبذول شودبتقطرف مربيان و مسوولين مرا
 آموز، مسابقات ورزشي، دانشآسيب :واژگان كليدي
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 مقدمه 

هاي مختلفي از بـدن را      بخشمربوط به    در ورزش    آسيب
هاي برخوردي، به ويژه هاي ورزشي در ورزشآسيببروز . شودمي

باشـد  هاي غيربرخوردي بيشتر مي   انواع رزمي در مقايسه با ورزش     
اي كار كه در مرحلهآموزان ورزش دانشبه علت وضعيت بدني]. 1[

 ممكـن اسـت     آسـيب باشند، هرگونه   حساس از رشد جسماني مي    
. پيامدهاي نامطلوب بدني و روحي براي آنان در پي داشـته باشـد            

 بروز صـدمات ورزشـي در ميـادين تمـرين و           ي  بررسي و مطالعه  
. اهميـت دارد  بهداشت نيز ينولومساز ديدگاه  رقابت اين مسابقات 

هـاي  آسـيب فراواني و علل بـروز      هر سال   در كشورهاي مختلف،    
-ميرسي ساله بر  هرگيري شناسيهمهورزشي به صورت مطالعات 

بـه منظـور    كه  اي  در مطالعه  Barnes 1998در همين راستا    . شود
ي ورزشي به صـورت     هاي ورزشي در چندين رشته    آسيبارزيابي  

 در طول سال    2000 تا سال    1997هاي  كوهورت سه ساله بين سال    
رايج  را بسيار    كاران مغزي در ورزش   هايآسيبتحصيلي انجام داد    

هاي  درصد از بازيكنان تيم    20بنا به گزارش وي     ]. 2[گزارش نمود   
 را  )Concussion (هـا، تكـان مغـزي     فوتبال آمريكايي آموزشگاه  

، هـاكي   زنيمشتي نظير   يهااين محقق از ورزش   . نمايندتجربه مي 
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 1386 مركز تحقيقات تروما، زمستان 1نامه شماره        دوره يازدهم، ويژه     فصلنامه علمي ـ پژوهشي فيض

 )52(

هاي رزمي، كشتي و ژيمناستيك، فوتبـال،       اگبي، ورزش روي يخ، ر  
هـايي كـه در     عنوان ورزش ه  سواري، بسكتبال و شيرجه ب    دوچرخه

.  بـرد مـي  نـام    ،آيدآنها ضربه به سر و در نتيجه تكان مغز پيش مي          
Reshka 1998   ـ  هـاي آموزشـي  در گزارشي مربوط بـه برنامـه 

 اظهار نموده كه    ،1995  تا 1989ورزشي سربازان در آلمان از سال       
 ناگهـان   ،علت مشكالت سالمتي  ه  ها ب  سرباز در طول اين فعاليت     7

 در هنگام بازي فوتبـال      مورد مرگ  3تعداد  فوت نمودند كه از اين      
اي انجام داده كـه  نيز مطالعه، Davis  1981در اين مورد .]3[ود ب

لي يهـا، مسـا    ناشي از شركت در ورزش     هايآسيبعالوه بر بروز    
هاي حقوقي و كيفري موضوع را مورد تحليل قـرار داده           نبهنظير ج 
هـاي ورزشـي،   آسيبي بروز در مطالعه Gessel 2007 .]4 [است

 در مسـابقات آموزشـگاهي را بـا مسـابقات     هاآسيبفراواني بروز  
 در ورزش فوتبال را در هـر دو         هاآسيبدانشجويي مقايسه نمود و     
-مركز كنترل بيماري  ]. 5[ها گزارش نمود    مقطع بيش از بقيه ورزش    

 ورزشـي نيـز منـابع       هـاي آسيب در ايالت متحده در مورد بروز        ها
انـد  كاران قرار داده  در اختيار مربيان و ورزش    را  مختلف اطالعاتي   

هـاي  آسـيب تحقيقات بسيار زيادي در رابطـه بـا بررسـي           ]. 7،  6[
آموزان توسط نهادها و موسسات مختلـف انجـام         ورزشي در دانش  

 هر يك از آنها با توجه و تمركز پيرامون هدفي اختصاصي            شده كه 
 گيري شناسيهمهي يك مطالعه Shankar 2007. انجام شده است

در مسابقات آموزشگاهي و دانشگاهي در اياالت متحده انجـام داد           
هـا گـزارش    در فوتبال را بيش از ساير رشته    آسيبو فراواني بروز    

- در مچ پاي ورزشآسيبوز فراواني بر  Nelson 2007]. 8[نمود  

 2005هاي تحصيلي   هاي اياالت متحده را در سال     كاران آموزشگاه 
 را در   آسـيب  مورد ارزيابي قرار داد و بيشـترين فراوانـي           2006تا  

]. 9[هاي فوتبال، واليبـال و سـپس بسـكتبال گـزارش نمـود              بازي
Fernandez 2007   فراوانـي   گيري شناسي همه يدر يك مطالعه ،

هاي ورزشي در اندام تحتاني را مورد ارزيابي قرار داد          يبآسبروز  
هـاي  آسيباي در مورد ميزان فراواني بروز        مطالعه ،در ايران ]. 10[

كننـده  ي شركت ي ورزشي مسابقات دانشجو   ي رشته 12ورزشي در   
  بهداشت، درمان و آموزش پزشكي      هايخانهوزارت المپيادهاي در

 در ايـن    . انجام گرديده اسـت    وريĤو وزارت علوم، تحقيقات و فن     
 در ورزش بسكتبال و هنـدبال       آسيبمطالعه بيشترين فراواني بروز     

هاي ورزشي،  تحقيق آسيببا وجود اهميت ]. 1[ثبت گرديده است  
 علمي در مورد آن در شهر كاشان در مسابفات آموزشگاهي انجام 

-آسيب لذا اين مطالعه به جهت تعيين فراواني   ،نشده است 

هـاي شـهر كاشـان در سـال         زشي در مسابقات آموزشگاه   هاي ور 
 . طراحي و انجام شد1386 تا 1385

 
 هامواد و روش

ي مذكور به صورت مقطعي پس از اخذ مجوزهاي         مطالعه
ـ مسـابقات   هـا و ميـادين برگـزاري        الزم با حضور در سالن     وارد م

ها در  هاي ثبت داده  فرم .م تهيه شده ثبت گرديد     فر  در ديدگيآسيب
 هايخانهوزارتقيق ديگري در مسابقات المپيادهاي دانشجويي       تح

م تحقيقـات و    درمان و آموزش پزشـكي و وزارت علـو        بهداشت،  
بود  86/0فناوري مورد استفاده قرار گرفته و داراي روايي و پايايي           

، علت بروز آسـيب، محـل       ديدهآسيبجزييات مربوط به اندام     ]. 1[
، و نياز به اعـزام بـه        ديدگيسيبآديدگي، زمان بروز و نوع      آسيب

 بـراي هـر صـد       ديـدگي آسـيب درصد  . مراكز درماني ثبت گرديد   
 هر رشـته بـه تعـداد    هايديدگيآسيببازيكن، با تقسيم تعداد كل  

هاي رزمي و يـا     به عالوه ورزش  . بازيكنان آن رشته محاسبه گرديد    
هايي نظير تنيس روي ميز و شنا به علت كـم بـودن تعـداد               ورزش
كار و نيز پايين بودن احتمال آسيب از مطالعه كنار گذاشـته            شورز

 بـا   spss:pcافـزار آمـاري، كـامپيوتري       نتايج به كمك نرم   . شدند
هاي آمار توصيفي مورد تجزيه و تحليل آمـاري         استفاده از شاخص  

  .قرار گرفت
 

 نتايج
 مسـابقه  80ي ورزشـي در   هايآسيب مورد   50در مجموع،   

در مقطـع   )  درصـد  34( مـورد    17 تعـداد،    ثبت گرديد كه از ايـن     
 مـورد   21 در مقطـع راهنمـايي و     )  درصـد  24( مورد   12ابتدايي،  

جـدول  . در مقطع تحصيلي متوسطه مشـاهده گرديـد       ) درصد 42(
-آسـيب هاي ورزشـي و درصـد       آسيب توزيع فراواني    1ي  شماره

. دهـد  در هر مسابقه بر حسب رشته ورزشي را نشـان مـي            ديدگي
ي هاآسيبشود، بيشترين درصد     جدول مشاهده مي   چنانچه در اين  

 در هر مسابقه مربوط بـه بـازي         ديدگيآسيب 7/4ورزشي به ميزان    
، توزيـع فراوانـي تعـداد       1ي  در نمودار شـماره   . باشدبسكتبال مي 

 نشـان داده    ديدگيآسيبهاي ورزشي بر حسب علت      آسيبموارد  
-آسـيب بيشتر  شود،  چنانچه در اين نمودار مشاهده مي     . شده است 

نـد علـت بـوده      چدر مسابقات ناشي از     )  درصد 68(هاي ورزشي   
 .است
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 و همكاران             سياح                              پسران ورزشي در مسابقات هايآسيب فراواني بررسي 

 )53(

 در مسابقات بر حسب رشته ورزشيديدگي آسيبهاي ورزشي و درصد آسيب توزيع فراواني -1جدول 
 هر از
 100كارورزش

 تعداد
 مسابقه

 تعداد
 بازيكن

 نوع بازي  فراواني

 بسكتبال  16)32( 332 14 7/4

 فوتسال 13)26( 360 15 6/3

 هندبال 11)22( 360 15 3

 فوتبال 7)14( 432 12 6/1

 واليبال 2)4( 288 12 6/0

 دووميداني 1)2( 480 12 2/0

 جمع كل  50)100( 2252  80 

 
-آسيب، توزيع فراواني تعداد موارد      2ي  در نمودار شماره  

.  ه شـده اسـت     نشـان داد   ديـده آسيبهاي ورزشي بر حسب اندام      
درانـدام  آسـيب   شود، بيشـترين    چنانچه در اين جدول مشاهده مي     

)  درصد 10( مورد   5. باشدمي)  درصد 22(تحتاني و مربوط به زانو      
 .ديدگي به مراكز درماني اعزام شدنداز موارد آسيب

برخورد دو 
ورزشكار

%12 افتادن
%6

دررفتگي
%6

كشيدگي
%8

بيش از يك 
علت
%68

 
هاي ورزشي بر حسب علت آسيب توزيع درصد فراواني -1نمودار 

 ديدگيآسيب
 

مچ دست
بيني كمر

زانو

ران
مچ پا شانه آرنج انگشتان شكم سر

بيش از يك اندام

0
2
4
6
8

10
12

 
-آسيبهاي ورزشي بر حسب اندام آسيبوزيع فراواني  ت-2نمودار 

 ديده
 

  بحث 
ورزشـي مسـابقات آموزشـگاهي      ي   رشته 6 در برگزاري   

واليبال، بسكتبال، فوتبال، فوتسال، دوووميداني و هنـدبال در شـهر     
كـار   ورزش 2252ديـدگي در     مـورد آسـيب    50كاشان از مجموع    

كار در مسـابقات    زش ور 100 در هر    7/4بيشترين فراواني به ميزان     
كـار در مسـابقات      ورزش 100 در هر    آسيب 6/3بسكتبال و سپس    

 ي در رشـته   آسـيب كمترين ميزان فراواني    . فوتسال مشاهده گرديد  
كـار مشـاهده     ورزش 100 در هر    2/0ورزشي دووميداني به ميزان     

 تــيم ورزشــي پسـران شــامل فوتبــال  5 در Rechel ،2008. شـد 
 تـيم ورزشـي     4ال، هنـدبال و كشـتي و        آمريكايي، بسكتبال، فوتب  

دختران شامل واليبال، بسـكتبال، فوتبـال و سـافت بـال را مـورد               
هايي را در مطالعه خود     آسيبگر  اين پژوهش ]. 11[ارزيابي قرارداد   

ي كار پس از مواجه با آن قـادر بـه ادامـه           گزارش نمود كه ورزش   
بيشترين . رده شدمعيار مذكور در اين مطالعه نيز به كار ب. بازي نبود
هاي فوتبال آمريكـايي    ي مذكور در بازي    در مطالعه  آسيبفراواني  

ــر 09/12 ــار،  ورزش1000 در ه ــيب 7/7ك ــر آس ــراي ه  1000 ب
كـار در    ورزش 1000 براي هـر     آسيب 3/6كار در فوتبال و     ورزش

هـاي تحقيـق وي بـراي دختـران و       يافته. تبال را گزارش نمود   كبس
 در بـازي    ديـدگي آسـيب ترين فراوانـي    بيشـ . پسران متفاوت بـود   

هاي راشل در بـازي دختـران       بسكتبال در اين تحقيق شبيه به يافته      
بين بـازي بسـكتبال در ايـن مطالعـه و           ديدگي  آسيباختالف  . بود

هاي پسران ممكن اسـت بـه سـبب تفـاوت           مطالعه راشل در بازي   
عـدم  . كاران و امكانات ورزشي موجود باشد     سطح مهارت ورزش  

ت كافي ممكن است سبب افتـادن يـا برخـورد بازيكنـان بـا               مهار
در رابطـه بـا بـروز       .  شـود  ديدگيآسيبيكديگر و در نتيجه بروز      

 فراواني بـروز   Marirose ,2002آموزي در مسابقات دانشآسيب
 بـراي هـر     ديـدگي آسـيب  1/2 در ورزش فوتبال را      ديدگيآسيب

رد با وسـايل     را برخو  ديدگيآسيبورزشكار و بيشترين علت      100
هـاي  آسيبفراواني بروز Tylor ,2000  ].12[بازي گزارش نمود 

سال مورد ارزيابي قرار گرفـت       6آموزان را در طول     ورزشي دانش 
ي ورزشـي در بـازي      هـا آسـيب و گزارش كرد كه بيشترين موارد       

هاي اين مطالعه شبيه يافته]. 15[فوتبال و بسكتبال اتفاق افتاده است 
بازي بسـكتبال از جملـه      ]. 1[باشد  مي) 1379(هاي غفوري   به يافته 
باشـد كـه بـه علـت تمركـز          پربرخورد مـي  و  پرتحرك  هاي  بازي

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 f

ey
z.

ka
um

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                               3 / 5

https://feyz.kaums.ac.ir/article-1-759-fa.html


 1386 مركز تحقيقات تروما، زمستان 1نامه شماره        دوره يازدهم، ويژه     فصلنامه علمي ـ پژوهشي فيض

 )54(

. يابدبازيكنان در يك زمين بازي محدود، امكان برخورد افزايش مي
باشـد و   بازي هندبال نيز به جهات بسيار شبيه به بازي بسكتبال مي          

در مـورد علـت     . ينـي اسـت   بها قابل پـيش   وقوع اين گونه آسيب   
 درصـد   68 با   آسيب در اين تحقيق، بيشترين فراواني       ديدگيآسيب

ديـده  آسـيب ممكن اسـت در     . با بيش از يك علت گزارش گرديد      
براي مثال، برخـورد دو     . شدن بيش از يك علت وجود داشته باشد       

 Zhang   ، 2007. خوردن شـود  بازيكن ممكن است منجر به زمين     
 .]13[ ديگر بـه دسـت آورده بـود          ي مقاله 42 در يك تحقيق كه از    

هـاي بـازي     را به سبب افتادن در زمين      ديدگيآسيببيشترين علت   
بيشترين فراوانـي  Hootman, 2007 اي در مطالعه. گزارش نمود

خوردگي مفصل مچ پا در بازي فوتبال گـزارش          را پيچ  آسيببروز  
د اشـاره  ي خود بـه ايـن مـور     در مطالعه  1379غفوري  ]. 14[نمود  

بيشـترين  )  درصـد  22( مورد   11 زانو با    هايآسيب]. 1[كرده است   
هـاي  آسـيب بـروز   . آسيب را در اين مطالعه به خود اختصاص داد        

هاي برخوردي نظيـر فوتبـال، بيشـتر در انـدام           ورزشي در ورزش  
ها در اجراي مهـارت شـركت       افتد، زيرا اين اندام   تحتاني اتفاق مي  

]. 15 ،14[گيرنـد   ديدگي قرار مي  رض آسيب دارند و بنابراين در مع    
با دستيابي به اين نوع اطالعـات، مربيـان و معلمـين ورزش قـادر               
خواهند بود كه جهت كاهش اين نوع حوادث در زمان مسابقه و يا             

در رابطـه بـا مقطـع       . تمرين، تمهيـدات الزم را بـه عمـل آورنـد          
ـ ي، در اين تحقيـق بيشـترين فراوانـي آسـيب          تحصيل طـع  ا در مق ه

هاي ديدگيآسيباين يافته مشابه به الگوي . متوسطه مشاهده گرديد
 Zhang, 2007]. 15  ،1[باشد گزارش شده در برخي تحقيقات مي

هـاي مقطـع ابتـدايي و       آسـيب داري بين ميزان بروز     اختالف معني 
شايد علت اين اختالف بـين مقـاطع        ]. 13[راهنمايي مشاهده ننمود    

  تعداد مسابقات بيشتر در مقطـع و شـدت و          اين بررسي را بتوان به    
در ايـن تحقيـق حـدود     . جديت بيشتر رقابت در اين مقطع دانست      

به نظـر   .  به بيمارستان ارجاع داده شدند     ديدگانآسيبدرصد از    10
هـاي موجـود در     رسد تحقيق در اين رابطه بـا اسـتفاده از داده          مي

-ه نمي يرا ا هايآسيبتصوير صحيحي از وضعيت بروز       بيمارستان،

محـل    در هـاي آسـيب نمايد و براي شناخت بهتر آنها به بررسـي          
 .مسابقات توجه بيشتري مبذول داشت

 
 گيري نتيجه

 در اين تحقيق به استثناي بعضي از        هاآسيبفراواني بروز   
.  هاي ورزشـي در ديگـر تحقيـات بـود         آسيبشبيه به بروز    . موارد
 و در بـازي     طهمتوسـ هاي ورزشـي بيشـتر در مقطـع         آسيبتعداد  

 درصـد   10،  ديدگانآسيباز جمع   . بسكتبال مشاهده و ثبت گرديد    
با توجه  .  شدند كه به بيمارستان اعزام گرديدند      ديدگيآسيبدچار  

شود كه عالوه بـر تـالش بـراي كـاهش           ها پيشنهاد مي  به اين يافته  
ها، در مسابقات بسكتبال  در تمام مقاطع و بازيآسيبفراواني بروز   

 .  توجه خاص مبذول شودمتوسطه در مقطع
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