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آموزان هاي ورزشي و علل مرتبط با آن در دانشميزان فراواني آسيب
   خراسان رضوي89كننده در المپياد سال پسر شركت
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   ، ايراندانشگاه فردوسي مشهد كارشناس ارشد آسيب شناسي ورزشي و حركات اصالحي 3
  
  حسن كوشكي، تربيت معلم عالمه طباطباييسبزوار، مركز  :ولؤنويسنده مسشاني ن

E-mail: hkoshky@yahoo.com 
  

  3/2/91:، پذيرش15/12/90:، اصالح27/10/90: وصول

  چكيده
رواني  هاي جسماني، حركتي وآشنايي بيشتر با علل بروز آسيب در ورزشكاران، بخصوص ورزشكاران جوان به دليل ويژگي :زمينه و هدف

 در بين هاي ورزشي و عوامل مرتبط با آن  بررسي فراواني آسيب تحقيق حاضرهدف .آيدشمار مي بهيزشكي ورزشآنان، ضرورتي در محافل پ
  .ودبشهرستان سبزوار در استان خراسان رضوي  1389كننده در المپياد ورزشي سال آموزان پسر ورزشكار شركت دانش

مقطعي در دو سطح -صورت توصيفيبهاين تحقيق . رزشكار نخبه بودندآموز پسر و نفر دانش0201جامعه مورد بررسي  :ها مواد و روش
و همكاران از مجله طب ورزش  ، از فرم گزارش آسيب فولرها آوري اطالعات آسيببراي جمع .راهنمايي و دبيرستان انجام گرفتمدارس 
گيري از آمار توصيفي مورد توصيف و تحليل  هرهاطالعات با ب . علت و شدت آن بود،نوع آسيب ،شامل محل آسيب استفاده شد كه انگلستان

  .گرفت قرار
 44( نفر 53 ترتيب در فوتسال بهها كه بيشترين آنديدگي داشتندآسيب ) درصد14 حدود( نفر 122 ،طول برگزاري مسابقات در :ها يافته
اندام ترتيب در ها به ديدگي  بيشترين آسيب.بود)  درصد6(  نفر7 و واليبال ) درصد14( نفر 18 بسكتبال ،) درصد36( نفر 44 هندبال ،)درصد

 بيشترين علل آسيب، .بودندبيشترين نوع آسيب )  درصد81(وتري -هاي عضالني آسيب.  رخ داد) درصد22( اندام فوقاني ،) درصد51(تحتاني 
   .شد شامل مي را ) درصد42/16( و سپس عدم گرم كردن صحيح قبل از مسابقه)  درصد86/59( بازيكن بين دو برخورد
در  .ديدگي را داشتند  بسكتبال و واليبال كمترين آسيب،ين آسيبو هندبال بيشترنتايج تحقيق نشان داد كه رشته فوتسال  :گيري نتيجه
ها   وتري بيشترين نوع آسيب-هاي عضالني و صورت كمترين آسيب ديدگي، و آسيب  و سر هاي آسيب ديده، اندام تحتاني بيشترين آسيب بخش
 صص/ 2 شماره/19 مجله دانشگاه علوم پزشكي سبزوار، دوره( .بودند ها  بيشترين علل آسيب،ها برخورد بين بازيكنان و عدم گرم كردن اندام. بودند
205-198(.  
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