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 چکیده

 طب مطالعات از مهمی بسیار بخش عنوانبه ورزشی، آسیب از پیشگیری هایپژوهش درراستای

 و پایه مفاهیم نیازمند ورزشکاران هایآسیببر  نظارت و ثبت هایسیستم از استفاده ،ورزش

 در ورزشی هایآسیب به مربوط هایشاخص از متفاوت و متنوع تعاریف به توجه با. است نیادیب

 و آسیب شدت ورزشی، آسیب هایتعریف ،نظام مند مروری مطالعة یک در مختلف، منابع

 یبترین تعریف آسمناسب داد که نشان مطالعه نتایج. اندشده بررسی ورزشی آسیب درمعرض

 یا شود مسابقه یا تمرین درطول ورزشکار محرومیت سبب کهاست  سمانیج یمشکل هر ورزشی،

 محدودیت یا غیبت روزهای تعداد براساس ورزشی آسیب شدت. باشد داشته نیاز پزشکی توجه به

 تعداد براساس ورزشکاران، آسیب درمعرض ،همچنین مسابقه و یا تمرین در ورزشکار عملکردی

 در آسیب درمعرض ورزشکار 1000 هر در آسیب تعداد یا تفعالی زمان ساعت 1000 هر در آسیب

  .هستند هاتعریف بهترین ،مسابقه یا تمرین

 .معرض آسیباسی، نظارت برآسیب، شدت آسیب، درگیرشنشاخص همه واژگان کلیدی:
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 مقدمه

وده روز بر تعداد ورزشکاران افزبهروزو شود زش موجب تندرستی و سالمتی میمشارکت در ور

است و ورزشکاران  ناپذیراجتنابامری  مختلف هایورزشروز حوادث و آسیب در ب. (1، 2) دگردمی

با شرکت در  ،خطر ذاتی آسیب ،دارند. همچنین بالقوه قرار ای از خطرهایهمواره درمعرض مجموعه

 نیچن در که یفراوان تیجمع به با توجه .داردورزشی ارتباط نزدیکی  براساس ماهیت رشتة هاورزش

 یابدمی افزایش زین یورزش هایآسیب زانیم که داشت انتظار توانمی ،کنندمی شرکت یهایفعالیت

ورزشی  هایسالنو  هامیدانزیادی در  هایآسیببروز ةدهندنشانو ارقام آمار ،اتتوجه باوجود و

اما ارزیابی مداوم و  ند؛کامل حذف شوطوربهد نتوانمینورزشی  هایآسیبکه  مسلم است .هستند

پیشگیری از  1راهبردهایتوسعه و ارزیابی  د تمرکز برتوانمیالگوهای آسیب ساالنه  ایحرفه

برای  فادهمورداستمشکل بسیاری از مطالعات منبع  .(3، 4) کندرا فراهم ورزشکاران  دیدگیآسیب

 راه یکورزشکاران های آسیب نگرگذشتهبررسی  .آسیب است درزمینةآوردن اطالعات دستبه

دادن زمان و واسطة ازدستبهاین اطالعات  بردنکارهب .نیست هاداده آوریجمعبرای  اعتمادقابل

 که هاییروش .برای کمک به کاهش میزان آسیب ایجاد خواهد کردرا نگرانی  هایزمینهفراموشی، 

اطالعات مربوط به  آوریجمعمختلف به  هایشیوه بهها با استفاده از آنان گرپژوهش دیربازاز 

 ویدئو دستی گزارش آسیب، مصاحبه و هایی همچون روشهایروش ،اندپرداختهورزشی  هایآسیب

ثبت و  هایسیستم دانشمندان از ،سنتی هایروشبردن مشکالت ، برای ازبینامروزه .اندآنالیز بوده

ورزشی،  هایآسیبپیشگیری از  هایپژوهشو  دکننمیورزشکاران استفاده  هایآسیبنظارت بر 

بخش بسیار مهمی در سطح  عنوانبهورزشی  هایآسیبثبت و نظارت  هایسیستماستفاده از  ویژهبه

 .(3-8)ند هستظهور دنیا درحال

به  انجام داد. وی  «ورزشی هایآسیببر نظارت  هایسیستم»عنوان  با یپژوهش( 6) 2ن میشلنوا

برای توسعه و  نیازپیشورزشی یک  هایآسیبنظارت  هایسیستمی هاداده که این نتیجه رسید

 ت برو نظارک سیستم ارزیابی یارائة با  و ورزشی هستند هایآسیبپیشگیری از  هایراهبردارزیابی 

ثبت  با توجه به ثبت اطالعات در سامانةورزشی  هایآسیباز میزان بروز  توانمیورزشی  هایآسیب

مطالعات ران طب ورزشی پژوهشگ ،امروزه انجام داد.را پیشگیری مناسبی  ،آسیببر نظارت 

که  رسدمینظر به اند.ورزشی انجام داده هایآسیبثبت و نظارت بر  هایسیستم درزمینة شماریبی

خطرساز ، وقوع، بروز و عوامل هادادهاستاندارد از توصیف  ایدنبال ایجاد مجموعهنظارت بر آسیب به

 هایپژوهش ،اهمیت این مورد. با توجه به خواهد بودآسیب در یک جمعیت ورزشی همراه با 

                                                           
1. Strategies 

2. Van Mechelen 
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که جاییتا است؛ه البته این امر در ابتدای را اند؛انجام شده اندیشیچارهخصوص برای متعددی دراین

؛ پردازندهای موردنظر خود میبه ثبت دادهمختلف  هایشیوهثبت آسیب به  هایسامانهدر کشورها، 

بود ن مهم، مسئلة. هستند پابرجا همچنان مختلف هایبخش مشکالت درکه  رسدمینظر اما به

از  یدقیق و نبود فهرستورزشی هایآسیباطالع از نرخ  مورد بروز، وقوع واطالعات دقیق و جامع در

را در تمامی سطوح  هاآسیبکه بتوان است جامع  صورت بهورزشی  هایآسیبدرمانی  هایهزینه

تا از طریق جمع آوری اطالعات همه گیر شناسی نقش موثری در کرد  بررسیرقابتی و سنی 

 توجه به گزارش اتحادیة اروپا دربارةبا  .(2، 7، 9) ایفا کردورزشی  هایآسیبپیشگیری از  هایبرنامه

 هایهزینهتنها  ،1اساس آمار پایگاه یورو کاستبر ،همچنین و ورزشی هایآسیب زیاد هایهزینه

میزان بار اقتصادی وارد  که این موردند دمیلیارد یورو برآورد ش 4/2اروپا حداقل  پزشکی در جامعة

ان آسیب و ارزیابی میز. هدف اصلی این اتحادیه، افزایش داده استرا  حادیه اروپاکشورهای ات بر

برای محاسبات، نیازمند  شرطیپیش عنوانبهاین موضوع  ،همچنین سالمتی ورزشکاران است.

ارائة اطالعاتی ورزشی با قصد  هایآسیبزیربنایی برای ثبت، ارزیابی و نظارت بر  ایتوسعه

در سطوح و  شدهبندیطبقه صورتبهورزشی  هایآسیب هایهزینهدت و خصوص فراوانی، شدر

مفاهیم پایه و شامل تعدادی از مطالعات  ،همچنین .استمختلف ورزشی در سطح جامعه  هایگروه

 هایبرداشتیا  اندشده گرفتهنادیده این مفاهیم یا  شوندنمیورزشی  هایآسیببنیادی مربوط به 

ش خواهد شد این تال پژوهشگران استفادةبرای ایجاد یکپارچگی و  .گیردت میصور هامتفاوتی از آن

شما  اطالعات سیستم نظارت خواهیدمیاگر  است که معتقد ،(10) 2زیمپرزیرا،  امر محقق شود؛

تا برای دیگران  داشته باشید شدهآوریجمع هایواژهتعریف آشکاری از  برای دیگران مفید باشد، باید

استفاده از چنین ضرورت  براین، . افزونباشد هاداده آوریجمعبا دیگر منابع  مقایسهلقابساده و 

د مشکالت قبلی در توانمی تنهانه ،ورزشکاران هایآسیبپیشگیری از  هایسیستمی در راهبرد

نظارت بر  هایسیستمبلکه اهمیت استفاده از  العات در این حیطه را مرتفع کند،اط آوریجمع

مستندات  اند.روی دادهدر ورزش است که هایی به داده دسترسیسادگی و سهولت در  ،آسیب

عوامل خطرزای آسیب را با خود  تشخیص آسیب، شدت، درمان و شده درزمینةآوریجمع استاندارد

شده است به بررسی تعاریف مروری تالش  که در این مطالعة است اساس بر همین د.نهمراه داربه

 .ورزشی پرداخته شود شناسیآسیب زةاساسی در حو
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 عنوانبهآسیب را  ،(11) 1بیکی د.ناشده ارائهورزشی آسیب  تعاریف متفاوتی از ،در مطالعات مختلف

 ةکنندمراقبتو نیاز به یک  فعالیت برای حداقل یک روزدادن زمان هر مشکلی که باعث ازدست

غیبت از تمرین یا مسابقه را  ،(12) مکاران و ه 2اولسن. کندمی، تعریف داشته باشد مجرب ورزشی

 آسیب عبارت است از ،(14، 15)  4پالمر  و 3نگوودر تعریف  .قراردادندبرای تعریف آسیب مالک 

در وی و مانع از شرکت طبیعی  شودایجاد طول تمرین یا مسابقه برای ورزشکار وضعیتی که در

بدون توجه به تعداد روزهایی که فرد درگیر آسیب  ؛ساعت شود 48تمرین یا مسابقه برای بیش از 

دادن حداقل یک مسابقه یا رقابت درنتیجة ازدست آسیب را ،(15، 16) پالمر و 5. بروکساست بوده

 عنوانبه را ورزشی هایآسیب  ،(17، 18)  7کاروالهو و  6وندیرلی .اندکردهسط بازیکن تعریف تو

به نیاز پزشکی موجب بدون توجه  اثر تمرین یا مسابقه که حداقل یک روزشکایت فیزیکی در

آسیب را این گونه  (،19)  و همکاران 8لیند. نکمی، تعریف شودمیشدن مشارکت فرد محدود

قادر به  وی کهصورتیبه ؛شود مشکل دچار یا مسابقه بازیکندرطول تمرین هرگاه  د:نکنتعریف می

دادن( زمان ازدست ،مثالعنوانبهتمرینی در روز پس از آسیب ) سةشرکت در یک مسابقه یا جل

به  .(2، 18-26) ، آسیب روی داده استباشد نیاز داشتهپزشکی  هایمراقبتبه  و نیز ویباشد ن

 روییا تمرین  در مسابقهشرکت  نتیجةدرکه است  یگزارش آسیب زمان، (27) و همکاران9رکعقیدة 

 ؛(27-34)شته باشد دانیاز به توجه پزشکیار ورزشی یا پزشک ورزشکار  ،همچنین باشد و داده

روش واحدی  دلیل نبودناشی از ورزش به هایآسیبآماری  ، مشکالت زیادی دربارة مقایسةبنابراین

  ورزشی و ثبت اطالعات مربوط به آن وجود دارند. هایآسیببرای تعریف 

آسیب  کردن میزان شدتدارد، مشخصفراوانی اهمیت ورزشی  هایآسیبشاخص دیگری که در 

اقتصادی برای  -، ارزش اجتماعیشدت آسیب و زمان برگشت به فعالیت ورزشی .استورزشکاران 

ه شدت آسیب در مطالعات گزارش نشدتعریف جامع و کاملی از  تاکنوناما  ؛دنجوامع و کشورها دار

برای کمتر از یک هفته غیبت از تمرین  صورتبهشدت آسیب را  (12)و همکاران  . اولسن(34) است

متوسط و غیبت  با عنوان آسیبر از یک هفته و کمتر از یک ماه آسیب خفیف، غیبت بیشت با عنوان
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 ایمطالعهدر  (35)و همکاران  1جاکوبسون. کنندمیآسیب شدید، معرفی  با عنوانبیشتر از یک ماه 

شدت آسیب را  «هابیماریورزشی و  هایآسیببرای ثبت عوارض  گیرشناسیهمهرویکرد »عنوان با 

بین زمان  دورةدر  محدودیت در تعداد روزهای تمرین و مسابقه هاکنند. آنمیکمی متفاوت تعریف 

را  مسابقه و روزهای دارای محدودیت عملکردی در تمرینشروع آسیب و زمان برگشت یا درصد 

 بررسی» با عنوان ایمطالعهدر (36 )و همکاران 2عرفانی .کنندوان شدت آسیب تعریف میعنبه

شدت آسیب  ،«ورزشکاران در پا مچ غیربرخوردی خوردگیپیچ با آن ارتباط و پا کف قوس شاخص

 صورتبه، است اساس تعداد روزهایی که ورزشکار در فعالیت غیبت داشتهمچ پا را بر خوردگیپیچ

روز(،  28هشت تا روز(، آسیب متوسط )چهار تا هفت ) جزئیروز(، آسیب یک تا سه یز )آسیب ناچ

تعداد  اساسبرشدت آسیب را  (14)هانگو  وونگ .اندتعریف کرده روز( 28 بیش از) دیشدآسیب 

به : آسیبی که اندکرده بندیطبقهزیر  صورتبه بوده است، دیدگیآسیبروزهایی که به دلیل 

 ،پزشکی هایمراقبتصورت نیاز به آسیب جزئی است؛ در عنوانبهداشته باشد نیاز ه اولی هایکمک

و رهنما  .آسیب شدید است عنوانبهآسیب نیازمند درمان در بیمارستان  است؛ آسیب متوسط

ای مرد ب زانو در  بازیکنان فوتبال حرفهآسی گیرشناسیهمه»در پژوهشی با عنوان  همکاران 

بندی صورت طبقهبدین غیبت از فعالیتروزهای اساس تعداد ورزشکاران را بر ، شدت آسیب«ایرانی

آسیب عنوان به  روز 30عنوان آسیب با شدت کم، غیبت هفت تا صفر تا هفت روز بهغیبت  کند:می

 .  (37)است آسیب شدید عنوان بهروز  30بیش از غیبت متوسط و 

دیگر  نوعیبهو ورزشکار  غیبتاساس تعداد روزهای بررا شدت آسیب (13)و همکاران  3هاموند

شدت  ،روز( چهار تا هفت) کم ،روز( دو تا سه) یجزئ ،روز( یکتا ) فیخف :دنکنمی بندیتقسیم

شدت  ( درزمینة19) و همکاران یلدیدگاه  .روز( 21بیش از ) دیشدز( و رو 21هشت تا ) متوسط

 هاآن ،اساساینبر ؛ستاتمرین  هایی غیبت ورزشکار در مسابقه و جلسهتعداد روزها براساس آسیب

 چهار تا هفت) روز(، آسیب کم سهآسیب خفیف )تا  :دنکنمیم یسرا به سه دسته تق هاآسیبشدت 

 . روز( 28آسیب شدید )بیش از  روز( و 28هشت تا روز(، آسیب متوسط )
،  4مدت زمانی که ورزشکار در معرض آسیب می باشدمفهوم  به ، کمترهای فارسیدر پژوهش

حوزة های کلیدی در ای مشترک درمورد واژهبیانیه ( در34) همکاران و  5فولراست.  شده پرداخته
در کنند: مطرح میمعرض آسیب را به دو صورت در، های ورزشی فوتبالآسیب گیرشناسیهمه
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یا هدایت مربی تیم؛ قرارگرفتن  کنترلفردی و تیمی تحتهای تمرینی تصورت فعالیتمرین: به

 کههاییساعتتعدادو  کنندمی نیکه تمرهایی از همان باشگاه ین تیمدرمعرض مسابقه: بازی ب

ر تعداد آسیب در ه عنوانبهمیزان آسیب را  ،(14)هانگو و  وونگ. هستندآسیبخطرمعرض در
ورزشکار در تمرین یا  1000 در هرتعداد آسیب  ،نینهمچ ساعت زمان فعالیت بازیکنان و 1000

احتمال آسیب ، در تعریفی دیگر در معرض آسیب قرار گرفتن ورزشکار .دنکنمیتعریف مسابقه 
. (27، 39)دوجود دار کندمیشرکت که مسابقه یا یک تمرینی  جلسةدر یک ورزشکار برای شرکت 

درطول فصل مسابقه انجام داد،  ایحرفهمرد  هایفوتبالیستروی که  ایمطالعهدر  (،19) لی
یب نظر مربی و بروز آسیب را تعداد آسصورت ساعت مسابقه و تمرین زیربهگرفتن را درمعرض قرار

 گیرشناسیهمه( 2017)و همکاران  کر. (14، 25، 26، 39) تعریف کرده است ساعت بازی 1000 در
قرارگرفتن  هاند. آنمطالعه کرد 2009-2015طول فصل در را ورزشکاران مرد الکروس هایآسیب

در یک  کنندهشرکتورزشکار  یادانشجو  حضور صورتبهورزشکار را قرار گرفتن آسیب معرض  در
که در آن ورزشکار درمعرض احتمال آسیب ورزشی بدون  اندتعریف کرده تمرین یا رقابت مجاز

 یرشناسیگهمه»با عنوان که  پژوهشیدر  (40و همکاران )1پتل. دت مشارکت استرفتن مگدرنظر
بیان  انجام دادند،« آمریکا متحدة ایاالتورزشی اسکلتی عضالنی در ورزشکاران جوان  هایآسیب
تعاریف  تریندقیقاما یکی از  ؛دنورزشی وجود دار هایآسیبکه تعاریف متعددی برای  کردند

. ، آسیب ورزشی تعریف شودمبنای آناست که باید برورزشکار قرار گرفتن آسیب معرض در براساس 

مربوط به  هایشاخصتعاریف متنوع و متفاوتی از که  شودمیمشاهده د،ش ارائهبا توجه به آنچه 
ف آسیب بررسی تعری  ،مطالعة حاضرهدف اولیة ند. ورزشی در مطالعات وجود دار هایآسیب

این مفاهیم در  گرفتنکارهبنیز و ورزشکار قرار گرفتن معرض آسیب  درورزشی، شدت آسیب و 
شکاف در درک مفاهیم پایه و اساسی در  کردنبر آسیب ورزشی با هدف برطرفنظارت  هایسیستم
تا  ستا هاشاخصبرای این  ی مناسبعریفت ارائة ، تالش برایحاضر است. هدف ثانویة مطالعةورزش 
درنتیجه، قابلیت و  متون علمی و تخصصی استفاده کننددر  هاآنه از یکپارچ صورتبهان رپژوهشگ

 .را میسر کند باهمهای مختلف مقایسة نتایج پژوهش
 

 پژوهش روش

 جووجست راهبرد
 جویوجست یموتورها طریقاز پژوهش پیشینة جویوجست مروری، مطالعة این انجام برای

به زبان  2اشپرینگر و 1الین مدپاپ ،2ینس دایرکتسا هایپایگاه دادهدر  7201سال  تا الکترونیک
                                                           
1. Patel 

2. Science Direct 
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و بانک اطالعات  3در پایگاه اطالعات علمی جهاد دانشگاهی 1396 فارسی تا سالبه زبان و  انگلیسی

 های تخصصی عبارت بودند از:وجوشده در پایگاههای جستعنوان .شد انجام 4نشریات کشور

و 8«مای ورزشیوتر»، 7«آسیب ورزشی» ،6«زشیشناسی آسیب ورشیوع» ،5«تعریف آسیب ورزشی»

 ایمقالهاطمینان از اینکه  نیز برای10گوگلجویوجستاز موتور نهایت، در. 9«معرض آسیبدر»

 .دهدمیرا نشان  وجوهانحوه و نتایج جست یک شمارةشکل . استفاده شد ،بررسی نشده باشد
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 در پژوهش حاضر هواردشدمطالعات  شدةجووجست وجو و اصطالحاتراهبرد جست نمودار – 1شکل 
 

 معیارهای ورود و خروج

رود به مطالعه را برای و شدند. مقاالتی که معیارهای پژوهشگر بررسیمقاالت  ها و چکیدةدر ابتدا، عنوان

ای مقاالت کامل که مطابق با معیاره و هانامهانیپا، هاگزارشند. متون علمی دیگر شامل نداشتند، حذف شد

                                                                                                                                               
1. PubMed Medlin 

2. Springer 

3. Scintific Information Database (SID) 

4. Magiran 

5. Sports Injury Definition 

6. Epidemiology of Sport Injury 

7. Sport Injury 

8. Sport Trauma 

9 Athlete-Exposure 
10. Google 
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و  انتخاب بودند، ورزشی آسیب معرضب، شدت و درتعریف آسی ود و هدف پژوهش شامل اطالعاتی دربارةور

 .ارزیابی شدند

 :هستند زیر به شرح هادواژهیکل اساسبر پژوهش بهمقاالت  ورود معیارهای

1-مقاالتیمستقیم اشارةقرار گرفتن را  ورزشی آسیبمعرض که به تعریف آسیب، شدت و در 

 داشتند؛

الزم است  ند.شد بررسیانگلیسی فارسی و  هایزبان دسترس بهدر خالصةمتن و تمام مقاالت -2

 اند؛در جدول آمدهبه زبان انگلیسی  شدهچاپکه فقط مقاالت  ذکر شود

 .شدند بررسی نیز موردی یهاگزارش آزمایشی و مطالعات -3 

 بودند:مواردایناز این مطالعه شاملمقاالت  خروجمعیارهای

 یهایشاخصصی از یات و تعریف مشخارائة آمار بسنده کرده بودند و جزئمقاالتی که فقط به  -1

؛ندنداشتگرفتن درمعرض آسیب قرار همچون آسیب، شدت آسیب و

بودند. تاندونی را بررسی کرده –آسیب عضالنی جزبهی هایآسیبمقاالتی که  -2

، هاعنوان این کلمات در. ندیافت شدمرتبط مقالة41،رشدهذککلیدیکلماتازاستفادهازپس

  ،پس از اعمال معیارهای ورود و خروج شدند. بررسیخالصه و کلمات کلیدی مطالعات 

32مقالهواردمطالعهمانند  پژوهش مطالعه در اینمورد هایشاخصتعریف مشخص از ند. نبود شد

 .بودحذف مقاالت علت عمدة،بودن معرض آسیب ورزشیو در تعریف آسیب، شدت
 

 نتایج
مرتبط با  هایشاخصتعاریف تعدادی از  مندنظامبررسیدارد تا بهسعیمروریمقالةاین

مقالة واردشده  32از  هک نشان دادشدهانجامیهاپژوهشبرمرورنتایج .ورزشی بپردازد هایآسیب

 صورتبه مقاله 9، نگرگذشته صورتبهمقاله  11گزارش مروری،  صورتبهمقاله  8به پژوهش، 

 2بالینی و  آزماییکار صورتبهمقاله  3، نگرگذشتهکوهورت  صورتبهمقاله  1، نگرندهیآ مطالعة

دو طرح  صورتبه هاپژوهشبعضی از  مطالعة مقطعی بودند. الزم است ذکر شود که صورتبهمقاله 

 است.شده دادهجداول زیر نشاندر،شدندارزیابیکهمقاالتییات. جزئاندبودهمطرح 

 هایآسیب کلیدواژة شده،انجام( مطالعات پژوهش 26درصد )25/81 که پژوهش نشان داد هاییافته
ارائه مطالعات تعریف مشخصی از آسیب ورزشی از درصد  85/17 اند و تنهاورزشی را تعریف کرده

میزان و مکانیسم »با عنوان  (41) کارانهمو  1مروری لییو . در پژوهش(42 ،41 ،39)اندنکرده

تعریف مشخصی از آسیب ورزشی ، «کشیدگی همستریگ در ورزشکاران هایآسیبعوامل خطرزای 

                                                           
1. Liu 
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ایت اجتماعی و روانی از نوجوانان که حم (42و همکاران ) 1کوییزتمطالعة هالده است. در نش ارائه

 هایآسیبشدت بر  ز این پژوهش، تمرکرشتة ورزشی بررسی شده استشدید پنج  هایآسیبدر 
تعریفی از آسیب ورزشی  ،با توجه به ماهیت اختصاصی این مطالعه .ورزشی در نوجوانان بوده است

عنوان، نوع مطالعه و  انتشار،سالومؤلفناماساسبر)مطالعاتییک شمارةجدول.ده استنش ارائه

ورزشی  هایآسیبتعریفی از  نوعیهبکهدهد نشان میرا  مطالعات(اینازتعریف آسیب ورزشی

که تعریف اند شده آوردهمطالعاتی  ،شمارة سهو  دو در جداول شمارة ،اینبر. عالوهاندکرده ارائه
معرض آسیب و میزان بروز آسیب را برمبنای درمشخصی از شدت آسیب ورزشی 

ارائه (معرض آسیبو درر، عنوان، نوع مطالعه، تعریف شدت آسیب انتشاسالومؤلفناماساسبر)
 موردبررسی مطالعات در تعاریف هاواژهدرصد و تعداد کلید دهندةنشان ،چهار اند. جدول شمارةکرده
در است که  هاواژهکلید تعاریفدرصد و تعداد کنندة بیان پنج، ن پژوهش و جدول شمارةدر ای

 .کاررفته استهب مطالعات
 تعریف آسیب ورزشی -1جدول 

مطالعه نوع تعریف آسیب  عنوان 
سال  /مؤلف

 انتشار

 مروری ، توجه پزشکیرفتهازدستزمان 
 

 گیرشناسیهمهبررسی  هایروش
فوتبال:  ایحرفهبازیکنان  هایآسیب

 مدل یوفا توسعة

و  2ونداهاگ
 (25)  همکاران

طول تمرین یا هر مشکل جسمانی در
مسابقه، محروم از مسابقه، توجه 

 پزشکی

 اندام تحتانی در فوتبال هایآسیب مروری
 یانگ و وونگ
 (14) 

برای تمرین و  رفتهازدستزمان 
 مسابقه

 نگرآینده

 در هایآسیب گیرشناسیهمه
: انگلیسیراگبی  ایحرفهبازیکنان 

 مسابقات هایآسیببخش اول 
 

 بروکس و

 همکاران

 (16) 

 ، توجه پزشکیرفتهازدستزمان 
مروری/ 

 آزماییکار
 بالینی

مورد تعاریف آسیب بیانیة مشترک در
در  هاداده آوریجمع هایروشو 

 فوتبال هایآسیبمطالعات مربوط به 

 همکاران و ولرف

    (34) 

طول تمرین یا هر مشکل جسمانی در
مسابقه، محروم از مسابقه یا تمرین، 

 توجه پزشکی
 مروری

در  توافق تعاریف آسیب برای بحث:
 تمرکز روی همة ورزش تیمی با

 هاآسیب

 و 3هادسون
 (26)همکاران 

 

                                                           
1. Hallquist 
2. Hägglund 

3. Hodgson 
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 تعریف آسیب ورزشی -1امة جدول اد

 عنوان نوع مطالعه تعریف آسیب
مؤلف/ سال 

 انتشار
طول تمرین یا هر مشکل جسمانی در

، توجه رفتهازدست زمان مسابقه،
 پزشکی

مقطعی/ 
 آزماییکار

 بالینی

 درد؟ مقدار زیادیاما  ؛هاآسیببدون 
 استفادةآسیب  هاینشانهروش ثبت 
 هاورزشدر  ازحدبیش

  1باهر

(28) 

طول تمرین یا هر مشکل جسمانی در
رفته، توجه ازدست زمان مسابقه،

 پزشکی
 نگرآینده

توسعه و اعتبارسنجی یک روش 
برای ثبت  گیرشناسیهمه جدید
ازحد در بیش های استفادةآسیب

 آسیب ورزشی

 و  2کالرسن
 (30) همکاران

طول تمرین یا مسابقه، هر اتفاقی در
محدودیت برای حداقل یک روز، توجه 

 پزشکی

 نگرگذشته

های نظارت بر آسیب گیرشناسیهمه
فوتسال توسط فدراسیون پزشکی 

 ورزشی

و  نیرکیاو
 همکاران

 (29) 

 نگرآینده رفتهازدستزمان 

بازسازی تعریف: یک معیار 
ب در نظارت بر آسی شدهگرفتهنادیده

 ورزشی

 همکاران هاموند و
 (13) 

 طول مسابقه،هر مشکل جسمانی در
از تمرین یا مسابقه، توجه  بتیغ

 پزشکی

 نگرگذشته
نظارت بر آسیب مسابقات جهانی 

 1998-2012سال فوتبال از 

  4اکور و 3جانگه
(31) 

، طول تمرین یا مسابقههر اتفاقی در
 فعالیت ورزشی محروم از

 

پیمایش 
 گیرشناسیهمه

ارتوپدی یک باشگاه  هایآسیب
 فوتبال

 (18) 5وهکاروال

طول تمرین یا هر مشکل جسمانی در
، توجه رفتهازدست زمان مسابقه،

 پزشکی

 آزماییکار
 بالینی

پیشگیری به کاهش  هایتمرین
آسیب بازیکنان فوتبال  هایهزینه

 دنشومیمنجر  ایغیرحرفه سالبزرگ

 و 6کریست
 (32) همکاران

طول تمرین یا هر مشکل جسمانی در
مسابقه، محدودیت بازیکن حداقل برای 

 فعالیت، توجه پزشکی روز ازیک 

 /نگرگذشته
 گیرشناسیهمه

بین بازیکنان ورزشی در هایآسیب
 بسکتبال نوجوان بر اساس پست

 و وندیرلی
 همکاران 

(33) 

 

 

 

 

                                                           
1. Bahr 

2. Clarsen 

3. Junge 

4. Dvorak 

5. Carvalho 

6. Krist  
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 یتعریف آسیب ورزش -1جدول  ادامة

سال /مؤلف

 انتشار
 تعریف آسیب نوع مطالعه عنوان

 و پالمر

 همکاران

(15) 

بیماری: رویکرد  /پروژة آسیب

  گیرشناسیهمه

عواقب یا ) یامدهایپجدید برای ثبت 

 هابیماریورزشی و  هایآسیبعوارض( 

 ، توجه پزشکیرفتهازدستزمان  گیرشناسیهمه

 و وندیرلی

  همکاران

   (17) 

مشخصات و عوامل مرتبط با 

ورزشی بازیکنان والیبال  هایآسیب

 جوان

 /نگرگذشته

 گیرشناسیهمه
 طول تمرین یا مسابقههر اختاللی در

 و وندیرلی

 همکاران

 (20) 

مشخصات و عوامل مرتبط با 

ورزشی در کودکان و  هایآسیب

 نوجوانان

 /نگرگذشته

 گیرشناسیهمه

طول تمرین یا هر مشکل جسمانی در

مسابقه، محدودیت بازیکن حداقل برای 

 فعالیت، توجه پزشکی روز ازیک 

 همیلتون و

 (21)همکاران 

 هایآسیب بندیدرجهو  بندیطبقه

 عضالنی: یک مروری روایتی

 مروری/

 نگرگذشته
 رفتن عملکردازدست

 

 و 1ایبالکر

 همکاران

 (22) 

 گیرشناسیهمهو  بالینی نتایج مقایسة

مقابل غیرمستقیم )کشیدگی( در

قدامی و  هایآسیبکوفتگی( ) میمستق

رد م یکنان نخبةخلفی عضالت ران باز

یوفا  ایحرفهلیگ  مطالعةفوتبالیست: 

 (2013تا  2001آسیب ران ) 2287از 

 نگرآینده
طول تمرین یا هر مشکل جسمانی در

 رفتهازدستمسابقه، زمان 

 و 2لیناس

 همکاران 

(23) 

ورزشی و بهبودی بیماری  هایآسیب

 کلمبیا 2013 یجهان هایبازیدر 
 مقطعی

طول هر اختالل اسکلتی عضالنی در

 تمرین یا مسابقه، توجه پزشکی

    

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                                                           
1. Ueblacker 

2. Llinás 
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 تعریف آسیب ورزشی -1جدول  ادامة

مؤلف/سال 

 انتشار
 تعریف آسیب نوع مطالعه عنوان

 و  1دل کاسو

   همکاران

(24) 

بازیکنان فوتبال زن  هایآسیب

 اسپانیایی
 نگرگذشته

طول تمرین یا هر مشکل جسمانی در

، توجه رفتهازدستقه، زمان مساب

 پزشکی

و  2مونتالوو

 مکارانه

(43) 

آسیب و عوامل  گیرشناسیهمه

 خطرزای آسیب کراس فیت
 نگرگذشته

فعالیت را  هر مشکل جسمانی که

 روزانه هایفعالیتمحدود کند، مانع 

 همکاران و کر

 (27) 

مردان  هایآسیب گیرشناسیهمه

انجمن ملی ورزش دانشگاهی الکراس 

 15/2014-/10/2009آمریکا فصل 

 نگرگذشته
طول تمرین یا مسابقه، هر اتفاقی در

 توجه پزشکی

 

رزشی را و شدت آسیب ،از مطالعاتدرصد  75/68که  ندبیانگر این مطلب بودها بررسی ،همچنین

ارائه ی تعریف مشخصی از شدت آسیب ورزش ،عاتمطالاز درصد 25/31 تعریف کرده بودند و تنها

 (.جدول شمارة دو) نکرده بودند
 

 تعریف شدت آسیب ورزشی -2جدول 

 تعریف شدت آسیب نوع مطالعه عنوان سال /مؤلف

 لوند و همکارانهاگ
(25) 

های بررسی روش
های گیرشناسی آسیبهمه

ای فوتبال: ایجاد بازیکنان حرفه
 مدل یوفا

 مروری
تعداد روزهایی غیبت از 

 فعالیت

 یانگ و وونگ 
(14) 

اندام تحتانی در  هایآسیب
 فوتبال

تعداد روزهایی غیبت از  مروری
 فعالیت

 (16) و همکاران بروکس
 هایگیرشناسی آسیبهمه

ای راگبی: بخش حرفه اتحادیة
 های مسابقاتاول آسیب

تعداد روزهایی که بازیکن  نگرآینده
ترین شرایط بدنی کاملبه 

 رسدمی

 و همکاران فولر
(34) 

مورد تعاریف بیانیة مشترک در
آوری های جمعآسیب و روش

ها در مطالعات مربوط به داده
 های فوتبالآسیب

آزمایی مروری/ کار
 بالینی

تعداد روزها، از زمان 
آسیب تا بازگشت کامل 
بازیکن برای مشارکت در 

 تمرین یا مسابقه

    

                                                           
1. Del Coso 
2. Montalvo 
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 شیتعریف شدت آسیب ورز -2ادامة جدول 

 سال /مؤلف عنوان مطالعه نوع تعریف شدت آسیب

 آینده نگر تعداد روزهایی غیبت از ورزش
بازیکنان آسیب زانو در  گیرشناسیهمه

 ای مرد ایرانیفوتبال حرفه

 رهنما و همکاران

(37) 

رفتهازدست زمانمدت  مروری 
در  توافق تعاریف آسیب برای بحث:

 هاآسیب تمرکز روی همة ورزش تیمی با

و  هادسون

 (26) همکاران

کردن و قادر به  تمرین ورزشی

کاملطوربهانجام رقابت   
 مروری

رخ آسیب، مکانیسم و عوامل خطرزای ن

کشیدگی همسترینگ در  هایآسیب

 مروری :هاورزش

 و همکاران لییو

(41) 

 از زمانتعداد روزهای غیبت 

 آسیب تا برگشت کامل به رقابت
نگرآینده  

 جی یک روش جدیدتوسعه و اعتبارسن

 هایآسیببرای ثبت  گیرشناسیهمه

 در آسیب ورزشی ازحدبیش استفادة

   و همکاران کالرسن

(30) 

 آیندهنگر تعداد روزهایی غیبت از ورزش

بازسازی تعریف: یک معیار 

در نظارت بر آسیب  شدهگرفتهنادیده

 ورزشی

 و همکاران هاموند

 (13) 

تعداد روزهایی که ورزشکار قادر 

 کامل یا طوربهبه شرکت )

ناکامل( از زمان شروع آسیب تا 

 بازگشت به تمرین عادی

 گروهیهم

نگرآینده  

 کارانورزشدر  شناسیآسیبهای الگو

و  هاآسیبسوئدی: شیوع، انواع  نخبة

 عوامل خطرزا در سال

و  جاکوبسون

 همکاران

(35) 

محدودیت در تعداد روزهای 

بین  دورةدر  تمرین و مسابقه

زمان شروع آسیب و زمان 

روزهای دارای  برگشت یا درصد

 و محدودیت عملکردی در تمرین

 مسابقه

شیوع 

گیرشناسیهمه  

آسیب / بیماری: رویکرد  اجرای پروژة

 یامدهایپبرای ثبت  گیرشناسیهمه

و ورزشی  هایآسیبعواقب یا عوارض( )

 هابیماری

 و همکاران پالمر

(15) 

ورزشکار از  بودندور زمانمدت

 ورزش برای بازگشت

 /نگرگذشته

 گیرشناسیهمه

 هایآسیبمشخصات و عوامل مرتبط با 

 ورزشی در کودکان و نوجوانان

 وندیرلی و همکاران

(20) 
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 شیتعریف شدت آسیب ورز -2ادامة جدول 

 سال /مؤلف عنوان نوع مطالعه تعریف شدت آسیب

تمرین و  هایغیبت از جلسه

 مسابقه
نگرآینده  

نگر از گیرشناسی آیندهیک مطالعة همه

صل در ف های آسیببروز آسیب و الگوی

 کنگای فوتبال هنگرقابت لیگ حرفه

 لی و همکاران

(19) 

تعداد روزها، از زمان شروع 

آسیب تا برگشت کامل به فعالیت 

 ورزشی

نگرآینده  آسیب ورزشی چیست؟ 
 و همکاران 1تیمپکا

 (39) 

 زمان غیبت در فعالیت و مدت

 نیاز به درمان پزشکی
 مروری

رزشی های وسنجش( آسیب) یریگاندازه

 عملی در پرتاب: راهنمای استفادة

و  2هیسپنهول

 (44)همکاران 

دی آرایوجو3 و 

(45) همکاران   
نگرآینده ایغیرحرفهدوندگان  هایآسیب  

روز  7تا  1ی غیبت از فعالیت از تعداد روزها

متوسط عنوان بهروز  28تا  8خفیف،  عنوانبه

آسیب شدیدعنوان بهروز  28و بیش از   

دل کاسو و 

  (24) همکاران

بازیکنان فوتبال زن  هایآسیب

 اسپانیایی
نگرگذشته  

تعداد روزها، از زمان شروع آسیب تا برگشت 

 کامل به فعالیت ورزشی

 

و  کوییزتهال

(42) همکاران  

از ت روانی و اجتماعی مسئولیت حمای

کودکان و نوجوانان در ارتباط با 

 ورزشی شدید هایآسیب

طراحی 

 کیفی

 

یف آسیب شدید، غیبت از تعر

بود ماه 2مدت فعالیت به  

و  مونتالوو

 همکاران

(43)  

آسیب و عوامل  گیرشناسیهمه

 فیتخطرزای آسیب کراس
نگرگذشته  

ین شدن فعالیت کامل ورزشکار در تمرمتوقف

توجه پزشکی و نیازمند  

و همکاران کر  

(27)  

مردان  هایآسیب گیرشناسیهمه

انجمن ملی ورزش دانشگاهی الکراس 

 15/2014-/10/2009آمریکا فصل 

نگرگذشته  

محدودیت  زمانمدت عنوانبهآسیب شدید 

هفته تعریف  3بیش از  در مشارکت ورزشی

 شد

و  همیلتون

  همکاران

(46)  

 بندیطبقهزمان تغییر پارادایم در 

 عضالنی هایآسیب

 

نگرآینده  
برگشت کامل به مشارکت  زمان مدتطول 

 ورزشی

 

                                                           
1. Timpka 
2. Hespanhol 
3. De Araujo 
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دیده و  وضوحبه ،معرض آسیب ورزشکارکلیدواژة در ،از مطالعات پژوهش( 9)درصد  12/28 در تنها

 (.ول شمارة سهجد) بودنداستفاده نکرده  کلیدواژهت از این مقاالاز درصد  87/71و  بود شده تعریف
 

 معرض آسیب ورزشیتعریف در -3جدول 

سال  /مؤلف

 انتشار
 معرض آسیبتعریف در نوع مطالعه عنوان

و  لوندهاگ

   همکاران

(25) 

 گیرشناسیهمهبررسی  هایروش

فوتبال:  ایحرفهبازیکنان  هایآسیب

 ایجاد مدل یوفا

 

 

 مروری
 

ساعت  1000اساس تعداد آسیب در هر بر

در زمان  مشارکت در تمرین و مسابقه.

، با توجه معرض آسیب قرار گرفتن ورزشکار

در معرض قرارگرفتن  ایهبه تعداد ساعت

)مشارکت بازیکن  آسیب قرار گرفتن

پیگیری  آموزشی و مسابقه( از ابتدای دورة

 )آغاز فصل( تا زمان وقوع )اولین آسیب( یا

 پایان پیگیری

 

 یانگو  وونگ

  (14) 
 اندام تحتانی در فوتبال هایآسیب

 

 مروری
 

ر هتعداد آسیب در  عنوانبهن آسیب میزا

ساعت زمان فعالیت بازیکنان یا  1000

ورزشکار  1000عداد آسیب در هر ت

معرض آسیب در تمرین یا مسابقه در

 است شده تعریف

و  بروکس

  همکاران

(16) 

 اتحادیة هایآسیب گیرشناسیهمه

 هایآسیبی: بخش اول راگب ایحرفه

 مسابقات

 بازی بازیکن در هفته ایهتعداد ساعت آیندهنگر

 و همکاران فولر

 (34) 

مورد تعاریف آسیب بیانیة مشترک در

در  هاداده آوریجمع هایروشو 

 فوتبال هایآسیبمطالعات مربوط به 

مروری/ 

 آزماییکار

 بالینی

 صورتبهمعرض تمرین قرارگرفتن در

ینی فردی و تیمی تمر هایفعالیت

. قرارگرفتن کنترل یا هدایت مربی تیمتحت

از  هاییتیمبین درمعرض مسابقه: بازی در

 کنندمی نیکه تمرهمان باشگاه 

 

و  هادسون

 (26) همکاران

ر د توافق تعاریف آسیب برای بحث:

 هاآسیب تمرکز بر همة ورزش تیمی با
 مروری

ساعت  1000اساس تعداد آسیب در هر بر

 مشارکت در تمرین و مسابقه

 لی و همکاران

 (19) 

 نگرآینده گیرشناسیهمه یک مطالعة

 آسیب ایهدربارة بروز آسیب و الگوی

فوتبال  ایحرفهدر فصل رقابت لیگ 

 کنگهنگ

نگرندهآی  
ساعات مشارکت در تمرین و  اساس تعدادبر

 مسابقه
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 معرض آسیب ورزشیتعریف در -3جدول  ادامة

سال  /مؤلف

 انتشار
 معرض آسیبتعریف در نوع مطالعه عنوان

تیمپکا و 

 (47) همکاران

های تعاریف آسیب و بیماری و روش

اده در ها برای استفآوری دادهجمع

در  گیرشناسیهمهمطالعات 

 مشترک ومیدانی: بیانیةدو

نگرآینده  

هر  تعداد آسیب در عنوانبهمیزان آسیب 

ساعت زمان فعالیت بازیکنان و یا  1000

ورزشکار در  1000تعداد آسیب در هر 

 .است شدهتعریفتمرین یا مسابقه 

هیسپنهول و 

  (44)همکاران 

 هایآسیبسنجش( ) یریگاندازه

 استفادة: راهنمای در پرتابورزشی 

 عملی

 مروری

 برای ،آسیب درمعرض قرارگرفتن

 ابتدا از ایدوره به اشاره سالم ورزشکاران

 برای است. زمان پژوهش انتهای تا

 ضدرمعر گرفتن قرار ،هادیدهآسیب

 زمان تا شروع پژوهش ابتدای از ،آسیب

 است. آسیب

 

 و همکاران کر

 (27) 

مردان  هایآسیب گیرشناسیهمه

انجمن ملی ورزش دانشگاهی الکراس 

 15/2014-/10/2009آمریکا فصل 

نگرگذشته  

 عنوانبه آسیب درمعرض قرارگرفتن

 رقابت یا تمرین در ورزشکار یک شرکت

 بدون ورزشی هایآسیب علتبه آن در که

 قرار درمعرض مشارکت مدت درنظرگرفتن

 .شودمی عریفت دارد،
 

 (،15و همکاران ) مرپالپژوهش  در مطالعه، مورد هر شاخصدر  گرفتهجامانی هابررسیبا توجه به 

شدت  ر و در تعریفچهار معیا ،در تعریف آسیب ورزشی اند.شده ارائه تعریف یی برایهاکلیدواژه

 هایبررس. نتایج اندبوده است که در جدول شمارة چهار آورده شده هاآن مدنظردو معیار  ،آسیب

عنوان شدت ت را بهمطالعه تعداد روزهای غیب 17 اند؛هبررسی کرد را طالعه شدتم 21 نشان داد که

نظر فعالیت در سیب را بازگشت کامل بهمقاله شدت آ 7و تنها  اندهآسیب ورزشی مدنظر قرار داد

حیط ه در مک شکار، زمانی معنا پیدا خواهد کردورزقرار گرفتن معرض آسیب کلیدواژة درگرفتند. 

ورت در که به دو ص (15، 34، 44) دگیرانجام مد نظر ورزشی فعالیت  نظارت مربی ورزشی و با

ی تعداد مبناساعت تمرین یا مسابقة ورزشکار و نیز بر 1000بود؛ براساس  شده بررسیمطالعات 

 صورتبه مطالعه 4، فقط اینکهبسیار مهم  شود. نکتةمیمحاسبه  ورزشکار( 1000ورزشکار )هر 

خود را  پژوهش ،ورزشکار 1000 ورزشکار یا ساعت تمرین یا مسابقة 1000 مبنایکامالً مشخص بر

جدید دانشمندان  یهاپژوهش. با توجه به اینکه این شاخص مبنای (14، 25، 26، 47) انددادهانجام 

ة چهار ل شمارجدو .بودشده  واژه این مروری، کمترین استفاده از اتاما در مطالع ،است قرارگرفته

  .انده ها را تعریف کردهکه کلیدواژاست تعداد و درصد مقاالتی  دهندةنشان



 95                                                                               ..شدت. آسیب، گیرشناسیهمه  هایشاخص تعریف

 

 مطالعات در تعاریف هاواژهدرصد و تعداد کلید -4جدول 

 درصد تعداد آسیب ورزشی

محروم از تمرین یا مسابقه /رفتهازدستزمان   23 87/71  

دهدمییا مسابقه رخ طول تمرین رویدادی که در  19 37/59  

12/53 17 توجه پزشکی/ درمان  

62/40 13 مشکل جسمانی  

 درصد تعداد شدت آسیب ورزشی

95/08 17 تعداد روزهای غیبت  

33/33 7 برگشت کامل به فعالیت  

معرض آسیبدر  درصد تعداد 

معرضزمان در  9 12/28  

75/68 22 بدون تعریف  

 

 شده در مطالعاتگرفتهکارههای بریف کلیدواژهدرصد و تعداد تعا -5جدول 

 درصد تعداد تعریف آسیب ورزشی

کلیدواژه در مطالعات 4استفاده از   5 72/22  

کلیدواژه در مطالعات 3استفاده از   12 54/54  

کلیدواژه در مطالعات 2استفاده از   8 36/36  

کلیدواژه در مطالعات 1استفاده از   4 18/18  

ورزشی تعریف شدت آسیب  درصد تعداد 

کلیدواژه در مطالعات 2استفاده از   4 04/19  

کلیدواژه در مطالعات 1استفاده از   16 19/76  

76/4 1 بدون تعریف  

 

 گیرینتیجهبحث و 
 هایآسیببسیار مهم در  هایشاخصبررسی  درزمینةهاپژوهشعلمیمرور هدف باحاضر، مطالعة

 انجامگرفتن ورزشکار معرض آسیب قراری آسیب، شدت و درهااژهوورزشی در ارتباط با تعاریف کلید

استفاده از تعریف آسیب ورزشی بیشترین استفاده را  کهدادنشانمطالعهاینایهاست. یافته شده

مشخص آسیب را تعریف  صورتبهابتدا  پژوهشگرانها، در بررسیداشته است و  هاپژوهشدر 

 ،موردبررسیدر مطالعات  شدهارائه. در تعاریف اندرا انجام داده اند و براساس آن پژوهش خودکرده

از درصد  80 بیش از .اندکردهدر تعریف آسیب ورزشی استفاده  کلیدواژهان از چهار رپژوهشگ
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رفتن زمان/ غیبت از تمرین و مسابقه استفاده ی ازدستهاواژهمطالعات برای تعریف آسیب از 

توجه پزشکی/  ، واژةهمچنین شده درطول تمرین یا مسابقه وایجادآسیب  استفاده از واژة. اندکرده

 ،نهایتبود. در شده کار گرفتههب مطالعه( 15) هاپژوهشاز درصد  18/68بیش از در  ،نیاز به درمان

مهم  بود. نکتة شده استفادهمطالعات از درصد  50 در مشکل جسمانی واژةدر تعریف آسیب از 

از ( پژوهش 12) درصد 54/54 از چهار کلیدواژه وپژوهش(  5)مطالعات از  درصد 72/22تنها  ،اینکه

یکی از این  نوعیبه هاپژوهش و سایر اندکردهحداقل از سه کلیدواژه در تعریف آسیب استفاده 

 گونهاین توانمی(. )جدول شمارة پنج اندبرده کاربهرا در تعریف آسیب ورزشی  هاواژهکلید

 خصوص تعریف آسیب وجود دارد. بسیار خوبی در نظراتفاق د که دربین پژوهشگرانکر گیرینتیجه

یا هر رویدادی که در تمرین  عنوانبهآسیب ورزشی را  توانمیگذشته  هایبا توجه به پژوهش

ز ب مانع اآسینیز داشته باشد و نیاز به توجه پزشکی مسابقه سبب یک مشکل جسمانی شده باشد و 

، 26، 27، 31-33، 35، 42-45، 47) الیت کامل ورزشی )مسابقه یا تمرین( شودشرکت فرد در فع

آینده  برای متون و مطالعات استفادهقابلتعریفی جامع و  عنوانبه (،13، 14، 20-18، 22، 23

 هاوهشپژه برای تمامی این کلیدواژ بردنکارهبد سبب یکپارچگی در توانمیپیشنهاد کرد. این امر 

نجات دهد.  درزمینة تعریف آسیب سردرگمیرا از  پژوهشگرانورزشی باشد و  هایبآسی درزمینة

یج د قابلیت مقایسة نتاتوانمی هاجامع و مشخص در پژوهشاستفاده از یک تعریف  براین،عالوه

 بیشتر کند. را با یکدیگر ها پژوهش

بیشتری بین  نظرفاقاتدر تعریف شدت آسیب ورزشی  بیانگر این مطلب بود که هابررسینتایج 

تعداد روزهای  ترتیببرای این تعریف، به کلیدواژهبیشترین  کهطوریبه ؛ان وجود داردگرپژوهش

درصد بود. تعیین  33/33با  درصد و برگشت کامل به فعالیت 95/80با  غیبت از تمرین یا مسابقه

که در مطالعات  استاساس تعداد روزهایی غیبت در فعالیت ورزشی بر هایآسیبمیزان شدت 

، مختصر، خفیف، حداقل، متوسط، بزرگ، جزئیآسیب  ازجملهمختلفی  ایهبندیدرجه صورتبه

از درصد  50.(13، 14، 19، 20، 24، 25، 27، 45-47) است شده استفاده مدتطوالنیشدید و 

شتر بییبت ورزشکاران به چهار طبقه و اساس تعداد روزهای غمطالعات میزان شدت آسیب را بر

یا فقط غیبت ورزشکار را  اندنداشتهیا تعریفی از شدت آسیب  هاپژوهش . سایراندکرده بندیتقسیم

دیگر از دو کلیدواژه برای شدت  هایپژوهشاز درصد  20. اندکردهشدت آسیب مطرح  عنوانبه

که دو ذکر شود است )جدول شمارة پنج(. الزم  اندکردهآسیب ورزشی در مطالعات خود استفاده 

نظر ن یا مسابقه را برای شدت آسیب درورزشکار از فعالیت در تمری 1محدودیت پژوهش واژة

، تعداد ستاورزشی  هایآسیببرای تعریف شدت  آنچه موردتوافق پژوهشگران.(15، 27) اندگرفته

                                                           
1. Restriction 
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شدت  برای واژة شدهاستفادهتوجه به تعاریف  بات ورزشکار از فعالیت ورزشی است. روزهای غیب

تعداد روزهای غیبت یا محدودیت ورزشکار از تمرین و مسابقه  که رسدمینظر ورزشی، بهآسیب 

، خفیف، متوسط و شدید جزئیآسیب  صورتبهکه ستاتعریف مناسبی برای شدت آسیب 

 .شودمی بندیتقسیم

، آمدهدستبه هاییافتهاساس شد. بر بررسیاست که دیگری  واژة ورزشکار،بودن معرض آسیب در

 هاپژوهشاز درصد  12/28تنها  کهطوریبه شده است؛ استفادهبین مطالعات کمتر این کلیدواژه در

برای  هاشاخص ترینمهمیکی از که  رسدمی نظربه .دادند قرارمدنظر این واژه را  پژوهش( 9)

ارائة گزارش میزان ، شناسیسببو  گیرشناسیهمه ایهورزشی و گزارش شناسیآسیب هایپژوهش

 (،44)و همکاران  1هسپنهولجونیور . استبرای آسیب  گرفتن ورزشکارآسیب برمبنای درمعرض قرار

ارائة گزارش باید به زمان برای  اند کهب ورزشی به این نکته اشاره کردهمعرض آسیدربارة در

د. فرض کنید استناد باشسیب توجه کرد تا نتایج قابلدرمعرض آسیب و تعداد ورزشکاران درمعرض آ

 ،فوتبال دیدةآسیببازیکن  300این  تأثیرمورد . درانددیده آسیب فصل یکبازیکن فوتبال در  300

در  فصل یکبازیکن فوتبال باشد، احتمال وقوع آسیب در  500یا  10000اگر جمعیت کل دو عدد 

 که بسیار بیشتر است؛ است درصد 60دوم، احتمال وقوع آن  اولین مورد سه درصد است و در مورد

که  آسیب یا جمعیت منبع آسیب، الزم است کل جمعیت درمعرض میزان گیریاندازهبنابراین، برای 

یک اندازه و آسیب نیز  ضمعرند. زمان قرارگرفتن درمدنظر باش ،احتمال دارد دچار آسیب شوند

افرادی که  .منجر شود بروز آسیب خطر دربه تفاوت د توانمیامر این  زیرا، مفهوم بسیار مهم است؛

آسیب یک ساعت  معرض ، درمثالعنوانبه) کنندمیمدت یک ساعت ورزش در هفته به بار یک

معرض آسیب ورزشی قرار خواهند داشت که پنج روز در هفته  درکمتر از افرادی  ،ورزش در هفته(

ساعت  10در معرض آسیب قرار گرفتن این گروه بر اساس ) دهندمیمدت دو ساعت تمرین انجام به

 ؛خواهد بوداهمیت دارای وجود این نکات در متون علمی بسیار  ،بنابراین ؛(می باشد ورزش در هفته

 اساسبرکاماًل واضح  صورتآسیب به درمعرضبرای مطالعات آینده مبنای  شودمیپیشنهاد  رو،ازاین

شود تا  ارائهتمرین یا مسابقه  ساعت درمعرض 1000، نفر و همچنین 1000تعداد بازیکن در هر 

این امر قیاس بین  .علمی باشندقابل استناد در جوامع  ،ترمهممطالعات دارای یکپارچگی و ازهمه

 .دادن نتایج را بهتر خواهد کردو تعمیم ترآساننتایج مقاالت متفاوت را 

امالً مشخص و یکسان ی کهاواژهعریف آسیب ورزشی از مورد تکه پژوهشگران در رسدمینظر به

در بیان  هاواژهتمام یا تعدادی از کلید بردنکارهب ،کندمیتفاوت ایجاد  اند و آنچهاستفاده کرده

 عنوانبه اندداده رخی که در مسابقه هایآسیب ،برخی از مطالعات. در بوده استتعریف آسیب ورزشی 

                                                           
1. Hespanhol  Junior  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hespanhol%20Junior%20LC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26537807
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، هر دو دیگر برخیدر در تمرین و  هایآسیبدیگر،  برخی مطالعاتاند؛ در آسیب محسوب شده

دادن زمان توسط ورزشکار و نیاز به اند. تعداد زیادی از مطالعات، درمورد ازدستآمده شمارمورد به

دو مفهوم در تعریف یک آسیب ورزشی استفاده این دارند و از  نظراتفاقتوجه پزشکی ورزشکار 

 .اندکرده

کدیگر به ی شبیه ییکسان و مفاهیم ییهاواژهیف شدت آسیب، مطالعات از کلیدخصوص تعردر

ت در عداد روزهای غیبتشدت آسیب با توجه به  بندیطبقه بارةدر ،اما مطالعات ؛اندکردهاستفاده 

استفاده متفاوتی  ایهبندیطبقهاز فعالیت، محدودیت در فعالیت و برگشت کامل به فعالیت، 

 1000رمعرض واژة د میزان آسیب، مطالعات برای بررسی و محاسبة ،اخیر ایهل. در سااندکرده

 .دهندمیورزشکار را ترجیح  1000یا ساعت زمان فعالیت 

ستای هدف بسیار مهم راو در 2017تا سال از مرور مطالعات  آمدهدستبهبا توجه به نتایج 

 است: مدنظرزیر  بندیجمعهایت، ، درنبررسی موردتعاریف  ارائةبرای  نویسندگان این مطالعه

ه محیط ورزشی بدر که  ایمشکل جسمانی: هر گونه تعریف کردتوان اینآسیب ورزشی را می

 هیاز داشتنتوجه پزشکی به یا به هر دلیلی  شودمنجر  طول تمرین یا مسابقهمحرومیت ورزشکار در

ا امل یدودیت عملکردی )کاساس تعداد روزهای غیبت یا محرشدت آسیب ورزشی ب ،همچنین باشد.

ز تعریف ا رینمسابقه، بهت تا بازگشت کامل به تمرین عادی و ناکامل( ورزشکار از زمان شروع آسیب

 انپژوهشگر استفادةخارجی و  هایشدن با پژوهشراستاهمبرای  . درنهایت،است پژوهشگراندیدگاه 

های هزارش از واژبرای گپژوهشگران  شودمیپیشنهاد  ،آمار از مطالعات خود ارائةداخل کشور برای 

یکن ر بازهبرای  آسیب معرضقرارگرفتن در یهارزشکاران، با توجه به تعداد ساعتمعرض آسیب ودر

سیب( یا لین آپیگیری )آغاز فصل( تا زمان وقوع )او آموزشی و مسابقه(، از ابتدای دورة)مشارکت 

مرین و ساعت زمان فعالیت در ت 1000هر  ردبراساس تعداد آسیب  -پایان پیگیری به دو صورت الف

ر تمرین یا مسابقه آسیب دضورزشکار درمعر 1000عداد آسیب در هر تبراساس  -بمسابقه یا 

 ت ورزشی،عالیفبیان گزارش با توجه به میزان ساعت یا تعداد ورزشکاران در  استفاده کنند؛ زیرا،

خواهد داشت.بیشتری  پذیریتعمیماطمینان و  قابلیت

رداختن به پ شده،انجامبه مطالعات  با توجه :دانستیممیپژوهشموضوعمورددرتاکنوننچهآ

و این حقیقت  از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است شیزور شناسیآسیبمفاهیم پایه و بنیادی در 

اما آنچه مهم است  ؛انددر این حیطه مطالعاتی انجام داده پژوهشگران .بر کسی پوشیده نیست

روی  چالش پیش هنوز نیزه ک استوزه در این ح ی یکسانهاواژهاز تعاریف مختلف  بردنکارهب

را  هاکلیدواژهنویسندگان تعداد محدودی از و این واقعیت وجود دارد که  استاین عرصه پژوهشگران 

های متعددی درزمینة ، پژوهشایراندر  .کنندمی استفادهخود  هایپژوهشدر تعاریف جامع  با
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ارائه تعاریف  ینا مروری پژوهش صورتاند؛ اما بهشناسی ورزشی انجام شدهآسیب یرشناسیگمهه

 .اندنشده

 گیرشناسیهمه مطالعات کهازآنجایی :کرداضافهموردبحثموضوعبهحاضرپژوهشآنچه

اهیم مفلزوم پرداختن به  ،هستند بخش این در علمی مطالعات اصلی زیربنای ورزشی هایآسیب

وهش به این پژ اطالعات جدیدی که با در این حوزه بسیار بااهمیت خواهد بود.صلی ایه و بنیادی پا

  :، به قرار زیر استاین حیطه اضافه شده است

؛صورت یکپارچهههای ورزشی بگیرشناسی آسیبایجاد پایگاهی برای ثبت اطالعات همه -1

؛شناسی ورزشیناسی در حیطة آسیبرشگین یکسان مفاهیم پایه و اساسی همهکاربردهب -2

ت ه مطالعاسبب ایجاد وحدت رویه و اعتباربخشی زیادی ب ،وجود مفاهیم یکسان در تعاریف -3

گیرشناسی خواهد شد؛همه

ای های ورزشی بربر آسیبثبت و نظارت  اطالعات سامانة پذیرو تعمیم اطمینانقابل استفادة -4

 ؛گیرشناسیمطالعات همه

؛های ورزشیساده و آسان برای پژوهشگران و متخصصان از بانک اطالعاتی آسیب دسترسی -5

های ریزیدر برنامههای ورزشی بر آسیبثبت و نظارت  ده از سامانةآمدستهنتایج ب استفاده از -6

 ؛مدیریت آسیب ورزشی

ان به تومی یشتریببا اطمینان  این پژوهش،آوری تعداد زیادی از مقاالت در با توجه به جمع -7

 .های داخل کشور استناد کردنتایج آن در پژوهش
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Abstract 
In injury prevention researches as an important part of sport medicine studies, 
use of recording and surveillances’ system on athletes’ injuries requires 
fundamental concepts. We have aimed to review some terms such as sport 
injuries, injury intensity and exposure in articles due to variety and conflict 
results in definition them. The results showed that sport injury for athlete 
introduced as any muscular skeletal problem which can lead time lose or 
medical attention. Injury intensity as number of days’ loss or functional 
limitation in training and match have introduced. The best definition for 
exposure was injury per 1000 hours-exposure and 1000 athlete-exposures in 
training and match. 
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