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Abstract 

 

Background and purpose: World condition has changed since the Coronavirus disease 2019 

(COVID-19) emerged and its rapid spread affected people’s social and sports life. In this study, we aimed 

at investigating the incidence of sports injuries in Mazandaran province, Iran and the effects of COVID- 

19 pandemic on frequency of sports injuries. We also studied the relationship between sports injuries and 

age, gender, sports specialties and severity of injury. 

Materials and Methods: In this descriptive-analytical study, information of all/injured athletes 

registered in Mazandaran Sport Medicine Center between 2018 and 2020 were analyzed in SPSS V23. In 

order to investigate the relationship between injured limb and age, gender, sports specialty, injured side, 

and surgery, Chi-square test was applied. 

Results: The numbers of registered athletes were 51.56, 50.59 and 16.45 per 10,000 population 

in the province and injured athletes included 6.90, 6.62, and 5.73 per 10,000 registered ones in 2018-

2020, respectively. The majority of athletes were men. After the COVID-19 pandemic, the rate of injury 

was high in soccer (9.09 per 10,000 registered athletes), knee injuries increased to 40.8%, and surgery 

was performed in 23.3% of all injuries. Significant relationship was found between injured limb and age 

(P˂0.05) and sport specialty (P˂0.001) during the years studied. 

Conclusion: Reduction in number of registered athletes and no considerable change in sports 

injuries indicate a decrease in recreational athletes after the outbreak of the COVID-19 pandemic. 

However, prohibition of indoor sports activities can be the reason for increase in men injuries, especially 

football players. Also, professional athletes experienced serious and more knee injuries. 
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 ـدرانـــازنـــي مـكــــــزشــوم پــــلـــشـــگاه عــه دانـــلــمج

 (107-101)   1001سال    فروردین    702سي و دوم   شماره دوره 

 101       1001، فروردین  702دوره سي و دوم، شماره          مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                                                                    

 اهگزارش کوت

 

بررسی بروز و ریسک آسیب های ورزشی در ورزشکاران سازمان یافته 
 91-کوویداستان مازندران، گزارش سال های قبل و بعد از شیوع 

 
      1رز فوالدی

        3و2گوهردهیفرزاد 

 4فرنام گوهردهی

 چكيده
 زندگی تغییر کرده و انسانیجوامع و انتشار سریع آن در  91-کوویدشرایط جهان پس از ظهور ویروس  و هدف: سابقه

های ورزشی در مازندران، بررسی میزان بروز آسیب با هدف، این مطالعه .اجتماعی و ورزشی را تحت تاثیر قرار داده است
 .، انجام پذیرفتو شدت آن ورزشی های ورزشی و رابطه با سن، جنسیت، رشتهپاندمی کرونا بر فراوانی آسیبتغییرات ناشی از 

یافته و اطالعات تماامی ورزشاکاران  آمار همه ورزشکاران سازمان ،تحلیلی-در این مطالعه توصیفی ها:مواد و روش

افازار هاا باا نارمداده ، وآوریجمع 9911تا  9911های هیات پزشکی ورزشی مازندران در سالکننده به دیده مراجعه آسیب
39SPSS  دیاده در  یع فراوانی ارائاه شاد. فراوانای انادام آسایبصورت توصیفی در جدول توزه و بگردید تجزیه و تحلیل

 دو تحلیل شد.وسیله آزمون کایهدیده و جراحی، ب های سنی، جنسیت، رشته ورزشی، سمت آسیبرابطه با گروه

هزار نفر  95نفر در هر  56/95و  61/65، 65/69به ترتیب  9911تا  9911های یافته در سال ورزشکاران سازمان ها:یافته

یافته، با اکثریت ماردان  هزار نفر ورزشکار سازمان 95نفر در  19/6و  53/5، 15/5دیده  عیت استان و ورزشکاران آسیبجم
یافته صدرنشین باود و  هزار نفر ورزشکار سازمان 95دیده در هر  نفر آسیب 51/1. پس از آغاز پاندمی، فوتبال با ه استبود

 دار انادام آسایبها مشاهده شد. ارتباط معنیکل آسیبدرصد  9/39جراحی به و موارد درصد  8/55افزایش آسیب زانو به 
 ها وجود داشت.( طی تمام سالP˂559/5( و رشته ورزشی)P˂56/5دیده با سن ورزشکار)

های ورزشی، گویای احتمال دیده یافته و عدم تغییر محسوس آسیبتوجه ورزشکاران سازمان کاهش قابل :استنتاج
 تواندممنوعیت فعالیت ورزشی در فضاهای سربسته سالنی، می. باشدای پس از شیوع پاندمی میغیرحرفه کاهش ورزشکاران
تر بودن ورزشکاران، منجربه افزایش درگیری زانو ایان و رشته فوتبال باشد که در کنار حرفهمرد آسیب دلیل افزایش آمار

  است. تر بودن آسیب آن شدهجدی و
 

 مازندران ،پاندمی کرونا ،آسیب ورزشی ،وزبر واژه های کليدی:
 

 مقدمه
هاای ناپاذیر رقاباتهای ورزشی جزء جداییآسیب
ای شدن باشند و با توجه به تخصصی و حرفهورزشی می

 هاایورزش در دنیا و در کشور ایران، امروزه شاهد گزارش
 های ورزشیفعالیتدیدگی در عرصه  تری از آسیببیش

 

 ro.fouladi@umz.ac.irmail: -E                               دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه مازندران :بابلسر -الدیرز فو مولف مسئول:

 ایران ،بابلسر ،دانشگاه مازندران ،دانشکده علوم ورزشی، گروه بیومکانیک ورزشی ،استادیار .9
 ایران ،تهران ،دانشگاه علوم پزشکی ایران ،رسانی پزشکیدانشکده مدیریت و اطالع ،هاسالمت در بالیا و فوریت دکترای تخصصی. 3
 اری، ایران، س. هیات پزشکی ورزشی استان مازندران9

 ایران ،ساری ،دانشگاه علوم پزشکی مازندران ،دانشجوی پزشکی .5
 : 95/99/9555 تاریخ تصویب :           9/1/9555 ع جهت اصالحات :تاریخ ارجا           9/8/9555 تاریخ دریافت 
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هاای پراکندگی آسایب هستیم. شناسایی فراوانی و میزان

 تواند درشناسایی راهکارهایورزشی دریک جمعیت، می

هاای بیشاتر در آیناده یااری کنترل و پیشگیری از آسیب

تا از این طریق، عالوه بر کم کردن احتماال  باشد، رسان

های درمان، باه ساالمت و دیدگی و کاهش هزینهآسیب

 کشور کماک های انسانی ورزشطول عمر ورزشی سرمایه

شود. تاکنون مطالعات زیادی در دنیاا باه بررسای باروز، 

 دیدگی در زمان برگزاری آسیب ریسک فاکتورهای نرخ و

هااای ورزشاای یااا در یااک منطیااه جغرافیااای تورنومناات

ای، فراوانی و طی مطالعه 3595ل . در سا(9-5)اندپرداخته

های ورزشای نسابت باه کال ورزشاکاران درصد آسیب

های ورزشی خارج سالنی و پراکندگی حاضر در فعالیت

هاای هاای ورزشای طای ساالیک از رشته آسیب در هر

. همچناین در یاک مطالعاه (1)بررسی شد 3551تا  3553

هااا در برنامااه ، ناارخ آساایب3598اپیاادمیولو ی در سااال 

رزشی تفریحی دانشگاهی مورد ارزیابی قرار گرفات و و

 های باشگاهی ریسک آسایب ورزشایکه ورزشدیده شد 

یااک مطالعااه  نیااز 3591سااال . در (8)دارناادتااری باایش

 ورزشای در ورزشاکاران نگر به بررسی اپیدمی آسیبگذشته

نخبه راگبی و نرخ، شدت و نوع آسیب ورزشای در هار 

رساای تعااداد و درصااد دو جنساایت پرداختااه شااد و بااا بر

ساااعت تماارین و مسااابیه، درصااد  9555آساایب در هاار 

. (1)شادآسیب ورزشی در زنان کمتر از مردان گازارش 

در یک مطالعه مروری هام باا بررسای شایوع و ریساک 

دیاادگی در  یمناسااتیک،گزارش شاد کااه زنااان  آسایب

دیدگی اندام تحتانی و مردان از آسیب  تر از آسیببیش

 .(95)بردندمیاندام فوقانی رنج 

 91-کوویاد شرایط ویژه جهان پس از ظهور ویروس

و انتشار سریع آن در جوامع انسانی، زندگی اجتمااعی و 

رود ورزشی را تحات تااثیر قارار داده اسات. انتماار مای

 تعطیلی بسیاری از اماکن ورزشی، دستور عدم شارکت در

های ورزشی در فضاهای سربسته سالنی و اجارای فعالیت

گاذاری اجتمااعی کاه برگازاری بسایاری از صلهطرح فا

هااای ورزشاای را غیاارممکن یااا سااخت مسااابیات و اردو

های مرتبط باا آسایب ورزشای و شاخصکرده است، بر 

با توجه باه لذا  .(93،99)باشدریسک فاکتورهای آن موثر 

که تاکنون به تاثیر آمااری پانادمی  اهمیت ورزش و این

عناوان مهاد ورزش ه ب کرونا بر سالمت ورزش مازندران

ایران پرداخته نشده است، این مطالعاه باا هادف بررسای 

های ورزشی در استان مازندران و تاثیر میزان بروز آسیب

 های کرونایی بر آن، با تهیه گزارشای از دورانمحدودیت

قبل و حین پاندمی کرونا انجام شده اسات. همچناین در 

زشی، سان و این مطالعه به بررسی اندام درگیر، رشته ور

هاای ماورد دیاده طای ساال جنسیت ورزشکاران آسیب

 مطالعه پرداخته شده است.
 

 ها مواد و روش
بار مبناای اطالعاات  ،تحلیلای -مطالعه توصیفیاین 

یافتاه )تماام افاراد  دست آمده از ورزشاکاران ساازمانهب

ای و یاا صاورت حرفاهه تحت پوشش بیمه ورزشی که ب

 ی ورزشاکاران آسایبکنند( و تماامتفریحی ورزش می

باشد. این اطالعات  می 9911تا  9911های دیده در سال

 شامل سن، جنسایت، ناوع رشاته ورزشای، انادام آسایب

باشد. در دیده و در صورت لزوم انجام عمل جراحی می

ای کاه دااار یافتاه طول هر ساال، ورزشاکاران ساازمان

 شوند به کمیته خدمات درمانیدیدگی در ورزش میآسیب

ت پزشکی ورزشی استان مراجعاه کارده و اطالعاات هیا

 ها برای ارسال به فدراسیون مربوطه و پرداختپزشکی آن

شاود. لاذا در ایان های درمان دریافات و ثبات مایهزینه

 باشد.جامعه آماری می ،مطالعه، حجم نمونه معادل

 39SPSSافازار ها از طریاق نارمدر این مطالعه، داده

 کمک جدول توزیعه گرفت و ب مورد بررسی آماری قرار

. همچناین باه ندصورت توصیفی ارزیابی شاده فراوانی ب

دیاده ورزشای و  منمور بررسی ارتباط بین انادام آسایب

متغیرهایی اون سن ورزشکار، جنسیت، رشته ورزشای، 

 دو ماورد دیده و نیاز به جراحی، آزمون کاای سمت آسیب

، بارای حفام مالحماات اخالقاای اساتفاده قارار گرفات.

دیاادگان کنناادگان و آساایباطالعااات پرونااده مراجعااه
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 و همکارانی رز فوالد     

 101      1001، فروردین  702، شماره مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                                                                دوره سي و دوم              

 گزارش کوتاه

 

 صاااورت محرماناااه و بااادون  کااار ناااام ه ورزشااای بااا

مااورد اسااتفاده ایاان مطالعااه قاارار گرفتااه و کااد اخااال  

IR.MUZUMS.REC.1399.640 از دانشگاه علوم پزشکی 

 مازندران دریافت شده است.
 

 یافته ها و بحث
زشای هاای وربراساس تعداد بیمه ،مطالعه حاضر در

 صادر شده توسط هیات پزشکی ورزشی مازندران، تعاداد

نفار  951931شامل  ،یافته استان کل ورزشکاران سازمان

نفار  65531و  9918نفر در سال  955955، 9911در سال

و  61/65، 65/69ترتیاب که باهاست بوده  9911در سال 

هزار نفر جمعیات اساتان باوده  95نفر به ازای هر  56/95

ها یک آن فراوانی و درصد هر 9ل شماره است. در جدو

 .بیان شده استرا به تفکیک 

یافتاه در  با وجود کاهش تعداد ورزشکاران سازمان

 دیده باه ورزشاکاران ، نسبت ورزشکاران آسیب9911سال 

 یافته تغییر محسوسی نداشته است. ایان در حاالیسازمان

دیاده ورزشای در هار ساه  ست که تعداد مردان آسایبا

(. نسبت 9 شماره تر است )نموداربت به زنان بیشسال نس

یافته استان در  مردان به زنان در کل ورزشکاران سازمان

زن، در ساال درصاد  98مارد باه درصاد  53، 9911سال 

 درصاد 15، 9911و در سال درصد  55به  درصد 55، 9918

رسد ورزش بانوان بوده است که به نمر میدرصد  95به 

 اندمی کرونا و تعطیلی اماکن ورزشایتر تحت تاثیر پبیش

 9911حاالی اسات کاه در ساال  واقع شده است. این در

برابار، در ساال  15/3دیاده ورزشای  تعداد مردان آسیب

برابار  89/6، 9911برابار و در ساال  85/3به میازان 9918

تاوان در کلی مای طورهزنان بوده است. دلیل این امر را ب

های ورزشی باا ر رقابتتر مردان به شرکت دتمایل بیش

 تریکه گروه بیش ریسک آسیب باالتر دانست، در حالی

از زنان تمایل به ورزش همگانی دارناد و از شارکت در 

کنند. این امار باا های ورزشی پرریسک پرهیز میرقابت

های بسیاری مطالعات که به بررسی اپیادمیولو یکی یافته

شاباهت  انادهای ورزشی ماردان و زناان پرداختاهآسیب

 .(1-95)دارد

دیده مشاهده شد  در بررسی سن ورزشکاران آسیب

تاا  5مربوط به دامنه سانی  9911های سال که کل آسیب

 سالگی، با میانگین  95و  96تر در سال و شیوع بیش 51

 
 (9911تا  9911های های ورزشی گزارش شده به هیات پزشکی ورزشی مازندران )سال فراوانی و درصد آسیب :1 شماره جدول

 

 رشته های پر آسیب های آسیب پذیرتر اندام جنسیت 

 مرد

 تعداد )درصد(

 زن

 تعداد )درصد(

 زانو

 تعداد )درصد(

 مچ دست

 تعداد )درصد(

 مچ پا

 تعداد )درصد(

 فوتبال

 تعداد )درصد(

 کشتی

 تعداد )درصد(

 تکواندو

 تعداد )درصد(

 819 (5/15) 315 (9/36) 999 (9/38) 395 (1/91) 355 (6/35) 355 (5/33) 989 (5/96) 999 (3/99) ( n=9958) 9911سال 

 899 (1/19) 381 (9/35) 311 (5/31) 395 (9/39) 339 (9/35 ) 351 (6/33) 955 (1/95) 993 (5/93) ( n=9955) 9918سال 

 365 (8/86) 55 (3/95) 935 (8/55) 65 (3/95) 55 (3/95) 965 (6/58) 31 (1/8) 39 (8/5) ( n=995) 9911سال 

 599/5 ˂559/5 539/5 ˂559/5 ˂559/5 598/5 ˂559/5 سطح معنی داری
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 (9911تا  9911های  دیده ورزشی در کل و به تفکیک جنسیت )در سال یافته و آسیب تعداد ورزشکاران سازمان :1 شماره نمودار
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. در ساال سال بوده اسات 58/39سنی آسیب ورزشی در 

ساال  16تاا  5دیدگان ورزشی  ، دامنه سنی آسیب9918

ساالگی و  96تر آسیب در گزارش شده که با شیوع بیش

مربوط باه  9911سال بود و در سال  91/35میانگین سنی 

تارین میازان سال بوده است کاه بایش 55تا  6دامنه سنی 

های سالگی و میانگین سنی آسیب 91آسیب ورزشی در 

سال بوده است. عامل سن در گذشته هم  59/39ورزشی 

عنوان یکی ازعوامل ریساک آسایب ورزشای شاناخته هب

هااای ورزشاای سااال آساایب 98شااده و در ساانین قباال از 

 .(96)تری گزارش شده استجدی

هاای ورزشای کشاتی، تکوانادو و فوتباال باا  رشته

دیدگی و مفصل زانو، مچ دست و ترین آمار آسیببیش

ترین مفاصل درگیر در ورزش طای شعنوان بیه مچ پا، ب

جز یک مورد گازارش ه سه سال متوالی مشاهده شدند. ب

های ورزشی اختصاص ، سایر آسیب9911فوت در سال 

ها، سر و صورت، تنه و ستون فیرات داشته است. به اندام

از طرفی دیگر رشته ورزشی کشتی در استان مازنادران، 

ل در تمام ایران از تکواندو در میان هنرهای رزمی و فوتبا

های ورزشی شناخته ترین رشتهپرطرفدارترین و پرآسیب

ها، صدرنشین تعداد ورزشاکاران اند که در طی سالشده

دیااده اسااتان مازناادران بودنااد  یافتااه و آساایب سااازمان

از کال درصاد  58(. اختصاص بیش از 3 شماره )نمودار

براباری  های ورزشی باه رشاته فوتباال و رشاد دوآسیب

هاای پیشاین، باا دیدگان آن نسبت باه ساال تعداد آسیب

ماهیت این رشته ورزشی کاه در فضاای بااز و خاارج از 

در میایسه باا کشاتی و تکوانادو کاه  ،شودسالن اجرا می

تار تحات تااثیر شارایط های سالنی هستند و بیشورزش

هااا و بااه تعویااق افتااادن مسااابیات قاارار تعطیلاای باشااگاه

ست که ا حالی باشد. البته این امر درتبط میاند، مرگرفته

هاای پس از پاندمی کروناا، امکاان دساتیابی تماام رشاته

 های بدنسازی و شرایط افزایش آماادگیورزشی، به سالن

جساامانی محاادود شااده اساات. در همااین راسااتا مطالعااه 

Guerrero-Calderon مویااد تاااثیر  3535در سااال  نیااز

بر اجرای ورزشی و شیوع مدت  های کوتاه و بلندقرنطینه

باشد. او ای میهای با سابیه و حرفهآسیب در فوتبالیست

در مطالعااه خااود تغییاارات ترکیااب باادنی، اخااتالالت 

عضالنی و کاهش ظرفیات قلبای تنفسای ورزشاکاران را 

هاای تحت تاثیر کاهش فعالیت فیزیکی مانمم و اساترس

ناشی از شیوع کرونا، دلیل افازایش آماار شایوع آسایب 

 .(95)ها دانسترزشی در فوتبالیستو

غالاب باودن سامت راسات یاا  فارغ از غالب یا غیر

دیده، اندام سمت راست به  اپ بدن ورزشکاران آسیب

در ساال درصد  1/56، 9911در سال درصد  5/65نسبت 

 دیدگی ورزشایآسیب 9911در سال درصد  9/63و  9918

 واحیهای سامت ااپ و نااند که در میایسه با آسیبداشته

هاا مرکزی بدن قابل توجه بوده اسات. طای هماین ساال

 9/39و  5/99، 6/99 بااه ترتیااب 9911تااا  9911یعناای از 

 اندهای ورزشی منجر به عمل جراحی شدهاز آسیبدرصد 
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 گزارش کوتاه

 

هاای دیاده از طریاق درماان و سایر ورزشاکاران آسایب

ایان امار  .انادکاراناه ماورد معالجاه قارار گرفتاه محافمه

دلیل بسته باودن ه تواند دالیلی اون کاهش نمارت بمی

هااای ورزشاای، تمرینااات مراکااز مااورد تاییااد فدراساایون

داشاته باشاد. همچناین  ،تارنامنمم و آمادگی بادنی کام

در جامعااه کااه شااامل ورزش و افاازایش آمااار خشااونت 

باشااد را برخوردهااای هیجااانی در زمااان ورزش هاام ماای

و همکاران در  Chungتوان در نمر داشت که مطالعه می

 .(95)کند را تایید می آن 3535سال 

Platt  با بررسی لیا   3539و همکاران هم در سال

هاای ورزشای آن و میایسه آسایب 3535بال  اصلی بیس

هاای این نتیجه رسیدند که نرخ آسیببا دو فصل قبل به 

افازایش یافتاه اسات و  91-کوویدورزشی پس از شیوع 

دلیل منیطع و ه را آمادگی ناکافی ورزشکاران ب دلیل آن

های همچنین، در یافته. (91)نامنمم بودن تمرینات دانستند

دیده ورزشی در  مطالعه حاضر دیده شد که اندام آسیب

 11P، 18˂559/5سن ورزشاکار )هر سه سال مورد مطالعه با 

( 11P، 18، 11˂559/5( و رشااااته ورزشاااای )11P=555/5و 

بین اندام  9911دار داشته است. تنها در سال  ارتباط معنی

دار وجاود دیده و جنسیت ورزشکار ارتباط معنی آسیب

(، به این معنی که در آن سال بعضی از P=556/5داشت )

تاری ی بایشپاذیرمفاصل در یکی از دو جنسیت آسیب

، 9911جز در ساال ه اند. همچنین مشاهده شد که بداشته

دیده بدن به نوع رشته ورزشی مرتبط بوده  سمت آسیب

(. اماااا در 11P=158و  11P ،535/5=18P˂559/5اسااات )

های مورد مطالعه، رشته ورزشی ارتباطی با نوع تمام سال

دیاده نداشاته  جراحی اندام آسیب درمان جراحی یا غیر

(. ارتباااط 11P=159/5و  11P ،519/5=18P=955/5)اساات 

دیاده کاه هماواره  دار رشته ورزشی و اندام آسیبمعنی

ها وجود داشاته اسات، در کناار رشاد آماار در طی سال

و افزایش آن به بایش  9911آسیب ورزشی زانو در سال 

هاای ورزشای ساال و رشاد دو کل آسایبدرصد  55از 

کاه  9911حای در ساال برابری تعداد موارد نیااز باه جرا

گویااای  هااا مربااوط بااه مفصاال زانااو بودنااد،غالااب آن

تاثیرپاذیری ورزش مازنادران از پانادمی بیمااری کرونااا 

ن نیز، زاناو و آباشد. هر اند که در مطالعات پیش از می

هااای ناشاای از آساایب ورزشاای ایاان مفصاال از جراحاای

کااهش آماار ورزشاکاران  .(98،91)انادها بودهترینشایع

دیده پس از شیوع پاندمی کرونا و  یافته و آسیب مانساز

های ورزشی نسبت به دیده عدم کاهش محسوس آسیب

تواناد گویاای احتماال کل ورزشکاران همان ساال، مای

و تفریحی پس از شیوع  ایکاهش ورزشکاران غیرحرفه

 تر انجاام فعالیات ورزشایبیماری باشد. همچنین شانس کم

هاای جامعاه ایاران و رشاته در فضای بااز بارای زناان در

ها، منجر دلیل تعطیلی طوالنی باشگاهه تخصصی سالنی ب

به افزایش درصد آمار آسیب ورزشی در مردان و رشاته 

هاای ورزشای در ساال شاده  فوتبال نسبت به کل آسیب

است. این امر در کنار وجود ارتباط بین رشته ورزشای و 

نو و در دیده، سبب درگیری بیشتر مفصل زا اندام آسیب

های منجر به جراحی پس از ننهایت افزایش درصد درما

 شیوع پاندمی کرونا شده است.
 

 سپاسگزاری

 کماال سااساگزاری و قادردانی طالعهنویسندگان این م

خود را از جناا  آقاای دکتار محسان اعرابای باه پااس 

های ارزشمندشان و جنا  آقای رضا زحماتکش مشاوره

قارار دادن اطالعاات کمیتاه  بندی و در اختیاربابت دسته

 .نمایندخدمات درمانی استان، اعالم می
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