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 هاي ورزشی با اجراي ورزشاجراي موازي راهبردهاي پيشگيري از آسيب

  . ، بهزاد نجفی ، محمدرضا سيدي مجتبی ابراهيمی وركيانی

 

عواملي چند در امر اقشار مختلف جامعه به ورزش ايفاي نقش . ه معروف است، يك حقيقت استاينكه امر به ورزش، امر ب

در اين ميان، . اي نيز يكي از عوامل مهم جذب اقشار مختلف جامعه به فعاليت بدني و ورزش استورزش حرفه. كنندمي

ها در واقع حفظ جريان سوق ظ آنشوند و حفورزشكاران درگير در اين سطح نيز ازاجزاء مهم اين عامل محسوب مي

اي ورزشكار نخبه تامين شود حداقل از دو جنبه مگمر ثمر ي زندگي حرفهاينكه سالمت و ادامه. جامعه به ورزش است

شود و از طرفي اثرات منفي كه بصورت غيرمستقيم بر نگاه و از طرفي موجبات حفظ جزء اصلي اين روند حاصل مي. است

ي اجراي زيرا بروز آسيب ورزشكار بواسطه. بيندبه اينكه ورزش موجب ارتقاء سالمت است، لطمه نمي اعتقاد افراد جامعه

ورزش، احتماال نگاه افراد جامعه كه خارج از اين حيطه قرار دارند را تحت تاثير قرار داده و حس وجود خطر در ورزش را 

ند سالمت ورزشكار را تامين كند، بلكه احتمال خطر را نيز توااي به تنهايي نمياجراي ورزش حرفه. در آنان تقويت كند

اجراي راهبردهاي . رسدبنابراين در اين بخش اجراي راهبردهاي پيشگيرانه الزم و ضروري بنظر مي. كندايجاد مي

اي وي هتواند عمر حرفهاي ورزشي موازي با اجراي ورزش، نه تنها سالمت ورزشكار را تامين، بلكه ميپيشگيري از آسيب

هاي سنگين در طوالني مدت براي وي را نيز افزايش داده و بعالوه از ايجاد تغييرات تخريبي كه در اثر اجراي فعاليت

هاي ورزشي، اطمينان اقشار جامعه به بهبود هرچه بيشتر سالمت همچنين با كاهش آسيب. شود نيز بكاهدايجاد مي

شود هرجا سخن از اجراي با توجه به اين امر پيشنهاد مي. دهدايش ميي اجراي ورزش و فعاليت بدني را افزبواسطه

اي و چه سطوح ابتدايي است، راهبرهاي پيشگيري از آسيب نيز انديشيده و مورد بررسي قرار ورزش، چه در سطوح حرفه

ر مستقيم عوامل  گيرد و تدابير مورد نظر اجرا شوند تا با حفظ سالمت عوامل مشوق اقشار جامعه به ورزش، بشكل غي

 .موثر در امر به ورزش نيز تامين شوند

 .پيشگيري، آسيب ورزشي، سالمت ورزشكار: واژه هاي كليدي
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