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Abstract 

Background & Objectives: Generally, fostering an active lifestyle and participation in sports activities are recommended, i.e., because of their 
impact on individuals’ health. However, participating in sports also presents the participant with risks and injuries. In other words, injury during 

physical activity is an inseparable problem in sports, and if acute, could cause an inability to move (or rarely, permanent organ failure). Moreover, 

it is associated with threatened biopsychological health status, decreased quality of life, increased medical costs, the fear of injury, decreased 
motivation, and absence from work and activity for the athletes. Research has suggested that sports injuries are more prevalent in physical 

education students than in other athletes. Any injury prevention planning firstly requires the identification of causes and factors of injury; thus, 

this study investigated the causes of physical injury in physical education students from the viewpoint of physical education professors. 
Methods: This study followed the framework of the qualitative approach and the phenomenological method. Semi–structured interviews were 

used to collect the required data. The study population consisted of all professors of Pathology and Sports Management at universities with 

experience of teaching practical courses to physical education students. The study sample consisted of 12 professors who were selected based 
on the logic of the phenomenological research sampling approach in a purposive and saturated manner. Interviews with the professors were 

conducted in one month. In addition, we attempted to increase the validity of the findings using methods such as dedicating adequate time to 

data collection, consulting with two individuals familiar with the phenomenological research, and examining the negative and contradictory 
cases or the alternate descriptions. Subsequently, to validate the subsidiary and principal components, interviewers' perceptions were validated 

during the interviews to reflect the depth of meaning expressed by the participants. The data collected during the interview process were recorded 

and coded using MAXQDA 12 software. Besides, the obtained data were analyzed through open, axial, and selective coding process as well as 
in terms of content and theoretical basis. 

Results: Nineteen categories were extracted from the data provided by the interviewees involved in causing sports injuries in physical education 

students. These subcategories fell into 5 general categories, as follows: individual problems due to inadequate student admission process (low 
fitness level, musculoskeletal problems, the lack of motivation & interest), safety problems due to lack of control over the environmental factors 

(unsafe places, poor & inadequate educational tools, educational environment inappropriate with curriculum content), inappropriate physical 

education regulations and structures (inappropriate educational goals & approaches, inappropriate educational content, inadequate educational 
rules, inadequate classroom rules, inappropriate curriculum, inappropriate evaluation in case of content & training), the lack of knowledge and 

expertise (the lack of knowledge of traumatic factors & preventive methods from professors, their lack of expertise in the discipline, their 
deficiencies in the principles of performing exercises, unawareness of traumatic & preventive factors by students), and economic problems (using 

inadequate low quality tools & equipment, failure to complete injury treatment due to financial problems, & imbalanced nutrition). 

Conclusion: The present study results revealed that various factors are involved in the vulnerability of physical education students. Such 
characteristics include individual problems, inadequate educational facilities, inadequate curriculum planning, inadequate content of practical 

units and inappropriate targeting in teaching and testing, poor knowledge and expertise of faculty and students regarding injury and prevention 

and, financial problems that reinforce such vulnerabilities. Furthermore, most of the related problems could be prevented through management 
strategies as well as modifying university admissions procedures, securing sports facilities and equipment, curriculum content and scheduling 

amendment, holding remedial courses in managing traumatic factors and to prevent and create financial support for students; these factors could 

reduce the odds of injuries in this population. 
Keywords: Sports injury, Physical education students, Qualitative study, Phenomenology. 
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  .۳۵(:1۰؛ )۹1۳۹ی ناتوان مطالعات مجله 1

 لیاصی پژوهش مقاله 1۳۹۹ اردیبهشت برخط انتشار 

 بدنی از دیدگاه اساتید تربیتآسیب ورزشی دانشجویان شناخت عوامل مؤثر بر 

 (پدیدارشناسی مطالعٔه)

 ۲، کوروش قهرمان تبریزی۲شریفیان، *اسماعیل 1فهیمه کیوانلو

 سندگانینو حاتیتوض

 ؛رانیا کرمان، ،یاسالم آزاد دانشگاه کرمان، واحد ،یبدن تیربت گروه ،یورزش تیریمد یدکتر یدانشجو. 1
 .رانیا کرمان، ،نامرک باهنر دیشه دانشگاه ،یورزش تیریمد اریدانش. ۲

 Sharifian@uk.ac.ir  *رایانامٔه نویسندٔه مسئول:

 1۳۹۸دی  ۹ تاریخ پذیرش:؛ 1۳۹۸آذر  1۶ تاریخ دریافت: 
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 .دیکن عیتوز وی بردارنسخهی رتجاریغ طوربه ،یاصل نسخٔه به مناسب ارجاع شرط با را مقاله نیا در شده منتشر مواد که دهدیم اجازه شما به که است شده منتشر

 
 دهیچک

ها را شناخت؛ ها باید عوامل مؤثر بر آنبدنی درمقایسه با سایر ورزشکاران شیوع بیشتری دارد. برای پیشگیری از آسیبهای ورزشی در دانشجویان تربیتآسیب زمینه و هدف:
 پرداخته شد.  یبدنتیترب استادان رشتٔه دگاهیاز د یبدنتیترب انیدانشجو یورزش بیعلل آس یپژوهش به بررس نیدر الذا 

پژوهش شامل  . جامعٔهشداستفاده  افتهیساختارمهین ها از مصاحبٔهداده یگردآور ی. براانجام پذیرفت یشناختداریروش پدو به یفیک کردیپژوهش در چارچوب رو بررسی:روش
 بود مذکور تادانپژوهش شامل دوازده نفر از اس را داشتند. نمونٔه یبدنتیترب انیدانشجو یدروس عمل سیتدر بود که سابقٔه یورزش تیریو مد یشناسبیآس شیگرا تاداناس همٔه
شده در طول فرآیند آوریجمعهای وتحلیل داده. تجزیهو انتخاب شدند نییاشباع تع مند و طبق قاعدٔهشکل هدفبه یدارشناختیپد یهاپژوهش یریگاساس منطق نمونهکه بر

  وسیلٔه فرآیند کدگذاری باز و محوری و انتخابی صورت گرفت.مصاحبه به
نقش داشته تواند می یبدنتیترب انیدر دانشجو یورزش بیآس جادیشوندگان استخراج شد که در اشده توسط مصاحبهاز اطالعات ارائه یجزئ مقولٔه نوزدهها افتهیاساس بر ها:یافته

مقررات و  ل،یاماکن و وسا یمنیمربوط به ا املعو ،یبدنتیترب دانشجو در رشتٔه رشینادرست پذ ندیاز فرایناش یشامل مشکالت فرد یکل ها در پنج مقولٔهمقولهریز نی. اشداب
 شدند.  یبندطبقه یو مشکالت اقتصاد یکمبود دانش و آگاه ،یبدنتیترب نامناسب رشتٔه یآموزش یساختارها

  ٔازحد و خستگی، سابقهنبودن اماکن ورزشی، فشار بیشاسکلتی، ابزار و وسایل نامناسب و ایمن-سطح ضعیف آمادگی جسمانی، مشکالت عضالنی ،نشان داد جینتا گیری:نتیجه
گاهی و دانش کم در رابطه با علتآسیب ورزشی، برنامه پذیری دانشجویان و مشکالت مالی از علل آسیب های آسیب دانشجویانریزی و محتوای نامناسب و آموزشی، ناآ

 بدنی است.تربیت
  .بدنی، مطالعٔه کیفی، پدیدارشناسیآسیب ورزشی، دانشجویان تربیت ها:کلیدواژه
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۲ 

 مقدمه ۱
ها پیکر اصلی سازمان اصلی دانشگاه بوده و در آیندهدانشجویان ارکان 

دانشجویان را باید . دهندتشکیل می های مختلف جامعه راو ارگان
لیت ئومس هاازآنجاکه دانشگاه. تدریس در دانشگاه دانست محور فرآیند

 ،عهده دارندمتخصص کشور را به نیروهای اینمستقیم تعلیم و تربیت 
تحصیل  مختلف آموزشی برای طول دورٔه الزم است در ابعاد

 .ندکنریزی برنامه دانشجویان
 در را هفته در ساعت 1۸ تا1۶ تقریبا   بدنیتربیت دانشجویان

که (؛ درصورتی1کنند )می صرف بدنیتربیت عملی مختلف هایکالس
 فقط بعضی از تحصیلی رشتٔه این در نامثبت از ممکن است قبل

 و حال براساس باشند آموخته یا کرده را تجربه ورزشی هایرشته
های بدنی و تکنیکی و بدنی مجبورند فعالیتتربیت های رشتٔهویژگی

 تحقیقات (. نتایج۲را تجربه کنند ) ورزشی مختلف هایرشته تاکتیکی
 بدنیتربیت دانشجویان در شدید را تا خفیف هایآسیب بروز گوناگون

 تربیت دانشجویان بین در آسیب نرخ کهطوری(؛ به۲-۴کند )می تأیید
است  شده زده تخمین سال در دانشجو هر برای آسیب ۲٫1تا1٫1 بدنی

 برای ساعت هزار هر در آسیب ۴٫۷۲تا1٫۴۴ را بروز نرخ (؛ همچنین۵)
 هایدهد آسیب( که نشان می۵اند )کرده برآورد ورزشی مشارکت
 بیشتر ورزشکاران سایر درمقایسه با بدنیتربیت دانشجویان در ورزشی
 موضوعات از یکی جمعیت این در آسیب بروز زیاد (. احتمال۶است )
 نامطلوبی بر شکلبه تواندمی مسئله این چراکه است؛ مهم و جدی

بگذارد  ها تأثیرآن شغلی آیندٔه و ورزشی تمرینات تحصیلی و تعهدات
(۲ .) 

 و رفتارها بر ورزشی آسیب از پیشگیری با رابطه در تحقیقات اکثر
 برنامٔه و هامحافظ از استفاده مانند ورزشکاران فردی عملکردهای

 چنین از که استفاده(؛ درحالی۷-۹دارند ) تأکید ویژه تمرینی
 کار این و بوده ورزشکاران در رفتاری تغییر ایجاد نیازمند هاییروش
 روش که شده است مشاهده ازطرفی. باشد برانگیزچالش است ممکن
 پردازدمی شرایط اصالح به که مداخالتی با درمقایسه رفتاری تغییر

 یا محصوالت و محیط اصالح اجرایی، هایروش ها،نامهآیین مانند
 (.۷،۹دارد ) آسیب از پیشگیری در کمتری اثربخشی ابزارها

گرفته در زمینٔه شناسایی علل و مکانیسم و اکثر تحقیقات صورت
نگرانه بوده و تاکنون با دیدگاه های پیشگیری از دیدگاه کمی و جزءروش

نگرانه و کیفی تحقیقی در این زمینه انجام نشده است. مدیریتی و کل
طور ویژه بررسی بدنی بهازطرفی تاکنون علل آسیب دانشجویان تربیت

تر به پدیدٔه آسیب است؛ لذا هدف از انجام این تحقیق نگاه عمیقنشده 
بدنی بود تا علل آسیب مشخص ورزشی از دیگاه استادان رشتٔه تربیت

شده و از این رهگذر بتوان در آینده برای پیشگیری از آسیب دانشجویان 
 ریزی کرد. بدنی برنامهتربیت

 بررسیروش 2
پدیدارشناسی بود که با استفاده از  از نوعرویکرد پژوهش حاضر کیفی 

شناسی و مدیریت استادان گرایش آسیببا  یافتهساختارنیمه مصاحبٔه
آسیب  یاحتمال . هدف آن شناخت عوامل مؤثرانجام شد ورزشی

 .بود بدنیورزشی در دانشجویان تربیت
و مدیریت ورزشی  شناسیاستادان گرایش آسیب راپژوهش  جامعٔه
گیری نیز باتوجه به منطق تشکیل دادند. نمونه های دولتیدانشگاه
از نوع  مندصورت هدفهای پدیدارشناسی بهگیری در پژوهشنمونه
انجام گرفت. برای تعیین کفایت نمونه از قاعدٔه و دردسترس  یمالک

ها با داده یآورجمعاشباع نظری استفاده شد. در این پژوهش، 
اینکه در تا  ادامه یافت افتهیساختارمهیو ن قیعم یهااحبهمص

های فردی کنندٔه دوازدهم به اشباع رسید. ویژگیمشارکت
مالک ورود به مطالعه آورده شده است.  1شوندگان در جدول مصاحبه

کننده و کامل افراد شرکت تیرضا بالذا  بود؛به مشارکت  لیداشتن تما
. رفتیپذمصاحبه صورت  یو اخالق یبا تعهد در اصول رازدار

افزار نرمو با استفاده از شد ثبت  ی وآورجمع ماهکیها در طول مصاحبه
MAXQDA 12 لحاظ محتوایی و براساس مبانی نظری بهو  یکدگذار

 . گردید لیتحل

 کنندگان در پژوهشهای فردی مشارکت. ویژگی1جدول 
 جنس سن گرایش مرتبه کنندهمشارکتکد  شماره
 مرد ۳۹ آسیب دانشیار P1A یک
 مرد ۳۸ آسیب دانشیار P2A دو
 مرد ۶۸ مدیریت استادتمام P3M سه
 زن ۳۸ مدیریت دانشیار P4M چهار
 مرد ۴۵ مدیریت استادیار P5M پنج
 مرد ۳۹ آسیب استادیار P6A شش
 مرد ۶۲ مدیریت دانشیار P7M هفت
 مرد ۵۰ مدیریت دانشیار P8M هشت
 مرد ۴۵ مدیریت دانشیار P9M نُه
 زن ۳۵ آسیب استادیار P10A ده
 زن ۴۵ مدیریت استادیار P11M یازده
 مرد ۴۵ آسیب دانشیار P12A دوازده
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۳ 

 فیاـك نماز مانند تخصيص مختلفی یاـهروش باهش وپژ نــيادر 
از  نفردو  تکمیلی اتنظراز  گرفتنکمک ها وداده آوریعـجم ایرـب

 طالبم ایبر جوونیز جستو  سیشناارتحقيق پديد با شناآ رانهمكا
 هرچه بخشیرعتبادر ا ، سعیجايگزين تيحاـتوض يا مغايرو  منفی
 .دشيافتهها  بيشتر

 نیدر ح ،یو اصل یفرع یهالفهؤم یابیمنظور اعتباردر ادامه و به
تا  تأیید شدکنندگان مشارکتتوسط گر مصاحبه برداشت مصاحبه

 .کنندگان باشدتوسط مشارکت شدهانیب یعمق معنا دهندٔهنشان
 یها برامتن مصاحبه انتوسط پژوهشگر یکدگذار برعالوه نیهمچن
ارائه  یفیمتخصص پژوهش ککیمجدد به  یو کدگذار تریقدق یبررس
 .شد

 رتعبا قالب جزئی درهای کلی و مقوله رتصوبه تحقيق نهایتا  نتیجٔه
آورده  لمثا ادفرا یهاصحبتاز  نيز تأييد مطالب ایرـبو  هشد نوشته
 .شد

 هایافته ۳
جویان سالمت دانش یتیو ماه یتیموقع یهاتیباتوجه به حساس

از یمحتمل ناشورزشی  یهابیآس بر علل دش یسع ،بدنیتربیت
از دیدگاه متخصصان  بدنیهای عملی رشتٔه تربیتشرکت در کالس

 یمنظور ارتقاتا از رهگذر شناخت آن، به شودتمرکز بدنی تربیت
 شنهادیپ یی، راهکارهاهاآن و اثرات هاآسیبموجود و کاهش  تیوضع

و  دگاهید ینادرست ای یدرست بارٔهقضاوت در ،مطالعه نیگردد. هدف ا
شفاف،  یانهیتا همچون آ بود نیبلکه تالش بر ا بود؛ناستادان ادراک 

و ادراکات  اتیو انعکاس سطح و عمق ذهن لیتحل ،فیضمن توص
شرکت از یناش یاحتمال ی ورزشیهایبآس علل درخصوصاستادان 

 شود.  ییبازنماهای عملی بدنی در کالسدانشجویان تربیت

زیرمقوله  1۹یی ، موجب شناسااستادان یهادگاهید لیتحل ،یطورکلبه
در پنج مقولٔه مشکالت  بیآس یاحتمالعلل  یبنددسته پس از شد که

از مشکالت ایمنی ناشی، از فرایند نادرست پذیرش دانشجوفردی ناشی
نبود کنترل عوامل محیطی، مقررات و ساختارهای نامناسب، ضعف 

در (. ۲دانش و تخصص و مشکالت اقتصادی خالصه شد )جدول 
قرار  قیعمکنکاش  تحت کیتفکشده بهبرشمرده علل زا کیادامه هر
  گرفت.

 شدهبدنی از دیدگاه استادان مصاحبههای مربوط به علل آسیب دانشجویان تربیتها و زیرمقوله. مقوله۲جدول 
 منابع مفاهیم هازیرمقوله هامقوله

ت فردی ناشی
مشکال

ش 
ت پذیر

از فرایند نادرس
دانشجو
 

سطح ضعیف 
 آمادگی جسمانی

 از یکی بوده، اول هایترم در هاآسیب بیشتر اینکه به باتوجه
دانشجویان  جسمانی سطح ضعیف آمادگی عوامل اصلی،

ها تأثیر الزم دلیل بارم کم آنهای ورودی بهاست؛ چون آزمون
 و کافی را در انتخاب و غربالگری ندارند.

علت دوم افت آمادگی جسمانی دانشجویان پس از تعطیالت 
 بین ترم است.

P1A, P2A, P3M, 

P4M, P5M, P6A, 

P7M, P8M, 
P9M, P10A, 

P11M, P12A 

مشکالت ساختار 
 اسکلتی-عضالنی

اسکلتی و قامتی یکی دیگر از -مشکالت ساختار عضالنی
 شود.ها غفلت میعلل آسیب است که در آزمون ورودی از آن

P1A, P2A, P6A, 

P8M, 
P9M, P10A, 

P11M, P12A 

 نبود انگیزه و عالقه
نداشتن دانشجو به رشته باعث حضور انتخاب اجباری و عالقه

 شود.پذیری دانشجو میانگیزه و آسیببی
P4M, P11M, 

P12A, P5M 

ت ایمنی ناشی
مشکال

از نبود کنترل عوامل محیطی
 

 نبودن اماکنایمن

طور کمبود یا نبود ایمنی اماکن ورزشی از علل آسیب است؛ به
های سازی تجهیزات مانند میلهایمنپوش، مثال دیوارها، کف

های بازی، نکردن حریم زمینوالیبال و بسکتبال، رعایت
های ورزشی و حتی نور سالن در ایجاد آسیب تداخل زمین
 دخیل هستند.

P1A, P2A, P3M, 

P4M, P5M, P6A, 

P7M, P8M, 
P9M, P10A, 

P11M, P12A 

کیفیت ضعیف و 
بودن نامناسب

 ابزارهای آموزشی

 استاندارد نیز کنندمی استفاده دانشجویان آموزشی که وسایل
بودن وسایل نبودن و نامناسبکیفیتی و سالمبی .نیست
 شده جهت آموزش، از علل آسیب است.استفاده

P8M,P9M, P10A, 

P11M, P12A 

نبود تناسب محیط 
آموزشی با محتوای 

 درسی

دیگر از  بدنی یکیهای تربیتامکانات و تسهیالت دانشکده
ها مجبورند طیف وسیعی از دانشکده. عوامل آسیب است

که امکانات الزم را درحالی ؛های ورزشی را پوشش دهندرشته
 .ها ندارندبرای آن

P5M, P6A, P7M, 

P8M, 
P9M, P11M, 

P12A 

ت و 
مقررا

ساختارهای 
آموزشی 
ب
نامناس

اهداف و  
رویکردهای آموزشی 

 نامناسب

 پذیریکند بر آسیبمی تدریس که سرفصلی و استاد رویکرد
سازی و دنبال تیمتأثیرگذار است؛ گاهی به اشتباه استادان به

 پروری هستند.قهرمان

P1A, P2A, P3M, 

P4M, P5M, P6A, 

P7M, P8M, 
P9M, P10A, 
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۴ 

P11M, P12A 

محتوای آموزشی 
 نامناسب

های شرایط سنی دانشجویان و نبود تناسب با بعضی از رشته
ها است. مثل کشتی و ژیمناستیک یکی دیگر از علتورزشی 

محتوای برخی از واحدهای عملی با سن دانشجویان متناسب 
 نیست.

P1A, P2A, P3M, 

P4M, P5M, P6A, 

P7M, P8M, P9M, 

P10A, P11M, 

P12A 

قوانین آموزشی 
 ناقص

ها خالی است؛ مثالً قانونی ها در دانشکدهسری قانونجای یک
 .دیده وجود نداردورزشکار آسیبجهت حمایت از 

P1A, P5M, P6A, 

P7M, 

P10A, P11M, 

P12A 

 قوانین کالسی

ها ازطریق وضع قوانینی برای پیشگیری از بسیاری آسیب
بند و ها مثل پوشیدن زانوبند و قلمحضور و فعالیت در کالس

پذیر است؛ ولی بعضی استادان به این موضوع غیره امکان
 دهند.اهمیت نمی

P2A, P3M, P5M, 

P6A, P7M, P8M, 

P11M, P12A 

ریزی آموزشی برنامه
 نامناسب

ریزی حجم زیاد واحدهای عملی در طول روز و هفته و برنامه
بندی شود. برنامٔه زمانازحد مینامناسب باعث فشار بیش

های عملی در طول دوران تحصیل و تقدم و تأخر واحد
 آسیب است.های مختلف عملی یکی از علل رشته

P1A, P2A, P3M, 

P4M, P5M, P6A, 

P7M, P8M, 
P9M, P10A, 

P11M, P12A 
ارزشیابی نامناسب 

لحاظ محتوا و به
 شیؤه اجرا

گیری ها است؛ مثالً رکوردشیؤه ارزشیابی نیز یکی از علت
شده و انتخاب معیارهای های آموختهجای ارزیابی مهارتبه

 قهرمان برای ارزیابی.نامناسب مانند دانشجویان 

P1A, P3M, P4M, 

P5M, P6A, P7M, 
P9M, P11M, 

P12A 

ص
ص
ش و تخ

ف دان
ضع

 

گاهی استادان از  ناآ
زا و عوامل آسیب

 نحؤه پیشگیری

زا و نحؤه پیشگیری کمبود اطالعات استادان از عوامل آسیب
زا از علل آسیب دانشجویان ها درمقابل عوامل آسیبو حمایت

 است.

P1A, P2A, P6A, 

P8M, 
P10A, P11M, 

P12A 

نداشتن تخصص
 استادان در رشته

شده و نیازها برخی از استادان در رابطه با رشتٔه عملی تدریس
 و فرایند آموزش آن تخصص ندارند.

P1A, P3M, P4M, 

P5M, P7M, P8M, 
P9M, P11M, 

P12A 

ضعف استادان در 
 اصول علم تمرین

استادان در رابطه با اصول علم ضعف و دانش ناکافی برخی از 
 ازحد به دانشجویان وجود دارد.تمرین و تحمیل فشار بیش

P1A, P2A, P3M, 

P4M, P5M, P6A, 

P7M, P8M, 
P9M, P10A, 

P11M, P12A 
گاهی دانشجویان  ناآ

زا و از عوامل آسیب
 نحؤه پیشگیری

زا، دانش و اطالعات کم دانشجویان از عوامل و حرکات آسیب
 علل آسیب است. یکی از

P1A, P2A, P6A, 

P8M, 
P10A, P11M, 

P12A 

صادی
ت اقت

مشکال
 

استفاده از ابزار و 
تجهیزات نامناسب 

کیفیت و بی
 )کفش(

علت مشکالت مالی از ابزار و تجهیزات نامناسب دانشجو به
 کند.کیفیت مانند کفش استفاده میو بی

P1A, P2A, P3M, 

P4M, P5M, P6A, 

P7M, P8M, 
P9M, P10A, 

P11M, P12A 
های درمان و هزینه

های نبود بیمه
 مناسب

ها علت مشکالت مالی و نبود حمایت مالی از سوی بیمهبه
 شود.دورٔه درمان و بازتوانی کافی پس از آسیب تکمیل نمی

P1A, P2A, P7M, 

P8M, 
P10A, P11M, 

P12A 

تغذیٔه نامناسب و 
 ناکافی

علت دوری از خانواده و بهوجود تغذیٔه ناکافی و نامناسب 
که باتوجه به فعالیت زیاد زندگی خوابگاهی و مشکالت مالی 
 گیرد.دانشجو بازیابی انرژی صورت نمی

P2A, P3M, P7M, 

P8M,P9M, 

P11M,P12A 
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۵ 

 بحث 4
در این تحقیق که با هدف شناسایی علل آسیب ورزشی دانشجویان 

بدنی بدنی انجام پذیرفت به بررسی تجارب زیستٔه استادان تربیتتربیت
 یهادگاهید قیعم لیتحلازطریق مصاحبه پرداخته شد. درنهایت 

علل  یبندو دسته یی، موجب شناساهااستادان پس از اتمام مصاحبه
ها در پنج زیرمقولهاین زیرمقولٔه فرعی گردید.  1۹در  بیآس یاحتمال
از فرایند نادرست پذیرش مشکالت فردی ناشی کلی شاملمقولٔه 
از نبود کنترل عوامل محیطی، مقررات مشکالت ایمنی ناشی، دانشجو

و ساختارهای نامناسب، ضعف دانش و تخصص و مشکالت 
 .بندی شدندطبقهاقتصادی 

که شامل  ز فرایند نادرست پذیرش دانشجوامشکالت فردی ناشی
اسکلتی و سطح ضعیف آمادگی -مشکالت ساختاری عضالنی

طبق نتایج این تحقیق  كه بوده هميتا ئزحا نچناشود، جسمانی می
شده شناخته عنوان عوامل مهم بروز آسیب از نظر استادان مصاحبهبه

ن بر میزان سازی جسمانی ورزشکاراثیر تمرینات و آمادهأتشده است. 
بررسی قرار گرفته است. تحت های آنان در تحقیقات مختلفی آسیب

 و همکاران در تحقیق خود گزارش کردند  1دمینگسعنوان مثال به
نظر از جنسیت، آن دسته از ورزشکارانی که چربی بیشتر و صرف
د بیشتر از سایرین رندا پذیری و استقامت عضالنی کمتریانعطاف

 . (1۰) هستندهای ورزشی به آسیب درمعرض خطر ابتال
عنوان عامل آسیب در اسکلتی نیز به-مشکالت ساختار عضالنی

های متفاوتی پژوهش .معرفی شده است تاداندانشجویان از نظر اس
-های ورزشی با ساختار عضالنیانواع آسیب تاکنون به بررسی رابطٔه

 .اندکردهیید أتبودن این رابطه را و مثبت اسکلتی ورزشکاران پرداخته
، نداشتن نیشپی ببرخی از عوامل مانند آسی  ۲چادهری و آندریاآچی

ثبات مفصلی مچ پا، شلی مفصلی، کاهش قدرت اندام تحتانی و 
های پا و مچ پا مؤثر بی آن را در بروز آسیکنبودن آناتومیراستاهم
 (.11)داند می

دیدگاه استادان یکی دیگر از عوامل فردی مؤثر در بروز آسیب از 
بدنی به رشتٔه تحصیلی القٔه دانشجویان تربیتشده انگیزه و عمصاحبه

اش عنوان کرد که بررسی انگیزه چیان در مقالهخودشان بوده است. کوزه
عنوان فاکتوری مهم در مرحلٔه پذیرش دانشجو لحاظ شود؛ و عالقه به

 (.1۲پذیری فرد اثرگذار است )چون روی فعالیت و آموزش
شده مشکالت دومین مقولٔه کلی در زمینٔه آسیب از نظر استادان مصاحبه

از نبود کنترل عوامل محیطی است که خود شامل سه بخش ایمنی ناشی
ایمنی اماکن ورزشی و کیفیت ابزارهای آموزشی و تناسب محیط 

 شود. آموزشی با محتوای درسی می
ها بر آن تیفیو کاست  یورزش یهاتیفعال یبستر اجرا یاماکن ورزش

 ریتأث منیا یورزش یهارقابت یو برگزار ناتیتمر یاجرا و آموزش
در بروز حوادث و  یمتعدد یرهایاگرچه عوامل و متغ .دارد میمستق
اماکن و  ناسبم یمنیرسد اینظر منقش دارند، به یورزش یهابیآس

غالمی . باشد عیوقا نیمهم در کاهش ا ینقشدارای  یورزش زاتیتجه
ارزیابی وضعیت ایمنی و بهداشتی و همکارانش در مقالٔه خود با 

                                                      
1. Domingues 
2. Chaudhari & Andriaacchi 

مشاهده  های ورزشیآن با وقوع آسیب های چندمنظوره و رابطٔهسالن
معنادار معکوس  ایمنی با وقوع آسیب رابطٔه لفٔهؤبین هر مکردند که 

 (.1۳دارد )وجود 
یکی از  هابودن ابزارهای آموزشی دانشکدهکیفیت ضعیف و نامناسب

علل آسیب از نظر استادان بوده که این موضوع را برخی از تحقیقات 
بررسی وضعیت  چیان در تحقیقی بهاند. کوزهشده تأیید کردهانجام

ور پرداخت و به این بدنی کشهای تربیتآموزشی دانشجویان دانشکده
بدنی با مشکالت مالی و کمبود های تربیتنتیجه رسید که اکثر دانشکده

ها امکانات رو هستند؛ بنابراین بیشتر دانشکدهبودجه و اعتبار روبه
های عملی ندارند و این مسئله در استانداردشده در رابطه با آموزش

ها نمود بیشتری دارد. درواقع ضعف توان مالی اجازٔه تجهیز شهرستان
 دهد و این مسئله تأثیربدنی نمیهای تربیتبیشتر و بهتر را به دانشکده

ها مسئلٔه (. در رابطه با امکانات دانشکده1۲گذارد )جا میسویی به
عنوان عامل آموزشی بهکیفیتی وسایل ورزشی یا نبود وسایل کمکبی

 آسیب دانشجویان پذیرفتنی و منطقی است.
نبود تناسب  شدهیکی دیگر از علل بروز آسیب از نظر استادان مصاحبه

درواقع محیط نامتناسب با  است. محیط آموزشی با محتوای درسی
لحاظ ابعاد و وسایل و تجهیزات موجود تواند بهفعالیت ورزشی می

دارای اضافات بوده و مزاحم فعالیت باشد یا کمبودهایی داشته باشد 
تواند که نیازهای فعالیت مدنظر را پوشش ندهد؛ در هر صورت می

 کیفیت که آن است ازحاکی پژوهشی هایعامل آسیب باشد. یافته
 از جلوگیری در سزاییبه نقش ورزشی، تجهیزات طراحی و چیدمان

 (. 1۴دارد ) استفاده در زمان ورزشی هایآسیب

شده، گاهی استادان رویکرد و هدف اصلی از نظر استادان مصاحبهبه
دنبال پرورش بدنی را فراموش کرده و بهتربیت دانشجوی تربیت

پروری هستند؛ این مسئله باعث قهرمان سازی وای و تیمورزشکار حرفه
رسد نظر میازحد به دانشجو و درنتیجه آسیب خواهد شد. بهفشار بیش

توجیه استادان در این زمینه و ایجاد رویکردی متعادل در این رابطه 
 بسیار کارساز است.

از نظر استادان یکی دیگر از علل آسیب  محتوای آموزشی نامناسب
بودن محتوای درس ت؛ البته بیشتر بر نامناسبورزشی دانشجویان اس

 ژیمناستیک و کشتی با سن و توانایی بدنی دانشجویان تأکید داشتند.
بازتوانی مناسب از عوامل اصلی و مهم در بروز  نبودهای قبلی و آسیب
یکی از عوامل دخیل در  شدهمصاحبه تاداناس است وهای مجدد آسیب

دیده حمایت اقص که از دانشجویان آسیباین زمینه را قوانین آموزشی ن
؛ البته این موضوع در تحقیقات مختلفی تأیید شده انددانسته کرده،ن

از عوامل خطرزای مهم  را آسیب قبلی سابقٔهو همکاران  ۳استفناست. 
 (. 1۵دانند )میدر بروز آسیب جدید 
عنوان عامل شود نیز بهاز سوی مربی وضع می قوانینی که در کالس

اگر  .معرفی شده است شدهمصاحبهتادان آسیب از نظر اس بازدارندٔه
رعایت قوانین  نیزمربی استفاده از وسایل حفاظتی را در کالس و 

ویژه ها بهها اجباری کند از بسیاری آسیبمسابقات رسمی را در بازی
پیشگیری خواهد شد. آقابیگی و همکاران استفاده  های برخوردیآسیب

3. Steffen 
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۶ 

کاهش  مناسب را در تیفبند با کیمچ ابند یاظتی مانند ساقحف لاز وسای
  (.1۶) دانندثر میؤهای اندام تحتانی مببروز آسی زانمی

ریزی شده یکی از علل آسیب دانشجویان را برنامهتمام استادان مصاحبه
ها نظر آناند. بههای عملی دانستهبد آموزشی یا چیدمان بد واحد

های عملی خیلی فشرده ارائه شده و به دانشجو اجازٔه بازیابی کالس
و  توماسشود و درواقع خستگی عامل آسیب است. انرژی داده نمی

خستگی در ورزشکاران  ،تحقیق خود عنوان کردند در همکاران
 ای که باعث افزایشگونهبه ؛دهدحرکتی را تغییر می راهبردهای کنترل
 (.1۷شود )احتمال آسیب می

شده شیؤه ارزشیابی برخی از استادان عامل نظر استادان مصاحبهبه
دن جای آزموگیری بهآسیب دانشجویان در پایان ترم است؛ مثاًل رکورد

ها یا معیار نامناسب برای  اجرا و تکنیک و نحؤه آموزش مهارت ٔشیوه
ازحد توان خود متحمل شود دانشجو فشار بیشارزشیابی باعث می

 شود؛ درنتیجه آسیب ببیند. 
شده ضعف دانش و تخصص از علل آسیب بوده نظر استادان مصاحبهبه

گاهی استادان از عوامکه خود به زیرمؤلفه زا و نحؤه ل آسیبهای ناآ
نداشتن استادان در رشته، ضعف استادان در اصول پیشگیری، تخصص

گاهی دانشجویان از عوامل آسیب  زا و نحؤه پیشگیریعلم تمرین، ناآ
آگاهی از  بررسی میزان رابطٔه درمقامی و همکاران  .شودتقسیم می

ه این با آسیب ب ارتباطراهکارهای پیشگیری با عملکرد ورزشکاران در 
ازطرفی نتایج  .مثبت و مستقیمی وجود دارد نتیجه رسیدند که رابطٔه

 در زمینٔهبودن آگاهی و عملکرد بازیکنان کماز تحقیقات حاکی
 (.1۸)راهکارهای پیشگیری از آسیب بوده است 

یکی از عوامل مؤثر در ایجاد آسیب است. از نظر  مشکالت اقتصادی
پذیری دانشجویان اثر استادان این مسئله از سه بعد مختلف بر آسیب

شود تا دانشجویان از ابزار گذارد: یکی اینکه مشکالت مالی مانع میمی
های ورزشی ویژه کفش مناسب برای فعالیتو تجهیزات مناسب به

در ورزش نقش چشمگیری  شدهم استفادهتجهیزات و لوازاستفاده کنند. 
در  شدهاز تجهیزات استفاده .در پیشگیری از آسیب یا ابتال به آن دارد

برخی از  و همکارانگیزا  .استهای گوناگون کفش ورزشی ورزش
مسابقه و نوع کفش را در بروز  نسطح زمی و نیشپی بعوامل مانند آسی

گاهی دانشجویان در  .(1۹) دندانهای پا و مچ پا مؤثر میبآسی ناآ
شود وجودآمدن این مشکل میانتخاب و خرید کفش مناسب باعث به

گاهینظر میکه به دادن به دانشجویان در بدو ورود در رابطه با رسد آ
 کننده باشد. تواند بسیار کمکنحؤه انتخاب کفش مناسب می

کند هایی که مشکالت مالی در آن نمود پیدا مییکی دیگر از زمینه
های مناسب های درمان و نبود بیمههزینه پرداخت توانایی نداشتن
بازتوانی مناسب از عوامل اصلی و مهم  نبودهای قبلی و آسیباست. 

آسیب قبلی  و همکاران سابقٔه استفن .استهای مجدد در بروز آسیب
 .(1۵) اندرا از عوامل خطرزای مهم در بروز آسیب جدید معرفی کرده

دو  در تکمیل دورٔه درمان بدنی علت کوتاهیدانشجویان تربیت بارٔهدر

یکی قوانین آموزشی ناقص و دیگری مشکالت مالی  :جنبه دارد
 دانشجویان است.

های های فیزیوتراپی یا پیگیریها نیاز به دورهمثالً بعضی از آسیب
این در حالی  ؛بر هستندخاص برای درمان دارند که گاهی بسیار هزینه

ها در خاصی که از آن  ٔبدنی کشور از بیمهکه دانشجویان تربیت است
رسد این مسئله نظر میبرند. بهبهره نمی رده،زمان آسیب حمایت ک

ها طور بالقوه در آنهمنطقی باشد که وزارت علوم برای دانشجویانی که ب
ای مناسب درمانی بیمه احتمال آسیب زیاد است اقدام به تأمین پشتوانٔه

 د. کن
برای  شدهمصاحبه تادانبعد دیگر مسائل و مشکالت مالی از نظر اس

 نامناسب و ناکافی است. بدنی تغذیٔهدانشجویان تربیت
آمادگی  و سالمتی کننـدٔهتعیـین مهـمبسیار ای از عوامـل وضعیت تغذیه

ای مطالعهدر فروز و همکاران و عملکـرد ورزشـی ورزشـکاران اسـت. 
 هفتگی يافتدر ضعيتو باهای اقتصادی نشانگرطهٔ برا به بررسی

ها در دانشجویان ساکن خوابگاه هایمغذشتو در هایيزمغذر
 مددرآ)مانند  دیقتصاا یهابطٔه نشانگررا نشددارمعنا كه پرداختند

 ضعيتو یهاگرننشا نسبی هميتاای، وضعیت تغذیه با (ارخانو
(؛ ۲۰دهد )نشان می نشجودا ییاغذ یلگوا عنو بررا  عیجتماادیقتصاا

 ننشجويادا ایتغذيه یلگوا بر مؤثر ملاعواز  ادهخانو مددرآبنابراین 
نیاز  میزان فعالیت بدنیبه بدنی باتوجه دانشجویان تربیت است.
مسلم است که یکی از  دارند؛از سایر دانشجویان  یای بیشترتغذیه

. دلیل بدنی تغذیه خواهد بودمشکالت اساسی دانشجویان تربیت
دیگری نیز برای تغذیٔه نادرست و ناکافی دانشجویان عنوان شده و آن 
گاهی مربیان و دانشجویان است. البته باتوجه به وضعیت فعلی کشور  ناآ

 مشکل اقتصادی در این رابطه اثر بیشتری دارد.

 گیرینتیجه ۵
-سطح ضعیف آمادگی جسمانی، مشکالت عضالنی ،نشان داد جینتا

نبودن اماکن ورزشی، فشار و وسایل نامناسب و ایمناسکلتی، ابزار 
ریزی و محتوای  آسیب ورزشی، برنامه ٔازحد و خستگی، سابقهبیش

گاهی و دانش کم در رابطه با علت های آسیب نامناسب و آموزشی، ناآ
پذیری دانشجویان دانشجویان و مشکالت مالی از علل آسیب

 بدنی است.تربیت

  قدردانی و تشکر 6
ها اطالعات و ام استادان گرانقدری که ازطریق شرکت در مصاحبهاز تم

  شود.مندشان را در اختیار گذاشتند، سپاسگزاری میتجربیات ارزش

  بیانیه 7
بدنی است؛  مدیریت تربیت ٔاین مقاله برگرفته از رسالٔه دکتری رشته

 گونه تعارضی در منافع وجود ندارد.همچنین بین نویسندگان هیچ
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