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 دهيچک
ايجااد   يها و جامعه ورزشها، خانوادهباشگاه ان،يورزشكاران، مربسالمت  يرا برا ياديمشكالت ز يورزش يهابيآسپيامدهاي امروزه : زمينه و هدف

ورزشكاران ( ب زيستهدرک تجار)تحليل پديدارشناسانه  هدف از اين پژوهش .کنند يم ليرا به جامعه تحم يميمستقريو غ ميمستق يها نهيو هز کرده

 . هاي ورزشي بودنخبه از پيامدهاي آسيب

هااي  ديده تيم نفر از ورزشكاران نخبه بودند که از ميان ورزشكاران آسيب 31 کنندگان مشارکت. روش پژوهش کيفي از نوع پديدارشناسي بود :روش

ها تا زمان دستيابي به  اختار بود که فرايند تكميل و اتمام کار مصاحبهابزار پژوهش، مصاحبه بدون س. ملي و باشگاهي به صورت هدفمند انتخاب شدند

 اي مرحلاه  هفات  هاا از الگاوي  آوري و تحليال داده براي جمع. دقيقه به طول انجاميد 43تا  33زمان انجام هر مصاحبه بين . اشباع نظري ادامه يافت

 . کاليزي استفاده شد

شناختي، اجتماعي، اقتصادي، ورزشي، فرهنگي،  پيامدهاي جسماني، خانوادگي، روان. مفهوم فرعي احصا شد 44مقوله اصلي و  9 در مجموع  :ها يافته

 .دادندهاي اين پژوهش را تشكيل مييافته( مضامين اصلي)تغيير سبک زندگي و مهاجرت  محورهاي اساسي 

د تمهيدات الزم براي افزايش ايمني در امااکن و رويادادهاي ورزشاي    شو هاي ورزشي، پيشنهاد ميبار آسيب با توجه به پيامدهاي زيان :گيری نتيجه

 .هاي الزم در ابعاد حقوقي، مادي، اشتغال و بيمه عمر و بازشستگي براي ورزشكاران انجام شودهمچنين حمايت. صورت گيرد
 

 ورزشكاران ،شناسي هاي ورزشي، پديده آسيب: ها هكليد واژ

 
 مقدمه

ت بدني به عنوان راهبردي که توانايي بالقوه امروزه نقش ورزش و فعالي

در ياري رساندن به اهداف ساالمتي، اجتمااعي و اقتصاادي جامعاه دارد،     

ها پيشگيري فعاليت بدني از بروز انواع بيماري(. 0)بسيار حائز اهميت است

کند و سبب ارتقاء سالمت جسمي، روحي، احساس شادابي و اعتماد به مي

هاي بدني سبب بهبود مشارکت مطلوب در فعاليتشود؛ درنهايت نفس مي

سااالمت فااردي، بهزيسااتي اجتماااعي و ارتقاااء سااالمت عمااومي جامعااه 

هااي  گذارياي و نخبه که با سرمايهسالمت ورزشكاران حرفه(. 2)شود مي

هااي مهماي در   نقاش   شاوند؛ فراوان به عنوان يک سرمايه ملي تلقي ماي 

 حال، با اين(. 3)نند، بسيار مهم استکهاي مختلف در کشور ايفا ميزمينه

اسات کاه تعاداد زياادي از ايان       داده نشاان  فاراوان هااي   نتايج پاژوهش 

 ورزشاي باا   هااي هاي ناشي از فعاليات هاي انساني به داليل آسيب سرمايه

شوند هاي ورزشي مي کاهش سالمت فردي مواجه و مجبور به ترک ميدان

 امااکن و تجهيازات   نامناساب  تمانناد کيفيا   متفاوتي داليل توانند که مي

غيره  عدم استفاده از مربيان با دانش، طراحي نامناسب تمرينات و ورزشي،

ديدگي، فضاي رواني منفاي بار    اين حوادث سبب آسيب(. 4)باشند داشته

اي و در نهايات  ، کااهش تواناايي ورزشاكاران حرفاه    هورزش، کاهش انگيز

 از کارکناان  گياري کنااره  طور کاه همان(. 3)شوندگيري و مرگ ميکناره

 آن در وريبهاره  کااهش  ياا  اساتراتژيک  هااي برنامه تزلزل موجب سازمان

 حذف سبب ورزشكار گيريکناره ورزشي نيز هاي ميدان در شود، مي سازمان

کاه  (4)شاود  ماي  هاي ورزشيرقابت کشور از يک حتي يا و ورزشي تيم يک

 شاناختي  روان هااي  ينههز با سالمتي، مرتبط اقتصادي هاي هزينه بر عالوه
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(. 4)کناد   ماي  تحميال  هاا و جامعاه  ورزشاكاران، خاانواده   بر  بسيار جدي

هاي ورزشاي، مشاكالت   گيري از ورزش ممكن است ناشي از آسيب کناره

(. 8)ها باشاد هاي ورزشي و باشگاهها، سازمانرواني، تعارضات با فدراسيون

 ايحرفه ورزشكاران يريگ کناره در غير ارادي عوامل که دارد وجود شواهدي

بينادازد و افارادي کاه باه صاورت       مخااطره  باه  را آنهاا  ساالمت  تواندمي

شاوند، آماادگي کمتاري باراي مواجهاه باا       غيرمنتظره از ورزش دور ماي 

باه ايان نتيجاه رسايد کاه کناارگيري       ( 0982)پرلين . تغييرات آن دارند

د باه دنباال   هاي بيشتري را باراي فار  غيرمنتظره، تغييرات منفي و بحران

نقش صدمات را به عنوان دليلي ( 2102)و همكاران ريستيوالينن(. 9)دارد

مارد و زن نخباه از    344براي پايان دادن به يک دوره قهرمااني بار روي   

ورزشكار به دليال   24نتايج نشان داد که . طريق پرسشنامه بررسي کردند

رزشكاران کاه  اي خود پايان دادند و بسياري از ومصدوميت به دوره حرفه

ديدگي باا  گزارش دادند؛ آسيب( درصد 4/41)پايان دوره قهرماني خود را 

ماو  و همكااران    (.01)اناد معلوليت دائمي خفيف يا متوسط همراه داشته

اي ورزشكار نخبه و حرفاه  48، دليل کنارگيري از ورزش قهرماني (2102)

هاا و صادمات   يبها آسترين آندانمارکي را مورد بررسي قرار داد که مهم

تحقيقات تجربي بر روي ورزشكاران نخبه در کرواسي و چاک  . ورزشي بود

اي در  گيري ورزشكاران حرفاه نشان داده است که داليل اصلي براي کناره

نشااان داد کااه ( 2102)پااارک (. 00)هاااي ورزشااي اساات ورزش، آساايب

گي به ديداي به داليلي از قبيل؛ افزايش سن و آسيبورزشكاران نخبه کره

در ماادل خااود ( 2110)تيلااور و اگيليااو (. 02)ورزش خااود پايااان دادنااد

اي ورزشاكار ککار    ترين دليال پاياان فعاليات حرفاه    ديدگي را مهم آسيب

ديادگي و  در پژوهشي نشاان دادناد کاه آسايب    ( 0393)موسوي. کند مي

ترين دليل مؤثر بر پاياان دوره قهرمااني ورزشاكاران    صدمات ورزشي مهم

 علال  بررساي  در( 2103)همكااران  و نژاد همتي(. 4)راني استنخبه مازند

 عادم  جمله از متعدد داليل که دادند نشان ورزشكاران قهرماني دوران پايان

و  ماالي  مشكالت ورزشي، هايآسيب قهرماني، مسابقات اهداف به دستيابي

 باوده  ورزش قهرمااني  از گياري  کنااره  عامال  بيشاترين  مرباي  با مشكالت

 به دادن پايان در مهمي نقش ورزشي هايديدگيبراين آسيببنا(. 03)است

نشاان   در پژوهشي( 0394)ميرآب مرتضوي .کندمي ايفا قهرماني دوره يک

داد که سالمت جسماني و سالمت رواني ورزشكاران آسيب ديده به ميزان 

تاار از ورزشااكاران بازنشسااته باادون سااابقه آساايب   معنااي داري پااايين

هار   ز ورزش يک مسئله اجتناب ناپذير در زنادگي گيري اکناره(.04)است

شاناختي و ساالمت    هاي روانورزشكار است و در کانون توجهات پژوهش

هاي ورزشكاران به دليل آسيب گيريکناره در اجبار(. 03)ورزشي قرار دارد

 پاايين،  خاودکنترلي  مانناد  مشاكالت  برخاي  بروز باعث تواندورزشي، مي

به (. 04)شكست شود و افسردگي و نگراني ،خشم احساس پايين، خودارزشي

کاهش مشاارکت ورزشاي، صادمات ورزشاي و     ( 2102)عقيده پاستوراکو 

توانناد باه اخاتالل در ساالمت منجار      مسائل مرباو  باه مساابقات ماي    

ديدگي و صدمات ناشاي از  بنابراين ترک ورزش به دليل آسيب(. 04)دنشو

افتاد،  غير منتظره اتفاق ميهاي ورزشي به اين دليل که ناگهاني و فعاليت

. اي ورزشاكاران داشاته باشاد   تواند تأثيراتي زيانباري بر زنادگي حرفاه  مي

معتقدند وقتي ورزشكار به داليال مختلاف از ورزش   ( 0984)اگيليو و هو 

تحقيقات الوالي و (. 08)شود، ممكن است افسردگي را تجربه کندجدا مي

يااري از ورزش قهرماااني و گنيااز نشااان داده کناااره ( 2114)رابينسااون 

ساز بروز بحران هويت و برخي تواند زمينهبازنشستگي اجباري ورزشي، مي

 مطرح شاده  مباحث(. 09)عالئم افسردگي و استرس در ورزشكاران باشد

تغييارات ناامطلوبي در    توانناد ماي  هااي ورزشاي  آسيب که دهدمي نشان

 افراد توسط هاه آنتجرب هشيو از ناشي که ايجاد کنند وضعيت سالمتي فرد

 با که کرد خاطرنشان بايد پژوهش همسئل بنديصورت براي رو، اين از است؛

ترين عنصر کسب و کار اي به عنوان مهماهميت ورزشكاران حرفه به توجه

، ...در حوزه ورزش، اعتبار ورزش ملي و باشاگاهي، الگوهااي اجتمااعي و    

-ديدگي يک ورزشكار حرفهتوان اين احتمال را مطرح کرد که با آسيبمي

هااي  بناابراين آسايب  . گيرناد اي، عوامل متعددي تحت تأثير آن قرار مي

ورزشي بر فعاليت ورزشكاران و سالمت او اثرگذار است؛ فهم و شناخت اين 

-تحوالت و معنا بخشي تجربه ورزشكاران از اثرات يک آسيب ورزشي ماي 

گذاران و راهگشاي سياستتواند اطالعات مفيدي در اين زمينه فراهم کند 

. هاي ورزشي و پيامدهاي آن شوداي براي پيشگيري از آسيبورزش حرفه

 است سؤال اين به پاسخ دادن شودمي دنبال اين پژوهش در آنچه بنابراين،

 و هاي ورزشينخبه ايراني از اثرات آسيب ورزشكاران هزيست هتجرب درک که

هااي ورزشاي   آسايب  تجرباه  باه  اهآن معنايي هپديدارشناسان ساختاربندي

 است؟ چگونه

 

 شناسی پژوهش روش
 .شاد  انجام پديدارشناسي راهبرد طريق از و کيفي روش با پژوهش اين

 نظري چارچوبي آنها براي که است آن براي پژوهشگران پديدارشناسي ارزش

. کناد مي ارائه پژوهش در کنندگانمشارکت هزيست هايتجربه از تفسيري و

سي بطورکلي مطالعه تجربه زيسته باا جهاان زنادگي اسات و     پديدار شنا

شود، آشاكار  کوشد معاني را آن چنان که در زندگي روزمره زيسته مي مي

توجه به تجربه زيساته را باه منزلاه تاالش     ( 0983)پولكينگ هورن . کند

شود، تلقاي  براي فهم يا درک معاني تجربه انسان، آن چنان که زيسته مي

اي است که بادون تفكار ارادي و   ن زندگي همان تجربهجها(. 21)کند مي

شود و سازي، حاصل ميبندي کردن يا مفهوم بدون متوسل شدن به طبقه

شاود ياا   طور معمول، شامل آن چيزهايي است که مسائله دانساته ماي    به

پديدارشناسي را فرصتي باراي درک ايان   ( 2104)نيكول . متداول هستند

ه نه از راه کتاب و دانش انتزاعي حاصل شود؛ داند، البته درکي ک جهان مي

 براسااس  (.20)مستقيم و دست اول باه دسات آياد    هتجرب هبلكه به وسيل

 هزيست هتجرب فهم و به دنبال تفسير پژوهشگر مطالعه، اين در رويكرد، همين
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 و همكاران پور اسكندر حسين

 ومس، شماره 0410 پاييزدوره ششم،  نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي /444

. هاي ورزشي اسات هاي ملي و باشگاهي از آسيب ورزشكاران نخبه در تيم

نخبه ايراناي در   ورزشكاران تمام شامل پژوهش، ندر اي مطالعه شده هجامع

عضاو   بودند کاه  افرادي نخبه ورزشكاران از منظور .بود رده ملي و باشگاهي

گياري  باا روش نموناه  . اندهاي ملي و يا باشگاهي معتبر در کشور بوده تيم

کنندگان در پژوهش  نظري و هدفمند، ورزشكاران نخبه به عنوان مشارکت

هاا و  کننادگان در حاين انجاام مصااحبه     جم مشاارکت انتخاب شدند و ح

هاي ورزشاي  نمونه تا حد ممكن از رشته. برمبناي اشباع نظري تعيين شد

اي از نظرهاي مختلف بودند، زيرا هدف اين پژوهش به دست آوردن دامنه

هااي ورزشاي و   شان از اثرات آسايب ورزشكاران نخبه درباره تجربه زيسته

 .(22)تفسير آن بوده است

هااي عمياق و بادون    هاا از مصااحبه  آوري دادهبه منظور جماع 

در . ساختار استفاده شد برخي از آنها حضوري و برخي تلفناي باود  

هااي عمياق کهان     ها هادف پژوهشاگر نفاوک باه الياه      اين مصاحبه

در پژوهش حاضار باا   . شونده و کسب اطالعات حقيقي بود مصاحبه

اناد  ختلف آسايب دياده  نفر از کساني که در مسابقات ورزشي م 31

. دقيقاه باود   43تاا   23مادت زماان مصااحبه باين     . مصاحبه شاد 

در ايان  . ها به صاورت حضاوري و تلفناي صاورت پاذيرفت     مصاحبه

ها پژوهشگران به دنبال کسب اطالعاات واقعاي و حقيقاي    مصاحبه

: در ابتداي مصاحبه چند پرسش پرسيده شد که عبارت بود از. بودند

اياد؟   ها تجربه کردههاي ورزشي و اثرات آنچه چيزي درباره آسيب

هااي ورزشاي تاأثير    تان از آسيبچه اموري از زندگي شما از تجربه

اند؟ در جريان مصاحبه سعي شد ساير ساؤاالت در جرياان   پذيرفته

 .طوري که اهاداف پاژوهش را پوشاش دهاد     گفتگو شكل بگيرد، به

شكل توصيفي  که رويكرد پديدارشناسي در اين پژوهش به ازآنجايي

هاي به دست آماده در  وتحليل داده بوده، به منظور توصيف و تجزيه

. اساتفاده شاد  ( 0949)اي کاليزي  اين بخش از الگوي هفت مرحله

هاا اداماه    هاي تحليل تا اشاباع داده  اين الگو اغلب از گردآوري داده

در مرحلاااه اول، در پاياااان هااار مصاااحبه و ثباات  (. 23)يابااد مااي

هاي ضبط شاده  هااي مياداني، ابتادا باه مصاحبهرداريبايادداشت

کنندگان مكرر گوش داده شاد و اظهاراتشان ثبت شاادند و   شرکت

کننادگان چند باار   مصاحبه نوشته شده براي درک تجارب شارکت

-در مرحله دوم، پس از دريافات و ثبات همه توصايف . مطالعه شد

بيانات مرتبط با پديده هاي شرکت کنندگان زير اطالعات با معناي، 

مورد بحث خط کشيده شد و به اين طريق جماالت مهام مشاخ     

در ايان  . مرحلاه ساوم شاامل استخراج مفاهيم فرموله بود. شادند

مرحله بعد از مشخ  کردن عبارات مهم هر مصاحبه ساعي شاد در 

هار عباارت يک مفهوم که بيانگر معني و قسمت اساسي تفكر فارد  

البته پس از کسب ايان مفااهيم تادوين شااده     . شودبود استخراج 

سعي شد تا مرتبط بودن معناي تادوين شاده باا جماالت اصالي و  

اولياه مااورد بررساي قاارار گياارد و از صاااحت ارتبااا  بااين آنهااا     

بعاد از اساتخراج کاادها، مطاابق مرحلاه    . اطميناان حاصال شاود

به دقت مطالعه  چهارم کاليازي پژوهشاگر مفااهيم تادوين شده را

هاا   هاي موضاوعي ياا تام    کرد و براسااس تشاابه مفهاوم باه دسته

هااي موضااوعي از    در انتهاي ايان مرحلاه دساته   . دسته بندي کرد

در مرحله پنجم، نتايج باراي  . مفااهيم تادوين شاده تشكيل شدند

هاي  پيوندند و دسته توصيف جامعي از پديده تحت مطالعه به هم مي

در مرحله ششم، توصايف جاامعي از   . آورندبه وجود ميتري را  کلي

پديده تحت مطالعه تا حد امكان با بياني واضح و بادون ابهام ارائاه  

در مرحله پاياني با ارجاع به هار نموناه و باازخواني تجربااه  . شدند

در ايان   .هاا، نتاايج حاصااله اعتبارياابي شادند    آنهاا دربااره يافتاه

تحقيق از قابليت وابساتگي، بااور پاذيري و     پژوهش براي استحكام

مطابق اين مدل، پژوهشگر براي سانجش . تأييدپذيري استفاده شد

کننادگان  هاا، کادهاي استخراج شده را به شرکت باورپاذيري يافتاه

همچنااين  . هاا معتبار شادند    ارجااع داده و باا تأييااد آناان يافتاه   

صاحب نظر در تحقياق  هاا و کادهاي استخراجي به تعدادي  يافتاه

کيفي ارجااع داده شد و اعتباريافته هاي تحقيق از نظر ايشان مورد 

 .تأييد قرار گرفت

 

 هايافته
 3/23نفر با ميانگين ساني   31کنندگان مورد مطالعه شامل  مشارکت

 .. اند سال بوده

شناسي و طبقه بنادي  هاي مطرح شده در قسمت روشبراساس رويه

 . است 2ضامين فرعي و اصلي به شرح جدول داده ها، مفاهيم و م

 

 های ورزشی ها برحسب جنسيت و رشتهفراوانی آزمودنی -1 جدول

 درصد فراوانی فراوانی 

 3/48 23 مرد

 3/30 4 زن

 011 31 جمع

 21 4 فوتبال

 01 3 واليبال

 44/4 2 بسكتبال

 01 3 فوتسال

 33/03 4 هندبال

 44/4 2 کشتي

 44/4 2 هاي رزميورزش

 01 3 وزنه برداري

 44/4 2 دو و ميداني

 33/3 0 ژيمناستيک

 33/3 0 شنا

 33/3 0 بدمينتون

 011 31 جمع
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 رويكردي پديدارشناسانه: هاي ورزشي خبه از پيامدهاي آسيبدرک تجربه زيسته ورزشكاران ن

 444/نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي ومس، شماره 0410 پاييزدوره ششم، 

 مفاهيم، مضامين فرعی و اصلی استخراج شده -2جدول 

 فراوانی تکرار (های فرعیمقوله)مفاهيم مقوله اصلی

 23 ناتواني جسمي و معلوليت موقت و دائمي پيامدهاي جسماني

 20 ناتواني در اجراي درست فنون ورزشي

 28 هاي بدني در انجام فنون ورزشيکاهش قابليت

 28 عدم تناسب و تعادل اسكلتي و عضالني

 24 دردهاي مزمن جسماني

 04 اختالل در عملكرد خواب

 22 هاي اسكلتي و بهم ريختگي تيپ ظاهريناهنجاري

 23 دردهاي عصبي موقت و مزمن

 09 ني در انجام امورات زندگي و حرفه ناتوا

 04 تورم و خشكي مفاصل

 03 مرگ زودرس

 23 کاهش توان سيستم قلبي و عروقي

 03 عدم توازن وزني و افزايش وزن

 24 با اعضاي خانواده بهم خوردن تعادل رفتاري پيامدهاي خانوادگي

 21 سست شدن بنيان خانواده و طالق

 09 مسائل زناشويي و استحكام آن عدم توجه مناسب به

 04 مسئوليتي و اختالل نقش احساس بي

 04 عدم تأمين معاش خانواده

 24 از دست دادن حس اعتماد به نفس و عزت نفس شناختي پيامدهاي روحي و روان

 23 عدم احساس لذت و رضايت از زندگي

 24 احساس شكست و ناکامي در آرزوها

 21  احساس عدم موفقيت

 04 ايجاد تعارضات دروني 

 24 ايجاد بي انگيزگي در زندگي

 24 دلتنگي و بي قراري در دوري از ورزش

 04 ترس از آينده ورزش خود

 08 هاي زندگياحساس از دست دادن فرصت

 08 هااحساس نداشتن قابليت براي ساير حرفه

 04 عدم خودکنترلي در رفتار

 03 خود ارزشياحساس پايين آمدن 

 04 استرس و اضطراب دائم

 23 افسردگي و انزواطلبي

 24 هاي ورزشي ملي و باشگاهيکاهش شانس موفقيت تيم پيامدهاي ورزشي

 31 هاي ورزشي کشورهدر رفت سرمايه

 20 بهم ريختگي تيمي به سبب آسيب ديدگي ورزشكاران کليدي

 04 و مربيگريکاهش ظرفيت ورزشكاران ملي براي مديريت 

 03 گريزي و دوري از مردم جمع پيامدهاي اجتماعي و روابط بين فردي

 20 اعتمادي به جامعه ورزشي بي

 04 هايانتقادات و فشارهاي رواني رسانه

 08 هاي ورزشي فشار رواني ناشي از سوي تماشاگران، مربيان، فدراسيون

 23 عدم برقراي رابطه مناسب با خانواده 

 04 هاي اجتماعي مرتبط با ورزش ز دست دادن فعاليتا

 20 از دست دادن دوستان ورزشي و محبوبيت در بين افراد

 04 بدگماني به مربيان، سرپرستان و بازيكنان

 21 عدم و توان مشارکت پذيري پايين

 09 هاي ورزشيترک فعاليت

 04 هويتي  احساس بي

 24 به ورزشكارسرخوردگي تماشاگران عالقمند 
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 و همكاران پور اسكندر حسين

 ومس، شماره 0410 پاييزدوره ششم،  نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي /448

 مفاهيم، مضامين فرعی و اصلی استخراج شده -2ادامه جدول 

 24 هاي مستقيم درمانهزينه پيامدهاي اقتصادي

 09 هاي تجهيزات پزشكي مورد نيازهزينه

 04 هاي آسيب ديدههاي بازتواني اندام هزينه

 24 هاي غير مستقيم ناشي از آسيب براي فرد و تيمافزايش هزينه

 31 ها باشگاه هاي مالي فرد وهدر رفت سرمايه گذاري

 29 ايجاد مشكالت مالي و از بين رفتن درآمد ورزشي

 03 هاي غير ورزشي عدم فرصت براي کسب دانش و مهارت کافي در شغل

 24 اي از ورزشكارهاي بيمهکاهش توان حمايتي شرکت

 29 هاي زندگي عدم تأمين هزينه

 28 ادامه حرفه ورزشي و انتخاب حرفه غير ورزشي عدم توانايي

 09 هاي ورزشيکاهش گرايش عامه مردم به فعاليت پيامدهاي فرهنگي 

 08 کاهش برگزاري مسابقات دوستانه و عام المنفعه

 20 هاي ورزشيکاهش حضور تماشاگران در استاديوم

 21 کمرنگ شدن نقش ورزشكار به عنوان سفير فرهنگي و سالمت

 24 ...گرايش به مواد مخدر، الكل و  تغيير سبک زندگي

 09 افزايش وزن و تغيير شيوه تغذيه

 23 تغيير چشم اندازهاي زندگي

 31 از دست رفتن سبک زندگي فعال

 08 تغيير شيوه تفكر به زندگي

 04 گرايش افراطي به فضاي مجازي

 23 گرايش به تفريحات غيرورزشي در اوقات فراغت

 04 فكر کردن به اقداماتي نظير خودکشي

 08 مهاجرت به خارج به جهت دسترسي به پزشک و درمان مؤثر مهاجرت

 03 به داروها و خدمات پزشكي دسترسي آسان در خارج

 20 دوري از نوع نگاه مردم به ورزشكاران مصدوم

 04 پيدا کردن حرفه ورزشي با وجود مصدوميت ورزشي

 

 بحث
ز ايان پاژوهش تحليال پديدارشناساانه ورزشاكاران نخباه از       هادف ا 

تواناد  ماي پاژوهش   ايان بنابراين، نتايج . هاي ورزشي بودپيامدهاي آسيب

 هااي ايمني در فعاليت مديريت هعرص در مهميحاوي نكات و تفسيرهاي 

دنباال   در ايان مطالعاه، پژوهشاگر باه    . باشاد ي در امااکن ورزشاي   ورزش

اي از بين اجزاي شرايط موجود ورزشكاران حرفه مدلسازي يا تشريح روابط

ورزشكاران  هزيست هنبود؛ بلكه هدف، تفسير تجرب هاي ورزشياثرات آسيب

هااي رفتااري و   واکانش  درواقاع . بود هاي ورزشياثرات آسيباي از حرفه

تواناد، اطالعاات مفيادي را در    ماي ها در اين مدل ورزشكاران هتجرب هنحو

 همضمون اصالي در تجربا  نه نتايج نشان داد که . دهد اختيار مرتبطان قرار

  .اي وجود داردورزشكاران حرفه هزيست

شخصاي ورزشاكاران    ههاي تجربا يكي از ويژگيپيامدهاي جسماني، 

اين پيامدها باه  . هاي ورزشي حاصل شده استبر اثر آسيباست که  نخبه

اي در عماده صورت مؤثري زندگي ورزشكار را تحت تأثير قرار داده و مانع 

. اي فارد اسات  ال حرفاه برگشت ورزشكار به وضعيت اوليه و شرايط اياده 

هااي مختلاف   هاي دائمي و موقات باه شايوه   دردهاي جسماني، معلوليت

جسامي  تغييار شارايط   . کناد زندگي فرد را به بحران جسمي تبديل ماي 

 رفتاريباعث ايجاد تغيير  فعاليت ورزشيو ابهام براي ازسرگيري  ورزشكار

منجر شده است که حالت عادي  روزانه زندگيشده است و به تغيير عادات 

 هاا  آن و باراي کارده  خاارج  طبيعاي  از روال  نخباه عملكردي ورزشكاران 

 گاروه از درواقاع، ايان   . را باه باار آورده اسات    بار جسمانيپيامدهاي زيان

شان بايد نظم مشخصي را براي خاود  ماهيت ورزش هورزشكاران به واسط

اماا وجاود    ؛را حفا  کناد   خاود کنند که بتواند عملكرد مطلاوب   تعريف

ها نامطلوبي را براي آن هتواند تجربشرايطي که اين نظم را بر هم بزند، مي

هاي بايد در برنامه نخبهرسد ورزشكاران نظر مي اينرو، به همراه آورد؛ ازبه

م هاي ورزشي ايمن، توجه باه سيسات  ورزشي خود اعم از حضور در محيط

مااديريت ايمنااي در ورزش، تمرينااات ورزشااي فصاالي، خااارج از فصاال و 

هاا باا نتاايج ميارآب     اين يافته. مسابقات از آمادگي کامل برخوردار باشند

و ( 0982)، اسوبودا و وانياک (0390)، هاشمي(0394)مرتضوي و عليزاده 

 (.04،24،23،24)همخواني دارد( 0984)ورثنر و اورليک

هااي   شاارها و آسايب  ف. پيامدهاي خانوادگي استاز ديگر مضامين اصلي، 

هاي ورزشي ورزشكار، خانواده و زندگي خاانوادگي فارد را تحات    آسيببعد از 

اي از ديگار   در برخاي مواقااع موجااب پياادايش سلسااله     دهد تأثير قرار مي

اعضااي خاانواده در اثار     فرصت زنادگي اي که حتي گونه شود، بهها ميآسيب
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 رويكردي پديدارشناسانه: هاي ورزشي خبه از پيامدهاي آسيبدرک تجربه زيسته ورزشكاران ن

 449/نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي ومس، شماره 0410 پاييزدوره ششم، 

در برخاي   ديادگي آسايب . افتاد به خطر ماي  هاآسيباين فشاارهاي ناشي از 

 شاود ماي  مواقاع موجاب تغييار کلي ساختار و هرم يک خانواده شده و باعاث 

خانواده، کارکردهاي نخست و اوليه خود را از دست داده و باه يااک ساااختار    

هاي اصالي  در ايان حالت، اعضاي خانواده عالوه بر نقش. نااق  تباديل شاود

آن،  ههااي اضافي و بدلي خواهند شاد و نتيجاا   جباور باه انجاام نقاشخود، م

ديادگي و دوري  آسايب . شاود  ايان اسات کاه عملكارد خاانواده ضاعيف ماي  

ساااز پياادايش فشاارهاي اقتصاادي و     زمينااه  هاي ورزشي ورزشكار از ميدان

باه طورمعماول   ديادگي سرپرسات،   شود؛ چراکاه آسايب  ميبر خانواده رواني 

. دهاد قرار مي فشار تحترا  اءکند و ديگر اعضاده را دچار رکود و ضعف ميخانو

اعضاي خاانوار   ههاي سرپرست خانوار، بقيبنابراين خلل در کارکرد و مسئوليت

هاااي اياان پااژوهش بااا نتااايج يافتااه .دهااد را در وضااعيت بحرانااي قاارار مااي

زش بيناي نشاده از ور  گياري پايش  کناد کنااره  که بيان ماي ( 0390)هاشمي

تواند موجب ناپايداري زناشويي شود و در رواباط زناشاويي اخاتالل ايجااد      مي

 (.24)کند همخواني دارد

با توجه . شناختي است پيامدهاي رواناز ديگر مضامين استخراج شده، 

هااي ورزشاي سابب پيامادهاي منفاي بار روان       به نتايج پژوهش، آسيب

مز و اسااترس ويليااا  -براساااس ماادل آساايب  . شااودورزشااكار مااي 

ديدگي ورزشي سابب ايجااد مشاكالت رواناي و      ، آسيب(0998)اندرسون

دياادگي را افاازايش  بااالعكس مشااكالت روحااي و روانااي احتمااال آساايب

دهناد کاه   هااي متعاددي نشاان ماي    همچناين پاژوهش  (. 24)دهند مي

ديدگي و استرس در بين ورزشاكاران وجاود   همبستگي بااليي بين آسيب

ديادگي ورزشاكاران عواقاب    گفت کاه آسايب   توانبنابراين مي(. 28)دارد

نامطلوبي براي آنان به همراه دارد، براي پيشگيري از چنين اثرات زيانباري 

اندرکاران امور ورزشي با اتخاک رويكردي مناسب تعاداد و  بايست دستمي

دياادگي ورزشااكاران را کاااهش داده و در صااورت بااروز   سااطح آساايب 

اي هاي حرفهنوين علمي و پشتيبانيهاي کارگيري روش هديدگي با ب آسيب

هااي  اي مانع ايجاد مشكالت رواني شده و زمينهو خدمات مناسب مشاوره

. هاي رواناي مببات و ارتقاا روحياه باراي ورزشاكار فاراهم شاود        وضعيت

، کاورتيس و  (0944)هاي هيل و لاوثي هاي پژوهش با نتايج پژوهش يافته

، کاااار و (0992)، مساااانر(0992)بااااايلي و دناااايش( 0988)اناااايس

و ( 0393)، موسااوي(2114)، اپريااک(2112)، چاااو (2111)داساشاااين

کنناد کناارگيري از ورزش سابب ايجاااد    کاه بياان مااي  ( 0390)هاشامي 

مشكالتي از قبيل، افسردگي، از دست دادن اعتماد باه نفاس و مشاكالت    

 (.4،24،29،31،30،32،33،34)شود، همخواني داردو رواني مي روحي

پيامدهاي منفاي اجتمااعي و رواباط     استخراج شده، از ديگر مضامين

هاي ورزشي سبب دوري ورزشكاران از ورزش و آسيب. باشدبين فردي مي

عادم حضاور   . شاوند  در نهايت دوري از ياک محايط اجتمااعي پوياا ماي     

هاي ورزشي سبب کاهش حاس تعامال،   ها و محيط ورزشكاران در ميدان

شود که نااميدي در فرد مي گيري، ياس و کاهش معاشرت اجتماعي، گوشه

 هااي ورزشاي   آسيب. توانند سبب جدايي فرد از جامعه شوندمي هر کدام

. ساازدشغلي بر افراد وارد مياجتماعي و تبعات سنگيني از حيث موقعيت 

شود و او تعريف مي حرفه و موقعيتکاه بخش مهمي از هويتش با  فاردي

باه گسسات وي باا     ديادگي يباين آسپيوند قرين و نزدياک باا آن دارد، 

دادن  دساات  ايان گسسات موجااب از . شاودمنجر ماي حرفه ورزشي او

به  اشت ورزشيکه در طول دوران فعالي اجتماعيهاي ها و منزلتسرمايه

در . نهااد ها وامايشود و او را از بازتوليد اين سرمايهدست آورده است مي

ساازي مجادد وجاود نادارد؛     ، امكااان باز دياده آسايب بساياري از افاراد 

قاارار گيارد و   اجتمااعي  هاي پاايين منزلات   اينكه فرد در رده خصوص به

اين صورت فرد موقعيت  در. نداشته باشددر ورزش باثباتي  ايحرفهجايگاه 

اي حرفهبراي هميشه از دسات خواهاد داد يا اينكه با تنزل ورزشي خود را 

باال به يک  اي سطححرفه هرتبمواجه خواهد شد؛ بدين مفهوم که از يک م

، ورزشاي در واقع در هرم منزلت . تر نزول خواهد کردپاييناي حرفه همرتب

پايين را طي خواهد کرد که شايد هيچگاه امكان  به ياک ساير عمودي رو

را گذشته  اي در ورزشحرفهبازسازي و بازتوليد خاود و رسيدن به جايگاه 

دور شادن  ( 2114)و همكااران  (Torregrosa) به عقيده تاارگزرا . دپيدا نكن

ديدگي باه قادري بار روحياه      ناگهاني ورزشكاران از ورزش به دليل آسيب

هاي زيادي عالقه به حضور در جماع را  ورزشكار اثر منفي دارد که تا مدت

کنند چون شاهرت خاود را از دسات    ها احساس ميآن. دهند از دست مي

بناابراين منزلات   (. 33)ا نيسات ها  اند، جامعه حاضار باه پاذيرش آن   داده

اجتماعي تجربه شده در دوران حضور در تيم ملي کامالً متفااوت از دوران  

ارزشي که افراد جامعه براي نقش ورزشكار . دوري از ميادين ورزشي است

اند بسيار باالتر از زمان نباودن و  در زمان تيم حضور در تيم ملي قائل بوده

زماني که به دليل مصدوميت از تيم کنار  ورزشكار. دوري از تيم ملي است

رود ديگر آن ورزشكار قبلي نيست و ديدگاه مردم نسابت باه او تغييار    مي

. شودکند، همين عامل سبب تقويت حس تنهايي اجتماعي در فرد ميمي

و الولاي و والايمن   ( 2114)هااي تاارگزرا   نتايج اين پژوهش باا پاژوهش  

 (.33،34)همخواني دارد( 2111)

هاي آسيب. پيامدهاي اقتصادي است يگر مضامين استخراج شده،از د

ورزشي ضررهاي اقتصادي کمابيش سنگيني به ورزشكار و خانواده او وارد 

دهد که مشكالت برخي از ورزشاكاران کاه باه    پژوهش نشان مي. کندمي

اند به حدي زياد بوده اسات  گيري کردهصورت غيرمنتظره از ورزش کناره

ها و ساير وسايل مربو  مجبور به حراج مدال( درصد 32)انکه برخي از آن

ها اين گونه آسيب هاي درمانهزينه(. 34)به افتخارات ورزشي خود هستند

هايشااان را دچااار مشااكالت در بسااياري از مواقااع، مصاادومان و خااانواده

ريازد و  کند و نظم و ثبات اقتصادي فرد و خانواده را بهم ماي اقتصادي مي

هااي   هزيناه . هاي مالي وارده را جبران کناد فرد نتواند زيان شودسبب مي

تواناد  گر داراي سقف مشخصي باوده و نماي  هاي بيمهپرداختي از سازمان

اي ورزشكار را براي درمان کامل براي برگشت به وضعيت عاادي و حرفاه  
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 و همكاران پور اسكندر حسين

 ومس، شماره 0410 پاييزدوره ششم،  نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي /441

هاي درمان را تاأمين کناد، ممكان    ورزشكاري که نتواند هزينه. ياري کند

در اين گونه ماوارد بهتار   . هاي ورزشي برگردد واند به ميداناست هرگز نت

هااي  اي در پرداخات هزيناه  است ورزشكاران ملي بدون محدوديت بيماه 

د با خيالي ندرمان مورد توجه قرار گيرند تا ضمن درمان بدون دغدغه بتوان

هااي ملاي   آسوده دوران نقاهت را سپري و باا تمريناات اصاولي باه تايم     

( 0390)، هاشامي (0393)هاي موسوياين پژوهش با يافته نتايج. برگردند

و ارپياک و همكااران کاه    ( 0984)، ورثنر و اورليک(2110)تيلور و اگيليو

مشااكالت مااالي، اقتصااادي و محاادوديت هاااي شااغلي را از پياماادهاي   

 (.38، 33، 23، 24، 4)دانند همخواني داردگيري از ورزش مي کناره

هرگاااه . پياماادهاي ورزشااي اساات از ديگاار مضااامين اسااتخراج شااده، 

بيند و از زماين مساابقه دور   ورزشكاران کليدي دريک تيم يا باشگاه آسيب مي

گيرد و احتمال عادم موفقيات ياک    شوند، عملكرد تيم تحت تأثير قرار ميمي

کاااهش شااانس موفقياات تيمااي، هاادر رفاات     . شااودتاايم بيشااتر مااي  

ه سابب نباود بازيكناان    ريختگي نظم تيماي با  هاي ورزشي، بهم گذاري سرمايه

توانناد از   کليدي وکاهش ظرفيت ورزشكاران ملي براي مديريت و مربيگري مي

اگار چاه خيلاي از    . پيامدهاي ورزشي، آسيب ديدگي ورزشكاران نخبه باشاند 

بينايم کاه   کنند که تيم به فرد متكي نيست ولي در عمل ماي مربيان بيان مي

  .ازيكنان کليدي آن تيم استها بسته به خالقيت بخيلي از عملكرد تيم

هااي  ميدان. پيامدهاي فرهنگي است از ديگر مضامين استخراج شده،

. هاي خوبي براي انتقاال مفااهيم فرهنگاي باشاند    توانند مكانورزشي مي

يابناد کاه   هاي ورزشي حضور ميجوانان زيادي به داليل مختلف در مكان

ي متناوع در ارتباا  باا    هاا توانند درسعالوه برگذراندن اوقات فراغت مي

تواناد  حضور ورزشكاران نخباه و تأثيرگاذار ماي   . مسائل فرهنگي بياموزند

ديدگي يا ترس از آن ماانعي  آسيب. سبب جذب تماشاگران بيشتري شود

بزرگي براي حضور ورزشكاران ملي در مساابقات خيرخواهاناه اسات کاه     

 .تواند اثرات مببت فرهنگي در جامعه داشته باشد مي

يگر مضامين اساتخراج شاده، تغييار سابک زنادگي و همچناين       از د

. اي ايراني باود طي کردن مسير شغلي ورزشكاران حرفه هبازنگري در شيو

اي  هاي شخصي و الزامات کاري ورزشكاران حرفهکنش ءاين تجربيات جز

نوع زندگي جديد،  هاست که شامل تجرب هاي ورزشياثرات آسيبايراني از 

ورزشي، تجديدنظر در قراردادهااي   ههاي آيند در برنامهسرگشتگي و ابهام 

در تشريح و تفسير . يزي اقتضايي استر هورزشي و يادگيري و کاربرد برنام

ترين تغييراتي کاه  زيسته بايد خاطرنشان کرد که يكي از اصلي هاين تجرب

، تغييار  کناد ماي اي ايراني ايجااد   در ورزشكاران حرفههاي ورزشي آسيب

مسير  هاي براي تفكر بيشتر دربارو واداشتن ورزشكاران حرفه سبک زندگي

سوي يک سبک زنادگي اجباااري و  به آسيب ديدهفرد . بوده استي شغل

روال زنادگي او را  مصادوميت ورزشاي   شاود؛  ناخواساته سااوق داده ماي  

در انتخاب سبک زندگي هر فرد، دو عامل نقش اساساي  . کنددگرگون مي

هااي  هاا و فرصات شاانسديدگي آسيب (.39)هااصتها و فرشانس: دارند

ناخواساته  ي هااا سازد و وي را ناچار به انتخااب زندگي فرد را محدود مي

ورزشكاران در . رساندکند و آزادي و قدرت اختيار وي را به حداقل ميمي

باشاند و   اميادوار توانناد باه آيناده    اند کاه نماي  دريافتهديدگي پي آسيب

براي خود درنظر بگيرند؛ بلكه بايد باه اقتضااي    ب ورزشيمناسهاي  برنامه

را براي مساير  نامناسب  هاييطرحناچاري از موقعيت ايجاد شده شرايط و 

که بتوانند آرامش کوتاه مدتي را براي خود فاراهم   خود ارائه کنند زندگي

تواند سبک زندگي ورزشكاران مي سختيشرايط چنين براين، عالوه . آورند

را تغيير دهد که اين خود به تغييرات بيشاتري در سااير اجازاي    اي  حرفه

دراياان باااره يونااگ و  . شااود مااي زناادگي اجتماااعي و فااردي منجاار   

کنند که تغييار در سابک زنادگي    به اين نكته اشاره مي (2104)همكاران

ها فشارهاي رواني را بر آن به دنبال مشكالت متعدد ايجاد شود وتواند مي

استرس هاي ورزشي بار آسيبپيامدهاي زيانرسد نظر ميبه. (41)وارد کند

تغييار سابک    سابب اي وارد کرده است کاه  زيادي را بر ورزشكاران حرفه

کااه تحلياال درساات هرگونااه واکاانش  ييازآنجااا .شااودماايشااان زناادگي

و کهني يا سااير ساازوکارهاي دفااعي در افاراد باه       ي، نگرشيفيزيولوژيك

بايد به ورزشاكاران  ( 40)ا وابسته استزهاي استرسشناخت دقيق محرک

تا از چنين موقعيت خطرنااکي کاه    شرايط موجود آگاهي کافي داد هدربار

. شود، جلوگيري کارد سبب ايجاد مشكالت متعدد در زندگي ورزشكار مي

، ميرآب مرتضي و (0390)هاي هاشميهاي پژوهش با نتايج پژوهشيافته

باايلي و  ( 0988)ورتيس و انيس ، ک(0944)، هيل و لوثي (0393)عليزاده

، که (2112)، چاو (2111)کر و داساشاين (0992)، مسنر (0992)دنيش 

گيري غيرمنتظره از ورزش سابب ايجااد مشاكالتي از     کنند کنارهبيان مي

قبيل اقدام به خودکشي، استفاده از مواد اعتيااد آور و کااهش رضاايت از    

 (.04،24،29،31،30،32،33)شود، همخواني دارد زندگي مي

مهاجرت ورزشكاران به کشاورهاي داراي  از ديگر مضامين استخراج شده، 

رغام   ورزشكاران با توجه به تبليغات متعدد، باه . هاي مطلوب درماني استشيوه

اي در کشور، باراي انجاام درماان ماؤثر باا هزيناه کمتار        وجود پزشكان حرفه

ت و داناش کاافي و   زايا تعادادي نباود تجه  . کنند گرايش به مهاجرت پيدا مي

پزشكان متخص  در ارتبا  با تروماي ورزشي را دليلي باراي مهااجرت باراي    

هاا،  اينگوناه مهااجرت  . دانناد درمان خود و برگشت به وضاعيت مطلاوب ماي   

سازد و تعداد زياادي از ايان   هاي سنگيني به ورزشكاران و کشور وارد ميهزينه

 .گردندنميورزشكاران براي يافتن وضعيت بهتر به کشور بر

 

 گيری نتيجه
گونه استنبا  کرد که توان اينها ميبه صورت کلي در تشريح اين يافته

هااي ورزشاي تغييارات    تجربه زيسته ورزشكاران نخبه ايراني از اثرات آسيب

ايان تغييارات بااالخ  در وضاعيت      .ها ايجاد کرده اسات متفاوتي را در آن

طوح فرد، خانواده و جامعاه تحات   سالمت، همه ابعاد وجود ورزشكار را در س

شاوند و  هااي متعاددي در زنادگي ماي    چالش تأثير قرار داده و سبب ايجاد
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 رويكردي پديدارشناسانه: هاي ورزشي خبه از پيامدهاي آسيبدرک تجربه زيسته ورزشكاران ن

 440/نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي ومس، شماره 0410 پاييزدوره ششم، 

. کناد ها را با چالش مواجه ماي سالمت عمومي و درنهايت عملكرد شغلي آن

بايسات باا آگااهي و شاناخت کامال      مربيان، سرپرستان و فرد ورزشكار مي

. گي باه صاورت مناساب کنناد    ها و هدايت جريان زناد سعي در رفع چالش

هااي ورزشاي بار ورزشاكاران،     بنابراين با توجه باه اثارات ناامطلوب آسايب    

پيشگيري و رفع اين پيامدها نيازمند رعايت اصول ايمني در ورزش و توجاه  

هااي ورزشاي   به دو اصل انجام اعمال ايمن و رعايت شرايط ايمن در فعاليت

من باشد، صدمات کمتري به خود هر چه فرد متعهد به انجام اعمال اي. است

کماابيش   ها در ورزشديدگي با توجه به اينكه آسيب. کندو ديگران وارد مي

پيوندناد،  داراي ماهيت اجباري و به دليل عدم رعايت ايمناي باه وقاوع ماي    

شود مديران ورزشاي اعام از ساازماني و امااکن باا اتخااک ياک        پيشنهاد مي

ني مببت در ورزش به استقرار اصاول  رويكرد کنشي و ايجاد يک فرهنگ ايم

و الگوي ايمني در ورزش بپردازند، پزشكان نهايت ساعي خاود را در درماان    

کار گيرند و مربيان با نحوه صحيح و علمي، اجاراي   ديده بهورزشكاران آسيب

هاي ها را به ورزشكاران آموزش دهند تا بتوان در حد ممكن از آسيبمهارت

وزارت ورزش، . اثرات و پيامدهاي آن جلوگيري کرد ورزشي و به دنبال آن از

بايسات باا   غياره ماي   هااي ملاي و  کميته ملي المپيک، مديران فدراسايون 

هاي ماالي و جباران خساارات    اي، کمکهاي معنوي، خدمات مشاوره کمک

وارده، تسريع در انجام عمل درماان و باازتواني، ارتباطاات ماؤثر و قاوي باا       

هاي مرتبط باا   رزشكار و خانواده مانع تشديد چالشورزشكار، رفع نيازهاي و

همچنين براي پيشگيري از پيامدهاي . هاي ورزشي در ورزشكار شوند آسيب

  هااي  هاي ورزشي، زماني که ورزشاكار قاادر باه برگشات باه ميادان       آسيب

هااي  ساازي ورزشاكار و واگاذاري مسائوليت    ورزشي نيست، سعي در آماده

ورزش ملي بتوانناد ضامن کناار     هاي کنار ميدانورزشي به آنان کنند تا در 

در نهايات  . ناد نديادگي از پيامادهاي منفاي آن در اماان بما     آمدن با آسيب

طلباد و  مصون مانادن ورزشاكاران از پيامادهاي منفاي، عازم ملاي را ماي       

بايست ضمن حمايت اقتصادي و ايجااد شاغل باراي    هاي متولي ميسازمان

حقوقي، پوشاش بيماه تكميلاي و بيماه      هاي ملي، به لحاظ ورزشكاران تيم

 .عمر آنان را حمايت کنند
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Abstract 
Background: Today, the consequences of sports injuries create many problems for health, athletes, coaches, clubs, 

families and the sports community, and impose direct and indirect costs on the society. The purpose of this study was 

phenomenological analysis (understanding of lived experiences) of elite athletes from the sports injuries 

consequences. 

Methods: The research method was qualitative phenomenology. Participants included 30 elite athletes, who were 

purposefully selected from the injured athletes of national and club teams. The research tool was unstructured 

interviews. The process of completing interviews continued until theoretical saturation was achieved. Each interview 

lasted between 35 to 65 minutes. The seven-step Klaizi model was used for collecting and analyzing data. 

Results: Analyzing the data revealed 9 main themes, and 74 concepts. Consequences of physical, family, 

psychological, social, economic, sports, cultural, lifestyle changes, and migration were the main axes (main themes) 

of findings of this study. 

Conclusion: Due to harmful consequences of sports injuries, we suggest making necessary arrangements to increase 

safety in sports places and events, and also providing support in legal terms, finance, occupation and life and pension 

insurance of athletes. 
 
Keywords: Athletes, Athletic Injuries, Phenomenology 
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