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 پژوهشی مقالة

: رویکردی  19-ید ای ایرانی از پاندمی کوران حرفهورزشکا درک تجربة زیستة

 پدیدارشناسانه 
 

 1حسینیرسول نوروزی سید
 

   ، تهران، ایراناستادیار مدیریت ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس
 

 1399/ 14/04تاریخ پذیرش:             14/02/1399تاریخ دریافت:  
 

 چکیده 

  مستثنا ، ورزش نیز از این قاعده  آورند ی م وجود  به   ها عرصه تغییرات رفتاری و اجتماعی زیادی را در تمامی    ها ی دم ی اپ 

انجام شد که از طریق    19-وید ای ایرانی از پاندمی ک اران حرفه ورزشک نیست. این پژوهش با هدف درک تجربة زیستة  

ورزشکار    19ی هدفمند  ر ی گ نمونه کیفی و با استفاده از استراتژی پدیدارشناسی انجام شد. با استفاده از    روش پژوهش 

آوری  ها جمع داده   عمیق و بدون ساختار   های کننده انتخاب شدند و از طریق مصاحبه مشارکت   عنوان به ای ایرانی  حرفه 

هفت   رویکرد  از  استفاده  با  دیکلمن ا مرحله شدند.  همکار   ی  داده 1989)   ان و  تجزیه (  شدند.  ها    اساس بر وتحلیل 

شناسایی   19-ید ای ایرانی از پاندمی کو ران حرفه ورزشکا  دسته معانی برای تجربة زیستة   پنج   ، شده انجام وتحلیل  تجزیه 

الف   اند عبارت که    شد  ب ختگ ی ر درهم   -از:  شخصی،  عادات  و  خلقیات  ج   -ی  زندگی،  سبک  شیوة    -تغییر  بازنگری 

  شده تجربه بازتعریف کارکرد اجتماعی و اقتصادی. این معانی    -ه   ی برای کنشگری و اب ی فرصت   -د   مسیر شغلی، کردن  طی 

زیست   ورزشکاران  ها جهان در  ک حرفه ی  پاندمی  فضای  در  ایرانی  کنش  ها ساخت بر   ، 19-وید ای  از    شان ی اجتماع یی 

تحلیل صحیح،   در صورت  که  و  قرار   مدنظر هستند  بهتری    شاهد   توان ی م   ها آن ی  ر ی کارگ به دادن  ورزش  مدیریت  در 

 بود.  ها  پیدمی ا   وجود   عیت ض ای کشور در و حرفه 

 

 . ای زیسته، کارکرد اجتماعی، کرونا، ورزشکاران حرفه   اپیدمی، تجربة  :کلیدی واژگان
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 مقدمه 
.  در چین گسترش یافت  سرعتبه  2019دسامبر سال    هشتماز   2019-1کروناویروس   بیماری  پاندمی 

چین   از  کرونا  ناگهانی  دنیا  یتمام  بهشیوع  جا  کشورهای  برای  و  ة  معشوکی    ژهیوبهجهانی 

است  گذاراناستیس بوده  جهان  سراسر  در  و   بهداشت  لنکرانی  باقری  لنکرانی،    )سعادتی،  باقری 

در(.  4،  2020 قرارگرفتن  از  رفتارهایبیماری  این  معرض  ترس  گاهی   به  و  در  غیرم  خاص  نطقی 

  نشان  کرونا  ویروس  سریع  و  خاص  اذعان داشت که شیوع  توانیمرو،  ازاین   ؛شده استمنجر  جامعه  

  و   اقتصادی  اجتماعی،  یموضوع   به  تواندمی  ولوژیکو اپیدم  بیولوژیک  وعضوم  یک  چگونه  کهدهد  می

و سنایی  شود  تبدیل   سیاسی ی6  ، 2014نسب،  )زابلی  از  (.    یریگهمهو  عواقب شیوع    ترینمهمکی 

  برای  جدی  یی هاینگراناضطراب اجتماعی در سرتاسر جهان است. این امر  نگرانی و  ، ایجاد  هاویروس

تی و  )سعاداست    کرده  ایجاد  شیوع ویروس کرونا  بدون  جوامع  در  حتی  کشورها  همة  در  شهروندان

باید  4  ،2020،  همکاران در    خاطرنشان(.  نگرانی  این  که  مشهود    یخوببهورزشی    یهاطیمح کرد 

زیرا،   آغازین شیوع  است؛  روزهای  به حالت    یهاتیفعال   بیشتر  19-کویدبیماری  در  تعلیق  ورزشی 

زمان  درآمد   است.  یاهالهدر    هاآن   یریازسرگو  ابهام  اپیدمولوژیست  از  اعتقاد    نیتریاصلها،  به 

اپیدمی  هایمحیط و  انتقال  برای  در  های محیط  هاویروسشدن  مستعد  بدنی  تعامالت  که  ی هستند 

  هایویژگی(. این خصیصه یکی از  210  ،2015،  2بولتز، بیجین، ریچاردوس و ووتن )  ستزیاد ا  هاآن 

است؛  هایمحیطمهم   بهبنابراین  ورزشی  جزو   هایمحیط  رسد مینظر  ،  ورزشکاران  و  ورزشی 

 هستند.   هاآنو درگیری با   هاویروسافراد مستعد برای انتقال  تریناصلی

اخب  کها ازآنج کسب  بـه  جهان  عمومی  افکار  و  تمایل  و    اطالعات ار  ورزشی  رویدادهای  به  مربوط 

)نقوی، حسینی،  زیاد است  جهانی    ی جمعارتباط  یهارسانهق  وقایع ورزشی از طری  ة گسترداس  انعک

و  رمضانی ک  خاطرنشانباید    (،22  ،2017کشکر،  نژاد  و کرد  ورزشکاران  از  وسیعی  طیف  ه 

پاندمی  ورزش  با  به  اند شده  روروبه  19-کوید دوستان  را  آن  ازهمیناندکردهتجربه  نحوی  و  رو،  ؛ 

رفتارها و سبک ورزشکاران با تغییراتی در    19-کویداین ادعا را مطرح کرد که با فراگیری    توانیم

ااندشده  روروبه  شانیزندگ این  گواه  که  .  است  این  تجربه    یانحوه دعا  را  اپیدمی  یک  افراد  که 

شیوةکنندیم مشخص    یده پاسخ  ،  را  آن  به   راتییتغ  ،دیگرعبارتبه  ؛کندیمبه  پاسخ  در  رفتاری 

 ، 2009  ،3)جونز و ساالث  شودمی  یدهسازمانتهدیدات مربوط به سالمتی توسط خود فرد ارزیابی و  

به شکل خاصی ایجاد شد    4تغییرات رفتاری پس از اپیدمی آنفوالنزای خوکی  ، شیوةمثالعنوان به  (؛4

 
1. COVID-19 

2. Bults, Beaujean, Richardus & Voeten 

3. Jones & Salathe 

4 . H1N1 
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یکی    (. 673  ، 2009،  1گیلید، واتکینز، جانسن)فانک،    افراد کاهش یابد تهدیدات مربوط به سالمتی    تا

ی آنفوالنزای خوکی و هااپیدمیناشی از    ةشدادراکرفتاری که در رابطه با تحلیل خطر    هایپاسخاز  

)هندکوک و بدنی بود    هایتماسو    یروبوسدادن،  ورزشی، دست  هایفعالیتسارس رخ داد، کاهش  

براین415،  2004،  2جونز  تغییرات  هایواکنشکه    شود میمشاهده    ،اساس(؛  و  اجتماعی    رفتاری 

 (.  813 ،2017، 3)یونگ، الئو، چوی و گریفیتث  دهدیم  مختلفی در طول پاندمی روی

از   اخبار  هایواکنشیکی  از  انتقال    ( دربارةمنتشرشده  ی هاعهیشا  ژهیوبه)  رفتاری ترس ناشی  نحوه 

نکردن از وسایل استفاده  ورزشی و خودداری از تماس بدنی،   هایفعالیتبیماری است. نپرداختن به  

از  عمومی    ونقلحمل  شخصی  نظافت  تشدید  در   نیترمهمو  رفتاری  است.    تغییرات  پاندمی  طول 

قرنطینه  از  همچنین  دیگر  یکی  اجتماعی  انزوای  و  شخصی  به  اجتماعی    هایواکنش کردن 

همکاران  ستهااپیدمی و  در  210  ،2015،  )بولتز  ویروسی  هااپیدمی(.  و   ،آنفوالنزا  ژهیوبهی  ورزش 

عرصه  های فعالیت ویروس  بدنی  انتقال  برای  مطلوب  ورزشکاران   ،درواقع.  کنندیم فراهم  ای  این 

تشدید شیوع آن در جامعه موجب  و    شوندجمعی ناقل ویروس می  هایفعالیتة  واسطبههستند که  

برداشت کرد که ورزشکاران  گونهنیا توانیم  ،رونیازا ؛ (33 ،2019 ،و همکاران  4)کلینهانس  شوند می

  دندهیمرا کاهش    ها آنو سطوح فعالیت    گذارند تأثیر می  هاآن  بر  ها اپیدمیجزو کسانی هستند که  

امکان    هاآن نظر گرفته شود،  یک حرفه در  عنوانبه اگر ورزش    (؛ حال آنکه695  ،2007،  5)گلیسون 

خاص از اپیدمی را خواهند داشت. در    یاتجربهو    دهندیمخود را از دست    هایفعالیتپرداختن به  

این امر باید   بر    اثرهای  ندتوامی  ها یدمیاپ کرد که شیوع    خاطرنشانکنار  اجتماعی و روانی فراوانی 

اجتماعی و    هایفعالیتبر    رگذاری تأثجزو رویدادهای    هایدم یاپ   ،زیرا  داشته باشد؛   ایحرفه ورزشکاران  

همکاران  6کسلرکه  گونههمان.  اندشخصی بیان  11  ،1994)  و  بر    توانندمی  هااپیدمی  ،کنندمی( 

اضطراب    یشناختروان  هایویژگی و  افسردگی  بگذارند  شدتبه نظیر  را    تأثیر  اجتماعی  مناسبات  و 

تغییر    شدتبه وضعیت عاطفی و اجتماعی کشورهای درگیر را    غییر دهند. شیوع آنفوالنزای خوکیت

)جونز و   پیدا کردند تمایل اجتماعی  یگذارفاصلهو برخی از افراد به انزوای خودخواسته یا رعایت  داد

 (.  4 ،2009ساالث، 

سال   در  اسپانیایی  آنفوالنزای  مرگ    1918شیوع  به  که  بود  بیماری  اپیدمی  ناگوار  وقایع  از  یکی 

شد. این واقعه بسیار شدید بود، اما میزان اضطراب عمومی آن کمتر از منجر  نفر در جهان    هاون یلیم

 
1. Funk, Gilad, Watkins & Jansen 

2. Handcock & Jones 

3. Yeung, Lau, Choi & Griffiths 

4. Kleynhans 

5. Gleeson 

6. Kessler 
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هام  بود.  اول  جهانی  ا  1جنگ  ناشی  دردهای  تسکین  برای  فراموشی  را  امر  این    هااپیدمیز  دلیل 

او، .  داند یم عقیدة  برای    ازلحاظ  به  اولیه  حالت  به  بازگشت  و  فراموشی  به  تمایل  این  روانی 

فراگیری  نارک هراس  و  ترس  وتام،  .  (905،  2000)هام،    هاست ی ماریبگذاشتن  الم    2چیو  پانگ، 

پژوهشی 2004) در  و    (  جامعه  افراد  که  دادند  دورة    گذاراناستیسنشان  در   ی ریگهمهاجتماعی 

 و همکاران   . یونگقرار گرفتند  فشار   تحت و اجتماعی    یشناختروان   ازلحاظ  شدتبهبیماری سارس  

پژوهش خود در زمینة2017) نتیجه   هایواکنش  ( در  این  به  پاندمی  اجتماعی در طول  رفتاری و 

اجتماعی   و  رفتاری  تغییرات  دچار  پاندمی  طول  در  افراد  که  میان    شوند یمرسیدند  این  در  و 

سعی   کنند.    هایتمرین  کنندمیورزشکاران  متوقف  را  خود  جمعی  و  بیان    هاآنهمچنین  ورزشی 

را به   هاآنو این امر    شوندمیورزشکاران معموالً دچار اضطراب و هراس ابتال به بیماری    کردند که

 .  دهدیمتشدید رعایت بهداشت سوق 

وین، سایتو،  وین،  و   کایو  واکنش  بیان  (  2020)  3همکاران  الشمن  نخستین  که  اپیدمی  به  کردند 

اپیدمی تمامی    آنفوالنزای خوکی این  در میانمار توسط وزارت ورزش و بهداشت انجام شد که طی 

ورزشکاران    های فعالیت به  و  شد  متوقف  در  یهاه یتوصورزشی  کاهش  گوناگونی    های فعالیتمورد 

شد همکاران  .  جمعی  و  از  2019)کلینهانس  یکی  که  رسیدند  نتیجه  این  به  خود  گزارش  در   )

جمعی    های فعالیتیی از این قبیل، زنگ ورزش و  هااپیدمیانتقال آنفوالنزا و    یهامکانمستعدترین  

است؛ آنرونیازا  ورزشی  پیشنهاد،  که    ها  شیوع  کردند  کاهش  ورزشی    های فعالیت  ها اپیدمیبرای 

تعطیل تاحد  شود  مدارس  والسکو  هایفعالیتممکن  و  یابد.  کاهش  جامعه  در  در  2019)  4بدنی   )

کرد ذکر  خود  از    پژوهش  برخی  در  و    هایدوره که  ورزش  تحت  هایفعالیتزمانی  تأثیر  بدنی 

  هایفعالیتبسیاری از    1918  سال  در آنفوالنزای اسپانیایی قرار گرفته است. به گفتة وی،    ها اپیدمی

در  و التینرزشی  تحتکشورهای  در  زبان  مشارکت  میزان  و  گرفتند  قرار  کاهش    هاآنتأثیر  بسیار 

  اختالالت روانی نیز  هایماریب  یریگهمهبیان کردند که با شیوع و    (2014)و همکاران    5باکسر.  یافت

رابطة  ها اپیدمیبین    ، دیگرعبارتبه  ؛ ابدی یمافزایش   افسردگی  و  اضطراب  و    و  وجود   دارامعنمثبت 

کاهش    ها اپیدمیرفتاری به شیوع    هایپاسخکه یکی از    ( ذکر کردند2004)  دارد. هندکوک و جونز

به    هایفعالیت پرداختن  از  و ورزشی و ترس  باور  جمعی است.  صورتبه  هاآن بدنی  استارسویچ،   به 

ست. ریشتر هااپیدمیبه روانی  هایواکنش ن یترمهمیکی از اضطراب فراگیر ، (2012) 6پورتمن، بیک
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برگر بیان  2013)  1و  وقاهای دورهکه    کردند(  که  اپیدمیی  نظیر  متعددی  ناگوار    ها یماریبشدن  یع 

. کسلر، چائو،  ابدییم   دارامعن، اختالالت روانی نظیر هراس، اضطراب و افسردگی افزایش  دهدیمروی  

ماه از شیوع وقایع ناگوار و   12زمانی  رح کردند که در یک بازةطپژوهشی م( در  2005) 2والتر دملر و 

  گ، ژائو وون.  افزایش یافت  ردگی و اضطراب به حد بسیار زیاد، میزان اختالالت افسها ویروساپیدمی  

پژوهشی  2007)  3م تا ناشی    دربارة(  هنکاضطراب  دانشجویان  در  سارس  اپیدمی  انجام  از  کنگی 

آن بین  ها  دادند.  در  سارس  ویروس  به  ابتال  اضطراب  و  استرس  میزان  که  رسیدند  نتیجه  این  به 

نسبت به دانشجویانی    ،امکانات بهداشتی و بیمارستانی وجود داشت  ها آن  دانشگاه دانشجویانی که در  

  نظیر  وقایعی،  (2012)  4پاتسوراکو به عقیدة    فاقد این امکانات بود، بسیار کمتر بود.  هاآن  دانشگاهکه  

در ورزشی  مشارکت  فرصت  مسابقات و    هایماریب  یریگهمهپی  کاهش  برگزاری  به  مربوط  مسائل 

که    بیان کردند   (2018)  5چن هسو، فان و  شود.  منجر    ایحرفه ورزشکاران    یریگکنارهبه    تواندمی

اجتماعی    یهاشبکههای کاربران در  و نظر  ایحرفه از سوی ورزشکاران    منتشرشدهویدئوهای ورزشی  

نشانگر نوعی مسئولیت   تواند میخاص نظیر وقوع زلزله، شیوع آنفوالنزا و بالیای طبیعی    در وضعیت

اپیدمی    در وضعیت  ایحرفه که ورزشکاران    ذکر کردند   هاآن   ،اینبراجتماعی ورزشکاران باشد. عالوه

در   را  بیشتری  با    گذرانندیماجتماعی    یهاشبکه زمان  طریق  این  از  ارتباط    کنندگاندنبالو  خود 

 .  کنندمیبرقرار 

رفتاری متفاوتی را ایجاد -تغییرات اجتماعی  توانندمی  ها اپیدمیکه    دهدیم نشان    شدهمطرحمباحث  

شیوة از  ناشی  که  است؛  هاآن   کردنتجربه   کنند  افراد  مسئلة   یبندصورت برای    ،رونیازا  توسط 

که    خاطرنشانباید    پژوهش به  کرد  توجه  ورزش    هایویژگیبا  ازی، الگوسنظیر    ایحرفه فرهنگی 

همیریپذجامعه،  ییگرایمل فرهنبس،  ملی،  رفتارهای  اخالق ت،  بهداشـ  گتگی  تقویت  ،  اخالقی ، 

 ای حرفه و همچنین اهمیت ورزشکاران    (20  ،2017،  )نقوی و همکاران  ... و    کسوتشیپ احترام به  

حوزة  وکارها کسبعنصر    نیترمهم  عنوانبه این   توانیم  ( 386  ، 2006،  6ایتانگ-)ال  ورزش  در 

ورزشکاران   که  کرد  مطرح  را  وقوع  ایحرفه احتمال  نظیر   هنگام  جهانی  تأثیرگذار  و  عظیم  وقایع 

  ر یتأثتحت  ایحرفهورزش    کهازآنجا  ، درواقع.  کنندمیخاص تجربه    یاگونهبهرا    ها آن  ها اپیدمیشیوع  

اجتماعی،  است  اجتمـاعی    ارتباطاتاز    یاشبکه  یادگیری  حاصل  تجاری،  که  و مراودات  تشـویق 

که ورزشکاران   رود یم(، انتظار  87  ، 2011صابونچی،    و   )فروغی   تاسـ  ... تان، مربیان و  دوس  ترغیب

 
1. Richter & Berger 

2. Kessler, Chiu, Demler & Walters 

3. Wong, Gao & Tam 

4. Patsourakou 

5. Hsu, Fan & Chen 

6. L’Etang 
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بزند،    یی هادهیپد  ایحرفه  به هم  را  اجتماعی  ارتباطات  و  مناسبات  این  که  از   یاگونهبهرا  متفاوت 

کنند  دیگران پاندمی    یادهی پد.  تجربه  به    19-کوید نظیر  مربوط  مناسبات  زیادی  بسیار  میزان  به 

  هایفعالیتتوقف اجرای    ،ورزشی  هایمحیط اثرگذاری آن بر    تریناصلیورزش را تغییر داده است و  

بر    هابوده است. این اتفاق ورزشی در سطح جهانی    یهاباشگاهشدن  عی و فردی و بستهورزشی جم

است؛  ایحرفهورزشکاران    های فعالیت بازیزیرا  اثرگذار  و  به ورزش  پرداختن  برای  ،  و    ها میتکردن 

خت این  فهم و شنا  ،بنابراین  ؛شودمیمحسوب    ایحرفه ورزشکاران    ورزشی کار و حرفة  ی هاباشگاه

تجربة معنابخشیِ  و  نظیر    ایحرفه ورزشکاران    تغییرات  پاندمی  یک  اطالعات    تواندمی  19-کویداز 

برای مقابله    ایحرفه ورزش    گذاراناستیسو راهگشای    فراهم کند  ینیچننیامفیدی را برای شرایط  

دنیای   خاص  شرایط  مبهم  یرقطعیغ ،  ثباتیب با  و  پیچیده  در  بنابراین  شود؛  یامروز ،  آنچه  این ، 

این  پاسخ  شودمیدنبال    پژوهش به  که    سؤالدادن  زیستةاست  تجربة   ای حرفه ورزشکاران    درک 

پاندمی   از  معنایی    19-کوید ایرانی  پدیدارشناسانة  ساختاربندی  شیوع    هاآنو  تجربه    19-کویدبه 

  چگونه است؟

 

  پژوهش روش

و    روشبا    پژوهش این   راهبردکیفی  طریق  شد.    از  انجام  برای پدیدارشناسی  پدیدارشناسی  ارزش 

برای    پژوهشگران که  است  تجربه  هاآنآن  از  تفسیری  و  نظری  زیستة هاچارچوبی   ی 

دنبال  العه، پژوهشگر بهطدر این مهمین رویکرد،    اساسبرکند.  ارائه می  در پژوهش  کنندگانمشارکت

در    شده مطالعه  جامعة  . بود  19-کویداز پاندمی  ایرانی    ایحرفه ورزشکاران    تفسیر و فهم تجربة زیستة

  ندافرادی بود  ایحرفه بود. منظور از ورزشکاران    ایرانی  ایحرفه ورزشکاران  این پژوهش، شامل تمام  

.  بسته بودند   ی ورزشیهاباشگاهو قراردادهایی را با    شد یم شغل تلقی    ة مثاببه  ها آنکه ورزش برای  

عیار ورود  م عنوانبه یک(  برتر و دستة ی هاگیل) ورزشی  یهاباشگاهقرارداد با   در این پژوهش داشتن

با   شد.  محسوب  مطالعه  )پاتوننمونهروش  به  هدفمند  و  نظری  ورزشکاران    (69  ،1990،  1گیری 

پژوهش  کنندگانمشارکت  عنوانبه   ایحرفه  شدند  در  حجم    انتخاب  حین   کنندگانمشارکتو  در 

قاعدة مصاحبه  دادنانجام مبنای  بر  و  بود،  ا  ها  تاآنجاکه ممکن  است  گفتنی  نظرها معین شد.  شباع 

 ی از نظرهای ادامنه آوردن  دست، هدف این پژوهش بهانتخاب شدند؛ زیرابا یکدیگر  متفاوت  ها  نمونه

بود  19-کویدپاندمی  از    شانة ستیز  دربارة تجربة  ایحرفه ورزشکاران   ،  2)نیس وادومی   و تفسیر آن 

1998، 114  .) 

 
1. Patton 

2. Nieswiadomy 
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ساختار هامصاحبه از    هادادهی  آورجمع   منظوربه بدون  عمیقِ  حاضر   1ی  پژوهش  در  شد.  استفاده 

از    19با    پژوهشگر است  ایرانی  ایحرفهورزشکاران  نفر  کرده  از    مصاحبه  و    هاآن)برخی  حضوری 

بود( تلفنی  زمان  .  برخی  بین  مدت  مصاحبه  این    50تا    30هر  در  بود.  هدف    هامصاحبهدقیقه 

الیه  پژوهشگر به  مصاحبهنفوذ  ذهن  عمیق  بود.  های  حقیقی  اطالعات  کسب  و  ابتدای شونده  در 

کوید پاندمی  دربارة  چیزی  چه  از  بود  عبارت  که  شد  پرسیده  باز  کلی  پرسش  چند    19-مصاحبه 

در حین  .  تأثیر پذیرفتند   19-از پاندمی کوید  تانةتجربز  اید؟ چه اموری از زندگی شما اتجربه کرده

پرسش سایر  شد  سعی  شکل  مصاحبه  مصاحبه  جریان  در  را   کهی طوربهد؛  بگیرها  پژوهش  اهداف 

سازی آنچه دربارة آن تجربه شنیده بود و  با خالصه  پوشش دهد. پس از پایان هر مصاحبه، پژوهشگر

شدن  شده از مصاحبه به دست آورد )انجامرا از محتوای ادراک  نهایی  د یأیتکننده،  آن به شرکت  ارائة

تفسیری(.    منظوربه  2هرمنوتیکی  چرخة پدیدارشناسی  ورزشکاران    19  درمجموعاجرای  با  مصاحبه 

 است.  جدول شمارة یکبه شرح  هاآنشناختی ی جمعیت هایژگیوانجام شد که  ایحرفه 

 
 پژوهش در  کنندگانمشارکتشناختی های جمعیتویژگی -1جدول 

 تعداد  دسته متغیر

 سن 

 7 23تا  18بین 

 9 29تا  24بین 

 2 35تا  30بین 

 1 سال  36از   بیشتر

 رشته ورزشی 

 5 فوتبال

 2 هندبال 

 4 والیبال

 3 بسکتبال

 1 کاراته 

 1 یدان یدووم

 2 فوتسال

 1 کشتی

 

 

 
1. Unstructured Interview 

2. Hermeneutic Cycle 
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 پژوهش در   کنندگانمشارکتشناختی های جمعیتویژگی -1جدول ادامه 

 تعداد  دسته متغیر

 تحصیالت 

 5 تر کمدیپلم و 

 10 کارشناسی 

 3 ارشد کارشناسی

 1 دکتری

 جنسیت
 6 زن 

 13 مرد

 19  جمع کل 

 

است  شایان   اجرای  که  ذکر  از  برای  صاحبهمپژوهشگر  ،  هامصاحبهپیش  درآوردن تعلیقبه ای 

مصاحبه برای یک    ،که با یکی از متخصصان در حوزة پژوهشصورت نیبد  ؛انجام داد  یشها فرضشیپ 

آنها  شیهافرضشیپ کردن  مشخص  درآوردن  تعلیق  به  متخصص    و  این  داد.  ی  هافرضشیپ انجام 

به حالت تعلیق درآمدند و   ها آن، هافرضشیپ را مشخص کرد و پس از تعیین این   احتمالی پژوهشگر

اعی را با  روابط خانوادگی و اجتم  19-کویدکه    فرضشیپ نظیر این  ؛  در روند مصاحبه لحاظ نشدند 

دارشناسی است ی پدیهامصاحبه ی اساسی اجرای  ازهاینشیپ . این کار یکی از  کندیم  روروبهمشکل  

پژوهشگر طریق  این  از  زیستةهافرضشیپ   تا  تجربة  تفسیر  در  را  خود  در    کنندگانمشارکت  ی 

ا نکندپژوهش  کاظمی،    فردییدانا)  عمال  این    کهازآنجا  (. 21  ،2010و  در  پدیدارشناسی  رویکرد 

در این بخش    آمدهدستبهی  هادادهوتحلیل  تفسیر و تجزیه  منظوربهبه شکل تفسیری بود،    پژوهش

  شودیمتأکید    وعضاده شد. در این رویکرد بر این مو( استف1989)   1، آلن، و ترنراز رویکرد دیکلمن

فقط یک تکنیک یا    شدهفیتعرمینة  جو برای جوهرة پدیده و معنای آن در درون یک زوکه جست 

کردن معانی است که نیاز به تعلیق، شهود، تفسیر بلکه آشکار  از مراحل مکانیکی نیست؛  ایمجموعه 

 ی زیر انجام شد: اهفت مرحله فرایند   ها دادهوتحلیل تجزیه  منظوربهکند. یم و تفکر را دنبال 

 زیسته( رونویسی و خوانده شد.  )معنای تجربة برای دریافت ایدة کلی هامصاحبهتمامی . 1

 جوهایی برای موضوعات بالقوه انجام شد. وی تفسیری نوشته شد و جستهاخالصه. 2

 مثابة یک کار گروهی برای یک موضوع تفسیری بررسی شد.به ها مصاحبهاز  شدهادهیپ نوار . 3

  کردن مضامین فرعی و اصلی دوباره پژوهش برای روشن  کنندگان درهمچنین مشارکتبه متن و  .  4

 مراجعه شد.

 
1. Diekelman, Allen & Tanner 
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 . شدند مستمر ن معانی رایج و اعمال مشترک مقایسةمتون برای تعیی. 5

 الگوهای مرتبط با موضوعات تعیین شدند. . 6

پیشنهادها در طرح  .  7 برای  و سایر همکاران  استفاده شد نهااز گروه مفسران  ویلر)  یی  و  ،  1هالوی 

2002). 

توسط آزمونگر به متن نوشتاری تبدیل شد   شدهضبط پس از اجرای مصاحبه، سخنان    ،بیان ساده  به

نقل و  عبارات  و  جمالت  تجربةقولو  درک  به  که  می  هایی  داللت  پدیده  از  مشخص  افراد  کردند، 

استفاده کرد که    و مفاهیمی  بندی معانیاز عبارات مهم برای دسته  ، پژوهشگربعد  شدند. در مرحلة

به   دستیابی  فرعی به  این  شدمیمنجر    مضامین  فرعی مضام.  آنچه   ین  نوشتن  برای  نیز 

 2بودنموثق  نیتأم  منظوربه  شد.  استفادهمضامین اصلی  در پوشش    ،اندکنندگان تجربه کردهشرکت

 گرفته نطباق نظر آنان با تفسیرهای صورتو از اشد  کنندگان مراجعه  به شرکت  آمدهدستبهاطالعات  

های حاصل از مصاحبه، از یافته  درستی یا نادرستی اطمینان از  برای  اطمینان حاصل شد. همچنین  

آنان در  استفاده    کنندگانمشارکتو    و محتوایی(  یشناسروش)  متخصصاننظرهای   شد و نظرهای 

شد لحاظ  نهایی  پژوهش   هاآن  تیدرنهاو    تحلیل  کلی  نتایج  طریق  این    کردند؛  د یأیترا    از 

پدیدشناسروشمتخصصان    ،گریدعبارتبه گزارش  ارشناسی  ی  تحلیل  پژوهشی  ساختار    یهادادهو 

تأیید کردند را  به ورزش    ةشدکشف. همچنین مضامین  پدیدارشناسانه  ارجا  یاحرفهمربوط  به با  ع 

موضوعی پدیده از   ی ساختاربندکلیت تحلیل داده و درستی    ،درواقع.  متخصصان این حوزه تأیید شد

متخصصان   دربارة  پدیدارشناسی  یشناسروش سوی  مقاله  و  کتاب   یشناسروش  )دارای 

( یاحرفهورزش    )دارای مقاله و کتاب در زمینة  یاحرفهورزش    زةن حوپدیدارشناسی( و متخصصا

  پژوهشگر تأیید  طسرا با ارائه توضیحات تو  شده کشفمحتوای مضامین    گانکنندشرکتو  تأیید شد  

 . کردند

برای   کنندگان تمرکز شد. در این مرحله پژوهشگردر آخرین مرحله از فرایند پژوهش، بر مشارکت

را بازبینی   شانةتجربکنندة  توصیف  3کنندگان این فرصت را فراهم کرد که ساختار موضوعیمشارکت

ساختارها ارائه کنند.    کردنکاملدادن اقدامات اصالحی و  ی کنند و بازخوردهایی برای انجامو بررس

روایی  تأمین  در  مرحله  دارد  پژوهش  4این  مهم  لینکلن  نقشی  و  هرگونه  792  ، 2018،  5)دنزین   .)

ارائه مشارکتپیشنهاد  سوی  از  برای  شده  ساختار   ازچیزی    کردنحذفیا    کردناضافهکنندگان 

 
1. Holloway & Wheeler 

2. Trustworthiness 

3. Thematic Structure 

4. Validity 

5. Denzin & Lincoln 
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قابلیت اتکای    وعضمو  . درون ساختار موضوعی اعمال شدند  درقرار گرفت و تغییرات    مدنظرموضوعی  

توانند  یم پدیدارشناسی    ی گوناگونی وجود دارد که پژوهشگرانهاروشقرار گرفت.    مدنظرنیز    ها داده

پایایی   کسب  از  هادادهبرای  یافته  ها آنیشان  کنند.  بهاستفاده  پژوهش دستهای  از    آمده 

پایایی دارند که اگر یک خوانند به کار    ه همان دیدگاهی را که پژوهشگرپدیدارشناسانه در صورتی 

وی موافق یا    خواه  ، دیده است ببیند  کند، بتواند همان چیزی را که پژوهشگرگرفته شده است اتخاذ  

  دی را دربارةدامکان اطالعات زیاح خواه مخالف آن باشد؛ بنابراین، این مسئولیت پژوهشگر بود که تا

ی درک  خوببهرا    فراهم کند تا خواننده دیدگاه ویبرای خواننده    ی اصلیهاافتهروش اجرای کار و ی 

این اطالعات شامل توصیف مشروح ساختار موضوعی به همراه   اظهارات مصاحبةیدهگزکند.  از    ای 

(.  386،  2009،  1ادواردز و اسکینر )  کند یمکنندگان است که از موضوعات مشخص حمایت  مشارکت

از   شیوة  شدهارائهی  هاوه یشیکی  باورپذیری،  افزایش  است  برای  بیرونی  لینکلن،   ممیزی  و  )دنزین 

اما ،  ی با پژوهش نداشتندارابطه امر از سه نفر از افرادی که هیچ    نیاشدن  ( برای محقق 793  ،2018

حوزه این  روشبه  متخصص  محتوایی  شناختیلحاظ  دربارة  و  مختلف  هاجنبه  درستی  بودند،  ی 

از طریق تأیید  نظرخواه(  ها داده)از گردآوری تا تحلیل    پژوهش ی  هاوهیشو    ها هیروبر    هاآنی شد. 

مسائل مرتبط    کردنلحاظ  ازنیز بررسی شد. پس    ، ممیزی بیرونی پژوهش ها دادهگردآوری و تفسیر  

ی تنظیم اگونهبه  گزارش پژوهش  ی،طورکلبه، گزارش نهایی تدوین شد.  اجرای پژوهش  بودنموثقبا  

دست آورده  تواند تجربه کرده باشد، بهیمیک فرد    آنچه  ازشد که خواننده احساس کند درک بهتری  

 است. 

برای    منظوربه اخالقی  مالحظات  مکنندشرکترعایت  در  پژوهش طگان  هدف  های  یهرو،  العه، 

داوطلبانه و  پژوهش  فواید  و  خطرها  پ پژوهش،  در  شرکت  شد   ژوهشبودن    ،2010)عبادی،    بیان 

کنندگان برای مصاحبه پژوهش از مشارکت بارة درپس از دادن اطالعات کافی   ،گریدعبارتبه (؛2011

کنندگان در پژوهش اطمینان داده شد  به مشارکت  ، اینبرگرفته شد. عالوه  شفاهی و کتبی رضایت  

از  دستکه اطالعات به نام    ها آنآمده  منتشر   ها آنمحرمانه خواهد ماند و نتایج پژوهش بدون ذکر 

و    به کد تغییر داده شد سازی نوارها همة اسامی  ، حین پیادهوعضمنظور رعایت این موخواهد شد. به

، با دادن شمارة  تیدرنهااشاره شد.    هاآنز صرفاً با همان کدها به  و بیان نتایج نی   ها دادهطی تحلیل  

به مشارکت آدرس  و  ارتباط دوطرفه در صوتماس  برقراری  امکان  پژوهش،  به  کنندگان در  نیاز  رت 

و   بیشتر  مقالةانسخه   ارائةنیز  اطالعات  از  تمایل مشارکت   ی  پژوهش در صورت  از  کنندگان  حاصل 

 فراهم شد.  

 

 
1. Edwards & Skinner 
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 نتایج 
 فرعی و  مضامینو   مفاهیم ها، ی دادهبندطبقه شناسی و در قسمت روش شدهمطرحهای اساس رویهبر

 است. اصلی به شرح جدول شمارة دو 

 
 شده استخراجفرعی و اصلی  مضامین، مفاهیم -2جدول  

 مضامین اصلی مضامین فرعی  مفاهیم ردیف 

1 
شست کرونا،  مداوم  و فوبیای  از  هادستشوی  ترس   ،

 ، هراس، مضطرب شدنصورت بهزدن دست
 هراس و اضطراب فراگیر 

هم
در

یر
تگ

خ
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ص
شخ
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ادا

 ع
ت و

قیا
خل

ی 
 

2 
ازدست شرایط ترس  بر    دادن  تمرکز  کاهش  رقابتی، 

دادن آمادگی بدنی، نبود شرایط  تمرین، ترس ازدست
 تمرین مناسب 

ترس فزاینده از کاهش  
 آمادگی

3 
بودن، تغییر مستمر شرایط تمرینی، ابهام در  برنامهیب 

تعطیلی   تمرین،  به  بازگشت  مراکز  و    هاباشگاهزمان 
 کردن تمرین، نداشتن حس جدی ورزش

کالفگی و گیرافتادن در  
 شرایط مبهم 

4 
ناپایداری  عصبی  مکرر،  روانی،  شدن  شرایط  در 

بی از  ناشی  ناشی  افسردگی  بدخلقی  از  تمرینی، 
 ماندن طوالنی در خانه 

 نوسانات خلقی 

5 
ماندن در  بیدار، تغییر ساعات خواب،  تیفیکیب خواب  

 نکردن رژیم ، پرخوری، بدخوری، رعایتهاشب
عادات  ی و تغییر خواب یب 

 غذایی 

6 
نظافت  وشست مکرر،  استفادةاندازه  از   شیب شوی   ،  

از   باقیهاکنندهیضدعفون زیاد  از  ترس  ماندن  ، 
 ها لباسویروس در سطوح و 

 وسواس نظافت 

7 

حبس به  خانه،  مجبورشدن  در  خود  کردن 
کالفهنداشعادت خانه،  در  مداوم  حضور  به  شدن  تن 

به  به الزام  زندگی  خاطر  سبک  تغییر  قرنطینه، 
 ورزشکاری

نوع زندگی جدید در    تجربة
 قرنطینه 

ی 
دگ

 زن
ک

سب
ر 

یی
تغ

 

8 

سپری برای  زیاد  وقت  خانواده،  داشتن  با  کردن 
خانواده،    فرصت مطلوب برای تعمیق روابط با اعضای

ویژگی ناشناختة کشف  تجربةاعضای    های    خانواده، 
 محبت و صمیمت ناشی از حضور در محیط خانه 

فرصت برقراری ارتباطات  
 تر قیعمخانوادگی 

9 

زمان   فعالیتریازسرگندانستن  ورزشی،  ی  های 
مشخصهاباشگاهبالتکلیفی   قرارداد،  تحت  نبودن  ی 

برای    اتکاقابلزمان مسابقات، نداشتن تقویم دقیق و  
 برگزاری رویدادهای ورزشی 

سرگشتگی و ابهام در  
 ی زندگی هابرنامه
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 شدهاستخراجمفاهیم، مضامین فرعی و اصلی  -2جدول ادامه 

 مضامین اصلی مضامین فرعی  مفاهیم ردیف 

10 

توجه بیشتر به قید  تن،  به اقتضای شرایط قرارداد بس
بند درنظر  کردن  قراردادها،  در  ماژور  گرفتن  فورس 

به   توجه  به  الزام  قراردادها،  در  حمایتی  تسهیالت 
 قراردادهاای باشگاه در جایگاه و اقدامات حرفه

قراردادهای    در دنظری تجد
 ورزشی 

ی
 ط
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گر
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ن م
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ک ی 
شغل

 

11 
ناپایدار  امور،  پذیرش  و    مدت کوتاهی  زیر برنامهبودن 

درنظر داشتن،  اقتصادی  تعاملی  اقتضائات  در  گرفتن 
 شرایط اپیدمی 

ی  زیر برنامهیادگیری و کاربرد  
 اقتضایی 

12 

ی فردی،  هانی تمرکشف استعدادهای نهفته، طراحی  
تمرین حداقل   ها اجرای  تمرین  با  اجرای    ها امکانات، 

ی تمرین  هاروشدر ساعات نامتعارف، کشف خالقانه  
 و حفظ آمادگی جسمانی 

خالقیت و ابداع  ظهور 
 تمرینات خانگی 

ت
رص

ف
اب ی 

ی 
گر
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 ک
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ی 
 

13 
تمرینی   شرایط  پذیرفتن  بدنی،  افت  پذیرفتن 

بهیگهمه  ةواسطبه را  بدنی  آمادگی  آن،  دست  ربودن 
 اطالعات ثانویه سپردن 

وع  ضمو با  آمدن کنار
  لآهدیا دادن شرایط ازدست

 آمادگی

14 

کسب  آوردستبه برای  بیشتر  زمان  سهمیه  دن 
تبه حذف  خاطر  برای  فرصت  کسب  آن،  عویق 

ارتقایهاضعف رقبای  هاتیقابل  ،  تحلیل  بدنی،  ی 
 احتمالی در المپیک 

ایجاد فرصت برای کسب  
 مسابقات المپیک  سهمیة 

15 

خواندن  ملزم مطالعه،  به  خود  ی  هاکتابکردن 
معرفیموردعالقه به  هاکتابکردن  ،  خوب  ی 
ب عملی در روند ورزش  ی از مطالریگبهرههواداران،  

بهحرفه از  دستای،  پیشگیری  برای  اطالعات  آوردن 
 اشتباه در عملکرد ورزشی 

 منظم  یی و مطالعةافزا دانش

16 

به    هارسانهی  توجهکمنشدن مسابقات ورزشی،  پخش
حرفه دید  ورزشکاران  درمعرض  فرصت  کاهش  ای، 

رانده حاشیه  به  به  شدن  قرارگرفتن،  مربوط  اخبار 
 شدن اخبار مربوط به ورزشکاران ای، کمورزش حرفه

دادن فرصت نمایش  ازدست
 ی و انزوای اجتماعیارسانه

 و  
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17 

کیفیت    صرف ارتقای  مجازی،  فضای  در  زیاد  زمان 
یدارهای زنده با هواداران  اجتماعی، برقراری د  صفحة

شبکة کشف    در  جدید  هاتیقابلاجتماعی،  ی 
 ی اجتماعی هاشبکه

 برقراری ارتباطات مجازی 
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 شدهاستخراجمفاهیم، مضامین فرعی و اصلی  -2جدول ادامه 

 مضامین اصلی مضامین فرعی  مفاهیم ردیف 

18 

بهازدست خاطر گذر  دادن ارزش مالی دوران ورزشی 
کاهش   جهانی،  اقتصاد  افت  سن،  افزایش  و  زمان 

اقتصادی،   امور  سهام  و  ضربات  ریگهمهارزش  بودن 
نامشخص پاندمی،  اقتصادی،  پایان  زمان  بودن 

تحتطوالنی گذشته،  شرایط  به  بازگشت  تأثیر  بودن 
و هاجنبهگرفتن  قرار شخصیتی  اجتماعی،   ی 

پاندمی  اثرگذاری  نوسانات  و  تکرار  بر    اقتصادی، 
 ای ورزش حرفه

بودن  طوالنی و چندبعدی
 پاندمی بر ورزشکاران  اثرهای
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19 

فعال پیدایتافزایش  و  مجازی  هواداران  های  کردن 
ی اجتماعی،  ها شبکهجدید، افزایش تعداد فالورها در  

با   هواداران،    ها تیشخصآشنایی  پنهان  زوایای  و 
با    یرودرروتعامل   نظرهایهوادارانمجازی  فهم   ،  

 هواداران از عملکرد ورزشی ورزشکاران 

کردن هواداران جدید در  پیدا
 فضای مجازی 

 و 
ی

اع
تم

اج
د 

کر
کار

ف 
ری

زتع
با

ی 
اد

ص
اقت

 

20 

تشکیلکاره دادن  انجام خیریه،  ی  هاشیپودادن  ای 
آسیب به  پاسخکمک  به  تعهد  و  دیدگان،  گویی 

برند   از  استفاده  قبال هواداران،  داشتن مسئولیت در 
برای   کردن  یارسانهخیرین،    توجه  جلبشخصی 

 اقتصادی پاندمی -ی اجتماعیهابیآسزوایای پنهان 

مسئولیت  تعهد و الزام به 
 اجتماعی 

 

  19-کویدایرانی از پاندمی    ایحرفهورزشکاران    اصلی از تجربة زیستة  مضمون  پنج  هادادهتحلیل  با  

 :از استعبارت   هاآن دست آمد که شرح تفسیری به

مکرر   طوربهکه    شدهاستخراج   اصلی  مضامینخلقیات و عادات شخصی: یکی از    یختگیردرهم  -الف

خوردن عادات  و برهم  ایحرفه تغییرات در خلقیات ورزشکاران    ه است،شد به آن اشاره    هامصاحبهدر  

از  بود.    هاآن شخصی   و    مضامینیکی  مهم  اضطراب   ،اصلی  مضموناین    پرتکرارفرعی  و  هراس 

ترل ن بیماری و کنترس ناشی از ابتال به ای  ،درواقع.  کردندبیان    ایحرفه که ورزشکاران    بودفراگیری  

در    19-کویدبیماری    دربارة  یارسانهوسیع    یهاپوششهمراه اضطراب برخاسته از  شدید بهداشت به

و روانی  است؛حاالت  کرده  ایجاد  را  تغییراتی  بیان   کنندهشرکت  کهی طوربه   رزشکاران  چهار  شمارة 

مبتال  گن فالنی  . اخبار اطرافیان هم میشنومیماین روزها همیشه خبرهای بد رو از تلویزیون  کرد: »

در    .«نم مبتال بشمشه مضطرب بشم که نکنه مباعث می  هان یاشده و شرایطش خوب نیست! همة  

  هایفعالیتاین توقف در    ،درواقع  .عی، ترس از کاهش آمادگی نیز مشاهده شد فر  مضمونکنار این  

این ترس را به وجود آورده است که توانایی   ایحرفه برای ورزشکاران    ها باشگاهشدن  ورزشی و بسته 
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دست   از  را  خود  آمادگی  »  کننده شرکت.  دهندیم و  کرد:  بیان  دو  آیا    ترسم یمهمش  شمارة  که 

کردنم  رای تمرین ت کرده و شرایط مناسب ببدنم اف  باره همون رکوردهای قبلی رو بزنم؟!تونم دومی

نداره« از دیگر  .  وجود  برای  فرعی    مضامینکالفگی و گیرافتادن در شرایط مبهم و نوسانات خلقی 

بودند.    ایحرفه خلقیات و عادات شخصی ورزشکاران    یختگیردرهم  18کنندة شمارة  شرکتایرانی 

« کرد:  می  یهاساعتبعضی  بیان  عصبی  نمیشم روز  چون  فکر  ؛  کنم!  تمرین  و  بیرون  برم  تونم 

و تغییر عادات    یخوابیب  شه!«.وم نیست کی دوباره اوضاع درست میاصالً معل  افسرده شدم.   کنم یم

کنندة شمارة یک  شرکتبود.    کنندگانشرکت  هایمصاحبهدر    پرتکرار  مضامینغذایی یکی دیگر از  

« کرد:  بیدارمنصفه  تا بیان  نمی  شب  خوابم  اصالً  دب...  شده!«.ره...  عادت  یه  برام  خوابیدن  صبح    م 

... تو ماه گذشته    کنمینمدیگه مراعات رژیم غذایی رو  کنندة شمارة نُه بیان کرد: »شرکت همچنین  

  یختگیردرهم  مضمونفرعی این    مضامیناز دیگر  نیز  وسواس نظافت  .  داشتم«  وزناضافهکیلو  سه  

این بود.  شخصی  عادات  و  نیز  خلقیات  از    مضمون  در    نیپرتکرارتر یکی  بود.    هامصاحبهمضامین 

  «.که دستم رو شستم پوستش رفته!  قدر  نیابیان کرد: »  مضموندرباره این    11شماره    کنندةشرکت

کنندة شمارة یک  شرکت «.کنم وسواس گرفتم! ر؛ فکشورمیمسریع دستمو  ،زنم یمبه هر چی دست  

  کنندهیضدعفونهمیشه یه ژل    تهیه کردم.  کنندهیضدعفون  یهالژ تایی از    12  بیان کرد: »یه بستة

فکر   استفاده    کنمیمهمرامه.  اینا  از  زیاد  خیلی  جزو    هایژگ یواین    رسدمینظر  به  «. !کنمیمدارم 

 توان یم  ، دیگرعبارتبه  ند؛ ایرانی باش  ایحرفهتجربیات شخصی و خلقی از زیست جهان ورزشکاران  

   تفسیر کرد؛  19-کویدخلقی ورزشکاران از شرایط پاندمی -را در قالب تجربة شخصیتی مضامیناین 

، تغییر سبک زندگی و بازنگری در  شدهیکی دیگر از مضامین اصلی استخراج  تغییر سبک زندگی:  -ب

نوع زندگی جدید در    ایرانی بود. در این مضمون، تجربة  ایمسیر شغلی ورزشکاران حرفه  نحوة ادامة

ایرانی بیان  ورزشکاران حرفه   ،درواقعقرنطینه وجود داشت.  قالب   خود را در  که مجبورند    کردند ای 

زندگی   از  نوع  این  کنند.  محبوس  حرفه اوهیشخانه  ورزشکاران  که  است  عادت  ی  آن  به  عموماً  ای 

پنجدارند. شرکتن »  کنندة شمارة  کرد:  بیان  این مضمون  فکر  دربارة  تو    کردمینماصالً  موندن  که 

نمیسخ  قدرن یاخونه   زمان  اصالً  باشه،  طوالنی  و  زندگیت  به گذره!«.  قرنطینه  در  همراه  کردن 

بازگشایی   از  شده    ها باشگاهسردرگمی  باعث  تمرینی  مراکز  حرفه ورزشکااست  و  بالتکلیف ران  ای 

طی و  زمان  باشند  کند؛  ترسخت  شانیبراکردن  شرکتمثالعنوان به  جلوه  بیان    18شمارة  کنندة  ، 

« بدنمکرد:  دونم  نمی  دارم.  اصالً  نگه  آماده  باید  چی  برای  برگزار   رو  مسابقات  کی  نیست  معلوم 

ای ورزشکاران حرفه  این مضامین را جزو تجربیات زیستة توانیم  .شه؟ خودم هم بالتکلیف شدم« می

کرد  قلمداد  زندگی  سبک  و  رفتاری  تغییرات  می  از  درکه  را  تغییراتی  طی  تواند  شیوة نحوة  کردن 

 شان در شرایط خاص به وجود آورد؛زندگی
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در  بازنگری    ،شدهیکی دیگر از مضامین اصلی استخراج :  1کردن مسیر شغلیدر شیوة طی  بازنگری  -ج

کردن  شیوة طی  بازنگری درفرعی    مضامین از    ای ایرانی بود.مسیر شغلی ورزشکاران حرفه  نحوة ادامة

شغلی یادگیری    در   تجدیدنظر،  ایحرفه ورزشکاران    مسیر  و  است.    ریزیبرنامهقراردادها  اقتضایی 

تجربه    ،درواقع را  جدیدی  شرایط  به    اند کردهورزشکاران  را    هاآنکه  که    فرستدیم سیگنالی 

به نکاتی که در قراردادهایشان    رو،اینمسیر شغلی خود را بپیمایند؛ از  مدت طوالنیبرای    توانندمین

  باره نیدرا.  دهندیماهمیت بیشتری    ینیچننیا  ةنشد ینیبشیپ فورس ماژو و شرایط    وجود دارد نظیر

رو    نشده ینیبشیپ تمامی شرایط    ، حتماً اگه قرارداد جدید ببندمبیان کرد: »  11کنندة شمارة  شرکت

آیندة   15ندة شمارة  کنشرکت  . همچنین«کنمیم با وکیلم چک   برای  نمیشه  گفت: »تازه فهمیدم 

برنامه ریخت؛ چراکه همه بهترین  دور  به  از شرایط پیش رو  باید هوشمند باشم که  ناپایداره و  چی 

شخصی و تجارب کاری ورزشکاران   یهاکنشجزو    ها یژگیواین    رسدمیظر  نبه.  «وجه استفاده کنم

پاندمی    ایحرفه  از  تجربیات   مضامیناین    توانیم  ،دیگرعبارتبه  باشند؛  19-کویدایرانی  جزو  را 

تغییراتی را در    تواندمیاز تغییرات رفتاری و سبک زندگی قلمداد کرد که  ایحرفه ورزشکاران  زیستة

 به وجود آورد؛ شانیشغل مسیرکردن نحوة طی

از    ی ابیفرصت  -د یکی دیگر  و تالش    ،شدهاستخراجاصلی    مضامینبرای کنشگری:  پذیرش شرایط 

تمایل  ایحرفه ورزشکاران  ،درواقعاست.  ایحرفه از شرایط موجود توسط ورزشکاران  گیریبهرهبرای 

موجود   شرایط  در  که  مختلف  عنوانبه دارند  در سطوح  کنشگر  باعث    عنصری  امر  این  کنند.  عمل 

از   را در  به منصه ظهور برسد و خود تمری  ها آن  هایخالقیتشده است که برخی    هایمحیطناتی 

کنند  شاننه یقرنط مو  طراحی  با  طریق  این  از  ازدست ضتا  شرایط  وع  کنار    شانیبدن  دئالیادادن 

دربارة  شمارة  شرکت  مضموناین    بیایند.  »   13کنندة  کرد:  و بیان  کش  با  رو  تمرینات  سری  یک 

. برخی از ورزشکاران ام رو حفظ کنم«که بتونم آمادگی بدنیابزارهای ساده تو خونه طراحی کردم  

فرصتی   عنوانبهآمده را  وجود، شرایط بهکنندمیفعالیت    که در سطوح قهرمانی نیز  یایران  ایحرفه 

به  برای  دستبرای  سهمیه  المپیک    ،درواقع.  نددید یمالمپیک    یهارقابتآوردن  مسابقات  تعویق  با 

سال    2020تابستانی   به  در  2021توکیو  بتوانند  تا  آمد  فراهم  ورزشکاران  برای  صورت   فرصتی 

درکسب سهمیه،  در    کنند  شرکت   یاه یسهممسابقات    نکردن  شرکت  فرصت  تابستانی    یهایبازو 

ورزشکاران حرفه در دوران  افزایش مطالعة    ،شدهاستخراج   مضامین  دیگراز    دست آورند.را به   المپیک

اعضای    19-کویدپاندمی   با  بیشتر  وقت  گذران  و   ،درواقعبود.    شانةخانوادو  قرنطینه  این 

شد    یگذارفاصله باعث  ورزشکاجتماعی  خانوادةکه  اعضای  کنار  در  بیشتر  و    اران  باشند  از خود 

و    یهافرصت مطالعه  برای  زمینة    ییافزادانشموجود  کنند.    شانیاحرفه در    کنندةشرکتاستفاده 

 
1. Career 
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کتابی رو مطالعه  ، تونستم چهار  برمیماین فرصتی که در قرنطینه به سر  بیان کرد: »در    11ة  شمار

»این کرونا    2کنندة شمارة  شرکت . همچنین  بخونمشون«  خواستم یم پیش    هامدتکنم که   گفت: 

وقت زیادی    اآلنرو ندیده بودم.    ام خانوادهچون خیلی وقت بود که یه دل سیر    نعمت بود؛   برام یک

از شرایط پاندمی    ایحرفه ورزشکاران    جزو تجارب زیستة  هایژگیواین    .بازی کنم«  امبچهدارم که با  

بازسازی  برای کنش  یابیفرصت   عنوانبه  19-کوید تفسیر    تعامالتیفردی و    هایویژگیگری فعال و 

 ؛ دنشومی

از    -ه دیگر  یکی  اقتصادی:  و  اجتماعی  کارکرد  تالش    ، شدهاستخراج اصلی    مضامینبازتعریف 

به    ایحرفه ورزشکاران   نگاه  تغییر  کارکردهای    ها نقشبرای  تغییرات واسطبه  شان یاجتماع و  ة 

بود.  صورت  اقتصادی  و  ارتباطی  سطوح  در  امر    ایحرفه ورزشکاران    ، درواقعگرفته  این    روروبهبا 

مسابقات ورزشی برگزار    ،کاهش یافته است؛ زیرا  ها آن برای    یارسانهنمایش    ی هافرصتکه    اند شده

که    ند اکردهسعی    ها آن  ،رون یازا  است؛  19-کوید پاندمی    دربارة  ایرسانهخبرهای    و بیشتر  دشومین

ارتباطات ارتباطی دیگری نظیر حضور بیشتر در فضای    باره نیدرادست آورند.  را به   ی مجازیمجاری 

»  14شمارة    کنندهشرکت کرد:  طریق  بیان  از  کردم  سعی  شد،  تعلیق  مسابقات  که  زمانی  از 

کنم«اینستاگرا برقرار  ارتباط  هوادارام  با  این  م  کنار  در  و    اثرهای،  مضامین.  فراگیر  اقتصادی 

کنترل کنند که   یاگونهبه شرایط را  ده است که ورزشکاران سعی کنند  پاندمی باعث ش  مدتطوالنی

که این پایداری    کردندبر این نکته تأکید    هاآنالبته    تاحدممکن از اثرهای منفی آن در امان بمانند؛

تغییراتی اساسی در    تواندمیآن    آیندة   یهاموجو    19-کویدشرایط و استمرار شرایط خاص بیماری  

کرد: »من نهایتاً تا دو سال  بیان  کنندة شمارة یک  شرکت  بارهنیدراایجاد کند.    شانی اقتصادارزش  

تونم تو اوج عملکرد ورزشی باشم. اگه این شرایط ادامه پیدا کنه مطمئناً من این دو سال  دیگه می

ارتباطات،   براین، شرایط خاص کشور و نحوةدم!«. عالوهرو برای کسب درآمد رو از دست می  پیش

به    ایحرفه ورزشکاران   است.    گیریبهره را  داده  سوق  مجازی  فضای  از    دامنة  هاآنبیشتر 

زنده   صورتبهساعات بیشتری را با هواداران خود    اند کردهو سعی    انددادهشان را افزایش  هایفعالیت

به  یهاشبکه در   این جو  اهمیت و  وجودآمده و پیاجتماعی طی کنند.  به  در جامعه   نقششانبردن 

به  را    ها آن  و    شانیهات یمسئولاجرای  نیز  است  داده  سوق  جامعه  قبال  طریق   ها آندر  این  از 

را به  یهاشیپو اقشار    هاهیریخمردمی و    یهاکمکو    آورندوجود میمردمی    ده یدبیآسرا در بین 

 بر   تأثیرات بیشتری  کنند میسعی    ایرسانه  یاچهره داشتن  ة  واسطبه  ها آن. همچنین  کنندمیتوزیع  

پنهان  ایرسانهبا    هاآن  ،درواقع بهبود وضعیت کنونی جامعه داشته باشند.     ی هابیآسکردن زوایای 

پاندمی -اجتماعی ایفای  19-کوید  اقتصادی  در  .  کنندمیسعی    شان یاجتماع   ی هات یمسئول، 

کرد: »شرکت  بارهنیدرا بیان  تکنندة شمارة شش  دارند  انتظار  ورزشکاران  ما  از  این شرایط مردم  و 
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کنندة شمارة دو گفت:  شرکت.  سخت پیش اونا بمونیم، بهشون کمک کنیم و دستشون رو بگیریم«

  . اآلن نوبت جبرانه« ات دعا کردن.  از همین مردم داریم که ما رو تو مسابق   ، اگه ما یه ذره آبرو داریم»

زیستة  ها یژگیواین   تجارب  مجدد    عنوانبه  19-کویداز  ایرانی    ایحرفه ورزشکاران    جزو  تعریف 

ورزشکاران   برای    ایحرفهکارکردهای  جدید  مجاری  خلق  و  جامعه  ارتباطاتبرای  تفسیر    برقراری 

 شوند. می

 

 یریگجه ینتبحث و 
پاندمی    ایحرفه ورزشکاران    پژوهش حاضر با هدف درک تجربة زیستة از  از منظر    19-کویدایرانی 

پژوهشپدیدا نخستین  و  گرفت  انجام  بنابراین  شدهانجام  رشناسی  است؛  حوزه  این  آن    ،در  نتایج 

 خاطرنشانباید  باشد.    ایحرفهمدیریت ورزش    عرصة  برایحاوی نکات و تفسیرهای کلیدی    تواندمی

م این  در  که  به  العه،ط کرد  اجزای    یسازمدلدنبال  پژوهشگر  بین  روابط  تشریح  موجود    طیشرایا 

پاندمی    ایحرفه ورزشکاران    ای حرفه ورزشکاران    تجربة زیستة  تفسیر  ،نبود؛ بلکه هدف   19-کویداز 

و مقابله    ینیبشیپ تشریح،  ریاضی و مفهومی برای    یهامدل،  درواقع.  بود  19-کویدایرانی از پاندمی  

افراد    رفتاری و نحوة تجربة  های واکنش  ،حالنیباا  مفیدند؛   هایماری بشدن  نظیر اپیدمی  ییهادهی پدبا  

این   گرفته    هامدلدر  نادیده  پژوهشرونیازا  ؛شودمیمعموالً  م،  این  نظیر  بهطهایی  دنبال  العه 

   . هستندکردن این امر محقق 

ایرانی از پاندمی    ایحرفه ورزشکاران  ربة زیستة  اصلی در تج  مضمون  پنجکه  نشان داد  پژوهش  نتایج  

تغییر سبک   -خلقیات و عادات شخصی، ب  یختگیردرهم  -الفاز:    اندعبارتد که  وجود دار  19-کوید

بازتعریف    -ه و    برای کنشگری  یابیفرصت  -د   ، کردن مسیر شغلیدر شیوة طی  بازنگری  -زندگی، ج

 کارکرد اجتماعی و اقتصادی.  

از    یختگیردرهم،  ها افتهی  اساسبر یکی  شخصی  عادات  و  شخصی   تجربة  هایویژگیخلقیات 

این تجربه   ،درواقعحاصل شده است.    19-کویدایرانی است که از زیست جهان    ایحرفه ورزشکاران  

حاصل   ایحرفهایط زندگی و  پی تغییر شراری خاص برای این گروه است که درنوعی تغییرات رفت

رفتا تغییرات  این  است.  ماهیتشده  که  و    دارند،   یشناختروان  ری  هراس  نظافت،  وسواس  شامل 

نوسانات   مبهم،  شرایط  در  گیرافتادن  و  کالفگی  آمادگی،  کاهش  از  فزاینده  ترس  فراگیر،  اضطراب 

هستند.  یخوابیبخلقی،   غذایی  عادات  تغییر  مر  تجربة  هایویژگیاین    و  تغییرات  زیسته  به  بوط 

  استارسویچ و همکاران  (،2004)  هندکوک و جونز(،  2004)  تام و همکاران  هایرفتاری در پژوهش

برگر  (،2012)  والسکو  ( و2017)  یونگ و همکاران،  (2014)  باکسر و همکاران  ،(2013)  ریشتر و 

است  اشارهنیز  (  2019) این.  شده  تشریح  کرد  در  توجه  امر  این  به  باید  ورزشکاران   ویژگی  که 
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تغییر شرایط کاری و   هستند.  روروبه  19-کوید پاندمی    ناگوار دربارةبا طیف وسیعی از اخبار    ایحرفه 

و تغییرات   یخوابیبشده است و به  تغییر نوسانات خلقی  ایجادشدن  امور باعث    یریازسرگابهام برای  

از روال خارج   ایحرفه که حالت عادی عملکردی ورزشکاران  عادات غذایی منجر شده است   ایرانی 

این طیف   ،درواقع.  ه استبار آوردصی را به خلقیات و عادات شخ  یختگیردرهمو برایشان    شده است

ورزشکاران   تعری  ورزششانماهیت    ةواسطبه از  خود  برای  را  مشخصی  نظم  بتواند باید  که  کنند  ف 

آن  را حفظ کنعملکرد مطلوب  بزند ها  بر هم  را  نظم  این  اما وجود شرایطی که   تجربة  تواندمی  ،د، 

باید   ایحرفهورزشکاران    رسد مینظر  ، بهرونیازا  همراه آورد؛به  هاآننامطلوبی را برای    یشناختروان 

 . داشته باشندی ویژه  ناپایدار و مبهم توجهاحتمال و وقوع شرایطی  به شانیسازآماده ی هابرنامهدر 

دیگر   زندگی    ،شدهاستخراج اصلی    مضامیناز  همچنین  تغییر سبک  شیوة طی   بازنگریو  کردن  در 

بود.    ایحرفه ورزشکاران    مسیر شغلی تجربیات جزو  ایرانی  و    یهاکنشاین  کاری    الزاماتشخصی 

نوع زندگی جدید در قرنطینه،    است که شامل تجربة  19-کویدایرانی از پاندمی    ایحرفه ورزشکاران  

در   ابهام  و  و  تجدیدنظرورزشی،    آیندة   یهابرنامهسرگشتگی  قراردادهای  و    رزشیدر  یادگیری  و 

کرد که یکی    خاطرنشانزیسته باید    است. در تشریح و تفسیر این تجربة  اقتضایی  ریزیبرنامهکاربرد  

پاندمی    تریناصلی از   ایجاد کرده است، تغییر    ای حرفه ر ورزشکاران  د  19-کویدتغییراتی که  ایرانی 

زندگی   ورزشکاران    ها آنسبک  واداشتن  دربارة  ایحرفه و  بیشتر  تفکر    شانیشغل مسیر    برای 

به آینده    توانندمیکه ن  اندافتهیدرپی این اتفاق  در  ها آن( بوده است.  ایحرفه یک ورزشکار    عنوانبه)

بلکه باید به اقتضای شرایط و    را برای خود درنظر بگیرند؛   مدت طوالنی  یهابرنامهباشند و    نیبخوش 

م  ییهاطرح  شانی هوشمند برای  کن  خود  یشغلسیر  را  اهنارائه  به  دستیابی  که  برایشان  د  را  داف 

عالوه کند.  قرنطینهبرمیسر  در  زندگی  شرایط  دست  این،  از  و    تواندمی  جاری  هایفعالیتکشیدن 

زندگی   که  ای حرفه ورزشکاران  سبک  دهد  تغییر  اجزای    را  سایر  در  بیشتری  تغییرات  به  خود  این 

و  زندگی   همکار  بارهن یدراشود.  منجر    شانیفرداجتماعی  و  اشاره  2017)ن  ایونگ  نکته  این  به   )

یک   عنوانبه  هااپیدمیپی بروز  در   تواندمیکه تغییرات اجتماعی و تغییر در سبک زندگی    کنندمی

کردن ، تغییراتی نظیر رعایت فاصلة اجتماعی، قرنطینهزیرانظر گرفته شود؛  شدنی درینیبشی پ عامل  

فشارهای روانی را بر    تواندمیو    د شومیمنجر  به تغییر در روابط افراد    و کاهش تماس با دیگران خود

ایرانی وارد   ایحرفه استرس زیادی را بر ورزشکاران    19-کویدپاندمی    رسدمینظر  به.  وارد کند  هاآن 

است ناشی  کرده  سبک    که  تغییر  واکنش  ت  کهازآنجااست.    شانیزندگاز  هرگونه  درست  حلیل 

سایر   یا  ذهنی  و  روانی  سوماتیک،  دقیق   یسازوکارهافیزیولوژیک،  شناخت  به  افراد  در  دفاعی 

به (130  ، 2017راد و ریحانی،  نژاد، کافی، جهانی)رمضانی  وابسته است  زااسترس  یهامحرک باید   ،

  یهارسانه  این وظیفةشاید بتوان متصور بود که  شرایط موجود آگاهی کافی داد.  ورزشکاران دربارة  
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به و  دقیق  اطالعات  که  است  ورزشکارانهمگانی  اختیار  در  را  ده  ایحرفه  هنگام  این  نقرار  از  تا  د 

 در چنین شرایطی کاهش یابد.   ها آنطریق میزان فشارهای روانی 

دیگر   ورزشکاران    یابیفرصت  ،شدهاستخراج اصلی    مضامیناز  کنشگری  این    ایحرفه برای  است. 

خانگی،    مضمون تمرینات  ابداع  و  خالقیت  ظهور  مو  آمدن کنارشامل  ازضبا  شرایط  دست وع  دادن 

منظم، و    و مطالعة  یی افزادانشمسابقات المپیک،    مادگی، ایجاد فرصت برای کسب سهمیةآ  لآهدیا

ا  برقراری  این    ترقیعمرتباطات خانوادگی  فرصت  تفسیر  کرد که    خاطرنشانباید    مضموناست. در 

امید خود را از دست ندهند و    19-کوید در شرایط پاندمی    کنندمیایرانی سعی    ایحرفه ورزشکاران  

بپذیرند  را  موجود  موجود    حالنیدرع   و   وضعیت  وضعیت  تاحد  یبرداربهرهاز  و  از  کنند  ممکن 

کنند.    یهافرصت استفاده  آن  در  ورزشکاران  درواقعنهفته  برای  پاندمی    ایحرفه،  شرایط  ایرانی 

کنش  عنوانبه  19-کوید برای  بازسازی  فرصتی  و  فعال  تلقی    هایویژگیگری  شخصیتی  و  فردی 

در    وعض مواین    ،دیگرعبارتبه  ؛شودمی ورزشی  مشارکت  )والسکو،    ابدییمکاهش    هااپیدمیکه 

معنی حذف  58  ،2019 به  ورزشکاران   هافرصت(،  از سوی  فعال  کنشگری  یا  فردی  بازسازی  برای 

 ای حرفهجدیدی را پیش روی ورزشکاران    یهافرصت  دنتوانمی  ینیچننیا  یهاتیوضعبلکه    نیست؛

توسعة و  بهبود  به  تا  دهند  کنند.    قرار  اقدام  خود  پخشدرواقعفردی  وی ،  از شدن  متعدد  دئوهای 

انجام  خود  یهاخانهسراسر دنیا که در  ورزشکاران در   یا   شانیابداعتمرینات    دادنمشغول  هستند 

این    د یمؤ،  اندازند یممشارکت ورزشی و فعالیت بدنی افراد به راه    برای ارتقای  هاآنکه    ییها شیپو

موجود در    یهافرصتموجود را بپذیرند و از    عیتضو  کنندمیسعی    ایحرفه امر است که ورزشکاران  

 آن بهره گیرند.  

اجتماعی  بازتعریف    ،شدهاستخراج   مضمونآخرین   ورزشکاران  کارکرد  از سوی  اقتصادی   ای حرفه و 

بود.   ازدست  مضموناین  ایرانی  نمایش  شامل  فرصت  برقراری   ایرسانهدادن  اجتماعی،  انزوای  و 

ردن هواداران جدید کبودن اثرهای پاندمی بر ورزشکاران، پیداطوالنی و چندبعدیارتباطات مجازی،  

زیسته   اجتماعی است. در تشریح این تجربة  تعهد و الزام به مسئولیت  ت یدرنهاو    در فضای مجازی 

که    اندکردهدرک    19-کویدبا پاندمی    شدنمواجه ایرانی با    ایحرفه بیان کرد که ورزشکاران    توانیم

را   دیگری  اجتماعی  کارکردهای  جامعه  کنند.    توانندمیدر   ة افتیکاهشفرصت    ةواسطبه  هاآنایفا 

این شرایط با وضعیت جاری در ورزش   ،؛ زیرااندشدهحدی دچار انزوای اجتماعی  تا  ایرسانهنمایش  

ورزشکاران  تعدد و اخبار زیادی دربارة م ی هارسانه  ایحرفهدر ورزش   ،درواقعدر تضاد است.   ایحرفه 

فرصت   این  دارد.  وجود  مسابقات  است    افتهی کاهشو  شده  تقویت  باعث  ارتباطی  مجاری  سایر  که 

در    ،دیگرعبارتبه  شود؛ فعالیت  یافتن    یهاشبکه افزایش  و  مجازی  در    هواداراناجتماعی  جدید 

گزینة یک  مجازی  ورزشکاران  جای  فضاهای  برای  فرصت    ایرانی  ایحرفه گزین  جبران  برای 
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را    شانیاجتماع انزوای    19-کویدپاندمی    عیتضودر    هاآناست.    ایرسانهنمایش    ةافتیکاهش

در    ةواسطبه زیرااندکردهاجتماعی جبران    ی هاشبکه ارتباطات مجازی  نکته    ،؛  این  که    اند دهیرسبه 

پاندمی   شرایط  است  ارت  مدتطوالنیبرای    19-کویدممکن  عملکرد  تأثیر    شانیاقتصاد-باطیبر 

بنابراین، آن ایجاد    هابگذارد؛  را در خود  راستای    یافتهاین  .  اندکردهاین تغییر رفتاری    یهاافتهیدر 

سمیتونپژوهش   و  زمان  که    کنند میبیان    هاآناست.    الناگان  در  رفتاری  تغییرات  از  دیگر  یکی 

از    گیریبهره  هااپیدمی است  ژهیوبهمجازی    یهاشبکه مضاعف  و  تویتر  ،  2011،  1سمیتون )النگان 

نقش    کنندمیسعی    )مجازی(  اجتماعی  یهاشبکه از طریق این    ایحرفه   ورزشکاران  ،بنابراین  ؛(542

این، مسئولیت برعالوهایفا کنند که جامعه را درگیر خود کرده است.    شرایط خاص اپیدمی در    یمؤثر

ورزشکاران   اقتصادی  عیتضودر    ایحرفه اجتماعی  پاندمی  -نامساعد  از  ناشی    19-کویداجتماعی 

ورزشکاران    ترپررنگبسیار   و  است  سرشناس  ایحرفه شده  فرصت  از  پذیرش ایرانی  و  خود  بودن 

کارکرد    اندگرفتهبهره    شانیاجتماع  این    هایفعالیت  ،درواقعدهند.    نشانرا    شانیاجتماع تا 

آسیب به  کمک  و  همچنین    دیدگانخیرخواهانه  مردمی    یهاکمک  ی هاشیپوکردن  ایرسانه و 

  شانة ست یز  ایرانی است که ناشی از تجربة  ایحرفه از سوی ورزشکاران    شده انجام  هایفعالیت  ازجمله

منجر کنونی کشور است. این اقدامات به بازتعریف کارکرد اجتماعی ورزشکاران در جامعه    عیتضواز  

اجتماعی( را برای ورزشکاران فراهم    یهاشبکه )نظیر    و خود این امر مجاری جدید ارتباطی  شودمی

همکارانکه    گونههمان.  آوردیم و  ورزشی    ، کنندمیبیان    هسو  سوی   منتشرشدهویدئوهای  از 

اجتماعی در شرایط خاص نظیر وقوع زلزله،    یهاشبکه های کاربران در  و کامنت  ایحرفه ورزشکاران  

)هسو و همکاران،  ورزشکاران باشداجتماعی    مسئولیتنوعی    تواندمیشیوع آنفوالنزا و بالیای طبیعی  

رقراری ارتباطات زنده در  کنندگان و بتوسط دنبال  ها آن. انتشار این ویدئوها، بازانتشار  (370،  2018

همگی    ی هاشبکه  مجازی  برای   ها نقش  توانند میاجتماعی  را  جدیدی  اجتماعی  کارکردهای  و 

 ند. وجود آوربهدر جامعه   هااپیدمیورزشکاران در شرایط نامناسب 

  یهاافتهیاز    توانیمبرای تشریح نظری و ایجاد سهم نظری در علم مدیریت ورزشی    کلی صورت به

پاندمی    ایحرفه ورزشکاران    کرد که تجربة زیستةاستنباط    گونهنیار  ضحا  پژوهش از  -کویدایرانی 

اجتماعی  19 متفاوتی-تغییرات  در    رفتاری  و    هاآنرا  مناسبات  تغییرات،  این  است.  کرده  ایجاد 

ورزشکاران   اجتماعی  تحت   ایحرفه ارتباطات  دادهرا  قرار  و  معنابخشیادراکات،  و    اندتأثیر  ها 

توجه    صورتدر    کرد که  بیان  توانیم   ، بنابراین  وجود آورده است؛ شان بهبرایجدیدی را    یهافرصت

در جامعه از سوی   تغییرات سیستمی زیادی را  توانیم   هافرصتاز این    گیریبهره  معانی وبه این  

که    ایحرفه ورزشکاران   کرد  کایجاد  بازتعریف  معنی  به  خود  اجتماعیِ  این  ورزشکاران ارکردهای 
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  .هاستآندر شرایط مبهم برای بازآفرینی نقش ورزشی    یابیفرصتو    هااپیدمیدر شرایط    ایحرفه 

ماهیت   به  توجه  با  که  است  امر  این  مؤید  خود  ذی  ی چندبعداین  داشتن  و  متعدد،  ورزش  نفعان 

پ   هایدم یاپ نظیر  خاص    یهادهی پد در   یفردمنحصربه تأثیرات    توانندیم  هایماریبشدن  اندمیو  را 

به  عرصة   توجه  که  کنند  ایجاد  ورزشکاران  زندگی  و  درنظر  هاآنورزش  اثرهای  گرفتنشانو    از 

کاست؛   هاآننامطلوب   ورزشکاران    توانیم  ،رونیازا  خواهد  که  داد  طی  یاحرفه پیشنهاد  کردن در 

قرار دهند و    مدنظررا    و فورس ماژور  تهشرایط ناخواس   زشکار بیشتریک ور  عنوانبه  شانیشغلمسیر  

قراردادهای   عالوه  هاآن  شانیکاردر  کنند.  اعمال  فراوانی    ،اینبررا  نظر  دقت  قراردادها  انعقاد  در 

باید    ،زیرا  ؛کنار بگذارند   دلیل کسب منافع آتی در تدوین قراردادها را به  یانگارسادهو  باشند  داشته  

همچنین پیشنهاد .  کوتاه و متأثر از حوادث ناخواسته است  شانیاحرفه درک کنند که زمان ورزش  

که   ای  یهاافته ی  براساس  توانیمدیگری  کرد،  ارائه  پژوهش  ورزشکاراناین  که  است    اندافتهیدر  ن 

یشان فراهم  اجتماعی را برا  و عرصة  فرصت تعامالت با خانواده  19-کوید خاصی نظیر پاندمی    عیتضو

غافل   آن  از  گذشته  در  که  است  ورزشباید    هاآن  ،رونیازا  ؛اند بودهکرده  کنار  ابعاد    در  سایر  به 

اجتماعی    اجتماعی و شخصی زندگی خود توجه داشته باشند تا بتوانند یک تعادل مطلوب در زندگی

کنند.  شانیفردو   که    وجود  با  برقرار  است  تعادلی  چنین  الگوهای    توانندی مورزشکاران  رعایت 

 مناسبی برای سایر افراد جامعه باشند.

 

 تقدیر و تشکر 
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Abstract 
Epidemics create a lot of social and behavioral changes in all areas, Sport is no exception. 

The aim of this study is Understanding Lived Experience of Iranian Professional Athletes 

from COVID-19 pandemic. The research was carried out by the qualitative method and 

through a phenomenological approach. The participants were 19 Iranian Professional 

Athletes that were selected from the purposeful sampling. Through deep and unstructured 

interviews, data were collected. data were analyzed by using the seven-step Diekelman et 

al`s (1989) approach. According to the data analysis, five categories of meanings were 

identified about the Lived Experience of Iranian Professional Athletes from the COVID-

19 pandemic. They are: a) Mood swings and changes in personal habits, b) Change in 

lifestyle, c) revision in career, d) find Opportunities for activism, e) redefining the Social-

economical functions. These concepts of experience in the life-world of Iranian 

Professional Athletes from COVID-19 pandemic are Constitutions of their social action. 

In the case of proper analysis and application, they can be helpful in better managing 

Professional sport in Epidemics situations. 
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