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Abstract 
By spreading of Quaid-19 virus in Iran, most sports clubs were 
closed and league and championship matches were cancelled. 
The purpose of this study was to investigate the psychological 
experiences of Iranian elite athletes in quarantine due to the 
prevalence of coronavirus. Methodologically, this research is in 
the range of qualitative studies and a kind of phenomenological 
research. The population of the present study included Iranian 
elite male and female athletes (participation in premier leagues 
and membership in national teams) in various sports who had 
experience of living in home quarantine in the last 60 days. 
Participants in the study were selected in a purposeful sampling 
way and the sampling continued until to reach saturation. In 
general, 20 elite athletes were interviewed. A seven-step 
Colaizzi method was used to analyze qualitative data. Based on 
the analysis of the findings of the present study, nine main 
themes were achieved including problem-oriented coping 
strategies, task-oriented goal orientation, cognitive flexibility, 
compromised strategy of emotion cognitive regulation, 
negative self-assessment, negative mood, lack of enough 
motivation, cognitive anxiety, and feeling of homesickness. The 
results of the present study showed that home quarantine had 
different positive and negative psychological effects on Iranian 
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elite athletes due to the prevalence of Quaid-19 disease. 
Awareness and mutual understanding of the psychological 
experiences of these athletes during the home quarantine 
period can provide the way for the necessary decisions during 
the corona and post-corona period by the country's sports 
managers and officials.  

  
 

Extended Abstract  
Goals 
The lifestyle of elite athletes is 
influenced by the economic and social 
factors of society, family circumstances, 
individual ideals and professional 
thinking (athletic discipline, athletic 
behavior, and professional 
relationships (1). Therefore, it seems 
each event that changes their lifestyle 
can have different psychological 
effects. The widespread of Quaid-19 
disease and lack of effective treatment 
has led to the cancellation of most 
sports activities in the world, resulting 
in the quarantine of elite athletes. Since 
home quarantine has disrupted the 
regular training and competitive 
programs as well as caused economic 
and social problems for elite athletes; 
probably it has changed their lifestyle. 
Therefore, the aim of the present study 
was to investigate the psychological 
experiences of elite Iranian athletes 
during the period of home quarantine 
due to the prevalence of coronavirus 
and changes in their lifestyle.  

Materials and Methods 
Methodologically, this research is in the 
range of qualitative studies of 
phenomenological research. In general, 
the qualitative research deals with data 
that analyzes the studied facts verbally, 
visually, or like them (2). In the 
qualitative studies, based on the 

Halloween and Galvin views (2016), 4 to 
40 participants are sufficient for this 
type of research (3). In fact, in the 
qualitative research, the open sampling 
method is used; this means that the 
sample size is increased until the 
researcher realizes that the saturation 
of the category or idea has occurred 
and the researcher realizes that insight 
will no longer be added by increasing 
the sample size and nothing new will be 
discovered (4). The present study 
population included elite Iranian male 
and female athletes in various sports 
(football, basketball, handball, 
swimming, track and field) who had 
experience living in home quarantine in 
the last 60 days. Participants in the 
study were selected by purposeful 
sampling, and the sampling continued 
until saturation. In general, 20 elite 
athletes were interviewed. To gather 
information, a semi-structured 
interview was used, designed, and 
implemented based on research 
qualitative questions and psychological 
state of elite athletes in quarantine. The 
questions were exploratory according 
to the type of research and subject of 
study. To conduct a thematic analysis, 
the text of the interview with the 
participants was recorded and copied 
by the researchers. The interview with 
each participant lasted 30 to 40 
minutes, and the interview time was 
determined according to the schedule 
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of the participants. The qualitative data 
analysis was performed on Colaizzi 
seven-step method. 

Findings 

The findings of the present study were 
identified and categorized in the form 
of 35 speeches and 9 main themes 
(table 1). 

 
Table 1- Main themes and speech evidence extracted from the interviews 

speech evidence Main themes                                            
I talk with my teammates about doing homework 
optimally and helping each other. My family support 
me a lot in this situation. A week after corona outbreak, 
I started doing home exercises. I tried to be my best in 
this situation. These conditions exist for all athletes in 
Iran and the world. I try to be as prepared as possible.  

Problem-oriented 
coping strategies 

I try to maintain my general physical and mental fitness 
by ding home exercises. As much as possible, I 
practiced skills by the tools I had at home. I know that 
if I don't do home exercises, I will have a lot of physical 
decline and performance. My success in starting the 
competitions depends on trying to maintain and 
improve my general fitness and skills in this situation. 

Task-oriented goal 
orientation 

In a short time, I accepted this situation. I thought 
deeply about how to plan to be the best possible 
situation. 

Cognitive flexibility 

I tried to provide happy moments by doing sports 
challenges that were presented in virtual world. It was 
good opportunity to be with my family. It was a good 
opportunity to do my backlog. I tried to read books and 
watch the movie at this time. 

Compatible strategy of 
emotion-cognitive 

regulation 

I feel physically weak. Homemade exercises do not 
have good quality to make us ready. I feel that my 
performance and skills have decreased due to the 
impossibility of specialized and skillful exercises in real 
sports spaces. I'm not in a good mood. I have lost my 
mental readiness. I'm angry about the club's non- 
fulfillment of financial obligations, and get tired of 
living at home. I feel bored during the day. Uncertainty 
and confusion bother me in this situation. 

Negative self-
assessment 

I do not have necessary motivation to do homemade 
exercises. I do not really want to do my things. Since I 
don't know when the league will restart, it has taken 
away my motivation. 

Insufficient motivation 

I'm worry about athletic future. I'm worry about my 
future life. I have concerns over financial problems and 
insufficient income during quarantine. I'm worry about 
rising price of food. I concern about the lack of quality 
of homemade exercise 

Cognitive anxiety 

Feeling of distance and separation from teammates 
and coaches. I miss the days we spent together. I miss 
the passionate spectators of the competitions 

Feeling homesickness 
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Conclusion 
Elite athletes have different and 
effective psychological features due to 
their continuous training and 
participation in various championship 
and professional competitions which 
help them to achieve athletic success. It 
is often expected that elite athletes will 
be able to use the psychological 
experiences that they have gained in 
sports environments to cope with the 
events of everyday life. The untimely 
arrival and rapid spread of the new 
coronavirus and its resulting deaths 
have created a special psychological 
state for the community and even elite 
athletes. The results of the present 
study showed that home quarantine 
has had different positive and negative 
psychological effects on Iranian elite 
athletes due to the outbreak of Quaid-
19 disease. Awareness and mutual 
understanding of the psychological 
experiences of these athletes during 
the home quarantine period can pave 
the way for the necessary decisions 
during the corona  

period and post-corona period by the 
country's sports managers and officials. 
 Keywords: analysis of Psychological 
Experiences, Home Quarantine, Covid-
19 Disease, Phenomenology  
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 مقالة پژوهشی

-واکاوی تجارب روانی ورزشکاران نخبه ایرانی در قرنطینه خانگی بیماری کووید

 : مطالعه پدیدارشناسی19
 

 3ایوب زادهکامبیز و ، 2، انسیه سادات عسکری تبار1محمد رضا شهابی کاسب

 

 ول(مسئ ۀنویسند) استادیار گروه رفتارحرکتی ، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران. 1

 کارشناس ارشد رفتارحرکتی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران. 2

 ، ایرانمدیریت ورزشی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسالمی، شیراز دانشجوی کارشناسی ارشد. 3

 

 چکیده

های ورزشی تعطیل و مسابقات لیگ ایران اغلب باشگاه در19-بیماری کووید شیوع با

ورزشکاران  شناختی¬روانتجارب  بررسی و قهرمانی لغو شد. هدف از پژوهش حاضر،
 این شناختی،روش به لحاظ .بود کرونا شیوع ویروس دلیل به قرنطینه نخبه ایرانی در

 گیرد. جامعهمی قرار پژوهش پدیدارشناسی نوع از کیفی مطالعات ۀدامن در پژوهش

های برتر و عضویت پژوهش شامل ورزشکاران زن و مرد نخبه ایرانی )حضور در لیگ
های ورزشی مختلف بود که تجربه زندگی در قرنطینه خانگی های ملی( در رشتهدر تیم

گیری هدفمند کنندگان در پژوهش به صورت نمونهروز گذشته( را داشتند. شرکت 60)در 
ورزشکار  20گیری تا زمان رسیدن به اشباع ادامه یافت و در مجموع داده .انتخاب شدند

 ایمرحله هفت روش کیفی از هایداده تحلیل و تجزیهنخبه مصاحبه شدند. جهت 

های پژوهش حاضر، نه مضمون اصلی شامل شد. بر اساس تحلیل یافته استفاده کُالیزی
شناختی،  پذیریمدار، انعطافتکلیف هدفی گیریمدار، جهت مسئله ایمقابله راهبردهای

 منفی، عدم خلقی ، حاالتمنفی ارزیابی هیجان، خود شناختی تنظیم یافتهسازش راهبرد
دلتنگی به دست آمد. نتایج پژوهش حاضر  شناختی و احساس کافی، اضطراب انگیزه

آثار متفاوت مثبت و منفی  19-نشان داد قرنطینه خانگی به دلیل شیوع بیماری کووید
روانی بر ورزشکاران نخبه ایرانی داشته است. آگاهی و درک متقابل از تجارب روانی 

های الزم در گیریتصمیم سازتواند زمینهورزشکاران در دوران قرنطینه خانگی میاین 
 کرونا توسط مدیران و مسئولین ورزشی کشور باشد.دوران کرونایی و پسا
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 دلیل به ویروس این سفانه،تأ(. م2020، 1وی و نیو

 جهان انتشار کل در به سرعت باال بسیار سرایت قدرت

ماه(  چهار از )کمتر اندک زمانی طی تقریباً و کرد پیدا
و  2زانگیرلو) نمود آلوده را جهان تمامی کشورهای

 (. طبق2020و رموزی،  3؛ رموزی2020همکاران، 

 از بیش 1399ماه  اردیبهشت 24 تا رسمی گزارشات

 ویروس این به دنیا از مردم نفر میلیون 3.545.170

 3 تا 2 بین ویروس این میرومرگ درصد و شدند آلوده
و همکاران،  4اندرسون) گزارش شد شدگانمبتال درصد
2020.) 

موفقیت ویروسیداروی ضد یا واکسن هیچ امروز به تا
 بالینی از نظر 19-بیماری کووید درمان برای آمیزی

این  به ابتال از پیشگیری راه تنها و است نشده ییدأت
 توسط بهداشتی اصول رعایت عفونت، کنترل و بیماری

پیشگیرانه از  و کنترلی اقدامات مردم و انجام عموم
قرنطیه شدن  و انسانی تجمعات حضور درطریق عدم 

-علی؛ 2020همکاران، و )فرنوش عنوان شده است

 جدایی یعنی شدن قرنطینه (.2020سپندی، و محمدی

 که است آمد افرادی و رفت و حرکت کردنمحدود و

 تا از هستند مسری بیماری معرض در بالقوه طور به

 برای آن ابتالی خطر و ودش کاسته بیماری انتشار

)مرکز کنترل و پیشگیری از  کاهش یابد دیگران
گذاری فاصلهدر همین راستا،  (.2017، 5هابیماری

 گرددشدن محسوب می قرنطینه از شکلی اجتماعی نیز

 جامعه یک در مردم بین کاهش تعامالت برای که

 (.2020)آندرسون و همکاران،  شودمی انجام بزرگ
طبع آن قرنطینه و به 19-بیماری کووید گیریهمه
 ،صاحبان مشاغل گذاری اجتماعی در بینو فاصله شدن

                                                           
1. Wei, Niu 

2. Zangrillo 

3. Remuzzi  

4. Anderson 

5. Centers for Disease Control and 

Prevention 

6. Li 

 تمامی تقریباً ایحتی ورزشکاران حرفهکارگران و 

سالمت  هایمانند جنبه هاآنزندگی  مهم هایجنبه
ثیر قرار داده أتحت ت راها آن ، اقتصادی و اجتماعیروانی
؛ 2019و همکاران،  7بائو؛ 2020و همکاران،  6)لی است
و 9بروکسدر همین ارتباط،  (.2020و همکاران، 8چن

 که مقاله 24 به بررسی فراتحلیلی در (2020همکاران )

-بیماری بروز حین در مردم آحاد بر اثرات قرنطینه به

پرداختند.  بود، شده انجام گوناگون جوامع واگیر در های
 بررسی هایپژوهش کهدست یافتند نتیجه این به آنها

 از شدن منفی قرنطینه شناختی¬روان اثرات به شده

 و سانحه، سردرگمی از پس استرس عالئم جمله
 ( نیز2014) 10کوپاند. کرده اشاره عصبانیت

 از همچون نگرانی شناختی¬روان استرسورهای

 از ترس در آینده، بالتکلیفی قرنطینه، شدن ترطوالنی

امکانات  حوصلگی،بی و کسالت بیماری، به ابتال
 ضررهای و ناکافی و اشتباه غلط، اطالعات ناکافی،

 هایقرنطینهاثرات  رابه عنواناقتصادی  و مالی

 بیان کرد. مدت طوالنی
گذاری اجتماعی در نتیجه شیوع قرنطینه شدن و فاصله

و  ارتباطات کرونا ویروس نوین باعث کاهش زیاد در
این امر جوامع ورزشی را نیز  شد.اجتماعی  تجمعات
های مهم و لغو رویدادو باعث  قرار داد تأثیرتحت 

در جهان و حتی لغو مسابقات تیمی و انفرادی قهرمانی 
و  (2020و همکاران، 11)کورسینی 2020المپیک 
کوچک ورزشی بزرگ و های تعطیلی باشگاههمچنین 

چن و ، در همین ارتباط .شد (2020)لی و همکاران، 
و ( 2020) و همکاران12، هانگ(2020) ارانهمک

7. Bao 

8. Chen 
9. Brooks 

10. Cope 

11. Corsini 

12. Huang 
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-اظهار داشتند بیماری کووید( 2020) و همکاران1ژنگ
های آموزشی و نه تنها باعث اختالل در برنامه 19

لغو رقابتی ورزشکاران نخبه شده بلکه منجر به 
 .آنها نیز شده استمسابقات و از دست دادن درآمد 

نیز اظهار  (2020)3( و تیمکا2020) و همکاران2نیکوال
ماه  ای ازهای حرفهبیشتر ورزشا توجه به لغو داشتند ب
، بار مالی و اقتصادی در سراسر جهان 2020آوریل 

های ورزشی، ها، باشگاهتوجهی برای تیمقابل
هزاران ای به دنبال داشته است و ورزشکاران حرفه

همچنین  .اندشدهباشگاه ورزشی نیز دچار ورشکستگی 
مانند گلف، تنیس، دو و میدانی، بسکتبال، هایی ورزش

سواری، بوکس، اسنوکر و مسابقات راگبی، دوچرخه
اسکیت روی یخ همگی در تالش برای مهار شیوع 

اند. که به ناچار این بیماری با لغو و تأخیر روبرو شده
ها، توجهی برای تیممسائل بار مالی و اقتصادی قابل

ای و نخبه به فههای ورزشی، ورزشکاران حرباشگاه
 (.2020و همکاران، 4ماریادنبال خواهد داشت )

ورزشکاران نخبه به عنوان افرادی که در سطح ملی، 
ای و یا در سطح لیگ برتر به رقابت حرفه بین المللی،

( دارای 1993، 5سینگر، مورفی و تنانت) پردازندمی

متمایزی نسبت به  شناختی¬روانهای ویژگی
در همین ارتباط،  .ندهست ترپایینرزشکاران سطوح و

 در اظهار داشتند موفقیت (2008) 6ویلی و چس

-مهارت از الگوهای خاصی نخبه با بازیکنان عملکرد

است. نتایج تحقیقات متعدد نشان  ارتباط در روانی های
نفس، به دهند ورزشکاران نخبه از سطوح اعتمادمی

استرس، ، کنترل گزینی، تعهد، سرسختی ذهنیهدف
کنترل اضطراب حالتی رقابتی، انگیزش، تنظیم 

و باالتری نسبت  گیری بهترانگیختگی، قدرت تصمیم
                                                           

1. Zheng 

2. Nicola 

3. Timpka 

4. Maria 

5. Singer, Murphey & Tennant 

، 7برخوردار هستند )فلچر و هانتون به دیگر ورزشکاران،
( در پژوهشی 2010) 8(. در همین راستا کروگر2001

موارد از متغیرهای  67نشان داد ورزشکاران نخبه در %
و کنترل استرس، نگرش مثبت، گزینی روانی )هدف

خوی مناسب( باالتری برخوردار هستند. هوالند، وخلق
در پژوهشی  نیز (2010) 9وودکاک، کامینگ و دودا

 ،باال نفسبه اعتماددارای  نخبه، بازیکناننشان دادند 
 ند.هستذهنی  سرسختی و مناسب توجه تمرکز

اظهار ( 2016محمدی ترکمانی و همکاران )همچنین 
ورزشکاران نخبه دارای سبک زندگی خاصی داشتند 
 نمانند سطح کالعوامل مختلفی  تأثیرو تحت  هستند

 ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه(،)
ای هآلانوادگی، ایده)شرایط خ شرایط فردی ورزشکار

 (، مسئولیت پذیریشناختی¬روانفرد، عوامل 
م و )نظ ایتفکر حرفهی، ورزشی(، سواد مالی، اجتماع)

ای(، چشم منش ورزشی و رابط حرفه انضباط ورزشی،
شغلی( و مسائل شخصی –)اقتصادی انداز زندگی

  رد.ه دیگران و بهداشت( قرار دا)ازدواج، وابستگی ب
فاقات و ورزشکاران نخبه در دوران ورزشی خود با ات

امکان انعقاد قرارداد با  شرایط مختلفی مانند عدم
الی ؤس .رو هستندبه رو آسیب دیدگی و غیره ،باشگاه

آیا  این است که استجا قابل طرح که در این
های توانند از این ویژگیورزشکاران نخبه می

یط در شرایط دیگری غیر از شراخود  شناختیروان
یکی از شرایط خاصی که تمرین و رقابت استفاده کنند؟ 

با  زندگی ورزشی خودورزشکاران نخبه در دوران اکثر 
 ورزشی است هایسیب دیدگیشوند، آآن مواجه می

6. Vealey & Chase 

7. Fletcher & Hanton 

8. Kruger 

9. Holland, Woodcock, Cumming & 

Duda 
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(. ورزشکار نخبه بسته 2009 و همکاران، 1)هاچیسون
ورزشی بایستی برای مدتی از  به میزان و نوع آسیب

 "های ورزشی و رقابت دور باشد و به اصطالحمحیط
در این خصوص  ت انجام شدهشود. تحقیقا "خانه نشین
 بینی، خوش با دهد ورزشکاران نخبهنشان می

باالیی که در نتیجه  نفسو عزت سرسختی ذهنی
 طور به اند،های ورزشی کسب کردهرقابتتمرینات و 

-ناشی از آسیب زندگی استرس رویدادهای با مؤثرتری

 ،2گوردن و اکالند شوند )فورد،دیدگی روبه رو می
 ۀ( نشان داد ورزشکاران نخب2005) 3از طرفی نه (.2000

 آسیب دیده به طور چشمگیری دارای اضطراب
بودند. این  اضطراب رقابتی و اضطراب تنی شناختی،

خاص، اثرات روانی مثبت و  دهد شرایطامر نشان می
  گذارد.بر روی ورزشکاران نخبه می منفی متفاوتی را

و  ادنی در شیوع کرونا ویروس جدیدبا در حال حاضر،  
قات ورزشی در سطح ها و مسابتعطیل شدن باشگاه

یل شدن مسابقات خص تعطای باالقهرمانی و حرفه
و قرنطینه  های ورزشی مختلفلیگ برتر در رشته

 شناختیرواناند اثرات تومی خانگی ورزشکاران نخبه
 شد.برای این ورزشکاران در پی داشته بامتفاوتی را 

مدت زمان کوتاه شیوع بیماری در  اندکی هایپژوهش
شدن  قرنطینه شناختیروان اثراتبررسی  به 19-کووید

. به عنوان مثال اندپرداخته ورزشکاران نخبهروی بر 
( در پژوهشی نشان دادند 2020و همکاران ) 4سیمسون

و قرنطینه خانگی  19-ویدگیری بیماری کوشرایط همه
را ن، حاالت خلقی منفی در ورزشکاران نخبه ناشی از آ
پذیری شناختی انعطاف منجر به و از طرفیداده افزایش 

همچنین ژنگ و همکاران  .شده استباالیی نیز 
افزایش  نیز به( 2020هانگ و همکاران ) و (2020)

 ت اضطراب شناختی ناشی از کاهش انگیزه و مشکال
 

                                                           
1. Hutchison 

2. Ford, Eklund & Gordon 

ورزشکاران نخبه اشاره ه شدن مالی در نتیجه قرنطین
-گیری هدفی تکلیفجهتنیز  (2020تیمکا ) اند.کرده

گزینی واقع بینانه را در دوران شیوع بیماری مدار و هدف
 .در ورزشکاران نخبه گزارش داد 19-کووید

ه طبع و شیوع آن در ایران و ب ورود کرونا ویروس جدید
سازمان بهداشت جهانی و وزارت بهداشت  تأکیدآن 

عاصر مبرای ماندن در خانه و قرنطینه خانگی در تاریخ 
 این درک . برایو ناگوار بودجدید  پدیده ایکشور 

 امعهافراد ج دیدگاه و تجربه چگونگی از آگاهی و پدیده

 رویکرد استفاده از قرنطینه، در زندگی پیرامون

 کردروی باشد. این کنندهکمک تواندمی 5 پدیدارشناسی

 و شخصی سازیمفهوم معنا و عمیق جستجوی در
 نزدیک از پدیده را این که است افرادی زنده تجارب

و  هانگرش انتظارات، اند. درک کرده لمس و درک
 تاهمی با بسیار بررسی مورد پدیده از آنها باورهای

 در خصوص اندکی بسیار مطالعات کهاین به نظراست. 
ناشی از  گذاری اجتماعیقرنطینه و فاصلهت اثرا

 گرفته ورتص 19-کووید مشابه ویروسی بیمارهای

 ۀپدید این شناختیرواناثرات  بررسی به است، نیاز
 با توجه .شودمی احساس کشور مردم آحاد در نوظهور

ثرات در خصوص ا به این که اطالعات بسیار کمی
به قرنطینه خانگی بر روی ورزشکاران نخ شناختیروان

واکاوی  هدف از پژوهش حاضر،، وجود داردایرانی 
 رانورزشکاران نخبه ایرانی در دو شناختیروانتجارب 

 امید .بود کرونا شیوع ویروس دلیل به قرنطینه شدن
و  گیرانتصمیم برایاست نتایج پژوهش حاضر، بتواند 

و مدیران،  گذران حوزه ورزش در کشورسیاست
تری های لیگ برهای ملی و تیممسئولین و مربیان تیم

 ارزشمند واقع گردد. 
 

 

3. Noh 

4. Simpson 
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 پژوهش شناسیروش
 مطالعات ۀدامن در پژوهش این شناختی،روش به لحاظ

 هب گیرد.می قرار پدیدار شناسی پژوهش  نوع از کیفی
 هک دارد وکارسر هاییبا داده کیفی تحقیق کلی طور

 کالمی، صورت به را مطالعه مورد هایواقعیت

 رارق تحلیل مورد و کندمی آن نمایان امثال یا تصویری

بهره با نیز حاضر (. پژوهش2010)بازرگان،  دهدمی
ر د )مرد و زن( ورزشکاران نخبه زیستهاز تجربه گیری
ل، فوتبال، بسکتبال، هندبا) های ورزشی مختلفرشته

را از  پدیده زندگی در قرنطینه خانگی شنا، دوومیدانی(
 فرادیا واقع، است. در داده واکاوی قرار مورد منظر آنان

 هایدیدگاه اند،کرده تجربه را این موقعیت خودشان که

 .دنمودن بیان شناختیروانوضعیت  با در رابطه را خود

 کنندگانشرکت
 تخصیص برای دقیقی معیار کیفی هایپژوهش در

 این با .ندارد کننده وجودمشارکت افراد یا نمونه حجم

( بین 2016) 1گالوین و هالووی دیدگاه اساس بر حال
 هاپژوهش از نوع کننده برای اینمشارکت 40تا  4

 روش کیفی از هایپژوهش در واقع در کند.کفایت می

 حجمکه  معنی بدین .شودمی استفاده باز گیرینمونه

 شود متوجه پژوهشگر که شودافزوده می جایی تا نمونه

 پژوهشگرو  است افتاده اتفاق نظری یا مقوله اشباع

 بصیرتی و بینش دیگر، نمونه حجم افزودن با که دریابد

-شود )وننمی کشف ایتازه و چیز گرددنمی افزوده

شامل ورزشکاران  حاضر پژوهش جامعه(. 2016، 2منن
سابقه و  های برتر)حضور در لیگ انیایر زن و مرد نخبه

 های ورزشی مختلفدر رشته (عضویت در تیم ملی
که  بود فوتبال، بسکتبال، هندبال، شنا، دوومیدانی()

را روز گذشته(  60در )تجربه زندگی در قرنطینه خانگی 
-وهش به صورت نمونهکنندگان در پژداشتند. شرکت

گیری تا زمان رسیدن داده .گیری هدفمند انتخاب شدند
                                                           

1. Holloway & Galvin 

2. Van Manen 

نخبه  ورزشکار 20یافت و در مجموع به اشباع ادامه 
 . مصاحبه شدند

 هاآوری دادهابزار و شیوه گرد
 تهساختاریاف نیمه مصاحبه از اطالعات آوری جمع برای

 و پژوهش کیفی تسؤاال به توجه با که استفاده شد
 در ورزشکاران نخبه شناختیروان وضعیت بر متمرکز

 مصاحبهاز  گردید. قبل اجرا و ریزیطرح قرنطینه

با  پژوهش در کنندگانشرکت که شد حاصل اطمینان
. ارندد زمینه این در تجاربی و اندداشته درگیری موضوع

 موضوع با گانشوند مصاحبه شد همچنین، بررسی

 ودخ و وضعیت نیازها قصد بیان و کرده برقرار ارتباط

موضوع ژوهش و پنوع  به توجه با تسؤاالد. ندار را
 تسؤاالای از بود. نمونه کاوشی نوع از بررسی تحت

قدر چ کرونا ویروس نویندوران قرنطینه ناشی از شامل 
است؟  قرار داده تأثیرا تحت ای شما رحرفه زندگیروند 

ت؟ ده اسخوشایند شما در دوران قرنطینه چه بوتجارب 
 ینهدوران قرنطهای شما در تجارب ناخوشایند و دغدغه

  چه بوده است؟

 هاروش پردازش داده
-شرکت با مصاحبه متن موضوعی، تحلیل انجام جهت

 توسط محققین نسخه برداری شد. و ضبط کنندگان
 40تا  30کنندگان مدت مصاحبه با هر یک از شرکت

زمان مصاحبه مطابق برنامه زمانی  کشید ودقیقه طول 
 هایداده تحلیل و تجزیه کننده تعیین شد.افراد شرکت

 انجام 3کاُلیزی ایمرحله هفت روش اساس کیفی بر

های توصیف تمامی -1 باید پژوهشگر منظور شد. بدین
 به تا ایدنم مطالعه مرتبه چندین را کنندگانشرکت

شود.  هم احساس آنان با پدیده، این بهتر درک منظور
 را مطالعه مورد پدیده با مرتبط واژگان و جمالت -2

 شده استخراج جمالت از هر کدام به -3. کند استخراج

توصیف مرور از بعد -4 د.وش داده خاصی مفهوم و امعن

3. Colaizzi's method 
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های دسته درون مشترک مفاهیم کنندگان،های شرکت
 موثق نمودن برای و شود داده قرار موضوعی خاص

 مراجعه اصلی توضیحات به مستمر، طور به مطالب،

 توصیفی به استنتاج شده موارد بعد، مرحله در -5. شود

 به شده استنتاج عقاید -6 .گردد تبدیل کامل و جامع

یافته نهایت در -7شود.  تبدیل کامل و توصیفی جامع
 بودن موثق از اطمینان منظور به نهایی حاصل، های

 رعایت منظور بهشود.  ارائه کنندگانشرکت به آنها

 قبول قابل مالک سه از پژوهش کیفی هایویژگی

 شد. در استفاده اطمینان قابلیت و تأییدپذیری بودن،

 ها،درستی یافته تأیید و بودن قبول قابل مالک مورد
شرکت برای پژوهش گزارش و مصاحبه هایرونوشت
 با آنها یا مخالفت موافقت تا شد ارسال کنندگان

گردد.  مشخص پژوهش هاییافته و شده ذکر مطالب

 شد تالش ها،یافته قابلیت اطمینان تضمین منظور به

 طور به پژوهش به مربوط هایتصمیم و فرآیندها تا

  .شود تشریح پژوهش در متن واضح و مستند
 

 هایافته
های آزمودنی )سال( معیار سنیمیانگین و انحراف 

و دارای سابقه حضور در  3/26± 8/3 تحقیق حاضر
 3/4± 2/1 )سال( با میانگین و انحراف معیار برتر لیگ

میانگین و با  )سال( تیم ملیعضویت در سابقه و 
 بودند. 6/3± 3/1 انحراف معیار

شاهد گفتاری و  35در قالب  پژوهش حاضرهای یافته
جدول ) مضمون اصلی مشخص و دسته بندی شد 9
1). 

 های انجام شدهاستخراج شده از مصاحبه شواهد گفتاری و مضامین اصلی -1جدول

 شواهد گفتاری مضامین اصلی

 مدار مسئلهای مقابلهراهبردهای 

کنم هایم در خصوص انجام بهینه تمرینات خانگی صحبت میبا دوستان و هم تیمی
بعد از  .خانواده ام خیلی در این اوضاع از من حمایت کردند کنیم.و به هم کمک می

یک هفته از شیوع کرونا تمرینات خانگی را شروع کردم. تالش کردم که بهترین 
رحال این شرایط برای تمام ورزشکاران ایران و حتی ه به .خودم در این شرایط باشم

با توجه به اینکه امکان حضور در فضاهای ورزشی و  .ورزشکاران جهان وجود دارد
کنم تخصصی و مهارتی را ندارم، سعی مینات انجام تمرینات عمومی موثر و تمری

 مادگی عمومی خود را حفظ کنم.تا حد امکان آکه 

 گیری هدفی تکلیف مدارجهت

سعی دارم با انجام تمرینات خانگی حداقل آمادگی عمومی بدنی و روانی خود را 
 به تمرینات مهارتی اشتمتا جایی که امکان داشت با وسایلی که در خانه د .حفظ کنم
دانم اگر تمرینات خانگی را انجام ندهم دچار افت بدنی و عملکردی می .پرداختم

موفقیت من در شروع دوباره مسابقات در گرو تالش برای حفظ و  .شومزیادی می
 در این وضعیت است. ام آمادگی عمومی و مهارتی أارتق

 پذیری شناختیانعطاف
این اوضاع را پذیرفتم. تفکر عمیق در مورد اینکه در این شرایط  در مدت کوتاهی

 کنم که بهترین حالت ممکن باشد.ریزی چگونه برنامه

تنظیم یافته راهبرد سازش
 شناختی هیجان 

لحظات  ارائه شده بود.های ورزشی که در فضای مجازی سعی کردم با انجام چالش
. فرصت شادی را برای خودم فراهم کنم. فرصت خوبی بود که در کنارخانواده باشم 

. سعی کردم که در این زمان به بودام کارهای عقب افتاده مناسبی برای انجام
 مطالعه، دیدن فیلم بپردازم.
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 شدههای انجام ضامین اصلی و شواهد گفتاری استخراج شده از مصاحبهم -1جدولادامة 

 شواهد گفتاری مضامین اصلی

 خود ارزیابی منفی

دانی برای آماده ام. تمرینات خانگی کیفیت چنکنم از نظر بدنی افت کردهاحساس می
ضاهای ورزشی با توجه به عدم امکان تمرینات تخصصی و مهارتی در ف شدن ندارند.

وحی روانی رکنم عملکرد و مهارتم دچار افت شده است. وضعیت واقعی، احساس می
 ام.خوبی ندارم. آمادگی روانی خودم را از دست داده

 حاالت خلقی منفی
ینی. در طی عصبانیت از عدم اجرای تعهدات مالی باشگاه، خسته شدن از خانه نش

 کند.تم میروز احساس کسالت می کنم. سردرگمی و بالتکلیفی در این وضعیت اذی

 عدم انگیزه کافی
به انجام کارهایم  برای انجام تمرینات خانگی ندارم. خیلی رغبتانگیزه الزم را حتی 

 رفته است.ندارم. اینکه زمان شروع مجدد لیگ مشخص نیست، انگیزه را از من گ

 اضطراب شناختی
دغه به دلیل مشکالت ام. نگرانی و دغنگرانی از آینده ورزشی. نگرانی از زندگی آینده

یمت مواد قشدن. نگرانی از افزایش  طینهملی و عدم درآمد کافی در دوران قرن
 انگی.غذایی پروتئینی مورد نیاز. نگرانی از عدم کیفیت الزم تمرینات خ

 دلتنگی احساس
خورم که در یها و مربیان. حسرت روزهایی را ماحساس دوری و جدایی از هم تیمی

 .کنار هم بودیم. دلم برای تماشاگران پر شور مسابقات تنگ شده است

 

 گیرینتیجهوبحث

 مدارمسئله ایمقابله راهبردهای
 یشناخت اقدامات و ها تیفعال شامل عمدتاً  مقابله ندیفرآ

 . در واقعاست استرس تیریمد یبرا فرد یرفتار و
 هنگام که شودیم دهینام فرد در پاسخ مخزن مقابله،
 یجسم تعادل که زا تنش یهاتیموقع با شدن مواجه

 استفاده مورد فرد توسط کند،یم دیتهد را یجانیه و
 یراهبردها(. 2002، 1گادریو و بلوندین. )ردیگیم قرار

. اندشده یبندطبقه یمختلف یهاشکل به ای مقابله
 ،یریگجهت حسب بر یعموم یهایبندطبقه از یکی

 مدارفیتکل مدار وهیجان مقابله به را مقابله یراهبردها
 فرد مدارمسئله ۀمقابل در. کندیم میتقس (مدارمسئله)

 به دنیرس و آورو اضطراب زااسترس عامل لیتعد یبرا
 .کندیم عمل زااسترس تیموقع برابر در ماًیمستق هدف،
 قیطر از و است محور عمل مدار،مسئله ۀمقابل نیبنابرا

 نمو. رسدیم هدف به طیمح و فرد نیب رابطه رییتغ
 افتنی اهداف، رییتغ شامل مدارمسئله ۀمقابل از ییهانه
 یجستجو ،یابیکام به دنیرس در نیگزیجا یهاراه

                                                           
 

 فرد مدار،جانیه ۀمقابل در اما. است یاجتماع تیحما
 به هدف، به دنیرس و زااسترس عامل لیتعد یبرا

 عامل از یناش ای مرتبط یجانیه یهاحالت میتنظ
مدار هیجان ۀهایی از مقابلنمونه .پردازدیم زااسترس

 هایواکنش و انکار ،بدون هدف مشغولی خود شامل

  (.2002، نیبلوند و ویگادر) استتخیلی 
نی ج تحقیق حاضر نشان داد ورزشکاران نخبه ایرانتای

مدار برای رویارویی با مسئلهای از راهبردهای مقابله
در  19-گیری بیماری کوویدناشی از همهاسترس 

ورزشکاران نخبه  اند.قرنطینه خانگی استفاده کرده
با هم  "ایرانی در مصاحبه انجام شده به جمالتی مانند 

ت خانگی و کمک باره تمریناها و دوستان خود درتیمی
-بعد از چند روز خانه "،"کنیمبه یکدیگر صحبت می

تمرینات برای حفظ آمادگی عمومی بدنم، نشینی 
بهر حال وضعیت پیش آمده  "، "خانگی را شروع کردم

خارج از کنترل ما بوده است و همه ورزشکاران درگیر 
کنم که در این و کوشش می تالش "، "آن هستند

که با توجه به این "و  "وضعیت بهترین خودم باشم

1. Gaudreau & Blondin 
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امکان حضور در فضاهای ورزشی و انجام تمرینات 
تخصصی و مهارتی را ندارم، عمومی موثر و تمرینات 

کنم که تا حد امکان امادگی عمومی خود را سعی می
جستجوی  مفاهیم حاکی ازبه ترتیب  که "حفظ کنم. 

های جایگزین برای یافتن راه ،های اجتماعیحمایت
 زا،، تحلیل منطقی از موقعیت استرسرسیدن به هدف

زا و تغییر موقیعت استرس تالش برای فائق آمدن بر
رزشکاران در شیوع از سوی واهداف به طور موقتی 

 . استویروس کرونا 
 فرد تمایل کنندهیا توصیف کنندهمنعکس مقابله، سبک

 مواجه هنگام در پذیرای پیشبینیشیوه به پاسخ برای

است )لوت و  زااسترس هایاز موقعیت خاصی انواع با
مرور ادبیات پژوهشی در این حیطه (. 2019، 1کامپو

-در مواجهه با استرس نخبه دهد ورزشکاراننشان می

-استفاده می مدارمسئلهای های مسابقه از راهکار مقابله

 در همین ارتباط، (.1997، 2کاسیدسو  انشل)کنند 
ارتباط نیز بیان داشتند ( 2010) 3، پولمن و لوی نیکولز
سطح مدار با مسئلهای مقابلهراهبرد بین  یمعنادار

ورزشکاران وجود مهارت در عملکرد روانی نخبگی و 
 نشان نیز (2014) نام و همکاراننیکهای یافتهدارد. 

 برای ایران ملی هایتیم نخبه و ورزشکاران دهدمی
)انطباق و مدار مسئلهبا استرس از روش  مقابله

)روش اجتناب( استفاده  دارمرویارویی( بیش از هیجان
 نتایج این ( نیز در تبیین1988) 4کرون و هیندلکنند.می

 تغییر با کنندمی سعی نشان دادند ورزشکاران نخبه

کنند.  تررا آسان هدف به دستیابی محیط، و خود رابطه
 طریق از به هدف رسیدن در جایگزین هایراه یافتن

 فاصله همچنین ایجاد و اجتماعی حمایت جستجوی

 حتی و زاعامل استرس از فعال اجتناب برای فیزیکی

 بیرونی و موانع فشار کاهش جهت در اهداف تغییر

مدار استفاده شده مسئله مقابله فرآیندهای از هایینمونه
                                                           

1. Louvet, & Campo 

2. Anshel & Kaissidis 

3. Nicholls, Polman & Levy 

در تبیین این یافته به نظر  .توسط بازیکنان نخبه هستند
داشتن سطح مهارت روانی  رسد نخبگی ومی

-مقابله آنها با منابع استرس تعیین هورزشکاران در نحو

ورزشکاران نخبه به دلیل  . به عبارت دیگر،است کننده
 ،ها باسطوح مختلفحضور در میادین ورزشی و رقابت

ربه فشارهای روانی و ی بیشتری برای تجهافرصت
ی هاتوانایی اند و این امر توانسته استاسترس داشته

و در  هددافزایش  را ها در مقابله با فشارهای روانیآن
 .بکار ببرند نیز زندگی روزمره خودشان

 مدارتکلیف هدفی گیریجهت
 فرد باورهای از منسجمی الگوی هدفی، گیریجهت

 برخورد، متفاوت هایشیوه اتخاذ به منجر که است

-می یادگیری هایموقعیت به دهیپاسخ و شدن درگیر

و همکاران  5. کاستیلو(2010فر و شقاقی، عطایی) شود
گیری هدفی ری هدفی را به جهتگیجهت( 2010)

 گیریجهت مدار تقسیم کردند.تکلیفمدار و خود
سطح  أو ارتق تکلیف بر تسلط اساس بر محورتکلیف

 حالی که در دارد. تأکیدمهارت با انجام تکالیف تمرینی 

 بهتر از اجتماعی، مقایسه بر خودمحور گیریجهت

 به نسبت خود برتر توانایی اثبات و بودن دیگران

( 2012) 6ریکاردیاین،  بر عالوه است. دیگران متمرکز
 در بدون مدار،تکلیف گیریجهت دارای نشان داد افراد

دارای  افراد با مقایسه در انگیزشی، جو گرفتن نظر
برنامه به ترآسان و درونی به طور خودمدار گیریجهت

 برای بیشتری انگیزه و هستند پایبند های ورزشی

  ورزش دارند. با انطباق
ورزشکاران نخبه ایرانی نشان داد ها با تحلیل مصاحبه 

سعی دارم با انجام "به جمالتی مانند ورزشکاران این 
تمرینات خانگی حداقل آمادگی عمومی بدنی و روانی 

اشت با تا جایی که امکان د "، "خود را حفظ کنم

4. Krohne & Hindel 

5. Castillo 

6. Ricciardi 
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به تمرینات مهارتی وسایلی که در خانه داشتم 
م ندهم دانم اگر تمرینات خانگی را انجامی"، "پرداختم

 "و "شومدچار افت بدنی و عملکردی زیادی می
موفقیت من در شروع دوباره مسابقات در گرو تالش 

در این  امآمادگی عمومی و مهارتی أبرای حفظ و ارتق
با اشاره به  گفتار و سخنان این ."وضعیت است

تالش  مهارت با تمرین خانگی، مفاهیمی مانند تسلط بر
گیری از داشتن جهتحاکی  برای پیشرفت شخصی،

مدار ورزشکاران نخبه ایرانی در دوران هدفی تکلیف
 بود. 19-قرنطینه خانگی ناشی از شیوع بیماری کووید

( در 2003) 2و هاردی وودمن و (2009) 1هیس
های خود اشاره داشتند ورزشکاران نخبه با پژوهش

مدار توانایی ادراک شده تکلیف هدفی گیریجهت
ها و شرایط دشوار استقامت در موقعیتباالتری دارند، 

دهند و در بیشتری در تالش و کوشش به خرج می
کنند که در نهایت مقابل موانع پایداری بیشتری می

تواند منجر به احساس رضایت بیشتری در ورزشکار می
افراد با این راهبرد سعی در کنترل بیشتر محیط و  شود.

باسر، بایر و  (.2009، هیسکسب نتایج مطلوب دارند )
( نیز 2011) 3باکیتزگلو و ایونو و (2013زاده )قربان

مدار بیشتر تکلیف هدفی گیریجهت اظهار داشتند
-ورزش، در ورزشکاران نخبه می به پایبندی منجر به

رسد در تبیین نتایج پژوهش حاضر به نظر می .شود
گیری هدفی با تکیه بر جهت ایرانی ورزشکاران نخبه

قرنطینه  دورانمدار شرایط سخت ایجاد شده در تکلیف
 انجام از طریقخانگی را به نفع خود تغییر داده و 

در  حفظ آمادگی جسمانی تمرینات خانگی سعی در
 (2020تیمکا )در همین راستا  .طول این مدت داشتند

گزینی واقع مدار و هدفگیری هدفی تکلیفنیز جهت
در  19-کوویدبینانه را در دوران شیوع بیماری 

                                                           
1. Hays 

2. Woodman & Hardy 

3. Bakirtzoglou, Ioannou 

4. Dennis, Vander 

ورزشکاران نخبه گزارش داد که با نتایج پژوهش حاضر 
 راستا است.هم

 پذیری شناختیانعطاف
 چهاردهه حدود که شناختی پذیریانعطاف از منظور

-آمایه تغییر توانایی اند،کرده توجه آن به است محققان

 در هایمحرک با سازگاری به منظور شناختی های

 را فرد رفتار و فکر تواندمیو  است محیط تغییر حال

)دنیس  کند محیطی سازگار شرایط تغییرات به پاسخ در
 پذیریپژوهشگران انعطاف بعضی (.2010، 4و واندر

 بودن کنترل قابل مورد در فرد ارزیابی میزان را شناختی

 هایموقعیت در ارزیابی این که اندتعریف کرده شرایط،

 در (.2010همکاران،  و5)زونگ کندمی تغییر مختلف

 فرآیند شناختی به عنوان پذیریانعطاف واقع

 هایپاسخ تولید منجر به که است شناختی¬روان

( به 2015، 6شود )دجانی و اودینمی مناسب رفتاری
 جایگزینی چالش و برای فرد موفقیت در که طوری

به طور کلی  است. کارآمدتر الزم افکار با ناکارآمد افکار
 از استفاده فرد برای توانایی شناختی، پذیریانعطاف

 جدید شرایط با برای سازگاری شناختی پردازش راهبرد

(. به 2010، واندرو دنیس است ) انتظار غیرقابل و
 شناختی، راهبردهای پذیریانعطاف دیگر عبارت

 گیردمی یاد که فرد است شناختی پردازش با سازگاری
کند  پیدا سخت شرایطبه  نسبت را حلیراه و پاسخ

 (.1993، 7بتمن و جانسونپاین، )پاین، 
خبه ایرانی در ورزشکاران نها مصاحبه تحلیل در

مطالبی  19-گیری بیماری کوویدقرنطینه خانگی همه
 اتفاقاً  "،" توانست اوضاع از این بدتر هم باشدمی"مانند 

، "زمان خوبی برای تفکر بیشتر در مورد کارهایم بود
تفکر "و"در مدت کوتاهی این اوضاع را پذیرفتم"

ریزی که در این شرایط چگونه برنامهعمیق در مورد این

5. Zong 

6. Dajani, Uddin 

7. Payne, Payne, Bettman, Johnson 
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بیانگر ارائه  "ت ممکن باشدکنم که بهترین حال
توجیهات جایگزین، پذیرش موقعیت خاص و بازسازی 
چهارچوب فکری خود با توجه به اوضاع پیش آمده و 

 ناختی باالی اینپذیری شاز انعطافدر نتیجه حاکی 
  ورزشکاران بود.
پذیری انعطاف( بیان کردند 2010) 1دنیس و وندر

های میل به درک موقعیتلفه ؤدارای سه مشناختی 
های قابل کنترل )ادراک موقعیت سخت به عنوان

جایگزین  توانایی درک چندین توجیهپذیری(، کنترل
 حلتوانایی ایجاد چندین راهبرای رویدادهای زندگی، 

 بر این اساس .استهای سخت جایگزین برای موقعیت
قرنطینه  مسئلهایرانی  توان گفت ورزشکاران نخبهمی

و آن را اند را موقعیتی قابل کنترل درک کرده خانگی
این مشکل  برای حل ومورد بررسی  مختلفی زوایای از

  اند.های مختلفی را مد نظر قرار دادهشیوه
ظهار ا( نیز 2014) فرمانی و زادهتقی در همین ارتباط،

 رد ایکنندهنقش تعیین شناختی پذیریانعطاف داشتند
 بهآوری ورزشکاران نختاب و امیدوار بودن بینیپیش

یرانی خبه ارسد ورزشکاران نبنابراین به نظر می .دارد
ام پذیری شناختی باال به تمبه دلیل داشتن انعطاف

مل شرایط را تحاین و  دشدن این اوضاع امیدوار بودن
نیز  ررسی شواهد گفتاری در پژوهش حاضرنمودند. ب

ین ا "نشان داد ورزشکاران نخبه ایرانی جمالتی مانند
که  کشدزیاد طول نمی "، "رسداوضاع هم به پایان می

ه شدریزیتمرینات ما به طور جدی و برنامه دوباره
 ژوهشاند که با نتایج پرا بیان داشته "شودشروع می

( که نشان دادند شرایط 2020سون و همکاران )سیم
خانگی ناشی  و قرنطینه 19-گیری بیماری کوویدهمه

 پذیری شناختی باالیی دراز آن، منجر به انعطاف
 ورزشکاران نخبه شده است مطابقت دارد.

 

 
                                                           

1. Dennis, Vander 

  تنظیم شناختی هیجانراهبرد سازش یافته 
 شناختی شیوه بر داللت هیجان شناختی تنظیم

 به. دارد هیجان فراخوانده اطالعات ورود دستکاری
 به هیجان، شناختی تنظیم راهبردهای دیگر، عبارت

 واقعه یا منفی تجربه یک بروز از پس افراد تفکر نحوه

حسنی و میرآقایی، ) گرددمی اطالق افراد برای زاآسیب
 دیگران، مالمت نظری راهبردهای لحاظ (. به2012

به  دیگر سرزنشگری و نمایی فاجعه نشخوارگری،

-شناختی تنظیم نایافته سازش راهبردهای عنوان

 راهبردهای حالی که در .شوندمی گرفته نظر در هیجان

برنامه  بر مجدد تمرکز مثبت، مجدد پذیرش، تمرکز
 تحت شماری کم اهمیت و مجدد مثبت ارزیابی ریزی،

 هیجان شناختی یافته تنظیم سازش راهبردهای عنوان

  (.2005، 2اوشنر و گراس) شوندمی مطرح
ورزشکاران نخبه ایرانی در مصاحبه های خود با 

سعی کردم با "محققین پژوهش حاضر جمالتی مانند
های ورزشی که در فضای مجازی ارائه انجام چالش

 "، "اهم کنمشده بود، لحظات شادی را برای خودم فر
 خانواده باشم و کارهای کنارفرصت خوبی بود که در 

سعی کردم که در این  "و "ام را انجام دهمعقب افتاده
های مورد مطالعه، دیدن فیلم تمرینات خانگی، زمان به

بیان داشتند که حاکی از مفاهیمی  "بپردازمام عالقه
جدد مثبت و ارزیابی م همچون تمرکز مجدد مثبت،

های مهم عنوان مولفهبه  ریزیتمرکز مجدد بر برنامه
 .فته تنظیم شناختی هیجان بودیاراهبرد سازش

 ورزشکار چه هر اظهار داشتند( 2009) و همکاران لن

 دقیق هیجانات ابراز و تنظیم شناسایی، و درک در

 که داشت خواهد اختیار در فکری باشد، توانمندتر

 این تبیین . درباشد کارآمدتر فردی گرددمی موجب

 و در تعامل ایحرفه ورزشکاران گفت توانمی یافته
ها، تیمی هم با اغلب و هستند دیگران با بیشتری تقابل

 مشارکت و متقابل همدلی به همراهانشان و مربیان

2. Ochsner, Gross 
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 فرصت ورزشی هایموقعیت همچنین .پردازندمی

 در فردی هایتوانایی نشان دادن برای مناسبی بسیار

 برای های روانی،مهارت کسب و اجتماعی مناسبات

-شناختی تنظیم راهبردهای است. از آنجا که ورزشکار

 قرار محیط یادگیری تأثیر تحت و اکتسابی هیجان

 و دیگران با ارتباط میزان مانند با مواردی و دارند
 گفت توانمی یابد،افزایش می آنها با همراهی

 این از بیشتر دلیل برخورداری به ایحرفه ورزشکاران

 را هاتوانایی این اندتوانسته دیگران به نسبت هافرصت
-بوده مواجه با آن که متفاوتی ورزشی هایموقعیت در

خودشان  روزمره زندگی در و هندد افزایش خود در اند،
 .(2012، میرآقاییو  حسنی) ببرند کارب

 خودارزیابی منفی
 ادراک میزان با متناسب همواره ورزشکاران، موفقیت

 ،خود نیز عملکرد از ادراک .است عملکردشان از آنها
ورزشکار در  که دارد اطالعاتی میزان و نوع به بستگی

 ، تجزیهو در مغز خود  دریافت  نتیجه عملکردش
 این چه هر نظری، لحاظ به  می کند.تفسیر و تحلیل

 شود، ذخیره حافظه در ترغنی و ترصحیح اطالعات
 و مؤثرتر حرکتی هایمهارت ورزشکار کهاین احتمال

و همکاران،  1گلد) است بیشتر دهد، ارائه مدتریآکار
اظهار   (2003) 2شلدوندر همین ارتباط،  ا(. 1999
با دریافت اطالعات از منابع درونی و ورزشکار  داشت

در شکل دهی باورهای  بیرونی که نقش بسزایی
شخصی او دارند و لیاقت و شایستگی اش را در رشته 
ورزشی مورد نظر به چالش می کشند؛ به خود ارزیابی 

 ، نتر و ویمنت. تایلوریا ارزیابی از عملکرد می پردازد.
 به را درونی و بیرونی برای خود ارزیابی منابع (1995)3

 اتاطالع شخصی، استانداردهای عینی، اطالعات

 به آینده، امید و درونی ترس گذشته، از منفی و مثبت

                                                           
1. Gould 
2. Sheldon 

3. Taylo, Neter and Wayment 

باال(  و پایین )همسان، اجتماعی هایمقایسه بازخورد،
 .اندکرده تقسیم

نتایج تحقیق حاضر نشان داد ورزشکاران نخبه ایرانی 
گیری ویروس دوران قرنطینه خانگی ناشی از همهدر 

ان ورزشکاراند. این کرونا دچار خود ارزیابی منفی شده
چنین جمالتی اشاره  در مصاحبه تلفنی با محققین به

 "،"امکنم از نظر بدنی افت کردهاحساس می"داشتند 
تمرینات خانگی کیفیت چندانی برای آماده شدن 

با توجه به عدم امکان تمرینات تخصصی و  "،"ندارند
کنم مهارتی در فضاهای ورزشی واقعی، احساس می

وضعیت "،"ر افت شده است.عملکرد و مهارتم دچا
آمادگی روانی خودم را از  "و"روحی روانی خوبی ندارم

  ."امدست داده
 تفاوت وجود از حاکی پیشین تحقیقات برخی نتایج 

 خودارزیابی در غیرماهر و ماهر ورزشکاران بین معنادار

 از ماهر ورزشکاران است. به طوری که از عملکرد

 اطالعاتی منابع دیگر از بیش شخصی استانداردهای

 امید غیرماهر ورزشکاران در در حالی که ؛برندمی بهره

 محسوب خودارزیابی اطالعاتی منبع مهمترین آینده به

و  5پاپینو نتایج پژوهش (.2002، 4تولزگاشود )می
 تعیین که است این از حاکینیز  (2008همکاران )

 عوامل مهمترین از یکی شخصی، استاندارد و هدف

 یا دسترسی و ماهر است، ورزشکاران در خودارزیابی

 عملکرد ارزیابی تواندمی اهداف این به دسترسی عدم

 در زیادی تحقیقات بکشد. چالش به را فرد مهارتی

ورزشی در زمینه نظریه چرخه پیروزی  شناسیروان
 بیانگر چرخه این )امید به آینده( صورت گرفته است.

 عملکرد احتمال و خود از فرد ارزیابی بین نحوه رابطه

 حقیقت است. در آتی هایموقعیت در مهارت اجرای یا

 است موفقیت ذهنی احتمال باالی آینده درصد به امید

سیت ) است انتظاراتش و خود از فرد ارزیابی حاصل که

4. Gotwals 

5. Papaioannou 
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 مثبتی تصور صورتی که ورزشکار (. در2007، 1و لیندنر

 طرز کهاین احتمال باشد، داشته خود هایتوانایی از

 عبارت بود. به بیشتر خواهد باشد، داشته نیز مثبتی تلقی

 کاهش به خود هایتوانایی از منفی تصور دیگر،

-می و در نتیجه به افت مهارت های حرکتی انتظارات

رسد به نظر می (.2001، 2تاتردل و لیچ) .انجامد
ر کننده در تحقیق حاضورزشکاران نخبه ایرانی شرکت

هم خوردن نظم تمریناتشان متناسب با هبه دلیل ب
های قبلی، عدم تمرینات کیفی بدنی و ریزیبرنامه

ز دست دادن تصور مثبت ادر خانه و در نتیجه  مهارتی
روانی دچار خود ارزیابی های بدنی، مهارتی و از عملکرد
 اند.منفی شده

 حاالت خلقی منفی
-گرایش از آکنده که است عاطفی استعداد یک خلق

 ما های روانیحالت به و است غریزی و هیجانی های

 لذت قطب دو بین و دهدمی نامطبوع یا مطبوع جنبه

 پاسخ خلقی حاالت . به عبارت دیگر،دارد نوسان درد و

 فرد که است ایدوره و محیطی محرک یک به روانی

شود  سازگار محیطی نیازهای کند بامی تالش
( 2005لین و همکاران )(. 2006، 3استرینگل و کر)

 نظر از که زودگذر احساسات مجموعه عنوان به را خلق

 است تریطوالن هیجان از معموالً  و متغیر مدت و شدت

 ارزیابی در که دانندمی عاملی را آن و گیرندنظر می در

چگونگی  و شناختی¬روان موقعیت یک تفسیر و
کند. می مداخله آینده و حال گذشته، در عملکرد
 و بر شناخت که است ایگونه به خوی وخلق محتوای

 هایموقعیت در آنها شکست و موفقیت و افراد رفتار

 بعدی دو بندیتقسیم بر اساس و است گذارتأثیر بیرونی

 اضطراب، توانمی منفی، و مثبت صورت به خلق

 عنوان به را سردرگمی و خشم، خستگی افسردگی،

                                                           
1. Sit and Lindner 

2. Totterdell and Leach 

3. Stirling & Kerr 

 عنوان به را سرخوشی و نشاط سرزندگی، و منفی خلق

، 4دلول، لین و وستون) گرفت نظر در مثبت خلق
2007 .) 

نتایج تحقیق حاضر نشان داد قرنطینه خانه در پی شیوع 
ویروس کرونا در کشور باعث ایجاد حاالت خلقی منفی 

بیان جمالتی مانند  در ورزشکاران نخبه ایرانی گردد.
 "،"باشگاهعصبانیت از عدم اجرای تعهدات مالی "

در طی روز احساس  "،"خسته شدن از خانه نشینی
سردرگمی و بالتکلیفی در این "و "کنمکسالت می

 گویای این موضوع است. "کندوضعیت اذیتم می
-نشان دادند بعد از یک دوره آسیبهای پیشین پژوهش

-یک دوره مسائل و آسیب ،دیدگی و دوری از ورزش

 تمرینیو همچنین بعد از یک دوره بیش دیدگی روانی
حاالت خلقی منفی  (2009و همکاران،  5)هوچیسون

. یابدمی افزایش یمعنادارطور  به (خشم افسردگی و)
سرزندگی، امید و حاالت خلقی مثبت ) که حالی در

یابد. با توجه به می کاهش یمعنادار طور به (نشاط
 ،ان نخبهتحلیل نتایج حاصل از پژوهش حاضر ورزشکار

احساس کسالت، سردرگمی، عصبانیت و خستگی از 
رسد خانه نشینی را مطرح کرده بودند، که به نظر می

زندگی یکنواخت دوری از میادین ورزشی، تمرینی و بی
ایجاد یک موقعیت  ،آنها نسبت به دوران قبل از قرنطینه

ها و سایر ای و ورزشی آنآفرین در زندگی حرفهمشکل
باعث ایجاد  مشکالت روانی و فیزولوژیکمسائل و 

در  حاالت خلقی منفی در ورزشکاران نخبه شده باشد.
( نیز در 2020همین راستا سیمسون و همکاران )

-گیری بیماری کوویدپژوهشی نشان دادند شرایط همه
و قرنطینه خانگی ناشی از آن، حاالت خلقی منفی  19

نتایج حاصل  در ورزشکاران نخبه را افزایش داده که با
 راستا است.از پژوهش حاضر در این بخش هم

4. Thelwell, Lane & Weston 
5. Hutchison 
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 عدم انگیزه کافی
های درونی و محرکانگیزش به عنوان سازوکارهای 

دهد تعریف انگیزد و جهت میبیرونی که رفتار را بر می
آوردن به شده است. به عبارتی انگیزش فرآیند روی

فعالیتی خاص و ادامه آن است که ممکن است فعالیت 
اجتماعی باشد. این فرآیند، تمایالت  -جسمانی یا روانی

بر  های بیرونی را درهای درونی و محرکدهندهو سوق
گیرد. انگیزش که ممکن است هوشیار و یا ناهوشیار می

عمل کند، جهت و شدت رفتار نیز را تعیین کند )واعظ 
دهنده این (. جهت رفتار نشان2008موسوی و مسیبی، 

ر جستجوی چه رویکرد و یا جذب چه است که فرد د
کند که فرد موقعیت خاصی است و شدت رفتار بیان می
کند )مارتنز، در یک موقعیت خاص چقدر تالش می

 (. 1990، 1ویلی و بورتون
نجام انگیزه الزم را حتی برای ا "بیان جمالتی مانند

رهایم خیلی رغبت به انجام کا "،"تمرینات خانگی ندارم
 که زمان شروع مجدد لیگ و مسابقاتاین"و "ندارم

از سوی  "مشخص نیست، انگیزه را از من گرفته است
دم عورزشکاران نخبه ایرانی در تحقیق حاضر، بیانگر 

 . استزه کافی در بین این ورزشکاران انگی
( 2013)  روزبهانی اندام، در همین ارتباط، مهدیزاده،

در  توسط ورزشکاران شدهدرک اظهار داشتند موانع
-ایجاد بی برای کننده خوبیبینیشرایط مختلف پیش

به  توانندمی شدههمچنین موانع درک .است انگیزگی
 ورزشی فعالیت ازسرگیری ادامه یا شروع، از بالقوه طور

 این در انجام شده . همچنین مطالعاتکنند جلوگیری

 2مناسب )الجیالنی امکانات کمبود دهدمی نشان زمینه
 و حوصلگی )گومزبی و (، تنبلی2011و همکاران، 

( و وضعیت اقتصادی )فاگاراس، رادو و 2011 همکاران،

                                                           
1. Martens, Veale & Burton 

2. El Gilany 

3. Fagaras, Radu & Vanvu 

-دلزدگی و بی موانع مهمترین از تواند( می2015، 3ونوو

. باشند ورزشکاران نخبه و غیر نخبه انگیزگی در
نیز بیان داشتند عدم امکانات  (2013) 4اسپیوی و هریتز

ر مورد چگونگی مشارکت در کافی، عدم آگاهی د
هم بی فعالیت و عدم حمایت اطرافیان از عوامل م

. با توجه به تحلیل شواهد استانگیزگی در ورزشکاران 
گفتاری ورزشکاران نخبه در پژوهش حاضر که از کمبود 
امکانات مناسب برای تمرین در خانه، عدم درآمد کافی 

لت و ، کسابه دلیل عدم تعهدات مالی از طرف باشگاه
خانگی، عدم حمایت مسئولین خسته شدن از قرنطینه 

رسد این عوامل ها شکایت داشند، به نظر میباشگاه
باعث کم شدن انگیزه ورزشکاران نخبه ایرانی در دوران 

 قرنطینه خانگی بوده است.
اند نشان دادههای پیشین پژوهش، کهییاز آن جا

 یکی از عوامل مهم در ترک و نداشتن انگیزه کافی
و روحی، عدم گیری از ورزش، خستگی جسمی کناره

ران رفتگی ورزشکاارزشی در ورزش و تحلیلکفایت، بی
ن ایبنابر (2015زاده و امامی، میرشکاری، زارع) است

ای هها و فدراسیونالزم است مسئولین ورزشی باشگاه
ورزشی اهتمام بیشتری در خصوص رفع موانع و 
 مشکالت ورزشکاران نخبه در دوران قرنطینه خانگی

 داشته باشند.

 اضطراب شناختی
پژوهشگران اضطراب را یک حالت هیجانی منفی که 

سازی یا انگیختگی قراری، تشویش، نگرانی و فعالبا بی
و همکاران،  5)اوروکه اندبدنی همراه است توصیف کرده

( 2016) 6هاردیو  چنگ(. بر اساس ادعای 2014
اضطراب شناختی بخش ذهنی اضطراب است و به 
وسیله ارزشیابی منفی در مورد عملکرد و اجرا به وجود 

 .آیدمی

4. Spivey & Hritz 

5. O'Rourke 

6. Cheng & Hardy 
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انی ورزشکاران نخبه ایرنتایج تحقیق حاضر نشان داد 
دارای اضطراب شناختی  کرونا در همه گیری ویروس

باراتی های خود به عاند. این ورزشکاران در مصاحبهشده
-ی آیندهنگرانی از آینده ورزشی. نگرانی از زندگ "مانند

م نگرانی و دغدغه به دلیل مشکالت ملی و عد "،"ام
نگرانی از  "،"شدن درآمد کافی در دوران قرنطینه

 "و "افزایش قیمت مواد غذایی پروتئینی مورد نیاز
 اشاره "نگرانی از عدم کیفیت الزم تمرینات خانگی

 داشتند.
ان نش (2012)ویلسون و ماللئو نیل، که با وجود این

ورزشکاران سطوح ملی و نخبه بیشتر از  دادند
 های شناختی برای کنار آمدن با اضطراباستراتژی

( 2016) چنگ و هاردی کنند،شناختی استفاده می
 واکنش فرد نسبت به شناختی اضطراباظهار داشتند 

ر از ارزیابی منفی توسط خود و دیگران و ناشی از تفک
ان رسد ورزشکاربه نظر می از این رودست دادن است. 

 به دلیل مصاحبه شونده در این پژوهشنخبه ایرانی 
 های ورزشیکاهش فعالیت عدم انجام تمرینات منظم،

در دوران  و عدم درآمد کافی عمومی و تخصصی
افت  دچار 19-ناشی از بیماری کووید خانگیقرنطینه 

نفی مخود ارزیابی  و در نتیجهبدنی، مهارتی و روانی 
 ها شدهو این امر موجب اضطراب شناختی آناند شده

 است. 
ن نتایج حاضر در این بخش، با نتایج ژنگ و همکارا

( که به افزایش 2020(، هانگ و همکاران )2020)
اضطراب شناختی ناشی از کاهش انگیزه و مشکالت 

در مالی در نتیجه قرنطینه شدن ورزشکاران نخبه 
اند، هماشاره کرده 19-گیری بیماری کوویدشرایط همه
 راستا است.

  دلتنگی احساس
 شناختیرواناحساس دلتنگی به طور وسیعی در مباحث 

ناشی از  احساس "نادیده گرفته شده است و به صورت
                                                           

1. Ainsworth 

 "عدم حضور افراد در کنار یکدیگر در لحظه دلخواه
تجربه (. 2008تعریف شده است )لی و همکاران، 

دلتنگی در ادبیات مربوط به دلبستگی به وضوح استفاده 
لی و (. 2015ران، و همکا 1آینسورتشده است )

( دلتنگی را فرآیندی مشابه دلبستگی 2008همکاران )
دانند که برای ایجاد ثبات و کنترل محیطی در فرد می

واکنشی به جدایی از منبع  گیرد و صرفاًشکل می
چرا که فرد ممکن است برای هر چیز  ؛دلبستگی نیست

دیگری نیز )غذای مورد عالقه خود، دوستان و...( البته 
  میزان و ساختاری متفاوت دلتنگ شود. با

یرانی نتایج تحقیق حاضر نشان داد ورزشکاران نخبه ا
-احساس دلتنگی شده دچارگیری ویروس کرونا در همه

های خود به عباراتی اند. این ورزشکاران در مصاحبه
 و هاتیمی هم از جدایی و دوری احساس"مانند 
 هم کنار در که خورممی را روزهایی حسرت"، "مربیان
 تنگ مسابقات شور پر تماشاگران برای دلم "، "بودیم
 اشاره داشتند.  "است شده

احساس دلبستگی به افراد و تمایل به ماندن با آنها با 
تواند توضیحی برای ها میها و بدیوجود تمام خوبی

-(. یافته1993، 2ساختار دلتنگی باشد )راسبالت و بونک

همسو با این نظریه نشان  (2008های لی و همکاران )
دهد دلتنگی ممکن است بازتابی از میزان وابستگی می

چقدر که افراد برای ارضای  بین فردی باشد. هر
نیازهای خود بیشتر به یکدیگر تکیه کنند، در هنگام 
دوری و جدایی احساس دلتنگی شدیدتری را تجربه 

 کنند.می
در  رانیرسد ورزشکاران نخبه ایبه نظر میاز این رو 

به دلیل دوری و جدایی از جو دوستانه پژوهش حاضر، 
و حتی دوری  های خودتیمیو صمیمی با دوستان و هم

از جو مسابقات و فضاهای ورزشی به دلیل قرنطینه 
احساس  19-شدن خانگی ناشی از بیماری کووید

2. Rusbult & Buunk 
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 (2013) 1هاتملهکنند. طبق نتایج پژوهش دلتنگی می
ی غلبه بر احساس دلتنگی، ها برایکی از استراتژی

صحبت کردن با دوستان صمیمی که در وضعیت مشابه 
 ولیکن نتایج پژوهش حاضر نشان داد با است.هستند، 

تحقیق حاضر با  وجود صحبت و گفتگو ورزشکاران
های خود از طریق تلفن و فضای دوستان و هم تیمی

 برطرف نشده است.ها های آندلتنگی ی،مجاز

حاضر نشان داد قرنطینه خانگی به دلیل نتایج پژوهش 
آثار متفاوت مثبت و منفی  19-شیوع بیماری کووید

گاهی و شکاران نخبه ایرانی داشته است. آروانی بر ورز
زشکاران در دوران درک متقابل از تجارب روانی این ور

 هایگیریساز تصمیمزمینه تواندقرنطینه خانگی می
رونا توسط مدیران و در دوران کرونایی و پساک الزم

 مسئولین ورزشی کشور باشد.
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