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ورزشی روزمره افراد شده است؛ های شدن بسیاری از فعالیتپاندمی کرونا سبب مختل هدف:
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است و  کاربردی کیفی،پژوهش این  روش:افراد مرتبط با موضوع هدف پژوهش حاضر بود. 

آماری انجام شد. جامعه 1400در سال با استفاده از رویکرد پدیدارشناسی به شیوه کالیزی 
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نوجوان بودند که با موضوع پژوهش ارتباط مستقیمی داشتند. روش ودختران ورزشکار کودک
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ا رپیامدهای منفی کرونا بر دختران ورزشکار  اطالعات پژوهش؛ با تحلیل یافته:انجام شد. 
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 مقدمه

 ورزش باشد؛یدر کشورها ورزش م یواقع شرفتیتوسعه و پ یهاشاخص نیتراز مهم یکی ،یامروز یایدن در

(. یکی از 2017 ،)میکلسن و همکاران است ها در جامعهروانی خانوادهسالمت در بهبود مهم  از عوامل یکی

باشد )معینی و های مختلف جسمی و غیرواگیردار ورزش میمنظور مقابله با بیماریها بهبهترین شیوه

و  ییکارا شیدر افزاو  شودیم ی افرادو آرامش روان بهزیستیموجب  های ورزشیعالیتف(. 2010همکاران، 

 دارد مهمی نقش ییباینفس، درک و احساس فرد از زاعتدال و عزت ،یو اخالق یتیشخص یرشد الگوها

های خودکنترلی آنان را گسترش  و در های ورزشی مهارتحضور افراد در فعالیت (.2012، لیوی)هاقس و 

نتیجه با تقویت این مهارت منجر به بهبود ارتباطات و تعامل مناسب با دوستان، خانواده و دیگر افراد جامعه، 

(. بنابراین 2008گردد )فیندلی و کوپلن، گیری عواطف مثبت میهای اجتماعی و شکلتتوسعه مهار

ها اثرات و عزت نفس آنهای ورزشی بر سازگاری اجتماعی مشارکت دختران کودک و نوجوان در فعالیت

 (.   1391مثبتی به دنبال دارد)محمدی و همکاران، 

، ویروس جدیدی به نام کرونا، سبب شیوع بیماری از شهر ووهان به 2019متاسفانه در اواخر دسامبر   

سراسر دنیا شد که در حال حاضر تهدیدات بهداشتی بزرگی را برای سالمتی عمومی جهان ایجاد کرده است 

(. با توجه به سرعت انتشار این بیماری به یکی از معضالت روز دنیا تبدیل شده 2020وجی و همکاران، )باپ

 زین یماریب نیو زمان کنترل ا ینیبشیپ رقابلیکرونا کاماًل غ روسیو(. 2020است )آدهیکاری و همکاران، 

گذاری اجتماعی که فاصلهدر زمان گسترش بیماری افراد مختلف جامعه در منزل با  .باشدیمشخص نم

رود سعی در جلوگیری از ابتالی به آن ترین و بهترین استراتژی ممانعت از انتشار بیماری به شمار میرایج

و  مارانیترس از مرگ در ب لیاز قب یجد ییهاینگران یطیشرا نیدر چن (.2020دارند )افراشته و همکاران، 

و  یفرد ارتباطاتداشتن آنان را از  و دیآیبه وجود م شدههنیدر افراد قرنط ییو ترس از تنها تیعصبان

، دور از اجتماع بودن، پیدایش زندگی منفعالنه و غیر قابل زاعوامل استرس کند. بروزیمحروم م یاجتماع

(. از دیگر اثرات قرنطینه در افراد و به خصوص 2020تحمل از دیگر اثرات این بیماری است )مک کلنتوش، 

و نوجوانان احساس از دست دادن آزادی و در نتیجه سختگیری نسبت به شرایط قرنطینه در در کودکان 

افراد و اضطراب و  نیدر ب (. با توجه به شیوع ناگهانی ویروس2020، ابوالمعالی الحسینیباشد )خانواده می

 ودشیم وارد خانواده بر افراد یفشار روانگردد و یترس و دلهره م سببآن مبتال شدن به از  یناش ینگران

از عوامل خطرناک  یکی و فشارهای روانی طور برداشت کرد که استرس نیا توانیم(. 2020)برت و همکاران، 

 هایی نظیر؛ تغییراتآسیب در نهایت(. 2020)رن و همکاران،  کرونا است روسیابتال به و یجهیو مهم نت

نیز از جمله پیامدهای منفی  خوابیبیخو و وات خلقتغییر، فردی استرسافزایش افسردگی، بروز ، یهیجان

های کوتاهی تمامی بخش زمان ویروس کرونا در(. 2020پاندمی کرونا بر افراد است )بروکس و همکاران، 

 .را دچار تغییرات بسیاری کرد چشمگیری از ورزش بخش مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و

ای هبه دلیل رعایت پروتکل ورزشی هایفعالیت کردن متوقف به نیاز عمومی بهداشت از نگرانی دلیل به

 در جدی هاییآمدن محدودیت به وجود باعث موضوع این های مربوطه مطرح شد.بهداشتی از سوی سازمان

گردید )راتن،  خصوصی و عمومی انجام تمرینات به شکل برای افراد جامعه در ورزشی هایانجام فعالیت

2020.)  
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رد دنبال داهای ورزشی برای کودکان و نوجوانان اثرات روانی کاربردی و مفیدی بهاساسا حضور در فعالیت  

های ورزشی در زندگی کودکان (. با توجه به اثرات بسیار کاربردی فعالیت2016نژاد و همکاران، )منوچهری

وی مسئولین مورد توجه قرار گیرد )پندر های اصلی بهداشتی در جامعه از سبایست از اولویتو نوجوانان؛ می

توان به توسعه فردی های ورزشی می(. از مزایای حضور کودکان و نوجوانان در فعالیت2002و همکاران، 

ر اشاره تهای خالقانهگیری و در نتیجه پاسختر فرایند تصمیمهای حل مسئله با انجام سرعت بیشقابلیت

های ورزشی از سالمت روانی نین کودکان و نوجوانان با حضور در فعالیت(. همچ2005کرد )میلر و همکاران،

شوند که از پیامدهای آن کاهش بروز رفتارهای پرخاشگرانه است )گایا و و جسمانی بهتری برخوردار می

های ورزشی های متعدد نیز نشان داد؛ حضور کودکان و نوجوانان در فعالیت(. نتایج پژوهش2011همکاران، 

نفس )هولت و همکاران، به(، افزایش اعتماد2009های فردی )زارت و همکاران، بروز احساس شایستگیسبب 

(، توسعه کیفیت زندگی 2008(، بهبود کنترل هیجانات، احساس رضایت درونی )والوئیس و همکاران، 2011

های ورزشی و فعالیتشود. بنابراین مشارکت در ( می2006و کاهش احتمال بروز افسردگی )بون و لیدبتر، 

بدنی در زمان شیوع پاندمی کرونا و قرنطینه؛ اثرات مثبت روانی و فیزیولوژیکی به دنبال دارد که همین 

ساز پیدایش الگوهای رفتاری مناسب موضوع پیامدهای منفی بیماری کرونا را بر افراد خانواده کاهش و زمینه

های ورزشی سیستم ایمنی بدن را در زمان فعالیت (. اساسا2020شود )پرستش و مرادی، در افراد می

های جسمی دهد و با بیماریبرد، استرس و فشارهای روانی را کاهش میقرنطینه و شیوع بیماری باال می

 (. 2020کند )احمدی و مال نوری، نظیر؛ چاقی مقابله می

-مشارکت فعال افراد در فعالیتهای ورزشی در صورت های مثبت حضور در فعالیتاما برخورداری از جنبه  

کردن شود؛ پذیر است و هر عاملی که سبب توقف فعالیت کودکان و نوجوانان در ورزشهای ورزشی امکان

ه شود کتحرکی و خالی نشدن انرژی و هیجانات آنان میگیری تاثیرات منفی حاصل از بیمنجر به شکل

گردد )محرابیان و همکاران، ت اجتماعی افراد میمنجر به افت وضعیت سالمت روانی، جسمانی و ارتباطا

های بدنی کودکان و نوجوانان شیوع پاندمی کرونا (. همانطور که بیان شد یکی از علل توقف فعالیت2016

رات گیری تفککرونا، شکل ویروس به شدن ترس مبتال باشد که این بیماری سبب استرس ناشی ازمی

و  های ورزشیکمبود فضای مناسب در خانه به منظور انجام فعالیتناخوشایند، احساس سستی و کسالت، 

افت وضعیت معشیتی خانواده شده است که این عوامل در کنار یکدیگر پیامدهای منفی و روانی مخربی بر 

(. از دیگر اثرات آن 2020کند )شهیاد و همکاران، کودکان و نوجوانان ورزشکار اعضای خانواده ایجاد می

ای ههای رایانخوابی و افزایش استفاده از بازیهای جسمی، بیبروز رفتارهای پرخاشگرانه، بیماری توان بهمی

(. بروز انزوای اجتماعی و کاهش 2020در کودکان و نوجوانان اعضای خانواده اشاره کرد )فرزان و ناصری، 

(. همچنین فرزان 2020هانگشت، باشد )جتعامالت بین افراد جامعه از دیگر پیامدهای منفی پاندمی کرونا می

( از تغییرات در ساعات خواب افراد خانواده و بروز رفتارهای پرخاشگرانه در نتیجه فشارهای 2020و ناصری )

 روانی بر کودکان و نوجوانان را در زمان پاندمی کرونا اشاره کردند.

دمی کرونا بر دختران وزشکار ای زمینه جلوگیری از پیامدهای منفی پاناساسا یکسری راهکارهای مقابله

های ورزشی از تاثیرات مثبت ورزش در سالمت کند تا با مشارکت در فعالیتکودک و نوجوان را فراهم می

(.از 2020مند شوند. )هایبل و همکاران، روانی، جسمانی، فیزیولوژیکی و بهزیستی در این گروه سنی بهره

 صحبتی و گوش( اشاره کرد؛ که هم2020ش فرزان و ناصری )توان به نتایج پژوهراهکارهای تاثیرگذار می
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مجازی توسط این هایسنی کودک و نوجوان، نظارت والدین در استفاده از شبکه های گروهدادن به صحبت

های مناسب با کودکان متناسب با فضای خانه و انتخاب سبک زندگی مناسب را از گروه سنی، انجام بازی

دانند. همچنین ه مقابله با پیامدهای منفی پاندمی کرونا بر کودکان و نوجوانان میعوامل موثر در زمین

آوری نیز جزء راهکارهای کاربردی در زمینه مقابله مدیریت استرس، خودکارآمدی، امیدواری به آینده و تاب

کران، ریانی و همباشد )حیدهای منفی پاندمی کرونا بر گروه سنی کودک و نوجوان اعضای خانواده میبا آسیب

1400 .) 

که  آوردوجود میهای روزانه اعضای خانواده تغییرات زیادی را بهبه طور کلی شیوع پاندمی کرونا در فعالیت

 های ورزشیها در گروه سنی کودک و نوجوانان و به خصوص در دختران ورزشکاری که فعالیتاین دگرگونی

حاصل از شیوع کرونا با اختالل مواجه شده است با شدت  های بهداشتیآنان با توجه به رعایت پروتکل

گذارد. همچنین برخی از پیامدهای منفی این بیماری بر دختران ورزشکار کودک و نوجوان بیشتری تاثیر می

ممکن است به صورت پنهان وجود داشته باشد و به یکباره در رفتارهای فردی شخص نمایان شود. در همین 

ی گیرتواند زمینه شکلدهای منفی شیوع پاندمی کرونا بر دختران ورزشکار میراستا شناسایی پیام

های کمتری در این بازه زمانی راهکارهای مقابله با آن را فراهم سازد تا این گروه از افراد جامعه با آسیب

ژوهش این این پبنابر؛ مواجه شوند و خانواده این افراد نیز دچار معضالت و پیامدهای منفی این موضوع نگردند

 به دنبال آن است تا به سواالت اساسی زیر پاسخ دهد. 

پیامدهای منفی پاندمی کرونا در دختران ورزشکار گروه سنی کودک و نوجوان با توجه به تجربیات  .1

 ها از این موضوع چیست؟ زیسته آن

 آنان چه چیزی است؟راهکارهای مقابله با تاثیرات منفی ویروس کرونا بر دختران ورزشکار از نگاه  .2

پیامدهای منفی پاندمی کرونا در دختران ورزشکار گروه سنی کودک و نوجوان با توجه به تجربیات  .3

 ؟ ها از این موضوع چیستزیسته والدین آن

زی نها چه چیآراهکارهای مقابله با تاثیرات منفی ویروس کرونا بر دختران ورزشکار از نگاه والدین  .4

 است؟
 

 پژوهش روش

در و به روش کیفی است که با استفاده از رویکرد پدیدارشناسی  کاربردیاز نظر هدف  پژوهش حاضر

مصاحبه( امکان استخراج مفاهیم کامال غیرتکراری وجود 18ها )انجام شد. تا زمانی که از مصاحبه 1400سال

-ها به صورت نیمهحبهتر به محتوای پژوهش، مصاها ادامه یافت. به منظور دستیابی عمیقداشت؛ مصاحبه

ی با توجه به اینکه اطالعاتساختاریافته در محیط طبیعی و در استان مازندران با خبرگان پژوهش انجام شد. 

های گذشته در حیطه مطالعه پژوهش حاضر وجود نداشت و موضوع پیامدهای پاندمی از قبل در پژوهش

هدف شناسایی بود و به همین جهت از روش  کرونا جدید است از روش کیفی استفاده شد. در این پژوهش

اساسا  گردید. استفاده (1978)کالیزی شیوه مصاحبه از هایداده تحلیلوتجزیه شناسی و به منظورپدیدار

رویکرد پدیدار شناسی با آشکار ساختن ماهیت معنی نهفته در تجربیات سر وکار دارد. هدف پژوهشگر، درک 

-شناسی، به روشنباشد. درحقیقت پدیدهفرد تجربه کرده است، میمعنی تجربه به همان صورتی که 

ی زنده یک پدیده، به منظور پیداکردن وحدت معنی و توصیف صحیح آن ی تجربهساختار یا جوهره کردن
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. بنابراین با توجه به ماهیت پژوهش و استفاده از روش پدیدارشناسی توصیفی؛ شیوه کالیزی با پردازدمی

ماری آپدیدارشناسی توصیفی انتخاب گردید. جامعه  ترین روشپژوهش به عنوان کاربردی توجه به موضوع

گیری نوجوان انتخاب شدند. روش نمونهوشامل افراد مرتبط با موضوع؛ والدین و دختران ورزشکار کودک

ی ر شرایط کنونشونده کامال موضوع پژوهش را دای بود که افراد مصاحبههدفمند بود. مالک انتخاب به گونه

تجربه کرده باشند نظیر؛ دختران ورزشکار کودک و نوجوان و یا با داشتن فرزندان دختر ورزشکار؛ سواالت 

مورد مطالعه پژوهش حاضر را در فرزندان خود مشاهده و تجربه کرده باشند. در انتخاب والدین نیز سعی 

شناسی، مدیریت ورزشی و شناسی، روانجامعهگردید از افرادی نظیر؛ اعضای هیئت علمی دانشگاه در گروه 

مربیان ورزشی که کامال بر حیطه موضوعی پژوهش تسلط کافی را داشتند و پدیده مورد نظر پژوهش را 

شونده والدین و دختران ورزشکار کودک و اند؛ انتخاب شدند. در نهایت هر دو گروه مصاحبهکرده تجربه

 ان پاسخ دادند. سوال مرتبط با خودش 2نوجوان به هر 

 ابزار پژوهش

در های باز بود. با پرسش ساختار یافتهابزار پژوهش حاضر مصاحبه نیمه فته.ساختار یامصاحبه نیمه. 1

بار به اعت شد. استفاده عتمادهای اعتبار و قابلیت امعتبرسازی نهایی پژوهش از مالک همین راستا به منظور

کنندگان در پژوهش است. به همین منظور ها برای شرکتمعنای میزان درجه اعتماد به واقعی بودن یافته

ا هشوندگان قرار گرفت و نظرات آنان در مورد مصاحبهتحلیل در اختیار مصاحبهوها پس از تجزیهمصاحبه

ها در طول زمان و شرایط مختلف اشاره ثبات دادهاعمال و اصالحات مورد نیاز انجام گرفت. قابلیت اعتماد، به 

دارد که برای بررسی قابلیت اعتماد، از روش توافق درون موضوعی دو کدگذار استفاده شد. دو کدگذار 

به  %80متخصص و آشنا به روش کدگذاری، مصاحبه ها را کدگذاری کردند و درصد توافق بین دو کدگذار 

ی که از مصاحبه شوندگان )والدین و دختران ورزشکار کودک و نوجوان( دست آمد. در ادامه نمونه سواالت

 شود. پرسیده شد مشاهده می

 نمونه سواالت اصلی پژوهش از والدین: 

 ؟یی شده استامدهایپ چه دچار کرونا یپاندم در دختر ورزشکار شما خودتان، ستهیز یتجربه به توجه با.1

 د؟یدار پیامدها نیا کاهش تاثیر و مقابله یبرا راو پیشنهادی  راهکارها چه نیوالد عنوان به شما.2

ها، در ادامه برخی از سواالتی که از والدین دختران ورزشکار ساختاریافته بودن مصاحبهبا توجه به نیمه

 باشد.پرسیده شد شامل موارد زیر می

 است؟ داشته در دختر ورزشکارتان ی و جسمانیروانی امدهایپ چه کرونا یپاندم .1

 است؟ داشتهبر ارتباطات اجتماعی دختر ورزشکارتان چه پیامدهایی  کرونا یپاندم .2

 . پیامدهای پاندمی کرونا بر ابعاد فراغتی و تفریحی زندگی دختر ورزشکارتان چیست؟3

 .راهکار شما برای مقابله با تاثیرات روانی و جسمانی پاندمی کرونا در فرزندتان چیست؟ 4

 شما برای تقویت ارتباطات اجتماعی دختر ورزشکارتان در زمان پاندمی کرونا چیست؟ .راهکار5

 .راهکار شما برای مقابله با پیامدهای فراغتی و تفریحی پاندمی کرونا در دختر ورزشکارتان چیست؟ 6

-هحبدر ادامه سواالت اصلی پژوهش متناسب با گروه سنی دختران ورزشکار کودک و نوجوان از دختران مصا

سازی و متناسب ای ابهام وجود داشت، سواالت اصلی پژوهش سادهشونده پرسیده شد. چنانچه در مصاحبه
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ساختاریافته بودن مصاحبه، در جریان فرایند ها پرسیده شد. همچنین با توجه به نیمهبا گروه سنی آن

واالت باال و در ارتباط با تجربه راستا با سمصاحبه دیگر سواالت نیز از دختران ورزشکار کودک و نوجوان هم

 خودشان در زمان پاندمی کرونا پرسیده شد. 

برای انجام مصاحبه با افراد حاضر در پژوهش ابتدا سعی شد؛ یک محیط نسبتا صمیمی و  روش اجرا.

کنندگان در پژوهش شکل بگیرد. سپس با در نظر گرفتن شرایط محیطی مناسب و دوستانه با مشارکت

از افراد، مصاحبه ها با طراحی یک سوال محوری و گسترده شروع شد. در ادامه بقیه سواالت  گرفتن رضایت

ها به دفعات گوش داده شد و محتوای کنندگان در پژوهش پرسیده شد و در نهایت تمامی مصاحبهاز مشارت

 7ین پژوهش حاصل از آن به صورت کلمه به کلمه نوشته شد. با توجه به استفاده از شیوه کالیزی در ا

ند اباشد که عبارتشیوه کالیزی دارای هفت مرحله می رویکرد این روش در پژوهش حاضر استفاده گردید.

( استخراج از عبارات موثر و 2شوندگان، اهمیت مصاحبههای پرها و یافته( مطالعه دقیق تمامی توصیف1از؛ 

رات و جمالت مهم استخراج شده از مصاحبه، ( مفهوم بخشیدن به عبا3جمالت مرتبط با پدیده مورد نظر، 

بندی های شوندگان و مفاهیم مشترک در دسته( مرتب سازی و نظم و ترتیب دادن توصیفات مصاحبه4

های جامع ( تبدیل کردن توصیف6هایی کامل، ( تبدیل کردن تمامی نظرات استناج شده به توصیف5خاص، 

در این پژوهش مراحل مورد نظر به ترتیب  عتبرسازی پایانی.( م7شده، پدیده به یک توصیف واقعی کوتاه

 اجرا انجام گردید. 

 

 اهیافته

( سال و میانگین و انحراف استاندارد سن 54/3) 84/42میانگیت و انحراف استاندارد سن والدین برابر با 

 1پژوهش در جدول اطالعات مشارکت کنندگان در ( سال سن بود؛ در ادامه 48/2) 74/15نوجوانان برابر با 

 شده است. ارائه

 

 . اطالعات مشارکت کنندگان در پژوهش1جدول 

 تحصیالت سمت جنسیت خبرگان

 شناسیعضو هیئت علمی دانشگاه/ دکتری جامع والدین نوجوان آقا 1

 عضو هیئت علمی دانشگاه/ دکتری روانشناسی والدین نوجوان آقا 2

 یروانشناس یدکترعضو هیئت علمی دانشگاه/  والدین نوجوان آقا 3

 یروانشناس یدکترعضو هیئت علمی دانشگاه/  والدین کودک خانم 4

 عضو هیئت علمی دانشگاه/ دکتری مدیریت ورزشی والدین کودک آقا 5

 عضو هیئت علمی دانشگاه/ دکتری مدیریت ورزشی والدین نوجوان خانم 6

 کارشناسی تربیت بدنی مربی کاراته/ والدین نوجوان آقا 7

 مربی بدمینتون/ کارشناسی تربیت بدنی والدین نوجوان آقا 8

 بدنیمربی والیبال/ کارشناس ارشد تربیت والدین نوجوان خانم 9

 دیپلم تجربی والدین کودک آقا 10

 کارشناس ارشد حقوق والدین کودک خانم 11
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 کارشناس تربیت بدنی والدین نوجوان خانم 12

 سال( 11پنجم ابتدایی ) کودک خانم 13

 سال( 11پنجم ابتدایی ) کودک خانم 14

 سال( 11پنجم ابتدایی ) کودک خانم 15

 سال( 12اول متوسطه ) نوجوان خانم 16

 سال( 13دوم متوسطه ) نوجوان خانم 17

 سال( 13دوم متوسطه ) نوجوان خانم 18

 

 نشان داده شده است.  2در جدول  ورزشکار کودک و نوجوانپیامدهای منفی پاندمی کرونا بر دختران 

 
 پیامدهای منفي پاندمي کرونا بر دختران ورزشکار کودک و نوجوان نتایج حاصل از تحلیل. 2جدول

 مضمون اصلي مضامین فرعي مفاهیم اولیه

 وانیر فشار افزایش ،کرونا ویروس به شدن ترس مبتال استرس ناشی از

لت ع به روحی نشاط شدن کم ،کرونا قطع زمان بودن نامشخص علت به

 شافزای ،افسردگی بروز احتمال ،بسته محیط فعالیت و حضور مداوم در

تغییر سبک  ،تنهایی احساس گیریشکل ،فردی پرخاشگری میزان

 کاهش ،فردی بین خشونت بروز احتمال ،خو و خلق تغییر ،زندگی

 احساس رضایت کاهش ،تخلیه نشدن انرژی و هیجانات ،ذهنی استحکام

 ،یندهآ به نسبت هانگرش اجتماعی، تغییر انزوای بروز زندگی، احتمال از

 اعاتس تغییر ،فردی رفتارهای تغییر ،زندگی در یکنواختی احساس بروز

 شرایط فقدان ،ناسالم هایعادت بروز افزایش ،روز شبانه طول در خواب

ضعیف در بعضی شرایط ای های مقابلهپاسخ ،فردی هایخالقیت بروز

احساس از  ،کاهش اعتماد به نفس ،اندوه و استرس خاص نظیر؛ زمان

صیت گیری شخبین رفتن آزادی ناشی از شرایط قرنطینه، احتمال شکل

احتمال بروز اختالالت  ،گرا در دختران ورزشکار کودک و نوجواندرون

 احساس شناختی،آوری روانهای تاب ، کاهش ظرفیتشخصیتی

 رانینگ احساس ،هارقابت لغو و ورزشی اماکن تعطیلی دلیل به راحتینا

 تمرین انگیزه کاهش ،خود ورزش آینده به نسبت

 

 

 

 روانی

 

 

 

 

 

 

 

 

پیامدهای منفی پاندمی 

کرونا بر دختران ورزشکار 

 کودک و نوجوان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بین در مجازی ، وجود ارتباطاتاجتماعی هویت گیریشکل عدم

های فرهنگ افراد ارتباطات و تعامل با نبود مربی، و دختران ورزشکار

 افزایش ،همراه تلفن و مجازی هایشبکه از استفاده افزایش ،مختلف

 ،همکالسیان و دوستان با تعامل کاهش ،ایرایانه هایبازی از استفاده

وابستگی بیش از حد )اعتیاد( به فضای  ،خانه از خارج هایفعالیت توقف

احتمال مشاهده محتوای نامناسب حاصل از فعالیت زیاد در  ،مجازی

 هب دلبستگی حس کاهش ، افزایش تماشای تلویزیون،فضای مجازی

 

 

 اجتماعی و ارتباطی
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های انتقال ارزش ،نبود کنترل در مدیریت زمان ،گروهی هایفعالیت

 در افرادهای جامعه نمتغایر با آرما

 

 

 

 

 

پیامدهای منفی پاندمی 

کرونا بر دختران ورزشکار 

 کودک و نوجوان

 از یبدن وضعیت افت ،نامنظم تمرینات علت به دیدگی آسیب احتمال

 اختالل ،خانه در مبتدی تمرینات عضالنی در اثر انجام و جسمی نظر

 اهشک ،تمرینیبی یا و تمرین زمان تغییر دلیل به تغذیه برنامه در

 هایظرفیت کاهش، عضالت و اعصاب فیزیولوژیکی در عملکردهای

 عیتوض استقامت، افت و سرعت پذیری، انعطاف قدرت، نظیر؛ فیزیکی

بروز  احتمال، کاهش سیستم ایمنی بدن، تمرینی بی دلیل به عملکرد

 تننیاف گسترش، احتمال بروز سستی و تنبلی، افزایش وزن و چاقی

افزایش ، تحرکی در طول روزعادت به بی، باال سطح در مهارتی دامنه

 مبتالشدن به اختالالت حرکتی

 

 

 

 

 جسمانی

 هب دسترسی نبود ،رفاه سطح کاهش ،خانواده معشیت وضعیت کاهش

 کمبود ،کنندهسرگرم هایفعالیت کاهش، سالم فراغتی هایفعالیت

 ،خانه در ورزشی امکانات کمبود ،خانه در تمرین برای شخصی فضای

های انتخاب برنامهآموزشی، محدود شدن دامنه  هایبرنامه کاهش

 فراغتی

 

 فراغتی و تفریحی

 

تاثیرات »، «تاثیرات روانی»؛ مضمون فرعی 4را  پیامدهای منفی پاندمی کرونا بر ورزشکاران کودک و نوجوان

. دهدتشکیل میمفهوم اولیه  61با  «تاثیرات فراغتی و تفریحی»و  «تاثیرات جسمانی»، «اجتماعی و ارتباطی

نشان  3در جدول  با پیامدهای منفی پاتدمی کرونا بر دختران ورزشکار کودک و نوجوانراهکارهای مقابله 

 داده شده است.

 

 . راهکارهای مقابله با پیامدهای منفي پاندمي کرونا بر دختران ورزشکار کودک و نوجوان3ول جد

 مضمون اصلي مضامین فرعي مفاهیم اولیه

و دختران ورزشکار، ایجاد محیط  تر بین والدینبرقراری رابطه عاطفی و عمیق

آرام و به دور از خشونت در منزل، لزوم توجه بیشتر به مسائل روانی از سوی 

های مختلف، افزایش حمایت اجتماعی توسط بزرگترها خانواده و سازمان

نسبت به دختران ورزشکار کودک و نوجوان، ارزیابی مستمر از وضعیت روانی 

های فس به دختران ورزشکار در انجام فعالیتو جسمانی، دادن اعتماد به ن

 هایمختلف، ایجاد فضایی مفرح و شاد در منزل توسط والدین، آموزش روش

مواجهه و مقابله با استرس، توجه والدین به ساعت خواب دختران ورزشکار، 

انگیزه دادن والدین به آنان در ارتباط با آینده، هدایت سبک زندگی در جهت 

 آوریبه تغییرات رفتارهای فردی، افزایش ظرفیت تابسالمتی، توجه 

 

 

 

 روانی

 

 

 

 

راهکارهای مقابله با 

پیامدهای منفی پاندمی 

کرونا بر دختران 

ورزشکار کودک و 

 نوجوان

 

 
ز ا دختران ورزشکارنظارت والدین بر استفاده های ارتباطی، تقویت مهارت

ای و های رایانه، محدود کردن زمان استفاده از بازیهای اجتماعیشبکه
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های مجازی، مشاهده فیلم و انیمیشن مناسب با گروه سنی کودک و شبکه

نوجوان به صورت محدود، برقراری تماس صوتی و تصویری با دوستان به 

 گوهای روزمره بین والدین و دختران ورزشکار وصورت محدود، افزایش گفت

  اجتماعی و ارتباطی

 

راهکارهای مقابله با 

پیامدهای منفی پاندمی 

کرونا بر دختران 

ورزشکار کودک و 

 نوجوان

 

های ورزشی، مهیاکردن امکانات مطلوب در منزل به منظور انجام فعالیت

رعایت پروتکل بهداشتی، انجام  های ورزشی در اماکن ورزشی باانجام فعالیت

توجه به  های مختلف حرکتی و ذهنی در منزل با دختران ورزشکار بابازی

 های خود مراقبتیفضای موجود، آموزش

 

 جسمانی

های فراغتی متناسب با وضعیت موجود، برگزاری تنوع بخشیدن به برنامه

های مختلف در فضای مجازی برای ایجاد انگیزه و نشاط، هدایت نحوه رقابت

 تعالیو گذران اوقات فراغت در مسیر رشد 

 

 فراغتی و تفریحی

 

مضمون فرعی  4مقابله با پیامدهای منفی پاندمی کرونا بر دختران ورزشکار کودک و نوجوان را راهکارهای 

   دهند. مفهوم اولیه تشکیل می 26تاثیرات روانی، اجتماعی و ارتباطی، جسمانی و فراغتی و تفریحی با 

 

 گیریبحث و نتیجه

راهکارهای کاربردی با استفاده از تجربیات شناسایی پیامدهای منفی این معضل و ارائه هدف پژوهش حاضر 

های ورزشی مزایای زیادی برایشان به همراه دارد مشارکت کودکان و نوجوانان در فعالیت ؛زیسته افراد بود

توان به توسعه سالمت روانی، بهبود عزت نفس،افزایش تعامالت اجتماعی، کاهش افسردگی و که می

(. همچنین مشارکت 2013جسمی و روانی اشاره کرد )ایمه و همکاران،  هایجلوگیری از انواع مختلف بیماری

دختران کودک و نوجوان نیز در ورزش اثرات مثبتی به دنبال دارد که متاسفانه مشارکت در فعالیت های 

ای شده است و کودکان و نوجوانانی که به ورزشی با توجه به شیوع بیماری کرونا دچار مشکالت عدیده

دمی اند. چرا که شیوه پانپرداختند با گسترش این بیماری دچار معضالت بسیاری شدهورزشی میهای فعالیت

ای ههای ورزشی گذاشته است. به دلیل رعایت پروتکلکرونا در سراسر دنیا اثرات مخرب بسیاری را بر فعالیت

اند هبا تعطیلی مواجه شدهای مختلف ورزشی گذاری بسیاری از اماکن ورزشی و رشتهبهداشتی و رعایت فاصله

شدند به یکباره فقدان مند میهای نام برده شده بهرهو این موضوع سبب شده است تا افرادی که از زمینه

بزرگی را در زندگی خود تجربه کنند و این موضوع سبب ایجاد یکسری فشارهای روانی در آنان گردد )صفانیا 

جه به سن پایین خود و نبود درک مناسب شرایط موجود به (. کودکان و نوجوانان با تو1399و برهمند، 

های ناشی از تغییرات زندگی فردی منتج نسبت افراد بزرگسال اعضای خانواده خود؛ بیشتر در معرض آسیب

های بهداشتی حین پاندمی کرونا نظیر؛ تعطیلی اماکن ورزشی و فقدان فعالیت بدنی هستند. پروتکل از رعایت

هایی که کودکان و نوجوانان ورزشکار در این بازه زمانی با آن روبرو هستند کمک یی آسیببنابراین شناسا

کند تا با ارائه راهکارهای مناسب از پیامدهای منفی به وجود آمده شیوع این بیماری در آنان شایانی می

های توجه به یافتهبا  های جدیدی مواجه نشوند.ها در این زمان بحرانی با چالشجلوگیری شود و خانواده

مقوله تاثیرات روانی، تاثیرات  4پژوهش پیامدهای منفی پاندمی کرونا بر دختران ورزشکار کودک و نوجوان به 

 شود. بندی میاجتماعی و ارتباطی، تاثیرات جسمانی و تاثیرات فراغتی و تفریحی بخش



  30 |                                     (19-)مجموعه مقاالت کویید 5شماره      |   2دوره     |1400   زمستان   |        فصلنامه خانواده درمانی کاربردی
 

زشکار در مضمون روانی پژوهش حاضر؛ از پیامدهای منفی بیان شده با تجربیات زیسته والدین و دختران ور

 ودنب نامشخص علت به روانی فشار افزایش ،کرونا ویروس به شدن ترس مبتال استرس ناشی ازتوان به می

 بروز احتمال ،بسته محیط علت فعالیت و حضور مداوم در به روحی نشاط شدن کم ،کرونا قطع زمان

 اعاتس تغییر ،تخلیه نشدن انرژی و هیجانات ،خو و خلق تغییر ،فردی پرخاشگری میزان افزایش ،افسردگی

 خود اشاره کرد. ورزش آینده به نسبت نگرانی احساسو  کاهش اعتماد به نفس ،روز شبانه طول در خواب

والدین کودک )عضو هیئت علمی روانشناسی( در همین زمینه بیان کرد: دختران ورزشکار  4مصاحبه شماره

به درک و بینش کمتری که به نسبت افراد بزرگسال اعضای خانواده در شرایط کودک و نوجوان با توجه 

ور طتوانند خود را با شرایط موجود وفق دهند. کودکی که بهتر از آنان میموجود پاندمی کرونا دارند؛ سخت

 به هارود و با شرایط موجود امکان رفتن به کالسهای ورزشی و فراغتی میمرتب در طول هفته به کالس

پذیر نیست؛ با ادامه این روند دچار تناقصاتی در زندگی روزمره و رفتارهای صورت حضوری برایش امکان

تواند دوباره به شود. ورزشکار دختر ممکن است دائما از والدین خود بپرسد که چه زمانی میاش میفردی

 بودن زمان اتمام پاندمیه نامشخصباشگاه ورزشی برود و با دوستان خود به فعالیت بپردازد که با توجه ب

ای را از خود بروز دهد و به گوی این موضوع با والدین خود قانع نشود و رفتار پرخاشگرانهوکرونا در گفت

نوعی استرس های روانی زیادی را به این افراد وارد کند. همچنین تعطیلی اماکن ورزشی و حضور نیافتن 

شود این افراد با توجه به شود که باعث میهایی برایشان میاراحتیدختران ورزشکار در آن سبب ایجاد ن

طوالنی شدن زمان پاندمی نگران آینده ورزش خود باشند و مدام در ذهن خود مرور کنند که آیا باز هم 

والدین نوجوان )عضو هیئت  3های ورزشی بپردازند؟ مصاحبه شمارهتوانند با دوستان خود به فعالیتمی

های مختلف دارند شناسی(: دختران ورزشکار کودک و نوجوان که انرژی زیادی برای انجام فعالیتعلمی روان

های ورزشی آنان با توجه به تعطیلی های مکرر اماکن ورزشی با اختالل مواجه شده است سبب و فعالیت

ین افراد را نیز شود که انرژی و هیجانات آنان به طور کامل تخلیه نشود و همین موضوع ساعات خواب امی

خو در رفتارهایشان را  و خلق دچار اختالل کرده است. این موضوع تاثیرات فراوانی بر آنان از جمله تغییرات

های مختلف ساله دارم که در باشگاه 15و  11)والدین کودک(: من خودم دو دختر  10دارد. مصاحبه شماره

باره اماکن ورزشی؛ مشاهده کردم که و تعطیلی چندین ورزشی برایشان ثبت نام کردم. بعد از شیوع بیماری

 ها وشدند و حتی در این مدت دیدم که تعداد بحثرفتند ناراحت میفرزندانم هر زمان که به باشگاه نمی

کرد و تمایل داشت با دوستان کرد. دختر کوچکترم مدام لجبازی میدعواهای بین فرزندانم افزایش پیدا 

والدین نوجوان )عضو  3کند. از راهکارهای عنوان شده در این بخش مصاحبه شماره خود در باشگاه بازی

هیئت علمی روانشناسی( بیان کرد: با توجه به قطع ارتباط حضوری بین دختران ورزشکار کودک و نوجوان 

ان نتری را با آبا دوستان خود و احتمال تغییر رفتارهای فردی؛ ضروریست که والدین ارتباط عاطفی عمیق

والدین نوجوان )عضو هیئت علمی  2برقرار کنند و حمایت بیشتری را از آنان داشته باشند. مصاحبه شماره

هایی که در این زمان به دختران کودکان و نوجوان ورزشکار روانشناسی(: با توجه به فشارهای روانی و استرس

ای ههند تا فرزندشان به خوبی بتواند با چالششود؛ والدین بایستی به آنان اعتماد به نفس کافی را بدوارد می

راهکارهای بخش روانی مقابله با پیامدهای منفی موجود در این بازه زمانی مقابله کنند. به طور کلی برخی از 

ر تپاندمی کرونا که از تجربیات زیسته خبرگان پژوهش استخراج شد شامل؛ برقراری رابطه عاطفی و عمیق
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ورزشکار، ایجاد محیط آرام و به دور از خشونت در منزل، افزایش حمایت اجتماعی بین والدین و دختران 

توسط بزرگترها نسبت به دختران ورزشکار کودک و نوجوان، ارزیابی مستمر از وضعیت روانی و جسمانی، 

ایجاد فضایی مفرح و شاد در منزل توسط والدین، توجه والدین به ساعت خواب دختران ورزشکار، انگیزه 

 باشد. نتایج پژوهش در بخشمیدادن والدین به آنان در ارتباط با آینده و توجه به تغییرات رفتارهای فردی 

و همکاران،  ، )بروکس(2020برت و همکاران (، )2020و همکاران  مک کلنتوشپیامدهای منفی کرونا با )

همسو است و دلیل آن نیز؛ پیامدهای منفی کرونا بر افراد جامعه در  (2020)رن و همکاران و  (2020

خو وقتغییرات خل، فردی استرسافزایش افسردگی، بروز ، یهیجان تغییراتمفاهیم؛ فشارهای روانی، استرس، 

 باشد که در پژوهش حاضر نیز این عوامل در دختران ورزشکار کودک و نوجوان گزارش شد. می خوابیبیو 

شونده در ارتباط با پیامدهای منفی پاندمی کرونا بر دختران ورزشکار کودک جربیات زیسته افراد مصاحبهاز ت

 در مجازی ، وجود ارتباطاتاجتماعی هویت گیریشکل و نوجوان در مضمون اجتماعی مفاهیمی نظیر؛ عدم

 از استفاده افزایش ،همراه تلفن و مجازی هایشبکه از استفاده افزایش مربیان، و دختران ورزشکار بین

 حس کاهش، خانه از خارج هایفعالیت توقف ،همکالسیان و دوستان با تعامل کاهش ،ایرایانه هایبازی

والدین  1مصاحبه شماره شناسایی شد. نبود کنترل در مدیریت زمان و گروهی هایفعالیت به دلبستگی

بیان کرد: دختران ورزشکار کودک و نوجوان در شناسی( در همین زمینه نوجوان )عضو هیئت علمی جامعه

کنند. این موضوع به های مجازی استفاده میای و شبکهزمان شیوع پاندمی کرونا بیشتر از ابزارهای رسانه

شود. چراکه این دسته از افراد سرگرمی دیگری ندارند و بیشتر زمان تدریج سبب اعتیاد به فضای مجازی می

پردازند. همچنین با شیوع پاندمی این افراد حتی زمان بیشتری را با تلفن همراه می خود را به گذراندن وقت

ها پای تلویزیون شوند که ساعتچنان غرق در انجام آن میای اختصاص و گاهی آنهای رایانهبه انجام بازی

دهند. این عوامل ییا تلفن همراه مشغول بازی هستند و زمان مفید زیادی از اوقات روزانه خود را از دست م

شوند انسان که ذاتا موجودی اجتماعی است و نیاز به تعامل و برقراری ارتباط با در کنار یکدیگر سبب می

دیگران دارد با گذران وقت خود بدین شکل از ارتباطات اجتماعی محروم شود و به نوعی هویت اجتماعی 

-ن نوجوان(: از اینکه فرزندم بیشتر زمان اوقات)والدی 12این افراد به درستی شکل نگیرد. مصاحبه شماره

ای مشغول است ناراحت هستم. قبال دخترم در باشگاه با دوستان خودش های رایانهفراغت خود را به بازی

سرگرم  وقتاوقات خوشی را میگذراند ولی با توجه به شرایط فعلی قرنطینه و نبود ارتباط با دوستان؛ تمام

جو کردن در تلفن همراه است. همچنین نگرانم که فرزندم محتوای نامناسبی را در وکردن و یا جستبازی

 بستر اینترنت مشاهده کند و بر او تاثیر منفی بگذارد.

والدین نوجوان )عضو هیئت علمی روانشناسی( بیان  2از راهکارهای بیان شده در این بخش، مصاحبه شماره 

ران ورزشکار کودک و نوجوان زمان بیشتری را در فضای مجازی کرد: با توجه به اینکه در این زمان دخت

زمان  ای داشته باشند وبایست نظارت بیشتری بر استفاده آنان از ابزارهای رسانهها میمیگذرانند؛ والدین آن

والدین نوجوان )عضو هیئت  1های مجازی را برایشان محدود کنند. در ادامه مصاحبه شمارهاستفاده از شبکه

و گو بین دختران ورزشکار و خانواده در منزل بر توسعه تعامالت  شناسی( بیان کرد: افزایش گفتی جامعهعلم

ه ارتباطی مقابلوراهکارهای بخش اجتماعیاجتماعی آنان اثرات مثبتی به دنبال دارد. به طور کلی برخی از 

-استخراج شد شامل؛ تقویت مهارت با پیامدهای منفی پاندمی کرونا که از تجربیات زیسته خبرگان پژوهش

، محدود کردن زمان استفاده های اجتماعیاز شبکه دختران ورزشکارنظارت والدین بر استفاده های ارتباطی، 
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های مجازی، مشاهده فیلم و انیمیشن مناسب با گروه سنی کودک و نوجوان به ای و شبکههای رایانهاز بازی

 گوهای روزمرهوتصویری با دوستان به صورت محدود و افزایش گفتصورت محدود، برقراری تماس صوتی و 

های پژوهش جهانگشت باشد. در مضمون اثرات اجتماعی و ارتباطی یافتهمی بین والدین و دختران ورزشکار

های فراغتی در نوجوانان با توجه به کاهش برنامهو( نشان داد؛ کودکان2020( و فرزان و ناصری )2020)

ای و تماشای تلویزیون های رایانههای مجازی، بازیهای آزاد خود، به شبکهمنظور گذران زمان دسترس به

شود تعامالت اجتماعی افراد به درستی شکل نگیرد و صرفا ارتباطات از پردازند که این موارد سبب میمی

ه دکان و نوجوانان و بطریق فضای مجازی برقرار باشد که این عامل تاثیر بسیار بدی بر رشد اجتماعی کو

 باشد. های پژوهش حاضر همسو میها با یافتهتبع آن دختران ورزشکار دارد. بنابراین نتایج این پژوهش

از پیامدهای منفی بیان شده با تجربیات زیسته والدین و دختران ورزشکار در مضمون جسمانی پژوهش 

 غییرت دلیل به تغذیه برنامه در اختالل ،نامنظم تمرینات علت به دیدگی آسیب ؛ احتمالتوان بهحاضر؛ می

 هایظرفیت کاهش، عضالت و اعصاب فیزیولوژیکی در عملکردهای کاهش ،تمرینیبی یا و تمرین زمان

، کاهش تمرینی بی دلیل به عملکرد وضعیت استقامت، افت و سرعت پذیری، انعطاف قدرت، نظیر؛ فیزیکی

 دامنه تننیاف گسترش، احتمال بروز سستی و تنبلی، افزایش وزن و چاقیاحتمال بروز سیستم ایمنی بدن، 

د. در باشافزایش مبتالشدن به اختالالت حرکتی می، تحرکی در طول روزعادت به بی، باال سطح در مهارتی

اماکن ورزشی و نبود مکان مناسب  )نوجوان ورزشکار( بیان کرد: تعطیلی 16همین راستا مصاحبه شماره

والدین  8ای سبب مصدومیتش گردید. مصاحبه شمارهنجام تمرین، سبب افت عملکرد وی و در مرتبهبرای ا

اش که در زمان ساله13نوجوان )مربی بدمینتون( در همین راستا بیان کرد: برخی از شاگردانش و دختر 

یشرفت تمرینی، نبود پپاندمی کرونا امکان تمرین در منزل را نداشتند دچار؛ افت وضعیت عملکرد به دلیل بی

اند. از راهکارهای تحرکی در طول روز شدهفردی در بازه زمانی مشخص، افزایش وزن و حتی عادت به بی

انجام والدین نوجوان )عضو هیئت علمی مدیریت ورزشی( بیان کرد:  6بیان شده این بخش: مصاحبه شماره

ر د کودک و نوجوان با توجه به فضای موجود های مختلف ذهنی و حرکتی در منزل با دختران ورزشکاربازی

والدین کودک )عضو  5کاهش پیامدهای منفی کرونا بر دختران ورزشکار موثر است. همچنین مصاحبه شماره

های بهداشتی را های بدنی در اماکن ورزشی با رعایت پروتکلهیئت علمی مدیریت ورزشی( انجام فعالیت

راهکارهای مضمون جسمانی مقابله با داند. به طور کلی از موثر می برای دختران ورزشکار کودک و نوجوان

پیامدهای منفی پاندمی کرونا که از تجربیات زیسته خبرگان پژوهش استخراج شد شامل؛ مهیاکردن امکانات 

رعایت  های ورزشی در اماکن ورزشی باهای ورزشی، انجام فعالیتمطلوب در منزل به منظور انجام فعالیت

های مختلف حرکتی و ذهنی در منزل با فرزندان با توجه فضای موجود و ل بهداشتی، انجام بازیپروتک

باشد. در مضمون پیامدهای منفی جسمانی کرونا، نتایج پژوهش )شهیاد و می های خود مراقبتیآموزش

داند ملی میهای جسمی و سستی افراد را از عوا( بروز بیماری2020( و )فرزان و ناصری، 2020همکاران، 

این  گیرد. بنابراینهای ورزشی شکل میکه به سبب حضور طوالنی مدت در خانه و نبود مشارکت در فعالیت

 باشد.  های پژوهش حاضر همسو میدو پژوهش با یافته

ی وتفریحاز پیامدهای منفی بیان شده با تجربیات زیسته والدین و دختران ورزشکار در مضمون فراغتی

 هایفعالیت به دسترسی نبود ،رفاه سطح کاهش ،خانواده معشیت وضعیت توان به کاهشمی ؛پژوهش حاضر
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 مکاناتا کمبود ،خانه در تمرین برای شخصی فضای کمبود ،کنندهسرگرم هایفعالیت کاهش، سالم فراغتی

برای دختران های فراغتی آموزشی و محدود شدن دامنه انتخاب برنامه هایبرنامه کاهش ،خانه در ورزشی

)نوجوان ورزشکار( بیان کرد: در این  17ورزشکار کودک و نوجوان اشاره کرد. در همین راستا مصاحبه شماره

های مختلف ورزشی و تفریحی برایش کمتر از زمان شیوع پاندمی کرونا شده بازه زمانی تنوع انتخاب برنامه

ردانش و دختر ورزشکارش به دلیل کمبود امکانات والدین نوجوان )مربی والیبال(: شاگ 9است. مصاحبه شماره

ورزشی و فضای کمی که در منازل به منظور انجام تمرینات در اختیار دارند ناراضی و ناراحت هستند. از 

هدایت والدین کودک )عضو هیئت علمی روانشناسی(:  4راهکارهای عنوان شده در این بخش مصاحبه شماره

ای که در این بازه زمانی افزون بر این که سبب تعالی به گونهو یر رشد نحوه گذران اوقات فراغت در مس

تواند بسیار شود موجبات توسعه ذهنی و جسمی آنان را فراهم کند میسرگرم شدن کودکان و نوجوان می

 راهکارهای مضمون فراغتی و تفریحی مقابله با پیامدهای منفی پاندمی کرونابه طور کلی از  کاربردی باشد.

ب با های فراغتی متناستنوع بخشیدن به برنامه؛ که از تجربیات زیسته خبرگان پژوهش استخراج شد شامل

های مختلف در فضای مجازی برای ایجاد انگیزه و نشاط دختران ورزشکار و وضعیت موجود، برگزاری رقابت

پژوهش در بخش پیامدهای  هایباشد. یافتهمی تعالیو هدایت نحوه گذران اوقات فراغت در مسیر رشد 

( 2020( و )شهیاد و همکاران 2020منفی کرونا بر ابعاد فراغتی و تفریحی؛ همسو با نتایج پژوهش )راتن

شوند و با توجه به اینکه های در منزل محدود میباشد. چراکه با شیوع پاندمی کرونا، افراد به فعالیتمی

 د. ها به دنبال دارورزشی فراهم نیست پیامدهای منفی برای آن ها در خانه به خوبی باشگاهامکانات مدنظر آن

بنابراین با توجه به طوالنی شدن مدت زمان بیماری کرونا و تاثیرات منفی آن بر دختران ورزشکار کودک و 

-تر شرایط مدنظر به منظور برگزاری کالسنوجوان خانواده ضرورری است؛ که متخصصین امر هر چه سریع

را فراهم کنند و با به کارگیری از مفاهیم به دست آمده در این پژوهش زمینه مشارکت فعال های حضوری 

های بدنی داشته باشیم تا این افراد و خانواده دختران ورزشکار گروه سنی کودک و نوجوان را در فعالیت

 ها با اثرات مخرب این بیماری مواجه نشوند. آن

 

 موازین اخالقي
افراد  به همچنین است؛ شده رعایت شرکت کنندگان آگاهانه رضایت جلب با پژوهش در اخالقی مالحظات

 .شد داده اطمینان نتایج بودن محرمانه درباره

 

 سپاسگزاری
 شود.می و قدردانی تشکر داشتند؛ همکاری پژوهش این اجرای در که مصاحبه درکنندگان مشارکت تمامی زا

 

 نویسندگان مشارکت

 تمامی نویسندگان در انجام پژوهش به نحوی نقش داشتند و در انجام پژوهش مشارکت کردند.  
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 تعارض منافع
 ندارد. منافع تعارض و مالی حامی مقاله این نویسندگان، اظهار بنا بر
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آموزان و شناختی و آموزشی بیماری کرونا در دانش(. پیامدهای روان1399خدیجه. ) ،ابوالمعالی الحسینی

 157-193(: 55)16 ،فصلنامه روان شناسی تربیتی .راهکارهای مقابله با آنها

های اثرات فعالیت ورزشی با رعایت پروتکل (.1399) مهدیه ،مالنوری شمسیو ، .امیرحسین ،احمدی حکمتی کار

مجله دانشگاه مروری روایتی. : 19های ایمونولوژیک در دوران شیوع بیماری کووید بهداشتی بر شاخص
 603-584( :5) 23 ،علوم پزشکی اراک

 یگذار فاصله و نهیقرنط ی،جداساز نقش(. 1399. )جتبیم ،یسپندو  یوسف.، ،یمحمد یعل ،یما.س افراشته،

 .211-210 :( 2)22 ،ینظام طب مجله. 19-دیکوو یدمیاپ مهار در یاجتماع
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مصون سازی در مقابل فشار روانی بر سازگاری اجتماعی و خودپنداره دانش آموزان دختر دبیرستانی. 

 .41-50(:4)13 ،دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی

های بدنی در خانه برای مقابله با ویروس جدید کرونا راهنمای فعالیت. (1399) جلیل. ،مرادیو  .،محمد ،رستشپ

 . 645-632( :5) 23 ،مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک(. 19)کووید 

 :(1)2 ،مجله طب دریا. 19-انگ اجتماعی: از پیامدهای اجتماعی ابتال به کووید (.1399)خدیجه.  ،جهانگشت
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 63-55(: 1) 23 ،مجله علمی پژوهشی یافتهارائه راهکارهای پیشنهادی. 

بر وضیعت سالمت  19-شناختی گسترش بیماری کوویدآثار روان (.1399)محمدتقی. ،محمدیو ، .شیما ،شهیاد
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فصلنامه روان شناسی  .(. ارزیابی اثرات ویروس کرونا در صنعت ورزش1399رها. ) ،برهمندو  .،علی محمد ،صفانیا
 .123-135(: 55)16 ،تربیتی

بر ورزش دانش آموزان: ارائه  19نگاهی به پیامدهای بیماری کووید  (.1399) زینب. ،ناصریو ، .فرزام ،فرزان

 . 67-61 :(2) 1 ،ارتقای بهداشت نظامی .راهکار برای ارتقا سالمت

(. تأثیر برنامه منتخب، 1395عبدالرحمان. ) ،مهدی پورو  .،صدیقه ،حیدری نژاد .،پروانه ،شفیع نیا .،قباد ،محرابیان

پژوهشنامه  .ساله 6راکز پیش دبستانی بر رشد حرکتی و اجتماعی کودکان رایج مبازی بومی و فعالیت
 .163-172(: 24)12 ،مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی

(. مقایسه رشد حرکتی دختران 1393علیرضا. ) ،بهرامیو  .،حسن ،خلجی .،خدیجه السادات .،محمدی آشتیانی

پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار  .شهر اراک 2ساله ناحیه  12-9چاق/ اضافه وزن و وزن طبیعی 
 .85-94(:20)10 ،حرکتی

(. واکاوی 1395. )رحمتی، محمد مهدیو .، شریفیان، اسماعیل منوچهری نژاد، محسن.، همتی نژاد، مهر علی.،
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Abstract  
Aim: The corona pandemic disrupts many of a person's daily sports activities; and 

had devastating effects on athletes, especially female and child athletes. 

Identifying the negative consequences of this problem and providing practical 

solutions using the lived experiences of people related to the subject of the present 

study was. Methods: This is a qualitative, applied research and was conducted 

using the phenomenological approach in the Colaizzi method in 2021. The 

statistical population includes people related to the subject; Parents (sports coaches 

and faculty members) and female athletes were children and adolescents who were 

directly related to the research topic. Purposeful sampling method and as long as 

it was possible to extract completely non-repetitive concepts from the interviews; 

18 interviews were conducted in a semi-structured environment in the natural 

environment in Mazandaran province. Results: By analyzing research 

information; the negative consequences of corona on female athletes 61 basic 

concepts and 4 sub-themes; it has psychological, social and communication 

effects, physical, leisure and recreational. Conclusion: Considering the negative 

consequences of the research, it is necessary to deal with it such as; Establishing a 

deeper emotional relationship between parents and female athletes, creating a calm 

and non-violent environment at home, increasing social support by adults, 

continuous assessment of the mental and physical condition of female athletes, 

creating a happy atmosphere at home, parents paying attention to bedtime Athlete 

girls, pay attention to changes in individual behaviors, strengthen communication 

skills, parental supervision over the use of social networks by female athletes, and 

play mental and motor games at home to deal with the negative consequences of 

coronation on female athletes. 
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