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بر میزان    2019پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیرات شیوع کروناويروس  
ای فوتبال در ايران  های ورزشی و خلق و خوی بازيکنان غیرحرفهفعالیت

توصیفی انجام شد.   پژوهش  است.    یلی تحل  -اين  میدانی  نوع  از  جامعة  و 
ای زن و مرد در  های غیرحرفهآماری اين پژوهش شامل کلیة فوتبالیست

از باشد. برای گردآوری دادهمی  19-ن قبل از شیوع بیماری کوويدايرا  ها 
بین گروه  استاندارد  کوويدپرسشنامة  پژوهشگران  ورزش   19-المللی  و 

تعیین و روايی   استفاده شد که پايايی اين پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ
اساتید متخصص در اين زمینه مورد   از  از بررسی توسط تعدادی  نیز پس 

صورت  های فوتبال بهأيید قرار گرفت. پرسشنامة مربوطه با کمک هیأتت
پرسشنامه از کل کشور به روش    686الکترونیکی و آنالين منتشر و تعداد  

طبقه و  تصادفی  جمعکامالً  و  تکمیل  بهای  و  گرديد  نمونة  آوری  عنوان 
پژوهش انتخاب شد. نتايج پژوهش حاکی از اين است که در زمان قرنطینه  

و    84 اماکن سرپوشیده  تعطیل هستند و    6/66درصد  اماکن روباز  درصد 
اند. از دست داده  19-درصد افراد شغل خود را به دلیل شیوع کوويد  7/28

همچنین نتايج نشان داد که بین تعداد جلسات، مدت و شدت تمرينات قبل  
فوتبالیست در  معناداری  تفاوت  دورة کرونا  و حین  کرونا  دورة  وجواز  د  ها 

کوويد تست  نتايج  بین  ولی  و   19-دارد؛  قوانین  به  پايبندی  میزان  و 
نتیجهپروتکل ندارد.  وجود  معناداری  تفاوت  بهداشتی  اينکه  های  گیری 
از آن خلق و خوی به شدت تحت تأثیر  فعالیت های ورزشی و به پیروی 
 اند.قرار گرفته و کاهش يافته 19-کوويد

 هاي کليدي واژه 
 ی ورزش تیفعال ، ی اجتماع  یگذارل، فاصله، فوتبا19-ديکوو

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

The aim of this study was to investigate the The effects 

of the new 2019 coronavirus outbreak (Covid-19) on 

the level of sports activities and mood of non-

professional football players in Iran. This study is 

descriptive and a kind of field study. The statistical 

population of this study includes all male and female 

athletes who were played in non-professional football 

in the country before the Covid-19 era. For data 

collection, the standard questionnaire of the 

International Group of Covid-19 and Sport Researchers 

was used. The reliability of this questionnaire was 

determined by Cronbach's alpha method (R=0.82) and 

its validity was confirmed after review by a number of 

experts in this field. The mentioned questionnaire was 

published with the help of football delegations 

electronically and online and 686 questionnaires were 

completed and collected from all over the country in a 

random and stratified manner and were selected as a 

research sample. The results show that 84% of indoor 

places and 66.6% of open places are currently closed 

and 28.7% of people have lost their jobs due to the 

prevalence of Covid-19. Other results showed that there 

was a significant difference between the number of 

sessions and the intensity of training before the corona 

and during the corona; But there is no significant 

difference between the results of Covid-19 test and the 

degree of adherence to health laws and protocols. 

Conclusion that sports activities and mood are strongly 

influenced and reduced by Covid-19. 
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 مقدمه 
 اين ازد که  هستن 1هاويروس از بزرگی ها خانوادةروناويروسک

 شده کشف به انسان يافته گونة انتقالهفت تاکنون مجموعه

 کنندمی حمله دستگاه تنفسی به بیشتر هااست. کروناويروس 

 نشان  مبتاليان معده و روده در را خود نیز عالئم گاهی و

 دارمژک مخاط در ابتدا ها(. عموماً کروناويروس2دهند )می

حلق در تنفسی  که کنندمی  عفونت ايجاد بینی و ناحیة 

 دهند. گاهیمی  بروز را سرماخوردگی معمولی شبیه  عالئمی

 تری همانند عفونتوخیم هایبیماری بروز است باعث  ممکن

 حتی و مزمن برونشیت آسم، تشديد و انتهايی هایبرونش 

 افراد دارای و افراد بالغ، سالمندان در  2)پنومونی(  ريه عفونت

 (.12، 2ضعیف شوند ) ايمنی سیستم

 اين جهانی گسترش و  ابتال موارد افزايش از پس       
 2020 ژانويه  30 تاريخ در جهانی بهداشت ويروس، سازمان

عامل   ششمین  را  جديد کروناويروس  شیوع ای،انتشار بیانیه با
 جهان اعالم سرتاسر در عمومی بهداشت اضطراری وضعیت

 تمام برای بلکه چین، برای  فقط نه تهديدی راو آن   نموده
 جهانی بهداشت . سازمان(13) کندکشورهای دنیا عنوان می

 بیماری برای را رسمی نام ،2020فوريه    11 تاريخ در
عنوان   تحت  جديد  ( COVID-19)   19-کوويدکروناويروس 

انتخاب کرد و نیز در همین روز، نام علمی ويروس ايجاد کنندة  
تغییر داد   SARS-CoV-2به    nCoV-2019اين بیماری را از  

(13.) 
 حال در جهان سراسر در   19کوويد   گیرهمه بیماری        

، تقريباً تمام کشورهای دنیا 2020اوت   اوّل تا و است گسترش
 مرگ نرخ جهانی، آمار است. بنابر کرده  درگیر را از جمله ايران

(؛  7است ) درصد برای اين بیماری به ثبت رسیده  4/3میر   و
همکاران  و  وانگ  پژوهش  نتايج  نرخ   3هرچند  که  داد  نشان 

اين  25درصد است )  84/2مرگ و میر   با  نتايج  (.  حال طبق 
(. 10درصد بود )  15و همکاران، اين نرخ برابر    4پژوهش هوانگ 

(. در  28درصد عنوان کردند )  14و همکاران اين نرخ را    5وو
(. 33درصد است )  33و همکاران نرخ مرگ و میر    6مطالعة ژوو 

درصد    4/1و همکاران گزارش کردند که نرخ مرگ و میر    7گوان 
های رسمی دولت چین، نرخ مرگ و میر (. بنابر داده9است )
باشد و براساس متاآنالیز منتشر شده اين درصد می   2/3برابر  

 
1. Coronaviruses 

2. Pneumonia 

3. Wang et al 

4. Huang 

5. Wu 

 يا واکسن گونههیچ امروز به  . تا(15)باشد  می  4/6نرخ برابر  
 ای بیماریهعفونت  برای آمیزیويروس موفقیت  ضد داروی
 نیست؛  دسترس  در  و نشده تأيید بالینی نظر  از 19-کوويد
 آغاز زمینه  اين در خارج از کشور و داخل  در مطالعات اگرچه

 رعايت و عفونت کنترل و پیشگیری بنابراين  .دارد ادامه و شده
)می اولويت در مردم عموم توسط بهداشتی اصول   .(7باشد 

ممکن است از خفاش نشأت گرفته و سپس    19-بیماری کوويد
از طريق يک میزبان واسطه در بازار وهان به انسان منتقل شده  

-باشد. استنباط شده که مسیر انتقال و تکامل بیماری کوويد
های میانی( و سپس به  )میزبان   8خواراز خفاش به مورچه   19

 (. 32، 29انسان بوده است )
بهداشتی  های کارکنان بخش مراقبت گزارش بنابر           های 

را بر عهده داشتند،    19-که وظیفة نگهداری از بیماران کوويد 
ترين ويژگی اين بیماری است.  مهم شديد  حاد تنفسی  سندرم

 انسان از  ويروس اين که انتقال کنندمی  چنین عنوانها همآن
) زيادی شیوع انسان به اين  4دارد  به  توجه  با  ها،  گزارش (. 

های ترين راهگذاری اجتماعی و قرنطینة خانگی از مهمفاصله
کوويد انتقال  و  تماس  زنجیرة  قطع  و  مواجهه   19-کاهش 

اجتماعی و همچنین می رعايت فاصله  آنجاکه عدم  از  باشند. 
 19-برخوردهای فیزيکی از عوامل مهم انتقال ويروس کوويد

مکان و  مانهستند  سرپوشیده  و  عمومی  و  های  اماکن  ند 
محسوب مجموعه جامعه  افراد  تجمع  محل  ورزشی  های 

ويروس کرونا و حفظ  می انتقال  از  برای جلوگیری  لذا  شوند؛ 
به مبحث فاصله نیر  سالمت جامعه، توجه  اجتماعی و  گذاری 

قرنطینه خانگی از اهمیت زيادی برخوردار است. نتايج پژوهش  
می2020)  9پرلمن  نشان  بهترين دهد(   با مقابله راه که 

 جامعه، در رعايت مسائل بهداشتی مانند قرنطینه  کروناويروس،
 جهانی بهداشت  از اقدامات دقیق پیروی و موقعبه  تشخیص
ها  بیمارستان  بیماران در از  مراقبت عمومی،  بهداشت در مسائل

عدم )می  تجمعات و  هم20باشد   و محمدیعلی چنین(. 
( کردند خود پژوهش  نتايج در (2020همکاران   که عنوان 

 ايران را در  19-کوويد از بیماری ناشی  عفونت گسترش میزان
 بهداشت، جلوگیری مانند آموزش عواملی در دخالت با توانمی
رديابی   و فعال بیماريابی انسانی، تجمعات گیریشکل  از

بقیة   از بیماری واگیری دورة در بیمار افراد جداسازی ها،تماس

6. Zhu 

7. Guan 

8. Pangolins 

9. Perlman 
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 فوتبال    یارحرفه یغ

 

 

 (.1داد ) قرنطینه کاهش و اجتماعی گذاریجامعه، فاصله
به از سوی ديگر            اجتماع  راتیتأثّ  لیدلورزش   ،یمثبت 
چنین نقش انکارناپذير آن در سالمت و هم  یاقتصادی،  فرهنگ

ای پیدا کرده  ويژه  جايگاهاغلب کشورها    یبراعمومی جوامع  
 19-(. شیوع گستردة ويروس نوين و کشنده کوويد23است )
به باعث   و  اماکن  عمومی،  مراکز  تعطیلی  يا  ويژه تعويق 

تسهیالت ورزشی و رويدادهای مهم از جمله سطوح مختلف  
در ژاپن شده    2020مسابقات ورزشی در دنیا و حتی المپیک  

پژوهش نتايج  طرفی  از  ورزش است.  ايمنولوژی  ثابت   1های 

فعالیت و  ورزش  که  است  راهکرده  از  يکی  بدنی،  های های 
و مرگ و میر   هالم و مؤثر در کاهش خطر بیماریزندگی سا

( ارتباط بین خطر ابتال به  1994)  2(. نیمان و نلسون 16است )
)عفونت  فوقانی  تنفسی  دستگاه  میزان    URTI)3های  و 
به های  فعالیت را  »  بدنی  منحنی  توصیف    Jصورت  شکل« 

 در ورزش  میزان افزايش با که معنی بدين(.  1اند )شکل کرده
 ورزشی  سطوح برخی در امّا يابد؛می کاهش خطر عفونت  اابتد

 . (18) يابدمی  افزايش

 URTIرابطة بین بار ورزش و خطر ابتال به  J-مدل منحنی  . 1شکل 

 
بار )  J-مدل منحنی  1شکل      ( ورزش و  Loadرابطة بین 

ابتال به   از  را نشان می  URTIخطر  البته ساير عوامل  دهد. 
پاتوژن  با  مواجهه  مسافرت،  خواب،  قبیل  در  اختالل  ها، 

های روانی و الگوهای رژيم غذايی ممکن است بر اين  استرس 
هايی رابطه تأثیر بگذارند. ضمن اينکه تحقیقات جديد تفاوت 

دهد ورزشکاران نخبه، غیرنخبه و افراد عادی را نشان می بین  
(24    .) 

مطالعات    ورزشی،  فعالیت  شده  تأيید  فوايد  کنار  در 
انسان مورد  در  فعالیتاپیدمیولوژيک  که  داد  نشان  های  ها 

ورزشی هوازی شديد و رقابتی منجر به افزايش حساسیت به  
میعفونت  فوقانی  تنفسی  دستگاه  فهای  )طبق  رضیة شود 

های بدنی ماليم اين  (؛ اين درحالی است که فعالیت4پنجرة باز
(. هرچند نتايج 27) (Jد )طبق منحنی  دهعالئم را کاهش می

های جديد، فرضیة پنجرة باز را به چالش کشیده و پژوهش
 است.  مورد شک و ترديد قرار داده 

ترين  از بزرگای(  ای و غیر حرفهحرفه)فوتبال  رشتة ورزشی    
است.  در دههها  و سرآمد ساير رشته عالئق مردم   اخیر  های 

ها در سراسر جهان  ها طرفدار آن وجود هزاران بازيکن و میلیون 
 یاژهيمهم و وبسیار  گر اين موضوع است که فوتبال نقش  بیان

  کندیم  یکشورها و مردم باز  یو اجتماع  یفرهنگ  یدر زندگ
فوتبالیست  2014در سال    5. جیسون(21) ی  هاجامعة آماری 

؛ اين  میلیون نفر اعالم کرده است  265را افزون بر    ایحرفه
فوتبالیست تعداد  که  است  غیرحرفهدرحالی  آماتور های  و  ای 

است.ده تعداد  اين  برابر  اسپانیا،   ها  چون  کشورهايی  در 

 
1. Exercise Immunology 

2. Nieman & Nehlsen 

3. Upper Respiratory Tract Infections (URTI) 

آلمان، فرانسه  انگلستان،  و  باشگاهBig Five)   ايتالیا  های ( 
اقتصادی عمل می ماشینی  منزلة  به  ساالنه فوتبال  که  کنند 

(. همچنین بر اساس جديدترين  22)  ها دالر درآمد دارندمیلیون
مالیگزارش نسخه()بیست  های  اقتصادی   وسومین  سازمان 
فصل    (2020)  6دلوويت مالی  گردش  به  مربوط  - 2019که 
و  بارسلوناهای  باشگاه   است،  2018 مادريد  رئال   ،

و    3/757،  8/840به ترتیب با درآمدی بالغ بر    منچستريونايتد
باشگاه  5/711 پردرآمدترين  يورو  بودند.  میلیون  جهان  های 

صورت کلی ورزش فوتبال  توان اظهار داشت که به بنابراين می

4. Open Window 

5. Jason 

6. Deloitte  
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مهم از  مردمیيکی  و  درآمدزاترين  ورزشترين،  های ترين 
های  ترين رشته (. در ايران نیز فوتبال از محبوب 5ست )جهان ا

با ساير رشته  مقايسه  است که در  تعداد ورزشی  بیشترين  ها، 
ورزشکار و تماشاگر را به خود اختصاص داده است. اهمیت اين  

روزبه کشور  در  به  ورزش  رو  جامعه  مختلف  اقشار  بین  روز 
. با  (21)افزايش است و در واقع بخشی از جامعه شده است  

، فوتبال هم به مانند همة متغیرهای 19-شیوع بیماری کوويد
رفتار   میان  اين  در  امّا  گرفت؛  قرار  آن  تأثیر  تحت  پیرامونی 
بود.  و متغیر  متفاوت  پديدة خاص  اين  با  کشورهای مختلف 

به  بود که چین  نخستین  طبیعی  بیماری  اين  عنوان خاستگاه 
خود اختصاص دهد و    های فوتبالی را در اين زمینه بهواکنش

بازی از  تمامی  بعد  اوّل  های لیگ داخلی خود )طی دو هفتة 
شیوع اين بیماری( را بدون تماشاگر برگزار نمايد و پس از آن 

های چین  ها لغو و تقويم مورد تأيید فیفا در باشگاه همة بازی
د. به فاصلة دو هفته بعد از مطور کامل به حالت تعلیق درآبه 

آن کشورهای ژاپن، کرة جنوبی، تايلند و فیلیپین نیز تصمیم 
ها بدون تماشاگر  ها و يا برگزاری رقابتبه لغو يا تعويق بازی

- (. همچنین با توجّه به شدت گرفتن بیماری کوويد17گرفتند )
 المللی المپیک و پارالمپیک، کلیّةو بنا بر اعالم کمیتة بین 19

پارالمپیک  بازی و  المپیک  مسابقات  و  عنوان  به   2020ها 
ترين رويدادهای ورزشی در جهان، به تابستان سال آينده  مهم

  19-(. در مرحلة اوّل مقابله با کوويد35موکول گرديد ) 2021
های های ورزشی بخش در صنعت فوتبال ايران، کلیّة فعالیت

فعالیت ازجمله  صنعت  اين  سازمان  مختلف  و های  لیگ 
لیگ  فدراسیون  برگزاری  داخلی، فوتبال،  مختلف  های 
به دستور ستاد ملی  ها و زمینها، سالنورزشگاه های فوتبال 

مستقر در فدراسیون پزشکی ورزشی، نیز    19-مقابله با کوويد
آن افتاد.  تعويق  اين به  تعويق  دلیل  که  کردند  عنوان  ها 

دم، هواداران، ها، برای جلوگیری از حضور گستردة مرفعالیت
چنین سالمت بازيکنان، مربیان، عوامل  تشکیل تجمعات و هم

می   ... و  )اجرايی  گزارش34باشد  بنابر  حوزة (.  مختلف  های 
راه ازجمله  عمومی  کوويد سالمت  بیماری  شیوع  ، 19-های 

در باشد؛ اين در حالی است که  شرکت در تجمعات مختلف می
 از زيادی تماشاگران نايرا ای فوتبالسطوح قهرمانی و حرفه

 تماشای برای  طوالنی  های طی مسافت با کشور مختلف نقاط
 از قبل هاساعت  و شوندمی هاراهی استاديوم فوتبال مسابقات

بتوانند يابندمی  استاديوم حضور در بازی شروع  مسابقات تا 
که تماشا را خود محبوب تیم موضوع کنند  باعث   اين  خود 

اين بیشتر  شیوع  و  کادر    گسترش  بازيکنان،  بین  در  بیماری 
شود. البته  اجرايی و هواداران در زمان برگزاری مسابقات می

بايستی توجّه نمود که با توجّه ماهیت ورزش فوتبال که در آن  
بودن   باز  است،  گريزناپذير  تجمعات  و  فیزيکی  برخوردهای 

ای حتّی اماکن و تسهیالت ورزشی و برگزاری هر نوع مسابقه 
ای )همگانی و پرورشی( باعث شیوع  ورزش غیرحرفهدر سطوح  

های فوتبالی شود؛ بنابراين ادامة فعالیتبیشتر اين بیماری می
انسان می  با  انسان  ارتباط  افزايش  شود در هر سطحی باعث 

کوويد بیماری  شیوع  مهار  موضوع  اين  سخت   19-که  تر را 
ها  الناز طرفی ديگر جدا از مباحث اقتصادیِ تعطیلیِ سکند.  می

بدنی و   هایو اماکن ورزشی، بايستی توجّه داشت که فعالیت
 باعث و کندمی  تقويت را بدن ايمنی سیستم منظم، ورزش

که عفونی شود. کسانی هایبیماری دچار فرد کمتر که شودمی
به ورزش فوتبال مشغول هستند از اين قاعده مستثنی نیستند 

های بدنی در دوران بیماری  فعالیتو تعطیلی مطلق تمرينات و  
ها شود.  های جدی به آن ممکن است باعث آسیب   19-کويید

زمینسالن به دسترسی  بدون انزوا در گرفتن قرار و  هاها، 
 ورزش از  افراد که نیست اين معنای  به های فوتبال باشگاه 
ورزش دست کردن آخرين  روزانه و منظم  بکشند،  طبق 

 گذاری اجتماعی، دردر مورد فاصله  هاهای دولتدستورالعمل
 نقش قرنطینة کامل هستند در جهان در بسیاری زمانی که

کند. می ايمنی افراد سیستم سالمت حفظ به کمک در مهمی
بررسی   پژوهش  اين  انجام  از  هدف  شیوع تبنابراين  أثیرات 

جديد   میزان   (COVID-19)  2019کروناويروس  بر 
و  فعالیت خلق  و  ورزشی  حرفه های  غیر  بازيکنان  ای خوی 

 باشد.می  فوتبال در ايران
 

 روش تحقیق
 دنبالبه  کهچون   است؛  کاربردی  هدف  لحاظ  از  حاضر  تحقیق
 حاصله  نتايج  و   است  خاص  زمینة  يک   در  کاربردی  دانش   توسعة 

  . فوتبال است جهت بهبود وضعیت بهزيستی بازيکنان    در  آن  از
 علمی،  واقعیت  يک  دادن  نشان  آن  هدف  زيرا  است؛  توصیفی

فوتبال  جايگاه  که   است   واقعی   و   عینی ورزش  اهمیت    را   و 
  و  معلوم  را  مطالعه  مورد  جامعه  هایويژگی   و  کندمی  بررسی

 رد   يا  تأيید   که  نظر  اين  از  است؛   تحلیلی  نمايد.می  مشخص
گیرد. همچنین  می  قرار   علمی  قضاوت  مورد  تحقیق   هایفرضیه

بنابراين  .  باشدمی  میدانی  کنترل،  درجة  و  نظارت  میزان  لحاظ  از
صورت  تحلیلی است که به   -طور کلّی اين پژوهش توصیفیبه 

 میدانی انجام شده است. 
جامعة آماری اين پژوهش شامل کلیة ورزشکاران زن و        

های در همة استان   19-مردی است که قبل از دوران کوويد
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صورت نیمه  به کشور مشغول فعالیت در رشتة ورزشی فوتبال  
غیرحرفه حرفه و  دادهبودهای  ای  گردآوری  برای  از  اند.  ها 

و   19-المللی پژوهشگران کوويدپرسشنامة استاندارد گروه بین
ورزش )متشکل از پژوهشگران سراسر جهان از جمله ايران با  
محوريت آلمان( استفاده شد که پايايی اين پرسشنامه به روش  

ar/82آلفای کرونباخ ) ( تعیین و روايی نیز پس از بررسی  0=

توسط تعدادی از اساتید متخصص در اين زمینه مورد تأيید قرار  
پرگرفت هیأت.  کمک  با  استانسشنامة  فوتبال  و  های  ها 

گروه شهرستان ايران  ها،  فوتبال  مربیان  کانون  مجازی  های 
همکاران   فوتبال(،  مربی  هزار  از  و  دانشگاهی  )متشکل 

های مجازی ورزشی و دانشجويان  مندان به فوتبال، گروه عالقه 
به  ورزشی  تعداد علوم  و  منتشر  آنالين  و  الکترونیکی  صورت 

طبقه پ  686 و  تصادفی  کامالً  روش  به  از  رسشنامه  نسبی  ای 
استان  شهرستانهمة  و  جمعها  و  تکمیل  کشور  آوری های 

به  عنوان نمونة پژوهش انتخاب شدند. بايستی  گرديد و عمالً 
المللی  خاطر نشان شد که ترکیب پرسشنامة استاندارد گروه بین 

ت پرسشنامه سواال.  1و ورزش شامل:    19-پژوهشگران کوويد
 10ی )بدنتیسطح فعالسواالت  .  2سوال(    8شناختی )جمعیت

پرسشنامه از  مستخرج  که  پرسشنامه  اين  و    1چو   هایسوال( 
، مدت  یاست که در مورد نوع ، فراوان  2جتريک، برما  و فرب

سخت( قبل    اریاز سبک تا  بستمرين )هر جلسه   زمان و شدت
در   کوويد و  دوره  اين 2.  باشدمی  19-حین  در  همچنین   .

از نسخه    یحاالت مثبت و منف  یابيارز  یبراپرسشنامه   خلق 
مق خو  اسیکوتاه  و  استفاده    16)  3برونل   یخلق  شده  سوال( 

پ   . است اين  از دو    هامنظور تجزيه و تحلیل دادهبه   ژوهشدر 
روش آمار توصیفی که شامل میانگین، انحراف معیار، جداول و  

   tی و آمار استنباطی که شامل آزمون  نمودارهای توزيع فراوان

 ( تای کندال )  ای کندالضريب همبستگی رتبهآزمون  مستقل،  
 استفاده گرديد. SPSS22افزار به کمک نرم خی دو  و آزمون 

 

 های تحقیقیافته 
  7/89نفر مرد )  615تعداد   نتايج توصیفی پژوهش نشان داد که 

)  56درصد(،   و    2/8نفر زن  )  15درصد(  درصد( هم    1/2نفر 

بیشترين  نداشتند.  جنسیت  سؤال  به  دادن  جواب  به  تمايلی 
کننده در پژوهش مربوط به گروه سنی جوانان  فراوانی شرکت 

درصد( و کمترين میزان هم مربوط به گروه    2/61نفر )  420با  
نفر    362باشد. تعداد  درصد( می  9/0)نفر    6سنی سالمندان با  

 1/4نفر )  28درصد( متاهل،    20نفر )  137درصد( مجرد،    8/52)
درصد( هم به    1/23نفر )  159درصد( هم ساير بودند و تعداد  

نفر    514اين سؤال پاسخی ندادند. از اين نمونة آماری تعداد  
درصد( در   5/17نفر )  120درصد( در مناطق شهری،    9/74)

ر و  مناظق  )  52وستايی  حاشیه    6/7نفر  و  حومه  در  درصد( 
کرند. بیشترين فراوانی مربوط به گروه درآمدِ شهرها زندگی می

درصد( و کمترين میزان هم مربوط    7/36نفر )  252متوسط با  
باشد. همچنین درصد( می  1/3نفر )  21به گروه درآمدِ باال با  

شرکت ديپلم  تعداد  زير  مدرک  با    4/27)نفر    188کنندگان 
ديپلم   )  212درصد(،  دوره  9/30نفر  عالی  درصد(،  های 

)  49مدت  کوتاه کاردانی  1/7نفر   ،)32  ( درصد(،    7/4نفر 
)  100کارشناسی   ارشد    6/14نفر  کارشناسی  نفر    75درصد(، 

نهايت  9/10) در  و  )  30درصد(  تحصیالت   4/4نفر  درصد( 
داشتند.   گروه  دکتری  به  مربوط  هم  شاغلین  تعداد  بیشترين 
درصد( و کمترين تعداد    5/46)نفر    319با  آموز  دانشجو يا دانش

نفر )هرکدام   6های بازنشسته و نظامی با  هم مربوط به گروه 
درصد( بود. همچنین ديگر نتايج توصیفی پژوهش نشان    9/0

های رسمی از سوی دولت  داد که بیشترين فراوانی محدوديت
سازمان ذیو  محدودهای  گروه  به  مربوط    4های  يتصالح 

)هفته فراوانی    1ای  با  هم  20)  137ماه(  کمترين  و  درصد( 
باشد.  ( می 8/2)  19ای با فراوانی  هفته   7مربوط به گروه حدود  

  84ديگر نتايج پژوهش حاکی از اين است که در حال حاضر  
سرپوشیده،   اماکن  و    6/66درصد  روباز  اماکن    4/34درصد 

پارک همچنین  درصد  هستند.  تعطیل  جامعة    7/28ها  درصد 
کوويدفوتبالیست شیوع  دلیل  به  را  خود  شغل  طور  به  19-ها 

مقايسة تعداد جلسات )تواتر(   1جدول  اند.  کامل از دست داده
 :دهدتمرين فوتبال قبل و حین کرونا را نشان می

 مقايسة تعداد جلسات )تواتر( تمرين فوتبال قبل و حین کرونا   . 1جدول 
 

 هاگزینه
 حین  دورة کرونا  قبل از دورة کرونا 

 درصد  فراوانی درصد  فراوانی

 5/10 72 4/4 30 وقت هیچ

 6/8 59 7/8 60 یک روز در هفته 

 
1. Cho 

2. Baecke, Burema & Frijters 

3. Brunel 
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 12 82 7/13 94 دو روز در هفته 

 1/13 90 8/16 115 سه روز در هفته 

 6/7 52 2/11 77 چهار روز در هفته 

 2/5 36 5/8 58 پنج روز در هفته 

 5/3 24 6/6 45 شش روز در هفته 

 9/17 123 6/17 121 هر روز 

 6/21 148 5/12 86 هر از گاهی

 100 686 100 686 جمع 

آزمون خی دو در جدول        بین   2نتايج  داد که  نشان 
تعداد جلسات تمرين فوتبال قبل از دورة کرونا و حین دورة 
کرونا تفاوت معناداری وجود دارد که با اندکی انديشیدن در  

گیری کرد که در مجموع تعداد  توان نتیجه می   1جدول شمارة  
قبل از  جلسات تمرين فوتبال در حین دورة کرونا به نسبت  

 آن کاهش يافته است:   
 . مقايسة تعداد جلسات تمرين فوتبال قبل و حین دورة کرونا2جدول        

درجة  میزان خی دو  آزمون 

 آزادی 

Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-

Square 
194/515 64 000/0 

N of Valid Cases 686   

     
همچنین ديگر نتايج اين پژوهش نشان داد که مدت          

کرونا  دورة  حین  در  فوتبال  تمرين  جلسة  هر  )طول(  زمان 
درصد افراد   8/93کاهش يافته است. در دورة قبل از کرونا  

دقیقه    10ها بیشتر از  ل آنفوتبا مدت زمان هر جلسه تمرين
  8/80بوده است؛ اين در حالی است که در حین دورة کرونا  

اند. دقیقه تمرين در هر جلسه داشته 10درصد افراد بیشتر از 
 

 مقايسة شدت تمرينات فوتبال قبل و حین کرونا   . 3جدول 
 

 حین  دورة کرونا  قبل از دورة کرونا ها گزينه

 درصد  فراوانی درصد  فراوانی
 3/25 174 9/6 47 شدت کم

 9/47 329 2/32 221 شدت متوسط

 1/18 124 6/46 320 شدت زياد

 4/4 30 8/12 88 شدت خیلی زياد 

 3/4 29 5/1 10 دادة گم شده 

 100 686 100 686 جمع
 

          
دهد که بین نشان می  4نتايج آزمون خی دو در جدول         

شدت تمرينات فوتبال قبل از دورة کرونا و حین دورة کرونا 
در جدول   تأمل  اندکی  با  که  دارد  وجود  معناداری   3تفاوت 

گیری نمود که در مجموع شدت تمرين در حین توان نتیجه می

مت  دورة کرونا به نسبت قبل از آن کاهش يافته است و به س
 شدت متوسط متمايل شده است:  
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 مقايسة شدت تمرينات فوتبال قبل و حین دورة کرونا  . 4جدول 

میزان خی  آزمون 

 دو 

 .Asymp. Sig درجة آزادی 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 954/15

7 

9 000/0 

N of Valid Case 653   

       

 376دهد که تست کرونای  ديگر نتايج پژوهش نشان می       
درصد(   2نفر )  14ها منفی،  درصد( از فوتبالیست  8/54نفر )

و   )  296مثبت  درصد( هم عنوان کردند که هنوز    2/43نفر 
نداده تعداد  تست  )  233اند.  فوتبالیست  34نفر  از  ها درصد( 

صورت های بهداشتی را به ان کردند که قوانین و پروتکل عنو
درصد( عنوان کردند که  9/1نفر )  13کنند،  دقیق رعايت می

نمی رعايت  و  اصالً  )  440کنند  ذکر   1/64نفر  هم  درصد( 
های بهداشتی تقريباً کردند که نسبت به اين قوانین و پروتکل

  5جدول    تفاوت هستند. نتايج آزمون خی دو درخیال و بیبی 
و میزان پايبندی    19-دهد که بین نتايج تست کوويدنشان می

پروتکل  و  قوانین  فوتبالیستبه  بهداشتی  تفاوت  های  ها 
 معناداری وجود ندارد:

 

 های بهداشتیمقايسة نتايج تست کرونا و میزان پايبندی به قوانین و پروتکل   . 5جدول 

خی   آزمون  میزان 

 دو 

درجة 

 آزادی 

Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 802/14 8 063/0 

N of Valid Case 686   

 
        

ها  درجة تغییرات پارامترهای تمرين فوتبالیست  6جدول        
)تعداد جلسات تمرين، طول تمرين و شدت تمرين( را نشان  

دهد:می

 

 درجة تغییرات تعداد جلسات تمرين، طول تمرين و شدت تمرين . 6جدول 
 درجة تغییرات  تمرينتعداد جلسات   طول جلسة تمرين  شدت تمرين

 فراوانی درصد  فراوانی درصد  فراوانی درصد

- - - - 2/2 15 8 - 

- - - - 2/1 8 7 - 

- - - - 2/2 15 6 - 

- - - - 9/1 13 5 - 

- - - - 5/3 24 4 - 

3/1 9 - - 8/3 26 3 - 

3/14 98 - - 5/9 65 2 - 

2/38 262 2/11 77 7/15 108 1 - 

1/35 240 5/81 559 8/29 205 0 
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2/5 36 2/2 15 6/6 45 1 + 

1 7 - - 1/3 21 2 + 

1/0 1 - - 5/2 17 3 + 

- - - - 2/4 29 4 + 

- - - - 6/4 32 5 + 

- - - - 6 41 6 + 

- - - - 8/2 19 7 + 

- - - - 4/0 3 8 + 

 گم شده - - 35 1/5 33 8/4

 جمع  686 100 686 100 686 100
 

         

جدول          پارامترهای   6در  براساس  را  فوتبالیست  افراد 
به   توجه  با  و  تمرين(  جلسات  شدت  و  طول  )تعداد،  تمرين 

اند. عدد منفی به معنای بندی شدهها دستهدرجة تغییرات آن 
کاهش و عدد مثبت به معنای افزايش در پارامتر مورد نظر در  

باشد. مثالً رة کرونا میحین دورة کرونا نسبت به قبل از دو 
به معنای اين است که فرد در حین دورة کرونا،    8عدد منفی  

درجه )با توجه به    8پارامتر موردنظر را )مثالً تعداد جلسات( را  
 طیف سؤال مربوطه( کاهش داده است.   

 

 بندی پارامترهای تمرين در دورة کرونا در مقايسه با دورة قبل از کروناگروه  . 7جدول 
  تعداد جلسات تمرين طول جلسة تمرين  شدت تمرين

 بندیگروه
 فراوانی درصد  فراوانی درصد  فراوانی درصد

 افزایش 207 2/30 15 2/2 44 4/6

 عدم تغییر  205 9/29 559 5/81 240 35

 کاهش  274 9/39 77 2/11 369 8/53

 گم شده - - 35 1/5 33 8/4

 جمع  686 100 686 100 686 100
 

       

دهد که پارامترهای تمرين به خصوص نشان می   7جدول       
در    19شدت تمرين در مقايسه با قبل از شیوع بیماری کوويد  

است. جدول   ها با کاهش بیشتری روبرو بوده بین فوتبالیست

رابطة بین پارامترهای تمرين )تعداد، مدت و شدت جلسات  8
 دهد:ها را نشان میتمرين( با سن فوتبالیست

 
 ها و پارامترهای تمرين رابطة بین سن فوتبالیست. 8جدول 

 فراوانی  Sig. (2-tailed) ضريب همبستگی  متغیر 

 

 سن
 684 576/0 015/0 تعداد جلسات تمرین 

 649 128/0 - 049/0 مدت تمرین 

 651 036/0 - 064/0 شدت تمرین 

 

        

شمارة        جدول  آزمون    8مطابق  از  استفاده  با  ضريب  و 
ها بین سن فوتبالیست(  تای کندال)  ای کندالهمبستگی رتبه

و تعداد جلسات تمرين و طول تمرين رابطة معناداری وجود  

آن  سن  بین  ولی  معنادار ندارد؛  رابطه  تمرين  شدت  و  ها 
 (.> 05/0p)معکوس وجود دارد 
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 غیرهای پژوهش تغییرات تعداد جلسات تمرين فوتبال حین دورة کرونا  بر اساس مت . 9جدول 
 فراوانی  Sig. (2-tailed) درجه آزادی  میزان خی دو متغییر 

تعداد جلسات   تحصیالت 

تمرین فوتبال  

حین دورة  

 کرونا 

742/27 14 015/0 686 

 686 089/0 4 070/8 محیط زندگی 

 686 303/0 12 971/13 درآمد

 684 013/0 6 197/16 های سنی گروه
 

   
دهد که بین متغیرهای میزان نشان می  9نتايج جدول    

های مختلف سنی افراد فوتبالیست و تعداد تحصیالت و گروه 
جلسات تمرين فوتبال بر اثر کرونا تفاوت معناداری وجود دارد؛  

دسته  و  تحصیالت  میزان  متغیرهای  که  معنی  های  بدين 

دور در حین  فوتبال  تمرين  جلسات  تعداد  بر  سنی  ة  مختلف 
و  زندگی  محیط  متغیرهای  امّا  دارند.  معناداری  تأثیر  کرونا 
درآمد بر تعداد جلسات تمرين فوتبال در حین دورة کرونا تأثیر 

 معناداری ندارند.
 

 تغییرات طول جلسات تمرين فوتبال حین دورة کرونا  بر اساس متغیرهای پژوهش  . 10جدول 
 فراوانی  Sig. (2-tailed) درجه آزادی  یزان خی دوم متغییر 

طول جلسات   تحصیالت 

تمرین فوتبال  

حین دورة  

 کرونا 

483/13 14 489/0 651 

 651 746/0 4 943/1 محیط زندگی 

 651 423/0 12 282/12 درآمد

 649 047/0 6 788/12 های سنی گروه

    

دهد که بین متغیرهای میزان  نشان می  10نتايج جدول   
فوتبالیست و مدت   افراد  و درآمد  زندگی  تحصیالت، محیط 
زمان )طول( تمرينات فوتبال حین دورة کرونا تفاوت معناداری  
تحصیالت،   میزان  متغیرهای  که  معنی  بدين  ندارد؛  وجود 

محیط زندگی و درآمد بر طول جلسات تمرين فوتبال در حین 
های مختلف  دورة کرونا تأثیر معناداری ندارند. اما متغیر گروه

 سنی بر طول تمرين در حین دورة کرونا تأثیر معناداری دارد.

 
 تغییرات شدت تمرين فوتبال حین دورة کرونا  بر اساس متغیرهای پژوهش . 11جدول 

 فراوانی  Sig. (2-tailed) آزادی درجه  میزان خی دو متغییر 

شدت تمرینات   تحصیالت 

فوتبال  حین  

 دورة کرونا 

170/13 14 513/0 653 

 653 242/0 4 474/5 محیط زندگی 

 653 149/0 12 010/17 درآمد

 651 393/0 6 276/6 های سنی گروه

   
دهد که بین متغیرهای میزان  نشان می  11نتايج جدول   

های مختلف سنی و  و گروه  ، محیط زندگی، درآمدتحصیالت
تفاوت معناداری  فوتبال در حین دورة کرونا  شدت تمرينات 
تحصیالت میزان  متغیرهای  که  معنی  بدين  ندارد؛  ،  وجود 

درآمد زندگی،  گروه  محیط  شدت  و  بر  سنی  مختلف  های 
فو ندارند. تمرينات  معناداری  تأثیر  کرونا  دورة  حین  در    تبال 

مقايسة حاالت خلقی مثبت، منفی و کل را بر اساس    12جدول  
 دهد: ها نشان میجنسیت فوتبالیست

 
 مقايسه حاالت خلقی براساس جنسیت . 12جدول 
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  آزمون لوين  ها برای برابری میانگین tآزمون 
 Confidence%95 خلقی حاالت

Interval of the 

Difference 

 
Std. Error 

Difference 

 
Sig. 

(2-
tailed ) 

 
df 

 
t 

 

 
Sig 

 
F 

Upper Lower 
تساوی  522/2 113/0 052/1 665 293/0 -454220 50338/1

 واريانس 
 

حاالت  

عدم تساوی  - - 970/0 568/63 336/0 -556040 60520/1 خلقی مثبت 
 واريانس 

تساوی  652/8 03/0 022/2 665 044/0 08744/0 98580/5
 واريانس 

 

حاالت  

عدم تساوی  - - 703/1 847/61 094/0 -52848/0 60172/6 خلقی منفی 
 واريانس 

تساوی  771/4 029/0 145/2 665 032/0 30143/0 82097/6
 واريانس 

 

حاالت  

عدم تساوی  - - 844/1 597/62 064/0 -217140 33954/7 خلقی کلی 
 واريانس 

 

 

 گیری بحث و نتیجه 

أثیرات شیوع کروناويروس تاين پژوهش با هدف بررسی میزان 
فعالیت (COVID-19)  2019جديد   میزان  و  بر  ورزشی  های 

ايران انجام گرديد.  ای فوتبال در  خلق و خوی بازيکنان غیرحرفه 
قبل از هر بحثی بايستی عنوان کرد که با توجه به اينکه پژوهش  

پژوهش  نخستین  جملة  از  زمینة  حاضر  در  شده  انجام  های 
کوويد فعالیت  19-تأثیرات  میزان  ورزشکاران  بر  های 

رشتة غیرحرفه لذا    ای  باشد؛  جهان  شايد  و  ايران  در  فوتبال 
گزارش اين بخش از مقاله مطابق رويکردهای رايج گذشته مبنی  

های فوتبالی مشابه بر مقايسة نتايج اين پژوهش با نتايج پژوهش
عمالً غیرممکن بود. بنابراين ناچاراً در اين    19-در زمان کوويد

نتیجه  و  بحث  گزارش،  به  نتايجبخش  دربارة  پژوهش    گیری 
های انجام های معدود پژوهشحاضر و همچنین مقايسه با يافته 

 های بدنی عمومی، پرداخته شده است.  شده در حیطة فعالیت

کوويد شیوع          محدوديت 19-بیماری  ايجاد  در  با  هايی 
های انجام فعالیتزندگی با هدف کاهش تعداد بیماران، شرايط 

محدود کرده است. با اين    ورزش را در بیرون از خانهبدنی و  
قدری برای سالمت جسم به و ورزش  بدنی  های  فعالیت  وجود،

منظمی    ةو روح ما ضروری است که حتماً بايد برای آن برنام
باشیم میپژوهش هایيافته.  داشته  نشان  مختلف  دهد های 

می ورزش  منظم  شکل  به  که  سیستم  ،کنندافرادی   مقاومت 
ها ها و حتی عفونتر برابر بیماریها دايمنی و دفاعی بدن آن

  بدنی و ورزش   (؛ بنابراين انجام هر نوع فعالیت24)  بیشتر است 
عالوه بر تقويت سیستم ايمنی بدن    هايی است که يکی از روش 

-در زمان کوويدنقش پیشگیرانه    د توانمی  ،هادر مقابل بیماری

باشدنیز    19 تعداد محدودی  . هرچندداشته  مطالعات    نتايج  از 
رشتة  ثیرگذاری به میزان و نوع  أدهد که اين تنشان میجديد  
  .انجام تمامی تمرينات موثر نیستند  بستگی دارد و لزوماً  یورزش

و شرکت در هر نوع فعالیت ورزشی مانند    فعالیت  از طرفی ديگر 
غیرحرفه راه ای  فوتبال  از  مضرات  يکی  از  جلوگیری  فقر  های 

دلیل شیوع به قرنطینه خانگی    رةدو  رو چاقی مفرط د  حرکتی
قدرت عضالت  19-کوويد کاهش  توان  و    است.  آمدن  پايین 

حرکتی خصوصاً در جمعیت قلبی ـ عروقی و ريوی به دنبال بی 
ای، از جمله علل افزايش های زمینهمسن و افراد دارای بیماری

اين بیماری کشنده   برابرپذير جامعه در  ناتوانی در اين قشر آسیب 
است  ا مسلم  آنچه  بنابراين  هدف  ست.  با  مناسب  بسترسازی 

کاهش استرس و فشارهای تأمین نشاط و شادابی در بین مردم و  
کوويد بیماری  از  ناشی  برنامه   ،19-روانی  تدوين    ی هاينیازمند 

زمینه    مدون اين  در  که  به  است  چون هم  یهايورزش توجه 
غیرحرفه تفريحی،  فوتبال  و  پیادوچرخهای  روی،  دهسواری، 

تمريندو آرام،  مقاومتی  يدن  کوهپیمايی  های  رعايت  و  با 
 .رسدنظر میهای بهداشتی ضروری به پروتکل 
پژوهش         اين  استنباطی  ب  نتايج  که  داد  تعداد   نینشان 

تمر ح  فوتبال  ني جلسات  و  کرونا  دورة  از  کرونا   نیقبل  دورة 
معنادار با    یتفاوت  که  دارد  تحلیل و    مقايسهوجود  و  تجزيه 

پژوهشداده آماری  در   گیرینتیجه  توانیم  های  که  کرد 
جلسات   تعداد  فوتبال  مجموع  حتمرين  به   نیدر  کرونا  دورة 

  ن يا  جينتا  گريد  نیهمچن.  است   افته ينسبت قبل از آن کاهش  
 فوتبال  نيپژوهش نشان داد که مدت زمان )طول( هر جلسة تمر

از کرونا   است.  افتهيدورة کرونا کاهش    نیدر ح در دورة قبل 
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تمر  8/93 زمان هر جلسه  افراد مدت  ها آن   فوتبال    نيدرصد 
  ن یاست که در ح  یدر حال  نيبوده است؛ ا  قهیدق  10از    شتریب

در هر    نيتمر  قهیدق  10از    شتریبدرصد افراد    8/80دورة کرونا  
شدت    نیکه ب  دهدینشان مديگر نتايج پژوهش    اند.جلسه داشته

ح  فوتبالات  نيتمر و  کرونا  دورة  از  تفاوت    نیقبل  کرونا  دورة 
م  یمعنادار که  دارد  در مجموع   توانیوجود  که  کرد  استنباط 

دورة کرونا به نسبت قبل از آن کاهش   نیدر ح  اتنيشدت تمر
که شايد    شده است   لياست و به سمت شدت متوسط متما  افتهي

ة  مطابق »فرضیهای پزشکی گذشته  يکی از داليل آن توصیه 
بدنی   هایانجام فعالیتپنجرة باز« باشد. طبق فرضیة پنجرة باز  

ايمنی  با شدت متوسط می بخشد  افرادتواند سیستم  بهبود    ؛ را 
تواند موجب های بدنی با شدت و حجم باال میولی انجام فعالیت

شود.   ايمنی  سیستم  عملکرد  انگ کاهش  پژوهش  و    1نتايج 
( دور2020همکاران  در  که  داد  نشان  در (  کرونا  بیماری  ان 

های بدنی افراد با افت شديد و  اندونزی میزان متوسط فعالیت
)  38کاهش   است  مواجهه شده  پژوهش    (.19درصدی  نتايج 

( نیز نشان داد که در دوران بیماری  2020و همکاران )  2زنیک
فعالیت سطوح  کرواسی  کرونا  کشور  نوجوانان  در  بدنی  های 

کاهش پیدا کرده است که اين کاهش در افراد ساکن در شهرها 
  3همچنین دانتون (.30باشد )بیشتر از افراد ساکن در روستاها می

( عنوان کردند که شدت تمرينات ورزشی در  2020و همکاران )
به بزرگ دوران  اين  در  آمريکا  متحده  اياالت  قابل  ساالن  طور 

توجهی کاهش يافته است که با نتايج پژوهش حاضر هماهنگ 
 (.6باشد )و همسو می

داده    کرونا  نشان داد افرادی که آزمايشپژوهش  اين    جينتا      
آ جواب  فقط  و    2)  فوتبالیست  14  زمايشبودند  مثبت  درصد( 

درصد( هنوز تست   2/43نفر )  296مابقی منفی بود؛ هرچند تعداد  
که    نداده بود  اين  پژوهش  اين  نتايج  ديگر  از  نفر    440بودند. 

 ی هاو پروتکل   نینسبت به قوانها  از فوتبالیستدرصد(    1/64)
وع حاکی  بودند که اين موض  تفاوتیو ب  الیخی ب  باًيتقر  یبهداشت

سوی   از  کشنده  بیماری  اين  عواقب  به  جدی  توجه  عدم  از 
سوی   از  که  است  الزم  بنابراين  بود.  فوتبالیست  ورزشکاران 

سازمان و  ذینهادها  همة  های  به  جدی  هشدارهای  ربط 
به  رعايت  ورزشکاران  مورد  در  فوتبال  جامعة  خصوص 

اقب  ها را از عوهای بهداشتی و پیشگیری داده شود و آن پروتکل 
نتايج آگاه سازند. همچنین    19-وخیم و ماندگار مبتال به کوويد

 
1. Ong 

2. Zenic 

3. Dunton 

4. Lesser & Nienhuis 

و میزان   19-آزمون خی دو نشان داد که بین نتايج تست کوويد
ها تفاوت  های بهداشتی فوتبالیستپايبندی به قوانین و پروتکل 

ندارد وجود  را   معناداری  مسأله  قدری  خود  موضوع  اين  که 
ا برای توجیه عدم توجه به قوانین  گريزی رکند و راهتر میپیچیده

ها و ساير ورزشکاران باز  و مقررات بهداشتی از سوی فوتبالیست
کند. همچنین از سوی بهداشت جهانی توصیه شده است که  می

که   کوويدافرادی  بیماری  تاکنون  اندشده مبتال    19-به  ولی   ،
های  توانند به انجام فعالیتاند می گونه عالئمی را بروز ندادههیچ

م  ئبروز عال  ستیباي  و  با شدت متوسط ادامه دهندو ورزش  بدنی  
 استفاده کنند.خود فوری   ةقرنطین جهتعنوان يک راهنما به را 

يافته        از  ديگر  حاضر  يکی  پژوهش  حاالت های  بررسی 
خلقی مثبت، منفی و کلی در بین نمونة آماری بود. مطابق اين  

منفی و کلی در بین مردان و زنان  ها حاالت خلقی مثبت،  يافته
فوتبالیست تفاوت معناداری وجود نداشت. بنابراين بايستی اشاره  

ها  العملعکس  19-نمود که در مواجهه با شیوع و بیماری کوويد
هیچ   زنان  و  مردان  بین  مجموع،  و  منفی  مثبت،  رفتارهای  و 

معنی که در برخورد با اين  تفاوت معناداری وجود نداشت. بدين
و   يکسان  برخوردهای  و  رفتار  زنان  و  مردان  کشنده،  ويروس 
کردن  عمل  منطقی  و  معقوالنه  فرضیة  و  داشتند  يکنواختی 

ها در قیاس با زنان به نوعی رد شد.  ها و فوريتمردان در بحران 
( در کانادا نشان داد افرادی 2020)  4نتايج پژوهش لسر و نینهويز 

باالتری دارند، اضطراب    که در دوران کرونا سطح فعالیت بدنی
مطلوب بهزيستی  سطح   و  )کمتر  دارند  وولف 14تری  و    5(. 

( فاصله2020همکاران  که  کردند  عنوان  بر  (  اجتماعی  گذاری 
نتايج پژوهش  (.26روی کسالت و خودکنترلی تأثیرگذار است )

( در چین نشان داد افرادی که فعالیت 2020و همکاران )  6ژائو 
دارند   بااليی  برخوردار هستند  بدنی  بهتری  از وضعیت عاطفی 

نصرت31) و  تايم  برند،  در  2020)  7(.  پژوهشی  انجام  با   )18  
-نفر( نشان دادند که کوويد  13696کشور جهان ) نمونة آماری  

باعث تغییر رفتارهای ورزشی و تغییر خلق و خوی افراد شده    19
میزان   بین  که  داد  نشان  تحقیق  اين  نتايج  همچنین  است. 

های ورزشی و تغییرات خلق و خوی افراد رابطة مثبت  لیتفعا
معناداری وجود دارد؛ بدين معنی که خلق و خوی افراد متأثر از  

 (.  3های ورزشی بود )میزان فعالیت
که        داد  نشان  پژوهش  نتايج  تعداد    نیب  همچنین  و  سن 

تمر تمر  نيجلسات  طول  معنادارها  فوتبالیست  نيو   ی رابطة 

5. Wolff 

6. Zhao 

7. Brand, Timme & Nosrat 
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معنادار    ةرابط  ات فوتبالني سن و شدت تمر  نیب  ید؛ ولوجود ندار
ديگر نتايج حاکی   (.05/0  یمعکوس وجود دارد )در سطح معنادار

است آن  ب  از  گروه   التیتحص  زان یم  یرهایمتغ  نیکه   ی هاو 
 یبر اثر کرونا تفاوت معنادار  نيو تعداد جلسات تمر  یمختلف سن

بد دارد؛  متغ  یمعن  نيوجود  و    التیتحص  زانیم  یرها یکه 
دورة    ن یدر ح  نيبر تعداد جلسات تمر  ی مختلف سن  یهادسته

و درآمد   ی زندگ طیمح یرها یمتغ ادارند. امّ یمعنادار ریکرونا تأث
  ندارند.   یمعنادار  ر یدورة کرونا تأث  ن یدر ح  نيبر تعداد جلسات تمر

و    یزندگ  طیمح  الت،یتحص  زانیم  یرهایمتغ  نیبهمچنین  
)طول( زمان  مدت  و  فوتبالنيتمر  درآمد  کرونا   نیح  ات  دورة 

بد  یتفاوت معنادار ندارد؛   زانیم  یرهایکه متغ  یمعن  نيوجود 
دورة   نیدر ح  نيو درآمد بر طول تمر  یزندگ  طیمح  الت،یتحص

بر    یمختلف سن  یهاگروه  ریغندارند. اما مت  یمعنادار  ریکرونا تأث
 دارد.   یمعنادار  ریدورة کرونا تأث  نیدر ح  ات فوتبالنيطول تمر

 ی رهایمتغ  نیکه ب  همچنین از ديگر نتايج اين پژوهش اين بود
گروه  ،ی زندگ  ط یمح  الت، یتحص  زانیم و  مختلف   یهادرآمد 

تمر  یسن شدت  فوتبالنيو  ح  ات  تفاوت    نیدر  کرونا  دورة 
بد  یمعنادار ندارد؛  متغ  ی معن  نيوجود    زان یم  یرهایکه 
بر    یمختلف سن  یهادرآمد و گروه  ، یزندگ  طی مح  الت،یتحص

تمر ح  اتنيشدت  کر  نیدر   ندارند.  یمعنادار  ریتأث  ونادورة 
ورزش و  ارتباط  در مورد    های مختلفنتايج پژوهشطورکلی  به 

ايمنی  سیستم میبدن  های  تمرينات ندهنشان  انجام  که  د 
تواند شانس ابتال به هر نوع عفونتی  طور مستقیم نمیورزشی به 
کووي دهد  19-دمانند  کاهش  و    اما   ؛را  ورزشی  حرکات  انجام 

بدنی فعالیت متوسط    های  شدت  وجود  علی با  بیماری رغم 
تواند سیستم ايمنی بدن را  می حتی  خطر بوده و  بی  19-کوويد

نتايج    .نمايدتقويت   جديدترين  که  است  ذکر  به  الزم  هرچند 
میپژوهش نشان  مختلف  فوری  که    دهد های  کاهش  دلیل 

،  منی موجود در خون بعد از انجام تمرينات شديدهای ايسلول
و ممکن  استرس تمرينات سنگین است  موقتی بوده و ناشی از  

در طوالنی  تقويت  است  باعث  شديد هم  تمرينات  انجام  مدت 
شود افراد  ايمنی  که  .سیستم  نمود  توجه  بايستی  انجام    البته 

انجام    ةشديد برای افرادی که سابق با شدت متوسط وتمرينات  
ممکن است اثرات منفی گذرايی بر روی    ، تمرينات ورزشی ندارند

تواند  میکرونايی  داشته باشد که در اين ايام    افرادسیستم ايمنی  
 .خطرناک باشد

 
1. Forbes 

که          نمود  اعتراف  بايستی  نهايت  جهانی  در  بحران  در 
در جهان    ی شهای اساسی مديريت ورزيکی از ضعف  19-کوويد

های سازمان نهادها و  به وضوح برجسته شد و آن اينکه اغلب  
يا  برای  ورزشی   و  مدون  برنامة  بحرانی    ة اندوختروزهای 

نداقابل استثنای.  رندتوجهی  طول    یردامو  به  در  خاص 
به    یورزشهای  اماکن و مجموعه وقت  های جهانی، هیچ جنگ
و  شدت  اين   بود  نشده  به  تاکنون هم هیچتعطیل  کس موفق 

در صنعت ورزش نشده  برای مديريت چنین بحرانی  حلی  ارائه راه
بر  چشمگیری  ضررهای  اقتصادی  نظر  از  بحران  اين  است. 
صنعت ورزش در جهان گذاشته است و سالمت عمومی افراد را  

به  فعالیتنیز  تعطیلی  جدی  دلیل  خطر  با  ورزش  و  بدنی  های 
با بیان اينکه لیگ برتر انگلیس    1وربس فمواجه کرده است. مجلة  

میلیون يورو از بحران   800تا  700حداقل آلمان  یو بوندسلیگا
پیش ديدخواهند    زيانکرونا   آينده    نمودبینی  ،  در  بحران  که 
قراردادهای بازيکنان و مربیان و میزان پرداختی به    19-کوويد

نیز  ها  آن خواهد  را  مواجه  زيادی  تغییرات  نین  همچ  .دکربا 
شده  بررسی  انجام  ايرانهای  ورزش  صنعت  خصوص    در  در 
بر مشاغل حاکی از آن است که    19-کوويدثیرگذاری  أمیزان ت 

های ورزشی بیشترين اين بیماری بر صنعت گردشگری و باشگاه
است أت گذاشته  را  تلنگر  (.  17)  ثیر  کرونا  بحران  شايد  حاال 

در تصمیمات  صنعت ورزش در جهان  محکمی باشد برای اينکه  
نمايد. جلوگیری از لوکس شدن بیش از  خود تجديدنظر اساسی 

سازی فراهمو    عموم مردمبرقراری ارتباط بیشتر با  حد ورزش،  
از  و   بیشتر  جامعهحمايت  ضعیف  پرداختبه   اقشار  های  جای 

باز  آورسرسام  با  به  روابط  در  تجديدنظر  معروف،  يکنان 
کم آژانس و  همگانی  ورزش  از  حمايت  انتقاالت،  و  نقل  های 

از جمله تصمیمات ها در بخش کردن هزينه های غیرضروری، 
ويژه در بخش  ورزش به صنعت  که مديران    باشدمی استراتژيکی  

مديريت صنعت    .ها هستندمجبور به اتخاذ آندرآينده  ای،  حرفه
در   اين ورزش  سخت  روزهای  برای  بايستی  چنینی جهان 

باشد  برنامه  داشته  شده  تعیین  پیش  از  و  مدون  تجربه  ای  و 
  ی امر  صنعت،   های فعلی اينکه با سیاست   ثابت کرد  19-کوويد
يک تغییر و تحول اساسی  و الزم است  غیرممکن است    تقريباً

  .آن اتفاق بیافتد  ةادار  ةو نحوجهان  ورزش  مديريت صنعت  در  
ورزش منظم و روزانه در  نجام اينکه بايستی اذعان کرد که  سرا

دورانی که بسیاری از مردم جهان به خاطر شیوع ويروس کرونا  
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