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Extended Abstract

1. Introduction

pidemics can cause various socio-behav-
ioral changes, i.e., generated by how they 
are experienced by individuals [17]. The 
Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) 
pandemic has greatly altered sports-related 

interactions (especially the elderly’s sports) [12, 15]. More-
over, its main impact on sports environments is the cessa-
tion of collective and individual sports activities, and the 
closure of sports environments [10]. Given the suspension 
of sports activities for certain segments of society, as well 

E
as the high risk of COVID-19 for the elderly, older athletes 
may have experienced the conditions in a particular way. 
Therefore, understanding these changes and the meaning of 
the elderly athlete's experience of the COVID-19 epidemic 
can provide useful information for such conditions and 
facilitate older sports policymakers to manage the current 
specific unstable, uncertain, and complex world.

2. Methods and Materials

This qualitative research applied a phenomenological ap-
proach. Based on this approach, the researcher sought to 
interpret and understand the lived experience of the elderly 
athletes in Tehran City, Iran from the COVID-19 epidemic. 
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Objectives Epidemics create extensive socio-behavioral changes in all areas, sport is no exception. The 
current study aimed at understanding the lived experience of athletic older adults from the Coronavirus 
Disease 2019 (COVID-19) pandemic. 
Methods & Materials The present qualitative research applied a phenomenological approach. The study 
participants were 16 athletic older adults in Tehran City, Iran who were selected by the purposive sam-
pling method. Through in-depth and unstructured interviews, the required data were collected. The ob-
tained data were analyzed using the seven-step Diekelman’s (1993) approach. 
Results According to the obtained data, 4 categories of meanings were identified about the lived experi-
ences of the explored elderly from the COVID-19 pandemic. These categories included the experiences of 
psychosocial isolation and thinking about death; the marginalization of older adult's sports; mood swings 
and lifestyle changes, and finding opportunities for sports activism.
Conclusion These concepts of experiences in the life-world of athletic older adults in Tehran from the 
COVID-19 pandemic were the constitutions of their social action. In the case of proper analysis and ap-
plication, they can be helpful in better managing professional sports in epidemics.
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The criterion of being an athlete for the elderly (i.e., indi-
viduals aged over 60 years living in Tehran) having at least 
3 weekly sessions of sports activities was considered regu-
lar. The study participants were selected by the purposive 
sampling method [18]. The study samples were selected 
with a maximum difference from each other [19]. This is 
because the purpose of this study was to obtain a range of 
views of the older athletes about their lived experiences of 
the COVID-19 pandemic and its interpretation.

 In-depth unstructured interviews were used to collect the 
necessary data. In the present study, the researcher has in-
terviewed 16 elderly Iranian athletes from March 11, 2019, 
to May 20, 2020. Each interview lasted 45-60 minutes. At 
the beginning of the interview, a few general open-ended 
questions were asked (What did you experience about the 
COVID-19 pandemic? What aspects in your life influenced 
your experience of the COVID-19 pandemic?).

The phenomenological approach in this study was inter-
pretive; therefore, to interpret and analyze the relevant data, 
the approach of Dickelman et al. [21] was used. After the 
interview, the recorded words were transcribed, and the 
sentences, phrases, and quotations that indicated the study 
subjects’ understanding of the phenomenon were identified. 
Next, the researcher used important phrases to categorize 
the meanings and concepts that led to the achievement 
of sub-themes. These sub-themes were also used to write 
what the study participants have experienced in covering 
the main themes. To ensure the reliability of the obtained 
information³, the research participants were referred and 
their compliance with the interpretations was ensured. The 
current study was approved by the specialized committee 
of the Department of Sports Sciences (as a local ethics com-
mittee) at Tarbiat Modares University.

3. Results

Based on the data analysis, 4 main themes of the lived 
experiences of the examined elderly from the COVID-19 
pandemic were obtained, i.e., interpreted as follows:

The experience of increasing psychosocial isolation and 
mortality

One of the most essential and frequent sub-themes of this 
main theme was ignoring and increasing the restrictions 
on sports participation for elderly athletes. The examined 
elderly stated that they were ignored by the authorities in 
their plans and measures regarding sports and physical ac-
tivity; accordingly, this issue imposed a great psychological 
burden on them. As per participant No. 3, "As much as I 
follow the news, I see that they do not mention anything 

about senior sports; it is all about professional athletes and 
the resumption of leagues." This neglect of the elderly and 
their exercise has caused them psychological stress and 
isolation. The feeling of depression and consequently the 
reduction of opportunities for sports participation was re-
peatedly expressed among the research samples; thus, such 
conditions led them to psychosocial isolation.

The marginalization of old age sports

Regarding the marginalization of senior sports during the 
COVID-19 epidemic, the study participants stated that the 
authorities neglect senior sports and overlook the health 
needs and requirements for older athletes in their reopening 
policies.

Unwanted changes in lifestyle and mood disorders

This was one of the most frequently discussed topics 
by the explored subjects. They stated that during the CO-
VID-19 pandemic, they developed obsessive-compulsive 
disorder, mood swings, insomnia, and dietary changes; ul-
timately, they presented weakness and physical problems. 
Living conditions in quarantine and socio-physical distanc-
ing have led to the disruption of the lifestyle and the routine 
of the elderly athletes; consequently, this lifestyle change 
has affected their moods.

Active and creative sports activism

According to this theme, some of the studied elderly at-
tempted to accept the existing conditions and adapt to them 
as much as possible and take advantage of the existing op-
portunities. Older athletes tended to act as active elements 
at different levels in the current situation. This has led some 
of their creativity to emerge and design their exercises in 
their quarantine environments. "I designed a series of exer-
cises with small sticks that I could do at home", mentioned 
participant No. 3. The invention of new sports and body 
movements by the elderly was among the sub-themes of 
active and creative sports activism.

4. Discussion and Conclusion

The explored elderly have experienced the COVID-19 
epidemic with unintended lifestyle alternation and mood 
swings. Special conditions and health requirements have 
caused their moods to fluctuate and their lifestyles to change. 
Ignorance and high sensitivity, along with increasing restric-
tions on participation in sports, have made them more fearful 
of death; subsequently, this condition creates an experience 
of psychosocial isolation and death thinking in the examined 
older athletes. Improper compassion and indifference of of-
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ficials to the needs of the sports of the elderly; disregarding 
the requirements of reopening sports facilities for the elderly; 
as well as the loss of expression have made the elderly ath-
letes prone to the experience of marginalizing senior sports. 
Additionally, some older athletes have attempted to adapt to 
the new conditions and develop creativity to have the desired 
physical activity. They have experienced active and cre-
ative activism in sports, resulting from the transformation of 
threats into opportunities and the acceptance of a lifestyle in 
the context of the COVID-19 pandemic.
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اهداف اپیدمی ها تغییرات رفتاری و اجتماعی زیادی را در تمامی عرصه ها به وجود می آورند، ورزش نیز از این قاعده مستثنا نیست. هدف 
از این تحقیق واکاوی تجربه زیسته سالمندان ورزشکار تهرانی از همه گیری کووید 19 بود.

مواد و روش ها این تحقیق از طریق روش کیفی و با استفاده از استراتژی پدیدارشناسی انجام شد. شانزده سالمند ورزشکار تهرانی با استفاده 
از نمونه گیری هدفمند به عنوان مشارکت کننده انتخاب شدند. داده ها از طریق مصاحبه های عمیق و بدون ساختار جمع آوری شده و با 

استفاده از رویکرد هفت مرحله ای دیکلمن )1989( تجزیه و تحلیل شدند. 

یافته ها بر اساس تجزیه و تحلیل انجام شده چهار دسته معانی برای تجربه زیسته سالمندان ورزشکار تهرانی از همه گیری کووید 
19شناسایی شد که عبارت بودند از: تجربه انزوای روانی اجتماعی و مرگ اندیشی فزاینده؛ به حاشیه رانده شدن ورزش سالمندی؛ 

تغییر ناخواسته سبک زندگی و درهم ریختگی خلق و خو؛ کنشگری فعال و خالقانه ورزشی.

نتیجه گیری سالمندان ورزشکار در شرایط همه گیری کووید 19 مضامین متعددی را تجربه کرده اند که در صورت تحلیل صحیح، مدنظر 
قرار دادن و به کارگیری آن ها می توان مدیریت بهتری را در ورزش سالمندی در شرایط اپیدمی ها شاهد بود. 

کلیدواژه ها: 
 همه گیری، تجربه 

زیسته، انزوای روانی 
اجتماعی، کرونا، ورزش 

سالمندان 

تاریخ دریافت: 11 تیر 1399
تاریخ پذیرش: 03 آبان 1399

تاریخ انتشار: 12 فروردین 1400

مقدمه

سالمندی دوران حساسی از زندگی بشر است و توجه به مسائل 
و درک نیازهای این مرحله یک ضرورت مهم اجتماعی است ]1[. 
سالمندی موفق به  وسیله روو و همکاران با در نظر گرفتن سه 
جنبه نداشتن بیماری، سازگاری با زندگی و داشتن کفایت روحی 
و روانی توصیف شده است ]2[. با توجه به این جنبه ها، سازمان 
در  ارتقای سالمتی  آمریکا، جهت  انسانی  و  بهداشتی  خدمات 
سالمندان بر ورزش منظم، تغذیه مناسب و ایمن سازی متناسب با 
سن تأکید می کند ]3[. پژوهش ها نشان داده اند شرکت منظم در 
فعالیت های بدنی و ورزش به افراد مسن کمک می کند تا استقالل 
و تحرک خود را حفظ کنند، تکرار آسیب های ناشی از سقوط و 
افتادن را کاهش دهند، تعادل و هماهنگی شان را بهبود بخشند 
و بتوانند قدرت و استقامت عضالنی را در این سنین حفظ کنند 
]4[. از این رو می توان ادعا کرد که شرکت در فعالیت های ورزشی 
می تواند پیامدهای مطلوبی برای دوران سالمندی داشته باشد 

]5[. از پیامدهای مطلوب مشارکت ورزشی برای سالمندان بهبود 
کیفیت زندگی است ]7 ،6[. کیفیت زندگی سالمندان ورزشکار 
امری انتزاعی است که از نحوه تجربه شان از شرکت در فعالیت های 
ورزشی تأثیر می پذیرد ]8 ،7[. از این رو درک تجربه سالمندان از 
مشارکت در ورزش یا موانع مشارکت ورزشی می تواند به شناخت 
بهتر کیفیت این دوره از زندگی بشر کمک کند. یکی از عواملی که 
به نظر می رسد تجربه سالمندان از مشارکت ورزشی را تحت تأثیر 
قرار داده باشد، همه گیری بیماری کروناویروس 2019 1 است. 
کووید 19 از دسامبر سال 2019 به سرعت گسترش یافته است 
]9[. ترس از قرار گرفتن در معرض این بیماری، منجر به بروز 
رفتارهای فردی و اجتماعی در جوامع انسانی شده است. به عنوان 
مثال در عرصه ورزش در روزهای آغازین شیوع کووید 19 اکثر 
فعالیت های ورزشی به حالت تعلیق درآمد ]10[. دلیل این امر نیز 
آن است که به اعتقاد اپیدمیولوژیست ها، اصلی ترین محیط های 
محیط هایی  ویروس ها،  شدن  اپیدمی  و  انتقال  برای  مستعد 

1. COVID-19

1. گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

مقاله پژوهشی

واکاوی تجربه زیسته سالمندان ورزشکار تهرانی  سالمندان ورزشکار و همه گیری کووید 19: 
)رویکردی پدیدارشناسانه(
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هستند که تعامالت بدنی در آن ها باالست ]11[ که این ویژگی 
در عرصه های ورزشی کاماًل مشهود است. 

به  منجر  ورزشی  فعالیت های  تعلیق  و  به وجود آمده  شرایط 
بروز تغییراتی در محیط های ورزشی و ورزشکاران شده است. به 
واسطه جدید بودن این پدیده تحقیقات پیرامون آن در حال انجام 
است؛ اما متأسفانه تحقیقات اندکی در مورد ورزش و کووید 19 
صورت گرفته است. از نتایج منتشرشده این تحقیقات می توان 
میزان مشارکت  اشاره کرد که شیوع کووید 19  موارد  این  به 
در فعالیت های ورزشی را به شدت کاهش داده است ]12[. این 
همه گیری ورزشکاران را با چالش ابتال به مشکالت تنفسی روبه رو 
ساخته است ]13[. برای پیشگیری از ابتال باید رقابت های ورزشی 
با تماس بدنی باال لغو شوند ]14[ و درنهایت در شرایط همه گیری 
کووید 19 باید به ویژگی های روان شناختی ورزشکاران حرفه ای 
توجه ویژه ای شود، زیرا این شرایط لطمه های روانی زیادی به 
تحقیقات  این  به  نگاهی  با   .]15[ می زند  حرفه ای  ورزشکاران 
می توان گفت که رابطه سالمندان، ورزش و کووید 19 چندان 
مورد توجه جدی قرار نگرفته است، حال اینکه بیشترین مبتالیان 
به کووید 19 سالمندان هستند. بنابراین توجه به این امر می تواند 
زوایای جدیدی از این پدیده را روشن ساخته و  به حل مشکالت 
به وجودآمده پیرامون این موضوع در حوزه ورزش سالمندی کمک 

کند. 

بر اساس گزارش های منتشرشده، اولین نمونه های مبتال به 
کووید 19 به صورت رسمی در 30 بهمن 1398 در کشور گزارش 
شد و به سرعت میزان شیوع آن در کشور افزایش یافت. تهران 
یکی از کانون های اصلی شیوع کووید 19 بود. در گزارش های اولیه 
در مورد بیشترین قشر مبتالشده به این ویروس، مطرح شد که 
اصلی ترین تلفات مربوط به سالمندان است. بنابراین می توان به 
سادگی استنباط کرد جوامعی که بیشترین سالمند را دارند در خط 
مقدم مواجهه با این ویروس هستند. بر اساس آخرین سرشماری 
کشور در سال 1395 در کشور 7/5 میلیون نفر سالمند وجود 
داشته است. این رقم معادل حدود 9/2 درصد جمعیت کشور 
است. این در حالی است که این رقم در استان تهران نزدیک به 
19 درصد است. به عبارتی دیگر جمعیت سالمندی در استان 
تهران دوبرابر جمعیت سالمندی استان های دیگر است. پیش بینی 
شده که این رقم تا سال 1430 تا 30 درصد افزایش می یابد. این 
افزایش درصد جمعیت سالمندان در شهر تهران نیازهای متعددی 
برای بهبود کیفیت زندگی در ابعاد مختلف درمانی، بهداشتی، 
تفریحی، اجتماعی و غیره را به وجود می آورد. همان گونه که در 
تحقیقات نشان داده شده است یکی از رایج ترین و کم هزینه ترین 
روش های ارتقای کیفیت زندگی سالمندان پرداختن به ورزش 
است ]8-6[. بنابراین می توان احتمال داد که پرداختن به ورزش 
در سالمندان تهرانی می تواند یکی از اقدامات رایج در جهت بهبود 
کیفیت زندگی باشد. مشارکت در ورزش های سبک و تفریحی و 

داشتن فراغت جدی2 فعال از سوی سالمندان برای آن ها نوعی 
سبک زندگی خاص را به وجود آورده است که حاوی مناسک و 
آداب خاصی است. این سبک زندگی می تواند مناسبات زندگی 
کنش های  برای  مبنایی  و  کرده  تعریف  را  ورزشکار  سالمندان 

اجتماعی آن ها باشد ]16[. 

پدیده  همه گیری کووید 19 به میزان بسیار زیادی مناسبات 
مربوط به ورزش )به ویژه ورزش سالمندی( را تغییر داده است 
و اصلی ترین اثرگذاری آن بر محیط های ورزشی، توقف اجرای 
فعالیت های ورزشی جمعی و فردی و بسته شدن محیط های 
ورزشی است ]10[. همان گونه که بیان می شود اپیدمی ها می توانند 
تغییرات اجتماعی رفتاری مختلفی را ایجاد کنند که ناشی از 
شیوه تجربه آن ها از سوی افراد هستند ]17[. این اتفاقات نیز بر 
زندگی سالمندان ورزشکار اثرگذار است، زیرا پرداختن به ورزش 
و فعالیت های بدنی بخش مهمی از فعالیت های این قشر جامعه 
است. از این رو برای صورت بندی مسئله تحقیق باید خاطرنشان 
کرد که با توجه به تعلیق فعالیت های ورزشی برای قشرهای خاص 
جامعه و همچنین خطر باالی کووید 19 برای سالمندان، این 
احتمال مطرح است که سالمندان ورزشکار شرایط پیش آمده را به 
گونه ای خاص تجربه کرده اند. بنابراین فهم و شناخت این تغییرات 
و معنابخشِی تجربه سالمندان ورزشکار از همه گیری کووید 19 
می تواند اطالعات مفیدی را برای شرایط این چنینی فراهم کند و 
راهگشای سیاست گذاران ورزش سالمندی برای مقابله با شرایط 

خاص دنیای بی ثبات، غیرقطعی و پیچیده امروزی شود. 

روش مطالعه

این تحقیق با روش کیفی و از طریق استراتژی پدیدارشناسی 
انجام شد. ارزش پدیدارشناسی برای پژوهشگران آن است که 
زیسته  تجربه های  از  تفسیری  و  نظری  چارچوبی  آن ها  برای 
همین  اساس  بر  می کند.  ارائه  تحقیق  در  مشارکت کنندگان 
رویکرد، محقق در این تحقیق به دنبال تفسیر و فهم تجربه زیسته 

سالمندان ورزشکار ایرانی از همه گیری کووید 19 بود.

نحوه انتخاب مشارکت کنندگان

جامعه مورد مطالعه در این پژوهش شامل تمامی سالمندانی بود 
که به صورت منظم به فعالیت های ورزشی می پرداختند. درواقع 
منظور از معیار ورزشکار بودن برای سالمندان )یعنی افراد باالی 
60 سال ساکن تهران(، داشتن حداقل سه جلسه فعالیت ورزشی 
در هفته به صورت منظم بود )به عنوان یک معیار پذیرفته شده 
در مطالعات علوم ورزشی(. در این تحقیق داشتن حداقل سه 
جلسه تمرینات و فعالیت های ورزشی در هفته به عنوان معیار 
ورود به مطالعه محسوب شد. البته در کنار این امر تالش شد 
سابقه ورزشی افراد نیز مورد بررسی قرار گیرد و کسانی که دارای 

 2. Serious leisure
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پیشینه ورزشی )از قبیل عضویت در تیم های ورزشی یا داشتن 
متناسب تر شناخته می شدند. سالمندان  بودند،  مدال ورزشی( 
 ]18[ هدفمند  و  نظری  نمونه گیری  روش  طریق  از  ورزشکار 
انتخاب شدند و حجم  به عنوان مشارکت کنندگان در تحقیق 
مشارکت کنندگان در حین انجام مصاحبه ها و بر مبنای قاعده 
اشباع نظرها معین شد. بر اساس نظرات اعمال شده از سوی افراد 
و مفاهیم اولیه استخراج شده سعی شد تا با مبنا قرار گرفتن این 
مفاهیم نظری نمونه های تحقیق مورد غربالگری قرار گیرند و 
افرادی که به نحوی نمی توانستند مفاهیم نظری جدیدی پیرامون 
مسئله تحقیق به محقق اضافه کنند، کنار گذاشته می شدند. 
عالوه بر این، سعی شد افرادی به عنوان مشارکت کننده در تحقیق 
انتخاب شوند که مرتبط با موضوع تحقیق )یعنی سالمند ورزشکار 
بودن( باشند. همچنین نمونه ها تا آنجا که ممکن بود با یکدیگر 
متفاوت انتخاب شدند، زیرا هدف از این تحقیق به دست آوردن 
دامنه ای از نظرات سالمندان ورزشکار پیرامون تجربه زیسته شان 
از همه گیری کووید 19 و تفسیر آن بود ]19[. از این  رو عوامل 
مورد توجه برای این کار در نظر گرفتن طیف های مختلف سن، 
جنسیت، وضعیت تحصیالت و تأهل برای مشارکت کنندگان بود.

فرایند جمع آوری داده ها و اجرای مصاحبه

بدون  عمیِق  مصاحبه های  از  داده ها  جمع آوری  منظور  به 
ساختار3 استفاده شد. در پژوهش حاضر محقق با شانزده نفر از 
سالمندان ورزشکار ایرانی از بازه زمانی 20 اسفند 1398 تا 30 
اردیبهشت 1399 مصاحبه کرد. هر مصاحبه بین 45 تا 60 دقیقه 
بود. به  واسطه تجربه و همکاری محقق با بخش های مدیریتی 
ورزش و همچنین از طریق هماهنگی با سرای محله ها و نماینده 
ورزشی پارک ها، سرگروه های سالمندان ورزشکار شناسایی شدند 
و از طریق روش گلوله برفی افراد معرفی می شدند. با توجه به 
مالحظات مطرح شده در قسمت نحوه انتخاب شرکت کنندگان، 
افرادی که بیشترین سنخیت را با معیارها داشتند انتخاب شدند. 
مصاحبه ها به دو شکل حضوری و تلفنی انجام شد. در پاره ای از 
موارد که مالحظات بهداشتی وجود داشت، مصاحبه ها به صورت 
ارتباط تصویری انجام می شد )پنج مورد از مصاحبه ها(. در شکل 
حضوری نیز مصاحبه ها با رعایت فاصله فیزیکی در بوستان ها و 

میدان های ورزشی پارک ها انجام شد )یازده مورد(.

در این مصاحبه ها هدف محقق نفوذ به الیه های عمیق ذهن 
مصاحبه شونده و کسب اطالعات حقیقی بود. در ابتدای مصاحبه 
چند پرسش کلی باز )چه چیزی در مورد همه گیری کووید 19 
تجربه کرده اید؟ چه اموری از زندگی شما از تجربه تان از همه گیری 
کووید 19 تأثیر پذیرفتند؟( پرسیده شد. در حین مصاحبه سعی 
شد سایر پرسش ها در جریان مصاحبه شکل گیرند، به طوری  که 
اهداف پژوهش را پوشش دهند. پس از پایان هر مصاحبه، محقق 

3. Unstructured interview

با خالصه سازی آن چیزی که در مورد آن تجربه، شنیده بود و 
عرضه آن به شرکت کننده، تأیید نهایی را از محتوای ادراک شده از 
مصاحبه حاصل کرد )انجام چرخه هرمنوتیکی4 به منظور اجرای 

پدیدارشناسی تفسیری(. 

پیش از اجرای مصاحبه ها، یک مصاحبه به تعلیق درآوردن 
پیش فرض ها از سوی محقق انجام شد. بدین  صورت که محقق 
مصاحبه  یک  تحقیق،  حوزه  پیرامون  متخصصان،  از  یکی  با 
برای مشخص کردن پیش فرض هایش انجام داد. این متخصص 
پیش فرض های احتمالی محقق را مشخص کرد و پس از تعیین 
روند  در  و  درآمدند  تعلیق  حالت  به  آن ها  پیش فرض ها،  این 
اساسی  پیش نیازهای  از  یکی  کار  این  نشدند.  لحاظ  مصاحبه 
اجرای مصاحبه های پدیدارشناسی است تا از این طریق محقق 
پیش فرض های خود را در تفسیر تجربه زیسته مشارکت کنندگان 
تحقیق اِعمال نکند ]20[. پس از هر مصاحبه، تحلیل ها روی متن 
پیاده سازی شده مصاحبه ها صورت می گرفت. با توجه به مفاهیم 
و مضمون های به دست آمده از آن مصاحبه، مصاحبه های بعدی 
انجام می شد. در مصاحبه شماره 9 کم کم اشباع نظری رخ داد 
و هم پوشانی در مفاهیم به بیش از 50 درصد رسید. مصاحبه ها 
ادامه داده شد تا میزان هم پوشانی در مصاحبه شماره 14 به 100 
درصد رسید و درنهایت دو مصاحبه 15 و 16 فقط به واسطه 
معرفی شدن از سوی مصاحبه شوندگان به عنوان افراد ذی اطالع 
انجام شد و پس از انجام مصاحبه های شماره 15 و 16 اشباع 
نظری برای محقق محرز شد. به  عبارتی  دیگر، در این مرحله 
بعد از وارسی کامل داده ها هیچ گواه و مدرک جدیدی از داده ها 

حاصل نشد.

تجزیه و تحلیل داده ها

از آنجایی  که رویکرد پدیدارشناسی در این تحقیق به شکل 
داده های  تحلیل  و  تجزیه  و  تفسیر  منظور  به  بود،  تفسیری 
همکاران  و  دیکلمن  رویکرد  از  بخش  این  در  به دست آمده 
]21[ استفاده شد. در این رویکرد بر این امر تأکید می شود که 
جست وجو برای جوهره پدیده و معنای آن در درون یک زمینه 
تعریف شده فقط یک تکنیک یا یک سری از مراحل مکانیکی 
نیست؛ بلکه آشکار کردن معانی است که نیاز به تعلیق، شهود، 
تفسیر و تفکر را دنبال می کند. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها 

فرایند هفت مرحله ای زیر انجام شد:

1. تمامی مصاحبه ها برای دریافت ایده کلی )معنای تجربه 
زیسته( رونویسی و خوانده شدند.

برای  نوشته شد و جست وجوهایی  2. خالصه های تفسیری 
موضوعات بالقوه انجام شد.

3. نوار پیاده شده از مصاحبه ها به مثابه یک کار گروهی برای 

4. Hermeneutic cycle
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یک موضوع تفسیری بررسی شد.

4. به متن و همچنین مشارکت کنندگان برای روشن کردن 
مضامین فرعی و اصلی مجدداً مراجعه شد.

5. متون برای تعیین معانی رایج و اعمال مشترک مورد مقایسه 
مستمر قرار گرفت.

6. الگوهای مرتبط با موضوعات تعیین شدند.

7. از گروه مفسران و سایر همکاران برای پیشنهادها در طرح 
نهایی استفاده شد ]22[.

به بیان ساده پس از اجرای مصاحبه، سخنان ضبط شده توسط 
آزمونگر به متن نوشتاری تبدیل شد و جمالت و عبارات و نقل 
می کردند،  داللت  پدیده  از  افراد  تجربه  درک  به  که  قول هایی 
برای  مهم  عبارات  از  محقق  بعد  مرحله  در  شدند.  مشخص 
دسته بندی معانی و مفاهیمی که منجر به دست یابی به مضامین 
فرعی می شد، استفاده کرد. این مضامین فرعی نیز برای نوشتن 
آنچه شرکت کنندگان تجربه کرده اند در پوشش مضامین اصلی 
مورد استفاده قرار گرفت. در مرحله کدگذاری اولیه 102 مفهوم 
شناسایی و در قالب 22 مضمون فرعی دسته بندی شدند. این 
مضامین فرعی نیز در قالب پنج مضمون اصلی دسته بندی شدند. 
سپس با بازگشت به مفاهیم و متن مصاحبه ها مفاهیم اولیه به 
55 مفهوم، سیزده مضمون فرعی و پنج مضمون اصلی تقلیل 
یافتند. به منظور تأمین موثق بودن5 اطالعات به دست آمده به 
تفسیرهای  با  آنان  نظر  انطباق  از  و  مراجعه  شرکت کنندگان 
صورت گرفته، اطمینان حاصل شد. به عبارت دیگر طی آخرین 
مشارکت کنندگان  سمت  به  تمرکز  تحقیق  فرایند  از  مرحله 
برگشت. در این مرحله محقق برای مشارکت کنندگان این فرصت 
را فراهم کرد که ساختار موضوعی6 توصیف کننده تجربه شان را 
بازبینی و بررسی کنند و بازخوردهایی برای انجام دادن اقدامات 
اصالحی و کامل کردن ساختارها ارائه کنند. این مرحله در تأمین 
روایی7 تحقیق نقشی مهم دارد ]23[. هرگونه پیشنهاد ارائه شده از 
سوی مشارکت کنندگان برای اضافه کردن یا حذف کردن چیزی 
از ساختار موضوعی مدنظر قرار گرفت و تغییرات در درون ساختار 
موضوعی اعمال شدند. مسئله قابلیت اتکای داده ها نیز مدنظر قرار 
گرفت. روش های مختلفی وجود دارد که محققان پدیدارشناسی 
می توانند برای کسب پایایی داده هایشان از آن ها استفاده کنند. 
جیورجی ]24[ بیان می کند که یافته های به دست آمده از تحقیق 
خواننده  یک  اگر  که  دارند  پایایی  صورتی  در  پدیدارشناسانه 
همان دیدگاهی را که از سوی محقق به کار گرفته شده است 
اتخاذ کند، بتواند همان چیزی را که محقق دیده است ببیند، 
خواه وی موافق یا خواه مخالف آن باشد. بنابراین، این مسئولیت 

5. Trustworthiness
6. Thematic structure
7. Validity

پیرامون روش  را  زیادی  اطالعات  امکان  تا حد  بود که  محقق 
اجرای کار و یافته های اصلی، برای خواننده فراهم کند تا خواننده 
دیدگاه محقق را به خوبی درک کند. این اطالعات شامل توصیف 
مشروح ساختار موضوعی به همراه گزیده ای از اظهارات مصاحبه 
مشارکت کنندگان است که از موضوعات مشخص حمایت می کند 
]5[. یکی از شیوه های ارائه شده برای افزایش باورپذیری، شیوه 
ممیزی بیرونی است ]23[. برای محقق شدن این امر از سه نفر 
از افرادی که هیچ رابطه ای با پژوهش نداشتند )اما متخصص این 
حوزه به لحاظ روشی و محتوایی بودند( در مورد صحت جنبه های 
مختلف پژوهش )از گردآوری تا تحلیل داده ها( نظرخواهی شد. 
از طریق تأیید آن ها بر رویه ها و شیوه های گردآوری و تفسیر 
داده ها، ممیزی بیرونی تحقیق نیز بررسی شد. پس از لحاظ کردن 
مسائل مرتبط با موثق بودن اجرای تحقیق، گزارش نهایی تدوین 
شد. به طورکلی، گزارش تحقیق به گونه ای تنظیم شد که خواننده 
احساس کند درک بهتری از آنچه یک فرد می تواند تجربه کرده 

باشد، به دست آورده است. 

یافته ها

که  شد  انجام  سالمندان  با  مصاحبه  شانزده  درمجموع، 
ویژگی های جمعیت شناختی آن ها به شرح جدول شماره 1 است.

و  روش شناسی  قسمت  در  مطرح شده  رویه های  اساس  بر 
طبقه بندی داده ها، مفاهیم و مضامین فرعی و اصلی به شرح 

جدول شماره 2 به دست آمد.

بر اساس تحلیل داده ها چهار مضمون اصلی از تجربه زیسته 
سالمندان ورزشکار از همه گیری کووید 19 حاصل شد که شرح 

تفسیری آن ها به صورت ذیل است.

تجربه انزوای روانی اجتماعی و مرگ اندیشی فزاینده

در  مکرر  طور  به  که  استخراج شده  اصلی  مضامین  از  یکی 
مصاحبه ها به آن اشاره می شد تجربه انزوای روانی اجتماعی و 
از مضامین فرعی  بود. یکی  به رشد در آن ها  رو  مرگ اندیشی 
مهم و پرتکرار این مضمون اصلی، نادیده گرفته شدن و افزایش 
محدودیت های مشارکت ورزشی برای سالمندان ورزشکار بود. 
درواقع سالمندان ورزشکار تهرانی بیان می کردند که در برنامه ها 
و تدابیر اتخاذشده از سوی مسئوالن نادیده گرفته می شوند و 
این امر بار روانی زیادی را بر آن ها تحمیل می کند. به طوری که 
شرکت کننده شماره 3 بیان کرد: »هرقدر که خبرها رو دنبال 
می کنم می بینم هیچ چیزی راجع به ورزش سالمندان نمیگن؛ 
همش در مورد ورزشکاران حرفه ای و ازسرگیری لیگ هاست«. 
این نادیده انگاری سالمندان و ورزش آن ها باعث فشارهای روانی 
و انزوای آن ها شده است. درواقع حس افسردگی و به تبع آن 
کاهش فرصت های مشارکت ورزشی به شدت در بین نمونه ها 
مکرراً بیان می شد که این امر آن ها را به سمت انزوای اجتماعی 
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جدول 1. ویژگی های جمعیت شناختی مشارکت کنندگان در تحقیق

تعداددستهمتغیر

سن )سال(

7بین 60 تا 65

5بین 66 تا 70

2بین 71 تا 75

3بین 76 تا 80

1باالتر از 81

وضعیت تأهل

11متأهل

4بیوه

1مجرد

تحصیالت

8دیپلم و پایین تر

5کارشناسی

2کارشناسی ارشد

1دکتری

جنسیت
6زن

10مرد

16تهرانمحل سکونت

16جمع کل

و روانی سوق می داد. شرکت کننده شماره 12 بیان کرد: »حس 
می کنم به شدت افسرده شدم، انگار غم دنیا در دلم نشسته... قباًل 
می رفتیم به بهانه ورزش دوستان رو می دیدم، اما این کرونا دیگه 
این فرصت رو هم از ما گرفته«. شرکت کننده شماره 4 بیان کرد: 
»دلمون تو خونه پوسید، این پارک ها هم باز نمیشن که بریم یه 
خرده پیاده روی کنیم«. شرکت کننده شماره 1 بیان کرد: »تو 
خونه تنها شدیم. دنیا هم دنیای دیجیتال شده، ما هم بلد نیسیتم 
به این دنیای جدید وصل بشیم. راستش رو بخواین بلد نیستم از 
این موبایل های جدید استفاده کنم که هم با دوستای ورزشکار 
حشر و نشر کنم و هم یه سری حرکت ورزشی در خانه رو یاد 
بگیرم«. از دیگر مضامین موجود در این مقوله، مرگ اندیشی رو به 
رشد بود. ترس از مرگ به خاطر ابتال به کووید 19 و رشد باالی 
مرگ ومیر در سالمندان باعث شده است که سالمندان ورزشکار 
تهرانی هراس فزاینده ای از مرگ ناشی از ابتال به این بیماری را 
تجربه کنند و این امر باعث درگیر شدن افکار روزانه آن ها پیرامون 
بیماری های  اخبار  از  آن ها  خاطر  همین  به  است.  شده  مرگ 
دوستان ورزشی شان دوری می کنند و سعی می کنند برای کاهش 
احتمال ابتال به ویروس در جمع ها حضور چندانی نداشته باشند. 
در این رابطه شرکت کننده شماره 6 بیان کرد: »اون روز که خبر 
درگذشت دوست ورزشی مون رو به خاطر کرونا شنیدم، خیلی 
حالم بد شد. تا چند روز نمی تونستم روحیه خودم رو به دست 

بیارم«؛ یا شرکت کننده شماره 11 بیان کرد: »با اینکه بیست ساله 
همیشه ورزش می کنم، اما آن قدر می ترسم که کرونا بگریم دیگه 
پامو تو جاهای ورزشی نمیذارم«. به نظر می رسد این ویژگی ها 
سالمندان  جهان  زیست  از  روانی  و  اجتماعی  تجربیات  جزو 
ورزشکار تهرانی باشد که دربرگیرنده نادیده گیری و حساسیت 
و هراس  ورزشی  مشارکت  در  فزاینده  فزاینده، محدودیت های 
فزاینده از مرگ ناشی از ابتال به بیماری است که می توان این 
مضامین را در قالب تجربه انزوای روانی اجتماعی و مرگ اندیشی 

فزاینده از شرایط همه گیری کووید 19 تفسیر کرد. 

به حاشیه رانده شدن ورزش سالمندی

یکی دیگر از مضامین اصلی استخراج شده به حاشیه رانده شدن 
ورزش سالمندی بود. این مضمون اصلی از سه مضمون فرعی 
عدم شمول اجتماعی ورزشی، ترحم و دلسوزی نابجای اجتماعی 
و از دست دادن فرصت ابراز وجود تشکیل شده است. درباره به 
حاشیه رانده شدن ورزش سالمندی در دوران همه گیری کووید 
19 شرکت کنندگان در تحقیق بیان داشتند که مسئوالن نسبت 
به ورزش سالمندان بی توجه هستند و در سیاست های بازگشایی 
اماکن ورزشی نیازها و الزامات بهداشتی برای سالمندان ورزشکار 
را مدنظر قرار نمی دهند. در این رابطه شرکت کننده شماره 9 بیان 
کرد: »اصاًل ماها رو نمی بینند. نمیگن که ما به جایی برای ورزش 
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جدول 2. مفاهیم، مضامین اصلی و فرعی استخراج شده از تجربیات سالمندان ورزشکار در دوران همه گیری کووید 19

مفاهیم مضامین فرعی مضامین اصلی

نادیده گرفتن شدن در شرایط قرنطینه، حس افسردگی ناشی از نادیده گرفته شدن، 
حساسیت پذیری شدید نسبت به وقایع پاندمی نادیده گیری و حساسیت فزاینده 

تجربه انزوای روانی اجتماعی و 
مرگ اندیشی فزاینده 

ناتوانی برای استفاده از خدمات دیجیتال ورزشی، تعلیق در بازگشایی ها، کاهش فرصت 
برای مشارکت ورزشی، کاهش دسترسی به خدمات ورزشی

محدودیت فزاینده در فرصت های 
مشارکت ورزشی

ترس از مرگ به خاطر ابتال به کووید 19، ورزش نکردن به خاطر کاهش احتمال ابتال، 
دوری گزیدن از اخبار بیماری های دوستان ورزشی 

هراس فزاینده از مرگ ناشی از 
ابتال به بیماری 

بی توجهی مسئوالن نسبت به ورزش سالمندان، هدف قرار نگرفتن سالمندان در 
بازگشایی های اماکن ورزشی، در نظر نگرفتن الزامات بهداشتی برای سالمندان ورزشکار عدم شمول اجتماعی ورزشی

به حاشیه رانده شدن ورزش سالمندی
تحمیل نگاه های سنگین و ترحمی به ورزش سالمندان، تأکید اخبار بر کشنده بودن 
ویروس برای سالمندان در محیط های عمومی و ورزشی، دلسوزی بی جای اعضای 

خانواده به واسطه ورزش نکردن

ترحم و دلسوزی نابجای 
اجتماعی

بازگشت به سبک زندگی غیرفعال، کاهش امکان ابراز وجود در فضاهای ورزشی، 
کاهش تعامالت و ارتباطات جمعی، درک نابرابری برای تسهیالت ورزشی سالمندان از دست دادن فرصت ابراز وجود

نظافت بیش از اندازه، استفاده زیاد از ضدعفونی کننده ها، هراس فراگیر از کرونا، 
شست وشوی مداوم دست و صورت، مضطرب شدن

وسواس نظافت و اضطراب 
فراگیر 

تغییر ناخواسته سبک زندگی و 
درهم ریختگی خلق وخو 

سردرگمی در برنامه های زندگی، افسردگی ناشی از عدم مشارکت ورزشی، ناپایداری در 
شرایط روانی، عصبی شدن مکرر، بدخلقی ناشی از قرنطینه نوسانات خلقی

تغییر ساعات خواب، بیدار ماندن در شب ها، پرخوری، بدخوری، خواب بی کیفیت، رعایت 
نکردن رژیم غذایی بی خوابی و تغییر رژیم غذایی

بی تحرکی و عوارض ناخواسته، کاهش آمادگی بدنی، ضعف عضالنی، مشکالت 
مفصلی ضعف و مشکالت جسمانی

تالش برای حفظ روحیه، نگرش اجتماعی مثبت، استفاده از مکمل های تقویتی، الزام به 
رعایت نظم و داشتن حداقل های فعالیت بدنی 

پذیرش و کنار آمدن با سبک 
زندگی جدید

کنشگری فعال و خالقانه ورزشی

افزایش مطالعه و باال بردن دانش ورزشی، تدوین برنامه های ورزش در خانه، تغییر دادن 
هدف های ورزش کردن، پذیرش ناپایدار بودن موقعیت، شناسایی فرصت های جدید 

برای سبک زندگی فعال، تشکیل دادن پویش های کمک به آسیب دیدگان

تبدیل تهدیدها به فرصت های 
جدید ورزشی

پیگیری اخبار درباره کاهش محدودیت های مربوط به ورزش برای یافتن فرصت انجام 
فعالیت بدنی، دنبال کردن شبکه های اجتماعی ورزشی، اجرای تمرینات با حداقل 

امکانات، کشف خالقانه روش های تمرینی و حفظ آمادگی بدنی

بروز خالقیت و ابداع ورزش ها در 
محیط خانه
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کردن نیاز داریم که بهداشتی و سالم باشه. ما اولویت ورزش کشور 
نیستیم«؛ یا شرکت کننده شماره 13 بیان کرد: »کم کم اماکن 
ورزشی رو باز می کنند، اما زمان استفاده از اون برای ما نامناسبه«. 
شرکت کننده شماره 1 بیان کرد: »برای آقایون ورزش امثال ماها 
هیچ جایی نداره... نه بودجه ای، نه توجهی، نه رسیدگی ای...«؛ یا 
شرکت کننده شماره 5 بیان کرد: »اگر واسه مهیا کردن محیط 
ورزشی برای ما کاری می کنند، رو سرمون منت می ذارن... ما کلی 
کار انجام دادیم تو این مملکت...«. در این مضمون، دلسوزی های 
نیز  ورزشکار  سالمندان  به  نسبت  اجتماعی  ترحم های  و  نابجا 
دیده می شد. درواقع نگاه های سنگین جامعه و تأکید اخبار به 
کشنده بودن ویروس برای سالمندان منجر به این امر شده بود 
که سالمندان حس مطلوبی از زندگی در چنین شرایطی نداشته 
باشند و خود را سربار خانواده بدانند. در این باره شرکت کننده 
شماره 11 بیان کرد: »نه میشه خونه موند و نه میشه ورزش 
کرد. قباًل که می رفتم ورزش نگاه خانوادم نسبت به من اینجوری 
کرد:  بیان   15 شماره  شرکت کننده  همچنین  نبود«.  سنگین 
»همه ش خبر بد، همه ش حس ناامیدی... دوستان ورزشکارمون 
رو که خیلی وقته ندیدیم... ورزش که می کردیم خبری از این 

حس و حال نبود. سرگرم بودیم«. 

ورزش  شدن  رانده  حاشیه  به  فرعی  مضمون های  دیگر  از 
سالمندان  برای  وجود  ابراز  فرصت  دادن  دست  از  سالمندی، 
ورزشکار است. درواقع آن ها ورزش را به عنوان مفری می دیدند که 
می تواند برخی از جنبه های شخصیتی و اجتماعی آن ها را برجسته 
کند. حال با وجود چنین شرایطی این امکان از آن ها گرفته شده 
است. در این راستا شرکت کنندگان شماره 1 و 14 به ترتیب بیان 
کردند: »من در اکثر روزها نقش رهبر برنامه های ورزشی رو تو 
پارک داشتم که برایم یه حس خوشایند بود. برنامه ها رو می چیدم 
و گروه بندی ها رو انجام می دادم. االن دو ماهه دیگه این کار رو 
نمی کنم« و »ما دیگه امکان ورزش کردن برامون خیلی کم شده 
چون هم می ترسیم که مبتال بشیم و هم یه جای مناسب برای 
ورزش کردن پیدا کنیم«. به نظر می رسد که شرایط همه گیری 
را بسیار کاهش  امکان مشارکت ورزشی سالمندان  کووید 19 
داده و در کنار این امر نگاه مسئوالن به سالمندان و فعالیت های 
ورزشی آن ها نیز یک نگاه نابرابر است. بر این اساس می توان این 
تجربه زیسته سالمندان ورزشکار تهرانی را جزو تجربه به حاشیه 

رانده شدن ورزش سالمندی تفسیر کرد.

تغییر ناخواسته سبک زندگی و درهم ریختگی خلق و خو 

ناخواسته  تغییر  استخراج شده  اصلی  مضامین  از  دیگر  یکی 
سبک زندگی و درهم ریختگی خلق و خو بود. این مضمون یکی 
از پرتکرارترین مضامین مطرح شده از سوی سالمندان ورزشکار 
بود. آن ها بیان می داشتند که در شرایط همه گیری کووید 19 
دچار وسواس و اضطراب نظافت، نوسانات خلقی، بی خوابی و تغییر 
رژیم غذایی و درنهایت ضعف و مشکالت جسمانی شده اند. درواقع 

شرایط زندگی در قرنطینه و فاصله گذاری اجتماعی فیزیکی منجر 
به این شده است که سبک روتین زندگی سالمندان ورزشکار 
به هم بخورد و این تغییر سبک زندگی نیز حاالت خلق و خوی 
آن ها را نیز متأثر کرده است. در این مضمون وسواس بهداشت 
می شد.  بیان  ورزشکار  سالمندان  سوی  از  مکرر  بی خوابی  و 
شرکت کننده شماره 8 بیان می کرد: »هم هش دستم رو می شورم، 
خواب و خوراکم به هم ریخته... تا نیمه شب بیدارم و مشکل خواب 
پیدا کردم. فکر می کنم وسواسی شدم«. شرکت کننده شماره 3 
بیان کرد: »چند کیلو تو همین چند ماه اضافه وزن پیدا کردم. 
سخت جابه جا می شم و مشکالت مفصلی پیدا کردم«. این تغییر 
برای  را  عدیده ای  جسمانی  مشکالت  ناخواسته  زندگی  سبک 
سالمندان ورزشکار به وجود آورده و آن ها را درگیر تالش برای 
پذیرش یا مقابله با سبک زندگی جدید کرده است. گاهی این امر 
در قالب عصبی شدن های مکرر خود را نشان می دهد و گاهی 
بدخوری و پرخوری دوران قرنطینه. این ها اموری هستند که به 
واسطه تغییر در سبک خواب، غذا و فعالیت بدنی بر سالمندان 
ورزشکار تحمیل شده اند و می توانند تبعات بدی را برای آن ها به 
دنبال داشته باشند. در این راستا شرکت کننده شماره 10 بیان 
کرد: »خواب باکیفیتی ندارم. همش کالفه ام، عصبی ام... مجبورم 
ساعت ها تو خونه بشینم و این خودش برام عوارض بی تحرکی 
رو به دنبال داره«. این تجربه های زیسته سالمندان ورزشکار از 
وسواس و اضطراب نظافت، نوسان خلقی و مشکالت جسمانی را 
می توان جزو تجربه تغییر ناخواسته سبک زندگی و درهم ریختگی 

خلق و خو تفسیر کرد. 

کنشگری فعال و خالقانه ورزشی

شرایط  پذیرش  استخراج شده،  اصلی  مضامین  از  دیگر  یکی 
همه گیری کووید 19 و کنشگری فعال و خالقانه ورزشی از سوی 
سالمندان بود. به عبارت دیگر برخی از آن ها تالش می کردند 
شرایط موجود را بپذیرند و تا حد ممکن خود را با آن سازگار 
سالمندان  درواقع  بگیرند.  بهره  موجود  فرصت های  از  و  سازند 
ورزشکار تمایل پیدا کردند که در شرایط موجود به عنوان عنصری 
کنشگر در سطوح مختلف عمل کنند. این امر باعث شده است که 
برخی از خالقیت های آن ها به منصه ظهور برسد و خود تمریناتی 
را در محیط های قرنطینه شان طراحی کنند تا از این طریق با 
مسئله از دست دادن شرایط ایده آل بدنی شان کنار بیایند. در 
»با کش  بیان کرد:  این مضمون شرکت کننده شماره 3  مورد 
و چوب دستی های کوچک یه سری تمرین ها رو طراحی کردم 
که تو خونه بتونم فعالیت بدنی داشته باشم«. یا شرکت کننده 
شماره 5 بیان کرد: »سعی می کنم تو این شرایط، مثبت فکر 
کنم. نظم زندگیم رو حفظ کنم و سعی کنم تا حد ممکن با 
پیاده روی توی حیاط بدنم رو فعال نگه دارم«. ابداع ورزش ها و 
حرکات بدنی جدید از سوی سالمندان یکی از مضامین فرعی 
کنشگری فعال و خالقانه ورزشی بود. برخی از سالمندان سعی 
کردند فرصت های جدیدی را برای داشتن سبک زندگی فعال پیدا 
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کنند و با بهره گیری از فرصت های موجود میزان آمادگی بدنی 
خود را تا حد ممکن حفظ کنند. شرکت کننده شماره 4 بیان 
کرد: »وقتی دیدم که نمی تونم برم باشگاه، سعی کردم باشگاه رو 
تو خونه ام بیارم. یه سری ابزار ساده و حرکات رو تو اینترنت پیدا 
کردم که می تونست بهم کمک کنه ورزش کنم«. در کنار پذیرش 
و کنار آمدن با سبک زندگی جدید، برخی از سالمندان ورزشکار 
سعی می کردند که از این فرصت استفاده کنند و میزان مطالعه را 
افزایش دهند و همچنین در پویش های کمک به آسیب دیدگان 
کمک کنند. شرکت کننده شماره 16 بیان کرد: »با دوستان در 
فضای مجازی یک پویش به راه انداختیم که کمک های مردمی 
رو برای اقشار آسیب دیده جمع آوری می کنیم«؛ یا شرکت کننده 
شماره 9 بیان کرد: »سعی کردم تو این ایام خالصه کتاب هایی 
رو که خونده بودم رو برای اعضای خانواده ام و دوستای ورزشکارم 
تعریف کنم«. به نظر می رسد پذیرش سبک زندگی جدید به 
همراه بروز خالقیت ها و استفاده از فرصت ها می تواند به عنوان 
تجربه کنشگری فعال و خالقانه از سوی سالمندان تفسیر شود. 

بحث

تحقیق حاضر با هدف درک تجربه زیسته سالمندان ورزشکار 
انجام  پدیدارشناسی  منظر  از  کووید 19  همه گیری  از  تهرانی 
گرفت و نخستین تحقیق انجام شده در نوع خود در این حوزه 
است؛ بنابراین نتایج آن می تواند حاوی نکات و تفسیرهای کلیدی 
تهرانی  ورزشکار  سالمندان  باشد.  ورزش  مدیریت  عرصه  برای 
پدیده کووید 19 را در قالب چهار مضمون اصلی تجربه کرده اند 
که شامل تجربه انزوای روانی اجتماعی و مرگ اندیشی فزاینده، 
به حاشیه رانده شدن ورزش سالمندی، تغییر ناخواسته سبک 
زندگی و درهم ریختگی خلق و خو و درنهایت، کنشگری فعال و 

خالقانه ورزشی هستند. 

مضمون تجربه انزوای روانی اجتماعی و مرگ اندیشی فزاینده 
شرایط  از  ورزشکار  سالمندان  اجتماعی  و  فردی  تجربه  بیانگر 
همه گیری کووید 19 در شهر تهران است. به بیان دیگر، سالمندان 
ورزشکار تهرانی که در شرایط پیش از کووید 19 در فعالیت های 
ورزشی مختلف و بعضًا گروهی شرکت می کرده اند، به یک باره در 
شرایط قرنطینه و فاصله گذاری اجتماعی قرارگرفته اند که حاصل 
آن کاهش تعامالت اجتماعی و تقویت حس انزوا برای آن ها شده 
است. در کنار این امر، حس انزوای اجتماعی و مرگ اندیشی به 
واسطه اخبار متعدد پیرامون آن ها تقویت می شود، زیرا در خبرها 
بیان می شود که اکثر مرگ ومیرهای ناشی از همه گیری کووید 
19 در سالمندان بوده است. از این رو می توان بیان داشت که یکی 
از واکنش های رفتاری سالمندان ورزشکار از همه گیری کووید 
19 ترس ناشی از اخبار )به ویژه شایعه های منتشرشده( نسبت 
به نحوه انتقال بیماری است. بنابراین نپرداختن به فعالیت های 
وسایل  از  نکردن  استفاده  بدنی،  تماس  از  و خودداری  ورزشی 
حمل و نقل عمومی و تشدید حاالت اضطرابی و افسردگی از 

مهم ترین تغییرات رفتاری تجربه شده برای سالمندان ورزشکار در 
طول همه گیری بوده است. همان گونه که کلینهانس و همکاران 
]25[ بیان می کنند این امور یکی از پاسخ های رفتاری رایج در 
انزوای  و  این، قرنطینه کردن شخصی  بر  اپیدمی هاست. عالوه 
اجتماعی یکی دیگر از واکنش های اجتماعی سالمندان ورزشکار 
بوده است که توانسته است در آن ها اضطراب و هراس نسبت به 
مرگ را تشدید کند. در این راستا کسلر و همکاران ]26[ بیان 
نظیر  روان شناختی  ویژگی های  می توانند  اپیدمی ها  می کنند 
افسردگی و اضطراب را به شدت تحت تأثیر قرار داده و مناسبات 
اجتماعی را تغییر دهند. جونز و ساالث ]27[ نیز بیان داشتند 
شیوع آنفوالنزای خوکی )H1N1( وضعیت عاطفی و اجتماعی 
کشورهای درگیر را به شدت تغییر داده و برخی از افراد تمایل به 
انزوای خودخواسته یا رعایت فاصله گذاری اجتماعی پیدا کردند. 
این شرایط در سالمندان ورزشکار تهرانی نیز تجربه شده است. 
حس  ورزشی،  مشارکت  برای  فرصت  کاهش  واسطه  به  آن ها 
و  کرده اند  پیدا  شدن  گرفته  نادیده  از  ناشی  باالیی  افسردگی 
حساسیتشان نسبت به وقایع مربوط به همه گیری افزایش یافته 

است. 

یکی دیگر از مضامین کشف شده به حاشیه رانده شدن ورزش 
سالمندی است. سالمندان ورزشکار تهرانی با عنایت به بی توجهی 
مسئوالن نسبت به ورزش سالمندان و همچنین در نظر نگرفتن 
نتیجه  این  به  سالمندان  ورزش  برای  بهداشتی  خاص  الزامات 
رسیده اند که از لحاظ اجتماعی در شرایط همه گیری کووید 19 
نادیده انگاشته می شوند و ورزش سالمندی در سیاست گزاری های 
ورزشی اهمیت چندانی ندارد. عالوه بر این، سالمندان ورزشکار به 
واسطه نگاه های سنگین و تکرار اخبار مرگ ومیر باالی سالمندان 
حس ترحم و دلسوزی نابجای اجتماعی را دریافت کرده اند و در 
برخی موارد پیامدهای منفی نظیر کاهش امیدواری به زندگی 
را تجربه کرده اند. ایشیزاکی و همکاران ]6[ در پژوهشی بر این 
امر صحه گذاشته اند. آن ها بیان کردند که کاهش فرصت های 
کمتری  امیدواری  از  افراد  که  می شود  باعث  ورزشی  مشارکت 
نسبت به زندگی برخوردار شوند. همچنین پوفام و میشل ]28[ 
در پژوهشی گزارش کردند افرادی که امیدواری باالیی به زندگی 
دارند، حمایت اجتماعی مناسبی دریافت می کنند، به فعالیت بدنی 
و ورزش می پردازند و از کیفیت زندگی باالیی برخوردار هستند. 
عالوه بر این، باید خاطرنشان کرد که سالمندان ورزشکار تمایل 
دارند جلوه مثبت و قوی برای خود داشته باشند و از همین رو 
شرایط ناشی از همه گیری کووید 19 برایشان ناخوشایند است. در 
کنار این موارد باید به این نکته اشاره کرد که سالمندان ورزش را 
به عنوان بستری مناسب برای ابراز وجود در نظر می گیرند ]29[. 
این فرصت در شرایط تعلیق فعالیت های ورزشی برای سالمندان 
از بین رفته است و برخی از آن ها به سبک زندگی غیرفعال خود 
بازگشته اند و این امر باعث شده است که تعامالت و ارتباطات 
ورزشی آن ها کاسته شود و به این نتیجه برسند که تسهیالت 
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ورزشی برای سالمندان به شیوه ای نابرابر از سایر اقشار جامعه 
توزیع می شود. این ویژگی ها باعث می شود که شرایط همه گیری 
راندن  به حاشیه  مثابه  به  برای سالمندان ورزشکار  کووید 19 

ورزش سالمندی تجربه شود. 

تغییر ناخواسته سبک زندگی و درهم ریختگی خلق و خو یکی 
دیگر از مضامین اصلی شناسایی شده از تجربه سالمندان ورزشکار 
تهرانی از همه گیری کووید 19 است. شاید بتوان گفت این تجربه 
نوعی تغییرات رفتاری را برای تمامی افراد درگیر در همه گیری 
کووید 19 به وجود آورده است، اما باید خاطرنشان کرد این تجربه 
توانسته تغییرات مضاعفی را در سبک زندگی فعال و ورزشی 
سالمندان ورزشکار ایجاد کند. این تغییرات رفتاری که ماهیتًا 
روان شناختی هستند شامل وسواس نظافت، هراس و اضطراب 
فراگیر، ترس فزاینده از کاهش آمادگی، کالفگی و گیرافتادن در 
شرایط مبهم، نوسانات خلقی، بی خوابی و تغییر عادات غذایی 
هستند. این ویژگی های تجربه زیسته مربوط به تغییرات رفتاری و 
سبک زندگی در پی اپیدمی شدن های ویروس ها در موارد متعدد 
مورد اشاره قرار گرفته است ]34-30[. تغییر شرایط زندگی و 
ابهام برای ازسرگیری فعالیت های ورزشی برای سالمندان باعث 
و  بی خوابی  امور  این  همراه  به  و  شده  خلقی  نوسانات  تغییر 
تغییرات عادات غذایی منجر شده که حالت عادی زندگی ورزشی 
سالمندان از روال خارج شده و برایشان درهم ریختگی خلقیات و 
عادات شخصی را به بار آورد. درواقع سالمندان تمایل به حفظ 
وضعیت و انجام امور ورزشی به شکل منظم دارند ]35[ و باید نظم 
مشخصی را برای خود تعریف کنند تا بتوانند عملکرد مطلوبشان را 
حفظ کنند، اما وجود شرایطی که این نظم را بر هم بزند می تواند 
تجربه روان شناختی نامطلوبی را برای آن ها ایجاد کند. اگرچه 
این شرایط عام است و توسط سایر اقشار جامعه ادراک می شود، 
باید خاطرنشان ساخت سالمندان ورزشکار که برای خود برنامه 
مشخص ورزشی و تمرینی تنظیم کرده اند و از طریق این برنامه 
توانسته اند یک نظم مشخص در زندگی شان جاری کنند، این 
تغییر را با شدت بیشتری احساس می کنند؛ چرا که حس تعلق به 
نظم را می توان در سالمندان ورزشکار به خوبی مشاهده کرد ]6[. 
بنابراین، این تجربه زیسته سالمندان بدین معنی است که آن ها با 
شدت تغییر در نظم و انضباط زندگی شان را تجربه کرده اند و این 
تغییر توانسته است ویژگی های مطالبه گری اجتماعی نظیر تالش 

برای از حاشیه درآوردن ورزش سالمندی را تشدید کند.

و خالقانه  فعال  کنشگری  اصلی کشف شده  مضمون  آخرین 
ورزشی است. در راستای این مضمون باید گفت یکی از مهم ترین 
فعالیت هایی که سالمندان ورزشکار تهرانی در شرایط همه گیری 
و  روحیه  حفظ  برای  تالش  دادند  نشان  خود  از   19 کووید 
مثبت اندیشی بود تا از این طریق سبک زندگی جدید را بپذیرند 
و با مسائل آن سازگار شوند. درواقع سالمندان ورزشکار تهرانی 
سعی کردند تهدیدهایی که در شرایط همه گیری کووید 19 وجود 
افزایش مطالعه، دانش  با  به فرصت کنند. آن ها  تبدیل  را  دارد 

برای  را  برنامه های ورزش در خانه  و  داده  ارتقا  را  ورزشی خود 
خود تدوین کرده اند. سالمندان ورزشکار از طریق دنبال کردن 
شبکه های اجتماعی سعی کرده اند که راهکارهای حفظ آمادگی 
بدنی و انجام فعالیت ورزشی با حداقل امکانات را یاد بگیرند و 
از این طریق خالقیت هایی را به خرج داده و تمرین هایی را برای 
خود طراحی کرده اند. این موارد نشان دهنده یک تغییر رفتاری 
در سالمندان ورزشکار است و آن بهره گیری از فناوری های جدید 
و پیوستن به شبکه های اجتماعی است. در این راستا الناگان و 
سمیتون ]36[ بیان می کنند یکی دیگر از تغییرات رفتاری در 
زمان اپیدمی ها بهره گیری مضاعف از شبکه های مجازی به ویژه 
توئیتر است. بنابراین سالمندان ورزشکار از طریق این شبکه های 
اجتماعی )مجازی( سعی می کنند نقش مؤثری در شرایط خاص 
همه گیری کووید 19 ایفا کنند و در برخی مواقع از طریق این 
پویش های  و  خیرخواهانه  فعالیت های  در  مجازی  بسترهای 
مردمی کمک به آسیب دیدگان شرکت می کنند. تمامی این موارد 
سوی  از  ورزشی  خالقانه  و  فعال  کنشگری  تجربه  نشان دهنده 
سالمندان ورزشکار تهرانی در شرایط همه گیری کووید 19 است. 

نتیجه گیری نهایی

یافته های تحقیق  از  نتیجه گیری کلی و تشریح نظری  برای 
می توان این گونه استنباط کرد که تجربه زیسته سالمندان ورزشکار 
تهرانی از همه گیری کووید 19 تغییرات اجتماعی رفتاری مختلفی 
را در آن ها ایجاد کرده است. این تغییرات، مناسبات و ارتباطات 
اجتماعی آن ها را تحت تأثیر قرار داده و ادراکات، معنابخشی ها و 
فرصت های جدیدی را برایشان به وجود آورده است. سالمندان 
ورزشکار تهرانی همه گیری کووید 19 را با تغییر ناخواسته سبک 
زندگی و درهم ریختگی خلق و خو تجربه کرده اند. درواقع شرایط 
خاص و الزامات بهداشتی باعث شده است که خلق و خوی آن ها 
دچار نوسان شده و سبک زندگی شان دستخوش تغییر شود. نادیده 
گرفته شدن و حساسیت باال به همراه محدودیت های فزاینده برای 
مشارکت ورزشی باعث می شود بیشتر دچار هراس مرگ شوند 
و این امور تجربه انزوای روانی اجتماعی و مرگ اندیشی را برای 
دلسوزی های  و  ترحم ها  می آورد.  وجود  به  ورزشکار  سالمندان 
نابجا و بی توجهی مسئوالن به نیازهای ورزشی سالمندان و عدم 
توجه به الزامات بازگشایی های اماکن ورزشی در مورد سالمندان 
و همچنین از دست دادن عرصه های ابراز وجود باعث می شود 
سالمندان ورزشکار تجربه به حاشیه راندن ورزش سالمندی را 
ورزشکار  سالمندان  از  برخی  موارد،  این  کنار  در  باشند.  داشته 
سعی کرده اند خود را با شرایط جدید سازگار کرده و خالقیت هایی 
را برای داشتن فعالیت بدنی مطلوب، از خود بروز دهند. آن ها 
کنشگری فعال و خالقانه را در ورزش تجربه کرده اند که ناشی از 
تبدیل تهدیدها به فرصت ها و پذیرش سبک زندگی در شرایط 

همه گیری کووید 19 است.

 بر اساس نتایج تحقیق می توان این گونه بیان کرد که ماحصل 
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نظری این تحقیق شناخت بهتر متصدیان و مسئوالن مدیریت 
ورزش کشور از روابط سالمندی، ورزش و اپیدمی ها )به ویژه کووید 
تجربه  می کند  بیان  که  است  عمیق  شناختی  این  است.   )19
همه گیری کووید 19 برای سالمندان ورزشکار دارای وجوهی است 
که می توانند در دو دسته مثبت و منفی قرار گیرند. تجربه منفی 
به جدی نگرفتن، بی توجهی و به حاشیه رفتن ورزش سالمندی 
از سوی مسئوالن برمی گردد که به واسطه پدیده ای نظیر کووید 
19 بیشتر آشکار شده و ظهور و بروز یافته است. وجه مثبت نیز 
کنشگری های فعال ورزشی از سوی سالمندان است که می تواند 
نویدبخش شکل هایی از پسوندها، تعامالت و ارتباطات جدید در 
جامعه درگیر مشکالت )نظیر همه گیری کووید 19( باشد که در 
صورت مدیریت صحیح می تواند سرمایه اجتماعی را در جامعه 
افزایش دهد. عالوه بر این، مسئوالن مدیریت ورزش کشور باید با 
توجه به تغییرات در رویه های مشارکت ورزشی از سوی سالمندان 
و همچنین اقتضائات پیش آمده برای جامعه )هیچ افق مشخصی 
برای پایان آن ها نیست و ممکن است پایدار باشند( به بازنگری 
سیاست های ورزش سالمندی بپردازند و ورزش سالمندی را از زیر 
سایه قرار گرفتن در سایر حوزه های ورزش نظیر ورزش حرفه ای 
این تحقیق می تواند در جهت  نتایج  بیرون بکشند.  و قهرمانی 
برنامه ریزی و سازمان دهی ورزش سالمندی مورد استفاده سازمان 

ورزش شهرداری تهران قرار گیرد.

درنهایت باید ذکر شود که این پژوهش به روش کیفی انجام 
شد و نتایج مطالعات کیفی قابل تعمیم نیست. علی رغم تالش 
پژوهشگر برای در نظر گرفتن مشارکت کنندگانی با حداکثر تنوع، 
یکی از محدودیت های این مطالعه عدم دسترسی به سالمندان با 
تنوع بیشتر فرهنگی و اجتماعی در ایران بود. بنابراین به محققان 
آتی پیشنهاد می شود با توجه به متغیرهای شناسایی شده در این 
تحقیق به بررسی کمی روابط بین سالمندی، ورزش و کووید 19 
و مقایسه اثرپذیری گروه بندی های جنسیتی و طبقات اجتماعی 

سالمندان ورزشکار از همه گیری کووید 19 پرداخته شود.

مالحظات اخالقي

پیروي از اصول اخالق پژوهش

روند اجرای این مطالعه در کمیته تخصصی گروه علوم ورزشی 
)به عنوان یک کمیته اخالقی محلی( در دانشگاه تربیت مدرس به 
تصویب رسیده است. کمیته اخالق محلی منطبق با آخرین اصول 
اخالق هیلسینکی8، مطالعه حاضر را ازلحاظ روش اجرا و جمع آوری 
داده ها تأیید کرد. در جهت رعایت مالحظات اخالقی برای افراد 
شرکت کننده در تحقیق هدف تحقیق، رویه های تحقیق، خطرات 
و فواید تحقیق و ماهیت داوطلبانه بودن شرکت در تحقیق بیان 
شد. به عبارت دیگر، پس از دادن اطالعات کافی در مورد پژوهش، 

8. Declaration of Helsinki

سالمندان فرم رضایت آگاهانه جهت شرکت در مطالعه را امضا 
کردند. عالوه بر این به مشارکت کنندگان در پژوهش اطمینان 
داده شد که اطالعات به دست آمده از آن ها محرمانه خواهد ماند و 
نتایج پژوهش بدون ذکر نام آن ها منتشر خواهد شد و به منظور 
رعایت این امر، حین پیاده سازی نوارها، همه اسامی به کد تغییر 
داده شدند و طی تحلیل داده ها و بیان نتایج نیز صرفًا با همان 
کدها به آن ها اشاره شد. درنهایت، با دادن شماره تماس و آدرس 
به مشارکت کنندگان در پژوهش، امکان برقراری ارتباط دوطرفه 
در صورت نیاز به اطالعات بیشتر و ارائه نسخه ای از مقاله حاصل 

از پژوهش در صورت تمایل مشارکت کنندگان فراهم شد. 

حامي مالي

این مقاله مستخرج از پروژه تحقیقی مستقل عضو هیئت علمی 
گروه علوم ورزشی دانشگاه تربیت مدرس است که با تأیید پروتکل 
تحقیق توسط گروه تخصصی علوم ورزشی دانشگاه تربیت مدرس 
انجام شده است. این پژوهش هیچ گونه کمک مالی از سازمان های 

دولتی، خصوصی و غیرانتفاعی دریافت نکرده است.

مشارکت نویسندگان

مشارکت  مقاله  نگارش  در  اندازه  یک  به  نویسندگان  همه 
داشته اند.

تعارض منافع

بنابر اظهار نویسندگان این مقاله تعارض منافع ندارد.

رسول نوروزی سید حسینی. سالمندان ورزشکار و همه گیری کووید 19: واکاوی تجربه زیسته سالمندان ورزشکار تهرانی )رویکردی پدیدارشناسانه(
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