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Abstract 
The purpose of this study was to investigate the educational role of elite athletes and sports 

celebrities on changing people's behavior during the pandemic. A content analysis method 

was used to collect and analyze data. The study’s population (N= 8000), which included 

world elite athletes and sports celebrities, were selected using ESPN Sports Celebrity 

Ratings, the Olympic and Paralympic Games and Youth Olympics websites,  and the 

websites of the National Olympic Committees from 205 countries The sample size 

included 367 individuals according to Krejcie and Morgan’s sample size determination 

table and thus, to prevent a drop in the number of samples, 400 athletes were randomly 

selected using the quota sampling method. All athletes' pages on the Instagram were 

examined using thematic analysis technique. Therefore, 511 pages were reviewed from 

January 21 to April 19, 2020, and a total of 2315 messages were analyzed. The findings 

showed that athletes were active in Instagram in five roles including sports coach, lifestyle 

coach, social skills coach, health coach, and silent observers. By identifying how athletes 

affect the corona crisis, we can plan for the future strategy of organizations to exploit the 

athletes’ potential to influence the behavior of society. 
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Extended Abstract 

Background and Purpose 
The outbreak of Covid-19 virus in China in late 2019 and its sudden and rapid 

spread to other parts of the world had many health, social, economic, and political 

consequences (1, 2). Meanwhile, mass media and social networks played a very 

important role in informing and enriching people's leisure time in home 

quarantines (3, 4). During this time, many elite athletes and sports celebrities on 

social networks, and especially Instagram, tried to help people and officials to 

better manage the situation (2). They sought to actively contribute to crisis 

management in the individual and social spheres by their presence on social 

media, not only at national borders, but also globally. Athletes have always had 

an influential role in society and have been effective in leading and training the 

attitudes and behavior of individuals (5). In this regard, the study of their different 

roles in the onset of the Covid-19 crisis is of particular importance.  
 

Materials and Methods 
This study used the content analysis and thematic analysis methods in which the 

content of athletes' messages on Instagram pages were coded and classified by 

themes. To assess the reliability among the coders, the Krippendorff’s alpha 

coefficient was used for the two coders who coded 25% of the athletes’ Instagram 

posts (6).  

To select the research population, in the first step, the most famous international 

sports celebrities and elite athletes who were to participate in Olympic 2021 were 

identified through the ESPN Sports Celebrity Rankings, the Olympic and 

Paralympic Games and Youth Olympics websites, and the websites of the 

National Olympic Committees from 205 countries (N=8000). The sample size 

was determined using the Krejcie-Morgan table of 367 people and the quota 

sampling method was used to select individuals based on the number of athletes 

sent to the Olympics in each country.  

In the next step, all the athletes who had a personal page on Instagram, were 

identified. This study used the Instagram platform because it enables the global 

users to have access with minimal restrictions. Thus, 373 elite athletes who had 

active pages on Instagram, were identified.  511 pages with 2315 posts were 

reviewed from January 21 to April 19, 2020. This period was chosen because the 

first wave of Covid-19 occurred at this time in the most countries over the world. 

Communities experienced a sense of panic in the first wave more than in 

subsequent waves of virus outbreaks. Therefore, at this time, the athletes' 

association with the people was more important . 

 

https://www.google.com/search?q=Krippendorff+alpha&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjzh8ut5Mj0AhVQ4aQKHSlzD-kQkeECKAB6BAgCEC4
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Findings 

Analysis of the data, determination of concepts and codes and categorization of 

themes (Krippendorff’s alpha coefficient = 0.815) showed that athletes during the 

Covid-19 crisis acted as coaches who guided, supported and accompanied people 

in 5 different roles including sports coach, lifestyle coach, social skills coach, 

health coach, and silent observer. Fig. 1 shows the thematic map of the main roles 

and their subcategories in second layers. 

The role of silent or indifferent observers is borrowed from the theory of social 

indifference and represents athletes with characteristics such as "silence and civic 

withdrawal", "non-participation" in "social issues" and "social events" in 

pandemic era. Some athletes in spite of their active pages, had no related posts to 

the Covid-19 and pandemic. Some others stopped posting any messages and were 

completely silent. 

Sports coaches were those athletes who taught sports and physical activity on their 

personal pages on Instagram to prevent physical injury and improve people's 

physical fitness. Some of them held live exercise classes in which lots of people 

around the world participated.  

A health coach was an athlete who helped people and taught them how to improve 

their personal and general health during the outbreak of disease and helped them 

to develop healthy behavioral habits. Washing hands, social distance, using mask, 

diseases symptoms and risk of virus were the most important messages athletes 

as health coach emphasized on. 

Lifestyle coaches were athletes who tried to teach people to establish better social 

and family relationships, choose the right policy in life and make better decisions, 

make the right changes in life and choose the right goals, and achieve the right 

attitude and motivation during the virus outbreak. 

Social skill coaches Include athletes who taught social skills and improved 

interpersonal relationships on Instagram and gave tips on maintaining family 

relationships and how to better interact with family members in quarantine. 

Sports celebrities and elite athletes are very popular among the people, and this 

provides a good platform for them to influence society. They posted valuable 

messages on their personal Instagram pages. As if they were educators and 

coaches who played a role in leading people to resist and organize the difficult 

situation in which they had to stay and tolerate. 

https://www.google.com/search?q=Krippendorff+alpha&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjzh8ut5Mj0AhVQ4aQKHSlzD-kQkeECKAB6BAgCEC4
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Figure 1- Hierarchical thematic map of athletes' educational roles in Covid-19 

pandemic on Instagram 
 

Athletes have significant social influence. This unique characteristic enables them 

to influence the attitude and behavior of national and global communities. 

Accordingly, elite athletes are expected to have a strong social presence in crises. 

The global crisis of the Covid-19 pandemic was a rare and horrific event in which 

many athletes played a considerable educational role in teaching and managing 

people's lives. 
 

Conclusion 

The Covid-19 was the catastrophe of the present century that caused serious 

problems to all the people of the world. Nevertheless, the presence of sports stars 

on social networks and helping people to better manage the unfavorable 

conditions of the pandemic is very important. 

 The results showed that the behavior of elite and famous sports athletes in social 

networks and their communication with the people around the world, can play a 

valuable role in managing possible future crises. Athletes can be a considerable 

potential for responsible organizations in crisis management. Therefore, in order 

to take advantage of the influence of popular athletes in social education, as well 

as to better manage social life and prepare people to deal with crises, it is 

necessary to plan and determine  an appropriate strategy. In addition, training 

athletes to feel committed and fulfill social responsibility is a necessity to take 

advantage of their presence to help people in the community when necessary. 

Keywords: Athlete, Elite, Celebrity, Sports, Covid-19 pandemic, Instagram 
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 پژوهشیمقالة 

عالم  ورزش جهان در دوران  های معروفچهره نقش تربیتی ورزشکاران نخبه و 

 1در اینستاگرام کرونا  گیری
 

 2محمد دادرس ، 1سارا کشکر

 

 مسئول( نویسندۀ )  دانشیار مدیریت ورزشی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه عالمه طباطبائی .1

  دانشگاه تهرانگروه فلسفه تعلیم و تربیت، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، . استادیار 2
 

 24/09/1400تاریخ پذیرش:                           1400/ 17/04تاریخ دریافت:  
 

 چکیده 

بر تغییر رفتار    های معروف ورزشچهره مطالعه نقش تربیتی ورزشکاران نخبه و    ،هدف از انجام این تحقیق

کرونا بود. برای انجام این تحقیق از روش تحلیل محتوا استفاده شد. انتخاب جامعه گیری  عالممردم در دوران  

  ر یمشاه  یبندرتبهبا استفاده از   های معروف ورزشچهرهتحقیق که عبارت بودند از ورزشکاران نخبه جهان و 

وب   نیجوانان و همچن  کیو المپو پارالمپیک،  کیالمپ یهایباز سایتوب نیهمچن، و ایی اس پی ان  یورزش

(. حجم جامعه نمونه مطابق جدول  N=  8000)  استفاده گردید  کشور  205های ملی المپیک  های کمیتهسایت

ورزشکار با    400نفر بود و برای پیشگیری از ریزش تعداد نمونه،    367مورگان    -تعیین حجم نمونه کرجسای

طور تصادفی انتخاب شدند. هجمعیت ورزشکاران هر کشور باستفاده از روش نمونه گیری سهمیه ای متناسب با  

با استفاده از تکنیک تحلیل تماتیک بررسی شد. به    اینستاگرام،   یاجتماعدر شبکه  تمام صفحات ورزشکاران  

  لی و تحل هیمورد تجز امیپ 2315، در کل  بررسی شد و 2020 لیآور 19تا   هیژانو 21  یصفحه ط 511 این ترتیب

در    در شبکه اجتماعی اینستاگرام  های پنجگانه ورزشکاران های تحقیق نشان دهنده نقش یافتهقرار گرفت.  

 تفاوت و بی  و ناظران ساکت  بهداشتهای اجتماعی، مربی قالب مربی ورزش، مربی سبک زندگی، مربی مهارت

-ها برای بهرهآتی سازمانریزی  برنامهتوان در  بود. با شناخت نحوه اثرگذاری ورزشکاران در بحران کرونا می

 .  اقدام کردبرداری از پتانسیل ورزشکاران در تأثیرگذاری بر رفتار جامعه 
 

 ، ورزش، کروناهای معروفچهرهورزشکار، نخبه،   :کلیدی گانواژ
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 مقدمه 
کشور چین و شیوع ناگهانی و سریع آن به سایر    در  1398در اواخر سال    19-کوویدظهور ویروس  

و  1سوارز کلمنته  کشورهای جهان با تبعات بهداشتی، اجتماعی، اقتصادی، و سیاسی بسیاری همراه بود ) 

،؛  2021همکاران،   همکاران،  و  افرا2021کشکر  ماندن  به  منجر  کرونا  شیوع  این،  بر  عالوه  در  (.  د 

را در جوامع مختلف    فردی و اجتماعی احتمال بروز مشکالت    این موضوع،  و   شد   های خانگی قرنطینه

 (. 2020کیا و همکاران، ، نعیمی2020؛ الیاسی، 2020)شهیاد و محمدی،  افزایش داد

که محتوای آنها توسط افراد حقیقی یا حقوقی   های اجتماعیجمعی و شبکههای  در این میان رسانه

 2نشین نقش بسیار مهمی داشتند )ساهنیسازی اوقات افراد خانهرسانی و غنیشد، در اطالعتهیه می

،  آفرین بودندنقش    های اجتماعیشبکه  در(. در بین افراد حقیقی که  2020  ،3نعیم  ؛2020و همکاران،  

به    ،های معروف چهره  سایردر کنار    اشاره کرد که  یهای ورزش4و سلبریتی  نخبه  ورزشکارانتوان به  می

های  ورزشکاران تالش کردند تا با حضور خود در شبکهدر دوران شیوع کرونا،    . نمایان بودند  وضوح

 کمک کنند.المللی فعاالنه به مدیریت بحران اجتماعی در محدوده مرزهای ملی و بین

، سلبریتی ها به معنای افراد  6و وبستر   5جا الزم به توضیح است که طبق فرهنگنامه کمبریجدر این 

  معروفی هستند که نه تنها در حوزه تخصصی و مهارتی خود شناخته شده اند، بلکه در حوزه تبلیغات

اتفاقات   کهمهم است  قدرمردم آنسبک زندگی آنها برای  کسب و کارهای حوزه سرگرمی فعالند و  و

جا که تا کنون معادل فارسی کلمه سلبریتی در فرهنگستان  اما از آن  را تعقیب می کنند.  آنهازندگی  

زبان و ادب فارسی که تنها مرجع معتبر معادل سازی واژه های بیگانه است، ارائه نشده است، به اجبار  

منظو به  مقاله  این  از »چهرهدر  فارسی،  زبان  پاسداشت  به جای  ورزشی  های معروفر   سلبریتی »« 

   استفاده شد. ورزشی«

 

1. Clemente-Suárez  
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و    غات یتبل  موفقیتباعث    تجاری  غاتیدر تبل  1ها فوق ستارهو  های معروف  چهرهاستفاده از  جا که  از آن

هوگل  ؛  2008و همکاران،    3برندز؛  2005،  2)اریکسون و هکنسون   شودیاز مردم م  یاریتوجه بس جلب  

و    ؛ ناز2009؛ لیر و همکاران،  2019و همکاران،  5هوگل ؛  2019و همکاران،    4وارد ؛2014و همکاران،  

رفتار مردم    (2012همکاران،   تغییر  و  نگرش  بر  تواند  نیز می  اجتماعی  تبلیغات  آنها در  لذا حضور 

و    ی شکاران در موضوعات مهم اجتماع ورزدهند که  اثرگذار باشد. بر این اساس، تحقیقات نشان می 

  یهامختلف رسانه سکوهایرا دارند که از  ییتوانا نیا یاهستند. ورزشکاران حرفه  رگذاریتأث یفرهنگ

، 6)کوتزر  استفاده کنند  شتریجذب مخاطبان ب  یبرا  ترییوو ت  نستاگرامی، ابوک  س یمانند ف  یاجتماع 

و یا به    تیتوانند رفتار افراد را هدایم  یباشند و حت  یاجتماع   رگذاریتوانند تأثیورزشکاران م(.  2016

   .(2005،  7)اریکسون و هکنسون  کنند  توانند به آموزش و تربیت رفتاری جامعه کمکمی  ،عبارت بهتر

یا   پیچیدگی    آموزشتربیت  از جمله دشواری و  و تعاریف   ها دیدگاه   با  ،آنمفهوم  به دالیل مختلف 

بوده   متعدد می   همراه  تاکید  تربیت  اجتماعی  جنبه  بر  تعاریف  از  برخی  جمله  است.  از  ورزند. 

سال  های بزرگکه نسل  تربیت عملی است"چنین تعریف کرده است:  یت را این( ترب1956)8دورکیم

   ." دندهکه هنوز برای زندگانی اجتماعی پخته نیستند، انجام میهایی بر نسل

آن نیز تاکید    نظران، عالوه بر نقش اجتماعی تربیت، بر جنبه رشد و ارتقاء فردیبرخی دیگر از صاحب

. از نظر اشاره کرد9دیویی   یعنی جان  تربیت،  فیلسوف  ترینبرجستهدارند که از آن جمله می توان به  

( تربیت جریانی است متضمن نوسازی یا تنظیم مجدد تجارب که پیوسته 71،  69،  57،  2009دیویی )

سازد. او معتقد های بعدی تواناتر میکند و او را در هدایت تجربهتر میتر و عمیقفرد را غنیتجارب  

جامعه  ،است هر  در  آن  اهداف  که  است  اجتماعی  امری  اهداتربیت  با  جامعه  ای  آن  تنظیم  ف 

 (.  81 ،)همانشودمی

دیدگاه  (2019)  شکوهی بررسی  تربیتیبا  مختلف  و دیدگاه، خصوصیات مشترک  های  های  تعاریف 

فرد دیگر    براز فردی    و   تربیت منحصر به نوع بشر است"چنین معرفی کرده است:    مختلف تربیتی را
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هایی است بیشتر کسب آمادگی  ، هدف تربیت.  فعالیتی عمدی و هدفدار است  ،شود. تربیتاعمال می

 .  "شودجذب و تحصیل سرمایه فرهنگی تسهیل موجب که 

ست که هدف آن  به وسیله انسانی بر انسان دیگر اطور کلی پدید آوردن آگاهانه دگرگونی  هتربیت ب  لذا

 ، در طول تاریخرشد و کمال فردی و اجتماعی تربیت شونده است و در این امر ورزشکاران محبوب

با آموزش و تربیت رفتارهای    بهتر،  یا به عبارتی   اند.تأثیرات قابل توجهی بر تغییر رفتار اجتماعی داشته

اثرگذار بودهمختلف    هایاجتماعی در حوزه با   .(2005)اریکسون و هکنسون،    اندزندگی مردم  آنها 

پیام انتقال  انسانی،  مطلوب  رفتارهای  و  آموزش  اخالق  آموزش  دوستی،  و  نوعهای  مراقبت  دوستی، 

جوامع زندگی مردم    بهبود سبک  در  مهمیدر کنار ترویج محصوالت تجاری نقش    نوعان،حمایت از هم

  ،کرونابحران  ا از جمله  هبرداری از حضور آنها در بحرانبه این لحاظ بهره  .()همان  مختلف داشته اند

مدیریت    با هدف کمک به  رفتار جامعهمربیگری  یا به عبارتی بهتر،  و   نحوه رفتار مطلوب  آموزش  برای

 بحران بسیار مهم است.

  ،بر این اساس  .(2017)بزرگمهر،    مردم به قهرمانان ورزشی اعتماد دارند  د که ن دهشان میشواهد ن

آنها در صحنه مدیریت   این  میها  بحرانحضور  در  زندگی مردم کمک کند.  بهبود شرایط  به  تواند 

 ، )بزرگمهر  های مردمی در زلزله بمآوری کمکتوان از نقش اثرگذار علی دایی در جمعمی  خصوص،

-یتدر حمایت از حقوق سیاهپوستان آمریکا با پوشیدن    نگیروی ا  یریو کا  مزیبرن جول  ( و2017

،  رابطهدر این    (.2014،  1)اشتراوس و اسکات   یاد کرد  "توانم نفس بکشمیمن نم"  طرحبا    یی هارتش

ارزش   (2019)  و همکاران2آنتونوچی  دادند که  تأثیرگذاری  نشان  های در شبکهنخبه    کارانورزشو 

،  توان به تالش رسول خادمبرای نمونه می  کنند.هایی است که روایت میداستاناجتماعی وابسته به  

که با شیوع بیماری کرونا به تأمین    کمیل قاسمی و حسن رحیمی از قهرمانان کشتی کشور یاد کرد

  و همچنین تأمین تجهیزات پزشکی و بهداشتی  کرونا  3عالم گیری  سیب دیده از عوارضنیازهای مردم آ

های اجتماعی  و اقدامات خود را در صفحات شخصی خویش در شبکه  پرداختند  مراکز درمانی  مورد نیاز

و جامعه   مردم  مورد توجهدر روزهای سخت شیوع کرونا    آنهادوستانه  این رفتار انسانتشریح کردند.  

)ایرنا،   طوری که اتحادیه جهانی کشتی نیز از اقدام ورزشکاران مذکور تقدیر کردهب قرار گرفت. ورزش

2019 .) 
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این  (  2019)  1آلپرتمهم است که  قدر  بر اندیشه و رفتار جامعه آن  ن محبوبنقش اثرگذار ورزشکارا

از   نفوذ بس  یاجتماع   یهاتیموقع   از  را که  ورزشکاراندسته  پیام به عنوان    برخوردارند،  اریمثبت و 

  ند خود نشان داد قاتیدر تحق (2020و همکاران )3ک یبنس در این رابطه،خواند!  یزمان خود م 2آوران 

کنند. در این خصوص ایفا مینقش مهمی  توسعه و صلح    ی اهدافبرا  به عنوان الگو  نخبهکه ورزشکاران  

بازیکن فوتبال ساحل عاج یاد کرد که با حضورش موجب پایان    4نظیر دیدیه دروگبا توان از نقش بیمی

های  به دلیل همکاری  و حتیا  .کشورش گردیددرهای متخاصم  و اختالف میان گروه  داخلی   یافتن جنگ

به عنوان سفیر   داشت،  جهانی  سازمان بهداشتارزشمندی که برای توسعه فعالیت بدنی و سالمت با  

 . (2021)ایرنا، انتخاب شد سازمان این   ازطرفحسن نیت و سالمت 

  یینقش بسزا  یاجتماع  یهارسانههای انسان دوستانه ورزشکاران نخبه و مشهور، اما  علی رغم تالش

-شبکهکه  در تحقیق خود نشان داد (  2018)  یدارند. نور  یورزشهای معروف  چهرهبه    آنها   ل یدر تبد

و نخبگان ورزش  های معروفچهرهکه    هستندای اجتماعی در دوران حاضر فرصت منحصر به فردی  ه

ورزشکاران کنند و این در حالیست که  امروز از آن برای ارتباط با جامعه و اثرگذاری بر آنها استفاده می

مشهور در گذشته از این امتیاز برخوردار نبودند و ارتباط آنها با مردم جامعه یا از طریق حضور آنها در  

  های اجتماعیجمعی که مسلما به اندازه شبکههای  رسانهگرفت و یا از طریق  میادین ورزش صورت می

  ق یتوانند از طریم  یافراد مشهور ورزش  امروزه،  لیدل  نیبه هم  .در دسترس مردم جامعه قرار نداشت

،  دارند  یادیطرفداران ز  کهنیبا توجه به ا  این افراد بگذارند.    ریبر جامعه تأث  یاجتماع   یهارسانه  سکوی

. حضور افراد موفق باشند  آن  گذاری، در روند صحهدیمحصول جد  یک  بهتوانند با جلب توجه مردم  یم

رسانهمشهور   باشد مخاطبان  با جلب    تواند یمها  در  به    تیو محبوب  بسیاری همراه  را    برندهای آنها 

   (.2014 فونگ و یزدانی فرد، کند )  منتقل یتجار

نه تنها در بخش  های معروف  چهره( در مطالعه خود نشان دادند که  2020فر و همکاران )سلطانی

بلکه در سیاست اثرگذارند،  آنها در فضای گذاری در جامعه هم نقش مؤثری  تجاری  دارند و حضور 

ها  تبلیغات سیاسی در شبکه اجتماعی اینستاگرام موجب برانگیختن اعتماد مردم و تبعیت از سیاست

ب( در خصوص نقش 2020فر و همکاران )شود. همچنین نتایج تحقیق دیگری از سلطانیو قوانین می
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در  های معروف  چهرهد که تالش  بر آموزش مردم در دوران بحران کرونا نشان دا   های معروفچهره

   شود و بر تغییر رفتار آنها اثر ندارد.شبکه اجتماعی اینستاگرام فقط موجب تغییر نگرش مردم می

و نخبگان ورزش به عنوان الگوهای    های معروف چهرهطور که پیشتر اشاره شد، اثرگذاری  چند همان  هر

اما  نقش در زندگی مردم و خصوصا قشر جوان جامعه در تحقیقات مختلف نشان داده شده است،  

بتوان شاید    های تحقیقات پیشین است.ب( مغایر با یافته2020فر و همکاران )نتیجه تحقیق سلطانی

های نامهپیش تعیین شده در پرسشعلت آن را به انتخاب جامعه آماری و همچنین تعیین نقش از  

چه کسانی هستند، آیا  های معروف  چهرهمحقق ساخته نسبت داد. در این تحقیق مشخص نیست  

های  سایر چهرهیا  هنرپیشگان و    اند و یا هنرمندان، ودهی مورد توجه محقق بورزش  های معروفچهره

مورد   های معروفچهرههر یک از    آیادهد که  همچنین این تحقیق نشان نمی  . معروف و اثرگذار جامعه

یک چگونه و تا چه میزان بر جامعه    اند و هرهای اجتماعی بر عهده داشتهچه نقشی در شبکه  نظر

های مختلف آنها  و نقش   های معروفچهرهبدون مشخص بودن ماهیت و مشخصات  لذا    ؟نقش دارند

بسته  نامه صورت آنالین به پرسشه  که ب  پرسیده شده است تی کلی از کاربران شبکه اجتماعی سئواال

دم  بر نگرش مرهای معروف  چهرهشده است که    حاصلنتیجه  این    پاسخ، واکنش نشان داده اند و نهایتاً

   اثر دارند و نه بر رفتار آنها! 

محبوب ورزش از اثرگذاری باالیی در بین اقشار مختلف    و  های معروفذکر شد چهره  طور که قبالًهمان

های مختلف آنها در دوره شروع بحران کرونا از اهمیت جامعه برخوردارند و به این لحاظ بررسی نقش

مختلف آنها در رویارویی با جامعه شاید بتوان در های  ای برخوردار است. زیرا با شناخت نقشویژه

های آتی بهره جست. از طرفی بود ارتباط با مردم و کمک به آنها در بحرانآینده از این ظرفیت برای به

ای  ها موضوع تازههای تربیتی ورزشکاران ملی و بین المللی در کمک به مدیریت بحرانشناخت ظرفیت

زیرا نفوذ ورزشکاران بر    است. شده  است که با بروز کرونا در دنیا قابل تأمل و دارای ارزش تحقیقاتی  

جامعه ظرفیتی است که به عنوان یک فرصت برای اثرگذاری بر رفتار جامعه و هدایت مؤثر آنها  مردم 

ابعاد عملکرد ورزشکاران برای شناخت  قابل بهره برداری است و به این لحاظ پژوهش  های آتی  در بحران

 های اجتماعی از جمله اینستاگرام ضرورت دارد. در شبکه

-و نخبههای معروف  چهرههای مختلفی که  نقش  شناسایی لذا انجام پژوهش حاضر به دلیل تالش در   

  شده  الوصولهای اخیر برای اکثر مردم سهلهای اجتماعی که در سالتوانند در شبکههای ورزش می

با تحقیقات از وجوه تفاوت تحقیق حاضر  در آینده  ها  است، داشته باشند و بهره برداری از این نقش

های چهرهبا توجه به مطالبی که در فوق ذکر شد،    قبلی و همچنین وجه اهمیت و ضرورت آن است.
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بلکه در عرصه جهانی مورد توجه مردم هستند    ،نه تنها در مرزهای ملی کشورهای خود  ورزشمعروف  

پیام اثرگذاری  آنهو  است  های  توجه  قابل  ابعاد جهانی  در  پیاما  نتیجه  در  های  آنها در شبکههای  و 

در وجوه تربیتی مطابق با تعریف تربیت که پیشتر مورد اشاره    با اثرگذاری جهانی   تواندمی  اجتماعی

  های معروف چهرهو    ورزشکاران نخبه  نقش تربیتی  پاسخ به این مسئله کههمراه باشد. لذا،  قرار گرفت،  

بروز بحران  اینستاگرام  اجتماعی    در شبکه  المللی ورزشی ملی و بین کرونا چیست؟ مورد  در دوران 

یافته و  داشت  قرار  محققان  تحقیق  توجه  بحرانمیهای  مدیریت  در  مهمی  نقش  آتی  تواند  با  های 

 ورزش داشته باشد.  نخبگان جامعه  همکاری
 

 پژوهش روش
روش انجام این تحقیق، تحلیل محتوا بود و برای تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل تماتیک بهره برداری 

  ن یشوند. بنابرا  ییشناسا  یالملل  نیب  یورزش  هایچهره  نیمنظور ابتدا الزم بود مشهورتر  نیا  یبراشد.  

ان  یورزش  ریمشاه  یبندرتبهاز   پی  اس  شناسایی  1ایی  برای  عنوان   100،  به  که  ورزشکار مشهور 

اند های معروف در سطح جهان  چهره استفاده شدشناخته شده    یهایباز  وب سایت   نیهمچنو    ؛ ، 

های ملی المپیک به های کمیتهوب سایت نیجوانان و همچن کیو المپپارالمپیک، ، (2020) کیالمپ

به    یی شناسا  یبرا  کشور  205تعداد   اعزامی  به سال    2020  کی مپالورزشکاران نخبه  بعداً  ژاپن که 

نشان دهنده نام کشورها و تعداد ورزشکاران اعزامی به   1جدول    .، استفاده گردید موکول شد  2021

که  ژاپن است. الزم به ذکر است امکان شناسایی ورزشکاران همه کشورها به دلیل این  2021المپیک 

روی   بر  ورزشکاران  بود، وجود سایت کمیتهاسامی  نشده  مربوطه ذکر  المپیک کشورهای  های ملی 

درج شده است، مورد توجه قرار   1کشور که اسامی آنها در جدول    52نداشت. در نهایت ورزشکاران  

کرجسایN=  8000)  گرفتند جدول  مطابق  نمونه  جامعه  حجم  برای   367مورگان  -(.  و  بود  نفر 

ای متناسب با گیری سهمیهورزشکار با استفاده از روش نمونه  400نمونه،  پیشگیری از ریزش تعداد  

انتخاب شدند.الزم به ذکر است، همانه ب  جمعیت ورزشکاران هر کشور طور که پیشتر طور تصادفی 

 توضیح داده شد، مالک انتخاب ورزشکاران شهرت و نخبگی آنها بود. 

 

1. ESPN 
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شناسایی شدند.    ،در مرحله بعد، تمام ورزشکارانی که در شبکه اینستاگرام دارای صفحه شخصی بودند

حات قابل بررسی در اینستاگرام بودند،  فورزشکار نخبه جهان که دارای ص  373به این ترتیب تعداد  

  ؛ خیلی بیشتر از این تعداد بود  شناسایی شدند. تعداد ورزشکاران فعال در شبکه اینستاگرام احتماالً

ن دالیل عبارت بودند از: بسیاری  ولی به دالیل مختلف امکان دستیابی به صفحات آنها وجود نداشت. ای 

نام با  ورزشکاران  دارای صفحات از  ورزشکاران  از  بسیاری  دارند،  اینستاگرام حضور  در  مستعار  های 

خصوصی هستند، بسیاری از ورزشکاران دارای اسامی مشابه هستند، برخی از صفحات دروغین است  

اند که دارای صفحات با زبانی ناشناختهو توسط افراد متفرقه ساخته شده است، برخی از ورزشکاران  

های اجتماعی ندارند و در  ای به شبکهگوگل امکان ترجمه آن را ندارد، بسیاری از ورزشکاران عالقه

 اینستاگرام فعال نیستند و صفحه شخصی ندارند. 

توجه حوزه  شان وجود نداشت به این شرح از  ورزشکارانی که امکان دستیابی به صفحات  بر این اساس، 

از    91  تحقیق حاضر خارج شدند:   1کنندهدنبالنفر    1000ورزشکار دارای صفحات شخصی و بیش 

ورزشکار دارای صفحات مرتبط با رشته   160شان هیچ پستی وجود نداشت.  ولی در صفحات  . بودند

  11ورزشکار دارای صفحات ورزشی بدون هیچ توضیحی بودند.    22های زیاد بودند.  ورزشی و پست

از طبیعت، جمالت ادبی، تصاویر  ورزشکار دارای صفحات غیرمرتبط با رشته ورزشی، نظیر عکاسی 

ورزشکار در   19ورزشکار فقط تصاویر مسابقات خود را منتشر کرده بودند و    32کودکان، .... بودند.  

ورزشکار    38،  ها از زبانی استفاده کرده بودند که گوگل امکان ترجمه آن را نداشت و نهایتاًنوشتن پست

بودند.   پرداخته  خود  شخصی  صفحات  در  خود  تجاری  کار  و  کسب  معرفی  به  صفحات  فقط  تمام 

های  برای تحلیل داده قرار گرفت.    و تحلیل  مورد مطالعه  اینستاگرام،  یاجتماع در شبکه  ورزشکاران  

تیابی بود، از  های آنها در اینستاگرام قابل دسمتنی، تصویری و شنیداری این ورزشکاران که در پست

  یصفحه ط  511  روش تحلیل محتوا با استفاده از تکنیک تحلیل تماتیک استفاده شد. به این ترتیب

 شد.   ( بررسی1399فروردین ماه  31تا  1398بهمن  2)معادل  2020 لیآور 19تا  هیژانو 21

 یکشورها  شتریزمان در ب  نیدر ا  19-کووید موج    نیاول  کهانتخاب شد    ی از آن جهتدوره زمان   نیا

در موج   رایبود. ز  19-کووید  یجهان  شیوع  از  یاژهیروند و  یدوره زمان  نیا  نیجهان اتفاق افتاد. همچن

ابتال به  مثبت تست دارای نفر ونیلیم  کیاز  شیو ب ندبود قرنطینهدر  تیپنجم بشر  کی، حداقل اول

  یها، مکانهارستوران  ، هاشدن کارخانه  لیامر با تعط  ن ی. ابیمار بودند  گریها نفر دونیلیم  و  ویروس

دانشگاه یعموم بود و   ها ، مدارس و  این موجب  همراه  بر  ی  و جهان  یاقتصاد مل   کسادی وضع  عالوه 
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  ت یریمد  یدر امان نبود و کشورها اغلب برا  این شرایط نابسامانکامالً از    یکشور  چیشده بود. ه  کشورها

 .  ندگرفت  شیرا در پ  یمتفاوت اریبس یکردهایرو یاضطرار طیشرا

و    1ویگلیوحشت را تجربه کردند )ونتراحساس  سوم    ا یاز موج دوم    ش یجوامع در موج اول ب  نیبنابرا

در    یدر کنترل هراس اجتماع   یتوانستند نقش خوب یورزشکاران م  لیدل  نی(. به هم2020،  همکاران

 ق یتحق  نیدر اشیوع ویروس کرونا، برای مطالعه  موج    نیاول  لیدل  ن یزمان داشته باشند و به هم  نیا

 قرار گرفت.  لیو تحل هیمورد تجز ورزشکار، 373از صفحات  امیپ   2315، ل انتخاب شد. در ک

 نستاگرام ی، ابوک  سی بوک )ف  سی ف  یهاخانواده برنامه  انیانتخاب شد که از م  لیدل  نیبه ا  نستاگرامیا 

ب در  اپ( که  واتس  )پروتکل  روسیو  وعیکشورها هنگام ش  شتریو  استفاده م 2020،  2کرونا  ،  شدی( 

 استفاده شود. تیبا حداقل محدود یتوسط کاربران جهان این قابلیت را داشت که نستاگرامیا

 

 اسامی کشورها و تعداد ورزشکاران نخبه هر کشور  -1جدول 

تعداد  

 ورزشکار
 نام کشور 

تعداد  

 ورزشکار
 نام کشور 

تعداد  

 ورزشکار
 نام کشور 

تعداد  

 ورزشکار
 نام کشور 

 هند 120 آرژانتین  212 پرتغال 92 کروواسی  86

 ایران  62 استرالیا  405 روسیه  278 کوبا  115

 ایرلند  77 اطریش  66 صربستان  104 دومینیکن 27

 ایتالیا  294 آذربایجان  55 اسلوواکی  62 اکوادور  37

 جامائیکا  59 باهاما  32 کره )ج(  203 مصر 117

 ژاپن  339 بنگالدش  7 اسپانیا  301 فرانسه  393

 مکزیک  126 بلژیک  106 سوئد  152 آلمان  420

 قزاقستان  103 برزیل  464 سوئیس  101 بریتانیا  366

 نیوزیلند  199 کانادا  309 تایلند  55 یونان  94

 پاناما  10 شیلی 41 اوکراین  198 گواتماال  21

 پرو 29 چین 398 آمریکا  550 هایتی  10

 فیلیپین 12 کلمبیا 144 اروگوئه  17 هنگکنگ 38

 لهستان  242 کاستاریکا  10 ونزوئال  86 مجارستان  156

 نفر  8000جمع کل: 

 

 

1.Ventriglio 

2. Protocol 
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 هایافته
مرتبط با  های جا که صفحات اینستاگرامی تعداد زیادی از ورزشکاران خالی از پست بود و یا پیاماز آن

با ارائه مشخصات ورزشکارانی   2جویی در فضای مقاله، جدول  شیوع کرونا نداشت، لذا به منظور صرفه

بود، ارائه شده است.    بیماری کرونا  عبحران شیوهای مرتبط با شرایط  های آنها حاوی پیام که پست

ای بر حسب جمعیت همیهگیری سطور که پیشتر اشاره شد، ورزشکاران با استفاده از روش نمونههمان

 انتخاب شدند.  2020ورزشکاران هر یک از کشورهای شرکت کننده در المپیک 

 زنان   به  مربوط  ه تحقیق،ورزشکاران مورد توج  صفحات(  ٪21ها نشان داد که )افتهیبر این اساس،   

  ون یلیم  218تا    1صفحه مربوط به ورزشکاران با    90مربوط به مردان است.    هبقی   ٪79  و  ورزشکار

و   سوریتن  9و    ستیورزشکار فوتبال  41داشتند.    کنندهدنبال  ونیلیم   کیکمتر از    هیو بق  کنندهدنبال

 بودند.  فعال ها  ورزش  ریسا رد ورزشکاران ریو سا  ستیبسکتبال 13و  باز کتیکر 10
 

مشخصات ورزشکاران مورد بررسی در تحقیق  -2جدول    

Identity 
Nom. 

followers 
Athletes Name Identity 

Nom. 

followers Athletes Name 

 479k Toby فوتبال 7.1m Carmello Anthony بسکتبال

Alderweireld 

 1.2m فوتبال
Mehdi 

Mahdavikia 
 22k Kylian Mbappé فوتبال

 m Cristiano 218 فوتبال 18.1m Gerard pique فوتبال

Ronaldo 
 150m Lionel Messi فوتبال 129k Valentino Rossi موتورسواری 

 40.9m paulpogba فوتبال 6.7m Canelo Alvarez بوکس 
 38.3m Mohamed Salah فوتبال 160k Zahra Kiani ووشو

 6.9m Raheem فوتبال 1.2m Stan wawrinka تنیس 

Sterling 
 818k Beatrice Vio شمشیربازی  9.8m Chris paul بسکتبال

 1.6m Drew Breez فوتبال
دوچرخه  

 سواری 
1m Chris Froome 

 3.8m Simone Biles ژیمناستیک  10.4m Alexis Sanchez فوتبال
 11.2k Jérémy Leroux دوومیدانی 24.2m Tony Kroos فوتبال
 4.894k Jess O'Connell دوومیدانی 4m Harbhajan singh کریکت 

      

https://www.instagram.com/carmeloanthony/followers/
https://www.instagram.com/3gerardpique/followers/
https://www.instagram.com/rossi_official/followers/
https://www.instagram.com/canelo/followers/
https://www.instagram.com/stanwawrinka85/followers/
https://www.instagram.com/cp3/followers/
https://www.instagram.com/drewbrees/followers/
https://www.instagram.com/alexis_officia1/followers/
https://www.instagram.com/toni.kr8s/followers/
https://www.instagram.com/harbhajan3/followers/
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 مشخصات ورزشکاران مورد بررسی در تحقیق  -2جدول ادامة 

Identity Nom. 

followers 
Athletes Name Identity Nom. 

followers 
Athletes Name 

 533k Dong-Gook فوتبال 1.7m Andy Murray تنیس 

 5.830k بوکس 
Gennady 

Golovkin 
 3.943k Guham, CHO جودو

 161k Son Yeonjae ژیمناستیک  5.7m Manny pacquaio بوکس 
 1270k Alex Boisvert اسکیت  Yi Jianlian 75 بسکتبال

 26.7k فوتبال 7.8m Giannis Antetokou بسکتبال
Seongryong 

Jung 

 323k اسکی 12.7k Sareh Javanmardi تیراندازی 
Sebastien 

Toutant 

 12.3m Serena williams تنیس  6.3m Sania Mirza تنیس 

 7.6m Roger Federer تنیس  1.1m Moshfiqur Rahim کریکت 

 9.3m rafael nadal تنیس  9.1m Gianluigi Buffon فوتبال

 7.2m تنیس  16.9m Lewandowski فوتبال
Novak 

Djokovic 

 2.2m Tiger woods گلف  m Ali Karimi 5.7 فوتبال

 27.7k Kevin Durant بسکتبال 5.9m Shikhar Dhawan کریکت 

 64.1m Le bron james بسکتبال 1.1m Carson Wentz فوتبال

 36.5m رزمی  1.6m Shakib Al Hasan کریکت 
Conor 

Mcgregor 

 57.8m Virat Kohli کریکت  6.2m Jerome Boateng فوتبال

 30.4m Wardell Curry بسکتبال 27.5k Fanny smith اسکی

 23.1m M S Dhoni کریکت  Nestor Abad 25.2 ژیمناستیک 

 40.6m Kylian Mbappé فوتبال 3.463k Ai Ueda دوومیدانی

 20m Nurmagomedov رزمی  1.6m sindhu pv بدمینتون 

 30.2m فوتبال 289k Martin Molinari ژیمناستیک 
Antoine 

Griezmann 

 8.8m yuvraj_singh کریکت  68.3k Alise Willoughby موتورسواری 

 15.6m Lewis Hamilton اتومبیلرانی  531k Lori Susan دوومیدانی

 70.7k تیراندازی  5.2m Ali Daei فوتبال
Najmeh 

Khedmati 

 m. Suresh Raina 10.4 کریکت  1148k Aki Yazawa قایقرانی 

 m. Thomas Müller 7.3 فوتبال 82.7k Thomas Röhler دوومیدانی

 138m Neymar فوتبال 36.7k Romashina شنا 

      

https://www.instagram.com/andymurray/followers/
https://www.instagram.com/mannypacquiao/followers/
https://www.instagram.com/mirzasaniar/followers/
https://www.instagram.com/serenawilliams/
https://www.instagram.com/mushfiqurofficial/followers/
https://www.instagram.com/gianluigibuffon/followers/
https://www.instagram.com/_rl9/followers/
https://www.instagram.com/cj_wentz11/followers/
https://www.instagram.com/shaki_b75/followers/
https://www.instagram.com/jeromeboateng/followers/
https://www.instagram.com/yuvraj_singh.official/
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مشخصات ورزشکاران مورد بررسی در تحقیق  -2جدول ادامة   

Identity Nom. 

followers 
Athletes Name Identity Nom. 

followers 
Athletes Name 

 21.9m Mesut ozil فوتبال 2m Caroline Vonn اسکی

 1.4m Shaun white اسکی 277k DARIA BILODID جودو

 1.9m Rory Mcilroy گلف  323k Sébastien Toutant اسکی

 773k Phil Mickelson گلف  2.6m Beiranvand فوتبال

 33.8m Andres Iniesta فوتبال 1.8m Saeid Marouf والیبال

 540k  Kei Nishikori تنیس  3.3m Sardar azmoun فوتبال

 7.5m Tom Brady فوتبال 3.3m Jackie chan رزمی 

 42.5m فوتبال 20.7m Schwarzenegger بدنسازی 
Zlatan 

Ibrahimović 

 43m Gareth Bale فوتبال 5m Van Damme رزمی 

 37.8m Luis Suarez فوتبال 2.6m Martyn Ford بدنسازی 

 4m تنیس  184m Dwayne Johnson فوتبال
Maria 

Sharapova 

 38.4m Sergio Ramos فوتبال 25m Jason Statham رزمی 

 3.7m Tyson Fury بوکس  2m Dolph Lundgren رزمی 

 44.7k Zahra Nemati تیروکمان  3.3m Michael Phelps شنا 

 15m Wayne Rooney فوتبال 21.9k Ariarne Titmus شنا 

 Ashwin 1,049 کریکت  38k Duncan Scott شنا 

 10.9k Sun Yang شنا  492k Teddy Riner جودو

 44.3m Marcelo Vieira فوتبال 1.1m Naomi Osaka تنیس 

 15.1m بسکتبال 113k Shaunae Mille دوومیدانی
Russell 

Westbrook 

 13.1m Rohit Sharma کریکت  14k Kylie Masse شنا 

 34.9k Yousef Karami تکواندو  27.7k Pat McCormack بوکس 

 14m Kyrie Eleison بسکتبال 87.7k Eliza McCartney دوومیدانی

 13.1m Radamel falcao فوتبال 42.8k Mariya Lasitskene دوومیدانی

دوچرخه  

 سواری 
168k Laura Kenny 73.5 بسکتبالk James Harden 

 16.5m Dwyane wade بسکتبال 4m Nyjah Huston اسکیت 

 14.1m Odell bekham بسکتبال 661k Stephanie Gilmore موج سواری 

      

https://www.instagram.com/shaunwhite/followers/
https://www.instagram.com/keinishikori/followers/
https://www.instagram.com/iamzlatanibrahimovic/followers/
https://www.instagram.com/luissuarez9/followers/
https://www.instagram.com/mariasharapova/followers/
https://www.instagram.com/gypsyking101/followers/
https://www.instagram.com/ariarnetitmus_/followers/
https://www.instagram.com/waynerooney/followers/
https://www.instagram.com/ravichandran__ashwin/followers/
https://www.instagram.com/sunyang1201/followers/
https://www.instagram.com/russwest44/followers/
https://www.instagram.com/rohitsharma45/followers/
https://www.instagram.com/patmccormack14/followers/
https://www.instagram.com/eliza_mac_/followers/
https://www.instagram.com/kyrieirving/followers/
https://www.instagram.com/laurakenny31/followers/
https://www.instagram.com/dwyanewade/followers/
https://www.instagram.com/obj/followers/
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مشخصات ورزشکاران مورد بررسی در تحقیق  -2جدول ادامة   

Identity Nom. 

followers 
Athletes Name Identity Nom. 

followers 
Athletes Name 

 12.8m Sergio aguero فوتبال 196k Janja Garnbret کوهنوردی

 11m David De gea فوتبال 258k Caeleb Dressel شنا 

دوچرخه  

 سواری 
87.5k Rohan Dennis 1.2 بسکتبالm Derrick rose 

 38.2m Paulo Dybala فوتبال k Christian Coleman 160 دوومیدانی

 155k Behdad Salimi وزنه برداری  547k Sky Brown اسکیت 

 30.9m Dani Alves فوتبال 9,220k Kelsey-Lee Barber دوومیدانی

 3.4m فوتبال k Dina Asher-Smith 234 دوومیدانی
Colin 

Kaerpernick 

 33.6m Karim Benzema فوتبال k Lois Toulson 15.8 شیرجه 

 26.8m Eden Hazard فوتبال 138k Michael Andrew شنا 
 18.3m Luka Modric فوتبال 38.4k Regan Smith شنا 

 22.3m فوتبال 137k Morgan Hurd ژیمناستیک 
Philippe 

coutinho 

 419k Kimia Alizadeh تکواندو  129k Noah Lyles دوومیدانی

 19.4m David Luiz فوتبال 484k McLaughlin دوومیدانی

 11.2m Anthony Joshua بوکس  21.3k  Kolesnikov شنا 

 404k Leyla Rajabi تیراندازی  45.6k Kristof Milak شنا 

 50.7k Yuzuru hanyu اسکیت  842k Beatrice Vio شمشیربازی 

 

ب   نانیاطم  تیقابل  یابیارز  یبرا از ضرکدگذاران  نیدر  که    کدگذاردو    یبرا  1کریپندورف  یآلفا  بی، 

پست  ٪25  کدگذاری را    نستاگرامیا  یهااز  دادند، ورزشکاران  ضر  انجام  شد.    یآلفا  بیاستفاده 

  کریپندورف  یآلفا  بیاست. ضر  ارزیابان  بین   در  نانیاطم  تیقابل  ی ابیارز  یکارآمد برا  یابزار  کریپندورف

ب ارزیابان  نیب  نانیاطم  ت یقابل  ی هاشاخص  ن یتنها شاخص در ب را محاسبه  آنها    نیاست که توافق 

 (.  2004، پندورفیکرکند )یم

 ی کدگذار  یبرا  ها از داده  ینمونه فرع   کی،  انگذارکد  نیب  نانیاطم  تی قابل  شیآزما  ی، برامعمولبه طور  

درصد    10-25  بین  ، ها(. بسته به اندازه مجموعه داده2012،  2سورت است )  ی)به طور مستقل(، ضرور

 

1. Krippendorff 

2. Swert 

https://www.instagram.com/rohandennis/followers/
https://www.instagram.com/drose/followers/
https://www.instagram.com/kelsey_roberts/followers/
https://www.instagram.com/danialves/followers/
https://www.instagram.com/kaepernick7/followers/
https://www.instagram.com/karimbenzema/followers/
https://www.instagram.com/swimmermichael/followers/
https://www.instagram.com/hazardeden_10/followers/
https://www.instagram.com/regansmith4/followers/
https://www.instagram.com/morgihurd/followers/
https://www.instagram.com/phil.coutinho/followers/
https://www.instagram.com/nojo18/followers/
https://www.instagram.com/sydneymclaughlin16/followers/
https://www.instagram.com/davidluiz_4/followers/
https://www.instagram.com/klimmikool/followers/
https://www.instagram.com/anthonyjoshua/followers/
https://www.instagram.com/swimilak/followers/
https://www.instagram.com/yuzuruhanyu_1994/followers/


67                                                                      ...معروف هایورزشکاران نخبه و چهره یتینقش ترب: کشکر

 

 Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public License 
 

واحدها می  تحلیل  یاز  قرار  بررسی  همکاران1اوکانر)  گیرند مورد  بنابرا2020،  و  از  25  نی(.    درصد 

تصادف  نستاگرامیا  هایپست توسط دو    یبه طور  و  تجزکدانتخاب شده  تحل  هیگذار مورد  قرار   لیو 

توافق کامل    1که اختالف نظر کامل و    یی استجاصفر    .است  1تا    0از    کریپندورف   یگرفت. مقدار آلفا

 815/0برابر با    کریپندورف (α)یآلفا   بیضر  یی ا ینشان داد که پا  ج ی(. نتا2004،  کریپندورفاست )

 است.  مطلوب نانیاطم تیکه نشانگر قابل است

فنی مشخصی   چارچوباساساً    چونرسد.  یمعموالً دشوار به نظر م   یفیک  یهاداده  لیو تحل  هیتجز

 یی و استقرا  یشهود  ندیفرآ  کی  یفیک  یهاداده  لیو تحل  هیجا که تجز(. از آن2003  ،2بسیت)  ندارد

  گذاریو کد  لیتحل  و  هیرا تجز  ی حاصل از تحقیق خودفیکهای  خودشان داده  ،محققان  شتریاست، ب

، محققان تالش لیو تحل  هیو خالق است. در طول تجز  ا یپو  ندیفرآ  کی ها  داده   لیو تحل  هیکنند. تجزیم

عمیم آن  یترقیکنند درک  دادهمطالعه    موردچه که  از  به طور مستمر   اند، قرار  و  آورند  به دست 

ها نقش  داده یبنددسته ای ی(. کدگذار169، 1998، 3و بوگدان  لوری )ت خود را اصالح کنند یرهایتفس

اختصاص   نیها و همچنداده  بندیطبقهشامل    امر  نی(. ا2003  بسیت،دارد )  لیو تحل  هیدر تجز  یمهم

 (.  1993، 4ی است )د به آنها هادسته

ها و  داده  قیعم  لیو تحل  هیتجز  یبرا   یدست  یدهند از کدگذاریم  حی از محققان ترج  یاریبس  ،نیرابناب

ها  داده  یدست  ای یکیالکترون یکدگذار  نیآنها استفاده کنند. انتخاب ب نیدر مورد رابطه ب قیتفکر عم

 (.  2003 بسیت،و تخصص محقق دارد ) لیبه اندازه پروژه، بودجه و زمان موجود و تما  یبستگ

بود که    نیآن ا  لیها استفاده شد و دلداده  لیو تحل  هیتجز  یبرا  یدست  ی، از کدگذارقیتحق  نیدر ا

با  م یوجود داشت که مفاه  یداریو شن  یداری، د یاز جمله متن  یامنابع مختلف داده آنها    دی مشابه 

 استفاده شد.   ییاستقرا یاز کدگذار به این منظورشد. یم لیو تحل هیتجز

محتوانیبنابرا تصو  یداری، شنی متن  ی هاامیپ   ی،  به صورت دستدر همه پست  یریو  و   هیتجز  یها 

متناسب با محتوای آن    )نوشتاری(  های متنی . به این ترتیب که برای پیامندشد  یبندو طبقه  لیتحل

گردید و  مشابه با این کد مشخص  های  تمام پیام کدی تعیین شد و در جداول کدگذاری درج شد و  

های تصویری )دیداری(، فعالیت ورزشکاران مورد مشاهده  در طبقه مشابه قرار گرفت. در خصوص پیام

 

1. O’Connor 

2. Basit 
3. Taylor and Bogdan 

4. Dey 
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های متنی در جدول  اری پیامیک کد مشخص تعیین شد و مانند کدگذقرار گرفت و برای هر رفتار  

قرار گرفت و سایر رفتارهای مشابه و مشاهده شده در طبقات مشابه تحت کدهای مشخص  کدگذاری

 بندی شدند. دسته

شان.  های ورزشکاران با مخاطبانهای صوتی و صحبتهای شنیداری )کالمی( عبارت بودند از پیام پیام  

  های متنی، های نوشتاری، مانند سایر پیامتبدیل آنها به پیام سازی و  ها پس از پیادهاین دسته از پیام

بندی شدند. به ، دستهکدگذاریتعیین کدها و قرار دادن آنها در جداول    تحلیل محتوا گردید و پس از

های متنی، شنیداری و تصویری در کدهای  این ترتیب در نهایت، تمام کدهای حاصله از سه دسته پیام

در    ورد تحلیل قرار گرفتند. به این ترتیب، پنج نقش تربیتی مشخص شد کهمشترک تلفیق شد و م

 در ادامه به توضیح آنها پرداخته شده است. ودرج شده است  1نقشه تماتیک شماره 

نقش ورزشکاران نشان داده   یبرا  یسلسله مراتب تماتیک نقشهشده با استفاده از  یی شناسا هایلهمقو

 گریکدیارتباط آنها با    یاساس چگونگ  برها  مقوله  یبه سازمانده  یسلسله مراتب  یهانقشهشده است.  

که    دیقرار دهیا قاب   نقشه کی، الزم است که آنها را در ها و مقوله کدها  جاد یکنند. پس از ایکمک م

  هاییا مقوله  نیو ساختار مضام  وابطر  انگریب  تماتیکنقشه    کیشود.  یگفته م  تماتیکبه آن نقشه  

  تربیتی  ( نقش1نشان داده شده است )شکل  تماتیکطور که در نقشه  است. همان  قیموجود در تحق

  یبندنقش دسته  5  کرونا در  روسیشدن و   ریگهمه  ی در ط  یاجتماع   یهادر شبکه  یافراد مشهور ورزش

است بی  ساکت  ناظر:  شده  مربتفاوتو  روابط  ورزش،    ی،  مربی  زندگی،  بهداشت، مربی سبک  مربی 

 .  اجتماعی

واژه مربی در تربیت وام گرفته شد. به عقیده او مربی فردی    از  1عنوان مربی بر اساس تعریف وایت مور 

فتار مطلوب داشته وب یاد بگیرد و درست فکر کند تا رکند تا خاست که مخاطبان خود را حمایت می

که به آنها درس بدهند.  کنند که بهتر یاد بگیرند نه اینعقیده او مربیان به افراد کمک می باشد. به  

با استفاده از    دنخودشان را بهتر بشناسند و بتوانوجودی  های  کنند تا ظرفیتآنها به مردم کمک می

خودشان   عملکردهای  مور،  آن  )وایت  بخشند  بهبود  نیووربرگ  (2009را  همچنین  همکاران 2و   و 

 کنند.  ( از مربی به عنوان راهنما یاد می2016)

های مختلف در دوران کرونا مردم  ورزشکاران به عنوان مربیانی عمل کردند که در حوزه  ،بر این اساس

ی مشخص شده برای آنها در این تحقیق،  هااز نقش   ک یهر  حمایت و همراهی کردند.    ،را راهنمایی

شکل در    کیمختلف به    یکشورها  که ورزشکاران  ندها نشان دادافتهیهستند.    ییهارمجموعهیز  یدارا
 

1. Whitmore 

2. Van Nieuwerburgh 
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ا نم  نستاگرامیصفحات  مطالعات نشان داد که نحوه ظاهر شدن ورزشکاران در    جهیشوند. نتیظاهر 

  ی بستگ  یشناخت  تیجمع  ی هایژگ ی( و و2004،  1نیل)مک    ی فرهنگ  ی هاتواند به تفاوتیم  شانیهاامیپ 

   (.2010، 2نگیو س  یلیداشته باشد )س

دلیل همین  دوران    ،به  در  نخبه  و  مشهور  گیری،  ورزشکاران  در  نقشعالم  را  مختلفی  شبکه  های 

در قالب تحلیل ولکات به صورت آن  یهارمجموعهیهر نقش و ز در ادامه اینستاگرام بر عهده داشتند. 

الیه )شکل  تفسیر  تماتیک  الگوی  از    دنشویم  لیتحل(  1ای  امر  این  برای  تفسیری  روش  و  تحلیل 

 . استفاده شده است

 
 کرونا در اینستاگرام  عالم گیریهای تربیتی ورزشکاران در نقشه تماتیک سلسله مراتبی نقش -1شکل 

 

های تربیتی ورزشکاران در شبکه های تحقیق، نقش در الیه اول الگوی تماتیک یافته  الیه اول:تفسیر  

های مربیگری به آموزش و تربیت اینستاگرام در قالب »مربی« نمایش داده شده است. هر یک از نقش

های  مصداق  3در جدول  اشاره دارد.  گیری  عالماران در دوران  از ابعاد زندگی افراد توسط ورزشک  بخشی

در خصوص  ارائه شده است. برای نمونه  گیری  عالمهای تربیتی ورزشکاران در دوران  هر یک از نقش

 ت:های الیه اول، توضیحاتی به شرح زیر ارائه شده اسهای هر یک از نقشگذاری و ویژگی نام

 

 

1. McLean 

2. Sealy & Singh 

https://www.researchgate.net/profile/Michelle_McLean2
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در دوران   ورزشهای معروف های تربیتی برخی از ورزشکاران نخبه و چهرهمصداق هایی از نقش -3جدول 

 گیری کروناعالم

 نقش
مقوله های 

 محوری 

نام 

 ورزشکار
 مصداق  ملیت رشته

ناظران  

ساکت یا  

 بی تفاوت 

 فقدان پست 

نائومی  

 اوزاکا 

 نیمار 

 تنیس 

 فوتبال

 ژاپن 

 برزیل 
 نداشت پستی وجود 

فقدان پست  

 مرتبط

الهه  

 احمدی 

 دونی

 تیرانداز 

 کریکت 

 ایران 

 هند
 پست مرتبط وجود نداشت 

مربی  

 ورزش 

آموزش نحوه  

 ورزش کردن 

  یتون 

 کروس، 

  الیل

 یرجب

 فوتبال

 پرتاب وزنه 

 آلمان 

 ایران 

معرفی تمرینات ورزشی و نحوه انجام آن  

 در خانه 

 آموزش حرکات ورزشی در خانه 

ورزش  برگزاری 

 در زمان مشخص 

سرنا  

 امز یلیو
 آمریکا  تنیس 

های ورزش در خانه برای  برگزاری کالس

 عموم مردم جهان 

مربی  

 بهداشت 

ارائه اطالعات در  

 مورد بیماری 

  س یلوئ 

 لتونیهم
 انگلیس  اتومبیلرانی 

است که   ی کار  نیتر شستن دست مهم

محافظت از خود و   ی برا  دیتوان یم

کرونا انجام   روسی در برابر و گرانید

 دیده

-آموزش پروتکل

 های بهداشتی

  انویستیکر

 رونالدو 

 

 فوتبال

 

 پرتغال

 

  یهاهی مهم است که همه ما از توص

  ی و نهادها یسازمان بهداشت جهان 

  تیکنترل وضع یحاکم در مورد چگونگ

 میکن یرویپ یکنون 
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های معروف ورزش های تربیتی برخی از ورزشکاران نخبه و چهرهمصداق هایی از نقش -3جدول ادامة 

 گیری کرونادر دوران عالم

 نقش
مقوله های 

 محوری 

نام 

 ورزشکار
 مصداق  ملیت رشته

مربی  

سبک  

 زندگی

امیدبخشی در  

 مورد آینده 

  س یلوئ 

 لتونیهم
 انگلیس  اتومبیلرانی 

، تناسب  میکن  تیتقو  وبارهرا د خود

داشته   یشتریو تمرکز ب  یاندام، سالمت

تر،  تر از همه، مهرباناما مهم  باشیم

تر و مراقب  تر و بخشندهسخاوتمندانه

 باشیمخود و مردم در آن   یایدن 

 ایجاد انگیزه 

توماس  

 مولر 

 

لوئیس  

 سوارز 

 

 فوتبال

 

 فوتبال

 

 آلمان 

 

 اروگوئه 

 

با شناخت بهتر از جهان خود،   د ییایب 

و عادات   ی شخص  یهاانتخاب رییتغ

  د یجد   یما ک یه عنوان  ب ما   نی از اخود، 

 میکن  تیتقو  وبارهرا دخود،  مییایب   رونیب 

که   آزاد زیادی  لذت بردن از زمان 

در دسترستان نیست )و حاال در   شهیهم

  اریبس شرایط کرونا نصیبتان شده است(، 

پس از آن به بهترین شکل   است یعال

 استفاده کنید 

ایجاد اتحاد و  

 همبستگی

لوبرون  

 جیمز

سورش  

 راینا 

 بسکتبال

 کریکت 

 آمریکا 

 هند

برای شکست کرونا نیاز به اتحاد و  

 همبستگی است 

ما با هم و به کمک یکدیگر و با اتحاد  

 کرونا را شکست خواهیم داد 

مربی  

مهارتهای  

 اجتماعی 

حفظ و ارتقای  

 روابط خانوادگی 

 لئو مسی 

نوواک  

 چوکوویچ 

 فوتبال

 تنیس 

 آرژانتین 

 صربستان 

این بهترین زمان برای توجه و مراقبت از  

 اعضای خانواده است 

وقت گذرانی، شوخی و انجام امور منزل  

 همراه با اعضای خانواده 

حفظ ارتباطات  

 اجتماعی 

کریس  

 رونالدو 
 پرتغال فوتبال

توجه به  قرنطینه فرصت خوبی برای 

دوستان و اقوام است. با آنها تماس  

بگیرید و ارتباط خود را حفظ کنید  

 حتی در قرنطینه 
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بی  :تفاوتیا بی  ساکت  ناظراننقش   نظریه  از  عنوان  اجتماعیاین  است.    تفاوتی  وام گرفته شده 

  زندگی   موضوعات  و   مسائل   در  نشدن  سهیم  و   مدنی  گیریکناره  مانند  هاییشاخص  با  اجتماعی تیتفاوبی

اعتنایی  بی  المنفعه،عام  و   عمومی  هایخواسته  از  شخصی  منافع  عامدانه  تفکیک  دلسردی،  اجتماعی،

و همکاران،    شودمی  تعریففرهنگی  و  سیاسی  اجتماعی،    رخدادهای  به  نسبت  از .  (2016)عنبری 

خود زبانی جهانی است که در تمام دنیا قابل فهم    ،سکوتطرفی، برخی از صاحب نظران معتقدند  

از واژه  ،است. سکوت استفاده  را به مخاطب منتقل می زبانی است که بدون  پیام مورد نظر    کند ها، 

 (.  2018، 1)الجهدحامی 

نیز اشاره شد، صفحه اینستاگرامی برخی از ورزشکاران معروف جهان خالی از پست    طور که قبالًهمان

ها  کنندهدنبالبود و تنها تصویر آنها به همراه نام و هویت ورزشی آنها به همراه تعداد قابل توجهی از  

شیوع های معروف ورزشی در دوران  شد و همچنین، بسیاری دیگر از چهرهدر صفحه آنها دیده می

هایی از طبیعت، تصاویر خودشان در ورزش و امثال  کرونا سکوت اختیار کردند و تنها به انتشار پست

این گروه    ،منتشر نکردند. بر این اساسگیری کرونا  عالماین پرداختند و هیچ پیامی در خصوص دوران  

طور که چون همان  د. نامیده شدن   تفاوت یا بی  از ورزشکاران در تحقیق حاضر به عنوان ناظران ساکت

از جمله این  توضیح داده شد، این افراد هیچ پستی مرتبط با ظهور و بروز بحران کرونا منتشر نکردند. 

می به  افراد  اوزاکاتوان  ایرانی  2نائومی  تیرانداز  احمدی  الهه  ژاپنی،  جودوکای  تنیسور  راینر  تدی   ،

شناگر کانادایی اشاره کرد که در بازه زمانی مورد    3گیر ایرانی، کایل مس ن یزدانی کشتیفرانسوی، حس 

شروع   پراضطراب  دوران  در  و  تحقیق  این  در  گیریعالمنظر  پستی  هیچ  اجتماعی    کرونا،  شبکه 

   منتشر نکردند.ویروس کرونا   عالم گیریرابطه با  اینستاگرام در

مربی ورزش فردی است که برای جلوگیری از آسیب جسمی و افزایش آمادگی بدنی    مربی ورزش:

نحوه بهبود  با  افراد را    ا یها    م یت  یورزش  ان یمرب.  کندافراد به آنها آموزش ورزش و فعالیت بدنی ارائه می 

زش ، سطح آموم یت  ای دهند. آنها با مشاهده نحوه عملکرد فرد  یمختلف آموزش م  ی هاعملکرد در مهارت

ن تع  ازیمورد  می  کنندیم  نییرا  ارائه  ورزشی  مختلف  تمرینات  همکاران،  4جونز) دهندو  (.  2003و 

های اجتماعی  در دو نقش مشخص در شبکهگیری  عالمبسیاری از ورزشکاران نخبه جهان در دوران  

آنها نحوه درست ورزش کردن در منزل و در دوران  از  مربی ورزش ظاهر شدند. بسیاری  در قالب 

 

1. Al-Jahdhami 

2. Naomi Osaka   

3. Kylie Masse 
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های مختلف و در ساعات مختلف روز دادند و این آموزش را در بخشقرنطینه را به مردم آموزش می

دادند. برخی خ میهای آنها پاسکردند و به پرسشو یا در روزهای مشخصی از هفته به مردم ارائه می 

های ضبط شده از خود را در حالت انجام ورزش بر روی صفحه خود قرار که کلیپدیگر عالوه بر این 

از روز با برگزاری جلسات الیو درست ما می از آنها در ساعات مشخصی  نند یک دادند، حتی برخی 

  یتونتوان از  این خصوص میکردند. در  کالس آنالین برگزار میکالس ورزش به عنوان مربی ورزش،

 ی نام برد.  رجب الیلو  امزیلیکروس، سرنا و 

دهد که  کند و به آنها آموزش میمربی بهداشت فردی است که به مردم کمک می   مربی بهداشت:

ی  رفتاری سالم  عادات  کند تاخود را ارتقاء دهند و به آنها کمک می  سالمت فردی و عمومیچطور  

برخی از ورزشکاران با ارائه اطالعاتی در خصوص ویروس و نحوه   (.2019،  1روزنبرگ داشته باشند )

-کردند و برخی دیگر در مورد نحوه رعایت پروتکل بروز بیماری به مردم اطالعات ارزشمندی ارائه می

،  لتونیهم  س یلوئهای خود منتشر کردند.  های مطلوبی در پستهای بهداشتی راهنمایی و آموزش

کرونا    روسیدانم که ویمن م"خود نوشت:  نستاگرامی، در صفحه اسیانگل  یلرانیاتومب  رشتهورزشکار  

و به   دی، وحشت نکندیکه آرام باش توصیه کنمخواهم به همه شما  ی، اما م کند یتواند افراد را عصبیم

در    ی . و"دیبه کمک دارند مراقبت کن  ازیکه ن  یو از افراد  د یکن  ی مهربان  گرانیکه با د  د یداشته باش  اد ی

 دارد.  دی افراد و جامعه تأک یشناختدر سالمت روان نا کرو روس یو یمنف راتیخود بر تأث امیپ 

گذارد که  یرا پشت سر م   یسخت  اریجهان لحظه بس"نوشت:  یفوتبال پرتغال  کنی، بازرونالدو   انویستیکر

  ی سازمان بهداشت جهان  یهاهیطلبد ... مهم است که همه ما از توصی دقت و توجه همه ما را م  تینها

 . "می کن یرویپ  یکنون تیکنترل وضع ی حاکم در مورد چگونگ یو نهادها

نجات   یبرا  موجود و تالش  تیبودن وضع  یجدو  تیخواهند به مردم در مورد اهمیو رونالدو م  سیلوئ

 هشدار دهند.  مردمجان 

خود را   بیایید...  "  در صفحه خود نوشت:  رویپ   ونیلیم  149با    ینیآرژانت  یاحرفه  ستیفوتبال،  یمس  لئو

خانواده و    ماًیکه مستقبه جای آن کسانی    ای را دارند،    تیوضع  نیکه بدتر  میقرار ده  یکسان   یدر جا

ها و    مارستانیدر ب  بیماری مقابله با    یدر خط مقدم برا  کهن یا  ای ،    اند دچار بیماری شدهشان  دوستان

 "  د کننیکار م یمراکز بهداشت

 

1. Rosenberg 
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  ن یکند و از ایکنند اشاره م   جادیا  گرانی خود و د  یتوانند برایم  مارانیکه ب  یسخت  طیشرا  به   یمس

ورزشکاران با  در این میان بسیاری از    باشند.  یجد  طیدهد که نسبت به شرایبه مردم هشدار م  قیطر

های خود به مردم در رعایت پروتکل های بهداشتی  نمایش نحوه ماسک زدن و یا نحوه شستشوی دست

 آموزش دادند.

است    یکار  نیترکه شستن دست مهم  دیفراموش نکن":ه بوددر صفحه خود نوشت  انورزشکاریکی از  

ورزشکار افراد    نیا  . "...    د یکرونا انجام ده  روسیدر برابر و  گرانیمحافظت از خود و د  یبرا  دیتوانیکه م

   .کرونا محافظت کنند روسیو  خود در مقابل  کند که چگونه ازیم ییرا راهنما

و خانوادگی  تا با برقراری روابط اجتماعی  کند  فردی است که به افراد کمک می مربی سبک زندگی:

بهتر، ایجاد تغییرات مناسب در زندگی و  مشی مطلوب در زندگی و اخذ تصمیمات  بهتر، انتخاب خط

انتخاب اهداف مطلوب و دستیابی به نگرش مناسب و انگیزه بخشی، به شرایط بهتری در زندگی دست  

)وانگ  را  2020  ،1یابند  زندگی  سبک  مربیان  نقش  کرونا  شیوع  دوران  در  ورزشکاران  از  بسیاری   .)

به آمدن روزهای بهتر و از بین رفتن ویروس کرونا  داشتند. برخی از آنها با نوید بخشی و ایجاد امید  

کردند و برخی دیگر به مردم انگیزه مقاومت و تالش برای کمک به رفع ناامیدی مردم میسعی در  

دادند و برخی دیگر مردم را به اتحاد و همبستگی و کمک به یکدیگر دعوت  تحمل بهتر شرایط را می

 ذکر کرد: هایش پستکردند. یکی از ورزشکاران در یکی از می

اهداف خودماتی، تصمی که در زندگ  میوقت دار  ای، همه ما در دندر حال حاضر" افراد،  که در    ی، 

  ی هاانتخاب  رییبا شناخت بهتر از جهان خود، تغ  د ییای ...، ب  می، شغل خود تأمل کنمیاطراف خود دار

،  میکن  تیتقو  وبارهرا د  خود،  مییا یب  رونیب  د یجد  یما  کیما به عنوان    نیاز اخود،  و عادات    یشخص

تر و  ، سخاوتمندانهتر، مهربانتر از همهاما مهم  ؛داشته باشیم  یشتری و تمرکز ب  ی ، سالمتتناسب اندام

 . "میکار را بکن  نیهمه ما ا دوارمی. امباشیمخود و مردم در آن  یای تر و مراقب دنبخشنده

 ن یو همچن شتریصحبت کند که در آن همه با دانش ب یبهتر ندهیدر مورد آ کرد یسع او، ام یپ  نیا با

کل جهان را نشان    یبهتر برا  یبه روزها   یادی ز  دیام  ی. سخنان وتر باشند مهربان  عتیبا مردم و طب

 دهد. یم

  لذت بردن از زمان  نیهمچن":شوددیده میمشابه    امیپ یکی دیگر از ورزشکاران    مطلبدر    نیهمچن

  یعال  اریبس  در دسترستان نیست )و حاال در شرایط کرونا نصیبتان شده است(،  شهیکه هم  آزاد زیادی

  ی مراقبت از اعضا  یبرا  یتواند فرصت خوبیکرونا م   روسیو  ماندن در قرنطینهمعتقد است که    او.  "است

 

1. Wong 
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لذت بردن از    یفرصت مناسب برا  کیزمان دشوار را به عنوان    نی خانواده باشد و او اصرار دارد که ا

 استفاده کنیم. وقت در کنار بستگان خود 

 ی برااز آن  است که    یدرمان   کردی رو  ک ی  ی اجتماع   یهاآموزش مهارت  های اجتماعی:مربی مهارت

  ی متداول در روابط اجتماع   ی رکالمیو غ   ی کالم  ی بر رفتارها و  شودیاستفاده م   یفرد  نیبهبود روابط ب

دارد دوره  2011،  1کوالکوسکی)  تمرکز  در  ورزشکاران  از  بسیاری   . صفحات  گیری  عالم(  در  کرونا 

مهارت مربی  نقش  در  خود  روابط  اینستاگرام  حفظ  بر  آنها  از  برخی  و  شدند  ظاهر  اجتماعی  های 

  ها ودهایی دادند و برخی دیگر روشرهنمخانوادگی و نحوه تعامل بهتر با اعضای خانواده در قرنطینه  

کردند و بیشتر این رغم حضور در قرنطینه ارائه میهایی برای حفظ روابط اجتماعی علیو راهنمایی

 های بر حفظ مکالمات صوتی و تصویری در فضای مجازی با دوستان و همکاران متمرکز بود. راهنمایی

تماتیک  تفسیر الیه دوم:   الگوی  دوم  الیه  فعالیتمصداق در  انواع  و  نقش ها  از  یک  هر  های  های 

دهد که هر یک از ورزشکاران در نقشی  مربیگری، نمایش داده شده است. در واقع الیه دوم نشان می

کنند.  اند، چگونه مفاهیم آموزشی و تربیتی را به مخاطبان و هواداران خود منتقل میکه بر عهده گرفته

اینستاگرام مورد بررسی قرار گرفتند،  بیورزشکارانی که در نقش ناظران   سکوت و  تفاوت در شبکه 

نامطلوب  بی را به وضعیت  یا فقدان  گیریعالم تفاوتی خود  به دو صورت فقدان پست و  های  پست، 

 مرتبط نشان دادند.  

هواداران  رغم برخوردار بودن از تعداد زیادی از  ورزشکاران محبوبی که در این طبقه قرار داشتند، علی

که  رغم اینولی صفحه آنها خالی از هر مطلبی بود! و دسته دیگری از ورزشکاران در این طبقه علی

آنها مطلبی مرتبط با شیوع کرونا  های  پستولی در بین    ،های آنها زیاد و قابل توجه بودتعداد پست

 وجود نداشت.  

مختلف اعم از میدان ورزش یا حریم  های  های خود را در وضعیتبرخی از این ورزشکاران فقط عکس

سفر یا طبیعت و  های عکسخصوصی روابط خانواده و دوستان به نمایش گذارده بودند و برخی دیگر  

رغم سکوتی که نسبت به وضعیت موجود امثال این را منتشر کرده بودند. این دسته از ورزشکاران علی

-عالم تفاوتی نسبت به وضعیت مردم در شرایط  پیام مهمی حاوی بی  در پیش گرفته بودند، اما ظاهراً

 از قهرمانان ورزش به دور از انتظار است. کردند که مسلما ًخود منتقل میهای پسترا در گیری 

 

1. Kolakowsky 
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، به دو صورت مردم را به سمت شرکت در ورزش  اندگرفتهورزشکارانی که در طبقه مربیان ورزش قرار  

در ساعت مشخصی از روز خودشان به عنوان مربی ورزش   که برخی از آنهاکردند. اول ایندعوت می

گرفتند و با پخش زنده در شبکه اینستاگرام، به مردم امکان حضور در کالس  در مقابل دوربین قرار می

او را فراهم می برای نمونه در هر بار الیو ورزش سرنا ویلیامز  ساختند.  ورزش مجازی و همراهی با 

 میلیون نفر از مردم سراسر دنیا حضور داشتند.   5 بیش از حداقل

دومین نوع عملکرد ورزشکاران در نقش مربیان ورزش، راهنمایی مردم برای انجام صحیح ورزش در 

ورزش شامل  آموزش  این  بود.  بدنسازی،  خانه  سنگنوردی،  تنیس،  اسکواش،  جمله  از  مختلف  های 

ی بودند و امکان حضور یافتن در ن در قرنطینه خانگه مجبور به ماندفیتنس، .... بود. ورزشکارانی ک

تمرینات باشگاه از  برخی  انجام  امکان  معروف،  ورزشکاران  رهنمودهای  از  استفاده  با  نداشتند،  را  ها 

کرد،  ابداعی در منزل را کسب کردند. این کار نه تنها به بهبود شرایط روحی آنها در قرنطینه کمک می

 های ورزشی آنها را فراهم می ساخت.  ادگی جسمانی و مهارتبلکه امکان حفظ و تقویت آم

ورزشکارانی که در نقش مربیان بهداشت طبقه بندی شدند، به دو صورت آموزش های بهداشتی را به 

که اطالعات مفیدی در خصوص بیماری و نحوه عمل ویروس و خطرات مردم منتقل کردند. اول این

این اطالعات را از منابع مطمئن کسب کرده بودند و برخی از   ماً)که مسلکردند  می آن به مردم ارائه  

که برخی از ورزشکاران خود به نمایش نحوه رعایت  ( و دیگر اینکردندمیآنها به منبع موثق اشاره  

 های مفیدی ارائه کردند.  های بهداشتی پرداختند و به مردم در این خصوص آموزشپروتکل

ها را آموزش دادند، برخی نحوه استفاده درست از ماسک و رعایت  شستشوی دستبرخی از آنها نحوه  

تواند با اثربخشی  فاصله اجتماعی را آموزش دادند. آموزش این گونه موارد توسط ورزشکاران محبوب می

ورزشکاران نیاز به تحقیقات  های پیام  چند برای اطمینان از میزان اثربخشی بسیاری همراه باشد، هر

 . است مکمل

ای شامل امید بخشی  ورزشکارانی که در طبقه مربیان سبک زندگی قرار گرفتند، با عملکرد سه گانه

به آینده، ایجاد انگیزه و ایجاد اتحاد و همبستگی به بهبود سبک زندگی مردم در قرنطینه کمک کردند.  

ویروس ناشناخته آن را رقم مردمی که در قرنطینه خانگی مانده بودند و نگران آینده مبهمی بودند که  

زده بود، نیاز به امید داشتند. ورزشکاران در مورد آینده روشن و اتمام دوران سیاه کرونا به مردم نوید  

 .  کردندمی دادند و آنها را دعوت به صبر دادند و به آنها از ظهور روزهای روشن اطمینان میمی
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وضعیت و مقاومت در مقابل شرایط سخت بوجود برخی دیگر از ورزشکاران این طبقه برای تحمل  

آوردند و در این  دادند و در آنها شور و حرارت ایستادگی در برابر سختی را بوجود میآمده، انگیزه می

 .  "دهیمما کرونا را شکست می  "کهاین ؛ نظیرکردند میشعارهای زیبایی استفاده از خصوص 

-و از آنها میکردند  می ستگی و همیاری و اتحاد دعوت  گروهی دیگر از ورزشکاران مردم را به همب

خواستند با همکاری همگانی در ماندن در قرنطینه و کمک به یکدیگر به مدیریت بهتر وضعیت یاری 

اند،  های اجتماعی مشخص شدهآن دسته از ورزشکارانی که در طبقه مربیان مهارت  رسانی کنند. نهایتاً 

بر حفظ روابط اجتماعی و ارتقا و بهبود روابط خانوادگی تأکید داشتند. آنها در خصوص حفظ روابط  

و  کردند  می اجتماعی مردم را به تماس تلفنی و یا تماس تصویری با دوستان، اقوام و آشنایان دعوت  

خواستند ا شود و از آنها میکه ماندن در خانه نباید منجر به انزوای اجتماعی آنهکردند  میبه آنها تأکید  

 و از وضعیت یکدیگر باخبر باشند.آشنایان در ارتباط باشند  که هر روز با 

توصیه    ،از طرفی  به مردم  ورزشکاران  از  است که کردند  میبرخی  تهدیدی  قرنطینه  ماندن در  که 

وجه بیشتر به آنها  گذرانی با افراد خانواده و تتوان آن را تبدیل به فرصت کرد و از آن برای وقتمی

مبود وقت و اشتغاالت بیرون از به دلیل ک  صرف کرد و حتی بسیاری از امور خانه و خانواده که قبالً

از ورزشکاران به منز ل امکان انجامش نبود، در دوران قرنطینه خانگی قابل اجرا بود و حتی برخی 

خانواده پرداخته و تصاویر آنها را در صفحه گذرانی با فرزندان و سایر اعضای  آموزش نحوه بازی و وقت 

نادال قهرمان تنیس جهان، آموزش پخت غذا با کمک    ،طور مثالهب  اینستاگرام خود منتشر کردند.

های  اعضای خانواده را منتشر کرد، رونالدو انواع بازی با فرزندان خود را به نمایش گذارد و حتی چالش 

طور سردار آزمون انواع سرگرمی رانوند فوتبالیست ایرانی و همینورزشی در قرنطینه را ترویج کرد و بی

 ها را برای همراهی با خانواده در این مدت آموزش دادند. و بازی
 

 یریگجه یبحث و نت
  مناسبیبستر    موضوع  نیمحبوب هستند و ا  اریبسنزد مردم    یورزش  یهامشهور و نخبه  ورزشکاران

تأث  نفوذ  یبرا بر    ریو  راآنها  به عنوان است که    لیدل  نیکند. به همیفراهم م  جامعه   از ورزشکاران 

شود. مردم آنها را دوست دارند و به  یم  استفاده   ی محصوالتابیبازارو    غاتیتبل  در های معروف  چهره

  دیتقل  آنها   یو رفتارها  یاز سبک زندگو جوانان  هستند    انجوان  یالگو   آنها  یآنها اعتماد دارند و حت

  ی اجتماعیبدن و رفتارها هایفیگورها و ژستلباس، مدل مو،   در انتخابکنند می  یو سع کنند می

در جامعه ظاهر شوند. به طور خالصه، جوانان از ورزشکاران  و ورزشکاران نخبه  های معروف  چهرهمشابه  
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را   های آنهاخواسته، دارندکه به آنها   یاعتماد لیساالن به دلو بزرگکنند می دیمورد عالقه خود تقل

 .  کنندمی دنبال 

منحصر به فرد ورزشکاران  یژگیو  نیدر همه جوامع دارند. ا یو مهم ژهیو  گاهی، ورزشکاران جانیبنابرا

رود  یراستا انتظار م  نیدهد. در ای را م   ی و جهان  ی در افکار و رفتار جوامع مل  یرگذاریبه آنها قدرت تأث

کرونا    ریگهمه  یماریب  یها داشته باشند. بحران جهان  راندر بح  یورزشکاران نخبه حضور پررنگکه  

انتظار م  کی مردم نقش    ی بهتر زندگ  تیریرفت ورزشکاران در مدیاتفاق نادر و وحشتناک بود که 

 داشته باشند.  

، تالش  نستاگرامیا  ژه یبه و  یاجتماع   یهادر شبکه  یورزش  رینخبگان ورزشکار و مشاه یهاامیپ   یبررس

نتایح تحقیق نشان داد که اکثریت   را نشان داد. جهان  ورزشکاران مشهور  تیاکثر  زانه صادقانه و دلسو

تفاوت نبودند و هر  نسبت به وضع مردم و شیوع جهانی کرونا بیهای معروف چهرهورزشکاران نخبه و  

پرداختند.  گیری  عالممناسب در دوران ظهور    کدام به نوعی به بازاریابی اجتماعی در حوزه رفتارهای

اریکسون و هکنسون های معروف در  از این نظر که حضور چهره  (2005)این یافته با نتایج تحقیق 

همچنین یافته حاضر با    ؛همسو است  ،های تبلیغاتی نقش مهمی بر تغییر رفتار افراد جامعه داردتالش

های  چهرهحضور مؤثر  نشان دادند  که    (2009)  لیر و همکاران  ،(2019)  و همکاران  1نتایج تحقیق هوگل 

گردد، همخوانی دارد. زیرا تعداد ارسالی میهای  پیامدر تبلیغات موجب جلب توجه مردم به  معروف  

ورزشی نشان از توجه جمع کثیری های معروف  چهرهورزشکاران نخبه و    هایکنندهدنبالقابل توجه  

 های محبوب دارد.  این چهرههای  پستدرج شده در  های  پیامها و  از جامعه ملی و بین المللی به پست

خود منتشر   نستاگرامیا  یرا در صفحات شخص  یمختلف  یهاامیپ   و ورزشکاران نخبه،های معروف  چهره

دهنده   نشان  که  در  های  پیامکردند  آنها  که  است  منتقل    ی مختلف  ی هانقشارزشمندی  مردم  به 

و بر    کردندلف زندگی افراد جامعه نقش آفرینی  آنها به منزله مربیانی بودند که در ابعاد مختاند.  کرده

به مربیگری ابعاد مختلف زندگی مردم جهان پرداختند. این یافته با نتایج تحقیق اریکسون    ،این اساس

باشند    ی اجتماع   رگذاریتوانند تأثیورزشکاران م( از این نظر که آنها نشان دادند که  2005و هکنسون )

همخوانی دارد.    ، کنند  کنند و یا به آموزش و تربیت رفتاری افراد جامعه کمک  تیو رفتار افراد را هدا

از نظر ایشان ورزشکاران توانایی اثرگذاری بر مردم در قالب نقش مربیان محبوب را دارند و    ، در واقع

 . این موضوع در نتایج تحقیق حاضر نیز نمود یافت

 

1. Högele 
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پ   یبرخ  آنها  را در نقش    ی هاامی از  ورزخود  یا    ،شمربیان  با آموزش نحوه ورزش کردن در خانه و 

های ورزشی در ساعات مشخصی از روز به بهبود سالمت جسمانی و روانی مردم کمک  برگزاری کالس

مربیان سبک زندگی به مردم جامعه و مخاطبان خود انگیزه بخشی و  در نقش    گرید  یبرخ  کردند. 

در نقش    گرید  یبرخ  و  ؛جام آن تأکید کردند امیدواری و اتحاد و همبستگی را آموزش دادند و بر ان

مهارت اجتماعیمربیان  و    های  دوستان  و  خانواده  اعضای  با  مطلوب  و  مؤثر  ارتباط  نحوه  مورد  در 

های  نحوه رعایت پروتکل  بهداشت  انیدر نقش مرب  گرید  یو برخ  ؛ارائه کردندرا  هایی  همکاران توصیه

از ورزشکاران بودند که به    یو گروه آخر گروه  آموزش دادندبیماری را یادآوری و  بهداشتی و عوارض  

ارسال  قرنطینه نیسالمت مردم در ح تیریدر مورد مد  ی امیپ  چی، هتفاوتیا بی ساکتعنوان ناظران 

 نکردند.  

های مختلفی که ورزشکاران بر عهده داشتند و نتایج این تحقیق به ارائه آنها چند در خصوص نقش  هر

( از بعضی جهات  2020فر و همکاران )تحقیقات مشابهی یافت نشد، اما نتایج تحقیق سلطانیپرداخت،  

-چهرهطور غیرمستقیم با نتایج تحقیق حاضر همخوانی دارد. زیرا نتایج تحقیق ایشان نشان داد که  هب

گذاری در جامعه هم نقش مؤثری نه تنها در بخش تجاری اثرگذارند، بلکه در سیاستهای معروف  

مردم جهان را در شرایط پر اضطراب و گاه بالتکلیف  گیری کرونا  عالمجا که دوران ظهور  دارند و از آن

طوری  هداد؛ بهای مشخصی قرار میها را در چارچوبورزشکاران زندگی انسانهای  پیامقرار داده بود،  

های ورزشی و سرگرمی ورزشکاران برنامه که بسیاری از مردم زندگی روزانه خود را در قرنطینه مطابق با  

 .  کردندمیو سپری ریزی برنامهمحبوب 

کردند و به همین لحاظ  ریزی  برنامهطور خودجوش زندگی مردم را  هرسد ورزشکاران بلذا به نظر می

  ، عالوه بر اینهای تحقیق حاضر همخوانی دارد.  ( با یافته2020فر و همکاران )نتایج تحقیق سلطانی

در دوران شیوع کرونا  های معروف  چهره( نشان داد که  2020فر و همکارانش )نتایج تحقیق سلطانی 

های تحقیق نقش آموزش و تالش در تغییر نگرش مردم داشتند و از این نظر نتایج این تحقیق با یافته

بر عهده داشتن نقش   ابعاد مختلف  حاضر در خصوص  بهبود  تربیت مردم در  برای آموزش و  مربی 

  ،المللی که تحقیق حاضر به آن دست یافت زندگی فردی و اجتماعی آنها در محدوده جامعه ملی و بین

دارد.   یافتههمخوانی  طرفی  یافتهاز  مؤید  حاضر  تحقیق  نهای  )های  آلپرت  که  2019ظری  است   )

مانند  ها  بحران. چون نتایج تحقیق او نشان داد که ورزشکاران در  زمان خواند  پیام آورانورزشکاران را  

توانند بر  چنان در ذهن مردم نفوذ دارند که میپردازند و آنبه آموزش و هدایت مردم می   پیام آوران

 بگذارند.   نگرش و رفتار آنها اثر
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فردی  های  ویژگیبه دلیل  تواند  میورزشکاران در اینستاگرام در دوران شیوع کرونا  مختلف    یهانقش

است. در این   یشتریب  قاتیبه تحق  ازیآن ن  اطمینان از  یبرا  اما  .باشد  ورزشکاران  فرهنگ متفاوتو  

ر  زیرا د  .آور بودتعجبهای ورزشی جهان رفتار ورزشکاران ایرانی  شود که در بین چهرهرابطه اشاره می

های جمعی برای کمک های اجتماعی و رسانهرنگی در شبکهحضور کمدوران بحران، ورزشکاران ایرانی  

به مردم از طریق انتقال پیام به منظور راهنمایی و هدایت مردم در مدیریت سالمت جسمی و ذهنی  

 1400جایی که معاون وزیر بهداشت کشورمان آقای دکتر حریرچی در فروردین ماه  آنها داشتند تا  

نیز نسبت به سکوت ورزشکاران ایرانی و عدم کمک آنها به مدیریت رفتار جامعه انتقاد کرد. بسیاری  

رغم نفوذی که  از ورزشکاران در سطح جهان از جمله ایران در نقش ناظران ساکت ظاهر شدند و علی

این  دارند، اما اقدام مطلوبی برای مدیریت زندگی مردم جامعه جهانی و ملی انجام ندادند.    بر جامعه

وا گویای  خود  تحقیق یافته  دستاوردهای  مؤید  یافته  این  واقع  در  است.  تأملی  قابل  و  مهم  قعیت 

از واژ  ،( است. زیرا او نشان داد که سکوت2018الجهدحامی ) ه، خود زبانی است که بدون استفاده 

اندازی صفحات شخصی در  . ورزشکارانی که اقدام به راهکندی منتقل های مهمی را به مخاطبان مپیام

اجتماعی می شبکه میهای  که  معناست  این  به  مردم  کنند  و  باشند  داشته  ارتباط  مردم  با  خواهند 

کنند  می که چرا این گروه از ورزشکاران در خصوص بحران کرونا سکوت  ولی این  .آنها را ببینندهای  پیام

های فردی،  مفاهیم مختلفی از جمله ویژگیتواند  میکنند،  نتشر نمیمشان  در صفحات  و هیچ پیامی

های محیطی و ... را برای مخاطب به همراه داشته باشد. یعنی سکوت آنها  رهنگی، نگرانیمختصات ف

اما به هرحال  های متفاوت تفسیر میکه توسط مخاطبان مختلف به شکلحاوی پیامی است   شود. 

برای درک دالیل سکوت این گروه از ورزشکاران نیاز به تحقیقات بیشتر است تا بتوان تحلیل و قضاوت 

   مناسبی ارائه داد.

دچار   یهر کشور و هر نژاددر  کرونا فاجعه قرن حاضر بود که باعث شد همه مردم جهان    روسیو

کرده است،    جادیمردم جهان ا یکه کرونا برا  یادی شوند. عالوه بر مشکالت ز یریناپذمشکالت جبران

وضعیت    یو اجتماع   فردی  تیری مد  باتوانند به مردم کمک کنند تا  یکه م  های ورزشیچهرهوجود  

ی افراد نقش مهم  یسازو توانمند  یماریکنترل ب  و با،  را بهتر تحمل کنندگیری کرونا  عالم وب  نامطل

-چهرهای ورزشکاران نخبه و  شته باشند، قابل تأمل است. بررسی رفتار رسانهدا  در کاستن از مشکالت

معروف   بهرههای  برای  آینده  در  که  داد  نشان  جهان  در سطح  ورزرشکاران ورزشی  نفوذ  از  برداری 

مدیریت بهتر زندگی اجتماعی و آموزش و تربیت افراد جامعه آموزش و تربیت و همچنین  محبوب در  

سازی و آموزش ریزی و تعیین استراتژی است و عالوه بر این فرهنگنیاز به برنامه   ، هادر مقابله با بحران

ورزشکاران در خصوص احساس تعهد و انجام مسئولیت اجتماعی یک ضرورت است تا در مواقع لزوم 
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بر این اساس، الزم است در  برداری مطلوب گردد.  از حضور ورزشکاران برای کمک به مردم جامعه بهره

های جام مسئولیتهای ورزشی بر امر آموزش ورزشکاران در خصوص نحوه انهای آتی سازمانبرنامه

اجتماعی و نقش تربیتی آنها در جامعه و همچنین نحوه بهره برداری از ورزشکاران در آموزش اجتماعی 

 و ترویج رفتارهای مطلوب اجتماعی توجه و تأکید بیشتری شود.  
 

 و قدردانی  تشکر
انجام شده است.  عالمه طباطبائی  این مقاله حاصل انجام طرح پژوهشی است که تحت حمایت دانشگاه  

که با حمایت  عالمه طباطبائی  لذا در پایان الزم می دانیم از همکاران محترم معاونت پژوهشی دانشگاه  

ن از پروفسور همچنی  . کنیمانجام این پروژه یاری کردند تشکر و قدردانی    درو همکاری خود، ما را  

 شان در بهبود محتوای این تحقیق تشکر می کنیم.  ارزندهاریک شوارز برای راهنمایی های 
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