
  

ارزيابي تأثيرات ويروس كرونا در بـه تعويـق افتـادن المپيـك     
  توكيو

  
  2رها برهمند*  1محمد صفانيا علي

  چكيده 
شيوع گسترده ويروس كرونا، جهان ورزش را بـا مشـكالت   به تعويق افتادن المپيك، با توجه به 

هدف اين مقاله، ارزيابي تأثيرات ويروس كرونا در بـه تعويـق افتـادن    . فراواني، مواجه كرده است
اي  اين تحقيق، از نوع تحقيقات ثانويه است كه با استفاده از روش كتابخانـه . المپيك توكيو است
نشان  مطالعات. اند آوري شده  ارتباط مفهومي با موضوع، جمعمنابع بر اساس . انجام پذيرفته است

بـا توجـه   . اند دهد ورزشكاران بيشترين ضرر را از به تعويق افتادن المپيك توكيو متحمل شده  مي
نفعان نيـز بـا شـرايطي     به عدم اطمينان از برگزاري مسابقات در تقويم جديد المپيك، تمامي ذي

در اين ميان استفاده بهينـه از فنـاوري و مقابلـه بـا دوپينـگ      . اند شدهغير قابل پيش بيني مواجه 
ريزي   نفع با برنامه هاي ذي گردد، سازمان از اين رو پيشنهاد مي. بسيار مورد توجه قرار گرفته است

اي فراهم آورند تا ورزشكاران در شرايطي بهتر به فعاليـت بپردازنـد و آمـادگي     پذير، زمينه انعطاف
   .هاي المپيك، به دست آورند اي رقابت در بازيخود را بر

  اي، صنعت ورزش المپيك، كرونا، ورزشكاران حرفه :واژگان كليدي
  33-44 صص  99 بهار  مدو شماره  اول سال  اجتماعي المپيك مطالعات فرهنگي فصلنامه

 

   15/12/98: تاريخ پذيرش مقاله     29/10/98: تاريخ دريافت مقاله

                                                                                                                                        
اســـتاد گـــروه علـــوم ورزشـــي، واحـــد علـــوم و تحقيقـــات، دانشـــگاه آزاد اســـالمي، تهـــران، ايـــران   . 1
)a.m.safania@gmail.com (  
م و تحقيقـات، دانشـگاه آزاد   دانشجوي دكتري رشتة مديريت ورزشي، گروه علوم ورزشـي، واحـد علـو   . 2

  ) raha_barahmand@yahoo.com(اسالمي، تهران، ايران، نويسنده مسئول 



 شماره دوم ♦سال اول  ♦اجتماعي المپيك  نامه مطالعات فرهنگيفصل     34

  

  مقدمه 
با ظهور ويروسي خطرناك، بر روي كره زمين و تحت تـأثير قـرار گـرفتن كليـه رفتارهـاي      
اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي در جهان، تحولي كلي در زندگي عموم افراد بشر ايجاد شده 

ايــن ويــروس در اواخــر مــاه . اســت، كــه صــنعت ورزش نيــز از ايــن قاعــده مســتثني نيســت
پيدا كرد و به دليل ناشناخته بودن، سرعت باالي انتقـال  ، در ووهان چين شيوع 2019دسامبر

بيماري و غير قابل كنترل بودن، برگزاري بسياري از رويدادهاي بزرگ جهان مانند المپيك 
هاي المپيك، اولين باري است كه مسابقات المپيـك   در تاريخ بازي. تحت تأثير قرارگرفت

ورزشـكار المپيـك و    11000در اين ميان  .به دليل شيوع يك بيماري، به تعويق افتاده است
هــاي  داوطلــب بــراي مشــاركت در فعاليــت 80000ورزشــكار پارالمپيــك، همچنــين  4400

هـاي المپيـك    بـازي ). Vaishya, 2020(خدماتي المپيـك، بـا شـرايطي مـبهم مواجـه هسـتند      
باسـتان   نويسان براي اولـين بـار در يونـان    شناسان و تاريخ رويدادي است كه به عقيده باستان
هـا، المپيـك    بعـد از گذشـت سـال   . ميالدي احيا شـد  19برگزار شده است و در اواخر قرن 

 ).Baker, 1988(تـرين رويـداد ورزشـي در سراسـر جهـان شـد       تبديل به معتبرترين و بزرگ
ورزش افزايش پيدا كرده است و المپيـك   28هاي المپيك تابستاني به بيش از  تعداد ورزش

بدون شك صنعت ورزش بـا بـه تعويـق    ). Rubio, 2020(گيرد مي انجامورزش  7زمستاني با 
زيـادي از قبيـل، تـدوين    هـاي   ، با چالش2020هاي المپيك و پارالمپيك توكيو  افتادن بازي

ــادگي       ــرها، آم ــي، اسپانس ــارهاي سياس ــي، فش ــوزه داوطلب ــالي، ح ــويم مجــدد، ضــرر م تق
در حـال حاضـر   . 1شمار ديگر، مواجـه اسـت   بي هاي و چالشها  ورزشكاران و كسب سهميه

ميليارد دالر براي برگزاري المپيك هزينه شده است كه با بـه تعويـق افتـادن المپيـك،     6/12
گيرنـدگان قـرار دارد،    مشكل ديگر كـه پـيش روي تصـميم   . 2گردد اين هزينه چند برابر مي

                                                                                                                                        
1. https://www.olympic.org/olympic-games 
2. https://www.cnbc.com/2020/03/25/olympics-delay-will-dent-japan-growth-but-
coronavirus-risks-far-greater.html 
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  . است 2021عدم اطمينان از توانايي برگزاري مسابقات در سال 
كننـد كـه بـا توجـه بـه       مـي  بيان) 2020(1حوزه اثرات كرونا بر المپيك، چپل و ولنا در

شيوع گسترده ويروس كرونا، حفظ سالمت و ايمني ورزشكاران، اولويت اول جامعـه ضـد   
آمـده، خطـرات ناشـي از شـيوع      در نتيجه با شرايط پيش. نفعان المپيك است دوپينگ و ذي

رزشكاران، به تعويق افتـادن مسـابقات بهتـرين تصـميم     اين ويروس و اختالل در تمرينات و
نظارت بر مقابله با دوپينگ در اين شرايط كمي پيچيده است ولي ناظران بايد به ايـن  . است

، در تحقيـق خـود بـه    )2020(و همكاران پيتسيالديس). Irfan et al., 2020(مهم توجه نمايند
كننـد و عنـوان    شم يك فرصت نگاه ميشيوع ويروس كرونا و به تعويق افتادن المپيك به چ

گير، بسيار خطرناك است و ورزش در حـال حاضـر    در حالي كه اين بيماري همه: كنند مي
نفعان ورزشـي فـراهم    سابقه براي ذي آيد، فرصتي بي ترين صنعت جهان به شمار مي شكننده

همكاران در تحقيـق  تاكو و ). Pitsiladis et al., 2020(كند تا از شرايط موجود بهره ببرند مي
المپيك، ورزشكاران و مربيان آنهـا، طيـف   هاي  بيان كردند كه با به تعويق افتادن بازي خود

اند و يافتن ديدگاهي صـحيح   عاطفي و شناختي را تـــجربه كردههاي  اي از واكنش گسترده
بي شـمارند، زيـرا ورزشـكاران از شـرايط روحـي مناسـ       درباره اين رفتارها را بسيار مهم مـي 

  ). Taku & Arai, 2020(برخوردار نيستند
رودررويي صنعت ورزش با كرونا با «در مقاله خود با عنوان ) 2020(ايوانز و همكاران 

بيـان كردنـد كـه ترديـدي وجـود نـدارد زنـدگي        » در ورزش شناسـي  تأكيد بر حـوزه روان 
غييـر و تـوقفي   ويژه ورزشكاران و فعاالن حـوزه ورزش، دچـار ت   روزمره و ورزشي افراد، به

كننـدگان دچـار    براي كساني كه مربي هستند، نحوه ارتباط بـا مشـاركت  . ناگزير شده است
به عنوان مثال، مربيان به صورت رو در رو با افـراد در ارتبـاط   . تغييرات ساختاري شده است

توانند سؤاالت خـود را بـه راحتـي از مربيـان بپرسـند، نحـوه        كنندگان نمي نيستند، مشاركت
ديدگي و ساير بازخورد در مـورد تمـرين بـه دليـل      رت بر عملكرد ورزشي افراد، آسيبنظا

فاصــله بــين ورزشــكار و مربــي و ســاختار تربيتــي و آموزشــي بــا محــدوديت مواجــه شــده  
در تحقيق خود خسـارت اقتصـادي ناشـي از بـه تعويـق       2براسور). Evans et al., 2020(است

ميليـارد دالر ارزيـابي كـرده اسـت كـه ايـن هزينـه        6انداختن المپيك به مدت يك سال را، 

                                                                                                                                        
1. Chappel & Welna 
2. Brasor 
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در تحقيق خـود بـا عنـوان     2جي.ام.پي.كي. 1شود مي صرف نگهداري تأسيسات و تجهيزات
اظهار داشته است كه در حال حاضر بـا بـه تعويـق    » اسپانسرينگ و ورزش در بحران كرونا«

خود هستند و بايد به هاي  افتادن المپيك توكيو، اسپانسرها نيز در حال از دست دادن سرمايه
فكر حفظ اين سرمايه باشند، چراكه منجر به عدم توانايي در اجرايي كردن مفـاد قراردادهـا   

  .3.شوند مي رو ورزشي با بحران مالي نيز روبههاي  در نتيجه ورزشكاران و تيم. شود مي
ويـروس  شده، هدف از انجام ايـن تحقيـق ارزيـابي تـأثيرات      با توجه به مطالعات انجام

توان به بررسي اثـرات   با انجام اين تحقيق مي. كرونا در به تعويق افتادن المپيك توكيو است
  .را مشخص كردها نفعان آن پي برد و آن كرونا بر المپيك و ذي

  روش تحقيق. 1
اين مطالعه از نوع مطالعات ثانويه است، منظور از مطالعة ثانويه اين اسـت كـه بـراي اجـراي     

روش . شـوند  موجود بررسي مـي هاي  شوند؛ بلكه داده آوري نمي جديدي جمعهاي  آن داده
منـابع مـورد اسـتفاده، شـــامل مقـاالت و      . اجراي اين تحقيـق، مـرور بهتـرين شـواهد اسـت     

مـورد   1399تا مـرداد   1398تحقيقات در بازه زماني دي ماه . هاي اينترنتي معتبر است درگاه
ات با استفاده از واژگان و جمـالت كليـدي نظيـر،    وجوي تحقيق جست. بررسي قرار گرفتند

ويروس كرونا و المپيك، به تعويق افتادن المپيك، اثـرات ويـروس كرونـا بـر ورزشـكاران      
ــه ــه اســت  حرف ــه منظــور جمــع . اي، ورزشــكاران المپيــك، صــورت گرفت هــا،  آوري داده ب

6گيت و ريسرچ 5مد السوير ، پاب4ازموتورهاي گوگل اسكوالر
سـپس مقـاالت    .استفاده شد 

شده، در مرحلة اول براساس عنـوان و چكيـده پـااليش و مـوارد      هاي مفيد شناسايي و درگاه
ها  سپس مطالعات صورت گرفته بر اساس يافته. غيرمرتبط و فاقد ارزش علمي، حذف شدند

  .مورد بررسي و تحليل قرار گرفتند

                                                                                                                                        
1. https://www.japantimes.co.jp/news/2020/04/04/national/politics-diplomacy/2020-
tokyo-olympics-postponement/ 
2. KPMG 
3. https://home.kpmg/uk/en/home/insights/2020/06/what-does-covid-19-mean-for-
sports-and-entertainment-sponsorship.html 
4. Google scholar 
5. PubMed, Elsevier 
6. Research Gate 
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  ها يافته. 2
اي  ير المپيك، صـنعت ورزش را بـا آينـده   به تعويق افتادن بسياري از رويدادهاي ورزشي نظ

هـاي   در شرايط فعلي، به تعويق افتادن المپيـك، از بهتـرين گزينـه   . مبهم مواجه ساخته است
اگرچه با اين اقدام، بسياري از فعاالن در حوزه ورزش و برگزاري . گيري بوده است تصميم

افـراد از برگـزاري ايـن     اند، ولي حفـظ سـالمت   رو شده فراواني روبههاي  المپيك با چـالش
در اين صورت با توجه به سفرهاي ورزشـي، حمـل و نقـل،    . سنت ديرينه پيشي گرفته است

از طرفـي ديگـر، اگـر    . شود مي اسكان و حضور تماشاگران، وضعيتي غير قابل كنترل ايجاد
اي به كرونا مبتال شوند، امكان از دست رفتن فرصـتي طاليـي بـراي آنهـا      ورزشكاران حرفه

توانـد   از سوي ديگر، تمرينات ورزشـي مـي  . گردد ود دارد و عدالت به درستي اجرا نميوج
كنـد   مـي  اي ديگر بيـان  در اين مدت سطح آمادگي ورزشكاران را افزايش دهد، ولي نظريه

تواند موجب تضـعيف سيسـتم ايمنـي ورزشـكاران      مي كه تمرين بيش از حد در اين دوران
االمپيك، در معرض خطر بيشتري قرار دارند و بايد توجـه  هم اكنون ورزشـكاران پار. گردد

ميـزان خـواب و اسـتراحت ورزشـكاران در ايـن      . بيشتري به اين ورزشكاران صورت گيـرد 
در كنـار تمرينـات، توجـه بـه خـواب كـافي ورزشـكاران        . دوران بسيار حائز اهميـت اسـت  

ز وضـعيت كنـوني،   تواند از بروز خستگي ناشي از تمـرين، اضـطراب و اسـترس ناشـي ا     مي
زدايـي بايـد بيشـتر مـورد      در اين ميان توجه به دوپينگ و دوپينگ. جلوگيري به عمل آورد

تأكيد قرار بگيرد، زيرا ورزشكاران در اين مدت، تمايل بيشتري به انجام دوپينـگ دارنـد و   
 ,.Guerreiro et al(نظارت بر ورزشكاران در اين امر، بايد بـه طـور متنـاوب صـورت گيـرد     

اي ورزشـكاران بسـيار    مند بـراي آمـادگي حرفـه    اي نظام از سوي ديگر، حفظ برنامه). 2020
شـدت  . ماهـه در نظـر گرفتـه شـود     18تـا   12اي مهم است و الزم است ايـن برنامـه در دوره  

. تمرينات بايد متوسط رو به باال باشد و بايد از تمرين بيش از حد، جلوگيري بـه عمـل آيـد   
ا تعـداد كـم، بـراي دنبـال كـردن تمرينـات ورزشـي و نظـارت بـر          هـايي بـ   ايجاد كـــــمپ
تمريني افرادي كه به هاي  الزم به ذكر است كه نسخه. تواند بسيار مؤثر باشد ورزشكارن مي

 ,.Irfan et al(اند بايد كامال متفاوت طراحي شود بيماري كرونا مبتال شده و سپس بهبود يافته

2020.(  
اران با شرايطي دشوار مواجه هستند و در خطر ابتال بـه  با شيوع ويروس كرونا، ورزشك

رو بايد به سالمت رواني ورزشكاران و بازگشت بـه تمرينـات    ازاين. اين ويروس قرار دارند
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بهداشت روان ورزشكاران بسيار مهم تلقي شده اسـت   .اي پس از بهبود، پرداخته شود حرفه
، اضـطراب و سـرخوردگي ورزشـكار    تواند باعث غـم و انـدوه، اسـترس    و لغو مسابقات مي

با حذف شبكه حمايت اجتماعي و انجام تمرينات با روال قبلـي، ايـن ورزشـكاران در    . شود
 در اين ميـان حمايـت روانـي از ورزشـكاران،    . گيرند مي معرض خطر ابتال به افسردگي قرار

ترغيـب بـه   تواند، تعامل منظم با ورزشكار، مشـاوره از راه دور بـا روانشـناس ورزشـي و      مي
از طريـق تلفـن يـا فضـاي     هـا   تيـــمي  اجتماعي بـا خـانواده، دوسـتان و هـم    هاي  حفظ تعامل

ورزشكاران و بازيكنان المپيك، زمان زيادي را ). Irfan et al., 2020(مجازي، را شامل شود 
را ها  از اين رو، برخي لغو بازي. اند براي آمادگي در مسابقات و كسب سهميه  صرف كرده

علت سن فعاليت ورزش خود به معناي بازنشستگي و از دسـت رفـتن فرصـتي طاليـي بـه      به 
اما براي گروهي ديگر ممكن است اين تعويق، فرصـتي بـراي بهبـود    . آورند مي حســـــاب

همچنـين بـراي گروهـي از    . آمادگي و رسيدن بـه نقطـه بهينـه فعاليـت ورزشـي خـود باشـد       
هاي ورزشي شـود كـه در مسـابقات و يـا      ديدگي تواند موجب بهبود آسيب مي ورزشكاران

متفاوتي درباره لغـو موقـت المپيـك    هاي  به طور كلي، نگرش. اند تمرينات به آن دچار شده
ديـدگي   در خانه، احتمال آسيبها  در اين ميان با توجه به افزايش تمرين. توكيو وجود دارد

. شـود  مـي  حيه ورزشكارانيابد كه به نوبه خود، موجب تضعيف رو مي ورزشكاران افزايش
بسياري از بازيكنان نگران هستند كه توانايي هزينه آموزش و آمادگي خـود را بـراي ادامـه    

. انـد، مربيـان هسـتند    گروه ديگري كه بسيار تحـت فشـار قـرار گرفتـه    . فعاليت نداشته باشند
 كننده در المپيـك تـا كنـون، اعضـاي نهـايي خـود را بـراي        شركتهاي  برخـــي از ورزش

رو مربيان با مشـكالت خطيـري مواجـه هسـتند و      اند، ازاين المپيك انتخاب نكردههاي  بازي
وجود دارد كه مربيان ژاپني به دليل قرار گرفتن در محـل اصـلي برگـزاري    ها  زني اين گمانه

از سـوي ديگـر مربيـان    . مسابقات از هر لحاظ شانس بيشـتري بـراي كسـب قهرمـاني دارنـد     
بـا  . موجود تمام زمان خود را به تمرين با ورزشكاران اختصاص دهنـد  توانند با وضعيت نمي

 ,Taku & Arai( گذاري اجتماعي، اين مشكل نيز بسـيار حـائز اهميـت اسـت     توجه به فاصله

2020.( 

اين . المپيك را به عنوان يك فرصت در نظر گرفتهاي  توان به تعويق افتادن بازي مي
تواننـد بـا    گيـري از آن مـي   نظير است كه با بهره بي آمده براي ذينفعان، فرصتي فرصت پيش
دو حوزه عمده در اين . نشده در صنعت ورزش با رويكردي نوآورانه مقابله كنند مسائل حل



  39    ارزيابي تأثيرات ويروس كرونا در به تعويق افتادن المپيك توكيو

المپيـك توكيـو   هاي  به تعويق انداختن بازي. دوپينگ و فناوري: شود مي امر، در نظر گرفته
ستفاده از فناوري، تأثير فناوري نوين را بر دهد كه با ا مي اين امكان را به ورزشكاران جهاني

عملكرد بدني و در نتيجه بر رقابت ورزشي خود ارزيابي كنند و اين مهـم بـه نـوعي، راهـي     
اكنـون فرصـتي مناسـب پـيش آمـده اسـت تـا بـا         . آيـد  مي براي مقابله با دوپينگ به حساب

 .گـون شـود  استفاده از فنـاوري و فضـاي مجـازي، سـاختار عملكـردي صـنعت ورزش دگر      
توان براي آموزش، نظارت، پيگيري وضعيت ورزشكاران، و حفظ صداقت ورزشـي، از   مي

در شرايط فعلي، مسئوالن مبارزه بـا  . اين بستر استفاده كرد و با دوپينگ ورزشي مبارزه كرد
بـه عنـوان مثـال بـه كمـك اسـتفاده از       : دوپينگ بايد از روش هايي نوآورانه اسـتفاده كننـد  

مايش خانگي، از ورزشكاران هر هفته آزمايش بگيرند و مراحل انجام آزمايش آزهاي  بسته
را توسط ويدئو كنفرانس، مورد بررسي قرار دهنـد و بـه ايـن صـورت شـرايط را مـديريت       

جديدي در زمينه مديريت، حفاظـت  هاي  فناورانه بدون شك چالشهاي  اين پيشرفت .كنند
هـاي   بـا ايـن حـال، كـاهش هزينـه     . خواهـد كـرد  و ساير موضوعات، ايجـاد  ها  و امنيت داده

آوري آزمايش دوپينگ، آسايش ورزشكاران و اعتماد به سيستم ضد دوپينـگ را نيـز    جمع
  ). Pitsiladis et al., 2020(در بر دارد

در حال حاضر، ورزش و تمرينات ورزشـي، در كشـورهايي كـه در وضـعيت پرخطـر      
اي  در نتيجه، اين شرايط براي ورزشكاران حرفه .شود قرار دارند، همچنان در خانه دنبال مي

پـس از لغـو المپيـك    . گـذرد  مـي  المللي، بسيار ســـــخت  با لغو تمام مسابقات داخلي و بين
آموزشـي و رقـابتي و همچنـين بـر سـالمت روحـي و       هـاي   توكيو، اختالل زيادي در برنامـه 

 نيز از اين وضـعيت رنـج   مربيان و ساير پرسنل پشتيباني. جسمي ورزشكاران وارد شده است
اي ورزشــــكاران   برند و شرايط حاضر در صورت عدم مديريت صحيح، زندگي حرفـه  مي

آمـده در صـنعت ورزش،    در حال حاضر، مواجهه تغييرات پيش. دهد را تحت تأثير قرار مي
نيازمند رفتاري جديد است و اگر ورزشكاران و افراد فعـال، خـود را بـا ايـن رونـد همگـام       

  ).Hamilton et al., 2020(گردند مي د، دچار مشكالت بيشتري نيزنسازن
هـا، سـهم پخـش را نيـز      در زمان لغو مسابقات، رسانه به دليل عدم بخش مستقيم بـازي 

ممكـن اسـت   . ورزشي از اين نظر در فشـار هسـتند  هاي  و تيمها  كند و سازمان پرداخت نمي
پذير نباشد و اين مسئله نيز ضـربه مـالي و    امكانالمپيك هم هاي  حضور تماشاگران در بازي

كميته سازماندهي با ضرر و زيان مـالي  ). Horky, 2020(رواني فراواني در پي خواهد داشت
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ميليـارد پونـد تخمـين زده     15المپيـك   هاي شود كه اين ضررها در بازي مي رو فراواني روبه
ل عدم برگـزاري مسـابقات، عـدم    در حال حاضر، به دلي .)Kumari1 et al., 2020(شده است

پخش زنده مسابقات و نبودن تماشاگران، اسپانسرها درآمدي ندارند تـا بـه قراردادهـا عمـل     
در نتيجه بسيار مهم است كه راهبردهايي در حوزه اسپانسرينگ براي دوران خروج از . كنند

بـه عنـوان    .در حوزه اسپانسرينگ، قراردادهـاي متفـاوتي وجـود دارد   . كرونا، تدوين گردد
مثال در قراردادهاي چهارساله عاقالنه نيست كه اسپانسـرها قـرارداد را فسـخ كننـد، چراكـه      

خالقانـه  هاي  در نتيجه بايد تا جاي ممكن از استراتژي. كنند مي فضا را براي رقباي ديگر باز
رشته ورزشي مختلف در بيش  33ورزشكار كه در  15000لمپيك توكيو باا. 1كمك بگيرند

 5/4ميليـون بليـت شـده اسـت كـه از ايـن تعـداد،         8/7سالن ورزشي، منجر به صدور  40از 
رو المپيك يكي از پرسودترين رويـدادهاي جهـاني    از اين. اند ميليون بليت قبالً فروخته شده

به تعويق افتادن المپيك نه تنها مباحث لجستيكي، بلكه مـوارد حقـوقي و   . آيد مي به حساب
دهـد، چراكـه برخـي از مفـاد قراردادهـا نظيـر فعاليـت         مي تأثير قرار تجاري را هم تحــــت

ميليـارد دالر   10تخمين زده شده است كه بـيش از  . شوند اسپانسرها، مطابق برنامه انجام نمي
ميليارد دالر به منظـور حفـظ و    6صرف شده و ها  سازي اين بازي در حال حاضر براي آماده

در نتيجه تعويق فعلي منجـر  . شود مي ت يكسال هزينهنگهداري تأسيسات و تجهيزات در مد
  . گردد مي جبران ناپذيريهاي  به هزينه

  گيري بندي و نتيجه جمع. 3
ناپـذيري را بـه صـنعت     مشكالت بوجود آمده ناشي از شيوع بيمـاري كرونـا اثـرات جبـران    

شـود كـه شـيوع     مـي  ايـن تحقيـق، مشـخص   هـاي   بر اسـاس يافتـه  . ورزش وارده كرده است
رويـدادهاي ورزشـي،   . اي مبهم مواجه ساخته است روس كرونا، جهان ورزش را با آيندهوي

ورزش باعث . هميشه بخش مهمي از توسعه و رشد جامعه در سراسر جهان را بر عهده دارند
هـاي پزشـكي،    بهبود سالمت جسمي و روحي، مهارت ها، سـالمت جامعـه، كـاهش هزينـه    

مــردم و . شــود مــي ش اعتمــاد بــه نفــس افــراد،افــزايش نظــم و انضــباط در شــخص، افــزاي 
ورزشكاران در سراسر جهان هر ساله منتظر برخي از رويدادهاي مهم ورزشي مانند المپيك 

 لغو اين رويدادها نه تنها قلب عمـوم مـردم، بلكـه قلـب ورزشـكاران را نيـز، بـه درد       . هستند
                                                                                                                                        
1. https://johancruyffinstitute.com/en/blog-en/sport-marketing/covid-19s-impact-on-
the-sport-sponsorship-industry 
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رزشـكاران، مربيـان،   نفعـان، و  هـاي فراوانـي را پـيش روي ذي    اين تعويـق چـالش  . آورد مي
انـد،   گروهي كه بيشترين صدمه را از نظر محققان ديـده . قرار داده استها  داوران و اسپانسر

به اين دليل كه زمان زيادي را مشغول به تمـرين و تـالش بـراي كسـب     . ورزشكاران هستند
دسـت   هـا، فرصـت رقابـت را از    اند و هم اكنون با به تعويق افتادن بازي سهميه المپيك بوده

پذير هستند و نياز بـه تـوجهي دو    ورزشكاران پارا المپيك در اين زمان بسيار آسيب. اند داده
اين گروه از ورزشكاران، هم بيشتر از ديگران در خطر ابتال به ويروس كرونـا  . چندان دارند

با اين حـال لغـو مسـابقات    . ديدگي ناشي از تمرينات ورزشي هستند و هم در معرض آسيب
ــك  ــكاران و تمــامي افــراد        المپي ــظ ســالمت ورزش ــرين تصــميم بــراي حف توكيــو، بهت
براسـاس تقـويم   هـا   در شرايط فعلي اگر بازي. آيد مي كننده در المپيك به حساب مشاركت

شدند، ممكن بود برخـي از ورزشـكاران بـه علـت ابـتال بـه ايـن بيمـاري از          مي قديم برگزار
هـاي   ورزشـي كـه از عوامـل اصـلي در بـازي     مشاركت در رقابت بازمانند، در نتيجه عدالت 

از سوي ديگر با توجه به سرعت شيوع اين بيمـاري، در  . شد مي المپيك است، ناديده گرفته
تري را  به علت عدم توانايي در كنترل شرايط، جهان فاجعه بزرگها  صورت برگزاري بازي

. اهميـت اسـت  در ايـن شـرايط حفـظ آمـادگي ورزشـكاران، بسـيار حـائز        . كـرد  مي تجربه
ورزشكاران به لحاظ روحي با شرايطي پر استرس رو به رو هستند و استرس به عنوان عاملي 

رو توجـه بـه    از اين. آيد مي در جهت تضعيف روحيه و سيستم ايمني ورزشكاران به حساب
تواند در بهبود  مي سبك زندگي سالم و تمرينات ورزشي به صورت متناسب، در اين دوران

به همان اندازه كه تمرينات ورزشي موجب بهبود سطح . كاران تأثيرگذار باشدشرايط ورزش
اي معكـوس   تواند نتيجه مي شود، تمرينات سنگين و بيش از حد نيز مي عملكرد ورزشكاران

همچنين به منظور حفظ بهداشت روان ورزشكارن، نظارت دقيق بـر شـرايط    .برجاي گذارد
دوره با توجه به شرايط و عدم اطمينان ورزشـكاران از  در اين . بسيار مهم استها  روحي آن

يابـد و بـه    مـي  سطح آمادگي خود براي رقابت ها، امكان روي آوردن به دوپينگ، افـزايش 
همين دليل تعامل مناسب با ورزشكاران، مشاوره از راه دور، تعامل با خانواده آنهـا و حفـظ   

از مناطق پرخطر، تمرينات افراد همچنـان   در برخي. ها، بسيار اهميت دارد ارتباط با هم تيمي
شود و الزم است پس از خروج كامل جهان از اين بحران، فرصـت كـافي    مي در خانه دنبال

در اختيار تمام ورزشكاران قرارگيرد تا به سطح آمـادگي جسـماني و روانـي مناسـبي بـراي      
فرصـت مناسـبي    نفره نيز از تكهاي  همچنين برخي از ورزش. مشاركت در مسابقات برسند
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اين در . براي دنبال كردن تمرينات، به منظور آمادگي شركت در مسابقات برخوردار هستند
 Hamilton( تيمي، امكان شروع مجدد تمرين گروهي را ندارندهاي  حالي است كه ورزش

et al., 2020 .(  
ت توان به تعويق افتادن المپيك توكيـو را، فرصـتي در جهـت تغييـرا     مي از سوي ديگر

زيرساختي در صنعت ورزش بـه حسـاب آورد و در جهـت اسـتفاده نوآورانـه از فنـاوري و       
دنبـال كـردن   . مـؤثري برداشـت  هـاي   تغيير در روند فعاليت سازمان مقابله با دوپينـگ، گـام  

هـاي   تجهيـزات الكترونيـك در ورزش و انجـام آزمـايش      تمريني و اسـتفاده از هاي  فعاليت
ورزشـي جهـان   هاي  تواند تغييرات چشمگيري در زيرساخت مي دوپينگ به صورت آنالين

تواننـد   آمده، نمي در اين ميان مربيان نيز با توجه به مشـــــــكالت اقتصادي پيش. ايجاد كند
از طرف ديگر بسـياري از ورزشـكاران و   . تمام وقت خود را به ورزشكاران اختصاص دهند

ولـي از  . كه اين خود مشكلي ديگـر اسـت   كنند مي مربيان، تنها از طريق ورزش امرار معاش
تمرينـي ورزشـكاران، نظـارت    هاي  توانند بر فعاليت طريق استفاده مفيد از فضاي مجازي مي

نگاه ورزشكاران نيز در خصوص به تعويق . ضروري را به آنها ارائه دهندهاي  كنند و توصيه
ــادن المپيــك متفــاوت اســت، برخــي از ورزشــكاران تعويــق پــيش آمــده    ــوان افت ــا عن را ب

كنند، در صـورتي كـه بـراي گروهـي ديگـر       مي گيري هميشگي خود از ورزش تلقي كناره
ممكــن اســت ايــن تعويــق بــه منزلــه آمــادگي بيشــتر بــراي مســابقات و يــا بهبــودي در اثــر   

هاي المپيك  با به تعويق افتادن بازي). Pitsiladis et al., 2020(ديدگي، به حساب آيد آسيب
عدم حمايت اسپانسرها نيـز  . ناپذيري به صنعت ورزش وارد شده است رانضررهاي مالي جب

. نفعان وارد آورده اسـت  ورزشي و ذيهاي  در اين ميان فشار زيادي را به ورزشكاران و تيم
ولي بر اساس قراردادها، تا زماني كه مسابقات، تماشاگران و هواداران وجود ندارند، امكان 

بايد در  ها در نتيجه با شروع مجدد بازي. سرها هم وجود نداردعمل به قراردادها توسط اسپان
مرتبط با ورزشـكاران، هـواداران،   هاي  سيستم. الزم صورت گيردهاي  گيري اين باره تصميم
اي، پذيرايي، اسكان و بسياري از موارد ديگر، نياز به طراحي مجدد و مطـابق   شركاي رسانه

و ورزشـكاران بـا حاميـان مـالي صـورت      هـا   ميـان تـيم   با اتفاقات آينده دارند و بايد توافقي
در ايـن  هـا   رسـانه . نيز از موارد بسيار مهم در اين زمـان هسـتند  ها  تماشاگران و رسانه. بگيرد

بـا برگـزاري برخـي از    . كننـد  زمان به دليل عدم پخش مسابقات، حق پخش پرداخـت نمـي  
دهـد و بـراي    مـي  ز دسـت فروشـي را ا  مسابقات بدون تماشاگر، صنعت ورزش، سـهم بليـت  
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  .بدون تماشاگر، شرايطي غيرعادي را پديد آورده استهاي  ورزشكاران نيز بازي در زمين
همچنـين بـا اينكـه    . انـد  بسياري از افراد به صورت موقت شـغل خـود را از دسـت داده   

اند، بـه دليـل اينكـه     اماكن ورزشي، تأسيسات و تجهيزات تا اين زمان در توكيو ساخته شده
تا زمان برگزاري المپيك وجود ندارد هزينـه هـايي نيـز    ها  ان بهره برداري از اين داراييامك

در شرايط كنـوني بـا بـه تعويـق     . بايد اختصاص يابدها  براي حفظ و نگهداري از اين دارايي
ــا        ــك ب ــابقات المپي ــوزه ورزش و مس ــال در ح ــراد فع ــامي اف ــو، تم ــك توكي ــادن المپي افت

هم اكنون تغيير ساختار تمرينات ورزشكاران، شـرايط  . اجه هستندفراواني موهاي  چــــالش
هـا، احتمـال    روحي افراد، عدم حمايت مالي، عدم اطمينان از تاريخ مجـدد برگـزاري بـازي   

ارتبـاطي حضـوري ميـان افـراد،     هـاي   ديدگي افـراد در ايـن شـرايط و حـذف شـبكه      آسيب
خالقانه و بهـره بـردن   هاي  از رويكردولي با استفاده . مشكالت فراواني را پديد آورده است

تـوان فضـايي عادالنـه بـراي رقابـت ورزشـكاران، در دوران        موجود، مـي هاي  از زيرساخت
موضوعي كه بسيار مورد توجه قرار گرفته است، نظارت بر دوپينگ و . پساكرونا ايجاد كرد

بهتـرين شـكل    گردد تا ارزيـابي ورزشـكاران در   مي از اين رو پيشنهاد. زدايي است دوپينگ
اي باشـد كـه در شـرايطي بـا      ممكن صورت گيرد و نظارت تمريني بر ورزشكاران به گونـه 

نفعان بايد به اين مهـم   اعتماد به آينده به فعاليت بپردازند در نهايت تمامي ورزشكاران و ذي
آمده براي همگان در صنعت ورزش يكسان است از اين رو بـا   توجه نمايند كه شرايط پيش

  :توان تا حدي فشار بحران وارده را، كاهش داد مي موارد زير رعايت
  داوران  توجه به ورزشكاران، مربيان و -
 حفظ شرايط روحي و آمادگي جسماني ورزشكاران -

 نظارت بر سبك زندگي ورزشكاران و مقابله با دوپينگ -

 ايجاد نوآوري در انجام تمرينات ورزشي، ورزشكاران -

 برد شرايط فعلي نعطاف پذير براي پيشتدوين برنامه اي ا -

 ها از تيم و ورزشكار  تدوين برنامه تكميلي براي حمايت اسپانسر -

  
   



 شماره دوم ♦سال اول  ♦اجتماعي المپيك  نامه مطالعات فرهنگيفصل     44

  منابعفهرست 
Baker, William Joseph (1988), Sports in the Western World, University of Illinois 

Press, p.15.. 
Evans, A. Blackwell, J. Dolan, P. Fahlén, J. Hoekman, R. Lenneis,V. McNarry, G. 

Smith, M. Wilcock, L. (2020). Sport in the face of the COVID-19 pandemic: 
towards an agenda for research in the sociology of sport. European Journal 
for Sport and Society, DOI: 10.1080/16138171.2020.1765100. 

Guerreiro, R. Andressa Silva. Henrique de Araújo Andrade. Isadora Grade 
Biasibetti. Roberto Vital. Hesojy Gley. Vital da Silva. flavia Rodrigues. (2020). 
Was Postponing The Tokyo 2020 Olympic And Paralympic Games A Correct 
Decision? 191Rev Bras Med Esporte, Vol. 26, No 3 – Mai/Jun. 

Hamilton, B. Anderson, L. Anglem, N. Armstrong, S. Baker, S. Beable, S. Burt, P. 
(2020). Medical considerations for supporting elite athletes during the post-
peak phase of the New Zealand COVID-19 pandemic: a New Zealand sporting 
code consensus. NZMJ 26 June 2020, Vol. 133, No. 1517. 

Horky, T. (2020). No sports, no spectators no media, no money? Theimportance of 
spectators and broadcasting for professional sports during COVID-19, Soccer 
&Society, DOI: 10.1080/14660970.2020.1790358 

Irfan M. Toresdahl, MD. Brett G. Asif, MD. (2020). Coronavirus Disease 2019 
(COVID-19): Considerations for the Competitive Athlete. Sport health. 12(3). 
DOI: 10.1177/1941738120918876 

Kumari1, M. Akshay, A. Sakshi, A. Yamini, SH. Jyoti, S. Megha, Y. Sajjad, A. 
(2020). Impact on National and International Global events : The Novel Corona 
Virus. Indian Journal of Physiotherapy and Occupational Therapy, July-
September 2020, Vol. 14, No. 3. 

Manferdelli, G. Bishop, D. Franchi, M. Sarto, F. Girard, O. Porcelli, S. (2020). 
Recommendations for altitude training programming to preserve athletes health 
after COVID-19 pandemic. Sports Med. 

Pitsiladis,Y. Muniz. Pardos, B. Miller, M. Verroken, M. (2020). Sport Integrity 
Opportunities in the Time of Coronavirus. Sports Medicine 
https://doi.org/10.1007/s40279-020-01316-6. 

Rubio, K. (2020). Corona and Olympic. Olympians, Journal of Olympic Studies. 
Faculty of Education University of São Paulo. v. 4. 

Taku, K. Arai, H. (2020). Impact of COVID-19 on Athletes and Coaches, and Their 
Values in Japan: Repercussions of Postponing the Tokyo 2020 Olympic and 
Paralympic Games. Journal of Loss and Trauma, DOI: 
10.1080/15325024.2020.1777762. 

Vaishya, R. (2020). COVID-19 pandemic and the Olympic Games. Journal of 
Clinical Orthopedics and Trauma. 

 


