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مقالۀ پژوهشی
چکیده
با ظهور بیماری کووید 19-در جهان ،بسیاری از خانوادهها و مدیران با چالش نحوۀ مدیریت اوقات فراغت ورزشی
روبهرو شدهاند .هدف از پژوهش حاضر شناسایی چالشهای پیشروی مدیریت اوقات فراغت ورزشی در دوران
بیماری کووید 19-بود .روش پژوهش ،از نظر پارادایم ،تفسیری و ،به لحاظ روششناسی ،کیو است .جامعۀ پژوهش
شامل متخصصان و استادان دانشگاه با دانش کامل درخصوص اوقات فراغت ورزشی جوامع و خبرگان سیاستگذار
در مباحث ورزشی این بحران از ایران بودند که به روش گلولۀ برفی انتخاب شدند .با تعداد  23مصاحبهشونده،
دادههای گردآوریشده به اشباع نظری رسید .از میان مصاحبههای عمیق با خبرگان و پیشینۀ پژوهش 29 ،عبارت
شناسایی و ،با تحلیل عاملی کیو 7 ،الگوی ذهنی مشخص شد .براساس یافتهها ،چالشهای مدیریت اوقات فراغت
ورزشی بهترتیب اولو یت عبارتاند از توجه به مباحث اقتصادی ،زیرساختی ،سازمانی ،امور ورزشکاران ،سبکهای
زندگی و مسائل قرنطینهشوندگان بود .پیشنهاد میشود ،برای برونرفت از این چالشها ،برنامههایی جایگزین ،با توجه
به پروتکلهای بهداشتی و راهکارهای جدید ارائهشده در این پژوهش ،درنظر گرفته شوند.
واژگان کلیدی :الگوهای ذهنی ،اوقات فراغت ،چالشها ،کووید19-

____________________________
 .1استاد مدیریت ورزشی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران.
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مقدمه
خاستگاه اوقات فراغت و ورزش تقریبا بیش از دو هزار سال قبل

فعالیت (شدید و آرام) تقسیمبندی کرد .فعالیتهای بدنی در

 .)Turcot,امروزه،

اوقات فراغت ازجمله فوتبال ،بیلیارد ،تیراندازی،

اوقات فراغت یکی از اجزای مهم زندگی است و ،بهمنزلۀ حقی

دوچرخهسواری،

کوهنوردی،

بشری ،در مادۀ  24و  27اعالمیۀ جهانی حقوق بشر تحقق یافته

پیادهروی ،اکنون بهمنزلۀ صنعتی مشتریمدار برای رشد اقتصاد

است (Freire, 2012; Nawijn & Veenhoven, 2013: 193-

و سالمت جوامع در بسیاری از تصمیمات مدیران ورزشی

 .)209اوقات فراغت در نقطۀ مقابل کار قرار میگیرد و خود

مطرح است

 .)Ebrahimiجکسون

بهمنزلۀ هدف و نگرش مطرح میشود (.)Dumazedier, 1967

( ،)1988هر عاملی را که توسط افراد درک شود و از مشارکت و

مفهوم اوقات فراغت بسیار پیچیده است و دانشمندان تاکنون

لذتبردن آنها در فعالیتهای اوقات فراغت ممانعت بهعمل

نتوانستهاند تعریف جامع و واحدی از اوقات فراغت ارائه دهند.

میآورد بهمنزلۀ محدودیت و مانع مطرح میکند

( Jackson,

ادگینتون و همکاران ( ،)2003در کتاب مفاهیم اساسی اوقات

 .)1988: 203-215تیلور ( )2010در کتاب خود بیان میکند که

فراغت ،بیش از دویست تعریف از اوقات فراغت ذکر کردهاند.

نحوۀ گذراندن اوقات فراغت افراد همیشه تحتتأثیر بحرانهای
ّ
اقتصادی ،تحوالت سریع فناوری و صنعت ،پیامدهاي

در قلب جوامع بشری بوده است

(2016

آنچه در تمامی تعاریف به چشم میخورد وقت آزاد ،آزادی
انتخاب و لذت کلی است (.)Edginton et al., 2003

ماهیگیری،

سوارکاری،

(et al., 2011: 71-98

سیاسی ـ اجتماعی جوامع قرار میگیرد

(2010

.)Taylor,
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اوقات فراغت دامنۀ وسیعی دارد .از روشهایی که میتوان

مسلما شرایط جهانی تأثیر چشمگیری در اوقات فراغت دارد.

با کمک اوقات فراغت بسیاری از ضعفها و کمبودهای

برای مثال ،اکنون بیش از  2سال است که کشورها با انتشار نوع

جسمانی و روانی افراد جامعه را درمان کرد همراهکردن اوقات

جدیدی از خانوادۀ کرونا و یروس با نام کووید 119-مواجه

فراغت با فعالیتهای بدنی و ورزش است

( Lear et al.,

 .)2017اوقات فراغت همراه با فعالیت بدنی ،جدا از جبران
ضعفها و حفظ تندرستی ،نقش مؤثری در جلوگیری از غیبت،
بیماری ،بازنشستگی پیش از موعد و همچنین افزایش کارایی
افراد برای رسیدن به اهداف سازمانی دارد ( ;Lear et al., 2017
;Warburton et al., 2006; Päivärinne et al., 2019
 .)Kekäläinen et al., 2020اوقات فراغت در قالب ورزش،

بهمنزلۀ نهادی فرهنگی ،عاملی مهم براي سرزندگی ،طراوت،
چاالکی و نشان دادن چهرۀ بینالمللی جوامع مطرح است.
دولتها روزبهروز بیشتر از برنامهها و ابتکارهاي ورزشی در
فعالیتهای اوقات فراغت استفاده میکنند تا اهداف خود را که
شامل مشارکت اجتماعی ،کاهش جنایت و تبهکاري،
بازسازي شهري ،ارتقای استانداردهاي مدارس ،کاهش چاقی
و افزایش اعتبار بینالمللی در میدانهای سیاستگذاری است
تحقق بخشند (.)Shaterian et al., 2017: 151-184
اوقات فراغت ورزشی را میتوان از لحاظ مکان ارائه
(فضای باز یا سرپوشیده) ،نوع (اجتماعی و انفرادی) و شدت

شدهاند و این بحران باعث شده است که فعالیتهای ورزشی و
هواداری از برنامۀ اوقات فراغت خانوادهها حذف یا کمرنگ
شود و یکی از تولیدکنندگان شور و نشاط در اوقات فراغت
جوامع کامال بیتحرک شود .فعالیت مراکز ورزشی و تفریحی،
زمینهای بازی ،پارکها ،کلوپها ،استخرهای شنا ،مناطق
دیدنی ،سراچهها ،سواحل ،گردشگاهها ،هتلها ،مهمانخانهها،
کمپها ،بازارها ،سفرها و هر نوع تجمعات انسانی در تمامی
کشورها ممنوع یا محدود شده است .بزرگترین رویداد ورزشی
جهان ،المپیک و پاراالمپیک  ،2۰2۰بهدلیل عدمامکان
تجمعات انسانی ،به سال  2۰2۱موکول شد ( Ozili & Arun,

 )2020و در سال  2021بدون شور و نشاط هواداران ورزشی
برگزار شد .بیشک یکی از داراییهای بزرگ ورزش تماشاگران
هستند ( )Rahmanpour et al., 2021و تأمین محیطی سالم
برای مشتریان و افراد حاضر در صنعت اوقات فراغت ورزشی
اهمیت بسزایی دارد .لغو مسابقات و تعطیلی اماکن و مشاغل
حوزۀ ورزش باعث شد حتی نحوۀ گذراندن اوقات فراغت

____________________________
)1. Coronavirus disease (COVID-19
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خانوادهها تغییر کند و خانوادهها برای گذراندن اوقات فراغت

شناسایی شود .در این شرایط ،چالشها بهمنزلۀ دو روی یک

خود بهدلیل قرنطینه به حوزههای غیرورزشی ازجمله تماشای

سکه میتوانند فرصت یا تهدید بهشمار آیند .ازاینرو ،نگاه به

فیلم ،کتابخوانی و سبک زندگی غیرفعال کشیده شوند ( Ozili

این بحران برای مدیران اوقات فراغت ورزشی باید نگاه

 .)& Arun, 2020بسیاری از مردم دوست دارند در محیطهای

فرصتگرانه باشد؛ زیرا مشکالت بهناچار اتفاق میافتند و

اجتماعی از گذراندن اوقات فراغت ورزشی خود لذت ببرند،

آسیبشناسی و ارائۀ راهکار ضرورتی مدیریتی است .لذا ،با

اما در این بین سازمانهای ورزشی ،برای غنیسازی اوقات

توجه به موارد ذکرشده و همچنین مرور پژوهشهای انجامشده

فراغت ،کمتر برنامۀ مدونی دارند و بسیاری از خانوادهها و

درخصوص محدودیتهای اوقات فراغت ورزشی که بیشتر

مدیران با چالش نحوۀ مدیریت گذراندن اوقات فراغت افراد

براساس مدل کرافورد و گدبی ( )1987به عوامل درونفردی

جوامع روبهرو شدهاند.

(ترس از آسیب ،محدودیتهای جسمی ،عدممهارت ،درد و

درآمد خانوادههای زیادی ،که در حوزۀ اوقات فراغت ورزشی

خانواده) ،محیطی و ساختاری (کمبود مکان ،اقتصاد ضعیف،

شاغل بودند ،ازبین برود و حتی باشگاههای بزرگ ازجمله رئال

محیط ناامن ،نبود تجهیزات و ساعات کار طوالنی) پرداخته

مادرید و بارسلونا با مشکالت اقتصادی شدیدی روبهرو شوند.

شده است

 ،)Crawfordضرورت دارد

در روزها و هفتههای اخیر ،چند نفر از ورزشکاران حرفهای

برای اولین بار ،با بهرهگیری مناسب از تجربیات ،نظرها و

کرونا گرفتند و قطعا این بیماری در کیفیت ورزشکاران تأثیر

پیشنهادهای خبرگان صاحبنظر در این زمینه ،پژوهشی تحت

منفی خواهد گذاشت و چهبسا در دوران پساکرونا هم این حوزه

عنوان شناسایی چالشهای پیشروی اوقات فراغت ورزشی

با استقبال کمتر مردم و ورزشکاران مواجه شود ( .)Ibidدرواقع،

کشور ایران در بحران کووید 19-بهمنزلۀ شاخصی برای اوقات

رفع اینگونه چالشها و موانع حتی برای دولتها هم بهسادگی

فراغت ورزشی جوامع بینالمللی درگیر در بحران کووید 19-و

امکانپذیر نخواهد بود و نیاز به پژوهش و برنامهریزی جدی

تحقیقات آینده انجام شود .ازاینرو ،هدف از پژوهش حاضر

دارد .در سالهای اخیر ،پژوهشهای زیادی در زمینۀهای

شناسایی چالشهای بیماری کووید 19-برای مدیریت اوقات

اوقات فراغت ورزشی انجام شده است و موانعی از قبیل ساعات

فراغت ورزشی با استفاده از روششناسی کیو در کشور ایران

زیاد کار ،خستگی ،وضعیت اقتصادی ( ;Kim & Cho, 2015

است و بررسی میشود که چه چالشهایی پیشروی مدیریت

)Silva؛ مسئولیت خانواده ،تأیید اجتماعی،

اوقات فراغت ورزشی در بحران کوو ید 19-وجود دارد و ذهنیت

et al., 2016

جنسیت ،عوامل فرهنگی و مذهبی ()Del Duca et al., 2013؛
فقدان انگیزه

( & Whitehead & Lavelle, 2009; Dye

2006: 115-134

)Wilcox,؛ ناآگاهی از مزایای فعالیتهای

ورزشی ( Lucas et al., 2000: 77-100; Newson & Kemps,

)2007؛ آبوهوای بد

(al., 2004

)Belza et؛ فقدان نظارت

مناسب و عدمرضایت از مسئوالن و نگرش منفی دربارۀ ورزش
(et al., 2006

 )Forkanشناسایی شدند و راهکار ارائه شده

است ،اما موانع و محدودیت فعالیتهای اوقات فراغت ورزشی
براثر بحرانهای شیوع بیماری و مخصوصا بیماری کووید19-
تاکنون مطالعه نشده است و مسلما ،در گام اول ،برای پیداکردن
راهکار ،باید بهطورجدی آسیبها و چالشهای پیشروی
اوقات فراغت ورزشی در این بحران توسط خبرگان این حوزه

(& Godbey, 1987

خبرگان آنها را چگونه ارزیابی و دستهبندی میکنند.

شناسایی چالشهای مدیریت اوقات فراغت ورزشی در بحران کووید19 -

از سوی دیگر ،بیماری کووید 19-باعث شده است منبع

ناراحتی) ،بینفردی (تعهدات خانوادگی ،عدمشرکت و تشو یق

مبانی نظری پژوهش
امروزه ،نحوۀ گذراندن اوقات فراغت چنان اهمیتي دارد که از آن
بهمثابۀ آینۀ فرهنگ جوامع یاد میشود (.)Rabbani et al., 2010
چگونگي گذراندن اوقات فراغت افراد یك جامعه تا حد زیادی
برگرفته از ویژگیهای فرهنگي و میزان توسعهیافتگی آن جامعه
است

(et al., 2011

 .)Ebrahimiدر همین خصوص ،اکثر

پژوهشگران اوقات فراغت را با توجه به شیوهها و ابزار
مورداستفاده در آن تقسیمبندي کردهاند .برخی شیوههاي
گذران اوقات فراغت را بهصورت فردي و جمعی و برخی آن را
بهصورت فعال و غیرفعال درنظر گرفتهاند .سازمان ملی جوانان
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( ،)2002همزمان از هر دو شیوۀ تقسیمبندي نحوۀ گذران

از شرکت در فعالیتهای ورزشی ،نبودن تشکیالت ورزشی در

اوقات فراغت جوانان کشور استفاده کرده است و ،از ترکیب

محل کار و ضعف اطالعرسانی اداره از مهمترین موانع بانوان

این دو ،طبقهبندي شیوههاي گذران اوقات فراغت بهصورت

کارمند شهر تهران هستند (.)Doroudian et al., 2021

جدول زیر بهدست آمد.

حاجیپور و همکاران ( ،)2021در پژوهش خود با عنوان

جدول  :1طبقهبندی شیوههای گذراندن اوقات فراغت
جمعی

فرد

غیرفعال

ب

الف

فعال

د

ج

با توجه به شکل  ،1چهار نوع شیوۀ گذران اوقات فراغت
بهدست میآید :الف) شیوههاي فردي و غیرفعال گذران اوقات
فراغت مانند تماشاي تلویزیون ،درازکشیدن و استراحتکردن،
گوشدادن به موسیقی و رادیو ،استفاده از رایانه و فضای
مجازی ،کتابخوانی و استفاده از نشریات؛ ب) شیوههاي
جمعی و غیرفعال گذران اوقات فراغت مانند تماشاي مسابقات
نشریة گردشگری و اوقات فراغت
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ورزشی و صحبت با افراد خانواده؛ ج) شیوههاي فردي و فعال
گذران اوقات فراغت مانند امور خیریه ،بازدید از نمایشگاهها و
موزهها ،قدمزدن در کوچه و پارک ،انجام کارهاي هنري و
ورزشی و غیره و د) شیوههاي جمعی و فعال گذران اوقات
فراغت مانند بازي و ورزش گروهی ،رفتن به پیکنیک،
کوهنوردی دستهجمعی؛ از سوی دیگر 6 ،عامل اصلی در نحوۀ
گذراندن اوقات فراغت بهصورت مستمر تأثیرگذارند که
عبارتاند از عوامل اخالقی ،انسانی ،محیطیّ ،فناوری ،مالی و
مدیریتی ( )Mir mohamad tabar, 2015که در این پژوهش نیز
از این تقسیمبندی برای دستهبندی دادههای جمعآوریشده از

که موانع ساختاری و مدیریتی ،محیطی ،فرهنگی و اجتماعی،
فردی ،روانشناختی و محدودیت زمانی در اولویت اول تا ششم
موانع گذران اوقات فراغت در شهر زابل هستند ( Hajipour et

 .)al., 2021پوررنجبر و همکاران ( ،)2014در پژوهش خود،
موانعی نظیر موانع فردی ،ساختاری و فرهنگی ـ اجتماعی را
بهمنزلۀ موانع مشارکت در فعالیتهای بدني اوقات فراغت
معلوالن وابسته به ویلچر جنوب شرق کشور عنوان کردند
(.)Pourranjbar et al., 2014

رحمانپور و همکاران ( ،)2021در پژوهشی ،چالشهای
فعالیتهای ورزشی در دوران بیماری کووید ۱۹-را در  7الگوی
ذهنی متمایز ،بهترتیب ،الگوی ذهنی اقتصاددانان ،الگوی ذهنی
زیرساختها ،الگوی ذهنی سازمانی ،الگوی ذهنی فرهنگگرا،
الگوی ذهنی رویدادها ،الگوی ذهنی ورزشکاران و الگوی
ذهنی رسانهها دستهبندی کردند (.)Rahmanpour et al., 2021
لین و همکاران ( ،)2021در پژوهش خود ،به تأثیرات رفع موانع
اوقات فراغت پرستاران در دوران کووید ۱۹-پرداختند و نشان
دادند که ،هرچه رضایت شغلی آنها بیشتر باشد ،تمایل آنها
برای ماندن در شغل بیشتر است .درحالیکه ،هرچه موانع
اوقات فراغت و مشکالت سالمت جسمیو روانی بیشتر باشد،
تمایل آنها برای ترک شغل بیشتر است (.)Lin et al., 2021

طریق منابع کتابخانهای و مصاحبههای خبرگان بهرهگیری شد.

اشتاینهارت و همکاران ( )2021به بررسی تسهیلکننده و موانع

پیشینۀ پژوهش

درکشده برای مشارکت در فعالیتهای اوقات فراغت کودکان

در این بخش ،به چند مورد از پژوهشهای مرتبط که در بخش
جمعآوری منابع کتابخانهای و جمعبندی این تحقیق از آنها
وام گرفتهشده اشارهای کوتاه خواهد شد.
درودیان و همکاران ( ،)2021در تحلیل موانع شرکت
کارمندان زن در برنامههای اوقات فراغت با تأکید بر فعالیت
نشان دادند که نگرش نامناسب همکاران به ورزش بانوان ،درآمد
پایین کارمندان ،کمبود مربیان زن کارآزموده ،ممانعت خانواده
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دارای معلولیت از دیدگاه والدین و فرزندان پرداختند .از دیدگاه
فرزندان ،دوستی و لذت خود بهمنزلۀ تسهیلکنندۀ اصلی
مشارکت و بیشتر عوامل محیطی بهمنزلۀ مانع شناسایی شدند و
حمایت والدین بهمنزلۀ مهمترین تسهیلکننده از دیدگاه والدین
بود

(et al., 2021

 .)Steinhardtمت روزلی و همکاران

( ،)2018در پژوهشی ،به بررسی موانع مشارکت افراد
آسیبدیدۀ نخاعی در فعالیتهای بدنی اوقات فراغت پرداختند
و نشان دادند سه عامل تجهیزات ورزشی گرانقیمت ،درد و

امکانات غیرقابلدسترس از مهمترین موانع در کشور مالزی

نظری رسید .صاحبنظران معتقدند در مصاحبههایی که با

است و عواملی نظیر سن ،قومیت ،نگرانیهای بهداشتی و

دقت هدایت شده باشند و انتخاب افراد بهصورت تکاملی و

کمبود حملونقل پیشبینیکنندههای مهم در احتمال شرکت در

تعاقبی باشد میتوان با حدود  10مشارکتکننده نیز به نقطۀ

فعالیتهای بدنی با شدت متوسط هستند ( Mat Rosly et al.,

اشباع رسید

.)Purezzat

.)2018

مصاحبههای آنالین بهصورت عمیق با سؤاالت باز و
نیمهساختاریافته در میانگین  50دقیقه از طریق نرمافزار

روش پژوهش
پژوهش حاضر ،از حیث هدف ،کاربردی و ،از نظر نحوۀ
گردآوری دادهها ،توصیفی پیمایشی و از نوع پژوهشهای
آمیخته (کیفی ـ ّ
کمی) با روششناسی کیو 1است .روش کیو
روشی است که پژوهشگر را قادر میسازد ،در مرحلۀ اول،
ادراکها و عقاید فردی را شناسایی و طبقهبندی کند و ،در
مرحلۀ دوم ،به دستهبندی گروههای افراد براساس ادراکهایشان
(et al., 2020

 .)Kashtidarهدف اصلي این روش

آشـکارسـاختن الگوهـاي گوناگون تفکـر اسـت ،نـه شمارش
تعـداد افـرادي کـه تفکـرات متفاوتی دارنـد

(2007

.)Lew,

تحقیقات مبتنی بر روش کیو پایه و اساس مطالعات آینده را
تشکیل میدهد ( .)Shen et al., 2020تعداد فراوانی از محققان
مطالعاتی با روششناسی کیو درخصوص شناسایی چالشهای
بازاریابی ورزشی

(et al., 2020

 )Kashtidarو شناسایی

دیدگاههای متناقض در مدیریت رو یدادها ()Phi et al., 2014
در مدیریت ورزشی انجام دادهاند .روششناسی کیو در این
پژوهش در پنج مرحله اجراشده است -1 :ایجاد فضای گفتمان
و انتخاب نمونۀ کیو؛  -2انتخاب مشارکتکنندگان
ارزشگذاری کیو؛  -3تکمیل ارزشگذاری نمودارهای کیو؛
 -4تعیین میزان همبستگی و تجزیهوتحلیل عاملی؛  -5تفسیر
عاملها و الگوهای ذهنی .گردآوری عبارتهای مربوط به
فضای گفتمان از طریق گزارشهای سازمان بهداشت جهانی،
ستاد ملی کرونا در ورزش کشور ،روزنامهها ،گزارشها معتبر
فضاهای مجازی و همچنین مصاحبهۀ آنالین (بهدلیل شرایط
قرنطینه) با متخصصان و استادان دانشگاه آگاه به اوقات فراغت
ورزشی و خبرگان سیاستگذار در مباحث ورزشی کشور در این
بحران بهدست آمد .با استفاده از روش نمونهگیری گلولۀ برفی با

اسکایپ انجام و ذخیرهسازی شد .پس از تحلیل اطالعات
مصاحبهها ،تعداد  41گزاره در قالب مجموعۀ کیوی پژوهش
استخراج شد و ،پس از ارسال مجموعۀ کیوی پژوهش به  8نفر
از خبرگان مصاحبهشونده ،گزارههای مشابه ،تکراری و کمتر
مرتبط حذف شدند و درنهایت تعداد  29گزاره ،بهمنزلۀ معرف
فضای گفتمان ،نمونه کیوی این پژوهش را تشکیل دادند.
درخصوص تعداد گزارهها ،یاسینی و همکاران ( )2017تعدادی
بین  20تا  60عبارت و دونر ( )2004تعداد  20تا  100گزاره را
معقول میدانند

( Yasini et al., 2017: 13-40; Donner,

 .)2004برای مرحلۀ دوم ،براساس اهمیت موضوع ،تعداد 14
نفر از خبرگان مرحلۀ اول ،با توجه به سن ،جنسیت ،سابقه کار،
نوع اشتغال ،سابقۀ مدیریت و تجربۀ شخصی ،بهمنزلۀ
مشارکتکنندگان ارزشگذاری کیوی این پژوهش انتخاب
شدند .تعداد مشارکتکنندگان میتواند بین  10تا  50نفر باشد
( .)Kashtidar et al., 2020در مرحلۀ سوم ،مشارکتکنندگان
نمونههای کیو را به روش توزیع اجباری و متناسب با طرز
فکرشان در جدول کیو مرتب کردند .نمودار کیو برای 29
عبارت پژوهش بهگونهای تنظیم شد که توزیع نرمال داشته باشد
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(& Hidari, 2011: 49-62

و بتواند عبارات را از بیشترین تأثیر ( )+4تا کمترین تأثیر ()-4
رتبهبندی کند .نحوۀ مرتبسازی کارتها بدینترتیب است که
ابتدا از مشارکتکنندگان خواسته شد کارتها را به سه دسته
(کارتهای تأثیرات مثبت ،تأثیرات منفی و بیتأثیر) تقسیم و
سپس ،با توجه به دستورالعمل نمودار کیو ،در خانههای مربوطه
قرار دهند .در جدول  ،2نمونهای از دستهبندی کارتهای کیو
توسط مشارکتکنندگان در قالب جدول شبهنرمال آورده شده
است.

تعداد  23مصاحبهشونده ،دادههای گردآوریشده به اشباع
____________________________
1. Q Methodology
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جدول  :2نمونهای از مرتبساز ی توز یع کارتهای کیو
پیوستار نزدیک به بیشترین تأثیر

پیوستار نزدیک به کمتر ین تأثیر

بیتأثیر

+4

+3

+2

+1

0

-1

-2

-3

-4

1

4

17

2

6

14

18

23

28

5

13

20

3

8

15

21

25

29

26

24

7

10

16

22

27

9

11

19

12

در مرحلۀ چهارم ،دادههای حاصل از مرتبسازی

قابلیت عبارات برای نشاندادن ذهنیت آنان را نشان میداد روایی

عبارات کیو توسط مشارکتکنندگان در برگههای مخصوصی که

صوری پژوهش را تأیید کرد .پایایي پژوهش نیز از روش آلفاي

به این منظور طراحی شده بود ثبت و توسط نرمافزار

کرونباخ  0/83بهدست آمد که بیانگر قابلیت اعتماد باالی

اسپیاساس 1نسخۀ  22و چرخش واریمکس تجزیهوتحلیل

عبارتهای نمونۀ کیو و نتایج مرتبسازی آنها در نمودار کیو

شد ( .)p>0/05در مرحلۀ آخر ،پس از استخراج تحلیل عاملی
و چرخش عاملها و بهدست آمدن بارهای عاملی معنیدار و
عاملهای مهم ،عاملها با توجه به خالقیت پژوهشگر
نشریة گردشگری و اوقات فراغت

دورة  ،6شمارة  ،12پاییز و زمستان 1400

نامگذاری و تفسیر شدند .روایی محتوایی عبارات کیو به تأیید 8
نفر از خبرگان مدیریت ورزشی رسید .رضایت
مشارکتکنندگان در حین مرتبسازی کارتها که ظرفیت و

یافتههای پژوهش
در این پژوهش ،سعی شد موانع موجود بر سر راه مدیریت اوقات
فراغت کشور برای تعمیم بخشیدن آن به فعالیتهای اوقات فراغت
آحاد مردم بررسی و تجزیهوتحلیل شود .بر این اساس ،جدول 2
ویژگیهای افراد خبرۀ مصاحبهشونده را نشان میدهد.

جدول  :3توصیف ویژگیهای فردی مصاحبهشوندگان
تعداد

درصد واقعی

متغیرهای شخصی
مرد
زن

14
9

60/86
39/13

 30تا  40سال
 41تا  50سال
 51تا  60سال

5
8
6

21/73
34/78
26/08

بیشتر از  60سال

4

17/39

وضعیت تأهل

مجرد
متأهل

3
20

13/04
86/95

مدرک تحصیلی

لیسانس
فوقلیسانس
دکتری

0
2
21

0
8/69
91/30

سابقۀ مدیریت ورزشی

 4تا  7سال
 8تا  10سال
 11سال به باال

11
5
7

47/82
21/73
30/43

باالترین سطح مدیریت ورزشی

دانشگاهي
استانی
کشوري
بینالمللی

4
7
9
3

17/39
3۰/43
39/13
13/04

جنسیت

سن

____________________________
1. SPSS
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است.

برای تعیین تعداد مطلوب مؤلفهها از نمودار سنگریزه

1

استفاده شد .این نمودار بیانگر تغییرات مقادیر ویژه درخصوص

باالتر از یک شناسایی شدند که این  6عامل چیزی حدود
 8۱/864درصد از عاملها را تبیین میکنند (شکل .)۱

عاملها است .با توجه به دیدگاه خبرگان ،مجموعا  6عامل

فرایند تحلیل کیو مانند تحلیل عاملی اکتشافی دو مرحله

تعریف کرد .روش مؤلفههای اصلی از رایجترین شیوههای

دارد .ابتدا ،استخراج عاملها و سپس چرخش آنها بهگونهای

استخراج عاملها برای انجام مرحلۀ ابتدایی تحلیل عاملی کیو

که قابلتفسیر باشند .استفاده از مرحلۀ دوم درصورتی ضرورت

است .میزان واریانس هر الگوی ذهنی و مقدار ویژۀ آن در

دارد که عاملهای حاصل از اولین مرحله بهراحتی قابلتفسیر

جدول  4تعیین شده است.

نباشند ،یعنی نتوان آنها را بهمنزلۀ ذهنیتهای مشخصی
جدول  :4میزان واریانس تبیینشده هر عامل یا الگوی ذهنی و مقدار ویژۀ آن
تعداد الگوهای ذهنی پژوهش

.1

چرخش متعامد عاملها
جمع کل

درصد واریانس

واریانس تجمعی

الگوی ذهنی اول :اقتصادگرایان

3/۹۹3

۱7/36۰

۱7/36۰

الگوی ذهنی دوم :زیرساخت گرایان

3/8۱4

۱6/583

33/۹44

الگوی ذهنی سوم :سازمانگرایان

3/477

۱5/۱۱6

4۹/۰6۰

الگوی ذهنی چهارم :ورزشگرایان

2/۹۰8

۱2/642

6۱/7۰۱

الگوی ذهنی پنجم :غیرفعاالن

2/688

۱۱/68۹

73/3۹۰

الگوی ذهنی ششم :قرنطینهگرایان

۱/۹4۹

8/474

8۱/864

____________________________
این آزمون یکی از معروفترین روشهای گرافیکی برای انتخاب تعداد مناسب

عاملها در تحلیل عاملی اکتشافی از روی مقادیر و یژه است .این آزمون نتایج را در
قالب نمودار نشان میدهد که ،در آن ،عاملها یا مؤلفهها در محور افقی  Yو مقادیر
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شکل  :1نمودار سنگریزه (اسکری) الگوهای ذهنی خبرگان

و یژه در محور عمودی  Xنشان داده میشود ،بهطوری که ،با حرکت بهسمت راست،
از مقادیر و یژه نیز کاسته میشود.

129

همانطور که گفته شد ،برای چالشهای پیشروی اوقات

تعداد  29گزاره تأیید شد .جدول  5چالشهای پیشروی

فراغت ورزشی در بحران کووید ،1-در مرحلۀ اول 41 ،عامل

مدیریت اوقات فراغت ورزشی کشور در بحران کووید 19-را

منحصربهفرد شناسایی شد که ،بعد از نظرسنجی با خبرگان،

بهتصویر میکشد.

جدول  :5نمونههای کیو در پژوهش حاضر
کد

عبارات نمونۀ کیو

1

تعطیلی اماکن و رو یدادهای ورزشی

2

تعطیلی کالسهای اوقات فراغت در نهادهای گوناگون (مانند دانشگاهها و آموزشوپرورش)

3

عدمآمادگی سازمانهای ورزشی برای مقابله با چنین بحرانی

4

نبود برنامههای مدون آموزشی و ورزشی در صداوسیما و دیگر سازمانها

5

ضرر و زیان مالی به مالکان فضاهای تفریحی و گردشگری ورزشی

6

تأثیر منفی اقتصادی کرونا در خانوادهها و ،بهتبع آن ،در اوقات فراغت آنها

7

نبودن تجهیزات مناسب ورزشی برای بیشتر افراد با هدف ورزش کردن در منازل (مانند دمبل و طناب).

8

موانع جنسیتی (مثال ،خانمها در این ایام نمیتوانند بهراحتی در محوطۀ آپارتمانها ورزش کنند)

9

کمبود وسایل نقلیه و حملونقل به اماکن فراغتی ورزشی

نشریة گردشگری و اوقات فراغت

دورة  ،6شمارة  ،12پاییز و زمستان 1400

10

افزایش امراض جسمانی از قبیل چاقی و اضافهوزن در بین مردم بهواسطۀ دوری از ورزش

11

احتمال آسیبدیدگی افراد بهخاطر انجام فعالیتهای ورزشی غیراستاندارد در منزل و غیره

12

افت عملکرد بازیکنان آماتور

13

مخالفت اعضای خانواده با ورزش فرزندان در محیط بیرون ازجمله پارک و کوه

14

عدمامکان برقراری ارتباط با دوستان و همساالن برای انجام ورزشهای فراغتی

15

بالتکلیفی در بین عالقهمندان به ورزش و تفریح

16

نداشتن انگیزه و حوصلۀ کافي براي گذران اوقات فراغت بهصورت فعالیتهای ورزشی

17

ممانعت از رفتن هواداران ورزشی به ورزشگاهها

18

گرایش بیشازحد افراد به بازیهای مجازی در اوقات فراغت در مقایسه با گذشته و تغییر سبک زندگی فعال به غیرفعال

19

کمبود امکانات سختافزاری و نرمافزاری در محیطهای اوقات فراغت ورزشی متناسب با رعایت فاصلهگذاری اجتماعی و
پروتکلهای بهداشتی

20

عدمبرنامهریزی مناسب دولت در این زمینه

21

بیکارشدن گزارشگران و مجریان ورزشی

22

بیکارشدن پرسنل اماکن تفریحی ورزشی

23

استرس ،دلواپسی و ترس حاکم بر مردم بهخاطر شیوع این بیماری

24

افسردگی و گوشهگیری ناشی از کرونا

25

کمرنگشدن فعالیتهای فراغتی خانوادهها بهسبب فشارهای روحی روانی کرونا

26

آسیب به اماکن ورزشی سرپوشیده بهدلیل عدمنظارتهای صحیح در دوران تعطیلی

27

ضرر و زیان به فروشندگان و تولیدکنندگان لوازم ورزشی

28

عدمامکان انجام بسیاری از فعالیتهای اوقات فراغت ورزشی ازجمله فعالیتهای گروهی

29

پایینآمدن میزان شادی ،نشاط در جامعۀ ورزش کشور

شیوۀ واریماکس از شیوههای معمول چرخش متعامد
عوامل بهشمار میرود .در این پژوهش نیز ،برای قابلتفسیربودن
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عاملها ،از چرخش متعامد واریماکس استفاده شده است که
نتایج آن ،در جدول  ،6قابلمشاهده است.

جدول  :6دستهبندی ششگانه الگوهای ذهنی مشارکتکنندگان
الگوهای ذهنی

مشارکتکننده

الگوی ذهنی 6

الگوی ذهنی 5

الگوی ذهنی 4

الگوی ذهنی 3

الگوی ذهنی 2

الگوی ذهنی 1

-0/182

0/059

0/152

-0/012

0/772

0/181

P1

-0/054

0/950

-0/128

0/053

-0/124

0/071

P2

0/011

0/054

-0/011

-0/108

-0/062

0/976

P3

-0/177

-0/336

-0/129

-0/112

0/706

-0/037

P4

0/059

-0/068

0/028

0/963

-0/142

-0/037

P5

-0/031

-0/105

0/917

0/162

-0/006

0/014

P6

0/762

-0/253

0/047

0/093

-0/347

-0/240

P8

-0/098

0/043

-0/030

-0/006

-0/057

0/964

P9

0/052

-0/057

-0/019

-0/200

-0/058

0/945

P10

-0/214

0/680

-0/372

-0/057

0/011

0/009

P11

-0/030

-0/125

-0/009

0/006

0/750

-0/136

P12

-0/047

0/125

-0/088

0/003

0/817

0/000

P13

0/167

0/029

0/044

0/896

-0/166

-0/152

P14

-0/045

-0/047

-0/035

0/942

-0/021

-0/134

P15

-0/069

0/948

-0/106

0/032

-0/123

0/038

P16

0/111

0/103

-0/059

-0/110

-0/081

0/946

P17

0/894

-0/141

-0/199

0/190

-0/116

-0/017

P18

-0/155

-0/151

0/944

0/039

0/032

-0/056

P19

-0/017

0/146

0/161

0/825

0/129

-0/093

P20

0/596

0/028

-0/092

-0/107

0/027

0/331

P21

-0/024

0/060

0/118

-0/042

0/808

-0/102

P22

-0/073

-0/189

0/928

-0/026

0/061

-0/076

P23

با توجه به هدف مطالعۀ کیو و معیار تفسیرپذیربودن

دستهبندیهای مجزا قرار گرفتند .در جدول  ،7الگوهای ذهنی

عاملها ،تعداد شش الگوی ذهنی دربارۀ چالشهای پیشروی

ساختهشده از نمونههای کیو و مشارکتکنندگان در هر الگوی

اوقات فراغت ورزشی در دورۀ بیماری کووید 19-کشف و

ذهنی ،به ترتیب اولو یت ،آورده شده است.

شناسایی چالشهای مدیریت اوقات فراغت ورزشی در بحران کووید19 -

0/047

-0/269

0/048

-0/083

0/765

-0/163

P7

شناسایی شد و ،بهدلیل اشتراک نظرها و عقاید مشترک ،در
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جدول  :7اولو یتبندی و شناسایی الگوهای ذهنی خبرگان
خبرگان
(مشارکتکنندگان)

Q6

تأثیر منفی اقتصادی کرونا در خانوادهها و ،بهتبع آن ،در اوقات فراغت آنها

Q9

کمبود وسایل نقلیۀ بهداشتی برای عزیمت به اماکن فراغتی ورزشی

Q21

بیکارشدن گزارشگران و مجریان ورزشی

Q22

بیکارشدن پرسنل اماکن تفریحی ورزشی و گردشگری

Q26

آسیب به اماکن ورزشی سرپوشیده بهدلیل عدمنظارتهای صحیح در دوران تعطیلی

Q27

ضرر و زیان به تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم ورزشی

Q7

نبودن تجهیزات مناسب در بازار برای گذراندن اوقات فراغت ورزشی در منزل

Q8

نبودن فضای مناسب برای گذراندن اوقات فراغت ورزشی بانوان در محوطۀ آپارتمانها

Q19
Q1

P5-P14-P15-P20

آموزشوپرورش)

نشریة گردشگری و اوقات فراغت

Q5

نبود برنامههای مدون آموزشی و ورزشی در صداوسیما و دیگر ارگانها

Q20

عدمبرنامهریزی مناسب دولت در این زمینه

Q11
P6-P19-P23

افزایش امراض جسمانی از قبیل چاقی و اضافهوزن در بین مردم بهواسطۀ دوری از
ورزش
احتمال آسیبدیدگی افراد بهخاطر انجام فعالیتهای ورزشی غیراستاندارد در منزل و
غیره

Q15

بالتکلیفی در بین عالقهمندان به ورزش و تفریح

Q17

ممانعت از رفتن هواداران ورزشی به ورزشگاهها

Q29

پایینآمدن شادی و نشاط در جامعۀ ورزش کشور

Q12

افت عملکرد بازیکنان آماتور
گرایش بیشازحد افراد به بازیهای مجازی در اوقات فراغت در مقایسه با گذشته و
تغییر سبک زندگی فعال به غیرفعال
عدمامکان انجام بسیاری از فعالیتهای اوقات فراغت ورزشی ازجمله فعالیتهای
گروهی

Q13

مخالفت اعضای خانواده با ورزش فرزندان در محیط بیرون ازجمله :پارک ،کوه و ...

Q14

عدمامکان برقراری ارتباط با دوستان و همساالن برای انجام ورزشهای فراغتی

Q24

افسردگی و گوشهگیری ناشی از کرونا

Q26

استرس ،دلواپسی و ترس حاکم بر مردم بهخاطر شیوع این بیماری

Q16

نداشتن انگیزه و حوصلۀ کافي براي گذران اوقات فراغت بهصورت فعالیتهای ورزشی

قرنطینهگرایان

Q25

کمرنگ شدن فعالیتهای فراغتی خانوادهها بهسبب فشارهای روحی روانی کرونا

غیرفعاالن

P2-P11-P16
Q28

ورزشگرایان

دورة  ،6شمارة  ،12پاییز و زمستان 1400

Q3

Q18
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تعطیلی اماکن و رو یدادهای ورزشی
تعطیلی کالسهای اوقات فراغت در نهادهای مختلف (مانند دانشگاهها و
عدمآمادگی سازمانهای ورزشی برای مقابله با چنین بحرانی

Q10

P8-P18-P21

متناسب با رعایت فاصلهگذاری اجتماعی و پروتکلهای بهداشتی

سازمانگرایان

Q2

کمبود امکانات سختافزاری و نرمافزاری در محیطهای اوقات فراغت ورزشی

زیرساخت گرایان

P1-P4-P7-P12-P13P22

Q5

ضرر و زیان مالی به مالکان فضاهای تفریحی و گردشگری

ذهنی

اقتصادگرایان

P3-P9-P10-P17-

کدهای کیو

عوامل کیو

الگوی

با توجه به موارد ذکرشده و براساس امتیازات دادهشده از
سوی خبرگان به عوامل کیو و همچنین مصاحبهها و نحوۀ
ارزشگذاری کارتها در نمودار کیو از سوی خبرگان،

الگوی ذهنی سوم :سازمانگرایان
این الگوی ذهنی دربرگیرندۀ چالشهایی از قبیل تعطیلی اماکن
و رویدادهای ورزشی ،تعطیلی کالسهای اوقات فراغت در

الگویهای ذهنی استخراجشده بهترتیب عبارتاند از:

نهادهای گوناگون (مانند دانشگاهها و آموزشوپرورش)،

الگوی ذهنی اول :اقتصادگرایان

عدمآمادگی سازمانهای ورزشی برای مقابله با چنین بحرانی،

این الگوی ذهنی دربرگیرندۀ چالشهایی از قبیل ضرر و زیان

نبود برنامههای مدون آموزشی ورزشی در صداوسیما و دیگر

مالی به مالکان فضاهای تفریحی و گردشگری ورزشی ،تأثیر
منفی اقتصادی کرونا در خانوادهها و ،بهتبع آن ،در اوقات
فراغت آنها ،کمبود وسایل نقلیه و حملونقل به اماکن فراغتی
ورزشی ،آسیب به اماکن ورزشی سرپوشیده بهدلیل
عدمنظارتهای صحیح در دوران تعطیلی و ضرر و زیان به
فروشندگان و تولیدکنندگان لوازم ورزشی است .این الگوی

ارگانها و عدمبرنامهریزی مناسب دولت در این زمینه است.
براساس این الگوی ذهنی ،سومین چالش اوقات فراغت ورزشی
براثر بیماری کوو ید 19-مربوط به سازمانها و ارگانهای دولتی
است و توجه به مباحث مدیریتی و ساختاری سازمانها برای
برونرفت از این الگوی ذهنی از مواردی است که برای خبرگان
این گروه بسیار اهمیت دارد.

بحران کرونا را آشکار میکند و خبرگان این الگوی ذهنی

این الگوی ذهنی دربرگیرندۀ چالشهایی از قبیل افزایش امراض

بهدرستی بر چالش بسیار مهمی ،بهمنزلۀ اولو یت اول ،دست
گذاشتهاند .آنان اینگونه فکر میکنند که نبود درآمد و
عدماستقبال مردم از اماکن و محصوالت ورزشی چالش اصلی

جسمانی از قبیل چاقی و اضافهوزن در بین مردم بهواسطۀ دوری
از ورزش؛ احتمال آسیبدیدگی افراد بهخاطر انجام
فعالیتهای ورزشی غیراستاندارد در منزل ،افت عملکرد

این دوران برای اوقات فراغت ورزشی است.

بازیکنان آماتور ،بالتکلیفی در بین عالقهمندان به ورزش و

الگوی ذهنی دوم :ز یرساختگرایان

تفریح ،ممانعت از رفتن هواداران ورزشی به ورزشگاهها و

براساس ذهنیت و دیدگاه مشارکتکنندگان در این الگوی ذهنی،

پایینآمدن شادی و نشاط در جامعه است .خبرگان این دسته

نبود تجهیزات مناسب ورزشی برای بیشتر افراد بهمنظور انجام
ورزش در منزل (مانند دمبل و طناب) ،موانع جنسیتی (مثال،
خانمها بهراحتی در این ایام در محوطۀ آپارتمانها نمیتوانند
ورزش کنند) و کمبود امکانات سختافزاری و نرمافزاری در
محیطهای اوقات فراغت ورزشی متناسب با رعایت

معتقدند که چالشی اساسی برای حوزۀ عملکردی این صنعت
بهوجود آمده است و باعث سردرگمی و بالتکلیفی فعاالن این
حوزه شده است .خبرگان این گروه به سرمایههای انسانی،
تسریع در بهروزرسانی قوانین و اصالح مقررات توجه بسیاری
دارند.

فاصلهگذاری اجتماعی و پروتکلهای بهداشتی بهمنزلۀ دومین

الگوی ذهنی پنجم :غیرفعاالن

چالش پیشروی اوقات فراغت ورزشی در بحران کرونا است.

براساس ذهنیت این دسته از خبرگان ،چالشهایی از قبیل

به عبارت دیگر ،این خبرگان بر این باورند که نزدیکشدن به
استاندارهای الزم سختافزاری و نرمافزاری در زیرساختهای
اوقات فراغت ورزشی موجب افزایش استقبال از محیطها و
امکانات اوقات فراغت و همینطور توسعۀ آن میشود.

شناسایی چالشهای مدیریت اوقات فراغت ورزشی در بحران کووید19 -

ذهنی آشکارا مشکالت اقتصادی اوقات فراغت ورزشی در

الگوی ذهنی چهارم :ورزشگرایان

گرایش بیشازحد افراد به بازیهای مجازی در اوقات فراغت در
مقایسه با گذشته و تغییر سبک زندگی فعال به غیرفعال،
کمرنگشدن فعالیتهای فراغتی خانوادهها بهدلیل فشارهای
روحی روانی کرونا و عدمامکان انجام بسیاری از فعالیتهای
اوقات فراغت ورزشی در این دوران بیشتر حائز اهمیت است.
این دسته از خبرگان بر این باورند که ،برای نجات از این چالش،
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باید خالقیت ،نوآوری و روحیۀ مبارزهطلبی را در رگهای اوقات

برای انجام ورزشهای فراغتی؛ وجود استرس ،دلواپسی و ترس

فراغت ورزشی تزریق کرد .بیشک این موضوع را از دو منظر

حاکم بر مردم بهخاطر شیوع این بیماری؛ نداشتن انگیزه و

میتوان بررسی کرد که یکی از آنها بحث سالمت جسم و

حوصلۀ کافي براي گذران اوقات فراغت بهصورت فعالیتهای

دیگری سالمت روح و روان است .مردم باید بدانند ،همانقدر

ورزشی و افسردگی و گوشهگیری ناشی از کرونا در دوران

که و یروس کرونا خطرناک است ،کمتحرکی و افسردگی هم

قرنطینه را شامل میشود .این الگوی ذهنی قرنطینههای خانگی

خطرناک است.

را چالشی نوظهور برای اوقات فراغت ورزشی میداند .خبرگان

الگوی ذهنی ششم :قرنطینهگرایان

این دسته معتقدند ترس و استرس کوو ید 19-باعث خانهنشین

این الگوی ذهنی چالشهایی از قبیل مخالفت اعضای خانواده
با فعالیتهای ورزشی فرزندان در محیط بیرون از خانه ازجمله
پارک و کوه؛ عدمامکان برقراری ارتباط با دوستان و همساالن

شدن افراد و خالیشدن محیطهای اوقات فراغت از حضور آنان
شده است .آنان معتقدند ،برای موفقیت در این چالش ،تمامی
شهروندان نیاز به آرامش ذهنی و روحی دارند.

ورزش گرایان

غیرفعاالن

اقتصادگرایان
نشریة گردشگری و اوقات فراغت

دورة  ،6شمارة  ،12پاییز و زمستان 1400

الگوی ذهنی خبرگان
چالشهای اوقات فراغت
ورزشی در بحران کووید-
19
قرنطینه
شدگان

سازمان گرایان

زیر ساخت
گرایان
شکل  :2الگوهای ذهنی شناساییشده خبرگان از چالشهای اوقات فراغت ورزشی در بحران کووید19-

بحث و نتیجهگیر ی
تحقیق حاضر با هدف شناسایی چالشهای پیشروی
مدیریت اوقات فراغت ورزشی کشور ایران در بحران بیماری
کووید 19-انجام شد .بعد از تجزیهوتحلیل کیو ،شش الگوی
ذهنی برای چالشهای پیشروی مدیریت اوقات فراغت
ورزشی بهدست آمد .الگوی ذهنی اول ،که بهدرستی مهمترین
چالش این دوران است ،الگوی ذهنی «اقتصادگرایان» بود.
اقتصادگرایان کسانی هستند که ،بهدلیل مشکالت مالی ،اتمام
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ذخیرۀ نقدی و افزایش مخارج زندگی ،با چالش مهمی روبهرو
شدهاند .این قسمت از تحقیق با پژوهشهای دیگران نیز
همسو است؛ اندراد و همکاران ( ،)2019دل دوکا و همکاران
( )2013و ریچرت و همکاران ( ،)2007در پژوهشهای خود،
سطوح اقتصادی گوناگون مردم برزیل را بهمنزلۀ محدودیتی
برای اوقات فراغت ورزشی برزیل معرفی میکنند ( Reichert
et al., 2007; Del Duca et al., 2013; Andrade et al.,
 .)2019کرافورد و گدبی ( )1987معتقدند که مشکالت

اقتصادی بهمنزلۀ یکی از محدودیتهای مهم اوقات فراغت

( & Crawford

کردند ( .)Andrade et al., 2019شاطریان و همکاران ()2017

 .)Godbey, 1987تحقیقات داخلی نیز همسو با تحقیق حاضر

عدمکفپوش و نیمکت مناسب و نبود نور کافی را بهمنزلۀ

و تحقیقات خارجی ،عامل اقتصاد را مهم میدانند .فراهانی و

موانع ساختاری اوقات فراغت ورزشی شهر و بوستانهای شهر

همکاران ( )2017اقتصاد را بهمنزلۀ عامل بازدارندۀ پیشروی

شیراز معرفی کردند

 .)Shaterianدر حین

فعالیتهای بانوان ورزشی استان البرز معرفی کردند

نگارش این پژوهش ،بهدلیل مشکالت اقتصادی در کشور و

)Farahani؛ مؤتمنی و همکاران

عدمقدرت حمایت از این قشر آسیبپذیر ،دولتها هرازگاهی

( )2014یکی از موانع مؤثر پیشروی اوقات فراغت ورزشی

دستور به بازگشایی باشگاهها و اماکن تفریحی و گردشگری

بانوان را وضعیت اقتصادی و عدمسرمایهگذاری و توسعۀ

میدهند .فعالیت این مراکز ،بدون درنظر گرفتن مشکالت

اماکن ورزشی شناسایی کردند (.)Motameni et al., 2014

زیرساختی این حوزه ،ممکن است با آسیبهایی جدی به

لذا ،با توجه به این الگوی ذهنی ،تعطیلی دائمی اماکن و

سالمت مردم همراه باشد و در صورت ابتالی افراد به بیماری

مشاغل تفریحی و ورزشی به بیکارشدن صدها نفر و دوری

کووید 19-در این اماکن ،موجب توقف فعالیت مجدد آن

هزاران نفر از ورزش میانجامد و ،اگر شاغالن این حوزه هم

باشگاه یا مرکز خواهد شد .الگوی ذهنی سوم «سازمانگرایان»

نتوانند ،به دالیل مالی و اقتصادی ،دوام بیاورند ،قطعا صنعت

بود .خبرگان این الگوی ذهنی معتقدند که این بیماری

اوقات فراغت ورزشی با بحران جدی مواجه خواهد شد.

سازمانهای ورزشی و تفریحی را با چالش جدیدی مواجه

مسلما دولتها میتوانند با حمایت خود از حوزۀ اوقات

کرده است .ویروس کووید 19-برنامههای کالن یک کشور را

فراغت ورزشی ،بهمنزلۀ یکی از کسبوکارهای آسیبدیده،

دچار اختالل کرده است و برنامههای بلندمدت

نگرانیهای اقتصادی را کاهش دهند .البته ،در نتایج این

استراتژیستها را در کشورهای پیشرفته و غیرپیشرفته بهچالش

الگوی ذهنی باید محتاطانه عمل کرد؛ زیرا در این برهۀ زمانی

کشیده است که در این خصوص میتوان به تعویق یکسالۀ

مطمئنا مشکالت تحریم ،تورم ،کاهش ارزش پول ملی و

بازیهای المپیک  2020اشاره کرد .بار و همکاران (،)2020

کاهش درآمدها هم میتوانند از دالیل اصلی مشکالت

با مطالعۀ نابرابریهای اجتماعی در مشارکتکنندگان اوقات

اقتصادی این حوزه باشند .دومین الگوی بهدستآمده

فراغت ورزشی کشورهای جنوب صحرای افریقا ،به نبود

«زیرساختگرایان» بودند .زیرساختگرایان عقیده دارند

مدیریت یکپارچه و توسعۀ یکنواخت بهمنزلۀ مانع اشاره کردند

بحران کووید 19-بیشترین چالش را برای زیرساختهای

( .)Barr et al., 2020سیلوا و همکاران ( ،)2016در پژوهش

اوقات فراغت ورزشی ایجاد کرده است .این قسمت از تحقیق
ُ
با پژوهشهای دیگر محققان همسو است .کرافورد و گدبی

خود ،نداشتن زمان و تعهدات اضافی افراد را از موانع مهم
اوقات فراغت ورزشی اقشار مختلف مردم برزیل معرفی کردند

( )1987محدودیتهای اوقات فراغت را به سه دستۀ فردی،

( .)Silva et al., 2016مؤتمنی و همکاران ( )2014در تحقیق

بینفردی و ساختاری تقسیم کردند و مشکالتی مانند فقدان

خود نشان دادند که بیتوجهی مسئوالن به فعالیتهای زنان

آبوهوای باکیفیت و فضای کم برای تمرین را بهمنزلۀ موانع

یکی از مهمترین موانع فعالیتهای ورزشی زنان کشور است

.)Crawford

 .)Motameniسازمانها برای گذار از دوران

کشور ،شهر و جنسیت متفاوت است

(et al., 2017: 23-34

ساختاری درنظر گرفتند

(& Godbey, 1987

(et al., 2014

(et al., 2017

گارژیولو و همکاران ( ،)2020در پژوهش خود ،به ارزیابی

کرونا و حتی در دوران پساکرونا باید طرحی نو را اجرایی کنند

عوامل محیطی مرتبط با فعالیتهای اوقات فراغت ورزشی

و این مسئله نیازمند تغییر تفکر مدیریتی است .الگوی ذهنی

پرداختند و لزوم دسترسی ،نگهداری و ایمنی تأسیسات را

چهارم مربوط به «ورزشگرایان» بود .این الگوی ذهنی

بهمنزلۀ عامل حیاتی معرفی کردند (.)Gargiulo et al., 2020

خبرگان ،مشکالت ورزشکاران و حامیان ورزش مانند هواداران

اندراد و همکاران ( )2019کمبود مکان ،محیط ناامن و نبود

و اصحاب رسانه را بهمنزلۀ چالش اوقات فراغت ورزشی

شناسایی چالشهای مدیریت اوقات فراغت ورزشی در بحران کووید19 -

ورزشی است که با توجه به و یژگیهای جامعهشناختی مانند

تجهیزات را بهمنزلۀ محدودیت اوقات فراغت ورزشی بیان
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مطرح میکند .تعطیلی اماکن ورزشی و تفریحی ،اضطراب و

کند و همه را از مسیر زندگی سالم بازدارد .الگوی ذهنی ششم

نگرانی ناشی از ابتال به بیماری کرونا ویروس در بدن و ذهن

و آخرین الگوی این پژوهش «قرنطینهگرایان» بود .این ذهنیت

ورزشکاران تأثیرات منفی دارد 1.همراستا با این الگوی ذهنی،

شامل افرادی بود که بهاجبار از فعالیتهای اوقات ورزشی

جیمنز پاون و همکاران ( ،)2020با بررسی مشکالت تأثیرات

دست کشیده بودند و ،با قرنطینۀ خود در منازل ،خبرگان اوقات

روانی قرنطینۀ کووید ،19-مشکالتی مانند استرس،

فراغت ورزشی را با چالش جدیدی مواجه کرده بودند .وانگ

سردرگمی ،عصبانیت و ناامیدی را بهمنزلۀ تأثیرات

و همکاران ( ،)2020درخصوص تأثیرات منفی قرنطینه در

طوالنیمدت قرنطینه معرفی کردند ( Jiménez-Pavón et al.,

سالمت جسمی و روحی کودکان هشدار دادند و دریافتند این

 .)2020طبق پژوهشهای انجامشده ،اگر ورزشکاری یک ماه

تأثیرات منفی زمانی بیشتر خواهد شد که فعالیت کودکان در

تمرین نکند 4 ،تا  5درصد از آمادگی بدنیاش را ازدست

فضای باز و تعاملشان با دوستان خود محدودتر شود ( Wang

میدهد .وقفۀ یکهفتهای در تمرینات مرگ زندگی حرفهای

 .)et al., 2020کاساگراند و همکاران ( )2020در پژوهش خود

ورزشکاری را بههمراه دارد 2.از سویی ،تمرین ورزشکاران در

دریافتند قرنطینه در کیفیت خواب ،اضطراب و پریشانی

خانه ،بهدلیل نبودن مربی و تجهیزات مناسب ،آنها را با خطر

جمعیت ایتالیا تأثیر گذاشته است

( Casagrande et al.,

آسیبدیدگی مواجه میکند .اگر ورزشکاران آسیب ببینند یا

 .)2020اگرچه به عقیدۀ پزشکان و متخصصان تنها راه مقابله

بیمار شوند ،قطعا عالوه بر تأثیر در آیندۀ ورزشی خود ،به

برای مهار کووید« 19-ماندن در خانه» 3و قطع زنجیرۀ انتقال

جامعۀ ورزش قهرمانی کشور نیز آسیب وارد میشود .الگوی

آن است ،نباید از تأثیر منفی قرنطینه در اوقات فراغت ورزشی

ذهنی پنجم این پژوهش «غیرفعاالن» بود .این الگوی ذهنی

غافل شویم .فصل تابستان در ایران همواره بهترین فرصت و

شامل افرادی بود که ،بهخاطر شرایط بحران ،مجبور بودند

زمان برای مسافرتها ،تفریحهای گروهی و حضور در

سبک زندگی خود را از فعال به غیرفعال تغییر دهند که برای

کالسهای ورزشی ،هنری و کسب مهارتهای الزم است،

خبرگان حوزۀ اوقات فراغت ورزشی چالش محسوب میشد.

درحالیکه تمامی برنامههای تفریحی و گروهی مردم ،با شیوع

همگام با این الگوی ذهنی ،متیولی و همکاران ( )2020اقدامی

و یروس کرونا ،دستخوش نگرانیهای ناشی از ابتال به این

جهانی در حمایت از رژیم غذایی سالم و فعالیت بدنی برای

بیماری شد .دستگاههای متولی اوقات فراغت همانند

ترغیب مردم به بازگشت به سبک زندگی فعال را در دوران

آموزشوپرورش ،کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان،

بیماری کووید 19-الزامی دانستند (.)Mattioli et al., 2020

وزارت ورزش و جوانان نیز در تابستان گذشته برنامۀ خاصی

با تعطیلی اماکن ورزشی ،اوقات فراغت خانوادهها تغییر کرده

برای فراغت تابستانۀ نوجوانان و جوانان ارائه نکردند .بسیاری

است .کاهش قدرت عضالت و پایینآمدن توان قلبیعروقی و

از خانوادهها ترجیح میدهند که ،بهدلیل شرایط ناسالم جامعه

ریوی درپی بیحرکتی ،خصوصا در جمعیت مسن و افراد

از لحاظ بهداشتی ،فرزندانشان را بهجای کالسهای حضوری

دارای بیماریهای زمینهای ،میتواند ازجمله علل افزایش

اوقات فراغت ورزشی به استفاده از فضای مجازی وادارند .اما،

آسیبپذیر جامعه در دوران اینگونه پاندمیها باشد.

از سو یی ،استفادۀ بیشازحد از فضای مجازی و شبکههای

بینشاطی ،رخوت روانی و حرکتی ،کاهش میزان توجه و

اجتماعی برای سالمت جسمانی و روح و روان آنها نیز مضر

تمرکز ،افسردگی و اضطراب ازجمله عوارض ورزشنکردن

است

 .)Zandvanianلذا ،با توجه به

طوالنیمدت در دوران کرونا ویروس است .بدینمنظور ،نباید

ادامهداربودن شیوع بیماری کرونا ،باید برای نوجوانان و

بیماری کووید 19-تمام ابعاد زندگی افراد را به خود مشغول

جوانان ،در فصل تابستان ،برنامههایی مناسب همراه با رعایت

____________________________
1. https://coronavirus.jhu.edu/map.html
2. https://www.elmevarzesh.com/what-happens-toyour-body-when-you-stop-working-out
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موارد بهداشتی و ایمنی طراحی شود .درنهایت ،موضوع اوقات

پیشنهادهای ورزشی و گردشگری ورزشی :توصیههایی

فراغت ورزشی موضوع پراهمیتی در هر کشور است و در

از قبیل ارائۀ نو ین آموزش مجازی از طریق شبکههای

شرایط کنونی ،با توجه به تهدید بیماری کووید ،19-ضرورت

اجتماعی ،آموزش از طریق ارسال جزوات و کتب تخصصی،

دارد دستگاهها و سازمانهای اجرایی ،برای کاهش چالشهای

حضور ورزشکاران در کارگاههای پیشگیری و مقابله با کرونا

شناساییشده در این پژوهش ،اقدامات مثبت متناسب با

ویروس ،حمایت دولت از بخش خصوصی گردشگری

رعایت دستورالعملهای بهداشتی را مدنظر قرار دهند .بر این

ورزشی ،سیاستهای مالیاتی مطلوب ،ارتقای تسهیل ویزای

اساس ،راهکارهایی بهمنظور رفع موانع این حوزه و برونرفت

گردشگری ورزشی ،کاهش هزینههای گردشگری ورزشی،

از آسیبهای این الگوی ذهنی به شرح ذیل ارائه میشود:

رعایت پروتکلهای بهداشتی در اماکن و مشاغل گردشگری

بیبهره به بخشهای خصوصی؛ پایینآوردن هز ینههای جاری

بهکارگیری کارآفرینان خالق در دستیابی به اپلکیشنهای

اماکن ازجمله هزینۀ اجاره ،آب و برق؛ ارائۀ بیمۀ بیکاری برای

گردشگری مجازی در این دوران ،معرفی اپلکیشنها و

کارکنان این حوزه؛ عقد قرارداد برای دوران پساکرونا و پرداخت

سایتهای معروف گردشگری ورزشی ،فروش نیمبهای اماکن

بخشی از مبلغ قرارداد؛ تمدید قراردادهای کاری؛ دریافت

گردشگری برای دوران پساکرونا میتوانند بهمنزلۀ نمونهای از

تخفیف و تسهیالت از مالکان اماکن استیجاری؛ استفاده از

اقدامات جدی برای رفع چالش اوقات فراغت ورزشی پیشنهاد

ظرفیت خیرین ورزشی ،تهیۀ بستههای معیشتی برای افراد

شوند.
پیشنهادهای غیرفعاالن :شرکتکردن کالس آنالین

کمبضاعت.
پیشنهادهای زیرساختی :پیشنهاد میشود ،قبل از هر

ورزشی در اوقات فراغت ،استفاده از اپلکیشنهای ورزشی،

اقدام بازگشایی ،جلب اعتماد افراد به این امکان و مشاغل ،تهیۀ

راهرفتن و پیادهروی با رعایت پروتکلهای بهداشتی در

ماسک و اقالم بهداشتی برای مراجعهکنندگان ،رعایت

فضاهای باز منزل ،حرکات متنوع پالنک ،مدیتیشن و یوگا،

پروتکلهایی بهداشتی ،اختصاص بودجه به استانداردسازی

واگذاری امانی وسایل ورزشی به خانوادهها برای سپریکردن

زیرساختهای این حوزه ،بهروزرسانی تجهیزات و امکانات

اوقات فراغت خود در منزل ازجمله راهکارهای جلوگیری از

آموزشی به مسائل بهداشتی در دستور کار مسئوالن امر قرار

عادتشدن سبک زندگی غیرفعال حتی در پساکرونای جوامع

گیرد.

است.
پیشنهادهای سازمانی :ایجاد کارگروههای تخصصی در

پیشنهادهای ارائهشده برای چالش قرنطینه :باید با کرونا

باشگاه و فدراسیونها از موارد الزم و ضروری است که

زندگی کنیم و استفاده از ظرفیتهای فضای مجازی،

میتواند در آینده جلوی بسیاری از مخارج غیرضروری

برنامهریزیهای جدید برای اوقات فراغت افراد با شروع

سازمانهای ورزشی را بگیرد و منابع جدید مالی را جستوجو

ورزشهای انفرادی از قبیل تنیس روی میز و بدمینتون با

کند .بررسی راهکارهای عبور از دوران کرونا و پساکرونا در

رعایت فاصلهگذاری اجتماعی و پروتکلهای بهداشتی ،طرح

ورزش نیازمند ساعتها کار تخصصی است که باید

چرخشی استفاده از تجهیزات ورزشی در فضای باز ،حضور

سازمانهای ورزشی چشمانداز مدیریتی سازمان خود را

کادر پزشکی و سفیران سالمت در اماکن تفریحی و

بازنگری و اصالح کنند .عالوه بر این ،نباید از نقش اتحادیهها

گردشگری ،استفاده از ظرفیت جهادگران و داوطلبان و

و سازمانهای مبتنی بر خود جامعۀ ورزشی بهو یژه برپایۀ

کارآموزان برای اجرای برنامههای فراغتی ،افزایش تعداد

مربیان و باشگاهها ،بهمنظور ارتقای خودشان غافل شد .مسلما

کالسهای اوقات فراغتی با تعداد کمتر افراد و وجود

کانونهای هواداران ،مربیان ،نهضتهای داوطلبی میتوانند

تأییدیههای بهداشتی در شروع هر کالس میتواند کمی حوزۀ

در تصمیمگیری بهتر به سازمانهای اصلی کمک کنند.

اوقات فراغت ورزشی را از این چالش نجات بخشد.

شناسایی چالشهای مدیریت اوقات فراغت ورزشی در بحران کووید19 -

پیشنهادهای اقتصادی :ارائۀ کمکهز ینه و وامهای

ورزشی بعد از برداشتن محدودیتهای سفر و گردشگری،
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 گفتنی است این تحقیق بهدلیل جدیدبودن،در پایان
موضوع و نبودن هیچگونه اطالعات دقیق درخصوص موانع و
،19-محدودیتهای اوقات فراغت ورزشی در بحران کووید
با محدودیت تعمیم نتایج همراه شده است و پیشنهاد میشود
تحقیقاتی درزمینۀ فرصتهای احتمالی بهوجودآمده برای
اوقات فراغت ورزشی توسط این پاندمی و تعیین شاخص و
.معیارهایی برای اندازگیری خسارات بهوجودآمده انجام شود
 استادان دانشگاه و اعضای، از تمامی متخصصان،در آخر
 که یاریگر ما در این،ستادهای کرونا در حوزۀ ورزش کشور
. صمیمانه تشکر و قدردانی میکنیم،پژوهش بودند
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Identify The Challenges of Managing Sports Leisure Time in The COVID-19 Crisis
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Abstract

With the advent of COVID-19 disease globally, many families and managers have faced the challenge of
managing sports leisure time. This study aimed to identify the challenges facing sports leisure time
management during the COVID-19. The research method is the interpretive paradigm, and it is Q
methodologically. The research population includes experts and professors with perfect knowledge of
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sports leisure time and policy experts on sports issues in this crisis in Iran. They were selected by the
snowball method. With 23 interviewees, the collected data reached theoretical saturation. Among the indepth interviews with experts and the research background, 29 phrases were identified, and seven
subjective patterns were extracted by Q factor analysis. According to the findings, the challenges of
managing sports leisure time in order of priority are considering economic, infrastructure, organizational
issues, athletes' affairs, lifestyles, and quarantine issues. It is suggested that, to overcome these challenges,
alternative programs by health protocols and new solutions presented in this study be considered.
Keywords: Challenges, COVID-19, Subjective Pattern, Leisure Time
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