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 مقالۀ پژوهشی
 چکیده

 یاوقات فراغت ورزش تیریمد ۀبا چالش نحو رانیو مد هااز خانواده یاریبس ،در جهان 19-دویکو یماریظهور ب با
در دوران  یاوقات فراغت ورزش تیریمد یروشیپ یهاچالش ییاند. هدف از پژوهش حاضر شناساشده روروبه

پژوهش  ۀ. جامعاست ویک ،یشناسبه لحاظ روش ،و یریم، تفسینظر پارادا از ،بود. روش پژوهش 19-دویکو یماریب
 گذاراستیجوامع و خبرگان س یاوقات فراغت ورزش درخصوصکامل  دانش با دانشگاه استادانشامل متخصصان و 

 ،شوندهمصاحبه 23انتخاب شدند. با تعداد  یبرف ۀبودند که به روش گلول رانیبحران از ا نیا یدر مباحث ورزش
عبارت  29پژوهش،  ۀنیشیپ با خبرگان و قیعم یهامصاحبه انی. از مدیرس یبه اشباع نظر شدهیگردآور یهاداده

اوقات فراغت مدیریت  یها، چالشهاافتهیمشخص شد. براساس  یذهن یالگو 7 و،یک یعامل لیبا تحل ،و ییشناسا
 یهاسبکامور ورزشکاران،  ،یسازمان ،یرساختیز ،یتوجه به مباحث اقتصاد اند ازعبارت تیاولو بیترتبه یورزش
با توجه  ،نیگزیجا ییهابرنامه، هاچالش نیرفت از ابرون برای شود،پیشنهاد می. بودشوندگان نهیقرنطی و مسائل زندگ

 درنظر گرفته شوند. ،پژوهش نیشده در اارائه دیجد یو راهکارها یبهداشت یهابه پروتکل
 19-دویکو ،هاچالش، اوقات فراغت ،یذهن یالگوهاگان کلیدی: واژ
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 مقدمه

 قبل سال هزار دو از بیش با  یرتق ورزش و فراغت اوقاتخاستگاه 
 ،امروزه(. Turcot, 2016) است بوده بشری جوامع قلب در

 یحق ۀمنزلبه ،و است زندگی مهم اجزای از یکی فراغت اوقات
 یافته تحقق بشر حقوق جهانی میۀاعال 27 و 24 ۀماد در ،بشری
-Freire, 2012; Nawijn & Veenhoven, 2013: 193) است

 خود و گیردمی قرار کار قابلم نقطۀ در غتفرا اوقات .( 209
 .(Dumazedier, 1967) شودمی مطرح نگرش و هدف ۀمنزلبه

 تاکنون دانشمندان و است پیچیده بسیار فراغت اوقات مفهوم
تعریف جامع و واحدی از اوقات فراغت ارائه دهند.  اندنتوانسته

قات (، در کتاب مفاهیم اساسی او2003) و همکاران نتونیادگ
. انددویست تعریف از اوقات فراغت ذکر کرده فراغت، بیش از

وقت آزاد، آزادی  خوردیمتعاریف به چشم می در تما آنچه
 (.Edginton et al., 2003) استی کللذت  و انتخاب

 توانیمیی که هاروش. از دارد یعیوس ۀاوقات فراغت دامن
ی و کمبودها هاضعفاوقات فراغت بسیاری از  با کمک

اوقات کردن همراه کردجسمانی و روانی افراد جامعه را درمان 
 ,.Lear et alبدنی و ورزش است ) یهاتیفعالبا  فراغت

جدا از جبران  ،همراه با فعالیت بدنی فراغت(. اوقات 2017
ی در جلوگیری از غیبت، مؤثرو حفظ تندرستی، نقش  هاضعف

زایش کارایی افهمچنین ی پیش از موعد و بازنشستگبیماری، 
 ;Lear et al., 2017) داردافراد برای رسیدن به اهداف سازمانی 

Warburton et al., 2006; Päivärinne et al., 2019; 

Kekäläinen et al., 2020 .)ورزش قالب در فراغت اوقات، 
طراوت،  سرزندگی، براي مهم عاملی فرهنگی،ی نهادمنزلۀ به

. استمطرح  جوامع یلمللانیب چهرۀ دندا نشان و چاالکی
ورزشی در  ابتکارهاي و هابرنامه ازروز بیشتر روزبه هادولت

 را کهخود  اهداف تا کنندیم استفاده ی اوقات فراغتهاتیفعال

 تبهکاري، و جنایت کاهش اجتماعی، مشارکت شامل

 چاقی کاهش مدارس، استانداردهاي ارتقای شهري، بازسازي

 استی گذاراستیسی هادانیم در یلالملنیباعتبار  افزایش و
 (.Shaterian et al., 2017: 151-184بخشند ) تحقق

مکان ارائه  لحاظ از توانیماوقات فراغت ورزشی را 
شدت و  سرپوشیده(، نوع )اجتماعی و انفرادی(یا  )فضای باز

____________________________ 
1. Coronavirus disease (COVID-19) 

ی بدنی در هاتیفعال. کردی بندمیتقسفعالیت )شدید و آرام( 
ی، راندازیت، اردیلیبوتبال، ف ازجملهاوقات فراغت 

ی، کوهنورد ی، سوارکاری،ریگیماهی، سواردوچرخه
رشد اقتصاد  برایمدار مشتری یصنعت منزلۀبهی، اکنون روادهیپ

و سالمت جوامع در بسیاری از تصمیمات مدیران ورزشی 
جکسون (. Ebrahimi et al., 2011: 71-98) استمطرح 

و از مشارکت و  شوداد درک (، هر عاملی را که توسط افر1988)
عمل اوقات فراغت ممانعت به یهاتیدر فعال هاآن بردنلذت

 ,Jackson) کندیو مانع مطرح م تیمحدود ۀمنزلبه آوردیم

 که کندیم انی( در کتاب خود ب2010) لوریت(. 203-215 :1988
 یهابحران تأثیرتحت شهیگذراندن اوقات فراغت افراد هم ۀنحو

 امدهايیپ صنعت، و یفّناور عیسر تحوالت ،یاقتصاد

(. Taylor, 2010) ردیگیقرار م جوامع یاجتماع ـ یاسیس
 .در اوقات فراغت دارد یریچشمگ ریتأث یجهان طیمسلما  شرا

با انتشار نوع  هااست که کشور سال 2از  شیب اکنون ،مثال برای
مواجه  191-دوینام کو با روسیکرونا و ۀاز خانواد یدیجد

و  یورزشهای فعالیت که ه استباعث شد بحران نیا و اندشده
یا کمرنگ حذف  هاخانوادهاوقات فراغت  ۀبرنام از یهوادار
اوقات فراغت نشاط در  و شور دکنندگانیتول یکی از شود و

مراکز ورزشی و تفریحی، فعالیت  شود. تحرکیب کامال  جوامع 
ا، مناطق ، استخرهای شنهاکلوپ، هاپارکی بازی، هانیزم

، هاخانهمهمان، هاهتل، هاگردشگاه ، سواحل،هاسراچهدیدنی، 
می و هر نوع تجمعات انسانی در تما ها، بازارها، سفرهاکمپ

رویداد ورزشی  نیتربزرگ شده است.یا محدود کشورها ممنوع 
امکان عدم لیدلبه، 2۰2۰ کیلمپاو پارا کیالمپ جهان،

 ,Ozili & Arun) وکول شدم 2۰2۱به سال  ،یتجمعات انسان

بدون شور و نشاط هواداران ورزشی  2021و در سال  (2020
بزرگ ورزش تماشاگران  یهاییاز دارا یکی شکیببرگزار شد. 

سالم  یطیمح نیتأمو  (Rahmanpour et al., 2021) هستند
 یو افراد حاضر در صنعت اوقات فراغت ورزش انیمشتر یبرا

اماکن و مشاغل  یلیتعط وسابقات دارد. لغو م ییبسزا تیاهم
گذراندن اوقات فراغت  ۀنحو یحت شد باعث ورزش ۀحوز
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گذراندن اوقات فراغت  یها براو خانواده کند رییها تغخانواده
تماشای  ازجملهی رورزشیغی هابه حوزه نهیقرنط لیدلبه خود

 Oziliشوند ) دهیکش رفعالیغی و سبک زندگی خوانکتابفیلم، 

& Arun, 2020). یهاطیاز مردم دوست دارند در مح یاریبس 
 ،خود لذت ببرندورزشی از گذراندن اوقات فراغت  یاجتماع

اوقات  یسازیغن یبرا ،یورزش یهاسازمان نیب نیاما در ا
ها و از خانواده یاریبسو  کمتر برنامۀ مدونی دارند ،فراغت

 افرادگذراندن اوقات فراغت  تیریمد ۀبا چالش نحو رانیمد
 اند.شده روروبهجوامع 

شده است منبع  باعث 19-دویکو یماریب گر،ید یسو از
 یاوقات فراغت ورزش ۀدر حوزکه  ،یادیز یهاخانوادهدرآمد 
رئال  ازجملهی بزرگ هاباشگاهبودند، ازبین برود و حتی  شاغل

شوند.  روروبه یدیشد یاقتصاد مشکالتمادرید و بارسلونا با 
 یاچند نفر از ورزشکاران حرفه ،ریاخ یهادر روزها و هفته

 ریورزشکاران تأث تیفیدر ک یماریب نیکرونا گرفتند و قطعا  ا
 حوزه نیا هم کرونابسا در دوران پساخواهد گذاشت و چه یمنف

 ،درواقع (.Ibid) شود مواجه ورزشکاران و مردم کمتر استقبال با
 یسادگم بهها هدولت یبرا یها و موانع حتچالش گونهنیا رفع

 یجد یزیربرنامهو  پژوهشبه  ازینخواهد بود و ن ریپذامکان
 یهاۀنیزم در یادیز یهاپژوهش ،ریاخ یاهسال در دارد.

ساعات  لیاز قب یموانعو  است شده انجام یاوقات فراغت ورزش
 ;Kim & Cho, 2015اقتصادی ) تیوضع ،یکار، خستگ ادیز

Silva et al., 2016اجتماعی،  دیأیتواده، مسئولیت خان (؛
(؛ Del Duca et al., 2013جنسیت، عوامل فرهنگی و مذهبی )

 & Whitehead & Lavelle, 2009; Dyeفقدان انگیزه )

Wilcox, 2006: 115-134 گاهنا(؛  هایاز مزایای فعالیت یآ
 ,Lucas et al., 2000: 77-100; Newson & Kemps) یورزش

(؛ فقدان نظارت Belza et al., 2004) بد یوهوا(؛ آب2007
ورزش  ۀدربار یو نگرش منف مسئوالناز  تیرضاعدممناسب و 

(Forkan et al., 2006شناسایی ) شدهو راهکار ارائه  شدند 
 یورزشی اوقات فراغت هاتیفعال است، اما موانع و محدودیت

 19-و مخصوصا  بیماری کووید یماریب وعیش یهابحراناثر بر
کردن دایپ برای ،در گام اول ،مسلما   و است مطالعه نشدهتاکنون 

 یروشیپ یهاو چالش هابیآس یطورجدبه دیراهکار، با
 حوزه نیتوسط خبرگان ااین بحران در  یاوقات فراغت ورزش

 کی یدو رو ۀمنزلبهها چالش ،طیشرا نیا در .شودشناسایی 
نگاه به  ،رونیازا .ندیشمار آبه دیتهد ایفرصت  توانندیسکه م

نگاه  دیبا یاوقات فراغت ورزش رانیمد یبحران برا نیا
و  افتندیناچار اتفاق ممشکالت به ؛ زیراباشد نهگرافرصت

با  ،لذا است. یتیریمد یراهکار ضرورت ۀو ارائ یشناسبیآس
 شدهانجام یهاپژوهشو همچنین مرور  ذکرشدهموارد به توجه 

 شتریکه ب یاوقات فراغت ورزش یهاتیمحدود درخصوص
 یفرددرون( به عوامل 1987) یمدل کرافورد و گدب براساس

درد و  مهارت،عدم ،یجسم یهاتیمحدود ب،ی)ترس از آس
 قیتشو و شرکتعدم ،ی)تعهدات خانوادگ یفردنیب(، یناراحت

و ساختاری )کمبود مکان، اقتصاد ضعیف،  یطی(، محخانواده
 پرداخته، نبود تجهیزات و ساعات کار طوالنی( ناامنمحیط 

 دارد ضرورت(، Crawford & Godbey, 1987است ) شده
و  هانظراز تجربیات،  مناسبی ریگبهرهبا  ،برای اولین بار

در این زمینه، پژوهشی تحت  نظرصاحبخبرگان  هایپیشنهاد
روی اوقات فراغت ورزشی ی پیشهاچالشعنوان شناسایی 

رای اوقات شاخصی ب منزلۀبه 19-کشور ایران در بحران کووید
و  19-ی درگیر در بحران کوویدالمللنیبفراغت ورزشی جوامع 
هدف از پژوهش حاضر  ،رونیازا .شودتحقیقات آینده انجام 

اوقات مدیریت ی برا 19-ی بیماری کوویدهاچالش ییشناسا
ی کیو در کشور ایران شناسبا استفاده از روشفراغت ورزشی 

مدیریت  یروشیپ ییهاچالشچه  شود کهاست و بررسی می
ت یوجود دارد و ذهن 19-یدوکودر بحران  یاوقات فراغت ورزش

 د.کننیم یبندو دسته یابیرا چگونه ارز هاآنخبرگان 

 مبانی نظری پژوهش

 آن از که دارد اهمیتي چنان فراغت گذراندن اوقات ۀنحو ،امروزه
 (.Rabbani et al., 2010)شود می یاد جوامع فرهنگ ۀآین ۀمثاببه

زیادی  حد تا جامعه یك افراد فراغت اوقات گذراندن چگونگي
 جامعه آن یافتگیتوسعه میزان و فرهنگي هایویژگی برگرفته از

اکثر  خصوص،در همین  (.Ebrahimi et al., 2011) است
 ابزار وها شیوهبا توجه به را  فراغت پژوهشگران اوقات

 هايشیوه رخیب اند.دهکر بنديتقسیم آن  در مورداستفاده

 را آن برخیو  جمعی و فردي صورتبه را فراغت اوقات گذران
 جوانان یمل سازمان .اندگرفته درنظر غیرفعال و فعال صورتبه
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 گذران ۀنحو بنديمیتقس ۀویش دو هر از زمانهم ،(2002)

 ترکیب از ،و کرده است استفاده جوانان کشور غتفرا اوقات

 صورتبه فراغت اوقات گذران هايشیوه بنديطبقه دو، این

 دست آمد.به زیر جدول

 های گذراندن اوقات فراغتبندی شیوه: طبقه1جدول 
 فرد جمعی 

 الف ب غیرفعال
 ج د فعال

 فراغت اوقات گذران ۀشیو نوع چهار ،1 شکل به توجه با

 اوقات گذران غیرفعال و فردي هايالف( شیوه :آیدمی دستبه

 کردن،استراحت و کشیدنزدرا تلویزیون،مانند تماشاي  فراغت

فضای  و رایانه از استفاده رادیو،و  موسیقی به دادنشگو
 هايب( شیوه ؛استفاده از نشریات و یخوانکتاب مجازی،

 مسابقات تماشاي مانند فراغت اوقات گذران غیرفعال و جمعی

 فعال و فردي هايج( شیوه ؛خانواده با افراد صحبتو  ورزشی

 و هااز نمایشگاه بازدید خیریه، امور مانند فراغت اوقات گذران
 و هنري کارهاي انجام ،و پارککوچه  در زدنقدم ،هاموزه

 اوقات گذران فعال و جمعی هايد( شیوهغیره و  ورزشی و

 نیک،پیک به رفتن ورزش گروهی، و بازي مانند فراغت

 ۀور نحدعامل اصلی  6 ،از سوی دیگر ؛یجمعدستهکوهنوردی 
که  ندگذارتأثیرمستمر  صورتبهگذراندن اوقات فراغت 

، مالی و یفّناور از عوامل اخالقی، انسانی، محیطی، اندعبارت
که در این پژوهش نیز  (Mir mohamad tabar, 2015)مدیریتی 

از  شدهیآورجمعی هادادهی بنددسته برایی بندمیتقساز این 
 ی شد.ریگبهرهی خبرگان هامصاحبهی و اکتابخانهطریق منابع 

 پژوهش ۀپیشین

ی مرتبط که در بخش هاپژوهشبه چند مورد از  ،در این بخش
 هاآنی این تحقیق از بندجمعی و اکتابخانهی منابع آورجمع

 ی کوتاه خواهد شد. ااشاره شدهگرفتهوام 
 شرکت موانع (، در تحلیل2021درودیان و همکاران )

کید با فراغت اوقات یهابرنامه در زن کارمندان  تیفعال بر تأ
 درآمد بانوان، ورزش به همکاران نامناسب نگرش که ندددا نشان
 خانواده ، ممانعتکارآزموده زن مربیان کمبود کارمندان، پایین

 در ورزشی تشکیالت نبودن ورزشی، یهاتیفعال در شرکت از
 بانوان موانع تریناز مهم اداره یرساناطالع ضعف و کار محل

 .(Doroudian et al., 2021) هستندکارمند شهر تهران 
(، در پژوهش خود با عنوان 2021) پور و همکارانحاجی

 نشان دادند «زابل شهر سالمندان فراغت اوقات موانع بررسی»
 اجتماعی، و فرهنگی محیطی، مدیریتی، و ساختاری موانع که

 ششم ات اول اولویت در زمانی محدودیت و یشناختروان فردی،
 Hajipour et)هستند زابل  شهر در فراغت اوقات گذران موانع

al., 2021.) ( در پژوهش خود2014پوررنجبر و همکاران ،)، 
 رااجتماعی  ـ موانعی نظیر موانع فردی، ساختاری و فرهنگی

 فراغت اوقات بدني یهاتیفعال در مشارکت موانع ۀمنزلبه
کردند ور عنوان کش شرق جنوب ویلچر به وابسته معلوالن

(Pourranjbar et al., 2014) . 
 هایچالش ،(، در پژوهشی2021پور و همکاران )رحمان

 الگوی 7 در را ۱۹-کووید بیماری دوران در ورزشی هایفعالیت
 ذهنی الگوی اقتصاددانان، ذهنی الگوی ،ترتیببه ،متمایز ذهنی

، راگفرهنگ ذهنی الگوی سازمانی، ذهنی الگوی ها،زیرساخت
 الگوی و ورزشکاران ذهنی الگوی رویدادها، ذهنی الگوی
. (Rahmanpour et al., 2021) کردندبندی دسته هارسانه ذهنی

رفع موانع  تأثیراتبه  ،خود پژوهش(، در 2021) لین و همکاران
پرداختند و نشان  ۱۹-اوقات فراغت پرستاران در دوران کووید

 هاآن لیتما باشد، شتریب هاآن یشغل تیرضا هرچه که، دادند
 موانع هرچه که،ی. درحالاست شتریب شغل در ماندن یبرا

 باشد، شتریب یروان ویجسم سالمت مشکالت و فراغت اوقات
. (Lin et al., 2021) است شتریب شغل ترک یبرا هاآن لیتما

و موانع  کنندهلیتسه یبررس به( 2021و همکاران ) نهارتیاشتا
اوقات فراغت کودکان  یهاتیت در فعالمشارک یبرا شدهدرک
 دگاهی. از دپرداختند فرزندان و نیوالد دگاهید از تیمعلول یدارا

 یاصل ۀکنندلیتسه ۀمنزلبه خود لذت و یدوستفرزندان، 
 و شدند ییشناسا مانع ۀمنزلبه یطیمح عوامل شتریب و مشارکت

والدین از دیدگاه  کنندهلیتسه نیترمهم ۀمنزلبه نیوالد تیحما
مت روزلی و همکاران . (Steinhardt et al., 2021)بود 

به بررسی موانع مشارکت افراد  ،(، در پژوهشی2018)
ی بدنی اوقات فراغت پرداختند هاتیفعالنخاعی در  ۀدیدبیآس

 و درد ،متیقگران ورزشی تجهیزات عامل   و نشان دادند سه
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کشور مالزی موانع در  نیترمهماز  دسترسرقابلیغ امکانات
 و بهداشتی هاینگرانی قومیت، و عواملی نظیر سن، است

 در شرکت احتمال در مهم یهاکنندهینیبشیپ ونقلحمل کمبود
 ,.Mat Rosly et al) هستند متوسط شدت ی بدنی باهاتیفعال

2018). 

 ش پژوهشرو 

 ۀنظر نحو از ،و یهدف، کاربرد ثیاز ح ،پژوهش حاضر
 یهاو از نوع پژوهش یمایشیپ یفی، توصهاداده یگردآور

 ویک روش. است 1ویک یشناس( با روشیکّم  ـ یفی)ک ختهیآم
 ،اول ۀدر مرحل ،سازدیاست که پژوهشگر را قادر م روشی
در  ،کند و یبندو طبقه یرا شناسای یو عقاید فرد هاادراک
 شانیهاادراک براساسافراد  یهاگروه یبندبه دسته ،دوم ۀمرحل

 روش(. هدف اصلي این Kashtidar et al., 2020بپردازد )
تفکـر اسـت، نـه شمارش  گوناگونآشـکارسـاختن الگوهـاي 

(. Lew, 2007) دارنـد متفاوتیتعـداد افـرادي کـه تفکـرات 
را  ندهیو اساس مطالعات آ هیپا کیوروش تحقیقات مبتنی بر 

ققان از مح فراوانی(. تعداد Shen et al., 2020) دهدیم لیتشک
ی هاچالششناسایی درخصوص ی کیو شناسروشمطالعاتی با 

( و شناسایی Kashtidar et al., 2020بازاریابی ورزشی )
( Phi et al., 2014) دادهایروی متناقض در مدیریت هادگاهید

ی کیو در این شناسروش. انددادهدر مدیریت ورزشی انجام 
فضای گفتمان ایجاد  -1است:  اجراشده پژوهش در پنج مرحله

 کنندگانمشارکتانتخاب  -2کیو؛  ۀو انتخاب نمون
گذاری نمودارهای کیو؛ تکمیل ارزش -3گذاری کیو؛ ارزش

 ریتفس -5 ؛یعامل لیوتحلهیو تجز یبستگهم تعیین میزان -4
مربوط به  یهاعبارت ی. گردآوریذهن یهاها و الگوعامل
 ،یشت جهانسازمان بهدا یهاگزارش قیطر ازگفتمان  یفضا

ها معتبر ها، گزارشکرونا در ورزش کشور، روزنامه یستاد مل
 طیشرا لیدلبه) نیآنال ۀمصاحبه نیو همچن یمجاز یفضاها

گاه به اوقات فراغت  دانشگاه استادانبا متخصصان و قرنطینه(  آ
 نیاکشور در  یدر مباحث ورزش گذاراستیو خبرگان س یورزش

با برفی  ۀی گلولریگنمونهده از روش . با استفادست آمدبهبحران 
به اشباع  شدهیگردآور یهاداده ،شوندهمصاحبه 23تعداد 

____________________________ 
1. Q Methodology 

یی که با هامصاحبهمعتقدند در  نظرانصاحب .دیرس ینظر
تکاملی و  صورتبهد و انتخاب افراد نباش شده تیهدادقت 

 ۀنیز به نقط کنندهمشارکت 10با حدود  توانیمتعاقبی باشد 
(. Purezzat & Hidari, 2011: 49-62ید )اشباع رس

باز و  سؤاالتعمیق با  صورتبهی آنالین هامصاحبه
 افزارنرمدقیقه از طریق  50در میانگین  افتهیساختارنیمه

. پس از تحلیل اطالعات شدی سازرهیذخاسکایپ انجام و 
کیوی پژوهش  ۀگزاره در قالب مجموع 41تعداد  ،هامصاحبه

نفر  8به  پژوهش کیوی ۀس از ارسال مجموعپ ،وشد استخراج 
ی مشابه، تکراری و کمتر هاگزارهشونده، از خبرگان مصاحبه

معرف  ۀمنزلبه ،گزاره 29تعداد  تیدرنهاو شدند مرتبط حذف 
فضای گفتمان، نمونه کیوی این پژوهش را تشکیل دادند. 

( تعدادی 2017، یاسینی و همکاران )هاگزارهتعداد  خصوصدر
گزاره را  100تا  20( تعداد 2004عبارت و دونر ) 60تا  20بین 

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

 14تعداد  ،موضوع تیاهم براساسدوم،  ۀبرای مرحل (.2004
سابقه کار،  ت،یسن، جنس توجه بهبا  ،اول ۀنفر از خبرگان مرحل
 ۀمنزلهب ،یشخص ۀو تجرب تیریمد ۀنوع اشتغال، سابق

این پژوهش انتخاب  یی کیوگذارارزش کنندگانمشارکت
نفر باشد  50تا  10بین  تواندیم کنندگانمشارکتشدند. تعداد 

(Kashtidar et al., 2020 .)کنندگان مشارکت ،سوم ۀدر مرحل
متناسب با طرز  و یاجبار عیبه روش توز را ویک یهانمونه

 29 یبرا ویدار کمرتب کردند. نمو ویفکرشان در جدول ک
نرمال داشته باشد  عیشد که توز میتنظ یاگونهعبارت پژوهش به

( -4) تأثیر نی+( تا کمتر4) تأثیر نیشتریو بتواند عبارات را از ب
است که  بیترتنیبدها کارت یسازمرتب ۀکند. نحو یبندرتبه

ها را به سه دسته کنندگان خواسته شد کارتابتدا از مشارکت
و  می( تقستأثیریو ب یمنف اتتأثیرمثبت،  اتتأثیر یها)کارت

مربوطه  یهادر خانه ،ویدستورالعمل نمودار کبه با توجه  ،سپس
 ویک یهاکارت یبنداز دسته یانمونه ،2جدول د. در نقرار ده

نرمال آورده شده کنندگان در قالب جدول شبهتوسط مشارکت
 .است
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 ویک یهاکارت عیز تو  یساز از مرتب یانمونه :2جدول 
 
 
 
 
 
 

 
 یسازرتبحاصل از م یهاچهارم، داده ۀمرحلدر 

که  یمخصوص یهاکنندگان در برگهتوسط مشارکت ویعبارات ک
افزار بود ثبت و توسط نرم شده یمنظور طراح نیبه ا
 لیوتحلهیتجز مکسیو چرخش وار 22 ۀنسخ 1اساسیپاس
 یعامل لیپس از استخراج تحل ،آخر ۀدر مرحل (.p<05/0) شد

و  داریمعن یعامل یدست آمدن بارهاهها و بو چرخش عامل
پژوهشگر  تیها با توجه به خالقمهم، عامل یهاعامل

 8 دیأیبه ت ویعبارات ک ییمحتوا ییروا. شدند ریو تفس یگذارنام
 تی. رضادیرس یورزش تیرینفر از خبرگان مد

و  تیها که ظرفکارت یسازمرتب نیکنندگان در حمشارکت

 ییروا دادمی را نشانآنان  تیدادن ذهننشان یعبارات برا تیقابل
کرد. پایایي پژوهش نیز از روش آلفاي  دیأیپژوهش را ت یصور

 یاعتماد باال تیقابل انگریدست آمد که ببه 83/0کرونباخ 
 ویک در نمودار هاآن یسازمرتب جیو نتا ویک ۀنمون یهاعبارت

 .است

 های پژوهشیافته

ت در این پژوهش، سعی شد موانع موجود بر سر راه مدیریت اوقا
های اوقات فراغت فراغت کشور برای تعمیم بخشیدن آن به فعالیت

 2وتحلیل شود. بر این اساس، جدول آحاد مردم بررسی و تجزیه
 دهد.شونده را نشان میهای افراد خبرۀ مصاحبهویژگی

 شوندگانهای فردی مصاحبهتوصیف ویژگی :3جدول 
 های شخصیمتغیر تعداد درصد واقعی

 زن 9 13/39 جنسیت مرد 14 86/60

 سال 40تا  30 5 73/21

 سن
 سال 50تا  41 8 78/34
 سال 60تا  51 6 08/26
 سال 60بیشتر از  4 39/17

 متأهل 20 95/86 وضعیت تأهل مجرد 3 04/13

 لیسانس 0 0
 لیسانسفوق 2 69/8 مدرک تحصیلی

 دکتری 21 30/91
 سال 7تا  4 11 82/47

 سال 10تا  8 5 73/21 یزشور تیریمد ۀسابق
 سال به باال 11 7 43/30
 دانشگاهي 4 39/17

 یورزش تیریمد سطح نیباالتر
 استانی 7 43/3۰
 کشوري 9 13/39
 المللیبین 3 04/13

____________________________ 
1. SPSS 

ین  ین  تأثیریب تأثیرپیوستار نزدیک به بیشتر  تأثیرپیوستار نزدیک به کمتر
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     
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 1ریزهها از نمودار سنگهمؤلفبرای تعیین تعداد مطلوب 

 خصوصاین نمودار بیانگر تغییرات مقادیر ویژه در .استفاده شد
عامل  6. با توجه به دیدگاه خبرگان، مجموعا  استها عامل

عامل چیزی حدود  6باالتر از یک شناسایی شدند که این 
 (.۱ ند )شکلکنن مییها را تبیدرصد از عامل 864/8۱

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

یزه )اسکری( الگوهای ذهنی خبرگان: نمودار سنگ1شکل   ر
 

 هدو مرحل یاکتشاف یعامل لیمانند تحل ویک لیتحل ندیافر
 یاگونهبه هاآنسپس چرخش  وها استخراج عامل ،. ابتدادارد

ضرورت  یدرصورتدوم  ۀاز مرحل استفادهباشند.  ریتفسقابل که
 ریتفسقابل یراحتبه مرحله نیولاحاصل از  یهاکه عامل دارد

 مشخصی یهاتیذهن منزلۀرا به هاآن توانن یعنینباشند، 

 یهاوهیش نیترجیاز را یاصل یهامؤلفه کرد. روش فیتعر
 ویک یعامل لیتحل ابتدایی ۀانجام مرحل یها برااستخراج عامل

آن در  ۀمیزان واریانس هر الگوی ذهنی و مقدار ویژ .است
 است. شده نییتع 4جدول 

یانس تبیین4جدول   شده هر عامل یا الگوی ذهنی و مقدار ویژۀ آن: میزان وار

 هنی پژوهشتعداد الگوهای ذ
 هاچرخش متعامد عامل

یانس جمع کل یانس تجمعی درصد وار  وار

 36۰/۱7 36۰/۱7 ۹۹3/3 الگوی ذهنی اول: اقتصادگرایان
 ۹44/33 583/۱6 8۱4/3 الگوی ذهنی دوم: زیرساخت گرایان

 ۰6۰/4۹ ۱۱6/۱5 477/3 گرایانالگوی ذهنی سوم: سازمان 
 7۰۱/6۱ 642/۱2 ۹۰8/2 گرایانالگوی ذهنی چهارم: ورزش

 3۹۰/73 68۹/۱۱ 688/2 الگوی ذهنی پنجم: غیرفعاالن
 864/8۱ 474/8 ۹4۹/۱ گرایانالگوی ذهنی ششم: قرنطینه

 

____________________________ 
انتخاب تعداد مناسب  یبرا یکیگراف یهاروش نیتراز معروف یکیآزمون  نیا .1

را در  جیآزمون نتا نی. ااست ژهیو ریمقاد یاز رو یاکتشاف یعامل لیها در تحلعامل
 ریو مقاد Y یها در محور افقمؤلفه ایها عامل ،در آن ،که دهدیقالب نمودار نشان م

 ،سمت راستبا حرکت به ،که یطور، بهشودینشان داده م X یدر محور عمود ژهیو
 شود.یکاسته م زین ژهیو ریاز مقاد
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روی اوقات ی پیشهاچالشبرای  ،که گفته شد طورهمان
عامل  41 ،اول ۀدر مرحل، 1-کوویدفراغت ورزشی در بحران 

 ،سنجی با خبرگاننظر ازبعد  ،که شدشناسایی  فردمنحصربه

روی ی پیشهاچالش 5. جدول شد تأییدگزاره  29تعداد 
 را 19-در بحران کووید کشورمدیریت اوقات فراغت ورزشی 

 .کشدیمتصویر به

 در پژوهش حاضر ویک یهانمونه: 5 جدول
 عبارات نمونۀ کیو کد
 ورزشی یدادهایروو  اماکنی لیتعط 1
 وپرورش(آموزش و هادانشگاهمانند ) گوناگون یر نهادهااوقات فراغت د یهاکالسی لیتعط 2
 یبحران نیمقابله با چن یبرا یورزش یهاسازمان یآمادگعدم 3
 هاسازمان گریو د مایدر صداوس یورزش ی ومدون آموزش یهانبود برنامه 4
 ی و گردشگری ورزشیحیتفر یبه مالکان فضاهامالی  انیضرر و ز 5
 هاآنر اوقات فراغت د ،تبع آنبه ،ها ور خانوادهدکرونا  یداقتصا یمنف تأثیر 6
 طناب(. و دمبلمانند در منازل ) کردن ورزش با هدفافراد  بیشتر یبرا یمناسب ورزش زاتیتجه نبودن 7
 ها ورزش کنند(آپارتمان ۀدر محوط یراحتبه توانندینم امیا نیها در اخانم، مثال  ) یتیموانع جنس 8
 یورزش یونقل به اماکن فراغتوسایل نقلیه و حملکمبود  9

 از ورزش یدور ۀواسطمردم به نیوزن در بو اضافه یچاق لیاز قب یامراض جسمان شیافزا 10
 رهیدر منزل و غ راستانداردیغ یورزش یهاتیانجام فعال خاطربهافراد  یدگیدبیاحتمال آس 11
 آماتور کنانیافت عملکرد باز 12
 کوه و ازجمله پارک رونیب طیدر مح فرزندان خانواده با ورزش یاعضا مخالفت 13
 یفراغت یهاانجام ورزش یارتباط با دوستان و همساالن برا یامکان برقرارعدم 14
 حیمندان به ورزش و تفرعالقه نیدر ب یفیبالتکل 15
 یورزشهای فعالیتصورت کافي براي گذران اوقات فراغت بهو حوصلۀ  هنداشتن انگیز 16
 هابه ورزشگاه یممانعت از رفتن هواداران ورزش 17
 رفعالیفعال به غ یسبک زندگ رییتغو  گذشته در مقایسه بادر اوقات فراغت  یمجاز یهایافراد به باز ازحدشیب شیگرا 18

19 
و  ی اجتماعیگذارفاصلهت ی اوقات فراغت ورزشی متناسب با رعایهاطیمحی در افزارنرمی و افزارسختکمبود امکانات 

 های بهداشتیپروتکل
 نهیزم نیمناسب دولت در ا یزیربرنامهعدم 20

 یورزش انیشدن گزارشگران و مجرکاریب 21
 یورزش یحیاماکن تفر پرسنلشدن کاریب 22
 یماریب نیا وعیش خاطربهو ترس حاکم بر مردم  یدلواپساسترس،  23
 کرونا از یناش یریگو گوشه یافسردگ 24
 کرونا یروان یروح یسبب فشارهاها بهخانواده یفراغت یهاتیشدن فعالرنگکم 25
 یلیتعط دوران در حیصح یهانظارتعدم لیدلهب دهیسرپوش یبه اماکن ورزش بیآس 26
 یلوازم ورزش و تولیدکنندگان به فروشندگان انیضرر و ز 27
 های گروهیی ازجمله فعالیتوقات فراغت ورزشا یهاتیاز فعال یاریامکان انجام بسعدم 28
 ۀ ورزش کشورنشاط در جامعی، شاد میزان آمدننییپا 29

 
معمول چرخش متعامد  یهاوهیاز ش ماکسیوار ۀویش

 ربودنیتفسقابل یبرا ،زیپژوهش ن نیرود. در ایشمار مبه عوامل
که  است شده استفاده ماکسیها، از چرخش متعامد وارعامل

 است. مشاهدهقابل، 6 در جدول ،آن جینتا
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 کنندگانمشارکت یذهن یهاگانه الگوشش یبنددسته: 6ل جدو 

 
بودن ریرپذیتفس اریمعو  ویک ۀا توجه به هدف مطالعب

 یروشیپ یهاچالش ۀدربار یذهن یالگو ششها، تعداد عامل
کشف و  19-بیماری کووید ۀدر دورورزشی اوقات فراغت 

در مشترک،  دیو عقا نظرهااشتراک  دلیلبه ،شد و ییشناسا

 یذهن یالگوها، 7 مجزا قرار گرفتند. در جدول یهایبنددسته
 یکنندگان در هر الگوو مشارکت ویک یهامونهشده از نساخته

 .آورده شده است ،تیاولو بیبه ترت ،یذهن

 کنندهمشارکت
 یذهن یالگوها

 6 یذهن یالگو 5 یذهن یالگو 4 یذهن یالگو 3 یذهن یالگو 2 یذهن یالگو 1 یذهن یالگو

P1 181/0 772/0 012/0- 152/0 059/0 182/0- 

P2 071/0 124/0- 053/0 128/0- 950/0 054/0- 

P3 976/0 062/0- 108/0- 011/0- 054/0 011/0 

P4 037/0- 706/0 112/0- 129/0- 336/0- 177/0- 

P5 037/0- 142/0- 963/0 028/0 068/0- 059/0 

P6 014/0 006/0- 162/0 917/0 105/0- 031/0- 

P7 163/0- 765/0 083/0- 048/0 269/0- 047/0 

P8 240/0- 347/0- 093/0 047/0 253/0- 762/0 

P9 964/0 057/0- 006/0- 030/0- 043/0 098/0- 

P10 945/0 058/0- 200/0- 019/0- 057/0- 052/0 

P11 009/0 011/0 057/0- 372/0- 680/0 214/0- 

P12 136/0- 750/0 006/0 009/0- 125/0- 030/0- 

P13 000/0 817/0 003/0 088/0- 125/0 047/0- 

P14 152/0- 166/0- 896/0 044/0 029/0 167/0 

P15 134/0- 021/0- 942/0 035/0- 047/0- 045/0- 

P16 038/0 123/0- 032/0 106/0- 948/0 069/0- 

P17 946/0 081/0- 110/0- 059/0- 103/0 111/0 

P18 017/0- 116/0- 190/0 199/0- 141/0- 894/0 

P19 056/0- 032/0 039/0 944/0 151/0- 155/0- 

P20 093/0- 129/0 825/0 161/0 146/0 017/0- 

P21 331/0 027/0 107/0- 092/0- 028/0 596/0 

P22 102/0- 808/0 042/0- 118/0 060/0 024/0- 

P23 076/0- 061/0 026/0- 928/0 189/0- 073/0- 
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 خبرگان یذهن یالگوها ییو شناسا یبندتیاولو : 7جدول 
خبرگان 

 کنندگان()مشارکت
 عوامل کیو کیو کدهای

الگوی 
 هنیذ

P3-P9-P10-P17- 

Q5 و گردشگری یحیتفر یبه مالکان فضاها مالی انیضرر و ز 

دگرا
صا

اقت
 انی

Q6 هاآنر اوقات فراغت د ،تبع آنبه ،ها ور خانوادهدکرونا  یاقتصاد یمنف تأثیر 
Q9 یورزش یبه اماکن فراغت بهداشتی برای عزیمت ۀکمبود وسایل نقلی 

Q21 یورزش انیو مجرشدن گزارشگران کاریب 
Q22 و گردشگری یورزش یحیاماکن تفر پرسنلشدن کاریب 
Q26 ی صحیح در دوران تعطیلیهانظارتعدمدلیل به دهیسرپوش یبه اماکن ورزش بیآس 

Q27 یفروشندگان لوازم ورزش تولیدکنندگان و به انیضرر و ز 

P1-P4-P7-P12-P13-

P22 

Q7 یز منزل در یورزش فراغت اوقات گذراندن یبرا ربازا درمناسب  زاتیتجه نبودن
خت

رسا
 

 انیگرا

Q8 هاآپارتمان ۀبانوان در محوط یگذراندن اوقات فراغت ورزش یمناسب برا یفضا نبودن 

Q19 
ی اوقات فراغت ورزشی هاطیمحی در افزارنرمی و افزارسختکمبود امکانات 

 های بهداشتیو پروتکل ی اجتماعیگذارفاصلهمتناسب با رعایت 

P5-P14-P15-P20 

Q1 یورزش یدادهایرواماکن و  یلیتعط 

 
مان

ساز
 انیگرا

Q2 
 و هادانشگاهمانند ) مختلف یاوقات فراغت در نهادها یهاکالسی لیتعط

 وپرورش(آموزش
Q3 یبحران نیمقابله با چن یبرا یورزش یهاسازمان یآمادگعدم 
Q5 هاارگان گریو د مایدر صداوس یورزش ی وشمدون آموز یهانبود برنامه 

Q20 نهیزم نیمناسب دولت در ا یزیربرنامهعدم 

P6-P19-P23 

Q10 
 از دوری واسطۀبه مردم بین در وزناضافه و چاقی قبیل از جسمانی امراض افزایش

 ورزش

ش
ورز

یان
گرا

 

Q11 
 و منزل در یراستانداردغ ورزشی هایفعالیت انجام خاطربه افراد دیدگیآسیب احتمال

 غیره

Q15 حیمندان به ورزش و تفرعالقه نیدر ب یفیبالتکل 
Q17 هابه ورزشگاه یممانعت از رفتن هواداران ورزش 
Q29 ۀ ورزش کشورنشاط در جامعی و آمدن شادنییپا 
Q12 آماتور بازیکنان عملکرد افت 

P2-P11-P16 

Q18 
و گذشته  در مقایسه بادر اوقات فراغت  یمجاز یهایزافراد به با ازحدشیب شیگرا

یغ رفعالیفعال به غ یسبک زندگ رییتغ
الن

فعا
ر

 

Q28 
های ی ازجمله فعالیتاوقات فراغت ورزش یهاتیاز فعال یاریامکان انجام بسعدم

 گروهی
Q25 کرونا یروان یروح یفشارها سبببهها خانواده یفراغت یهاتیرنگ شدن فعالکم 

P8-P18-P21 

Q13 ازجمله: پارک، کوه و ... رونیب طیدر مح فرزندان خانواده با ورزش یمخالفت اعضا 

طینه
قرن

یان
گرا

 

Q14 یفراغت یهاانجام ورزش یساالن براارتباط با دوستان و هم یامکان برقرارعدم 
Q24 از کرونا یناش یریگو گوشه یافسردگ 
Q26  ،یماریب نیا وعیش خاطربهکم بر مردم و ترس حا یدلواپساسترس 
Q16 یورزشهای فعالیتصورت کافي براي گذران اوقات فراغت بهو حوصلۀ  هنداشتن انگیز 
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از  شدهدادهو براساس امتیازات  ذکرشدهبه موارد  با توجه
ۀ ها و نحوسوی خبرگان به عوامل کیو و همچنین مصاحبه

و از سوی خبرگان، ها در نمودار کیگذاری کارتارزش
 از: اندعبارتترتیب به شدهاستخراجی ذهنی هاالگوی

 انیاقتصادگراالگوی ذهنی اول: 

 زیان و از قبیل ضرر هاییچالش ۀرندیدربرگاین الگوی ذهنی 
 ریتأث ،یورزش یگردشگر و تفریحی فضاهای مالکان به مالی

 اتاوق رد آن، تبعبه و، هاخانواده در کرونا یاقتصاد یمنف
 یونقل به اماکن فراغتکمبود وسایل نقلیه و حمل ،هاآن فراغت
 لیدلبه دهیسرپوش یبه اماکن ورزش بیآس ،یورزش
به  انیو ضرر و ز یلیدر دوران تعط حیصح یهانظارتعدم

 یالگو نیاست. ا یلوازم ورزش دکنندگانیفروشندگان و تول
در  یاوقات فراغت ورزش یآشکارا مشکالت اقتصاد یذهن

 یذهن یالگو نیو خبرگان ا کندیبحران کرونا را آشکار م
دست  ،اول تیاولو ۀمنزلبه ،یممه اریبس چالش بر یدرستبه

که نبود درآمد و  کنندیفکر م گونهنیاند. آنان اگذاشته
و محصوالت ورزشی چالش اصلی  اماکن از مردم استقبالعدم

 .استاین دوران برای اوقات فراغت ورزشی 

یرساختالگو  گرایانی ذهنی دوم: ز

در این الگوی ذهنی،  کنندگانمشارکتبراساس ذهنیت و دیدگاه 
انجام  منظوربهافراد  بیشتر یبرا یمناسب ورزش زاتیتجه نبود

، ) یتیموانع جنس، طناب( و دمبلمانند ) منزلورزش در  مثال 
 توانندینم هاآپارتمان ۀدر محوط امیا نیدر ا یراحتها بهخانم

ی در افزارنرمی و افزارسختو کمبود امکانات  ورزش کنند(
ی اوقات فراغت ورزشی متناسب با رعایت هاطیمح

دومین  منزلۀبهی بهداشتی های اجتماعی و پروتکلگذارفاصله
. استروی اوقات فراغت ورزشی در بحران کرونا چالش پیش

دن به شنزدیک که این خبرگان بر این باورند ،گرید عبارت به
ی هارساختیزی در افزارنرمی و افزارسختاستاندارهای الزم 

و  هاطیمحافزایش استقبال از  موجب اوقات فراغت ورزشی
 .شودمی آن ۀتوسع طورنیهمامکانات اوقات فراغت و 

 گرایانالگوی ذهنی سوم: سازمان

 اماکن تعطیلی لیقباز  هاییچالش ۀرندیدربرگاین الگوی ذهنی 
اوقات فراغت در  یهاکالس یلیتعطورزشی،  دهایرویدا و

 ،وپرورش(آموزش و هادانشگاهمانند ) گوناگون ینهادها
 ،یبحران نیمقابله با چن یبرا یورزش یهاسازمان یآمادگعدم
 گریو د مایدر صداوس یورزش یمدون آموزش یهابرنامه نبود

. تاس نهیزم نیمناسب دولت در ا یزیربرنامهعدمها و ارگان
 یچالش اوقات فراغت ورزش نیسوم ،یذهن یالگو نیا براساس

 یدولت یهاها و ارگانمربوط به سازمان 19-دیکوو یماریب اثربر
 برایها سازمان یو ساختار یتیریو توجه به مباحث مد است
خبرگان  که برای ی استموارد ازاز این الگوی ذهنی  رفتبرون

 .بسیار اهمیت دارداین گروه 

 گرایانذهنی چهارم: ورزشالگوی 

امراض  شیافزا لیقباز  هاییچالش ۀرندیدربرگاین الگوی ذهنی 
 یدور ۀواسطمردم به نیوزن در بو اضافه یچاق لیاز قب یجسمان

خاطر انجام هافراد ب یدگیدبیآس احتمال ؛از ورزش
عملکرد  افت، استاندارد در منزلریغ یورزش یهاتیفعال
مندان به ورزش و هعالق نیدر ب یفیتکلبال، آماتور کنانیباز
و  هابه ورزشگاه یاز رفتن هواداران ورزش ممانعت، حیتفر

. خبرگان این دسته است و نشاط در جامعه یآمدن شادنییپا
عملکردی این صنعت  ۀاساسی برای حوز یچالش که معتقدند

فعاالن این  یفیبالتکل و یمسردرگوجود آمده است و باعث هب
ی انسانی، هااست. خبرگان این گروه به سرمایه دهشحوزه 

توجه بسیاری روزرسانی قوانین و اصالح مقررات تسریع در به
 .دارند

 الگوی ذهنی پنجم: غیرفعاالن

از قبیل  هاییچالش ،براساس ذهنیت این دسته از خبرگان
در در اوقات فراغت  یمجاز یهایافراد به باز ازحدشیب شیگرا

، رفعالیفعال به غ یسبک زندگ رییتغو  تهگذش مقایسه با
 یفشارها دلیلها بهخانواده یفراغت یهاتیشدن فعالرنگکم

 یهاتیاز فعال یاریانجام بس امکانعدمو  ناکرو یروان یروح
. استبیشتر حائز اهمیت  دوران نیدر ا یاوقات فراغت ورزش

 ،چالش برای نجات از اینکه، این دسته از خبرگان بر این باورند 



 

 

ت
راغ

ت ف
وقا

و ا
ی 

گر
دش

 گر
ریة

نش
 

ورة 
د

6
ارة 

شم
 ،

12 ،
تان

مس
و ز

ییز 
پا

 
14

00
 

134 

ی اوقات هارگی را در طلبمبارزه ۀخالقیت، نوآوری و روحیباید 
موضوع را از دو منظر  نیا شکیبفراغت ورزشی تزریق کرد. 

سالمت جسم و  بحث هاآناز  یکیکه  کرد یبررس توانیم
قدر همان ،بدانند دیمردم بااست. سالمت روح و روان  یگرید

هم  یو افسردگ یتحرکخطرناک است، کم اکرون روسیکه و
 خطرناک است. 

 گرایانالگوی ذهنی ششم: قرنطینه

خانواده  یمخالفت اعضااز قبیل  هاییچالشاین الگوی ذهنی 
زجمله ا از خانه رونیب طیدر مح ی فرزندانورزشی هافعالیتبا 

ساالن ارتباط با دوستان و هم یامکان برقرارعدم ؛کوه و پارک

و ترس  یدلواپس استرس، ؛ وجودیفراغت یهاام ورزشانج یبرا
 و هانگیز نداشتن ؛یماریب نیا وعیش خاطربهحاکم بر مردم 

 یهاتیصورت فعالکافي براي گذران اوقات فراغت به ۀحوصل
از کرونا در دوران  یناش یریگو گوشه یافسردگو  یورزش
 یانگخ یهانهیقرنط یذهن یالگو نی. اشودیرا شامل م نهیقرنط

. خبرگان داندیم یاوقات فراغت ورزش ینوظهور برا یچالشرا 
نینشباعث خانه 19-دیدسته معتقدند ترس و استرس کوو نیا

اوقات فراغت از حضور آنان  یهاطیمح شدنیخالافراد و  شدن
 یمتما ،چالش نیدر ا تیموفق یبرا ،معتقدند آنان. است شده

 دارند. نیاز به آرامش ذهنی و روحی شهروندان

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 19-ی اوقات فراغت ورزشی در بحران کوویدهاچالشخبرگان از  شدهییشناسا: الگوهای ذهنی 2 شکل
 

 یر یگجهینتبحث و 

 رویی پیشهاچالششناسایی  هدف باتحقیق حاضر 
اوقات فراغت ورزشی کشور ایران در بحران بیماری  مدیریت

شش الگوی  ،کیو لیوتحلهیتجزانجام شد. بعد از  19-کووید
اوقات فراغت مدیریت روی ی پیشهاچالشبرای ذهنی 

 نیترمهمی درستبهکه  ،دست آمد. الگوی ذهنی اولورزشی به
بود. « اقتصادگرایان»الگوی ذهنی  است،چالش این دوران 

اتمام  ،یمشکالت مال لیدلبه ،کسانی هستند که انیاقتصادگرا

 روهروب یمبا چالش مه ،یزندگمخارج  شیو افزا ینقد ۀریذخ
 زین دیگران یهابا پژوهش قیقسمت از تحق نیاند. اشده
 همکاران و دوکا دل، (2019) همکاران و اندراد است؛ سوهم

 ،خود یهاپژوهش در، (2007)و همکاران  چرتیر و (2013)
ی تیمحدود ۀمنزلبهرا  لیبرز مردم گوناگون یسطوح اقتصاد

 Reichert) ندکنیم یمعرف لیبرز یزشاوقات فراغت ور برای

et al., 2007; Del Duca et al., 2013; Andrade et al., 

که مشکالت  معتقدند (1987) یگدب و کرافورد(. 2019
ی مهم اوقات فراغت هاتیمحدودیکی از  ۀمنزلبه یاقتصاد

الگوی ذهنی خبرگان 
چالش های اوقات فراغت 

-ورزشی در بحران کووید
19

ورزش گرایان

اقتصادگرایان

سازمان گرایان

یر ساخت  ز
گرایان

قرنطینه 
شدگان

غیرفعاالن



 

 

 

سا
شنا

ی
ی

 
ش

چال
ها

 ی
ت 

ری
دی

م
زش

ور
ت 

اغ
فر

ت 
قا

او
 ی

 در
ن

را
بح

 
کو

دوی
- 

19
 

135 

ی مانند شناختجامعهی هایژگیو به که با توجه استورزشی 
 & Crawford) استمتفاوت  جنسیت و کشور، شهر

Godbey, 1987 حاضر  قیبا تحق سوهم زین(. تحقیقات داخلی
و  یفراهان.  دانندیعامل اقتصاد را مهم م ،یخارج قاتیو تحق

روی پیش ۀعامل بازدارند ۀمنزلبه( اقتصاد را 2017)همکاران 
 کردندی بانوان ورزشی استان البرز معرفی هاتیفعال

(Farahani et al., 2017: 23-34 ؛)و همکاران یمؤتمن 
روی اوقات فراغت ورزشی پیش مؤثر( یکی از موانع 2014)

 ۀتوسع و یگذارهیسرماعدمبانوان را وضعیت اقتصادی و 
(. Motameni et al., 2014) کردند ییشناسا یاماکن ورزش

اماکن و  یدائم یلیتعط ،یذهن یالگو نیبا توجه به ا ،لذا
 یشدن صدها نفر و دورکاریبه ب یزشو ور یحیمشاغل تفر

 هم حوزه نیا شاغالناگر  ،و دانجامیهزاران نفر از ورزش م
قطعا  صنعت  ،اورندیدوام ب ،یو اقتصاد یمال لیبه دال ،نتوانند

مواجه خواهد شد.  یبا بحران جد یاوقات فراغت ورزش
اوقات  ۀخود از حوز تیبا حما توانندیها ممسلما  دولت
، دهیدبیآسی وکارهاکسبیکی از  ۀمنزلبه ،یفراغت ورزش

در نتایج این  ،ی اقتصادی را کاهش دهند. البتههاینگران
زمانی  ۀبرهذهنی باید محتاطانه عمل کرد؛ زیرا در این  یالگو

مطمئنا  مشکالت تحریم، تورم، کاهش ارزش پول ملی و 
از دالیل اصلی مشکالت  دنتوانیمهم  درآمدهاکاهش 

 آمدهدستبهد. دومین الگوی نن حوزه باشاقتصادی ای
ند رگرایان عقیده دابودند. زیرساخت« گرایانرساختیز»

 یهارساختیز یچالش را برا نیشتریب 19-بحران کووید
 قیقسمت از تحق نیکرده است. ا جادیا یاوقات فراغت ورزش

 یُگدب و کرافورد. است سوهم محققان گرید یهابا پژوهش
 ،یفرد ۀدست سه بهاوقات فراغت را  یهاتی( محدود1987)
 فقدان مشکالتی مانند و کردند میتقس یو ساختار یفردنیب

موانع منزلۀ را به نیتمر یکم برا یو فضا تیفیباک یوهواآب
(. Crawford & Godbey, 1987)درنظر گرفتند  ساختاری

 یابیبه ارز ،خود پژوهش در(، 2020) همکاران و ولویگارژ
 یاوقات فراغت ورزش یهاتیمرتبط با فعال یطیعوامل مح

را  ساتیتأس یمنیو ا ینگهدار ،یپرداختند و لزوم دسترس
(. Gargiulo et al., 2020) کردندعامل حیاتی معرفی  ۀمنزلبه

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

 انیب یورزش تاوقات فراغ تیمحدود ۀمنزلبهرا  زاتیتجه
( 2017) همکاران و انیشاطر(. Andrade et al., 2019) دکردن
 ۀمنزلبهرا  یمناسب و نبود نور کاف کتمیپوش و نکفعدم

شهر  یهاشهر و بوستان یاوقات فراغت ورزش یموانع ساختار
 نیح در(. Shaterian et al., 2017) کردند یمعرف رازیش

و در کشور  یمشکالت اقتصاد لیدلبه ،پژوهش نیا نگارش
 یزگاهاهر هادولت ر،یپذبیقشر آس نیاز ا تیحما قدرتعدم

و اماکن تفریحی و گردشگری  هاباشگاه ییبازگشا به دستور
بدون درنظر گرفتن مشکالت  ،. فعالیت این مراکزدهندمی

 بهجدی  هاییآسیب ممکن است با ،ی این حوزهرساختیز
بیماری  افراد به یدر صورت ابتال و همراه باشدمردم  سالمت

توقف فعالیت مجدد آن موجب این اماکن،  در 19-کووید
« گرایانسازمان»الگوی ذهنی سوم . خواهد شدباشگاه یا مرکز 

این بیماری  که بود. خبرگان این الگوی ذهنی معتقدند
ی ورزشی و تفریحی را با چالش جدیدی مواجه هاسازمان

ور را ی کالن یک کشهابرنامه 19-کرده است. ویروس کووید
ی بلندمدت هابرنامهدچار اختالل کرده است و 

چالش را در کشورهای پیشرفته و غیرپیشرفته به هااستراتژیست
سالۀ یک تعویق به توانیم خصوصدر این  که کشیده است

(، 2020. بار و همکاران )کرداشاره  2020ی المپیک هایباز
اوقات  انکنندگمشارکتی اجتماعی در هاینابرابر ۀمطالع با

 نبود به ،قایفرا یجنوب صحرا یکشورهافراغت ورزشی 
 کردند اشاره مانع ۀمنزلبه کنواختی ۀتوسع و کپارچهی تیریمد

(Barr et al., 2020 .)(، در پژوهش 2016و همکاران ) لوایس
افراد را از موانع مهم  یخود، نداشتن زمان و تعهدات اضاف

 کردند یمعرف لیبرز مردماقشار مختلف  یاوقات فراغت ورزش
(Silva et al., 2016 .)( در تحقیق 2014) و همکاران تمنیؤم

ی زنان هاتیفعالمسئوالن به  یتوجهکه بیخود نشان دادند 
 استی ورزشی زنان کشور هاتیفعالموانع  نیترمهمیکی از 

(Motameni et al., 2014 .)از دوران  گذار یها براسازمان
کنند  ییاجرارا نو  یطرح دیساکرونا بادر دوران پ یکرونا و حت

الگوی ذهنی است.  یتیریتفکر مد رییتغ ازمندیمسئله ن نیا و
بود. این الگوی ذهنی « گرایانورزش»چهارم مربوط به 

 هواداران مانندخبرگان، مشکالت ورزشکاران و حامیان ورزش 
اوقات فراغت ورزشی  چالش ۀمنزلبهرا  رسانهو اصحاب 
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اضطراب و ی و تفریحی، ورزش اماکن یلیتعط .ندکیممطرح 
بدن و ذهن  در ویروس کرونا یماریاز ابتال به ب یناش ینگران

 ،یذهن یالگو نیراستا با اهم 1.دارد منفی تأثیراتورزشکاران 
 اتتأثیرمشکالت با بررسی  (،2020) کارانمو ه جیمنز پاون

استرس، مشکالتی مانند ، 19-کووید ۀروانی قرنطین
 تأثیرات منزلۀبهناامیدی را  و می، عصبانیتسردرگ
 ,.Jiménez-Pavón et al) کردندمعرفی  نهیقرنط مدتیطوالن

ماه  کی یورزشکاراگر  ،شدهانجامی هاپژوهش(. طبق 2020
را ازدست اش درصد از آمادگی بدنی 5تا  4 ،تمرین نکند

 یاحرفه یمرگ زندگ ناتیدر تمر یاهفتهکی ۀوقف .دهدیم
در از سویی، تمرین ورزشکاران  2.دارد همراهرا به یکارورزش
خطر  ها را باآن مناسب، زاتیتجه و یمرب ننبود لیدلبه ،خانه

 ای نندیبب بیورزشکاران آس اگر .کندیممواجه  یدگیدبیآس
به  ،خود یورزش ۀندیر آد ریقطعا  عالوه بر تأث ،شوند ماریب

 ی. الگوشودید موار بیآس زیکشور ن یورزش قهرمان ۀجامع
 یذهن یالگو نیا. بود «رفعاالنیغ»پژوهش  نیپنجم ا یذهن

 بودندبحران، مجبور  طیشرا خاطربه ،که بود یافراد شامل
که برای  تغییر دهند رفعالیغاز فعال به  را سبک زندگی خود

. شدیماوقات فراغت ورزشی چالش محسوب  ۀخبرگان حوز
 ی( اقدام2020) و همکاران متیولی ،این الگوی ذهنی گام باهم

 یبرا یبدن تیسالم و فعال ییغذا میرژجهانی در حمایت از 
ی فعال را در دوران مردم به بازگشت به سبک زندگ بیترغ

(. Mattioli et al., 2020دانستند ) میالزا 19-بیماری کووید
ه کرد رییها تغاوقات فراغت خانواده ،یاماکن ورزش یلیبا تعط

و  یعروقیآمدن توان قلبنییت عضالت و پاکاهش قدراست. 
مسن و افراد  تیخصوصا  در جمع ،یحرکتیب درپی یویر

 شیازجمله علل افزا تواندیم ،یانهیزم یهایماریب یدارا
باشد.  هایمپاند   گونهنیا دورانجامعه در  ریپذبیآس

توجه و  زانی، کاهش میو حرکت ی، رخوت روانینشاطیب
نکردن اضطراب ازجمله عوارض ورزش و یتمرکز، افسردگ

 دینبا منظور،بدین. استویروس  کرونادر دوران  مدتیطوالن
افراد را به خود مشغول  یتمام ابعاد زندگ 19-بیماری کووید

____________________________ 
1. https://coronavirus.jhu.edu/map.html 

2. https://www.elmevarzesh.com/what-happens-to-

your-body-when-you-stop-working-out 

الگوی ذهنی ششم سالم بازدارد.  یزندگ ریکند و همه را از مس
بود. این ذهنیت « گرایانقرنطینه»این پژوهش  ین الگویو آخر

ی اوقات ورزشی هاتیفعالاز  اجباربهمل افرادی بود که شا
خود در منازل، خبرگان اوقات  ۀبا قرنطین ،دست کشیده بودند و

 وانگفراغت ورزشی را با چالش جدیدی مواجه کرده بودند. 
ر د نهیقرنط یمنف اتتأثیر خصوص(، در2020) و همکاران

 نیا ندافتیکودکان هشدار دادند و در یو روح میسالمت جس
کودکان در  تیخواهد شد که فعال شتریب یزمان یمنف اتتأثیر
 Wang) با دوستان خود محدودتر شود شانباز و تعامل یفضا

et al., 2020) .( در پژوهش خود 2020) کاساگراند و همکاران
ر کیفیت خواب، اضطراب و پریشانی ددریافتند قرنطینه 

 ,.Casagrande et alگذاشته است ) تأثیرجمعیت ایتالیا 

پزشکان و متخصصان تنها راه مقابله  ۀبه عقید اگرچه(. 2020
انتقال  ۀو قطع زنجیر 3«ماندن در خانه» 19-برای مهار کووید

ر اوقات فراغت ورزشی دقرنطینه  تأثیر منفینباید از  است،آن 
فرصت و  نیبهتر غافل شویم. فصل تابستان در ایران همواره

در و حضور  یگروه یهاحیرها، تفمسافرت یزمان برا
 است،الزم  یهاو کسب مهارت یهنر ،یورزش یهاسکال

 وعیبا ش ،مردم یو گروه یحیتفر یهابرنامه تمامی کهیدرحال
 نیاز ابتال به ا یناش یهایدستخوش نگران ،کرونا روسیو
اوقات فراغت همانند  یمتول یهادستگاه شد. یماریب

، کودکان و نوجوانان یروپرورش، کانون پرورش فکآموزش
 یخاص ۀبرنام در تابستان گذشته زینوزارت ورزش و جوانان 

 یارینوجوانان و جوانان ارائه نکردند. بس ۀفراغت تابستان یبرا
ناسالم جامعه  طیشرا لیدلبه ،که دهندیم حیها ترجاز خانواده

 یحضور یهاکالس یجافرزندانشان را به ،یلحاظ بهداشت از
 . اما،دارندوا یمجاز یبه استفاده از فضا یت ورزشاوقات فراغ

 یهاو شبکه یمجاز یاز فضا ازحدشیب ۀاستفاد ،ییسو از
مضر  زین هاآنروح و روان  و یسالمت جسمان یابر یاجتماع

با توجه به  ،(. لذاZandvanian et al.,2013) است
و  نوجوانان یبرا دیبا ،کرونا یماریب وعیداربودن شادامه
 تیمناسب همراه با رعا هاییبرنامه ،در فصل تابستان، انجوان

3. Stay at Home 

https://coronavirus.jhu.edu/map.html
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موضوع اوقات  ،تیدرنها. طراحی شود یمنیو ا یموارد بهداشت
و در  استدر هر کشور  یتیپراهمفراغت ورزشی موضوع 

، ضرورت 19-ویدکوبا توجه به تهدید بیماری  ،شرایط کنونی
ی هالشچابرای کاهش  ،ی اجراییهاسازمانو  هادستگاه دارد

در این پژوهش، اقدامات مثبت متناسب با  شدهییشناسا
بر این  .قرار دهند مدنظری بهداشتی را هادستورالعملرعایت 
 رفتبرون و رفع موانع این حوزه منظوربهراهکارهایی  اساس،

 : شودیمی این الگوی ذهنی به شرح ذیل ارائه هابیآساز 
ی هاوامو  نهیهزکمک ۀاقتصادی: ارائ هایپیشنهاد

ی جاری هانهیهزآوردن پایین ؛ی خصوصیهابخشبهره به یب
بیکاری برای  ۀبیم ۀارائ ؛و برق آباجاره،  ۀهزین ازجملهاماکن 

برای دوران پساکرونا و پرداخت  قراردادعقد  ؛این حوزه کارکنان
دریافت  ؛ی کاریقراردادهاتمدید  ؛بخشی از مبلغ قرارداد

استفاده از  ؛ن اماکن استیجاریاکتخفیف و تسهیالت از مال
ی معیشتی برای افراد هابسته ۀورزشی، تهی خیرینظرفیت 

 . بضاعتکم
قبل از هر  ،شودیمزیرساختی: پیشنهاد  هایپیشنهاد

 ۀاعتماد افراد به این امکان و مشاغل، تهی جلب ،اقدام بازگشایی
، رعایت کنندگانمراجعهبرای  بهداشتیماسک و اقالم 

ی استانداردسازیی بهداشتی، اختصاص بودجه به اهپروتکل
ی تجهیزات و امکانات روزرسانبهی این حوزه، هارساختیز

امر قرار  مسئوالنآموزشی به مسائل بهداشتی در دستور کار 
 گیرد. 

در  یتخصص یهاکارگروه جادیا :سازمانی هایپیشنهاد
است که  یموارد الزم و ضرور از هاونیباشگاه و فدراس

 یرضروریاز مخارج غ یاریبس یجلو ندهیدر آ تواندمی
 وجوجسترا  یمال دیو منابع جد را بگیرد یورزش یهاسازمان

بررسی راهکارهای عبور از دوران کرونا و پساکرونا در  .کند
باید ها کار تخصصی است که ورزش نیازمند ساعت

انداز مدیریتی سازمان خود را ورزشی چشم یهاسازمان
 هاهیاتحادنباید از نقش  ،عالوه بر این .اصالح کنند بازنگری و

 ۀیپابر ژهیوبهورزشی  ۀتنی بر خود جامعمبی هاسازمانو 
مسلما   .غافل شدخودشان  یارتقا منظوربهها، و باشگاه انیمرب

 دنتوانیمی داوطلبی هانهضت، مربیان، انی هوادارهاکانون
 . کنندکمک ی اصلی هاسازمانبهتر به  یریگمیتصمدر 

یی هاهیتوصورزشی و گردشگری ورزشی:  هایپیشنهاد
 یهاشبکه قیاز طر یآموزش مجاز نینو ۀارائ لیقباز 

، یارسال جزوات و کتب تخصص قیآموزش از طر ،یاجتماع
 های پیشگیری و مقابله با کروناکارگاه ورزشکاران درحضور 
از بخش خصوصی گردشگری  دولت، حمایت ویروس

 یی مالیاتی مطلوب، ارتقای تسهیل ویزاهاستایسورزشی، 
ی گردشگری ورزشی، هانهیهزگردشگری ورزشی، کاهش 

ی بهداشتی در اماکن و مشاغل گردشگری هاپروتکلرعایت 
ی سفر و گردشگری، هاتیمحدودورزشی بعد از برداشتن 

ی هاخالق در دستیابی به اپلکیشن نانیکارآفرکارگیری هب
و  هان دوران، معرفی اپلکیشنگردشگری مجازی در ای

اماکن  یبهامینی معروف گردشگری ورزشی، فروش هاتیسا
ی از انمونهمنزلۀ به ندتوانیمگردشگری برای دوران پساکرونا 

رفع چالش اوقات فراغت ورزشی پیشنهاد  برایاقدامات جدی 
 . شوند

کالس آنالین  کردنشرکت: رفعاالنیغ هایپیشنهاد
ی ورزشی، هاراغت، استفاده از اپلکیشنورزشی در اوقات ف

ی بهداشتی در هاپروتکلی با رعایت روادهیپرفتن و راه
فضاهای باز منزل، حرکات متنوع پالنک، مدیتیشن و یوگا، 

کردن سپری برای هاخانوادهبه  ورزشیواگذاری امانی وسایل 
ی از ریجلوگراهکارهای  ازجملهاوقات فراغت خود در منزل 

حتی در پساکرونای جوامع  رفعالیغسبک زندگی شدن عادت
 . است

برای چالش قرنطینه: باید با کرونا  شدهارائههای پیشنهاد
 ،یمجاز یفضای هازندگی کنیم و استفاده از ظرفیت

 شروع با افراد فراغت اوقات یبرا دیجد یهایزیربرنامه
با  نتونیبدم و زیم یرو سیتن لیقب از یانفراد یهاورزش
ی بهداشتی، طرح هاگذاری اجتماعی و پروتکلفاصله رعایت

چرخشی استفاده از تجهیزات ورزشی در فضای باز، حضور 
کادر پزشکی و سفیران سالمت در اماکن تفریحی و 
گردشگری، استفاده از ظرفیت جهادگران و داوطلبان و 

ی فراغتی، افزایش تعداد هاکارآموزان برای اجرای برنامه
کمتر افراد و وجود  تعدادفراغتی با ی اوقات هاکالس

 ۀحوز یمتواند کمیی بهداشتی در شروع هر کالس هایهتأیید
 اوقات فراغت ورزشی را از این چالش نجات بخشد. 
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 دلیل جدیدبودنبهاست این تحقیق  گفتنی ،در پایان
موانع و  خصوصدر قیگونه اطالعات دقچیه نموضوع و نبود

، 19-بحران کوویددر ورزشی  ی اوقات فراغتهامحدودیت
د شومی شنهادیاست و پ شده همراه جینتا میتعم تیبا محدود

وجودآمده برای هاحتمالی ب یهافرصت ۀنیدرزم یقاتیتحق
شاخص و تعیین و  یماوقات فراغت ورزشی توسط این پاند  

. شود انجام وجودآمدههخسارات ب یریاندازگ برای ییهااریمع
 یاعضا و دانشگاه استادان متخصصان، یمااز تم ،در آخر
 نیا در ما گریاریکه  ،ورزش کشور ۀحوز در کرونا یستادها

 م.کنیمیصمیمانه تشکر و قدردانی  ،ژوهش بودندپ
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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 

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 in-

depth 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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