
©2021 ASP Ins., Afarand Scholarly Publishing Institute, Iran 

 

Journal of Islamic Life Style Volume 5, Issue 4, Winter 2021 

ISSN: 2322-2166: Journal of Islamic Life Style Centeredon Health, 2021:5(4):310-322  

Designing a Model for Spending Sports Leisure Time During the 

Outbreak of Coronavirus in Iran 

ARTICLE INFO  ABSTRACT 

Article Type 
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 Purpose: Coronavirus epidemics around the world have led to the 

emergence of different behavioral patterns in different contexts. One 

of the most important of these areas is sports leisure. 

Materials and Methods: Therefore, the present study was 
conducted to design a pattern of sports leisure during the outbreak 

of coronavirus in Iran. The qualitative research method is based on 

data theory. The statistical population of the study included experts, 
leisure experts, specialists and professors of sports management. 

Using snowball sampling method and after a semi-structured 

interview with 15 people, the researcher reached theoretical 
saturation. The data obtained from the interviews were analyzed 

through three stages of open, axial and selective coding with 

Maxqda software. 

Findings: The results showed that 65 initial codes were classified 
into 18 categories. Based on the results of the ways of spending time 

and leisure sports during the corona virus, including 4 categories of 

natural ways of passing, training, sports and the Internet; Leisure 
efficiency requirements for sports include 9 categories: Internet 

Club Requirements, Sports Requirements, Leisure Prerequisite 

Requirements, Regional Requirements, Individual Requirements, 

Service Requirements, Government Requirements, Organizational 
Requirements, and Requirements for Leisure and Sports Leisure and 

Abroad. It includes 5 categories of individual consequences, 

collective consequences, developmental consequences, 
psychological and physical consequences and therapeutic 

consequences during the coronavirus. 

Conclusion: It is hoped that managers and officials will make 
optimal use of the results of the present study to plan leisure time. 
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 چکیده
 ظهور به منجر جهان سراسر در کرونا ویروس گیری همه: هدف

 از یکی. است شده مختلف هایزمینه در مختلف رفتاری الگوهای
 .است ورزشی فراغت اوقات ها، زمینه این مهمترین

 الگوی طراحی هدف با حاضر پژوهش رو ازین :ها روش و مواد
 ایران در کرونا ویروس شیوع زمان در ورزشی فراغت اوقات گذران
. است دبنیا داده تئوری بر مبتنی کیفی پژوهش روش. گردید تدوین
 اوقات کارشناسان نظران،¬صاحب شامل پژوهش آماری جامعه

 از ادهاستف با که بودند ورزش مدیریت اساتید و متخصصین فراغت،
 با تهساختاریاف نیمه مصاحبه از پس و برفی گلوله گیری نمونه روش

 از حاصل های¬داده. رسید نظری اشباع به محقق نفر، 15
 انتخابی و محوری باز، گذاری کد مرحله سه طریق از ها¬مصاحبه

 .گرفت قرار تحلیل و تجزیه مورد Maxqda افزار نرم با
 بندی طبقه مقوله18 در اولیه کد65 که داد نشان ها یافته :ها یافته
 در ورزش فراغت و اوقات گذراندن هایراه نتایج اساس بر. شدند
 طبیعی، گذراندن های راه مقوله4 بر مشتمل کرونا ویروس زمان

 الزامات اینترنتی؛ گذراندن و ورزشی گذراندن آموزشی، گذراندن
 هایباشگاه الزامات مقوله9بر مشتمل ورزش فراغت و اوقات کارایی

 الزامات فراغتی، نیازپیش الزامات ورزشی، الزامات اینترنتی،
 الزامات دولتی، الزامات خدماتی، الزامات فردی، الزامات ای،منطقه

 نهایت در و ورزشی و فراغتی کننده ایجاب الزامات و سازمانی
 مقوله5 شامل ورزش فراغت و اوقات گذراندن مطلوب پیامدهای
 پیامدهای ای، توسعه پیامدهای جمعی، پیامدهای فردی، پیامدهای

 بوده کرونا ویروس دوران در درمانی پیامدهای و جسمانی روانی
 .است

 حاضر تحقیق ازنتایج مسئوالن و مدیران است امید :گیری نتیجه
 .رندآو عمل به بهینه استفاد فراغت اوقات گذران ریزی برنامه برای

 
 الزامات، راهکارها، ورزشی، فراغت اوقات  :کلیدی واژگان
 COVID-19 پیامدها،

 
 01/10/1400تاریخ دریافت: 

 23/12/1400تاریخ پذیرش:  
 :نویسنده مسئولganjouei@yahoo.com 

 مقدمه
 آن شروع زمان از( COVID-19) جدید کروناویروس بیماری

-کووید. است شده تبدیل جهانی بحران یک به 2019 سال پایان در
 انمی در روانی و ذهنی سالمت بر بلکه جسمی سالمت بر تنها نه 19

 جمع شواهد حاضر حال (. در1گذارد )می تأثیر عمومی جمعیت
 های جنبه از تعدادی دهد می نشان که دارد وجود آوری شده

 جمله از جهان سراسر در قرنطینه زمان طول رفاه در مختلف
 و یبهزیست استرس، فکری، نشخوار و نگرانی افسردگی، اضطراب،

 در کرونا ویروس گیری (. ازین رو همه4، 3، 2اند )برده رنج خواب
 هایزمینه در مختلف رفتاری الگوهای ظهور به منجر جهان سراسر

 فراغت اوقات ها، زمینه این مهمترین از یکی. است شده مختلف
 کاهش و خانه از کار دلیل به زندگی سبک (. تغییرات5است )
 اوقات بسیاری از افراد، که است شده باعث آمد و رفت ساعات
طول  در داوطلبانه که فعالیتی هر یعنی باشند، داشته بیشتری فراغت

 این با(. 6) ورزش یا نقاشی مانند شود، انجام فراغت اوقات زمان
 امکانات به محدود دسترسی با فراغت اوقات در دوران کرونا حال،

 همزمان هارستوران و ورزشی هایسالن مانند محبوب تفریحی
های خانگی روی فعالیت به بسیاری که است شده باعث ( و7گردید )
 و هافعالیت حذف به منجر موارد این موارد، برخی در بیاورند.

 در دویدن مثال، عنوانبه شده است. مشابه جایگزینی فعالیت های
 جایهب آنالین هایکنسرت تماشای یا رفتن باشگاه جای به باز فضای

 یک انجام است ممکن دیگر موارد در که حالی در حضوری،
 فعالیت دامنه همه، از مهمتر. کند تسهیل را جدید کامالً سرگرمی

 توسط حدی تا دهد انجام است ممکن فرد یک که ممکنی های
 به دسترسی یا/و ای منطقه اجتماعی گذاری فاصله های راهنمایی
فعالیت  از بسیاری نتیجه (. در8است ) شده محدود مختلف امکانات

 انیرو سالمت برای آن ها اهمیت پیش تر که تفریحی و فراغتی های
. (9) یا کم گردیده است متوقف است، شده ثابت افراد جسمانی و

 کنار در را خود زمان اکثر و مانده خانه در بیشتر ازین رو افراد
 انجام قابل خانه در که می دهند اختصاص فعالیت های به و خانواده

 دمی کنن سپری خانه در را خود وقت بیشتر افراد که حالی است. در
 یداناپ کرونا کل ویروس کوتاهی زمان مدت در که نمی رود انتظار و

 یتفریح و فراغتی فعالیت های داشت را تصور این تواننمی  شود،
 سوی از و متوقف دارد، همراه به زیادی مطلوبی پیامدهای که افراد
 جهانی بهداشت (. بنابراین سازمان10نشود ) دنبال و پیگری افراد

(2020a) سرگرمی اهمیت بر پیشرو بهداشتی های سازمان سایر و 
روان در  سالمت از حمایت های استراتژی تحت فراغت اوقات و ها

 در تحقیقات حال، این اند. با کرده تاکید COVID-19 دوران
 در فیزیکی فراغت اوقات در شدن درگیر مزایای روی بر اول درجه
 باغبانی همچنین و دویدن یا روی پیاده مانند ،COVID-19 طول

 (. 11است ) شده متمرکز منزل از خارج های فعالیت سایر و
 زندگی، های جنبه از بسیاری میان توان بیان کرد درمی بنابراین
 رارق تاثیر تحت شدت به که است های فراغتی حوزه از یکی ورزش
 زندگی در ورزش اهمیت و نقش به توجه با امر این. است گرفته
 در. است توجه قابل جهانی سطح در جوامع و ها خانواده افراد،

 شده شناخته رسمیت به مختلف کشورهای در ورزشی های سیاست
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 1400زمستان ، 4، شماره 5دوره  سالمت تیبا محور یاسالم یسبک زندگ یپژوهش-یفصلنامه علم

 تمثب نتایج ارتقای در حیاتی نقشی جامعه سطح در ورزش که است
(. به گفته 12کند ) می ایفا اقتصادی و فرهنگی عاطفی، اجتماعی،

صرفا یکی از مفاهیم ورزشی  ، ورزش در زمان اوقات فراغت1لیو
جدید است و یک نوع فعالیت های جسمانی است که مردم از اوقات 

 خود برای رسیدن به اهداف بدن سازی، سرگرمی و تفریحیفراغت 
تحقیقات متعددی روشن ساخته اند که و غیره استفاده می کنند. 
ای ه ، به ویژه فعالیتدر اوقات فراغت پرداختن به تفریحات سالم

ورزشی، آثار مثبت فراوانی در سالمتی جسمی و روحی انسان دارد 
اند گیری گزارش دادهطول همهشده در (. مطالعات قبلی انجام13)

که شیوع فعالیت بدنی و مشارکت ورزشی کاهش یافته و اختالالت 
، 15، 14روانی در آسیا، آمریکای شمالی و اروپا افزایش یافته است )

(. مطالعات طولی و مقطعی گزارش کرده اند که حتی در طول 16
، رابطه بین مشارکت ورزش COVID-19 دوره قرنطینه ناشی از

وولف و  و سالمت و رفاه افراد ادامه دارد. طبق بررسی سیستماتیک
(، افرادی که درگیر فعالیت بدنی منظم یا 2021) 2همکاران

مشارکت ورزشی بودند و روال فعالیت بدنی خود را حفظ کردند، 
عالئم افسردگی و اضطراب کمتری نشان دادند. موگری و همکاران 

ذهنی در طول قرنطینه ایتالیا را  ( تأثیر فعالیت بدنی بر رفاه15)
بررسی کرد و نشان داد که کاهش در کل فعالیت بدنی با رفاه ذهنی 

تر مرتبط است. آنها توصیه کردند که مردم باید و روانی ضعیف
 در همچنین مشارکت ".فعال بمانند تا احساس بهتری داشته باشند"

 بطمرت عمر طول در بهزیستی با شدت به فراغت اوقات های فعالیت
 سالمت برای مهمی پیامدهای است ممکن رابطه این و( 17) است
 فرا بررسی مثال، عنوان به. باشد داشته 19کووید  طول در روان

 مایتح رفاه و فیزیکی فراغت اوقات بین رابطه از گسترده تحلیلی
 این به فراغت اوقات بر تمرکز با قبلی (. مطالعات9است ) کرده
 و سن) فردی عوامل های مختلفی چون عوامل که اند رسیده نتیجه

 فرهنگی ،(رضایتمندی و ترجیحات) روانشناختی ،(اندام تناسب
 زیرساختی تأثیرات و( دوستان و خانواده جنسیت،) اجتماعی

 آنها عملکرد و بدنی هایفعالیت بر( مجاورت و امنیت تجهیزات،)
پور و  ( از جمله عوامل های اثرگذار می باشند. قلی19، 18)

 فراغت اوقات از مدلی همکاران در پژوهش خود مبنی بر طراحی
 فراترکیب نتایج یک: COVID-19 گیری همه طول در ورزشی

 هنگی،فر اجتماعی عاطفی، ،(ذهنی) شناختی فیزیکی، اصلی دسته 7 در
 ورزشی فراغت اوقات و محیطی شرایط و فناوری اقتصادی،

و همکاران نیز در تحقیق خود بیان کردند  3یو .شد بندیطبقه
ورزشی اوقات فراغت تحت تأثیر عوامل مختلفی، به ویژه عوامل 

افراد و  محیطی است. با این حال، تفاوت در ارتباط بین جنسیت
محیط ورزشی اوقات فراغت، نامشخص است. نتایج نشان داد که 

لیت ورزشی فعا تنوع کاربری زمین های ورزشی محل سکونت با
ارتباط مثبت و معناداری دارد. مدبر وهم  دراوقات فراغت آن ها

_________________________________ 
1 liu 

2 Wolf 

3 Yu 

نحوه گذراندن اوقات فراغت ( در پژوهش خود مبنی بر 20کاران)
سرگرمی، انجام  خانگی نشان دادند عواملدر شرایط قرنطینه 

های زندگی، کسب مهارت، ورزش و فعالیت بدنی، فعالیت
از جمله عوامل مهم  های علمیالیتهای معنوی، مطالعه و فعفعالیت

 عشیو و تشخیص زمان از نیز ما کشور و تاثیرگذار بوده است. در
توصیه  ماهیت نیز برخی و ممنوع مهم اقدامات برخی بیماری این
 همکاری با ایران بهداشت وزارت راستا این در. کردند پیدا ای

 مهم ترین از که داد انجام فوری اقدامات کشور، ذینفعان از بسیاری
 مسافرت از ممانعت سطوح، همه در آموزش قطع به می توان آن ها

 اییمکان ه همۀ تعطیلی تاریخی، و مذهبی اماکن تعطیلی شهری، بین
 طرفی از. کرد اشاره ورزشی اماکن جمله .از می شود تجمع سبب که
 خانه به تأکید همواره مربوطه کارشناسان هم و بهداشت وزارت هم

 با می رسد نظر به و ضروری مواقع در جزء مگر دارند افراد ماندن
تغیر مدل وشکل ویروس نیازمند توجه  و ویروس این سریع انتشار

(. 21خاص باشیم وتالش برای سالمتی روان و ورزش بایستی داشت )
ر د بدنی هایفعالیت در مشارکت اجتماعی، و اقتصادی تغییرات با

و این  است کاهش به کرونا رو افراد در دوران  بین زمان فراغت در
 برجسته را فراغت ورزشی در اوقات فعالیت روزافزون اهمیت مهم
 ههموار فراغتی و ورزشی محققان و متخصصان اساس کند. برهمینمی

 ابلمق در و باشند بحران این از عبور برای چاره ی راه درصدد بایستی
 گذران برای را الگوی جانبه همه و مدون برنامه ریزی انجام با

ل شک موجب کرونا ویروس که موقعیتی بر مبتنی فراغت اوقات
 درصدد حاضر پژوهش اساس کنند. براین ارائه است، شده آن گیری
 یالگو کرونا ویروس شیوع زمان در فراغت اوقات گذران برای است

 راه های چه سازد مشخص آن ذیل در و نمایید ارائه و طراحی را
 پیش نیازها دارد؟ وجود موقعیت این در فراغت اوقات گذران برای

 چیست؟ باشد همراه کارایی با مذبور فعالیت های اینکه الزامات و
 این اجرای قبلِ از پیامدهای چه سازد مشخص اینکه نهایت در و

 می آید؟ بار به مختلف ابعاد و سطوح در برنامه ها
 

 مواد و روش ها
جزء  ،از نظر هدفروش انجام پژوهش حاضر، از نوع کیفی که 

ی بود که برای ساخت مدل مفهومی پژوهش از اهمطالعات توسع
استفاده گردید و مبتنی بر روش گلیزر است.  4روش نظریۀ داده بنیاد

نظران، کارشناسان اوقات شامل صاحبماری پژوهش آجامعه 
بودند که از این  متخصصین و اساتید مدیریت ورزشفراغت، 

مجموعه تا جایی که نسبت به موضوع پژوهش اشباع نظری حاصل 
نفر  برای انجام مصاحبه و کسب اطالعات الزم در  15گردید، 

ارتباط با موضوع مورد نظر به صورت کامالً غیراحتمالی انتخاب 
بنیاد و انجام مصاحبه برای با توجه به استفاده از روش دادهشدند. 

 .گردید استفاده 5گلوله برفی ریها، از روش نمونه گیادهگردآوری د

4 Grounded Theory 

5 Snowball sampling 
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در این روش، از افرادی که خِبرگان یک حوزه هستند و از 
های پژوهش، معیارهای الزم برخوردارند، شروع شده و ضمن پرسش

نظر در این زمینه را شود تا سایر افراد صاحباز آنها خواسته می
ر اول که مستقیماً توسط محقق بمعرفی کنند، بنابراین جزء چند نفر 

اساس معیارهای مورد نظر انتخاب شدند، سایر خِبرگان عالوه بر 
 رایبمعیارهای خِبرگی توسط سایر خِبرگان نیز انتخاب گردیدند. 

خبرگان این  کیفی هایمصاحبه از اطالعات آوریجمع فرآیند
 2و صحت 1روایی و پایایی نیز بر اساس دقتشد.  استفاده حوزه

 مورد سنجش قرار گرفت. در این پژوهش روایی بر اساس مقبولیّت،
پژوهش  تأییدپذیری مورد بررسی و رعایت گردید. در و پذیریانتقال
 انجام هایمصاحبه بین از آزمون، باز پایایی محاسبه برای کنونی

 کدام هر و شد انتخاب مصاحبه 3 تعداد تصادفی، صورت به گرفته

 توسط ماه( یک) روزه 30 زمانی فاصله یک در بار دو ها آن از

بدست آمده است.  74/0اند و برابر با شده کُدگذاری پژوهشگر
قالب مطالعات، الگوی  جهت تجزیه و تحلیل داده های کیفی،
های حاصل از نظریۀ داده کُدگذاری پارادایمی را برای تحلیل داده

ند لب فرآیکنند که در پژوهش حاضر  در قابنیاد مبتنی معرفی می
کُدگذاری شامل سه مرحله باز، محوری و انتخابی مبتنی بر روش 

 گلیزر استفاده گردید.
 

 یافته ها
 رشته سمت، قالب در تحقیق هاینمونه هایویژگی ابتدا این در

 . است شده ارائه 1فعالیت در جدول  حوزه و تحصیالت تحصیلی،

 
 مشخصات توصیفی نمونه ها-1جدول

 گرایش و حیطه تحصیالت سن سمت ردیف
 فعالیت حوزه

 دانشگاهی اجرایی
P1 تربیت بدنی تخصصی دکتری 22 رئیس هیات ورزشی * * 
P2 مدیریت ورزشی تخصصی دکتری 50 دانشگاه استاد * * 
P3 مدیریت ورزشی دکتری تخصصی 46 استاد دانشگاه * * 
P4 یورزش تیریمد ارشد یکارشناس 42 یورزش علمم *  

P5 مدیریت ورزشی ارشد کارشناسی 34 کارمند اماکن ورزشی *  

P6 تربیت بدنی ارشد کارشناسی 38 کارمند فدراسیون ورزش همگانی * * 

P7 تربیت بدنی ارشد کارشناسی 35 معلم ورزشی *  

P8 حسابداری ارشد کارشناسی 37 کارمند وزارت ورزش و جوانان *  

P9 اوقات فراغت فوق لیسانس 38 رئیس هیات ورزشی * * 

P10 تربیت بدنی ارشد کارشناسی 25 مربی ورزشی *  

P11 جغرافیای شهری کارشناسی ارشد 39 کارمند وزارت ورزش و جوانان *  
P12  مدیریت شهری ارشد یکارشناس 33 اداره ورزش و جوانانکارمند وزارت * * 
P13 مدیریت ورزشی کارشناسی ارشد 42 سازمان ورزش شهرداری * * 
P14 مدیریت ورزشی دکترا 36 استاد دانشگاه * * 

P15 تربیت بدنی و علوم ورزشی تخصصصیدکتری 40 آموزش و پژوهش در ورزش * * 

 لیهک یافته های تحقیق بر اساس تحلیل مصاحبه های استخراج شده از

 و علمی ورزشی تخصص اوقات فراغت زمینه در که بود خبرگانی
که بر اساس تحلیل اشتراوس و کوربین در سه مرحله  دارند عملی

 تجزیه دمور داده بنیاد روش انتخابی به و محوری باز، ی کدگذاری

 اصلی مقوله پژوهشگر مرحله این گرفت. در قرار تحلیل و

 مورد مرکز فرایند در را آنها و نمود انتخاب باز را کدگذاری

 نشان داده شد. 2داد که خالصه ای از آن در جدول  قرار بررسی

  

_________________________________ 
1 Rigor 2 Trust 
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 باز کدگذاری همراه به هامصاحبه یدینکات کل-2جدول 

P2 ی تخصصینترنتیا یورزش یهاباشگاهایجاد بیشتر 

ر به و خط یکرونا و بسته شدن مراکز عموم روسیو بیشتر وعیبا ش
های ی تخصصی در شتهنترنتیا یهاباشگاه یریگشکل دیابتال، با

ورزشی مختلف بیشتر شود چون به عنوان محرک برای ورزشکاران 
 .کندآن رشته عمل می

P2  صصیی تخنترنتیا یورزش یهاباشگاهنقش مسئولین در ایجاد 
ر و خط یکرونا و بسته شدن مراکز عموم روسیو وعیبا توجه به ش

زیر نظر مسئولین آن  ینترنتیا یباشگاه ها یریگشکل دیبه ابتال، با
 شود. رشته و پیشنهاد آنها به مربیان رسمی فدراسیون

P4 توانند به عنوان یک محرک اکثر مواقع خانواده و اطرافیان فرد میدر  نقش خانواده به عنوان محرک
 مسیر گذراندن اوقات و فراغت را به سمت ورزش هدایت کنند.

P5 های مناسب و کافیزیرساخت 
در برخی از موارد باتوجه به نوع فعالیت ورزشی نیاز به حمل و نقل 

و  های حمل و نقل عمومی تقویتباشد، که باید زیرساختمی
 دردسترس باشد: مثل اتوبوس، تاکسی و مترو.

P7 دریایی حلوادریا و س 
یی ایدریا و سواحل درتوان به و فراغت ورزشی میورزش  یاز راه ها

هم ورزش کرد و  توانیم اشاره نمود چرا که باوجود خلوت بودن 
 د.کر تیرا رعا یبهداشت یهاهم پروتکل

P7 بیابان و دشت 
اشاره  دشت و بیابانتوان به و فراغت ورزشی میورزش  یاز راه ها

هم ورزش کرد و هم  توانیم نمود چرا که باوجود خلوت بودن 
 د.کر تیرا رعا یبهداشت یهاپروتکل

P8 ورزشی مجلهو  روزنامه، مطالعه کتاب 

توان باتوجه به شیوع ویروس کرونا و لزوم ماندن در همچنین می
های مطالعه کتاب، روزنامه و مجله فایلهای بازدید از خانه از راه

 برای پوشش فراغت خود استفاده کرد. یورزش

P8  ورزشی جستوجوپژوهش، تحقیق و 
توان باتوجه به شیوع ویروس کرونا و لزوم ماندن در همچنین می
ی برای و جستوجو ورزش قیپژوهش، تحقهای بازدید از خانه از راه

 پوشش فراغت خود استفاده کرد.

P11  روحی –تقویت عوامل روانی 
روحی به عنوان یک خروجی  –عالوه بر این تقویت عوامل روانی 

و  مناسب یو فراغت ورزش یورزش یهاتیفعال یجامعه دارادیگر 
 باشد.منظم می

P12 افزایش سالمت جسمانی و روانی 
زایش افدر نتیجه پیامد پرکردن اوقات فراغت خود به سبک ورزشی، 

 باشد.می جسمانی و روانیسالمت 

P14 های آموزشی و ورزشیفیلم 

های گذراندن اوقات و فراغت از توان برای در نظرگرفتن راهمی
ها و محتواهای آموزشی ورزشی با هدف بهبود سطح دانش و فیلم

 تان استفاده کنید.مهارت ورزشی

P15 از طریق ورزش رضایتمندی از اوقات فراغت 

یِد که ماحصل آن رضایتمندی آچهارچوبی به وجود میدر نهایت، 
های و وقت خود در مقایسه با سایر روش فرد از اینکه هزینه

، روش مناسبتری کندگذراندن اوقات و فراغت، صرف ورزش می
 باشد.می

کد  143مصاحبه ها، در مجموع تعداد  هیمتن کل یپس از کد گذار
 یکدها مشابه بوده و در مصاحبه ها نیاز ا یشد. تعداد جادیا هیاول

عداد باز ت یکه در مرحله کدگذار یمختلف تکرار شده بودند بطور
باز  یشد. سپس کدها جادی( امی)مفاههیکد مستقل باز اول 65
 ی)مقوله ها هیکد باز ثانو 18آن ها، به  تکثر لی( به دلمی)مفاههیاول

 ییمعنا و یقرابت مفهوم هیکار بر پا نیشدند که اساس ا لی( تبدیفرع
 هیاول میمفاه ایشده و کدها  کدبندی هاداده هیبود. حال که کل

 کدبندی نام با هاداده یساخته شدند، مرحله دوم کدبند یمتعدد
 .شودیآغاز م یمحور
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 یمحور یباز و کدبند یکدها-3جدول 
 کدگذاری باز کدگذاری محوری منبع

P11 

 گذراندن طبیعی اوقات و فراغت ورزش

 کوه و روستاها

P1 ییایدریا و سواحل در 

P1 و بیابان دشت 

P10 در پارک و فضاهای کم تردد گردش 

P4 

 اوقات و فراغت ورزش آموزشی گذراندن

 یو ورزش یآموزش یهالمیف

P12 یکتاب، روزنامه و مجله ورزش مطالعه 

P8 ،یو جستوجو ورزش قیتحق پژوهش 

P11 

 اوقات و فراغت ورزش ورزشی گذراندن

 یدسته جمع یفراغت ورزش یهافرصت جادیا

P10 یورزشی همگان هایفعالیت 

P12 یتخصص یهاورزشی رشته هایفعالیت 

P7 
 اوقات و فراغت ورزشاینترنتی گذراندن 

 یدیجیتال ورزشهای بازی

P13 یورزش یمجاز یهادیجیتال و کانال هایفایل 

P13 

 اوقات و فراغت ورزش های اینترنتیالزامات باشگاه

 ینترنتیا یورزش یهانظارت بر باشگاه

P14 ینترنتیا یورزش یهاباشگاه وجود 

P5 یتخصص ینترنتیا یورزش یهاشترباشگاهیب جادیا 

P13 یصتخص ینترنتیا یورزش یهاباشگاه جادیدر ا نیمسئول نقش 

P3 

 اوقات و فراغت ورزش ورزشیالزامات 

 به صورت مداوم یورزش یهاتیفعال

P2 ستهیشا یمرب وجود 

P2 یدر فراغت ورزش یصحه گذار جادیا 

P14 یدوستان ورزش ایمزا 

P15 

 اوقات و فراغت ورزشنیاز پیشالزامات 

 یورزش یدر خصوص فرهنگ ساز یزریضرورت برنامه
P3 یمسائل مال تیاهم 
P6 یو اجتماع یفرهنگ  سطح 
P7 ازیموردن یورزش امکانات 
P2 سواد و مطالعات فرد سطح 

P10 

 اوقات و فراغت ورزش ایمنطقهالزامات 

 یامکانات الزم در مناطق زندگ جادیا

P3 یامکانات الزم در مناطق شهر جادیا 

P9 ییامکانات الزم در مناطق روستا جادیا 

P2 

 اوقات و فراغت ورزشفردی الزامات 

 نقش خانواده به عنوان محرک
P9 یبه فراغت ورزش یفرد لیتما 
P5 یجانب یهازهیانگ 
P5 یو اراده ورزش عزم 

P14 

 اوقات و فراغت ورزشخدماتی الزامات 

 و ورزش یبدن تیسالمند به انجام فعال یازمندین

P4 یمناسب و کاف یهارساختیز 

P1 هاکودکان در باشگاه یبرا یمحل 

P8 هاباشگاه یکارساعات لیدر ورزش با تعد سهولت 

P5 

 اوقات و فراغت ورزش دولتیالزامات 

 یدر اجرا اوقات فراغت ورزش یمراکز دولت یهمکار

P4 برا جامعه یبلندمدت ورزش یزریبرنامه 

P3 گذاریاستیس 

P14 یفراغت ورزش یساز فرهنگ 

P9 یبودجه به اوقات فراغت ورزش صیتخص 

P11  نقش رسانه به عنوان محرک اوقات و فراغت ورزش سازمانیالزامات 
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P7 در بازنشستگان یبه فراغت ورزش شتریتوجه ب 

P12 آموزش و پرورش یجیترو نقش 

P11 ورزش انیمتول انیدر م یهماهنگ 

P12 
 اوقات و فراغت ورزش کنندهایجابالزامات 

 و اضافه وزن در افراد جامعه  یچاق

P8 اقشار جامعه یتحرک کم 

P6 

 
 اوقات و فراغت ورزش پیامدهای فردی

 یدرمان یهانهیکاهش هز

P9 یدگید بیآس کاهش 

P7 یورزش تیبهتر با فعال یعملکرد کارکرد 

P6 زمان شیفراغت ورزش بر افزا ریتأث 

P5 روحی – یعوامل روان تیتقو 

P10 

 اوقات و فراغت ورزش جمعیپیامدهای 

 و ورزش یبدن تیفعال دیاز فوا یعدم آگاه

P1 یجرم و بزهکار کاهش 

P10 سرانه ورزش در کشور شیافزا 

P4 
در  یبدن تیآرامش خاطر در مادران در هنگام انجام فعال جادیا

 باشگاه

P7 

 فراغت ورزشاوقات و ای توسعهپیامدهای

 یورزش یهاتیدر فعال یمشارکت دائم

P14 ورزش قیاندام با فراغت از طر تناسب 

P15 تحصیلی پیشرفت 

P15 ورزش قیاز اوقات فراغت از طر رضایتمندی 

P6 

 اوقات و فراغت ورزش جسمانی-روانیپیامدهای

 احساس شادابی و سرزندگی

P2 رفع خستگی جسمانی و روانی 

P12 افزایش سالمت جسمانی و روانی 

P9 رفع استرس، تنش 

P15 کاهش فشارهای زندگی روزمره 

 هایولهمق نیمشترک ب میو مفاه یمحور یکدبند جیبا استناد به نتا
گذران  به عنوان راهکارها، الزامات و پیامدهای مقوله 18مورد نظر 

 رانیکرونا در ا روسیو وعیدر زمان ش یاوقات فراغت ورزش
 نشان داده شده است. کی. در ادامه به تفکشناسایی شد

 
 (گزینشی) نظری کدگذاری-4جدول 

 کد گزینشی کدمحوری منبع
p13-p5-P1-p2-p4-p6-p5-p7-p10- اوقات و فراغت ورزش یعیگذراندن طب 

 
و  اوقاتگذراندن  یهاراه

فراغت ورزش در زمان 
 کرونا روسیو

p11-p2-P1-p2-p13-p4-p5-p6-p7-

p8- 
 اوقات و فراغت ورزش یگذراندن آموزش

P2-P8-P10-P13-P15 اوقات و فراغت ورزش یگذراندن ورزش 
P12-P15-P4-P8-P1 اوقات و فراغت ورزش ینترنتیگذراندن ا 

p10-p1-p5-p3-p6-p7-p1-p8-p10-

p15  اوقات و فراغت ورزش ینترنتیا یهاباشگاهالزامات 

 
 

اوقات و  الزامات کارایی
فراغت ورزش در زمان 

 کرونا روسیو

p14-p1-p5-p6-p7-p8-p10-p11-p3-

p9-p4 اوقات و فراغت ورزش یالزامات ورزش 

p14-p7-p8-p10 p3-p2-p6 اوقات و فراغت ورزش ازینشیالزامات پ 

P1-P2-P4-P7-P9-P10-P14-15 اوقات و فراغت ورزش یاالزامات منطقه 
p8-p10-p11-p3-p9-p7-p10 اوقات و فراغت ورزش یالزامات فرد 

p9-p4-p5 p8-p4-p13-p7-p10 اوقات و فراغت ورزش یالزامات خدمات 
p1-p3-p4-p6-p7-p3-p2-p6-p14 اوقات و فراغت ورزش یالزامات دولت 
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P1-P2-P7-P10-P3-P5-P12-P4-P15 اوقات و فراغت ورزش یالزامات سازمان 
P1-P3-P5-P8-P15 اوقات و فراغت ورزش کنندهجابیالزامات ا 

p9-p13-p14-p7-p8-p10-p11-p3-p9-

p4-p12 
 پیامدهای مطلوب اوقات و فراغت ورزش یفرد امدیپ

گذراندن اوقات و فراغت 
 روسیورزش در زمان و

 کرونا
 

p12-p7 p4-p6-p8-p9-p10 اوقات و فراغت ورزش یجمع یامدهایپ 
p12-p3-p p6-p10-p11-p3 -p4-p15 اوقات و فراغت ورزش یاتوسعه  یامدهایپ 

P12-P8-P4-P14-P6 اوقات و فراغت ورزش یجسمان-یروان  یامدهایپ 
P2-P15-P12-P5-P7-P10 اوقات و فراغت ورزش یدرمان یامدهایپ 

 یرز شرح به تحقیق نهایی مدل ، شده ارائه هایمقوله ترکیب براساس
 :است

 
 نرایکرونا در ا روسیو وعیدر زمان ش یگذران اوقات فراغت ورزش یبرا یالگو یطراح-1نمودار 

 یریگجهینت
ی بنیاد مبتن داده نظریه روش از استفاده با شد تالش پژوهش این در

ن در زما یگذران اوقات فراغت ورزش یبرا ییالگو بر روش گلیزر،
 اساس این بر. شود تدوین و طراحی رانیکرونا در ا روسیو وعیش

اساس  بر. شد ارائه اصلی مقوله 18 بر مشتمل پژوهش نهایی الگوی
 یمیمدل پارادا ۀحاصل از مصاحبه، ارائ یفیک یهاداده یلتحل یجنتا

گذراندن اوقات و فراغت  یهاگانه، شامل راه 3در قالب ابعاد 
 1) یاصل یدۀمقوله(، پد 4) رانیکرونا در ا روسیورزش در زمان و

 روسیاوقات و فراغت ورزش در زمان و ییمقوله(، الزامات کارا
مطلوب گذراندن اوقات و  یامدهایو پ مقوله( 9) رانیکرونا در ا

مقوله( بوده است.  5) رانیکرونا در ا روسیفراغت ورزش در زمان و
 وعیدر زمان ش یگذران اوقات فراغت ورزش یبرا ییالگودرنهایت، 

 بانتخا محوری پدیده یا اصلی مقوله عنوانبه رانیکرونا در ا روسیو
 ونیگوناگ شرایط تأثیر تحت وابسته متغیر یک عنوانبه که شد

اوقات و فراغت ورزش، گذراندن  یعیگذراندن طب یراهکارها مانند
_________________________________ 

1 Carver & Phillips, 

اوقات و فراغت  یاوقات و فراغت ورزش، گذراندن ورزش یآموزش
اوقات و فراغت ورزش، الزامات  ینترنتیورزش، گذراندن ا

 اوقات یاوقات و فراغت ورزش، الزامات ورزش ینترنتیا یهاباشگاه
اوقات و فراغت ورزش، الزامات  ازینشیالزامات پ ورزش،و فراغت 

اوقات و فراغت  یاوقات و فراغت ورزش، الزامات فرد یامنطقه
 یاوقات و فراغت ورزش، الزامات دولت یورزش، الزامات خدمات

اوقات و فراغت ورزش،  یاوقات و فراغت ورزش، الزامات سازمان
 یندرما یامدهایپ ،اوقات و فراغت ورزش کنندهجابیالزامات ا

اوقات و فراغت ورزش،  یفرد امدیاوقات و فراغت ورزش، پ
اوقات  یاتوسعه یامدهایاوقات و فراغت ورزش، پ یجمع یامدهایپ

اوقات و فراغت ورزش  یجسمان-یروان یامدهایو فراغت ورزش و پ
 باشد کهمی (22) همکاران و ریاحی یافته با همسو نتایج. دارد قرار

یغن و یزیربرنامه ،یریمد یهابرنامه د،یجد یساختارساز به ازین
 و کارور مغضل دانستند.  نیحل ا یبرا یتیریمد یسازو آگاه یساز

 یوآشناساز یسازیغن ازمندیکه افراد ن نیز نشان دادند (23) 1فلیپ
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 و همکاران   اسدی محمد 318
 

 1400زمستان ، 4، شماره 5دوره  سالمت تیبا محور یاسالم یسبک زندگ یپژوهش-یفصلنامه علم

 یورزش یهاتیفعال نیهمگام شدن با ا و یورزش یمحتوا افتیدر و
 ،یسرگرم دادند نشان نیز (20)ن همکارا و مدبر ند.باشیمنظم م

 ،یبدنتیکسب مهارت، ورزش و فعال ،یزندگ یهاتیانجام فعال
راهکارهایی مناسب  یعلم یهاتیمطالعه و فعال ،یمعنو یهاتیفعال

اند که ورزش باعث نشان داده غالمی. باشدبرای دوران کرونا می
که در  یو افراد شودیم یستیعزت نفس و احساس بهز شیافزا
 یو اضطراب کمتر یعالئم افسردگ ،دارندشرکت  یبدن هایتیفعال

اوقات  تیتقو یبرا قاتیدر تحق زی( ن24) 1چن. کنندیرا تجربه م
متخصص، وجود  یانسان یرویبه ن ازیکارکنان، ن یفراغت ورزش

 نیمسئول یاز سو قیدق یزیرمناسب و برنامه یفضاها و اماکن ورزش
 اند.نموده یمعرف یانهیرا به عنوان عوامل زم

 روسیگذراندن اوقات و فراغت ورزش در زمان و یهاراههمچنین 
رسان تواند در این ایام کمککه به عنوان یک راهنما می کرونا

 یعیگذراندن طب یراهکارها باشد، مشتمل بر چهار مقوله اصلی
اوقات و فراغت ورزش،  یاوقات و فراغت ورزش، گذراندن آموزش

اوقات  ینترنتیاوقات و فراغت ورزش، گذراندن ا یگذراندن ورزش
اوقات و  یعیگذراندن طب یراهکارهاباشد. می و فراغت ورزش

دریا و ، کوه و روستاهاشامل چهار مقوله فرعی  فراغت ورزش
در پارک و فضاهای کم  گردشو  و بیابان دشتیی، ایسواحل در

راغت ورزش گذراندن اوقات و ف یهاراهاست. دومین مقوله از  تردد
اوقات و  یگذراندن آموزش یراهکارها، کرونا روسیدر زمان و

 یآموزش یهالمیفباشد که شامل سه مقوله فرعی می فراغت ورزش
 قیتحق پژوهش،ی و کتاب، روزنامه و مجله ورزش مطالعهی، و ورزش

گذراندن  یهامقوله از راه نیومس باشد.ی میوجو ورزش و جست
 یکرونا، راهکارها روسیاوقات و فراغت ورزش در زمان و

که شامل سه  باشدیاوقات و فراغت ورزش م یگذراندن ورزش
ی، دسته جمع یفراغت ورزش یهافرصت جادیای مقوله فرع

 یتخصص یهاورزشی رشته هایفعالیتی، ورزشی همگان هایفعالیت
اوقات و فراغت ورزش  گذراندن یهامقوله از راه نآخری. باشدیم

اوقات و  اینترنتیگذراندن  یکرونا، راهکارها روسیدر زمان و
های دیجیتال بازی یمقوله فرع دوکه شامل  باشدیفراغت ورزش م

 .باشدیمی ورزش یمجاز یهادیجیتال و کانال هایفایلی و ورزش
 یهاتیاز فعال یکه برخ 2یسازمان بهداشت جهاننتایج همسو شد با 

 در خانه انجام شوند و ویروس کرونا وعیدر زمان ش توانندیم یبدن
اصول انجام شود البته  تیادر پارک هم با رع ناتیتمر و یروادهیپ

از خانه  رونیدر ب یبدن تیانجام فعال ای یروادهیبه پ میاگر تصم
متر از  1حاصل گردد که حداقل فاصله  نانیاطم دیگرفته شود، با

راهکارهای  نشان داد (25) 3یشپر. همچنین شود تیرعا گرانید
اوقات  یهاتیبه فعال فراغت ورزشی در دوران کرونا معطوف

 یهایبازها ،هاتیفعال نیشود که از جمله ایدر خانه م یفراغت
 شیباعث افزا نهیاست در واقع ماندن در خانه و قرنط یوتریکامپ

به  یرمآن سرگ شده و به دنبال یتالیجید یهایاستفاده از تکنولوژ
مرتبط با آن ادامه دارد به عنوان  یهاتیو فعال نالیآن یهایباز ژهیو

_________________________________ 
1 Chen 

2 European World Health Organization 

است ومتاسفانه نسبت  افتهی شیافزایی دئویمثال مشاهده و پخش و
 هطیدر ح. است افتهیکاهش  یورزش تیبه دوران قبل کرونا فعال

 یریجلوگ یبرا یخانگ نهیقرنط طیگذراندن اوقات فراغت در شرا
 یهاتیانجام فعال ،یاز: سرگرم توانمیکرونا  روسیاز ابتال به و

 یهاتیمطالعه و فعال ،یبدن تیکسب مهارت، ورزش و فعال ،یزندگ
حضور  تیباتوجه به اهم افتیدر توانیم جهیدرنت ی بهره برد.علم

 یتوجه به اوقات و فراغت تمام ازیافراد جامعه و ن یورزش در زندگ
 جادیبا ا دیافراد مخصوصا در دوران کرونا با یسن یگروها

، کرد نیو نشاط افراد جامعه را تام یمناسب، سالمت ییراهکارها
 یعیببه منابع ط یترسکرونا اگر دس روسیو وعیش طیباتوجه به شرا

از  توانیباشد م سریافراد م یدر محل زندگ ایکوه، دشت و در رینظ
 یحیتفر-یورزش یهابهره برد و برنامه ینواح نیموجود در ا لیپتانس

کرد  یریگیپ یبهداشت یهاپروتکل تیمناطق با رعا نیرا در ا
 رقرا یعیبه منابع طب یکه در مناطق دورتر از دسترس یافراد نیهمچن

قابل اجرا در خانه  یورزش یهایتالفع با انجام توانندیم زیدارند ن
های ورزشی حرکتها و ی، نرمشجسمان یآمادگی هاورزش رینظ

های های انفرادی در رشتهقابل اجرا در محیط خانه و ورزش
خود را پوشش  یفراغت ورزش و اوقات یورزشتیفعال مختلف،

به فرصت کرده و از  لیرا تبد هاتیمحدود توانندیم نیهمچن ،دهند
خود و مشاهده  یهامطالعات و دانسته شیافزا یرازمان موجود ب

ت اوقا ییالزامات کارا.البته بهره ببرند ورزشی-یآموزش یدئوهایو
که به صورت مستقیم در  کرونا روسیو فراغت ورزش در زمان و

های اوقات و فراغت ورزشی کننده برنامهافزایش کارایی و تسهیل
 یهاالزامات باشگاهی مقوله اصل نهمشتمل بر  نقش دارد شامل

اوقات و فراغت  یاوقات و فراغت ورزش، الزامات ورزش ینترنتیا
 یااوقات و فراغت ورزش، الزامات منطقه ازینشیورزش، الزامات پ

اوقات و فراغت ورزش،  یاوقات و فراغت ورزش، الزامات فرد
اوقات و  یاوقات و فراغت ورزش، الزامات دولت یالزامات خدمات
اوقات و فراغت ورزش، الزامات  یالزامات سازمان ،فراغت ورزش

 یهاالزامات باشگاه باشد.می ات و فراغت ورزشاوق کنندهجابیا
نظارت بر  فرعی اوقات و فراغت ورزش شامل چهار مقوله ینترنتیا

ی، نترنتیا یورزش یهاباشگاه وجودی، نترنتیا یورزش یهاباشگاه
در  نیئولمس نقشی و تخصص ینترنتیا یورزش یهاباشگاه شتریب جادیا
 مقوله از نیدوم .است یتخصص ینترنتیا یورزش یهاباشگاه جادیا

کرونا،  روسیاوقات و فراغت ورزش در زمان و ییالزامات کارا
 چهارکه شامل  باشدیاوقات و فراغت ورزش م یالزامات ورزش

 یمرب وجود، به صورت مداوم یورزشی هاتیفعال یمقوله فرع
دوستان  ایمزای و در فراغت ورزش یصحه گذار جادیا، ستهیشا

اوقات و فراغت  ییمقوله از الزامات کارا نیومس. باشدیم یورزش
اوقات و فراغت  ازینشیکرونا، الزامات پ روسیورزش در زمان و

در  یزیرضرورت برنامه یمقوله فرع پنجکه شامل  باشدیورزش م
 یفرهنگ  سطحی، مسائل مال تیاهمی، ورزش یخصوص فرهنگ ساز

 سواد و مطالعات فرد سطحو  ازیموردن یورزش امکاناتی، و اجتماع

3 Parish 
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اوقات و فراغت ورزش  ییمقوله از الزامات کارا نچهارمی. باشدیم
اوقات و فراغت ورزش  یاکرونا، الزامات منطقه روسیدر زمان و

امکانات الزم در مناطق  جادیا یمقوله فرع سهکه شامل  باشدیم
امکانات الزم  جادیای و امکانات الزم در مناطق شهر جادیای، زندگ

اوقات  ییمقوله از الزامات کارا نپنجمی. باشدیمیی در مناطق روستا
اوقات و  یکرونا، الزامات فرد روسیو فراغت ورزش در زمان و

 نقش خانواده به یمقوله فرع چهارکه شامل  باشدیفراغت ورزش م
 ی وجانب یهازهیانگی، به فراغت ورزش یفرد لیتما، عنوان محرک

اوقات  ییمقوله از الزامات کارا نیمشش. باشدیمی اده ورزشو ار عزم
اوقات و  یکرونا، الزامات خدمات روسیو فراغت ورزش در زمان و

سالمند  یازمندین یکه شامل چهار مقوله فرع باشدیفراغت ورزش م
ی، مناسب و کاف یهارساختیز، و ورزش یبدن تیبه انجام فعال

 لیدر ورزش با تعد سهولتو  هاکودکان در باشگاه یبرا یمحل
 ییمقوله از الزامات کارا نیمهفت. باشدیها مباشگاه یکارساعات

 یکرونا، الزامات دولت روسیاوقات و فراغت ورزش در زمان و
 یهمکار یمقوله فرع پنجکه شامل  باشدیاوقات و فراغت ورزش م

 بلندمدت یزیربرنامهی، در اجرا اوقات فراغت ورزش یمراکز دولت
ی و فراغت ورزش یساز فرهنگی، استگذاریس، برا جامعه یورزش
مقوله از  نیتمش. هباشدیمی بودجه به اوقات فراغت ورزش صیتخص

کرونا،  روسیاوقات و فراغت ورزش در زمان و ییالزامات کارا
 چهارکه شامل  باشدیاوقات و فراغت ورزش م یالزامات سازمان

 به فراغت شتریتوجه ب، نقش رسانه به عنوان محرک یمقوله فرع
و  آموزش و پرورش یجیترو نقش، در بازنشستگان یورزش

مقوله از الزامات  نآخری .باشدیم ورزش انیمتول انیدر م یهماهنگ
کرونا، الزامات  روسیاوقات و فراغت ورزش در زمان و ییکارا

مقوله  چهارکه شامل  باشدیاوقات و فراغت ورزش م کنندهجابیا
 ،اقشار جامعه یتحرک کمو  اضافه وزن در افراد جامعهی، چاق یفرع

 جی. نتاباشدیمی دگید بیآس کاهشی و درمان یهانهیکاهش هز
که در راستای افزایش  (2021همسو شد با کشکار و همکاران )

به  ازین، کرونا روسیاوقات و فراغت ورزش در زمان و کارایی
و  یسازیغن و یزیربرنامه ،یریمد یهابرنامه د،یدج یساختارساز

نشان دادند  زی( ن26) 1ساهو. اندی را مهم دانستهتیریمد یسازآگاه
 نیشدن با او همگام یورزش یمحتوا افتیدرد ازمنیکه افراد ن

مطلوب گذراندن در بحث . باشندیمنظم م یورزش یهاتیعالف
همواره الزاماتی  کرونا روسیاوقات و فراغت ورزش در زمان و

توانند در این کند که چه عواملی میتوجه را به سوی خود جلب می
کننده و کارا داشته باشد که با پیگیری و پیشبرد میان نقشی تسهیل

تحقیق لزوم وجود مربی متخصص و تعداد کافی آن، همچنین وجود 
رای دوستان مشوق در این امر و در نهایت انگیزه و اشتیاق فرد ب

باشد از نکات حائز اهمیت می اوقات و فراغت ورزش پیگیری
عالوه براین نقش پررنگ مسئولین و لزوم هماهنگی بیشتر بین 

ریزی مناسب و بلند مدت و ایجاد امکانات متولیان، تاکید بر برنامه
تواند گام مهمی در مناسب برای شهروندان در محل زندگی آنها می

 گذراندن اوقات و فراغت ورزشایی جهت تسهیل و افزایش کار
_________________________________ 

1 Sahu 

افل توان غبرای اقشار مختلف جامعه باشد، البته از این نکته هم نمی
ها، آموزش و پرورش و مسئولین امور شد که نقش کلیدی رسانه

 یگذراندن اوقات و فراغت ورزشبازنشستگان در تبلیغ و آموزش 
وی مراجع غافل شد چرا که در خیلی از موارد توصیه و تبلیغ از س

توانند به عنوان محرک و اثربخشی در صالح میمعتبر و ذی
های ورزشی باشد و نقش الگویی برای مردم بازی کند تا آنها فعالیت

 بتوانند مسیری مناسب به اوقات و فراغت ورزشی خود بدهند.

مطلوب گذراندن اوقات و فراغت ورزش در زمان  یامدهایپو 
اوقات و  که به دنبال اعمال راهکارها و الزامات کرونا روسیو

 یامدهایپ یمقوله اصل چهارمشتمل بر شود پدیدار می فراغت ورزش
اوقات و فراغت ورزش،  یفرد امدیاوقات و فراغت ورزش، پ یدرمان

اوقات  یاتوسعه یامدهایاوقات و فراغت ورزش، پ یجمع یامدهایپ
 اوقات و فراغت ورزش یجسمان-یروان یامدهایو فراغت ورزش و پ

مقوله  سهاوقات و فراغت ورزش شامل  فردی یامدهایپ باشد.می
غت ورزش فرا ریتأثی، ورزش تیبهتر با فعال یعملکرد کارکردفرعی 
مقوله  ندومی .است روحی – یعوامل روان تیتقوو  زمان شیبر افزا

مطلوب گذراندن اوقات و فراغت ورزش در زمان  یامدهایاز پ
که  باشدیاوقات و فراغت ورزش م یجمع یامدهایکرونا، پ روسیو

، و ورزش یبدن تیفعال دیاز فوا یآگاهی شامل چهار مقوله فرع
 جادیاو  سرانه ورزش در کشور شیافزای، جرم و بزهکار کاهش

یم در باشگاه یبدن تیآرامش خاطر در مادران در هنگام انجام فعال
مطلوب گذراندن اوقات و فراغت  یامدهایمقوله از پ نیومس. باشد

اوقات و فراغت  ایتوسعه یامدهایکرونا، پ روسیورزش در زمان و
در  یمشارکت دائم یکه شامل چهار مقوله فرع باشدیورزش م

 فتپیشر، ورزش قیاندام با فراغت از طر تناسبی، ورزش یهاتیفعال
 .باشدیورزش م قیاز اوقات فراغت از طر رضایتمندیو  تحصیلی

مطلوب گذراندن اوقات و فراغت  یامدهایمقوله از پ نیمچهار
اوقات و  یجسمان-یروان یامدهایکرونا، پ روسیورزش در زمان و

احساس شادابی و  یمقوله فرع پنجکه شامل  باشدیفراغت ورزش م
افزایش سالمت جسمانی ، رفع خستگی جسمانی و روانی، سرزندگی

یفشارهای زندگی روزمره مکاهش و  رفع استرس، تنش، و روانی
( در تحقیقات به این نتیجه رسیدند که با 27همچنین رئوفی ). باشد

های ورزشی برای اوقات و فراغت شاهد پیگیری و گذراندن فعالیت
عی، اجتما-توسعه افزایش کیفیت زندگی، ایجاد آثار مثبت روانی

ایجاد ارتباطات دوستانه جدید، تجربه جدید آموزشی و افزایش 
برای پیامدهای اوقات ( 28) 2های جسمانی خواهند بود. ژوظرفیت

کاهش پرخاشگری، افزایش رضایت  و فراغت ورزشی کارکنان
در  .شودشغلی، افزایش دقت و تمرکز و توسعه فردی را شامل می

نهایت با ارائه راهکارهای مناسب در این زمینه و شناخت الزامات 
مطلوب گذراندن شود، با ان میدر این مبحث، پیامدهای حاصل نمای

اولین پیامد مثبت حاصل، پیامدهای فردی  اوقات و فراغت ورزش
روانی، بهبود -باشد که افراد در خود بهبود حاالت روحیمی

شوند و عالوه بر بروز این صفات عملکردهای کارکردی را شاهد می
ی های ورزشمثبت در فرد، وی تشویق به مشارکت دائمی در فعالیت

2 Zhu 
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 تواند شاهد تحققای دولت و مسئولین دولتی میشود که به گونهیم
جامعه باشد، که با تداوم حضور در این راه افراد  های سالمتاهداف

ی ورزش یهاتیفعالشاهد تناسب اندام و افزایش رضایتمندی از 
ریزی منظمی که افراد در خواهند شد، عالوه بر این با اتخاذ برنامه

ی اعمال ورزش خود به روش اوقات و فراغت گذراندنپیشبرد 
توانند شاهد کاهش فشارهای روزمزه زندگی، کاهش کنند میمی

خستگی و اضطراب و افزایش احساس شادابی و سرزندگی برای خود 
باشند و بتوانند در مسیرهای مختلف زندگی خود شاهد پیشرفت 

 شخصی خویش باشند.
 

باتوجه به شرایط شیوع ویروس کرونا و به دنبال آن  امروزه
و ضرورت پرداختن به اوقات و  های ورزشیکمرنگ شدن فعالیت

فراغت برای اقشار مختلف جامعه از نظر ایجاد روحیه شادابی و 
روانی جامعه، نیاز به شناخت -تر از آن سالمت جسمینشاط و مهم

 وعیدر زمان ش یزشگذران اوقات فراغت ور یبرا یالگو یطراح و
. به از ضروریت خاصی برخوردار است رانیکرونا در ا روسیو

ش، گذراندن اوقات و فراغت ورز یهاراه دلیل شناسایی نیهم
مطلوب  یامدهایپو اوقات و فراغت ورزش  ییالزامات کارا

از اهمیت  کرونا روسیگذراندن اوقات و فراغت ورزش در زمان و
ر گباالیی برخوردار است. قطعا شناسایی سایر عوامل موثر و مداخله

توان در این زمینه موثر واقع شود اما در و راهبردی نیز می
گذراندن اوقات و  یهاراهترین نقطه نیاز است هر فردی ابتدایی

را بداند تا بتوانند برای خود مسیری مناسب در جهت  فراغت ورزش
ترسیم کند البته با توجه بیشتر  ات و فراغت ورزشاوقپیشبرد 

توان مسئولین امر و تامین بسترهای مناسب برای این موضوع می
باشیم و شرایط مناسب  اوقات و فراغت ورزش شاهد افزایش کارایی

اوقات و برداری افراد جامعه از راه گذراندن تری را برای بهره
تحقیق با پیشبرد اهداف و ی ایجاد کنیم که دقیقا این فراغت ورزش

الزامات فوق گام برداشته و درنهایت به ارائه پیامدهای حاصل از 
ای و درمانی را نمایان کرده است تا آن در بعد فردی، جمعی، توسعه

 وعیدر زمان ش یگذران اوقات فراغت ورزشبتوان از آن در جهت 
 اگر پژوهش، این نتایج اساس بهره گرفت. بر کرونا روسیو
 مرتبط هایرسانه و هاسازمان سوی از صحیح نظارت و ریزینامهبر
 عشیو دوران در ورزشی فراغت اوقات شود، گرفته نظر در ورزش با

 و عاطفی ذهنی،) شناختی جسمی، فواید تواندمی کرونا ویروس
 اثرات از و باشد داشته همراه به افراد برای را( فرهنگی-اجتماعی

 دیگر، سوی از جوامع در کرونا بیماری اثرات. بکاهد آن منفی
 طشرای و اقتصاد فناوری، در تحول ایجاد با کرونا ویروس گیریهمه

 متحول را ورزشی فراغت اوقات ویژه به و فراغت شرایط محیطی،
 .است کرده
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