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 مقالة پژوهشی

 1پارادایم توسعة بهبود فرهنگ ورزش در خانه در زمان شیوع ویروس کرونا
 

 3، حمید جنانی2فریده اسدی ،1بهمن طیبی

   

ورزشی  استادیار.  1 دانشکدةمدیریت  ایران    ،  گرگان،  گلستان،  دانشگاه  اجتماعی،  و  انسانی    )نویسندة علوم 
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 چکیده
انجام  کرونا  ورزش در خانه در زمان شیوع ویروسپارادایم توسعة بهبود فرهنگ  تدوین  با هدف  این پژوهش  

نمونه از گیریبهره با  این پژوهشدر  بود.    کیفی. روش پژوهش  شد  اشباع تکنیک و هدفمند گیریروش 
نتخاب  کرونا اورزش در خانه در زمان شیوع ویروستوسعة بهبود فرهنگ  مدل   برای شناسایی فرن  14 ، نظری

زمان  مدل   عوامل شناسایی برای  شد. مصاحبه هاآن با و دشدن در  خانه  در  ورزش  فرهنگ  بهبود  توسعة 

کرونا ویروس  شد اسناد مطالعة و  )کانونی هایگروه با (مندارساختنیمه مصاحبة از  شیوع  برای  .  استفاده 

گوبامین  تأ و  لینوکلن  ارزیابی  روش  از  مطالعه  پایایی  و  شد.  ( 2013)   روایی  این   استفاده  پارادایمی  مدل 

عوامل طراحی شد. در این مدل، شرایط علّی،  (  1997)اساس الگوی پارادایمی استراوس و کوربین  بر  پژوهش

ورزش در خانه در زمان شیوع  توسعة بهبود فرهنگ    یندفرا  آگاهیجذابیت ورزش خانگی و افرایش  ،  فردی

می  کرونا  ویروس داده  زمینههمچنین  شود.  نشان  انگیزةای،  شرایط  رقابت،  و    عوامل  جسمانی،  آمادگی 

 هستند؛   بهبود فرهنگ ورزش در خانه در زمان شیوع ویروس کرونابرای داشتن رویکرد    هیجان و احساس 

 نظر قرارگیرند.  باید بیشتر مد یندافرشرایطی که برای موفقیت بهتر در اجرای این 
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 مقدمه 
ترین مناسبات  ترین و اساسیبیشترین، عمیق  ة عنوان یک گروه واحد اجتماعی دربرگیرند به خانواده

است   برانسانی  میکه  شکل  زناشویی  زندگی  و  ازدواج  می  رفتههمرویگیرد.  اساس  را  توان ازدواج 

بی تمامیت  دارای  که  دانست  گستردهارتباطی  و  ابعنظیر  دارای  که  ارتباطی  است؛  زیستی،  ای  اد 

اقتصادی  روانی،  است.عاطفی،  اجتماعی  منظر  به   ،  دو  از  خانواده  است:  موضوع  شده  یکی  توجه 

های ناشی از ارتباط عوامل داخلی و  ت و دگرگونیالاعضای یک خانواده و دیگری تحوساختار بین  

 . (25، 2019، معمار بهابادی)خانواده  خارج از

عوامل مهم در خانواده، از  مهارتکه مجموعه است    خانواده  عملکرد  یکی  و  رفتارها  از  های مهم  ای 

بودن یک خانواده را گیرد و بخشی از سالم یا ناسالممیها و عواطف را در برجمله حل مسائل، نقشاز

می  توجه   آن  به  خانواده  و   فراغت  پژوهشگران  که  است  موضوعی   خانوادگی  فراغت  کند. توصیف 

  مانند  عواملی  با  ارتباط  در  خانوادگی  فراغت  منافع  گذشته  هایپژوهش  از   بسیاریدر  .  دارند  خاصی

پیوند  خانوادگی  رضایت است  بررسی  خانوادگی  و    فراغتی   تجارب  معتقدند  پژوهشگران   .شده 

  دهد می  افزایش  را  خانواده   اتحاد  ،شودمی  خانواده  نظام  در  خانوادگی  پیوندهای   حفظ  باعث  خانوادگی

  خانوادگی همبستگیة برجست عوامل از ها این  ةهم که  دهدمی افزایش را خانواده اعضای بین روابط و

 .  (12، 2012،  پوف و ، زابریسکی 1)هدگ  هستند

به پدیدهورزش  و  عنوان  اجتماعی  روابط  انگیزشیای  دارای  که  اجتماعی  شبکة  یک  در  را  افراد   ،

است پیچیده  وااجتماعی  متقابل  کنش  و  تعامل  به  است  ،  رفتارها،  داشته  ظهور  عرصة  ها،  نگرشو 

های اجتماعی حامل  هایی معنادار قرن حاضر شده است. ورزش مانند سایر پدیدهها و بازنماییارزش

ارزش ناقل  اخالقی جامعهو  اجتماعی و  از  های  یافته است ای است که   . آن منشأ گرفته و گسترش 

  ،اجتماعیبرای شناخت صحیح اهداف و کارکردهای اجتماعی ورزش و تحقق حقیقی آن در ساختار  

شود  ها میبار ارزشی دارد و موجب توسعه و تقویت ارزشی درنظر گرفته شود که  اپدیدهورزش  باید  

خدشه موجب  برعکس  ارزشیا  شدن  ضربهدار  و  واقعیتها  رشد  پذیری  و  بروز  و  ارزشی  های 

میضدارزش همچنین  73،  2016،  ترکمان  )محمدیشود  ها  کلیبا  (.  زندگی  به  نگاهی    سبک 

انسان در    های رفتاری ها و عادتفرد از ویژگی به الگویی منحصربه شود که سبک زندگی  می  مشخص

موقعیت و  روزمره  داردزندگی  اشاره  اجتماعی  سال  . های  بیشتر  در  زندگی  سبک  مفهوم  اخیر  های 

  بین ی مصرف و کاربرد آن در  الگوها  ةشناسی و مطالعات فرهنگی و در حوزهتوسط رویکردهای جامع

اما امروزه مطالعات ،  استشده  های متفاوت بررسی  با نظرگاهو  و طبقات گوناگون اجتماعی    ها گروه

مت الس  ةسبک زندگی در حوز  ،مثال   رایب  است؛شده    ای تبدیلهترشای بین سبک زندگی به حوزه

 
1. Hodge, Zabriskie & Poff 
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  ( ...  از منابع طبیعی و   هروییب   ةاستفاد،  زیستمحیط  آلودگی  و    (...  ت زندگی و تغذیه، ورزش، کیفی)

(.  34،  2013آبادی،  )ابراهیم  شده استتوجه  ها  به آن  های اخیرسالازجمله حوزهایی هستند که در  

مناسب از هر مرحل  آموزش سبک   و  برای گذر  زندگی  انتخاب شیوه  درپیة  برای  هآن  مناسب  ای 

ورزش، دیگر  و  خواب    ،زندگی   تغذیه،  و  آسیباستراحت  مقابل  در  را  مردان  روانی  عوامل،  و  های 

 (.54، 2013، و همکاران )رضایی کنداجتماعی تا حدود زیادی ایمن می

زندگی سالم    ةاوست. شیو  شدةپذیرفتههای  ارزشو  جهان  ،  ندگی نمایانگر نگاه فرد به زندگیسبک ز

شیوع کاهش  برای  منبعی  ارتقا  ارزشمند  و  بهداشتی  مشکالت  و  عوامل  سال  یتأثیر  با  تطابق  مت، 

میاسترس  ما کمک  به  زندگی  است. سبک  زندگی  کیفیت  بهبود  و  زندگی  را  زای  آنچه  مردم کند 

، 1)پریزن برای خودشان و دیگران را درك کنیم  ها آن  و معنی عمل  دادندهند، دلیل انجامانجام می

به  3،  2017 توجه  ضروری(.  نکته  زندگی  الحوت  که  ستا  این  سبک  بهزچالش  اًالزامت  یا  عبارتی  ا 

ست ترویج ا  و ضروری  اندها که واجد ارزش روابط و ارزش  ،رفتارها  ،زا نیست؛ چه بسیار الگوهاآسیب

تشخیص ماهیت و سمت و سوی این    ، مهم استآنچه    . مبنای زیست اجتماعی قرار بگیرند  و یابند  

پیامدهای مدیریت  و  نگاه    تغییرات  از  است.  سبکآن  فضاهای  زندگ  متفاوتهای  جغرافیایی،  ی 

می  گوناگون خلق  در جغرافیایی  تحول  بسترهای  زندگی،  سبک  در  تحول  نسبت  همین  به  و  کند 

می فراهم  نیز  را  زیستی  ازاینکندفضاهای  سبکة  رابط  ،رو؛  سیمای    گوناگونهای  بین  و  زندگی 

مکاناجتماعی   و  جغرافیایی  فضای  اقتصادی  دورابطهها،  و  و  متقابل  استای  ،  حصار)یاری  جانبه 

ی کامل  تمالو تندرستی افراد صرفاً شامل حالت س  سالمت  ،بنابراین  (؛ 70،  2016،  نریمیو    حیدری

ن جسمانی  لحاظ  ارتباط  سالمتابعاد    همچنین  بلکه  شود؛میاز  قابلیت  اجتماعی،  و   روانی،  موزون 

تضادها  نه و مناسب  المنطقی، عادو حل    ح محیط فردی و اجتماعیالهماهنگ با دیگران، تغییر و اص

شخصی  التماینیز  و   بر را  ت  باترهان  2)گیلور  گیردمیدر  مکیون،  گریفیتس،  ،  استنیمیروویکو  ، 

را در سه قسمت(.  257،  2015 این مفهوم  نیز  روانی  تعریف کرده است:    انجمن کانادایی بهداشت 

های خود، آگاهی  ط بر هیجانکه دربردارندة تسلاست  های مربوط به خود  نگرش  قسمت اول، شامل 

است ی مربوط به دیگران  های ساده است؛ قسمت دوم، نگرشهای خود و رضایت از خوشیاز ضعف

ع  شامل  دوستیال که  به  طوقه  احس  مدتیالنهای  و  گروه  یک  به  تعلق  احساس  صمیمی،  اس  و 

 
1. Parizan 

2. Gulliver, Griffiths, Mackinnon, Batterham & Stanimirovic 
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که شامل    است  های مربوط به زندگیت در محیط انسانی و مادی است؛ قسمت سوم، نگرشمسئولی

مسئولی ع تپذیرش  و  امکانات  توسعة  انگیزة  توانایی  الها،  خود،  و  تصمیم   گرفتنیق  شخصی  های 

با    یپژوهش(  2016)ترکمان  محمدی    (.204،  2011،  برادرانو    )یعقوبی  کردن استکارانگیزة خوب 

داده نظریة  رویکرد  از  استفاده  با  ایرانی  نخبة  ورزشکاران  زندگی  سبک  مفهوم  بازتولید  بنیاد هدف 

آن پژوهش  نتایج  براساس  دادند.  نگرانیمهمها،  انجام  مشارکتترین  بودهای  عبارت    :از  ند کنندگان 

حرفه عایتر اصول  ایرانینشدن  ورزشکاران  زندگی  در  تفکر   ،ای  )یعنی  پژوهش  محوری  مقولة 

و  حرفه  بها  یند افرای(  حرکت  )یعنی  پژوهش  پایة  حرفهجتماعی  های  شایستگی(.  گراییای سمت 

فراغت، مسائل شخصی  قاتپذیری، مصرف، گذران اوانداز زندگی، سواد مالی، مسئولیت عاطفی، چشم

ای تأثیر تفکر حرفهشدند که تحتالت سبک زندگی تعیین عنوان دیگر مقوو رفتارهای مذهبی نیز به

سه سطح کالن، متوسط    بهاجتماعی پایه نیز    یندافرمقوالت  همچنین نتایج نشان داد  گیرند.  قرار می

طبقه خرد  میو  که  شدند  مشارکتبندی  نگرانی  زمان  طول  در  کننتوانند  حل  را  د.  کنندگان 

نخبه  ،کلیطوربه ورزشکار  زندگی  او در مسا   سبک  زندگی  راهنمای کنش  غیرورزشی  و  ئل ورزشی 

ابعاد  میها  آن  های پژوهشیافته.  است از   متفاوتتواند برای بررسی  سبک زندگی ورزشکاران نخبه 

اران ورزشک  ،(2003)  1اسمیت به باور    .کار برده شودهای عینی سبک زندگی بهتا مؤلفه   عوامل مؤثر

گرایش    دةهندنکنند که نشاروی برتری واگذار می و تقدیرشان را به نی  هنگام مسابقات ورزشی، خود

جدی در زندگی  طورکه البته این اعتقادهای مذهبی بهعمیق ورزشکاران به اعتقادهای مذهبی است 

یکی از عوامل مؤثر در تغییر   ،(2007)  2فرید براساس پژوهش    د.ننفوذ دار  هاآن شخصی و مشترك  

؛  دهد، فعالیت جسمی است افزایش میزیادی     حد  به زندگی و سالمتی را تاکه امید  سبک زندگی  

فی، کنترل استرس و زندگی تالش  ورزشکاران برای رژیم غذایی صحیح، استراحت و آرامش کا  ،زیرا

بین رضایت    داریاتفاوت معنکه  ورزشکار نشان داد    و   کنند. مقایسة رضایت زناشویی افراد عادیمی

عا افراد  ندارد.زناشویی  وجود  ورزشکاران  و  تأ  خود   پژوهش   در  ( 2016)  3دنیس   دی  بررسی   ثیربه 

 نمونة   پرداخت.  د،نباش  ثرؤموقعیت ورزشکاران م  بر  دنتوانها وخودآگاهی ذهنی که میارزش   عادات،

نخبة  ماری  آ ورزشکاران  وی  و   ،المپیکپژوهش  ملی  پایین  سایر  ورزشکاران  سطوح  تر ورزشکاران 

های  آگاهی   ،خصوص نخبگان ورزشیهای ورزشی بهتمام گروه   که در  نشان داد  پژوهشنتایج    .بودند

عادات    ،هاارزش  پایبندی به اصول و  پذیری تمرینی وتحریک  ،تمرین  ، انگیزش مناسب قبل ازدرست

و و  مناسب  مؤ  ازانضباط،    نظم  آن   در  ثرعوامل  وی،    .بودند  هاموفقیت  پژوهش  ترین  مهمبراساس 

نخبه ورزشکاران  استعامل موفقیت  ذهنی  خودآگاهی  با   ،  به  که  میتمرین ذهنی  نتایج    .آید دست 

 
1. Smit 

2. Faride 

3. Denis Frich 
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  و   هاارزش  ،عادات  بر  کیدأ جه و تتو  کمکبه  د نتوانکه همة سطوح اجرایی می  کندمی  کیدأت  پژوهش 

سبک زندگی »عنوان  ی با  پژوهش  (2017)  1ند. پیرو سطوح خودآگاهی ذهنی ورزشکاران افزایش یاب

عادات  ح  انجام داد. او به این نتیجه رسید که سط  «تگیتغییرات زندگی بازنشس  ورزشکاران قدیمی و 

و   تغذیة قدیمی  ورزشکاران  از  سالم  فعال    غیرورزشکاران  معناداری  بهورزشکاران  بوده    ترپایینطور 

سه    هر  قات فراغت در مداوم درطول او  طورورزشی بهمتوسط فعالیت    شدت و   ،هویت ورزشی  .است

ن قدیمی  نوع فعالیت بدنی بین ورزشکارا  یا  داری در عادات تغذیهمعنا هیچ تفاوت  . یافتگروه کاهش 

  وبگذارد    تأثیر  ست بر کیفیت عادات تغذیهبازنشستگی ورزشی ممکن ا  .و غیرورزشکاران یافت نشد

نند  تواهای ورزشی نمیکه موقعیت  استنباط شدپیرو    پژوهش   نتایج  از  منجر شود.شدن  به غیرفعال

پایبندی  »عنوان   ی باپژوهش در (2018)و همکاران  2.  پاوال آینده تضمین کنند در فعالیت فیزیکی را

اصول سبک زندگی سالم نتیجه رسیدب  «به  این  عادات روزانة تغذیة    نده  او  سال  فرد در  هر که  مت 

معناهمچنین  است.    ثرمؤ درتفاوت  تغذیة  داری  در  عادات  متفاوت  دانشجویان  دارد.   وجود  سنین 

-از ابعاد اصلی سبک زندگی، فعالیتیکی    ،(2018و همکاران )  به باور پاوال  که بیان شد،طورهمان

اول اهمیت قرار دارند. افراد ورزشکار به   ةدر درجاست که    سالم  ةهای ورزشی منظم و عادت به تغذی

رژیم   داشتن  ها برایآن  زیرا،  ند؛بخش و مثبت درگیرالمترفتاری س  وهایاحتمال زیاد در دیگر الگ

و تندرستی و رفاه   کنندمیل استرس در زندگی تالش غذایی صحیح، استراحت و آرامش کافی، کنتر

 . ستهاهای شخصی آنترین اولویتاز مهم روحی و جسمی

فراغت و رشد  اوقات  یجد  یهاعلت  نیب( در پژوهش خود دریافتند که  2015)  کیم و    ، هیو، لی3کیم

شی  ( در پژوه2015)  4نگ و    ، تیکویکندالوجود دارد.    یعلّ  ةرابط  ی در کارکنان،و شادکام  یشخص

اوقات از  استفاده  که  آندریافتند  بهزیستی ذهنی  بهبود  به  به  .  شودمیمنجر  ها  فراغت در کارکنان 

اورلیمسن  بیکرباور   اتمام ساعات کاری زمانی که  ،  (2013)  5سونیتیج و  ، دموروتی،  از    کارکنان بعد 

اضافه به  پایینشوندیا در منزل میکاری در محل کار  مشغول  را تجرب، سطح  رفاه زندگی  از  ه  تری 

درمی مشغولکنند؛  کار  زمان  اتمام  از  بعد  که  کارکنانی  فعالیت  مقابل،  اوقاتبه  نظیر  های  فراغت 

 
1. Pierre 

2. Pavla 

3. Kim, Heo, Lee & Kim 

4. Kuykendall, Tay & Ng 

5. Bakker, Demerouti, Oerlemans & Sonnentag 
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میفعالیت بدنی  و  های  زندگی  در  بیشتری  رفاه  سطح  از  بیشتری شوند،  شغلی  رضایت   درنهایت 

 برخوردارند.

اوقات  فراغت، مهماوقات دلپذیرترین  و  روزانةترین  زندگی  از ساعات  و بخشی  هاست که  انسان  بشر 

و داوطلبانه  پردازدیم  یمشارکت اجتماع  ا ها یآگاهی تفریح، توسعةفرد با رضایت خاطر به استراحت،  

 . (95، 2013)سنایی،  شودیمشغول م ه آنب یو اجتماع یخانوادگ ،ی از الزامات شغل ییرها  از پس

مؤثر بر مشارکت   عنوان عوامل، ساختاری، فردی و اجتماعی را بهعوامل مدیریتی(  2015)  ایرانمنش

کارگیری مؤثر به یندافرعواملی هستند که در روند اجرای   عوامل مدیریتی  است. کردهورزشی معرفی  

دستیابی    برایکه    امکانات  ریزی، سازماندهی و بسیج منابع وانسانی در برنامه  و کارآمد منابع مادی و

ارزشی   نظام  براساس  و  سازمانی  اهداف  میده  شپذیرفتهبه  میصورت  ایجاد  خلل  به    . کنندگیرد، 

فراغت و  ر بین اولویت اوقاتگعنوان عوامل مداخله امل ساختاری بهعو   ،(2012)  فتایانو    آقایی  عقیدة

زمانی    ة، فصل، هوا، برنامه، منابع مالی خانوادهزندگی خانوادة  کنند. وضعیت چرخ مشارکت عمل می

فردی  های بینل هستند. عوامل اجتماعی حاصل کنشاین عوام ةجمل از ، هاکار و دسترسی به فرصت

فردی   خصوصیات  بین  رابطه  فعالیتیا  در  مشارکت  بر  و  است  اوقاتافراد  اثر  های  خاص  فراغت 

که با  مذهبی هستند    تد استرس، افسردگی، اضطراب و تمایالد و عوامل فردی عواملی مانننگذارمی

سروحالت فرد  روانی  فعالی  کارهای  انتخاب  اولویت  بر  و  اوقاتتدارند  میهای  تأثیر  .  گذارندفراغت 

و    عوامل مؤثر بر گرایش به ورزش  بارةآموز دبیرستانی را دردانش  154ظر  ( ن2015)  1ریکمن و همل

بررسی   عامل  هفت  در  بدنی  ازکردندفعالیت  آنان  .  پیشمهم  ،نظر  و  عامل،  پذیربینیترین  ترین 

توفیقرقابت و  بهجویی  که  بود  مشاهدطلبی  آنان  در  معناداری  بایدل ه  طور  و  زاهاریادیس    2شد. 

ها  . آنکردندبررسی  را    وجوانان به فعالیت بدنی های گرایش ندر پژوهش خود علل و انگیز(  2015)

اولویت  این عوامل به شناسایی کردند که    ن به فعالیت بدنیشش عامل را در گرایش نوجوانا ترتیب 

های  ههای اجتماعی، انگیزای رقابتی، قرارگرفتن در محیطهها و انگیزمهارت  ةتوسع:  عبارت بودند از

آنان، این نتایج  پژوهش  های  های مرتبط با آمادگی. براساس یافتههانگیز  تیمی، دوستی، سرگرمی و

جهت حاصل  خواسته  گیریبیشتر  با  ارتباط  در  فرد  خود  درونی  عوا  استهای  این  البته  با  و  مل 

 .شوندافزایش سن دستخوش تغییر می

پدید  یک  ورزش  شناخته    ةامروزه  اقتصادی  سیاسی،  اجتماعی،  تغییرات  برای  ابزاری  و  اجتماعی 

ن و احترام تعاو  انندهای مهمی م یافتگی بسیار مهم است، ارزش ورزش برای توسعه  ،واقعدر.  شودمی

می یاد  سرا  بهبود  ال دهد،  را  مبت  دهد میمتی  احتمال  م الو  کاهش  را  بیماری  به  یک  دیشدن  هد، 

 
1. Ryckman & Hamel 

2. Zahariadis & Biddle 
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ای اقتصادی و منطقه  ةتوسع  موجبو  کند  میکه اشتغال ایجاد  توجهی است  درخور  نیروی اقتصادی  

می کشور  مقرون یک  ابزار  یک  چالشبهشود،  با  مواجهه  برای  صلح  صرفه  و  توسعه  و  است  های 

  در   کهتاآنجا   ؛ کندکمک شایانی به کشورها می های جدید  هستیابی به اهداف توسعهمچنین برای د

ار  که ورزش ابزار بسیتأکیده شده است ورزش نیز بر این نکته    بارةهای سازمان ملل متحد درسیاست

ایجاد جامع  و  توسعه  برای  بسیا  ةمهمی  نقش  و  است  انسجام  مدنی  در  توسعر مهمی  و   ة اجتماعی 

انسانی داردا  ةسرمای و  در    واضح است که  .(25،  2019)نوری،    جتماعی  این کارکردها  به  دستیابی 

کردن به مردم  کمک  با ورزش    ةالمللی خواهد بود. توسع  های ملی و بینورزش در عرصه  ةتوسع  ةسای

ند و موفقیت در آن  اانتخاب کرده  ورزشی، برای شروع یک ورزش، ماندن در ورزشی که  با هر سطح

  .است

  هایبیماری  تا  سرماخوردگی  بیماریشامل    که  هستند  هاویروس  از  بزرگی  خانوادة  هاویروسکرونا

از    کروناویروس  بیماری.  دنشومی  2و سندرم حاد تنفسی   1خاورمیانه   تنفسی  سندرم  همانند  شدیدتر

 کرونا از چین به  بیماری  ناگهانی . شیوع  سرعت در چین گسترش یافتبه  2019دسامبر سال    هشتم

  بود؛   جهان  سراسر  در  بهداشت  گذارانویژه سیاستجهانی و به  ةکشور، شوکی برای جامع  30بیش از  

   پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  ،2020  پنجم فوریة سالوبیست   در  ایران  در،  مثال  برای

. بسیاری را گزارش کرد 2019 کرونا در سال یروسومورد مرگ بر اثر  15و کرد  ید یأ ت ابن ویروس را 

این   اقتصادی با شیوع  کرونا  ویروس  از    ناشیبیماری گره خورده است. شوك  از مسائل اجتماعی و 

گسترده  حاد   سندرم  شامل  که  ستهاویروس  از  دسته  همین  مشابه  موارد  از  ترقوی  و  تربسیار 

  ویروس  سریع و  خاص شیوع. بود گذشته های آنفلوانزای پرندگان و آنفلوانزای خوکی در سال، تنفسی

می  و  بیولوژیک  وعضمو  یک  چگونه  که  دهد می  نشان  کرونا  موضوع   یک  به  توانداپیدمیولوژیک 

راهبرد    ترینمهم  و   ترینمتداول  (. 95،  2013)سنایی،    شود  تبدیل  سیاسی   و  اقتصادی   اجتماعی،

  ماسک از استفاده برای یشواهد  با وجود نبود. است عمومی  بهداشت رویکرد ویروس،  با مواجهه برای

 از   بسیاری.  است  داده  رخ  جهان  سر   سرتا  در  ماسک  خرید  برای  زیادی  تقاضای  عمومی،  جامعة  برای

 قرار   ثیرتأ تحت  نیز  نداشتند  را  بیماریشدة  ییدتأ   موارد  که  شهرهایی   در  حتی  روزانه  های الیتفع

از حصشهر  قرنطینة  و  گرفت مواردی  و  بزرگ  مواجهه های  افراد  برای  حتی  خانه  در  این ر  با  نشده 

 
1. MERS-CoV 

2. SARS-CoV 
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و پروازهای خود را    ندر برخی کشورها مرزهای خود را بست. در یک رویداد نادوقوع پیوستبه  ویروس

کردند مهم.  محدود  از  دریکی  اجتماعی  اضطراب  ایجاد  کرونا،  ویروس  شیوع  عواقب  سرتاسر    ترین 

شیوع   بدون  جوامع  در  حتی  کشورهاهمة    در  شهروندان  برای  جدی  یهاجهان است. این امر نگرانی

  گونهچ  که  دهد می  نشان  ها  خانواده  بین  در  ویژهبه  ناامیدی   احساس.  کرده است  ایجاد   این ویروس

.  هستند  روزمره  زندگی  از  خشیب  اجتماعی  خاطراتم .هستند  پذیرآسیبخطرها    با  مواجهه  در  جوامع

میکرونا  ویروس  شیوع     در .  شودمیمنجر    اجتماعی  آسیب  به  اجتماعی  مخاطرات  که  دهدنشان 

  و  معلولیت  دارای  افراد  تر،مسن  افراد  فرزند،  دارای  هایخانواده  باردار،  زنان  ،طبیعی   بالیای  و  اپیدمی

 جوامعی  هاگروه  ةکرونا همویروس    شیوع  اپیدمی بارة  در  ، اما برندرنج می  ها آسیب  از  درآمد کم  افراد

  در  بزرگی   هایگذاریسرمایه  است  نیاز  اجتماعی  مخاطرات  در  بنابراین،   کنند؛می  خطر  احساس

 اضطراب  ،خطرها   ایی نمبزرگ  بارةدر  عقاید   تضاد   مدیریت  هدف   با عمدتاً   ة پژوهش کهمطالعراستای  

امنیت شخصیبهداش  بهنی جامعه  دگما ب  و از روازاین ؛  صورت گیرد  باشد؛می  ت عمومی و  استفاده   ،

اد اجتماعی، فرهنگی  بع اهای جسمی و ورزشی و چه در  فراغت )چه در بعد فعالیتهای اوقاتفعالیت

 است؛   بهبود فرهنگ ورزش  خود گامی در راستای کاراییو    شودمیمنجر  به بهبود عملکرد  و هنری(  

  توسعة بهبود فرهنگ ورزش در خانه در زمان شیوع ویروس کرونا ، پژوهش حاضر با هدف  بنابراین

 . انجام شده است
 

 پژوهش روش

و    مدیریت ورزشی  ةحوز  خبرگان  کنندگانمشارکت و است کیفی موردی ةمطالع پژوهش  روش این

دکتری با  دانشجویان  نمونه از گیریبهره هستند.   نظری، اشباع نیکـتک و هدفمند گیری روش 
مدل توسعة بهبود فرهنگ ورزش در  چارچوب   برای شناسایی فرن  14شامل  کلیدی   دهندگانآگاهی

 برایشده کاربردهبهابزارهای . شد مصاحبه هاآن با و دانتخاب شدنخانه در زمان شیوع ویروس کرونا 

 مصاحبة ،ویروس کرونار خانه در زمان شیوع  مدل توسعة بهبود فرهنگ ورزش د عوامل شناسایی
مین روایی و پایایی مطالعه از روش برای تأ.  بود اسنادمطالعة   و کانونی ایه گروه اریافته باساختنیمه 

گوبا  و  لینوکلن  بدین(  2013)  1ارزیابی  شد.  معیار  منظوراستفاده  چهار   ،))باورپذیری اعتبار، 

 هریک به دستیابی برای و شد گرفته درنظر ارزیابی تأییدپذیری برای و پذیریاطمینان پذیری،انتقال
 . ( 25، 2019، معمار بهابادی ) انجام گرفت زیر اقدامات معیارها این از

 
1. Linokelen & Goba 
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 کردند تأیید را هاپرسش و مشاور راهنما اساتیداست.   کمّی هایپژوهش در روایی اعتبارپذیری: معادل
 .داد افزایش قبولی قابل حد به  را پژوهش هایداده  بودنموثق  میزان این امر  که

 فراغتدر زمینة اوقات  متخصص دو است.  کمّی هایپژوهش در  بیرونی اعتبار  جایگزین پذیری:تقالان
 .های پژوهشی را بررسی کردند یافته نداشتند، مشارکت پژوهش در که

معادلاطمینان  جزئیات  پذیری،اطمینان  ایجاد ظورمنبه  و است کمّی هایپژوهش در پایایی پذیری: 

 .شد ضبط  و ثبت هابرداریداشتیاد و پژوهش
 و  شد ضبط  و ثبت  دقتبه  مراحل  تمامی ،منظوربدین است.  سوگیری از  پرهیز یمعن تأییدپذیری: به

، 1)کرسول و پالنکالرك   شد   تأییدشد و   گرفته  قرار  اساتید اختیار  در پیوست صورتبه  مستندات همة

2007 ،76). 

 این درگرفت.   صورت اقداماتی کانونی، افراد با مصاحبه دادنانجام برایالزم    مجوز دریافت برای
 مصاحبه برایدر این پژوهش   هاآن   همکاری مبنی بر  کلیدی نظرانصاحب  نظر  جلب از پس بخش

 روش باها  مصاحبه  از آمدهدستهای بهداده.  شد گردآوری الزم اطالعات و مراجعه  مقرر زمان در
 شدند.   و تحلیل تجزیهبنیاد تحلیل داده

برای   پایاییهمچنین  بازآزمون از    سنجش  طبقه  پایایی  سازگاری  میزان  به  که  شد  بندی استفاده 

 ها در طول زمان اشاره دارد.  داده
 

 هامصاحبه پایایی بازآزمون -1جدول 
Table 1- Reliability of Interviews Retest 

 عنوان مصاحبه 
Interview Title 

P1 P2 P3 
 کل 

Total 

 تعداد کل کدها 
Total Number of Codes  

23 21 26 70 

 تعداد توافقات 

Number of Agreements 
11 8 12 31 

 تعداد نبود توافقات 
There Was No Number of Agreements 

7 4 8 19 

 پایایی بازآزمون )درصد( 

Reliability of Retest (Percentage 
95% 76% 92% 87% 

 
1. Creswell & Plano Clark 
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 نتایج 

 شمارة دو ارائه شده است. ر جدول دحاضر  پژوهش های آماری نمونههای توصیفی مربوط به یافته
 

 پژوهشهای توصیفی یافته -2جدول  
Table 2 - Descriptive Findings of the Research 

 شناختی ای جمعیتهویژگی
Demographic characteristics 

 هاگروه
Groups 

 فراوانی
Frequency 

 درصد 
Percentage 

 جنسیت

Gender 

 مرد
Male 

9 64.28 

 زن 

Female 
5 35.72 

 علمی  ةمرتب
Academic Rank 

 استادیار 
Assistant Professor 

2 14.28 

 دانشیار 
Associate Professor 

2 14.28 

 استاد 

Professor 
1 7.15 

 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی 
PhD Student in Sports 

Management 
9 64.29 

 

  درصد  72/35مرد و    درصد   28/64  پژوهش های بخش کیفی  نشان داد نمونه   پژوهش توصیفی    نتایج

  درصد  29/64با    دانشجویان دکتری مدیریت ورزشی،  پژوهش های  نمونه بین  بودند. همچنین از  زن  

 بودند. بیشترین تعداد 

کیفییافته بخش  طریق  داده:  های  از  پژوهش  تحلیل    کدگذاری  یندافرهای  مراحل  شد.  تحلیل 

کدگذاری    ( و 1س و کوربینوها از طریق کدگذاری باز، کدگذاری محوری )مدل پارادایمی استراداده

مقول یک  )انتخاب  به   ةگزینشی  مشخص  ةمقولعنوان  محوری  و  هراصلی  بین  ارتباط  از  کردن  یک 

ارائةو بشد  های محوری( انجام  مقوله  از نظریپارادای  ا  یا تصویر تجسمی  در حال تکوین ة  م منطقی 

 پایان یافت. 

،  طریق تحلیل محتوا و کدگذاری باز  از  جرا شد، صاحبه که تا حد اشباع نظری ام  14نتایج حاصل از  

انتخابی در قالب   ةگر، پدیدای، شرایط مداخله ی، شرایط زمینه کلی شرایط علّ  ةپنج مؤلف  محوری و 

 
1. Strauss & Corbin 
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پژوهش ارائه بخش کیفی  نتایج مربوط به    یک  ةدول شماردر جتحلیل شد.  اصلی، اقدامات و پیامدها  

 شده است. 

بازکد اتمامب:  گذاری  از  پس  است.  باز  کدگذاری  از  استفاده  پژوهش  تحلیل  از   اجرای   خشی 

 از طریق  نفر  14با    کدهای مصاحبهدر این پژوهش،    .شودکدگذاری باز آغاز می  یندآفرها،  مصاحبه 

استخراج شد باز  از دید    ةدر مرحل  .کدگذاری  بااهمیت  انضمام کدهای  به  این کدهای مشترك  بعد 

برای طبقه به  ،پژوهشگر نهایی مشخص شدند.  باید    ،هابندی دقیق مفاهیم بین مقولهعنوان کدهای 

مفهوم ب  هر  تفکیک  از  شودرچسب  بعد  داده  زده  خام  و  مصاحبه  با های  متن  دقیق  و  بررسی  ها 

نشان داده    ای از کدگذاری بازنمونه شمارة سه  در جدول  سازی شوند.  ای مفهوم های زمینهیادداشت

 .شده است
 

 ای از کدگذاری باز هنمون -3 جدول
Table 3 - Example of Open Coding 

 یک مصاحبه کدگذاری باز 

 آکاهی •

 یابی د استعدا •

 

خانواده دانش    افزایش جامع   دربارة  اعضای  در  رفتاری    ةالگوهای 

افزایشورزشی   همچنین  این    نان آ  دانش  و  شناخت  به  سرانجام  که 

در  ورزشی   یالگوها اثرو  س   که   مثبتی  های نتیجه  بر  المت  ورزش 

 شود. می منجرگذارد، استعداد و شناخت از بدن میجسم، 

 خدمات  •

 فرهنگ  •

حوزعالیتف در  که  صحیح    ة هایی  فرهنگ  تقویت  برمبنای  و  ورزش 

های فرهنگی  تواند از سوی ارگانهم می  هاگیرد. این فعالیتانجام می

تواند فرهنگ و  تا خانواده ب  انجام شودهای ورزشی  از سوی ارگانهم و 

ورزش   بفهمارزش  همچنین  درا  حوز.  در  که  فرهنگی    ة خدمات 

 .ین اشاعه شودال صورت آنفرهنگ و ورزش به

 

ها  ها را با توجه به ابعاد و مشخصات آن   ها و زیرمقولهکدگذاری محوری، مقوله   :  کدگذاری محوری

مرتبط می  هب نحو  کند. یکدیگر  مقوله  ةبرای کشف  و ارتباط  استراوس  تحلیلی  ابزار  از  یکدیگر  با  ها 

عمل شرایط،  شامل  تحلیلی  ابزار  این  اصلی  ابزار  شد.  استفاده  عکسکوربین  پیامدها  العملها،  و  ها 

 . (75، 2014)محمدی،  ودشمی



 1399، مهر و آبان 62،  شماره 12مطالعات مدیریت ورزشی، دوره                                                            276
 

یک    ا ها و مسائل مرتبط بدر این مدل شرایط علّی رویدادهایی هستند که موقعیت  :  شرایط علّی

های خاصی پاسخ  چرا و چگونه به روش   هاکنند که افراد و گروهو تشریح می  کنندمیپدیده را خلق  

علّ  .هنددمی مقو  یشرایط  به  یتالشامل  که  بر  است  مستقیم  در طور  ورزش  فرهنگ  بهبود  توسعة 

  ة دهندای ایجادکننده و توسعهگونهد یا این عوامل بهنگذارتأثیر مین شیوع ویروس کرونا  خانه در زما

ایش  جذابیت ورزش خانگی و افز،  فردیعوامل    ةمقول  سهشرایط علّی    ،پدیده هستند. در این پژوهش 

میآگاهی   که  ویروس  بر  د  نتوانهستند  شیوع  زمان  در  خانه  در  ورزش  فرهنگ  بهبود  توسعة  مدل 

 .های مربوط به شرایط علّی نشان داده شده استمقوله شمارة چهار در جدول .  بگذارندتأثیر  کرونا
 

 ها و مفاهیم مرتبط با شرایط علّیقولهم -4جدول 
Table 4 - Categories and Concepts Related to Causal Conditions 

 مفاهیم اصلی  مقولة فرعی 

 عوامل فردی 

 

 ورزش احساس نیاز به 

 تیالمکسب س 

 به تناسب اندام   حفظ

 بودن شاد

 کاهش دغدغه  

 در کنار خانواده بودن 

 فراغت پرکردن اوقات

 جذابیت ورزش خانگی 

 

 و حرکات خانگی  هاشناخت انواع ورزش

 الگوی جامع فکری 

 ترکیب چند ورزش در یک ورزش 

 و حرکات  ورود تفکر و بینش علمی در مفاهیم

 های اجرا شناخت مهارت 

 گاهی ورزشی افزایش آ

 های تصویری و نوشتاری استفاده از روش

 ورزش و سالمتی  ةرسانی دربارعالاط

  قیت البرای تقویت خ   از طریق فضای مجازی  ورزشی  های فرهنگیپخش بسته

 ای ورزشی هدر تمام زمینه افراد جامعه

 فرهنگ و ورزش  ة کرد و رفتار افراد مشهور در زمینعمل

 ترویج فرهنگ ورزشی برای در خانواده محیط مناسب تربیتی 
 

 

بیانگر مجموع شرایط زمینه:  ایشرایط زمینه از ویژگی  ةای  پدیدهخاصی  به  مربوط  به    اند های  که 

مر وقایع  و  رویدادها  مکان  به  عمومی  دار  بطتشکل  ویژگیناشاره  زمینهد.  عواملی های  شامل  ای 
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آنمی بدون  که  تحقق  شوند  ویروس ها  شیوع  زمان  در  خانه  ورزش در  فرهنگ  بهبود  توسعة  مدل 

نیستامکانکرونا   زمین  پذیر  را  ةو  خاصی  می  شرایط  اداره،   کنندفراهم  برای  راهبردها  آن  در  که 

پدیده   از مفاهیم، مقوله . مجموعهدنگیرمی  شکلکنترل و پاسخ به  این   ایها و متغیرهای زمینهای 

را   میشرایط  پژوهش.  (73،  2016،  ترکمان  )محمدی  دهند تشکیل  این    انگیزة ،  رقابتعوامل    ، در 

احساسنیز  و    آمادگی جسمانی اصلی زمینه هیجان و  پنج  ای هستند که در جدول  ، عوامل  شمارة 

 اند.ارائه شده

 

 ای زمینهها و مفاهیم مرتبط با شرایط قولهم -5جدول 
Table 5 - Categories and Concepts Related to Contextual Conditions 

 مفاهیم اصلی  مقولة فرعی 

 رقابت 

 در خانه  رقابت اولویت ورزش 

 در خانه  رقابت برای کسب مقام

 در خانواده  بودنش برای پیشروالت

 آمادگی جسمانی انگیزة 

 های تصویر بدن شدن کلیشهشکسته

 تجهیزات سازی شخصی

   تعامل با سبک زندگی 

 )آنتروپومتری)  های بدنیویژگی

 اجبار در حرکات  نبود

 نبود عملکرد استاندارد

 تفریح و سرگرمی 

 ت فردالم سطح س

 هیجان و احساس 

 احساس آزادی  

 لذت و شادی

 هیجان  

 بردن از مشارکت لذت

 حس مشارکت و همیاری 

 خانوادهبردن از مشارکت دیگر اعضای  لذت

 آمادگی ذهنی
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  دنشویم فرهنگ  تری همچون زمان، فضا و  گر شامل شرایط عامشرایط مداخله:  گرشرایط مداخله

به تسهیلکه  محدودکنندعنوان  یا  می  ةگر  عمل  دراهبردها  شرایط  این  یا  کنند.  تسهیل  راستای  ر 

زمین در  متقابل  کنشی/کنشی  می  ةمحدودیت  عمل  از  خاصی  هریک  شرایطکنند.  را    این  طیفی 

، 2016،  ترکمان  )محمدی  ها از بسیار دور تا بسیار نزدیک متغیر استدهند که تأثیر آن تشکیل می

پژوهش    (.73 این  ورزش  ورزش  نکردن  درك عوامل    ةمقول  دودر  رقبای  مقولهع به  و  های  نوان 

 . اند نشان داده شده شمارة ششکه در جدول اند  گر درنظر گرفته شدهمداخله
 

 گر مداخلهها و مفاهیم مرتبط با شرایط  قولهم -6جدول 
Table 6 - Categories and Concepts Related to the Conditions of the Intervener 

 مفاهیم اصلی  مقولة فرعی 

 درك نکردن ورزش 

 های اجرا نشناختن مهارت

 خاص ورزش   امکاناتکمبود 

 ی در خانه ورزش فضای کمبود

 در خانه  هاجذابیت کم ورزش

 د های موجودسترسی دشوار به ورزش

 ای موجود ه تناقض در تعریف و موجودیت ورزش 

 اجرا  برای   بودن وسایل موردنیازگران 

 در خانه  های موجودنیاز به مشارکت تنهایی در ورزش

 رقبای ورزش 
 های نوین غیرورزشیسرگرمی

 غیرورزشی های سنتی سرگرمی 

 

توانند به های اصلی دیگر بمقوله   ةیعنی هم  ؛مدنظر باید محوریت داشته باشد  ةپدید:  محوری  ةمقول

هایی    نشانه  موارد  ةدر همه یا تقریباً هم  یعنی   ؛د نها ظاهر شوتکرار در دادهآن ربط داده شوند و به

دار میوجود  اشاره  مفهوم  آن  به  که  پدیدد  پدیده  محوری  ةکنند.  یا  ایده  که می  گفتهای  به  شود 

مقوله یندافرمحور  و    اساس تمام  که  است  میی  داده  ربط  آن  به  دیگر  اصلی    )محمدی   دنشوهای 

لگوهای فرهنگی ورزش و تکامل عاطفی  امحوری حاصل از شرایط علّی،    ةمقول  .(73،  2016،  ترکمان

 .نشان داده شده استمقوله محوری شمارة هفت جدول در نظر گرفته شده است. آن درو شناختی 
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 محوری مقولةها و مفاهیم مرتبط با قولهم -7جدول 
Table 7- Categories and Concepts Related to the Central Category 

 مفاهیم اصلی  مقولة فرعی 

 الگوی فرهنگی ورزشی 

 یکپارچگی ملی سازمانی در سراسر کشور 

 خانگی مشارکت تدریجی تمامی اقشار در ورزش 

 ریزی در این حیطه برنامه  کردنپویا

 ورزش خانگی  به حیطة ن دانشگاهیاورود متخصص

 ایجاد ایدئولوژی اجتماعی مشارکت گسترده

 ورزش ة گذاری ملی در حیطسیاست

با رویکرد    ة انگیزانندهای  و اولویت  ها نیازمندی  کردن شناسایی و مشخص قومی 

 خانگی  ورزش

نگرش، تغییر در فرد و در تغیی با راهکار و روش  نهایت تغیر دانش،  یر در جمع 

 آموزش، اجرا و بازخورد  ةپیوست

 های خانوادگی الگوهای سبک زندگی سالم با مدل  ةرائا

 مدیریت زمان با محوریت سبک زندگی فعال 

 عموم  کردنآگاه

 تکامل عاطفی و شناختی

 ت جسمانی المتوجه به س 

 های آموزشی  پیداکردن فرصت

 قی الرفتارهای درست و اخ تقویت  

 کاهش میزان فرسودگی 

 افزایش دقت و تمرکز کاری  

 کردن زندگیهدفمندتر  

 مدیریت و کاهش میزان استرس  

 نفس  نفس و اعتمادبهافزایش عزت

 

در:  راهبردها طرحراهبردها  کنش واقع  و  مقولها  خروجی  که  هستند  مدل  ةهایی  به    اند محوری  و 

  ة ی مدیریت، اداره یا پاسخ به پدیدتدابیری هستند که براة  مجموع  شوند. راهبردهاپیامدها ختم می

مفاهیمی    ةبا توجه به مجموع   مطالعةحاضر(.  1998)استراوس و کوربین،    شونداتخاذ می  شدهبررسی

از   مقولمصاحبه  الیالبه که  شد،  استخراج  نهایی  کدهای  و  را    ةها  و  ن  یتعیفرعی  اجتماعی  عوامل 

های ورزشی با خانواده  هماهنگی سازمانورزشی و  و درمان به وسیلة فعالیت  فرهنگی، مبارزه با دارو
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داده شده  ا و مفاهیم مربوط به راهبردها نشان  همقوله   شمارة هشت  جدولدر  .  گذاری کرده استنام

 است. 
 ها راهبردها و مفاهیم مرتبط با قولهم -8جدول 

Table 8- Categories and Concepts Related to Strategies 

 مفاهیم اصلی  مقولة فرعی 

 فرهنگی  عوامل اجتماعی و 

 ورزشیحظات فرهنگی بر عملکرد الثیر مأت

 آن  ةثیر ماهیت ورزش بر توسع أت

 بروشورهای نمایشی 

 آفرینی  ارزش

 های ورزش  محدودیتش جامعه برای حذف الت

مبارزه با دارو و درمان به  

 ورزشی فعالیت وسیلة

 کند می ورزشدر هفته حداقل سه ساعت خانواده هر 

 اساس تعداد خانوار تم ثبت فعالیت ورزشی در منازل برنصب سیساستفاده از   

 قدرتی، هماهنگی و چابکیاساس سه نوع ورزش برورزشی در خانه  هایایجاد ایستگاه

 ه« هزینالمللی »ورزش بیوستن اقشار هدف به طرح ملی و بینپی

 ها خانواده خانگی بر ورزشو ورزش  ت الموزارت س  و آموزش   نظارت

 «خانوادهت الم، س خانوادگیورزش اجرای استراتژی »برای ریزی اصولی برنامه

های  هماهنگی سازمان

 ورزشی با خانواده 

 گرفتن اهداف ملی ورزش همگانی برای مردم درنظر

 های ورزشی محلی رشد شبکه

ورزش برای خانواده به کمک   موزشاز طریق آجلسات رایگان بدون هزینه برگزاری 

 های مجازی شبکه

 در خانه  ورزشی-یجاد فضای تفریحیا

 

نتایج کنش:  پیامدها یا  بروندادها  واکنشپیامدها همان  و  ،  2016،  ترکمان  )محمدی  ها هستندها 

آخر    .(73 در  بخش  خانه  در  ورزش  فرهنگ  بهبود  توسعة  کرونامدل  ویروس  شیوع  شامل    ، زمان 

توسعة و  خانوادگی  ورزش  به  است  سالمتی  توسعة  مربوط  مفاهیم  باز،  کدگذاری  به  توجه  با   .

شده استخراج  مدل  تم  . اندپیامدهای  میان  برگشت  و  رفت  حرکت  به  توجه  با  مفاهیمسپس  و    ، ها 

ناممقوله  و  استخراج  اصلی  شدههای  نُهجدول  در    .اندگذاری  به  مقوله   شمارة  مربوط  مفاهیم  و  ها 

 .ذکر شده استپیامدها 
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 هاپیامدها و مفاهیم مرتبط با قولهم -9جدول  
Table 9 - Categories and Concepts Related to Consequences 

 مفاهیم اصلی  مقولة فرعی 

توسعة ورزش  

 ادگی خانو

 ورزش  ةحوز  ازاطالعاتی و عاطفی والدین   حمایت

 اعضای خانواده فعالیت ورزشی 

 ورزش در خانواده  بارةردن در ک صحبت

 والدین در ورزش  کردن فرزندان توسطحضور و تشویق

 الگوسازی رفتاری برای کودکان و نوجوانان

 خانواده   جو فرهنگی ورزش در  ةوسعت

 سالمتی   توسعة

 سالمتی   توسعة

 ، روحی و جسمی بازیابی ذهنی

 ایجاد آرامش در افراد و فضای کاری 

 عصبانیت و رفتارهای پرخاشگرانه در کار کاهش میزان 

 نشاط و صمیمیت   ، افزایش شادی

 عاطفی  -ذهنیافزایش تعلق و درگیری 

 خود( ن انسانی أدادن و احترام به ش)اهمیت  نوعی پاداش بیرونی و درونی  ةارائ

 فردی    ةایجاد توسع 

 تحمل افراد ة افزایش آستان

 هبود تندرستی و سالمت جسمی ب 

 

انتخابی گام:  کدگذاری  نتایج  انتخابی  به کدگذاری  را  کدگذاری  قبلی  مقولهبردمیکار  های  های ، 

را   می اصلی  آنانتخاب  نظامها  کند،  شکل  به  مقوله را  سایر  به  میمند  ارتباط  را ها  ارتباطات  دهد، 

می مقولهاعتبار  و  را  بخشد  میهایی  به  دهد  توسعه  و  دارند  نیاز  بیشتری  گسترش  که  )استراوس 

پارادایمی این  (.  1998کوربین،   اساس الگوی پارادایمی استراوس و کوربین طراحی  بر  پژوهش مدل 

توسعة    یند فرا  ایش آگاهی جذابیت ورزش خانگی و افز،  عوامل فردی. در این مدل، شرایط علّی،  شد

کرونا ویروس  شیوع  زمان  در  خانه  در  ورزش  فرهنگ  می  بهبود  داده  شرایط همچنین  شود.  نشان 

بهبود برای داشتن رویکرد    هیجان و احساس  عوامل رقابت، انگیزة آمادگی جسمانی و نیزای،  زمینه

شرایطی که برای موفقیت بهتر در اجرای ؛  ستفرهنگ ورزش در خانه در زمان شیوع ویروس کرونا

ها  یندافرگیرند. این شرایط اثرهای مثبت یا منفی خاصی بر اجرای   نظر قرارباید بیشتر مد  یندافراین 

مداخلهحالیدر؛  ندارند شرایط  بر  که  خانه    یندافرگر  در  ورزش  فرهنگ  منفی بهبود  یا  مثبت  تأثیر 
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اجرای  و می   رنددا و  کاربرد ورزش  توانند  این  را مختل، تسهیل  در  ترین  اصلی   یندافرتسریع کنند. 

ایجاد   بهبود فرهنگ ورزش در خانه در زمان شیوع ویروس کرونا  یندافرعامل در  لگوهای  ا  ،توسعة 

توان گفت این  چند نمیهراست.    محوری  ةعنوان مقولبهفرهنگی ورزش و تکامل عاطفی و شناختی  

مهم استمقوله  مقوله    ،ترین  این  بدون  گفت  در   یندافرباید  خانه  در  ورزش  فرهنگ  بهبود  توسعة 

عوامل اجتماعی و فرهنگی، مبارزه  پذیر نیست. عامل راهبردی مدل،  امکان  زمان شیوع ویروس کرونا 

نظر گرفته شده است و در بعد  در  های ورزشی با خانوادههماهنگی سازمانبا دارو با فعالیت ورزشی و  

نتایج از  پیامدها،  نامشهود  و  انتظار مشهود  توسعة  مورد  و  مدنظر    سالمتی  توسعة ورزش خانوادگی 

توسعة بهبود فرهنگ ورزش در خانه در   ةمعنی ظهور پدید  ها بهپیامدهایی که تجلی آن  ؛قرار گرفت

 .نشان داده شده استشمارة یک  شکل درست. مدل پارادایمی پژوهش  زمان شیوع ویروس کرونا

 
 پژوهش مدل پارادایمی  -1 شکل

Figure 1- Paradigm Model of Research 
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 گیریبحث و نتیجه 
  بخش ولذت  هایترویج ورزشبه  همواره  .  اندملتهای ورزشی جزئی از فرهنگ هر  ورزش و فعالیت

های جسمانی  فعالیت .استشده  تأکید    ی ویهاتواناییبا توجه به  زندگی    مورد نیاز انسان در طول

کارمندان    ی ازبخشند، اما به دالیل متفاوتی  فراغت کارمندان را پر کناوقاتنند بخش زیادی از  توامی

  حاضر  پژوهش   ،بنابراین  دهند؛کردن از خود نشان نمیشکنند و رغبتی برای ورزاز ورزش دوری می

انجام    مدل توسعة بهبود فرهنگ ورزش در خانه در زمان شیوع ویروس کروناتحلیل    بررسی  با هدف

موقعیت  .شد که  هستند  رویدادهایی  علّی  شرایط  مدل  این  مسائدر  و  را  ها  پدیده  یک  با  مرتبط  ل 

تشریح میکنند  میخلق   و گروهکنند  و  به روش  هاافراد  و چگونه  پاسخ میچرا    .دهندهای خاصی 

توسعة بهبود فرهنگ ورزش در خانه در زمان  طور مستقیم بر  است که بهی  تالقوی شامل مشرایط علّ

کرونا   ویروس  میشیوع  بهنگذارتأثیر  عوامل  این  یا  ایجاگونهد  توسعهدای  و  پدیده    ة دهندکننده 

پژوهش این  در  علّ  ، هستند.  فردی  ةمقول  سهی  شرایط  افزایش ،  عوامل  و  خانگی  ورزش  جذابیت 

می که  فرهنگبر  ند  نواتآگاهی هستند  بهبود  توسعة  ویروس    مدل  شیوع  زمان  در  خانه  در  ورزش 

یافته    د.نگذاربتأثیر    کرونا یافتهاین  هیو  هایپژوهش   هایبا  )  1یاون  همکاران  فنگ2011و   ،)2  

نشان دادند  خود    هایپژوهشها در  . آن( همخوانی دارد2012)  ، آزیوید و گونکالوز3سیلوا ( و  2011)

فزایش فعالیت  ند در انتوامی  های اجراشناخت مهارت  و  بودندر کنار خانواده  ،احساس نیاز به ورزش

همیشه   توان گفت انسان ها میداشته باشد. در تبیین این یافته  نقش شایانی  بدنی در زمان فراغت

به ها  های خود از جوانان و تشویق آنتوانند با حمایت میها  گیرد. خانوادهتأثیر دیگران قرار میتحت

گیری و تکوین  های شکلدر طی سال  ،بنابراین  ها ایفا کنند؛کردن نقش مهمی در سالمت آنورزش 

 شخصیت و رفتار فرد، حمایت والدین از اهمیت زیادی برخوردار است.

های مربوط به پدیده است که به شکل عمومی به  خاصی از ویژگی  ةای بیانگر مجموع ه شرایط زمین

ها شوند که بدون آنای شامل عواملی میهای زمینهاشاره دارد. ویژگی بطتوقایع مرمکان رویدادها و 

و    ذیر نیستپ امکانمدل توسعة بهبود فرهنگ ورزش در خانه در زمان شیوع ویروس کرونا  تحقق  

به پدیده    یی که در آن راهبردها  کنندفراهم می  شرایط خاصی را  ةزمین برای اداره، کنترل و پاسخ 

  هنددای تشکیل میها و متغیرهای زمینه ای از مفاهیم، مقوله. این شرایط را مجموعه ندگیرمی  شکل
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هیجان  نیز  و  عوامل رقابت، انگیزة آمادگی جسمانی  در این پژوهش    . (73،  2016،  ترکمان  )محمدی

احساس زمینهو  اصلی  عوامل  نتایج    . ای هستند،  با  یافته  و 1سیندی  های پژوهشاین  جان    ، سیت، 

  تندنویس و    ، مرسلرسولی( و  2008)  3زایکووسکی و    ، بالتزل(، دِیسی2007)  2درایف(،  2008)  ایرن

کردن های ورزشخود یکی از انگیزه  پژوهش( در  2011رسولی و همکاران )  . مخوانی دارد( ه2011)

و   لذت  احساس  را  عنوان کردند. سالمندان  )  سرحالی  و همکاران  انگیزه 2008سیندی  اصلی (  های 

 ها دانستند.  بردن از فعالیتعالقه و لذت های ورزشی رازنان میانسال چینی برای شرکت در برنامه

گر عنوان تسهیل د که بهنوشتری همچون زمان، فضا و فرهنگ میگر شامل شرایط عامشرایط مداخله

ر راستای تسهیل یا محدودیت کنشی/کنشی کنند. این شرایط دراهبردها عمل می  ة محدودکنندیا  

زمین در  می  ةمتقابل  عمل  هرخاصی  اکنند.  از  شرایطیک  می  ین  تشکیل  را  تأثیر  طیفی  که  دهند 

از بسیار دور تا بسیار نزدیک متغیر استآن   دو در این پژوهش  .  (73،  2016،  ترکمان   )محمدی  ها 

.  اند گر درنظر گرفته شدههای مداخلهعنوان مقوله به  ورزش و رقبای ورزش  نکردن  دركعوامل    ةمقول

  همراه بافراغت فعال در عصر کنونی  خود پی برد که اوقات  پژوهش( در  2018)و همکاران    اسکلیر

  فراغت دهند اوقاتوجود آمده است و مردم ترجیح میست که از از طریق فضای مجازی به خطراتی ا

که مردم    ستاین دلیل ا  کردن بپردازند. شاید بهخود را در فضای مجازی بگذرانند و کمتر به ورزش

ندارند   ورزش  فایدة  از  واقعی  درك  با  هنوز  یافته  این  داردحاضر    پژوهشکه  معمار )  همخوانی 

   .( 25، 2019، بهابادی 

آن درنظر  لگوهای فرهنگی ورزش و تکامل عاطفی و شناختی  امحوری حاصل از شرایط علّی،    ةمقول

 5کرین و روسل،  جان(،  2004)  4کاالگ های یان و مکپژوهشاین یافته با نتایج    .است  گرفته شده

  ( و2011)  امانیو    ، باللینقدی(،  2008)  دِیسی و همکاران(،  2006)  6درك و    ، کین (، گارث2006)

و   دارد(  2011)  عالممنظمی  ).  همخوانی  همکاران  و  گرفت2011نقدی  نتیجه  متغیرهای   ند(  که 

( ذکر  2011)  . منظمی و همکاراناندی تأثیرگذار بر احتمال مشارکت ورزشییرسرمایة فرهنگی متغ

توسع بر  اجتماعی  و  فرهنگی  عوامل  میتترب  ةکردند  اسالمی  بانوان جمهوری  ورزش  و  ثرند.  ؤبدنی 

( اجتکردند  ( ذکر  2006جان و همکاران  افراد در فعالیتیکی  ماعی  عوامل  های  از دالیل مشارکت 

)استورزشی   همکاران  و  گارث  مهم2006.  گرفتند  نتیجه  انگیزه(  اولویت  افراد ترین  های 

 . شدن استه در ورزش رقابتی، اجتماعیکنندشرکت
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شد،    ها و کدهای نهایی استخراجمصاحبه  الیالبهمفاهیمی که از  ة  با توجه به مجموع   مطالعة حاضر

و    ورزشیمبارزه با دارو و درمان به وسیلة فعالیتفرهنگی،  عوامل اجتماعی و  ن  یتعیفرعی را    ةمقول

سازمان خانواده  هماهنگی  با  ورزشی  استنامهای  کرده  و  همقوله  شمارة هشت  جدولدر  .  گذاری  ا 

مدل توسعة بهبود فرهنگ ورزش در بخش آخر  داده شده است.  مفاهیم مربوط به راهبردها نشان  

است. با توجه به    سالمتی  توسعة ورزش خانوادگی و توسعةشامل  خانه در زمان شیوع ویروس کرونا  

سپس با توجه به حرکت رفت و    .اندکدگذاری باز، مفاهیم مربوط به پیامدهای مدل استخراج شده

در بسیاری از   ،بنابراین  ؛اندگذاری شدههای اصلی استخراج و ناممقوله،  ها و مفاهیمبرگشت میان تم

  5/2  حدود  برایکریکت    مانند دویدن، تنیس، فوتبال وهای بدنی در فضای باز  فعالیت  ،نقاط جهان

بازی  از  بسیاری  زمان  همین  در.  است  شده  ممنوع  نفر  میلیارد مانند  و  مسابقات  المپیک  های 

سابقه،  بی  عیتضودر این  .  ندیا به تعویق افتاد  ند بود در توکیو برگزار شود، لغو شدپارالمپیک که قرار  

ت جسم و  ورزش برای سالم  ،زیرا  ؛ورزش همچنان ارزشمند است. ما باید از نظر جسمی فعال باشیم 

  ی نگاه  ای ورزشهکند که به ارزش ما را ملزم می  کنونیبراین، وضعیت  ذهن ما ضروری است. عالوه

مانند  هیچ  کنیم.  متفاوت حاضر  وقت  چارزشزمان  فراگیریهایی  همبستگی،  عدالت، ون   ،  

محدو اشتراكبه اعمال  و  آنچنیتدگذاری  شخصی،  نبودههای  ضروری  از   ،بنابراین  ؛اندان  باید 

فعالیت سازمان که  ورزشی  آنهای  شدههای  وقفه  دچار  باید اند ها  ضمن،  در  کنیم.  حمایت   ،

انتخاب کنیم که بتوانیورزش  ورزشی   هایوانند فعالیتتم در خانه تمرین کنیم. مربیان میهایی را 

جمعیتی که در حال حاضر    .نهاد دهندکنونی پیش  ةمیلیارد یادگیرند   5/1مناسبی را برای جمعیت  

مدرسه   به  رفتن  به  مفرحی  می  ، نیستندقادر  اوقات  و  باشند  فعال  جسمی  نظر  از  همچنان  توانند 

آن باشند.  این کها میداشته  آنالینتوانند  منابع  با کمک  را  یونسکوار  انجام دهند که  کرده    ارائه  ی 

ارزشاست؛   احترامشامل    های ورزشی در کالس مانند  فراگآموزش  و  برابری  دانش،  به   آموزان یری 

های ورزشی  های ورزشی از طریق فعالیتطور ویژه برای ترویج ارزشکه به  ابزاری  ؛ساله  12تا  هشت  

اس  12تا  هشت  برای کودکان   طراحی شده  از مدرسهت. همچنین  ساله  ای اقدامات گسترده  ،فراتر 

نه بمانند،  کسانی که مجبورند در خا  ةاین هدف که ورزش از زندگی روزمر با   ؛است شدنانجام درحال

های ورزشی  فعالیت  دادنکه گاه صدها کیلومتر از یکدیگر دورند، برای انجام  نشود. هزاران نفرحذف  

بهیک را  آنالدیگر  میطور  مالقات  این  ین  در  دورهعیتضوکنند.  ارائه،  آنالین  توسط شده  های 

شناخته  شبکهمتخصصان  در  برنامشده  مانند  دیجیتالی  ابزارهای  اجتماعی،  و  ههای  موبایل  های 
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افراد جامعه لذت  ، ورزش و تحركهای ویدئوییبازی از ورزشبخش میرا برای  ها که کند. تعدادی 

دارند  کامالًماهیت   ط  ،فردی  پیوند  از  فعالیت  افراد  بینریق  شدهبه  تبدیل  گروهی  ها  این.  اندهای 

ها در حال  مدارس و سازمان  ،زیرا؛  استویژه برای زنان و کودکان  بهخوب    هاییاز اتفاق   ی ی هانمونه 

به ما نشان    های اخیرسال  ،بنابراین  ؛ ه ورزش را برای افراد فراهم کنندتوانند دسترسی بحاضر نمی

بستگی و امید هم  ة دهندورزش ترویج،  در این اوقات دشوار.  مادر اختراع و نوآوری است،  نیازد  ده می

دو   پیر  می 1کوبرتن است.  مدرن،  المپیک  پدر  پیش   گفت،  که  مشکلی  هر  بهمی  که  باید  عنوان آید 

امروز در  باشد بحران شدیدی.  صتی برای پیشرفت بیشتر تلقی شودفر ، آن هستیم  ةحال تجرب  که 

 . (34، 2013آبادی، )ابراهیم فرصتی برای پیشرفت بیشتر باشد 
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Abstract 
The aim of this study was to develop a paradigm of improving the culture of sports at 

home during the outbreak of the coronavirus. The research method was qualitative. In this 

study, using targeted sampling method and theoretical saturation technique, 14 people 

were selected to identify the model of development of sports culture improvement at home 

at the time of the outbreak of coronavirus and interviews were conducted with them. 

Developing a culture of home improvement during the outbreak of coronavirus, semi-

structured interviews) with focus groups (and study of documents. Linoleum and Guba 

evaluation methods were used to ensure the validity and reliability of the study. The 

paradigmatic model of this research is based on the paradigm model). Strauss and Corbin 

were designed in this model, causal conditions, individual factors, the attractiveness of the 

sport Awareness and awareness-raising processes are shown to improve the culture of 

exercise at home during the outbreak of coronavirus. Also, contextual conditions, 

competitive factors, motivation for physical fitness, and excitement and feeling to have an 

approach to improving the culture of exercise at home during the outbreak of coronavirus. 

However, these conditions must be taken into account in order to be more successful in 

the implementation of this process.  
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