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 Purpose: The purpose of this research was to provide a walking 
development model during the Covid-19 pandemic. 

Materials and Methods: The present research was conducted 

qualitatively and with a grounded theory approach. Interview 
participants were selected through purposive sampling. The 

interviewees consisted of all sports management professors and 

sports managers and experts. The research tool was semi-structured 
interview and the results were analyzed by open, central and 

selective coding. 

Findings: After analyzing the interviews, in relation to causal 

factors, 5 main categories of managerial factors, individual factors, 
sustainable urban development, health related factors and urban 

needs were obtained; In the field factors section, 7 main categories 

of financial fields, support fields, citizenship fields, organizational 
fields, infrastructural fields, cultural fields and social fields were 

obtained; In relation to intervening factors, 7 main categories of 

organizational communication, media interventions, urban 

infrastructure, support of trustees, human resources, planning and 
living standards were identified; In relation to strategies, 8 main 

categories of organizational cooperation, improvement of sports 

infrastructure, financial strategies, continuous evaluation and 
control, culture building, event strategies, staff development and 

planning were identified; In the consequences section, 5 main 

categories of improving physical abilities, social development, 
psychological consequences, cultural development and sports 

development were obtained. 

Conclusion: According to the results of the research, it is suggested 

to the Ministry of Sports and Youth and the Federation of Public 
Sports to unite and adjust the short-term and long-term programs for 

the development of walking based on the results of this research. 
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 چکیده

 دوران در رويپیاده توسعه مدل ارائه حاضر تحقیق از هدف :هدف
 .بود19 كويد پاندمي

 گرندد رويکرد با و كیفي شیوه به حاضر تحقیق: ها روش و مواد
 گیرينمونه طريق از مصاحبه در كنندگانشركت. شد انجام تئوري

 اساتید كلیه از متشکل شوندگانمصاحبه. شدند انتخاب هدفمند
 ابزار. بودند ورزشي كارشناسان و مديران و ورزشي مديريت رشته

 از،ب كدگذاري توسط نتايج و بود ساختاريافتهنیمه مصاحبه پژوهش
 .گرديد تحلیل انتخابي و محوري

 5 علي، عوامل با ارتباط در ها، مصاحبه تحلیل از پس :ها یافته
 شهري، پايدار توسعه فردي، عوامل مديريتي، عوامل اصلي مقوله
 بخش در آمد؛ بدست شهري نیازهاي و سالمتي به مربوط عوامل
 هايزمینه مالي، هايزمینه اصلي مقوله 7 تعداد اي،زمینه عوامل

 هايزمینه سازماني، هايزمینه شهروندي، هايزمینه حمايتي،
 در آمد؛ بدست اجتماعي هايزمینه و فرهنگي هايزمینه زيرساختي،

 سازماني، ارتباطات اصلي مقوله 7 تعداد گر،مداخله عوامل با ارتباط
 منابع متولیان، حمايت شهري، هاي زيرساخت اي،رسانه مداخالت

 اطارتب در شد؛ شناسايي زندگي استانداردهاي و ريزي برنامه انساني،
 بهبود سازماني، همکاري اصلي مقوله 8 تعداد راهبردها، با

 مستمر، كنترل و ارزيابي مالي، راهبردهاي ورزشي، هايزيرساخت
 ريزيبرنامه و كاركنان توسعه رويدادي، راهبردهاي سازي،فرهنگ
 هاي قابلیت ارتقاء اصلي مقوله 5 نیز پیامدها بخش در شد؛ شناسايي

 يفرهنگ توسعه شناختي،-روان پیامدهاي اجتماعي، توسعه جسماني،
 .آمد بدست ورزشي توسعه و

 انجوان و ورزش وزارت به تحقیق، نتايج به توجه با :گیری نتیجه
 تنظیم و رويه وحدت به پیشنهاد همگاني هايورزش فدراسیون و

 ايجنت مبناي بر روي پیاده توسعه مدت بلند و مدت كوتاه هايبرنامه
 .شودمي تحقیق، اين
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 بدني فعالیت ورزش، توسعه
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_________________________________ 
1 .Robinson 

 مقدمه
ها هستند كه از هاي كرونا يک خانواده بزرگ از ويروسويروس

نظر ژنتیکي ساختار متفاوتي دارند. شیوع اين ويروس در دسامبر سال 
انتقال گسترده  2020مارچ  17در ووهان چین آغاز شد و از  2019

، سازمان 2020 هيژانو 30 در(. 1انسان به انسان گزارش شد )
 کيكرونا  ديجد روسيو وعیاعالم كرد كه ش يبهداشت جهان

با (. 2) تاس يالمللنیب يو نگران يبهداشت عموم ياضطرار تیوضع
(؛ ترس جهاني از 3گذشت زمان، نگراني جهاني افزايش يافت )

ي هاهاي گسترش سريع ويروس كرونا منجر به محدوديتپتانسیل
كننده مختل تیوضع نياو  ي در سراسر جهان شدساسي در زندگا

در تمامي  19گیري كويد پس از همه شد.سالمت و اقتصاد كشورها 
روندهاي پزشکي، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و سیاسي مناطق، 

و اقدامات ( 4اند )فراواني در پاسخ به اين بیماري شکل گرفته
، ذاري اجتماعيگمحافظتي مختلفي توسط مسئوالن از جمله فاصله

 (،5ي )مل التیتعط ديكردن شهرها، تمد نهیقرنط، بستن مشاغل
ها، ممنوعیت سفر، ممنوعیت رويدادهاي تعطیلي مدارس و دانشگاه

(. 6هاي اجتماعي صورت گرفت )ورزشي و ساير مراسم_فرهنگي
اي و محلي، گردشگري المللي، منطقههاي مسافرتي بینمحدوديت

هايي متنوع از جمله حمل و نقل ه و بخشداخلي، بازديد روزان
ها و هوايي، سفرهاي دريايي، حمل و نقل عمومي، اقامت، كافه

ها و جلسات را تحت تأثیر قرار ها، جشنوارهها، همايشرستوران
اي هداد. بسیاري از كشورها تحريم سفر، بستن مرزها يا معرفي دوره

ي و داخلي به شدت لمللاقرنطینه را اتخاذ كردند و گردشگري بین
زندگي روزمره مردم و همچنین زنجیره هاي تولید و . كاهش يافت

عرضه اقتصادي مختل شد. كاهش سريع تحرک در دوره هاي 
قرنطینه ديده شد. سیستم هاي حمل و نقل در سراسر جهان عملیات 
حمل و نقل خود را به دلیل كاهش مسافران و نگراني هاي بهداشتي، 

نین در مرحله بهبودي، مردم به دلیل سختي كاهش دادند. همچ
-رعايت فاصله گذاري اجتماعي، حمل و نقل جمعي را ناديده مي

 (.7گیرند )
 يايمزا لی، به دل19كويد  يریگدر طول همه يبدن تیفعالانجام 

 لیمتأسفانه به دلاما  باشدمي ترياتیح ،يو روان يسالمت جسم
س مدار يلین در خانه، تعطبه ماند هیتوص ،يبهداشت عموم دستورات
 يعاد يبدن تیفعال يشدن، ادامه الگوها نهیها و قرنطو پارک

افراد ممکن است به (. 5) استشده از حد معمول  زتریبرانگچالش
به ورزش در مالء عام  يليتما ،انتقال ويروسدر مورد  ينگران لیدل

كرده  گزارش و همکاران 1در  اين راستا رابینسون .(8) نداشته باشند
اند كه قرنطینه باعث تغییرات منفي در میزان فعالیت بدني و عادت 
هاي تغذيه بزرگساالن بريتانیا شده است كه به موجب آن چاقي 

تحقیقي با  2نویكنستانت يو حاج نگتونيهررواج پیدا كرده است. 
 يریگ همهرفت و آمد در پاسخ به  يدر رفتارها راتییتغ»عنوان 
ه دهد كانجام دادند. نتايج اين تحقیق نشان مي« ایتانيدر بر 19كويد 

، برخي از استفاده كنندگان وسايل نقلیه 19پس از پايان يافتن كويد 
عمومي و خودرو سوارها تمايل دارند كه از دوچرخه سواري و پیاده 

2 .Harrington & Hadjiconstantinou 
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                   انکارو هم سیسی ناصری بهارك  179

 1399 زمستان، 4، شماره 4دوره  محوريت سالمتپژوهشي سبک زندگي اسالمي با -فصلنامه علمي

( تحقیقي با 9) 1جايي هاي خود استفاده كنند. الکروي براي جابه
 ينظرسنج :19كويد  جهیدر نت يسواررفتار دوچرخه رییتغ»عنوان 

مايل تانجام داد. نتايج نشان داد كه « ایاسترال ،يدنیاز كاربران در س
كلي براي دوچرخه سواري افزايش يافته است )از جمله خريد 
دوچرخه جديد( و تغییرات بالقوه اي در رفتار رفت و آمد در نتیجه 

اي با عنوان همطالعو همکاران  2لین .رعايت بهداشت وجود دارد
 يبر دسترس 19كويد  يسواردوچرخه يهارساختيز ریتأث»

انجام « ودر شهر تورنت يكم استرس: مطالعه مورد يسواردوچرخه
 19كويد  سواريدادند. نتايج نشان داد كه زيرساخت دوچرخه

درصد( و كاهش استرس دسترسي  10.4موجب كاهش استرس مردم )
نفر امکان دسترسي  54023و به   درصد( شده است 22.3به مشاغل )

  نفر امکان دسترسي به پارک داده است. 3178به غذا و 

 19آمارهاي موجود گوياي كاهش فعالیت بدني در پي شیوع كويد 
كودک و نوجوان مبتال به  41 يرو يامطالعهباشد. در اين راستا مي
در  شدهيآورجمع يهابا داده سهينشان داد كه در مقا ایتاليدر ا يچاق

 يزمان كمتر افراد ي،اجتماع نهی، سه هفته پس از قرنط2019سال 
ناسالم را  يمصرف غذاها شيافزاهمچنین و  كردندمي ورزش

نفر از بزرگساالن آمريکايي در  268تحقیقي در بین  گزارش كردند.
مي انجام شده است كه نتايج نشان داد كه در  25آوريل تا  10بین 

درصد كاهش در تمرينات  9/66ذشته حدود ماه گ 12مقايسه با 
درصد  8/70درصد كاهش در تمرينات متوسط و  4/92شديد، 

 اي به بررسيمطالعه(. 10كاهش در پیاده روي بوجود آمده است )
اول سال  مهیدر ن 3وكوهامايتعداد قدم ها شهروندان شهر نوسانات 

تايج ن .فتگرقرار  لیو تحل هيبا سال قبل مورد تجز سهيدر مقا 2020
 روي نیزنشان داد كه با اعالم وضعیت اضطراري، تمايالت به پیاده

 455توسط  هاي روزانهتعداد گام كاهش پیدا كرد. در تحقیقي ديگر
نتايج گوياي آن . مورد مطالعه قرار گرفتكشور  187كاربر از  404

 5.5 ،يریگروز پس از اعالم همه 10 يدر سراسر جهان، طبود كه 
درصد كاهش  27.3روز،  30 يها و طگام نیانگیهش در مدرصد كا

 نهیقرنط 2020مارس  9در  ایتاليها مشاهده شد. اگام نیانگیدر م
را  رويپیاده درصد كاهش 48.7كرد و حداكثر  المرا اع يسراسر

درصد كاهش  6.9كه سوئد، تا به امروز حداكثر  ينشان داد، در حال
 هينسبت به پا هیاول يهاتعداد گام نیز رانيادر را نشان داده است. 

مختلف از نظر تعداد  يكشورهادر . پیدا كردكاهش  ،خود ينسب
ها تعداد گام يدرصد 15كه كاهش  يریگپس از اعالم همه يروزها

روز(،  9) ایروز(، اسپان 5) ایتاليمتفاوت بود: ا اریمشاهده شد، بس
روز(،  15) االتياالت متحده ايروز(، ا 14روز(، هند ) 12فرانسه )

و  4)تايسون روز( 24روز(، و ژاپن ) 19) ایروز(، استرال 17) ایتانيبر
 (.768، 2020همکاران، 

مسلماً ماندن در خانه اگرچه اقدامي ايمن است، اما ممکن است 
عواقب منفي ناخواسته اي داشته باشد زيرا چنین تالش هايي براي 

به كاهش فعالیت ممکن است منجر ، جلوگیري از انتقال ويروس
اين احتمال وجود دارد كه ماندن طوالني مدت در خانه  بدني شود.

_________________________________ 
1 .Lock 

2 .Lin 

3. Yokohama 

ممکن است منجر به افزايش رفتارهاي بي تحرک شود، مانند صرف 
زمان زيادي براي نشستن، دراز كشیدن، يا دراز كشیدن براي فعالیت 
هاي نمايش )بازي، تماشاي تلويزيون، استفاده از دستگاه هاي تلفن 

. كاهش فعالیت بدني منظم )در نتیجه كاهش مصرف (5)ه( همرا
انرژي(؛ يا درگیر شدن در فعالیت هاي اجتنابي كه در نتیجه منجر 

 .بالقوه شرايط سالمت مزمن مي شودبه افزايش خطر و بدتر شدن 
، ممکن است به دلیل تغییر عادات 19قرنطینه حاصل از بحران كويد 

همراه باشد. به ويژه، قرنطینه اجتماعي با چندين اثر نامطلوب 
طوالني مدت تأثیر منفي بر عوامل روانشناختي دارد، و عالئم استرس 

. عالوه بر درگمي و اضطراب را ترويج مي كندپس از سانحه، سر
شود، كه منجر به اين، قرنطینه منجر به عدم تحرک جسمي مي

ي رتغییرات نامطلوب سالمتي مانند پیري زودرس، چاقي، آسیب پذي
ها، مشکالت استخواني و كاهش قلبي عروقي، آتروفي ماهیچه

ظرفیت هوازي مي شود. عدم انجام فعالیت بدني، همانطور كه در 
زمان قرنطینه اتفاق افتاد، منجر به كاهش چشمگیر حداكثر اكسیژن 

ده ، كاهش ظرفیت استقامتي، از دست دادن قدرت و تو5مصرفي
دبیات تا حد زيادي نقش مثبتي را . اعضالني، پارگي تاندون مي شود

كه توسط فعالیت بدني در بهبود سالمت عمومي، عملکرد قلب، 
گردش خون و تنفس و همچنین عملکرد سیستم ايمني وجود دارد، 

ورزش قادر به مقابله با اختالل متابولیک،  تايید كرده است.
 ت بدنيفعالیاتولوژي مفصل و بیماري عصبي است . استخوان، عضله، پ

منظم يک رفتار مهم سالمت از منظر بهداشت عمومي است، زيرا 
شواهد متعددي نیز نشان داده اند . تأثیر چشمگیري بر سالمت دارد

( و داشتن 11تواند در بهبود بهزيستي روان )كه فعالیت بدني مي
و  نند افسردگيپتانسیل پیشگیري از عالئم اختالل سالمت روان ما

 تیالفعحقیقي ديگر گزارش شده است كه در ت .اضطراب مؤثر باشد
 تیفیو ك يسالمت عموم نیسالمت قلب و عروق و همچن يبرا يبدن

ي برا يمنطق قو کي با توجه به مطالب فوق،مهم است.  يزندگ
وجود  يبدن تیفعال دادن به ادامه با يسالمتكیفیت زندگي و  بهبود
از خانه  هاي خارجتواند به صورت ورزشها مياين فعالیت دارد.

در  ورزشروي باشد و يا به صورت سواري و پیادهمانند دوچرخه
در خانه و در  يروادهیپ مانند انجام شود كه شامل مواردي خانه

 ،ييبه فروشگاه، بلند كردن و حمل مواد غذا رويپیاده صورت لزوم
در مطالعه حاضر . (5باشد )مي باال رفتن از پله و دراز و نشست

در ايران  19حقق بر توسعه پیاده روي در دوران كويد تمركز اصلي م
وي ركند كه عوامل موثر بر توسعه پیادهباشد. اين تحقیق تالش ميمي

-در ايران را شناسايي كند؛ همچنین با توجه به شرايط موجود، راه

روي در ايران كارهايي براي توسعه كوتاه مدت و بلند مدت پیاده
روي در یز پیامدهاي احتمالي توسعه پیادهشود؛ در نهايت نارائه مي

مورد بررسي قرار خواهد گرفت. با توجه به  19دوران كويد 
خالءهاي مطالعاتي در اين زمینه و با نظر به اهمیت توسعه فعالیت 

، انجام اين تحقیق داراي اهمیت و 19هاي بدني در دوران كويد 
ي را تکمیل تواند خالءهاي تحقیقاتضرورت است. اين مطالعه مي

4 .Tison 
5. VO2max 
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 ربطهاي ذيكند و همچنین نتايج به عنوان نقشه راهي براي سازمان
هاي همگاني يا سازمان ورزش شهرداري قرار مانند فدراسیون ورزش

با توجه به مطالب مطرح شده سوال اصلي تحقیق اين است كه  گیرد.

چارچوب چگونه است؟  19روي در دوران كويد مدل توسعه پیاده
بنیاد اب شده در اين پژوهش بر اساس نظريۀ دادهمفهومي انتخ

 .باشد( مي12استراوس و كوربین )

 
 الگوي پیشنهادي نظريۀ داده بنیاد استراوس و كوربین .1شکل 

 
 ها روشو واد م

در دوران پاندمي روي پیادههدف از تحقیق حاضر ارائه مدل توسعه 
، اين بود. با نظر به خالهاي موجود در ادبیات پژوهش 19كويد 

كه از روش نظريۀ  انجام شد  2و اكتشافي 1تحقیق با رويکرد كیفي
كنندگان در مصاحبه از طريق استفاده شده است. شركت 3داده بنیاد

شوندگان متشکل از انتخاب شدند. مصاحبه 4گیري هدفمندنمونه
كلیه اساتید رشته مديريت ورزشي و مديران و كارشناسان ورزشي 

شوندگان از طريق ايمیل انجام شد كه ه با مصاحبهبودند. ارتباط اولی
اين ايمیل حاوي دعوت به همکاري، اهداف تحقیق و سواالت كلي 
تحقیق بود. همچنین به آنها اطالعاتي در ارتباط با ضبط صدا و روند 

-آوري اطالعات از مصاحبه نیمهانجام كار داده شد. جهت جمع

آنها به صورت ديجیتالي ضبط استفاده گرديد كه تمامي  5ساختاريافته
آبان  25تا  1400 مهر 12مصاحبه از تاريخ  14گرديد. در مجموع 

دقیقه بود كه در  40تا  20ها اخذ شد. مدت زمان مصاحبه 1400
كوال شد. براساس نظر  6صفحه رونوشت برداري 72نهايت منجر به 

تر نظرات، ، براي كمک به اشتراک بهتر و راحت7نکمنيو بر
ت كوتاه و فاقد زبان آكادمیک بود. به دنبال روش مصاحبه سواال
شوندگان سواالتي در ارتباط با ابتدا از مصاحبه 8ايمونتو-ویكاست

هاي جمعیت شناختي و سابقه شغلي آنها پرسیده شد. سپس ويژگي
 فرايند تحلیلگرفت. سواالت اصلي تحقیق در اختیار آنها قرار مي

اي طي سه آن در رويکرد نظريه زمینه ها، با توجه به اهمیتداده
_________________________________ 

1. qualitative 
2. exploratory 

3. Grounded Theory 

4. purposive sampling 
5. semi-structured interviews 
6. transcribe 

مرحله كدگذاري صورت پذيرفت. اين سه مرحله مطابق نظريه 
و  10كدگذاري محوري( ب 9كد گذاري باز (اي به شکل الفزمینه

انجام پذيرفت. در اين مراحل كه به صورت  11ج( كدگذاري انتخابي
ن هاي انجام شده در كمترين زماشوند، مصاحبهپیوسته دنبال مي

ممکن از زمان انجام مصاحبه به صورت خط به خط تحلیل و 
كدگذاري شد. كدگذاري باز: نخستین مرحله تحلیل براي نظريه 

-بندي و مقولهسازي، كد گذاري باز است. كدگذاري باز به مفهوم

هايي كه به طور ها زير يک عنوان يا برچسبهايي از دادهبندي تکه
كند، اشاره دارد. صه و تشريح ميالخ ها راهمزمان هر قطعه از داده

ها جهت آغاز مرحله تحلیلي دهند كه چطور دادهكدها نشان مي
اند. به سخن ديگر، بندي شدهانتخاب شده، جدا شده و دسته

هاي خام برحسب كدگذاري به فرآيند استخراج مفاهیم از داده
یز ن شود. كدگذاري باز را كدگذاري بنیاديمحتوا و ابعاد گفته مي

 گرددخوانند زيرا از خود كلمات افراد مصاحبه شده استفاده ميمي
بیان نمود، هدف اين مرحله تعیین  12كدگذاري محوري: كندال .

ي كدگذاري باز است. در رابطه بین مقوله هاي ايجاد شده در مرحله
اين مرحله پديده مركزي شناسايي شده و تفسیر شرايط علي، شرايط 

شود. ط زمینه و راهبردهاي حاصله انجام ميگر، شرايمداخله
كدگذاري انتخابي: سومین مرحله كدگذاري شامل كدگذاري انتخابي 

درباره  اييا گزينشي است. در اين مرحله، پژوهشگر به تکوين نظريه
هاي به دست آمده در الگوي كدگذاري محوري رابطه میان مقوله

سازي و بهبود ارچهپردازد. در حقیقت اين مرحله فرآيند يکپمي

7 .Kvale & Brinkmann 

8 .Castillo-Montoya 
9 .Open Coding 

10 .Axial Coding 

11. Selective Coding 

12 .Kendall 
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بندي و مقايسه مفاهیم نظريه است. وظیفه بعدي پژوهشگر دسته
كه در اين مرحله نظرات و مفاهیم  ها است،استخراج شده از دل داده

ناسايي ش نتايج تحقیقهاي يکسان قرار گرفتند و در نهايت در طبقه
 .12) شدند

 
 یافته ها

نفر بودند  14شوندگان هدهد كه تعداد مصاحبنتايج توصیفي نشان مي
نفر( تشکیل  5زنان ) 72/35نفر( و  9مردان ) 28/64كه از اين تعداد 

 71/35نفر(،  3سال ) 40درصد در رده سني زير  42/21دادند. مي
نفر(،  6باقي مانده ) 85/42نفر( و  5) 50تا  40درصد در رده سني 

 تحصیالت؛ به لحاظ سطح دادند.سال را تشکیل مي 50رده سني باالي 
درصد  28/64نفر( و دكتري با  5درصد ) 72/35كارشناسي ارشد با 

نفر(  3درصد ) 42/21نفر( بودند. همچنین به لحاظ سابقه كاري  9)
تا  10نفر( بین  4درصد ) 57/28سال بودند و  10داراي سابقه زير 

سال را به خود  20نفر(، گروه باالي  7درصد ) 50سابقه بودند و  20
 28/64هاي پژوهش دادند. از لحاظ حوزه فعالیت نمونه اختصاص
نفر(  5درصد ) 72/35نفر( اساتید رشته مديريت ورزشي و  9درصد )

 نظر بودند.مديران و كارشناسان ورزشي صاحب
 

 سواالت پژوهش
 ؟اندكدام 19روي در دوران كويد مل علّي توسعه پیادهعواسوال اول: 

شود، از تجزيه و تحلیل مشاهده مي 1همان طور كه در جدول شماره 
مقوله اصلي عوامل  5مقوله فرعي بدست آمد كه در  23ها تعداد داده

مديريتي، عوامل فردي، توسعه پايدار شهري، عوامل مربوط به 
عوامل »سالمتي و نیازهاي شهري قرار گرفت. اين موارد در مفهوم 

  خالصه شد.« 19روي در دوران كويد علّي توسعه پیاده
 

 19روي در دوران كويد عوامل علّي توسعه پیاده. 1جدول 
 مقوله فرعي مقوله اصلي

 عوامل مديريتي
 رويتمايل شهرداري ها مديران شهري به افزايش پیاده

 رويتمايل فدراسیون ورزش همگاني به توسعه پیاده
 روينبود برنامه منسجم جهت توسعه پیاده

 عوامل فردي

 رويیادهفردي به پ عالقه
 تمايل مردم به سبک زندگي فعال

 تمايل به بهبود كیفیت زندگي
 تمايل به داشتن تناسب اندام
 هاي حاصل از كم تحركينگراني شهروندان از بیماري

 پر كردن اوقات فراغت
 نزديکي به محل كار

 هاي حمل و نقلجويي در هزينهصرفه
 هاي درمانتمايل به كاهش هزينه

 توسعه پايدار شهري
 تمايل به كنترل ترافیک شهري

 تمايل به كاهش آلودگي هاي زيست محیطي
 بهبود توسعه پايدار شهري

 عوامل مربوط به سالمتي

 هاي اسکلتي در بین شهروندانافزايش ناهنجاري
 شیوع بیماري كرونا و تمايل به فاصله فیزيکي

 حاصل از كم تحركي شیوع بیماري
 وع اضافه وزن و چاقيشی

 افزايش بیماري هاي رواني مانند افسردگي

 نیازهاي شهري
 پايین بودن كیفیت وسايل حمل و نقل عمومي

 رويمشاركت پايین در پیاده
 ايجاد نشاط در بین شهروندان

 19روي در دوران كويد توسعه پیادهاي زمینه طيشرادوم:  سوال
 اند؟كدام

شود، از تجزيه و تحلیل مشاهده مي 2ول شماره همان طور كه در جد
مقوله اصلي  7مقوله فرعي بدست آمد كه در  34ها تعداد داده

هاي هاي شهروندي، زمینههاي حمايتي، زمینههاي مالي، زمینهزمینه
هاي هاي فرهنگي و زمینههاي زيرساختي، زمینهسازماني، زمینه

اي توسعه عوامل زمینه»م اجتماعي قرار گرفت. اين موارد در مفهو
 خالصه شد.«  19روي در دوران كويد پیاده

 19در دوران كويد  رويپیادهاي توسعه عوامل زمینه. 2جدول 
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 مقوله فرعي مقوله اصلي

 زمینه هاي مالي

 بودجه مختص به توسعه پیاده روي
 وضعیت اقتصادي مردم

 هزينه تجهیزات ورزشي مانند كفش پیاده روي
 رم اقتصادي در كشورتو

 نرخ بیکاري

 زمینه هاي حمايتي

 وزارت ورزش و جوانان حمايت
چشم انداز مديران فدراسیون ورزش هاي همگاني و سازمان ورزش شهرداري نسبت به توسعه 

 پیاده روي
 سرمايه گذاري دولت در حوزه ورزش

 ملي از ورزش شهروندي حمايت رسانه

 هاي شهرونديزمینه

 زان عالقه و تمايل شهروندانمی
 شهروندانرواني _وضعیت روحي

 شهروندانوضعیت جسماني 
 اطالعات ورزشي و بهداشتي شهروندان

 وضعیت جسماني شهروندان

 زمینه هاي سازماني

 ساختار ورزش شهرداري
 فدراسیون ورزش همگانيحضور مديران متخصص و دلسوز در 

 شناسان فدراسیون ورزش هاي همگاني و سازمان ورزش شهرداريسواد مديريتي مديران و كار
 تخصص و كمیت نیروي انساني در فدراسیون ورزش همگاني

 هاي فدراسیون ورزش همگانيجايگاه پیاده روي در اولويت
 هاي راهبردي توسعه ورزش همگانيبرنامه

 زمینه هاي زيرساختي

 زشيزيرساخت هاي پیاده روي در مجموعه هاي ور
 توزيع عادالنه امکانات ورزشي

 كیفیت پیاده روها و مسیرهاي پیاده روي
 هاتعدد فضاي سبز و پارک
 طبیعي )كوه و جنگل( دسترسي آسان به اماكن

 ايمني و امنیت مسیرهاي پیاده روي
 اكولوژي و آب و هواي شهري

 زمینه هاي فرهنگي
 فلسفه و فرهنگ كشور

 هاي جامعه محليارزش ها و هنجار
 فرهنگ استان هاي مختلف ايران

 زمینه هاي اجتماعي

 گستردگي و كیفیت روابط اجتماعي
 رفاه اجتماعي

 برابري جنسیتي
 امنیت اجتماعي

 19روي در دوران كويد توسعه پیادهگر عوامل مداخلهسوال سوم: 
  اند؟كدام

ز تجزيه و تحلیل شود، امشاهده مي 3همان طور كه در جدول شماره 
مقوله اصلي  7مقوله فرعي بدست آمد كه در  31ها تعداد داده

اي، زيرساخت هاي شهري، ارتباطات سازماني، مداخالت رسانه

حمايت متولیان، منابع انساني، برنامه ريزي و استانداردهاي زندگي 
 رويتوسعه پیادهگر مداخلهعوامل »قرار گرفت. اين موارد در مفهوم 

 خالصه شد. « 19ران كويد در دو
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 19در دوران كويد  رويپیادهگر توسعه عوامل مداخله. 3جدول 
 مقوله فرعي مقوله اصلي

 ارتباطات سازماني

 عدم ارتباط يا ناهماهنگي بین سازمان هاي ورزشي و غیرورزشي
 همکاري و اتفاق نظر بین فدراسیون ورزش هاي همگاني و سازمان ورزش شهرداري

 ي كاري دستگاه هاي اجراييمواز
 هاي ورزشي(همکاري فدراسیون ورزش هاي همگاني با مجموعه هاي ورزشي محلي )مانند باشگاه

 ايمداخالت رسانه
 هاي اجتماعي و بازاريابي شبکه هاي اجتماعيسرعت رشد شبکه

 پوشش خبري برنامه هاي پیاده روي همگاني در رسانه ملي
 هاي همگاني با رسانه ملي و رسانه هاي محليشهرداري و فدراسیون ورزشهمکاري سازمان ورزش 

 زيرساخت هاي شهري

 فقدان زيرساخت هاي مناسب پیاده روي

 فقدان فرهنگ شهرنشیني
 آلودگي هوا

 تنوع و دسترسي سیستم حمل و نقل شهري

 نزديکي به فروشگاه ها و سازمان هاي خدماتي

 حمايت متولیان

 ادهاي مردم نهاد و خیرينحمايت نه
 يارانه هاي خريد تجهیزات ورزشي

 توجه و حمايت از جانب سازمان هاي ورزشي
 حمايت متولیان شهري

 منابع انساني

 ثبات مديريتي مديران ورزش
 هاي مديران ستادي ورزشها و نگرشديدگاه
 هاي وزير ورزش كشورسیاست

 تفکر مديران و پرورش مهارت تفکر
 نحوه ي گزينش مديران ستادي و صفي

 برنامه ريزي

 ريزي و مديريت در فدراسیون ورزش همگانيبرنامه
 ريزي و مديريت در وزارت ورزش و جوانانبرنامه
 ريزي و مديريت در وزارت بهداشتبرنامه
 هاريزي و مديريت در شهرداريبرنامه

 ماموريت و چشم انداز وزارت ورزش

 ردهاي زندگياستاندا

 درآمد افراد جامعه
 اختالف طبقاتي جامعه
 ساعات كار شهروندان

 سن افراد جامعه
 سبک زندگي

روي در دوران كويد توسعه پیادهراهبردهاي موثر بر سوال چهارم: 
 اند؟كدام 19

شود، از تجزيه و تحلیل مشاهده مي 4همان طور كه در جدول شماره 
مقوله اصلي  8له فرعي بدست آمد كه در مقو 35ها تعداد داده

هاي ورزشي، راهبردهاي مالي، همکاري سازماني، بهبود زيرساخت

سازي، راهبردهاي رويدادي، توسعه ارزيابي و كنترل مستمر، فرهنگ
ريزي قرار گرفت. اين موارد در مفهوم كاركنان و برنامه

  شد.خالصه « 19روي در دوران كويد راهبردهاي توسعه پیاده»
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 184   19 کوید پاندمی دوران در روی پیاده توسعه مدل ارائه        

Journal of Islamic Life Style   Volume 4, Issue 4, Winter 2020 

 19در دوران كويد  رويپیادهراهبردهاي توسعه . 4جدول 

 مقوله فرعي مقوله اصلي

 همکاري سازماني
 هاي محليها و ساير سازمانهمکاري و همفکري فدراسیون ورزش هاي همگاني با شهرداري

 هاي ورزشي خصوصيها و مجموعههاي همگاني با باشگاهتفاهم همکاري فدراسیون ورزش
 هاي همگاني با نهادهاي مردم بنیاد و خیريناري فدراسیون ورزشهمک

 هاي ورزشيبهبود زيرساخت

 ايجاد سیستم اطالعاتي آنالين درباره اماكن و آب و هواي شهري
 ايجاد امنیت در مسیرهاي پیاده روي توسط نیروي انتظامي

 بهبود قابلیت دسترسي به اماكن و فضاهاي تفريحي و ورزشي
 ود ايمني مسیرهاي پیاده رويبهب

 شهرهادر  مسیرهاي پیاده رويحداث ا
 حفظ و نگهداري اماكن و فضاهاي تفريحي و ورزشي

 ايجاد فضاهاي سر پوشیده براي ورزش بانوان

 راهبردهاي مالي
 هاي همگانيافزايش بودجه سازمان ورزش شهرداري و فدراسیون ورزش

 اي ورزشي براي خريد تجهیزات ورزشيآفريني خیرين و فروشگاه هنقش
 آفريني دولت در ارائه يارانه خريد تجهیزات ورزشينقش

 ارزيابي و كنترل مستمر

 ارزيابي دوره اي از اماكن و زيرساخت هاي شهري دوچرخه سواري
 هاي مرتبط با ورزشاي مديران كلیه دستگاهارزيابي دوره

 دهاي ورزشي و میزان رضايت شركت كنندگانارزيابي مداوم از شیوه اجراي رويدا
 گیري از سیستم ارزيابي مستمربهره

 سازيفرهنگ

 تشويق بانوان به حضور در ورزش
 هاي ورزشي در رسانهتنوع برنامه

 تبلیغات ديداري و شهري در بیلبوردها و فضاي شهر
 تاكید مسئولین و علماي ديني كشور

 رسانه ملي افزايش آموزه هاي ورزشي در

 راهبردهاي رويدادي
 روي در مدارس و دانشگاه هابرگزاري مسابقات پیاده

 هاي مختلف مانند دهه فجرروي در مناسببرگزاري مسابقات پیاده
 روي همگاني در سطح شهر و استانبرگزاري گردهمايي هاي پیاده

 توسعه كاركنان

 ش شهرداريگماردن كارشناسان متخصص در سازمان ورزكاربه

 انتخاب نیروهاي متخصص و آموزش ديده ستادي و صفي در فدراسیون ورزش هاي همگاني
 سامان دهي نیرو هاي داوطلبي ورزش همگاني

 توسعه دانش مديران در امور مديريتي و ورزشي

ش به كار گماردن مديران با تجربه و تحصیل كرده در فدراسیون ورزش هاي همگاني و سازمان ورز
 شهرداري

 ريزيبرنامه

 ريزي پويابرنامه
 ها و خدمات ورزشي تنوع برنامه

 زوم تفکر و سیاستگذاري راهبرديل
 ريزان با ذينفعان تعامل برنامه

 نالدور شدن از سیاست شعارزدگي مسئو

 ؟اندكدام 19روي در دوران كويد توسعه پیادهپیامدهاي سوال پنجم: 

شود، از تجزيه و تحلیل مشاهده مي 5شماره همان طور كه در جدول 
مقوله اصلي ارتقاء  5مقوله فرعي بدست آمد كه در  25ها تعداد داده

شناختي، قابلیت هاي جسماني، توسعه اجتماعي، پیامدهاي روان

توسعه فرهنگي و توسعه ورزشي قرار گرفت. اين موارد در مفهوم 
  خالصه شد.« 19روي در دوران كويد پیامدهاي توسعه پیاده»
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 1399 زمستان، 4، شماره 4دوره  محوريت سالمتپژوهشي سبک زندگي اسالمي با -فصلنامه علمي

 19روي در دوران كويد پیامدهاي توسعه پیاده. 5جدول 

 مقوله اصلي مقوله فرعي

 هاي بهداشتي و درمانيكاهش هزينه

 ارتقاء قابلیت هاي جسماني

 كاهش مرگ و میر
 هايي مانند مشکالت قلبي، ديابت، چاقي و فشار خون باالكاهش بیماري

 انكاهش مشکالت ساختاري شهروند
 داشتن تناسب اندام بهتر

 ايجاد حس تعلق به گروه

 توسعه اجتماعي

 از فضاي مجازي كاهش استفاده
 توسعه تعامالت بین فردي

 قويت روابط دوستيت
 افزايش انسجام و اتحاد اجتماعي

 پذيري بیشترجامعه
 كاهش اضطراب و افسردگي شهروندان

 شناختيپیامدهاي روان

 باوريارتقاي خود
 افزايش انگیزه

 مت فکر و انديشهالس
 ارتقاء كیفیت زندگي شهروندان

 بهبود اعتماد به نفس و عزت نفس شهروندان
 ايجاد سبک زندگي فعال

 ايجاد شهروند خوب توسعه فرهنگي
 نظم و انضباط شهري يادگیري

 جلوگیري از اسراف منابع موجود در ورزش

 توسعه ورزشي

 اماكن و فضاهاي تفريحي و ورزشي بهینه ازاستفاده 
 شهروندان قرار گرفتن ورزش در اوقات فراغت

 تقاضامحور شدن خدمات ورزشي
 توسعه استعدادهاي ورزشي

 چگونه است؟ 19روي در دوران كويد توسعه پیادهمدل سوال ششم: 
روي در ايران توسعه پیادهدر كدگذاري باز و محوري، مدل پارادايمي 
گر، راهبردها اي، مداخلهايجاد گرديد كه شامل عوامل علي، زمینه

كنید مدل مالحظه مي 2و پیامدها است. همانطور كه در شکل 
مطابق با ابعاد پارادايمي  19روي در دوران كويد توسعه پیادهنظري 

  قابل مشاهده است.
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 1399 زمستان، 4، شماره 4دوره  محوريت سالمتپژوهشي سبک زندگي اسالمي با -فصلنامه علمي

 
 19ن كويد روي در دورامدل داده بنیاد توسعه پیاده. 2شکل 

 گیرینتیجه
در دوران پاندمي روي پیادههدف از تحقیق حاضر ارائه مدل توسعه 

 بود. 19كويد 
 ؟اندكدام 19روي در دوران كويد مل علّي توسعه پیادهعواسوال اول: 

مقوله فرعي بدست آمد  23هاي كیفي تعداد از تجزيه و تحلیل داده
مل فردي، توسعه پايدار مقوله اصلي عوامل مديريتي، عوا 5كه در 

شهري، عوامل مربوط به سالمتي و نیازهاي شهري قرار گرفت. اين 
« 19روي در دوران كويد عوامل علّي توسعه پیاده»موارد در مفهوم 

( تحقیقي با 13مقدم و همکاران )در اين راستا وفاييخالصه شد. 
تحلیل عوامل توسعه ورزش همگاني براساس نظريه داده »عنوان 

انجام دادند. در اين تحقیق در بخش عوامل علي به عوامل « نیادب
یوع ش، هاي اجراشدهمشاركت پايین اقشار مختلف با توجه به برنامه

نداشتن در ورزش همگاني  علت مشاركت هاي مختلف بهبیماري
نبود وحدت ملي براي افزايش مشاركت در ورزش همگاني ، كشور
وجود ، ن يک عادت روزمرهنبود ورزش همگاني به عنوا، كشور

ن السردرگمي مديريت كو  هاي عظیم ورزش همگاني كشورفرصت
اشاره شد. در تحقیقي ديگر گزارش شده است  ورزش همگاني كشور

 زهیانگ ،يشخص يها يژگيو توان بهرا مي يورزش علل مشاركتكه 
و  شهرتمربوط به  يرونی. اهداف بمرتبط دانستها و اهداف 

 يتوسعه مهارت و وابستگسالمتي،  بهمربوط  يروناهداف د نیهمچن
  .داردارتباط  يورزش علل مشاركتبا  ياجتماع

روي در دوران كويد توسعه پیادهاي زمینه طيشرادوم:  سوال
 اند؟كدام19

مقوله فرعي بدست آمد  34هاي كیفي تعداد از تجزيه و تحلیل داده
هاي ي حمايتي، زمینههاهاي مالي، زمینهمقوله اصلي زمینه 7كه در 

هاي هاي زيرساختي، زمینههاي سازماني، زمینهشهروندي، زمینه
هاي اجتماعي قرار گرفت. اين موارد در مفهوم فرهنگي و زمینه

خالصه شد. « 19روي در دوران كويد اي توسعه پیادهعوامل زمینه»
 کي ي،به امکانات ورزش يکينزداند كه ها تايید كردهپژوهش

ت. فعالیت بدني اس يكننده احتمال نییعامل تع کيو  يطیمح يژگيو
 يراحت به امکانات ورزش ياز آن است كه دسترس يحاك نتايج

 فعالیت بدني داشتهكند كه  قيممکن است ساكنان مجاور را تشو
با كه  شده استگزارش اي ديگر (. همچنین در مطالعه14) باشند

توان آنها شهروندان، مي به خانه کينزدورزشي قرار دادن امکانات 
به  يکيزیف يکينزد ن،ي. بنابرارا به انجام فعالیت ورزشي تشويق كرد

 يبرا يکيزیو ف يممکن است موانع روان يورزش مجموعه کي
توان به برخي از در اين راستا مي .(15) ورزش را كاهش دهد

زاده و ثال در تحقیق مهديمطالعات همسو اشاره كرد. به عنوان م
به عوامل سازماني و مديريتي، محیطي، محدوديت زماني، عدم  ماندا

حمايت اجتماعي، درون فردي و روانشناختي اشاره شده است. 
( به بعد سازماني اشاره شده 16همچنین در تحقیق حفظ اللسان )

-است كه شامل مواردي مانند تجهیزات ورزشي، مديريت و برنامه

ريحي، امکانات و زيرساخت، ريزي، منابع مالي، ورزش همگاني و تف
منابع انساني، نهادها و تشکیالت، استاندارد و ارزيابي، فناوري و 

ود. در مطالعه بابايي و اطالعات و ورزش آموزشي و پرورشي ب
به بررسي وضع موجود و موانع توسعه ورزش همگاني  همکاران

پرداخته شد كه موانع در شش بعد كمبود اماكن و تجهیزات ورزشي، 
امه گذاري و برنود نیروي انساني كافي و متخصص، نبود سیاستنب

ها، عدم آگاهي و سبک ريزي مشخص، عدم توجه ديگر سازمان
ها به ورزش همگاني مورد بررسي زندگي افراد و عدم توجه رسانه
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 1399 زمستان، 4، شماره 4دوره  محوريت سالمتپژوهشي سبک زندگي اسالمي با -فصلنامه علمي

نشان داد متغیر خانواده  تحقیق حسیني و همکاراننتايج  قرار رفت.
رين نقش را در گرايش شهروندان بیشترين نقش و متغیر مدرسه كمت

بدني دارا بوده شهر آمل در زمینه مشاركت در ورزش و فعالیت
مدرسه بیشترين نقش را در عدم گرايش افراد به ورزش و  .است

بدني دارا بوده است. نتايج نشان داد هرچه میزان درآمد افـراد فعالیت
و هرچه  باالتر باشد، فرهنگ ورزش نیز در بین آنان باالتر است

فاصله تا اولین فضاي ورزشي كمتر باشد، میزان فرهنگ ورزش 
يابد. در مورد افراد ورزشکار نتايج نشان داد افراد با افزايش مي

ساعات كاري بیشتر، فرهنگ ورزش باالتري دارند و افرادي كه 
كنند، از هاي جانبي ميهزينه و زمان زيادي را صرف فعالیت

رخوردارند. در مورد افراد غیر ورزشکار تري بفرهنگ ورزش پايین
ید يابد، تاكچه میزان ساعات كاري افزايش مي نیز نتايج نشان داد هر

اي هشود و كساني كه زمان و هزينهافراد بر موانع شغلي بیشتر مي
اند، بیشتر بر موانع شخصي هاي جانبي نمودهزيادي را صرف فعالیت

 .اندتاكید داشته
روي در دوران كويد توسعه پیادهگر مداخلهعوامل سوال سوم: 

  اند؟كدام19
مقوله فرعي بدست آمد  31هاي كیفي تعداد از تجزيه و تحلیل داده

اي، مقوله اصلي ارتباطات سازماني، مداخالت رسانه 7كه در 
زيرساخت هاي شهري، حمايت متولیان، منابع انساني، برنامه ريزي 

عوامل »ت. اين موارد در مفهوم و استانداردهاي زندگي قرار گرف
در اين خالصه شد. « 19روي در دوران كويد توسعه پیادهگر مداخله

( اشاره كرد. در اين تحقیق 16توان به مطالعه حفظ اللسان )راستا مي
-نیز به بعد رفتاري اشاره شد كه شامل ابعاد ساختاري، رفتاري، روان

 عاداببه نیز  و همکاراندر مطالعه پارساجو  شناختي و جمعیتي بود.
ها و گاهيآن، مديريت جامع ورزش، توسعه الهاي كتوسعه بخش

ارتباطات اجتماعي، توسعه ساختاري، محیط جذاب و انگیزشي 
نشان داد كه نه  نژادتابجهان هاي پژوهشيافته. ورزش تعیین شدند

، نیروي عامل فرهنگي و اجتماعي، مديريتي و سازماني، اقتصادي
انساني متخصص، امکانات و تجهیزات، انگیزشي، زماني، آب و هوا 

هاي پايه در مدارس ابتدايي شهر اهواز و رسانه بر توسعه ورزش
هاي تحقیق نشان داد از ديدگاه داري دارد. يافتهرابطه مثبت و معني

ترين عامل و عامل و آب مهم، پاسخ گويان عامل مديريتي و سازماني
كم اهمیت ترين عامل بودند. نتايج نشان داد بین ديدگاه معلمان  ،و هوا

زن و مرد در عوامل فرهنگي اجتماعي، مديريتي و سازماني، اقتصادي، 
نیروي انساني متخصص، امکانات و تجهیزات، آب و هوا و رسانه 
تفاوت معناداري وجود دارد اما در عوامل انگیزشي و زماني تفاوت 

شعباني و  هاي پژوهشبراساس يافته. معناداري وجود نداشت
ها، فضاهاي طبیعي، كم هزينه بودن، ، سالمت جامعه، رسانهخواجه

هاي ورزش همگاني، اينترنت، دانش آموختگان رشته توسعه هیئت
بدني، تعالیم ديني و تاكید بر رايگان بودن ورزش به ترتیب تربیت
-ش همگاني كشور ميترين عوامل اثر گذار بر توسعه ورزاز مهم

از نظر پژوهشگران داخلي يکي از مهمترين معضالت فعلي در  .باشند
ريختگي سازماني، نداشتن ورزش همگاني ايران آشفتگي و بهم

ساختار سازماني در خور توجه، نبود تقسیم كار ملي، نبود منابع 
ديده و در نتیجه تقسیم نامتوازن منابع انساني و انساني آموزش

اي همحور نبودن و نبود تفکر راهبردي در سازمانبرنامه ني،غیرانسا
 ،میرشکاران و همکاران هاي تحقیقبراساس يافته(. 17)ورزشي است 

 -توسعه ورزش قهرماني بانوان در پنج بعد اجتماعيموثر بر عوامل 
 -ورزشي، منابع انساني و ساختاري -زيرساختي، فني -فرهنگي، مالي

عامل كلیدي  23كه اين ابعاد داراي شود ميديريتي تقسیم بندي م
فرهنگي شامل: آمادگي رواني ورزشکار،  -. در بخش اجتماعيهستند

حمايت اجتماعي، خانوادگي و مديريتي، ارتقا سطح فرهنگي جامعه، 
اي رويدادهاي ورزش قهرماني بانوان؛ در بخش پوشش مطلوب رسانه

مکانات، تجهیزات و فضاهاي ورزشي، زير ساختي شامل: ا -مالي
ايجاد و توسعه مراكز استعداديابي، توزيع عادالنه منابع مالي و مادي، 
اماكن ورزشي ويژه بانوان، حضور بخش خصوصي؛ در بخش عوامل 

ها و مسابقات ملي و بین المللي، برگزاري جشنواره :ورزشي -فني
رينات مشترک اي، برگزاري تمهاي حرفهها و باشگاهتوسعه لیگ

ها مثل تیراندازي، استعداديابي و نخبه با مردان در برخي رشته
اي هپروري، همکاري بین پايگاه هاي استعداديابي و قهرماني با هیات

ورزشي، برگزاري كالس هاي داوري و مربیگري؛ در بخش منابع 
، سازانساني عواملي از جمله: وجود معلمان، اساتید و مربیان بازيکن

كادر پشتیباني، دسترسي به حريفان تمريني سطح باال، افزايش  وجود
نسبت نیروهاي متخصص، وجود مديران و كادر اجرايي با تجربه و 

توجه به طرح آمايش  :مديريتي -متخصص و در بخش ساختاري
ورزش استان، ورزش همگاني و تربیتي، نظام نظارت و ارزيابي، نظام 

هاي گیري، اختصاص پستپاداش و تشويق، مشاركت در تصمیم
مديريتي به بانوان، ارتباط مناسب با سازمان هاي ملي و بین المللي 

 .بود

روي در دوران كويد توسعه پیادهراهبردهاي موثر بر سوال چهارم: 
 اند؟كدام19

مقوله فرعي بدست آمد  35هاي كیفي تعداد از تجزيه و تحلیل داده
هاي بهبود زيرساخت مقوله اصلي همکاري سازماني، 8كه در 

سازي، ورزشي، راهبردهاي مالي، ارزيابي و كنترل مستمر، فرهنگ
ريزي قرار گرفت. راهبردهاي رويدادي، توسعه كاركنان و برنامه

روي در دوران كويد راهبردهاي توسعه پیاده»اين موارد در مفهوم 
فرايند جهاني شدن موجب تغییرات وسیع در خالصه شد. « 19

 عات والفت اقتصادي، سیاسي و اجتماعي و گسترش اطمحیط و با
ته ها افزايش يافارتباطات شده است. بنابراين توقعات جوامع از دولت

هاي جديدتري را بر عهده دارند. در است و سیاستگذاران مسئولیت
حقوق بشر به حق شركت  اعالمیه 27و  24ورزش، بندهاي  هعرص

حق استراحت و تفريح اشاره هاي فرهنگي جامعه، آزاد در فعالیت
اي همگاني دانسته دارد؛ يونسکو تربیت بدني و ورزش را حق پايه

-توانند در جهتها تا حد زيادي ميبنابراين دولت(. 17)است است 

ورزش مؤثر  ههاي ورزشي و تعیین راهبردهاي توسعگیري سیاست
به زندگي ورزشي در جامعه  منظور رسیدن در ژاپن به(. 18)باشند 
افراد بتوانند از ورزش كردن در هر زماني و مکاني لذت  هكه هم

شود تا رفتار هاي فراگیر و مستمر استفاده ميببرند، از آموزش
در چین يکي از اهداف (. 18)ورزشي در جامعه محقق شود 

بخشیدن به مردم در خصوص  دولت در ورزش آگاهي هچهارگان
(. در تحقیقي 5)مت فردي و اجتماعي است الهاي ورزش در سکكم

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 is

la
m

ic
lif

ej
.c

om
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                            11 / 14

https://islamiclifej.com/article-1-1474-fa.html


 188   19 کوید پاندمی دوران در روی پیاده توسعه مدل ارائه        

Journal of Islamic Life Style   Volume 4, Issue 4, Winter 2020 

 اهمیت اماكن و فضاهاي ورزشي بهديگر گزارش شده است كه 
اماكن و  هاندازي را ويژحدي است كه ورزش انگلستان، سند چشم

فضاهاي تفريحي و ورزشي تدوين كرده كه محوريت آن حفظ و 
شي موجود، ارتقاي كیفیت، دسترسي و مديريت نگهداري اماكن ورز

 اماكن ورزشي موجود و تهیه و تدارک اماكن ورزشي جديد مبتني
به ، (19پور و رهبري )جوادي تحقیق (. در18)بر تقاضاست 

شامل  اشاره شد كه هاي توسعه ورزش همگانيراهبردها و برنامه
هاي اقتصادي و پژوهش حلسازي، راهراهبردهاي سازماني، فرهنگ

د كه افزايش تولی اي ديگر گزارش شددر پايان مطالعه محوري بودند.
امید به )مت الي، بهبود توزيع درآمد و شاخص سلناخالص داخ

(. 20) ر استوثورزش م عملکردهاي كشور در بهبود استان (زندگي
، هاي تفريحي شاركت در ورزشكمي م هتوسعكارهاي به راه قره

ورزش آموزشي  هتوسع، ترويج فرهنگ حركت و پويايي در زندگي
سازماني  هتوسع(، دانشگاه-مدرسه)در مراكز آموزش رسمي 

 اماكن و فضاهاي ورزشي و تفريحي هتوسعو  هاي تفريحيورزش
الف( نیز  1392نیا )پور و سمیعدر مطالعه جوادياشاره كرده است. 

رويج فرهنگ ورزش و تحرک و سالمتي در جامعه اشاره به عامل ت
شده است كه به عواملي مانند ترويج فرهنگ نیاز به ورزش و عادت 
به هزينه كردن براي آن، توسعه دانش ورزش بومي و همکاري با 

هاي مذهبي و قومي اشاره گیري از زمینههاي جمعي و بهرهرسانه
ي توسعه ورزش همگاني، اي ديگر راهبردهاشده است. در مطالعه

هاي قانوني و ديني، وجود متخصصین حمايتچنین معرفي شده است: 
 يالهاي ورزشي، مشاركت و فرهنگ باو كارشناسان، تعدد رسانه

بردن فعالیت بخش  المردمي و وجود اماكن طبیعي كافي، با
ها و امکانات ورزش همگاني، بردن كیفیت ايستگاه الخصوصي، با

 الن و روستايیان، باالفیت ورزش همگاني بانوان، معلوبردن كی البا
ي و ابردن پوشش رسانه البردن میزان استفاده از متخصصین و با با

الف( نیز در  1392نیا )پور و سمیع. جواديرسانيعالكیفیت اط
اطالعات و ارتباطات در ورزش  مطالعه خود، توسعه فناوري

ي را به عنوان يکي از راهبردهاي توسعه ورزش همگاني همگان
اند كه شامل مواردي مانند ايجاد نظام آماري فراگیر و معرفي كرده

هاي نو در آموزش آوريگیري از فنجامع در ورزش همگاني و بهره
اي ديگر به افزايش و ترويج ورزش همگاني هست. در مطالعه

ي توزيع منابع، تامین سرانه و امکانات و منابع موجود، بهبود الگو
توزيع عادالنه فضاها و امکانات ورزشي كشور و گسترش امکانات 

. وري اوقات فراغت اشاره شده استبراي گذران بهینه و بهره
( اشاره 21پور و قرباني قهفرخي )توان به تحقیق سهرابيهمچنین مي

آموختگان تربیت از دانشواردي مانند استفاده كرد كه در آن به م
ه توج ،هاي ورزشي و متخصصان در امر توسعه ورزشبدني در پايگاه

تامین سرانه و توزيع عادالنه فضاها و  بیشتر به ورزش زنان و معلوالن
ريزي فراگیر و و امکانات ورزشي و طراحي و استقرار نظام برنامه

فعال در هاي مردم نهاد زمانسا يک پارچه و همچنین حمايت از
 اشاره شده است.ورزش همگاني 

_________________________________ 
1 .Turman 

2 .Lyras & Peachey 

 اند؟كدام19روي در دوران كويد توسعه پیادهپیامدهاي سوال پنجم: 

مقوله فرعي بدست آمد  25هاي كیفي تعداد از تجزيه و تحلیل داده
مقوله اصلي ارتقاء قابلیت هاي جسماني، توسعه اجتماعي،  5كه در 

، توسعه فرهنگي و توسعه ورزشي قرار شناختيپیامدهاي روان
روي در دوران پیامدهاي توسعه پیاده»گرفت. اين موارد در مفهوم 

 هاي درمعرضورزش با درگیركردن گروهخالصه شد. « 19كويد 
-تواند ابزار سیاستخطر كه اغلب از طبقات محروم هستند، مي

ت اگذاري مؤثري براي جلوگیري از بزهکاري جوانان باشد. تجربی
كنجکاوي، تمايل به شركت در  المث)ورزشي بر روند دروني 

آثار . رشد شخصي اهمیت دارند سمت به (ها و ابتکار عملفعالیت
مت التوانند سمثبت ديگر مشاركت اجتماعي در ورزش مي

هاي زندگي، ارتقاي جسماني، رواني و اجتماعي افراد در تمامي دوره
افزايش امید به زندگي، افزايش ، قشار مختلف مردمكیفیت زندگي ا

وري  بردن بهرهالهاي درماني و بهداشتي، با نشاط، كاهش هزينه
جانبۀ جامعه، ايجاد همدلي، تقويت  نیروي كار، توسعۀ همه

همبستگي و مشاركت اجتماعي و تحکیم روابط و پیوندهاي 
تغییر نگرش و  ،پذيري افرادجامعه اجتماعي، كمک به فرايند

ها، بهبود ادراک، بهبود روابط انساني و اجتماعي، احساس ديدگاه
هاي ت رواني و كسب مهارتالالآسودگي و آرامش، تسکین اخت

 ،نفس و خودباوريو تقويت اعتمادبهق الحركتي، كسب تجارب خ
روابط اجتماعي مثبت، تقويت بنیۀ جسماني و پرورش ابعاد رواني و 

متي و الكسب س، مت عموميالاحساس خوب بودن و س، اجتماعي
آمادگي جسماني، لذت و نشاط، انگیزة بهبود روابط شغلي و زندگي، 

، تعامل و ها، درمان آنها و تعامل اجتماعيپیشگیري از بیماري
شناخت اجتماعي، نشاط و شادابي، پیشگیري از مفاسد اجتماعي و 

 سازي اوقاتت اجتماعي و غنيالقي، گسترش تعامالهاي اخانحراف
جمله عواملي است كه  ها ازباشند. غلبه بر ناامیدي و چالش فراغت

بهتر از تجربۀ مثبت توسط جوانان، در ورزش  ممکن است با درک
كند كه ورزش در ادغام و نیز اشاره مي( 23) 1تورمن. (22)باشد 

اتصال افراد نقش دارد و اين روند به افرادي نیاز دارد كه شخصیت 
خود را در جامعه نشان دهند. ارتباط ورزشي بر اعمال پرخاشگري 

 2مطالعۀ لیراس و پیچي. دهدگذارد و آنها را كاهش مييفرد تأثیر م
تواند نتیجۀ تغییرات حاصل از نشان داد كه تغییر اجتماعي مي( 24)

ورزش باشد و مشاركت در ورزش میتواند حس همبستگي و 
زاده و خودمفهومي و نیز روند يادگیري فرد را افزايش دهد. طالب

تواند يادگیري فیزيکي، عاطفي و دريافتند كه ورزش مي ريجعف
تنها شخصیت دهد كه ورزش نهذهني را تحريک كند. اين نشان مي

تواند يادگیري و همچنین، اهداف آموزشي را مثبت، بلکه مي
اي براي ورزش، وسیله و همکاران 3سماهتحريک كند. به عقیدة 

تواند سبک زندگي د كه مشاركت ميتوسعه است. آنها معتقدن
هاي منفي در سالمي را براي جوانان ايجاد كند و از انجام فعالیت

. در مطالعه اي پیامدهاي فراغت جوانان جلوگیري كند اوقات
شناختي و رواني دانسته مشاركت ورزشي را سالمت اجتماعي، روان

3 .Samah 
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 1399 زمستان، 4، شماره 4دوره  محوريت سالمتپژوهشي سبک زندگي اسالمي با -فصلنامه علمي

ساس عاطفي، اح_توان به عواملي چون حمايت اجتماعياند كه مي
 تماعي وتعلق، عزت نفس باالتر، ايجاد شبکه اجتماعي، تعامل اج

مرتبط با  يکيولوژيزیسالمت ف يايمزاسالمت رواني را نام برد. 
در  يبدن تیفعال جيمستند شده است و ترو يبه خوب يبدن تیفعال

در مهم هدف  کيكودكان، نوجوانان، بزرگساالن و افراد مسن 
عدم  نیارتباط ب يشواهد قو راياست ز يسالمت عموم راستاي

شار عروق كرونر قلب، ف يماریخطر ابتال به ب شيو افزا يبدن تیفعال
و مرگ  ،يچاق ک،ی، سرطان، سندرم متابول2نوع  ابتيخون باال، د

 يروانشناخت يايبا مزا  يبدن تیالفع(. 26، 25موجود است ) ،ریو م
الئم اعتماد به نفس و بهبود كنترل ع جاديا ،يزندگ تیفیمانند بهبود ك

 يم  يبدن تیدر فعال مشاركت. مرتبط است ياضطراب و افسردگ
كمک  اتحاد اجتماعيو  يتعامل اجتماع ،يتماعتواند به توسعه اج

  (.27) كند
هاي تحقیق پیشنهاداتي جهت اجراي هر چه سريع با توجه به يافته

د شود. اين پیشنهادات عبارتنتر و اثربخش تر نتايج تحقیق، ارائه مي
ي، روار بر توسعه پیاده( با توجه به مشخص شدن عوامل اثرگذ1از: 

اي هاي در فدراسیون ورزشپیشنهاد به تشکیل كارگروه يا كمیته
؛ شودگیري يا كنترل هر چه بهتر اين عوامل، ميهمگاني جهت بهره

روي در كارهاي ارائه شده به منظور توسعه پیادهراهبه ( با نظر 2
ضرب  شود كهربط پیشنهاد ميهاي ذي، به سازمان19دوران كويد 

كارهاي اين تحقیق، در تر راهاالعجلي براي اجراي شدن هر چه سريع
هاي ورزشي در ( با توجه به نقش و وظايف سازمان3نظر بگیرند؛ 
شود كه هنگام وضع گذاران توصیه ميروي، به سیاستتوسعه پیاده

را به خوبي مشخص كنند؛  سیاست و برنامه، سهم و نقش هر سازمان
هاي ورزشي و ايجاد وحدت رويه بین سازمان ( پیشنهاد به4

روي در ايران، با محوريت فدراسیون غیرورزشي براي توسعه پیاده
( با 5شود؛ هاي ورزش شهرداري ميهاي همگاني و سازمانورزش

هاي روي، به رسانهسازي در توسعه پیادهتوجه به نقش فرهنگ
ولید محتواي شد كه با تگروهي به ويژه رسانه ملي پیشنهاد مي

ورزشي، نقش خود را ايفا كنند. در پايان نیز الزم به ذكر است كه 
هاي اين تحقیق با محدوديت هايي نیز همراه بود. از جمله محدوديت

توان به اين موارد اشاره كرد: الف( عدم تمايل برخي اين تحقیق مي
شوندگان به دلیل شرايط فاصله گذاري اجتماعي؛ ب( مصاحبه
هاي مکرر پژوهشگر، امکان هاي مستمر و تماسپیگیريعلیرغم 

 توانستند در شناخت بهترانجام مصاحبه با برخي از مسئولین كه مي
 هايهاي مختلف موضوع پژوهش كمک نمايند، به دلیل مشغلهجنبه

كاري، كم لطفي به امور پژوهشي و دانشگاهي و خُلف وعده میسّر 
االت مصاحبه توسط برخي نشد؛ پ( امکان عدم درک برخي از سؤ

 هاي پژوهش.از نمونه
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