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 چکیده

 هاي آنان گذاشته است. هدف از مطالعۀجهان تأثیرات مثبت و منفی زیادي بر جوامع و فعالیتگیري ویروس کرونا در همه
 رویکرد .است کاربردي هدف، نظر از حاضر حاضر شناسایی آثار شیوع ویروس کرونا بر صنعت ورزش کشور بود. تحقیق

 ن و خبرگانجامعۀ آماري پژوهش استادابنیاد انجام گرفته است. نظریۀ داده سیستماتیک روش با که استپژوهش کیفی 
 هاي ورزشیباشگاه هاي ورزشی، مدیرانون، سرپرستان و دبیران فدراسیرؤساکنندگان محصوالت ورزشی، دانشگاهی، تولید

 هاي ورزشی بودند که از اینلیگ برتري، مدیران، معاونان و مسئوالن وزارت و ادارات ورزش و جوانان و مدیران مجموعه
 ها از طریقآوري دادهعنوان نمونۀ پژوهش درنظر گرفته شدند. جمعبرفی و هدفمند بهصورت گلولهنفر به 18تعداد  افراد،

 فت و از آنها خواسته شد تا نظرهایشان را در موردکننده انجام گرساختاریافته، از افراد مشارکتهاي عمیق و نیمهمصاحبه
 و محوري باز، هايها با استفاده از کدگذاريهداد تحلیل اعالم کنند. کار تأثیرات شیوع ویروس کرونا بر صنعت ورزش

 وتحلیلایج حاصل از تجزیهانجام گرفت. بر مبناي نت آنها ارتباط و (محورها) دوم و سطح اول هايمقوله احصاي براي انتخابی
 بعد نهایی تأثیرات شیوع ویروس کرونا در ابعاد صنعت ورزش شناسایی شدند که 2ها، از مصاحبه شدهاستخراجهاي یافته

 تواند به فرایند انطباقشامل آثار مستقیم و غیرمستقیم بود. شناسایی دقیق آثار شیوع ویروس کرونا بر صنعت ورزش می
 هاي این صنعت با شرایط کنونی کمک کند.فعالیت
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 مقدمه
گیري این ویروس و همه شده به نام ویروس کرونا مواجه با بحرانی بسیار جدي جهانحاضر،  حال در

اشت عمومی ). شیوع ویروس کرونا تأثیراتی فراتر از ایمنی انسان و بهد1همچنان در حال گسترش است (

رسد نظر میهبدر جهان بر جاي نهاده است که یکی از تأثیرات مهم این بیماري، بر اقتصاد جهانی است و 

س به یک ). پس از آنکه این ویرو2از این ویروس در حال متزلزل شدن است ( متأثرکه اقتصاد جهانی 

 گیري تبدیل شد و بسیاري از کشورهاي دنیا درگیر آن شدند؛ اقتصاد جهانی دچار رکود بزرگی شدههمه

 اي همه جا را فراستردهگتعطیل شده و بیکاري  وکارهاکسب، در حال افزایش است. بسیاري از روزروزبهو 

 ده استشهاي جدي وارد آسیب بزرگ همانند صنعت ورزش به بسیاري از مشاغل و صنایعرفته است و گ

)3.( 

شدت تحت تأثیر قرار داده نیز به ورزش را صنعت 1روسکروناوی ند سایر صنایع و اقتصاد در دنیا،همان

ابقات بدون حضور مختلف، برگزاري مس يدر کشورها معتبر ها و مسابقاتگیل ی مقطعیلیتعط .)4است (

 يهاو باشگاه یمراکز تندرست یلیرو و تعطشیپ یالمللنیو ب ملیمسابقات  یلغو برخ يهازمزمه تماشاگران،

 اتخود گواه بر تأثیر یورزش يفروشی کاالهافروشی و عمدهبازار خرده رونق شدنبیآن  یو در پ یورزش

 یمتفاوت برآوردهاي به همین منظور ).5است (ي بر ابعاد مختلف صنعت ورزش بوده ماریب نیا ياقتصاد

آثار و  .شده استمنتشر  ،مختلف که به اقتصاد ورزش متحمل شده يدر کشورها ياقتصاد ياز ضررها

گیري کرونا در بعد اقتصادي منفی بوده است و این براي تمامی کشورهاي دنیا پیامدهاي شیوع و همه

هاي اقتصادي است، تأثیرات کروناویروس تنها بر روي بخشطورکه مشخص همان. )6( ناپذیر استاجتناب

اند و آثار توان اذعان کرد که همۀ آثار این ویروس بر ورزش منفی نبودهورزش نبوده است یا حتی می

هر در که  کندمی بیان) 2020( 2کرویف .)7مثبتی نیز داشته است که جاي مطالعه و بررسی دارد (

در  ).8هستیم (کرونا  بحران ویروس ات متفاوتتأثیرشاهد ، کنیما بررسی اي از جهان که ورزش رنقطه

از  چشمگیريحجم  اسپانسرها و حقوق تلویزیون، هاي بزرگ،استادیوم کههنگامی اي،هاي حرفهورزش

هنوز مشخص نیست چه تأثیرات  .دشومی گیرد، تأثیرات ویروس کرونا مشهودتردرآمد، مدنظر قرار می

مدتی بر سایر عوامل از جمله درگیري هواداران، مشارکت ورزشی، اشتغال در صنعت ورزشی و رفاه طوالنی

تنها بخشی از تأثیر  2020المپیک توکیو و یورو  ۀتعویق یکسال). 9کارمندان و ورزشکاران خواهد داشت (

                                                           
1. COVID-19 
2. Cruyff  
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ها با ضررهاي کنندگان این بازيشده برگزار سبب تعویقی که ؛این ویروس کوچک بر دنیاي ورزش است

هاي ابتدایی شیوع ویروس در ماهفوتبال جهان  معتبر هاي. تعلیق لیگ)10( مواجه شوند سنگینیمالی 

هاي فوتبال شده منابع درآمدي باشگاه کرونا و بعد از آن برگزاري مسابقات بدون حضور تماشاگران، موجب

با کاهش چشمگیري مواجه  ،که به برگزاري لیگ وابسته بود یفروشتیو بل از جمله حق پخش تلویزیونی

تعطیلی ). 11( دیفتهم به خطر بنها مالی آ ةو آیندشود ها هم با سقوط مواجه شود و حتی سهام باشگاه

 و سالمتی از تبعات منفی شیوع ویروس کرونا در جهان و ایران بود، مراکزي که براي نیز مراکز ورزشی

تعطیلی مراکز  تعطیل شدند.با گسترش این ویروس  یکباره به اما ،بودند شده ساخته مردم مفرح سرگرمی

 وضعیت و شتهدا در پیها را نیز اقتصادي صاحبان باشگاه ۀقرنطین ،ورزشکاران ۀبر قرنطینورزشی عالوه

 ۀاري از مشاغل برنامبسی. مراکز را به مرز ورشکستگی رسانده است این صاحبان از بسیاري اقتصادي

ها و اند. رستورانها براساس برگزاري این مسابقات تنظیم کردهسال را خود بنديبودجه و سالیانه

. درنظر داشته )9هستند ( هاي بارز این بازندگانشک نمونههاي ورزشی بیوکارهاي اطراف استادیومکسب

دورِ  ،از اقتصاد چشمگیريتر، بخش هاي پایینهاي دستهتر و لیگباشید که در شهرهاي کوچک

هاي درجه اول از خصوص در لیگبهدر واقع این بازیکنان که . گرددهاي ورزشی میهاي این تیمفعالیت

بر مربیان و عالوه شگاه ورزشیدر یک با. بیننددرآمدهاي نجومی برخوردارند، شاید کمترین آسیب را می

گرفته تا نظافتچی، ماساژور و  باشگاه ۀاز آشپزخان ؛کنندتعداد زیادي پشت صحنه کار می بازیکنان،

ماند و حاال باید دید قراردادهاي انتظامات. با تعطیلی مسابقات، قاعدتاً کاري هم براي این افراد باقی نمی

نشان داد که با متوقف شدن  )2020( 1هاي ساتویافته). 12( بود کاري بین آنها و کارفرما چگونه خواهد

با  و ناپذیر مواجه شده استورزش با بحرانی جبران ۀجامعدلیل شیوع ویروس کرونا، بهمسابقات ورزشی 

 رونیازا گیرد،کار با شرایطی ناعادالنه صورت می يریشده، ازسرگهاي ارائهسهمیه ها وبنديتوجه به رتبه

 مطرح کرده است و در مسابقات ورزشی شدههاي کسبعنوان جایگزین براي سهمیههایی را بهسیاست

کسب سهمیه باید مجدد  ها،پس از پایان یافتن محدودیت هابازي ۀجراي منصفانا منظورکند بهبیان می

. همچنین در مورد دشو جدید براي مقابله با این شرایط تدوین هاينامهآیین و هااستراتژي صورت بگیرد و

ورزشی که بخش  هايباشگاهتعدد با توجه به توان اذعان کرد که تأثیرات شیوع کرونا ویروس در ورزش می

، انیمرب، کمکانوکار و امرار معاش مربیاکنون کسبد، همندههاي خصوصی تشکیل میاعظم آن را باشگاه

                                                           
1. Csato 



 1399، زمستان 4، شمارة 12ورزشی، دورة  مدیریت                                                                                  1206

 

 

هاي دریافتی به خطر افتاده یلی و عدم تحقق شهریهدلیل تعطبه غیره سالن و کارکنان خدماتی و انمدیر

قرارداد با اسپانسرها و مترتب آن تعدیل قرارداد  کاهشاي، خطر لغو یا هاي حرفهاست و در بخش باشگاه

تعطیلی  منتج از غیر از تأثیرات اقتصاديبه یکی از تأثیرات غیرمستقیم شیوع کرونا. بازیکنان نیز وجود دارد

، ها و فضاهاي ورزشی روباز، کاهش تحرك عموم جامعه استبوستان ها،کمپ زشی و حتیهاي ورباشگاه

هاي آینده نیز شدت خواهد وزن و چاقی پیامدي مشهود است و در ماهاضافهمدت،  در همین شککه بی

و  هاي قلبی و عروقی و دیابتوزن، رشد بیماريتحرکی و اضافههمین افزایش بیسبب گرفت و به 

) در پژوهشی 2020( 1موسومی راوالی و ).13( دور از انتظار نیست غیره و هاي ساختار قامتیناهنجاري

تأثیرات منفی آن ممکن است  شود ومی تحرکی افراددر خانه ماندن موجب بی بیان کردند که قرنطینه و

 ۀند راهکارهایی را براي توسعاهاي ورزشی موظفسازمان رونیازا ؛حتی بیشتر از تأثیرات منفی کرونا باشد

 یکردند که کرونا شکل کل انی) ب2020و همکاران ( یحمام). همچنین 2020( ورزش در خانه ارائه دهند

 یورزش تیانجام فعال يبرا یاصل طیخانه مح ،یخانگ ۀنیقرنط يریگو با شکل تغییر داده استورزش را 

 نیچند يکاریشامل ب یبحران مال نیمواجه کرده و ا زین یورزش را با بحران مال ۀکرونا جامع). 15( است

ضرر  نیو مسابقات شده است و جبران ا یاماکن ورزش یفرع يهاو کارکنان بخش رانیمد ان،یمرب ۀماه

مرتبط با تولید و  يوکارهادر بخش کسب کروناست. بحران شیوع ویروسمعضالت  گریبزرگ از د یمال

ورزشی و عدم امکان پرداختن به  يهالیل تعطیلی اماکن، فضاها و باشگاهدکاالها و لوازم ورزشی، به ۀارائ

از سوي دیگر، و  کنندورزش، مردم کمتر از گذشته نسبت به خرید لوازم و پوشاك ورزشی احساس نیاز می

مد این موضوع کاهش تولید و ادلیل تعطیلی، نیاز به خرید تجهیزات ندارند و پیهاي ورزشی نیز بهباشگاه

مقابل آثار منفی کرونا  اما در). 16( فروش داخلی و همچنین کاهش واردات کاالها و لوازم ورزشی است

 هایی براي افراد خالق و مبتکرفرصت سبب ایجاد این بین ویروس، باید آثار مثبتی را نیز شاهد بود که در

فروش برخی لوازم و خانگی،  ۀنیو آن این است که در همین روزهاي شیوع کرونا و قرنط شده است

زمانی کنونی بیش از  ۀیکی از مواردي که در برهاست.  تجهیزات ورزشی بسیار بیشتر از گذشته شده

 ةدر حوز کهمجازي و مبتنی بر فناوري اطالعات است،  يوکارهاگذشته کارایی خود را اثبات کرده، کسب

هاي ورزشی اینترنتی مورد روشگاهورزشی و ف ةمختلف ورزش در منزل، مشاورافزارهاي نرمورزش نیز 

 ۀهمچنین در این دوران آموزش و توسع ).17( اندبیشتري داشته ۀاند و فضاي توسعاستقبال قرار گرفته

                                                           
1. Ravalli & Musumeci 
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هاي اجتماعی، فرایند و شبکه افزارهانرمو کاربرد مجازي  يهاو با استفاده از آموزش یافتهورزش ادامه 

 ). 18بوده است ( یاددهی و یادگیري پابرجا

هاي مختلف از جهات گوناگون این پدیده را بررسی از زمان شیوع ویروس کرونا، پژوهشگران حوزه

تقسیم  بخشبه دو  توانیمدر خصوص ویروس کرونا را  گرفتههاي انجامپژوهشکلی  طوربهاند. کرده

بینی منظور شناخت الگوي شیوع ویروس و پیشاست که به یرشناسیگهاي همهاول پژوهش بخش کرد:

 جامعه سالمت وضعیت بر شیوع تبعات برآورد واي اقدامات مداخله ،آن تحت فروض مختلف یندةروند آ

هاي بهداشتی و وین پروتکلتد همچنین و سالمت ریزيبرنامه در هاپژوهش این نتایج گیرد کهمی صورت

هایی است که در راستاي برآورد آثار شیوع بر جوامع دوم پژوهش بخشرود. کار میاقدامات کنترلی به

توان به پژوهش سلیمانی گرفته در حوزة صنعت ورزش، میهاي انجامدر پژوهشگیرد. مختلف صورت می

هاي ورزشی در زمان شیوع مدلسازي رفتار خرید مشتریان فروشگاه) اشاره کرد که به 1399و همکاران (

هاي اثرگذار بر رفتار خري مؤلفهپرداختند و دریافتند که  ها)یندایندها و پساونا (پیشویروس کر

 اند از: عالقه به ورزش، عوامل مربوط به آمیختۀ بازاریابی، عوامل جمعیتترتیب عبارتیندها) بها(پیش

هاي شخصیتی ویژگی، ی، عوامل دانشیطیهاي اجتماعی، عوامل محشناختی، شبکهشناختی، عوامل روان

). 19( یندهاي منفی دارندایندهاي مثبت اولویت بیشتري نسبت به پساو عوامل موقعیتی. همچنین پس

ورزشی در  يوکارهاهاي کسبشناسایی چالش«) پژوهشی با عنوان 1399همچنین ریزوندیو همکاران (

 يوکارا به دو حوزة ساختاري و کسبهنتایج مربوط به چالشانجام دادند. » و ارائۀ راهکار 19-یدوبحران کو

وکار هاي کسببخش چالش وبندي شدند که سطح ساختاري داراي دو شاخۀ فرعی کالن و خرد طبقه

) نیز در پژوهش 1399( برهمند و . صفانیا)17( نیز شامل دو شاخۀ فرعی زیرساخت و منابع انسانی بود

دارد.  يشماریعت ورزش تأثیرات مثبت و منفی بکرونا در صن گیريهمهن اساس خود دریافتند که بر ای

گرفته بر روي ضررهاي مالی ناشی از ویروس کرونا تمرکز بیشتر تحقیقات صورتهمچنین آنها بیان کردند 

اجتماعی و سیاسی چندان مورد  هاي روحی و روانی،ضربهمانند ضررهاي دیگري  کهیدرحال، اندکرده

ورزش در خانه، با توجه به فراغت  ۀبه توسع توانمی أثیرات مثبت کروناتوجه قرار نگرفته است. از جمله ت

). در خارج از کشور نیز پژوهشگران تأثیرات ویروس کرونا بر صنعت 12( اشاره کرد براي افراد آمدهشیپ

) بیان کردند که در صنعت ورزش بحران 2020و همکاران ( 1اند. در پژوهشی نیکوالورزش را بررسی کرده

                                                           
1. Nicola 
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ل و پارن). همچنین 20( کندیمنرم  وپنجهدستعظیمی رخ داده است و این صنعت با مشکالت فراوانی 

و مسابقات  به بررسی تأثیرات کرونا در ورزش» کرونا و ورزش«در تحقیق خود با عنوان  )2020همکاران (

با چنین بحرانی را بیان کردند که مدیران در حال حاضر آمادگی الزم براي مواجهه  پرداختند و ورزشی

ورزشی با تغییرات  يهاشده است عملکرد کلی سازمان سببندارند. نتایج این تحقیق نشان داد که کرونا 

بیان کردند که با ارزیابی  عوامل نیترعنوان یکی از مهمهمچنین ارزیابی خطر را به .دشوبنیادین مواجه 

 ).18( عملکرد بهتري داشت ایی مشابه،هتوان براي مواجهه با بحرانمدیریت صحیح می خطر و

اما باید درنظر ؛ واقعی جهانی است ةکرونا در حقیقت پدید میابییدرم شدهارائهبا عنایت به مطالب 

در جهان و  نزیست ،. آنچه مسلم استدرنظر گرفتهم  هاي جهانی را باید باداشت که تهدیدات و فرصت

. از این منظر باید این را )21( کندفضاي پس از کرونا، بازاندیشی در نظام زیستی و فکري را ایجاب می

ورزش و اقتصاد توان گفت . همچنین میشمار آوردفرصتی براي ایجاد تحوالت بزرگ در زندگی آینده به

از چشمگیري  ته است و درصدبیش از گذشته رشد داشکه درست در زمانی، را ورزشناشی از صنعت 

)، نباید به حال خود رها کرد تا آثار این ویروس بر 22( دهدرا پوشش می هاتولید ناخالص داخلی کشور

بر عالوه ادبیات تحقیق باید گفت کهتوجه به با و  آن منفی باشد و از رشد آن بکاهد یا آن را متوقف سازد

تأثیر گذاشته است که تندرستی، سالمت و نشاط جامعه نیز  ۀبر توسع شیوع ویروس کرونا ،اقتصاديآثار 

گذاران ورزش باید حداکثر تالش خود مدیران و سیاست تر دارد و در شرایط کنونی،جاي مطالعۀ عمیق

کار گیرند در مقابل تأثیرات مخرب شیوع ویروس کرونا بهرا ورزش  در صنعتبراي حفاظت از این عناصر 

تا از دیدگاه فعاالن صنعت  با این حال در این مقاله تالش شده استکنند. تبدیل  و این تهدید را به فرصت

ورزش، استادان دانشگاه و مدیران ورزشی، آثار مستقیم و غیرمستقیم شیوع ویروس کرونا بر صنعت ورزش 

و  ها و موضوعات فرهنگیعنصر زمان در مطالعه، تبیین و تدوین پدیدهبررسی شود. باید اذعان کرد که 

گیري کرونا گذشته که از همهگذار است. از این منظر با توجه به مدت زمانیاثراجتماعی بسیار مهم و 

هاي زیستی، فرهنگی، اجتماعی و سبک بنیادي براي تغییر ناشی از آن در بنیان ۀاست، امکان مطالع

توان بدون هیچ تردیدي نمیزمانی غیربنیادي است و  ةبنابراین سطح تحلیل در این باز. زندگی وجود ندارد

 مدتیطوالن. همچنین هنوز مشخص نیست شیوع ویروس کرونا چه آثار تغییرات آینده سخن گفت ةدربار

اند که مشخص کنند شیوع آن دنبالبهو در پژوهش حاضر محققان بر صنعت ورزش خواهد گذاشت. ازاین

ورزش گذاشته است، بنابراین بهتر است تا ویروس کرونا چه آثار مثبت و منفی بر ابعاد گوناگون صنعت 
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ریزي صورت دقیق آثار مثبت و منفی شیوع ویروس کرونا بر صنعت ورزش بررسی شود تا بتوان برنامهبه

 اثربخشی براي انطباق یا سازگاري با آن در زمان شیوع ویروس کرونا و همچنین در زمان پساکرونا داشت. 

 

 یشناسروش

ها در پژوهش هاي گردآوري دادهوشاست. ر پژوهش کیفی رویکرد و کاربردي هدف، نظر از حاضر تحقیق

اسناد و مدارك است. در این روش، برخالف روش کمی که  ۀکیفی شامل مصاحبه، مشاهده و مطالع

روش  . با، پژوهشگر در ارتباط مستقیم با موضوع استردیگیصورت پرسشنامه و پیمایشی انجام مبه

 درصدد محقق و است اکتشافی پژوهش زیرا ماهیت بنیاد انجام گرفته است،ۀ دادهنظری سیستماتیک

 آزمون، اي برايفرضیه(هاي) اولیه و است پژوهش هايبه پرسش پاسخ براي زمینه از هاداده آوريجمع

 جادشدهیاي هاهینظربنیاد این است که ندارد. نقطۀ قوت استفاده از نظریۀ داده وجود ادبیات، از احصاشده

) و اغلب 23( شوندیمي زیرهیپا، کندیمیی که تجارب افراد در دنیاي اجتماعی را منعکس هادادهبراساس 

 شودمی استفاده بنیادي دادهپردازهینظر از ). هنگامی24( دشویمدر علوم اجتماعی و جهانگردي استفاده 

دهد و با بهتري از موضوع ارائه می نظریه تبیین این .است نیاز فرایند یک از کلی یا تبیین نظریه یک که

 شیوة سیستماتیک، شود: شیوةاجرا می شیوه سه به معموالً بنیادداده نظریۀ دارد. روش موقعیت تناسب

 براي شود،می داده نسبت گلیزر به که سیستماتیک روش از تحقیق در این سازاگرا. شیوة و نوخاسته

هاي مختلف موضوع تحقیق شد. دلیل استفاده از این روش ارزیابی جنبه استفاده هاداده وتحلیلتجزیه

 . ردیگیبرماست که این روش آنها را در 

شناسایی آثار شیوع ویروس کرونا بر ابعاد صنعت ورزش، در ایران و قلمرو  مکانی و موضوعی قلمرو

. جامعۀ آماري پژوهش حاضر است 1399تا نیمۀ اول خرداد  1398زمانی انجام پژوهش، از ابتداي اسفند 

، سرپرستان و دبیران رؤساکنندگان محصوالت ورزشی، را استادان و خبرگان دانشگاهی، تولید

هاي ورزشی لیگ برتر، مدیران، معاونان و مسئوالن وزارت و ادارات هاي ورزشی، مدیران باشگاهفدراسیون

صورت نفر به 18که از این افراد،  دهندهاي ورزشی تشکیل میورزش و جوانان و مدیران مجموعه

 هادادهآوري عنوان نمونۀ پژوهش درنظر گرفته شدند. مصاحبه روش اصلی جمعبرفی و هدفمند بهگلوله

کننده خواسته شد که نظرهایشان را در مورد هاي عمیق، از افراد مشارکتبود. همچنین از طریق مصاحبه

ورزش اعالم کنند. شایان ذکر است که مشارکت افراد در این  تأثیرات شیوع ویروس کرونا بر ابعاد صنعت

ها تا رسیدن اختیاري بود و افراد با رضایت کامل در پژوهش مشارکت داشتند. تعداد مصاحبه کامالًپژوهش 
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 14( هادلیل رعایت نکات ایمنی و بهداشتی بیشتر مصاحبهبه اشباع نظري ادامه یافت. همچنین به

مصاحبه از  4لفنی و آنالین و با استفاده از صفحات اجتماعی انجام گرفت و تعداد صورت تمصاحبه) به

صورت با افراد انجام گرفت. محققان در ابتدا به صورت حضوريهاي بهداشتی بهها با رعایت پروتکلمصاحبه

س کردند؛ ولی پس از شدت گرفتن شیوع ویروکننده در پژوهش مصاحبه میحضوري با افراد مشارکت

هاي مختلف با افراد ارتباط برقرار کردند هاي مجازي و استفاده از اپلیکشنها از طریق شبکهکرونا مصاحبه

ي هادادهدقیقه متغیر بود که تمامی  70تا  35ها بین و فرایند مصاحبه را انجام دادند. زمان انجام مصاحبه

بر این، محققان با ي و ثبت شد. عالوهرآوجمعبرداري صورت فایل صوتی و فیشبه هامصاحبهحاصل از 

هاي مختلف ورزشی و مشاهدة ة علمی، بررسی سایتشدچاپموجود، مقاالت  هايمطالعۀ کتاب

 تکمیلی و مکمل ابزار مصاحبه، براي منبع عنواننظر در حوزة صنعت ورزش، بههاي افراد صاحبمصاحبه

 ).23استفاده کردند ( هاداده گردآوري

 رسیدن الزمۀ چراکه گرفت، انجام نیز هاهداد تحلیل کار ها،مصاحبه انجام و هاداده آوريمعج با همزمان

 ادبیات مطالعه و تحلیل و کدگذاري ها،داده آوريجمع باشد، هاپدیده دهندةتوضیح که صحیح به بینش

سطح  هايمقوله احصاي براي انتخابی و محوري باز، هاي). کدگذاري25است ( همزمان صورتموجود به

 کدهاي تکراري، حذف کدها، پاالیش براساس هابنديدسته شد. استفاده هاآن ارتباط و (محورها) دوم و اول

 نیز براي پایان در گرفت. انجام بود، آمده دستبه پیشتر که کدهایی با جنینی کدهاي بررسی و مقایسه

 تا قرار گرفت شوندگانمصاحبه از تن چند اختیار در گزارش و جدول قالب در نتایج ها،یافته سنجیروایی

 خود توسط بایستمی آمدهدستبه نتایج کیفی، رویکرد در چراکه شود، اصالح و بررسی نیز ایشان توسط

 را هایافته نتوانند معناي کنشگران اگر و باشد شده بیان آنان خود زبان به و بوده فهم قابل زین کنشگران

 سایر هايبا یافته مقایسه مقام در هایافته همچنین بود. خواهد بیهوده امري کیفی پژوهش کنند، درك

شود. براي افزایش  تأیید آن معناداري و درستی و صحت تا گرفت قرار موجود هاينظریه و پژوهشگران

پایایی و روایی این پژوهش اقداماتی به این شرح صورت گرفت: پایایی در پژوهش کیفی به امکان انجام 

منظور براساس ژوهش توسط محقق مستقل دیگر و رسیدن به نتایج مشابه از همان داده اشاره دارد. بدینپ

توسط محققان کیفی، اوالً همۀ فرایندهاي این پژوهش از تهیۀ پروتکل مصاحبه تا  شدهارائههاي توصیه

به نتایج را مانند  هادادهي شده است که سایر محققان فرایند رسیدن از مستندساز، لیتفصبهکدگذاري 

با  هادادهیک حسابرس دنبال کنند. همچنین با استفاده از چندین نفر در کدبندي و چک کردن 

پایایی پژوهش افزایش داده شد. اعتبار درونی پژوهش نیز اشاره به این دارد که تا چه  کنندگانمشارکت
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نی محقق. براي افزایش اعتبار درونی حد نتایج و تفسیرها درست و براساس واقعیت است تا حدسیات ذه

کنندگان استفاده شده پژوهش استفاده از چندین محقق، چک کردن با همکاران و برگشت به مشارکت

). در 23( ستهاترین استراتژي رسیدن به اشباع نظري در مصاحبهاست. براي افزایش اعتبار بیرونی، مهم

 احراز شد.مصاحبه عمیق این مهم  18این پژوهش با انجام 

 

 هایافته

و فعاالن حوزة ورزش و صنعت ورزش انجام  نظرانصاحبنفر از  18در پژوهش حاضر، فرایند مصاحبه با 

نظر دانشگاهی، سه نفر از تولیدکنندگان محصوالت ورزشی، گرفت. از این تعداد هفت نفر از استادان صاحب

فدراسیون، یک نفر دبیر فدراسیون، دو  هاي ورزشی، یک نفر سرپرستیک نفر رئیس فدراسیون انجمن

هاي فوتبال شهر خودرو مشهد و باشگاه والیبال کالۀ مازندران، دو نفر از معاونان نفر از مدیران باشگاه

هاي ورزشی ممتاز کشور بودند. وزارت ورزش و جوانان جمهوري اسالمی ایران و دو نفر از مدیران مجموعه

کننده در فرایند ساله بودند و بیشترین فراوانی افراد مشارکت 50تا  45نفر)،  بیشترین فراوانی این افراد (نه

نفر)  11کننده (نفر تشکیل دادند. همچنین بیشترین فراوانی افراد مشارکت 15مصاحبه را آقایان با تعداد 

ل سا 15تا  10نفر بین  13داراي مدرك تحصیلی دکتري تخصصی بودند. همچنین بیشترین فراوانی با 

 سابقۀ فعالیت در ورزش و صنعت ورزش را داشتند.

ها، تأثیرات هاي پژوهش، با استفاده از تحلیل همزمان فرایند کدگذاري و پس از مصاحبهدر ادامه یافته 

. کدگذاري باز شدند ییشناسا يباز و محور يکدگذار قیاز طرشیوع ویروس کرونا بر ابعاد صنعت ورزش 

، استشاخص اولیه از آثار شیوع ویروس کرونا بر ابعاد صنعت ورزش  84که  ها حاکی از آن بودمصاحبه

بندي شدند. در مرحلۀ پس از فرایند کدگذاري شاخص نهایی دسته 70ها در که در نهایت این شاخص

باز، فرایند کدگذاري محوري صورت گرفت. طی فرایند کدگذاري محوري، محققان، از ابزار تحلیلی پرسش 

اند، هاي آن که در کدگذاري باز ظاهر شدهئمی و نظري بین ابعاد، ابعاد فرعی و مشخصهو مقایسۀ دا

عامل  12هاي نهایی در استفاده کردند تا روابط بین ابعاد و ابعاد فرعی را توسعه دهند. در نتیجه شاخص

آمد که در  بعد نهایی آثار مستقیم و آثار غیرمستقیم پدید 2بندي شدند و از این میان محوري طبقه

 قابل مشاهده است: 1جدول 
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 ها و شاخص )هاابعاد/مؤلفه( هیثانو يمحور ياستخراج کدها .1جدول  
 ابعاد/
 ها مؤلفه

عوامل 
 محوري

 منبع شاخص ها

یم
تق

س
ر م

آثا
 

بخش تولید 
 و توزیع

 مصاحبه اثر بر فعالیت تولیدکنندگان پوشاك ورزشی
ورزشیاثر بر فعالیت تولیدکنندگان تجهیزات   مصاحبه 

 مصاحبه اثر بر تولید زیرساخت و اماکن ورزشی
فروشان) اثر بر فعالیت عاملین فروش (خرده

 محصوالت ورزشی
 مصاحبه

اثر بر فعالیت تولیدکنندگان مکمل و داروهاي 
 ورزشی

)1399بانک ورزش (  

کنندگان مواد اولیهاثر بر فعالیت عرضه  مصاحبه 
هاي فروش و فروش تلفنیسایتاثر بر فعالیت  )1399شفقنا ورزشی (   

بخش 
رسانه  و 
 ارتباطات

 مصاحبه اثر بر تبلیغات ورزش و از طریق ورزش
هایرساناطالعاثر بر فعالیت گزارش دهی، اخبار و   مصاحبه 

و هواداران هاباشگاهاثر بر فعالیت ارتباط   مصاحبه 
ا ورزشباجتماعی مرتبط ي مجازي و هاشبکهاثر بر فعالیت   مصاحبه 

و  هاسازمان المللنیباثر بر فعالیت روابط عمومی و 
ي ورزشیهاباشگاه  

 مصاحبه

ویري)ي (صوتی و تصارسانهاثر بر فعالیت تولید محتواي   (2020) 1وویی و همکاران 
ي ورزشیهابرنامهاثر بر فعالیت پخش تلویزیونی و   مصاحبه 

بخش 
خصوصی و 

 دولتی

ي ورزشیهابنگاهو  هاباشگاهاثر بر زمان ساخت   مصاحبه 
 2انجمن ورزش استرالیا اثر بر فعالیت و مشارکت حامیان مالی

)2020(  
و  گذارانهیسرمااثر بر فعالیت و مشارکت 
 سهامداران

 مصاحبه

و اماکن  هاومیاستادیا نگهداري  برساختاثر 
 ورزشی

انجمن ورزش استرالیا 
)2020(  

هاي ورزشی و یأتههاي درآمدزاي اثر بر فعالیت
هاونیفدراس  

 مصاحبه

 
 

                                                           
1. Wu, Yi  
2. Australian institute of sport 
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 ها و شاخص )هاابعاد/مؤلفه( هیثانو يمحور ياستخراج کدها .1جدول ادامۀ 
 ابعاد/

 ها مؤلفه

عوامل 

 محوري

 منبع شاخص ها

یم
تق

س
ر م

آثا
 

بخش 

آموزش و 

 پژوهش

ي در ورزشاحرفهاثر بر آموزش شغلی و  انجمن ورزش استرالیا  
)2020(  

انجمن ورزش استرالیا  اثر بر فعالیت ورزش دانشگاهی
)2020(  

انجمن ورزش استرالیا  اثر بر ورزش مدارس
)2020(  

و سمینارهاي علمی هاشیهمااثر بر فعالیت   مصاحبه 

ي در اهتوسعي تحقیقاتی و هاپروژهو  هاطرحاثر بر 
 ورزش

 مصاحبه

استعدادیابی ورزشی اثر بر انجمن ورزش استرالیا  
)2020(  

هاي آموزشی و پرورشی مربیان و اثر بر فعالیت
 داوران

 مصاحبه

 مصاحبه اثر بر آموزش ورزش همگانی و قهرمانی

ي علمی ورزشهاانجمناثر بر فعالیت   مصاحبه 

بخش 

 تجارت

 مصاحبه اثر بر صادرات محصوالت ورزشی

واردات محصوالت ورزشیاثر بر   مصاحبه 

 1انجمن بسکتبال ملی اثر در مشارکت در بازار بورس
)2020(  

انجمن ورزش استرالیا  تأثیرات بر بازاریابی ورزش و از طریق ورزش
)2020(  

 مصاحبه اثر بر ترنسفر بازیکنان و مربیان

هاي ورزشیاثر بر استارتاپ انجمن ورزش استرالیا  
)2020(  

وکارکسبي جدید هامدلاثر بر   مصاحبه 
 

                                                           
1. National Basketball Association 
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 هاو شاخص )هاابعاد/مؤلفه( هیثانو يمحور ياستخراج کدها .1جدول ادامۀ 

 ابعاد/
 ها مؤلفه

عوامل 
 محوري

 منبع شاخص ها

یم
تق

س
ر م

آثا
 

بخش 
رویدادها و 
رقابت هاي 

 ورزشی

 مصاحبه اثر بر برگزاري رویدادهاي داخلی کشورها
یالمللنیباثر بر برگزاري رویدادهاي  ی المللنیبکمیته  

 (2020)1المپیک 
ي دوستانه هارقابتي ملی و هامیتاثر بر اردوهاي   مصاحبه 

یالمللنیبي هارقابتاثر بر میزبانی  ی المللنیبکمیته  
)2020المپیک (  

رویدادها تیبلاثر بر فروش  ی المللنیبکمیته  
)2020المپیک (  

بخش 
 فناوري

نالیزي ي هوشمند و آهاستمیسي ریکارگبهاثر بر 
 در ورزش

 (2020) 2برت و ایرفان

ي ورزشیافزارهانرمي ریکارگبهاثر بر تولید و   مصاحبه 
ي رباتیکهاورزشاثر بر   مصاحبه 
ي الکترونیکهاورزشاثر بر   مصاحبه 

کارگیري هوش مصنوعی و واقعیت مجازي اثر بر به
 در ورزش 

کوهن و همکاران 
3(2020) 

بخش 
 خدمات

اندامتناسباثر بر فعالیت مراکز تندرستی و   مصاحبه 
 ي تفریحی و همگانی (درهاورزشاثر بر فعالیت 

)هابوستانو  هاپارك  
کوهن و همکاران 

)2020(  
د ویژه ورزشی به افرااثر بر فعالیت مراکز خدمات 

 خاص (معلوالن و ...)
 4فاترمن و همکاران

)2020(  
فاترمن و همکاران  اثر بر فعالیت گردشگري و گردشگر ورزشی

)2020(  
ي و تخصصی ورزشیامشاورهاثر بر فعالیت خدمات   مصاحبه 

 مصاحبه اثر بر فعالیت خدمات حقوقی در ورزش
ورزشیاثر بر فعالیت مراکز طب   مصاحبه 

هاي مدیریتی در ورزشاثر بر فعالیت  مصاحبه 
 

                                                           
1. International Olympic Committee 
2. Brett & Irfan  
3. Cohen et al 
4 .Futterman  et al 

https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1941738120918876
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1941738120918876
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 ها و شاخص )هاابعاد/مؤلفه( هیثانو يمحور ياستخراج کدها .1جدول ادامۀ 
 ابعاد/
 ها مؤلفه

عوامل 
 محوري

 منبع شاخص ها

یم
تق

س
رم

غی
ار 

آث
 

بخش 
سالمت 

عمومی و 
تندرستی 

 جامعه 

 مصاحبه اثر بر تحرك عمومی جامعه 
افراد وزناضافهچاقی و   مصاحبه 

ي ساختار قامتیهايناهنجارشیوع   مصاحبه 
ي قلبی و عروق یا دیابتهايماریبشیوع   مصاحبه 
ي عصبی و روحی و روانیهايماریبشیوع   مصاحبه 

بخش 
فرهنگی و 
 اجتماعی

کوهن و همکاران  تغییر در سبک زندگی فعال
)2020(  

اجتماعی ناشی از ورزشاثر بر میزان سرمایۀ  کوهن و همکاران  
)2020(  

هاي اثر بر نحوة گذران اوقات فراغت و فعالیت
 جایگزین

 مصاحبه

ي هاشبکه، مقاالت و هااثر بر میزان مطالعۀ کتاب
 مجازي ورزشی

 مصاحبه

اثر بر همبستگی و همدلی اجتماعی ناشی از 
 ورزش

 مصاحبه

بخش 
 اقتصادي

 مصاحبه اثر بر تعامالت مالی و اقتصادي وابسته به ورزش 
ي ورزشیهاشگاهینمااثر بر برگزاري   مصاحبه 

ونقلحملاثر بر هتلینگ و  فاترمن و همکاران  
)2020(  

ي وابسته به هاشغلاثر بر کاهش درآمد و بیکاري 
 ورزش

 مصاحبه

بخش 
سیاسی و 

 قانونی

در کنار ورزش المللنیباثر بر مراودات و روابط   مصاحبه 
و اقدامات ورزشی هاتیفعالاثر بر صدور مجوز   مصاحبه 

و مقررات بهداشتی  هادستورالعملاثر بر صدور 
 محدودکننده

 مصاحبه

اثر بر میزان تخصیص بودجه به ورزش و 
ي ورزشیهاسازمان  

 مصاحبه

و تسهیالت بانکی مرتبط با ورزش هاواماثر بر   مصاحبه 
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 بحث و نتیجه گیري

هایی که ورزشی و پرداختن به ورزش و محدودیت با شیوع ویروس کرونا و نگرانی مردم از ورود به اماکن

با کاهش  ي مرتبط با صنعت ورزشوکارهابسیاري از مشاغل و کسب در این حوزة ورزش صورت گرفت،

رو هدف از پژوهش حاضر بررسی ازاینفروش کاالها و خدمات خود مواجه شدند.  و کمتر شدن تقاضا

وتحلیل تأثیرات شیوع ویروس کرونا بر ابعاد مختلف صنعت ورزش بود. بر مبناي نتایج حاصل از تجزیه

دو بعد نهایی تأثیرات شیوع ویروس کرونا در ابعاد  گرفتهانجامهاي از مصاحبه شدهاستخراجهاي یافته

صنعت ورزش شناسایی شدند که شامل آثار مستقیم و آثار غیرمستقیم بود. در این میان آثار مستقیم از 

دولتی،  و خصوصی ارتباطات، بخش و رسانه توزیع، بخش و تولید ها یا عوامل محوري شامل بخشزیربخش

خدمات،  بخش فناوري، ورزشی، بخش يهارقابت و رویدادها تجارت، بخش پژوهش، بخش و آموزش بخش

 جامعه، بخش تندرستی و عمومی سالمت تشکیل شده و آثار غیرمستقیم شامل عوامل محوري بخش

 .استقانونی  و سیاسی اقتصادي، بخش اجتماعی، بخش و فرهنگی

توزیع کاال و امکانات ورزشی تأثیرات مستقیم فراوانی داشته و  و تولید شیوع ویروس کرونا در بخش

هاي تولیدي در این بخش از صنعت شده است. از و کارگاه هاکارخانهدر موارد بسیاري موجب تعطیلی 

 تولیدکنندگان فعالیت اثر بر توان بهآثار شیوع این ویروس بر تولید کاال و امکانات ورزشی می نیترمهم

طور چشمگیري موجب کاهش اشاره کرد. از آنجا که تعطیلی اماکن و رویدادهاي ورزشی به ورزشی پوشاك

گذاري اجتماعی امکان هاي خانگی و فاصلهتقاضاي خرید پوشاك ورزشی شده و از سویی شروع قرنطینه

ست که ا پرواضحرا کاهش داده است،  هاکارخانهها و نیز امکان حضور کارگرها در حضور مشتري در مغازه

تواند می گرفتههاي انجاماین صنعت با مشکالت فراوانی مواجه بوده است. این مشکالت بر مبناي مصاحبه

گیري کرونا در ها، ترس از مریضی و همهها و کارگاهشامل اعتراض کارگرها در ایام تعطیلی کارخانه

کرونا بر تولید پوشاك ورزشی اثر طورکه شیوع ها و غیره باشد. همانها، عقب ماندن اقساط وامکارگاه

نشان  وضوحبهورزشی را نیز  تجهیزات تولیدکنندگان فعالیت خود بر گذاشته است، شیوع این ویروس اثر

مشتریان تجهیزات ورزشی تولیدي، حجم انبوهی از تقاضاي  نیترمهمعنوان ها بهدهد. با تعطیلی باشگاهمی

چه  هاکارخانهتجهیزات این دست از صنایع کاهش داشته و موجب ضرر هنگفت و تعطیلی بسیاري از این 

در داخل و چه در خارج از کشور شده است، اما از سوي دیگر آثار مثبتی نیز بر بعضی از تولیدکنندگان 

ها یا ابداع تجهیزات چندکارة مناسب ي که با تغییر مکانیسم دستگاهاگونهبهت؛ خالق و نوآور داشته اس

 فعالیت بر اند بازار جدیدي را براي خود مهیا کنند. به همین نسبت اثر کرونامصرف خانگی، توانسته
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د نیز ضررهاي نیز مورد توجه است و این دست افرا هاکارگاهو  هاکارخانهاولیۀ مورد نیاز  مواد کنندگانعرضه

 اند. هنگفتی را متحمل شده

اولیه داشته  مواد کنندگانبه نسبت تأثیري که کرونا بر تولیدکنندگان محصوالت ورزشی و عرضه

بوده  پذیرینیبشیپی درستبهورزشی نیز  محصوالت) فروشانخرده( فروش عامالن فعالیت بر است، اثر آن

گرفته، هاي صورتکنند. هرچند بر مبناي مصاحبهفعالیت میاینها در یک زنجیره (چرخه)  چراکهاست؛ 

اي از عامالن فروش که امکانات و ي کرد: نخست دستهبندطبقهبه دو دستۀ مجزا  توانیماین تأثیرات را 

رساندند و کاالیی در انبار خود نداشتند و براساس مستقیم از کارخانه به مشتري می طوربهتجهیزاتی را 

 وکارکسبها، و کارگاه هارخانهکامشخص با تعطیلی  طوربهپرداختند، که کاال می نیتأمبه  سفارش مشتري

اندکی از افراد این حرفه  از رونق افتاد و متضرر شدند. اما دستۀ دوم که تعداد کنندگانعیتوزاین دست از 

وع تعدادي از اجناسی را که با شی آمدهشیپهاي بل از تعطیلیدهند، شامل افرادي است که قرا تشکیل می

د گذاشت، در کرونا و افزایش تقاضا براي تأمین لوازم ورزش در منزل، تقاضاي خرید آن اجناس رو به رش

و غیرقانونی؛  یرانسانیغانبار احتکار کردند و به قیمت چند برابري به فروش رساندند. کاري غیراخالقی، 

مبل و ري و سرشاري داشته است. نمونۀ این دست کاالها، دکه براي این افراد سودهاي چندین براب

منظور انجام تمرینات بدنسازي در هالترهاي بدنسازي است که با شیوع کرونا و افزایش تقاضاي مردم به

ادي حداقل منزل، افزایش قیمت چندین برابري را تجربه کرده است. افزایش قیمتی که شاید در شرایط ع

 ا به آن درجه برسد.ت دیکشیمده سال طول 

شوندگان باید ورزشی، دیگر عامل محوري است که به نظر مصاحبه اماکن و زیرساخت تولید بر اثر

 باًیتقرهاي ورزشی در داخل کشور با شیوع کرونا مورد توجه قرار گیرد. ساخت اماکن و تولید زیرساخت

وسازها در کشور ساخت دستل این شاهد تعطیلی کام ماهنیفروردبه حالت تعلیق درآمد و حداقل در 

موجب تعطیلی و عقب افتادن  تنهانهایم. البته نکتۀ شایان توجه این است که شیوع کرونا در همۀ دنیا بوده

هاي ها و فدراسیونها نشده که بسیاري از باشگاهبرنامۀ زمانی ساخت بناها و تعمیر و تجهیز زیرساخت

اند و حتی از هاي بهداشتی، حداکثر بهره را بردهعایت پروتکلبا ر آمدهشیپمطرح جهانی از فرصت 

 زیبرانگنیتحساي از این دست اقدامات بابرنامه و اند. نمونههاي گذشتۀ خویش نیز پیشی گرفتهبنديزمان

 2ي شهر مادرید که متعلق به تیم رئال مادرید1در تعمیرات و بهسازي ورزشگاه سانتیاگو برنابئو توانیمرا 

                                                           
1. Santiago Bernabeo 
2. Real Madrid 
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علت شیوع کرونا، ) پس از تعطیلی اللیگا به2020جو کرد. به گزارش روزنامۀ ورزشی مارکا (واست، جست

حداکثر استفاده را کرده و بهسازي ورزشگاه خویش را آغاز کردند،  آمدهدستبهمسئوالن باشگاه از فرصت 

ل تعمیر و بهسازي شود، خیلی کنند، ورزشگاهی که قرار بوده در مدت چهار ساامروز ادعا می که ينحوبه

ي مثبت در زمان برداربهرهتواند ي خواهد بود که این میبرداربهرهآمادة  شدهینیبشیپزودتر از موعد 

 ). 26شیوع ویروس کرونا قلمداد شود (

در بخش تولید و توزیع کاالي ورزشی مورد تأکید خبرگان  مشخصطور عامل دیگري که به

 و مکمل تولیدکنندگان فعالیت بر هادر باشگاه آمدهشیپهاي ت، اثر تعطیلیشونده قرار داشمصاحبه

ها تعطیل باشد و امکانات حداقلی موجود در منازل و از ورزشی بود. آشکار است وقتی باشگاه داروهاي

اي به ورزشکاران ندهد، شدن قیمت تجهیزات ورزش در منزل اجازة تمرینات حرفه چند برابرطرفی 

ها نیز به حداقل خواهد رسید، پس چندان دور از انتظار نخواهد بود که شاهد ضرر مکمل شدوفرویخر

 این دست از صنایع ورزشی باشیم. 

 فروش و فروش هايسایتوب فعالیت بر شود، اثردر نهایت آخرین عاملی که در این بخش بررسی می

) شاید یکی از معدود 1399( ورزشی تلفنی تجهیزات، کاالها و امکانات ورزشی است. به گزارش شفقنا

کاهش فروش و تقاضا را تجربه نکرده که حتی در برخی موارد شاهد افزایش نرخ  تنهانهصنایعی که 

، بازاریابان و فروشندگانی هستند که از طریق فضاهاي مجازي و بستر اینترنت میابودهمعامالت در آن 

). موردي که در دنیاي امروز که عصر انفجار 27( انددهمبادرت به جذب مشتري و فروش محصوالت کر

دور از انتظار نیست، بلکه نهادینه کردن این دست  تنهانه، هاستيتکنولوژ عیسرفوقاطالعات و پیشرفت 

ي غیرحضوري بر بستر اینترنت و وکارهاکسبها با ی و فروش در صنعت و تطبیق امکانات بنگاهابیبازاراز 

بسیاري از خبرگان بازاریابی بوده و از ملزومات بقا در عرصۀ رقابت سنگین و  دیتأکفضاي مجازي مورد 

 ي کنند.برداربهرهخود  وکارکسببه نفع  آمدهشیپی از فرصت خوببه اندتوانستهپیچیدة امروزه است که 

 گذاري اجتماعی شاهدبا شیوع ویروس کرونا و تعطیلی مراکز عمومی و شروع قرنطینۀ خانگی و فاصله

 تبلیغات بر گیري، اثرایم. یکی از آثار مهم این همهارتباطات بوده و رسانه تحوالت جالب و شگرفی در بخش

هاي ورزشی در ایران و بیشتر نقاط جهان این آثار ورزش بوده است که با تعطیلی رقابت طریق از و ورزش

هاي ها و فدراسیونها، لیگآید و حتی به ضرر و کاهش درآمد ورزشکاران، باشگاهی به چشم میخوببه

ارائه کرد استفادة بهینه از  توانیمیی که در این زمینه هاشنهادیپورزشی منجر شده است. یکی از 

که البته  ستاههاي روز دنیا در جهت تبلیغات و فروش مجازي آنالین محصوالت با برند باشگاهفناوري
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وجودآمده و تولید تبلیغات خالقانۀ گیري مثبت از شرایط بهشاهدیم در این میان تعدادي از صنایع با بهره

اند تا حد زیادي آثار منفی این رخدادها را کاهش دهند، مرتبط با شرایط و بر پایۀ فروش آنالین توانسته

 ها بیشتر از گذشته باشیم.دست فعالیتکه شایسته است در صنعت ورزش کشورمان نیز شاهد این 

 هايبرنامه و تلویزیونی پخش فعالیت بر ایم، اثرتغییرات دیگري که در این شرایط شاهد آن بوده

 ايرسانه محتواي تولید فعالیت بر ها و نیز اثررسانیاطالع و اخبار دهی وگزارش فعالیت بر ورزشی، اثر

، هرچند پس نندکیم) نیز بر آن تأکید 2020وو یی و همکاران (بوده است. چنانکه  )تصویري و صوتی(

تعطیل نشدند، اما شاهد تغییر بسیاري از این دست  هایرساناطالعاز شیوع کرونا ویروس، هرگز اخبار و 

). تغییراتی مانند تولید و ارائۀ اخبار از منازل 21( میابودهچه به لحاظ ظاهري و چه محتوایی  هاتیفعال

هاي حضوري، تغییر ي مصاحبهجابهها در بستر مجازي ي استودیوها، کسب اخبار و انجام مصاحبهجابه

هاي ها و کالسهاي ورزشی به آثار کرونا در ورزش، برگزاري آنالین کارگاهمحتواي اخبار از فعالیت

جامعۀ ورزش خبرهایی که به مسئولیت اجتماعی  تینهاهاي اجتماعی و در یی در بستر شبکهافزادانش

 پرداختند. در مقابله با این ویروس در سطح جهان می

 هاباشگاه ارتباط فعالیت بر یکی دیگر از تغییرات نوینی که کروناویروس بر جهان ورزش گذاشت، اثر

ورزش بود. این دست تأثیرات را  با مرتبط اجتماعی و مجازي هايشبکه فعالیت بر هواداران و نیز اثر و

یی که فعالیت اندکی هاباشگاهی توفیق اجباري در ورزش تلقی کرد، زیرا سبب شد بسیاري از توان نوعمی

در فضاي مجازي داشتند، به اهمیت این جنبه از زندگی ورزشی هواداران بیش از پیش پی ببرند و نحوة 

صورت ذهن آنها بهی کنند تا ارتباط آنها قطع نشود و در روزرسانبهارتباط با هواداران و حامیان خویش را 

آید و پیشنهاد پیوسته یادآوري کنند که هستند، موردي که در ورزش کشور ما بسیار اندك به چشم می

هاي عنوان سرمایهبا هواداران به مؤثراندرکاران ورزش کشور بیش از پیش به مسئلۀ ارتباط شود دستمی

هاي ي مجازي مانند شبکههاحلراهو از ترین مشتریان این صنعت اهمیت قائل شوند اصلی ورزش و جدي

 ي رسمی طرفداري بهترین و بیشترین بهره را ببرند.هاتیساوبآنالین و 

 هاسازمان المللبین و عمومی روابط فعالیت بر توان به آن اشاره کرد، اثراثري که در بخش ارتباطات می

ی و تعطیلی بازار نقل المللنیبهاي . از سویی با تعطیلی رقابتستورزشی پس از شیوع کرونا هايباشگاه و

ایم؛ اما از سوي هاي ورزشی بودهالمللی باشگاهی در این مدت شاهد کاهش روابط بینالمللنیبو انتقاالت 

ها و مسئولیت اجتماعی رسانیمنظور مقابله، اطالعدیگر، با شیوع این ویروس و اهمیت آموزش جامعه به

هاي ورزشی در راستاي هاي مطرح خارجی موجب افزایش کار روابط عمومی تعدادي از باشگاهاهباشگ
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سازي و آموزش به مردم شد تا از این طریق بتوانند مسئولیت اجتماعی خودشان را به نمایش فرهنگ

ز عنوان هاي فرهنگی ورزشی داخل کشور ما نیز که عنوان فرهنگی را قبل ابگذراند. شایسته است باشگاه

کشند، به مسئولیت اجتماعی خویش بیش از گذشته بها دهند؛ بر این اساس پیشنهاد ورزشی به دوش می

گاه ورزش بهره ببرند و همراه و همیار نهادهاي هاي گاه و بیشده و تعطیلیشود از توفیق اجباري حاصلمی

هاي هاي کوتاه آموزشی و عکسکلیپهزینه بر مانند  چنداننهفرهنگی با استفاده از تولید محتواهایی 

نحو احسن وظیفۀ خویش در قبال جامعه ساز بازیکنان مطرح و انعکاس آنها در فضاي مجازي، بهفرهنگ

 را انجام دهند.

دولتی ورزش نیز آثار منفی و مثبت متعددي گذاشته است.  و خصوصی شیوع ویروس کرونا بر بخش

 هاباشگاه ساخت هنگام گیري کرونانیز به آن اشاره شد، اثر همه یکی از آثاري که در بخش امکانات ورزشی

ورزشی بود که اشاره شد در برخی  اماکن و هااستادیوم نگهداري یا ساخت بر ورزشی و نیز اثر هايبنگاه و

آید. یکی موارد تأثیر مثبت در برنامه داشته است، ولی در کشور ما بیشتر تأثیرات منفی آن به چشم می

 مشارکت و فعالیت بر مالی، اثر حامیان مشارکت و فعالیت بر گیري، اثرترین آثار این همههماز م

بود.  هاونیفدراس و ورزشی هايهیأت درآمدزاي هايفعالیت بر سهامداران و در نهایت اثر و گذارانسرمایه

) و براساس پژوهش 28منابع درآمدي ورزش بحث اسپانسرینگ یا حامیان مالی بوده ( نیترمهماز آنجا که 

 مالی گذاريسرمایه جذب عامل نیترمهمي، گذارهیسرما از حاصل سود انتظار ) اصل2001هودا الخواجه (

 در آنگاه برد، سود خواهند هاگزینه سایر از بیش که شوند مطمئن اگر مالی و حامیان است ورزش در

آن عدم پخش  تبعبهها و )، شیوع کرونا ویروس که به تعطیلی لیگ29کنند (می گذاريسرمایه ورزش

هاي حامی مالی در قراردادهاي حمایتی خویش با زندة تلویزیونی انجامید، موجب شد بسیاري از شرکت

ت حق اسپانسري براي ها تجدیدنظر کنند و براساس بندهایی که در قراردادها موجود بود، از پرداخباشگاه

براي باشگاه ورزشی تلقی  کطرفهادامۀ فصل انصراف دهند. این مورد ممکن است در ظاهر نوعی ضرر ی

شویم حامیان مالی از عدم گرفته و بررسی منابع خبري متوجه میهاي صورتشود، اما از طریق مصاحبه

 ). 5اند (در پی کاهش خسارت بوده فاًصرها اند و با این دست واکنشتبلیغات ورزشی ضرر بیشتري کرده

ها بر مبناي ها و شهرستانهاي ورزشی استانهمچنین باید گفت که بخش زیادي از درآمدهاي هیأت

ي اماکن ورزشی و بهااجارهافزایی، هاي دانشهاي مربیگري، داوري، سمینارها و کارگاهبرگزاري کالس

در دوران شیوع ویروس کرونا متضرر شده و  متأسفانهه ک استها از اماکن ورزشی خود دریافت شهریه

هایی تخصصی میان حامیان شود با ایجاد نشستاند عملکرد مالی خوبی داشته باشند. پیشنهاد مینتوانسته
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 تبعبهیی جایگزین براي دیده شدن حامی مالی و هاحلراهدنبال هاي ورزشی بهها و باشگاهمالی و هیأت

تواند تولید محتواي فرهنگی با حمایتگري ها باشیم. یکی از این موارد میت یا باشگاهآن درآمدزایی هیأ

یک نشان تجاري خاص و اشاعۀ آن در جامعه یا تولید محصوالت جانبی با نشان تجاري باشگاه و حامی 

آن هایی که آرم باشگاه و حامی مالی در دو طرف آن نقش بسته است) و اهداي مالی (براي مثال ماسک

 هاي سالمت و حتی فروش و درآمدزایی باشد.به خیریه

 دلیل حساسیت زیاد تعطیل شد، بخشهایی که بر اثر شیوع ویروس کرونا و بهیکی از اولین بخش

. در ادامه به استهاي سنی هاي متفاوت و متنوعی در تمام ردهپژوهش بود که شامل بخش و آموزش

پردازیم. با شیوع کرونا، ین بخش از دیدگاه خبرگان ورزش ایران میهاي مختلف مورد بررسی اتحلیل جنبه

گرفته به تعطیلی مدارس در سراسر دنیا مبادرت ورزیدند. این امر هم به ها در اولین اقدامات صورتدولت

، بسیار حائز اهمیت گذاشتیم هاخانوادهسبب تأثیر روانی که بر بودن کودکان و هم به ریپذبیآسلحاظ 

هاي مصاحبه طورنیهم) و 2019) و برت و ایرفان (2020. به گزارش انجمن ورزش استرالیا (نمودیم

 آموزش بر گیري کرونا بر بخش آموزش و پژوهش، شامل اثرآثار همه نیترمهمبا خبرگان،  گرفتهانجام

 هاهمایش فعالیت بر مدارس، اثر ورزش بر دانشگاهی، اثر ورزش فعالیت بر ورزش، اثر در ايحرفه و شغلی

ورزشی،  استعدادیابی بر ورزش، اثر در ايتوسعه و تحقیقاتی هايپروژه و هاطرح بر علمی، اثر سمینارهاي و

 بر قهرمانی، اثر و همگانی ورزش آموزش بر داوران، اثر و مربیان پرورشی و آموزشی هايفعالیت بر اثر

 ). 5،  6ورزش بود ( علمی هايانجمن فعالیت

مشخص است، هرچند بسیاري از معلمان و مربیان  کامالًتأثیر تعطیلی اماکن ورزشی بر بخش آموزشی 

آموزان، دانشجویان و بازیکنان خویش از طریق هاي مختلف سعی بر حفظ آمادگی دانشورزش در رشته

ا وجود این تأثیرات هاي تمرینی در خانه داشتند، ولی بهاي مجازي و برنامهارتباط از دور و برگزاري چالش

نماید، در این میان تأثیر ي دیگر میاگونهبهآید. اما در حوزة پژوهش این آثار منفی همچنان به چشم می

ویژه هاي میدانی و بهها بر پژوهشها، رویدادها و ورزشگاهها، دانشگاهتعطیلی اماکن، پژوهشکده

واضح است. بر مبناي آنچه از مصاحبه با متخصصان  کامالًهاي انسانی، آزمایشگاهی در ورزش بر روي نمونه

به تعطیلی مطلق کشیده  باًیتقرها با آغاز شیوع کرونا توان گفت این دست از پژوهش، میدیآیبرماین علوم 

ها پس از عادي شدن شرایط نیز نتوانند به روال عادي اولیۀ خویش رود تا مدتاند و بیم آن میشده

 به وجودها نیز نوعی بالتکلیفی را منظر براي دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاهو از این  بازگردند

ها که تا حدودي زیرکانه به بقاي خویش ادامه داده و حتی در آورده است. اما دستۀ دیگري از پژوهش
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ي تحلیل محتوایی بر روي هاپژوهشنیز هستیم،  هاپژوهشۀ این دست سابقیببرخی موارد شاهد رشد 

منظور تکمیل و هاي آنالین بهها و پرسشنامهگیري از مصاحبههاي مجازي و آنالین و نیز بهرهرسانه

هاي میدانی است. این امر نیز چون تعدادي دیگر از مواردي که ذکر شد، از ي داده در پژوهشآورجمع

معۀ علمی پژوهشی کشورمان کرده است و گیري کروناویروس نصیب جاتوفیقات اجباري است که همه

هاي روز دنیا منطبق هاي نوین بر پایۀ فناوريموجب خواهد شد پژوهشگران بیش از گذشته با پژوهش

 شوند.

رت صنعت تجا ي ویروس کرونا در ورزش، تأثیر این واقعه بر بخشریگهمهاز دیگر تأثیرات مستقیم 

یروس علت بیم از آلوده بودن این محصوالت به و، بهورزشی محصوالت واردات و . صادراتاستورزش 

رو شده است. از طرفی سختگیري در کشور ما که در بسیاري از کشورها با مشکالت جدي روبه تنهانه

هاي گزاف نگهداري، قرنطینه و ضدعفونی کاالي وارداتی ها در ورود و خروج مواد و از سویی هزینهدولت

ین بخش این بخش تأثیرگذار اقتصاد ورزش جهان شده است. تأثیر دیگر او صادراتی موجب کاهش رونق 

، استرزش و طریق از و ورزش بازاریابی بر ي گذشته در مورد آن نیز بحث شد، تأثیراتهابخشکه در 

و نیز خالقیت برخی برندها در  سو کزیونی از یها و عدم پخش زندة تلویچنانکه گفته شد، تعطیلی لیگ

ی نوعبهش و ات مرتبط با کرونا از سوي دیگر، موجب آثار مثبت و منفی فراوانی در این بخایجاد تبلیغ

بر  گیري کروناتغییر چهرة تبلیغات و بازاریابی ورزشی و از طریق ورزش شده است. تأثیر دیگر منفی همه

کود در بازار نقل و المللی شده است. جداي از ردر بازارهاي بین خصوصمربیان به و بازیکنانوانتقال نقل

هاي هاي پزشکی اولیۀ مرسوم، تستبر تستها بر آن شدند عالوهانتقاالت در این چندماهه، باشگاه

منظور غربالگري بازیکنان ورودي قبل از ورود به کشور و تمرینات براي کسب اطمینان مشخصی را نیز به

 هامیتن نوورود به موارد شاهد قرنطینۀ بازیکنا از عدم ابتال به کرونا ویروس درنظر بگیرند و حتی در برخی

 .میهستها نیز قبل از انجام تست

شاید خالی از لطف نباشد که اندکی نیز به تأثیرات مثبت این پدیده پرداخت. با توجه به اعتقاد  

، مثبت وکارکسب جدید هايورزشی و مدل هاي1استارتاپ بر تأثیرات کروناویروس شوندهمصاحبهخبرگان 

هاي جدید شاهد رونق روش وکارکسبهاي جدید هاي ورزشی و مدلبوده است. در زمینۀ استارتاپ

گذاري اجتماعی، هاي جدیدي در حوزة ورزش بودیم که بر مبناي اصول فاصلهدرآمدزایی و ایجاد شرکت

                                                           
1. Startup 
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ی خویش ابیبازاردن به مکان هاي اینترنتی براي شکل داخرید، فروش و بازاریابی آنالین و استفاده از پلتفرم

 اند. بوده

ورزشی است. آنچه از آخرین  يهارقابت و رویدادها ة دیگر، بخششداستخراجیکی از عوامل 

نفوذ و مطلع در این بخش ) و نیز مصاحبه با افراد صاحب2020ی المپیک (المللنیبهاي کمیتۀ گزارش

ورزشی است که در ادامه  يهارقابت و رویدادها شدست آمد، شامل تأثیرات متعدد شیوع کرونا بر بخبه

کشورها و  داخلی رویدادهاي برگزاري بر ي کروناریگهمهدر مورد آنها بحث خواهیم کرد. نخستین اثر 

ي ریگهمهدوستانه، رخ نمود. با شیوع  يهارقابت و ملی يهامیت ی، اردوهايالمللنیب آن رویدادهاي تبعبه

ي اجتماعی گذارفاصلهي خویش را تعطیل کردند و بر حفظ هاگیلکرونا بالفاصله کشورهاي درگیر با آن، 

ي تمرینی و مسابقات زیربرنامه). همچنین 10و قرنطینۀ خانگی بازیکنان و مربیان مبادرت ورزیدند (

؛ موردي که البته در کشور ما )30ي ابهام فرو برده است (االهي ملی را نیز در ههامیتقهرمانان ورزشی و 

در ابتدا با اندکی مقاومت از سوي سازمان لیگ مواجه شد، اما پس از دستور ستاد ملی مقابله با کرونا 

 مبنی بر تعطیلی لیگ مرتفع شد. 

هاي لیگ را اعالم و هاي معتبر دنیا مانند لوشامپیونه فرانسه پایان رقابتدر این میان تعدادي از لیگ

هاي متفاوتی قهرمان لیگ را معرفی کردند یا حتی در مواردي لیگ را بدون تعیین ستورالعملبراساس د

هاي قدرتمند و متمول بیشتري و باشگاه ترفعالقهرمان به اتمام رساندند. عملی که کشورهایی که لیگ 

منظور راهکاري بهگیري کرونا و پیدا کردن داشتند، نتوانستند دست به انجام آن بزنند و در پی کاهش همه

ها و شروع مجدد لیگ هستند. راهکاري که لیگ برتر انگلیس و اللیگا در برگزاري بدون تماشاگر بازي

هاي معتبر و نیز تعویق تعطیلی لیگ تبعبه. دانندیمها تست کرونا از تمامی بازیکنان و عوامل تیم

 کل مواجه شده است. رویدادها نیز با مش تیبل هاي مهمی چون المپیک، فروشرقابت

) و با توجه به اینکه 31( است تیبلفروش  هاباشگاهمنابع درآمدي  نیترمهماز آنجا که یکی از 

شوند، عامل درآمدي براي آنان محسوب می نیترمهمعنوان مشتریان یک باشگاه، طرفداران ورزشی به

اند، این مورد مشکل چندان بزرگی نیست، مشکل اصلی از جایی ی تهیه نکردهتیبلبراي افرادي که هنوز 

ي فصل را هاتیبلیک تیم مطرح در ابتداي فصل تمامی  هوادارانشود که تعداد زیادي از شروع می

. این انددهي خارج از خانه از قبل هواپیما و هتل نیز رزرو کرهايبازکرده و براي تماشاي  دیخرشیپ

ة برگزارکنندی المللنیب، طرفداران و نهادهاي ملی و هاباشگاهي لیگ، هاسازمانسبب ضرر هنگفت تعطیلی 

)، ضرر مالی حاصل از 2020ی المپیک (المللنیبي کمیتۀ هاگزارششده است. چنانکه براساس  هارقابت
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ها مانند ). برخی تیم10( میلیارد یورو بوده است 3ها بالغ بر و غیره، این بازي هاهتلپروازها،  تیبللغو 

ي لغوشده، هايباز تیبلمنظور حمایت از تماشاگران خود پیشنهادهایی مانند بازگشت وجه رئال مادرید به

)، را به تماشاگران خویش 26براي کمک به باشگاه ( تیبلبه فصل بعد یا بخشیدن وجه  تیبلامکان انتقال 

در حفظ  هاشنهادیپهاي آتی میزان کارایی و تأثیر این دست شود، در پژوهشاند و پیشنهاد میارائه داده

دلیل نبود سیستم یکپارچه و ها بررسی شود. البته شایان ذکر است بهو نگهداري از طرفداران این باشگاه

 خصوصی آنالین فصلی در کشور ما، مشکل اخیر در ایران کمتر از سایر نقاط جهان و بهفروشتیبلپیشرفته 

 آید.شرفته و معتبر جهانی به چشم میهاي پیلیگ

فناوري در صنعت  به آثار این ویروس بر بخش توانیمگیري کرونا در ورزش از دیگر آثار مستقیم همه

 ورزش، تولید در آنالیزي و هوشمند يهاستمیس يریکارگبه بر ورزش اشاره کرد؛ تأثیراتی که شیوع کرونا

 کارگیريبه الکترونیک و نیز هايورزش رباتیک، ترویج هايورزش ترویجورزشی،  افزارهاينرم يریکارگبه و

). شیوع کرونا و 9ی است (پوشچشم رقابلیغورزش گذاشته است،  در مجازي واقعیت و مصنوعی هوش

ها و نهادهاي متولی ورزش در اقصی نقاط جهان ها، دولتتعطیلی ورزش در جهان سبب شده که باشگاه

ها در ورزش ز دنیا بیش از گذشته اهمیت دهند و شاهد حضور چشمگیر این فناوريهاي روبه فناوري

هاي هاي پیشرفتۀ تشخیص ویروس و کمک به بهبود مبتالیان گرفته تا استفاده از سیستمباشیم. از سیستم

اي خود و همچنین دهنده در منزل براي بازیکنان حرفهعنوان مربی تمرینآنالین و هوش مصنوعی به

هاي صوتی و ارتباطی از راه ي فناوريریکارگبهستفاده از فناوري واقعیت مجازي براي تمرین در منزل، ا

ها تشویق دور در لیگ فوتبال کشور ژاپن براي اینکه هواداران بتوانند از منزل، تیم خود را در ورزشگاه

ها نیز ن میان تعدادي از لیگها در ورزش هستند. در ایهایی از حضور چشمگیر این فناوريکنند، نمونه

ي بازي هاکنسولهاي مجازي بر پایۀ براي افزایش روحیۀ بازیکنان و طرفداران خود اقدام به برگزاري لیگ

هاي ورزشی چون گلف پیشنهاد برگزاري رویدادهاي آنالین را نیز پیشرفته کردند. همچنین برخی رشته

ها و نحوة استقبال هواداران از این شیوة جدید برگزاري رقابتارائه کردند، که شایسته است میزان اثرگذاري 

(در صورت عملی شدن آن) مورد بررسی پژوهشگران مدیریت و بازاریابی ورزشی قرار گیرد و چگونگی 

 هاي ورزشی نیز از منظر خبرگان ورزش و تکنولوژي نقد و بررسی شود.تعمیم آن به سایر رشته

 سبب توجه به سالمت عمومی جامعه مورد توجه بوده، بخشهمواره بههایی که یکی دیگر از بخش

 بر ي کروناریگهمهتغییرات زیادي مانند تأثیر  دستخوشکه با شیوع کرونا،  استخدمات صنعت ورزش 

 وها پارك در( همگانی و تفریحی يهاورزش فعالیت بر ، اثراندامتناسب و تندرستی مراکز فعالیت
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ي هایناتوانمعلوالن، جانبازان و افراد با ( خاص افراد به ورزشی ویژة خدمات مراکز فعالیت بر ، اثرها)بوستان

 تخصصی و ايمشاوره خدمات فعالیت بر ورزشی، اثر گردشگر و گردشگري فعالیت بر ، اثر)جسمی حرکتی

 مدیریت فعالیت بر ورزشی و اثر طب مراکز فعالیت بر ورزش، اثر در حقوقی خدمات فعالیت بر ورزشی، اثر

بود و از آنجا که  ریناپذاجتناب) با شیوع کرونا تعطیلی اماکن ورزشی امري 6، 32ورزش شده است ( در

گیري موجب کاهش گیرد، این همهبخش چشمگیري از فعالیت ورزشی جامعه در این اماکن انجام می

از افرادي که به سالمت جسمانی  سرانۀ فعالیت ورزشی در کشور شد. البته شایان توجه است که عدة زیادي

هاي جایگزینی براي انجام تمرینات ورزشی و فعالیت بدنی در منزل پیدا ، روشدهندیمخویش اهمیت 

اي مردم اند و حتی پس از رفع خطر اولیه شاهد فعالیت ورزشی عدهکرده و دست از فعالیت برنداشته

اجتماعی مناسب در هنگام انجام تمرینات ورزشی ها و اماکن عمومی با حفظ فاصلۀ عادي در سطح پارك

هاي بهداشتی که ستاد مبارزه با کرونا اعالم کرده و نیز نکاتی ي بودیم که با حفظ پروتکلروادهیپو نیز 

هاي هواي آزاد توانند از انواع ورزشکه انجمن گردشگري ورزشی ایران به تصویب رسانده است، افراد می

ان طبیعت امکان اجرا دارد، براي فعالیت بدنی و حفظ سالمت جسم و روان بهره هایی که در دامو ورزش

 ببرند.

دلیل فراهم نبودن گیري دیدند، معلوالن بودند که بهاما شاید قشري که بیشترین آسیب را از این همه

طور ها و کمبود امکانات ورزشی در منازل و تعطیلی اماکن خاص ورزشی این عزیزان بهزیرساخت

 ربطيذچشمگیري از فعالیت ایشان در این دوران کاسته شد؛ موردي که الزم است نهادهاي مسئول و 

گیري شیوع امراضی از ریزي مناسبی براي آن داشته باشند، تا در صورت ادامۀ این همهبراي آینده برنامه

یش محروم نباشند. شیوع پذیر و نیازمند به تحرك و ورزش از حقوق اولیۀ خواین دست، این قشر آسیب

نشینی بسیاري از افراد جوامع شد، موجب کاهش شدید و حتی به صفر رسیدن کرونا از آنجا که سبب خانه

صنعت  درآمدهاي حاصل از صنعت گردشگري ورزشی در برخی موارد شد. با توجه به اینکه امروزه توسعۀ

 توسعۀ منظوربه مهم يهاياستراتژ از یکی به ورزشی مهم رویدادهاي میزبانی و ورزشی گردشگري

، این تعطیلی )33( است شده تبدیل کشورها بیشتر براي ورزشی و تفریحی يهامکان و هارساختیز

ها در آیندة نزدیک وارد آورد و شایسته دولت اقتصادتواند ضربۀ اقتصادي بزرگی بر بدنۀ ورزش و نیز می

منظور کسب درآمد از گردشگران مجازي ورزشی ین بههاي جایگزدنبال روشبه ربطيذاست نهادهاي 

مندي از منظور بهرههاي خویش بهدنبال تصحیح زیرساختباشند. از دیگر صنایع خدماتی که باید به

 و ايمشاوره توان به خدماتها براي کاهش تأثیرات تعطیلی اماکن بر اثر شیوع کرونا باشند، میفناوري
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توانند با مدیریت صحیح ورزشی اشاره کرد که می طب ورزش و مراکز در حقوقی خدمات ورزشی، تخصصی

گیري هاي احتمالی در آینده یا ادامۀ این همهگیريهاي آنالین براي مقابله با همهاندازي سیستمو راه

 آمادگی الزم را کسب کنند.

ختلف این صنعت و بر آثار مستقیم زیادي که بر ابعاد مشیوع بیماري کرونا در صنعت ورزش عالوه

هاي درآمدهاي حاصل از آن داشته است، آثار غیرمستقیم زیادي نیز بر ورزش از طریق تأثیر بر بخش

گیري مختلف سیاسی، اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و سالمت جامعه داشته است. نخستین تأثیر همه

. این تأثیرات شامل است جامعه تندرستی و عمومی سالمت کرونا در جامعه، تأثیرات مخرب آن بر بخش

 قامتی، شیوع ساختار هايناهنجاري افراد، شیوعوزن اضافه و جامعه، چاقی عمومی تحرك بر اثر

روانی است. با کاهش تحرك در  و روحی و عصبی هايبیماري دیابت، شیوع یا عروق و قلبی هايبیماري

شاهد افزایش میانگین وزن افراد جامعه و مستعد شدن جامعه به بروز امراض قلبی، عروقی،  روزروزبهجامعه 

ي قامتی، دیابت و غیره خواهیم بود. ورزش با تأثیر بر سالمت جسمانی افراد، تا حد زیادي از هايناهنجار

هاي ورزشی باید شگاهها و باکند. اما امروزه با تعطیلی بنگاهبروز چنین مشکالتی در جامعه جلوگیري می

طورکه نبود فعالیت ورزشی موجب مشکالت دور را داشت. همان چنداننهانتظار بروز این مشکالت در آیندة 

گریز نیز موجب آثار مخرب زیادي در ورزش خواهد شود، جامعۀ منفعل و ورزشعدیده در سطح جامعه می

یت ورزشی و تحرك جسمانی موجب فقدان انگیزه شد. براي مثال عادت نوجوانان و جوانان به نداشتن فعال

دلیل هاي ورزشی شده و به مرور زمان به تعطیلی اماکن ورزشی بهدر باشگاه نامثبتبراي ورزش کردن و 

هاي هاي کوچک در سطح شهرها تأثیر خود را بر سیستمعدم استقبال منجر خواهد شد. این تعطیلی باشگاه

-دور شاهد افت کیفی ورزش به چنداننه ايگذارد و در آیندهملی میاستعدادیابی در سطح ملی و فرا

 ربطيذی خواهیم بود. بایسته است نهادهاي المللنیبآن در سطوح ملی و  تبعبهي پایه و هاردهخصوص در 

ي خالقانه این پویایی و تمایل به هاحلراههاي ورزشی با درنظر گرفتن تمهیدات الزم و ارائۀ و فدراسیون

 اي حفظ کنند تا در آینده شاهد چنین مشکالتی نباشیم.نحو شایستهورزش را در سطح جامعه به

اجتماعی  و فرهنگی ، بخشاستاز منظر خبرگان، دیگر بخش جامعه که متأثر از تأثیر کرونا بر ورزش 

ورزش، ي جابهجایگزین  هايفعالیت و فراغت اوقات گذران نحوة فعال و زندگی سبک در است؛ تغییر

تأثیرات نامطلوبی است که شیوع کرونا بر جامعه گذاشته است و به تبعات فراوانی منجر خواهد شد؛ که 

هاي گروهی ها با انجام بازيآمده در نزد خانوادهوجودبههاي فراغتی توانست از فرصتالبته از دید مثبت می

 بر گرفتهکرونا با توجه به مطالعات انجامورزشی مناسب محیط منازل، بهرة الزم را برد. از طرفی شیوع 
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ی با افزایش وقت نوعبهورزشی اثر مثبت گذاشته و  مجازي هايشبکه و مقاالت ،هاکتاب مطالعۀ میزان

سنتی و منابع نوشتاري کاغذي و چه در سطوح آنالین  صورتبهآزاد مردم شاهد رشد عالقه به مطالعه چه 

هاي علمی و فرهنگی مرتبط با در این میان الزم است از سایت و مجالت الکترونیکی ورزشی هستیم،

ورزش که با رایگان کردن دسترسی افراد به منابع مطالعاتی خویش موجب رشد این فرهنگ پسندیده در 

در این  جادشدهیاعمل آید. همچنین اهمیت نظارت بر تولید محتواي اند، تقدیر شایسته بهجامعه شده

در بطن جامعه  اجتماعی همدلی و همبستگی کی از آثار انکارناپذیر ورزش، ایجادفضاها برجسته شود. ی

هاي هاي ورزشی و حتی طرفداران رشتههایی که به میزان زیادي در میان طرفداران تیمبوده است، همدلی

 هاها و همبستگیها این همدلیبا شیوع کرونا و تعطیلی ورزش متأسفانهآید. خاص ورزشی به چشم می

ها و داغ شدن تنور مسابقات ي رقابتریازسرگشود که با بینی میکاهش یافته، ولی پیش طور چشمگیريبه

بر این شور و شوق عمومی حاصل از ورزش در جوامع افزوده شود. طبق گزارش کوهن و همکاران  مجدداً

گیر ). با همه9( دیآیمم ورزش نیز به چش از ناشی اجتماعی سرمایۀ میزان بر ي کروناریگهمه) اثر 2020(

کمک  منظوربههاي ورزشی شدن کرونا در جوامع مختلف شاهد داوطلب شدن بسیاري از ورزشکاران و تیم

هایی که از تهیۀ ارزاق براي اقشار ها و نهادهاي مسئول در راه مقابله با کرونا بودیم. کمکبه دولت

و اماکن ورزشی براي بستري کردن بیماران، متفاوت ها سالن قرار دادنپذیر گرفته تا در اختیار آسیب

آمدند و کم نیز ها که هم در کشور ما و هم در اقصی نقاط دنیا به چشم میبودند. این دست از فعالیت

ی و پهلوانی ورزش و ورزشکاران را به رخ جهانیان کشیدند و یادآور دوستانساننبودند، بار دیگر روحیۀ 

هایی که به ورزش و ورزشکاران در جوامع مختلف مانند توجهیو بی هايمهریبشدند که با وجود برخی 

توان روي این قشر مستعد، شود، هنگام مقابله با چنین مشکالتی قبل از هر ارگانی میکشور خودمان می

هاي اشتباه خود نسبت به صنعت ها در دیدگاهحساب کرد و الزم است برخی دولت توقعکمو  تیباشخص

 اساسی کنند. دنظریتجددر این فرهنگ  شدهتیتربو افراد  ورزش

صورت مستقیم و هم غیرمستقیم در ورزش آسیب هایی که در اثر ویروس کرونا هم بهاز دیگر بخش

 ورزش، برگزاري به وابسته اقتصادي و مالی تعامالت بر اقتصادي است؛ تأثیراتی که کرونا ، بخشنندیبیم

ورزش در جوامع  به وابسته هايشغل بیکاري و درآمد کاهش ،ونقلحمل و ینگهتل ورزشی، هاينمایشگاه

 جهان ورزشی هاي معتبرلیگ پوشی است. چنانکه شاهدیم تعلیقمختلف گذاشته است، غیرقابل چشم

 لیگ برگزاري به که یفروشتیبل و تلویزیونی پخش حق جمله از ،هاباشگاه درآمدي منابع شده سبب

 مالی آیندة و مواجه شده سقوط با همها باشگاه سهام حتی و شود مواجه چشمگیري کاهش با بود، وابسته
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تمام این . اندنمانده امان در کرونا ویروس از هم ورزشی تولیدکنندگان. )7( افتاده است خطر به هم آنها

قدرت و تأثیر عوامل موجب ضرر هنگفتی در ورزش و مشاغل مرتبط با این حوزه شده است که بار دیگر 

 کشد.صنعت ورزش بر اقتصاد جهانی را به رخ می

 و سیاسی کنیم، بخشآخرین بخشی که آثار غیرمستقیم شیوع کرونا بر ورزش را در آن بررسی می

 ورزشی، صدور اقدامات و هافعالیت مجوز صدور ورزش، کنار در المللبین روابط و قانونی شامل مراودات

ورزشی  هايسازمان و ورزش به بودجه تخصیص محدودکننده، میزان بهداشتی مقررات و هادستورالعمل

. با شیوع کرونا بسیاري از استورزش  با مرتبط بانکی تسهیالت و هاتأثیر شیوع بیماري بر وام تینهاو در 

این دستور از سوي کمیتۀ ملی مقابله با  تبعبهي مرتبط با ورزش به حالت تعلیق درآمدند و وکارهاکسب

 رفتهرفتهبرداري خویش مواجه شدند. کرونا، اماکن ورزشی که از آن تخطی کردند، با لغو مجوز و پروانۀ بهره

هایی از سوي نهادهاي مرتبط براي بازگشایی و شروع به با کاهش خطرهاي شیوع بیماري دستورالعمل

ي ورزشی براي ادامۀ فعالیت مجبور هابنگاهوضع شد که  خطرکمطق فعالیت مجدد اماکن ورزشی در منا

هایی مانند تست تمامی ورزشکاران، مربیان و ها هستند. دستورالعملبه پیروي و انجام این دستورالعمل

اندرکاران از نظر ابتال به کرونا قبل از بازگشایی مجدد اماکن ورزشی، حفظ فاصلۀ اجتماعی مناسب دست

نجام تمرینات، قبل و پس از آن، ضدعفونی مرتب اماکن، تجهیزات و تأسیسات ورزشی و بدون در حین ا

ورزش که تمامی جامعه و نهادهاي  تنهانهها تماشاگر برگزار شدن رویدادهاي ورزشی. این دستورالعمل

ی و قانونی سبب اطمینان از رعایت آن نیازمند همکاري نهادهاي بهداشتمسئول را درگیر خواهد کرد و به

هاي بهداشتی و تهیۀ ملزومات ضدعفونی و غیره با نهادهاي ورزشی است. شایان ذکر است رعایت پروتکل

هاست که با توجه به کاهش ها و باشگاهنیازمند بودجۀ مخصوصی از سوي دولت براي ادارات، فدراسیون

افزایش بودجه بسیار مشکل خواهد ي درآمدي در پی شیوع کرونا، این هابنگاهدرآمد دولت در پی تعطیلی 

هاي زندگی مردم امري غیرقابل هاي پیشین، اهمیت ورزش در تمامی جنبهبود، اما از آنجا که طبق گفته

ی است، دولت باید بر این امر توجه ویژه داشته باشد و نسبت به تأمین بودجۀ مورد نیاز اقدام پوشچشم

 کند.

 وها وام بر بیماري کرونا شیوع تأثیر کنیم،بررسی می در نهایت آخرین عاملی که در این بخش

ي نوظهور حوزة ورزش وکارهاکسبهاي نوپا و . بسیاري از باشگاهاستورزش  با مرتبط بانکی تسهیالت

اند هاي بانکی استفاده کردهمنظور تأسیس و خرید ملزومات از وامبودجۀ مورد نیاز خویش به نیتأمبراي 

از طریق جذب مشتري و کسب شهریۀ ماهانه عضویت  وکارهاکسبو از آنجا که تنها منبع درآمدي این 
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 آنچهاند. هتعطیل بوده و هیچ درآمدي نداشت عمالً وکارهاکسبهاي گذشته این ، در ماهاستدر باشگاه 

هاي اخیر، تعداد زیادي الزم است که دولت و نهادهاي مربوط بیشتر به آن توجه کنند، این است که در ماه

ي ورزشی وکارهاکسبی فرصت ورود مجدد به بازار نصیبشان شده است، ولی رورزشیغي وکارهاکسباز 

فعالیت دریافت خواهند کرد، که سهم ها اجازة عنوان آخرین بخشبرند و بهسر میهمچنان در تعطیلی به

هاي آبی از این میزان بیشتر خواهد بود و حتی بعد از بازگشایی مجدد مشخص نیست چه درصدي مجموعه

شایسته است نهادهاي مربوط  رونیازااز مشتریان گذشتۀ خویش را همچنان در اختیار داشته باشند. 

دلیل ظر بگیرند، تا از تعطیلی بسیاري از این اماکن بهدرن وکارهاکسباي براي این قبیل تسهیالت ویژه

 هاي حاصل از تعطیلی بر اثر کرونا جلوگیري گردد.بدهی

بر ي ویروس کرونا در سطح جامعۀ جهانی موجب آثار فراوانی ریگهمهذکر شد،  چنانکهدر نهایت، 

ت که نتایج این پژوهش، این عنوان یک صنعت رو به رشد و با درآمد و بازده باال شده اسورزش به صنعت

ي کرد که شامل آثار مثبت و منفی بر صنعت بندطبقهآثار را در دو دستۀ کلی آثار مستقیم و غیرمستقیم 

دلیل نوظهور بودن این . آثاري که از دیدگاه خبرگان این حوزه و منابع محدود مطالعاتی (بهاستورزش 

وتحلیل بحث و بررسی و تجزیه لیتفصبهمورد هریک پدیده و نبود مطالعات مرتبط جامع) حاصل و در 

 هاي ورشکستهبخش عنوانبه ورزش صنعت در هابخش از بسیاري کنونی شرایط شد. باید اشاره کرد که در

 شناسایی به ابتدا دارند فهیوظ نهادهاي داوطلبان و دولت ورزشی، هايسازمان رونیازا شوند،می ارزیابی

کنند.  خلق فرصت ورزش، صنعت براي آمدهشیپتهدید  از صحیح، مدیریت با سپس و بپردازند هابخش این

 جلساتی برگزاري با شرایط، این از ناشی و فواید صدمات دقیق با شناسایی دارند فهیوظ ورزشی هايسازمان

را  ورزش خالقانه، صنعت و کاربردي هاياستراتژي طرح و يهمفکر با مسائل، تریندر خصوص اصلی مؤثر

 دربارة بیشتر ها و مطالعاتو انجام پژوهش جدید هاينامهآیین طراحی و تصویب با کنند. خارج بحران از

 فعالیت نحوة آورد. دستبه آمادگی بیشتري بعدي هايبحران با مواجهه براي توانمی وضعیت، این

 باید ورزشی مدیران، مسئوالن نتیجه بود. در متفاوت خواهد بسیار کرونا پسا شرایط در ورزشی هايسازمان

 داشته زیادي تمرکز کرونا گیريهمه شدن با کمرنگ ورزش صنعت فعالیت به شروع شرایط در خصوص

 بلکه مادي، نگاه از تنهانه ورزشی هايسازمان کارکنان حتی و از ورزشکاران بسیار زمان این در زیرا باشند،

مسئله  این به توجه کنند، بنابراینمی نرم پنجه و دست بسیاري مشکالت با روانی و اجتماعی، روحی نظر از

شناسایی آثار مستقیم و غیرمستقیم شیوع ویروس کرونا و مباحثی  توجه به کند. بامی پیدا اهمیت بسیار

 مجازي دنیاي و هاي اجتماعیاینترنت، شبکه ظرفیتهاي ورزشی باشگاهشود پیشنهاد می که مطرح شد،
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کنند.  کم خود دغدغۀ از حدودي تا و ه باشندبا مشتریان خود تعامل داشتدهند تا  قرار مدنظر ترجدي را

 افزارهايها و نرمبرنامههاي تمرینی از طریق فضاي مجازي به مشتریان، طراحی برنامه ۀارائهمچنین 

اران و مربیان ورزشی، دایجاد بسترهاي حمایتی و پشتیبانی مالی براي باشگاه، باشگاه ورزشی با برند ورزشی

هاي ثبت اطالعات مدیران سامانه و تدوین هاي ورزشیمدیریت ارتباط با مشتریان در باشگاه ۀایجاد سامان

جمله راهکارهاي اثربخش براي از  ،هاي خاصخدمات مختلف در زمان ۀهاي ورزشی و مربیان و ارائباشگاه

بحرانی  شرایط این در که علومی از یکیباشد. همچنین هاي ورزشی خصوصی میصاحبان باشگاه

از این  ،مباحث بازاریابی پرداختند مطالعۀ به که . افراديعلم بازاریابی در ورزش است کننده است،کمک

هاي قراردادهاي شرکت در است . الزموکار خود ایجاد کردندو راهکارهایی را براي کسب ندعلم کمک گرفت

 را ضرر کمتري ورزشی اماکن و هاباشگاه مشابه شرایطی بروز صورت در تا شود اضافه بندي بیمه نیز،

از  گرفتن کمک مجازي، هايشبکه از استفاده داوطلبانه، هايکمک دولتی، هايشوند. کمک متحمل

 يهایبخشیآگاههاي ورزشی، درآمد کاهش به توجه با مالیات دولتی، حذف هايوام از استفاده شهرداري،

 در کاهش استراتژي از ورزش، استفاده فرهنگ در تغییر خانه، اعمال در ورزش و خانگی قرنطینۀتبلیغاتی، 

از جمله راهکارهایی  ورزش، ورزش و توسعۀ صنعت در خطر ارزیابی و مدیریت از ورزش، استفاده هايسازمان

نفعان در این صنعت باشد. در قسمت بحث و تواند راهگشاي ذياست که با توجه به نتایج پژوهش می

آمده وجودبههاي گیري از فرصتمنظور بهرهصورت مجزا در هر بخش بهیی بههاشنهادیپبررسی مطالب نیز 

گیري آمده در پس آثار منفی همهوجودبههاي در پس آثار مثبت شیوع ویروس کرونا و جلوگیري از آسیب

هاي منظور پژوهشیی بههاشنهادیپشده مچنین در خالل مباحث مطرحویروس کرونا در ورزش ارائه شد. ه

 مند به این حوزه باشد.آتی مطرح شد که امید است راهگشاي پژوهشگران عالقه
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Abstract 
Coronavirus epidemic around the world has had many positive and 
negative effects on communities and their activities. The aim of this 
study was to identify the effects of coronavirus outbreak on Iran sport 
industry. The present study was applied in terms of objectives. The 
research approach was qualitative, which was conducted by the 
systematic method of grounded theory. The statistical population of 
the present study included university professors and experts, 
manufacturers of sporting goods, heads, supervisors and secretaries of 
sport federations, managers of premier league sport clubs, managers, 
deputies and officials of the Ministry of Sport and Youth and Sport 
and Youth departments and managers of sport complexes. 18 subjects 
were selected as the sample by snowball and purposive sampling 
methods. The data were collected by in-depth and semi-structured 
interviews; the participants were asked to comment on the effects of 
the coronavirus outbreak on the sport industry. Data were analyzed by 
open, axial and selective coding to calculate the first and second level 
categories (axes) and their relationships. Based on the results of the 
analysis of the findings extracted from the interviews, two final 
dimensions of the effects of coronavirus outbreak on the dimensions 
of the sport industry were identified, which included direct and 
indirect effects. Accurate identification of the effects of coronavirus 
outbreak on the sport industry can help the process of adapting the 
activities of this industry to the current situation. 
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Covid-19, manufacturers, sport event, sport industry, sport services. 
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