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 چکیده 

جدیدنیا    ، حاضردرحال بسیاری  بحرانی  بحرانبا  از  روب تر  گذشته  بحران  ههای  است.  شده  به   19-یدکورو 

و صنایع   از مشاغل  کرده است  هایآسیببسیاری  وارد  ازجمله مشاغلی  . کسبجدی  نیز  وکارهای ورزشی 

به که  تحتهستند  گرفتهشدت  قرار  کنونی  بحران  ازاینتأثیر  شناسایی  و راند؛  هدف  با  پژوهش  این   ،

از حیث روشی کسبهای پیش روچالش انجام شده است.  پژوهشناسیوکارهای ورزشی  این  ش در زمرة ، 

کاربردی است. جامعةک   مطالعات و هدف آن   .ندبودکارهای ورزشی  ون پژوهش صاحبان کسبای  یفی است 

ها به دو حوزة ساختاری نتایج مربوط به چالش  .شدندارزیابی    مضمونبا استفاده از تحلیل  های پژوهش  داده

های . بخش چالشفرعی کالن و خرد بودند که سطح ساختاری دارای دو شاخة  بندی شدوکاری طبقهو کسب

شاخةکسب دو  شامل  نیز  بود.فر   وکار  انسانی  منابع  و  زیرساختی  نیز شرکت  عی  پژوهش  در  کنندگان 

با این چالش راهکارهایی   منظور ترمیم اقتصادی در دوران  ، راهکارهایی به. همچنینارائه کردندها  متناسب 

ش پیشنهاد . در انتها به متولیان ورزهای سیاسی، ساختاری و اقتصادی شناسایی شدا شامل راهکارپساکرون

چالششود  می قراردادن  مدنظر  شناسایی با  هرچههای  برنامه سریعشده  به  صاحبان  تر  برای  ریزی 

تاوکسب بپردازند  ورزشی  عمده  کارهای  بخش  ورشکستگی  و  تعطیلی  فعاالااز  از  وری  حوزة  در  زش  ن 

اجازة    جدید،   گذارانسرمایه   هدایت  به  ورزشی  وکارهایکسب  از  دولت  و همچنین با حمایت  پیشگیری کنند

 .شود پرداخته کنونی ویژه شرایط در سازیخصوصی قوانین  اصالح و ورزشی خدمات قیمت رشد
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 مقدمه 
از طبیعی یا مصنوعی  از  ،حوادث اعم  ر وقوع بشر د  اند.زندگی بشر امروزی شده  بخشی ناگسستنی 

تواند در زمان مناسبی  از زمان وقوع بسیاری از آنان نمیثیر است و حتی  تأ برخی از این رویدادها بی

)ورهیز شود  سال  14،  2018،  1مطلع  سونامی  و  زلزله    9.000کشته،    15.000ژاپن    1201(. 

ر  ، دای دیگر(. در فاجعه108،  2016،  2مجروح برجای گذاشت )گیدنز و ساتن   5.000االثر و  مفقود

،  3ست دادند )واگ و هانجان خود را از د  2004نفر در سال    260.000  ، اثر سونامی و زلزله در هند

میلیون   97روی داد که زندگی  فاجعه در سرتاسر جهان    330ش از  بی ،  2013(. در سال  27،  2017

بینی  میلیارد دالر پیش  120فجایع نیز    ثیر قرار داد و میزان خسارات مالی ناشی از این تأ نفر را تحت

هاوارد   شد و  ر356،  2015،  4)اینو  بشری  جوامع  زندگی  متعددی  حوادث  تاکنون  کرده  (.  تهدید  ا 

بدین نیز  بشر  و  برنمنظور  است  به  اسامهاقدام  کرده  تفاوتریزی  دیگر  بحران  با  بحران  هر  هایی  ت. 

با نام    195-وید (. ک14،  2018است )ورهیز،  نیاز  به اطالعات    سب با هر بحرانمنا  دارد. برای مقابلة

که مشکالت تنفسی حاد    سرماخوردگی است  « یک بیماری ویروسی مشابه با ویروس  کرونا »مستعار  

این شود.  وکارهای گوناگون محسوب میو جدیدترین خطر برای جوامع بشری و کسب  کند ایجاد می

 دفتر  به  2019  سال  دسامبر  31  تاریخ  در  بار  اولین  برای  ووهان چین،  در  ناشناخته  علت  بیماری با

 عفونت   مبتالبه  بیمار  41  ،  2020  سال  ژانویة  اوایل  در.  شد  گزارش  6سازمان بهداشت جهانی   رسمی

)هوانگ  بستری  هابیمارستان  در(  19-)کوید   تازه   تاجی ویروس    یک همکاران،    7شدند  و  2020و   )

خطرهای   هستند.ابتال  درحالشدند و همچنان  مبتال  به این بیماری  یج مردمان در سرتاسر دنیا  تدرهب

تخمین درستی از میزان خسارات ناشی از چنان گسترده و سریع است که هنوز    19-ید کوناشی از  

مهلک    مالی   های، ضربه بسیاری از جوامع  بر قرنطینة، این بیماری عالوهحال؛ بااینآن در دست نیست

  چنانچه. (2020، )سازمان بهداشت جهانی زده است وکارهای گوناگونو عظیمی را به صنایع و کسب

بی و  در کاهشی  به صفر  نفت خام  قیمت  پرایس )  حتی منفی رسیدسابقه  توان می  (.2020  ،8اویل 

همة که  بیماری    تأثیرتحت   ورزش  و   بانکی  فروشی،خرده  آموزش،  ازجمله  ها بخش  گفت   قرار این 
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ورزش  صنعت  (.  2020،  1سون داست )ریچار  مشهود  جهان  اقتصادهای  رب  آن  مالی  تأثیر  و  اندگرفته

های ورزشی از فعالیت  درگیر این بحران شده است و بسیاری از رشته مانند بسیاری دیگر از صنایع،  

)نیکال بازمانده  درگیر،  افراد  سایر  و  ورزشکاران  سالمتی  حفظبرای    (.189،  2020و همکاران،    2اند 

 و   افتادند  تعویق  به  یا   ندشد  لغو  ملی  و  ایمنطقه  المللی،بین   حوسط  در  ورزشی  رویدادهای  ترینعمده

)  ایهبازی  تاریخ  در  بارنخستین    برای نوین  تاکنون(  1889المپیک  برگزاری  میالد   و   المپیک، 

 ساالنه  ورزشی  صنعت  جهانی  ارزش .شودمی  برگزار  2021  سال  در  که  افتاد  تعویق  به  پارالمپیک

کوید  با  مواجهه  در شود که  می  زده  تخمین  دالر   میلیارد   756   تنهانه  شغل  ها میلیون،  19-بیماری 

  با   مرتبط  ورزشی  و  فروشیخرده  خدمات  صنایع  در  که  کسانی  برای  بلکه،  ورزش  در  متخصصان  برای

  پخش  و  غذاتهیة    ونقل،حمل  ها،زیرساخت   گردشگری،  سفر،  ازجمله  هستندنیز    رویدادها  و  هالیگ

-مانند برنامه(. ورزش از ابعاد گوناگونی  2020،  3به خطر افتاده است )سازمان ملل متحد   ،ایرسانه

 ورزش دچار بحران شده است. همچنین،  عنی اقتصاد،  ترین بعد یها، سالمتی ورزشکاران و مهمریزی

  باشد   همگانی   ورزش  خواه  است؛  داده  نشان  واکنش   19-یدکوبیماری    پیامدهای  به  سطوح  همة  در

  بوده رسانآسیب و  گسترده گیرهمه بیماری  این پیامدهایصنعت ورزش،  برای ای.حرفه ورزش خواه

بیمار .است این  حرفهتأ   ،یمعضالت  ورزش  به  جامعه  نگاه  بر  آن  ساتوثیر  چنانچه  است؛  و    4ای 

  در برگزاری   خود نشان دادند که حتی مردم نیز با تعویق  ( در پژوهش2020)  اوشیمی، بیزن و سایتو

.  ای موافق هستندهای حرفهترین رویداد ورزشی جهان یعنی المپیک در ژاپن و تعطیلی لیگ بزرگ

اثرهای  همچنین به  پژوهشگران  برخی  ورزشکار  و   روحی ،  کردهروانی  اشاره  راستا  . اندان  این  ،  در 

  اضطراب،  احتمال  افزایش  شامل  تحرکی رهای روانی ناشی از کم( به اث2019و همکاران )  5هنریکسن 

داشته  روان  سالمت   به  مربوط  هاینگرانی  سایر  و   اعتیاد  افسردگی، همچنین،  اشاره  برخی  اند. 

دربارة2020)  6فیفپرو مطالعة  جمله  از  هاپژوهش رو  (  فوتبال در وضعیتسالمت  بازیکنان  وقوع   انی 

کنان فوتبال زن و مرد  از کاهش سطح سالمت روانی را بین بازی  گوناگونی ، موارد  19-یدکوبیماری  

به. همچنینگزارش کردند و  از جامعة ورزش  باید گفت طیف وسیعی  از،  زنان  -این همه  خصوص 

  ( به ابعاد کرونا بر آیندة2020)  کالوین، پوپ و پاریو    7چنانچه کالرکسون   ؛ پذیرندثیر می گیری تأ 

پیامدهای که  دادند  نشان  و  پرداختند  بریتانیا  زنان  قرارداد  و   سازمانی  فوتبال    بازیکنان،   اقتصادی، 
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 قاطع  و  سریع  اقدام  که به  هستند  مهمی  ایه چالش  ازان  بازیکن  سالمتی  و  گذاریسرمایه  ،مهاجرت

عنوان زشکار است که در بیشتر کشورها بهشغل هر ور  ، ورزشیکار  و اولین کسب  ، حالهرد. بهندار  نیاز

می یاد  آن  از  درآمد  پژوهشمنبع  به  توجه  با  که  همکا  1مهر  شود  )و  است  2002ران  ممکن   )

کویدنتمرین بیماری  به  ابتال  حتی  یا  قرارداد  اتمام  یا  کناره19-کردن  باعث  از گیری  ،  ورزشکاران 

،  به ورزش و باشگاه وارد کند )نویلرا  ناپذیری  های جبران آسیب  تواند. حذف هواداران میورزش شود

لش جدیدی  تواند چاگیری بیماری نیز این امر می( که در صورت ادامة همه 2002،    2بالمر و ویلیامز

اند که شاید کل ورزش در آینده با  این ادعا را مطرح کرده  وجود آورد. حتی برخی از پژوهشگرانرا به 

برگزار شودساختاری م از قبل  به فکر روش  این موضوع  که  تفاوت  را  برگزاری مدیران ورزشی  های 

ورزش  نمایش    هامتفاوت  به  آنیا  میصورتها  سوق  خالقانه  و  و    3)پارنیل   دهدهای  بوند  ویداپ، 

ازآنجا(. همچنین2020،  ویلسون در،   شریک   و  خانواده  آن  مشتریان  از  بسیاری  ایحرفه   ورزش  که 

مرتبط یا غیرمرتبط با ورزش هستند،   جانبی   هایشرکت  و  مشاغل  دارای  نیز  برخی  و  دارند   زندگی

)نصیرزادهآورمی  دستبه  سودمندی  اشتغال  خود  ورزشی  هایفعالیت  از  ایحرفه   ورزشکاران و   ند 

کویاحتماالً  (  2018،  رضایی آسیب خواهد به کسب  19-دبیماری  نیز  ورزشکاران  وکارهای شخصی 

برای   ؛گیر این صنعت شده استمشکالت باشگاهی نیز دامنبر اختالالت جهانی در ورزش،  زد. عالوه

میلیون   25فروشی  های گوناگونی ازجمله بلیت توس از ابتدای بحران اخیر در بخش باشگاه یوون  ،مثال

میلیون   110میلیون یور و درمجموع    45ق پخش تلویزیونی  یورو، حمیلیون    40یورو، حامیان مالی  

رای درک بهتر میزان درآمدهای  است. بدرآمدهای خود را از دست داده    از(  2020،  4استاتیستا)یورو  

مبلغی    2018-2019آمد این باشگاه در فصل  ذکر است که دررفتة باشگاه یوونتوس، شایان  ازدست 

فقط در    5آمریکاای  مالی در لیگ بسکتبال حرفهرر  ض  این بوده است.    میلیون دالر   207دیک به  نز

بلیت فروش  از  بخش  بیش  پیش  690ها  دالر  باشگاهمیلیون  و  است  شده  مانند  بینی  بزرگی  های 

لیکرزلوس  به    6آنجلس  نزدیک  داده  82درآمدی  دست  از  بلیت  فروش  محل  از  دالر  اند.  میلیون 

-ویدکبیماری  گیری  رر مالی ناشی از همهضمنظور پوشش  به  7مسابقات تنیس ویمبلدون  ،همچنین

بیمة  114،  19 پوشش  از محل  )  میلیون دالر  است  این  ذ  (.2020،  8توگو خود درخواست کرده  کر 
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 کارهای مربوط به ورزشوو کسب  (108،  2018)نصیرزاده و رضایی،    ها نکته ضروری است که باشگاه

خبیری و  ایران  (110،  2015،  )جمشی، حمیدی  بحران    ،در  از  کقبل  و   19-ویدبیماری  مشکالت 

ناپذیری را های جبران تواند آسیب به مشکالت این بخش می  یتوجهبیو    اندمسائل متعددی داشته

با توجه به اینکه هنوز درمان یا واکسن مشخصی برای این بیماری    ورزش کشور وارد کند.   به بدنة 

های  ها و رویهوکارهای ورزشی از دستورالعملها و کسبنشده است، هنوز بسیاری از باشگاهساخته  

نند و هنوز راهکار مشخصی برای ادامة فعالیت  کپیروی میهای بهداشتی  صادرشده از سوی بخش

نداردبخش وجود  ورزشی  گزینه(1،  2020،  1)وب   های  تنها  باشگاه.  روی  پیش  و  های  ها 

ی بهداشتی  های اجتماعی و پیروی از دستورالعمل ذارگ، تعطیلی، رعایت فاصلهکارهای ورزشیوکسب

ارائل،  ،2رسینی است )کو قرنطینه   وضعیت پیش رو ضروری است . با توجه به  (2020  بیسکیوتی و 

ورزشی  کسب واردشدهبهوکارهای  خسارات  کاهش  کنند    منظور  اتخاذ  را  سیستمی  یا  که رویه 

، ولز و آرتور 3حداقل برسد و امکان بقای آنان را فراهم آورد )بارسلونا خسارات ناشی از بحران اخیر به 

گام(.  47،  2016،  بنینگ میاین  را  برنامهتوان  ها  قالب  مشخص  در  اصوالً  کردپیاده  ای  نام که  به   

می  4ضطراری ا  برنامة شناخته  اورژانسی  برنامه22،  2018)ورهیز،    شودیا  اضطراری  (.  از حیث  های 

حادثه   بودن  طبیعی  یا  از  ییهاتفاوتمصنوع  برنامهروایندارند؛  در  گام  اولین  اضطراری، ،  ریزی 

تمامی  در  (.  103،  2017  مدینگ، برور و نیکرک،  ،5بحران است )فورینو   آوری اطالعات درموردجمع 

باید وضعیت را بررسی ید بر این است که پیش از وقوع بحران یا حادثه  های اضطراری تأکریزیبرنامه

گویی ندارند و  برای پاسخالزم را  وع بحران، مدیران و کارکنان آمادگی ذهنی  در زمان وق  ، زیرا  کرد؛

(؛  423،  2015،  6باشد )فرد وجود نداشته  بحران  گویی به آن  شاید منابع الزم برای پاسخ  ، دیگرازطرف 

ای فرد است و تاکنون هیچ حادثهبسیار منحصربه   19-ویدکبیماری  با توجه به اینکه بحران    ،رواین از

توان هیچ  تأثیر قرار دهد، نمیروزی را در سرتاسر جهان چنین تحت ام نتوانسته است جوامع پیشرفتة

،  حال در این خصوص برنامة اضطراری مشخصی داشته باشد؛ بااین اری را یافت که وکسازمان یا کسب

می استفاده  خود  گذشته  اضطراری  برنامة  از  جوامع  از  ابعاد  کنند  بسیاری  از  بهتری  شناخت  به  تا 

پژوهشگرانارائه دهند.    را  تریریزی منسجمبحران پیش رو دست یابند و برنامه  گوناگون از   برخی 

فعان ورزش نترین راهکار را ارتقای وضعیت سالمت روانی ذی( مهم2020)  جمله پارنیل و همکاران

اذعان  ندانمی و  برایمید  که  روان  بهبود  کنند  بخشی    سالمت  مردم  زندگی  در سبک  باید  ورزش 

 
1. Webb 

2. Corsini, Bisciotti, & Eirale 

3. Barcelona, Wells, & Arthur-Banning 

4. Emergency Planning 

5. Forino, Meding, Brewer & Niekerk 

6. Fried  
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از مشاوران گ، بهرههمچنینمشخص را به خود اختصاص دهد.     کنونی  در زمان  ذهنی  عملکرد  یری 

سازمان ملل .  هموار خواهد کرد  انسانی  هایها و ظرفیتتوانایی  بیشتر  پیشرفت  را برای  جدید   هایراه

پیشنهاد   نیز  استمتحد  اکوسیستم  کرده    ها، کنندهتوزیع  تولیدکنندگان،   از  متشکلورزشی    که 

  منفی  اثرهای  کاهش  برای  ایخالقانه  و  جدید  هایحلراه  بازیکنان باید  و  صاحبان  مشاغل،  طرفداران،

شامل   پیدا   ورزش  دنیای  در  19-یدکوبیماری   که   هواداران   با   تعامل  برای  راهکارهایی   یافتن  کند 

  هایمدل  ایجاد  کار،  نیروی  حفظ  ضمن  آینده  در  ایمن  ورزشی  وقایع  از  اطمینان  حصول  منظوربه

است )سازمان ملل متحد،   ایش و فروش خدمات ورزشیمکانی برای نم   های راهبرد  و   جدید   عملیاتی 

گیری های ناشی از این همهکاهش هزینه  و   19-دبیماری کوی(. از دیگر راهبردهای مقابله با  2020

توسعةمی به  حرفه  توان  ورزشکاران  این  نقش  در  که    وضعیتای  کرد  طریقاشاره  های  رسانه  از 

به بهبود کسب اجتماعی  برای  مناسب  الگوی  عملکرومثابة  ارتقای  و  و    دنشو  تبلیغ  ،دهاکار  )وایلیاال 

مثال  ؛(2020،  1اکونجو  استرالیا،    2کویینزلند   ایالت  ، برای  در  قبل  واقع  اضطراری  برنامهاز  ریزی 

کارهای  واست که امروزه آنان را برای کسب  کارهای ورزشی و تفریحی داشتهومشخصی برای کسب

تفریحی و  استبه  ایورزشی  گرفته  بحران    کار  درگیر  با    .هستند  19-کویدبیماری  که  برنامه  این 

»برنامة تفریحی  عنوان  و  ورزشی  می  3«بازیابی  برای شوشناخته  گذشته  در  برنامه  این  د. 

از حو  دیدةوکارهای آسیبکسب اما امروزه  ادث طبیعی و مصنوعی طراحی شدناشی  عنوان یک به، 

بحران  اضطراری    برنامة می  19-یدکوبیماری  برای  پیشکمک ود.  شاستفاده  در  بینیهای  این  شده 

فیزیکی و زیرساختی دچار کارهایی هستند که از نظر  وبرنامه دارای دو سطح است: سطح اول، کسب

شده آنان  اآسیب  به  و  کسب  5000ند  بهبود  برای  دالر  میاسترالیا  کمک  دوم،  وکار  سطح  شود؛ 

ها نیز دچار اختالل  یزیکی و زیرساختی، آیندة شغلی آنبر آسیب فوکارهایی هستند که عالوهکسب

ها  ها و کمکریزیتمامی این برنامهشود.  مک میدالر استرالیا ک  20.000  ،به این سطح   شده است. 

شود.  یق اینترنت، مدیریت و هماهنگی میحضوری از طرصورت غیرتوسط فرمانداری کویینزلند و به

است   ذکر  کویینزکه  شایان  دستورالعملفرمانداری  رعایت  برای  هیچلند  به  بهداشتی  گونه های 

نمی  حضوری  مراجعة پاسخ  صا  دهدافراد  کسبو  مراجعة حبان  طریق  از  صرفاًًً  ورزشی  وکارهای 

 .(2020  ،کویینزلند  فرمانداریبهره گیرند )توانند از این خدمات  اینترنتی و توصیف وضعیت خود می

و  حالهربه صنعت  هرکداموکسب،  در  ورزشی  با  جوامع  از  کارهای  کرونا،    درگیر  با  مقابله  وضعیت 

مؤ وضعیت  جغرافیایی   و   فرهنگی   اقتصادی،   اجتماعی،   سیاسی،   خاص   هایلفهمطابق  و    راهبردها 

را تجربه می نیز رشد درخور توجهی در یک براساس شواهد  کنند.خاصی  ایران  ، صنعت ورزش در 

 
1. Waliaula & Okong’o   

2. Queensland  

3. Sport and Recreation Recovery Program (SRDRP) 

https://www.tandfonline.com/author/Waliaula%2C+Solomon
https://www.tandfonline.com/author/Okong%27o%2C+Joseph
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  است  بوده   1392  سال   در  ورزشی  کاالهای  صادرات  میزان  بیشترینچه  چنان  ؛اخیر داشته است  دهة

  ارزش   به  ورزشی  کاالهای  واردات  بیشترین  ،همچنین.  است  دالر  میلیون  94/5  بر  بالغ  آن  ارزش  که

  دهد می  نشان   سال   پنج  طی  صادرات  خالص   منفی   مقادیر   براین،افزون.  است  دالر  میلیون  93/114

 ،ازطرفی  .است  تجاری  کسری  یداین مطلب مؤ  که  است  ورزشی  کاالهای  عمدة   کنندةوارد  ایران  که

 میلیون نُه    بر  بالغ  آن  ارزش  که  است   بوده  1394  سال  در  ورزشی  خدمات  صادرات  میزان  بیشترین

 همچنین،.  استبوده    1393  سال  به   مربوط  دالر،  میلیون  13  ارزش  به  وارداتبیشترین    واست    دالر

 موردبررسی  هایسال  در  کشور،  داخلی  ناخالص  تولید  از  ورزشی  محصوالت  خارجی  تجارت  سهم

نیز بهوکارهای ورزشی  کسب  ،بنابراین(؛  2017)فخری،    است  ناچیز ایران  دلیل بحران گوناگونی در 

این آسیب پیش رو آسیب دیده از  این مشاغل  را    هاییها چالشاند که هرکدام  پیش روی صاحبان 

ها احتمال خروج این افراد از بدنة ورزش وجود نشدن این چالششناساییاند که در صورت  گذاشته

ستی شناسایی شود تا درهای پیش روی این مشاغل بهرو، ضروری است مشکالت و چالشازاین   دارد؛

ای  سرمایة انسانی  و  رو حفظ شود مادی  پیش  بحران  در  مشاغل  ب  ن  و  و  مناسب  راهکار  شناسایی  ا 

براینبرنامه فراهم شود؛  این مشاغل  بقای  با  ریزی صحیح،  پژوهش تالش شده است  این  اساس، در 

چالش کسبشناسایی  صاحبان  روی  پیش  بوهای  درک  به  ورزشی  این کارهای  وضعیت  از  هتری 

ان  که آنایی شوند  صاحبان این مشاغل راهکارهایی شناس   و با نظرخواهی از  وکارها ایجاد شود کسب

 . دانندبرای بهبود وضعیت خود مفید می

 

 پژوهشروش 
بندی های کیفی است و از حیث هدف در زمرة مطالعات کاربردی طبقهاین پژوهش ازجمله پژوهش

از روش کیفی  ةدر مطالعشود.  می تم   1تحلیل مضمون   حاضر  است.    (2)تحلیل  مزیت  استفاده شده 

است این  در  مضمون  مشخص   تحلیل  پژوهش  مسئلة  درمورد  نهان  و  آشکار  )تم(  مضامین  که 

ا بپردازد. تم یا مضمون تفکری درمورد موضوع پژوهش  هتواند به تفسیر آن ند و پژوهشگر میشومی

پژوهشگر که  م  است  به  آن  القای  پی  به در  و  است  درون خاطب  موضوع نوعی  یک  است.  اثر  مایة 

کنمی عرضه  را  متفاوتی  مضامین  شامل  تواند  پژوهش  این  آماری  جامعة  وکارهای کسبصاحبان  د. 

وکارهایی  های ورزشی آماتور، استخرها و کسبهای تندرستی، بدنسازی، باشگاهورزشی اعم از باشگاه

ارائه می  صورت مستقیمبهکه    هستند بحران خدمات ورزشی  به  مربوط  به معضالت  توجه  با  کنند. 

برقرار  19-یدکوبیماری   در  دشواری  حضوری  و  روابط  کسبی  این  صاحبان  روش با  از  وکارها، 

 
1. Thematic Analysis Method 

2. Theme 
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ها  کاربرد دارد که دسترسی به نمونه  استفاده شد. این روش نمونه گیری در زمانی  1گیری آساننمونه 

مسلمی،  دشواری   و  )خنیفر  استثنایی15،  2017باشد  به  بنا  وضعیت(.  ابزبودن  جمع ،  آوری ار 

ال با توجه به شرایط ناشی سؤ  10،  منظورساختاریافته بود. بدیننیمههای  مصاحبه  های پژوهشداده

کواز   بیماری  هر شرکت  19-یدشیوع  و  سؤال طراحی شد  به  خویش  وضعیت  به  توجه  با  ها  کننده 

اقتصادی  وکار مصاحبه های کسبدر دو بخش توصیف ویژگی  هاپاسخ داد. سؤال شونده و مشکالت 

به   کومربوط  بیماری  پیشنهادهای   19-ید شیوع  آیندة  آن  و  و  فعلی  وضعیت  بهبود  برای  ان 

( به صاحبان  های مجازی )تلگرام، واتس اپ، سروش و ...ها از طریق رسانهوکارشان بود. سؤالکسب

آنان  مشاغل   از  و  شد  کنند پاسخشد    درخواستارسال  ارسال  و  ضبط  را  خود  همچنینهای   . ،

امکان ضبط صدا وجود نداشتدرصورتی  از  که  پاسخ،  بهآنان خواسته شد  را  ارسال ها  صورت کتبی 

نفر از   15ارسال شد که    ها کارونفر از صاحبان کسب  25های پژوهش برای  ، سؤال مجموعکنند. در

  1399فروردین    30تاریخ  در    های مربوط به پژوهشپرسششدند.  آنان حاضر به شرکت در پژوهش  

شد.  ا  ارسال  سؤالدر  درکنندگان  شرکتاز    ها نتهای  پژوهش  شدخواسدر  وقت    ت  اسرع  در  تا 

ها دریافت شد و پس از  روز بعد از ارسال سؤال   17ین مصاحبه  . آخرهای خود را ارسال کنندپاسخ

داده تحلیل  نوشتهها شروع شدآن مرحلة  یا  مکالمات  بررسی  های شرکت.  اول  کنندگان در مرحلة 

عنوان کدهای باز و سپس مفهوم،  گزارش شدند که بهدار  عنیهای کوچک و مشدند و در قالب گزاره

شبکه مضامین ترسیم شده اند که بحث و  ،  نهایت شدند. در  مضامین فرعی و مضامین اصلی تحلیل

 نتیجه گیری آن ارائه شده است. 

 

 نتایج 
ویژگی بررسی  به  جمعیتابتدا  مصاحبههای  شدشناختی  پرداخته  تحقیق    که،  شوندگان  اول  سوال 

در  یافته  و  قلمداد می شود آن  و شمارة دوجدولهای  است  های شمارة یک  گفتنی  .  گزارش شده 

(، غ  تبالفو: ف ) که عبارت بودند از  شد  ستفادهکنندگان اعنوان کد شرکتعالئم اختصاری به از  است  

   . (تندرستیت )و  (زیبدنسابرداری(، ب ))غواصی(، ر )رزمی(، ا )استخر(، و )والیبال(، ب )وزنه

جدولگونههمان در  صاحبان  که  از  متنوعی  طیف  است،  مشخص  دو  شمارة  و  یک  شمارة  های 

به  ارهای مرتبط با ورزش در این پژوهش مشارکت کردهکوکسب از  40اند که نزدیک  ها  آن  درصد 

مردان،    خدمات به  را  خود  و    33ورزشی  بانوان  به  ارائه   27درصد  جنس  دو  هر  به  دیگر  درصد 

 . سال است 10نندگان نیز بیش از ککنند. میانگین سابقة فعالیت شرکتمی
 

 
1. Easy Sampling  
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 کنندگان اطالعات توصیفی شرکت -1جدول 

کد  

 کننده شرکت
 نوع خدمت

گرایش 

 تحصیلی

جنسیت  

 گیرندگان خدمات
 استان فعالیت سابقة 

 کرمانشاه  5 مرد بدنی تربیت مدرسه فوتبال ف

 هرمزگان  14 مرد و زن  بدنی غیر تربیت مدرسه غواصی  غ

 تهران  28 زن  بدنی غیر تربیت رزمی  ر

 اصفهان  18 مرد و زن  بدنی غیر تربیت استخر  ا

 اصفهان  14 مرد بدنی غیر تربیت والیبال و

 تهران  5 مرد بدنی غیر تربیت برداری وزنه وب

 کرمانشاه  4 مرد بدنی تربیت بدنسازی  ب

 تهران  8 مرد و زن  بدنی غیر تربیت بدنسازی  ب

 اصفهان  15 مرد و زن  بدنی تربیت تندرستی 1 ت

 کرمانشاه  13 مرد بدنی تربیت تندرستی 2 ت

 کرمانشاه  2 زن  بدنی غیر تربیت تندرستی   3 ت

 اصفهان  1 زن  بدنی غیر تربیت تندرستی 4 ت

 تهران  2 مرد بدنی تربیت تندرستی 5 ت

 کرمانشاه  15 زن  بدنی غیر تربیت تندرستی 6 ت

 کرمانشاه  14 زن  بدنی غیر تربیت تندرستی 7 ت
 

 ذکر شده است. در جدول شمارة دو  صورت خالصه باال بهاطالعات جدول  
 

 کنندگان ة اطالعات توصیفی شرکتخالص -2جدول  

 فراوانی تجمعی درصد  تعداد  موضوع 

 خدمت ورزشی 

 5/6 5/6 1 مدرسة فوتبال

 13 5/6 1 مدرسه غواصی 

 5/19 5/6 1 رزمی 

 26 5/6 1 وزنه برداری 

 5/32 5/6 1 استخر 

 39 5/6 1 والیبال

 52 13 2 بدنسازی 

 100 48 7 تندرستی

جنیست 

 گیرندگان خدمت

 6/39 6/39 6 مرد

 6/72 33 5 زن 

 100 4/27 4 زن مرد و 



 1399، مرداد و شهریور 61،  شماره 12مطالعات مدیریت ورزشی، دوره                                                    274
 

 کنندگان خالصة اطالعات توصیفی شرکت  -2جدول ادامه 

 موضوع  فراوانی تجمعی درصد  تعداد  موضوع 

 گرایش تحصیلی 
 34 34 5 بدنی تربیت

 100 66 10 بدنی غیر تربیت

 میانگین کمینه  بیشینه  موضوع 

 53/10 1 28 سابقه 

 

پرداخت   نحوة  درمورد  پژوهش  این  دوم  هزینة  ها هزینهسؤال  از  و    )اعم  لوازم  و  کارکنان  اماکن، 

بود  تجهیزات( اخیر  نیز دردر مدت تعطیلی  پژوهش  بقای آن . سؤال سوم  کار  ودر کسب  هاخصوص 

بود رو  پیش  شرایط  به  توجه  با  مثال؛  کنونی  را  کنندهشرکت  ، برای  خود  بقای  مدت  ماه  ای  سه 

کردپیش است ذکر شودبینی  زمانی    که  . الزم  مصاحبه ها  مرجع  انجام  زمان  به  توجه  ماه  اسفندبا 

هزینهتواند  میدهنده  پاسخیعنی    ؛است پاسخگوی  اردیبهشت  پایان  باشد؛  تا  خود  های 

جدول شمارة  کنندگان به شرح های شرکت. پاسخوکار خود را تعطیل کندصورت باید کسبدرغیراین 

 سه است. 

وکارهای ورزشی  ای از صاحبان کسبص است، بخش عمدهکه در جدول شمارة سه مشخگونههمان

هزینه  پرداخت  اجاره  هایدر  از  اعم  با مشکل جدی  خود  تجهیزات  و  وسایل  و  کارکنان  حقوق  بها، 

شدههروب هزینه رو  عمدة  بخش  و  به  هااند  یا  گذشته  درآمدهای  محل  از  واریز را  شخصی  صورت 

توان گفت با تداوم وضع موجود بین سه تا چهار ماه یا میها  کار آن واند. مدت ماندگاری کسبکرده

خر و  اردیبهشت  پایان  کسب تا  صاحبان  تنها  است.  جاری  سال  اماکن  وداد  صاحب  که  کارهایی 

ندار ماندگاری  در  جدی  مشکل  کسبدنهستند،  تمامی  سرمایة  هرچند  باال  ؛  در  ذکرشده  وکارهای 

 ها در این مدت نداشته است.  برای آن گونه درآمدی صورت راکد درآمده است و هیچبه

 
 وکارها کسب ها و مدت ماندگارینحوة پرداخت هزینه -3 جدول

کد  

 کننده شرکت
 وکارها کسب مدت ماندگاری هازینهه

 ماه  سه بعد از آن شخصی  و  ماه اول از محل درآمدهای گذشته ف

 غ

د محل  شرکتاز  اظهارات  به  توجه  با  کننده،  رآمدها. 

اردیبهشت  مدارس   تا  اسفند  زمانی  بازة  در  غواصی 

نشدهتعطیل اضافه  هزینة  متحمل  تاکنون  درعمل،  و    اند 

 . است

بستگی به ماندگاری شرایط دارد. 

 ماه  هفت نهایت 
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 وکارهاکسب ها و مدت ماندگارینحوة پرداخت هزینه -3 جدولادامه 

کد  

 کننده شرکت
 وکارها کسب مدت ماندگاری هازینهه

 ماه  چهار  صورت شخصی به ر

 ا
آبی هزینه  اماکن  دارای  اماکن  دیگر  به  جانبی  نسبت  های 

 بیشتری هستند. از محل درآمدهای گذشته و شخصی
 ماه  هفت

 ماه  چهار  صورت شخصی به و

 ماه  چهار  صورت شخصی به وب

 ماه  سه صورت شخصی به ب

 ماه  سه صورت شخصی به ب

 ماه  سه شخصی صورت به 1ت

 2ت
ورزشی:   سالن  دو  از  دارای  اجاره.  دیگری  و  مالک  یکی 

 محل درآمدهای گذشته و شخصی 

جز  ؛ بهسالن شخصی مشکلی ندارد

که اجاره  شدن سرمایه. سالن راکد 

 ماه  چهار پرداخت می شود نهایت 

 ماه  سه صورت شخصی به 3ت

 4ت
پرداخت   برای  است.  شده  پرداخت  ماه  یک  اجارة  فقط 

 دو ماه مهلت گرفته شده است. اجارة 
 ماه  سه

 ماه سه  صورت شخصی به 5ت

 6ت

است.   شده  پرداخت  ماه  یک  اجارة  اجاره  فقط  پرداخت 

در صورت   و  است  افتاده  شرایط  عقب  پایان  تداوم  تا  باید 

 اردیبهشت سالن تخلیه شود. 

 ماه  سه

 7ت
است.حق نشده  پرداخت  هنوز  کارکنان  شخصی    وق  سالن 

 است. 

وجود  تداوم فعالیت ها مشکلی در 

 جز راکدشدن سرمایه. ؛ بهندارد

 

چهارمسؤ درمورد  ال  تنفس  پژوهش  میزان  و  وام  دریافت  به  پاسخ    تمایل  که  بود  آن  بازپرداخت 

 بود.  کنندگان به شرح جدول شمارة چهارشرکت

کارهای ورزشی تمایل به دریافت  وصاحبان تمامی کسبگونه که در این جدول مشخص است،  همان

دارند مدرسةوام  به  مربوط  مورد  از  غیر  به  که    ؛  سود تمایلعلت  غواصی  را  وام  دریافت  به  نداشتن 

دیگر نیز این موضوع کنندگان بانکی زیاد پیشنهادی ادارة ورزش و جوانان عنوان کرد؛ هرچند شرکت

عالوهر کردند.  مطرح  کسباینبرا  صاحبان  از  بسیاری  به  ،  )نزدیک  ورزشی  از    60وکارهای  درصد 

برایشرکت در کسب  کنندگان(  وام قرضکار خود  وماندگاری  دریافت  تمایل  ابه  یا بالعوض  لحسنه 

همچنینداشتند کسب.  بازگشایی  به  باید  وام  بازپرداخت  در  نظر کو،  به  بنا  و  شود  توجه  ارها 
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سهشرکت حداقل  بازپرداخت  زمان  ا  کنندگان  کسبسال  شروع  درز  باید  شووکار  گرفته  تا  نظر  د 

 کارها فراهم شود.  وامکان بقای اقتصادی این کسب

 
 تمایل به دریافت وام و شرایط آن  -4 جدول

 میزان تنفس برای بازپرداخت  تمایل به دریافت وام کننده شرکت

 کار و سال تنفس پس از بازگشایی کسب  یک درصد  12وام با سود زیر   ف

زیاد  با توجه به سود  نداشتن به دریافت وام  تمایل غ

 ها وام

 

تا    شش چهار درصد زیر   وام  الحسنه یا سودقرض ر بازگشایی    یکماه  از  پس  سال 

 کار وکسب

 کار وسال پس از بازگشایی کسب  سه الحسنه قرض ا

 کار وسال تنفس از زمان شروع کسب  یک الحسنه قرض و

 کار وپس از بازگشایی کسب الحسنه قرض وب

 کار وماه پس از بازگشایی کسب شش الحسنه قرض ب

 کار وماه پس از بازگشایی کسب سه الحسنه بالعوض یا قرض ب

 کار وماه پس از بازگشایی کسب شش بالعوض  1ت

زیاد  با توجه به سود  نداشتن به دریافت وام  تمایل 2ت

تمایلوام قرضها.  به  یا داشتن  وام   الحسنه    سود 

 چهار درصد زیر 

 کار وسال پس از بازگشایی کسب  یک

 کار وماه پس از بازگشایی کسب شش الحسنه قرض 3ت

سود  قرض 4ت یا  درصد.زیر  وام  الحسنه    چهار 

 درخواست وام داده شده است.

 کار وماه پس از بازگشایی کسب شش

 کار واز بازگشایی کسبسال پس   یک چهار درصد 4وام با سود زیر   5ت

سود   6ت با  که    درصد   16وام  است  شده  پیشنهاد 

تمایل است.  سنگین  وام  بسیار  دریافت  به  داشتن 

 درصد یا بالعوض  دو تا چهاربا سود 

 کار وبازگشایی کسبسال پس از  یک  

 سال مهلت بازپرداخت   10تا  پنج چهار درصد بالعوض یا سود زیر  7ت

 

مدت تعطیلی اخیر و   ارزیابی وفاداری مشتریان در  ترتیب درموردهای پنجم و ششم پژوهش بهال سؤ

ها در جدول شمارة پنج ارائه شده  وکار اینترنتی در صورت امکان بود. پاسخاندازی کسب تمایل به راه

 است.
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 خدمات اینترنتی  وفاداری مشتریان و تمایل به ارائة -5 جدول

 کد 

 کننده شرکت

جنسیت  

 گیرندگان خدمات
 میزان وفاداری مشتریان 

خدمات تمایل به ارائة 

 اینترنتی

 مرد ف

تماس سوی  دریافت  از  متعدد  های 

وفاداری   از  مناسب  ارزیابی  مشتریان، 

 مشتریان 

کالس   برگزاری  امکان 

 . اینترنتی نداریم

 کنندگان مناسب است. وفاداری شرکت مرد و زن  غ

های   دروه  مدت  این  در 

اینترنتی   صورت  به  آموزشی 

 برگزار شده است.

 وفاداری مشتریان کاهش یافته است  زن  ر
گزینه  درحال های  بررسی 

 هستیم. ممکن

 مرد و زن  ا

که   است  مسلم  شرایط  ماندگاری  با 

می پیدا  کاهش  کند.  وفاداری 

آبی  اینبرعالوه مجموعة  خدمات   ،
تحتبه مشتریان  تأشدت  اعتماد  ثیر 

  ثبات وضعیت   نبوداست که در صورت  

آسیب که  است  به  مسلم  جدی  های 

 شود.های آبی وارد میمجموعه

خدمات  درصورتی از  بتوان  که 

کرد، به  کسب  اینترنتی درآمد  

تمایل   اینترنتی  خدمات  ارائة 

 داریم.

 وفاداری مشتریان کاهش یافته است.  مرد و
کالس   برگزاری  امکان 

 . اینترنتی نداریم

 مرد وب

ناراضی   موجود  وضع  از  مشتریان 

این   و  کاهش  هستند  موجب  موضوع 

 شود. وفاداری آنان می

حضور    محل از  درآمد  اصلی 

بااین است؛  حال،  مشتریان 

گزینه  درحال های  بررسی 

 موجود هستیم.

 مرد ب
از مشتریان حرفه ای وفادار  عدة اندکی 

 هستند. 

بهبرنامه ورزشی  صورت  های 

صفحة   روی  باشگاه  اینترنتی 
 شود.منتشر می

 مرد و زن  ب
است   مسلم  موجود  وضع  ماندگاری  با 

 یابد.که وفاداری مشتریان کاهش می

استفاده   اینترنتی  خدمات  از 

 کنیم.نمی

 مرد و زن  1ت
بخش را  عمده  حمایت  مشتریان  از  ای 

 . هنوز داریم

کالس   برگزاری  امکان 

. فقط تبلیغات  اینترنتی نداریم

برای  برنامهو   اینترنتی  های 

 داریم.  مخاطبان حفظ انگیزة 

 .وفاداری مشتریان را داریم مرد 2ت

تمرینیبرنامه در    های  را 

  ارائه صقحه اینستاگرام باشگاه  

 کنیم. می
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 خدمات اینترنتی  وفاداری مشتریان و تمایل به ارائة -5 جدولادامه 

 کد 

 کننده شرکت

جنسیت  

 گیرندگان خدمات
 وفاداری مشتریان میزان 

خدمات تمایل به ارائة 

 اینترنتی

 زن  3ت
وفاداری    در صورت تداوم وضعیت فعلی

 یابد. کاهش می مشتریان 

خ استفاده  از  اینترنتی  دمات 

 کنیم.نمی

 زن  4ت
توانیم تخمین  وفاداری مشتریان را نمی

 بزنیم. 

استفاده   اینترنتی  خدمات  از 

 کنیم.نمی

 . مشتریان مناسب استوفاداری  مرد 5ت

ولی   ،دهیمبرنامة اینترنتی می

کالس   برگزاری  امکان 

 . اینترنتی نداریم

 زن  6ت

و    اعتماد است  از دست رفته  مشتریان 

مر بر وفاداری آنان  این ا  مسلم است که 

 ثیر منفی دارد. تأ

و   نداریم  اینترنتی  مخاطب 

خانماصوالً روانی  ًً  تقویت  ها 

به را  بودن  علت جمعی  ورزش 

 ورزش دوست دارند. 

 .وفاداری مشتریان را داریم زن  7ت
استفاده   اینترنتی  خدمات  از 

 کنیم.نمی

 

شرکت اظهارات  به  توجه  وفاداری   ، کنندگانبا  کاهش  امکان  موجود  وضع  ماندگاری  صورت  در 

دارد وجود  بااینمشتریان  کسب حال؛  از  برخی  مشتریان  پیگیری  هنرا  کارها  و،  کنند.  میوز 

از صاحبان کسبدیگرازطرف  بسیاری  نمیکارهو،  استفاده  اینترنتی  از خدمات  یا صرفاًا  آن کنند  از   

   کنند.برای تبلیغات یا ارائة برنامه تمرینی استفاده می

 اند از: بود که عبارتود و راهکارهای موجود های موجمنظور استخراج چالشسؤال دیگر به چهار

راهکار • یا  کنونیارائه   برنامه  وضعیت  برای  ورزش  وزارت  یا  دولت  سوی  از  بوده    شده  چه 

 است؟ 

 کار ورزشی چیست؟وعنوان صاحب کسبوقع شما از دولت بهت •

 شما برای کاهش مشکالت اقتصادی چیست؟ راهکار •

 پساکرونا و ترمیم ابعاد اقتصادی چیست؟ شما برای دورة راهکار •

شرکت نظرهای  به  توجه  سؤال با  درمورد  پژوهش  باال، ذکرهای  کنندگان  در  زیر    شده  باز  کدهای 

 . راهکارهای پیشنهادی استخراج شدند ها وخراج شد و مضامین فرعی و اصلی درخصوص چالشاست
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 کارهای ورزشی وهای پیش روی کسبدرخصوص چالشکدهای باز، مضامین اصلی و فرعی   -6 جدول

 پدیده
مضامین  

 اصلی 

مضامین  

 فرعی
 مفاهیم

ش
چال

ان
ور

 د
ی

ها
  

ی
مار

بی
 

کو 
-ید

19 

ی 
تار

اخ
س

 

 کالن 

 هرگونه راهکار یا حمایت از سوی دولت و وزارت ورزش و جوانان  نشدنارائه

راهکارهای دولتی )مانند دریافت مالیات بر ارزش افزوده هر سه    نداشتنکارایی

 بار از خدمات ورزشی( ماه یک

بین سازمان مناسب  ارتباطات  تربیتنبود  )ادارات  ورزش  امر  متولی  بدنی،  های 

 ( های مرتبطوپرورش و سایر سازمانها، آموزششهرداری

 افراد صاحب پست و مقام از واگذاری وام براساس رانت دولتی به برخی 

 خرد

گیری و  منظور تسهیل در تصمیمورزشی بهکارهای  وارتباطات ضعیف بین کسب

 رسانی اطالع

 افراد صاحب پست و مقام از واگذاری وام براساس رانت دولتی به برخی 

 به مطالبات مالی    ادارات تربیتی بدنی گونبودن پاسخ

 بدنی ای ادارات تربیتمدیریت جزیره

کار 
 و 

ب
کس

 

 زیرساختی 

 کارهای ورزشی وکسب افت سرمایة

 رکود سرمایه و افت ارزش تجهیزات 

 نشدن استفادهدلیل هاستهالک تجهیزات ورزشی ب 

برنامهرسمی با توجه  های غیردریافت کمک مالی از کانال   نکردن دولت ریزیبه 

 در این خصوص 

 استفاده در استخرها و باشگاه های ورزشی افزایش قیمت مواد بهداشتی مورد

منابع  

 انسانی 

 رفتن منابع انسانی )مربیان و کارکنان اماکن ورزشی( ازدست

 افت اعتماد مشتریان 

 

متفاوت و متعدد هستند و به دو    وکارها،های پیش روی کسبچالش،  شودکه مشاهده میگونههمان

ح کالن و خرد و وسط  های ساختاری بهشوند. چالشبندی میوکاری تقسیمدستة ساختاری و کسب 

کسبلشچا زیرهای  سطوح  به  دسته ساختی  وکاری  انسانی  منابع  میو  ادامهشوند بندی  در   .،  

 .  بندی شده استرت دوام شرایط اخیر ارائه و طبقه در صوکارهای ورزشی وصاحبان کسب راهکارهای
 

 

 

 

 

 



 1399، مرداد و شهریور 61،  شماره 12مطالعات مدیریت ورزشی، دوره                                                     280
 

 19-یدکو بیماری کارهای ورزشی در دوران وصاحبان کسب  راهکارهای -7 جدول

 پدیده
مضامین  

 اصلی 

مضامین  

 فرعی
 مفاهیم

ی
ها

کار
راه

 
ان

ور
 د

 به
ط

ربو
م

 
ی 

مار
بی

ک 
ید 

و
-

19 

ی 
تار

اخ
س

 

 کالن 

به مالی  متخصصان  نظرهای  از  به  مناستفاده  بازگشت  و  خسارات  کاهش  ظور 

 سودآوری مالی  چرخة 

 تسهیل شرایط واگذاری وام 

 واگذاری تسهیالت  گذاری مناسب در حوزة قانون

 نظارت بر واگذاری تسهیالت و پیشگیری از تخلفات در این حوزه 

 دولتی  ورزشی  اماکن ی بها  اجارة نکردندریافت

 خرد

تسهیالت مانند آب، برق و    تسهیالت از سوی دولت )بخشش هزینة ارائة بستة  

این تسهیالت تا پایان بحران  ایجاد شرایط در بازپرداخت هزینة    گاز یا تخفیف و

 ص(خیر و حتی پس از آن برای مدتی مشخ ا

تربیت ادارات  سازمانمذاکرة  با  ص بدنی  )شهرداری،  های  ورزشی  اماکن  احب 

منظور ارائة تخفیف و بخشش  وپرورش، سازمان آب، سازمان برق و ...( بهآموزش

 بها اجارة بها یا ایجاد شرایط برای پرداخت اجاره

منظور تجدید  های صاحب اماکن ورزشی بهبدنی با سازمانمذاکرة ادارات تربیت

ق بهدر  اماکن  زمان  رارداد  تا  قراردادها  مدت  تمدید  اماکن  خصوص  بازگشایی 

 ورزشی 

ب
کس

و
 کار 

 زیرساختی 

)از طریق    آموزش   توسعة   اینترنتی  هایفعالیت  گسترش   برای  رسانه  از  استفاده

تمرین داشتن  قرنطینه  های مشاهده(،  دوران  در  ذهنی  و  همچنین    جسمی  و 

گزارش اطالعتهیة  و  مدیرها  به  مجموعهرسانی  زمینة  ان  در  ورزشی  های 

 دولتی و سایر تمهیدات های حمایت

شناسان ورزشی برای بهبود اعتماد  روان  ویژه به  شناسان و دریافت کمک از روان

 رفته ازدست

طراحی    درخواست  برای  پزشکان  جامعة  و  درمان  و  بهداشت  وزارت  از 

 های بهداشتی خاص اماکن ورزشی دستورالعمل

ت با هدفامکان  از فضای    درآمدزایی )مثالً   غییر کاربری اماکن ورزشی  استفاده 

رها، مثال،  سالن های ورزشی به عنوان انبار وسایل و تجهیزات سایر کسب و کا 

 انبار اقالم خوراکی، پوشاک، لوازم برقی و غیره(

منابع  

 انسانی 

 کارهای ورزشی وارائة خدمات بیمة بیکاری به مربیان و صاحبان کسب

 رویدادهای آنالین ورزشی برگزاری  

 نفر ان برگزاری کالسی خصوصی با سقف دو امک
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مشاهده  گونههمان چالش  راهکارهای   ، شودمیکه  از  هرکدام  به  بهمربوط  یادشده  در  های  نوعی 

فعالیت پیشبرد  تا صرفاً وهای کسبراستای  است  ورزشی  این کسبکارهای  بقای کو  به  بتوانند  ارها 

ادامه   ادامهخود  در  دور  ،دهند.  به  مربوط  اقتصادی کسبراهکارهای  ترمیم  و  پساکرونا  کارهای  وان 

 ورزشی ذکر شده است.

 
 کارهای ورزشی برای دوران پساکروناوترمیم کسب هایراهکار  -8 جدول

 مفاهیم مضامین  پدیده

ی
ها

کار
راه

 
ونا 

کر
سا

ن پ
ورا

 د
 به

ط
ربو

م
 

 سیاسی 

 سازی در ورزش های مربوط به خصوصیایجاد زیرساخت

 گیری بازار رقابتی منظور شکلنکردن دولت در بخش ورزش بهدخالت

 المللی درخصوص جذب رویدادهای بینئولوژیک حذف موانع دینی و اید 

 ساختاری 

 المللی جذب رویدادهای بین

 رشد قیمت خدمات ورزشی متناسب با تورم موجود 

 ورزشی  وکارهایکسب صنف  ایجاد

 اقتصادی

 ای و متناسب با استانداردهای روز ارائة تسهیالت برای احداث اماکن ورزش حرفه

 گذاران به بازار ورزش منظور هدایت سرمایهبههایی ایجاد کانال

ورزش اعم از تخفیف مالیاتی به حامیان    حیح قوانین اقتصادی مربوط به حوزةاجرای ص

 ورزشی 

 

محدودیت   توجه  پساکرونا  راهکارهای با  دوران  به  اسصرفاً  ، مربوط  مفاهیم  نظرهای  ج اتخر  از  شده 

سیاسی، ساختاری و    راهکارهای در سه دسته ارائه شده است که شامل    کنندگان در پژوهششرکت

درخواست شده بود   کنندگان در پژوهش، باید توجه داشت که از شرکت حالشود؛ باایناقتصادی می

تا شناخت بهتری از شرایط موجود   خود را به بحران اخیر معطوف کنند   راهکارهایها و   چالشصرفاً

 حاصل شود.  

 

 گیری  جه ث و نتیبح
وکاری به دو دستة ساختاری و کسب  19-ویدکبیماری  های دوران  پژوهش نشان داد که چالشنتایج  

شده طبق  .  اند تقسیم  است.  شده  تقسیم  خرد  و  کالن  دستة  دو  به  مشکالت  ساختاری،  بخش  در 

کسب صاحبان  تمامی  هیچنظرهای  دولت  ورزشی،  برای  وکارهای  مشخصی  راهکار  با  گونه  مواجهه 

نشان  بحران امر  این  و  است  نداشته  میءسو  دهندةاخیر  که  است  ورزش  بخش  در  تواند مدیریت 

جبرانآسیب  براساسناپذیری  های  کند.  وارد  کشور  ورزشی  بدنة  به  بارسلون  را  همکاران نظر  و  ا 

دیریت  م  ها و اماکن ورزشی دارای یک برنامةکار و(، ضروری است تمامی کسب2015( و فرد )2016)



 1399، مرداد و شهریور 61،  شماره 12مطالعات مدیریت ورزشی، دوره                                                    282
 

تا   باشند  اضطراری  یا مدیریت  های مالی و زیرساختی  در دوران بحران کمتر متحمل آسیببحران 

وکارهای ورزشی،  ویژه واگذاری تسهیالت به کسبریزی و بهای از برنامه، بخش عمدهحالشوند؛ بااین

بردی و منسجمی  ریزی کارگونه برنامههای دولت است که بنا به شواهد موجود هیچدر حوزة فعالیت

گذشت   وجود  با  ندارد؛ ماه  چندین  حتی  وجود  اخیر  بحران  که   از  داشت  توجه  باید  هرچند 

های جدی همراه شده است بزرگی همچون المپیک نیز با چالش  خصوص رویدادهایگیری درتصمیم

ریدروگوئز )گالگو و  نیشورا  از(2020،  1،  برنامهاین؛  برای  رو،  اقتصادی  ریزی  مشکالت  رفع 

که  وسبک است  بدیهی  نیز  ورزشی  جمعکارهای  برای  زمان  برنامهنیازمند  و  اطالعات  ریزی آوری 

کسباینبرعالوه.  است صاحبان  مالیات،  دارند  انتظار  ورزشی  ماوکارهای  ارزش هایی  بر  مالیات  نند 

به دریافت میصورت سه افزوده که  ایجاد  ، در چنین وضعیتی  شودماهه  به  مناسب بتواند  تسهیالت 

خرد سطح  در  همچنین  شود.  جزیرهمنتهی  مدیریت  از  ناشی  مشکالت  تربیت ،  ادارات  و  ای  بدنی 

بینایجاد روابط  مناسنشدن  کسبسازمانی  از  بسیاری  تا  است  شده  موجب  ورزشی  ب  وکارهای 

ورشکسدر وضعیتمعرض  به  توجه  با  گیرند.  قرار  ایران  تگی  در  ا  ،حاکم  صاحبان  از  ماکن  بسیاری 

دولتی هستند و مذاکره درمورد کاهش  دولتی یا شبه   ها دارای مالکیتورزشی مانند استخرها و سالن

 کارهای ورزشی کمک کند.  وتواند به بهبود وضعیت صاحبان کسببها یا ارائة تخفیف میاجاره

هزینهدیگرازطرف  تأمین  مسئلة  کسب،  تمامی  روی  پیش  اصلی  چالش  و ها  است  ورزشی  وکارهای 

هاست؛ هر چند در این مسیر ترین گزینه خاطبتسهیالت مالی از سوی دولت یکی از پرم  ینة ارائةگز

های  کنندگان پژوهش، سود زیاد واموجود دارد. طبق نظر شرکتو  است یی وجود داشتهها نیز چالش

از عوامل چالش یکی  با توجه به وضع موجود است. همچنینبانکی  رانت و تبعیض در واگذار زا  ی  ، 

بی  هایوام است که در صورت  آن شای  یتوجهبانکی چالشی  عمدهبه  از کسبد بخش  کارهای  وای 

ازورزشی   شوند؛  کشیده  ورشکستگی  و  تعطیلی  ذی رواینبه  مراجع  است  ضروری  امر  ،  در  ربط 

 واگذاری وام نظارت دقیق داشته باشند تا از هرگونه اتالف منابع مالی و سوءاستفاده پیشگیری شود. 

های بیکاری و حتی  ان مشاغل، بیمهکار مربیان ورزشی و صاحبورخصوص مشکالت مربوط به کسبد

مشاغل رسمی و تحت حمایت وزارت کار امری ضروری است تا به    قرارگرفتن مشاغل ورزشی در ردة 

ین معاش خود  مین قشر به بازارهای کاری دیگر برای تأ ها بیمه تعلق بگیرد و در شرایط مشابه اآن 

منظور کسب درآمد امکان  شی بهکارهای ورزو، صاحبان بسیاری از کسب اینبرتاج نباشند. عالوهمح

استفادة فعالی کردند.  پیشنهاد  را  محدود  سطح  در  تحت  خصوص  ت  ورزشی  اماکن  از  ی 

میدستورالعمل  بهداشتی  کسب های  بازگشت  به  شایانی  کمک  عرصة تواند  به  ورزشی  وکارهای 

 
1. Gallego, Nishiura & Rodriguez-Morales 
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به  توانند کمک ش شناسان میپزشکی و روان  ، جامعةاین خصوصباشد. در  درآمدزایی داشته   ایانی 

 .  به اماکن ورزشی را تسهیل کنند مشتریانو بازگشت  های بهداشتی و روانی کنند ایجاد دستورالعمل 

فعالیت، صاحبان کسب همچنین توسعة  و حتی  اقتصادی  ابعاد  ترمیم  های  وکارهای ورزشی درمورد 

شود. در حوزة اقتصادی میهای سیاسی، ساختاری و  را بیان کردند که شامل حوزه  یراهکارهایخود  

قانون  ،سیاسی وجود  صورت گذاریبا  زیرساختگرفته  های  ایجاد  زمینة  در  سیاسی  حوزة  های در 

کاشف، هنری )مغانی و    بر اجرای این قوانین گویا وجود ندارد  الزامیهنوز  سازی در ورزش،  خصوصی 

خانی  قره  ازطرف70،  2016  ،و  زیردیگر(.  بهبود  به خصوصیساخت ،  مربوط  به می  سازیهای  تواند 

( و  383،  2017خانی،  حامیان مالی به ورزش )مغانی و قره  ی ورزشی، جذبکارهاوگسترش کسب

 (378،  2014،  )عیدی، رمضانی نژاد، یوسفی و عسکری  کارهای ورزشیوبهبود بازار رقابتی در کسب

 شود.  منجر

کسب به  مربوط  مشکالت  از  ورزشیویکی  کسبکارهای  این  ناچیز  استفادة  و  و،  امکانات  از  کارها 

شده در این پژوهش، فقط یک مورد وکارهای بررسیت. در بین کسبخدمات مجازی و اینترنتی اس

اخیر    )مدرسة بحران  طی  در  ایغواصی(  خدمات  بهاز  آن  از  که  است  جسته  بهره  منظور نترنتی 

خوبی های مجازی ظرفیت زیادی دارند که بهآموزشی استفاده کرده است. رسانه  هایبرگزاری دوره

عمتمی بخش  نیاز  بااینادهوانند  دهند؛  پوشش  را  ورزشی  مخاطبان  از  محیط    ،حالی  در  فعالیت 

های  دارد تا بتوان از ظرفیت نیاز  رسانی مناسب  سازی و اطالعبه آگاهمجازی مانند هر فعالیت دیگری  

های اولیه ، کارشناسان و فعاالن حوزة رسانه با آموزش رواینبرداری کرد؛ ازموجود در این بخش بهره 

 .  تسهیل کنند کارهای ورزشیوکسب فعالیت مجازی را برای  انند زمینةتومی

فعاالن  عالوه رسانهبر  متخصصان  و  ورزش  بدنة  حوزة  در  متخصصان  و  ای،  درمان  و  بهداشت 

نیز میروان  بهبود وضعیت کسبتواننشناسی  به  برای مثال  وکارهای ورزشی کنند؛  د کمک شایانی 

بسیاری افراد   شاید  محی  از  را  بدانند، استخرها  آلوده  کلر    طی  که  است  ضروری  نکته  این  ذکر  اما 

استخر   آب  در  کامالً  19-ویدک ری  بیماموجود  میرا  نابود  اطالعکند   این  ولی  صاحبان  رسانی  ؛ 

این باره شاید یک شعار بازاریابی بهاس این امر از سوی جامعةتخرها در  تأیید  پزشکی    نظر برسد و 

بی عموم میکمک  توسط  آن  پذیرش  به  ازشتری  از    ،طرفیکند.  بسیاری  اصلی در  بهداشتی  مشکل 

رختکن باید دارای نورگیر و تهویة مناسب باشد )فرد،   ست. هابه رختکن ماکن ورزشی، محیط مربوط ا

از2015 دستورالعملرواین(؛  ایجاد  رختکن،  فضای  با  متناسب  بهداشتی  ضروریات    ها های  از  یکی 

مجدد کسب عالوفعالیت  است.  ورزشی  دستورالعملوهکارهای  ایجاد  بخش  هبر  توسط  بهداشتی  ای 

روان نیز  شپزشکی،  اطالعناسان  با  درموردباید  مناسب  جامع  رسانی  ورزش،  فعالیت  فواید  به  را  ه 

س کسالت در بین مربوط به قرنطینه موجب تشدید حنشینی و وضعیت  ورزشی دعوت کنند تا خانه
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زیرا، نشود؛  و کسا  ،سوازیک  اعضای جامعه  و  رخوت  قرنطینه  از  ناشی  و  استرسدیگر،  ازسوی لت  ها 

وزن شود. تشدید  فعالیتی و اضافهتواند موجب کم( می4،  2020همکاران،  )پارنل و    فشارهای روانی 

ازتواند بسیاری از مشکالت روچنین وضعیتی می ، رواینحی و جسمی را در جامعه گسترش دهد؛ 

ماد و حضور تواند کمک شایانی به بازگشت اعتاسب توسط کادر بهداشت و درمان میرسانی مناطالع

 . های ورزشی کندفعال افراد در فعالیت

در باید  انتها  کهدر  داشت  گسترش    نظر  و  و   19-ویدکبیماری  شیوع  مشکالت  دنیا  سرتاسر  در 

بهچالش را  بههای خاص خود  را  تغییراتی  است  و مسلم  است  داشته  تأ همرهمراه  دارد که  ثیرات اه 

میانمدت کوتاه )وب،  ،  داشت  خواهد  بلندمدت  و  از5،  2020مدت  مجدد راه،  رواین (؛  اندازی 

اع وکسب بازگشت  ورزشی در گروی  و درصورتیکارهای  است  به جوامع  ارزیابی  تماد و سالمتی  که 

های جدی به منابع مادی و  اید دور از انتظار نباشد که آسیب دقیقی در این خصوص انجام نشود، ش 

همکاران،   و  )پارنل  شود  وارد  بخش  این  در  موجود  به  توجهبی(.  2020انسانی  وکارهای  کسبی 

تواند به اتالف منابع مادی و انسانی در بخش ورزش منجر شود. با توجه  ورزشی در بحران کنونی می

بحران   از  ناشی  روانی  مشکالت  کبه  محیط19-ویدبیماری  از ،  ورزشی  محیهای  بهترین  ها  ط جمله 

متولیان امر   ،روینا(؛ از486،  2019،  1هستند )استروهل مناسب  بازیابی و بهبود حاالت روانی    برای

ریزی اضطراری و پشتیبانی از این گروه زمینه را برای تعطیلی  ش با توجه به فروگذاری در برنامهورز

طراری ضرورت در اض  های برنامةاند. از ویژگیکستگی بسیاری از مشاغل ورزشی مساعد کردهو ورش

  خسارات ناشی از بحران به حداقل( تا  14،  2018،  موقع است )ورهیزگیری بهسرعت عمل و تصمیم

کسب  صاحبان  است  الزم  که  است  طبیعی  و  هرچه برسد  ورزشی  و سریعوکارهای  خدمات  از  تر 

 مند شوند.  های خود بهرهبرای دوام و ماندگاری در فعالیت تسهیالت مناسب
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Abstract  

The world is currently facing a much more serious crisis than in the past. COVID-19's 

crisis has seriously damaged many jobs and industries. Sports businesses are also among 

the most severely affected by the current crisis. Therefore, the aim of this study was to 

identify the challenges facing sports businesses. Methodologically, this research is 

qualitative research and its purpose is practical. The research population includes sports 

business owners. The results of the challenges were classified into two areas: structural 

and business. The structural level had two sub-branches, macro and micro. In the business 

challenges section, two sub-branches were infrastructure and human resources. Also, the 

solutions were presented by the research audience. Strategies for economic recovery in 

the post-Corona period were also identified, including political, structural, and economic 

solutions. Finally, sports authorities are encouraged to plan for business owners as soon 

as possible, taking into account the identified challenges, in order to prevent the closure 

and bankruptcy of most sports activists. Also, with the support of the government for 

sports businesses, to guide new investors, allow the growth of the price of sports services 

and amend the privatization laws in the current special circumstances.   
 

Keywords: Challenges, COVID-19, Emergency Planning, Sports Business, Thematic 

Analysis Method. 
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