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Abstract 
The purpose of this study was to identify the consequences of Covid-19 on Iranian sports. 

This research was done in a qualitative method and a thematic analysis approach. Further, 

the research was applied and exploratory. The population consisted of all experts in the 

field of sports management with scientific background (professors of sports management) 

and executive background (experts, managers and entrepreneurs in sports). We 

interviewed 12 subjects by a purposive sampling method. We used face to face and 

telephone interview in order to collect information. The validity and reliability were 

assessed by credibility, transferability, dependability, and test–retest. The interviews were 

analyzed by thematic analysis approach. The results showed that the consequences of 

Covid-19 on Iranian sports included 72 sub-categories, which were placed in 17 main 

categories. Finally, 9 concepts were identified: Economic, Tourism, Human Resource, 

Infrastructure, Media, Health, Communication, Event, and Post-corona. Given the study 

gaps in this area, the results of this study can be used as a basis for future studies. 

Moreover, all relevant organizations and managers can get acquainted with the present 

and future consequences and choose solutions to deal with the consequences. 
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Extended Abstract  

Background and Purpose: 

• Identifying the economic consequences of Covid-19 on Iranian sports. 

• Identifying the tourism consequences of Covid-19 on Iranian sports. 

• Identifying the manpower consequences of Covid-19 on Iranian sports. 

• Identifying the infrastructural consequences of Covid-19 on Iranian sports. 

• Identifying the media consequences of Covid-19 on Iranian sports. 

• Identifying the health consequences of Covid-19 on Iranian sports. 

• Identifying the communication consequences of Covid-19 on Iranian sports. 

• Identifying the event consequences of Covid-19 on Iranian sports. 

• Identifying the post-Corona consequences of Covid-19 on Iranian sports. 
 

Materials and Methods: 
Given the gaps in the research literature, this research was conducted with a 

qualitative and exploratory approach (Koenig, 1993). Participants in the interview 

were selected through purposive sampling (12 interviewees). Interviewees 

included all sports management experts with scientific background (professors of 

sports management) and executive background (experts, managers and sports 

entrepreneurs). Initial communication with interviewees was done via email, 

which included an invitation to collaborate, research objectives, and general 

research questions. They were also given information about the voice recording 

and the process. To gather information, in-depth and semi-structured interviews 

were used, all of which were digitally recorded. The interviews lasted 20 to 32 

minutes and eventually resulted in 63 pages of transcripts. According to Kvale 

and Brinkmann (2015), to help share ideas better and more easily, the questions 

were short and lack of academic language. Following the Castillo-Montoya 

(2016) interview method, the interviewees were first asked questions about their 

demographic characteristics and work history. The main research questions were 

then provided to them. The questions related to the field of activity of the 

interviewees were slightly different. To analyze the results, a thematic analysis 

method was used. Thematic analysis is a flexible qualitative method for achieving 

the "patterns" or "themes" that participants develope in their discourse (Braun & 

Clarke, 2006). This method begins with data collection and then continues through 

transcribing, reading, and re-reading, analyzing, and interpreting the data. Six-

step method was used for thematic analysis: 1. The interviews were completely 
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transcribed and the authors read the text twice to get acquainted with it; 2. After 

carefully studying the texts, in the second part, we created the initial code, which 

was done by writing a note on the text and the margins of the text; 3. In the third 

part, the basic codes were arranged in the form of themes; 4. The themes derived 

from the text were then categorized into similar and coherent groups; 5. In the 

fifth step, the networks of themes were drawn, reviewed, and analyzed; 6. Finally, 

the final research report was analyzed and compiled. 
 

Findings: 
The results showed that from the analysis of qualitative data, 72 sub-categories 

were obtained, which were placed in 17 main categories. Finally, from the 

categories, 9 concepts were extracted: economic consequences (main categories 

of sports goods and services and sports and non-sports organizations), tourism 

consequences (main categories of sports tourism enterprises and sports tourists), 

consequences of human resources (main categories of organization and athlete), 

infrastructure consequences (main categories of sports and environmental places), 

media consequences (main categories of scientific-educational activities and 

television broadcasting), health consequences (main categories of mental health, 

social health and physical health), communication consequences (main categories 

of national and international interactions), event consequences (main categories 

of national and international sports associations) and post-corona consequences 

(main categories of sustainable development and ticket sales and reservations) 

was obtained. 

Conclusion: 

Overall, the findings show that the consequences of Covid-19 on Iranian sport 

include economic, tourism, manpower, infrastructure, media, health, 

communication, event, and post-corona consequences. The results of this research 

can contribute to the scientific richness of this field and serve as a basis for future 

studies. In practice, all relevant organizations and managers can get acquainted 

with the current consequences and challenges ahead and take measures to address 

them. Limited theoretical foundations in this area and difficulty in accessing 

interviewees (due to quarantine) were among the limitations of the research. In 

addition, it should be noted that due to quarantine restrictions and the 

establishment of important sports organizations in Tehran, most of the 

interviewees were present in Tehran, which is also a limitation of the research. 
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 مقالة پژوهشی 

 1ران یبر ورزش ا 19-د ی کو یامدهایپ ییشناسا
 

 *4، عبدالصالح زر3یعلو نیدحسی، س2یحیذب لی، اسماع1یسلمان علو
 

بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه عالمه طباطبائی، تهران،  ورزشی، دانشکدۀ تربیت ارشد، گروه مدیریت  کارشناس  .1

 ایران 

 بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسالمی، گرمسار، ایران استادیار، گروه تربیت  .2

،  ای، مازندرانای محمودآباد، دانشگاه فنی و حرفه بدنی و علوم ورزشی، دانشکدۀ فنی و حرفه استادیار، گروه تربیت  .3

 ایران 

 دانشیار، گروه علوم ورزشی، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران )نویسندۀ مسئول(  .4
 

 09/02/1400تاریخ پذیرش:                         01/06/1399تاریخ دریافت: 

 چکیده 

  کردیو با رو  ی فیک  ۀویپژوهش به ش  نی انجام شد. ا   ران یبر ورزش ا  19-دیکو   یامدها یپ  یی پژوهش حاضر با هدف شناسا

  نظرانصاحب  ۀپژوهش هم  یآمار  ۀبود. جامع  یاکتشاف  تیو با ماه  یانجام شد که از لحاظ هدف کاربرد  کیتمات  لیتحل

  ی ورزش نانیو کارآفر ران ی )کارشناسان، مد یی( و اجرا یورزش تی ری مد ۀ رشت دی)اسات  یعلم ۀبا سابق   یورزش ت یر یمد رشتۀ

  یمنظور گردآورصورت گرفت. به  ی مصاحبه اشباع نظر  12صورت هدفمند انجام شد که با  به  ی رگینمونه.  بودند(  نظرصاحب

  یشد. برا  ام انج   یصورت تماس تلفنو به  میصورت ارتباط مستقاستفاده شد که به  افته ی ساختارمهین   ۀاطالعات از مصاحب 

  ل یتحل ۀوشی به هامصاحبه لیو بازآزمون استفاده شد. تحل یری پذدییانتقال، تأ تیلقاب  ت،یاز مقبول  ییای و پا ییسنجش روا 

  در هاقرار گرفت. مقوله یاصل ۀمقول  17به دست آمد که در   یفرع  مقولۀ 72 ها،داده لیو تحل ه یمضمون انجام شد. از تجز 

  ی امدهایو پ  یدادی رو  ،یسالمت، ارتباط  ،ایرسانه  ،یرساختی ز  ، یانسان   یروین   ،یگردشگر   ،یصاداقت  یامدهاپی  مفهوم  نُه 

مطالعات    ی برا  ییربنایعنوان ز به  تواندیپژوهش م  نیا   جی حوزه، نتا  نی ا  یمطالعات  یپساکرونا خالصه شدند. با توجه به خألها 

آشنا شوند   رو شیپ های حاضر و چالش  های امدیبا پ توانند یم ربط یذ ران مدی  و ها سازمان  ۀ هم ن ی. همچنردیقرار گ ندهیآ

 را اتخاذ کنند. یریها تداب و در جهت مقابله با آن
 

 . 19-دی کو نه،یصنعت ورزش، قرنط  ران،یا کلیدی:  نواژگا
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 مقدمه
ها هستند که از نظر ژنتیکی ساختار متفاوتی دارند.  های کرونا یک خانوادۀ بزرگ از ویروسویروس

انتقال گستردۀ    2020مارس    17در ووهان چین آغاز شد و از    2019دسامبر سال  شیوع این ویروس در  

(. این بیماری یک  2،  2020،  1انسان به انسان گزارش شد )زو، ژانگ، وانگ، لی، یانگ، سانگ و لیو

)پارنل،   انسان و حیوان به وجود آمده است  تعامل  از طریق  سندرم مسری و حاد تنفسی است که 

ای از چنگال او خارج  (. این بیماری گسترۀ جهانی دارد و هیچ قاره2،  2020،  2ویلسون ویدوپ، بوند و  

و جامعه ایجاد کردهنیست  دراز  را که طی سالیان  و همکاران، ای  )پارنل  است  انداخته  لرزه  به  ایم، 

ویۀ ژان  31که در  طوریالمللی شد؛ بهپس از گذشت چند ماه این مسئله موجب نگرانی بین(.  2،  2020

،  ونرا بر آن داشت تا اورژانس بهداشت عمومی را اعالم کند ) 3سازمان بهداشت جهانی  2020سال  

یینگ و  لیو  میالن331،  2020،  4ایونگ،  رودریگز-؛  کاماچو-اونیت،  مندوزا-مورالس،  رامیرز، -مورنو، 

افزایش یافت )وانگ،  با گذشت زمان، نگرانی جهانی    (.190،  2020،    5مورنو -سابوگال و آلوارز-رودریگز

های گسترش سریع ویروس کرونا به ایجاد  (. ترس جهانی از ظرفیت471،  2020،  6هوربی، هیدن و گو

باس، جارویس،  محدودیت ابوت، گیما،  )هلیول،  زندگی در سراسر جهان منجر شد  اساسی در  های 

ا شد )گالگو، ایشیورا، کنندۀ سالمت و اقتصاد کشوره( و این وضعیت مختل4، 2020، 7راسل و فالشه

روندهای پزشکی،  در تمامی مناطق،    19-گیری کویدپس از همه(.   3،  2020،  8ساه و رودریگز مورالس

اند )ایوانس، بلکول،  اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی فراوانی در پاسخ به این بیماری شکل گرفته

اقدا(  2،  2020،  9دوالن، فالن، هوکمن، لنیس و ویلکاک  مات محافظتی مختلفی توسط مسئوالن و 
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(، تعطیلی  1،  2020،  1، بیشیوتی، ارل و ولپی گذاری اجتماعی، بستن مشاغل )کورسینیازجمله فاصله

اجتماعی    ورزشی و سایر مراسم-ها، ممنوعیت سفر، ممنوعیت رویدادهای فرهنگی مدارس و دانشگاه 

المللی،  های مسافرتی بینمحدودیت(.  1،  2020،    2صورت گرفت )هامانی، حرابی، موهر و کروستروپ

-های بینهای گردشگری یعنی مسافرتای و محلی، بالفاصله اقتصادهای ملی ازجمله سیستممنطقه

بخش و  روزانه  بازدید  داخلی،  گردشگری  حمل المللی،  ازجمله  متنوع  سفرهای  هایی  هوایی،  ونقل 

تأثیر ها و جلسات را تحتها، جشنواره ها، همایشتورانها و رسونقل عمومی، اقامت، کافهدریایی، حمل

های قرنطینه را اتخاذ کردند و  قرار داد. بسیاری از کشورها تحریم سفر، بستن مرزها یا معرفی دوره

 (.  2، 2020، 3شدت کاهش یافت )گوسلینگ، اسکات و هال المللی و داخلی بهگردشگری بین

و وضعیت حاکم بر جهان موجب   19-که کویدطوری ا نبود؛ بهصنعت ورزش نیز از این قاعده مستثن

به ورزش شد؛  در صنعت  تغییراتی  بهمثال میعنوانایجاد  به  بازیتعویقتوان  و افتادن  المپیک  های 

افتادن  تعویق(، لغو یا به3،  2020و همکاران،    گالگو؛  2،  2020پارالمپیک توکیو )پارنل و همکاران،  

،  2020،  4کالرکسون، کولوین، پاپ و پریو مهم مانند لیگ فوتبال انگلیس )   های ورزشی معتبرلیگ

.  (1،  2020)هامانی و همکاران،  ورزشی و اماکن ورزشی اشاره کرد  -تعطیلی رویدادهای اجتماعی ( و  1

براین، طرح فاصلۀ اجتماعی با پیامدهایی  ورزشکاران نیز در این ایام پرتالطم در خانه نشستند. عالوه

های بدنسازی همراه بود و امکانات زیادی برای ها و سالنشدن اماکن ورزشی مانند پارک د بستهمانن

(. پیامدهای یادشده موجب 1،  2020،  5های ورزشی در دسترس نبود )گلت و کول ازسرگیری فعالیت

د؛  بپردازن  19-گیری کویدهای صنعت ورزش در زمان همهشد که برخی از پژوهشگران به بررسی چالش 

)مثال،  عنوان به جلیلوند  و  افروزه  مطالعه2020ریزوندی،  چالش(  »شناسایی  عنوان  با  های  ای 

ها به دو و ارائۀ راهکار« پرداختند. نتایج مربوط به چالش   19-وکارهای ورزشی در بحران کویدکسب

و    بندی شدند که سطح ساختاری دارای دو شاخۀ فرعی کالنوکاری طبقهحوزۀ ساختاری و کسب

چالش  بخش  بود.  کسبخرد  بود.  های  انسانی  منابع  و  زیرساختی  فرعی  شاخۀ  دو  شامل  نیز  وکار 
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منظور ترمیم اقتصادی در دوران پساکرونا شامل راهکارهای سیاسی، ساختاری همچنین راهکارهایی به

سید نوروزی  شد.  شناسایی  اقتصادی  )و  مطالعه2020حسینی  زیستۀ (  تجربۀ  »درک  عنوان  با  ای 

: رویکردی پدیدارشناسانه« انجام داد. براساس تجزیه و  19-ای ایرانی از پاندمی کویدورزشکاران حرفه 

 19-ای ایرانی از پاندمی کویدشده، پنج دسته معانی برای تجربۀ زیستۀ ورزشکاران حرفهتحلیل انجام

عبارت الف  شناسایی شد که  از:  عادات شخصی، بدرهم  -بودند  و  تغییر سبک   -ریختگی خلقیات 

بازتعریف کارکرد   -یابی برای کنشگری و هفرصت  -کردن مسیر شغلی، دبازنگری شیوۀ طی  -زندگی، ج 

های شناخت  ( نشان داد که مؤلفه2020های پژوهش پورسلطانی و سعیدی )اجتماعی و اقتصادی. یافته

تقادی نقش  سیاسی، شناخت اقتصادی، شناخت فرهنگی و اجتماعی، شناخت رفتاری و شناخت اع 

گیری عملکرد شناختی دانشجویان تربیت بدنی دارند. همچنین باالترین رتبه ای در شکلکنندهتبیین 

نتایج پژوهش آقازاده، رنجبری و  ترین رتبه به شناخت سیاسی مربوط بود.به شناخت رفتاری و پایین

برای همگام2020نجف زاده ) ایران با شیو( نشان داد که    19-ع ویروس کویدسازی صنعت ورزش 

ترین  نتایج نشان داد که عوامل فنی مهم توجه به عوامل فنی، مدیریتی، حمایتی و فروش مهم است.

سلیمانی، بارانی، اینانلو و  هستند.    19-سازی صنعت ورزش ایران با شیوع ویروس کویدعامل همگام

های ورزشی در زمان هسازی رفتار خرید مشتریان فروشگامدلپژوهشی با عنوان »(  2020)خجسته  

های اثرگذار بر  آیندها(« انجام دادند. نتایج نشان داد که مؤلفهآیندها و پسشیوع ویروس کرونا )پیش

اند از: عالقه به ورزش، عوامل مربوط به آمیختۀ بازاریابی، ترتیب عبارتآیندها( بهرفتار خرید )پیش

روان عوامل جمعیت عوامل  شبکهشناختی،  عواملهاشناختی،  اجتماعی،  عوامل    ی  دانشی،  محیطی، 

آیندهای مثبت اولویت بیشتری در مقایسه با  های شخصیتی و عوامل موقعیتی. همچنین پسویژگی

) پس بزرگپور  و  دستوم  برومند،  براخاص،  دارند.  منفی  بررسی 2020آیندهای  هدف  با  پژوهشی   )

ها و راهبردها انجام  ونا و ارائۀ عوامل، چالشوکار در دورۀ بحران ناشی از بروز ویروس کرمدیریت کسب

بُعد، هشت منظر و سه سطح شناسایی شده بود.   22مؤلفه،    77دادند. چارچوب مفهومی نهایی شامل  

زمینه  سطوح  شامل  مدل  سطح  ساختاری-ایسه  فرایندی-محیطی،  و  که  -قابلیتی  بود  کارکردی 

آن  زیرمجموعۀ  بهمتغیرهای  اثها  هم  بر  متوالی  انتها  صورت  در  داشتند.  اثرپذیری  هم  از  و  رگذاری 

وکار  سیستمی برای کارآمدسازی مدیریت کسبسیستمی و برونها و راهبردها درونترین چالشمهم
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در شرایط بحران و رکورد اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا براساس چارچوب مفهومی ارائه شد.  

پارادایم توسعۀ بهبود فرهنگ ورزش در خانه در  »پژوهشی با عنوان  (  2020)طیبی، اسدی و جنانی  

آن  پژوهش  پارادایمی  مدل  دادند.  انجام  کرونا«  ویروس  شیوع  پارادایمی زمان  الگوی  براساس  ها 

استراوس و کوربین طراحی شد. در این مدل، شرایط علّی، عوامل فردی، جذابیت ورزش خانگی و  

کرونا نشان داده شد.  ر خانه در زمان شیوع ویروسافرایش آگاهی فرایند توسعۀ بهبود فرهنگ ورزش د

ای، عوامل رقابت، انگیزۀ آمادگی جسمانی و هیجان و احساس، برای داشتن همچنین شرایط زمینه 

 رویکرد بهبود فرهنگ ورزش در خانه در زمان شیوع ویروس کرونا بودند.  

 1ولتزاوزن، دیکسترا و کرونژدر مطالعات خارجی، پیلی، ون رنسبورگ، دوان رنسبورگ، راماگول، ه

نخبۀ آفریقای جنوبی پرداختند. در بر ورزشکاران نخبه و نیمه   19-( به بررسی اثرهای کوید2020)

کوید که  شد  گرفته  نتیجه  مطالعه  تغذیه  19-این  جسمی،  وضعیت  بر  پیامدهایی  روانی  با  و  ای 

( و همکاران  گالگو  است.  بازی2020ورزشکاران همراه  بر  کرونا  ویروس  پیامدهای  بررسی  به    های ( 

)پیش از    2020توکیو پرداختند. در این مطالعه به بررسی وضعیت المپیک    2020المپیک تابستانی  

ها و راهکارهای مقدماتی ذکر شد.  افتادن این رویداد( پرداخته شد که برخی از چالشتعویقاعالم به

- ار، مبتال به کوید عروقی برای بازگشت ورزشکاران )غیربیم-های قلبی ای دیگر به ارائۀ توصیهدر مطالعه

(. ایوانس و همکاران 1،  2020،  2شد )فیلن، کیم و چانگ  گان( به عرصۀ ورزش پرداختهو بهبودیافته  19

پرداختند. در این مطالعه بیان    19  - گیر کویدای به تقابل ورزش با بیماری همه( در مطالعه2020)

وس بر ورزش و مشارکت ورزشی را  توان تمامی پیامدهای این ویرشده است که در حال حاضر نمی 

ها، ارائۀ فضایی برای ایجاد تفکر  خصوص پیامدهای بلندمدت(. هدف از پژوهش آنشناسایی کرد )به

 های خاص برای تمریناتای به ارائۀ توصیه( در مطالعه2020و همکاران )  3در این حوزه بود. همامی 

پژوهش اطالعات مفیدی را دربارۀ فعالیت بدنی  بدنی در خانه در طول دوران قرنطینه پرداختند. این  

تواند در طول بیماری در منزل برای افراد کم تحرک ازجمله کودکان و نوجوانان ارائه داده است که می

 
1. Pillay, van Rensburg, Dvan Rensburg, Ramagole, Holtzhausen, Dijkstra & Cronje 
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خود    ( در مطالعۀ2020و همکاران )  1های عفونی انجام شود. کالرکسونگیر یا شیوع دیگر بیماریهمه

پارنر و همکاران  بر آیندۀ فوتبال نخبۀ زنان در انگلیس پرداختند.  به بررسی پیامدهای ویروس کرونا 

پژوهشی به بررسی بیماری کرونا در رویدادهای ورزشی بزرگ پرداختند. تمرکز اصلی  2020) ( در 

های المپیک براین، به بازیبود. عالوه  2020بر رویداد یورو    19-ها بر تأثیرات اولیۀ کویدپژوهش آن

تواند  می 19-کند که کویدفریحی جامعه نیز اشاره شده است. این مطالعه اظهار می و فوتبال ت 2020

ها و مدیران به این مسئله اشاره  بر نحوۀ عملکرد ورزش در آینده تأثیر بگذارد و بر لزوم توجه سازمان 

ای با  ( مطالعه2020)  2ماگوری، کاستروجیوانی، باتاگلیا، پیپی، داگاتا، پالما و موسومچی  شده است.

و در کشور ایتالیا انجام دادند.    19-هدف بررسی تأثیر فعالیت بدنی با سالمت روانی در طول کوید 

 داری بر بهزیستی روانی افراد دارد.  نتایج این پژوهش نشان داد که فعالیت بدنی تأثیر مثبت و معنا

های  )در سال  6، مرگ سیاه 5، سارس4، ابوال 3مانند آنفوالنزا  مشابهبشریت در گذشته نیز با وقایعی  

کوکولیتزی 1346-1353 اپیدمی  یا  روبه  7(  شانزدهم(  قرن  همکاران،  )در  و  )ایوانس  است  شده  رو 

های المپیک زمستانی  گیری ویروس آنفوالنزا، دو رویداد بزرگ ورزشی بازی(. در زمان همه2،  2020

جام  2010ونکوور   جنوبی  و  آفریقای  در  فوتبال  ابوال، جهانی  ویروس  شیوع  جریان  در  شد.  برگزار 

برزیل برپا   2016، المپیک ریو  8و در زمان شیوع ویروس زیکا  2015های آفریقای  مسابقات جام ملت

بیماریشد. با وجود برگزاری این رویدادها هم های عفونی یادشده، مشکل خاصی به وجود زمان با 

العاده و خاص است؛ چراکه این ال وضعیت  حاضر فوق حاینبا(؛  3،  2020)پارنل و همکاران،  نیامد  

اقتصادی و  بیماری در سطوح جهانی، منطقه اجتماعی،  پیامدهای  با  و  فراگیر شده است  ای و ملی 

شدن بیشتر صنایع، ایجاد فشارهای مالی،  موجب تعطیل  19-محیطی همراه بوده است. کویدزیست

مسافرتچالش اختالل در  کار،  به  مربوط  بستهههای  با سطح  ا،  و همچنین  است  شدن مرزها شده 

 
1. Clarkson 

2. Maugeri, Castrogiovanni, Battaglia, Pippi, D'agata, Palma & Musumeci 

3. Influenza 

4. Ebola 

5. SARS 

6. Black Death 

7. Cocolitzli Epidemics 

8. The Zika virus 



 1400 و دی آذر ، 69شماره  ، 13دوره  ؛مطالعات مدیریت ورزشی                                                              334

 

 Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public License 

ایوانس و همکاران،  ؛  2،  2020،  1کاشل، کور و باسیستاای همراه بوده است )ای از پوشش رسانهگسترده

آمده و با نظر به تأثیر چشمگیری که بر تمامی  وجود(؛ بنابراین با توجه به اهمیت بحران به2،  2020

های کنونی و آیندۀ حاصل از این ویروس بر تمامی  ابد که چالشی صنایع گذاشته است، ضرورت می

ابعاد ورزش نیز شناسایی شود و در راستای آن تدابیری در جهت مقابله و بهبود وضعیت کنونی و  

بر ورزش   19-شدن این پژوهش شناسایی پیامدهای کویدرو هدف از انجامآینده اندیشیده شود؛ ازاین

  19-پیشینۀ پژوهش اشاره شد، تاکنون چند مطالعۀ داخلی در زمینۀ کوید  طورکه درایران بود. همان

از آن اقتصادی )و ورزش انجام شده است که برخی  به جنبۀ  ؛  2020ریزوندی و همکاران،  ها صرفاً 

  19-(، یک پژوهش به بررسی پیامدهای کوید2020سلیمانی و همکاران،  ؛  2020براخاص و همکاران،  

، یک پژوهش دربارۀ فرهنگ ورزش در خانه )طیبی و (2020سیدحسینی،     نوروزیبر ورزشکاران )

(  2020پورسلطانی و سعیدی،  ( و یک مطالعه دربارۀ عملکرد شناختی دانشجویان )2020همکاران،  

  19-سازی صنعت ورزش ایران با شیوع ویروس کویدبوده است و یک پژوهش نیز به چگونگی همگام

ای جامع  شود، تاکنون هیچ مطالعهطورکه مشاهده میاست. همان  رداختهپ (  2020)آقازاده و همکاران،  

یافتنی  که دربرگیرندۀ همۀ ابعاد ورزش ایران باشد، انجام نشده است. نتایج مطالعات خارجی نیز تعمیم

به وضعیت داخلی کشور نیست. با توجه به موارد ذکرشده، جنبۀ نوآوری پژوهش در ارتباط با موضوع 

تواند در تکمیل مبانی نظری موجود و   شود؛ بنابراین نتایج این پژوهش میژوهش تأیید میو اهداف پ 

عنوان زیربنایی برای مطالعات آینده قرار بگیرد که این  غنای علمی این حوزه کمکی شایان کند و به

ربط ها و مدیران ذیصورت عملی نیز همۀ سازمانکنندۀ اهمیت نظری این پژوهش است. بهامر بیان

ها تدابیری اتخاذ رو آشنا شوند و در جهت مقابله با آنهای پیشهای حاضر و چالشتوانند با چالشمی

شده، پژوهشگران مطالعۀ حاضر درپی یافتن پاسخ برای این سؤال هستند  کنند. با توجه به موارد مطرح

 اند؟ کدام ورزش ایرانبر  19-که پیامدهای کوید 
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 پژوهش روش

بنابراین از لحاظ هدف،    انجام شد؛بر ورزش ایران    19-شناسایی پیامدهای کویدش با هدف  این پژوه

های اکتشافی است که از روش تحلیل مضمون کاربردی است. پژوهش حاضر کیفی و از نوع پژوهش

نظران رشتۀ مدیریت ورزشی با سابقۀ علمی  استفاده شده است. جامعۀ آماری همۀ صاحب  1یا تماتیک 

نظر( بودند.  )اساتید رشته مدیریت ورزشی( و اجرایی )کارشناسان، مدیران و کارآفرینان ورزشی صاحب

بهنمونه  با    2صورت هدفمند گیری  نظری   12انجام شد که  اشباع  منظور به  صورت گرفت.  3مصاحبه 

صورت ارتباط مستقیم )با رعایت  استفاده شد که به  4ساختاریافتهدآوری اطالعات از مصاحبۀ نیمهگر

برداری، بر نکتهمنظور ثبت اطالعات، عالوهبهصورت تماس تلفنی انجام شد.  های بهداشتی( و بهپروتکل

بل از شروع هر مصاحبه، دلیل مسائل اخالقی، پژوهشگر قنیز استفاده شد. به  5از دستگاه ویژۀ ضبط صدا

فهرستی  ذکر این نکته حائز اهمیت است که  شوندگان اجازه گرفت.  برای ضبط مصاحبه از مصاحبه 

عنوان راهنمای ها تنظیم شد و سپس بههای مصاحبه و ابزار اولیۀ گردآوری دادهمقدماتی حاوی سؤال

های اولیۀ  سؤالآنان ارسال شد.  نظران برای  شدن مصاحبه با هریک از صاحبمصاحبه، قبل از انجام

مصاحبه،   شرایط  به  بسته  که  شدند  تدوین  مدنظر  اهداف  و  پژوهش  پیشینۀ  به  توجه  با  مصاحبه 

شوندگان شناختی مصاحبههای جمعیت مصاحبه با توصیف ویژگیشد.  های دیگری نیز اضافه  سؤال 

سؤال سپس  و  شد  ارائه  شروع  پژوهش  اصلی  با  های  نیز  پایان  در  از شد.  باز  سؤالی  پرسیدن 

اید؟« مصاحبه  کنید مطلبی هست که به آن در این حوزه نپرداخته شوندگان مانند »فکر میمصاحبه 

دقیقه بود که در پژوهش حاضر میانگین مصاحبه با    40تا    20پایان یافت. مدت زمان مصاحبه بین  

 دقیقه بود.   30ها نمونه 

استخراج بر ورزش ایران    19- پیامدهای کوید ها، به شیوۀ تحلیل مضمون،  پس از اجرای مصاحبه

دنبال استخراج مضامین و مفاهیم موجود در مصاحبه است و شبکۀ  طورکلی، تحلیل مضمون بهبه  شد.

شود. در این راستا،  شود، به ساختاردادن به این مضامین منجر میمضامین که در پایان ساخته می 
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کردن ها )مکتوبتجزیه و توصیف مصاحبه  -ها انجام شد: مرحلۀ اولصل از مصاحبه های حاتحلیل داده

اولیه و کدگذاری، جست مصاحبه تشریح و    -وجو و شناخت مضامین(، مرحلۀ دومها، ایجاد کدهای 

ترکیب و ادغام متن )تدوین    -تفسیر متن )ترسیم شبکۀ مضامین و تحلیل شبکۀ مضامین(، مرحلۀ سوم

  گزارش(.

در این پژوهش برای  استفاده شد.    3پذیریو تأیید  2، قابلیت انتقال1ی سنجش روایی از مقبولیت برا

افزایش مقبولیت از روش تحلیلگران متعدد استفاده شد. در این راستا، هنگام اجرای مصاحبه و تحلیل 

از دو دانشجوی مقطع کارشناسیداده پژوهش  ها  از موضوع  بودند،  ارشد مدیریت ورزشی که  مطلع 

کنندگان قرار گرفت و  های پژوهش در اختیار پنج تن از مشارکتبراین، یافتهیاری گرفته شد. عالوه

شد. اعمال  نیز  آنان  تکمیلی  مصاحبه نظرهای  متعدد  مرور  با  انتقال  قابلیت  استخراج  افزایش  و  ها 

ویژگ و  ارائۀ جزئیات  با  انجام شد. همچنین  غیرتکراری مطالب  و  شناختی های جمعیتیحداکثری 

  . کنندگان مانند سن، جنس، شغل، سابقۀ کار و تحصیالت، به بهبود قابلیت انتقال پرداخته شدشرکت

تمام روند  ثبت و ضبط کرد و همچنین  ها را  ها و مصاحبهپژوهشگر یادداشتمنظور تأییدپذیری،  به

 کرد.های خود را تا حد امکان در طی پژوهش گزارش پژوهش و مسیر تصمیم

از پژوهش همچنین در  گرفتهمانجا هایمصاحبه پایایی محاسبۀ برای 4بازآزمون پایایی حاضر 

 گرفته توسط پژوهشگر، به ترتیب زیر بود:  های انجامکدگذاری بین پایایی  روش محاسبۀ .شد استفاده

 
 دو ها آن از هرکدامو   شد انتخاب صورت تصادفی سه مصاحبهگرفته، بهانجام های مصاحبه  بین از

  5شدند. در این راستا، استملر  کُدگذاری پژوهشگر توسط روزه )یک ماه( 30 زمانی فاصلۀ یک  در بار

 نتایج  قبول بیان کرد.صدم را  تأیید کرد و قابل  60( در پژوهش خود میزان پایایی بیشتر از  2001)

 است.  آمده جدول شمارۀ یک در هااز کُدگذاری حاصل
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 بازآزمون  روش به هامصاحبه پایایی محاسبة -1جدول 
Table 1- Calculation of Reliability of Interviews by Retest Method 

 ردیف 
Row 

عنوان  

 مصاحبه 
Interview 

Title 

 تعداد کل کدها 
Total 

Number of 

Codes 

 تعداد توافقات 
Number of 

Agreements 

 تعداد عدم توافقات 
Number of 

Disagreements 

پایایی بازآزمون  

 )درصد( 
Reliability of 

Retest (Percent) 
1 4P 21 9 3 86% 
2 7P 12 5 2 83% 
3 11P 13 6 1 92% 

 کل
Total 

46 20 6 87% 

 

 روزه 30 زمانی فاصلۀ دو در کُدها کل تعدادشود، طورکه در جدول شمارۀ یک مشاهده میهمان

 این در توافقات عدم  کُل تعداد  و  20برابر با  زمان دو  این در کُدها بین  توافقاتکل  تعداد ،46برابر با 

 فرمول از استفاده  با  پژوهش،  این در گرفتهانجام هایمصاحبه بازآزمون پایایی  بود.   6با     برابر زمان  دو

استملر،  (صدم است     60از بیشتر پایایی  میزان این به اینکه توجه با  صدم بود.   87 برابر با ذکرشده، 

 .قبول استتأییدشده و قابل هااعتماد کدگذاری قابلیت ،)2001
 

 نتایج 

جمعیت ویژگیهای  بیان  از  پس  بخش،  این  مصاحبه در  پاسخ  شناختی  کیفی  تحلیل  به  شوندگان، 

 شود.اصلی پژوهش پرداخته می هایپرسش
 

 شوندگان شناختی مصاحبههای جمعیتتوصیف ویژگی -2جدول  
Table 2 - Description of Demographic Characteristics of the Interviewees 

 وابستگی سازمانی 
Organizational 

Affiliation 

 نوع سازمان 
Type of 

Organization 

مدت  

 مصاحبه 
Interview 

Duration 

 جنسیت
Gender 

 سن 
Age 

سطح  

 تحصیالت 
Level of 

Education 

 سابقۀ فعالیت 
Work 

Experience 

استادیار مدیریت  

 ورزشی 

Assistant 

Professor of 

Sports 

Management 

 کی دانشگاه ایوان

University of 

Eyvanakey 

30 

Minutes 
 مرد

Male 

36 

Years 
 دکتری

Ph.D. 

3 Years 
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دانشیار مدیریت  

 ورزشی 
Associate 

Professor of 

Sports 

Management 

عالمه  دانشگاه 

 طباطبائی
Allameh 

Tabataba'i 

University 

30 

Minutes 
 مرد

Male 

57 

Years 
 دکتری
Ph.D. 

25 Years 

دانشیار مدیریت  

 ورزشی 
Associate 

Professor of 

Sports 

Management 

 دانشگاه اصفهان 
University of 

Esfahan 

40 

Minutes 
 مرد

Male 

40 

Years 
 دکتری
Ph.D. 

5 Years 

 کارآفرین ورزشی 

Sports 

Entrepreneur 

سازمان خصوصی  

 )تولیدی پوشاک( 
Private 

Organization 

(Clothing 

Manufacturer)  

20 

Minutes 
 مرد

Male 

42 

Years 
کارشناسی  

 ارشد 
Master's 

Degree 

9 Years 

 کارشناس ورزشی 
Sport expert 

وزارت ورزش و  

 جوانان 

Ministry of 

Sport and 

Youth 

30 

Minutes 
 زن 

Female 

38 

Years 
کارشناسی  

 ارشد 

Master's 

Degree 

8 Years 

دانشیار مدیریت  

 ورزشی 
Associate 

Professor of 

Sports 

Management 

دانشگاه عالمه  

 طباطبائی
Allameh 

Tabataba'i 

University 

25 

Minutes 
 مرد

Male 

54 

Years 
 دکتری
Ph.D. 

19 Years 

 کارشناس ورزشی 
Sport expert 

وزارت ورزش و  

 جوانان 
Ministry of 

Sport and 

Youth 

40 

Minutes 
 مرد

Male 

46 

Years 
 دکتری
Ph.D. 

9 Years 

 مدیر ورزشی 
Sport 

Manager 

 کمیتۀ ملی المپیک 
National 

Olympic 

Committee of 

the Islamic 

20 

Minutes 
 مرد

Male 

40 

Years 
کارشناسی  

 ارشد 
Master's 

Degree 

11 Years 
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Republic of 

Iran 
دانشیار مدیریت  

 ورزشی 
Associate 

Professor of 

Sports 

Management 

 دانشگاه تهران 

University of 

Tehran 

20 

Minutes 
 زن 

Female 

53 

Years 
 دکتری

Ph.D. 

20 Years 
 

استادیار مدیریت  

 ورزشی 

Assistant 

Professor of 

Sports 

Management 

 شاهرود دانشگاه 
Shahroud 

University  

30 

Minutes 
 مرد

Male 

43 

Years 
 دکتری
Ph.D. 

8 Years 

دانشیار مدیریت  

 ورزشی 
Associate 

Professor of 

Sports 

Management 

 دانشگاه تهران 

University of 

Tehran 

35 

Minutes 
 مرد

Male 

49 

Years 
 دکتری

Ph.D. 

15 Years 

استادیار مدیریت  

 ورزشی 

Assistant 

Professor of 

Sports 

Management 

دانشگاه آزاد واحد  

 تهران جنوب 

Islamic Azad 

University 

South Tehran 

Branch 

20 

Minutes 
 مرد

Male 

41 

Years 
 دکتری
Ph.D. 

11 Years 

 

نفر(    2درصد )  17شوندگان مرد و  نفر( از مصاحبه  10درصد )  83نتایج آمار توصیفی نشان داد که  

درصد، کارشناسان، مدیران و   33درصد از این افراد اساتید رشتۀ مدیریت ورزشی و   67زن بودند که 

براساس نتایج،  کارآفرینان ورزشی صاحب افراد دارای مدرک دکتری و    75نظر بودند.  از    25درصد 

ت نفر(  شوندگان )هفدرصد از مصاحبه 58ارشد بودند که از این تعداد درصد دارای مدرک کارشناسی

سال و نُه درصد   55تا    46درصد )چهار نفر( در ردۀ سنی بین    33سال،    45تا    36در ردۀ سنی بین  

سال قرار داشتند. همچنین مشخص شد که از لحاظ   55مانده )یک نفر( در ردۀ سنی بیش از  باقی

ه درصد سال و نُ  20تا    10درصد بین    41سال،    10درصد زیر    50سابقۀ فعالیت )علمی یا اجرایی(  

 سال سابقۀ کار داشتند.  20بیشتر از 
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و مفهوم( در    مقولۀ اصلیهای پژوهش )مقولۀ فرعی،  در جدول شمارۀ سه تجزیه و تحلیل داده

 نمایش داده شده است.  بر ورزش ایران 19-پیامدهای کوید ارتباط با شناسایی  

 س کرونا بر ورزش ایران های فرعی پیامدهای ویروهای اصلی و مقولهها، مقولهمفهوم -3جدول 

Table 3- Concepts, Main Categories and Subcategories of the Consequences of 

Coronavirus on Iranian Sports 

 ها مفهوم
Concepts 

 های اصلی مقوله
Main Categories 

 های فرعیمقوله
Subcategories 

 

 

 اقتصادی

Economical 

 

 

 

 

 

 کاال و خدمات ورزشی 
Athletic Goods and 

Services 

های مربوط به دستیابی به کاالهای با برند خارجی  چالش

 بودن مرزها( دلیل بسته)به

 افزایش تقاضا و افزایش قیمت کاال و تجهیزات داخلی 

دلیل  های مربوط به خرید کاالهای ورزشی مدنظر )بهچالش

 ها( بودن فروشگاهبسته

کاالهای ورزشی مخصوص خانه )مانند دمبل، افزایش فروش  

 های بدنسازی و...(کش

دشواری در دستیابی به برخی از خدمات ورزشی مانند  

 های تغذیه و... درمانی یا مشاوره-های اصالحیمجموعه

 های آموزش و مشاورۀ ورزشی گسترش اپلیکیشن

)مانند  های مربوط به فروش و قیمت کاالهای ورزشی نوسان

 های بدنسازی( دستگاه

های مربوط به دستیابی به مواد خام مورد نیاز در تولید  چالش

 کاالهای ورزشی 

های ورزشی و  سازمان

 غیرورزشی 
Sports and Non-

Sports Organizations 

 فروشی آسیب اقتصادی مربوط به بلیت

 های ورزشی کاهش درآمد مدیران و صاحبان باشگاه

 گذاری داخلی و خارجی در امور ورزشی کاهش سرمایه

 کاهش تولید ناخالص ملی 

وکارهای الکترونیک )مانند  رفتن شغل برخی از کسبازبین

 های رزرواسیون( اپلیکیشن

 کاهش درآمد حاصل از حق پخش تلویزیونی 

های تولیدی و خدماتی  کاهش تمایل به خرید سهام شرکت

 ورزشی 

 کاهش درآمد دولت از مالیات دریافتی 
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های مشاغل کوچک و متوسط  بدهکاری یا ورشکستگی

 ورزشی 

 گردشگری 
Tourism 

 های گردشگری ورزشی بنگاه
Sports Tourism 

Businesses 

های  رفتن شغل برگزارکنندگان تورهای ورزشی )آژانسازبین

 مسافرتی ورزشی( 

 راهنماهای تور رفتن شغل  ازبین

های  رونق تورهای گردشگری آنالین و رونق جشنواره

 گردشگری آنالین 

های رزرواسیون )مانند سایت  رفتن شغل سایتازبین

 رزرواسیون هتل( 

 توریست ورزشی 

Sports Tourist 

 کاهش توریسم ورزشی 

 ها ها و رستورانامتناع از حضور در برخی از کشورها، اقامتگاه

خودداری از حضور در برخی اماکن ورزشی مانند اماکن  

 سرپوشیده 

 نیروی انسانی 

Human 

Resource 

 سازمانی 
Organizational 

 های ورزشی وکار برخی از مربیرفتن کسبازبین

 های ورزشی افزایش فعالیت مجازی مربی

 ها تعدیل نیروی سازمان

 کاهش نیروی کار 

 ورزشکار 

Athlete 

 کاهش آمادگی جسمی و روانی ورزشکاران

خصوص ورزشکاران  های ورزشی ورزشکار )بهکاهش مهارت

 های تیمی( رشته

 کاهش درآمد ورزشکاران 

 

 زیرساختی 

Infrastructure 

 اماکن ورزشی 
Sport Facelities 

های  شدن اماکن ورزشی روباز و سرپوشیده )مانند سالنبسته

 استخرها و...(ورزشی، 

تمایل افراد به حضور در اماکن ورزشی طبیعی )مانند مسیر  

 ها، دریا و...(کوه

 وساز اماکن ورزشی توقف یا حرکت نزولی ساخت

 محیطیزیست
Environmental 

 محیطی های زیستکاهش تولید زباله

 جویی در مصرف انرژی صرفه

اماکنی مانند کوه، دریا  محیطی در های زیستکاهش آسیب

 و... 

ایجاد فرصت برای احیای دوبارۀ برخی از اماکن طبیعی 

 های اسکی، دریا و...()مانند پیست
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 رسانه 

Media 

 آموزشی -های علمی فعالیت
Scientific-

Educational 

Activities 

های علمی حضوری و  لغو یا تعویق سمینارها و کنفرانس

 آموزشی توسعۀ وبینارهای 

 افزایش محتوای آموزشی آنالین 

بدنی در مؤسسات  ایجاد سیستم آموزش آنالین درس تربیت 

 آموزشی

 پخش تلویزیونی 

TV Broadcast 

 های تلویزیونی افزایش تولید برنامه

 ها کاهش پویایی و تنوع در پخش تلویزیونی برنامه

 رویدادهای ورزشی آسیب جدی به پخش تلویزیونی 

 سالمت 
Health 

 سالمت روانی 
Mental Health 

شدن رویدادهای  دلیل تعطیلاثرات منفی روانی بر هوادار )به

 ورزشی( 

افزایش اختالالت روانی مانند اضطراب و افسردگی در جامعه  

 دلیل کاهش فعالیت جسمانی( )به

 سالمت اجتماعی
Social Health 

وجودآمدن حس ترس از مسافرت در بین گردشگران  به

 ورزشی 

خصوص در بین سالمندان  گیری اجتماعی بهانزوا و گوشه

 های ورزشی گروهی( دلیل حضورنداشتن در فعالیت)به

رفتن تصویر برند برخی کشورها و شهرها )مانند کشور  ازبین

 چین و شهر ووهان( 

 سالمت جسمی 
physical Health 

دلیل  ها مانند چاقی و دیابت )بهافزایش برخی از بیماری

 شدن فعالیت ورزش( کم

 تحرکی جسمی افزایش بی

 کاهش آمادگی جسمانی و کنارگیری جامعه از ورزش 

 

 ارتباطات 
Connections 

 المللی تعامالت ملی و بین

National and 

International 

Interactions 

 شدن نقل و انتقاالت بازیکنانلغوایجاد وقفه یا 

 تعلیق یا لغو رویدادهای ورزشی دوستانه 

 تعلیق یا لغو اردوهای ورزشی خارج کشور 

 المللی های مربوط به ورود و خروج مربیان بینچالش

 المللی های مربوط به مراودات مالی بین چالش

 

 

 رویداد 
Event 

 

 

مجامع ورزشی ملی و  

 المللی بین

 برگزاری مسابقات بدون تماشاگر 

 کاهش کیفیت و جذابیت رویدادهای ورزشی

 کاهش وفاداری هوادار به تیم 

افتادن رویدادهای بزرگ ورزشی )مانند المپیک  تعویقلغو یا به

 توکیو(  2020
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National and 

International Sports 

Associations 

المللی  افتادن رویدادهای آموزشی ملی و بینتعویقبهلغو یا 

 های ورزشی، سمینارها و...()مانند همایش

لغو رویدادهای ورزشی ملی )در تمام سطوح المپیاد مدارس،  

 دانشگاه و...(

 

 پساکرونا 
Post-Coron 

 پایدار توسعۀ 
Sustainable 

Development 

آموزش حضوری به  تغییر فرهنگ آموزشی افراد )تغییر از 

 آموزش مجازی( 

خصوص کودکان و جوانان  تغییرات مربوط به فراغت افراد به

 های آنالین( های جسمی به بازی)تغییر از بازی

خاطر لغو  محیطی بههای زیستافزایش چشمگیر آلودگی

 هاممنوعیت

 افزایش قیمت کاالهای ورزشی 

 افزایش تقاضای نیروی کار 

 فروشی و رزرواسیون بلیت

Ticket Sales and 

Reservations 

 ها رزرو پیشاپیش اقامتگاه

 المللی رزرو پیشاپیش رویدادهای ورزشی ملی و بین

 ها دشواری در خرید بلیت رویداد و افزایش قیمت آن

 های پرواز داخلی و خارجی افزایش قیمت بلیت
 

مقولۀ فرعی    72های کیفی،  که از تجزیه و تحلیل داده دهد  نتایج در جدول شمارۀ سه نشان می

آمده نیز نُه مفهوم به دست  دستهای بهمقولۀ اصلی قرار گرفته شد. از مقوله  17به دست آمد که در  

های ورزشی و غیرورزشی(، های اصلی کاال و خدمات ورزشی و سازمانآمد: پیامدهای اقتصادی )مقوله

های گردشگری ورزشی و توریست ورزشی(، پیامدهای  ی اصلی بنگاههاپیامدهای گردشگری )مقوله

های اصلی اماکن  های اصلی سازمانی و ورزشکار(، پیامدهای زیرساختی )مقولهنیروی انسانی )مقوله

آموزشی و پخش  -های علمیهای اصلی فعالیتای )مقولهمحیطی(، پیامدهای رسانهورزشی و زیست 

های اصلی سالمت روانی، سالمت اجتماعی و سالمت جسمی(،  )مقوله  تلویزیونی(، پیامدهای سالمت

المللی(، پیامدهای رویدادی )مقولۀ مجامع ورزشی ملی  پیامدهای ارتباطی )مقوله تعامالت ملی و بین

 .فروشی و رزرواسیون(اصلی توسعۀ پایدار و بلیت هایالمللی( و پیامدهای پساکرونا )مقولهو بین
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 گیری نتیجهبحث و 

نتایج به نُه مفهوم بر ورزش ایران بود.    19-شدن پژوهش حاضر شناسایی پیامدهای کوید هدف از انجام

)مقوله اقتصادی  سازمانپیامدهای  و  ورزشی  و خدمات  کاال  اصلی  غیرورزشی(،  های  و  ورزشی  های 

ی(، پیامدهای  های گردشگری ورزشی و توریست ورزشهای اصلی بنگاهپیامدهای گردشگری )مقوله

های اصلی اماکن  های اصلی سازمانی و ورزشکار(، پیامدهای زیرساختی )مقولهنیروی انسانی )مقوله

آموزشی و پخش  -های علمی های اصلی فعالیتای )مقولهورزشی و زیست محیطی(، پیامدهای رسانه

و سالمت جسمی(،  های اصلی سالمت روانی، سالمت اجتماعی  تلویزیونی(، پیامدهای سالمت )مقوله

المللی(، پیامدهای رویدادی )مقوله مجامع ورزشی ملی  پیامدهای ارتباطی )مقولۀ تعامالت ملی و بین

فروشی و رزرواسیون( اشاره اصلی توسعه پایدار و بلیت هایالمللی( و پیامدهای پساکرونا )مقولهو بین

 کرد.

اقتصادی مربوط است که دو م به پیامدهای  قولۀ اصلی »کاال و خدمات ورزشی« و  اولین یافته 

توان به مواردی مانند افزایش تقاضا  های ورزشی و غیرورزشی« را در بر دارد. در این راستا می»سازمان

دلیل  های مربوط به خرید کاالهای ورزشی مدنظر )بهو افزایش قیمت کاال و تجهیزات داخلی، چالش

گذاری داخلی  ی آموزش و مشاورۀ ورزشی، کاهش سرمایههاها(، گسترش اپلیکیشنبودن فروشگاه بسته 

های  و خارجی در امور ورزشی، کاهش تولید ناخالص ملی، کاهش درآمد مدیران و صاحبان باشگاه

راستا،   این  در  کرد.  اشاره  و...  )ورزشی  و همکاران  مطالعه2020ریزوندی  »شناسایی  (  عنوان  با  ای 

کسبچالش بحرانهای  در  ورزشی  به    19-کوید  وکارهای  مربوط  نتایج  پرداختند.  راهکار«  ارائۀ  و 

بندی شدند که سطح ساختاری دارای دو شاخۀ  وکاری طبقهها به دو حوزۀ ساختاری و کسبچالش

بود. بخش چالش نیز شامل دو شاخۀ فرعی زیرساختی و منابع  های کسبفرعی کالن و خرد  وکار 

به راهکارهایی  همچنین  بود.  ترانسانی  راهکارهای  منظور  شامل  پساکرونا  دوران  در  اقتصادی  میم 

شد.   شناسایی  اقتصادی  و  ساختاری  همکاران  سیاسی،  و  عنوان (  2020)سلیمانی  با  پژوهشی 

آیندها و  های ورزشی در زمان شیوع ویروس کرونا )پیشسازی رفتار خرید مشتریان فروشگاهمدل»

ترتیب  آیندها( بههای اثرگذار بر رفتار خرید )پیشفهها(« انجام دادند. نتایج نشان داد که مؤلآیندپس

جمعیتعبارت عوامل  بازاریابی،  آمیختۀ  به  مربوط  عوامل  ورزش،  به  عالقه  از:  عوامل  اند  شناختی، 
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شبکهروان  عواملشناختی،  اجتماعی،  عواملهای  ویژگیمحیطی،  عوامل  دانشی،  و  شخصیتی  های 

پس همچنین  اولموقعیتی.  مثبت  پسآیندهای  با  مقایسه  در  بیشتری  داشتند.  ویت  منفی  آیندهای 

وکار در دورۀ بحران ناشی از بروز ویروس ( پژوهشی با هدف مدیریت کسب2020براخاص و همکاران )

  22مؤلفه،    77کرونا و ارائۀ عوامل، چالش ها و راهبردها انجام دادند. چارچوب مفهومی نهایی شامل  

-محیطی، ساختاری-ایی شد. سه سطح مدل شامل سطوح زمینه بُعد، هشت منظر و سه سطح شناسای

صورت متوالی بر هم اثرگذاری و  ها بهکارکردی بود که متغیرهای زیرمجموعۀ آن-قابلیتی و فرایندی

سیستمی برای سیستمی و برونها و راهبردهای درونترین چالشاز هم اثرپذیری داشتند. در انتها مهم

کار در شرایط بحران و رکورد اقتصادی کرونا براساس چارچوب مفهومی  وکارآمدسازی مدیریت کسب

)ارائه شد.   به پیش2020کاشل و همکاران  پژوهشی  بر صنایع  ( طی  پیامدهای ویروس کرونا  بینی 

وکارها، بخش پزشکی،  ها پیامدهای احتمالی ویروس کرونا را بر کسبمختلف در هند پرداختند. آن

ها بررسی  افزارها و مسافرتافزار و نرمروسازی، صنعت مواد اولیه، سختونقل، صنعت داسیستم حمل 

های مشاغل متوسط و کوچک ، ورشکستگی19-ها اظهار کردند که در نتیجۀ وقوع کویدکردند. آن

ها کاهش یافت، تقاضا برای خرید سهام شرکت کاهش یافت و گذاری در شرکتافزایش یافت، سرمایه

کسری مواد خام مورد نیاز در تولید پوشاک یا کاالهای ورزشی، افزایش قیمت برخی مسائل مربوط به  

و    کالرکسونالمللی به وجود آمد.  های بینشدن برخی از شرکتدلیل بسته کاال و تجهیزات داخلی به

های  بر تعلیق رقابت( بیان کردند که پس از تصمیم فدراسیون فوتبال انگلیس مبنی2020همکاران )

نخ بازیفوتبال  مالی  عواقب  انگلیس،  زنان  و  مردان  بهبۀ  پخش  تعویقهای  درآمد  کاهش  و  افتاده 

تلویزیونی فوتبال مردان چشمگیر خواهد بود. همچنین بیان کردند در ارتباط با فوتبال زنان، بیشترین 

اقتصادی )مانند هزینه و  عواقب سازمانی  از طریق  ازدستضررها  دادن حامیان  های حفظ کارکنان، 

ها برای تأمین بودجه(، عواقب مربوط به قراردادهای بازیکن، مهاجرت و مالی، افزایش رقابت باشگاه 

( نیز بیان کردند 2020ایوانس و همکاران )  گذاری و بهزیستی بازیکنان احساس خواهد شد.سرمایه

عی، اقتصادی  ای و ملی فراگیر شده است و با پیامدهای اجتماکه این بیماری در سطوح جهانی، منطقه

زیست کویدو  است.  همراه  تعطیل  19-محیطی  مالی،  موجب  فشارهای  ایجاد  صنایع،  بیشتر  شدن 

ای از شدن مرزها و همچنین با سطح گستردهها، بستههای مربوط به کار، اختالل در مسافرتچالش
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از بحران قریب  19-ای همراه بوده است. همچنین کویدپوشش رسانه ی و رکود الوقوع اقتصادترس 

)نیکوال،   است  گذاشته  جهان  در  بورس  بازارهای  بر  شگرفی  اثرهای  و  است  برانگیخته  را  اقتصادی 

آقا  ایوسفیدیس و  الجابر،  نظران ضروری براساس نظر صاحب(.  6،  2020،  1الصافی، سهرابی، کروان، 

راری باشند تا  وکارها و اماکن ورزشی دارای برنامۀ مدیریت بحران یا مدیریت اضطاست تمامی کسب

آسیب متحمل  کمتر  بحران  دوران  باایندر  شوند؛  زیرساختی  و  مالی  عمدههای  بخش  از  حال،  ای 

های دولت است که  وکارهای ورزشی، در حوزۀ فعالیتویژه واگذاری تسهیالت به کسبریزی و بهبرنامه

د گذشت چندین ماه از  ریزی کاربردی و منسجمی حتی با وجوگونه برنامهبنا به شواهد موجود، هیچ

وکارهای ورزشی نیز  ریزی برای رفع مشکالت اقتصادی کسبرو، برنامهبحران اخیر وجود ندارد؛ ازاین 

-براین، صاحبان کسبریزی است. عالوهآوری اطالعات و برنامهبدیهی است که نیازمند زمان برای جمع

صورت مانند مالیات بر ارزش افزوده که بههایی  وکارهای ورزشی انتظار دارند در چنین وضعیتی مالیات

می دریافت  ماهه  خرد، سه  سطح  در  همچنین  شود.  منجر  مناسب  تسهیالت  ایجاد  به  بتواند  شود، 

سازمانی مناسب موجب  بدنی و ایجادنشدن روابط بین ای ادارات تربیتمشکالت ناشی از مدیریت جزیره

ورشکستگی قرار گیرند. با توجه به وضعیت   وکارهای ورزشی درمعرضشده است تا بسیاری از کسب

ها دارای مالکیت دولتی یا  حاکم در ایران، بسیاری از صاحبان اماکن ورزشی مانند استخرها و سالن

تواند به بهبود وضعیت صاحبان  دولتی هستند و مذاکره دربارۀ کاهش اجاره بها یا ارائۀ تخفیف میشبه 

 (.282، 2020و همکاران،  وکارهای ورزشی کمک کند )ریزوندیکسب

»بنگاه  اصلی  مقولۀ  دو  شامل  که  است  مربوط  ورزشی  گردشگری  بخش  به  یافته  های  دومین 

ورزشی« می »توریست  و  ازبینگردشگری ورزشی«  مانند  پیامدهایی  به  یافته  این  رفتن شغل  شود. 

دشگری آنالین و  رفتن شغل راهنماهای تور، رونق تورهای گربرگزارکنندگان تورهای ورزشی، ازبین

ها  های گردشگری آنالین، کاهش توریسم ورزشی، امتناع از حضور در برخی از اقامتگاهرونق جشنواره

بر   19-های ناشی از شیوع کویدترین آسیب ها و... اشاره دارد. در حال حاضر یکی از سختو رستوران

عنوان نتیجۀ مستقیم است. بهبخش گردشگری است که تأثیراتی بر عرضه و تقاضای مسافرتی گذاشته  

 
1. Nicola, Alsafi, Sohrabi, Kerwan, Al-Jabir, Iosifidis & Agha 



 347                                                                                   رانیبر ورزش ا 19-دیکو یامدهایپ ییشناسا: زر

 

 Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public License 

هشدار داده است که ممکن است پنجاه میلیون شغل   1، شورای جهانی مسافرت و جهانگردی19-کوید

(. گزارش شده است که 4،  2020،  2در بخش سفر و جهانگردی جهانی درمعرض خطر باشد )فاس 

از   برخی  بر  خارجی  و  داخلی  گردشگران  کاهش  به  مربوط  آژانسکسبتأثیرات  )مانند  های  وکارها 

همکاران،   و  )کاشل  است  انکارنشدنی  کوید(.  3،  2020مسافرتی(  تداوم  محدودیت  19-با  های  و 

المللی وگردشگری داخلی و  های بینای و محلی حاصل از آن، مسافرتالمللی، منطقهمسافرتی بین

ها و  ها، کافهقل عمومی، اقامتگاهونونقل هوایی، سفرهای دریایی، حملهایی متنوع ازجمله حمل بخش

تحتها، جشنوارهها، همایشرستوران را  جلسات  و  برنامهها  کشورها  از  بسیاری  داد.  قرار  های  تأثیر 

المللی و داخلی  های قرنطینه را اتخاذ کردند و گردشگری بینتحریم سفر، بستن مرزها یا معرفی دوره

شامل    3در این راستا، اتحادیۀ گردشگری اروپا (.  2،  2020شدت کاهش یافت )گوسلینگ و همکاران،  به

از   اقدامات    50بیش  بر لزوم اجرای  از بخش سفر و جهانگردی،  اروپایی  سازمان دولتی و خصوصی 

های موقت دولتی برای بخش گردشگری و مسافرت  فوری تأکید کرده است. این اقدامات شامل کمک

مدت برای غلبه بر کمبود مدت و میانهای کوتاهن به وامهای ملی، دسترسی سریع و آسااز طرف دولت

 (. 12، 2020نقدینگی و اجرای طرح بیمۀ بیکاری است )نیکوال و همکاران، 

سومین یافته به بخش نیروی انسانی ورزش اشاره دارد که از دو بخش »سازمانی« و »ورزشکار«  

های  وکار برخی از مربیرفتن کسب ازبینتوان به عواملی مانند  تشکیل شده است. در بخش سازمانی می

ها و کاهش نیروی کار اشاره  های ورزشی، تعدیل نیروی سازمانورزشی، افزایش فعالیت مجازی مربی

های  کرد. بخش مربوط به ورزشکار نیز به کاهش آمادگی جسمی و روانی ورزشکاران، کاهش مهارت

توان اشاره کرد که  . در تحلیل بُعد سازمانی میورزشی ورزشکار و کاهش درآمد ورزشکاران اشاره دارد

شود  شود، کاهش مصرف به کاهش تقاضا منجر میکاهش نیروی کار به کاهش ظرفیت تولید منجر می

شود و درنتیجه مانند(، کاهش درآمد به سود کمتری منجر می)به دلیل اینکه افراد زیادی در خانه می

شود که درنتیجه اضای مصرف به اخراج کارمندان منجر میشود، کاهش تق مالیات کمتری پرداخت می

شود، کاهش درآمد به کاهش بیشتر مصرف رفتن مزایا )بیمۀ خدمات درمانی و غیره( میموجب ازبین 
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3. The European Tourism Manifesto Alliance 
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می منجر  ضروریات  بر  متمرکز  مصرف  اخراجو  همچنین  بهشود.  و  ها  جهانی  تقاضای  کاهش  دلیل 

(. پژوهشگران دیگر نیز متذکر شدند که  3،  2020همکاران،  شود )کاشل و  شدن مرزها بیشتر میبسته 

محدودیت و  قرنطینه  اجتماعی،  بخشفاصلۀ  تمام  در  کار  نیروی  کاهش  باعث  مسافرتی  های  های 

ازبین باعث  از مشاغل شده است )نیکوال و همکاران،  اقتصادی شده و  در  (.  1،  2020رفتن بسیاری 

-و شرایط حاکم بر جهان مانند قرنطینه و فاصله 19-که کویدباید اشاره کرد تحلیل بُعد ورزشکار می

های المپیک و پارالمپیک توکیو  ذاری اجتماعی موجب تغییراتی در صنعت ورزش شده است. بازیگ

- رویدادهای اجتماعی،  های ورزشی معتبر و مهم لغو شدند یا به تعویق افتادندبه تعویق افتاد، لیگ

ل شدند. با وجود این شرایط طبیعی است که ورزشکاران نیز در خانه ورزشی و اماکن ورزشی نیز تعطی

بمانند و از هرگونه تمرین و مشارکت در اردوها و مسابقات ورزشی فاصله بگیرند. این شرایط چیزی 

در این راستا پیشنهاد  جز کاهش آمادگی روانی، تکنیکی و تاکتیکی ورزشکاران به همراه نخواهد داشت.  

های  ها لغو شده است، ورزشکاران باید واقعیت را بپذیرند و ورزشرهایی که بازی شده است در کشو

هایی انجام دهند که به حفظ سالمتی  بخش جایگزین کنند و فعالیتهای لذتخود را با سایر ورزش

،  1کند )پاپایانو، شینکه، چانگ، کی و دودا گذاری اجتماعی کمک می ها تا پایان فاصله و تناسب اندام آن

  19-دوستان با پاندمی کویدباید خاطرنشان کرد که طیف وسیعی از ورزشکاران و ورزش  (. 2،  2020

توان این ادعا را مطرح کرد که با فراگیری رو میاند؛ ازهمیناند و آن را به نحوی تجربه کردهرو شدهروبه

حسینی، سیداند )نوروزی  هرو شدشان روبه ورزشکاران با تغییراتی در رفتارها و سبک زندگی  19-کوید

ای مطلوب های بدنی عرصهویژه آنفوالنزا، ورزش و فعالیتهای ویروسی به(. در اپیدمی218،  2020

های جمعی  واسطۀ فعالیتکنند. درواقع، این ورزشکاران هستند که بهبرای انتقال ویروس فراهم می

گونه برداشت  توان اینرو میشوند؛ ازاین شوند و موجب تشدید شیوع آن در جامعه میناقل ویروس می

ها  گذارند و سطوح فعالیت آنها تأثیر میها بر آنکرد که ورزشکاران جزو کسانی هستند که اپیدمی

ها امکان پرداختن  عنوان یک حرفه در نظر گرفته شود، آندهند؛ حال آنکه اگر ورزش به را کاهش می 

ای خاص از اپیدمی را خواهند داشت. در کنار این امر  و تجربهدهند  های خود را از دست می به فعالیت

اپیدمی شیوع  که  کرد  خاطرنشان  میباید  ورزشکاران ها  بر  فراوانی  روانی  و  اجتماعی  اثرهای  تواند 

 
1. Papaioannou, Schinke, Chang, Ki & Duda 
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اند  های اجتماعی و شخصیها جزو رویدادهای تأثیرگذار بر فعالیتای داشته باشد؛ زیرا اپیدمی حرفه

تواند موجب لغو  (. از طرف دیگر، لغوشدن مسابقات ورزشی می219،  2020،  حسینیسید)نوروزی  

از پرداخت حقوق آنها خودداری کنند؛ بنابراین نتیجۀ این قراردادهای ورزشکاران شود یا باشگاه ها 

بود.   نخواهد  ورزشکار  راستا،  موارد، چیزی جز کاهش درآمد  این  (  2020حسینی )سیدنوروزی  در 

ع مطالعه با  حرفه ای  ورزشکاران  زیستۀ  تجربۀ  »درک  کوید نوان  پاندمی  از  ایرانی  رویکردی 19-ای   :

شده، پنج دسته معانی برای تجربۀ زیستۀ پدیدارشناسانه« انجام داد. براساس تجزیه و تحلیل انجام

ریختگی  درهم  -بودند از: الف  شناسایی شد که عبارت   19-ای ایرانی از پاندمی کوید ورزشکاران حرفه

عادات شخصی، بخ و  زندگی، ج  -لقیات  د بازنگری شیوۀ طی  - تغییر سبک    -کردن مسیر شغلی، 

( به 2020بازتعریف کارکرد اجتماعی و اقتصادی. پیلی و همکاران )  -یابی برای کنشگری و هفرصت

  نخبۀ آفریقای جنوبی پرداختند. نتایج نشان داد کهبر ورزشکاران نخبه و نیمه  19-بررسی اثرات کوید

صورت روزانه، با شدت متوسط تنهایی، بهبیشتر ورزشکاران فعالیت ورزشی خود را در دوران قرنطینه به 

اند و الگوی خواب تحرکی را ترجیح دادهاند. در زمان فراغت، بیدقیقه ورزش کرده  60-30و تقریباً  

بیش از حد کربوهیدرات   ها مقادیرطور درخور توجهی تغییر کرده است. تعداد چشمگیری از آن ها بهآن 

دادن فعالیت دوباره به انگیزه  ها احساس افسردگی داشتند و برای انجاممصرف کردند و بسیاری از آن

 نیاز داشتند.

های دیگر پژوهش به امور زیرساختی اختصاص دارد که شامل دو بُعد »اماکن ورزشی« و  یافته

می محیطی«  ورزشی،  شود»زیست  اماکن  با  ارتباط  در  بستهیافته.  مانند  عواملی  بر  اماکن  ها  شدن 

وساز  های ورزشی، استخرها و...(، توقف یا حرکت نزولی ساختورزشی روباز و سرپوشیده )مانند سالن

ها، دریا و...( تأکید  اماکن ورزشی و تمایل افراد به حضور در اماکن ورزشی طبیعی )مانند مسیر کوه

همه از  پس  کروناداشتند.  ویروس  سازمان  گیری  کشور،  سطح  بسته در  بر  مرتبط  اماکن های  شدن 

های متولی بهداشت  های سازمانورزشی سرپوشیده تأکید کردند و از طرف دیگر با توجه به گزارش 

های سرپوشیده، ورزشکاران تمایل بیشتری به حضور  بر افزایش خطر فعالیت ورزشی در محیطمبنی

محیطی با کاهش  وه، جنگل و دریا نشان دادند. بُعد زیستدر اماکن ورزشی طبیعی و روباز مانند ک

زباله زیستتولید  صرفههای  آسیبمحیطی،  کاهش  انرژی،  مصرف  در  زیست جویی  در  های  محیطی 
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باید خاطرنشان کرد که اعمال اقدامات قرنطینه توسط بیشتر اماکنی مانند کوه، دریا  و... همراه بود.  

باعث شده است که مردم  دولت نقلیۀ خصوصی و  ها  از وسایل  استفاده  این کار،  با  بمانند.  در خانه 

فعالیت است. همچنین  یافته  میزان چشمگیری کاهش  به  متوقف  عمومی  تقریباً کامالً  تجاری  های 

در بیشتر شهرهای جهان به PM 2.5 و     NO2اند که سطح  اند. همۀ این تغییرات باعث شدهشده

ای  (. در مطالعه3،  2020،  1آلکالده -مونزوریت، روانو و سانچز-)زامرانومیزان چشمگیری کاهش یابد  

دلیل توقف صنایع، انتشار پسماندهای صنعتی تا حد زیادی کاهش یافته دیگر گزارش شده است که به

ای شوند که به انتشار تقریباً صفر درصد گازهای گلخانهها یافت میاست و وسایل نقلیۀ کمتری در جاده

شوند. با توجه به تقاضای کمتر انرژی در صنایع، استفاده  زیست منجر میت معلق ریز به محیط و ذرا

ها  های فسیلی یا منابع انرژی مرسوم به میزان چشمگیری کاهش یافته است و اکوسیستماز سوخت 

مناطق    ها، سواحل دریا،اند. همچنین میزان آلودگی در مناطق توریستی مانند جنگلبسیار بهبود یافته

ازون نیز تاحدی احیا شده است   نیز در حال کاهش است. مشخص شده است که الیۀ  تپه و غیره 

 (. 5، 2020، 2)چاکرابورتی و میتی 

آموزشی« و  -های علمیشود که از دو بخش »فعالیتای مربوط میبُعد بعدی به پیامدهای رسانه

افتادن رویدادهای  تعویقرود، با لغو یا بهطورکه انتظار می»پخش تلویزیونی« تشکیل شده است. همان

شود. وقتی رویدادی برگزار نشود، طبیعی است که  ورزشی، پخش تلویزیونی با آسیب جدی همراه می

های مربوط  ها به گزارش کردن ندارند. در دوران قرنطینه، بیشتر رسانهها نیز چیزی برای پخشرسانه

مرتبط   اخبار  و  ورزشی  پیشین  اتفاقات  کوید به  جذابیت   19-با  بر  موارد  این  تمامی  که  پرداختند 

ابعاد آموزشی نیز تغییراتی مانند لغو یا بهرسانه افتادن  تعویقهای ورزشی تأثیر بسزایی گذاشت. در 

های حضوری و توسعۀ وبینارهای آموزشی و افزایش محتوای آموزشی آنالین رخ سمینارها و کنفرانس

های بزرگ،  ها و نمایشگاه به مواردی مانند لغو کنفرانس19-پیامدهای کویدای همسو از  داد. در مطالعه

های فصلی و المپیک تابستان و ممنوعیت  ها، مجامع سیاسی و انتخابات، ورزشها و جشنوارهکنسرت

-(. دربارۀ تعداد همایش2، 2020و همکاران،  تجمع مردم در تعداد زیاد، اشاره شده است )گوسلینگ
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که   علمی  شدههای  کنفرانس  لغو  این  است.  شده  ایجاد  نگرانی  است،  افتاده  تعویق  به  کلید  یا  ها 

ها و همچنین ها هستند و این امکان را برای انتشار پژوهشهای علمی در بسیاری از رشتهپژوهش

شوند،  صورت آنالین انجام میها بهبسیاری از کنفرانس .کندهای همکاری ایجاد میآوردن فرصتفراهم

 (. 6، 2020های مجازی« اغلب کیفیت الزم را ندارند )نیکوال و همکاران، ما این »کنفرانسا

بُعد دیگر به پیامدهای بهداشتی مربوط است که شامل سه بُعد بهداشت روانی، جسمی و اجتماعی  

دهای  شدن رویدادلیل تعطیلشود. در این سه بعد به عواملی مانند اثرات منفی روانی بر هوادار )بهمی

)به جامعه  در  افسردگی  و  اضطراب  مانند  روانی  اختالالت  افزایش  فعالیت  ورزشی(،  کاهش  دلیل 

گیری اجتماعی وجودآمدن حس ترس از مسافرت در بین گردشگران ورزشی، انزوا و گوشهجسمانی(، به

ن تصویر  رفتهای ورزشی گروهی(، ازبیندلیل حضورنداشتن در فعالیتخصوص در بین سالمندان )به به

ها مانند چاقی برند برخی کشورها و شهرها )مانند کشور چین و شهر ووهان(، افزایش برخی از بیماری

تحرکی جسمی و کاهش آمادگی جسمانی و  شدن فعالیت ورزشی(، افزایش بیدلیل کمو دیابت )به

های اخیر  ررسیدر ارتباط با بعد جسمانی باید گفت در بشود.  کنارگیری جامعه از ورزش اشاره می

میلیون   6/1انجام شده است و شامل    2016و    2001  های بر جمعیت، بین سالنظرسنجی مبتنی  298

درصد از نوجوانان در سراسر جهان از نظر جسمی   81ساله( است. نتایج نشان داد که    17تا    11جوان )

-وضعیت قرنطینۀ حاصل از کوید (.2020،  1به اندازۀ کافی فعال نبودند )گوتولد، استیونز، رایلی و بول 

بازی  91 افزایش  باعث  زیاد  احتمال  )وایلدبه  است  آنالین جوانان شده  افزایش  2020،  2های  این   .)

در این  (.  2013،  3وعده و چاقی جوانان دارد )مارش، مورچو و مدیسونرابطۀ مثبتی با میان استفاده،

استرالیا راستا،   اوایل4انستیتوی ورزش  در  راه   2020آوریل سال    ،  برای  اندازی مجدد  یک چارچوب 

( تقسیم A, B, Cارائه کرد. این چارچوب، فعالیت ورزشی را به سه سطح ) 19-ورزش با وجود کوید

های قرنطینه مجاز است. این بخش شامل تمریناتی است که در وضعیت محدودیت A کند. سطحمی

  شودمتر فاصله بین افراد مربوط می  5/1ا حفظ حداقل  های یک نفره یا حداکثر دو نفره و ب به ورزش
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به افراد   B گذارند. سطحکه افراد با یکدیگر ارتباط بدنی ندارند و تجهیزات ورزشی نیز به اشتراک نمی

نفر با یکدیگر تمرین کنند؛ مشروط بر اینکه همگی سالم   10های کوچک تا دهد تا در گروه اجازه می

روز بدون عالئم باشند. آموزش در داخل خانه نیز مجاز است و استفاده از برخی   14مدت  باشند و به

تجهیزات مانند توپ تنیس، فوتبال، بسکتبال، طناب و تجهیزات سالن ورزشی مجاز است، اما تجهیزات  

اجازۀ بازگشت کامل به   C طور مداوم و در بین جلسات تمرین تمیز شوند. فعالیت سطحباید بهمی

دهد. بازگشت به رقابت و مسابقه فقط  های رزمی را میگیری و ورزشها ازجمله کشتییتهمۀ فعال

پروتکل C در سطح رعایت  به  این سطح  به  این، رسیدن  با  وجود  است؛  ویژه  مجاز  بهداشتی  های 

های اولیه نشان داده است که  در ارتباط با بعد روانی نیز بررسی  (.637،  2020،  1نیازمند است )هییز 

،  2ضعیت کنونی موجب افزایش اضطراب، افسردگی و پرخاشگری جوانان شده است )هوانگ و ژائو و

(. همچنین پژوهشگران اختالل استرس حاد، خستگی، دوری از دیگران، 6،  2020،  3؛ تاب28،  2020

تحریک کم،  روحیۀ  استرس،  عاطفی،  عاطفی، اختالل  خستگی  سانحه،  از  پس  استرس  پذیری، 

دانند )بروکس، وبستر، اسمیت،  خوابی را از پیامدهای قرنطینه میپذیری و بیوخوی بد، تحریکخلق 

شناسان ورزشی نقش مهمی برای  در این راستا، روان (.  2،  2020،  4وودلند، وسلی، گرینبرگ و روبین

ه ورزشکاران  توانند بشناسان ورزشی میشناختی به ورزشکاران بر عهده دارند. روانهای روانکمک

بهبود (.  2،  2020)پاپایانو و همکاران،  های الزم برای مقابله با اضطراب کمک کنند  برای توسعۀ مهارت

توان از طریق جلسات گروهی آنالین یا در جلسات بدنی و  روحیۀ تیمی و پشتیبانی همساالن را می

باید اشاره کرد در تبیین بُعد اجتماعی می   (.2،  2020)پاپایانو و همکاران،  تمرینات ورزشی حفظ کرد  

تماس افراد با یکدیگر و رعایت فاصلۀ دو متر با دیگران،    کردنگذاری اجتماعی به معنای کمکه فاصله

های گروهی است.  ونقل عمومی، کار در خانه و اجتناب از تجمع و مشارکت در مراسمپرهیز از حمل 

شوند. در این بین،  گیری میبه مسافرت و تمایل به گوشهموارد یادشده موجب کاهش تمایل افراد  

( تأکید کرد که افراد مسن به حمایت بیشتری نیاز دارند. در این راستا،  2020سازمان جهانی بهداشت )
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دادن فعالیت بدنی در  گیری دور کنند و به انجامها را از انزوا و گوشهباید آنشناسان ورزش میروان 

اند، از نظر  بردهجان سالم به در  19-این، افرادی که پس از مبارزه با کویدبرعالوه خانه تشویق کنند.  

ها را حمایت و  باید آنشناسان ورزش میاند که در این راستا نیز روان عاطفی و جسمی ضعیف شده

ر  از دیگ  (. 3،  2020تدریج به وضعیت پیشین خود بازگردند )پاپایانو و همکاران،  تشویق کنند که به

شود؛ چراکه مردم  پیامدهای اجتماعی به وجهۀ عمومی برخی کشورها مانند کشور چین مربوط می

ویروس می این  تولید  مقصر  و  را خاستگاه  واکنشچین  مردم  که  است  طبیعی  بنابراین  های  دانند؛ 

اثرات تواند بر گردشگری ورزشی کشور چین  شدیدی در ارتباط با این کشور اتخاذ کنند. این موارد می

، گوه و  در مطالعات ژنگجدی بگذارد و سایر کشورها به ورزشکاران چینی واکنش جدی نشان دهند. 

از رسانه2020( و ون و همکاران )2020)  1ون به( گزارش شده است که برخی  نامناسب و ها  طور 

»ویروس چینی« ها با استفاده از عناوینی همچون  اند. آنگذاری کردهصورت نژادی وقایع را برچسببه

اند که ای ارائه کردهکنندههای چین در خانه بمانند«، پوشش مغرضانه و گمراهو حتی پیشنهاد »بچه

ای را برای افراد چینی که در  های ناخواستهعصبانیت را در کل جامعۀ چین برانگیخته است و استرس

از چین زندگی می ایجاد کرده است. مقاله ژنگ و همکاراخارج  تأثیرات احتمالی 2020ن )کنند،   )

طور خاص، کند. همچنین بهها بر سالمت روان افراد چینی را برجسته میپوشش غلط و مغرضانۀ رسانه

را بر افراد چینی و تأثیرات آن بر تصویر کشور و تصویر    19-شده از کویداثرات تبعیض نژادی درک

 کند.  مقصد و رفتارهای توریستی بررسی می

ارتباطا های فرعی ایجاد وقفه یا  المللی« و مقولهت شامل مقولۀ اصلی »تعامالت ملی و بینبُعد 

اردوهای   لغو  یا  تعلیق  دوستانه،  ورزشی  رویدادهای  لغو  یا  تعلیق  بازیکنان،  انتقاالت  و  نقل  لغوشدۀ 

های مربوط به  المللی و چالشهای مربوط به ورود و خروج مربیان بینورزشی خارج از کشور، چالش

وجودآمده و وضعیت حاضر که تمامی کشورها . با توجه به بحران به شودالمللی میراودات مالی بینم

ها در ابعاد ملی و ها سعی در کنترل این بحران دارند؛ بنابراین آنرا به خود درگیر کرده است، دولت

ابعاد ورزشی نیز  کنند و این امر طبیعی است که در  المللی بر بیشترین کاهش روابط تأکید می بین
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( به اقدامات مربوط به  2020)  1بیشترین کاهش روابط به وجود آید. در این راستا، ترسدال و آسیف

-بودن مسافرت به کشورهای آسیبهای مسافرتی کشورها، تعلیق پروازها، ممنوعسفر مانند محدودیت

-ارزیابی عالئم کرونا و اندازهوسیلۀ  روزه پس از بازگشت از سفر، کنترل ورودی به  14دیده، قرنطینۀ  

میمیشگ و  شالگنهاف  گوزر،  احمد،  ابراهیم،  کردند.  اشاره  بدن  دمای  از  2020)  2یری  برخی  به   )

مثال، لغوکردن موقت  عنوان اند؛ بهراهکارهای بهداشتی در حین برگزاری اجتماعات بزرگ اشاره کرده

گذاری اجتماعی برای کاهش ارتباط  ات فاصلهرویدادهای با ظرفیت زیاد پخش ویروس، استفاده از اقدام

ونقل عمومی و جلوگیری از شایعات  افراد، محدودیت سفرها و کاهش پروازها، کاهش استفاده از حمل

ترین عوامل انتقال بیماری ای دیگر اشاره شده است که سفر یکی از مهمو اخبار جعلی. در مطالعه

های مسیری، تقاضا برای سفر را کاهش داد )تیان،  محدودیت  یابد که با ایجاد است؛ بنابراین ضرورت می 

 (. 5، 2020، 3لی، لیو، کریمر، چنچا و چیو

های فرعی برگزاری مسابقات  المللی« و مقولهبُعد رویداد به مقولۀ اصلی »مجامع ورزشی ملی و بین

ه تیم، لغو یا بدون تماشاگر، کاهش کیفیت و جذابیت رویدادهای ورزشی، کاهش وفاداری هوادار ب

در این راستا  توکیو( و... اشاره دارد.    2020افتادن رویدادهای بزرگ ورزشی )مانند المپیک  تعویق به

سرعت کاهش  ، برگزاری رویدادهای ورزشی به19-گیرشدن کویدتوان اشاره کرد که پس از همهمی

، 2020توکیو )پارنل و همکاران،    های المپیک و پارالمپیکافتادن بازیتعویقیافت و اتفاقاتی مانند به

های ورزشی معتبر و مهم مانند لیگ فوتبال  افتادن لیگتعویق(، لغو یا به3،  2020و همکاران،    ؛ گالگو2

ورزشی و اماکن ورزشی  -تعطیلی رویدادهای اجتماعی( و  1،  2020و همکاران،    کالرکسونانگلیس ) 

اجتماعات گسترده  . در تبیین این یافته باید خاطرنشان کرد که  (1،  2020)هامانی و همکاران،  رخ داد  

های عفونی نقش دارند )ممیش، استفن، وایت، شک در شیوع بیماریمانند اجتماعات ورزشی، بدون

کنند که هرگونه رقابت،  ( بیان می2020(. پارنل و همکاران )0742؛  2019،  4دار، ازهر، شرما و زومال 

حرفه فوتبال  مسابقۀ  یک  یورو  چه  )مانند  بزرگ 2020ای  شهرهای  در  آن  به  مربوط  مسابقات  و   )
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سواری و چه بازی در یک زمین محلی، با توجه به افزایش خطر انتشار  های اسب انگلیس، جشنواره

بو   19-کوید بر شهرهای  غیرمسئوالنه خواهد  عمومی  بارهای سنگین خدمات  واردشدن  و موجب  د 

رسد تعطیلی مسابقات یا برگزاری مسابقات بدون تماشاگر، موجب ایجاد  به نظر می  میزبان خواهد شد.

های معتبر، باشگاه به بازار آزادی تبدیل  شکاف بین هوادار و تیم مورد عالقه شود. در بسیاری از باشگاه

به حما که  است  نگاه میکنندهیتشده  مشتری  به چشم  خود  می های  و سعی  بهترین کند  تا  کند 

از لحاظ برگزاری بازی، راحتی تماشاچیان، دسترسی به بوفه، دسترسی به سرویس  های  خدمات را 

-کنندهها حمایتبهداشتی تمیز و مرتب، وسایل تردد آسان و سریع و... ارائه دهد؛ بنابراین اگر باشگاه

ا از دست دهند، دیر یا زود آن حالت شور و هیجان از صحنه برچیده خواهد شد. در این  های وفادار ر

بازی تلویزیونی  و حمایتحالت، پخش  تماشاچیان  از  و در  کنندهها  ماند  پرشور محروم خواهد  های 

بازیطوالنی ارزش  )علیزادهمدت  شد  خواهد  همراه  افت  با  ساعتگلریزیها  الهی،  و  ،  2014،  چیان 

125). 

آخرین بُعد به پیامدهای بعد از مهار کرونا اشاره دارد. این بُعد به دو زیرمجموعۀ »توسعۀ پایدار« 

محیطی و  بُعد توسعۀ پایدار به سه بخش اجتماعی، زیستفروشی و رزرواسیون« اشاره دارد.  و »بلیت

می اجتماعی  بُعد  با  ارتباط  در  دارد.  اشاره  به  اقتصادی  آموتوان  فرهنگ  از تغییر  )تغییر  افراد  زشی 

اشاره کرد.   به آموزش مجازی(  لزوم رعایت فاصلهآموزش حضوری  باعث  قرنطینه و  گذاری فیزیکی 

انتظار می آنالین به مشتریان شد. حال  آنالین، آموزش و خدمات  ارتباطات  از  تحمیل  رود که پس 

های  رود افرادی مانند مربیر میقرنطینه نیز برخی به این شیوه تمایل داشته باشند که برای نمونه انتظا

توان به تغییرات شناسی دست به ابتکار الزم بزنند. از دالیل احتمالی آن میآنالین و مشاورهای روان

سازمان در  سازماناساسی  از  برخی  قرنطینه  دوران  در  چراکه  کرد؛  اشاره  مشاوران ها  و  مربیان  ها، 

اند. با توجه به راساس آموزش آنالین تنظیم کردهها و محتوای آموزشی خود را بورزشی، زیرساخت

ها به ادامۀ شدن با شرایط صورت گرفته است، افراد و سازمانهای بسیاری که برای همسووقت و هزینه

داشت.   خواهند  تمایل  پژوهشروند  میاز  یافته  این  با  مرتبط  و های  طیبی  پژوهش  نتایج  به  توان 

پارادایم توسعۀ بهبود فرهنگ ورزش در خانه پژوهشی با عنوان »ها  ( اشاره کرد. آن2020همکاران )

پژوهش آن پارادایمی  انجام دادند. مدل  پارادایمی  ها  در زمان شیوع ویروس کرونا«  الگوی  براساس 
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استراوس و کوربین طراحی شد. در این مدل، شرایط علّی، عوامل فردی، جذابیت ورزش خانگی و  

کرونا نشان داده  بهبود فرهنگ ورزش در خانه در زمان شیوع ویروس  افزایش آگاهی از فرایند توسعۀ

ای، عوامل رقابت، انگیزۀ آمادگی جسمانی و هیجان و احساس، برای داشتن شد. همچنین شرایط زمینه 

محیطی  در زمینۀ ابعاد زیست  رویکرد بهبود فرهنگ ورزش در خانه در زمان شیوع ویروس کرونا بودند.

رفتن محیطی مانند ازبینهای زیست توان به افزایش چشمگیر آلودگیویروس کرونا، میپس از مهار  

ها و افزایش آلودگی هوا اشاره کرد. این یافته به این معناست که پس یک دورۀ  فضاهای سبز پارک

های ورزشی و تفریحی خواهند مدت قرنطینۀ خانگی، افراد تمایل زیادی به مشارکت در فعالیتطوالنی

پیدا خواهد کرد و سازماند برای جبران خسارات اشت، گردشگری ورزشی توسعه  نیز  های ورزشی 

افزایش می را  تولیدات ورزشی خود  افزایش پیشین، خدمات و  این موارد  نتیجۀ  دهند. ممکن است 

ار  رود که پس از مهمحیطی باشد. در ارتباط با بُعد اقتصادی نیز انتظار میها و خسارات زیست آلودگی

های ورزشی با افزایش قیمت همراه باشند. از دالیل احتمالی آن  ، کاالها و خدمات سازمان19-کوید

تواند ضررهای دوران قرنطینه و افزایش تقاضای مشتریان باشد. در دوران قرنطینه تعداد زیادی از  می

دادند که این موارد   ها با تعدیل نیرو همراه شدند و بسیاری از افراد مشاغل خود را از دستسازمان

بُعد می با  ارتباط  در  باشد.  پساکرونا  دوران  در  کار  نیروی  تقاضای  افزایش  چرایی  بر  پاسخی  تواند 

ها، رزرو پیشاپیش رویدادهای ورزشی  توان به رزرو پیشاپیش اقامتگاهفروشی و رزرواسیون نیز میبلیت

افزایشملی و بین افزایش قیمت بلیتقیمت آن  المللی، دشواری در خرید بلیت رویداد و  های  ها و 

توان به افزایش تقاضای مردم برای مشارکت  پرواز داخلی و خارجی اشاره کرد. در تحلیل این بُعد نیز می

المللی اشاره کرد. با رفع موانع برگزاری رویدادهای ورزشی و بازشدن  های ورزشی ملی و بیندر فعالیت

تواند به  مایل بسیاری به مشارکت خواهند داشت که این امر میدوبارۀ تمامی اماکن ورزشی، مردم ت

 فروشی و افزایش هزینۀ پروازها منجر شود. افزایش قیمت در بلیت

پیامدهای اقتصادی،  بر ورزش ایران شامل    19-ها نشان داد که پیامدهای کوید طورکلی یافتهبه

رسانه زیرساختی،  انسانی،  نیروی  ارتباگردشگری،  پساکرونا  ای، سالمت،  پیامدهای  و  رویدادی  طی، 

عنوان زیربنایی  تواند به غنای علمی این حوزه کمک شایان کند و بهنتایج این پژوهش میشود.  می
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-توانند با پیامدربط میها و مدیران ذیبرای مطالعات آینده قرار گیرد. در قالب عمل نیز همۀ سازمان

 ها تدابیری اتخاذ کنند.  برای مقابله با آنرو آشنا شوند و  های پیشهای حاضر و چالش 

توان به وجود مبانی نظری محدود در این حوزه و به های پژوهش حاضر میازجمله محدودیت

به مصاحبه )بهدشواری در دسترسی  اشاره کرد. عالوهشوندگان  قرنطینه(  بهدلیل وجود  دلیل  براین، 

-های مهم ورزشی در شهر تهران، بیشتر مصاحبهنهای مربوط به قرنطینه و استقرار سازمامحدودیت

از محدودیت نیز  این مورد  تهران حضور داشتند که  ازآنجاکه شوندگان در شهر  پژوهش است.  های 

یابد که در  بر شهرهای گوناگون متفاوت باشد، ضرورت می  19-ممکن است پیامدهای بحران کوید

ماه  ی ایران نیز بهره گرفته شود. تاکنون )آباننظران حاضر در سایر شهرهامطالعات آینده از صاحب

وجودآمده در سرتاسر جهان، شناسایی شده است،  و بحران به  19-(، برخی از پیامدهای کوید 1399

ها و  ها، فصلاما با توجه به در جریان بودن این بحران ممکن است پیامدهای بسیاری در روزها، ماه

ای همسو با این پژوهش  شود که مطالعهان آینده پیشنهاد میهای آینده گزارش شود. به پژوهشگرسال

شود که  پیشنهاد میها تر انجام دهند. همچنین به آنو با روش پژوهش کمّی و با جامعۀ آماری وسیع

آمده در این پژوهش، در دو دورۀ زمانی  دستیافتن این بحران جهانی، به مقایسۀ ابعاد بهپس از پایان

شود در پژوهشی به بررسی راهکارهای  براین، پیشنهاد میپس از آن بپردازند. عالوه  و  19-پیش از کوید

 بر ورزش ایران بپردازند. 19-مقابله با پیامدهای منفی کوید
 

 تشکر و قدردانی 

دادن پژوهش، محققان را همراهی  دانند از همۀ افرادی که در انجامنویسندگان مقاله بر خود الزم می 

 دردانی نمایند.  کردند، تشکر و ق 
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