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Abstract 
Two important elements in the sports marketing mix are promotion and distribution.t The 

failure of these elements causes irreparable damages to the sports industry. Therefore, the 

purpose of this study is to investigate the coronavirus damages to the marketing mix with 

an emphasis on distribution and promotion. In this study, the published articles  and library 

sources available  on the coronavirus and its effects  were searched.. According to the 

descriptive orientation of this  study, the necessary data  were collected and analyzed from 

library sources and documents available in full online, and based on the "systematic 

review" method. The 41  related articles indexed in the databases of Google Scholar, 

Science Direct, Research Gate, Taylor & Francis, and Iran Doc, were used. The results 

showed the irreparable damages caused by the coronavirus crisis on the mix of distribution 

and promotion in sport. The inefficiency of the communication network for the 

distribution of sports goods due to the closure of stores on the one hand, and the closure 

of sports venues as a place for providing sports services, on the other hand, has caused 

disruption and financial losses in the distribution element (place). In addition, in the 

promotion section, the postponement of sports leagues and the absence of fans in the 

stadiums have led to a lot of financial losses in the field of advertising and media. 
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Extended Abstract 

Background and Purpose 
Healthy sports and recreation, as one of the most important industries in developed 

countries, is an effective factor in the growth and development of the national 

economy. This industry is expanding quickly around the world, benefiting billions 

of people (Mohammadkazemi, Rasekh & Navid, 2016). Now that the countries of 

the world have been involved with the Coronavirus, many challenges have arisen 

in various fields: political, economic, health, sports, and so on. Infectious diseases 

and quarantine cause extensive destruction in the lives of people in society due to 

limited employment. All of these restrictions have had a significant impact on 

various aspects of sports (Ghasemi, Keshtegar & Mohammadzadeh, 2020). From 

March 2020 onwards, the global sporting events  faced with such conditions, and 

it was equally catastrophic for a wider range of festivals, urban recreational 

communities, tourism, and recreation places (Webb, 2020). Overall, all three main 

sources of revenue, namely distribution, commercials, and match day revenue 

were severely affected (Begović, 2020). The financial losses of sponsors and 

organizers of the canceled games were billion dollars. Under such circumstances, 

all elements of the marketing mix (product, price, promotion, distribution) were 

affected by the crisis that has occurred. Two important elements in the sports 

marketing mix are promotion and distribution, the failure of which causes 

irreparable damage to the sports industry. Hence, the purpose of this study is to 

investigate the corona damage to the marketing mix with an emphasis on 

distribution and promotion, as well as to provide a summary of the results of 

previous studies. 
 

Materials and Methods 
In this study, a narrative review was conducted to search for the documents and 

articles related to the Coronavirus and its effects. According to the descriptive 

orientation of this research, the necessary data were collected and analyzed from 

library sources and available documents online, based on the "narrative review" 

method. A total of 41 related articles had been indexed in the databases of Google 

Scholar, Science Direct, Research Gate, Sid, and Irandoc. This study searched for 

all related articles in national and international journals in fields of management, 

marketing and health published between the years 2015 add 2020 using the 

keywords of Coronavirus or covid-19, marketing mix, distribution and promotion, 

Given that the reports and documents of the consequences, actions, and plans of 

countries against the Corona pandemic have not been officially presented, the 

description of their scientific plans and outputs was not available. Therefore, , the 

reports of international organizations, including the World Health Organization 
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and the initial reports of various national organizations and ministries were 

studied. 

 

Findings 
The results showed that the damage caused by the Corona crisis to the mix of 

distribution and promotion in sport has led to irreparable damages. The 

inefficiency of the communication network for the distribution of sports goods 

due to the closure of stores on the one hand, and the closure of sports venues as a 

place for providing sports services, on the other hand, has resulted in disruption 

and financial losses in the distribution element (location). Covid-19 has had a huge 

impact on consumers and brands. Staying at home has led to drastic changes in 

demand for certain products, unclear distribution channels, and supply chain 

problems for some companies, which disrupt normal behaviors and habits. It has 

forced customers to buy in new ways and has created many problems for owners 

of distribution and sales outlets (Knowles, Ettenson, Lynch & Dollens, 2020). The 

corona crisis has also caused irreparable damages to sports venues. Large 

companies in the world have also suffered significant losses in the stores and 

places of distribution of the sports goods; the concepts like the mutual agreement 

and understanding of communication valuehave changed for many buyers and 

suppliers during the Covid-19 events (Hongwei & Loyd, 2020). One of the 

damages in the field of distribution and location is related to the tourism industry. 

The framework of the global tourism system has changed from many tourists to 

no tourists (Gössling, Scott & Hall, 2020). Moreover, in the promotion part, the 

closure of sports leagues and the absence of spectators in stadiums have caused a 

lot of financial losses in the field of advertising and media. The absence of fans at 

the venue means a great deal of difficulty for the sports media. In this situation, 

there is an opportunity for media broadcasting partners to enrich their technical 

experience in the world of sports with Covid-19, to make live broadcasting much 

more creative than it is now (Majumdar & Souvik, 2020). Furthermore, most of 

the sponsoring companies in this situation because of the lack of events and the 

absence of spectators have reduced their support amounts, which will lead to 

major losses to clubs and teams. The sudden economic shutdown and the sharp 

decline in advertising have also had a major impact on traditional media. Print 

broadcasting is heavily dependent on ads and subscriptions. However, since the 

beginning of the crisis, the newspaper industry has been struggling with its sources 

of income (Ansari & Ganjoo, 2020). 
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Conclusion 
Some experts believe that the time has come for a leap in the marketing industry, 

especially marketing through social media, with the outbreak of Covid-19. People 

see social media as their only way to communicate with the outside world , and 

often see safe shopping online The Covid 19 crisis deepened the importance of 

technology to society and expanded it into the creative industries. With the 

population being quarantined at home, all creative careers are forced to re-

introduce themselves. This includes onlinework and telecommunications, 

delivery or courier delivery, offering virtual goods, focusing on sharing services 

instead of selling once, being able to work with others, people or machines, etc. It 

means economic realization as a result of a major health crisis such as Covid- 19 
(Guilherme, 2020). 

Keywords: Coveid-19 (Coronavirus), Marketing Mix, Distribution (Place), 

Promotion, Sports Industry 
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 مقاله پژوهشی 1

های کرونا بر آمیخته بازاریابی در ورزش با تأکید بر توزیع و بررسی آسیب

 ترویج
 

 3، امیر صدیقی2، ستاره اسکندری1ضمیرمرضیه روشن

 

نویسندۀ   )،  ، ایراندانشگاه تهران  بدنی و علوم ورزشی،دانشکده تربیت   مدیریت ورزش،ی، گروه  دانشجوی دکتر.1
 ( مسئول

 بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، ایران .دانشجوی دکتری، گروه مدیریت ورزش، دانشکده تربیت 2
 .دانشجوی دکتری، گروه مدیریت ورزش، دانشکده پردیس البرز، دانشگاه تهران، ایران  3

 

05/02/1401تاریخ پذیرش:                         25/06/1400تاریخ دریافت:   
 

 چکیده 
بازاریابی ورزشی، ترویج و توزیع است که نارسایی در عملکرد آن ها  دو عنصر مهم و پراهمیت در آمیخته 

های کرونا بر بررسی آسیب  ، آورد. هدف این تحقیق میصنعت ورزش به وجود    درناپذیری را  خسارات جبران

جوی متون و مقاالت ونقلی به جست  . در این پژوهش مروریبودآمیخته بازاریابی با تأکید بر توزیع و ترویج  

منابع دردسترس با   پژوهش همه  جامعه آماری.  شده است  مرتبط با ویروس کرونا و اثرات ناشی از آن پرداخته

-های الزم از منابع کتابخانهگیری توصیفی این پژوهش، دادهبا توجه به جهت.  بودها  موضوع مرتبط با کلیدواژه

 .« گـردآوری و تحلیـل شـدی نقلیمتن برخط، براساس روش »مروردردسترس تمام ی و اسناد و مداركا

های اطالعاتی گوگل اسکالر، ساینس دایرکت، ریسرچ شده در پایگاهمرتبط از مقاالت نمایهمقاله    41تعداد  

های ناشی از بحران کرونا بر آمیخته توزیع آسیب داد،. نتایج نشان شده استگیت، سید و ایرانداك استفاده 

شبکه ارتباطی   نداشتن کاراییاز یک سو،  است.    آورده  بار   ناپذیری را بهو ترویج در ورزش خسارات جبران

عنوان محل  تعطیلی اماکن ورزشی بهاز سوی دیگر،  ها و  توزیع کاالهای ورزشی با توجه به تعطیلی فروشگاه

است. همچنین در بخش    های مالی در عنصر توزیع )مکان( شدهارائه خدمات ورزشی باعث اختالل و زیان

خسارات مالی    واردشدن  ها باعثتماشاگران در استادیوم  نداشتنحضورهای ورزشی و  ترویج، تعطیلی لیگ

 است.  ها شدهتبلیغات و رسانه ر حوزهبزیادی 

 . )مکان(، ترویج، صنعت ورزش )کرونا(، آمیخته بازاریابی، توزیع 19-کوید واژگان کلیدی:
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 مقدمه 
؛ شد گزارش  چین ووهان در پنومونی بارهدر یتوضیحغیرقابل موضوعات ،2019 سال دسامبر  اواخر در

 انجام این بیماری شیوع کنترل برای سریع اقدامات چین در بهداشت محققان حوزه و دولت روازاین 

 این    2جهانی  بهداشت سازمان،  2020 سال ژانویه  12 در و کردند آغاز  را 1اتیولوژیک  تحقیقات و دادند

 سازمان ،2020 سال ژانویه 31 در کرد.گذارینام  «(2019)  نوین  کروناویروس» را جدید ویروس

 نگرانی با بهداشت عمومی فوریت عنوانبه  ( را2019)  نوین کروناویروس گیریجهانی همه بهداشت

در      3المللیبین کرد.  سال  11اعالم  جهانی ،  2020فوریه  بهداشت  رسمی،به  سازمان   بیماری طور 

 (. 2020تابش،  و   حسینی دوستی، ،فرمحسنی) کرد گذارینام 194-کویدا ر ایجادشده

های مختلف های بسیاری در حوزهاند، چالشاکنون که کشورهای جهان درگیر ویروس کرونا شده 

شود که  شدن باعث میواگیردار و قرنطینه بیماری.  استکرده سیاسی، اقتصادی، سالمت و غیره بروز 

  گر، کشتهقاسمی)   علت محدودشدن اشتغال پدید آید جامعه بهای در زندگی افراد  های گستردهویرانی

محورترین موضوعی  دارترین و مسئلهترین، اولویتاهمیتبادر چنین شرایطی،    (. 2020،محمدزادهو  

طلبد، حوزه پژوهشی کرونا و بررسی اثر های مختلف را میکه یاری طیف وسیعی از پژوهشگران حوزه

بر   شرایط  استاین  مختلف  نوروزی)  موضوعات   کاهش برای اتخاذشده هایرویه  (.2019،  چاکلی 

 کارگران، کاری ساعات یافتنکاهشاست.    بوده مشابه جاهمه  تقریباً بیماری این واگیری  سرعت

 متأثر مناطق  در  خدماتی پرخطر و تولیدی  هایفعالیت سطح  از  کاستن و  کارگران بیکارکردن اجباری 

 و هنری-فرهنگی رویدادهای و ورزشی مسابقات مناسک مذهبی، و  مراسم برگزاری  منع و  بیماری از

 اغلب کشورهای در حاکمیتی اقدامات نخستین از ،مدتمیان  و مدتکوتاه هایمواردی قرنطینه  در

   (.2020پور،قلیعاقلی و امام) است بوده شدهمطالعه

 ورزش اهمیتاست.    بر وجوه مختلف مرتبط با ورزش گذاشته  چشمگیری  ها اثرتمامی این محدودیت

 اقتصادی هایحوزه پردرآمدترین از یکی به ورزش کهطوری به شود؛بیشتر می روز هر اقتصاد برای

 در  و وسیع  صنعتی  جهان، سطح در دالر میلیارد   600 حدود ارزشی با صنعت ایناست.    شده تبدیل

 اقتصادی رونق  به است  توانسته ورزشی  خدمات ارائه  و ورزشی تجهیزات و  لوازم تولید است. رشد حال

،  علیدوست قهفرخی  و   ، دهقان قهفرخیحیدریشود ) ورزش  توسعه بهبود سبب و کند کمک  ورزش
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  مؤثری  عامل  پیشرفته،  کشورهای  در  مهم  بسیار  صنایع  از  یکی  عنوانبه  سالم  تفریح  و  ورزش(.  2019

 و   است  یافته  گسترش  جهان  سراسر  در  سرعتبه  صنعت  این  .است  ملی   اقتصاد  توسعه  و  رشد  در

ا ظهور ویروس کرونا  ب   . (2016  )محمدکاظمی، راسخ و نوید،   برند سود می  طریق   این  از   نفر  میلیاردها 

به پا خواهد    وفانتچند دهه    یآن برا  جیاست که نتا  رخ داده  یاساس  راتییتغ  یابیکالن بازار  طیدر مح

 ورزشی، مراکز و  هاشرکت ورزشی، جهانگردی چون اقتصادی  هایبخش  (.1،2020و لوید   هنگوی) کرد

 ورزش با مرتبط اقتصادی هایحوزه ترینمهم از هاباشگاه  و تبلیغات فراغت، اوقات صنعت بازاریابی،

میرزازادهعبدالملکی)  هستند قهفرخی  و  ،  رویدادهای کشورها، همه در  (.2016  ،علیدوست   انواع 

بین یا ملی محلی، مختلف هایبه مناسبت اقتصادی و سیاسی مذهبی، آموزشی، ورزشی، فرهنگی،

 افراد بین مراودات تعداد جهانی، ورزشی مسابقات برگزاری در جریان ویژهشوند. بهمی برگزار لمللیا

،  پورقلیعاقلی و امام)  داردنیز   را خود خاص اقتصادی هایهزینه و منافع البته ؛یابد می افزایش  شدتبه

رو هجهان با آن روب  یورزش  یدادهایبود که صنعت رو  یتیوضع  نی به بعد، ا  2020مارس  از   (.2020

  یهاو مکان  ی، گردشگریشهر  یحی، اجتماعات تفرا هاز جشنواره   یترگسترده  یهاحوزه   یشد و برا

را مختل کرد و ورزش    یجامعه جهان  یهاهمه بخش  19-کوید  .بار بودبه همان اندازه فاجعه  یحیتفر

،  2وب ) ای حرفهورزش    ا ی باشد    همگانیخواه ورزش  ؛  ستین  مستثنا قاعده    ن یاز ا  زین  ی بدن  ی هاتیو فعال

تقو  طوربهساالنه    یورزش  یدادهای، رویدر شروع هر فصل ورزش   .(2020   یدادهایرو  میمناسب در 

  قیتعو  ا یساالنه به لغو    یورزش  یدادها یاز رو  یا، مجموعه19-کوید  لیدل، اما بهرند یگیقرار م  یورزش

برمالپرولد،  ) شدند  مجبور   بروور  ، هاتینگ،  و  ب   (.2020،  3برگ  تقو  شتریدر  ،  یورزش  میکشورها، 

شده  ها احساس  در همه ورزش   ریتأث  نیا  است.  آمده  در  قیبه حالت تعل  هاتمرین  یحت  و  مسابقات

مربوط به  ایحرفه مسابقهوقفه موقت در ناشی از  ی مال یامدهایدر فوتبال با پ  شتری، اما مسلماً باست

  ی مال  تیکه از حما  یدرآمد  زانیبا توجه به م؛  شده استاحساس    داورانها و  گیها، ل، باشگاهکنانیباز

در توکیو   2020  سال  در  المپیک هایبازی  قرار بود   (. 2020وب،  ) شودیحاصل م  ی ونیزیتلو  ی و حقوق

المپیک  برگزار شود، اما کمیته بین انداختن این بازی  درالمللی  تصمیم    2021  سال  تا   ها به تعویق 

هزار ورزشکار المپیک    یازده ایحرفه  و  شخصی  زندگی  بر تأثیر چشمگیری  سالهگرفت. این تعویق یک

که قرار بود در این رویداد به رقابت بپردازند   گذاشته استورزشکار پارالمپیکی    چهارصدهزار و  چهار    و
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  که   افتاد   قیماه به تعو  12مدت  به  2020  2وروی  هشدینیبشیمسابقات پ   (.2020،  و همکاران  1نیکوال)

در صورت لغو همه    .شده استبرآورد    وروی  ونیلیم  300  یمال  نهیبا هز  2020  وروی  قی، تعویاز نظر مال

و   یوونتوسالمللیبینمسابقات ملی  باشگاه  فوتبال سری  3،  میلیون    110  تقریبی  ضرر(  ایتالیا  آ )از 

که    بودمربوط  که بیشترین ضرر به درآمد حاصل از حقوق پخش تلویزیونی    کردمییورویی را تجربه  

برتر فوتبال اروپا، حداکثر ضرر   گی لپنج  در  .  داشته باشد میلیون یورو کاهش    چهلبیش از    توانستمی

احتمال فصل    19- کوید  از  یناش  یدرآمد  درآمد   ۀاضافبه   وروی  اردیلیم  4.14  ،2020-2019در 

پارنل، جان باند، ویدوپ  ) است  شده  ن یمبلغ تخم  نیاز ا  یمیاز ن  شی ب  تلویزیونی  در پخش  رفتهازدست 

با این عقیده موافق بودند    شدتبه  دهندگانپاسخدرصد از    13  نظرسنجی،  یک  در(.  2020،  4و کوکایان

های فوتبال  تعلیق لیگ.  داشته استها  ر زندگی روزمره آنبتوجهی    درخورتأثیر    که تعلیق ورزش زنده

حق پخش    ازجمله  های فوتبالمنابع درآمدی باشگاه،  باعث شد  کروناشیوع ویروس    شرایطجهان در  

گیری مواجه شود و حتی با کاهش چشم  ،که به برگزاری لیگ وابسته بود  فروشیبلیتتلویزیونی و  

 خبر  ، کدخبرگزاری مهر)  ندازداها را به خطر  مالی آن  و آینده  شود  ها با سقوط مواجهسهام باشگاه 

4891437 ،2020.) 

شدت  به  مسابقهروز    یو درآمدها  یتجارتبلیغات  ،  درآمد، پخش  یبرا   یهر سه منبع اصل،  یکلطوربه

گرفت  ریتأثتحت حامازدست  کهطوریبه  (.2020،  5بگوویچ ) قرار  درآمد  و    یمال  انیدادن 

از   یاریبسو    (2020،  6تانکم پترسون و  ) دیدالر رس  اردها یلیبه م  لغوشده  یهایدهندگان بازسازمان

  ی مل  گیل  و  ایبال استرال، نتایاسترال  کتی، کرایفوتبال استرال  گیل  ، مثالعنوانبه)  یورزش  یهاسازمان

تماشاگران را به روی  ، درها  افتییادامه م  ونیزیتماشاگران تلو  بامسابقات فقط    کهدرحالی(  یراگب

)محصول، قیمت، ترویج،    در چنین شرایطی تمامی عناصر آمیخته بازاریابی (.2020هیوز،  )بودند  بسته  

 بازاریابان که عناصر آمیخته بازاریابی، ابزاری هستند  .گرفتآمده قرار  ثیر بحران پیشتأ توزیع( تحت 

ایجاد بازار دستکاری برای   وردی،تاری)  دارند اختیار در رقبا سایر به نسبت مشتریان در ترجیح و 

زرندی بازاریابی   ،کلی  بندیتقسیم در (.2018کردلو،    و  پورسلطان  تقسیم  بخش چهار بهآمیخته 

 آن نقش و(  خدمات یا کاال)  محصول نوع بر :محصول  -1:  (2020،راسخی  و  ، کشکرقاسمی )  شودمی
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 خرید انگیزه و  توان با قیمت تناسب بر :  قیمت  - 2شود،  می تأکید  مشتری خواسته و  نیاز رفع در

شود می تأکید  محصول خرید به مشتری  ترغیب و تمایل آگاهی، بر: رویج ت  -3شود،  می تأکید  مشتری

 شود. می تأکید مشتری بهتر  خرید و دسترسی برای مناسب توزیع نظام ایجاد بر:  توزیع -4و 

سایر عوامل همچون محصول، قیمت و ترفیع  با ای آمیخته بازاریابی است که همراه  توزیع یکی از اجز

صحیح استفاده شوند، مزیت    صورتبههای توزیع  که کانالکننده و مشتری است. درصورتیتولید  مدنظر

آید، توزیع  نقش اصلی نظام توزیع، چنانچه از تعاریف برمی  . شودایجاد می  زیادی رقابتی و ارزش افزوده  

  ؛ کننده استاین بخش اتصال بین بخش تولید و مصرف درواقعکاال و خدمات در سطح جامعه بوده و 

تواند عامل  بسته به عملکرد و جایگاه بخش توزیع در مجموعه نظام اقتصادی، این بخش می  بنابراین

ای از عوامل مختلف دهرشد یا عامل بازدارنده اقتصاد تلقی شود. شبکه ارتباطی توزیع، مجموعه گستر

  کنندمیکنندگان و سازندگان دریافت  ورودی، محصوالت را از تولید  عنوان  بهفعال در توزیع است که 

استفادهعنوان  بهو   و  مشتریان  دست  به  را  محصوالت  میخروجی،    نامدار  ،درینی )  رسانندکنندگان 

-تصمیم هستند، مواجه آن با مدیران که مهمی مسائل یکی از  (.2016،  زهرابی  و   جویمی، جمشیدیان

دربارهگ دسترسی است.   محصول  توزیع  چگونگی یری   به کنندگانمصرف سریع  و آسان توانایی 

 است  توزیع هایمدیریت کانال نمسئوال توانایی از ناشی هاآن موقعبه دریافت ورزشی و محصوالت

سیسات ورزشی تأ به اماکن و  توان  ، میمعنای مکانتوزیع به    فهومدر م  (.2018،  و همکاران  وردیتاری)

  اول،  مورد  در  فروش کاالهای ورزشی اشاره کرد.  محلهمچنین  های ارائه خدمات ورزشی و  و محل

آن    ی مکان  ا یساختار، ساختمان  »  عنوانبه  ی المللنیب  یورزش  ی هامکان در  ورزش  ک یکه    یمسابقه 

کنندگان  بر مصرف  بسیاری  تأثیر  19-کوید  .(2020،  1وی)مایلز و شیپ  شودیم  فیتعر  «شودیبرگزار م

های ماندن در منزل باعث تغییر شدید در تقاضا برای . دستورالعملگذاشته استو برندهای تجاری  

شده  ها  برای برخی از شرکتتأمین  های توزیع نامشخص و مشکالت زنجیره  محصوالت خاص، کانال 

و مشکالت  کرده  ملزم  های جدید  رفتارها و عادات عادی، مشتریان را به خرید از راهشدن  که مختل  است

، 2نولز، اتنسون، لینچ و دولنز ) است  آورده  های توزیع و فروش به وجودرا برای صاحبان مکانمتعددی  

آن باعث    زیادشبکه ارتباطی توزیع کاالهای ورزشی با توجه به گردش مالی    نداشتنکارایی  (.2020

زیان میایجاد  ورزشی  کاالهای  توزیع  ارتباطی  شبکه  در  زیادی  دلیل  ؛شودهای  افزایش    ،به همین 

ارتباطی توزیع کاالهای ورزشی به میزان اندک نیز می از اتالف  کارایی شبکه  تواند تا حدود زیادی 
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این موضوع در بازاریابی و اقتصاد ورزشی، نیاز   زیاداهمیت  ه،درنتیج ؛ لی جلوگیری کندهای مسرمایه

 کند. کرونا بر آمیخته توزیع را توجیه می شیوع ویروس هایتحقیق در زمینه بررسی آسیب انجام به

مدیرکل ورزش  .  کرده استرا به اماکن ورزشی وارد    ناپذیریجبران های  آسیب  همچنین  بحران کرونا

ورزشی  اماکن    همهکه    99  خرداد سالاز زمان شیوع ویروس کرونا تا  »و جوانان استان تهران گفت:  

میلیارد تومان به ورزش استان تهران خسارت وارد شد. همچنین تعطیلی   1500،  شده بودتعطیل  

کد    ،خبرگزاری ایسنا)«  استباشگاه خصوصی و دولتی خسارت زده    4800اماکن ورزشی به بیش از  

ه گفته مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی،  همچنین ب(.  2020،  99020906450  خبر

  1399  تیرماه سالهای ورزشی گذاشت تا  فعالیت  برثیری که  تأ خاطر بحران کرونا و  این شرکت به 

کرونا به شرکت توسعه و    دلیلخسارتی که به  .شده بودمیلیارد تومان خسارت مالی    چهلمتحمل  

خبرگزاری  )  شودنمی  جبران  راحتیبه  که   است  زیاد   قدریبهاست،   شده  واردنگهداری اماکن ورزشی  

منابع و امکانات    عیتوز  لیدلبه  به اماکن ورزشی  شده ی واردفشارها  (.2020،  1090060  خبرکد  ،  شرق م

برابر  ،نابرابر تعادل بیشتر بیهای دولتی و خصوصی این  در رابطه با بخش   خصوصبه  ؛است  چندین 

  ها نیازمند اتخاذ تصمیمها و اماکن ورزشی  شروع به کار مجدد باشگاه   (. 2020  و همکاران،  1ایوانز ) است

در شرایط کنونی، اجرای این    ،حالبااین  ؛هاست است که مستلزم صرف هزینه برای آن  ریزیو برنامه

آنها  تصمیم برای  هزینه  صرف  پروتکل  منظوربهها  و  ورزشی  رعایت  اماکن  در  بهداشتی  های 

 (.2020، و همکاران 2هیوزاست ) ناپذیراجتناب 

زمینه مکان نیز شرکتهای  در  توزیع کاالهای ورزشی  و  زیانفروش  دنیا دچار  در  بزرگ  های  های 

که است  درمورد توافق مشترک، درک ارزش و ارتباطات    تیمبادال  یمحورها  نیا  .اندشدهچشمگیری  

.  کرده است  رییتغ 19-کوید   ع یوقا  نیکنندگان در حنیو تأم  دارانیاز خر  یاریبس یها برااز آن  کیهر

  نیآنال خرید  ق یو از طر آرامیبهها نهیاز زم یاریکه در بس یاتعامل چهره به چهره و مبادلهتسلط بر 

ناگهان    نیمحدود شد و تبادل آنال  شدت  بهها  از دولت  یاریتوسط بس  یناگهان  طوربهرفت،  یم  نیاز ب

از   شیپ   ،هاهفته  یط  یاجتماع   یها ، تلفن همراه و رسانهنیآنال  یاب یبازار  یتالیجیعصر د.  مسلط شد

آدیداس و    (.2020،و لوید  هنگوی) گذر کرد  ینوجوان آشفته به سمت بزرگسال  کیاز    گذر از جوانی،

 ترینبزرگ های اخیر به یکی از  دهند که در سالفروش خود را در آسیا انجام می  سومیک  تقریباً  3پوما 

. آدیداس محصوالت خود را از اندهشدبازارهای رو به رشد کاالهای ورزشی و یک محرک سود تبدیل  

 
1. Evans  

2. Hughes  

3. Adidas & Puma 



 259                                                             ... در یابیبازار ختهیکرونا بر آم هایبیآس یبررس: ضمیرروشن

 

  Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public Licen 

  د. فروشمی   فروشگاه مستقل از آدیداس  500همراه حدود  فروشگاه در چین به  12000طریق حدود  

-شدن فروشگاهدلیل بستهکه به  ندگذشته، آدیداس و پوما، سازنده لباس ورزشی، هشدار داد  سال  فوریه

خواستند ویروس کرونا و همچنین کاهش تعداد گردشگران چینی که می  ناشی از شیوعها در چین  

خبرگزاری اخبار  )  دیده استها در چین آسیب کرده و خریداری کنند، تجارت آن  دیدن از سایر بازارها  

 (.2020، 1633084031 کد خبر امروز،

صنعت گردشگری  در زمینه توزیع و مکان مربوط به صنعت گردشگری است.    واردشده یکی از خسارات  

آید. بسیاری از کشورها این صنعت پویا  ترین صنایع در دنیا به حساب میو متنوع  ترینبزرگیکی از  

ویژه در  به.  دانندبنایی میی ساختار زیراشتغال، رشد بخش صنعتی و توسعهرا منبع اصلی درآمد،  

های دیگر توسعه اقتصادی مثل تولید یا استخراج توسعه یعنی در جاهایی که شکلکشورهای درحال

  ، صرفه نیست یا نقش مهمی در صحنه تجارت و بازرگانی نداردبهمقرونمنابع طبیعی از نظر اقتصادی  

توجهی برای درخور    ظرفیت گردشــگری ورزشــی    .شودنعت گردشگری توجه زیادی میبه توسعه ص

ارائه  دارد  زاییدرآمد رشـد  روندهای  و  آمارها  به  کوتاه  نگاهی  با  جهانی  و  سازمان  سـوی  از  شـده 

و این خود بیانگر    گذاشته استیابیم که این صـنعت چه آثار مهمی بر اقتصاد جهانی  درمی  ،جهانگردی

. وضعیت  (2020زاده،  پوریز و درویش)محمدکاظمی،  ست  بودن نقش آن در کشورهات و گستردهاهمی

سابقه است. چارچوب سیستم گردشگری جهانی از بیشترین  بی  کرونا  گیری ویروسهمهدر    گردشگری

 طور به  گردشگری  درآمد   تجاری،  هایبخش  سایر  . برخالفشده استگردشگر به بدون گردشگر تبدیل  

  تواندنمی بعد  هایسال   در  ، اقامت  محل  در  مثالعنوانبه  نشدهفروخته   زیرا ظرفیت  رود؛می  بین  از  دائم

گاسلینگ، اسکات و ) های مربوط به اشتغال در این بخش استهمراه با پیامدشود که    عرضه  بازار  به

است که    هشدار داده  گردشگریو    یجهانگرد  ی، شورا19-کوید   می مستق  جهینت  طبق  (.2020،  1هال 

نیکوال و )  د ممکن است درمعرض خطر باش  یجهان   یشغل در بخش سفر و جهانگرد  ونیلیم  پنجاه

 (.2020همکاران، 

 هر ساده  زبان به  تجاری . تبلیغاتدارد  قرار  یعنی ترویج  بازاریابی  آمیخته   سوم  جزء  درتبلیغ    مفهوم

قاسمی  )  شود جامعه در تجاری هایفعالیت و خاص محصول به مردم توجهجلب باعث که است عملی

-مصرف با ارتباطات انواع تمامی شاملو   است تبلیغات از بیش چیزی  ،ترویج  (.2018،  و همکاران

 بازارهای با  زیاد کارایی با ثرؤم ارتباط برقراری ورزشی، هایسازمان از بسیاری  برای.  شودمی نندگانک

  فروشندگان  و  خریداران  تبلیغات،  (. 2019،  حیدری و همکاران)  است  برخوردار زیادی اهمیت از هدف،
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گنجو،  ) شودمی   منجر  ها ایده  و  خدمات  کاالها،  تبادل  به  و  آوردمی  هم  گرد  را و    (. 2020انصاری 

 حوزه این در  سازیفرهنگ و ورزشی حرکات انجام برای افراد ترغیب  برای مختلف ابزارهای از استفاده

 ورزش در ایرسانه هایفعالیت  .هستند ها رسانه ابزارها این  از یکی که است برخوردار ایویژه جایگاه  از

 شده یا  مواردکه در هریک از  همگانی ورزش و  قهرمانی ورزش: شده است تقسیم اصلی  بخش دو به

 جایگاه  از ورزشی فرهنگ توسعه در اجتماعی مشارکت و سازیفرهنگ آموزش، رسانی،اطالع  واسطهبه

 بدون ورزشی هایفعالیت و رویدادها (.2015، صفانیا و ، برجعلی لوداوودزاده) است برخوردار  ایویژه

 نخواهند را المللیبین و ملی  سطوح در توسعه و بسط امکان ترویجی و تبلیغی هایشیوه از استفاده

-تبدیل   جهانی محصولی به ایرسانه تبلیغات کمک با ورزشی کاالهای جهانی برندهای امروز.  داشت

موفقیت  رمز ،کندمی اظهار خود تحقیق در  ،(2002)  1لو مایت(.  2018،  قاسمی و همکاران)   انددهش

 مثابهبه جمعی  هایرسانه (.2018،  و همکاران  وردیتاری)  است قوی تبلیغات ورزشی باشگاه یک

 رسانی، اطالع  فرایند در مهمی نقش عمومی، افکار بر تأثیرگذار ارتباطی پل و اطالعاتی هایبزرگراه

دار  و جامعه در ورزشی سازیفرهنگ  و اجتماعی مشارکت  آموزش، سازی،گفتمان   د نمخاطبان 

 و تلویزیون در ورزش نقش چگونگی از مثالی 3نایک  رشد در 2جردن  مایکل نقش(.  2020 مشتاقی، )

 این فروش ،1989 مالی سال در.  است نامخاطب رفتار تغییر  درخصوص ورزشی هایچهره بازاریابی

 درصدی  هفتاد  از بیش افزایش معنای به که  گذشت   دالر هفتصدهزار و میلیارد یک مرز از شرکت

 حدود به نایک سالیانه درآمد 2003 سال  در .بود جردن مایکل با  قرارداد امضای از بعد سال پنج طی

 دالر شش و است  بوده تبلیغاتی رسانه ترینمتقاعدکننده تاکنون تلویزیون .  رسید دالر میلیارد یازده

و همکاران)   شودمی مربوط تلویزیون به آمریکا در تبلیغات برای شدهخرج دالر ده هر از ،  قاسمی 

از سازمان.  (2018 بسیاری  مهم  از مالحظات  بدون  های ورزشی حرفهیکی  اثرات شروع مجدد  ای، 

توانند ورزش و رویدادهای  ها میها درگیر این شرایط هستند که آنحضور تماشاگران است. این سازمان

اندازی مجدد  توانند این راهمیآیا  اندازی کنند و اینکه  راهدوباره  دلیل مشکالت جدی مالی  خود را به

ورزشی    هایمیدانها و  را بدون به خطر انداختن سالمتی مخاطبان، ورزشکاران و کارمندان استادیوم

   (.2020، 4دیویس) یا خیر انجام دهند 
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، کارمندان انی، مربکنانیشود و بازی مسابقات برگزار م  یدر کشورها، وقت   ریگهمه  یماریقبل از اعالم ب

توانند نقاط داغ  یم  یورزش  یهاومیشوند، استادیجمع م  یهواداران در مسابقات ورزش  ژه یوو به  میت

  گذاریفاصله  یارهای از مع  کدامچی ه  ، پر ازدحام  ومیاستاد  کی. در  بگیرنددر نظر    19-کوید  گسترش  یبرا

و این دلیل اصلی برگزاری رویدادها بدون تماشاگران است )ایوانز و  شود  ینم  تیمؤثر رعا   یاجتماع 

  انتقال  یداغ برا  ناحیه  کیبه    یورزشگاه ورزش  ک ی  ل یتبد  ی کامل از چگونگ  یاهنمون  .(2020همکاران،

  دار ید  نیدر اول  3گا یالل  ایاز اسپان  2ایو والنس  ایتالیآ ا  یاز سر  1آتاالنتا   نیمسابقه ب  انیدر جر  19-کوید

، با  ایتالیا  النیدر م  4روی، در ورزشگاه سان س2020  هیفور  19در  اروپا  قهرمانان    گیدور شانزدهم ل

در استان برگامو    19-کوید  موارد  نیهفته از مسابقه، اول  کیکمتر از  نفر بود.    45792ی  حضور رسم

- سارس  شیآزما  یمثبت برا  مرازیپل  یارهینفر با واکنش زنج  7000از    شیببیماری  گزارش شد که به  

شد  1000تقریباً  و    2-ویدک منجر  کن  یمنطق  کامالً  .مرگ  فرض  که  از    چشمگیریتعداد    دیاست 

کننده ا هواداران شرکتب   کیاز تماس نزد  ا یاطراف آن ورزشگاه    ای در ورزشگاه    یماریب  ن یبه ا  انیمبتال

 محل   در  هواداران  حضورنداشتن(.  2020راد و حلبچی،زاده )حسن دچار آن شدند  در مسابقات فوتبال

با احساساتشان    را  است. هواداران ورزشگاه  ورزشی  هایرسانه  برای  بزرگ  دشواری  معنای  به  برگزاری

ها هویت  نوعی به آنها بههستند و استادیوم  متعهد  انفرادی  ورزشکاران  ها وتیم   به  هاکنند. آنمی  زنده

می  تعداداجتماعی    هایشیوه  به  را  خود  هیجان  از  اجتماعی   عملکرد  هوادار،  شماریبی  دهند. 

  هاآن  ها بخشی از یک اجتماع متمرکز بر مصرف هستند. مشارکتکنند. آنمی   برپا  فردیمنحصربه 

فروش،  بعد ثبت یک لحظه در تاریخ و نیز محصول قابلاز دو    ورزشی  رویداد   شود که یک می  باعث 

معناست. در این شرایط شده جهانی، بدون هوادارانش کمورزش پذیرفته  تر شود. بخشلذت  و   تربااشتیاق 

کردن تجربه فنی خود در دنیای  دنبال غنیای فرصتی پیش آمده است که بهبرای شرکای پخش رسانه

ماجومدار ) تر از آنچه در حال حاضر است، انجام دهندبسیار خالقانه  ، پخش زنده را19-ورزش با کوید

  وعیکاهش ش  یبرا  یجهان  یاستراتژ  یاصل  یهااز جنبه  یکی  ی اجتماع   قرنطینه(.  2020،  5و سوویک

روز مسابقه  کیکه حضور در   دهدمی صیرا تشخ نیست. هر تماشاگر ورزش و فوتبال اکرونا روسیو

،  ی از نظر مال.  کند  رییممکن است تغ  شهیهم  یبلکه برا  ،مدت نه فقط در کوتاه  میدانیطورکه مهمان

سرعت توسط امر به  نیاست. ا  یضرور  کامالً   ونیزیاز حقوق درآمد تلو  تیمنظور حمابازگشت فوتبال به
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مدت    نیکه در ا  یاو روز مسابقه  یدنبال خواهد شد تا بتوانند از درآمد تجار  ها باشگاه   ی های استراتژ

 (.2020پارنل و همکاران، ) سود ببرند  ،از دست داده اند 

 همچنین و کاهش تبلیغات  به مربوط آماری جدید  های و تحلیل تجزیه شاهد  در دو سال گذشته،

بر   مستقیم تأثیر تبلیغات بازار چرخه هستیم. صنعت و و  ایمبوده جهان در آن حاصل از درآمدهای

شرایطی  است. در مشتری وابسته تقاضای به صنایع از مانند برخی که دارد برند پایداری و آفرینش

 بیماری شیوع از  جلوگیری  ترین عواملمهم  از یکی اجتماعی گذاریفاصله و روابط  در محدودیت که

شد،   محدود های داخلیو جاده  شهرها در مرور و عبور تنهاشد، نهاجرا   کشورها بیشتر در  19-کوید

 هایبازی و و مسابقات هنری هایها، فستیوالجشنواره مانند المللیبین و کشوری مناسبات تمام بلکه

 برای صاحبان برند استراتژی  تغییرات موجب امر این که افتاد به تعویق تعطیل شد یا نیز ورزشی

 گیرد قرار بازدید مناسب در شرایط که بود خواهد مؤثر زمانی تابلوی تبلیغاتی شد. یک نیز تبلیغات

امر و صورتی این  با که است در  شهری،  فضاهای در جمعیت  یافتنکاهش یا بودنخالی اکنون 

از ها نمایشگاه ورزشی، هایاستادیوم تبلیغات و...  است )مشتاقی،   هامحیطی آن ارزش  کاسته شده 

، شرکت اطالعات  2، طبق گزارش مدیا رادار1سی بیان به نقل از سی   خبرنگار مهر  گزارش  (. به2020

 لیگسه  میلیارد دالر به تبلیغات پخش مستقیم    یکتواند  ویروس کرونا می  گیریهمهتبلیغات آمریکا،  

ویروس کرونا تأثیر منفی بر   ،گزارش جدید این شرکت نشان داد  ای آمریکا آسیب بزند.ورزشی حرفه 

ای(، لیگ  بی)ان  3انجمن ملی بسکتبال  ، ها نشان داددرآمد تبلیغات صنعت ورزش گذاشته است. تحلیل 

کننده پخش  های ارائهرفته برای شرکتهمروی  ،بی( ال)ام  5ال( و لیگ اصلی بیسبال اچ)ان 4ملی هاکی 

داشته تبلیغاتی  درآمد  دالر  میلیارد  یک  با  مستقیم،  که  استشیوع  اند  رفته  بین  از  کرونا   ویروس 

 (.  2020 ،4891437کد خبر  )خبرگزاری مهر،

خود   ی گردش مال   تیفعال،  2019 سال    ی در گزارش مال  تازگی به6باشگاه فوتبال زنان منچستر سیتی

مرکزی سوپر   توسعه  درصد(، صندوق  7/79) یتجارتبلیغات    یهاتی شرح داده است: فعال  لیفصترا به

بیشترین درآمد    (. درصد  4)  پخش  و(  درصد  6، روز مسابقه ) درصد(2/10ای زنان )لیگ فوتبال حرفه

تأثیر شیوع ویروس کرونا و  مالی این باشگاه به تبلیغات تجاری مربوط است که تا حدود زیادی تحت
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)کالرکسون،   کندیم  دیزنان را تهد  ایحرفهفوتبال    ندهیآامر    شرایط بحرانی حاصل از آن است و این

  در   رشد زیاد  با سرعت  بخش  ندومی   عنوانبه  که  هند  تبلیغات  صنعت  (.2020،  1کالوین، پاپ و کیت 

  مهمی   بسیار  نقش  است،  سرگرمی  و   رسانه  صنعت   هایبخش   ترینمهم  از   یکی  و   شودمی  شناخته  آسیا

  تهدیدها   ترینبزرگ  از  یکی  به  کرونا  ویروس گسترش  اما  داشته است،  هند  سطح اقتصاد  باالبردن  در

مالی و    بازارهای  و  صنایع  در  عملکرد  در  اختالل  ایجاد   باعث  و  شده است  تبدیل  جهانی  اقتصاد  برای

  تبلیغات،   شدید   افت  و   اقتصادی   ناگهانی   شدنهمچنین صنعت تبلیغات در هند شده است. خاموش

  و  تبلیغات  به  زیادی  حد   تا  چاپی  هایکنندهپخش.  است  گذاشته  نیز  سنتی  هایرسانه  بر  زیادی  تأثیر

  دست  خود  درآمد   منابع   با   روزنامه   صنعت   بحران،  آغاز  زمان  از  حال،بااین  دارند؛   بستگی   آن  هایاشتراک

 منبع   که  را  خود  تبلیغات  کنندگان، تبلیغ  که  شده است  باعث  غیرمنتظره  کندی.  کندمی  نرم  پنجه  و

 تحول با (. ابزار تبلیغات2020انصاری و گنجو،  ) دهند  کاهش  است،  هندی  هایروزنامه  درآمد  اصلی

دو سال مردم عامه زندگی و سبک اجتماعی مناسبات نشدهبینیپیش متفاوت   با اخیر در  بازاری 

شیوع  ناشی از  مالی اقتصادی و شرایط  به با توجه  برند و  صنایع صاحبان شده است. مدیران و  روروبه

تبلیغات   از را تبلیغات خود نوع اند،شده مجبور تبلیغات خود هایهزینه کردنکم به که کرونا بیماری

 روزنامه کاغذی، هایهمچنین رسانه و شهری هایتلویزیون و بیلبوردها روی تبلیغات محیطی مانند

اجتماعیشبکه در تبلیغات به مجالت، و برخیداده جهت تغییر تلویزیونی تیزرهای و های  از  اند. 

های  یا رسانه 2یا طریق سوشال مد بازاریابی از بازاریابی، صنعت جهش لحظه معتقدند که کارشناسان

فرارسیده   در استاجتماعی  را این سرعت توانمی  کرونا بیماری شیوع با حاضر حال که   جهش 

هستند   هدف مخاطبان نوعی اند و بهگرفته قرار بازاریابی صنعت مدنظر مخاطبانی بار این کرد.  مشاهده

غالباً   و بینندمی اجتماعی هایشبکه بیرون، دنیای با را خود راه ارتباطی تنها قرنطینه و خانه در که

 فرایند از مهمی بخش که محیطی تبلیغات دید باید حال  .دانندمی اینترنتی خرید را امن خرید

 به اجتماعی عادی شرایط بازگشت به در تغییرات میزان چه با است، برند یافتن ارز و برندآفرینی

 (. 2020، کرد )مشتاقی  خواهد کمک جهانی صادراتو  واردات و تولیدات صنایع، چرخه

ها  ها و عملکرد آنآمیخته ترویج، اسپانسرها یا حامیان مالی هستند که تصمیم  یکی دیگر از مباحث

 از  مهم   عنصر  یک   به  تدریجی   طوربه  مالی   نیز در شرایط بحرانی کنونی تغییر کرده است. حمایت 

  حمایت  فعال   طوربه  ها شرکت  از  بسیاری  کهطوریبه  است؛شده    تبدیل  شرکت   یک  بازاریابی  آمیخته
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  بازاریابی   ارتباطات  با  مرتبط  ریختگیدرهم  از  فرار  برای  تالش  در  ارتباطی  استراتژی  عنوان یکبه  را  مالی 

دهند؛  می  اختصاص  مالی  حمایت  به  را  توجهی  درخور  مبالغ  هاشرکت  کنند؛ بنابراینمی  دنبال  ترسنتی

  بوده   فراوانی  مزایای  دارای  ورزشی  بازاریابی  آمیخته  عنصر  عنوان یکبه  ورزشی  1سرینگ رو اسپانازاین 

-(. بیشتر شرکت2013نیا،  است )عشقی، محمدکاظمی، آقازاده و هدایت  مؤثرتر  معمولی  تبلیغات  از  و

ای حامی در این شرایط، برگزارنشدن رویدادها و حضورنداشتن تماشاگران، مبالغ حمایتی خود را ه

داده عمدهکاهش  خسارات  واردشدن  به  که  باشگاه اند  به  تیمای  و  خواهد شد ها  منجر  )بگوویچ،   ها 

توان به پیشرفت در  از اثرات مثبت شرایط بحرانی ناشی از ویروس کرونا بر آمیخته ترویج می   (.2020

زیادی شکل گرفت.  های کارآفرینی فناورانه  در این شرایط، فرصت  زمینه فناوری و دیجیتال اشاره کرد.

( همکاران  و  جمالی  تحقیق  »بررسی2018طبق  عنوان  با    هایفرصت  ظهور  هاینظریه  شکاف  ( 

  در  ماندنباقی و  کاروکسب  هایفرصت  هایمزیت از گیریبهره منظورها بهفناوری« شرکت  کارآفرینی

  تکاملی  قانون  پایان   تواننمی  ابتدا  از   که  بمانند   باقی   ایجاد   نظریه  که در  شوند می  مجبور  رقابت   عرصه

  ندارند؛  ارتباط  موجود  اطالعات  با  آینده  هایفرصت  که  کرد  ادعا  توانمی  راستا  این  در  .گرفت  نظر  در  را

  گیریشکل  احتمالی  پیامد   تواننمی  شرایط  این  در.  است  ضروری  جدید  اطالعات  و   دانش  ایجاد  بنابراین

  پیامدها  آن  وقوع  احتمال  همچنین  و   کرد  بینیپیش  را  کارآفرینی  های فرصت  از  برداریبهره  و

 نوآورانه   هایاست که این موضوع با شرایط کنونی اپیدمی مطابقت دارد. استراتژی  نشدنیبینیپیش

  یا  ارتقا  برای  را  نوآوری  توانندمی  کجا   و   چگونه  بفهمند  تا  کنند  کمک  صنایع   و   هاشرکت  به  توانندمی

 ی فناور  تیاهم  19-کوید  بحران(.  2016به کار برند )محمدکاظمی، راسخ و نوید،    خود  عملکرد  بهبود

که در خانه   یتیخالق شده است. با جمع  عیتر کرده و باعث گسترش آن در صناق یجامعه عم یرا برا

  یامر حاک   ن یکنند. ا  ی که خود را دوباره معرف  شوندمیشوند، تمام مشاغل خالق مجبور  یم  نهیقرنط

،  مجازی  ی، ارائه کاالهاکیپ   ای  توزیع  قیاز طر  لیارتباط از راه دور، تحو  ی، کار و برقرارشدنن یاز آنال

  ... آالت ونیماش  ایافراد    ،گرانیبا د  یفروش، امکان همکار  بارکی  یجابه   تتمرکز بر اشتراک خدما

اقتصادیعمل   یبه معنا  بوده که اثر بحران مهم بهداشت   یشدن  ،  2است )گیلرم  19-کوید   مانند  یدر 

 برای  دیجیتالی   های عامل   سیستم  از  کنندگان سرگرمی، مصرف  معاشرت و   کار،   ادامه  برای  (.2020

 طول   در  افراد  که  شودمی  مشاهده   تحلیل  و  تجزیه  نتایج  و  نظرسنجی  طبق  و   کنندمی   استفاده  اتصال

  دیجیتال  هایعامل  سیستم  در.  دهندمی  نشان  بیشتری  تمایل   دیجیتالی  هایرسانه  سمت  به  بحران  این
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آنالین بیشتری را   مشغول هستند، تبلیغات  رادیو  و  تلویزیون  روزنامه،  به  کهدرحالی  و  هستند  ترفعال

تعامل چهره به چهره    ینیگزیجا  یبرا  یاتخاذ فناور(.  2020انصاری و گنجو،  )  دهند مدنظر قرار می 

 ی فناور  رشیپذ ،ریگهمه  یماریب   نیکه ا  کردنداظهار    یا، مفسران رسانه بین ترته ایب  ؛گسترده بود

 (. 2020)هنگوی و لوید،  است کرده اجباریچهار ساعت وستیسال را در ب ستیبدر 
 

 پژوهشروش 
در این . است روایتی-مطالعه مروری صورتبهکه  بوده ایحاضر به لحاظ روش از نوع کتابخانه قیتحق

 ای و اسناد و مدارکهای الزم از منابع کتابخانه، دادهشده استمرور نقلی انجام  صورتبهمطالعه که 

های اطالعاتی  پایگاهشده در  از مقاالت نمایه«  ی نقلیدر دسترس تمام متن برخط، براساس روش »مرور

جامعۀ   .ند شدگـردآوری و تحلیـل    5و ایرانداک   4، سید 3، ریسرچ گیت2، ساینس دایرکت 1گوگل اسکالر

های بیماری کروناویروس، آمیخته بازاریابی، توزیع کلیدواژهبا مقاالت مرتبط   همهآماری این پژوهش،  

 است   COVID-19, marketing mix, promotion & placeها شامل  و ترویج و معادالت انگلیسی آن

مدیریت، بازاریابی و سالمت    هایهای داخلی و خارجی حوزه در نشریه  2020  تا  2015از سال     که

از   ی مستند و کامل  یهاگزارش  هنوز متون و  نکهیبا توجه به اانتشار یافت و در دسترس قرار گرفت.  

برنامه  ،تبعات و  مقابل  ی هااقدامات  در  نشده  یرسم  صورتبهکرونا  ویروس    با ه  کشورها  است،    ارائه 

 رو؛ ازاینردیگیالعات دردسترس صورت ماط  نیتوجه به بهتر  با   ها آن  یهاهدادبرنامه و برون  فیتوص

بهداشت جهان  ازجمله  المللیبین  یهاسازمان  یهاگزارش  ی هاگزارش،  در داخل کشور  و یسازمان 

انتشار  به پژوهش،  معیارهای ورود مطالعات .شد استمختلف مطالعه  ی هاها و وزارتخانهسازمان هیاول

های معتبر علمی، زبان انگلیسی یا فارسی متن کامل مقاالت، ارتباط آن با موضوع  مقاالت در پایگاه 

آن   متن  تمام  به  دسترسی  و  خر  بودند.تحقیق  نامعتبر،    نیز  وجمعیارهای  نشریات  در  مقاله  چاپ 

. شکل  دسترسی به متن کامل مقاله در نظر گرفته شد  نبودبا موضوع موردمطالعه و    نداشتنارتباط

یک،  می  شماره  نشان  را  پژوهش  انجام  و  مقاالت  به  دسترسی  انجامجوهاوجست.  دهد روند    شدهی 

تحقیق به  ورود  معیارهای  شناسایی    ،براساس  به  بررسی   67درنهایت  زمینه  در  کتاب  و    شدهمقاله 
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مقاله و کتاب برای بررسی   41و  شد  های اولیه، برخی از تحقیقات حذف  انجامید که پس از ارزیابی

 .  شدنهایی برگزیده 

 

 
 جستجو و انجام پژوهش برای  ماسفلوچارت پری -1شکل 

Figure 1- Prisma Flowchart for Research  

 

 گیری بحث و نتیجه
های کرونا بر آمیخته بازاریابی  آسیبهدف مطالعه حاضر، بررسی علمی تحقیقات در زمینه مروری بر 

 عصر در  بندی از نتایج تحقیقات پیشین بود.در ورزش و همچنین جمع   با تأکید بر توزیع و ترویج

 اقتصادی توسعه و ورزشی خدمات و مصرف کاالها و تولید در اقتصادی، بخش عنوان  به  ورزش حاضر،

 از و ملی رشد اقتصاد بر  اثرگذار عوامل مهمترین از یکی اکنون هم و  دارد نقش اساسی مختلف جوامع

از بحران شیوع ویروس آسیب  .رودمی شمار به ویکمبیست قرن  در  صنایع ترین  درآمدزا های ناشی 
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نداشتن  کاراییاست.    وجود آوردهناپذیری را به  کرونا بر آمیخته توزیع و ترویج در ورزش خسارات جبران 

ها خسارات زیادی را به بار آورده  شبکه ارتباطی توزیع کاالهای ورزشی با توجه به تعطیلی فروشگاه 

تأثیر بسیاری    19-کویدها، ( همسوست. طبق تحقیق آن2020و همکاران )  1است که با تحقیق نولس 

های ماندن در منزل باعث تغییر شدید  کنندگان و برندهای تجاری گذاشته است. دستورالعملبر مصرف

های توزیع نامشخص و مشکالت زنجیره تأمین برای برخی از  در تقاضا برای محصوالت خاص، کانال 

های جدید ملزم به خرید از راهشدن رفتارها و عادات عادی، مشتریان را  ها شده است که مختلشرکت

های توزیع و فروش ایجاد کرده است؛ البته از  کرده است و مشکالت متعددی را برای صاحبان مکان

بروز    آنالین و   ورزشی  مشاوره   مجازی،  های های فروشگاه طرفی این تغییر رفتار به پیشرفت در زمینه

 سرعت  تجارت  جدید  شکل  این  به  کرونا  وسبحران شیوع ویر  منجر شده و  ورزشی  مختلف  افزارهاینرم

 . کرد  تقویت  را  آن  توانمی   هازیرساخت  تقویت  و  مناسب  شالوده  ایجاد  با  همچنین.  است  بخشیده

  یافته   افزایش  پیش   از  بیش  ورزشی  لوازم  از  برخی  فروش کرونا،  شیوع ویروس  روزهای  این  عالوه، دربه

 (.  2020است که نقطه مثبتی در زمینه فروش محصوالت ورزشی است )ریزوندی، افروزه و جلیلوند، 

( و  2020تحقیقات خبرگزاری اخبار امروز درخصوص ضررهای واردشده به برندهای آدیداس و پوما )

-آسیب  ها در چین و کاهش گردشگران چینی برخاطر تعطیلی فروشگاه سقوط سهام این دو شرکت به 

( نیز به این نکته 2020) 2تحقیق هانگ وی  کند.های شیوع ویروس کرونا بر آمیخته توزیع تأکید می

های بزرگ در دنیا دچار  های فروش و توزیع کاالهای ورزشی، شرکتکند که در زمینه مکاناشاره می 

ارائه خدمات ورزشی عنوان محل  اند. از سوی دیگر، تعطیلی اماکن ورزشی بههای چشمگیری شدهزیان

های مالی در عنصر توزیع )مکان( شده است. طبق  فروشی باعث ایجاد اختالل و زیانو فقدات بلیت

باشگاه خصوصی و دولتی خسارت    4800تعطیلی اماکن ورزشی به بیش از  گزارش خبرگزاری ایسنا،  

رکت توسعه و نگهداری خاطر کرونا به شخسارتی که به  کنداست. خبرگزاری شرق نیز اظهار می  زده

شود؛ البته با اتخاذ تمهیداتی نمی  جبران  راحتیبه   که  است  زیاد  قدریبه است،   شده  اماکن ورزشی وارد

ها تاحدود زیادی شاهد فعالیت مجدد اماکن  صورت خصوصی در باشگاه های ورزشی بهبرای ارائه کالس

توان خسارات هنگفتی را متحمل شده است و میایم. بخش گردشگری نیز در تمام دنیا  ورزشی بوده

طورکامل در این شرایط آسیب دیده است که با تحقیق نیکوال و همکاران اظهار کرد که گردشگری به 

گفته2020) طبق  همسوست.  نتیجۀها،  آن  (  شورا19-کوید  میمستقآسیب    در  و    یجهانگرد  ی، 
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ممکن است    ی جهان  یشغل در بخش سفر و جهانگرد  ونیلیم  پنجاههشدار داده است که    گردشگری

  هایبخش  سایر  اند، برخالف( بیان کرده2020همچنین گاسلینگ و همکاران )  . ددرمعرض خطر باش

بحران کوید  درآمد  تجاری، ترویج،  می  بین  از  دائم  طوربه  19-گردشگری در شرایط  رود. در بخش 

ها، باعث واردشدن خسارات مالی  ر استادیومهای ورزشی و حضورنداشتن تماشاگران دتعطیلی لیگ

های ورزشی از بخش  ها شد. بیشترین درآمد مالی بسیاری از باشگاه تبلیغات و رسانه  زیادی در حوزه

کند که  ( بر این امر تأکید می 2020تبلیغات است که با اختالل مواجه شده است. تحقیق بگوویچ )

زنان منچستریونایتد به تبلیغات تجاری مربوط است که تا حدود  بیشترین درآمد مالی باشگاه فوتبال  

برگزارنشدن یا به تعویق افتادن    تأثیر ویروس کرونا و شرایط بحرانی حاصل از آن است. زیادی تحت

ای و پخش  بسیاری از رویدادهای ورزشی در دنیا، باعث ضررهای مالی زیادی در حوزه تبلیغات رسانه

( در این زمینه و همسو با این مطلب بیان  2020ست که خبرگزاری مهر )مستقیم رویدادها شده ا

لیگ ورزشی سه  میلیارد دالر به تبلیغات پخش مستقیم  یک  تواند  ویروس کرونا می  گیریکند، همهمی

( در زمینه خسارات واردشده بر صنعت  2020تحقیق انصاری و گنجو )  ای آمریکا آسیب بزند. حرفه 

های حاصل از درآمد تلویزیون در شرایط بحران ( درخصوص زیان2020پارنل )تبلیغات هند، پژوهش 

بر پخش   19-های ناشی از کوید ( درمورد اثر محدودیت2020و تحقیق ماجومدار و سوویک )  19-کوید

-بر اثرات منفی، باعث پیشرفتزنده ورزشی، همگی در همین راستا هستند. شیوع ویروس کرونا عالوه

ها برای بقا  ناوری و دیجیتال نیز شده که در حوزه ترویج بررسی شده است. سازمانهایی در زمینه ف

 موفقیت  برای  سازمانی  نوآوری  امروزی،  شرایط  به  توجه  در چنین شرایطی نیازمند نوآوری هستند. با 

عنصریبه  نوآوری  زیرا  است؛  مهم   بسیار  رقابت   نظر  از  ها شرکت  بقای  و  برای  کنندهتعیین  عنوان 

 تولید   برای  بهبودیافته  یا  جدید  روشی  شامل  نوآوری.  کندمی  عمل  شرایطی  چنین  در  هاشرکت

 چه   برای شرکت  مستقیم  طوربه  است؛ چه  افزوده  ارزش  ایجاد  برای  شرکت  یک  در  خدمات/کاالها

که در برهۀ    موضوعاتی کی از  (. ی2016مشتریان )محمدکاظمی، راسخ و نوید،    برای  غیرمستقیم  طوربه

اثبات کرده  را  کارایی خود  از گذشته  بیش  کنونی  بر  ، کسباست  زمانی  مبتنی  و  مجازی  وکارهای 

افزارهای مختلف ورزش در منزل، مشاورۀ ورزشی  نرم از فناوری اطالعات است که در حوزۀ ورزش نیز

همچنین در   .نداو فضای توسعۀ بیشتری داشته  شده استهای ورزشی اینترنتی استقبال  و فروشگاه 

افزارها  های مجازی و کاربرد نرمورزش ادامه یافته و با استفاده از آموزش  این دوران آموزش و توسعۀ

شبکه بودهو  پابرجا  یادگیری  و  یاددهی  فرایند  اجتماعی،  علیزایی   است  های  و  اسداللهی  )حیدری، 

آبادی،   را در زمینه2020(. گیلرم و همکاران )2020یوسف  بر   ( تحقیقی  این شرایط  اثرات مثبت 

(  2009اند. تحقیق توالیی )پیشرفت و خالقیت در فناوری و دیجیتال در حوزه توزیع و ترویج ارائه کرده
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کند که  استراتژیک« بیان می   مدیریت  حوزه  در  انقالب  یک  عنوانبه  آبی  اقیانوس  با عنوان »استراتژی

  رشد  هایفرصت  از  تا  کنند  ایجاد  آبی   هایاقیانوس  باید   اکنون  هاسازمان  جدید،  هایفرصت  ایجاد  برای

  متمادی   سالیان  که  برانگیزچالش  رقابت  با  آبی  اقیانوس  استراتژی  ایده.  کنند  استفاده  جدید  سودآوری  و

 زمینه   جدید،   راهکارهای   ارائه  با  همچنین  و  است  استراتژیک  مدیریت  عرصه  در   فرضپیش   ترینمهم

   کند.می معرفی خدمات و  کار عرصه در موفقیت برای را جدیدی

پذیر نیست؛  در یک مقاله امکان  1اند از: بررسی اثرات کرونا بر هر چهار پی. پیشنهادهای پژوهش عبارت

قیمت و محصول در مقاالت دیگر بررسی شود. همچنین در   هایشود، آمیختهبنابراین پیشنهاد می

پرداخته شود تا مشخص شود کدام قسمت چهار پی.  ا بر  بندی اثر کرونای جداگانه به بررسی رتبهمقاله

ریزی بهتری ارائه داد. همچنین  های بسیاری شده است تا برای آن بتوان برنامهمتحمل تغییرات و زیان

گیری ویروس هایی انجام شود که در شرایط همه ها و سازمانشود، تحقیقی درباره شرکتپیشنهاد می

 اند این تهدید را به فرصت تبدیل کنند.اند، بلکه با راهکارهای نوآورانه توانسته نشدهتنها متضرر  کرونا نه

 

 و قدردانی  تشکر
از استاد گرانقدر جناب آقای دکتر سیدنصراله سجادی که ما را در انجام این تحقیق یاری نمودند،  
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