
 251-264،. صص  1399،. مهر و آبان 62، شماره 12دوره                                          مطالعات مدیریت ورزشی

 مقالة پژوهشی

   روسیو وعیبا ش ران یصنعت ورزش ا سازیعوامل مؤثر بر همگام یبررس

 191-کوید
 

 3زادهلقا نجف فرخ ، 2، شیدا رنجبری1اکبر آقازاده

 

  ةسندی)نو  رانیا  ه،یاروم  ،ی دانشگاه آزاد اسالم  ه،یواحد اروم  ،یبدنتیگروه ترب   ،یورزش  تیریمد  اریاستاد.  1 

 مسئول( 

 ران یا  ه،یاروم  ،ی دانشگاه آزاد اسالم  ه،یواحد اروم  ،یبدنتیگروه ترب   ،ی ورزش  تیریمد  اریاستاد.  2

 رانیملکان، ا  ،ی واحد ملکان، دانشگاه آزاد اسالم  ،یبدنتیگروه ترب   ،ی ورزش  تیریمد  اریاستاد.  3
 

 03/1399/ 13تاریخ پذیرش:             23/01/1399تاریخ دریافت: 
 

 چکیده 

با هدف    پژوهش ا  سازیبر همگام  مؤثرعوامل    یبررسحاضر  ورزش  ش  رانیصنعت    19-کوید  روسیو  وعیبا 

پژوهش حاضر  های  نمونهی انجام شد.  کمّصورت کیفی و  آمیخته بود که به  پژوهش. روش  طراحی و اجرا شد

  از برخی خبرگان دانشگاهی آگاه  کارهای ورزشی و  ومدیران کسبهای تولیدی ورزشی،  مدیران کارگاهبرخی  

و پرسشنام  .بودند  پژوهشموضوع   و  پژوهشگر  ة ابزار گردآوری اطالعات مصاحبه  بود. روایی  پایایی  ساخته 

های  ز روشپژوهش اهای  تحلیل دادهومنظور تجزیهشد. به   تأییدبررسی و  های رایج  این ابزار با توجه به روش

تحلیل  وی استفاده شد. همة روند تجزیهکدگذاری در بخش کیفی و از روش معادالت ساختاری در بخش کمّ

نرمپژوهش  های  داده نتایج    .اس.الپی.و    .اس.اسی.پ.اسافزارهای  در  شد.  برای  انجام  که  داد  نشان 

یتی، حمایتی و فروش ، مدیرتوجه به عوامل فنی  19-کوید نعت ورزش ایران با شیوع ویروس  سازی صهمگام

 19-کوید  روسیو  وعیبا ش  رانیصنعت ورزش ا  سازیترین عامل همگامعوامل فنی مهم مهم است. همچنین  

 . هستند

 

 . بحران، 19-کویدورزش، ویروس  صنعت ی:کلید واژگان
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 مقدمه 

ای فراوانی به اقتصاد  هکه امروزه کمک  المللی استة بینصنایع مهم در عرصصنعت ورزش یکی از  

ها سبب  گسترش آن در تمامی گروهها و  رده است. رشد ورزش در تمامی عرصهک  جوامع گوناگون

تا صنعت ورزش به از صنایع مهم در جهان شناخته شودشده است    . گستردگی ورزش عنوان یکی 

، تان، لین و    1صورت گسترده باشیم )میر گیری صنعت ورزش به باعث شده است تا امروز شاهد شکل

توانسته است کمک  (.457،  2018،  چونگ اقتصاد بینهای بیصنعت ورزش  به    المللی کند شماری 

از   یکینوان  ع از صنعت ورزش به   یاریدر جوامع بس.  (37،  2019،  پراداناو    کوسامانیگرو  2سیاهروزی)

-توسعه  یاز کشورها  یاریصنعت ورزش در بس  ،ی عبارتبه  ؛شودیم   اد ی  یاقتصاد  ةتوسع  یراهکارها

از    یکیعنوان  امروزه ورزش به.  (3،  2020،  3کیم )  رددا  ی و اقتصاد  ی در مسائل مال  ینقش مهم  افتهی

است. اختصاص داده  را به خود    ی زیربرنامهاز نظام    مهمیجهان، بخش    یاهداف کشورها  نیترمهم

)وانگ و    اندکردهتوجه  مهم و درآمدزا    عیاز صنا  یکیعنوان  صنعت ورزش به   به  افتهیتوسعه   یکشورها

از3،  2019،  4نگ اف م  نیا  (.  گوناگونراهبه    نسانا  اردهایلیصنعت  مبهره  های  ورزش شوندیمند   .

،  انلوخ)گنج  دارد  داری پا  یو داخل  ی خارج  یهاهیدر جذب سرما   زیادی  یی توانا  پرسود است که  یصنعت

کاالها    و مصرف  دیدر تول  یو چه از بعد نظر  یورزش چه از بعد عمل  (.2،  2018،  خبیریو    مهرناری

آوردن  ا فراهمب دارد. صنعت ورزش ی نقش اساسجغرافیایی مختلف   ینواح ةو توسع یو خدمات ورزش

  (. 3،  2014  ،غیتدارد )جهان  شهرها  جانبةهمه  عةدر توس  یدسترس، نقش مهمدرو    شرفتهیپ   کاناتام

در که این رشد  است    دهیدالر رس  اردیلیم  488.5  یبیبه ارزش تقر  2018ورزش در سال    یبازار جهان

  با   2022سال  شود تا  یم  ینیبشیپ   و  درصد است  3/4  نرخ رشد ساالنه  دارای  2014سال    مقایسه با

دهد  ینشان م   موضوع  ن یارسد.  ببیلیون دالر    1/614قریبی  درصد به ارزش ت  9/5نرخ رشد احتمالی  

به  ورزش  صنعت  کل  کیعنوان  که  و  مهم  بس  یدیصنعت  استفاده    یاریدر  کشورها   است   شدهاز 

تنها در سال  .  (41،  2019،  5کوکوالکاکیس و گراتون ) حدود    2016امروزه صنعت پزشکی ورزشی 

به  10 دالر  در وکسب  82697واسطة  میلیارد  ورزش  صنعت  درآمد  است.  کرده  ایجاد  درآمد  کار 

رسیده    2019سال  میلیارد دالر در    5/73به    2014میلیارد دالر در سال    5/60آمریکای شمالی از  

صنعت ورزش و رسانه نیز ارتباطات  ها و فضاهای مجازی سبب شده است که  است. گسترش رسانه

یک  با  رسانهتنگاتنگی  از طرفی  باشند.  داشته  ارتقادیگر  و  بهبود  مجازی سبب  فضای  و  درآمد ها  ی 
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بینی ها شده است. پیشرزش سبب افزایش درآمدها رسانههمچنین صنعت و  اند. صنعت ورزش شده

رسانه درآمد  است  از    واسطةبهها  شده  ورزش  سال    6/14صنعت  در  دالر    6/20به    2014میلیارد 

سال   در  دالر  این    2019میلیارد  که  میزان  برسد  به  رشدی  شامل  می  2/7موضوع  و درصد  شود 

می  اهمیت نشان  را  ورزش  صنعت  اقتصادی  توسعة  مسیر  در  مجازی  فضای  و  ، 1)ژانگ   دهد رسانه 

 (. 112، 2018، نارایتو کیم، ماستیموریتیمو، اوین 

ا  هشداز صنعت ورزش سبب    افتهیتوسعه  یکشورها  یریگبهره امروزه  نقش مهم و    عیصنا  نیاست 

در    یادیز  یگستردگ،  صنعت ورزش  یهاتیبا توجه به ظرف  .دنداشته باش  یمل  ةدر توسع  نشدنیانکار

مانند   است صنعت ورزش  ده شسبب    وضوعم  ن یا  .استایجاد شده  صنعت    نیاخدمات و محصوالت  

گرفته همسو شکل  یازهایپاسخ به نراستای  در  خود را    یطیمح  راتییتغ  یضمن واکاو  عیصنا  ریسا

ورزش  جاد یا  . کند محصوالت  و  با    یخدمات  و    ی اجتماع   ی، اقتصاد  وضعیت  هر  با ها  گروهمتناسب 

 (.297، 2019، 2نیف مک)است صنعت ورزش  زیاد  یگستردگ ةنمون  یفرهنگ

رشد و توسعه قرار نگرفته است و    ری صنعت همواره در مس  نیدهد ایصنعت ورزش نشان م  ةخچیتار

توسع  یراتییتغ روند  است  توانسته  جهان  تغ  نیا  ةدر سطح  را دستخوش    ؛کند  یجد  راتییصنعت 

در صنعت ورزش شده    یمنف  راتییسبب بروز تغ  یالمللنیب  یهاجنبه  یبرخ  یریگشکل  ،مثال  رایب

ونقل کمتر حمل  ی ونظام  ی،جمله پزشکاز  ع یصنا  یزمان برخ  نیاست که در هم  ین در حال یا  ؛است

دهد که ینشان م   تیواقع  نیا  . ( 14،  2011،  3وو و چن)  اندقرار گرفته  یطیمح  وضعیت  تأثیر  تحت

ورزش    اهمیت صنعت .کند  یرا ط  یمنف  ریمس  یبحران  وضعیت  تأثیرتحت    تواندی صنعت ورزش م

  ش یاز پ   شیب  گوناگون  طیصنعت در شرا  نیا  یداریقدرت و پا  شیافزا   برایاست تا تالش    هشدسبب  

لی انجام   کرد2008)  4شود.  اشاره  رویه  (  نیازمند  ورزش  صنعت  برایکه  مدیریتی  و  پایدار  های  ی 

یدی در پایداری عاملی کلعنوان  نوآوری به که    بیان کردند(  2014)  5ماسور و داباس   .استحکام است

نقش مهمی در    ای دولتی هکه سیاست  ( ذکر کردند2016)  ، چن و تزنگ6هو.  صنعت ورزش است

شرایطة  توسع در  ورزش  صنعت  کردند   پایداری  بیان  آنان  دارند.  سیاست  گوناگون  دولتی    های که 
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با درگیر  حوزه  عاملی  پایداری  سایر  هستندهای  ورزش  پوتس .  صنعت  و  ضمن 2015)  1توماس   )

که خودتنظیمی توسط   فروشی در مسیر توسعة صنعت ورزش مشخص کردندبر اهمیت خرده  تأکید

مهم ورزش  راهصنعت  آن ترین  است.  ورزش  صنعت  استحکام  راستای  در  کردند کار  بیان  که    ها 

و    2بوکاسبه عقیدة  .  ترین نکته در این زمینه استمده مهمآمگامی صنعت ورزش با تغییرات پیشه

از2013)زیاکاس   راهکارهایی  سریع،(،  واکنش  اقدامات  و    گذاریسرمایه  جمله  محصول  در  تنوع  و 

زمان در  گردشگری  صنعت  توسعة  راهکارهای  ازجمله  هستندخدمات  بحران  بروز  چن   . های  و  وو 

راهبرد  ذکر(  2011) ایجاد  که  بهکردند  هدفهایی  با  ورزشی  محصوالت  و  خدمات  تنوع    منظور 

ت داخلافزایش  برایقضای  مهمی  راهکار  زمان  ی  در  استتوسعه  بحران  باور    .های   3هومفریزبه 

یت از صنعت ورزش در زمان  حمابهره راهکاری حمایتی برای  های بلندمدت کماعطای وام(،  2010)

استبحرانبروز   مالی  کرد2017)  4روبرتز.  های  بیان  نیز  زمان  (  در  ورزش  صنعت  بحرانی که  های 

 کند. خود را با نظم درونی سازگار می ، ریاضت اقتصادی اروپاجمله از

  تواند سبب کاهش ضررها شودمی  رو  انی صنایع با تغییرات پیش های بروز بحران نیز همخودر زمان

رین عوامل در  تاز مهمهای طبیعی و غیرطبیعی یکی  بروز بحران.  مسیر تعالی صنایع را دنبال کند   و

 هایی کهیکی از بحران . شودر میضررهای جبران ناپذیو سبب پدیدآمدن  استشکست برخی صنایع 

 وعیش  2019از اواخر دسامبر سال    .است  195-کوید، شیوع ویروس  شکل گرفته است  ال حاضردر ح

نام   یماریب  کی به    26  بر  که   شد گزارش    نیچ  در ووهان  19-کوید یا    د یجد  روسیکروناو   تنفسی 

بیماری تنفسی است که قدرت   19-کویدویروس    ،یکلطوراست. به  گذاشته  تأثیرکشور جهان   یک 

زیادی  نگرانیندارد  کشندگی  باعث  آن  شیوع  قدرت  اما  است،  شده  جهانی  همکاران،    6)ژو   های  و 

درگیرکردن  .  (421،  2020 ضمن  ویروس  این  جشیوع  کشورهای  ازتمامی  ایرانهان  سبب   ،جمله 

آسیب زیستهبروز  آموزشی،  صنعتی،  انسانی،  ...  ای  و  نیز محیطی  ایران  ورزش  است. صنعت  شده 

نداشتن صنعت  آمادگی.  این ویروس قرار گرفته است  تأثیرالمللی تحت  مانند برخی صنایع ملی و بین

این رخداد بین  با  تا مشکالت و آسیبسبب شالمللی  ورزش  این خصوهده است  ص  ای بسیاری در 

شک با توجه به گستردگی آثار پزشکی، ذهنی و رفتاری این ویروس، صنعت ورزش ایجاد شود. بدون

در سطح  گرفته استایی صنعت ورزش با تغییرات شکلرهم مشکالتی شده است. در این بین نیز دچار  

ف یک  استجامعه  ورزش  صنعت  رونق  برای  مهم  نمی.  عالیت  بخشرود  انتظار  صنعت تمامی  های 
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ی گسترده جلوگیری گیری ضررهای مالاف خود، از شکلها و اهدتغییرات در برنامه  واسطةرزش به و

. با توجه قانه احیا کردریزی مناسب و خالاز صنعت ورزش را با برنامه  یهای توان بخشاما میکنند،  

پایه ورزبه  توانسته  های ضعیف صنعت  ویروس  این  شیوع  بر صاست  ش  وضربات جدی  رزش نعت 

به از رفع ویروس  یهاچار آسیبطور حتم صنعت ورزش دوارد کند و  .  خواهد شد   19-کویدی پس 

سبب   19-کویدصنعت ورزش با بروز بحران ویروس    سازیهمگام  کلیدی در زمینة  هایپژوهش نبود  

عوامل    یبررسحاضر با هدف  پژوهشاساس،  ؛ براینسردرگمی در این حوزه در کشور ایران شده است

اسازی  همگامدر    مؤثر ورزش  زمان  رانیصنعت  یعنی  بحران  یهابا  ا  روسیو  وعیشی  در    رانیکرونا 

 .طراحی و اجرا شده است
 

 پژوهش روش
از  پژوهش ی انجام شده  های کیفی و کم  که به صورت روش  های آمیخته استپژوهشجمله  حاضر 

کجمله  از  پژوهش  این  .است استمطالعات  اج  اربردی  قابلیت  ورزش  صنعت  در  روش که  دارد.  را 

داده بهگردآوری  بود.ها  میدانی  کارگاه  پژوهشهای  نمونه  صورت  مدیران  برخی  تولیدی  حاضر  های 

بودند که    پژوهش موضوع    وکارهای ورزشی و برخی خبرگان دانشگاهی آگاه ازورزشی، مدیران کسب

. پس از پخش  ص شدندمشخ  پژوهش  ةعنوان نموننفر به  90  دسترس،  در  گیریبراساس شیوة نمونه 

پرسشنامهو جمع تجزیه  62،  پژوهشهای  آوری  بین.  ل شدوتحلیپرسشنامه  این  تا حد    12،  از  نفر 

به انتخاب هدفمند  مشخص  پژوهش  عنوان نمونه در بخش کیفی  رسیدن به اشباع نظری، برحسب 

فر تمامی  جمعاشدند.  بخش  پژوهش های  دادهوری  آیندهای  بهکم   هایدر  کیفی  و  صورت ی 

 د. مجازی و پست الکترونیک انجام شاستفاده از فضای  غیرحضوری با

گردآوری   نیمهدادهابزار  مصاحبة  کیفی،  بخش  در  بودها  به  ساختاریافته  توجه  با  همچنین   .

انجاممصاحبه  بههای  عوامل  این  که  شناسایی شدند  عواملی  گردآوری  شده،  ابزار  در    پژوهشعنوان 

شناختی  های جمعیتویژگی تقسیم شد:  . این پرسشنامه به دو بخش کلی  ی استفاده شدندبخش کم 

پنج به که    سؤال  20و   )گزینهصورت  لیکرتی  تا    کامالًاز  ای  این  بودمخالفم(    کامالً موافقم    هاسؤال. 

حمایتیشامل   فنی  (،  3تا    1های  سؤال)  عوامل  مدیریتی(،  9تا    4  هایسؤال)عوامل    عوامل 

  مه با محاسبةپرسشنا. پایایی این  ندبود(  20تا    16  هایسؤال )  عوامل فروشو  (  15تا    10  هایسؤال )

مؤ  آلفای تمامی  در  کلی  لفهکرونباخ  پرسشنامة  همچنین  و  این  شد  تأییدها  کلی  پایایی  میزان   .

ارزیابی    ترکیبی  پایایی  عاملی و  بارهای  ضرایب  وسیلةهب  گیریاندازه  مدل  پایایی  .بود  83/0پرسشنامه  

 ارائه شده است.  پژوهشهای ن در بخش یافتهکه اطالعات مربوط به آ شد
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نظر  شنامهپرس  نیا  ییمحتوا  ییوار از  استفاده  دانشگاه   هایبا  اساتید  از  نفر    شد.   ی بررس  هفت 

سازة روایی  عاملی    همچنین  تحلیل  روش  از  استفاده  با  شد؛تأییدپرسشنامه  بررسی  با    ،بنابراین  ی 

ب پایایی و روایی پرسشنامه،آمده ددستهتوجه به نتایج    توان اعالم کرد که پرسشنامةمی  ر قسمت 

  پژوهشمدل  حاضر از پایایی و روایی مناسبی برخوردار بود. نتایج مربوط به روایی و پایایی    پژوهش 

جدول   ارائه  در  چهار  همچنینشمارة  است.  تجزیه  شده  قسمت  کم ودر  روش   پژوهشی  تحلیل  از 

   استفاده شده است. 1.اس.ال.پی  کرد یمعادالت ساختاری با رو
 

 نتایج 
 شده است.  شمارة یک ارائهحاضر در جدول  پژوهش های آماری های توصیفی مربوط به نمونهیافته

 
 پژوهش های توصیفی یافته -1جدول 

Table 1- Descriptive Findings of the Research 

 شناختی های جمعیتویژگی
Demographic Characteristics 

 گروه ها
Groups 

 فراوانی
Frequency 

 درصد 
Percent 

 جنسیت

Gender 

 مرد
Man 

49 79 

 زن 

Woman 
13 21 

 

 سطح تحصیالت 
Level of Education 

 دکتری

Doctor 
19 30.7 

 ارشد کارشناسی

Master 
25 40.3 

 کارشناسی 

Bachelor 
18 29 

 

 سنی ردة 
Ages 

 سال  30زیر 

<30 
5 8.1 

 سال  40-30

30-40 
19 30.6 

 سال  50-40

40-50 
21 33.9 

 سال  50  بیشتر از

>50 
17 27.4 

 
1. PLS 
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نمونه  جنسیت  وضعیت  به  مربوط  توصیفی  که    پژوهش   هاینتایج  داد  از    79نشان  درصد 

بودند  21مردان و    پژوهشدر    کنندگانشرکت نشان    پژوهش نتایج توصیفی    همچنین  . درصد زنان 

که   تحصیلی  داد  مدرک  دارای  نمونه   3/40با    ارشدکارشناسیافراد  بیشترین  پژوهش  درصد  های 

افراد   بیشترین تعداد  درصد  9/33سال با    40-50های سنی، گروه سنی  بودند. همچنین در بین گروه

با    رانیصنعت ورزش ا  سازیبر همگام  مؤثرعوامل  منظور شناسایی  را به خود اختصاص داده است. به

ش  کرونا  روسیو  وعیش استفاده  خبرگان  نظرهای  انجام  د.از  از  ویژگیکدگذاری  دادنپس  های  ها، 

 حاضر ارائه شده است.  پژوهشنتایج کیفی  دو خص شد. در جدول شمارةها مشمستخرج از مصاحبه
 

 کدگذاری باز و محوری  -2جدول  
Table 2- Open and Axial Coding 

 شده های استخراجویژگی
Extracted Properties 

 هامقوله
Categories 

لحسنه برای صنایع  ا های قرضهای خیران برای ایجاد بستهاستفاده از ظرفیت •

 کارهای ورزشی وو کسب

درون • حمایتی  صندوق  کسبایجاد  از  حمایت  برای  صنایع  وصنعتی  و  کارها 

 دارای مشکالت اقتصادی

به صنایع غیرقابلسط مؤسسات  های اضطراری توپرداخت وام •  تغییراعتباری 

 خدمات و تولید در فرایند ارائة 

 عوامل حمایتی 
Supporting Factors 

 ارتباط غیرحضوری با مشتریان احتمالی   های اطالعاتی برایاستفاده از بانک •

 19-کوید روس یو وع یشهماهنگی با   انعطاف در خط تولید و خدمات برای •

 آمده های پیشتوجه به وقفهمربوط به خط تولید و تجهیزات با  رفع نواقص  •

 های ورزشی آپتوسعة فنی استارت •

 خدمات مورد نیاز در دوران پسابحران  بینی تولید محصول و ارائةپیش •

 ورت غیرحضوری صت و محصوالت ورزشی قابل عرضه بهخدما  تبلیغ ارائة •

 عوامل فنی
Technical Factors 

 کالن و خرد  هایگیریشکیل ستاد بحران در صنعت ورزش برای تصمیمت •

 کارهای ورزشی واتی صنایع و کسببخشش مالی •

 سیاسی موجود در صنعت ورزش های  ها و تنشکاهش تعارض •

بین   • ارائةهمکاری  برای  و    سازمانی  شرایط  با  مطابق  محصوالت  و  خدمات 

 استانداردهای موجود

 های احتمالی در دوران پسابحران مطالعة فرصت •

 عملکرد بیشتر در دوران پسابحران  منظور داشتنبهتوانمندسازی کارکنان  •

 عوامل مدیریتی 

Management 

Factors 
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 کدگذاری باز و محوری  -2جدول ادامه 
The Rest of the Table 2- Open and Axial Coding 

 شده های استخراجویژگی
Extracted Properties 

 هامقوله
Categories 

 فروشی آنالین و مجازی محصوالت و خدمات فروشی تمرکز بر خرده •

 فروش محصوالت ورزشی با قیمت رقابتی ایجاد سامانة پیش •

 امکان فروش اقساطی محصوالت ورزشی   برقراری •

 صورت غیرحضوریعرضه بهقابلهای ترویجی محصوالت و خدمات ورزشی سپاری فعالیتبرون •

 غیرحضوری ارائة پیشنهادها به مشتریان برای خرید  •

 وامل فروش ع
Sales 

Agents 

 

 -فکلموگرو  ابتدا از آزمون  ،رود؛ ازاینساختاری انجام ش  همعادلز روش  ا  شپژوهبررسی مدل    برای

طبیعی  1فواسمیرن  وضعیت  بررسی  دادهبرای  توزیع  آزمون شد.    استفاده  پژوهشهای  بودن   نتایج 

داد   سنشان  میزان  از  که  کمتر  عوامل  تمامی  در  معناداری  نشان  05/0طح  که  دهنده  بود 

پیشاست  پژوهشهای  داده توزیع  بودن  غیرطبیعی از طرفی  واریانسهای روشفرض.  محور در های 

  200از    پژوهشهای  کم نمونهها و همچنین تعداد  دادهتوزیع  نبودن  طبیعیعلت  حاضر به    پژوهش

واریانس روش  از  بنابراین،  نشد؛  رعایت  نرم نفر،  که  شد  استفاده  پیمحور  از   .اس.اس.ال.افزار  یکی 

اندازه  های شمارة یک و شمارة دو. شکلمحور استافزارهای روش واریانسنرم گیری و میزان  مدل 

 د. ن دهرا نشان می پژوهشمدل مفهومی تی در  داریمعنا ضرایب
 

 

پژوهش گیری اندازهمدل  -1شکل   
Figure 1- Research Measurement Model 

 
1. Kolomogov - Smirnof 
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 پژوهشداری مدل معناضرایب   -2شکل 
Figure 2- Significance Coefficients of the Research Model 

 
اندازهبندی مدلشمارة سه جمعجدول  در   نشان داده    پژوهش داری مدل  گیری و ضرایب معناهای 

 .شده است
 

 پژوهشخالصه نتایج آماری مدل   -3جدول 
Table 3 - Summary of Statistical Results of the Research Model 

 عوامل 
Factors 

 میزان تأثیر
Impact Rate 

 تی
T 

 سطح معناداری 
Significance Level 

 حمایتی
Supporting 

0.866 38.372 0.001 

 فنی

Technical 
0.913 34.378 0.001 

 مدیریتی
Management 

0.891 43.105 0.001 

 فروش 
Sales 

0.897 14.739 0.001 
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این   دارای میزان تی معناداری هستند  شدهتمامی عوامل شناساییکه  نشان داد    پژوهش  جینتا که 

منظور  به.  ستکرونا  روسیو  وعیبا ش  رانیصنعت ورزش ا  سازیهمگام  دهندة نقش آنان درامر نشان

براز مدل  بررسی  شاخص حاضر    پژوهشش  مربوط  از  برازش  با  به  های  ساختاری  معادالت  روش 

شاس.ال.پی  کردیرو استفاده  شاخص جدول  در  د.  .  به  مربوط  نتایج  چهار  مدل شمارة  برازش  های 

 پژوهش ارائه شده است.
 

 پژوهشهای بزارش مدل شاخص -4جدول 
Table 4- Reporting Indicators of the Research Model 

 حمایتی 
Supporting 

 فنی
Technical 

 مدیریتی
Management 

 فروش
Sales 

 سطح مطلوب 
Desirable Level 

 آلفای کرونباخ 

Cronbach's 

Alpha 
0.82 0.87 0.89 0.81 More Than 0.7 

 پایایی ترکیبی

Combined 

Reliability 
0.86 0.88 0.90 0.83 More Than 0.7 

 روایی همگرا 
Convergent 

Validity 
0.50 0.47 0.53 0.46 More Than 0.4 

2R 0.74 0.83 0.79 0.61 More Than 0.33 

GOF 0.42 0.38 0.49 0.44 More Than 0.36 

 
 . از برازش مناسبی برخوردار است پژوهشنشان داد که مدل  پژوهشهای  نتایج مربوط به شاخص

 

 گیرینتیجه حث و ب
.  یر گذاشته است ثهای گوناگون تأ المللی، بر صنعت بینعنوان یک بحران  به   19-کویدشیوع ویروس  

ین بحران ضررهای  جمله ورزش از ا، اما برخی صنایع ازاین ویروس صنعت پزشکی را رونق داده است

وع کلیدی، در  ض موعنوان یک  ب شده است از صنعت ورزش ایران بهسب  وعضموند. این  ابسیاری دیده

حاضر، با    پژوهش در  .  غفلت شود  19-کوید ویروس  دوران شیوع  ای حمایتی در طی  هگیری تصمیم

  منظور سازی صنعت ورزش با این بحران بههمگام  در این حوزه، عواملی برای  ی پژوهش  توجه به خأل

سازی صنعت ورزش ایران با  ها نشان داد برای همگاماند. یافتهمالی شناسایی شدهکاهش ضررهای  

ویروس   مدیریتی    19-کویدشیوع  فنی،  دارندعوامل حمایتی،  نقش مهمی  فروش  در  بدون.  و  شک 

حمایتی، فنی، مدیریتی و    هایتوجه به جنبه،  19-کویدیوع ویروس  جمله شهای بروز بحران اززمان
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 طرفی صنعت ورزش را برای را برای کاهش اثرهای بحران ایجاد کند و از    یشرایطتواند  وش میفر

پیش از بحران،   ، در زمان بروز بحران، سه مرحلةعبارتیدوباره پس از بحران توانمند کند؛ بهحضور  

دهد که  نشان می  19-کویدیند شیوع ویروس  افر  ان و پس از بحران مهم و ضروری است.حین بحر

 نشدهریزیو برنامه  ناپذیردسحالمللی  برای تمامی صنایع حتی در سطح بینشرایط پیش از بحران  

ش طرفی  از  میبود.  بحران  از  پس  و  بحران  حین  کند؛ بهبود    بهتواند  رایط  کمک  ورزش  صنعت 

نیز امید  به کسب منفعت حتی در این شرایط    توانمی  های گوناگوناستفاده از برنامهبا  که  صورتی به

پ بازگشت قوی  برایرا  شرایط  ت و  داش از بحران  تر  )ایجاد کردس  وو و چن  که   دریافتند (  2011. 

ازاستفاد به  ه  راهبردهایی  ایجاد  برای  کارکنان  توانمندی  محصوالت بهبود  و  خدمات  تنوع  منظور 

هدف  با  تق  ورزشی  مهمی  اافزایش  راهکار  داخلی  است. ت  برایضای  بحران  بروز  زمان  در  وسعه 

به  صنایع  از  حمایت  وام همچنین  ایجاواسطة  و  حمایتی  قرضهای  مالی  منابع  می د  تواند  الحسنه 

 (. 53، 2010)هومفریز،   کاهش دهدموجود در صنایع را  بخشی از مشکالت مالی 

از اقدامات برای بهبود وضعیت کنونی انجام داده    ایباید مجموعهمیصنعت ورزش    در  رسدنظر میبه

ی مناسب برای  فرصت. زمان کنونی  نیز داشته باشندبه آینده  نگاهی  نیممسئوالن این صنعت  و    شود

به خ  منظورصنایع  و  نوآوری  به  آموزشتوجه  و  گذشته  مشکالت  رفع  منابع  القیت،  به  جامع  های 

برای است.  باز  انسانی  کرده  ایجاد  فعالیت  عرصة  به  قوی  حمایتی  سیستمگشت  و  مدیریتی  های 

ی مالی را در صنعت  ار منفد آثنتواننیز می  19-کوید در حین شیوع ویروس    موجود در صنعت ورزش

دهند   کاهش  ورزشورزش  صنعت  پایداری  این    و  در  کنند  عیتضورا  عوامل .  تقویت  بین  در 

فنیشناسایی عامل  ب  تأثیربیشترین    شده،  همگامرا  ا  سازیر  ورزش  ش  رانیصنعت   روسیو  وعیبا 

پذیری در تولید و خدمات،  های اطالعاتی، انعطافواسطة ایجاد بانکداشت. عوامل فنی به  19-کوید

تولید نواقص  و  زیرساخت   رفع مشکالت  تقویت  و و خدمات،  غیرحضوری  ارائة خدمات  فروش،  های 

صنعت ورزش را بهبود    کنونی و آیندة   عیتضوند  توانبینی نیازهای احتمالی آینده میهمچنین پیش

)د.  نده زیاکاس  و  کرده(  2013بوکاس  د  انداشاره  انعطاف  راهکارهای  که  از  یکی  تولید  خط  ر 

از مبرون توجه واسطة  رسد عوامل فنی بهنظر میشکالت در زمان وقوع بحران است. بهرفت صنایع 

پی وضعیت صنعت ورزش در  یارتقا  موجبند  توانراحل حین بحران و پس از بحران میزمان به مهم

 . شوند 19-کویدشیوع ویروس 

لی  الملآمده در سطح بینبا شرایط پیش  سازی صنعت ورزشهمگام، برای  وهشپژبا توجه به نتایج  

. با  توجه شودهای فنی، حمایتی، مدیریتی و فروش  به جنبه  بایدمی  19-کویددر پی شیوع ویروس  

نتایج   به  پیشنهاد می  پژوهشتوجه  به  شودحاضر  نواقصصنعت ورزش  رفع  به خط   واسطة  مربوط 
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و   وقفه تولید  به  توجه  با  پیشتجهیزات  برایهای  هدفمند  تالشی  عرص  آمده،  به  قوی    ةبازگشت 

باشد.  فعالیت   ارائةپیشکردن  با لحاظ  شودپیشنهاد میداشته  تولید محصول و  خدمات مورد   بینی 

به مرحلة فعالیت    برایعیت  ضوز در دوران پسابحران  نیا . همچنین شود  بهبود دادهبازگشت سریع 

می بانک  با   شود پیشنهاد  از  برایاستفاده  اطالعاتی  احتمالی   های  مشتریان  با  غیرحضوری    ارتباط 

   الت و خدمات ورزشی هموار شود.فروش محصوفروش غیرحضوری، اقساطی و پیش برایزمینه 
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Abstract 
The aim of this study is to investigate and implement the factors affecting the 

synchronization of Iran's sports industry with the prevalence of Covid -19 virus. The 

present research method was mixed and implemented qualitatively-quantitatively. In order 

to investigate the research, the opinions of some managers of the present research samples 

included some managers of sports production workshops, managers of sports businesses, 

as well as some university experts who were aware of the research topic. The data 

collection tool was an interview and a researcher-made questionnaire. The validity and 

reliability of this tool were examined and confirmed according to the common methods. 

In order to analyze the research data, coding methods in the qualitative part and structural 

equation method in the quantitative part were used. All the data analysis process of the 

present study was performed in SPSS and PLS software. The results of the present study 

showed that in order to synchronize the Iranian sports industry with the prevalence of 

Covid -19 virus, it is important to pay attention to technical, managerial, supportive and 

sales factors. The results showed that technical factors are the most important factor in 

synchronizing the Iranian sports industry with the prevalence of Covid -19 virus. 
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