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Abstract 
The purpose of this study was to identify the opportunities arising from the COVID-19 

pandemic in sport context. This research has been a qualitative exploratory study that has 

been done using a thematic analysis method. The statistical population of the study 

included experts in the field of sports management and futurology, and according to the 

nature of the research, 12 experts were interviewed as a statistical sample through 

snowball sampling until reaching the theoretical saturation. The tool used in the research 

was a semi-structured interview. The thematic analysis of the data by Braun and Clarke’s 

(2006) method led to the extraction of 76 codes, 12 sub-themes and six main themes. The 

findings showed that "E-learning", "Virtual Sports", "New Culture", "Social 

Responsibility", "Science, Technology and Innovation", and "New Entrepreneurship" are 

among the explored opportunities that have been introduced to the sports field due to the 

COVID-19 pandemic. According to the research findings, despite the challenges posed by 

the prevalence of COVID-19 for the field of sports, it is possible to take advantage of the 

existing opportunities to strengthen and develop some aspects of sports, and thus cope 

with some of the threats and challenges posed by Corona. 
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Extended Abstract  

Background and Purpose: 
COVID-19 pandemic has posed serious challenges in various areas around the 

world (3). Like many other sections of society, sports and various sports-related 

fields have not been spared the consequences of the COVID-19 pandemic. Sport 

is considered as one of the most attractive social phenomena that has been strongly 

affected by this virus since the beginning of the pandemic. Sport, as one of the 

influential institutions affected by the COVID-19 outbreak, must fulfill its mission 

well in facing the existing challenges and future problems. The COVID-19 crisis 

is still growing and there is currently no clear vision for its end, so sports 

organizations have to develop new approaches to compete in the new 

environment. In the face of existing challenges, addressing and exploiting 

potential opportunities arising from the coronavirus outbreak can be a key strategy 

for sport sectors. In addition to all the problems caused by corona in different 

societies, many fields have tried to adapt to the new conditions and in many cases 

have tried to use the new conditions as a new opportunity to create and apply new 

initiatives. According to this fact that limited number of studies have examined 

the effects of corona outbreaks on sport (4), conducting more extensive research 

on the challenges and opportunities arising from the corona outbreaks is needed 

to pave the way for appropriate responses to the current situation. To address the 

challenges posed by COVID-19 pandemic effectively, we should look for new 

opportunities to deal with threats and challenges in sport setting. Undoubtedly, 

focusing on opportunities can minimize the negative consequences of the COVID-

19 pandemic and pave the way for the sport to recover. Given the research gap 

and the importance of exploring the opportunities arising from the coronavirus 

outbreak as well as remarkable challenges that the corona outbreak has brought to 

sport, the purpose of this study was to identify the opportunities arising from 

COVID-19 pandemic in sport context. 
 

Materials and Methods: 
This research was a qualitative exploratory study that has been done using a 

thematic analysis method. The statistical population of the study included experts 

in the field of sports management and futurology, and according to the nature of 

the research, 12 experts were interviewed as a statistical sample through snowball 

sampling until reaching the theoretical saturation. The tool used in the research 
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was a semi-structured interview. The interviews were conducted as a combination 

of audio and video interviews through social and face-to-face spaces. The 

interviews took between 20 and 50 minutes and the average interview time was 

estimated at 30 minutes. To analyze the data obtained from the interviews, the 

thematic analysis method was conducted based on the six-step proposed by Braun 

and Clarke’s (2006). At the coding stage, an attempt was made to make the main 

research question a reference for code extraction (2). Thematic analysis of data 

was conducted according to the following steps: Phase one: getting familiar with 

data; phase two: extracting the initial code; phase three: looking for main themes; 

phase four: reviewing the extracted themes; phase five: definition and naming the 

themes; and phase six: interoperating the themes based on the main research 

question. In order to ensure the validity of the analysis in different stages, codes, 

themes and sub-themes were provided to the three interviewed experts and the 

necessary adjustments and changes were applied according to their comments. To 

ensure the reliability of the analysis, both members of the research group analyzed 

the data separately (1). In this way, each researcher analyzed the data separately 

and finally the findings of both researchers were compared with each other and 

the analysis process continued until an agreement was reached. 
 

Findings: 
The thematic analysis of the data by Braun and Clarke’s (2006) method led to the 

extraction of 76 codes, 12 sub-themes, and six main themes. The findings showed 

that "E-learning", "Virtual Sports", "New Culture", "Social Responsibility", 

"Science, Technology and Innovation", and "Modern Entrepreneurship" are 

among the explored opportunities arisen from COVID-19 pandemic in sports 

context. The theme of e-learning refers to ‘modern educational methods’ and 

‘software / hardware infrastructures’. The sub-themes of virtual sports include 

‘professional and championship sports’ as well as ‘amateur and public sports’. 

New culture theme involves ‘tendency to individual sports’ and ‘culture of in 

home games and sports’. Social responsibility is the major theme for ‘voluntary 

activities’ and ‘charitable activities’. ‘Scientific-research opportunities’ and 

‘inventing modern equipment’ are the sub-themes of science, innovation and 

technology theme. Finally, modern entrepreneurship is the major theme referring 

to ‘modern entrepreneurship tools’ and ‘modern entrepreneurial environment’. 
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Conclusion: 

According to the research findings, despite the challenges posed by COVID-19 

pandemic to the field of sports, it is possible to take advantage of the existing 

opportunities to enrich some aspects of sports, and thus to cope with the threats 

and challenges created. The present study can be considered as one of the few 

studies that have been conducted in the field of exploring the sports opportunities 

in COVID-19 pandemic condition. This study and its findings highlight the sport 

context from different angles in the pandemic era, and while different sectors have 

focused on the challenges and threats of the corona pandemic, this study 

emphasize the opportunities provided by COVID-19 pandemic in sport contexts. 

Due to the fact that in times of crisis, significant opportunities are provided for 

scientific studies (5), the field of sports can view the COVID-19 pandemic 

condition as an opportunity to define and follow extensive studies to explore 

different aspects of the issue. 
 

Keywords: COVID-19, Opportunities, Sports, Thematic Analysis. 
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 مقالة پژوهشی 

  کیدر حوزة ورزش:  19-د یکو  یاز پاندم یناش هایفرصت  ییشناسا

 1  کی تمات لیتحل
 

 2ینیسو یفرزانه مظلوم ، *1ی اکبر جابر

 

  رانیباهنر کرمان، کرمان، ا  دیدانشگاه شه   ،یو علوم ورزش  یبدنتیدانشکدة ترب  ،یورزش  تیریمد  اریاستاد .1

 مسئول(   ةسندی)نو

تهران،    ،یدانشگاه عالمه طباطبائ  ،یو علوم ورزش  یبدنت یدانشکدة ترب  ،یورزش  تیریمد  یدکتر  یدانشجو  .2

 ران یا
 

 11/11/1399تاریخ پذیرش:                         1399/ 30/07تاریخ دریافت: 

 چکیده 

  ی  فیمطالعة ک  کی پژوهش    نی در حوزة ورزش بود. ا  19-د یکو   یاز پاندم  ی ناش  هایفرصت  ییپژوهش شناسا   نی ا  یهدف کل

ورزش    تی ری مد  ةپژوهش شامل خبرگان حوز  ی انجام گرفت. جامعة آمار  کیتمات  ل یبود که با استفاده از روش تحل  یاکتشاف

  ة به مرحل   دنیتا رس  یبرفصورت گلولهبه  ،یعنوان نمونة آمارنفر به  12پژوهش، با    ت یبود و با توجه به ماه  یپژوهندهیو آ

استفاده  یاشباع نظر ابزار    با   ها داده  ک یتمات  لیبود. تحل  ساختارمند مهین   ةپژوهش، مصاحب   ندیشده در فرامصاحبه شد. 

داد که »آموزش    نشان هاافتهی منجر شد.    یو شش تم اصل  یتم فرع  12د،  ک  76  استخراج   به ( 2006)  کالرک   و  برون  روش

  ن«ی نو  ینیو »کارآفر   «یو نوآور  ی»علم، فناور  «،یاجتماع  تی»مسئول  د«، ی»فرهنگ جد   «،ی»ورزش مجاز  ک«،یالکترون 

به  ییها ازجمله فرصت پاندمهستند که  به  تو  با.  اندحوزة ورزش قرار گرفته  یدر فرارو  19-دیکو   یواسطة    یهاافتهیجه 

  یموجود برا های از فرصت توان یکرده است، م  جادیورزش ا  ةعرص  یبرا  19- دیوع کویکه ش یی ها -رغم چالشپژوهش، به

ا   هایاز جنبه  یو توسعة برخ  تیتقو از  برد و  بهره    وعیحاصل از ش  هایو چالش  دهای از تهد  یبا بخش  ق یطر   نیورزش 

 کرونا مقابله کرد. روسیو
 

 ورزش. ها، ، فرصت19- دیکو  ک،یتمات لیتحلکلیدی:  نواژگا
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 مقدمه
از کشور چین به دیگر مناطق، دنیا را   2020در ابتدای سال    19-شیوع ناگهانی ویروس جدید کوید 

در سرتاسر دنیا باعث    19-کوید (. گسترش بیماری  126،  2020،  1در شوک فرو برد )کورتز و جانستون

چالش حوزهتحمیل  در  است  های جدی  اجتماعی شده  و  سیاسی  اقتصادی،  مختلف سالمتی،  های 

عنوان یک چالش بهداشتی  تنها به(. پدیدة پاندمی ویروس کرونا نه4،  2020،  2)چاکرابورتی و مایتی 

ی اجتماعی کشورهای مختلف دنیا  سالمتی مردم دنیا را تهدید کرده است، بلکه بر تمام ارکان زندگ 

   (.  186، 2020و همکاران،  3است )نیکوالنیز تأثیر گذاشته 

از بخش بسیاری دیگر  و حوزههای جامعه،  همچون  از ورزش  نیز  با ورزش  مرتبط  های مختلف 

های اجتماعی محسوب ترین پدیدهاند. ورزش یکی از جذابتبعات مهلک ویروس کرونا در امان نبوده

در وضعیت کنونی تأثیر این ویروس قرار گرفته است.  شدت تحت شود که از ابتدای شروع پاندمی بهمی

های مختلف مرتبط با ورزش  با وجود شیوع گستردة ویروس کرونا، فقدان اطمینان چشمگیری در حوزه

)ایوانز است  آمده  وجود  به  همکاران،   4نیز  ورزش(.  88،  2020و  زمانی    بخش  دورة  یک  طول  در 

مدت دچار تغییرات دراماتیک شده است و نگرانی از سالمت عمومی باعث تعطیلی  بسیاری از کوتاه

-عنوان چالشی جدی برای بخشهای ورزشی شده است؛ بنابراین بحران شیوع ویروس کرونا بهفعالیت

تأثیر کوید 2020،  ب5است )راتن  شده های مختلف ورزش مطرح   به گونه  بر  19-(.  بوده  ورزش  ای 

المللی در دنیا را به تعطیلی کشانده است. تأثیر  ترین رویدادهای ورزشی بینکه بسیاری از بزرگ  است

افتادن  تعویقهای مختلف ورزش همگانی و قهرمانی درخور توجه است. به بر جنبه  19-ویروس کوید

افتادن مسابقات  تعویق در کنار به  2020یورو  توکیو، تعویق تورنمنت فوتبال    2020های المپیک  رقابت

تأثیر اند که تحتالمللی بودهفرمول یک گرند پریکس استرالیا، ازجمله رویدادهای بزرگ ورزشی بین

سواری، بوکس،  اند. مسابقات گلف، تنیس، بسکتبال، راگبی، دوچرخهویروس کرونا دچار اختالل شده

اند یا به  اند که به تعطیلی کشیده شدهویدادهای ورزشی بودهاسنوکر و اسکیت روی یخ نیز از دیگر ر

کنندة ورزش در دنیا باعث توقف شوکه  19-شیوع کوید(.  2020،  و همکاران  اند )نیکوالتعویق افتاده

ای، رویدادهای و مسابقات ورزشی در دنیا را در های حرفهشد و در اتفاقی غیرمنتظره بسیاری از لیگ
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های  تعطیلی بسیاری از فعالیت(.  7،  2020،  1یش،درزنر، کیم، مارتینز و پروتکینسکوت فرو برد )باگ

و محدودیت رقابتورزشی  به  مربوط  در کشورهای  های  ورزشی  اقتصاد  تعطیلی  باعث  ورزشی  های 

اند  اند، مراکز تناسب اندام بسته شدهها خالی شدهمختلف شده است. در حال حاضر بسیاری از ورزشگاه

تردید، تبعات اجتماعی و اقتصادی این  اند. بدونهای متفاوت لغو شدههای ورزشی در مقیاسو رویداد

(. اختالل در  2020الف،    2تحوالت بسیار گسترده است و در آینده نیز ادامه پیدا خواهد کرد )راتن 

لطمه به  رویدادها  این  را متحمل برگزاری  و ورزش  بدنة ورزش منجر شده  به  ها و ضررهای جدی 

 های سنگینی کرده است. ضربه

های مختلف اجتماعی، دولتی،  با توجه به تهدید جدی حاصل از شیوع کرونا، تمامی نهادها و بخش

تر آماده کنند و نقش رهبری  های بزرگوکار و بهداشتی باید آمادگی خود را برای مقابله با چالش کسب

با چالش ایفا کنند  را در مواجهه  آینده  تردید، داشتن  (. بدون187،  2020)نیکوال و همکاران،  های 

کردن اکوسیستمی مؤثر برای جلوگیری از تأثیرات  های مختلف و فراهمطرحی جامع برای تمام بخش 

عنوان یکی از نهادهای (. ورزش هم به2020بسیار ضروری است )نیکوال و همکاران،    19-تر کویدمخرب

های موجود تأثیرپذیر از آن باید رسالت خود را در مقابله با چالش   تأثیرگذار بر شیوع ویروس کرونا و 

همچنان در حال گسترش است و در حال حاضر   19-خوبی ایفا کند. بحران کویدو مشکالت آینده به

های ورزشی ناچار هستند راهبرهای  رو سازمانانداز مشخصی برای پایان آن وجود ندارد؛ ازاینچشم

 بت در محیط جدید توسعه دهند.  نوینی برای برای رقا

های احتمالی حاصل از شیوع  برداری از فرصتهای موجود، پرداختن و بهرهدر مواجهه با چالش 

های مختلف باشد. در کنار تمامی مشکالت ناشی  تواند یک راهبرد کلیدی برای بخشویروس کرونا می 

اند که خود را با وضعیت جدید الش کردهها تاز شیوع ویروس کرونا در جوامع مختلف، بسیاری از حوزه

عنوان فرصتی تازه برای مطابقت دهند و در بسیاری از مواقع سعی شده است که از وضعیت جدید به

های را صرفاً از جنبه  19-ها تأثیر کویدها و راهبردهای جدید استفاده شود. بسیاری از رسانهخلق ایده

افزایش سریع مهارتاند و در این میمنفی مدنظر قرار داده ها و  ان به تأثیرات مثبت این بحران بر 

دنیا را دچار    19-(. کوید2020،  3، ویدوپ، بوند و ویلسوناند )پارنلهای دیجیتال توجه نداشتهفعالیت

(.  5،  2020،  4، فارل و لی تحول کرده است و سبک زندگی جدیدی را به بشر معرفی کرده است )آلون

های تدریس، پژوهش  ری بر سیستم آموزشی جهانی گذاشته و بر تمامی حوزهتأثیر چشمگی  19-کوید
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صورت معناداری بر واحدهای آموزشی  به  19-کوید  (.2020،  الف و خدمات نیز تأثیر گذاشته است )راتن

سمت یادگیری الکترونیک شده است. این پدیده به  طور ویژه باعث تغییر جهت بهتأثیر گذاشته و به

اند سوی پلتفرم دیجیتال حرکت کردههای یادگیری بههای آموزشی و سبکاین معناست که برنامه

   (.2020)راتن ب، 

سمت  های روزانة خود به دادن فعالیت، افراد برای انجام19-های ناشی از کویدیبرای مقابله با نگران

آوردهخالقیت روی  دیجیتالی  روابط  و  اجتماعی  به های  غیرحضوری  خدمات  دلیل  همین  به  اند؛ 

بین تعامالت  که  شده  تبدیل  و هنجاری  )کورتز  است  داده  کاهش  زیادی  بسیار  تاحدود  را  فردی 

تنها یک گزینة الکچری  قب(.  2020جانستون،   کار در خانه  و  یادگیری در خانه  بحران کرونا،  از  ل 

از محیطمحسوب می بسیاری  بحران کرونا مهاجرت سریع  با ظهور  اما  به حوزة  شد،  آموزشی  های 

های  حلبه افزایش سرعت توسعه در راه  19-کوید  (.2020آنالین و مجازی، ضرورت شد )راتن الف،  

هایی منجر شده است که در برابر پذیرش تغییرات مقاومت های سازمانهزینه  نوآورانه برای کاهش

صورت نوآورانه نهادهای مختلف باید در این وضعیت به.  (1،  2020،  1)ماتارونا دوسانتوس کردندمی

فرد در راستای تغییر وضعیت موجود بهره های منحصربه عمل کنند تا از این طریق بتوانند از فرصت

باعث شده است که بسیاری از کشورهای دنیا به    19-(. شیوع ویروس کوید2020اتن الف،  )رببرند  

بهفناوری نوین  )نیکوالهای  آورند  روی  ویروس  این  تبعات  با  مقابله  برای  ابزاری  ،  و همکاران عنوان 

2020.) 

دنبال  کوتاه بهنصیب نبوده و در همین مدت  ها بیحوزة ورزش نیز در برخی موارد از این تالش 

های جدید بوده است. برخی از مطالعات محدودی که در تغییر راهبرد و استفاده از برخی از فرصت

( معتقد  2020اند. راتن )اند، بیانگر این واقعیت در عرصة ورزش بودهزمینة ورزش و کرونا انجام شده

جامعه تحمیل کرده  های مختلف استرس و اضطراب چشمگیری را به بخش 19-است که شیوع کوید

تواند فرصتی برای تأمل و تفکر دربارة مسیرهایی باشد که در برابر آیندة ورزش است، اما این بحران می

روی تر ورزش همچون پیادهتر و قدیمیهای سنتیقرار گرفته است. در شرایط موجود تمایل به سبک

شوند  یت طبیعت و بیرون از خانه انجام میهایی که با محورو دویدن انفرادی افزایش یافته است. فعالیت

بیشتر مدنظر جامعه قرار گرفتهها رعایت میهای اجتماعی در آنهایی که فاصلهو فعالیت اند  شود، 

مندی افراد جامعه در گذشته است؛ ها در مقابل تمایالت و عالقه(. ظهور این پدیده2020)راتن الف،  

های تیمی و گروهی داشتند و بروز این به رویدادها و ورزشچراکه در گذشته افراد تمایل بیشتری  

 
1. Mataruna-Dos-Santos 
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 های جدیدی برای ورزش و صنعت ورزش معرفی کرد )راتن عنوان مزایا و فرصتتوان بهپدیده را می

های تناسب اندام آنالین  سواری، دورهروی، دوچرخههای سبک خارج از خانه، پیادهورزش  (.2020،  ب

فعالیت خو  در  انفرادی  فعالیتهای  ازجمله  کرونا  انه  ویروس  شیوع  دورة  در  که  بودند  ورزشی  های 

پیدا کرده )موتز و جرکافزایش  فعالیت  (. 2020،  1اند  ارائة  با  داوطلبانه  کرونا جنبش  های  در عصر 

ها دسترسی مطلوب به کند که آن محور در فضای مجازی این امکان را برای افراد فراهم میداوطلب

مختلف  فرصت )الچانس های  باشند  و  4،  2020،  2داشته  مدیران  هواداران،  ورزشکاران،  تمامی   .)

اند تا بتوانند به مقابله با نبود اطمینان ناشی  کارگیری تفکر خالقانهوکارهای ورزشی نیازمند بهکسب

کوید بیماری  )راتن،    19-از  به2020بپردازند  فعالیت(.  کاهش چشمگیر  ورزشی  دلیل  خاطر بههای 

اند. بسیاری از افراد جامعه  های متفاوتی متوسل شدهدادن فعالیتشیوع کرونا، افراد جامعه به انجام

بهفعالیت را  خود  ورزشی  فعالیتهای  و  تمرینات  میصورت  دنبال  آنالین  اندام  تناسب  کنند.  های 

فعالیتبراین، بهعالوه دربارة  دلیل کاهش  بازنگری  به  نیاز  کردن ورزش چگونگی دنبالهای ورزشی، 

فرصت موضوع  این  است.  سازمانبسیار ضروری  و  افراد  برای  میهای جدیدی  فراهم  به  ها  که  کند 

ها برای جلوگیری شدن افراد در خانههای نوینی در حوزة ورزش فعالیت کنند. در نتیجة حبسشیوه

د، خالقیت در حوزة ورزش بسط رود که متناسب با وضعیت موجو از انتشار ویروس کرونا، انتظار می 

از تفکرات جدید در سازمان2020پیدا کند )راتن،   گذاری روی های ورزشی برای سرمایه(. استفاده 

(. امروز  2020ناپذیر است )الچانس،  های جدید اجتنابمنظور استفاده از فرصتبه  های فناورینوآوری

توجه   19-ای مقابله ای در برابر بیماری کویده بیش از هر زمان دیگری مدیران ورزشی باید به شیوه

سازد تا با  های جدید مدیران و متولیان ورزش را قادر میداشته یاشند. شناسایی و استفاده از فرصت

تر خود در مقابله با تحوالت محیطی ناشی از شیوع ویروس  طراحی راهبردهای جدید به بازیابی سریع

 کرونا اقدام کنند.  

را بهمی  19-بیماری کوید آیندة ورزش  روند  این حیث  تواند  از  اساسی دچار تحول کند و  طور 

(. با توجه 2020های گسترده دربارة آن ضروری است )پارنل و همکاران،  دادن مطالعات و تحلیلانجام

تأثیر شیوع ویروس کرونا  های آموزشی، همگانی و قهرمانی تحتبه اینکه ارکان ورزش در تمامی جنبه

عنوان یک حوزة عام در نظر گرفته شود که  است، در این پژوهش تالش شده است که ورزش بهبوده  

ای و قهرمانی و آموزشی است و با همین رویکرد، های مختلف ورزش همگانی، حرفهدربرگیرندة جنبه

های متفاوت  فراروی حوزه  19-هایی است که با شیوع پاندمی کویددنبال شناسایی فرصتپژوهشگر به
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های های گوناگون قرار گرفته است. در این پژوهش تالش شده است که طرح سؤالورزش در جنبه

های  دادن پژوهشهای ورزش صورت گیرد. انجاممصاحبه با محوریت ورزش در تمامی سطوح و جنبه

ه  تواند زمینها ناشی از شیوع ویروس کرونا در حال و آینده میها و فرصتتر در حوزة چالشگسترده

آگاهانه مواجهة  برای  فراهم کند.  را  برابر وضعیت موجود  در  از مطالعات  تر  تعداد محدودی  تاکنون 

(.  2020،  1اند )درووز، دومان و فولرت پژوهشی به بررسی تأثیرات شیوع ویروس کرونا بر ورزش پرداخته 

های مختلف به  حوزهانفعال در برابر وضعیت موجود و انتظار برای تغییر وضعیت و برگشت وضعیت  

های ناشی  تواند راهبردی موفق برای آیندة ورزش باشد. پرداختن به چالشحالت اولیه و طبیعی، نمی

های تواند مؤثر باشد که به حوزة ورزش کمک کند که از فرصتفقط در صورتی می  19-از بیماری کوید

تواند تبعات  ها مید، تمرکز بر فرصتتردیها بهره ببرد. بدونمختلف برای مقابله با تهدیدها و چالش

را به حداقل برساند و مسیر ورزش را برای بازیابی خود در این وضعیت فراهم    19-منفی پاندمی کوید 

های حاصل از شیوع ویروس کرونا کند. با توجه به این شکاف پژوهشی و اهمیت پرداختن به فرصت

های مختلف آن به همراه داشته ای ورزش و جنبههایی که شیوع ویروس کرونا بردر میان انبوه چالش

های حاصل از شیوع ویروس کرونا برای حوزة ورزش انجام است، این پژوهش با هدف شناسایی فرصت

رو، با توجه به هدف اصلی، سؤال اصلی پژوهش این است که بر مبنای دیدگاه خبرگان حوزة شد؛ ازاین

آینده و  ورزشی  فرصتمدیریت  حپژوهی،  حوزههای  در  کرونا  پاندمی  از  ورزش اصل  مختلف  های 

 اند؟ کدام
 

 روش پژوهش
های کیفی بود که با استفاده از رویکرد تحلیل تماتیک و بر مبنای پارادایم  پژوهش حاضر از نوع پژوهش

پژوهشبرساختی شکل گرفت.  -تفسیری انواع  از  پژوهش  کاربردی محسوب میاین  با های  شود که 

تحلیل تماتیک  .  در ورزش کشور انجام شده است  19-های ناشی از بیماری کویدهدف شناسایی فرصت

گذاری اولیه تا دستیابی به کدهای محوری، ها و کدگذاریهپژوهشی از نوع کیفی است که به کشف داد

از اجرای مصاحبهبرای تحلیل داده  . کندها حرکت می مضامین و تم  از روش تحلیل  های حاصل  ها، 

اساس، در گام اول  براین( استفاده شد؛  2006)  2ای برون و کالرک مرحلهتماتیک بر مبنای مدل شش

ها در چند مرحله خوانش و بازخوانی شدند و پژوهشگر تالش کرد در  های خام مربوط به مصاحبهداده

شده به دست آورد. پس از اطمینان از آوری های خام جمعاین مرحله اشراف و آشنایی کاملی با داده
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های خام آغاز  وم را با کدگذاری اولیة دادهها در این مرحله، گروه پژوهش مرحلة داشراف دقیق بر داده

کردند. در مرحلة کدگذاری تالش شد که سؤال اصلی پژوهش مرجع استخراج کدها قرار گیرد )برون  

پژوهی بودند. با توجه جامعة آماری پژوهش، خبرگان حوزة مدیریت ورزش و آینده(.  2006و کالرک،  

روش نتخاب تعداد نمونة آماری، اشباع نظری بود.  به ماهیت پژوهش و روش تحلیل تماتیک، معیار ا

صورت  عنوان نمونة آماری و بهنفر به  12اساس، با  ؛ براینگیری نظری بودگیری ازنوع روش نمونهنمونه

شده در فرایند پژوهش، مصاحبة برفی تا رسیدن به مرحلة اشباع نظری مصاحبه شد. ابزار استفادهگلوله 

های  های مربوط به آن، از انواع روشتوجه به شیوع ویروس کرونا و محدودیت ساختارمند بود. با  نیمه 

-صورت ترکیبی از مصاحبهها بهها استفاده شد. مصاحبهحضوری و غیرحضوری برای اجرای مصاحبه

ها بین های صوتی و تصویری از طریق فضاهای اجتماعی و حضوری انجام شد. زمان اجرای مصاحبه

ها  دقیقه برآورد شد. برای تحلیل داده  30ها  دادن مصاحبهکشید و میانگین انجام  دقیقه طول  50تا    20

ای برون و کالرک  مرحلهششاز رویکرد استقرایی در تحلیل تماتیک و براساس مدل تحلیل تماتیک  

ها طبق مراحل زیر انجام  ای، تحلیل تماتیک دادهمرحله( استفاده شد. براساس این روش شش2006)

وجوی  های خام؛ فاز دوم: استخراج کدهای ابتدایی؛ فاز سوم: جست : فاز اول: آشنایی با داده شودمی

ها  ها و فاز ششم: تفسیر تمگذاری تمها؛ فاز پنجم: تعریف و نامهای اصلی؛ فاز چهارم: بازنگری تم تم

 براساس سؤال اصلی پژوهش.  

های فرعی در اختیار سه نفر از ها و تم کدها، تمبرای اطمینان از روایی تحلیل در مراحل مختلف،  

ها تعدیل شد و تغییرهای الزم اعمال شد.  شونده قرار گرفت، متناسب با نظرهای آنخبرگان مصاحبه 

ها اقدام  صورت مجزا به تحلیل دادهباید دو نفر از گروه پژوهش بهبرای اطمینان از پایایی تحلیل می

ها را تحلیل  صورت مجزا دادهین پژوهش نیز هرکدام از پژوهشگران به(. در ا1998کنند )بویاتزیس،  

های هر دو پژوهشگر با یکدیگر مقایسه شد و تا زمان دستیابی به توافق فرایند  کردند و درنهایت یافته

 تحلیل ادامه یافت. 
 

 نتایج 
کامل و دقیق بر  ها، برای اشراف  های خام اولیة مستخرج از مصاحبه پس از خوانش و بازخوانی داده

 کد( منجر شد:   79ها، کدگذاری اولیه با محوریت سؤال اصلی پژوهش به استخراج کدهای زیر )داده

کارگاه دور،  راه  از  آموزش  آفالین،  آموزش  آنالین،  تقویت »آموزش  الکترونیک،  آموزشی  های 

مهارتمهارت توسعة  الکترونیک،  آموزش  آمهای  مشاورة  الکترونیک،  یادگیری  آنالین،  های  وزشی 

تجهیزشدن اماکن ورزشی به تجهیزات آموزش الکترونیک، تقویت اینترنت اشیاء در اماکن ورزشی،  
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مطرح  آموزشی،  مراکز  سختتجهیزشدن  نرمشدن  و  برگزاری افزارها  جدید،  آموزشی  افزارهای 

-یش به بازیصورت مجازی، افزایش گراالمللی مجازی، پیگیری تمرینات ورزشکاران به رویدادهای بین

های  های جدید در برگذاری رویدادها، شرکت در دوره ای، معرفی شیوههای الکترونیک به صورت حرفه 

های تلوزیونی برای ها برای تمرین در خانه، استفاده از برنامهتناسب اندام مجازی، استفاده از رسانه

پیاده به  دوچرخهفعالیت ورزشی، گرایش  به  کوهسواری،  روی، گرایش  به  به  گرایش  نوردی، گرایش 

های جدید با ماهیت انفرادی،  مندی به یادگیری ورزشهای انفرادی، عالقهدادن بازیاسکیت، ترجیح 

های  وجوش فرزندان با بازیورزش با خانواده، استفاده از محیط خانه برای ورزش، بازی با فرزندان، جنب 

افزایش    های قدیمی در محیط خانه،احیای برخی بازی  های خانگی، دادن بازی جدید، خالقیت در انجام

های نقدی  افزایش کمکن مجازی،  اهای داوطلبهای ورزشی، ظهور جنبشمشاوره  ةن برای ارائاداوطلب

شدن افراد به اندازی وبسایت با رویکرد داوطلبی، ملحقو غیرنقدی داوطلبانه، آموزش داوطلبانه، راه

داوطلبیگروه آموز  های  به ش ترویج  آزاد  دسترسی  رایگان،  علمی  منابع  به  دسترسی  رایگان،  های 

گان پاندمی  دید ها برای کمک به آسیبگیری انجمنها، ارائة خدمات ورزشی رایگان، شکلسایتوب

های رایگان، دسترسی  بها در اماکن، ترویج آموزشبهای اماکن، کاهش اجارهدر ورزش، بخشش اجاره

ها گیری انجمنها، ارائة خدمات ورزشی رایگان، شکلسایتدسترسی آزاد به وب  به منابع علمی رایگان،

بها در اماکن،  بهای اماکن، کاهش اجارهگان پاندمی در ورزش، بخشش اجارهدید برای کمک به آسیب 

ها، پژوهش های مرتبط با بحران، دستاوردهای  یادگیری از تجربة بحران، کاوش علمی در حل چالش

پ  و  مناظره   ژوهشی،علمی  وبینارها،  علمیبرگزاری  در   ، های  خالقیت  ورزش،  در  تکنولوژی  ارتقای 

  جدید  ،ارتقای ایمنی اماکن با تجهیزات جدید، ارتقای بهداشت اماکن با تجهیزات  استفاده از اماکن،

باشگاه  ایجاد  اینترنتی،  فروش  ارائه خدمات،  در  کاال، خالقیت  تولید  در  ظهور نوآوری  مجازی،   های 

ای کارآفرینی،  های مشاورهنویسی، تولید اپلیکیشن، فعالیتها، تولید محتوای جدید، برنامهاستارتاپ

های پشتیبانی اینترنتی، بازاریابی اینترنتی، فروش اینترنتی، طراحی وب، ظهور مشتریان جدید،  برنامه

تر، بهبود خالقیت در  هزینهگیری بازار کمهای شغلی جدید، ایجاد تقاضاهای جدید، شکل ظهور فرصت

خانگی،   مشاغل  توسعة  خانوادگی،  اشتغال  ظهور  مشتریان،  به  ارائة خدمات  در  نوآوری  بازار،  ایجاد 

 های اجتماعی، گردشگری مجازی«. رسانه

های فرعی  های اصلی و تمجو برای استخراخ تموها، در مرحلة سوم، جستپس از کدگذاری داده

ها شامل مفاهیم مهمی هستند  ( معتقدند که در این مرحله تم2006و کالرک ) احتمالی آغاز شد. برون  

شده تجزیه گیرند؛ بنابراین در این مرحله کدهای بررسیکه حول محور سؤال اصلی پژوهش قرار می 

و تحلیل شدند و کدهایی که قرابت معنایی با یکدیگر بیشتری داشتند، در قالب یک کد اصلی )محوری( 
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ای از ترند که دربرگیرندة مجموعههای اصلی و فرعی مفاهیمی گسترده. در این مرحله تمقرار گرفتند

بلکه اهمیت  تواند مالک اصلی استخراج تمکدها هستند. در این مرحله فراوانی کدها نمی ها باشد؛ 

شده در رابطه با سؤال پژوهش است که معیار استخراج یک تم اصلی یا فرعی قرار کدهای استخراج 

اند  شدة محوریها در این مرحله شامل مفاهیم سازماندهی(. تم2006خواهد گرفت )برون و کالرک،  

و کالرک،   انجام(.  2013)برون  در  فرهنگ جدید  مجازی،  ورزش  الکترونیک،  ورزش،  آموزش  دادن 

  عنوان کارآفرینی نوین، در این مرحله به خلق دانش جدید در ورزش و  مسئولیت اجتماعی در ورزش،  

 های اصلی پژوهش )شش تم اصلی( استخراج شدند.  تم

گذاری بندی و نامدر مرحلة چهارم، بعد از چندین مرحله بازنگری و استفاده از نظر خبرگان از طبقه

بازنگریتم اطمینان حاصل شد. در  اصلی  استخراج تمهای  این مرحله  در  و دقیق  های  های متعدد 

های اصلی،  ر کار قرار گرفت. با بررسی مجدد کدها و انطباق با تم فرعی مربوط به هر تم اصلی در دستو

ها استخراج شدند. در این مرحله برای هریک از  تم فرعی( حاصل از تحلیل داده  12های فرعی )تم

ها استخراج شد )جدول  شده دو تم فرعی با توجه به قرابت معنایی و مفهومی آنهای اصلی استخراج تم

 شمارة یک(. 

 صورت زیر انجام شد. ها در قالب جدول شمارة یک بهلة پنجم، تعریف و نامگذاری تمدر مرح
 

 

 های اصلی های فرعی و تمکدها، تم  -1جدول
Table 1- Codes, Sub-Themes and Main Themes 

 کدها 
Codes 

 های فرعیتم

Sub-Themes 

 های اصلی تم

Main 

Themes 
آموزش   آنالین،  دور، کارگاهآموزش  راه  از  آموزش  های  آفالین، 

مهارت تقویت  الکترونیک،  الکترونیک،  آموزشی  آموزش  های 

 آنالین ة آموزشی های یادگیری الکترونیک، مشاورمهارت ةتوسع

 متدهای نوین آموزشی 

(Modern Educational 

Models) 
 

 آموزش الکترونیک 

(Electronic 

Education) 

به   ورزشی  اماکن  تقویت    ابزار تجهیزشدن  الکترونیک،  آموزش 

آموزشی،   مراکز  تجهیزشدن  ورزشی،  اماکن  در  اشیاء  اینترنت 

 افزارهای آموزشی جدید   افزارها و نرمشدن سختمطرح

های آموزش  زیرساخت

 الکترونیک 

(Modern Educational 

Infrastructures) 
بین رویدادهای  تمرینات  برگزاری  پیگیری  مجازی،  المللی 

به بازیورزشکاران  به  گرایش  مجازی،  الکترونیک  صورت  های 

 اری رویدادها زبرگ های جدیدای، شیوهصورت حرفه به

 ای و قهرمانی ورزش حرفه 

(Professional and 

Championship Sport)  

 ورزش مجازی 

(Virtual Sport) 
دوره در  اندام  شرکت  تناسب  رسانههای  از  استفاده  ها  مجازی، 

های تلوزیونی برای فعالیت  برای تمرین در خانه، استفاده از برنامه

 های ورزشی مجازینام در دوره، ثبتورزشی

 ورزش آماتور و همگانی 

(Amateur and Public 
Sports) 
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-سواری، گرایش به کوه روی، گرایش به دوچرخه گرایش به پیاده

های  بازی  دادنترجیحیوگا،  نوردی، گرایش به اسکیت، گرایش به  

   های انفرادی مندی به یادگیری ورزشانفرادی، عالقه

های  گرایش به ورزش

 انفرادی

(Tendency to Individual 

Sports) 
 

 فرهنگ جدید 

(New Culture) 
با   بازی  برای ورزش،  استفاده از محیط خانه  با خانواده،  ورزش 

بازیفرزندان، جنب با  فرزندان  در  وجوش  های جدید، خالقیت 

 های قدیمی در خانه ها خانگی، احیای بازیبازی دادنانجام

فرهنگ بازی و ورزش در  

 خانه 

(Culture of in-Home 
Games and Sport) 

-های ورزشی، ظهور جنبشمشاوره  ة ن برای ارائ اافزایش داوطلب

داوطلب مجازی،  اهای  کمکن  غیرنقدی  افزایش  و  نقدی  های 

راه  داوطلبانه،  آموزش  وبداوطلبانه،  رویکرد  اندازی  با  سایت 

 های داوطلبی شدن افراد به گروهداوطلبی، ملحق

 های داوطلبانه فعالیت

(Voluntary Activities) 

 مسئولیت اجتماعی  

(Social 

Responsibility) 
آموزش رایگان،  ترویج  علمی  منابع  به  دسترسی  رایگان،  های 

به   آزاد  ارائ هاسایتوبدسترسی  رایگان،    ة ،  ورزشی  خدمات 

انجمنشکل آسیبگیری  به  کمک  برای  در  دیدها  پاندمی  گان 

 بها در اماکن بهای اماکن، کاهش اجارهورزش، بخشش اجاره

 های خیرخواهانه فعالیت

(Charitable Activities) 

تجرب از  چالش  ةیادگیری  حل  در  علمی  کاوش  ها،  بحران، 

پژوهشی،  پژوهش و  علمی  دستاوردهای  بحران،  با  مرتبط  های 

 های علمی برگزاری وبینارها، مناظره

- های علمیفرصت

 پژوهشی

(Scientific-Research 
Opportunities) 

 

و   نوآوری ،علم

 فنّاوری
(Science, 

Innovation, and 

Technology) 

اماکن،   از  استفاده  در  خالقیت  ورزش،  در  تکنولوژی  ارتقای 

ارائ تولید کاال، خالقیت در  خدمات، ارتقای ایمنی    ةنوآوری در 

تجهیزات   با  اماکن  بهداشت  ارتقای  جدید،  تجهیزات  با  اماکن 

 جدید 

 خلق تجهیزات نوین 

(Inventing Modern 

Equipment) 

باشگاه ایجاد  اینترنتی،  استارتاپهای  فروش  ظهور  ها،  مجازی، 

های  نویسی، تولید اپلیکیشن، فعالیتتولید محتوای جدید، برنامه

برنامهکارآفرینیای  مشاوره بازاریابی  ،  اینترنتی،  پشتیبانی  های 

 اینترنتی، فروش اینترنتی، طراحی وب 

 کارآفرینیابزار نوین 

(Modern 

Entrepreneurship Tools) 
 نوین کارآفرینی 

(Modern 

Entrepreneurship) 
فرصت  ظهور  جدید،  مشتریان  ایجاد  ظهور  جدید،  شغلی  های 

هزینه کاهش  جدید،  بازار،  تقاضاهای  ایجاد  در  خالقیت  ها، 

ارائ آنو اشتغال خانوادگی،    ة وری در  به مشتریان، ظهور  خدمات 

 گردشگری مجازی های اجتماعی، توسعة مشاغل خانگی، رسانه

 کارآفرینیمحیط نوین 

(Modern 
Entrepreneurship 

Environment) 

 

خالصه  استقرایی،  مطالعات  اصلی  اهداف  از  یافتهیکی  مدل  کردن  یک  قالب  در  پژوهش  های 

های حاصل از جدول شمارة یک در قالب  (. یافته2003های خام است )توماس،  داده گرافیکی بر مبنای  

 مدل گرافیکی تصویرسازی شده است )شکل شمارة یک(. 
 



 185                                                                  ...در  19-دیکو یاز پاندم یناش یهافرصت ییشناسا: جابری

 

 Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public License 

 
 در ورزش ایران  19-های ناشی از پاندمی کوید مدل شماتیک فرصت -1شکل 

Figure 1- The Schematic Model of Opportunities Arising from the COVID-19 

Pandemic in Iran 
 

هاست که شامل شش تم اصلی  شکل شمارة یک بیانگر مدل پژوهش بر مبنای تحلیل تماتیک داده 

 در ورزش ایران ارائه شده است.     19-های ناشی از پاندمی کویدتم فرعی، در قالب مدل فرصت 12و 
 

 گیری بحث و نتیجه
در حوزة ورزش کشور   19-های ناشی از پاندمی کویدشناسایی فرصتمنظور شناسایی این پژوهش به

های ناشی  توان اولین پژوهش کیفی دانست که در رابطه با فرصتانجام گرفته است. این پژوهش را می

پاندمی کوید  مرکز  المللی انجام شده است. در حال حاضر که تهای داخلی و بیندر مقیاس  19-از 

دادن  است، انجام  19-ها و مشکالت حاصل از پاندمی کویدها و مراکز علمی بر چالشجامعه، رسانه

راستای مطالعه و معرفی فرصتپژوهش انجام شود، میهایی که در  پاندمی  این  احتمالی  تواند  های 

ب شود. عرصة های مختلف محسو ها و تهدیدهای موجود در عرصهای جدید برای مقابله با چالشروزنه

هایی است که تا حدود بسیار زیادی از شیوع کرونا متضرر شده است، اما ظهور ورزش ازجمله بخش

چالش پدیده با  مقابله  برای  ورزش  عرصة  در  جدید  میهای  موجود  وضعیت  با  سازگاری  و  تواند  ها 

فرصتبه از  عنوان  ورزش  گیرد.  قرار  پژوهشگران  و  مدیران  مدنظر  کلیدی  مختلف  جنبههایی  های 

ها در تمامی  مصون نیست و ورزش   19-قهرمانی، همگانی، آموزشی و غیره از تأثیرات پاندمی کوید

های مختلف ورزش اند. در این میان، جنبهها همواره متأثر از ظهور و شیوع کرونا بودهسطوح و حوزه

با فرصتدر کنار تمامی چالش نیز مواجه شدهها  پرداختنهایی  بازیابی  ها می به آن   اند که  به  تواند 
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های استخراج شده  در این بخش به معرفی و تفسیر تمورزش در معنای عام خود کمک فراوان کند.  

 در تحلیل تماتیک )مرحلة ششم( پرداخته خواهد شد. 

دادن مطالعات بیشتر روی موضوعات  انجام( معتقد است که  2020راتن )  آموزش الکترونیک: 

  های مربوط به یادگیری در دورة پاندمی کرونا ضرورت دارد.های آموزش و نوآوریمربوط به نوآوری

، آموزش الکترونیک بوده است. با شیوع کرونا  19-های ایجادشده در دورة پاندمی کوید یکی از فرصت

های مختلفی که برای برگزاری رویدادهای آموزشی ایجاد شد، بسیاری از مراکز آموزشی و محدودیت

سمت آموزش مجازی با تأکید بر آموزش الکترونیک روی آوردند. تا قبل از ا حوزة ورزش بهمرتبط ب

عنوان یک گزینة آموزشی مطرح بود، ولی واقعیت این است ظهور کرونا آموزش الکترونیک در دنیا به

رونا  عنوان یک اولویت توجه نداشتند. با شیوع ویروس کگاه به این ظرفیت بهکه نهادهای ورزشی هیچ

ترین عنوان بهترین و دردسترسمراکز آموزشی مربوط به ورزش ناچار شدند از این شیوة آموزش به 

شیوة آموزش بهره ببرند. ترویج آموزش الکترونیک از دو جنبه اهمیت دارد: یکی مربوط به توسعة 

افزاری برای آموزش افزاری و سختهای نرمهای نوین آموزشی است و دیگری تقویت زیرساختروش

منظور ادامة روند های آموزشی آفالین بههای آنالین در کنار شیوهالکترونیک است. استفاده از آموزش

سرعت گسترش پیدا کرد. ترویج شیوة آموزش از راه دور و  های مختلف ورزش بهآموزش در بخش

های مختلف مشاورة  های حضوری شد. شکلهای آموزشی الکترونیک، جایگزین دورهبرگزاری کارگاه

به روش را  دادند. تحمیل شیوهحضوری جای خود  غیرحضوری  به  های مشاورة  آموزش  های جدید 

های  دنبال تقویت مهارتنفعان حوزة آموزش در ورزش به عرصة ورزش باعث شد که مخاطبان و ذی

متناسب با وضعیت موجود باشند.  جدید هم برای یادگیری و هم آموزش الزامات آموزش الکترونیک  

تجهیزشدن اماکن ورزشی به ابزار آموزش الکترونیک، تقویت اینترنت اشیاء در ها،  از جنبة زیرساخت

مطرح آموزشی،  مراکز  تجهیزشدن  ورزشی،  نرمشدن سخت اماکن  و  آموزشی جدید  افزارها  افزارهای 

است. در نتیجة اقبال سریع ش شده  های مختلف ورزها در عرصهازجمله نمودهای توسعة زیرساخت

فرد برای بروز تجارب خالقانه و نوآورانه های منحصربههای آموزشی و یادگیری آنالین، فرصتبه روش

(؛ بنابراین 2020افزایش پیدا کرده است و فرایند انتقال به فناوری دیجیتال آسان شده است )راتن،  

عنوان فرصتی تواند بهختلف آن در دورة پاندمی کرونا میپرداختن به حوزة آموزش الکترونیک و ابعاد م

طور ویژه مدنظر باشد. در حال حاضر، آموزش دروس عملی مربوط مهم برای متولیان عرصة ورزش به 

های اساسی  ای و آموزشگاها یکی از چالشحرفههای علوم ورزشی در دانشگاها، مراکز فنی و  به رشته

در عصر شیوع کروناست؛ بنابراین تمرکز بر جنبة آموزش و خالقیت و در فرایند آموزش الکترونیک  

عنوان تواند بههای آموزشی در راستای اثربخشی فرایند آموزش الکترونیک در دروس عملی مینوآوری
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های آینده بیشتر مدنظر قرار گیرد؛ البته باید توجه داشت یکی از محورهای پژوهشی مهم، در پژوهش 

هایی که در این حوزه ایجاد کرده، باعث شده است که خألهای  رغم تمام چالشبه  19-که پاندمی کوید 

موجود در حوزة آموزش الکترونیک خود را نشان دهد و راهبردهای گوناگون نیز برای مقابله با این 

جلو در آموزش دروس تواند گامی روبهخود مینوبةخألها به آزمون و خطا گذاشته شود که این امر به

 عملی مربوط به علوم ورزشی تلقی شود.

مجازی: فرصت  ورزش  از  دیگر  یکی  مجازی  کویدورزش  پاندمی  ورزش    19-های  حوزة  برای 

واسطة شیوع  معرفی شده است. شاید بتوان ورزش مجازی را یکی از مفاهیم حوزة ورزش دانست که به 

عنوان های ورزش مجازی بهاستفاده از برنامهزمان با پاندمی کرونا،  ویروس کرونا متولد و رایج شد. هم

هزینه سنتی  ورزش  با  مقایسه  در  که  است  مطرح  مطلوب  گزینة  )بلووت،  یک  دارد  کمتری  های 

( 2020های پژوهش بلووت و همکاران )(. یافته2020،  1استون و دوبون ایوان، پاترابینسون، ریلی، مک

برنامه با ورزشهای ورزش مجازی دارای مز نشان داد که  روانی و جسمانی مشابه  های سنتی  ایایی 

تواند یک گزینة مطلوب برای های مجازی در وضعیت کنونی میهستند؛ بنابراین پرداختن به ورزش

بهصورت  عمدتاً  ورزشی  مسابقات  و  رویدادها  کرونا،  ویروس  شیوع  از  قبل  تا  زیرا  باشد؛  جایگزینی 

می دنبال  ححضوری  ورزش  محدودشدن  با  برگزاری شدند.  از  ناشی  مشکالت  افزایش  و  ضوری 

و خانواده افراد  افزایش ساعاتی که  البته  و  به شکل حضوری  ها در محیط خانه  رویدادهای ورزشی 

زمینة  می ترویج ورزش مجازی هم در  است.  کرده  پیدا  افزایش  به ورزش مجازی  گرایش  گذرانند، 

ش همگانی. برگزاری برخی از رویدادهای  ای درخور توجه بوده است و هم در زمینة ورزورزش حرفه

ای توسط کادر پزشکی و فنی از  ای همچون شطرنج، پیگیری تمرینات ورزشکاران حرفه ورزشی حرفه

های الکترونیک در طریق فضای مجازی، از مصادیق ترویج ورزش به شکل مجازی است. ترویج بازی

نوع بازی های ورزشی  د به گسترش گرایش به بازیتوانها در آینده میفضای مجازی و توسعة این 

های تناسب اندام مجازی، استفاده از  شرکت در دورهالکترونیک کمک کند. در بعد ورزش همگانی،  

های تلوزیونی برای فعالیت ورزشی ازجمله مواردی ها برای تمرین در خانه و استفاده از برنامهرسانه

-ترویج شکل  اند.گذشته مدنظر مخاطبان قرار گرفته  هستند که در دورة شیوع ویروس کرونا بیشتر از

تواند فرصتی برای مدیران و متولیان ورزش دادن رویدادهای ورزشی میهای نوین پیگیری و انجام

های مختلف ورزش  های جدید برای توسعة بخشایجاد کند که با رویکردهای جدید از این ظرفیت 

ببرند.  حرفه بهره  همگانی  و  راهبردای  و  رویکردها  از  میاستفاده  مجازی  ورزش  از  های  یکی  تواند 

 
1. Blauwet, Robinson, Riley, MacEwan, Patstone & Dubon 
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بدنی در مراکز آموزشی تلقی شود. تأکید  های عملی تربیتهای ایجادشده برای مدیریت کالسظرفیت

کردن ها و تالش برای نهادینهصورت ورزش مجازی با توجه به ماهیت آنکردن دروس عملی بهبر دنبال

بدنی در دانشگاها، مدارس  تواند در اثربخشی بیشتر دروس عملی تربیتکردن میاین سبک از  ورزش 

 و دیگر مراکز آموزشی مرتبط با علوم ورزشی مؤثر باشد. 

شدت  ظهور پاندمی کرونا بر سبک زندگی و نوع رفتارهای فردی و اجتماعی به  فرهنگ جدید:

کرونا بوده است. ویروس  تأثیر شیوع  های ورزشی نیز تحتتأثیر گذاشته است. ورزش و نوع فعالیت

شوند و ازآنجاکه شیوع ورزش و رویدادهای ورزشی معموالً در محیط اجتماعی و گروهی دنبال می

های جمعی و گروهی منجر شده است، بدیهی است که  کرونا به تعطیلی و محدودیت فعالیتویروس  

ان به ورزش بسیار سخت و در بسیاری منددر این میان ادامة وضعیت قبلی برای ورزشکاران و عالقه

باشگاه تعطیلی  است.  غیرممکن شده  با  موارد  مرتبط  اماکن  و دیگر  تندرستی  مراکز  و  های ورزشی 

)موتز و جرک،  ها شده است های بدنی بسیاری از گروهخوردن روال مرسوم فعالیتورزش، باعث برهم

ابداع شکلبروز محدودیت   (.2020 به  و شیوهها  است. سبک ها  از ورزش منجر شده  متفاوتی  های 

شود.  های جدید دچار تغییر میهای مختلف درگیر در ورزش برای سازگاری با محدودیترفتاری گروه

های رفتاری خاص های انفرادی« و »فرهنگ بازی و ورزش در خانه« ازجمله جنبه»گرایش به ورزش

گرفتن از خطرها و تهدیدهای دورة شیوع ویروس ناشی از شیوع ویروس کرونا هستند که برای فاصله

های جسمانی خارج از  های تفریحی و فعالیتفعالیت  در حوزة ورزشکرونا مدنظر قرار گرفته است.  

به مهمخانه  فعالیتعنوان  میترین  قرار  توجه  مورد  میهایی  که  و  گیرند  روانی  ثبات  موجب  توانند 

(، اما در  2020،  2، وایت، جاستین، شو، روزنبوم و بنیه ه؛ تیچن2020،  1سالمت جسمانی شوند )کوپر

های خارج سازمان بهداشت جهانی توصیه کرده است که افراد از فعالیتکه    شرایط شیوع ویروس کرونا

(،  2020کردن ارتباط با دیگران در خانه بمانند )سازمان بهداشت جهانی،  از خانه پرهیز کنند و برای کم

ای از فرهنگ  شدن سبک تازهتواند به نهادینههای رفتاری در حوزة ورزش می کشدن به این سبمتوسل 

-سواری، کوهروی، دوچرخه های انفرادی همچون پیادهگرایش به ورزش  شود.ورزش در جامعه منجر  

های جدید با ماهیت انفرادی ازجمله تغییراتی مندی به یادگیری ورزشنوردی، اسکیت و نیز عالقه

های انفرادی برای رویارویی  های تیمی و گروهی به ورزش از تغییر ذائقة افراد از ورزش است که نشان

فرزندان،   با  بازی  ورزش،  برای  خانه  محیط  از   استفاده  خانواده،  با  ورزش  دارد.  جدید  وضعیت  با 

-بازیهای خانگی و احیای برخی  دادن بازیهای جدید، خالقیت در انجاموجوش فرزندان با بازیجنب 
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ها  کردن ورزش و بازی هستند که افراد و خانوادههای دنبالهای قدیمی در محیط خانه از دیگر شیوه

تواند  کنند. ایجاد تغییر در نوع ورزش و بازی در درازمدت می برای سازگاری با وضعیت کنونی دنبال می 

افراد و خانوافرهنگ رفتاری خاصی را بر سبک ورزش و فعالیت ها ایجاد کند. این دههای جسمانی 

هایی  عنوان فرصتی برای شکوفایی جنبهتواند بهتغییر ذائقه در فرهنگ ورزش فردی و خانوادگی می

های جسمانی محسوب شود و فرصتی برای تقویت سبک رفتاری جدید در جدید از ورزش و فعالیت

دادن کارها در  ، انجامدر نتیجة شیوع ویروس کرونا برای محدودکردن روابط اجتماعی  ورزش باشد. 

های ورزشی  ( و این موضوع دربارة ورزش و فعالیت2020خانه رواج چشمگیری داشته است )راتن،  

های ورزشی وجود  دادن فعالیتهایی که برای انجامها و محدودیتکند. با توجه به نگرانینیز صدق می 

کردن را در طول دورة شیوع  ورزش های معدودی است که امکان  دارد، تمرین در خانه یکی از گزینه

( نیز نشان داد که  2020های پژوهش موتز و جرک )یافته(.  2020)راتن،    کند ویروس کرونا فراهم می

های سبک بیرون از خانه مانند کرونا و تعطیلی مراکز و اماکن ورزشی، ورزششیوع ویروس  در دورة  

دوچرخهپیاده بچهروی،  با  بازی  و  افزایش  سواری  یافتهها  است.  )یافته  جرک  و  موتز  (  2020های 

های انفرادی در خانه مانند ژیمناستیک، یوگا و ایروبیک افزایش داشته همچنین نشان داد که ورزش

 تواند از اهمیت بسیار برخوردار باشد. های درون محیط خانه میاست. بنابراین، پرداختن به ورزش

اجتماعی ویروس  مسئولیت  شیوع  با  فعالیت:  از  متفاوتی  مصادیق  و  کرونا  داوطلبانه  های 

خیرخواهانه در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی توسط افراد و نهادهای مختلف ظهور پیدا کردند. در  

های ایجادشده، افراد و نهادها با ارائه و معرفی خدمات  ها و چالش حوزة ورزش نیز با توجه به محدودیت

تر  ای تالش کردند در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی خود فعالآموزشی و مشاوره مختلف ورزشی، 

های مختلف غیرحضوری، ظهور های ورزشی با شیوهعمل کنند. افزایش داوطلبان برای ارائة مشاوره

ای و آموزشی ازجمله نمودهای های داوطلبان مجازی برای ارائة خدمات متنوع ورزشی، تغذیهجنبش

های رایگان، دسترسی های داوطلبانه در دورة شیوع ویروس کرونا بودند. ترویج آموزشعالیتافزایش ف

ها گیری انجمنها، ارائة خدمات ورزشی رایگان، شکلسایتبه منابع علمی رایگان، دسترسی آزاد به وب

بها در  رهبهای اماکن و کاهش اجاگان پاندمی کرونا در ورزش، بخشش اجارهدید برای کمک به آسیب

بودن ورزش  دهندة فعالخیرخواهانه در حوزة ورزش بودند که نشانهای  اماکن ازجمله مصادیق فعالیت

شدن این در این عرصه و تالش این حوزه برای ایفای نقش مسئوالنة خود در قبال جامعه است. پررنگ

کرد که با پاندمی ویروس  های کلیدی قلمداد  توان ازجمله فرصتها در بدنة ورزش را مینوع فعالیت

نیز تأثیری  گذاری اجتماعی بر جنبش فاصلهتواند درخور توجه باشد.  کرونا می های داوطلبی سنتی 

مثال، بیش از هشتاد هزار نفر قادر نخواهند بود نقش  عنوان (؛ به2020)الچانس،  منفی داشته است  
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به  را  توکیو  خود  تابستانة  المپیک  در  داوطلب  )کالوسایف  2020عنوان  کنند  الچانس  2020،  1ا   .)

وضعیت  2020) در  که  است  معتقد  ویروس  (  انجامشیوع  به  قادر  افراد  که  فعالیتکرونا  های  دادن 

به خود  میداوطلبانة  تهدید  این  نیستند،  حضوری  جنبشصورت  برای  فرصتی  داوطلبی  تواند  های 

عنوان نوع متفاوتی از داوطلبی  نیز بهمجازی فراهم کند. با تثبیت شبکة وب در جهان، داوطلبی مجازی  

(، اما پاندمی کرونا فرصتی ایجاد کرد که این نوع  2016و همکاران،    2سنتی ظهور پیدا کرده است )لیو

به پیدا کند. سرعتداوطلبی  با  گرفتن توسعة فعالیتسرعت در فضای مجازی گسترش  های مرتبط 

و   داوطلبی مجازی  اجتماعی )جنبش  های خیرخواهانه( در حوزة ورزش در دورة  فعالیتمسئولیت 

فرصت از  کرونا  می پاندمی  محسوب  ورزش  حوزة  برای  توجه  درخور  داشتن های  بنابراین  شود؛ 

ها در حوزة ورزش از اهمیت بسیار برخوردار  راهبردهای مؤثر برای بیشترین استفاده از این ظرفیت

 است.

وس کرونا حاوی یک پیام روشن برای دنیای علم بود.  : ظهور و شیوع ویرعلم، فناوری و نوآوری

استیصال علم نوین در برابر تهدیدهای موجود را آشکار کرد. جامعة علمی در همة    19-بیماری کوید

بینی نکرده بود و با پاندمی کرونا علوم  ها آمادگی مقابله با شیوع ویروس کرونا را پیشسطوح و حوزه

ه خودآگاهی رسیدند. تلنگر ناشی از شیوع ویروس کرونا برای علوم  مختلف دربارة کمبودهای خود ب

تردید، بازنگری در  های خود بازنگری کنند. بدونها و توانمندیمختلف باعث شد که علوم در داشته

های مختلف برای مواجهه با وضعیت جدید خواهد  ها باعث شکوفایی و توسعة علم در بخشتوانمندی

هایی برای رشد و پیشرفت  ر برابر وضعیت ناشی از شیوع ویروس کرونا فرصتشد. علوم ورزشی نیز د

پژوهشی و هم در  - های علمیها هم در بعد فرصتاند. این فرصتدر مقایسه با گذشته به دست آورده

یادگیری از تجربة بحران، کاوش علمی در حل  اند.  های نوین درخور توجه و بررسیبعد خلق فناوری

های  های مرتبط با بحران، دستاوردهای علمی و پژوهشی، برگزاری وبینارها و مناظرهشها، پژوه چالش

روند. ارتقای فناوری در ورزش،  پژوهشی در حوزة ورزش به شمار می-های علمی علمی ازجمله فرصت

با  خالقیت در استفاده از اماکن، نوآوری در تولید کاال، خالقیت در ارائة خدمات، ارتقای ایمنی اماکن  

ازجمله فرصت با تجهیزات جدید  اماکن  بهداشت  ارتقای  بعد خلق  تجهیزات جدید و  از  های جدید 

برداری حداکثری ها و تالش برای بهرهشوند. توجه به این فرصتتجهیزات نوین در ورزش محسوب می

یت را برای تواند به ارتقای جایگاه ورزش از نظر علمی و فناورانه کمک کند و وضعها میاز این فرصت
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( معتقد است که با  2006)  1رانیان  تر ورزش به وضعیت عادی فراهم کند. بازگشت و بازیابی سریع

کنند و شاید  ها افزایش پیدا میهای متنوع نیز در آن حوزههای مختلف، پژوهششروع بحران در عرصه

 جدید تفکر روی آورند )راتن،های  ها به شیوهشوند سازمانها باعث میبه همین دلیل است که بحران

تواند یکی از  ( می2006(. افزایش مطالعات مدیریتی در دورة بحران )رانیان،  2017،  2دانا و رامادانی 

نوآوری در   تقویت  باشد.  نوآوری  تقویت  بهبود و  نیز میوضعیت  دالیل  از توسعة بحران  ناشی  تواند 

های  در وضعیت شیوع ویروس کرونا، فناوری(.  0182،  3ها باشد )پارکر و آمینها و توانمندیقابلیت

باید در خط مقدم نوآوری قرار گیرند و در زمینة جدیدی برای پژوهش و توسعه در  مدیریت ورزشی

منظور مدیریت بحران، جریانی مداوم از اطالعات و  به  .(2020)ماتارونا دوسانتوس،   جامعه تالش کنند

رو گسترش (؛ ازاین2019،  4علمی بسیار ضروری است )دورن و همکاران های  دانش برای مبادلة واقعیت

تواند ابزاری برای مقابله با تهدیدهای کنونی باشد و  و توسعة علوم جدید و نوآوری در حوزة ورزش می

 های مختلف کمک کند.در درازمدت به ارتقای موقعیت ورزش در حوزه

نوین یککارآفرینی  اشتغال  و  کارآفرینی  بخش  بخش :  از  بهی  که  است  تحتهایی  تأثیر  شدت 

دلیل تغییر سبک رفتار و زندگی در  قرار گرفته است. مشاغل سنتی در عصر کرونا به  19-پاندمی کوید 

با محدودیت مواجه شدهجامعه  بازارهای  های جدی  در  فیزیکی  از حضور  مردم  نگرانی  و  ترس  اند. 

اهش تمایل مردم برای خرید برخی اقالم که خطر های قانونی در مراکز خرید و ک مختلف، محدودیت 

با شیوع ویروس کرونا دچار   باعث شده است که مشاغل مختلف  انتقال ویروس دارند،  برای  زیادی 

نبوده مستثنا  قاعده  این  از  با ورزش هم  مرتبط  مشاغل  بهمشکالتی شوند.  و شاید  ماهیت  اند  دلیل 

با اینکه صنعت ورزش یکی تر بوده است.  ة ورزش جدیها در حوزمتفاوت بازارهای ورزشی، این چالش

صورت معناداری به  19-کند، ویروس کویدهای اقتصاد را در دنیا نمایندگی میترین بخشکارآفریناز

آموزش،    (.2020بر توانایی این صنعت در حفظ وضعیت رقابتی تأثیر گذاشته است )پارنل و همکاران،  

فر و  تولید  اماکن،  اجارة  و  تمرین،  تعطیلی  با  که  هستند  ورزشی  بازارهای  ازجمله  تجهیزات  وش 

،  19-اند. با وجود این مشکالت، با ادامة پاندمی کوید محدودیت تجمعات تا حدود زیادی مختل شده

می ورزش  حوزة  در  جدید  بازارهای  تولد  و  اتفاق ظهور  وقوع  نویدبخش  حوزة تواند  در  مثبت  هایی 

های کارآفرینی جدید در ورزش در وضعیت جدید از  زش باشد. فرصتزایی در ورکارآفرینی و اشتغال
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ایجاد   اینترنتی،  نوین کارآفرینی درخور توجه است. فروش  نوین کارآفرینی و محیط  ابزار  دو جنبة 

-نویسی، تولید اپلیکیشن، فعالیتها، تولید محتوای جدید، برنامههای مجازی، ظهور استارتاپباشگاه

های پشتیبانی اینترنتی، بازاریابی اینترنتی، فروش اینترنتی و طراحی  کارآفرینی، برنامهای  های مشاوره

با وجود شیوع ویروس کرونا به صورت  نوین کارآفرینی هستند که در ورزش  ابزارهای  ازجمله  وب 

ه با  دهد کشوند. استفاده از این ابزارها به کارآفرینان ورزشی این فرصت را میتری استفاده میرایج

هایی جدید درآمدزایی را با محوریت ابزار نوین دنبال کنند. فضا و محیط ها، شیوهدورزدن محدودیت

از جنبه نیز یکی دیگر  ارائة فرصتهای کارآفرینی است که مینوین کارآفرینی  با  های جدید،  تواند 

یان جدید، ظهور های اشتغال و کارآفرینی را در بخش ورزش پوشش دهد. ظهور مشتربخشی از شکاف

ها، خالقیت در ایجاد بازار، نوآوری در های شغلی جدید، ایجاد تقاضاهای جدید، کاهش هزینهفرصت

رسانه خانگی،  مشاغل  توسعة  خانوادگی،  اشتغال  ظهور  مشتریان،  به  خدمات  و  ارائة  اجتماعی  های 

مجازی می   گردشگری  محسوب  کارآفرینی  نوین  فضاهای  میازجمله  که  فرصتتوانشوند  های  ند 

 19-با توجه به اینکه بحران کوید  جدیدی را برای ورود به کارآفرینی در حوزة ورزش فراهم کنند.

بررسی شیوه ایجاد شد،  قبلی  اگاهی  و  اطالع  اجتماع در های درگیرکردن بخشبدون  های مختلف 

استیون بسیاری برخوردار است )بک، جئوگگان، ژوزفی،  اهمیت  از  ،  1سون و ویلیام فرایند کارآفرینی 

غیرمعمول است و    19-( معتقدند که شرایط ناشی از پاندمی کوید 2020و همکاران )  2لونگ(.  2020

های اخیر کارآفرینی ورزشی در سالکند. فردی را طلب می منحصربه کارآفرینی این شرایط رفتارهای 

ن به چگونگی واکنش این (، اما پرداخت2018،  3رشد چشمگیری داشته است )رژپی، رامادانی و راتن 

پاندمی کرونا باید به و    19-با توجه به ماهیت کویدصورت جدی مدنظر قرار گیرد.  حوزه به بحران 

کارآفرینی  دادن مطالعات بیشتر در راستای بررسی رابطة بحران موجود با  دار آن، انجامپیامدهای ادامه

عنوان بخش  رو ورزش نیز به(؛ ازاین2020در آینده بسیار ضروری است )راتن،  کارآفرینی  و آموزش  

حوزة   از  حوزة  کارآفرینی  مهمی  در  را  خود  مطالعاتی  نقش  از کارآفرینی  باید  استفاده  بیشترین  با 

 های موجود ایفا کند. فرصت

کوید و  ورزش  حوزة  در  پژوهش  ادبیات  به  افزودن  برای  آنچه  کنار  در  پژوهش  دارد،    19-این 

های این پژوهش، نبود  هایی نیز دارد. با توجه به نوبودن حوزة پژوهشی، یکی از محدودیتمحدودیت

است. تعداد محدود نمونة پژوهش و انتخاب هدفمند   شده ادبیات غنی پژوهشی دربارة موضوع مطالعه
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-ا با محدودیتشود که تعمیم نتایج رهای این پژوهش محسوب مینمونه نیز یکی دیگر از محدودیت

 . کند هایی مواجه می

های درخور  با توجه به اینکه زمان زیادی از پاندمی ویروس کرونا در دنیا نگذشته است، پژوهش

های ناشی از این پاندمی در ادبیات پژوهشی داخل و ها و فرصتتوجهی در رابطه با پیامدها، چالش

در حوزة ورزش   19-ی مختلف مرتبط با کویدهاخارج از کشور موجود نیست؛ بنابراین مطالعة جنبه

کردن ابعاد ناشناختة پاندمی کرونا در تواند به روشن های تأثیرگذار اجتماع میعنوان یکی از بخشبه

توان یکی از مطالعات معدودی دانست که تاکنون رابطه با حوزة ورزش کمک کند. پژوهش حاضر را می

های این پژوهش، موقعیت ورزش را در کرونا انجام شده است. یافتهدر حوزة ورزش در شرایط پاندمی 

از زاویه پاندمی  های مختلف جامعه بر  ای متفاوت برجسته کرده است و در شرایطی که بخشدورة 

هایی دربارة کرونا در ورزش اند، این پژوهش بر فرصتها و تهدیدهای پاندمی کرونا متمرکز شدهچالش

 تأکید کرده است. 

دادن مطالعات  های درخور توجهی برای انجامتوجه به این واقعیت که در شرایط بحران، فرصتبا  

عنوان یک  به  19-تواند به شرایط پاندمی کوید (، حوزة ورزش می2006شود )رانیان،  علمی فراهم می

کند.  ای را با توجه به بکربودن این حوزة پژوهشی، تعریف و دنبال  فرصت بنگرد و مطالعات گسترده

دادن  عنوان یک سوژة مناسب برای انجامتواند بهشده از پژوهش حاضر می های استخراج هریک از تم 

گسترده عمیقمطالعات  و  بدونتر  گیرد.  قرار  ورزشی  مدیریت  حوزة  پژوهشگران  مدنظر  تردید،  تر 

پژوهشانجام و ورزش میدادن  با کرونا  با رویکرد کیفی در حوزة مسائل مرتبط  واند فرصتی  تهایی 

عمیق مطالعة  برای  غنیمطلوب  و  چالش تر  تهدیدها،  فرصتتر  و  حوزه ها  در  ورزش  فراروی  های  ها 

 مختلف فراهم کند. 
 

 تشکر و قدردانی 
 نماییم. از کلیه کسانی که در تحقق این پژوهش ما را یاری رساندند قدردانی می 
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