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Abstract 
The aim of this study was to manage the business during the crisis caused by a coronavirus 

and to present the factors, challenges and strategies. The research method was qualitative 

with a systematic exploratory approach. The statistical population consisted of human 

resources (professors, managers and analysts) and information resources (books, articles, 

documents, media and so on.). The sampling was continued until theoretical saturation (18 

and 48 documents). The data were collected through systematic library study and 

structured exploratory interviews. The validity of the instrument was assessed and 

confirmed based on the legal validity of the sample and expert opinion as well as inter-

corrector agreement. A multilevel conceptual coding method with a system analysis 

approach was used to analyze the results. The final conceptual framework included 77 

components, 22 dimensions, 8 perspectives and 3 identified levels. The three levels of the 

model included contextual-environmental, structural-functional and process-functional,  a 

function whose sub-variables have many effects on each other. In conclusion, based on 

the conceptual framework, the main challenges and strategies, both internal and external 

to the system, for effective corporate governance in crisis situations and the economic 

balance sheet of Corona were presented. Based on the general findings, it can be said that 

the management of sports companies in times of crisis and economic recession requires 

the use of change and innovation strategies together with technology-based environmental 

networking. 
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Extended Abstract  

Background and Purpose  
In recent months, with the outbreak of coronavirus and quarantine in the country, 

the activities of many businesses, including small, service and customer-focused 

businesses, have been stopped or limited. One of the areas of business that was 

included in the high-risk businesses by the National Corona Headquarters and 

many restrictions were imposed on them was sports businesses (National Corona 

Headquarters, 2020). The aim of this study was to systematically and qualitatively 

analyze the management of sports businesses during the socio-economic crisis 

caused by the Coronavirus epidemic and determine what factors in management 

sports businesses play a significant role in times of crisis. Next, the factors were 

formulated and explained in the framework of a comprehensive and process 

model. Then, based on the model framework, the challenges and strategies of 

managing sports businesses during crises were identified and reviewed. 

 

Materials and Methods 

The research method was qualitative with a systematic exploratory approach 

(glazer). The statistical population consisted of two human resources (managers, 

analysts and professors) and information resources (scientific, documentary and 

library resources on crisis management in business). The statistical sample was 

selected using purposive and available sampling techniques. The research 

instrument included a library study and semi-structured exploratory interviews. 

The validity of the instrument was assessed and evaluated using the validity 

methods mentioned. In the current study, the basis for sample selection was that 

individuals and selected information could help form the theory and 

reproducibility of the findings. Reproducibility was considered in two 

dimensions: 1. Verbal reproducibility in which the production of similar results 

was aimed at selecting similar items; 2. Theoretical reproducibility in which the 

production of conflicting results was achieved through the selection of cases at 

opposite poles. In the present study, by providing feedback to the interviewees 

and placing them in the research path in a way that had no effect on the way they 

respond, an attempt was made to increase internal validity. In addition, after each 

interview, the obtained model was presented up to that stage and discussed if the 

interviewee had any points about the model. After conducting 18 interviews for 

six months, the data analysis indicated that no new data were added to the previous 

data because a high percentage of the data extracted from the last interviews was 

repetitive. Therefore, the interviews were terminated when the theoretical 

saturation was reached. Coding was performed based on previous studies and 

opinions of several researchers. The research model was drawn according to the 

identified relationships as a conceptual framework. Coding was done in three 
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stages of first coding (open), second coding (selective) and third coding (thematic) 

so that the categories become components, then dimensions and finally the main 

factors in the conceptual model. 
 

Findings 
The final conceptual framework consisted of 77 components, 22 dimensions, 8 

perspectives and 3 levels identified. The model includes three levels of context - 

environmental, structural - capability and functional process. Environmental 

context levels included business environmental information perspectives, 

environmental support network for change and market capacity for change. The 

structural level of capability also included the perspectives of business variability 

and the strategy of changing the business system. In addition, the process-

functional level was determined, including the perspectives of advancing the new 

business system, resilience and compatibility of the new system, and development 

of the new framing system. The perspective of business environment information 

included dimensions such as market developments and experiences and business 

knowledge and consulting. Environmental support network perspective for 

change composed dimensions like support for maps and personalities, support for 

various institutions and centers, and cooperation and partnership with other 

businesses. Market capacity perspective for change dimensions comprised the 

activity of competitors and market capacity and customer behavior in COVID 19. 

Moreover, the business variability perspective included the structure and nature 

of the business system such as the resources and capital of the business, thinking 

of a change in business management and pressures as well as requirements of 

business change. Besides, the perspective of the business system change strategy 

included the determined change planning and capacity building. The perspective 

of advancing the new business system was the same dimension including changes 

in the role of members and business team, indicating changes in the product and 

target market and changes in the system and structure. The perspective of 

resilience and compatibility of the new system composed maintaining business 

performance, which was maintaining business integrity, and adapting to 

environmental conditions. The new system development perspective contained 

dimensions like new system growth and stability. The relationship and direction 

of the above factors in the form of a conceptual model are represented as follows: 

The effect between the factors and the result of the interaction between the 

variables are indicated by the following arrows; The basis for determining the 

general relationships between variables based on theoretical foundations, research 

background, focus group and correctors (5 people); and The theoretical structure 

of the research topic (crisis management is a process-oriented category). Based on 

the research analysis framework, challenges and strategies for streamlining the 

management of sports companies during the Corona crisis and recession were 
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identified and reported. It also determined the division between internal and 

external perspectives of a sports business-based system. 

 

Conclusion  
Based on the conceptual model of the present research, it can be generally said 

that the management of sports companies in crisis is a systematic process that has 

its own characteristics at each level and stage. Therefore, for the management of 

these companies, it is necessary to consider the relationships between factors 

within each level and with other levels. Specifically, this means that for the 

management of sports companies in crises such as the country's political and 

economic crisis and its aggravation related to the coronavirus, it is first necessary 

to study the context and environment in order to identify and systematize 

information about the business environment, the support network for the 

environment and the market's ability to change. Then, the structural efficiency and 

capability development should be studied so that the sports market can identify 

the business variability improvement and business system change strategy. 

Keywords: Corona Crisis, Crisis Management, Economic Recession, COVID 

19, Sports Business 
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 مقالة پژوهشی

 ها و راهبردها: عوامل، چالشبحران ۀدر دور وکارکسب تیریمد

 1کرونا( روسیوناشی از  رکودشرایط صنعت ورزش در  مطالعۀ) 
 

 4پور، بینش بزرگ3، صالح دستوم*2، محمدرضا برومند1حسین براخاص
 

 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه گیالن. 1

 مسئول( )نویسندۀاستادیار مدیریت ورزشی دانشگاه شهید بهشتی . *2

 دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه گیالن آموخته دانش. 3

 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه گیالن. 4
 

 30/12/3199تاریخ پذیرش:                        32/12/3199تاریخ دریافت: 
 

 چکیده
راهبردها  و هاعوامل، چالشناشی از بروز ویروس کرونا و ارائه  بحران ۀوکار در دورکسب تیریمد با هدف این پژوهش

آماری شامل دو بخش منابع  یکرد اکتشافی سیستماتیک بود. جامعةاز نوع کیفی با رو پژوهش روش .انجام شد

ری به گی...( بود. نمونهها وها، مقاالت، اسناد، رسانهتابانسانی )اساتید، مدیران و تحلیلگران( و منابع اطالعاتی )ک

سند(. ابزار پژوهش،  01نفر و  31مبنای رسیدن به اشباع نظری انجام شد )د قابل کفایت و با روش قضاوتی برتعدا

های اکتشافی ساختارمند بود. روایی ابزار براساس اعتبار حقوقی و علمی مند و مصاحبهی نظاماکتابخانه مطالعة

ها از روش کدگذاری مفهومی تحلیل یافته و توافق بین مصححان ارزیابی و تأیید شد. برای نمونه، نظر خبرگان

مؤلفه،  22شامل شده شناسایینهایی   چارچوب مفهومیای با رویکرد تحلیل سیستمی استفاده شد. چندمرحله

-قابلیتی و فرایندی-ریمحیطی، ساختا-ای. سه سطح مدل شامل سطوح زمینهسطح بودبُعد، هشت منظر و سه  22

ن تریاثرپذیری دارند. در انتها مهم-هم اثرگذاریبر صورت متوالی ها بهکارکردی بود که متغیرهای زیرمجموعة آن

بحران و  شرایطوکار در مدیریت کسب سیستمی برای کارآمدکردنی و برونسیستمدرون یها و راهبردهاچالش

وان تمیپژوهش های براساس یافته د.براساس چارچوب مفهومی ارائه ش کروناناشی از شیوع  ویروس رکود اقتصادی 

 تغییر وگیری راهبرد کاربحران و رکود اقتصادی نیازمند به شرایطوکارهای ورزشی در دیریت کسبگفت که م

 بر فناوری است.سازی محیطی مبتنیهمراه شبکهنوآوری به

 .مدیریت بحران وکار ورزشی،کسب ،39-رکود اقتصادی، کویدبحران کرونا،  واژگان کلیدی:
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 مقدمه
 از یبسیار هایفعالیت ،کشوردر  قرنطینه وضع و کرونا ویروس گیریهمه شیوع باماه اخیر  از چند

. شدیا محدود  متوقف ،دارای تجمع مشتری، خدماتی و وکارهای کوچککسباز جمله  وکارهاکسب

 رفتقرار گوکارهای پرخطر تاد ملی مقابله با کرونا جزو کسبوکار که توسط سهای کسبیکی از حوزه

)ستاد ملی مقابله با  بودندکارهای ورزشی وها تعیین شد، کسبراوانی برای آنهای فو محدودیت

دام برحسب کی، خدماتی، تجاری و استارتاپی، هروکارهای ورزشی تولیدانواع کسب. (2222، 1کرونا

های جدی مواجه ها با چالشکه مدیریت آن اندشده یتاشده دچار خسارهای اعمالنوع محدودیت

 خسارت به معنی ورزش تعطیلیای، شده در فضای رسانهبراساس آمار و اطالعات منتشر. است شده

رستۀ  02د  طور مشخص حدوکه به است کشور ملی ناخالص تولید درصددو  و اشتغال درصدسه  به

 )گزارش مرکز اقتصاد گیردمیگاه و مرکز خدمات ورزشی را در برهزار باش 32شغلی ورزش و بیش از 

ن این حوزه وکارها و بیکاری شاغالخطر تعطیلی این کسب .(2222، 2گذاری وزارت ورزشسرمایه و

های ر، مربیان و رسانهوکامطالبات زیادی از طرف صاحبان کسبسبب شد بیان ورزش از جمله مر

 توجه دولت به این حوزه صورت بگیرد.  حوزۀ ورزش برای

ارائه ا وکارهبرای کسبها و اقدامات مختلفی برای مدیریت بحران اقتصادی ناشی از کرونا دولت برنامه

های توان به تسهیالت مالی و کاهش محدودیتمی ورزش برای حوزۀ هاترین آنکرده است که از مهم

ر توکارها و شاغالن بخش ورزش بسیار بیشتر و پیچیدهاما تهدیدها و خسارات کسب تی اشاره کرد،نظار

ویژه اینکه مشکالت اقتصادی مانند تحریم از جمله وزارت ورزش و جونان است؛ به های دولتاز برنامه

وکارهای نیز بسیاری از کسبکرونا  گیریهمهی و تجاری ناشی از آن قبل از شروع و نوسانات ارز

 ، اصغرپورانیعسکر؛ 44 ،2214ی، صابونچ و یقنبر ینظر)بود  کردهورزشی کشور را با بحران مواجه 

های نوین، مناسب به اطالعات و روشوکارهای ورزشی کسب ست کهروازاین (؛11، 2210، سرالبو 

 .دارندنیاز فوری و کارآمد برای مدیریت اثرات رکود اقتصادی و بحران مالی 

نوان عوکار در دورۀ بحران مالی و اقتصادی بهتازگی تحلیلگران و متخصصان، به مدیریت کسببه

 مدیریت بحران به همین دلیل(؛ 174، 2212اند )محقر و حیدری، توجه کرده استراتژیک یضرورت

ا و در ارتباط بشود شناخته میرشد یافته و تخصص و دانش  ،مجموعهیک  صورتمالی و اقتصادی به

موجود در این  دانش .(3 ،2211رضایی، )وکارها وجود دارد برای کسب پژوهش، آموزش و مشاورهآن 

 احیا و نوآوری از طریق توانندمی اقتصادی بحران شرایطوکارها در که کسب دهدنشان می حوزه

                                                           
 www.iribnews.irسایت ستاد به آدرس براساس فهرست اعالمی از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا، وب . 1

 .741222: خبر (، کدhttps://rc.majlis.irسایت شبکۀ خبر )  .2
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تغییر را برای   استراتژیکبیشتر مطالعات (. 2222، 1فوربس شوند و توسعه یابند )مؤسسۀتوانمند 

. برخی تحلیلگران (101 ،2212، عبدالشاهو  اثوندیغاند )وکار در بحران پیشنهاد کردهمدیریت کسب

مزایایی مانند اندوختۀ مالی یا فروش اینترنتی  دارایوکارهایی که کسب اندنشان داده و پژوهشگران نیز

 دارند )گزارش دورۀ کرونا دانشکدۀدر بحران اقتصادی آوری بیشتر و خسارت کمتری تاب ،ستنده

  (.2222کارآفرینی دانشگاه تهران، 

توجه شود. از زمان همطور بهها تهدیدها و فرصت به وکارها الزم استدر بحث مدیریت بحران کسب

 ضعف فیزیکی، کاهش تسهیالت کار، نیروی مالی، نوسانات مواردی مانند کمبود منابع سویک 

 یدبا ،شودوکارها میکه سبب تشدید بحران در کسب تجاری، رکود تولید و عرضه به بازار زیرساخت

های جدیدی فرصت ،دیگر (. از سوی33، 2211 ،2لی مینگ و )اشنفلدر دنبینی شوتحلیل و پیش

 شده در منابع مالی و فیزیکیدادن خألهای ایجادکار بیکارشده یا پوشش گیری از نیرویبهرهمانند 

همچنین برای درک  .(71 ،2211، رسولیو  ، بخشنده، اسماعیلی)جالیی شوندشناسایی و معرفی 

کار وبعاد و منظرهای سیستم کسبوکارها الزم است ابتدا فرایندها، ابهتر مدیریت بحران در کسب

 ،2214، 3تاسمیپی تودارو و سی)ها با ابعاد سیستم اقتصادی تعیین شود سپس پیوند آن .بررسی شود

سیار تواند بوکارهای داخلی میالمللی نیز برای کسبری از تجارب بینگیدر کنار این موارد، بهره. (42

 راهگشا باشد. 

 هایتشابهات و تفاوت ورزش دارای در زمینۀ مدیریت بحران کرونا در حوزۀ تجارب کشورهای جهان

تی ح ها و رویدادهابسیاری از برنامه برگزاری به ادامۀبرخی کشورها دیگر  ،طور مثالبسیاری است؛ به

ثرات اها تمرکز داشتند. آنرعایت اما برخی دیگر بر  ،نداشتندتمایل های بهداشتی پروتکلرعایت با 

ان به توترین موارد آن میاست که از مهم انی بسیار وسیعی کرونا بر اقتصاد ورزش در مقیاس جهمنف

فروشی و درآمدها و بیکاری برخی ها و المپیک، کاهش بلیتانند لیگتعطیلی مسابقات و رویدادها م

ترین محور اثرات بحران اصلی (.4 ،2222، 4ویلسونو  ، ویدوپ، باندمشاغل ورزشی اشاره کرد )پارنل

در کنار  داری است.ویژه باشگاههای ورزشی، خدمات ورزشی بهرقابت حوزۀر صنعت ورزش اقتصادی ب

مواردی مانند  ،برای مثال وجود آمده است؛ها نیز  در صنعت ورزش بهخی فرصتها، براین چالش

ورزشی، خدمات  هایافزارها و استارتاپهای الکترونیک، استفاده از نرمای و ورزشهای رایانهبازی

 یکی از بهتریناند. داشتهرزشی آنالین و غیرحضوری رشد چشمگیری ه، خدمات ودر خان ورزش
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-ویژه قابلیتبه نقش ورزش در زمینۀ تأمین سالمت عمومی به ،وکارهای ورزشیبرای کسب هافرصت

 . استمربوط بیماری کرونا  بدنی در ارتقای ایمنی بدن در مقابلهای آمادگی 

شده، بحران رکود اقتصادی توصیف شرایطاین است که در حاضر پژوهش  مسئلۀطور مشخص بهاکنون 

کار از چه الگویی  وکارهای صنعت ورزش چگونه باید مدیریت بحران را انجام دهند و برای اینکسب

دیریت وط به منیازمند تحلیل متغیرهای مربپیروی کنند. دستیابی به پاسخ مناسب در این زمینه 

 ن اقتصادی کشور، دانشبحرا شرایطدر  .استکوسیستم محیطی آن کار و اوبحران در سیستم کسب

-و تاب وکارهاتی برای جلوگیری از ورشکستگی کسببسیار حیانقش کار در بحران ومدیریت کسب

ای هبین انواع بحران کنونی رکود ناشی از کرونا در شرایط با مشابه شرایط ها دارد. همچنینآوری آن

با توجه  ،برایننیاز است. عالوهبه دانش جدید و تخصصی در این زمینه ه بوده است و سابقاقتصادی کم

 ،ستبسیار مرتبط ا کرونا نیز شرایطکه با کنترل در سالمت و اقتصاد رفتاری جامعه  به نقش ورزش

 بحران اقتصادی پرداخته وضعیت بازار و صنعت ورزش در دورۀ مند در زمینۀنظام یتاکنون به تحلیل

 نشده است. 

ل وکار تشکیقتصاد و صنعت ورزش از هزاران کسبااین است که  حاضر پژوهش ضرورت دیگر مسئلۀ

وکارها در چنین سیستمی بسیار . مدیریت بحران کسباندت که در حال فعالیت اقتصادیشده اس

کل سیستم به درک  کردنکه با سادهکنند ها به ما کمک میخواهد بود. مدلنشدنی درکپیچیده و 

ی هاای برپایۀ مدلبانی اصلی دانش در هر حوزهمبهتری از تمامیت سیستم دست یابیم. همچنین 

شف، ک توانند ها در قالب مدل میزیرا داده های جزئی و پراکنده است؛نه یافتهو  شدۀمناسب شناسایی

 های کالن ناظر بر اینورزش کشور و سازمانوکارهای صنعت کسبهمچنین تبیین و تفسیر شوند. 

م خود در بحران اقتصادی بپردازند؛ زیرا اقتصاد ورزش د به مدیریت سیستنتواننهایی نمیتصنعت به

اکارایی ن م اقتصادی است. یکى از دالیل عمدۀبخشى و خروجى کل یک نظای بینمحیطپویا و  ایزمینه

ادی ورزش، نداشتن مدل و نقشۀ بحران اقتص در حوزۀ اى عمل کردنکنونی و جزیرههاى برنامه

 نگر است.مند کلینظام

در داخل و پیشین مرتبط  هایپژوهشبه مرور و نقد  است پژوهش الزم منظور تبیین بهتر مسئلۀبه 

(، 2211رضایی )(، 2214میرفاطمی ) مطالعات ،داخلی هایپژوهشدر  .خارج از کشور پرداخته شود

های هماهنگی بین سیاست نبودمدیریت دانش،  نبود( 2214شاکری ) و (2214) برادرانسعیدواوی و 

 ربیدار مبتنو ادامه یدائم یزمیمکاننشدن جادیا ای( وپولی، بازرگانی )ارزی( و مالی دولت )بودجه

و  بحران اقتصادی وکارها،رکود کسباصلی  هایالمللی را عاملهای بینو تحریم المللیبین یرهایمس

ی و اریورمز ،(2217سیفی و همکاران )های پژوهش مطالعات دیگری نیز مانند رکود تورمی دانستند.

توان ، استراتژیکریزی ( عواملی همچون برنامه2217)جعفری و  ، محبوبی( و صادقلو2217ایمانی )
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 تیماح ی،راهبرد یزیربرنامه، خانوار تیحما ی،طلبتی، موقعانیتعامل با مشتر ی،نگرندهیتطابق و آ

یزدانی و  ،براینعالوه ها ضروری دانستند.وکارکسب آوریهای فردی را برای تابو ویژگی دولت

کاهش تولید ناخالص داخلی، های تجاری، کاهش حجم جریان (2211صادقی )( و 2217اسماعیلی )

ترین عوامل اجتماعی را از مهمهای افزایش نرخ بیکاری، افزایش بدهی و کسری بودجه و ناآرامی

( 2210) اشعریون قمی زادهو  یرحمت، تاجمیر ریاحی اقتصادی و اجتماعی در بحران ذکر کردند.

 شرکتی و جلوگیری از نوسانات چرخۀ تجاری، تقویت مقررات، رویه و حاکمیت گزارش کردند که

دهد که در ارتباط نشان می هاپژوهشمرور این  .استبحران  شرایطن راهبرد کلی برای ایران در بهتری

اند که ضرورت دارد برای صنعت بحران متغیرهای زیادی بررسی شده وکار در دورۀبا مدیریت کسب

بررسی شوند. همچنین بررسی پژوهشگران مطالعۀ وکارهای ورزشی ماهیت کسب بهتوجه  باورزش نیز 

گیری مهه شرایطیریت و اقتصاد در ارتباط با مد در حوزۀتخصصی  یپژوهشنشان داد که تاکنون  حاضر

  منتشر نشده است.کرونا 

ها آناند که نتایج انجام شده حاضر مرتبط با موضوع پژوهش هایپژوهشورزش نیز برخی  ۀحوزدر 

 یطوطو  ، ناهیدضیاء( و 2211) و همکاران جالیی .تواند به تبیین و حل مسئلۀ پژوهش کمک کندمی

بر رشد اقتصادی صنعت ورزش  سرمایۀ فکرینشان دادند که منابع انسانی و ( 2212) فر طهران پور

( نشان 2210)عسکریان، اصغرپور و سرالب . گذار هستندتأثیرهای کارآفرینانه تشخیص فرصتایران و  

، زادهخسرویدادند که ایران در صادرات کفش، پوشاک و سایر تجهیزات ورزشی پیشرفت داشته است. 

گذاری و مشارکت بخش خصوصی در ورزش را موانع موانع سرمایه (2214) حقدادیو  بهرامی

اقتصادی، اطالعاتی و بازار سرمایه، مدیریتی، قانونی و حقوقی، فرهنگی و اجتماعی، حمایتی و تشویقی 

( موانع فرهنگی، قانونی، آموزشی، 2212) زاده، بهرامی و حقدادیخسرویو سیاسی ذکر کردند. 

ریزی را موانع ارتباط بین صنعت ورزش و مؤسسات پژوهشی، اداری و اجرایی، ساختاری و برنامه

 از آگاهی و شناخت( گزارش دادند که 2214نظری قنبری و صابونچی )  آموزش عالی ذکر کردند.

 اقتصادی اهداف به دستیابی منظوراساسی به ملزومات از یکی اقتصادی متغیرهای متقابل تأثیرات

هر دو عامل فرد و  که نشان دادند( 2214) کوزه چیانو  ، احسانی، کردنائیجزادهعظیم. است ورزش

( گزارش دادند 2214) یاوریو  ، صادقی، عصاریزادهرستم وکار مهم هستند.محیط در ایجاد کسب

 ، احسانی، کوزه چیاننوبخت داری ندارد.ااثر معن ورزش بر رشد اقتصادیگذاری دولت در که سرمایه

آمادگی کارآفرینی،  سازی،وکار، حمایت دولت، شبکهوامل بازاریابی، طرح کسب( ع2214) امیریو 

ورزشی  وکاراز عوامل موفقیت کسب را ، دسترسی به اطالعات، دسترسی به سرمایه و قانونمندیفناوری

نشان داد عالوه بر اینکه تاکنون در زمینۀ بحران اقتصادی و  هاپژوهشمرور این  برشمردند. در ایران
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 تخصصی به هاییپژوهشتخصصی انجام نشده است،  بحران پژوهششرایط وکار در مدیریت کسب

 اند.نپرداختهنیز  2222کرونا در ابتدای سال  گیریهمهبررسی 

ر، ، کُکوشلیشدن مشاغل )اینترنتییماری ویروس کرونا باعث نشان دادند که ب خارجی هایپژوهش

(، رکود بازار سهام و میزان رشد آن 2222،  2ها )رانیدادن شغل خانوادهازدست، (2222، 1باسیستا

 2نداهالی و ژانگا، آناگ( و ژو2211) 4و اوسیفسکی سرکار .ه است( شد2222، 3)گورمسن و کویجن

 هایاستراتژیاستفاده از ، سازییا پیاده گیری و اجراشناخت سازمانی، تصمیمیندهای ( فرا2217)

 ذارتأثیرگپذیری و مقابله با بحران ضروری انعطاف را بر یاجتماع ۀنقش کاربران رسان و پاسخ خاص

 هاییبا هدف کاهش غلظت دارا یاقدامات دیکه با( نشان دادند 2214) 0جیوا و ستادیکواسیل دانستند.

( 2210) 7پترسن، زومال و باربسکی کالسکی، اندریکس، مک ، رژمی،بلومبرگ .اجرا شودو  نیتدو

 گیری ویروس کروناحتی با وجود همه ریو 2210همچون المپیک  نشان دادند که رویدادهای ورزشی

-( نشان دادند که وجود بحران، اعتبار شرکت2214) 1سوناتایت پتکویسین. ندبرگزار شدبا خیال راحت 

نشان دادند ( 2212) 4فراندسن و ، آگرهولمجوهانسون د انداخت.وکارها را به خطر خواهها و کسب

 یهاها شامل جنبهطرح نیا شتریو ب بحران دارنددورۀ  یبرا یاحتمالی طرحها سازمان بیشترکه 

مزسی بک، یوکاکتورک .بحران است وقوع یدر ط یداران داخلو ارتباط با سهام تیریمربوط به مد یداخل

در مدل تغییر و  ینوآورگزارش دادند که ( 2212) 11نائورایت و رامفورد و (2211) 12و یوکاکتورک

 یروش برا نیبهترگذاران خارجی جذب سرمایهو  های مجازیها به فعالیت، گرایش باشگاهوکارکسب

 خارجی از هایپژوهشبررسی این مطالعات نشان داد که است.  یرکود اقتصاد ۀمقابله با بحران و دور

اما  ،ندارا بررسی کردههای مختلف وکارها در بحرانهای متعددی مدیریت کسبها و روشجنبه

 .اندورزش نیز بسیار محدود به این موضوع پرداخته های خارجی حوزۀپژوهش

وکارهای ورزشی شی مشخص در زمینۀ مدیریت کسبپژوه دهد که چند خألها نشان میپژوهشمرور 

نخست اینکه تاکنون  شیوع ویروس کرونا وجود دارد: خص در دورۀطور مشهای اقتصادی و بهدر بحران

                                                           
1. Koshli, Kaur & Basista 

2. Rani 

3. Gormsen & Koijen 

4  . Sarkar& Osiyevskyy 

5. Zhu, Anagondahalli & Zhang  

6  . Vasiljeva & Stadnyk 

7. Blumberg, Regmi, Endricks, McCloskey, Petersen, zumla & Barbeschi 

8. Šontaitė-Petkevičienė 

9. Johansen, Aggerholm & Frandsen 

10. Ucaktürk, Bekmezci & Ucakturk 

11. Nauright   & Ramfjord 
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و حتی خارج از کشور وکارهای صنعت ورزش کشور یریت بحران در اقتصاد ورزش و کسبمدبه 

ۀ المللی در زمینهای بینپژوهششدن انجامبا وجود  ،براینتوجه نشده است. عالوهصورت تخصصی به

ت صنعت ورزش هنوز دستاوردهای مطالعا ، در حوزۀکروناشیوع ویروس شرایط مدیریت و اقتصاد در 

ومی تخصصی ها و الگوهای مفهپیشین مدل هایپژوهش ،براینعالوهتوجهی ارائه نشده است.  درخور

ۀ شده در تعریف مسئلبراساس مطالب بیاناند. وکارهای ورزشی ارائه ندادهبرای مدیریت بحران کسب

 پژوهش این است که مدیریتهدف  پژوهش، ای پژوهشی و بیان ضرورتهپژوهش، شناسایی خأل

تحلیل گیری ویروس کرونا را ن اقتصادی اجتماعی ناشی از همهبحرا دورۀ در وکارهای ورزشیکسب

شرایط  دروکارهای ورزشی عواملی در مدیریت کسب که چه و مشخص کند کندند و کیفی منظام

و فرایندگر تدوین  جامع یکنند. سپس عوامل را در چارچوب مدلتوجهی ایفا میبحران نقش درخور 

راهبردهای مدیریت  و هاچالش براساس چارچوب مدل به شناسایی و بررسی ،و تبیین کند. پس از آن

 بحران بپردازد.شرایط ر کسب وکارهای ورزشی د
 

 پژوهش روش
خش بآماری شامل دو  . جامعۀبود )گلیزر( سیستماتیک با رویکرد اکتشافی وع کیفیناز  پژوهش روش

ی با ا)منابع علمی، اسنادی و کتابخانه منابع اطالعاتی( و تحلیلگران و اساتید، انریمد) منابع انسانی

 انتخاب در دسترسآماری به صورت هدفمند و  ( بود. نمونۀهاوکارکسببحران در موضوع مدیریت 

 نظرخواهی شد.ها از آنو  شد
 آماری پژوهش مشخصات نمونة -3جدول 

Table 1- Specifications of the Statistical Sample of the Research 
 نمونه گیرینمونه گروه مطالعه جامعه

 منابع

 انسانی

 نفر 0 قضاوتی یورزش هایوکارکسب انریمد

 نفر 2 قضاوتی بازار ورزشان و تحلیلگران مشاور نفر 11

 نفر 7 قضاوتی اساتید دانشگاهی

 منابع

 اطالعاتی

 نسخه 10 در دسترسهدفمند و  ای و علمیمنابع کتابخانه
41 

 نسخه
 نسخه 11 در دسترسهدفمند و  ها و اسناد اجرایی و حقوقیگزارش

 نسخه 21 در دسترسهدفمند و  ایمنابع و آرشیوهای رسانه

 

د بود. مشخصات ابزارهای ساختارمناکتشافی نیمهای و مصاحبۀ شامل مطالعه کتابخانهابزار پژوهش 

شده سنجی ذکرهای رواییتفاده از روش. روایی ابزار با اسصورت جدول شمارۀ دو استپژوهش به

  و مطلوب ارزیابی شد.شد کنترل 
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 مشخصات ابزارهای پژوهش -2جدول 
Table 2 - Specifications of Research Tools 

 مصاحبه ایکتابخانه مطالعة روش

 یافتهساختارنیمه مند و ساختارمندنظام نوع

 بازپاسخ(چارچوب پرسش )پرسشنامۀ  لیست استخراج مفاهیم(رونوشت )چک ابزار

 منابع انسانیآماری  نمونۀ منابع اطالعاتیآماری  نمونۀ زمینه

 روایی

 لحاظ علمی و حقوقیهای معتبر بهانتخاب نسخه

از دیدگاه  روایی محتوایی و صوری رونوشت

 متخصصان

 حسب شایستگی علمی و فنیانتخاب افراد بر

روایی محتوایی و صوری پرسشنامه از دیدگاه 

 متخصصان

ضریب توافق بین اساتید کدگذار و  محاسبۀ

 مصحح

 

به چه نوع دار بر مبنای اینکه صورت هدفبهکوشد و هدفمند پژوهشگر می گیری نظریدر نمونه

اساس انتخاب نمونه این بود که افراد  در این پژوهش .انتخاب کند ، نمونه رانیاز استاطالعات خاصی 

در دو  ها کمک کنند. تکرارپذیریگیری نظریه و تکرارپذیری یافتهو اطالعات منتخب بتوانند به شکل

ه های مشابانتخاب مورد اتکرارپذیری لغوی که در آن تولید نتایج مشابه ب -1مدنظر قرار گرفت: بُعد 

ای هتکرارپذیری نظری که در آن تولید نتایج متضاد از طریق انتخاب موردهایی در قطب -2دف بود؛ ه

ها در مسیر قراردادن آنشوندگان و بازخورد به مصاحبه مخالف هدف بود. در این پژوهش با ارائۀ

اقدام شد. ایش روایی درونی افز ها تأثیر نگذارد، برایگویی آنپاسخ که بر نحوۀطوریپژوهش به

که آمده تا آن مرحله ارائه شد و درصورتیدستههر مصاحبه، الگوی ب شدنهمچنین پس از انجام

مصاحبه  کرد. این کار پس از اجرایها بحث میشونده نکاتی دربارۀ الگو داشت، دربارۀ آنمصاحبه

ها، با گردآوری داده زمانگیری انجام شود. همفرض و جهتگونه پیشم شد تا مصاحبه خالی از هرانجا

ها آن دگذاری باز، محوری و انتخابی شروع شد. پس از استخراج کدهاک ها طی سه مرحلۀتحلیل آن

ا کند، طبقات جدا یار میها و تشابهات بین این کدها را آشکمداوم، تفاوت بندی شدند. مقایسۀطبقه

وری ود نیز در روند تکمیل تئبع و متون موجیند شکل گیرد. مناتا نظریه در روند این فرا شوندادغام می

یافت که پژوهشگر اطمینان حاصل ها تا زمانی ادامه گردآوری دادهشوند. در این پژوهش استفاده می

مصاحبه در طی دورۀ شش  11 افزود. پس از اجرایاو نمی هایای به دانستهادامۀ کار چیز تازهکرد می

از  های قبلی بود؛ چراکه درصد زیادیجدید به داده نشدن دادۀها حاکی از اضافهاه، تحلیل دادهم

-با رسیدن به حد اشباع نظری، به مصاحبه های آخر تکراری بود؛ بنابراینج از مصاحبههای مستخرداده

هش پژو مدلکدگذاری با استفاده از مطالعات قبلی و نظر چند پژوهشگر انجام شد. ها پایان داده شد. 

 . کدگذاری در سه مرحلۀدترسیم شمفهومی  یچارچوببه صورت شده شناسایی نیز براساس روابط
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به ها کدگذاری اول )باز(، کدگذاری دوم )گزینشی( و کدگذاری سوم )موضوعی( انجام شد تا مقوله

 .شوندتبدیل  های اصلی در مدل مفهومیاملنهایت عها، سپس ابعاد و درهلفمؤ

 

 نتایج
سطح بود. بُعد، هشت منظر و سه  22، مؤلفه 77شامل شده شناسایینهایی مفهومی چارچوب 

 .صورت جدول شمارۀ سه استبه هاآنهای لفهو مؤ شخصات مربوط به منظرها، ابعادم
 

در منابع و  هاآنهمراه میزان تکرار شده بههای شناساییمؤلفهبندی و کدگذاری چارچوب -1جدول 

 هامصاحبه
Table 3 - Framing and Coding of Identified Components Along with Their 

Repetition Rate in Sources and Interviewees 

 فراوانی

 مضامین

 کلیدی

1کد   

(مؤلفه)  

2کد   

 )ابعاد(

3کد   

(منظرها)  

3 
اقتصادی بازار ورزش و جریان عرضه و تقاضای آن در دوران  رکود

 کروناشیوع 

تحوالت و 

 تجربیات بازار

 اطالعات

وکارکسب  

 در بحران

11 
خدمات و محصوالت در بازار  های ارائۀیافتن برخی روشرواج

 مجازی

 های دیگروکارکسبتغییر رویکرد رقبا و  1

 برجسته شدن مشارکت و حضور مشتریان در فضای مجازی 2

4 
اقتصادی و اجتماعی  رکوددسترسی به اطالعات بازار در شرایط 

 کرونا
دانش و مشاوره 

وکارکسب  
 فنی و تخصصی برای تغییر دریافت خدمات و مشاورۀ 2

0 
 شرایطهای دولت و نهادها برای مداخله مثبت در اطالع از برنامه

 کرونا شیوع
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ها در منابع آنهمراه میزان تکرار شده بههای شناساییبندی و کدگذاری مؤلفهچارچوب -1جدول ادامة 

 هاو مصاحبه

Table 3 - Framing and Coding of Identified Components along with Their 

Repetition Rate in Sources and Interviewees 

 فراوانی

مضامین 

 کلیدی

1کد   

 )مؤلفه(

2کد   

 )ابعاد(

3کد   

 )منظرها(

 ...(ورزشی )تولیدی، خدماتی، تجاری و وکارکسبنوع  4
ساختار و 

 ستمیس تیماه

وکارکسب  

قابلیت 

پایدارسازی 

وکارکسب  

 (بودن)بزرگ یا کوچک وکارکسبسیستم  اندازۀ 2

 نوع محصوالت و خدمات و بازار هدف 3

 وکارکسبنوع مالکیت و مدیریت  12

 وکارکسبتوان مالی و قابلیت مدیریت مالی  0

 هیمنابع و سرما

وکارکسب  

 وکارکسبانسانی  سرمایۀقابلیت  2

 میزان برخورداری از منابع دانشی و فناوری 1

 میزان اتکا به منابع فیزیکی 4

1 
 ویروس شیوع به تغییر رویکرد در دوران وکارکسبتمایل مدیران 

 کرونا
در  رییتفکر تغ

 تیریمد

وکارکسب  
 ردتغییر رویک در زمینۀ وکارکسبمیزان دانش مدیران و کارشناسان  13

 وکارکسبرویکرد  دادنتغییر درمدیران  پذیریریسکمیزان  3

فشار و الزامات  ..ها و.کارکنان، هزینهالزامات مالی مانند حقوق  12

 رییتغ

وکارکسب  

 هاوکارکسبخطر برشکستگی برای  0

 اعمال فشار از طرف شرکا و مراکز همکار 2

 و رقبا وکارکسبهای هدف بازاردر  هاپژوهشانجام  11

 یزیربرنامه

 توانمندسازی
استراتژی 

توانمندسازی 

وکارکسب  

 وکارکسبجدید  ستمیسسنجی طراحی و امکان 4

 جدید وکارکسبعملیاتی  تدوین برنامۀ 0

 کروناشیوع در دوران  وکارکسب یهاتعیین استراتژی 4

 برای تغییر وکارکسبسازی فکری اعضای مدیریتی و اجرای آماده 2

 یسازتیظرف

 توانمندسازی

 وکارکسباستخدام نیروی انسانی جدید برای سیستم جدید  0

 و محیط آن وکارکسبهای حقوقی سیستم جدید بررسی جنبه 4

 وکارکسبارتقای زیرساخت فناوری  3
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ها در منابع همراه میزان تکرار آنشده بههای شناساییبندی و کدگذاری مؤلفهچارچوب -1جدول ادامة 

 هاو مصاحبه

Table 3 - Framing and Coding of Identified Components Along with Their 

Repetition Rate in Sources and Interviewees 

 فراوانی

مضامین 

 کلیدی

1کد   

 )مؤلفه(

2کد   

 )ابعاد(

3کد   

 )منظرها(

 های سیستم جدیدتعریف نقش برای اعضا و تیم براساس فعالیت 4

در نقش  رییتغ

 میاعضا و ت

وکارکسب  

پیشبرد 

سیستم 

جدید 

 وکارکسب

 وکارکسبهای اجتماعی اعضای سازی نقش مجازی و شبکهفعال 11

 اریدورک سازی وتغییر در نوع همکاری نیروی انسانی با رویکرد تیم 1

4 
های مرتبط با فعالیت در سیستم جدید در دوران آموزش مهارت

 کروناشیوع 

 تغییر و نوآوری در نوع محصوالت و خدمات موجود 11
در  رییتغ

محصول و بازار 

 هدف

 محصوالت و خدمات جدید طراحی و ارائۀ 7

4 
 محصوالت متناسب با رفتاربندی و عرضۀ های بستهر در ویژگیتغیی

 کروناشیوع خرید و مصرف مشتریان در دوران 

 شدن آنتغییر در سبک مدیریت و مشارکتی 7

در  رییتغ

و  ستمیس

 ساختار

 وکارکسبای، زمانی و عملکردی ارتقای انعطاف برنامه 4

 ...(فروش و )بازاریابی، وکارکسبیندهای نوآوری در فرا 4

 الکترونیک و هوشمند صورتبه وکارکسبتعریف سیستم اجرایی  2

 وکارکسبمحوری سیستم ارتقای رویکرد پروژه 13

12 
وکارهای حمایت اجتماعی و فکری ورزشکاران و مربیان از کسب

 کروناشیوع ورزشی در دوران 
ها حمایت نقش

هاو شخصیت  

 شبکۀ

حمایت 

محیطی 

وکارهاکسب  

1 
 شیوع در دورانوکارهای ورزشی ها از کسبسازمانحمایت مدیران 

 کرونا

 وکارهای ورزشیای ورزش از کسبحمایت فعاالن رسانه 12
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ها در منابع همراه میزان تکرار آنشده بههای شناساییبندی و کدگذاری مؤلفهچارچوب -1جدول ادامة 

 هاو مصاحبه

Table 3 - Framing and Coding of Identified Components Along with Their 

Repetition Rate in Sources and Interviewees 
 فراوانی

مضامین 

 کلیدی

1کد   

 )مؤلفه(

2کد   

 )ابعاد(

3کد   

 )منظرها(

وکارهای ورزشیهای ورزشی ملی از کسبحمایت سازمان 13  

 تیحما

و  ینهادها

 مراکز مختلف

 شبکۀ

حمایت 

محیطی 

وکارهاکسب  

وکارهای ورزشیهای متولی صنعت و بازار از  کسبحمایت سازمان 12  

4 
شیوع وکارهای کوچک در دوران حمایت برندهای بزرگ از کسب

 کرونا
 وکارهای ورزشیحمایت مراکز علمی و آموزشی از کسب 7

و  یهمکار المللیبینهای ورزشی همکاری و حمایت شرکت 7

 ریشراکت سا

وکارهاکسب  

 کرونا شیوع های ورزشی داخلی در دورانهمکاری و حمایت شرکت 12

 های غیرورزشی داخلی و خارجیهمکاری و حمایت شرکت 1

 ناکرو شیوع های رقبا در دوران رکود مربوط بهها و استراتژیفعالیت 3
رقبا و  تیفعال

بازار تیظرف بازار ظرفیت  

 در دورۀ

 بحران

 وکار ورزشی در فضای الکترونیکجایگاه بازار هدف کسب 4

 کروناشیوع های کنترل بازار در دوران رها نبودن بازار و سیستم 1

 انیرفتار مشتر تمایل مشتریان به پیگیری محصوالت و خدمات در فضای مجازی 4

 ستمیدر س

دیجد  

 کروناشیوع میزان حفظ مصرف ورزشی در دوران  4

 کروناشیوع تغییر رفتار خرید و مصرف مشتریان در دوران  4

 وکارتأمین درآمد حداقلی و درآمد کسب 1
حفظ عملکرد 

وکارکسب  

انطباق 

سیستم 

جدید با 

 شرایط

 بحران

 کروناشیوع رکود  شرایطذخیره منابع اساسی در  7

 یافتههای جدید و قبلی ادامهین فعالیتایجاد تعادل ب 2

 هوشمندسازی اقدامات و فضاهای فیزیکی 2

حفظ 

 یکپارچگی

وکارکسب  

4 
شیوع وکار از تولید تا فروش در دوران تأمین کسب حفظ زنجیرۀ

 کرونا

 ها از طریق سیستم الکترونیکبخشی به فعالیتانسجام و نظم 1

 در مدیریت فرایندهادهی اعضا و  تیم مشارکت 12

12 
اجتماعات مجازی که مشتریان آنجا  وکار در همۀحضور کسب

 حضور دارند
انطباق با 

یطیمح طیشرا  4 
وکار با جو ای کسبهای رسانههای توزیع و شبکههمسوسازی کانال

 کروناشیوع محیطی موجود در دوران 

 ها با شرایط بازارتطبیق قیمت 7
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ها در منابع همراه میزان تکرار آنشده بههای شناساییندی و کدگذاری مؤلفهبچارچوب -1جدول ادامة 

 هاو مصاحبه

Table 3 - Framing and Coding of Identified Components Along with Their 

Repetition Rate in Sources and Interviewees 

 فراوانی

مضامین 

 کلیدی

1کد   

 )مؤلفه(

2کد   

 )ابعاد(

3کد   

 )منظرها(

 وکارافزایش درآمد سیستم جدید کسب 0

 ستمیرشد س

دیجد  

 توسعۀ

سیستم 

 جدید

 ها در سیستم جدیدافزایش مشتریان و تعامل آن 0

 کرونا ان شیوعوکار در سیستم جدید در دوربهبود برند کسب 2

 محصول و محتوا افزایش تولید و عرضۀ 11

 وکارتأمین کسب محیطی و زنجیرۀافزایش شبکۀ  4

 وکار جدیدامنیت مالی کسب ارتقای حاشیۀ 2

 یداریپا

دیجد ستمیس  

 وکار به محصوالت یا گروه مشتری خاصکاهش وابستگی کسب 3

0 
پایدار با بخش مهم از مشتریان و جامعه برند  دستیابی به رابطۀ

 کرونا شیوع وکار  در دورانکسب

11 
های اجتماعی مربوط به شرایط وکار از مسئولیتکسب غافل نشدن

 موجود

 دستیابی به بلوغ سازمانی در سیستم جدید 7

 

 است. مستخرج از چارچوب مفهومی جدول شمارۀ سه  (شمارۀ یکمدل پژوهش )شکل 

کارکردی است. سطح -قابلیتی و فرایندی-محیطی، ساختاری-ایمدل شامل سه سطح زمینه

 و رییتغ یبرا یطیمح تیحما ۀشبک ،وکارکسب یطیاطالعات محمحیطی شامل منظرهای -ایزمینه

 یریرپذییتغ تیقابلقابلیتی نیز شامل منظرهای -. سطح ساختاریاست رییتغ یبازار برا تیظرف

نظرهای م کارکردی نیز شامل-سطح فرایندی .است وکارکسب ستمیس رییتغ یاستراتژو  وکارکسب

 دیجد ستمیس ۀتوسعو  دیجد ستمیس یو سازگار یآورتاب، وکارکسب دیجد ستمیس شبردیپ

 .استبندی چارچوب

ار وککسب و تجربیات بازار و دانش و مشاورۀ تحوالت دوکار شامل ابعامنظر اطالعات محیطی کسب

 تیحما، هاها و شخصیتحمایت نقش ایت محیطی برای تغییر شامل ابعادحم است. منظر شبکۀ

ظر ظرفیت بازار برای تغییر من ست.وکارهاکسب ریو شراکت سا یهمکارو  و مراکز مختلف ینهادها

ت نظر قابلیمگیرد. کرونا را در برمی شیوعشرایط در  انیرفتار مشترو  بازار تیرقبا و ظرف تیفعال ابعاد،

، وکارکسب ۀیمنابع و سرما، وکارکسب ستمیس تیساختار و ماه وکار نیز شامل ابعادتغییرپذیری کسب
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تژی همچنین منظر استرا .است وکارکسب رییفشار و الزامات تغو  وکارکسب تیریدر مد رییتفکر تغ

رد یشبمنظر پ .است رییتغ یسازتیظرفو  رییتغ یزیربرنامه وکار شامل ابعادتغییر سیستم کسب

و  دفدر محصول و بازار ه رییتغ، وکارکسب میدر نقش اعضا و ت رییتغ وکار، ابعادسیستم جدید کسب

 دآوری و سازگاری سیستم جدید شامل ابعاد. منظر تابوششامل میرا  و ساختار ستمیدر س رییتغ

وسعۀ منظر ت .ی استطیمح طیانطباق با شراو  وکارکسب یکپارچگیحفظ ، وکارحفظ عملکرد کسب

اری ارتباط و جهت اثرگذ است. دیجد ستمیس یداریپاو  دیجد ستمیرشد س سیستم جدید شامل ابعاد

. جهت اثرگذاری ه استدشمارۀ یک ترسیم شصورت شکل عوامل ذکرشده در قالب مدلی مفهومی به

ن مبنای تعیی های زیر مشخص شده است.صورت فلشو برآیند تعامل بین متغیرهای بهبین عوامل 

پژوهش، گروه کانونی و  مبانی نظری، پیشینۀ این موارد است: تغیرها براساسروابط کلی بین م

گر فرایندن ضوع پژوهش )مدیریت بحران یک مقولۀمو همچنین ساختار تئوریپنج نفر( و مصححان )

 است(.  

 

 
 بحران حوزۀ صنعت ورزش در دورۀ هایوکارکسبچارچوب مفهومی مدل مدیریت  -3شکل 

Figure 1- Conceptual framework of business management model of sports industry 

in crisis period 
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های وکارکسببرای کارآمدسازی مدیریت راهبردهایی و ها چالش ساس چارچوب تحلیل پژوهش،برا

شمارۀ چهار صورت جدول شیوع ویروس کرونا به ناشی از اقتصادی رکودبحران و شرایط در  ورزشی

سیستم  بنایسیستمی برمسیستمی و برونتفکیک به دو منظر درون شناسایی و گزارش شده است.

 های ورزشی تعیین شده است.وکارکسب

 
بحران و  شرایطدر  های ورزشیوکارکسببرای کارآمدسازی مدیریت  راهبردهاییها و چالش -0جدول 

 کروناشیوع ویروس  ناشی از اقتصادی رکود
Table 4 - Challenges and strategies for streamlining the management of sports 

businesses in times of crisis and recession caused by the outbreak of coronavirus 

 راهبردها هاچالش سطح

ون
بر

ی
تم
یس
س

 

ناشی از شیوع  رکودۀ شدن دوراحتمال طوالنی-

 های ورزشیوکارکسبو تعطیلی  کروناویروس 

و کاهش  هیهمسا یکشورها یشدن مرزهابسته-

 و معامالت امکان مبادالت

ر ی ورزشی دهاوکارکسب ها واولویت پایین باشگاه-

 های دولتیتسهیالت و حمایت

 فهرستهای ورزشی در داشتن فضاها و باشگاهقرار-

 طر برای شیوع کروناهای پرخوکارکسباماکن و 

 دارایهای بسیاری از افراد و خانواده نداشتنتمایل-

نا کرو فعالیت ورزشی خانگی در دورۀ شیوع ویروس

 برداربه دریافت خدمات ورزشی تخصصی و هزینه

رکود بازار خرید و فروش بازار کاالها و خدمات -

 ورزشی

 در ورزش هاگذاریسرمایهتوقف -

فروشی کاالهای و عمده فروشکسادی بازار خرده-

 ورزشی

 هایفناوریمشاوره و خدمات فنی ارزان از  ارائۀ-

 های ورزشیوکارکسبای برای نوین چندرسانه

به بحران  تیریمدهای آموزش ۀارائ-

 های ورزشی توسط مراکز علمی آموزشیوکارکسب

برای  بحران شرایطدر  ایرسانه یسازانیجر-

 ورزشیهای وکارکسبحمایت از 

ای هوکارکسبوام با نرخ کم توسط دولت به  ارائۀ-

 ورزشی

اجتماعی به  هایشبکهفعالیت در  ارائۀ مشاورۀ-

 های ورزشیوکارکسب

تشویق مالکان امالک ورزشی به حمایت از -

 داران و باشگاه مستأجران

 شدهاستفادههای سب اطالعات جدید از روشک-

های وکارکسببه ها و ارائۀ آن هاکشوریرسادر

 های متولی ورزشنورزشی و سازما

اطالعاتی برای بازار ورزش در ایجاد یک سیستم -

 کرونا دورۀ شیوع ویروس

و شراکتی بین  یارهیزنج تیفعالایجاد بستر -

 های ورزشی وکارکسب
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وکارهای ورزشی در شرایط برای کارآمدسازی مدیریت کسب یها و راهبردهایچالش -0جدول ادامة 

 کروناناشی از شیوع ویروس بحران و رکود اقتصادی 
Table 4 - Challenges and strategies for streamlining the management of sports 

businesses in times of crisis and recession caused by the outbreak of coronavirus 
 راهبردها  هاچالش  سطح

تم
یس
 س
ون
در

 ی

بودن بسیاری از فضاهای ورزشی برای ایاجاره-

 هاوکارکسب

بهداشتی مراکز خدمات  وضعیتبودن حساس-

 ورزشی

های مجازی توسط جذب مشتریان باشگاه-

 های مجازی وکارکسب

افزایش فعالیت افرادی با ادعای مربیگری و -

صالحیت در فضای  یدتأیتخصص ورزشی بدون 

 مجازی

های ورزشی وکارکسب توانمندی اندک عمدۀ-

 هاوکارکسبلحاظ استفاده از فناوری در به

وکارهای ورزشی در کسب به شرکت نداشتنتمایل-

مدیریت بحران  منظور هب المللی بین سمینارهای

 موجود

های شغلی مربیان و احتمال تغییر رویکرد چالش-

 هاآنشغلی در 

 ها و مسابقات مختلفتعطیلی لیگ-

  المللیبینلغو برخی مسابقات داخلی، جهانی و -

 های ورزشیتعطیلی مراکز تندرستی و باشگاه-

 

 طشرایتغییر در نوع محصول و خدمات متناسب با -

 کرونا و مشتریان ورزشی شیوع ویروس

های وکارکسبی در جار هایهزینهکاهش -

 ورزشی

های درآمدزایی در به روش بخشیتنوع-

 های ورزشی با رویکرد فضای مجازیوکارکسب

 کارکنانی برای دورکار هایرساختیز ۀتوسع-

 های ورزشیوکارکسبها و باشگاه

 یفضا با رویکرد یو نوآور اتابتکاراستفاده از -

 های ورزشیوکارکسبتوسط  نترنتیا

های وکارکسبتشویق به فعالیت استارتاپی توسط -

 کرونا توانمند در دوران شیوع ویروسورزشی 

نند مربی آنالین، خرید استفاده از رویکردهایی ما-

 های ورزشیوکارکسب. برای آنالین و.

های ورزشی از روش انیحفظ ارتباط با مشتر-

 مختلف مجازی

نا کرو شیوع ویروس شرایطتحلیل بازار ورزش در -

 مؤثرارتباط  قیاز طر دیجد اطالعات آوریجمعو 

 انیبا مشتر

ت محصوال ۀتوسع یبرا عیبد یهافرصت ییشناسا-

های وکارکسبدر  نیگزیجا و دیخدمات جد ای

 ورزشی

 

 گیرینتیجهبحث و 

بُعد، هشت  22، مؤلفه 77شامل  شدهشناسایی چارچوب مفهومی نهایی، ی پژوهشهابراساس یافته

-قابلیتی و فرایندی-محیطی، ساختاری-ایزمینهسطح مدل شامل سطوح منظر و سه سطح بود. سه 

این  .شتنداثرپذیری دا-هم اثرگذاری صورت متوالی بربه هاآن کارکردی بود که متغیرهای زیرمجموعۀ

های ورزشی در وکارکسبجامع، سیستمی و چندسطحی به موضوع مدیریت  یرویکردچارچوب 

بحران و رکود اقتصادی دارد. از دیدگاه جامعیت، انواع متغیرها و عوامل دارای نقش و اثر  شرایط
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وی سی بهمحیط -ایاز عوامل زمینه مؤلفهاند. از منظر سیستمی، رویکرد گرفته شده در نظرمشهود 

بودن نیز کارکردی است. از منظر چندسطحی-فرایندی و درنهایت عوامل پیامدی-عوامل ساختاری

کلیات یا جزئیات مدل  کنندۀدتأییپیشین نیز  هایپژوهشاند. خرد شناسایی شده-عوامل کالن

 مفهومی پژوهش هستند.

 یطیمح تیحما ۀ، شبکدر بحران وکارکسباطالعات محیطی شامل منظرهای -ایسطح زمینه

  در بحران وکارکسباطالعات بود. در این سطح منظر بحران  ۀبازار در دور تیها و ظرفوکارکسب

 یطیمح تیحما ۀشبکاست. منظر  وکارکسبو تجربیات بازار و دانش و مشاورۀ تحوالت  ابعادشامل 

و  یهمکارو  و مراکز مختلف ینهادها تیحما، هاها و شخصیتحمایت نقش شامل ابعادها وکارکسب

و  ازارب تیظرف ،رقبا تیفعال ابعاد ،بحران ۀبازار در دور تیظرفمنظر  است. هاوکارکسب ریشراکت سا

 یز درن اکوسیستمی منابع و هاحمایت گیرد.کرونا را در برمیشیوع ویروس  شرایطدر  انیرفتار مشتر

رکردها و کدام کاعمومی، هر حمایت و خصوصی بخش و صنعت مشارکت دولتی، حمایت حوزۀ سه

های  لفهورزش کشور، مؤ های دولتی در سیستمدلیل نقش غالب دولت و نهاداثرات خود را دارند. به

توانند نقش ها و الزامات نهادی هم در درون نظام صنعت ورزش و هم در محیط بیرونی آن میپیشران

در بحران ایفا کنند. همچنین با توجه به محدودیت  وکارکسبمدیریت  ای در زمینۀمستقیم و زمینه

برای  ییتنهابه وکارکسبیر استراتژی های جدید و تغیسازی سیستمها و پیادهمراکز ورزشی، هزینه

، دولتی هایانواع بازیگران اکوسیستم ورزش در محیطا مقدور نیست و به حمایت هوکارکسباین 

ا بحران ب طیکه رخدادها در شراازآنجا ،این برعالوه  .تی، اجتماعی و دانشگاهی کشور نیاز استصنع

و  دهندیم رییدرک ما را از موضوعات تغ شدن هستند و روزانهدر حال آشکار آوررتیح یسرعت

د دار یادیز تیتوجه به تحوالت بازار اهم ،شدن استدر حال آشکار ایلحظه صورتبهتحوالت در بازار 

ها کاروکسب گرید اتیو استفاده از تجرب وکارکسب ۀدربار هاآن یروزسانو به عاتآوردن اطالدستبهو 

 (. 111 ،2212 ،یدریبرخوردار است )محقر و ح یادیز تیاز اهم

 یوکارکسبآن در هر  یو مجاز یکیزیاست که حضور ف ییهااز بخش یکنیز ی وکارکسب ۀبخش مشاور

 نیرا از ب هاوکارکسب یمشکالت و موانع کار زا یادیتواند سهم زیبخش م نیمهم و کارآمد است. ا

 رانیمد تواندیم وکارکسب ۀکند. داشتن دانش و مشاور یریجلوگ در آیندهمشکالت وقوع ببرد و از 

در بحران، با صنعت و بازار مشاور  وکارکسب یازهایو منطبق با ن ایروز دنبه هایبا مدل اها روکارکسب

برخی نتایج  شنا کند.آ وکارکسب ۀدر مشاور الزم یهایستگیآن و آموزش شا هایو چالش تیریمد

عنوان عوامل مهم و شده در این سطح را بهو عوامل شناسایی هامؤلفهپیشین نیز  هایپژوهش

وان عن( نشان داد که مدیریت دانش در بحران به2214میرفاطمی ) .کنندمی یدکننده تأیتعیین

 اروککسبجلوگیری از زوال  برایعملکرد فردی و سازمانی را  راهبردی در محیطی پویا زمینۀ اتقای
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در ایجاد هر دو عامل فرد و محیط نشان دادند که ( 2214زاده و همکاران )عظیم. کندفراهم می

 وکارکسب طیبهبود مح( در بررسی 2213) اکبری، مؤذن جمشیدی و اکبری مهم هستند. وکارکسب

اجرای قراردادها و پرداخت  ،گذارانسرمایهحمایت از همچون  هاییشاخصدادند که  گزارش رانیدر ا

 وتجارت خارجی  ،گذارانسرمایهحمایت از همچون  هاییشاخصو  وکارکسببرای بهبود مالیات 

 یطیعوامل مح یبررسدر  (2211) روشنیک. ربیعی و اندکردهانع را ایجاد وپرداخت مالیات بیشترین م

ال های مالی، انتقهای دولت، حمایتسیاستنشان دادند که  بنیاندانش یهاوکارکسب ۀبر توسع مؤثر

 ،فضای آزاد بازار، تعلیم و آموزش تجاری، هنجارهای اجتماعی، هایزیرساختو توسعه،  پژوهش

و  ، شا، جنگ یانکلیو هستند. مؤثرها وکارکسب ۀی فیزیکی در توسعهازیرساخت و های دولتبرنامه

در عملکرد شرکت گزارش کردند که داشتن  وکارکسبدانش در بررسی مشارکت نیز ( 2214)1لین 

  شود. باعث عملکرد بهتر در رقابت با رقبای خود می وکارکسبدانش 

 یمندسازتوان یوکار و استراتژکسب یدارسازیپا تیقابل یمنظرهاقابلیتی نیز شامل -سطح ساختاری

ستم ساختار و ماهیت سی نیز شامل ابعادوکار کسب یدارسازیپا تیقابل. منظر بودتعیین  وکارکسب

ر و فشار و الزامات تغیی وکارکسب، تفکر تغییر در مدیریت وکارکسب ، منابع و سرمایۀوکارکسب

ندسازی توانم ریزیبرنامه شامل ابعاد وکارکسب یتوانمندساز یاستراتژهمچنین منظر  بود. وکارکسب

مشاغل از موضوعات مهم در مباحث مربوط به  یداریپا .بودتعیین سازی توانمندسازی و ظرفیت

از مسائل  یکیمشاغل  یداریدارد. همواره پا زیادی اریبس تیخرد است که اهم یهاوکارکسب

 تیمشاغل و تداوم فعال یبقا ،یکاریکاهش ب یبرا یشرط اصل رایز ؛بازار کار بوده است زیبرانگچالش

 ورزمج) دارد تیبازار کار اهم لگرانیو تحل گذارانسیاست یبراموضوع  نیرو، انیااز ؛هاستآنافراد در 

 یفراوان هایقابلیتو  هاظرفیت جادیشاهد ا توانمی هاوکارکسب ۀبا توسع .(24 ،2214و مقصودی، 

 ینترمهمکه  شودمنجر  هاوکارکسب توانمندسازید به توانمیبود که  یو اجتماع یدر ابعاد اقتصاد

 کی تیقموف ،شکبدون .است گرانیبه د یو کاهش وابستگ زاییاشتغالها وکارکسب یاقتصاد تیظرف

ش فرو یبرا یابیو بازار اندازیراه منظوربه موردنیازابزار  تأمینو  یمال هایحمایتدر گرو  وکارکسب

از  یکیواقع شود.  مؤثرد توانمی هاتشکل گونهایندولت از  تیبرهه حما نیکه در ا استمحصوالت 

از  یبرخوردار لیدلبه هاوکارکسب است. یتماعبعد اج ،ورزشی وکارکسب ۀتوسع گرید یهاظرفیت

 مشارکتموجب و  کنند یادیکمک ز یفرد هایانگیزه ید به ارتقانتوانمی یو گروه یتعامالت فرد

 هایبرخی نتایج پژوهش .(31 ،2210و بکها،  زینتی فخرآباد) دندر افراد شو هیخانه و روح تیریدر مد

 یدأیتکننده عنوان عوامل مهم و تعیینشده در این سطح را بهو عوامل شناسایی هامؤلفهپیشین نیز 

                                                           
1 . Liu, Xia, Jiangyong & Lin 
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 یارتقا، با شرایط انطباقی، تیریمد یراهبردهای، نوآور تیتقو (2211) 1، وو و یانگسان .کنندمی

سازی را ضروری اعالم برای پایدار الزم هایزیرساخته و صرفبهو مقرون عیسر ینیکارآفری، نوآور

ها مؤثر وکارکسب یداریرا بر بقا و پا یدیتول یهابنگاه ۀیاول ۀی( سرما2211) 2یاوژنگ و کردند. 

ی خرد اجتماع یهاوکارکسب یدارسازیپا یالگو( در بررسی 2214) و مقصودی رزمجو. دانندمی

ر ا بر تأثیرترتیب بیشترین ی بهعوامل عل  و  یانهیعوامل زم ،گرمداخله ،راهبردهاگزارش دادند که 

 ۀحوز( نشان دادند که 2211)، غالمی مبارک آبادی شهیر یدلجو ها دارند.وکارکسب پایدارسازی

از  وکارکسب هایحوزهدر  یراهبرد ۀبرنام نیمنظور تدوبه گردشگری و وکارکسب ۀمشاور

، وکارکسب ۀانداز( گزارش داد که 2217مقصودی ) .استفاده کرده استحفظ و ثبات  هایاستراتژی

کونت محل س ۀفاصل، اولیه، ارزش تولید فعلی ۀ، تعداد افراد شاغل، میزان سرمایفعالیت هایسالتعداد 

 اثرگذارها وکارکسب پایدارسازیبر  اینهاده ۀفاصله تا محل فروش محصول و هزین ،وکارکسبتا 

شده، مکان سطح تحصیالت، نوع طرح اجرا( نشان دادند که 2210خدایاری ) هستند. رحمانی و

ی زینتهستند.  مؤثر مشاغل خانگی پایدارسازیدر  محل اجرای طرح و موفقیت اقتصادی جغرافیایی

ها بر استقالل مالی، ریسک گریزی وکارکسبمشوق اصلی ادند که د( گزارش 2210و بکها ) فخرآباد

 استوار است. شیانگیزو رویکردهای 

با  دیجد ستمیانطباق س، وکارکسب دیجد ستمیس شبردیپمنظرهای کارکردی شامل -سطح فرایندی

 ، ابعادوکارکسب. منظر پیشبرد سیستم جدید دی بودبنچارچوب دیجد ستمیس ۀبحران و توسع طیشرا

را  اختارو س ستمیدر س رییتغو  در محصول و بازار هدف رییتغ، وکارکسب میدر نقش اعضا و ت رییتغ

فظ ح، وکارکسبحفظ عملکرد  شامل ابعادبحران  طیبا شرا دیجد ستمیانطباق سشد. منظر شامل 

شد ر منظر توسعۀ سیستم جدید شامل ابعاد ی بود.طیمح طیانطباق با شراو  وکارکسب یکپارچگی

 برایهایی یاستراتژ کارگیریبههای ورزشی به وکارکسب .بود دیجد ستمیس یداریپاو  دیجد ستمیس

ک وکارها کمبه کسب با شرایط جدید انطباق. نیاز دارند بحران کرونا طیدر شرا وکارکسب انطباق

ها وکاردر کسب با شرایط جدید انطباقکند در هر شرایطی بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند. می

ه ظرفیت الزم برای مقابل هاوکارکسبشود که باعث میاست های ساختاری و سیستمی توانایی شامل

آورد که وجود میهب وکارهاکسب برای هاییقابلیتبا شرایط جدید  انطباق. باشند داشته ها رابا بحران

و در مسیر بازگشت و رشد قرار گیرند. ظرفیت  دهندبتوانند با وجود شرایط نامطلوب به بقا ادامه 

رده وجود آوه را در کشور ب وضعیتیکرونا  یپاندم د.کنبه بقای بلندمدت شرکت کمک می انطباق

بازگشت  یلزوماٌ به معن زیبحران ن انیو پا اندیشندمیوکارها در زمان حال به بقا کسب شتریاست که ب

                                                           
1. Sun, Wu & Yang 

2. zheng & Yao 
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امکان  شیو افزا دهایکاهش تهد یارشد برا رانیو مد نانیکارآفر بنابراین ؛ستیبحران ناز قبل ۀ به دور

 یدبا شرایط جد انطباقی برای هایاستراتژیپساکرونا به  ۀدر دور یآت هایفرصتاز  گیریبهرهبقا و 

اشته د عمل کردن( کی)استراتژ ینگرکالن دی( بایآوربقا )تاب یوکارها براکسب یعنی ؛دارند ازین

-های ورزشی در شرایط بحران کرونا نیازمند اقدامات ابتکاری در زمینهوکارکسب ،این رب عالوه باشند.

و  کیتفکر استراتژ ی و مال تیریمد، تأمین ۀریزنج، و فروش یابیبازار ۀحوزی، انسان ۀیسرماهای 

سطح  شده در اینو عوامل شناسایی هامؤلفهپیشین نیز  هایهستند. برخی نتایج پژوهش نانهیکارآفر

که کرد ( گزارش 2222کوشلی و همکاران ) . کنندکننده تأیید میعنوان عوامل مهم و تعیینرا به

و همکاران  سرکار. از منزل نروندشد مشاغل بیشتر اینترنتی شوند و مردم به بیرون  باعثویروس کرونا 

تغییر  و پذیریانعطافرا برای  سازیپیادهو اجرا یا  گیریتصمیمشناخت سازمانی، یند ( سه فرا2211)

پاسخ بحران براساس  همچون یهای استراتژی( 2217ژو و همکاران )در دوران بحران پیشنهاد دادند. 

 یماعاجت ۀنقش کاربران رسان و محور پاسخ های استراتژیدرک و استفاده از  ی،فعاالن فرهنگ یابیارز

توان تطابق و  هایعاملترتیب ( به2217ی و ایمانی )اریورمز. موثر دانستندران حبرای مقابله با برا 

 را تدول تیو حمای راهبرد یزیربرنامه، خانوار تیحما ی،طلبتی، موقعانیتعامل با مشتر ی،نگرندهیآ

مدیران و مسئوالن ( نشان دادند که 2217دانستند. صادقلو و همکاران ) مؤثرها وکارکسب یآورتاب در

 . دداشته باشن ویژههای فردی توجه  باید به ویژگیها این حوزه وکارکسب آوری تابگردشگری برای 

های ورزشی در  وکارکسبتوان گفت که مدیریت براساس مدل مفهومی پژوهش می ،کلیصورتبه

های مختص بحران، فرایندی سیستماتیک و چندسطحی است که در هر سطح و مرحله دارای ویژگی

ا هوکارکسبرو ضرورت دارد مدیریت این پذیرند؛ ازاینخود اثر می از عوامل همبستۀ که استبه خود 

ای باید گفت که برطور مشخص بهد. بگیر در نظرل درون هر سطح با سایر سطوح را ارتباط بین عوام

اقتصادی کشور و تشدید آن در -ر شرایط بحران مانند بحران سیاسیوکارهای ورزشی دمدیریت کسب

طالعات امندسازی ای و محیطی به شناسایی و نظامنهزمی ونا، ابتدا با مطالعۀویروس کرشیوع شرایط 

دسازی پس به کارآماقدام شود. س رییتغ یبازار برا تیظرفو  یطیمح تیحما ۀشبک ،وکارکسب یطیمح

 تیقابلصورت ملموس، بازار ورزش شاهد بهبود ها اقدام شود تا بهقابلیت ساختاری و توسعۀ

الن ک باشد. سپس فرایندها و اقدامات وکارکسب ستمیس رییتغ یاستراتژو  وکارکسب یریرپذییتغ

ای هستمیس این کردنو سازگار سازیآورتاب، هاوکارکسب تغییریافتۀ ستمیس شبردیپ برای

 .شودتعیین  شده در کسب وکارهامتحول

 سویبه یهای ورزشوکارکسبسنتی  نسبتاًسیستم  در تغییرتوان گفت که تر نیز میطور کاربردیبه

ستم کلیات سی در تغییرایجاد  نیازمند کرونا،ویروس  شیوع و سازگاری با شرایطانطباق سیستم 

ات در اصالح ،از طرفی دیگر .باشد تفکر و درایت با و قدمبهقدم بایدمی تغییر این. است وکارکسب
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 .رو خواهد بودروبه یها و مشکالت مختلفعموماً با چالشمانند ورزش  وکارکسببازار و سیستم نظام 

ا نگاه و ب بیایند یاصالح انیآن جر اندرکاراندست یاریرفع آن مشکالت الزم است منتقدان به  یبرا

  .کنندهموار  انیمجر ینقادانه راه را برا

سازی غنی منظوربهشده در این پژوهش ، مضامین و چارچوب ارائههامؤلفه شود کهپیشنهاد می

یابی و نگری در تصمیمات و اقدامات و همچنین فرایندنگری در ارزها، جامعمفهومی اسناد و برنامه

 توانمیپژوهش های یافتهبراساس . به کار روند مدیریت صنعت ورزشمدیریت عملکرد مربوط به 

 کارگیریبههای ورزشی در شرایط بحران و رکود اقتصادی نیازمند وکارکسبگفت که مدیریت 

 بر فناوری است.سازی محیطی مبتنیبه همراه شبکه استراتژی تغییر و نوآوری
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