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ي هاونیفدراسدر  19-ناشی از پاندمی کووید راهبرديي هاچالشپایش 
 ورزشی

 
  – 3فرزاد غفوري  – 2غالمرضا شعبانی بهار – 1جواد شهالئی باقري 

 4 ∗زانه مظلومی سوینیفر
علوم ورزشی، 1 دنی و  شکدة تربیت ب شیار مدیریت ورزشی، دان شگاه عالمه طباطبائی، تهران، ایرا.دان ستاد 2ندان .ا

شگاه عالمه طباطبائی، تهران، ایران علوم ورزشی، دان دنی و  شکدة تربیت ب شیار3مدیریت ورزشی، دان مدیریت  .دان
علوم ورزشی،  دنی و  شکدة تربیت ب شگاه عالمه طباطبائی، تهران، ایرانورزشی، دان شجوي دکتري4دان  . دان

شگاه  علوم ورزشی، دان دنی و  شکدة تربیت ب  عالمه طباطبائی، تهران، ایرانمدیریت ورزشی، دان
 

 چکیده
ساخته و بدون تردید پایش دقیق این  هاچالشش را دچار ارکان ورز 19-ظهور پاندمی کووید عنوان به هاچالشي متعدد 

ست در فرایند مقابله با تبعات این پاندمی از اهمیت زیادي برخوردار خواهد بود. ازاین  هدف این پژوهش پایش ، روگام نخ
اکتشافی   وهش از مطالعات کیفیهاي ورزشی است. این پژ  یوندراس فدر  19-ي راهبردي ناشی از پاندمی کووید هاچالش

ست.     ست که با روش تحلیل تماتیک انجام گرفته ا شی با  وخبرگان حوزة مدیریت جامعۀ آماري پژوهش دربرگیرندة ا رز
عنوان نمونۀ آماري انتخاب نفر به 16ناسـب با ماهیت پژوهش  در ورزش بودند که متپژوهی تجربۀ آشـنایی با مبانی آینده 

صاحبۀ نیمه      صورت گلوله شدند و به  صاحبه قرار گرفتند. از م شباع نظري مورد م سیدن به ا عنوان ساختارمند به برفی تا ر
تمِ  13کد،  161اج ) به استخر2006(تحلیل تماتیک با استفاده از مدل برون و کالرك  ها استفاده شد.ابزار گردآوري داده

ارتباطات و   ، چالشچالش مالیها، ه چالش رویدادها، چالش زیرساخت کها نشان داد  تمِ اصلی منجر شد. یافته   5فرعی و 
هاســت. تمرکز بر این وندر فدراســی 19-هاي راهبردي ناشــی از پاندمی کوویدتعامالت و چالش ســالمت از جمله چالش

هاي  تواند گامی کلیدي در راستاي اصالح و تقویت فرایندهاي مدیریتی در فدراسیونیها در حوزة پژوهش و اجرا مچالش
 ورزشی در دورة پاندمی و پساپاندمی باشد.

 
 يدیکل يهاواژه

 هاي ورزشی، کرونا.یونفدراسي راهبردي، هاچالشپاندمی، تحلیل تماتیک،    
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 مقدمه
در مدت زمان کوتاهی دنیا را در شوك بزرگی فرو برد و  2020در سال  19-کوویدظهور و شیوع پاندمی 

در سرتاسر دنیا  19-کووید). گسترش بیماري 1را تحت تأثیر خود قرار داد ( هاي زندگی بشرتمام جنبه

) و 2هاي مختلف سالمتی، اقتصادي، سیاسی و اجتماعی شده (هاي جدي در حوزهسبب تحمیل چالش

رکان زندگی اجتماعی ان یک چالش بهداشتی سالمت مردم را تهدید کرده، بلکه تمام اتنها به عنونه

ها را به چالش کشید کرونا بسیاري از پدیده). 3است (کشورهاي مختلف دنیا را تحت تأثیر خود قرار داده 

هاي سازمانها را دچار تغییر و تحوالت گسترده کرد و در پی این تحوالت و مسیر حرکت بسیاري از سازمان

هاي جدید ها و تالش براي درك چالشاي جز پذیرفتن واقعیتمختلف براي تضمین بقاي خود چاره

هاي ورزشی نیز از این قاعده مستثنا نبوده و همواره تحت تأثیر تحوالت ناشی از ندارند. ورزش و سازمان

هاي مختلف مرتبط زش و حوزهورهاي جامعه، اند. همچون بسیاري دیگر از بخشبوده 19-کوویدپاندمی 

مانی زبا ورزش نیز از تبعات مهلک ویروس کرونا در امان نبوده است. بخش ورزش در طول یک دورة 

هاي مدت دچار تغییرات دراماتیکی شده و نگرانی از سالمت عمومی به تعطیلی بسیاري از فعالیتکوتاه

هاي مختلف ورزش مطرح الشی جدي براي بخشعنوان چورزشی انجامیده است، بنابراین بحران کرونا به

، ورزش در مقیاس جهانی دچار وقفه 19-کوویدواسطۀ پاندمی اولین بار در تاریخ، به). براي 4بوده است (

 تنهایی بیانگر عمق و بزرگی تأثیر کرونا بر حوزة ورزش است. در بسیاري از موارد) و این موضوع به5شد (

ها و اهداف اصلی آنها اي بوده که ارکان وجودي سازمانگونهبه 19-کوویدمی هاي ناشی از پاندبروز چالش

هاي راهبردي تعبیر کرد که شناخت عنوان چالشتوان بهها میرا تحت تأثیر قرار داده است. از این چالش

 زش ضرورت دارد.هاي متولی ورموقع آنها براي بقاي هر سازمان از جمله سازماندقیق و به

ي راهبردي بر فشارهایی داللت دارد که نقش کلیدي بر احتمال موفقیت سازمان در آینده هاچالش

گیري یا تالش عنوان یک مسئله به تصمیمیک چالش راهبردي در وهلۀ اول یک چالش است، که به دارند.

اي در هاز طرف دیگر، این مفهوم داراي یک جنبۀ راهبردي است و تأثیر عمد سازي نیاز دارد.براي شفاف

هاي راهبردي اغلب از طرف محیط پیرامون سازمان بر چالش .ها داردروند و جهت حرکت کلی سازمان

هاي راهبردي از سوي شود. با این حال، یک سازمان ممکن است در پاسخ به چالشسازمان تحمیل می

ول و راهبردهاي هاي راهبردي اصچالش .هاي راهبردي داخلی نیز مواجه شودمحیط بیرونی، با چالش

منظور مقابلۀ کارامد با رو توسل به ایجاد تحوالت بنیادین بهکنند. ازاینبنیادین سازمان را تهدید می

ها در شرایط حال و آینده است. برخی موضوعات هاي راهبردي از الزامات اساسی مدیریت سازمانچالش
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رقابت، تحوالت  .ها باشندهبردي براي سازمانهاي راتوانند منشأ بسیاري از چالشکلی وجود دارند که می

هاي راهبردي تهدید ها را با چالشهاي غیرمنتظره، از جمله مواردي هستند که موجودیت سازمانو بحران

ها شود که این چالشهاي راهبردي زمانی از اهمیت بیشتري برخوردار میپرداختن به چالشکنند. می

صورت ناگهانی سازمان را دچار چالش ناپذیر باشند که بهبینییشناشی از یک پدیدة غیرمنتظره و پ

 سازد. می

ها را اي است که با ظهور ناگهانی خود بسیاري از سازمانهاي غیرمنتظرهاز بحران 19-پاندمی کووید

هاي مرتبط با ورزش نیز از این قاعده مستثنا نبوده هاي اساسی کرده است. ورزش و سازماندچار چالش

اند که شرایط اي شدههاي عدیدهبا شیوع این بیماري ورزش و نهادهاي متولی آن دچار مشکالت و چالشو 

خود همراه با ابهام و عدم خوديماهیت ورزش به حال و آیندة آنها را دچار مخاطرات جدي ساخته است.

جود را به شکل نیز شرایط عدم اطمینان مو 19-کوویدرسد پاندمی نظر می) و به6اطمینان است (

اي است که تاکنون یکی پدیده 19-کووید). از منظر تاریخی، پاندمی 7چشمگیري گسترش داده است (

اي سرعت ورزش را در سطوح پایه، حرفه) و به8ترین تغییرات را در دنیاي ورزش ایجاد کرده (از گسترده

اي از ابهامات زنجیره 19-کوویدی دموضوح مشخص است که پان). به7و عمومی تحت تأثیر قرار داده است (

هاي ورزشی را در سرتاسر هاي فعالیتتمام جنبه)، که 9وجود آورده (ها را در ورزش بهو عدم اطمینان

ها و پیامدهاي چالش سبب ایجاد 19-کوویدوضعیت موجود شیوع ). 10دنیا تحت تأثیر قرار داده است (

هاي جدي در تمامی سطوح ورزش ایجاد کرده ) و چالش11( ناپذیر در ورزش شدهبینیبلندمدت و  پیش

هاي ورزشی وابستگی باالیی به ها، ورزشکاران و سازماندر شرایطی که بسیاري از ورزش). 11است (

اند و این فتادهحمایت مالی یا اسپانسرشیپ دارند، بسیاري از رویدادهاي ورزشی تعطیل شده یا به تعویق ا

وضوح مشخص است که به ).12حال و آیندة مبهمی در انتظار ورزش باشد ( چالش سبب شده است که

ویدادهاي کاهش درآمدهاي مرتبط با رویدادهاي زندة ورزشی و همچنین ابهامات بسیار جدي در زمینۀ ر

دهندة خدمات هاي ارائهسازمان). 11(همراه داشته باشد براي ورزش به تواند تبعات جدي مالیآینده، می

). این 13اند (شدت نیازمند استفاده از رویکردهاي سیستماتیک براي مواجهه با هر نوع ریسکیبه ورزشی

از اهمیت بیشتري برخوردار شده و لزوم آمادگی  19-کوویدنیاز در شرایط فعلی با ظهور و گسترش 

است. در مقابله ه بیش از پیش نمایان شده هاي غیرمنتظرهاي ورزشی را براي مقابله با این ریسکسازمان

ها و متولیان حوزة ورزش ناگزیرند که حوزة ورزش را با نگاهی سازمان 19-پاندمی کوویدهاي با چالش

 ). 14متفاوت مدیریت و دنبال کنند (
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، معضالت مالی براي 19-) حاکی از آن است که در شرایط پاندمی کووید2020هاي هورکی (یافته

اي که بقاي آنها گونهاران در بسیاري از موارد بسیار جدي است، بههاي ورزشی و همچنین ورزشکسازمان

قرنطینگی، محدودیت )، 2021هاي هاکانسون و همکاران (). براساس یافته5را به خطر انداخته است (

سفرها، ممنوعیت تجمعات و تعویق و منتفی شدن رویدادهاي ورزشی بزرگ سبب شده است ورزش، 

ناپذیر در ورزش شده و بینیها و پیامدهاي بلندمدت و پیشورزشی با چالشهاي ورزشکاران و سازمان

هاي مختلف مرتبط با ورزش در تمامی سطوح ایجاد کرده است هاي جدي در حوزة ورزش و جنبهچالش

ها، ) نشان داده است در شرایطی که بسیاري از ورزش2020و همکاران ( 1هاي پژوهش داسیچیافته). 11(

هاي ورزشی وابستگی باالیی به حمایت مالی یا اسپانسرشیپ دارند، بسیاري از ورزشکاران و سازمان

اند و این چالش سبب شده است که حال و آیندة مبهمی رویدادهاي ورزشی تعطیل شده یا به تعویق افتاده

نشان ) با بررسی تأثیرات شرایط پاندمی در ورزش 2020هاکر و همکاران ( ).12ورزش باشد (در انتظار 

هاي جایگزین خألهاي جدي دارند و این چالش هاي ورزشی از نظر زیرساختدادند که ورزش و سازمان

نداشته موجب شده است که در شرایط موجود توانایی الزم براي استفاده از راهبردهاي جایگزین مناسب را 

هاي که عملکرد مالی نامطلوب، تغییر در ارزش) نیز دریافتند 2020سپهوند و همکاران (). 15باشند (

ترین هاي بازاریابی و مسائل مرتبط با نیروي انسانی مهمراهبردفرهنگی، مسائل حقوقی، تغییر در 

 ساداتی و همکاران .)16د (هستنبرندهاي حامی مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران  در 19-پیامدهاي کووید

در سرتاسر جهان  19-ترین تبعات پاندمی کوویدرا از مهمایجاد نگرانی و اضطراب اجتماعی ) نیز 2020(

واسطۀ هاي ورزشی به) نشان دادند که فشرده شدن لیگ2020مهرسفر و همکاران (). 17ذکر کردند (

دلیل عدم ریکاوري کامل و مناسب د کرده و به، فشارهاي مضاعفی را بر ورزشکاران ایجا19-کوویدبحران 

هاي براخاص و یافته ).18(هاي مختلف جسمانی و روانی کرده است آنها را مستعد مواجهه با آسیب

ورزشی در شرایط بحران و رکود اقتصادي نیازمند  وکارهايکسبکه مدیریت  ) نشان داد2020همکاران (

 2استامبولوا .)19( محیطی مبتنی بر فناوري است سازيشبکههمراه تغییر و نوآوري به راهبرد کارگیريبه

ها و راهبردهاي ) نشان دادند که توسعه و اجراي رویکردهاي تئوریک در کنار چارچوب2020و همکاران (

 )2020( 3). تیمپکا20هاي کرونا مورد توجه متولیان ورزش قرار گیرد (کاربردي، باید در مواجهه با چالش

                                                           
1. Dašić 
2. Stambulova  
3. Timpka  
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هاي دولتی در مقابله با پاندمی کرونا در حوزة صنعت ورزش پذیري اجتماعی و کمکمسئولیتت معتقد اس

با  19-) تأکید کردند که در زمان پاندمی کوئید2020و همکاران ( 1نیوبولد). 21تواند تأثیرگذار باشد (می

موقع آنها اقدام و راهبردهاي توان به حذف بهمی شود،می منجر هاسازمانهایی که به ضرر شاخص اشراف بر

) معتقدند که در مواجهه با شرایط فعلی 2020و همکاران ( 2برت). 22اي مناسب را پیاده کرد (مقابله

بهتر است  وگرفته صورت  شدهارائهبهداشتی  هايپروتکلورزشی باید با رعایت  هايفعالیت ناشی از کرونا

ها و ) تدوین و ارائۀ دستورالعمل2020( 3ساتو). 23مورد توجه قرار گیرد (رزشی و هايفعالیتنوآوري در 

شده را براي ازسرگیري مجدد و منصفانۀ رویدادهاي ورزشی ضروري روز و بازنگريهاي جدید، بهنامهآیین

ویروس  سازي صنعت ورزش ایران با شیوعکه همگام ) نشان دادند2020آقازاده و همکاران (). 24داند (می

عامل  ترینمهمعوامل فنی  و توجه به عوامل فنی، مدیریتی، حمایتی و فروش استمستلزم  19-کووید

نوروزي سید حسینی هاي یافته .)25( هستند 19-صنعت ورزش ایران با شیوع ویروس کووید سازيهمگام

)، و 26ر شده است (به تغییر سبک رفتاري ورزشکاران منج 19-) نیز نشان داد که پاندمی کووید2020(

طلبد که راهبردهاي متفاوتی با رویکرد اقتضایی براي مقابله هاي مختلف میتغییر سبک رفتار در عرصه

  بینی و اعمال شوند.با این تغییرات پیش

دهد با توجه به اینکه زمان زیادي از شیوع مرور ادبیات تحقیق در حوزة کرونا و ورزش نشان می

هاي زیادي در این زمینه وجود ندارد، اما کمیت و کیفیت این گذرد، پژوهشنمی 19-پاندمی کووید

هایی که شسرعت در حال افزایش است. مرور ادبیات تحقیق حاکی از این واقعیت است پژوهها بهپژوهش

هاي گوناگون ورزش بوده است، اما صورت پراکنده در حوزهجام گرفته، بهو ورزش ان 19-در حوزة کوئید

المللی بررسی کرده باشد، هاي راهبردي را در مقیاس داخلی و بینتاکنون پژوهش جامعی که چالش

 مشاهده نشده است. 

شوند. اي در ورزش کشور شناخته میهترین متولیان ورزش حرفهاي ورزشی از کلیديفدراسیون

شوند یمهاي ورزشی در سراسر کشور محسوب یتفعالها از نهادهاي اصلی و اثرگذار بر تمامی یونفدراس

تناسب هاي ورزشی بهیونفدراسکه همواره در تعامل با محیط پیرامونی خود تأثیرگذار و تأثیرپذیرند. 

شناسی و یبآسرو ر مواجهه با تغییرات قرار دارند و ازاینصورت پیوسته دهاي خود بهیتفعالماهیت 

                                                           
1. Newbold 
2. Brett  
3. Csató 
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اي عمل کنند گونهها باید به). فدراسیون27ها اهمیت زیادي دارد (یونفدراسي پیش روي هاچالشبررسی 

اي کارامد مدیریت و هدایت هاي تحت پوشش را به شیوهمندان و هواداران و ورزشکه ورزشکاران، عالقه

ها پشت سر را با حداقل هزینه 19-واسطۀ پاندمی کوویدآمده بههاي پیشکه چالش کنند، به شکلی

هاي اصلی هایی که جنبۀ راهبردي دارند و مأموریترو اشراف دقیق و کامل بر چالشبگذارند. ازاین

یفا کرده ها اعنوان گام نخست، نقش بنیادي در مقابله با چالشتواند بهکنند، میها را تهدید میفدراسیون

ها پردازش دقیق و تبیین این چالشها فراهم سازد. و زمینه را براي مقابلۀ بهتر و کارامدتر با این چالش

به همین دلیل هاي ورزشی ایفا کند. گذاري و ترسیم آیندة فدراسیونتواند نقشی کلیدي در هدفمی

طور را بههاي ورزشی فدراسیونة موقع آن حال و آیندهاي راهبردي و استخراج دقیق و بهپایش چالش

موقع شرایط کند که با اقدامات بهدهد و به مدیران و متولیان ورزش کمک میجدي تحت تأثیر قرار می

ها را به حداقل برسانند. هاي ناشی از این چالشرا براي مقابله با تهدیدات پیش رو فراهم کنند و خسارت

هاي عمیق، دقیق و جدي اغلب محصول بررسی اج نیستند وآسانی قابل استخرهاي راهبردي بهچالش

هاي در این زمینه خبرگان و متخصصان حوزة مدیریت ورزشی که داراي تجربه و تخصص در زمینه هستند.

عنوان یک ها بهتوانند در استخراج و تبیین این چالشهاي ورزشی هستند، میمدیریت ورزش و فدراسیون

هاي احتمالی هاي موجود و همچنین چالشباشند. انفعال در شناسایی چالشکننده بازوي حمایتی کمک

تر ها ناتوانروز در برابر این چالشهاي ورزشی روزبهدر آیندة دور و نزدیک سبب خواهد شد که فدراسیون

تدریج از دست هاي خود بهها و فعالیتشوند و در درازمدت تأثیرگذاري خود را در مدیریت مأموریت

هاي اصلی متولیان تواند از دغدغهاي که در مدیریت ورزش در عصر کرونا میرو مسئلۀ عمدهند. ازاینبده

هایی است که ارکان ورزش را از جنبۀ عرصۀ پژوهش و اجرا تلقی شود، شناسایی دقیق و کارامد چالش

حوزة مدیریت  ها از دیدگاه خبرگان امر دربینی و تبیین این چالشکند. پیشراهبردي تهدید می

ها فراهم هاي مؤثر در تعدیل این چالشپاسخهاي الزم را در ارائۀ تواند زمینههاي ورزشی میفدراسیون

هاي ورزشی اي و فدراسیونبراي ورزش حرفه 19-هاي اساسی که پاندمی کوویدسازد. با وجود چالش

وتحلیل کرده باشد، در ادبیات تجزیه صورت جامعها را بهایجاد کرده است، تاکنون پژوهشی که این چالش

توان از المللی مشاهده نشده است. این پژوهش را میپژوهشی چه در مقیاس داخلی و چه در مقیاس بین

-کوویدهاي راهبردي ناشی از پاندمی شمار آورد که با رویکرد کیفی به تبیین چالشمعدود تحقیقاتی به

هاي راهبردي در مدیریت با توجه به ضرورت پایش چالش هاي ورزشی پرداخته است.در فدراسیون 19

هاي راهبردي چالشدر حوزة ورزش، هدف از این پژوهش پایش  19-شرایط کنونی متأثر از پاندمی کووید
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هاي ورزشی جمهوري اسالمی ایران بوده است و متناسب با براي فدراسیون 19-کوویدناشی از پاندمی 

هاي راهبردي ناشی از ال پاسخگویی به این پرسش است که چالشدنبهدف اصلی پژوهش، محقق به

 اند؟هاي ورزشی کدامبراي فدراسیون 19-کوویدپاندمی 

 

 ی پژوهششناسروش

اکتشافی است که با استفاده از رویکرد تحلیل تماتیک انجام گرفته  -تحقیق حاضر از نوع تحقیقات کیفی

پذیري باال و تلفیق کند که با انعطافاکتشافی فرصت مهمی را براي محقق ایجاد می-پژوهش کیفیاست. 

شود ). این تحقیق از انواع تحقیقات بنیادي محسوب می28ها را تبیین کند (مصاحبه با تحلیل خود، پدیده

ورزشی انجام گرفته  هايدر فدراسیون 19-کوویدهاي راهبردي ناشی از پاندمی منظور پایش چالشکه به

صورت دهد که بهعنوان فرایند تحلیلی و تفسیري به محقق این امکان را میتحلیل تماتیک به. است

در این پژوهش براي پاسخگویی به ). 29ها براي اکتشاف الگوها بپردازد (وجوي دادهمند به جستنظام

از آنجا که این تحقیق ). 30ده شده است (ها از رویکرد استقرایی استفاپرسش اصلی پژوهش و استخراج تم

تواند گزینۀ مناسبی محسوب و موضوع مرتبط با آن تاکنون بررسی نشده است، استفاده از این رویکرد می

جامعۀ آماري پژوهش شامل خبرگان حوزة مدیریت ورزشی با تجربۀ آشنایی با مبانی ). 31شود (

شناسی ریت راهبردي در ورزش، بازاریابی ورزشی، جامعههاي مختلف مدیپژوهی بودند که با تخصصآینده

ورزشی، مدیریت اماکن و رویدادهاي ورزشی، مدیریت رسانه و ارتباطات در ورزش مورد مصاحبه قرار 

گرفتند. با توجه به ماهیت پژوهش و روش تحلیل تماتیک، معیار انتخاب تعداد نمونۀ آماري اشباع نظري 

برفی تا رسیدن صورت گلولهعنوان نمونۀ آماري انتخاب شدند و بهنفر به 16ش متناسب با ماهیت پژوهبود. 

با توجه به هدف پژوهش، داشتن تخصص در حوزة مدیریت به اشباع نظري مورد مصاحبه قرار گرفتند. 

ها بود. ابزار مورد استفاده در انتخاب نمونه 1هاي وروديپژوهی از شاخصورزشی و اشراف بر مبانی آینده

هاي آن، از انواع ساختارمند بود. با توجه به شیوع کرونا و محدودیتدر فرایند تحقیق، مصاحبۀ نیمه

صورت ترکیبی از ها بهها استفاده شد. مصاحبههاي حضوري و غیرحضوري براي انجام مصاحبهروش

ها م مصاحبههاي صوتی و تصویري از طریق فضاهاي اجتماعی و حضوري انجام گرفت. زمان انجامصاحبه

منظور تحلیل . بهدقیقه برآورد شد 30ها دقیقه طول کشید و میانگین انجام مصاحبه 50تا  20بین 

                                                           
1. Inclusion criteria 
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 1اي برون و کالركمرحلهها از روش تحلیل تماتیک بر مبناي مدل ششهاي حاصل از مصاحبهداده

ها در چند از مصاحبههاي خام مستخرج ). طبق این مدل در مرحلۀ اول داده32) استفاده شد (2006(

شده حاصل هاي خام گردآوريمرحله بررسی و سعی شد که در این مرحله آشنایی دقیق و جامعی از داده

ها در چند مرحله مورد خوانش و بازخوانی هاي خام مربوط به مصاحبهشود. بر این اساس در گام اول، داده

شده آوريهاي خامِ جمعایی کاملی از دادهقرار گرفت و محقق تالش کرد در این مرحله اشراف و آشن

ها در این مرحله، گروه تحقیق مرحلۀ دوم را با دست آورد. پس از اطمینان از اشراف دقیق بر دادهبه

هاي خام آغاز کردند. در این مرحله از پژوهش تالش شد که سؤال اصلی پژوهش، کدگذاري اولیه داده

وجو براي استخراج ها، در مرحلۀ سوم جستپس از کدگذاري داده). 32مرجع استخراج کدها قرار گیرد (

ها ) معتقدند که در این مرحله تم2006هاي فرعی احتمالی آغاز شد. برون و کالرك (هاي اصلی و تمتم

). بنابراین در این مرحله 31گیرند (اند که حول محور سؤال اصلی پژوهش قرار میشامل مفاهیم مهمی

وتحلیل شدند و کدهایی که قرابت معنایی بیشتري داشتند، در قالب یک تم تجزیه شدهکدهاي بررسی

اي از تر و دربرگیرندة مجموعههاي اصلی و فرعی مفاهیمی گستردهاصلی قرار گرفتند. در این مرحله تم

همیت ها قرار گیرد، بلکه اتواند مالك اصلی استخراج تمکدها هستند. در این مرحله فراوانی کدها نمی

شده در رابطه با سؤال تحقیق است که معیار استخراج یک تم اصلی یا فرعی قرار خواهد کدهاي استخراج

). فاز سوم شامل 33شدة محوري هستند (ها در این مرحله شامل مفاهیم سازماندهی). تم32گرفت (

چهارم، پس از چندین ها بود. در مرحلۀ هاي اصلی و فاز چهارم، شامل بازنگري مجدد تموجوي تمجست

هاي اصلی اطمینان حاصل شد. در بندي و نامگذاري تممرحله بازنگري و استفاده از نظر خبرگان از طبقه

هاي فرعی مربوط به هر تم اصلی در دستور کار هاي متعدد و دقیق در این مرحله استخراج تمبازنگري

ا بود و در نهایت در فاز ششم که مرحلۀ نهایی هقرار گرفت. فاز پنجم دربرگیرندة تعریف و نامگذاري تم

ها براساس سؤال اصلی پژوهش شکل گرفت. بررسی پایایی و روایی در تحلیل تماتیک است، تفسیر تم

) معتقد است که پایایی و 2003( 2)، اما گلفشانی34برانگیز بوده است (تحقیقات کیفی همیشه چالش

). در راستاي 35یادي به تالش و دقت محققان بستگی دارد (روایی در تحقیقات کیفی تا حدود بسیار ز

کردند ها میصورت مجزا اقدام به تحلیل دادهاطمینان از پایایی تحلیل، دو نفر از اعضاي گروه تحقیق به

هاي ها کرده و در نهایت یافتهصورت مجزا اقدام به تحلیل دادهترتیب که هر کدام از محققان به). بدین36(

                                                           
1. Braun and Clarke 
2. Golafshani 
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در  کرد.شد و تا زمان دستیابی به توافق، فرایند تحلیل ادامه پیدا میمحقق با همدیگر مقایسه میهر دو 

منظور اطمینان از روایی تحلیل در مراحل مختلف، این تحقیق در جهت تالش براي باال بردن دقت و به

ت و متناسب با نظرهاي شونده قرار گرفهاي فرعی در اختیار سه نفر از خبرگان مصاحبهها و تمکدها، تم

 آنها تعدیل و تغییرهاي الزم اعمال شد. 

 

 هایافته

در فرایند پژوهی در ورزش مدیریت ورزشی با تخصص و تجربۀ آیندهخبرگان از نفر  16پژوهش، این در 

ها انشگاهنفر از نمونۀ مورد مصاحبه از اعضاي هیأت علمی مدیریت ورزشی د 11 مصاحبه شرکت داشتند.

یق غیر هیأت علمی (سه نفر استادیار، شش نفر دانشیار و دو نفر استاد تمام) و پنج نفر دیگر از نمونۀ تحق

از هاي مختلف مرتبط با ورزش را داشتند. سابقۀ فعالیت در حوزهتخصص و و شامل افرادي بودند که 

هاي مختلف وزهحنفر مرد و دو نفر دیگر زن بودند. نمونۀ تحقیق از  14مجموع تعداد نمونۀ مورد مصاحبه، 

شناسی ورزشی (دو نفر)، مدیریت راهبردي در ورزش (پنج نفر)، مدیریت بازاریابی ورزشی (سه نفر)، جامعه

فر) بودند. از باطات در ورزش (دو نمدیریت اماکن و رویدادهاي ورزشی (چهار نفر) و مدیریت رسانه و ارت

ودند. بنفر داراي مدرك دکتري تخصصی و دو نفر داراي مدرك کارشناسی ارشد  14نظر سطح تحصیالت، 

ابقۀ مدیریت، سنفر داراي تحصیالت مرتبط با ورزش و سه نفر داراي تحصیالت غیرورزشی بودند. از نظر  13

 تند. ختلف ورزش کشور را در کارنامۀ کاري خود داشتمامی اعضاي نمونه سابقۀ مدیریت در سطوح م

دربرگیرندة  1ارائه شده است. جدول  1الب جدول قاستقرایی در -ها با رویکرد کیفیفرایند تحلیل داده

برون اي تحلیل تماتیک مرحلههاي فرعی) بر مبناي مدل ششهاي اصلی و تمهاي پژوهش (کدها، تمیافته

 ) است. 2006و کالرك (

 ي اصلیهاتمي فرعی و هاتمکدها، . 1جدول 

فراوانی  کدها
 کدها

 يهاتم
 فرعی

اصلی يهاتم  

ي هاردهنظمی در جدول مسابقات، محدودیت مسابقات ی، بتعویق مسابقات
ي مسابقات، مشکالت هابرنامهیگ، تداخل لي هارقابتسنی، برگزاري 

یزي و برگزاري ربرنامهدر  هادستگاهیزي مسابقات، هماهنگی با سایر ربرنامه
مسابقات، فرابخشی شدن هماهنگی براي برگزاري مسابقات، وسعت 

ها در یمتها، یکسان نبودن شرایط همۀ یونفدراسجغرافیایی تحت پوشش 
فرایند مسابقات از نظر ابتالي بازیکنان، یکسان نبودن وضعیت پاندمی در 

ها در هر منطقه، یتدودمحیایی مختلف، متفاوت بودن وضعیت جغرافمناطق 

  کد 30
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نگرانی از برگزاري مسابقات، ابهام ، یزي مسابقاتربرنامهها در یمتعدم اجماع 
بینی تقویم یشپیزي بلندمدت، عدم ربرنامهدربارة آینده مسابقات، عدم امکان 

ي هارقابتهاي متفاوت براي یتمحدودیفیت برگزاري مسابقات، کمسابقات، 
هاي سفر براي یتمحدودي متفاوت، هارقابتمتفاوت و دوگانگی در برگزاري 

ها، تضعیف یمتي بدون تماشاگر، فاصله گرفتن هواداران از هارقابتهواداران، 
هاي یتمحدودها، یمتهاي سفر براي یتمحدودپایگاه هواداري در درازمدت، 

ات پیش رو در مقیاس سفر براي بازیکنان، عدم اطمینان از برگزاري مسابق
المللی، سخت بودن اعمال کنترل در جریان مسابقات ورزشی (با ینبداخلی و 

ي ورزشی، کاهش هارشتهتوجه به غالب شدن هیجانات)، تعطیلی برخی 
 ي چندجانبه و دوستانه، تعطیلی رویدادهاي خیرخواهانههارقابتچشمگیر 

و  هارقابت
مسابقات 
 ورزشی

 

 
 
 
 
 
 
 

چالش 
 رویدادها

 کد) 50(

ي ي آموزشی مربیان، محدودیت برگزارهادورهمحدودیت برگزاري حضوري 
ي هادورهي آموزشی حضوري براي بازیکنان، محدودیت برگزاري هادوره

یشی اندهمي هادورهآموزشی حضوري براي داوران، محدودیت برگزاري 
المللی، ینبوري ي آموزشی حضهادورههاي یتمحدودصورت حضوري، به

ي توجیهی ملی و هاورهدهاي حضور فیزیکی در مجامع و یتمحدود
یی مدیران ورزشی، عدم برگزاري افزادانشي هادورهالمللی، محدودیت ینب

گري، یمربي هادورهي داوري، عدم برگزاري حضوري هادورهحضوري 
 هاي ورزشی و علمییشهمامحدودیت در برگزاري 

  دک 10
 
 

برگزاري 
 هادوره

(علمی، 
آموزشی و 
 توجیهی)

 
هاي ي استعدادیابی، محدودیت در برگزاري اردوهادورهمشکالت برگزاري 

، محدودیت برگزاري بلندمدتمشترك، محدودیت در برگزاري اردوهاي 
هاي یتمحدودي، مرزبروناردوهاي داخلی، مشکل در برگزاري اردوهاي 

ي، ابهام در شهربرونهاي سفرهاي یتمحدودي، شهردرونسفرهاي 
شده، محدودیت بینییشپي هارنامهببینی تقویم اردوها، عدم قطعیت یشپ

 برگزاري اردوهاي استعدادیابی

  کد 10
 

 اردوها
 

و  هاورزشگاهود تونل بسیاري از ها، فضاي محدیکسونممحدودیت فضاي 
ز ااماکن، سرپوشیده بودن بسیاري از اماکن ورزشی، محصور بودن بسیاري 

اماکن  ، نبود تهویۀ مناسب در بسیاري ازهاورزشگاهي اماکن و هاقسمت
بینی شرایط پاندمی در طراحی رختکن اماکن، متناسب یشپورزشی، عدم 

راحی اماکن هاي زیاد در بازطینههزنبودن جایگاه هواداران با شرایط پاندمی، 
تجهیز  در صورت ادامۀ پاندمی، ایمن نبودن رختکن مسابقات در برابر کرونا،

هاي یسسرونبودن زمین مسابقات به تجهیزات بهداشتی، کافی نبودن 
هاي بهداشتی به نسبت وسعت بسیاري از یرساختزبهداشتی، محدودیت 
ی بینیشپعدم ، کنندهیضدعفوني سنتی هاروشاماکن، ناکارامدي 

 هاي پیشگیرانه در اماکنیرساختز

  کد 14
 
 

زیرساخت 
 بهداشتی 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

چالش 
 هایرساختز
 

 کد) 32(

هاي نوین متناسب با شرایط پاندمی، نداشتن طراحی بینی فناوريیشپعدم 
بینی یشپي مجازي، عدم هادورهها براي ترویج یرساختزالزم براي توسعۀ 

ها یونفدراسمجهز نبودن  ،هایونفدراسواحدهاي آموزش الکترونیک در چارت 
ي افزارهانرمي آموزش الکترونیک، نداشتن آشنایی دقیق با افزارهاسختبه 

عدم آموزش الکترونیک، کافی در  ي مجازي، نداشتن تجربۀهادورهبرگزاري 

  کد 11
 
 
 

رساخت زی
 یفن
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و  هاباشگاهک، آشناي نبودن ي الکترونیهاآموزشبه  هاباشگاهها و یمتتمایل 
اینترنت  یريکارگبهي آموزش دیجیتال و الکترونیک، ضعف در هادورهها با یمت

نداشتن اشراف بر موضوع اینترنت اشیا در مدیریت اشیا در اماکن ورزشی، 
هاي ورود و خروج الکترونیک براي یتگاماکن ورزشی، عدم تجهیز اماکن به 

 کنترل بیشتر

 

، آماده هاباشگاهها و یونفدراسکمبود نیروهاي متخصص بهداشتی در بدنۀ 
، هاهباشگابراي رویارویی با بحران پاندمی در فدراسیون و  کارکناننبودن 

یون و براي مقابله با شرایط پاندمی در فدراس کارکنانآموزش ناکافی براي 
اندمی در بین ي در برابر پامقابله، نبود تجربۀ قبلی براي اقدامات هاباشگاه

شاوران در ، ضرورت استفاده از مهاباشگاهمدیران و کارکنان در فدراسیون و 
نان یت کارککمي مختلف متناسب با شرایط پاندمی، متناسب نبودن هاحوزه

رایط ن در شبراي مواجهه با پاندمی، نیاز به نیروي متخصص مقابله با بحرا
 پاندمی

زیرساخت  کد 7
 منابع انسانی

 
 

به  هارشته، روي آوردن ورزشکاران برخی هارشتهبیکاري ورزشکاران برخی 
اري مشاغل دیگر، مشکل در امرار معاش بسیاري از ورزشکاران، تعطیلی بسی

ادها، ي کوچک و ضعیف پیرامون رویدوکارهاکسباز اماکن، آسیب دیدن 
ي کوچک، آسیب دیدن اشتغال بانوان هاورزشآسیب دیدن اشتغال در 

هاي بیشتر)، آسیب به اشتغال مربیان در یتمحدودواسطۀ ورزشکار (به
 کارکناني کوچک، محدودیت فعالیت بسیاري از اماکن، تعدیل هاورزش

، تعدیل بسیاري از هاابتقردلیل محدودیت یا تعطیلی حفاظت فیزیکی به
ز انیروهاي خدماتی رویدادهاي ورزشی، تعدیل نیروهاي تأسیساتی بسیاري 

 اماکن

  کد 12
 

 وکارهاکسب
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 چالش مالی
 

 کد) 35(
ا، کاهش اثربخشی حمایت مالی، حضور نداشتن هواداران در کنار رویداده 

ید ، محدودیت خرهاشرکت، محدودیت فروش هاشرکتکاهش انگیزة حضور 
ادي، مشتریان، تأثیرگذاري کمتر اسپانسرها بر نگرش هواداران، رکود اقتص

، تضعیف موقعیت هاشرکترکود در خرید مشتریان، رکود در فروش 
 در عقد قراردادهاي حمایت مالی هاباشگاهها و یونفدراس

  کد 10
 اسپانسرشیپ

 

ها از کانال بازاریابی، تغییر رویکرد بازاریابی در دورة یونفدراسکاهش درآمد 
براي  پاندمی، ناکارامدي بازاریابی سنّتی در دورة پاندمی، ایجاد مشکالت

بینی یشپها، محدودیت در یونفدراسو  هاباشگاهقراردادهاي بازاریابی براي 
و  هاباشگاه، هاشرکتي بازاریابی براي قراردادبرگزاري رویدادها براي عقد 

از  هاباشگاهها، لزوم اشراف بر بازاریابی الکترونیک، کاهش درآمد یونفدراس
ي هاشبخطریق بازاریابی، کاهش اقبال به بازاریابی از طریق ورزش، انفعال 

تغییر رویکردهاي  ، عدم احساس نیاز بههاباشگاهها و یونفدراسبازاریابی در 
، هواداران شدید بازاریابی ورزشی به حضور ، وابستگیهاباشگاهبازاریابی در 

، کاهش درآمدهاي حق پخش تلویزیونی با تعویق و تعطیلی برخی رویدادها
 یري مشاوران بازاریابی متناسب با شرایط پاندمیکارگبهلزوم 

  کد 13
 

 بازاریابی
 

کاهش ارتباط نزدیک با ورزشکاران، محدودیت در تعامل حضوري 
ها، کم گیريیمتصم، کاهش تعامالت رو در رو در هاباشگاهها با یونفدراس

  کد 12
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ها با هواداران در فضاي واقعی، فاصلۀ فیزیکی ارکان یمتشدن تعامل 
گیري از مخاطبان ورزش، تضعیف تدریجی روابط عاطفی هواداران با یمتصم

ها و ورزشکاران، اختالل در ارتباط نزدیک با داوطلبان، کاهش ارتباطات یمت
هادهاي ورزشی داخلی، محدود شدن ارتباطات با نهادهاي غیرورزشی با ن

داخلی، عدم حضور فیزیکی مدیران ارشد در مجامع مختلف استانی و 
ها و مشکالت آنها با توجه به یأته، کاهش آشنایی و شناخت از هاشهرستان

 ها یونفدراسها، کاهش سفرهاي استانی مدیران عالی ورزش و یتمحدود

 روابط داخلی
 

 
 
 
 

چالش 
ارتباطات و 

  تعامالت
 کد) 20(

المللی در عرصۀ ورزش، تضعیف دیپلماسی ورزشی، ینبمحدود شدن روابط 
المللی حقوقی ورزش، تضعیف نفوذ ینبمحدودیت در تعامل حضوري با ارکان 

المللی ورزشی، ینبي هاانجمنف روابط با المللی ورزشی، تضعیینببر نهادهاي 
کاهش مراودات ورزشی با کشورهاي مختلف، کمرنگ شدن حضور فیزیکی 

المللی در ینبي هازبان بر تسلطالمللی، ینبهاي ییگردهماها و یشهمادر 
 الملل غیرحضوري. ینبروابط 

  کد 8
 

روابط 
 المللیینب

 

پذیري ورزشکاران، یبآسکاهش آمادگی فیزیکی، تحلیل رفتگی جسمانی، 
کود ي آمادگی جسمانی، مشکل در اردوهاي آمادگی، رهابرنامهتداخل در 

ن ، نبود مکانیسم پایش سالمت جسمی ورزشکاراهامهارتحرکتی، تضعیف 
 القبل از ابتال، نبود مکانیسم پایش سالمت جسمی ورزشکاران پس از ابت

  کد 9
سالمت 
 جسمانی

 

 
 

 
 

 چالش سالمت
ها، کاهش انگیزة تمرین، افت تمرکز یمتتخریب روحیۀ ورزشکاران و  کد) 24(

فسردگی، ایري برخی ورزشکاران، شرایط بروز گگوشهها، یمتورزشکاران و 
هاي ینگرانهاي بروز استرس، تضعیف آمادگی روانی ورزشکاران، افزایش ینهزم

رایط بروز ها، ترس از آیندة مبهم، شرایط بروز اضطراب، شیمتورزشکاران و 
ها یمتهاي بروز وسواس رفتاري، کمبود مشاوران براي ینهزموسواس فکري، 

زشی، ی به موضوعات روانشناسی ورتوجهو ورزشکاران متناسب با پاندمی، کم 
 نداشتن آگاهی کافی از روانکاوي و مشاوره در شرایط پاندمی 

سالمت  کد 15
 روانی

 
 

کد 161مجموع:   مجموع: 
161 

 13مجموع: 
 تم فرعی

 5مجموع: 
 تم اصلی

 

کد استخراج شدند. پس از استخراج  161، در مرحلۀ کدگذاري تعداد 1هاي جدول با توجه به یافته

چالش ، هاچالش زیرساختچالش رویدادها، ها نشان داده شده است، که در جدول یافتهگونهکدها، همان

هاي اصلی پژوهش (پنج تم اصلی) استخراج عنوان تمبهو چالش سالمت  ارتباطات و تعامالت ، چالشمالی

تم فرعی) حاصل از تحلیل  13هاي فرعی (هاي اصلی، تمشدند. با بررسی مجدد کدها و انطباق با تم

هاي اصلی، تعدادي تم فرعی با توجه به قرابت معنایی و ها استخراج شدند. سپس براي هریک از تمداده

ها و مسابقات ، تمِ چالش رویداد شامل سه تم فرعی رقابت1راساس جدول مفهومی آنها استخراج شد. ب

ها (علمی، آموزشی و توجیهی) بود. زیرساخت بهداشتی، زیرساخت فنی و ورزشی، اردوها و برگزاري دوره
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ها بودند. چالش مالی شامل سه تم فرعی هاي فرعی در تم زیرساختزیرساخت انسانی از جمله تم

ارتباطات و تعامالت نیز دربرگیرندة دو تم فرعی  چالشنسرشیپ و بازاریابی بوده است. وکار، اسپاکسب

همچنین نشان  1هاي جدول المللی است. یافتهارتباطات و تعامالت داخلی و ارتباطات و تعامالت بین

 دهد که چالش سالمت شامل دو تم فرعی سالمت جسمانی و سالمت روانی بوده است.می

ها در قالب بندي یافتهسازي و جمعدر تحلیل تماتیک، خالصه اصلی مطالعات استقرایی یکی از اهداف

 1هاي این پژوهش در جدول رو یافته)، ازاین20شده است (هاي تحلیلیک مدل شماتیک براساس داده

 ) به تصویر کشیده شده است.1در قالب مدل شماتیک زیر (شکل 

 
 ورزشی هايیونفدراسدر  19-کوویدناشی از پاندمی  رديراهب يهاچالش. مدل شماتیک 1شکل 

 
هاي پژوهش براساس تحلیل بندي یافتهسازي و جمعبیانگر مدل خالصه 1شده در شکل مدل ترسیم

هاي راهبردي ناشی از تم فرعی در قالب مدل چالش 13هاست که شامل پنج تم اصلی، تماتیک داده

 ایران ارائه شده است.  هاي ورزشی جمهوري اسالمیاسیوندر فدر 19-کوویدپاندمی 

 

 گیريیجهنتبحث و 

اي و قهرمانی در کشورند و از طرفی با اقشار زیادي از جامعه هاي ورزشی متولی ورزش حرفهفدراسیون

رو اختالل در عملکرد عنوان مخاطب خود سروکار دارند، ازاینمندان بهمانند ورزشکاران، هواداران و عالقه
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اه داشته باشد. این پژوهش را همرمدت و بلندمدتی را براي ورزش کشور بهتواند تبعات کوتاهآنها می

در  19-کوویدهاي راهبردي ناشی از پاندمی توان اولین پژوهشی تعریف کرد که در زمینۀ چالشمی

هاي راهبردي که هاي ورزشی جمهوري اسالمی ایران انجام گرفته است. پایش چالشفدراسیون

عنوان هدف اصلی این مطالعه و بهسازد هاي ورزشی را در زمان حال و آینده دچار مشکل میفدراسیون

در این قسمت تواند اقدام ضروري براي مواجهۀ مناسب با مخاطرات آینده محسوب شود. شود، میدنبال می

 شود.هاي مستخرج از تحلیل تماتیک (مرحلۀ ششم) پرداخته میبه معرفی و تفسیر تم

هاي راهبردي مربوط به چالشهاي اصلی مستخرج از تحلیل تماتیک یکی از تم چالش رویدادها:

ها و هاي ورزشی، چالش مرتبط با رویدادها بوده است. این چالش شامل سه تم فرعی رقابتفدراسیون

ها (علمی، آموزشی و توجیهی) بوده است. از آنجا که رویدادهاي مسابقات ورزشی، اردوها و برگزاري دوره

توانند منشأ انتقال آلودگی هستند و این رویدادها میورزشی تا حدود زیادي مستعد شیوع و انتقال ویروس 

عنوان یک چالش )، برگزاري رویدادهاي ورزشی در چنین شرایطی هم به37هاي دیگر باشند (به گروه

ها هاي اصلی به تم فرعی رقابتمطرح است و هم ریسک بزرگ. بیشترین فراوانی کدها در این تم و دیگر تم

و  هارقابتکرد که  ریتفس گونهنیاتوان داشته است و این موضوع را میو مسابقات ورزشی اختصاص 

 یاندمپ وعیورزش متأثر از ش يهابخش گریاز د شتریکه ب هستند ییهاحوزهاز جمله  یمسابقات ورزش

شهري هاي درونهاي جدي در مسافرتو اعمال محدودیت 19-کوویدبوده است. شیوع پاندمی  19-دیکوو

هاي جدي کرده گذاري اجتماعی رویدادهاي ورزشی را دچار چالششهري و همچنین لزوم فاصلهو برون

هاي رقابتها به تعویق و لغو بسیاري از رویدادهاي ورزشی بزرگ در دنیا منجر شد. است. این محدودیت

، در کنار به تعویق افتادن مسابقات فرمول یک گرند 2020منت فوتبال یورو توکیو، تورن 2020المپیک 

سواري، بوکس، اسنوکر و اسکیت روي پریکس استرالیا، مسابقات گلف، تنیس، بسکتبال، راگبی، دوچرخه

 ).3اند (اند که به تعطیلی کشیده شده یا به تعویق افتادهیخ از جمله رویدادهاي ورزشی بزرگ دنیا بوده

تعویق و منتفی شدن رویدادهاي ورزشی بزرگ را دلیلی براي )، 2021هاي هاکانسون و همکاران (افتهی

) نیز بر 2020در پژوهش داسیچ و همکاران (). 11( اندکردهي ورزش و ورزشکاران معرفی جدمشکالت 

زشکاران تأکید عنوان دلیلی مهم براي ابهام در ایندة ورزش و ورتعطیلی و تعویق رویدادهاي ورزشی به

). کشور ایران از نظر وسعت جغرافیایی بسیار وسیع بوده و تردد بین شهرها و مناطق 12شده است (

ها و ورزشکاران بسیار سخت است. این وسعت یمتمختلف براي شرکت در رویدادهاي ورزشی براي 

 ترسختاند، کار را وتیجغرافیایی زمانی که مناطق مختلف کشور از حیث شیوع بیماري داراي شرایط متفا
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سازد. این یمها و ورزشکاران را براي ادامۀ مسابقات دشوار یمتها بین همۀ یهماهنگرو کند، ازاینیم

ریزي را براي نظمی در جدول مسابقات و مشکالت برنامهبی، موضوع به نوبۀ خود تعویق مسابقات

هاي ورزشی در راستاي انجام شود که فدراسیونهمراه خواهد داشت و سبب میها بهفدراسیون

هاي باشگاهی و ملی و هاي اصلی خود دچار چالش شوند. برگزاري اردوها براي آمادگی تیممأموریت

هاي حوزة ورزش است که در می، آموزشی و توجیهی از ضرورتهاي مختلف علهمچنین برگزاري دوره

انجام امور مربوط  19-کوویداند. از طرف دیگر در شرایط پاندمی هاي زیادي مواجهشرایط موجود با چالش

پذیر نیست و برگزاري به برگزاري رویدادهاي ورزشی تنها براساس تصمیمات درون فدراسیونی امکان

هاي دیگر است که این موضوع دشواري ی مستلزم هماهنگی و موافقت دستگاهرویدادهاي مختلف ورزش

تنها حوزة ورزش را در زمان حال دچار ها نهکند. نپرداختن به این چالشمدیریت رویدادها را بیشتر می

ها، آیندة ورزش در سطوح مختلف نیز دچار مشکل خواهد چالش کرده است، بلکه با تضعیف زیرساخت

افزاري در ارکان افزاري و سختها مستلزم ایجاد تحوالت جدي نرمرسد مواجهه با این چالشر مینظشد. به

طور خاص هاي ورزشی است. متولیان ورزش و بهخصوص فدراسیونمختلف ورزش کشور و به

شته هاي ورزشی باید بپذیرند که در شرایط بحرانی پاندمی استفاده از رویکردها و راهبردهاي گذفدراسیون

 پاسخگو نخواهد بود و به اقتضاي شرایط باید تصمیمات و رویکردهاي جدیدي اتخاذ شود. 

هاي ها دومین تم اصلی مستخرج از تحلیل تماتیک مربوط به چالشزیرساخت ها:چالش زیرساخت

هاي هاي ورزشی است. مواجهه با هر شرایط جدیدي مستلزم مجهز بودن به زیرساختراهبردي فدراسیون

که شرایط هاي جدید را مدیریت کرد. زمانیها چالشتناسبی است که بتوان با توسل به این زیرساختم

هاي مختلف را درگیر اي بروز پیدا کند که کامالً غیرمنتظره و ناگهانی باشد و همزمان بخشگونهجدید به

هاي اهند بود. زیرساختهاي موجود پاسخگوي شرایط جدید نخوکند، مخاطرات بیشتر و طبیعتاً زیرساخت

شوند. توجه به ایمنی و ها محسوب میهاي فرعی در تم زیرساختبهداشتی، فنی و انسانی از جمله تم

هاي ورزشی بوده است، هاي فدراسیونامنیت در گذشته از ارکان برگزاري رویدادهاي ورزشی در اولویت

هاي ورزشی با فراهم ها و سازمانفدراسیونرفت که شد و حتی انتظار نمیگاه تصور نمیاما شاید هیچ

هاي الزم، خود را براي مقابله با شیوع یک ویروس در رویدادها و میادین ورزشی آماده کردن زیرساخت

مسئلۀ بهداشت فردي و اجتماعی است و براي مقابله با این  19-کوویدترین مخاطرة پاندمی کنند. اصلی

هاي ورزشی و جو حاکم بر آنها داراي سی داشت. رویدادها و محیطمخاطره باید به تجهیزات ویژه دستر

هاي هاي بهداشتی به زیرساخترو براي مدیریت و کنترل پروتکلاي است، ازاینشرایط اجتماعی و ویژه
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هاي شود، زیرساختخاصی نیاز است. وقتی دغدغۀ بهداشتی به مسئلۀ اصلی رویدادها و اماکن تبدیل می

ناپذیر است. از تواند پاسخگوي نیاز جدید باشد و تحول در این حوزه اجتنابعادي نمی مربوط به شرایط

هاي روتین در حوزة ورزش از قالب قبلی خود خارج شده و طرف دیگر، با شیوع کرونا بسیاري از فعالیت

ري ها به رویکردهاي جدیدي متوسل شدند. حوزة آموزش، نظارت، کنترل، برگزابا توجه به محدودیت

اند و ادامه دادن این هاي دیجیتال و الکترونیک روي آوردههاي مختلف به پلتفرمها و دورهجلسات، کارگاه

هاي مختلف زندگی که در بخشهاي فنی جدیدي است. درحالیرویکردها مستلزم تقویت زیرساخت

). 38وجود داشته است ( هاهاي مناسب دیجیتالی براي مقابله با چالششخصی معموالً مطالعات و جایگزین

هاي سبب شد خألهاي جدي ورزش و سازمان 19-کووید) نشان دادند که پاندمی 2020هاکر و همکاران (

هاي خود را نشان دهد و ورزش نتواند از آلترناتیوهاي مناسب براي مقابله با ورزشی از نظر زیرساخت

ها و اماکن ورزشی ناگزیرند متناسب با خدماتی ها، باشگاه). فدراسیون15هاي ایجادشده بهره گیرد (چالش

هاي فنی جدید تجهیز کنند. منابع انسانی یکی دیگر از دهند، خود را از نظر زیرساختکه ارائه می

هاست که براي مواجهه با شرایط جدید به آموزش و تخصص ویژه نیاز دارند. منابع انسانی زیرساخت

رانی آمادگی و تبحر الزم را داشته باشند، یکی دیگر از دیده و متخصص که براي شرایط بحآموزش

 ها و اماکن ورزشی است.ها، باشگاههاي ویژة فدراسیوننیازمندي

هاي راهبردي هاي اصلی مستخرج از تحلیل تماتیک مربوط به چالشیکی دیگر از تم چالش مالی:

وکار، اسپانسرشیپ تم فرعی کسب هاي مالی بوده است. این چالش شامل سههاي ورزشی، چالشفدراسیون

هاي ورزشی و همچنین ورزشکاران را ) معضالت مالی براي سازمان2020و بازاریابی بوده است. هورکی (

وکار ). پاندمی کرونا با اختالل در کسب5در شرایط پاندمی کرونا خطري براي بقاي آنها تعریف کرده است (

هاي حمایت مالی و بازاریابی طور ایجاد مشکالتی در زمینهمینهاي پیرامونی ورزش و هورزشکاران و حوزه

هاي راتن هاي مالی جدي شوند. براساس یافتهسبب شده است ورزش و ارکان وابسته به آن دچار چالش

در  وکارهابر موقعیت کسب 19-تحقیقات زیادي که در حال ظهورند، بر تأثیر پاندمی کووید)، 2020(

) نیز نبود 2021هاي هاکانسون و همکاران (). در یافته4اند (ن تأکید کردهورزش در سطح کالدنیاي 

). 11(اند معرفی شده 19-کوویدامنیت شغلی در کنار از دست دادن منابع مالی از جمله تبعات پاندمی 

دانند ) نیز وضعیت مالی ورزش و ورزشکاران را در حال و آینده بسیار مبهم می2020داسیچ و همکاران (

وکار براي ورزش و ). عدم قطعیت و ابهام در برگزاري بسیاري از رویدادهاي ورزشی که منشأ کسب12(

اند، سبب شده است که بسیاري از افرادي که شغل و درآمدشان وابسته به رویدادهاي ورزشکاران بوده
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گذشته حاکی از وکار خود را از دست بدهند. تجارب ورزشی بوده است، دچار ناامنی شغلی شوند و کسب

) و طبیعتاً 39المللی بوده (هاي ملی و بیناین واقعیت است که شغل بسیاري از ورزشکاران وابسته به رقابت

هاي بازدارنده منتفی شدن یا تعویق این رویدادها سبب از بین رفتن امنیت شغلی آنها شده است. تالش

صورت ویژه مورد توجه قرار باید به 19-کوویدمی واسطۀ پاندبراي مقابله با عدم امنیت شغلی در ورزش به

). 11(شدت تحت تأثیر بوده است هایی است که از این نظر بهگیرد، چراکه ورزش از جمله حوزه

هاي ورزشی وابستگی زیادي هاي مالی است که ورزش و فدراسیوناسپانسرشیپ نیز یکی دیگر از جنبه

هاي مرتبط با ورزش است که تا حدود تبلیغات از جمله حوزههاي مالی در ورزش و حمایتبه آن دارند. 

واسطۀ هاي مرتبط با اسپانسرشیپ در ورزش به). چالش12اند (بوده 19-کوویدزیادي متأثر از پاندمی 

اي در انتظار ورزش در دورة کرونا و پساکرونا شیوع کرونا سبب شده است که مشخص نباشد چه آینده

واسطۀ حضور هواداران حاصل از قرارداد با حامیان مالی در رویدادهاي ورزشی به). درآمدزایی 12باشد (

هاي ورزشی بوده است، ولی با شیوع کرونا و ها و سازماندر روز مسابقه از ارکان درآمدزایی براي باشگاه

 هاي حضور هواداران در رویدادها باعث اقبال کمتر حامیان مالی در ورزش شده است. اینمحدودیت

بر این، تواند به چالش اساسی در فرایند جذب حامیان مالی تبدیل شود. عالوهموضوع در درازمدت می

ها و هاي ورزشی، باشگاهشود که سازمانعدم قطعیت برگزاري بسیاري از رویدادهاي ورزشی سبب می

د در فرایند کننده نتوانند برنامۀ مشخص و مدونی را در زمینۀ کیفیت مشارکت خوهاي حمایتشرکت

ها داراي مزایاي زیادي براي گري دنبال کنند. از منظر بازاریابی نیز حضور هواداران در استادیومحامی

هاي ورزش است. حضور جمعی هواداران در ورزشگاه سبب ایجاد جو خاصی ها و سازمانورزش، باشگاه

انجامد. این هویت از نسلی به نسل شود که در گذر زمان به ایجاد هویت خاص براي تیم و باشگاه میمی

شود. این فرایند در درازمدت هاي بعدي میها و هنجارها به نسلدیگر منتقل شده و سبب انتقال ارزش

شود. از طرف دیگر، انگیزة بسیاري از بازاریابان به تقویت پایگاه هواداري و رونق ورزش در کشور منجر می

شود میادین ورزشی هواداران هستند. حضور هواداران سبب می و حامیان ورزشی براي حضور در ورزش و

هاي رویدادهاي که بازاریابان و حامیان ورزشی به معرفی کاالها و خدمات خود بپردازند و از پتانسیل

ها و فضاهاي فیزیکی از ابزارهاي مهم ورزشی براي برندسازي و جذب مشتریان بیشتر بهره ببرند. استادیوم

کنند ها ایفا میاند و نقش مهمی در ایجاد تداعی هواداران از برند تیمزي برندهاي ورزشیسادر جایگاه

واسطۀ عنوان مشتریان اصلی در ورزش بهها بر روي هواداران بهرو با بسته شدن استادیوم)، ازاین40(
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برندسازي و  ها در حوزة حمایت مالی، بازاریابی،هاي ناشی از کرونا، بسیاري از پتانسیلمحدودیت

 اند. درآمدزایی در ورزشی دچار چالش شده

هاي ورزشی، ارتباطات و هاي راهبردي فدراسیونیکی دیگر از چالش چالش ارتباطات و تعامالت:

المللی عامالت بینتعامالت است. این تم دربرگیرندة دو تم فرعی ارتباطات و تعامالت داخلی و ارتباطات و ت

وآمدها و فاصلۀ اجتماعی سبب شده است که تعامالت هاي ناشی از رفتیتاست. بدون تردید محدود

نوعی این روابط چه در مقیاس داخلی و نزدیک و حضوري جاي خود را به روابط غیرحضوري بدهد و به

ه ارتباطات دیجیتالی اگرچه در دورة پاندمی گرایش ب اند.اثرتر شدهتر و کمالمللی کمرنگچه در مقیاس بین

ودتر شده جازي تا حدود زیاد گسترش پیدا کرده است، به همین نسبت تعامالت و روابط رودررو محدو م

هاي آن به تعامالت نزدیک هاي خاص اجتماعی است که بسیاري از جذابیتاست. ورزش یکی از پدیده

نها در ورزش گردد. فاصلۀ هواداران با ورزش و محدود شدن تعامالت حضوري آمخاطبان با این پدیده برمی

تواند خأل با هیچ ابزاري پر نخواهد شد و ارتباطات مجازي نیز در هر سطحی که توسعه پیدا کند، نمی

ت رودررو و ناشی از کاهش ارتباطات در ورزش را مرتفع سازد. شور و هیجان و جذابیت ورزش با ارتباطا

هویت ورزش دچار آسیب  ینه، روح وها در این زمنزدیک قابل تجربه است و طبیعتاً با اعمال محدودیت

المللی در جذابیت آن نقش پررنگی المللی است که تعامالت و روابط بیناي بینخواهد شد. ورزش پدیده

گردشگري  دارد. مراودات ورزشی بین کشورهاي مختلف در قالب میزبانی رویدادها، میهمانی رویدادها،

ها این کند. با بروز محدودیتوستانه و ... مصداق پیدا میدهاي مشترك، رویدادهاي انسانورزشی، فعالیت

تر خواهد شد. محدود شدن تعامالت در ورزش چالشی راهبردي براي مراودات نیز کمرنگ و کمرنگ

تواند عملکرد شود که هم در شرایط موجود و هم در درازمدت میهاي ورزشی محسوب میفدراسیون

 المللی تحت تأثیر قرار دهد.ها را در سطح مللی و بینفدراسیون

آخرین چالش راهبردي مستخرج از تحلیل تماتیک، عبارت است از چالش سالمت.  چالش سالمت:

این چالش شامل دو تم فرعی سالمت جسمانی و سالمت روانی بوده است. نگرانی دربارة پیامدهاي سالمت 

یاري از مجامع علمی مطرح شده توسط بس 19-کوویدجسمانی و روانی ورزشکاران در وضعیت پاندمی 

، توجه بسیاري از محققان به پیامدهاي مرتبط 19-بر آثار و تبعات مشهود پاندمی کووید). عالوه18(است 

) نیز تأکید داشتند 2020و همکاران ( 1). استیناکر41با سالمت در جوامع مختلف معطوف شده است (

                                                           
1.  Steinacker  
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شده در خصوص سالمت جسمانی هاي مطرحدستورالعملکه در مراحل ابتدایی شیوع پاندمی، بیشتر 

دار شدن پاندمی ) معتقدند که با ادامه2020و همکاران ( 1). از طرف دیگر، ریدون42ورزشکاران بودند (

). 43( در بین ورزشکاران معطوف شده است 19-کوویدتوجهات بیشتري به سمت عوارض روانی پاندمی 

هاي مختلف و عدم ریکاوري مناسب در دوران کرونا را عامل آسیب ) نیز فشارهاي مضاعف2020مهرسفر (

مستندات زیادي وجود دارد که حاکی از نیاز  ).18(جسمانی و روانی ورزشکاران توصیف کرده است 

). در 44است ( 19-کوویدروزافزون ورزشکاران نخبه براي مقابله و پذیرش شرایط ایجادشده توسط 

معرفی شده است  19-کووید) نیز عوارض روانی از تبعات پاندمی 2021ران (هاي هاکانسون و همکایافته

اي در کشور باید خود را در برابر عنوان متولیان ورزش قهرمانی و حرفههاي ورزشی بهفدراسیون). 11(

هاي ورزشی مسئول بدانند و سازوکارهاي پایش سالمتی ارکان درگیر در ورزش سالمت ورزشکاران و تیم

سبب شده است که ورزشکاران مستعد با مشکالت  19-کوویدد توجه ویژه قرار دهند. پاندمی را مور

سالمتی خود مواجه باشند. مطلوب و عادي نبودن شرایط در دورة پاندمی کرونا سبب شده است که شرایط 

جسمی هاي هاي بروز آسیباي ورزشکاران و مربیان دچار عدم تعادل شود و زمینهزندگی شخصی و حرفه

ها و ورزش تواند تبعات جدي را براي فدراسیونو روانی افزایش پیدا کند که این موضوع در درازمدت می

 همراه داشته باشد. به

رو هستند، در دورة پاندمی هاي متفاوتی روبههاي ورزشی همواره با چالشها و فدراسیونسازمان

دلیل هاي ورزشی بهها عمومیت دارند، فدراسیونازمانهایی که براي بسیاري از سبر چالشعالوه 19-کووید

دهند. رصد اند که عملکرد آنها را تحت تأثیر جدي قرار میتري مواجههاي خاصماهیت عملکرد با چالش

سازد تا مدیران و متولیان مدیریت هاي ورزشی این امکان را فراهم میهاي راهبردي فدراسیونکردن چالش

هاي چالشها گام بردارند. با آمادگی باالتري در مسیر کاهش تبعات این چالش هاي ورزشیفدراسیون

ها قرار دارند و به همین دلیل، پردازش دقیق این هاي فدراسیونراهبردي دقیقاً در قلب فرایند فعالیت

دي هاي راهبرچالش عبارت دیگر،کند. بهها ایفا میها نقشی کلیدي در مدیریت راهبردي سازمانچالش

هاي راهبردي و رو، پایش چالشازاین ریزي راهبردي قلمداد کرد.توان سنگ بناي فرایند برنامهرا می

طور جدي تحت تأثیر قرار دهد. با تمرکز تواند حال و آیندة سازمان را بهموقع آن، میاستخراج دقیق و به

اعمال تغییرات الزم در ساختار،  هاي ورزشی قادرند باهاي راهبردي، فدراسیونو رصد کردن دقیق چالش

                                                           
1. Reardon  
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ها گام بردارند. با توجه به عدم گرایی در راستاي مقابله با این چالشها و رویکردها به استقبال تحولبرنامه

هاي کافی در ادبیات و همچنین نبود پژوهش 19-هاي ناشی از پاندمی کوویدتجربۀ بسیاري از چالش

هاي هاي فدراسیونهاي مختلف مأموریتق با تمرکز بر جنبهتحقیق، استفاده از تحقیقات کیفی عمی

هایی ها، انجام پژوهششود. در کنار بررسی و تحلیل چالشتوصیه می 19-ورزشی در دورة پاندمی کووید

در اصالح و ارتقاي فرایندها در  تواند از اهمیت زیاديها میاي با این چالشبا محوریت راهبردهاي مقابله

 .ي ورزشی برخوردار باشدهافدراسیون
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Abstract 
The emergence of the COVID-19 pandemic has posed significant challenges 
to the foundations of sports, and there is no doubt that careful monitoring of 
these challenges as a first step in the process of dealing with the consequences 
of this pandemic is of great importance. According to the significance of 
investigating the effect of COVID-19 pandemic on Sport setting, the purpose 
of this study was to monitor the strategic challenges arising from the COVID-
19 pandemic in sport federations. This research has been a qualitative 
exploratory study that has been conducted by using a thematic analysis 
method. The statistical population of the study included experts in the field of 
sports management with the experience of familiarity with the principles of 
futurology in sport, and according to the nature of the research, 16 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 exploration of 161 codes, 13 sub-themes and five 
main themes. The findings showed that "Event challenge", "Infrastructure 
challenge", "Financial challenge", "Communication and interaction 
challenge", and "Health challenge" are among the explored strategic 
challenges for sport federations due to the COVID-19 pandemic. Focusing on 
these challenges in the field of research and implementation can be a key step 
in improving and strengthening management processes in sports federations 
during the COVID -19 pandemic as well as the post-corona era. 
 
Keywords 

Corona, Pandemic, Sport federations, Strategic challenges, thematic 
analysis. 
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