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 رزش ونا در صنعت وکرس ویروارزیابی اثرات 

 2، رها برهمند 1علی محمد صفانیا 

 20/03/99تاریخ پذیرش:  15/02/99تاریخ وصول: 

 چکیده
رزش و شده است.  و به رو ر صنایع با تغییرات زیادی عملکرد نا در سطح جهان،وس کرو یر و ع وجه به شیوبا ت

اجه است. هدف از انجام این  ونا مو زها با تغییرات ناگهانی پاندمی کرو که این ریکی از صنایع فعالی است  
ای وش کتابخانهرزش است. تحقیق حاضر با استفاده از رو نا در صنعت  وس کرو یر و تحقیق، ارزیابی اثرات  

است.   پذیرفته  از  آوریجمعانجام  استفاده  با    ،  Google Scholar،Sciencedirectرهای  وتوم  منابع 
PubMed،SID ، Magiran  و Irandoc،  منبع 12ها از میان آن  و منبع یافت شد  24که   رت گرفتوص 

 ند. رد بررسی قرار گرفتوم  ،های منابعیافته  پسس  رد بررسی قرار گرفت.و ی تحقیقات مها، بر اساس یافتهمرتبط
بیشتر تحقیقات .  شماری استمنفی بی   و رزش دارای اثرات مثبت  و نا در صنعت  و بر این اساس پاندمی کر 

ر حالی که ضررهای دیگری  د  اندهنا تمرکز کردو س کرو یر و ی ضررهای مالی ناشی از  و رت گرفته بر روص
جه قرار نگرفته است. از جمله اثرات ورد توسیاسی چندان م  و انی، اجتماعی  و ر  و حی  و ی رهاضربه  از قبیل،

در نتیجه  .  اشاره کرد  جه به فراغت پیش آمده برای افرادو، با ترزش در خانهو سعه  وبه ت  انوت می   ناو مثبت کر
منظ  خر وبه  می و ر  پیشنهاد  بحران  از  ت   شودج  سازمانوبا  در  مدیریت  اهمیت  به  مدیران،  و ی  هاجه  رزشی 

جه ونا را با توس کرو یرو محققان اثرات    و نا ارائه دهند  و کرپسا  رانو اجهه با دوی مناسبی را جهت مهااستراتژی
ی ودن این اثرات در هر نقطهد متغیر بوجو رد بررسی قرار دهند. با  ورزش مو ت در صنعت  و ی متفاهاجنبه  به

 سازی گردند.  می وی ارائه شده بهااستراتژی دشومی جهان پیشنهاد 

 رزش، ارزیابی ونا، صنعت وکررزش، پسا ونا در ونا، اثرات کروس کرویرو اژگان کلیدی:و
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 مقدمه  
با حض وامر  ناگهانی وزه جهان  با شرایطی متفاونا، درحال مورک  سویرو  ر    ت است. واجهه 

سبک زندگی افراد،    وی است  وتغییرات در سطح جهان با سرعت بسیار زیاد در حال پیشر
است.    وبه ر  ونی زیربنائی روتمام ابعاد زندگی بشریت با دگرگ  وفرهنگ، اقتصاد، سیاست  

تا   هستند  در تالش صنایع وترس در جامعه شده است   وجب سردرگمی و م هانیواین دگرگ
 د.نبه شرایط عادی زندگی بازگرد ود ننی هماهنگ سازود را با شرایط کنوخ

بیشتر افراد    ع پیدا کرد.وشیهان چین  ووکه در    نی است وبیماری عف  عیو ن  ناوبیماری کر 
ن  واردی بدو در م وکنند را تجربه میسط وس، بیماری تنفسی خفیف تا مت ویرو این  ده بهوآل

مانند    حاد،  افراد دارای مشکالت پزشکی  ویابند. افراد مسن  د میونیاز به درمان خاص، بهب
ی  در معرض خطر جدتر  سرطان  ومزمن تنفسی    هایقی، دیابت، بیماریوی قلبی عرهابیماری

س با ایجاد تغییراتی  ویرواین    .(2019  سازمان بهداشت جهانی،)  نسبت به بقیه افراد قرار دارند
فرهنگی، سیاسی، شکل   اجتماعی،  اقتصادی،  را    هافعالیت  شناخته شده  و  اصلیدر شرایط 

 و است رهم منفی    وی مثبت  هاکه هم دارای جنبه  مسائلیدنیا را با    ون ساخته است  ودگرگ
زه بخش مهمی  ورزش امرورزش است.  ویکی از این صنایع درگیر صنعت  کرده است.    وبه ر

ان یک  ورزش نیز به عن ونا، صنعت  وس کرویروع  وبا شی   وگیرد  بر می  از زندگی افراد را در
با شرایطی متفا  و صنعت فعال   رزشی در  وبسیاری از مسابقات    اجه است. وت موتأثیرگذار 

د  وج ویی برای این صنعت به هارزشی بحرانوبا تعطیلی اماکن  وقف شدند وسراسر جهان مت 
  ، رزش در جهان به یک نیاز اساسی تبدیل شده استونی مدیریت  ودر شرایط کن  آمده است.

جب حفظ سالمت  ونا موس کرویروه بر باال بردن ایمنی بدن برای مقابله با ورزش عال وزیرا 
آید که در  به حساب می  یامل مهمویکی از ع   وگردد از این رانی افراد نیز میور  وحی  ور

کن  مدیریت  وشرایط  درستی  به  باید  ص  .شودنی  مطالعات  بررسی  حوبا  در  گرفته  زه  ورت 
رزشی جامعه  وقف شدن مسابقات  و( نشان داد که با مت 2020)  1و های ساتیافته   ناوکر  ورزش  و

های  سهمیه   وها  جه به رتبه بندیو با ت  و  شده استاجه  ورزش با بحرانی جبران ناپذیر موی  
ی را  ی هاسیاست  واز این ر  ، گیردرت میوارائه شده، از سرگیری کار با شرایطی ناعادالنه ص 

ر  وکند به منظبیان می  ومطرح کرده است  ی کسب شده  هابرای سهمیهان جایگزین  وبه عن 
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رت  وکسب سهمیه باید مجدد ص  ، هادیتوپس از پایان یافتن محد  هااجرای منصفانه بازی 
   ین گردد.وجدید برای مقابله با این شرایط تد یهاآیین نامه و هااستراتژی وبگیرد 
خ 2020)  1همکاران   وپارنل    تحقیق  در  عنو(  با  بررسی    "رزش و  و نا  وکر"ان  ود  به 

پرداختند  ومسابقات    و   رزشونا در  وتأثیرات کر بیان کردند که مدیران در حال    ورزشی 
ند. نتایج این تحقیق نشان داد که  راجهه با چنین بحرانی را نداوحاضر آمادگی الزم برای م

اجه گردد.  وم  بنیادین رزشی با تغییرات  وی  هانا باعث شده است عملکرد کلی سازمانوکر
بیان کردند که    و  مطرح شده است   املومهمترین عیکی از  ان  ورا به عن   خطر همچنین ارزیابی  
عملکرد بهتری    ،هایی مشابهاجهه با بحران وان برای موت مدیریت صحیح می  وبا ارزیابی خطر  

 . داشت
ج از  ونا، مسائل اساسی در خروکر  ورزش  و"ان  ود با عن و( درتحقیق خ 2020)  2تیمپکا 

از کش  "بحران بسیاری  منظوبیان کرد که  به  برای جامعه  ورها  پیش آمده  بحران  با  مقابله  ر 
زدو اقداماتی  به  دست  عن اندهرزش  به  دو.  مثال  س وان  منظولت  به  اماکن  وئد  از  حمایت  ر 
بخشامودیده  رزشی آسیبو اختیار  در  را  است. همچنین  های آسیبهایی  داده  قرار  دیده 

. در این تحقیق  اندهها شتافت به کمک این بخش  طلبانهورت داو به ص  نیزلتی  وهایی غیر دسازمان
رزش  ودر صنعت    ناوران پساکرولتی در دوی دهاکمکوپذیری اجتماعی  لیتومسئ   ،بیان شد

 ائز اهمیت است.  حبسیار 
خ2020)  همکاران  و  3برت تحقیق  در  عن و(  با  برای هاصیهوت  ونا  وکر"ان  ود  یی 

  از   س تنها ویرو  عوشی   از  گیریوجل   بر  فعلی  نتیجه گرفتند که تمرکز  "ای رزشکارن حرفهو
فاصله  طریق منظ .  است  لومتدا  بهداشتی  اقدامات  سایر  و  اجتماعی  حفظ  این  برای  وبه  ر 

ی بهداشتی ارائه شده ها تکلورزشی باید با رعایت پروی  هانی فعالیتوهماهنگی با شرایط کن 
 .رزشی استفاده گرددوی هاری در فعالیتوآ وبهتر است از ن و رت بگیردوص

رزش  ونا شکل کلی  ود بیان کردند که کرو( در تحقیق خ2020)  همکاران  و  4حمامی 
است  کرده  تغییر  دچار  انجام  با شکل  و  را  برای  اصلی  محیط  خانه  خانگی،  قرنطینه  گیری 

از آثار کررزشی میوفعالیت   به حسوباشد که یکی  ماندن در "شعار  و  آیدمیاب  ـنا  فعال 
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اجه  ورزش را با بحران مالی نیز مونا جامعه  وکر  د برگزیده است.ورا برای تحقیق خ  "خانه 
ی  هاکارکنان بخش   واین بحران مالی شامل بیکاری چندین ماهه مربیان، مدیران    و   کرده است

از دیگر معظالت  جبران این ضرر مالی بزرگ  ومسابقات شده است  ورزشی وفرعی اماکن 
 نا است .وپاندمی کر

تحقیق خ نیز  (  2020)  همکاران  وال  وکنی   عنودر  با  اجتماعی  ان  ود  اقتصادی  تأثیرات 
صنعت  وکر در  که  کردند  بیان  است  ونا  داده  رخ  عظیمی  بحران  با    ورزش  صنعت  این 

 کند. پنجه نرم می وانی دست ومشکالت مالی فرا
ت  انجام  و با  از  بیان شد هدف  مباحثی که  به  اثرات کراین  جه  ارزیابی  نا در  وتحقیق، 

  انو تمی  ثق وبا استفاده از منابع م  وری  ورت مرو با انجام این مطالعه به صرزش است.  وصنعت  
آماده    تر،سیعو  زمینه را برای تحقیقات  ورزش پی برد  ونا در صنعت  ومنفی کر  وبه آثار مثبت  

   ساخت.

  شور
منابع  اهد است.  ور بهترین شوش اجرای آن مرور  ویه است  وع مطالعات ثانواین مطالعه از ن
ر مطالعه دقیق، منابع در بازه زمانی دی  و به منظهای معتبر می باشند.  سایت   وشامل مقاالت  

ن از منابع انگلیسی زبان  ودر انتخاب مترد بررسی قرار گرفتند.  وم  99تا اردیبهشت    98ماه  
رد  و، ماندهدورد که مرتبط ترین منابع بوم  12  هامنبع یافت شد که از میان آن  24  استفاده شد.

رزش،  و  ونا  وس کرویروعبارتند از:    و در جستج  رد استفادهوم   عاتوضوم  بررسی قرار گرفتند.
نا،  وس کرویروع  ورزشی در زمان شی وی  هارزش، مدیریت سازمانونا بر  وس کرویرواثرات  

کرویرو استراتژیناوس  کرها،  با  مقابله  در  وی  منابعوآجمع  رزش.ونا  از   ری  استفاده    با 
  Irandoc  و Google Scholar ،Sciencedirect ،PubMed ،SID ، Magiranرهای  وتوم

مرتبطوص مقاالت  میان  از  اثرات کر  نیومت  ومقاالت    ترین رت گرفت.  با  مرتبط  بر وکه   نا 
 تحلیل قرار گرفتند.   ورد بررسی  وسپس م  نوی مت هایافته  وگزیده شدند  د برورزش بوصنعت  

 نتایج
در شرایط  رزش است.  ونا بر صنعت  واثرات کر  هش ارزیابی وصلی از انجام این پژهدف ا

طبق  س  ویرومبتال به این    تعداد کلی بیماران  ،نا در جهانوس کرویروع  وه شی جه بو نی با توکن 
د را  ونفر جان خ  302.169نفر رسیده است که از این میان    4.434.653به شمار    آخرین آمار 
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سازمان  )  نا هستندوس کرویرور در حال مقابله با  وکش  216در حال حاضر    و  اندهاز دست داد
  و هزار نفر رسیده است    118آمار مبتالیان به این بیماری در ایران به    (.2020بهداشت جهانی،

جه به هر نقطه ای از  وبا تکه  کندمی   بیان  (2020)  یفوکر نفر هستند.  6.937ت شدگان  وف
که   موجهان  را  دهیمورزش  قرار  بررسی  بحران  رد  تأثیر  در  وکر  سویرو،  است.  متغیر  نا 

حجم    واسپانسرها    ،نویزیوق تل وحق   ، ی بزرگهامواستادی  هنگامی که  ، ایهای حرفهرزشو
 گردد. می تردونا مشهوس کرویرو، اثرات مد نظر قرار میگیردجهی از درآمد، و قابل ت

است که    ینویزیوالً از حق پخش تلوای معمی حرفههارزشومنبع اصلی درآمد برای   
با شرایط حق قراردادی  دریافت میوبراساس  است در شرکتقی  بنابراین الزم  ی  هاگردد. 

رزشی ضرر  واماکن    و  هاباشگاه  ز شرایطی مشابهورت بروبندی اضافه گردد تا در ص   ،بیمه
  ، زیرادر حال حاضر قابل پیش بینی نیستنا  ورکنهایی    اتتأثیر  قطعاند.  وتری را متحمل شکم

مسابقات چه    ورزش  ومشخص نیست که زمان آغاز به فعالیت صنعت  ز  وهن   ، طقیاز نظر من 
ای دیگر به  از جنبه  اگر.  د یا خیروی ارائه شده پیش می رهایمواساس تق آیا بر  وزمانی است  

  فعالیت   بر  متمرکز  مشاغل  سالمتی،  مراکز  اندام،  تناسب  مراکز  با  رزش نگاه کنیم،ودنیای  
در    نهایی  مشتریان.  یمواجه می شورزش مو ر کلی نمای دیگری از  و به ط  وسالمتی    و  بدنی

  نام   ثبت  رزشیو  باشگاه  یک  یا  اندام  تناسب  مرکز  یک  در  که  هستند  ندانیواین بخش شهر
  بنابراین در این لحظه خدمتی ارائه .  نی این اماکن تعطیل هستندوکه در شرایط کن   کنندمی
.  لی امکان استفاده از آن ممکن نیستوت  سرت گرفته اوکه پرداخت برای آن ص   دوشمی

 اند هکرد اجتماعی  ی هاشبکه  در   فعالیت به    اقدام  اندام  تناسب   مراکز  و   هاباشگاه  از   لی برخی و
. آیدنمایند که استراتژی مناسبی به نظر میار میزرت آنالین برگو د را به صوی خهاکالس  و

لی باز هم بسـیاری از مربیان از این  و  کنند حفظ  را  دوخ  شغل  که مربیان  کنندمی   تضمین   آنها
ر که مشاغل در  ومنظین  د دارد به اوجو  ی ی بسیارهااستراتژی.  کننداستراتژی استفاده نمی 

ان مثال،  و نا ادامه دهند به عن وران پسا کرود در دوبه فعالیت خ  وند  واز بین نر  هااجه با بحرانوم
دهاکمک کمکوی  داهالتی،  شبکهوی  از  استفاده  از  هاطلبانه،  گرفتن  کمک  مجازی،  ی 

از  شهرداری، ا پیشنهاد   یهااستراتژی  ولتی  وی د ها اموستفاده  از جمله کارهایی که    دیگر. 
  . ها است جه به کاهش درآمد بخشو حذف مالیات با ت  ،رت بگیردو ره صودر این د  د وشمی

نی ها همچنین آگاهی بخشی بسیار می تبلیغاتی  با از سرگیری  و رد توز  جه قرار گرفته است. 
رد  و نا موران پساکروی مناسب برای دهاع مسابقات باید استراتژیوشر  و رزشی  و ی  هافعالیت
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باشد،    خاص  رزشیو  یدادهایور  به  طومرب  که  رزشیو  فعالیت  عون  هر  .بررسی قرار بگیرد
دریافت    سطح  در  هم  ،بررسی قرار دهدرد  وی کسب مزیت رقابتی را مهاباید مجدد زمینه

  حامی رد مهم هستند زیرا  و م  واین د.  مالی  حامی گرفتن    انو عنا  ب  هم  و  نیوزیوحق پخش تل
در نتیجه اگر  .است نگاه افراد و  هادر رسانه نمایش  معرض در  گرفتن  قرار  عالقه مند به مالی

مالی دیده شدن خ  حامی  بیشتر  برای  انتخاب گردد  فعالیت  وبه درستی  به  ود  نیز  را  رزشی 
 د.  چندان می رسانو ی دت یفق وم

فقیت  وی داشته باشند امکان مورزش اگر رقبا با یکدیگر شبکه ارتباطی قودر صنعت  
ای با  رزش حرفهو نی  ود. در شرایط کن واهد بوچندان خ وی جمعی دهاشواز طریق ر  هاآن

فرا استو مانی  ومشکالت  شر  ،اجه  دقیق  زمان  نتیجه  وزیرا  در  نیست،  مسابقات مشخص  ع 
انجام داد. در شرایط پسا کر  انوتمین نه تنها  ناوتصمیم گیری قطعی  مانده  به جا  تأثیرات   ،

ل تأثیرات  بلکه شامل  می  وجستیکی  واقتصادی هستند  نیز  از  عملیاتی  بعد  زیرا    یک گردند 
ها  رفتار آن ورزشی، تعیین نگرش افراد وهای ماهه با آغاز به کار مجدد فعالیت  4-3تعطیلی 

یی با  ویاروای همه جانبه برای ردر نتیجه داشتن برنامه ،رت کامل قابل تشخیص نیستوبه ص
  نا بسیار مهم است.وشرایط پساکر

رزش با  وصنعت    بر اساس گزارشات کارکنان،  کندمی  ( بیان2020)  1ای.اس.پی. ان  
   اجه شده است.وم ، ن دالروبیلی  12جهان، با ضرری معادل نا در  وس کرویروع وشی 

 ارده به شرح زیر است:وکل خسارات 
 دالر  میلیارد 5.5: طرفدار •
 دالر  میلیارد 3.9: بازیکن  •
 دالر  میلیارد 2.4: انانوج  رزشیو گردشگری •
یایی  وی ارائه شده برای رهااستراتژی  ودر مطالعات انجام شده  که    دکن ( بیان می2020)  پارنل

 ارد زیر اشاره کرد:وبه م انوت می رزش،ودر صنعت  نیوبا شرایط کن 
 پخش   برای  العادهقوبا پتانسیل ف  مسابقاتتعلیق    وقت  ویدادهای موکنسل کردن ر •

 ؛  ن وزیودر تل

 نزدیک افراد در جامعه؛  وارتباط مستقیم  رکاری اجتماعی برای کاهشود •

 
1. ESPN 
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  و ی حمل  هادیتومحد  وازها  واز جمله کاهش پر  ، رزشیو  یهادیت سفر ومحد  •
 نقل؛ 

 رزش در خانه؛ و و قرنطینه خانگی •

 رزش؛ واعمال تغییر در فرهنگ  •

 ؛ رزشوی هادر سازماناستفاده از استراتژی کاهش  •

 . رزشودر صنعت خطر ارزیابی  و استفاده از مدیریت •

  رزش، و  رهبران  گیری  تصمیم  فرایندهای  در  یژهو  های ارائه شده بهاستراتژِی  استفاده از
  نتیجه   د،وش  انجام  ریسک  ارزیابی  نوبدها  استراتژی  اگر.  باشد  نقش مهمی داشته  دانوتمی

ی  هادارای خسارت  و  پرهزینه  است  ممکن   شده  ولغ  یدادهایور  از  ناشی  اقتصادی  و  اجتماعی
پیامدهای ناشی از    دوشمی  پارنل، بیانی  هابر اساس یافته  .باشد   انسانی  و  جبران ناپذیر مالی

انجام    ورت کامل نمایان نیست از این رونا به صوع کرورزش در زمان شی وتعطیلی صنعت  
تا با    کندمی  نی این صنعت کمک شایانی به مدیرانوارزیابی شرایط کن  وتحقیقات گسترده  

  در  را  تغییرات این  تاثیر سیاسی، و اقتصادی  فرهنگی، - اجتماعی دیدگاه ی دقیق ازهابررسی
با    یهاتمامی زمینه بیان  .دهند  قرار  بررسی  ردوم  رزشومرتبط  ادامه  ش  وکه ر  کندمی  در 

به طومدیریتی در   تا  وج ولی هیچ شکی  ون شده است  ور کامل دگرگورزش  ندارد که  د 
کرده است. بررسی  مهمی را ایفا  بسیار  نا نقش  ورزشی در مقابله با کرو فعالیت    نیز  همین لحظه

   بعدی آماده می سازد.ی  هابحران بااجهه وم رزش را برایوجامعه ی   ،دوجو ی مهایافته
سرعت    رارزش  ونا بر صنعت  وس کرویرواز جمله تأثیرات    (2020) همکاران  و  برت

دن آزمایش  وپس از مثبت ب  ،ریکه با ادامه مسابقات تیمیو، به ط می دانندع این بیماری  وشی 
همین امر منجر به تعطیلی کلی مسابقات    و  رفتبه افزایش    وافراد، تعداد مبتالیان ریکی از  

لی بیان کردند که و ،رزشی برشمردندواحدهای وبهترین استراتژی را تعطیلی  واز این ر د.ش
  و   شودمیاجه  ورزش با شکست عظیمی موجهان    نشودی مالی صحیح ارائه  هااگر حمایت
همچنین بیان    . اهد افتادواتفاق خبرای بسیاری از صنایع  ن مدیریت صحیح  وبد  ، این شکست

ران نقاهت این بیماری بهتر است  ود  وس  ویروه مبتال شدن به این  وجه به نحو کردند که با ت
ی بهداشتی را حتی با برقراری  هاتکلود، تمامی پرورزشکاران برای حفظ سالمت خ و که  

ی  هادر ادامه بیان کردند که سازمانرعایت نمایند.    رزشی،وی  هافعالیت  ومجدد مسابقات  
رفتاری    وچندان نشان دهند  وجهی دو ان منابع انسانی تود به عن ورزشی باید به بازیکنان خو
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  و   غم  جبوم  دانو تمی  مسابقات  وانی بازیکنان برگزینند. لغومدیریتی برای حفظ سالمت ر
نا وکر  شناختیانور  تأثیر.  د وش  رزشکارو  یک  برای   ردگیو سرخ  اضطراب،  استرس،  ه،واند
د  انوت می  عادی تمرین،   الور  و  اجتماعی   حمایت  شبکه  حذف  با  رقابتی   رزشکار و  یک  یور  بر

های پی  ره وظفند برنامه حمایتی برای مشاومدیران م  و از این ر.  باشد  بسیار غیرقابل بازگشت 
با   پی  آن  ورزشکاران  ودر  تعامالت  ترغیب  به حفظ  دها  راه  از  خانو اجتماعی  با    و اده  ور 

 اجرا نمایند. وها، طراحی رزشی آن وحفظ سالمت   و، هاهم تیمی وستان ود
رزش در  وسعه  ورا ت نا  وس کرویرویکی از اثرات مثبت  (  2020)  همکاران   و حمامی  
رزشی  وان یک فرصت مناسب برای فعالیت  ونا به عن وس کرویرواز    هاکنند. آنخانه بیان می 

هم افراد، زمان آزادی در اختیار    وفعال شدن بشریت نام می برند زیرا معتقدند هم مربیان    و
راحتی به  که  مجازی  انوت می  دارند  فضای  از  استفاده  با  خالقانه  شور  وند  فعالیت  های  به 

بپردازند  و خانه  در  ندا  ورزشی  هم  گسترده  تجهیزات  به  مینیازی  بیان  ادامه  در  کنند  رند. 
باال بردن ایمنی بدن به سالمت    وه بر مزایایی از قبیل سالمت افراد  ورزش در خانه عال وسعه  وت
رزشی را  ومدیران    ،همکاران  وحمامی  .  کندمی  دآرامی افراد نیز کمکوزش خوآم  وح  ور
رزش در خانه را بیش از پیش گسترش دهند  و  ، ظف می دانند تا با گسترش راه کارهاییوم
  861.7  دوحد  ق گزارشات ارائه شدهب ی مناسب برای فعالیت را آماده کنند. بر طهازمینه  و

. ی خانگی بسر می برنددر قرنطینهنا  وع کروشیز با تعطیلی مدارس در زمان  وآم  دانش   نومیلی 
خانهوی  هسع وت در    و   دکانوک  از  برخی  در  را   انیور  و  حیور  مشکالت  دانوت می  رزش 
  استراتژی  یک  و  دوش  ایجاد  بدنی  یهاانگیزه  که  دوشمی  باعث  امر  این .  بخشد  دوبهب   انانوجون

  لذت   انندوتمی  ییویدئو  هایبازی .  باشدمی  خانه   در  انانوج  داشتن   نگه  فعـال  برای  کارآمد
 یی ویدئوی  هابازیتحقیقات نشان داده است که استفاده از    کنند،  تسهیل  رزش راواز    بردن

ن  و  دختران  در  بدنی  یهافعالیت  افزایش   با مرتبط وجو پسران  برای  است  ان  انرژی  . صرف 
بازیو جون  ودکان  وک از  استفاده  با  برای   ،ییویدئوی  هاانان  شده  صرف  انرژی  مشابه 

جه به  ویی را با ت ویدئوهای  رزشی باید بازی ومدیران    واز این ر  ، رزشی استوی  هافعالیت
رزشی  و  یهافعالیت  تمام سنین گسترش دهند تا فضایی مفرح برای فعالیت بدنی شکل بگیرد.

  ساده   حرکات  داشتن   با  خانه   در   اقامت  حین   در   تا   کندمی  فراهم   افراد   برای  را   فرصتی   در خانه
ن قرنطینه را اجرا  وقان  رهاوکش  از   بسیاری.  د را تضمین کنندوسالمت خ   دوخ   بدن  با  متناسب   و

  به اضطراری شرایط زوبر رتو ص در تنها و بمانند خانه در کندمی رومجب  را مردم و اندهکرد
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دهد به  افراد را تحت تأثیر قرار می  اندیشه  و   انور  این تصمیم سالمت .  ندوبر  ن از خانهوبیر
انجام فعالیت  و به  ارائه    .اندهرزشی در خارج از خانه داشت ویژه افرادی که عادت  نتیجه  در 

د کمک  انوتمی  رزشیوی  ها سط سازمانورزش در خانه ت وی مؤثر برای گسترش  هااستراتژی
 . شایانی به فعال ماندن افراد کند

اثرات    ورزش در خانه  وسعه  و د به اهمیت تو( نیز در تحقیق خ2020)  1می وسوم  والی  ورا
جب  ودر خانه ماندن م و. آنها بیان کردند که قرنطینه نداشاره کردمثبت آن بر افراد در ایتالیا 

نا باشد  واثرات منفی آن ممکن است حتی بیشتر از اثرات منفی کر  و  د وشمی  بی تحرکی افراد
 ارائه دهند. رزش در خانه  وسعه  وظفند راهکارهایی را برای ت و رزشی موی  هاسازمان  و از این ر
بیان کردند که فاصله گذاری اجتماعی  و( در تحقیق خ 2020)  همکاران  و  2لدوبونی  د 

بسیار مهم است   افراد  به حساب    وبرای حفظ جان  به لحاظ  و  آیدمیتصمیمی کلیدی  لی 
به جامعه تحمیل هااقتصادی، هزینه بیان کردند که هنگام    و. از این رکندمی  ی هنگفتی را 

  ن دالر است. ومیلی   5.2د  وده در حدد خالص کسب شود، سورد مطالعاتی خ وی موتحقیق بر ر
 ورا حذف کرد    هاآن  انوت د میوشها میبا شناسایی پارامترهایی که منجر به ضرر سازمان

با انجام  ی مناسب، حتی  هاپیاده سازی استراتژی  وبا انجام تحقیقات    د اقتصادیوبهببه    سپس 
گذاری اجتماعی، کمک کرد. در نتیجه بیان کردند که پیامدهای مالی  فاصله  ورکاری  ود

دگی محیط  ومثل، کاهش میزان آلهم  نا  ولی باید به اثرات دیگر کروقابل پیشگیری هستند  
دکشی در تمامی صنایع دقت کرد.  وخ وقتل    شافزای  و ی خانگی  هانتوزیست، افزایش خش

  ضعیت اقتصادی را بسیار بحرانی ارزیابی ود  و( در تحقیق خ 2020)  3در مقابل این اندیشه عمر
اجه  وع این بیماری با شکست مالی مودر زمان شی   ها که تمامی صنعت  کندمی  بیان  و  کندمی
درآمدها، کاهش    در آینده میزان این شکست مالی به علت کاهش تقاضا، کاهش   و  اندهشد

فاصله گذاری  و  دوش می  بیشتر  ،خدمات  والت  وعرضه محص از  اجتماعی است هاناشی    ی 
 است.   وبه رورشکستگی رون شغل در آسیا با خطر ومیلی  11.2و

ن  و رزش هم اکن ود بیان می کنند که صنعت  ودر تحقیق خ  ،(2020)  همکاران   واحمد  
ر بحرانی  شرایطی  ر  وبا  س و  ،است  ودر  جامعه ال  ولی  آیا  که  است  این    رزشی وی  اصلی 

صنعت  در  ال بیان می کنند که  ود را از این شرایط خارج کند؟ در پاسخ به این سود خ انوتمی

 
1. Ravalli Musumeci 
2. Newbold 
3. Omar 
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های جانبی  هزینه   وشی،  ورزش سه بخش اصلی درآمدی یعنی، حق پخش رسانه، بلیط فرو
است   رفته  بین  از  استراتژیومسابقات،  از  استفاده  تی  هالی  با  منطقه وکاربردی  هر  به    جه 

این هزینهانوتمی از  مواکن لی همورا جبران کند.    هاد بخشی  باید  بررسی  واردی مون    و رد 
، تمایل سرمایه گذاران  هارزشگاهومثل تمایل طرفداران برای بازگشت به    ،تحقیق قرار بگیرد

 کت در مسابقات.  رزشکار به شرود افراد  وتمایل خ  ورزش  وبرای سرمایه گذاری در صنعت 
نا  وس کرویرواجهه به  ورزش استرلیا در مود به بررسی  و( در تحقیق خ 2020)  1هاقص 
ر مقابله با  وبه منظ   واز این ر  ،آیدمیای سرآمد به حساب  رزش جامعهودر  رالیا  ـپرداخت. است 

کر توآثار  برای  استراتژیک  سطح  سه  سطح  وسعه  و نا  در  است.  برگزیده  تمرین  1رزش   ،
  ، به 2رت تک نفره با حفظ فاصله از دیگران در فضای آزاد؛ سطحورزشی در قرنطینه به صو

شرایط   که  زمانی تا  ند،وش  جمع   نفر  10حداکثر    چک وک  یها هوگر  در  تا دهدمی  اجازه   افراد
  بازگشت   اجازه  ؛  3سطح  .باشند  دهوب  ناوس کرویروعالئم    از  عاری  زور  14  وبی دارند  وخ

س ویروع  وقدرت شی  م مستلزم کاهش و. فعالیت در سطح ساست  رزشی و  ی هافعالیت  به  کامل
 نا است.وکر

 :گرددمیارد زیر ونا شامل موع کرورزشی در زمان شیوی هاسیاست
  برقرار   با افراد ذینفع ارتباط  مکرر  و  اضحو  روط  ی مجازی بههاشبکه  از  استفاده  با •

 کنید. 
 دنبال کنید. را  بهداشت کارآمد سازمان و رسمی رهومشا •

 .کنید رتومش ذینفعان سایر  و شرکا ،رزشیو سازمانهای ،رزشکارانو با •

 . باشید پذیر انعطاف  کارکنان و دجهوب به نسبت •

 باشید؛  تماس در ذینفعان  و رزشو جامعه با •

 . رزشو صنعت  از  حمایت برای رزشیو یهاسازمان به کمک •

شدن    ورزش بیان می کنند که با لغونا بر  ودرباره تأثیرات کر  (2020)  همکاران  وتیمپکا  
 ،رزشورزشی فعال، زیان جبران ناپذیری به صنعت  وتعطیلی اماکن    وبسیاری از مسابقات  

. در ادامه بیان می کنند که  ارد شده استواجتماعی    _  انیور هم از نظر اقتصادی هم از نظر  
ر مقابله با ضررهای  و لی به منظوت است  وری متفاونا در هر کش وبا کراجهه  وی مهااستراتژی

رزشی بشتابند. در شرایط  وی  هاطلبی باید به کمک سازمانو ی داهاسازمان  ولت  ود  ،اردهو

 
1. Hughes 
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  ، نا را ندارندورزشی امکان برگشتن به فعالیت پس از کرونی بسیاری از مدیران اماکن  وکن 
  و ر  بهورزشکاران با کاهش درآمد روهمچنین بسیاری از    .هستنداجه ودجه مود بوزیرا با کمب 

حتی هزینه گذران زندگی را نیز به سختی فراهم می کنند که باعث ایجاد مشکالت    وهستند  
د با  انوتمی  رزشوزه  ومدیریت صحیح در ح  واز این ر  .دو شمی  رزشکاروحی در افراد  ور
نا بر  وزه اثرات کرورت گرفته در حومطالعات صجه به  و با تز شرایط سخت مقابله کند.  وبر

نوصنعت   نظر  مد  منفی  اثرات  بیشتر  است  ورزش  گرفته  قرار  از    ویسندگان  اندکی  تعداد 
 اند. تغییرات مثبت ایجاد شده تمرکز کرده و ادـی ابعویسندگان بر رون

 گیرینتیجه  و بحث 
  اهد است ور بهترین شومرش اجرای آن ور وبه است وثانی ها هش وع پژوهش حاضر از نوپژ

هش، ارزیابی  ورت گرفته است. هدف از انجام این پژوای صش کتابخانهو که با استفاده از ر
انگلیسی    به زبان سایت مرتبط    و   مقاله  24ر  ورزش است. به این منظونا بر صنعت  واثرات کر

اساس مطالعات  رد بررسی قرار گرفت. بر  وم  و  انتخابرد  وم  12ها  یافت شد که از میان آن
کروص اثرات  گرفته،  صنعت  ورت  در  جنبهونا  دارای  هم  مثبت  هارزش  دارای    وی  هم 

که مهم ترین    دو شمی  نا به چند بخش مهم تقسیم وده است. جنبه ی منفی کروی منفی ب هاجنبه
به گ   (2020)  احمد  ویف  و، کرآن، بخش اقتصادی است. عمر ای به ضررهای  نهوهریک 

نیو.  اندهرزش اشاره کردونا در  وی اقتصادی کرهانیودگرگ  ومالی   این میان   لدوبولی در 
متفا  ( 2020) نگاهی  به  و با  تت  امر  است  واین  کرده  می  وجه  از  بیان  استفاده  با  حتی  کند 
اماکن    ورکاری  ود درآمد    انوت می  ، هم رزشوتعطیلی نسبی صنعت    ورزشی  و بسته شدن 

  ان وت می  های منفی دیگری که ن مالی خارج شد. جنبهواز شرایط سک  وحاصله را افزایش داد  
کرد اشاره  آن  بخش    ،به  حرفهو در  حرفهوبرای    وای  رزش  با  رزشکاران  که  است  ای 

  ( 2020)  احمد  ودر مطالعات برت    و از این ر  ،اجه هستندوچندان م وابهامی د  وسردرگمی  
  ها کمک به آن  وای گسترده برای برقراری ارتباط  شبکه  ،رزشیوی  ها پیشنهاد شد که سازمان

یج  ورزش، ترونا در  واز اثرات مثبت کر  را از شرایط فعلی خارج نمایند.  هاآن  وبرگزینند  
جه به فراغت پیش  و است. با ت  ایام  این  صیه به فعال ماندن در خانه دروت  ورزش در خانه  و

رزش در خانه بسیار  وسعه وت  ،ارتقاء ایمنی بدن ورزش برای حفظ واید وف وآمده برای افراد 
د به آن  ومی نیز در تحقیقات خوسو م و الیوهمکاران، را و یکرد مفیدی است که حمامی ور
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ی  هاان بخش ورزش به عن ودر صنعت    هانی بسیاری از بخش ودر شرایط کن .  اندهاشاره کرد
میو ارزیابی  ر  ،گردندرشکسته  این  سازمانظیفه و  واز  دو ی  های  نهادهای    ولت  ورزشی، 
سپس با مدیریت صحیح، از تهدید   وبپردازند    هاطلبانه است که ابتدا به شناسایی این بخش ودا

  ان وت می  رت گرفته وبر اساس مطالعات صفرصت خلق کنند.    ،رزش وپیش آمده برای صنعت  
رزش تمرکز  ونا در صنعت  وی منفی پاندمی کرهای جنبهونتیجه گرفت که محققان بیشتر بر ر

. در  اندههای مثبت را نیز مد نظر قرار دادجنبه   ها رتی که تعداد کمی از آنودرص  ،اندهکرد
سازمان میان  میوی  هااین  ایفا  را  مهمی  نقش  زمانرزشی  در  صحیح  مدیریت  ی  هاکنند، 

خانوتمی  بحرانی به  را  بحران  سازمانود،  کند.  مدیریت  با  ورزشی  وی  ها بی  دارند  ظیفه 
صدمات   دقیق  پیراموف  وشناسایی  مؤثر  جلساتی  برگزاری  با  شرایط،  این  از  ناشی  ن واید 

رزش را  وصنعت    خالقانه،  و  ی کاربردیهاطرح استراتژی  وترین مسائل، با هم فکری  اصلی
به این مسئله که در هر نقطه از جهان میزان بحران متغییر است  جه واز بحران خارج کنند. با ت

استراتژ است  بیبهتر  نیز  اعمال شده  نامهوسازی ش میوهای  آیین  با طرح    و ی جدید  هاند. 
بیشت  دربارهـمطالعات  این  ر  م  انوتمی  س،وری وی  بحرانوبرای  با  آمادگی  هااجهه  بعدی  ی 

ت  ونا بسیار متفاورزشی در شرایط پسا کروی  هاسازمانه فعالیت  ونح   رد. وبیشتری به دست آ
رزش با  و به فعالیت صنعت  ،عون شرایط شرورزشی باید پیرامومدیران در نتیجه  .دواهد بوخ

پاندمی   شدن  از  وکرکمرنگ  بسیار  زمان  این  در  زیرا  باشند،  داشته  زیادی  تمرکز  نا 
  نظر اجتماعی، نگاه مادی بلکه از رزشی نه تنها از وی هاحتی کارکنان سازمان ورزشکاران و
این مسئله    جه بهوت   بنابراین،  .کنندپنجه نرم می  وانی با مشکالت بسیاری دست  ور  وحی  ور

جه به اهمیت انجام تحقیقات مستمر در این شرایط، پیشنهاد  و با ت  .کندمی  بسیار اهمیت پیدا
 انجام دهند: مسائل ارائه شده تحقیقات بیشتری ن وگردد محققان پیراممی

 ایران؛نا در وتأثیرات مالی پاندمی کر •
 رزش؛وج از بحران در صنعت وی راهکارهای مناسب برای خرارائه •
 رزشی؛ ومسابقات    ورزشی  وارائه راه کارهایی خالقانه برای بازگشت به کار اماکن   •
 رزش؛ و اجهه با بحران در صنعت وین استراتژی موتد •

  .ناورزش در پسا کروب فعالیت در صنعت وین چهارچوتد •
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