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دي و دنیا، تمام ابعاد اجتماعی، سیاسی، اقتصا در سراسر 19 -با شیوع کووید
بعاد ایر اتحت تأثیر قرار گرفت. حوزه ورزش نیز همانند سسالمت به شدت 

اهمیت  وري وفیاز نگفته شده در امان نماند. بنابراین محققان با در نظر گرفتن 
 ۀالعه مطویژه مطالعه در حیطه مدیریت ورزشی در این شرایط نا آشنا، ب

 پرداختند. ایران ورزش مدیریت رويپیش 19 -کووید هايفرصت و هاچالش
 ها،داده گردآوري روش نظر از و کاربردي هدف، نظر از  حاضر پژوهش
هاي یافته. ودب مقطعی صورت به زمانی نظر از و تحلیلی نوعلحاظ  از ،توصیفی

هایی شها نشان داد که مدیریت ورزش کشور با چالتحقیق در قسمت چالش
 هايلیگ در شاغل ورزشکاران جسمانی سالمت افتادن خطر همچون به

 نین نتایجورزش روبه رو است. همچ با مرتبط مشاغل درآمد اي و کاهشحرفه
 از شبی ههایی از قبیل توجنشان داد که مدیریت ورزش ایران داراي فرصت

 فناوري از ورزشی و استفاده هايلیگ و هاباشگاه در سالمت پایش به پیش
به عنوان  است. ها و مدارسبدنی در دانشگاه تربیت هايکالس برگزاري براي

کننده،  اي نگرانجدا از پیامده 19-کووید که توان گفتگیري کلی مینتیجه
اید شور بزش کفرصت هایی را در دل خود به همراه دارد؛ بنابراین مدیریت ور

 ها بهره مند شوند.ها آگاه باشند و از فرصتاز چالش
 

 ها واژهکلید 
 روس، مدیریت ورزشی، فعالیت بدنی، ورزش. ، کروناوی19 -کووید

With the spread of COVID -19 around the world, all social, 
political, economic and health dimensions were affected. 
The sports field, like other dimensions, was affected. 
Therefore, considering the urgent need and high importance 
of studying in the field of sports management in these 
unfamiliar conditions, current researchers studied the 
upcoming challenges and opportunities of COVID -19 that 
sports management may face in Iran.  The current research 
was applied in terms of purpose, data collection and time, 
descriptive-analytical and cross – sectional in terms of 
method. Findings revealed that the country's sport 
management faces challenges such as the risk of physical 
health of athletes working in professional leagues and 
reducing income from sport - related jobs. Further, results 
showed that sports management in Iran possess 
opportunities such as attention to health check-up in clubs 
and sports leagues, and the use of technology to hold  
physical education and sports classroom in universities and 
schools. Overally, it can be said that COVID -19, apart 
from its worrying consequences, has opportunities in its 
heart, so the country's sports management should be aware 
of the challenges and take advantage of the opportunities. 
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 همقدم
 نام به 1کروناویروس از جدید گونه یک ، 2020 سال ژانویه در

و همکاران،  2شد (ژو مشخص) چین( ووهان در19 -کووید
 19 -.  در واقع، کووید )2020و همکاران،  3؛ کلرکین2020

 است) SARS-CoV-2( کروناویروس تنفسی حاد سندرم یک
شود (سازمان تعریف می) حیوان و( انسان تعامل طریق از که

ا بدانجا است تاهمیت این بیماري  ).a2020بهداشت جهانی، 
هزار  321میلیون و  10، در دنیا  4که تا زمان اتمام این تحقیق

نفر جان خود را بر اثر   321هزار و  507نفر مبتال و   689و 
هزار و  227از دست دادتد. در همین مدت زمان در ایران  کرونا
 نفر جان سپردند.  817هزار و  10 نفر مبتال و  662

 ثناییتاس در یک زمان  19 -بشریت در دوران کووید
 یک درگیر حاضر حال در که دلیل این به نه. کندزندگی می

شاهد  بار چندین گذشته در او است زیرا گیرعالم بیماري
حتی  نتایج با اوقات بوده است که گاهیگیرهاي عالمبیماري

 -1346 5سیاه مرگ( ویرانگرتري همراه بوده است
؛ بلکه به )شانزدهم قرن در 6آفت اپیدمی یا ، میالدي1353

 و مرزها و مسافرت ها صنایع، بسیاري از  دلیل بسته شدن
، 7(استیونز و پرینس بحران گسترده و پوشش سطح همچنین

 جهانی، سطح در هابحث و هامقایسه این،بر). عالوه2020
 هايمراقبت آمادگی ها در موردو بحث  ملی و ايمنطقه

 مالحظات مالی، فشارهاي برابر در اجتماعی واکنش و بهداشتی
 امري محیطی زیست هاينگرانی و زندگی و کار بین تعادل
 از دیگري افراد و متخصصان کارشناسان، .است شده عادي
سیاست، در  و اقتصاد شناسی،روان مانند هاي مختلفرشته

                                                                      
1. Coronavirus  
2. Zhou 
3. Clerkin 

 16: 55تاریخ و زمان مراجعه به وب سایت رسمی سازمان بهداشت جهانی ساعت  4.
  برگرفته از :می باشد.  11/04/1399مورخه 

https://covid19.who.int/?gclid=Cj0KCQjw6PD3BRDPARIs
AN8pHuE3r_8TA4FMMmmWeac1coPE1BRfumzzqBDqD
Atz9RI2G4YzGbzcKJYaAnVeEALw_wcB. 

.5  Black Deathتاریخ در شده ثبت گیر همه بیماري ترین ، این بیماري کشنده 
 و اوراسیا رد نفر میلیون 200 تا 75 شدن کشته به منجر سیاه مرگ. بود بشریت
 شد. برگرفته از: آفریقا در قرن جهاردهم میالدي شمال

https://en.wikipedia.org/wiki/Black_Death. 
.6 Cocolitzli Epidemics، از خون و شده زرد یرقان از قربانیان این بیماري 

کمتر  شتند و دردا دهنده آزار تشنج و توهم آنها. می شد جاري آنها بینی و گوش
نیاي قرن % مردمان اسپا 45از چند روز می مردند. تخمین زده می شود که 

 شانزدهم کشته شدند. برگرفته از :
 https://www.sciencemag.org/news/2018/01/one-history-s-
worst-epidemics-may-have-been-caused-common-microbe. 
7.  Stevens & Prins 

 اقدام به الکترونیکی و چاپی در صفحات 19-ارتباط با کووید
 توجه به شروع اکنون هم محتویاتی اند. چنینتولید محتوا کرده

 بدنی فعالیت و تمرین ورزش، براي ویروس این پیامدهاي به
 ).2020کنند (استیونز و پرینس، می

 ورزشی، هايتیم از انزوا تحرك، عدم هايبراي مثال، دوره
 عدم و ورزشی مربیان با کمتر تعامل ورزشی، جامعه از فاصله

 ورزشی، هايسازمان هواداران، مثال عنوان به( اجتماعی حمایت
 گزارش شده است. 19 -در دوران کووید) غیره و هارسانه

 پریشانی باعث 19 -کووید که است شده داده نشان همچنین
 و 8راردون( شودورزشکاران می در و اختالالت عاطفی

 از سوي دیگر، بیان شده است که درگیري ).2019 همکاران،
بیماري سارس و کرونا  عفونت یک در عضله قلب احتمالی

و همکاران،  9شی( است مهم ورزشکاران براي ویژه ویروس به
 ناگهانی مرگ دالیل تریناصلی از عضله قلبدرگیري ). 2020
 است سال 35 زیر جوان ورزشکاران بین در ورزش در قلبی

 یا بیماري افزون بر این، این ).2016و همکاران،  10بوهم(
 براي باالیی اهمیت از تواندمی ثانویه همچنین هايخسارت

 بار و ورزشی بار تحمل براي خصوص به و ورزش در مشارکت
 برخوردار باال عملکرد با ورزش در خصوص به مبتالیان جسمی

 ظرفیت روي 19-توجه کووید قابل اثرات باشد. بنابراین
و همکاران،  11کرد (نی رد تواننمی ورزشکاران را عملکرد
2020.( 

هاي اولیه در مورد بازیکنان اللیگاي اسپانیا نشان داده
ها نسبت به قبل از هاي فوتبالیستدهد که تعداد مصدومیتمی

و همکاران،  12افزایش داشته است (موهر 19 -کوویدشیوع 
). محققان با استفاده از این 2020و همکاران،  13؛ سارتو2020

 کنترل و تدریجی دارند که مربیان باید به بازگشتداده بیان می
 نوع هاينامهپرسش بار، بر نظارت طریق از تمرین به شده

 طول در بازیکن چرخش مؤثر مدیریت همچنین و سالمتی
منظور کاهش مجاز به هايتعویض تعداد افزایش مسابقات،

مصدومیت بازیکنان توجه داشته باشند (موهر و همکاران، 
2020.( 

اما  گیرند،هاي پرخطر قرار نمیجزء گروه ورزشکاران اگرچه
 و هم عملکردشان آنها  هم سالمت شدن آلوده صورت در

                                                                      
8. Reardon 
9.  Shi 
10.  Bohmp 
11.  Nie 
12.  Mohr 
13.  Sarto 
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 داشتن رد. بنابراین،گی قرار تأثیر تحت مستقیم طوربه تواندمی
 با  اما( دقیق هاي بهداشتیشیوه نامه تعریف و اطالعات این

 ضروري) جدید اطالعات شدن آشکار هنگام در پذیري انعطاف
 به را خود تمرینی هايبرنامه توانندمی آنها آیا که بدانیم تا است

 .)2020و همکاران،  14خیر (یانگواس یا کنند دنبال ایمن روشی
 گیري سر از به تصمیم که دارد وجود نگرانی این حال،اینبا

 تجاري و سیاسی هاي جنبه جهان، سراسر در ورزشی هايلیگ
بگیرد (ماجومدار و  نظر در عمومی بهداشت از قبل را ورزش

  .)2020، 15ناها
هنگفت  ضررهاي دچار شرایط این از همچنین ورزش

جهانی  ارزش رغم علیکه  آنجا تا است شده اقتصادي و مالی
ورزشی  صنعت دالري میلیارد 756 ساالنه

)Sportsvenuebusiness.comمرتبط با  شغل ها)، میلیون
هاي ورزشی، شغل هايشغل از جمله جهان سطح ورزش در

 و هالیگ با مرتبط ورزشی و فروشی به خرده مربوط صنایع
 نقل، و حمل ها،زیرساخت گردشگري، سفر، جمله رویدادها از

 ,UNاي در معرض خطر قرار دارند (رسانه پخش و غذا تهیه
هاي ). همچینین اظهار شده است که با بسته شدن لیگ2020

هاي فوتبال و بسکتبال در سراسر دنیا ورزشی به خصوص لیگ
؛ 2020و همکاران،  16میلیاردها دالر ضرر کردند (کالرکسون

ا گزارش رسمی ). اگرچه در کشور م2020یانگواس و همکاران، 
هاي خصوصی و دولتی ورزشی در مورد ضرر و زیان باشگاه

رسد که با توجه به تعطیلی منتشر نشده است اما به نظر می
ها از حضور خود و فرزندانشان در ها و استقبال کم خانوادهباشگاه

اماکن ورشی، ضرر قابل توجهی به بخش صنعت ورزش کشور 
 متصور است.

 يهابازي لغو ،19 -اقتصادي کووید پیامدهاي افزون بر
 ايمزای از بسیاري اي برمنطقه و جهانی ورزشی رویدادهاي

عی، اجتما اجتماعی،  انسجام توسعه و اجتماعی همچون تحول
عالیت فهواداران، هویت هواداران و  عاطفی و اجتماعی هیجان

 ).UN, 2020( بگذارد تأثیر منفی تواندبدنی افراد می
مطالب گفته شده در مورد پیامدهاي بیماري با توجه به 

بر ابعاد اجتماعی، اقتصادي، سیاسی و سالمت  19 -کووید
مردمان دنیا به طور کلی و ورزش به طور ویژه، محققان در 
ادامه با پاسخ به سؤاالت ذیل، سعی دارند که نوري بر برخی از 

د در ایران و جهان بتابانن 19 -هاي تاریک ورزش و کوویدجنبه
                                                                      
14.  Yanguas 
15.  Majumdar & Naha 
16.  Clarkson 

آشنا آشکار شود. هاي احتمالی این پدیده ناتا بخشی از ناشناخته
امید است که پژوهشگران و  مدیران ورزش کشور ضمن 

، از 19 -هاي ورزش در دوران کوویدآگاهی از چالش
هاي بر شمرده شده استفاده نموده و راه را براي فرصت

سازگاري ورزش کشور در این شرایط و بهبود وضع موجود 
راهم آورند. بنابراین در ادامه به این سؤاالت پاسخ داده خواهد ف

 19 -کووید دوران در بدنی فعالیت و ورزش هايکه مؤلفه
 19 -کووید دوران در ایران ورزش مدیریت هايکدامند؟ چالش

 -کووید دوران در ایران ورزش مدیریت هايکدامند؟ و فرصت
 کدامند؟ 19

 
 روش شناسی پژوهش

 ورياز نظر هدف، کاربردي و از نظر روش گردآ تحقیق حاضر
 ورتها، توصیفی از نوع تحلیلی و از نظر زمانی به صداده

 -فی وصیکاربردي از نوع ت مقطعی بود.  دلیل استفاده از روش
این است که درصدد پاسخگویی سریع و آنی به  تحلیلی
مدت این ) و در کوتاه130، ص 1390ها است (فرجی، پرسش

ه ک). از آنجایی 1392قیق اولویت دارد (تیموري، نوع تح
این پدیده در ورزش ایران و  و مطالعه 19 -ي کوویدمسئله

اده ستفاجهان یک نیاز فوري است بنابراین از این روش تحقیق 
 شد. 

در این مطالعه سعی شد کلیه مقاالت علمی پژوهشی نمایه 
شده در پایگاه هاي اطالعاتی گوگل اسکوالر 

)scholar.google.com) کور ،(www.core.ac.uk ،(
) ، ساینس www.tandfonline.comنیلور و فرانسیس (

) که در ارتباط با www.sciencedirect.comدایرکت (
یا کروناویروس بود به عنوان جامعه آماري  19 -ورزش و کووید

هاي ستفاده از کلیدواژهدر نظر گرفته شود. سپس با ا
COVID-19 , Coronavirus   مقاالت مرتبط با ورزش در

مقاله استخراج گردید. با توجه به اینکه از  95عناوین هر کدام، 
-عنوان مقاله مرتبط با اهداف تحقیق بود لذا یافته 40این تعداد 

مقاله انجام شد و مقاالت غیر  40اي پژوهش براساس این ه
اشته شدند. الزم به ذکر است که با توجه به مرتبط کنار گذ

ضروري بودن و اهمیت فوري تحقیقات در مورد بیماري 
در سراسر دنیا، بسیاري از تحقیقات در کمتر از یک  19 -کووید

اند و بنابراین اکثر نسخه الکترونیکی آن ها پیش ماه منتشرشده

http://www.core.ac.uk/
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قرار گرفته است و در نگارش  17از چاپ در دسترس همگان
 له حاضر مورد استفاده قرار گرفتند. مقا

 
 هاي پژوهشیافته

 -کوویـد دوران در  ورزش  و فعالیت بدنی هايمؤلفه .1
 کدامند؟ 19

در  19-هـاي کوویـدهـا و فرصـتقبل از پـرداختن بـه چـالش
هـاي ورزش و مدیریت ورزش کشور، الزم است که بـه مؤلفـه

هــاي کــه داراي ویژگــی  19 -فعالیــت بــدنی در دوران کوویــد
ه د اشـارکه تا قبل از ظهور این پدیده دیده نش فرد آنمنحصربه

 شود.
 
 هاي پرخطرکم خطر بر ورزشهاياولویت ورزش •

تیراندازي،  کمان، با تیراندازي همانند 18خطر کم هايورزش
 فیزیکی در آنها گذاريفاصله امکان تنیس روي میز، تنیس که

 براي فیزیکی هايتوصیه از پیروي صورت در دارد. وجود
بود  خواهد کمتر خطرات تماشاگران این و مربیان ورزشکاران،

 ). b2020 (سازمان بهداشت جهانی، 
 که کاراته تکواندو، کشتی، همانند 19پرخطر هايورزش

 برخوردهاي. دارد وجود کمتر هاآن در بدنی گذاريفاصله امکان
 انتقال خطر ورزشکاران و بازیکنان بین نزدیک و فیزیکی
 (سازمان بهداشت جهانی،  دهدمی افزایش را 19-کووید

b2020.( 
 -یدهاي ورزش در دوران کووبنديبنابراین توجه به دسته

 رارهایی را پیش روي مدیران ورزش و مردم ق، راهنمایی19
 ا ران هآو  ادههاي کم خطر را انجام ددهد تا ترجیحاً ورزشمی

 .ریزي خود قرار دهنددر اولویت برنامه
 

 هاي سرپوشیدههاي روباز بر مکاناولویت مکان •
 واقـع رویـدادهاي از بهتـر 20هاي روبـازواقع در مکان رویدادهاي

از اجـرا  شـد. اطمینـان تهویـه خواهـد 21هاي سرپوشیدهمکان در
 رویـدادهاي در گـذاري فیزیکـیفاصله مورد در هاتوصیه کردن
 ترساده غیره و گلف سواري،اسب روباز مانند هايمکان در واقع

گونـه کـه ). همـانb2020 است (سـازمان بهداشـت جهـانی، 
هاي روباز نسبت کند مکانسازمان بهداشت جهانی پیشنهاد می

                                                                      
17.  Open access 
18.  Lower risk sports 
19. Higher risk sports   
20.  Outdoor  
21. Indoor  

تري  براي ورزش و هاي مناسبهاي سرپوشیده، محلبه مکان
 شود.فعالیت بدنی در شرایط کرونایی محسوب می

 
 گرابازي و مسابقه بدون حضور تماش •
 هواداران دیده، آسیب ترکم کشورهاي از معدودي تعداد جز به

 رویداد یک در 2021 سال نیمه از قبل توانند تانمی احتماالً
است  کارانهمحافظه برآورد یک این که کنند شرکت یاستادیوم

بنابراین تا زمانی که  .)2020؛ ماجومدار و ناها، 2020، 22(وب
ساخته شود و در دسترس همگان قرارگیرد  19-واکسن کووید

 2020ماه مارس  هاي بدون تماشاگر عادت کرد. ازباید به بازي
جنوبی  کره اي فوتباللیگ حرفه ) 1399(معادل فروردین 

 جنوبی در لیگ قهرمانی بسکتبال کره و 23موسوم به کی لیگ
-ورزشگاه به )1399عادل اردیبهشت (م 2020مه  ماه اول هفته
 .)2020، 24بازگشتند (کینگ خالی (بدون تماشاگر) هاي

 درهاي پشت از 2020 مه ماه اواسط در آلمان لیگايبوندس
 جدیدي واقعیت ). این2020، 25(اولترمن بازگشایی شد بسته
 نهایت سعی که حالی در است تالش در بازیکن هر که است
بیاید (ماجومدار و  غیبت هواداران کناربا  دهدمی انجام را خود

 .)2020ناها، 
 از کامالً گالدباخ در بوندسلیگاي آلمان، مونشن بوروسیا

 اندداده سفارش و هستند ورزشگاه آگاه هواداران حضور اهمیت
 .دهند قرار هاصندلی در هواداران شبیه را مقوایی هايبرش که

 مونشن بوروسیا ارتباطات و رسانه سرپرست ، 26آرتز مارکوس
کنند تا می عبور تونل از بازیکنان وقتی": داشت اظهار گالدباخ

ها در تونل هوادارانی را که عکس آن و وارد زمین چمن شوند 
 را هاآن هوادار که کنندمی احساس بینندنصب شد است می

با این کار احساس خوبی به "او اضافه کرد: . کندمی تماشا
 آنها که است هواداران بیانیه این. دهدبازیکنان دست می

 طرفداران: است ما براي بیانیه یک این. باشند تیم با خواهندمی
 ).2020 ،27گرگوري. ("هستند بازي از بخشی
 

هـا بـه امکانـات و ها و اسـتادیوممجهز بودن سالن •
 تجهیزات پزشکی

                                                                      
22.  Webb 
23. K-League  
24. King 
25.  Oltermann 
26. Markus Aretz 
27. Gregory 
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 یرويا پیارتباط با صاحبان اماکن ورزشی براي تضمین امکانات 
گیري المهاي سازمان بهداشت جهانی در دوران عنامهتوصیهاز 

 ).b2020 الزم است (سازمان بهداشت جهانی،  19 -کووید
 براي مشخص ةسازي شدجدا فضاي یا اتاق اختصاص یک

 مانزاستادیوم تا  یا سالن در دارعالمت فرد هر نگهداشتن
 این،بر افزون .است ضروري پزشکی، مرکز یک به بیمار انتقال

وم استادی یا سالن در شده تعیین پرسنل و پزشک داشتن یک
 دیگر الیاحتم هايبیماري و موارد ارزیابی تا به شودمی توصیه
 ).b2020 کنند (سازمان بهداشت جهانی،  کمک

 
 هاي بهداشتیرعایت شیوه نامه •

استفاده از گودي آرنج در هنگام عطسه یا سرفه 
)NOC*NSF, 2020تسهیالت بودن دسترس در )؛ 

 در بهداشتی مواد و الکل حاوي دستی ژل دست، شستشوي
 اقامت؛ استفاده از محل و رویداد محل در مختلف هايمکان

حوله، پوشاك و بطري شخصی در محل تمرین و مسابقه؛ 
استفاده از ماسک در تمامی شرایط تمرینی به جز در موراد 

 توالت، دستگیره درها، دستگیره عفونیمسابقه رسمی؛ انجام ضد
 مرطوب با دستمال غیره و حمام آب شیر هايدستگیره

کردن توسط نظافتچی؛ چک روز در بار چندین کننده عفونیضد
کننده در رویداد و مکان ورزشی سالمتی هر فرد شرکت وضعیت

دار یا بیمار؛ عدم طور مرتب؛ اجتناب از تماس با فرد عالمتبه
ز دست دادن، روبوسی کردن و لمس دهان یا بینی؛ اجتناب ا

هاي گرم (سازمان بهداشت دست دادن و اجتناب از سونا یا اتاق
 و ورزشکاران که کرد اعالم ). همچنین، روسیهb2020 جهانی، 
 هفته دو و پزشکی آزمایشات انجام از پس خارجی مربیان

دارند  را کاربه پیوستن و کشور این به بازگشت اجازه قرنطینه
این، فدراسیون فوتبال آلمان اعالم برعالوه .)2020، 28(تاس

کرده است که ریختن آب دهان روي زمین فوتبال در مسابقات 
و همکاران،  29رسمی باعث کارت زرد خواهد شد (ایوانس

 تمامی در بهداشتی هاينامهشیوه رعایت ). بنابراین2020
 دوران در ورزش دیگر هايمؤلفه از یکی ورزشی هايرشته

 .است 19 -کووید
 
 گذاري فیزیکیرعایت فاصله •

                                                                      
28.  TASS 
29.  Evans 

 پیشگیري اقدامات به توجه ،19 -کووید گیريعالم به توجه با
 و جامعه در 30فیزیکی گذاريفاصله حفظ جمله از عمومی کننده

 برخوردار اساسی اهمیت از ورزش خاص شرایط در همچنین
طبق  ).b 2020؛ پارنل و همکاران، 2020 همکاران، و نی( است

 رقبا، از هاي سازمان بهداشت جهانی، فاصله فیزیکیتوصیه
متر  1,5 پشتیبانی حداقل کارکنان و تماشاگران مسئوالن،

-هايو انجام فعالیت ورزشی مسابقات طول در باشد و بایدمی
 ).b2020شود (سازمان بهداشت جهانی،  بدنی این فاصله حفظ

 ها و رویدادهاي ورزشیلغو یا تعلیق لیگ •
 اهمیت از المپیک هايبازي ورزشی بزرگ رویدادهاي میان در

 ترینبزرگ تابستانی المپیک هايبازي .است برخوردار ايویژه
 المپیک هاياست. همچنین، بازي صلح زمان رویداد

 دنیا در ورزشی و فرهنگی رویدادهاي ترینمهم و ترینمحبوب
رویداد رغم اهمیت ). علی1397شود (مرادیان، می محسوب

ر قرار داده یاین رویداد مهم را نیز تحت تأث 19 -مذکور، کووید
المپیک  هايالمللی المپیک بازيطوري که کمیته بیناست؛ به

)IOCرا به مدت یک سال و  2020 توکیو هاي المپیک)، بازي
و همکاران،  31به تعویق انداخته است (ساتو 2021تا سال 

 ).2020و همکاران،  32؛ کورسینی2020
جام   )UEFAاز سوي دیگر، اتحادیه فوتبال اروپا ( 
منتقل کرده است.  2021را به سال  2020هاي اروپا ملت

هاي مختلف ورزشی در هاي رشتههمچنین بسیاري از لیگ
ها در نیز براساس دستورات دولت 2020 -2021فصل 

اند آمدهکشورهاي مختلف تعطیل شدند و یا به حالت تعلیق در
لیگ  5). براي نمونه، در میان 2020(یانگواس و همکاران، 

معتبر فوتبال اروپا (لیگ برتر انگلستان، اللیگاي اسپانیا، 
بوندسلیگاي آلمان، لیگ یک فرانسه و سري آ ایتالیا) ، لیگ 

لیگ  19 -گیري کوویدیک فرانسه (لوشامپیونه) پس از عالم
سایر چهار لیگ دیگر با حدود  خود را پایان یافته اعالم کرد و

هاي خود را بازگشایی کردند. هپچنین لیگ ماه تأخیر لیگ 3
نیز تا زمان نگارش   NBAملی بسکتبال امریکا موسوم به

 اناین مقاله لیگ خود را به تعویق انداخته است. لیگ قهرمان
نیز به حالت تعلیق درآمده  34و لیگ قهرمانان آسیا 33اروپا

هاي زنان هاي داخلی نیز لیگاست. در همین راستا، در لیگ

                                                                      
30.  Physical distancing 
31. Sato 
32. Corsini 
33.  Champions league 
34.  AFC Champions League 
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هاي داخلی روند اما لیگ ،شیوع کرونا ویروس لغو شدبعد از 
متفاوتی دارد. براي مثال مسابقات لیگ برتر فوتبال نیز بعد از 

بدون حضور تماشاگر و  1399تیر ماه  4ماهه در تاریخ  4وقفه 
هاي بهداشتی ستاد ملی مبارزه با کرونا در نامهیت شیوهبا رعا

ورزش، بازگشایی شد. اما لیگ برتر والیبال مردان با شروع 
بدون تعیین قهرمان پایان یافت. لیگ برتر  19 -کوید
ال مردان نیز همانند لیگ برتر بدون معرفی قهرمان به ببسکت

حالت تعلیق هاي داخلی نیز عمدتاً به اتمام رسید. سایر لیگ
 درآمدند.

 -کوویـد دوران در ایران ورزش مدیریت هايچالش .2
 کدامند؟ 19

 دوران در ورزش ایـران مـدیریت هـايدر این بخش به چـالش
 شود.می پرداخته 19 -کووید

 
ورزشکاران شـاغل  به خطر افتادن سالمت جسمانی •

 ايهاي حرفهدر لیگ
 کوتاه نتایج بر تأکید است. شکننده مدت وکوتاه ورزشی مشاغل

 اهـداف از تـا کنـدمـی محـدود را مربیـان و مدیران غالباً مدت
 غافـل خـود بازیکنـان تندرستی و سالمت همچنین و بلندمدت

با توجـه بـه عـدم اطمینـان در مـورد  . )2020 ، 35کولوین( شوند
اي بـه خـاطر هاي حرفـهو تأکید بر بازگشایی لیگ 19 -کووید

-هاي حرفهاران شاغل در لیگمنابع درآمدزایی، سالمت ورزشک
هـاي فیزیکـی و اجـراي دقیـق اي به دلیل عدم رعایت فاصله

و  36هاي بهداشتی بـه خطـر خواهـد افتـاد (کالرکسـوننامهشیوه
 ). 2020همکاران، 

 
 آحاد جامعه به خطر افتادن سالمت جسمانی •

 .اسـت سالمتی مشکالت جدید دنیاي بزرگ تهدیدهاي از یکی
ــکل، ــن مش ــع ای ــراي رف ــت ب ــدنی انجــام فعالی  در ورزش و ب

تورپین و گـومز  -بود (پرز  خواهد مهم بسیار کشورهاي مختلف
). اما با توجه به شـیوع کرونـاویروس و حضـور 2020، 37گومز –

کمتر افراد در مراکز ورزشی، سـالمت آحـاد جامعـه در ایـران و 
 جهان به خطر خواهد افتاد.  

 
 هاي ورزشیبحران مالی مراکز ورزشی و فدراسیون •

                                                                      
35. Culvin 
36. Clarkson 
37.  Pérez-Turpin & Gomis-Gomis 

با فشـارهاي  19 -ها و مراکز ورزشی در دوران کوویدفدراسیون
 دادن دسـت از پرسـنل، هـايهزینـه حفـظ اقتصادي همچـون

 رفـتن دسـت )، از2020مالی (کالرکسـون و همکـاران، حامیان
 مشـکالت حقـوق ماهانـه ورزشـی، و شـغل در اختالل درآمد،
در  ). EOC, 2020(انـد بیکاري مواجـه شـده نقدي و جریان

به  ورزش در 19 -اقتصادي ناشی از کووید همین راستا، بحران
 بـه تواند منجرخصوص در بخش اعظمی از کشورهاي دنیا می

ــد هــاباشــگاه و هــافدراســیون ورشکســتگی و  38شــود (فیتزجرال
). هر چند در کشور ما عمده درآمـد فدراسـیون 2020همکاران، 

ست و لذا مشـکالت چنـدانی از ورزشی وابسته به منابع دولتی ا
نظــر تــأمین منــابع نخواهنــد داشــت در حــالی کــه در عمــده 

ها باید درآمدزایی کنند. از سـوي کشورهاي دنیا، خود فدراسیون
ها و مراکز ورزشی کشور ما نیز کـه عمـده درآمـد دیگر، باشگاه

ند دچـار شـباهـا مـیها وابسته به شـهریه و حـق عضـویتآن
رو شـدن بـا خواهند شد. از این رو، روبـهمشکالت عدیده مالی 

بحران اقتصادي در ورزش ایران و جهان در ایـن شـرایط یـک 
 واقعیت غیر قابل انکار است.

 
 کاهش درآمد مشاغل مرتبط با ورزش •

 با است ممکن جهانی رده اگرچه بیان شده است که ورزشکاران
 منبـع مسـابقات و هـالیـگ لغو اما نشوند، روبرو مالی مشکالت

 قـرار تـأثیر تحـت را مشاغل مرتبط بـا ورزش از بسیاري درآمد
مشـکالت مـالی تنهـا بـه  .)2020، 39دهد (تورسدال و آسـفمی

شود. بسیاري از افراد شاغل در اي محدود نمیورزشکاران حرفه
هاي مختلف ورزشی، صنعت آمادگی جسمانی هاي رشتهآکادمی

هـا، داوران (وب، و تناسب اندام مثل مربیـان، صـاحبان باشـگاه
هــا و هــاي ورودي و اســتادیومکننــدگان بلــیط)، دریافــت2020
هـا، هـاي شـاغل در سـالن و اسـتادیومها، خرده فروشـیسالن

کننـدگان و مجریـان خبرنگاران، عکاسـان، خبرنویسـان، تهیـه
هـا، نیروهـاي کـنجمـعهاي رادیویی و تلویزیـون، تـوپبرنامه

هـا) نیـز بـا لغـو اسـتادیوم هـا وهـاي سـالنخدماتی (نظافتچی
 اند.مسابقات دچار مشکالت فرواوان مالی شده

 
 -کوویـد هاي مدیریت ورزش ایران در دورانفرصت .3

 کدامند؟ 19

                                                                      
38. Fitzgerald 
39. Toresdahl & Asif 
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 دوران در ورزش ایـران مـدیریت هـايدر بخش قبلی به چالش
هـاي ایـن پرداخته شد. در این بخـش بـه فرصـت 19 -کووید

 شود.دوران پرداخته می
 
عنوانی عضوي از جامعه نه به عنوان یک ورزشکار به  •

 کاال
 -کوویـد گیـريعـالم طول در اولیه گیريتصمیم فرآیندهاي در
 طبـق ورزشـی بـزرگ رویـدادهاي کردنـدمـی پیشنهاد که 19

 طرفـدران بین جهان در کنند، پیدا ادامه شده انجام ریزيبرنامه
 طرفـدران و "کـاال" عنـوان بـه را ورزشـکار که ورزش صنعت
 " جامعـه از عضـوي" عنـوان بـه را ورزشـکار که مقابل طرف

 در). 2020 همکـاران، و 40مـان( شـد پدیـدار تنشـی شناسـندمی
 ورزشـی بـزرگ رویـدادهاي انـداختن تعویـق به یا لغو حقیقت،
 ورزشـکاران سالمت حفظ که دهند نشان تا بود آشکاري تالش

). 2020 همکاران، و مان( است الزم جامعه از عضوي عنوان به
هاي مختلـف قـرارداد به عبارت دیگر، اگرچه ورزشکاران با تیم

شـود دارند و از نگاه صنعت ورزش به عنوان کاال محسوب مـی
تواند خرید و فروش شود (ورزش به عنوان کاال) اما اگـر که می

بیم به خطر افتادن جان ورزشکار در مـواردي هماننـد بیمـاري 
ظ سـالمت ورزشـکار بـراي وجود داشته باشـد حفـ 19 -کووید

رسد (ورزشـکار بـه ها الزامی به نظر میها و باشگاهمدیران تیم
 عنوان عضوي از جامعه).

 
نیروهاي خـدماتی بـه عنـوان نیروهـاي دیده شدن  •

 بسیارتأثیرگذار در ورزش
) در 41هادر اکثر موراد به نیروهاي خدماتی (همانند نظافتچی

 19 -شود. کوویدنگاه میسازمان به عنوان نیروهاي دست دوم 
ها، هاي بهداشتی، رختکنثابت کرد که بهداشت سرویس

ها، اماکن و تجهیزات ورزشی در انتقال یا عدم انتقال دوش
مسري بسیار مهم هستند (سازمان بهداشت  يهابیماري
).  لذا توجه به این بخش از نیروهاي سازمانی  b 2020جهانی،

کار هاي ورزشی مشغول بهباشگاهها و که در ادارات، شرکت
اي برخوردار است و الزم است که به هستنند از اهمیت ویژه

 لحاظ مادي به این نیروها توجه بیشتري شود. 
 

                                                                      
40.  Mann 
41.  Cleaners  

هـا و توجه بیش از پیش به پایش سالمت در باشگاه •
 هاي ورزشیلیگ

تمامی ورزشکاران موظف هستند که قبل  19 -در شرایط کووید
؛ 2020 قات رقابتی تست کرونا بدهند (تاس،از بازگشت به مساب

شود در ). بنابراین پیشنهاد می b 2020سازمان بهداشت جهانی،
هاي ورزشی حداقل دو بار در سال (قبل از شروع برگزاري لیگ

انجام  42فصل و قبل از شروع نیم فصل دوم) پایش سالمت
بلکه  19 -هاي مسري مانند کوویددهند تا نه تنها در بیماري

هایی که ممکن است نهفته باشند آگاهی به عمل سایر بیماري
 شود.آید و از بروز هرگونه مرگ احتمالی ورزشکار پیشگیري 

 یک میانه در سالگی، 28 سن در 43فو ویوین براي مثال، مارك
فوتبال به  زمین در  2003سال  يهاکنفدراسیون جام از بازي

 44اکنگ ، پاتریککند. به همین شیوهدلیل سکته قلبی فوت می
 در سالگی 26بخارست در سن  دینامو تیم کامرونی بازیکن

فو  افتد و به دلیل مشابه با مرگ ویوین زمین بازي به حین
این دو مورد فوق  .دهدمی دست از 2016در سال  را خود جان

هاي احتمالی است که در صورت پایش هایی از مرگنمونه
 شود. تواند پیشگیريسالمت ورزشکاران می

 
 نقش بدون جایگزین تماشاگران ورزشی •

بیش از پیش مشخص  19 -نقش تماشاگران در دوران کووید
-شد. هواداران ورزشی عالوه بر منبع درآمدزایی براي باشگاه

کنند (پارنل و همکاران اي، نشاط اجتماعی ایجاد میهاي حرفه
، a2020 ،آمدن ). براي کنار 2020؛ ماجومدار و ناها، 2020؛ وب

توانند هاي ورزشی داخلی میبا غیبت تماشاگران، سازمان لیگ
 تیم از چندین استراتژي استفاده کنند: الف) همانند هواداران

به  46داخل ماشین  دانمارك 45اف سی میتجیالند فوتبال
  تماشاي بازي تیم محبوب خود بپردازند (پارنل و همکاران،

a2020( توانند تماشاگران می. به عبارت دیگر، در ایران نیز
ها، ورزشگاه پارکینگ در خود محبوب تیم بازي دیدن براي

هاي روباز دور از شهر تحت ، مکان 47مراکز موقتی روز بازي
هاي بهداشتی نامه، با رعایت شیوه"استادیوم صحرایی"عنوان 

 به خود شخصی خودروي در اجتماعی گذاريفاصله رعایت و 
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-ل استقالل و پرسپولیس یا بازيهاي مهمی مثبازي تماشاي
 يبپردازند و از این رهگذر حداقل منبع درآمد هاي تیم ملی

-ونیتلویز"بنابراین نیاز به  .ها شودها و فدراسیونعاید باشگاه
شود تا تماشاگران بتوانند از میاحساس  "هاي بزرگ شهري

هاي محبوب خود را تماشا کنند؛ ب) هاي تیمفاصله دور بازي
توان عکس هواداران را میهمانند باشگاه مونشن گالدباخ آلمان

در تونل ورودي ورزشگاه منتهی به زمین چمن و بر روي 
). یعنی، 2020د (گرگوري، کرهاي تماشاگران نصب صندلی

ها و توان این رویکرد را گسترش داد و براي تمامی استادیوممی
ا همانند اللیگاي هاي ورزشی در ایران برقرار کرد؛ ج) یسالن

سازي کرد و در توان صداي تماشاگران را شبیهاسپانیا می
هاي مختلف بازي پخش کرد تا بازیکنان کمتر احساس زمان

غیبت تماشاگران را داشته باشند. در حالی که در حال حاضر در 
لیگ برتر فوتبال ایران صداي تماشاگران فقط براي بینندگان 

نه براي بازیکنان. بنابراین اتخاذ شود و تلویزیونی پخش می
هاي ورزشی تدابیري براي پخش صداي تماشاگران در استادیوم

تواند اقدام مؤثري در این شرایط باشد تا بازیکنان حضور می
 تماشاگران را در کنار خود احساس کنند.

 
هاي تربیـت استفاده از فناوري  براي برگزاري کالس •

 مدارس و هادانشگاه بدنی و ورزش در
یکی از مواردي است که در دوران  هاي فناوريپیشرفت

 –تورپین و گومز  -توان از آن بهره برد (پرز می 19 -کووید
هاي ). براي نمونه، برگزاري ورزش2020گومز، 

نوع جدیدي از استفاده از  19 -در دوران کووید 48الکترونیک
.  )2020فناوري در دنیاي امروز است (ایوانس و همکاران، 

هاي هر چند این محققان فقط به استفاده از عبارت ورزش
اند اما در مورد سازوکارهاي آن بحثی الکترونیکی اشاره کرده

 -دار و نامشخص کوویدشرایط ادامهبه اند. لذا با توجه نکرده
شود مدارس ایران و در ایران و جهان، پیشنهاد می 19

را به جاي اینکه بدنی عمومی خود ها دروس تربیتدانشگاه
هاي الکترونیک به تعطیلی بکشانند با استفاده از ورزش

هاي هاي ورزشنامهبرگزار کنند. بنابراین تدوین شیوه
بدنی و ورزش یکی از وظایفی الکترونیک براي دروس تربیت

بدنی و سالمت وزارت آموزش و است که معاونت تربیت
تحقیقات و بدنی وزارت علوم، پرورش، اداره کل تربیت

بدنی دانشگاه آزاد اسالمی در تربیت و ورزش فناوري و مرکز
 شرایط کرونایی باید بر آن همت گمارند.

                                                                      
48.  E-sports 

 
به عنوان یـک  بدنی ضرورت انجام ورزش و فعالیت •

 سبک زندگی در تمامی شرایط
یک واقعیت این است که بسیاري از افراد از ورزش و انجام 

) اما با 2020(فیتزجرالد و همکاران، برند فعالیت بدنی لذت می
ها و مراکز ها، باشگاهاین وجود بسیاري از مدارس، دانشگاه

اند و یا با یا تعطیل شده 19 -ورزشی در شرایط کووید
توانند از محدودیت بازگشایی مواجه هستند. بنابراین مردم می

روي، دویدن، هاي بدنی جایگزین مانند پیادهورزش و فعالیت
و  دوچرخه سواري استفاده کنند (ورزش  49ت در خانهدار

 ).2020،  51؛ دیویس 2020، 50انگلستان
 مثبتی تأثیرات متوسط و منظم بدنیاز آنجا که فعالیت 

 مانند تنفسی هايعفونت به بدن ایمنی سیستم پاسخ بر
) و همچنین 2020و همکاران،  52دارد (هول 19 -کووید

 کوید دوران از پس شناختیروان عوامل مورد در تحقیقات
 و غم باعث تواندمی مسابقات لغو که است داده نشان 19

 یک براي اندوه و سرخوردگی اضطراب، استرس، اندوه،
 توانمیبنابراین ، )2020 آسف، و تورسدال( شود ورزشکار

 جسمانی، فواید بر عالوه بدنی فعالیت و ورزش داشت بیان
. نیز هست 19 -کووید دوران در شناختیروان فواید داراي

، انجام فعالیت بدنی و ورزش به عنوان یک امر در نتیجه
هاي زندگی از جمله شرایط کرونایی مهم در تمامی سبک

 رسد.الزم به نظر می
 

 هاي نوظهورنقش حمایتی دولت در بحران •
موضوع که مراکز ورزشی زیادي در شرایط  این به توجه با

ها در شوند لذا نقش دولتمی کرونایی دچار بحران مالی
کمک و حمایت مالی مراکز ورزشی که به تندرستی جامعه 

(فیتزجرالد و همکاران،  کنند بسیار مهم استکمک می
 انگلستان ورزش مثال، ). براي2020، 53؛ بگوویچ2020

 که است کرده تأسیس را "54جامعه اضطراري صندوق"
 هالیگ و ايمنطقه هايسازمان محلی، ورزشی هايباشگاه

در واقع هدف از تأسیس این صندوق، . دهدمی قرار هدف را
زنده ماندن ورزش در جامعه پس از مخاطره کروناویروس 
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 حمایتی رویکرد ). چنین2020است (فیتزجرالد و همکاران، 
تواند در اگرچه در بستر انگلستان مطرح شده است اما می

، در کشور ما نیز ایران نیز کاربرد داشته باشد. براي نمونه
توان بسیاري از مراکز ورزشی را که نو پا هستند، توان می

مالی ندارند و در معرض ورشکستگی قرار دارند با کمک 
ها مورد شناسایی قرار داد ادارات ورزش و جوانان شهرستان

ها هاي مالی اعطا کرد. این کمکها کمک و حمایتو به آن
ها یا ل بخشودگیتواند شامهاي مالی میو حمایت

طور که اشاره هاي مالیاتی و اجاره بها  باشد. همانتخفیف
هاي مالی در واقع کمک به بقاي شد هدف از این مشوق

هاي دولتی در این ورزش در کشور است. بنابراین حمایت
اي برخوردار است. در ادامه به بحران نوظهور از اهمیت ویژه

  19یی شده کوید هاي شناساها و فرصتچالش ،تفکیک
آورده  1پیش روي مدیریت ورزش ایران در قالب جدول 

 شده است.
 
 

 مدیریت روي پیش 19 کوید يهافرصت و هاچالش. 1جدول 
 ایران ورزش

 هاچالش ردیف
 در شاغل ورزشکاران جسمانی سالمت افتادن خطر به 1

 ايحرفه هايلیگ
 جامعه آحاد جسمانی سالمت افتادن خطر به 2
 ورزشی هايفدراسیون و ورزشی مراکز مالی بحران 3
 ورزش با مرتبط مشاغل درآمد کاهش 4

 فرصت ها ردیف
 کی عنوان به نه جامعه از عضوي عنوان به ورزشکار 1

 کاال
 نیروهاي عنوان به خدماتی نیروهاي شدن دیده 2

 ورزش در بسیارتأثیرگذار
 و هاباشگاه در سالمت پایش به پیش از بیش توجه 3

 ورزشی  هايلیگ
 ورزشی تماشاگران جایگزین بدون نقش 4
 تتربی هايکالس برگزاري براي فناوري از استفاده 5

 مدارس و هادانشگاه در ورزش و بدنی
 یک عنوان به بدنیفعالیت و ورزش ضرورت انجام 6

 شرایط تمامی در زندگی سبک
 نوظهور هايبحران در دولت حمایتی نقش 7

 
 گیري نتیجه بحث و
 سالمت براي استثنائی را چالش 19 -کووید گیرعالم بیماري
 -در واقع، کووید .)2020آشکار کرد (مان و همکاران،  عمومی

براي اقشار مختلف جامعه در هر جایگاه، شغل، نژاد،  19

تواند ها را میو آن "55گذاردتبعیضی نمی"جنسیت، پیر، جوان 
اي این آن هم اینکه براي یک عدهمبتال کند؛ با یک تفاوت و 

محسوب  "کم خطر"دیگر براي عدة  و "پرخطر"بیماري 
به نوعی  19 -).  بیماري کووید2020شود (ژو و همکاران، می

هاي اجتماعی، اقتصادي، سیاسی و بهداشتی را به تمامی حوزه
هاي ورزشی و محیط شدت تحت تأثیر قرار داده است. فعالیت

ش نیز به شدت در جهان و ایران نیز تحث کسب و کار در ورز
گیر قرار گرفته است. لذا هدف تحقیق یر این بیماري عالمثتأ

 روي پیش 19 -کووید هايفرصت و هاچالش ۀحاضر مطالع
تحلیلی  -توصیفی رویکرد با استفاده از ایران ورزش مدیریت

 بود.
-می وجودههایی را بها و چالشاي در دنیا فرصتهر پدیده

هایی که رغم دشواريعلی 19-آورد. براي مثال، بیماري کووید
شود وجود آورده است باعث میهبراي جامعه جهانی ب

 د تایفتنبهاي مختلف علمی،  به تالش و تکاپو دانشمندان حوزه
ور نوظه هاي درمان و مواجهه با شرایطهاي خود راهبا پژوهش

ها يیماربه بر این گونپیدا کرده و از این طریق بشریت را در برا
 و شرایط مشابه نجات دهد و به سمت پیشرفت و بهزیستی

 سوق دهند. 
ه ها نشان داد کهاي تحقیق حاضر در قسمت چالشیافته

 افتادن خطر هایی همچون بهمدیریت ورزش کشور با چالش
 هب اي،حرفه هايلیگ در شاغل ورزشکاران جسمانی سالمت

 اکزمر مالی بحران جامعه، آحاد جسمانی سالمت افتادن خطر
 طمرتب مشاغل درآمد کاهش ورزشی، هايفدراسیون و ورزشی

 دنش دهورزش روبه رو است. همچنین نتایج نشان داد که دی با
 ورزش، در بسیارتأثیرگذار نیروهاي عنوان به خدماتی نیروهاي
 ال،کا کی عنوان به نه جامعه از عضوي عنوانی به ورزشکار

  ايهلیگ و هاباشگاه در سالمت پایش به پیش از بیش توجه
 زا استفاده ورزشی، تماشاگران جایگزین بدون نقش ورزشی،
ورزش در  و بدنیتربیت هايکالس برگزاري براي فناوري

 یک نعنوا به بدنی هايفعالیت و ورزش ها،مدارس و دانشگاه
 در دولت حمایتی نقش شرایط و تمامی در زندگی سبک
روي هاي پیشنوظهور از جمله موارد فرصت هايبحران

 است.  19 -مدیریت ورزش کشور در دوران کووید
زمانی با شیوع تردید به دلیل همحاضر بی مقاله

کروناویروس در ایران و جهان، ناشناخته بودن ابعاد کامل این 
) و کمبود منابع پژوهشی در 2020بیماري (ایوانس و همکاران، 
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تواند ادعا کند که جواب کاملی نمی  19 -حوزه ورزش و کویید
هاي پژوهش داده است. همچنین، ناگفته پیدا است که به سؤال

هاي پژوهش حاضر مانند هر پژوهش دیگري با یافته
ابعاد  به هایی مواجه بوده است. بنابراین، با توجهمحدودیت

، در مورد سایر آثار کوتاه مدت، 19 -ناشناخته احتمالی کووید
اي، در ورزش حرفه 19 -مدت و بلند مدت کوویدمیان 

قهرمانی، همگانی و تربیتی نیاز به تحقیقات داخلی و خارجی 
 دوباره ،19 -کووید ناآشناي براین، شرایطبیشتري است. افزون

 جوانان و ورزش وزارت جمله از ورزشی هايسازمان مدیران به
ها استان جوانان و ورزش کل ادارت یعنی هاآن تابع ادارات و( 

 ورزشی، هايفدراسیون ،)هاو ادارات ورزش و جوانان شهرستان
 ضمن باید که کندمی نشان خاطر هاشهرداري ورزش سازمان
 عملیاتی برنامه خود، هايسازمان براي بحران مدیریت تدوین

 مسري، هاي بیماري جمله از بحران هرگونه بروز صورت در را
 مدیریت رزمایش همچنین. کنند تهیه زلزله سیل، سوزي، آتش

 سالی حداقل مختلف سناریوهاي براي هاسازمان این در بحران
 .رسدمی نظربه االجرا الزم بار یک

توان گفت که گیري کلی تحقیق میبه عنوان نتیجه
 ورزش براي ايکنندهنگران پیامدهاي بر عالوه 19 -کووید
مدیریت ورزش  که دارد خود دل در را هايفرصت کشور،

 هاچالش از کشور، اعم از پژوهشگران و مدیران ورزش، باید
 .شوند مندبهره هاي برشمرده شدهفرصت از و مذکور آگاه باشند

 هايها و  مشوقشود که دولت کمکبراي مثال، پیشنهاد می

 ورزش بقاي به در اختیار بخش ورزش قرار دهد تا به واقع مالی
شود سبک همچنین پیشنهاد می کمک کرده باشد. کشور در

ناپذیر در صدا و عنوان یک ضرورت اجتنابزندگی فعال به
ها و هاي ورزشی شهرداريسیماي ملی تبلیغ شود و سازمان

نان شرایط اجرایی انهادهاي وابسته به وزارت ورزش و جو
فعالیت بدنی و ورزش را براي آحاد جامع فراهم آورند. افزون بر 

ستی و راي و مراکر تندهاي ورزشی حرفهباشگاهاین، به مدیران 
را بیش از  ورزشکاران سالمت شود پایشسالمتی پیشنهاد می

هاي و وسایل و تجهیزات آن را در مکان گرفتهپیش جدي 
کار بگیرند. عالوه بر این، به معلمان تربیت ورزشی نصب و به

ها بدنی مدارس و اساتید دروس عملی تربیت بدنی دانشگاه
هاي شود که در دوران کرونا ویروس بر ورزشیشنهاد میپ

ها را اجرا نمایند. گونه ورزشخانگی تأکید نمایند و این
در کشور و عدم  19رغم تداوم شرایط کوید همچنین، علی

توان شرایط حضور ها، میحضور تماشاگران ورزشی در ورزشگاه
داشتی هاي دقیق بهدرصدي تماشاگران را با رعایت شیوه 10

فراهم آورد. در پایان نیز توجه بیش از پیش مادي به نیروهاي 
رسد؛ هاي ورزشی ضروري به نظر میوعهمخدماتی اماکن و مج

ها در نهایت توسط این نامهچرا که اجراي درست این شیوه
-شود که در صورت عدم رضایت مالی آنان مینیروها انجام می

هاي اجرایی در نامهشیوهتواند در کم کاري احتمالی آنان در 
اماکن ورزشی، تمامی تدابیر مدیران و دست اندرکاران حوزه 

 ورزش بی اثر باشد.
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