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 یورزش یوکارهاکرونا بر کسب روسیو وعیش یامدهایپ یبررس
 استان گلستان

 

 8محمد علی نودهی

 5مجتبی احمدی 
10.22034/SSYS.2022.1877.2331 

 82/38/8433: تاریخ دریافت مقاله

 38/32/8433 :تاریخ پذیرش مقاله                                                                                 
 

وکارهای ورزشی استان هدف از پژوهش حاضر، بررسی پیامدهای شیوع ویروس کرونا بر کسب
 -ها، توصیفیشیوه گردآوری داده نظر ازف، کاربردی و هد لحاظ ازگلستان بود. پژوهش حاضر 

 دیاتپژوهش شامل اس یفیدر بخش اول )کیفی( برای انجام مصاحبه میدانی، جامعه کپیمایشی بود. 
 یضاوتق یریکه به روش نمونه گبود با تجربه فعال در صنعت ورزش  رانیمد ،یورزش تیریآگاه مد

نمونه های آماری بخش  و تا حد اشباع نظری ادامه یافت. نفر 11مصاحبه با  11 -یدندانتخاب گرد
نفر از مدیران فروشگاه های ورزشی، صاحبان کمپ های گردشگری ورزشی و  212کمی شامل 

 مدیران باشگاه های ورزشی با روش نمونه گیری هدفمند بود. 
ان شامل ن گلستنتایج پژوهش نشان داد که ازجمله پیامدهای شیوع کرونا بر گردشگری ورزشی استا

های گردشگری ورزشی، بیکاری نیروها، تبدیل خدمات گردشگری ورزشی به نیازهای تعطیلی کمپ
ها و صنایع دیگر بود. همچنین ثانویه و حضور نیروهای انسانی گردشگری ورزشی در بخش

و  های ورزشیهای ورزشی استان گلستان شامل تعطیلی مجموعهپیامدهای شیوع کرونا بر مجموعه
 های اقالم ورزشی استانها و فروشگاهبیکاری نیروهای حاضر و پیامدهای شیوع کرونا بر تولیدی

های ورزشی، تبدیل کاالهای ورزشی به نیازهای ثانویه، ها و فروشگاهگلستان شامل تعطیلی تولیدی
ائه ای و ارههای بیمحال، توسعه حمایتهای ورزشی بود. با اینها و فروشگاهمشکالت مالی تولیدی

وکارهای ورزشی الزم های حمایتی دولت در زمان شیوع کرونا برای کسبخدمات از طریق صندوق
 رسد.به نظر می

 کرونا، ورزش، اقتصادی، مدیریتی و کسب و کارهای ورزشی. واژگان کلیدی:

                                                           
 مسئول( هد)نویسن ، ایران، گرگان، دانشگاه آزاد اسالمیگرگانگروه تربیت بدنی، واحد ،ستادیارا -1

                                                nodehi2006@yahoo.comM mail:-E   
 ، ایران، بندرگز، دانشگاه آزاد اسالمیبندر گزگروه تربیت بدنی، واحد  ،ستادیارا -2



  استان گلستان یورزش یوکارهاکرونا بر کسب روسیو وعیش یامدهایپ یبررس 

 

 

332 

 مقدمه
اگذشت از شهر ووهان در استان هوبای چین آغاز شد و ب 2211، در دسامبر 11-شیوع کووید

اگرچه مرکز شیوع این بیماری در ابتدا چین بود،  .زمان، این ویروس در سرتاسر جهان پخش شد
ورها که بعضی کشدرحالی و شده استاکنون موارد ابتالی بسیاری در کشورهای دیگر گزارشولی هم

وارد ت مطور مؤثرتری موارد مبتالبه این بیماری را درمان کنند، ولی هنوز مشخص نیسقادرند به
. با توجه به خطــر (2222و همکاران،  1جاکوبسنجدید تا کی و کجا ظهور پیدا خواهند کرد )

( وضعیت اضطراری WHOبرای سالمت عمومی در جهان، سازمان بهداشت جهانی ) 11-کووید
این  المللی بههای بینالمللی برای هماهنگی پاسخبهداشت عمومی را برای نشان دادن نگرانی بین

 2ایوانسگیر جهانی معرفی شد )عنوان یک بیماری همهبه 11-یماری اعالم کرد و متعاقب آن کوویدب
 (.2222همکاران، و

شدت پیوسته و دارای ارتباطات قوی بین کشورهاست، اثرات طغیان بیماری در دنیایی که به
ن مانی قادر به کار کردز میرند( و ناخوشی )کسانی که در یک دوره)کسانی که می یرومفراتر از مرگ

 ههای اقتصادی به علت اختالل در تولید، کارکرد زنجیرزیرا با کندشدن فعالیت ،شودنیستند( ظاهر می
نظر ها در سراسر جهان، صرفشرکت .(2222، 3کرایفتأمین عرضه جهانی نیز مختل خواهد شد )

ا خصوص در بین کشورهونقل بهشدن حمل اند. محدودانقباض در تولید را آغاز کرده تجربه ،از اندازه
نندگان کتر از همه، ترس در بین مصرفمهم .های اقتصاد جهانی شده استباعث کندتر شدن فعالیت

بازارهای  .است گردیدههای بازار ها منجر به تغییر الگوهای مصرف متداول و ناهنجاریو بنگاه
های سهام جهانی افت کرده اند و شاخصان دادهجهانی مالی نیز در پاسخ به این تغییرات واکنش نش

های اقتصادی که تاکنون و در زمان اپیدمی صورت بر اساس بررسی .(2222نیکوال و همکاران،است )
 ورزش، گردشگری، مجموعه زیر :های اقتصادی ازجملهشیوع ویروس کرونا بخش ،گرفته است

وکارهای عمومی، وکارهای خُرد، کسبسکن، کسببازرگانی خارجی، بازار سرمایه، بازار ارز، بازار م
؛ اندرسون 2222لن و همکاران،است )ه تولید ناخالص داخلی را تحت تأثیر قرار داد و قیمت کاالها
 (.2221و همکاران، 1پارنل و 2221همکاران، و 4، بایرز2222و همکاران، 
 به فراوانی یهامکک امروزه که است المللیینب عرصه در مهم صنایع از یکی ورزش صنعت

 هاگروه تمامی در آن گسترش و هاعرصه تمامی در ورزش رشد است. کرده گوناگون اقتصاد جوامع

 گستردگی شود. شناخته جهان در مهم صنایع از یکی عنوانبه ورزش صنعت تا است سبب شده

 و 6میر) یمباش وسیع صورتبه ورزش صنعت یریگشکل شاهد امروز تا است شده ورزش باعث
 اقتصادی توسعه از راهکارهای یکی عنوانبه ورزش صنعت از بسیاری جوامع در (.2211همکاران،

 مسائل در مهمی نقش یافتهتوسعه کشورهای از بسیاری در ورزش صنعت به عبارتی، شود.یم یاد

 حدود هساالن مثل آمریکا، کشوری در تنها کهیطوربه(؛ 2222)کیم و همکاران، دارد اقتصادی و مالی

 است شده سبب موضوع و این شودمی صنعت این صاحبان نصیب خالص درآمد دالر میلیارد 212

                                                           

1. Jakobsson 
2. Evans 
3. Cruyff 
4. Byers 
5. Parnell 
6.Meier 
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(. با این  1317وروزی و همکاران، نشود ) شناخته سودآور صنعت ششمین عنوانبه ورزش صنعت
وبیش دچار آسیب جدی صورت کمن بهحال شواهد حاکی از آن است که این صنعت در کل جها

 ورزش جامعه ورزشی، مسابقات شدن متوقف با که داد ( نشان2222) 1ساتو هاییافتهشده است. 
 کرونا»عنوان  با خود تحقیق ( در2222همکاران ) و 2است. پارنل شده مواجه ناپذیرجبران بحرانی با
 مدیران که کردند بیان و پرداختند ورزشی مسابقات و ورزش در کرونا بررسی تأثیرات به «ورزش و

که  داد نشان تحقیق این نتایج ندارند. را بحرانی چنین با مواجهه برای الزم آمادگی حال حاضر در
 و حمامی. گردد مواجه بنیادین تغییرات با ورزشی هایسازمان کلی عملکرد است شده باعث کرونا

 است کرده تغییر دچار ورزش را کلی شکل کرونا که کردند بیان خود تحقیق در (2222همکاران )
 از یکی که باشدمی ورزشی انجام فعالیت برای اصلی محیط خانه خانگی، قرنطینه گیریشکل با و

 کرونا است. برگزیده خود تحقیق برای را «خانهدر  ماندن فعال»شعار  و آیدیم حساببه کرونا آثار
 ماهه دینچن بیکاری شامل مالی بحران این و است مواجه کرده نیز مالی بحران با را ورزش جامعه
 مالی ضرر این جبران و شده مسابقات و ورزشی اماکن ی فرعیهابخش کارکنان و مدیران مربیان،
 4(، چادهاری2221همکاران )و  3در این راستا دریوس کروناست. پاندمی معضالت دیگر از بزرگ

 و 7بیک(، بیدر2221همکاران )و  6(، سینگلتون2221همکاران )و  1(، هامراشمیت2221همکاران )و 
همکاران و  12( و وانگ2221همکاران ) و 1(، پارنل2221همکاران ) و 1(، بایرز2221همکاران )

ی گوناگون و کشورهای مختلف اظهار کردند که صنعت ورزش در این هاپژوهش( در 2221)
ده بودن این صنعت در این های جدی و سخت متحمل شده و حتی برخی به زیانیبآسکشورها 

یر با تأث در نظر بسیاری از افراد، کرونا یک بیماریهمه با این ری کرونا اشاره کردند.یگهمهدوره 
در جهان چنین وسعت  یامسئله کهیهنگام ، اماکارهاستومدت بر روی کسبوسیع و کوتاه

د که باید خوبل ،توانیم انتظار داشته باشیم که تأثیر آن پس از مدتی از بین برودگیری دارد، نمیهمه
آماده نماییم. شاید بتوان این تغییرها را  صنعت ورزشهای مختلف را برای تأثیر پایدار در جنبه

مید که نا «قدرت تخریب خالقانه در اقتصاد»وکارها یا یک جهش ژنتیکی در بازارها و کسب ینوعبه
این بحران از تأثیر  (.1311)سهیلی و همکاران، وکارها را مشخص کندنابودی کسب یا تواند بقامی

، تیو درنها می دهدها را تحت تأثیر قرار سپس شرکت .شوداثرگذاری بر روی مشتریان آغاز می
تواند کنندگان در این شرایط مید. تغییر رفتار مصرفبخشرا تغییر می صنعتوضعیت رقابت در 

. از (1422همکاران، و  قزلسفلو)های توزیع را تحت تأثیر قرار دهدها و کانالو محصول اشدپایدار ب
ای هحل، نیازمند راهشمار در این بحرانهای بیها برای جلوگیری از ضرر و زیانطرف دیگر، شرکت

انسانی، مدیریت زنجیره تأمین، فروش و های مختلف سرمایهها در زمینهای برای رفع چالشخالقانه

                                                           

1. Csato 
2. Parnell 
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4. Chowdhury 
5. Hammerschmidt 
6. Singleton 
7. Beiderbeck 
8. Byers 
9. Parnell 
10.Wang 
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ها هستند که در بسیاری از موارد ر بخشاستفاده و سای های کاری موردها، فرآیندبازاریابی، فناوری
های خاصی را برای آن ایجاد نماید. و شایستگی شود یرهعنوان دانش در درون سازمان ذختواند بهمی

ها جهت مقابله با تهدیدها باعث ها و نیز در درون آناین تغییرها در بازار خدمات شرکت
جاد و خود باعث ای می دهدالشعاع قرار ف را تحتشود که بازار رقابتی صنایع مختلهایی مینوآوری

توانند تنها میی که نهیهاتحول (؛1311و همکاران،  صفانیا)گرددهای عظیم و پایدار دیگری میتحول
مراتب فراتر از بازه زمانی این بحران باقی ها بهدامنه اثرگذاری وسیعی داشته باشند، بلکه اثر آن

 ریزی برای بحرانوکارها با نگاه و برنامهری است که همه رهبران کسببنابراین، ضرو .خواهد ماند
زیرا پس از گذر از این شرایط، بازگشت به روال  یرند،گب فعلی، آینده پس از بحران را نیز در نظر

ها دیگر یک گزینه نخواهد بود و شرایط جدیدی در محیط وکار برای بسیاری از آنعادی کسب
های ناشی از شیوع ویروس کرونا در با توجه به ضرر و زیان . از طرفی،ردیدرقابتی حاکم خواهد گ

و  دگردهای اقتصادی فوراً چاره اندیشی ندر مورد جبران زیان کهی، درصورتوکارهای ورزشیکسب
های وارده تصاعدی خواهد شد و بسیاری از آسیب ،نشود گرفته یشطور عملی در پراهکاری به

رو خواهند شد که حتی ممکن است از چرخه بهبا چالش زیادی رو ی ورزشوکارهاکسبفعاالن 
( آثار مستقیم و غیر 1311حیدری و همکاران) .(1311)جابری و همکاران،اقتصادی حذف شوند

مستقیمی از همه گیری کرونا بر صنعت ورزش شناسایی و به چالش های جدیدی اشاره کرده اند 
سب و کارهای ورزشی و تغییر شغل بسیاری از نیروهای کارآمد که شامل تعطیلی و نیمه تعطیلی ک

( نیز به افزایش اوقات فراغت و ورزش در خانه اشاره 1311صنعت ورزش است. صفانیا و همکاران)
تواند مورد توجه سازمان ها و شرکت های فعال در صنعت ورزش قرار گیرد. براخاص کردند که می
که تنها راه برون رفت از بحران شدید اقتصادی در صنعت ورزش، ( نیز بیان کردند 1311و همکاران)

 ،بازاریابی مدیریت آمیخته( نیز دریافتند که 1422خالقیت و نوآوری می باشد. قهفرخی و همکاران)
باعث افزایش تاب آوری  مدیریت اقدامات راهبردی و مدیریت فرایندها، مدیریت منابع سازمانی

 د اقتصادی ناشی از ویروس کرونا می شود. کسب و کارهای ورزشی در رکو
واند تبدین ترتیب،  در ابتدا بررسی پیامدهای ناشی از شیوع ویروس کرونا بر صنعت ورزش می 

یزی ربرنامههمه گیری بر صنعت ورزش منجر شود و زمینه را برای ینااز  جانبههمهبه درک مناسب و 
و بهبود شرایط صنعت ورزش هموار سازد. از  از شرایط موجود رفتبرونی راهکارهامناسب و 

و  کاروکسبرود که این سوی دیگر، استان گلستان ازجمله مناطق گردشگری ورزشی به شمار می
باشد. می رفتنبروو نیازمند شناخت ابعاد و راهبرد  قرارگرفتهگیری کرونا فعالیت نیز تحت تأثیر همه

وکارهای ورزشی استان شیوع ویروس کرونا بر کسبلذا هدف از پژوهش حاضر، بررسی پیامدهای 
 باشد.می گلستان

 

 شناسی پژوهشروش
پیمایشی و بر  -ها توصیفیپژوهش حاضر ازلحاظ هدف کاربردی، ازنظر شیوه گردآوری داده

اساس رویکرد پژوهش، آمیخته بود. در مرحله اول، برای ساخت الگو از روش کیفی تحلیل محتوا 
تحلیلی از نوع همبستگی مبتنی بر الگوی معادالت  -و از روش کمی توصیفیو برای آزمون الگ

ساختاری استفاده گردید. روش تحقیق آمیخته از نوع اکتشافی متوالی بود؛ یعنی ابتدا کیفی و سپس 
کمی بود. ابزار مورد استفاده در این پژوهش بعد از انجام مصاحبه و رسیدن به اشباع نظری تدوین 

ر حاض یروهاین یکاریبی، ورزش وکارکسب یلیتعطمؤلفه اصلی) 6گویه در قالب  11شد که شامل 
 وکاربکسخدمات  لیتبدی، ورزش وکارکسبدر مشاغل وابسته به  یکاریبورزشی،  وکارکسبدر 
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 کاروکسب یانسان یروهاین حضوری و ورزش وکارکسب یمال مشکالت، هیثانو یازهایبه ن یورزش
امتیاز تا خیلی کم،  1ای لیکرت )خیلی زیاد، صورت پنج گزینه( بهگرید عایصن و هادر بخش یورزش

در بخش اول )کیفی( برای انجام مصاحبه میدانی، جامعه آماری پژوهش را امتیاز( تدوین شد.  1
نفر از اساتیدی که در  1ورزشی متخصص در حوزه صنعت ورزش)حوزه مدیریتبرجسته  اساتید

ای چاپ نموده بودند( و همچنین برخی مدیران اجرایی ورزش مقالهحوزه صنعت ورزش کتاب و 
 نفر از رؤسا و معاونین اداره کل ورزش و جوانان استان گلستان( تشکیل می دادند 7استان گلستان)

رای بو گلوله برفی هدفمند  صورتترتیب به به نمونه های تحقیق در دو فاز اولیه و ثانویه که
نفر که تا حد اشباع  11مصاحبه با  11 -گردیدندوع پژوهش انتخاب های کیفی در موضمصاحبه

ها نمونه انتخاب شدند و سپس از آن 3صورت هدفمند صورت که در ابتدا بهنظری ادامه یافت؛ بدین
بخش دوم )کمی( بعد از گردآوری اطالعات  در های بعدی کمک گرفته شد.برای انتخاب نمونه

کلیه مدیران  و این پرسشنامه در بین شدبه ساخت پرسشنامه حاصل از پژوهش کیفی، اقدام 
ع توزی های ورزشی سطح استان گلستانهای ورزشی استان گلستان و مدیران فروشگاهمجموعه

های استان مجموعه ورزشی دیگر در شهرستان 31مجموعه ورزشی در شهر گرگان و  61.گردید
 161ها و آقایان(، ها برای خانمه دو نوبت بودن سالنبا توجه ب) مدیران گلستان وجود دارد که تعداد

فروشگاه و تولیدی  71صورت صحیح عودت داده شد. پرسشنامه به 121باشد. از این تعداد، نفر می
صورت صحیح پرسشنامه به 41ورزشی نیز در سطح استان گلستان وجود داد که از این تعداد، 

مدیر کمپ،  7ن گلستان وجود دارد که از این تعداد، گردشگری ورزشی در استا کمپ 12بازگشت. 
 پرسشنامه، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. 113پژوهش پاسخ دادند. در مجموع،  به پرسشنامه

در این پژوهش از دو بخش آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده گردید. در بخش آمار توصیفی 
معیت شناختی و توصیفی پژوهش های جویژگیاز جداول و نمودارهای توصیفی برای بیان 

ها )طبیعی و یا منظور بررسی توزیع دادههای کشیدگی و چولگی به گیری شد. از شاخصبهره
نسخه   Max QDAافزار غیرطبیعی بودن( و برای بررسی و پاسخ به سؤاالت پژوهش در ابتدا از نرم

Pro اسپیاسافزارهای گیری و مدل ساختاری از نرممنظور رسم و تدوین مدل اندازهو در ادامه به 
 استفاده شد. 2/2 نسخه اسالپیو  24نسخه 

؛ گیریاندازه هایمدل به مربوط بخش الف(: شد سنجیده بخش دو در اسالپی در روایی و پایایی
 یاآلف عاملی، بارهای ضرایب وسیلهبه گیریاندازه مدل پایایی .ساختاری مدل به مربوط بخش ب(

 مبستگیه مقدار محاسبه طریق از گیرد. بارعاملیمی ارزیابی قرار مورد ترکیبی پایایی و کرونباخ
 4/2 مقدار از بیشتر یا و برابر مقدار اگر این که شودمی محاسبه سازه آن با سازه یک هایشاخص

 گیریازهاند خطای واریانس از آن هایو شاخص سازه بین واریانس که است مطلب این مؤید شود
قبول است. همچنین در مورد روایی محتوایی نیز قابل سازه آن مورد در پایایی و بوده بیشتر سازه آن

با  CVRروایی مورد تأیید قرار گرفت. مقدار  CVRو  CVIهای روایی سنجی با استفاده از فرم
بنابراین روایی  .به دست آمد 12/2بیشتر از  CVIو مقدار  12/2نفر(،  7) توجه به تعداد اساتید

(. روایی واگرا و همگرا که مربوط به معادالت 1171، 1ی ابزار ما مورد تأیید قرار گرفت)الوشهایمحتو
 ساختاری است، مورد سنجش قرار گرفت.

 
                                                           

1. Lawshe 
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 های پژوهشیافته
مرد و  درصد 21/64بخش کیفی تحقیق شامل  یهانتایج توصیفی تحقیق نشان داد که نمونه

درصد در بخش  7/46ها در بخش دانشگاهی و نمونه درصد از 3/13ند. زن بود درصد 72/31
ارائه  های اصلی مربوط بهها، هر یک از مقولهگام اولِ کدگذاری در .سازمانی مشغول به کار بودند

 ، استخراج شد که دراستان گلستان یوکارهای ورزشکسب کرونا بر روسیو وعیش یامدهایپمدل 
وکارهای کرونا بر کسب روسیو وعیش یامدهایپاصلی پژوهش انجام شد: قالب پاسخگویی به سؤال 

 کدام است؟ استان گلستان یورزش
بعدازاینکه کدها به کدهای اولیه بر اساس رویدادها و واقعیات، برچسب زده شد، کدهای اولیه 

روی ودهای خاساس کدگذاری شکل گرفتند. سپس سه نفر از خبرگان، کدهای اولیه را بررسی و بر
یث یا سنجی کدهای اولیه از روش تثلبنابراین در بخش کیفیت اسناد، مورد تغییر و تعدیل قراردادند.

( ارتباط بین 2221) 1شده است. سپس بر اساس نظریه کوربین و استراوسسازی بهره گرفتهمثلث
 ایجاد شد.« مقوله»هایی به نام کدهای اولیه بررسی و دسته

ه ب را مقوله یک باز کدگذاری فرآیند. شد آغاز باز کدگذاری رآیندف طی در محوری کدگذاری
 انجام کند،می تشریح را هاآن بین روابط که هاییعبارت طریق از کار این و دهدمی پیوند هازیرمقوله

 چگونه اساسی هایمقوله دهندمی نشان که هاستداده در هاییسرنخ شامل جستجوی و شودمی
 هایمقوله زیر به را هامحوری مقوله (. کدگذاری222: 2221، 2استراوس و د )گلیسرانارتباط در باهم

 و ک مقولهی هایویژگی تعیین در مستمر تطبیقی تحلیل. سازدمی مرتبط هامصاحبه در شده نمایان
کد محوری در سه  6 باز، کدگذاری اولیه نتایج مستمر تطبیقی تحلیل از. رودمی کار به ویژگی ابعاد

 شد. نمایان های ورزشیها و فروشگاههای ورزشی و تولیدیخش گردشگری ورزشی، مجموعهب
 

 پیامدهای شیوع کرونا بر گردشگری ورزشی استان گلستان .8جدول 

های شده از گزارههای استخراجویژگی هامقوله ردیف
 کالمی )مفاهیم(

1.  
 های گردشگری ورزشیتعطیلی کمپ

 به دلیل مسائل بهداشتی
 به دلیل مشکالت مالی  .2
 به دلیل عدم استقبال مردم  .3
های گردشگری بیکاری نیروهای حاضر در کمپ  .4

 ورزشی

 لیدر
 تدارکات  .1
 هاراننده  .6
7.  

 بیکاری در مشاغل وابسته به گردشگری ورزشی
 ونقلحمل

 تغذیه  .1
 هتلداری  .1

 مالی اقشار مختلف جامعه به دلیل مشکالت تبدیل خدمات گردشگری ورزشی به نیازهای ثانویه  .12
 به دلیل تغییر سبک زندگی فعال به غیرفعال  .11
12.  

 های گردشگری ورزشیمشکالت مالی کمپ
 درآمد کم

 بهاعدم توانایی در پرداخت اجاره  .13
 عدم توانایی در پرداخت حقوق نیروها  .14
حضور نیروهای انسانی گردشگری ورزشی در   .11

 ها و صنایع دیگربخش

 ت در امرارمعاشبه دلیل مشکال
 انگیزگیبه دلیل بی  .16
 به دلیل ناامیدی از بهبود وضع موجود  .17

                                                           

1. Corbin & Strauss 
2. Glaser & Strauss 



   8438 زمستان 23: شماره             وانان                 جورزش و  یراهبرد مطالعات     

 

 

337 

 های ورزشی استان گلستانپیامدهای شیوع کرونا بر مجموعه .5جدول 

های کالمی شده از گزارههای استخراجویژگی هامقوله ردیف
 )مفاهیم(

1.  
 های ورزشیتعطیلی مجموعه

 به دلیل مسائل بهداشتی
 لیل مشکالت مالی مردمبه د  .2
 به دلیل عدم استقبال مردم  .3
4.  

های بیکاری نیروهای حاضر در مجموعه
 ورزشی

 مربیان
 کارکنان  .1
 هاخدمه  .6
 مدیران  .7
 ناجیان  .1
1.  

 هایبیکاری در مشاغل وابسته به مجموعه
 ورزشی

 ونقلحمل
 تغذیه  .12
 های ورزشیتولیدکننده  .11
 تعمیرات() نیروهای فنی  .12
 وساز اماکن ورزشیاختس  .13
های ورزشی به تبدیل خدمات مجموعه  .14

 نیازهای ثانویه
 به دلیل مشکالت مالی اقشار مختلف جامعه

 به دلیل تغییر سبک زندگی فعال به غیرفعال  .11
16.  

 های ورزشیمشکالت مالی مجموعه
 درآمد کم

 بهاعدم توانایی در پرداخت اجاره  .17
 تعدم توانایی در پرداخت مالیا  .11
های حضور نیروهای انسانی مجموعه  .11

 ها و صنایع دیگرورزشی در بخش

 به دلیل مشکالت در امرارمعاش
 انگیزگیبه دلیل بی  .22
 به دلیل ناامیدی از بهبود وضع موجود  .21

 
 های اقالم ورزشی استان گلستانها و فروشگاهپیامدهای شیوع کرونا بر تولیدی .8جدول 

های کالمی شده از گزارهی استخراجهاویژگی هامقوله ردیف
 )مفاهیم(

1.  
 های ورزشیها و فروشگاهتولیدیتعطیلی 

 به دلیل مسائل بهداشتی
 به دلیل مشکالت مالی مردم  .2
 به دلیل عدم استقبال مردم  .3
-ها و فروشگاهتولیدیبیکاری نیروهای حاضر در   .4

 ورزشیهای 

 فروشندگان
 هامدیران تولیدی  .1
 هاولیدیکارگران ت  .6
7.  

-گاهها و فروشتولیدیبیکاری در مشاغل وابسته به 

 ورزشیهای 

 ونقلحمل
 کنندگان مواد اولیهتأمین  .1
 واردکنندگان اقالم ورزشی  .1

 تعمیرات() نیروهای فنی  .12
11.  

 تبدیل کاالهای ورزشی به نیازهای ثانویه
 به دلیل مشکالت مالی اقشار مختلف جامعه

 ندگی فعال به غیرفعالبه دلیل تغییر سبک ز  .12
 به دلیل قیمت باالی محصوالت ورزشی  .13
14.  

 ورزشیهای ها و فروشگاهتولیدیمشکالت مالی 
 درآمد کم

 بهاعدم توانایی در پرداخت اجاره  .11
 عدم توانایی در پرداخت مالیات  .16
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 عدم توانایی در پرداخت حقوق کارگران  .17
 هاورشکستگی تولیدی  .11
 هایها و فروشگاهتولیدینی حضور نیروهای انسا  .11

 ها و صنایع دیگرورزشی در بخش

 به دلیل مشکالت در امرارمعاش
 انگیزگیبه دلیل بی  .22
 به دلیل ناامیدی از بهبود وضع موجود  .21

 

شده، از طریق تحلیل محتوا و کدگذاری باز و محوری مصاحبه انجام 11بنابراین نتایج حاصل از 
وکارهای ورزشی استان گلستان در سه بخش گردشگری ع کرونا بر کسبنشان داد که پیامدهای شیو

 یاروهین یکاریبی، لیتعطهای ورزشی شامل ها و تولیدیهای ورزشی و فروشگاهورزشی، مجموعه
 حضورو  یمال مشکالت، هیثانو یازهایبه ن یورزش یکاالها لیتبد، در مشاغل وابسته یکاریب، حاضر

اس اسپیافزار اسباشد. در ادامه از طریق نرممی گرید عصنای و هابخشدر  یورزش یانسان یروهاین
های پژوهش و سپس به تحلیل نتایج حاصل از شناختی نمونه های جمعیتبه تحلیل ویژگی

پژوهش پاسخ داده  های ایجادشدهاس به سؤالالافزار پیها با استفاده از نرمآوری پرسشنامهجمع
 شد.

 
 های پژوهش در بخش کمیشناختی نمونههای جمعیتویژگی. 4جدول 

 درصد فراوانی متغیرها

 2/71 141 مرد جنسیت
 1/22 31 زن

 سن

 1/31 17 سال 21کمتر از 
 1/33 62 سال 31الی  21
 4/22 41 سال 41الی  31

 6/12 23 سال 41باالتر از 
 

ها از چولگی و کشیدگی استفاده شد. ده( برای تعیین نرمالیته دا2212و همکاران ) 1بنابرگفته هیر
های قرار دارد، ولی تعداد نمونه -1و  1و کشیدگی بین  -3و  3نتایج نشان داد که چولگی بین 

 بیانخود  در پژوهش( 2223و همکاران ) 2سیوجار باشد. همچنیننفر می 222پژوهش کمتر از 
 هایسؤال یبررس یبرا plsاول از  ،یفیو ک یاکتشاف هایپژوهش یکه بهتر است برا اندنموده

مدل  کهیدرصورت .پژوهش در مرحله بلوغ قرار ندارد چراکه هنوز مدل ،پژوهش استفاده شود
 افزارهایاز نرم یبعد هایشد، در پژوهش دیی( تأPLS) محور انسریاو افزارهایپژوهش با نرم

 ند،ینمایم دییتأ ینظر یهش را مبانهرچند مدل پژو زیپژوهش ن نیمحور استفاده شود. در ا انسیکوار
 حورم انسیوار افزارهایاست، از نرم دهیباشد و هنوز به بلوغ نرسمی یدیآنکه مدل جد لیبه دل یول

 .گردیداستفاده  پی ال اس
شد  هاستفاد واگرا روایی و همگرا پایایی، روایی معیار سه گیری،اندازه هایبرازش مدل بررسی برای

رکیبی و ت پایایی کرونباخ، آلفای ضرایب عاملی، بارهای ضرایب بررسی طریق سه زا و پایایی مدل
های برازش مدل نتایج مربوط به شاخص. (2212پذیرفت)هیر و همکاران،  صورت پایایی اشتراکی

 گزارش شده است:  1گیری در جدول هانداز
 

                                                           

1. Hair 
2. Jarvic 
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 گیریبرازش مدل اندازه . 2جدول 
 نتیجه هاآزمون معیارها

 یپایای

و تأیید  1/2بیشتر از  ضرایب بارهای عاملی
 شد

و تأیید  7/2بیشتر از  آلفای کرونباخ
 شد

و تأیید  7/2بیشتر از  پایایی ترکیبی
 شد

و تأیید  4/2بیشتر از  (AVEمیانگین واریانس استخراج شده) روایی همگرا
 شد

 روایی واگرا

متغیر  آن خود به نسبت هرمتغیر به مربوط روش اول )سواالت
 تأیید شد دیگر( متغیرهای به نسبت تا دارند بیشتری همبستگی

 گردد،می مشخص واگرا روایی با که دیگری مهم روش دوم )معیار
 سایر اب متغیر آن رابطه مقایسه در سواالتش با یک متغیر رابطه میزان

 متغیرهاست(
 تأیید شد

 

 شبخ. رسید پژوهش ساختاری مدل برازش به نوبت گیری،اندازه هایمدل برازش بررسی از بعد 
 تنها و ندارد کاری متغیرهای آشکار() سؤاالت به گیری،اندازه هایمدل برخالف ساختاری مدل

 .گرددمی بررسی هاآن میان روابط با همراه پنهان متغیرهای

 
 گیری پیامدهای شیوع کرونا بر گردشگری ورزشی در حالت معناداریمدل اندازه .8شکل 

 

 
 های ورزشی در حالت معناداریگیری پیامدهای شیوع کرونا بر مجموعهمدل اندازه .5شکل 
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های ورزشی در حالت ها و فروشگاهگیری پیامدهای شیوع کرونا بر تولیدی: مدل اندازه8شکل 
 معناداری

 و اولین که شودمی استفاده معیار چندین از پژوهش ساختاری مدل برازش بررسی برای
 این مقدار که صورتی در .باشدمی t-values مقادیر همان یا t داریمعنی ضرایب ترین معیار،سیاسا

 در پژوهش هایفرضیه تایید درنتیجه و متغیرها بین رابطه صحت از نشان شود، بیشتر 11/2 از اعداد
 و دهندمی نشان را رابطه فقط صحت اعداد که داشت توجه باید البته. دارد 16/1 اطمینان سطح
تمامی روابط موجود در سه مدل پژوهش، مقادیری  .سنجید آن با تواننمی را متغیرها بین رابطه شدت
 دار گردید. معنی

 برازش مدل ساختاری .1جدول 
  2R 2Q GOF 

 نتیجه مقادیر نتیجه مقادیر نتیجه مقادیر هامؤلفه

شی
رز

 و
ی

گر
دش

گر
 

 ویق 411/2 متوسط 224/2 متوسط 311/2 یلیتعط
 قوی 112/2 متوسط 311/2 قوی 117/2 روهاین یکاریب

 قوی 136/2 قوی 426/2 قوی 663/2 در مشاغل وابسته یکاریب
 قوی 712/2 متوسط 312/2 قوی 631/2 هیوثان ازیخدمات به ن لیتبد

 قوی 411/2 متوسط 111/2 قوی 316/2 یمال مشکالت
 عصنایدر ها روین حضور

 قوی 111/2 متوسط 211/2 قوی 411/2 گرید

عه
مو

مج
ی

ها
 

زش
ور

 ی

 قوی 112/2 متوسط 264/2 قوی 321/2 یلیتعط

 قوی 111/2 قوی 422/2 قوی 612/2 روهاین یکاریب
 قوی 642/2 قوی 113/2 قوی 711/2 در مشاغل وابسته یکاریب

 متوسط 312/2 متوسط 217/2 متوسط 323/2 هیوثان ازیخدمات به ن لیتبد
 قوی 612/2 قوی 113/2 قوی 112/2 یمال مشکالت

 عصنایدر ها روین حضور
 قوی 631/2 متوسط 312/2 قوی 124/2 گرید

دیتول
ی

 ها
و 

گاه
وش

فر
ی

ها
 

زش
ور

 ی

 قوی 141/2 متوسط 211/2 قوی 674/2 یلیتعط

 متوسط 346/2 متوسط 311/2 متوسط 242/2 روهاین یکاریب
 قوی 116/2 متوسط 322/2 قوی 461/2 در مشاغل وابسته یکاریب
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 قوی 623/2 متوسط 221/2 قوی 611/2 هیوثان ازیخدمات به ن لیتبد
 قوی 711/2 قوی 176/2 قوی 717/2 یمال مشکالت

 عصنایدر ها روین حضور
 قوی 461/2 قوی 141/2 قوی 627/2 گرید

 
ی برا 2Rدر این قسمت، مقدار  .است صفر برابر مستقل یا زابرون متغیرهای برای2R  مقدار

 11/2از  شتریبی مدل زادرونهای ریمتغبیشتر  یبرا  2Qباشد. مقدارمی 32/2بیشتر متغیرها، بیشتر از 
توسط هستند وابسته، م ریمتغ ینیبشی)مستقل( در پ زابرون هایریدهد که متغینشان م نیباشد که امی
  .نمایدمی تا حدودی تایید را پژوهش ساختاری مدل مناسب برازش بار دیگر و

 برازش مدل کلی
سی برر آن، برازش تایید با و شودمی ساختاری و گیریاندازه مدل بخش دو هر شامل کلی مدل 

 ریعنوان مقادکه به 36/2 و 21/2، 21/2با توجه به سه مقدار  .شودمی کامل مدل یک در برازش
 به 36/2از  تربیشمقدار  ،هاریمتغبیشتر  است، در شدهمعرفی GOF یبرا ی، متوسط و قوفیضع

 مدل دارد. یقو یدست آمد که نشان از برازش کل
 

 یریگجهینتبحث و 
وکارهای ورزشی استان هدف از پژوهش حاضر، بررسی پیامدهای شیوع ویروس کرونا بر کسب

گلستان بود. نتایج پژوهش نشان داد که پیامدهای شیوع کرونا بر گردشگری ورزشی استان گلستان 
های گردشگری ای گردشگری ورزشی، بیکاری نیروهای حاضر در کمپهتعطیلی کمپشامل 
بیکاری در مشاغل وابسته به گردشگری ورزشی، تبدیل خدمات گردشگری ورزشی به ، ورزشی

حضور نیروهای انسانی گردشگری و  های گردشگری ورزشینیازهای ثانویه، مشکالت مالی کمپ
استا می توان گفت که صنعت گردشگری از جمله ها و صنایع دیگر بود. در این رورزشی در بخش

مهم ترین ابعاد صنعت ورزش به شمار می آید و تعداد زیادی از نیروی انسانی فعال در صنعت 
ها ، کسب و کارهای این حوزه با چالشورزش در این حوزه فعال هستند. با این حال با شیوع کرونا

لی پیش رفتند. زیر ساخت های ضعیف و عدم و معضالت فراوانی رو به رو شدند و تا مرز تعطی
سرمایه گذاری در بخش بهداشتی ممکن است باعث افزایش مشکالت شده باشد. با این حال سایر 

( و اندیچو 2221(، ماهارانی و همکاران)2221پژوهشگران از نقاط مختلف جهان همچون راناسینگ)
برشمردند که بیشترین آسیب را از  ( نیز گردشگری ورزشی را از جمله صنایعی2221و همکاران)

همه گیری کرونا به خود اختصاص دادند. در این شرایط، در کشور ما هیچگونه حمایتی از این رسته 
 شغلی نشد و خأل قوانین و راهکارهای حمایتی در این حوزه به چشم می خورد. 

های عطیلی مجموعهتهای ورزشی استان گلستان شامل همچنین پیامدهای شیوع کرونا بر مجموعه
ای هبیکاری در مشاغل وابسته به مجموعه، های ورزشیورزشی، بیکاری نیروهای حاضر در مجموعه

 های ورزشیهای ورزشی به نیازهای ثانویه، مشکالت مالی مجموعهتبدیل خدمات مجموعه، ورزشی
 ها و صنایع دیگر بود. های ورزشی در بخشحضور نیروهای انسانی مجموعهو 

 ورزشی رویدادهای ترینبزرگ روی بر حتی و برنامه ورزشی روی بر بسزایی وع کرونا تأثیرشی
توجهی بوده است. از سوی دیگر، کاهش شدید افراد قابل مالی بار و دارای داشته همچون المپیک

 تحرکی ناشی از در خانه ماندن یا قرنطینه و استرس بیمار شدن از عواملحاضر در اماکن ورزشی، کم
های های فرهنگی در رسانهحال افزایش برنامهباشد. با اینهای ورزشی میجدی تعطیلی مجموعه
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ر گیری این بیماری الزم به نظاجتماعی برای ترغیب افراد به فعالیت بدنی و ایمن الزم بعد از همه
 کلی کلش کرونا که کردند بیان خود تحقیق در( 2222) همکاران و رسد. در این راستا حمامیمی

 انجام فعالیت برای اصلی محیط خانه خانگی، قرنطینه گیریشکل با و است کرده تغییر دچار ورزش را
 برای را« در خانه ماندن فعال» شعار و به همین دلیل  کروناست آثار از یکی این -باشدمی ورزشی
مین ویروس کرونا: ورزش در ز»( پژوهشی با عنوان 2222) برگزیدند. تیمپکا و همکاران خود تحقیق

به انجام رساندند. این پژوهشگران اظهار کردند که ورزش « مسائل بحرانی هنگام خروج از قرنطینه
د مورد توانگیری کرونا میو فعالیت بدنی ازجمله ابعاد سبک زندگی سالم است و بعد از کاهش همه

اصله فردی و حضور در اماکن توجه و استقبال قرار گیرد، اما عدم رعایت بهداشت و عدم توجه به ف
های مناسب و ایجاد اماکن تواند زمینه ابتال را فراهم نماید. البته با انجام آموزششلوغ و آلوده می

توان ورزشکاران و عموم مردم را به شکل محدود ورزشی ایمن و بهداشتی و کاهش شیب ابتال، می
 کرویفوکارهای این حوزه شد. بشده به اماکن ورزشی دعوت کرد و باعث شروع کسو کنترل

 دهیم، مورد بررسی قرار را ورزش که جهان از اینقطه هر به توجه با که کندمی ( هم بیان2222)
 در فعالیت اقدام به ورزشی اماکن و هاباشگاه از برخی است. متغیر کرونا ویروس بحران تأثیر

 که نمایندمی آنالین برگزار صورتبه را خود آموزشی هایکالس و اندکرده اجتماعی هایشبکه
 و کرونا» عنوان با خود تحقیق که در( 2222) همکاران و پارنلآید، اما می نظر به مناسبی راهبرد
 در مدیران که کردند بیان پرداختند، ورزشی مسابقات و ورزش در کرونا بررسی تأثیرات به« ورزش

 که کرونا داد نشان تحقیق این نتایج ندارند. را یبحران چنین با مواجهه برای الزم آمادگی حال حاضر
 ارزیابی گردد. همچنین مواجه بنیادین تغییرات با ورزشی هایسازمان کلی عملکرد است شده باعث
آن  صحیح مدیریت و خطر ارزیابی که با است شدهمطرح عوامل ترینمهم از یکی عنوانبه خطر

 متفاوت نگاهی ( با2222) بهتری داشت. نیوبولد عملکرد ،مشابه هاییبحران با مواجهه برای توانمی
 صنعت نسبی تعطیلی و ورزشی اماکن شدن بسته و از دورکاری استفاده با حتی کندمی بیان امر، این به

 منفی هایجنبه شد. خارج مالی سکون شرایط از و داد افزایش را درآمد حاصله توانمی هم ورزش
 است ایحرفه ورزشکاران مختص و ایحرفه ورزش بخش در کرد، رهاشا آن توان بهمی که دیگری

 ( پیشنهاد2222) احمد و برت مطالعات در رو،هستند. ازاین مواجه دوچندان ابهامی و با سردرگمی که
 هاآن و ها برگزینندآن به کمک و ارتباط برقراری برای گسترده ایشبکه ورزشی، هایسازمان که شد
 نمایند. خارج فعلی شرایط از را

 های اقالم ورزشیها و فروشگاهنتایج همچنین نشان داد که پیامدهای شیوع کرونا بر تولیدی
ها ولیدیتبیکاری نیروهای حاضر در ، های ورزشیها و فروشگاهتولیدیتعطیلی شامل استان گلستان 

دیل تب، ورزشی هایها و فروشگاهتولیدیبیکاری در مشاغل وابسته به ، ورزشیهای و فروشگاه
حضور و  ورزشیهای ها و فروشگاهتولیدیکاالهای ورزشی به نیازهای ثانویه، مشکالت مالی 

 بود. ها و صنایع دیگرورزشی در بخشهای ها و فروشگاهتولیدینیروهای انسانی 
شیوع ویروس کرونا صنایع مختلف اغلب کشورها را تحت تأثیر قرارداد که همچون سایر ابعاد، 

ی و های حمایتوکارهای ورزشی نیز تحت تأثیر قرار گرفت، اما اغلب کشورها با ارائه بستهکسب
در  اما این دو عامل -بین رفتن مشاغل کردند ای سعی در کاهش تبعات و جلوگیری ازپوشش بیمه

 نه کرونا شیوع اثر رفته در حوزه ورزش درکشور ما موفقیت مطلوبی نداشت. اغلب مشاغل ازدست
 و تسهیالت به نه و شود هاآن نجات کارفرما سبب بیمه حق در تخفیف که هستند بیمه یدارا

 تومانی میلیارد هزار 1 برنامه کمک که گفت توانمی رو،ازاین دارند. دسترسی مالی دولت هایکمک



   8438 زمستان 23: شماره             وانان                 جورزش و  یراهبرد مطالعات     

 

 

343 

 از زیادی وضعیت تعداد بهبود باعث تواندنمی ملی توسعه صندوق از محل بیکاری بیمه صندوق به
 شدگانبیمه و آزاد مشاغل و حرف صاحبان بیمه بیکاری، قانون اساس بر همچنین شود. ن مشاغلای

نیستند. از سوی دیگر، دولت نیز به دلیل کاهش  فوق حمایتی برنامه از استفاده به قادر اختیاری نیز
وسعه حال تهای اقتصادی توانایی کمک مطلوب به صنایع را ندارد. با ایندرآمدهای مالیاتی و تحریم

سوی های تولید و عرضه محصوالت و حرکت بهریزی برای تغییر شیوهای و برنامههای بیمهپوشش
  تواند به مشاغل تولیدی کمک کند.بازاریابی و فروش غیرحضوری می

 ارزیابی های ورشکستهبخش عنوانبه ورزش صنعت در هابخش از بسیاری کنونی شرایط در
 شناسایی به ابتدا که است نهادهای داوطلبانه و دولت ورزشی، هایسازمان وظیفهرو، ازاین گردند.می
 فرصت ورزش، صنعت برای آمدهتهدید پیش از صحیح، مدیریت با سپس و بپردازند هابخش این

 برگزاری صدمات به وجود آمده، دقیق با شناسایی دارندوظیفه  ورزشی هایسازمان کنند. خلق
 صنعت خالقانه، و کاربردی هایراهبرد طرح و فکری هم  مسائل، ترینون اصلیپیرام مؤثر جلساتی
 متغیر بحران میزان جهان از نقطه هر در که مسئله این به توجه با کنند. خارج بحران را از ورزش

و  جدید هاینامهآیین طرح با شوند. سازیبومی نیز شدهاعمال هایراهبرد است باشد، بهترمی
 به آمادگی بیشتری بعدی هایبحران با مواجهه برای توانویروس می ایندرباره  ترشبی مطالعات

 متفاوت خواهد بسیار کرونا پسا شرایط در ورزشی هایسازمان فعالیت اگر چه نحوه آورد. دست
 بود.
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