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Abstract 
The purpose of this research was to study the managerial performance of 
world sports organizations in the corona virus crisis and exploit superior 
experiences for the future similar situations. For this, a comparative study 
method was used. This research sought to answer the question of how the 
sport organizations acted during the pandemic in Iran and other countries. 
The study population was public and private sports organizations of the top 
20 countries in the field of sports industry in addition to Iran (N = 21) whose 
performance during the pandemic era was published in the world media. For 
this purpose, all relevant news and reports published in the world news 
agencies were analyzed. All collected data were categorized, and interpreted 
using George Brady's four-step model. The results showed that the 
performance of sports organizations was divided into two general parts: a) 
activities related to sports and b) activities related to social responsibility of 
organizations. The findings showed that there were similarities and 
differences between countries in the performance of their sports 
organizations. Meanwhile, Iranian sports organizations did not perform well 
in most aspects of support activities compared to other countries, so in the 
future, the managers of these organizations need to use the world experience 
in crisis management and develop flexible and responsive planning to deal 
with future crises. In this regard, managers need to put the possibility of 

training their staff to deal with future crises on their agenda . 
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 جهان   یورزش یهاها و سازمانعملکرد دولت  یقیمطالعه تطب
 در بحران کرونا

  رانیتهران، ا ،ی دانشگاه عالمه طباطبائ  یورزش تیریمد اریدانش   سارا کشکر  

   یروزآباد یف یعارفه قنبر
طباطبائ   یورزش  تیریمد  ی دکتر  ی دانشجو عالمه    ، یدانشگاه 
 رانیتهران، ا

 چکیده
پژوهش سازمان   این  مدیریتی  عملکرد  مطالعه  هدف  ورزشی با  و   های  کرونا    ایران  بحران  در  با   و جهان 

این   به  پاسخگویی  دنبال  به  تحقیق  این  شد.  انجام  تطبیقی  مطالعه  روش  از  استاستفاده  که    پرسش 
پویایی سازمانسازمان از چه طریق  و  های ورزشی را های ورزشی کشور در دوران پاندمی چطور عمل 

ظ کردند و این امر در سایر کشورهای جهان به چه شکل انجام شد؟ بر این اساس، جامعه مورد مطالعه  حف
کشور برتر جهان در حوزه صنعت ورزش و کشور    20های ورزشی دولتی و خصوصی  سازمان  پژوهش،

منظور کلیه    های جهان منتشر شد، به این( بودند که عملکرد آنها در دوران پاندمی در رسانهN=21ایران )
گزارش و  پایگاهاخبار  در  که  مربوطه  تمامهای  بطور  یافت  انعکاس  جهان  مهم  خبری  مورد های  شمار 

های حاصله  داده  یبرد  جورجای  گیری از مدل چهار مرحله بررسی و تحلیل محتوا قرار گرفت و با بهره
نتایج حاصل از تحقیق نشان  آوری، طبقه جمع های ورزشی داد که عملکرد سازمان بندی و تفسیر شدند. 

های مرتبط با  یتلهای مرتبط با حوزه ورزش و فعادر دو بخش کلی فعالیت  ،های مورد مطالعهدر کشور
قرار می مسئولیت اجتماعی سازمان بین کشورهای مورد مطالعه، سازمان ها  ایران گرفت. در  های ورزشی 

های حمایتی عملکرد مطلوبی نداشتند، لذا نیاز است تا  عاد فعالیتدر مقایسه با سایر کشورها در اکثریت اب
ریزی  برداری نموده و برنامهها از تجربیات جهانیان در مدیریت بحران بهرهمدیران این سازمان  ،در آینده

 در این راستا نیاز است تا مدیران امکان  .های آتی تدوین کنندمنعطف و پاسخگویی جهت مقابله با بحران
 های آتی در دستور کار خود قرار دهند. آموزش پرسنل خود را برای مواجهه با بحران
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 مقدمه
ویروس   سال    کروناظهور  تا    2020)  1398در  شد  موجب  آن  جهانی  شیوع  میالدی(و 

خانگیقرنطینه سیاست  های  سایر  ورزش  به    پیشگیرانههای  و  جهانی  های  آسیبصنعت 
کند وارد  ورزش  جدی  شکل.  تمام  آن  در  اجتماعی  به    اماکن   و  متوقفهای  ورزشی 

دولت منطقهدستور  محلی،  شد.  های  بسته  ملی  و  ؛  2020،  2فرند   ؛  2021،  1)دیکسونای 
از سازمان.  (2020،  3النگمن اقداماتی بیبسیاری  به  ورزشگاهسابقه  های ورزشی در  ها را 

( و یا محل نگهداری اجساد بیماران و  4،2020بیمارستان برای مبتالیان به کرونا )گرگوری
ها  برخی از ورزشگاه  .یا محل تزریق واکسن کرونا و سایر اقدامات درمانی تبدیل کردند

جمع محل  به  تبدیل  کمکنیز  نگهداری  و  آسیب  آوری  از  حمایت  برای  مردمی  های 
 (. 2020، 5اقتصادی پاندمی گردید )تامسوندیدگان 
ورزشیهاسازمان  تجاریفعالیت    کرونا  ویروس و  را    ی  ساخت  مشکل  دچار  بشدت 

از  درآمدهای سازمان به کمتر  از شیوع جهانی کرونا  میلیارد رسید    74های ورزشی پس 
)استاتیستا  کروناست  شیوع  از  پیش  آنها  درآمد  نصف  از  کمتر  عدد  این    .(2021،  6که 

های فوتبال، بسکتبال و هاکی  لیگ ( نشان داد که 2020و همکاران )   7نتایج تحقیق ارلیخ 
خسارتی   با  آمریکا  توجهدر  بوده  قابل  یورو   اند.مواجه  و  توکیو  المپیک  یکساله  تعویق 

لیگ  2020 تعلیق  همچنین  این  و  برگزارکنندگان  تا  شد  باعث  نیز  جهان  فوتبال  های 
با ضرربازی ماها  مواجه شوندهای  میان    .(1399)شفقنا،    لی هنگفتی  این  ی  ها سازماندر 

مهمی   اقدامات  جامعه  و  خود  و سالمت  اجتماعی  اقتصادی،  اوضاع  بهبود  برای  ورزشی 
بحرانی   بعنوان  پاندمی  بروز  ناگهانی کرونا و  به ظهور  با توجه  اقدامات  این  دادند.  انجام 

ها باشد  های ورزشی در مواجهه با بحرانازمانهای ستواند نشان دهنده ظرفیتجهانی، می
ابتکارات    با انجامو ورزشکاران    هادر برخی کشورها، باشگاه  .(2021،  8)لورنس و موری 
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توانستند اعتبار خود را حفظ    19-کوویدمربوط به    یاجتماع  ت ی مسئول  در حوزهمختلف  
و   دهند  ایکرده  ارتقا  را  فعالیت.  (2021)دیکسون،    آن  طیف  های  سازمان  هایبنابراین 

مختلف   کشورهای  ایرانورزشی  جمله  همهدر    از  دوران  و  گیری  شروع  متنوع  بسیار 
 . بودگسترده 

و سازماننقش دولت بحرانها  مدیریت  در  دولتی  نظریههای  افکار  در  بزرگ  ها  پردازان 
نوعی نابسامانی شدید در   ترین برداشت، اشاره بهجهان انعکاس یافته است. بحران در کلی

 ( دارد  عملکرد  حوزه  یک  یا  پدیده  یک  شرایط  یا  (.  1,1987:502Holtonوضعیت 
( او  1968رابینسون  است.  پرداخته  عمل  نحوه  و  بنیادی  بعد  دو  در  بحران  مفهوم  به   )

می مربوط  شرایطی خاص  بروز  یا  مسئله  سیاست،  به  را  بحران  بنیادی  و  کاربردهای  داند 
رتبط با نحوه عمل را به عناصری نظیر اوج وضعیت بحرانی، تهدید اهداف  های مبرداشت

اصطالح   به نقل از سیلز(.  1968)رابینسون    داندو اهمیت حل مسئله بحران برای آینده می
قرون   در  از    20تا    18بحران  بسیاری  اعتقاد  به  و  گشت  مرتبط  دولت  مفهوم  با 

بهصاحب مربوط  مفاهیم  از  جزئی  بحران  می  نظران،  شمار  به  دولت  )کتابی،    آیدنظریه 
افشارکهن،   و  دولت1384کالنتری  بحران(.  عینی  محمل  خود  هم  عصر جدید  در  ها  ها 

، 2)گیروتز   شوندها محسوب میهستند و هم از دیگر سو کارگزار اصلی برای حل بحران
1972  :512  .) 

( که  1380هابرماس  بود  معتقد  مبحران(  حادث  مختلف  مقاطع  در  شکل  یها  و  شوند 
سیاسی  گرایش  انفجار  بروز  لحظه  تا  بحرانی  بحران  .است  گوناگون  نیزهای  را  او  ها 

  فرهنگی  ـ4اجتماعی و    ـ 3سیاسی،    ـ2بحران اقتصادی،    ـ1  :بندی کردطبقهشکل   چهار به
او  81:  1380)هابرماس، تناقضکوشید  (.  دولتتا  پیشرفته  های  جوامع  در  مدرن  های 

هایی که به باور هابرماس ناشی از وجود مطالبات هم  داری را توضیح دهد، تناقضسرمایه
به  زمانی است که از سوی طبقات مختلف مطرح می شوند و دولت در قبال پاسخگویی 

مسئولیت ایفای  از  آنها  از  میهریک  باز  دیگر  موارد  در  انجام  هایش  توان  چون  و  ماند 
ممکن نقش  عمال  ناسازگار  گرفتار    های  مشروعیت  بحران  به  ناگزیر  سرانجام  نیست، 

المللی و بروز مشکالت  های بین (. این امر با بروز تحریم1384)کتابی و همکاران،    آیدمی

 
1. Holton 

2. Girvetz 



 125 |  کشکر 

 

اقتصادی و همچنین ظهور و شیوع کرونا و مشکالت دسترسی به واکسن، دولت دوازدهم  
با مشکالت مشروعیت مواجه س )ایمنا،  به ریاست دکتر حسن روحانی را  ( و  1399اخت 

های مختلف از جمله ورزش  کارکردهای دولت را در مواجهه با بحران بیماری در بخش 
سازمان عملکرد  شرایط  این  در  کرد.  همراه  محدودیت  تأثیر  با  تحت  نیز  ورزشی  های 

 های دولت در مواجهه با بحران قرار گرفت.   سیاست
سازمان عملکرد  ش مطالعه  دوران  در  ورزشی  و  های  آشنایی  بر  کرونا،  جهانی  یوع 

های ورزشی جهان اهمیت  ها و سازمانالگوبرداری از نحوه مدیریت بحران توسط دولت
دولت متفاوت  عملکرد  دارد.  میبسیاری  اجتماعی،  ها  ساختار  فرهنگ،  بر  مبتنی  تواند 
دولت قدرت  یا  سلطه  و  مدنی  نظریه  جامعه  در  امر  این  باشد.  ز  نی   ی گرامش  ویآنتونها 

است.   یافته  جامعهانعکاس  دیدگاهی  دربارهگرامشی  را    او  داشت.دولت    محور  دولت 
کرد: مفهوم کلی دولت  بندی میبعنوان بازتابی از پراکنش روابط قدرت در جامعه مفهوم

. به این ترتیب  مدنی ارجاع داده شود  عناصری است که باید به مفهوم جامعه  دربردارنده
دولت می بامس  توان گفت:  است   ,Gramsci) مدنی(  جامعه  بعالوهسیاسی    جامعه  اوی 

اجبار (.1971:263 میان  رضایت   1گرامشی  می 2و  برای هر دولتگذارد.  تمایز   چند 

همچنین سلطه کردن تکمیل برای اما دارد نیاز قهریه نیروی به قدرت اعمال  به اش، 

هنگامی که این امر در نظر گرفته  (.  1386ای، )سبزه است نیازمند جامعه رضایت یا  توافق
شود بحران  دچار  دولت  است  ممکن  که  .نشود  بود  معتقد  قدرت   گرامشی  و  هژمونی 

رانی[  زیرساختی از هم مجزا هستند، چنانکه هژمونی داللت بر تسهیل فنی بیشتر ]امر حکم
پچیده روابط  بر  زیرساختی  قدرت  و  است  ای دارد  تجسم  استوار  آکه  میان  بخش  شتی 

سلطهگروه  است،های  سلطه  تحت  و  و  ..  .  گر  قدرت  بر  زیادی  بسیار  تأکید  گرامشی 
 شامل گرامشی مدنی . جامعهخودمختاری فرهنگ و ایدئولوژی در فرآیند سیاسی دارد

مدرسه ها، اتحادیه مانند معینی  روبناهای همه  مطبوعات  کلیساها، ها،رسانه ها، احزاب، 

 عنصر فرد و است فرهنگ مفهوم با گرامشی مترادف نزد در مدنی جامعه لذا .شودمی

تنهایی   به اخالقی و فرهنگی رهبری مدنی، جامعه در  است.  آن در کننده عمل اصلی
خالصه   طور به یا و اجتماعی هایفعالیت در را هاتوده قوی و فعال مشارکت تواندمی

 
1. Force 

2. Consent 
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توان نتیجه گرفت که عملکرد  (. بر این اساس می1386ای،  )سبزه   شود سبب را دولت در
و دولت ایدئولوژی  مدنی،  جامعه  ساختار  قدرت،  از  است  تابعی  ورزش  حوزه  در  ها 

 فرهنگ هر جامعه.  
دولت  پژوهشاین   که  مسئله  این  به  پاسخگویی  منظور  سازمانبه  و  ورزشی  ها  های 

بح مدیریت  برای  اقداماتی  چه  جهان  در  انجام  غیردولتی  جامعه  به  کمک  و  کرونا  ران 
وردهایی برای مدیران و مسئولین ورزش کشور در  هادادند و مقایسه عملکرد آنها چه ر

و همچنین در این راستا پاسخگویی به سواالتی از جمله  آینده خواهد داشت؟ انجام شد  
طریق  سازماناینکه   چه  از  و  کردند  عمل  چطور  پاندمی  دوران  در  کشور  ورزشی  های 

سازمان چه  پویایی  به  سایر کشورهای جهان  در  امر  این  و  حفظ کردند  را  ورزشی  های 
های برخورد با بحران در حوزه صنعت ورزش که یکی از مهمترین  شکل انجام شد؟ شیوه

بین سازمان تفاوتی  بود؟ چه  اقتصاد جهان است چگونه  ایرانی و خارجی در  ارکان  های 
فعالیت همچناستمرار  و  ورزشی  مسئولیتهای  انجام  بروز  ین  دوران  در  اجتماعی  های 

 بحران کرونا وجود داشت؟ مورد توجه محققان بود. 

 پژوهش  روش
. جامعه  باشدبردی میجورج  اساس الگوی    تطبیقی بر  ـ توصیفییک مطالعه    پژوهش این  

گزارش و  اخبار  تمام  پایگاهتحقیق  در  دستیابی  قابل  و  موجود  و  های  خبری  های 
سازمانهاوبسایت و  ی  ایران  غیردولتی  و  دولتی  ورزشی  در    20های  جهان  برتر  کشور 

اسفند   )از  کرونا  شیوع  دوران  در  ورزش  صنعت  اسفند    98حوزه  گزارش  99تا  طبق   )
رتبه جهانی  نخبگان سایت  ورزش  در  کشورها  سال    1بندی  سایت   2020در  این  بود. 

بین  رتبهمرجعی  و  ارزیابی  برای  عملکردالمللی  تمام  سازمان  بندی  در  ورزشی  های 
رتبهکشور این  طبق  هستند.  المپیک  ملی  کمیته  دارای  که  است  در  هایی  ایران  بندی، 

دارد.    40جایگاه   رتبه  20قرار  این  در  برتر  آمریکا، کشور  از:  عبارتند  ترتیب  به  بندی 
بلژیک، برزیل،  اسپانیا، آلمان،  انگلیس، روسیه، ژاپن، استرالیا، چین،  ایتالیا، کره    فرانسه، 
  ردی بِ  روشجنوبی، کانادا، هلند، نیوزیلند، سوئد، آرژانتین، جمهوری چک و صربستان.  

 
1. World Ranking of Countries in Elite Sport 
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تشکیل مقایسه  و  همجواری  تفسیر،  توصیف،  مرحله  چهار  مرحله    از  در  است.  شده 
اساس شواهد و اطالعاتی    های مورد تحقیق برپژوهشگر باید به توصیف پدیده توصیف،  

منابع   از  گزارشکه  و  اسناد  مطالعه  یا  و  مستقیم  مشاهده  طریق  از  دیگران  مختلف  های 
،  اطالعاتتحقیق بر اساس شواهد و    هایبدست آورده است بپردازد. در این مرحله، داده

یافته  شده  بردارییادداشت آماده  ها و  بعد  مرحله  در  نقادی  و  بررسی  برای  کافی  ی 
در  تحلیل و بررسی و    وری شده در مرحله اولآجمع  اطالعاتشوند. در مرحله تفسیر،  می

شوند و در  بندی میطبقهشده بودند    که در مرحله قبل آمادهاطالعاتی    مرحله همجواری،
شود تا راه برای مرحله بعدی یعنی مقایسه  گیرند و چهارچوبی فراهم میکنار هم قرار می

این  تشابهات و تفاوت های تحقیق  مرحله فرضیههای پدیده مورد تحقیق هموار شود. در 
یات در  ئو درنهایت در مرحله مقایسه، مسئله تحقیق با توجه به جزگیری است  قابل شکل

شباهت تفاوتزمینه  و  سؤاالها  به  پاسخ  دادن  و  میها  مقایسه  و  بررسی  تحقیق    شوند ت 
و    مطابق الگوی جرج بردی تنظیم  پژوهش های  (. بر این اساس، یافته114:  1393)آقازاده،  

 تحلیل گردید. 

 هایافته
در   نیاز  مورد  اطالعات  به  دستیابی  منظور  پژوهش به  تعداد  این  خبری    531،    -وبگاه 

گزارشی مورد بررسی قرار گرفت و نتایج زیر حاصل شد. در مرحله اول وضعیت شیوع  
به وبگاه سازمان بهداشت جهانی  با مراجعه  در    1و تبعات آن در کشورهای مورد مطالعه 

پاندمی اطالعات    2021سال   بررسی شد تا برای مقایسه وضعیت این کشورها در دوران 
درج شده است.    1ای در اختیار محققان قرار گیرد. این اطالعات در جدول شماره  زمینه

مشاهده می بعنوان  شود  همانطور که  تعداد  پرجمعیتچین  از کمترین  ترین کشور جهان 
باالترین تعداد مبتالیان به نسبت    باآمریکا    ،و بعد از چین   بود ر  مبتالیان به بیماری برخوردا

 مواجه بود. جمعیت 
  

 
1. World Health Organization website 
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توصیف وضعیت شیوع بیماری کرونا در کشورهای مورد نظر تحقیق در   . 1جدول 

 بازه زمانی انجام تحقیق 

 جمعیت کشور تعداد فوت تعداد مبتالیان کشور ردیف
ابتال به نسبت 

 جمعیت

 9092.31 331002651 545887 30095776 آمریکا  .1

 8624.59 8737371 5308 600596 صربستان   .2

 7969.75 10099265 13465 804886 سوئد   .3

 7614.16 11589623 23016 882453 بلژیک  .4

 7427.05 17134872 16538 1272616 هلند  .5

 7002.81 46754778 75215 3274150 اسپانیا   .6

 7000.65 65273511 95062 4569568 فرانسه   .7

 6401.6 67886011 126713 4345792 انگلیس   .8

 5929.19 60461826 109346 3584899 ایتالیا   .9

 5559.9 212559417 317646 12658109 برزیل   .10

 5161.47 45195774 55736 2332765 آرژانتین  .11

 375.38 126476461 9162 474773 ژاپن  .12

 3381.52 83783942 76543 2833173 آلمان   .13

 3120.76 145934462 99233 4554264 روسیه  .14

 2587.55 37742154 22926 976598 کانادا  .15

 2244.91 83992949 62665 1885564 ایران   .16

 14376.88 10708981 26586 1743 جمهوری چک   .17

 202.15 51269185 1735 103639 کره جنوبی   .18

 114.92 25499884 909 29304 استرالیا  .19

 44.48 4822233 26 2145 نیوزیلند   .20

 6.98 1439323776 4851 102762 چین  .21

 ( 2021) 1اقتباس از نقشه ردیابی کرونا ویروس در نیویورک تایمز 

 
1. The New York Times 
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اقداماتی که سازمان تمام  ابتدا  ادامه،  تحقیق در    21های ورزشی در  در  نظر  کشور مورد 
بودند،   داده  انجام  کرونا  شیوع  در  جمعدوران  شد.  ثبت  کشورها  تفکیک  به  و  آوری 

ورزش اقدامات  کلی  قالب  دو  در  شده  انجام  اقدامات  بعد  با    یمرحله  مرتبط  اقدامات  و 
  .بندی گردیدمسئولیت اجتماعی طبقه

سازمان  و  ورزشکاران  جهان،  در  کرونا  شیوع  با  که  داد  نشان  تحقیق  ورزشی  نتایج  های 
هایی جهت کمک به مردم جامعه و همچنین مراکز درمانی نموده تا  فعالیتاقدام به انجام  

فراهم شود. در بهتر شرایط موجود  قابل توجه    تحمل  آنها  ابتال در  میزان  کشورهایی که 
سازمان مسئولین  و  مدیران  و  سو  یک  از  ورزشکاران  است،  سوی  بوده  از  ورزشی  های 

شرای بهبود  برای  مختلف  عملکردهای  با  اکثریت  دیگر  در  کردند.  بسیاری  تالش  ط 
حوزه   دو  در  آنها  و  است  بوده  خودجوش  صورت  به  ورزشکاران  مساعی  کشورها، 

مسئولیتفعالیت و  ورزشی  داشتههای  ارزشمندی  عملکرد  اجتماعی  ستارههای  های  اند. 
بوده فعال  جهان  در  کرونا  شیوع  مدت  در  که  ورزشکارانی  بین  در  به    ،اندفوتبال  بیشتر 

 خورند. می چشم

می مالحظه  که  سازمانهمانطور  عملکرد  )جدول  شود،  ورزش  حوزه  در  ورزشی  های 
( در اکثر کشورهای مورد مطالعه دارای تشابه بسیاری در بخش لغو مسابقات و  2شماره  

تعطیلی مراکز تفریحی ورزشی است، هرچند کشورهایی مثل سوئد، نیوزیلند، صربستان،  
و   آرژانتین  تفریحیهلند،  مراکز  مدت  -جمهوری چک  تا  را  شروع  ورزشی  از  پس  ها 

اجازه   خاص  شرایط  و  انعطاف  با  ابتال،  میزان  تشدید  با  و  نکردند  تعطیل  کرونا  شیوع 
استفاده از این مراکز به افراد داده شد و بطور کامل تعطیل نشد. بتدریج با مدیریت بهتر 

راه مسابقات  تماشبیماری،  ولی حضور  و در کشوراندازی شد  ممنوع گشت  هایی  اچیان 
با محدودیت تماشاچیان  داشت، حضور  هایی همراه شد.  که شیوع کرونا شدت کمتری 

کشور در  اینکه  توجه  بصورت  جالب  تماشاچیان  حضور  ایتالیا  و  فرانسه  مثل  هایی 
فراهم شدسهمیه امکان حضور مجازی تماشاچیان  اسپانیا  و  ژاپن  به    .بندی و در آمریکا، 

از منازل خودا ببینند و هم می  ،ین ترتیب که تماشاچیان  توانستند مسابقات را بطور زنده 
نمایش  صفحه  روی  بر  آنها  هیجانات  صدای  و  تصاویر  ورزشی  هم  اماکن  داخل  های 

می باشگاهپخش  اقتصادی  قدرت  دهنده  نشان  امر  این  تأمین  شد.  در  ورزشی  های 
هایی مثل ایران  کن ورزشی است. اما در کشورهای فنی و تکنولوژیک در امازیرساخت
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توقف   موجب  امر  این  شد.  بسنده  تماشاچیان  عدم حضور  با  مسابقات  برگزاری  به  فقط 
های فوتبال گردید که حضور تماشاچیان در  های ورزشی بویژه باشگاهدرآمدزایی باشگاه

است باشگاه  اقتصادی  وضعیت  ارتقای  و  درآمدزایی  ضامن  ورزشی  سایر اماکن  در   .
ها وارد  های اقتصادی جدی به باشگاههای مورد مطالعه با اینکه شیوع کرونا آسیبکشور

شیوه اما  حدودی  کرد،  تا  ورزشکاران  کنار  در  تماشاچیان  حضور  حفظ  در  بدیع  های 
باشگاهآسیب اقتصادی  کشورهای  در  کرد.  جبران  را  استرالیا،  ها  انگلیس،  سوئد،  های 

و در   صربستان  و  برگزار  تماشاچیان  با حضور  مسابقات  کرونا  شیوع  ابتدای  در  نیوزیلند 
ها  بندی تماشاچیان برای حضور در ورزشگاهسهمیه  ، ها مثل انگلیس و روسیهبرخی کشور

شد رعایت    .اعمال  با  مسابقات  اکثر  ابتال  میزان  کاهش  دلیل  به  استرالیا  و  نیوزیلند  در 
 اشاچیان برگزار گردید. های بهداشتی برای تمپروتکل

کشور برخی  میان  این  به  در  شهروندان  برانگیختن  به  اقدام  بیماری  کنترل  بر  عالوه  ها 
شیوه از  سازماناستفاده  نمودند.  بیماری  با  مقابله  برای  سالمت  در  های  ورزشی  های 

وی و یا استفاده  رهای آلمان، ایتالیا، ژاپن، آمریکا، انگلیس و اسپانیا مردم را به پیادهکشور
داخل شهر در  آمد  و  رفت  برای  دوچرخه  آلمان  از  در  این،  بر  تشویق کردند. عالوه  ها 

افزایش یافت و فضای بیشتری برای دوچرخه سواری در برخی شهر  خطوط دوچرخه   ها 
ها به این امر توجه کمتری شد و یا اصال به آن  سواری مردم فراهم شد اما در سایر کشور

نش پیادهتوجه  به  مردم  ترغیب  برای  ورزشی  سازمان  هیچ  ایران  در  مثال  بطور  و  د.  روی 
  ، های اولیه شیوع کرونا در کشوررسد در ماهاستفاده از دوچرخه اقدامی نکرد و به نظر می

سازمان بیاکثر  و  پرتردید  فضایی  در  ورزشی  میهای  بسر  اقدام تکلیفی  هیچ  و  بردند 
نگ صورت  زمان  آن  در  ماهمؤثری  چندین  از  بعد  بتدریج  و  در   ،رفت  اندکی  اقدامات 

فضا در  ورزش  به  مردم  دعوت  پارکخصوص  نظیر  شهری  عمومی  اعمال های  با  ها 
فدراسیونمحدودیت از  برخی  از طرف  فدراسیون ورزشهایی  های همگانی  ها خصوصا 

 مشاهده شد.  
فعالیت از  دیگر  کرونا  یکی  شیوع  دوران  در  که  مهمی  عملکرد  های  کارنامه  در 

ها در قالب پرداخت  های دولت از باشگاههای ورزشی درج شده است، به حمایتسازمان
کمک از  وام،  مالیات  حذف  یا  کاهش  کارکنان،  دستمزد  از  حمایت  بالعوض،  های 

  ،شود. در کشور آلمانهای ورزشی و کمک به تولیدکنندگان ورزشی مربوط میباشگاه
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به حم اقدام  نمود که در مدت  دولت  آدیداس  نظیر  تولیدکنندگان ورزشی  از  مالی  ایت 
آسیب شدت  به  کرونا  دولتشیوع  و  بودند  سوئد،  دیده  ژاپن،  ایتالیا،  کشورهای  در  ها 

باشگاه از  و چک  هلند  کانادا،  نیوزیلند،  انگلیس،  از  آمریکا،  تا  کردند  مالی  حمایت  ها 
و آسیب پی ورشکستگی  آنها  غیرقابل جبران  این در کشور  های  بر  نمایند. عالوه  شگیری 

به سازمان از طریق ورزش  های خیریهانگلیس دولت  اهداف سالمت جامعه  برای  ای که 
های مالی ارائه کرد. در این راستا دولت فرانسه نیز ورزش را  اقدام کرده بودند نیز کمک

ن خصوص اقدام  های مورد مطالعه در ایمند ساخت. سایر کشوراز کمک مالی خود بهره
ها منتشر نکردند که این امر حاکی از آن است که دولت در این  قابل توجهی را در رسانه

باشگاهکشور از  مالی  حمایت  برای  برنداشته  ها  موثری  گام  ورزشی  تولیدکنندگان  و  ها 
های تابعه در ایران اقدام قابل توجهی  است. در این بین وزارت ورزش و جوانان و سازمان

ها، گویای اقدام مؤثری ها در رسانههای حاکی از عملکرد این سازماننداشتند و گزارش
نبوده است. در کشور این خصوص  ایتالیا، آرژانتین، روسیه،  در  اسپانیا،  های چین، کره، 

ها اقدام جدی نداشتند  ها برای حمایت مالی از باشگاهصربستان، استرالیا، برزیل نیز دولت
این کشور  و  در  بیماری  امر  شیوع  مدیریت  و  کنترل  دلیل  به  چین  و  کره  استرالیا،  های 

و   ایتالیا  صربستان،  برزیل،  مثل  کشورهایی  در  موضوع  این  اما  است.  نداشته  ضرورتی 
ها حاکی از بروز مشکالت مالی در  اسپانیا که شیوع بیماری در آنها شدت دارد و گزارش

 هاست، قابل تأمل است.  های ورزشی این کشورباشگاه
کشور از  کمی  اطالعتعداد  خصوص  در  مطالعه  مورد  و  های  پزشکی  مشاوره  رسانی، 

های ورزشی اقدامات  ریزی و تدوین استراتژی بازگشت به حالت عادی در سازمانبرنامه
داشته آرژانتین  جدی  و  کانادا  کره،  نیوزیلند،  استرالیا،  آمریکا،  شامل  کشورها  این  اند؛ 

آمیز باشند. در این خصوص بجز آمریکا سایر کشورهای نامبرده موفق به مهار موفقیتمی
شده کشورشان  در  برنامهبیماری  داشتن  که  است  آن  از  حاکی  موضوع  این  و  ریزی  اند 

استراتژی تعیین  و  کنترل  سازمانبرای  آینده  ورزشیهای  حساب    ، های  حرکت  موجب 
بیشتر در دوران بی با اطمینان  گردد. همانطور اطمینانی حاصل از بحران کرونا میشده و 

 که ذکر شد در ایران نیز اقدامات قابل توجهی در این زمینه انجام نشده است. 
 های اجتماعی است.  های ورزشی در حوزه مسئولیتمربوط به عملکرد سازمان 4جدول 

 

 



 

 

 یورزش ی هاتیفعال  حوزه  در  یورزش یها سازمان  عملکرد یها شباهت.  2جدول
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  -                    ی ورزشی داخلی دادهایرولغو 

                      لغو مسابقات بین المللی 

    -      - -      -  - -  تعطیلی مراکز تفریحی 

    -      - -      -  - -  تعطیلی مراکز ورزشی 

    -     - - -  - -   -  - -  های گروهی ممنوعیت ورزش 

    -     - -   - - - -   -   های محدود ترغیب به ورزش انفرادی یا گروه 

 - - - - - - - - - - - - - -    - - - - برحسب سنصدور مجوز ورزش انفرادی نوبتی 

 - - - - - - - - - - - - - - - -  - - -  نظارت از دور بر بازیکنان باشگاهی 

 - - - - - - - - - - - - - -    -    ترغیب به پیاده روی به جای وسایل نقلیه عمومی 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - -    سواری  ترغیب به دوچرخه 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   سواریافزایش خطوط دوچرخه

برگزاری مسابقات بدون تماشاچی یا با تماشاچی  
 محدود 

   -  -  - - - - -          

 - - -  -  - - -  -  - - - - - - - -  جای تماشاچیان استفاده از ریات و ماکت به 

استفاده از موسیقی و صدای تماشاچیان در  
 های خالی استادیوم

- -  - - - -  - - - - - -  - - - - - - 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - -  -  کمک مالی دولت به تولیدکنندگان ورزشی  

 -      - - -  - - - - -   - -  - های ورزشی و ورزشکاران باشگاه حمایت مالی از 

 - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - های خیریهحمایت مالی از سازمان 
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برزیل 
استرالیا  
نیوزلند  
صربستان  

 

روسیه
فرانسه  
ک  

بلژی
 

کره 
کانادا  

 

هلند 
چین  
آرژانتین 

 

ک 
چ

ایران  
 

 - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - ها کاهش مالیات باشگاه 

 - - - -  - - -  - -  - - - -  - -  - کاهش دستمزد بازیکنان  

 - - - - - - - - - - - -  - -  - - - - - اخراج کارکنان در باشگاه تعدیل نیرو و 

 - - - - - -  -   - -  - -  - -  - - برگزاری مسابقات ورزشی مجازی

 - - - - - - - - - - - - - - -  - -  - - حضور تماشاچیان در مسابقه به شکل مجازی

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  انجام تمرینات مجازی برای ورزشکاران باشگاهی 

 - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - ها برای خبرنگاران در مسابقات لزوم رعایت پرونکل 

  - - -  - -  - - - -   -  - -  - - تست تشخیص کرونای منظم از ورزشکاران

 -  - - - - -  - - - - - - - - -  - - - ها بطور داوطلبانه  ترغیب به رعایت پروتکل 

 - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - ها در ورزش عدم دخالت دولت در رعایت پرونکل 

 -    -    -     -        ها در ورزش نظارت بر رعایت پروتکل 

توزیع بسته بهداشتی پیشگیری از کرونا در بین 
 ورزشکاران باشگاه 

- - - - -  - - -  - - - - - - - - - - - 

 - - - - -  - - - - - -  - - - - - - -  هاهای ضدعفونی در ورزشگاه نصب دستگاه

  -  - - -  - - - - -  -  - - -  - - هاهای ضدعفونی ویژه در ورزشگاه استفاده از سیستم

 - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - ها برای ضدعفونی ورزشگاه استفاده از ربات 

های رسانی برنامههای اینترنتی اطالعکاربرد سایت 
 ورزشی 

- - - -  - - -   - - - - - - - -  - - 

های کرونا  تشکیل کمیته پزشکی برای مشاوره 
 ورزشکاران مختص 

- - - -  - - - - - - - - -  - - - - - - 

ها به ایجاد مجموعه راهنما برای برگشت ورزشگاه 
 حالت عادی 

- - - - - - - -   - - - - -  - - - - - 
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که مالحظه می زیادی در خصوص  همانطور  پراکندگی  انواع  شود در کشورهای جهان 
مسئولیتفعالیت با  مرتبط  سازمانهای  اجتماعی  در  های  ولی  دارد  وجود  ورزشی  های 

خصوص نقش حمایتی ورزشکاران در مورد ارتقای روحیه اجتماعی و امیدبخشی و نیز  
ورزشکاران مالی  سازمان  ، حمایت  اکثر  عملکرد  در  کشورهای  تشابه  در  ورزشی  های 

می دیده  می مختلف  این  در  و  اجتماعی  شود  مسئولیت  حوزه  در  ایران  کشور  نقش  ان 
های ورزشی ضعیف است و بجز چند حرکت خودجوش از طرف ورزشکاران،  سازمان

های ورزش  شود. ورود سازمانهای ورزشی مشاهده نمیفعالیت خاصی از طرف سازمان
مسئولیت نیا به حوزه  اقشار  از  مراقبت  و  و حمایت  پاندمی  دوران  اجتماعی در  زمند  های 

اجتماعی   اهداف  برآورنده  همچنین  و  سازمان  و  جامعه  فرهنگ  به  وابسته  امری  جامعه 
میسازمان نشان  تحقیق  نتایج  انجام  هاست.  زمانی  بازه  در  سازمانپژوهش دهد  های  ، 

مسئولیت حوزه  در  توجهی  قابل  فعالیت  ایران  از  ورزشی  یکی  و  نداشتند  اجتماعی  های 
تواند به منابع در دسترس  سازمان و فرهنگ سازمانی، می  هایدالیل آن عالوه بر سیاست

ها نبود  های ورزشی مربوط باشد که در دوران پاندمی اکثر منابع در اختیار سازمانسازمان
های ورزشی قادر به  و به این لحاظ بسیاری از سازمان  ههای دیگر بودو در اجاره سازمان

بضاعت، تحقیقات کرونا  جمله درمان، اسکان افراد بیارائه اماکن خود به امور مختلف از  
و امثال آن که در بسیاری از کشورها در حال اجرا بود، فراهم نشد. در همین راستا حضور  

مسئولیت حوزه  در  ایرانی  سایر ورزشکاران  ورزشکاران  با  مقایسه  در  اجتماعی  های 
وب قبلی، فضای فرهنگی  تواند حاصل تجارب نامطلکشورها مطلوب نبود که این امر می

 های ورزشی و فرهنگ جامعه باشد.  سازمان
پرجمعیت که  میآمریکا  تحقیق  این  نظر  مورد  کشورهای  بین  در  کشور    ، باشدترین 

در   کشور  این  ورزشکاران  نقش  داراست.  را  جمعیت  نسبت  به  ابتال  میزان  باالترین 
ی قابل توجهی برای مقابله  هاهای مالی و معنوی بسیار چشمگیر است، آنها کمکحمایت

کشور اکثر  در  که  است  بذکر  الزم  دادند.  ارائه  کرونا  نقش  با  مطالعه  مورد  های 
فعالیت بود،  برجسته  پاندمی  شرایط  به  کمک  در  شیوع  ورزشکاران  دوره  در  آنها  های 

ها قابل توجه بود. بطور مثال  های جمعی پررنگ شد و تعداد این فعالیتکرونا در رسانه
فعالیت  در از  حمایت  عرصه  در  ورزشکاران  آلمان  و  اقشار  برزیل  و  درمانی  های 

علیآسیب ایران  در  ولی  فعاالنه تالش کردند.  بطور  دیده  ورزشکاران  برخی  اینکه  رغم 
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فعالیت از مردم آسیبهای خّیرانهخودجوش  برای حمایت  انجام  ای  دیده و کادر درمان 
های اجتماعی انعکاس یافت.  ر محدود بود و تنها در شبکهها بسیادادند، تعداد این فعالیت

رغم شناخته شدن کشور چین بعنوان منشاء شیوع بیماری،  نکته جالب توجه این که علی
ورزشکاران نامی این کشور تالش قابل توجهی در کمک به مدیریت بحران کشورشان  

انداشتند و در کمتر رسانه این خصوص مطالبی منتشر شده  این در حالیست    ؛ستای در 
که تعداد مبتالیان در کشور چین در طی یک سال بطور قابل توجهی کاهش چشمگیری 
مربوط   کرونا  مهار  در  کشور  این  دولت  پیگیر  و  سختگیرانه  مدیریت  به  این  و  یافت 

به    2021که به دلیل شیوع کرونا تا سال    2020شود. در ژاپن میزبان برگزاری المپیک  می
افتاد،   در تعویق  و  نداشتند  بحران  مدیریت  در  فعالی  حضور  ژاپنی  ورزشکاران  نیز 

 شویم. المللی کمتر با اخباری در این خصوص مواجه میهای ملی و بین رسانه
اکثر ورزشکاران در کشور اجتماعی،  مسئولیت  مطالعه در خصوص  در حوزه  های مورد 

قابل توجهی داشتند. آن به مردم اقدام  اجتماعی  ها در شبکهآموزش ورزش در خانه  های 
خانه مردم  برای  ورزش  منظم  جلسات  برگزاری  به  بر اقدام  ترتیب  بدین  تا  کردند  نشین 

این   اکثر  که  هرچند  کنند.  کمک  قرنطینه  در  مردم  روانی  نشاط  و  جسمانی  سالمت 
دولتفعالیت کشورها  از  برخی  در  اما  شد  انجام  خودجوش  بطور  را  ها  حرکت  این  ها 

ک رسانهپشتیبانی  از  و  دوره  ردند  در  ایران  در  اما  شد.  گرفته  مدد  آن  برای  جمعی  های 
های ورزشی اقدام جدی دیده نشد بلکه از  زمانی مورد نظر تحقیق نه تنها از طرف سازمان

طرف ورزشکاران معروف جامعه نیز کمتر اقدام جدی در این جهت مشاهده گردید. به  
های کشورها در مدیریت و موضوع سیاست  رسد در این خصوص فرهنگ جوامعنظر می

کره،   کشورهای  ورزشکاران  ایران  بر  عالوه  است.  کرده  ایفا  مهمی  نقش  کرونا  شیوع 
چین، چک، آمریکا، اسپانیا و سوئد هم در این طبقه قرار گرفتند. در چین برای اولین بار  

باشگاه ورزش  طوالنیمربیان  قرنطینه  دلیل  به  که  کشور  این  دهای  مشکالت  مدت  چار 
کالس برگزاری  بودند،  شبکهاقتصادی شده  از  استفاده  با  منازل  در  را  ورزشی  های  های 

های معروف ورزش چین در این خصوص اقدام  گذاری کردند ولی چهرهاجتماعی بنیان
های اجتماعی به نوعی حضور خود  مؤثری نداشتند. در آمریکا اکثر ورزشکاران در شبکه

پاند پیامرا در دوران  با  به  های مختلف و گاه بیمی نشان دادند ولی اکثریت آنها  ارتباط 
آنها کلیپ ورزش کردن خود و خانواده از  بسیاری  منتشر شرایط، ظاهر شدند و  شان را 
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در مدت محدودی اقدام    امزی لیو  سرناکردند. تعداد کمی از ورزشکاران آمریکایی نظیر  
به جز    به آموزش ورزش در خانه کردند ولی این  ایران  نیافت. در    جاور   مهساکار ادامه 

آن هم در مدت زمان محدود هیچیک از ورزشکاران اقدام به آموزش منظم ورزش برای 
 نشینان نکرد. خانه
وچالش   لی تشک فعالیتکمپین   ها  دسته  آن  از  نیز  حمایتی  اکثر های  که  بود  هایی 

ن آن  انجام  به  مبادرت  مختلف  کشورهای  در  چالش ورزشکاران  برای  مودند.  عموما  ها 
های بدون دریافت جایزه های ورزشی خاص به شکل رقابتترغیب مردم به انجام فعالیت

بود.  مردم  بین  در  روانی  نشاط  ایجاد  هدف  با  و  جهان  بزرگ  ورزشکاران  همراه  به 
باشگاه برخی  راههمچنین  به  اقدام  از  ها  بسیاری  و  کردند  خون  اهدای  کمپین  اندازی 

افراد   و  درمان  بخش  به  را  خود  دستمزد  از  بخشی  مختلف  کشورهای  در  ورزشکاران 
و   امیدبخشی  کمپین  در  ورزشکاران  از  برخی  نیز  ایران  در  بخشیدند.  آسیبدیده 
بطور   آنها  از  برخی  همچنین  کردند،  شرکت  خانه  در  ماندن  بر  تأکید  و  انگیزهسازی 
خودجوش به تهیه ماسک و توزیع آن بین مردم اقدام نمودند تا مسئولیت اجتماعی خود  

 را در دوران شیوع کرونا نشان دهد.
بیمارستان و  بود  توجه  قابل  کرونا  شیوع  که  کشورهایی  را در  بیماران  پذیرش  توان  ها 

های موقت تبدیل شد و حتی برخی از آنها در  ها به بیمارستاننداشتند بسیاری از ورزشگاه
در برخی از کشورها اماکن ورزشی به    .تحقیق واکسن کرونا قرار گرفتخدمت مراکز  

سالن  دیگر،  برخی  در  و  شد  تبدیل  پلیس  مرکز  یا  و  غذایی  و  بهداشتی  مواد  های  انبار 
فوت   بیماران  اجساد  نگهداری  برای  درمانی  مراکز  اختیار  در  پاتیناژ  و  یخ  روی  اسکیت 

محل اقامت    یهای ورزش خی کشورها سالن در بر  ،شده قرار گرفت. عالوه بر این موارد
یا  خیابان و  جلوگیری  بیماری  به  آنها  ابتالی  از  کرونا  شیوع  دوران  در  تا  شد  خوابها 

بین آنها فراهم شود. این موضوع در کشورهای ژاپن،  امریکا،   بیماری در  امکان کنترل 
انجام شد.  در اکثر این کشورها   انگلیس، چین، اسپانیا، برزیل، استرالیا، روسیه و فرانسه 
بیماری،   یافتن  شدت  ابتدای  در  یا  و  بود  شدید  بیماری  به  ابتال  ژاپن ؛  یا  و  چین  مانند 
تخصیص ورزشگاهها به امور ذکر شده انجام شد و با کاهش شدت ابتال ،   ورزشگاهها به  
حالت عادی بازگشتند. اما در ایران اقدامی در این جهت مشاهده نشد؛ این در حالیست  
که ظرفیت بیمارستانها در بسیاری از زمانها تکمیل و پذیرش بیماران با مشکالت جدی  
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همراه بوده است و با اینکه ورزشگاهها تعطیل و برای انجام فعالیتهای ورزشی غیرقابل  
استفاده بودند، اقدامی جهت تبدیل آنها به مراکز درمانی صورت نگرفت و فقط در برخی 
از سالن های ور زشی بعضی از استانها به شکل پراکنده جمعآوری و توزیع اقالم غذایی  

 و یا تولید ماسک برای مردم انجام شد.

 



 

 

 اجتماعی هایمسئولیتدر حوزه  یورزش یها عملکرد سازمان یها شباهت  .3جدول
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شباهت بررسی  از  تفاوتپس  و  سازمانها  در  های  مختلف  کشورهای  ورزشی  های 
های  های ورزش و مسئولیت اجتماعی، در مرحله بعد فعالیتحوزه  گوناگونهای  فعالیت

های حوزه ورزش و حوزه مسئولیت  مشابه برای بررسی و تحلیل در دو طبقه کلی فعالیت
بندی شدند )جدول شماره  4(  و  در زیر هر طبقه،  انواع فعالیتهای مربوطه  اجتماعی طبقه

 در طبقات کلیتر قرار گرفته است.
شماره   جدول  در  که  می  4همانطور  عملکرد  مالحظه  شباهت  نقاط  پراکندگی  شود، 

فعالیتسازمان از  موضوعی  طبقه  هر  در  مختلف  کشورهای  ورزشی  از  های  کمتر  ها 
ها در  ت، این موضوع به این دلیل است که نوع عملکرد سازماناس  3و    2جداول شماره  

فعالیت میانواع  فعالیتها  در  اما  نباشد  زیادی  شباهت  دارای  قابلیت  تواند  که  هایی 
تواند شبیه  باشند، میقرارگیری در یک طبقه را دارند و دارای ویژگی و هدف مشابه می

اند، این  شابه با هم در یک طبقه قرار گرفتههای مفعالیت  ،4باشد و از آنجا که در جدول  
 شود. همگرایی بیشتر مالحظه می

های ورزشی در لغو رویدادهای ورزشی از تشابه کامل  دهد که سازماننشان می   5جدول  
ورزشی در اکثر کشورها به جز سوئد، نیوزیلند،    ـ  برخوردارند و تعطیلی اماکن تفریحی
جمهو و  آرژانتین  هلند،  ممنوعیت  صربستان،  همچنین  است.  تشابه  دارای  چک  ری 

انفرادیورزش ورزش  به  ترغیب  و  گروهی  پروتکل  ،های  رعایت  به  های  مشروط 
آرژانتین   و  بلژیک  فرانسه،  نیوزیلند،  استرالیا،  سوئد،  جز  به  کشورها  اکثر  در  بهداشتی 

سو به جز  اکثر کشورها  در  تماشاچی  بدون  ورزشی  مسابقات  برگزاری  است.  ئد،  مشابه 
و   پیشگیرانه  اقدامات  خصوص  در  است.  مشابه  روسیه  و  صربستان  نیوزیلند،  انگلیس، 

فرانسه تشابه وجود دارد.  رعایت پروتکل به جز برزیل و  های بهداشتی در اکثر کشورها 
فعالیت سایر  در  تشابه  نقاط  سازماناما  دارای  های  مختلف  کشورهای  ورزشی  های 

 پراکندگی است. 



 

 

 های ورزشی در دوران شیوع جهانی کرونا در حوزه ورزش و جامعهوجوه تشابه عملکرد سازمان. 4جدول 

 
 

 هاداده 

آلمان 
ایتالیا  
ژاپن  
سوئد 
آمریکا 
س  

انگلی
 

اسپانیا 
برزیل  
استرالیا  
نیوزلند  
صربستا 

 ن
روسیه

فرانسه 
ک  

بلژی
 

کره
کانادا 

هلند 
چین  
آرژانتین  

 

ک
چ

ایران 
 

ت
حوزه فعالی

ی
های ورزش

 

                      ی ورزشی  دادهای رولغو 

    -      - -      -  - -  ورزشی   -تعطیلی مراکز تفریحی

    -     -- -   -- -     -   ممنوعیت ورزش گروهی و ترغیب به ورزش انفرادی مشروط 

 - - - - - - - - - - - - - -    -    سواری و افزایش زیرساخت شهریروی و دوچرخه ترغیب به پیاده 

    -  -    - - --          مسابقات بدون تماشاچی با استفاده از ماکت و صدابرگزاری 
 -       - - -  - -  - -   - -  ها ها و خیریه حذف مالیات وکمک مالی دولتی به تولیدکنندگان و باشگاه 

 - - - -  - - -  - -  - - - -  - -  - کاهش دستمزد و تعدیل نیرو 
 - - - - - -  -  -   - -  - -  - -  های ورزشیاستفاده از ظرفیت فناورری دیجیتال در انجام فعالیت

        -     -         های بهداشتی اقدامات پیشگیرانه و الزام در رعایت پروتکل 
  -  -  - -   - - - - -    - - -  های نوین ضدعفونی اماکن ورزشی شیوه استفاده از ابزارها و 

ریزی و تدوین استراتژی بازگشت به  رسانی، مشاوره پزشکی و برنامه اطالع 
 حالت عادی 

- - - -  - - -   - - - -   - -  - - 

حوزه 
ت

مسئولی
های

 
اجتماعی

   - -  - -  - - - - -      - -  ها بخشی و هدایت جامعه به سمت رعایت پروتکلانگیزه  
 - -    - -  -    -    -   -  آموزش ورزش در خانه توسط ورزشکاران  

های درمانی تشکیل کمپین حمایتی و حمایت مالی ورزشکاران از سازمان 
   - -  - -  -    -     -    دیدگان آسیب و 

 - -      - -  - -  -  -  - - -  هاهای مراکز درمانی و تحقیقاتی توسط باشگاهتأمین نیاز 

های موقت و سردخانه و تخصیص امکانات  ها به بیمارستان تبدیل ورزشگاه 
 اداری و تجهیزاتی 

- -  -      - - -  - - - -  - - - 

ورزشگاه  آسیب تبدیل  افراد  اسکان  مراکز  به  انبار ها  و  پلیس  مرکز  دیده، 
 - - مواد غذایی و بهداشتی 

 
 - - -  -  

 
- - 

 
 - - - - - - - - - 
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مسئولیت حوزه  سازماندر  اجتماعی  ورزشی،  های  نقش  های  در  تشابه  بیشترین 
آموزش  و  ورزش  مربی  بعنوان  نقش    دهنده  ورزشکاران  همچنین  و  خانه  در  ورزش 

آسیب و  درمانی  مراکز  از  ورزشکاران  خصوص  حمایتی  این  در  است.  دیدگان 
به  سازمان وابسته  ورزشکاران  توسط  عملکرد  این  و  نداشته  نقشی  ایران  ورزشی  های 
شباشگاه انجام  بطور خودجوش  سازمانها  و حمایت  در خصوص کمک  است.  های  ده 

مشکالت مالی و تأمین نیازهای مراکز درمانی در بسیاری از    برای حلها  ورزشی و باشگاه
گام فعالیتکشورها  از  یکی  است.  برداشته شده  مؤثری  سازمانهای  که  مهمی  های  های 

داش  توجهی  قابل  افزایش  مبتالیان  تعداد  که  کشورهایی  در  بیمارستانورزشی  و  ها  ته 
نبوده مبتالیان  ورزشگاهپاسخگوی  تبدیل  بیمارستاناند،  به  تست  ها  مراکز  موقت،  های 

کرونا یا مراکز تحقیقات واکسن کرونا و همچنین سردخانه اجساد بیماران فوت شده بوده  
رغم تکمیل ظرفیت بیمارستانها،  هیچیک از ورزشگاهها به مراکز  است، اما در ایران علی

درمانی تبدیل نشدند. همچنین با وجود کمبود امکانات درمانی، سازمانهای ورزشی در  
دسته   آن  از  خانه  در  ورزش  آموزش  ندادند.  انجام  اقدامی  خصوص  این  در  ایران 
و   شد  انجام  مطالعه  مورد  کشورهای  اکثر  ورزشکاران  توسط  که  بود  فعالیتهایی 
ورزشکاران بدینوسیله خانوادههایی  که مجبور به ماندن در خانه بودند را به سمت انجام  
ایران هیچ حرکت   اما در  ارتقای سطح سالمت جسمانی و روانی سوق دادند  ورزش و 

 مؤثری در این خصوص انجام نشد. 

 گیریبحث و نتیجه 
شیوع کرونا نقش مهمی در بهبود شرایط جسمانی و روانی افراد جهان    دورانورزش در  

سازمان فعال  حضور  دلیل  همین  به  است.  زندگی  داشته  سبک  بهبود  در  ورزشی  های 
با   از کشورهایی که  انکاری دارد. در آن دسته  اهمیت غیرقابل  پاندمی  جامعه در دوران 

ورزش  نقش  بودند،  مواجه  بیماری  توجه  قابل  سازمانافزایش  و  در  کاران  ورزشی  های 
انگیزه افزایش  و  اضطراب  حمایتکنترل  نیز  و  جمعی  بخوبی  های  معنوی  و  مادی  های 

های این گروه یا به شکل خودجوش توسط ورزشکاران و یا به شکل  احساس شد. فعالیت
ر مهمی در  ها انجام شد و اثرات بسیاها و یا باشگاهها، دولتسازمان یافته توسط فدراسیون

های ورزشی دولتی و خصوصی  ها، ورزشکاران و سازمانجامعه برجای گذاشت. باشگاه
طوالنی تعطیلی  دلیل  به  جهان  کشورهای  رویدادهای  در  برگزاری  یا  و  ورزش  مدت 
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امر   این  ولی  بودند.  قابل توجهی همراه  اقتصادی  با آسیبهای  تماشاچی  بدون  ورزشی 
دولتها   کشورها  از  برخی  در  همچمین  نشد.  آنها  حمایت ی  حرکتهای  توقف  موجب 
و   ورزشی  باشگاههای  اقتصادی  زندگی  نابودی  و  ورشکستگی  از  پیشگیری  برای 
ورزشکاران،  اقدامات حمایتی انجام دادند و بدین ترتیب زنجیره کاملی از حمایتهای  
حمایت  سازمانهای   جامعه،  و  ورزشکاران  از  باشگاهها  حمایت  جامعه،  از  ورزشکاران 
دولتی از جامعه پزشکی، ورزش و ورزشکار و باالخره همدلی افراد جامعه و پذیرش آنها  
از طرف مردم، پیوندهای جالب توجه و عبرتآموزی ایجاد کرد که الزم است مدیران  
ورزش کشور به آن توجه و از آن بهرهبرداری نمایند تا بتوانند در آینده برنامههای بهتری  

 برای مواجهه با بحران آماده سازند. 

ها در حوزه ورزش در دو بعد کلی  دهد که عملکرد دولتنشان می  این پژوهش های  یافته
طبقه قابل  اجتماعی  و  سازمانی سازمانی  بخش  در  هستند.  و    ،بندی  اقتصادی  مشکالت 

ای اثرگذار بوده  الحظهها بطور قابل ماین سازمان  سیاسی بر نحوه کارکرد منابع انسانی در
های  ها و قالبهای ورزشی تابعی بوده است از چارچوباست و در واقع عملکرد سازمان

دارایی و  اقتصادی  منابع  و  آنسیاسی  از  استفاده  نحوه  که  سازمانی  از    ،های  تابعی  خود 
عنوان   خود  نظریه  در  هابرماس  که  همانطور  است.  جامعه  فرهنگ  و  سازمانی  فرهنگ 

اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و  ها در قبال بحرانعملکرد دولتکند  می ها تابعی از عوامل 
سازمان  است،   اجتماعی عملکرد  نحوه  در  امر  این  پاندمی نقش  دوران  در  ورزشی  های 

توسعه کشورهای  است.  مشهود  همچنین  کامال  و  بیشتر  اقتصادی  منابع  بودن  دارا  با  یافته 
چارچوب در  عمل  قالبآزادی  و  دولتهاها  سیاسی  برنامهی  امکان  اجرای ها  و  ریزی 
گستره با  مختلف  شیوع  اقدامات  دوران  در  ایران  داشتند.  را  ایران  کشور  از  وسیعتر  ای 

الملل و انزوای سیاسی مواجه  های اقتصادی از طرف جامعه بین کرونا با بحران و تحریم
به   بخش های دولت  مانند سایر  را  اقتصادی سازمانهای ورزشی  امر عملکرد  این  و  بود 
شدت تحت تأثیر قرار داد. عدم امکان درآمدزایی برای باشگاههای ورزشی که به دلیل  
منابع   مهمترین  از  که  ورزشی  مسابقات  توقف  و  تعطیلی کشیده شدند  به  بیماری  شیوع 
سازمانهای   در  را  آنها  همکاری  استمرار  و  شغلی  امنیت  بود،  ورزش  در  درآمدزایی 
ورزشی کشورهای  مختلف بخصوص ایران به خطر انداخت و این موضوع، ارکان قدرت 
فعالیتهای   مدیریت  دلیل  همین  به  و  داد  قرار  آسیب  مورد  را  ورزش  در حوزه  دولت 
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از سیطره دولتها و در   به دور  ورزشی در دوران کرونا به صورت فردی یا گروهی و 
این   در  گرامشی  گ رفت.  صورت  دیجیتال  ارتباطات  طریق  از  و  مردم  خانههای  حریم 
پژوهش   در   نتایج  این  مطابق  و  دارد  اشاره  ملت  و  دولت  تعامل  موضوع  بر  خصوص 
کشورهایی که مردم از حمایتهای اقتصادی دولت رضایت داشتند، برنامههای دولت را  
نتیجه   در  و  بیماری  مدیریت  توانستند  و  گرفتند  پیش  خوبی  به  پاندمی  با  مبارزه  برای 
استمرار و پویایی ورزش را به کشور خود برگردانند. در ایران مشکالت اقتصادی مردم و 
به   بیاعتمادی  و  نگرانی  با  را  جامعه  بود،  مواجه  آن  با  کشور  که  سیاسی  مشکالت 
تصمیمات مسئولین مراکز دولتی مواجه ساخت )ایرنا، الف،  9931 ؛ دنیای اقتصاد،  9931(.  
امکان   دولتها  زیرا  میسازد  مواجه  بحران  با  را  دولتها  هابرماس،  نظر  طبق  امر  این 
پاسخگویی و رفع عادالنه درخواستهای اقشار مختلف مردم را ندارند و به این ترتیب  
قرار   تقابل  در  دولت  مختلف  جامعه،  بخش های  مردم  نیازهای  به  پاسخگویی  برای 
ایران   نظام حکومتی  بین بخش های مختلف  امر آن چیزی  است  که در  این  و  میگیرند 
که   است  معتقد  این ،  هابرماس  بر  عالوه  ب،  9931(.  مشاهده  میباشد  )ایرنا،  قابل 
تفاوتهای عملکرد دولتهای مدرن در جوامع پیشرفته سرمایهداری در برابر مطالبات هم  
زمانی که از سوی طبقات مختلف مطرح می شوند و دولتها در قبال آن مسئول هستند؛  
ولی گاه در برخی دولتها توان پاسخگویی به نیازهای ناگهانی و مشابه وجود ندارد، لذا  
این امر،  علت مهم بروز بحران مشروعیت در این دولتهاست. از طرفی چون میزان منابع  
و همچنین قدرت دولتها در جهان متفاوت است، تفاوت در عملکرد آنها قابل مالحظه  
است و این همان چیزی است که در پاندمی کرونا مبتال  به سازمانهای ورزشی جهان شد. 
عملکرد ورزشی در کشورهای توسعه یافته و برخوردار از منابع اقتصادی و دسترسی آنها  
واکسن های   تولید  موازات  به  شد  موجب  کرونا  آسیبهای  از  پیشگیری  شیوههای  به 
دولتهای   از  زودتر  را  خود  ورزشی  داراییهای  و  مالی  منابع  کشورها  کرونا،  این 
کمبرخوردار راهاندازی و مدیریت کنند. عالوه بر این طبق نظر گرامشی ساختار جامعه  
مدنی و فرهنگ، زیرساخت فکری و رفتاری الزم برای اتخاذ و اجرای تصمیمات است.  
تأکید   دولت  سیاستهای  اجرای  در  مناسبی  ابزار  بعنوان  اجتماعی  بر رضایت  گرامشی 
برای اجرای سیاستهای   ایران موضوع مهمی  امر در جامعه ورزشی کشور  این  و  دارد 
میدهد   نشان   )9931( عالمی  از جمله  محققان  از  بسیاری  تحقیقات  نتیجه  است.  دولت 
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امر   این  و  ندارند  کافی  مدیریت کرونا رضایت  در  از عملکرد دولت  ایرانی  شهروندان 
خود زمینهساز بیاعتمادی مردم به مسئولین و عدم اجرای سیاستهای آنهاست )باقری،  
سایر   مثل  هم  ورزشی  سازمانهای  در  امر  این  و  موغاری،  8931(  کریمی  و  شارعپور 
انجام   برای  دولتی  نهادهای  گرامشی  نظر  طبق  )نوعی،  7931(.   دارد  مصداق  سازمانها 
از   اعم  دولتی  نهادهای  اکثریت  پاندمی  دوران  در  و  دارند  مهمی  نقش  دولت  اهداف 
برای   مهمی  زمینه  خود  این  و  بودند  تعطیل  ورزش  باشگاههای  و  دانشگاهها  مدارس، 
عدم   زمینهساز  میتواند  که  است  اجتماعی  روابط  در  خلل  و  اقتصادی  آسیبهای 
کارکردهای کارا و مؤثر در دولتها خصوصا در کشورهای کمبهره و در حال توسعه از  

 جمله ایران باشد. 
سازمان اجتماعی  عملکرد  حمایتدر خصوص حوزه  ورزشی،  و  های  فردی  به شکل  ها 

موضوعی    ،یاسازمانی انجام شد. ورود خودجوش افراد جامعه به میدان کمک و همیاری
است فرهنگی  و  فردی  حسینی،  )ولی  کامال  و  صالحی  موحد،  حبیبیان،  8931؛  و  پور 

2931(.  مسئولیتپذیری  فردی و  نگرش فرد نسبت به اقداماتی که انجام میدهد، بر اساس 
مقاصد و انگیزههای اقدامات و فعالیتها  انجام میشود. آزادی برای  مسئوالنه عمل کردن 
به   میتوان  کلی  را  پیش شرط  این  است.  مسئولیتپذیری  در خصوص  کلی  یک شرط 
دوراندیشی،   و  پیش بینی  توانایی  اقدام،  به  تمایل  از جمله  تقسیم کرد  مختلفی  جنبههای 
امکان اقدام کردن و وجود مهارتهای یک ارزیابی آگاهانه  )هاشمی و همراهی،  5931(.  
با   مقایسه  در  پاندمی  شیوع  اوج  و  شروع  دوران  در  ایرانی  ورزشکاران  اساس،  این  بر 
ورزشکاران  خارجی کمتر به حوزه مسئولیتهای اجتماعی وارد شدند. شاید بتوان این امر  
را به  چارچوبهای سیاستهای دولت و سابقه قبلی مشکالت مبتالبه ورزشکارانی نسبت  
داد که در این حوزه فعال شدند.  از  جمله  حضور  مسئوالنه  و  فعاالنه  علی  دایی  اسطوره  
فوتبال   کشورمان  که   در   سال   7931  به  دل ی ل  جمعآوری  کمکهای  نقدی   برای  
زلزلهزدگان  دچار  مشکالت  قانون ی  و  اجتماع ی  بسی اری  شد  )قدس  آنال ین،   1397(  و  این  
امر برای صحهگذاری بر نتیجه تحقیق هاشمی و همکاران در خصوص محدودیت قانونی  
برای انجام مسئولیت اجتماعی در کشور  مصداق  پیدا میکند.  از طرفی ورود سازمانها به  
اختیارات   و  از فرهنگ سازمانی،   چارچوبها  تابعی است  اجتماعی  مسئولیتهای  انجام 
قانونی سازمانها )امیدی، رضایی دولتآبادی و محمدشفیعی،  5931؛  مشبکی و خلیلی  
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شجاعی،  8931؛ باقری کنی، سپهری و محمدزمانی،  4931؛ کرمی، قالوندی و قلعهای،  
دولتها،   قدرت  ورزش،  حوزه  در  دولتها  عملکرد  تفاوتهای  باب  در  لذا   .)6931
سیاستها و فرهنگ سازمانی آنها مطابق با آنچه هابرماس و گرامشی به آن تأکید داشتند،  

 قابل درک است. 
های ورزش کشور در دوران شیوع کرونا اقدامات مطلوبی رسد سازماندر کل به نظر می

های شروع پاندمی با بالتکلیفی و ابهام در انجام وظایف مواجه  انجام ندادند و حتی در ماه
ای برای مدیریت خود  های ورزش کشور برنامهدهد که سازمانبودند و این امر نشان می 

و عملکرد واحدهای تابعه نداشته و حتی با ادامه بحران در مقایسه با بسیاری از کشورهای  
و   فدراسیونها  از  محدودی  تعداد  بجز  و  ندادند  ارائه  مطلوبی  عملکرد  مطالعه،  مورد 
باشگاههای ورزشی،  عملکرد اکثر سازمانهای ورزشی در مقایسه با سایر کشورهای مورد  
مسئولین سازمانهای ورزشی   است مدیران و  نبود. الزم  برخوردار  از قوت الزم  مطالعه 
آن   مدیریت  و  بحران  آسیبهای  با  مواجهه  برای  مختلف  تجارب کشورهای  از  کشور 
این   در  و  کنند  استفاده  تجربیات  از  این  خود  آتی  برنامههای  در  و  نموده  بهرهبرداری 
با   مقابله  برای  بیشتر  انعطاف  با  برنامههایی  و  پرداخته  کارکنان  آموزش  به  خصوص 
بحرانهای آتی تدوین نمایند. در خصوص آشنایی ورزشکاران با مسئولیتشان در قبال  
از   تا رسانههای جمع ی  نیاز است  به فرهنگسازی و آموزش است، همچنین  نیاز  جامعه 
بحران   دوران  در  مردم  مطلوب  رفتارهای  راهنمایی  و  هدایت  در  ورزشکاران  حضور 
ایجاد آگاهی عمومی و آمادگی   برای  مطالعاتی  منابع اطالعاتی و  تا  نموده  بهرهبرداری 
تا   است  نیاز  اینکه  نهایت  در  و  شود  فراهم  آتی  بحرانهای  با  مقابله  برای  جمعی 
توسعه   فراهمسازی  و  امکان  امر  بر  کشور  و  ق انونگذاری  سیاستگذاری  چارچوبهای 

 احساس مسئولیت فردی، اجتماعی و سازمانی نگاه ویژهای داشته باشد. 

 سپاسگزاری 
میاین   طباطبائی  عالمه  دانشگاه  پژوهشی  طرح  یک  نتیجه  بدینوسیله  بمقاله  اشد، 

نویسندگان از همکاری و حمایت معاونت پژوهشی دانشگاه عالمه طباطبائی در این زمینه  
 نمایند.تشکر می
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