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تواند  می   دار ي تر و پا ارتقاء ورزش مقاوم   ی برنامه اقدام مشخص برا در شرايط بحران  
مدلی برای حاکمیت مشارکتی مديريت بحران تلقی گردد. هدف اين پژوهش طراحی  
مدل حکمرانی مشارکتی مديريت بحران ويروس کرونا در کسب و کارهای کوچک  

ی و  علم  ات ی ه  ی امل اعضا ش و متوسط ورزشی است. جامعه آماری در بخش کیفی 
بودند و در بخش کمی شامل    و کارشناسان حوزه ورزش   ران ي مد   ها، دانشگاه   مدرسین 

و در بخش  نفر    15تعداد  ی  ف ی در بخش ک .  بودند اعضای هیات علمی و مديران ورزشی  
نفر نمونه آماری    320، بنابراين تعداد  بود   از ی ن   ی آزمودن   10تا    5  ن ی هر سوال ب   ی برا کمی  

ساختارمند بود    مه ی مصاحبه ن   ی ف ی اطالعات در بخش ک   ی آور ابزار جمع را تشکیل دادند.  
عامل اصلی طراحی شد.    7ای با  لب پرسشنامه قا در    ها برگرفته از مصاحبه  ج ي که نتا 
  و تايیدی(   )تحلیل عاملی اکتشافی   از نظر خبرگان و اعتبار سازه   يی محتوا   روايی   برای 

سازی  و مدل   همگرا واگرا و  روايی  ،  آلفای کرونباخ   ، پايايی ترکیبی   های و از شاخص 
استفاده    2.ال.اس نسخه  ی پ و    23های اس.پی.اس نسخه  افزار از نرم ساختاری  معادالت 

  7و نتايج مدل نهايی را در  گزارش شد    =0GOF/ 47  ص برازش مدل خ شا شد.  
اصلی   جبران ی،  ستم ی س   د کر ي رو عامل  الکترون ی،  راهبرد    ی ها سازمان ،  ک ی دولت 

ی مورد  ا رسانه   ت ي بحران و حما   ی حکمران   ، مقابله با بحران   ی گذار است ی س نهاد،  مردم 
تايید قرار داد. تشکیل ستاد بازگشت به ورزش تحت حاکمیت مشارکتی مديريت  

پژوهشگران و مديران باتجربه و افراد خبره و کارشناسان آگاه از  بحران و استفاده از  
به تاب باشد که می پیشنهادات کاربردی پژوهش می  آوری کسب و کارهای  تواند 

 ورزشی و کاهش آثار بحران موجود بر آنها کمک نمايد.   

 هاي کليديواژه 

ويروس  بحران،  مديريت  ورزشی،  کارهای  و  کسب  مشارکتی،  حکمرانی 
 اکرون

 

 

 

 

In times of crisis, a specific action plan to promote more 

resilient and sustainable sports can be considered a model for 

participatory governance in crisis management. The purpose 

of this study was designing a participatory governance model 

of coronavirus crisis management in small and medium sports 

businesses. The statistical population in the qualitative part 

included faculty members and university lecturers, managers 

and experts in the field of sports and in the quantitative part 

included faculty members and sports managers. In the 

qualitative part, 15 people were needed and in the quantitative 

part, between 5 and 10 subjects were needed for each 

question, so 320 people formed a statistical sample. The data 

collection tool in the qualitative section was semi-structured 

interview that the results of interviews were designed in the 

form of a questionnaire with 7 main factors. For content 

validity, expert’s opinion and construct validity (exploratory 

and confirmatory factor analysis) and combined reliability 

indicators, Cronbach's alpha, divergent and convergent 

validation and structural equation modeling were used by 

SPSS23 and PLS2 software. The fit index of model was 

reported 0.47 and results confirmed the final model in seven 

main factors: Systematic approach, compensatory strategy, e-

government, NGOs, policy-making of dealing with crisis, 

crisis governance and media support. Establishing a 

headquarter of returning to sports  under the participatory 

governance of crisis management and using experienced 

researchers, managers, and knowledgeable experts are among 

the practical suggestions of research that can help resilience 

of sports businesses and reducing the effects of the crisis on 

them. 
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 مقدمه 
متحده و   االتيا  یجنگ تجار  ریاز تأث  ینگران  2019در سال  

وجود   یبر اقتصاد جهان  کايآمر  یجمهور  استي، انتخابات رنیچ
ا به  توجه  با  ب  نيداشت.  رشد    یالملل  نیموارد، صندوق  پول 

ويروس  . اما  بودکرده    ینیبشیدرصد را پ4/3شده    ليتعد  یجهان
ترس    لیبه دل  داد.  رییانداز را تغمنتظره چشم  ریطور غبه   1کرونا

احتماال سود    نکهيبر ا  یمبن  یمنطق  یابيو ارز  نانیو عدم اطم
 ی جهان  یهاتر است، بورس نيی پا19-کويدریتأث  لیها به دلبنگاه
دالر    ونیليتر  6در حدود    هيفور  28تا    24هفته از    ک ی يدر ط

يافتند منظور    .کاهش  همین  ببه  پول   یالملل  ن یصندوق 
ه است  کاهش دادی را  اقتصاد جهان  ی رشد خود برا  ینیبشیپ
( ويروس کرونا باعث  2)  2مائورو(. به اعتقاد بالدوين و دی23)

شود. ايشان همچنین معتقد کاهش تولید ناخالصی داخلی می
  ستین  عرضه   در  شوک   ک يفقط    ریگهمه   یماریبهستند، اين  

باشد که بسته به نحوه رفتار  نیز می   تقاضا  در  شوک  کبلکه ي
را به شدت تحت    یخاص  یهابخش   دتوانیکنندگان، ممصرف

های نعت ورزش نیز يکی از بخش که در واقع ص  قرار دهد  ریتأث
 باشد.  گیر ويروس کرونا می تحت تاثیر در زمان بیماری همه 

حال اگر تعريف درستی از صنعت ورزش و اجزای آن نداشته  
(.  33ها دچار مشکل خواهیم شد )ريزیباشیم در زمان برنامه 

تصور   برخالف  و  ورزشی  کاالهای  صنعت  ورزش  صنعت 
(. در شرايط  27باشد )ای نمیرفه بسیاری، تنها شامل ورزش ح

در    یباشگاه ورزش   28000حدود  کنونی کشور با توجه به وجود  
باشگاه  را  آن  اعظم  بخش  که    لیتشک  یخصوص  یهاکشور 

  100به    بيدهد، هم اکنون کسب و کار و امرار معاش قریم
و... به   یسالن و کارکنان خدمات  ريمد  ،یکمک مرب ، ی هزار مرب

به خطر افتاده  یافتيدر یها ه يو عدم تحقق شهر یلیتعط لیدل
باشگاه  واست   بخش  و    ،یاحرفه  یهادر  لغو    ل يتعد  ايخطر 

  وجود دارد.   زین  کنانيقرارداد باز  ل يقرارداد با اسپانسرها و تعد
باشگاه  هرچند درآمد  یاحرفه   یداربخش  تنوع  لحاظ   یبه 

به    یشتریها با سرعت بتيممکن است بعد از کاهش محدود
ش  یروزها  تیوضع از  باز   وع یقبل  بخش    کرونا  در  اما  گردد 

تندستیهاباشگاه  ورزشی  از    ، ی  پس  و  زمان  مرور  به  مردم 
  ن يدوباره به ا  ،یو بهداشت  منيا  طياز وجود شرا  نانیکسب اطم

مباشگاه  چه    وندندیپیها  در  بود  نخواهد  مشخص  زمانی  اما 

 
1. Coronavirus 

2. Baldwin & di Mauro 

3 . disaster 

4 . catastrophic 

گشت.   برخواهد  اولیه  حالت  به  ايران  ورزش  صنعت  شرايط 
مرتبط با    یبخش کسب و کارهاعالوه بر موارد عنوان شده  

کرونا   روسيدر دوران و  ز ین  یو ارائه کاالها و لوازم ورزش  دیتول
  روبه رو هستند. یاديزاقتصادی با مشکالت 

باشگاه به  و  های ورزشی  مجموعه  ها وورزش عمدتا  کوچک 
م  ی متک  متوسطی که  بسی است  به  شهروندان    یاریتواند  از 

مشارکت کنند و    دلخواه  یورزش  یهاتیاجازه دهد که در فعال
ها باشگاه  نيروزانه لذت ببرند. ا  یبدن  یهاتیاز ورزش و فعال

ستون فقرات ورزش هستند. و متوسط،  کوچک  های  مجموعهو  
 رها اکثرا خصوصی يا به لحاظ اينکه اين کسب و کاحال، نيبا ا
  برندو تقريبا با شهريه کار خود را پیش می  ی هستندانتفاع  ریغ

  ی نامناسب  طي، اغلب در شرااندوخته خاصی ندارند   جهیو در نت
  یکاریب  یاضطرار  طيورزش با شرااز  بخش    اين  کنند.یکار م

. بحران موجود اين مراکز ورزشی و کسب و کارها  روبرو است
تواند منجر  قرار داده و می  یلیخطر تعط  نيشتریبرا در شرايط  

تواند تاثیرات طوالنی مدت بر  به ورشکستگی آنها شود که می
 . را به خطر اندازد هاهمه ورزش ندهيآ اقتصاد و جامعه داشته و

متفاوت است.    آن منشا  موجود بسته به    ات یبحران در ادب  فيتعر
  ک يپاسخ در اثر    تيفور  فیتوص  ی ممکن است از بحران برا

ها استفاده شود.  تیاز واقع  ی ساده در برخ  رییتغ  ايحادثه خاص  
بحران   شتریب و  اوقات،  است  بشر  دست  حوادث  به  مربوط  ها 

رود. ی به کار م  یعیطب  یها دهيپد  فیتوص  یبرا  3فاجعه  الحاصط
و  بحران   ریتأث بر    5شود یم  یتلق  4مصیبت   فجايع،ها  و 

ت  ستمیس  ک ي  یاساس  یساختارها اگر  ی م  ریثاخاص  گذارد. 
اتخاذ    یو اساس  یفور  ماتیتصم  ديباشد، با  شديدعواقب واقعا  

کند. در اينجاست که مديريت بحران معنا پیدا می   (.24)  شود
مديريت   و  پیشگیری  به  بايد  کارها  و  کسب  شرايط  اين  در 

فرايندبحران   واقع   و بینیپیش بپردازند. مديريت بحران در 
 سازیسالم با آن و مداخله و برخورد وقوع بحران، از پیشگیری

مقابله    یبرا  یسازآماده  (. مديريت بحران10باشد )از آن می  بعد
  طور مؤثربه  ی آنهارگذاری ها و به حداقل رساندن تأثبتیبا مص

)می بحران  31باشد  شرايط  در  برابرن(.  مشخص  اقدام    یامه 
مقاوم  ورزش  پاارتقاء  و  حاکمیت می  داريتر  برای  مدلی  تواند 

مشارکتی مديريت بحران تلقی گردد، لذا رويکرد اين پژوهش  
که   است  و مشخص  جامع  الگوی  يا  برنامه  به يک  دستیابی 

به صورت  تواند می هر دو اصطالح در مورد ويروس کرونا مقاله نيدر ا .  5
 .متقابل استفاده شوند



 یکوچک و متوسط ورزش  یکرونا در کسب و کارها روسیبحران و تیریمد ی مشارکت یمدل حکمران  ی طراح 13

 

 

 

تضمین کننده حفظ و در صورت امکان ارتقا ورزش، از جمله  
 ورزش باشد. های کوچک ولی موثر در بخش 

نما  کسب و کارهای بیشترين کسب و کارها در   ندهيکوچک 
گستره   ورزش  در  کارها  و  کسب  اين  هستند.  جهان  سراسر 

های  های بدنسازی گرفته تا ساير سالن فراوانی دارند از باشگاه 
اند تا  ورزشی از هر نوع ورزشی که در سرتاسر شهرها پراکنده

ب که  خدماتی  و  تولیدی  کارهای  و  ارتباط کسب  در  ورزش  ا 
می  بر  در  را  داريم  آشنايی  آنها  با  همگی  و  از  هستند  گیرند. 

ای بودن، غیر  تواند خصوصی بودن، اجاره های آنها میويژگی
و   شهريه  به  داشتن  وابستگی  اندک،  سرمايه  بودن،  انتفاعی 
مشتريان خرد، مرتبط نبودن به منبع درآمدی رسمی و پايدار و 

دولتی بوجه  عبارتی  تفاوت  به  از  و باشد.  کسب  با  آنها  های 
اين است که کسب و کارهای بزرگ   شهی بزرگ هم  کارهای 

بعضیم در  در  یتوانند  خواستار  ياعتبار    افتيموارد  از    یکاز 
کنند، اما   افتياز دولت وام در  يامرتبط خود شوند،    یهابانک

هستند    در بحران و کشمکشکوچک که    کسب و کارهای  یبرا
آنها آسان است؟    ی به وام برا  ی دسترس  ايافتد؟ آی م  یچه اتفاق

دريافت نکنند  چند ماه حقوق و دستمزد خود    یتوانند برایم  ايآ
  ايآ  رند؟یاز دولت کمک بگ  توانندی آنها م  اي؟ آو يا هزينه نکنند

و يا تطیلی مخصوصا در  توانند در صورت کاهش تقاضا  یآنها م
جواب خیر است. پس چگونه  مسلما  ؟  طوالنی مدت دوام بیاورند

توانیم به آنها کمک کنیم. راهکار مديريت بحران برای آنها می
بر حکمرانی   آن  تمرکز  و  پژوهش  اين  تالش  بود؟  خواه  چه 

 مشارکتی در راستای اين هدف خواهد بود.   
 تیحاکم  هينظر  ای ازه رمجموعيز  اي  ینوع  یمشارکت  رانیحاکم

  ق ياز طر  ژهي، به وکیراتبر تعامل دموک  دیتأکدر آن  است که  
مشورت حاکم  یاقدامات  تا  یم  یمشارکت  رانی است.  کوشد 
شهر روند    وندانمشارکت  در  کندق یعم  اموررا  . (11)  تر 

 در مدنی جامعة و نهادينه کردن استقرار در راستای  رانیحاکم

 ایويژه جايگاه از هاکمک اعطای به مربوط هایسیاست 

) برخوردار است   را سازوکارهايی خوب حکمرانی (.  29شده 

 هاسازمان در اهداف به دستیابی و عملکرد بر نظارت برای

)می فراهم در  1آورد  که  است  مفهومی  واقع  در  حکمرانی   .)
راستایسال در  اخیر  است  گرديده مطرح پايدار توسعة های 

کنند با حکمرانی  ( عنوان می2013) و همکاران 1(. ببچاک15)
زايی پايدار، اشتغال انسانی، رفاه پايدار توسعةتوان به  خوب می
 است هنجاری فقر دست يافت. حکمرانی اصطالحی و کاهش

 
1 . Bebchuck 

2 . Kardos 

بستر جامعه مورد ارزيابی و بررسی قرار   اقتضای به که بايستی
( در حین  4بگیرد  در  ورزش  جامعه  در  مشارکتی  (. حکمرانی 
های اجتماعی و اقتصادی تا کنون مطرح نبوده است و  بحران 

گردد و پیشینه تجربی خاصی ندارد و موضوعی جديد تلقی می 
می موجود  ادبیات  در  بنابراين  آنچه  است.  نظری  يافت  توان 

غنی  بر  نظر  تر پژوهش حاضر عالوه  از  موضوع  ادبیات  کردن 
تواند به عنوان الگويی مفید در اختیار مديريت  کاربردی نیز می

 رتر قرار بگیرد.  بحران برای رسیدن به اهداف و توسعه پايدا

عنوان  2012)  2کاردوس  تحت  خود  پژوهش  در  انعکاس  ( 
استراتژ  ی حکمران در  پا  یهایخوب  حکمرانیداريتوسعه   ، 

 ،)قدرت ساختار(دولت   متقابل ارتباط تعامل و  را حاصل خوب
)می خصوصی بخش و غیردولتی هایسازمان (. 15داند 

برای  2010)  3واحدوزمان مردم  مشارکت  ارزش  بررسی  به   )
مشارکت  که  گرفت  نتیجه  چنین  و  پرداخت  خوب  حکمرانی 
همان   يا  شفاف  و  قانونی  پاسخگو،  حکومت  وسیله  به  مردم 

می  توسعه  تحقق  سبب  که  است  خوب  )حکمرانی  (.  41شود 
( درتحلیل تطبیقی فازی بین کشوری 2012ساعی و کبیری )

حکمرانی خوب، بر اهمیت سرمايه    خود از سرمايه اجتماعی و
کنند اجتماعی برا ی حکمرانی خوب صحه گذاشته و عنوان می 

سرمايه اجتماعی پوشش    به وسیلهدرصد حکمرانی خوب  72 که
)میداده   همکاران  طبرسا    (.29شود  پژوهشی    (2015)و  در 

،  اجتماعی هبررسی تأثیر حکمرانی خوب بر سرماي تحت عنوان
را   اجتماعی  نهادسرمايه  رابطه شامل  نگرش ها،  و ها،  ها، 

دانند که در يک جامعه بین مردم حاکم است و هايی میارزش
(. جهانگیری 37کند )به توسعه اقتصادی و اجتماعی کمک می

) و مشارکت2011همکاران  پژوهش خود  در   برای جامعه ( 

يکی با مقابله را  باليا  و  در ارکان از  حوادث   مديريت مهم 

های متفاوت مديران نسبت  دانند اما به علت ديدگاهمی  بحران
به مديريت جامع بحران و نبود تعريف مشترک در اين زمینه و  
حاکم بودن نگاه پدرساالنه دولتی، نقش مردم در اين عرصه 

اصلی  به طرف  عنوان  از  ذينفع  گروه  مهمترين  و  ترين 
ن  تر شدشود که نتیجه آن سنگین گرفته می دولتمردان، ناديده

آنها  مسولیت است.  بحران  با  مواجهه  هنگام  در  دولت  های 
دلیل عدم آموزش  کنند که در حال حاضر به همچنین عنوان می

 ندارد و مناسب، مشارکت مردم چندان کارايی و سازماندهی

مانعی می حتی سازمان خدمات در تواند  موانعی  رسانی  نیز  ها 
 (.  14ايجاد کند )

3 . Waheduzzaman 
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مقیمی پژوهش  )اعالي و نتايج  اردکانی  عنوان2011ی  با   )  
های حکمرانی خوب و نقش دولت الکترونیک  سنجش شاخص

توانند  می و ادارات هاحاکی از آن است که سازمان  در ارتقای آن
 خويش اطالعات حکمرانی و ارتباطات  فناوری با بکارگیری

درون از را کارايی سازمان در   بیرون در را اثربخشی و و 

بخشند و اين ابزار   بهبود ذينفعان با را روابط خود  و نیز  سازمان
 که رفتارهايی و فرايندها قوانین، اجرای از پشتیبانی در

را حکمرانی کند می ايفا مهم  نقشی کنند،می تعريف خوب 
 ( در پژوهش خود تحت عنوان کشاکش2016(. خلیلی )19)

کند الکترونیک چنین بیان می  دموکراسی با الکترونیک دولت
دولت  مقوله پیدايش به منجر ديجیتال هایفناوری که

کارها و وظايف   اندشده  قادر هادولت و هم اندشده  الکترونیک
هم  و دهند انجام بیشتری کارامدی و سهولت با را خود

قدرتمندترتوانسته  شهروندان صورت  به   تریآگاهانه  و اند 

همکاران  (. نصر اصفهانی و  16حضور يابند ) عمومی درعرصه
 اجرايی هایبرنامه کنند که( در پژوهش خود بیان می2017)

 خدمات برای ارائه الکترونیک هم حکمرانی سمت به حرکت و

 اثربخشی و کارايی بهبود شهروندان و هم برای به ترمطلوب

و امور  در مردم مشارکت افزايش عمومی، بخش  عمومی 

 طراحی لتیدو امور در پاسخگويی  و شفافیت ايجاد و سیاسی

) شده )22است  پورعزت  مديريت2014(.  کتاب  در   ايران ( 

می  کشورداری بیان  امروزهالکترونیک  که   هایفناوری کند 

اينترنت و الکترونیک ارتباطات و اطالعات  هایشبکه  مثل 

 ارتباط جهت ايجاد را متعددی جديد و  های فرصت ديجیتالی

 تاثیر توان می کهاند شهروندان به وجود آورده و حکومت  بین

 زمینه در همچنین و بهتر  عمومی خدمات ارائه در را آن

سیاسی، و ها فعالیت صورت  مديريتی و دولتی ارتباطات  به 
  1(. شیلبری و همکاران 25نمود ) مشاهده کامال واضح و روشن

 حکمرانیپیاده سازی هایچالش  و موانع بررسی ( در2016)

 از استفاده با توانمی که دريافتند ورزشی های سازمان در

 رویپیش  موانع تعدادی از اينترنت و الکترونیک هایفناوری

کرد  برطرف ورزشی هایسازمان در را خوب حکمرانی ايجاد
(32). 

 مديريت سیستمی در تفکر از ( استفاده2010)  2هورنه  و ووتن

را و لک )44دانند )می مهم  بسیار امروز  با  2018(. رحیمی   )
به اين نتیجه  نقش رويکرد سیستمی بر مديريت بحران   بررسی

 
1 . Shilbury 

2 . Wootton & Horne 

تاثیر که  کار  رسیدند  بر  سیستمی  رويکرد  مدی  آبکارگیری 
نترل و آنها ک  بیشتر است.پیشگیری از بحران از ساير متغیرها  

يکپارچه و در قالب  مند و يک تفکر نظام  مبنایمهار بحران بر 
 (. 26می دانند )مديريت بحران، ضرورتی راهبردی 

عنوان    (2014)  3الم با  خود  پژوهش  حاکمدر  در   تینقش 
ی، شفافیت و ارتباطات و تشريک مساعی و ورزش یهاسازمان

حکمرانی اصول  از  را  می همکاری  )خوب  ديندار 17داند   .)
رسی تاثیر  ر( نیز در پژوهش خود تحت عنوان ب2011فرکوش )

رسانه  اخالق  خوب  اینشانگرهای  شفافیت،  برحکمرانی   ،
شاخص از  را  پاسخگويی  و  خوب  مشارکت  حکمرانی  های 

تسهیل به وسیله    های عمومی  افزايش آگاهیداند که باعث  می
اطالعات از  وسیع  محدوده  به  رسانه   دسترسی  طريق  ها از 

 (.  9شود )می
کنند در پژوهش خود عنوان می   (2018)  همکاران  و  زندرضوی

  در حل بحران يک حکمرانی مشارکتی مناسب الزم است که  
حکمرانی مناسب دارای چهار ويژگی مشارکت همه ذينفعان، و  

تصمیمات،  مسئولیت پیامدهای  به  پاسخگويی  و  پذيری 
اطالعات  قانون  به  هدف  جامعه  دسترسی  و  شفافیت  مداری، 

در پژوهش خود تحت عنوان    (2010)  4(. کواتلر45)  باشدمی
  کند که حکمرانی چنین بیان می  توسعه  یورزش برا  استیس

تقو  ديتجد  یبرا  یمهم  لهیوس  یورزش و    ت يو  عالقه  مجدد 
ها، پروژه ق يفعال در ورزش از طر مشارکت یمردم برا اقیاشت
  ق يو تشو  زهیتواند منبع انگیاست که م  يیهاها و برنامهاست یس

  ی برا یجوانان باشد. ورزش اغلب به عنوان فرصت ژهيوآنها، به
اوقات فراغت شناخته    نهی زم  کي  رکردن فعاالنه جوانان دریدرگ

، بلکه  یورزش  یهاتیشود، و نه فقط از نظر مشارکت در فعالیم
ط و   یعیوس  فیدر  اشتغال  آموزش،  جمله  از  موضوعات  از 

  (. 7) سالم یزندگ یهاجامعه و سبک  یآموزش، رهبر
 ( با عنوان  2003ساپريل  پژوهشی  بحران    تيريمد( در  موثر 

ثر به انواع خطرات و  وم  ی دگیرس  یبراکند که  چنین ادعا می
پ شرکت  یادهیچیمسائل  امروزه  هستند،  که  روبرو  آن  با  ها 

  هیشود و توسط کل  یراس سازمان اجبار  در  ديبحران با  تيريمد
و اجرا   تيترک هداکسب و کار به طور مش یاصل یعملکردها

دارد که از    ازین  ی شرکت  ی متول  کيبحران به    تيريمد  و   شود
حاصل    نانیها در کل سازمان اطمها و مهارتبروز بودن برنامه 

 . (31) کند

3 . Lam 

4 . Coalter 
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( در پژوهش خود تحت عنوان بحران و  2015شفیعی )محمد
از آنجايی که  کند که  راهکارهای مديريتی آن چنین بیان می

با   همیشه  مواجه  بحران انسان  غیرطبیعی  و  طبیعی  های 
حلی ها به دنبال ارائه راهباشد، بايد برای کنترل اين بحران می
رود  ها انتظار میهايی که از هر يک از اين بحران آسیب   تا بود  

 (. 21) را کنترل نمود و يا به حداقل رساند
ويژه در برای عبور از شرايط سخت اقتصادی به وجود آمده به 

نونی که تاثیرات مختلف منفی ويروس کرونا بر کسی شرايط ک
تمامی  ايران مستلزم همکاری  نیست، صنعت ورزش  پوشیده 

ارائه بخش  مستلزم  امر  اين  که  است  جامعه  و  خود  های 
( 2015)  نیاطالبیکارهايی است که پايه علمی داشته باشند.  راه

می  کهعنوان  مشارکتی   کند  حکمرانی  يک  بحران  حل  در 
  را حکمرانی مناسب    هایويژگی و يکی از    زم استمناسب ال

ذينفعان همه  )می  مشارکت  ايران  38داند  در  طرفی  از   .)
وزارتخانه سازمان مانند  ورزش  صنعت  با  مرتبط  های  های 

ورزش و جوانان، آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری،  
عمومی   نهادهای  و  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت، 

های تاها و هیملی المپیک، فدراسیون  ه، کمیتغیردولتی مانند
ورزش   ههايی در زمینها، برنامهورزشی و همچنین شهرداری

ای پرورشی، ورزش همگانی، ورزش قهرمانی و ورزش حرفه 
می اجرا  و  و تدوين  مناسب  در جای خود  چند  هر  که  نمايند 

قرار  هماهنگی  مورد  خاصی  مرجع  در  لکن  است  اثربخش 
تا  نمی دوبارهگیرد  از  و  بیشتر  آن  اتاثربخشی  و  ف  الکاری 
رسد حتی در (. لذا به نظر می 27)  اری جلوگیری شودذگهيسرما

انظباط خاصی حاکم   نیز نظم و  ايران  خود تشکیالت ورزش 
برد و جای ريختگی خاصی رنج می باشد و ورزش از بهمنمی

خالی يک حکمرانی مشارکتی با مشارکت تمام ذينفعان کامال 
 شود.اس میاحس

وکارهای ورزشی   کسب( معتقد است  2016)  1ولز و همکاران 
منظور کاهش خسارات واردشده رويه يا سیستمی را اتخاذ    به

سارات ناشی از بحران به حداقل برسد و امکان بقای  خ  کنند که
آورد فراهم  را  گام.  آنان  را میاين  برنامه ها  قالب  ای توان در 

اصو که  کرد  پیاده  يا    هبرنام  اسمه  بال  مشخص  اضطراری 
کند  ( نیز عنوان می 2020)  2(. وب42)  شوداورژانسی شناخته می

ادام برای  مشخصی  راهکار  کارهای  فعالیت    ههنوز  و  کسب 
ورزشی  متوسط  و  ندارد  کوچک  ديگر  43)  وجود  طرف  از   .)

حاضر،می درحال  که  که  روروبه  بحرانی با دنیا دانیم  گشته 
به  19-کويد گذشته است. بحران هایبحران از ترجدی بسیار

 
1 . Wells 

 است. کرده وارد جدی هایآسیب صنايع  و  مشاغل از بسیاری

کارهای و  به  که مشاغلی هستند ازجمله نیز ورزشی کسب 
کسب و    (.28اند )گرفته قرار کنونی بحران تحت تأثیر شدت
تاث  یورزش  یکارها تعامالت    وعیش  ریتحت  کاهش  و  کرونا 

ترس  طوری که . به بازار فروش خود را از دست دادند یاجتماع
باعث شده تا درصد    زین ی ورزش یهاط یاز ابتال به کرونا در مح

ها باشگاه  ژهيبه و یورزش یدر فضاها  حضوراز مردم از  یاديز
همراه   ديحوزه با افت شد  نيمنصرف شوند و کسب وکار در ا

الی است که بسیاری از فعاالن در اين حوزه مانند حاين در  شود.
  ر ینظ  ی که از امکانات  یانی؛ مرباندشده مطلق    نینشخانه   انیمرب

برخی از مديريان کسب  .ستندیبرخوردار ن ازهایامت ريو سا مهیب
های چند میلیونی را به  که بايد در ماه رقم  و کارهای ورزشی

تقديم   اجاره  به عنوان  و  مالکان  تعطیلی  اين شرايط  با  کنند، 
انتخاب کردند ماندن  به جای  را  رفتن  اين    .کاهش مشتری، 

با سالمت  روند می به ورزش که  تواند ضمن خسارات جدی 
نیز دچار   را  ارتباط است کسب و کارهای ورزشی  عمومی در 
کساد، تعطیلی و ورشکستگی نمايد. لذا با توجه به پراکندگی 

اهدسازمان و  ورزشی  چالشهای  و  آنها  و  اف  کسب  های 
کارهای ورزشی، ضرورت انجام پژوهشی که بتواند راهکارهايی 

های مختلف ورزش کشور و  را برای مديريت بحران در بخش 
از جمله کسب و کارهای کوچک و متوسط ورزشی ارائه دهد 

 شود.دو چندان می 

 روش تحقیق
کاربردی   هدف  لحاظ  به  حاضر  تحقیقات  و  پژوهش  نوع  از 

بدين منظور، اين  است.  کمی با رويکرد اکتشافی  -یخته کیفیآم
ی( انجام شده است. جامعه  کیفی و کم)مطالعه در دو فاز اصلی  

می بخش  دو  شامل  تحقیق  اولین .  باشدآماری  اجرای  برای 
اعضای   از  متشکل  آماری  جامعه  پژوهش،  اين  بخش 

علمی و مديران ورزشی بود که در زمان بیماری کرونا در  هیات
حال فعالیت بودند. در بخش کمی جامعه آماری شامل اساتید  

سازمانتربیت  ستادی  مديران  و  مديران  بدنی  و  ورزشی  های 
. در بخش کیفی  کسب و کار های کوچک و متوسط ورزشی بود

نیمه   انجام مصاحبه  از  ساختاربرای  يافته و ساخت پرسشنامه 
مد  یعلماتیه  یاعضا نمونه   رانيو  روش  هدفمند به  گیری 

های خود درباره  اند و سپس به بیان آرا و ديدگاهانتخاب شده 
پرداخته مصاحبه  سؤاالت   و  زمان  نمونه .  اندعوامل  تا  گیری 

نفر(. در بخش کمی )برازش مدل(   15)  ها ادامه يافتاشباع داده
نفر الزم بود،   10تا  5نیز با توجه به اينکه برای هر سوال بین 

2 . Webb 
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به   320بنابراين   طبقه نفر  را  روش  آماری  نمونه  تصادفی  ای 
دادند بیان می2001)  1بايرن   .تشکیل  عاملی  (  تحلیل  کند در 

نمونه   حجم  حداقل  )  150اکتشافی  است  دفاع  قابل  (.  6نیز 
نفر به صورت مجزا از نمونه آماری به منظور    150  ابراين تعداد بن

در اکتشافی  عامل  پرسشنامه  تحلیل  از  شد.  نظرگرفته 
به محقق  شد.  استفاده  پرسشنامه ساخته  ساخت  منظور  همین 

در   کرونا  ويروس  بحران  مديريت  مشارکتی  حکمرانی  مدل 
کسب و کارهای کوچک و متوسط ورزشی در دو مرحله انجام  

ديد. ابتدا محقق به بررسی ادبیات و مبانی نظری مرتبط با  گر
طور  به  مصاحبه،  سپس  پرداخت.  تحقیق    یمه ن  زمینه 

.  انجام گرفته است عوامل یینخبرگان جهت تعيافته، با ساختار
در ابتدا توضیحاتی در ارتباط با موضوع تحقیق ارائه شد و از  

يک از عوامل    آنها خواسته شد تا نظر خود را در ارتباط با هر
عنوان کنند و چنانچه عوامل ديگر مد نظر آنان است، عنوان  

 ر اسپزيال. از نظيافتها ادامه  تا زمان اشباع دادهکنند. مصاحبه  
ا2011)  2همکاران  و ادا(  يعنی  جمعشباع  دادهمه  به   هاآوری 

بیآوری دادهتکرار جمع  عات جديدی  النجامد و اطاهای قبلی 
از (35)  نیايددست  به  مشارکت  .  تعداد  از  اينرو،  قبل  کنندگان 

کننده ره مشارکتگیری درباشود و تصمیممطالعه مشخص نمی
های قبلی بستگی  کنندهعات حاصل از مشارکتالبه اط  بعدی

ها استخراج شود  جديدی از مصاحبه عواملدارد و تا زمانی که 
اط به ال و  نمونه   دستعات  نباشد  تکراری  ادامه    گیریآمده 

تجزيهمی داده  و  يابد.  اساس  تحلیل  بر  روش،  اين  در  ها 
اطجمع سؤالآوری  طريق  از  انتخاب اال عات،  محورهای  و   ت 

گرفته است. برای تايید روايی محتوايی پرسشنامه شده انجام  
مصاحبه  15به   از  مقدماتی  نفر  نسخه  تا  شد  داده  شوندگان 

به   عبارات  بودن  مطلوب  نظر  از  را  وضوحپرسشنامه    لحاظ 
 ، کاربرد زبان مشترک (های ساده  و قابل فهماستفاده از واژه)
مورد بررسی  (  های فنی و تخصصیپرهیز  از بکارگیری واژه )

از جمع .  قرار گرفت آنها آوری پرسشنامهسپس بعد  ها نظرات 
نتیجه با توجه به ديدگاه خبرگان و مطالعه    .اعمال گرديد در 

عامل برای    7نتی توسط محققین  کتب و مقاالت علمی و اينتر
و  تي ريمد  یمشارکت  ی حکمرانپرسشنامه   کرونا    روس يبحران 

در  .  ی شناسايی شدکوچک و متوسط ورزش  یدر کسب و کارها
  ای بر اساس مقیاس گزينه  5  سوال  45ای با  نهايت پرسشنامه

های خیلی زياد، زياد، متوسط،  ای لیکرت و دارای گزينه درجه  5
تدوين   1  ،2  ،3  ،3  ، 4  ،5  با امتیازهای به ترتیب کم و خیلی کم  

سازه   .شد روانسنجی  عاملی برای  تحلیل  از  پژوهش  های 
اکتشافی استفاده شد. به منظور اطمینان از روايی سازه و تايید  

عامل  عامل )تحلیل  قبل  مرحله  در  شده  شناسايی  های 
  ها با استفاده از آزمون تحلیل عامل تايیدی به اکتشافی(، عامل

روش مربعات جزئی استفاده شد. همچنین برای بررسی مدل  
مفهومی تحقیق از تحلیل مسیر با استفاده مدلسازی معادالت  

اس.پی.اس  افزار  نرم  از   4.ال.اس یپو    23نسخه    3ساختاری 
 استفاده شد.  2نسخه 

 های تحقیقیافته 
پس انجام بخش کیفی و ساخت پرسشنامه اولیه که براساس  
پرسشنامه  بود  شده  انجام  پژوهش  ادبیات  بررسی  و  مصاحبه 

در اين پژوهش از تحلیل عاملی  سوال تدوين گرديد.    45اولیه با  
حکمران بر  موثر  عوامل  شناسايی  و  تعیین  برای    ی اکتشافی 

 ی اکرونا در کسب و کاره  روسيبحران و  تيريمد  یمشارکت
استفاده شد. به همین دلیل پیش از   یکوچک و متوسط ورزش

تعداد   بودن  کافی  از  اطمینان  منظور  به  عاملی،  تحلیل  انجام 
( و برای تعیین  KMO)   5اولکین  -يِر مِی  -نمونه از معیار کايرز

 .استفاده شد  6ها( از آزمون بارتلت همبستگی بین متغیرها )گويه

 
 

 

 KMO نتايج آزمون بارتلت و  . 1جدول 

 مقدار  

 755/0 )کفايت حجم نمونه( يِر و اوکلینمِی –کايرزمقدار 

 آزمون کرويت بارتلت
 779/4359 مقدار کای اسکوآر 

 990 درجه آزادی
 001/0 داری سطح معنی

 
1. Byrne 

2. Speziale 

3. SPSS 

4. PLS 

5. Kaiser- Meyer-Oklin measure of sampling 

adequacy (KMO) 

6. Bartlett’ Test of Sphericity 
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سوال    40سوال به    45در اين مرحله سواالت پرسشنامه از  
جداول   در  يافت.  عاملی    1تقلیل  تحلیل  از  حاصل  نتايج 

واريانس    7اکتشافی   مقدار  است.  شده  داده  نمايش  عامل 
و آلفای کرونباخ باالتر از    KMO،  %50تجمعی باالتر از  

های کفايت مناسب تحلیل عاملی نشان دهنده شاخص  70%
عامل گزارش داده شده است بود    7مناسب برای  اکتشافی  

 گزارش شده است  2که نتايج نهايی در جدول 

 ی کوچک و متوسط ورزش  یکرونا در کسب و کارها  روسيبحران و  تيريمد  یمشارکت یحکمرانهای عوامل توصیف گويه . 2جدول 

 عاملیبار   های رويکرد سیستمیگويه رديف 

 80/0 نهادمردم یهامانزو سا یصودولت، بخش خص یهادر بخش اریاخت ضيوجود تفو 1

 79/0 نهادمردم یهامانزو سا یصودولت، بخش خص یهابخش یتوافق جمع وجود 2

 79/0 نهادمردم یهامانزو سا یصودولت، بخش خص یهادر بخش یبخش نیب یهمکار 3

 77/0 مقابله با بحران  یهارساختيمستمر ز یگذارهيسرما 4

 75/0 یمردم ینهادها توسعه 5

 75/0 یکمتر دولت یهاتمیسس یریبکارگ 6
 71/0 یتک یدادهايرو یجاهتکرار شونده، ب ینظر گرفتن الگوها در 7
 66/0 نهادمردم یهامانزو سا یصودولت، بخش خص یهابخش یستمیتعارضات درون س کاهش 8
 56/0 یبخش نیو توسعه ب یهمبستگ 9

  های راهبردهای جبرانیگويه 

 86/0 دولت ینقد التیارائه تسه  10

 82/0 دولت ینقدریغ التیتسه  ارائه 11

 70/0 یتيبهتر منابع حما صیتخص 12

 66/0 در زمان بحران يیاجرا یانسجام نهادها یهاپروتکل نيتدو 13

 61/0 و پرداخت قبوض انيکارفرما مهیحق ب لیدولت از قب یاز سو يیهامشوق ارائه 14

  های دولت الکترونیک گويه 

 77/0 یاطالعات و فناور ستمیس قياز طر یبهبود روند امور ورزش 15

 68/0 کیدولت الکترون یهارساختيز یرسانروز به 16

 64/0 یامکانات درون سازمان بهبود 17

 60/0 یامکانات برون سازمان بهبود 18

 58/0 یافزاربه امکانات نرم یدسترس امکان 9÷

 54/0 یافزاربه امکانات سخت یدسترس امکان 20

 54/0 مکانیسم اصالح عوامل دولت الکترونیک یطراح 21
 53/0 خوب الکترونیک در زمان بحران یحکمران یسند راهبرد جاديا 22

    نهادمردم یهاسازمانهای گويه 

 75/0 یو خصوص یدولت یهاافراد جامه بخش  يیجومشارکت 23

 63/0 یو خصوص یدولت یهانهاد با بخشمردم یهاسازمان  یريپذمشارکت 24

 60/0 یمشارکت مردم یسازمانده 25
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 55/0 مردم نهاد در زمان بحران یهاسازمان نیقوان اصالح 26

 54/0 یاجتماع هيبه سرما یانسان هيسرما ليتبد 27

 53/0  نهادها انسجام 28

  مقابه با بحران یگذاراستیسهای گويه 

 87/0 کشور یهامختلف سازمان یهابخش  يیاقتضا یریگجهت 29

 87/0 در زمان کرونا یمطالعات یابيبه منظور ارز یروز مطالعاتو به یاحرفه یهامیت وجود 30

 82/0 یپول از طرف بانک مرکز یانبساط یهااستیس اتخاذ 31

 76/0 نهادمردم یهامانزو سا یصودولت، بخش خص یهابخش فيو وظا تيمامور نيتدو 32

 52/0 نهادمردم یهامانزو سا یصودولت، بخش خص یهابخش یبرنامه برا نيتدو 33

   بحران یحکمرانهای هيگو 

 72/0 خود  یهاتیدر قبال فعال يیاجرا یهادستگاه يیپاسخگو 34

 73/0 و مردم یبا تعامالت دولت، بخش خصوص یطرارضا  یهاتیکارآمد فعال اداره 35

 67/0 دولت و مردم ،یاطالعات در سه بخش خصوص تیشفاف 36

 64/0 استفاده کارا از منابع ینهادها در راستا  یهاتیفعال میتنظ 37

  ای های حمايت رسانههيگو 

 676/0 موجود تیوضع یرسانو اطالع تیشفاف 38
 675/0 یاتحاد و همدل یحس حضور شهروندان در راستا شيافزا 39
 636/0 کرونا روسيو وعیاز ش یالزم نسبت به خطرات ناش یهایرسانو اطالع یاسواد رسانه ارتقا 40

 

 آزمون مدل مفهومی 
های شناسايی  به منظور اطمینان از روايی سازه و تايید عامل

ها با استفاده شده در مرحله قبل )تحلیل عامل اکتشافی(، عامل

از آزمون تحلیل عامل تايیدی به روش مربعات جزئی بررسی  

اندازه  ابزار  پايايی  ابتدا  ضرايشد.  معیار  چهار  توسط  ب گیری 

و سپس روايی    1بارهای عاملی، آلفای کرونباخ، پايايی ترکیبی

بررسی شدند. با توجه به اينکه بار عاملی هر    2همگرا و واگرا 

باشد در اين صورت اين سوال از دقت الزم    6/0سوال بیش از  

(. براساس نتايج  13گیری آن سازه برخوردار است )برای اندازه

ملی سواالت تحقیق قابول  بارهای عا  3گزارش شده در جدول

دست آمد و  به   96/1نیز بیش از    tباشد و مقادير آماره  قبول می

 .  در نتیجه تمامی سواالت حفظ شد

 

 نتايج بار عاملی تايیدی . 3جدول 

 داریسطح معنی tمقدار بارعاملی سوال عوامل

 
 

 رويکرد سیستمی

1 84/0 67/20 001/0 
2 75/0 87/12 001/0 
3 74/0 58/11 001/0 
4 81/0 49/21 001/0 
5 81/0 14/18 001/0 

 
1. Composite Reliability (CR) 2. Convergent and Divergent Validity 
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6 87/0 76/22 001/0 
7 78/0 25/14 001/0 
8 70/0 12/13 001/0 
9 66/0 07/11 001/0 

 001/0 98/15 75/0 10 راهبردهای جبرانی
11 71/0 23/10 001/0 
12 85/0 00/22 001/0 
13 87/0 40/29 001/0 
14 78/0 67/15 001/0 

 
 

 دولت الکترونیک

15 72/0 11/9 001/0 
16 73/0 19/19 001/0 
17 70/0 67/7 001/0 
18 59/0 99/5 001/0 
19 58/0 59/5 001/0 
20 58/0 85/4 001/0 
21 68/0 12/5 001/0 
22 67/0 45/5 001/0 

 
 نهاد مردمهای سازمان

23 77/0 95/15 001/0 
24 70/0 72/15 001/0 
25   75/0 49/15 001 / 
26 61/0 75/8 001/0 
27 61/0 76/8 001/0 
28 61/0 27/7 001/0 

 
 مقابه با بحران  یگذاراست یس

29 88/0 03/4 001/0 
30 87/0 39/4 001/0 
31 72/0 75/3 001/0 
32 88/0 10/4 001/0 
33 60/0 27/3 001/0 

 
 حکمرانی بحران 

 

34 81/0 46/14 001/0 
35 79/0 76/15 001/0 
36   84/0 15/30 001/0 
37 67/0 50/7 001/0 

 
 ایحمايت رسانه

38 73/0 82/9 001/0 
39 73/0 50/9 001/0 
40 82/0 97/16 001/0 

 
به منظور بررسی پايايی و ارزيابی قابلیت اطمینان سازگاری به  

گیری تحقیق از شاخص  منظور بررسی روايی همگرا مدل اندازه
شده  استخراج  واريانس  شد.    1متوسط  آن،  استفاده  توسط  که 

همبس با  تمیزان  سازه  هر  بررسی    هایشاخصگی  شد.  خود 
گذاشته    ،AVE  معیار اشتراک  به  واريانس  میانگین  نشانگر 

 
1 . Average Variance Extracted 

 5/0های خود است و مقدار حداقل  شده بین هر سازه باشاخص
(. باتوجه به نتايج 12) شودآن، کافی محسوب می باال برای  به

عاملاستخراج   انس يوار  ن یانگیم  4جدول   همه  از  ی    5/0ها 
می قرار بیشتر  تايید  مورد  مدل  همگرا  روايی  بنابراين  باشد. 

 گرفت.
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گیری از دو شاخص آلفای کرونباخ  درونی متغیرهای مدل اندازه 

( 2003)  1جورجو پايايی ترکیبی استفاده شد. به اعتقاد مالری و  

های آلفای کرونباخ و پايايی ترکیبی مقادير باالتر  برای شاخص 

قبول می  70/0از   )قابل  به 18باشد  نتايج  به  توجه  با  دست  (. 

مقادير آلفای کرونباخ و پايايی ترکیبی برای    3آماده در جدول  

باشد. بنابراين پايايی و همسانی همه متغیرهای تحقیق قابل می

 .  متغیرهای تحقیق مورد تايید قرار گرفتدرونی 

 

 معیارهای کلی کیفیت مدل .  4جدول 

 داریسطح معنی AVE پايايی ترکیبی  آلفای کرونباخ  ها مولفه

 001/0 64/0 93/0 91/0 رويکرد سیستمی

 001/0 63/0 89/0 85/0 راهبردجبرانی

 001/0 50/0 86/0 81/0 الکترونیکدولت 

 001/0 50/0 83/0 76/0 نهادهای مردمسازمان

 001/0 64/0 90/0 85/0 مقابه با بحران یگذاراستیس

 001/0 61/0 86/0 79/0 حکمرانی بحران

 001/0 58/0 80/0 74/0 ای حمايت رسانه

 

به منظور بررسی روايی واگرا از شاخص فورنل و الکر استفاده 

همبسشد.   میزان  واگرا،  روايی  سازه  تدر  با  شاخص  يک  گی 

از میزان همبستگی آن شاخص با   بیشتر  بايد  به خود  مربوط 

به باشد.  اين شاخص، جذر    عبارت  سازه ديگری  ديگر، طبق 

بیشتر از  هر متغیر پنهان بايد  ه  شد  میانگین واريانس استخراج

پنهان ديگر  با متغیرهای  پنهان  حداکثر همبستگی آن متغیر 

روايی واگرا    5دست آمده در جدول  . با توجه به نتايج به باشد

 .  مدل مورد تايید قرار گرفت

 

 (1981) ر الکبررسی روايی واگرای مدل به روش فورنل و  . 5جدول 

 7 6 5 4 3 2 1 ها مولفه

       80/0 یستمیس کرديرو

 
1 . Mallery & George 
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      79/0 55/0 یراهبردجبران

     70/0 06/0 05/0 کیالکترون دولت

    70/0 42/0 25/0 30/0 نهادمردم یهاسازمان

   80/0 19/0 28/0 10/0 05/0 مقابه با بحران یگذاراستیس

  78/0 15/0 40/0 48/0 18/0 17/0 بحران یحکمران

 76/0 24/0 10/0 42/0 10/0 64/0 38/0 یارسانه تيحما

 

مدل اندازه برخالف  متغیر  های  بین  روابط  آن  در  که  گیری 

مکنون با متغیرهای آشکار مورد توجه است، در بررسی مدل  

و   تجزيه  همديگر  با  مکنون  متغیرهای  بین  روابط  ساختاری 

، معیار  t-valuesداری  تحلیل شده و معیارهای ضرايب معنی

( برای برازش  2Q)  1گیزر  -(، معیار  استون2Rضريب تعیین )

می  بررسی  ساختاری  منظورمدل  به  لذا  برازش    شود.  ارزيابی 

که اولین و    شدمدل ساختاری پژوهش از چندين معیار استفاده  

معن ضرايب  آن،  مقادير Z داریی اساسیترين  همان  -t يا 

values در صورتی که مقادير.  است t   بیشتر باشد،    96/1از

بین سازه  رابطه  اطمینانبیانگر صحت  درصد  95  ها در سطح 

حاکی  نتايج  1گزارش شده در شکل  t. با توجه به میزان است

 .باشدداری مسیرها و مناسب بودن مدل ساختاری میاز معنی

 ( دارییضرايب معن)  مدل برازش شده پژوهش. 1شکل 

نشان از تأثیری دارد که يک متغیر : اين معیار  2Rن  ريب تعییض
گذارد. مقدار اين ضريب از صفر  برونزا بر يک متغیر درونزا می 

،  19/0  و سه مقدار   تا يک است که مقادير بزرگتر مطلوبتر است 
ضعیف،    67/0و    33/0 مقادير  برای  مالک  مقدار  عنوان  به 

قوی   و  می  2Rمتوسط  گرفته  نظر  )در  ب36شود  نابراين  (. 
مناسب بودن برازش    2شکل  براساس مقادير نشان داده شده در  

 شود.مدل ساختاری تأيید می

 

 
1. Stone-Geisser Criterion 
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 استاندارد مدل پژوهش ضرايب  . 2شکل 
 

 

سازد  بینی مدل را مشخص می: اين معیار قدرت پیش2Qمعیار  
زا سه مقدار  در مورد يک سازه درون  2Qو در صورتی که مقدار  

را کسب نمايد، به ترتیب نشان از قدرت    35/0و    15/0،  02/0
های درونزای مربوط به  سازهبینی ضعیف، متوسط و قوی  پیش

زای مدل پژوهش و برای  برای عامل درون   2Qآن را دارد. معیار  
سیستمی   رويکر  جبرانی  29/0عوامل  راهبرد  دولت 25/0،   ،

گذاری سیاسیت  22/0های مردم نهاد  سازمان  13/0الکترونیک  
ای و حمايت رسانه  21/0، حکمرانی بحران  09/0مقابله با بحران  

آمد که برازش مدل معادالت ساختاری را تايید   دستبه   18/0
 کند.می

  شودمی استفاده GOF معیار از کلی مدل برازش   بررسی  برای
مقادير    به  36/0  و  25/0  ،01/0  مقدار  سه   که ضعیف، عنوان 

(. اين معیار  40) استشده   معرفی GOF برایقوی و متوسط  
 شود. از طريق فرمول زير محاسبه می 

 
باشد که نشان  می  GOFبرای    47/0دهنده مقدار  نتايج نشان

 از برازش قوی مدل دارد.

 گیری نتیجه  و  بحث
 ب یآسو  کندیم ديکه بقا را تهد است یطيشرا يا داديروبحران 

يا کسب   قابل توجه است و سازمان  اریبسآن    یاحتمال  اي  یواقع
درگیر کارهای  تنها  و  پان توانینم  يیبه  را  آن  فورا    د نده  انيد 

های  (. بنابراين الزم است در شرايط اضطراری مردم و نهاد31)
تر وضعیت بحرانی با دولت تعامل  خصوصی نیز برای اداره کارآمد

دولت   باشند.  سازمانداشته  است   یدولتنی ب  یهاو  در    ممکن 
استانداردها    ري، کار و سایمنيبهداشت، ا  های گوناگون مثلزمینه

پروتکل  بهالمللنیب  یهاو  باشگاه ون یفدراس  ی  و ها،  ها 
راهنما  یورزش  یهاسازمان جهان  سراسر  راهايیدر  ارائه    يی 
فعالیتدهند   در  ورزشی  تا  شراهای  آن    منيا  طيو  به  مربوط 

دهد تا به  ی امکان را م  نيا   نفعانيامر به همه ذ  ني. اگردد  لاعما
رس  یهمکار  میت  ک يعنوان   آنها  هدف  و  به    ی دگیکنند 

تسه   یفعل  یهاچالش باشد که    ندهيآ  یورزش  یدادها يرو  لیو 
(. اما در شرايط بحرانی مانند  3)  بخش باشدهمه امن و لذت  یبرا

ها و کسب و کارهای کوچک و بحران فعلی کرونا که باشگاه
چاره ورزشی  فاصلهمتوسط  رعايت  تعطیلی،  جز  گذاری ای 

پروتوکل از  پیروی  و  اين  اجتماعی  ندارند،  بهداشتی  های 
کند. همراهی و تعامل لزوم و ضرورت بیشتری پیدا می  همکاری

ها به حل بحران و احیاء  های مختلف و رعايت پروتکلبخش 
فعالیت شايانی  مجدد  کمک  ورزشی  کارهای  و  کسب   و  ها 

می می نظر  به  که  حکمرانی  کند  يک  طريق  از  امر  اين  رسد 
( نیز يک حاکمیت  2010مشارکتی امکانپذير است. واحدوزمان )

راهمش عنوان  به  را  پیشنهاد  ارکتی  بحران  با  مقابله  برای  حلی 
(. بنابراين پژوهش حاضر در اين راستا انجام گرديد  41کند )می

که هفت عامل برای حکمرانی مشارکتی شناسايی و مورد تايید  
 اند.گیری قرار گرفته قرار گرفت که در ذيل مورد بحث و نتیجه

نهاد بر حکمرانی  های مردمنتايج پژوهش نشان داد که سازمان 
و متوسط   و کارهای کوچک  بحران کسب  مشارکتی مديريت 
ورزشی تاثیر دارد. نتايج اين پژوهش با نتايج پژوهش جهانگیری 

( همکاران  می2011و  همسو   )( به 14باشد  نتايج  تبیین  در   .)
سازمان مردم نهاد تشکلی  دست آمده می توان عنوان نمود که 

مستق شکل  به  که  محسوب است  دولت  ساختار  از  بخشی  یم 
عنوان واسطه بین آحاد جامعه و قوای  شود اما نقش مهمی به نمی
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تشکل اين  مقوله  مهمترين  و  دارد   اجتماعی  هويت هاحاکم 
 ماهیت  و  بوده دارا  را  اجتماعی  گروه  يک  ساختار که  اسـت آنها

 مدنی  جامعه  از  مهمی  بخش  لیلد  همین  به  دارند  جمعی
  آنها  نقش  کرونا  ويروس  شیوع دوران  در  امروز  و  شده  محسوب

  که  طوری به   بوده اثرگذار کامال بیماری  اين مهار و مديريت در
 کردن  اجتماعی  مشارکتی،  مديريت  مسیر  از  بحران  رفع  در

 آنها  اثرگذاری  مردم  به   راهبردی  رسانی اطالع  و  هاآموزش
دولتی و   نهادهایهمکاری تمام  ضمن اينکه    .شودمی  مشاهده

آسیب کاهش  و  جلوگیری  برای  وقوع غیردولتی  زمان  در  ها 
از   همانطورکه  رسد.به نظر میضروری  الزم  ها  حوادث و بحران 

کنترل    معتقدندکارشناسان  بسیاری   توانايی  تنهايی  به  دولت 
تواند موفق  نمی   های بزرگ را ندارد ودر هنگام بحران   هاآسیب

يکی از مهمترين مباحث مطرح در    مردمیظاهر شود. مشارکت  
ی ها مشارکت. سازماندهی  است  جمله ورزشیو از  اجتماعیحوزه  

ريزی و هدفمند دنبال  برنامهيی که با  اوهاجیدر قالب ان  مردمی
می می باشدشوند  داشته  بهتری  بازده  ديگر تواند  عبارت  به   .

بحران   مديريت  مردمچرخه  مشارکتی  حاکمیت  محور  نهاد  بر 
می  حوزه چرخد.  بهتر  مختلفدر  کودکان  مانند  های    و   زنان، 

مشارکت  اعتیاد به داوطلبانهای  اين  دنبال   هدفمند  صورته 
چنین توان از نتايج  میشوند. با توجه به نتايج اين پژوهش  می

به ورزش  حوزه  در  با مشارکتی  مواجهه  هنگام  در  خصوص 
يکی   . امروزه سرمايهبهره بردبحران کنونی کرونا بحرانی مثل  

 محلی و ملی سطح در کشورها  پیشرفت و توسعه از عوامل

 اجتماعی سرمايه هاانواع اين سرمايه از يکی  .گرددمحسوب می

 و پیشرفت فرايند در آن گرتسهیل نقش به توجه  با که است
است.  نتايج  گرفته قرار تاکید مورد پیش  از بیش  توسعه پايدار

( همخوانی  2012اين پژوهش با نتايج پژوهش ساعی و کبیری )
ابزار  از  يکی  را  اجتماعی  سرمايه  و  توسعه  دارد  در  مهم  های 

می مشارکتی  )حکمرانی  سرمايه  30داند  آوردن  وجود  به  در   .)
سرمايه تبديل  بگويیم  بهتر  يا  به  اجتماعی  انسانی  های 

دولتسرمايه اجتماعی،  بزرگهای  را  ها  مستقیم  قابلیت  ترين 
توانند  دارند. آموزش و پرورش و موسسات و مراکز آموزشی می 

سازی و  بايست بسترنقش بارزی در اين زمینه ايفا کنند که می 
سرمايه  برنامه  زيرا  گیرد  زمینه صورت  اين  در  بايد  ريزی الزم 

می به اجتماعی  را  مديريت  توانايی  شرايط  تواند  در  خصوص 
شیوع ويروس کرونا ارتقا بخشد. در حوزه ورزش  بحرانی مانند  

قرار  تاکید  و  تايید  مورد  را  عامل  اين  نقش  مطالعه حاضر  نیز 
 دهد. می

حکمرانی   بر  الکترونیک  دولت  که  داد  نشان  پژوهش  نتايج 
و متوسط   و کارهای کوچک  بحران کسب  مشارکتی مديريت 

پژوهش شیلبری  ورزشی تاثیر دارد. نتايج اين پژوهش با نتايج  
هايی که نقش  (. پژوهش32باشد )( همسو می2016و همکاران )

سازمان فن در  را  اطالعات  به آوری  و  سازمان ها  های  خصوص 
آوری اطالعات را در اند، نقش فنورزشی مورد مطالعه قرار داده

سازمان عملکرد  )بهبود  ورزشی  کارکنان 8های  اثربخشی   ،)
)سازمان ورزشی  کا34های  و  هزينه(  آوردن هش   و بدست 

ها اطالعات و ايجاد تحول و پیشرفت در سازمان تجزيه و تحلیل
 اند، از طرفی امکان دسترسی( مورد تايید و تاکید قرار داده20)

 کشور، به صورت کلی در افزاریو سخت  افزارینرم  امکانات به

 شودمی باعث غیردولتی و دولتی هایسازمان در همچنین، و

 داشته بیشتری سرعت هاسازمان امور در انجام و فرايندها که

هايی مثل کويید ( که اين موارد در زمان بروز بحران 2018باشد )
 با همراه ها مجبورندتواند بسیار تاثیرگذار باشند. سازمانمی  19

 مواجهه و رويارويی خود، توان تولیدی توان و پیچیدگی افزايش

های  يافته .(39دهند ) خود افزايش در را مختلف هایبحران  با
همکاران   و  شیلبری  پژوهش  نتايج  با  همسو  حاضر  مطالعه 

می 2016) نشان  می (  الکترونیک  دولت  که  با  دهد  تواند 
فن و  اطالعات  سیستم  اپیدمی  بکارگیری  زمان  در  خود  آوری 

روند امور ورزشی را فعال نگه داشته و آنها را از طريق  19کويید  
و توسعه امکاانات درون و برون سازمانی    هارساختيزبروزرسانی  

افزاری و  افراری و سختو امکان دستیابی بهتر به امکانات نرم 
در زمان   سند راهبردی حکمرانی خوب الکترونیکبا ايجاد يک 

( دهد  توسعه  و  بهبود  بايستی 32و    10بحران  دولت  لذا   .)
بهتريمکانیسم به  که  نمايد  ايجاد  و  طراحی  را  شکل  هايی  ن 

هايی مثل کرونا عوامل دولت الکترونیک را برای مقابله با بحران 
و   کسب  و  ورزش  مجدد  احیاء  برای  و  نمايد  اصالح  و  مهیا 

 هايی را فراهم نمايد.کارهای ورزشی فرصتی
رسانه  حمايت  که  داد  نشان  پژوهش  حکمرانی  نتايج  بر  ای 

و متوسط   و کارهای کوچک  بحران کسب  مشارکتی مديريت 
شی تاثیر دارد. در تبیین نتايج بدست آمده می توان عنوان  ورز

به نمود که   امروز در  رسانه  ابزار و رکن بالمنازع جهان  عنوان 
دوره آگاهی همه  در  بحران،  مواقع  در  ويژه  به  بخشی،  ها 

کند. بديل ايفا می سازی و هدايت افکار عمومی، نقشی بی جريان
ويژه آکار  تحقق  توفیق  صورت  در  که  می ای  کمک ن،  تواند 

اذهان   و  باشد  داشته  آمده  وجود  به  بحران  از  عبور  به  شايانی 
کند آگاه  جامعه  با وضعیت  مقابله  و  برخورد  برای  را    .عمومی 

کند که  همسو با نتايج تحقیق عنوان می(  2011فرکوش )  نداريد
در حکمرانی خوب سپردن امور به مردم و توزيع قدرت، محلی 

و  کردن دولتی  و    تصمیمات  امور  در  مردم  مشارکت 
های با رسانه   های دولتی امری است که با داشتن گیریتصمیم
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امکان توسعه  اهداف  به  متعهد  و  است مسئول  اين    .پذير  در 
های اجتماعی خود در رابطه با هـا ازمسئولیتحکمرانی، رسانه 

نیستند غافل  مدنی  رسانه 9)  جامعه  بحران  مواقع  در  ها، (. 
هوشیار در جامعه بوده که بايد در زمان مناسب  های بیدار و  چشم

اطالع به  مستند  و  دقیق  شهروندان  طور  برای  و  کرده  رسانی 
فضای مناسب و درستی را ايجاد و ترسیم نمايند تا بتوانند در  

بحران رسانهکنترل  شوند.  واثع  موثر  میها  مواقع  ها  در  توانند 
جامعه رسوخ کنند و هايی مثل کرونا که به روح و روان  بحران 

با ايجاد موج شادی و کمک به ارتقاء سطح سالمت روان جامعه  
ها رسانه   .آمده نقش بارزی را ايفا نماينددر مديريت شرايط پیش 

ای الزم نسبت به خطرات  توانند با ارتقاء سواد رسانه همچنین می
ها اطالع رسانی کرده و با ارائه راه کارهای  ناشی از شیوع بحران 

داده میعم قرار  آنها  اختیار  در  مسئوالن  از طرف  که  شود  لی 
هايی نقش حمايتی خود را به خوبی ايفا نمايند. معموال بحران 

علی  کرونا  و  مثل  وحدت  حس  دارند  که  مشکالتی  همه  رغم 
می  فعال  را  مردم  آنها همدلی  حضور  افزايش  باعث  و  کنند 

ها و  اين اتحاد درستی در جريانتوانند به ها میشوند و رسانه می
آفرينی کنند و اين اتحادها و حضورها را پررنگتر  ها نقشهمدلی

عنوان  توانند همواره به  ها میدر کل رسانه  .تر نمايندو منسجم
حضوری فعال   در عرصه ورزشدر متن جامعه و  بازوان پرتوان  

باشند و کمک شايانی به حفظ، اعتال، توسعه و    و پر رنگ داشته 
در مواقع بحرانی در سطح جامعه کنند. بنابراين   پويايی ورزش

( الم  پژوهش  نتايج  با  همسو  پژوهش  ديندار  2014اين  و   )
( بر شفافیت و دسترسی به اطالعات از طريق  2011فرکوش )

تاکید میرسانه  آنها  )ها و همکاری و نقش حمايتی  و   9نمايد 
17 .) 

حکمرانی  بر  سیستمی  رويکرد  که  داد  نشان  پژوهش    نتايج 
و متوسط   و کارهای کوچک  بحران کسب  مشارکتی مديريت 

دارد.   تاثیر  مجموعهورزشی  با  امروز  مشکالت  جهان  از  ای 
کیفیت  بینیپیش کاهش  آن  مشخصة  که  است  مواجه  نشده 

های اخیر انسان را  زندگی مردم است. هشدارهای بسیار در سال 
  ود ربسمت الگوهای پايدارتری از زندگی پیش  دارد که به وامی

(. نتايج اين پژوهش همسو با نتايج پژوهش رحیمی و لک  43)
ن2018) بحران  مهار  و  کنترل  که  است  آن  از  حاکی  یازمند  ( 

. به عبارت ديگر  مديريتی يکپارچه و مديريت بحران علمی است
تواند روش و راه کنترل و گذر از  تفکر و رويکرد سیستمی می 

آيد و (. در چنین سیستمی تعارضات پیش نمی 26بحران باشد )

 
1 . Blanco 

ضمن توسعه بین بخشی برای حل بحران يک همبستگی به  
آيد که برای رسیدن به هدف واحد خود تعارضارت را  وجود می
شود يک توافق کلی صورت  برد. بنابراين پیشنهاد میاز بین می 

های بین بخشی اعم از فويض اختیار همکاریبگیرد و ضمن ت
 نهاد توسعه يابد.  دولتی، خصوصی و دولتی و مردم

حکمرانی   بر  بحران  حکمرانی  که  داد  نشان  پژوهش  نتايج 
و متوسط   و کارهای کوچک  بحران کسب  مشارکتی مديريت 

( پژوهشگران  2010ورزشی تاثیر دارد. پس از پژوهش کواتلر )
ورزشی و چگونگی تحقق آن بودند. از  به دنبال درک حکمرانی  

، مانور،  یزيربرنامه   ینوع  یورزش  کمرانیح(  2017)  1نظر بالنکو 
بس  لیتسه  رو  یامجموعه   جیو  منابع،  استعدادها،  و    کردهاي از 
تر از  تر و گستردهتر، کاملوسیع   اریبس  وستاریپ  کيدر    ندهايفرا
مختلف جامعه    یهادر بخش   یورزش  نفعاني، عوامل و ذگرانيباز

ا(3)  است س  ش یپ  ني.  تعامل  مجاست یفرض  و    انيرگذاران 
در ورزش نه تنها به    تیموفق  نییدر حوزه ورزش در تع  استیس

  یو مل  یبلکه مهمتر از آن در سطح جمع  ی محل  اي  یصورت فرد
پژوهش    است. نتايج  با  همسو  حاضر  و    زندرضویپژوهش 

کتی ورزش  ( در بررسی تحقق حکمرانی مشار2018همکاران )
در مواقع بحران به اين نتیجه رسیده است که در چنین شرايطی 

طور کارآمد ها طوری تنظیم شود که از منابع به بايد  فعالیت نهاد
( شود  می43استفاده  پیشنهاد  بنابراين  بین(.  بخش   گردد 

مردم  ،یخصوص و  جانبه  ی همکار  دولت   شفافبتو    همه 
 با تعامالتی  طرارضا  یهاتیفعالوجود داشته باشد تا  اطالعات  

همچنین   شوند.  اداره  کارآمد  صورت  به  بخش  سه    نهیزماين 
ی فراهم گردد  اسیمختلف س  یهاظهور نظرات متفاوت در عرصه 

  باشند.  خود پاسخگو   یهاتیدر قبال فعال  يیاجرا  یهادستگاه تا  

دولت بايستی در کنار بهره برداری از حکمرانی بجران، از   لذا

بخش دولتی و غیر دولتی در جوزه ورزشی    هایظرفیتتمامی  
رويه  شفافیت  ورزشی،  غیر  به  و  پاسخگويی  اطالعات،  و  ها 

باور   براساس  گرايی  وفاق  همه،  برای  قانون  اعمال  جامعه، 
راهکارهای  و  اجتماعی  انگیزش  و  ساختاری  فشار  همگانی، 

دی  اثربخش برای مقابله با شیوع بیماری با داشتن افق ديد راهبر
 همراه با انعطاف پذيری در شرايط کنونی استفاده نمايد.

نتايج پژوهش نشان داد که سیاستگذاری مقابله با بحران کرونا  
بر حکمرانی مشارکتی مديريت بحران کسب و کارهای کوچک  

بدون مطالعات پشتیبان و در اختیار  و متوسط ورزشی تاثیر دارد.  
حرفه  تیم  به داشتن  و  سیاست روز  ای  امکان  گذاری مطالعاتی 



 یکوچک و متوسط ورزش  یکرونا در کسب و کارها روسیبحران و تیریمد ی مشارکت یمدل حکمران  ی طراح 23

 

 

 

در   علمی  انحصار  دچار  کرونا  بحران  ندارد.  وجود  موفق 
سیاستشاخه مطالعات  و  است  شده  پزشکی  گذاری،  های 

شناسی، آمار و... در آن  شناسی، روانديپلماسی، اقتصاد، جامعه
ندارد تجربه    .وجود  بررسی  دقیق،  اطالعاتی  پايگاه  ايجاد 

ارزيابی   از    و  هامداوم سیاست کشورهای درگیر،  کمک گرفتن 
های مناسب بینی تواند مطالعات پشتیبان و پیشها میتخصص

سیاستگذاری مقابله    .و پوشش دادن نقاط ضعف را سامان دهد
با بحران کرونا در زمینه کسب و کارها نبايد تمرکز محور باشد. 

ها، ماموريت و  در حکمرانی مشارکتی بحران کرونا تدوين برنامه 
بخش وظ و  نهادها  تمام  و  مردم  ايف  و  دولتی، خصوصی  های 

سازمان و  مديريت  نهاد  مشارکتی  حکمرانی  چتر  زير  در  و  ها 
( که  2003باشد که با نتايج تحقیق ساپريل )بحران الزامی می 

می تاکید  بحران  مديريت  بودن  الزامی  میبر  همسو  باشد  کند 
سازمان  یهابخش  يیاضاقت  یریگجهت(.  31)   ی اهمختلف 

 ی انبساط  یهااستیس  اتخاذتواند کمک کننده باشد.  می  کشور
در راستای کاهش نرخ بهره بانکی  و    یاز طرف بانک مرکز  یپول

ها به منظور کمک به کسب و کارهای ورزشی  گیریاين جهت
 باشد.  های مطرح شده از طرف کارشناسان می از جمله پیشنهاد

که   داد  نشان  پژوهش  حکمرانی  نتايج  بر  جبرانی  راهبردهای 
و متوسط   و کارهای کوچک  بحران کسب  مشارکتی مديريت 
پژوهش محمد   نتايج  با  پژوهش  اين  نتايج  دارد.  تاثیر  ورزشی 

باشد زيرا هر دو بر ارائه راهکارهای ( همسو می 2015شفیعی )
کنند  مديريتی و راهبردهای جبرانی برای حل مشکل تاکید می

به  هايی مثل بحران کرونا که می ان (. در زمان بحر21) توانند 
ارائه   شوند،  منجر  ورزشی  کارهای  و  کسب  و  ورزش  تعطیلی 

هايی  راهبردهای جبرانی و تعامل دو سويه بین دولت و بخش 
گشا باشد. تواند بسیار مشکلکه در معرض آسیب قرار دارند می 

  به   هايیتواند با ارائه مصوبه ی دولت مبا توجه به نتايج پژوهش  
ايام بهای  اجاره  اجازه بدهد تاها  های اجرايی و شهرداریدستگاه

ها و کسب و کارهای کوچک ورزشی را از باشگاه   تعطیل شده
را در نظر بگیرند. دريافت     نکنند يا درصد تخفیف قابل قبولی 

جوانان   و  ورزش  وزارت  و  ارائه مشوقتوانند  میدولت   هایبا 
بخشش،    جهت  ای ورزشی  کسب و کاره  به مالکان  گوناگون 

اجاره  تخفیف در  يا  بیمه    عدم دريافت قبوض،   بها،تعويق  ارائه 
مالکان  و  پرسنل  به  اثربخش  مالی  تسهیالت  ارائه  و  بیکاری 

ها از چرخه سالمت و تندرستی  نهای ورزشی از خروج آباشگاه 
ارتباط بايست  می های ورزشی نیز  اشگاه. بجامعه جلوگیری کنند

مشتري با  را  حفظ  خود  باشگاه  اعضای  و  حتی    کنندان  و 
را در فضای مجازی و    ی خودهاهای تمرينی و آموزشبرنامه 
های مربوط به باشگاه تداوم بخشند و همچنین در صورت  گروه

های ها، کشها، طنابلزوم تجهیزات باشگاه از جمله انواع وزنه 
برای   را  جابجايی  قابل  وسايل  ساير  و  اندام  استفاده  تناسب 

 .اعضای باشگاه در منزل به آنها اجاره يا امانت دهند
و   عيسر  یبانیپشت  جادي، ايیاستثنا  طيشرا  نيدر ابه طور کلی  

بحران    یمنف  رات یکاهش تأث  یروشن برا  یو برنامه عمل  یکاف
اهم  -کرونا–ی  فعل حائز  ورزش  بخش  مديريت  است.    تیدر 

برنامه جامع می به    یدگیرس  تواند ضمنبحران با داشتن يک 
ی مجدد  یهافرصت  و کاهش اثرات منفی آنبحران    یامدها یپ

پژوهش،   نتايج  به  توجه  با  نمايد.  خلق  مشارکتیرا   حکمرانی 
بحران می  ه در  توسع  جديد  به عنوان خط مشی  تواندمديريت 

به  نظر  ورزش  در  متوسط  و  کوچک  وکارهای  کسب  در  ويژه 
های مختلف جامعه بخش یان  مرا  شده و تعامالت جديدی  گرفته  

به وجود آورد. با توجه به نتايج بدست آمده می توان ايجاد توافق  
های مردم های دولت، بخش خصصی و سارمانجمعی بخش

ی،  تک  یدادهايرو  یتکرار شونده، بجا  ینظر گرفتن الگوهانهاد،  
 اني کارفرما  مهیحق ب  لیدولت از قب   یاز سو  يیارائه مشوق ها

مردم نهاد در زمان    یهاسازمان  نیاصالح قوان،  و پرداخت قبوض
 ی مردم نهاد با بخش ها  یهاسازمان  یريبحران، مشارکت پذ

خصوص  یدولت ت  یو  از  هایاستفاده  روز   یاحرفه  یم  به  و 
در زمان کرونا، ارتقا سواد    یمطالعات  یابيبه منظور ارز  یمطالعات
  از   یت به خطرات ناشالزم نسب  یها  یو اطالع رسان  یرسانه ا

در قبال    يیاجرا  یهادستگاه  يیکرونا، پاسخگو  روسيو  وعیش
  ، یت اطالعات در سه بخش خصوصیشفاف  ،خود  یها  تیفعال

در زمان بحران، تشکیل ستاد بازگشت به ورزش    دولت و مردم
از   استفاده  و  بحران  مديريت  مشارکتی  حاکمیت  تحت 
پژوهشگران و مديران باتجربه و افراد خبره و کارشناسان آگاه  

می پژوهش  کاربردی  پیشنهادات  می از  که  به  باشد  تواند 
آوری کسب و کارهای ورزشی و کاهش آثار بحران موجود  تاب

رسد فقط پس از پايان اين ک نمايد. البته به نظر میبر آنها کم
همه اقتصادی، بیماری  تاثیرات  بتوان  فراگیر  بحران  و  گیر 

اين   نتايج  و  کرد  ارزيابی  را  نظر  مد  تاثیرات  ساير  و  اجتماعی 
حل نهايی اين مشکل در جامعه پژوهش مدعی پیدا کردن راه

به  و  اورزش  اينکه  ضمن  نیست.  نظر  مد  جامعه  ين  خصوص 
توان برای  هايی باشد که می تواند از نخستین قدم پژوهش می

اقدامات موثر در مواجهه با چنین مشکالتی برداشت. در نهايت 
شود مطالعات مشابه تا پايان بحران ويروس کرونا  پیشنهاد می

تا   يابد  ادامه  نیز  آن  از  پس  و   هرگونه  یبرا  می بتوانو    بحران 
تا هم برای   مياموزیب  يی راها، درسندهيمشابه در آ  یریگهمه

باشیم و هدف   داشته  بیشتری  آمادگی  مقابله  پیشگیری و هم 
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و   اساس  ايجاد  نیز  پژوهش  اين  انجام  اصلی  برای  مبنايی 
 .   تر کردن ادبیات موضوع بودهای پیش رو و غنی پژوهش
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