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Abstract
With the outbreak of the COVID-19, the focus on challenges posed by the pandemic was more than 
considering the coping strategies. Given to the significance of coping with strategic challenges of 
COVID-19 in Sport, the aim of this study was to monitor the coping opportunities to address the 
strategic challenges of COVID-19 in sport federations. This research was a qualitative exploratory 
study through a thematic analysis. The statistical population included experts of sports management 
with the experience of familiarity with the principles of futurology, and according to the research 
nature, 16 experts were interviewed through snowball sampling until reaching theoretical saturation. 
The tool used in the research was a semi-structured interview. The intra-subject agreement method 
was used to ensure the reliability of the interviews, and the validity was confirmed by consulting 
sport management experts and reviewing based on their opinions. The thematic analysis by Braun 
and Clarke’s (2006) method led to the extraction of 188 codes, 15 sub-themes and five main themes. 
The findings demonstrated that “Redefining the jobs”, «Virtual capacity creation», «Supportive 
approaches», «Upgrade and updating», and «Public Relations and communications» are among the 
opportunities required to address the strategic challenges posed by COVID-19 in sport federations. 
According to findings, focusing on the explored strategies and attempts to maximum use of these 
strategies in the field of research and implementation can be a key step in improving management 
processes and decreasing Corona consequences in sports federations.
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Extended Abstract
Background and purpose
The spread of Covid-19 disease has posed serious challenges in various aspects 
of human life (1). Sports and sports organizations, like many profit and non-profit 
organizations, have always been affected seriously by the Covid-19 pandemic. In many 
cases, the challenges posed by the Covid-19 pandemic have influenced the foundations 
of organizations and their missions. Because of significant nature of such challenges, a 
complete understanding of these strategic challenges is necessary for the survival of any 
organization, including organizations in charge of sports. Given to the significance of 
coping with strategic challenges of COVID-19 in Sport, the purpose of this study was 
to monitor the coping opportunities to address the strategic challenges of COVID-19 in 
sport federations. 

Methodology
This research was a qualitative exploratory study that has been conducted through a 
thematic analysis approach. The statistical population consisted of experts in sports 
management with the experience of sport management and familiarity with the principles 
of futurology. According to the research nature, 16 experts were interviewed through 
snowball sampling until reaching theoretical saturation. The tool used in the research 
was a valid and reliable semi-structured interview. The intra-subject agreement method 
was used to ensure the reliability of the interviews, and the validity was confirmed by 
consulting sport management experts and reviewing the analyses based on their opinions. 
Due to the prevalence of COVID-19 and relevant limitations, a combination of face-
to-face and non-face-to-face methods were used to conduct interviews. Interviews last 
between 20 and 50 minutes, and the average time of interviews was estimated 30 minutes. 
For data analysis, thematic analysis method based on the six-phase introduced by Braun 
& Clarke (2006) was used. In the first step, familiarity with the raw data occurred by 
reviewing the contents of the interviews. The aim of this phase is to become familiar with 
data set and to focus on contents that might be relevant to our research question. The 
second phase began with the initial coding of the accumulated data. Second phase begins 
the systematic analysis of the data through coding (2). The third phase involved searching 
for the main themes. In this phase, our analysis starts to take shape as we shift from codes 
to themes. In the fourth phase, the themes were reviewed with greater accuracy, which 
finally, we ensured of the classification and naming of the main themes. With a closer 
look at this phase, the extraction of sub-themes related to each main theme was also in 
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progress. At this phase (explanation of sub-themes), the main themes extracted in the 
previous section were re-evaluated and re-analyzed. As a result of the revisions made in 
this step, the sub-themes were classified in the subset of each main theme. To achieve this 
phase, the sub-themes were examined according to the semantic similarity of the codes 
and the appropriateness with the main themes in order to reach the clusters of sub-themes 
hidden in the main themes. The fifth phase includes defining and naming the themes. 
Finally, in the sixth phase, the interpretation of the themes developed based on the main 
research question.

Results
All experts participated in the interview process had the experience of management 
at different levels in sports organizations. Eleven experts were faculty members of 
sports management (three assistant professors, six associate professors and two full 
professors). In terms of education level, 14 participants had a doctorate degree and 
two experts had a master degree. 13 participants had sports-related education and 
three had non-sports education. In terms of management background, all members had 
management experience at different management levels. Based on thematic analysis 
approach, 188 codes were extracted in the coding phase. After extracting the codes, “Job 
Redefining”, “Virtual Capacity establishment”, “Supportive Approaches”, “Upgrading 
and Updating”, and “Public Relations and Communication” were classified as the main 
research themes (five main themes). By reviewing the codes and adapting to the main 
themes, sub-themes (15 sub-themes) extracted from data analysis were obtained. For 
each of the main themes, a number of sub-themes were extracted according to their 
semantic and conceptual similarity. “virtual academies”, “virtual Stores”, “virtual 
Consulting” were defined as sub-themes of the job redefining theme. Virtual capacity 
establishment sub-themes included “virtual fan attraction”, “virtual marketing”, “virtual 
sponsor attraction”, and “education and development”. “Support of governmental and 
non-governmental institutions”, “voluntary movements” and “charity movements” were 
sub-themes of supportive approaches. “approaches” and “equipment and resources” were 
introduced as sub-themes in the upgrade and update theme. Finally, public relations and 
communications theme includes the sub-themes of “developing relationships with key 
audiences”, “developing relationships with sports institutions” and “developing relations 
with non-sports institutions”.

Discussion  
Monitoring coping strategies for addressing the strategic challenges posed by the 
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Covid-19 pandemic, as the main objective of this study, can be an essential approach 
to properly pave the way for reducing the possible risks in sports federations. Beside 
the challenges posed by Covid-19 pandemic, sports federations have opportunities and 
capabilities to face these challenges effectively. Sports federations have to apply the 
possible effective coping strategies to reduce the consequences of the corona pandemic 
in sport. Based on the perspective of experts in the field of management and futurology 
in sports, “Job redefinition”, “Virtual capacity establishment”, “Supportive approaches”, 
“Upgrading and updating”, and “Public relations and communication” are the five 
main themes that can be effective strategies against the strategic challenges posed by 
the Covid-19 pandemic in the field of sports. Focusing on the explored strategies and 
maximum use of these strategies in the field of research and practice can be a key step in 
improving management processes and decreasing Corona consequences in sport setting.

Keywords: Corona challenges, Coping strategies, Sport federation.
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چکیده
با شیوع کووید-19، پرداختن به چالش های مرتبط با همه گیری بیش از راهبردهای مقابله ای مورد توّجه بوده 
است. نظر به ضرورت مقابله با چالش های استراتژیک مرتبط با همه گیری کرونا در ورزش، هدف این پژوهش 
پایش راهبردهای مل چالش های استراتژیک ناشی از این همه گیری در فدراسیون های ورزشی بوده است. این 
پژوهش از مطالعات کیفِی اکتشافی و از انواع بنیادی بوده که با استفاده از تحلیل تماتیک انجام گرفته است. 
جامعۀ آماری پژوهش خبرگان مدیریت ورزشی با تجربۀ آشنایی با مبانی آینده پژوهی بودند که متناسب با ماهیت 
پژوهش تعداد 16 نفر به عنوان مشارکت کننده به صورت گلوله برفی تا دستیابی به اشباع نظری مورد مصاحبه 
قرار گرفتند. ابزار مورد استفاده جهت گردآوری داده ها شامل یک مصاحبه نیمه ساختارمند بود. از روش توافق 
درون موضوعی جهت اطمینان از پایایی مصاحبه ها استفاده شد و روایی نیز با نظرخواهی از متخصصان مدیریت 
ورزشی و اعمال بازنگری بر اساس نظر آنها تأیید گردید. تحلیل تماتیک با استفاده از مدل شش مرحله ای برون 
و کلرک )2006( منجر به استخراج 188 کد، 15 مضموِن فرعی و پنج مضموِن اصلی شد. تحلیل داده ها 
و  رسانی«،  به روز  و  »ارتقاء  حمایتی"،  »رویکردهای  مجازی"،  »ظرفیت سازی  مشاغل«،  »بازتعریف  داد  نشان 
»روابط عمومی و ارتباطات« از راهبردهای مقابله ای در تعدیل چالش های استراتژیک همه گیری کووید-19 در 
فدراسیون ها هستند. با توجه به یافته ها، تمرکز بر این راهبردها و حداکثر بهره برداری از آنها در حوزۀ پژوهش 
و اجرا می تواند گامی کلیدی در راستای اصلح و تقویت فرایندهای مدیریتی و تعدیل تبعات ناشی از کرونا در 

فدراسیون ها باشد. 

واژه های کلیدی: چالش های کرونا، راهبردهای مقابله ای، فدراسیون های ورزشی.
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مقدمه
بسیاری  و مسیر حرکت  به چالش کشید  را  پدیده ها  از  بسیاری  کوتاهی  زمان  در مدت  همه گیری کووید-19 
تضمین  برای  مختلف  سازمان های  تحّوالت  این  پی  در  کرد.  گسترده  تحوالت  و  تغییر  دچار  را  سازمان ها  از 
این  با  مقابله  برای  جدید  رویکردهای  از  بهره گیری  برای  تلش  و  واقعیت ها  پذیرفتن  جز  چاره ای  خود  بقای 
چالش ها ندارند. شیوع ناگهانی همه گیری کووید-19 در ابتدای سال 2020 جهان را در شوک بزرگی فرو برد 
و به سرعت جنبه های مختلف زندگی بشر را تحت تأثیر قرار داد )وستماتلمن و همکاران1، 2020(. گسترش 
بیماری کووید-19 در سرتاسر دنیا باعث تحمیل چالش های جّدی در حوزه های مختلف سلمتی، اقتصادی، 
سیاسی و اجتماعی شده است )لودویجسن و هایتون2، 2020(. ورزش و سازمان های ورزشی نیز از این قاعده 
مستثنی نبودند و همچون بسیاری از سازمان ها و نهادهای انتفاعی و غیرانتفاعی همواره تحت تأثیر تحوالت 
ناشی از همه گیری کووید-19بوده و هستند. علی رغم این که ورزش و نهادهای وابسته به آن منافع قابل توّجهی 
برای جامعه به همراه داشته اند، به دلیل ماهیت گروهی و اجتماعی خود در شرایط همه گیری به عنوان یکی 
از مراکز سرایت بیماری محسوب می شوند و لذا از جهات مختلف با محدودیت های جّدی مواجه شده اند. از 
منظر تاریخی، همه گیری کووید-19 پدیده ای است که تاکنون یکی از گسترده ترین تغییرات را در دنیای ورزش 
ایجاد کرده )ساموئل و همکاران3، 2020(، و به سرعت ورزش را در سطوح پایه، حرفه ای و عمومی تحت تأثیر 
قرار داده است )هورکی4، 2020(. همه گیری کووید-19 زنجیره ای از ابهامات و عدم اطمینان ها را در ورزش 
ایجاد نموده )لودویجسن و هایتون، 2020( که تمام جنبه های فعالیت های ورزشی را در سرتاسر دنیا تحت تأثیر 
قرار داده است. برای اولین بار در تاریخ، به واسطۀ همه گیری کووید19، ورزش در یک مقیاس جهانی دچار 
وقفه شد )هورکی، 2020( و این موضوع به تنهایی بیانگر تأثیر عمیق و بزرگ کرونا بر حوزۀ ورزش است. در 
بسیاری از موارد بروز چالش های ناشی از همه گیری کووید-19 به گونه ای بوده که ارکان وجودی سازمان ها و 
اهداف اصلی آنها را تحت تأثیر قرار داده است و به همین دلیل از این چالش ها می توان به عنوان چالش های 
استراتژیک تعبیر کرد که شناخت دقیق آنها برای بقای هر سازمان از جمله سازمان های متوّلی ورزش ضرورت 

دارد.
را  سازمان ها  مانور  قدرت  و  دهد  کاهش  را  چالش ها  این  تبعات  و  هزینه  می تواند  چالش ها،  با  کارآمد  مقابلۀ 
این  برخوردار می شود که  بیشتری  از اهمیت  با چالش ها زمانی  نماید. مقابله  تقویت  پیامدهای منفی  برابر  در 
چالش ها جنبۀ استراتژیک پیدا می کند و به صورت گسترده اساس مأموریت ها و عملکردهای سازمان را هدف 
قرار می دهند. چالش های استراتژیک بر فشارهایی داللت دارد که نقشی کلیدی بر احتمال موفقیت سازمان در 

1. Westmattelmann et al
2. Ludvigsen and Hayton
3. Samuel et al
4. Horky
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آینده ایفا می نمایند. این چالش ها از طرفی یک مسئله مهم برای سازمان محسوب می شوند که به تصمیم گیری 
و شفاف سازی نیاز دارند و از طرف دیگر دارای یک جنبۀ استراتژیک است که تأثیر عمده ای در روند حرکت کلی 
سازمان ها خواهند داشت )االیدی و همکاران1، 2021(. از این رو توسل به ایجاد تحوالت بنیادین جهت مقابله 
آینده است. رقابت،  الزامات اساسی مدیریت سازمان ها در شرایط حال و  از  با چالش های استراتژیک  کارآمد 
تحّول، و بحران های غیرمنتظره از جمله مواردی هستند که منشأ چالش های استراتژیک برای سازمان های 
مختلف تلقی می شوند. پرداختن به چالش های استراتژیک زمانی از اهمیت بیشتری برخوردار می شود که این 
چالش ها ناشی از یک پدیده غیرمنتظره و غیرقابل پیش بینی باشند که به صورت ناگهانی سازمان را دچار ابهام 

نمایند. 
کووید-19  همه گیری  می رسد  نظر  به  و  است  اطمینان  عدم  و  ابهام  با  همراه  خود  به خودی  ورزش  ماهیت 
نیز شرایط عدم اطمینان موجود را به شکل قابل ملحظه ای گسترش داده است. قرنطینه شدن، محدودیت 
سفرها، ممنوعیت تجمعات، تعویق و منتفی شدن رویدادهای ورزشی بزرگ باعث شده است ورزش، ورزشکاران 
و سازمان های ورزشی با چالش ها و ابهامات جّدی مواجه شوند )هاکانسون و همکاران2، 2021(. در شرایطی 
که بسیاری از ورزش ها، ورزشکاران، و سازمان های ورزشی وابستگی باالیی به حمایت مالی دارند، بسیاری از 
رویدادهای ورزشی تعطیل و یا به تعویق افتاده اند و این چالش باعث شده است که حال و آینده مبهمی در انتظار 
و همچنین  ورزشی  زندۀ  رویدادهای  با  مرتبط  درآمدهای  کاهش  و همکاران3، 2020(.  )داسیچ  باشد  ورزش 
ابهامات بسیار جّدی دربارۀ رویدادهای آینده، می تواند تبعات جّدی مالی را برای ورزش به همراه داشته باشد 
)هاکانسون و همکاران، 2021(. در چنین شرایط خاصی، سازمان های ارائه دهندۀ خدمات ورزشی به شدت 
نیازمند استفاده از رویکردهای سیستماتیک برای مواجهه با هر نوع ریسکی هستند )فرولی4، 2015(. این نیاز 
در شرایط فعلی با ظهور و گسترش کووید-19 دارای اهمیت بیشتری شده است و لزوم آمادگی سازمان های 
ورزشی را برای مقابله با این ریسک های غیرمنتظره بیش از پیش نمایان کرده است. در مقابله با چالش های 
همه گیری کووید-19 سازمان ها و متولیان حوزۀ ورزش ناگزیرند که این حوزه را با نگاهی متفاوت مدیریت و 
دنبال کنند )لودویجسن و هایتون، 2020(. اگر چه با شیوع همه گیری کووید-19 تلش های علمی و آزمون 
و خطاهای زیادی در مقیاس محلی، ملی و بین المللی برای مقابله با این مشکل در حوزۀ ورزش صورت گرفته 

است، اّما این تلش ها برای مقابلۀ کارآمد با مشکلت کفایت نمی کنند )استامبولوا و همکاران5، 2020). 
جنبه های  شناخت  جهت  در  رشدی  به  رو  تلش های  حوزه ها  سایر  با  همگام  نیز  پژوهشی  حوزه های  در 

1. Alaydi et al
2. Hökansson et al
3. Daöiö
4. Frawley
5. Stambulova et al
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مختلف این همه گیری در ورزش در حال انجام است. استامبولوا و همکاران )2020( دریافتند توسعه و اجرای 
مورد  کرونا  با چالش های  مواجهه  در  باید  کاربردی،  راهبردهای  و  کنار چهارچوب ها  در  تئوریک  رویکردهای 
مسئولیت پذیری  داد  نشان  ورزش  بر  کرونا  تأثیر  مطالعۀ  با   )2020) تیمپکا1  گیرد.  قرار  ورزش  متولیان  توجه 
باشد.  تأثیرگذار  می تواند  ورزش  صنعت  حوزۀ  در  کرونا  همه گیری  با  مقابله  در  دولتی  کمک های  و  اجتماعی 
نیوبولد و همکاران2 (2020( تأکید کردند که در زمان همه گیری کووید-19 با اشراف بر پارامترهایی که منجر 
به ضرر سازمان ها می شود می توان به حذف به موقع آنها اقدام و راهبردهای مقابله ای مناسب را پیاده کرد. 
تورسدال و آصیف3 (2020( دریافتند در مواجهه با شرایط فعلی ناشی از کرونا فعالیت های ورزشی باید با رعایت 
قرار  توجه  مورد  ورزشی  فعالیت های  در  نوآوری  است  بهتر  و  گرفته  صورت  شده  ارائه  بهداشتی  پروتکل های 
گیرد. ساتو4 (2020( نیز در مطالعات خود، تدوین و ارائۀ دستورالعمل ها و آئین نامه های جدید، به روز و بازنگری 
شده را برای از سرگیری مجدد و منصفانۀ رویدادهای ورزشی ضروری می داند. یافته های نوروزی سید حسینی 
(2020( نیز نشان داد همه گیری کووید-19 منجر به تغییر سبک رفتاری ورزشکاران شده است. تغییر سبک 
تغییرات  این  با  برای مقابله  اقتضایی  با رویکرد  رفتار در عرصه های مختلف می طلبد که راهبردهای متفاوتی 
پیش بینی و اعمال شوند. آقازاده و همکاران )2020( دریافتند که همگام سازی صنعت ورزش ایران با شیوع 
ویروس کووید-19 مستلزم توجه به عوامل فنی، مدیریتی، حمایتی و فروش است و عوامل فنی مهم ترین عامل 
بررسی  با   )2020( همکاران  و  هاکر  هستند.  کووید-19  ویروس  شیوع  با  ایران  ورزش  صنعت  همگام سازی 
تأثیرات شرایط همه گیری در ورزش نشان داد که ورزش و سازمان های ورزشی از نظر زیرساخت های جایگزین، 
دارای خألهای جّدی هستند و این چالش باعث شده است که در شرایط موجود فاقد توانایی الزم برای استفاده 
از راهبردهای جایگزین مناسب باشند. یافته های براخاص و همکاران )2020( نشان داد که مدیریت کسب و 
کارهای ورزشی در شرایط بحران و رکود اقتصادی نیازمند بکارگیری استراتژی تغییر و نوآوری به همراه شبکه 

سازی محیطی مبتنی بر فناوری است. 
از شیوع همه گیری  زیادی  زمان  این که  نشان می دهد علی رغم  ورزش  و  کرونا  در حوزۀ  تحقیق  ادبیات  مرور 
کووید-19 نمی گذرد و پژوهش های قابل توّجهی نیز در این زمینه وجود ندارد، اّما کمّیت و کیفّیت این پژوهش ها 
در  پراکنده  صورت  به  ورزش،  و  کووید-19  حوزۀ  به  مربوط  پژوهش های  است.  افزایش  حال  در  سرعت  به 
حوزه های گوناگون ورزش صورت گرفته است و لذا مطالعۀ راهبردهای احتمالی مقابله با چالش های کووید-19 
قابل توّجه در  به عنوان یک ضرورت  به عنوان یک حوزۀ مطالعاتی جدید، می تواند  در فدراسیون های ورزشی 
ادبیات تحقیق محسوب شود. فدراسیون های ورزشی از نهادهای اصلی و اثرگذار بر تمامی فعالیت های ورزشی 

1. Timpka 
2. Newbold
3. Toresdahl & Asif
4. Csatö



25

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public License

شهالئی باقری: پایش راهبردهای مقابله ای جهت تعدیل چالش های استراتژیک ناشی از ...

این  تأثیرپذیرند.  و  تأثیرگذار  پیرامونی خود  با محیط  تعامل  در  که همواره  در سراسر کشور محسوب می شوند 
ورزشکاران  رشد  برای  امکانات  و  تسهیلت  فراهم سازی  و  ورزشی  رشته های  توسعۀ  مسئولیت  فدراسیون ها 
تناسب  به  که   ،)2014 همکاران،  و  )عیدی  دارند  عهده  بر  را  ورزشی  مختلف  رقابت های  در  حضور  و  نخبه 
ماهیت فعالیت های خود به صورت پیوسته در مواجهه با تغییرات قرار دارند و لذا بررسی چالش های پیش روی 
فدراسیون ها می تواند از اهمیت باالیی در مدیریت اثربخش آنها برخوردار باشد )کشاورز و همکاران، 2014). 
فدراسیون های  باعث خواهد شد که  با چالش های موجود  مقابله  در  رویکردهای جدید  به کارگیری  در  انفعال 
ورزشی روز به روز در برابر این چالش ها ناتوان تر شود و در درازمدت تأثیرگذاری خود را در مدیریت مأموریت ها 
و فعالیت های خود به تدریج از دست بدهند. رصد کردن و استخراج دقیق و به موقع فرصت ها و چالش های 
موجود می تواند عملکرد حال و آیندۀ فدراسیون های ورزشی را به صورت جّدی متأثر سازد و به متوّلیان ورزش 
کمک کند که با اقدامات به موقع شرایط را برای مقابله با تهدیدات پیش رو فراهم نمایند و خسارت های ناشی 
با تمرکز بر شیوع همه گیری،  از این چالش ها را به حداقل برسانند. شناسایی و معرفی رویکردهای مقابله ای 
پدیده های  بر  دقیق  اشراف  و  امکان سنجی  بر  مبتنی  که  است  آینده نگرانه ای  و  دقیق  بررسی های  مستلزم 
درونی و بیرونی حوزۀ ورزش باشد. در این راستا خبرگان و متخصصان حوزۀ مدیریت ورزشی و آینده پژوهی که 
دارای تجربه و تخّصص در زمینه های مرتبط با مدیریت ورزش و فدراسیون های ورزشی هستند، می توانند در 
استخراج و تبیین این فرصت ها به عنوان یک بازوی حمایتی کمک کننده باشند. علی رغم چالش های اساسی 
که همه گیری کووید-19 برای ورزش حرفه ای و فدراسیون های ورزشی ایجاد کرده است، تاکنون پژوهشی که 
با تمرکز بر این چالش ها، راهبردهای مقابله ای مؤثر در مواجهه با چالش ها را به صورت جامع مورد تجزیه و 
تحلیل قرار داده باشد در ادبیات پژوهشی چه در مقیاس داخلی و چه در مقیاس بین المللی مشاهده نشده است. 
این پژوهش را می توان از معدود تحقیقاتی به شمار آورد که با یک رویکرد کیفی به تبیین راهبردهای مقابله ای 
جهت تعدیل چالش های استراتژیک ناشی از همه گیری کووید-19 در فدراسیون های ورزشی پرداخته است. با 
توّجه به ضرورت و اهمیت مقابله با چالش های استراتژیک ناشی همه گیری کووید-19 در حوزۀ ورزش، هدف از 
انجام این پژوهش پایش راهبردهای مقابله ای در تعدیل چالش های استراتژیک ناشی از همه گیری کووید-19 
این  به  پاسخگویی  دنبال  به  محقق  پژوهش،  اصلی  هدف  با  متناسب  است.  بوده  ورزشی  فدراسیون های  در 
سئوال است که در شرایط بروز چالش های استراتژیک ناشی از همه گیری کووید-19، راهبردهای مقابله ای 

جهت تعدیل چالش های استراتژیک ناشی از همه گیری کووید-19 در فدراسیون های ورزشی کدامند؟

روش شناسی 
تحقیق حاضر از نوع تحقیقات کیفی-اکتشافی بوده که با استفاده از رویکرد تحلیل تماتیک انجام گرفته است. 
این تحقیق از انواع تحقیقات بنیادی محسوب می شود که به منظور پایش راهبردهای مقابله ای جهت تعدیل 
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مدل  از  است.  شده  انجام  ورزشی  فدراسیون های  در  کووید-19  همه گیری  از  ناشی  استراتژیک  چالش های 
تحلیل تماتیِک برون و کلرک1 (2006( برای تجزیه و تحلیل موضوعی و شناسایی مضامین استفاده گردید. 
)برون و کلرک ، 2006).  ارائه می دهد  الگوها  برای شناسایی  انعطاف پذیر کیفی  تماتیک یک روش  تحلیل 
از آن جا که تاکنون این پژوهش و موضوع مرتبط با آن مورد مطالعه قرار نگرفته است، استفاده از این رویکرد 
می تواند گزینۀ مطلوبی برای این مطالعه محسوب گردد )بکر-مکنابوال2، 2018(. جامعۀ آماری پژوهش شامل 
خبرگان حوزه مدیریت ورزشی با تجربۀ آشنایی با مبانی آینده پژوهی بوده اند که با تخصص های مختلف مدیریت 
راهبردی در ورزش، بازاریابی ورزشی، جامعه شناسی ورزشی، مدیریت اماکن و رویدادهای ورزشی، و مدیریت 
تماتیک،  تحلیل  و روش  پژوهش  ماهیت  به  توجه  با  گرفتند.  قرار  مورد مصاحبه  ورزش  در  ارتباطات  و  رسانه 
معیار انتخاب تعداد نمونه آماری اشباع نظری بود. روش نمونه گیری از نوع روش نمونه گیری نظری بود و بر 
این اساس تعداد 16 نفر به عنوان نمونه آماری و به صورت گلوله برفی تا رسیدن به مرحله اشباع نظری مورد 
مصاحبه قرار گرفتند. ابزار مورد استفاده در فرایند تحقیق، مصاحبه نیمه ساختارمند بود. با توجه به شیوع کرونا 
انجام مصاحبه ها  و غیرحضوری جهت  انواع روش های حضوری  از  ترکیبی  آن،  به  مربوط  و محدودیت های 
استفاده گردید. مصاحبه ها به صورت ترکیبی از مصاحبه های صوتی و تصویری از طریق فضاهای اجتماعی و 
حضوری انجام گردید. زمان انجام مصاحبه ها بین 20 تا 50 دقیقه بود و میانگین انجام مصاحبه ها 30 دقیقه 
کلرک  و  برون  مرحله ای  شش  مدل  مبنای  بر  تماتیک  تحلیل  روش  از  داده ها  تحلیل  جهت  گردید.  برآورد 
(2006( استفاده گردید. در گام اول، آشنایی با داده های خام با مرور محتویات مصاحبه ها اتفاق افتاد. طبق 
این مدل در مرحلۀ اول داده های خام مستخرج از مصاحبه ها در چند مرحله مورد بررسی قرار گرفت و سعی شد 
که در این مرحله، آشنایی دقیق و جامعی از داده های خام گردآوری شده، حاصل شود. در گام نخست و قبل از 
شروع فرآیند کدگذاری و شناسایی مضامین، سعی گردید با بررسی و رونویسی دستی داده ها با ماهیت داده های 
جمع آوری شده آشنایی الزم صورت گیرد )مرحله اولیۀ تحلیل تماتیک(. پس از گرداوری و تجمیع داده ها، از 
این  در  شد.  استفاده  شده  استخراج  داده های  محتوایی  و  صوری  اعتبار  ارزیابی  برای  تخصصی  بررسی های 
مرحله، با استفاده از نظرات چهار نفر از اساتید متخصص در زمینه مدیریت و آینده پژوهی در ورزش، به حذف 
موارد نامناسب و مبهم اقدام گردید. پس از اطمینان از بررسی دقیق داده ها و ایجاد مجموعه ای از داده های 
اولیه در مرحله اول، مرحلۀ دوم با کدگذاری اولیه داده های خام شروع شد. در مرحله دوم پژوهش تلش شد 
که سئوال اصلی پژوهش مرجع استخراج کدها قرار گیرد )برون و کلرک، 2006(. در مرحلۀ دوم، استخراج 
کدهای ابتدایی از داده های اولیه انجام شد. مرحلۀ سوم شامل جستجوی مضامین اصلی بود. بعد از جستجوی 
ت باالتری صورت گرفت که در نهایت و بعد از 

ّ
مضامین اصلی، در مرحلۀ چهارم بازنگری مجدد مضامین با دق

1. Braun and Clarke
2. Becker-McNabola
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چندین بار بازنگری و استفاده از نظر خبرگان، از طبقه بندی و نامگذاری مضامین اصلی اطمینان حاصل شد. با 
بررسی های متعدد و دقیق تر در این مرحله استخراج مضامین فرعی مربوط به هر مضمون اصلی نیز در دستور 
کار قرار گرفت. در این مرحله )تبیین مضامین فرعی( مجددًا مضامین اصلی استخراج شده در بخش قبلی مورد 
ارزیابی و تحلیل مجدد قرار گرفتند. در نتیجۀ بازنگری های انجام شده در این مرحله، طبقه بندی مضامین فرعی 
در زیرمجموعۀ هر مضمون اصلی انجام گرفت. برای تحقق این مرحله، مضامین فرعی با توجه به قرابت معنایی 
کدها و تناسب با مضامین اصلی بررسی گردید تا به خوشه های مضامین فرعی مستتر در مضامین اصلی برسیم. 
مرحلۀ پنجم دربرگیرندۀ تعریف و نامگذاری مضامین بود و نهایتًا در مرحلۀ ششم که مرحلۀ نهایی تحلیل تماتیک 
بر اساس سئوال اصلی پژوهش شکل گرفته است )در قسمت بحث و نتیجه گیری(.  است، تفسیر مضامین 
پایایی و روایی پژوهش نیز در تمامی مراحل و فرایند تحقیق مورد توّجه ویژه بوده است. بررسی پایایی و روایی 
 (2003) گل افشانی2  اّما  و همکاران1، 2020(،  )لونگ  است  بوده  چالش برانگیز  کیفی همیشه  تحقیقات  در 
ت محققین بستگی دارد. 

ّ
معتقد است که پایایی و روایی در تحقیقات کیفی تا حدود بسیار زیادی به تلش و دق

در راستای اطمینان از پایایی تحلیل، دو نفر از اعضای گروه تحقیق به صورت جداگانه به تحلیل داده ها اقدام 
می کردند )بویاتزیس3، 1998(. بدین ترتیب که هر کدام از محققین به صورت مستقل داده ها را تحلیل کردند و 
در نهایت یافته های هر دو محقق با همدیگر مقایسه و تا زمان دستیابی به توافق فرایند تحلیل ادامه پیدا می کرد 
ت و اطمینان از روایی تحلیل در مراحل مختلف، 

ّ
)توافق درون موضوعی(. در جهت تلش برای باال بردن دق

کدها، مضامین اصلی و مضامین فرعی در اختیار سه نفر از خبرگان مصاحبه شونده قرار گرفت و متناسب با 
نظرات آنها تعدیل و تغییرهای الزم اعمال گردید. 

نتایج
در این پژوهش، 16 نفر از خبرگان مدیریت ورزشی با تخصص و تجربۀ آینده پژوهی در ورزش در فرایند مصاحبه 
شرکت کرده بودند که تمامی اعضا نیز سابقۀ مدیریت در سطوح مختلف ورزش کشور را در کارنامۀ کاری خود 
داشتند. وضعیت جمعیت شناختی شرکت کنندگان در فرایند مصاحبه و تحقیق در جدول شمارۀ یک ارائه شده 

است.

1. Leung et al
2. Golafshani
3. Boyatzis
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جدول 1- وضعیت جمعیت شناختی شرکت کنندگان

درصدتعدادویژگی های فردی شرکت کنندگان

جنسیت
87/50 درصد14 نفرمرد

12/50 درصد2 نفرزن

مدرک تحصیلی
87/50 درصد14 نفردکترای تخصصی

12/50 درصد2 نفرکارشناسی ارشد

وضعیت شغلی
عضو هیئت علمی دانشگاه

18/75استادیار: 3 نفر

37/50 درصددانشیار: 6 نفر

12/50 درصداستاد: 2 نفر

31/25 درصد5 نفرسایر

سابقۀ مدیریت در ورزش

25 درصد4 نفرکمتر از 5 سال

50 درصد8 نفربین 5 تا 10 سال

25 درصد4 نفربیشتر از 10 سال

گرایش تخصصی

31/25 درصد5 نفرمدیریت راهبردی در ورزش

18/75 درصد3 نفرمدیریت بازاریابی ورزشی

12/50 درصد2 نفرجامعه شناسی ورزشی

25 درصد4 نفرمدیریت اماکن و رویدادهای ورزشی

12/50 درصد2 نفرمدیریت رسانه و ارتباطات در ورزش

رشته تحصیلی
81/25 درصد13 نفررشته های مرتبط با علوم ورزشی

18/75 درصد3 نفررشته های غیرمرتبط با علوم ورزشی

سابقۀ فعالیت در فدراسیون های ورزشی
56/25 درصد9 نفردارای سابقه فعالیت در فدراسیون ها

43/75 درصد7 نفرفاقد سابقه فعالیت در فدراسیون ها

یافته های حاصل از فرایند تحلیل داده ها نیز که با رویکرد کیفی-استقرایی انجام گرفت و در قالب جدول شمارۀ 
دو ارائه شده است. جدول شمارۀ دو دربرگیرندۀ یافته های پژوهش )مضامین اصلی، مضامین فرعی و کدهای 

استخراج شده( بر مبنای مدل شش مرحله ای تحلیل تماتیک برون و کلرک )2006( است. 



29

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public License

جدول2- کدها، مضامین فرعی و مضامین اصلی

کدها
فراوانی 

کدها
مضامین 

فرعی
مضامین 

اصلی

کادمی های مجازی،  کادمی های مجازی در چارت فدراسیون ها، تسهیل تأسیس آ وارد کردن واحد آ
کادمی های مجازی، ارائۀ خدمات  کادمی های مجازی، جذب متقاضیان تأسیس آ سازماندهی رسمی آ
آموزشی  دوره های  برگزاری  مجازی،  کادمی های  آ از  اطلعاتی  بانک  تشکیل  مجازی،  محتوای  و 
با تخصص مرّبی گری آنلین،  آنلین، ترویج مدارس آنلین، تشویق مدارس آنلین، تربیت مربیان 
کادمی های آنلین، ارائه مشاوره  کادمی آنلین، هدایت مرّبیان به سمت آ ارائۀ مجوزهای تأسیس آ

کادمی های مجازی به متقاضیان، رصد کردن مراکز آموزش آنلین و راهنمایی فّنی در تأسیس آ

13 کد
کادمی های  آ

مجازی

بازتعریف 
مشاغل

(37 کد(

برای  بسترسازی  با شیوع همه گیری،  تقاضاهای جدید  پایش  وکار جدید،  پایش ظرفیت های کسب 
برای فروش،  برای فروش، طراحی وب سایت  پلتفرم های مجازی  از  استفاده  فروشگاهای مجازی، 
ارتباط  ایجاد  فروش،  برای  تلگرام  فضای  از  بهره گیری  فروش،  برای  اپ  واتس  شبکه  از  استفاده 
فروش  مجازی،  به  حضوری  از  فروش  سبک  تغییر  بسترسازی  ورزشی،  فروشندگان  با  شبکه ای 
ترکیبی )آنلین و حضوری(، بانک اطلعاتی از فروشگاه های مجازی، ترغیب باشگاه ها به تأسیس 

فروشگاه های مجازی، فعال شدن فدراسیون ها و هیئت ها در تأسیس فروشگاه های مجازی

12 کد
فروشگاه های 

مجازی

چارت  در  مجازی  مشاوره  بخش  پیش بینی  مجازی،  مشاوره  کار  و  کسب  دستورالعمل  تدوین 
فدراسیون ها، برگزاری دوره های آموزش و توجیهی برای ترویج مراکز مشاوره ای مجازی، فّعال سازی 
هیئت ها در امر مشاوره مجازی، جذب مشاوران مجازی، بکارگیری روان شناسان، ارائۀ مجوز مشاورۀ 
مجازی به بازیکنان، ارائۀ مجوز مشاوره مجازی به مربیان، ارائۀ مجوز مشاوره مجازی به مخاطبان، 

ارائۀ مجوز مشاوره مجازی تغذیه، رصد عملکرد مراکز مشاورۀ مجازی، ترویج مراکز مشاورۀ ورزشی

12 کد
مشاوره های 

مجازی 

مجازی،  هواداران  حوزۀ  در  باشگاها  عملکرد  پیگیری  هواداران،  برای  هدفمند  مجازی  بستر  ایجاد 
مجازی،  فضای  در  هواداران  مدیریت  باشگاه ها،  طرف  از  مجازی  هواداری  کارت  صدور  پیگیری 
تقویت روابط غیرحضوری با هواداران، تشویق و ترغیب فعالیت های غیرحضوری هواداران، استفاده 
از ظرفیت های رسانه ای برای تقویت پایگاه های هوادارای مجازی، هدایت رفتار هواداران در فضای 
مجازی، ترغیب باشگاها به تأسیس و مدیریت سایت های هواداری، استفاده از ظرفیت های هواداری 
در فضای مجازی، استفاده از انگیزش های مختلف برای مشارکت فّعال هواداران در بستر مجازی، 
برنامۀ مدّون برای توسعۀ هوادارِی مجازی، تشکیل کمیتۀ هوادار مجازی در فدراسیون ها و باشگاه ها

13 کد
جذب هوادار 

مجازی
ظرفیت سازی 

مجازی

 (47 کد(
تشکیل کارگروه بازاریابی مجازی در فدراسیون ها، برگزاری دوره های آموزش بازاریابی مجازی برای 
نوین  تکنولوژی های  از  استفاده  ورزشی،  بازاریابی  برای  دیجیتال  پلتفرم های  از  استفاده  باشگاه ها، 
جهت بازاریابی، پیش بینی واحدهای بازاریابی مجازی در چارت فدراسیون ها، برنامه ریزی مدّون جهت 
دنبال کردن بازاریابی مجازی، طراحی وبسایت ها جهت بسترسازی بازاریابی مجازی، ترسیم چشم انداز 
بازاریابی در دورۀ همه گیری، استفاده از  بازاریابی مجازی برای فدراسیون و باشگاه ها، تغییر رویکرد 
شرایط  با  متناسب  فدراسیون ها  و  باشگاه ها  برای  بازاریابی  قراردادهای  در  نظر  تجدید  پادکست ها، 
همه گیری، اشراف بر بازاریابی الکترونیک، بکارگیری مشاورین بازاریابی متناسب با شرایط همه گیری

بازاریابی 12 کد
مجازی

شهالئی باقری: پایش راهبردهای مقابله ای جهت تعدیل چالش های استراتژیک ناشی از ...
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کدها
فراوانی 

کدها
مضامین 

فرعی
مضامین 

اصلی

پیش بینی واحد حمایت مالی مجازی در چارت فدراسیون ها و باشگاه ها، مشارکت در طرح های فروش 
شرکت ها در فضای مجازی، ارائه بسته های پیشنهادی متنوع حمایت مالی به شرکت ها، استفاده از 
با خدمات مجازی،  کانال های مجازی برای حضور شرکت های حامی، تمرکز بیشتر بر شرکت هایی 
هواداری  پایگاه  ایجاد  تجاری،  شرکای  به  همه گیری  شرایط  با  متناسب  پیشنهادی  بسته های  ارائۀ 
مجازی برای ارائۀ بستر حمایت مالی برای شرکت ها، تسهیل کانال ارتباطی هواداران با حامیان مالی 
ترغیب و جذب حامیان مالی،  در فضای مجازی، برجسته سازی حضور در فضاهای مجازی جهت 
تلش  رسانه ای،  انعکاس  افزایش  برای  فدراسیون ها  و  باشگاه ها  توسط  مجازی  رویدادهای  توسعۀ 
مجازی  مالی  حمایت  پروژه های  در  حضور  برای  حامی  شرکت های  و  هواداران  نگرش  تغییر  برای 

متناسب با شرایط همه گیری

11 کد
جذب حامیان 
مالی مجازی 

ظرفیت سازی 
مجازی

 (47 کد(
مجازی،  و  الکترونیک  مهارت های  تقویت  در  پرسنل  آموزش  مجازی،  توجیهی  دوره های  تقویت 
پیشبینی کمیتۀ ویژۀ آموزش در دورۀ همه گیری، تثبیت دوره های مرّبی گری مجازی، تثبیت دوره های 
در  تغییر  اعمال  مجازی،  دانش افزایی  دوره های  تثبیت  مجازی،  کارگاهای  تثبیت  مجازی،  داوری 
باشگاه ها،  و  فدراسیون ها  در  با شرایط همه گیری  متناسب  مدیریت عملکرد  و  ارزیابی  شاخص های 
متناسب سازی برنامه های آموزشی با شرایط همه گیری، نیازسنجی آموزش و توسعه متناسب با شرایط 

همه گیری، استفاده از تجربۀ همه گیری برای آموزش و توسعۀ فدراسیون ها، هیئت ها و باشگاه ها

11 کد
آموزش و 

توسعه

ارائۀ تسهیلت بانکی به کسب و کارهای آسیب دیده، تقویت پوشش های بیمه ای اقشار آسیب پذیر، 
معافیت های مالیاتی برای آماکن و کسب و کارهای ورزشی، اعمال تخفیفات مالیاتی، پوشش بیمۀ 
بیکاری برای ورزش های آسیب پذیرتر، پیگیری حمایت های معنوی ارگان های دولتی، تعویق و تمدید 
ارائۀ کمک های  بلعوض،  تسهیلت  ارائۀ  اجاره ای،  اماکن  بهای  اجاره  بانکی، بخشش  تسهیلت 

معیشتی به ورزشکاران و مربیان آسیب پذیرتر و ضعیف تر

10 کد

حمایت  
نهادهای 
دولتی و 
غیردولتی

رویکردهای 
حمایتی

(35 کد(

بانک  ایجاد  داوطلبانه،  جنبش های  فعالسازی  همه گیری،  دورۀ  در  داوطلب گرایی  به  رویکرد  تغییر 
از  بهینه  استفاده  ورزشی،  مشاوره های  حوزۀ  در  داوطلبیین  جذب  مجازی،  داوطلبین  از  اطلعاتی 
غیرنقدی  کمک های  مدیریت  داوطلبانه،  نقدی  کمک های  مدیریت  مجازی،  داوطلبین  ظرفیت 
پیش بینی  داوطلبین مجازی،  و هدایت  مدیریت  آموزش مجازی،  داوطلبین حوزۀ  داوطلبانه، جذب 
کانال های جذب داوطلبین، تأسیس کارگروه مدیریت داوطلبان در دورۀ همه گیری، تهیۀ شرح وظایف 

داوطلبی متناسب با شرایط، سازماندهی داوطلبان متناسب با خدمات مورد نیاز در شرایط همه گیری

13 کد
جنبش های 

داوطلبانه

 تهیۀ بانک اطلعاتی از فعالیت های خیرخواهانه در شرایط همه گیری، شناسایی ظرفّیت های فعال 
متناسب  رایگان  کاربردی  دوره های  ارائۀ  رایگان،  آموزش های  فّعال سازی  در دورۀ همه گیری،  شده 
از  از خیرین در حمایت  استفاده  فعالیت های عام المنفعه،  به  باشگاه ها  ترغیب  با شرایط همه گیری، 
اقشار آسیب دیده از کرونا، فراهم ساختن دسترسی آزاد به مراکز آموزشی و مشاوره ای فدراسیون ها و 
هیئت ها، ارائه خدمات ورزشی رایگان متناسب با شرایط همه گیری، تأسیس انجمن های خیریه برای 
بانوان  کمک به آسیب دیده گان همه گیری، پیش بینی واحدهای ویژۀ رصد جوامع آسیب پذیرتر مانند 
و ورزشکاران و مربیان در ورزش های کم نام و نشان، بخشش اجاره بهای اماکن، کاهش اجاره بها 

در اماکن

12 کد
جنبش های 
خیرخواهانه
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کدها
فراوانی 

کدها
مضامین 

فرعی
مضامین 

اصلی

با شرایط همه گیری، تجدید نظر در ساختار  تجدید نظر در رویکردهای سّنتی در مدیریت ورزش متناسب 
متناسب با شرایط جدید، چابکی در مواجهه با بحران های مشابه، تغییر نگاه به منابع درآمدی، گرایش به 
ساختارهای منعطف، توجه به مهارت های جدید، داشتن نقشۀ راه برای ادامه همه گیری، تغییر در اولوّیت ها 
متناسب با شرایط همه گیری، فرابخشی دیدن مدیریت ورزش، تغییر در شرح وظایف فدراسیون ها و هیئت ها 
متناسب با شرایط همه گیری، عدم نگاه به الگوهای خارج از کشور برای ایجاد تغییر، بررسی الگوهای بومی 

در برگزاری رویدادها، پیش بینی واحدهای آموزش الکترونیک در چارت فدراسیون ها

رویکردها13 کد

ارتقا و 
به روز 
رسانی

(30 کد(

سخت افزاری  زیرساخت های  تقویت  همه گیری،  شرایط  در  آموزش  نرم افزاری  زیرساخت های  تقویت 
آموزش در شرایط همه گیری، پیش بینی واحدهای آموزش الکترونیک در چارت فدراسیون ها، تقویت 
زیرساخت های مقابله با بحران، استفاده از اینترنت اشیا در اماکن، استفاده از تجهیزات ضدعفونی کنندۀ 
جدید، تجدید نظر در برنامه های عمرانی متناسب با شرایط همه گیری، لحاظ تجهیزات کنترلی دقیق 
در اماکن ورزشی، استفاده از تجهیزات ایمنی نوین متناسب با شرایط ، استفاده از گیت های الکترونیک 
در اماکن، تجهیز سرویس های بهداشتی متناسب با شرایط، استفاده از تجهیزات تهویه ای در اماکن 
سرپوشیده، بازنگری در طراحی اماکن متناسب با شرایط همه گیری، به روزسازی دانش پرسنل متناسب 
گاهی بخشی به مخاطبان  با شرایط، به روزسازی مهارت های پرسنل متناسب با شرایط همه گیری، آ

فدراسیون ها متناسب با شرایط، به روزرسانی منابع درآمدی متناسب با شرایط همه گیری

17 کد
تجهیزات و 

منابع

برقراری  تسهیل  هواداران،  با  ارتباط  تقویت  مربیان،  با  ارتباط  ورزشکاران،  با  نزدیک  ارتباط  حفظ 
رصد  شده اند،  بیکار  که  ورزشکارانی  با  ارتباط  حفظ  ضعیف تر،  و  شکننده  ورزش های  با  ارتباطات 
مشکلت بانوان ورزشکار که آسیب پذیرترند، سر زدن به ورزشکاران و مربیان، دنبال کردن انتظارات و 
خواسته های ورزشکاران و مربیان، تقویت ارتباط با مراکز استعدادیابی، ارتباط با پیشکسوتان، تقویت 

روابط با پایگاهای هواداری، افزایش تعامل با باشگاه ها 

12 کد
تقویت روابط 
با مخاطبان 

کلیدی

روابط 
عمومی و 
ارتباطات

(39 کد(

حفظ و تقویت ارتباطات با فدراسیون های جهانی، بهبود ارتباطات کمیته بین المللی المپیک، تقویت 
ارتباطات با انجمن های بین المللی ورزشی، تقویت روابط با ارکان بین المللی ورزش، ارتقای روابط با 
کمیتۀ ملی المپیک، ارتباط نزدیک با کمیسیون ورزش مجلس شورای اسلمی، حفظ و تقویت ارتباط 
حضوری و غیرحضوری با وزارت ورزش و جوانان، ارتباط نزدیک با هیئت ها، رصد میزان ارتباط گیری 
هیئت ها با ورزشکاران و مربیان، برگزاری گردهمایی های غیرحضوری برای حفظ ارتباطات نزدیک، 
روابط  پررنگ کردن  در هیئت ها،  روابط عمومی ها  فعالسازی  فدراسیون ها،  در  روابط عمومی  تقویت 
مجازی و آنلین در برقراری ارتباطات، تقویت ارتباط با سازمان های ورزشی سایر دستگاه ها، تقویت 
ارتباط با ادارات ورزش و جوانان استان ها و شهرستان ها، تلش برای کسب کرسی های بین المللی 

برای حفظ تعاملت، توسعۀ روابط بین الملل در عرصۀ ورزش

17 کد
تقویت روابط 
با نهادهای 

ورزشی

نهادهای  با  ارتباط  وزارتخانه ها،  و  دولت  با  ارتباط  بهبود  اسلمی،  شورای  مجلس  با  روابط  تقویت 
انجمن های  با  ارتباط  بین المللی،  و  ملی  خیریه  انجمن های  با  ارتباط  بین المللی،  و  ملی  نهاد  مردم 
مراودات  حفظ  مالی،  حامیان  و  خصوصی  شرکت های  با  ارتباط  حفظ  بین المللی،  و  ملی  داوطلبی 
ورزشی با کشورهای مختلف، تقویت دیپلماسی ورزشی، حضور فیزیکی و غیرفیزیکی در همایش ها و 

گردهمایی های بین المللی، توجه به ثسلط بر زبان های خارجی در روابط بین المللی

10 کد
تقویت روابط 
با نهادهای 
غیرورزشی

مجموع: 188 کد
مجموع: 

15 مضمون 
فرعی

مجموع: 
 5

مضمون 
اصلی

شهالئی باقری: پایش راهبردهای مقابله ای جهت تعدیل چالش های استراتژیک ناشی از ...



فصلنامۀ علمی پژوهش در ورزش تربيتی / دوره نهم، شماره 25، زمستان 321400

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public License

با توجه به یافته ها در جدول شمارۀ دو، در مرحلۀ کدگذاری تعداد 188 کد استخراج شدند. پس از استخراج 
کدها، همان گونه که در جدول شمارۀ دو نشان داده شده است، »بازتعریف مشاغل«، »ظرفیت سازی مجازی"، 
»رویکردهای حمایتی"، »ارتقاء و به روز رسانی«، و »روابط عمومی و ارتباطات« به عنوان مضامین اصلی پژوهش 
)پنج مضمون اصلی( طبقه بندی شدند. با بررسی مجدد کدها و انطباق با مضامین اصلی، مضامین فرعی )15 
مضمون فرعی( حاصل از تحلیل داده ها به دست آمدند. برای هر یک از مضامین اصلی، تعدادی مضمون 
کادمی های  »آ دو،  جدول شمارۀ  اساس  بر  گردید.  استخراج  آنها  مفهومی  و  معنایی  قرابت  به  توجه  با  فرعی 
مجازی«، »فروشگاهای مجازی«، »مشاوره های مجازی« به عنوان مضامین فرعِی مضمون بازتعریف مشاغل 
تعریف شدند. مضامین فرعِی ظرفیت سازی مجازی شامل »جذب هوادار مجازی«، »بازاریابی مجازی«، »جذب 
»جنبش های  غیردولتی«،  و  دولتی  نهادهای  »حمایت  بودند.  توسعه«  و  »آموزش  و  مجازی«،  مالی  حامیان 
داوطلبانه« و »جنبش های خیرخواهانه« از مضامین فرعِی رویکردهای حمایتی بودند. »رویکردها« و »تجهیزات 
و منابع« به عنوان مضامین فرعی در زیرمجموعۀ مضمون ارتقاء و به روزرسانی معرفی شدند. در نهایت مضمون 
روابط عمومی و ارتباطات نیز دربرگیرندۀ مضامین فرعِی»تقویت روابط با مخاطبان کلیدی«، »تقویت روابط با 
نهادهای ورزشی« و »تقویت روابط با نهادهای غیرورزشی« بوده است. در مطالعات استقرایی از جمله تحلیل 
در  اساسی  رکن  عنوان  به  تصویری  مدل  یک  قالب  در  تحلیل ها  جمع بندی  و  خروجی  نتایج،  ارائۀ  تماتیک، 
مطالعات تعریف می شود )برون و کلرک، 2006(، در همین راستا خروجی حاصل از مطالعۀ حاضر در قالب 

شکل یک، تصویرسازی گردید.

شکل 1- مدل گرافیکی راهبردهای مقابله ای جهت تعدیل چالش های استراتژیک در فدراسیون های ورزشی در عصر 
همه گیری کووید-19 
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اساس  بر  پژوهش  یافته های  و جمع بندی  مدل خلصه سازی  بیانگر  یک  در شکل شمارۀ  ترسیم شده  مدل 
راهبردهای  مدل  قالب  در  فرعی  و 15 مضمون  اصلی  پنج مضمون  که شامل  است  داده ها  تماتیک  تحلیل 

مقابله ای جهت تعدیل چالش هاِی استراتژیِک فدراسیون های ورزشی در عصر همه گیری کووید-19 است. 

بحث و نتیجه گیری
تعدیل  در  مقابله ای  راهبردهای  پایش  زمینۀ  در  که  می شود  محسوب  پژوهش هایی  معدود  از  مطالعه  این 
پایش  است.  گرفته  انجام  ورزشی  فدراسیون های  در  کووید-19  همه گیری  از  ناشی  استراتژیک  چالش های 
راهبردهای مقابله ای در تعدیل چالش های استراتژیک ناشی از همه گیری کووید-19 در فدراسیون های ورزشی، 
به عنوان هدف اصلی این مطالعه، می تواند یک اقدام ضروری برای مواجهۀ مناسب با کاهش مخاطرات شیوع 
همه گیری برای فدراسیون های ورزشی باشد. در ادامه به معرفی و تفسیر مضامین مستخرج از تحلیل تماتیک 

)مرحلۀ ششم( پرداخته خواهد شد.
بازتعریف مشاغل: یکی از مضامین اصلی مستخرج از تحلیل تماتیک مربوط به راهبردهای مقابله ای در 
تعدیل چالش های استراتژیک ناشی از همه گیری کووید-19 در فدراسیون های ورزشی، »بازتعریف مشاغل« 
کادمی های مجازی«، »فروشگاهای مجازی« و »مشاوره های  بوده است. این چالش شامل سه مضمون فرعِی »آ
مجازی« بوده است. تحقیقات زیادی که در حال ظهور هستند، تأثیر همه گیری کووید-19 بر موقعیت کسب 
و کارها در دنیای ورزش را در سطح کلن مورد تأکید قرار داده اند )راتن1، 2020(. عدم وجود امنیت شغلی در 
کنار از دست دادن منابع مالی، از جمله تبعات همه گیری کووید-19 هستند )هاکانسون و همکاران، 2021). 
عدم قطعیت و ابهام در برگزاری بسیاری از رویدادهای ورزشی که منشأ کسب و کار برای ورزش و ورزشکاران 
بوده اند باعث شده است که بسیاری از افرادی که شغل و درآمدشان وابسته به رویدادهای ورزشی بوده است، 
دچار ناامنی شغلی شوند و کسب و کار خود را از دست بدهند. تجارب گذشته حاکی از این واقعیت است که شغل 
بسیاری از ورزشکاران وابسته به رقابت های ملی و بین المللی بوده است )ساموئل و همکاران، 2016( و طبیعتًا 
منتفی شدن و یا تعویق این رویدادها باعث از بین رفتن امنیت شغلی آنها شده است. متخصصان حوزۀ ورزش 
به  استقامتی  به خصوص ورزشکاران  از ورزشکاران،  بسیاری  زندگی حرفه ای  پایان  و  کناره گیری  به  نیز نسبت 
دلیل ادامه همه گیری کووید-19 هشدار داده اند )من و همکاران2، 2020(. با وجود این چالش ها، تلش های 
بازدارنده برای مقابله با عدم امنیت شغلی در ورزش به واسطۀ همه گیری کووید-19 بایستی مورد توجه ویژه 
قرار گیرد، چرا که ورزش از جمله حوزه هایی است که از این جهت به شدت تحت تأثیر بوده است )هاکانسون و 
همکاران، 2021(. با توجه به یافته ها، بازتعریف مشاغل مرتبط با ورزش یکی از مسیرهای مقابله با این چالش 
کادمی ها که فرصت  کادمی های مجازی برای جایگزینی بسیاری از آ است. راه اندازی و رسمیت بخشیدن به آ
1. Ratten
2. Mann et al
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از  خاص  نوع  این  ترویج  باشد.  راهگشا  زیادی  حدود  تا  می تواند  ندارند،  را  حضوری  صورت  به  فعالیت  ادامه 
کادمی ها هم فرصت جایگزینی برخی مشاغل را برای مربیان و کادر آموزشی فراهم می سازد و هم فرصتی را  آ
برای جلوگیری از ایجاد وقفه در فرایند آموزش رشته های ورزشی ایجاد می کند. فروشگاه های مجازی یکی دیگر 
از پتانسیل هایی است که به به دلیل ترویج کاربری های مجازی در عصر کرونا می تواند جایگزین قابل توّجهی 
فعلی،  و فروش مجازی در شرایط  بودن فرهنگ خرید  فراهم  با  باشد.  لوازم ورزشی  بازار  و  برای فروشندگان 
تأسیس و تمرکز بر تغییر ماهیت فروش از شکل حضوری به مجازی می تواند راهبردهای مقابله ای مهمی برای 
چالش تعطیلی و یا کم رونقی فروش حضوری باشد. مشاوره های مجازی یکی دیگر از راهبردهای مقابله ای 
است که فرصت اشتغال زایی در ورزش را برای متخصصان، ورزشکاران، مشاوران و مربیان فراهم می سازد. 
ترویج مراکز مشاورۀ مجازی هم یک فرصت اشتغال جایگزین در حوزۀ کسب و کارهای ورزشی است و هم 
دسترسی افراد و مخاطبان را برای استفاده از مشاوره و راهنمایی های غیرحضوری تسهیل می نماید. توجه به 
این مسیرهای جایگزین می تواند در کوتاه مدت و درازمدت برخی از چالش های کسب و کار در حوزۀ ورزش را 

مرتفع سازد.
راهبردهای  از  دیگر  یکی  مجازی  ظرفیت سازی  پژوهش،  یافته های  به  توجه  با  مجازی:  ظرفیت سازی 
مقابله ای در برابر چالش های ناشی از همه گیری کووید-19 مطرح شده است. محدودیت های ایجاد شده در 
برگزاری رویدادهای مختلف حضوری در ورزش، استفاده از ظرفیت های مجازی و فّعالسازی این ظرفیت ها را 
برای متولّیان عرصۀ ورزش غیرقابل اجتناب ساخته است. عدم حضور فیزیکی هواداران، بازاریابی و حمایت 
مالی در ورزش از دیگر جنبه های ورزش هستند که متأثر از شیوع کرونا بوده اند. حضور هواداران در استادیوم ها 
دارای مزایای قابل توجهی برای ورزش، باشگاه ها و سازمان های ورزشی می باشند. حضور جمعی هواداران در 
ورزشگاه باعث ایجاد یک جو خاص می شود که در گذر زمان منجر به ایجاد یک هویت خاص برای تیم و باشگاه 
می شود. این هویت از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود و باعث انتقال ارزش ها و هنجارها به نسل های بعدی 
می شود. این فرایند در درازمدت منجر به تقویت پایگاه هواداری و رونق ورزش در کشور است. از طرف دیگر، 
انگیزۀ بسیاری از بازاریابان و حامیان ورزشی برای حضور در ورزش و میادین ورزشی هواداران هستند. حضور 
از  و  پرداخته  به معرفی کاالها و خدمات خود  و حامیان ورزشی  بازاریابان ورزشی  باعث می شود که  هواداران 
پتانسیل های رویدادهای ورزشی برای برندسازی و جذب مشتریان بیشتر بهره ببرند. درآمدزایی حاصل از قرارداد 
با حامیان مالی در رویدادهای ورزشی به واسطۀ حضور هواداران در روز مسابقه یکی از ارکان درآمدزایی برای 
باشگاه ها و سازمان های ورزشی بوده است ولی با شیوع کرونا و محدودیت های حضور هواداران در رویدادها 
باعث اقبال کمتر حامیان مالی در ورزش شده است. این موضوع در درازمدت می تواند به یک چالش اساسی 
در فرایند جذب حامیان مالی تبدیل شود. علوه بر این، عدم قطعیت برگزاری بسیاری از رویدادهای ورزشی 
باعث می شود که سازمان های ورزشی، باشگاه ها و شرکت های حمایت کننده نتوانند برنامه مشخص و مدّونی 
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را در رابطه با کیفیت مشارکت خود در فرایند حامی گری دنبال کنند. حمایت های مالی در ورزش و تبلیغات از 
جمله حوزه های مرتبط با ورزش می باشند که تا حدود زیادی متأثر از همه گیری کووید-19 بوده اند )داسیچ و 
همکاران، 2020(. چالش های مرتبط با اسپانسرشیپ در ورزش به واسطۀ شیوع کرونا منجر به آینده ای مبهم 
برای ورزش در دورۀ کرونا و پساکرونا شده است )داسیچ و همکاران، 2020(. با بسته شدن استادیوم ها بر روی 
هواداران به عنوان مشتریان اصلی در ورزش به واسطۀ محدودیت های ناشی از کرونا، بسیاری از پتانسیل ها برای 
برندسازی و درآمدزایی برای برندهای ورزشی دچار چالش شده اند. »جذب هوادار مجازی«، »بازاریابی مجازی«، 
»جذب حامیان مالی مجازی«، »آموزش و توسعه« از مضامین فرعی زیرمجموعۀ ظرفیت سازی مجازی بود. 
فعال سازی ظرفیت های موجود در فضای مجازی برای تقویت فعالیت های مجازی هواداران به جای حضور 
فیزیکی در اماکن ورزشی می تواند رابطۀ هواداران با ورزش را احیا نماید و همچنان از پتانسیل هوادارای برای 
حمایت از ورزش بهره برداری شود. تقویت ارتباط با هواداران در فضای مجازی باعث می شود که حامیان مالی با 
انگیزۀ دیده شدن و انعکاس بیشتر در بین هواداران نسبت به حمایت مجدد خود از ورزش اقدام نمایند. هر چه 
سازماندهی، حضور و فعالیت هواداران در فضای مجازی پررنگ تر شود، جنبه های بازاریابی ورزشی و بازاریابی 
از طریق ورزش نیز شرایط بهتری خواهد داشت. مدیریت کارآمد هواداران در فضای مجازی به عنوان یک رکن 
اساسی در توسعۀ بازاریابی و حمایت مالی به صورت مجازی و در عصر همه گیری محسوب می شود. »آموزش و 
توسعه« یکی دیگر از ظرفیت های بالقّوه در دورۀ همه گیری است که می تواند خأل و چالش های مربوط به عدم 
برگزاری دوره ها و کلس های آموزشی و توجیهی حضوری در عرصۀ ورزش را تا حدودی جبران نماید. توسعه و 
آموزش ارکان مختلف ورزش و توانمندسازی آنها در انجام مأموریت های خود متناسب با شرایط جدید می تواند 
با افزایش مهارت و دانش مخاطبان کلیدی در حوزۀ ورزش،  با شرایط جدید را افزایش دهد و  توانایی مقابله 

آمادگی ورزش و ارکان آن را برای مواجهه با شرایط جدید فراهم نماید.
رویکردهای حمایتی: یکی دیگر از مضامین اصلی مستخرج از تحلیل تماتیک »رویکردهای حمایتی« بوده 
است. این مضمون شامل سه مضمون فرعِی »حمایت  نهادهای دولتی و غیردولتی«، »جنبش های داوطلبانه«و 
همه گیری  از  ناشی  ناگهانی  چالش های  با  اثربخش  مقابله  شک  بدون  است.  بوده  خیرخواهانه"  "جنبش های 
کووید-19 مستلزم اعمال رویکردهای حمایتی نسبت به ورزش از طرف بخش های مختلف اجتماعی، سیاسی 
و اقتصادی است. حمایت از اماکن ورزشی آسیب دیده از طریق واگذاری تسهیلت و وام های حمایتی می تواند 
به کاهش خسارت ها کمک کند. حذف مالیات، کمک های دولتی، کمک های داوطلبانه، استفاده از شبکه های 
فعالیت های  جمله  از  دیگر،  استراتژی های   و  دولتی  وام های  از  استفاده  شهرداری،  از  گرفتن  کمک  مجازی، 
حمایتی در دورۀ همه گیری هستند )صفانیا و برهمند، 2020، 123(. علوه بر این، فراهم ساختن راهبردهایی 
گیرد  قرار  ورزش  عرصۀ  متولیان  توجه  مورد  باید  کووید-19  همه گیری  از  دیده  آسیب  مشاغل  از  حمایت  برای 
)هاکانسون و همکاران، 2021(. در مدیریت چالش های همه گیری کووید-19، توجه به حمایت از اقشاری که 
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دارای پشتوانۀ مالی باالیی نیستند مانند ورزشکاران پارالمپیکی، ورزشکاران زن، ورزشکارانی که کمتر در مرکز توّجه 
هستند، و ورزشکاران کشورهای در حال توسعه از اهمیت باالتری برخوردار است )هاکانسون و همکاران، 2021). 
هماهنگی و همکاری نزدیک بین متخصصان حوزۀ ورزش )متخصصان تغذیه، متخصصان تمرین، متخصصان 
روان شناسی، و کادر درمانی( می تواند ورزشکاران را در دورۀ همه گیری کووید-19 مورد حمایت مؤثر قرار دهد 
)ویلمان1، 2019(. با توجه به بروز مشکلت و چالش ها، رویکردهای حمایتی از ورزش با توّسل به پتانسیل ها و 
ظرفیت های موجود می تواند به بقا و ادامۀ حیات ورزش و ارکان ورزش کمک نماید. فراموش کردن ارکان ورزش 
که متأثر از همه گیری کووید-19 دچار آسیب های جّدی شده اند باعث می شود که زیرساخت های ورزش دچار 
ضعف تدریجی شود و در درازمدت ورزش کشور را در حوزه های مختلف دچار مشکل سازد. در جریان همه گیری 
کووید-19 با شیوع کرونا مصادیق متفاوتی از فعالیت های داوطلبانه و خیرخواهانه در راستای انجام مسئولیت 
اجتماعی توسط افراد و نهادهای مختلف ظهور پیدا کردند. سازماندهی دقیق این جنبش ها می تواند اثربخشی 
آنها را در مقابله با تبعات کووید-19 در ورزش افزایش دهد. آموزش های رایگان، دسترسی به منابع علمی رایگان، 
شکل گیری انجمن ها برای کمک به آسیب دیده گان همه گیری در ورزش، بخشش اجاره بهای اماکن، کاهش 
اجاره بها در اماکن نیز از جمله مصادیق فعالیت های خیرخواهانه در حوزۀ ورزش هستند که حاکی از فّعال بودن 
ورزش در عرصۀ فعالیت های داوطلبانه و خیرخواهانه برای ایفای نقش مسئوالنۀ خود نسبت به ورزش بوده است. 
حمایت نهادهای دولتی و غیردولتی، جنبش های خیریه در کنار جنبش های داوطلبی می توانند در کاهش این 
آسیب ها تأثیرگذار باشد و هر کدام از این مجموعه ها می توانند بخشی از چالش ها را مرتفع نمایند. نهادهای وابسته 
به دولت می توانند با حمایت های مالی و تسهیلنی خود از ورزشکاران، مربیان و اماکن ورزشی حمایت کنند. جذب، 
سازماندهی و استفاده بهینه از داوطلبان با توجه به نیازهای روز ورزش و ورزشکاران در شرایط همه گیری می تواند به 

عنوان پشتوانه ای برای جنبه های مختلف ورزش باشد.
برای  مقابله ای  راهبردهای  از  دیگر  رسانی«یکی  به روز  و  »ارتقا  یافته ها،  به  توجه  با  به روز رسانی:  و  ارتقا 
فدراسیون ها در برابر همه گیری کووید-19 بوده است. این مضمون دربرگیرندۀ دو مضمون فرعِی »رویکردها« و 
»تجهیزات و منابع« است. بروز بحران ها و چالش های جدید، سازمان ها را به تجدیدنظر در فرایندهای مدیریتی 
خود وادار می سازد. تغییرات و چالش های جّدی باعث می شود که سازمان ها از شرایط سّنتی گذشته به سمت 
رویکردهای نوین حرکت کنند و به دنبال ارتقا و به روزرسانی خود متناسب با شرایط جدید باشند. سازمان های 
خدماتی ورزشی نیازمند بهره گیری از رویکردهای نظام مند برای مواجهه با انواع خطرات هستند )فرولی، 2015، 
256(. در حالی که در بخش های مختلف زندگی شخصی معمواًل مطالعات و جایگزین های مناسب دیجیتالی 
وجود داشته است )کاریلو و همکاران2، 2020(، اّما همه گیری کووید-19 نشان داد که ورزش و سازمان های 

1. Wylleman
2. Carillo et al
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ورزشی از نظر زیرساخت های جایگزین دارای خألها جّدی است و در این شرایط فاقد توانایی الزم برای استفاده 
از جایگزین های مناسب و به روز است )هاکر و همکاران1، 2020(. شرایط خاص همه گیری ایجاب می کند که 
سیاست گذاران نسبت به توسعۀ رویکردها و جهت دهی متناسب برای دنبال کردن ورزش در شرایط موجود اقدام 
ارتقاء و به روزرسانِی  به  با شرایط، توجه ویژه  نمایند )دویر و همکاران2، 2020(. برای ایجاد تغییرات متناسب 
رویکردها و تجهیزات و منابع باید در دستور کار باشد. تغییر رویکردها در حوزه های مختلف ورزش مثل آموزش، 
بازاریابی، حمایت مالی و مدیریت رویدادها در شرایط همه گیری غیرقابل اجتناب است. در زمینۀ تجهیزات و 
منابع نیز فدراسیون ها ناگزیرند که زیرساخت های نرم افزاری و سخت افزاری را متناسب با شرایط دنبال کنند 
و با توانمندسازی منابع انسانی در راستای سازگاری با شرایط جدید عمل کنند. فدراسیون های ورزشی به دلیل 
پلتفرم های مجازی و دیجیتال هستند. آموزش  از  به استفاده  ناگزیر  محدودیت های کرونا، در زمینه آموزش 
مقابله ای  رویکردهای  از  یکی  کرونا  همه گیری  دورۀ  در  نوین  تکنولوژی های  بستر  در  الکترونیک  یادگیری  و 
به کارگیری  نیازمند  کرونا  در عصر همه گیری  الکترونیک  یادگیری  و  آموزش  ارتقای  می گردد.  مهم محسوب 
زیرساخت های تکنولوژیک مناسب همراه با برنامه های مدّون است و در این مسیر باید ملحظات مختلف را 
مد نظر قرار داد )آدیدوین و سویکان3، 2020(. در شرایط کرونا، فّناوری های مدیریت ورزشی باید در خط مقدم 
نوآوری قرار گیرند و در زمینه های نوین برای تحقیق و توسعه فّعال شوند. به نظر می رسد مواجهه با چالش های 
ناشی از همه گیری، مستلزم ایجاد تحّوالت جّدی نرم افزاری و سخت افزاری در ارکان مختلف ورزش کشور و 
به خصوص فدراسیون های ورزشی است. متولیان ورزش و به طور خاص فدراسیون های ورزشی باید بپذیرند که 
از رویکردها و راهبردهای گذشته پاسخگو نخواهند بود و به اقتضای  در شرایط بحرانی همه گیری، استفاده 

شرایط باید تصمیمات و رویکردهای جدیدی اّتخاذ گردد. 
روابط عمومی و ارتباطات: »روابط عمومی و ارتباطات« آخرین راهبرد مقابله ای مستخرج از تحلیل تماتیک 
برای فدراسیون های ورزشی در برابر چالش های همه گیری کووید-19 بود و شامل سه مضمون فرعِی »تقویت 
روابط با مخاطبان کلیدی«، »تقویت روابط با نهادهای ورزشی« و »تقویت روابط با نهادهای غیرورزشی« است. 
نزدیک  تعاملت  که  است  شده  باعث  اجتماعی  فاصلۀ  و  آمدها  و  رفت  از  ناشی  محدودیت های  تردید  بدون 
به روابط غیرحضوری دهد و روابط حضوری چه در مقیاس داخلی و چه در مقیاس  را  و حضوری جای خود 
بین المللی کمرنگ تر و کم اثرتر شده است. اگر چه در دورۀ همه گیری گرایش به ارتباطات دیجیتالی و مجازی 
و حضوری محدودتر  رو  در  رو  روابط  و  تعاملت  نسبت  به همین  اّما  است،  کرده  پیدا  زیاد گسترش  تا حدود 
شده اند. ورزش یکی از پدیده های خاص اجتماعی است که بسیاری از جذابیت های آن به تعاملت نزدیک 
مخاطبان با این پدیده برمی گردد. فاصلۀ هواداران با ورزش و محدود شدن تعاملت حضوری آنها در ورزش 
1. Hacker et al
2. Dwyer et al
3. Adedoyin & Soykan
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با هیچ ابزاری پر نخواهد شد و ارتباطات مجازی نیز در هر سطحی که توسعه پیدا کند نمی تواند خأل ناشی از 
کاهش ارتباطات در ورزش را مرتفع سازد. شور و هیجان و جّذابیت ورزش با ارتباطات رو در رو و نزدیک قابل 
تجربه است و طبیعتًا با اعمال محدودیت ها در این زمینه، روح و هوّیت ورزش دچار آسیب خواهد شد. ورزش 
یک پدیدۀ بین المللی است که تعاملت و روابط بین المللی در جذابّیت آن نقش پررنگی دارد. مراودات ورزشی 
بین کشورهای مختلف در قالب میزبانی رویدادها، میهمانی رویدادها، توریسم ورزشی، فعالیت های مشترک، 
رویدادهای انسان دوستانه و ... مصداق پیدا می کند. با بروز محدودیت ها این مراودات نیز کم رنگ و کم رنگ تر 
ورزشی محسوب  فدراسیون های  برای  استراتژیک  چالش  یک  ورزش  در  تعاملت  خواهد شد. محدود شدن 
می شود که هم در شرایط موجود و هم در درازمدت می تواند عملکرد فدراسیون ها را در سطح مّلی و بین المللی 
تحت تأثیر قرار دهد. تقویت روابط عمومی و ارتباطات در سطوح مختلف مرتبط به ورزش یکی از رویکردهای 
مقابله ای مهم در برابر چالش های تحمیل شده از طرف همه گیری کووید-19 به حوزۀ عملکرد فدراسیون ها 
بوده است که توجه ویژه به آن می تواند بسیاری از تبعات منفی ناشی از همه گیری را در حوزۀ ارتباطات ورزش 
کاهش دهد. ارتباط نزدیک با مخاطبان اصلی در هر فدراسیون و رصد کردن مشکلت و نیازهای آنها در دورۀ 
همه گیری و پسا همه گیری می تواند بسیاری از مشکلت مخاطبان کلیدی مانند ورزشکاران، باشگاه ها، مربیان 
و هواداران را مرتفع سازد. از طرف دیگر برقراری و تقویت روابط با نهادهای ورزشی و غیرورزشی و تلش برای 
استفاده از ظرفیت های تمامی دستگاه ها برای مقابله با چالش های ایجاد شده به واسطۀ همه گیری کووید-19 

از اهمیت ویژه ای برخوردار است. 
فدراسیون های ورزشی همواره با چالش های متنوعی روبرو بوده و هستند. در دورۀ همه گیری کووید-19 علوه 
با  عملکرد،  ماهیت  دلیل  به  ورزشی  فدراسیون های  دارد،  عمومیت  سازمان ها  اکثر  برای  که  چالش هایی  بر 
چالش های ویژه تری مواجه اند. رصد دقیق چالش های استراتژیک فدراسیون های ورزشی این امکان را فراهم 
این  تبعات  در مسیر کاهش  باالتری  آمادگی  با  ورزشی  فدراسیون های  مدیریت  متوّلیان  و  مدیران  تا  می سازد 
فدراسیون های  عملکردی  حوزه های  که  کووید-19  همه گیری  شرایط  در  که  آن جا  از  بردارند.  گام  چالش ها 
ابعاد  برابر  در  مقابله ای  رویکردهای  مطالعۀ  و  تبیین  گرفته اند،  قرار  تأثیر  تحت  مقیاس گسترده ای  در  ورزشی 
مختلف این چالش ها می تواند شرایط الزم را برای واکنش سریع تر و مناسب تر در برابر پیامدهای غیرمنتظرۀ 
و  برنامه ها  ساختار،  در  به موقع  تحوالت  و  تغییر  اعمال  با  می توانند  فدراسیون ها  نماید.  ایجاد  همه گیری  این 
رویکردها به استقبال تحّول گرایی در راستای مقابله با این چالش ها گام بردارند. با توجه به عدم تجربۀ بسیاری 
تحقیق،  ادبیات  در  کافی  پژوهش های  وجود  و همچنین عدم  کووید-19  از همه گیری  ناشی  از چالش های 
استفاده از تحقیقات کیفی عمیق با تمرکز بر جنبه های مختلف مأموریت های فدراسیون های ورزشی در دورۀ 
و  چالش ها،  دقیق  پایش  راستای  در  پژوهش هایی  انجام  تردید  بدون  می شود.  توصیه  کووید-19  همه گیری 
امکان سنجی راهبردهای مقابله ای در برابر این چالش ها می تواند از اهمیت باالیی در اصلح و ارتقای فرایندها 
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اجرا  و  پژوهش  حوزۀ  در  پژوهش  این  یافته های  به  توّجه  باشد.  برخوردار  ورزشی  فدراسیون های  مدیریت  در 
می تواند به عنوان روزنه ای برای ایجاد تحّول در مقابله با چالش های برخاسته از همه گیری کووید-19 در عرصۀ 
ورزش کشور محسوب شود. با توجه به این که این مطالعه از اولین پژوهش های این حوزه محسوب می شود، 
پرداختن به چالش ها و راهبردهای خاص هر یک از فدراسیون ها متناسب با ماهیت عملکرد و مأموریت آنها، 

می تواند موضوع قابل توّجهی برای تحقیقات آینده باشد.

تقدیر و تشکر
این اثر پژوهشی برگرفته از رسالۀ مقطع دکتری نویسندۀ چهارم مقاله در دانشگاه عّلمه طباطبائی می باشد و 
بدین وسیله از همراهی همکاراِن پژوهش که در به ثمر رسیدن این مطالعه کمال همکاری را داشتند، صمیمانه 

تشکر و قدردانی می نمایم.
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