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Introduction: Because sports coaches are one of the important elements in the 
business field of the sports industry, the main purpose of this study was to solve the 
challenges of sports coaches confronting the Covid-19 pandemic.  

Methods: The governing paradigm of the present study was interpretive-
constructive; its nature was basic exploratory research; the governing approach was 
inductive; the research method was qualitative; the strategy used was data theory 
research; the main purpose was explanation and modeling and data collection tools 
were interviews. The findings of this study have been extracted using the grounded 
theory method. Twelve coaches of sports clubs were selected by purposive sampling 
based on the snowball method and underwent in-depth semi-structured interviews. 
The collected data sets were organized in the form of 286 initial codes, 67 concepts 
and 25 categories after the process of continuous comparison of data and open, axial 
and selective coding. 

Results: The findings showed that the central factor was the challenges of sports 
coaches when faced with the Covid-19 pandemic. Causal conditions had two 
categories of coherence in policy and implementation, and job concerns . The 
strategies in question included six categories (strengthening solidarity, like-
mindedness.). Promoting people's knowledge, providing a cultural context, attention 
and promoting motivational issues were also identified as three categories in the 
context .Interventional conditions do not justify many customers, change attitudes, 
demands and expectations of customers which ultimately leads to positive and 
negative consequences. 

Conclusion: Providing insurance, loans and bank facilities free of charge or with low 
interest rate and with a few months or even years break (favourable payback period) 
can be helpful for sports coaches. 
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Extended Abstract 
 

Introduction 
Because sports coaches are one of the important elements in 
the business field of the sports industry, the main purpose of 
this study was to solve the challenges of sports coaches when 
faced with the Covid-19 pandemic. In the meantime, the global 
economy is suffering from the Covid-19 disease and it has a 
tremendous impact on the economic performance of countries 
to remain in the competitive environment. 

Methods 
The governing paradigm of the present study was interpretive-
constructive; its nature was basic exploratory research; the 
governing approach was inductive; the research method was 
qualitative; the strategy used was data theory research; the 
main purpose was explanation and modeling and data 
collection tools were interviews. The findings of this study 
have been extracted using the grounded theory method. 
Twelve coaches of sports clubs were selected by purposive 
sampling based on the snowball method and underwent in-
depth semi-structured interviews. The collected data sets were 
organized in the form of 286 initial codes, 67 concepts and 25 
categories after the process of continuous comparison of data 
and open, axial and selective coding. The scope of the study in 
the current research, according to its subject area, included 
coaches of various sports disciplines who had a bachelor's 
degree or higher and had at least 3 years of experience in the 
field of sports coaching. In this research, to calculate the 
reliability of the interview with the method of within-subject 
agreement of two coders (evaluators), a person with a 
doctorate in sports management (who was fully familiar with 
the qualitative research method) was asked to code 3 randomly 
selected interviews. Then, by comparing the coding done by 
the research associate with the coding done by the researcher, 
similar codes that were identified by two coders were 
identified as "agreement" and the non-similar codes were 
identified as "disagreement". 

 
Results 
Out of a total of 12 participants, five of whom were men 
(41.66%) and seven were women (58.33%). Six of whom were 
married (50%) and six of them were single (50%). One of 
whom had a bachelor's degree (8.33%), nine had a master's 
degree (75%), and two had a doctorate (16.66%). The field of 
study of two of whom was non-physical education (16.66 
percent) and the other participants (ten people) had a degree in 
physical education (83.33 percent). The average age and 
experience of the participants were 33.33 and 6.75 years, 
respectively. The average duration of the interviews was 30.08 
minutes. The findings showed that the central factor was the 
challenges of sports coaches when they are faced with the 
Covid-19 pandemic. Causal conditions had two categories of 
coherence in policy and implementation, and job concers . The 
strategies in question included six categories (strengthening 
solidarity, like-mindedness). Promoting people's knowledge, 

providing a cultural context, attention and promoting 
motivational issues were also identified as three categories in 
the context .Interventional conditions do not justify many 
customers, change attitudes, demands and expectations of 
customers which ultimately leads to positive and negative 
consequences. 
 
 
Conclusion 
It is expected that various measures will be taken to improve 
the condition of sports coaches. Plans such as Providing 
insurance, loans and bank facilities free of charge or with low 
interest rate and with a few months or even years break 
(favourable payback period) can be helpful for sports coaches. 
Otherwise, sports coaches may decide to change their jobs, and 
in this situation, sports will face serious problems in the future. 
However, on the other hand, while many sports coaches were 
affected by the negative aspects of this situation, some may 
perceive it relatively positively. One benefit realized from the 
pandemic is that coaches have reported more time for personal 
and professional development. On the other hand, adapting to 
the conditions and changing their attitude leads to decisions 
that coaches are forced to react and recreate. Therefore, the 
management of sports clubs and managers should use 
innovation and fast strategies. 
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  ها:واژهکلید
 ها، باشگاه
 ها،چالش

 ، 19-کووید 
 مربیان ورزشی،

 بنیادنظریه داده 
 

مربیان ورزشی است.  19-گیري کوویدهاي مربیان ورزشی در مواجهه با همههدف اصلی این پژوهش رفع چالش :مقدمه
 .دباشنجز عناصر مهم در حوزه مشاغل صنعت ورزش می

برساختی، ماهیت آن اکتشافی بنیادي، رویکرد حاکم استقرایی، روش -پارادایم پژوهش تفسیري پژوهش:روش 
باشد. آوري اطالعات مصاحبه میسازي و ابزار جمعبنیاد، هدف تبیین و مدلپژوهش کیفی، استراتژي پژوهش نظریه داده

هاي برفی انتخاب و مورد مصاحبهفمند و به روش گلولهگیري هدهاي ورزشی، به صورت نمونهنفر از مربیان باشگاه دوازده
هاي ها و کدگذاريمستمر داده آوري شده پس از طی فرآیند مقایسۀهاي جمعداده ساختاریافته قرار گرفتند.عمیق نیمه

 دهی شدند.مقوله سازمان 25مفهوم و  67کد اولیه،  286باز، محوري و انتخابی، در قالب 
است. شرایط  19گیري کووید هاي مربیان ورزشی در مواجهه با همهمحوري، چالش هنشان داد، مقولنتایج  یافته ها:

هاي شغلی است. راهبردها شامل شش مقوله تقویت ها و اجراء، و دغدغهگذاريانسجام در سیاست هعلی دو مقول
ها و ازي عاطفی، اتخاذ سیاستهمبستگی، توسعه جامع، ایجاد فضاي توانمندسازي جسمانی، ایجاد فضاي توانمندس

هاي آموزشی است. ارتقاي دانش مردم، مهیا کردن بستر فرهنگی، ارتقاي مسائل انگیزشی نیز به ها، و تغییر شیوهحمایت
ها، گر توجیه نبودن بسیاري از مشتریان، تغییر نگرشاي شناسایی شدند. شرایط مداخلهعنوان سه مقوله در شرایط زمینه

گذارد که در نهایت به پیامدهاي رسانی نیز بر راهبردها تأثیر میانتظارات مشتریان و مطلوب نبودن وضع اطالع ها وخواسته
 شود.مثبت و منفی منجر می

چند ساله  یحت ایو با تنفس چند ماهه  نییپا اریبا درصد بس ایبالعوض  یبانک التیوام و تسه مه،یارائه ب نتیجه گیري:
 .ندیرا حل نما یورزش انیاز مشکالت مرب يدرصد توانندیم
 

، مدیریت ورزشینشریه . 19-گیري کوویدهاي مربیان ورزشی در مواجهه با همهرفع چالش). 1401( شعله ،خدادادکاشی؛ و حوریه، پوريدهقان ؛رقیه، سرالب: استناد
)4(14، 77-96. 
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 مقدمه

صنعت ورزش یکی از کارآفرین  شور را به نمایش   ترین بخشدر حالی که  صادي ک صاد جهانی  گذارد،می هاي اقت   191-کووید بیمارياز  اقت
شورها   بر رنج برده و  صادي ک شته  معناداري تأثیر در محیط رقابتی براي باقی ماندن عملکرد اقت ست (  دا  . این)2020، 2ل و همکارانرنپاا

سامبر    شهر  2019بیماري براي نخستین بار در د ستان  ووهان در  شد     ر چین، کشو هوبئی ا سایی  سایر کشورها مانند کره      شنا سپس در  و 
کشورهایی مانند ایران  ). 2020، 3منگ، هوان و بیانجنوبی و ژاپن شیوع پیدا کرد و به سرعت در کل کشورهاي جهان گسترش پیدا کرد (    

ــیوع آن را نیز را و ایتالیا  ــیار درگیر کرده و همزمان با ش ــورهاي اروپاییو  آمریکا بس ــارما و همکارانگرفتند (ثیر قرار أتحت تنیز  کش ، 4ش
سفه ). 2020 ست     فل سیا  قوانین تنظیم عمل کرده و موجب سازي که ورزش یکی از دالیل آن بود، جهانیمقابله با این ویروس برخالف 
ست که حفظ   آن شیوع  از جلوگیري براي صله  شده ا شد می آن مصادیق  از قرنطینه و اجتماعی فا ستراتژي براي این بحران   .با موجود دو ا
ست  سرکوب 2. کاهش 1 :ا ست.      راهکار کاهش دربردارنده ).2020، 5بیرد و همکاران( .  سترش با ایجاد ایمنی اجتماعی ا سرعت گ کاهش 

ست که      شد جمعیت ویروس ا سرکوب دربردارنده اعمال محدودیت براي کاهش احتمال انتقال و ر ست    راهکار  سیا صله از طریق    هاي فا
سانی اجرا می ساجتماعی با هدف کاهش تما شانکر و یان شود ( هاي ان ها براي جلوگیري از ). بنابراین، راهکار کلی اکثر دولت2020، 6لیو، 

ــخت      ــیوع بیماري، تنظیم اقدامات سـ ــت (   شـ ــورها  ). ازاین2020، 7کوچرتز و همکاران گیرانه براي مبارزه با ویروس اسـ رو، در اکثر کشـ
محض مشــاهده اولین مورد، کنترل شــیوع ویروس ایجاد شــده و بعضــی کشــورها بههاي تماس و کاهش تحرك فردي براي محدودیت
 ).2020، 8راتنرفتن ویروس فعال است (آن از بین  اند که نتیجههاي سختی را اعمال کردهمحدودیت

ریزي براي برنامهکه  بازار است يعدم قطعیت شدید در مورد عرضه و تقاضا گذارد،تأثیر می بر روي اقتصاد اًشدید مواردي کهاز دیگر 
تفریحات و سفرها یابد که این یعنی کاهش میزان میکند. نیاز براي کاالهاي غیر اساسی به شدت کاهش بازار را با مشکل روبرو می ةآیند

، 9هی و هاریسند (شومیاي از افراد مشغول در صنعت ورزش بیکار کنند. در نتیجه بخش عمدهکه تعداد زیادي در آن امرار معاش می
مشکل . خواهد بودبا توجه به نیاز کم بازار ح فعالیت یا کاهش سط ناچار به تعطیلیخدمات ورزشی با توجه به غیر اساسی بودن ). 2020
 در لیو دهند؛ انجام تدریج و به را خوب تغییرتوانند این برخی از مشاغل میباشد. و تغییر میافزایش فشار بر روي مشاغل ورزشی  دیگر
ارائه  از طریقتنظیم بازار هاي دولتی و نیاز به مداخلهدر نتیجه  است؛ تغییرات با و مطابقت سیستم تغییر براي زمان به نیاز دیگر بخش مورد

 ). به طور کلی2016، 10دوئماست (کارها براي مقابله با عدم قطعیت و کمک به این کسب  که نتیجۀ آن است ویژه تسهیالت و خدمات
که  استهمراه  . بحران معموالً با اثرات منفیپابرجا بمانند در زمان بحران باید تمرین کنند که ،شوند که بتوانند سازگارمشاغل براي این

هایی فرصت، به این معنی که تواند از نظر نوآوري تأثیر مثبت داشته باشدتغییرات است، اما می با شرایط ایجاد شده براي مطابقت دلیل آن
 مشاغل ورزشی که کند هستند و یا اگر با موفقیت اداره شود، نتایج مطلوبی را در برخواهد داشت.کند که را براي مشاغل ورزشی ایجاد می

 مرتبط احساسات که در این ارتباط الزم است . خواهند داشتتري در برابر بحران واکنش نشان دهند، سطح عملکرد پایینکه  تمایل ندارند
 تعامل کار منعطف براي رویکرد این منظور از). به 1993، 11شریواستاواشود ( اداره مثبت روشی با اطمینان عدم احساس یعنی حرانب بروز با
 ).2020تغییر (راتن،  برابر در تربیش پذیريانعطاف با مثبت صورت به بحران درك یعنی. شودمی حمایت ذینفعان با

                                                 
1. COVID-19 
2.  Parnel & et al 
3 . Meng, Hua & Bian 
4.  Sharma & et al 
5.  Byrd & et al 
6.  Liu, Shankar & Yun 
7.  Kuckertz & et al 
8.  Ratten 
9.  He & Harris 
10 .  Doern 
11 . Shrivastava 
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هاي اقتصادي مواجه هاي بسته فعالیتبا دوره بسیاري از کشورها ناچاراً 19-کوویدگیري همهدر ارتباط با وضعیت مشاغل در دوران 
خسارات  دچار )نقل و... و حمل و هوایی خطوط ها،هتل مالی، ها، حامیانتیم مثال: عنوان به( ورزش تأمین زنجیره در عوامل اصلیند. اشده

. بنابراین اندمتوقف کردهتعدیل یا به طور مستقیم یا غیرمستقیم فعالیت خود را در ورزش  مرتبط صنایع بر این، عالوه. اندبسیاري شده
بدیهی است که توانایی نهادهاي ورزشی در تغییر . تغییر پایدار در صنعت ورزش خواهد شد ایجاد شود که این تغییرات باعثبینی میپیش

 ها هستند. اگرچه) که در این راستا مربیان ورزشی از منابع اصلی سازمان2020تن، دارد (را بستگی هاآن منابعهاي تجاري خود به فعالیت
فراتر از  اختالالت با این وجود، ؛فصل مسابقات خود را شروع کنند اندهاي ورزشی توانستهبرخی از لیگ هایی،با در نظر گرفتن محدودیت

گیري در وضعیت ثیر چشمأکه در نهایت ت استهاي اجتماعی حمایتهاي حاصل از کرونا به معنی کاهش محدودیتاست. این موارد 
 مکان کردن پیدا براي اضطراب و نگرانی بروز باعث هامحدودیت این ). از طرف دیگر2020، 1(هاوس گذاشتسالمت روانی جامعه خواهد 

کاهش درآمد  شوك عین حال، مطمعناً سنگینی). در 2020(منگ، هوان و بیان،  باشدمی هات بدنی با هم تیمیفعالی انجام براي مناسب
هاي شغلی خود را با تغییر شرایط محیطی مدلند انواع نهادهاي صنعت ورزش مجبور و درك نشده است در ورزش هنوز به طور کامل

 ).2020آمد (هاوس،  وجود به 19-بحران کووید در نتیجهکه  دنتطبیق ده

را  19-سازي صنعت ورزش ایران با شیوع ویروس کوویدعوامل مؤثر بر همگاماي، ) در مطالعه2020در این راستا، آقازاده و همکاران (
ترین بررسی کردند؛ در بخش نتایج مشخص شد که توجه به عوامل فنی، مدیریتی، حمایتی و فروش مهم است. همچنین، عوامل فنی مهم

 -ویداي، پیامدهاي کو) نیز در مطالعه2020باشد. علوي و همکاران (می 19-ورزش ایران با شیوع ویروس کوویدسازي صنعت عامل همگام
پایدار  چهار پیامد شغلی، رویدادي، توسعه 19-ها نشان داد، کوویدراهکار را بررسی کردند. نتایج پژوهش آن بر گردشگري ورزشی و ارائه 19

این بین راهکارهاي اقتصادي، بهداشتی، زیرساختی، مدیریتی و راهکارهاي پساکرونا را نیز شناسایی کردند.  و پیامدهاي پساکرونا داشته و در
ها نشان راهکار پرداخت. نتایج پژوهش آن هاي به بررسی مشکالت مربیان ورزش اراك و ارائ) در مطالعه2013زاده و همکاران (خسروي

ها، اماکن ورزشی، شخصی و ورزشکاران داشتند که هاي مرتبط، سایر مربیان، رسانهالتی با سازمانترتیب مشکها بهداد، از نظر مربیان، آن
ها تأثیر منفی گذاشته بود. بر این اساس، راهکارهایی مانند طراحی مسیر شغلی مربیان و ایجاد فضا و فرهنگ کاري مثبت نیز بر فعالیت آن

ها در هاي آنبر ورزشکاران و مربیان و ارزش 19 -بررسی تأثیر کووید«اي تحت عنوان )، نیز در مطالعه2020( 2شناسایی شد. تاکو و آراي
هاي عاطفی و شواکناي از احساسات را تجربه کردند که ، به این نکته اشاره کردند که مربیان و ورزشکاران طیف گسترده»کشور ژاپن

   گرفت.شناختی مختلفی را دربرمی

 فعالیتبسیاري از  تعطیلی .شده باشدرزش فکر در مورد مسیرهاي آینده وت و مکث باعث 19-کوویدشود که بینی میپیش
 توجه بیش از حد به ورزش هاي مربوط به ورزش عمالً اقتصاد ورزش را در جوامع از بین برد. در گذشته ترس ازهاي ورزشی و محدودیت

هاي سرپوشیده اجازة فعالیت استخر، شونداکثر مسابقات بدون تماشاگر برگزار میولی در حال حاضر  ؛هاي اصلی جوامع بودهغدغیکی از د
 لغو شده است.شی به تأخیر افتاده یا باشد و اکثر مسابقات ورزها میهاي ورزشی همراه با اعمال محدودیتندارند و فعالیت بسیاري از باشگاه

دیگري، متخصصان ورزش  حاضر بیش از هر زماندر حال  تر کرد.را مجدداً مقاوم و مقاوم وان صنعت ورزشتاین بدان معناست که می
رسد مشاغل به نظر می اطسازي ورزش بخصوص ورزش همگانی باشند که در این ارتبهاي مقاومروش باید بدنبال راهی براي دستیابی به

ن اصلی مشغول فعالیت هستند، در این زمینه به عنوان یکی از بازیگرا زیادي را متحمل شده باشند و مربیانی که خصوصی در ایران ضربه
 اند. گرفتار مشکالتی شده

در  19-توان اظهار کرد از متضرران اصلی شیوع کوویدشوند که میترین منابع انسانی در ورزش محسوب میمربیان ورزش از مهم     
تر هاي بزرگ که بیششهرها و استاناند. در کالنکشور دچار مشکالتی شدههاي مختلف حوزه ورزش نیز هستند و در شهرها و استان

کنند، در یک سال اخیر با توجه هاي کالنی را هم پرداخت میکنند و اجارهگري نیز میداران مربیها استیجاري هستند و خود باشگاهباشگاه

                                                 
1.  Hayes 
2. Taku & Arai 
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اند و هیچ اند، تعداد زیادي از این مربیان به کلی بیکار شدهیادي شدهها، دچار ضرر و زیان زو تعطیلی باشگاه 19-به شیوع ویروس کووید
 باشد.ریزي میسازي صنعت ورزش نیاز به بررسی مشکالت و برنامهامیدي براي بازگشت به شرایط سابق ندارند. در این میان براي مقاوم

هاي ها و سیاستد توانایینتوانمی هاي ورزشیبود، زیرا سازمانبسیار مفید خواهد  مربیان تفکراتتحلیل نظرات و ، حصول به این هدفبراي 
هاي ریزيو در برنامه مند شوندسازمان بهر هها در جهت حمایت از اهداف تازخود را با نیازهاي در حال تغییر سازمان خود همسو کرده و از آن

ی که بحرانبراساس  .هاي حمایتی اثربخش استفاده کننداست بستهجدید و درخو هاييایجاد تکنولوژنوآوري به ویژه در قالب آتی در زمینه 
لذا، ما در  ریزي دارند.و مطابقت خود با شرایط موجود از طریق برنامههاي ورزشی نیاز به توسعه در ابعاد جدید سازمان به وجود آمده است،

هایی در دوران بحران کرونا مواجه هستند و با چه چالش هاي ورزشیاین پژوهش به دنبال پاسخ به این سئوال هستیم که مربیان باشگاه
 دهند. هاي خود ارائه میچه راهکارهایی در دوران بحران کرونا براي بهبود وضعیت مشاغل و باشگاه

 

  شناسی پژوهشروش
-بر پژوهش حاضر تفسیريباشد. پارادایم حاکم می 19-گیري کوویدهاي مربیان ورزشی در مواجهه با همههدف پژوهش حاضر رفع چالش

-کتابخانه و میدانی هاداده آوريجمع هحیط ،2کیفی پژوهش روش استقرایی، حاکم رویکرد است. ماهیت پژوهش اکتشافی بنیادي، 1برساختی
 اطالعات آوريجمع ابزار و سازي،مدل و تبیین هدف ،4مندنظام طرح بر مبتنی) تئوري گراندد( 3بنیادداده هنظری پژوهش استراتژي اي،

ها مورد بررسی ها را در موقعیت طبیعی آنبنیاد به عنوان روش، نوعی تحقیق در عرصه است که پدیدهپردازي دادهنظریه. باشدمی مصاحبه
ها و روندهاي تحلیلی با هدف ). براي این منظور یک مجموعه منسجم از داده1394نژاد و همکاران، (فرهاديکند قرار داده و توصیف می

 6ها، مقوله5اصلی را از طریق مشخص کردن مفاهیم سازي بنیادي، پدیدهآیند. روش تئوري مفهومساخت یک چارچوب مفهومی گرد هم می
مورد مطالعه در پژوهش حاضر  ه). محدود1396 ي و محمودي،امیري، نیردهد (بندي روابط این عناصر شکل میو سپس طبقه 7هاو قضیه

هاي مختلف ورزشی هستند که داراي سطح تحصیالت کارشناسی و باالتر هستند و با توجه به قلمرو موضوعی آن شامل مربیان رشته
 9برفیهو با تکنیک گلول 8گیري در این پژوهش به صورت هدفمندگري ورزشی را داشتند. نمونهمربی هفعالیت در حوز هسال سابق 3حداقل 

خاص ورزشی، در هر رشته، صرفاً دو  هبوده است. ذکر این موضوع ضروري است که به منظور پرهیز از متمرکز شدن مطالعه در یک رشت
ورزشی دیگري  هبعدي از رشت ورزشی، نمونه هبرفی استفاده شد و پس از مصاحبه با دومین یا سومین فرد از یک رشتیا سه بار از روش گلوله

ها تا جایی ادامه پیدا کرد که هاي عمیق نیمه ساختاریافته استفاده شده است. مصاحبهها از مصاحبهانتخاب شده است. جهت گردآوري داده
نهم  ه). در این پژوهش از نمون10هاي جدیدي در ارتباط با مقوله پدید نیامد (کفایت نظري یا اشباع نظرياطالعات جدید حاصل نشد و داده
برفی براي محققین معرفی شده بودند، و نیز براي حصول اطمینان گلوله هدیگر به شیو هجایی که سه نموناشباع نظري شکل گرفت؛ اما از آن

ها متوقف شد. براي سنجش آوري دادهدوازدهم، روند جمع هاضافی نیز انجام شد و در پایان مصاحب ههاي کافی سه مصاحبآوري دادهاز جمع
روایی سئواالت مصاحبه، از روش روایی محتوا استفاده شد. براي این منظور ابتدا سئواالت اولیه که در راستاي اهداف پژوهش مشخص 

ها، بازبینی و بازنگري شد. مالحظات اخالقی نیز شده بود، در اختیار دو تن از اساتید مدیریت ورزشی قرار گرفت و پس از بازخوردهاي آن
فعالیت،  شد که سن، وضعیت تأهل، سابقهکنندگان خواسته میپژوهش مد نظر قرار گرفت. در آغاز هر مصاحبه، از شرکتدر اجراي این 

                                                 
1. Interpreative- Constitutional paradigm 
2. Qualitative research 
3. Grounded theory 
4. The Systematic Design 
5. Concepts 
6. Categories 
7. Propositions 
8. Purposeful or Purposive Sampling 
9. Snowball 
10. Theoretical Saturation 
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شوندگان ارائه و وضعیت تحصیلی تحصیلی خود را بیان کنند. سپس در مورد مصاحبه و هدف پژوهش، توضیحاتی براي مصاحبه رشته
ضبط مصاحبه  ها کامالً محرمانه خواهد بود، اجازهها که نام آنشوندهاطمینان دادن به مصاحبهشد. با توضیح در خصوص ضبط مصاحبه و می

 ها تک به تک ضبط و سپس کلمه به کلمه تایپ و کدگذاري شد.شد. مصاحبهگرفته می

ها را بازبینی کرد و نخست فرآیند تحلیل مقوله هکنندگان، گزارش نهایی مرحلمنظور اطمینان از روایی پژوهش یک نفر از مشارکتبه
ها و تفاسیر پذیري یافتهبراي برقرار ساختن اطمینان 1گذاري اعمال شد. یعنی از راهبرد تطبیق توسط اعضاپیشنهادهاي او در پارادایم شناسه

نیز در تدوین الگو مورد استفاده قرار گرفت. یعنی از گذاري را بررسی نمود و نظر ایشان استفاده شد. یک نفر از همکاران نیز پارادایم شناسه
 راهبرد بررسی همکار که نوعی کنترل بیرونی بر فرآیند پژوهش است، استفاده شد. 

 اطالق پژوهش هايیافته سازگاري به براي سنجش پایایی از روش توافق درون موضوعی استفاده گردید. پایایی در پژوهش کیفی
به  شوندهمصاحبه ایاییپ مورد شود. درمی مطرح تحلیل و بردارينسخه مصاحبه، چون موقعیت مراحلی در مصاحبه در شود. پایاییمی

 حروفچینی هنگام شدهانجام ینویسموضوعی نسخه درون پایایی به باید نیز بردارينسخه پایایی شود. درمی اشاره سؤاالت هدایت چگونگی
 پایایی تعیین روش ار،گذشناسه نفر دو توسط شده گزارش داده درصدهاي توجه به نیز هامصاحبه طول کرد. در توجه فرد توسط متون

 روش ترل تحلیل) نیزمصاحبه (کن یک مورد بیشتر) در یا درصد 60گذار (شناسه دو موضوعی درون است. میزان (درصد) توافق تحلیل
لیل مورد بررسی قرار پژوهش به منظور اهمیت بخش تحلیل، پایایی تح). در این 1396ي و محمودي، امیري، نیراست ( تحلیل پایایی

، از یک نفر دکتراي مدیریت پایایی مصاحبه با روش توافق درون موضوعی دو کدگذار (ارزیاب) هگرفته است. در این پژوهش، براي محاسب
شده بود، کدگذاري نماید.  به صورت تصادفی انتخابمصاحبه را که  3ورزشی (که آشنایی کامل با روش تحقیق کیفی داشت) خواسته شد تا 

هی که توسط دو کدگذار گر کدهاي مشابکدگذاري انجام شده توسط همکار پژوهش با کدگذاري انجام شده توسط پژوهش هسپس با مقایس
) 18)، (1فاده از فرمول (ستمشخص شدند. سپس با ا "عدم توافق"و کدهاي غیرمشابه نیز با عنوان  "توافق"شناسایی شده بود با عنوان 

 درصد توافق درون موضوعی محاسبه شد. 
 

%100                                                 )1( رمولف   
تعداد توافقات) ×2 ) 

 = درصد توافق درون موضوعی
 (تعداد کل کدها)

 
 ).1ارد (جدول شده است که در سطح خیلی خوب قرار د درصد 90نتایج نشان داد، پایایی بین دو کدگذار در کل برابر      

 
 . نتایج پایایی بین دو کدگذار1جدول 

تعداد  کدهاي استخراج شده شماره مصاحبه ردیف
 توافقات

تعداد عدم 
 توافقات

 پایایی بازآزمون

1 2 49 22 27 89/0 
2 7 59 28 31 94/0 
3 9 34 15 19 88/0 

 90/0 77 65 142 کل

 
 2این پژوهش به منظور سنجش کیفیت کدگذاري انجام شده، از روش توافق بین دو کدگذار براساس ضریب کاپاي کوهنهمچنین در 

دهد و توافق مورد انتظار را نشان می PEتوافق مشاهده شده و  PO) که در آن 1398سیدحسین، ) استفاده شد (امیري و نوروزي2(فرمول 

                                                 
1. Member Checking 
2. Cohens Kappa Value 
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باشد، بیانگر  1تا  8/0باشد،، بیانگر توافق میان کدگذاران خواهد بود و اگر بین  7/0داري بیش از در صورتی که ضریب کاپا در شرایط معنی
 ).1977، 1پایایی و توافق تقریبا کامل است (لندیس و کوچ

                                                                                      )2(  فرمول 
po-pe 

  Kapaa= 1-pe 

از درصد  32/51( 8/147از مشاهدات و تعداد توافقات تصادفی  درصد 79/94عدد ( 273نتایج نشان داد، تعداد توافقات مشاهده شده 
باشد می 946/0تا  840/0از  درصد 95با فاصله اطمینان  027/0برابر با  2و خطاي استاندارد کاپا 893/0مشاهدات)، ضریب کاپا برابر با 

 توان اظهار کرد که پایایی و توافق کامل است.). با توجه به نتایج بدست آمده از ضریب کاپا می2(جدول 
 

 . میزان توافقات و عدم توافقات میان پژوهشگر و کدگذار دوم در کدگذاري2جدول 
 مجموع 0 1 
1 160 10 170 
0 5 113 118 

 288 123 165 مجموع

 

هاي که یافتهاند. مقبولیت یعنی این)، معیار مقبولیت را پیشنهاد داده2008( 3کوربین و استرواسهاي کیفی، براي ارزیابی پژوهش
مورد مطالعه، موثق است. ده شاخص براي  هکنندگان، پژوهشگر و خواننده در مورد پدیدپژوهش تا چه حدي در انعکاس تجارب مشارکت

)، که شامل: 2008معیار مقبولیت مورد پیشنهاد کوربین و استرواس ( 4زشیابی از معیار مقبولیت معرفی شده است. در این پژوهش براي ار
 شناسی، تکرار شدن یک یافته و استفاده از بازخورد فراد مطلع بوده است، استفاده شد.حساسیت پژوهشگر، انسجام روش

 

  هاي پژوهشیافته
کننده، مشارکت 12مجموع  کردند. از شرکت پژوهش این در نفر دوازده مجموع در مطالعه به ورود معیارهاي و پژوهش با توجه به اهداف

ها مجرد ) و شش نفر از آنددرص 50ها متأهل () بودند؛ شش نفر از آندرصد 33/58) و هفت نفر زن (درصد 66/41ها مرد (پنج نفر از آن
) و دو نفر داراي درصد 75شد (داراي مدرك کارشناسی ار )، نه نفردرصد 33/8ها داراي مدرك کارشناسی () بودند؛ یک نفر از آندرصد 50(

کنندگان (ده نفر) مشارکت ) و سایردرصد 66/16ها غیرتربیت بدنی بود () بودند. رشتۀ تحصیلی دو نفر از آندرصد 66/16مدرك دکتري (
 75/6و  33/33کنندگان به ترتیب شرکت). میانگین سنی و سابقۀ فعالیت درصد 33/83تربیت بدنی بودند ( هداراي مدرك تحصیلی در رشت

 ). 3دقیقه بود (جدول  08/30ها نیز مصاحبه زمان سال بود. میانگین مدت
 

 کنندگان در پژوهششناختی مشارکتهاي جمعیت. توصیف ویژگی3جدول 
 درصد فراوانی بنديدسته متغیر

 66/41 5 مرد جنسیت
 33/58 7 زن

 50 6 متأهل وضعیت تأهل
 50 6 مجرد

 33/8 1 کارشناسی وضعیت تحصیلی
 75 9 کارشناسی ارشد

                                                 
1. Landis & Koch 
2. SE of kappa 
3. Corbin & Strauss 
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 66/16 2 دکتري
 66/41 5 20-30 سن

40-31 6 50 
50-41 1 33/8 

 33/83 10 تربیت بدنی رشته تحصیلی
 66/16 2 غیر تربیت بدنی

 33/58 7 سال 5تا  1بین  سابقه فعالیت
 25 3 سال 10تا  6بین 
 33/8 1 سال 15تا  11بین 
 33/8 1 سال 15تر از بیش

 

کدگذاري باز، محوري  هسه مرحل بنیاد درداده همند نظریگذاري و مبتنی بر طرح نظامهاي حاصل از مصاحبه از طریق فرآیند شناسهداده
 شود:در ادامه به تشریح هر یک از مراحل به تفکیک پرداخته می و گزینشی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

هاي مفهومی گذاري باز، برچسبکد هشود. در این پژوهش در مرحلگذاري باز آغاز میها با شناسهگذاري باز: فرآیند تحلیل دادهشناسه
مفهوم اولیه  459، تعداد رسطر به سطکدگذاري باز و با کدگذاري بر اساس  ۀدر مرحلمتعددي از کدگذاري دوازده مصاحبه به دست آمد. 

تر کدهاي شوندگان استخراج شود. بررسی دقیقکید مصاحبهأاول تالش بر این بوده است نکات کلیدي و مورد ت ۀکه در مرحل شدنداستخراج 
اما داراي مفهوم یکسانی در تبیین  ،اندشناسایی شده مشخص کرد که بسیاري از کدها اگرچه با اصطالحات و تعابیر مختلف بیان شده

سپس بر اساس مشابهت، ارتباط مفهومی  کد باقی ماند. 286و در نهایت تعداد  رو، این کدها ادغام شدهیناازموضوعات مورد مصاحبه بودند. 
 اي از مفاهیم) مشخص شد. ها (طبقههاي باز، مفاهیم و مقولههاي مشترك بین شناسهو ویژگی

ات مقوالت در شکل جدید نشان داده شود. به بندي و ارتباطي کدگذاري محوري تالش شد تا طبقهگذاري محوري: در مرحلهشناسه
تر شوند تا یک تبیین دقیقهایی که در فرآیند کدگذاري باز شکسته شده بودند، دوباره گردآوري میکدگذاري محوري، داده هعبارتی، در مرحل

هاي و در قالب برچسب "گوي کدگذاري محوريال"ها با استفاده از . براي این منظور مقوالت و روابط میان آن1تر از پدیده ارائه شودو کامل
محوري؛ مرکز فرآیند  پدیده بندي شدند.طبقه 7و پیامدها 6گر، شرایط مداخله5اي، شرایط زمینه4، راهبردها3، شرایط علی2ي مرکزيپدیده

ي محوري مقدم بوده و نسبت به پدیدههایی هستند که شوند. شرایط علی؛ مقولهها به آن ربط داده میدر حال بررسی است که سایر مقوله
پدیده مورد مطالعه باشد. زمینه؛ شرایط خاصی است که بر  شود که عامل اصلی به وجودآورندهگذارند و به شرایطی گفته میبر آن تأثیر می

سازد. ا تسهیل یا محدود و مقید میها رگذارد و آنگر، شرایطی عمومی است که بر راهبردها تأثیر میگذارد. شرایط مداخلهراهبردها اثر می
 هایی براي رویارویی با پدیدهحلراه شود و به ارائهي پدیده محوري اعمال میهایی است که براي ادارهکنشها یا برهمراهبردها؛ کنش

ها است و نتایج کنشها و برهممورد مطالعه، برخورد با آن و پیامد حاصل این کنش مورد مطالعه اشاره دارد که هدف آن اداره کردن پدیده
امیري، نیري و محمودي، تواند مثبت، منفی یا خنثی باشد (کنندگان مطالعه است که این نتایح میراهبردهاي انتخاب شده توسط مشارکت

 ارائه شده است: 5یط علی در جدول ، و شرا4در این پژوهش به طور نمونه، پیامدها در جدول ). 1396
 
 
 

                                                 
 شده است.. نتایج کدگذاري هاي محوري در قسمت پیوست ارائه 1

2. Core category or phenomenon 
3. Causal conditions 
4. Strategies 
5. Context conditions 
6. Intervening conditions 
7. Consequences 
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 در بین مربیان ورزشی 19-گیري کوویدگذاري محوري مربوط به پیامدهاي همه. شناسه4جدول 
 مقوله  مفاهیم کدهاي باز ردیف

  خالقیت و ابتکار عمل بروز خالقیت و افزایش آن در بین مربیان ورزشی 1
 
 

 رشد
 شخصی

 ها مربیان و خالقیت آنایجاد فرصتی براي نوآوري  2
هاي فنی و مهارت توسعه هاي ارتباطی مهارت توسعه 3

 هاي فنی مهارت توسعه 4 ارتباطی
 شخصی  پیشرفت تر برايایجاد زمان بیش 5
 تحول دیجیتالی حرکت براي استفاده از تجارت الکترونیک  6
 کارهاحرکت به سمت خدمات الکترونیک و دیجیتالی شدن  7
  و شغلی ايحرفه پیشرفت براي تريبیش ایجاد زمان 8

 و ايحرفه انجام اشتیاق به
 مستمر یادگیري

 
 

 رشد شغلی
  مستمر مندي مربیان ورزشی به یادگیريعالقه 9

 آنالین  آموزش منابع به دسترسی هايافزایش فرصت 10
 رسانیهاي نوین خدماتگیري از روشبهره 11
  کاهش میزان مقاومت بدن  12

 
 افت عملکرد بدنی

 
 
 

مشکالت 
 -جسمانی
 حرکتی

 کسالت زیاد 13
 ایجاد مشکالت جسمانی زیاد 14
 هاي مختلف به دلیل عدم فعالیتایجاد آسیب 15
 هاي ورزشی مربیانتأثیر منفی بر کیفیت فعالیت 16
اختالالت خوابیدن و بیدار  هاي نا آرامخواب 17

 بی خوابی 18 شدن
 خواب بیش از حد 19
  اختالالت افسردگی افزایش سردرگمی 20

 
 
 
 
 

مشکالت 
عاطفی، 
روحی و 

 روانی

 افزایش میزان افسردگی 21
  فشار روانی زیاد 22

 اضطراب زیاد 23 اختالالت اضطرابی
 افزایش میزان نارضایتی 24
 استرس شدید 25
  افزایش بدبینی 26

 افزایش تنفر از افراد بی مالحظه 27 مشکالت افکاري
 افزایش افکار ناخوشایند 28
 تأثیر بر هیجان و احساس رشد احساسات منفی 29
 آوريکاهش میزان تاب 30
  ي شغلی عدم اطمینان نسبت به آینده 31

 آینده مبهم 32 ترس از آینده
 گريي مربیعرصه نگرانی براي بازگشت دوباره به 33
  افزایش میزان خشونت خانگی 34

 اختالالت خلقی
 

-ناهنجاري
هاي 
 رفتاري

 افزایش میزان عصبانیت 35
 افزایش میزان پرخاشگري 36
 ایجاد خق و خوي بد 37
  نشینی مربیانخانه 38

 کاهش تعامل بین مربیان و ورزشکاران 39 روابط اجتماعی نامطلوب
 تأثیر منفی در روابط بین فردي  40
  آسیب و ضرر مالی سنگین 41

 
 
 
 

 کاهش میزان درآمد 42
 به صفر رسیدن میزان درآمد 43



 87                                                                                    19 –گیري کووید هاي مربیان ورزشی در مواجهه با همهرفع چالش
 

 

افت وضعیت اقتصادي و  عدم دریافت حقوق 44
 مالی

اثرات مالی 
ورشکستگی برخی مربیان که مدیریت باشگاه را نیز بر عهده  45 و اقتصادي

 دارند
  بیکاري مربیان 46

 
 هاي مالینگرانی

 مربیان افت سرمایه 47
 هاي باالي زندگیایجاد مشکالت زیاد به دلیل هزینه 48
 تضییع حقوق مربیان 49
 ایجاد شکاف طبقاتی 50
  افزایش تخلفات اجتماعی 51

 افزایش میزان تخلفات
 
 
 
 

-ناهنجاري
هاي 

 اجتماعی

 بهداشتیافزایش تخلفات  52
 افزایش تخلفات اقتصادي 53
  گرایش به بازار کار با محیط آلوده و ناسالم 54

 هاي ناسالمایجاد شغل 55 گرایش به بازار کار ناسالم
 هاي کاذبایجاد شغل 56
  افزایش هراس جمعی در بین مربیان 57

 
 هاي اجتماعیافزایش آسیب

 بین مربیان هاي اجتماعی درافزایش آسیب 58
 گرایش زیاد به گوشی و فضاي مجازي (اعتیاد به فضاي مجازي) 59
 کاهش میزان امیدواري اجتماعی در بین مربیان ورزشی 60
 کاهش میزان نشاط اجتماعی در بین مربیان ورزشی 61
  هاها و اکثر کالستعطیلی تمام باشگاه 62

 ي فعالیتعدم اجازه
 
 

تغییر در 
مسیر 

شغلی و 
 ورزشی

 تعطیلی موقت 63
 هاتوقف فعالیت مربیان و باشگاه 64
 هاي فعالیت براي باشگاهعدم اجازه 65
  ي فعالیت براي مربیانعدم اجازه 66

تقاضاي نهایی کم براي 
 خدمات

 کاهش تعداد مراجعین ورزشی 67
 هاي کاري مربیان ورزشیتأثیر منفی بر فعالیت 68

 
 در بین مربیان ورزشی 19-گیري کوویدگذاري محوري مربوط به شرایط علی در همه. شناسه5جدول 

 مقوله فرعی مفاهیم کدهاي باز ردیف
  ریزي صحیح و اصولی از طرف دولتمردانبرنامه 1

 
 

اصالح ساختار 
 مدیریتی

 
 
 
 
 
 
 
 

-انسجام در سیاست
 ها و اجراء گذاري

 هاي اتخاذ شدهتوجه مسئوالن به تصمیم 2
 هاها و سازمانهمکاري همه ارگان 3
 رسانی و شفافیت تصمیمات و اقدامات دولتاطالع 4
 تصمیمات اتخاذ شده همراه با رفتار صادقانه 5
 اطمینان دادن دولت به شهروندان در خصوص تصمیمات و اقدامات 6
  هاافزایش نظارت بر وضعیت باشگاه 7

 
کنترل نظارت و 

 مستمر

 هاي بازرسیافزایش تیم 8
 هاي بهداشتینظارت بر رعایت پروتکل 9

 نظارت بر بهداشت عمومی 10
 گیري از تخلفاتنظارت و پیش 11
 طلببرخورد با افراد سودجو منفعت 12
  بودن برها به دلیل زمانها بهداشتی در باشگاهعدم ضدعفونی و نیز عدم رعایت پروتکل 13

اجرایی نشدن 
هاي دستورالعمل
 مصوب

 بر بودنها به دلیل هزینهها بهداشتی در باشگاهعدم ضدعفونی و نیز عدم رعایت پروتکل 14
 سر بودنها به دلیل حوصلهها بهداشتی در باشگاهعدم ضدعفونی و نیز عدم رعایت پروتکل 15

  عنوان شغل گري ورزشی بهبه رسمیت شناخته نشدن مربی 16
عدم اطمینان و عدم 

 امنیت شغلی

 
 
 

 هاي شغلیدغدغه

 عدم امنیت شغلی  17
 عدم اطمینان از آینده شغلی 18
 ترس از آینده نامشخص 19
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عدم ثبات و پایداري  گري ورزشی به عنوان یک شغل ثابت و پایدارشناخته نشدن مربی 20
 نبود صنف مربیان ورزشی 21 شغلی

 عدم تضمین بیمه و شرایط بهتر شغلی  22
 

ها و اصلی شناسایی شد. فرآیند مدیریت داده همقول 25فرعی و  همقول 67مفهوم کلیدي،  286ها گذاريشناسه به طور کلی در مرحله
 ارائه شده است. 1تکامل الگو در نمودار 

 
 

 مفهوم اولیه 286گذاري باز: شناسایی مرحلۀ شناسه
 

 فرعی مقولۀ 67اصلی و  مقولۀ 25گذاري محوري: شناسایی شناسه همرحل
  19-کووید بیماري با مواجهه در ورزشی مربیان هايچالشپدیده محوري: 

ها و اجراء (اصالح ساختار مدیریتی، نظارت و کنترل مستمر، اجرایی نشدن گذاريانسجام در سیاست -1 شرایط علی:
شرایط  هاي شغلی (عدم اطمینان و عدم امنیت شغلی، عدم ثبات و پایداري شغلی).دغدغه -2هاي مصوب)، دستورالعمل

سازي صحیح، مراقبت و مهیا کردن بستر فرهنگی (فرهنگ -2رسانی، آموزش)، ارتقاي دانش مردم (اطالع -1 اي:زمینه
هاي رتقاي مسائل انگیزشی (ارائۀ تخفیف، برنامهتوجه و ا -3هاي بهداشتی و پیشگیرانه)، پشتیبانی، التزام به اجراي دستورالعمل

کاري مشتریان، ترس و عدم اطمینان از سالمت توجیه نبودن بسیاري از مشتریان (محافظه -1 گر:شرایط مداخله تشویقی).
ي از سوي گري مجازها و انتظارات مشتریان (عدم پذیرش مربیها، خواستهتغییر نگرش -2شخصی و سالمت دیگران)، 

ریزي عدم وجود برنامه -3هاي گروهی)، هاي فردي به جاي فعالیتهاي زندگی، ترجیح فعالیتگذاريشتریان، تغییر در ارزشم
 -4هاي بیش از حد)، صحیح و منسجم در جهت مدیریت بحران (فقدان حمایت و تدابیر کافی مسئولین، اعالم محدودیت

شرایط نامناسب  -5نامشخصی از عدم امنیت مالی)،  تسهیالت کافی و مناسب، دوره همسائل و مشکالت مالی (عدم ارائ
آمار و اطالعات  رسانی (ارائهمطلوب نبودن وضع اطالع -6آموزشی (مشکالت زیرساختی، ناتوانی در حرکت آزادانه براي بانوان)، 

و همدلی (حمایت و همدلی دولت و مسئولین تقویت همبستگی، همفکري  -1 راهبردها: غیرشفاف، هجوم مداوم اطالعات).
جامع و رفاه مربیان ورزشی (اتخاذ تمهدیدات  هتوسع -2از مربیان ورزشی، پرورش تعامالت روان شناختی مثبت بین مردم)، 

 ایجاد فضاي توانمندسازي جسمانی (کنترل خستگی، انجام برخی -3گیري فردمدار)، ها، پیشکارشناسی بدون تعطیلی باشگاه
ایجاد فضاي توانمندسازي عاطفی، روحی و روانی (پذیرش و درك واقعیت، حمایت عاطفی، تمرینات  -4هاي بدنی)، فعالیت

خدمات مجازي و اصالح قوانین، اعطاي وام و تسهیالت،  هاي مالی و مادي (توسعهها و حمایتاتخاذ سیاست -5مدیتیشن)، 
هاي معیشتی، بیمه، حمایت ي تسهیالت، حمایت در حوزهاري مناسب براي ارائهگذهاي مالی، قانوناعطاي تسهیالت و حمایت

هاي هاي آموزشی (دستورالعمل مربوط به ورزش، آموزش مهارتتغییر شیوه -6هاي درمانی)، هاي بهداشتی، حمایتحمایت
شخصی (خالقیت و  رشد -1 پیامدها: ها).گري مجازي، تعامل با ورزشکاران و حفظ ارتباط با آنورزشی جایگزین، مربی

اي و یادگیري رشد شغلی (اشتیاق به انجام حرفه -2هاي فنی و ارتباطی، تحول دیجیتالی)، ي مهارتابتکار عمل، توسعه
مشکالت عاطفی، روحی و  -4مشکالت جسمانی حرکتی (افت عملکرد بدنی، اختالالت خوابیدن و بیدار شدن)،  -3مستمر)، 

-ناهنجاري -5ت افسردگی، اختالالت اضطرابی، مشکالت افکاري، تأثیر بر هیجان و احساس، ترس از آینده)، روانی (اختالال
هاي اثرات مالی و اقتصادي (افت وضعیت اقتصادي و مالی، نگرانی -6هاي رفتاري (اختالالت خلقی، روابط اجتماعی نامطلوب)، 

تغییر  -8هاي اجتماعی)، لفات، گرایش به بازار کار ناسالم، افزایش آسیبهاي اجتماعی (افزایش میزان تخناهنجاري -7مالی)، 
 ي فعالیت، تقاضاي نهایی کم براي خدمات). در مسیر شغلی و ورزشی (عدم اجازه

 
 گیري کروناهاي مربیان ورزشی در مواجهه با همهگذاري انتخابی: شناسایی ابعاد پارادایمی چالششناسه همرحل

 مقوله) 8مقوله)، پیامدها ( 6مقوله)، راهبردها ( 6گر (مقوله)، شرایط مداخله 3اي (مقوله)، شرایط زمینه2(شرایط علی 
 گذاريشناسه مراحل در الگو تکامل و هاداده مدیریت . فرایند1نمودار  
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ها پیوند داده شدند. با این یافتند و با زیرمقولهمند بهبود ها به طور نظاممقوله "کدگذاري محوري"اگرچه در  گذاري انتخابی:شناسه
-گذاري اطالعات، شناسهشدند. مرحلۀ آخر در شناسهتر یکپارچه میبایست که براي تشکیل یک آرایش نظري بزرگها میحال، این مقوله

ها صورت گرفت و نتایج حاصل از این مرحله سازي و بهبود مقولهکدگذاري انتخابی فرآیند یکپارچه گذاري انتخابی است. بنابراین در مرحلۀ
 ارائه شده است. 2به صورت نمودار 

شود. به صورت کلی، سه ها از طریق کدگذاري انجام میبنیاد، تجزیه و تحلیل دادههاي حکمی (قضایاي پژوهش): در نظریه دادهگزاره
نامند و طرح مند میگرا). طرح اول که آن را طرح نظامساخت مند، طرح خودجوش و طرحوجود دارد (طرح نظام طرح تجزیه و تحلیل داده

اي استراوس و کوربین مطرح شد. این طرح بر استفاده از کدگذاري سه مرحله هبه وسیل 1990مورد استفاده در مقالۀ حاضر است در سال 
ایم منطقی یا تصویر نموداري خلق شده استفاده کدگذاري باز، کدگذاري محوري و کدگذاري انتخابی استوار است و در این راستا از پاراد

هاي ها و اجراء و دغدغهگذاريانسجام در سیاست -1 آید: قضیهگذاري محوري این پژوهش، قضایاي زیر به دست میشناسه کند. بر پایهمی
، قویت همبستگی، همفکري و همدلیراهبردهاي ت -2 هستند. قضیه 19-کوویدگیري شغلی، عوامل مؤثر بر وضعیت مربیان ورزشی در همه

ها ایجاد فضاي توانمندسازي جسمانی، ایجاد فضاي توانمندسازي عاطفی، روحی و روانی، اتخاذ سیاست، جامع و رفاه مربیان ورزشی هتوسع
ربیان ورزشی در بحران آیند که به ایجاد پیامدهایی براي مهاي آموزشی راهبردهایی به شمار میهاي مالی و مادي، و تغییر شیوهو حمایت

ارتقاي دانش مردم، مهیا کردن بستر فرهنگی، توجه و ارتقاي مسائل انگیزشی زمینه و بستري خاص  -3منجر خواهد شد. قضیه  19-کووید
ها، ر نگرشتغیی، گر از طریق توجیه نبودن بسیاري از مشتریانشرایط مداخله -4 آورد. قضیهرا براي تحقق راهبردهاي اشاره شده فرآهم می

شرایط نامناسب ، مسائل و مشکالت مالی، ریزي صحیح و منسجم در جهت مدیریت بحرانعدم وجود برنامه، ها و انتظارات مشتریانخواسته
راهبردها از تأثیراتی که از  -5 قضیهآورند. بستري عام را براي تحقق راهبردها فراهم می رسانیو مطلوب نبودن وضع اطالع، آموزشی

شخصی، رشد شغلی، مشکالت جسمانی حرکتی، مشکالت  پذیرد، پیامدهاي رشدمحوري می اي و پدیدهگر، شرایط زمینهشرایط مداخله
ی را در پی هاي اجتماعی، تغییر در مسیر شغلی و ورزشهاي رفتاري، اثرات مالی و اقتصادي، ناهنجاريعاطفی، روحی و روانی، ناهنجاري

 خواهد داشت.

 
  

 . الگوي پارادایمی پژوهش2نمودار 
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 يریگجهینتو  بحث

صورت گرفت. نتایج حاصل از  19-کوویدگیري هاي مربیان ورزشی در مواجهه با همهپژوهش صورت گرفته با هدف بررسی چالش
انسجام در از شرایط علی هستند. هاي شغلی همچنین دغدغهها و اجراء و گذاريانسجام در سیاستها نشان داد، ها و تحلیل آنمصاحبه
 است. اما جوامع در سریع تنش ایجاد هاباشد. به طور حتم، ماهیت بحرانها و اجراء یکی از شرایط علی شناسایی شده میگذاريسیاست

 بر و نداشتند بحران در رسانیبراي اطالع مناسبی هبرنام و گذاريسیاست ابتدا در بحران، با مرتبط در ایران مسئولین رسد،نظر می به
) و با 2020، 1فجاردو و همکاران ياسکامیالاست ( نشده بینیپیش بحران مدیریت جهت نیز منسجمی هبرنام و اساس استراتژي همین

بسیاري  اشتغال هاسطوبه زیرا باشند، خانوارها اقتصادي هاينگرانی همه هکنندرفع نتوانند انجام شده هم اقدامات رسدمی نظراین شرایط به
پوشش  تحت و شناسایی امکان الزم، ايبیمه پوشش فاقد و ناقص یا غیررسمی اشتغال بخش در اقتصادي پایین هايدهک خانوارهاي از

از این قاعده مستثنی ). مربیان ورزشی نیز 2020، 2اسچینک و همکارانبود ( خواهد دشوار دولت حمایتی هايطرح در هاآن همه گرفتن قرار
هاي شغلی یکی دیگر از عوامل علی شناسایی در پژوهش باشند. همچنین دغدغهها تحت پوشش بیمه نمینیستند، چرا که بسیاري از آن

)، 2020، 3تورسدال و آسیفاست ( افراد همه توجه کانون و در اصلی هاينگرانی از در این دوران، یکی شغلی امنیت باشد. عدمحاضر می
گري ورزشی به عنوان یک شغل، به رسمیت شناختن مربیشود. در این شرایط، هاي شغلی مربیان ورزشی نیز محسوب میکه از دغدغه

گیري صنف مربوط به مربیان ورزشی، تضمین بیمه و ایجاد شرایط بهتر شغلی از شناخته شدن آن به عنوان یک شغل ثابت و پایدار، شکل
تري داشته شغلی خود اطمینان بیش هتوانند به نوعی منجر به امنیت شغلی شوند و مربیان ورزشی نیز به آیندمی جمله مواردي هستند که

هاي مقابله با کرونا براي مربیان ورزشی، الزم است که در سطح کالن یک رویکرد منسجم و واحد گذاريباشند. بنابراین، به منظور سیاست
ها در باشد که جایگاه تمامی بخشها نیازمند دارا بودن یک نظام اجرایی منسجم مییی شدن این سیاستوجود داشته باشد. توفیق در اجرا

 ها بر مبناي همان رویکرد واحد تدوین و اجراء شود. آن مشخص باشد و تمامی فعالیت

ایجاد فضاي ، جامع و رفاه مربیان ورزشی هتوسع، تقویت همبستگی، همفکري و همدلیبخش دیگري از نتایج پژوهش حاضر نشان داد، 
هاي تغییر شیوه، و هاي مالی و ماديها و حمایتاتخاذ سیاست، ایجاد فضاي توانمندسازي عاطفی، روحی و روانی، توانمندسازي جسمانی

ي مربیان ورزشی در بحران آیند که منجر به ایجاد پیامدهاي مثبت و کاهش پیامدهاي منفی براآموزشی از جمله راهبردهایی به شمار می
دولت، سازمان ورزش و جوانان، ستاد مبارزه با کرونا و در  هشدریزيبنابراین ضرورت تعامل و حمایت کامالً برنامهخواهند شد.  ،19-کووید

شود. باید س میتر احساها بیشربط از حرفه و شغل مربیان ورزشی به منظور اندیشیدن تدابیري براي بهبود وضعیت آنکل مسئولین ذي
شناختی مثبت بین مردم نیز در تقویت ها برداشته شود. در این میان پرورش تعامالت روانهاي عملیاتی براي بهبود وضعیت آنبرنامه

یکی دیگر از راهبردهاي  جامع و رفاه مربیان ورزشی توسعۀکننده است. همبستگی، همفکري و همدلی با مربیان ورزشی بسیار مهم و تعیین
باشد که باید اقداماتی نیز براي آن صورت بگیرد. بنابراین مربیان ورزشی در ابتدا باید خودشان انگیزه و شناسایی شده در این پژوهش می

از راهبردهاي یکی دیگر ایجاد فضاي توانمندسازي جسمانی در بین مربیان ورزشی امید داشته باشند. چرا که این وضعیت همیشگی نیست. 
هاي . بنابراین، با وجود شرایط سختی که وجود دارد، مربیان ورزشی باید فعالیتتري قرار بگیردشناسایی شده بود که باید مورد توجه بیش

 مدتطوالنی نشستن از مربیان، شودمی توصیه طوالنی شده است، حاضر حال در انزوا مدت کهاین به توجه باورزشی خود را ادامه دهند. 
 هبرنام در جسمی نظر از فعال زندگی سبک و سالم غذایی رژیم یک از استفاده که حالی در کنند، خودداري خانه در ماندن یا کار حین در

در منزل را  پذیريانعطاف بهبود وضعیت بدن، تمرینات و حفظ ) و براي2020، 4جاکیک و همکارانگیرد ( قرار تشویق مورد هاآن روزانه
 به را عضالنی تخریب اثرات و شود انجام خانه در ساده تجهیزات با راحتی به تواندمی تمرینات از ). برخی2020، 5فریتاستدهند (انجام 
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ایجاد فضاي توانمندسازي عاطفی، روحی و روانی یکی از راهبردهاي دیگري است که شناسایی ). 1399، و محمدي شهیادرساند (می حداقل
 ایجاد فضاي توانمندسازي عاطفی، روحی و روانیشناختی و به منظور هاي خاص براي مربیان در سطح رواناز برنامهبنابراین، برخی شد. 
 بهبودي براي کافی هايروش. شود کنترل ذهنی نظر از و شده بینیپیش باید ذهنی تواند توصیه شود. با توجه به این شرایط، خستگیمی
 توان برايذهنی را می تصویرسازي و تنفسی تمرینات و ریلکسیشن مثل روانشناختی هايو تکنیکشود (همانند مدیتیشن)  فراهم باید

 ). 2020، 1شروینکاهش استرس به کار برد (

تجهیزات الزم براي  باشد. در این زمینه، تهیهمی هاي مالی و ماديها و حمایتیکی دیگر از راهبردهاي شناسایی شده، اتخاذ سیاست
خدمات مجازي  تواند در توسعهمربیان جهت آموزش مجازي و اقدامات مناسب در جهت اینترنت پر سرعت به منظور آموزش آنالین می

استفاده از هاي مالی، تسهیل مقررات براي بسته بهره، تسهیل شرایط واگذاري وام و تسهیالت، ارائهمؤثر باشند. اعطاي وام کم بهره و بی
هاي بهداشتی، تخصیص بسته بن خرید، ارائه هاي معیشتی، ارائهمدت، گسترش مزایاي بیمه بیکاري، توزیع بستهمزایاي بیمه بیکاري طوالنی

هاي شیوه هاي معیشتی، بهداشتی و درمانی از مربیان ورزشی باشند. تغییرتوانند از جمله حمایتهاي درمانی نیز میهاي مراقبتبسته
 سازگاري روند این رسد، درباشد. به نظر میدر بین مربیان ورزشی می 19-آخرین راهبرد شناسایی شده براي مقابله با بحران کووید آموزشی

. دهندمی ارائه خود ورزشکاران به که کنند خدماتی کیفیت حفظ به معطوف را خود تالش باید ورزشی مربیان بحران، مدیریت و تغییر با
خصوصی، ها در فضاي باز، به صورت خصوصی و نیمهبرگزاري کالسشود.  انجام پیشگیرانه و ابتکاري اقدامات است الزم منظور، این براي

هاي آموزشی هاي مجازي، تهیۀ ویدئوهاي تمرینی در شبکهبرنامه خدمات آموزشی آنالین، ارائه جایگزین، ارائه ورزشی هايمهارت آموزش
کنندگان در این نند از اعمال ابتکاري باشند. در خصوص راهبردهاي شناسایی شده و با توجه به این موضوع که مشارکتتواو تمرینی می
 جاآن گري مجازي تأکید داشتند. این پیشنهاد در مطالعات بسیاري نیز ارائه شده است. ازهاي آموزشی و مربیتر به تغییر شیوهپژوهش بیش

 به جدید کار گردش با سازگاري و سازيدیجیتال است، شده محدود ورزشی باشگاه یک دهندهتشکیل طرفین بین رو در رو ارتباطات که
 را روشی یافتهسازمان هاي آنالین، فعالیت2020، 2ینشروگونه که همان ).2020ک و همکاران، ناسچیاست ( شده مطرح ضروریات عنوان

باید  .)2020، 3پیاچسکی باوز، لوماکس وگیرد (می قرار استفاده مورد ورزش ازسرگیري براي در این شرایط معموالً که در نظر گرفته است
) کوتاه و ... پیام تلفن، الکترونیکی، پست ویدیویی، تماس( فناوري از استفاده با مربیان از ورزشکاران توسط مناسبی پشتیبانی و راهنمایی

ورزشکاران، تعامل مربی با ورزشکاران،  مربیان با کاري روابط حفظ براي ). از طرف دیگر، در این شرایط، تصمیم2020شروین، صورت بگیرد (
 کیفیت است تعامل مربی با ورزشکاران ممکناز بین رفتن ارتباط و . مهم است نیز روابطی چنین از انصراف عدم حفظ مراودات اجتماعی و

 ). 2020منگ، هوان و بیان، زیادي شود ( تالش و توجه است الزم روابط بازیابی براي و دهد کاهش را

 توجه و ارتقاي مسائل انگیزشی، مهیا کردن بستر فرهنگی، چنین حاکی از این است که، ارتقاي دانش مردمهاي تحقیق حاضر همیافته     
بنابراین، مطلع کردن مردم از بهداشت فردي، تأثیرات مثبت  آورند.زمینه و بستري خاص را براي تحقق راهبردهاي اشاره شده فرآهم می

هاي ملی و فضاي مجازي و در کل بخشی به مردم از طریق رسانهورزش و اهمیت فعالیت بدنی و مضرات عدم ورزش، افزایش آگاهی
تواند منجر به ارتقاي دانش مردم شود. از طرق نصب پوسترها و بنرهاي آموزشی نیز هاي مختلف میوم به روشرسانی مستمر و مدااطالع

 باشد. واقعیتاي شناسایی شده مییکی دیگر از عوامل زمینه مهیا کردن بستر فرهنگیتوان سواد اطالعاتی سالمت مردم را افزایش داد. می
در  بحران این حل در صحیح رفتارها، مدیریت با که دارد را توانایی این اتکا قابل و قدرتمند نهادي به عنوان نهاد خانواده که است این
بهبود فرهنگ ورزش زیستی در بین مردم از سوي مسئولین، جلب اعتماد ). 2020لی و همکاران، نماید ( نقش ایفاي سالمت نظام کنار

اي براي فرآهم کردن بسترهاي فرهنگی هستند. هاي پیشگیرانه، زمینهاجراي دستورالعملدوبارة مردم به ورزش به صورت مستند و التزام به 
 توجه کنندگان ورزشی نیز قابلمشتریان و مراجعه آلودگی از براي جلوگیري بهداشت رعایت خصوص در هاي شفافدستورالعمل نصب
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ها، تخفیف باشد. در این زمینه، ارائهاي شناسایی شده میآخرین عامل زمینه توجه و ارتقاي مسائل انگیزشی. )2020، 1لی و همکاراناست (
ها براي شرکت توانند به نوعی توجه ورزشکاران را جلب کرده و باعث ارتقاي انگیزش آنها و پیشنهادهاي ویژه براي ورزشکاران میتشویق

، )1399 ،یاجتماع هاييرگیشیاز وقوع تخلفات اداره کل پ يریگشیو پ یمعاونت اجتماع( هاي ورزشی شوند. در این خصوصدر فعالیت
دست یابیم  اجتماعی رفتار تغییر حتی و آرامش نسبی مثبت به تجربیات شفاف و بیان هايسیاست اعمال با توانیماظهار کرده است که می

 ). 1399، نیرکریمی، خلیلی و سیرتی(

تغییر ، گر از طریق توجیه نبودن بسیاري از مشتریانهاي پژوهش حاضر نشان داد، شرایط مداخلهگر نیز یافتهدر خصوص شرایط مداخله     
، مسائل و مشکالت مالی، ریزي صحیح و منسجم در جهت مدیریت بحرانعدم وجود برنامه، ها و انتظارات مشتریانها، خواستهنگرش

توجیه نبودن بسیاري از  آورند.عام را براي تحقق راهبردها فراهم می بستري رسانیمطلوب نبودن وضع اطالع، شرایط نامناسب آموزشی
توان به این موضوع پی برد، چه مسلم است و از نتایج تحقیق حاضر نیز میباشد. آنگر شناسایی شده میمشتریان یکی از عوامل مداخله

رزشی در این شرایط ترس دارند. بسیاري از ورزشکاران از هاي وها براي فعالیتاین است که بسیاري از ورزشکاران از حضور در باشگاه
کنند و از عواقب ابتال به بیماري و انتقال آن هایی که به صورت زیرزمین هستند و تهویۀ مناسبی ندارند، اظهار نگرانی میحضور در باشگاه

 امري بحران این در مدیریت مؤثر راهبردهاي رگیريبکا و دانش ترسند. براي این منظور، ارتقايبه کودکان، سالمندان و عزیزان خود می
گر شناسایی شده ها و انتظارات مشتریان یکی از عوامل مداخلهها، خواستهتغییر نگرش ).2020باوز، لوماکس و پیاچسکی، است ( ضروري

ها به جهت هزینۀ باالي آن خصوصیهاي خصوصی و نیمهباشد. در این شرایط، بسیاري از مردم تمایل پایینی به شرکت در کالسمی
گري مجازي و آموزش ها دارند. مربیتري نسبت به آنهاي مجازي و آنالین اعتقادي ندارند و عالقه کمها به کالستر آندارند. بیش

 بود نشده استفاده بسیاري توسط ارتباطات در نوآوري ،19-گیري کوویدهمه از قبل زیاد، احتمال آنالین نیز مشکالتی را به همراه دارد. به
 بین مستقیم ارتباط به هاآن سنتی ذات که ورزشی، هايباشگاه نظر، این از. نبود آن به اصالً نیازي زیرا بود، نگرفته قرار توجه مورد حتی یا

رو، ). از این1399معاونت پژوهشی و فرهنگی، اند (سازگاري شده و بازیگري روش تغییر به مجبور داشت، بستگی ورزشکاران و مربیان
گر هاي مداخلهاز عامل دهند.هاي ورزشی و گروهی ترجیح میروي، دویدن و کوهنوردي را به سایر فعالیتها در این شرایط پیادهتر آنبیش

 هايبازي از بسیاري تصمیمات و هاباشد. بحثریزي صحیح و منسجم در جهت مدیریت بحران میشناسایی شده دیگر، عدم وجود برنامه
 سئوال زیر را ورزش هايارزش ،نیست ضروري انسان بقاي براي ورزش که پیام این ارسال با ،شوندمی لغو که جهان سراسر در ورزشی

 در المللیبین بازار یک با در آینده باید مربیان رسدمی نظر اند. بهبرد که بسیاري از مربیان در خصوص این موضوع ابراز نگرانی کردهمی
 متناوب شغلی مسیرهاي نتیجه در شود،می هاآن بازار ارزش در تغییر به منجر جهان سراسر در ترکم مالی زیرا منابع شوند، سازگار تغییر حال

ترین گر شناسایی شده و از مهم). مسائل و مشکالت مالی و اقتصادي یکی دیگر از عوامل مداخله2020منگ، هوان و بیان، شود (می ایجاد
تسهیالت کافی و  شوندگان از این موضوع شکایت داشتند. عدم ارائههاي مربیان ورزشی است که در پژوهش حاضر تمامی مصاحبهدغدغه

ها، عدم حمایت کافی بیمه و مواردي از این درصد، فشار زیاد بازپرداخت وام 16الی  12تسهیالت با کارمزد باالي  هچون ارائمناسب هم
باشد. وجود گر شناسایی شده میچندین برابر کرده است. شرایط نامناسب آموزشی نیز از جمله عوامل مداخلهها را قبیل مشکالت آن

ورزش در فضاي مجازي و عدم وجود استانداردهاي الزم و مورد تأیید ستاد کرونا در  مشکالت مربوط به اینترنت پر سرعت براي اشاعه
راي ورزشکاران، فرآهم نبودن شرایط تمرین براي بانوان در فضاي باز نیز از مشکالتی بود ها جهت برخورداري از فضاي تمرینی بباشگاه

 ورزش هجامع از وسیعی که به عنوان شرایط نامناسب آموزشی از سوي مربیان ورزشی مطرح شد. نتایج تحقیقات نشان داده است که طیف
 تجهیزات به دسترسی کاهش و آموزش کاهش به توجه ). با2016فریتس و همکاران، اند (گیري تأثیر پذیرفتههمه از این زنان به خصوص و

). با این وجود، 2020، 2کالري و همکاراندارد ( وجود زنان مورد تري درهاي بیشنگرانی کند، ایجاد تواندمی که مخربی تأثیر و آموزشی
 و آنالین یادگیري هايسیستم از استفاده هنحو سریع یادگیري به نیاز جمله از کرده است، ایجاد جدیدي هايچالش خود هنوب به آنالین کار

 در هنوز مجازي ابزارهاي از منظم ). استفادة1399،  زادهيمهد و يرینص، يریمسکارپور امآنالین ( صورت به باال کیفیت با آموزش ایجاد
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رسانی نیز آخرین عامل ). مطلوب نبودن وضع اطالع1399ی، یکوالخدابخشی است ( پیشرفت حال در مداوم طور به و است ابتدایی مراحل
هاي اطالعات ناکافی و اخبار منفی و گمانه هرسانی مناسب به مردم، ارائباشد. از نظر مربیان ورزشی، عدم اطالعگر شناسایی شده میمداخله

 ورزشکاران با است ممکن دوره این رگمی شده است. دردهد که منجر به ایجاد سردرسانی را نشان میمتعدد، وضعیت نامطلوب اطالع
رو دیگران روبه سالمتی و شخصی سالمتی از اطمینان عدم روزمره و هايبرنامه در تغییر اطالعات، تغییر سریع اطالعات، مداوم هجوم

به ایجاد پیامدهایی براي مربیان منجر  19-هاي پژوهش حاضر نشان داد، کووید). در نهایت یافته2020، 1جست، لی و کاکیوپوشوند (
باشد. مشکالت جسمانی و حرکتی، مشکالت عاطفی، روحی و روانی، شخصی و رشد شغلی می ورزشی شده است. پیامدهاي مثبت آن رشد

ی آن هاي اجتماعی و تغییر در مسیر شغلی و ورزشی نیز از پیامدهاي منفهاي رفتاري، مشکالت مالی و اقتصادي، ناهنجاريناهنجاري
 هايتوانایی چنینهم و فیزیولوژیکی هايسیستم زدودن به منجر تمرین در مدتطوالنی دهد، وقفۀباشد. نتایج مطالعات نشان میمی

 عوارض از. شود تنهایی و ... اعتیاد، خواب، پایین کیفیت نامناسب، تغذیه به منجر تواندمی خانه در انزوا مثال، عنوان شود. بهمی جسمی
 عواقب این همه. کرد اشاره خوابی، افسردگی و ...بی عضالنی، تودة کاهش و بدن چربی افزایش به توانمی انزوا فیزیولوژیکی جانبی

  ).2020تاکو و آراي، باشد ( داشته رقابتی عملکرد و جسمانی آمادگی بر مدتبلند و مدتکوتاه منفی تأثیر تواندمی

 تمامی نظامی حتی و سیاسی، اجتماعی اقتصادي، مهم هايجنبه تمامی ، که تقریبا19ً-بیماري کووید گیرعالم وضیعت به توجه با    
 بهداشت روي بر بیماري ویروسی این شناختینروا آثار بحث کرده، فلج دیگر عبارت به و قرار داده تأثیر تحت را جهان کشورهاي

-طور که در تحقیقات مربوط به کوویدهمان). 1399تاجرو، است ( برخوردار سزاییبه اهمیت از مختلف جامعه سطوح در افراد روان سالمت
نشان داده شده است که بعد از اعالم اپیدمی، هیجانات منفی مانند اضطراب، افسردگی و خشونت افزایش و برعکس هیجانات مثبت  19

کرائوس ( شان هستهايد هم مربوط به سالمت خود و خانوادهترین نگرانی افرامانند رضایت از زندگی و شادي کاهش پیدا کرده است. بیش
 تجربه ناامیدي را مانند شناختی و عاطفی هايواکنش از ايگسترده ، طیف19-گیري کوویددر طول همه مربیان). 2020و همکاران، 

سو با نتایج که هم) 2020هوان و بیان، منگ، گرفته است ( قرار تأثیر تحت شدت به نیز شخصی هویت و اجتماعی - روانی ابعاد .اندکرده
 براي است، چالشی المللیبین نگرانی با عمومی بهداشت ، یک اورژانس19 -کووید گیريهمه که آنجا ازباشد. می 2020، تاکو و آراي

 افراد از هم تنفر و بدبینی احساس، است رشد رو به ویروس این گیريهمه که شرایطی شود. درمی نیز محسوب شناختیروان آوريتاب
 زندگی سبک یک داشتن به که عادت ورزش ). مربیان1399مسکارپور، امیري و نصیري، شده است ( تربیش افراد در میان مالحظهبی

 به تواندمی که است تنهایینیز  مهم . نتیجه)2020باوز، لوماکس و پیاچسکی، (اند داده دست از را خود آزادي تربیش دارند، اکنون فراملی
 ،19-جهانی کووید فراگیري و شیوع هنگام از. )2020، 2بیرد و همکاران( شود تعریف شده درك و مطلوب اجتماعی روابط فقدان عنوان
 در موقت تعطیلی یا فعالیت توقف و است شده مبدل اند،درگیر بوده ویروس این با ترجدي صورت به کشوري که چند از یکی به ایران
. گرفت نادیده ایران در را بیماري این اقتصادي پیامدهاي تواننمی داده است. بنابراین رخ هاشرکت و صنایع از بخشی یا شهرها از برخی

بحران  زمان در موضوع این حال، این با. کنندمی نرم پنجه و دست مالی مشکالت با رقابت افزایش مربیان ورزشی در شرایط عادي به دلیل
ها به بازار کار ناسالم و تغییر مسیر ) و این موضوع شاید منجر به گرایش آن1399، نیررشد کرده است (کریمی، خلیلی و سیرتی 19-کووید

 همانند ورزشی ) مجریان2020، 3لی و همکارانتأثیر گذاشته است (عملکرد بازار  وعملکرد مشتري  بربیماري کرونا ها شود. شغلی آن
منجر به ایجاد  قرنطینه ).1399معاونت پژوهشی و فرهنگی، کردند ( تجربه خود شغلی و ورزشی مسیر در را معناداري تغییراتمربیان، 

 نامناسب شرایط آزادانه و حرکت در ناتوانی مربیان، و ورزشکاران بین ارتباط عدم یافته،سازمان رقابت و آموزش عدم چونمشکالتی هم
گیري همه دلیل کردند و به تجربه را زیادي ثباتیبی و اطمینان عدم ). مربیان در این شرایط1399فر و همکاران، محسنیآموزشی شده است (

 کنونی، نامشخص وضعیت دلیل ) و به2020، 4تاکو و آراياست ( کرده تغییر چشمگیري طرز به هاآن هايمسئولیت و ها، نقش19-کووید
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رود ). به همین جهت انتظار می2020باوز، لوماکس و پیاچسکی، اند (شده روبرو مشکل با خود ورزشکاران آموزش به منظم ریزيبرنامه در
هایی مانند ارائه بیمه، وام و تسهیالت بانکی هاي مختلف تدابیري اندیشیده شود. طرحکه براي بهبود وضعیت مربیان ورزشی از جنبه

توانند درصدي از مشکالت مربیان ورزشی را حل نمایند. چون چند ماهه یا حتی چند ساله میبالعوض یا با درصد بسیار پایین و با تنفس 
در غیر این صورت احتمال دارد که مربیان ورزشی تصمیم به تعویض شغل خود نمایند که در این شرایط نیز وضعیت ورزش در آینده با 

 وضعیت این هاي منفیجنبه تأثیر تحت ورزشی مربیان از بسیاري کهالیح مشکالت جدي مواجه خواهد شد. با این وجود، از طرف دیگر، در
 مربیان که است گیري اینهمه بیماري از یافتهتحقق مزایاي از کنند. یکی نیز درك مثبت نسبتاً را آن است ممکن ايعده گرفتند، قرار

دیگر، سازگاري با شرایط و تغییر نگرش، منجر به تصمیماتی اند. از سوي کرده گزارش ايحرفه و شخصی پیشرفت براي را تريبیش زمان
 سریع و نوآورانه هاياستراتژي باید ورزشی و مدیران هايباشگاه شود که مربیان مجبور به واکنش و بازآفرینی هستند. بنابراین، مدیریتمی

 به کار بگیرند. را

 

 تقدیر و تشکر

 .شودیم يسپاسگزار  یو علم يساختار ياز  داوران محترم به خاطر ارائه نظرها
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