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 ی اقتصادی پیش روی مربیان زنهاچالش و  19-کوويد 

  

  3پديده بلوری زاده     –2حسین زارعیان   –  1طیبه زرگر

 ايران  تهران، اسالمی، آزاد دانشگاه جنوب، تهران واحد ورزشی، علوم  و بدنی تربیت گروه . استاديار1

. کارشناس دفتر نظارت بر 3. استاديار مديريت ورزشی، پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران، ايران 2 

 های ملی کمیتة ملی المپیک، تهران، ايران. تیم

 

 

 چکیده 
 .اندشده ی اقتصادی است که مربیان ورزشی زن با آن در دوران کرونا مواجه  هاچالش هدف اصلی این تحقیق شناسایی  

آماری   ةانجام گرفت. جامع  (۱۹۸۹رویکرد دیکلمن و همکاران )و از نوع    یفیصورت کبه   یاکتشاف  کردیحاضر با رو  قیتحق

  یرتصادفیغ   یریگح نمونهو طر  ینظر  یرگیکه با روش نمونه  بودند  ی مختلف ورزشیهاحوزهمربیان زن فعال در    قیتحق

مصاحبه به اشباع   20بود که محقق پس از انجام  افتهیساختارمهین ةها مصاحبدادهی آور. ابزار جمعدندشهدفمند انتخاب 

ی  هامقوله مقوله آشکار کرد.    در شش ی تحقیق شش چالش اصلی اقتصادی مربیان زن را  هاداده  لی وتحلهیتجز  .دیرس  ینظر

ة ورزشی، عدم  وکارهای خرد و کارآفرینانکاهش فعالیت کسبعدم حمایت دولت و بار اقتصادی،  شده عبارت بودند از:  یافته

ی الزم بسترهابر شرایط اقتصادی، کاهش اسپانسر و مشکالت اینترنتی و نبود    ریوممرگاعتماد اجتماعی، تبعات ابتال و  

گرفته شود تا مربیان   کاربهو    راهکارهای مناسب برای حل این مشکالت شناسایی  شودی مبنابراین، پیشنهاد  .  در این زمینه

، به انجام وظایف اصلی خود  شودیم زن بتوانند با مشکالت کمتری در این دوران بحرانی که نیاز به حمایت بیشتر احساس  

 بپردازند و به توسعة ورزش زنان کمک کنند.

 

 یدیکل یهاواژه

 . ، مربیان ورزشی۱۹-ی اقتصادی، کوویدهاچالش    اعتماد اجتماعی،
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 مقدمه

- یر، کوویدگهمه از ابتدای اعالم سازمان بهداشت جهانی مبنی بر شیوع نوعی از ویروس کرونا به شکل  

- ۱)شوک اقتصادی بزرگی دچار کرده است   را بهدنیا    و  افتهانتشار یجهان    یکشورها  ةدر هم  باًیتقر  ۱۱۹

موارد ابتال    ةتعداد روزان  به افزایش  ویروس  این  الوقوعیب شدید شیوع و گسترش قر  یرات. تهدیدات و تأث(3

جامعة  همچنین تداوم خطر برای سالمت    ،این بیماری جدید و هولناک در جهان   یر ناشی ازوممرگ   به

 .  (5-3)منجر شد    خانگی  ةقرنطینو التزام به بستن اماکن ورزشی و    جهانی

  ل یدلو به  است  اقتصاد گذاشته  ةرا در حوز  یرسالمت، بیشترین تأث  ةاز حوز  پسشیوع بیماری کرونا  

اطم زنج  نانیعدم  و  تقاضا  در  دورانی  نیتأم  هاییره همزمان  برای  اقتصاد   دیعواقب شدو    پرتالطم،  ی 

را    یو اقدام اقتصاد  نده یآ  یبرا   یزیرامر برنامه   نیاو    (6) ت  خواهد داش  همراهبهکشورها از جمله ایران  

و    محصوالت  یبرخ  یبرا   یریگتقاضا در زمان بروز همه  افزایش بیکاری و نیز کاهش  .(7)کند  یدشوار م

دهد  یقرار م  ریصنعت ورزش را تحت تأث  ژهیوجامعه به   یهابخش   ریسا  یرضروری،معموالً غو    خدمات خاص

ی کاهش تقاضا و رکود  چیمارپیر  تأث  جادیا  سبب  و  یابدی کاهش م  توانایی خرید جامعهمعنا که  بدان  .(۸)

یابد  ی کاهش م  ای  شیشده افزامحصوالت ارائه  تیبسته به ماهنیز  عرضه  میزان    .(۹)شود  ی م  شدید اقتصادی

  . ابد ی  شیمدت افزای طوالندر  استفاده    قابلیت  لیدلممکن است به  فاسدنشدنیمحصوالت  تقاضا برای    .(۱0)

  ی تقاضا با  اند،  محصوالت خود شده به تعطیلی رویدادها یا کاهش عرضة    که مجبور  یزشمشاغل ور  اما

 .  ( ۱0)  اندشده ی مواجه  کمتر

اند.  شناخته   یخوببه  را  ها نقش آندولت   و  دارد  یو اجتماع  یاقتصاد  ةدر توسع  یاورزش سهم عمده 

.  (۱4-۱۱)شود یزده م نیدالر تخم اردیلیم 756ساالنه  یصنعت ورزش یجهان ارزش، هاگزارش براساس 

  قرار گرفتند. گسترة این خطر در معرض خطر    یشغل در سطح جهان  یلیونمچند  ،  ۱۹-شیوع کوویدبا  

ورزشبر  عالوه  کوچک  ،متخصصان  مشاغل  وسایلفروشخرده   گریبانگر  ل  یورزش  ی  با  و   هایگمرتبط 

ی شده  اغذا و پخش رسانه   و توزیع  هیونقل، ته، حملیربناییزی  ها کار،  ی، از جمله سفر، گردشگر دادهایرو

  دهد یرا تحت فشار قرار م  ی، مشاغل ورزشنیتأم  هاییره اختالل در زنج  جادی، اینبر اعالوه   .(۱6  ،۱5)است  

  کار   نیموقع ابه  ی قادر به انجاممشاغل ورزش   یبرخ.  (۱0)  دهند  رییموجود خود را تغ  دیتول  هاییستمتا س

  های یستمس  قادر به تغییر   ایدارند  نباز  به زمان    فرایندهای خود،  میتنظ  یبرا  گرید   یبرخ  کهی درحال  هستند،

 
1. Covid-19 
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جبران    ایی  لیتکم  یهاصورت پرداخت اند وارد کار شوند و به ها مجبور شده ، دولت جهی. در نتنیستندموجود  

تا    ی بشتابد مشاغل ورزشیاری   هبتا حدی    تواندیمحرک م  یهابسته  نیا .(۱7)کنند    یکمک مال  اتی مال

  .مقابله و از آن گذر کنند  نانیعدم اطم  بتوانند با

فاجع این  هولناک،  ةابعاد  و  تأسف   بزرگ  و  ناخوشایند  بسیار  تصاویر  ورزشگاه با  از  از  هابار  خالی  ی 

مقوایی   تماشاچیان  دیدن  یا  تماشاچی،  و  وو  ورزشکار  ورزشی  رویدادهای  نزولی    تعطیلی  روند  تداوم 

ده  ش اکنون بیشتر از گذشته برای همگان آشکار ی به حفظ برنامة تمرینی از سوی ورزشکاران، مندعالقه 

  ی لی، تعطفیزیکیو   یاجتماع یگذار فاصله از جمله  (۱۸)غیردارویی   اقدامات. با این حال، (۱2 ،۱۱)  است

  وع یشی عملی برای پیشگیر از هاراهتنها  که ،یاجتماع ی زندگ ی،طور کلبه ها ودانشگاه ، مشاغل، مدارس

تمرینی همة کسانی  روزمره و  ی  زندگ  ی عادیهااز جنبه   یار یبس  ،(۱0)  روندی مشمار  ی به ماریبگستردة  

ترس از  و همین امر  (2 ،۱)کرده است توقف  اوقفه ی، رییبه تغ محکوم، نحوی در ورزش درگیرندرا که به

برای متولیان ورزش، ورزشکاران،  را    نانیعدم اطم  یاز سطح باال  یناش   یو رکود اقتصاد  یبحران اقتصاد 

 . (۱۹)کرده است    جادیامربیان و صاحبان صنایع ورزشی  

  ین ترعمده   در اقدامی جهانی  ،امر ورزش   در  یرافراد درگ  ریمنظور حفظ سالمت ورزشکاران و سابه

از مسابقات ماراتن    ؛افتادند   قیبه تعو  اشدند ی  لغو  یو مل  یا ، منطقهالمللییندر سطح ب  یورزش  یدادهایرو

،  ی، راگبخی یرو یبسکتبال، هندبال تا هاک هایی تا باز یدانیدووم ی تا مسابقات فوتبال، مسابقات قهرمان

بار  ن ی اول  ی، برا ک یو پارالمپ  کی. المپ(3  ،۱)  گریو موارد د  ی کشت  ی وبردار، وزنه ی، اسکیقرانی، قاکتیکر

. هرچند تا به امروز  (2۱  ،20  ، 3)شد    موکول  202۱سال  و به    افتاد  قیمدرن به تعو  هاییباز  خیدر تار

ی قطعی شده است، همچنان نحوة  تا حدبرگزاری برخی رویدادهای بزرگ از جمله المپیک و پارالمپیک 

. دولت ایران نیز در راستای اقدامات پیشگیرانة قرنطینة خانگی و اجبار  استاز ابهام    یاهاله برگزاری در  

اشتغال، بسیاری از    ةحوزحال در    ین ا  بابه کار از خانه را برای بسیاری مشاغل غیرضروری اعمال کرد.  

زشکاران،  مانند مربیان، ور  مشاغل غیررسمی و کارکنان مستقل)رفته در اثر شیوع کرونا  مشاغل ازدست 

  یا  برخوردار شوندکارفرما  ةتخفیف در حق بیمیا از بیمه برخوردار نیستند که از مزایای  (داران و...باشگاه 

هزار میلیارد تومانی به   5کمک    ةبرنامدر نتیجه،  .  ندارندهای مالی دولت دسترسی  به تسهیالت و کمک

.  نیست بهبود وضعیت تعداد زیادی از مشاغل    قادر بهملی    ةبیکاری از محل صندوق توسع  ةصندوق بیم

شدگان اختیاری نیز قادر به  بیکاری، صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بیمه  ةهمچنین براساس قانون بیم

هستند  . به همین دلیل، فعاالن عرصة ورزش از جمله افرادی  (22)  نیستند  مذکورحمایتی    ةاستفاده از برنام
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ی حمایتی از سوی دولت نشدند و در نتیجه بخش بزرگی از این بخش اقتصادی دچار  هابسته که مشمول  

 مشکالت فراوانی شده است. 

مربیگری ورزشی یکی از این مشاغل است که در خطر جدی قرار گرفته است و این شرایط در میان  

  شدة زن در سال برابر یمهبعداد ورزشکاران  خورد. طبق آمار وزارت ورزش، تیممربیان زن بیشتر به چشم  

شک این جمعیت  ی ببوده است.  ۱3۹۹هزار نفر در سال  400میلیون و  ۱نفر و هزار  600میلیون و  3 با

ی ورزشی و در همة ساختارهای ورزش نیاز دارد. براساس آمار  هارشتهزیاد به مربیانی کارآزموده در انواع  

  اند شدهمربی زن در کشور آموزش دیده و تربیت    ۱06۹5۹تعداد  حاضر،  ، در حال  وزارت ورزش و جوانان 

ی  رسانخدمات دارند و به جمعیت زنان فعال در ورزش    المللیبین  مدرک نفر آنها    746از این تعداد  که  

با  (23)کنند  یم کوویدتأث.  جنبه بر    ۱۹-یر  و    یهاتمام  مانند    یاجتماع  دی جد  یرفتارهااتخاذ  جامعه 

ی، مربیان و ورزشکاران نیز مجبور به انطباق شرایط زندگی، تمرین و مسابقه  شخص  یو انزوا   یگذارفاصله

 . (۱2)  اندشده خود  

به ایجاد تغییرات اساسی    مجبور  یزنیان زن  مرب،  ۱۹-گیری کوویدمتعاقب اعمال قرنطینة ناشی از همه 

شدند  ینتمردر  ساختار   ورزشکاران  تربیت  و  نحو،  ( ۱)دهی  جمله  ورزش  ة از  عملکرد  بر  ،  ی نظارت 

، محدودیت در کنترل  و ورزشکار  یمرب  نیب  ةفاصل  لیدلبه  ناتیتمر  ة بازخوردها دربار  ریو سا  دیدگییب آس

ی تمرینات تکنیکی با تمرینات قدرتی و نیگزیدر ورزش، جاو آموزش تکنیک و مهارت با شکل مجازی،  

روحیة  و    انسجام تیمی  ةتوسعن برای  ایمرب  ییتوانادلیل دوری مربی از ورزشکار، کاهش  آمادگی جسمانی به

  مربیان دارای فرزند یا سرپرست خانوار، در ایجاد   یبرخ. در عین حال،  (۱)ی گروهی و...  هاتعلق در ورزش

با مشکالت بیشتری مواجهند و در    هایت مسئولمراقبت از فرزند و خانواده و سایر  خانه و    ازکار    نیتعادل ب

 . (3)  اندشده ی از دست دادن شغل مواجه  حت  ای  درآمد  حتی با کاهش  آنهااین بین عدة زیادی از  

عدالت جنسیتی  لندن مبنی بر برقراری    20۱2المللی المپیک، از المپیک  ینبید کمیتة  تأکبا توجه با  

اوی تعداد ورزشکاران و مربیان زن و تالش در جهت تسو در ورزش قهرمانی و ساختار تشکیالتی ورزش 

اقتصادی مربیان زن  تأم، توجه به حفظ و  2026و    2024المپیک    مرد در و  از ین دانشی  در بسیاری 

  متعاقب .  (24)  های المپیکی پیدا کرده استیمتبرای اغلب کشورهای دارای    دوچنداناهمیت    هاشاخص 

  احساس شده است   شتریزنان و دختران ب  یزندگ  یهاجنبه   از  یاریدر بس  یتیجنس  هایی نابرابر   ۱۹-کووید

با عنوان    المللی المپیکینبکمیتة  جدید    استیس  .(24)و انعکاس آن در ورزش نیز بسیار مشهود است  

  ی ها ها ، سازمان که اگر دولت  دهدی وضوح نشان مبه   «،دی، زنان، دختران و ورزش: بهتر بساز۱۹-کووید»
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سازمان ملل زنان و دختران را در    یهاها و آژانس ورزشکاران، رسانه ، یمدنة  جامع ی،مال  انی، حامیورزش

و    مواجهه باخاص آنها را در    ی ازهاین  توجه از کناری ب  قرار ندهند وتوجه و تمهیدات پساکرونایی  مرکز  

گیری بگذرند، شکاف موجود میان ورزش زنان و مردان، دختران و  یزی برای دوران پس از همهربرنامه 

   .(24)ر هر دو بخش پایه و نخبه بیشتر خواهد شد  پسران، د

یک و نیز باز شدن اماکن ورزشی طبق  پارالمپها، مسابقات، المپیک و  یگل  در آمدن  تعلیقینکه از  ابا  

  یر کاهش چشمگرفته را جبران کند، اما  ی بهداشتی ممکن است تا حدی خسارات مالی ازدست هاپروتکل 

، ورزشکاران و مربیان طی چندین ماه شیوع ویروس سبب کاهش دستمزد مربیان  هامنابع درآمدی باشگاه 

این های ورزشی در هر نوبت تمرینی،  یتفعالدر    کنندگانشرکت درصد شد و با توجه به محدودیت    30تا  

فرما مشغول به  یش خوکه اغلب مربیان زن در ایران به شکل    آنجا  ازپذیر نخواهد بود.  مقدار خسران جبران 

در  ی م  نظربه کارند،   زنان  در  دستمزد  در  کاهش  مقدار  که  ابتدایی    3رسد  مقدار  گهمهماهة  به  یری، 

،  ( ۱5)  اندگی خود بازمانده زند  ةشت اولی ین معیتأم حتی در برخی موارد ازچشمگیری رسید، تا حدی که  

دوران شیوع  فرما را ندارند و در نتیجه در دوران بیکاری مانند  یش خوزیرا اغلب آنان توان پرداخت بیمة  

 شوند.   مندبهره توانند از مزایای آن  ینمگیری  همه

  ی بررس  یو همگان  یاحرفه   وضعیت اقتصادی مربیان زنرا بر    ۱۹-یری کوویدگ همه  ریتأث  پژوهش نیا

ا  یابالقوه   یهاها و فرصت . چالش کندیم   یاستگذاران داوران و س  یبرا   ی در سطح جهان  تیوضع  نیکه 

  ی انداز مرتبط با راه  ةو مسائل بالقو  ی ورزش در بخش زنانکنون  یفضا  یبررس  قی، از طرکندیفراهم م

 . شودمی   یبررس  مطالعه و  یو مسابقات در تمام سطوح باز   هایگ مجدد ل

 

 روش تحقیق 

ی مختلف ورزشی  هارشتهاین پژوهش با طراحی کیفی صورت گرفته است. جامعة مورد بررسی مربیان  

ی شنا، فوتبال، والیبال، بسکتبال، تنیس روی میز، دوومیدانی و تنیس  هارشته زن تهران بودند که در  

حاضر    قیتحقیگری داشتند. نمونة  مربو باالتر و همچنین بیش از ده سال سابقة    2کارت مربیگری درجة  

رویکرد اشباع نظرها    براساس  هامصاحبهدر زمان انجام تحقیق و  و    یفیصورت کبه  یاکتشاف  کردیبا رو

بود که    و پرسشنامة اطالعات دموگرافیکی  یافتهساختاریمه ن  ةها مصاحبداده ی  آور. ابزار جمع تعیین شد

های مختلف ورزشی  یطهحدر    از مربیان زن که تنها درآمد آنها از مربیگری مصاحبه    20محقق پس از انجام  

شده صورت گرفت. تمامی یمتنظ صاحبة از قبل  راهنمای م  براساسمصاحبه  .  دیرس  یبه اشباع نظر بود،  
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ی  ها پروتکل یت  با رعاصورت حضوری و  به  هامصاحبه انجام گرفت. برخی    گرمصاحبهتوسط یک    هامصاحبه

روی کاغذ نوشته    هامصاحبه وسیلة تلفن بود. متن  دلیل شرایط حاکم بهبه  هامصاحبه بهداشتی و برخی  

عنوان دادة اصلی تحقیق استفاده شد. مصاحبه با هر نفر بسته به تحمل  شده و در همان روز بررسی و به 

بین   و  عالقه  میزان  مصاحبه    45تا    30و  ابتدای  در  انجامید.  به طول  از  سؤاالتدقیقه  این دست  از  ی 

یا این پاندمی اثری بر عملکرد  آه است؟  بر ورزش چه بود   ۱۹-پرسیده شد: تأثیرات کووید  کنندگانمشارکت 

یر پاندمی بر کدام بخش از زندگی بوده است؟ در حین مصاحبه  تأثعنوان مربی داشته است؟ بیشتر  آنها به 

های اصلی تحقیق پاسخ داده شود. پس از پایان هر مصاحبه،  بیشتری پرسیده شد تا به پرسش   سؤاالت

دادند تا از  ی مقرار    شوندگانمصاحبهو مجدد آنها را در اختیار    کردندرا خالصه می  هامصاحبه پژوهشگران  

و نکات کلیدی    هاخالصه شوند. سپس تمامی مصاحبه بازخوانی و نوشته شد،    مطمئنصحت درک مطالب  

صورت تفسیری بررسی شد، تا مضامین اصلی و فرعی مشخص  به  هامصاحبهمورد توجه قرار گرفت، تمامی  

های  یشنهادپها و  یده اود، الگوها تعیین و از گروهی برای بررسی مجدد و دریافت  و با یکدیگر مقایسه ش

از    شدهمطرح ی  هاصحبتتوان گفت پس از هر مصاحبه اطالعات و  ی م. در واقع  (25)جدید استفاده شد  

شده متمایز  صورت هایالیتی افراد بههاتجربهبه متن تبدیل شد و برخی جمالت و    کنندگانمشارکت طرف  

 بندی و مفاهیم اصلی و فرعی را مشخص کردند.  ه دستی مهم را  هاعبارتشد. در مرحلة بعد پژوهشگران  

  شده استخراج ی  و کدها   هاداده های میدانی برای تأیید صحت  کنندگان و یادداشتی مشارکت از بازنگر 

بر محققان توسط  عالوه   شدهاستخراج ، کدها و طبقات  هامصاحبه استفاده شد. برای بازنگری متن برخی  

 دست آمد.  به  شدهاستخراج درصد توافق در بین نتایج    ۸5سه نفر از اعضای هیأت علمی بررسی شد که  

 ها یافته

در    کنندگانشرکت  فعال  زن  ورزشی  مربیان  حاضر  و  هارشته تحقیق  مختلف  از  ی  وسیعی  دامنة  در 

نفر(، تنیس روی میز    2نفر(، بسکتبال )  4نفر(، والیبال )  3نفر(، فوتبال )  3ی ورزشی مانند شنا )هارشته

های توصیفی تحقیق نشان داد که مدرک تحصیلی یافته نفر( بودند.    2نفر( و تنیس )   4نفر(، دوومیدانی )  2)

ارشد و  درصد کا  35درصد کارشناسی،    45درصد کاردانی،    ۱5 . رشتة  استدرصد دکتری    5رشناسی 

 .  استدرصد غیرتربیت بدنی    40درصد تربیت بدنی و    60تحصیلی  

، مضامین فرعی  57کل کدهای نهایی برابر با    تعدادی تحقیق مطرح شد،  شناسروشدر    آنچه  براساس

 آمده است.    ۱، مفاهیم و مضامین فرعی و اصلی در جدول  هاداده بود.    7و مضامین اصلی برابر با    20برابر با  
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 شده مضامین فرعی و اصلی استخراج . کدها، 1جدول 

 رديف 
به   مربوطکدهای 

 پیش از کرونا 

کدهای مربوط  

 به پس از کرونا

ی کدها

 مشترک
 مضامین فرعی 

مضامین 

 اصلی

۱ 

تخصیص بودجة 

کمتر به ورزش  

بانوان و  

دستمزدهای  

برای  ترنییپا

ی زن در  هایمرب

 ورزش

عدم تخصیص 

وام، پایبند 

نبودن به تعهدات  

در  شده مطرح

نبودن   تیاولو

ورزش زنان در  

برنامة دولت  

دلیل افت  به

 اقتصاد 

نبودن   تیاولودر 

ورزش بانوان و  

توجه نکردن به  

مربی زن در 

 ورزش کشور

توجهی به بخش  بی

 ورزش زنان در دولت 

۱2، ۱0، 3، ۱م   

عدم حمایت  

دولت و بار  

 اقتصادی 

2 

سطح پایین دانش 

حقوقی ورزشی و  

ی در  سازشفافنبود 

قراردادها در بین 

 مربیان ورزشی

غفلت از بیمة  

بیکاری و 

بازنشستگی ورزشی 

برای مربیان زن،  

ی قراردادها نبستن 

عادالنه با مربیان  

زن، فراهم نشدن 

ی پیشرفت هانهیزم

 برای مربیان زن

توجهی به  بی

بیمة زنان شاغل، 

عدم پرداخت 

بیمه برای  

 هاباشگاه مربیان 

از سوی کارفرما، 

نبودن 

قراردادهای  

 شفاف و روشن 

پایبند نبودن به 

ی  قراردادها تعداد

مربیان، شفاف  

نبودن 

ی بیمه قراردادها

 با مربیان

 اییمهبمشکالت 

۱3، 5، 2م  

3 

 یهای فقدان همکار 

الزم از سوی 

کارفرمایان  

ی ورزشی با  هاسالن

مربیان زن،  

برخوردار نبودن 

برخی اماکن  

ورزشی از امنیت  

الزم، اختصاص 

ی ها ساعتندادن 

مناسب برای تمرین  

 بانوان

 قراردادهالغو 

، عدم کطرفهی

الزام مالکان به  

تعویق پرداختی 

ناتوانی ، بهااجاره 

ی  های پرداختدر 

قراردادهای  

 بلندمدت

عدم همکاری  

مالکان با مربیان  

 زن

عدم تعهد و پایبندی  

و مالکان به  هاباشگاه 

 شده نوشتهقراردادهای 

۱2،  ۱۱،  ۸، 4، 2، ۱م   
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4 

قرار ندادن امکانات 

و تجهیزات مناسب  

در اختیار مربیان 

زن، عدم تخصیص 

های مناسبسانس  

قرنطینه و بستن  

ی ها باشگاه 

ورزشی، کاهش  

پذیرش مشتری 

دلیل رعایت به

ی  هاپروتکل

 بهداشتی

کاهش تعداد  

  کنندگانمراجعه

ها باشگاه به   

کاهش مشتریان  

 ورزشی 

۱۸، 20،۹، ۸، 2م   

5 

مشکالت مالیاتی 

برای باشگاه داران، 

به  آوردنرو 

فضاهای مجازی  

منظور تبلیغات  به

ترارزان   

جایگزینی حرفة 

اصلی مربیگری  

ی  هارشته

با ورزشی 

ی  هاتیفعال

افزایش  مجازی 

ی  هاتیفعال

مجازی در  

صفحات چون 

اینستاگرام، ایجاد 

راهکارهای جدید  

در جهت افزایش 

عدم فالور، 

حمایت دولت از 

ی ها باشگاه 

کوچک ورزشی 

عنوان  به

واحدهای 

 خدماتی کوچک 

پیدا کردن 

ی جدید  هاراه 

درآمدزایی،  جهت 

تشدید مشکالت 

داران  باشگاه 

جهت پرداخت  

 مالیات 

موانع ایجاد 

ین و آنال ی وکارهاکسب

 کسب درآمد

 

 20،۱6، ۱۱، ۸، 3م 

 

 
کاهش فعالیت 

برخی 

وکارهای  کسب

خرد و  

 کارآفرینانه

6 

عدم حمایت دولت 

ی ها باشگاه از 

کوچک ورزشی 

عنوان واحدهای  به

 خدماتی کوچک 

گذاشتن شروط  

منظور حمایت به

ی ها باشگاه از 

کوچک ورزشیو 

پایبند نبودن  

دولت به تعهداتی  

که در قبال  

داران  باشگاه 

اندکرده مطرح   

نیاز به حمایت 

بیشتر دولت از  

داران بعد باشگاه 

 از پاندمی کرونا

توجهی به بخش  بی

تولید سالمت در 

راستای برنامة حمایت 

 وکار کسباز رونق 

۱2، ۱0، ۹، 2م   

7 

ی  هامتیقافزایش 

در اثر تورم  بهااجاره 

اقتصادی، باال رفتن 

ی نگهداری  ها نهیهز

زیاد،   بهااجاره 

شوک به تقاضای 

، کاالها و خدمات

کاهش استفاده 

تورم اقتصادی که 

با پیدایش کرونا 

 بیشتر گردید

کاهش فعالیت 

ی ورزشی و ها باشگاه 

یرضروری دانستن  غ
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وسایل، افزایش نرخ  

ی  هاباشگاه  نامثبت

 ورزشی 

از خدمات 

ی در رضروریغ

 جامعه

ی  هاباشگاه های یتفعال

 ورزشی از سوی دولت

۹،  5، 3، 2، ۱م   

۸ 

نارضایتی از میزان  

دستمزد یا  

  ةالزحمحق

جبران  ، مربیگری

نشدن خدمات 

  یاوه ی مربیان به ش

 مناسب

های  کمپیننبود 

یشتی معکمک 

برای مربیان و  

 ، یشانهاخانواده 

ی انده یآترس از 

نامعلوم در اثر  

-بیماری کووید

۹۱  

نبودن 

ی ها ی تیحما

 مردمی

به   نداشتناطمینان 

 آینده 

 ۱2،۱7،۱5، ۱0، ۸م 

عدم اعتماد 

 اجتماعی 

۹ 

نادیده گرفتن 

ورزش بانوان،  

نداشتن حق پخش  

 برای ورزش بانوان

توجه بیشتر  

به  هارسانه

مشکالت پیش  

روی ورزشکاران  

انگاری و نادیده 

مربیان، پخش  

نشدن مسابقات  

 زنان 

شدن   ترپررنگ 

مشکل در اثر  

 بیماری کرونا 

 اعتمادی به رسانهبی

 ۱4،۱۱،۹، ۸، 5م 

۱0 

ی ارسانه عدم پخش 

کاهش  تبعبهو 

حامیان مالی، 

نبودن قانون در 

جهت حمایت از 

 ورزش بانوان

نبود صرفة  

اقتصادی برای  

حامیان مالی 

ویژه در بخش  به

کنسل  بانوان، 

شدن مسابقات 

داخلی و ملی و  

ی المللنیب  

شدن   ترپررنگ 

مشکل در اثر  

 بیماری کرونا 

 عدم برگزاری مسابقات

،  ۱،  20، ۱۱، ۸، 3م 

4،6 

کاهش تعداد  

 حامیان 

۱2 
نداشتن حق پخش  

 در ورزش بانوان

تعطیلی مسابقات  

ی آسیا  ها باشگاه 

،  و جهان

توجهی کم

به  هارسانه

ورزش زنان، 

نداشتن فرصت  

 برای مطرح شدن

شدن   ترپررنگ 

مشکل در اثر  

 بیماری کرونا 

 کاهش ارتباط با رسانه 

،  ۱۱، 4، ۱م 

۱3،۱۸،20 
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۱3 

ی هام یتحر

اقتصادی اثر بارزی 

بر روی سهام  

، بورس و...  هاباشگاه 

 گذاشته است 

کاهش ارزش و  

سهام بسیاری از 

، افت  هاشرکت

سهام در بورس، 

ضربات اقتصادی  

و   هامیتحردر اثر 

همچنین 

شدن   ریگهمه 

-بیماری کووید

۹۱  

شدن   ترپررنگ 

مشکل در اثر  

 بیماری کرونا 

افت سهام و ارزش  

 اسپانسرهابسیاری از 

- در اثر بیماری کوید

۱۹ 

 2،4،۹،۱۱، ۱2، 7، 3م 

۱4 - 

الزام به رعایت  

ی  هاپروتکل

هزینة ، بهداشتی

سنگین خریداری 

اقالم بهداشتی 

برای هر مسابقه  

،  و رعایت موازین

وسواس در 

 از شیبرعایت 

و پرداخت   اندازه 

ی بیشترانهیهز  

مشکل  شیدایپ

 در دوران کرونا

مشکالت در رعایت 

 ی بهداشتی هاپروتکل

،  ۱2، ، ۱2، ۱0، ۹، 2م 

۱4 

تبعات ابتال و  

  ریوممرگ

بر   ۱۹-کووید 

شرایط 

 اقتصادی 

۱5 - 

ترس از بیمار 

شدن و ناتوانی 

در مراقبت از  

افراد سالمند، 

دارای  

ی ها ی ماریب

ی یا گروه  انهیزم

افراد پرخطر،  

ترس از انتقال  

ویروس به افراد  

سالمند، دارای 

ی ها ی ماریب

ی یا گروه  انهیزم

،  افراد پرخطر

مسئولیت بیشتر  

زنان در مراقبت  

از افراد 

مشکل  شیدایپ

 در دوران کرونا

 فوبیای کرونا

 م ۹،۱0،20،۱۹، 4، 2
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در   رتریپذبیآس

 خانواده 

۱6 
گرانی مصرف  

 اینترنت 

افزایش مصرف 

اینترنت در تمام 

کشور، آماده 

نبودن 

ی ها رساختیز

الزم در این 

زمینه، بار  

ترافیکی بسیار  

زیاد، قطع و 

ی مکرر، هایوصل

افزایش 

ی ها نهیهز

ی هاشرکت

دولتی و 

خصوصی 

صورت پنهان، به

دسترسی 

نداشتن خیلی از  

کاربران به  

اینترنت، ترس از  

فضاهای مجازی،  

برقراری عدم 

 ارتباط مناسب

شدن   ترپررنگ 

مشکل در دوران 

کرونا با توجه به  

استفادة بیش از  

انتظار جامعه از 

ی مجازی فضاها   

افزایش مصرف اینترنت  

های  ینههزو صرف 

بسیار زیاد در این 

زمینه، نبود  

های مناسب،  یرساختز

عدم کارایی و اثربخشی  

ی تمرینی و  هابرنامه

 آموزشی 

 م۱6، 3،5،۱0،20

مشکالت  

اینترنتی و  

ی ها نهیهز

ی رساختیز  

 

 : عدم حمايت دولت و بار اقتصادی 1مقولة       

ی دولتی و عدم  هاارگان ین دغدغة مربیان ورزشی زن، عدم حمایت دولت یا  تربزرگ ین و  ترمهم شاید  

تخصیص وام برای این گروه از شاغالن بود. مریم، یکی از مربیان، اظهار داشت: »گویی ما در این جامعه  

 و بیمه ما را قطع کردند«.    قراردادبدون دلیل    ها باشگاه هیچ سهمی نداریم. خیلی از  

دهد اما  یمسته حمایتی  سارا نیز عنوان کرد: »دولت اعالم کرد به برخی از مشاغل خصوصی وام و یا ب

های بسیار این وام شامل حال مربیان ورزشی نگردید«. وی اشاره کرد که »هیچ قانون  یگیری پرغم  یعل

 ویژه زنان وجود ندارد. اگر هم قانونی وجود داشته باشد، هیچ ضمانت اجرایی ندارد«.  حمایتی از مربیان به 
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گیری، درآمد  وید: »در چند ماه ابتدایی شیوع همهگیمی تهران  هاباشگاه مریم، مربی تنیس یکی از  

ینکه تخفیفی در مهلت پرداخت اجاره برای ما مربیان در نظر گرفته نشد، اما به صفر رسید و با توجه به 

، تمهیدات جدی از  متأسفانهین مفاد قرارداد مکان مصرف کنیم.  تأمبرای    اندازمانپس مجبور شدیم از  

 نیز صورت نگرفت«.    بهااجاره سوی دولت برای الزام مالکین به تعویق پرداختی  

گیری در هر  کاهش یافته است. پیش از همه  شدتبهفاطمه مربی فوتبال ابراز داشت: »تعداد بازیکنان  

ن تعداد به حداکثر  ی بهداشتی، ایهاپروتکل نامی داشتیم. با توجه به لزوم رعایت نفر ثبت 50-40سانس 

های جاری باشگاه، مجبور به افزایش  ینههزنفر در هر سانس کاهش پیدا کرده است و برای پرداخت    ۱5

یری هرازگاه میزان شیوع و بسته شدن اماکن ورزشی مشکل را  گاوج شدیم. با این حال،    هاسانس تعداد  

 .  «ها نداردبه باشگاه   ی پرداخت سرانهحل نکرد، بلکه بیشتر هم کرده است. دولت هم پولی برا  تنهانه

ی برای حمایت از بخش خصوصی در ورزش ندارد و در این بین زنان جزء قشر ابرنامه دولت هیچ  

ژه در بخش بانوان  ویپذیرند. شاید بتوان گفت که بخش خصوصی تنها یک تئوری در ورزش کشور به یب آس

 باشد. 

اجتماعی و سیاسی در یک جامعه است.    ةتوسع  یهانشانههای صنفی از  امروزه تشکیل و تقویت انجمن

ها و نهادهای مردمی توزیع  در سازمان  یآرامدر چنین جوامعی قدرت از حالت تمرکز خارج شده و به

یی  هاتشکل از مزایای چنین    ها را بازی خواهد کرد.نقش یکی از این سازمان   نیزصنفی    هاییه اتحاد  شود.یم

ی  ها خواسته گیری امکان استیفای حقوق صنفی و  که در شرایط بحران مانند همه برای مربیان این است  

شود و به  مشخص می   مندنظام های اعضا به شکل  یت اولومشروع اعضا وجود دارد و نیازها و مشکالت و  

  تر منسجمین نیازها و رفع مشکالت افراد زیرمجموعة  تأمیزی برای  ربرنامهرسد و  یمربط  یذاستماع افراد  

ی مردمی نیز از مجاری مشخص و قانونی قابل اجرا  هاکمک ی  آورجمع گیرد و درخواست برای  یمصورت  

 خواهد بود. 

 خرد و کارآفرينانه یوکارهاکاهش فعالیت برخی کسب: 2مقولة 

ینانه و موضوعی قابل چالش بین مربیان  کارآفری خرد و  وکارهاکسب دومین مقوله، کاهش فعالیت  

کوچک و نوآفرین، دسترسی به پول نقد است.    یوکارهاکسب  یهاچالش   ینترکی از مهمیورزشی زن بود.  

ند. فقط نیمی پذیریب ، مشاغل کوچک بسیار آسحالین  ا است. با یزآممخاطره  یوکار تالشهر کسب  ةادار

اجاره، حقوق و دستمزد    مانندوکار  هر کسب  هایینه. هزکنندی از مشاغل کوچک بیش از پنج سال عمر م

اولیه، نقدینگی زیادی نیاز دارد. به این امر فقدان درآمد حاصل   یهاخصوص در سال و خدمات شهری به 
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. در این شرایط  کرداضافه  باید  را    یرگمورد نیاز ناشی از بیماری همه  ةاز کاهش سرعت خدمات و مزایای تاز 

 .کارآفرینان تحت فشار زیادی قرار خواهند گرفت

خانگی برای کنترل    ةقرنطین  هاییاست دلیل سبه )نیروی کار    صةشوک کرونا از طرفی شوک به عر

کاهش تقاضا و به تعویق افتادن خریدهای  )شیوع بیماری( و از طرفی شوک به تقاضای کاالها و خدمات  

 . است (  جایی تقاضا بین صنایع مختلفه غیرضروری و جاب

جزو  که در خانواده  ة خدماتی  . کاهش ارائبینندیر دو آسیب مدر بحران کرونا بخش عرضه و تقاضا ه

.  شوندی صورت همزمان مشاهده مبه  خدماتبرخی    درخواستو افزایش    شودی اساسی محسوب نم  خدمات

زنجیر توان  کاهش  با  عرضه  اساسیتأم  ة بخش  نیازهای  باشگاه   ،ین  کاهش  تعطیلی  فروش،  کاهش  ها، 

وکارها، به تعدیل عطیلی کسبتر رفتار خرید مشتریان مواجه است.  و در بخش تقاضا با تغیی  یور بهره 

اطمینان به آینده،    نداشتن  ،. از طرف دیگرشودی نیروی کار، کاهش درآمد افراد و کاهش تقاضا منجر م

 مسئله. همین کندیانداز بیشتر و به تعویق انداختن خرید اقالم غیرضروری تشویق مها را به پسخانواده 

 شود. یکاهش تقاضای کل بیشتری را موجب م

های  یت فعالی اصلی خود دور شدیم و به  هارشتهمعتقد بودند که ما از    کنندگانشرکت بسیاری از  

بدنسازی   و  با  فیتنس  که  آوردیم  و  یوه شروی  خالقانه  اجرا آنالهای  این    اگرچهاند.  شدنی ین  از  برخی 

 به شکل موقت به کسب درآمد منجر شد.    کامالًرویکردها درآمدزا بود، ولی  

های خصوصی  باشگاه ورزشی در کشور که بخش اعظم آن را باشگاه   2۸000توجه به وجود حدود  

، مدیر سالن و  یمربهزار مربی، کمک ۱00و امرار معاش قریب به    وکاراکنون کسب ، همدهندیتشکیل م

دریافتی به خطر افتاده است و در بخش    هاییه دلیل تعطیلی و عدم تحقق شهرکارکنان خدماتی و... به

آن تعدیل قرارداد بازیکنان نیز وجود    مربوط، خطر لغو یا تعدیل قرارداد با اسپانسرها و  یاحرفه   یهاباشگاه 

های جانبی همچون ورزش کردن را  ینه هزدلیل از دست دادن شغل خود،  دیگر زنان جامعه نیز به.  دارد

 کنار گذاشتند.  

هایشان از وام استفاده کرده بودند.  ای دارند یا برای تجهیز باشگاه های اجاره داران، مکان بیشتر باشگاه 

شان را از همین راه  بود و خرج خانواده   داریشغلشان باشگاه   آنها تنهادرصد    ۹0از    یششاید بتوان گفت ب

ی  هاپروتکل تعطیل شدند. گران بودن رعایت    بهااجاره دلیل افزایش  به  هاباشگاه کردند. بسیاری از  یمین  تأم

 و کاهش مراجعان شد.    هاباشگاه بهداشتی نیز دلیلی بر کاهش انجام فعالیت  
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 : عدم اعتماد اجتماعی 3مقولة 

اجتماعی از    یهاایجاد اعتماد اجتماعی آنی و مقطعی نیست و نیازمند زمان و درک مشترک گروه 

بحران    ةو کنش عقالنی به رابط  یشناختجمعی است. همچنین اگر بخواهیم از منظر جامعه   یهاانتخاب 

اجتماعی قلمداد کنیم که توانسته در برخی    ایپدیده باید بحران کرونا را    ،کرونا و اعتماد اجتماعی بپردازیم

قرار دهد. در نگاه    یراجتماعی را تحت تأث   هاییت متقابل انسانی تغییر ایجاد کند و متعاقباً واقع  یهاکنش

ها براساس سود و زیان محاسبه  انسان   توسطکه    داندی کنش عقالنی جیمز کلمن اعتماد را نوعی انتظار م

 شود. یم

  و خدمات   انداز بیشتر و به تعویق انداختن خرید اقالمطمینان به آینده، جامعه را به پس ا  نداشتن

شود، بنابراین برخی  کاهش تقاضای کل بیشتری را موجب می   مسئلهکند. همین  غیرضروری تشویق می 

بیکار   جامعه  به  شوندمی افراد  را  بیشتر  بدهی  و  شدن  فقیرتر  بیکاری،  تغیو  همچنین  دارد.  یر  همراه 

  منفی دارد. تغییر سبک زندگی و نگرش آحاد جامعه   یروکارها تأثهای جامعه بر فروش و مدل کسب نگرش 

،  هاخانواده گیری به اقتصاد  یر همهناپذجبران های  یبآسبه    با توجه.  اجتماعی بود   اعتماد  عدماز پیامدهای  

کردند، کاهش  ی م  نامثبتی ورزشی متعدد  هاکالس یی که پیش از این فرزندان خود را در  هاخانواده تعداد  

 شوند.  ی درسی مجازی  هاآموزش ها صرف  ینههزدهند  ی میافته است و والدین ترجیح  

ی  هانهیهز  نیتأم: »گویدهای ورزشی میهزینه  نیتأمبرای    هاخانواده از ناتوانی  زهرا، مربی والیبال  

خرج و برجشان با هم جور    هاخانوادهو در شرایط کنونی    هاستتمام از محل پول خانواده باشگاه و مربیان  

 «.دهندیمی غیرضروری قرار  هانهیهز و لذا ورزش را در طبقة    دیآیدرنم

یافتن مشتری و حفظ و نگهداری    .ها نیز کاهش یافتدرآمدهای این باشگاه   توان گفت کهی مبنابراین  

صورت خصوصی با آن  در شرایط حاضر خیلی از مربیان شاغل به دیگری است که    ةدغدغ  مشتریان قبلی

 کنند.ی مدست و پنجه نرم  

 یر بر شرايط اقتصادی وممرگ: تبعات ابتال و 4مقولة 

های  یب آساز    هاگزارش و سرعت انتشار آن، و نیز    ۱۹-بتال به کوویدبا افزایش روزانة تعداد افراد م

ها و... نگرانی افراد و  یهکلی مهم بدن از جمله قلب، دستگاه تنفس، کبد،  هاارگان جدی این بیماری به  

 ویژه ورزشکاران از ابتال بیماری امری طبیعی است.  به

، فریاد سرفههای تنفسی از طریق  ا انتشار قطرک سازمان بهداشت جهانی راه اصلی انتشار این بیماری ر

زدن، آوازخواندن و حتی حرف زدن فرد مبتال عنوان کرده است، و تنها راه مؤثر برای پیشگیری از پخش  



 1433                                                                    ی اقتصادی پیش روی مربیان زن هاچالشو  19-کوويد 

 

 

داند. همین امر حضور ورزشکاران را در فواصل نزدیک  یمویروس را استفاده از ماسک یا فاصلة اجتماعی 

بسیار  ی  هاورزشیژه در  وبهبه هم،   از  آفرمشکل تیمی  بسیاری  است.  برای  هارشتهین کرده  ورزشی  ی 

، زیرا باور دارند که  اند کردهویژه در بخش بانوان تعطیل  یناتشان را بهتمراتفاقی تلخ،    رخ دادنجلوگیری از  

ینکه در تابستان، که فصل درآمدزایی بسیاری از مربیان ورزشی  اویژه  پذیرترند؛ بهیب آسزنان از لحاظ بدنی  

ها تعطیل شود، تمام برنامه همزمان برگزار می  طوربهآید و اغلب در یک سالن چند کالس  ی م  حساببه

ها  اند و حاضر نیستند فرزندشان در این کالس را در اولویت قرار داده   فرزندانشانها سالمت  شد، زیرا خانواده 

 کند.  شرکت  

ویژه آنان که وظیفة نگهداری از والدین سالمند یا مراقبت از  در همین زمینه بسیاری از مربیان، به

دهند. باال رفتن ی نمی حضوری نشان  هاکالس های خاص را دارند، تمایلی به برگزاری  یماری بافراد دارای  

و    هاکالسدهند با تعطیلی  یمرجیح  های درمان نیز یکی دیگر از دالیلی است که مربیان تینههزسابقة  یب

 های خود و خانواده، از آن پرهیز کنند.یتفعال

کند و در این شرایط ترجیح  یمتنها زندگی  مادر سالمندمگوید: »ی مزهرا که مربی دوومیدانی است 

ن دلیل،  دهم. به همیی میک از امور از خانه خارج نشود و همة کارهای او را من انجام  یچهدهم که برای  یم

افراد دوری کنم تا مبادا ناقل ویروس برای وی   مجبور هستم تا حد امکان از برخورد مستقیم با سایر 

 باشم«. 

نیلوفر از مربیان بسکتبال تهران ابراز داشت: »یکی از همکارانم به این بیماری مبتال و پس از چند روز  

ضر بسیار مشکل شده است، اما گاهی باید بین  ها در حال حاینههزین  تأمینکه  ادر بیمارستان فوت شد. با  

کنم در وهلة اول خود و شاگردانم  ی مسعی    فعالًمرگ و زندگی یکی را انتخاب کرد. به همین دلیل، من  

 زنده بمانیم. اما شرایط اقتصادی فعلی ما را در تنگنای شدید قرار داده است«.

های  ینههزپاسخگوی    آنهایمة درمانی فعلی  چندین تن از مربیان نیز به این مهم اشاره کردند که ب

های  ینههزو بستری شدن در بیمارستان نیست. بنابراین، برای فرار از این    ۱۹-ابتالی احتمالی به کووید

 دهند در خانه بمانند و در صورت امکان از خانه کسب درآمد کنند. ی مسنگین، ترجیح  

 کاهش تعداد اسپانسرها  -5مقولة 

گیرند. هزینة  ی ورزشی گروهی، اغلب در فضای سربسته انجام میهارشته ویژه  های ورزشی بهرشته

پروتکل  کوویداجرای  تست  هزینة  نیز  و  ورزشی  اماکن  ضدعفونی  و  بهداشتی  تمامی    ۱۹-های  برای 
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ت، و عدم  در رویدادهای ورزشی باالست. با توجه به عدم برگزاری یا لغو بسیاری از مسابقا  کنندگانشرکت 

 کاهش یافته است.  شدتبهاشتیاق ورزشکاران برای ادامة تمرینات، تعداد اسپانسرهای ورزشی  

درآمد بسیاری از ورزشکاران و مربیان از طریق عقد قرارداد با این اسپانسرها و دریافت دستمزد برای  

کساله و اغلب در اواسط  ینکه اغلب قراردادها فصلی یا یاشود. با توجه به  ی مین  تأمشرکت در مسابقات  

شوند، این افراد با کاهش یا قطع درآمد مواجه  یمتابستان برای دو فصل رقابتی پاییز و زمستان منعقد  

ها، مانند دوومیدانی و والیبال، توانستند با رایزنی با وزارت ورزش مجوز  یون فدراس. البته برخی  اندشده 

قبال اغلب اسپانسرها به قوت خود باقی ماند. اما در سایر  برگزاری مسابقات را اخذ کنند و در نتیجه است

 ی درآمدزایی خود را به کل از دست دادند.  هافرصت ، ورزشکاران و مربیان  هارشته

ویژه  ی ورزش زنان بهارسانه دلیل مختصر بودن پوشش  گوید: »بهیمیکی از مربیان تنیس روی میز  

  آنها و جلب رضایت    فرساستطاقتای بانوان کاری بسیار  عدم امکان پخش تلویزیونی، جذب اسپانسر بر 

نتیجه یبمذاکره نیاز دارد که گاهی نیز    هاساعت برای تحت پوشش قرار گرفتن ورزشی زنان اغلب به  

شده است،    ۱3۹۹خواهد ماند. حال با این شرایط پندمی که منجر به لغو بسیاری از مسابقات تقویم سال  

دلیل مشکالت مالی ناشی از بیماری توان پذیرش تیمی را  نیز به   آنهایا    اندنشسته اغلب اسپانسرها عقب  

های ورزشی را همراه داشته است،  یگلهای فراوان برای مربیان فعال در  ی نگرانندارند. همین امر منجر به  

 اصلی درآمد به کل قطع گردیده است«.    منبعزیرا در واقع  

 يرساختیزهای ينه هز: مشکالت اينترنتی و 6مقولة  

ی ابتدایی کووید و در شرایط قرنطینه به باالترین رکورد مصرف در هاماهمیزان مصرف اینترنت در  

نیز رو    وکارهاکسب و اغلب    هادانشگاهی بعد، و با مجازی شدن مدارس و  هاماه جهان رسید و این روند در  

( افزایش  گذاشت.    50-40به  کشور  شیوعدرصد(  در  کرونا  بسیاریویروس  خسارت  از    به  ،  خیلی 

و جای  ها به تعطیلی کشیده شد  باشگاه خیلی از  که    ینوعبه   ،وارد کردویژه در حیطة ورزش  به   وکارهاکسب

افراد حاضر در جامعه    ،از سوی دیگرخود را به فضاهای مجازی داد.   از  این دورخیلی  با    ةدر  بیماری 

  ی انداز راه   یچگونگ  با  نبودن  آشنا   ترافیک،  باالی  هزینة  اینترنت،  نامطلوب  سرعت  مانندمشکالتی  

کار و مربیگری را در این  روند    ةمواجه شدند و همین عوامل ادام   مربیی به  دسترس  و  آموزشی  یافزارهانرم 

و تمرینات خود را به صفحات مجازی انتقال    هاکالس   ناچاربهمربیان نیز   ساخت.  روروبه زمینه با مشکل  

ی ورزشی و  هاکالس در  نامثبت، و نیز کاهش هاتعرفهه به شرایط تحریم در ایران و افزایش دادند. با توج

حال، برخی    ینع  درهای باالسری مربیان نیز افزایش یافت.  ینههزمجازی،    نامثبتپایین آمدن شهریة  
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ازی بیشتر و بهتر  شدند که بتوانند از امکانات دنیای مج   روزتربه های همراه  یگوشمربیان مجبور به خرید  

های همراه به میزان بیش از اندازه در دوران کووید،  ی گوشهای  یمتقاستفاده کنند که با توجه به افزایش  

های نرمال جدید شد، که فشار اقتصادی بیشتری را بر  یرساخت زبخشی از درآمدهای مربیان صرف تهیة 

خصوص در افراد مسن که آشنایی زیادی با فضاهای مجازی  به  مسئلهاین  این قشر از جامعه فزونی بخشید.  

خود را از دست   کنندگانمراجعه کرد و مربیان خیلی از  ترسخت و کار با خیلی از نرم افزارها را نداشتند، 

ورود به فضای مجازی نیازمند امکانات الزم از جمله پهنای باند  ،  کنندگانشرکت یکی از    نظر  به دادند.  

دلیل قطع و وصل  به   ما،  جامعةکه در فضای فعلی  یافزارها و اینترنت خوب است؛ درصورتگسترده، نرم 

 الزم را برای ما ندارد.   ییکاراکار برخط  شدن میکروفون و اینترنت،  

 

 گیری یجه نتبحث و 

سرعت در سراسر جهان گسترش یافته است، به  به   2020طی چندین ماه از آغاز سال    ۱۹-کوویدبحران  

نفر یک نفر ممکن است به این بیماری مبتال    ۱0شکلی که طبق اعالم سازمان جهانی بهداشت، از هر  

ار  شود. بسیاری از کشورها از جمله ایران برای مدت نامشخص و در مقاطع مختلف در حالت قرنطینه قر

؛ برخی  کنندیمیی که امکان کار از راه دور وجود داشته باشد، افراد از خانه کار  وکارهاکسبگرفتند. در  

ی تفریحی،  هابرنامه . سفر، رویدادهای ورزشی و  کنندینمکار    اصالًمهیا نیست،    شانیبرادیگر که این امکان  

.  اندشده کل فضاهای عمومی ممنوع یا محدود    طوربهو    هاموزه ، مراکز خرید و  هاکافهرفتن به رستوران یا  

  2.5متوسط حدود    طوربهمتوسط، هر ماه از دوام قرنطینه    طوربهکه    دهدیمنتایج تحقیقات جهانی نشان  

تا   وارد    ۸درصد  ناخالص ملی در سطح جهان آسیب  تولید  به  این  (4)  کندی مدرصد  ی  هات یمحدود. 

همة   داد    هابخشگریزناپذیر  خواهند  قرار  تأثیر  تحت  مالی  (4)را  توان  که  دارد  وجود  شواهدی   .

. با این  (4،۱0)  کرده استنزول    شدتبه ی اختیاری  هانهیهزع برای پرداخت  اغلب جوام   کنندگانمصرف 

عواقب کووید  هاداده حال،   است که  از آن  توزیع  هابخشمساوی در همة    طوربه  ۱۹-حاکی  اقتصاد  ی 

کرونا، بخش آموزشی   گیریهمه دلیلبسته شدن مؤسسات آموزشی در سراسر جهان به. (4)نخواهد شد 

ملی و مقامات محلی،    یها، وزارتخانهنفعانی از ذ   یاگسترده  دامنةورزش را تحت تأثیر قرار داده است که  

غیردولتی را شامل    یهاورزشی و ورزشکاران، سازمان   یهاسازمان   مؤسسات آموزش دولتی و خصوصی، 

نقش   تواندیآموزشی و تربیتی ورزش، تحت تأثیر بحران فعلی قرار گرفته است، مة . اگرچه جامعشودیم

راه  مهمی کردن  پیدا  داشـته  یهاحل در  کرونا  بـحران  با  )بخش    مقابله  و    یکپارچگیباشد  اجتماعی 
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و مشاغل بیشتری در    اندگرفتهی خدماتی بیش از سایرین تحت تأثیر منفی قرار  وکارهاکسبی(.  اقتصاد

 . (4)معرض خطر قرار دارند  

بر ضررهای اقتصادی،  است و عالوه   ریناپذروانی ویروس کرونا بر جهان بسیار جبران   -تأثیرات اجتماعی

در بحران  .  دوچندان برخوردار استدر صنعت ورزش، رسیدگی به شرایط روانی و اجتماعی افراد از اهمیتی  

اساسی    جزو خدماتکه در خانواده  ة خدماتی  . کاهش ارائنندیبی کرونا بخش عرضه و تقاضا هر دو آسیب م

. بخش عرضه با  شوندی صورت همزمان مشاهده مبه   خدماتبرخی    درخواستو افزایش    دشوی محسوب نم

زنجیر  توان  اساسی  نیتأم  ةکاهش  باش  ،نیازهای  به    ها، کاهشگاه تعطیلی    و   هاباشگاه مراجعة مشتریان 

وکارها، به  عطیلی کسبتو در بخش تقاضا با تغییر رفتار خرید مشتریان مواجه است.    یورکاهش بهره 

اطمینان به    نداشتن  ،. از طرف دیگردشویتعدیل نیروی کار، کاهش درآمد افراد و کاهش تقاضا منجر م

. همین کندی بیشتر و به تعویق انداختن خرید اقالم غیرضروری تشویق م  اندازها را به پس آینده، خانواده 

ی  ها چالش . به همین منظور تحقیق حاضر در پی یافتن  شودی امر کاهش تقاضای کل بیشتری را موجب م

که نتایج نشان داد، پنج چالش مهم  طورهمان پیش روی مربیان زن در ایران با استفاده از مصاحبه بود.  

کاهش  ی دولتی و بار اقتصادی ناشی از آن،  هاارگانشی زن عبارت است از عدم حمایت دولت و  مربیان ورز

بر شرایط    ریوممرگ ة ورزشی، عدم اعتماد اجتماعی، تبعات ابتال و  وکارهای خرد و کارآفرینانفعالیت کسب

 اقتصادی و کاهش حامیان مالی.  

  شیوعی دولتی از مربیان زن بود.  هاارگان چالش مربیان زن، عدم حمایت دولت و    نیترمهماولین و  

اما با توجه به محدودیت  ،  ها در حمایت از اقتصاد را بسیار برجسته کردبیماری کرونا در جهان نقش دولت 

  .داشته باشد   همراهاقتصادی به  بیشترین اثر را در کنترل ضررهای  باشد تا  یاگونهها باید بهمنابع، حمایت 

های اقتصادی  های مالی دولت و حتی بخش خصوصی در راستای کاهش آسیب نیاز به حمایت رو  ازاین 

های عملیاتی در این خصوص برداشته  شود و باید گام ها بیشتر احساس می ناشی از کرونا به مربیان و باشگاه 

ی دولتی تنها فرضیاتی را مطرح  هاان ارگکردند که دولت و    دیتأک  مسئله . اما تمامی مربیان به این  شود

بیکاری کرونا یکی از راهکارهای دولت برای حمایت    ةبیماز آنها اجرا و عملیاتی نشد.    کدامچیهکردند و  

به شکلی   راهکارها، اما شروط استفاده از این  رودشمار می شیوع این بیماری به  ةاز معیشت مردم در دور

 .  دشی نمبود که شامل حال مربیان  

  ة شیوع کرونا هیچ مالکی حق افزایش نرخ اجار   ةدولت برای حمایت از مستأجران در دور  ةبق مصوبط

تر این است که تمام قراردادها  مهم  ةدرصد در سایر شهرها را ندارد. مصوب  20درصد در تهران و    25بیشتر از  
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مگر به چند دلیل   ،و موجر حق فسخ را ندارد  شوندیش قیمت تمدید متا یک سال با همین میزان افزای

چالش اصلی    نیتربزرگ . مصوبة دولت اگرچه خیلی شفاف و واضح مطرح شد، بسیاری از مربیان  محدود

 . (26)  دانستندی مو تمدید قرارداد    بهااجاره خود را در ارتباط  

کنترل شیوع کرونا نیازمند  ة ورزشی بود.  وکارهای خرد و کارآفرینانکسب فعالیت  دومین چالش کاهش  

زنجیر با هدف قطع  انسانی غیرضروری  ارتباطات  از    ةکم شدن  بسیاری  به کاهش  شیوع کروناست که 

از یک   .کردمختلف درآمدی تحمیل    یهااقتصادی را به دهک  هایینهو هزشد  اقتصادی منجر    هاییتفعال

 ةیک شوک به عرض  ،خانگی برای کنترل شیوع بیماری  ةقرنطین  هاییاست دلیل سبه،  شوک کروناسو،  

جایی  ه تقاضای کاالها و خدمات کاهش تقاضا و به تعویق افتادن خریدهای غیرضروری و جابنیز  نیروی کار و  

تولید نیز مشکالتی ایجاد شده است.    ةدر تأمین مواد اولی  ،دیگر  سویاست. از    تقاضا بین صنایع مختلف

وکارها، به تعدیل نیروی کار، کاهش  تعطیلی کسب  همراه خواهد داشت.شوک عرضه، شوک تقاضا را به

انداز  ها را به پسبه آینده، خانواده  ینانعدم اطم حال،ین ع . درشودیدرآمد افراد و کاهش تقاضا منجر م

تعو به  و  اقالم  یقبیشتر  خرید  م  انداختن  تشویق  تقاضای کل    مسئله. همین  کندی غیرضروری  کاهش 

 .  شودی بیشتری را موجب م

می باشد و این امر در صنعت ورزش و مربیگری  تأمین    ةاختالل در زنجیر  یکی از موضوعات مهم بحث

نگرش  ی بهداشتی، تغییر  هاپروتکلنیز بسیار اثرگذار بود. از دیدگاه مربیان افزایش تورم، گران بودن رعایت  

نیرو،   تعدیل  از کسب مشتریان،  بسیاری  نقدینگی  به کاهش  دریافت  وکارها  عدم  و  درآمد  کاهش  دلیل 

  خالقانه و کارآفرینانه و جدید   یها و نیاز به راهکارها فعلی در حل چالش   یهامد بودن روش ا ناکار،  مطالبات

ین بیماری و انتشار دائمی  گیری سریع جهانی اهمهخود بخشی از این چالش بود. شاید بتوان گفت که  

  ةدر کشور بر عدم قطعیت و نحو  ی انتشار ویروسهاآن طی ماه   در خصوصهای مختلف  اخبار و گزارش 

  کهی . هنگامشودیتلقی مورزشی  وکار  بخش مهمی از هر کسب   ینانمقابله با آن افزوده است. عدم اطم

و تفاوت نگرش    استعات ناکافی و غیرشفاف  دهد، اطال رخ مینشدنی  بینییشصورت سریع و  پتغییرات به

معمول درک مناسبی  طور بهکه تحمل ابهام باالیی دارند،  مربیانیگذارد. افراد در نوع واکنش آنها اثر می

شدت  ها به را در رویارویی با چالش   مربیانیمدی  ااز رویدادها دارند و برعکس وجود تحمل ابهام پایین، کار 

تحمل ابهام  مربیان ورزشی زن  گام دوم پس از پذیرش واقعیت این است که    روین ازا.  (23)  دهدکاهش می

ثر،  ؤشک این اقدام م ی متعدد رهایی بخشند. ب  های و خود را از آماج اخبار منفی و گمانههند  خود را ارتقا د

روانی   بخشید  آنانامنیت  خواهد  بهبود  کرونا  بحران  با  مواجهه  در  ازاین را  آنان.  اقدامات    رو  نیازمند 
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  ة ند. در دوریدترجد  یهاکارآفرینانه برای یافتن منابع جدید، ارتباطات بهتر با مشتریان، ورود به حوزه 

وکار  کسب  یهاها و سبک زندگی مشتریان مواجه خواهیم شد که بر منطق مدل پساکرونا با تغییر نگرش

 خواهند داشت.    یرو ارزش پیشنهادی تأث

عدم اعتماد اجتماعی است. بسیاری از مربیان اظهار داشتند که شرایط حاضر به ایجاد    سومین چالش

منجر شده است. آنان معتقد    ندهیآبرای سالمتی و همچنین توانایی امرار معاش در    هاخانواده ترس و دلهرة  

آن اعتماد قبلی را به باشگاه یا مربی خود داشته    توانستندینمدیگر    انشانیمشتربودند که بسیاری از  

باشند. شاید پدیدة اضطراب کرونا را بتوان دلیل اصلی این رفتارها دانست که خود از عوامل اصلی اثرگذار  

کنندگان و تغییر نگرش مصرف ، انداختن خرید اقالم غیرضروری قیبه تعو بر اقتصاد این صنعت و مسبب 

دلیل هشدارهای  وکارها بهکنندگان و مشتریان به کسب کاهش اعتماد مصرف ، سبک زندگی در بلندمدت

 است.    کاهش تقاضا و به تعویق افتادن خریدهای کمتر ضروری و تعمیق رکود،  سالمتی  ةپیشگیران

ی ارتباطی  هات یمحدودبا توجه با  بر شرایط اقتصادی است.    ریوممرگ چهارمین چالش تبعات ابتال و  

ی خود را به  هادری ورزشی و بدنسازی  هاباشگاه ، بسیاری از  ۱۹-سبب شیوع کوویدبه  میان افراد جامعه

و  بستند. مربیان فعال در بدنسازی و فیتنس با استفاده از فناوری    هاباشگاه روی ورزشکاران و اعضای  

ی ورزشی قادر  هارشته ی اجتماعی توانستند کماکان به کار خود ادامه دهند. با این حال، مربیان هارسانه 

ی ورزشی رقابتی  هارشته برای    مسئلهویژه این  به انجام تمرینات تکنیکی و تاکتیکی ورزشکاران نبودند، به

گینی را برای شرکت رقابت  . از طرفی، ورزشکاران رقابتی باید تمرینات سندیآیم  حساببه  تربزرگ چالشی  

ی رقابتی،  هاورزش ة سیستم ایمنی باشد. از طرف دیگر، بیشتر کنندسرکوب انجام دهند، که ممکن است 

، محیط )برای مثال آب استخر در شنا یا شیرجه( یا تجهیزات  فانیحر،  هایمیتهمتماس نزدیک ورزشکار با  

- دلیل مسری بودن بسیار زیاد کوویدتوپ در والیبال( که به  ی،بردار وزنهی یا  بردار وزنه )برای مثال هالتر در  

ی بزرگ ورزشی با  هاوم یاستادمسابقات در    نیترافتهیسازمان ممکن است خطرناک باشد. همچنین    ۱۹

. نگرانی دیگر در مورد مسابقات  دهدی مکه خطر گسترش را افزایش    شودی متعداد زیادی تماشاگر برگزار  

ویژه از کشورهای با شیوع باال( ممکن است  آن ورزشکاران حامل بدون عالمت )به   ی است که درالمللنیب

وجود آورند و سبب شیوع کشور  ویروس را به حریفان منتقل کنند، مدیران مسابقات و تماشاگران را به

)حلبچی و همکاران،    (27)ی را تسریع کند  اقاره نیبی یا  المللن یبانتقال    تواندی ممیزبان شوند. این مسئله  

، خروج از اردوها و مسابقات  ورزشکارانشان، مربیان از ترس جان و سالمت خود و  سبب  نیبه هم(.  2020

منطقی است.  انداختن این مسابقات    قیتعو  به تجمع برای تمرین را ترجیح دادند. بنابراین لغو یا    هرگونهو  
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نباشد، مسابقات باید بدون تماشاگر و با رعایت کامل اصول    ریپذامکان، اگر لغو به هر دلیلی  حال  ن یا  با

 .(27  ، 3)محافظتی و بهداشتی برگزار شود  

نگهداری از فرزند، رسیدگی به امور خانه   تی مسئولاغلب مربیان زن، در کنار وظایف مربیگری خود، 

. بنابراین، در  دارند  عهدهمراقبت از و رسیدگی به والدین خود یا همسر خود را نیز بر    بعضاًو خانواده، و  

وابستگان خود را نیز در نظر بگیرند.    ی کاری خود، باید سالمت سایرهات یفعالی برای ادامة  ریگمیتصم

ی ورزشی و به خطر انداختن سایر  هاطیمحارتباط با تعداد زیادی از افراد در    متعاقبنگرانی از ناقل شدن  

گیری  در سطوح پیش از همه  هات یفعالاعضای خانواده از دیگر مسائلی است که بازگشت به کار و ازسرگیری  

مدت  طوالنی   احتماالًجدی و    ری تأثرده و درآمد این بخش از جامعه را تحت  را برای مربیان ورزش پرچالش ک

 قرار داده است. 

خی  ی ورزشی زنان در پنجمین چالش مطرح شد. در مورد برهامی تموضوع حامیان مالی در حمایت از  

و این به معنای از دست دادن حقوق یا مزایای احتمالی    شودی فسخ  سادگ به  تواندی محامیان مالی، قرارداد  

، احتمال جبران خسارت حداقل تا صفر است. ممکن است آن دسته از حامیان  حاضر   حال  درآینده است و  

(، تا انقضای قرارداد،  کندیممدت داشتند )که در مورد ورزش زنان این مورد بیشتر صدق که توافق کوتاه

گیری  ی جدید را تا مشخص شدن وضعیت همهریگم یتصم  هرگونهام برسانند و سپس  خود را به انج   تعهدات

تعلیق  است حامیان گزینة  تلقی شود، ممکن  مالی غیرضروری  مزایای حمایت  اگر  بیندازند.  تعویق  به 

البته همة  هامی تصمتا اتخاذ    چندماهه انتخاب کنند،  به مفاد قرارداد بستگی دارد. در   نهایای بعدی را 

نتیجه، اغلب راهبرد    و در  شودینمی  نیبش یپگیری  ی در مورد شیوع همه اگزاره بیشتر قراردادهای ورزشی،  

 . (2۹  ،2۸)ی برای شرایط موجود وجود ندارد  اشده نییتعاز پیش  

، معضل ممکن است این باشد که ضرر و زیان خود را کاهش  بلندمدتبرای حامیان مالی دارای تعهد  

ی از یک شریک و حامی واقعی آن رشتة ورزشی و وفادار  اچهره حمایت خود را قطع کنند تا    نکه یادهند یا  

خود به نمایش بگذارند. با اینکه این نکته تا حدی به حامی مالی بستگی دارد، در ورزش    و ازبه هواداران  

، این گزینه به احتمال زیاد بار  آورندیمفراهم    هاشرکت تبلیغاتی و اقتصادی کمی برای    زنان که مزایای

 .  (3۱  ،30)همراه نخواهد داشت  انگیزشی قابل تأملی برای حامیان به 

توانستند    هاون یفدراسبرخی   ورزش  وزارت  حمایت  رعایت    تماممه ینی  هاگ یلبا  با  را  پیش  سال 

ی  هاالزحمه حقی بهداشتی و تست همة افراد، به انتها برسانند، در نتیجه مربیان موفق به دریافت  هاپروتکل 

از سوی    هاتیحمابا همین    هامیتی ورزشی نیز،  هارشتهخود تا پایان فصل مورد قرارداد، شدند. در برخی  
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ات طبق روال قبل و  ی دست باالیی، برای فصل جدید رقابتی تشکیل شدند و مقرر است مسابقهاارگان 

منجر شده    هامیتتقویم مصوب برگزار شوند که به کاهش نگرانی مالی مربیان و ورزشکاران این    براساس

ی ورزشی فعال در بانوان از چنین شرایطی برخوردار نیستند و جلب حامیان  هارشته است. با این حال، همة  

که شرایط    شدیممحسوب    هارشته ان این  ی بزرگ مربیهاچالش نیز از    ۱۹-مالی پیش از شیوع کووید

نیازهای اولیة    نیتأمرا با دغدغة    هارشته وجودآمده، مشکل را دوچندان کرده و مربیان و ورزشکاران این  به

 .  ( 32)زندگی خود مواجه ساخته است  

اینترنتی و    نیآخرششمین و   ایران  هارساختیزمورد در این زمینه بحث مشکالت  ی نامناسب در 

از کاهش افت کیفیت   ریغبه روی آوردند، های اجتماعیشبکهمربیان که به ر همین زمینه برخی د. است

برای تمامی افراد    با افزایش استفادة کاربران این چالش  .دهنداز اختالل در سرویس خود خبر می   ،اینترنت

، وجود دارد.  آوردندی ورزشی رو  هابرنامهبه شبکه و    اجبارجامعة ایرانی، از جمله مربیان ورزشی که به

ی در روند  نترنتیادلیل مشکالت  ی تمرینی بههابرنامه قطعی و وصلی اینترنت در حین آموزش، ناکارایی  

مشکالت مهم دیگر را عدم  کرده است.    روروبه را با چالش مهمی    آنهااثر گذاشته و    آنهاآموزش و تمرین  

قیمت    ةتاپ، تبلت و گوشی هوشمند دانست که با وجود رشد فزایندبه لپ  افراد جامعهدسترسی برخی  

نسبت به گذشته بسیار دشوارتر شده    به ورزش و حتی ورزشکاران  مندان ، تأمین آن برای عالقهاین اقالم

 .است 

منابع را تهی کرده، به اقتصاد    ۱۹-فایی خود به پیوند اجتماعی نیاز دارد. بحران کوویدبشر برای شکو

را موجب شده و صدها میلیون نفر را از نظر اجتماعی در    اندازهیبجهانی آسیب رسانده، غم و اندوهی  

کرة زمین   ی از اضطراب، عدم اطمینان، ترس و انزوا را در سراسراهالهسراسر جهان منزوی کرده است و 

است   از  (33)پراکنده  برخی  اما شاید  بکشد،  بهبودی مدتی طول  است  ی که در  های نگر نده یآ. ممکن 

ی اخیر برای حمایت از ورزش زنان و برابری جنسیتی در همة سطوح ورزش )به پیشنهاد کمیتة  هاسال 

ی المپیک حضور هرچه  المللنیبی المپیک( صورت گرفته است، به واقعیت تبدیل شوند. کمیتة  المللنیب

رد و با  های مختلف ورزش در همة سطوح و ساختارها با دیدگاه برابری زن و م بیشتر زنان را در حوزه 

و  ریکارگبه ابزارها  می هاوه یشی  تشویق  مناسب،  و  ی  موضوعکند  در    بر  جنسیتی  و    هااست یسعدالت 

به    با توجه.  ( 23)ی که آنها بتوانند نقشی کامل و فعال در ورزش ایفا کنند  اگونه بهدارد،    دیتأک  هابرنامه 

اینکه در کشور ما مربیگری ورزش زنان بر عهدة مربیان زن است و به نظر برای اینکه مربیان زن بتوانند  

خوبی انجام  در ورزش به  کنندهشرکت و وظایف خود را در آموزش و تربیت دختران و زنان    هات یمسئول
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ی مختلف به خوبی ایفا کنند، باید  هاحوزه در  دهند و نقش مهم خود را در رشد و توسعة ورزش زنان  

ی ورزشی مطابقت  هاسازمان ی  هااست یسشود و با اهداف و    لیوتحلهیتجزدرستی  نیازها و انتظارات آنها به

، مشکالت و موانع دیگری نیز در مسیر  طور حتمبه   .داده شود تا رسیدن به موفقیت در ورزش تسهیل شود

گنجد و حائز اهمیت  که شناسایی و بررسی همة آنها در یک تحقیق نمی مربیان ورزشی زن وجود داشته

که در   شودیمی تمامی اعضای جامعه احساس  از سو  جانبههمهاین است که برای رفع آن نیاز به تالشی  

این بین، وظیفة اصلی بر دوش خود زنان است تا با تالش و پشتکار، لیاقت و کفایت خود را در این حیطه  

ریزان در این حیطه شناخت نیازها و مشکالت در مربیان زن به برنامه   .یش به اثبات برسانندبیش از پ

تا   و  هایریگمیتصمکمک خواهد کرد  باشند  اثربخش داشته  برنامه ی  و تحمیل های زیراز  غیرعملی  ی 

   ی اجرانشدنی و غیرمنطقی اجتناب کنند.هابرنامه 

ی برای این مرز و بوم، نیاز به مطالعات بیشتر در این  نیافتخارآفربا توجه به مهم بودن نقش زنان در 

مسئوالن    شودی م. بر این اساس، با توجه به اهمیت توسعة ورزش زنان، پیشنهاد  شودی مزمینه احساس  

ورزشی، ورزشکاران،  ی سازمانی، اماکن  هاحوزه برای برطرف کردن مشکالت مرتبط با مربیگری زنان در  

ی صنفی مربیان، راهکارهای مناسبی را شناسایی و اجرا کنند تا مربیان با  هاتشکلو    هارسانه شخصی،  

آرامش کافی، به دور از هرگونه نگرانی و با کمترین مشکالت به مربیگری بپردازند و به رشد و توسعة  

از دست رفتن انگیزة و کاهش میزان    ی به این مسائل، ممکن است بهتوجهیب  .ورزش زنان کمک کنند

اتخاذ رویکردی سیستمی، که در آن انسجام بین    رسدیم  نظربهدر این عرصه منجر شود.    آنهامشارکت  

 .شده باشد، بتواند در حصول این هدف کمک کند  نظر گرفتهنفع در  و ذی  ربطی ذی  هاسازمان افراد و  
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Abstract 
The main purpose of this study is to identify the economic challenges that 

female sports coaches faced during the Coronavirus pandemic. This 

qualitative study was conducted on 20 female coaches from different sports 

disciplines, with more than a decade of coaching experience. Sample selection 

was purposeful. Semi-structured interviews were used to collect data. Data 

analysis was performed using two methods of initial coding and data 

interpretation (claim and proof). Data analysis of this study revealed five main 

economic challenges of female coaches in six categories. The established 

categories included lack of government support and economic burden, 

reduced activity of small and entrepreneurial sports businesses, lack of social 

trust, consequences of morbidity and mortality on economic conditions and 

reduced sponsorship. Therefore, it is critical to identify the proper solutions 

and take innitiative to solve these problems so that female coaches would be 

able to continue on withfulfilling their jobs with lesserhardships in 

thisunprecedentedtime, when there is a need for more support and collective 

aid to maintain and yet promote the development of women's sports.  
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