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Abstract 
Objectives: The aim of this study was to investigate the role of 
job insecurity during the corona virus pandemic in the mental 
health of football schools’ coaches with the mediating role of 
financial well-being. 
Methods & Materials: This study is a descriptive survey. The 
statistical population of the study included all coaches (81 
people) working in football schools licensed in Golestan 
province in 2020, and earning income through working in 
football schools. To collect data, three questionnaires were 
used: Jung et al.’s (2020) job insecurity during the corona virus 
pandemic questionnaire, Choi et al.’s (2020) financial well-
being questionnaire, and Warwick-Edinburgh‘s (2007) mental 
health questionnaire. Descriptive statistics and structural 
equation modeling were used to analyze the data. SPSS and PLS 
3 softwares were applied for this purpose.  
Results: The results showed that job insecurity during the 
corona virus pandemic has a negative and significant effect on 
the financial well-being of football coaches.  In addition, the 
effect of job insecurity during the corona virus pandemic on the 
mental health of football coaches was negative and significant. 
The results also revealed that the effect of financial well-being 
on mental health is positive and significant. Finally, the results 
showed that the effect of job insecurity during the corona virus 

 

 

 

 

1. Email: Alichori@yahoo.com 

2. Email: nasser_bay@yahoo.com 

3. Email: h_ghezel@yahoo.com 

 

Received:  

11 Sep 2021 
 

Accepted:  

30 Nov 2021 
 

Keywords:  

Job Security, 

Mental Health, 

Financial well-

Being, Football 

Coaches, 

Corona virus. 



Chori: Sport Psychology Studies, Volume 11, No 41, 2022                                                               244 

 

 Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public License 

outbreak on the mental health of football coaches with the 
mediating role of financial well-being is negative and 
significant.  
Conclusions: According to the results of the study, it can be 
concluded that job insecurity during the pandemic of the 
corona virus can lead to problems for the mental health of 
football coaches by reducing financial well-being. 

 

Extended Abstract 
Background and Purpose 
The outbreak of coronavirus has 
caused sports industry and other 
industries to face many challenges. 
Specifically, it has caused 
irreparable damage in sports 
industry (1). The closure of leagues 
in various sport events and the 
consequent emptying of stadiums 
from spectators and athletes, the 
postponement of educational and 
recreational sports clubs (2) and the 
cancellation of all sporting events, 
even at the highest international 
level such Tokyo Olympics event, 
are only part of the consequences 
of the corona outbreak (3). 
Although the social constraints of 
the outbreak of coronavirus in the 
chain of sports activities focus more 
on professional sector of sport 
industry (4). It must be noted that 
the consequences of this crisis have 
also affected non-professional 
occupations, especially the health 
and education sectors (5). The main 
concern of sports coaches, had 
devastating mental and 
psychological consequences (6, 7). 
Therefore, coaches are exposed to 

problems such as job insecurity, 
reduced income, depression, and 
anxiety (8). Therefore, the main 
purpose of this study was to study 
the role of job insecurity during the 
outbreak of coronavirus in the 
mental health of football school 
coaches with the mediating role of 
financial well-being. 
 

Material and Methods  
The present study was a descriptive 
survey that was conducted in the 
field method. The statistical 
population included all coaches 
with a formal coaching degree 
working in licensed football schools 
in Golestan province (106 football 
schools) in 2021. The coaches’ main 
source of income is the 
employment in football schools. 
According to the number of 
statistical population and based on 
the research variable, 81 football 
coaches were selected as sample 
size by full sampling method. To 
collect the data, Warwick-
Edinburgh’s (2007) job insecurity 
questionnaire during the outbreak 
of corona, Choi et al.’s (2020) well-
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being finance questionnaire, and 
Warwick-Edinburgh’s (2007) 
psychological health questionnaire 
were used. After confirming the 
content validity of the 
questionnaires by 5 professors in 
sports management, the reliability 
of the questionnaires was 
evaluated in a pilot study among 30 
subjects. Cronbach’s alpha of the 
variables of job insecurity, financial 
well-being and mental health were 
0.76, 0.81 and 0.79, respectively. 
Structural equation modeling was 
used to test the research 
hypotheses. For this purpose, Smart 
PLS-3 software was used (P ≤0.05).  
 

Results  
Regarding demographic 
characteristics, the highest 
frequency of subjects' degree was 
related to the master's degree (58 
people). In addition, most coaches 
had a C degree coaching degree (55 
people). The results showed that 
the mean scores of job insecurity 
variables during coronavirus 
outbreak, financial well-being and 
mental health were 2.91, 3.57 and 
3.72. In analyzing the research 
model, communality index 
measurements were used to 
evaluate the quality of research 
tools. Since, the values of indexes 
were positive for all latent 
variables, it can be noted that the 
measurement model has good 
predictive potential (Table1). In the 

next step, the fit of the 
measurement model was evaluated 
based on three indexes of 
reliability, convergent validity, and 
divergent validity. Considering the 
values of the combined reliability 
indexes (Reliability coefficient, 
Mean extraction variance, Loading 
factors) that are more than 0.7, the 
average extracted variance is more 
than 0.5 and the factor loads are 
more than 0.5. Thus, the reliability 
of the measurement fit of models is 
confirmed. Therefore, research 
constructs had acceptable 
convergent validity. Besides, t-
values and its significance level (P 
≤0.05) showed a good structural fit 
of the research model. The results 
of the analysis of the research 
model showed that job insecurity in 
the period of coronavirus outbreak 
has a negative and significant effect 
on the financial well-being of 
football school coaches. Also, job 
insecurity during the coronavirus 
outbreak had a negative and 
significant effect on the mental 
health of football coaches. The 
financial well-being had a positive 
and significant effect on the mental 
health of football coaches. Finally, 
the effect of job insecurity during 
the corona virus outbreak on the 
mental health of football school 
coaches was confirmed by the 
mediating role of financial well-
being. 



Chori: Sport Psychology Studies, Volume 11, No 41, 2022                                                               246 

 

 Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public License 

Conclusion  
The outbreak of coronavirus has 
also affected the job of football 
coaches, to the extent that football 
school coaches have also faced 
many challenges such as job 
insecurity and fear of losing their 
sources of income, which has had 
many negative physical and mental 
consequences for them. Therefore, 
according to the study’s findings, it 
can be concluded that job insecurity 
during the outbreak of coronavirus 
can reduce the financial well-being 
and problems for the mental health 
of football coaches. It seems that 
making football coaches' insurance 
mandatory, designing marketing 
programs to reduce the 
dependence of football schools on 
tuition fees, including attracting 
sponsors, granting low-interest 
loans to football schools, reducing 
the rent of sports facilities assigned 
to football schools, and supporting 
the Football Federation, as well as 
providing unemployment insurance 
to football coaches and the 
provision of virtual training courses 
by football coaches are effective 
strategies for controlling the 
negative consequences of the 
corona virus. 
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 مقالة پژوهشی

 مربیان   ذهنی  سالمت  بر  ویروس کرونا  شیوع  دوره  در  شغلی  امنیت  عدم  نقش

 1مالی  میانجی رفاه نقش  با مدارس فوتبال
 

 3، حمیدرضا قزلسفلو2، ناصر بای1علی چوری

 

)نویسندۀ  .  1 ایران  گنبدکاووس،  دانشگاه  ورزشی،  علوم  و  انسانی  علوم  ادبیات  دانشکده  ورزشی،  استادیار مدیریت 
 مسئول(. 

 ایران. آزادشهر،  اسالمی،  آزاد دانشگاه آزادشهر، واحد ورزشی، علوم و  بدنیتربیت گروه. 2

 استادیار مدیریت ورزشی، دانشکده ادبیات علوم انسانی و علوم ورزشی، دانشگاه گنبدکاووس، ایران.. 3
 

 چکیده 

 ویروس  شیوع  دوره  در  شغلی  امنیت  نقش عدم  بررسی  حاضر،  پژوهش   هدف   :اهداف

 مالی بود.   رفاه میانجی نقش با فوتبال مدارس مربیان ذهنی  سالمت بر کرونا

  پژوهش   آماري   جامعه است.    پیمایشی  نوع  از  توصیفی  پژوهش  روش  ها:مواد و روش

  1399 سال  در   گلستان   استان  مجوز   داراي  فوتبال  مدارس در  شاغل   مربیان   کلیه  شامل
کل جامعه    که (مربی 81)  بود فوتبال مدارس در  اشتغال هاآن  درآمد  اصلی منبع که بود

شدند. انتخاب  پژوهش  نمونه  عنوان    از   پژوهش،  هايداده   گردآوري  جهت  به 
و همکاران،   کرونا  ویروس  شیوع   دوره  در  شغلی   امنیت  عدم  هاينامه پرسش  )جونگ 
همکاران،    رفاه   ، (2020 و  )چوي  )وارویک  و (  2020مالی  ذهنی  ادینبورگ، -سالمت 
سازي معادالت  آمار توصیفی و مدل  از  هاداده  تحلیل  و  تجزیه شد. براي  ( استفاده2007

مورد استفاده قرار    PLS 3و    SPSSافزارهاي  ساختاري استفاده شد. بدین منظور نرم 
 گرفتند.  

 اثري  کرونا  ویروس  شیوع  دوره  در  شغلی  امنیت  عدم  داد  نشان  پژوهش  نتایج  ها:یافته

 دوره   در   شغلی  امنیت  عدم  اثر  همچنین.  دارد  رفاه مالی مربیان فوتبال  بر  دارمعنا  و   منفی
 دیگري بخش . بود دارمعنا  و  منفی سالمت ذهنی مربیان فوتبال  بر کرونا ویروس شیوع

مالی   اثر  داد  نشان  پژوهش  نتایج  از   در .  است   دارمعنا   و   مثبت  سالمت ذهنی،  بر  رفاه 
سالمت    بر  کرونا  ویروس  شیوع   دوره  در  شغلی  امنیت  عدم  اثر  داد  نشان  نتایج  نهایت

 است.  دار معنا  و  منفی رفاه مالی،  میانجی  نقش با ذهنی مربیان فوتبال
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 امنیت   عدم   کرد  گیرينتیجه   توان چنینمی   پژوهش  نتایج  به   توجه  با  گیری:نتیجه

مالی،  تواندمی   کرونا  ویروس  شیوع  دوره   در  شغلی رفاه  براي   با کاهش  را   مشکالتی 
 . باشد داشته همراه به  سالمت ذهنی مربیان فوتبال

 .ویروس کرونا مربیان فوتبال، سالمت ذهنی، رفاه مالی، امنیت شغلی،: هاواژه کلید

 

 مقدمه
امروزه دنیا با یک چالش بسیار خطرناکی به نام ویروس 
و  ویروس  این  و شیوع سریع  کرونا مواجه شده است 

شگفت  ژنتیکی  را  تغییرات  بسیاري  مشکالت  آن  آور 
و همکاران،  1براي جوامع انسانی پدید آورده است )لی 

(. شیوع گسترده کرونا ویروس به شکلی مستقیم  2020
سالمتی افراد و جوامع را تحت تأثیر قرار داده است و  
از زمان شناسایی آن تاکنون، بیماران بسیاري که مبتال  

شده  ویروس  نوع  این  باخته به  جان  )وونگاند  و 2اند 
روزافزون  2020همکاران،   گسترش  دیگر،  سوي  از   .)

این ویروس در اغلب کشورهاي جهان پیامدهاي منفی 
زمینه  در  را  ورزشی، بسیاري  اجتماعی،  آموزشی،  هاي 

، 3فرهنگی و حتی سیاسی به همراه داشته است )آدوم 
منفی 2020 پیامدهاي  شده،  ذکر  موارد  کنار  در   .)

بسیا آن  شناسایی  زمان  از  ویروس  این  ر  اقتصادي 
و همکاران،  4چشمگیر و قابل مالحظه بوده است )پاک 

اقتصادي  2020 رکود  جهان  ویروس،  این  شیوع  با   .)
بی و  که  سابقهگسترده  است  کرده  تجربه  را  اي 

پیامدهاي مخرب آن چندین برابر رکود اقتصادي جهان  
است و بر اساس گزارش اتحادیه ملی    2008در سال  

اروپا  کوچک  کارهاي  و  کاه5کسب  حداقل  ،    20ش 
شرکت  درآمد  میزان  در  سازمان درصدي  و  هاي  ها 

میالدي رخ داده    2020تولیدي و خدماتی تا پایان سال  
 (.2020، 6است )هی و هریس 

 

1. Li 

2. Wong 

3. Adom 

4. Pak 

5. National Retail Federation 

هاي وارد شده به کسب و کار صنایع مختلف و آسیب 
و  بود  گسترده  بسیار  کرونا  دوران  در  آن  پیامدهاي 

ها  انی سازمان محققان بر این باور هستند که نیروي انس
شرکت تأثیر  و  تحت  نیز  تولیدي  و  خدماتی  هاي 

مشاغل   و  گرفته  قرار  کرونا  ویروس  شیوع  پیامدهاي 
شوند از  بسیاري که اغلب به شکل سنتی مدیریت می

و    8؛ فانا 2020و همکاران،  7بین خواهند رفت )آگونیس 
اقتصادي  2020همکاران،   پیامدهاي  با  مقابله  براي   .)

و منفی   سهامداران  صاحبان،  کرونا  ویروس  شیوع 
کارفرمایان راهبردهاي جدیدي را براي بقاء شرکت و  

نموده  اتخاذ  خود  سازمان  مهمیا  که  آن اند  ها ترین 
و   کاري  ساعات  کاهش  انسانی،  نیروي  تعداد  کاهش 
امر   این  که  است  بوده  کارکنان  دستمزد  کاهش 

ایجاد نموده کارکنان  براي زندگی  را  است    مشکالتی 
انجام  2020و همکاران،    9)پروچازکا  (. نتایج تحقیقات 

درصد از    49دهند که  شده در این خصوص نشان می
هاي آمریکایی به دلیل ایجاد تغییرات  کارکنان شرکت 

گسترده در شرایط کاري خود در دوران شیوع ویروس 
شخصی خود هستند )ویلسون    مالی کرونا نگران منابع

این رقم در کارکنان بریتانیایی   ( که 2020و همکاران،  
همکاران   50 و  )بارافریم  است  در  2020،  10درصد   .)

آینده شغلی   از  چنین شرایطی، عدم اطمینان کارکنان 
خود افزایش یافته و بسیاري از کارکنان نگران از دست  
و   )کارتسوا  مالی خود هستند  رفاه  و  منابع مالی  دادن 

6. He & Harris 

7. Aguinis 

8. Fana 

9. Prochazka 
10. Barrafrem 



 1401 پاییز، 41، شماره 11شناسی ورزشی ، دوره مطالعات روان                                                            250

 

 Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public License 

 

 

در2020،  1کازنتسوا   وقت،   تمام   رکنان کا  با  مقایسه  (. 
خطر از دست دادن شغل و به طبع آن کاهش رفاه مالی  

 وقت   در دوران کرونا در کارکنانی که به صورت نیمه 
می ساعات  فعالیت  میزان  که  چرا  است؛  بیشتر  کنند 

این گروه از کارکنان نسبت به کارکنان    کاري و درآمد
تمام وقت کمتر بوده و حمایت سازمانی کمتري از این  

می کارک صورت  )تی نان  همکاران،    2سوروگانوگیرد  و 
که  2021 است  عاملی  مالی  رفاه  عدم  احساس   .)

به  می کارکنان  براي  را  رفتاري منفی  پیامدهاي  تواند 
 4تو ؛ مینگ 2020و همکاران،    3همراه داشته باشد )چوي 

همکاران،   تان 2020و   .)5  ( همکاران  معتقد 2020و   )
دوران کرونا عاملی است  هستند که عدم رفاه مالی در  

می  استرسکه  ایجاد  موجب  در   مالی  تواند  شدید 
ها  وري آنکارکنان شده و اثري منفی بر عملکرد و بهره

بر   کرونا  ویروس  شیوع  دیگر،  سوي  از  باشد.  داشته 
کاهش   و  بوده  اثرگذار  کارکنان  عواطف  و  احساسات 

ترین سالمت جسمانی و روانی کارکنان به یکی از مهم 
ها  ها و سازمان هاي صاحبان و سهامداران شرکت چالش 

و   7؛ واردن 2021و همکاران،    6تبدیل شده است )سانتی
(. ترس از مبتال شدن به ویروس کرونا 2021همکاران،  

در محیط کار و انتقال آن به دیگران از جمله اعضاي  
خانواده، کاهش ارتباطات حضوري با همکاران به دلیل  

فاصله   کارکنان،  رعایت  تغییر ساعت کاري  اجتماعی، 
و تعطیلی ماهانه  مزایاي  و  حقوق  کاهش  مکرر،  هاي 

نگرانی از  بخشی  تنها  شغلی  امنیت  از  هاي  ترس 
کارکنان در محیط کاري خود در دوران شیوع ویروس  

(. بر اساس  2021و همکاران،    8کرونا هستند )گابریل
از  هاي حاصل گزارش سازمان بهداشت جهانی نگرانی

ترین عوامل ایجاد  شیوع کرونا ویروس به یکی از مهم 
 

1. Kartseva & Kuznetsova 

2. Tsurugano 

3. Choi 

4. Ming To 

5. Tan 

6. Santi 

کننده افسردگی و اضطراب در افراد شاغل تبدیل شده  
( و آمارهاي موجود در  2021،  9است )روسی و همکاران 

دهند که عالئم بالینی تهدید کننده این زمینه نشان می 
بین   در  اضطراب  و  استرس  قبیل  از  روان  سالمت 

آمریکایی   افزایش    57کارکنان  مدت  این  در  درصد 
همکاران،   و  )ویلسون  است  کاهش  2020داشته   .)

سالمت روانی کارکنان در محیط کار به دلیل ترس از  
عدم   جمله  از  کرونا  ویروس  شیوع  منفی  پیامدهاي 

تواند منجر به کاهش  امنیت شغلی عاملی است که می 
عملکرد   کاهش تعهد سازمانی، تضعیف رضایت شغلی،

و افزایش غیبت کارکنان شده و در نهایت موجب ترک 
آن  )شغل  گردد  همکاران،    10رسدي ها  (.  2021و 

می2020)  11هموچی بیان  خصوص  این  در  که  (  کند 
معرض   در  را  کارکنان  کرونا  ویروس  گستردگی 
فرسودگی شدید شغلی قرار داده است و تجربه عالئم  

احساس عدم  حالی، خستگی و  استرس شغلی مانند بی
ارتباط با شغل در چنین کارکنانی دور از انتظار نیست.  
کرونا ویروس صنعت ورزش را نیز مانند سایر صنایع  

هاي جبران ناپذیري را  تحت تأثیر قرار داده و خسارت 
 12گارسیا -در این صنعت به همراه داشته است )گارسیا

این ویروس، (. به دلیل همه 2020و همکاران،   گیري 
اي و آماتور در سال  ویداد ورزشی در بخش حرفه اغلب ر
میالدي بر اساس تصمیم و اعالم رسمی کمیته    2020

هاي جهانی به  المللی المپیک و همچنین فدراسیونبین
هاي ورزشی  هاي رشته تعویق افتاد. تعطیل شدن لیگ 

حضور   ها ازمختلف و به تبع آن خالی شدن استادیوم
هاي تعویق افتادن فعالیتتماشاگران و ورزشکاران، به  

تمامی   شدن  لغو  و  ورزشی  تفریحی  و  آموزشی 
المللی  رویدادهاي ورزشی حتی در باالترین سطح بین

7. Warden 

8. Gabriel 

9. Rose 

10. Rasdi 

11. Hamouche 
12. Garcia-Garcia 
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توکیو تنها بخشی از پیامدهاي    2020از جمله المپیک  
است   بوده  ورزش  صنعت  در  کرونا  ویروس  شیوع 

؛ حیدري و همکاران،  2020)شهابی کاسب و همکاران،  
پیامدها2020 ویروس کرونا در  (.  اقتصادي مخرب  ي 

این بازه زمانی در سه حوزه آموزشی، تولیدي و خدماتی  
صنعت ورزشی قابل مالحظه بوده است؛ به نحوي که  
اغلب کسب و کارهاي مرتبط با این سه حوزه در صنعت  

هاي بسیاري مانند از دست  ورزش با مشکالت و چالش 
تع خود،  بازارهاي  شدن  کوچک  مشتریان،  دیل  دادن 

شده  مواجه  سودآوري  کاهش  و  انسانی  اند نیروي 
 (. 1،2020)رایهلی و لی

هاي مختلف  اگر چه تا قبل از بروز این بحران، بخش 
عامل   یک  عنوان  به  تنهایی  به  خود  ورزش  صنعت 

زاي مولد، نقش محوري در اقتصاد افراد شاغل  اشتغال 
اجتماعی جوامع  در این بخش و همچنین رفاه مالی و  

نمودند اما با فراگیر شدن شیوع ویروس کرونا ایفا می
و   انتظار  از  دور  بحرانی  دچار  شدت  به  صنعت  این 
متحیرکننده شده است، تا جایی که متخصصان حوزه 
با  ورزش  صنعت  هستند  معتقد  ورزشی  کارآفرینی 

مشاغل    2واقعیتی که از آن تحت عنوان مرگ زودرس
می یاد  شدهروبه شود،  ورزشی  )پلگرینی  رو  و   3است 

رسد که به دلیل  (. هر چند به نظر می 2020همکاران،  
حرفه  بخش ماهیت  ورزش  اي  مختلف  هاي 

در  محدودیت کرونا  ویروس  شیوع  اجتماعی  هاي 
فعالیت مشاغل  زنجیره  متوجه  بیشتر  ورزشی  هاي 

هاي  اي، مربیان، باشگاه محوري از قبیل بازیکنان حرفه 
حامیا رسانه ورزشی،  مالی،  بخش  ن  و  ورزشی  هاي 

هاي اقامتی و بخش حمل  خدمات ورزشی از قبیل هتل 
ویژه حمل و نقل هوایی شده است اما باید و نقل و به 

این بحران گریبان پیامدهاي  گیر مشاغل  پذیرفت که 

 

1. Ruihley & Li 

2. Early Death 

3. Pellegrini 

4. Ratten 

ویژه بخش سالمتی و  اي صنعت ورزش و به غیرحرفه 
شده   آموزشی که فاقد ساختارهاي حمایتی هستنند نیز

)راتن  کاهش  2020،  4است  شرایطی،  چنین  در   .)
تقاضاي عمومی براي محصوالت و خدمات ورزشی از  
جمله خدمات آموزشی در ورزش از یک سو و تمرکز 
افراد بر فراهم کردن مایحتاج ضروري زندگی خود از  

هاي جدي در  سوي دیگر سبب شده است که دغدغه 
شاغالن   سوي  از  شغلی  اطمینان  عدم  این  خصوص 

)ایونز گردد  مطرح  همکاران،    5بخش  (.  2020و 
سیاست اعمال  مقابله همچنین  خصوص  هاي  در  اي 

قرنطینه اجراي  جمله  از  کرونا  ویروس  و شیوع  ها 
فروش  محدودیت کاهش  با  که  آمد  و  رفت  هاي 

هاي  محصوالت و خدمات ورزشی همراه بوده شرکت
 تولیدي و خدماتی ورزشی را با ضررهاي مالی هنگفتی

مواجه نموده است. چنین وضعیتی موجب کوچک شدن 
چالش  و  شده  ورزش  صنعت  کارهاي  و  هاي  کسب 

ایجاد   این صنعت  در  براي مشاغل موجود  را  بسیاري 
(. در  2020و همکاران،    6فاجاردو -کرده است )اسکامیال 

زمینه   در  شده  انجام  تحقیقات  نتایج  راستا  همین 
ت پاره وقت مشاغلی که به دلیل شیوع کرونا به صور 

فعال بوده و با وخیم شدن اوضاع جوامع به طور دائم  
اند حاکی از آن است که عدم امنیت شغلی  غیرفعال شده 

از   مختلف  مشاغل  کارکنان  اصلی  دلواپسی  عنوان  به 
هاي اقتصادي،  جمله مشاغل ورزشی، عالوه بر دغدغه 

داشته   همراه  به  را  مخربی  روانی  و  ذهنی  پیامدهاي 
)ویلسون همکاران،    7است  پژوهش  2020و  نتایج   .)

( در این خصوص نشان داد  2020و همکاران )  8باروت 
فاصله  سیاست  اعمال  و  که  اجتماعی  گذاري 

موجب  محدودیت فرانسه  کشور  در  آمد  و  رفت  هاي 
هاي مختلف  کاهش استخدام نیروي انسانی در بخش 

5. Evans 

6. Escamilla-Fajardo 

7. Wilson 

8. Barrot 
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هاي تفریحی  از جمله گردشگري، هنر، ورزش و فعالیت 
 شده است. 

در   مختلف  صنایع  در  کرونا  ویروس  شیوع  پیامدهاي 
هاي گوناگونی مورد بررسی قرار گرفته است. پژوهش

( در مطالعه خود دریافتند  2020ریزوندي و همکاران )
چالش  شیوع  که  دوران  در  ایران  ورزش  صنعت  هاي 

از   ورزش  عدم حمایت  مواردي همچون  شامل  کرونا 
بود ارتباطات  سوي دولت و وزارت ورزش و جوانان، ن

افت سرمایه  مناسب بین سازمان  هاي ورزشی متولی، 
رانت   اساس  بر  وام  ارائه  ورزشی،  کارهاي  و  کسب 
ورزش   در  شاغل  انسانی  منابع  رفتن  از دست  دولتی، 
اعتماد   افت  و  ورزشی  اماکن  کارکنان  و  مربیان  مانند 

( در تحقیقی 2021مشتریان است. کشکر و همکاران )
س کرونا بر صنعت ورزش پرداختند  به بررسی اثر ویرو 

 براي  ورزشی  هايو به این نتیجه رسیدند که سازمان 
مختلفبحران   با  مقابله  هايبرنامه   به  آینده  در  هاي 

(  2021و همکاران )  1فیورلی  .دارند نیاز  بحران مدیریت
در تحقیقی به بررسی اثرات ویروس کرونا بر صنعت 

  800ورزش ایتالیا پرداختند. نمونه این پژوهش شامل  
و    558ورزشکار،   نتایج   310مربی  بود.  ورزشی  مدیر 

داد که   درصد پاسخ دهندگان دچار    34تحقیق نشان 
و برخی عالئم اختالالت روانی در    استرس شغلی شده 

ود دارد. همچنین نتایج این تحقیق نشان داد  ها وجآن
است.  ورزشکاران  از  بیشتر  مدیران  و  مربیان  استرس 

( با انجام پژوهشی بر روي 2021و همکاران )   2کرسپو
مربی تنیس دریافتند که شیوع ویروس کرونا اثري    655

منفی بر سالمت ذهنی، عدم امنیت شغلی و رفاه مالی  
 این مربیان داشته است. 

در   موجود  مشاغل  تمامی  کرونا  ویروس  گسترش  با 
قرار  آن  منفی  پیامدهاي  تأثیر  تحت  ورزش  صنعت 

اند و شغل مربیگري نیز از این امر مستثنی نبوده گرفته

 

1. Fiorilli 

2. Crespo et al 

3. Taku & Arai 

بسیاري در   (. مطالعات2021است )کرسپو و همکاران،  
هاي  خصوص پیامدهاي شیوع ویروس کرونا بر بخش

اما  است  شده  انجام  ورزش  اندکی    مختلف  تحقیقات 
مربیان بر شغل  را  کرونا  ویروس  مورد    اثرات  ورزشی 

داده  قرار  آراي بررسی  و  )تاکو  پاسل2020،  3اند  و  4(. 
( با انجام پژوهشی در آفریقاي جنوبی 2021همکاران )

دوران   در  شغل  دادن  دست  از  ترس  که  دریافتند 
گیري ویروس کرونا اثري منفی بر سالمت روانی همه

افسردگی در کارکنانی که    اشته است و عالئمکارکنان د
کارکنان   به  نسبت  بودند  داده  دست  از  را  خود  شغل 

باوز بود.  باالتر  توجهی  قابل  شکل  به  و    5شاغل 
اي به بررسی آینده شغلی ( در مطالعه 2020همکاران ) 

اي در دوران کرونا پرداختند. نتایج  زنان ورزشکار حرفه 
آسیب  میزان  که  داد  نشان  مطالعه  شغلی این  پذیري 

حرفه  ورزشکار  ورزشکار  زنان  مردان  از  بیشتر  اي 
اي بوده است. با توجه به نتایج این مطالعه حمایت حرفه 

ورزشکار  زنان  از  مربیان  تغییر  حرفه  بیشتر  اي، 
ها و  هاي تمرینی این ورزشکار متناسب با نیاز آن برنامه 

شده   توصیه  ورزشکاران  این  ذهنی  سالمت  به  توجه 
 است. 
  سراسر در  مربیان از  گیري این ویروس، بسیاريبا همه 
  از   را  روزانه خود  اجتماعی  و   شغلی  هايفعالیت  جهان
نشا  شواهد  .اندداده   دست خصوص  این  در   ن موجود 

هاي گسترده و تعطیلی  اعمال محدودیت  با  که  دهندمی
ورزشی،باشگاه  مشکالتی    مربیان   هاي  معرض  در 

افسردگی، امنیت شغلی، کاهش درآمد،    همچون عدم 
قرار دارند )فرجی    وزن  و افزایش  تحرک  عدم  اضطراب،

(. بدون تردید مربیان ورزشی عضو 2020و همکاران،  
موف و  هستند  ورزش  صنعت  از  رشته  مهمی  هر  قیت 

و عملکرد مربیان  از جمله فوتبال به سالمت  ورزشی 
در   فوتبال  توسعه  اصلی  هستۀ  است.  متکی  آن 

4. Posel et al 

5. Bowes 
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گیرد که در آن مسئولیت اصلی هایی شکل می باشگاه 
بر دوش مربیان بوده و این مربیان هستند که وظیفۀ 
تربیت  و  آموزش  و  پایه  استعدادیابی در سطوح  اصلی 

ها و  ها بر عهده دارند و باشگاه ن ورزشکاران را در استا
امروزه به محبوبیت بی نظیري در مدارس فوتبال، که 

یافته  جامعه دست  افراد  احاد  از  بین  مهمی  اند، بخش 
موفقیت خود را مدیون مربیان خود هستند )حسینی و 

پایه رکن  2017همکاران،   مربیان شاغل در سطوح   .)
علی و  هستند  ورزش  توسعه  وجود  اصلی  رغم 

باال، عدم حمایت  چالش  قبیل استرس  از  فراوان  هاي 
سازمانی، حقوق ناکافی، نبود برنامه مدون در خصوص  

هاي تشویقی و پاداش و ارتقاي  توسعه و نبود سیاست 
شغلی، نقش خود را به خوبی در توسعه ورزش در هر  

حرفه  ورزش  بخش  ایفا  دو  همگانی  ورزش  و  اي 
)بنتزنمی همکاران،  1کنند  به  (2020و  توجه  با  لذا  ؛ 

موارد ذکر شده از جمله مخاطرات رفاه مالی و سالمت  
نقش  مطالعه  پژوهش  این  اصلی  هدف    عدم   ذهنی، 

  سالمت   بر  کرونا  ویروس  شیوع  دوره  در  شغلی  امنیت
مالی    رفاه   میانجی  نقش   فوتبال با   مدارس   مربیان   ذهنی

 بود.
 

 پژوهش  شناسیروش
  نظر   از  و   کاربردي  هدف،  لحاظ به    حاضر  پژوهش  روش
  به  که است پیمایشی نوع از  توصیفی هاداده  آوريجمع 

 .  شد انجام میدانی  شکل

 کنندگانشرکت
مربیان داراي مدرک    کلیه  شامل  پژوهش  آماري  جامعه

  داراي مجوز استان  فوتبال  مربیگري شاغل در مدارس
  بود که   1399در سال  مدرسه فوتبال(    106)گلستان  

ها اشتغال در مدارس فوتبال بود.  منبع اصلی درآمد آن 
با توجه به موارد ذکر شده تعداد جامعه آماري بر مبناي  

 

1. Bentzen 

2. Jung 

متغیر ورود پژوهش )شاغل در بخش مدارس فوتبال( 
مربی تعیین گردید. با توجه به محدود بودن تعداد    81

جامعه پژوهش، کل جامعه به عنوان نمونه لحاظ گردید  
 گیري کل شمار استفاده شد. ه و از روش نمون

 ها ابزار و شیوه گردآوری داده
  هاينامه پرسش   از  پژوهش  هايداده   گردآوري  براي
 کرونا   ویروس  شیوع  دوره  در  شغلی  امنیت  عدم

مالی چوي و همکاران    رفاه  ،(2020و همکاران )2جونگ 
(  2007)  3ادینبورگ-سالمت ذهنی وارویک  و (  2020)

  دوره  در  شغلی  امنیت  عدم  نامهپرسش .  شد  استفاده
این   گویه  8  داراي  کرونا  ویروس  شیوع است. 

 و بر اساس  هاي منفینامه به دلیل داشتن گویه پرسش 
  تا   (5مخالفم )امتیاز    از کامالً  لیکرت  ارزشی  5  مقیاس
جونگ و  .  شود( امتیاز گذاري می 1موافقم )امتیاز    کامالً

  را   نامهپرسش   این   کرونباخ   آلفاي (  2020)  همکاران 
  5  داراي  رفاه مالی  نامهپرسش .  اندنموده   گزارش  83/0

  تا   1=مخالفم  کامالً)   لیکرت  ارزشی   5  مقیاس   با  گویه
( 2020)  همکاران  و   چوي .  است(  5=موافقم  کامالً
. اندکرده   گزارش  93/0  را  نامهپرسش   این   پایایی

  گویه  10  داراي  نیز  سالمت ذهنی  نامه پرسش   همچنین
  کامالً   تا   1=مخالفم  کامالً)   لیکرت   ارزشی  5  مقیاس   با

وارویک(  5=موافقم )-است.    پایایی  (2007ادینبورگ 
  تعیین   راستاي  در.  اندنموده   ذکر  91/0  را  نامهپرسش   این

  5  نظرات  از  پژوهش،   هاينامه پرسش   محتوایی  روایی
از    و   شد  استفاده  ورزشی  مدیریت  دکتري  نفر پس 

ها در  نامه پرسش   اطمینان از روایی ابزار پژوهش، پایایی
مطالعه  پژوهش  ايیک  آماري  جامعه  در    مقدماتی 

مورد بررسی قرار گرفت (  هاآزمودنی  از  نفر  30  توسط )
  شغلی،  امنیت  عدم   متغیرهاي  کرونباخ  آلفاي  و میزان

و   رفاه به   مالی    و   81/0  ،76/0  ترتیب  سالمت ذهنی 
که این مقادیر باالي  آمد و با توجه به این   دست  به   79/0

3. Warwick-Edinburgh 
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هاي مورد استفاده  نامه درونی پرسش   ثبات  هستند،  7/0
  نامه،پرسش   از   دیگري  بخش  در  همچنین.  تأیید گردید

  مدرک   قبیل  از  هاآزمودنی   شناختیجمعیت   اطالعات
مربیگري  و   تحصیلی   آوريجمع   هاآزمودنی   مدرک 

  گیري، اندازه   ابزار   یپایای  و   روایی  تعیین   از  پس.  گردید
  نامه پرسش  هیات فوتبال استان گلستان  با  هماهنگی  با

 81  نهایت  در   و   توزیع  پژوهش  جامعه  بین  در
 گرفت.  قرار استفاده مورد   سالم نامهپرسش 

 ها روش پردازش داده
  سازمان  منظور  به  توصیفی  آمار  از  پژوهش،  این   در

  ها،)فراوانی   هاداده   توصیف   و   کردن  بنديطبقه   دادن،
 براي .  گردید  استفاده   استاندارد(  انحراف   و   هامیانگین 

مدل   پژوهش،  هايفرضیه   آزمون   معادالت   یابیاز 
  افزارهاينرم  منظور،   بدین .  شد  استفاده   ساختاري

  3 اس نسخهالپی  اسمارت و  22 نسخه اساسپیاس 
 .گرفتند قرار استفاده مورد

 

 نتایج 
و   در نشان    یجنتا  ی، شناختیت جمع  هايیژگیخصوص 

 تحصیلی   مدرک  خصوص  در  فراوانی  بیشترینداد  
ارشد    کارشناسی  تحصیلی  مدرک به  مربوط  هاآزمودنی 

آزمودنی(.  نفر  58)  است مدرک  بیشتر  داراي  ها 
 (.  نفر 55)بودند   Cمربیگري درجه 

شماره  همان جدول  در  که  می   1گونه  شود،  مشاهده 
  شیوع  دوره  در  شغلی  امنیت  عدم  متغیرهايمیانگین  

و   رفاه  کرونا،  ویروس ذهنی  مالی  ترتیب  به    سالمت 
 است.  72/3و  57/3، 91/2
 
 

 توصیف متغیرهای پژوهش  -1جدول 
Table 1- Description of Research Variables 

Variables Statistics 
N Mean Standard Deviation 

 ویروس کروناعدم امنیت شغلی در دوره شیوع 
Job insecurity during the corona virus 

pandemic 
81 2.91 0.85 

 رفاه مالی 
Financial well-being 

81 3.57 0.93 

 سالمت ذهنی 

Mental health 
81 3.72 0.66 

 
ها و مدل پژوهش از  در بخش دوم، براي آزمون فرضیه 

تحلیل الگوها   هاي استنباطی استفاده شد. برايآزمون 
حداقل مربعات   با رویکرد در روش معادالت ساختاري 

 و  گیريمدل اندازه  بررسی برازشبه   باید جزئی ابتدا
پژوهش در قالب برازش مدل   هايآزمون فرضیه  سپس

 

1. Composite Reliability (CR) 

 

 

گیري پرداخت. برازش الگوي اندازه  ساختاري پژوهش
واگرا   و روایی روایی همگرا  ایی،پای معیارسه  با بررسی 

پایایی،  بررسی  جهت  گرفت.  قرار  ارزیابی  مورد 
ترکیبی شاخص  پایایی  واریانس  1هاي  میانگین   ،

شده  بارهاي  2استخراج  گردید.   و  استفاده  عاملی 

2. Average Variance Extracted 

(AVE) 
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،  7/0تر از  چه مقدار پایایی مرکب یا ترکیبی بزرگچنان
بزرگ  شده  استخراج  واریانس  از  میانگین  و    5/0تر 

معنا  شرط  با  عاملی  بزرگبارهاي  بودن  از  دار    5/0تر 
مدل  پایایی  اندازه باشد،  است  هاي  تأیید  مورد  گیري 

  (. با در نظر گرفتن 2012زاده و همکاران،  )سیدعباس 
مدل  آزمون  از  پس  و  امر  اندازه این  و  هاي  گیري 

نتایج ارائه شده در جدول شماره  همچنین با توجه به  

گیري پژوهش در حد مطلوب  اندازه هاي  ، پایایی مدل 2
به   توجه  با  همچنین  دارد.  پایایی اینقرار  مقادیر  که 

( مبنا  معیار  از  بنابراین 0/ 7ترکیبی  است،  بیشتر   )
قبولی سازه  قابل  همگراي  روایی  از  پژوهش  هاي 

 برخوردار هستند.

 

 

 های پژوهش های بررسی پایایی سازهشاخص -2جدول 

Table 2 - Indices of Reliability Assessment of Research Constructs 

Variables 
Average 

Variance 

Extracted 

Composite 

Reliability 
Cronbach's 

Alpha Items β t 

عدم امنیت  
شغلی در دوره  
شیوع ویروس 

 کرونا
Job 

insecurity 

during the 

corona 

virus 

pandemic 

0.644 0.934 0.918 

Q1 0.578 7.860 
Q2 0.682 10.138 
Q3 0.898 27.662 
Q4 0.803 17.208 
Q5 0.767 18.780 
Q6 0.902 31.773 
Q7 0.848 22.513 

Q8 0.882 32.960 

 رفاه مالی 
Financial 

well-being 
0.830 0.961 0.949 

Q9 0.917 30.203 
Q10 0.914 39.989 
Q11 0.904 22.600 
Q12 0.918 39.508 
Q13 0.903 21.715 

 سالمت ذهنی 
Mental 

health 
0.576 0.929 0.912 

Q14 0.621 5.458 
Q15 0.735 14.312 
Q16 0.873 32.160 
Q17 0.905 39.580 
Q18 0.907 47.128 
Q19 0.898 36.780 
Q20 0.600 5.003 
Q21 0.521 3.859 
Q22 0.778 11.849 
Q23 0.622 6.009 

این  واگراي  براي  یا  روایی تشخیصی  از  که یک سازه 
واریانس   میانگین  جذر  باشد،  برخوردار  قبولی  قابل 

آن  از همبستگی  بیشتر  باید  استخراج شده یک سازه 
  3نتایج جدول    توجه به  با.  هاي دیگر باشدسازه با سازه 
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  هاي مورد بررسی در توان چنین بیان کرد که سازه می
روای از  برخوردارند.    یپژوهش حاضر  تشخیصی خوبی 

در بهمدل   همچنین  ساختاري  معادالت  روش   یابی 
مدل  الپی برازش  یا  کیفیت  بررسی  براي  اس 

گیري، شاخص  عبارتی ابزارهاي اندازه   گیري یا بهاندازه 
اشتراک اعتبار  می  در  1بررسی  گرفته  براي نظر  شود. 

براي    هاه بررسی این شاخص، مجموع مجذروات مشاهد
مکنون  متغیر  بلوک  خطاهاي    2هر  مجذور  مجموع  و 

نظر گرفته   در  3بینی براي هر بلوک متغیر مکنون پیش 
کیفیت   ۀشود. مقادیر مثبت این شاخص نشان دهندمی

اندازه  ابزارهاي  )سیدگیري  مناسب  و عباس  است  زاده 
به  با  (.2012همکاران،   جداول    توجه    4و    3نتایج 

کرد که ابزارهاي مورد استفاده در  چنین بیان    توانمی
 ند.هستپژوهش از کیفیت مناسبی برخوردار 

 
 

 

 های پژوهش نتایج بررسی روایی تشخیصی سازه   -3جدول 
Table 3- Results of Diagnostic Validity of Research Constructs 

Row Structures 1 2 3 

1 
 امنیت شغلی در دوره شیوع ویروس کروناعدم 

Job insecurity during the corona virus 

pandemic 
0.802   

2 
 رفاه مالی 

Financial well-being 
-0.402 0.911  

3 
 سالمت ذهنی 

Mental health 
-0.712 0.640 0.759 

 
گیري شاخص  ابزارهاي اندازه منظور بررسی کیفیت  به  

تقسیم  Q2)  4اشتراک  از  شاخص  این  شد.  استفاده   )
پیش  خطاهاي  مجذورات  متغیرهاي مجموع  بینی 

متغیرهاي   مشاهدات  مجذورات  برمجموع  مکنون 
به  یک  عدد  منهاي  می   مکنون  توجه  دست  با   آید. 

 

این شاخص براي    دست آمده  مثبت بودن مقادیر بهبه
می  مکنون،  متغیرهاي  مدل  تمامی  کرد  بیان  توان 

بینی مناسبی برخوردار است  ري از قدرت پیش گیاندازه 
 (. 4)جدول 

 
 

 

 

 

 

 

 

1. Construct Cross Validated 

Communality 

2. Sum of Squares of Observation For 

Block 

3. Sum of Squared Prediction Errors 

for Block 
4. Communality Index 
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 های پژوهش نتایج بررسی شاخص اعتبار اشتراک سازه  -4جدول 
Table 4- Results of the Survey on the Construct Cross Validated Communality 

 آماره

 هاسازه
SSO SSE 1-SSE/SSO 

 عدم امنیت شغلی در دوره شیوع ویروس کرونا

Job insecurity during the corona virus 

pandemic 
648 308.171 0.524 

 رفاه مالی 

Financial well-being 
405 134.455 0.668 

 سالمت ذهنی 

Mental health 
810 445.266 0.450 

Sum of Squares of Observation for Block (SSO) 

Sum of Squared Prediction Errors for Block (SSE) 

 
اثرات متغیرهاي پژوهش بر یکدیگر ارائه    5در جدول  

همان است.  مشاهده  شده  جدول  این  در  که  گونه 
  کرونا   ویروس  شیوع  دوره  در  شغلی  امنیت  شود، عدممی

داري بر رفاه مالی مربیان مدارس فوتبال  اثر منفی و معنا 
گلستان )  استان  دیگر β، 512/3=t=-402/0دارد   .)

  دوره   در  شغلی  امنیت  یافته پژوهش نشان داد اثر عدم
مربیان فوتبال  کرونا  ویروس  شیوع  بر سالمت ذهنی 

(. بخش  β، 749/6=t=-0/ 542دار است ) منفی و معنا
اثري مثبت    دیگري از نتایج پژوهش نشان داد رفاه مالی

دار بر سالمت ذهنی مربیان مدارس فوتبال دارد  و معنا 
(422 /0=β، 109/4=t به .)   داري اثر  منظور بررسی معنا

عدم  متغیر    شیوع   دوره   در   شغلی   امنیت   غیرمستقیم 
رفاه    یانجیبا نقش م  بر سالمت ذهنی  کرونا  ویروس

مورد استفاده قرار گرفت. چنانچه    1مالی، آزمون سوبل 
دست آمده براي این آزمون در  به    Z-Valueمقدار  

دار بودن  بیشتر باشد، حاکی از معنا   96/1فرمول زیر از  
در  درصد است.    95اثر متغیر میانجی در سطح اطمینان  

و   ta  زیرفرمول   مستقل  متغیر  رابطه میان  تی  آماره 
میان    tb  میانجی، رابطه  تی  و  آماره  میانجی  متغیر 
 است.وابسته 

 

1. Sobeb Test 

 
 آزمون سوبل  -1فرمول 

 

به  اثر غیرمستقیم عدم  آماره  براي  آمده   امنیت  دست 
با    بر سالمت ذهنی  کرونا  ویروس  شیوع  دوره  در  شغلی

است که نشان    669/2رفاه مالی برابر با    یانجی نقش م
دهد اثر متغیر میانجی یعنی رفاه مالی در ارتباط بین  می

با رفتار   کرونا ویروس شیوع دوره  در  شغلی امنیت عدم
دار است. براي بررسی میزان  سالمت ذهنی منفی و معنا 

واریانس  شمول  از  میانجی،  متغیر  (  VAF)  2شدت 
اختیار   را  یک و  بین صفر مقداري شود کهاستفاده می 

هر کندمی یک مقدار این چه و  باشد،   ترنزدیک به 
 واقع  در است. متغیر میانجی تأثیر بودن تراز قوي  نشان

 سنجد. این مقدار نسبت اثر غیرمستقیم بر اثر کل را می 

(𝑉𝐴𝐹) =
𝑎. 𝑏

(𝑎. 𝑏) + c
 

 

 شمول واریانس  -2فرمول 
 

 مقدار ضریب مسیر میان متغیر مستقل   aدر این رابطه،  

2. Variance Accounted For 
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مقدار ضریب مسیر میان متغیر میانجی و    bو میانجی،  
مقدار ضریب مسیر میان متغیر مستقل و    cوابسته و  

می شمول  وابسته  مقدار  فرمول،  به  توجه  با  باشد. 
 محاسبه گردید.    -453/0واریانس 

 

 اثرات مستقیم و میانجی متغیرهای مکنون پژوهش  -5جدول 
Table 5- Direct and Mediating Effects of Latent Research Variables 

Relationships in the model β t Hypothesis 

Result 

 رفاه مالی  <-عدم امنیت شغلی در دوره شیوع ویروس کرونا 

Insecurity during the corona virus pandemic -

> Financial well-being 

-

0.402 
3.512 Accept 

 سالمت ذهنی  <-عدم امنیت شغلی در دوره شیوع ویروس کرونا 

Insecurity during the corona virus pandemic -

> Mental health 

-

0.542 
6.749 Accept 

 سالمت ذهنی  <- رفاه مالی 

Financial well-being -> Mental health 
0.422 4.109 Accept 

سالمت ذهنی با   <-شیوع ویروس کرونا عدم امنیت شغلی در دوره 
 نقش میانجی رفاه مالی 

Insecurity during the corona virus pandemic -

> Mental health with the mediating role of 

financial well-being 

-

0.453 
2.669 Accept 

 
 تخمین استاندارد مدل آزمون شده در حالت  -1شکل 

Figure 1- The Tested Model in the Standard Estimation Mode 
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 داری مدل آزمون شده در حالت اعداد معنا -2شکل 

Figure 2- The Tested Model in the Significant Numbers Mode 
 

 گیریبحث و نتیجه 
  شغلی   امنیت  عدم   نقش  مطالعه  حاضر با هدف  پژوهش

  مربیان  ذهنی  سالمت  بر   کرونا  ویروس  شیوع  دوره  در
انجام شد.  رفاه  میانجی  نقش  با  فوتبال  مدارس   مالی 

  دوره   در  شغلی  امنیت  هاي پژوهش نشان داد عدمیافته
  مالی   رفاه  بر  داري معنا  و   منفی  اثر  کرونا  ویروس  شیوع

این    فوتبال  مدارس   مربیان که  نتایج  دارد  با  یافته 
 ( همکاران،  و  حیدري  و    (،2020تحقیقات  بارافریم 

 ( )(2020همکاران،  کازنتسوا،  و  کارتسوا   ،2020)  ،
)-گارسیا همکاران،  و  و  (2020گارسیا  کرسپو   ،

 ( )  (2020همکاران،  همکاران  و  ریزوندي  (  2020و 
همخوانی دارد. با گسترش شیوع ویروس کرونا ورزش  

مانند سایر ورزش  نیز  پیامدهاي  فوتبال  تأثیر  ها تحت 
و   تردد  هاي  اعمال محدودیت  گرفت.  قرار  آن  منفی 
ورزشی   هاي  باشگاه  در  افراد  حضوري  تماس  عدم 
این مقوله   بسترساز تعطیلی مدارس فوتبال گشت که 

وبه خود احساس عدم امنیت شغلی را در نزد مربیان  به ن
از سوي دیگر   تقویت نمود.  شاغل در مدارس فوتبال 

ها براي انجام تعهدات خود در قبال  عدم توانایی باشگاه 
چالش  از  بخشی  تنها  مربیان  و  هاي  بازیکنان 

همه باشگاه  زمان  از  فوتبال  کرونا هاي  ویروس  گیري 
ر شده، اثرات منفی شیوع  بوده است. در کنار موارد ذک

بخش بر  کرونا  پایه ویروس  جمله  هاي  از  فوتبال  اي 
آسیب است.  بوده  توجه  قابل  نیز  فوتبال  هاي مدارس 

ویژه جایگاه  که  فوتبال  مدارس  به  شده  در  وارد  اي 
توسعه رشته ورزشی خود دارند و نقش مهمی در ایجاد  

می  ایفا  ورزشی  مربیان  براي  قابل  اشتغال  نمایند، 
آنمال دلیل  به  است.  چشمگیر  و  مدارس  حظه  که 

از سوي بخش  فاقد ساختارهاي حمایتی  هایی فوتبال 
جوانان   و  ورزش  وزارت  و  فوتبال  فدراسیون  مانند 

محدودیت دلیل  به  مدارس  این  تعطیلی  هاي  هستند 
کرونا،  ویروس  شیوع  کاهش  راستاي  در  شده  اعمال 

مربیان  نگرانی و  مدیران  براي  را  بسیاري  این هاي 
مهم از  یکی  است.  نموده  ایجاد  این  مدارس  ترین 

ها، کاهش میزان درآمد حاصل از حق عضویت نگرانی
جا که منبع  ورزشکاران در مدارس فوتبال است. از آن

اصلی درآمدزایی مدارس فوتبال دریافت حق عضویت 
هاي  ها است و پرداخت بسیاري از هزینه از فوتبالیست

و مزایاي مربیان به میزان این مدارس از جمله حقوق  
شهریه دریافت شده مرتبط است، تعطیلی این مدارس  
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تواند موجب کاهش و حتی قطع شدن حقوق ماهانه  می
آن میزان  مربیان  شغلی،  امنیت  امر  این  که  گردد  ها 

درآمد و رفاه مالی مربیان را به شکلی منفی تحت تأثیر 
 ( همکاران  و  کرسپو  گفته  به  داد.  خواهد  ( 2021قرار 

بخش  درآمدزایی  منابع  بودن  صنعت  محدود  از  هاي 
ها را  پذیري آنورزش مانند حرفه مربیان، میزان آسیب 

و   فیورلی  است.  داده  افزایش  کرونا  شیوع  دروان 
کنند که  ( نیز در این خصوص بیان می2021همکاران )

گیري ویروس کرونا بر آثار و نتایج تهدید کننده همه 
مرب شغلی  آینده  و  آن شغل  اصلی  حرفه  که  ها یانی 

و    شغلی  امنیت  مربیگري است بیشتر بوده است. عدم
احساس ترس حاصل از دست دادن شغل و به تبع آن  
کاهش درآمد و رفاه مالی مربیان مدارس فوتبال عاملی  

می  که  بر  است  و  شود  مالی  استرس  به  منجر  تواند 
نگرش و رفتارهاي مربیان اثري منفی داشته باشد. از  

مربیان مدارس فوتبال    شغلی  امنیت  دیگر، عدم  سوي
تواند با محدود کردن میزان درآمد  در دوران کرونا می 

ها، زندگی شخصی این مربیان را نیز تحت تأثیر قرار  آن
احتمال خروج   رفتگی شغلی  افزایش تحلیل  با  دهد و 

ها از حرفه مربیگري و جستجوي مشاغل جدید را  آن
 افزایش دهد. 
  در   شغلی  امنیت  پژوهش نشان داد اثر عدم دیگر نتیجه  

مربیان   کرونا  ویروس  شیوع  دوره ذهنی  سالمت  بر 
دار است. این نتیجه با نتایج مدارس منفی و معنا   فوتبال

همکاران  پژوهش و  پاک  و   ،(2020) هاي  کرسپو 
پاسل  و    (2020) (، فیورلی و همکاران  2020همکاران )
ویروس  همسو است. با گسترش    (2020)  و همکاران

شغل   مانند  ورزش  صنعت  در  موجود  مشاغل  کرونا 
اند که  هاي جدیدي روبرو شدهبا چالش مربیان ورزشی 

این تجربه  شاید مربیان چنین چالش  از  هایی را پیش 
اي براي کاهش  هاي مقابله اعمال سیاست   نکرده بودند.

قرنطیههمه همچون  کرونا  ویروس  شیوع  هاي  گیري 
ها و اماکن ورزشی، تأکید  عمومی، بسته شدن باشگاه 

هاي اجتماعی و ترس والدین از  گذاريبر رعایت فاصله 

فعالیت از  انجام  بخشی  تنها  خود  فرزندان  بدنی 
کاهش   با  که  هستند  کرونا  ویروس  شیوع  پیامدهاي 

هاي ورزشی،  درآمدهاي مستقیم و غیرمستقیم باشگاه 
مدارس   مربیان  از جمله  ورزشی  مربیان  شغلی  امنیت 

اند. ادامه این  ل را با تهدیدات جدي مواجه ساخته فوتبا
این همه  پایان  زمان  نبودن  گیري، شرایط و مشخص 

مربیان  می شغلی  اطمینان  عدم  افزایش  موجب  تواند 
هاي مکرر مدارس  مدارس فوتبال گردد؛ چرا که تعطیلی 

فوتبال و وابستگی شدید این مدارس به حق عضویت 
زیان  اقتصادي  ورزشکاران،  این  هاي  به  را  بسیاري 

مدارس تحمیل نموده است و بسیاري از این مدارس  
در آستانه ورشکستگی و تعطیلی قرار دارند که این امر  

مدارس  می مربیان  شغل  دادن  دست  از  خطر  تواند 
مانند   مخربی  پیامدهاي  و  دهد  افزایش  را  فوتبال 

روانی و کاهش سالمت ذهنی این    اختالالت افزایش  
هم به  را  نظریه  مربیان  اساس  بر  باشد.  داشته  راه 

عدم   و  نگرانی  افزایش  با  اطمینان،  عدم  مدیریت 
ثبات شغلی خود، میزان   مربیان در خصوص  اطمینان 

آسیب و  آنحساسیت  یافت  پذیري  خواهد  افزایش  ها 
(. تردید مربیان مدارس فوتبال  2021)کرسپو همکاران،  

دادن   دست  از  خطر  و  خود  شغلی  آینده  خصوص  در 
گیري افکار منفی موجب  تواند با شکل مالی می  امنیت

استرس این مربیان شود    و   افسردگی  اضطراب،  افزایش
هاي روانی و جسمانی را در این  و احتمال ایجاد بیماري 

فیورلی و همکاران  مربیان افزایش دهد. نتایج پژوهش 
ترین ( در این خصوص نشان داد که یکی از مهم 2021)

اخ و  شغلی  استرس  مربیان  دالیل  روانی  تالالت 
همه  زمان  در  نگرانی ایتالیایی  کرونا،  ویروس  گیري 

از سوي   ها در خصوص آینده شغلی خود بوده است.آن
داشتن   دلیل  به  فوتبال  در  مربیگري  حرفه  دیگر، 

هاي  داراي سختی محیطی پویا، پیچیده و با فشار باال  
سطوح   تمامی  در  فوتبال  مربیان  و  است  خود  خاص 

هاي  زاي بسیاري را در خصوص فعالیترس عوامل است
می تجربه  خود  مربیگري  بحران  روزانه  امروزه  کنند. 
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کننده  تشدید  عوامل  از  دیگر  یکی  به  کرونا  شیوع 
استرس شغلی مربیان مدارس فوتبال تبدیل شده است.  
کاهش سالمت ذهنی مربیان فوتبال به دالیلی از جمله  

دوران شیوع  عدم امنیت شغلی و کاهش رفاه مالی در  
تواند موجب کاهش رضایت شغلی،  ویروس کرونا می

ها بر شغل خود شود و عملکرد  تعهد شغلی و تمرکز آن
 ها را به شکلی منفی تحت تأثیر قرار دهد.آن

مالی رفاه  داد  نشان  پژوهش  نتایج  از  دیگري    بخش 
دار بر سالمت ذهنی مربیان مدارس  اثري مثبت و معنا

یافته  با  یافته  این  دارد.  و  فوتبال  هاي تحقیقات چوي 
همکاران    و   (2020)همکاران   و  (  2020)ویلسون 

ورزشی همچون مربیان مدارس    همخوانی دارد. مربیان
اي از وظایف شغلی هستند. فوتبال داراي طیف گسترده

بهبود  برنامه  براي  تیمی ریزي  و  فردي  عملکرد 
ایجادفوتبالیست پایه،  سنین  در    و   امن  محیطی  ها 

ها خطر براي ورزشکاران، تعامل با والدین فوتبالیستبی
از   بخشی  تنها  مختلف  مسابقات  در  کردن  شرکت  و 
وظایف شغلی مربیان مدارس فوتبال هستند. از سوي 

نداشتن امکانات    طوالنی،  کاري  دیگر، داشتن ساعات
  و  مدت کوتاه   ناسب، کار کردن با قراردادهاي ورزشی م

از جمله چالش   شغلی   امنیت هاي شغلی مربیان پایین 
محیط  چنین  در  کردن  کار  هستند.  فوتبال    مدارس 

می   به  منحصر   و   هااسترس  ها،چالش   تواندفردي 
غیرقابل مربیان   بینیپیش   مشکالت  براي  را  بسیاري 

جس پیامدهاي  و  نماید  ایجاد  فوتبال  و مدارس  مانی 
آن براي  منفی  براي روانی  باشد.  داشته  همراه  به  ها 

کسب موفقیت شغلی در چنین محیطی، حفظ سالمت  
به  است.  امري الزم و ضروري  مربیان فوتبال  ذهنی 

)گفته   همکاران  و  همچون  2020بنتزن  مواردي   )
و  روانی  نیازهاي  استخدام،  نوع  مربیان،  شخصیت 

پیشرفت، روابط هاي  شناختی، استقالل شغلی، فرصت
زندگی  بر کیفیت  مربیان  و منزلت اجتماعی  اجتماعی 
کاري و سالمت ذهنی مربیان اثرگذار هستند. در کنار  
موارد ذکر شده، میزان درآمد مربیان از شغل مربیگري، 

آن مالی  رفاه  و  می استقالل  نیز  سالمت  ها  بر  تواند 
از   یکی  تردید  بدون  باشد.  اثرگذار  مربیان  ذهنی 

مدارس  ترمهم  مربیان  بین  در  انگیزشی  عوامل  ین 
فوتبال براي ادامه دادن حرفه خود، کسب درآمد پایدار  
است. این عامل به خصوص براي مربیانی که شغل اول  

محیط آن در  مربیگري  فوتبال  ها  مدارس  مانند  هایی 
معیشت  که  چرا  است؛  اهمیت  با  و  مهم  بسیار  است 

این مربیان از شغل  چنین افرادي به میزان درآمد ماهانه  
( در این  2020خود بستگی دارد. فیورلی و همکاران ) 

گیري ویروس  کنند که در دوران همه خصوص بیان می 
که   مربیانی  ذهنی  سالمت  کاهش  میزان  کرونا 

ها از مربیگري است نسبت به  ترین منبع درآمد آنمهم 
بیشتر   هستند،  درآمد  منبع  چندین  داراي  که  مربیانی 

تواند موجب کاهش  اشتن درآمد ثابت میبوده است. د 
هاي مالی مربیان مدارس فوتبال شده  استرس و نگرانی 

و مدیریت مالی زندگی شخصی مربیان مدارس فوتبال  
می  امر  این  که  نماید  تسهیل  بر  را  مثبتی  اثر  تواند 

سالمت ذهنی این مربیان داشته باشد. از سوي دیگر، 
سایر افراد جامعه  در شرایطی که مربیان فوتبال مانند  

قرار   ویروس کرونا  پیامدهاي منفی شیوع  تأثیر  تحت 
اند، اتخاذ راهبردهاي مناسب براي حمایت مالی گرفته

سایر  و  فوتبال  مدراس  مدیران  توسط  مربیان  این  از 
می  امر  دغدغه متولیان  کاهش  به  و  تواند  مالی  هاي 

و  جسمانی  سالمت  افزایش  و  مربیان  این  معیشتی 
 ا کمک نماید.هروانی آن

اقتصاد مشکالت  افراديمانند  طول    ي ،  در  که 
  ،شوندیم  یشغل  یدچار ناامني ویروس کرونا  ریگهمه

حد در مواردي  از    شتریب  ینگران  لی ممکن است به دل
  یسالمت روان  همچون میزان درآمد و رفاه مالی خود،

نمایندرا    کمتري نتایج    .تجربه  نیز  پژوهش حاضر  در 
 ویروس   شیوع  دوره   در   شغلی  امنیت  نشان داد اثر عدم

 نقش  با  فوتبال  مدارس  مربیان  ذهنی  سالمت  بر  کرونا
معنا   رفاه   میانجی نتایج  مالی  با  نتیجه  این  است.  دار 

( همکاران  و  ویلسون  و 2020تحقیقات  فیورلی   ،)
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 ( و همکاران  (2021همکاران  ( همسو  2021)، کرسپو 
)ب ایونز و همکاران  ( شیوع ویروس  2020ود. به گفته 

بخش  تمامی  جمله  کرونا  از  ورزش  صنعت  هاي 
هاي تولیدي، آموزشی و گردشگري را تحت تأثیر  بخش 

و   است  داده  قرار  از خود  یکی  به  شغلی  امنیت  عدم 
هاي افراد شاغل در این صنعت تبدیل  ترین نگرانیمهم 

ورزش و به تبع  تعطیلی مشاغل وابسته به    شده است.
آن کاهش تعامالت مالی در اقتصاد وابسته به صنعت  
به   بخش  این  در  شاغالن  بیکاري  افزایش  و  ورزش 
براي   جدي  تهدیدي  غیرمستقیم  و  مستقیم  شکل 

شود سالمت روانی منابع انسانی این بخش قلمداد می 
همکاران،   و  همکاران  2020)حیدري  و  سانتی   .)

ثرات رفتاري و روانی  ( در پژوهشی به بررسی ا2021)
شیوع کرونا بین مربیان کشور ایتالیا پرداختند و چنین 

کنند که ایزوله شدن مربیان در منازل و کاهش  بیان می
عاد ورزشکاران  يتعامل  و  خود  حرفه  دنبال   با  به 

فعالیت تردد، سبب  تعطیلی  و محدودیت  ورزشی  هاي 
عدم   احساس  تقویت  و  ورزشی  مربیان  شدن  منزوي 

آن امنیت   در  در چنین شرایطی، شغلی  است.  ها شده 
کارگاه  همچنین  برگزاري  و  استرس  مدیریت  هاي 

ارائه  راه  و  مربیان  از  حمایت  و  بیمه  صندوق  اندازي 
از جمله   از طرف وزارت ورزش ایتالیا  تسهیالت مالی 

اي بود که به صورت هدفمند در  هایی مقابله استراتژي
ن ورزشی اجرا گردید. کشور ایتالیا براي حمایت از مربیا

فعالیت از  حمایت  در  همچنین  مربیان  ورزشی  هاي 
از جمله آموزش  از جمله  فضاي مجازي  هاي مجازي 

هاي متولی در این دوران بود  ترین اقدامات سازمان مهم 
ها و رسد این راهکار با توجه به ظرفیتکه به نظر می 

هاي موجود در کشور قابلیت اجرا و عملیاتی زیرساخت 
توانند  دن را داشته باشد و مربیان مدارس فوتبال میش

ادامه شغل خود در مواردي مانند   این راهبرد براي  از 
هاي موقت مدارس فوتبال استفاده  ها و تعطیلیقرنطینه

( با  2020نمایند. از سوي دیگر، ویلسون و همکاران )
تأکید بر پیامدهاي مخرب عدم امنیت شغلی و ضرورت 

کنند که  ذهنی منابع انسانی بیان میتوجه به سالمت  
 پیامدهاي تهدید کننده   توانندمی   یشغل  یناامن  يهادوره

افزا را  روان  این دنده  شیسالمت  از  سازمان.  هاي  رو 
و   ناامن  دیبا  انیکارفرمامتولی  را کاهش    ی هدف خود 

شیوع ویروس کارکنان در طول    یمال  یو نگران  یشغل
پ  کرونا تا  با سالمت  منفی    يامدهای قرار دهند  مرتبط 

. نتایج پژوهش چوي و همکاران  روان را برطرف کنند
میزان  2020) که  است  آن  مؤید  خصوص  این  در   )

بین  ممکن است در    منابع مالی  ی انجیماثرگذاري نقش  
مختلفگروه خودکارآمد   هاي  نظر  تاب ياز  ، يآور، 

با توجه به  .  باشدمتفاوت    يریپذب یآساحتمال    ای  تیقابل
باال مال  يسطح  غیرمستقیمچالش و    یاسترس   هاي 

ناامن  یناش ی مال  ریپذبیآس   منابع  توانی، میشغل  یاز 
  ی تا هم منابع مالدر زمان بحران کرونا را شناسایی کرد  

براي کاهش عواقب منفی    ی ترمیمیو هم منابع روان
تواند ی م یمال يریپذب ی. به طور خاص، آسلحاظ گردد

  ه ی)سرما  ی( و ابعاد ذهنمستقیم  )درآمد  ینیشامل ابعاد ع
  که در هر دو حوزه  ( باشدیمال  يخودکارآمد  ی و روان

در    يشتریتواند وضوح بی م  یمال  يریپذبیآس  فیبازتعر
رفاه    تیو وضع  یشغل  یناامن  تیها به وضعپاسخ   زیتما
 همچون مربیان ورزشی  ریپذب یآس  تیجمع  نیدر ب  یمال

 نماید.  جادیا
با نهایت،  چنینمی  پژوهش  نتایج  به  توجه  در   توان 

  شیوع   دوره  در   شغلی  امنیت  عدم  کرد  گیرينتیجه
مشکالتی   با کاهش رفاه مالی،  تواندمی  کرونا  ویروس
  داشته   همراه  به   سالمت ذهنی مربیان فوتبال  را براي

این   .باشد ماز  بیمه  نمودن  اجباري  فوتبال، رو؛  ربیان 
برنامه  وابستگی طراحی  کاهش  براي  بازاریابی  هاي 

اي از جمله جذب  مدارس فوتبال به درآمدهاي شهریه
هاي کم بهره  حامیان مالی و فروش بازیکن، اعطاي وام 

اماکن ورزشی   اجاره بهاي  به مدارس فوتبال، کاهش 
فدراسیون  حمایت  فوتبال،  مدارس  به  شده  واگذار 

س فوتبال، ارائه بیمه بیکاري به مربیان  فوتبال از مدار
پیش  دوره فوتبال،  توسط  بینی  مجازي  آموزشی  هاي 
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فعالیت   امکان  و  خود  شاگردان  براي  فوتبال  مربیان 
هاي تعیین  محدود مدارس فوتبال با حفظ دستورالعمل 

گردد. از سوي  شده از سوي وزارت بهداشت پیشنهاد می 
است که این   هاییدیگر هر پژوهشی داراي محدودیت

پژوهش نیز از آن مستثنی نیست. جامعه این پژوهش  
توان مربیان مدارس فوتبال استان گلستان است و نمی

استان  سایر  فوتبال  مدارس  مربیان  به  را  آن  ها  نتایج 
تعمیم داد. همچنین در این پژوهش تنها به بررسی اثر  

  رفاه   بر  کرونا  ویروس  شیوع  دوره   در  شغلی  امنیت  عدم
پرداخته    فوتبال  مدارس  مربیان  ذهنی  مالی و سالمت

می  توصیه  و  است  سایر شده  کیفی  پژوهشی  در  شود 
پیامدهاي شیوع ویروس کرونا بر حرفه مربیان مدارس  

 فوتبال کشور مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد.

 

 پیام مقاله 
پژوهش حاضر موید ان بود که شیوع کرونا    نتایج

اي ر ابعاد شغل حرفهویروس پیامدهاي مخربی د
براي  مالی  رفاه  تهدید  است.  کرده  ایجاد  مربیان 
مربیان دغدغه اصلی مشاغل ورزشی در این حوزه  
بود. از آنجاییکه به دلیل محدودیت هاي حضوري 
هاي  اولویت  از  بدنی  درفعالیت  پرداختن  افراد، 
اصلی ورزشکاران خارج شده است، کاهش درآمد 

آن   تبع  به  افراد  و  سایر  تمایل  تهیه  سمت  به 
درابعاد   خانواده،  اعضاي  اصلی  هاي  نیازمندي 
روانی نیز مربیان را تحت تاثیر قرار داده است که 
را   شغلی  امنیت  عدم  خودم  نوبه  به  موضوع  این 

 براي مربیان ایجا کرده است. 
 

 مالحظات اخالقی

 پیروی ازاصول اخالق پژوهش 
پ  رعایت  مبناي  بر  حاضر   هاي وتکلرپژوهش 

شده   تعیین  کمیتهبهداشتی  سوي  پیشگیري   از 
و با استفاده از پرسشنامه   کووید در استان گلستان

گردید. انجام  و    الکترونیکی  حق  کلیه  همچنین 
حقوق آزمودنی ها مشتمل بر گمنامی و حفظ حریم 

 شخصی و اگاهی از نتایج رعایت گردید.

 حامی مالی
ی از سازمانهای  این پژوهش هیچ گونه کمک مال

یا   تجاری  عمومی،  بخشهای  در  مالی  تأمین 

 .یرانتفاعی دریافت نکردغ

 مشارکت نویسندگان 

های  نویسندگان در طراحی، اجرا و نگارش بخش

 .اندپژوهش مشارکت یکسانی داشته
 

 تشکر و قدردانی 
گلستان   استان  فوتبال  مربیان مدارس  از  وسیله  بدین 

را داشتند تقدیر به   که با گروه پژوهش کمال همکاري
 آید.عمل می 

 حمایت مالی
این مقاله برگرفته از طرح پژوهشی است که از حمایت  

 مالی برخوردار بوده است. 
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