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Abstract 

Today, the world is facing the Corona crisis and the changes it has created. The aim of this 

study was to investigate the stress and job satisfaction of Iranian sports clubs during the Covid 

19 pandemic. This research is applied in terms of purpose and survey type in terms of data 

collection method. The statistical population of this study is all employees of sports clubs who 

were selected using Morgan table and available sampling method (due to limitations and 

compliance with health protocols). Finally, 304 questionnaires were used in statistical 

analysis. In order to analyze the data obtained from the implementation of the research tool, 

the structural equation model, PLS software was used. Findings showed that job stress has a 

positive and significant effect on job satisfaction and also the results indicate the need for 

proper management to reduce the risk and reduce job stress of employees and also increase 

employee satisfaction. In the era of Corona and with the current economic and health 

problems, as well as the inability to predict the disappearance of this disease, you should think 

of more appropriate measures as soon as possible with regard to the activity of reopening 

sports venues. 
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 چکیده

شده توسط آن است. مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر استرس و رضایت امروزه جهان در حال مقابله با بحران کرونا و تغییرات ایجاد 
انجام شده است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه  42شغلی کارکنان باشگاههای ورزشی ایران در دوران پاندمی کووید 

های ورزشی است که با استفاده از جدول -اهگردآوری اطالعات از نوع پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش تمامی کارکنان باشگ
پرسشنامه  401مورگان و روش نمونهگیری در دسترس )با توجه به محدودیت و رعایت پروتکلهای بهداشتی( انتخاب شد. در نهایت تعداد 

ساختاری، نرم افزار پی ال  در تحلیل آماری استفاده شد. به منظور تجزیه و تحلیل دادههای حاصل از اجرای ابزار پژوهش، از مدل معادالت
اس استفاده شد. یافتهها نشان داد استرس شغلی بر رضایت شغلی اثر مثبت و معناداری دارد و همچنین نتایج حاصل نشاندهنده نیاز به 

و با  مدیریت مناسب در جهت کاهش خطر ابتال و کاهش استرس شغلی کارکنان و همچنین افزایش رضایت کارکنان است. در دوران کرونا
انبوه مشکالت اقتصادی و بهداشتی حال حاضر و همچنین عدم توانایی پیشبینی در مورد از بین رفتن این بیماری باید هرچه سریعتر تدابیر 

 مناسبتری را با توجه به فعالیت بازگشایی اماکن ورزشی اندیشید.
 

 

 کرونا، مدیریت ورزشی.استرس شغلی، رضایت شغلی، کارکنان باشگاه، ویروس  واژگان کلیدی:

 تمامی حقوق نشر برای فصلنامه رویکردی نو در علوم تربیتی محفوظ است.

 

 مقدمه 

عالقه به زندگی سالم و همچنین تالش برای دستیابی به آن در 
عنوان  نیروی انسانی به .[4]یافته استجامعه معاصر افزایش 

ارزشمندترین سرمایۀ سازمان در دنیای صنعتی و پرهیاهوی قرن 
از یکی ت رو اسهای روبحاضر، با مسائل و مشکالت عدیده

 معضالت اساسی که در طی چند دهۀ اخیر همراه با صنعتی
-نماید، پدیده استرس میشدن جوامع، سالمت بشر را تهدید می

 کرد ظهور کروناویروس بیماری ، 2042 سال اواخر در. [2]باشد
 تأثیر. دارد زمین کره بیشتری در گیریهمه ، 2020 سال تا و

 توسط عمومی اضطراری وضعیت اعالم به منجر بیماری این
 در جهانی هایمحدودیت. [4]شد 4جهانی بهداشت سازمان

 صنعت شد باعث اجتماعی هایفاصله و عمومی اجتماعات
 گسترش توانایی دلیل به رویدادها و ورزش. شود متوقف ورزش
 عمده تأثیر تحت گسترده اجتماعات تشکیل طریق از بیماری

 خانه شدند در مجبور مردم که همانطور. [1]است گرفته قرار
-می نظر بمانند تا از مبتال شدن به این ویروس مصون باشند. به

 رفتارهای بر ایعمده أثیرت 2ویروس کرونا ویروس بیماری رسد
با این حال اضطراب  [0]دارد  جهان سطح در بدنی فعالیت

http://journal.iocv.ir/?_action=article&au=1093120&_au=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF++%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF++%DA%A9%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://journal.iocv.ir/?_action=article&au=1093120&_au=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF++%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF++%DA%A9%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://journal.iocv.ir/?_action=article&au=1093122&_au=%D9%84%DB%8C%D9%84%D8%A7++%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C
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روانشاختی و نگرانی که در حال افزایش هستند نه تنها به دلیل 
های جسمی و اوقات ها است بلکه فعالیتمحدودیت در فعالیت

فراغت با فاصله اجتماعی داوطلبانه و انطباق با قوانین قرنطینه 
دار خواهد بود. عالوه بر این ،چون کرونا برای مدت طوالنی ادامه

های شود، فعالیتریق قطرات یا تماس شخصی منتقل میاز ط
بدنی را محدود کرده است که منجر به تغییر در الگوی اوقات 

 را خود زندگی از زیادی بخش رکنانکا. [6]شودفراغت افراد می

 نیازهای از بسیاری توانندمی گذرانند. بنابراینمی کار محل در

 ارتباط برقراری جسم، و روان پرورش مانند خود اساسی

 را شایستگی و نفس به اعتماد ارزشمندی، حس ایجاد اجتماعی،

 منبع آن، محیط و کار است ممکن دیگر سوی از سازند. برآورده
 و روانی مشکالت فشار آن پی در و استرس بروز اصلی

معتقدند: ( 2000) 4هرسی و بالنچارد. [7]دباش شغلی نارضایتی
 با سازمانی انتظارات سازگاری از است تابعی شغلی رضایت

 داشته تعادل و توافق دو این وقتی فرد. کلی سرشت نیازهای

 شناساندارد. جامعه وجود شغلی رضایت گوییممی باشند،

 عوامل از دانند؛می متعددی عوامل گرو در را شغلی رضایت
 روابط کار، محل شرایط مانند محیطی عوامل تا گرفته سازمانی

 میزان جمله از محتوایی عوامل و مدیریت شیوه همکاران، با

 که فردی عوامل باالخره و مسئولیت احساس کار، در استقالل

-برمی فرد اراده و عزم و نفس به اعتماد شخصیت، عالقه، به

 دستخوش مختلف، جوامع شرایط با متناسب تعابیر گردد. این

 از اخصیش شغلی رضایت. [8]شودمی جزئی هرچند تغییراتی

 ابعاد مهمترین زمره از و کاری و فردی سالمتی و بهداشت

 شناختی رفتاری، ماهیتی که است ایحرفه و شغلی هاینگرش

 بر مشتمل شغلی رضایت عاطفی، بُعد از .[2]ددار عاطفی و

 خود کاری شرایط و شغل به نسبت افراد که است احساساتی
از عوامل ایجاد فشار در شغل که آثار نامطلوبی بر  .[40]دارند

جسم و روح نیروی انسانی داشته و از کارایی افراد در سازمان 
هایی که افراد با در میان استرس [.44]شدباکاهد استرس میمی

ای شوند،  استرس های شغلی از اهمیت ویژهآن مواجه می
 Stress in"استرس شغلی که با اصطالحات برخوردار هستند.  

organization" ،"Job stress" ، "Occupational stress" 
، شود، حالتی است که در آن عوامل مرتبط با شغلشناخته می

شغلی را   نماید یا استرسسالمت جسمی و روانی افراد تداخل می
زا و آن گونه  توان روی هم جمع شدن عوامل استرسمی

های مرتبط با شغل دانست که بیشتر افراد در فشارزا وضعیت
بودن آن اتفاق نظر دارند. به بیان دیگر، استرس ناشی از شغل، 

استرسی است که فرد معین بر سر شغل معینی  دستخوش آن  
. استرس معموال برحسب تأثیر جسمی و روانی که [42]شودمی

انسانی شغل هر  .[44]بر روی یک شخص دارد تعریف شده است

عامل بسیار مهم و تأثیرگذار در میزان رضایت و احساس 
ای از زندگی است باشد. کار جنبهاش میخشنودی او از  زندگی

که صرف نظر از منابع مالی، برخی از نیازهای اساسی آدمی 
-نظیر: تحرک روانی و بدنی، تماس اجتماعی و احساسات خود

و شغل به نوعی  کند. در واقع حرفهارزشمندی را ارضا می
ی اجتماعی فرد است و از این نظر عوامل فشارزا و نیز شناسنامه

گشای ما در کشف تواند راهزای ناشی از شغل و حرفه میرضایت
هایی گردد که باعث افزایش بهداشت روانی فرد به و تعیین زمینه

توانند ها میعنوان موجودی سازگار با خود شود. این  زمینه
ان و ماهیت خالقیت را در محیط کار سبب شده و در افزایش میز

ی در حال نتیجه به تشکیل فرهنگ کار متناسب با یک جامعه
سطوح باالی فشار روانی و استرس در محیط . [41]گذار شوند

های الزم برای مقابله با آن کار و عدم برخورداری فرد از مهارت
تی اجتماع در درازمدت خسارات زیادی برای فرد، سازمان و ح

خواهد داشت، کاهش انرژی جسمی و روانی، پایین آمدن سطح 
ها، افزایش عدم رضایت و بدبینی و مقاومت نسبت به بیماری

افزایش غیبت از کار و کاهش کارایی فردی سازمانی از جمله 
 .[40]این پیامدها است

 

 شناسیروش
 همبستگی اجرا روش نظر از پیمایشی، -توصیفی تحقیق روش

در این پژوهش اثر استرس شغلی  .بود کاربردی هدف نظر از و
در سال  42بر رضایت شغلی در دوران پاندمی بیماری کووید 

های بررسی شد. جامعه آماری این پژوهش تمامی باشگاه 4422
باشد که در دوران کرونا به فعالیت خود ادامه ورزشی در ایران می

ر دوران پاندمی از روش داده بودند. با توجه به شرایط موجود د
گیری در دسترس استفاده شد و محدود به کارکنان فعال نمونه

هایی شد که فعالیت داشتند. در نهایت تعداد در آن زمان و باشگاه
ها آوری یافتهآوری و استفاده شد. برای جمعپرسشنامه جمع 401

از دو پرسشنامه استفاده شد. برای سنجش رضایت شغلی از 
( استفاده شد. برای 4226) 1هارتالین و فرلگویه  1 پرسشنامه

و  (4284) 0پارکر و دکوتیزسنجش استرس شغلی از پرسشنامه 
 HSE ،20استرس شغلی موسسه سالمت و ایمنی انگلستان 

های مذکور پرسشنامه گویه استفاده شد و با توجه به پرسشنامه
نهایی مورد استفاده به صورت یک پرسشنامه واحد و نیمه 

 محقق ساخته استفاده گردید. 
 42برای تعیین روایی صوری و محتوایی پرسشنامه از اجماع نظر 

نفر از اساتید و متخصصان حوزه مدیریت ورزشی استفاده شد. 
سترس و ا 82/0پرسشنامه رضایت شغلی دارای آلفای کرونباخ 

های ارزیابی شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده 26/0شغلی 
های حاصل از اجرای ابزار پژوهش، برای پاسخگویی به پرسش
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پژوهش به عبارتی تعمیم نتایج به دست آمده از نمونه به جامعه 
استفاده  PLSآماری تحقیق از مدل معادالت ساختاری، نرم افزار 

 ه خواهد شد.شد که در بخش یافته گزارش داد
 

  نتایج 

 مورد و استنباطی توصیفی بخش دو در پژوهش های یافته

 برخی توصیفی، بخش در .گرفت تحلیل قرار و تجزیه و بررسی

 داده نشان های تحقیقآزمودنی های جمعیت شناختی از ویژگی

درصد جنسیت،  (، تعداد فراوانی و4) جدول در .است شده
های پژوهش به تفکیک  نمونهتحصیالت، شغل، سابقه و سن 

 آورده شده است.
 

  

 
 های توصیفی تحقیق. یافته4جدول 

 متغیر Nفراوانی  درصد فراوانی

 مرد 220 1/72
 جنسیت

 زن 81 6/27

 مجرد 60 7/42
 تاهل

 متاهل 211 4/80

 سال 0الی  4 21 2/7

 سال 40تا  6 88 2/28 سابقه

 سال به باال 40 422 2/64

 دیپلم 46 8/44

 تحصیالت
 کارشناسی 84 6/28

 کارشناسی ارشد 400 4/12

 دکتری 46 8/44

 یک میلیون 42 2/4

 یک تا دو میلیون 60 7/42 درآمد

 میلیون 0تا  2 242 4/76

 سال 40تا  20 446 2/48

 سن
 سال 10تا  40 22 6/22

 سال 00تا  10 04 8/46

 سال 00باالتر از  48 0/42

 

سطح نشان داد که نوف راسمی -آزمون کلموگروف نتایج
، لذا توزیع باشد یم α=00/0ها کمتر از  داری تمام مؤلفه معنی

 ارتباط نتیجه برای بررسی ها غیر نرمال است در تمام داده
روش مدل معادالت ساختاری با استفاده از  های آماری از فرضیه

 .استفاده شود PLSافزار  نرم

جهت سنجش برازش مدل  گیری:روایی مدل اندازه

گیری؛ از پایایی شاخص، روایی همگرا و روایی واگرا  اندازه
استفاده گردید. پایایی شاخص برای سنجش پایایی درونی، 

ونباخ و پایایی شامل سه معیار ضرایب بارهای عاملی، آلفای کر
بارهای عاملی از طریق محاسبه مقدار همبستگی  ترکیبی است.

های یک سازه با آن سازه، محاسبه و مقدار مناسب آن  شاخص
بارهای عاملی های که سنجهباشد.  می 1/0برابر و یا بیشتر از 

و در ادامه، بودند از مدل پژوهش حذف گردید  1/0کمتر از 

ید شده صورت أیهای ت اساس سؤالتجزیه و تحلیل پژوهش بر 
است. روایی همگرا با استفاده از معیار متوسط واریانس   گرفته

(AVE) شده  استخراج
است. جهت بررسی روایی  شدهارزیابی  6

گیری، از دو ماتریس روایی همبستگی متغیر  واگرای مدل اندازه
. در این پژوهش شداستفاده  8الکر فرونل وو معیار  7التنت

شود که همبستگی هر سازه با خودش بیشتر از  میمشخص 
ها است. در نتیجه روایی واگرای  همبستگی آن سازه با سایر سازه

تمامی متغیرها دارای  همچنینگیرد.  ید قرار میأیمدل، مورد ت
 80/0و پایایی ترکیبی باالی  70/0مقدار آلفای کرونباخ باالی 

ی پایایی )چه از که مدل دارانشان دهنده این است  بودند که
 نظر آلفای کرونباخ و چه از لحاظ پایایی ترکیبی( مناسبی است.

با استفاده از معیارهای ضریب  برازش مدل ساختاری:

R)، ضریب تعیین (T-values)معنادار 
2
و ضریب قدرت  (
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Q)بینی  پیش
2
، برازش مدل ساختاری، مورد ارزیابی قرار گرفت. (

 T-valuesها در مدل از  بین سازه  در ابتدا جهت بررسی رابطه
بیشتر باشد، نشان از صحت  26/4استفاده شد )اگر مقدار آن از 

 20ها در سطح اطمینان % ید فرضیهأیها و ت بین سازه  رابطه
هش و همچنین های پژو است(. اکثر مسیرهای روابط بین مؤلفه

دار  و معنی 26/4تر از  های خود بزرگ ها با هریک از عاملگویه
بینی صحیح روابط مدل پژوهشی  بودند که حاکی از پیش

Rاست.
گیری  معیاری است که برای متصل کردن بخش اندازه 2

رود و  سازی معادالت ساختاری به کار می و بخش ساختاری مدل

زا  زا بر یک متغیر درون ر بروننشان از تأثیری دارد که یک متغی
Rگذارد. مقدار  می

زای )وابسته( مدل،  های درون تنها برای سازه 2
زا، مقدار این معیار  های برون گردد و در مورد سازه محاسبه می

Rصفر است. میزان 
دهنده  ز صفر تا یک متغیر است و نشانا 2

(، متوسط 42/0برازش مدل ساختاری در سه سطح ضعیف )
R( است. در این پژوهش میزان 67/0( و قوی )44/0)

تمامی  2
یا  67/0و در محدوده  44/0متغیرهای پژوهش بسیار باالتر از 

تر از آن بود و این بدین معنی است که مدل ساختاری  بزرگ
 پژوهش دارای برازش قوی است.

 
 های مربوط به مدل تحقیق. خالصه شاخص2جدول 

R آلفای کرونباخ AVE CR ابعاد
2 

 44/0 ≤ 60/0 ≤ 70/0 ≤ 0/0 ≤ حد مطلوب

 زابرون 268/0 270/0 624/0 استرس

 202/0 240/0 216/0 660/0 جسمی

 768/0 828/0 222/0 766/0 رضایت

 261/0 214/0 204/0 648/0 روانی

 
 

گیری و  منظور برازش مدل کلی )هر دو بخش مدل اندازه به
آمده  استفاده شد. مقادیر به دست  GOF 2ساختاری( از معیار 

در  20/0و  46/0، 4تواند با سه مقدار  می GOFتوسط فرمول 
بندی شوند. در معادله  سه سطح قوی، متوسط و ضعیف تقسیم

GOF  شاخص             ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ کی هر نشانه میانگین اشترا ̅
گیری  باشد که برای بررسی برازش بخش مدل اندازه سازه می

دهد که چه مقدار  شود. این معیار نشان می مدل به کار گرفته می
ها )سؤاالت(، توسط سازه مرتبط با خود  از تغییرپذیری شاخص

شود. تنها مقادیر اشتراکی متغیرهای پنهان مرتبه اول  تبیین می
̅̅              در محاسبه ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ R دخیل هستند. ̅

نیز مقدار  2
. باشد زای مدل می های درون سازه R Squaresمیانگین مقادیر 

R برای محاسبه
Rباید مقادیر  2

مربوط به تمامی متغیرهای  2

زای مدل اعم از مرتبه اول و مرتبه دوم را مد نظر  پنهان درون
 قرار داد.

 

GOF √             ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅   ̅2 

GOF= 774  برازش کلی قوی  

 

باشد بنابراین  می 771/0که معیار نامبرده برابر  به آن  با توجه
 گیرد. ید قرار میأیمورد ت "بسیار قوی"برازش کلی مدل در حد 

مدل ساختاری نهایی پژوهش پس از تأیید مدل ساختاری: 

افزار به  برازش در محیط نرم أییدگیری و مراحل تاندازه هایمدل
 ترسیم و آزمون شد. 4و جدول  2صورت شکل 
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 (یدار یمعن بیاثر و ضر بیضر زانیم ریپژوهش )شامل مقاد ییمدل نها: 2شکل 

 
 نتایج مدل نهایی پژوهش .4جدول 

 داریسطح معنی ولیو تی ضریب مسیر هارابطه هریک از عامل

 <- استرس
 004/0 471/444 267/0 جسمی

 004/0 626/472 282/0 روانی

 004/0 186/02 876/0 رضایت <- استرس

 

 

 

که  شود مشخص می به ترتیب 4جداول  ؛ و2شکل بر اساس 
( و 282/0روانی ) مؤلفهاسترس به ترتیب هر دو زمینه  ابتدا در

 استرسداری در تبیین  دارای نقش معنی( 267/0جسمی )
  .هستند

طور  بهمتغیر استرس بر اساس تحلیل مسیر مشخص شد 
بر رضایت دارد و  داریمعنی مثبت، مستقیم و اثرمستقیم دارای 

 کند. ها را تبیین می تغییرات آن 87/0
 

 گیرینتیجه و بحث

 با مواجهه درحال کرونا، ویروس ناگهانی حضور با جهان امروزه

 بسیار سرعت با جهان سطح در تغییرات .است متفاوت شرایطی

 افراد، فرهنگ، زندگی سبک و است پیشروی حال در زیاد

 ییزیربنا دگرگونی با بشریت زندگی ابعاد تمام و سیاست اقتصاد،
 در ترس و سردرگمی جب مو هادگرگونی این .است روبهرو

 شرایط با را تا خود هستند تالش در صنایع و است شده جامعه

 این .بازگردند زندگی عادی شرایط به و سازند هماهنگ کنونی

 اجتماعی، اقتصادی، شرایط تغییراتی در ایجاد با ویروس

را  هافعالیت شده شناخته و اصلی شکل سیاسی، فرهنگی،
-جنبه دارای هم که مسائلی با را دنیا و است ساخته دگرگون

 این از یکی .کرده است روروبه است منفی هم و مثبت های

 مهمی از بخش امروزه است. ورزش ورزش صنعت درگیر صنایع

 صنعت کرونا، ویروس شیوع با و گیردبر می در را افراد زندگی

 شرایطی با تأثیرگذار و فعال یک صنعت عنوان به نیز ورزش

 در سراسر ورزشی مسابقات از است. بسیاری متفاوت مواجه

 هایی برایبحران ورزشی اماکن تعطیلی با و شدند متوقف جهان

 بیماری با دنیا در حالی که  .است وجود آمده به صنعت این
های افت مسائل  لرزهکنند، پس نرم می پنجه دست و کرونا

کند که برای  های آن را سست می اقتصادی در ورزش پایه
بخش ورزش و فروپاشی آن باید جلوگیری از زلزله اقتصادی در 

اندیشی جدی در برون رفت از این مشکل ایجاد شود که  چاره
های مختلف یهمدلی و وحدت بخش افزایی، این امر نیازمند هم

 این از کرونا شکست با تا  ورزشی، دولت و ورزشکاران است
 .کنیم عبور سربلندی با مشکالت

لی کارکنان این پژوهش با هدف بررسی استرس و رضایت شغ
در  42باشگاه های ورزشی در دوران پاندمی بیماری کووید 

کشور ایران انجام شده است. بدین منظور متغیرهای استرس 
شغلی و رضایت شغلی مورد بررسی قرارا گرفته است. استرس 

بر روی کارکنان باال بوده  42شغلی در دوران پاندمی کووید 
س شغلی به طور است و براساس تحلیل مسیر متغیر استر

مستقیم دارای اثر مثبت، مستقیم و معنی داری بر رضایت شغلی 
بررسی »با عنوان  [40]نتایج این پژوهش با نتایج پژوهشاست. 

  «مندی شغلی کارکنان های شغلی و رضایت ارتباط بین استرس
رضایت از مسئول و  بین استرس با رضایت از کار،که دریافتند 
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، با رضایت از حقوق و مزایا ارتباط معنی دار وجود داشته است
ثیر میزان استرس شغلی أبررسی ت»عنوان  با  [46]نتایج پژوهش

بین رضایت که دریافتند « بر رضایت شغلی مدیران مدارس
وجود شغلی و استرس شغلی مدیران رابطه منفی و معناداری 

ثیر استرس شغلی بر أت»عنوان  با [47]پژوهش ، با نتایج دارد
به هم خوردن تعادل  استرس باعثکه دریافتند « رضایت شغلی

از جمله پیامدهای  ؛روان شناختی شده و پیامدهای مختلفی دارد
روانی استرس شغلی کاهش رضایت شغلی است که به ترک 

ن شغل منجر می شود و تعهد فرد به سازمان خدمت و رها کرد
 بررسی»با عنوان  ،[48]پژوهش،  با نتایج را کاهش می دهد

 کارکنان در شغلی رضایت بر کاری بار و شغلی استرس وضعیت

که دریافتند خشنودی کارکنان از شغل « سرچشمه مس معدن
با  [42]تواند تحت تاثیر استرس شغلی قرار گیرد، با نتایج می

 بر 42-کووید شیوع روانشناختی پیامدهای واکاوی»عنوان 

 در پرسنل 42-کووید اپیدمی دلیل که دریافتند به« شغلی جامعه

 درک برند،می رنج بیشتری استرس و پریشانی از کار محیط

 انجام در و ندارند کار محیط در خود جدید وظایف از درستی

با نتایج پژوهش کنند و می کمتری موفقیت احساس خود وظایف
 بر کرونا شرایط در کاری هاینوبت تاثیر بررسی»با عنوان  [20]

 به ابتال میانجی استرس نقش با کارکنان شغلی فرسودگی

 و استرس گرددمی فرسودگی باعث که  دریافتند استرس« کرونا

استرس  هاست، وسواس ترین آزادهنده از یکی شدن از بیمار
 رفتارهای کنترل و شدید نگرانی باعث کرونا ویروس به ابتال

 گردد؛ قرار اطرافیان می و خود به نسبت کننده کنترل و گرایانه

 ماهیت و از هوا انتقال آن ویروس، به آلوده محیط در گرفتن

 و کندمی تبدیل ترس بیمارگونه یک به را استرس آن، ناشناخته
کند، همسو  می دچار به فرسودگی تریکوتاه زمان در را فرد
 باشد. می

40پارنلهمچنین  
 با خود تحقیق در [24] (2020)  همکاران و 

 و ورزش در کرونا بررسی تأثیرات به " ورزش و کرونا" عنوان
حال  در مدیران که کردند بیان و پرداختند ورزشی مسابقات

 .ندارند را بحرانی چنین با مواجهه برای الزم آمادگی حاضر

 عملکرد است شده باعث که کرونا داد نشان تحقیق این نتایج

 .گردد مواجه بنیادین تغییرات با ورزشی سازمانهای کلی
 عوامل مهمترین از یکی عنوان به را خطر ارزیابی همچنین

 مدیریت و خطر ارزیابی که با کردند بیان و است شده مطرح

 عملکرد مشابه، هایی بحران با مواجهه برای توانمی صحیح

 عنوان  با خود درتحقیق [22] (2020) 44تیمپکا .داشتبهتری 

 کرد بیان  "از بحران خروج در اساسی مسائل کرونا، و ورزش"

 آمده پیش بحران با مقابله منظور به کشورها از بسیاری که

 مثال عنوان به .اندزده اقداماتی به دست ورزشجامعه  برای

-وام دیدهآسیب اماکن ورزشی از حمایت منظور به سوئد دولت

 .است داده قرار دیدهآسیب هایبخش اختیار در را هایی

 به داوطلبانه رت صو به نیز دولتی غیر هاییهمچنین سازمان

 شد، تحقیق بیان این در .اندشتافته بخشها این کمک

 پساکرونا دوران در دولتی هایوکمک اجتماعی پذیریمسئولیت

 .است اهمیت حائز ورزش بسیار صنعت در
 که کردند بیان خود تحقیق در [0](2020) همکاران و حمامی

-شکل با و است کرده تغییر دچار ورزش را کلی شکل کرونا

 انجام فعالیت برای اصلی محیط خانه خانگی، قرنطینه گیری

 "شعار و آیدمی حساب به کرونا آثار از یکی که باشدمی ورزشی

 کرونا .است برگزیده خود تحقیق برای را " درخانه ماندن فعال

 این و است مواجه کرده نیز مالی بحران با را ورزش جامعه

 و مدیران مربیان، ماهه چندین بیکاری شامل مالی بحران

 است شده مسابقات و ورزشی اماکن های فرعیبخش کارکنان

 کرونا معظالت پاندمی دیگر از بزرگ مالی ضرر این جبران و

 . است

با شیوع ویروس کرونا بدنۀ کسب و کار ورزش در همه جهان به 
خصوص ایران دچار آسیب شد و بسیاری از فعاالن آن دچار 

های نگرانی، استرس و اضطراب شدند و حتی برخی باشگاه
های مورد ت متغیربا توجه به اهمی  .جهان ورشکسته شدند

بررسی در منابع و نیروی انسانی باشگاه های ورزشی نیاز به 
بیش از پیش  42مدیریت درست در دوران پاندمی کووید 

شود. عالوه بر مشکالت اقتصادی بسیاری که در احساس می
دوران همه گیری کرونا در سراسر جهان ایجاد شده است و لزوم 

توجه به غیر قابل پیش بینی تداوم کسب و کارهای ورزشی با 
بودن از بین رفتن این بیماری باید نسبت به کاهش استرس 
کارکنان و افزایش رضایت آنان با در نظر گرفتن ویژگی های 

 فردی و شغلی آنان تدابیر درستی اندیشیده شود.

تواند یکی از راهکارهای مدیران  تبدیل این تهدید به فرصت می
گستردگی و تنوع کسب و کارهای  توجه به با. ورزشی  باشد

ثیرات متفاوتی که بر هر بخش وارد شده است، در أورزشی و ت
های ورزشی خصوصی )کوچک و متوسط منظور  خصوص باشگاه

سیس أباشگاهی که با رویکرد تندرستی و آمادگی جسمانی ت
 .دارد وجود راهکارهایی( ای حرفه و قهرمانی رویکرد نه شد

های ورزشی در این دوره با آن  باشگاه های اصلی که این چالش
های ثابت و متغیر یک  تواند، شامل هزینهمواجه هستند می

و  اقساط انشعابات، هزینه مکان، بهاکسب و کار مانند اجاره
از  .وقت باشدهای قبلی و آینده، هزینه نیروی انسانی تمام بدهی

افتن ها نیز که کاهش یافت، ی طرف دیگر درآمدهای این باشگاه
 است دیگری دغدغه مشتری و حفظ و نگهداری مشتریان قبلی

با تمام این تفاسیر  .دارند کارها و کسب گونهاین مدیران که
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های ورزشی ظرفیت اینترنت و دنیای  شود، باشگاه پیشنهاد می
و از این بستر کمک دهند  تر مدنظر قرار  مجازی را جدی

های  از طریق شبکهتوانند می  اههمچنین باشگاه .بگیرند
 آن امکانات از و ه باشند اجتماعی با مشتریان خود تعامل داشت

یکی از علومی  .بکاهند تا حدودی از دغدغۀ خود کنند استفاده
کند علم بازاریابی در ورزش  که در این شرایط بحرانی کمک می

از این علم تا  بازاریابی بپردازند مباحث مطالعۀ  است، افراد به
 .دکننکمک گرفته و راهکارهایی را برای کسب و کار خود ایجاد 

مدت برای توان در مجموع به عنوان راهکارهای کوتاه آنچه می
های تمرینی از  ارائه برنامه ها پیشنهاد داد باشگاه این بیشتر

طریق فضای مجازی به ورزشکاران و مشتریان خود، طراحی و 
ای  شی مختص باشگاه ورزشی و برنامههای ورز ساخت اپلیکیشن

 .های فشرده است را جهت ورزش در زمان بیماری در قالب لوح
پیگیری و ایجاد شامل؛ راهکارهای بلندمدت در این زمینه 

داران و مربیان  بسترهای حمایتی و پشتیبانی مالی برای باشگاه
های  ورزشی، ایجاد سامانه مدیریت ارتباط با مشتریان در باشگاه

 های باشگاه مدیران اطالعات ثبت های سامانه وتدوین ورزشی 
 های خاص مختلف در زمان خدمات ارائه و آنها مربیان و ورزشی

 از گذر از پس  ورزش اقتصاد در کرونا بیماری تأثیرات .باشدمی
 است جدی مشکلی نیز خود این که شود می نمایان کرونا بیماری

 صورت جدی و اصولی ریزی برنامه زمینه این در است نیاز و
 و مسوالن با امر استادان هماهنگی و همدلی نیازمند که گیرد

 .است ورزشی کارشناسان
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