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Abstract 
Objective: The purpose of this study was to investigate the role of human resource management on the 

maintenance of coaches in sports clubs in Isfahan during the Covid period.  

Methodology: The present study was a descriptive-correlational descriptive study and in terms of the purpose of 

its implementation is an application that was conducted as a survey. The statistical population includes all 

coaches of sports clubs in Isfahan in the first half of 1400 with a coaching experience of more than 5 years, that 

(150) people were considered as a statistical sample. The standard questionnaire of methods of conservation of 

human resources (2014) was used. Data analysis at two levels of descriptive and inferential statistics.  

Results: The results showed that the correlation coefficient between welfare services and retention of coaches is 

significant. The results also show that the correlation coefficient between safety and retention of coaches is 

significant. It also shows that the correlation coefficient between health and maintenance of coaches is 

significant. The results show that the correlation coefficient between the benefits on retention of coaches is 

significant. 

Conclusion: According to the results of the sense of organizational justice, job satisfaction, organizational 

commitment, career path, job security, management and leadership, pay and benefits, teamwork and the content 

and nature of the job have the highest priority over employee retention. Based on the results of the present study, 

it can be said that in order to provide benefits for the coaches of sports clubs, the coaches and economic security 

of their coaches can be guaranteed during the illness and from the lack of work due to illness. Benefit from 

vacations. Accordingly, proper implementation of human resource management strategies increases the mental 

well-being, satisfaction, productivity, motivation and safety of employees in the workplace. Online training 

should continue to replace staff training programs that were discontinued due to the outbreak of the disease to 

protect employees from contact with the disease. Finally, measures to reduce the incidence of Covid 19 or to 

reduce its transmission and control are recommended to trainers, such as when sneezing and coughing. And 

wash hands, or perform alcoholic disinfection. According to the World Health Organization, everyone will need 

a mask when in public or in busy places. It is suggested that the process of upgrading safety management be 

done in order to achieve the maintenance of club coaches in line with their safety policy against Covid 19 virus. 
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 چکیده

ی ورزشی شهر اصفهان در هاباشگاههدف از تحقیق حاضر بررسی نقش مدیریت منابع انسانی بر حفظ و نگهداری مربیان  هدف:

 بود. 71دوران کووید

گردید.  انجام پیمایشی صورته که ب کاربردی هدف لحاظ به و بود همبستگی -توصیفی نوع از حاضر پژوهش :شناسیروش

سال  0مربیگری بیش از  ۀبا سابق  7211اول سال  ۀهای ورزشی شهر اصفهان در نیممربیان باشگاه ۀشامل کلیآماری  ۀجامع

حفظ و  یهاوهیش استاندارد ۀآوری اطالعات پرسشنامآماری انتخاب شدند. ابزار جمع ۀبه عنوان نموننفر  701بودند که 

 . گردیددر دو سطح آمار توصیفی و استنباطی انجام ها دادهتجزیه و تحلیل ( بود. 7212ی آزاد بخت )منابع انسان ینگهدار

دار است. همچنین نتایج نشان انگهداری مربیان معن و حفظ و نتایج نشان داد ضریب همبستگی بین خدمات رفاهی یافته ها:

 و حفظ و دار است. همچنین ضریب همبستگی بین بهداشتامعن مربیان نگهداری و حفظ بر داد ضریب همبستگی بین ایمنی

 دار است. امعن مربیان نگهداری و حفظ بر دار است. نتایج نشان داد ضریب همبستگی بین مزایاامعن مربیان نگهداری

ها در راستای گردد فرآیند ارتقای مدیریت ایمنی برای دستیابی به حفظ و نگهداری مربیان باشگاهپیشنهاد می گیری:جهنتی

 انجام گردد. 71خط مشی ایمنی آنها در برابر ویروس کووید 

 ی ورزشی، شهر اصفهانهاباشگاهمدیریت منابع انسانی، حفظ و نگهداری، مربیان،  کلیدی: هایواژه
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 مقدمه

 را سازمان اصلی و مهم هر هایمهره همچنان هاانسان مختلف هایعرصه در اخیر بزرگ هایپیشرفت توجه به با

 به چگونگی و انسان به نسبت آنان دید ۀنحو به وابسته اهداف  تحقق در موفقیت که طوری به دهندمی تشکیل

 ضمانت نیز را سازمان بقای و بخشدمی حیات را تحول دیدگاه و  این آنچه و  سازمان است ها درکارگیری انسان

 معنای به انسانی منابع (. مدیریتElsafty and Ragheb, 2020است ) آن مدیریت ۀنحو و انسانی منابع کند،می

 و شکل آن نظایر و کیفیت کارآفرینی، مشتری، به توجه سازمان، برتری به که است سازمان یک انسانی منابع اهمیت

 رسیدندر  سازمان یک انسانی نیروی سازماندهی و هاتوانایی سطح افزایش و پرورش و رشد حقیقت در. دهدمی معنا

 شکست در مدیریتی سطح این و است شده خالصه انسانی منابع مدیریت فکری سطح و دیدگاه در سازمان اهداف به

. است سازمانی سیستم هایورودی از یکی انسانی (. نیرویTurnea,2018دارد ) بسزایی سهم سازمان پیروزی و

 به رسیدن در نماید ثرتریؤم ۀاستفاد و نگهداری آن از بتواند و کرده جذب ترینیروی شایسته بتواند سازمان هرچه

سایر موارد  و بازار سهم و بیشتر سود کسب در اهسازمان رقابت. است پیشتر رقبایش به نسبت و ترموفق اهدافش

 است اینکته این و است شایسته انسانی نیروی یعنی ترمهم عامل یک معلول موارد این ۀهم بلکه شود،نمی خالصه

 از مانع و حفظ نمایند را آنها کنندمی سعی و کنندمی رقابت نیروها این جذب در و اندبرده پی بدان هاسازمان که

( در تحقیق خود به این 2021همکاران )سپهوند و همچنان که (. Dirani & et al, 2020) گردند خدمتشان ترک

؛ اقدامات مدیریت استراتژیک منابع انسانی و ابعاد آن تأثیر مثبت و معناداری بر حفظ کارکنان داردنتیجه رسیدند که 

 وریبهره به و شده کم انسانی نیروی گردش درازمدت در شودمی باعث انسانی منابع نگهداری مطلوب نظام بنابراین

 ترینشایسته ،استخدامی هایشیوه بهترین با سازمانی در بسا چه. یابد افزایش اداری سالمت و گردد اضافه سازمان

 نظام) آموزش و ارزیابی مختلف هایروش با سپس ،(جذب نظام) باشند درآمده سازمان آن خدمت به و برگزیده افراد

 آنها از خدمت طول در چنانچه لیکن باشد شده فراهم کارکنان این دانش و مهارت بینش، افزایش موجبات( بهسازی

 گرددمی باعث باشد، فراهم بهتری و بیشتر هایجاذبه دیگر هایدر سازمان یا نشود نگهداری مطلوب و خوب نحو به

 ۀمجموع در اینکه یا و شوند هاسازمان آن جذب و کرده ترک را مزبور سازمان راحتی به خبره افراد ویژهبه افراد آن

 و تربیت استخدام، به مربوط هایهزینه و هاتالش زحمات، نتیجه در ؛بیندازند مخاطره به را اداری سالمت سازمان

آزاد بخت و مواهبی (. Ebrahimi @ Fathi, 2019) رودمی هدر به افراد روی گذاریسرمایه و انسانی نیروی تجهیز

پرداختند و های حفظ و نگهداری منابع انسانی بر عملکرد کارکنان سازمان شیوه تأثیر عیین( به ت2015طباطبایی )

 طور کلی بر عملکرد کارکنان مؤثر بوده است. ه های حفظ و نگهداری منابع انسانی بکه شیوه ندنشان داد

های ورزشی مربیان ورزشی مهارت ی ورزشی هم اشاره نمود.هاباشگاهباید به مربیان  هاسازماندر میان کارمندان  

کنند. مربیان به افراد کمک ای تبدیل میدهند. آنها افراد مبتدی را به حرفهورزشی آموزش می یهارا به افراد و تیم

د نهمچنین باید بتوان. ورزشی مورد نظر خود به کار گیرند ۀخود را برای استفاده در رشت ۀکرده تا حداکثر توانایی بالقو

ند و تا رسیدن به قهرمانی بسیاری از افراد همه ساعت و در ماد به نفس و انگیزه بدهبه افراد تحت آموزش خود اعت

که سالمتی آنها را به خطر  اندی ورزشی بیشتر در معرض خطراتیهاباشگاهمربیان  .شرایط کنار آنها باشند ۀهم

 ایعمده چالش با را مربیان ورزشی از نگهداری و حفظ و انسانی منابع مدیریت که تهدیداتی مهمترین از. ندازدامی

 و شده آغاز چین ووهان شهر از 71کووید  .است ویروس کرونا 771کووید اپیدمی جهانی گیریهمه ،کرده روه روب

 شدت به 2121 مارس از میر و مرگ علنی هایپرونده تعداد. است برده فرو خود مهلک چنگال در را جهان تمام

                                                                                                                                                                                     

1. Covid 19 
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است  رسیده میلیون 0 به جهان سطح در حاضر حال در علنی هایپرونده تعداد که است بدیهی .است یافته افزایش

(Fogarty, 2020) .افزایش روزانه صورت به نیز 71کووید  از ناشی هایمرگ تعداد، موارد کل در، ترتیب همین به 

. است چالش بر غلبه راه تنها مردم معاشرت کردن محدود و کردن قفل، 7جهانی بهداشت سازمان ۀگفت به. یابدمی

 غرق از پس. است شده جهان سراسر در زیادی هایآشفتگی ایجاد باعث 71کووید  شکل به اخیر گیرهمه بیماری

 اقتصادی رفاه و شرایط بر نامطلوبی تأثیرات ،اخیر گیرهمه بیماری، جهان سرتاسر در هازندگی از بسیاری در شدن

 بدان این ؛است متفاوت کشورها در عامل این تأثیر. آنهاست حقوق کاهش یا شغل کاهش شامل که است برجاگذاشته

 اقتصادها اکثر، این وجود با. استبوده  ترسبک کشورها سایر در و نامطلوب اقتصادها از برخی در آن تأثیر که معناست

 عواقب 71کووید  گیرهمه بیماری(. Carnevale & Hatak, 2020کنند )می سپری را سختی اقتصادی اوقات

 در هاییچالش و اجتماعی رفتارهای در تغییر، بهداشت جهانی بحران، اقتصادی شوک جمله از شماری بی نامطلوب

 انسانی منابع مدیریت هایاستراتژی مناسب اجرای ؛ بنابراینداشت همراه به هافعالیت ۀادام برای هاسازمان سطح

 ,Azizi & et alشود )می کار محل در کارکنان بهداشت ایمنی و انگیزه، وریبهره ،رضایت، ذهنی رفاه افزایش باعث

2021). 

با  روابط شدن محدود حقوق مربیان، کاهش یا شغل تهدید سالمتی مربیان، کاهش باعث، 71 کووید گیریههم

 از حمایت ی، عدمگیرهمه وضعیت به پاسخ در واکنش باشگاه و ۀبرنام از کافی اطالعات نبود افراد تحت آموزش،

 افراد تحت آموزش در از پشتیبانی و راهنما فقدان و کمبود باشگاه، محل از خارج افراد تحت آموزش در سالمت

 شده هاپیام گذاریاشترک به و ارتباطات سطح کاهش سالمت، و بهداشت با مرتبط زندگی کیفیت کاهش باشگاه،

 ۀارائ و هاچالش بررسی در (7211) داودیاست.  داده افزایش را مربیان ورزشی بین در نارضایتی ۀنتیج در که است

 نگهداری و حفظ و انسانی منابع مدیریت اقدامات بین که داد نشان آینده، انسانی منابع مدیریت برای راهکارها

 داوطلبان نگهداری و حفظ بر انسانی منابع مدیریت اقدامات. دارد وجود معناداری ارتباط ورزشی هایتأهی داوطلبان

  است. ثرؤم های ورزشیتأهی

 کرده پیدا ضرورت اپیدمی زمان در مربیان باشگاه ورزشی از نگهداری و حفظ در منابع مدیریت نقش رو این از

 و حفظ بر انسانی منابع مدیریت نقش بررسی سعی بر تحقیق این در رفت آنها ذکر که مطالبی به توجه با. است

 .است 71کووید دوران در اصفهان شهر ورزشی یهاباشگاه مربیان نگهداری

 

 پژوهش شناسیروش

 صورته که ب است کاربردی آن اجرای هدف لحاظ به و بوده همبستگی -توصیفی نوع از توصیفی حاضر پژوهش

اول  ۀی بدنسازی شهر اصفهان در نیمهاباشگاهمربیان  ۀآماری پژوهش حاضر شامل کلی ۀگردید. جامع انجام پیمایشی

نفر گزارش شده است. افراد نمونه از روش  221سال به باالست که تعداد آنها  0مربیگری بیش از  ۀبا سابق  7211

آماری در نظرگرفته شدند.  ۀبه عنوان نموننفر ( 701ای با استفاده از فرمول کوکران )ای چندمرحلهگیری خوشهنمونه

درصد پرسشنامه بیشتر توزیع شد و تعداد  71شده است. همچنین  آورده 7 ۀآماری در جدول شمار ۀویژگیهای نمون

حفظ  یهاوهیش استاندارد ۀآوری اطالعات از پرسشنامجمع براینرخ بازگشت پرسشنامه بود. در پژوهش حاضر  721

( استفاده گردید. روایی پرسشنامه توسط استادان مدیریت ورزشی مورد 2015ی آزادبخت )منابع انسان یو نگهدار

 های ایندادهتجزیه و تحلیل دست آمد. ه ب 88/1یید قرار گرفت و پایایی آن با استفاده از روش آلفای کرونباخ  أت
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در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی انجام  ،22 ۀ، نسخ7در علوم اجتماعی افزار آمارینرم ۀبستپژوهش با استفاده از 

مانند فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار و در بخش آمار  های آماریمشخصه از . در بخش آمار توصیفیگردید

 استفاده شد.و آزمون تحلیل واریانس  های رگرسیون چندگانه، ضریب همبستگی پیرسوناستنباطی آزمون

 
 ی ورزشیهاباشگاهشناختی مربیان های جمعیتبررسی ویژگی – 1جدول 

 فراوانی درصد فراوانی شاخص آماری

 جنسیت
 2/80 721 مرد

 8/72 22 زن

 سن

 1/6 71 سال  21تا   20

 8/26 21 سال 20تا   27

 0/20 28 سال 21تا  26

 8/21 27 سال 20تا   27

 7/72 27 سال 01تا  26

 7/6 1 سال 01بیشتر از 

 میزان تحصیالت

 2/70 22 دیپلم و کمتر

 2/72 21 فوق دیپلم

 2/08 81 لیسانس

 7/8 72 فوق لیسانس

 1/2 1 دکتری

 خدمت ۀسابق

 7/72 27 سال 0

 7/78 21 سال 71تا  0

 1/22 02 سال 70تا  71

 7/21 21 سال 21تا  70

 2/1 72 سال 20تا 21

 2/2 0 سال 20بیشتر از 

 

 پژوهش هاییافته

سال و  20تا   27کنندگان در پژوهش بین درصد از شرکت 8/26های توصیفی نشان داد بیشترین سن یافته

درصد  1/22خدمت بیشترین کنندگان در پژوهش لیسانس بود. هم چنین بیشترین درصد از شرکت 2/08تحصیالت 

 ±01/1. میانگین و انحراف معیار شاخص خدمات رفاهی  استسال  70تا  71در پژوهش بین  کنندگانشرکتاز 

 ±02/1و شاخص مزایا برابر با  71/2 ±61/1با  و شاخص بهداشت برابر 17/2±02/1و شاخص ایمنی برابر با  18/2

 بود. 11/2

 نگهداری مربیان معنی دار است.  و حفظ و ( نشان داد ضریب همبستگی بین خدمات رفاهی2یافته های جدول )
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 نگهداری و حفظ و ضریب رگرسیونی بین خدمات رفاهی -2جدول 

 شاخص آماری

 مدل رگرسیون

ضرایب 

 رگرسیون

خطای 

 استاندارد
اردبتای استاند  t 

سطح معنی 

 داری
R R2 F 

 سطح معنی

 داری

171/2 ضریب ثابت  781/1  - 800/21  117/1  262/1  727/1  761/22  117/1  

-211/1 خدمات رفاهی  162/1  262/1  118/2-  117/1  

                                                                           17 /1>p 

 

بینی حفظ و نگهداری مربیان بر خدمات رفاهی توان معادله رگرسیونی زیر را برای پیشمی  2براساس جدول 

 تنظیم کرد: 

 = حفظ و نگهداری مربیان171/2( + -211/1خدمات رفاهی )

 معنی دار است.  مربیان نگهداری و حفظ بر ( نشان می دهد ضریب همبستگی بین ایمنی2های جدول )یافته

 
 ضریب رگرسیونی بین ایمنی و حفظ و نگهداری مربیان -3جدول 

 شاخص آماری

 مدل رگرسیون

ضرایب 

 رگرسیون

خطای 

 استاندارد
اردبتای استاند  t 

سطح 

 معنی داری
R R2 F 

سطح 

معنی 

 داری

812/7 ضریب ثابت  212/1  - 210/1  117/1  221/1  717/1  681/22  117/1  

288/1 ایمنی  166/1  221/1  811/0  117/1  

17 /1>p 
 

 بینی حفظ و نگهداری مربیان ایمنی تنظیم کرد: توان معادله رگرسیونی زیر را برای پیشمی 2براساس جدول 

 = حفظ و نگهداری مربیان812/7( + 288/1ایمنی )

 

 معنی دار است.  مربیان نگهداری و حفظ و ( نشان می دهد ضریب همبستگی بین بهداشت2یافته های جدول )

 
 ضریب رگرسیونی بین بهداشت و حفظ و نگهداری مربیان -4جدول 

 شاخص آماری

 مدل رگرسیون

ضرایب 

 رگرسیون

خطای 

 استاندارد
اردبتای استاند  t 

سطح معنی 

 داری
R R2 F 

 سطح معنی

 داری

862/7 ضریب ثابت  781/1  - 221/71  117/1  282/1  222/1  022/22  117/1  

281/1 بهداشت  101/1  282/1  612/6  117/1  

                                                                                             17 /1>p 

 

 بینی حفظ و نگهداری مربیان بربهداشت تنظیم کرد: توان معادله رگرسیونی زیر را برای پیشمی 2براساس جدول 

 مربیان= حفظ و نگهداری 862/7( + 281/1بهداشت )

 معنی دار است.  مربیان نگهداری و حفظ بر ( نشان می دهد ضریب همبستگی بین مزایا0یافته های جدول )
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 مربیان نگهداری و حفظ و ضریب رگرسیونی بین مزایا -5جدول 

 شاخص آماری

 مدل رگرسیون

ضرایب 

 رگرسیون

خطای 

 استاندارد
اردبتای استاند  t 

سطح 

 معنی داری
R R2 F 

سطح 

داریمعنی   

121/7 ضریب ثابت  216/1  - 216/1  117/1  
211/1  761/1  068/21  117/1  

208/1 مزایا  166/1  211/1  228/0  117/1  

17 /1>p 

 

 بینی حفظ و نگهداری مربیان مزایا تنظیم کرد: توان معادله رگرسیونی زیر را برای پیشمی  0براساس جدول 

 مربیان= حفظ و نگهداری 121/7( + 208/1مزایا )

 

 گیریبحث و نتیجه

، سالی بسیار متفاوت از یک سال عادی در جامعه تجاری بود، بسیاری از مشاغل مجبور به تعطیلی شدند 2121سال 

اند اند. آن دسته از مشاغلی که در مقابل مشکالت موجود تاب آوردهو تعداد زیادی از کارکنان در این مدت بیکار شده

 (.Agarwal, 2021) وری و حفظ امنیت کارمندان تغییر دهندخود را برای ادامه بهره نیز مجبور شدند نحوه کار

گیری، قوانین کاری از همه کارمندانچیزهایی که متفاوت کرده است و همه گیری کنونی قوانین محل کار راهمه

وری که زگرداندن سطح بهرهاند. همه برای کارایی بیشتر و بادر حال حاضر تغییر کرده ندپذیرفتو می نددانستمی

در این راستا همه . (Araya, 2021) کنندگیری به آن عادت کرده بودند، پیوسته تالش میکارفرمایان قبل از همه

 ناراضی جهان سراسر در بدهی فشار افزایش و شغل خود ناگهانی دادن دست از دلیل کارمندان در سرتاسر جهان به

 تمرکز ای حرفه صورت به خود کارکنان حفظ بر جهان مختلف مناطق در انسانی منابع به همین دلیل بخش. هستند

نقش مدیریت منابع انسانی بر حفظ و نگهداری مربیان لذا این تحقیق با هدف  .(Anderson, 2020است ) کرده

 انجام گرفت. 71ی ورزشی شهر اصفهان در دوران کوویدهاباشگاه

نگهداری مربیان معنی  و حفظ و خدمات رفاهی، ایمنی، بهداشت و مزایا یافته ها نشان داد ضریب همبستگی بین

دار بود. لذا با داشتن یک چارچوب از زمینه های اصلی که بر رفاه کارکنان و عملکرد افراد و تیم ها تاثیر می گذارد، 

می توانند آمادگی بهتری برای سازگاری ترتیبات کار برای محافظت از کارمندان و کمک به تالش های  هاسازمان

شوند. در  71دولت برای کاهش منحنی موارد ابتالی جدید داشته باشند و در نتیجه موجب کند شدن انتشار کووید 

خانوادگی  و شخصی سالمت از بیشتر مالی امنیت داد نشان ( که2020این راستا نتایج این تحقیق با تحقیق ماال )

 به که افرادی خصوصاً، شود می کارکنان بین روان بهداشت مسئله ایجاد به منجر زیرا. است کارکنان کننده نگران

 مهمترین با باید انسانی منابع کارکنان حفظ استراتژی، بنابراین .کردند متوقف را خود کار کرونا ویروس شیوع دلیل

 شود.  سازگار کرونا ویروس جدید چالش های و کارکنان نگرانی های

اثر   71 کووید دوران در ورزشی یهاباشگاه مربیان نگهداری و حفظ بر نتایج دیگر تحقیق نشان داد که که ایمنی

جهت  71دارد. بر همین اساس در نظام نگهداری منابع انسانی اموری مانند ایمنی محیط کار در دوران کووید 

از بروز حوادث و اتفاقات ناگوار این بیماری، و اجرای برنامه های تندرستی، پرداختن به سالمت روانی و جلوگیری 

ایجاد امنیت شغلی  از زمینه هایی می باشد که می تواند جان انسان ها را در حفظ و صیانت از این سرمایه گران بها 

نظارت و کنترل مدیریت بر ایمنی ( به 2015) (. در همین راستا قائدی و وحیدیAgarwal, 2021کمک نماید )

بیانگر موانع عمده ای از قبیل دانش و اطالعات ناقص با نتایج تحقیق حاضر که نتایج این تحقیق  پرداختند.کارکنان 



 23 /   11کووید دوران در اصفهان شهر ورزشی هایباشگاه مربیان نگهداری و حفظ بر انسانی منابع مدیریت نقش

، که با برنامه ریزی همسو بودکارکنان نسبت به مسائل ایمنی و شرایط نامطلوب اقتصادی در شرایط محیط کار 

کارکنان و بکارگیری روش های نوین مدیریت و مشارکت کارکنان می توان در بهبود اصالح شرایط صحیح آموزش 

. همچنین سلیمان و محیط کار و ایمن سازی آن که عامل مؤثری در حفظ و نگهداری نیروی انسانی است اقدام نمود

 است مجبور انسانی منابع مدیریت، نندبما امان در 71از کووید  کارمندان اینکه ( اذعان نمودند برای2020همکاران )

 اطمینان باید همچنین و کند تنظیم را ایمنی و بهداشت قوانین، دولتی پیشنهادهای و مقررات دادن قرار اولویت با

از آنجایی کخ موانع زیادی . شود می دنبال آگاهانه طور به مشاغل در کارمندان همه توسط قوانین این که کند حاصل

در  71مانند دانش و اطالعات ناقص مربیان نسبت به مسائل ایمنی و شرایط نامطلوب محیطی در دوران کووید 

محیط کار وجود دارد، که باید این موانع با برنامه ریزی صحیح، آموزش به مربیان و بکارگیری روش های نوین 

ح شرایط محیط باشگاه و ایمن سازی آن اقدام نمود که این امر می تواند مدیریت و مشارکت مربیان در بهبود اصال

 عامل موثری در حفظ و نگهداری مربیان در این شرایط بحرانی باشد.  

معنی دار است.  مربیان نگهداری و حفظ و نتایج دیگر تحقیق نشان داد ضریب همبستگی بین بهداشت

 ییکارآ شیافزا جهت 71، امن در برابر ویروس کووید سالم و خطریب یکار طیمح کی ورزشی باید به یهاباشگاه

 سازی پیاده همسو بود. بر همین اساس  (2020( و ماویتا )2021که با نتایج عزیزی و همکاران ) آورد بوجود مربیان

 بهداشت ایمنی و انگیزه، وری بهره، رضایت، ذهنی رفاه افزایش باعث انسانی منابع مدیریت های استراتژی مناسب

 بیماری لغو شیوع با که کارکنان آموزش های جایگزین برنامه آنالین آموزش باید  .شود می کار محل در کارکنان

کند ادامه یابد. در نهایت اقداماتی جهت کاهش ابتال به کووید  محافظت بیماری با تماس از را کارمندان تا بود شده

یا کاهش انتقال و کنترل آن به مربیان توصیه می شود، مانند هنگام عطسه و سرفه بینی و دهان با دستمال و اگر  71

ته شود، و یا در دسترس نبود با بازو پوشانده شود، در صورت استفاده از دستمال باید دور انداخته شود و دست ها شس

ضد عفونی الکلی انجام شود. طبق توصیه سازمان جهانی بهداشت، تمامی افراد هنگام قرار گرفتن در اماکن عمومی و 

 پر تردد به ماسک نیاز خواهند داشت. 

معنی دار است. با نتایج  مربیان نگهداری و حفظ بر نتایج دیگر تحقیق نشان داد ضریب همبستگی بین مزایا

 عدالت احساس  نتایج به توجه با. همسو بود ،(2018) صیدی نظر و ( و حیدری2015د بخت و همکاران )تحقیق آزا

 و پرداختی حقوق رهبری، و مدیریت شغلی، امنیت شغلی، پیشرفت مسیر سازمانی، شغلی، تعهد رضایت سازمانی،

بر اساس  .می باشند کارکنان نگهداشت و حفظ بر اولویت بیشترین دارای شغل ماهیت و گروهی و محتوا کار مزایا،

 یاقتصاد تیامن و رفاهی ورزشی هاباشگاهنتایج تحقیق حاضر می توان گفت در راستای ارائه مزایا برای مربیان 

 کار، نیب استراحتتضمین نماید و مربیان از  م کاری ناشی از بیماریک از و بیماری زمان در مربیان خود را

 بهرمند شوند. هایمرخص و التیتعط ،یاستعالج و یاستحقاق یهایمرخص
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