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  چكيده
) دختران (ي سراسر كشورها وداليل حضور داوطلبان در نهمين المپياد ورزشي دانشگاه ها پژوهش حاضر به بررسي انگيزه :هدف

. ريخ بشري دارندتاساله در  3000ريشه (براي همه و همه براي يك نفر يك نفر )ي داوطلبانه با شعــارها سازمان. پرداخته است
در المپيك . شوند ميتفريحي جهان محسوب  رزشي وي وها ي از منــابع انســـاني ســازمـاننيروهاي داوطلب مجموعه مهم

 كه در كشور آمريكا دهد ميمطالعات انجام شده نشان . طور رسمي نيروهاي داوطلب حضور داشتنده ب 1980 زمستاني ليك پالسيد
ها در  نآميليون نفر  25اند كه حدود   داوطلبي شركـت كردهفعاليتساعت در هفته در  3 با ميانگين ميليون نفر 127، 1996 در سال
  . نيروي داوطلب بودند، نفر 47600 هزار نفر 100ي المپيك آتالنتا از مجموع ها در بازي. ي ورزشي نقش داشتندها فعاليت
اين .  شركت داشتند)م نهالمپياد( طور داوطلبانه در برگزاري مسابقات ورزشي دانشجويان سراسر كشوره دانشجو ب 400حدود :روش

ساخته  محقّق ةنام پرسش آماري با استفاده از ةنمون107. ي حضور اين نيروهاي داوطلب بودها نبال بررسي داليل وانگيزهتحقيق به د
درصد  5/87 و درصد مرد5/12د واز اين تعدا 22 ها آزمودنيميانگين سن . مورد بررسي قرار گرفتند 86. 0 ييپايا و 82. 0 روايي با

  . زن بودند
 7/56  نشان دادها يافته. مند به حضور رسمي در يك سازمان داوطلبي ورزشي بودند  عالقه،ها آزمودني ددرص 5/87 :ها يافته

  نشان داد كه حدودها يافته. مسابقات حضور داشتند  به عالقه شخصي درتوجهدرصد با 3/16،  براي كسب تجربهها آزمودنيرصداز د
درصد را به 14ي اجتماعي ها فعاليت براي افزايش اعتماد به نفس وبهبود درصد 14،  برگزاري مسابقاتةدرصدآشنايي با نحو 33

درصد عالقه به  2/19، درصدمشاركت اجتماعي 7/31: همچنين دررابطه با داليل حضور. ترين تجربه خود بيان كردند عنوان مهم
  . ودن را مطرح كردندرصد عالقه به ارزشمند بد 7/6رساني وحدود كمك درصدعالقه به1/22 ي مهيجها فعاليت
خدمت به ديگران و داشتن ، ترين داليل حضور داوطلبان در المپياد نهم مشاركت اجتماعي  نتايج نشان دادند كه مهم:گيري نتيجه

ي شركت ها ترين انگيزه  حاكي از آن است كه مهم، آمده از تحقيقبه دست اطّالعات. بوده است ي مهيجها فعاليتعالقه به 
همچنين در ارتباط با نوع تجربيات كسب شده توسط .  استمديريتعالقه شخصي وآشنايي با ، كسب تجربه، ر المپيادداوطلبان د
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 توجهي اجتماعي از جمله موارد عمده مورد ها فعاليتبهبود  افزايش اعتماد به نفس و، مديريتكه امور دهد ميداوطلبان نتايج نشان 
  . داوطلبان قرار گيرد ن ووال مسؤتوجهي داوطلبي مورد ها فعاليتساير   در المپيادهاي ديگر وتواند مياين نتايج . داوطلبان بوده است

  
   .داوطلب، المپياد دانشجويي، نهضت داوطلبان :ي كليديها واژه
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  مقدمه
 ي زيادي انجامها گذاري ي علمي در بخش نيروهاي انساني سرمايهها پژوهش ةكشورهاي توسعه يافته بر پاي

هاي داوطلبانه  هاي غير دولتي به نام سازمان سازمان. اند داشتهچشمگيري  يها  پيشرفت،اند و در اين حوزه داده
به لحاظ تاريخي در . بشري دارند خ ساله در تاري3000ريشه  )يك نفر براي همه وهمه براي يك نفر (با شعار

ها   كه برگزاري بازيشود مي مربوط 1سيد درالمپيك زمستاني ليك پال1980قرن بيستم اين مفهوم به سال 
  . )1( به كمك داوطلبان انجام شد

2)1981( از ديدگاه ويليام و جكسون. دي براي داوطلبي و داوطلب شدن وجود داردتعاريف متعد 
د ي متعهفعاليت كسي است كه بنا به داليل مختلف آزادانه و با ميل شخصي براي انجام كار و ،داوطلب

تالش و پول زيادي در راستاي حركت ، در تعريف ديگري از همين شخص آمده كه داوطلبان زمان. شود مي
  . )2 (دكنن ت بزرگ سازماني هزينه ميقيبه سوي اهداف شخصي و موفّ

نيازهاي دروني و ي ساالرانه كه بر مبناي آن فرد براي ارضا ر مردممعتقد است تفكّ، 3)1994( آندروف
 مناسبي براي كار داوطلبي در اين كشورها شده است ة زمينگيرد مي خدمت جامعه قرارعالقه به سود بردن در

از جمله داليل . )2 (ي فرهنگي هر كشوري وابسته استها اقتصادي و ويژگي،  اجتماعيوضعيتاين سهم به 
اهداف مهم ه دستيابي ب،  4)1998( همكاران ي داوطلبانه از ديدگاه كالري وها فعاليتشركت داوطلبان در 

  . )3 (باشد ميي متفاوت ها  انگيزهرواني و جستجوي ارضاي
به  ؛ نيكوكاران داوطلب اعضاي آن هستند؛ خودجوشندست كه ا آن،سازمان داوطلبيك ي ها ويژگي

. گيرد ميق نعام المفعه هستند و سودي به اعضاي آن تعلّ ؛نيستند ي سياسي وابستهها ليك از تشكّ هيچ
اجتماعي در تمامي  توليؤپذيرش مس صل خيرخواهي وا د واز مشكالت جامعه دارنسعي در رفع بخشي 

  . )1 ( حاكم استها در آنگيري  فرايندهاي تصميم
 ةيك دوره فرهنگي شامل اشاع :كند مي پايه را در آموزش داوطلبان مطرح ةسه دور، 5)1999 (رنو

 نظري براي ةيك دور. يي با نهضت المپيزموين و آشنان  وي باستانها  تاريخ المپيكةي درباراطّالعات
مين سال نشان ه در پژوهش مورنو. ها يك دوره عملي آموزش مهارت نهايتاً  ووظايف و كاركردها، ها فعاليت

داليل  :عبارتند از  نهضت داوطلبي به عنوان بخشي از جنبش المپيك امروز و فردااهميت كه داليل دهد مي
 تا يك كند ميكه از ديدگاه سياسي نهضت داوطلبي افراد را به هم نزديك ، فرهنگي  واقتصادي، سياسي

 . )1 ( نمايندپروژه خاصي را اجرا
ها حائز  اقتصادي آن ي اجتماعي وها  زمينهةو انگيزشي افراد داوطلب به اندازشناختي  الگوي روان  
كه اين  كنند با يكديگرتفاوت مي. .ت وشخصي، عقايد، مردم در بسياري از جهات نظير رفتارها.  استاهميت

___________________________________________________________  
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 تأثير منابع انساني هم مديريت كه بر باشد مين اي داوطلبها دهنده متفاوت بودن انگيزه  نشان،ها تفاوت
 فعاليت هايي كه در طي نسبت به آن، معتقدند كه داوطلبان با انگيزش قوي، 1)1994 (اموتوواشنايدر. گذارد مي

 وناك پرنسكي 2)1981( اسميت. )4 (كنند خدمت مي تري  طوالنيمدت به ،داشتندبه نيازهايشان دسترسي ن
يعني چه به عنوان بخشي از وظايف  (داليل سودگرايانه: دانند عوامل برانگيزاننده را سه مورد مي، 3)1984(

 طفيداليل عا، )دانش و تجربه، ي انساني خود مثل مهارتها سرمايهي خانوادگي و چه تحت عنوان ارتقا
يعني نياز به  (و داليل هنجاري )ت اجتماعيرفاقت و موقعي، نيازهاي خود به منظور دوستيي يعني ارضا(

مطالعاتشان اهداف  بيشتر در، 5)1998( وجانسون وتوينام فارل، 4)1993( بردني. )1( )..انجام كارهاي خوب و
يكي از . كنند بندي مي طبقه بررسي و، كنند ها ارائه مي انگيزشي افراد را كه چراخدمات مختلفي را به سازمان

رساني به مردم  كمك.  اهداء يك چيز باارزش به جامعه است،ي اصلي براي داوطلب شدنها انگيزه
 كه چرا افراد داوطلب سؤالاز جمله داليل ثابتي براي پاسخ به اين ) انگيزه نوع دوستي (وسودرساني به جامعه

از جمله فاكتورهاي انگيزشي براي انجام كار ،  6)1985( ه گفته گيلسپي وكينگبنا ب .)6. 5 (باشد مي ،شوند مي
  . )7 (باشد ميسنجيدن توانايي شغلي يا ايجاد سابقه كاري ، ماهر شدن در كار، داوطلبي

، ناجمله فاكتورهاي انگيزشي براي رفتار داوطلب از، 7)1990( همكاران همچنين از ديدگاه پرستباي و
  . )8 (باشد ميانتفاعي   غيرفعاليتطول  اي تعامل اجتماعي در يك تيم محيطي درايجاد فرصتي بر
ت از جمله مواردي است كه در قي كاري و ايجاد احساس موفّظرفيت وافزايش رفتگي تحليلكاهش ريسك 

ساس  معتقد است كه اح8)2004 (رالستون. )9(  قرار دادتوجه مورد توان ميي داوطلبان ها انگيزه نگرش و
ي به عنوان يك ت كلّولياحساس مسؤ،  مسابقهةاحساس يگانگي با روح يا فلسف، پيوند با موضوعي خاص

  . )10 (ي مهم براي داوطلبان استها شهروند بومي يا ملي از جمله انگيزه
يكي . ت ميزبان باشنداظهار نمود كه بيشتر داوطلبان المپيك تمايل دارند كه از ملّ، 9)1999( ناكاميجا

، 10)1999( پرستي است و يا به گفته روينژ  وطن،در تملك داوطلبان باشدد باي ي كه ميي مهمها از ويژگي
  . )14( .ت ميزبان شهر و كشور ملّييعني كمك به ارتقا

 كار داوطلبي تهيكه ما  به اينتوجهبا ، داوطلب شدن رابطه بسيار قوي با سطح فرهنگ دارد
ي بدون دستمزد و پاداش را در ورزش ترجيح ها فعاليت،  بعضي از مردم،ستاختياري بودن و وجود عالقه ا

در كشورهايي مثل استراليا و نيوزلند كه ،  11)2000(  ساندرسون و همكاران بنا به گفتهطور مثاله ب. دهند نمي
___________________________________________________________  
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 در. نديگري مشغول هست ورزشي و مربمديريت تعداد زيادي داوطلب در ،از فرهنگ ورزشي غني برخوردارند
 در يك ها  كاركردن با بسياري از فرهنگتوان ميمعتقد است كه داوطلبان المپيك را ، 1)1999( واقع پليكو

ي ها هار داشتند كه انگيزهاظ، 3)2001 ( و كاين2)2002 (اسالتر )1(. ناميد، اي كه يكي هستند زمان به گونه
  . )12، 11 (كند ميآغازين داوطلبان در طول زمان تغيير 

 3ميانگين  با ميليون نفر 127، 1996  كه در كشور آمريكا در سالدهد ميالعات انجام شده نشان مط
ي ورزشي نقش ها فعاليت ميليون نفر آنها در 25كه حدود  اند  داوطلبي شركت كردهفعاليتساعت در هفته در 

  . )1 (وي داوطلب بودندنير، نفر 47600 هزار نفر100ي المپيك آتالنتا از مجموعها در بازي. داشتند
ي در پيشبرد نهضت داوطلبي در ورزش دانشجويي مؤثّري ها ما نيز گام در كشور در حال حاضر
سازماندهي و اجراي رويدادهاي ورزشي دانشجويي به ، اي كه دانشجويان دربرنامه ريزي برداشته شده به گونه

ي كشور در پيشبرد ها  و شهرستانها تانهمچنين افراد داوطلب در ورزش اس، اند طور مستقيم وارد شده
   . اند  ورزشي انتخاب شدهيها رشتهمندان به  ةاز عالق اًتمدي ورزشي مشغول هستند كه عها امورهيات

ي سازماني است ها اهداف و ويژگي،  در خدمات داوطلبانهي افرادها انگيزه بر تفاوت در مؤثّراز عوامل 
هالل ، در بسيج )بيروني دروني و (ي اصلي داوطلبانها بين انگيزه. ودش ميگونه خدمات ارائه  كه در آن اين

  .  آمدبه دستي اسالمي تفاوت معناداري ها احمروبازي
عمل به يك رسم و ارزش ، هالل احمر به ترتيب ي دروني داوطلبان بسيج وها باالترين انگيزه
ي عملي و آموزنده و تجارب گذشته ها هتجرب كسب  واعتقادي و انقالبي،  مذهبيتهيخانوادگي كه داراي ما

باالترين انگيزه دروني داوطلبان چهارمين دوره . باشد ميانجام خدمات انساني داوطلبانه  فرد يا خانواده در
 فاميل يا دوستان در اين، ي قبلي خودها تجربهي اسالمي زنان داشتن فرصت اوقات فراغت بيشتر و ها بازي
   . بوده استها فعاليتگونه 

و تشويق بستگان   حضور،ي بيروني داوطلبان بسيجها االترين انگيزهب؛معتقد است، )1384 (نژاد نوابي
 بيروني داوطلبان هالل ةن انگيزباالتري. اين نهاد است انقالبي بودن ـ  مذهبيتهيما  به توجهو دوستان با 

. رساني به نيازمندان بوده است در خدمتت قي و ارزش كار و خدمات داوطلبانه و تالش براي موفّتهياحمر ما
ي اسالمي زنان تجارب قبلي دوستان و بستگان با ها  بيروني داوطلبان در چهارمين دوره بازيةباالترين انگيز

ي ها پرسش. )13 (ي ورزشي استها فعاليت هيأتك و شادابي كه ماتحرّ، هيجان، هدف برخورداري از پويايي
احساس ،  داوطلبيفعاليتسوابق ، عالئق وداليل حضور داوطلبان در المپياد نهم، ها زيادي در رابطه با ديدگاه

، ي مالي در ايجاد انگيزه براي داوطلبانها  حمايتتأثير،  المپيادةنسبت به كار انجام شده در دور ها رضايت آن
ص داوطلبانتناسب كار با تخص ،زمان  مورد بان دري داوطلها همچنين ديدگاه ها و تامكان بروز خالقي

. وجود دارد. .. بودن ومؤثّراحساس ، ها والن با آنؤمس ميهمانان و شيوه ي برخورد، ريزي براي داوطلبان برنامه
  . ي فوق استها سازي برخي از پرسش اين تحقيق به دنبال روشن

___________________________________________________________  
  

1. pliko 
2. Slauther 
3. Coyne 
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  روش تحقيق
 المپياد نهمينداوطلب درداليل حضور دانشجويان   وها  بررسي انگيزهمبني برتحقيق  هدف به توجه با 

 مورد نظر اين جامعة آماري. ميداني است ـ تحقيق انجام شده از نوع تحقيقات توصيفي، ورزشي دانشجويان
نمونه . هستند) نفر مرد 175 نفر زن و 190شامل نفر 365(  در المپياد نهمكننده شركت داوطلبان ةيتحقيق كلّ

 داده يها نامه پرسشد از تعدا. اند  به روش تصادفي انتخاب شدهدانشجوي داوطلب بودند كه 150  تعدادآماري
  .  عودت داده شدنامه پرسش 107 ناشده به داوطلب

  ي تحقيقها متغير گيري اندازهابزار 
 فردي است كه براساس نياز تحقيق به اتمشخّص فردي شامل اطّالعاتساخته شامل  محقّق ةنام پرسش

 با تعداد نامه پرسشاين . ين آماده شده استمحقّق به وسيلة ها آزمودنيدي ي فرها  مربوط به ويژگياطّالعات
روايي . ن در نهمين المپياد ورزشي دانشجويان استا و داليل شركت داوطلبها كننده انگيزه  سئوال منعكس33

   86. 0  آن با استفاده از آلفاي كرونباخ درونيپايايي و 82. 0 صان با استفاده از نظر متخصنامه پرسش
   . آمدبه دست

  روش آماري
خالصه ، به منظور سازمان دادن. استفاده شده است ها دادهدر اين پژوهش ازآمار توصيفي براي توصيف 

  از آمار توصيفي شامل ميانگين ودرصد فراوانيي نمونهها  خام وتوصيف اندازههاي هبندي نمر طبقه، كردن
همچنين براي استنباط نتايج از آزمون مجذور .  ارائه شده استلجداوتنظيم  ونتايج با رسم نمودار و استفاده

  . خي استفاه شد
  ها يافته

 2/94.  سال بود22ميانگين سن داوطلبان .  زن بودنددرصد 5/87 مردو 5/12 ي آماريها  نمونهاز مجموع كلِّ
ها  از آن 51ونت محل سك درصداز داوطلبان و 9/51د  تولّمحلِّ. از داوطلبان مجرد وبقيه متاهل بودند

مقطع . ن تربيت بدني و بقيه غير تربيت بدني بودندااز داوطلب 6/59 تحصيلي ةرشت. شهرهمدان بود
از  8/30. دبيرستان بودند كارداني و، مقطع كارشناسي ارشد ه درن كارشناسي و بقيااز داوطلب 4/89تحصيلي

 26 ورزشيفعاليت ةسابق.  ورزشي داشتندفعاليتاز داوطلبان سابقه  5/63. داوطلبان سال دوم دانشگاه بودند
 4/15، در سطح استاني 5/13، در سطح منطقه 7/7، در سطح ناحيه 7/8، ها ها در سطح آموزشگاه آن  ازدرصد

 .  نداشتندفعاليتكدام از موارد ذكر شده  در هيچ 9/27در سطح كشوري و
 . اند اعالم كرده  در يك سازمان رسمي داوطلبانه را اظهار تمايل براي عضويتها آزمودني درصد از 5/87ـ 
 داوطلبي در سطح فعاليتن قبال درصد از داوطلبا 2/20، 1ة  آمده در جدول شماربه دست هاي يافتهطبق ـ 

 بسيج ةتعدادي در زمين هنري و فرهنگي و، علمي، ي ورزشيها تعدادي در انجمن، دانشگاهي داشتند
  دانشگاهي ودر زمينة يفعاليتگونه   هيچن قبالًادرصد از داوطلب2/71همچنين . اند داشته فعاليتدانشگاهي 

  . باشد مي داوطلبي شان فعاليتين تجربه اولالمپياد نهم  غير دانشگاهي نداشتند و
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 ه و افتتاحية در كميتها آزمودنيبيشترين تعداد ، نماييد مشاهده مي 1 ةطور كه در جدول شمار همان
ت پشتيباني ةها در كميت كمترين آن ه واختتامياليداشتندفع .   

  
  ي مختلف المپيادها  در كميتهكننده شركتدرصد افراد و   داوطلبي دانشجويانفعاليت سابقه -1دولج

 درصد فراواني  متغير درصد فراواني  متغير
  9/27 كميتة افتتاحيه واختتاميه  2/20  فعاليت دانشجويي

  0/25  كميتة فرهنگي  8/3  حوادثكمك رساني در 
  2/19  كميتة اجرايي  8/3 عضويت در سازمان غير دولتي

  5/14  كميتة فنّي  0/1  ساير موارد
  5/13  كميتة پشتيباني  2/71  هيچكدام

   
درصد براي عالقه شخصي و 3/16 براي كسب تجربهها آزمودنيدرصداز  7/56 نشان داد كهها يافته

حضور  عنوان داوطلب  در المپياد بهفعاليتدروني براي  ميلدرصد  8/4 و ديريتم درصد براي آشنايي با 8/5
 به وسيلة آمده در المپياد به دستدهنده تجربيات  نشان، 2 آمده در جدول شمارهبه دست هاي يافته. داشتند

، به نفس ادافزايش اعتم  ومديريتامور  درصد1/22: ت عبارتند از كه به ترتيب اولويباشد ميدانشجويان 
 بركزاري مسابقات را به عنوان تجربيات  درصد آشنايي با نحوة5/12 و ي اجتماعيها فعاليتدرصد بهبود 3/18

 . اند خود عنوان كرده
  

  و نوع تجربيات  ن براي شركت در المپيادااهداف داوطلب  وها انگيزه، داليل -2 ةجدول شمار 
   داوطلبانبه وسيلةشده  كسب

 اولويت اول  متغيرها يت اولاولو  متغيرها
  %7/56  كسب تجربه  %1/22  امور مديريت

  %3/16  عالقة شخصي  %1/22  افزايش اعتماد به نفس
  %8/5  آشنايي با مديريت  %3/18  هاي اجتماعي بهبود فعاليت

  %8/4  ميل دروني براي فعاليت  %5/12 آشنايي با نحوه برگزاري مسابقات
  %8/4 القه به داشتن مسؤوليتع  %7/6  ها راهنماي تيم
  %8/4  كسب توانايي  %8/3  تجربة داوري

  %8/3  حضور در المپياد  %9/2 تجربه در زمينه برگزاري مسابقات
  %9/1 آشنايي با فعاليت اجتماعي  %6/11  ساير موارد
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ط بـه   ل داليل حضور داوطلبان مربـو     ت او بينيم كه سه اولوي    مي 3ة  همچنين با رجوع به جدول شمار     
ت عالقـه بـه      درصـد 2/19،  درصد خدمت به ديگـران    1/22،  درصد7/31مشاركت اجتماعي    اليـهـا   فع  ج ي مهـي

 . باشد مي
 

  نهضت داوطلبي در  داليل حضور-3 جدول
  لت اواولوي  هامتغير

  %7/31  مشاركت اجتماعي
  %1/22  خدمت به ديگران

  %2/19  جي مهيها فعاليتعالقه به 
  %7/6  دناحساس ارزشمند بو

  %7/6  نياز به تعلق اجتماعي
  %8/3  ي ماليها كاهش هزينه

  %9/2  عالقه به كمك رساني
  %9/6  ساير موارد

  
ي دار معنيها با ارتقا كيفي مسابقات تفاوت  بين ديدگاه داوطلبان در ارتباط بين تجربه حضور آن): 1 (هفرضي

 . وجود ندارد
 x2== 116/358(  آمدهبه دست به نتايج توجهبا  شود  مشاهده مي4ةطور كه در جدول شمار همان

ها با  در رابطه با تجربه حضور آن ها آزمودني ديدگاه  بين به اين معنا كه، شود مي صفر رد ةفرضيp=/001 (و
 . ي وجود دارددار معني كيفي مسابقات تفاوت يارتقا

 
  كيفي مسابقاتيجربه حضور و ارتقاها در ارتباط با ت  دو جهت مقايسه ديدگاه آزمودنيجدول -4جدول

  دامنه      
  X2  خيلي كم  كم  تا حدي  زياد  خيلي زياد  فراواني

p  

FO 3/41%  4/40%  5/14%  0/1%  8/2%  
FE  20  20  20  20  20  358/116 001/0  

 
بين ديدگاه داوطلبان در): 2 (هفرضي ي وجود دار معني تفاوت ،ها تجربه آن ص ورابطه با ميزان استفاده از تخص
  . ندارد
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 =154/68x2 ( آمـده  بـه دسـت    بـه نتـايج      توجهبا   ،شود  مشاهده مي  5  طور كه در جدول شمارة     همان
ص تخص ميزان استفاده از   در رابطه با     ها  آزمودني به اين معنا كه بين ديدگاه     ،  شود  مي صفر رد    ةفرضيp=/001 (و

 . ي وجود دارددار معنيتفاوت  ، داوطلبانو تجربة
 

  داوطلبانةص و تجربتخص ها در ارتباط با ميزان استفاده از  جدول دو جهت مقايسه ديدگاه آزمودني- 5جدول 
  دامنه      

  X2  خيلي كم  كم  تا حدي  زياد  خيلي زياد  فراواني
p  

 FO 7/6%  3/17%  3/44%  5/11%  2/20%  
FE  20  20  20  20  20  

154/68  001/0  

 
 تفاوت ،آموزش سازماندهي و، ريزي بطه با زمان كافي براي برنامهرا بين ديدگاه داوطلبان در): 3 (فرضيه
  . ي وجود ندارددار معني

ه با   ،شود  مشاهده مي  6 ةطور كه در جدول شمار     همان آمـده  بـه دسـت    بـه نتـايج      توجـ ) x2=54/308 
 بـراي    در رابطـه بـا زمـان كـافي         هـا   آزمـودني  به اين معنا كه بين ديـدگاه      ،  شود  مي صفر رد    ةفرضيp=/001 (و

  . ي وجود دارددار معني تفاوت ، داوطلبانآموزش سازماندهي و، ريزي برنامه
 
سازماندهي ، ريزي  زمان كافي براي برنامهها در ارتباط با دو جهت مقايسه ديدگاه آزمودني  جدول-6جدول   

  داوطلبانآموزش و
  دامنه      

  X2  خيلي كم  كم  تا حدي  زياد  خيلي زياد  فراواني
p  

 FO 8/3%  6/10%  7/31%  0/26%  9/27%  

FE  20  20  20  20  20  
308/54  001/0  

  
تفـاوت   ،هـا  ي مالي و ايجاد انگيزه و تـداوم حـضور آن          ها   حمايت رابطه با  بين ديدگاه داوطلبان در   ): 4 (فرضيه
  آمـده  بـه دسـت    به نتـايج     توجهبا   ،شود  مشاهده مي  7 ةطور كه در جدول شمار     همان. ي وجود ندارد  دار  معني

)x2=54/192 و p=/001 (بـا  در رابطـه بـا   هـا  آزمـودني  بـه ايـن معنـا كـه بـين ديـدگاه      ،  شود  مي صفر رد    ةفرضي 
  . ي وجود دارددار معني تفاوت ،ي مالي و ايجاد انگيزه و تداوم حضور داوطلبانها حمايت

  



 88پاييز و زمستان/ شماره دهم/ سال پنجم/ نامة مديريت ورزشي و رفتارحركتي   پژوهش  42

 

د انگيزه و تداوم ي مالي و ايجاها حمايت دو جهت مقايسه ديدگاه آزمودنيها در ارتباط با  جدول-7جدول 
 حضور داوطلبان

  دامنه      
  X2  خيلي كم  كم  تا حدي  زياد  خيلي زياد  فراواني

p  
 FO 6/34%  8/28%  3/18%  8/4%  5/13%  

FE  20  20  20  20  20  
192/54  001/0  

 
 يـان ،   ميـزان رضـايت از نحـوه برخـورد ورزشـكاران           بين ديدگاه داوطلبان دررابطه با    ): 5 (هفرضيسـاير    و مرب

 بـه   توجهبا   ،شود  مشاهده مي  8ة  طور كه در جدول شمار     همان .ي وجود ندارد  دار  معنيتفاوت   ،كنندگان شركت
 در  هـا   آزمـودني به اين معنا كه بين ديدگاه       ،  شود  مي صفر رد    ةفرضيp=/001 ( و x2=19/942(  آمده به دست نتايج  

ي وجـود   دار  معنـي  تفـاوت    ،كنندگان ير شركت  سا  و مربيان،   برخورد ورزشكاران  ةميزان رضايت از نحو   رابطه با   
      .دارد

 
،  برخورد ورزشكارانةميزان رضايت از نحو ها در ارتباط با دو جهت مقايسه ديدگاه آزمودني  جدول-8دول ج

  كنندگان ساير شركت  ومربيان
  دامنه  

  X2  خيلي كم  كم  تا حدي  زياد  خيلي زياد  فراواني
p  

FO 6/9%  9/27%  7/32%  4/14%  4/15%  
FE  20  20  20  20  20  

942/19  001/0  

 
 ،ها در المپياد  داوطلبي آنفعاليت در دوره تخالقي  بروز زمينةرابطه با بين ديدگاه داوطلبان در): 6 (فرضيه
 به دست به نتايج توجهبا  ،شود  مشاهده مي9  طور كه در جدول شمارةهمان .ي وجود ندارددار معنيتفاوت 
 زمينة در رابطه با ها آزمودنيديدگاه  به اين معنا كه بين، شود مي صفر رد ةفرضيp=/001 ( وx2=55/692( آمده
  . ي وجود دارددار معني تفاوت ،ها در المپياد  داوطلبي آنفعاليت ة در دورتخالقي بروز
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 فعاليت ة دور درتخالقي  بروززمينة ها در ارتباط با  جدول خي دو جهت مقايسه ديدگاه آزمودني- 9جدول 
  ها در المپياد داوطلبي آن

  دامنه      
  X2  خيلي كم  كم  تا حدي  زياد  خيلي زياد  فراواني

p  

FO 7/7%  3/16%  4/41%  3/16%  3/18%  
FE  20  20  20  20  20  

692/55  001/0  

  
 در ت آنجه ها نسبت به نهضت داوطلبي و نگرش آن  عالئق ورابطه با بين ديدگاه داوطلبان در): 7 (هفرضي 

به  به نتايج توجهبا  ،شود  مشاهده مي10  طور كه در جدول شمارةهمان. ي وجود ندارددار معني تفاوت ،المپياد
 در رابطه با ها آزمودنيديدگاه  به اين معنا كه بين، شود مي صفر رد ةفرضيp=/001 ( وx2=56/385(  آمدهدست

  . ي وجود دارددار معني تفاوت ، در المپيادآنجهت  ها نسبت به نهضت داوطلبي و نگرش آن عالئق و
 

ها نسبت به  نگرش آن عالئق و ها در ارتباط با  جدول خي دو جهت مقايسه ديدگاه آزمودني-10جدول  
   در المپيادجهت آن نهضت داوطلبي و

  دامنه      
  X2  خيلي كم  كم  تا حدي  زياد  خيلي زياد  فراواني

p  

FO 6/10%  6/34%  8/31%  3/16%  7/6%  
FE  20  20  20  20  20  

385/56  001/0  

  
 گيري و نتيجه بحث

 كه  به اينتوجهدادند كه با  المپياد را دختران تشكيل مي نتايج نشان دادند كه درصد بيشتري از داوطلبان
برگزار گرديد درصد بااليي از  )همدان و يزد( ي دختران و پسران در دو شهر متفاوتها المپياد نهم در بخش

  . دادند اي داوطلب در المپياد همدان را دختران تشكيل مينيروه
سال 22اد ي در نهمين المپكننده شركت پژوهش نشان داده است كه ميانگين سن داوطلبان هاي يافته

ي داوطلبانه زياد ها فعاليتانجام  توانايي دانشجويان جوان در، يم اين چنين استنباط كنيمتوان ميبوده كه 
 اساسي داشته توجه، كارگيري هرچه بهتر اين نيرو بايد به اين امره مديران براي ب ن والوؤمس  وباشد مي

  . باشند
 بيانگر وجود پتانسيل قوي ، درصد از دانشجويان داوطلب اهل همدان بودند51 به اين كه توجهبا 
  . ي داوطلبي در بين نيروهاي بومي استها فعاليتبراي انجام 
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ت در يك  اظهار تمايل براي عضوي،ها آزمودنيدرصد از  5/87 كه دهد ميشان  آمده نبه دستنتايج 
 به عدم وجود يك سازمان داوطلبي توجهنتيجه بايد مديران با   در،اند سازمان رسمي داوطلبانه را اعالم كرده

را ي الزم ها سيس سازمان دانشجويي داوطلبان زمينهزش دانشجويي از فرصت حاضر براي تأ ورةدر حوز
  . فراهم نمايند

 المپياد مربوط به ةن در دور آن است كه بيشترين تعداد داوطلبا آمده حاكي ازبه دست اطّالعات
ه تر براي ب ريزي دقيق بيانگر عدم برنامه، ت زمان به محدوديتوجهنتايج با . باشد ميه اختتامي ه و افتتاحيةكميت

نيروهاي برنامه . ه استاختتامي ه و افتتاحي در كميتةفعاليتكم ي كاري وتراها كارگيري داوطلبان درتمام حوزه
ها را ص وعالئق آنريز المپيادهاي بعدي بايد زمان مناسب براي سازماندهي داوطلبان بر اساس تخص مد 

  . نظرداشته باشند
 در المپياد دهكنن شركت داوطلبي داوطلبان فعاليت مده از تحقيق نشان دادند كه سابقة آبه دستنتايج 

 تواند مياين موضوع  . استوجود نداشته  ورزشي اصالًفعاليتدر حوزه  ي كم بوده وتوجهنهم به ميزان قابل 
ي ها ريزي ند با برنامهتوان مين والؤ باشد كه مسها دانشگاه ي به پتانسيل جوانان در مدارس وتوجه نوعي بي

  . ماعي از جمله مسابقات ورزشي بهره الزم را بگيرندي اجتها فعاليتمناسب از مشاركت جوانان در 
ترين داليل براي شركت داوطلبان در   حاكي از آن است كه مهم، آمده از تحقيقبه دست اطّالعات
با   كنند وتوجهن بايد به اين امر والكه مسؤباشد مي مديريتعالقه شخصي وآشنايي با ، المپيادكسب تجربه

  . ي داوطلبانه سوق دهندها فعاليتانشجويان بيشتري رابه سمت ي مناسب دها ايجاد زمينه
، مديريتست كه امور  ا بيانگر آن، داوطلبانبه وسيلةات كسب شده  آمده از نوع تجربيبه دستنتايج 

اين .  داوطلبان بوده استتوجهي اجتماعي از جمله موارد عمده مورد ها فعاليتبهبود  افزايش اعتماد به نفس و
  . داوطلبان قرار گيرد ن ووالؤ مستوجهي داوطلبي مورد ها فعاليتساير   در المپيادهاي ديگر وتواند ميايج نت

، ترين داليل حضور داوطلبان در المپياد نهم مشاركت اجتماعي همچنين نتايج نشان دادند كه مهم
 آمده با مباني نظري عللل و ه دستبنتايج . بوده است جي مهيها فعاليتداشتن عالقه به ، خدمت به ديگران

   .)1384حميدي( ي حضور داوطلبان همخواني داردها انگيزه
افزايش  ارتباط آن با  در رابطه با تجربه حضور وها آزمودنينشان دادكه بين ديدگاه  1 ةآزمون فرضي

هبا . ي وجود دارددار معني تفاوت ،ت مسابقاتكيفينشجويان از حضور در ديدگاه دا، 4  به جدول شمارةتوج
 به توجه با.  قرار گيردتوجهي ورزشي مورد ها فعاليت اين تجربه در ساير تواند مي مثبت بوده و المپياد نهم

 ت و در افزايش كيفيتواند ميگيري از نيروهاي داوطلب در المپيادهاي آينده   بهرهرسد مييافته فوق به نظر 
  .  قرار گيردتوجهثار ناشي از حضور داوطلبان مورد همچنين ساير آ  وها فعاليت بهبود

ها آزمودني نشان داد كه بين ديدگاه 2 ةآزمون فرضيها  آنةتجرب ص و با ميزان استفاده از تخص، 
 نتايج فوق مربوط به كمبود تعداد رسد ميبه نظر  5 ة به جدول شمارتوجهبا . ي وجود دارددار معنيرابطه 

، از آنجا كه يكي از داليل اساسي براي داوطلب شدن. يازهاي تخصصي المپياد باشدگستردگي ن داوطلبان و
 براي ها آزمودنيي به اين موضوع انگيزه توجه  بي،باشد مي ها آزمودني ةتجرب ص وتخص  به عالقه وتوجه
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 در تواند ميق  فويافتة. گذارد  منابع انساني اثرمنفي ميمديريتبر   ودهد ميانجام كار داوطلبي را كاهش 
 در فعاليتهاي ضروري داوطلبان براي  موزشة آحوز ويژه دره ب تر ريزي دقيق برنامه جهت سازماندهي و

  . والن المپيادهاي آتي را ياري نمايدمسؤ، ي مختلفها كميته
ريزي  در ارتباط با زمان كافي براي برنامهها آزمودني نشان داد كه بين ديدگاه 3 ةآزمون فرضي ،

 زمان مدتاز ديدگاه داوطلبان ، 6ة  به جدول شمارتوجهبا . ي وجود دارددار معنيآموزش تفاوت  زماندهي وسا
اليل ميتوان به از جمله د، سازماندهي وآموزش كافي نبوده است، نظر گرفته شده براي برنامه ريزي در

در ) 1999 (نتايج با تحقيقي كه مورنواين . ن اشاره كردريزي داوطلبا  امر برنامهن دروالمحدوديت زماني مسؤ
 در تواند ميه نتايج اين فرضي.  همخواني دارد،كند مي مطرح ها آزمودنيي پايه براي آموزش ها رابطه با دوره

  . ي آتي مورد استفاده مديران المپيادهاي دانشجويي باشدها برنامه
با ايجاد انگيزه ) اياب وذهاب( ي ماليها حمايت، ها آزمودني نشان داد كه بين ديدگاه 4 ةآزمون فرضي

 بر اين عقيده بودند ها آزمودني، 7 به جدول شماره توجهبا . ي وجود دارددار معني تفاوت ،ها تداوم حضور آن و
ي ها انگيزه و  برگزاري مسابقات آشنايي با نحوةمسائلي مانند كسب تجربه و ي وكه مسائل مادي از ارزش كم

 وناك پرنسكي )1981 (ه با تحقيق اسميتاين فرضي. باشد ميي نزد داوطلبان برخوردار معنوي از ارزش بيشتر
  . عوامل برانگيزاننده همخواني دارد رابطه با در) 1984(

برخورد ميهمانان با ميزان رضايت از نحوةها آزمودني نشان داد كه بين ديدگاه 5 ةآزمون فرضي  ،
، 8ة  به جدول شمارتوجهبا . ي وجود دارددار معني تفاوت ،ها ستان تيمسرپر  ومربيان، كننده شركتورزشكاران 

 بيانگر حمايت دست اندر ،اين نتايج . از برخورد عوامل مختلف المپياد احساس رضايت داشتندها آزمودنيبيشتر 
ي بعدي ها ره مديران دوتوجه به عنوان يافته جديد در اين حوزه مورد تواند مي كه باشد ميكاران از داوطلبان 

، كننده شركت درصد داوطلبان از برخورد ورزشكاران 8/29كه حدود  به اينتوجهبا  عين حال در. قرار گيرد
سازي در حمايت از   بايد فرهنگرسد ميبه نظر ، اند  وسرپرستان ابراز نارضايتي كردهمربيان ميهمانان و
  .  دستور كار برگزاركنندگان رويدادها قرار گيردها در مقام ارزشمند آن ي به شان و جدتوجهداوطلبان و 

ي وجود دار معني با زمينه بروز خالقيت تفاوت ها آزمودني نشان داد كه بين ديدگاه 6 ةآزمون فرضي
از جمله .  المپياد فراهم نبوده استةتشان در دورداوطلبان بر اين عقيده بودند كه امكان بروز خالقي. دارد

ي دانشجويي مربوط ها ويژه المپياده ي ورزشي بها  به نوپايي نهضت داوطلبي دررويدادانتو ميداليل اين امر 
در نتيجه به دليل عدم اعتماد . گيري از داوطلبان بود ي در بهره جد، دومين تجربةالمپياد نهم. دانست

تفاده از براي مديران امكان اس، جلوگيري از اختالل در شرايط كاري ن نسبت به دانشجويان ووالسؤم
والن برگزاري مسابقات ؤنتايج بيانگر اين ضرورت است كه در آينده مس. ن فراهم نبوده استات داوطلبخالقي

بسترسازي الزم براي افزايش ، ي تخصصي مورد عالقه آنهاها تر داوطلبان در حوزه با سازماندهي مناسب
  .  فراهم سازندها را ت بيشتر آنامكان بروز خالقي نفس داوطلبان وه اعتماد ب

نسبت به نهضت داوطلبي وها آزمودنينگرش  عالئق و، ها  نشان داد كه بين ديدگاه7 ةآزمون فرضي  
   با. ي وجود دارددار معني تفاوت ،گيري مثبت آن جهت
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ها نسبت  نگرش آن عالئق و  وها  بر اين عقيده بودند كه ديدگاهها آزمودني، 10جدول شمارة  به توجه
 23 در عين حال از جمله داليلي كه حدود.  قرار گرفته استتأثيروطلبي در جهت مثبت تحت به نهضت دا

 به تواند مي،  قرار گرفتهتأثيردرصد از دانشجويان به ميزان كم يا خيلي كم ديدگاهشان در جهت منفي تحت 
ه يشان با كارهاي اجرايي در المپياد و عدمها انگيزه ص ودليل عدم مطابقت تخصبرآورده و اين موارد به توج 

ا نتايج در ام ؛گيري منفي بعضي از داوطلبان باشد داليل جهت از، نشدن سطح انتظاراتي كه از المپياد داشتند
  . باشد ميمجموع بيانگر يك ديدگاه مثبت نسبت به تجربيات كسب شده در المپياد نهم 

  
  اهپيشنهاد

ن در اتا از داوطلب صي خود را در زمان مناسب اعالم نمايند مديران فراخوان نيازهاي تخصشود ميپيشنهاد ـ 
سازماندهي آنان را در اختيار  براي آموزش و زمان كافي ي مورد نياز ثبت نام به عمل آورده وها صتخص

  . داشته باشند
  . دسازي در حمايت از داوطلبان در دستور كار برگزاركنندگان رويدادها قرار گير  فرهنگشود ميپيشنهاد ـ 
توانايي  ص و به داوطلبان اختيارات كافي داده شود تا بتوانند از تخصها فعاليت كه در انجام شود ميپيشنهاد ـ 
 . ت خود متناسب با نياز المپياد استفاده كنندخالقي و
زشكاران والدين ور، انمعلّمدبيران و ، بازنشستگان،  ورزشكاران: از ساير منابع داوطلبي چونشود ميپيشنهاد ـ 
 . هاي مربوط به نهضت داوطلبي استفاده گردد ريزي مندان در برنامه هويژه بومي و ساير عالقه ب
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