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  در ورزش دانشجویی تأثیر انگیزش بر حفظ داوطلبان

  4دکتر سید یعقوب حسینی، 3دکتر محمد احسانی، 2چیان دکتر هاشم کوزه، 1معصومه کالته سیفريدکتر

  چکیده

ي همکاري داوطلبی در ورزش دانشجویی کالن شهر تهران  ن اثر انگیزش بر تمایل به ادامههدف از این تحقیق تعیی: مقدمه وهدف

  .یابی و به صورت میدانی اجرا شد زمینه - بود که با روش تحقیق توصیفی

 ).n=550(هاي آموزش عالی کالن شهر تهران بودهاي ورزش دانشجویی دانشگاهکلیه داوطلبان انجمنجامعه تحقیق،  :روش شناسی

گیري در دسترس استفاده شد و براي تعیین تعداد نمونه از جدول تعیین حجم نمونه مورگان استفاده گیري از روش نمونهبه منظور نمونه

ي پرسشنامه تمایل به ادامه، )MVFIS(آوري اطالعات از پرسشنامه انگیزش به منظور جمع. آوري شدنفر اطالعات جمع 286گردید و از 

یابی معادالت ساختاري با تاکید بر نرم از آمار توصیفی و مدل. و پرسشنامه خصوصیات دموگرافیک استفاده شد (ICQ)ی همکاري داوطلب

  .ها استفاده شدبراي تجزیه و تحلیل داده AMOS/18افزار 

  . اثرگذار است داوطلبان بر تمایل به ادامه همکاري )1(نتایج نشان داد که انگیزش با ضریب مسیر :ها یافته

  .ورزش دانشجویی دارد به طور کلی انگیزش نقش مهمی در حفظ داوطلبان :گیري نتیجهبحث و 

  

  همکاري داوطلبی، انجمن ورزش دانشجویی ي انگیزش، تمایل به ادامه :واژگان کلیدي
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   :مقدمه

. وده استدر طی نیم قرن گذشته شرایط اجتماعی، سیاسی و اقتصادي جهان دستخوش تغییر و تحوالت زیادي ب

بقاي آنان را تحت  ها وارد کرده تا آنجا که ادامه حیات و ها و دولت این تحوالت، فشارهاي زیادي بر افراد، سازمان

در این میان، دولتمردان براي کاهش فشارها و تعدیل نمودن اوضاع، از عوامل و نیروهاي . الشعاع قرار داده است

داوطلبان «اند،  اران و مدیران در خصوص داوطلبان اظهاراتی نمودهبسیاري از سیاستمد. داوطلب کمک می گیرند

داوطلبان در موفقیت » .بدون داوطلبان، موسسات تداومی نخواهند داشت«، ».ستون فقرات جامعه هستند

المللی مثل المپیک، پاراالمپیک و نیز رویدادهاي ورزشی کوچکتر در سطح محلی، استانی و  رویدادهاي ورزشی بین

سازمان دهندگان رویدادهاي ورزشی بر دانش و مهارت داوطلبان رویدادها براي . عاملی بنیادي هستندملی 

هاي امنیتی، اداره خدمات پذیرایی و مهمان  ها و سازمان هاي مهمان، کار با رسانه ها، ارتباط با تیم مدیریت رقابت

). 2و1(.دیگر دست اندرکاران رویداد متکی هستندنوازي،  ارائه خدمات به ورزشکاران، حامیان مالی، تماشاچیان و 

اگر تعداد بیشتري داوطلب در اختیار داشته باشیم، موفقتر عمل « هاي ورزشی این است که  آرزوي رایج سازمان

. اما باید بدانیم که با وجود تعداد کافی افراد داوطلب، تنها بخشی از مشکل سازمان رفع شده است» خواهیم کرد 

ت اثربخشی بیشتر و حفظ داوطلبان متعهد باید صورت گیرد و تنها مشکل، جذب مستمر افراد ها جه تالش

هاي  هاي مختلف، ضرورت بررسی و ارزیابی آگاهی توسعه نیروي کار داوطلبانه در زمینه. داوطلب جدید نیست

وجه و رو به رشد ي فعالیت داوطلب را ایجاب می کند اما شواهد نشان می دهد کاهش قابل ت موجود در حیطه

هاي آن بر عهده  نیروهاي داوطلب در برخی کشورها به ویژه در بخش ورزش و سرگرمی که قسمت اعظم فعالیت

  )3(.داوطلبان است، موجب نگرانی مدیران این بخش شده است

آن  با کنند کار می خصوص هاي داوطلبی و محققانی که در این مشکالتی که انجمن بنابراین از مهمترین     

یک انجمن داوطلبی ثبت نام  درصد افرادي که در  35در حدود . انتقال فراوان داوطلبان است  روبرو هستند

  )5و 4. (مانند یک سال و نیم بیشتر نمی کنند و به طور متوسط حدود  یک سال ترك می  کنند، سازمان را قبل از می

این کاهش ). 2. (، به طور شتابدار رو به کاهش استشوند دهد که تعداد افرادي که داوطلب می شواهدي نشان می

هاست که کار  ي افزایش یازده درصدي تعداد آمریکایی به دلیل کمبود زمان براي داوطلب شدن است که در نتیجه

یک کار   ایجاد این نیاز که افراد در بیشتر از کنند و یک ساعت افزایش تعداد ساعاتی که در هفته باید کار   کنند، می

  )6. (فعال باشند

با توجه به کاهش آمار شرکت کنندگان داوطلب ورزشی، در استرالیا کاسکلی پیشنهاد کرد که نیروي داوطلب      

یا حفظ داوطلبان موجود   تواند توسط افزایش استخدام، افزایش حجم کار داوطلبان حال حاضر براي ورزش می

براي . تر است موجود نسبت به رویکردهاي پیشنهادي باثباتاز این سه استراتژي، حفظ داوطلبان . تقویت شود

یک مربی کارآزموده را حفظ کنیم بسیار مؤثرتر از آنست که به فکر جستجو و و نهایتاً جایگزین کردن  اگر : مثال

  )8و7(. مربی باشیم

. هاست آن یگانگی و تعلق در شرط مهم براي حفظ و نگهداري افراد داوطلب، توان ایجاد و حفظ حس     

 1همان گونه که موداي، پورتر و استیرز. یگانگی به معناي احتمال تعهد بیشتر  و چرخش شغلی کمتر است احساس

یک سازمان خاص، میزان  یک فرد به  یگانگی  شدت نسبی احساس«یک سازمان،   تعهد به )1982(اند  نشان داده

. ي با تخصیص زمان، غیبت از کار و رفتار نوآورانه دارداین متغیر ارتباط زیاد» .مداخله اش در آن سازمان است
[ 

1 . Mowday et al 
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یک سازمان   هاي مدیریت منابع انسانی مسئله توسعه وفاداري و تعهد سازمانی، از مهم ترین مسائل استراتژي

 )9. (ورزشی المپیک است

جدا از صرفه جویی . استیک سازمان غیر انتفاعی احتماالً مقرون به صرفه تر از افراد جدید   حفظ داوطلبان در     

هزینه پولی ناشی از جذب و آموزش داوطلبان جدید، حفظ داوطلبان فعلی در تداوم روابط بین فردي بین ارائه 

پس . و مشتریان سازمان و بنابراین افزایش کیفیت خدمات به مشتریان موثر است) داوطلبان( دهندگان خدمات

  . و بررسی شودالزم است تا پویایی حفظ داوطلبان ارزیابی 

هاي  از این رو، حفظ داوطلبان مشکلی مهم براي بخش ورزش جامعه است، به همین خاطر است که سازمان     

به هر حال، تعداد تحقیقات اندکی در ارتباط با ) 2.(اند ورزش جامعه، خدمات رسانی به اعضایشان را محدود نموده

. منتشر شده است یا حتی در سطح ادبیات غیر انتفاعی  هاي ورزشی جامعه و حفظ داوطلبان در سطح سازمان

  )11و10(

ي همکاري داوطلبی را  با توجه به اهمیت این موضوع محققان درصددند تا متغیرهاي تاثیرگذار بر قصد ادامه     

 اي از نیروي انسانی رویدادهاي ورزش دانشجویی را داوطلبان تشکیل د و از آنجا که سهم گستردهمشخص نماین

ي  نقش انگیزش و فاکتورهاي آن را بر قصد ادامهبر آن شد تا ي تحقیقات،  با بررسی پیشینهمحقق دهند،  می

  .هاي آموزش عالی کالن شهر تهران مطالعه نماید همکاري داوطلبان در ورزش دانشجویی دانشگاه

مچنین با استفاده از و ه )4،11،13(حفظ داوطلبان به طور ساده توسط مدت زمان نگهداري داوطلبان     

   ).14و12. (شود هاي قصد رفتاري مختلف اندازه گیري می بیانیه

ي گراهام کاسکلی، راسل هوي و همکاران  براي مورد خطاب دادن سواالت حفظ داوطلبان، در مطالعه     

داوطلبی در سطح براي اندازه گیري قصد رفتاري ادامه همکاري  یافته چند آیتمی  یک مقیاس توسعه   ، از)2004(

راسل هوي و همکاران، در مطالعه اي باعنوان انگیزه هاي داوطلبی و حفظ . هاي راگبی استفاده کردند باشگاه

داوطلبان، به این نتیجه رسیدند که در حالی که انگیزه هاي داوطلبی عمدتاً بر پایه ي انگیزه هاي نوع دوستی 

  )15(.دارد  باشگاهاوطلبان براي ماندن با این انگیزه ها، نقش واسطه را بر  قصد د، است

به طور کل در مدلشان، . یکی از بهترین مطالعات داوطلبی است  )1995(، 1موتو و اسنیدرامدل فرآیندي      

انگیزش، رضایت از فعالیت و عدم حمایت اجتماعی در زندگی بیرون از فعالیت داوطلبی، متغیرهایی هستند که به 

یکپارچگی سازمان و برخی   ي دیگر متغیرهاي از قبیل درجه. خدمات داوطلبی مرتبطندطور مستقیم به حفظ 

   )16(.هاي شخصی به عنوان تمایل کمک به همکاران، به طور غیر مستقیم با حفظ داوطلبان ارتباط دارند خصیصه

انگیزش، . گذارند ، سه متغیر را مشخص کرد که بر حفظ داوطلبان تاثیر می)1998( 2ي میش و همکاران مطالعه

معناداري کار و رضایت شغلی که نتایج مطالعات مختلف هریک از این سه متغیر را در ترکیب با هم استفاده کردند 

ي بین انگیزش داوطلبان و حفظ داوطلبان به طور استوار در ادبیات پایه  که به طور بحث انگیزي فقط رابطه

اند که  ه هاي ابزاري و نوع دوستی تشخیص داده شد به عنوان انگیزه هاي داوطلبی معموالً انگیزه. گذاري شده بود

هاي  فهمیدند که فقط انگیزه) 1998(به هر حال میش و همکاران. ها براي حفظ داوطلبان موثرند هر دو انگیزه

یک مرکز  فاکتورهاي خدمات داوطلبی را در) 1991( المرز .)11(کند حفظ داوطلبان را پیشگویی می داوطلبی

هاي داوطلب شدن بایستی از پیشگویی کننده  پیشگویی کنندهبدین نتیجه رسید که بحران تلفنی بررسی کرد و 

[ 

1. Omoto and Snyder 
2 . Mesch et al 



66   92پاییز و زمستان / شماره هجدهم/ سال نهم/ نامۀ مدیریت ورزشی و رفتارحرکتی پژوهش 

 یهاي مختلف یک سازمان به خاطر انگیزه  به عبارت دیگر، پیوستن داوطلبان به. مدت زمان داوطلبی متفاوت باشند

ها فرهنگ  آن چرا که ، متفاوت باشدماند باقی می داوطلبی که با سازمان  يها است که ممکن است کامالً از انگیزه

  )17(. اند کردههاي داوطلبی را تجربه  سازمانی، سیستم مدیریتی، ارتباط با دیگر داوطلبان، به عهده گرفتن نقش

طلبان کنند که داو طبق تئوري عملکردي پیشنهاد می ,)1999(و بعداً کلري و سیدر1)1992(کلري، سیدر و ریج     

هایشان منطبق باشد خشنود خواهند شد که این منجر به حفظ  شان با انگیزه تی که تجربه داوطلبیدر صور

  )12(. هاي زمانی طوالنی تر خواهد شد داوطلبان براي دوره

هاي خدمات رسان داوطلبی باید در نظر داشته باشند که از  که سازمان گرفتندنتیجه  )1998(کلري و همکاران     

  )14(.هاي داوطلبی براي کاهش نقل و انتقال داوطلبان استفاده کنند ت داوطلبی با انگیزهانطباق تجربیا

بر اساس  )2007(5، داویل و چاکون)2005(4، گرینسلند و وایت)2001( 3، وسینا)1999(2یلر و پاول و سلتزرم     

 6)1980ذجن و فیشبین،؛ آ1985آذجن،(  تئوري عمل احتیاط شده و هم تئوري عمل برنامه ریزي شده هر دو 

یک متغیر   پیشنهاد کردند که مدت نگهداري داوطلبان از روي قصد ادامه همکاریشان قابل پیش بینی است که

توان از طریق دیگر متغیرها، از قبیل تعهد سازمانی، سطح تضاد درون سازمانی و رضایتمندي از  واسطه است و می

  .)22، 21، 20، 19،5، 18(انجام شده پیشگویی شود وظایف

7جووان مک لن و شانون هام     
ي همکاري داوطلبی در  انگیزش، تعهد و قصد ادامه«تحقیقی با عنوان ، (2007)

تعهد و قصد ماندن به عنوان ، که انگیزش هدف از این مطالعه این بود. گ ورزشی کانادا انجام دادندبزررویداد 

به  )647:تعداد( داوطلبان. )23(بررسی کند 2005در سال) BMO(داوطلب را در جام قهرمانی گلف زنان کانادایی

 8استریگاس و جکسون(، پرسشنامه انگیزش داوطلبان )1982مودي، پورتر و استرس،(پرسشنامه ي تعهد سازمانی 

نتایج بر این مهم داللت داشت که  ،و پرسشنامه کیفی که به قصد ماندن داوطلبان پاسخ دادند) 2003، 8جکسون

به هرحال انگیزش براي داوطلبان، همراه با این احساس . اي خاص یک رویداد ویژه مرتبط است تعهد با فاکتوره

تعداد فاکتورها و روابط میان آن ها با قصد ادامه ي همکاري داوطلبی . است که جزئی از جامعه محسوب شوند

، %)97.5. (را ادامه دهندآمار توصیفی نشان داد که اکثر داوطلبان قصد دارند تا داوطلبی در گلف . مشخص شد

و ترجیح می دهند که داوطلبی را به %) 76.4.(ترجیح می دهند که در دیگر رویدادهاي ورزشی داوطلب شوند

، درك فاکتورهایی که بر انگیزش و تعهد تاثیر دارند و روابط میان قصد همکاري%). 83.3(صورت کلی ادامه دهند 

دهندگان رویدادهاي ورزشی در استراتژي هاي استخدام و حفظ  زمانانگیزش و تعهد داوطلبان می تواند به سا

  .داوطلبان کمک کند

. وارد مرحله جدیدي شد) 1998(و همکاران 9هاي داوطلبی در ورزش با مطالعه فارل تحقیقات در زمینه انگیزه     

 28ها با تصحیح پرسشنامه  آن .دانند از این رو مطالعه آنان را اساس تحقیقات در حیطه انگیزه داوطلبان ورزشی می

یک   داوطلب 300ها  هاي تحقیق آن تعداد نمونه. پرسشنامه اي را تنظیم کردند، گلن - سوالی کنان و گلدبرگ

[ 

1. Clary et al 

2 . Miller et al 
3 .Vecina  
4. Greenslade and White  
5. Da´vila &  Chaco´n  
6. Azjen et al 

7 . MacLean & Hamm 
8 . Stigas & Jackson 
9 .Farrel et al 
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هاي خارجی و  آنان با استفاده از روش تحلیل عاملی عوامل هدفمندي، همبستگی، سنت. رویداد ورزشی بودند

هدفمندي به عنوان با اهمیت ترین عامل انگیزشی و از عامل تعهد به آنان از عامل . تعهد را شناسایی کردند

کیم ،جانگ و  )24(.عنوان کم اهمیت ترین دلیل براي داوطلبی افراد در رویدادهاي ورزشی نام بردند

VFIابتدا پرسشنامه ) 2009(1کاناتان
را  تعدیل نمودند و مطالعه ي دوم، نتیجه شد که پرسشنامه ي تعدیل شده 2

فاکتور باقیمانده براي سنجش انگیزه هاي جوانان داوطلب  یک سازمان  18فاکتور حذف شده و  12با  VFIي 

ارزش، ادراك، انگیزه هاي اجتماعی، : فاکتورهاي این پرسشنامه عبارتند از. ورزشی، یک مقیاس معتبر و پایاست

  )13(.هاي شغلی، محافظت و ارتقا انگیزه

بررسی عوامل انگیزشی نیروهاي داوطلب در ورزش «در تحقیقی با عنوان ) 1386(زاده و افروزش محرم     

عزت ، به این نتایج دست یافتند که در دانشجویان دختر به ترتیب عوامل رشد شخصی، رسمیت» دانشگاهی

رضا اندام  )25(.تعامل اجتماعی، توسعه ي شغلی و ارزش، بیشترین امتیازات انگیزشی را دارند، نفس، سرگرمی

انگیزه ها و موانع داوطلبی در انجمن هاي ورزشی دانشگاه ها را با روش تحلیل عاملی ، در تحقیقی) 1387(

این مطالعه همچنین مدل انگیزشی داوطلبی در ورزش را از طریق تحلیل مسیر پیشنهاد . اکتشافی بررسی نمود

مادي، پیشرفت، هدفمند، ، شغلیمتغیر انگیزشی در هفت گروه تحت عناوین  39بر اساس تحلیل عاملی، . کرد

نتایج تحقیق نشان می دهد براي جذب بیشتر داوطلبان در انجمن هاي . اجتماعی، حمایتی و تعهد قرار گرفتند

کریستین ، از سویی دیگر )1(.ورزشی می بایست به جنبه هاي شغلی انگیزه هاي داوطلبی بیشتر تاکید گردد

هاي داوطلبی آتی را بررسی  هاي افراد براي درگیرشدن درفعالیت یزهدر تحقیقی انگ) 2012(من و همکاران  هال

  . )26(ترین بودند ها مهم ها همچون ارزش نمود که برخی از انگیزه

از آنجا که داوطلبان منافع اقتصادي و غیراقتصادي فراوانی را عاید برگزارکنندگان رویدادها و مسئوالن      

اما با این مهم است  ،هاي انسانی و تعیین فاکتورهاي موثر بر آن سرمایه نمایند و حفظ هاي ورزشی می سازمان

  . تحقیقات اندکی در زمینه حفظ نیروهاي داوطلب ورزشی در داخل و خارج کشور صورت گرفته است وجود

هاي داوطلبی انجام شده است اما  همانطور که مشخص است تحقیقات مختلفی در خصوص انگیزه از طرفی     

ن تحقیقی به طور مستقل به بررسی نقش انگیزش بر حفظ داوطلبان در ورزش دانشجویی نپرداخته است تاکنو

ي ورزش دانشجویی کالن شهر تهران انجام دهد تا به این  اي را در حوزه محقق بر آن شد تا مطالعهبنابراین 

. مکاري داوطلبان ورزشی داردي ه سؤال پاسخ دهد که انگیزش و فاکتورهاي آن چه تأثیري بر تمایل به ادامه

  . تواند به مدیران ورزشی در حفظ و نگهداري داوطلبان کمک کند نتایج این تحقیق، می

  شناسی پژوهش روش

ي آماري این پژوهش،  جامعه. یابی است که به صورت میدانی انجام شد زمینه - روش اجراي پژوهش، توصیفی

نفر  550هاي آموزش عالی کالن شهر تهران بود که حدود  شگاههاي ورزشی دانشجویی دان کلیه داوطلبان انجمن

توانست از نفر تعیین شد که محقق  226) 1970(3نمونه آماري با توجه به جدول جرکسی و مورگان و کوهن .بودند

  :پرسشنامه استفاده شد دوآوري اطالعات از  به منظور جمع. آوري نمایدنفر اطالعات جمع 286از 

[ 

1 .Kim  et al 
2 .Volunteer Function Inventory 
3 . Krejescie  et al 
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ي هیدالگو و  ي ادغام شده ي همکاري داوطلبی از پرسشنامه ي تمایل به ادامه اطالعات درباره آوري به منظور جمع

سؤال بود که  6این پرسشنامه شامل . استفاده شد) 2007(1ي می کیم و همکاران و پرسشنامه )27()2009( مورنو

نسبتاً = 4نظر،  بی= 3لفم، نسبتاً مخا=2کامالً مخالفم، = 1اي لیکرت و به صورت  بر اساس مقیاس پنج درجه

  . کامالً موافقم امتیازگذاري شد=5موافقم، 

 6این پرسشنامه . استفاده شد  ،)2009(کیم و همکاران 2(MVFIS) ي براي سنجش انگیزش، از پرسشنامه     

یده آیتم سنج 3دارد که هر فاکتور توسط ) ها، اجتماع، شغل، ادراك و هدفمندي ارتقا، ارزش(فاکتور انگیزشی

نسبتاً = 3مهم نیست، =2اصالً مهم نیست، = 1اي لیکرت و به صورت  که بر اساس مقیاس پنج درجه شود می 

  . کامالً مهم است امتیازگذاري شد= 7مهم است، =6نسبتاً مهم است، = 5نظري ندارم، = 4مهم نیست، 

د و پس از اعمال اصالحات تن از متخصصان مدیریت ورزشی توزیع ش 12ي تحقیق در بین ها پرسشنامه     

ي آماري  هاي مورد نظر در جامعه به منظور تعیین پایایی پرسشنامه. تأیید گردید ها آنصوري، روایی  یاظاهري 

پرسشنامه توزیع شد که نتایج آزمون آلفاي کرونباخ براي پرسشنامه  45ي مقدماتی،  پژوهش، در یک مطالعه

گزارش شد؛ که این  )α=901/0(براي پرسشنامه انگیزش  و) α=815/0( ي همکاري داوطلبی تمایل به ادامه

  .آوري اطالعات مرتبط با پژوهش بود ها براي جمع ي پایایی مطلوب پرسشنامه دهنده نتایج نشان

حاصل از  KMOمقدار شاخص . استفاده شداکتشافی از تحلیل عاملی  سؤاالت ،به منظور تعیین روایی سازه     

سطح معنی داري آزمون بارتلت برابر 775/0ي همکاري داوطلبی  براي تمایل به ادامه فیاکتشاتحلیل عاملی 

داري  و سطح معنی 896/0براي انگیزش، اکتشافیحاصل از تحلیل عاملی  KMOشاخص  .به دست آمد 001/0

ي  ادامههاي انگیزش و قصد  خرده مقیاسجدول بار عاملی مربوط به  .به دست آمد 001/0برابر آزمون بارتلت 

   .آورده شده است 1 شماره همکاري در جدول

شاخص آزمون   مقدار ویژه  متغیر
KMO  

شاخص آزمون 

  بارتلت

  نتیجه

  تأیید  001/0  896/0  046/7  انگیزش

تمایل به ادامه 

  همکاري داوطلبی

  تأیید  0001/0  775/0  562/2

  

هاي  شاخص تعیین برازش مدل از هاي تحقیق از آمار توصیفی و همچنین به منظور به منظور تجزیه و تحلیل داده

براي آزمون مدل مفهومی  Amos Graphic/18و  SPSS18افزار  به کمک نرم) مطلق، تطبیقی، مقتصد( برازش

  .استفاده شد

  هاي پژوهش یافته

و نفر خانم  128تعداد . آورده شده است 2جدول شماره ر د  مونهآمار توصیفی خصوصیات دموگرافیک اعضاي ن

از کل افراد . بودند متأهلي آماري نفر از جامعه 34نفر مجرد و  252 .دادند میآماري را تشکیل نفر آقا، جامعه 158

 20-24بین نفر  221. نفر دکتري بودند 9نفر کارشناسی ارشد و  80نفر کارشناسی،  188نفر کاردانی،  6نمونه، 

[ 

1 .Kim et al 
2 . Modified Volunteer Functions Inventory for Sport 
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و  نفر تربیت بدنی 158از این بین . به باال داشتند سال 35ر نف 4سال و  30 -34ر نف 8، سال 25-29نفر  53، سال

  .ساعت در هر ماه به دست آمد 20ماه و  12میانگین سابقه داوطلبان . نفر غیرتربیت بدنی بودند 128

  شناختی نمونه آماري اطالعات متغیر جامعه -2جدول شماره 

  درصد  بعد  متغیر

  128  خانم  جنسیت

  158  آقا

  252  مجرد  تأهلوضعیت 

  34  متأهل

  6  کاردانی  تحصیالت

  188  کارشناسی

  80  کارشناسی ارشد

  9  دکتري

  221  20-24  سن

29-25  53  

34-30  8  

  4  باال به 35

  158  تربیت بدنی  رشته

  128  غیر تربیت بدنی

  12  )ماه(سابقه 

  20  )ساعت در ماهند چ(سابقه

  

 =077/1SD(هاي ارزش بیشترین میانگین نمره  شود، انگیزه مشاهده می 3همانطور که در جدول شماره     

  .را دارد )=MD 709/4 و =SD 234/1(هاي محافظت کمترین میانگین نمره  و انگیزه) =MD 787/5و

  هاي تحقیق توصیف آماري متغیر انگیزش نمونه -3جدول شماره 

  

  رمتغی
  حداکثر  حداقل  انحراف معیار  میانگین

  7  1  077/1  787/5  ارزش

  7  1  063/1  782/5  ادراك

  7  2  083/1  016/5  اجتماعی

  7  2  154/1  554/5  شغل

  7  1  234/1  709/4  محافظت
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  رمتغی
  حداکثر  حداقل  انحراف معیار  میانگین

  7  1  267/1  108/5  ارتقا

  40  8  860/0  321/5  نمره کل انگیزش

  

  

گزارش شده  1 با انحراف استاندارد 75/3ي همکاري داوطلبی تمایل به ادامهمیانگین  ، نمره 4در جدول شماره 

  .است

  هاي تحقیقي همکاري داوطلبی نمونهآمار توصیفی تمایل به ادامه -4جدول شماره 

  حداکثر  حداقل  انحراف معیار  میانگین  متغیر

  33/13  50/1  00/1  75/3  ي همکاري داوطلبی تمایل به ادامه

  

 آزمون مورد ساختاري معادالت سازي مدل طریق از پژوهش مفهومی مدل :آزمون مدل مفهومی پژوهش

 جمله از) پژوهش هاي فرضیه آزمون( مدل جزئی برازش و) مدل آزمون( مدل کلی برازش. است گرفته قرار

 مدل از تجربی هاي داده آیا که است آن مدل آزمون از هدف. است Amos افزار نرم در مسیر تحلیل هاي خروجی

 محاسبه افزار نرم توسط شاخص تعدادي مدل، برازش آزمون براي خیر؟ یا دارند را الزم حمایت هشپژو مفهومی

 عنوان به ها شاخص این. گیرد قرار بررسی مورد مفهومی مدل با تجربی هاي داده خوانی هم میزان تا شود می

  . شوند می شناخته مدل برازش هاي شاخص

 مناسب بیانگر که بوده081/0 با برابر سطح پوشش کاي اسکور،: برازش مدل بدین شرح است هاي شاخص     

 مقداري داراي مهم شاخصی عنوان به برآورد خطاي مربعات میانگین ریشه دیگر طرف از. است مدل برازش بودن

 مورد پژوهش مفهومی مدل که داشت بیان توان می اطمینان با دیگر بیان به). 058/0( باشد می 1/0 از کمتر

؛ شاخص هنجارشده TLI( ،973/0( لویس - هاي برازش مدل توکردیگر شاخص .است گرفته رارق پذیرش

)NFI(،987/0 ،شاخص برازش تطبیقی ) CFI(،994/0شاخص برازش نسبی ، )RFI( ،947/0 شاخص برازش ،

ن همگی نشاکه  CMIN/df( ،963/1( و شاخص کاي اسکور بهنجار شده به درجه آزادي 994 /0، )IFI( افزایشی

 برازش هاي شاخص از تعدادي وضعیت 5جدول شماره  در. باشددهنده برازش مطلوب و تأیید مدل پژوهش می

    .است شده داده نشان پژوهش در مفهومی مدل

  هاي برازش مدلشاخص -5 جدول شماره

  تفسیر  برازش قابل قبول  1مدل   اختصار  نام شاخص  ها شاخص

شاخص 

برازش 

  مطلق

سطح پوشش 

  کاي اسکور 
p value  081/0  P(ჯ2)> 0/05  

 
 برازش مطلوب

هاي  شاخص

برازش 

برازش هنجار 

  نشده
NNFI(TLI)  973/0  NNFI>0/9  

 برازش مطلوب
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  تفسیر  برازش قابل قبول  1مدل   اختصار  نام شاخص  ها شاخص

برازش هنجار   تطبیقی

  شده
NFI  987/0  NFI>0/9  

 برازش مطلوب

شاخص برازش 

  تطبیقی
CFI  994/0  CFI>0/9  

 برازش مطلوب

RFI  947/0  برازش نسبی  RFI>0/9  ببرازش مطلو 

 برازش مطلوب  IFI  994/0  IFI>0/9  برازش افزایشی

هاي  شاخص

برازش 

  مقتصد

ریشه میانگین 

مربعات خطاي 

  برآورد

RMSEA  058/0  RMSEA<0/1  

 برازش مطلوب

کاي اسکور 

بهنجار شده به 

  درجه آزادي

CMIN/df  963/1   3تا  1بین  

  برازش مطلوب

  200بیشتر از  Hoelter 219  شاخص هولتر

  لوببرازش مط

 

  
  1مدل تحلیل مسیر شماره 

  

 به صورت مستقیم با ضریب مسیر انگیزششود،  مشاهده می 1شماره  تحلیل مسیرطور که در مدل  همان     

، 84/0ي شغلی با     انگیزه، انگیزشدر تأثیرگذاري . ي همکاري داوطلبی تأثیرگذار است بر تمایل به ادامه40/0
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 ،انگیزه هاي محافظت، 56/0هاي ارتقا، انگیزه، 66/0،ارزش انگیزه،69/0ماعی، انگیزه اجت، 75/0انگیزه ادراك،

  .نقش داشته اند 54/0

  

  بحث و نتیجه گیري

ي خدمت داوطلبی در داوطلبان ورزش دانشجویی  هدف از تحقیق حاضر، تعیین اثر انگیزش بر تمایل به ادامه

). p<0/05((ي خدمت داوطلبی تاثیرگذار است ل به ادامهنتایج نشان داد که انگیزش بر تمای. کالن شهر تهران بود

میش و ، )1995(آموتو و اسنیدر ، )2004(گراهام کاسکلی، راسل هوي و همکاران  هاي نتایج این تحقیق با یافته

جووان مک ، )1998(کلري و همکاران ,)1999(و بعداً کلري و سیدر )1992(، کلري، سیدر و ریج)1998(همکاران 

محققان فوق نیز دریافتند که انگیزش . خوانی دارد هم )2003استریگاس و جکسون ،(، )2007( ن هاملن و شانو

   .رکن مهمی در حفظ داوطلبان است

ي ماندن داوطلبان  هاي شغلی باالترین تاثیر را بر قصد ادامه دهد که انگیزه تحقیق نشان می  نتایج این     

آنان دریافتند . خوانی ندارد هم) 2004(هاي گراهام کاسکلی و همکاران فتهي تحقیق حاضر با یا نتیجه. ورزشی دارد

احتمال . ي خدمت داوطلبی دارد هاي نوع دوستی، مهمترین نقش را در تمایل داوطلبان براي ادامه که انگیزه

امعه آماري هاي راگبی، ج داوطلبان باشگاه. خوانی ندارد نتایج هم، هاي آماري رود که به لحاظ تفاوت جامعه می

ي آماري این تحقیق را دانشجویان تشکیل  دهد حال آنکه جامعه تحقیق گراهام کاسکلی و همکاران را تشکیل می

  .هاي شغلی هستند بیشتر در تفکر و تمرین مهارت، دهد که به مراتب نسبت به داوطلبان عمومی می

با یافته هاي ابزاري و نوع دوستی است که  هها،  انگیز میش و همکاران نیز دریافتند که مهمترین انگیزه     

  . مطابقت دارد در حفظ داوطلبان هاي شغلی تحقیق حاضر در خصوص نقش اول انگیزه

ریزي، سازماندهی،  با توجه به اینکه مسابقات و سایر رویدادهاي ورزشی در هر سازمان ورزشی نیاز به برنامه     

ها، دانشجویان  و ارزیابی را دارد و مشتریان این رویدادها در دانشگاه کنترل، بسیج منابع انسانی و مالی، رهبري

در طول برگزاري رویدادها و . هاي شغلی باشد انگیزه، هاي داوطلبان است که سطح اول انگیزهمنطقی هستند؛ 

داوطلبی  .هاي الزم را فراگرفته و تمرین کنند هاي ورزشی دانشجویان فرصت دارند تا مهارت سازماندهی برنامه

این مهم، نشان  .هاي جدید کاري را کشف کنند دهد تا بتوانند ارتباطات جدیدي را برقرار کنند و فرصت اجازه می

بتواند در  خبرگیتواند فرصتی براي کارورزي باشد تا فرد پس از  دهد که داوطلبی در یک سازمان ورزشی می می

اگر سازمان ورزشی، با توجه به این موضوع، . برعهده گیردرا  مشابه یا بزرگترهاي  ها، مسئولیت سایر سازمان

توانند در اجراي امور  داوطلبان بارها و بارها می، هاي شغلی مناسبی را براي داوطلبان تعبیه کنند، به یقین فرصت

دهد تا  ها می الزم به ذکر است که فرصت تمرین مهارت، این شانس را به سازمان. سازمان یاري رسان باشند

  .باشد اوطلبان توانمندي را در اختیار داشتهد

توانند دلسوزانه،  داوطلبان در متن کار می. هاي داوطلبان تحقیق حاضر،  ادراك است سطح دوم انگیزه     

هاي ورزشی بایستی با در  سازمان .مشارکت و کمک کردن را تجربه نمایندپاسخگوي نیاز مشتریان باشند و حس 

ي کمک کردن، مشارکت و دلسوزي داوطلبان را ترغیب نماید و داوطلبان بیشتري  روحیه نظر داشتن این موضوع،

  .را حفظ نماید
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داوطلب شدن در انجمن ورزشی دانشگاه در کنار . ي آماري، ارزش ها هستند سومین سطح انگیزشی جامعه     

و عزت نفس افراد را افزایش کند  دیگر دانشجویان و قبول مسئولیت، حس مهم بودن را در داوطلبان القا می

ها با تلقین حس مهم بودن داوطلبان  سازمان .کند سیستم به او نیاز دارد به طوري که فرد احساس می، دهد  می

باید خاطر نشان کرد ارتباطات درون سازمانی در . توانند مدت زمان بیشتري داوطلبان را به خدمت بگیرند می

اعضاي سازمان باید . اي را در حفظ آنان دارد اوطلبان نقش تعیین کنندههاي انسانی و بخصوص د خصوص سرمایه

  . بدانند که داوطلبان را در همه حال محترم بدانند

ي کارهاي  عرصه، ها از آنجا که انجمن. هاي اجتماعی است سطح چهارم انگیزشی در داوطلبان ورزشی، انگیزه     

تواند ترغیب  می، وطلبی و ارزش نهادن بر خدمات اجتماعیگروهی است، تسهیم عالیق، تشویق افراد به دا

ها با تحریک این عامل انگیزشی، از طریق غنی نمودن قواعد کار گروهی و ارتقا  سازمان .ي داوطلبان باشد  کننده

  .ماندن داوطلبان را برانگیزانندمیل ، اخالق گروهی

هاي ورزشی  داوطلبی در انجمن. محافظت است هاي داوطلبان ورزشی تحقیق حاضر، سطح انگیزه پنجمین     

دهد تا دید جدیدي نسبت به امور پیدا کنند و چگونگی برخورد با افراد گوناگون را  این اجازه را می، دانشگاهی

 .هایشان ببرند فراگرفته و تجربه کنند همچنین داوطلبی، فرصتی است تا افراد خود را آنالیز نموده و پی به توانایی

  .ي خدمت داوطلبی ترغیب کنند داوطلبان را به ادامهها، ا فراهم آوردن این فرصتتوانند ب میها  سازمان

کنند  افراد با داوطلب شدن، کمتر احساس تنهایی می. آخرین سطح انگیزشی داوطلبان این تحقیق، ارتقا است     

ها به افراد  نمودن مسئولیت محول .هاي کاري را تجربه نمایند و با کمرنگ نمودن مشکالت شخصی، موفقیت

ي همکاري داوطلبی را افزون  تمایل داوطلبان به ادامه، داوطلب، نظارت بر کار آنان و سیستم تشویق و ترغیب

  .کند می

انگیزه یک امر اساسی در مبحث سرمایه هاي انسانی به خصوص در بخش داوطلبی است،  به طور خالصه     

کنند بلکه وقت و مهارت خود را  خود با سازمان، نه تنها دستمزدي دریافت نمیچرا که داوطلبان به جهت همکاري 

ها را در  هاي ورزشی با توجه به متن ورزش بایستی انگیزه دهند؛پس مدیران سازمان ها قرار می در اختیار سازمان

  .درا بار دیگر به سازمان بازگرداننآنان  تا بدین تربیت شناسایی و تقویت نمایند داوطلبان
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