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    هاها  هاي ورزشي دانشگاههاي ورزشي دانشگاه  بررسي موانع داوطلبي در انجمنبررسي موانع داوطلبي در انجمن
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  ،،دانشگاه گيالن دانشگاه گيالن دانشيار دانشيار ، ،  استاديار دانشگاه تهران  استاديار دانشگاه تهران ،،استاديار دانشگاه گيالن استاديار دانشگاه گيالن دانشگاه صنعتي شاهرود، دانشگاه صنعتي شاهرود، استاديار استاديار 

   استاد دانشگاه تربيت مدرس  استاد دانشگاه تربيت مدرس 
  
  

  
 چكيده

روش تحقيق توصيفي و از نوع . ها است هاي ورزشي دانشگاه هدف از اين پژوهش، بررسي موانع داوطلبي در انجمن
هاي ايران بودند كه بر  هاي ورزشي دانشگاه تحقيق حاضر دانشجويان غيرداوطلب در انجمنجامعة آماري . همبستگي است

ابزار .  دانشگاه كشور به عنوان نمونة آماري تحقيق انتخاب شدند25 نفر از 250اي تصادفي،  گيري خوشه اساس روش نمونه
نظر   آن توسط گروهي از استادان صاحباي بود كه روايي صوري و محتوايي آوري اطالعات پرسشنامة محقق ساخته جمع

ها از روش  و براي تجزيه و تحليل داده ) α =92/0(براي محاسبة پايايي ابزار از روش آلفاي كرونباخ . دانشگاهي تأييد شد
 متغير در دو گروه با عناوين موانع سازماني و 14بر اساس تحليل عاملي . تحليل عاملي با چرخش واريماكس استفاده شد

ها بررسي شد كه بر اين  با استفاده از مقياس پنج ارزشي ليكرت ميزان اهميت متغيرها از ديدگاه آزمودني. دي قرار گرفتندفر
ترين موارد و  اهميت  با58/3 ±12/1 با ميانگين "كمبود وقت" و 69/3 ±14/1 با ميانگين "هاي درسي مشغله"اساس 

اين پژوهش پيشنهاد . ترين متغير انتخاب شد اهميت  به عنوان كم46/2± 21/1 با ميانگين "ها مشكالت جسماني و بيماري"
ها هستند؛ اگر چه  هاي ورزشي دانشگاه كند كه موانع فردي و سازماني داليلي براي داوطلب نشدن افراد در انجمن مي

م نقشي در كنترل آن ها به طور مستقي گيري براي داوطلب شدن، فردي است و سازمان بسياري از موانع مؤثر در تصميم
ها بايد هنگام جذب و گزينش  بنابراين سازمان. گيري مديريتي سازمان مرتبط است سري از موانع با تصميم ندارند، اما يك

  . داوطلبان به موانع فردي و سازماني توجه داشته باشند
  
   هاي كليدي واژه

  . داوطلبي، دانشجويان ، موانع فردي و سازماني
  

                                                            
                                                 Email : reza.andam@gmail.com   ۰۹۱۱۳۳۷۱۴۲۰ :تلفن :  نويسندة مسئول ‐  11
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  مقدمه

هاي  هاي دنياي معاصر است كه ريشه در سنت  و خدمت رساني به جامعه، از پديده 1اوطلبينهضت د
هاي داوطلبانه فوايدي دوسويه دارد كه هم جامعه و هم داوطلب  فعاليت ). 23(اجتماعي مردم سراسر جهان دارد

پردازند و به  ه فعاليت ميداوطلبان براي دستيابي به اهداف مشترك در كنار يكديگر ب. شوند مند مي از آن بهره
شوند، بنابراين جامعه را به محيطي بهتر براي زندگي  نحوي موجب افزايش سرماية اجتماعي در جامعه مي

كارمندان (افراد داوطلب در قالب يكي از سه گروه تشكيل دهندة منابع انساني ). 6(كنند  همگان تبديل مي
هاي غيرانتفاعي و دولتي به ويژه  اي در ساختار سازمان ايگاه ويژه، ج)رسمي، داوطلبان و مشتريان يا ارباب رجوع

هاي محوله را   فعاليت،معتقد است كه داوطلبان) 1998 (2ونپري). 5(اند هاي ورزشي به خود اختصاص داده سازمان
قوه و كنند، بنابراين سرماية بال هايشان كمك مي ها در انجام مأموريت دهند و به سازمان به خوبي انجام مي

تحقيقات نشان داده است كه استفاده از نيروهاي داوطلب به عنوان يكي از ). 21(گرانبهايي محسوب مي شوند 
هاي ورزشي، نقش مهمي در موفقيت بسياري از مسابقات و رويدادهاي  هاي اصلي ارائه خدمات در سازمان مؤلفه

  ). 24، 6(ورزشي بزرگ دارد 

هاي موجود در حيطة  هاي مختلف، ضرورت بررسي و ارزيابي آگاهي مينهتوسعة نيروي كار داوطلبانه در ز
دهد كاهش قابل توجه و رو به رشد نيروهاي داوطلب در  شواهد نشان مي. كند ميب فعاليت داوطلب را ايجا

هاي آن بر عهدة داوطلبان است،  برخي كشورها به ويژه در بخش ورزش و سرگرمي كه قسمت اعظم فعاليت
سد شناخت موانعي كه افراد در تصميم ر به نظر مي). 24، 6، 4، 3(ي مديران اين بخش شده است موجب نگران

در اين زمينه . هاي ورزشي با آن مواجه اند، در تغيير اين روند مؤثر است گيري براي داوطلب شدن در سازمان
حائز اهميت است، اين در حالي هاي داوطلبانه از ديدگاه افراد غيرداوطلب  بررسي عوامل بازدارنده در فعاليت

  دهد بيشتر مطالعات در زمينة شناسايي علل كاهش داوطلبي،  هاي پژوهشي نشان مي است كه بررسي پيشينه
در اين ). 6، 4، 3(اند  هاي غيرورزشي مورد مطالعه و بررسي قرار داده هاي افراد داوطلب را در سازمان ديدگاه

                                                            
1 - Volunteerism 
2 - Perrino  
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هاي متحمل شده،  پرداخت نكردن هزينه«در دو پژوهش جداگانه، ) 1998 (2و نوبل و راجرز) 2000 (1راستا نوبل
عدم حمايت كافي، عدم نظارت، عدم آموزش، مشكالت مربوط به اياب و ذهاب، تعارض بين داوطلبان و كاركنان 

 را به عنوان موانع داوطلبي در سازمان هاي غيرورزشي معرفي» اي حقوق بگير و عدم اطمينان از پوشش بيمه
  ). 20، 19(كردند 

محققاني كه . اند هاي ورزشي نتايج متفاوتي را به دنبال داشته تحقيقات در زمينة بازدارنده در سازمان
دانند، معتقدند سه گروه از عوامل بازدارنده، مانع  داوطلبي را نوعي فعاليت تفريحي و مربوط به اوقات فراغت مي

موانع فردي كه مربوط به عالقه و ) الف: اين عوامل عبارتند از .  شوندهاي داوطلبانه مي مشاركت افراد در فعاليت
هاي ورزشي و ترس از شناخته  توانايي افراد است، مانند عدم تسلط به زبان دوم، عالقه مند نبودن به فعاليت

ر فعاليت موانع بين فردي يا اجتماعي كه مربوط به نبود فرد يا افرادي براي شركت كردن و همراهي د) شدن، بن
موانع ساختاري كه به زمان و برنامه ) دوستان و خانواده در اين گونه فعاليت ها، جهاست، مانند عدم مشاركت 
هاي كاري و خانوادگي،  هاي اوقات فراغت بستگي دارد، مانند كمبود وقت، مشغله ريزي براي حضور در فعاليت

  ). 15، 7، 6(ه داوطلبان هاي تحميل شده ب عدم برنامه ريزي و عدم پرداخت هزينه

 برخي تحقيقات حاكي از گرايش و تمايل اندك جوانان به ويژه جوانان سنين دانشگاهي به شركت در 

فكر و نگرش افراد براي تتغيير طرز «براساس نتايج اين تحقيقات عواملي چون . هاي داوطلبانه است فعاليت
هاي ورزشي، فشار فزايندة  گرايي در سازمان اي ايش حرفهداوطلب شدن، افزايش تعهدات، كاهش اوقات فراغت، افز

هاي داوطلبانه است  از علل كاهش مشاركت آنان در فعاليت» جو براي يافتن مشاغل درآمدزا و تحصيل و جست
)4 ،12 ،18 .(  

 بخش هاي استفاده كننده از نيروهاي داوطلب در ها يكي از سازمان بدني دانشگاه به دليل اينكه ادارات تربيت
توانند فرصت مناسبي را براي حضور داوطلبانة دانشجويان در  ها مي ورزش كشورند و با مالحظة اينكه اين سازمان

 فراهم سازند، ازاين رو مطالعه و شناخت موانع موجود از ديدگاه دانشجويان 3قالب انجمن هاي ورزشي دانشجويي

                                                            
1 - Noble   
2 - Noble & Rogers   

   انجمن ورزشي، تشكلي دانشجويي است كه به منظور هماهنگ ساختن فعاليت هاي داوطلبانة دانشجويان عالقه مند به كمك در -3
   .سات آموزش عالي در كشور شكل گرفته استفعاليت هاي ورزشي در دانشگاه ها و مؤس
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 اطالعات مفيد در خصوص داليل عدم مشاركت افراد ، ضمن ارائة)غيرداوطلب(هاي ورزشي  غير عضو در انجمن
  . ها كمك خواهد كرد غيرداوطلب، به جذب هر چه بيشتر و بهتر دانشجويان در اين انجمن

  

  روش تحقيق 

 همبستگي است و پژوهشگران قصد داشتند با نظرخواهي از كارشناسان خبره –روش تحقيق از نوع توصيفي 
هاي  ها، استادان مديريت ورزشي، دانشجويان عضو و غيرعضو در انجمن اههاي ورزشي دانشگ در امور انجمن

هاي داوطلبانه  ها، عوامل مؤثر در بازدارندگي دانشجويان به فعاليت دانشگاه) افراد داوطلب و غيرداوطلب(ورزشي 
  . ورزشي را شناسايي كنند

  جامعة آماري و نمونة تحقيق 

  ها و مؤسسات آموزش عالي دولتي سراسر كشور تشكيل  دانشگاهجامعة آماري تحقيق را كلية دانشجويان 
 برابر و 2حداقل (هاي تحقيق در روش تحليل عاملي براساس تعداد متغيرهاي اكتشافي  تعداد نمونه. دهند مي

 25به دليل اينكه تعداد متغيرهاي اكتشافي در تحقيق حاضر ). 1(تعيين مي شود)  برابر متغيرها10حداكثر 
از ) غيرداوطلب( نفر از دانشجويان دختر و پسر غيرعضو انجمن هاي ورزشي دانشجويي 250رو  ازاين د،متغير بو

 در ا دانشگاه ب5از پنج منطقة جغرافيايي شمال، جنوب، شرق، غرب و مركز كشور و از هر منطقه ( دانشگاه 25
هاي ورزشي در آن  انجمننظر گرفتن بزرگ و كوچك بودن از لحاظ تعداد دانشجو و همچنين فعال بودن 

  . اي تصادفي به عنوان نمونة آماري انتخاب شدند به روش خوشه) دانشگاه ها
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  ابزار تحقيق 

براي اين منظور . ساخته استفاده شد دليل نبود پرسشنامة متناسب با موضوع پژوهش، از پرسشنامة محقق به
   مصاحبه با استادان مديريت ورزشي، هاي دانشگاهي و مقاالت متعدد علمي و محققان ضمن بررسي كتاب

هاي ورزشي، فهرستي از مهم ترين متغيرهاي  نظران  و دانشجويان داوطلب و غيرداوطلب در انجمن صاحب
مرتبط با موضوع و مسائل بازدارندگي داوطلبي در ورزش را تهيه كردند كه به لحاظ مستندات علمي معتبر و از 

 نفر از متخصصان 15پس از استخراج اين متغيرها، . است را در مقاالت داشتهنظر تعداد بيشترين تكرار و تأكيد 
 سؤالي 25نظر در مورد روايي صوري و محتوايي آن اظهار نظر كردند، پس از اصالحات، پرسشنامة نهايي  صاحب

در يك مطالعة . شدبراي مطالعة راهنما آماده ) 5=  تا كامالً موافقم1= از كامالً مخالفم( ارزشي ليكرت 5با مقياس 
تجزيه و تحليل آنها، پايايي پرسشنامه با استفاده  هاي تحقيق تكميل و پس از  پرسشنامه توسط نمونه30راهنما، 

 4پرسشنامة نهايي در دو بخش مشخصات فردي با . برآورد شد) α = 92/0(از ضريب همبستگي آلفاي كرونباخ 
  . هاي تحقيق تنظيم شد براي توزيع در بين نمونه سؤال 25سؤال و بخش اصلي سؤاالت پرسشنامه با 

  هاي آماري  روش تجزيه و تحليل داده

هاي آماري و از روش تحليل عاملي براي تعيين  هاي آ مار توصيفي براي بيان مشخصه در اين تحقيق از روش
ش پيشرفته تحليل رو. ها بهره گرفته شد ميزان اهميت عوامل مهم بازدارندگي در داوطلبي از ديدگاه آزمودني

  . ا اهميت عوامل استيشود و كاركرد عمدة آن تعيين وزن  ميهاي چند متغيره استفاده  تحليل عاملي در تجزيه و

  

  نتايج و يافته های تحقيق 

 آزمودني كه در 250از . طور كامل آنها را تكميل كردند ها را دريافت و به هاي تحقيق پرسشنامه كلية نمونه
 سال 29 تا 19دهندگان از  دامنة سني پاسخ.  درصد زن بودند58 درصد مرد و 42ر داشتند، اين تحقيق  حضو

 پاسخ دهندگان در درصدبيشترين .  بودند17/2 سال و انحراف استاندارد 21متغير بوده و داراي ميانگين سني 
هندگان مجرد د نتايج تحقيق نشان داد كه بيشتر پاسخ. قرار داشتند)  درصد57( سال 24 تا 22سنين 
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. بودند)  درصد26هر كدام با (هاي مهندسي و علوم انساني  هاي تحقيق از رشته بيشتر آزمودني. بودند) درصد90(
  . اي از وضعيت جمعيت شناختي آزمودني ها را نشان مي دهد ، خالصه1جدول 

  
   ويژگي هاي جمعيت شناختي نمونه هاي تحقيق_1جدول 

  )درصد (ميزان  ويژگی های جمعيت شناختی

  %۴۲  مرد 
  جنسيت

  %۵۸  زن 

۲۱‐۱۹  ۳۲%  

۲۴‐۲۲  ۵۷%  

۲۷ ‐۲۵  ۹%  
  سن

  %۲   به باال۲۸

  %۹۰  مجرد
  وضعيت تأهل

  %۱۰  متأهل

  %۲۴  تربيت بدنی

  %۲۶  فنی و مهندسی

  %۲۶  علوم انسانی

  %۱۷  علوم پايه 

  رشته های تحصيلی

  %۷  کشاورزی

  

ن دهند كه هر يك از موارد بازدارندگي تا چه حد در داوطلب نشدن ها خواسته شده بود تا نشا از آزمودني
ترين دليل براي داوطلب نشدن  هاي تحقيق، مهم بر اساس يافته. هاي ورزشي تأثير داشته ا ست آنها در انجمن

هاي درسي و  مشغله« به 14/1و انحراف استاندارد )  ارزشي5در مقياس ليكرتي  (69/3ميانگين  افراد با
 21/1 و انحراف استاندارد 46/2با ميانگين » ها وجود مشكالت جسماني و بيماري«. اختصاص داشت» يتحصيل

، خالصه اي از موانع داوطلبي و ميزان اهميت آن را 2جدول . ها بود ترين دليل داوطلب نشدن آزمودني اهميت كم
  . دهد نشان مي
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  اوطلبي فهرست با اهميت ترين و كم اهميت ترين موانع د_2جدول 
ميزان 
  اهميت

  ميانگين  تعداد  )زير حيطه ها(عوامل 
انحراف 
 استاندارد

ت
مي
 اه
 با
ل
وام
ع

  

  مشغله های درسی و تحصيلی 
  کمبود وقت و زمان کافی برای حضور در انجمن های ورزشی

ای هعدم حمايت و تشويق مسئوالن ورزش دانشگاه از داوطلبان انجمن 

  ورزشی

  جويان وجودمشکالت اياب و ذهاب دانش
عدم درخواست دانشگاه  برای همکاری داوطلبانة دانشجويان با ادارة 

  تربيت بدنی
  ضعف عملکرد ادارة تربيت بدنی دانشگاه 

۲۵۰  
۲۵۰  
۲۵۰  
  
  
۲۵۰  
۲۵۰  
  
۲۵۰  

۶۹/۳  
۵۸/۳  
۴۲/۳  

  
  
۳۸/۳  
۳۶/۳  

  
۳۰/۳  

۱۴/۱  
۱۲/۱  
۱۲/۱  

  
  
۲۴/۱  
۱۱/۱  

  
۱۴/۱  

ت
مي
 اه
کم

ل 
وام
ع

  

  ها وجود مشکالت جسمانی و بيماری
  نداشتن عالقه به عضويت در انجمن های ورزشی 

های ورزشی  اختالف نظر و نداشتن ديدگاه مشترک با اعضای انجمن
  دانشگاه

  بدنی دانشگاه  دشواری کارکردن در کنار کارمندان رسمی تربيت
  کردن کارهای سطح پايين و دور از شأن به داوطلبان در  واگذار
  های ورزشی  انجمن

۲۵۰  
۲۵۰  
۲۵۰  
  
۲۵۰  
۲۵۰  

۴۶/۲  
۷۰/۲  
۷۴/۲  

  
۸۱/۲  
۸۴/۲  

۲۱/۱  
۱۶/۱  
۰۳/۱  

  
۰۷/۱  
۰۷/۱  

  

 1  به وسيله چرخش واريماكسها تحليل عاملي دادهبندي عوامل بازدارنده و موانع داوطلبي،  پس از رتبه
حل مفيد و بهتري براي شناسايي موانع مشاركت  بررسي نتايج نشان داد كه مدل دو عاملي راه. صورت گرفت

هاي به دست آمده در اين پژوهش از تركيب معيارهاي ذيل تعيين  تعداد عامل.  داوطلبي مي باشدافراد در
 بيشتر 2انتخاب عامل ها بر اساس مقادير ويژه) ها بر اساس مرور مقاالت، ب شناخت اوليه تعداد عامل) الف: گرديد

ها جايي است كه شيب خط  نقطه پرش براي چرخش عامل (3بررسي بصري بر اساس آزمون اسكري) ، ج1از 
  . هاي اقتباس شده عاملقابليت درك ) استفاده از معيار توصيف واريانس و ه) ، د)كند تغيير مي

                                                            
1 - Varimax Rotation    
2 - Eigen Values    
3 - Scree Test    
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، طبقه بندي دو عاملي موانع، با عناوين %) 6/26(ها  با توجه به واريانس به دست آمده از تجزيه و تحليل داده
اساس  نامگذاري اين عوامل بر. مناسب تشخيص داده شد% 1/13و سازماني با واريانس % 5/13فردي با واريانس 

 سؤال 14 سؤال تحقيق 25ها نشان داد كه از  يافته. ريزي شد ها پايه كنندة هر يك از عامل هاي توصيف مفاد آيتم
 سؤال 11بندي شوند و در نتيجه   توانستند در دو گروه طبقه45/0به لحاظ داشتن بار عاملي مساوي يا بيشتر از 

 45/0و همچنين داشتن بار عاملي كمتر از ) فردي و سازماني( عاملي 2به دليل عدم ارتباط با مباني نظري مدل 
  )3جدول (عاملي خارج شدند 

  
   فهرست سؤاالت خارج شده از تحليل عاملي_3جدول 

  بار عاملی  عوامل

  ۳۲۴/۰  های داوطلبانه  عدم جذابيت الزم فعاليت‐

  ۳۰۲/۰  ها از حضور در اين گونه فعاليت تجارب نامطلوب گذشته ‐

  ۲۹۰/۰   عدم عضويت ديگر دوستان در انجمن‐

  ۲۸۸/۰  های با آيندة شغلی  عدم ارتباط اين گونه فعاليت‐

  ۲۶۲/۰   سخت بودن کار داوطلبانه‐

  ۱۷۴/۰  ها  مخالفت خانواده با شرکت دانشجو در اين گونه فعاليت‐

  ۱۲۱/۰  های خانوادگی  داشتن مشغله‐

  ۰۶۰/۰  نفس کافی برای حضور در انجمن به  نداشتن اعتماد‐

  ۰۵۸/۰  های دانشجويی  شرکت کردن در ديگر فعاليت‐

  ۰۳۵/۰   روش نبودن انتظارات مسئوالن تربيت بدنی دانشگاه از داوطلبان ‐

  ۰۳۱/۰   نداشتن سود و منفعت از حضور در انجمن های ورزشی‐

  

 NSGVP 2، )1995 (1كه با عامل شخصي اشاره شده توسط رايننامگذاري شد » فردي«عامل اول، 
، 17، 11، 2(به عنوان موانع داوطلبي متناسب است ) 2005(4و مركز آمار استراليا) 2005 (3، دوهرتي)2000(

عامل دوم، . شود اين عامل منعكس كنندة مشكالت و موانعي است كه از شرايط شخصي افراد ناشي مي). 22

                                                            
1 - Rhyne    
2 - National Survey of Giving, Volunteering and participating   
3 - Doherty    
4 - Australian Bureau of Statistics 
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، )1995(شده توسط راين  كنندة عوامل سازماني معرفي شد و اقتباس نام آن تأييد ناميده» سازماني«
شكالت و م موانع سازماني به). 22، 16، 11، 2(است ) 2005( و مركز آمار استراليا) 2005( ، دوهرتي)2004(1سبيل

 بيشتر به ضعف مديريتي در آن سازمان تأكيد دارد، شود و هايي كه از محيط كار داوطلبان ناشي مي دشواري
 . دهد  را نشان مي45/0، نتايج تحليل عاملي موانع داوطلبي با بار عاملي مساوي يا بيشتر از 4 جدول .مربوط است

  
  فهرست موانع داوطلبي و بار عاملي. 4جدول 

  بار عاملی  عوامل

  فردی : عامل اول 
  های ورزشی ت در انجمن نداشتن مهارت الزم برای مشارک‐
  های ورزشی   نداشتن عالقه به عضويت در انجمن‐
  های ورزشی  کمبود وقت و زمان کافی برای حضور در انجمن‐
  های ورزشی  عدم تجربة الزم برای انجام فعاليت های داوطلبانه در انجمن‐
  های درسی و تحصيلی   داشتن مشغله‐
   وجود مشکالت جسمانی و داشتن بيماری‐
  های ورزشی دانشگاه   اختالف نظر و نداشتن ديدگاه مشترک با اعضای انجمن‐
   وجود مشکالت اياب و ذهاب دانشجويان‐

  
۶۱۳/۰  
۵۸۷/۰  
۵۶۴/۰  
۵۳۴/۰  
۴۹۵/۰  
۴۸۶/۰  
۴۶۵/۰  
۴۵۵/۰  

  سازمانی : عامل دوم 
  های ورزشی  عدم حمايت و تشويق مسئوالن ورزش دانشگاه از داوطلبان انجمن‐
  ادارة تربيت بدنی دانشگاه  ضعف عملکرد ‐
  بدنی  عدم درخواست دانشگاه برای همکاری داوطلبانة دانشجويان با ادارة تربيت‐
   دشواری کارکردن در کنار کارمندان رسمی تربيت بدنی دانشگاه ‐
  های ورزشی   نداشتن اطالعات کافی از نحوة عضويت در انجمن‐
  های ورزشی أن به داوطلبان در انجمن واگذار کردن کارهای سطح پايين و دور از ش‐

  
۶۹۹/۰  
۶۸۵/۰  
۶۳۸/۰  
۵۵۰/۰  
۴۹۸/۰  
۴۸۶/۰  

  

، ضرايب آلفا براي هر عامل نيز به طور ) 92/0(در نهايت پس از محاسبة پايايي يا ثبات دروني ابزار تحقيق 
 وجود ارتباط به  بود كه اين مسئله76/0 و پايايي عامل سازماني 70/0پايايي عامل فردي . جداگانه محاسبه شد

                                                            
1 - Lasby   
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اعتبار اين عامل ها را ) سؤاالت(ها  حذف هيچ يك از آيتم. داد نسبت زياد را در بين موارد هر عامل نشان مي
  . ، نشان داده شده است5از نظر تحليلي، ضريب آلفاي هر يك از عوامل در جدول . داد افزايش نمي

  
   پايان عوامل فردي و سازماني_5جدول 

  )ضريب آلفای کرونباخ(پايايی    هاتعداد پرسش  عوامل

  ۷۰/۰  ۸  فردی 

  ۷۶/۰  ۶  سازمانی

  

  بحث و نتيجه گيری 

ها  هاي ورزشي دانشگاه  دليل بازدارنده براي مشاركت داوطلبانة دانشجويان در انجمن25در تحقيق حاضر 
 حيطة فردي و اين موارد در دوبر اساس روش تحليل عاملي، .  دليل ارزش بيشتري داشت14شناسايي شد كه 

هاي  در پژوهش) فردي و سازماني(بندي عوامل بازدارنده در دو حيطة كلي  اگر چه تقسيم. سازماني قرار گرفت
تر آنها نشان داد كه اين تحقيقات در زير  پيشين و تحقيق حاضر به ظاهر مشابه بوده است، ولي بررسي دقيق

  ها،  ها، تعداد نمونه اري استفاده شده، ماهيت نمونهعواملي چون روش آم. ها با يكديگر تفاوت دارند حيطه
از داليل احتمالي اين مسئله ) مقطعي، سنتي يا درازمدت(هاي داوطلبي  تفاوت هاي فرهنگي، نوع سازمان و شيوه

  . است

پرداختن به . است شدن در بيشتر تحقيقات گزارش شده ترين مانع براي داوطلب نداشتن وقت كافي، عمده
اند كه محققان با تأكيد بر آنها، عامل كمبود  هاي خانوادگي و شغلي، از جمله عواملي لي، مسئوليتامور تحصي

در گزارش بخش ورزش و سرگرمي، تحصيل ). 22، 18، 13(وقت را براي عدم شركت داوطلبان مطرح كرده اند 
شد  يا تداوم داوطلبي شناختههاي شغلي و خانوادگي، بزرگترين مانع بر سر راه داوطلب شدن و  بعد از مسئوليت

تحصيل و دغدغه داشتن شغلي مطمئن را يكي از علل مهم كاهش جوانان ) 1998 (1در حالي كه ديويس). 22(
دهد كه كمبود وقت با ماهيت جمعيت مورد  نتايج اين مطالعات نشان مي). 10(داند  هاي داوطلبانه مي در فعاليت

مانعي عمده و اساسي براي » كمبود وقت و زمان كافي« حاضر نيز عامل در تحقيق. بررسي ارتباط تنگاتنگي دارد
                                                            
1 - Davies    
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در اين تحقيق دهندگان  پاسخبه دليل اينكه . شد هاي ورزشي دانشجويان شناخته عدم داوطلب شدن در انجمن
هاي درسي و تحصيلي علت اصلي  ها بودند، بديهي است كه مشغله دانشجويان مشغول به تحصيل در دانشگاه

هاي مهم در   ، عامل زمان را جزء زير حيطهدر تحقيق حاضررو محققان   وقت كافي بيان شود، ازايننداشتن
  .حيطة فردي قرار دادند

ها به منظور جذب و استفادة بيشتر و بهينه از نيروهاي دانشجويي به شكل  بدني دانشگاه ادارات تربيت
به . فتن عامل زمان، راهبردهاي جديدتري را اتخاذ كنندهاي ورزشي، مي توانند با در نظر گر داوطلبانه در انجمن

رسد با داشتن انعطاف بيشتر در برنامه ها و سپردن كارهاي آسان و مقطعي به دانشجويان داوطلب و  نظر مي
  نتايج تحقيقات نشان داده است كه داوطلبان، . ايجاد تعهدات كمتر در آنها، بتوان بر اين مشكل فائق آمد

هاي  مانند آنچه اكنون افراد عضو انجمن(روهي و پروژه هاي محدود را به تعهدات طوالني مدت هاي گ فعاليت
  ). 14، 9(دهند  ترجيح مي) ورزشي انجام مي دهند

با اهميت در اين تحقيق است كه جزء حيطة نيز از موانع » وجود مشكالت مربوط به هزينة اياب و ذهاب«
هاي پرداخت شده توسط داوطلبان را از علل كناره  دم استرداد هزينهتحقيقات ع. شود موانع فردي محسوب مي

، با اين حال )11(اگر چه انگيزة اصلي داوطلبان ورزشي كمك به ورزش است ). 6، 2(كنند  گيري آنها بيان مي
از اين . شود و مانعي جدي براي داوطلبي است هاي سنگين به آنها موجب دلسردي داوطلبان مي تحميل هزينه

. ها اقدام كنند ها بايد با ايجاد راهكارهايي نسبت به حداقل رساندن اين گونه هزينه و مسئوالن ورزش دانشگاهر
هاي فوق برنامة ورزشي در ساعات مناسب،  ها، برگزاري فعاليت ايجاد فضاها و اماكن ورزشي در كنار خوابگاه

هاي داوطلبانه به صورت  ي مرتبط با فعاليتها برقراري سرويس اياب و ذهاب توسط دانشگاه و پرداخت هزينه
  . نقدي از جملة اين راهكارهاست

عدم «. عالوه بر موانع فردي، برخي از از موانع سازماني نيز در اين تحقيق از اهميت زيادي برخوردار بود
ازدارندة به عنوان عامل ب» هاي داوطلبانه در انجمن هاي ورزشي حمايت و تشويق مسئوالن دانشگاه از فعاليت

هاي مادي نيستند، اما مطالعات   الزاماً در انتظار پاداش،داوطلباناست با وجود اينكه معلوم شده . مهم مطرح شد
هاي آنها موجب مي شود افراد داوطلب، سازمان را بپذيرند و مهارت و  نشان داد كه قدرداني سازمان از تالش

هايي هر چند اندك به  رو دادن فرصت اين از). 18، 11( گيرند كار  بهرا براي پيشبرد اهداف سازمان تجربة خود
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گيري ها از  ها و تصميم ريزي هاي خود و مشاركت دادن آنها در برنامه دانشجويان داوطلب براي نشان دادن توانايي
  . سازد  هستند كه موجبات دلگرمي داوطلبان را فراهم مييحداقل تدابير

هاي ورزشي  اي از داوطلبان جوان به اين علت در فعاليت خش عمدهشواهدي وجود دارد دال بر اينكه ب
رسد درخواست از  به نظر مي). 16، 11(است  كنند كه از آنان براي كار داوطلبانه درخواست شده شركت مي

نتايج تحقيق حاضر نيز اين مطلب را تاييد . جامعه براي داوطلب شدن نقش مهمي در جذب داوطلب داشته باشد
عدم درخواست دانشگاه از آنان براي « زيرا يكي از موانع سازماني مطرح شده توسط پاسخ دهندگان،كند، مي

. توان اين مانع را مرتفع ساخت بوده است كه با اطالع رساني صحيح و دادن فراخوان مي» همكاري در انجمن
اتي و درخواست همكاري از اطالع رساني از طريق سايت دانشگاه، خبرنامة داخلي دانشگاه، تراكت هاي تبليغ

  . دهد سوي مسئوالن رده باالي دانشگاه در مراسم هاي مختلف، ضعف اطالع رساني را پوشش مي

به عنوان يكي از موانع سازماني مهم در » ضعف عملكرد ادارة تربيت بدني دانشگاه«در اين تحقيق همچنين 
عنوان عامل بازدارندة مهم در بسياري از به طور كلي ضعف عملكرد سازمان به . جذب داوطلب شناخته شد

داوطلبان ). 22، 11، 8(خورد ها كه در جذب و نگهداري نيروهاي داوطلب ناموفق بودند، به چشم مي سازمان
  . دانند  عدم رضايت از عملكرد سازمان را مانعي مهم براي مشاركت داوطلبانه مي،حوزة ورزش و تفريحات

). 22(شود  د كه عملكرد مثبت سازمان موجب ايجاد تعهد بيشتر در افراد ميصاحب نظران در اين حيطه معتقدن
رو توسل به جامعه و  ضعف عملكرد سازمان ممكن است به كمبود نيروي انساني كارامد مربوط باشد، ازاين

و ايجاد دهد عالوه بر نشاط بخشيدن به سازمان  هاي نو و خالق مي ويژه قشر دانشجو كه ايده نيروهاي داوطلب، به
سازد و كارايي سازمان را  ارامد را مرتفع ميانگيزه در كاركنان رسمي، مشكالت مربوط به كمبود نيروي انساني ك

  . دهد افزايش مي

دهد، اگر چه بسياري از موانع مطرح شده توسط افراد غيرداوطلب  مرور كلي نتايج پژوهش حاضر نشان مي
ر مستقيم در بروز اين موانع نقشي ندارد، اما مديران سازمان ها مي طو ماهيت شخصي و فردي دارند و سازمان به

تأثير موانع فردي ) جذب، آموزش، انگيزش و نگهداري(توانند با آگاهي كامل از كاركردهاي مديريت منابع انساني 
ي ها هاي داوطلبانه در انجمن را كاهش دهند و با طراحي ساختار منسجم به جذب دانشجويان براي فعاليت

  . ورزشي اقدام كنند
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