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 چكيده
. هاي دولتي شهر تهران استهاي ورزشي دانشگاههاي داوطلبي در انجمنهدف از پژوهش حاضر، تحليل عوامل مؤثر بر انگيزه

جامعة آماري مورد نظر در اين . ات كاربردي استاين تحقيق توصيفي بوده كه به شكل ميداني به اجرا درآمده و از نوع تحقيق
هاي دولتي شهر تهران در مقطع كارشناسي و هاي ورزشي دانشگاه تمامي دانشجويان پسر و دختر عضو در انجمن،تحقيق

نامه باتوجه به اهداف پژوهش، از پرسش .باشند و نمونه نيز برابر با تعداد جامعه در نظر گرفته شده استارشد ميكارشناسي
هاي مربوط به انگيزه داوطلبي در هفت عامل شغلي، مادي، پيشرفت، هدفمند، جهت گردآوري داده) 1387(استاندارد شده اندام 

هاي آمار توصيفي و استنباطي استفاده ها از روشبراي تجزيه و تحليل آماري داده. اجتماعي، حمايتي و تعهد استفاده شده است
هاي بندي ميزان نقش هريك از عوامل هفتگانة مؤثر بر داوطلبي در انجمنحقيق نشان داد كه رتبهنتايج حاصل از ت. شده است

هاي دولتي شهر تهران به ترتيب برابر است با عوامل مادي، اجتماعي، شغلي، پيشرفت، حمايتي، تعهد و ورزش دانشجويي دانشگاه
گانه در بين دانشجويان دختر و پسر نشان داد بين نقش عوامل عالوه بر آن، بررسي تفاوت نقش هريك از عوامل هفت. هدفمند

و از سوي ديگر بين نقش ) <05/0P(داري وجود ندارد پيشرفت، شغلي، تعهد، حمايتي بين دانشجويان دختر و پسر تفاوت معني
ها ارات تربيت بدني دانشگاهها و ادمديران دانشگاه). >P 05/0(داري وجود دارد عوامل مادي و هدفمند بين دو جنس تفاوت معني

و ) خصوص عوامل مادي و اجتماعيبه(هاي انگيزشي دانشجويان بايست جهت توسعة داوطلبي در ميان دانشجويان به اولويتمي
به ها توجه كنند تا در نهايت از مزاياي فراوان داوطلبي براي نيل ريزي و سياستگذاريها در برنامهميزان نقش هريك از انگيزاننده

 .مند گردندها بهرهاهداف واالي دانشگاه
 
 
 هاي كليديواژه

 .هاي ورزشيداوطلبي، انگيزه، انجمن

                                                           
 Email : ubagheri@ut.ac.ir                            09123884608: تلفن :  نويسنده مسئول -  11
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 مقدمه

توانند به آيند بلكه ميشمار ميترين و قدرتمندترين منبع انساني براي جوامع به نه تنها مهم1داوطلبان
كند، عنوان مي) 1998 (2ر اين راستا، كالريد. عنوان بنياد و اساس موفقيت بسياري از امور نيز تلقي گردند

اند هاي داوطلبانه به پيشرفت و بقا رسيدهكشورها تا حد زيادي به علت ارتباط وهمبستگي مردم از طريق فعاليت
كارمند رسمي، داوطلبان، (دهندة منابع انساني عنوان يكي از سه گروه تشكيلامروزه افراد داوطلب به). 6(

خصوص هاي غيرانتفاعي و دولتي بهاي را در ساختار سازماناند جايگاه ويژهتوانسته)  رجوعمشتريان و ارباب
هاي ورزشي داوطلب  ميليون نفر در سازمان1دا بيش از ادر استراليا و كان). 5(هاي ورزشي پيدا كنند سازمان

 درصد 10قام به ترتيب برابر با اين آمار و ار. رسد ميليون نفر مي5/4شوند و در انگلستان اين تعداد به مي
حدود يك چهارم تمامي .  درصد جمعيت كل انگلستان است11 درصد جمعيت كانادا و 5جمعيت استراليا، 

تنها در )  درصد18(و يك پنجم داوطلبان در كانادا )  درصد5/26(و انگلستان )  درصد26(داوطلبان در استراليا 
 ).8(بخش ورزش مشاركت دارند 

 3چالدوراي. رزش، داوطلب شدن از لحاظ اقتصادي و غيراقتصادي داراي اهميت فراواني استدر صنعت و
اين مقدار .  بيليون دالر تخمين زده است50ارزش اقتصادي داوطلبان ورزشي در آمريكا را بيش از ) 2006(

بيان ) 1995 (4ويليامز و همكاران). 5(داده است  درصد از كل ارزش خدمات داوطلبي را تشكيل مي20حدود 
اي را در هاي ورزشي هستند كه نقش عمدهكردند كه داوطلبان يكي از اركان اصلي ارائة خدمات در سازمان

توان بيان كرد كه استفاده از داوطلبان در رو مياز اين). 22(كنند موفقيت مسابقات و رويدادهاي ورزشي ايفا مي
 ).3( ورزشي به دنبال خواهد داشت هايورزش، منافع مادي بسياري را براي سازمان

كنند كه چون داوطلبان هيچگونه هاي غيراقتصادي داوطلبان، بيان ميبا بررسي ويژگي) 2006(چالدوراي 
. هاي ورزشي هستندها ندارند، بنابراين قادر به انجام ارزيابي دقيق و عيني از سازمانوابستگي مالي به سازمان

). 5(كند تا در مسير صحيح گام بردارند و ادامه حيات دهند هاي ورزشي كمك مياين نقش داوطلبان به سازمان
                                                           
1  - Volunteers 
2  - Clary, E.G. and et al 
3  - Chelladoraei. P 
4  - Williams, P.W, Dossa, K.A., and Tompkins. L 



 تحليل عوامل مؤثر بر انگيزه داوطلبي در انجمن هاي ورزشي دانشجويي دانشگاه هاي شهر تهران

 

87

توان بيان كرد كه يكي گردد، بنابراين مياز سويي ديگر، داوطلبي موجب تقويت سرماية اجتماعي در جامعه مي
 ).8(ترين عوامل مؤثر بر ايجاد سرماية اجتماعي، داوطلبي است از مهم

هاي زشي براي غلبه بر مشكل كمبود نيروي انساني در برگزاري مسابقات و ساير بخشهاي ورمديران سازمان
طور عموم به جامعه اي عملياتي درخصوص ميزباني مسابقات ورزشي، بهاجرايي و همچنين براي كاهش هزينه

رو، از اين. ندهاي مختلف برآيگردند كه از عهدة فعاليتشوند و همواره به دنبال افراد داوطلبي ميمتوسل مي
آورند كه خدمات معمول را با كمترين هزينه و به اشكال متنوع وجود ميداوطلبان اين فرصت را براي مديران به

 ).7(و با كيفيت مطلوب ارائه دهند 

هاي خودجوش انجمن ورزشي دانشجويي نهادي است دانشجويي كه به منظور هماهنگ كردن فعاليت
هاي ورزشي و با هدف توسعه مشاركت مند به فعاليتت دانشجويان عالقهورزشي دانشجويان و با عضوي

ها و تقويت روحيه معاضدت و سازي، تقويت مديريت نيروي انساني ورزشي دانشگاهدانشجويان در تصميم
نامه مصوب از سوي وزارت علوم تشكيل شده است در قالب آيين... مشاركت بين اقشار دانشجويي و دانشگاهي و 

اي را در ها نقش عمدهامروزه مديريت صحيح و توجه هر چه بيشتر به افراد داوطلب موجود در اين انجمن. )2(
در نتيجه توجه . باشدبرگزاري مسابقات ورزشي در سطح دانشگاه و بين دانشگاهي در سراسر دنيا برخوردار مي

 .قش حياتي برخوردار استها از نهاي داوطلبي آنها در موفقيت اين انجمنها و فلسفهانگيزه

. تحقيقات در زمينة انگيزه داوطلبان ورزشي، نتايج جالب توجه و تا حدي ضد و نقيض را در پي داشته است
هاي داوطلبي و وجود اهداف نوع دوستانه در ارزيابي در اين ميان توافق بيشتري بر روي چندبعدي بودن انگيزه

بسياري از محققان، تصميم براي داوطلب شدن را يك پديده ). 23، 6(تمايل افراد به داوطلب شدن وجود دارد 
هاي پيچيده اين مطالعات، انگيزه افراد را به صورت مدل چندوجهي، دووجهي، و مدل. اندچندوجهي معرفي كرده

ن برخي از محققان معتقدند كه خودگرايي و نوعدوستي، دو عامل انگيزشي در داوطلبا). 10(اند بندي كردهطبقه
اين در حالي . هاي داوطلبي اشاره داردعنوان محور اصلي انگيزهتئوري مربوط به خودگرايي به خود، به. است

 ).10(اند هاي داوطلبي بيان كردهاست كه تئوريِ تأكيدكننده بر نوعدوستي، كمك به ديگران را زيربناي انگيزه
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هاي يافته. هاي مختلف متفاوت است در نسلدارند كه انگيزه داوطلبيبيان مي) 1985 (1گيلپسي و كينگ
-شوند كه ميباشند و به اين علت داوطلب ميدهد كه افراد مسن، داراي انگيزه نوعدوستانه ميآنها نشان مي

باشند چون از اين مند به كسب مهارت مياز سويي ديگر، جوانان اغلب عالقه. خواهند به ديگران كمك كنند
همچنين برخي از پژوهشگران، نوعدوستي را منسوخ دانسته ). 11(بيشتري كسب كنند توانند موفقيت طريق مي

عالوه ممكن است در ابتدا، افراد به داليل نوعدوستانه به. دانندو آن را براي ارزيابي انگيزة داوطلبان مناسب نمي
تانة اولية آنها را از بين خواهد دست آمده از مشاركت دائمي، عالئق نوعدوسمند مشاركت باشند، اما منافع بهعالقه
دهد كه هيچ پاسخ روشني با اينكه چه عواملي افراد را به ها محققان و تناقض بين آنها نشان ميتنوع يافته. برد

 .كند وجود نداردداوطلب شدن تحريك مي

هاي انرو سازماز اين. كارگيري و نگهداري نيروهاي داوطلب، فرايندي پرهزينه استجذب، آموزش، به
كنند تا افرادي را به عنوان داوطلب انتخاب كنند كه پتانسيل ماندگاري بيشتري در سازمان را ورزشي سعي مي

يابد جز با بررسي انگيزه داوطلب شدن افراد و انطباق آن با سازمان ورزشي و اين مهم تحقق نمي. داشته باشند
 ).14(نوع خدمات اين سازمان 

هاي ورزشي، پژوهش حاضر بر آن است تا به بررسي اهميت انگيزه داوطلبي در انجمنباتوجه به موارد فوق و 
هاي شهر تهران بپردازد تا به اين هاي ورزشي دانشگاههاي داوطلبي در ميان اعضاي انجمنو تحليل انگيزه

برداشته دانشجويي هاي ورزشي وسيله، گامي هرچند كوچك در جهت ارتقاي كمي و كيفي داوطلبي در انجمن
 .شود

 

 روش تحقيق

بندي تحقيق حاضر توصيفي بوده و به شكل ميداني به اجرا درآمده است و در آن به بررسي، تحليل و رتبه
 .هاي شهر تهران پرداخته شده استهاي ورزشي دانشگاههاي داوطلبي در ميان اعضاي انجمنانگيزه

 
                                                           
1 - Gillepsie. D.F, and King, A.E.O 
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 جامعه و نمونة آماري

 تمامي دانشجويان پسر و دختر عضو در ،اري مورد نظر در اين تحقيقباتوجه به هدف پژوهش، جامعة آم
ها شامل اين دانشگاه. باشندارشد ميهاي ورزشي دولتي شهر تهران در مقطع كارشناسي و كارشناسيانجمن
هاي شهيد بهشتي، اميركبير، شريف، عالمه، علم و صنعت، تربيت مدرس، تربيت معلم، تهران، خواجه دانشگاه

 .باشدالدين طوسي، هنر تهران و الزهرا مينصير

به عبارت ديگر، . شماري استفاده شده استگيري از كلباتوجه به تعداد جامعة آماري در نتيجه براي نمونه
صورت دقيق تكميل  پرسشنامه به120شماري، پس از تمام. باشددر اين تحقيق تعداد نمونه و جامعه برابر مي

 .ه و تحليل گرديديند تجزيآشد و وارد فر

 آوري اطالعاتابزار جمع

پرسشنامه استاندارد . باتوجه به اهداف پژوهش، براي گردآوري اطالعات از ابزار پرسشنامه استفاده شده است
هاي مربوط به انگيزة داوطلبي در هفت عامل شغلي، مادي، پيشرفت، براي گردآوري داده) 1387(شدة اندام 

 .باشدبعدي ميصورت طيف ليكرت پنجاين پرسشنامه به.  و تعهد استفاده شده استهدفمند، اجتماعي، حمايتي

هاي آمار و هاي الزم در زمينهروايي پرسشنامه توسط اساتيد مديريت ورزشي كه تمامي اين افراد از تخصص
 30قدماتي بر روي اي مبراي تعيين پايايي مطالعه. هاي تحقيق برخوردار بودند، مورد تأييد قرار گرفته استروش

ضريب پايايي پرسشنامه حاصل از روش آماري آلفاي كرونباخ .  پژوهش انجام گرفتةهزار نفر از جامع
)924/0=α (دست آمد كه مؤيد هماهنگي دروني پرسشنامه بود به. 

 روش تجزيه و تحليل اطالعات

در قسمت . ي استفاده شده استهاي آمار توصيفي و استنباطها، از روشبراي تجزيه و تحليل آماري داده
در قسمت . صورت جداول توزيع فراواني و نمودارها انجام گرفته استها بهنخست تجزيه و تحليل توصيفي يافته

بندي فريدمن و هاي آمار استنباطي كلموگروف اسميرنف، ضريب همبستگي پيرسون، آزمون رتبهدوم، از روش
ها در جامعة آماري ون كلموگروف اسميرنف، نرمال بودن توزيع دادهآزم. تحليل ماتريس همبستگي استفاده شد
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براي  = //) 05/0(ضريب همبستگي  پيرسون در سطح معناداري ). eulav> - P 05/0(را مورد تأييد قرار داد 
ن بندي فريدمبندي اين عوامل از آزمون رتبهبررسي ارتباط بين هفت عامل مورد بررسي استفاده شد و براي رتبه

 . استفاده شده استExcel و SPSSافزارهاي آماري ها از نرمبراي تجزيه و تحليل و تهيه يافته. بهره گرفته شد

 

 تحقيقهاي يافتهنتايج و 

 هاي توصيفييافته) الف

-هاي دولتي شهر تهران را نشان ميهاي ورزشي دانشگاه مشخصات فردي دانشجويان عضو انجمن1جدول 

)  درصد5/97(و مجرد )  درصد70(گردد، درصد غالب اعضا مرد در اين جدول مشاهده ميهمانگونه كه . دهد
عالوه بر . هستند)  درصد61 (1361 – 1365همچنين بيشترين توزيع سني مربوط به دامنة سني . باشندمي

 .دهنددانشجويان عضو را تشكيل مي)  درصد8/35(اين، دانشجويان گروه فني بيشترين درصدِ 

 

 هاي دولتي شهر تهرانهاي ورزشي دانشگاه مشخصات فردي دانشجويان عضو انجمن– 1جدول 

  جنسيت وضعيت تاهل توزيع سني گروه هاي آموزشي
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هاي ورزشي همانگونه كه بيان شد، در اين پژوهش هفت عامل انگيزشي براي داوطلبي دانشجويان در انجمن
 بيانگر ميزان 1نمودار . شهر تهران در نظر گرفته شده است و ميزان نقش هريك مورد سنجش قرار گرفته است

. نمايش داده شده است) حداقل صفر و حداكثر پنج(باشد كه در يك مقياس پنج طيفي  عوامل مينقش اين
و كمترين ) 36/4(شود، از لحاظ ميانگين نقش، بيشترين مقدار مربوط به عامل مادي همانگونه كه مشاهده مي
 .است) 68/2(مربوط به عامل هدفمند 
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4.36
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مادی  اجتماعی  شغلی  پيشرفت  حمايتی  تعهد  هدفمند 

 
هاي هاي ورزشي دانشگاهزة داوطلبي دانشجويان در انجمن نقش هريك از عوامل هفتگانه در انگي_1شكل 

 شهر تهران

 

 هاي استنباطي تحقيقيافته) ب

-هاي ورزشي دانشگاهبندي نقش هريك از عوامل هفتگانه در انگيزة داوطلبي دانشجويان در انجمنبراي رتبه

 نمايش داده شده 2در جدول همانگونه كه . بندي فريدمن استفاده شده استهاي شهر تهران از آزمون رتبه
باشد كه از سطح اطمينان در نظر گرفته شده براي پژوهش  مي001/0داري برابر با است، ميزان سطح معني
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داري وجود دارد و در نتيجه توان گفت بين اين عوامل تفاوت معنيبه عبارتي ديگر مي. باشدكمتر مي) 05/0(
دهد كه ترتيب هريك از عوامل از رتبه اول بندي نشان مياصل از اين رتبهنتايج ح. بندي كردتوان آنها را رتبهمي

 .تا هفتم عبارتند از عوامل مادي، اجتماعي، شغلي، پيشرفت، حمايتي، تعهد و هدفمند

هاي ورزشي بندي نقش هر يك از عوامل هفتگانه در انگيزة داوطلبي دانشجويان در انجمن رتبه– 2جدول 
 رانهاي شهر تهدانشگاه

 ميانگين رتبه رتبه عوامل
 01/6 1 مادي

 82/4 2 اجتماعي
 45/4 3 شغلي

 120 تعداد نمونه

 35/4 4 پيشرفت
 15/4 5 حمايتي 355/374 كاري دو 

 28/2 6 تعهد 6 درجة آزادي 
 95/1 7 هدفمند 001/0 سطح معني داري

 

-همانگونه كه مشاهده مي. مايش داده شده است، ماتريس بين هريك از اين عوامل با يكديگر ن3در جدول 

دار است به جز ارتباط عامل مادي با دو عامل هدفمند و گردد، ارتباط بين تمامي عوامل با يكديگر مثبت و معني
توان گفت كه در ساير ارتباطات دو به دو بين هريك از عوامل، افزايش يا كاهش يكي به ديگر سخن مي. تعهد

 .گردداهش ديگري ميموجب افزايش يا ك

  ماتريس همبستگي بين هريك از عوامل هفتگانه– 3جدول 
  پيشرفت شغلي اجتماعي مادي هدفمند تعهد حمايتي

 پيشرفت 1      
 شغلي 561/0∗∗ 1     
 اجتماعي 341/0∗∗ 368/0∗∗ 1    
 مادي 298/0∗∗ 345/0∗∗ 473/0∗∗ 1   
 مندهدف 417/0∗∗ 320/0∗∗ 280/0∗∗ -003/0 1  
 تعهد 585/0∗∗ 496/0∗∗ 329/0∗∗ 071/0 698/0∗∗ 1 
 حمايتي 827/0∗∗ 743/0∗∗ 678/0∗∗ 421/0 448/0∗∗ 615/0∗∗ 1
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هاي شهر تهران به ميانگين نقش هريك از عوامل هفتگانه مؤثر بر انگيزة داوطلبي دانشجويان دانشگاه
 . نمايش داده شده است4تفكيك دو گروه دختر و پسر در جدول 

ميانگين نقش هر يك از عوامل هفت گانه مؤثر بر انگيزه داوطلبي دانشجويان دانشگاه هاي  _ 4دول ج
 شهر تهران به تفكيك دو گروه دختر و پسر

 انحراف معيار ميانگين گروه عامل
 69/0 61/3 پسران پيشرفت 85/0 50/3 دختران
 شغلي 97/0 53/3 دختران
 63/0 67/3 پسران
 اجتماعي 86/0 69/3 ندخترا
 81/0 85/3 پسران
 مادي 76/0 14/4 دختران
 59/0 45/4 پسران
 هدفمند 99/0 09/3 دختران
 63/0 50/2 پسران
 تعهد 00/1 97/2 دختران
 95/0 63/2 پسران
 حمايتي 74/0 51/3 دختران
 52/0 65/3 پسران

 

زمون تي مستقل مورد بررسي قرار گرفته آوسيلة تفاوت نقش هريك از عوامل در بين دختران و پسران به
شود، بين همانگونه كه در اين جدول مشاهده مي.  نمايش داده شده است5نتايج اين آزمون در جدول . است

از سويي . داري وجود نداردنقش عوامل پيشرفت، شغلي، تعهد، حمايتي بين دانشجويان دختر و پسر تفاوت معني
در عامل مادي، پسران از . داري وجود داردفمند بين دو جنس تفاوت معنيديگر بين نقش عوامل مادي و هد

 .اندميانگين باالتري برخوردارند و در عامل هدفمند دختران ميانگين باالتري را به خود اختصاص داده
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  بررسي تفاوت نقش هريك از عوامل در بين دختران و پسران– 5جدول 
 آزمون لون آزمون تي تست
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 گيريبحث و نتيجه

هاي اجتماعي  معاصر است كه ريشه در سنتهاي دنيايرساني به جامعه از پديدهنهضت داوطلبي و خدمت
مند اي دارد كه هم جامعه و هم داوطلب از آن بهرههاي داوطلبانه مزاياي دو سويهفعاليت). 20(مردم جهان دارد 

پردازند و به نحوي باعث افزايش سرماية داوطلبان براي انجام اهداف مشترك در كنار هم به فعاليت مي. گردندمي
هاي داوطلبي در پژوهش حاضر نيز در راستاي موارد فوق با هدف بررسي انگيزه. گردندجامعه مياجتماعي در 

 .هاي ورزش دانشجويي انجام گرفته استانجمن

بندي ميزان نقش هريك از عوامل هاي تحقيق نشان داد كه رتبهنتايج حاصل از بررسي توصيفي داده
هاي دولتي شهر تهران به ترتيب برابر است با  دانشجويي دانشگاههاي ورزشهفتگانه مؤثر بر داوطلبي در انجمن

و هدفمند ) 73/2(، تعهد )61/3(، حمايتي )58/3(، پيشرفت )63/3(، شغلي )80/3(، اجتماعي )36/4(مادي 
توان بيان كرد كه از بين عوامل هفتگانة فوق، عامل مادي بيشترين نقش را در باتوجه به نتايج فوق مي). 68/2(
عامل مادي، مستلزم . هاي دولتي شهر تهران داردهاي ورزشي دانشگاهنگيزش داوطلبان براي عضويت در انجمنا

دهد تا در قبال ارائة خدمات، انتظار سود و منفعت داشته ميهايي است كه به داوطلبان ورزشي اجازه انگيزه
-هاي اجتماعي كه به  پاداش حتي موقعيتتوانند به صورت كاالهاي مادي يا خدمات وها مياين پادش. باشند

باشد كه با فاكتورهاي مادي هايي مياين عامل شامل محرك. گردد، باشدهاي برخوردار از ارزش مالي تبديل مي
، 4(مطابقت دارد ) 1994 (2و كالدول آندراك) 2003 (1 سوداگرايانه در تحقيقات محققاني از جمله استريگاس–

21 .( 

بايست بيش از شش عامل ديگر، هاي ورزشي مي داوطلبي در انجمن،راي دانشجويانرسد بنظر ميبه
اي هاي مورد بررسي به گونههاي خاص دانشجويان دانشگاهبه عبارت ديگر، ويژگي. برخوردار از عوامل مادي باشد

دانشجويي و يك هاي ورزشي به عنوان كار است كه به عوامل مادي با تأكيد بر مسائل مادي و كار در انجمن
-در نتيجه توجه به عوامل مادي و به. باشدترين نقش را دارا ميها مهممنبع درآمد در عضويت آنها در اين انجمن

                                                           
1  - Steigas, A,D. and Jackson, E,N. 
2  - Caldwell, L, L, and Andereck, K. 
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بايست اي دارد و ميهاي ورزشي نقش عمدهخصوص بعد مالي در عضويت و تداوم حضور دانشجويان در انجمن
 .ش قرار گيرداين مهم مورد توجه مديران و سياستگذاران اين بخ

-اين عامل به محرك. هاي ورزشي، عامل اجتماعي استهاي داوطلبي در انجمندومين عامل مؤثر بر انگيزه

اين يافتة پژوهش با . هايي وابسته است كه به برآورده ساختن نيازهاي فرد در ارتباط با ديگران اشاره دارد
و ) 6(داند عاليت براي مشاركت با دوستان و مردم ميكه داوطلبي را نوعي ف) 1998(تحقيقات كالري و همكاران 

كه داوطلبي را عاملي براي ) 1984 (3و هندرسون) 1998 (2، ديويس)1997 (1هاي كاسكي و هارينگتونيافته
باالترين انگيزة ) 1998 (4همچنين هانگ). 13، 9، 8(دانست در يك راستاست تقويت ارتباطات بين فردي مي

رسد در عامل اجتماعي، تعامل اجتماعي، نظر ميبه). 16(كند را تعامل اجتماعي معرفي ميداوطلبي دانشجويان 
هاي دولتي شهر عنوان مواردي مهم در انگيزش دانشجويان دانشگاههاي اجتماعي بهيابي و توسعة مهارتدوست

 .هاي ورزشي باشدتهران براي عضويت در انجمن

هاي دولتي شهر تهران، عامل شغلي هاي ورزشي دانشگاهر انجمن داوطلبي دهسومين عامل مهم در انگيز
هايي اشاره دارد كه به داوطلبان براي دستيابي به شغل و كسب  تجربه كمك شاياني اين عامل به فرصت. است
اي را انگيزة مهم در بين دانشجويان داوطلب در هاي حرفهتوسعة توانايي) 2001 (5در اين راستا پي. كندمي
 كند كه افراد از طريق داوطلبي دانش و مهارت خود را افزايش همچنين وي تأكيد مي. داردش بيان ميورز
 نها پاييانگيزة شغلي را به نسبت ساير انگيزاننده) 1998(در اين راستا، كالري و همكاران ). 19(دهند مي

اد دارند داوطلبان جوان و دانشجويان، اعتق) 1992 (6و اين در حالي است كه مارك و همكاران) 6(ارزيابي كرده 
باتوجه به نتايج اين تحقيق، در درجه سوم با تأكيد بر ). 17(هاي كسب تجربة شغلي برخوردارند بيشتر از انگيزه

ريزي جهت توسعة اين عوامل در هاي ورزشي و برنامهتوجه به توسعه دانش و مهارت و كسب تجربه در انجمن
 .واند در عضويت بيشتر دانشجويان و كيفيت عملكردي آنها تأثير مثبتي داشته باشدتدانشجويان داوطلب، مي

                                                           
1  - Cuskelly, G and Harrinton, M 
2  - Davise, Smith, J 
3  - Handerson, K. 
4  - Hwang, Y, M. 
5 - Pi, L. 
6  - Mark, S. and et al 
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عنوان چهارمين عامل انگيزانندة دانشجويان در عضويت دهد كه عامل پيشرفت بهنتايج تحقيق نشان مي
 فرد براي كنندة نيازعامل پيشرفت، بيان. باشدهاي مورد مطالعه ميهاي ورزشي دانشگاهدانشجويان در انجمن

در اين راستا، اوكان و . باشدخودشكوفايي، عزت نفس، موفقيت و توجه به عاليق و منافع شخصي خويش مي
كند كه با عامل ترين علت براي داوطلبي را نياز به احساس مفيد بودن معرفي ميمهم) 1992 (1ايسنبرگ

كند تا باورهاي جديدي در فرد شكل مك مياين انگيزه به دانشجو ك). 18(كنند پيشرفت يك مفهوم را بيان مي
هاي گيرد و يا باورهاي مثبت قبلي وي را تقويت نمايد و در نتيجه توسعة اين انگيزه در دانشجويان عضو انجمن

 .گردد تا دانشجويان، احساس فردي خود از جمله خودارزشي و عزت نفس را افزايش دهندورزشي موجب مي

اين . هاي ورزشي مطرح استن عامل مهم در عضويت دانشجويان در انجمنعنوان پنجميعامل حمايتي به
. كنندعامل، بيانگر اين مهم است كه افراد داوطلب با انجام كار داوطلبانه، احساس منفي را از خود دور مي

لي براي داوطلبي را عام) 1976 (2در اين راستا، هوارث. تواند نقش درماني داشته باشدداوطلبي از اين بابت مي
 ).15(نمايد كاهش اضطراب معرفي مي

هاي ورزشي، عامل باتوجه به نتايج حاصل، ششمين عامل از ميان عوامل هفتگانة مؤثر بر داوطلبي در انجمن
باتوجه به انتظار فرد داوطلب ) خانواده، دوستان و دانشگاه(اين عامل شامل انتظاراتي است كه ديگران . تعهد است
شود تا دانشجويان در قبال تجارب، هاي ورزشي موجب مينتيجه، توسعة اين عامل در انجمندر . از وي دارد

ها عايد آنها كرده است، احساس تعهد بيشتري نسبت به حضور ها و مزايايي كه عضويت در اين انجمنمهارت
 .داشته باشددانشجويي هاي ورزشي بيشتر و مثمرثمرتر در انجمن

اين پژوهش، عامل هفدمند كمترين نقش را از بين عوامل هفتگانه در داوطلب شدن هاي با تأكيد بر يافته
اين عامل به تمايل داوطلب براي كمك . باشدهاي دولتي را دارا ميهاي ورزشي دانشگاهدانشجويان در انجمن

 عضويت هدر انگيزگرچه اين مهم كمترين نقش را . مؤثر و ارزشمند به سازمان، دانشگاه و يا دانشگاه اشاره دارد
هاي جديد در دانشجويان كه موجب همسو هاي ورزشي برخوردار است اما تالش جهت ايجاد نگرشدر انجمن

                                                           
1  - Okan, M. A, and Eisenberg, N. 
2  - Howarth,E. 
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تواند هم در عضويت و هم در كيفيت كاري داوطلبان نقش شدن اهداف داوطلبي آنها با اهداف دانشگاه شود، مي
 .اي را ايفا كندعمده

هفتگانه در بين دانشجويان دختر و پسر نشان داد بين نقش عوامل بررسي تفاوت نقش هريك از عوامل 
از سويي ديگر بين . داري وجود نداردپيشرفت، شغلي، تعهد، حمايتي بين دانشجويان دختر و پسر تفاوت معني

در عامل مادي، پسران از ميانگين . داري وجود داردنقش عوامل مادي و هدفمند بين دو جنس، تفاوت معني
با تكيه بر اين يافتة . اندي برخوردارند و در عامل هدفمند، دختران ميانگين باالتري را به خود اختصاص دادهباالتر

هاي مادي بيشتري به نسبت دانشجويان دختر در بايست انگيزهتوان گفت براي دانشجويان پسر ميتحقيق مي
 .بت پسران توجه بيشتري شودهاي هدفمند براي دختران به نسهمچنين به انگيزاننده. نظر گرفت

-هاي ورزشي دانشگاهطور كلي، پژوهش حاضر نقش هريك از عوامل هفتگانة انگيزشي داوطلبي در انجمنبه

ها را بندي قرار داده و نقش جنسيت در عضويت در اين انجمنگيري و رتبههاي دولتي شهر تهران را مورد اندازه
بايست براي توسعة داوطلبي در ميان ها ميدارات تربيت بدني دانشگاهها و امديران دانشگاه. نيز روشن نمود
خصوص به(هاي انگيزشي دانشجويان عنوان يك نيروي انساني جوان، پرانرژي و ارزشمند، به اولويتدانشجويان به

خود توجه هاي ها و سياستگذاريريزيها در برنامهو ميزان نقش هريك از انگيزاننده) عوامل مادي و اجتماعي
 .مند گردندها بهرهكنند تا در نهايت از مزاياي فراواني داوطلبي براي نيل به اهداف واالي دانشگاه

 

 خذĤمنابع و م

، رسالة دكتري دانشكده "ها و موانع داوطلبي در ورزشتحليل و مدلسازي انگيزه". )1378(. اندام، رضا.1
 .تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاه گيالن
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