
 
1393 تابستان_ مديريت ورزشي   

282 - 263: ص،2شمارة، 6دورة    
   91 /  02/  21:تاريخ دريافت 

   91 / 09 / 26: پذيرشتاريخ 

  

  پذيري سازماني بر حفظ داوطلبي در ورزش دانشجويي تأثير جامعه
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  چكيده
تهران بود شهر  همكاري داوطلبي در ورزش دانشجويي كالن ةتمايل به ادام پذيري سازماني براين تحقيق تعيين اثر جامعه هدف از

هاي ورزش دانشجويي جامعة تحقيق، كلية داوطلبان انجمن. صورت ميداني اجرا شد يابي و بهزمينه -كه با روش تحقيق توصيفي
گيري در دسترس و براي تعيين گيري از روش نمونهمنظور نمونه به). =n 550(شهر تهران بود  هاي آموزش عالي كالندانشگاه

آوري اطالعات از منظور جمع به. آوري شدنفر اطالعات جمع 286يين حجم نمونة مورگان استفاده شد و از تعداد نمونه از جدول تع
و پرسشنامة خصوصيات  (ICQ)، پرسشنامة تمايل به ادامة همكاري داوطلبي (OSQ) پذيري سازمانيپرسشنامة جامعه

- وتحليل داده براي تجزيه AMOS/18افزار  ري با تأكيد بر نرميابي معادالت ساختااز آمار توصيفي و مدل. دموگرافيك استفاده شد

طور  به. بر تمايل به ادامة همكاري اثرگذار است 0/ 38 پذيري سازماني با ضريب مسيرنتايج نشان داد كه جامعه. ها استفاده شد
  .ورزش دانشجويي دارد پذيري نقش مهمي در حفظ داوطلبانكلي جامعه

  
  هاي كليدي  واژه

  . پذيري سازماني، حفظ داوطلبان، داوطلب ورزشي، همكاري داوطلبي ورزش دانشجويي، جامعه انجمن

                                                           
                                                                  Email: ma.kalateh@gmail.com  09359693935 :تلفن : نويسندة مسئول  . 11
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   مقدمه
كنند، اين است كه داوطلبان  هاي داوطلبي و محققاني كه در اين زمينه كار مي ترين مشكالت انجمن يكي از مهم

يك   كنند، سازمان را قبل از نام مي بتانجمن داوطلبي ث درصد افرادي كه در  35در حدود . انتقال بااليي دارند
  ).13( مانند يك سال و نيم بيشتر نمي طور متوسط حدود  كنند و به سال ترك مي

با توجه به ). 12( سرعت رو به كاهش است شوند، به دهد تعداد افرادي كه داوطلب مي شواهد نشان مي
ظهار كرد كه نيروي داوطلب براي ورزش از كنندگان داوطلب ورزشي، كاسكلي در استراليا ا كاهش آمار شركت

از اين . شود يا حفظ داوطلبان موجود تقويت مي  طريق افزايش استخدام، افزايش حجم كار داوطلبان حال حاضر
براي مثال حفظ مربي . تر است سه راهبرد، حفظ داوطلبان موجود نسبت به رويكردهاي پيشنهادي باثبات

در  ).30،21( وجو و در نهايت جايگزين كردن مربي باشيم است كه به فكر جست كارآزموده، بسيار مؤثرتر از آن
دهندگان داوطلب با هدف حفظ آنان  خدمات و) 18،16،8(بازاريابي تأكيد زيادي بر گسترش ارتباط با مشتريان 

از پذيرش افراد  تر يك سازمان غيرانتفاعي احتماالً مقرون به صرفه بر اين اساس حفظ داوطلبان در  ).25( شود مي
جويي هزينة پولي ناشي از جذب و آموزش داوطلبان جديد، حفظ داوطلبان فعلي در  جدا از صرفه. جديد است

و مشتريان سازمان و بنابراين افزايش كيفيت ) داوطلبان( دهندگان خدمات فردي بين ارائه تداوم روابط بين
رو، حفظ داوطلبان  ازاين. طلبان ارزيابي و بررسي شودپس بايد پويايي حفظ داو. خدمات به مشتريان مؤثر است

رساني به  هاي ورزش جامعه، خدمات مشكلي مهم براي بخش ورزش جامعه است، به همين دليل سازمان
هاي  به هر حال، تحقيقات اندكي در زمينة حفظ داوطلبان در سطح سازمان). 12( اند اعضايشان را محدود كرده

  ).26،15( منتشر شده است سطح ادبيات غيرانتفاعي يا حتي در ورزشي جامعه 
  مرور و بازبيني پيشينة پژوهش

 كنندة هماهنگ يا كارشناس يك ، استخدامورزش در مديريت پيشرفتهكتاب  در ( 1388) همكاران و نژاد رمضاني

وطلبان و تدوين براي جذب، آموزش، نظارت و ارزيابي دا را ها دانشگاه در  )داوطلبان(ورزشي  هاي انجمن امور
داند، همچنين معتقد است كه طراحي فرايند مديريت داوطلبان در  راهبرد حفظ و نگهداري داوطلبان مؤثر مي

ريزي، جذب، انتخاب و گزينش، آشنايي و آموزش، نگهداري و ارزيابي  ها در زمينة برنامه ادارة تربيت بدني دانشگاه
  .ي خواهد كاستداوطلبان از موانع موجود بر سر راه داوطلب
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 رويدادهاي در داوطلبان مشاركت بازدارندة عوامل بررسي "عنوان با پژوهشي در ( 1389) همكاران و مالئي

 و وظايف تشريح سازماندهي وظايف كاري، داوطلبان، تشويق و حمايت منسجم، ساختاري طراحي ،"ورزشي
  .اد كردپيشنه داوطلبان حفظ و مشاركت افزايش براي  را داوطلبان آموزش

ريزي، انتخاب، آشنايي، جذب،  ، در پژوهشي به اين نتيجه رسيدند كه برنامه)1391(اندام و همكاران 
منظور حفظ  آموزش، قدرشناسي و ارزيابي بر حفظ و نگهداري داوطلبان مؤثر است و اظهار كردند كه به

  .داوطلبان، بايد به فرايند مديريت داوطلبان توجه شود
و همچنين با استفاده از ) 10، 23، 26(طور ساده از طريق مدت زمان نگهداري داوطلبان  حفظ داوطلبان به

   ).10(شود  گيري مي هاي قصد رفتاري مختلف اندازه گويه
طور كل در مدل ايشان،  به. يكي از بهترين مطالعات داوطلبي است ) 1995(، 1مدل فرايندي آموتو و اسنيدر
م حمايت اجتماعي در زندگي بيرون از فعاليت داوطلبي، متغيرهايي هستند كه انگيزش، رضايت از فعاليت و عد

يكپارچگي سازمان و برخي  ديگر متغيرها مانند درجة. طور مستقيم به حفظ خدمات داوطلبي مرتبطند به
ر ساي. طور غيرمستقيم با حفظ داوطلبان ارتباط دارند عنوان تمايل كمك به همكاران، به هاي شخصي به خصيصه

يا قصد ادامة تشريك مساعي  گزاري، قصد رفتن محققان متغيرهاي ديگري را براي پيشگويي تداوم خدمت
  .كنند عنوان داوطلب در انجمن معرفي مي به

به هر حال ديگر . شده است ها، درصد پيشگويي پايين متغيرهاي توضيح داده هاي اين مدل يكي از محدوديت
توانند بر قصد ادامة داوطلبي، تداوم واقعي خدمت، تأثير  اند كه مي ناخته نشدهمتغيرها، اكثرشان تا اين زمان ش

تواند درصد واريانس  شوند كه مي هاي قبلي اضافه مي اين متغيرها، پس از تشخيص به مدل. داشته باشند مهمي
شتر تحقيقات روي هنوز بي) 9، 17، 19، 28، 29(به نظر برخي نويسندگان . مورد انتظار اين مدل را افزايش دهد

اند كه داوطلب شدن بيشتر به محتواي  ه طور گسترده اين حقيقت را فراموش كرد و به  داوطلبان تمركز كرده
، اخيراً مشاهده كردند كه برخي داوطلبان هنگام كار )2008(2لونثال و بارگال -هاسكي . گردد سازمان برمي

به همين منظور فعاليتشان را در . كنند فعاليتشان را قطع مي،  هاي رسمي دليل عدم ساختار و آموزش معموالً به
  . دهند انجام مي  العمل از مشتريان يا با عكس  ، آزمايشي طور غيررسمي بيرون از سازمان با همكارانشان به

                                                           
1. Omoto and Snyder 
2. Haski-Leventhal, D., & Bargal, D. (2008) 
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دهند كه اثر هر كدام از متغيرهاي غيرسازماني روي  با وجود اهميت مشهود اين عوامل، مطالعات نشان مي
باالتري براي توضيح فعاليت سازماني وزن آماري / كه متغيرهاي موقعيتي درحالي. خدمت داوطلبي كم استادامة 

  . )11(ها دارند  داوطلبي نسبت به مشخصات اجتماعي افراد، انگيزه و نگرش
 پذيري، آثار تحقيقات نشان داده جامعه. دارد پذيري سازماني نقش حياتي در مراحل اولية استخدام  جامعه

) 1999(1كنان و كاسيكو. دهد منفي انتظارات برآوردنشدة كاركنان بر اثربخشي كلي سازماني را كاهش مي
فردي، انتخاب، آموزش و  يافته، افزايش ارتباط بين سازمان هاي تازه دريافتند كه عملكرد مديريت مانند واحد

. كنند گزاري را توصيف مي و تداوم خدمت طور معناداري تغييرپذيري رضايت شغلي، تعهد نظارت بر داوطلبان، به
نتايج تحقيق محدود شده است و اين متغيرها اغلب ناديده گرفته  بربه هر حال، اثر اين نتايج برانگيزاننده، 

  . شوند مي
پذيري سازماني، همچون روابط اجتماعي با اعضاي سازمان كمتر  هاي جامعه در ادبيات داوطلبي، جنبه 

شود و به طرز  مي هاي اجتماعي توسط داوطلبان در حين اجراي امور ايجاد  هر حال، شبكه به. بررسي شده است
بيان كردند كه مردم ) 2008(لونثال و بارگال  -هاسكي. هايشان مؤثر است معناداري بر تمايلشان بر تداوم فعاليت

روع كنند و به داليل متفاوت، رساني به همكاران ش بايد فعاليت داوطلبي را به داليل مطمئن مانند آرزوي كمك
اين نويسندگان با تحقيق روي داوطلبان، نشان دادند كه . هاي دوستي ادامه دهند همچون وابستگي قوي به گروه

به همين ترتيب، . پذيري دارد در فرايند جامعه روابط با سازمان، همكاران و گيرندگان خدمات نقش مهمي
طور معناداري  الت ساختاري استفاده كرد و دريافت قصد ترك خدمت بهمدلي را براساس معاد) 1996(ماالنسكا 

كننده  رسد كه حمايت اجتماعي يك تقويت نظر مي به. يابد با حمايت اجتماعي كاركنان از داوطلبان كاهش مي
 .يابد كه داوطلبان احساس كنند كه تحت نظارت هستند، قصدشان براي ماندن در سازمان افزايش مي است، زماني

  رابطة مثبتي بين حمايت اجتماعي داوطلبان از به اين نتيجه رسيدند كه) 2005(2داويال، وسينا و ارياس بارون،
در پژوهشي تأثير برخي عوامل ) 2009(3هيدالگو و مورنو .يكديگر در سازمان و قصدشان براي ماندن وجود دارد

نتايج نشان داد كه بين . ؤثرند، بررسي كردندپذيري سازماني داوطلبان را كه روي قصد ماندن آنها م جامعه

                                                           
1. Cnaan & Cascio, 1999 
2. Barro´n, Da´vila, Vecina, and Arias 
3. Hidalgo & Moreno 
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يا فهميدن، حمايت سازماني، حمايت داوطلبي و  يا ساختار، درك هاي اجتماعي، قالب  متغيرهاي مستقل، شبكه
يك رگرسيون گام  . و متغير وابستة قصد ادامة داوطلبي همبستگي وجود دارد) وظيفة مثبت( خصوصيات شغلي

درصد واريانس را در  29پذيري سازماني،  نتايج نشان داد كه جامعه. رد نظر انجام گرفتبه گام براي متغيرهاي مو
  .دهند قصد ادامة داوطلبي نشان مي

يا   دوستان(، نشان دادند متغيرهاي اجتماعي )2000(1حال، ديگر تحقيقات براي مثال، گراب، فيالوين به هر
با وجود . اثر معناداري بر قصد ترك خدمت داوطلبي ندارند) اهميتي داوطلبان يا بي هاي داوطلبي، اهميت فعاليت

در پايان، عاملي كه تقريباً . ها، تحقيقات بيشتر براي كمك براي توضيح اين روابط مورد نياز است اين ضد و نقيض
  يك مطالعة در . هميشه فراموش شده و به قصد ترك خدمت مربوط است، خصوصيات وظايف داوطلبي است

گروهي از داوطلبان كه قبل از   هاي معناداري بين دريافتند كه تفاوت) 2005( وسينا، داويال و چاكون  استثنايي،
اند،  كنند و گروه ديگري از داوطلبان كه شش سال باقي مانده شان را ترك مي اتمام سال اول، خدمت داوطلبي

كنند، تعريف درستي از اهدافشان  ارزيابي مي مانند، كارشان را بهتر آن گروه از داوطلبان كه باقي مي. وجود دارد
عالوه، داوطلباني كه  به. دارند، وظايفشان كمتر تكراري است و بيشتر معنادار است و براي همكاران سودمندترند

كنند و درك بااليي  وظايفشان را انتخاب مي طور عمومي  كنند، كساني هستند كه به ديرتر خدمتشان را ترك مي
  . و حس همكاري با همكاران دارنداز خودمختاري 

ارزيابي شد كه ) 2005(خصوصيات شغلي داوطلبان در تحقيق هيدالگو و مورنو با استفاده از مقياس وسينا 
شغل . 2شغل شامل چندين وظيفة غيرتكراري است؛ . 1. شامل هشت آيتم بود و هشت هدف اصلي را نشان داد

. 5شوند؛  مشاغل از طريق اهداف تعريف مي. 4شوند؛  د انتخاب ميمشاغل توسط افرا. 3شامل فرايند كامل است؛
توان مستقل انجام  كاري است كه مي. 7مشاغل براي همكاران مفيدند؛ . 6هدف نهايي شغل شناخته شده است؛ 

 7تا ) كامالً مخالفم(يك   ها براساس طيف ليكرت از پاسخ. كاري است كه نياز به همكاري ديگران دارد. 8داد؛ 
براساس بررسي ادبيات و پيشينة تحقيق، مدل مفهومي زير براي تحقيق  .بود بندي شده درجه) كامالً موافقم(

  :حاضر طراحي شد

                                                           
1. Grube & Piliavin, 2000 
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مقياس حمايت، يكپارچگي سازماني و خصوصيات شغلي  پذيري شامل سه خرده براساس اين مدل جامعه
ان، ساير داوطلبان و حمايت كاركنان مقياس حمايت از چهار عامل حمايت خانواده، حمايت دوست خرده .است

هاي  مقياس يكپارچگي سازماني نيز از سه عامل آموزش، ادراك و شبكه خرده. است سازمان تشكيل شده
تمايل به ادامة همكاري داوطلبي تأثير  پذيري سازماني بر براساس اين مدل جامعه. اجتماعي تشكيل شده است

داوطلبان در محيط خانواده و محيط سازمان از سوي ديگر داوطلبان و گذارد و مبين اين است كه حمايت از  مي
همچنين انسجام سازماني شامل . كنندة حفظ داوطلبان خواهد بود خصوص از جانب مديريت و كاركنان تسهيل به

گي منظور آشنايي داوطلبان با محيط و وظايف كاري، ارتقاي فهم داوطلبان از چگون هاي آموزشي به برگزاري دوره
ها و  فردي و شبكه هاي آن، جلب رضايت افراد داوطلب از روابط بين اجراي وظايف، تفهيم اهداف سازمان و برنامه

  .گيري براي ادامة همكاري كمك خواهد كرد هاي كاري، به داوطلبان در تصميم تيم
خصوص در زمينة  ان بهدر  ايران و در زمينة داوطلبان، پيشينة قوي وجود دارد و در ادوار گذشته از داوطلب

توان  ديني و اعتقادي استفاده شده است، در مورد ورزش  نيز اين موضوع قدمت طوالني دارد كه از آن جمله مي
مديريت نهضت داوطلبي در سطح ورزش  اما. ها اشاره كرد اي و نقش پهلوانان در زورخانه به ورزش زورخانه

داوطلبان در عرصة ورزش دانشجويي به دو صورت فعالند، دستة اول . است  هاي ايران نوپا و نيازمند توجه دانشگاه
برخي از اين رويدادها، . ها حضور دارند ها و همايش داوطلبان موقتي كه در رويدادهاي ورزشي، مسابقات، جشنواره

داوطلبان  اما دستة دوم. شود مي  شوند كه از داوطلبان براي برگزاري استفاده ساليانه و برخي گاهي برگزار مي
 1هاي ورزشي سازماني هستند كه برخالف داوطلبان موقتي، عمر فعاليتشان كوتاه نيست و در قالب انجمن

هاي ورزشي  ها در خصوص برنامه هاي ورزشي دانشگاه داوطلبان انجمن. كنند ها و مؤسسات فعاليت مي دانشگاه
ا، گسترش ورزش همگاني و تعالي ورزش ه از اهداف مستقيم اين انجمن. دانشگاه در سال تحصيلي فعالند

  . است  قهرماني در بين جامعة دانشجويي، كاركنان و استادان دانشگاه
هاي تهران، نيروي داوطلبي اندكي در اختيار دارند و نرخ  بر اساس شواهد تجربي، برخي از دانشگاه

تقليل يافته است و برخي ديگر از كنند،  ها همكاري مي دانشجويان داوطلبي كه با ادارة تربيت بدني دانشگاه
اي ورزشي در ازاي ساعات خدمت خود، خواهان دستمزد هستند و به كار دانشجويي  دانشجويان با سوابق حرفه

                                                           
مند به كمك در  دانشجويان عالقه ةهاي داوطلبان منظور هماهنگ ساختن فعاليت به انجمن ورزشي، تشكلي دانشجويي است كه.  1

  .ها و مؤسسات آموزش عالي در كشور شكل گرفته است هاي ورزشي در دانشگاه فعاليت
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ها كاهش يافته و ساعات  آنچه مشهود است، نرخ داوطلبي در سطح ورزش دانشگاه. اند گرايش پيدا كرده
ها را  هاي ورزش دانشگاه عدم همكاري دانشجويان با انجمن) 1387(رضا اندام . است شان اندك شده  فعاليت
ترين مانع نبود  يابي كرد و دو دسته موانع فردي و سازماني را پيشنهاد داد كه در بين موانع فردي، مهم ريشه

ترين موانع سازماني نيز  پرداختن به امور تحصيلي، مسئوليت خانوادگي و شغلي بود و مهم دليل وقت كافي به
ها و ضعف عملكرد مديريت  ترتيب اهميت، عدم حمايت و تشويق مسئوالن دانشگاه، عدم درخواست دانشگاه به

  .ها بود ادارات تربيت بدني دانشگاه
. شهر تهران است هاي آموزش عالي كالن هاي ورزشي دانشگاه جامعة آماري اين پژوهش، داوطلبان انجمن

دهاي ورزشي بسيار است، اما تحقيقات در خصوص داوطلبان ورزشي ها در مورد داوطلبان موقتي رويدا پژوهش
تر را نسبت به داوطلبان موقتي در سازمان فعال هستند، در جهان و ايران اندك  اي كه بازة زماني طوالني دوره
  .است

دهد كه متغيرهاي سازماني نقشي مؤثرتري از متغيرهاي فردي در حفظ  بررسي پيشينة تحقيق نشان مي
صورت تيمي يا گروهي  از بين متغيرهاي سازماني، آن هم در عرصة ورزش كه داوطلبان به. بان دارندداوطل

سازماني  همواره بحث چگونگي حمايت درون و برون. پذيري نقش حائز اهميتي دارد شوند، جامعه سازماندهي مي
مطالعات . مورد چالش استاز داوطلبان، آموزش و ادراك نقش داوطلبي و خصوصيات ممتاز وظايف داوطلبان 

با توجه به تحقيقات اندك در زمينة حفظ نيروهاي . )7، 20، 25، 26(داوطلبان عمومي نيز مؤيد اين مطلب است 
دهند كه پژوهشي  داوطلب ورزشي در داخل و خارج كشور و نظر به اينكه مطالعات مديريت ورزشي نشان مي

اي را در  است، محقق بر آن شد تا مطالعه داوطلبي صورت نگرفته پذيري و تمايل به ادامة همكاري دربارة جامعه
پذيري چه تأثيري بر  شهر تهران انجام دهد تا به اين پرسش پاسخ دهد كه جامعه حوزة ورزش دانشجويي كالن

 تواند به مديران ورزشي در حفظ و نگهداري نتايج اين تحقيق، مي. تمايل به ادامة همكاري داوطلبان ورزشي دارد
  . داوطلبان كمك كند
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  شناسي پژوهش روش
پذيري سازماني را بر تمايل به ادامة همكاري داوطلبي در دانشجويان  با توجه به اينكه پژوهش حاضر، اثر جامعه

يابي است كه  زمينه -كند، روش اجراي پژوهش، توصيفي شهر تهران بررسي مي هاي كالن داوطلب ورزشي دانشگاه
هاي  هاي ورزشي دانشجويي دانشگاه جامعة آماري پژوهش، كلية داوطلبان انجمن. م گرفتصورت ميداني انجا به

نمونة آماري با توجه به جدول جركسي و مورگان و  ).نفر 550حدود (شهر تهران بود  آموزش عالي كالن
آوري  معمنظور ج به. دكنآوري نفر اطالعات جمع 286توانست از نفر تعيين شد كه محقق  226) 1970(1كوهن

  :اطالعات از سه پرسشنامه استفاده شد
 شدة هيدالگو و مورنو آوري اطالعات دربارة تمايل به ادامة همكاري داوطلبي از پرسشنامة ادغام منظور جمع به

اين پرسشنامه شامل شش سؤال بود كه براساس . استفاده شد) 2007( و همكاران 2و پرسشنامة مي كيم) 2009(
كامالً .5نسبتاً موافقم، . 4نظر،  بي. 3نسبتاً مخالفم، . 2كامالً مخالفم، . 1صورت  ليكرت و به اي درجه مقياس پنج

  . موافقم امتيازگذاري شد
اين . پذيري سازماني از پرسشنامة هيدالگو و مورنو استفاده شد آوري اطالعات در مورد جامعه منظور جمع به

ني در سه مؤلفة حمايت، يكپارچگي سازماني و خصوصيات شغلي پذيري سازما پرسشنامه به ارزيابي ميزان جامعه
چهار پرسش مربوط به حمايت، شش پرسش . پرسش است 22اين پرسشنامه داراي . پرداخت) وظايف داوطلبي(

سؤاالت حمايت براساس طيف . پرسش مربوط به خصوصيات شغلي بود مربوط به يكپارچگي سازماني و دوازده
نحوة امتيازدهي . بيشترين مقدار بود. 7كمترين مقدار تا . 1صورت  نحوة امتيازدهي به ارزشي ليكرت بود و پنج

. 4نظري ندارم، . 3نسبتاً اشتباه، . 2كامالً اشتباه، .1صورت  ارزشي ليكرت به سؤاالت يكپارچگي براساس طيف پنج
نحوة . ارزشي بود رت هفتصورت طيف ليك اما سؤاالت خصوصيات شغلي به. كامالً صحيح بود. 5نسبتاً صحيح، 
   .كامالً موافقم بود. 7كامالً مخالفم تا .1 صورت امتيازدهي به

ي تحقيق در بين دوازده تن از متخصصان مديريت ورزشي توزيع شد و پس از اعمال اصالحات ها پرسشنامه
جامعة آماري پژوهش، هاي مورد نظر در  منظور تعيين پايايي پرسشنامه به. تأييد شد آنهاظاهري و صوري، روايي 

پرسشنامه توزيع شد كه نتايج آزمون آلفاي كرونباخ براي پرسشنامة تمايل به ادامة  45در مطالعة مقدماتي، 
                                                           

1 . Krejescie , Morgan & Cohen 
2 .May Kim 
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دهندة پايايي  گزارش شد؛ كه اين نتايج نشان α=782/0 پذيري و پرسشنامة جامعه α=815/0 همكاري داوطلبي
از  سؤاالتمنظور تعيين روايي سازة  به .ط با پژوهش بودآوري اطالعات مرتب ها براي جمع مطلوب پرسشنامه

مقدار . بود 7/0بيشتر از  1، ارزش كيسرKMOشاخص مالك براي . استفاده شد) CFA(ي دييتأتحليل عاملي 
دست  به 001/0سطح معناداري آزمون بارتلت برابر  775/0حاصل از تحليل عاملي تأييدي براي  KMOشاخص 

داري آزمون بارتلت  و سطح معنا 813/0پذيري سازماني  ز تحليل عاملي براي جامعهحاصل ا KMOشاخص . آمد
ها براي تحليل عاملي مناسب  حاصله، بيانگر اين واقعيت است كه دادهKMO مقدار. دست آمد به 001/0برابر 

 . ورده شده استآ 1خالصة گزارش تحليل عاملي تأييدي در جدول . دار است بوده و نتيجة آزمون بارتلت نيز معنا

  
  خالصة گزارش تحليل عاملي تأييدي پرسشنامة پژوهش. 1جدول 

شاخص آزمون   متغير
KMO 

شاخص آزمون 
  نتيجه  مقدار ويژه  بارتلت

تمايل به ادامة همكاري 
  داوطلبي

  تأييد  562/2  001/0  775/0

  تأييد  171/5  001/0  813/0  پذيري سازماني جامعه
 

هاي  شاخص هاي تحقيق از آمار توصيفي و همچنين براي تعيين برازش مدل از تحليل داده و منظور تجزيه به
براي آزمون مدل  Amos Graphic/18و  SPSS18افزار  به كمك نرم) مطلق، تطبيقي، مقتصد( برازش

  .استفاده شد
 

  هاي پژوهش يافته
ترين موارد، رشتة  از مهم. آورده شده است 1جدول ر د  آمار توصيفي خصوصيات دموگرافيك اعضاي نمونه

درصد آنان، تربيت بدني بود و در مورد سطح  24/55هاي ورزشي بود كه رشتة تحصيلي تحصيلي داوطلبان انجمن
  . آورده شده است 2خالصة خصوصيات دموگرافيك در جدول . درصد آنان كارشناسي بودند 73/65تحصيالت،

                                                           
1. Kaiser 
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  شناختي نمونة آماري اطالعات متغير جامعه. 2جدول 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 

بيشترين نمره و ) =33/1SD=،08/5MD(شود، حمايت دوستان مشاهده مي 3گونه كه در جدول همان
  .كمترين نمره را دارد) =56/1SD=،61/4MD( حمايت ساير داوطلبان

 
  هاي تحقيقتوصيف آماري متغير حمايت نمونه. 3جدول 

  حداكثر  حداقل  انحراف معيار  ميانگين  متغير
  7  1 82/1 04/5 حمايت خانواده
  7  1 33/1 08/5 حمايت دوستان

  7  1 56/1 61/4 حمايت ساير داوطلبان
  7  1 64/1 70/4 حمايت كاركنان سازمان

  7  1 06/1 86/4 نمرة كل حمايت
 
 و بيشترين نمره) =83/0SD=،86/3MD( هاي اجتماعيشود، شبكهمشاهده مي 4كه در جدول  گونه همان 

  .كمترين نمره را در يكپارچگي سازماني دارد) =86/0SD= ،62/3MD(آموزش 
  هاي تحقيقتوصيف آماري متغير يكپارچگي سازماني نمونه .4جدول 

  حداكثر  حداقل انحراف معيار ميانگين متغير
  5  1 86/0 62/3 آموزش
  5  1 82/0 80/3 ادراك

  5  1 83/0 86/3 هاي اجتماعي شبكه
  5  1 68/0 76/3 نمرة كل يكپارچگي سازماني

 

  درصد بعد متغير

  128  خانم  جنسيت
  158 آقا

  تحصيالت
  6 كارداني

  188 كارشناسي
  80  كارشناسي ارشد

  9 دكتري

  158 تربيت بدني  رشته
  128  غير تربيت بدني

  12 )ماه(سابقه
  20 )ند ساعت در ماهچ(سابقه
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بيشترين نمره و  )=94/0SD=،97/4MD(شود كه خصوصيات شغلي ، نيز مشاهده مي5در جدول 
  .كمترين نمره را دارد )=68/0SD=،76/3MD( يكپارچگي سازماني

 
  هاي تحقيقپذيري نمونه آمار توصيفي جامعه. 5جدول 

  حداكثر  حداقل  انحراف معيار  ميانگين  متغير
  7  1  06/1  86/4  حمايت

  5  1  68/0  76/3  يكپارچگي سازماني
  7  83/1  94/0  97/4  خصوصيات شغلي

  17/6  61/2  71/0  53/4  پذيري سازماني نمرة كل جامعه
 

  .گزارش شده است 1 با انحراف استاندارد 75/3، نمرة تمايل به ادامة همكاري داوطلبي 6در جدول 
 

  هاي تحقيقآمار توصيفي تمايل به ادامة همكاري داوطلبي نمونه. 6جدول 
  حداكثر  حداقل  انحراف معيار  ميانگين  متغير

  33/13  50/1  00/1  75/3  به ادامة همكاري داوطلبيتمايل 
  

 شده آزمون ساختاري معادالت سازي مدل طريق از پژوهش مفهومي مدل: آزمون مدل مفهومي پژوهش
 هاي خروجي جمله از) پژوهش هاي فرضيه آزمون( مدل جزئي برازش و) مدل آزمون( مدل كلي برازش. است

 مفهومي مدل از تجربي هاي داده آيا كه است آن مدل آزمون از دفه. است Amos افزار نرم در مسير تحليل
 شود مي محاسبه افزار نرم وسيلة به شاخص تعدادي مدل، برازش آزمون براي خير؟ يا دارند را الزم حمايت پژوهش

 مدل برازش هاي شاخص عنوان به ها شاخص اين. شود بررسي مفهومي مدل با تجربي هاي داده همخواني تا
 شده داده نشان پژوهش در مفهومي مدل برازش هاي شاخص از تعدادي وضعيت 7جدول  در. شوند مي هشناخت
  .  است

 سطح پوشش كاي اسكور، دهند، مي نشان را مناسبي برازش مدل، هاي شاخص ،7جدول  اطالعات با توجه به
 برآورد خطاي مربعات ميانگين ريشة ديگر، طرف از. است مدل برازش بودن مناسب بيانگر كه بوده42/0 با برابر
 كه گفت توان مي اطمينان با ديگر، بيان به). 009/0( است 1/0 از كمتر مقداري داراي مهم شاخصي عنوان به

؛ TLI (99/0( لويس -هاي برازش مدل توكرديگر شاخص .است گرفته قرار پذيرش مورد پژوهش مفهومي مدل
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، RFI( ،94/0( ، شاخص برازش نسبي99/0،)CFI( يقي، شاخص برازش تطب97/0، )NFI(شاخص هنجارشده 
،  CMIN/df( ،024/1( و شاخص كاي اسكور بهنجارشده به درجة آزادي 99 /0، )IFI( شاخص برازش افزايشي

  .دهندة برازش مطلوب و تأييد مدل پژوهش است همگي نشان
  هاي برازش مدلشاخص. 7جدول 

  تفسير  قبولبرازش قابل   1مدل   اختصار  نام شاخص  ها شاخص
شاخص برازش 

  مطلق
سطح پوشش كاي

 برازش مطلوب   <p value  42/0  05/0P(ჯ2)  اسكور

هاي  شاخص
  برازش تطبيقي

 برازش مطلوب  <NNFI(TLI) 99/0 9/0NNFI برازش هنجارنشده

 برازش مطلوب  <NFI 97/0 9/0NFI برازش هنجارشده

شاخص برازش
 برازش مطلوب  <CFI  99/0  9/0CFI  تطبيقي

 برازش مطلوب  <RFI 94/0 9/0RFI برازش نسبي

 برازش مطلوب  <IFI 99/0 9/0IFI برازش افزايشي

هاي  شاخص
  برازش مقتصد

ريشة ميانگين
مربعات خطاي 

  برآورد
RMSEA  009/0  1/0RMSEA<  برازش مطلوب 

كاي اسكور 
بهنجارشده به درجة 

  آزادي
CMIN/df  024/1   برازش مطلوب  3تا  1بين  

  
مقياس حمايت، يكپارچگي سازماني و  پذيري سازماني داراي سه خرده كه پيشتر نيز اشاره شد، جامعهطور همان

پذيري  مقياس جامعه خصوصيات شغلي است كه در مدل مفهومي نيز اشاره شده است كه براي برازش مدل، دو خرده
مقياس خود از ابعاد  اين دو خرده زيرا(صورت متغير پنهان در مدل حضور دارند  به) حمايت و يكپارچگي سازماني(

صورت متغير  و خصوصيات شغلي نيز به) شوند طور مستقيم امتيازگذاري نمي اند و به پذير تشكيل شده مشاهده
  . است) طور مستقيم از سؤاالت پرسشنامه محاسبه شد مقياس به امتياز اين خرده(پذير  آشكار يا مشاهده

 صورت مستقيم با ضريب مسير پذيري به شود، جامعه مشاهده مي طوركه در مدل معادالت ساختاري همان
  . بر تمايل به ادامة همكاري داوطلبي تأثيرگذار است 0/ 38
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، خصوصيات شغلي با 82/0ترتيب يكپارچگي سازماني با بار عاملي  بهپذيري سازماني در تأثيرگذاري جامعه
 . ش را داشتندبيشترين نق 57/0 ، حمايت با بار عاملي77/0 بار عاملي

پذير آموزش، ادراك و  يكپارچگي سازماني، در اين مدل متغير مكنون است كه از سه عامل مشاهده
آموزش بيشترين سهم را در . تشكيل شده است 81/0،66/0،64/0ترتيب با بار عاملي و به هاي اجتماعي شبكه

حمايت . پذير است ر عامل مشاهدهحمايت، متغير مكنون و شامل چها .واريانس يكپارچگي سازماني داراست
، حمايت 53/0، حمايت دوستان با بار عاملي 71/0 ، حمايت ساير داوطلبان با بار عاملي75/0كاركنان با بار عاملي
نشان  1مدل مفهومي در شكل . ترتيب بيشترين نقش را در متغير حمايت داشتند به 43/0 خانواده با بار عاملي

  .داده شده است

  
  ل مفهومي پژوهشمد. 1 شكل
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  گيري بحث و نتيجه
پذيري بر تمايل به ادامة خدمت داوطلبي در داوطلبان ورزش  هدف از تحقيق حاضر، تعيين اثر جامعه

پذيري بر تمايل به ادامة خدمت داوطلبي  نتايج نشان داد كه جامعه. شهر تهران بود  دانشجويي كالن
داويال،  ارون،و ب) 2009( هاي هيدالگو و مورنو يافتهنتايج اين تحقيق با ). P<0/05( تأثيرگذار است
آنان نيز دريافتند . همخواني دارد) 1995(آموتو و اسنيدر و ) 1996( ماالنسكا، )2005( وسينا و ارياس

  ).19،6،24،26(كه حمايت و يكپارچگي سازماني نقش مهمي در حفظ داوطلبان دارد 
آنان در مطالعة غيرورزشي ). 16(مغاير است ) 2000(1ينگراب، فيالوهاي نتايج اين تحقيق با يافته

 دليل اينكه جامعة رود بهاحتمال مي. دريافتند كه متغيرهاي اجتماعي نقشي در حفظ داوطلبان ندارد
ها، هاي دانشجويي بودند و الزمة برگزاري فعاليت آماري تحقيق حاضر، داوطلبان ورزشي انجمن

تيمي است و از طرفي تمام داوطلبان در يك سطح اجتماعي قرار  مسابقات و رويدادهاي ورزشي كار
رده هستند، متغيرهاي اجتماعي نقش مهمي در تمايل آنان  عبارتي ديگر تمام داوطلبان هم دارند، به

  .هاي انجمن دارند براي بازگشت به فعاليت
همخوان ) 2008( ارگاللونثال و ب -هاي هاسكيدر مورد آموزش داوطلبان نتايج اين تحقيق با يافته 

آموزش وظايف، داوطلبان را از . آنها نيز دريافتند كه آموزش در حفظ داوطلبان مؤثر است). 18(است 
در خصوص مديريت داوطلبان . دهدكند و به آنان تبحر الزم را در اجراي وظايف مي سردرگمي رها مي

ل در جريان برگزاري مسابقات براي مثا. كند در عرصة ورزش دانشجويي نيز اين يافته صدق مي
هاي آموزشي، دانشجويان را با چگونگي،  هاي ملي، همواره برپايي كارگاه دانشگاهي، المپيادها يا همايش

آموزش نه تنها به اثربخشي و كارايي دانشجويان داوطلب منجر . كند ها آشنا مي ها و ارزيابي چالش
بخشد و  سازد، به وظايف داوطلبي معنا مي يز آسان ميشود، بلكه فرايند نظارت وظايف داوطلبي را ن مي

پيشنهاد محقق نيز در اين خصوص آن است كه اين . كند دانشجويان را از سردرگمي در وظايف دور مي

                                                           
1. Grube & Piliavin, 2000 
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تيم  صورت تيمي در اختيار دانشجويان قرار گيرد تا روحية يكپارچگي اعضا، حس ارتقاي هم ها به آموزش
نتايج  هاي اجتماعي نتايج اين تحقيق با در مورد شبكه. ن تقويت شودو پوشش دادن اشتباهات ديگرا

هاي اجتماعي بر تمايل به ادامة خدمت همخوان است و تأثير شبكه )2008(لونثال و بارگال  -هاسكي 
يابي و كسب تجربه از افراد كاردان موجب دلگرمي و  تعامالت اجتماعي، دوست. داوطلبي را تأييد كرد

فردي را سبب  اي است كه تعامالت بين به رغم اين مسئله، ورزش عرصه. شودن ميحفظ داوطلبا
گيرد، تا آنجا كه دانشجويان به  ها، هويت گروهي و تيمي شكل مي ها و تيم شود، با تشكيل گروه مي

هاي آتي به انجمن  كنند و تمايل دارند كه در فعاليت عضويت در يك نهاد رسمي ورزشي افتخار مي
  .دبازگردن

در خصوص ) 2009( و هيدالگو ومورنو) 2005 ( هاي وسينا، داويال و چاكوننتايج حاضر با يافته
ايشان نشان دادند كه  .)19، 30(هاي شغلي داوطلبان و ادراك آنان از وظايفشان همخوان است ويژگي

د و اجتماعي، ادراك داوطلبان از اهداف و وظايف و برخوردار بودن داوطلبان از كاري متنوع، سودمن
اين وظيفة مديران تربيت بدني . دهدتمايل داوطلبان را براي ادامة خدمت داوطلبي افزايش مي

هاست كه با درخواست نيروهاي داوطلب و تعريف موفق از داوطلبي، دانشجويان را براي فعاليت  دانشگاه
  . ها برانگيزند و همكاري در انجمن

نتايج اين تحقيق نشان داد كه . است قات اندكي صورت گرفتهدربارة ارتباط اين دو متغير، تحقي 
. طور قاطع بحث كرد توان به كه با تحقيقات بيشتر در اين زمينه مي است پذيري، پديدة نوظهوري جامعه
گرفته از سوي خانواده، دوستان، ساير دانشجويان و كاركنان  هاي صورت پذيري به تبيين حمايت جامعه

تواند توجه داوطلبان را براي ادامة  عنوان يك جزء مهم مي حمايت به. پردازد ن ميدانشگاه از داوطلبا
ترين  بديهي است داوطلبان در صورت حمايت از سوي خانواده، كه كوچك. خدمات داوطلبي جلب كند

دانشجويان و اعضاي انجمن هم سهم . شوند ترين كانون اجتماعي است، به وظايفشان دلگرم مي و مهم
كاركنان دانشگاه بايد با موضوع داوطلبي آشنايي داشته باشند و داوطلبان را . در اين مهم دارندبسزايي 
. كنندگان به سازمان بدانند، به آنان احترام بگذارند و شرايط را براي همكاري مفيد مهيا كنند كمك
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ها ايجاد  دانشگاه هاست و بهتر است واحدي در اجراي اين كار هم بر عهدة ادارات تربيت بدني دانشگاه
. دست گيرد طور مستقل، دانشجويان را در جهت داوطلبي برانگيزاند و امور داوطلبي را به شود كه به

داوطلبان با . برند ها و كاركنان دانشگاه بايد بدانند كه هر دو گروه از داوطلبي سود مي داوطلبان انجمن
ها، و كاركنان از سويي ديگر با در اختيار  منتجربيات در عرصة ورزش و منافع حاصل از عضويت در انج

گران در كار نيستند و بايد  دانشگاه بايد به كاركنان بفهماند كه داوطلبان، اخالل. داشتن نيروي انساني
داوطلبان  در جهت ارائة مطلوب خدمات سازمان به مشتريان، تا حد امكان تجربيات خود را در اختيار

  . قرار دهند
يكپارچگي سازماني است كه تأثير مهمي در تمايل به ادامة همكاري داوطلبي  عنصر مهم ديگر

هاي داوطلبان و معرفي الگوهاي آموزشي وظايف و نقش مديران ادارات تربيت بدني با آموزش. گذارد مي
چه . كنند عبارتي ديگر داوطلبان باتجربه، ابهامات را برطرف كرده و سعي در جلب رضايت آنان مي يا به

آيند و به خوبي از عهدة مسئوليتشان برنمي بسا اگر دانشجويان داوطلب با وظايف خود آشنا نباشند، به
  .شوندسرخوردگي و ترك انجمن متمايل مي

نخست و سپس توجيه و  موضوع ديگر، تفهيم و توجيه اهداف انجمن ورزش دانشگاه در مرحلة
همگاني، قهرماني، دانشجويان، كاركنان (انشگاه هاي مختلف ورزشي د تفهيم وظايف داوطلبي در عرصه

  . مسئوالن ادارات تربيت بدني است است كه اين امر نيز بر عهدة) و استادان
 اگر داوطلبان، كار خود را بيهوده بدانند و هدف برايشان توجيه نباشد، چه بسا سعي الزم را در ارائة 

هاي اجتماعي را در سازمان رونق توانند شبكهه ميها با برگزاري جلسات معارف انجمن. خدمات ندارند
چه بسا با . همكاري داوطلبي را در داوطلبان افزايش دهد تواند تمايل به ادامةاين راهبرد نيز مي. دهند

هاي  با تشكيل تيم. هاي كاري، داوطلبان به ترك انجمن ترغيب شوندنبود ارتباطات دوستانه و تيم
ها،  ها و تيم مزيت ديگر تشكيل گروه. شود ده در اختيار ديگران قرار داده ميكاري، تجربيات افراد زب

آميخته شدن دانشجويان داوطلب رشتة تربيت بدني با ديگر دانشجويان دانشگاه است كه سرمنشأ 
  .هاست خوبي براي ترويج فرهنگ ورزش در دانشگاه
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شده رضايت  از وظايف محولاگر داوطلبان . خصوصيات شغلي براي داوطلبان حائز اهميت است
هايي كه محققاني همچون  ويژگي. داشته باشند، تمايلشان به ماندن در انجمن افزايش خواهد يافت

اند،  عنوان خصوصيات ممتاز وظايف داوطلبي برشمرده هاي اين پژوهش، به وسينا و هيدالگو و يافته
هاي متنوعي را در بر هند كه مسئوليتحاكي از آن است كه داوطلبان تمايل دارند وظايفي را انجام د

طور مستقل از ابتدا تا انتهاي فرايند را مديريت كند، استقالل عملكرد داشته باشد،  بگيرد، فرد بتواند به
مديران با شناخت . باشند، مفيد واقع شوند و با ديگران در تعامل باشندروشني مشخص شده اهداف به

سازمان را در  و بازده كنندتر عمل مي اوطلبان در چه وظايفي موفقتوانند دريابند كه داين موضوع مي
  .خدمات به مشتريان افزايش دهند ارائة

شود، آن است كه متغيرهاي سازماني نقش مهمي در طور كلي، آنچه از اين تحقيق نتيجه مي به
مديريت،  تيم(جانبه  پذيري، حمايت همه خالصه آنكه با جامعه. حفظ داوطلبان ورزشي دارند
شود و  ها كارامدتر مي گيرد، آموزش از دانشجويان داوطلب قوت مي) دانشجويان، كاركنان و استادان

توان  در نهايت با يكپارچگي، مي. گيرد شرايط كاري با بازخوردهاي دانشجويان براي داوطلبي شدت مي
. سازي ارتقا داد رهنگهاي كشور را با ف هاي ورزش رونق بخشيد و وضعيت ورزش دانشگاه به انجمن

كردة هر كشور، نماد هر كشوري است كه با ترويج فرهنگ ورزش، فرهنگ  بديهي است كه قشر تحصيل
مديران ادارات تربيت بدني با در نظر داشتن اين مهم، . الشعاع قرار خواهد گرفت جامعه نيز تحت

ها  امعه را كه در دانشگاهتوانند سهم بزرگي از منافع اقتصادي و غيراقتصادي نيروي جوان جمي
ها حفظ كنند تا مبلّغ داوطلبي در ورزش  متمركزند، داشته باشند و داوطلبان باسابقه را براي انجمن

  .هاي گزاف آموزش يا استخدام نيروهاي جديد بكاهند باشند و از صرف هزينه
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