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   محمد صادق افروزه _ ميرمحمد كاشف  _ 11مهرداد محرم زاده مهرداد محرم زاده 

   دانشجوي كارشناسي ارشد  دانشجوي كارشناسي ارشد ،،نشگاه اروميه نشگاه اروميه  استاديار دا استاديار دا،،استاديار دانشگاه اروميه استاديار دانشگاه اروميه 
  

 چكيده
هدف اين تحقيق، بررسي . امروزه جذب، سازماندهي و حفظ داوطلبان، از اهداف مهم مديريت ورزش در حوزة منابع انساني است

ن ورزشي فعال در  نفر از داوطلبا260جامعة آماري را . انگيزش، رضايت مندي و تحليل رفتگي داوطلبان ورزشي در جامعة ايران است
  نمونة آماري انتخاب  نفر از آنها از طريق نمونه گيري خوشه اي به عنوان74هيأت هاي ورزشي استان فارس تشكيل مي دادند كه 

 مورد سنجش انگيزش داوطلبان ليات 21با ) 1984(اطالعات مورد نياز از طريق چهار پرسشنامة تحليل رفتگي پيتز . شدند
و پرسشنامة مشخصات فردي جمع آوري ) 1995( سؤال، پرسشنامة رضايت مندي اوموتو و اسنيدر 28با ) 2007(كوليك 

براي سنجش پايايي پرسشنامه ها در يك مطالعة راهنما و با استفاده از ضريب همبستگي آلفاي كرونباخ به ترتيب . شد
 استنباطي مورد سنجش و ارزيابي قرار تجزيه و تحليل داده ها در دو سطح توصيفي و.  برآورد شد75/0 و 87/0، 81/0

ها نشان داد  تجزيه و تحليل يافته.  انجام شدMANOVAتجزيه و تحليل اطالعات با استفاده از آزمون همبستگي و . گرفت
بين . شوند كه عامل حمايت از خانواده و تقدير و تشكر، بيشترين و كمترين عامل انگيزشي در جذب داوطلبان محسوب مي

همچنين رضايت مندي و . داري مشاهده شد عامل حمايت از خانواده، دريافت پاداش و تقدير و تشكر ارتباط معنيقدرت با 
بين قدرت، دريافت پاداش و فقدان تقدير و تشكر با رضايت مندي داوطلبان . تحليل رفتگي در زنان بيشتر از مردان بود

ت پاداش و فقدان تقدير و تشكر با تحليل رفتگي داوطلبان همچنين مذهب، قدرت، درياف. ارتباط معني داري يافت شد
  . ورزشي ارتباط معني داري وجود داشت

  
  واژه هاي كليدي

   .داوطلبان، عوامل انگيزشي، رضايتمندي و تحليل رفتگي

                                                            
                                    Email: m_moharramzadeh@yahoo.com        09143457353    :تلفن :  نويسندة مسئول -1
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  مقدمه

 در  1پينر). 36(رساني به مردم كشورها نامگذاري كرد  ، سال داوطلبي و كمك2001سال  UNسازمان ملل 
داوطلبان ). 27( داوطلبي را رفتارهاي فرااجتماعي و رفتارهاي ترجيح سود افراد بر سود خود، ناميد 2004 سال

امروزه . اند هاي مختلف به خدمت رساني مشغول به دو صورت رسمي و غيررسمي در تمام نقاط جهان و در شاخه
 هر كدام در كشورهاي مختلف و با توجه شود كه براي استخدام و نگهداري داوطلبان راهكارهاي جديدي ارائه مي

عنوان كردند كه در بسياري از ) 2007 (2گيو و همكارن). 9(هاي مختلف داوطلبان قابل بررسي است به انگيزش
كشورهاي دموكراتيك سازمان هاي غيردولتي نقش مهمي در نشان دادن اين خصيصة دولت به عهده داردند 

توان آن را بررسي كرد، ولي داراي دو بعد مهم   و از لحاظ مختلفي ميداوطلبي ابعاد گوناگوني دارد). 15(
) 2005 (3دوو. اند هر كدام از محققان از ديدگاه خود به بررسي اين موضوع پرداخته. اجتماعي و اقتصادي است

يي با ، داوطلبي را موجب افزايش عزت نفس، آمادگي براي زندگي و آشنا4در وب سايتي ملقب به نوجوانان امروز
 ). 12(است  اجتماعي و مدنيت در اين گروه سني معرفي كرده

هاي   و برخي ديگر از محققان، يكي از اولين كشورهايي كه در زمينة سازمان5با توجه به مركز آمار كانادا
ها يعني حدود   درصد سازمان21در كانادا . غيردولتي و بدون سود در دامنة زيادي فعاليت مي كند، كاناداست

 سازمان در زمينة ورزش داوطلبانه به ارائة 7400 درصد يعني تقريباً 16در كانادا .  از آنان داوطلبي است33469
 ميليون 17/1 در حدود2000 در سال NSGVP 6، با توجه به آمار ملي داوطلبان)34، 16(خدمات مي پردازند

طلبان ورزشي در انگلستان پايه و اساسي براي همچنين داو). 4(نفر از مردم كانادا در زمينة ورزش داوطلب بودند 
در واقع آنان بايد به .  لندن هستند كه بايد از هم اكنون به فكر آن بود2012هر چه بهتر برگزار شدن المپيك 

ستاد .  هزار داوطلب ورزشي براي برگزاري اين رويداد بزرگ ورزشي باشند70000سازماندهي حدود  فكر جذب و
 داوطلب 5821400در حدود . سازد  در انگلستان داوطلبان را سازماندهي و هماهنگ مي7گامي به سوي ورزش

 درصد 26و در حدود ) 2002داوطلبان ورزشي در انگلستان در سال (سهم داوطلبان ورزشي در انگلستان است 
  ). 28(اند  كل داوطلبان در انگليس در بخش ورزش و تفريحات سالم مشغول به فعاليت

 65000 آتن در قياس با المپيك هاي قبل بسيار بيشتر بود و در حدود 2004لبان در المپيك تعداد داوط
، تعداد شاغالن رسمي كشور 1382در ايران بر اساس آمار اعالمي در سال ). 19(داوطلب فعاليت داشتند 

                                                            
1 - Penner 
2 - Guo, Chao. Musso Juliet A 
3 - Dove 
4 - Teenagers Today 
5 - Statistics Canada 
6 - National Survey of Giving Volunteering and participating 
7 - Step into Sport 
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دادند و تا   درصد افراد شاغل كشور با بخش ورزشي به خود اختصاص مي07/1 نفر بود كه درآن سال 25000
در اين تحقيق به شناسايي و نشر اين نهضت در ). 1(كنون آماري از حضور داوطلبان در كشور اعالم نشده است 

ازاين رو براي فهم دقيق روش ها، عوامل و راهكارهاي جذب افراد به . شود  ورزش پرداخته ميهجامعة ايران به ويژ
همچنين براي شناسايي عوامل نگهدارنده و حفظ داوطلبان . شود سوي داوطلبي، ابتدا انگيزشي آنان بررسي مي

 ترك پيش بين كننده هايسنجش عوامل رضايت مندي را كه موجب حفظ داوطلبان و تحليل رفتگي كه يكي از 
  . گيرد داوطلبي است، مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار مي

 

  عوامل انگيزشي داوطلبان ورزشي 
نگيزشي داوطلبان را مواردي همچون نوعدوستي، نيازهاي خودستايي، تعهدات اجتماعي، ها، داليل ا برخي از نظريه

 نيز داليل رواني را در 1برخي دانشمندان از جمله مول برگر. اند ميل براي به دست آوردن تجربيات و رضايت شغلي دانسته
البته بر اساس ). 11(لي را مي توان نام برداز اين دست داليل رواني، عزت نفس و خودكنتر). 24(اند  اين مورد مطرح كرده

شركت ). 25(، جامعه شناسان عوامل بالقوة فرد را درحضور داوطلبان ناديده گرفته اند )2003 (2تحقيقات موسيون ويلسون
جامعه شناسان . در فعاليت هاي داوطلبي توسط بسياري از نظريه هاي اجتماعي و روان شناسي توضيح داده شده است

از لحاظ روان شناسي نيز عواملي .  مانند ارزش هاي انساني و اجتماعي را عامل حضور افراد در اين عرصه مي دانندعواملي
 دانشمندان ). 13( افراد براي حضور داوطلبان در نظر گرفته اند مانند همدلي و برون گرايي را به عنوان جنبة شخصي
افراد با ). 30، 26(اشتن بر حكومت هاي دموكراسي نگاه مي كنند سياسي به جنبه هاي داوطلبي بيشتر از لحاظ صحه گذ

داليل خاص خود در نهضت هاي داوطلبي درگير مي شوند كه انگيزة هر فرد با توجه به روحيات، خانواده، شرايط زندگي و 
وانيم مديريت جذب براي جذب و به كارگيري داوطلبان بايد  از توقعات آنان باخبر باشيم تا بت. محيط خود متفاوت است

 .نيرو را هدفمند سازيم و بر روي خواسته هاي آنان تمركز كنيم

به اين نتيجه رسيد كه در پايان نامة خود براي اخذ دكتري روان شناسي در دانشگاه كاليفرنيا، ) 2005 (3 بولينگ
 انگيزش منحصر به فردي افراد در گروه هاي سني خاص،. داوطلبي به كاهش تنش هاي ناشي از طول عمر كمك مي كند

نوجوانان بيشتر به علت هويت داوطلب مي شوند و افراد ميانسال عامل توليد را عامل جذب به نهضت . براي داوطلبي دارند
 4مارتا، گوگليل ميتي و پوزي). 6(افراد مسن نيز بيشتر به علت درستي و كمال داوطلب مي شوند . داوطلبي نشان دادند

 كه روي جوانان انجام دادند، چهار "داوطلب گرايي جوانان و بررسي الگوهاي انگيزشي آنان"ا عنوان در تحقيقي ب) 2006(

                                                            
1 - Muhlberger  
2 - Musick, M.A & Wilson, J. 
3 - Anita louise boling  
4 - Marta. E, Gugliemetti. C, Pozzi M 
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در پايان نامة ) 2007 (1مياگر باربارا). 21(عامل ارزش، اجتماعي، حرفه و حمايت  از خود را مورد بررسي قرار دادند 
، به بررسي سنجش عوامل "نهضت داوطلبي در المپيك"كارشناسي ارشد خود از دانشگاه رويال رودز كانادا با عنوان 

نتايج اين تحقيق نشان داد كه حمايت از خانواده مهم ترين عامل داوطلبي براي آنان به . انگيزشي داوطلبان پرداخت
  ). 2(حساب مي آمد 

در اعضاي همچنين . داري دارند دريافت كه در داوطلبان ورزشي عامل تعهد و اجرا ارتباط معني) 2007 (2هوي
 3براون و همكاران). 31( درصد به دست آمد 31داوطلب هيأت رئيسه بين عامل تعهد و درگير بودن در سازمان واريانس 

آنان مدل هاي مذهبي ها، غيرمذهبي ها . اري بر نوعدوستي تحقيقي انجام دادند ددر مورد تاثير جامعة سرمايه) 2007(
هنگامي كه . سخاوتمندي افراد مؤثر است دريافتند كه جامعة سرمايه داري در و داوطلبان را تركيب كردند و) سكوالر(

جامعة سرمايه داري برابري را براي افراد به ارمغان مي آورد، تاثير مستقيمي بر تفكر سرمايه داري و افول تفكر مذهبي مي 
  ). 8(گذارد 

 

  رضايت مندي در داوطلبان ورزشي 
 رضايت افراد در زمينه هاي اجتماعي، خانوادگي، كار و سازمان هاي بر اساس نظرية تبادالت اجتماعي،

  در سال 4يافته هاي سيلور برگ و همكارانش). 5(داوطلبي با توازن بين ارزش ها و سود فعاليت ها متفاوت است
 دربارة رضايت مندي داوطلبان حاكي از آن است كه رضايت از داوطلبي در سازمان هاي ورزشي عامل 2001

 5پترسون  و هويجي). 33(اوطلبان، ثبات سازمان ورزشي و موفقيت آن سازمان است ديار مهمي در ماندگاري بس
دراين زمينه اظهار مي دارند كه برخي داوطلبان با كمك به ديگران به يك كنترل زندگي خود در ) 2002(

ان داد كه رضايت داوطلبان نش) 2007 (6ليات كوليت). 29(جامعه دست مي گيرند و احساس رضايت مي كنند 
  ). 20(پسر بيشتر از داوطلبان دختر است 

 

                                                            
1 - Meagher, Barbara  
2 - Russell Hoye 
3 - Brown, E Ferris J.M 
4 - Silverberg and et al  
5 - Peterson, N.A., & Hughey ,J 
6 - Liat Kulik 
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  وطلبان ورزشي اتحليل رفتگي در د
بر اساس تعريف . در برخي از مقاطع كارمندان در سازمان ها دچار رخوت و تحليل رفتگي شغلي مي شوند

فرسودگي فكري با استرس ، تحليل رفتگي در واقع به تجربة جسمي، احساسي و )2001 (1مسالچ و همكاران
اگر چه با توجه به تعاريف داوطلبي داوطلبانه بودن آن محرز است، ولي اين گونه ). 23(مداوم، گفته مي شود 

استرس ها در در معرض در واقع در معرض قرار گرفتن ). 10(فعاليت ها نيز استرس هاي خاص خود را دارد 
اعالم ) 2005 (2بنجستون و همكارانش). 23( افراد شود بروز تحليل رفتگي درباعث محيط كار ممكن است 

به مركز سالمتي كار گزارش شده  درصد 48 درصد دربارة بيماري هاي شغلي 48كردند كه تقريباً در هر شغلي 
، ابعاد تحليل رفتگي در دو جنس دختر و 2004 در سال 3با توجه به نتايج برخي تحقيقات مانند سري). 3(است 

فرسودگي رواني داوطلبان پسر كمتر از ) 2005 (4همچنين در تحقيق هادر و كلور). 32(ستپسر متفاوت ا
عالوه بر تحليل رفتگي شغلي، خود ورزشكاران نيز ). 17(دختران و زوال شخصيت پسران بيشتر از دختران بود 

ن ورزشكاران نوجوان اين پديده بي) 2007 (5د دچار تحليل رفتگي شوند، به طوري كه در تحقيق برنرراحتمال دا
از عوامل . بررسي و مشاهده شد كه برخي اوقات بيش تمريني سبب تحليل رفتگي ورزشكاران نوجوان مي شود

تحقيق مارتينيوس و ). 7(ديگر سوق دهنده به تحليل رفتگي، فشار خانواده براي مسابقه دادن و موفقيت است 
غلي، منابع شغلي و تحليل رفتگي بر روي افسران پليس در مورد ارتباط بين خواسته هاي ش) 2007 (6همكاران

پليس در تاثير ميزان درآمد و همچنين سالمتي كار بر تحليل رفتگي، به طور كلي سطح تحليل رفتگي افسران 
همچنين فشار كاري ارتباط معني داري با هر سه بعد تحليل رفتگي . مقايسه با گروه هاي ديگر كاري پايين بود

  ). 22( با تحليل رفتگي ارتباط معني داري داشت داشت و درآمد

در مورد تاثير جنس روي تحليل رفتگي شغلي در تايوان، جنس ) 2007 (7با توجه به نتايج فن و چن
در ). 14(همچنين برخي عوامل مانند ساعات كار بر اين تفاوت موثر بودند . تاثيراتي روي تحليل رفتگي داشت

.  روي داوطلبان نيز محقق شود براي جلوگيري از آن بايد اقدام هاي الزم انجام دادواقع اين موضوع مي تواند بر
اين . همچنين عواملي مانند حمايت اجتماعي، منابع مرتبط با شغل و تحليل رفتگي با يكديگر ارتباط دارند

ن در سوئد به است كه روي پرستارا) 2007 (8موضوع ناشي از نتايج تحقيقات افرادي چون سيندين و همكارانش
  ). 35(انجام رساندند 

                                                            
1 - Maslach, C., Schaufell, N.B., & Leifer , M.P 
2 - Bengtsson, B., Sollenberg, M 
3 - Sari , H 
4 - Hardy, S.A., & Carlo, G 
5 - Brenner. Joel S 
6 - Martinussen, M.Richardsen, A. M. Burke .R.G 
7 - Fan, C.K. Cheng. C. L 
8 - Sundin, L, Hochwa , J.Bildt, C.Lisspers, J 
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  روش تحقيق 

  جامعه و نمونة آماري 
 نفر از داوطلبان ورزشي فعال در هيأت هاي ورزشي استان فارس تشكيل 260جامعة آماري اين تحقيق را 

ق در اين تحقي.  نفر از آنها از طريق نمونه گيري خوشه اي به عنوان نمونة آماري انتخاب شدند74مي دادند كه 
  .  مرد شركت كردند48 زن و 22

  ابزار سنجش 
در اين تحقيق از چهار پرسشنامة تحليل رفتگي، سنجش انگيزش، رضايت مندي و مشخصات فردي استفاده 

 آيتم است، پاسخ ها در مقياس 21و شامل شده طراحي ) 1984(پرسشنامة تحليل رفتگي كه توسط پينز . شد
.  به دست آمد81/0اسبة پايايي آن با استفاده از آلفاي كرونباخ عدد است كه با مح) هميشه (7تا ) هرگز(1

استفاده گرديده است، با حذف و اضافه ) 2007(پرسشنامة سنجش انگيزش داوطلبان نيز كه توسط ليات كوليت 
 براي. خي عوامل و نظرهاي استادان با ساختار و فرهنگ ايران همسان و از روايي مناسب برخوردار شدركردن ب

 برآورد 87/0 آلفاي كرونباخ ،سنجش پايايي پرسشنامه در يك مطالعة راهنما و با استفاده از ضريب همبستگي
 ارزشي است كه انگيزه ها را در هفت عامل مذهب، قدرت، حمايت از 5 سؤال 28اين پرسشنامه متشكل از . شد

  . دخانواده، دريافت پاداش ، تقدير، اتالف وقت و داليل نامعلوم مي سنج

براي اندازه گيري رضايت مندي از تجربة داوطلبي افراد بايد منافع و سودهايي را كه از داوطلبي نصيب 
در اين تحقيق براي سنجش رضايت مندي داوطلبان از پرسشنامة اوموتو و . داوطلبان مي شود، سنجيد 

وطلبان به هر يك از آيتم ها دا.  سؤال مثبت و يك سؤال منفي است4استفاده شد كه شامل ) 1995 (1اسنيدرو
در پايان ميانگين نمرة داوطلبان، نمرة رضايت از . پاسخ مي دهند) خيلي قوي (7تا ) خيلي ضعيف(از يك 

 محاسبه 75/0همچنين با استفاده از آلفاي كرونباخ پايايي پرسشنامة مذكور . داوطلبي آنان به حساب مي آيد
اي تعيين جنس، سن، ميزان تحصيالت ، وضعيت تاهل، ساعات كار از پرسشنامة مشخصات فردي بي نام بر. شد

  . استفاده شدداوطلبانه و شغل 

  روش آماري 
روش هاي آماري توصيفي شامل محاسبة . تجزيه و تحليل اطالعات در دو سطح آمار توصيفي و استنباطي انجام شد

براي بررسي معني دار بودن رابطة . ا بودفراواني، درصد، ميانگين، انحراف معيار و انحراف استاندارد نمره ه
  .  استفاده شدMANOVAمتغيرها از آمار استنباطي ضريب همبستگي اسپيرمن و 

                                                            
1 - Omoto and Snyder 



  انگيزش، رضايتمندي و تحليل رفتگي داوطلبان در ورزش 

 

57

  نتايج و يافته های تحقيق

  .  مشاهده مي شود 1در ابتدا مشخصات داوطلبان حاضر در اين تحقيق بررسي شد كه در جدول 
  

  مشخصات دموگرافيكي داوطلبان. 1جدول 
  درصد فراواني  فراواني  موگرافيكي داوطلبانمشخصات د

  جنس  86/64  48  مرد
  13/35  26  زن

  3/1  1   سال 20زير 
  27/20  15   سال 30 تا 20
  43/32  24   سال 40 تا 30
  89/41  31   سال 50 تا 40

  سن

  4/5  4   سال 50باالتر از 
  16/62  46  كارمند
  91/18  14  آزاد

  16/12  9  دانشجو
  وضعيت شغلي داوطلبان

  7/6  5  خانه دار
  وضعيت تأهل  56/17  13  مجرد 
  43/82  61  متأهل 

  51/13  10  ديپلم و پايين تر
  91/18  14  فوق ديپلم
  86/64  48  كارشناس

  مدرك تحصيلي

  7/2  2 كارشناسي ارشد و باالتر
  4/5  4   ساعت2
  89/41  31   ساعت5
  94/45  34   ساعت15

 ساعات كار داوطلبانه در هفته

  7/6  5   و باالتر20
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 سال 50 تا 40بيشترين محدودة سني بين . مرد بودند )  درصد86/64(، بيشتر داوطلبان 1با توجه به جدول 
 درصد آنان متاهل 82و تقريباً )  درصد16/62(همچنين تقريباً يك سوم داوطلبان كارمند ).  درصد89/41(بود 
 ساعت در هفته 15 درصد آنان 94/45تحصيلي كارشناسي بودند و  درصد داوطلبان داراي مدرك 86/64. بودند

  . خدمات داوطلبانه انجام مي دادند

 SD و انحراف استاندارد Mسپس به بررسي همبستگي درون گروهي عوامل انگيزشي، ميانگين نمره هاي 
  . نمره هاي داوطلبان پرداخته شد

   وSD = 74/0(ان بيشترين امتياز را كسب كرد ، عامل حمايت از خانواده و آشناي2با توجه به جدول 
97/3 = M ( و قدرت)55/0 = SD 69/3 و = M( در رتبة دوم قرار گرفت و عوامل مذهب )84/0 = SDو   

 26/3 = M( دريافت پاداش ،)65/0 = SD 22/3 و =M( داليل مبهم ،)55/0 = SD 19/2 و = M( اتالف وقت ،
)54/0 = SD 14/2 و = M ( تشكر و تقدير و)74/0 = SD 69/1 و = M ( به ترتيب در رده هاي بعدي قرار

همچنين بين قدرت با عامل حمايت . عامل مذهب با عامل حمايت از خانواده ارتباط معني داري داشت. گرفتند
 با عوامل زعامل دريافت پاداش ني. از خانواده، دريافت پاداش و تقدير و تشكر ارتباط معني داري مشاهده شد

  . ير و تشكر و اتالف وقت ارتباط معني داري داشتتقد

  
  همبستگي دروني بين متغيرهاي انگيزشي داوطلبان ورزشي. 2جدول 

7  6  5  4  3  2  1    
  1مذهب   1  06/0 **33/0  02/0  02/0  05/0  05/0
   20قدرت     **29/0 ***35/0 **- 36/0  -32/0  -61/0
حمايت از خانواده       1  23/0  -36/0  -17/0  -19/0

30   
  40دريافت پاداش         1 ***44/0  ***35/0  16/0
  50تقدير و تشكر           1  16/0  12/0
  60اتالف وقت             1  *16/0

  70داليل نامعلوم               1
19/2  14/2  69/1  22/3  97/3  69/3  26/3 M 

54/0  87/0  74/0  65/0  74/0  55/0  84/0 SD 

* 05/0 P< ، ** 01/0 P< ، *** 001/0 P<   
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 استفاده MANOVAسي ارتباط جنس با رضايت مندي و تحليل رفتگي داوطلبان از روش آماري براي برر
 منجر شد كه مي توان استنباط كرد اختالف معني داري بين آنان 3شد كه در نهايت به نتايج مندرج در جدول 

 و SD = 03/1(دان بيشتر از مر) M = 45/6 و SD = 66/1( رضايت مندي زنان 3با توجه به جدول . وجود ندارد
21/6 = M ( و تحليل رفتگي زنان)54/0 = SD 12/2 و = M ( نيز بيشتر از مردان)33/0 = SD 99/1 و =M (

  . است

بين ) M= 33/6 و SD = 34/1( ارزشي بودن پرسشنامه، رضايت مندي خوبي 7در مجموع با توجه به 
  . داوطلبان وجود داشت

  
  ارتباط جنس با رضايت مندي و تحليل رفتگي داوطلبان ورزشي. 3جدول 

 2η  F  مردان  زنان  كل
SD M  SD  M  SD  M  

  

  65/1  08/0  رضايت مندي 21/6 03/1 45/6 33/666/1 34/1
  تحليل رفتگي 99/1 33/0 12/2 05/254/0 5/43

  

 بررسي رابطة بين عوامل انگيزشي با عامل در ادامه اين تحقيق با استفاده از ضريب همبستگي اسپيرمن به
با توجه به جدول، بين قدرت، دريافت .  آورده شده است4رضايت مندي پرداخته شد كه نتايج آن در جدول 

پاداش و فقدان تقدير و تشكر با رضايت مندي داوطلبان ارتباط معني داري وجود دارد، البته فقدان تقدير و 
  .  معكوس داردتشكر با رضايت مندي همبستگي

  بررسي همبستگي بين عوامل انگيزشي و رضايـت مندي داوطلبان . 4جدول 
  تعداد r Sigضريب همبستگي  عوامل

  74  249/0  09/0  مذهب
  74  020/0*  41/0  قدرت

  74  188/0  18/0  حمايت از خانواده
  74  012/0*  45/0  دريافت پاداش

  74  018/0*  -41/0  فقدان تقدير و تشكر
  74  771/0  -29/0  اتالف وقت

  رضايت مندي

  74  858/0  -39/0  داليل نامعلوم
* 05/0 P< ، ** 01/0 P< ، *** 001/0 P<   
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سپس با استفاده از ضريب همبستگي اسپيرمن به بررسي رابطة بين عوامل انگيزشي با عامل تحليل رفتگي 
هب، قدرت، دريافت پاداش و فقدان تقدير  بين عوامل مذ5داوطلبان پرداخته شد كه با توجه به مندرجات جدول 

شايان ذكر است كه بين عوامل . و تشكر با تحليل رفتگي داوطلبان ورزشي ارتباط معني داري وجود داشت
  . پاداش با تحليل رفتگي داوطلبان همبستگي معكوس بودمذهب، قدرت و دريافت 

  
  وطلبانبررسي همبستگي بين عوامل انگيزشي و تحليل رفتگي دا. 5جدول 

  تعداد r Sigضريب همبستگي  عوامل
  74  022/0*  -32/0  مذهب
  74  041/0*  -36/0  قدرت

  74  241/0  -19/0  حمايت از خانواده
  74  002/0**  -45/0  دريافت پاداش

  74  000/0***  55/0  فقدان تقدير و تشكر
  74  771/0  12/0  اتالف وقت

  تحليل رفتگي 

  74  858/0  15/0  داليل نامعلوم
* 05/0 P< ، ** 01/0 P< ، *** 001/0 P<   

  

  بحث و نتيجه گيری 

 هاي بيشتر NGOبحث داوطلبي در جامعة ايران اغلب به صورت غيررسمي است و نمونه هاي آن را مي توان در 
در با وجوداين در ورزش تنها . ارگان هالل احمر را مي توان يك سازمان داوطلبي رسمي ناميد. سياسي يا اجتماعي ديد

اين تحقيق هدف هاي . و استان ها نمود ضعيف اين نهضت را مشاهده مي كنيم هيأت هاي ورزشي شهرستان ها
، بررسي داليل روي آوردن افراد با گروه رچندي را از جمله نشر اين نهضت در جامعه، به ويژه جامعة ورزش كشو

در ورزش، شناسايي عوامل رضايت هاي سني چندگانه، جنسيت هاي متفاوت و صنف هاي مختلف به داوطلب 
مندي كه موجب نگهداري و حفظ داوطلبان مي شود و تحليل رفتگي كه يكي از پيش بيني كننده هاي ترك 

  . داوطلبي است دنبال مي كند

از اين منظر در وهلة اول به بررسي و تعيين مشخصات دموگرافيك اين افراد پرداخته شد كه با توجه به 
لبان در اين تحقيق بر خالف آنچه در كشورهاي ديگر مانند كانادا و رويدادهايي مانند المپيك نتايج، بيشتر داوط

چرا كه كارمندان قسمت اعظم وقت .  آتن رخ مي دهد، مردان با تفاوت عددي زياد نسبت به زنان بودند2004
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نان در اين عرصه كمتر فعال همچنين بيشتر داوطلبان سن زيادي دارند و جوا. خود را بايد در ادارات سپري كنند
نيز رخ مي دهد و بر اساس نظر پوزي و مارتا و لويبس بولينگ، البته اين موضوع در كشورهاي ديگر . بوده اند

همچنين در كشورهايي ). 6، 21(سن در داوطلبي مؤثر است و باال رفتن سن حس داوطلبي را تقويت مي كند 
در اين پژوهش بيشتر ). 4( تمايل افراد براي داوطلب شدن بيشتر مي شود مانند كانادا و استراليا با باالرفتن سن
اين مهم با درجات تحصيلي داوطلبان در المپيك آتن همخواني دارد، چرا . داوطلبان مدرك كارشناسي داشتند 

افته هاي همچنين بنا به ي). 19( درصد داوطلبان مدارج علمي باال و دانشگاهي داشتند 41كه در اين المپيك نيز 
تحقيق بيشتر داوطلبان متاهل بودند كه با آمار داوطلبي كانادا كه تعداد داوطلبان متاهل را بيشتر از افراد مجرد 

  . اعالم كردند، همخواني دارد

 داوطلبان به خود اختصاص داد عامل حمايت از خانواده و آشنايان بيشترين امتياز را در ميان عوامل انگيزشي در
اين يافته با نتايج باربارا همخواني و . بي توجهي به اصل، مفهوم و ريشة داوطلبي در ميان افراد داردكه نشان از 

عامل مذهب با عامل حمايت از ). 2(اند، همخواني نداشت  عامل استفاده كردهنبا بيشتر نتايج محققان كه از اي
از خانواده، دريافت پاداش و تقدير و همچنين بين قدرت با عامل حمايت . خانواده ارتباط معني داري داشت

عامل دريافت پاداش نيز با عوامل تقدير و تشكر و اتالف وقت ارتباط معني . تشكر ارتباط معني داري مشاهد شد
نتايج نشان داد كه رضايت مندي زنان بيشتر از مردان . داري برقراركرد كه با نتايج ليات كوليت همخواني داشت

جودج . ق سيلور برگ و همكارانش همخواني و با يافته هاي ليات كوليت همخواني نداشتاست كه با نتايج تحقي
  ). 18( دريافتند كه زنان به علت تعامل بيشتري كه دارند، بيشتر از داوطلبي لذت مي برند 1و همكارانش

بان در از آنجا كه رضايت مندي خوبي بين داوطلبان وجود دارد و رضايت مندي موجب ادامة حضور داوطل
سازمان هاي داوطلبي مي شود، تصور مي رود مدت زيادي به كارهاي داوطلبانه در زمينة ورزش ادامه دهند كه 

به همين ترتيب تحليل رفتگي زنان نيز بيشتر از مردان است كه با نتايج تحقيق هادر و . جاي خوشبختي دارد
محققان در اين زمينه تحليل رفتگي زنان را بيشتر بايد اذعان كرد كه بيشتر . كلور، سري و برنر همخواني داشت

بين سه عامل انگيزشي قدرت، دريافت پاداش و فقدان تقدير و تشكر با رضايت ). 22، 14، 7(از مردان دانسته اند
مندي داوطلبان ارتباط معني داري وجود دارد كه پاداش هاي مالي را عاملي براي رضايت و ماندگاري در اين 

 رابطة داوطلبي و سود شخصي را رابطه اي معكوس در نظر گرفته است كه در 2البته واتنو.  دهدعرصه نشان مي
  ). 37(اين تحقيق نقض شد 

همان طور كه گفته شد، فقدان تقدير و تشكر با رضايت مندي همبستگي معكوس دارد كه بايد اين مطلب 
همچنين . ار گيرد و از اين مهم غافل نباشندمد نظر مديران و دست اندركاران سازمان هاي داوطلبي ورزشي قر

                                                            
1 - Judge, T.A., Heller, D. and Mount, M.K 
2 - Wuthnow  
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بين عوامل مذهب، قدرت، دريافت پاداش و فقدان تقدير و تشكر با تحليل رفتگي داوطلبان ورزشي ارتباط معني 
داري وجود داشت و بين عامل مذهب و قدرت با تحليل رفتگي داوطلبان همبستگي معكوس بود كه از برخي 

وي اظهار داشته است كه در صورت نبود پاداش افراد در . يوس همخواني داشتلحاظ با نتايج تحقيق مارتين
  ). 22(سازمان ها با عدم تمايل شغلي و نبود انگيزه و در نهايت تحليل رفتگي مواجه مي شوند 

در نهايت بايد گفت كه داوطلبان به علت درك غلط از مفهوم داوطلبي خواسته هاي متضاد با رويكرد اصلي و 
وطلبي را در ورزش دنبال مي كنند و براي رفع اين مشكل شايد سازماندهي داوطلبان، آموزش هاي الزم، هدف دا

برقراري ارتباط آنان با يكديگر و آشنايي با ديگر داوطلبان در كشورهاي ديگر بتواند راه رسيدن به هدف اصلي و 
  . نهايي داوطلبي را هموار سازد
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