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چکیده
هدف :هدف از این پژوهش ،بررسی رابطه بین اقدامات مدیریت منابع انسانی و حفظ و نگهداری داوطلبان هیأتتهأای ورزیأی
استان مرکزی بود.
روششناسی :این پژوهش از نوع همبستگی بود .جامعه آماری پژوهش یامل ،تمامی رؤسا ،نایب رؤسأا و دبیأران هیأتتهأای
ورزیی استان مرکزی ( 141نفر) بودند .نمونهگیری به صورت تمام یمار انجام ید .برای گردآوری دادهها ،از پرسشنامه محقأ
ساخته استفاده ید .دادهها از طری رگرسیون تجزیه و تحلیل یدند.
یافتهها :نتایج پژوهش نشان داد که بین اقدامات مدیریت منابع انسانی و حفظ و نگهداری داوطلبان هیاتهای ورزیأی اسأتان
مرکزی ،ارتباط آماری معناداری وجود دارد .در این خصوص ،واگذاری کار ،آیناسازی و آموزش ،جأذ و همچنأین قأدردانی و
ایجاد انگیزش به ترتیب به میزان 0/72 ،0/72 ،0/44 ،و  0/11توانستند ،حفظ و نگهداری داوطلبان هیتتهأای ورزیأی اسأتان
مرکزی را پیش بینی نمایند.
نتیجهگیری :اقدامات مدیریت منابع انسانی بر حفظ و نگهداری داوطلبان هیاتهای ورزیی موثر است؛ بنابراین پیشنهاد مأی-
یود ،مسولین ذیربط از این اقدامات بویژه واگذاری کار ،آیناسازی و آموزش ،جذ و قدردانی و ایجأاد انگیأزش بأرای حفأظ و
نگهداری داوطلبان هیاتهای ورزیی استان مرکزی استفاده نمایند.
واژههای کلیدی :مدیریت منابع انسانی ،حفظ و نگهداری ،داوطلبان ،هیتتهای ورزیی.
* نویسنده مسئول :تلفن23611164142 :

E - mail: es70kh@yahoo.co.uk

حقدادی و همکاران

مدیریت منابع انسانی در ورزش /تابستان  /6931سال  /4شماره 2

مقدمه
در بین تمام منابع هر سازمان ورزیی ،منابع انسانی مهمترین منبع است ،چون آنها عوامل دیگر را به منابع عینأی و کأاربردی
تبدیل میکنند (چالدورای و مادال .)7001،1از منابع انسانی بسیار مهم در حوزه ورزش ،افراد داوطلب هستند.
داوطلب به فردی گفته می یود که بخشی از وقت و تخصص خود را برای انجام دادن فعالیتهای ،خیرخواهانه ،انسان دوستانه و
غیره ،به طور رایگان یا نیم رایگان در اختیار مؤسسههای غیر انتفاعی قرار میدهد (رمضأانی نأژاد .)1211 ،داوطلبأان خأدمات
متنوعی از قبیل ،آموزش ،مربیگری ،سازماندهی مسابقات و رویدادهای ورزیی فراهم مأیآورنأد .در واقأع ،مشأارکت آنهأا بأه
روشهای گوناگون صورت میپذیرد ،آنها به عنوان اعضای هیتتی هستند که سیاستها را وضع کرده و یأا حتأی تصأمیمهأای
راهبردی را برای سازمان میگیرند .در همین رابطه ،در بسیاری از کشورها داوطلبان به عنوان نمایندگان فدراسیونهای ملأی و
یا کمیتههای اجرایی کنفدراسیونهای ورزیی و کمیتههای ملی المپیک حضور دارند و سیاستهای کلی ورزش را تحأت تأتثیر
قرار میدهند (چالدورای و مادال .)11 :7001 ،در ورزش استرالیا نزدیک به  1/5میلیون داوطلب ،بأیش از  115میلیأون سأاعت
فعالیتهای داوطلبانه در بایگاههای ورزیی و تفریحی به انجام میرسانند (تیلور و گراو)7001 ،7؛ همچنین ،در کشور انگلستان
نزدیک به  7میلیون داوطلب وجود دارد که حداقل یأک سأاعت در هفتأه فعالیأت ورزیأی دارنأد (مأار  .)17 :7010،2ارزش
اقتصادی کار داوطلبان در ورزش آمریکا ،نزدیک به  70میلیارد دالر برآورد یده است .در اروپا نیز بأیش از  100میلیأون یأورو
سود مالی از طری مشارکت آنها بدست آمده است (چالدورای و مادال .)14 :7001 ،با توجه به یواهد فوق ،میتوان اذعان کرد
که مدیریت این دسته از منابع انسانی در سازمانهای ورزیی ،نقشی بسیار مهم و در برخی موارد حتی تعیین کننده دارد.
بر این اساس ،نیاز روزافزونی به حضور داوطلبان در کمک به توسعه ورزش وجود دارد (جکسون و پالمر .)742 :1441،4در ایأن
خصوص ،برای مدیریت نیروهای داوطلب الگوهای مختلفی مطرح یأده اسأت کأه ایأن الگوهأا ،دارای ابعأاد مختلفأی هسأتند
(حمیدی و همکاران .)1247 ،در الگوی کمیسیون ورزش استرالیا )7000( 5مواردی همچون ،برنامهریزی ،1جأذ  ،2گأزینش،1
آیناسازی ،4ارزیابی عملکرد ،10قدردانی11و حفظ و نگهداری17ارایه یده است .در الگوی کاسکلی و کأری  )7001( 12مأواردی
همچون ،برنامه ریزی ،جذ  ،گزینش ،آیناسازی ،آموزش و حمایت ،مدیریت عملکرد ،قدردانی و حفأظ و نگهأداری ارایأه یأده
است .در الگوی چرخه مدیریت داوطلبان کیپ )7017( 14مواردی همچون ،برنامهریزی ،سازماندهی ،کارگزینی ،هدایت ،ارزیابی،
قدردانی و جوّ انگیزیی ارایه یده است .در الگوی دوپأوی  )7017( 15مأواردی همچأون ،برنامأهریأزی ،جأذ  ،آیناسأازی و
آموزش ،نظارت و ارزیابی ،قدردانی ،بکارگیری ،رهبری ،برقراری ارتباط و بهبود تواناییها ارایه یده است.
برنامهریزی عبارت است از :تجسم و طراحی وضعیت مطلو و یافتن و ساختن راهها و وسایلی که رسیدن به آن را فأراهم آورد
(حمیدی .)4 ،1212 ،برنامهریزی به داوطلبان کمک میکند تا بدانند چگونه میتواننأد ماموریأت خأود را در سأازمان مربوطأه
انجام دهند و خود را در سازمان هماهنگتر ببینند .مواردی از قبیل ،لزوم بکأارگیری داوطلبأان در سأازمان ،نحأوه اسأتفاده از
1. Chelladurai and madella
2. Taylor and Graw
3. Mark
4. Jackson and Palmer
5. Australian Sports Commission
6. Planning
7. Recruitment
8. Selection
9. Orientation
10. Performance appraisal
11. Appreciation
12. Maintaining
13. Cuskelly and Chris
14. Keip
15. Dupuis
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آنها ،نوع داوطلبان ،حمایت از آنها و یرح وظایف در این مرحله مشخص مییود (رمضانی نژاد .)1211 ،جذ داوطلبان بایأد
بخش اساسی و مستمر برنامههای یک سازمان ورزیی باید (حمیدی .)11 :1212 ،در جذ نیأرو ،مجموعأهای از کاندیأداهای
واجد یرایط برای یک یغل گردهم آورده مییوند و به درخواست برای آن یغل ترغیب مییوند (چأالدورای و مأادال:7001 ،
 .) 42اطالع یافتن از طری کارکنان یا سایر داوطلبان یک سازمان ،معرفی از طری گروههأای حرفأهای و اجتمأاعی ،معرفأی از
طری وابستگان و دوستان ،تبلیغات از روشهای جذ داوطلبان است (رمضانی نژاد .)771 :1211 ،گأزینش و انتخأا عبأارت
است از :بکارگیری داوطلبان در سازمان است .این کار میتواند با ارایه پیشنهاد یک یغل به داوطلب و سپ

انتخا او صأورت

گیرد یا اینکه افراد داوطلب انتخا یده برای مشاغل خاص در هیاتها ،کمیتهها و بایگاهها منتظأر مأیماننأد تأا از آنهأا در
مواقع لزوم استفاده یود (رمضانی نژاد .)774 :1211 ،گزینش بر اساس اهداف مدیریت منابع انسانی متفاوت است .اگر چأه بأه
طور معمول یامل ،اقدامات تجربیات حقیقی ،اعتبارگذاری و بررسی پیش زمینه جهأت اطمینأان از سأالمت یأرکتکننأدگان
است که هدف آن ،انتخا بهترین کاندیدا برای یک نقش یا موقعیت است (مأار  .)22 :7010،آیناسأازی و آمأوزش ،یکأی از
فرایندهای کلیدی مدیریت است (چالدورای و مادال )174 :7001 ،که در آن تالش مییود ،برای یرکتکنندگان آگاهی علمی
و تجربه عملی در زمینههای مورد نظر ایجاد یود ،بینش و طرز تفکر آنان نسبت به یغل و سأازمان وسأعت یابأد و اعتمأاد بأه
نف

وح

مسولیتپذیری در آنان تقویت و برای تصدی مشاغل آماده یوند (الوانی .)41 :1214 ،داوطلبأان نیازمنأد آمأوزش

هستند که باید بر اساس قوانین و خط مشیهای سازمانهای مربوطه بایأد (رمضأانی نأژاد .)775 :1211 ،جلسأات آیأنایی و
آموزش ،اغلب اوقات فرصتی برای مشاهده افراد داوطلب در محیطی متفاوت است .این جلسات اجازه میدهنأد ،سأازمانهأا در
مورد سیاستها و رویههای کاری ،اطالعاتی را به افراد داوطلب بدهند و باعث مییود که سازمان و داوطلبأان بیشأتر در مأورد
یکدیگر بدانند (چالدورای و مادال  .)110 :7001 ،پ

از طی یدن مراحل فوق ،بر اساس نیازهای از قبل تعیین یأده کارهأای

مورد نظر در حوزههای مختلف از قبیل ،امور اداری ،امور فنی و خدمات غیر مدیریتی به داوطلبان واگذار مأییأود (جکسأون و
پالمر .)1441،ارزیابی ،عبارت است از تالش برای تعیین اینکه تا چه اندازه فرد قادر به اجرای وظایف خود است و تا چأه انأدازه
پذیرای مسئولیتها و چالشهای مربوط به یغل خود است (چالدورای و مادال .)114 :7001 ،بعالوه ،داوطلبان باید بأه صأورت
متفاوتی کنترل یوند ،چون این احتمال در مورد آنها نسبت به کارکنان حقوق بگیر بیشتر است که به طور ناگهانی سأازمان را
تر

نماید (تیلور و گراو .)744 :7001 ،انگیزش حالتی در افراد است که آنان را به انجام رفتار و عمل خاصی متمایل مأیسأازد

(الوانی .)157 :1214 ،مدیریت هر سازمان ورزیی ،باید علل انگیزهها و نیازهای داوطلبأان را بشناسأد تأا آنهأا را بأا توجأه بأه
مقتضیات برنامه های خود ارزیابی کند و آنها را در یرایطی قرار دهد که هم برای خود و هم برای برنامه مفید بایند (حمیأدی،
 .)14 :1212عالوه بر این ،روشهای مدیریت داوطلبان با تمرکز بر ایجاد ارزش در تجربه داوطلبی ،به یأکل مببتأی بأر حفأظ
داوطلبان تتثیر میگذارد (هاگر و برودنی .)170 :7005 ،1از این رو ،سازمانهای ورزیی باید ییوههایی را بأه منظأور نگهأداری
داوطلبان کارآمد به کار گیرند (حمیدی .)21 :1212 ،این موضوع ،یکی از مسئولیتهای مهم و اساسی مأدیران ورزیأی اسأت
(صفانیا و دوستی)1211 ،؛ زیرا مدیریت مؤثر و صحیح داوطلب با حفظ طوالنی مدت افراد ،رابطهای نزدیک دارد (رمضانی نژاد ،
 .)771 :1211با وجود این ،کاهش قابل توجه نیروهای داوطلب در برخأی کشأورها بأه ویأژه در بخأش ورزش و سأرگرمی کأه
قسمت اعظم فعالیتهای آن بر عهده داوطلبان است ،موجب نگرانی مدیران این بخش یده است (اندام و همکاران.)21 :1211،
به عنوان نمونه ،کاسکلی و همکاران ( )7001از پژوهش خود دریافتند ،بایگاههایی که استفاده بیشتری از اقدامات برنامهریأزی،
آموزش و حمایت دایتند ،با مسایل و مشکالت کمتری در رابطه با حفظ و نگهداری داوطلبان مواجه بودنأد .ترنأر )7001( 7در
1. Hager and Brudney
2. Turner
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پژوهش خود ،مشکالت فرا روی داوطلبان ورزیی استرالیا را فقدان یرح وظایف معین ،نبأود آمأوزش کأافی ،ندایأتن سأاختار
مدیریتی مناسب و ندایتن یک برنامه نظاممند جأذ و حمایأت از داوطلبأان بأر یأمرد .نتأایج پأژوهش مأاچین1و همکأاران
( ،)7001حاکی از آن بود که ندایتن مدیریت واحد ،فقدان برنامه آیناسازی و فقدان قدریناسی مناسب از مشکالت داوطلبأان
در انگلستان بوده است .ویکر و بروئر )7011( 7نیز ،در پژوهش خود دریافتند که مشکالت در زمینه استخدام و حفظ داوطلبان،
مهمترین مشکل بایگاههای ورزیی آلمان بود؛ بطوریکه تعداد داوطلبأان بطأور معنأی داری بأین سأالهأای  7005تأا 7002
کمیا ید .برای رفع این مشکالت ،پژوهشهایی از حیث مدیریت داوطلبان نیز گزارش یأده اسأت .در ایأن خصأوص ،نتأایج
پژوهش مار

( )7010در مورد مدیریت داوطلبان در سازمانهای ورزیی عمومی کانادا ،حاکی از آن بود که درجأات مختلفأی

در استفاده از اقدامات مدیریت منابع انسانی توسط فدراسیونهای المپیکی در سراسر کانادا وجود دارد؛ همچنین بأین اسأتفاده
از اقدامات مدیریت منابع انسانی (برنامهریزی ،جذ  ،گزینش ،آیناسازی ،آموزش و حمایأت ،مأدیریت عملکأرد و قأدردانی) بأا
حفظ داوطلبان رابطه معناداری وجود دارد و به حضور طوالنیتر آنهأا در سأازمان کمأک مأیکنأد .نتأایج پأژوهش اسأدی و
همکاران ( ،)7012نشان داد که ارتباطات ،تشوی و خط مشیهای سازمانی بأر افأزایش جأذ داوطلبأان نقأش دارنأد .نتأایج
پژوهش الموتاوا )7015( 2نشان داد که برنامهریزی ،جذ  ،آموزش و حمایت ،مدیریت عملکرد و قدردانی روی حفظ و نگهداری
داوطلبان تاثیر دایتند .مالیی و همکاران ( ،)1214از پژوهش خود نتیجه گرفتند که مواردی از قبیل ،ساختار منسجم ،حمایت
و تشوی و آموزش برای حفظ و نگهداری داوطلبان نقش دارند .پورسلطانی زرندی و همکاران ( ،)1214از پژوهش خود نتیجأه
گرفتند که سازمانهای ورزیی و مدیران تربیت بدنی دانشگاهها باید وقت بیشتری را برای یناخت انگیزههای داوطلبأان ،بأه
عنوان اصلیترین متغیر تتثیرگذار در مشارکت داوطلبان و فوایدی صرف کنند که این قشر مهم از منابع انسانی میتواند برای
جامعه دایته باید .نتایج پژوهش اندام و همکاران ( )1241نشان داد که تمامی ابعأاد مأدیریت داوطلبأان یعنأی برنامأهریأزی،
جذ  ،انتخا و گزینش ،آینایی ،آموزش ،قدریناسی و ارزیابی بر حفأظ و نگهأداری ایأن افأراد در سأازمان ورزش یأهرداری
تهران اثر دارد؛ همچنین ،نتایج پژوهش حمیدی و همکاران ( ،)1247نشان داد که آینایی ،آموزش ،قدریناسی ،جذ  ،ارزیابی
عملکرد ،برنامه ریزی و انتخا و گزینش به ترتیب جزو ابعاد مدیریت داوطلبان ورزش همگانی بودند.
مدیریت منابع انسانی هم می تواند سازمان را به سمت موفقیت پیش ببرد و هم اینکه خود نتیجه برنامهریزی و مدیریت مناسب
باید .این کار مستلزم دایتن فرآیندی پیوسته است و بهتر است آن را به عنوان بخشی از چرخه دستیابی به اهأداف راهبأردی
سازمان دانست (هوی 4و همکاران  .)140 :7001،با وجود این ،توجه به منابع انسأانی هنأوز بسأیار کمتأر از حأد انتظأار اسأت
(چالدورای و مادال .)7001 ،5نتایج پژوهشهای فوق نیز ،حاکی از آن است که ضمن پیچیدگی امور داوطلبأان و لأزوم یأناخت
بیشتر حوزه مدیریت منابع انسانی داوطلبان باید تالش نمود ،اقدامات مناسبی برای مدیریت آنها انجام داد و با بررسأی عوامأل
مؤثر ،زمینه حفظ و نگهداری و استفاده بهینه از خدمات آنها را فراهم ساخت .این موضوع میتوانأد نقأش تعیأینکننأدهای در
عملکرد سازمانهای ورزیی مختلف ،از جمله هیاتهای ورزیی دایته باید .با توجه به اینکه امروزه بکارگیری داوطلبأان یکأی
از مهمترین اقدامات مدیریت منابع انسانی در سازمانهای ورزیی محسو مییود ،استنباط بر این اسأت کأه مأدیریت منأابع
انسانی داوطلب در ورزش بهویژه در هیاتهای ورزیی ،به عنوان یکی از موضوعات مهم در این زمینه قابل بررسی باید .به نظأر
میرسد ،استفاده از اقدامات مدیریت منابع انسانی بتواند به حفظ و نگهداری داوطلبان و در نهایأت بهرهبأرداری هرچأه بهتأر از

1. Machin
2. Breuer and wicker
3. Almutawa
4. Hoy
5. Chelladurai and madella
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خدمات آنها کمک نماید؛ لذا ،این پژوهش به دنبال یافتن پاسخ این پرسش بود که آیا بأین اقأدامات مأدیریت منأابع انسأانی و
حفظ و نگهداری نیروهای داوطلب در هیتتهای ورزیی استان مرکزی رابطه وجود دارد؟
روششناسی
این پژوهش از نوع پژوهشهای توصیفی و همبستگی است .جامعه آماری پژوهش یامل ،رؤسا ،نایب رؤسا و دبیران هیأتتهأای
ورزیی استان مرکزی (در مجموع  141نفر یامل  101نفر مرد و  21نفر زن) بودند کأه بصأورت داوطلبانأه در ایأن هیأتتهأا
فعالیت میکردند .با توجه به محدودیت جامعه پژوهش ،کل جامعه به عنوان نمونأه آمأاری انتخأا یأد .از پرسشأنامه محقأ
ساخته برای جمع آوری دادهها استفاده ید که یامل 2 ،بخش بود .بخش اول یامل ،ویژگیهای جمعیت یناختی؛ بخأش دوم
یامل ،پرسشنامه  45سوالی اقدامات مدیریت منابع انسانی متشکل از  2مؤلفه برنامهریزی ( 2سوال) ،جذ ( 1سوال) ،گأزینش
( 2سوال) ،آیناسازی و آموزش ( 5سوال) ،واگذاری کار ( 5سوال) ،ارزیابی عملکأرد ( 1سأوال) ،قأدردانی و ایجأاد انگیأزش (2
سوال) و بخش سوم یامل ،پرسشنامه  14سوالی حفظ و نگهداری داوطلبان بود .روایی صوری و محتوایی پرسشنامه توسط 10
نفر از اساتید دانشگاهی تتیید گردید .برای بررسی روایی سازه ابزار پژوهش ،از تحلیل عاملی اکتشأافی و تاییأدی اسأتفاده یأد.
نتایج این آزمون نشان داد که تمامی گویهها ،دارای بار عاملی باالتر از  0/4بودند و تایید یأدند .بعأالوه ،آزمأون کفایأت انأدازه
گیری 1نشان داد که حجم نمونه برای انجام آزمون از کفایت الزم برخوردار است .آزمون کرویت بارتلت 7نیأز ،حأاکی از آن بأود
که مات ری

همبستگی یک ماتری

واحأد اسأت .در ایأن مأورد ،بأرای پرسشأنامه اقأدامات مأدیریت منأابع انسأانی یأاخص

 KMO=0/151بأأا  25/12درصأأد واریأأان
 KMO=0/242با  22/01درصد واریان

پویأأش دادههأأا و بأأرای پرسشأأنامه حفأأظ و نگهأأداری داوطلبأأان ،یأأاخص

پویش دادهها حاصل ید؛ همچنین ،با اسأتفاده از ضأریب آلفأای کرونبأا  ،2پایأایی

پرسشنامه اقدامات مدیریت منابع انسانی برابر  0/424و پایایی پرسشنامه حفظ و نگهداری داوطلبان ،برابر  0/114بدسأت آمأد.
برای کمّی کردن وضعیت پاسخها ،از مقیاس  5ارزیی«لیکرت »4استفاده ید .پرسشنامههای پژوهش به صورت حضأوری بأین
نمونه آماری توزیع یدند .در نهایت ،از بین پرسشنامههای ارسالی تعداد  111پرسشنامه ( 21/02درصد) قابل استفاده بود .برای
بررسی توزیع دادهها ،از آزمون کلموگروف أ اسمیرونوف 5استفاده ید .دادههای پأژوهش بأا اسأتفاده از آمأار توصأیفی یأامل،
فراوانی و درصد ،میانگین و انحراف استاندارد و آمار استنباطی یامل ،ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون در بسته نرم افأزار
اسپیاساس 1نسخه  77تجزیه و تحلیل یدند.
یافتهها
از لحاظ جمعیت یناختی 22 ،درصد پاسخ دهندگان مرد و  72درصد زن بودنأد؛  10/7درصأد متاهأل و  14/1درصأد مجأرد
بودند؛  22/11درصد تحصیالت غیر تربیت بدنی و  71/24درصد تحصیالت تربیت بدنی دایتند؛  7/2درصد در دامنه سنی زیأر
 75سال و  41/4درصد در دامنه سنی  44-25سال قرار دایتند؛  14/4درصد دارای مأدر
دارای مدر

تحصأیلی دیأپلم و  54/74درصأد

کاریناسی بودند؛  72/4درصد ،دارای  15-11سال و  5/4درصد ،دارای  75-71سال سابقه کار دایتند.

نتایج آزمون کلموگروف أ اسمیرونوف برای بررسی وضعیت توزیع دادهها ،در جدول ( )1نشأان داده یأده اسأت .همانگونأه کأه
مالحظه مییود ،نتایج این آزمون حاکی از طبیعی بودن توزیع دادههای ابزار پژوهش است.
)1. Kaiser- Meyer- Olkin Measure of sampling Adequacy (KMO
2. Bartlett’s Test of sphericity
3. Cronbach
4. Likert
5. Kolmogrov-Smironov
6. SPSS v.22
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جدول  -6نتایج آزمون کلموگروف اسمیرونوف برای بررسی وضعیت توزیع دادهها
متغیرها

تعداد

میانگین

انحراف معیار

آماره آزمون

سطح معناداری

برنامهریزی

111

2/10

0/41

1/021

0/142

جذ

111

7/40

1/02

1/211

0/054

گزینش و انتخا

111

2/75

1/07

7/704

0/110

آیناسازی و آموزش

111

2/21

1/07

1/115

0/010

واگذاری کار

111

7/45

0/44

1/207

0/012

ارزیابی عملکرد

111

2/27

1/01

1/141

0/112

قدردانی و ایجاد انگیزش

111

7/12

0/41

1/012

0/704

حفظ و نگهداری داوطلبان

111

7/14

0/44

1/442

0/120

ارتباط بین متغیرهای پژوهش در جدول  7نشان داده یده اسأت .همانگونأه کأه مالحظأه مأییأود ،نتأایج آزمأون ضأریب
همبستگی پیرسون نشان میدهد که بین تمامی متغیرهای مستقل یعنی ،برنامهریزی ،جذ  ،گزینش و انتخأا  ،آیناسأازی و
آموزش ،واگذاری کار ،ارزیابی عملکرد و قدردانی و ایجاد انگیزش با متغیر وابسأته یعنأی ،حفأظ و نگهأداری داوطلبأان ارتبأاط
معناداری وجود دارد.
جدول  - 2نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون در مورد ارتباط متغیرهای پژوهش
2

6

4

9

1

1

1

4

برنامهریزی

1

جذ

*0/512

1

گزینش و انتخا

*0/224

*0/540

1

آیناسازی و آموزش

*0/512

*0/571

*0/111

1

واگذاری کار

*0/111

*0/215

*0/144

*0/215

1

ارزیابی عملکرد

*0/117

*0/424

*0/272

*0/114

*0/444

1

قدردانی و ایجاد انگیزش

*0/504

*0/511

*0/441

*0/422

*0/441

*0/217

1

مجموع اقدامات مدیریت منابع انسانی

*0/122

*0/142

*0/404

*0/254

*0/271

*0/150

*0/512

1

حفظ و نگهداری داوطلبان

*0/541

*0/115

*0/117

*0/114

*0/275

*0/514

*0/124

*0/254

3

1

*)(P< 0.01

نتایج آزمون دوربین -واتسون در جدول  2نشان داده یده است .همانگونه که مالحظه مییأود ،نتأایج حأاکی از آن اسأت کأه
میتوان از رگرسیون استفاده کرد؛ زیرا آماره دوربین -واتسون برابر با  1/44اسأت کأه بأین  1/5تأا  7/5اسأت .بعأالوه ،ضأریب
همبستگی بین اقدامات مدیریت منابع انسانی و حفظ و نگهداری داوطلبان ،برابر با  0/155و معنادار است و میتواند  22درصأد
حفظ و نگهداری را تبیین نماید.
جدول  -9نتایج آزمون دوربین -واتسون
مدل

ضریب همبستگی

ضریب تعیین

ضریب تعیین تعدیل شده

دوربین – واتسون

F

سطح معناداری

1

0/155

0/227

0/212

1/44

40/04

0/001
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نتایج آزمون وضعیت هم خطی (در این پژوهش در قالب وضعیت چند خطی) متغیرهای مسأتقل پأژوهش ،در جأدول  4نشأان
داده یده است .به عنوان یک قاعده کلی ،ضریب ضأریب تحمأل 1از  0/1و عامأل تأورم واریأان 7بزرگتأر از  ،10نشأاندهنأده
مشکلساز بودن همخطی هستند (طغرایی .)1211 ،بر این اساس ،چون ضرایب تحمل و تورمهای واریان

متغیرهأای مسأتقل

پژوهش با این قاعده مطابقت دارند ،لذا میتوان از رگرسیون استفاده کرد.
جدول  -4نتایج آزمون هم خطی متغیرهای مستقل پژوهش
ضریب تحمل

تورم واریانس

متغیرها
برنامهریزی

0/252

7/122

جذ

0/520

1/115

گزینش و انتخا

0/712

2/107

آیناسازی و آموزش

0/420

7/171

واگذاری کار

0/450

7/771

ارزیابی عملکرد

0/212

7/272

قدردانی و ایجاد انگیزش

0/511

1/254

در جدول  5نتایج تحلیل ضرایب همبستگی بین اقدامات مدیریت منابع انسانی و حفظ و نگهداری داوطلبأان نشأان داده یأده
است .همانگونه که مالحظه می یود ،نتایج آزمون تحلیل رگرسیون حاکی از آن است که مولفأههأای جأذ بأه میأزان 0/721
( ،)P=0/001آیناسازی و آموزش به میزان  ،)P=0/001( 0/714واگذاری کار به میزان  )P=0/001( 0/447و قدردانی و ایجأاد
انگیزش به میزان  )P=0/004( 0/110توانستهاند ،وضعیت حفظ و نگهداری داوطلبان هیتتهای ورزیأی اسأتان را پأیشبینأی
نمایند .بر این اساس ،معادله رگرسیون را میتوان به صورت زیر برای آن در نظر گرفت:
حفظ و نگهداری داوطلبان = ( 0/447واگذاری کأار) ( 0/714آیناسأازی و آمأوزش) ( 0/721جأذ ) ( 0/110قأدردانی و
ایجاد انگیزش)
جدول  - 1تحلیل ضرایب همبستگی بین اقدامات مدیریت منابع انسانی و حفظ و نگهداری داوطلبان
ضرایب غیر استاندارد

مدل

B

6

t

ضرایب استاندارد

خطای استاندارد

سطح معناداری

ضریب بتا

مقدار ثابت

7/11

7/14

-

- 0/44

0/251

برنامهریزی

- 0/11

0/15

- 0/041

- 1/05

0/742

جذ

0/11

0/11

0/721

2/21

0/001

گزینش و انتخا

0/04

0/12

0/072

0/72

0/114

آیناسازی و آموزش

0/20

0/14

0/714

2/10

0/001

واگذاری کار

1/10

0/12

0/447

1/42

0/001

ارزیابی عملکرد

- 0/02

0/17

- 0/072

- 0/71

0/212

قدردانی و ایجاد انگیزش

0/45

0/11

0/110

7/15

0/004

1 . Tolerance
)2. VIF (variance inflation factor
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بحث و نتیجهگیری
در عرصه ورزش ،نقش مدیریت منابع انسانی برای انجام رسالت و دستیابی به اهداف سازمانها ،نقشأی بسأیار ارزنأده و تعیأین
کننده است .بر این اساس ،در این پژوهش تاثیر اقدامات مدیریت منابع انسانی بأر حفأظ و نگهأداری داوطلبأان در هیأاتهأای
ورزیی استان مرکزی بررسی ید .نتایج پژوهش نشان داد که بین اقدامات مدیریت منابع انسانی و حفظ و نگهأداری داوطلبأان
هیاتهای ورزیی استان مرکزی ،ارتباط وجود دارد .این یافته با نتایج پژوهشهأای مأار

( ،)7010الموتأاوا ( ،)7015انأدام و

همکاران ( )1241و حمیدی و همکاران ( ،)1247همخوانی دارد .بطور کلأی مأدیریت مأؤثر و صأحیح داوطلبأان بأا نگهأداری
طوالنی مدت آنها رابطهای نزدیک دارد (رمضانی نژاد و همکاران  .)142: 1211،به نظر میرسد ،اقدامات مدیریت منابع انسانی
میتواند باعث حفظ داوطلبان یود؛ بطوریکه کمتر هیتتها را تر

و رها کنند .بدیهی است ،این موضوع میتواند مزایای زیادی

را نیز نصیب هیات ها نماید .از این رو و بر اساس نتایج پژوهش ،برای حفظ و نگهداری داوطلبان ،مسأئوالن ذیأربط بایأد توجأه
ویژه ای به اقدامات مدیریت منابع انسانی برای حفظ و نگهداری این دسته از نیروها در هیاتهای ورزیی دایته بایند.
در این خصوص ،نتایج پژوهش نشان داد که جذ داوطلبان به میزان  21/2درصد بأر حفأظ و نگهأداری آنهأا در هیأتتهأای
ورزیی استان مرکزی تاثیر دایته است .این نتیجه نیز با یافتههای پژوهش مار

( ،)7010الموتاوا ( ،)7015انأدام و همکأاران

( )1241و حمیدی و همکاران ( )1247همخوانی دارد .جهت دستیابی به افراد داوطلب رقابت یدیدی بأین سأازمانهأا وجأود
دارد .داوطلبان برخالف کارکنان حقوق بگیر باید توسط روشهای مناسب جذ یوند (رمضانی نأژاد و همکأاران.)771 :1211،
در این رابطه ،مدیران باید با آگاهی کامل از کارکردهای مدیریت منابع انسانی ،تتثیر موانع فأردی را کأاهش دهنأد کأه موجأب
عدم جذ داوطلبان مییود (اندام و همکاران .)41 : 1211 ،بدیهی است ،برای تامین نیروهای داوطلب ،باید اقدامات الزم برای
جذ این دسته از منابع انسانی برای هیاتهای ورزیی استان صورت گیرد .با اینکه نحوه جذ منابع انسأانی بأر حسأب نأوع
نیرو و نیز نوع سازمان میتواند متفاوت باید ،لیکن به نظر میرسد ،انجام اقداماتی از قبیل ،تبلیغات مناسأب در جشأنوارههأا و
مسابقات ورزیی ،استفاده از فرمهای تقاضای داوطلبی و تبلیغات مناسب در رسانههای جمعی بتواند به بهبأود وضأعیت جأذ
داوطلبان هیاتهای ورزیی استان و در نهایت حفظ و نگهداری بهتر آنها کمک نماید.
نتایج پژوهش نشان داد که آیناسازی و آموزش داوطلبان به میزان  22/2درصد بر حفظ و نگهداری آنها در هیتتهای ورزیأی
استان مرکزی تاثیر دایته است .این نتیجه با یافتههای پژوهش مار

( ،)7010الموتأاوا ( ،)7015مالیأی و همکأاران (،)1214

اندام و همکاران ( )1241و حمیدی و همکاران ( )1247همخوانی دارد .داوطلبان نیازمند آموزش هستند .گاهی کارکنان حقوق
بگیر از آنها انتظار دارند که واقع بین بایند و بدانند چه کاری را چگونه انجام دهند و یا مراحل استاندارد و عملکأرد فعالیأت را
تشخیص دهند .محققان براین باورند که سازمانهای دارای رسمیترین برنامههای آینایی و آموزیی ،از کمتأرین تعأداد تأر
خدمت داوطلب برخوردارند (رمضانی نژاد .)775 :1211 ،پ

از آنکه فرد مراحل جذ  ،گزینش را طأی کأرد ،در بأدو ورود بأه

هیتتهای ورزیی نیازمند آینا سازی و آموزش است .با اینکه انتخا و گزینش نیروهأای داوطلأب توانمنأد و یایسأته بسأیار
تعیین کننده است ،لیکن فقدان آینایی آنها با محیط درونی یک هیات ورزیی میتواند موجب بأروز مشأکالتی در همأاهنگی
آنها با سایر کارکنان ،ایجاد تعارضهای احتمالی و بعضا کاهش انگیزه و تعهد سأازمانی و خأروج آنهأا از هیأاتهأای ورزیأی
گردد و هیات ورزیی نتواند به خوبی از مهارتهای آنها بهرهمند گردد .از این رو ،به نظأر مأیرسأد ،انجأام اقأداماتی از قبیأل،
آموزشهای توجیهی مشتمل بر یرحی از اهداف و خطی مشیها و قوانین و مقررات ،آمأوزش مسأتمر جهأت افأزایش کیفیأت
خدمات و تدوین برنامههای آموزیی بر اساس نیازهای داوطلبان ،بتواند به آینایی بیشتر آنها با هیات و بهبود وضعیت آموزش
و در نهایت حفظ و نگهداری آنها کمک نماید.
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نتایج پژوهش نشان داد که واگذاری کار به داوطلبان به میزان  21/2درصد ،بر حفظ و نگهأداری آنهأا در هیأتتهأای ورزیأی
استان مرکزی تاثیر دایته است .در این خصوص ،پژوهشی گزارش نشده است .با وجود این ،پژوهشگران دریافته اند ،داوطلبانی
که از تجربه خود راضیاند دوست دارند ،به همکاری خود ادامه دهند (کالته سیفری و همکاران .)1242 ،ایأن موضأوع مسأتلزم
آن است که کار ،وظیفه و مسولیتی به داوطلبان واگذار یود که توانمندیهای الزم برای پذیرش و اجرای آن را دایأته بایأند.
تمامی تالشهای قبل از این مرحله یعنی ،مراحل برنامه ریزی ،جذ  ،گزینش و انتخا و آینا سازی و آموزش برای این اسأت
که در نهایت آنها برای کار مناسب بکار گرفته یوند و یغل و مسؤلیت به آنها واگذار یود .در غیر این صأورت ،آنهأا نأه تنهأا
برای هیات مبمر ثمر نخواهند بود ،بلکه ممکن است هیات را رها کنند و تمام تالشهای قبلی بأرای ورود آنهأا بأه هیأات بأی
نتیجه خواهد ید .به نظر میرسد ،انجام اقداماتی از قبیل ،تدار

یرایط مناسب کار ،تقسیم مناسب کار ،تعیین یأرح وظأایف

مشخص و روین ،واگذاری کار بر حسب توانایی و نیز دادن حجم مناسب کار به داوطلبان بتواند به بهبود وضعیت آمأوزش و در
نهایت حفظ و نگهداری آنها کمک نماید.
ن تایج پژوهش نشان داد که قدردانی و ایجاد انگیزش در داوطلبان به میزان  11درصد بر حفظ و نگهأداری آنهأا در هیتتهأای
ورزیی استان مرکزی تاثیر دایته است .این نتیجه از لحاظ تاثیر دایتن با یافتأههأای پأژوهش داپرانأو 1و همکأاران (،)7002
مار

( ،)7010اسدی و همکاران ( ،)7012الموتاوا ( ،)7015مالیی و همکاران ( ،)1214اندام و همکاران ( )1241و حمیأدی و

همکاران ( ) 1247همخوانی دارد؛ لیکن از نظر میزان تاثیر آن بر حفظ و نگهداری داوطلبان با نتأایج ایأن پأژوهشهأا متفأاوت
است که به نظر میرسد ،نوع جامعه آماری مورد بررسی و ابزار بررسی در پژوهشهای مذکور از علل این تفأاوت بایأد .مأدیران
ورزیی باید از انگیزههای گوناگون داوطلبان آگاهی دایته بایند .انگیزههای سود گرایانه ،عأاطفی و هنجأاری بأه عنأوان انأواع
انگیزههای داوطلبان ورزیی معرفی یدهاند (چالدورای و مادال  .)7001 ،با یروع به کأار داوطلبأان و بأه صأورت مسأتمر بایأد
عملکرد آن ها از ابعاد مختلف به صورت رسمی یا غیر رسمی ارزیابی یود .در غیر این صورت ،ممکن است ،نیروهای موثر و پویأا
در مقایسه با نیروهای غیرموثر ،انگیزه های مشارکت خود در هیات را از دست بدهند و نسبت به آن بی تفاوت یأوند .تشأوی و
ترغیب افرادی که انتظارات را برآورده کردهاند و موثر و فعال بودهاند ،میتواند انگیزههای آنها را مضاعف نماید و این احساس را
در آن ها به وجود آورد که برای هیات حایز اهمیت و ارزیمند هستند .به نظر میرسد ،انجام اقداماتی از قبیل ،توجه به انگیأزه-
های مادی داوطلبان ،تقدیر و تشکر یایسته از خدمات داوطلبان و رفتار مبتنی با صداقت بتواند به بهبود انگیأزش و در نهایأت
حفظ و نگهداری آنها کمک نماید .با وجود این ،یناسایی عوامل انگیزیی داوطلبان هیتتهای ورزیی نیازمند یک بررسی دقی
است که پ

از آن با توجه به امکانات و یرایط موجود میبایست آنها را اولویت بندی کرده ،در حد توان به آنها توجه الزم را

معطوف دایت.
در مجموع ،هیتت ورزیی تشکیالتی است که به منظور فراهم کردن زمینه مساعد در جهت گسترش ریته ورزیأی مربوطأه و
ایجاد انگیزه و نیز جذ آحاد مردم به امر ورزش و کشف استعدادها و باال بردن سطح مهارتهای ورزیأی بأر اسأاس اصأول و
مبانی پیشبینی یده در اهداف فدراسیون و وزرات ورزش و جوانان ایجاد مییود .این هیأتت نماینأده و جانشأین فدراسأیون
ورزیی مربوطه در استان است که فعالیتهای مرتبط در سطح استان را بأا همأاهنگی اداره کأل ورزش و جوانأان اسأتان و بأا
رعایت کامل قوانین و مقررات مربوطه ،اجرا و نظارت میکند (صفانیا و دوستی .)721 :1211 ،بأا توجأه بأه غیأر دولتأی بأودن
هیاتهای ورزیی ،مدیریت نیروهای داوطلب نقش ارزندهای در بقا و تحق رسالت ،اهداف و برنامههأای آن دارنأد .یافتأههأای
پژوهش حاضر ،حاکی از ارتباط و همچنین تاثیر اقدامات مدیریت منابع انسانی بر حفظ و نگهداری داوطلبان هیاتهای ورزیی
استان مرکزی بود .به عبارتی ،بکارگیری صحیح اقدامات مدیریت منابع انسانی مأیتوانأد در حفأظ و نگهأداری داوطلبأان آنهأا
1. Daprano
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اثرگذار باید .در این خصوص ،اثرگذاری مؤلفههای اقدامات مدیریت منابع انسانی به ترتیب یامل ،واگذاری کار ،آیأنا سأازی و
آموزش ،جذ و قدردانی و ایجاد انگیزش بود .به نظر میرسد ،نیروهای داوطلب یاغل و عالقمنأد بأه فعالیأت در هیأاتهأای
ورزیی استانها نیز ،خواستار بکارگیری مدیریت منابع انسانی در این سازمانها هستند .بر این اسأاس ،پیشأنهاد مأییأود بأه
مؤلفههای مدیریت منابع انسانی توجه یود که به نوبه خود میتواند به حفظ و نگهداری بهتر داوطلبان هیاتهای ورزیی منجر
گردد که در نهایت مزایای مختلف مادی و معنوی این کار هم عاید هیاتها مییود و هأم ریأد و توسأعه ورزش اسأتان را بأه
دنبال خواهد دایت .بعالوه ،از یک طرف مبانی نظری و پیشینه حاکی از بکارگیری اقدامات مدیریت منابع انسانی برای حفظ و
نگهداری داوطلبان بهویژه در سازمانها و رویدادهای ورزیی مهم و عظیم است .از طرف دیگر ،نتایج این پژوهش نشان داد کأه
اقدامات مدیریت منابع انسانی میتواند بر حفظ و نگهداری داوطلبان در سازمانهای ورزیی کوچک یعنی ،هیاتهأای ورزیأی
نیز اثرگذار باید که امید است ،مورد توجه مسوالن ذیربط قرار گیرد.
منابع
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Abstract
Objective: The purpose of this study was to investigate the relationship between the human
resource management practices on maintenance of sport board volunteers’ in the Markazi
Province.
Methodology: The research method was of a correlation kind. The statistical population
consisted of all directors, vice presidents, and secretaries of sport boards of the Markazi
Province (146 persons). The census sampling method was used. Data collecting was done by
a researcher-made questionnaire. The data was analyzed by the regression method.
Results: The results obtained showed that there was a statistical significant relationship
between the human resource management practices and the maintenance of sport board
volunteers in the Markazi Province. In this regard, the effects of appointment, orientation and
instruction, recruitment, and also appreciation and motivation upon maintenance of volunteers
were 0.49, 0.27, 0.23, and 0.18, respectively.
Conclusion: Human resource management practices have influences on volunteers
maintaining in sport boards. Therefore, it is suggested that human resource management
practices, especially appointment, orientation and instruction, recruitment, and also
appreciation and motivation is used to maintain sport board volunteers in the Markazi
Province.
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