
 

92-94/ صفحه 4/ شماره 9/ سال 4931پاییز و زمستان   

 

 دااگشنه صنعتی شارهود
ر ورزشمدیریت منابع انسانی د هنشری  

 

 ورزشی -در رویدادهای علمی های داوطلبی دانشجویان تربیت بدنیانگیزه

  9ابوالفضل اسدی نیاو  2، دکتر رحیم رمضانی نژاد*4اسدی نیا احمد

 ـ دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه گیالن 4

 ـ استاد تمام مدیریت ورزشی دانشگاه گیالن 2

 ندرانارشد مدیریت ورزشی دانشگاه مازـ کارشناسی 9

 43/44/4931تاریخ پذیرش:                                                             22/6/4931تاریخ دریافت: 

 چکیده

نیاز نسل فردا  ورزشی علوم کنگره ملی در دانشجویان تربیت بدنی های داوطلبیانگیزه شناسایی ،این تحقیق هدف از هدف:

 بود.

 نداددتشکیل  "علوم ورزشی نیاز نسل فردا کنگره ملی "کننده درکتداوطلبان شرکلیه عه آماری تحقیق را جام روش شناسی:

(07=N) . ،26 ،نظر گرفته شد که در نهایت نمونه تحقیق برابر با جامعه تحقیق دربه علت پایین بودن حجم جامعه آماری 

 0 که ( بود7880) همکارانو  داوطلبی اندامهای انگیزه ،پرسشنامه . ابزار تحقیقدندکردرصد( در تحقیق شرکت 88) داوطلب

 .کردگیری میاندازهبا مقیاس پنج ارزشی لیکرت های شغلی، مادی، هدفمند، پیشرفت، اجتماعی، حمایتی و تعهد را انگیزه ،بعد

ضریب  روش با استفاده از ،پرسشنامه نیز پایایی .متخصصان مدیریت ورزشی تایید شد نفر از 76 وایی پرسشنامه به وسیلهر

انجام  آمار استنباطی ر توصیفی واز آما با استفاده ،ی تحقیقهاتجزیه و تحلیل داده محاسبه شد. (α =88/7) خاونبآلفای کر

 .استفاده شدفریدمن  و های تحلیل واریانس یک طرفهآزمون از ،هانرمال بودن توزیع داده علت شد. به

در  تعهد ای شغلی، پیشرفت، هدفمند، اجتماعی، حمایتی، مادی وهکه دانشجویان به ترتیب با انگیزه نشان داد یجنتاها: یافته

های شغلی بیشتر از دانشجویان انگیزه ،مشخص شد که در دانشجویان مقطع کارشناسی همچنین؛ داناین رویداد شرکت کرده

 .بود بیشتر از سایر دانشجویان ،های مادی و پیشرفتانگیزه ،ارشد و دکتری است، ضمنا در دانشجویان دکتری

مورد  هاآن شود، هنگام جذب و گزینش داوطلبان از بین دانشجویان، سطح تحصیلی و نوع انگیزهپیشنهاد می گیری:نتیجه

 ها را تقسیم نمایند.های داوطلبان، مسئولیتمدیران و مسئولین رویدادهای ورزشی براساس ارجحیت ،توجه قرار گرفته

 .انگیزه، تربیت بدنی داوطلبی، دانشجویان، های کلیدی:واژه

 E - mail: asadinia.ahmad@alumni.ut.ac.ir 23436668963 *نویسنده مسئول: تلفن: 
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 مقدمه

آموزش  مدنی، ترویج همبستگی، هایهای مهم توسعه اجتماعی، تحکیم دموکراسی و ارزشامروزه، داوطلبی یکی از پایه

و  اسالتیچی) است فرهنگی و شهروندی فعال، کمک به نوآوری اجتماعی و دستیابی به انسجام اقتصادی و اجتماعیبین

آمیز سایر بلکه برای اجرای موفقیت ،های المپیکمیالدی، داوطلبی نه تنها برای برگزاری بازی 7887از سال  (.6778 ،7نیاکسیو

رسانی بدون دریافت وجه های کمکافرادی که در فعالیت (.6778 و همکاران، 6نوالکیس)جیا رویدادها نیز رشد کرده است

 ارتقا راای شادکامی خود و دیگران و همچنین جامعه ،شوند تا از این طریقکنند، به عنوان داوطلب شناخته میمشارکت می

 .رسانندو بدون اجبار به دیگران یاری می تمزدبدون دریافت دس کنند. داوطلبان افرادی هستند کهکه در آن زندگی میدهند 

هستند تا به افراد  هاییو بدون اجبار در جستجوی فرصت نهعاالف که افراد اجتماعی است عمل فرا شکلی از ،کار داوطلبانه

ادهای ورزشی، بخشی اساسی از میزبانی روید ،داوطلبان (.6778و همکاران، 8)لیچیاردلو های غیرمالی ارائه دهندکمک ،نیازمند

آمیز رویدادها الزامی وظایف گوناگونی بر عهده دارند که برای برگزاری موفقیت ،فرهنگی و تفریحی خاص هستند. داوطلبان

ایمنی و سالمت، تامین پشتیبانی فنی و  ها، تامینها و برنامهمدیریت و سرپرستی فعالیت ،وظایف شاملاست. برخی از این 

  (.6777و همکاران، 4ن)جانسو استکنترل امنیت 

رو به افزایش  ،کنندشمار افرادی که در سرتاسر جهان مقادیر قابل توجهی از زمان و انرژی خود را صرف کمک به دیگران می

ترین متفاوت یکی از ،گیرد. داوطلبیمی بر تلف را درهای مخاست. داوطلبی به طور اساسی اختصاص زمان و کار به علت

، و همکاران یاردلولیچ) کنند تا به دیگران و به جوامع خود، در سطحی وسیع کمک نمایندفراد تالش میموضوعاتی است که ا

به مزایای  ،توانمی که از آن جملهیا جامعه دارد مزایای متقابلی برای داوطلب و سازمان  ،های داوطلبیفعالیت(. 6778

ی داوطلبی را به دلیل انتقال دانش و اعتماد شخصی، موجب هافعالیتصیتی، اقتصادی و سیاسی اشاره کرد. اجتماعی، شخ

های بشری در جامعه معرفی کردند. همچنین ارتقای سطح شهروندی و تعهد به قوانین افزایش رشد اجتماعی و ارتقای ارزش

هایی که منجر به انگیزه در رابطه با .(7887و همکاران،  )افروزه روندهای داوطلبی به شمار میاجتماعی، از مزایای دیگر فعالیت

انجام شد. نتایج  5توسط ریگمن 6770شود، تحقیقی در سال می نهاد های مردمسازمانهای مشارکت داوطلبان در فعالیت

 4/48درصد با انگیزه کمک به دیگران،  7/57آوردن تجربه در یک حوزه کاری معین، دستدرصد با انگیزه به 56نشان داد که 

درصد با انگیزه نیاز به بهبود رزومه  6/88درصد با انگیزه امکان رفتن به خارج از کشور،  0/47یابی، ی دوستدرصد فرصتی برا

 6/8ها و درصد با انگیزه فرصتی برای اجرای ایده8/77درصد با انگیزه امکانی برای آزمودن خود برای شغل آینده،  8/86کاری، 

 نمایندهای داوطلبانه مشارکت میحوزه مورد مطالعه و فراغت، در فعالیتهایی چون: کنجکاوی، تکمیل درصد با انگیزه

های کارکنان از انجام کار داوطلبی در تحقیقی به بررسی انگیزه ،(6778) 0دوپاکو و ناو (.6777، 2)آندرونیک و آندرونیک

از مهمترین عوامل حضور  ،شغلی به ترتیب ها، ادراک، ارتقا، اجتماعی، حمایتی وهای ارزشانگیزه ،پرداختند. نتایج نشان داد

ها و جو سازمانی بین در تحقیقی به بررسی انگیزه ،(6778)اند. لیچیاردلو و همکاران های داوطلبانه بودهکارکنان در فعالیت

تقا و حمایتی به ها، ادراک، ارهای شغلی، اجتماعی، ارزشهای تحقیق نشان داد که انگیزهداوطلبان در ایتالیا پرداختند. یافته

 باشند. ها برای داوطلبی میمهمترین انگیزه ،ترتیب

                                                             
1. Sleahtitchi and Neacsu 

2. Giannolakis  

3  . Licciardello 

4. Johnston  

5. Rigman  

6. Andronic & Andronic 

7. Do paco and Nave 
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نقش مهمی در سازمان ،ای، داوطلبان و مشتریان()افراد حرفه داوطلبان به عنوان یکی از سه گروه منابع انسانیدر ورزش نیز   

 های داوطلبی مشارکت دارندعالیتدر ف ،درصد از جامعه امریکا62 (. به طوری که حدود6778، اندام) های ورزشی دارند

درصد( و یک  5/62) درصد( و انگلستان62یک چهارم تمامی داوطلبان در استرالیا ) (. همچنین6777،  7کانل و مک )لیناردی

و  6ویلیامزبه نقل از . (7888)باقری و همکاران،  تنها در بخش ورزش مشارکت دارند ،درصد(78پنجم داوطلبان در کانادا )

ای را در موفقیت های ورزشی هستند که نقش عمدهداوطلبان یکی از ارکان اصلی ارائه خدمات در سازمان ،(7885) انهمکار

توان بیان کرد که استفاده از داوطلبان در ورزش منافع مادی بسیاری می ،روکنند. از اینابقات و رویدادهای ورزشی ایفا میمس

های با بررسی ویژگی ،(6772) 8چالدورای .(7888و همکاران،  )باقری واهد داشتهای ورزشی به دنبال خرا برای سازمان

ها ندارند، بنابراین قادر به ارزیابی نگونه وابستگی مالی به سازماکند که چون داوطلبان هیچغیراقتصادی داوطلبان، بیان می

های ورزشی کمک نقش داوطلبان به سازمان این .(7888)باقری و همکاران،  های ورزشی هستنددقیق و عینی از سازمان

های ورزشی برای غلبه بر مشکل کمبود نیروی . مدیران سازمانادامه حیات دهند ،کند تا در مسیر صحیح گام برداشتهمی

های اجرایی و همچنین برای کاهش هزینه عملیاتی در خصوص میزبانی مسابقات انسانی در برگزاری رویدادها و سایر بخش

یند. های مختلف برآگردند که از عهده فعالیتهمواره به دنبال افراد داوطلبی می ،، به طور عموم به جامعه متوسل شدهورزشی

آورند تا خدمات معمول را با کمترین هزینه و به اشکال متنوع و با فرصت را برای مدیران به وجود می رو، داوطلبان ایناز این

  (.7888 و همکاران، )باقری کیفیت مطلوب ارائه دهند

 4تاپ و اسپانیرمتمرکز شده است. به عنوان مثال، های داوطلبان بر ویژگی ،در زمینه داوطلبی برخی از تحقیقات صورت گرفته

دوستی و صداقت قوی برخوردارند و های خودشکوفایی، نوعدر تحقیقی به این نتیجه رسیدند که داوطلبان از ویژگی ،(7808)

دهند. در این راستا رسانی به مشتریان از خود نشان میدوستی بیشتری در کار و خدمتکلی داوطلبان حس نوعاینکه به طور

های شخصیتی داوطلبان دانشگاهی، به این نتیجه رسیدند که داوطلبان از در تحقیقی با مطالعه ویژگی ،(6778)و همکاران  5ژو

برخوردارند. همچنین افروزه و نفس، به ادی، شور و شوق و اعتمادبینی، شگرایی، خوشبرون ،های شخصیتی چونویژگی

 گرایی، سازگاری و وجدان معرفی کردند.های شخصیتی داوطلبان را بروناز جمله ویژگی ،(7887) همکاران

رادی که در فا داوطلبی،مطابق با نگرش کارکردی تحقیقات بسیاری انجام گرفته است. البته  ،درباره نگرش و انگیزش داوطلبان

ها داشته ن این فعالیتهای اساسی متفاوتی برای انجام دادممکن است انگیزه ،کنندمشارکت می های مشابه و یکسانفعالیت

برای داوطلبی بایستی  که پاداش عمل داوطلبانه درونی باشد، انگیزه اصلیهنگامی(. 6778، و همکاران اردلوی)لیچ باشند

از دوستی در بسیاری گذشتن است. شواهد واقعی وجود دارد که نوعنگیزه دیگر در داوطلبی، ازخوددوستی باشد. ابراساس نوع

، 2)باسل و فوربس نیاز به کمک به دیگران، بیشترین دلیل برای کار داوطلبانه است همچنین ؛های داوطلبی وجود داردفعالیت

. گلدبرگ استسال(  27)داوطلبان دانشجو و افراد باالی  انیک عنصر مهم بین همه سنین از داوطلب ،کمک به دیگران .(6776

دوستی، داوطلبان تمایل دارند تا با دریافتند که عالوه بر انگیزه نوع(، 6776) باسل و فوربس،به نقل از  ،(7887) 0نانو سی

لبانی که برای اولین بار داوطلب ها بین داوطانگیزه ،دهدبرخی مطالعات نشان می. انگیزه خودپرستی به کار داوطلبانه بپردازند

اند، داوطلبانی که برای اولین بار داوطلب شده اند. انگیزهاند، با یکدیگر متفاوتاوطلبانی که تجربه داوطلبی داشتهشوند و دمی

                                                             
1  .  Linardi and McConnel 

2 .Williams 

3. Chelladurai  

4. Tap and Spanier 

5. Gu 

6. Bussell and Forbes  

7. Cnaan and Goldberg 
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کالدول و  (.7767، 7کوین و کوین) شودارتباطات اجتماعی را شامل می ،داوطلبان باتجربه که انگیزه، درحالیاستانگیزه مالی 

مفید  )انجام کار هدفمند -7اند: ها برای داوطلبی در یک محیط تفریحی را ارائه کردهسه دسته از انگیزه ،(7884) 6آندریک

های )پاداش های مادیانگیزه -8)تعامل اجتماعی، تعیین هویت گروهی و شبکه سازی(  همبستگی -6برای کمک به اجتماع( 

 کرده شناساییهای داوطلبان در خدمات اجتماعی و کسانی هایی را بین انگیزهشباهت ،(7766) 8. همچنین کمپملموس(

های زیر انگیزه به وسیله ،شوندهای المپیک داوطلب میشوند. کسانی که در بازیهای المپیک داوطلب میکه در بازیاست 

نیاز نیاز به احساس ارزشمند بودن و  -8عی و دوستی تماس اجتما -6افتخار کردن به کشور و فرهنگ  -7شوند: برانگیخته می

  (. 6770و همکاران،  4فیرلی) ن دریافت وجهجامعه و استخدام شدن حتی بدو

های سراسر ی دانشگاهحضور داوطلبان در نهمین المپیاد ورزش یهابا بررسی انگیزه ،(7888) ایی و همکاراندر ایران نیز نور 

های کسب تجربه، عالقه شخصی، آشنایی با مدیریت، میل درونی برای ن به ترتیب با انگیزهکشور نشان دادند که داوطلبا

فعالیت، عالقه به داشتن مسئولیت، کسب توانایی، حضور در المپیاد و آشنایی با فعالیت اجتماعی، در این رویداد شرکت 

های های داوطلبی دانشجویان در انجمنثر بر انگیزهعوامل مو ،نشان داد نیز (7888) نتایج تحقیق باقری و همکاراناند. کرده

 نژاد و همکارانرمضانیورزشی به ترتیب عبارتند از: عوامل مادی، اجتماعی، شغلی، پیشرفت، حمایتی، تعهد و هدفمند. 

، پرداختندکننده در نهمین المپیاد ورزشی دانشجویان های داوطلبان شرکتبندی انگیزهدر تحقیقی به اولویت ،نیز (7888)

مل انگیزشی داوطلبان را کمترین عوا ،های مادید، تعهد شغلی مهمترین و انگیزههای هدفمنانگیزه :نتایج تحقیق نشان داد

های داوطلبی در ورزش به این نتیجه رسیدند که عوامل حمایت از با بررسی انگیزه ،(7887) ارانافروزه و همک دهند.تشکیل می

 چیان و همکارانساعتمهمترین عوامل انگیزش داوطلبی در ورزش بودند.  ،رت، مذهب و دریافت پاداشخانواده و آشنایان، قد

اند. های هدفمند، شناختی، اجتماعی، مادی و عوامل موثر خارجی را از جمله عوامل داوطلبی شناسایی کردهانگیزه ،(7887)

ب شدن داوطلبان ورزشی در رویداد به این نتیجه رسیدند که با بررسی عوامل انگیزشی داوطل ،نیز (7887) غفوری و همکاران

 مهمترین عوامل انگیزشی داوطلبان بودند.  ،عوامل هدفمندی، شغلی، اجتماعی، پیشرفت، تعهد، حمایتی و مادی به ترتیب

های زمانی در دورههای محدود و فقط در یک برنامه یا برنامه ،دهندافراد ترجیح می ،های زندگی امروزیبا توجه به مشغله

 شوند،مدتی که همه ساله در کشورمان برگزار میاز جمله رویدادهای کوتاه(. 7887)اندام و همکاران،  تری داوطلب شوندکوتاه

 شود.برگزار می های ورزشیها و برخی سازماناز سوی دانشگاه است که در طی سال ورزشی -های علمیها و همایشکنفرانس

از مهمترین نیروهای موقتی، افرادی هستند که به یکی نیاز است.  نیروهای اجرایی موقت مورد به ،ین رویدادهابرای برگزاری ا

و علوم  بدنیدانشجویان تربیت گیرند.مسئولیت اجرای این رویدادها را برعهده می ،های مختلفصورت داوطلبانه و با انگیزه

می ورزشی در های علبه ویژه همایش ،ع رویدادهای ورزشیبرگزاری انواترین نیروهای انسانی جهت دسترس از در ،ورزشی

های گوناگون عالقمند به حضور داوطلبانه در این رویدادها که با انگیزه شونددانشگاهی محسوب میسطوح دانشگاهی و بین

-زاری هرچه بهتر رویدادها ایفا میای در برگنقش عمده ،رو مدیریت صحیح و توجه هر چه بیشتر به این افرادباشند. از اینمی

های فردی داوطلبان نیاز دارند، زیرا مشخص شده است که ها برای جذب داوطلبان، به آگاهی از انگیزهکند. مدیران سازمان

ها ها به سازمانموضوعی منحصر بفرد است و شناسایی این انگیزه ،ها و انتظاراتی که هر داوطلب از تجارب خود داردانگیزه

با توجه به اینکه (. 7888)رمضانی نژاد و همکاران،  ها، برای داوطلبان در نظر بگیرنددهد تا وظایفی متناسب با آنامکان می

در رویدادهای ورزشی به ویژه المپیادهای  های داوطلبانانگیزه درباره ،بیشتر تحقیقات انجام شده به ویژه تحقیقات داخل کشور

                                                             
1 .Coyne & Coyne  

2. Caldwell and Andereck 

3. Kemp 

4. Fairley  
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های تعداد همایش ،بدنی و علوم ورزشیتهای تحصیالت تکمیلی در تربیبا رشد دوره کهحالی در ؛جام گرفته استدانشجویی ان

بدنی لبانه بسیاری از دانشجویان تربیتعمدتا با فعالیت داوط ،ای بسیار گسترش یافته است، این رویداد علمی نیزملی و منطقه

مدت بودن، اهمیت باالیی از نظر کارورزی پژوهشی علیرغم کوتاه ،شرکت در این رویداد علمی گیرد.و علوم ورزشی انجام می

ها را برای حضور فعال تواند آندانشجویان برای تعامل با دانشجویان و کارشناسان مختلف دانشگاهی و غیردانشگاهی دارد و می

ا شوند و تعامالت اجتماعی خود ها و موضوعات جدید پژوهشی آشنمدیریت همایش هایی آماده نموده، با نحوهدر چنین همایش

داوطلب  بدنیلبی در میان دانشجویان تربیتهای داوطضر بر آن است تا به بررسی انگیزهپژوهش حا رو از این را گسترش دهند.

تا بدین وسیله  آیدکه رویدادی کوتاه مدت به شمار میبپردازد  تخصصی علوم ورزشی نیاز نسل فردا -در دومین کنگره ملی

  چند کوچک در جهت ارتقای کمی و کیفی داوطلبی در بین دانشجویان تربیت بدنی برداشته شود.  هرگامی 

 شناسی روش

 (N=07)کلیه داوطلبان شرکت کننده  ،یق شاملده است. جامعه آماری تحقو به شکل میدانی اجرا ش توصیفی ،تحقیق حاضر

بدنی دانشگاه تهران در دانشکده تربیت 7886در پاییز  که دندبو در دومین کنگره ملی تخصصی علوم ورزشی نیاز نسل فردا

 26 ،د که در نهایتنظر گرفته ش در و برابر با جامعه شمار د بودن جامعه، نمونه آماری به روش کلبا توجه به محدو برگزار شد.

 های داوطلبیسوالی انگیزه 88 از پرسشنامه ،طالعاتبه منظور گردآوری ا. قرار گرفت مورد تحلیل درصد(88) پرسشنامه کامل

، (سوال5) ، هدفمند(سوال5) ، پیشرفت(سوال0) ، مادی(سوال8) هفت عامل شغلی ،که شامل استفاده شد( 7880) اندام

)کامال مخالفم(  7با مقیاس پنج ارزشی لیکرت و در پیوستاری از  ،بوده (سوال5) و تعهد سوال(5) ، حمایتی(سوال8) اجتماعی

تایید قرار گرفت. برای تعیین  اساتید مدیریت ورزشی مورد نفر از76 توسط ،. روایی پرسشنامهوافقم( تنظیم شد)کامال م 5تا 

توزیع فراوانی، میانگین  ،از آمار توصیفی شامل (.α=88/7) از روش ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد ،پایایی درونی پرسشنامه

استفاده  هاتوزیع داده چگونگیجهت تعیین  اسمیرنوف -کلموگروف آزمون  ،ملنمرات و انحراف معیار و از آمار استنباطی شا

 دانشجویان هایانگیزه برای تعیین تفاوت بین تحلیل واریانس یک طرفهآزمون از  ،هاا توجه به نرمال بودن توزیع دادهب و شد

  داوطلبی استفاده شد. هایامل انگیزهبندی عوبرای رتبه از آزمون فریدمن همچنین ؛استفاده شدیلی مختلف مقاطع تحص

 هایافته 

 8/47 از لحاظ مقطع تحصیلی، .نداددتشکیل  (درصد 5/24) نفر زن 47درصد( و  5/85) نفر مرد 66 نمونه مورد مطالعه را

 درصد افراد دانشجوی 8/65ارشد و درصد افراد دانشجوی مقطع کارشناسی 8/88افراد دانشجوی مقطع کارشناسی، درصد 

 .سال بود 88تا  78بین  ،دامنه سنی افراد همچنین ؛دکترا بودند

 هایانگیزه است، گونه که مشخصدهد. همانهای داوطلبی را نشان میگانه انگیزهعوامل هفت های آماریشاخص، 7جدول 

های هدفمند، انگیزه هاپس از آن و های شرکت داوطلبان در این رویداد علمی ورزشی بودندمهمترین انگیزه ،و پیشرفت شغلی

 اجتماعی، حمایتی، مادی و تعهد قرار داشتند. 
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 های داوطلبیمیانگین و انحراف معیار نمرات عوامل انگیزه ـ 4جدول 

 انحراف معیار میانگین عامل

 488/7 64/4 شغلی

 288/7 86/8 پیشرفت

 566/7 07/8 هدفمند

 227/7 26/8 اجتماعی

 074/7 50/8 حمایتی

 864/7 74/8 مادی

 068/7 84/6 تعهد

تحلیل واریانس  از آزمون سه مقطع تحصیلی،وطلبی های داانگیزه بین اوتبرای تعیین تفها بودن توزیع دادهبا توجه به طبیعی 

سه  ،های شغلی، پیشرفت و مادیبین انگیزه ،دهدنشان می نتایج ،است آمده 6 که در جدول گونههمان استفاده شد. یک طرفه

 .وجود دارددار طع مختلف تحصیلی تفاوت معنیمق

 )کارشناسی، ارشد، دکتری(های داوطلبی بین مقاطع تحصیلییزهانگ بررسی تفاوت میانگینـ  2جدول 

 داریسطح معنی F درجه آزادی مجموع مجذورات  عامل

 یبین گروه شغلی

 یدرون گروه

 مجموع

447/7 

768/77 

40/77 

6 

58 

27 

688/4 778/7 

 بین گروهی مادی

 یدرون گروه

 مجموع

840/2 

785/45 

748/56 

6 

58 

27 

585/4 775/7 

 بین گروهی پیشرفت

 یدرون گروه

 مجموع

262/8 

286/65 

878/68 

6 

58 

27 

725/4 767/7 

 بین گروهی هدفمند

 یدرون گروه

 مجموع

574/7 

707/72 

284/72 

6 

58 

27 

888/7 880/7 

 بین گروهی اجتماعی

 یدرون گروه

 مجموع

585/7 

755/62 

28/62 

6 

58 

27 

278/7 557/7 

 بین گروهی حمایتی

 یدرون گروه

 مجموع

285/7 

488/87 

768/87 

6 

58 

27 

275/7 544/7 

 بین گروهی تعهد

 درون گروهی

 مجموع

756/7 

048/87 

885/87 

6 

58 

27 

746/7 828/7 

ز آزمون تعقیبی توکی برای تعیین تفاوت بین دار بودن تفاوت سه عامل ذکر شده در بین سه مقطع تحصیلی، ابا توجه به معنی

دهد، انگیزه شغلی دانشجویان کارشناسی در نشان می 8 دست آمده مطابق با جدولهسه مقطع تحصیلی استفاده شد. نتایج ب

بیشتر از دانشجویان  ،ارشد و دکتری بیشتر است. انگیزه پیشرفت در دانشجویان دکتریمقایسه با دانشجویان کارشناسی

 بیشتر از دانشجویان کارشناسی است.  ،همچنین انگیزه مادی در بین دانشجویان دکتری ؛ارشد استارشناسیک
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 نتایج آزمون تعقیبی توکیـ  9جدول 

 داریسطح معنی خطای استاندارد (I-J) تفاوت میانگین (J) مقطع تحصیلی (I) مقطع تحصیلی متغیر وابسته

 کارشناسی شغلی

 

 ارشدکارشناسی

 یدکتر

684/7 

868/7 

766/7 

786/7 

748/7 

748/7 

 ارشدکارشناسی

 

 کارشناسی

 دکتری

684/7- 

785/7 

766/7 

782/7 

748/7 

82/7 

 دکتری

 

 کارشناسی

 ارشدکارشناسی

868/7- 

785/7 

786/7 

782/7 

747/7 

824/7 

 کارشناسی مادی

 

 ارشدکارشناسی

 دکتری

828/7- 

846/7- 

658/7 

68/7 

842/7 

777/7 

 ارشدسیکارشنا

 

 کارشناسی

 دکتری

828/7 

408/7 

658/7 

68/7 

842/7 

688/7 

 دکتری

 

 کارشناسی

 ارشدکارشناسی

846/7 

408/7 

68/7 

68/7 

777/7 

688/7 

 کارشناسی پیشرفت

 

 ارشدکارشناسی

 دکتری

778/7 

488/7- 

785/7 

677/7 

845/7 

758/7 

 ارشدکارشناسی

 

 کارشناسی

 دکتری

778/7 

2/7- 

785/7 

678/7 

845/7 

767/7 

 دکتری

 

 کارشناسی

 ارشدکارشناسی

488/7 

2/7 

67/7 

678/7 

758/7 

767/7 

، بین 4از آزمون فریدمن استفاده شده است. مطابق با جدول ،های داوطلبی دانشجویانانگیزهگانه بندی عوامل هفتبرای رتبه

باالترین رتبه و  ،که انگیزه شغلی دهدآزمون نشان می بنابراین نتایج حاصل از این ؛دار وجود داردعوامل هفتگانه تفاوت معنی

 اند.ترین رتبه را به خود اختصاص دادهپایین ،تعهد

 های داوطلبی دانشجویانگانه در انگیزهبندی عوامل هفترتبهـ  1جدول 

 سطح معنی داری درجه آزادی خی دو میانگین رتبه عوامل رتبه

 87/5 شغلی 7

675/765 2 777/7 

 08/4 رفتپیش 6

 87/4 هدفمند 8

 62/4 اجتماعی 4

 80/8 حمایتی 5

 87/6 مادی 2

 72/6 تعهد 0

 گیرینتیجهبحث و 

باالترین رتبه را به  ،شغلی املنشان داد که ع نتایج تحقیق حاضر با هدف شناسایی عوامل انگیزشی داوطلبان انجام گرفته است.

 ؛های بعدی قرار دارندی، مادی و تعهد به ترتیب در رتبهاجتماعی، حمایت پیشرفت و هدفمند، عوامل ،خود اختصاص داده

های داوطلبی بین دانشجویان مقاطع تحصیلی طرفه جهت تعیین تفاوت انگیزهیک ج آزمون تحلیل واریانسیاهمچنین نت

 دار وجود دارد.لی مختلف، تفاوت معنیمختلف نشان داد که عوامل شغلی، پیشرفت و مادی بین دانشجویان مقاطع تحصی

بیشتر  ،یشرفت در دانشجویان دکتریپ ن ارشد و دکتری است. انگیزهدانشجویا بیشتر از ،دانشجویان کارشناسیدر  شغلی انگیزه

 .بیشتر از دانشجویان کارشناسی است ،از دانشجویان ارشد است و انگیزه مادی در دانشجویان دکتری
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بیشترین نقش را در انگیزش دانشجویان برای  ،به ویژه در دانشجویان کارشناسی عامل شغلی شان داد کهدست آمده ننتایج به

هایی اشاره دارد که به داوطلبان برای دستیابی به شغل و کسب عامل شغلی به  فرصت های داوطلبی دارند.مشارکت در فعالیت

که مهمترین انگیزه را عامل است  همسو( 6778چیاردلو و همکاران )های لیاین نتیجه با یافته نماید.تجربه کمک شایانی می

(، رمضانی نژاد 7884(، کالدویل و آندریک)7887، افروزه و همکاران)(7888) نورایی و همکاران هاییافته اما با ؛شغلی دانستند

 کهبه طوری  است؛ناهمسو  (6778)( و دوپاکو و ناو 7888(، باقری و همکاران )7887(، غفوری و همکاران )7888و همکاران )

ه و آشنایان را حمایت از خانواد ،(7887افروزه و همکاران) ،ندستدانکسب تجربه را مهمترین انگیزه  ،(7888نورایی و همکاران )

عامل  ،(7887) ( و غفوری و همکاران7888) (، رمضانی نژاد و همکاران7884) ل و آندریکند، کالدوستدانمهمترین انگیزه 

 دوپاکو و ناو واند انگیزه مادی را مهمترین انگیزه دانسته ،(7888) و همکاران باقری، دانندهدفمندی را مهمترین انگیزه می

داوطلبی شرایط استخدام را برای افراد  کند کهبیان می ،(7885)7ریفکین .ها دانستند( مهمترین انگیزه را عامل ارزش6778)

هایی دیده شود که ممکن است برای شغل تواند به عنوان توانایی توسعه مهارتبی گاهی اوقات میکند. داوطلبیکار فراهم می

اعتبار علمی ایجاد کند و یا حتی به ارتقا  هاآن ها به اشتغال کمک کند و یا برایداوطلبان مفید باشد، برای دستیابی آن آینده

بیان کردند که مشارکت در سازماندهی ، (7888) و همکاران 6موراگاس (.6776باسل و فوربس، ) شان کمک نمایدشغلی

داری را تواند نقش معنیکه این فرصت می ای به دست آیندشود تا تجربیات حرفههای المپیک به عنوان فرصتی دیده میبازی

تواند افراد را تامین یبه علت اینکه آموزش رسمی به تنهایی نم ه داوطلبان در جستجوی استخدام هستند.ککند  ایفا هنگامی

-به دست آوردن تجربه کاری، یکی از کلیدی به ویژه دانشجویان یا کسانی که قصد دارند شغل جدیدی را آغاز نمایند() کند

که شمار دانشجویان به طور پیوسته در حال  دهدتجارب جهانی نشان می .استهای داوطلبی ترین فواید مشارکت در فعالیت

ه کارفرمایان بیش از اینکه انتظار داشتن مدرک دانشگاهی از کارکنان خود داشته باشند، به داشتن پتانسیل و امروز استرشد 

-ن در فعالیتهایی که منجر به مشارکت داوطلبادر رابطه با انگیزه (.6777 )آندرونیک و آندرونیک، یشتر، تمایل دارندکاری ب

های داوطلبی های افراد از شرکت در فعالیتانگیزه ،نشان داد (6778) ق ریگمننتایج تحقیشود، نهاد میهای مردمهای سازمان

کاری معین، نیاز به کمک به دیگران، فرصت پیدا کردن دوست، امکان  به ترتیب عبارتند از: نیاز به کسب تجربه در یک حوزه

فرصتی برای  ،برای شغل آینده و در نهایت هارفتن به کشورهای دیگر، نیاز به بهبود رزومه کاری، امکان آزمودن شایستگی

 . (6777)آندرونیک و آندرونیک،  های خودایدهاجرای 

بیشترین دلیل برای و اجتماعی،  هدفمند ،)خودگرایی( نتایج تحقیق نشان داد که پس از عامل شغلی، عوامل پیشرفت 

رد برای خودشکوفایی، عزت نفس، موفقیت و توجه به کننده نیاز فبیان ،باشند. عامل پیشرفتداوطلبی در بین دانشجویان می

عالیق شخصی خویش است. عامل هدفمند به تمایل داوطلب برای کمک موثر و ارزشمند به سازمان یا جامعه اشاره دارد و 

گلدبرگ و  .استهای وابسته به برآورده ساختن نیازهای فرد در ارتباط با دیگران مربوط به محرک ،عامل اجتماعی

دوستی، داوطلبان تمایل دارند تا با انگیزه خودگرایی، به کار داوطلبانه اند که عالوه بر انگیزه نوعاثبات کرده ،(7887)انسین

های که افراد را به مشارکت در فعالیتهایی انگیزه ،(6778دوپاکو و ناو)در همین راستا  (.6776باسل و فوربس، ) بپردازند

، )دوپاکو و ناو های آگاهانه و فواید دریافت شدهکنند: نیازهای روانشناختی، انگیزهنین معرفی میاینچ ،داردداوطلبانه وامی

6778.) 

-)نگرانی هادهد که عامل ارزشهای داوطلبی کارکنان نشان می( در رابطه با انگیزه6778) 8نتایج تحقیق دوپاکو و ناودرمقابل، 

 باالترین میانگین را به خود اختصاص داده است و پس از آن عوامل ادراک ،دیگران( های انسان دوستانه و بشردوستانه دربارهی

                                                             
1  . Rifkin 

2. Moragas  

3. Dopaco and Nave 



 سدی نیا و همکارانا 4/ شماره 9/ سال 4931 و زمستان یزایپدیریت منابع انسانی در ورزش/ م

 

24 

های بعدی قرار )رشد شخصی، خودشکوفایی و توسعه روانشناختی( در رتبه ها( و ارتقاها و شایستگی)فراگیری دانش، مهارت

در تحقیق  ،(6778) نایاردلو و همکارنین لیچهمچ است؛ترین میانگین ندارای پایی ،ست که عامل شغلیا حالی این در ؛دارند

ارتقا یافتن،  ،های بعدی داوطلبانترین دلیل برای داوطلبی بوده است. انگیزهمهم ،هاخود به این نتیجه رسیدند که عامل ارزش

کنند و به کمک میکند که افراد به دیگران ها بر این موضوع تاکید میباشند. عامل ارزشادراک، اجتماعی، حمایتی و شغلی می

ند. یک دلیل برای نمایهایی مشارکت میکنند و در چنین فعالیتخود تالش می تر، افراد برای رفاه و آسایش جامعهطور عمومی

 47ی سنی افرادی که در ردهان باشد. در حقیقت این محتمل است، کنندگسن مشارکت ،تواندمی امتیاز پایین عامل شغلی

رمضانی نژاد و ست که نتایج تحقیق ا این درحالی ؛شند و دغدغه شغلی کمتری دارندباای شغل ثابتی میدار ،باشندسال می

 عامل هدفمند است. ،نشان داد که مهمترین انگیزه داوطلبی ،(7887) ساعتچیان و همکاران( و 7888) همکاران

انگیزه باشند. برای داوطلبی بین دانشجویان می ه عوامل مادی و تعهد، کمترین عامل انگیزشنتایج تحقیق حاضر نشان داد ک

داوطلبی تداعی  های مادی و خدمات است و اگرچه واژهپاداش ،گر خواست فرد برای کسب منافع ملموس مانندنمایان ،مادی

یزان اما مشخص شده که تصمیم افراد برای داوطلبی به م ،داشت به جبران خدمات استفعالیتی بدون انتظار و چشم کننده

های مهم افزایش کیفیت و کمیت مشارکت این افراد باشد تواند از راهازمان نیز بستگی دارد و پاداش میهای ستناسب پاداش

ترین عوامل انگیزش داوطلبان بوده یکی از پایین ،مادی در تحقیق حاضر(. با این وجود عامل 7888)رمضانی نژاد و همکاران،

 ناهمسو ،انددانسته مهمترین انگیزه برای داوطلبیرا ( که عامل مادی 7888) و همکاران باقری هایبا یافته نتایج این .است

( و غفوری و 7888) نژاد و همکاران، رمضانی(7888)همکاران و  7و فارل (7884) های کالدول و آندریکو با یافته باشدمی

انتظاراتی است که  ،عامل تعهد شامل. استهمسو  ،انددانستهکمترین انگیزه برای داوطلبی که عامل مادی را  (7887) همکاران

( که 7888) (، باقری و همکاران7887) های غفوری و همکاراننتایج تحقیق با یافته دیگران با توجه به مهارت فرد از او دارند.

که عامل ( 7888) نی نژاد و همکارانهای رمضابا یافته ،اند همسو بودههای داوطلبی دانستهترین انگیزهعامل تعهد را جز پایین

  .استناهمسو  ،اندمل انگیزه داوطلبی شناسایی نمودهتعهد را از جمله مهمترین عوا

 دار وجود دارد. نتایج نشان دادتفاوت معنی های دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلیدست آمده، بین انگیزهبا توجه به نتایج به

که دانشجویان مقاطع حالیشوند، دربا انگیزه پیشرفت و خودشکوفایی داوطلب میبیشتر  ،که دانشجویان دوره دکتری

شان دانشجویان با رسیدن به مقطع دکتری دغدغه شغلی ،رسدشوند. به نظر میبیشتر با انگیزه شغلی داوطلب می ،کارشناسی

دانشجویان کارشناسی با  ،رسدنظر می به کهحالیدر ؛اندیشندبه خودشکوفایی و ارتقا می یابد و بیشترحدودی کاهش می تا

بانه در رویدادهای علمی ورزشی های داوطلبه فعالیت التحصیل شدنپس از فارغ های شغلیانگیزه بهبود و توسعه مهارت

طلب دانشجویان دکتری بیشتر از دانشجویان کارشناسی با انگیزه مادی در این رویداد داو ،همچنین نتایج نشان داد ؛پردازندمی

( که 7887) ( و غفوری و همکاران7888) نژاد و همکاران( رمضانی7880) و همکاران های انداماین نتایج با یافته اند.شده

 که بیشترین عاملاست  همسو( 7888) راناند ناهمسو و با یافته باقری و همکای را کمترین عامل داوطلبی دانستهانگیزه ماد

های خدمات و موقعیت ،های مالی شاملی مادی عالوه بر پاداشهادی دانسته است. انگیزهعامل ما داوطلبی دانشجویان را

دانشجویان دکتری نه به دلیل  ،رسدگردد. به نظر میبرخوردار از ارزش مالی تبدیل می هایکه به پاداششود می نیزاجتماعی 

مالی در آینده منجر خواهد شد، در  اجتماعی که به فواید هایبلکه به دلیل برخوردار شدن از موقعیت ،های مالی مستقیمپاداش

 اند. این رویداد داوطلب شده

مورد توجه  هاآن طح تحصیلی و نوع انگیزهس داوطلبان از بین دانشجویان، شود، هنگام جذب و گزینشرو پیشنهاد میاز این

با توجه به  ها را تقسیم نمایند.اوطلبان، مسئولیتهای دبراساس ارجحیت و مسئولین رویدادهای ورزشیمدیران  و گیردقرار

                                                             
1. Farrell  
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هدف با این دانشجویان  ،رسدو به نظر می اندبرای داوطلبی دانشجویان بوده مهمترین عوامل ،های شغلی و پیشرفتاینکه انگیزه

ای هنگام استخدام رزومه از آن به عنوان سابقه فعالیت و ،اند که از این طریق تجربه کسب کردهدر این رویدادها مشارکت کرده

معتبر شرکت در رویداد را برای داوطلبان تهیه  شود تا گواهینامهرگزاری پیشنهاد میبه مدیران ب ،ها ارائه دهندبه سازمان

کوتاه  ورزشی -علمیبرگزاری رویدادها به ویژه رویدادهای  ها و مسئولینسازمان شود تا مدیرانپیشنهاد می ،همچنین نمایند.

در  به ویژه های شغلی و پیشرفت()ازجمله انگیزههای انگیزشی وطلبان و اولویت، با شناسایی عوامل جذب و نگهداری دامدت

ها، کارگیری صحیح این نوع از نیروهای انسانی موجود در دانشگاهها و با بهموانع داوطلبی آن شناسایی داوطلبان دانشجو و بین

 خود و داوطلبان به دست آورند. وری را برای سازمانحداکثر بهره
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Abstract 

Objective: The purpose of this work was to study the voluntary motives of the physical 

education students participating in “National Congress Sport Sciences Needs of Future 

Generation”. 

Methodology: The statistical population of this research work consisted of the volunteers 

participating in "National Congress Sport Sciences Needs of Future Generation" (N = 70). 

Due to the low statistical population, the statistical sample was equal to the statistical 

population; 62 (88% of the) subjects participated in this research work. The instrument used 

in this research work was the questionnaire for voluntary motives developed by Andam et al. 

(2009), which measured the 7 dimensions career, material, purposive, progressive, social, 

protective, and commitment motives on 5 point of the Likert scale. The questionnaire validity 

was confirmed by 12 sport management experts. The reliability coefficient of the 

questionnaire was calculated by the Cronbach's alpha (α = 0.83). The data analyzing methods 

were the descriptive statistics and the inferential statistics. Since the data distribution was normal, 

the one-way ANOVA and the Friedman's tests were used. 

Results: The results obtained showed that the motivations of the students were career, 

material, purposive, progressive, social, protective, and commitment, respectively. Moreover, 

the career motives of the BSc students were more than those for the MSc and PhD students. 

Moreover, the PhD students had more material and progressive motives than the other 

students. 

Conclusion: The present study suggests that the students’ educational degrees and kinds of 

their motives should be considered by sport managers in the students’ recruitment. In division 

of responsibilities, the sport event managers should also take into account the volunteer 

preferences. 
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