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  ایرانآموزی دانش ورزش در داوطلبان کارگیریبه هایحوزهبندی و اولویتشناسایی 

 4حبیب هنریو  9، محمد خبیری 2، مهرزاد حمیدی*6ور مؤخرالهام پیله

 مدرس دانشگاه فرهنگیان شهید هاشمی نژاد. 6

 . دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه تهران2

 . دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه تهران9

 . دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه عالمه طباطبائی4 

 63/61/6931تاریخ پذیرش:                                                                                    6/9/6931تاریخ دریافت: 

 چکیده

  .بود آموزیدانشورزش  در بانداوطل کارگیریهب هایهحوز و اولویت بندی هدف از پژوهش حاضر، شناسایی هدف:

توصیفی از نوع  ،میدانی و از نظر روش ،کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطالعات ،تحقیق به لحاظ هدف این شناسی:روش

 وکارشناس مسئوالن کارشناسان ارشد،  ،مدیرانکلیه  را آن آماری جامعۀ. بودهمبستگی و مبتنی بر مدل معادالت ساختاری 

 هایتعداد نمونه. دادند تشکیلو اساتید و نخبگان مدیریت ورزشی آموزش و پرورش بدنی تربیتراهبردی ی اعضای شورا

پرسشنامه  پایایی کرونباخ، آلفای طریق از پرسشنامه اعتبار از اطمینانجهت . گردید تعیینبه روش تصادفی نفر  983 ،تحقیق

های آمار توصیفی و روش ها با استفاده ازبرآورد شد. این داده 89/0 ،آموزیکارگیری داوطلبان در ورزش دانشهای بهحوزه

  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. ،، آزمون تحلیل عاملی اکتشافی، تحلیل عاملی تاییدیاستنباطی

و  اساییشن آموزیدانش ورزش در داوطلبان کارگیریبه هایحوزه عنوان به عامل شش ،های پژوهشبر اساس یافته ها:یافته

، ورزش همگانی و اوقات فراغت، حوزهً ششدر  اولویتتوان به ترتیب آموزی را میداوطلبان ورزش دانش .بندی شدنداولویت

 کاربهدرس تربیت بدنی  و ورزش قهرمانیاستعدادیابی، ورزشی، حرکات اصالحی و تناسب اندام،  فضاهای مدیریت در همکاری

  .گرفت

و همچنین مشککل  در آموزش و پرورش و بودجه اندک این سازمان ورزشی هایمهبرنا اجرای ماهیته ب توجه بانتیجه گیری : 

، مکدیریت فراغکت و ورزش همگکانی اوقکاتهکای در حکوزه به ویکژهداوطلبان ، استفاده از آموزانتحرکی دانشو بیعدم فعالیت 

هکای ورزشکی آمکوزش و پکرورش ایفکا ر در ارتقای برنامکهتواند گامی مؤثمی ،فضاهای ورزشی و حرکات اصالحی و تناسب اندام

  .نماید

  .داوطلبان مدیریتداوطلب،  آموزی،دانشورزش های کلیدی: واژه

 E - mail: elham.pilevar@yahoo.com 13655146911 * نویسنده مسئول: تلفن: 
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 مقدمه

 آمکوزش همبسکتگی، تکروی  مکدنی، هکایارزش و دموکراسکی تحککیم اجتمکاعی، توسعه مهم هایپایه از یکی لبیداوط امروزه

 و اسکالتیچی( اسکت اجتمکاعی و اقتصکادی انسکجام بکه دسکتیابی و اجتمکاعی نوآوری به کمک فعال، شهروندی و فرهنگیبین

 شکناخته داوطلکب عنکوان بکه کننکد،می مشارکت وجه تدریاف بدون رسانیکمک هایفعالیت در که (. افرادی3019، 1نیاکیسو

 دریافت بدون که هستند افرادی داوطلبان .دهند ارتقا را ایجامعه همچنین و دیگران و خود شادکامی طریق، این از تا شوندمی

 اجبار بدون و فعاالنه دافرا که است اجتماعی فرا عمل از شکلی داوطلبانه، کار .رسانندمی یاری دیگران به اجبار بدون و دستمزد

 شکمار (.3019همککاران، و 3 لیچیکاردلو (دهنکد ارائکه غیرمالی هایکمک نیازمند، افراد به تا هستند هاییفرصت جستجوی در

 .اسکت افکزایش به رو کنند،می دیگران به کمک صرف را خود انرژی و زمان از توجهی قابل مقادیر جهان سرتاسر در که افرادی

 موضکوعاتی ترینمتفکاوت از یکی گیرد. داوطلبی،می بر در را مختلف هایعلت به کار و زمان اختصاص اساسی رطو به داوطلبی

 (.3019همکاران، و  لیچیاردلو( نمایند کمک وسیع سطحی در خود جوامع به و دیگران به تا کنندمی تالش افراد که است

 و المپیادهکا داوطلبکان زمینکه در تحقیقکات ایکن اکثکر شکده، غکازآ 1981 سال از ایران در ورزشی داوطلبی تحقیقات چند هر

 و کشکور ورزشکی داوطلبانکه هکایفعالیت در کنندهشکرکت افکراد تعکداد از آمکاری تکاکنون ولکی اسکت، دانشجویی هایانجمن

 ، )9،3012انگلند اسپورت( انگلستان جمله، از دیگر جوامع مختلف مطالعات ولی است؛ نشده اعالم داوطلبی های ذینفعسازمان

 ککه داد ( نشکان1،3003پکولین و پولین)آمریکا  متحده ایاالت و (5،3010مارک) کانادا ، )3001 همکاران، و 2 کاسکلی)استرالیا 

 ککه دهدمی جامعه و محققان مدیران، اختیار در آنان هایفعالیت و خدمات و ورزشی داوطلبان از دقیقی اطالعاتی ارقام، و آمار

 کنکدمکی کمکک مسکئوالن و محققکان مکدیران، بکه مختلکف هایاسکتراتژی بککارگیری و هاریزیبرنامکه در ت،اطالعکا ایکن

 نقکش و آینکدمکی شکماربکه ورزشکی هکایسازمان در رسانخدمات اصلی ارکان از یکی ،داوطلب نیروهای (.7،3013ند)وسترال

تواننکد منبعکی از انکرژی و همچنین داوطلبکان مکی؛ کنندمی ایفا ورزشی رویدادهای و مسابقات از بسیاری موفقیت در ایهعمد

تواننکد . داوطلبان متعهد و بکا انگیکزه مکیهای سازمانی را وسعت بخشدتواند ظرفیتها میهای آنو تالشهای جدید باشند ایده

طالکب )آنان محسوب شوند تر نمایند و حتی سفیران بسیار خوبی برای تر و گستردهات یک سازمان را با جامعه مستحکمارتباط

 .(1982 ،پور

 تکوانعکدم و ورزشکی هکایبرنامکه در شکرکت جهکت افراد تقاضای میزان افزایش اخیر، هایسال در ورزشی هایفعالیت توسعۀ

 اولویکت در آن گکرفتنقکرار و داوطلبکی نهضت گسترش و ایجاد سبب ،ورزش به جامعه نیازهای همۀ به پاسخگویی در هادولت

 زمینکۀ در گرفتکه صکورت مطالعکات بررسکی .(2010،و همککاران 8ککیم( اسکت شده تفریحی هایورزش هایزمانسا مدیریت

 ورزشکی هکایفعالیکت در شکرکت بکه بیشکتری گرایش داوطلبان طورکلی، که به دهدمی نشان ورزش در داوطلبان کارگیریبه

 و سکازماندهی پشکتیبانی، هکاینقکش دارای داوطلبکان ااسکترالی کشکور در (.3008 ،و همککاران 3مکاچین)دارند  یافته سازمان

 نگهدار، حسکابدار،وقت داور،کمک داور، مربی، عنوانبه و هستند سالم تفریحات نیز و ورزشی و رویدادهای هاسازمان کردناداره

 داوطلبکان کارگیریبه هایحوزه انگلستان، درکشور دیگر ایمطالعه در .(2013 ،همکاران و 10دوهرتی)کنند می فعالیت امدادگر

                                                 
1. Sleahtitchi and Neacsu 

2. Licciardello 

3. Sport england 

4. Cuskelly 

5. Mark 

6. Polin andPolin 

7. Westerland 

8. Kim 

9. Machin  

10. Doherty 
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 تخصصکی، مشکاور  امکدادگری، ونقکل،حمکل ،جملکه از ورزشی رویدادهای و هاسازمان اجراییامور داوری، مربیگری، ورزش، در

 هکایباشکگاه مکدیریت در همککاری داوطلبکان همچنکین، ؛اسکت شده معرفی مالی حمایت ورزشی، اماکن و تجهیزات نگهداری

 (.1،3010یانک  و بارسکلونا) اسکت ککرده جکبب را داوطلب تعداد بیشترین مربیگری، از پس که است مواردی جمله از ،ورزشی

 افتهیسکازمان ورزش ککهدهد ( نشان می3013) کانادا (،3010) انگلستان (،3019) استرالیامطالعات صورت گرفته در همچنین 

  اند.داوطلبان قرار داده یرینخست به کارگ تیرا در اولو

 داوطلبکان .دککر تقسکیم غیرتخصصکی و تخصصکی هکاینقکش دستۀ دو به توانمی را ورزشی داوطلبان هاینقش لی،طورک به

 فعالیکت زمینکۀ در یکا و باشکند برخکوردار ورزش مقکدماتی دانکش حکداقل از باید مربیگری و داوری ،مانند تخصصی هاینقش

 ورزشکی دانش به نیاز غیره و مالی حمایت ونقل، حمل ،انندم غیرتخصصی هاینقش .کنند کسب را الزم هایآموزش نظر،مورد

 ،)انکدام نماینکد ارائکه را خکود خکدمات راحتکی به توانندمی آموزشی کوتاه هایدوره گبراندن با افراد و ندارد خاصی تخصص یا

1988.)  

تهران( را مورد بررسی قرار  اریشهرد ورزش سازمان موردی مطالعه) ورزش در داوطلبان مدیریت ،نیز (1931)اندام و همکاران 

آشکنایی،  ،، انتخکابریکزیبرنامکه بعکادنموده و به این نتیجه رسکیدند ککه ا ورزش را طراحی در داوطلبان مدیریت مدلدادند و 

  .بود مؤثر داوطلبان نگهداری و حفظ بر ارزیابی و قدرشناسی، آموزش، جبب

 هکاییافتکه ؛صورت گرفت ایران کشور با آن مقایسه و منتخب ورهایکش ورزش داوطلبی نظام تطبیقی بررسیدر پژوهشی نیز 

 انجکام بسکیاری اقکدامات ملی سطح در ورزش، داوطلبی بخصوص و داوطلبی امر در پیشرو کشورهای در که داد نشان تحقیق

 بررسکی .شکدند بنکدیهدسکت پکژوهش و آمکوزش فرهنگی، مدیریتی، ساختاری، اقدامات، دسته چهار در اقدامات این .گیردمی

 .(1933هادوی،)داشت  کالن سطح در بخصوص حیطه این در بزرگ ضعف از حاکی ،نیز ایران ورزش داوطلبی وضعیت

های مختلفی برای جکبب و ها و روشراه ،دهدمی نشان ورزش در داوطلبان کارگیریبه زمینۀ در گرفته صورت مطالعات بررسی

فرهنک  ها طبکق ها و بررسی کاربرد این روشی ورزشی وجود دارد که شناسایی آنهاها و رویداداننگهداری داوطلبان در سازم

بکان بکا ککارگیری و حفکظ داوطلاز لحکاظ بکه هکا غالبکاًکه در ایران سکازمانبه خصوص آن رسد،خاص جامعه حیاتی به نظر می

هکای بککارگیری داوطلبکان در ورزش ه بکا تعیکین حکوزهدر پژوهشی که در رابطک .(1931 ،اندام)مشکالت عمده مواجه هستند 

 حکوز  2در اولویکت ترتیکب بکه تکوانمی را تهران ورزشی داوطلبانکه نشان داد  ،رداری تهران صورت گرفتشهروندی در شه

گرفکت  ککار به استعدادیابی برای سازیبستر و یافتهسازمان هایشورز ورزشی، فضاهای مدیریت در همکاریورزشی،  تفریحات

  .(1932 ،ارانرضوی و همک)

را ارایکه  توسعه یک مدل سلسله مراتبی از تعهد سکازمانی داوطلبکان ورزشکی ،(3019) 3کیمپارک و  عالوه در پژوهشی دیگربه

 د.کرهای سازمان یافته را طراحی گیری برای داوطلبی در ورزشتصمیممدل   ،( نیز3015) 9نمودند و هالمن

های متنوعی از سکوی یک نیاز اجتماعی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است و برنامهبه عنوان  ،بدنی و ورزشامروزه تربیت

هکای ها و نهادهای مختلف برای رشد و توسعه ورزش طراحی و به اجرا درآمده است. در بکین تمکامی نهادهکا و سکازمانسازمان

ن چرخ ورزش در سطح جامعکه بکه عهکده دارد وزارت آموزش و پرورش بیشترین سهم را در به حرکت درآورد ،وابسته به دولت

بکه ، آمکوزش و پکرورش ورزشالخصوص در بخش د منابع و امکانات مورد نیاز علیه کمبوبا توجه ب همچنین (.1983 ی،)کالنتر

و الزم آمکوزی کشکور اد یک نظام داوطلبی در ورزش دانشد که ایجشو، این نیاز احساس میاندک درآمد مالیبا  یعنوان سازمان

 تبدیل ضرورت یک به آن متولی هایسازمان برای سالم تفریحات و ورزش در داوطلبان کارگیریبه امروزه اگرچه، است.ضروری 

                                                 
1. Barcelona and Young 

2. Park and Kim 

3. Hallmann 
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 تجربکه را داوطلبکان حضکور کنونتا که هاییسازمان ویژه به ،هانسازما در داوطلبان حضور که داشت توجه باید اما ،است شده

 تکرینمهکم از یککی .شکود موجکب را داوطلبکی نهضکت شکسکت توانکدمکی آن نبود که است ییهازیرساخت نیازمند اند،نکرده

 نیروهکای جکبب به اقدام سازمانی هر که این از قبل دیگر، عبارت به .است داوطلبان کارگیریبه هایحوزه تعیین ها،زیرساخت

 ؛ 2002 ،1کلمکن( گردد مشخص وضوح به آنان لیتفعا هایحوزه و سازمان در داوطلبان حضور فلسفۀ باید ابتدا نماید، داوطلب

 (.1933؛ هادوی،    2002همکاران، و 3دورش

آموزی دانش ورزش در داوطلبی نهضت موفقیت ملزومات از ،داوطلبان کارگیریبه هایهحوز تعیین گردید، ذکر آنچه به توجه با

 ورزش توسعۀ متولیان از یکی .است داوطلبان حضور دنیازمن مخاطبان، وسیع طیف به توجه با آموزیدانش ورزشزیرا  ،است

 نیازهای از یکی ،داوطلبی ورزش در آموزش و پرورش توسعۀ که است روشنهستند. آموزش و پرورش  مدارس آموزی،دانش

 اساسی، نیاز این به پاسخگویی در آموزش و پرورش سازمان. دارد قرار آموزش و پرورش برنامه اولویت در که است اساسی

 و شناسایی برای بسترسازی ورزشی،فراغت و اوقات تفریحات ،ورزش قهرمانی از اعم آموزیدانش ورزش توسعۀ خطیر رسالت

 گسترش داوطلبان، حضور لبا، دارد؛ عهده برزیرمجموعه خود  در را ورزشی فضاهای مدیریت و ورزشی استعدادهای معرفی

 سزاییبه نقش ،آموزش و پرورش سازمان هایظرفیت از بهینه استفاد  در تواندمی مردمی هایمشارکت و داوطلبی نهضت

آموزش و  سازمان با همکاری داوطلبان که است پرسش این به پاسخگویی پی در حاضر پژوهش راستا، این در .باشد داشته

 صورت چه به ،شده شناخته یهاهحوز اولویت و گرفت؟ کار به توانمی هاییهحوز چه در راآموزی پرورش در حوزه ورزش دانش

 ؟است

 شناسیروش

از نکوع توصکیفی همبسکتگی و  ،میکدانی و از نظکر روش ،کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطالعکات ،این تحقیق به لحاظ هدف

ی اعضای شورا مسئوالن وکارشناس ،ارشدکارشناسان ،مدیرانکلیه  را آن آماری جامعۀمبتنی بر مدل معادالت ساختاری است. 

نفر بکه  983 ،تحقیق هایتعداد نمونهدادند.  تشکیلبدنی آموزش و پرورش و اساتید و نخبگان مدیریت ورزشی راهبردی تربیت

نفکر از اعضکای شکورای  11نفر از کارشناسان ارشکد،  30نفر از مدیران تربیت بدنی آموزش و پرورش،  93 ،شاملروش تصادفی 

 .گردید تعییننفر از اساتید و نخبگان مدیریت ورزشی  53تربیت بدنی مناطق و  نفر از کارشناس مسئوالن 317راهبردی، 

 پکژوهش دربکرای ایکن منظکور  .شد استفاده ساختهمحقق نامۀپرسش از ،پژوهش موضوع با متناسب نامۀپرسش نبود دلیل به

 خکار  و داخکل پکژوهش نظری مبانی یبررس به ،ای و مطالعه مقاالت داخلی و خارجیاساس مطالعات کتابخانه بر ابتداحاضر، 

 و تعکاریف مفکاهیم، از ایمجموعکه پکژوهش، بکه مربکو  نظری مبانی بررسی از حاصل نتای  از استفاده با سپس گردید. اقدام

بکر  ای پرسشکنامه ،رکومکب موضکوع از ککافی شناخت کسب از پس لبا Yشد تدوین بررسی مورد موضوع به مربو  هاینظریه

 ای لیککرتگزینکه 5از طیکف  ،هااین پرسشکنامه . درشد تدوین و ن حوزه مدیریت ورزشی استخرا از متخصصا اساس مصاحبه

 آلفکای ،نظر متخصصکاناظهکار از پکس .اسکتفاده شکد (1، و کامال مخالفم=3، مخالفم=9،بینابین =2، موافقم =5)کامال موافقم =

هکای آمکار ها با اسکتفاده از روش. این دادهبدست آمد 89/0طلبان در کارگیری داوهای بهحوزه پرسشنامه پایاییجهت  کرونباخ

 ،لیکزرلو اس پکی اس اس های توصیفی و استنباطی آزمون تحلیل عاملی اکتشافی، تحلیل عاملی تاییدی با استفاده از نرم افزار

 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

 

                                                 
1. Coleman 

2  . Dorsch 
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 های آنو مؤلفهکارگیری داوطلبان ورزش دانش آموزی های بحوزه پرسشنامهضریب آلفای کرونباخ  ـ 6جدول 

 آلفای کرونباخ تعداد سوال متغیرها

 30/0 8 حوزه ورزش قهرمانی

 83/0 1 حوزه اوقات فراغت و همگانی

 82/0 1 حوزه استعدادیابی

 81/0 5 حوزه حرکات اصالحی و تناسب اندام

 87/0 2 حوزه مدیریت فضای ورزشی

 73/0 5 یحوزه درس تربیت بدن

 89/0 92 کل پرسشنامه 

 هایافته

پاسکخگویان را زن درصکد  5/11پاسکخگویان مکرد و  درصد 5/89 حضور داشتند، یطرح پژوهش نیکه در ا ینفر آزمودن 983از 

دارای مکدرک  ،پاسکخگویان درصکد 1/57 ،گویان دارای مدرک تحصکیلی ککاردانیپاسخ درصد 7/5 ،در این میان تشکیل دادند.

دارای مکدرک  ،پاسکخگویان درصد 1/2دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و  ،پاسخگویان درصد 1/93کارشناسی،  تحصیلی

 1-10بکین  ،تجربکه پاسکخگویان درصکد 2/12سکال،  5کمتکر از  ،پاسکخگویان درصد 2/2تجربه کاری همچنین  ؛دکتری بودند

 3/33 سکال، 31-35بکین  ،تجربه پاسکخگویان درصد 1/30 سال، 11-30بین  درصد 3/18سال،  11-15درصد بین  2/15سال،

  سال تجربه کاری داشتند. 90باالی  ،پاسخگویان درصد 1/2سال و  31-90بین  ،تجربه پاسخگویان درصد

و انجام تحلیل عکاملی آموزی های بکارگیری داوطلبان ورزش دانشحوزههای مربو  به برآورد بندی کردن گویهبه منظور دسته

نشکان  3 طکور ککه نتکای  جکدولهمکان و آزمون کرویت بارتلت استفاده گردیکد. کایسر ک مایر ک اولکین هایاز آزمون ،اکتشافی

است که این مقدار بیانگر کفایت حجم نمونه برای اجرای تحلیکل  82/0برابر  آزمون کایسر ک مایر ک اولکیندهد، مقدار معیار می

همچنکین  اسکت؛هکای زیربنکایی و بنیکادی های تحقیق قابل تقلیل به تعدادی عاملداده ،. به عبارتی دیگراستعاملی اکتشافی 

هکای داخکل دهد که از یک طرف بین گویکهدار است، نشان میمعنی 01/0( که در سطح 918/13981ی آزمون بارتلت )نتیجه

گونکه همبسکتگی مکل دیگکر، هکی هکای عاهای یک عامل با گویکهبین گویه ،عامل همبستگی باالیی وجود دارد و از طرف دیگر

 .ها بر اساس ضرایب بار عاملی استمقدار آزمون بارتلت بیانگر تفکیک درست عامل ،شود. به بیان دیگرمشاهده نمی

 و آزمون بارتلت کایسر ک مایر ک اولکیننتای  آزمون  ـ 2 جدول

 لکین واـ  مایرآزمون کایسر ـ  82/0

 بارتلت آزمون کرویت ضریب خی دو: 918/13981

 درجه آزادی: 535

 سطح معنی داری: 001/0

های عمقکی بکا نظکر بر اساس مصاحبهآموزی های بکارگیری داوطلبان در ورزش دانشحوزهسوال برای پرسشنامه  23در ابتدا  

 92را حکبف و  سکوال 13استفاده از تحلیل عاملی اکتشکافی و  بود 5/0بر اساس بار عاملی مبنا که ن استخرا  گردید. امتخصص

 گباری شد.. سپس بر اساس ماهیت درون سواالت هر عامل نامیمعامل طبقه بندی کرد ششسوال را در 

عامل ورزش قهرمانی بیشترین مقدار  ،دهدنتای  نشان میبایست به شناسایی تعداد عوامل پنهان بپردازیم. در مرحله بعد می

کمترین مقدار ویژه را  ،کند و عامل درس تربیت بدنیها را تبیین میمتغیر ،(23/13( را دارد که بیشترین واریانس)83/1) ویژه
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درصد از  30/72ها، تا حدود بندی گویههمچنین با عامل ؛کندرا تبیین میها ( متغیر11/7) ( که کمترین واریانس17/3) دارد

که  مینمائ نییتبعامل متفاوتی  1بر اساس  توانیمرا می آموزیهای بکارگیری داوطلبان در ورزش دانشحوزهواریانس کل 

 .است شناسایی شده

 های اصلیبا روش مؤلفه آموزیهای بکارگیری داوطلبان در ورزش دانشحوزهنتای  تحلیل عوامل پرسشنامه  ـ 9جدول 

 

 هاعوامل و گویه

 

 بار عاملی
ارزش 

 ویژه

درصد 

واریانس 

تبیین 

 شده

 درصد

واریانس 

 تجمعی

 232/13 232/13 839/1  هرمانی: حوزه ق1عامل 

    315/0 همکاری در برگزاری رویدادهای ورزشی 1

    313/0 ایمربیگری رویدادهای ورزشی و المپیادهای ورزشی درون مدرسه 3

    357/0 ایداوری رویدادهای ورزشی و المپیادهای ورزشی درون مدرسه 9

    352/0 آموزیپزشکیاری در مسابقات ورزشی دانش 2

    351/0 آموزیهای ورزشی دانشسرپرستی تیم 5

    781/0 برگزاری کارگاه های آموزشی و بازآموزی 1

    751/0 آموزیآموزش و تربیت مربی در بخش ورزش دانش 7

    793/0 آموزیآموزش و تربیت داور در مسابقات دانش 8

 318/97 772/17 331/1  : اوقات فراغت و ورزش همگانی3عامل 

    337/0 مربیگری ورزش صبحگاهی  3

    332/0 شهرداری ، فرمانداری ، شوراهای روستا و ... ،همکاری در زمینه جبب حامیان مالی از قبیل 10

    833/0 های اوقات فراغت همگانیجبب والدین به داوطلبی از طریق برگزاری کالس 11

    877/0 همکاری در ایجاد حیا  پویا در مدارس 13

    812/0 های فوق برنامه ورزشی در ساعات اوقات فراغتمربیگری کالس 19

    559/0 های خانوادگینوردی ، شنا ، پیاده روی و همایشهای تفریحی مانند کوهراهنمایان ورزش 12

 033/50 711/13 211/2  : حوزه استعداد یابی9عامل 

    303/0 یهمکاری در شناسایی استعدادهای برتر ورزش 15

    528/0 های ورزشی درون و برون مدرسه ای جهت استعدادیابیهمکاری با کانون 11

    233/0 ارزیابی دانش آموزان مستعد در رویدادهای ورزشی و فرهنگی 17

    252/0 آمارگر مسابقات و رویدادهای ورزشی 18

    213/0 های ورزشیتبلیغات برای رویدادها و کانون 13

    213/0 انجام مطالعات و پژوهش در حوزه ورزش دانش آموزی 30

 153/58 191/8 031/9  حوزه حرکات اصالحی: 2 عامل

    328/0 همکاری در شناسایی و تشخیص مشکالت دانش آموزان در حوزه حرکات اصالحی و تناسب اندام  31

    305/0 زایش وزن به متخصص تغبیههمکاری در معرفی دانش آموزان مشکل دار از منظر کاهش یا اف 33

    838/0 های حرکات اصالحیهمکاری در معرفی دانش آموزان مشکل دار از منظر حرکات اصالحی به کانون 39

32 
های آموزشی جهت توجیه و آشنایی اولیا دانش آموزان با حرکات همکاری در برگزاری کارگاه

 اصالحی و تناسب اندام
879/0    

    532/0 حرکات اصالحی به دانش آموزان مشکل دارآموزش  35

 383/17 139/8 08/9  حوزه مدیریت فضای ورزشی :5 عامل

    321/0 های ورزشی آموزش و پرورش همکاری در مدیریت مجموعه 31

    323/0 همکاری در بهره برداری و نگهداری از زمین های ورزشی ) آسفالت و چمن ( 37

    398/0 ه برداری و نگهداری از تجهیزات و لوازم ورزشیهمکاری در بهر 38
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33 
بازاریابی و ایجاد درآمدزایی از طریق فضاهای ورزشی آموزش و پرورش و تخصیص درآمدها به بخش 

 های دیگر
330/0    

 301/72 113/7 117/3  حوزه درس تربیت بدنی :1عامل 

    313/0 همکاری در کاهش سواد حرکتی دانش آموزان  90

    312/0 همکاری در حضور و غیاب دانش آموزان  93

    735/0 همکاری در گرم کردن و سرد کردن صحیح دانش آموزان 93

    711/0 همکاری در حفظ و نگهداری تجهیزات ورزشی و انبار داری 99

    711/0 همکاری در تنظیم دفتر کار تربیت بدنی 92

هکا افی انجام شد و رابطه سؤاالت با متغیرهای پنهان شناخته شد، در این مرحله از تجزیه دادهپس از آن که تحلیل عاملی اکتش

هکای مسکتخر  عامل ،دهدکه نشان می استترین نوع روایی سازه، تحلیل عاملی تأییدی باید روایی سازه صورت بپبیرد. متداول

از تحلیل عاملی تأییدی دارای روایی باالیی هستند یا خیر. از این رو، در این مرحله تحلیل عاملی تأییکدی مرتبکه اول و دوم بکه 

هکای هکا، حکوزههای مستخر  نشان داد که عامکلبه دوم به منظور اطمینان از عاملاجرا درآمد. نتای  تحلیل عاملی تأییدی مرت

، 9در شککل دوم  مرتبکه یعکامل یکلآزمکون تحلدهند. بر اساس نتای  را به مثابه یک مقیاس، انعکاس میلبان کارگیری داوطبه

 دهکد ککه نشان مکییب تقر یخطا یانسمقدار جبر برآورد وارسطح معناداری و  کای دو، ،برازش مدل از قبیلمهم های شاخص

 قابل قبول مدل است.  برازشکه حاکی از  است 001/0ی و سطح معنادار 9کوچکتر از  ی،دو به درجه آزاد کایمقدار 

های برازش تحلیل این است که تمامی شاخص دهنده، نشان2های برازش مدل تحلیل عاملی مرتبه اول در جدول نتای  شاخص

 تایید گردیدند.آموزی های بکارگیری داوطلبان در ورزش دانشعاملی مرتبه اول حوزه

 های بکارگیری داوطلبانحوزه ی برازش تحلیل عاملی مرتبه اولهانتای  شاخصـ  4جدول 

 میزان شاخص بدست آمده دامنه پذیرش شاخص شاخص های برازش

RMSEA 
دل و دامنه برازش خوب م نشان دهنده  08/0مقادیرکمتر از 

 (1982،هومن) برازش ضعیف مدل نشان دهنده 1/0 مقادیر باالی
018/0 

P-Value  001/0 05/0مقادیر باالی 

/Df2χ  73/3 9مقادیر کمتر از 

GFI  89/0 8/0مقادیر باالی 

AGFI 82/0 8/0 باالی مقادیر 

CFI 31/0 یا باالتر 80/0مقادیر 

IFI 33/0 باالتر یا 80/0مقادیر 

NFI 32/0 باالتر یا 80/0مقادیر 

NNFI 39/0 باالتر یا 80/0مقادیر 
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 ی اول )تخمین استاندارد(تحلیل عاملی تاییدی مرتبهـ  6 شکل
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 (tتحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول )آزمون معنی داری ـ  2 شکل
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های برازش این است که تمامی شاخص نشان دهنده ،5های برازش مدل تحلیل عاملی مرتبه دوم در جدول نتای  شاخص

 ایید گردیدند.آموزی تهای بکارگیری داوطلبان در ورزش دانشتحلیل عاملی مرتبه دوم حوزه

 )حوزه های بکارگیری داوطلبان( های برازش تحلیل عاملی مرتبه دومنتای  شاخصـ  5جدول 

 میزان شاخص بدست آمده دامنه پذیرش شاخص های برازششاخص

RMSEA 

نشان دهنده دامنه برازش خوب مدل و   08/0مقادیرکمتر از 

 ،ع .ح.هومن) نشان دهنده برازش ضعیف مدل 1/0مقادیر باالی

1982) 

018/0 

P-Value  001/0 05/0مقادیر باالی 

/Df2χ  73/3 9مقادیر کمتر از 

GFI  32/0 8/0مقادیر باالی 

AGFI 31/0 8/0 باالی مقادیر 

CFI 39/0 یا باالتر 80/0مقادیر 

IFI 39/0 باالتر یا 80/0مقادیر 

NFI 30/0 باالتر یا 80/0مقادیر 

NNFI 32/0 باالتر یا 80/0مقادیر 
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 ی دوم )تخمین استاندارد(تحلیل عاملی تاییدی مرتبهـ  9 شکل
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 (تی ی دوم )آزمون معنی داریتحلیل عاملی تاییدی مرتبهـ  4 شکل

آمکوزی کارگیری داوطلبان در بخکش ورزش دانشهای بهکدام یک از حوزه که دهند نشان ،شد خواسته هاآزمودنی در نهایت از

و کمتکرین به حوزه اوقات فراغت و ورزش همگانی  بر اساس این اطالعات، باالترین میانگین مربو . ی داردکشور اهمیت بیشتر

 .است درس تربیت بدنیمربو  به حوزه  ،میانگین
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 بر اساس آزمون فریدمن های بکارگیری داوطلبان در ورزش دانش آموزیحوزهمقادیر  اولویت بندی  ـ 1 جدول

 سطح معناداری درجه آزادی دومقدار خی میانگین رتبه طلبانهای بکار گیری داوحوزه

 95/2 حوزه اوقات فراغت و ورزش همگانی

535/131 5 001/0 

 39/9 حوزه مدیریت فضای ورزشی

 19/9 حوزه حرکات اصالحی و تناسب اندام

 53/9 حوزه استعدادیابی

 55/9 حوزه ورزش قهرمانی

 35/1 حوزه درس تربیت بدنی

 بحث و نتیجه گیری

 شدند شناسایی آموزیدانش ورزش در داوطلبان کارگیریبه هایحوزه عنوان به (عامل( حوزه شش پژوهش، هاییافته اساس بر

و تناسب انکدام، اصالحی  ، حرکاتفراغت و ورزش همگانی، بسترسازی جهت استعدادیابیمانی، اوقاتورزش قهر عنوان تحت که

 1کرامکر ،(3010) و همککاران ککیم هکایپکژوهش نتکای  .شکدند نامگکباری بکدنیی ورزشی و حوزه درس تربیتت فضاهامدیری

 امکا داشکتند؛ حاضکر پکژوهش هکاییافتکه بکا مشکابهی ارچوبهچ تقریباً ،(1932و رضوی و همکاران ) (3001) 3ترنر (،3010)

 عنکوان این با مطالعات از یک هی  در درس تربیت بدنی حرکات اصالحی و تناسب اندام و حوزه حوز  در داوطلبان کارگیریبه

 ؛اسکت بکوده آموزیدانش ورزش حوز  در بررسی مورد مطالعات که باشد دلیل این به امر این ،رسدمی نظر به .است نشده دیده

 عنکوان را هایکن مسکئلآمکوزی در حوزه ورزش دانکش خود، مأموریت بیانیۀ در آموزش و پرورش سازمان که است حالی در این

 تأکیکد امر این بر سازمان این کارشناسان و متخصصان پژوهش، ابزار طراحی برای گرفته صورت هایمصاحبه در و است نموده

 .اندداشته

 هکایگویکه بکا هکاگویکه ایکن ککه دهکدمی نشان برای استعدادیابی بسترسازی حوز  به مربو  هایگویه تردقیق بررسی البته، 

 نمسکئوال بکه لکبا ؛(3010 یانک ، و بارسلونا( دارد مطابقت مطالعات برخی در یافتهسازمان هایورزش حوز  در شده شناسایی

 .باشند داشته بازبینی خود مأموریت بیانیۀ در ،شودمی پیشنهاد آموزش و پرورش سازمان

اوقکات فراغکت و   دهد که حکوزیم نها نشاافتهیقرار گرفت.  یمورد بررس ،زیشده ن ییشناسا یهاحوزه تیپژوهش، اولو نیدر ا

مکورد  مطالعکات صکورت گرفتکه در یبرخک  ینتکا بکا نیرتبه را به خود اختصاص داده است و ا نیانگیم نیباالتر ورزش همگانی

نخسکت بکه  تیکرا در اولو افتکهیسازمان ورزش که( 3013) کاناداو  (3010) انگلستان (،3019) استرالیا های داوطلبان درنقش

 یاست ککه در مطالعکات مکورد بررسک امر نیاعلت  نیترمهم ،رسدینظر م به باشد.یهم سو نم ،اندداوطلبان قرار داده یریکارگ

 آمکوزیدانکش ورزش رانیمکد دگاهیککه در پکژوهش حاضکر، د یدر حال ؛اندمطالعه قرار گرفته مورد یشهروند داوطلبان ورزش

 .همخوانی داشته است ،(1932) رضوی و همکاران وهش البته این مطالعات با نتای  پژ اند.شده یبررس

 هکایزمین ورزشکی، هایمجموعه احداث به موفق گرفته، صورت اخیر هایسال در که هاییتالش با آموزش و پرورش سازمان 

 ایکن اثکربخش و بهینکه نگهکداری و حفکظ و بکرداریبهره انکدازی، اسکت. راه شده کشور سطح در متعددی استخرهای و چمن

 همککاری حکوز  دهندگان، پاسخ لبا سازد؛می نمایان پیش از بیش را ورزشی داوطلبان مساعدت و همکاری به نیاز ،هامجموعه

 البتکه، .اسکت سو هم انگلستان در گرفته صورت مطالعات نتای  با که اندهداد قرار دوم اولویت در را ورزشی فضاهای مدیریت در

 محتکرم مسکئوالن بایسکتی که است برخوردار خاصی بسیار اجتماعی و حقوقی هایحساسیت از ،حوزه این در داوطلبان حضور

 آمکارمتاسکفانه  ،ییر شیوه زندگی و کم تحرکی افرادهای اخیر با توجه به تغدر سال ،از سویی دیگر .باشند داشته را توجه نهایت
                                                 
1. Cramer 

2. Turner 
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شکاید بکه همکین علکت . قابل تامل اسکت ،باالیی بوده ع وبرند در سطح وسیه از مشکل ناهنجاری قامتی رن  میآموزانی کدانش

به حق که قابل توجه بکوده این امر . بعدی را به خود اختصاص داده است اولویت ،است که حوزه حرکات اصالحی و تناسب اندام

  ثری بردارند.ؤهای مگام ،پرورش در راه کاهش این آمار ن آموزش وطلبد که مسئوالمی و

 ورزشکی داوطلبکان اسکت، آموزیدانش ورزش رویدادهای و مسابقات قالب در بیشتر که قهرمانی ورزش تجبابی دلیل به شاید

 نکوع ککه ایکن اسکت، اهمیکت حکائز قهرمانی ورزش در مورد که دیگر نکتۀ .کنند شرکت هافعالیت نوع این در دهندمی ترجیح

 داوطلب، افراد از بسیاری که است مسلم امروز زندگی هایمشغله به توجه با .دشومی برگزار کوتاه زمان مدت در غالباً هافعالیت

 دهند. ارائه خدمات مدت کوتاه هایفعالیت در دهند ترجیح جوان داوطلبان ویژه به

 در داوطلبان حضور ایران، ورزش در داوطلبان مدیریت حوزه در گرفته صورت مطالعات به توجه با که است ذکر شایان پایان در

 ایکن با ،رسدمی نظر به و خوردمی چشم بهآموزی و ورزش دانش همگانی ورزش و دانشجویی ورزش و علمی هایرویداد برخی

 داوطلبکی نهضکت اهمیکت درک به توجه با .اندشده ورزش در داوطلبان حضور ضرورت متوجه کشور ورزش نمسئوال مطالعات

 ککه گیکرد صکورت تحقیقکاتی بایسکتی ،داوطلبکان یککارگیرهبک و جکبب بکه ورزشی مدیران گرایش و ورزش نمسئوال توسط

 حاضر پژوهش. دهد قرار نمسئوال اختیار در داوطلبان مدیریت خصوص در کشور ضوابط و شرایط اساس بر را الزم رهنمودهای

 دهدا قکرار بررسکی مکورد ،آموزیدانش ورزش حوزه در را داوطلبی نهضت توسعه مهم هایساخت زیر از یکی ،راستا این در نیز
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Abstract 

Objective: The purpose of this research work was the identification and prioritization scopes of 

volunteers’ employment in sport students in Iran. 

Methodology: The research method used was practical in terms of goal and correlation of gathering 

field data, and was based upon the structural equation modeling. This statistical research work 

included all the physical educational managers, MSc students and experts in the physical education 

department, professors and elites in sport management, strategic council of physical education and 

sport activities, and the ministry of physical education. The number of research samples in the random 

sampling method was determined based on 389 people. In order to ensure the reliability of the 

questionnaires through Cronbach's alpha, the reliability of the student sport volunteering management 

questionnaire was estimated to be 0.83. The data was analyzed using descriptive and inferential 

statistics, exploratory factor analysis test, and confirmatory factor analysis. 

Findings: Based on the findings of this study, six areas were identified in the field of volunteering 

management, which included infrastructure identification of sport for all and sport recreation, 

cooperation in sport complex management, field corrective exercise and fitness, sport talents, 

championship, and physical education field. 

Conclusion: According to the nature of sport program performance in physical education that is done 

in a high level in terms of human force and costs, the low budget of this organization in protracted 

years and the problem of students' inactivity and idleness using the identified dimensions in studying 

student sport volunteer force management seems to be very important. 
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