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 قدمهم

 توان عدم و ورزشی هایبرنامه در شرکت جهت افراد تقاضای میزان افزایش و اخیر هایسال در ورزشی هایفعالیت توسعۀ

 اولویت در آن گرفتن قرار و داوطلبی نهضت گسترش و ایجاد سبب زش،ور به جامعه نیازهای همۀ به گوییپاسخ در هادولت

گیری از این نیروی عظیم بالقوه، وجود نظام هدفمند از طرفی برای بهره .( 2010کیم،( است شدهی شورز هایسازمان مدیریت

 1،ناپذیر است. مدیریت داوطلبانامری انکار ،گرفتن از آنهاها و بهرهمانافراد به سمت سازهدایت برای یریت داوطلبان مد

کنندگان )مصرف کنندگان خدمات، کارکنان حقوق بگیر و دریافت، سازمانها بین داوطلبانها و مسئولیتکننده روابط، نقشتنظیم

)تعیین منابع داوطلبان( و  بخش وظایف مدیریتیدو  ،داوطلبی شامل ۀانسانی در حیطظایف مدیریت منابع. واستیا مشتریان( 

ریزی، تعیین منابع داوطلبان به برنامه . در این خصوص مدیران باید جهتاستلیاتی )پشتیبانی از داوطلبان( عم_  وظایف مدیریتی

جهت آشنایی و هایی را برنامهجهت پشتیبانی از داوطلبان باید  همچنین؛ ، انتخاب و گزینش داوطلبان مبادرت نمایندجذب

  (.1388 و همکاران، رمضانی نژاد) ها تدوین نمایندراهنمایی، آموزش، قدرشناسی، حفظ و نگهداری و ارزیابی آن

 تفریحات نیز و ورزشی و رویدادهای هانسازما نکرداداره و سازماندهی پشتیبانی، هاینقش دارای داوطلبان استرالیا کشور در

 و2دوهرتی) کنندمی فعالیت غیره و امدادگر وقت نگهدار، حسابدار، داور، کمک داور، بی،مر عنوان به و هستند سالم

 .(2013،همکاران

گذارد. هاگر و ت داوطلب بر حفظ داوطلب تأثیر میهای مدیریدهد، اتخاذ روشنین شواهدی وجود دارد که نشان میهمچ

کل مثبتی بر حفظ داوطلبی، به ش کز بر ایجاد ارزش در تجربههای مدیریت داوطلب، با تمردریافتند که روش (2004)3برودنی

طبیق داوطلبان ، گزینش و شناسایی داوطلبان شایسته و تگذارد؛ به ویژه آموزش و ایجاد فرصت برای داوطلبانداوطلب تأثیر می

ان کانادایی مطابقت دارد. در مطالعه محقق ها با مطالعهحفظ داوطلب مرتبط است. این یافتهها، با نرخ باالی با وظایف مناسب آن

، ، تجربیات داوطلبی قابل توجه و ارتباط برقرار کردن و پاسخگو بودن به داوطلبانها مشخص شد که احترام و قدردانی مداومآن

 .(1391،اندام )از عوامل مهم حفظ داوطلب هستند 

 در که داد نشان ایران کشور با آن مقایسه و منتخب رهایکشو ورزش داوطلبی نظام تطبیقی بررسیبا عنوان  تحقیق هاییافته

 در اقدامات اینگیرد. می انجام بسیاری اقدامات ملی سطح در ورزش، داوطلبی بخصوص و داوطلبی امر در پیشرو کشورهای

 ایران شورز داوطلبی وضعیت بررسی. شدند بندیهدست پژوهش و آموزش فرهنگی، مدیریتی، ساختاری، اقدامات دسته چهار

 ( در2003) 4شفیلد تحقیقاتی گروه .(1392 ،هادوی)داشت  کالن سطح در بخصوص حیطه این در بزرگ ضعف از حاکی ،نیز

قلمداد  داوطلبان مدیریت ضعف علل از یکی را انگلستان داوطلبان برای شده تعریف مدیریتی نظام وجود عدم خود پژوهش

 شرح فقدان داشتند، داوطلبان برای تریمدیریتی رسمی ساختار که پژوهش این در بررسی مورد هاینمونه برخی در .کردند

 داوطلبان مدیریت مشکالت از را کنندههماهنگ فرد یک حضور عدم و داوطلبان برای مناسب آموزشی هایبرنامه و وظایف

 را وکافی مناسب قدرشناسی انفقد و مناسب آشنایی برنامه عدم واحد، مدیریت نداشتن پژوهشگران این همچنین، ؛برشمردند

 را استرالیا ورزشی داوطلبان روی پیش مشکالت خود پژوهش ( در2008)5ترنر کردند. قلمداد داوطلبان روی پیش مشکالت از

 جهت سیستماتیک برنامه نداشتن مناسب، مدیریتی ساختار یک نداشتن کافی، آموزش مشخص، فقدان وظایف شرح فقدان

 ورزش در داوطلبان مدیریت ،( نیز1391) اندام و همکاراناز سوی دیگر  .برشمردند داوطلبان از تحمای و قدرشناسی و جذب

                                                      
1. Volunteer Management 

2. Doherty 

3. Hager and Brudney 

4. Sheffield Research Group 

5. Terner 
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نموده  ورزش را طراحی در داوطلبان مدیریت مدلتهران( را مورد بررسی قرار دادند و  شهرداری ورزش سازمان موردی مطالعه)

 داوطلبان نگهداری و حفظ بر ارزیابی و قدرشناسی، آموزش، ی، جذبآشنای انتخاب، ریزی،برنامه بعادو به این نتیجه رسیدند که ا

  .بود مؤثر

 جامعۀ که است هاییویژگی از یکی ،داوطلبانه هایفعالیت طریق از ورزش توسعۀد که شوبا توجه به موارد فوق استدالل می

 هایرشته گیریلشک ابتدای از که دهدمی نشان تاریخی مرور د.ورزنمی تأکید آن بر مسؤوالن اکنونهم و داشته گذشته در ایران

 رایج ریام و ارزشمند فرهنگ صورت به گراییداوطلب ،همگانی ورزش حوزة در چه و قهرمانی بعد در چه ایران، در ورزشی

 هابرنامه اجرای و ریزیبرنامه در و بوده فرهنگی چنین نیازمند همواره ورزشی هایسازمان .(1382)کالنتری ، است داشته وجود

 به توجه اب ورزش، در خصوصاً ارزشمند، فرهنگ این اما هستند؛ برخوردار ایویژه اهمیت از ،داوطلبان ورزشی مسابقات و

در بین  .تاس گرفته صورت کشور در آن احیای جهت در مطالعات اندکی و است گرفته قرار سایه در امروزی زندگی هایویژگی

ر سطح جامعه به را در به حرکت درآوردن چرخ ورزش دزیادی سهم هایی که سازمانیکی از  ،یلتهای دوتمامی نهادها و سازمان

ورزش آموزش و  به ویژه در بخشد منابع و امکانات مورد نیاز ه کمبو. حال با توجه بوزارت آموزش و پرورش است ،عهده دارد

آموزی نشکه مدیریت داوطلبی در ورزش دا دشوس می، این نیاز احسادرآمدهای مالی محدود ی با، به عنوان سازمانپرورش

 با مکاریه داوطلبان که است پرسش این به پاسخگویی پی در حاضر پژوهش راستا، این در. الزم و ضروری استامری  ،کشور

 توانمی آموزیدانش ورزش در انداوطلب جهت را مدلی چه ،به طور کلید و کر توان مدیریتچگونه می را آموزیدانش ورزش

 ؟نمود ارائه

 شناسیروش

مبستگی و مبتنی ه نظر روش، از نوع توصیفیمیدانی و از  ،کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطالعات ،تحقیق به لحاظ هدف این

ی شورای راهبردی جامعه آماری آن را کلیه مدیران، کارشناسان ارشد، کارشناس مسئوالن و اعضا. بودبر مدل معادالت ساختاری 

بر اساس نفر  389 ،تحقیق هایتعداد نمونهبیت بدنی آموزش و پرورش و اساتید و نخبگان مدیریت ورزشی تشکیل دادند. تر

نفر از  11ارشد، نفر از کارشناسان  20بدنی آموزش و پرورش، نفر از مدیران تربیت 32به روش تصادفی شامل، فرمول کوکران 

نفر از اساتید و نخبگان مدیریت ورزشی تعیین  59بدنی مناطق و اس مسئوالن تربیتنفر از کارشن 267اعضای شورای راهبردی، 

 گردید.

حاضر،  پژوهش دربرای این منظور  .شد استفاده ساخته محقق نامۀپرسش از ،موضوع پژوهش با متناسب نامۀپرسش نبود دلیل به

 اقدام خارج و داخل پژوهش نظری مبانی بررسی به ،یای و مطالعه مقاالت داخلی و خارجاساس مطالعات کتابخانه بر ابتدا

 هاینظریه و تعاریف مفاهیم، از ایمجموعه پژوهش، به مربوط نظری مبانی بررسی از حاصل نتایج از استفاده با سپس گردید.

های مصاحبهبر اساس  ایپرسشنامه ،کورمذ موضوع از کافی شناخت کسب از پس لذا ؛شد تدوین بررسی مورد موضوع به مربوط

، 5موافقم = کامالً) ای لیکرت گزینه 5از طیف ، در این پرسشنامه .شد تدوین و ن حوزه مدیریت ورزشی استخراجاز متخصصا

 کرونباخ آلفای آزمون از ،پایایی پرسشنامه از اطمینانبرای  .استفاده شد (1مخالفم= کامالًو  2، مخالفم=3= ،بینابین4موافقم =

تحلیل  و آزمون تحلیل عاملی اکتشافی ،های آمار توصیفی و استنباطیها با استفاده از روشاین داده .(α=88/0) استفاده شد

  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. ،8/8نسخه  2لیزرلو  21نسخه  1اس پی اس اسهای تاییدی با استفاده از نرم افزار عاملی

 

                                                      
1. Spss 

2. Lisrel 
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 های آنو مولفهآموزی داوطلبان ورزش دانشمدیریت  پرسشنامهضریب آلفای کرونباخ  .1 جدول

 آلفای کرونباخ تعداد سوال متغیرها

 85/0 4 ریزیبرنامه

 86/0 4 سازماندهی

 83/0 3 جذب

 78/0 2 آشنایی و آموزش

 76/0 5 انتخاب و گزینش

 90/0 3 حفظ و نگهداری

 80/0 3 قدرشناسی

 78/0 2 ارزیابی عملکرد

 88/0 26 کل پرسشنامه 

 هافتهیا

پاسخگویان را زن تشکیل درصد  5/16پاسخگویان مرد و  درصد 5/83 پژوهش حضور داشتند، نیکه در ا ینفر آزمودن 389از 

 پاسخگویان دارای مدرک تحصیلی درصد 6/57،کاردانیدارای مدرک تحصیلی  ،پاسخگویان درصد 7/5در این میان  .دادند

پاسخگویان دارای مدرک دکتری بودند.  درصد 6/4و  کارشناسی ارشدتحصیلی  پاسخگویان دارای مدرک درصد 1/32، کارشناسی

 درصد 4/15سال و  41-50بین  درصد 6/30سال،  31-40بین  درصد 1/40سال،  20-30پاسخگویان بین  درصد 9/13سن 

بین  ،ه پاسخگویانتجرب درصد 4/14سال،  5کمتر از  ،پاسخگویان درصد 4/4 کاری تجربههمچنین  ؛سال سن دارند 50باالی 

 ،تجربه پاسخگویان درصد 9/22 سال، 21-25تجربه پاسخگویان بین  درصد 6/20سال، 16-20بین  درصد 3/18سال،  10-6

 .داشتندسال تجربه کاری  30پاسخگویان باالی  درصد 1/40سال و  26-30بین 

سته شافیو انج آموزیدانشمدیریت داوطلبی ورزش های مربوط به برآورد بندی کردن گویهبه منظور د از  ،ام تحلیل عاملی اکت

، مقدار معیار دادنشرران  2طور که نتایج جدولهمان و آزمون کرویت بارتلت اسررتفاده گردید.اولکین  - مایر -کایسرررهای آزمون

سر ست که این مقدار بیانگر کفایت حجم نمونه برای اجرای تحلیل عاملی اکت 901/0برابر  ،اولکین –مایر  -کای ستشافی ا به  .ا

بارتی دیگر مل، دادهع عا عدادی  به ت یل  بل تقل قا یادی اسررررت؛های زیرهای تحقیق  نایی و بن جه ب آزمون  همچنین نتی

های داخل عامل همبسررتگی هکه از یک طرف بین گوی دهدمینشرران  اسررت؛دار معنی 01/0( که در سررطح 893/6476بارتلت)

به د. وشررمیگونه همبسررتگی مشرراهده نیگر، هیچهای عامل دهای یک عامل با گویههبین گوی ،و از طرف دیگر داردجود باالیی و

 ها بر اساس ضرایب بار عاملی است.بیان دیگر، مقدار آزمون بارتلت بیانگر تفکیک درست عامل

 و آزمون بارتلت اولکین -مایر  -کایسرنتایج آزمون  .2جدول 

 الکین -مایر -رسآزمون کای 901/0

 آزمون کرویت بارتلت ریب خی دو:ض 893/6476

 درجه آزادی: 903

 سطح معنی داری: 001/0

شنامه  28در ابتدا  س صاحبهبرآموزی ورزش دانشدر مدیریت داوطلبی سوال برای پر ساس م صین ا ص های عمقی با نظر متخ

ستخراج گردید.  ساس بار عاملی مبنا که ا شافبود و  5/0بر ا ستفاده از تحلیل عاملی اکت را در  سئوال 26ف و سوال را حذ 2ی ا

 گذاری شد.س ماهیت درون سواالت هر عامل ناماسا. سپس بریمبندی کردعامل طبقه هشت
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ریزی بیشترین مقدار عامل برنامه دهد،بپردازیم. نتایج نشان میشناسایی تعداد عوامل پنهان  بایست بهمیدر مرحله بعد 

کمترین مقدار ویژه را  ،و عامل ارزیابی عملکرد کندمیها را تبیین متغیر ،(547/12یانس)ه بیشترین وارک دارد( را 395/5ویژه)

درصد از واریانس  54/69ها، بندی گویههمچنین با عامل ؛کندمیها را تبیین ( متغیر511/5) که کمترین واریانس( 370/2)رد دا

 عامل متفاوتی تبیین شده است. 8کل را بر اساس 

 های اصلیبا روش مولفه مدیریت داوطلبی ورزش دانش آموزیتحلیل عوامل پرسشنامه نتایج  .3جدول 

 هاعوامل و گویه
بار 

 عاملی

ارزش 

 ویژه

درصد واریانس 

 تبیین شده

درصد واریانس 

 تجمعی تبیین شده

 547/12 547/12 395/5  : برنامه ریزی1عامل 

    802/0 تدوین دستوالعمل کاری معین برای داوطلبان

    784/0 ای و کاهش خطر پذیری داوطلبانمایت بیمهح

    761/0 آماده سازی فضای فکری کارکنان سازمان جهت کار با داوطلبان

    741/0 تامین بودجه مورد نیاز نهضت داوطلبی

 932/23 384/11 895/4  : سازماندهی2عامل 

    808/0 آموزش و پروش ایجاد یک واحد سازمانی خاص برای داوطلبان در ساختار سازمان

    741/0 تعیین نوع همکاری داوطلبان مورد نیاز

    699/0 طبقه بندی داوطلبان بر اساس مهارت و تخصص

    646/0 انتخاب یک فرد به عنوان هماهنگ کننده امور داوطلبان

 262/35 331/11 872/4  : جذب3عامل 

    632/0 بانانجام تبلیغات و اطالع رسانی برای جذب داوطل

    628/0 شناسایی داوطلبان بالقوه

    600/0 ایجاد بانک داوطلبی

 421/43 159/8 508/3  : آشنایی و آموزش4عامل 

های سازمان در حوزه دادن به داوطلبان در مورد اهداف، اقدامات و برنامه آگاهی

 ورزش دانش آموزی
861/0    

    860/0 ایجاد یک فضای دوستانه در محیط کار

 778/50 357/7 163/3  : انتخاب و گزینش5عامل 

    763/0 بررسی سوابق داوطلبان

    651/0 بررسی معرف داوطلبان

    614/0 شناسایی نقاط قوت و ضعف داوطلبان

    608/0 شناسایی انگیزه افراد از داوطلب شدن

    602/0 تعیین نیازهای آموزشی داوطلبان

 907/57 128/7 065/3  گه داری: حفظ و ن6عامل 

    855/0 ایجاد حس تعلق به سازمان در داوطلبان

    786/0 برآورده ساختن انگیزش و انتظارات داوطلبان

    785/0 داشتن ارتباط مداوم با داوطلبان

 034/64 128/6 635/2  : قدرشناسی7عامل 

    722/0 گیزه آنهاهای مختلف با توجه به انقدرشناسی از داوطلبان به شکل

های مختلف با توجه به طول مدت ارائه خدمات قدرشناسی از داوطلبان به شکل

 داوطلبان
639/0    
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    578/0 های مختلف با توجه به انگیزه آنهاقدرشناسی از داوطلبان به شکل

 545/69 511/5 370/2  : ارزیابی عملکرد8عامل

    739/0 ارزیابی عملکرد داوطلبان ها و استانداردهایی برایتدوین شاخص

    661/0 ارائه بازخوردهای الزم به داوطلبان

ها پس از آن که تحلیل عاملی اکتشافی انجام شد و رابطه سئواالت با متغیرهای پنهان شناخته شد، در این مرحله از تجزیه داده

های مستخرج از دهد، عاملل عاملی تاییدی است که نشان میترین نوع روایی سازه، تحلیباید روایی سازه صورت بپذیرد. متداول

عاملی تاییدی دارای روایی باالیی هستند یا خیر. از این رو، در این مرحله تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول و دوم به اجرا تحلیل 

ها، مدیریت داوطلبان داد که عاملهای مستخرج نشان نتایج تحلیل عاملی تاییدی مرتبه دوم به منظور اطمینان از عاملدرآمد. 

، 3دهند. بر اساس نتایج آزمون تحلیل عاملی مرتبه دوم در شکل آموزی را به مثابه یک مقیاس، انعکاس میدر ورزش دانش

دهد که های مهم برازش مدل از قبیل کای دو، سطح معناداری و مقدار جذر برآورد واریانس خطای تقریب نشان میشاخص

 است که حاکی از برازش قابل قبول مدل است. 001/0و سطح معناداری  3دو به درجه آزادی، کوچکتر از مقدار کای 

های برازش تحلیل دهنده این است که تمامی شاخص، نشان4های برازش مدل تحلیل عاملی مرتبه اول در جدول نتایج شاخص

 ردیدند.آموزی تایید گعاملی مرتبه اول مدیریت داوطلبان در ورزش دانش

 )مدیریت داوطلبی( تاییدی مرتبه اول های برازش تحلیل عاملینتایج شاخص .4 جدول

 دست آمدههمیزان شاخص ب دامنه پذیرش شاخص شاخص های برازش

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

 (1384 ،هومن) ضعیف مدل نشان دهنده برازش 1/0مقادیر باالی
056/0 

P-Value  001/0  05/0مقادیر باالی 

𝑥2/𝑑  23/2 3مقادیر کمتر از 

GFI  84/0 8/0مقادیر باالی 

AGFI 86/0 8/0 باالی مقادیر 

CFI 92/0 یا باالتر 80/0مقادیر 

IFI 95/0 باالتر یا 80/0مقادیر 

NFI 90/0 باالتر یا 80/0مقادیر 

NNFI 92/0 باالتر یا 80/0مقادیر 
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 )تخمین استاندارد( مرتبه اول تحلیل عاملی تاییدی. 1 شکل
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 (تی)آزمون معنی داری  مرتبه اولتحلیل عاملی تاییدی  .2شکل 

های برازش دهنده این است که تمامی شاخص، نشان5های برازش مدل تحلیل عاملی مرتبه دوم در جدول نتایج شاخص

 دیدند.تحلیل عاملی مرتبه دوم مدیریت داوطلبی تایید گر
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 های برازش تحلیل عاملی تاییدی مرتبه دوم )مدیریت داوطلبی(نتایج شاخص .5جدول 

 دست آمدههمیزان شاخص ب دامنه پذیرش شاخص شاخص های برازش مطلق

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

 (1384 ،هومن) نشان دهنده برازش ضعیف مدل. 1/0مقادیر باالی
087/0 

P-Value  001/0  05/0مقادیر باالی 

𝑥2/𝑑  50/2 3مقادیر کمتر از 

GFI  85/0 8/0مقادیر باالی 

AGFI 86/0 8/0 باالی مقادیر 

CFI 92/0 یا باالتر 80/0مقادیر 

IFI 94/0 باالتر یا 80/0مقادیر 

NFI 91/0 باالتر یا 80/0مقادیر 

NNFI 92/0 باالتر یا 80/0مقادیر 

 

 تحلیل عاملی تاییدی مرتبه دوم )تخمین استاندارد(. 3شکل 
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 (تی)آزمون معنی داری  تحلیل عاملی تاییدی مرتبه دوم. 4شکل 

 گیریبحث و نتیجه

شناسایی شدند که  آموزیهای مدیریت داوطلبان در ورزش دانش( به عنوان عاملعامل) هشت حوزه ،پژوهش هاییافته اساسبر

داری، قدرشناسی و ارزیابی عملکرد ریزی، سازماندهی، جذب، آشنایی و آموزش، انتخاب و گزینش، حفظ و نگهرنامهب ،تحت عنوان

 2همکاران و میلر ،(2003)1لیرک مطالعات با که شتاختصاص دا ریزیبرنامه بعد به عامل شناسایی شده اول گذاری شدند.نام

 7همکاران و ماچین ،( 2002) 6همکاران و فیلیپس ،(2003)5شفیلد قیقاتیتح گروه(، 2002) 4کلمن ، (2002)3دورش(، 1990)

                                                      
1. Lirc 

2. Miller 

3. Dorsch 

4. Coleman 

5. Sheffield Research Center 

6. Plilips 

7. Machin 
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در  ورزشی هایمهبرنا اجرای ماهیت به توجه . بادارد خوانیهم (1394( و رضوی و همکاران )1391(، اندام و همکاران )2008)

و بودجه اندک این سازمان،  شودمی امانج باالیی سطح در هاهزینه نظر از هم و انسانی نیروی نظر از هم کهآموزش و پرورش 

 ،ریزی در مدیریت داوطلبانبرنامهوجود زیرا  ؛رسدامری مهم و ضروری به نظر می داوطلب نیروهای جذبریزی در جهت برنامه

رشد و اهداف سازمان  پلی برای رسیدن به ،های بیرونی هستندموزش و پرورش که در جستجوی حمایتخصوصا برای مدیران آ

ریزی های پنهان بازی کند. برنامهتواند، نقش مهمی در کمک به جلوگیری از اشتباهات یا تشخیص فرصتریزی میت. برنامهاس

 فرایند طی باید جامعه در بالقوه داوطلب نیروهای کند.و ساختن آینده تا حدودی قابل تصور کمک می آینده بینیپیشبه 

  .شود استفاده آنها از نیاز درصورت و شناسایی ریزیبرنامه

 خوانیمه ،(1394( و رضوی و همکاران )2008) همکاران و ماچینلعات که با مطا بودسازماندهی  ،عامل شناسایی شده دوم

زیرا  ت؛اسها امر بسیار مهمی برای مدیریت منابع انسانی تدوین شرح وظایف و مسئولیت ،طور که مبرهن استهمان .شتدا

 کند. رش یاری میآموزش و پرو ربیت بدنیها، ما را جهت رسیدن به اهداف تتقسیم کار میان داوطلبان و ایجاد هماهنگی بین آن

 فرایند اد،افر داوطلبی نرخ کاهش و امروز زندگی هایمشغله به توجه با .بودعامل بعدی جذب  حاضر، تحقیق هاییافته طبق

 نوعی لذا است؛ داوطلبان بازاریابی بزرگ هایچالش از یکی و شودمی تلقی جدی بسیار موضوعی مدیران برای داوطلبان جذب

مکاران ه( و رضوی و 1391اندام و همکاران ) که این مسئله با تحقیقات است شده ایجاد جذب جهت هاسازمان بین رقابت

بررسی  ،های اطالعاتی داوطلبانایجاد بسته ،د مانندشونهاداتی که در این زمینه مطرح میپیش .دارد خوانیهم (1394)

ها یا جزوه ،، ایجاد پوسترهاهای داوطلب، تبلیغاتص مهارتکنون، کسب اطالعات در خصوهای عضویت گذشته تافهرست

غیره فراد بازنشسته و اند، درخواست از ، را به تصویر بکشتوانند انجام دهدو انواع کارهایی که داوطلبان می هایی که سازمانآگهی

راتژی است هت جذب داوطلبانج ،ضروری استپس سازمان آموزش و پرورش ، تواند ما را در جهت این امر مهم یاری دهدمی

 .مناسبی را اتخاذ نماید

 رشد در مهمی عوامل عنوان به ،داوطلبان آموزش و آشنایی، استعامل بعدی  آموزش و آشناییبعد  ،های تحقیقطبق یافته

ایفای نقش کنند و  کند تا بهتر در آن سازمانها کمک میای داوطلبان جدید به آنزیرا ارائه یک برنامه آشنایی بر ؛بود داوطلبان

 جدید داوطلبان بین را روانی فشار شده ریزیبرنامه آشنایی جلسۀ یک .این امر موجب تداوم همکاری آنها با سازمان خواهد شد

 دهد کاهش نیز را افراد انتقال و نقل احتمال ،است ممکن و باشند داشته خوشایندی احساس آنها شود،می باعث و داده کاهش

 و فیلیپس ،)2004( 2همکاران و هاگر ،)2003( شفیلد تحقیقاتی گروه ،)2002( کلمن ،)9951( 1کاسکلی حقیقاتت نتایج با که

 (1394( و رضوی و همکاران )1391، اندام و همکاران )(1389) همکاران و مالئی،  (2008) همکاران و ماچین (،2002) همکاران

 آموزشبه  معموال خود وظایف مؤثر انجام برای متفاوت، یا یکسان شغلی رد سابقه با افراد و جدید داوطلبان. دارد خوانیهم

به عنوان یک عامل مهم در  تواندمی مناسب آموزش تحقیق، این هاییافته طبق .دارند نیاز روز به و ویژه هایمهارت و دانش

 و هاگر، (2003) شفیلد تحقیقاتی گروه ،(1995) کاسکلی ،(1993) پیرس تحقیقات نتایج با که باشد تأثیرگذار داوطلبان مدیریت

 .دارد مطابقت( 1394و رضوی و همکاران ) (1389)  همکاران و مالئی و (2008) ترنر ،( 2004 ) همکاران

 گزینش با کامالً ،داوطلبان گزینش و انتخاب فرآیند .است انسانی منابع مدیریت رویکرد در بزرگی گام نیز گزینش و انتخاب

 بایستیمی پس باشد، خوب گزینش جایگزین تواندنمی خوب آموزش موقع هیچ کهآنجائی از. کندمی فرق بگیرحقوق کارمندان

 مستلزم و رسمی رویکردی باید داوطلب گزینش و انتخاب .شود دقت مختلف مشاغل برای داوطلب افراد گزینش و انتخاب هنگام

 غیره و آموزشی هایدوره داوطلبان، قوت نقاط بررسی معرفین، و فرد سوابق بررسی انتخابی، مصاحبه وظایف، بیان شغل، تعریف

                                                      
1. Cuskelly 

2. Hager  

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%D8%B4_%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87
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 انتخاب فرایند ،حاضر تحقیق هاییافته براساس .دشومی منجر داوطلب گیریکناره به رسمی بسیار گزینش رویکرد اگرچه باشد،

 هاگر مطالعات بااین امر  کهیفا کند ای البان در آموزش و پرورش نقش بهینهدر مدیریت داوط تواندمی مناسب و بهینه گزینش و

 .است همسو (1394( و رضوی و همکاران )1391، اندام و همکاران ) (2002)همکاران و فیلیپس ، ( 2004 ) همکاران و

 1پیرس ،(2002) همکاران و فیلیپس تحقیقات با یافته این ،عامل بعدی بود قدرشناسی حاضر، تحقیق هاییافته براساس

 همکاران و مالئی( 2004) همکاران و هاگر ،(2008) ترنر(، 2008) همکاران و ماچین(، 2003) لدیشف تحقیقات گروه (،1993)

 بسیار عوامل از ،داوطلبان از قدرشناسی فرایند .است همسو (1394( و رضوی و همکاران )1391اندام و همکاران ) ،(1389)

 با باید مدیران لذا؛ دارد داوطلبانه خدمات ارائه برای افراد انگیزه با ممستقی ارتباط و شده محسوب آنها نگهداری و حفظ در مهم

 قدرشناسی فرایند در انگیزه عامل به اگر ولی ،آورند عمل مداوم صورت به آنها از مناسبی قدرشناسی داوطلبان انگیزه شناخت

 هوشیارانه که داوطلبانی .شود پدیدار لبانداوط حفظ در بازدارنده عاملی صورت به تواندمی قدرشناسی بعد نشود، کافی توجه

 شوند متوجه اگر دارند، شرایط تغییر در سعی و دهند اختصاص داوطلبانه هایفعالیت به را خود فراغت زمان اندگرفته تصمیم

 .گردندمی امید نا شود،نمی توجهی عملکردشان به که

 بر دارند تمایل هاسازمان د.شواد فوق یکی از ابعاد مهم تلقی میابع بعد ارزیابی عملکرد نیز پس از حاضر، تحقیق هاییافته طبق

 به امر این .ندندنب کار به ساالرانهدیوان نظارت و کنند عمل ارزش بر مبتنی و فردی بین رسمی، غیر نظارتی هایمکانیزم اساس

 هایکنترل قطری از را داوطلب عملکرد انندتویم هاسازمان .باشد مطلوب و قوی سازمان فرهنگ که افتدمی اتفاق وقتی ویژه

 تواندنمی سازمانی هیچ ولی کنند؛ مدیریت روش دو هر از استفاده با ای و آشکار ساالرانهدیوان هاینظارت یا (رسمیغیر)اجتماعی

 گیرد،می رارق اندیگر تصدیق و حمایت مورد آنها عملکرد کنندمی احساس که داوطلبانی .باشد کارآمد روش دو این از یکی با

 .دهند امهاد را خود تالش و زمان اهدای که دارد بیشتری احتمال کنند،می بودن ارزش بی احساس که گروهی با مقایسه در

 که داشت جهتو باید .است سوهم (1394( و رضوی و همکاران )1391اندام و همکاران )، (2008) ترنر مطالعات با نتایج این

 مثابه به را خاصی اهداف و باشند آگاه یکدیگر انتظارات از باید داوطلبان و سرپرستان. باشد داوطلب کار به مربوط هاارزیابی

 .پذیرد صورت مشخص زمانی فواصل طی باید عملکرد ارزیابی چنین،هم ؛دهند ارائه ارزیابی استانداردهای

ای ورزشی در نتیجه برگزاری هر چه بهتر رویدادهثری در کاهش مشکالت و در ؤتواند نقش ماستفاده از نیروهای داوطلب می

و ارائه  های افراد در سطوح مختلفسو نمودن تالشچنین تدوین مدل یکپارچه مدیریتی و همهم ؛مدارس کشور داشته باشد

دیران خرد م در سطح راهبردهای مشخص به مدیران و گردانندگان سازمان آموزش و پرورش و ادارات تربیت بدنی تابعه آنان و

اصولی عمل نمایند. این  های برخورد مناسب با داوطلبان را بشناسند و در چهارچوبی مشخص وکند تا شیوهمدارس کمک می

هایشان جذب یخص و با توجه به عالیق و توانای، زیرا طبق یک روند علمی و مشاستاهمیت  موضوع برای داوطلبان نیز دارای

گیزه برای داوطلبی کند تا نیازهایشان که منابع انها کمک میشود و به آنیشان فراهم میشد براهای رها شده و فرصتانسازم

 د.شوتر آنها میماندگاری طوالنی مدت بوده است، برآورده گردد و منجر به

  ورزشیاق مشت لبداوط نیروهای جمعیت زیاد افراد مرتبط با سازمان آموزش و پرورش و به توجه با که است ذکر شایان پایان در

 ورزش دافاه پیشبرد جهت در داوطلبی نیروهای از بیشتر چه هر بتوان گیرد تا صورت خصوص این در هاییریزیبرنامه باید

 دیگر، مهم نکته. ابدی افزایش مدارس در داوطلبان مشارکت میزان که شود اتخاذ ترتیبیعالوه به .استفاده نمود آموزیدانش

 واگذار آنان هب بیشتر استقالل با و حیطه افراد در وظایف و تأکید شود مهم این بر اگر که بود نداوطلبا ایوظیفه خصوصیات

 به .دننمای همکاری آموزیدانش ورزش امر در بیشتر بتوانند چه هر و یابد افزایش سیستم به آنان که تعهد رودمی آن امید شود،

 .ریزی شودبرنامه داوطلبان برای ترصصیتخ وظایف برای آموزشی هایدوره ،است الزم دلیل همین

                                                      
1. Pearce 
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Abstract  

Objective: The purpose of this research work was to design and define a volunteering model for sport 

students in Iran. 

Methodology: The research method used was of descriptive-correlation type, 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 to be 389 

people. In order to ensure the reliability of the questionnaires through Cronbach's alpha, the reliability 

of the sport student volunteering management questionnaire was estimated to be 0.88. The data was 

analyzed using descriptive and inferential statistics, exploratory factor analysis test, and confirmatory 

factor analysis. 

Results: Based on the findings of this study, eight areas were identified in the field of volunteering 

management in sport students, which included planning, organizing, recruiting, knowing and teaching, 

choosing and selecting, preservation and maintenance, and appreciating and performance evaluation. 

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 use of volunteer force in studying student sport seem to be very important. 
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