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Extended Abstract 

Summary 

The present research work is conducted with the general purpose of developing a social capital return 

model for the role of sports volunteers in Iran. The causal, contextual, and intervening factors of 

developing the social capital return model for the role of sports volunteers, and finally, determining the 

strategies and messages related to it are investigated in a specific research format. 

In terms of the purpose, the research work includes the category of fundamental research, and in terms 

of design, it is an exploratory research type, and is carried out using the data theory. An important source 

of research data collection is the interviews with the university professors, sports managers, and experts 

in the field of sports volunteering using the purposeful sampling method and the snowball sampling 

technique. Coding is done in three stages: open coding, focal coding, and theoretical coding. By 

analyzing the data obtained from 13 semi-structured interviews with the experts and the literature and 

the theoretical foundations of the subject and documents, the research work tries to provide a model for 

the return of social capital for sports volunteering. 

Introduction 

It is believed that voluntary activities promote social cohesion and trust at a wide level of society (1). 

Sports and recreation represent a very important part of volunteering in the world (2), and is able to 

create an environment for the development of relationships in the societies, which can lead to an increase 

in social capital and understanding of common symbols and creating understanding between the people, 

and ultimately social cohesion (3). The volunteers in sport experience positive outcomes through 

participation in sport programs for development including growing communication networks, building 

social capital, and better integration into their local communities (4). Currently, the necessity of dealing 

with social capital and its importance in the sports industry is more important than in the past, and is 

recognized as a key element in sports (5, 6). 

In fact, the social function of voluntary activities in sports events in the development and strengthening 

of social relations is an underlying and fundamental function that has significant effects on the structure 

of society and the existing relations between social strata, and if it is not placed in the right context, it 

cannot be the correctness expected from social returns and long-term effects in the society. Therefore, 

the current research work is looking for the question of what role does volunteering in the sports events 
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play in the return of social capital. 

 Methodology and Approach 

The nature of the current research work was fundamental exploration, and its approach was qualitative, 

which used the foundation's data strategy. In this work, the systematic plan of Strauss and Corbin 

strategy was used for data collection and analysis. The participants of the research work were 13 experts 

and experts in the field of sports volunteering and social capital, and university professors and managers 

active in the field of sports volunteering, who were selected as the participants in a snowball. Deep, 

open, and semi-structured interviews were used to collect the data. All interviews were recorded. After 

the interviews, the findings were analyzed using the logical inductive method. In the first stage, 563 

open codes were extracted from the interviews conducted with the experts. The second stage of coding 

data was into axial coding; then the central codings were combined, and the content of each of them was 

put in the form of theoretical codes and then selected codes. 

Results and Conclusion  

The investigated phenomenon of social capital return research is based on the role of sports volunteers. 

The necessities and challenges that have raised the need to provide a social capital return model based 

on the role of sports volunteers are considered as the causal conditions, which include organizational 

incentives such as cost management and succession management; personal motivations such as 

liberation and development became personal. The categories of behavioral contexts and formal contexts 

were considered as the background conditions. The background conditions include social factors 

including collaborative culture, social approval, and social capital. The individual factors are such as 

personal concept and personal ability; they formed the macro and organizational management factors. 

The motivational, environmental, and organizational categories act as the intervention conditions that 

work to improve the investigated phenomenon, i.e. return of social capital based on the role of sports 

volunteers. The cultural factors are such as mistrust and weak teamwork. the structural factors such as 

administrative processes and the need for special expertise were mentioned as the intervening conditions 

in this field. In this research work, training, control, and supervision as well as operational strategies 

have been considered as a strategy to control and respond to the investigated phenomenon, and the 

promotion strategies include training and learning and spreading the culture of volunteerism. 

Appreciation and selection including reward system and promotion system were expressed. 

Improving individual performance, organization and maintaining volunteering culture, human and 

financial resource management and organizational flexibility, social reflections such as improvement of 

social literacy, and return of social capital were among the identified consequences of this research work. 

It is important to know how people are affected by volunteering, and also how these effects are reflected 

in the experiences afterwards. Neglecting this discussion makes the volunteer vulnerable after the event 

and calls for a better management of the final stages of the volunteer trip as an important challenge 

considering the limitations in volunteering for sports events. Therefore, it is recommended to pay a 

proper attention to this issue by training and educating the volunteer managers who are aware and alert 

to this category. The functions of the sports volunteering system are very diverse, which are different 

from job orientation, knowledge dissemination, legitimization, entrepreneurship, and creativity, and it 

is a huge source of opportunities that can be the source of huge changes by entering traditional 

organizations. It is suggested that the officials of the sports system pay special attention to this category. 

Keywords: Social reflection, Sports volunteering, Social capital, Participation. 
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 چکیده

 انجام شده است.  رانیادر  یورزش نیبر نقش داوطلب یمبتن یاجتماع هیمدل بازگشت سرما تدوینحاضر به منظور مطالعه  هدف:

استفاده شده است.  نیکورب و استراوس کردیو رو ادیداده بن هی، که از روش نظریفیحاضر از نوع ک قیتحق شناسی:روش

 با) قیعم یهاو مصاحبه یها شامل، منابع علمداده یصورت گرفت. منابع گردآور یگلوله برف از نوع ینظر وهیبه ش یریگنمونه

( بود. یورزش یشناس جامعه و ورزش در یداوطلب نیمسئول ،یورزش رانیمد ومسئولین  ،دانشگاه، متخصصان دیاساتنفر از  13

  .دیانجام گرد یبو انتخا یباز، محور یها در سه مرحله کدگذارداده لیتحل

ی، اجتماع یشامل بسترها یانهیعوامل زم ی،شخص یهازهیانگی و سازمان یهازهیشامل انگ علّی طیشرانشان داد  جاینتها: یافته

ترویج قدرشناسی و  ها شاملیعامل استراتژو عوامل فرهنگی و عوامل ساختاری گر شامل مداخله طیشرا ی،تیریمدی و فرد

  شدند. نییتع یکدگذار میدرقالب پارادای اجتماع بازتابو  منابع تیریمد، بهبود عملکردشامل  امدهایپانتخاب و 

 یهاجنبه ریسا نیداوطلب در کار داوطلبانه خود و همچن یبرااز منابع  یاگسترده فیط ،بازگشت سرمایه اجتماعی گیری:نتیجه

بازگشت سرمایه گردد. توسعه فرهنگ داوطلبی در ورزش کشور میو همچنین پیامد حاصل از آن باعث  کندیآنها فراهم م یزندگ

آورد، میفراهم  یزندگ یهاجنبه ریسادر کار و داوطلب  یبرافع از منا یاگسترده فیطسو ای دوسویه دارد. از یکاجتماعی، رویه

رو پیشنهاد سازد. از اینمتزلزل میاز سوی دیگر غفلت از پیامدهای منفی آن همچون اثرات ناگهانی خروج از نقش آینده فرد را 

ریزی کرده های مثبت داوطلبی برای سازمان و فرد، زمینه مدیریت داوطلبی در ایران را پایهگردد مسئولین امر عالوه بر جنبهمی

 تا سرمایه حاصل از آن عالوه بر اعتالی زندگی فرد، در نهایت به جامعه بازگشته و در فرهنگ اجتماعی متبلور شود.
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 مقدمه

 یهاسازمان تیموفق .دهندیم لیتشک را یحیتفر و یورزش یهااز سازمان یاریبس یمنابع انسان زا یمهم بخشداوطلب  یروهاین

 مشارکت یاقتصاد ارزش نیهمچنداوطلبان دارند.  مشارکتبه  یادیز یوابستگ ،به اهداف خود دنیدر رس یحیتفر و یورزش

. (1) ندینما استفاده هیسرما نیا یاجتماع یایمزا از دیبا رانیمد که است مهم اریبس یحیتفر یهاتیفعال و ورزش در یداوطلب

 ،یورزش یدادهای. روشد خواهند رو به رو مشکل با بدون کمک داوطلبان یورزش یهاو جشنواره بزرگ یدادهایرواست که  یهیدب

 دهندیاختصاص م دادهایرو به خدمات ارائه یخود را برا یانرژ ووقت  داوطلباند و نکنیرا جذب م داوطلبان ،خود ازیاساس ن بر

 و یورزش یهابرنامه در شرکت جهت افراد یتقاضا زانیم شیافزا ،یورزش یهاتیفعال ۀتوسع ریاخ یهاسال در نیهمچن. (2)

 در آن قرارگرفتن و یداوطلب نهضت گسترش و جادیا سبب ورزش، به جامعه یازهاین ۀهم به ییپاسخگو در هادولت توان عدم

 و مسئوالن توجهجهت  نیبد .(3) است شده هستند روروبه انیمشتر از یعیوس فیط با که یورزش یهاسازمان تیریمد تیاولو

 شیافزا حال در روز به روز ،یورزش هایبرنامه اجرای و ورزش میتعم و توسعه منظور به لبانداوط نقش به یورزش زانیربرنامه

 یاجتماع وندیپ :عبارتند از ابعاد نی. ااست یاریبس ابعاد یدارا ،یاجتماع یهابنگاه داوطلبانهاثرات درک شده از کار . (4) است

و  یزندگ یبهبود حس معنا ،اعتماد به نفس و عزت نفس شیافزا ،یر اقتصادیثتأ ،داریو کار معن استخداماشتغال،  ،شرفتهیپ

تواند به اعضا یر داوطلبانه مکا. (5) به خدمات و بهبود سالمت و رفاه یدسترس ،ثبتم یهاطیبه فضاها و مح یدسترس ترل،کن

 یرارا ب یریتداب دیبا یورزش یهاباشگاه لذارا بدهد،  یارتقاء انسجام اجتماع جهیفعال و در نت یفرصت کسب تجربه در شهروند

 دهدینشان م قاتیتحق جینتا. (6) رندیهمه داوطلبان خود در نظر بگ یمهم برا اریبه عنوان عوامل بس یارتقاء شناخت و رهبر

 یداوطلبانه نقش کمتر تیداوطلبانه با توجه به رضا طیشرا ری( نسبت به سایاهیحاش یای)به عنوان مثال مزا یماد یهامشوق که

 آورندیم یرو هاتیفعال نیا به یو عوامل شغل یورزش، روابط اجتماع یمشترک برا اقیعمدتًا با اشت یدارند و داوطلبان ورزش

(7) . 

که در  یجوانان. (8) کنندیم  جیجامعه ترو عیوس سطحرا در  یاجتماع تمادانسجام و اع ،داوطلبانه یهاتیفعالاست  نیاعتقاد بر ا

، بهبود روابط با یورزش یهادر اعتماد به نفس و مهارت شرفتیپ خود، مشارکتبه واسطه کنند یشرکت م داوطلبانه یهابرنامه

 هاتیفعال لیقب نیا نیهمچن. اندداده نشان خود از را یضد اجتماع یهمساالن و بزرگساالن، بهبود عزت نفس و کاهش رفتارها

 یتوجهقابل ی، ارزش اجتماعسوء استفاده از مواد مخدر و الکل، یمنف یدن در رفتارهاش ریدرگ یجوانان برا زهیکاهش انگ قیاز طر

از  حاکم، در نگرش مثبت آن در موجود یارزشنظام ورزش و  قیتوسعه فرهنگ مشارکت از طر دهدیکند که نشان میم جادیا

 یهمدل و اعتماد بر یمبتن یاجتماع روابط ،یاجتماع ۀیسرما یمحور دةیا. (9) دارد ییسزابه نقش ت،یفعال ریجوانان درگ یسو

 کندیم اشاره هاارزش و هنجارها و منسجم روابط به یاجتماع ۀیسرما. (10) سازدیم گریکدی با یهمکار به قادر را افراد که است

 و یاجتماع یهاشبکه شامل را یاجتماع ۀیسرما شناسان جامعه. (9) بگذارد ریتأث تیریمد یندهایفرا از یاریبس بر تواندیم که

 انیم را یهمکار و مشارکت و اعتماد احساس ،سازمان افراد انیم اطالعات گذاشتن اشتراک به با تواندیم که دانندیم ارتباطات

 . (10) آورد وجود به هاآن

 داوطلبانه، یرفتارها و یداوطلب ریتأث به معطوف یاجتماع هیسرما اتیادب از یقابل توجهاست که حجم  نیا نشانگر هاپژوهش

 یاجتماع هیسرما. (11) است بوده آن یارزش و یاخالق یامدهایپ و یمدن ییگراداوطلب و یداوطلب هیروح داوطلبانه، یهاانجمن

 1کلمن.  )8,12( کندیم اشاره افراد نیب متقابل اعتماد نیقوان و یاجتماع یهاشبکه اصطالحاً فراد،ا نیب روابط به یکل طور به

 ۀیسرما ه،یسرما اشکال ریسا برخالف که ،داندیم مشترک یژگیو دو یدارا منابع از یامجموعه را یاجتماع ۀیسرما( 1988)

                                                           
1. Coleman  
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 شد خواهد افتی یانفراد صورت به نه افراد در هیسرما نوع نیا. دیآیم وجودبه افراد انیم و افراد نیب روابط ساختار در یاجتماع

 مقابل در که است مشترک تیمالک با یکاال کی یاجتماع ۀیسرما رو، نیا از ؛(13) شودیم دیتول یکیزیف لیوسا سطۀوا به نه و

 طرق از خود یاجتماع ۀیسرما از استفاده با توانندیم افراد و دارد قرار است، یشخص آن تیالکم که ،یانسان ای یمال ۀیسرما

 یداوطلبان در داشتن و استفاده از منابع برا تیظرف نهیزم نیا در. (14) کنند دایپ یدسترس نیریسا دانش و مهارت به مختلف

 اجتماعی سرمایۀ پیامدهای از یگرید بخش نیهمچن. باشدیممهم  اریبس یاجتماع هیسرما لیتشک یها برابه شبکه یدسترس

 مشارکت به که است سیاسی و عمومی امور در مدنی مشارکت توانمندی، حس کمیت،حا رسمی نهاد به مدنی اعتماد افزایش

 .(15) گرددمی منجر یفرد سطح در تعامالت و اجتماعی ارتباطات افزایش و رسمیغیر هایشبکه در

 مدنی مشارکت .هستند اجتماعی سرمایۀ پیامدهای از اجتماعی مشارکت و مدنی مشارکتلب اشار شده، با توجه به مطا نیبنابرا

 از و دانست هاکمپین برگزاری و اندیشیهم جلسات در شرکت و گیریرأی مانند سیاسی، مختلف اقدامات شامل توانیم را

 و هاگروه ها،انجمن داوطلبانه، نهادهای در عضویت مانند اجتماعی هایسازمان در حضور به اجتماعی مشارکت گرید یسو

داوطلب  جهینت در. (17, 16)در جهان است  یاز داوطلب یتیاهمپربخش  انگرینما حیو تفر ورزش. دارد اشاره ورزشی هایباشگاه

 نقش یفایاوجود دارد که  یاریبسشده و اکنون شواهد  لیورزش تبد تیریمد مطالعاتدر  جذابموضوع مهم و  کیشدن به 

روابط  توسعه یبرا یطیمح جادیبه ا قادر. ورزش (18) دینمایم انیب را یزشور یهاباشگاه و هاسازمانداوطلبان در عملکرد  مهم

 تینها در و افراد بین تفاهم جادیا و مشترک نمادهای درک و یاجتماع هیسرما شیتواند منجر به افزایکه م استدر جوامع 

 لیمختلف و تسه یهاگروه نیارتباط ب جادیا ییتوانا یورزش طیمح( معتقد است 2016) 1یمانوالچ. (19) شود اجتماعی انسجام

ورزش  و آموزش متخصصان در حوزه تیری، مدیدر رهبر یمهم عاملرا  یداوطلب ایشانرا دارد.  یاجتماع یهاتوسعه شبکه

 یاحساس عموم اغلبو  وردآیملت گرد هم م کی یحت ایجامعه  کی یاعضا یورزش داوطلبانه یهاتیفعال قیاز طر که داندیم

توان با ها رسوخ و نفوذ نموده که امروزه میچنان در متن زندگی انسان ورزش. (20) دینمایم جادیا یاجتماع یاتحاد و همبستگ

های ورزشی، طرز تفکر سبک زندگی و میزان سرمایه اجتماعی افراد را بازشناسی کرد و از روی رفتارها توجه به نگرش و فعالیت

بینی نمود که این امر انسجام و همبستگی اجتماعی را های حیات زندگی اجتماعی را پیشایر فعالیتهای ورزشی، سو فعالیت

 یهاارکت در برنامهمش قیکه داوطلبان در ورزش از طر است آن یایگوموجود  اتیادب نیهمچن. (8) دهدتحت تاثیر قرار می

 یمثبت جیخود، نتا یو ادغام بهتر در جوامع محل یاجتماع هیسرما جادی، ایارتباط یهاتوسعه، از جمله رشد شبکه یبرا یورزش

 . (21) کنندیرا تجربه م

 عنصری عنوان به و ترملموس گذشته به نسبت ورزش صنعت در آن اهمیت و اجتماعی سرمایۀ به پرداختن ضرورت حاضر حال در

 و یاجتماع هیسرما" عنوان با یوهشپژ در( 2021) همکاران و 2ژو نهیزم نیدر ا. (23و  22) شودمی شناخته ورزش در کلیدی

 یاجتماع یایمزا تواندیم یمشارکت یورزش یدادهایرو داشتند، اظهار "اعتبار و اسیمق توسعه: یورزش یدادهایرو در مشارکت

 یاجتماع هیسرما توسعه ،یمشارکت یورزش یدادهایرو از حاصل یدیکل تیمز کی. کند جادیا کنندگانشرکت یبرا یتوجه قابل

یک  در مشارکت یاجتماع هیسرما اسیمق ،یورزش دادیرو در کنندگانشرکت مختلفهای گروه مقایسه از استفاده باآنها . است

 درک یبرا رابه دست آمده  یسنجروان ابزار و نمودند یاعتبارسنج بود، شبکه و تعامل اعتماد، بعد سه شاملرا که  یورزش دادیرو

 (2018) همکارانش و 3کومار. (15) دادند قرار محققانسایر  اریاخت در یورزش یدادهایرومشارکت در  یاجتماع راتیتأث بهتر

 منجر افراد یاجتماع ۀیسرما بهبود و شیافزا به یورزش یدادهایرو خصوص به و یورزش یهاتیفعال در مشارکت کردند اعالم

                                                           
1. Manolachi 

2. Zhou 

3. Kumar 
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 داوطلب، شکل؛ ره به  یورزش یدادهایرو در مشارکت که پرداختند موضوع نیا انیب به( 2018) 1دویکاپالن و ژو. (24) شودیم

(، 2015) یاندام و اکبر زین یداخل قاتیتحق در. (25) انجامدیم افراد یاجتماع ۀیسرما بهبود به کنیباز ای یتماشاچ هوادار،

 داد، نشان جینتاانجام دادند.  هادانشگاه یورزش یهاداوطلبان در انجمن یاجتماع هیسرما یهامؤلفه ییعنوان شناسا با یپژوهش

 هیسرما یهامؤلفه و آموزش یتوانمندساز ،یاطالعات و آگاه ت،یاعتماد، هو ،یاریتعهد، کمک و هم ،یمیمشارکت و کار ت

 با یپژوهش در ،(2016) همکاران و یترکمان یمحمد نیهمچن. (8) استها اهدانشگ یورزش یهاداوطلبان در انجمن یاجتماع

 یهامؤلفه و یاجتماع هیسرما ند،نشان داد یورزش یهاشاغل در سازمان رداوطلبانیداوطلبان و غ یاجتماع هیسرما سهیمقا عنوان

 زانیها مرتبه نیانگیمتفاوت است و براساس م رداوطلبانیداوطلبان و غ نیروابط متقابل و اعتماد و مشارکت در ب ،یرخواهیخ

در  یداریحال، تفاوت معن نیاست، در ع رداوطلبانیاز گروه غ شتریدر گروه داوطلبان ب ادشدهیو سه مؤلفه  یاجتماع هیسرما

 .(26) مشاهده نشد رداوطلبانیداوطلبان و غ نیب« اعتماد به سازمان» زانیم

 شودیمشاهده م یورزش یداوطلب قیاز طر یاجتماع هیزگشت سرمابا نهیدر زم یپژوهش ءانجام شده باز هم خال قاتیوجود تحق با

 سطح در دینبا یهمدل تعاون، مشارکت، اعتماد، از اعم یاجتماع یۀسرما نیآفر ارزش و ارزشمند ابعاد به یابیدست یبراچرا که 

 یهامدل و ساختارها یعنی تفکر، نیا تریادیبن و نیریز یهاهیال یبررس و لیتحل به دیبا بلکه شد؛ متوقف روندها و دادهایرو

در توسعه و تحکم  یورزش یدادهایرو در داوطلبانه یهاتیفعال یدر واقع کارکرد اجتماع(. 27) داشت یشتریب اهتمام ،یذهن

اثرات  یاقشار و آحاد اجتماع نیاست که در کل ساختار جامعه و روابط موجود ب یادیو بن ییربنایز یکارکرد ،یروابط اجتماع

 بلند اثرات و یاجتماع بازده انتظار یدرست به توانینم، ردینگقرار  حیکه در بستر صحیگذارد و در صورتیم یبر جا یتوجه قابل

 هیسرما گشتدر باز یورزش یدادهایدر رو یسوال است که داوطلب نیبه دنبال اپژوهش حاضر  نیبنابر .داشت جامعه در مدت

 ؟دینمایم فایا یکشور چه نقش یاجتماع

  یشناسروش

 شیوه کیاد یشد. روش داده بن استفاده ادیکه از راهبرد داده بن بود یفیآن ک کردیو رو ادییبن ی، اکتشافحاضر پژوهش تیماه

مطالعه از طرح  نید. در اابییم نیتکو هیهای به دست آمده، نظرسری داده کیآن با استفاده از  لهیاست که به وس یفیژوهش کپ

 انهیخردگراپژوهش از نوع  فلسفهها استفاده شده است. داده لیو تحل هیآوری و تجزجمع برای 2نید استراوس و کوربراهبر مندنظام

 ،یاجتماع هیو سرما یورزش یداوطلب نهیافراد متخصص و خبره در زمگان پژوهش کنندمشارکت. است استوار تفکر قدرت هیپا بر و

. ندانتخاب شد کنندهمشارکت به عنوان یبه صورت گلوله برف ه داوطلبی ورزشی بودند کهفعال در حوز مدیران و هادانشگاه دیاسات

مشاهده  یافتیدر اطالعات در تکرار بعد، به دهم مصاحبه از واقع در. ندکننده )به مرور( انتخاب شدنفر مشارکت 13مطالعه  نیدر ا

های عمیق، ها، از مصاحبهبرای جمع آوری داده. دیحاصل گرد یرو اشباع نظ افتیادامه  13تا مصاحبه  نانیاطم یاما برا ،دیگرد

 . (28) است کیفی هایپژوهش مناسب بودن عمیق و پذیریباز و نیمه ساختاریافته استفاده شد. این نوع مصاحبه به دلیل انعطاف

ساعت بود )بسته به نظر فرد( و  2تا  قهیدق 45مدت زمان هر مصاحبه از  ( بوده ویو تلفن ی)حضور یقیها به صورت تلفمصاحبه

 یبار مورد بررس نیچند یدیاستخراج نکات کل یبرا و دهش ضبط و ثبت هامصاحبه یموارد در دو جلسه انجام شد. تمام یدر بعض

ها چندین بار در این روش، متن مصاحبهنظر بود. مد هاتعهدات اخالقی در همۀ مصاحبه و کسب رضایت آگاهانهقرار گرفتند. 

ات، با هدف یافتن ترین واحدهای تشکیل دهنده و معنادار )تم یا درون مایه( شکسته شوند. سپس این کلمتا به کوچک شدمرور 

. حرکات قیاسی و استقرایی بین متون اولیه و مقوالت نهایی شدندبندی ها، مرور و بر همین اساس مقولهمرکزیتی در بین آن

                                                           
1. Zhou and Kaplanidou 

2. Strauss and Corbin 
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حاصل شود. پس از  ،گویندها میتا در نهایت، ثبات قابل قبول مشترک بین پژوهشگران دربارة آنچه داده شدچندین بار تکرار 

 شیرایشکل که پس از اجرا و و نیبدصورت گرفت.  یی منطقیبا استفاده از روش استقرا هاافتهی لیو تحل هیتجزانجام مصاحبه، 

 ندی. فراشد لیتحل یفیبندی و سپس، به صورت کطبقه ،کدگذاری ،سازیکسانی یهای مفهومها، نظرات مختلف در گروهمصاحبه

 نیو روابط ب یاصل یهاخام و استخراج مقوله یهاداده یکدگذار ندیها، فراهداد لیتحل روشعنوان به ادیداده بن ۀینظر در یاصل

 ینشیگز یو کدگذار یمحور یکدگذار ،باز یکدگذار ؛یکدگذار وةیپژوهشگرساخته است و از سه ش ۀینظر کی چهارچوبآنها در 

مدت محققان،  یو طوالن وستهیپ رییگدر یارهایاز مع یبیبه اعتبار پژوهش ترک یابیدست یپژوهش حاضر برا در. استفاده شد

چندگانه  یکنندگان و استفاده از منابع اطالعاترونده، مشارکت شرکت شیپ تی)کنترل( همکاران، ذهن ینیمداوم، بازب ةمشاهد

 لیتحل و یگردآور ندیفرآ با پژوهشگر یریدرگ زمان مدت یبرا یواضح و روشن اریمع اگرچهمورد توجه محققان قرار گرفت. 

 به میمفاه و کدها که کند احساس ادیبن داده هینظر در پژوهشگر که یزمان اما ندارد، وجود یفیک قاتیتحق در پژوهش یهاهداد

 شاخص گرفتن نظر در. باشد مطالعه به دادن انیپا یبرا یمناسب زمان است ممکن شوند،یم تکرار ابند،ی گسترش نکهیا یجا

 یآورجمع ندیفرآ به شاخص نیا از استفاده با پژوهش نیا در که است یگرید مناسب اریمع آن، طبق بر کردن عمل و ینظر اشباع

 و یمستندساز و شود محقق مداوم ةمشاهد اریمع که است شده کوشش حاضر ۀمطالعدر  نیهمچن .شد داده انیپا هاداده

 پژوهش نوع نیا تیماه .مدعاست نیا بر یشواهد اد،یبن داده یۀنظر مختلف مراحل در یکدگذار یندهایفرآ از یبردارادداشتی

 مسئول به هاافتهی ریتفس و هاداده لیتحل ۀمرحل به مرحله ارائه. کندیم جابیا را مرحله نیا است، یپژوهش طرح از برگرفته که

 دادن ننشا جهت در یتالش طرح، نیا در آنها یبازخوردها و نکات گرفتن نظر در و طرح پژوهش یتخصص و یعلم ناظر و ییاجرا

 نظارت خود ةشد نیتدو یهاسازه بر پژوهشگران رونده، شیپ تیذهن حفظ منظور به حاضر پژوهش در. است اریمع نیا به توجه

 طرح ییاجرا ناظران جانب از شده ارائه یبازخوردها ینگهدار. ساختند مستند را آن انیپا تا مطالعه آغاز از رییتغ ندیفرآ و داشته

کنندگان، شرکت مشارکت اریدر مع نی. همچناست اریمع نیا به توجه نداد نشان یبرا یاوهیش ،همکار نیمتخصص ریسا و

 روش، نی. اردیگ قرار پژوهش در کنندگانشرکت دییأت مورد دیبا شده یگردآور یهاداده لیتحل از آمده دست به یهاافتهی

 حد تا شده یسع زین پژوهش نیا در. است ادیبن داده یۀنظر روش در اعتماد و اعتبار نییتع در روش نیترمتداول و نیترعمده

 و نظرات و ردیگ قرار پژوهش در شوندگان مصاحبه اریاخت در شده یطراح یالگو خصوص در یاستخراج جینتا و هاافتهی امکان

 یه از منابع اطالعاتاستفاد اصل تیرعا منظور به یپژوهش کار نیدر ا تی. در نهاشد گرفته قرار توجه مورد آنها یبازخوردها

 .است شده استفاده یدانیم قاتیتحق و اسناد لیتحل مصاحبه، جمله از هاداده یگردآور یبرا مختلف منابع از ،چندگانه

 نمود محاسبه یزمان توانیم را شاخص نیا. است شده استفاده بازآزمون ییایپا از پژوهش نیا در یریاتکاپذ زانیم سنجش یبرا

 یکنون پژوهش در. ندینما یکدگذار را متن کی کدگذار نفر دو ای و باشد کرده یکدگذار زمان دو در را متن کی کدگذار کی که

 گرفته انجام هایمصاحبه انیم از بازآزمون ییایپا محاسبه برای .است شده استفاده نفر دو توسط یکدگذار قیطر از ییایپا از

 سپس. شدند کُدگذاری باره دو( روز 30) نفر دو توسط هاآن از کدام هر و انتخاب نمونه عنوانبه( مصاحبه 3) مصاحبه چند

 یزمان فاصله دو در که ییکدها ها،مصاحبه از کدام هر در .دندیگرد سهیمقا هم با هامصاحبه از کدام هر برای شده مشخص کُدهای

 نیب ییایپا محاسبه روش .شدند مشخص "توافق عدم" عنوان به مشابه ریغ کدهای و "توافق" عنوانبه بودند مشابه هم با

 :است بیترت نیبد یزمان فاصله دو در محقق لهیوس به گرفته انجام هایکدگذاری

100 × 
توافقات تعداد  × 2 

آزمون باز ییایپا درصد =  
کدها کل تعداد  

 بدست آمد. ،1جدول  جینتا هاآن مجدد یکدگذار و مصاحبه 3 انتخاب با
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 مجدد یروش کدگذار قیاز طر ییایپادرصد  زانیم .1 جدول

Table 1. Reliability percentage through recoding method 

 ییایپا توافقات عدم تعداد توافقات تعداد کدها کل تعداد مصاحبه عنوان فیرد

1 P1 15 6 2 80/0 

2 P2 9 4 1 88/0 

3 P3 10 4 1 80/0 

 82/0 4 14 34 کل

مورد و عدم توافقات  14مورد و تعداد توافقات  34تعداد کل کدها در سه مصاحبه برابر  شودیم همشاهد جدول در که گونههمان

ها مقوله ریسا ،یامقولۀ هسته نییپژوهشگر بعد از تع تینها دردرصد است.  82پژوهش برابر  نیباز آزمون در ا ییایمورد بود. پا 4

به  ،1داده شده است. در شکل شمارة  شی، نما1آن در شکل شمارة  جینتاکه ( 29) کندیم میترس یمیپارادا مدل کیرا درقالب 

 .شودیم مشاهده یفیصه مراحل و نحوة انجام پژوهش کالطور خ

 

 مراحل انجام پژوهش کیفی، 1شکل 

Figure 1. Stages of qualitative research  
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 هایافته

 ارائه شده است.  2در جدول  تحصیلی، تحصیالت و حوزه فعالیت تحقیق در قالب سمت، رشته شوندگان های مصاحبهویژگی

مشخصات مصاحبه شوندگان. 2جدول   

Table 2. Details of the interviewees 

 تحصیالت رشته تحصیلی سمت
 حوزه فعالیت

 دانشگاهی اجرایی

  * دکتری مدیریت ورزشی اجرایی

 * * دکتری مدیریت ورزشی خبره

  * دکتری زشیمدیریت ور اجرایی

 * * دکتری مدیریت ورزشی هیأت علمی

 * * دکتری آسیب شناسی خبره

 * * دکتری فیزیولوژی مسئول نهضت داوطلبی

 * * دکتری مدیریت ورزشی خبره

 *  دکتری جامعه شناسی هیأت علمی

 * * دکتری مدیریت ورزشی مسئول نهضت داوطلبی

 * * دکتری روانشناسی ورزشی هیأت علمی

  * دکتری مدیریت ورزشی اجرایی

  * دکتری بیومکانیک ورزشی هیأت علمی

 *  دکتری مدیریت ورزشی اجرایی

 هاکدگذاری مصاحبه

مرحله  .دیگرد استخراج باز کد 563 ،انجام شده با متخصصان یهااول از مصاحبه مرحله در یفیک قیتوجه به مراحل روش تحق با

گیرند. قرار میبا هم  در ارتباط ها به صورت یک شبکهمحوری مرسوم است. در این مرحله، مقولهها به کدبندی دوم کدبندی داده

ها در قالب کدهای نظری قرار داده شدند. در این های محوری به صورت ترکیبی و محتوای هر یک از آنقسمت کدگذاریسپس 

نتایج ها در قالب کدهای انتخابی قرار داده شدند. های محوری به صورت ترکیبی و محتوای هر یک از آنقسمت کدگذاری

 .است گزارش شده، 3جدول کدگذاری نهایی و انتخابی در 

 بنیادنظریه داده مفاهیم اولیه و مقوالت عمده تولید شده در مرحله کدگذاری باز .3جدول 

Table 3. Basic concepts and major categories generated in the data-based coding stage 

 علّیعوامل 

های انگیزه

 سازمانی

 ی موجودهامدیریت هزینه هامدیریت هزینه

 درآمدها بهینه مدیریت

  امکان استقالل نسبی بودجه از منابع انسانی

مدیریت 

 پروریجانشین

 های مختلف مدیریتی و اجراییرصد افراد توانمند در حیطه

 مندبه کار گیری افراد شاخص و توان

 ایجاد زمینه پرورش استعداد افراد عالقمند و مرتبط

های انگیزه

 شخصی

 افکار مخرب ازرها کردن ذهن  رهایی

 یدور ماندن از بزهکار

 و تنهایی از انزوا یدور

 جلوگیری از کهنه شدن دانش و تجارب
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 توسعه ارتباطات شخصی توسعه شخصی

 توسعه ارتباطات سازمانی

 زیستی ذهنی و اجتماعینیک

 همکاری با افراد خوشنام و دارای برند شخصی

 کسب اعتماد به نفس

 حضور و مشارکت در رویداد و فعالیت ورزشی معروف و محبوب

 ایشرایط زمینه

 المنفعههای عامعالقمندی به مشارکت در امور خیر و فعالیت فرهنگ مشارکتی عوامل اجتماعی

 های بدنی در جامعهافرون نسبت به ورزش و فعالیتعالقه روز

 ای از ورزش و رویدادهای ورزشی پوشش گسترده رسانه

 ایجاد بسترهای مشارکت داوطلبین در امور اجتماعی و ورزشی

 تایید خانواده و اعضای آن بر ورود به داوطلبی تایید اجتماعی

 و ...( های همسان )سنی، تحصیلی، جنسیتایید گروه

 دهی اجتماعی و حمایت جمعی از مشارکت در داوطلبیارزش

 امکان کسب مزایای اجتماعی 

ساختاری)وجود پیوندهای شبکه های درون اجتماعی و کانال های اطالعاتی که باعث افزایش و  سرمایه اجتماعی

 دارد.(شود، را مدنظر ترغیب و تبادل دانش توسط اعضا و توسعه سرمایه ذهنی می

لق و قواعد و هنجارها رابطه ای)انتظارات و توقعات مشترک و متقابل، جامعه پذیری، اعتماد، حس تع

 شود.(را شامل می

 ) به ادراک واحد اعضای هر شبکه از اهداف و ارزش های حاکم بر آن شبکه اشاره دارد.(شناختی

 برای جامعه  و ارزشمندیباورحس مفید بودن  پنداره شخصی عوامل فردی

 حس نوع دوستی

 حس شکوفایی استعدادهای شخصی

 حس یادگیری اجتماعی از همکاری با دیگران 

 بینی نسبت به همکاری با دیگران و دید مثبت اجتماعیخوش

 تعداد افراد دارای تحصیالت مرتبط با امور مختلف ورزشی افزایش توانمندی شخصی

 با ورزش و رویدادهای ورزشیآشنایی و تجارب قبلی 

 کسب مهارت جدید از مشارکت به عنوان داوطلب

 توسعه مهارت و توانایی موجود با مشارکت های داوطلبی

 سیال شدن و قابلیت انطباق پذیری با تغییرات

 خود کارآمدی داوطلبان

 امورایجاد فضای باز سیاسی و کاهش مداخله دولتی در  کالن عوامل مدیریتی

 چشم انداز و نظام یکپارچۀ ملی به سمت توسعۀ داوطلبی

 خط مشی دولت در توانمندسازی سازمان های غیر دولتی

 چابکی و یکپارچگی سازمانی سازمانی

 فلسفه شخصی مدیران در ارتباط با تاثیرگذاری داوطلبی

 تربیت مدیریت داوطلبی و بررسی و نظارت بر عملکرد داوطلبان

 ایجاد داوطلبی هوشمندانه

 گرشرایط مداخله

 هاها و اهداف یا نیات آناعتمادی به سازمانکم اعتمادیبی عوامل فرهنگی

 اعتمادی اعضای سازمان به یکدیگرکم

 ها به داوطلبین و افراد دارای سابقه کم خارج از سازماناعتماد ناکافی سازمان

 در ایجاد همدلی با اهداف گروه یا پروژه در حال انجامعدم موفقیت  ضعف کار گروهی

 تعارض منافع

 ها و توانایی متفاوت داوطلبانناتوانی در همسو کردن فعالیت
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 تداخل وظایف اصلی و داوطلبی

 ارتباطات غیررسمی و عدم شفافیت

 اقتصاد و روابط مالی غیررسمی

 سازمان برای تفویض اختیار و عمل به داوطلبین مادگیعدم آ فرایندهای اداری عوامل ساختاری

 های قانونی و حقوقی در رابطه با بکارگیری داوطلبینمحدودیت

 وابستگی به داوطلبان قدیمی و عدم جذب داوطلبان جدید

 نبود دفتر ویژه جذب و مدیریت داوطلبان 

 نبود سیستم اطالعاتی فرایندهای مدیریتی ورزش کشور

 عدم مدیریت صحیح داوطلبان و فرسودگی شغلی

 تبعیض و نابرابری در برقراری پیوندهای اجتماعی

 عدم حمایت از داوطلب و سرخوردگی به واسطه دست نیافتن به نتیجه مورد انتظار

 هازیربنایی نبودن آموزش در کتب درسی و رسانه نیاز به تخصص ویژه

 به فعالیت یا پروژه مد نظر محدویت دانش داوطلبین نسبت

 سن یا مسن بودن(محدودیت سنی نسبت به فعالیت یا پروژه مورد نظر )کم

 توانایی کافی برای انجام وظایف مورد نظرعدم 

 هااستراتژی

 داوطلب یدادو بعد از رو ینارتباط قبل، حآموزش و  آموزش و یادگیری ترویج

 های مختلف مربوطهالعملو دستورقوانین  و آموزش انتشار

 و رویداد ورزشی سازمانی مشوفهیم خطت

 آموزش وظایف کلی داوطلبین ورزشی

 آموزش وطایف اختصاصی مورد انتظار

اشاعه فرهنگ 

 داوطلبی

 سیستم رصد دائمی افراد واجد شرایط داوطلبی

 بخشی نسبت به اهداف ورزش و رویداد ورزشیآگاهی

 حضور ارزشمند داوطلبان از یالگوساز

 های مختلف آنبخشی نسبت به نهضت داوطلبی و فواید و جنبهآگاهی

 ترغیب داوطلبان به درگیری آنها با رهبران رویداد

قدرشناشی و 

 انتخاب

 های ارتباطی با افراد و ستارگانمشوق سیستم پاداش

 های ارتباطی با سازمانمشوق

 مشوق مادی

 ی مبتنی بر اعطای مدرک و گواهی حضورهامشوق

 ها و امکانات سازمانی برای داوطلبینمندی از ظرفیتامکان بهره

 توسط داوطلبان دستیابی به هویت جمعی سیستم ارتقا

 با داوطلباندانش  تجربه و سهیمت

 برای داوطلبان پذیریهای جامعهبرنامه

 طلبین و سازمانایجاد شبکه ارتباطات رسمی بین داو

 ایجاد بستر ارتباطات غیرسازمانی داوطلبین

 هاپیامد

 های بدنی و ورزشتوسعه دانش فرد در زمینه فعالیت عملکرد فردی بهبود عملکرد

 قرار گرفتن در فرایند طراحی، اجرا و ارزشیابی امور ورزشی

 داشتن سابقه و مدرک مشارکت و داوطلبی ورزشی

 ها از سنتی به پویاانتقال سازمان مانیعملکرد ساز

 محبوبیت اجتماعی سازمان و کسب حمایت اجتماعی

 کسب تجارب جدید برای سازمان

 های آیندهمندی از متخصصان در فعالیتامکان شناسایی و بهره

 ایجاد پایگاه داده داوطلبی حفظ فرهنگ داوطلبی
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 بی ورزشیثبت و نگهداری نتایج حاصل از داوطل

 های توسعه داوطلبی ورزشیارزیابی و ارائه بازخورد به برنامه

 دانش نیروی انسانی با ورود داوطلبین جدید و متخصصرسانی به روز  منابع انسانی مدیریت منابع

 گردانی و انتقال تجربه به افراد مستعد عضویت در سازمانامکان تجربه

 های متناظر یق داوطلبان مربوط به سازمانتشریک تجربه و اطالعات از طر

 تقویت انگیزش و نگرش از طریق ایجاد فضای جدید و ارتباطی در سازمان

 مدیریت بهینه منابع برای امور جاری سازمان منابع مالی

 های سازمانیمدیریت منابع مالی در جهت اهداف و استراتژی

 دیریت بهینه عملکردجذب خدمات با هزینه کمتر در راستای م

 داوطلبین ورزشیساختار با سازی و چابکتقویت  پذیری سازمانیانعطاف

 کاهش رسمیت از باال به پایین در سازمان

 امکان مشارکت متخصصین و فعالیت خارج سازمانی

 العمل و عملکرد سریع با توجه به امکان گزینش و راهبری داوطلبانعکس

های بازتاب

 اعیاجتم

 تقویت روحیه جامعه پذیری و ادغام اجتماعی بهبود سواد اجتماعی

 افزایش میزان داوطلبی غیر رسمی یا مشارکت مدنی نامرئی

 درونی سازی هنجارها

 افزایش فعالیت های مشارکتی

 مداریو اخالق ارتقاء روحیه مسئولیت پذیری و تعهد اجتماعی

 امید در جامعه دید مثبت اجتماعی و افزایش

بازگشت سرمایه 

 اجتماعی

 افزایش انسجام اجتماعی و ایجاد جامعه مقاوم

 ترش شعاع آن در ورزش و جامعهسافزایش اعتماد اجتماعی و گ

 افزایش پیوند و وفاداری اجتماعی

 پل زدن سرمایه اجتماعی و تسهیل پیوند بین جوامع مختلف

 تعامل و مشارکت مدنی

سی پژوهش  معموالً ،محوریطبقه  ستپدیده مورد برر سرمایه اجتماعی مبتنی بر نقش پژوهش،  این در که ؛(28) ا شت  بازگ

شی شد. برمی داوطلبین ورز ساس آن را بها با سایر طبقات بهین ا شرایطی عنوان طبقه محوری در نظر گرفته و  عنوان مقوالت 

 .شودمیر(، تعاملی / فرآیندی و پیامدی بررسی گای و مداخله، زمینهعلّی)

بازگشررت سرررمایه اجتماعی مبتنی بر نقش داوطلبین مدل  ارائهکه لزوم  هاچالشو  هاضرررورتپژوهش، در این  ؛علّیشرررایط 

 شود.میدر نظر گرفته  علّیعنوان شرایط را ایجاب نموده است، بهورزشی 

 اند.گرفته شده ای در نظرعنوان شرایط زمینههای بسترهای رفتاری و بسترهای رسمی بهدر این پژوهش، مقوله ای؛شرایط زمینه

سازمانی بهمقوله گر؛شرایط مداخله شی، محیطی و  شرایط مداخلههای انگیز کند که در جهت بهبود پدیده میگری عمل عنوان 

 کنند.عمل میبازگشت سرمایه اجتماعی مبتنی بر نقش داوطلبین ورزشی مورد بررسی یعنی 

ستراتژی )فرآیندها / تعامالت(؛ ستراتژیموزشدر این پژوهش آ ا ستراتژی های عملیاتی به، کنترل و نظارت و همچنین ا عنوان ا

 اند.برای کنترل و پاسخ به پدیده مورد بررسی، در نظر گرفته شده

عنوان پیامد و نتیجه حاصل از این مدل در نظر گرفته شده و توسعه و همچنین رکود به های رشددر این نظریه، مقولهپیامدها؛ 

 است.

شکل  علّیط همچنین رواب سته از مرحله کدگذاری محوری در  ست  ،2معلولی بین مفاهیم و مقوالت برخوا به نمایش درآمده ا

 .که به مدل پارادایمی عمومی نظریه داده بنیاد است
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 ارتباط منطقی بین مقوالت عمده در مرحله کدگذاری محوری .2شکل 

Figure 2. The logical relationship between the major categories in the axial coding stage 

 یریگ جهینت و بحث

 مورد مبحث کی عنوان بهبرای آن  و کنندمی یتلق معنادار و دوستانه نوع ،یفطر یعملرا  یداوطلب( 2019) همکاران و 1هیهو

 اوقات و یبدن تیفعال ورزش، رد شرکت یبرا افراد یبرا ییهافرصت حفظ و جادیا با رابطه در ژهیو به یاریبس ارزش ،یجهان توجه

 جوش و جنب پر یاندازچشم فراغت، اوقات با مرتبط یداوطلب و ورزش حوزه نه،یزمپس نیا مقابل . در(30) اندشده قائل فراغت

 ،یاجتماع تعامل یبرا ییفضا عنوان به یورزش یداوطلب یبررس اساس، نیا بر. دهدیم نشان را هاشرکت و هاتیفعال ها،دهیا از

 اتیادب در یفرد به منحصر سهم یاجتماع تحول و یرهبر ،یورزش یداوطلب نیب یوندهایپ و است ارزشمند هافرصت و تجربه

 یدولت برا یهااستیس و ابتکارات باو  شودیم مربوط عمل به هم و نظریه به هم ارتباطات نیا. دارد جامعه و آموزش ورزش،

 یعاجتما هیمدل بازگشت سرما نیتدوتحقیق حاضر به منظور . (31) است همسو ،یداریپا و یاجتماعتوسعه  ،یداوطلب قیتشو

 هیو بازگشت سرما یداوطلب علّینشان داد عوامل  قیحاصل از تحق جینتاانجام گرفت.  رانیدر ا یورزش نیبر نقش داوطلب یمبتن

 نقش یداوطلب یروهاین یریکارگبه در هاسازمان آوردن یرو. کرد جستجو یشخص و یسازمان یهازهیانگ در توانیرا م یاجتماع

 با یخصوص و یدولت یهاسازمان. دارد هانهیهز تیریمد بخش در آن نیبارزتر ژهیوبه یازمانس هر یهازهیانگ در ییسزابه

 یداوطلب یروهاین از آنها استقبال سبب هاچالش نیا و هستند و بوده مواجه یمال یهاتیاولو نیمأت نظر از یداریپا یهاچالش

 منابع از بودجه ینسب استقالل امکان از استفاده زین و درآمدها نهیبه تیریمد در یسع و یسازمان یهانهیهز تیریمد جهت در

 سال طول در و بوده مطرح یداوطلب از حاصل منافع نیتریاصل از یکی عنوان به متعدد یکشورها در که یمبحث. شودیم یانسان

 کمبود ما کشور در (.1)  باشدیم (2017) 2نیکرو و یچالدور نظر با همسو که دهندیم انجام نهیزم نیا در را ییباال ییجوصرفه
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 مدیریت منابع

 بازتاب اجتماعی
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 ساختار فیتضع ای و رشد عدم سبب یرسم صورت به یانسان منابع جذب محدود امکان اعتبارات، ناقص صیتخص و یمال منابع

 و آموزش ورزش، توسعه یراستا در یاریبس یهابیآس نقصان، نیا. است شده خود یسازمان یروهاین نۀیزم در ورزش

 به را هاسازمان کمبود، نیهم وجود. است نموده وارد ورزش کرهیپ به جامعه در یاساس ازین عنوان به آن از حاصل یسازفرهنگ

 دانش، سطح ارتقاء آموزش، به مربوط یهانهیهز ابتدا در اگرچه. دهدیم سوق داوطلب یروهاین ینگهدار و آموزش جذب، سمت

 است یگذارهیسرماها نهیهز نیا یباالدست نگاه در اما ،کندیم لیتحم سازمان به را ییهانهیهز تجربه و دیجد یهامهارت کسب

 یروهاین استخدام ترقیدق یبررس در هرچند. گرددیم باز جامعه به بزرگتر عدبُ در و ورزش صنعت به آن دیعوا تینها در که

 مسئله نیا یادیز حدود تا توانیم نیوطلبدا جذب با که کرده جادیا یهنگفت یهانهیهز زین افراد یریپذجامعه و آموزش ،یانسان

 در گسترده یارتباط یهاشبکه دیتول و آن یسازنهینهاد ورزش، گسترش امور صرف را موجود محدود یمال منابع و تیریمد را

 یهاتیالفع تیمحدود باعث که یمال بحث و هاسازمان یوابستگ کردیرو نیا. نمود ورزش امر به مردم آحاد قیتشو منطور به جامعه

 دیجد یهاکه مشارکت باشدیم( 2020) همکاران و 1کریب نظر با همسو که سازدیم مرتفع یقبول قابل حد تا را شودیم یسازمان

 .(32)  استشده یداوطلب یهاموجب ارتقاء فرصت وآموزش و سالمت فراهم کرده  ،یبدن تیفعال ورزش، در مرتبط خدمات و

 در شده پرداخته کمتر قطعۀ نیا به توجه خالء که است یپرورنیجانش تیریمد یسازمان یاهزهیانگ در مطرح یهامقوله گرید از

 استعداد پرورش یبرا یانهیزم جادیا و ییاجرا و یتیریمد مختلف یهاطهیح در توانمند افراد رصد. خوردیم چشمبه ما کشور

 شکننده باعث آن به نپرداختن که یامر. دانست یورزش یهاسازمان و دادهایرو در نیجانش پرورش مقدمۀشیپ توانیم را آنها

 یبرا یمغتنم فرصت یداوطلب یهاتیفعال در حضور. است شده افراد شهرت و نام به آن بودن یمتک و ورزش ساختار بودن

 در یرگیمرب و یرهبر یهافرصت به یورزش داوطلبان. است یپرورنیجانش و یتوانمندساز و آموزش ،ییشناسا در هاسازمان

 در بلندمدت به سازمان و فرد منفعت رساند.   تواندیم مهم نیا تجربۀ و کنندیم دایپ دست خود تیفعال زمان

 و ندکنیم قیتوسعه را تصد یبالعکس ورزش برا و ورزش توسعه در را یداوطلب شده تی( نقش تثب2019)  2سونیکول و یکوه

مشارکت  یارتقا یعنوان ابزار آموزشدر سراسر جهان از ورزش به یئه ابتکاراتدر ارا نرا که داوطلبا یمختلف یهامجموعه روش

. (33) ددهنیم نشان را اندکرده استفاده یرسانخدمت نیو همچن یمدن ،یاجتماع یرفتارها ،هاارزش ،یبدن یهاتیدر فعال

 یگریو مرب یرهبر یهافرصت ازمرتبط با ورزش  یدادهایرو در داوطلبان که دهدیم نشان را یمختلف یهاراه زمانهم قاتیتحق

تعامالت  قیتا از طر سازدیم فراهمافراد  یرا برا نهیزمو  برندیبهره م یو شخص یاحرفه یهاکسب مهارت یبرا شدهفراهم 

وجود دارد که از  یو تحول اجتماع یاز داوطلب یقابل توجه یآموزش یدستاوردها نه،یکنند. در هر دو زم جادیاعتماد ا ،یاجتماع

 زین ورزش با مرتبط یداوطلب قیطر از یرهبر یهافرصت ارائه ن،یفراتر از ا. (34) ردیگیم شکل یآموزش و تجربه داوطلب قیطر

 دارد وجود دهیا نیا بر یتوجه قابل دیکأت آن، چارچوب در. است شده لیتبد یرسم آموزش یهابرنامه در تربرجسته یژگیو به

 یهابلکه فرصت کند،یرا برآورده م یدوستمربوط به نوع یهازهینه تنها انگ شود،یآموزش داده م یداوطلب قیاز طر که ییهامهارت

 . (35،36) شوندیم یتلق یضرور نده،یفزا یبازار کار رقابت کیرقابت در  یکه برا کندیفراهم م زیرا ن یو شخص یاتوسعه حرفه

و  شودیم یناش داوطلبانه کار طول در ای یداوطلب از که یرهبر یهافرصت و یاجتماع هیسرما ،یآموزش توسعه رب تمرکز به ازین

 (.37) شود ورزش صنعت در قدرتمند ینانیجانش پرورش و تیترب گذارهیپا تواندیم است( 2019)3تنریج همسو با نظر

و  کوچک اسیمق در یورزش دادیرو کی یدر برگزار یداوطلب یرامردم ب زهیبه انگ دنیتنوع رس ،یشخص یهازهیانگ نهیزم در

کوچک  اسیدر مق یورزش یدادهایرو یداوطلبمردم در  اقیاشت لیدل زیگذارد و ن یم یبر داوطلب دادیسطح رو شیکه افزا یریتأث

                                                           
1. Baker  

2. Kohe and Collison 

3. Jaitner 
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 یرقابت ورزش کیدر  تیریمدو  یاز تجربه قبل تی، رضایداوطلب زهیانگ ،یداوطلب ساختار توسۀ( 1998) همکاران و 1فارل نظر از

 یبزهکار از یدور مخرب، افکار از ذهن یسازرها یورزش یداوطلب و ورزش عرصۀ خبرگان و متخصصان(. 38) نخبگان عنوان شد

 کسب ،یاجتماع و یذهن یستیزکین با همراه را یسازمان و یشخص ارتباطات توسعه تجارب؛ و دانش شدن روزبه کنار در انزوا، و

 جینتا. دارندیم انیب نهیزم نیا در یشخص یهازهیانگ از را یورزش یهاتیفعال و دادیرو در مشارکت و حضور و نفس هب اعتماد

 یولت(، 2017)همکاران و 4جانسون(، 2019) همکاران و 3ناگل(، 2019) همکاران و 2سیوید یهاافتهی با قیتحق از بخش نیا

، 5-7) باشدیم همسو(؛ 2015) 8گمار و( 2009) 7یبردبر و یک(؛ 2011) رانهمکا و 6شولنکورف(؛ 2013) همکاران و 5یچیپ

21 ،22 ،39،40.)   

 در یمشارکت فرهنگ. است یتیریمد و یفرد ،یاجتماع سازند،یم ایمه را ورزش عرصۀ در داوطلبان حضور که یانهیزم طیشرا

 گسترش ۀیسا در امروزه. شودیم دهید المنفعهعام یهاتیفعال در حضور یبرا یمل وفاق نیا همواره و داستیهو ما جامعۀ پود و تار

 یبرا یمناسب بستر ،یورزش یهاتیفعال در شرکت به مردم عموم اقیاشت موج جادیا و هادر رسانه یورزش یدادهایرو پوشش

(، 2017) همکاران و جانسون یاهافتهی با زین جینتا نیا. استشده  ایمه آن توسعۀ و یورزش ،یاجتماع امور در نیداوطلب مشارکت

 یتیریمد ،یاجتماع یهامؤلفه نقش و یاجتماع روابط گسترش و ورزش قیطر از مشارکت فرهنگ توسعه بر که  (2017) کلزین

 . (41، 7) باشدیم همسو داشتند، دیتأک یفرد و

 فایا یاجتماع ۀیسرما بازگشت در آن وندیپ و یداوطلب توسعۀ در یتوجه قابل نقش یاجتماع عوامل عنوان به که یعوامل گرید از

 منزلت را فضا نیا در افراد مشارکت و خوردیم رقم جامعه و همسان گروه و خانواده یسو از که است یاجتماع دییتأ کند،یم

 ابعاد در یاعاجتم هیسرما. است جامعه بطن در موجود یاجتماع ۀیسرما ،یاجتماع عوامل در انکار قابل ریغ موارد از .بخشدیم

 اتفاق که یریپذجامعه رد،یگیم شکل که ییوندهایپ. است شده نیعج یورزش یداوطلب با یشناخت و یارابطه ،یساختار مختلف

 یفضا در بستر نیا وجود تیاهم دیمؤ شود،یم ظاهر هاارزش و اهداف از داوطلب یاعضا نیب که یمتقابل درک و افتدیم

 هیسرما تیتقو یبرا یراه را بودن داوطلب که (2019) 9نویسباست یهاافتهی با جینتا نیا. است یزشور یدادهایو رو هاسازمان

 ییتوانا یورزش یداوطلب کردند، ادعا که( 2009) یبردبر و یک یهاافتهی با نیهمچن. (42) ستا همسو کرد، عنوان یاجتماع

 کی در دارد، را یاجتماع وندیپ و یمهارت و یفرد رشد و یاجتماع یهاشبکه توسعه لیتسه و مختلف یهاگروه نیب ارتباط جادیا

 و پنداره. دارند یمؤثر نقش زین یتیریمد و یفرد عوامل ،یانهیزم طیشرا در ،یاجتماع عوامل بر عالوه.  (40) باشندیم راستا

 تالش ماحصل با زین جینتا نیا. باشندیم یتیریمد عوامل یهاهیگو از یسازمان و کالن عوامل و یفرد عوامل از یشخص یانمندتو

 (2021) مند و همکارانبهره وو  کردند انیب رداوطلبانیغ از باالتر را داوطلبان یشخص یهامهارت رشد که( 2009) یبردبر و یک

 داوطلب، فرد. (43، 40) دارد یهمپوشان ،بخشی به داوطلب بیان کردندای از هویترا گویه سازیکه پنداره مثبت و شخصیت

 یاجتماع یریادگی حس ،یشخص یاستعدادها ییشکوفا حس ،یدوست نوع حس ،یمندارزش و جامعه یبرا بودن دیمف باورحس

 داوطلب. کندیم حس شیخو ریضم در را یاعاجتم مثبت دید و گرانید با یهمکار به نسبت ینیبخوش و گرانید با یهمکار از

 تجارب و هامهارت کسب بر عالوه ،گرید یسو از و کندیم دایپ اجتماع به نسبت یتردمثبتید خود، یشخص پنداره در یورزش

                                                           
1. Farrell 

2. Davies 

3. Nagel 

4. Johnson 

5. Welty Peachey 

6. Schulenkorf 

7. Kay and Bradbury 

8. Gemar 

9. Sabatino 
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 همسو ،(2019ناگل و همکاران ) یهاافتهی با که دهد نشان یطیمح راتییتغ با یترمطلوب یریپذانطباق بود، خواهد قادر د،یجد

 (. 6) ستا

 یتیریمد عوامل. اندشده مطرح یداوطلب عرصه در یانهیزم طیشرا عنوانبه یسازمان و کالن بخش دو در یتیریمد عوامل نیهمچن

 رانیمد یشخص فلسفه ،یسازمان یکپارچگی و یچابک بحث در چه و یورزش یهاسازمان یمشخط و اندازچشم بحث در چه کالن،

 نهیزم کنندهلیتسه ،یورزش یداوطلب خبرگان نظر در هوشمندانه یداوطلب جادیا سمت به حرکت ،یاوطلبد رانیمد تیترب و

 به دادهایرو (.17) ستا ( همسو2016) 1تیاسمهالند  و تاکریو جینتا با هاافتهی نیا. است یورزش داوطلبان فعال حضور یبرا

 بر تواندیم کنندیم افتیدر داوطلبان که ییهاآموزش اگرچه تند،هس یمتک داوطلبان و مدت کوتاه کار یروین بر گسترده طور

 یکسان یبرا یتیریمد ماتیتصم داوطلبان، به شده ارائه یآموزش حوزه بر حاکم ماتیتصم. بگذارد ریتأث خدمات تیفیک جینتا

 یریگمیتصم بر است ممکن دادیرو رانیمد یرهبر یهاکنند و سبکیم اشغال دادیرو یهارا در سازمان یرهبر یهانقش که است

 بگذارد.  ریدر مورد آموزش داوطلبان تأث

 کار ضعف و یاعتمادیب. کنندیم نقش یفایا زین یساختار و یفرهنگ عوامل همچون یگرمداخله طیشرا و عوامل ن،یب نیا در

 و یورزش یهاسازمان به یاعتماد کم از گرفته نشأت یاعتمادیب. باشدیم مقوله نیا در رگذاریتأث یفرهنگ لیدال از یگروه

 دو در که یتداخل و افراد یهایتوانمند تفاوت و منافع تعارض گرید یسو از و دارد هیدوسو یارابطه که است یورزش نیداوطلب

 و 2وانگ که یگروه کار و اعتماد مقولۀ. اندازدیم هیسا یورزش یداوطلب توسعه بر یکارگروه ضعف عنوان به دیآیم بوجود گروه

 هیسرما در آن نقش تیاهم بر( 1395) همکاران و یتوکلو  (1400) همکاران و یعباس(، 2015) 3کاکس و ژوآ(، 2018) همکاران

شولنکورف  یهاافتهی با و (45و  19، 46، 44) همسو است، یاجتماع ۀیسرما یاصل رکن اعتماد افتندیدر و کردند دیتأک یاجتماع

 به ینگاه در. (39) ستا ذکر کرده بود، ناهمسو یورزش یداوطلب راتیرا از تأث یروابط گروه شدن می( که وخ2011و همکاران )

پرداختن به سمت عرضه  که شودیم هدهمشا ،یبر تحوالت اجتماع ریو تأث یورزش یدر مورد داوطلب یفرهنگ نیب یهادگاهید

 تیریشامل مد و دهدیارائه م یو همکار یرهبر یهاتوسعه فرصت یرا برا یاندازچشم دیجد یهامشارکت یریگو شکل بیداوطل

 .کنندیشبکه م جادیاها دارند و با آن یررسمیو غ یدر بخش آموزش رسم یدیاست که داوطلبان با سهامداران کل یو تعامالت

 و یورزش یداوطلب گسترش زانیم در توانندیم زین یساختار عوامل ،یفرهنگ عوامل کنار در داد نشان قیتحق از حاصل جینتا

 ۀیسرما یباال سطح که( 2015) کاکس و ژوآ یهاافتهی همانند. اشندب داشته یاکنندهنییتع نقش اجتماع، به آن هیسرما بازگشت

 تخصص به ازین و یادار یندهایفرا(. 46) باشدیم دانستند، مرتبط یقوم یهاتفاوت و سازمان ارساخت تمرکز زانیم با را یاجتماع

 یعوامل از عدم آمادگ نیاست. ا یورزش یحاصل از داوطلب یاجتماع هیدر بازگشت سرما گرمداخله یساختار عوامل یسر از ژه،یو

 نظامتا نبود  نیداوطلب یریدر رابطه با بکارگ یو حقوق ینونقا یهاتیمحدود ن،یعمل به داوطلب اریاخت ضیتفو یسازمان برا

 بود.  ریمتغ یاجتماع یوندهایپ یدر برقرار یو نابرابر ضیورزش کشور و تبع یتیریمد یندهایفرا یاطالعات

 بر یبتنم یاجتماع هیسرما بازگشت بر کارامد راهبردهای از را انتخاب و یقدرشناس ج،یترو توانیم خبرگان نظر به توجه با

 داوطلب، دادیرو از بعد  نیح قبل، ارتباط و آموزش چون، ییهااسیمق خرده به که یریادگی و آموزش. دانست ورزش یداوطلب

 یکل فیوظا آموزش ،یورزش یدادهایرو و سازمان یمشخط میتفه مربوطه، مختلف یهادستورالعمل و نیقوان آموزش و انتشار

(، 2019و همکاران ) 4رادرفورد یهاافتهی با جینتا نیا. کندیم اشاره انتظار مورد یتخصص فیظاو آموزش کنار در یورزش نیداوطلب

همسو و  (2015)اکبری و اندام و  (2021مند و همکاران )(، بهره2022، سراجی و همکاران )(2018) و همکاران 5کراجوناکوا

                                                           
1. Whittaker and Holland-Smith 

2. Wang 

3.Jha and Cox 

4. Rutherford 

5. Krajňáková 
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 یدادهایرو داوطلبان که دهدیم نشان( 2019) و همکاران 2ارکرپ ( و 8201) 1تونیها مطالعات (. 8و  49، 43، 48، 47) باشدیم

 قیطر از شوند قادر ،یشخص و یاحرفه یهامهارت کسب بر عالوه تا کنندیم دایپ دست یگریمرب و یرهبر یهافرصت به یورزش

 کسب و آموزش قیطر از یاجتماع تحول و یداوطلب توجه قابل یدستاوردها نیا. کنند جادیا یدیجد اعتماد ،یاجتماع تعامالت

نسبت به  یبخشیآگاه ،یورزش یداوطلب طیافراد واجد شرا یرصد دائم نظام(. 34، 36) شودیم حاصل یداوطلب تجربه انتقال و

 یداوطلب فرهنگ اشاعه مقوله یهااسیاز حضور ارزشمند داوطلبان، از خرده مق یدر کنار الگوساز ،یورزش دادیاهداف ورزش و رو

 . ردیمد نظر قرار گ راهبرد نهیدر زم دیکه با یمهم ییهامقوله. است جیترو راهبرد از

 تواندیم آنها به پرداختن که است یمیمفاه یدارا خود زین ارتقا نظام و پاداش نظام مقولۀ دو یدارا انتخاب و یقدرشناس راهبرد

 یارتباط یهامشوق پاداش نظام در. دینما انیب را هاانسازم در وفادار نیداوطلب عنوان به آنها حضور و نیداوطلب به توجه ضرورت

 یهامجموعه ریز از نیداوطلب یبرا یسازمان امکانات و هاتیظرف از یمندبهره امکان و حضور یگواه ستارگان، و افراد سازمان، با

 باشدیم همسو( 2018 همکاران و کومارو  (2018) 3دویکاپالن و ژو یهاافتهی با جینتا نیا. است انتخاب و یقدرشناس راهبرئ

 بان،داوطل یبرا یریپذجامعه یهابرنامه داوطلبان، با دانش و تجربه میتسه داوطلبان، توسط یجمع تیهو به یابیدست. (24، 25)

 بحث ارتقا ستمیس جمله از نیداوطلب یرسازمانیغ ارتباطات بستر جادیا و سازمان و نیداوطلب نیب یرسم ارتباطات شبکه جادیا

 و تجربه میتسه و یریپذجامعه یهابرنامه و یجمع تیهو به یورزش نیداوطلب یابیدست به دیبا ارتقا یاستراتژ. هاستیاستراتژ

 نقش یورزش یهاسازمان با یداوطلب روابط دادند نشان که(  2018) 4ویپو-یچیبودو انایلیل یهاافتهی با جینتا نیا. انجامدیب دانش

 .(50) ستا همسو دارد، پذیری جامعه فرایند در مهمی

 یهابازتاب و عملکرد تیریمد عملکرد، بهبود نمود، اشاره آن به توانیم پژوهش از حاصل یامدهایپ قالب در آنچه تینها در

 از حاصل یامدهایپ. است یداوطلب فرهنگ حفظ و یسازمان ،یفرد عملکرد از گرفته نشأت که یعملکرد بهبود. است یاجتماع

دانش  یروز رسانچون به یمیشامل مفاه یمنابع انسان تیریمد تواندیم یتماعاج هیسرما بازگشت در یورزش یداوطلب انعکاس

 کیتشر سازمان، در تیعضو مستعد افراد به تجربه انتقال و یگردانتجربه امکان متخصص، و دیجد نیداوطلببا ورود  یانسان یروین

 یارتباط و دیجد یفضا جادیا قیطر از نگرش و زشیانگ تیتقو متناظر، یهاسازمان به مربوط داوطلبان قیطر از اطالعات و تجربه

 جهت در یمال منابع تیریمد سازمان، یجار امور یبرا منابع نهیبه تیریمد چون یمیمفاه و یمال منابع تیریمد و سازمان در

 یسازمان یریپذانعطاف مقوله عملکرد؛ نهیبه تیریمد یراستا در کمتر نهیهز با خدمات جذب ،یسازمان یهایاستراتژ و اهداف

 امکان سازمان، در نییپا به باال از تیرسم کاهش ،یورزش نیداوطلب با ساختار یسازچابک و تیتقو لیقب از یمیمفاه با. باشد

 در و داوطلبان یراهبر و نشیگز امکان به توجه با عیسر عملکرد و العمل عکس ،یسازمان خارج تیفعال و نیمتخصص مشارکت

. باشدیم خبرگان زعم به ورزش در نیداوطلب حضور از حاصل یامدهایپ نیمتصورتر از یکی یاعاجتم یهابازتاب ت،ینها

 ریغ یداوطلب زانیم شیافزا ،یاجتماع ادغام و یریپذجامعه هیروح تیتقو از حاصل یاجتماع سواد بهبود همچون ییهامقوله

 تعهد و یریپذتیمسئول هیروح ارتقاء ،یمشارکت یاهتیفعال شیافزا هنجارها، یسازیدرون ،ینامرئ یمدن مشارکت ای یرسم

 . شودیم شامل را جامعه در دیام شیافزا و یاجتماع مثبت دید و یاجتماع

 آن شعاع گسترش و یاجتماع اعتماد شیافزا مقاوم، جامعه جادیا و یاجتماع انسجام شیافزا ،یاجتماع هیسرما بازگشت بحث در

 و تعامل و مختلف جوامع نیب وندیپ لیتسه و یاجتماع هیسرما زدن پل ،یاجتماع یوفادار و وندیپ شیافزا جامعه، و ورزش در

(، 2009) یبردبر و یک(، 2013) همکاران و یچیپ یولت یهاافتهی با هاافتهی نیا. کرد اشاره توانیم نیداوطلب یمدن مشارکت

                                                           
1. Hayton 

2. Parker 

3. Zhou R, Kaplanidou 

4. Budevici-Puiu 
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به طور مثبت به جامعه  تواندیو معتقدند ورزش م کرده ثبت جامعه یاجتماع هیسرما یبازساز در را ورزش یداوطلب نقش که

 عنوان به تعامل نیا از ،یورزش یداوطلب و یاجتماع هیسرما هیدوسو راتیبه تأث ژهیو یاهبا نگ .(40، 21) کمک کند یاجتماع

و شناخت نقش  یبانیدر ورزش؛ بهبود آموزش، پشت یداوطلب توسعه به مربوط استیس و اهداف به یابیدست یبرا کارآمد یابزار

و  یماندگار نیتجربه مثبت و بنابرا کیامل، داشتن مشارکت ک یبرا نیداوطلب تیبهبود ظرف ؛یسازمان ورزش کیداوطلبان در 

داوطلب در کار خود و  یاز منابع را برا یاگسترده فیط ،یو قو فیشبکه مطلوب از روابط ضع کی جادیدر سازمان با ا یوفادار

 چه اگر. ماند خواهدن بهرهیب آنان حضور ثمرات از زین جامعه رهگذر نیا از و ساختهاو فراهم  یزندگ یهاجنبه ریسا نیهمچن

 در آنها دادن قرار و مختلف یهادوره گذراندن اما نباشند، یاژهیو تخصص یدارا یورزش داوطلب یروهاین از یاریبس است ممکن

 به را داوطلب یستیزکین و ندهیآ نسل پرورش یبرا یدیام و شده یمتعدد یاستعدادها کشف به منجر تواندیم ش،یآزما بوتۀ

 ا،یاح باشد، داشته همراه به یفراوان یکار یهاتیمشغول و هافرصت تواندیم یداوطلب گسترش نکهیا به نظر. اشدب داشته همراه

و  لینه تنها دال قاتیمهم است که تحق نی. همچنگرددیم شنهادیپ ورزش در یداوطلب فرهنگ نمودن مندنظام و یدهسامان

در نظر  زیشان را نسفر داوطلبانه انیکنندگان پس از پاشرکت تیریمقابله و مد بلکه نحوه رد،یرا در نظر بگ یداوطلب یهازهیانگ

درک احساسات  یبرا دادیرو کیکنندگان پس از را بر اساس مصاحبه با شرکت ینشیمهم است و ب یامقوله« خروج نقش». ردیبگ

 یسازبر آماده یادیز دیکه تاک ییت، اما از آنجاخروج اس اتیدرک احساسات و تجرب دهیپد نیا تی. اهمکندیو عواطف آنها ارائه م

 نانیاطم ی. براردیگیقرار نم یمورد بررس نیاست و بنابرا یسفر داوطلبانه اغلب ناگهان انیپا شود،یم دادیرو کیداوطلبان قبل از 

 رندیگیم قرار یداوطلب ریتأث شوند، مهم است که چگونه افراد تحتیم تیریمد یاندازه کافداوطلبان معاصر به  یازهاین نکهیاز ا

 ریپذبیآس دادیاز رو را پسبحث داوطلب غفلت از این . باشدمیپس از آن مهم  اتیتجرب در این اثراتنحوه انعکاس  نیو همچن

 یداوطلب در تیبا توجه به محدود تیاهم حائز یچالش عنوان به سفر داوطلبانه یانیبهتر مراحل پا تیریبه مد ازیو  ن نموده

 رانیمد پرورش و تیترب با است الزم و گرددیم شنهادیپ موضوع نیبه ا ستهیشا توجه طلبد. از این رومی را یورزش یدادهایرو

 دادهایرو یبرگزار انیجر در سازمان به دهیپد نیا هنگام بد و یاحتمال یهابیآس ورود از مقوله نیا به اریهوش و آگاه یداوطلب

 .بست کار به یاژهیو سازوکار و کرد یریجلوگ

 تیخالق و ینیکارآفر ،یبخش تیمشروع دانش، انتشار ،یشغل یدهجهت از که دارد اریبس تنوع ورزش یداوطلب نظام یکارکردها

 تحوالت منشأ سر یسنت یهاسازمان به ورود با تواندیم که است ییهافرصت از یمیعظ منبع خود نیا و است متفاوت یپرور

 .ورزند اهتمام مقوله نیا به کشور ورزش نظام نیمسئول شود،یم شنهادیپ که گردد یساختار میعظ

 قیالحظات اخالم

ها یافتهش شد تا در انتقال الو ت ه استاستفاده شد قی را رعایت کرده بودند،الت پژوهشی که نکات اخالدر پژوهش حاضر از مقا

صداقت و . گونه سوگیری انجام نشودهیچزم برای مخاطبان ایجاد گردد و در گزارش نتایج المطالعات پیشین، شفافیت  و نتایج

 . داری نیز در تحلیل متون و استناددهی رعایت شده استامانت

 حامی مالی

 .های عمومی، تجاری یا غیرانتفاعی دریافت نکردهای تأمین مالی در بخشگونه کمک مالی از سازماناین پژوهش هیچ

 مشارکت نویسندگان

 .اندمشارکت داشته ،های پژوهش حاضرنگارش همه بخشتمام نویسندگان در طراحی، اجرا و 
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 تعارض منافع

 .بنابر اظهار نویسندگان، این مقاله تعارض منافع ندارد

 تشکر و قدردانی

 .دانیم از تمامی کسانی که در انجام دادن این مطالعه ما را یاری نمودند، قدردانی و سپاسگزاری کنیمزم میالبر خود 
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