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هدف این پژوهش، بررسییی راب ا اق ک کار با ریییاییمودت و  سهد سییاز ا ی 
داوطلبان رویدادت در ورزش بود. روش پژوهش،  وصیفیی از  و  همبتییی و 

کووده در دوازدهمفن جا سۀ آ ارت  حقفق شا ل کلفۀ  فروهات داوطلب شرکت
ور هات سراسر کجورزشیی دا جییویان دقیر و پتر دا جیاه _المپفاد فرهویی

 یر بود ید. بیا دلفیل پیایفن بودن جیم جیا سا آ ارت،  مو ا  341 سیداد  بیا
 عووانبا یر  311. بر این اساس، (n=140) آ د مام شمار با دست  صیور با

هات اق ک  ا اها از پرسییشآورت داده مو ۀ آ ارت ا یخاب شیید د. برات جم 
(، 3177(، رییییاییمودت از  یارب داوطلبی   وی و همااران )3331کار پیی )

(، اسییییاده شیید. برات  سففن ار بای علی بفن 3333 سهد سییاز ا ی آلن و  ایر )
 سادال ، با اسییییاده از  سییازت دلاز طریق  شییدهگردآورتهات  یغفرها، داده

یایج  جییان داد  دل  ورد بررسییی ارار گرفیود.   13ایموس  تییخا  افزار رم
از برازش   لوبی برقوردار بود و  بفن اق ک کیار و رییییاییموییدت،  پژوهش

اق ک کار و  سهد ساز ا ی، ریاییمودت و  سهد ساز ا ی داوطلبان راب ا  ثبت 
و  سوادارت وجود داشیت. همنوفن بفن اق ک کار و  سهد ساز ا ی داوطلبان با 

و   ثبت و  سوادارت وجود  ر تیییقفمغفات ریییاییمودت ار بای  قش واسیی ا
شود کا با اراوۀ کدهات اق ای ، با  دیران ورزشی  وصفا  یدر هایتداشیت. 

و  وسیسۀ اصیول اق ک کار، ریاییمودت را در  فان داوطلبان ورزشی افزایش 
 دهود و از این طریق اسیمرار  جارکت آ ان را  وسسا دهود.
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The purpose of this research was to present a structural 

model for work ethics, job satisfaction and organizational 

commitment of  volunteers  in sport events. The method was 
descriptive-correlational. The statistical population consists 

all male and female students of universities who were 

volunteers to participate in twelfth sport-cultural Olympiad 
all over the country (N=140). Because of the low content of 

the population, the sample was analyzed in a whole 

counting manner (n=N).  In fact, 133 persons were 
evaluated as the sample of the research. For collecting data, 

three questionnaires were applied: work ethic of Petty 

(1990), satisfaction of volunteer experiences of Mallaei et 
al (2009) and organizational commitment of Allen and 

Mayer (1991). To determine the causal relationship between 

variables Structural Equation Modeling with Amos v.21 
was used. The results showed that model was appropriate 

and  there was a positive and significant relationship 

between work ethic and satisfaction, work ethic and 
organizational commitment,  satisfaction and organizational 

commitment volunteers. Also there was an indirect, positive 

and significant relationship the mediator role of satisfaction 
between work ethic and organizational commitment. It is 

recommended to sport managers to increase satisfaction 

among sport volunteers by providing ethic codes and 
developing work ethic principles and continue to develop 

their partnership. 
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 مقدمه
ها  غففر و  حوال  سییری  ا روز، سییاز ان در د فات در جال

بقا و با دست آوردن  زیت راابیی اهمفت زیادت برات   وظوربا
(، زیرا بدون  واب  ا تا ی در 17 فروت ا تا ی قود ااول هتیود )
 ؛ها  مان  فتتبردارت از فسالفتهر  ؤسیتیا یا ساز ا ی بهره

بت با  ی  تبوابراین  قش  واب  ا تیا ی در  ما ی س و  ساز ا
(. ا روزه افراد 11عوا ل دییر از اهمفت بفجیرت برقوردار است )

ی  واب  ا تا  دهودهفل جییایای از سیا گروه  عووانباداوطلب 
ا د ا(  وا تیرجو ارباب)کار ودان رسمی، داوطلبان و  جیریان یا 

 و غفرا ییاعیهات ات برات قود در سییاقیار سییاز انجاییاه ویژه
(. از طرفی، 7هات ورزشی پفدا  مایود )ساز ان صوصقبادولیی 
جویی هات  الی و صرفاهات ورزشی با دلفل  حدودیتساز ان

 (. جیظ17باشیییود )با داوطلبان  یای  ی شییید بادر ز یان، 
 برات  همی آثار غفراایصیییادت و اایصیییادت از ظر داوطلبان
 کمك هاکارایی ساز ان و اثربخجی با و دارد پی در هاسیاز ان
هات ورزشییی باید برات ، سییاز انروازاین(. 8کود ) ی بتییفارت

اراوا   وظورباجیبب و جیظ  فروهیات داوطلیب   ش  مایود و 
آ فز قد ا  ورزشیییی، داوطلبان را  تیییبت با اهداف و  وفقفت
هات سیییاز ا ی  یسهد  مایود. در بتیییفارت از  قای جهان، ارزش

رزشی بوده و برات هات وداوطلبان  یسهد سییون فقرا  ساز ان
(.  سهد سییاز ا ی 31باشییود )کفیفت یییرورت  یاراوا قد ا  با
 وان  فزان ار بای فرد با ساز ان و  فزان   ش داوطلبان را  ی

 داشت  الی براتچجم گو اهفچو ز ا ی کا جایر هتیود بدون 
بوابراین درک بهیرت از  سهد ؛ سییاز ان صییرف کوود،  سرید کرد

وطلبان  مان اسیییت با  دیران در جبب و جیظ سیییاز یا ی دا
(. بیا  وجا با اهمفت  دیریت  ؤثر 7داوطلبیان کمیك  میایید )

( اشیییاره کرد د،   ش 1118) 3داوطلبان، فایرلی، کلت و گفرین
 ییدیرییی بییاییید در درجییا اول  یمرکز بر روت جیظ داوطلبییان 

(. داوطلبان 31 وجود، ابل از  مرکز بر روت جبب جدید باشیید )
هات قد ا ی و ورزشییی، یای از با همان ا دازه کا در سییاز ان

شو د، در رویدادهات  واب  ارزشیمود  فروت ا تیا ی  حتوب  ی
ورزشییی  فز  قش  همی را در اراوا قد ا  ورزشییی و برگزارت 

 رین بوییابراین یای از بزر ؛ (1کوویید ) وفق رویییداد اییییا  ی
ورزشیییی جیظ و  ها و رویدادهاتهات  دیران سیییاز انچیالش

 جاییزیرا با کاهش غفبت و جابا؛ باشییید یهدارت داوطلبان  ی
برات جبب  فاز ورد  وا ود ز ان و اعیبار ها  یداوطلبان، ساز ان

(. از طرفی   السا  8و آ وزش داوطلبان جدید را ذقفره  مایود )

                                                 
1. Fayerli, Kellett & Green 
2. Bang & et al 
3. Cuskelly & Boag 
5. Chye Koh & Boo 

 یك عووانبادر ز فوا  فروهات داوطلب، اهمفت ریییاییمودت را 
 سهد  ازجملابر روت برقی از رفیارهات سیییاز ا ی عیا یل  ؤثر 

(، بفان 1131)  1(. بوگ و همااران33سیییاز ا ی  جیییان داد د )
کرد د اثربخجیی گروهی و  فزان هماارت و  جارکت داوطلبان 
با  فزان اابل  وجهی با ریاییمودت آ ان در ار بای است و اغلب 

ود کی  یبفوهات داوطلبی را پفشاصییید  یا دن و ادا ا فسالفت
 دهدهو جان( بفان کرد د این  تئلا 1113) 1(. کاسالی و بوا 7)

اشد بسیازگارت س   ریاییمودت و  سهد ساز ا ی داوطلبان  ی
(. در این راسییییا  حقفقا   جیییان داد د، اگر افراد از  یارب 31)

هات قود ادا ا داوطلبی قود ریییایت داشیییا باشییود، با فسالفت
(. 31ز ود )باشود از ادا ا فسالفت سرباز  یدهود و اگر  ارایی  ی

ن دهودگابا  وجا با اهمفت جضور داوطلبان الزم است  ا ساز ان
هات ریاییمودت و  سهد ساز ا ی آ ان رویدادهات ورزشی، ز فوا

را  هاآنرا شییواسییایی کوود و از این طریق اسیییمرار  جییارکت 
ار بر ریاییمودت ، یای از عوا ل اثرگبروازاین(. 1افزایش دهود )

باشییید. اق ک کار یك هویار و  سهد سیییاز ا ی، اق ک کار  ی
فرهویی است کا با ا یام کار درست و  واسب در جا سا ارزش 

ارات د  یتایفدهد و بر این باور است کا کار  سووت  ثبیی  ی
ا روز  هم  وکارکتیییب(. اق ک کار در 14ارزش ذا ی اسیییت )
با  وفقفت و جیظ  شد بایك سییاز ان اسیت، زیرا رفیار افراد 

( و باعث 11کود ) واسفت آن سیاز ان، در بازار جها ی کمك  ی
ود شیی حریك کارکوان جهت وابتییییی زیاد با ویاییجییان  ی

یای از عوا ل اصلی کا  عووانبا وان (. اق ک کار را  ی1،14)
شیییود و عدم  ویر بیا عملارد  وفق در یك  حف  راابیی  ی

ا ب وا د  جیا   اابل  وجهی را برات ساز ان آن  ی  وجا با
بفاورد در  ظر گرفت. در این راسیییا، در  ظر گرفین اق ک  وجود

(.   السا   جیییان 31ها اهمفت زیادت دارد )کیار در سیییاز ان
ت ، ریییاییمودیادزاجیمالبادهد کا افراد با رفیار اق ای باال  ی

 4کوه و بوو السا  چی(.  17و  سهد بفجیییرت قواهود داشییت )
( و سیییلفمییا ی و هماییاران 1131) 2(، علی و هماییاران1132)
(  جییان داد د کا  بفن اق ک کار، رییییاییمودت و  سهد 3133)

(.  فروت ا تا ی 1،2ساز ا ی ار بای  ثبت و  سوادارت وجود دارد )
 یسهد و قجییوود افزون بر ا یام ویاید کارت قود،  تییبت با 

ان اجتیاس  تئولفت کرده و در  واا   فاز سیاز  تفرازوفرودها
هات دسیفابی با این  و  پردازد. از شاقصبا یارت سیاز ان  ی

؛ باشد فروت ا تیا ی  وسیل با اق ک فردت و اق ک کارت  ی
ی یابی با  فروت ا تا  دار، بتیر دستزیرا وجود کارکوان اق ک

6. Ali 
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، کمارت و (1134) 3(.  ریپا ی2،1،33باشد ) یسهد و قجیوود  ی
( اثر اق ک کیار بر روت رییییاییمویدت و  سهد 1131) 1دجیافر

ها  جان داد کا اق ک سیاز ا ی را  ورد   السا ارار داد د. یافیا
 اکدرجالیباشیید، کار دارات اثر  ثبت بر روت  سهد سییاز ا ی  ی

آ ان بفان کرد د، اق ک کار یك اثر  ویی بر روت ریییاییمودت 
 وا د  ویر با رییییاییمودت شیییو د ار  میقودک طوربیادارد و 

بوابراین، عوا لی همنون ریاییمودت و  سهد ساز ا ی ؛ (14،11)
آید،  ی با شمارداوطلبان  وییو   همی برات  دیران ورزشیی 

هات ورزشی هتیود و برات زیرا داوطلبان دارایی و  واب  ساز ان
ز طرفی (. ا17باشود )دسییفابی با اهداف سیاز ا ی ییرورت  ی

آگاهی از عوا ل اثرگبار بر روت این  یغفرها و اییاد شیییرای ی 
برات  وسییسا این عوا ل و  جییارکت  یدد آ ان در رویدادهات 

هیات برگزارت روییدادهیا را با جداال  مان  قلفل آ ی، هزیویا
 قواهد داد. 
 رین  واب  ا تا ی در برگزارت  فروهات داوطلب از  هم ازآ یاکا

در  ایوااشییو د و با  وجا با زشییی  حتییوب  یرویدادهات ور
هات اقفر اسییاده از داوطلبان در برگزارت کجیور  ا  فز در سیال

المللی رشییید اغلییب رویییدادهییات ورزشیییی داقلی،  لی و بفن
گفرت داشیا است، لزوم ا یام  حقفقا  و   السا  بفجیر چجیم

در ز فویا  تیییاویل  ربوی بیا داوطلبیان  یا وید اق ک کارت، 
راین، بواب؛ شوداییمودت و  سهد ساز ا ی این افراد اجتاس  یری

هدف از این   السا، بررسیی ار بای اق ک کار با ریاییمودت و 
 باشد. سهد ساز ا ی داوطلبان  ی

 
 دل  یهو ی  حقفق؛ ار بای بفن اق ک کارت، . 3شکل 

 ریاییمودت و  سهد ساز ا ی داوطلبان
 روش تحقیق

همبتییییی  -هات  وصییفییپژوهش پژوهش جایییر از  و 
بوده، بر جتیییب هدف کاربردت و با د بال بررسیییی ار بای بفن 
اق ک کار با ریاییمودت و  سهد ساز ا ی داوطلبان ورزشی بود. 

برات  فاز ورد آورت اط عا  هیا و جم گردآورت داده  وظوربیا

                                                 
1. Tripathi 

2. Komari &  Djafar 

 حلفل آ ارت، از روش  فدا ی اسییییاده شیید. جا سا آ ارت این 
کووده در دوازدهمفن المپفاد شا ل کلفۀ داوطلبان شرکت پژوهش
ها و  ؤستا  آ وزش ورزشیی دا جییویان دا جیاه –فرهویی 

در دا جیاه شهفد بهجیی بود. طبق  3131عالی کجیور در سیال 
 341ها، آ ار کتب شده از ا یمن داوطلبی، در این دوره از بازت

 جضور داشیود. با  فروت داوطلب در دو المپفاد دقیران و پتییران
 صیییور با وجا با پایفن بودن جیم جا سا آ ارت،  سداد  مو ا 

. بر این (n=N)دست آ د و  مو ا برابر جا سا بود  مام شیمار با
 ا ا پرسش 311ها،  ا اآورت پرسشاساس پس از  وزی  و جم 

 81 ورد و از المپفاد پتییران  11)از المپفاد دقیران  شییدهفل ام
ارار گرفت.  و حلفل یزیاعووان  مو یا آ یارت،  ورد  ورد( بیا

هات جمسفت هات ویژگیبرات گردآورت اط عا   از پرسیجوا ا
(، رییییاییمودت از  یارب 3331) 1شیییواقیی، اق ک کارت پیی
 4( و  سهد ساز ا ی آلن و  ایر3177داوطلبی   وی و همااران )

سؤال  21 ل  ا ا اق ک کارت شا( اسییاده گردید. پرسش3333)
بود کا چهار قرده  قفاس اق ک کارت )دلبتیییییی و ع اا با 
کار، جدیت و پجیییاار در کار، رواب  سییالم و ا تییا ی در کار و 

سییویفد. پرسییجییوا ا روجفا هماارت و  جییارکت در کار( را  ی
سیؤال بود کا شش  37رییاییمودت از  یارب داوطلبی شیا ل 

ب  یربا،  فل با ریییایت از کتیی)قرده  قفاس ریییاییمودت 
سیییوید. هیدف، اجیمیاعی، جمیایت،  ادت و پفجیییرفت( را  ی

سؤال بود کا سا بسد  سهد  37پرسیجیوا ا  سهد ساز ا ی شا ل 
گفرت کرد. این سیییاز ا ی )عاطیی،  تییییمر، هویارت( را ا دازه

از کا  ً  خالیم  ا )ها  در طفد پوج ارزشییی لفار  پرسییجییوا ا
ود د. روایی صورت و  حیوایی ابزار،  وافقم(  وظفم شیده بکا  ً 

 یر از  31پس از بررسییی و لحاک کردن  ظرها و پفجییوهادهات 
  ظران  ورد  أیفد ارار گرفت.صاجب
 
هات  حقفق، در هیا بفن  مو ا یا یاپفش از  وزی  پرسیییش 

 یا یا در بفن داوطلبان پرسیییش 11ات راهومیا  سیداد   یالسیا
ات،  وزی  و  فزان پایایی کووده در رویداد ورزشی  و قاشیرکت
هات اق ک کار، ریییاییمودت و  سهد سییاز ا ی، با  ا اپرسییش

، 31/1اسییییاده از یییریب همبتییییی آلیات کرو بار با  ر فب 
  حاسبا شد. 71/1، 33/1

هییات آورت اط عییا ، برات  وصیییفد ویژگیپس از جم 
هات آ ار  وصییفیی )فراوا ی،  فا یفن، شییواقیی از روشجمسفت

 و حلفل یزیا(. برات 1 حراف  سفار(، اسییاده شد )جدول شماره ا
 سففن   وظورباکرو بیار، هیا از آز ون آلییات اسییییوبیاطی داده

3. Petty 

4. Allen & Mayer 
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هات  حقفق، از روش چولیی و کجییفدگی و چیو یی  وزی  داده
برات  سففن رواب   فیان  یغفرهیا در ایالیب  دل علی از  حلفل 

. در این راسیییا از دو  دل  سادال  سییاقیارت بهره گرفیا شیید
کمك  11اس  تیییخا اسپیو اس 13ایموس  تییخا  افزار رم

 گرفیا شد.

 

 

 تحقیق هاییافته
 فروت داوطلب کا در این  حقفق جضیییور داشییییود،  311از 
در  دهودگانپاسخاز  %7/14پتیر بود د.  %3/24دقیر و  3/42%

سییابقا  %1/11دییر رویدادهات ورزشییی داوطلب شییده بود د، 
 %1/73با این سؤال پاسخ  داده بود د.  %1/7داوطلبی  داشیود و 
داوطلبان  %1/73آ ان  یأهل بود د و  %7/37داوطلبیان  یرد و 

در  %7/1و  12 -11در دا وا سوی  %32، 11-12در دا وا سوی 
 با باال بود د. 11دا وا سوی 

 جمسفت شواقیی هاتویژگی.  2جدول 

 
هات آ ارت چود اسییییییاده از روشهیات فرضیای از پفش
 ك  سادال  سیییاقیارت،  ر ال بودن  سیییازت دل یغفره  ا ود 

وجهی  هات  حقفق اسییت کا بی یغفره و چود  یغفره  وزی  داده
ت گفرت  ادرس وا د  ویر با  یفیابا آن  وسی  پژوهجییر  ی

بوابراین از طریق چولیی و کجیییفدگی   ر ال بودن  ك ؛ شییود
(،  ر ال بودن چود 31/3اسیییییاده از ییییریب  ردیا )  یغفره و با

کا فرض عدم طبفسی بودن  (11 یغفره  ورد بررسی ارار گرفت )
 بررسی ار بای  وظوربادر ادا ا  ها رد شد. وزی  چود  یغفره داده

 فان  یغفرها و اثرا   تیقفم، غفر تیقفم و کل، از روش  حلفل 
در بفن  یخصییصان  کاازآ یا سادال  سیاقیارت اسیییاده شید. 

یابی  سادال  سییاقیارت،  وافق عمو ی و کلی درباره ایواا  دل
هات براز دگی برآورد بهیرت از  دل فراهم یك از شییاقصکدام 
شییود  رکفبی از سییا  ا چهار کود وجود  دارد، پفجییوهاد  ی ی

در   السا جایییر از بفن  در یفیا(. 11شییاقص گزارش شییود )
دو و شییاقص هات قی لق، شییاقصهات براز دگی  شییاقص

هات برازش  قیصیید، شاقص و از بفن شیاقص 3 فاویی برازش
دو با  تبت قی و شاقص 1ریجیا  فا یفن  یبور برآورد  قریب

                                                 
1. Goodness of Fit Index (GFI) 

2. Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) 

3. Tucker-Lewis Fit Index (TLI) 

هات براز دگی   بفقی یا ( و از بفن شاقصdf2χ/درجا آزادت )
و  4، شاقص برازش افزایجی1ات، شاقص  اکر ییی لویفس قایتا

اسییییاده ارار گرفت.   ورد 2همنوفن شییاقص براز دگی   بفقی
 1هات برشهات براز دگی   ک یخصییصییان برات شییاقص

در شیییاقص براز دگی   ثالعووانباا د.  یییاو ی را اراویا کرده
بفن صیییر و یك اسییت،  قادیر  هاآن  بفقی کا دا وا  غففرا  

(،  قادیر 11ل )دهوده براز دگی  تییبی  د جییان 72/1باال ر از 
 دل و  ابولاابلدهوده براز دگی قوب و  جیییان 31/1باال ر از 

دهوده براز دگی قفلی قوب و عالی  جییان 32/1 قادیر باال ر از 
(، برات شیاقص ریجیا  فا یفن  یبور برآورد 13 دل هتییود )

و  سقول  ابولاابلدهوده  جیییان 17/1 قرییب،  قادیر کمیر از 
دهوده یك  دل  واسب و قوب  جان 11/1 بودن  دل و کمیر از

دو  فزان  یاو   ا ریس  جاهده شده (. شاقص قی13هتیود )
کویید و عییدم  سوییادارت آن گفرت  یو برآورد شیییده را ا ییدازه

باشییید؛ ا ا با  وجا با دهویده برازش  واسیییب  دل  ی جیییان
و دجتیاسیفت این شاقص با جیم  مو ا با شاقص  تبت قی

دو با درجا شود. در  ورد شاقص قیراجسا  یبا درجا آزادت  

4. Incremental Fit Index (IFI)  

5. Comparative Fit Index (CFI) 

6. Cut of points  

  هات جمسفت شواقییویژگی
 فراوا ی

 
 درصد فراوا ی

 
 پاسخبی

 
 

 س    حصف  
 

 - 1/1 1 کاردا ی

 8/14 71 کارشواسی

 3/11 41 کارشواسی ارشد

 1/1 4 دکیرت

 
 

 سابقا داوطلبی

 4/11 2/33 11 سال 3

 7/1 3 سال 1

 2/4 1 سال 1

 7/1 3 سال 4
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 و ابولاابلآزادت، برقی از پژوهجیییران  قادیر کمیر از سییا را 
دهوده  سقول ( و برقی دییر  قادیر دو  ا پوج را  جیان11قوب )

(. وجود اجزات  یسدد در  دل 11دا ود )و  واسییب بودن  دل  ی
است کا   دوین شیده، پژوهجییران را با این سیمت سوک داده

ابل از آ اا  دل  دوین شیییده در همان گام اول  ورد برآورد و 
گفرت جاییییر در  دل هات ا دازهآز ون ارار گفرد، در ابیدا  دل

 برآورد و آز ون شو د.

 هات برازش  دل  سادلا ساقیارت پژوهششاقص. 1جدول 
  قادیر  جاهده شده هات برازششاقص

 12/311 دوقی

 11 درجا آزادت

 113/1 س    سوادارت

 88/3 دو با درجا آزادت تبت قی

 73/1 شاقص  فاویی برازش

 32/1 شاقص براز دگی   بفقی

شاقص براز دگی  اکر ی 
 لویفس

31/1 

 32/1 شاقص براز دگی افزایجی

شاقص ریجا  فا یفن  یبور 
 برآورد  قریب

18/1 

گفرت  ییدوین شیییده برات  سهیید دو  ییدل ا ییدازه در یمو 
 ورد  شیییدهتگردآورهات داوطلبان و اق ک کارت  وسییی  داده

هات برازش  دل برقی شاقص کادرجالیا د؛ جمایت ارار گرفیا
هد. دگفرت ریاییمودت داوطلبان  فاز با اص   را  جان  یا دازه

ز ا  رکوچكدل  تبیاً بزر  با س    سوادارت دو  شیاقص قی
و  قییدار  1دو بییا درجییا آزادت بییاال ر از ،  تیییبییت قی12/1

RMSEA   همیی  فاز با اصییی   را  أیفد  18/1از   ربزر
 سففن  و  اصییی    مان برات  ییدل   وظوربییاکوویید.  یی
هات اص   گزارش شده  وس  گفرت ریاییمودت، شاقصا دازه
ررسی و با در  ظر داشین  با ی  ظرت پژوهش در این افزار ب رم

ز فوا،  جییخص شیید کا با همبتیییا کردن  یغفرهات  ادت و 
هات برازش پفجییرفت و  فز  فل با هدف و پفجییرفت، شییاقص

طور اابل  وجهی بهبود قواهود یافت. پس از ا یام اص جا ، با
  ورد آز ون ارار گرفت. شدهاص   دل 

 شییدهاصیی  گفرت هات  دل ا دازهکلفا شییاقص در یمو 
 رت را در  قایتا با  دل رییاییمودت داوطلبان ویسفت   لوب

ودن ب ابولاابلدهود. پس از اطمفوان  تبی از اصیلی  جیان  ی
گفرت جاییییر در  دل  سادلا سیییاقیارت  دوین هات ا دازه دل

پردازیم. شده، با برآورد پارا یرها و آز ون کلی و جزوی  دل  ی

هات برازش کلی  دل وییییسفت   لوبی را شیییاقص ر یمو د
دهود کا  جیا یر  واسیب بودن  دل  سادلا ساقیارت  جیان  ی

 (.1هتیود )جدول شماره 
ها اثبا  شد،  و قی با داده طوربابرازش  دل  بسدازایواا

د. شو سوادارت اجزات  دل و رواب  بفن  یغفرها  فز ارزیابی  ی
 جخص است اق ک کارت با یرایب  1کا در شال  طورهمان
با  ر فب  أثفر  ثبت و  تیقفمی بر  سهد  21/1و  12/1اثر 

ساز ا ی و ریاییمودت داوطلبان داشت. ریاییمودت داوطلبان با 
ار بای  ثبت و  تیقفمی  18/1 سهد ساز ا ی آ ان با یریب اثر 

  رین اثر را بر روت اق کدارد. عا ل رواب  سالم و ا تا ی بفش
، عا ل اجیماعی با یریب اثر ع وهباکارت داوطلبان داشت. 

 رین  أثفر را بر روت ریاییمودت داوطلبان دارد. بفش 77/1
بفجیرین اثر را بر  78/1 سهد  تیمر با یریب اثر  همنوفن عا ل

 (.1 سهد ساز ا ی داوطلبان داشت )شال شماره 
 

 غفر تیقفم(، یرایب اثر کل،  تیقفم و 2در جدول شماره )

 . یغفرهات اصلی  حقفق  جان داده شده است
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 دل  سادلا ساقیارت پژوهش با همراه یرایب  أثفر  .2شکل 

 هات رگرسفو ی  یغفرهات پژوهش در  دل  سادلا ساقیارتوزن .4جدول 

 پارا یربرآورد   یغفرها

(Estimate) 

 ق ات اسیا دارد

(S.E.) 

  تبت بحرا ی

(C.R.) 

 س    سوادارت

(P) 

 113/1 28/4 14/1 31/3 ریاییمودت --->اق ک 

 117/1 18/1 38/1 48/1  سهد --->اق ک 

 113/1 47/1 13/1 23/1  سهد --->ریاییمودت 

 113/1 18/3 3/1 14/3 پفجرفت --->ریاییمودت 

 113/1 73/2 31/1 81/1  ادت --->ریاییمودت 

    3  یربا --->ریاییمودت 

 113/1 11/31 31/1 13/3  فل با هدف --->ریاییمودت 

 113/1 11/33 31/1 4/3 اجیماعی --->ریاییمودت 

 113/1 1/7 31/1 18/3 جمایت --->ریاییمودت 

 113/1 12/8 32/1 33/3 رواب  ا تا ی --->اق ک 

 113/1 31/1 32/1 3/3 جدیت --->اق ک 

    3 دلبتییی --->اق ک 

 113/1 12/2 32/1 72/1 روجفا هماارت --->اق ک 

 113/1 23/3 17/1 74/1  سهد عاطیی ---> سهد 

 113/1 27/31 3/1 34/3  سهد  تیمر ---> سهد 

    3  سهد هویارت ---> سهد 
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 و کل غفر تیقفماثرا   تیقفم،  اسیا داردشدهیرایب .  1 جدول

 اثر کل غفر تیقفماثر  اثر  تیقفم  یغفرها

 237/1 1 237/1 ریاییمودت --->اق ک کار 

 231/1 143/1 148/1  سهد ساز ا ی  --->اق ک کار 
 181/1 1 181/1  سهد ساز ا ی ---> ریاییمودت

 

گيرينتيجهبحث و   

دو بسد عملی اق ک  عووانبا سهد و ریییاییمودت  ازآ یاکا
ت بایتیییکیار بفجییییرین اثر  وظفمی را بر روت کار دار د،  ی

 ورد  وجیا ارار گرفیا  ا بیوان با اراوا پفجیییوهادا   دایتبیا
 بوابراین، هدف این؛ سییاز ده با  قویت این ابساد از کار پرداقت

  یالسیا بررسیییی ار بیای اق ک کار با رییییاییمودت و  سهد 
سیییاز یا ی در  فیان داوطلبیان دوازدهمفن المپفاد فرهویی ی 

.  یایج دورزشیی دا جیویان کجور در دا جیاه شهفد بهجیی بو
  السۀ جایر  جان داد کا راب ۀ  ثبت و  سوادارت بفن اق ک 
کار و  سهد ساز ا ی داوطلبان وجود دارد. این بدین  سوی است 
کا اق ک کار باال باعث افزایش  سهد سیییاز ا ی و اق ک کار 
پایفن  سهد سیاز ا ی را کاهش قواهد داد.   السا   جان داده 

هد کارکوان را  تیبت با سییاز ان هات اق ای  ساسیت، ارزش
 تیییبت با  هاآندهود و یك دلبتیییییی  اوت در افزایش  ی

(. این ییافیا با  یایج   السا  11کووید )سیییاز یان ایییاد  ی
(،  ریپا ی 1134(،  صیی یی و همااران )1132کوه و بوو )چی
 (1131)  3(،  حمد و همااران1131(، کمارت و دجافر )1134)

 ( و2،33،14،12،11،11( همتو  )3133ان )و سلفما ی و هماار
( کییا در بفن 3131بییا  یفیییا  حقفق کفییاکیورت و  فمورت )
(.  مان اسیییت 1کار ودان ا یام شیییده بود،  اهمتیییو بود )

هات  وجود در جا سا آ ارت دو  یاهمتیییویی بیا دلفل  یاو 
پژوهش باشیید. همنوفن اجیمال دارد این  اهمتییویی با این 

دان الزا اً با  فل و ع اا شیییغل قود را دلفل باشییید کا کار و
ا یخیاب  ارده بود ید و این عیدم ع اا و دلبتیییییی با کار 

 وا ید  ویر با کاهش سییی   اق ک کارت آ ان شیییده و  ی
، روازاین فزان  سهد سیییاز ا ی آ ان را کاهش دهد.  در هیایت

یای از راهاارهات  یوذ بر روت  سهد سییاز ا ی و افزایش آن، 
جمایت  ازجملابیاشییید. عوا یل  خیلیی ک کیار  یدرک اق 

ساز ان از کارکوان،  تهفل ار باطا   دیران و کارکوان، اییاد 
در کارکوان، دادن آزادت عمل و بفان با کارکوان   ودتع ایا

ها، سیی   اق ک کار گفرتو  جییارکت کارکوان در  صییمفم

                                                 
1. Mohamed & et al 

ار، با افزایش اق ک ک در هایتدهد و کیارکویان را افزایش  ی
بوابراین با ؛ (11یابد ) فزان  سهد سییاز ا ی آ ان  فز افزایش  ی

 وجا با اثر  ثبت اق ک کار بر روت  سهد سییاز ا ی داوطلبان، 
 دیران و برگزارکوودگان رویدادهات ورزشیی باید سسی کوود با 
افزایش سی   اق ک کار داوطلبان،  فزان  سهد ساز ا ی آ ان 

 وا وید با اسیییییاده از راهاارهایی ی  هیاآنرا افزایش دهوید. 
بفجییییر در آ ان   ودتع ااجمایت از داوطلبان، اییاد  ازجملا

 تییبت با کارهات داوطلبا ا، ار باطا   تیییمر با داوطلبان و 
ها، اجتیاس ارزشییمود و گفرت جیارکت دادن آ ان در  صییمفم

ن ی یفد بودن برات رویداد را در داوطلبان با وجود بفاور د و از ا
 ،در هایت ؛ وطریق س   اق ک کار داوطلبان را افزایش دهود

 فزان  سهد سیییاز ا ی داوطلبان را، از طریق افزایش سییی   
اق ک کییارت آ ییان  حییت  ییأثفر ارار دهویید و آ ییان را برات 

 رویدادهات آ ی جیظ  مایود.
 یایج   السۀ جایییر  جییان داد کا راب ۀ  ثبت و  سوادارت 

اییمودت داوطلبان وجود دارد. با  وجا با بفن اق ک کار و رییی
این یییافیییا، اگر افراد از اق ک کییارت برقوردار بییاشیییویید 

با سی   باال رت از رییاییمودت دسیت قواهود  یادزاجیمالبا
(،  علی 1132کوه و بوو )یافت. این یافیا با  یایج   السا  چی

(، سیییلفما ی و 1131(،  حمد و همااران )1131و همایاران )
( و بیا  یایج  حقفقا  2،1،33،12( همتیییو )3133همایاران )
کا بر روت کارکوان  (1131(، کمارت و دجافر )1134 ریپا ی )
(. آ ان بفان کرد د 14،11بیفر ا یام داد د،  اهمتییو بود )جقوک

اق ک کارت و ریاییمودت الزا اً با هم  ر ب   فتیود و اق ک 
(. 11،14ریییاییمودت شود ) وا د  ویر با  می یی وهاباکارت 

(،  سیقید اسیییت رییییاییمودت داوطلبان با 3371) 1گفیدرون
(. بر این 11بیفر  ییاو  اسییت )ریییاییمودت کارکوان جقوک

اسیییاس اجیمیال دارد این عدم همتیییویی با دلفل  یاو  در 
 اهفت دو گروه، ویییسفت و شییرای  کارت و ویییسفت دریافت 

یفر بو کارکوان جقوک دسییمزد و پاداش باشد. اگرچا داوطلبان
ا گفر د، ا در  حف  کار  حت  أثفر عوا ل  جییییرکی ارار  ی

هایی دار د کا برات برآورده شییدن داوطلبان ا یظارا  و ا یفزه

2. Gidron 
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بوابراین  دیران ؛ (11آور د )ها روت  یگو ا فسالفتبا این هاآن
 وا ود با اراوا قد ا   واسییب و  یواسییبی برگزارت رویداد  ی

، سرویس ایاب و فربو یغ حل اساان برات داوطلبان  لاازجم
ذهاب با داوطلبان،  تیییهفل ار بای  تییییمر  فان داوطلبان و 

هات  جیییویقی و ا یفزشیییی برات  دیران، اسیییییاده از بر ا ا
هات داوطلبان و واگبارت  تییئولفت با داوطلبان، درک اابلفت
ودت هایجیییان، اق ک کار و رییییاییمآ ان بر اسیییاس  وا ایی

داوطلبیان را افزایش داده و آ ان را برات رویدادهات آ ی جیظ 
  مایود. 

دت بفن ریاییمو کاهات این پژوهش این بود از دییر یافیا
و  سهید سیییاز یا ی داوطلبیان ار بای  ثبت و  سوادارت وجود 

(، بوگ و 1134) 3داشیییت. این یافیا با  یایج  حقفق رجماوا ی
(، 1133)  1(، پالفن1131) 1مااران(،  ازلفا و ه1131همااران )

( همتییو 3132( و  قوت و همااران )1133) 4زهفر و همااران
(. ریییاییمودت با  سهد افراد  تییبت با 4،7،18،13،11،14بود )

اابل  وجهی  ر ب  هتیود و ریاییمودت یك  طورباسیاز ان 
کوویده  هم برات  سهید داوطلبیان  تیییبیت با عیا یل  سففن

 وا ود ،  دیران ورزشی  یروازاین(. 7اشد )بهایجان  یساز ان
هات ز فویا  ویاسیییب  حف ی و شیییرای  آوردن بیا فراهم

ریییاییمودت داوطلبان را فراهم  موده و اطمفوان جاصییل کوود 
 فسالفت با رویداد در ع اا و  فل با داوطلب کیا  فروهات

 و از  یارب داوطلبی قود ریییایت کا ل دار د و در پرداز د ی
د. دهو ی ادا ا داوطلبی قود هاتفسالفت با  فز آ ی رویدادهات

 و داوطلبان ریییاییمودت افزایش ز فوۀ در اسییت  دیران الزم
ارار   د ظر را قاص  دیرییی هاتشییفوه آ ان سییاز ا ی  سهد
 کاهش را داوطلبان قد ت  رک فرایود طریق این از  ا دهود
 جضییور و ز فوۀ کرده کمك آ ان  یهدارت و جیظ با و دهود
یش ، با افزادر هایتساز د و  فراهم را داوطلبان پویا ر و  رفسال

هات برگزارت رییییاییمویدت و  سهید سیییاز یا ی آ ان، هزیوا
  تابقا  را با جداال  مان  قلفل دهود.

هیات پژوهش این بود کا بفن اق ک کار و از دییر ییافییا
قش ادارت با   سهد ساز ا ی داوطلبان ار بای غفر تیقفم و  سو

ات ریاییمودت وجود داشت کا با  یایج  حقفق فاروک واسی ا
(،  حمد و همااران 1133(، زهفر و همااران )1131) 2یو یال

( و بیا  یفییا  حقفق جتیییوی و 37،12،14( همتیییو )1131)
عووان  یغفر  فا یی ( کا  سهد سییاز ا ی را با3133همااران )

 دل  حقفق  جان داد اثر (. 3 سرفی کرده بود د،  اهمتو بود )
اق ک کار بر روت  سهد سیییاز ا ی داوطلبان )با  غفر تییییقفم

                                                 
3. Rahmawati 

4. Nazilah & et al 

5. Pauline 

ات ریاییمودت( بفجیر از اثر  تیقفم آن بر روت  قش واسی ا
باشیید. اکثر شییواهدت کا درباره ار بای  سهد سییاز ا ی آ ان  ی

سیا  یغفر اق ک کار، ریاییمودت و  سهد ساز ا ی وجود دار د 
 یغفر  فا یی  ام برده و بفان کرد د  عووانبااز رییایت شغلی 

(، 1،14،11شود )کا رییایت شغلی  ویر با  سهد ساز ا ی  ی
( بفان کرد د  سهد ساز ا ی  ویر 3374) 1ا ا بیفمن و اسییریزر

رات ب  فازتفشپشییود و  سهد سییاز ا ی با ریییایت شییغلی  ی
یغفر   عووانباباشد و آ ان از  سهد ساز ا ی رییایت شغلی  ی
بوابراین  مان اسییت بهبود س    سهد ؛ (3 فا یی  ام برد د )

 تییییقفم  ویر با  غففرا  رفیارت  ثبت  طوربیاسیییاز یا ی 
باعث افزایش  غفر تیییقفم طورباکارکوان در سییاز ان شییود و 

، اق ک کار برات طور سمولبارییییاییمودت کارکوان شیییود. 
 اتو اگبا رویج ریاییمودت و  سهد ساز ا ی فرض شده است، 

کیا اق ک کارت باال بر روت رفیارهات اق ای کارکوان  أثفر 
گیبارد و از طریق جیبف ابهیا ا  در کار، برارارت  ثبیت  ی

رواب  سیالم و ا تیا ی در کار،  جارکت و هماارت با دییران، 
 ا ود صیییداات و صیییمفمفت با  هیات اق ایپرورش ارزش

(. از طرفی ریایت شغلی یك 11شیود )رییاییمودت  ویر  ی
ان هایجعا ل  هم و اثرگبار بر  سهد کارکوان  تبت با ساز ان

 آ ان را رایی طورجدتباباشید و کار ودا ی کا ویاییجان  ی
کود و از سیرپرست، همااران، ق افت و ابیاارا  شغلی و  ی

ود رایی هتیود،  سهد ساز ا ی بفجیرت هات شیغلی قفرصیت
 ا ود هات قود  یطور اقیصییاصییی برات سییاز انداشیییا و با

بوابراین، با  وجا با  یایج  حقفق الزم اسییت  دیران در ؛ (14)
 ساز ا ی و  سهدز فوا افزایش سی   اق ک کار، رییاییمودت 

  ر  فزان باال رت ازآشییاار و با رویارد جدت طورباداوطلبان، 
طول جبب داوطلبان بر اصییول  دراق ک کار را اییاد  مایود و 
هات آ وزشییی، در ز فوا آشییوایی با اق ای  أکفد کوود و دوره

اصییول اق ک کار برگزار اطمفوان جاصییل کوود همۀ داوطلبان 
هات آ وزشیییی دار د و از  یارب  جیییارکیت فسیال در بر ا ا

د ز فوۀ  افزایش  سهداوطلبی قود ریایت دار د  ا از این طریق 
 .ساز ا ی آ ان را فراهم  مایود

. 

1. Zehir & et al 

2. Faruk unal 

3. Bateman & Strasser 
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