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اثر کیفیت تعامالت سازمانی و پذیرش  مدلی از هدف از پژوهش، ارائه
 هایاجتماعی بر وفاداری داوطلبان ورزشی در ادارات تربیت بدنی دانشگاه

علّی است که مبتنی بر  -پژوهش توصیفی  این آموزش عالی کشور بود.
 یکه به صورت میدانی انجام شد. جامعه استسازی معادالت ساختاری مدل

آماری این پژوهش، دانشجویان داوطلب ورزشی بودند که حداقل دو نیمسال 
ت اند. طبق آمار اداره کل تربیخود همکاری داشته با اداره تربیت بدنی دانشگاه

بدنی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، این تعداد، ده هزار نفر برآورد شد. از 
دانشگاه منتخب در این پژوهش حضور داشتند.  91رسی، داوطلبان حیث دست

گیری پرسشنامه سالم به صورت نمونه 315با توجه به جدول مورگان، تعداد 
شد. بر اساس مطالعه ادبیات نظری و تحقیقات اخیر،  آوریجمعدر دسترس 

جهت روایی ظاهری و محتوایی، ابزار تحقیق در قالب پرسشنامه طراحی شد. 
رسشنامه طراحی شده توسط نه نفر از متخصصان مدیریت ورزشی تأیید شد. پ

انجام  19 ورژن SPSS افزارنرمروایی سازه با تحلیل عاملی اکتشافی توسط 
ضریب آلفای کرونباخ برای متغیر وفاداری داوطلبان، کیفیت تعامالت گرفت. 

نتایج آمد.  به دست 19/0و  11/0، 13/0سازمانی و پذیرش اجتماعی به ترتیب 
دو متغیر  تأثیرایموس نشان داد ضریب  افزارنرمحاصل از اجرای مدل در 

 بیرتتکیفیت تعامالت سازمانی و پذیرش اجتماعی بر وفاداری داوطلبان به 
بود. درک، شناخت، آموزش، پشتیبانی داوطلبان و تشکیل  41/0و  45/0

تواند باعث دلگرمی و وفاداری آنان به ورزش های سازمانی میشبکه
 گردد. هادانشگاه
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The purpose of this study was to provide a model of 

the effect of organizational interaction quality and social 

acceptance on the loyalty of sport volunteers in the 

physical educational institutions of higher education 

universities of the country. This study is descriptive-

causal based on the modeling of structural equations that 

was field-based. The statistical population of this study 

was volunteer sports students who had worked with their 

university's physical education department for at least two 

semesters. According to the head quarter of Physical 

Education of the Ministry of Science, Research and 

Technology, this number was estimated at 10,000. In 

terms of access, volunteers from 18 selected universities 

participated in the study. According to Morgan's table, 

384 healthy questionnaires were collected by available 

sampling. Based on the study of theoretical literature and 

recent research, the research instrument was designed in 

the form of a questionnaire. For face and content validity, 

a designed questionnaire was confirmed by nine sports 

management specialists. Structural validity was 

performed by exploratory factor analysis using SPSS 

version 21 software. Cronbach's alpha coefficient for 

volunteers' loyalty variables, organizational interaction 

quality and social acceptance were 0.83, 0.82 and 0.71, 

respectively. The results of the implementation of the 

model in the software of Amos showed that the effect 

coefficient of two variables, the quality of organizational 

interactions and social acceptance on volunteers' loyalty 

were 0.64 and 0.69 respectively. Understanding, 

recognizing, educating, supporting volunteers and setting 

up organizational networks can give them encouragement 

and loyalty to the sport of the universities. 

Keywords 
            The quality of organizational interactions, Social 

acceptance, Sport volunteers loyalty. 
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 مقدمه

در  یاجتماع هیمفهوم سرما رامونیبا گسترش مطالعات پ
 دیموضوع در کاهش شد نیا تیمختلف و اهم یهاعرصه

جذب  یدر پ یورزش یهاسازمان رانیمد ،یمشکالت اجتماع
 یمهم یهستند. ورزش عرصه یورزش یهاافراد جامعه در برنامه

 تکشر قیسازنده افراد است. افراد از طر یتعامالت اجتماع یبرا
و  ارتباطات گریکدیادرند، با ق یورزش یهادر برنامه

سالم  حاتیو در تفر ندیبرقرار نما یسازنده و مثبت یهاییهمگرا
 (.91شرکت کنند ) یورزش

مختلف جهان، استفاده از افراد جامعه به عنوان  یکشورها در
رو به گسترش  یورزش یدادهایمسابقات و رو اندرکاراندست

 یهاهیسرما ترینمهماز  یاست. افراد در قالب داوطلبان ورزش
وجه ت یستیبا یورزش رانیعرصه ورزش هستند که مد یاجتماع

 لیداوطلبان، به دل تیریبه آنان داشته باشند )همان(. مد ایویژه
برخوردار است  یادیز تیها از اهمآنان با سازمان یهمکار تیماه
چالش روبرو هستند  نیاغلب با ا یداوطلب یهاسازمان رانیمد

 ینحوه داوطلبان مشغول به کار را برا نیکه چگونه به بهتر
ه بدانند ک یستیبا رانیمد روازایندهند.  یاهداف سازمان همکار

بر طبق  (.10) نگرندیبا سازمان م اشتغالشانچگونه به  نداوطلبا
 ییکایآمر ونیلیم 44از  شیب به بعد، 1004از سال  آمار کار بروا،

بق . بر طکنندمیمصرف  غیرانتفاعی هایسازمانوقتشان را در 
به  یمبرم اجیاحت ،یامروز هایسازمان(، 1004) الن یگفته

 یامور ضرور یو زمانشان را برا یانرژ دداوطلبان دارند تا بتوانن
مختلف قادرند،  یهاها با روشسازمان نیمصرف کنند. همچن

تا زمان و  زانندیرا برانگ هاآن دهند، صیداوطلبان را تشخ
 کیسازمان به  درواقع. رندیکارگبهسازمان  یرا برا شانیانرژ
هر  یازهایدارد تا بتواند ن ازین یداوطلب یتوانمند در حوزه ریمد

 یداوطلب رانی. مدندینما نیدو گروه )داوطلبان و سازمان( را تأم
را جهت حفظ داوطلبان به کار  یباارزش یهایاستراتژ یستیبا
 (.9،5) ردیگ

 حفظ یخود سه استراتژ قاتی( در تحق1094) نیو اشتورب اشتودر
 هانسازمااغلب توسط  هایاستراتژ نینمود. ا دییداوطلبان را تأ

نظارت منظم و ارتباطات مستمر با داوطلبان،  استفاده شده است.
 انه،یسال یدارهایو د یو قدردان یمعرف یهابرنامه یاجرا

مربوط به داوطلبان  یهاتیلو شرح کارها و فعا هااستیس
(. 91است ) یحفظ داوطلبان سازمان یاز مفاد استراتژ یاحرفه

 یداوطلب رانیمختلف به مد یهامطالعات و پژوهش درواقع
ا ت ندیداوطلبان را بهتر هماهنگ نما یهابرنامه دینمایکمک م
 از تعامالت سازمان و داوطلبان حاصل شود. مندیبهرهحداکثر 

 انیرسازمان با مشت ایپو ندیسازمان به فرآ کیارتباطات  تیریمد
به صورت فعال  یستیها باسازمان ی(. روابط عموم4اشاره دارد )

 شرفتیپ ر،یاخ یهاده یط با داوطلبان در ارتباط باشد.
در  یروابط عموم تیفیسنجش ک یدر حوزه ایمالحظهقابل

 نی( جزء اول1001) واترز یها صورت گرفته است. مطالعهسازمان
ها بود که در خصوص سنجش ارتباطات در سازمان یمطالعات

(OPR( انجام شد )واترز در تحق10 .)قیخود ابزار تحق قی 
 رانمود. کراکربرگ و تستش دییارتباطات را تأ تیفیسنجش ک

عهد، ت کردند چهار بعد اعتماد، تأکیدخود  قیدر تحق زی( ن1094)
 سنجندیرا م یتعامالت سازمان تیفیک قابل،و کنترل مت تیرضا

(90.) 
موجب اعتماد آنان به سازمان  است که اعتماد به داوطلبان، یهیبد
نمود که اعتماد به سازمان،  دیی( تأ1090) انویو روژ فری. تارشودیم

. است انجام خواهد داد، گویدمیسازمان  کی آنچهانجام  درواقع
شده  لیتشک یستگیو شا یوابستگاعتماد از سه بعد صداقت، 

امالً . کباشدیبر اعتقادات سازمان متمرکز م درواقعاست. صداقت 
 .گرددبرمیداوطلب به سازمان  نانیساده است؛ اعتماد به اطم

که چقدر سازمان به آنان  کنندیکه داوطلبان درک م یحس
. همانطور که در باال اشاره شد، اعتماد خود از سه دارد نانیاطم

. صداقت، یستگیاو ش یشده است: صداقت، وابستگ لیبعد تشک
ر د زانیامر اشاره دارد که سازمان و داوطلبان چه م نیبه ا درواقع

 نیبر ا ،یعادل و منصف هستند. وابستگ گریکدیبا  ارتباطشان
ا ارتباط ر نیا زانیامر تمرکز دارد که سازمان و داوطلبان تا چه م

 اینکته اشاره دارد که آ نیبه ا یستگی. بعد شاکنندیدنبال م
د خو یو داوطلبان قادر هستند که به آن تعهد و گفته مانساز

هند دانجام  خواهندیآنچه را که م توانندیم ایباشند و آ بندیپا
(91.) 

. داوطلبان باشدیداوطلبان سازمان م یمهم برا یعنصر اعتماد
اهداف  یاعتماد سازمان به آنان در راستا زانیم یبه واسطه

 یهاها و انجمنسازمان انیم نی. در ادارندبرمیسازمان گام 
تر به و فعال تریجد ،یو خدمات رسان اجتماع المنفعهعام

 به داوطلبان حس نسبتو  دهندیداوطلبان گوش م شنهاداتیپ
ها و داوطلبان با انجمن روازایندارند.  ییو پاسخگو تیمسئول

را  یشتریب یزمان یدوره ،یخدمات رسان اجتماع یهاسازمان
 – در ارتباطات داوطلب آفریننقشعنصر  نی. دومکنندیم یسپر

( تعهد را 1001( و واترز )1095) رسلی(. 91) است تعهد سازمان،
طرف مقابل  یسازمان اعتقاد دارد برا ایکه فرد  یزانیبه م

 تعهد خود زانیاشاره دارد. داوطلبان و سازمان به م ارزشمند است،
 صرف یانرژ نیمابحفظ و ارتقا ارتباط  یبه طرف مقابل، برا
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 یتاررف اتیو ن هادیدگاه گیریاندازهشامل  اسیمق نی. ادینمایم
دو  ندهیبعد به رفتار آ نیابعاد، ا گریو بر خالف د باشدیهم م

با  ها،ها و انجمنطرف اشاره دارد. داوطلبان در سازمان
ال از داوطلبان به دنب یاریحضور دارند و بس یمختلف یهازهیانگ

تعهد  روازاین ستند،یاز حضور داوطلبانه خود ن یکسب منفعت مال
مشکل است.  کیحل  یآنان برا یمندعالقه لیآنان به دل

 یتسیها باخود دارند و سازمان به سازمان یقیتعهد عم لبانداوط
و  95بر تعهد داوطلبان، از حضور داوطلبان منتفع شوند ) هیبا تک
91.) 

 تیرضا عنصر مهم در ارتباطات داوطلب و سازمان، نیسوم
از آن  تی( اذعان نمودند رضا1094) . کراکبر و تستراباشدیم

است که احساسات سازمان و داوطلبان را  یجهت مهم و اساس
 ( و1001) ی(. واترز و بورت90کند ) یریگاندازه گریکدینسبت به 

خواهد  بخشتیرضا یانمودند که رابطه دیی( تأ1094) استکلر
باشد  ترنیسنگ شیهانهیبود که منافع حاصل از آن از هز

 کیدر  ریافراد درگ یاذعان نمودند که وقت قاتی(. تحق91،10)
ظ آن به حف شتریداشته باشند، ب تیرابطه از اصل ارتباط رضا

 (.3،4،91متعهد هستند )
 یرابطه یتوسعه قیکه از طر یهایسازمان نیبنابرا

 کنندیم گذاریسرمایههدف  تیبا جمعبخش رضایت
مدت  کیسازمان در  یرا برا یدتریمف جینتا زیاداحتمالبه

که  افتندی( در1090) انویو روژ فری. تارزنندمیرقم  یطوالن
 که است سازمان –افراد  یاز ابعاد مهم رابطه یکی تیرضا
 منابع یارتباط را گسترش دهد. اگر سازمان برا نیا تواندمی

 کند و با گذاریسرمایهرا  یمدت زمان مناسب خود، یانسان
 یهر داوطلب، مصاحبه و گفتگوها یاختصاص شرح شغل برا

طلبان با داو کنندگانهماهنگ کارگیریبهو  یو انفراد یاختصاص
 جادیرا در آنان ا تیرضااحساس  ،یتا مقدار قابل قبول توانندیم

ببرند  یآنان به ارتباط ارزشمند خود با سازمان پ که یطوربهکنند 
 (.91) ندینما ریدرگ یسازمان به خوب مسائلو خود را در 

؛ تقدرت تعادل اس روابط سازمان با داوطلبان، تیفیبعد ک نیآخر
 تیفیبعد از ک نی. اشودیم ادی زیبه عنوان تقابل کنترل ن که

از  رتیمطلب اشاره دارد که کدام بخش سازمان قو نیارتباط به ا
 عیوجود دارد و توز یهاست. قدرت در هر ارتباطقسمت ریسا

 –ارتباط داوطلبان  تیو واقع کبر در العادهفوق تأثیرقدرت، 
 یروهایکه با ن ییهااز سازمان یاریدر بس .گذاردمی سازمان
 یاری. بسشودیدرک نم یسروکار دارند، قدرت به خوب یداوطلب
 ازآنجاکهباشند  در نظر داشته یستیها بادر سازمان رانیاز مد

 انتقدرت در سازمان در دس کنند،یداوطلبان بدون پرداخت کار م
از کار دست بکشند.  توانندیبخواهند م هرگاه چراکههاست، آن

 کنندیتصور م اشتباهبه یگاهها سازمان رانیمد یاز طرف
 اریقدرت در اخت ستند،یسازمان ن یداوطلبان عضو رسم ازآنجاکه

از داوطلبان به آن علت که  یاری. حال آنکه بسستیآنان ن
 ،کارگیرندبهخود را  یانرژ عهحل مسائل جام یبرا خواهندیم

ها سازمان رانیاست که مدآن ازمندیامر ن نیو ا شوندیداوطلب م
 نیسازمان تضم یهاپروژه تیتا موفق ندیبا داوطلبان سازش نما

 (.91گردد )
توجه  یتسیکه با یداوطلب تیریمد ندیمسائل مهم در فرآ گرید از
ت. اس یداوطلبان در اجتماع سازمان رشیبه آن شود، پذ یقیدق

داوطلبان  شتریجذب ب یدر صحنه رقابت برا ها،امروزه سازمان
؛ ندینما ییجوخود صرفه یو مال یزمان یهانهیتا در هز باشندیم

 یبخش مهم یستیبا رانیمد ها،ازماناما با ورود داوطلبان به س
ه ک رایز؛ ندیسازمان را صرف توجه به کارکنان خود نما یاز انرژ

. اشدبیرقابت م نیعامل بقا و ارتقا سازمان در ا یانسان یروین
ها، اندر سازم یمنابع انسان تیریمد یکارکردها ترینمهماز  یکی

با ورود  یفردهر  درواقعاست.  یداوطلب یرویکردن ن یاجتماع
 یدر اجتماع را ط رشیپذ ای شدنیاجتماع ندیفرآ یبه هر سازمان

 ،آشکار و پنهان یآموزش یهابرنامه ند،یفرآ نیا یو در ط کندیم
شدن داوطلبان  ی. اجتماعردیگیهمراه با ورود به سازمان انجام م

 حیصح یمهم است که در صورت اجرا یها به قدرسازمان یبرا
خود به اهدافشان دست  تیمأمور یدر راستا هاآن، سازمان

 یرویاز ترک خدمت ن یناش یهاخسارت نیهمچن ابند،ییم
ارکنان، ک شدنیاجتماع ندیفرآ .ابدییکاهش م زیسازمان ن یانسان

 یهاتیو واقع یانسان یرویانتظارات ن انیم یهاتفاوت واقعبه
 یرا برا نو داوطلبا دهدیرا در داوطلبان کاهش م یافهیوظ
 (.93) دینمایها در سازمان آماده منقش رشیپذ
 نیرتیاز ضرور یکیداوطلبان،  یبرا یدر اجتماع سازمان رشیپذ

ورت ص یستیو ورود داوطلبان با نشینکات است که پس از گز
(. 94دارد ) یاژهیو تیاهم واردهاتازه یبرا ندیفرآ نی. اردیگ

ند تا اتخاذ کن یریخود تداب واردتازهافراد  یبرا یستیها باسازمان
 (.1دهند ) قیبر سازمان تطب حاکمبتوانند خود را با فرهنگ 

سازمان را با  رونیب یهاها و منشارزش د،یکارکنان جد درواقع
سازمان است که آنان را با  فهیو وظ آورندمیخودشان به سازمان 

 ی(. از نگاه91) ندینماآشنا و سازگار  یدرون یهاها و منشارزش
 افتندیدر یاریبس شمندانیمحققان و اند شویممیمتوجه  گر،ید

 یاجتماع یهادهیاز پد یکی یورزش یهاتیکه فضاها و فعال
ع ورزش منب واقعبه. ندینمایاجتماع م ریهستند که افراد را درگ

 میت کی یکه اعضا یاست، به نحو یو انسجام اجتماع تیهو
در  تیعضو یتی. نقش تربکنندیخطاب م« ما»خود را  یورزش
 یابیفرصت دست ها،و ارتباط برقرار کردن با آن یوزش یهاگروه
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 نی(. در ا91) دینمایافراد فراهم م یشدن را برا یبه اجتماع
نمودند که  تأکید زی( ن9315و همکاران ) سلطان زادهراستا، 
 تیمسئول تواندیم یاجتماع رشیآموزش و پذ هایمؤلفه

سازمان را  کی یاعضا یو اقتصاد یو قانون یاخالق ،یاجتماع
 (.94) دینما بینیپیش

ه شامل س ،یداوطلبداوطلبان در اجتماع  رشیپذ ق،یتحق نیا در
ت. اس یافهیوظ یهایژگیو و یوحدت سازمان ،یبانیبعد پشت

و  انیدوستان و آشنا خانواده، تیاعالم حما ،یبانیمنظور از پشت
 زین ی. انسجام سازمانباشدیهمکاران داوطلب و سازمان م ریسا

 لیکتش یاجتماع هایشبکهو  راکاد داوطلبان، میاز سه بعد تعل
و  خانواده طیاز داوطلبان در مح تیو حما یبانیشده است. پشت

در  ینقش مهم تواندیجمع دوستان و همکاران و در سازمان، م
گ در فرهن یداوطلب یآنان داشته باشد. مقوله یاجتماع رشیپذ

ش را ارز یورزش یو به خصوص داوطلب یکه داوطلب ییکشورها
 یرا برا یاریمندان بسو عالقه شودیم یمهم تلق پندارند،یم

 (.1) کندیدر سازمان متحد م یداوطلب
 منظور به آموزشی هایدورهسازمانی شامل برگزاری  انسجام
 لبانداوط فهم ارتقای کاری، وظایف و محیط با داوطلبان آشنایی

 هایبرنامه و سازمان اهداف تفهیم وظایف، اجرای چگونگی از
 و هاشبکه و فردی بین روابط از داوطلب افراد رضایت جلب آن،
 دامهاگیری برای تصمیم در داوطلبان به و است کاری هایتیم

 همکاری با سازمان کمک خواهد کرد )همان(.
رتبط م قیبه مرور چند تحق ،یادامه در ارتباط با داوطلبان ورزش در

 قی( در تحق9313همکاران )و  یفرسی پرداخته شده است. کالته
 تیکه آموزش داوطلبان، ادراک موقع دیرس جهینت نیخود بد
سطح  در یاجتماع یها-و گسترش شبکه رانیتوسط مد یداوطلب

 ایوظیفه هایویژگیو توجه به  یورزش هایانجمنداوطلبان 
 آنان یداوطلبان و وفادار یبه ادامه همکار لتمای بر ؛هادانشگاه

از  یبانیو پشت تیحما نیدارد. همچن میمثبت و مستق تأثیر
 به خصوصداوطلبان و  ریخانواده، دوستان، سا یداوطلبان از سو

 رشیپذ ندیدر فرآ ایکنندهتعیینکارکنان دانشگاه، نقش مهم و 
 (.1داوطلبان دارد ) یاجتماع
در خصوص  گرید ( در پژوهشی9311و همکاران ) مالئی

داوطلبان در رویدادهای ورزشی، طراحی یک ساختار منسجم، 
حمایت و تشویق داوطلبان، سازماندهی وظایف کاری، تشریح 

های برای افزایش مشارکت وظایف و آموزش داوطلبان را زمینه
 (.99و حفظ داوطلبان پیشنهاد نمود )

های برخی فاکتور تأثیرای ( در مطالعه1001) و مورنو هیدالگو
 داوطلبان و قصد بر وفاداریسازمانی داوطلبان را  پذیریاجتماع

سازمانی  یریپذ-نمودند. آنان اجتماع یمشارکت آنان بررس

های اجتماعی، آیتم ارزیابی کرد: شبکه 4داوطلبان از طریق 
های آموزش، ادراک، حمایت اجتماعی درون سازمان و ویژگی

های ای مستقل، شبکهشغلی. نتایج نشان داد که بین متغیره
یا فهمیدن، حمایت سازمانی، یا ساختار، درک اجتماعی، قالب 

حمایت داوطلبی و خصوصیات شغلی )وظیفه مثبت( و متغیر 
 (.1ی داوطلبی همبستگی وجود دارد )وابسته قصد ادامه

ه ک افتندیدر یگرید قی( در تحق9313و همکاران ) یفرسی کالته
(، 91/0) یسازمان(، تعهد 41/0) یتوانمندساز ،یسازمان یرهایمتغ
به ادامه  لی( بر تما5/0ای )وظیفه تی( و رضا55/0) زشیانگ

 اثر مثبت ییآنان در ورزش دانشجو یداوطلبان و وفادار یهمکار
 (.1دارند ) یو معنادار
 یورزش هایباشگاهداوطلبان  نهی( در زم1094) و ناگل ریاسشنس

 جانبهچند تیآنان نشان داد که حما جیرا انجام دادند. نتا یقیتحق
آنان  یبر وفادار یورزش یداوطلب هایفعالیت جیاز داوطلبان و ترو

 (.94دارد ) میمثبت و مستق تأثیر یورزش هایباشگاهبه 
 دادیرو رامونیخود پ قی( در تحق1091) و همکاران تناویتیو

 ایهویژگیکه  افتندیدر یسوش یزمستان کیالمپ یورزش
ان نسبت به آن رانیمد یداوطلبان، نگاه و نگرش ارزش ایوظیفه

و  یتمندیموجب رضا یبانیکننده و پشت تیحما یو رفتارها
 .(19) شودیم زبانیداوطلبان م یوفادار

های ایران مدیریت نهضت داوطلبی در سطح ورزش دانشگاه اما
 ی ورزش دانشجوییاست. داوطلبان در عرصه نوپا و نیازمند توجه

که در  یی اول داوطلبانبه دو صورت فعال هستند، دسته
ها حضور ها و همایشمسابقات، جشنواره ریرویدادهای ورزشی نظ

برخی گهگاه برگزار دارند. برخی از این رویدادها، سالیانه و 
اما ؛ شودمی شوند که از داوطلبان جهت برگزاری استفادهمی

ی دوم داوطلبان سازمانی هستند که برخالف داوطلبان دسته
دانشگاه  یدنب تیکوتاه نیست و با اداره ترب تشانیفعالموقتی، عمر 

کنند. داوطلبان فعال در فعالیت می برنامهفوق یهادر برنامه
 های ورزشی دانشگاهدر خصوص برنامه هادانشگاه یبدن تیترب

 ،هادانشگاهباشند. درون خود در طی سال تحصیلی فعال می
داوطلب را در طول  انیکه بتوانند دانشجو یتیریواحدهای مد

آنان  لیسال تحصیلی جذب و سازماندهی کنند و از تمام پتانس
، الههرس. ددارناستفاده کند یا وجود ندارند و یا نقشی کمرنگ 

باید اجرا شوند که از  هادانشگاههای ورزشی متعددی در برنامه
 یادیز یهانهیهز یستیباب بحث تأمین بودجه و نیروی انسانی با

 اریدر اخت یجوان و مستعد یرویکه ن حالی استدر  نیبشود و ا
و نبود  یماد یهاقرار دارد. کمبود بودجه، چالش هادانشگاه

 یبدن تیترب رانیمد گریبان گیرهمواره  بامکانات مناس
ان و جو یروهاین کارگیریبهبر  دیبا رانیهاست که مددانشگاه
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 فرصت را مغتنم نیاصرار ورزند و ا یدانشگاه یمستعد در فضا
ساخت  یرا برا یمنابع مال ،یدر منابع انسان جوییصرفهشمارند، با 

اقدام  یشورز یهابرنامه جیو ترو یورزش یهاسازه زیو تجه
ر د توانندیخود م یدیدهآموزشزبده و  یروهایاز ن یو حت ندینما

وری . بنابراین ضرندیاستفاده نما یورزش همگان شرفتیجهت پ
، ارتباط هادانشگاهدر  یاست جهت حفظ نیروهای داوطلب ورزش

 .ردیقرار گ موردمطالعه یبدن تیآنان با ادارات ترب
 یعجام قیمشخص شد که تحق فوق، ینظر اتیتوجه به ادب با

 رشیو پذ یتعامالت سازمان تیفیک یسازمان یرهایکه متغ
ورزش  به خصوصرا در سطح داوطلبان ورزش کشور  یاجتماع

د ش بر آنمحقق  روازایننشد،  افتی دیرا مطالعه نما یدانشگاه
 تیفیا کیپاسخ دهد که آ سؤال نیبه ا قیتحق نیتا با انجام ا

 یداروفا زانیداوطلبان بر م یاجتماع رشیو پذ یانتعامالت سازم
 اثر دارد؟ یداوطلبان ورزش دانشگاه

 

 روش تحقیق
عادالت م یسازبر مدل یمبتن یعلّ -یفیپژوهش از نوع توص نیا

 نیا یآمار یانجام شد. جامعه یدانیبود که به صورت م یساختار
آموزش  یهادانشگاهدر  یداوطلب ورزش انیپژوهش، دانشجو

 شگاهدان یبدن تیبا اداره ترب مسالیکشور که حداقل دو ن یعال
 انشتیداوطلبان، سابقه فعال زا روازایناند. نموده یخود همکار

 قیکه شرط فوق را داشتند، در تحق یپرسش شد و در صورت
 ،قیتحق میبا ت یو همکار یدسترس ثیشرکت نمودند. از ح

پژوهش حضور داشتند و  نیدانشگاه منتخب در ا 91داوطلبان 
قه ساب نیبا ا یشد. تعداد داوطلبان ورزش یآورآنان جمع اطالعات

کشور طبق آمار اداره کل  یآموزش عال یهانشگاهدر دا تیفعال
 حدود ده هزار نفر یو فناور قاتیوزارت علوم، تحق یبدن تیترب

پرسشنامه سالم  315مورگان، که با توجه به جدول برآورد شد
در دسترس بود. به منظور  یریگنمونه وهی. شدیگرد آوریجمع
 قاتیو تحق ینظر اتیاطالعات و بر اساس مرور ادب یآورجمع

 ابزار ،(است شده اشاره هاآنکه در مقدمه به  یقاتی)تحق ریاخ
 ریشد. متغ یو در سه بخش طراح در قالب پرسشنامه قتحقی

 رشیپذ ریشد. متغ دهیسنج سؤالداوطلبان توسط چهار  یوفادار
موزش آ ،یبانیشش بعد پشت یداوطلبان در سازمان دارا یاجتماع
و  یسازمان هایشبکه ،اندازچشممهارت، شناخت،  نیو تمر
در  یتعامالت سازمان تیفیک ریبود. متغ یافهیوظ هایویژگی

نترل و ک تیتعهد، رضا ارتباط با داوطلبان توسط چهار بعد اعتماد،
 یپنج ارزش فیط ها،هیشد. مالک سنجش گو دهیمتقابل سنج

 یی=کامال موافقم( بود. جهت روا4=کامال مخالفم تا 9)از  کرتیل
نه نفر از  اریدر اخت شدهیطراحپرسشنامه  ،ییو محتوا یرظاه
 راداتیبا رفع ا ییقرار داده شد و نسخه نها یورزش تیریمد دیاسات

 ییایپا نیی. به منظور تعدیگرد شیرایو نقاط ابهام اصالح و و
مطالعه  کیپژوهش؛ در  یمذکور در جامعه آمار هایپرسشنامه

رونباخ ک یآزمون آلفا جیشد که نتا عیپرسشنامه توز 30 یمقدمات
قرار  دییقرار گرفت و مورد تأ 1/0هر سه پرسشنامه باالتر از  یبرا

به منظور  ،ینمونه آمارعات از اطال یآورگرفت. پس از جمع
د. بار استفاده ش یاکتشاف یعامل لیاز تحل سازه، ییروا نییتع

 نییها در تبو نقش هر کدام از آن هاهیاز گو کیهر  یعامل
انجام شد. به  ماکسیبا استفاده از چرخش وار یاصل هایمؤلفه

 انیب یراو ب نیاوکل لریم زرینمونه، از آزمون ک تیکفا دییجهت تأ
د که بارتلت استفاده ش تیاز آزمون کرو رهایمتغ نیب یهمبستگ

 یاجرا یآورده شده است. برا کیآن در جدول شماره  جینتا
 بیبه ترت یمعادالت ساختار یسازو مدل یدییتأ یعامل لیتحل
 استفاده شد. موسیو ا اس اس یاس پافزار نرماز 

 قیتحق هاییافته
درصد  1/31پسران و  درصد 1/41نشان داد که  های تحقیقیافته

 ودند.ب قیتحق نیکننده در اشرکت یدختران داوطلب ورزش زین
داشتند  سال 15تا  91 نیب ی، سنکنندگانشرکتدرصد از  5/11

، کنندگانشرکتدرصد  40سال به باال بودند. حدود  14، یو مابق
 هاتهرش ریاز سا یاقو ب نمودندمی لیرا تحص یرشته علوم ورزش

 درصد 4/43داشتند.  تیدر دانشگاه فعال ورزشی داوطلب عنوان به
 یو باق دنمودنمی لیتحص یدر مقطع کارشناس کنندگانشرکتاز 

 بودند. لیمقاطع، مشغول به تحص ریدر سا
ده شآورده  یاکتشاف یعامل لیحاصل از تحل یهاافتهیادامه  در

 شتریتمام عوامل ب یبرا KMOنشان داد که آزمون  جی. نتااست
 04/0کمتر از  زیبارتلت ن تیو شاخص آزمون کرو باشدیم 1/0از 
 جیتاو ن هاهیقرار گرفت. گو دییمورد تأ جینتا روازاین. باشدیم

ار آورده شده است. ب کیشماره  جدولدر  یاکتشاف یعامل لیتحل
حذف  یاهیگو چیه روازاین ،بود 5/0از  شتریب هاهیهمه گو یعامل
 .نشد
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 قیتحق یرهایو ابعاد متغ هاهیگو :9جدول 

کیزر میلر آزمون  متغیرهای تحقیق
 اوکلین

 آلفای کرونباخ

 پذیرش اجتماعی در سازمان

 13/0 19/0 پشتیبانی

 19/0 15/0 یآموزمهارتآموزش و 

 14/0 13/0 شناخت

 13/0 11/0 اندازچشم

 19/0 19/0 سازمانی هایشبکه

 15/0 14/0 ایوظیفه هایویژگی 

 کیفیت تعامالت سازمانی

 19/0 11/0 اعتماد

 14/0 11/0 تعهد

 1/0 19/0 رضایت

 11/0 19/0 کنترل

 وفاداری

 14/0 14/0 وفاداری

 انیم یو انحراف استاندارد به همراه همبستگ نیانگیم در ادامه
 یتماعاج رشیپذ ،یتعامالت سازمان تیفی)ک قیتحق یرهایمتغ

داوطلبان( در جدول شماره دو گزارش شده  یدر سازمان و وفادار
 است.

 
 قیتحق یرهایمتغ نیب یو همبستگ یفیآمار توص: 2دول ج

کیفیت تعامالت  M SD متغیرها
 سازمانی

پذیرش اجتماعی 
 در سازمان

 وفاداری داوطلبان

کیفیت تعامالت 
 سازمانی

19/9 13/5 9   

پذیرش اجتماعی 
 در سازمان

91/1 19/5 41/0 9  

 9 34/0 55/0 14/5 14/1 وفاداری داوطلبان
 

 
 یاجتماع رشیو پذ یتعامالت سازمان تیفیاثر ک نییبه منظور تع

، هااهدانشگ یبدن تیآنان در اداره ترب یوفادار زانیداوطلبان بر م
در  افزارنرم یو خروج شدرسم   موسیا افزارنرمدر  یمدل مفهوم

 .شده استگزارش  کیشکل شماره 
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 قیتحق یشنهادی. مدل پ9شکل شماره 
های برازندگی مطلق نظیر شاخص خی دو نسبی شاخص

(DF/CMIN)  و شاخص ریشه میانگین مجذور برآورد تقریب
(RMSEA) های برازندگی تطبیقی نظیر شاخص و شاخص

( NFI)و شاخص برازش هنجار شده  (CFI)برازندگی تطبیقی 
 .ارائه شددر جدول شماره سه 

 شدهتعدیلبرازش مدل  یهاشاخص. 3جدول 

 تفسير مالک 9مدل  اختصار نام شاخص هاشاخص

هاي شاخص

 برازش مطلق

سطح پوشش 
 کای اسکور

p value 195/0 04/0 P(ჯ2)> برازش مطلوب 

شاخص 
 نیکویی برازش

GFI 111/0 1/0 GFI> برازش مطلوب 

شاخص 
نیکویی برازش 

 شدهاصالح
AGFI 153/0 1/0 AGFI> برازش مطلوب 

ریشه میانگین 
 مربعات باقیمانده

RMR 094/0 RMR>04/0 برازش مطلوب 

هاي شاخص

 برازش تطبيقی

برازش هنجار 
-توکرنشده )

 لویس(
NNFI(TLI) 11/0 1/0 NNFI> برازش مطلوب 

 شاخص برازش
هنجار شده یا 

 -شاخص بنتلر
 بونت

NFI 11/0 1/0 NFI> برازش مطلوب 
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شاخص برازش 
 تطبیقی

CFI 114/0 1/0 CFI> برازش مطلوب 

 برازش مطلوب <RFI 151/0 1/0 RFI برازش نسبی

برازش 
 افزایشی

IFI 114/0 1/0 IFI> برازش مطلوب 

هاي شاخص

 برازش مقتصد

 میانگینریشه 
مربعات خطای 

 برآورد
RMSEA 039/0 >RMSEA9/0 برازش مطلوب 

کای اسکور 
بهنجار شده به 

 درجه آزادی
CMIN/df 111/9  برازش مطلوب 3تا  9بین 

شاخص برازش 
 مقتصد هنجار شده

(PNFI) 315/0  برازش مطلوب 04/0از بیشتر 

 برازش مطلوب 100بیشتر از  Hoelter 399 شاخص هولتر

در جدول شماره چهار آورده  زین قیتحق یرهایمتغ ریمس بیضرا
 شده است.

 توصیف و ضرایب مسیرهای مدل پیشنهادی .4جدول 

 pمقدار  βضریب  مسير

وفاداری  __ کيفيت تعامالت سازمانی

 داوطلبان

45/0 009/0 

وفاداری   پذیرش اجتماعی در سازمان

 داوطلبان

41/0 009/0 

 009/0 15/0 اعتماد  کيفيت تعامالت سازمانی

 009/0 10/0 تعهد

 009/0 11/0 رضایت

 009/0 11/0 کنترل قدرت

 009/0 44/0 پشتیبانی  پذیرش اجتماعی در سازمان

آموزش و 

 مهارتتمرین 

11/0 009/0 

 009/0 53/0 شناخت

 009/0 11/0 اندازچشم

های شبکه

 اجتماعی

13/0 009/0 

های ویژگی

 ایوظیفه

44/0 009/0 
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 گیریبحث و نتیجه
 عهالمنفعام یهاسازمان یمنابع انسان یدیداوطلبان، عنصر کل

 یهانهیجهان به دنبال کاهش هز یهاهستند. امروزه سازمان

در حال  المنفعهعام یهاسازمان روازاینها هستند و دولت

مدرن  تیریبه مد ازیها نسازمان نیا تیریگسترش هستند و مد

مهم جامعه است. ماهیت  یهااز حوزه زیداوطلبان دارد. ورزش ن

ی بر داوطلب گرایی ورزش در کشورهای پیشرفته جهان مبتن

از افراد داوطلب هدایت و به پیش  مییاست که توسط توده عظ

شود. مدیران ورزشی برای غلبه بر مشکل کمبود نیروی می برده

 های اجراییانسانی در برگزاری رویدادهای ورزشی و سایر برنامه

 متوسل جامعه به عموماً عملیاتی هایهزینه کاهش لیبه دل

 دهعه از که گردندمی داوطلبی افراد دنبال به همواره و شوندمی

مشکالت،  نیاز ا ییرها برای برآیند مختلف هایفعالیت

خدمات،  تیو کم تیفیو عدم کاهش ک هانهیهز جوییصرفه

. ندینما ادهاستف تیجوان و مستعد نها یروهایاز ن یستیبا رانیمد

به داوطلبان در جهت کمک به توسعه ورزش در  روزافزوننیاز 

 به خصوصشود و مراکز آموزشی میسراسر جهان احساس 

تواند میو آموزش نیروهای داوطلب  گیریشکلدر  هادانشگاه

 (.1باشد )نقش بسزایی داشته 

ر ب یداوطلبان در سازمان اثر مثبت و معنادار یاجتماع رشیپذ

 یفریکالته س یهاافتهیبا  قیاز تحق افتهی نیآنان دارد. ا یوفادار

و  دالگوی(، ه9315و همکاران ) سلطان زاده(، 9313و همکاران )

(. شش بعد 1،94،1دارد ) ی( همخوان9311) ییمال(، 1001مورنو )

 هایشبکه، اندازچشمشناخت،  ،آموزیمهارتآموزش و  ،یبانیپشت

ا ر یاجتماع رشیپذ انسیوار ،یافهیوظ هایویژگیو  یسازمان

ر نقش را د ترینبیش یآموز. آموزش و مهارتندینمایم نییتب

ه ، داوطلبان با ورود بروازاین دارد. یاجتماع رشیپذ ریمتغ نییتب

 رکن ترینمهمو آموزش را  آموزیمهارت ،یبدن تیاداره ترب

 ازای در یداوطلب یروهاین ازآنجاکه. دانندیم یاجتماع رشیپذ

ن همچو ییهازهیو با انگ خواهندینم یمنفعت مال ف،یانجام وظا

ر فراگرفته شده، د یاصول نظر نیو تمر یکارورز کسب تجربه،

 ند.بازار کار آماده گرد یتا برا شوندیداوطلب م ،یبدن تیاداره ترب

ر د یآموزش یهابا در نظر گرفتن دوره یران داوطلبیمد روازاین

که از  سازندیقادر مهم داوطلبان را  ،یلیطول سال تحص

استفاده کنند و هم داوطلبان  ندهیآ یرو برا شیپ یهافرصت

و  مؤثرتا  دهدیخود شرکت م یهاماهر و متخصص را در برنامه

 .رندیگ به دستکارآمد اداره امور را 

 ریشناخت داوطلبان از مس در سازمان، یاجتماع رشیپذ گرید بعد

ه هرچ یبدن تیرو و امور سازمان است. داوطلبان اداره ترب شیپ

به  توانندیم شتریب ند،یامور، شناخت کسب نما ندیاز فرا شتریب

. با شناخت داوطلبان از ندیدانشگاه کمک نما یورزش هایبرنامه

 تی. رسالت اداره تربکنندمی فایامور، نقش خود را بهتر ا ندیفرآ

 یزشور یهابرنامه جیمربوط به توسعه و ترو یزیربرنامه ،یبدن

داوطلبان در ارتباط با رسالت  هیبا آموزش و توج در دانشگاه است،

ر د رند،یکه قرار گ یداوطلبان در هر نقش و پست سازمان اداره،

ر د کنندهشرکت بان. داوطلدارندبرمیگام  یهدف اصل یراستا

به  شوند که با کمک هیتوج یستیدانشگاه، با یورزش یهابرنامه

و  یهمگان ورزش جیدر ترو ینیجلسات تمر مسابقات، یبرگزار

 جیترو ،یورزش یهابرنامه یگام بردارند. هدف از اجرا یقهرمان

ت. اس علمییئته یکارکنان و اعضا ان،یدانشجو نیورزش در ب

 جادیا ،یبدن تیاداره ترب یورزش یهابرنامه یجانب یهاهدف

 کهنآاست. داوطلب یجامعه دانشگاه نیتعامالت سازنده و مثبت ب

 یستیبا دانشگاه را دارند، یورزش یهااندرکاران برنامهنقش دست

 دایداوطلبان، اصول کارها را  ریسا یهاهیو توص هاییبا راهنما

ها و امهخود اداره برن انندبتو یآت یلیتحص یهاتا در سال رندیبگ

 یستیاب زین یبدن تیرا انجام دهند. کارکنان اداره ترب هایبرگزار

. ندیها کمک نمابرنامه ییاجرا تیقبول مسئول یداوطلبان را برا

خود را به سازمان متعهد  زیکه داوطلبان ن شودیامر باعث م نیا

د و آنان دارن اوطلبانبا د یکارکنان روابط مطلوب ازآنجاکهبدانند و 

ها و جلسات برنامه یداوطلبان برگزار کنند،یم یرا مهم تلق

از ابعاد  رگید یکی. کنندیم یریگیپ تیو آموزش را با جد نیتمر

 یهایژگیو ،یبدن تیداوطلبان در اداره ترب یاجتماع رشیپذ

 یمتنوع یهاتیمند مسئولآنان است. داوطلبان عالقه فیوظا

انجام ندهند. چرخش در  یتکرار فیو وظا داشته باشند

 سازد،یآشنا م فیمختلف، داوطلبان را با انواع وظا یهاتیمسئول

 رند،یگیدانشگاه قرار م یورزش یهاکامل برنامه ندیفرآ انیدر جر

ها و برنامه یتا اجرا زاتیو آماده کردن تجه نامثبت ندیاز فرآ

. هر داوطلب دهندیمها را انجام گزارش هیو ته جیاعالم نتا

مشخص باشد.  یبه خوب تشیئولمند است هدف هر مسعالقه

 یکارهم گرانیکارش با د یبداند و در اجرا دیخود را مف تیمسئول

از  است، ارزشمندکند. اگر داوطلبان بدانند وجودشان و کارشان 

انجام دهند و مطمئن  یتا کارشان را به خوب گذرندیخودشان م

و اگر ناظر  دهندیانجام م یرا به خوب رشانکه کا شوندیم
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از ناظر  با آنان داشته باشند، یاداوطلبان با آنان تعامالت سازنده

 .رندیگیکمک م فیوظا یخود در اجرا

 یتعامالت سازمان تیرینشان داد که مد قیتحق نیا یهاافتهی

از  هافتی نیداوطلبان دارد. ا یبر وفادار یمثبت و معنادار تأثیر

( 1094) نی( و اشتودر و اشنورب1001واترز ) یهاافتهیبا  قیتحق

 و ناگل ری(، اسشنس1090) انویو روژ فری(، تار1094و استکلر )

، 10،91( همخوان بود )1091) کارانو هم تناویتی( و و1094)

رتباطات که ا دندیرس جهینت نیخود بد قیدر تحق زی(. آنان ن91،91

صداقت،  انه؛یسال یدارهایو د یمستمر با داوطلبان، قدردان

. شودیارتباط داوطلبان و سازمان افزون م یستگیو شا یوابستگ

 هارچسازمان  ،یبدن تیاداره ترب یروابط عموم تیریدر بحث مد

 یستیکنترل و تعادل قدرت را با ،تیرضا اعتماد، زانیحوزه م

هر دو طرف،  ،یارتباطات عموم تیریکنند. در مد گیریاندازه

اعتماد  .کنندیم یابیرا ارز گریو داوطلبان همد یبدن تیاداره ترب

ه ب یستیموضوع اشاره دارد که داوطلبان و سازمان با نیبه ا

 یاحترام متقابل داشته باشند، اهداف اداره در اجرا گریکدی

 یهاکسب تجربه یداوطلبان مهم باشد و از طرف یها برابرنامه

ازمان مهم باشد س یبرا زیداوطلبان ن یآموزش یهادوره ،یمهارت

ارتباطات و تعامالت دو طرف سازنده باشد. از نظر  روازاینتا 

ته باشد تا داش را ییتوانا نیا یستیبا یبدن تیاداره ترب داوطلبان،

( خود منطبق سازد یی)هدف نها اندازچشماهداف کوتاه مدت را با 

در  یبدن تیکه اداره ترب ندینما جادیرا در آنان ا نانیاطم نیو ا

 روازاین آورد،یداوطلبانش را به حساب م یریگمیهنگام تصم

داوطلبان عمل کند  میقادر است که به رسالت خود در جهت تکر

ارتباطات  تیری. بعد دوم از مددیآنان را جلب نما دو اعتما

ا ب افتهی نیاشاره دارد. ا تیداوطلبان و سازمان، به موضوع رضا

 انویو روژ فری(، تار1094محققان کراکبر و تسترا ) یهاافتهی

دارد  ی( همخوان9313و همکاران ) یفری( کالته س1090)

 تیکه داوطلبان از کارکردن با اداره ترب ی(. در صورت90،91،1)

 و هم داوطلبانش، از یبدن تیخشنود باشند، هم اداره ترب یبدن

از آنچه  ترشیکه باحساس کنند  دی. داوطلبان بابرندیروابط سود م

 تیریبعد مد نی. سومشودیم دشانیعا کنندیم نهیاداره هز یبرا

داوطلبان و سازمان است. داوطلبان  نی، تعهد مابیتعامالت سازمان

هد در تالش است تا تع یبدن تید احساس کنند که اداره تربیبا

آنان با  نیب یقیعم وندیو پ داشته باشدرا با داوطلبانش  یماندگار

 یببرند که سازمان فقط برا یسازمان است. اگر داوطلبان پ

، داوطلبان را ازآنپسو  ردیگیامورات خود از داوطلبان کمک م

. ابدییبه اداره کاهش م آنانتعهد  کند،یبه حال خود رها م

 یهامسابقات و کالس یاداره، بعد از برگزار یستیبا روازاین

، داوطلبان را هامیت یسازو آماده ینیتمر یهاو دوره یآموزش

بان و داوطل نیتعامالت ب تیریعنصر مد نیفراموش نکند. چهارم

( 1001) رزتوا افتهیبا  قیاز تحق افتهی نیتعادل قدرت است. ا اداره،

با سازمان  یاجبار هرگونه(. داوطلبان فارغ از 10دارد ) یهمخوان

 طرفه،کی اراتیو اخت نماییقدرت روازاین. کنندیم یهمکار

ان و داوطلب یبدن تی. اداره تربکندیداوطلبان را از سازمان دور م

 تیاداره ترب نیباشند. همچن گریهمد یازهایمتوجه ن یستیبا

و  ردیبگ یداوطلبانش را جد یهانظرات و دغدغه یستیبا یبدن

احساس  دیگوش دهند. داوطلبان نبا ندیگویبه آنچه داوطلبانش م

ها امهبرن یدر طراح نکهیا ایندارند و  تیکنند که در سازمان اولو

صورت به سازمان  نیدر ا چراکهندارند،  یمفاد آن نقش یو اجرا

 تیبا در نظر داشتن اهم یطلبداو رانیاما مد؛ وفادار نخواهند بود

را  یبدن تیآنان به اداره ترب یداوطلبان، وفادار یو نقش واقع

 یارهمک یسازمان، رو ندهیآ یبرا توانندیو م کنندیم نیتضم

ه که به عنوان داوطلب با ادار یانی. دانشجوندیداوطلبان حساب نما

 اتعاون ر هیو روح حیتجربه و آموزش و تفر کنند،یم یهمکار

با اداره  یماد یهازهیو به جهت انگ دانندیم یهمکار نیارمغان ا

 یهمواره برا یستیبا رانیمد روازاین .باشندیهمراه نم

را  یداتیکنند و تمه یزیرآنان برنامه مؤثر یو رهبر یسازمانده

 ه،یشهر فی)همچون تخف یلیتحص یهاجهت ارائه مشوق

به آنان اتخاذ  یآموزش و یرفاه التیو ...(، تسه دیخر یهابن

 کنند.

توجه به اینکه مسابقات و سایر رویدادهای ورزشی در هر  با

ریزی، سازماندهی، بسیج منابع سازمان ورزشی نیاز به برنامه

انسانی و مالی، رهبری، کنترل و ارزیابی را دارد و مشتریان این 

، داوطلبان هستند؛ در طول برگزاری هادانشگاهرویدادها در 

رزشی داوطلبان فرصت دارند و یهارویدادها و سازماندهی برنامه

های الزم را فراگرفته و تمرین کنند. داوطلبی اجازه تا مهارت

های دهد تا بتوانند ارتباطات جدیدی را برقرار کنند و فرصتمی

دهد که داوطلبی جدید کاری را کشف کنند. این مهم، نشان می

تواند فرصتی برای کارورزی باشد تا در یک سازمان ورزشی می

مشابه  هایها، مسئولیتپس از خبرگی بتواند در سایر سازمان ردف

یا بزرگتر را برعهده گیرد. اگر سازمان ورزشی، با توجه به این 

مناسبی را برای داوطلبان تعبیه  ایفهیهای وظموضوع، فرصت

در اجرای امور  توانندمی، داوطلبان بارها و بارها یقینبهکنند، 
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الزم به ذکر است که فرصت تمرین . ندباش رسانیاریسازمان 

دهد تا داوطلبان توانمندی ها میمهارت، این شانس را به سازمان

 .داشته باشدرا در اختیار 

آن است که  شودمی، آنچه از این تحقیق نتیجه طورکلیبه

متغیرهای سازمانی نقش مهمی در حفظ داوطلبان ورزشی دارند. 

)تیم مدیریت،  جانبههمهپذیری، حمایت با جامعه کهآنخالصه 

داوطلبان، کارکنان و خانواده( از دانشجویان داوطلب قوت  گرید

و شرایط کاری با  شودمیها کارآمدتر گیرد، آموزشمی

 تدرنهایگیرد و بازخوردهای دانشجویان برای داوطلبی ممتاز می

د و رونق بخشی یبدن تیبه ادارات ترب شودمیبا یکپارچگی، 

سازی ارتقا داد. های کشور را با فرهنگوضعیت ورزش دانشگاه

ز ا هر کشور کردهتحصیلو افراد  هادانشگاهبدیهی است که 

است که با ترویج فرهنگ ورزش، فرهنگ  رهر کشو ینمادها

 قرار خواهد داد. مدیران ادارات تربیت بدنی الشعاعتحتجامعه نیز 

سهم بزرگی از منافع  توانندمیمهم، با در نظر داشتن این 

 هادانشگاهاقتصادی و غیراقتصادی نیروی جوان جامعه که در 

ادارات  ایمتمرکز هستند داشته باشند و داوطلبان باسابقه را بر

حفظ کنند تا مبلّغ داوطلبی در ورزش باشند و از  یبدن تیترب

های گزاف آموزش یا استخدام نیروهای جدید صرف هزینه

 بکاهند.

ات ادار رانیمد یبرا یداوطلب تیریمد یهادوره شودیم شنهادیپ

و  یحیتفر ،یرفاه التیدر نظر گرفته شود و تسه یبدن تیترب

 اتقیوزارت علوم و تحق یبدن تیاداره کل ترب یاز سو یآموزش

 تیاختصاص داده شود. اداره ترب یداوطلبان ورزش یبرا یو فناور

 یقدردان و نویسینامجهت  کپارچهی یستمیهر دانشگاه به س یبدن

فعال مجهز شود.  یو ارائه خدمات به داوطلبان ورزش میو تکر

پرطرفدار هر دانشگاه با  یهارشته یگریو مرب یآموزش یهادوره

 یداوطلب برگزار شود تا فرصت آموزش و کارورز انیحضور مرب

 هادانشگاهدر  یورزش یآنان فراهم گردد. نهضت داوطلب یبرا

در  یورزش یداوطلب هایکانون تیشروع توسعه و تقو تواندمی

.بطن ورزش جامعه باشد
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