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نگاشتی  پژوهش   مدل  ارائه  هدف  با  سرماحاضر    ی اجتماع  هیبازگشت 
مند با استفاده از طرح نظام و یورزش هایدر سازمان نیبر نقش داوطلب یمبتن

با   انجام شده است.  برمبنای رویكرد نگاشت شناختی فازیو نظریه داده بنیاد 
نفر از متخصصان صنعت ورزش،    13های عمیق و نیمه ساختاریافته با  مصاحبه

مؤلفه و  مفاهیم  ورزشی؛  داوطلبی  مدیران  ورزشی،  مسئولین  و  های مدیران 
از   بعد  ورزشی شناسایی گردید.  داوطلبی  و  اجتماعی  بازگشت سرمایه  حوزه 

شاخص   10سازی و تم بندی موارد مطرح شده از سوی متخصصان،  خالصه
و   اجتماعی    20اصلی  سرمایه  بازگشت  در  فرعی    نقش مبنای  بر  شاخص 

اعتبار پژوهش ترکیبی  یابی به  برای دست داوطلبی ورزشی به دست آمدند.
  ینیبازب،  مداوم  ۀ مشاهد،  مدتی و طوالن  وستهیپ  رییدرگاز معیارهای  

همكاران شرکت ،  روندهش یپ  تیذهن،  )کنترل(  و   کنندگانمشارکت 
قرار گرفت.   پژوهشگرانمورد توجه    چندگانه  یاستفاده از منابع اطالعات

از روش توافق دو کدگذار و همچنین به منظور بررسی پایایی پژوهش،  
سپس   .فاصله زمانی مشخص استفاده شد  ک کدگذاری پژوهشگر در ی

های شناخت فازی قالب نقشه  روابط بین مفاهیم در  اساس دانش خبرگان،   بر
های مربوط های شناختی فازی و محاسبه شاخصبرای رسم نقشه  ترسیم شد.

  FCM EXPERTو    Excel   ،FCMapperافزارهای  از نرم به آن  
این بود که   های شناختی بیانگرهای مربوط به نقشهشاخصاستفاده گردید.  

 نیشتردارای بی بمنابع انسانی، توسعه شخصی و مدیریت منابع مالی به ترتی 
بازگشت  میتدرجه مرکزی تاثیرگذاری را در  بیشترین  بدین معنی که  باشند؛ 

 داوطلبی ورزشی دارند.  نقش بر یمبتنسرمایه اجتماعی 

کليديواژه  اجتماعی  بازگشت  ورزشی،   داوطلبی:  هاي  ، سرمایه 
 نگاشت شناختی فازی. 

 

 

 
 

The present study aimed to provide a mapping model 

of social capital return based on the role of volunteers in 

sports organizations and using a systematic design of data 

theory and based on fuzzy cognitive mapping approach. 

With in-depth and semi-structured interviews with 13 

sports industry experts, sports managers and officials, 

sports volunteer managers; Concepts and components of 

social capital return and sports volunteering were 

identified. After summarizing and theming the issues 

raised by the experts, 10 main indicators and 20 sub-

indicators in the return on social capital were obtained 

based on the role of sports volunteering. To achieve the 

validity of the research, a combination of criteria of 

continuous and long-term involvement, continuous 

observation, peer review, progressive mentality, 

participation of participants and the use of multiple 

information sources were considered by researchers. 

Also, in order to evaluate the reliability of the research, 

the method of agreement between the two coders and the 

researcher coding in a specific time interval was used. 

Then, based on the knowledge of experts, the 

relationships between concepts were drawn in the form of 

fuzzy cognition maps. Excel, FCMapper and FCM 

EXPERT software were used to draw fuzzy cognitive 

maps and calculate the related indicators. Cognitive 

mapping indicators indicated that human resources, 

personal development, and financial resource 

management were the most centralized, respectively; 

This means that they have the greatest impact on the 

return on social capital based on the role of sports 

volunteering . 

Keywords: Sports Bidding, Return on Social Capital, 

Fuzzy Cognitive Mapping 
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   Abstract چکيده



 52 1400، زمستان 32هشتم، شماره مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش، دوره  

 

  همقدم 
 ورزشی و به تبع، هایفعالیت اخیر توسعۀ هایسال در

های برنامه در شرکت جهت  افراد تقاضای میزان افزایش
 نیازهای پاسخگویی تمامی در هادولت ظرفیت عدم و ورزشی

 و داوطلبی نهضت گسترش و ایجاد سبب ورزش، به جامعه
 با که ورزشی هایسازمان مدیریت  در اولویت آن قرارگرفتن

-(. به18است )هستند، شده مواجه مشتریان از وسیعی طیف
دره منظور  انسانی، تحلیل مین   و مسئوالن نگاه منابع 

 ورزش تعمیم و برای سوق دادن توسعه  ورزشی  ریزانبرنامه 

 روز داوطلبان، روز به ورزشی به سوی  هایبرنامه  اجرای و

 (. 1است ) افزایش حال در
نوع منحصر    یکند که داوطلبی( ادعا م2006)  1یچالدور

 کیاست که به طور معمول در    یاجتماع  یاز رفتارها  یفرد  به
م  یسازمان  نهیزم فر(8)  افتدیاتفاق  فعال1997)  2من ی.   تی( 

نوع  عنوان  به  را  ه  هافعالیتاز    یداوطلبانه  بدون  گونه  چیکه 
حال، بر    نیکرده است. با ا  فیتعر،  شودی انجام م  یبرگشت مال
  گرید  سندگانیاز نو  یاریمن از داوطلب، بسیفر  فیخالف تعر

،  یسود مالبه خاطر،   دهند که افرادیرا نشان م یمختلف لیدال
-، جهتیفرد  نیکشورها، پاداش، روابط ب  ایها  تعهد به سازمان

  (. 3،  26  ،2)شوند  یداوطلب م  یاجتماع  لیدال  ی وشغل  یریگ
شود که فرد وقت    فیتعر  یتیتواند به عنوان فعالیم  یداوطلب

شخص انرژیآزاد  مهارتی،  و  دانش  را    یها،  جهت  خود 
سارسانی  منفعت گروه  ریبه  دهد. م  ایها  افراد،  اختصاص  لل 

داوطل بسامروزه  در  بخش   یاریبان  واز  به    کیورزش    ژهیها 
انسان میبهمهم    یمنبع  اروندشمار  در  ارزطیشرا  نی.    یابی، 
م در  ؤعوامل  سرمایه  ثر  بازگشت  بحث  و  ورزشی  داوطلبی 

  زهیرا در مورد انگ  یاطالعات ارزشمندحاصل از آن به جامعه،  
  ش یافزا  موجب  یداوطلب(.   11)  دهدیداوطلبانه ورزش ارائه م

ی  درون  تیرضا  ؛ تاثیر بر رفاه جامعه؛ ارتقاء سطح  اعتماد به نفس
  ؛ افتهیسازمان  ساختارو    می ت  کیدر    به دنبال آن همكاری افراد  و

-تیفعالی  ایمزا  دیگر. از  شودمی  ت یاحساس تعلق، غرور و هو
م  یها ورزش،  در  ارتباط  یداوطلبانه  بهبود  به    میان توان 

  که  زه یانگ  و   نو  یهاتیفعالی،  میتکار  یهاداوطلبان و مهارت
-میارائه    آنها  ی به و شغل  ی شخص  ی از زندگ  یدیانداز جدچشم
 (.  7اشاره نمود ) دهد،

های پنهان سرمایه مفهوم هاست که تحولی عظیم درسال
است.  مطرح شده سرمایه اشكال جدیدی از و آمده وجود به

 
1. Chelladura 

2. Freeman 

-آن و تأثیرش بر عرصه مفهوم همین امر موجب گستردگی
 ساختار، اطالعات، تكنولوژی دانش، مدیریت مانند دیگر ایه

نهفته  و اجتماعی  هایشبكه  گردش ها، شبكه در منابع 

و )شده افراد  دانش هایمهارت اطالعات  در31است.    .) 

های آن، دیگر به  آفرین سازمانارزش هایعصری که فعالیت
  عوامل  های مشهود خود متكی نبوده و سعی بر استفاده ازدارایی

ی اجتماعی  های غیرقابل مشاهده خود دارند، سرمایهو دارایی
می مطرح  ارزشمند  رقابتی  مزیت  یک  عنوان  (. 17(شود  به 

 متفاوتی چون هایگسترده و جنبه مفهومی اجتماعی سرمایۀ

مشترک  هایارزش و تعهد، اعتماد، اجتماعی، هایشبكه
برگرفته   اجتماعی سرمایۀ در  دارایرا  و   مؤلفۀ دو   است 

 تعامل برای افراد تمایالت و هابازتاب نگرش که شناختی

 در اجتماعی قدرت ارتباطات که ارتباطی مؤلفۀ و فردی بین

(. بنابراین،  24باشد )کند، میمی منعكس را جامعه یک گسترۀ
 و اجتماعی روابط از یافته ترویج و منبعث شده آن مفهوم

 مقاصد دنبال به  که هایی استانجمن و هاهگرو در مشارکت

 هاارزش دهندۀتوسعه مكانیسم عنوان به آن از و اندمشترک
 (.  5شود )می مشترک یاد باورهای و

م  یاجتماع  یهابه شبكه  یاجتماع  هیسرما شود  یاطالق 
فعال   یاز شهروند  یمستقر ناش  قوانیناساس هنجارها و    که بر 

پ   تیتقو  راستایدر  و   از  9اند )شده  ینیبشیانسجام جامعه   .)
اصطالحات    نیتردر ساده  یاجتماع  هی(، سرما1996)  3نظر پاتنام

ب ارزش   یدارا  یاجتماع  یها شبكه"که    ستا  نیا  انگریخود 

که    یهنجارها  ی،اجتماع  ارتباطات.  "هستند متقابل  اعتماد  
و مردم را   ایدنم، ایجاد میکندیخود م  ریرا درگ  یجامعه مدن

برایقادر م تا  اهداف مشترک همكار  رسیدن  یسازد    و   یبه 
 (. 28باشند. )تعامل داشته
 سرمایۀ پیامدهای از اجتماعی مشارکت و مدنی مشارکت

 اقدامات توان شاملرا می مدنی مشارکت  .اجتماعی هستند

-هم  جلسات در شرکت و گیری،رأی مانند سیاسی، مختلف
 مشارکت و از سوی دیگر ها دانست؛کمپین اجرایو  ندیشیا

عضویت   مانند  اجتماعی هایسازمان در حضور به اجتماعی
نهادهای وگروه ها،انجمن داوطلبانه، در   هایباشگاه ها 

دیگری    .دارد اشاره ورزشی  سرمایۀ پیامدهای از بخش 

 حس حاکمیت، رسمی نهاد به مدنی اعتماد افزایش اجتماعی

که   سیاسی است و عمومی امور در مدنی مشارکت توانمندی،
ارتباطات و رسمیغیر هایشبكه در مشارکت به  افزایش 

(.   36گردد )  می منجر فردی سطح در تعامالت  و اجتماعی

3. Putnam 
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در جهان  یاز داوطلب اهمیتیپربخش  انگرنمای حیو تفر ورزش
  جذاب موضوع مهم و    کی داوطلب شدن به    نی(. بنابرا33است )

تبد  تیریمد  مطالعاتدر   شواهد    ل یورزش  اکنون  و  شده 
داوطلبان در عملكرد   ایفای نقش مهموجود دارد که    بسیاری
باشگاهسازمان و  می  یزشور  هایها  بیان  )را  (.  25،35نماید 
قادر به کنند که ورزش  ی( استدالل م 2011) و همكاران1اومای 
تواند  یکه ماست  روابط در جوامع    یتوسعه  یبرا  یطیمحایجاد  

 مشترک نمادهای درک  ی واجتماع  هیسرما  شیمنجر به افزا

شود   اجتماعی  انسجام و در نهایت افراد  بین و ایجاد تفاهم
کنند که ورزش ی( ادعا م2003)3جروی ( و  2006)2بورنت (.  31)

ب  جادیا  ییتوانا تسه   یهاگروه  نیارتباط  و  توسعه    لیمختلف 
دارد.  یاجتماع  یهاشبكه در    یمهم  فاکتوررا    یداوطلب   را 
-میورزش    یو آموزش متخصصان در حوزه  تیری، مدیرهبر

 ک ی  یاعضا  یورزش  یداوطلبانه  یهاتیفعال  قی از طر  دانند که
م   کی  یحت  ایجامعه   هم  گرد  احساس    اغلبو    وردآیملت 

و همبستگ  یعموم  (.20،4)نماید  می  جادیا  یاجتماع  یاتحاد 
داوطلبان در    تی( اظهار داشتند که ظرف2009)  4ی و بردبر  یک

برا منابع  از  استفاده  و  شبكه  یدسترس  یداشتن  برابه    ی ها 
ها پژوهش  .(16)  باشدمیمهم    اریبس  یاجتماع  هیسرما  لیتشك

قابل  حجم  که  است  امر  این  سرمایه  نشانگر  ادبیات  از  توجه 
داوطلبانه،   رفتارهای  داوطلبی،  تأثیر  به  معطوف  اجتماعی 

گرایی مدنی و  های داوطلبانه، روحیه داوطلبی، داوطلبانجمن
( است  بوده  آن  ارزشی  و  اخالقی  همچنین 12پیامدهای   .)

  ق ین در ورزش از طرکه داوطلبا  گویای آن است موجود    اتیادب
برنامه در  رشد    یبرا   یورزش  یهامشارکت  جمله  از  توسعه، 

اارتباطی  یهاشبكه در    یاجتماع  هیسرما  جادی،  بهتر  ادغام  و 
   (.32 ،16) کنندیرا تجربه م یمثبت جیخود، نتا یجوامع محل

 اجتماعی در سرمایۀ در حال حاضر ضرورت پرداختن به

اهمیت14)   شده  شناخته ورزشی مطالعات و   سرمایۀ ( 

 به  و ترملموس ورزش نسبت به گذشته صنعت در اجتماعی

 برای(.  13شود )می مطرح ورزش در کلیدی عنصری عنوان

 اعم  سرمایۀ اجتماعی آفرینارزش و  ارزشمند ابعاد به دستیابی

 رویدادها سطح در نباید  همدلی، تعاون، مشارکت، اعتماد، از

 هایالیه  بررسی و تحلیل به باید بلكهشد؛   متوقف روندها و

های  مدل و ساختارها  یعنی تفكر، این تر  بنیادی و زیرین
کارکرد اجتماعی (.  در واقع 21داشت ) بیشتری اهتمام  ذهنی،
در توسعه و تحكم    های داوطلبانه در رویدادهای ورزشیفعالیت

 
1. O’May 

2. Burnett 

روابط اجتماعی، کارکردی زیربنایی و بنیادی است که در کل  
تار جامعه و روابط موجود بین اقشار و آحاد اجتماعی اثرات  ساخ
که در بستر صحیح  گذارد و در صورتیتوجهی بر جای می قابل
توان به درستی انتظار بازده اجتماعی و اثرات نمی،  نگیردقرار  

دنبال  به  پژوهش حاضر  بنابرین  داشت.  جامعه  در  مدت  بلند 
  یدادهایرو  یداوطلبپاسخ این سوال است که چه عواملی بر  

تأثیر گذار و کدام   کشور  یاجتماع  گشت سرمایهبازو    یورزش
 فاکتورها متأثر از آنها خواهند بود؟

 

 روش تحقیق
بااین   کیفی  مدل  هدف    پژوهش  سرماارائه   ه یبازگشت 

با استفاده از طرح    یورزش  نیبر نقش داوطلب  یمبتن  یاجتماع
دادهمنظا نظریه  شناختی  و  بنیاد  مند  نگاشت  رویكرد  برمبنای 

 های داده  آوریجمع  منبع  مهمترین  است.   گرفته انجام    فازی
و    با  مصاحبه  پژوهش ورزشی  مدیران  دانشگاهی،  اساتید 
ورزشیحوزه    خبرگان جامعهداوطلبی  و  ،  ورزشی  شناسی 

کارشناسان آگاه و مجرب در وزارت ورزش    و  مدیران  همچنین  
انجمن و  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزارت  جوانان،  های و 

ها از روش گیری انجام مصاحبه. به منظور نمونه داوطلبی بود
ستفاده گیری گلوله برفی ا نمونه   کو تكنیگیری هدفمند  نمونه 

 یک گروه اولیه به صورت هدفمند جهت  روشدر این  گردید.  
توسط    ،های بعدی مصاحبه. سپس گروه ندمصاحبه انتخاب شد

؛  (مصاحبه  13)گیری تا زمانی تداوم یافت  معرفی و نمونه   ایشان
حاصل از   یهاداده.  نظری و کفایت رسید  اشباعکه پژوهش به  

و    هی، مورد تجزادیبن  داده  ۀینظر   یبه روش کدگذارمصاحبه،  
گرفت.  لیتحل باز،    قرار  کدگذاری  مرحله  سه  در  کدگذاری 

  در پژوهش کدگذاری محوری و کدگذاری نظری انجام گرفت.  
اعتبار پژوهش ترکیبی از معیارهای یابی به  برای دست  حاضر

طوالن  وستهیپ  رییدرگ ، مداوم  ۀمشاهدمحققان،    مدت  یو 
همكاران  ینیبازب مشارکت  ،  رونده  شیپ  ت یذهن،  )کنترل( 

اطالعاتو    کنندگانشرکت منابع  از  مورد    چندگانه   ی استفاده 
پایایی   بررسی  به منظور  توجه محققان قرار گرفت. همچنین 

از روش توافق دو کدگذار و کدگذاری پژوهشگر در پژوهش،  
که    کی شكل  بدین  شد؛  استفاده  مشخص  زمانی    3فاصله 

توسط نتایج   کی  مصاحبه  و  پژوهشگر دیگر کدگذاری شدند 
  70کدگذاری مقایسه شد، نتایج حاکی از تشابه قطعی بیش از 

پایایی کدگذاری  بنابراین  بود؛  درصد کدگذاری در هر مرحله 

3. Jarvie 

4. Kay & Bradbury 
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به منظور بررسی روابط بین مفاهیم به دست آمده از   تأیید شد.
کیفی، از تكنیک نگاشت شناختی فازی    ش بخش اول یعنی بخ

  ی نگاشت  یپرسشنامه  10منظور    نیبد  نایبنابرفاده گردید.  است
به را    یفرع  یهاکه روابط مقوله   20در    20به صورت جدول  

  10  اریو در اخت  دیگرد  نی تدوکند  صورت دو به دو مقایسه می
شد. داده  قرار  اول  مرحله  خبرگان  از  نقشه  نفر  های تكنیک 
به منظور افزایش    1شناختی فازی برای اولین بار توسط کوسكو 

های علّی به کار گرفته  در درک نقشه  گیرندگانتوانایی تصمیم
گرافیكی هدایت    یک نمودارFCMشد. بر مبنای تعریف وی  

نظیر   مواردی  و  رویدادها  و  قوانین  مانند  مفاهیمی  با  شده 
روابط علّی و معلولی که بین آنها   ها واینهاست، به همراه گره 

به دنبال نشان دادن روابط علت و معلولی    وجود دارد. این نمودار 
 (. 19) باشدها میمفاهیم مورد اشاره در گره میان

 ( در2006و همكاران )  2براساس تحقیق رودریگوئز رپیسو

ی شناختی فازی نشان داده شده هاشكل زیر رویه ایجاد نقشه 
 (. 29است )

 

( 2006رودریگوئز رپیسو و همكاران، )   (FCM)  های ساخت و ترسيم نقشة شناختی فازیگام   . 1شكل 

 
نقشه  رسم  محاسبه برای  و  فازی  شناختی  های 

افزارهای  شاخص نرم  از  آن  به  مربوط  ،   Excelهای 
FCMapper  وFCM EXPERT  .استفاده شد 

 

 یافته های تحقیق 

ا  یها داده  لیو تحل  هیبا تجز  پژوهشاز    بخش  نیدر 
از    ن  13حاصل  و    متخصصانبا    افتهیساختار  مهیمصاحبه 

شده تا    یموضوع و اسناد مربوطه سع ینظری و مبان اتیادب
مدل ارائه  بر  جهت    یبه  مبتنی  اجتماعی  سرمایه  بازگشت 

ورزشی   شود.  داوطلبی  مصاحبهویژگیپرداخته  -های 
 ، ارائه شده است.  1تحقیق در جدول  شوندگان

 

 مشخصات مصاحبه شوندگان .  1جدول 

 فراوانی درصد  فراوانی طبقه  
 % 46/38 5 زن جنسیت 

 % 53/61 8 مرد

 % 53/61 8 دانشگاه  محل اشتغال 

 % 69/7 1 آموزش و پرورش   وزارت

 % 38/15 2 وزارت و ادارات ورزش و وجوانان  

 % 38/15 2 علوم تحقیقات و فناوری  وزارت

 0 0 فوق لیسانس  مدرک تحصیلی 

 % 100 13 دکتری 

نمونه اکثر  است  مشخص  که  مرد  همانطور  تحقیق  های 
آموزش و     وزارتنفر،    8بودند، که در چهار زمینه دانشگاه  

جوانان    1  پرورش و  ورزش  ادارات  و  وزارت  و    2نفر،  نفر 
نفر فعالیت داشتند. با توجه    2  وزارت علوم تحقیقات و فناوری

پژ و سطح  اهداف  آنبه  تمامی  مدرک تحصیلی  ها وهش، 
 دکتری بود.

 
1. Kosko 
 

مصاحبه کلیت  بررسی  طول  های  با  در  شده  اجرا 
  ، کد   93  صورت گرفته،  منابع علمی  هایو بررسی   هاتحلیل

  مقوله اصلی به دست آمد.   10فرعی( و    مقوله)مفهوم    20
 .دهدمیرا نشان  کدگذاری نهایی 2جداول 
 
 

2. Rodriguez-Repiso 
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 . کدگذاری متمرکز و نهایی2جدول 
 مولفه                                  شاخص                                  زیرشاخص                       

 

 

 های سازمانی انگیزه

 
 ها مدیریت هزینه

 ی موجود هامدیریت هزینه

 درآمدها  بهینه مدیریت

  امكان استقالل نسبی بودجه از منابع انسانی

 
 پروری جانشین مدیریت  

 های مختلف مدیریتی و اجرایی رصد افراد توانمند در حیطه

 گیری افراد شاخص و توانمند به کار

 ایجاد زمینه پرورش استعداد افراد عالقمند و مرتبط 

 

 

 

 های شخصی انگیزه

 
 رهایی  

 افكار مخرب  زرها کردن ذهن ا

 ی دور ماندن از بزهكار

 و تنهایی  از انزوا  یدور

 جلوگیری از کهنه شدن دانش و تجارب 

 
 توسعه شخصی 

 توسعه ارتباطات شخصی 

 توسعه ارتباطات سازمانی 

 زیستی ذهنی و اجتماعی نیک

 همكاری با افراد خوشنام و دارای برند شخصی

 کسب اعتماد به نفس 

 محبوب حضور و مشارکت در رویداد و فعالیت ورزشی معروف و 

 

 

 

 

 

 

 عوامل اجتماعی 

 
 فرهنگ مشارکتی 

 المنفعه های عامعالقمندی به مشارکت در امور خیر و فعالیت

 های بدنی در جامعه عالقه روزافرون نسبت به ورزش و فعالیت

 ای از ورزش و رویدادهای ورزشی پوشش گسترده رسانه

 اجتماعی و ورزشی ایجاد بسترهای مشارکت داوطلبین در امور  

 
 یید اجتماعی أت

 تایید خانواده و اعضای آن بر ورود به داوطلبی

 های همسان )سنی، تحصیلی، جنسی و ...( تایید گروه

 دهی اجتماعی و حمایت جمعی از مشارکت در داوطلبی ارزش

 امكان کسب مزایای اجتماعی  

 
 

 اجتماعی  سرمایه

شبكه)وجود    ساختاری کانالپیوندهای  و  اجتماعی  درون  که  های  اطالعاتی  های 
افزایش و ترغیب و تبادل دانش توسط اعضا و توسعه سرمایه ذهنی می شود، را  باعث 

 مدنظر دارد.( 

)انتظارات و توقعات مشترک و متقابل، جامعه پذیری، اعتماد، حس تعلق و    ایرابطه
 شود.( قواعد و هنجارها را شامل می

های حاکم بر آن شبكه  د اعضای هر شبكه از اهداف و ارزش به ادراک واح)  شناختی
 اشاره دارد.( 

 

 

 

 

 عوامل فردی 

 
 

 پنداره شخصی 

 باورحس مفید بودن و ارزشمندی برای جامعه 

 حس نوع دوستی 

 حس شكوفایی استعدادهای شخصی 

 حس یادگیری اجتماعی از همكاری با دیگران 

 بینی نسبت به همكاری با دیگران و دید مثبت اجتماعی خوش

 
 

 توانمندی شخصی 

 تعداد افراد دارای تحصیالت مرتبط با امور مختلف ورزشی  افزایش

 آشنایی و تجارب قبلی با ورزش و رویدادهای ورزشی 

 عنوان داوطلب کسب مهارت جدید از مشارکت به 

 توسعه مهارت و توانایی موجود با مشارکت های داوطلبی 

 سیال شدن و قابلیت انطباق پذیری با تغییرات

 خود کارآمدی داوطلبان 

 ایجاد فضای باز سیاسی و کاهش مداخله دولتی در امور  
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 عوامل مدیریتی 

 توسعۀ داوطلبی چشم انداز و نظام یكپارچۀ ملی به سمت  کالن

 خط مشی دولت در توانمندسازی سازمان های غیر دولتی 

 
 سازمانی

 چابكی و یكپارچگی سازمانی 

 فلسفه شخصی مدیران در ارتباط با تاثیرگذاری داوطلبی 

 تربیت مدیریت داوطلبی و بررسی و نظارت بر عملكرد داوطلبان 

 ایجاد داوطلبی هوشمندانه 

 

 

 فرهنگی عوامل 

 
 اعتمادیبی

 هاها و اهداف یا نیات آناعتمادی به سازمانکم

 اعتمادی اعضای سازمان به یكدیگر کم

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

 
 

 ضعف کار گروهی 

 انجام عدم موفقیت در ایجاد همدلی با اهداف گروه یا پروژه در حال 

 تعارض منافع

 ها و توانایی متفاوت داوطلبان ناتوانی در همسو کردن فعالیت

 تداخل وظایف اصلی و داوطلبی 

 ارتباطات غیررسمی و عدم شفافیت 

 اقتصاد و روابط مالی غیررسمی 

 

 

 عوامل ساختاری 

 
 

 فرایندهای اداری 

 داوطلبین عدم آمادگی سازمان برای تفویض اختیار و عمل به 

 های قانونی و حقوقی در رابطه با بكارگیری داوطلبین محدودیت

 وابستگی به داوطلبان قدیمی و عدم جذب داوطلبان جدید

 نبود دفتر ویژه جذب و مدیریت داوطلبان 

 نبود سیستم اطالعاتی فرایندهای مدیریتی ورزش کشور 

 فرسودگی شغلی عدم مدیریت صحیح داوطلبان و 

 تبعیض و نابرابری در برقراری پیوندهای اجتماعی 

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

 
 نیاز به تخصص ویژه 

 ها زیربنایی نبودن آموزش در کتب درسی و رسانه

 نظر محدویت دانش داوطلبین نسبت به فعالیت یا پروژه مد 

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

 توانایی ناکافی برای انجام وظایف مورد نظر 

 

 

 

 

 ترویج

 
 

 آموزش و یادگیری

 داوطلب  یدادو بعد از رو ینارتباط قبل، حآموزش و 

 های مختلف مربوطه و دستورالعملقوانین  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 ورزشی آگاهی

 از حضور ارزشمند داوطلبان یالگوساز

 های مختلف آن بخشی نسبت به نهضت داوطلبی و فواید و جنبهآگاهی

 ترغیب داوطلبان به درگیری آنها با رهبران رویداد

 

 

 

 

 ی و انتخاب سقدرشنا

 
 

 سیستم پاداش

 های ارتباطی با افراد و ستارگان مشوق

 های ارتباطی با سازمان مشوق

 مادی مشوق 

 های مبتنی بر اعطای مدرک و گواهی حضور مشوق

 ها و امكانات سازمانی برای داوطلبینمندی از ظرفیتامكان بهره

 
 

 سیستم ارتقا 

 توسط داوطلبان   دستیابی به هویت جمعی

 با داوطلبان دانش  تجربه و سهیمت

 برای داوطلبان  پذیریهای جامعهبرنامه

 ارتباطات رسمی بین داوطلبین و سازمانایجاد شبكه 

 ایجاد بستر ارتباطات غیرسازمانی داوطلبین 
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 مدیریت منابع

 
 منابع انسانی

 به روز آوری دانش نیروی انسانی با ورود داوطلبین جدید و متخصص 

 گردانی و انتقال تجربه به افراد مستعد عضویت در سازمان امكان تجربه

 های متناظر  تشریک تجربه و اطالعات از طریق داوطلبان مربوط به سازمان

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

 
 منابع مالی

 مدیریت بهینه منابع برای امور جاری سازمان 

 های سازمانیمدیریت منابع مالی در جهت اهداف و استراتژی

 خدمات با هزینه کمتر در راستای مدیریت بهینه عملكرد جذب 

و تحلیل    جاستخرا،  کیفی  ه از فرایند مدلسازیلدومین مرح
علّی  نقشه  از  خی  پس  است.    نگاشت،   شبكه  ایجادبرگان 
-دیدگاهاساس    برمتغیرهای زبانی و  ی با استفاده از  عل  روابط
ادغام  شود. وزن نهایی هر رابطه از  می   توصیفخبرگان    های

به    قآید. وزن متعلدر این مورد به دست می  نظرات خبرگان

برای   (ijE)  توان دیفازی کرد و وزن عددیهر رابطه را می 

گیرد [ قرار می1،  -1]هر رابطه را به دست آورد که در بازه  
در جدول  است.  فهوم یا گره  م  دو   بین علیت  جه درگر  بیانو  

به  دیماتریس    3شماره   مربوط  شده  مؤثر  فازی  عوامل 
نشان  بازگشت سرمایه اجتماعی حاصل از داوطلبی ورزشی،  

ثیر هر متغیر بر  أاعداد این ماتریس میزان ت  .استداده شده
 د.ندهمی  ارائهبرگان خبندی نظر دیگری را براساس جمع 

 

 برگانخ ذهنیهای فازی نهایی حاصل از ادغام نقشه دیماتریس . 3جدول 

 
 شناختی خبرگانحلیل شباهت و تفاوت نقشه ت

و   شباهت  خبرگان،  علّی  نقشه  تحلیل  و  بررسی  برای 
فاصله بین نقشه علّی خبرگان با استفاده از ابزارهای تحلیلی 

کند که آیا الگوی  ها مشخص میشود. این تحلیل بررسی می 
ها وجود دارد  خاصی بر وضعیت شباهت یا تفاوت بین نقشه

نقشه  ادغام  پذیری  امكان  همچنین  و  خیر  علّی  یا  های 

-گان برای استخراج نقشه شناختی ادغامی مشخص میخبر
اندازه برای  نقشهشود.  فاصله  و  شباهت  نفر  گیری  نه  های 

و شاخص نسبت فاصله   QAP خبره از دو روش همبستگی
 شد استفاده 

جدول   نقشه  مات،  4در  برای  شده  محاسبه  زوجی  یس 
 شناختی خبرگان این پژوهش نشان داده شده است. 

 

 ماتریس نسبت فاصله زوجی نقشه شناختی خبرگان   . 4جدول 

)جدول(   گردید، خروجی این تحلیل، به صورت ماتریس مربعمحاسبه   QAP در مرحله بعد ماتریس ضریب همبستگی

c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7 c8 c9 c10 c11 c12 c13 c14 c15 c16 c17 c18 c19 c20

c1 0.00 0.28 0.15 0.25 0.25 0.12 0.30 0.17 0.31 0.53 0.56 -0.08 0.02 0.16 0.13 0.28 0.31 0.40 0.22 0.46

c2 0.23 0.00 0.10 0.48 0.13 0.23 0.26 0.38 0.41 0.25 0.23 -0.22 -0.27 -0.12 0.07 0.40 0.18 0.22 0.30 0.36

c3 0.13 0.10 0.00 0.35 0.26 0.25 0.35 0.43 0.33 0.05 0.18 -0.32 -0.18 -0.09 0.07 0.30 0.28 0.20 0.26 0.35

c4 0.25 0.36 0.30 0.00 0.30 0.28 0.36 0.38 0.58 0.18 0.31 -0.28 -0.18 0.00 0.15 0.33 0.40 0.31 0.43 0.48

c5 0.40 0.18 0.31 0.38 0.00 0.30 0.61 0.35 0.36 0.26 0.40 -0.30 -0.42 0.10 0.13 0.28 0.54 0.28 0.38 0.41

c6 0.10 0.15 0.33 0.26 0.40 0.00 0.30 0.45 0.33 0.05 0.23 -0.30 -0.15 0.00 0.12 0.23 0.33 0.25 0.38 0.28

c7 0.53 0.31 0.35 0.41 0.54 0.31 0.00 0.33 0.35 0.30 0.36 -0.48 -0.38 0.06 0.17 0.36 0.49 0.25 0.46 0.51

c8 0.12 0.18 0.36 0.41 0.30 0.31 0.30 0.00 0.36 0.08 0.28 -0.37 -0.30 -0.02 0.13 0.28 0.35 0.22 0.25 0.28

c9 0.35 0.53 0.35 0.36 0.40 0.22 0.30 0.40 0.00 0.17 0.31 -0.30 -0.30 -0.10 0.22 0.35 0.30 0.30 0.40 0.54

c10 0.45 0.48 0.05 0.13 0.30 0.00 0.35 0.08 0.22 0.00 0.56 -0.33 -0.03 0.33 0.21 0.28 0.40 0.28 0.35 0.45

c11 0.45 0.33 0.20 0.28 0.33 0.17 0.30 0.28 0.30 0.31 0.00 -0.22 -0.37 -0.05 0.35 0.40 0.31 0.33 0.36 0.36

c12 -0.03 -0.39 -0.20 -0.10 -0.54 -0.29 -0.52 -0.22 -0.15 -0.03 -0.08 0.00 0.40 0.20 0.10 -0.17 -0.44 -0.25 -0.35 -0.49

c13 -0.34 -0.15 -0.20 -0.34 -0.25 -0.27 -0.44 -0.08 -0.10 0.10 -0.18 0.37 0.00 0.28 0.20 -0.08 -0.34 -0.12 -0.32 -0.49

c14 0.13 -0.09 0.00 -0.25 -0.27 0.00 -0.20 -0.15 -0.05 0.26 -0.36 0.27 0.35 0.00 0.16 0.00 -0.12 -0.05 -0.10 -0.15

c15 0.10 -0.20 0.05 0.05 0.20 0.12 0.10 0.08 0.13 0.17 0.03 0.13 0.23 0.39 0.00 0.31 0.26 0.18 0.25 0.33

c16 0.36 0.43 0.18 0.41 0.30 0.23 0.28 0.30 0.48 0.18 0.40 -0.25 -0.30 0.25 0.17 0.00 0.30 0.18 0.36 0.41

c17 0.43 0.30 0.28 0.33 0.58 0.33 0.56 0.30 0.30 0.25 0.35 -0.40 -0.30 0.15 0.15 0.22 0.00 0.25 0.45 0.36

c18 0.25 0.25 0.26 0.33 0.36 0.26 0.36 0.45 0.33 0.18 0.35 -0.40 -0.32 -0.04 0.17 0.36 0.43 0.00 0.49 0.45

c19 0.25 0.35 0.25 0.41 0.48 0.30 0.51 0.48 0.33 0.20 0.38 -0.37 -0.40 -0.10 0.05 0.40 0.45 0.23 0.00 0.41

c20 0.45 0.38 0.20 0.41 0.41 0.26 0.53 0.30 0.40 0.28 0.49 -0.17 -0.22 0.11 0.35 0.36 0.53 0.35 0.43 0.00
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های نه خبره را به صورت  است که میزان همبستگی نقشه 
 دهد. دو به دو نشان می 

)شباهت(   های خبرگانمیزان همبستگی نقشه  ،5جدول  
 دهد.را نشان می 

 )شباهت( های خبرگاننقشه میزان همبستگی . 5جدول 

 به دست آمده است  ،6 صورت جدولمیزان معناداری آماره آزمون مربوط به آزمون فرض فوق به  

 )شباهت(  رگانهای خبمیزان معناداری آزمون همبستگی نقشه  .6جدول 

 05/0با توجه به اینكه عدد معناداری همه مقایسات زوجی کمتر از  
ت همبستگی  وجود  معناداری  بنابراین  می أاست،  بررسی  یید  شود. 

)داده همبستگی  تحلیل  با  مرتبط  شباهت(نتایج  نسبت   های  و 
دهد که  های شناختی نشان میهای تفاوت( بین نقشه )داده فاصله

عالوه بر این، برای بررسی  .تفاوت معناداری بین آنها وجود ندارد

نقشه بین  تفاوت  یا  تشابه  خبرگان،  ماهیت  شناختی  های 
همبستگیخروجی تحلیل  مبنای  QAP های  فاصله  نسبت  و 

قرار    1چند بعدی  های آماری پیشرفته مقیاس پردازیانجام آزمون 

 .گرفت
مقیاس  تحلیل  نقشه در  وضعیت  بعدی،  چند  در پردازی  ها 

شود. این تحلیل در  فضای دو بعدی به صورت ترسیمی بیان می
نقشه   UCINET افزارنرم تصویری  خروجی  و  شده  انجام 

 تحلیل همبستگی خبرگان این پژوهش بر اساس شاخص شباهت
(QAP) ه صورت شكل استو شاخص تفاوت )نسبت فاصله( ب. 

 

  های خبرگانوضعیت شباهت نقشه  .1شکل 

 
1 Multidimensional Scaling (MDS) 
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  های خبرگانوضعیت تفاوت نقشه  .2شکل 
می  مشخص  نتایج  این  بررسی  نمیبا  که  توان  شود 

نقشه  بین  تفاوت  یا  شباهت  برای  مشخصی  های  الگوی 
خبرگان تفكیک  براساس  خبرگان،  رشته    شناختی  )نوع 

تحلیل  تحصیلی( دیگر،  بیان  به  کرد؛  آماری  ارائه  های 
های دهد که شباهت یا تفاوت بین نقشه رفته نشان میپیش

جمعیتعلّی   متغیرهای  به  آنهاخبرگان  مربوط   شناختی 
های شناختی تمامی  نیست؛ بنابراین، مانعی برای ادغام نقشه

 .وجود ندارددر تدوین  خبرگان
فازی دیها با استفاده از ماتریس  بررسی شاخصسپس  

شناختی فازی محاسبه نگاشت شده، مقادیر مربوط به روش  
نشان داده شده   ،7گردیده است. این نتایج در جدول شماره 

 .است

  شناخت فازیهای روش نگاشت شاخص .7جدول 
 تعداد متغیر معمولی  کننده تعداد دریافت   تعداد فرستنده  تعداد اتصاالت  تعداد عوامل  دانسیته

94/0 20 376 0 0 20 

دهد که فاکتورها با چه  یا تراکم سیستم نشان می دانسیته  
اند. با توجه به عدد  شدتی در یک شبكه به هم متصل شده

  مطلوب است آمده است، دانسیته مدل    ، 7در جدول  که  94/0
که  و است  این  دهنده  زیاد   نشان  بسیار  سیستم  پیچیدگی 

می   فرستندهاست.   نشان  را  درعواملی  دارای  که  جه  دهد 
  روی   عوامل  این.  هستند  صفر   جه ورودیو در  مثبت  خروجی
ولی سیستم به طور مستقیم روی آنها    تأثیرگذارند،  سیستم

عمل   سیستم  محرک  عنوان  به  عوامل  این  ندارد.  تأثیری 
اسمی صفر  سیستم  در  عوامل  اینگونه  تعداد   ت.کنند. 

می   کنندهدریافت نشان  را  درعواملی  دارای  که  جه  دهد 

و در  ورودی   در   عوامل  این.  باشند  صفر  جه خروجیمثبت 
  نیز   تعداد اینگونه عوامل.  ندگیرشناختی قرار می   نقشه  انتهای

عوامل دارای درجه    متغیرهای معمولیت.  در سیستم صفر اس
مثبت ورودی  و  عوامل هم خروجی  این  دیگر  بیان  به  اند. 

پذیرند. همانگونه که مشاهده تأثیرگذار بوده و هم تأثیر می 
 . از این نوع هستند مدل، عوامل همهشود، می

هر    ورودی و درجه مرکزیتدرجه خروجی، درجه  میزان  
تجزیه و تحلیل  FCMapper افزاریک از عوامل در نرم 

 .نشان داده شده است  ،8در جدول  جشود. این نتایمی

   و مرکزیت هر عامل درجه خروجی، درجه ورودیمیزان .  8جدول 

 درجه خروجی  عوامل  
Outdegree 

 درجه ورودی 
Indegree 

 درجه مرکزیت 
Centrality 

 رتبه 

C1 13 29/10 32/5 07/4 ی تیریمد یسازمان  عوامل 
C2 14 27/10 43/5 83/4 یپرور نیجانش تیریمد 
C3 18 59/8 12/4 47/4 ی ذهن یهااز مشغله ییرها 
C4 7 83/11 96/5 87/5 پاداش ستمیس 
C5 4 99/12 59/6 39/6 ی مشارکت فرهنگ 
C6 17 87/8 24/4 63/4 ی اجتماع دییتا 



 60 1400، زمستان 32مدیریت رفتار سازمانی در ورزش، دوره هشتم، شماره مطالعات  

 

C7 2 90/13 93/6 97/6  توسعه شخصی 
C8 12 49/10 59/5 90/4  یشخص پنداره 
C9 6 99/11 82/5 17/6  یشخص یتوانمند 

C10 16 10/9 83/3 27/5 یتیریکالن مد  عوامل 
C11 8 75/11 05/6 69/5 ی فرهنگ داوطلب اشاعه 
C12 11 51/10 55/5 96/4 ی اعتماد یب 
C13 15 76/9 12/5 64/4 ی کار گروه  ضعف 
C14  20 55/5 56/2 99/2 ی ادار یندهایفرا 
C15 19 40/6 07/3 33/3 )فقدان( ژهیبه تخصص و ازین 
C16 9 16/11 39/5 77/5 یریادگیو  آموزش 
C17 3 02/13 75/6 26/6 مدیریت منابع مالی 
C18 10 68/10 64/4 04/6 ارتقا  ستمیس 
C19 5 87/12 54/6 36/6  اجتماعی سرمایه 
C20  1 21/14 58/7 62/6 منابع انسانیمدیریت 

ورودی می   درجه  نشان  را  عوامل  تأثیرپذیری  هرچه  میزان  دهد. 
تأثیرپذیری بیشتری دارد؛ به    عامل،  آن   باشد،  بیشتر  ورودی  جهدر

بر اساس  عبارت دیگر بیشترین تأثیرپذیری را از سایر عوامل دارد.  
سایر تأثیرپذیری را از  بیشترین مدیریت منابع انسانینتایج جدول 
دارد تمام    با   خروجی   جهدر  .عوامل  مطلق  مقادیر  کردن  جمع 

توسعه  آید.  اند، به دست می هایی که از یک مفهوم خارج شدهفلش
ده دهنمرکزیت نشان  .گذارندمی  بیشترین تأثیر را بر مدل  شخصی
از جمع دو شاخص قبلی    فاکتور است که  یک   درجه کل  یا  مرکزیت

  مرکزیت  جه آید. هر عامل با درت می سمربوط به هر فاکتور به د

شود و باید  عامل مهم در سیستم تلقی می  یک  عنوان  به  بیشتر،
منابع  مدیریت  شود،  همانگونه که مشاهده می.  گیردمورد توجه قرار  

شخصی،  انسانی مالی  توسعه  منابع  مدیریت  دارای    و  ترتیب  به 
 .اندجه مرکزیتبیشترین در

 آخرین مرحله در نگاشت   فازی  شه شناختینمایش تصویری نق
آن به همراه وزن روابط است.    شه تصویریشناختی فازی، رسم نق

  بین طه علیشدت یا قدرت رابده  دهنناشبه بیان دیگر این عدد ن
شناختی فازی حاصل شده نگاشت، 3 شماره  شكل.  است عامل دو

 . دهدرا نمایش می 

 

 های ورزشیدر سازمان ناجتماعی مبتنی بر نقش داوطلبی هبازگشت سرمای مدل نقشه شناختی  .3شکل 
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 گیری بحث و نتیجه
در صنعت ورزش    منابع انسانی از    ریناپذییجدا  ی داوطلبان بخش

-ت یبه فعال  آنهاکه    یاگسترده  یهاها از کمکهستند و سازمان
-کنند، بهرهیم دادهایرو ی کل تیریها و مدروزانه سازمان یها
سازمانبریم ش  لیتما  ی ورزش  یهاند.  از  استفاده    ی هاوهیبه 

ا  تیریمد  یاصل بر    ینسانمنابع  آنها  تمرکز  که  کارکنان دارند 
خدمات و    ی زشیدستمزد است و از تفاوت در عوامل انگ  رسمی

مبخش  تیرضا ورزش  زیتماو  داوطلب  صنعت  در    یکار  کنار 
داوطلبی به عنوان یک عنصر کلیدی کنند.  ینظر مورزش صرف

منابع موجود، موجب   رونق  بر  با حضور خود عالوه  در ورزش 
شود و از این رو در کنار های صنعت ورزش میگردش چرخش

ضرورت پرداختن به آنها و تأثیرات حضورشان، شایسته است با  
تر  نها کمی موشكافانهبررسی عوامل مؤثر در اثرات اجتماعی آ

شاخص  و  عوامل  شناسایی  دنبال  مفهومی  به  مدل  مؤثر  های 
ورزشی   داوطلبین  نقش  بر  مبتنی  اجتماعی  سرمایه  بازگشت 

های ( بیان نمودند که مطالعات سال2016)  1باشیم. ویكر و بروئر 
اخیر حكایت از کاهش میزان جذب داوطلبین در صنعت ورزش  

سرمایه  (34)  دارند منزله.  به  سرمایهاجتماعی  از  یكی  های ی 
-ترین مفاهیمی است که از دانش جامعهانسانی، از شناخته شده

بی  سهم  و  شده  مشتق  فردیشناسی  سالمت  در    -نظیری 
(. این سرمایه  13اجتماعی و رفاه و درک روابط اجتماعی دارد )

پیوندی -سرمایه اجتماعی  -1توان در سه دسته جای داد:  را می
بی اجتماعی  که  هویت  انگاره  اساس  بر  افراد  با  ارتباط  انگر 

همگن  و  انعكاس  یا  درون  مشترک  تعامالت  در  شبكه  سازی 
سرمایه اجتماعی از نوع  -2گروهی و ارتباطات اجتماعی است. 

پل زدن اجتماعی که فراتر از حس هویت مشترک امتداد پیدا  
جتماعی  های اهای ناهمگن دارای شبكهکند و اشاره به گروهمی

سرمایه اجتماعی   -3گسترده و متنوع با افرادی شبیه بهم دارد.  
و گروه با مردم  ارتباط  به  لینكی که  نوع  یا از  باالتر  هایی که 

 (.  24کند )تر از سطح اجتماعی افراد هستند، اشاره میپائین
مالی،   منابع  مدیریت  مدل،  این  در  مؤثر  عوامل  بررسی  در 

رها پروری،  جانشین  توسعه  مدیریت  مخرب،  افكار  از  یی 
اجتماعی،    سرمایهشخصی، فرهنگ مشارکتی، تأیید اجتماعی،  

و سازمانی، عوامل   توانمندی شخصی، عوامل مدیریتی کالن 
عوامل   گروهی،  کار  ضعف  و  اعتمادی  بی  چون  فرهنگی 
ویژه،   تخصص  به  نیاز  و  اداری  فرایندهای  شامل  ساختاری 

 
1. Wicker & Breuer  

 

لبی، سیستم پاداش و آموزش و یادگیری و اشاعه فرهنگ داوط
دسته در  انسانی  منابع  مدیریت  و  داوطلبان  نهایی ارتقاء  بندی 

با بررسی مدل شناختی خبرگان عوامل با   قرار گرفتند. سپس 
مرکزیت   درجه  باالترین  و  تأثیرپذیری  تأثیرگذاری،  بیشترین 

 گزارش گردیدند. 
دهد. هرچه  میزان تأثیرپذیری عوامل را نشان می  درجه ورودی  
؛ استبیشتر    عامل  آن  تأثیرپذیری  افزایش یابد،  ورودی  یزانم

سایر عوامل    نسبت به به عبارت دیگر بیشترین تأثیرپذیری را  
انسانیدارد.   منابع  مدیریت  جدول  نتایج  اساس  بیشترین   بر 
  جه در  .باشددارا میسایر عوامل    نسبت بهتأثیرپذیری را  میزان  

هایی که از یک  جمع کردن مقادیر مطلق تمام فلش  خروجی با 
-ها بهآنچه که از بررسیآید.  اند، به دست می مفهوم خارج شده 
توسعه    از سوی عاملبیشترین تأثیر  ی  دهندهدست آمده نشان

مدلشخصی   می   بر  نشان  .شودگذاشته  ده دهنمرکزیت 
فاکتور است که از جمع دو شاخص    یک  درجه کل  یا  محوریت

  جهآید. هر عامل با درت میس مربوط به هر فاکتور به د  قبلی
  شده عامل مهم در سیستم تلقی  یک  عنوان به بیشتر، مرکزیت

گیرد قرار  توجه  مورد  باید  می.  و  مشاهده  که  د، گردهمانگونه 
به  و مدیریت منابع مالی  توسعه شخصی ،  مدیریت منابع انسانی

 .اندجه مرکزیتترتیب دارای بیشترین در
ه شخصی که به عنوان تأثیرگذارترین عامل از دیدگاه  توسع

خبرگان شناخته شد، حكایت از اهمیت توسعه ارتباطات شخصی  
نیک جهت  در  تالش  سازمانی،  اجتماعی،  و  و  ذهنی  زیستی 

خوش افراد  با  تعامل  به  داوطلبین  حضور  عالقه  مطرح،  و  نام 
د و  داوطلبانه به منظورکسب اعتماد به نفس، مشارکت در رویدا

-فعالیت ورزشی معروف و محبوب از دید خبرگان دارد. خرده
( که بیان  2021و همكاران )  2های ژوهایی که با یافتهمقیاس

های های غیر رسمی و افزایش تماسنمودند مشارکت در شبكه
  گیرد ها شكل میال مشارکت مدنی در سازماننباجتماعی به د

گیری ارتباطات حاصل از  بر شكلکه  (  30،  11،  22،  10،  36)
(  2015همكاران )و    3یچی پ  یولتحضور داوطلبین تأکید نمودند؛  

از طر  یاجتماع  هیداوطلبان توسعه سرما  نشان دادندکه     ق یرا 
 یاجتماع  رییتغ  یکار برا  زهیانگ  شیو افزا  یریادگیروابط،    جادیا

  ( 2009ی )و بردبر  یک  و  (32)  سازندممكن می  و تعامل متقابل 
های داوطلبی، که گزارش کردند، داوطلبان از شرکت در فعالیت

مهارت با  بهبود  همراه  نفس  به  اعتماد  افزایش  سازمانی،  های 

2. Zhou 

3. Welty Peachey 
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همخوانی  ؛  تأثیر مثبت در نگرش و رفتار خود را تجربه نمودند
 . (16) دارد

عا تأثیرپذیرترین  عنوان  به  انسانی  منابع  در مدیریت  مل 
ی شناختی متخصصان و خبرگان عرصۀ ورزش و داوطلبی  نقشه

ی ورزشی، نمایانگر تأثیری است که حضور داوطلبان بر حوزه
های این عامل شامل به مقیاس ورزش دارند. با نگاهی به خرده

و   جدید  داوطلبین  ورود  با  انسانی  نیروی  دانش  شدن  روز 
تجربه انتقال  و  کسب  فضای  شدن  مهیا  افراد    متخصص،  به 

مستعد عضویت در سازمان، تشریک تجربه و اطالعات از طریق  
سازمان به  مربوط  و  داوطلبان  انگیزش  تقویت  متناظر،  های 

سازمان   در  ارتباطی  و  جدید  فضای  ایجاد  طریق  از  نگرش 
شده یافتهتصریح  این  که  مطالعات  است  از  نتایج حاصل  با  ها 

(، همراستا 2019)  1فدیاک ( و  2021پور گیوی و همكاران )نقی
 . (11، 23) باشدمی

نقشه  بررسی  از  نهایت  در  که  از  آنچه  شناختی حاصل  ی 
میاندیشه متخصصان  سه  های  حضور  نمود،  استخراج  توان 

انسانی و مدیریت منابع    توسعه شخصی،  عامل مدیریت منابع 
مالی با محوریت مرکزی باال نسبت به دیگر عوامل مؤثر در این  

ها و مطالعات صورت گرفته در اگر چه در مصاحبهمدل  است.  
این خصوص عوامل دیگری نیز مطرح شده بودند اما در نهایت 
سرمایه   بازگشت  ربودند.  دیگران  را  سبقت  گوی  عوامل  این 
اجتماعی به واسطه حضور داوطلبین و همیاری آنها با دیگر منابع  

د ایشان  عزم  سازمان،  اهداف  پیشبرد  راستای  در  ر  انسانی 
توانمندی توسعه  و خصوص  اجتماعی  و  مهارتی  فكری،  های 

ها، همچنین کمک شایانی که حضور داوطلبی در مدیریت هزینه
-مدیریت درآمدهای موجود و مدیریت بهینه عملكرد به سازمان

می ورزشی  رویدادهای  و  پژوهشها  نتایج  با  همسو   نمایند، 
فرصتی برای  ی را  ورزش  یداوطلب(، که  2018)  2ویپو-یچیبودو

( و  2017حقدادی و همكاران )  ، (7)  دانست  دیجد  دانش   ارتقاء
و حفظ و   یمنابع انسان که بر مدیریت( 2012اندام و همكاران )

توان برشمرد. در  ، می(1،15)  تاکید نمودندداوطلبان    ینگهدار
-عامل مدیریت منابع مالی نیز نتایج حاصل از پژوهش با یافته

( که به هزینه باال و منابع  2018همكاران )ور مؤخر و پیله های
با توجه به  انسانی محدود سازمان اشاره نموده و  های ورزشی 

محدودیت بودجه اختصاص داده شده به ورزش، اهمیت رونق  
بیش از پیش ارزشمند توصیف  گرفتن این بخش از ورزش را  

( که 2017)  4چالدوری و کروین  و(  2009)  3بومن   ،(27)  کردند

را  داوطل غبین  بخش  در  ارزشمند  ساله    که  یرانتفاعیمنبع  هر 
اقتصاد   اردهایلیم ارزش  برشمردند،  کنندیم  دیل تو  یدالر   ،

 . (8، 6) همخوانی دارد
چهارمین و   ،قابل تأمل استپرداختن به آن  ی دیگری که  نكته

ی شناختی  شده در نقشهمطرح  از مجموعه عوامل  پنجمین رتبه  
سرمایه اجتماعی نگ مشارکتی و  همتخصصان است که به فر

ی توفیق دهندهنشان  . کسب این رتبهاستاختصاص پیدا کرده
  هایی اجتماعی و حضور دو شاخص آن با خرده مقیاس  عوامل
امور    است  در  مشارکت  به  افراد  عالقمندی  بر   تأکید  که 
های بدنی  روزافرون نسبت به ورزش و فعالیت  تمایلالمنفعه،  عام

ارتباطات و    تأثیردر جامعه،   از پوشش گسترده رسانه عصر  ای 
مشارکت  بسترهای  ایجاد  ورزشی،  رویدادهای  و  ورزش 

همراه با ساختار حال حاضر   داوطلبین در امور اجتماعی و ورزشی
های  های درون اجتماعی و کانالهوجود پیوندهای شبكجوامع و  

میان  و تبادل دانش    افراد طالعاتی که باعث افزایش و ترغیب ا
را به دنبال دارد؛ همچنین    ذهنی  یو توسعه سرمایه  شودآنها می
و توقعات مشترک   انتظاراتاجتماعی که    هسرمای  ایرابطه  در بعد

پذیری، اعتماد، حس تعلق و قواعد و هنجارها و متقابل، جامعه
د اعضای هر شبكه  ادراک واح  و  شناختی  و بعد  شودرا شامل می

-یافته  در  نتایج  این    .  دندار  آن،های حاکم بر  از اهداف و ارزش
(،  2021محمدیان و ناظمی اردکانی )  مطالعاتحاصل از  های  

(، کیم و  2020(، توکل و همكاران )2020فورسل و همكاران )
(، ولتی پیچی 2015(، بوکو )2016(، مانوالچی )2019همكاران )

  ( تصریح شده است. 2009(، کی و بردبری )2013و همكاران )
می پیشنهاد  نهایت  تأثیرات  که    گردددر  به  ویژه  نگاهی  با 

به  سرمایه اجتماعی و داوطلبی ورزشی، از این تعامل  ی  دوسویه
مربوط   استیسو  به اهداف   یابیدست یبراکارآمد  یعنوان ابزار

ورزش    یداوطلبی  توسعهبه   عوامل شود.    استفادهدر  شناخت 
مطالعه،   مورد  در   یاجتماع  هیسرما  یتوسعهبا  تواند  یممؤثر 
پشت آموزش،  شناخت  یبانیبهبود  د  نقش  و    ک یر  داوطلبان 

ورزش بود  قادر  همچنینباشد.    تأثیرگذار  یسازمان  در    خواهد 
تجربه    کیمشارکت کامل، داشتن    یبرا  داوطلبین  تیبهبود ظرف

با  بوده و مؤثردر سازمان   ماندگاری و وفاداری  نیمثبت و بنابرا
ی ضع  مطلوبشبكه    کایجاد  روابط  قو  فیاز  طیو    ف ی، 
 ریسا  ن یداوطلب در کار خود و همچن  یاز منابع را برا  یاگسترده

ساخته و از این رهگذر جامعه نیز از  فراهم    او  یزندگ  یهاجنبه
 بهره نخواهد ماند.ثمرات حضور آنان بی 
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