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چکیده
امروزه اهميت نيروي داوطلبی بر مدیران سازمانها و رویدادهاي ورزشی پوشيده نيست و
سازمانهاي مختلف در بهخدمتگرفتن نيروهاي داوطلبی با یکدیگر رقابت مینمایند .از این رو،
مدیران سازمانها با چالشهاي مهمی در خصوص حفظ و نگهداري داوطلبان روبرو هستند .هدف
از این تحقيق ،طراحی و تبيين مدل حفظ و نگهداري داوطلبان در ورزش دانشجویی دانشگاههاي
دولتی شهر تهران بود .این تحقيق از نوع همبستگی بوده و بهصورت ميدانی اجرا شد .جامعهي
تحقيق ،کليهي دانشجویانی بودند که با ادارههاي تربيت بدنی دانشگاههاي دولتی شهر تهران
همکاري داشتند ( .)N=113بهمنظور نمونهگيري از روش نمونهگيري طبقهاي تصادفی استفاده
شد .با توجه به روش مدلسازي معادالت ساختاري  136داوطلب بهعنوان نمونه انتخاب شدند .به
منظور جمعآوري اطالعات ،محقق از پرسشنامههاي توانمندسازي روانی ،تعهد سازمانی،
پرسشنامهي انگيزش داوطلبان ورزشی ،رضایت وظيفهاي ،جامعهپذیري سازمانی ،پرسشنامهي
تمایل به ادامهي همکاري داوطلبی و پرسشنامهي خصوصيات جمعيتشناختی استفاده نمود .از
آمار توصيفی و مدلیابی معادالت ساختاري براي تجزیه و تحليل دادهها استفاده شد .نتایج نشان
داد که متغيرهاي سازمانی توانمندسازي ( ،)5/05تعهد سازمانی ( ،)5/33انگيزش ( )5/44و رضایت
وظيفهاي ( )5/4بر تمایل به ادامهي همکاري داوطلبان اثر مثبت و معناداري دارند ،اما جامعهپذیري
تأثيري منفی و معناداري بر تمایل به ادامهي همکاري داوطلبان دارد ( .)-5/31بهطور کلی
متغيرهاي سازمانی نقش مهمی در حفظ داوطلبان دارند .مدیران با تکيه بر متغيرهاي سازمانی
میتوانند بازگشت داوطلبان را تقویت کنند.
واژگان کلیدی :توانمندسازي روانی ،انگيزش ،رضایت وظيفهاي ،جامعهپذیري سازمانی
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مقدمه
شواهد نشان میدهد کاهش نیروهاي داوطلب در برخی کشورها ،بهویژه در بخش ورزش و
سرگرمیکه قسمت اعظم فعالیتهاي آن بر عهدهي داوطلبان است ،موجب نگرانی مدیران این
بخش شده است ( .)1،2از مهمترین مشکالت انجمنهاي داوطلبی آمار باالي ترک سازمان
است .در حدود  33درصد افرادي که در یک انجمن داوطلبی ثبت نام میکنند ،سازمان را قبل
از یک سال ترک میکنند و بهطور متوسط حدود یک سال و نیم بیشتر نمیمانند (.)3
با افزایش رقابت و گسترش روشهاي توسعهي منابع انسانی ،سازمانها همواره از این مسأله بیم
دارند که سرمایههاي انسانی خود را از دست بدهند و زیان ببینند ،زیرا هر سازمان براي
آموزش ،تربیت و آمادهسازي کارکنان خود تا مرحلهي بهرهوري و کارایی مطلوب ،هزینههاي
بسیاري را صرف میکند ( .)4جدا از صرفهجویی هزینهي مالی از جذب و آموزش داوطلبان
جدید ،حفظ داوطلبان فعلی در تداوم روابط بین ارائهدهندگان خدمات و مشتریان سازمان و
افزایش کیفیت خدمات مشتریان مؤثر است .بنابراین الزم است پویایی و حفظ داوطلبان ارزیابی
و بررسی شود (.)3
از طرفی مدیریت نهضت داوطلبی در سطح ورزش دانشگاههاي ایران نوپا و نیازمند توجه است.
داوطلبان در عرصهي ورزش دانشجویی به دو صورت فعال هستند :دستهي اول داوطلبان
مقطعی که در رویدادهاي ورزشی نظیر مسابقات ،جشنوارهها و همایشها حضور دارند .برخی از
این رویدادها ،سالیانه و برخی گهگاه برگزار میشوند که از داوطلبان جهت برگزاري استفاده
میشود .اما دستهي دوم داوطلبان سازمانی هستند که برخالف داوطلبان موقتی ،عمر
فعالیت شان کوتاه نیست و در طول سال تحصیلی با ادارات تربیت بدنی دانشگاهها همکاري
مینمایند .داوطلبان ورزشی دانشگاهها در خصوص برنامههاي ورزشی در طی سال تحصیلی
فعال میباشند .از اهداف مستقیم ورزش دانشگاهها ،گسترش ورزش همگانی و تعالی ورزش
قهرمانی در بین جامعهي دانشجویی ،کارکنان و اساتید دانشگاه است .بدیهی است که با
برنامهها ي محدود ورزشی و اختیارات ناچیز داوطلبان ورزشی نمیتوان گامی در راستاي این
هدف مهم برداشت .وجود این داوطلبان در دانشگاهها براي ترویج تربیت بدنی در بین قشر
تحصیلکرده ضروري است ( .)33جامعهي آماري این پژوهش ،داوطلبان ادارات تربیت بدنی
دانشگاههاي دولتی کالن شهر تهران است .با توجه به اینکه پژوهشها در باب داوطلبان موقتی
رویدادهاي ورزشی بسیار است ،اما در خصوص داوطلبان دورهاي که مدت زمان طوالنیتر را
نسبت به داوطلبان موقتی در سازمان فعال هستند ،در جهان و ایران اندک است و نیازمند
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مطالعه ي بیشتري است ،پژوهشگر بر آن شد تا به مطالعهي عوامل مؤثر بر تمایل به ادامهي
همکاري داوطلبان با ادارات تربیت بدنی دانشگاهها بپردازد .
از سویی دیگر ،هر ساله برنامههاي ورزشی متعددي در دانشگاهها باید اجرا شوند که از باب
بحث تأمین بودجه و نیروي انسانی باید هزینههاي زیادي بشود .مدیران باید بر بهکارگیري
نیروهاي جوان و مستعد در فضاي دانشگاهی اصرار ورزند و این فرصت را مغتنم شمارند تا با
صرفهجویی در منابع انسانی ،منابع مالی را براي ساخت و تجهیز سازههاي ورزشی و ترویج
برنامههاي ورزشی به کار گیرند (.)33
در جهت افزایش اثربخشی و رضایت داوطلبان و همچنین صرفهجویی زمان و هزینهي به
کارگیري و آموزش داوطلبان جدید ،سازمانها باید افزایش استراتژيهاي حفظ داوطلبان را در
نظر داشته باشند و مدیران سازمانهاي ورزشی باید سعی کنند که افرادي را بهعنوان داوطلب
انتخاب کنند که پتانسیل ماندگاري بیشتري در سازمان داشته باشند .این مهم تنها وقتی تحقق
می یابد که فاکتورهاي کلیدي مؤثر بر حفظ داوطلبان را در قالبی کلی شناسایی نمود .بررسی
ادبیات پیشینه در حوزهي مطالعات حفظ داوطلبان ورزشی و غیرورزشی نشان میدهد که
برخی مطالعات متغیرهاي مؤثر بر تمایل به ادامه همکاري داوطلبان را بهطور مستقل آزمون
نمودهاند اما این پژوهشها نتوانستهاند در این باب به اتفاق نظر برسند .مثالً بسیاري از
پژوهشها ،بارها انگیزش داوطلبان را در موقعیتها و رویدادهاي مختلف مطالعه نمودهاند ،اما
نتایج یکسان نیست .گستردگی عوامل مؤثر بر تمایل به همکاري داوطلبان ،بهویژه در عرصهي
ورزش میتواند دلیل این پیچیدگیها باشد .تنها با مطالعات بیشتر میتوان به این پیچیدگیها
پاسخ گفت .تعدد فاکتورهاي درگیر در حفظ داوطلبان ،پیچیدگی ارتباطات میان آنها و وجود
مطالعات اندک در ایران و جهان محقق را برآن داشت تا با پیشنهاد مدلی ،عوامل مؤثر را
شناسایی و درصد پیشبینی حفظ داوطلبان را افزایش دهد .پس از مطالعات اولیه ،فاکتورهاي
کلیدي شناسایی شدند و در قالب مدل پیشنهادي قرار گرفتند و در بین داوطلبان ورزشی در
عرصهي ورزشی دانشجویی به آزمون گذاشته شد .بهطور خالصه ،انگیزش ،تعهد سازمانی،
رضایت وظیفهاي ،توانمندسازي ،جامعهپذیري سازمانی بهعنوان متغیرهاي مستقل کلیدي
شناسایی شدند که احتمال میرود با حفظ داوطلبان در ارتباط باشند .یافتههاي حاصل از
آزمون مدل پیشنهادي و روابط میان متغیرها ،میتواند نقش مهمی در چارهسازي مدیران
ورزشی در جهت حفظ و نگهداري داوطلبان ورزشی داشتهباشد .همچنین آگاهی از اطالعات
فوقالذکر براي اثربخشی و کارآمدي داوطلبان ورزشی بسیار مهم است (.)33
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بررسی مطالعات محققان دیگر می تواند به تدوین مدل حفظ و نگهداري داوطلبان کمک نماید.
در ادامه به برخی از مطالعاتی که در خصوص حفظ داوطلبان ورزشی صورت گرفته ،پرداخته
شده است .در خصوص تعهد سازمانی داوطلبان  ،موداي و همکاران )1892( 1بیان نمودند که
تعهد به یک سازمان ،شدت نسبی احساس یگانگی یک فرد به یک سازمان خاص و میزان
مداخلهاش در آن سازمان است ( .)3کاسکلی )1883( 2اظهار نمود که انجمنها و باشگاههاي
ورزشی زمانی در ارائه برنامههایشان موفق میشوند که داوطلبانی متعهد به سازمان و اهدافش
جذب نمایند ( .)7فینکلشتاین )2009( 3دریافت تعهد به ادارات تربیت بدنی به اندازهي رضایت
وظیفهاي ،نقش حساسی را در قصد ادامهي همکاري داوطلبی ایفا میکنند ( .)9از سویی دیگر،
اگلی و همکاران )2012( 4در تحقیقی با عنوان تعهد و رضایت شغلی داوطلبان بهعنوان
تعیینکنندههاي تمایل به ماندن داوطلبان در باشگاههاي ورزشی به این نتیجه رسیدند که هر
دو متغیر نقش مؤثري را در حفظ داوطلبان ورزشی دارد (.)8
3
در خصوص حمایت مدیریت و ارتباط آن با حفظ داوطلبان  ،فارمر و فدور ( ،)1888دریافتند
که حمایت درکشده از مدیریت( ،بازشناسی ،تصدیق و نظارت) رابطهي منفی با چرخش و
تعویض داوطلبان دارد (.)10
در مطالعهاي دیگر ،کیم و همکاران ( )2007و فارمر و فدور ( )1888نظارت را مؤثر بر حفظ
داوطلبان یافتند ( .)3،10کیم و همکاران ( )2007و فیلیپس و همکاران )2002( 3گزارش
کردند پاداش مناسب داوطلبان بر تمایل به همکاري داوطلبان مؤثر است (.)12،3
در مطالعهاي در داخل کشور نیز اندام و همکاران ( )1381در پژوهشی در حوزهي داوطلبان
ورزش شهرداري تهران به این نتیجه دست یافتند که بعد برنامهریزي ،انتخاب ،آشنایی ،جذب،
آموزش ،قدرشناسی و ارزیابی بر حفظ و نگهداري داوطلبان مؤثر است .همچنین پیشنهاد
نمودند که جهت حفظ داوطلبان به فرآیند مدیریت داوطلبان و میزان اثرات هر بعد خصوصاً
ارزیابی عملکرد و قدرشناسی از داوطلبان توجه ویژه شود (.)18
در ادامهي بررسی ادبیات پیشینه همچنین مشخص شد که متغیرهاي سازمانی نقشی مؤثرتري
از متغیرهاي فردي در حفظ داوطلبان دارند .از بین متغیرهاي سازمانی ،آن هم در عرصهي
ورزش که داوطلبان به صورت تیمی یا گروهی سازماندهی میشوند ،جامعهپذیري نقش حائز
1 . Mowday et al
2 . Cuskelly
3 . Finkelstein
4 . Egli et al
5. Farmer and Fedor
6 .Phillips
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اهمیتی دارد  .در ادبیات داوطلبی ،در خصوص جنبههاي جامعهپذیري سازمانی ،از قبیل روابط
اجتماعی با اعضاي سازمان کمتر مطالعه صورت گرفته است .به هر حال ،شبکههاي اجتماعی
توسط داوطلبان در حین اجراي کارهایشان ایجاد میشود و انتظار میرود که در تمایل به ادامه
همکاري داوطلبان نقش داشته باشد .از این رو ،در ادامه به چند تحقیقی که در این خصوص
صورت گرفته است ،اشاره شده است.
از جملهي تحقیقات داوطلبی در باب جامعهپذیري سازمانی می توان به ماالنسکا (،)1883
بارون و همکاران ،)2003( 1لونثال و بارگال ( ،)2009هیدالگو و مورنو )2008( 2و هالمن و
همکاران ( )2012اشاره نمود .آنان در تحقیقات خود به این نتیجه دست یافتند که حمایت
اجتماعی یک تقویتک ننده است زمانی که داوطلبان احساس کنند که تحت نظارت هستند و
سازمان براي آنان ارزش قایل میشود ،قصدشان براي ماندن در سازمان افزایش مییابد.
همچنین به این نتیجه رسیدند که یک رابطهي مثبت بین حمایت اجتماعی داوطلبان از
یکدیگر در سازمان و تمایلشان براي ماندن وجود دارد ( .)24،23،22،21،20اما با این وجود،
گراب و فیالوین )2000( 3دریافتند که اثر معناداري از متغیرهاي اجتماعی (دوستان یا
فعالیتهاي داوطلبی ،اهمیت یا بیاهمیتی داوطلبان) بر قصد ترک خدمت داوطلبی وجود
ندارد .با وجود این ضد و نقیضها ،تحقیقات بیشتري براي کمک براي توضیح این روابط مورد
نیاز است (.)23
پس از کاوش در خصوص متغیرهاي سازمانی و مطالعات داوطلبی ،در راستاي ترسیم مدل
پیشنهادي محقق به این نکته رسید که سایر متغیرهاي حاضر در مدل ،میتوانند بهطور
غیرمستقیم و بهواسطهي تعهد سازمانی با تمایل به ادامهي همکاري داوطلبی مرتبط باشند .از
این رو مطالعاتی که مؤید این مطلب می باشند در ادامه آورده شده است.
3
مطالعات متیو و زاجاک ،)1880( 4هاکت و همکاران ،)1884( 3کونوسکی و کراپانتزانو ()1881
ارتباط تعهد با رضایت وظیفه اي را تأیید نمودند ( .)27،29،28در خصوص رابطهي میان
توانمندسازي و تعهد سازمانی ،اسپریتزر ( )2002گزارش داد که احساس توانمندي به وفاداري
بیشتر منجر میشود و بر تعهد مؤثر است و تعویض خدمت افراد را کاهش میدهد (.)30

1.Barro´n et al
2 . Hidalgo & Moreno
3. Grube & Piliavin,
4 . Mathieu and Zajac
5 . Hackett et al
6 . Konovsky and Cropanzano
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محققان دیگر نیز همچون مک لن و هام )2007( 1و هیش )2008(2در خصوص ارتباط میان
انگیزش و تعهد سازمانی داوطلبان ،در پژوهشهاي خود دریافتند که انگیزش اثري مثبت بر
تعهد سازمانی داوطلبان دارد (.)31،32
تحقیقات دیگري در خصوص جامعهپذیري و تعهد سازمانی انجام شده بود .جوردن (،)2008
موغلی و همکاران ( )1399در تحقیقات خود به این نتیجه دست یافتند که برخی از جنبههاي
توانمندسازي با تعهد ارتباط مثبت و معناداري دارد ( 33و .)34
بهطور خالصه ،تحقیقات فوق اذعان می کنند که تعهد سازمانی  ،رضایت شغلی ،توانمندسازي،
انگیزش و جامعهپذیري در داوطلبان ،می توانند با تمایل به ادامه همکاري داوطلبی ارتباط
داشته باشند ،اما این مطالعات به طور جداگانه به بررسی نقش هر کدام از این متغیرها بر تمایل
به همکاري داوطلبی پرداخته است و محقق در نظر دارد که در مدلی  ،چگونگی تأثیر این
متغیرهاي سازمانی را بر پیشگویی ادامهي همکاري داوطلبان ورزشی دانشگاههاي دولتی شهر
تهران بررسی کند تا بتواند به این نتیجه برسد که آیا میشود درصد پیشگویی ماندن داوطلبان
ورزشی را افزایش داد و نقش هر کدام از خرده مقیاسها در تبیین واریانس متغیرهاي پیشبین
چگونه است .امید است که یافته هاي حاصل از این تحقیق بتواند به مدیران مدیریت تربیت
بدنی دانشگاهها و احیاناً مدیران داوطلبان ورزشی در جهت استفاده مفید و مؤثر از نیروي
مدیران ادارات تربیت بدنی دانشگاه ها یادآور شود تا با تکیه بر این یافتهها بتوانند حداکثر
استفاده را از نیروي جوان  ،مستعد و خالق داوطلبی داشته باشند.
روش پژوهش
دانشجویانی که به عنوان داوطلب با مدیریت تربیت بدنی دانشگاههاي دولتی شهر تهران
همکاري مینمودند ،بهعنوان اعضاي جامعهي آماري تحقیق حاضر در نظر گرفته شدند
( .)N=339در این پژوهش از روش نمونهگیري طبقهاي تصادفی استفاده شد .منظور از طبقات
دانشگاههاي دولتی مختلف شهر تهران بود و بنا به سهمی که هر کدام از دانشگاهها در جامعهي
آماري داشتند بهطور تقریبی در نمونهي آماري نیز این سهم را دارا بودند .براي تعیین حجم
نمونه با توجه به روش مدلسازي معادالت ساختاري به ازاي هر پارامتر 3 ،تا  10داوطلب را
باید در نظر میگرفت که با توجه به تعداد پارامترها در مدل مفهومی ( 29پارامتر) محقق از
 293داوطلب داده جمعآوري نمود (.)33
1.Hamm and MacLean
2 . Hsieh
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براي گردآوري دادهها از پرسشنامهي برگرفته از پژوهشهاي مرتبط استفاده شد .اطالعات
مربوط به پرسشنامهي تحقیق در جدول شمارهي  2آورده شده است .جهت روایی محتوایی و
صوري ابزار تحقیق ،پرسشنامه در بین دوازده نفر از اساتید و دانشجویان دکتري مدیریت
ورزشی توزیع شد و نظرات آنان مورد بررسی قرار گرفت و پس از اصالحات صوري ،روایی آنها
تأیید شد .به منظور تعیین پایایی پرسشنامه در جامعهي آماري پژوهش ،در یک مطالعهي
مقدماتی  43پرسشنامه توزیع شد که نتایج آزمون آلفاي کرونباخ نیز در جدول شماره  1آورده
شده است .به منظور تعیین روایی سازه گویهها از تحلیل عاملی تأییدي استفاده شد .مقدار
شاخص  KMOحاصل از تحلیل عاملی تأییدي و سطح معناداري آزمون بارتلت براي متغیرهاي
تحقیق در جدول شمارهي  1آورده شده است.
جدول شماره  -1اطالعات مربوط به پرسشنامهي تحقیق

متغیر

ابزار پژوهش

ابعاد
پرسشنامه

پایایی

شاخص
آزمون
KMO

سطح
معناداري
آزمون
بارتلت

نتیجه

تمایل به ادامهي همکاري
داوطلبی

می کیم و
همکاران()2007

تک بعد

0/77

0/773

0/001

تأیید

توانمندسازي روانی

اسپریتزر)1883(،1

انگیزش

کیم( )2008

رضایت وظیفهاي

سیلوربرگ()2001

معناداري
شایستگی
خود تعیینی
تأثیر
ارزشها
ادراک
اجتماعی
وظیفه
محافظت
ارتقا
پاداش
نظارت
همکاران
ماهیت کار
ارتباطات
شرایط

0/73

0/703

0/001

تأیید

0/80

0/983

0/001

تأیید

0/78

0/921

0/001

تأیید

1 . Spreitzer
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تعهد سازمانی

می یر و آلن ()1880

جامعه پذیري سازمانی

هیدالگووهمکاران()2008

اجرایی
عاطفی
هنجاري
مستمر
خصوصیات
وظیفهاي
حمایت
یکپارچگی
سازمانی

0/94

0/92

0/924

0/001

تأیید

0/901

0/001

تأیید

بهمنظور تجزیه و تحلیل دادههاي تحقیق از آمار توصیفی و همچنین به منظور تعیین برازش
مدل معادالت ساختاري از شاخصهاي برازش (مطلق ،تطبیقی ،مقتصد) به کمک نرمافزار
 SPSS18و  Amos Graphic/18براي آزمون مدل مفهومی استفاده شد.
نتایج
 43درصد از داوطلبان را دختران و  33درصد آنان را پسران تشکیل میدادند .دو درصد از
داوطلبان کاردانی 37 ،درصد کارشناسی و  29درصد کارشناسی ارشد بودند و تنها  3درصد
دانشجوي دکترا بودند 33 .درصد از داوطلبان را تربیت بدنی و  43درصد از آنان را غیر تربیت
بدنی تشکیل میدادند .میانگین سابقهي داوطلبان  12ماه بود و به طور میانگین  20ساعت در
ماه به فعالیتهاي داوطلبی ورزشی می پرداختند.
ب ا توجه به هدف پژوهش حاضر (مبنی بر تأثیر مستقیم متغیرهاي توانمندسازي ،رضایت
شغلی ،انگیزش و جامعهپذیري و تعهد سازمانی بر متغیر مالک تمایل به ادامهي همکاري
داوطلبی و تأثیر غیرمستقیم متغیرهاي مستقل فوق با نقش واسطهاي تعهد سازمانی بر متغیر
مالک تمایل به ادامهي همکاري داوطلبی) مدل پیشنهادي بر روي دادههاي پژوهش اعمال
شد ،مدل پیشنهادي تحقیق در ابتدا اجرا نشد .پس از آن ،براي اجراي مدل ،نرمافزار روابط
همبستگی میان متغیرهاي جامعهپذیري ،انگیزش ،رضایت وظیفهاي و توانمندسازي را پیشنهاد
داد ( ) Modificationکه پس از لحاظ نمودن این روابط ،مدل اجرا گردید و خروجی مدل
مشاهده شد .در ادامه ،براي برازش مدل تالش شد و پس از برازش مدل ،شاخصهاي اصلی
مدل برگرفته از خروجی نرمافزار معادالت ساختاري ( )Amosبه همراه شاخصهاي مالک
برازش در جدول شماره  2آورده شده است.
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جدول شماره  -2جدول شاخصهاي برازش مدل
شاخصها

شاخصهاي
برازش مطلق

شاخصهاي
برازش
تطبیقی

شاخصهاي
برازش مقتصد

نام شاخص

اختصار

مدل 1

مالک

سطح پوشش کاي اسکور
شاخص نیکویی برازش
شاخص نیکویی برازش اصالح
شده
ریشه میانگین مربعات باقیمانده
برازش هنجار نشده(توکر-لویس)
شاخص برازش هنجار شده یا
شاخص بنتلر -بونت
شاخص برازش تطبیقی
برازش نسبی
برازش افزایشی
ریشه میانگین مربعات خطاي
برآورد
کاي اسکور بهنجار شده به درجه
آزادي
شاخص برازش مقتصد هنجار
شده
شاخص هولتر

p value
GFI

0/313
0/831

P(ჯ2)> 0/05
GFI>0/8

برازش مطلوب
برازش مطلوب

تفسیر

AGFI

0/822

AGFI>0/8

برازش مطلوب

RMR
)NNFI(TLI

0/041
8830

RMR>0/03
NNFI>0/8

برازش مطلوب
برازش مطلوب

NFI

0/831

NFI>0/8

برازش مطلوب

CFI
RFI
IFI

0/887
0/811
0/887

CFI>0/8
RFI>0/8
IFI>0/8

برازش مطلوب
برازش مطلوب
برازش مطلوب

RMSEA

0/014

RMSEA<0/1

برازش مطلوب

CMIN/df

1/038

بین  1تا 3

برازش مطلوب

()PNFI

0/323

بیشتر از0/03

برازش مطلوب

Hoelter

330

بیشتر از 200

برازش مطلوب

مدل تحقیق در شکل شماره  1آورده شده است .همانطور که در مدل معادالت ساختاري
مشاهده میشود ،جامعهپذیري بیشترین تأثیر مستقیم را با ضریب مسیر ( )0/82بر تمایل به
ادامهي همکاري داوطلبی دارد .بعد از جامعهپذیري ،توانمندسازي ،انگیزش ،رضایت وظیفهاي و
تعهد سازمانی به ترتیب با ضرایب مسیر ( )0/19( ،)0/4( ،)0/44( ،)0/37به طور مستقیم بر
تمایل به ادامهي همکاري داوطلبی مؤثرند.
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شکل شماره  -1مدل تمایل به ادامهي همکاري داوطلبان

بحث و نتیجهگیری
در ابتدا به بحث و نتیجهگیري در خصوص تأثیر گذاري متغیرهاي تعهد سازمانی ،رضایت
وظیفهاي ،توانمندسازي ،انگیزش ،جامعهپذیري و توانمندسازي بر تمایل به ادامه ي همکاري
داوطلبی پرداخته خواهد شد.
نتایج نشان داد که تعهد سازمانی بر تمایل به ادامهي خدمت داوطلبی تأثیرگذار است .یافتههاي
این تحقیق با یافتههاي محققان دیگر همچون فینکلشتاین ( ،)2009بنجامین اگلی و همکاران
( ،)2011کاسکلی و بوگ ( ،)2001سیکس و ایکس ( )1881همخوانی دارد .آنان نیز دریافتند
که تعهد در قصد ادامهي همکاري داوطلبی مؤثر است .یافتههاي این تحقیق نشان داد که تعهد
سازمانی عامل تفکیککنندهي خوبی براي تشخیص داوطلبان ورزشی ماندگار است .یافتهي
فوق این مفهوم را میرساند که اگر داوطلبان به سازمان متعهد شوند ،مشکالت سازمان را
مشکالت خود میدانند ،عضو بودن در بخش داوطلبی ادارهي تربیت بدنی دانشگاه را افتخار
میدانند ،حاضرند بهصورت داوطلبانه در این اداره فعالیت نمایند ،از نظر عاطفی و روانی ،با اداره
و اعضاي آن تناسب دارند و سرنوشت اداره برایشان مهم است و حاضر به ترک آن نمیشوند.
دیگر نتایج نشان داد رضایت وظیفهاي بر تمایل به ادامهي همکاري داوطلبی تأثیرگذار است.
نتایج این پژوهش با نتایج سیکس و ایکس ( ،)1881فارمر و فدور ( ،)1888وسینا (،)2001
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فیلیپس و همکاران ( ،)2002میکیم و همکاران ( ،)2007فینکلشتاین ( )2009همخوانی دارد.
محققان پیشین دریافتند که داوطلبانی که از تجربهي خود راضیاند دوست دارند به همکاري
خود ادامه دهند .در متغیر پنهان رضایت وظیفهاي ،نظارت با ضریب همبستگی  ،0/79بیشترین
وزن را در تعریف رضایت وظیفهاي دارد .یافتههاي تحقیق نشان داد که نقش ناظران براي
داوطلبان حائز اهمیت است و ناظران با درک احساسات داوطلبان و پاسخدهی مناسب به
احساسات آنان موجب میشوند که داوطلبان روابط دوستانه ،ماوراي فرآیند اداري و رسمی با
ناظران داشته باشند .از سوي دیگر ،ارتباطات داوطلبان با کارکنان سازمان و دیگر داوطلبان
داراي ضریب همبستگی  0/39است داوطلبان دوست دارند با همکاران تعامالت مثبت و
سازندهاي به دور از هر گونه چالشهاي منفی روانی و مادي داشته باشند .داوطلبان میخواهند
به آن اندازهاي که در ادارهي تربیت بدنی خدمت داوطلبی ارائه میدهند ،مورد تأیید قرار
بگیرند و اگر کار درستی در ادارهي تربیت بدنی انجام میدهند مورد تشویق و تقدیر قرار
بگیرند .داوطلبان دوست دارند کاري که انجام میدهند معنادار و لذتبخش باشد .ارتباطات
درون ادارهي تربیت بدنی براي داوطلبان مهم است و آنان باید بدانند چه اتفاقاتی درون ادارهي
تربیت بدنی میافتد . .شرایط اجرایی با ضریب همبستگی  0/39نیز کمترین سهم را در متغیر
رضایت وظیفهاي دارد  .این نتیجه نشان میدهد که قوانین و دستورالعملها میتوانند باعث
شوند که کارها آسانتر پیش روند یا گاهی موجب شوند که کارها به کندي پیش بروند.
توانمندسازي نیز بر تمایل به ادامهي همکاري داوطلبی مؤثر است .یافتههاي این پژوهش با
یافتههاي مدل کیم و همکاران ( ) 2007همخوانی دارد .کیم به این نتیجه رسید که تناسب فرد
– وظیفه ،تناسب فرد -سازمان و رفتار مدیریتی از طریق متغیر واسطه توانمندسازي بر تمایل
به ادامهي همکاري مؤثرند .اگر داوطلبان شایستگی اجراي مسئولیتهایشان را داشته باشند،
انجام فعالیتهاي داوطلبی برایشان مهم باشد ،وظایفشان معنادار باشد و برایشان پوچ و بی
اهمیت جلوه نکند انگیزهي ماندن را در آنان قوت میبخشد .از سوي دیگر تأثیرگذاري داوطلبان
در اجراي وظایفشان و همچنین استقالل و فرصت تصمیمگیري ،داوطلبان را توانمند میسازد و
میتواند تصمیم آنان را براي ماندن در سازمان در پی داشتهباشد.
نتایج نشان داد انگیزش بر تمایل به ادامهي خدمت داوطلبی تأثیرگذار است .نتایج این پژوهش
با یافتههاي راسل هوي و همکاران ( )2004و هالمن و همکاران ( )2012همخوان است.
محققان فوق نیز دریافتند که انگیزش رکن مهمی در حفظ داوطلبان است .در بحث مهمترین
فاکتور انگیزشی ،ارزشها مهمترین فاکتور انگیزشی داوطلبی بود که با نتایج تحقیق می کیم و
همکاران ( )2008و هالمن و همکاران ( )2012همخوانی دارد؛ اما با نتیجه تحقیق محرم زاده
و همکاران ( ، )1393اندام و همکاران ( )1397همخوانی ندارد .در تحقیق محرم زاده و
همکاران ،در دانشجویان تربیت بدنی رسمیت و در بین دانشجویان غیرتربیت بدنی ،عامل
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اجتماعی ،در تحقیق اندام و همکاران نیز عامل شغلی مهمترین عامل شناخته شد .در این
پژوهش انگیزههاي ارزشی باالترین تأثیر را بر قصد ادامهي ماندن داوطلبان ورزشی دارد.
داوطلبشدن در مدیریت تربیت بدنی در کنار دیگر دانشجویان و قبول مسئولیت ،حس
مهمبودن را در داوطلبان القا میکند و عزت نفس افراد را افزایش میدهد؛ بهطوري که فرد
احساس میکند سیستم به او نیاز دارد .سازمانها با تلقین حس مهم بودن داوطلبان میتوانند
مدت زمان بیشتري داوطلبان را به خدمت بگیرند.
نتایج نشان داد که جامعهپذیري بر تمایل به ادامهي خدمت داوطلبی تأثیرگذار است .نتایج این
تحقیق با یافتههاي هیدالگو و مورنو ( )2008و بارون ،داویال ،وسینا و اریاس ( ،)2003ماالنسکا
( )1883و آموتو و اسنیدر ( )1883همخوانی ندارد .آنان دریافتند که حمایت و یکپارچگی
سازمانی نقش مهمی در حفظ داوطلبان دارد .اما در این تحقیق مشخص شد که تأثیر
جامعهپذیري سازمانی بر تمایل به ادامهي همکاري داوطلبی ،منفی و معنادار است .به نظر
می رسد داوطلبان آنچه را که از داوطلبی و مدیریت داوطلبان در فعالیتهاي ورزشی در ذهن
خود به تصویر کشیده بودند در واقعیت ،مشاهده نکردهاند .در بخش آموزش ،یافتههاي این
تحقیق با نتایج هاسکی -لونثال و بارگال ( )2009همخوانی ندارد .یافتههاي این تحقیق نشان
داد که آموزش تأثیري منفی و معنادار بر تمایل به ادامهي همکاري داوطلبی دارد .داوطلبان با
قبول پست داوطلبی در فعالیتهاي ورزشی دانشگاه ،انتظارات باالتري از مدیریت در خصوص
تفهیم هدف کاري ،آموزشهاي مربوط به کار خود در جهت کسب مهارتهاي الزم براي اجراي
آن داشتهاند که به واقع انتظارات آنها بهطور کل محقق نشدهاست .یافتههاي این تحقیق نشان
داد شبکههاي اجتماعی تأثیري منفی و معنادار بر تمایل به ادامهي همکاري داوطلبی دارد این
نتیجه با نتایج هاسکی -لونثال و بارگال ( )2009همخوان نیست .احتمال میرود داوطلبان
تصویر ایدهآلی در خصوص تشکیل تیمهاي داوطلبی ورزشی و چگونگی برقراري ارتباطات کاري
رسمی و غیر رسمی داشتهاند که متأسفانه با محقق نشدن آنها میل به بازگشت در داوطلبان
کاهش مییابد .عنصر مهم دیگر یکپارچگی سازمانی است که تأثیر مهمی در تمایل به ادامهي
همکاري داوطلبی میگذارد .چه بسا اگر دانشجویان داوطلب با وظایف خود آشنا نباشند ،به
خوبی از عهدهي مسئولیتشان برنمیآیند و به سرخوردگی و قطع همکاري با ادارهي تربیت
بدنی دانشگاهها مبادرت میورزند .موضوع دیگر ،تفهیم و توجیه اهداف داوطلبی ورزشی در
دانشگاه در عرصههاي مختلف ورزشی دانشگاه ( همگانی ،قهرمانی)( ،دانشجویان ،کارکنان و
اساتید) است که این امر نیز بر عهدهي مسئوالن مدیریت تربیت بدنی میباشد .اگر داوطلبان،
کار خود را بیهوده بدانند و هدف برایشان توجیه نباشد چه بسا سعی الزم را در ارائهي خدمات
ندارند و به ترک سازمان میاندیشند.
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همچنین نتایج حاضر با یافتههاي وسینا ،داویال و چاکون ( )2003و هیدالگو ومورنو ()2008
در خصوص ویژگیهاي وظیفهاي داوطلبان و ادراک آنان از وظایفشان همخوان نیست .تحقیقات
وسینا و همکاران و هیدالگو و مورنو نشان داد که ادراک داوطلبان از اهداف وظایف تاثیري
مثبت و معنادار بر تمایل ادامهي همکاري داوطلبان دارد و داوطلبان را برمیانگیزاند تا همکاري
خود را ادامه دهند .اما به نظر میرسد داوطلبان این تحقیق قبل از همکاري ،تصویري ایدهآل
از وظایف خود داشته اند ؛ سودمند بودن و تنوع وظایف ،داشتن کاري موافق با عالیق داوطلبان،
تصویر ایدهآل آنان را از وظایف داوطلبی تشکیل میداده که با توجه به تأثیر منفی جامعهپذیري
بر تمایل به ادامهي همکاري داوطلبان ،گمان میرود که خواستههاي آنان محقق نشدهاست.
نمایش مدل برازش یافتهي نهایی نشان میدهد که نه تنها متغیرهاي توانمندسازي ،انگیزش،
رضایت شغلی و جامعهپذیري و تعهد بر تمایل به ادامه ي همکاري داوطلبی تأثیر دارند.
همچنین توانمندسازي ،انگیزش ،رضایت شغلی و جامعهپذیري بر تعهد سازمانی نیز تأثیري
مستقیم و معنادار دارند .پس میتوان نتیجه گرفت که در بحث تمایل داوطلبان به ادامهي
همکاري تعهد سازمانی نقشی کلیدي را بازي میکند .در ادامه به بررسی تأثیر متغیرهاي
جامعه پذیري ،انگیزش ،توانمندسازي و رضایت وظیفه اي بر تعهدسازمانی پرداخته شده است.
این پژوهش مشخص شد که توانمندسازي داوطلبان بر میزان تعهد آنان مؤثر است .احساس
توانمندي به وفاداري بیشتر منجر میشود و بر تعهد مؤثر است.
از سویی دیگر ،جامعه پذیري سازمانی نیز بر تعهد سازمانی داوطلبان مؤثر است .این نتیجه با
نتایج تریسیا آنا جوردن ( )2008و اصغري ( )1398همخوان است .یافتههاي این تحقیق تأکید
نمود که حمایت خانواده ،دوستان ،دیگر داوطلبان و کارکنان سازمان ،آموزش وظایف داوطلبان،
در میان گذاشتن رویدادهاي ادارهي تربیت بدنی با داوطلبان ،گسترش همکاريهاي داوطلبان با
سابقه با افراد تازهوارد و گسترش روابط ،وابستگی داوطلبان را به ادارهي تربیت بدنی بیشتر
میکند تا آنجا که مشکالت ادارهي تربیت بدنی را مشکالت خود بدانند و احساس تعهد کنند.
رضایت وظیفهاي داوطلبان بر تعهد سازمانی داوطلبان مؤثر است .یافتهي پژوهش حاضر با
یافتههاي متیو و زاجاک )1880( 1و هاکت ،بایسو و هاوسدورف )1884( 2و هیش ()2008
همخوانی دارد .رضایت از ناظران ،سیستم پاداشدهی ،همکاران ،ماهیت کار ،ارتباطات و شرایط
اجرایی مقدمه را براي ماندن داوطلبان در سازمان فراهم میکند.
متغیر انگیزش نیز بر تعهد سازمانی داوطلبان مؤثر است .سازمانهایی که بتوانند به انگیزههاي
مخاطبین خود پاسخ دهند در نهایت تعهد آنان را به حفظ سازمان می افزایند  .این یافته با
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یافتههاي جووان مک لن و شانونهام ( )2007و هیش ( )2008همخوانی دارد .آنان در
پژوهشهاي خود دریافتند که انگیزش اثري مثبت بر تعهد سازمانی داوطلبان دارد.
سازمانهایی که بتوانند به انگیزههاي مخاطبان خود پاسخ دهند در نهایت تعهد آنان را به حفظ
سازمان می افزایند .هیش در مطالعهي رگرسیونی به این نتیجه رسید که از میان
خردهمقیاسهاي انگیزش ،انگیزههاي وظیفهاي تنها پیشگوییکنندهي تعهد سازمانی بود .در
این تحقیق نیز انگیزههاي وظیفهاي بیشترین سهم را در انگیزش داوطلبان داشت .همانطور که
در شکل  1نیز مشهود است ،پس از برازش کلی مدل ،توانمندسازي با رضایت وظیفهاي داراي
رابطهي همبستگی مثبت و معناداري با ضریب  0/33میباشند .اگر داوطلبان تفویض اختیار
شوند و در وظایفشان سردرگم نباشند ،میتواند رضایت وظیفهايشان افزایش یابد و در نهایت
داوطلبی را فعالیتی با ارزش قلمداد کنند و خواهان ادامهي همکاري شوند .همچنین
توانمندسازي با انگیزش همبستگی مثبت و معنادار با ضریب  0/78دارد .تفویض اختیار ،فرصت
و قدرت تصمیمگیري ،معناداري کار ،به فعالیتهاي داوطلبی معنا میدهد ،میتواند داوطلبان را
برانگیزاند .از سویی دیگر توانمندسازي و جامعهپذیري نیز همبستگی  0/87دارد  .احساس
شایستگی و تأثیر در وظایف سازمان ،میتواند داوطلبان را به درک و فراگیري مهارتها ،افزایش
ارتباطات درون سازمانی و تفهیم نقش خود سوق میدهد.
این پژوهش نشان داد که انگیزش با رضایت همبستگی دارد که این یافته با یافته فارل ()1889
همخوانی دارد .وي اظهار داشت که داوطلبان از مقایسه ي بین پاداش ها و انتظاراتشان  ،به
میزانی از رضایتمندي می رسند که در رفتارشان مشهود می شود و در صورت ارضاي نیازهاي
انگیزشی داوطلبان ،آن ها براي داوطلب شدن در رویدادهاي آینده برخواهند گشت؛ پس از
بحث در خصوص تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرهاي تحقیق بر تمایل به ادامه ي
همکاري داوطلبی ،روابط میان چند متغیر نیز در مدل مشهود گردید.
رضایت وظیفهاي با جامعهپذیري سازمانی همبستگی مثبت و معناداري با ضریب  0/92دارد.
پاداش ،نظارت ،ارتباطات ،معناداري کار ،همکاران و شرایط اجرایی میتوانند حمایت از
داوطلبان را افزایش دهد و میل به یادگیري و عهدهدارشدن وظایف را در آنان افزایش دهد.
انگیزش نیز با جامعهپذیري سازمانی رابطهي همبستگی دارد که ضریب همبستگی آن 0/92
است و این مهم را میرساند که انگیزانندههاي داوطلبی نقش مهمی در یکپارچگی و توسعهي
شبکه اجتماعی داوطلبان سازمان دارد.
به طور کلی ،این پژوهش تمرکز بیشتري بر متغیرهاي سازمانی و نه متغیرهاي فردي داوطلبان
دارد؛ چرا که بر طبق نظر برخی نویسندگان هنوز بیشتر تحقیقات روي داوطلبان تمرکز
کردهاند و بهطور گسترده این حقیقت را فراموش کردهاند که داوطلب شدن بیشتر به محتواي
سازمان برمیگردد .نتیجهي این پژوهش نیز نشان داد که متغیرهاي سازمانی نقش عظیمی در

طراحی و تبيين مدل حفظ و نگهداري داوطلبان در ورزش....

45

حفظ داوطلبان ورزشی دارند .از آن بین سازمانهاي داوطلبی به واسطهي جامعهپذیري
سازمانی (به واسطهي حمایت ،آموزش ،ادراک از وظیفه ،تشکیل شبکههاي ارتباطی قوي و
تعبیهي خصوصیات ممتاز وظیفهاي براي داوطلبان) ،تأمین انگیزههاي داوطلبی ،افزایش رضایت
وظیفهاي (با برقراري سیستم پاداشدهی ،ارزیابی ،بهبود شرایط ،ماهیت کار و ارتباطات
کارکنان) و تقویت توانمند سازي داوطلبان (بهواسطهي معناداري وظایف ،تفویض اختیار ،تقویت
حس شایستگی و کنترل امور) را به سازمانها متعهد نمایند .مدیران سازمانهاي ورزشی با در
نظر داشتن این مهم ،میتوانند سهم سازمان را از منافع اقتصادي و غیراقتصادي داوطلبان
باتجربه افزایش دهند و کمتر در تکاپوي استخدام نیروهاي جدید یا جایگزین و صرف
هزینههاي گزاف باشند.
اکثریت نیروهاي داوطلب ورزشی در دانشگاه ها ،نیروهاي جوان میباشند؛ اما میزان درگیر
شدن آنان در فعالیت ها کم است .از این رو باید برنامهریزيهایی در این خصوص صورت گیرد
تا بتوان هر چه بیشتر از نیروهاي داوطلبی در جهت پیشبرد اهداف ورزش دانشگاه استفاده
نمود .ترتیبی اتخاذ شود که میزان مشارکت داوطلبان زن در فعالیتهاي ورزشی دانشگاه
افزایش یابد .نکتهي مهم دیگر ،خصوصیات وظیفهاي داوطلبان بود که اگر بر این مهم تأکید
شود و وظایف در خور دانشجویان و با استقالل بیشتر به آنان واگذار شود ،امید آن میرود که
تعهد آنان به سیستم افزایش یابد و هر چه بیشتر بتوانند در امر ورزش دانشگاه همکاري نماید.
به همین دلیل الزم است دورههاي آموزشی براي وظایف تخصصی تر براي داوطلبان برنامهریزي
شود.
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