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مقدمه و هدف :هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر انگیزه داوطلبان بر رضایتمندی ،نگرش و پشتیبانی
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از یک رویداد ورزشی بود.
روش شناسی :این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی -پیمایشی است .جامعه آماری
آن ،کلیه داوطلبان حاضر در سیزدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان بودند ( 200نفر) .با استفاده
از جدول مورگان و از طریق نمونهگیری تصادفی ساده 128 ،داوطلب بهعنوان نمونه پژوهش انتخاب
شدند .ابزار گردآوری دادهها در این پژوهش ،پرسشنامهی ترجمه شدهی لی و همکاران ( )2014بود.
روایی صوری پرسشنامه توسط صاحبنظران ( 10نفر) تأیید شد .همچنین پایایی آن با استفاده از آزمون
آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی محاسبه شد .جهت تجزیه و تحلیل دادهها و بررسی برازش مدل از
مدلسازی معادالت ساختاری و نرمافزار  PLSاستفاده شد.
نتایج :نتایج نشان داد که متغیرهای انگیزه درونی و نوعدوستی اثر مستقیم و معنیداری بر رضایتمندی
دانشجویان داشتند؛ اما تأثیر انگیزه بیرونی و تعصب به دانشگاه بر رضایتمندی معنیدار نبود .همچنین
متغیر رضایتمندی بر نگرش به داوطلبی اثر مستقیم و معنیداری دارد؛ اما اثر معنیداری بر نگرش به
محل ندارد و نگرش به داوطلبی بر نگرش به محل اثر مستقیم و معنیداری دارد و اما بر پشتیبانی محل
اثر معنیداری ندارد و تأثیر نگرش به محل بر پشتیبانی محل معنیدار بود.
نتیجه گیری  :براساس پیوستار اثر عوامل انگیزشی – رضایتمندی – نگرش داوطلبی – پشتیبانی محل،
به نظر میرسد سازههای روانشناختی با مرجع ادراک درونی در مشارکت داوطلبی اقشار دانشجو اثر تعیین
کنندهتری دارد؛ از این رو پیشنهاد میشود در سیستم داوطلبی و شیوه سرپرستی داوطلبان ،عوامل درونی
در اولویت قرار بگیرد.

مقدمه

است .به طوری که سازمانهای مختلفی برای پیش برد اهداف خود

امروزه ورزش در کشورهای پیشرفته جهان بر داوطلبگرایی متمرکز

از نیروهای داوطلب استفاده میکنند؛ بنابراین ،نیاز روزافزون به
مشارکت داوطلبان برای کمک به توسعه ورزش وجود دارد .همچنین

نویسنده مسئول :سیده شیما موسوی گرگری ،دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه گیالن ،گیالن ،ایران
آدرس الکترونیکیshima_mousavi67@yahoo.com :
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برگزاری بسیاری از رویدادهای ورزشی ،به فعالیت داوطلبان در کنار

زیاد با داوطلبی در رویداد میخواهند از لحاظ نیازهای روانی به

کارکنان رسمی بستگی دارد تا این اطمینان حاصل شود که حجم

رضایتمندی برسند (بنگ و رز ،)2009 8،همچنین انگیزه درونی،

وسیعی از خدمات ،به افراد حاضر در این رویدادها ارائه میشود

میانجی برای ارتباط بین شایستگی و رضایتمندی شغلی بود.

(واگن .)2007 1،این خدمات شامل همکاری در برگزاری رویدادهای

رضایتمندی شغلی نیز تأثیر مثبتی بر نیت برای ادامه کار داوطلبی

ورزشی محلی مانند لیگهای محلی ،رویدادها و مسابقات ملی مانند

داشت؛ در واقع بهعنوان میانجی در رابطه بین انگیزه درونی و قصد
همکاران9،

 .)2015الکساندر و

المپیادهای ورزشی داخلی و مسابقات قهرمانی کشور و همچنین

برای ادامه کار عمل میکرد (وو و

رویدادها و مسابقات بینالمللی مانند جام جهانی و مسابقات المپیک

همکاران )2014( 10،در پژوهشی هفت عامل انگیزشی را برای

است (اسالتر20022،؛ استریگس.)2003 3،

بخشبندی داوطلبان شناسایی کردند و داوطلبان را به سه گروه مجزا

در تعریفی که از داوطلبی آمده است ،داوطلب فردی است که

(متعهد ،مشتاق و نیمه مشتاق) تقسیم کردند .به عالوه در هرکدام از

آزادانه (با اختیار کامل) ،بدون هیچگونه پاداشی در قالب یک ساختار

این سه گروه ،رضایتمندی ،نیت همکاری مجدد برای ادامه داوطلبی

رسمی برای کمک به دیگران اقدام میکند (رمضانی نژاد .)1388 ،در

و ویژگیهای جمعیتشناختی هم سنجیده شد و در نهایت نتیجهای

واقع داوطلبان به نوعی حامیان رویدادهای ورزشی به حساب میآیند

که از این پژوهش به دست آمد این بود که داوطلبان در هر کدام از

و کمک میکنند تا رویداد به طور موفقیتآمیزی برگزار شود

این بخشبندیها از لحاظ انگیزه به طور قابلتوجهی با هم متفاوت

(رالستون و همکاران)2005 4،؛ از اینرو برای برگزاری یک رویداد

بودند .خو و انگلهورن )2011(11به این موضوع اشاره کردند که

موفق ،نیازمند ارتقای رضایتمندی داوطلبان است .بنابراین رضایت-

شناخت و درک انگیزه داوطلبان به حفظ و نگهداری داوطلبان در

مندی تابعی از میزان کامروایی و ارضای نیازهای جسمی و روانی فرد

سازمان کمک میکند .آنها نشان دادند که نوعدوستی در میان سایر

تعریف میشود (زیمرمن .)2000 5،این مفهوم برخاسته از نظریههای

 )201112در بررسی
فاکتورهای انگیزه اهمیت بیشتری دارد .پاوالین (

انگیزش و نیازها در روانشناسی است که همه زمینهها و ابعاد زندگی

فاکتورهای تأثیرگذار بر رضایتمندی و ادامه کار داوطلبان و همکاری

را در بر میگیرد .از طرفی با توجه به اینکه رضایتمندی بر نگرش

مجدد نشان داد که رضایتمندی و تمایل به ادامه کار داوطلبان

داوطلبان به رویدادهای ورزشی اثرگذار است؛ نگرش6را میتوان بر

بستگی مستقیمی به میزان ارتباط سازمان و داوطلب دارد .مطالعه

حسب نظریههای یادگیری و رویکرد شناختی تعریف کرد .در هر یک

حاضر همچنین نشان داد که طول عمر خدمات سازمان نیز تحت

از این نظریهها مفهوم نگرش بهگونهای متفاوت تعریف میشود و هر

تأثیر رضایتمندی داوطلب میباشد .لی و همکاران )2014(13در

7

تحقیقی نشان دادند که تعصب به دانشگاه و انگیزههای درونی به طور

( )1935نگرش را چنین تعریف کرده است "نگرش یک حالت

قابل توجهی بر رضایت داوطلب تأثیر میگذارند که تأثیر قابل توجهی

آمادگی ذهنی و عصبی است که از طریق تجربه سازمان مییابد و بر

بر نگرش داوطلب نسبت به داوطلبی و محل برگزاری رویداد دارد.

واکنش فرد نسبت به تمامی موضوعها و موقعیتهای وابسته به

همچنین گیانوالکیس14و همکاران ( )2008در پژوهشی با بررسی

نگرش تأثیر مستقیم و پویا بر جای میگذارد" (پاشا شریفی و شریفی،

انگیزههای داوطلبان در رویدادهای بزرگ نشان داد که انگیزه

 .)1396بنابراین شناسایی انگیزه داوطلبان برای شرکت و پشتیبانی

ال متفاوت از
داوطلبان رویدادهای ورزشی بزرگ مثل المپیک کام ً

از رویدادهای ورزشی ،در جهت سازماندهی و میزبانی از این رویدادها

 15همکاران ()2005
رویدادهای ورزشی کوچک و محلی است .ریسر و

اهمیت دارد .نتایج پژوهشهای مختلفی که به بررسی رابطه انگیزه

نشان دادند که اختالف معنیداری بین داوطلبان بازیهای المپیک و

داوطلبان و رضایتمندی پرداختهاند نشان داد که افراد به احتمال

پارالمپیک از لحاظ رضایتمندی و انگیزه وجود ندارد .مرجع نویسی

1. Vander Wagen
2. Slaughter
3. Strigas
4. Ralston, Lumsdon & Downward
5. Zimmerman
6. Attitude
7. Allport
8. Bang & Ross

9. Wu et al
1 . Alexander, Sung-Bum Kim & 0Young Kim.
1 . Khoo & Engelhorn
1
1 . Pauline
2
1 . Lee et al
3
1 . Giannoulakis, Wang & Grey 4
1 . Reeser, Berg & Willick
5

یک از جنبههای متفاوت نگرش را مورد تأکید قرار میدهد .آلپورت
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مطالعات زیادی روی انگیزه داوطلبان در حوزه رویدادهای

جمله مصطفیضیان و همکاران ( ،)2012در ارزیابی نگرش داوطلبان

ورزشی انجام شده است (بنگ و رز2009 ،؛ مکلین و هم2007 1،؛

در رویدادهای بینالمللی ورزش ایران نشان دادند که بین نگرشهای

استریگس و جکسون)2003 2،؛ به طوری که نتایج مطالعات قبلی

سودآور ،نگرشهای عاطفی و هنجاری در میان جوانانی که در ورزش

نشان داد ،عواملی از قبیل ایجاد فرصت برای برقراری روابط اجتماعی،

شرکت میکنند تفاوت معناداری وجود دارد .همچنین بین نگرش

به دست آوردن پاداش مادی ،ارتباط با سرگرمیها و عالئق شخصی

هنجاری و عمده دانشگاهی ارتباط معنیداری وجود دارد .دانشجویان

و نوعدوستی ،داوطلبان را به مشارکت در رویدادهای ورزشی سوق

علوم انسانی با توجه به نگرش هنجاری بیشتر مایل به داوطلب شدن

الستد5،

در رویدادهای ورزشی است .بر اساس یافتههای مطالعه ،تجزیه و

2003؛ هافمن .)1981 6،همچنین نگرش داوطلبان در مورد داوطلبی

تحلیل دقیق و شناخت نگرش مردم نسبت به مشارکت داوطلبانه،

و برگزاری رویداد در طول زمان به طور معنیداری تغییر پیدا کرده

روند جذب و حفظ داوطلبان را در آینده تسهیل میکند .در مطالعات

است که این امر بر پشتیبانی از رویداد تأثیر گذاشته است (گاالرزا و

متنوعی به بحث انگیزش ،رضایتمندی و حفظ داوطلبان پرداخته

همکاران .)2013 7،داوطلبانی که انگیزه درونی برای شرکت در

شده است؛ به طوری که نتایج نشان میدهد دانشجویان عمدت ًا به

فعالیتهای داوطلبی دارند ،کار داوطلبی را جذاب و لذتبخش و مهم

خاطر عشق به ورزش و فاکتورهای مربوط به کاری که میخواهند

میدانند .در حالی که داوطلبان با انگیزه خارجی بر اساس شرایط

انجام دهند برای شرکت در فعالیت داوطلبی برانگیخته میشوند.

خارجی و برای به دست آوردن شناخت و احترام اجتماعی و حفاظت

انگیزههای شغلی ،اجتماعی ،مفهومی و ارتقاء به طور قابل توجهی در

از ارزشهای خود رفتار میکنند (اوسالندر و همکاران .)2013 8،در

پیشبینی رضایتمندی کمک میکند (جانسون و همکاران2015 9،

داخل کشور نیز پژوهشهای متنوعی بر روی انگیزه داوطلبی انجام

و  .)2017در مطالعه دیگری که به استخدام و به کارگیری داوطلبان

شده است (اندام و همکاران 1392 ،و 1388؛ مالیی و همکاران،

در رویدادهای ورزشی بزرگ پرداخته شده است ،نتایج نشان داد که

1390؛ محرمزاده و همکاران .)1388 ،نتایج نشان داد که

مشارکت در کار داوطلبانه نه تنها باعث افزایش انگیزه درونی

اولویتبندی عوامل رضایتمندی داوطلبان ،به ترتیب شامل رضایت-

داوطلبان میشود ،بلکه حمایتهای سازمانی ارائه شده توسط کمیته

مندی از کسب تجربه ،رضایت اجتماعی ،هدفمندی ،رضایت شغلی،

المپیک را تقویت میکند .این مطالعه همچنین زمینه تحقیق انگیزه

مادی ،پیشرفتی و حمایتی است؛ همچنین نشان دادند که چهار عامل

داوطلبان بر شناخت و پاداش در سازمانهای ورزشی را گسترش

رضایتمندی از تجربه ،حمایت ،شغلی و مادی ،تعهد سازمانی

میدهد (یانگ جو .)201710،ما و دراپر )2017(11در پژوهشی با

داوطلبان را تبیین میکنند (اندام و همکاران .)1392 ،همچنین در

هدف بررسی ،تفاوت در انگیزههای جمعیت شناختی ،سطح تجربه

بررسی انگیزههای داوطلبی ،تجارب داوطلبی را بهعنوان با

داوطلبان شرکت کننده در مسابقات ماراتن نشان دادند که تفاوت در

اهمیتترین متغیر و کسب اعتبار را بهعنوان کم اهمیتترین متغیر

انگیزه داوطلبانه به ورزش در سطوح مختلف ارتباط دارد .عالوه بر

شناسایی کردند (اندام و همکاران .)1388 ،محرم زاده و همکاران

این ،تجارب هر داوطلب منحصر به فرد است و مطالعات با تعدیل

( )1388نشان دادند که عامل پشتیبانی از خانواده و تقدیر و تشکر،

روابط بین انگیزش و رضایت ،نشان میدهد که زمانی که داوطلبان

بیشترین و کمترین عامل انگیزشی در جذب داوطلبان محسوب

خودشان جذب رویداد میشوند مفیدتر از زمانی خواهند بود که به

میشود .آنها نشان دادند که رضایتمندی و تحلیل رفتگی در زنان

طور رسمی استخدام میشوند.

میدهد (کارپنتر و مایرز2010 3،؛ وارنر و همکاران2011 4،؛

از آنجایی رضایتمندی داوطلبان باعث تداوم همکاری و نیز

بیشتر از مردان است.
پژوهشهای معدودی به بررسی نگرش افراد نسبت به داوطلب

مشارکت مجدد آنها در فعالیتهای داوطلبی خواهد شد و از طرف

شدن و نگرش آنها نسبت به محل برگزاری رویداد پرداختهاند .از آن

دیگر ورود داوطلبان جدید و آموزش آنها مستلزم هزینههای زیادی

1. MacLean& Hamm
2. Strigas& Jackson
3. Carpenter & Myers
4. Warner, Newland & Green
5. Elstad
6. Hoffman

7. Gallarza, Arteaga & Gil-Saura
8. Oostlander, Guntert, Van Schie & Wehner
9. Johnson et al.
1 . Young-Joo
0
1 . Ma & Draper
1
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است ،پس به لحاظ اقتصادی حفظ داوطلبان برای مدیران برگزاری

دیدگاهشان در مورد داوطلبی را با اثر میانجیگری رضایتمندی و

رویداد مقرون به صرفه است ،لذا آگاهی از عوامل شکلدهنده

همچنین رابطه بین رضایتمندی و پشتیبانی از محل را از طریق اثر

رضایتمندی داوطلبان ضروری است .با توجه به اهمیت انکارناپذیر

میانجیگری نگرش به داوطلبی و نگرش به محل بررسی میکند .در

نیروهای داوطلب در حوزه ورزش و نقشی که در رویدادهای ورزشی

پایان آنچه در نظر است طی این مقاله به آن پرداخته شود ،ارائه مدل

ایفا میکنند ،مدیران سازمانها و رویدادهای ورزشی باید به عواملی

و الگویی مناسب برای شناخت و آگاهی از انگیزه و رضایتمندی و

که باعث افزایش انگیزه و رضایتمندی و بهبود نگرش داوطلبان

نگرش داوطلبان در پشتیبانی از رویداد است تا مدیران رویدادهای

میشود ،توجه ویژه داشته باشند .مطالعه حاضر انگیزه داوطلبان را در

ورزشی در برنامهریزیهای آتی خود استفاده از آن را در راستای

قالب رویداد سیزدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان دانشگاه-

حفظ و نگهداری داوطلبان مورد نظر قرار دهند و زمینه مشارکت و

ها و مؤسسات آموزش عالی کشور که در تیر و مردادماه  95در مشهد

حضور فعالتر و پویاتر داوطلبان و ماندگاری هرچه بیشتر آنها را

برگزار شد ،بررسی میکند .در واقع رابطه بین انگیزه داوطلبان و

فراهم آورند.

شکل  .1مدل پژوهش

روش شناسی

محتوایی ،پرسشنامه حاضر برای تعدادی از اساتید مدیریت ورزشی

پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت از نوع

ارسال شد که در نهایت  10نفر از اساتید نظرات خود را برای گروه

توصیفی -پیمایشی است که به صورت میدانی انجام شد .جامعه

تحقیق ارسال کردند و تغییرات الزم اعمال شد .پرسشنامه مذکور

آماری آن شامل کلیه داوطلبان حاضر در سیزدهمین المپیاد فرهنگی

شامل  8بعد (نوعدوستی ،تعصب به دانشگاه ،انگیزه بیرونی ،انگیزه

ورزشی دانشجویان بودند ( 200نفر) .با استفاده از جدول مورگان و از

درونی ،رضایت ،نگرش به داوطلبی ،نگرش به محل و پشتیبانی از

طریق نمونهگیری تصادفی ساده 128 ،داوطلب بهعنوان نمونه

محل) بود که حاوی  25سؤال از نوع مقیاس  5رتبهای لیکرت است

پژوهش انتخاب شدند .ابزار گردآوری دادهها در این پژوهش،

و برای هر یک از متغیرهایی که در مدل مفهومی وجود دارد ،سؤاالتی

پرسشنامهی ترجمه شدهی لی1و همکاران ( )2014بود .در مرحله

مطرح شده است .روایی واگرا ،پایایی ترکیبی و آلفای کرونباخ

ترجمه ،ابتدا پرسشنامه التین به فارسی برگردانده شد و مجدد ًا

پرسشنامه نیز محاسبه گردید (جدول  .)1برای تجزیه و تحلیل دادهها

پرسشنامه فارسی به انگلیسی بازگردانده شد و سپس پرسشنامه

بهمنظور انجام آمار توصیفی ،از نرمافزار  spss24استفاده شد،

انگلیسی شده به فارسی ترجمه شد (برای بررسی درستی ترجمه و

همچنین پس از بررسی توزیع دادهها با استفاده از آزمون کلموگراف

همسانسازی بین زبان مبدأ و مقصد) و در نهایت پرسشنامه اولیه با
این پرسشنامه تطبیق داده شد ،همچنین برای روایی صوری و
1. Lee et al.
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اسمیرنوف و بررسی نتایج آن مبنی بر غیرطبیعی بودن توزیع دادهها،

مدل مفهومی ،از مدلسازی معادالت ساختاری با استفاده از نرمافزار

برای تحلیل عامل تأییدی و آزمون فرضیههای پژوهش و برازش

 Smart PLS 3استفاده شده است.

جدول  .1پایایی ترکیبی ،میانگین واریانس استخراجی و آلفای کرونباخ متغیرهای پژوهش
متغیرهای پژوهش
نوعدوستی
تعصب به دانشگاه
انگیزه بیرونی
انگیزه درونی
رضایتمندی
نگرش به داوطلبی
نگرش به محل
پشتیبانی از رویداد

پایایی ترکیبی
()CR
0/903
0/830
0/941
0/817
0/891
0/914
0/786
0/826

آلفای کرونباخ
()α
0/838
0/705
0/907
0/708
0/819
0/858
0/705
0/778

1

میانگین واریانس
استخراجی)AVE(2
0/757
0/623
0/841
0/542
0/732
0/779
0/552
0/614

همان طور که نتایج جدول ( )1نشان می دهد ،آلفای

همبستگی بین سازه ها محاسبه میشود .در صورتی که سازه ها

کرونباخ و پایایی ترکیبی ( ) CRهمه متغیرها باالی  0/7است

با شاخص های مربوط به خود ،نسبت به سازه های دیگر

که برازش مناسب مدل های اندازه گیری را نشان میدهد.

همبستگی بیشتری داشته باشند ،روایی واگرای مناسب مدل

همین طور متوسط واریانس استخراج ( )AVEهمه متغیرهای

تائید می شود .برای این کار یک ماتریس باید تشکیل داد که

پژوهش نیز باالتر از  0/4به دست آمد که نشانگر روایی همگرای

مقادیر قطر اصلی ماتریس جذر ضرایب  AVEهر سازه

مطلوب متغیرهای پژوهش است.

می باشد و مقادیر پایین قطر اصلی ضرایب همبستگی بین هر
سازه با سازه های دیگر است .این ماتریس در جدول شماره ()2

در قسمت روایی واگرا ،میزان تفاوت بین شاخص های یک

نشان داده شده است.

سازه با شاخص های سازه های دیگر در مدل مقایسه میشود.
این کار از طریق مقایسه جذر  AVEهر سازه با مقادیر ضرایب

جدول  .2ماتریس مقایسه جذر  AVEو ضرایب همبستگی سازهها
ابعاد متغیرها
انگیزه بیرونی
انگیزه درونی
نگرش به
داوطلبی
نگرش به محل
نوعدوستی
پشتیبانی محل
رضایتمندی
تعصب به دانشگاه

نگرش
به
داوطلبی

انگیزه
بیرونی

انگیزه
درونی

0/917
0/397
0/187

0/736
0/563

0/883

0/118
0/139
0/189
0/323
0/162

0/361
0/420
0/241
0/629
0/440

0/815
0/496
0/522
0/790
0/373

نگرش به
محل

0/897
0/255
0/454
0/663
0/180

1- Composite Reliability

پشتیبانی
رضایتمندی
نوعدوستی
محل

0/870
0/530
0/504
0/632

0/858
0/260
0/320

0/855
0/474

تعصب
به
دانشگاه

0/618

2. Average Variance Extracted
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همانگونه که از جدول ( )2مشخص میباشد ،جذر  AVEهر

یافتههای پژوهش در دو بخش توصیفی و استنباطی مورد بررسی و

سازه از ضرایب همبستگی آن سازه با سازههای دیگر بیشتر شده

تجزیه و تحلیل قرار گرفت .در بخش توصیفی ،برخی از ویژگیهای

است که این مطلب حاکی از قابلقبول بودن روایی واگرای سازهها

جمعیت شناختی (جنسیت ،سن ،وضعیت تاهل ،رشته تحصیلی،

میباشد.

مقطع تحصیلی ،وضعیت اشتغال و سابقه داوطلبی رویداد) داوطلبان
گزارش شده است (جدول .)3

یافتهها

جدول  .3توصیف آماری نمونه
متغیر

جنسیت

سن

وضعیت تأهل
رشته تحصیلی
مقطع تحصیلی
وضعیت اشتغال
سابقه داوطلبی رویداد

مرد
زن
 20تا  23سال
 24تا  27سال
 28تا  31سال
 32تا  35سال
 36تا  39سال
مجرد
متأهل
تربیتبدنی
غیر تربیتبدنی
کارشناسی
کارشناسی ارشد
دکتری
شاغل
غیر شاغل
یکبار
دو بار
سه بار و بیشتر

فراوانی N

درصد فراوانی

61
67
58
42
25
1
2
112
16
92
36
78
37
12
97
31
111
2
15

%47/7
%52/3
%45/3
%32/8
%19/5
%0/8
%1/6
%87/5
%12/5
%71/9
%28/1
%60/9
%28/9
%9/4
%75/8
%24/2
%86/7
%1/6
%11/7

با توجه به جدول  ،3مالحظه میشود که  47/7درصد

آزمودنی های تحقیق برای اولین بار داوطلبیگری را تجربه می-

آزمودنی ها تحقیق حاضر را مردان و  52/3درصد آنان را زنان

کردند و همچنین  1/6درصد برای دومین بار و  11/7درصد

تشکیل داده اند که بیشترین شرکتکننده ( )45/3در تحقیق

سه بار یا بیشتر تجربه داوطلبیگری را داشتند.

حاضر نیز در دامنه سنی بین  20تا  23سال و کمترین ()0/8

در بخش دیگر یافته های توصیفی پژوهش ،تمرکز میانگین

تعداد شرکت کننده در دامنه سنی  32تا  35سال میباشند .در

و همچنین انحراف معیار برای متغیرهای مورد بررسی آورده

این میان  87/5درصد آنان مجرد و  12/5درصد متأهل بودند.

شده است (جدول .)4

 60/9درصد آزمودنی های تحقیق در مقطع کارشناسی28/9 ،

با توجه به جدول  ،4مالحظه می شود که متغیر نوع دوستی

درصد در مقطع کارشناسی ارشد و  9/4درصد در مقطع دکتری

دارای بشترین میانگین ( )4/547و متغیر انگیزه بیرونی دارای

مشغول به تحصیل بودند .همچنین  75/8درصد داوطلبان،

کمترین میانگین ( )3/910میباشد .در بخش دیگری از ضریب

شاغل بوده و  24/2درصد شاغل نبودند .در نهایت  86/7درصد

شاخص  R2و فرمول  GOFجهت مناسب بودن برازش مدل
ساختاری استفاده شد است (جدول  5و فرمول .)1
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جدول  .4میانگین و انحراف معیار بین متغیرهای پژوهش
متغیرهای پژوهش
 .1نوعدوستی
 .2تعصب به دانشگاه
 .3انگیزه بیرونی
 .4انگیزه درونی
 .5رضایتمندی
 .6نگرش به داوطلبی
 .7نگرش به محل
 .8پشتیبانی از رویداد

انحراف استاندارد
S.D
0/596
0/505
0/825
0/640
0/759
0/786
0/849
0/670

میانگین
Mean
4/547
4/195
3/910
3/943
4/154
4/159
4/246
4/336

جدول  .5ضرایب شاخص  R Squareمتغیرهای درونزای مدل
R2

متغیرهای درونزا
رضایتمندی
نگرش به داوطلبی
نگرش به محل
پشتیبانی محل

متغیر برونزا
0/356
0/680
0/716

 R2معیاری است که نشان از تأثیر یک متغیر برونزا بر یک

= ̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅ ∗ ̅𝑅̅̅̅2
𝑠𝑒𝑡𝑖𝑙𝑎𝑛𝑢𝑚𝑚𝑜𝐶√ = برازش کلی مدل

متغیر درونزا دارد و سه مقدار  0/67 ،0/33 ،0/19بهعنوان مقدار

= 0/3616√0/3652 ∗ 0/3580

(داوری و رضازاده .)1393 ،با توجه به نتایج جدول  ،5مقدار R2

در بخش آمار استنباطی برای بررسی مجدد ارتباط میان مؤلفهها

متغیرهای پژوهش با توجه به سه مقدار مالک ،مناسب بودن برازش

با متغیرهای مربوط از تحلیل عاملی تأییدی برای کلیۀ متغیرها

مدل ساختاری را تائید میکند.

استفاده شد .شکل ( ،)2نتایج بارهای عاملی گویههای مربوط به هر

مالک برای مقادیر ضعیف ،متوسط و قوی  R2در نظر گرفته میشود

متغیر را نشان میدهد.

شکل  .2میزان ضریب اثر مدل پژوهش
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همانطور که نتایج شکل ( )2نشان میدهد بار عاملی همه گویه-

مسیر مدل ساختاری ارزیابی شد .هر مسیر متناظر با یکی از فرضیات

های پرسشنامه از  0/4بیشتر است نتایج مربوط به تحلیل عاملی

مدل است .آزمون هر فرضیه از طریق بررسی عالمت ،اندازه و

تأییدی ،رابطۀ مؤلفهها با متغیرها را مجدداً تائید کرد .پس از انجام

معناداری آماری ضریب مسیر (بتا) بین هر متغیر مکنون با متغیر

تحلیل عاملی تأییدی برای یافتن پاسخ فرضیات پژوهش ،تجزیه و

وابسته است .شکل ( )3و جدول ( ،)6نتایج مربوط به مدلسازی

تحلیل مدلسازی معادله ساختاری انجام گرفت .در قالب مدل

معادله ساختاری را نشان میدهند.

معادالت ساختاری ،فرضیات پژوهش مورد بررسی قرار گرفتند و

شکل  .3میزان آماره معناداری  T valueمدل پژوهش
جدول  .6مقادیر ضریب مسیر مستقیم و آماره  tمرتبط با متغیرهای پژوهش (آزمون فرضیههای پژوهش)
آماره t

معنیداری

نتیجه

اول

نوعدوستی

رضایتمندی

9/029

0/001

تائید فرضیه

دوم

تعصب به دانشگاه

رضایتمندی

2/196

0/043

تائید فرضیه

سوم

انگیزه بیرونی

رضایتمندی

2/283

0/030

تائید فرضیه

چهارم

انگیزه درونی

رضایتمندی

7/738

0/001

تائید فرضیه

نگرش به داوطلبی

12/671

0/001

تائید فرضیه

ششم

رضایتمندی

نگرش به محل

2/587

0/014

تایید فرضیه

هفتم

رضایتمندی

پشتیبانی محل

0/995

0/299

رد فرضیه

هشتم

نگرش به داوطلبی

نگرش به محل

17/156

0/001

تائید فرضیه

نهم

نگرش به داوطلبی

پشتیبانی محل

1/747

0/082

رد فرضیه

دهم

نگرش به محل

پشتیبانی محل

5/707

0/001

تائید فرضیه

فرضیه

پنجم

رضایتمندی

با توجه به نتایج جدول  6به جز فرضیه هفتم و نهم که مورد

میان متغیرها را در سطح اطمینان  %95تائید میسازد؛ بنابراین

تائید قرار نگرفت ( )P>0/05تمامی ضرایب معنیداری  tاز 1/96

سایر فرضیات پژوهش مورد قبول واقع گردید .در ادامه به منظور

بزرگتر هستند که این امر معنیدار بودن تمامی سؤاالت و روابط
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از آماره  VAFاستفاده گردید (جدول .)7

بررسی تأثیر متغیرهای میانجی از آزمون سوبل استفاده شد،
همینطور برای تعیین شدت اثر غیرمستقیم متغیرهای میانجی

جدول  .7بررسی روابط غیر مستقیم (فرضیات میانجی)
فرضیه
یازدهم
دوازدهم

رضایتمندی
رضایتمندی

نگرش به داوطلبی
نگرش به محل

پشتیبانی محل
پشتیبانی محل

z-value
67/5
15/35

VAF
0/582
0/524

با توجه به نتایج جدول  z-value ،7تمامی متغیرها از مقدار

المپیادهای سراسری میباشد .در تبیین و تفسیر بیشتر این یافته-

 1/96بیشتر است ،بنابراین میتوان در سطح اطمینان %95

ها میتوان گفت از آنجا که ماهیت مشارکت داوطلبی دانشجویان

معنیدار بودن تأثیر میانجی نگرش به داوطلبی و نگرش به محل

و رویدادهای ورزش دانشجویی بیشتر فرهنگی و تجاری بوده و

را تائید نمود (داوری و رضازاده.)1393 ،

این رویدادها معموالً در معرض توجهات رسانهای ،نهادی و عمومی
نیستند بنابراین عوامل انگیزشی قوی و دارای اثر قابل توجه بر

بحث و نتیجهگیری

رضایتمندی داوطلبان از رویداد از مرجعهای فردی درونی،

هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر انگیزه داوطلبان بر

عاطفی و محیط بیرونی نشأت میگیرند .به طور کلی یافتههای

رضایتمندی ،نگرش و پشتیبانی از یک رویداد ورزشی بود .در

فوق با تحقیقات قبلی از جمله مطالعه اندام و همکاران (،)1392

این پژوهش با استفاده از رویکرد پیمایشی از طریق پرسشنامههای

مالیی ( )1389و محرم زاده ( )1388در مطالعات داخلی و یافته-

استاندارد شده لی و همکاران ( )2014به بررسی اثر تعاملی بین

های لی و همکاران ( ،)2014چانگ و همکاران ( )2014و هان

انگیزش ورزش ،رضایتمندی از رویداد ،نگرش به مشارکت و

( )2007همسویی دارد .عمده یافتههای نا همسوی قبلی مربوط

پشتیبانی حاصل از آن پرداخته شد .تحلیل سازههای ادراک شده

به حوزههای داوطلبی غیر ورزشی مانند رویدادهای اجتماعی،

توسط داوطلبان از روش تحلیل همبستگی و با استفاده از

زیستمحیطی و بهداشتی (امینی زاده و همکاران )1393 ،است.

مدلسازی معادالت ساختاری انجام شد .بهطور کلی نتایج نشان

از این رو ،مسئولین برگزاری رویدادها و مدیران امور داوطلبی

داد که ارتباط فرایندی انگیزش ،رضایتمندی ،نگرش و پشتیبانی

میتوانند به ارزشمند بودن فعالیتهای داوطلبان در رویدادها

به صورت مدارهای روانشناختی – رفتاری مربوط به مشارکت

برای جذب افراد تکیه بیشتری نمایند و از افرادی که تعلق خاطر

دانشجویان در المپیاد ورزشی دارای شدت تأثیر تعاملی باالیی

بیشتری به شهر یا دانشگاه میزبان رویداد دارند برای مشارکت در

مبتنی بر متغیرهای با مرجع درونی و بیرونی میباشد.

اجرای برنامههای ورزشی دعوت به عمل آورند.

تحلیل مسیر نشان داد که متغیرهای نوعدوستی ،تعصب به

نتایج تحلیل مسیر نشان داد که متغیر رضایتمندی بر نگرش

دانشگاه ،انگیزه درونی و انگیزه بیرونی بر رضایتمندی داوطلبان،

به داوطلبی اثر مستقیم و معنیداری دارد .بر پایه قرارداد روان-

اثر مستقیم و معنیداری دارد از این رو میتوان گفت

شناختی ،داوطلبان ورزشی با این نگرش وارد فعالیت ورزشی می-

رضایتمندی داوطلبان از رویدادهای ورزش دانشگاهی بیشتر از

شوند که در آن احساس استقالل در کار داشته باشند .به عبارت

طریق مؤلفههای انگیزشی و عاطفی قابل پیشبینی است.

بهتر و بر اساس مدلهای ویژگی و طراحی شغل میتوان بیان کرد

مطالعات مربوط به مدیریت داوطلبان ،کلید نگهداری داوطلبان را

که داوطلبان ورزشی عمدت ًا به دنبال احساس مسئولیتپذیری در

برآورده ساختن نیازهای انگیزشی افراد میداند .مدیریت مؤثر و

کار خود هستند و حاضرند برای تجربه آن ،قراردادهایی را به صورت

صحیح داوطلب با نگهداری طوالنی مدت افراد رابطهای نزدیک

روانشناختی با خود منعقد کنند و به آن پایبند باشند .تعهد به این

دارد (رمضانی نژاد .)1388 ،بر این اساس میتوان گفت در جامعه

نوع قراردادها و نگرشها در داوطلبان میتواند پیامدهایی مانند

مورد مطالعه عوامل انگیزشی با مرجع یا تعلق بیرونی و درونی،

رضایتمندی شغلی و نگرش به داوطلبی به همراه داشته باشد.

پیشبینی کننده مناسبی برای رضایتمندی داوطلبان از

مطالعات خارجی در مورد رویدادهای المپیکی دو دهه اخیر نشان
داده است ،نگرش داوطلبانی که به مثابه بخشی از سازمان تلقی
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میگردند ،بیشتر از فضای رویداد ،تحت تأثیر سیستم انگیزشی و

فعالیتهای داوطلبانه افزایش دهند؛ که این را میتوان با افزایش

تأمین رضایتمندی ذینفعان قرار دارند (اندام.)1390 ،

رضایت داوطلبان و نگرش مطلوب نسبت به اقدام داوطلبان انجام داد.

نتایج نشان داد که رضایتمندی اثر معنیداری بر نگرش به

نتایج تحقیق حاضر نشان داد که تأثیر نگرش به محل بر

محل نداشت .یافته حاضر با نتایج تحقیق لی و همکاران ()2014

پشتیبانی از محل معنیدار بود .با توجه به اینکه نگرش داری سه

همخوان بود .احتماالً ارتباط بین رضایتمندی و نگرش به محل

مؤلفه شناختی ،عاطفی و رفتاری میباشد و سومین بخش نگرش،

در داوطلبان ورزشی به دلیل وجود امکانات و تسهیالت رضایت-

جز رفتاری و یا آمادگی برای عمل است که تمایالت رفتاری فرد

بخش در سیزدهمین المپیاد ورزشی دانشجویان باشد .در تحقیق

را در بر میگیرد (رمضانی نژاد و لقمانی)1395 ،؛ بنابراین اگر

لی و همکاران ( )2014نشان داده شد که رضایتمندی داوطلبان

داوطلب به موضوعی نگرش مثبت داشته باشد ،آمادگی دارد تا

باعث نگرش مثبت به محل برگزاری رویداد میباشد .در واقع

رفتار متناسب با نگرش مثبت را از خود بروز دهد .در نهایت می-

رضایت داوطلبان نگرش مثبت به محل برگزاری رویداد را تحت

توان گفت احتماالً اگر بتوانیم نگرش داوطلبان را نسبت به

تأثیر قرار میدهد .برای مدیریت منابع انسانی و حمایت از

پشتیبانی از محل افزایش دهیم باعث میشود که داوطلبان با

داوطلبان رویداد ورزشی در جهت افزایش نگرش مثبت به محل

استفاده از بخش رفتاری نگرش خود از محل برگزاری رویداد

برگزاری رویدادهای ورزشی میتوان از شیوههای مختلفی استفاده

پشتیبانی کنند و برای اینکه مسئوالن برگزاری رویداد بتوانند

کرد به طوری که ایبست و هُیه )2015(1نشان دادند که داوطلبان

نگرش به محل داوطلبان را تغییر دهند ،باید با برگزاری دورههای

از حمایتهای غیررسمی که از جانب مدیریت دریافت میکنند

آموزشی در پی تغییر دانش و شناخت داوطلبان نسبت به محل

رضایت بیشتری نسبت به حمایتهای رسمی دارند؛ یعنی حمایت

برگزاری رویداد باشند؛ زیرا با توجه به نظریه شناخت – نگرش –

غیر رسمی برای داوطلبان اهمیت بیشتری نسبت به حمایت

رفتار (رابینز1997 ،؛ به نقل از رمضانی نژاد و لقمانی )1395 ،و

رسمی دارد .در نتیجه باعث میشود که نگرش به محل برگزاری

تغییر در شناخت میتوان در نگرش داوطلبان تغییرات الزم را به

رویداد نیز مثبت گردد .همچنین پشتیبانی ارائه شده توسط

وجود آورد تا بتوانند از محل برگزاری رویداد پشتیبانی کنند.

سرپرست در طول رویداد مهمتر از حمایت و پشتیبانی قبل از

نتایج نشان داد که بین رضایتمندی و پشتیبانی از محل به

رویداد است؛ که باعث افزایش نگرش مثبت به محل برگزاری

طور مستقیم ارتباط معنیداری وجود ندارد .بر اساس مطالعه بنگ

رویداد میگردد و هرگونه نارسایی در برگزاری رویداد بیش از هر

و رز ( )2009افراد به احتمال زیاد با داوطلبی در رویداد

چیزی باعث عدم رضایت داوطلبان میشود.

میخواهند از لحاظ نیازهای روانی به رضایتمندی برسند تجربه

نتایج تحلیل مسیر نشان داد که متغیر نگرش به داوطلبی بر

داوطلبی رضایت بخش میتواند تعهد مثبت به رویداد ایجاد کند.

نگرش به محل اثر مستقیم و معنیداری دارد؛ از اینرو میتوان

در واقع نظریه خودمختاری (نیازهای انگیزشی درونی و بیرونی

گفت ،داوطلبانی که نسبت به داوطلب شدن در رویداد با دید

داوطلبان را توضیح میدهد) که براساس اهداف مختلف ،رفتار

مثبتی بنگرند به تبع آن نگرش آنان به محل برگزاری رویداد هم

خاصی را تشویق میکند و همچنین بین انواع مختلف انگیزش

میتواند مثبت باشد؛ بنابراین میتوان نتیجه گرفت که سازمان-

(درونی و بیرونی) تمایز قائل شده است (دسی و رایان.)2008 2،از

دهندگان رویداد ورزشی باید از داوطلبانی که نگرش مثبتی به

اینرو داوطلبانی که انگیزه درونی برای شرکت در فعالیتهای

داوطلبی دارند ،در برگزاری رویداد حمایت کنند تا بتوانند نگرش

داوطلبی دارند ،داوطلبی را جذاب ،لذت بخش و مهم میدانند .در

مثبت داوطلبان به محل برگزاری رویداد را تقویت کنند؛ در نتیجه،

حالی که داوطلبان با انگیزه خارجی بر اساس شرایط خارجی و

چنین داوطلبانی میتوانند عالوه بر اینکه مفید باشند ،همچنین

برای به دست آوردن شناخت و احترام اجتماعی و حفاظت از

ارزش رویداد را باالتر میبرند؛ بنابراین مدیران باید بیشتر توجه

ارزشهای خود رفتار میکنند (اوسالندر و همکاران  .)2013 3،بر

خود را نسبت به افزایش و تقویت نگرش داوطلبان در مورد

اساس مطالعه بنگ و رز )2009(4افراد به احتمال زیاد با داوطلبی

1. Aisbett & Hoye
2. Deci & Ryan

3. Oostlander, Guntert, Van Schie & Wehner
4. Bang & Ross
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در رویداد میخواهند از لحاظ نیازهای روانی به رضایت برسند که

میشود برای ارتقای سیستم انگیزشی در مدیریت داوطلبان

در واقع تجربه داوطلبی رضایت بخش میتواند تعهد مثبت به رویداد

المپیادهای بعدی بر متغیرهای نگرش به داوطلبی در برنامههای

در داوطلب ایجاد کند .همچنین وو و همکاران )2015( 1نشان

آمادهسازی و توانمندسازی داوطلبان ،از طریق افزایش دانش و یا

دادند که شایستگی به طور مثبت پیشبینی کننده انگیزه درونی و

تغییر در آگاهی داوطلبان تأکید بیشتری داشته باشند .در نهایت

رضایتمندی شغلی بود .رضایتمندی شغلی نیز تأثیر مثبتی بر

میتوان گفت که یکی از نوآوریهای پژوهش حاضر نسبت به

نیت برای ادامه کار داوطلبی داشت در واقع بهعنوان میانجی در

مطالعات قبلی در روانشناسی سازمانی و مدیریتی حوزه ورزش

رابطه بین انگیزه درونی و قصد برای ادامه کار عمل میکرد .با توجه

دانشجویی در کشور ،وجود یک تفکر فرایندنگر و منطق مدلمحور

به نظریه خودمختاری میتوان نتیجه گرفت که ارتباط بین رضایت-

بود .عمدتاً تحقیقات قبلی در زمینه سازههای روانشناختی و

مندی و پشتیبانی از محل چارچوب مهم و قابل استفادهای برای

رفتاری داوطلبان به بررسی ارتباطات همبستگی بین متغیرهای

درک مفهوم داوطلبی و ادامه کار داوطلبی فراهم میکند.

مشابه به صورت خطی بوده است .عالوه بر این به لحاظ گزینش

نتیجه کلی و برجسته پژوهش این است که اثر کلی متغیر

متغیرها و مؤلفههای پرسشنامه بر گویههای عملیاتی دارای

رضایتمندی بر پشتیبانی از محل بهطور غیرمستقیم از طریق

بیشترین تکرار و تناسب با محیط ورزش دانشجویی در تالشهای

متغیرهای میانجی نگرش به داوطلبی و نگرش به محل تبیین

علمی پیشین تأکید شد.

میشود .بر این اساس میتوان استنباط کرد که در توجهات و

منابع

تحقیقات داوطلبی صرف اتکا به متغیر رضایتمندی منجر به خطا

 .1امینی زاده ،محسن؛ محمودزاده ،امیر؛ صابری نیا ،امین و امینی

میشود و برای پرهیز از آن بهتر است به اثرات متغیرهای میانجی

زاده ،عباس ( .)1393ارتباط عوامل انگیزشی و رضایت مندی

دو گانه فوق توجه شود .به طور کلی باید گفت که پشتیبانی از

نیروهای داوطلب بهداشتی و درمانی استان کرمان در حوادث

محل رویداد اگر چه به طور مستقیم تحت تأثیر رضایتمندی

غیر مترقبه .مجله دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی

داوطلبان قرار ندارد اما متغیر رضایتمندی با تحت تأثیر قرار دادن

کرمان ،شماره  ،)1(2صص .57-65

دو نوع نگرش به محل و نگرش به داوطلبی میتواند بر نگرش به

 .2اندام ،رضا؛ منتظری ،امیر؛ فیضی ،سمیرا ( .)1392بررسی نقش

محل تأثیر معنیداری داشته باشد.

رضایتمندی در پیشبینی تعهد نیروهای داوطلب در ورزش،

در تفسیر کلی یافتههای پژوهش؛ بر اساس پیوستار اثر عوامل

مدیریت ورزشی ،دوره  ،5شماره  ،4صص .45- 29

انگیزشی (نوعدوستی ،تعصب به دانشگاه ،انگیزه درونی و بیرونی)

 .3اندام ،رضا؛ همتی نژاد ،مهر علی؛ حمیدی ،مهرزاد؛ رمضانی

– رضایتمندی – نگرش داوطلبی – پشتیبانی محل به نظر می-

نژاد ،رحیم و کاظم نژاد ،انوشیروان ( .)1388بررسی انگیزههای

رسد سازههای روانشناختی با مرجع ادراک درونی و بیرونی در

داوطلبی در ورزش ،شماره ( 3پیاپی  ،)47صص .116-104

مشارکت داوطلبی اقشار دانشجو اثر تعیینکنندهتری دارد .از این

 .4پاشا شریفی ،حسن و شریفی ،نسترن ( .)1396اصول روان

رو پیشنهاد میشود در سیستم داوطلبی و شیوه سرپرستی

سنجی و روان آزمایی .تهران ،انتشارات رشد ،چاپ هشتم ،ص

داوطلبان ،عوامل بیرونی و درونی در اولویت قرار بگیرد .در نهایت

.413

باید گفت به دلیل ضعفهای سیستم مدیریت داوطلبان در المپیاد

 .5حمیدی ،مهرزاد ( .)1387مدیریت و طرز اجرای مسابقات

ورزشی ممکن است که داوطلبان به علت درک غلط از مفهوم

ورزشی ،انتشارات بامداد کتاب ،چاپ چهارم.

داوطلبی خواستههای متضاد با رویکرد اصلی و هدف داوطلبی را

 .6رمضانی نژاد ،رحیم .لقمانی ،محسن ( .)1395مدیریت منابع
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ABSTRACT
Introduction & Purpose: The purpose of this research was to
investigate the effect of motivational factors of volunteers on
satisfaction, attitudes, and support from a sport event.
Methodology: This is an applied study and research method was
descriptive-survey. Statistical population included all volunteers in
thirteenth sport-cultural Olympiad of students universities (N=200).
Using Morgan table and through random sampling, 128 volunteers were
selected. A translated questionnaire Lee et al (2014) was used for data
collection. The face validity of the questionnaire was confirmed by 10
experts. Also its reliability was calculated by using Cronbach's alpha and
composite reliability. To analyze data and investigating model fit,
structural equation modeling and PLS software were used.
Results: Results showed that intrinsic motivation and altruism had
significant effect on student satisfaction but the effect of extrinsic
motivation and patriotism to the university on satisfaction wasn’t
significant. Also satisfaction has significant and direct effect on
attitudes to voluntariness but don’t have a significant effect on the
attitude to the place. As well as the results showed that attitude to
volunteer had significant and direct effect on attitude to place but don’t
have significant effect on support of place. And effect of attitude to
place on support of place was significant.
Conclusion: According to continuum, effect of Motivational factors satisfaction - attitude to volunteers, support of place, it seems
psychological factors with reference of internal perception have a
crucial effect on participation of student. Therefore, it is recommended
that in volunteering system and method of supervising volunteers,
internal factors should take priority.
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