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 چکیده

بر مدیریت داوطلبی  یداوطلبهای گروه یاعضابین بررسی تأثیر تعامل اجتماعی و تبادل  ،پژوهش حاضرهدف 

 جامعة .بود پیمایشی -توصیفی ،ماهیتازحیث  و کاربردی ،هدف نظربود. این پژوهش، از رویداد ورزشی

نفر(. با توجه به  200) یاد فرهنگی ورزشی دانشجویان بودداوطلبان سیزدهمین المپ همةمتشکل از آماری 

 128ساده،  گیری تصادفینمونه طریقنفر بود که از 120 برابر با نمونه حجم حداقل ،پنهان تعداد متغیرهای

شدة کیم و همکاران نامة ترجمهها از پرسشپژوهش انتخاب شدند. برای گردآوری داده عنوان نمونةداوطلب به

پایایی آن با  ،و همچنیننفر( رسید  10نظران )صاحب به تأیید نامهاستفاده شد. روایی صوری پرسش (2016)

ها و بررسی برازش تحلیل دادهوباخ و پایایی ترکیبی محاسبه شد. برای تجزیهاستفاده از آزمون آلفای کرون

شد. نتایج نشان استفاده  پی. ال. اس و های اس.پی.اس.اسافزاری معادالت ساختاری و نرمسازمدلاز  ،مدل

کردن فعالیت داوطلبی به دیگران مثبتی بر توصیه به تجربه ، تأثیرهای داوطلبیگروهبین اعضای داد که تبادل 

وجود داشت. همچنین،  بین تبادل اعضا با قصد مشارکت مجدد و توصیهرابطة معناداری  ،داشت. همچنین

اجتماعی و قصد  بین تعامل ،اما داشت؛داری وجود تعامل اجتماعی و تبادل اعضا رابطة معنابین براساس نتایج، 

 ورزش دانشجویی که مسئوالن گفت توان. با توجه به نتایج میرابطة معناداری وجود نداشت مشارکت مجدد

 عنوانبه ،و تعامل اعضای داوطلبی تأثیر تعامل اجتماعی داوطلبان بررسی برای را بیشتری وقت باید

رویدادهای جهت مشارکت مجدد و توصیه به همکاری در وطلبی درمدیریت دا متغیر تأثیرگذار در تریناصلی

 .کنند ورزشی صرف

 

 تعامل اجتماعی، مدیریت داوطلبی، مشارکت، رویداد ورزشیکلیدی:  گانواژ
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 مقدمه
 از زیادی افراد توسط که است گراییداوطلب بر متمرکز ورزش ،جهان پیشرفتة در کشورهای امروزه

 از ایعمده بخش داوطلبان ،دیگرعبارتبه (.1387)حمیدی، شود می بردهپیش و هدایت داوطلبان

، ویلسون .دهندمی تشكیل را دنیا مختلف کشورهای ورزشی مؤسسات و هاسازمان انسانی منابع

 کامالً آزادانه و توقعداشتن  بدون و دیگران به کمكبرای  فعالیتیصورت انجام به را بودنداوطلب

 دهندۀتشكیل گروه سه از یكی عنوانبه داوطلب افراد ،(. امروزه2000، 1ویلسون) کرده است تعریف

 ساختار در ایویژه جایگاه اندتوانسته( رجوعارباب و مشتریان داوطلبان، رسمی، کارمند) انسانی منابع

-ارزش و عقاید داشتن سبببه (. داوطلبان2003، 2بنگ و چالدورای) کنند پیدا ورزشی هایسازمان

 فرهنگی پایگاه دراختیارداشتن و کار محیط در غیررسمی ارتباطات تقویت مشترك سازمانی، های

 که باورند ینبر ا . پژوهشگران(2001، 3پای) دارند قوی اجتماعی تعامل و روابط ها،سازمان در قوی

، انتخاب، آموزش، یریکارگیند بهامدیران قادر خواهند بود فر ،افرادشدن شناخت دلیل داوطلب ازطریق

چیان، ساعتبهبود بخشند )برای داوطلبان خود را  های پاداشو برنامه یدهبرانگیختن، سازمان

 داوطلبان به ورزشی ریزانبرنامه و مسئوالن توجه اساس،(؛ براین1390، قنبرپور، پورسلطانی و هادوی

وجود است.  افزایش درحال روزروزبه ورزشی، یهابرنامه اجراینیز  و ورزش تعمیم و توسعه با هدف

از  حمایت و پرورش ابتدایی اصول از ورزش، در داوطلبان کارهای از دقیق فهم و صحیح مدیریت

 و ورزشی هایسازمان مهم یهاچالش از یكی ،روازاین است؛ افراد همكاری این داوطلبان برای ادامة

 ورزشی رویدادهای و هاسازمان در که است داوطلبانی نگهداری و حفظ ورزشی، دهندگانسازمان

 اعتبار و زمان توانندمی هاسازمان داوطلبان، مشارکت و همكاری ادامة با ،زیرا؛ کنندمی فعالیت

 افزایش را هاآن رضایت و اثربخشیو  کنند ذخیره را جدید داوطلبان آموزش و جذب برای موردنیاز

. (2004 ،4کالریشود ) و مدیریت مداوم ارزیابیطوربه داوطلبان پویاییحفظ  باید بنابراین، ؛دهند

 کارکنان سازمان، داوطلبان، بین هامسئولیت و هاروابط، نقش کنندۀتنظیم ،داوطلبان مدیریت

، اندام، بنار و نژادرمضانیاست ) (مشتریان یاکنندگان )مصرف خدمات کنندگاندریافت و بگیرحقوق

 و انگیزه میان ارتباط بر ورزشی، داوطلبان مدیریت درزمینة مطالعات (. بیشتر1388 ،میرکاظمی

به غنای این مطالعات اینكه برعالوه. اندشده متمرکز داوطلب افراد نگهداری و جذب مدیریت

د تا رفتار نکنان کمك میپژوهشگرد، به نافزایداوطلبی می مدیریت شده درزمینةهای انجامپژوهش

تری مدیریت کنند تا داوطلبان را با آگاهی بیش ،دهی رویدادداوطلبان را بهتر درك کنند و در سازمان

                                                           
1 Wilson 

2. Bang & Chelladurai 

3. Pi 

4. Clary 



 143                                                                های...  گروه یاعضابین  تبادل و اجتماعی تعامل تأثیر بررسی

 ساختنبرآورده بهاشاره  اجتماعی (. تعامل2003بنگ و چالدورای، ) برگزار شود رویداد با موفقیت

 اعضای بین اجتماعی تعامل اهمیتبه  زیادی پژوهشگران. دارد دیگران با ارتباط در فرد نیازهای

 اعضای بین مثبت اجتماعی تعامل گذاریاند. پایهکرده تأکید سازمان اهداف به ای دستیابیبر سازمان

است.  ارزشمند د،نشو سازمان بیشترهرچه قدرتمندترشدن باعث روابط این کهنیتازما سازمان

 اعضایبین  تبادل افزایش ازطریق ،سازمان اثربخشی افزایش باعث اعضا بین اجتماعی تعامل ،همچنین

 هایبخش بین مرزهای و هامحدودیت ،اجتماعی تعامل (.2003، 1کلینشود )الگه، ویتف و می گروه

 آمیزمسالمت و کارآمد روابط و بیشتر هایهمكاری برای ایزمینه و بردمی ازبین را هاسازمان مختلف

 و مشارکت برای فعالیت نوعی (. داوطلبی1998، 2سای و قس هالتی) آوردمی فراهم را اعضا بین

 و تفریح زمینة در داوطلبان اجتماعی تعامل نقش اهمیت درمورداست. پژوهشگران  اجتماعی تعامل

 اجتماعی تعامل که اندداده نشان( 1994) 3آندرك و گالدول ،مثال برای ؛اندپرداخته مطالعه به ورزش

 شودمی داوطلبی فعالیت در شرکت استمرار و ادامه به تمایل به منجر ،یكدیگر با داوطلبان مثبت

ها برای نآ ماعی داوطلبان باعث افزایش انگیزۀتعامل اجتکلی، درحالت(. 2007، 4فیرلی، کلت و گرین)

 دارمعنا ارتباط بر ، پژوهشگرانهمچنین شود.داوطلبی می مشارکت مجدد و ادامة همكاری درزمینة

 تأکید داوطلبی تجربة در آن مهم نقش های داوطلبان وگروه یبین اعضا تبادل و اجتماعی تعامل بین

بین تعامل اجتماعی و  درك رابطة(. 5،2010، لیو و لویی؛ لیاو2003، ویتف و کلینالگه و ) اندکرده

دید  ،همكاری داوطلبان چگونگی تأثیر آن بر آینده و ادامةو  داوطلبان هایگروهاعضای  بین تبادل

و درمجموع، مدیریت داوطلبی  نسبت به گسترش دانش دربارۀ داوطلبی در ورزش داری راو معنا جامع

ی داوطلبان با یكدیگر و تبادل تعامل اجتماع رابطة( 2016) 6، کیم و کولی ،در پژوهشی دهد.می

بررسی کردند و نتایج این پژوهش نشان داد که تعامل اجتماعی در رویداد ورزشی را های داوطلبی گروه

مثبت باعث  ، این رابطةهمچنین .داوطلبی دارد هایگروهبین داوطلبان تأثیر مثبتی بر روابط و تبادل 

( 2009) 7داشته باشند. بنگ، وون و کیمهمكاری در کار داوطلبی  شود که داوطلبان تمایل به ادامةیم

بررسی کردند و به این ، دوشفعالیت داوطلبی می القه و تمایل داوطلبان به ادامةکه باعث ع را عواملی

فردی، عشق به ورزش و رشد ، شامل ارتباطات میانشی داوطلباننتیجه رسیدند که عوامل انگیز

نشان دادند که تعهد  هاآن ،عالوهوطلبان در رویداد ورزشی دارد. بهبر تعهد دا یتأثیر مثبت ،شخصی

                                                           
1. Alge, Wiethoff & Klein 

2. Tsai & Ghoshal 

3. Caldwell & Andereck 

4. Fairley, Kellett & Green. 

5. Liao, Liu & Loi 

6. Lee, Kim, & Koo 

7. Bang, Won & Kim 
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فعالیت  باعث عالقه و تمایل داوطلبان به ادامة ،های بیرونیداوطلب، مشارکت اجتماعی و پاداش

 سازمانی پذیریعوامل جامعه برخی ( تأثیر2009) 1مورنو و هیدالگو ،پژوهشی در داوطلبی شدند.

 بین متغیرهای که داد نشان نتایج. کردند بررسی ،مؤثر بودند هاآن ماندن قصد بر که را داوطلبان

و  داوطلبی حمایت سازمانی، حمایت فهمیدن، یا درك ساختار، یا قالب اجتماعی، هایشبكه مستقل

هاسكی  دارد. وجود همبستگی داوطلبی ادامة قصد وابستة متغیر و( مثبت وظیفة) شغلی خصوصیات

شناسی مدل مراحل و انتقال داوطلبی: جامعه»( در پژوهش خود با عنوان 2008) 2بارگاللونتال و 

 و ساختار نبود سبببه کار معموالً هنگامبه داوطلبان برخی که کردند مشاهده «سازمانی داوطلبان

همكاران  با سازمان از بیرون را فعالیتشان کنند؛ بنابراین،می قطع را فعالیت خود رسمی هایآموزش

، چالیپ، دهند. کوستامی انجام مشتریاناز  دریافت واکنش با یا آزمایشی غیررسمی، طور به خود

مشارکت مجدد ای با بررسی تأثیر حس اجتماعی داوطلبان بر در مطالعهنیز  (2006) 3گرین و سیمس

 ،بر تجربه و رفتار داوطلبی دارد. همچنین یها به این نتیجه رسیدند که حس اجتماعی تأثیر مثبتآن

ی داوطلبی و حت شدن و تمایل به ادامةهمی در رضایت داوطلبان از داوطلبحس اجتماعی نقش م

 نتیجه این ( به2005) 4، داویال، وسی نا و آریاسبارون شدن داشت.توصیه به اطرافیان برای داوطلب

 رابطة ماندن برای هاقصد آن و سازمان در از یكدیگر داوطلبان اجتماعی حمایت بین که رسیدند

 کالته توان به مطالعة، میاندشدههایی که در داخل کشور انجام ژوهشجمله پاز دارد. وجود مثبتی

 حفظ بر سازمانی پذیریجامعه تأثیر»( با عنوان 1393) چیان، احسانی و حسینی، کوزهسیفری

 سازمانی بر پذیریجامعه که داد نشان هااشاره کرد. نتایج پژوهش آن «دانشجویی ورزش در داوطلبی

 ورزش داوطلبان حفظ در مهمی نقش پذیریجامعه ،کلیطوربه. است اثرگذار همكاری ادامة به تمایل

 نتیجه این با بررسی مدیریت داوطلبان در ورزش به (1391) ، حمیدی و تسلیمیدارد. اندام دانشجویی

 نگهداری و حفظ بر ،ارزیابی و قدرشناسی جذب، آموزش، آشنایی، انتخاب، ریزی،برنامه که رسیدند

 توجه داوطلبان مدیریت فرایند به باید حفظ داوطلبان برای که کردند اظهار و هستند مؤثر داوطلبان

 استخدام ،ورزش در پیشرفته مدیریت کتاب در( 1388) میرکاظمی و ، اندام، بنارنژادشود. رمضانی

 جذب، برای را هادانشگاه در( داوطلبان) ورزشی هایانجمن امور کنندۀهماهنگ یا کارشناس یك

ها آن ند.دانمی مؤثر نگهداری داوطلبان و حفظ تدوین راهبرد و داوطلبان ارزیابی و نظارت آموزش،

 ریزی،برنامه زمینةدر هادانشگاه بدنیتربیت در ادارۀ داوطلبان مدیریت فرایند طراحی که هستند معتقد

                                                           
1. Hidalgo & Moreno 

2. Haski-Leventhal & Bargal 

3. Costa, Chalip, Green & Simes 

4. Barron, Da´vila, Vecina & Arias 
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 راه سر بر موجود موانع از ،ارزیابی داوطلبان و نگهداری آموزش، و آشنایی گزینش، و انتخاب جذب،

  کاهد.می داوطلبی

جمله تعامل اجتماعی زاند؛ اما، به متغیرهای مهمی ارشدی درزمینة داوطلبی انجام شدهمطالعات روبه

شده است و لزوم انجام پژوهش پرداخته  های داوطلبان کمترگروهاعضای بین  داوطلبان و تبادل

تأثیر این دو متغیر در مدیریت داوطلبی نیازمند بررسی و  ،واقعشهود است. درکاماًل مزمینه دراین

تواند که چگونه تعامل اجتماعی میگویی به این سؤال است پاسخ ،تحلیل است و هدف پژوهش حاضر

 تكرار تجربة و قصد ، چگونه بر نیتبینی کند و همچنینرا پیشهای داوطلبان گروهاعضای بین  تبادل

گذارد. ، تأثیر میفعالیت داوطلبی تجربةداشتن برای  داوطلبان به دیگر افراد توصیةنیز و داوطلبی 

کند تا ویدادهای ورزشی کمك میمسئوالن برگزاری رها و نتایج پژوهش حاضر به مدیران سازمان

اوطلبان را مورد حفظ و نگهداری دنه تصمیم بگیرند و موارد الزم درداوطلبان آگاهاهنگام استخدام 

 تر شوند.بیشتر به اهداف خود نزدیكرعایت کنند تا هرچه

 

  

 

 

 

 

 مدل مفهومی پژوهش -1شکل 

 پژوهش شناسیروش
صورت میدانی است که به پیمایشی -توصیفی ،ماهیت لحاظبه و کاربردی ،هدف نظراز حاضرپژوهش 

سیزدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان داوطلبان آماری شامل همة ة جامع .ه استانجام شد

 یعنی، برای شده است؛ تعییننفر  80 حداقل حجم نمونه پنهان، متغیرچهار براساس  .بودنفر(  200)

 طریق، ازنهایتدر. (1396)حبیبی،  اندعنوان نمونة آماری مشخص شدهنفر به 20، هر متغیر پنهان

ها زار گردآوری دادهپژوهش انتخاب شدند. اب نمونة عنوانداوطلب به 128ساده،  تصادفی گیرینمونه
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سؤال از نوع مقیاس  15نامه حاوی پرسشاین  بود. (2016) 1یم و کوک لی، شدۀنامة ترجمهپرسش

مطرح  هاییدر مدل مفهومی وجود دارد، سؤالای لیكرت است و برای هریك از متغیرهایی که رتبهپنج

 ،هاآن ازنظر که ل کردندکنتررا نامه روایی پرسش ورزشی مدیریت استادان از نفر دهشده است. 

کرونباخ پایایی ترکیبی و آلفای روایی واگرا،  .بود برخوردار موردنظر صوری روایی از نامهپرسش

 2اس.پی.اس.اس افزارنرمانجام آمار توصیفی،  برای(. یكشمارۀ  جدولشد ) محاسبهنیز نامه پرسش

 -فها با استفاده از آزمون کلموگروهپس از بررسی توزیع داد ،همچنین کار برده شد.به 24نسخة 

 تحلیل عامل تأییدی،برای ها، بودن توزیع دادهبر غیرطبیعیو بررسی نتایج آن مبنی 3اسمیرنوف

ساختاری با استفاده از  معادالت سازیاز مدل مفهومی، مدل برازش و پژوهش هایفرضیه آزمون

 .استفاده شده است 4پی.ال.اس افزارنرم

 
 

 پایایی ترکیبی و روایی همگرای متغیرهای پژوهش -1جدول 

 

متغیرها  ، آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی همةدهدنشان می یك شمارۀ که نتایج جدولطورهمان

 یروایی همگرا کند. همچنین،گیری را تأیید میهای اندازهمدلش مناسب که براز است 7/0باالی 

(AVE )دست آمد که نشانگر روایی همگرای مطلوب به 4/0التر از متغیرهای پژوهش نیز با همة

 متغیرهای پژوهش است.

 

 

 

 

                                                           
1. Lee, Kim & Koo 

2. SPSS 

3. Kolmogorov-Smirnov 

4. Smart PLS 

5. Composite Reliability (CR) 

6. Average Variance Extracted (AVE) 

 6استخراجی واریانس میانگین 5پایایی ترکیبی آلفای کرونباخ متغیرهای پژوهش
 584/0 715/0 782/0 تعامل اجتماعی

 560/0 883/0 843/0 تبادل اعضا
 855/0 946/0 916/0 توصیه

 743/0 896/0 826/0 قصد مشارکت مجدد
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 هاو ضرایب همبستگی سازه AVEماتریس مقایسه جذر  -2جدول 

 گروهیتبادل درون توصیه اجتماعیتعامل  قصد مشارکت مجدد متغیرهای پژوهش
    862/0 قصد مشارکت مجدد

   925/0 826/0 توصیه
  696/0 186/0 234/0 تعامل اجتماعی

 749/0 467/0 400/0 318/0 گروهیتبادل درون

 

 ضرایب از سازه هر استخراجی واریانس میانگین جذر ،است مشخص دوشمارۀ جدول  از کهطورهمان

 روایی بودنقبولقابل از حاکی مطلب این که است شده بیشتر دیگر هایسازه با سازه آن همبستگی
 (.1392)داوری و رضازاده،  است هاسازه واگرای

 

 نتایج
 نمونه آماری توصیف -3جدول 

 متغیر فراوانی  درصد فراوانی

 مرد 61 7/47%
 جنسیت

 زن 67 3/52%

 سال 23تا  20 58 3/45%

 سن

 سال 27تا  24 42 8/32%

 سال 31تا  28 25 5/19%

 سال 35تا  32 1 8/0%

 سال 39تا  36 2 6/1%

 مجرد 112 5/87%
 وضعیت تأهل

 متأهل 16 5/12%

 بدنیتربیت 92 9/71%
 رشته تحصیلی

 بدنیتربیتغیر 36 1/28%

 کارشناسی 78 9/60%

 ارشدکارشناسی 37 %9/28 مقطع تحصیلی

 دکتری 12 4/9%

 شاغل 97 8/75%
 وضعیت اشتغال

 شاغلغیر 31 2/24%

 باریك 111 7/86%

 بار دو 2 %6/1 داوطلبی رویداد سابقة

 سه بار و بیشتر 15 7/11%
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 متغیرهای پژوهش استانداردمیانگین و انحراف -4جدول 

  استانداردانحراف میانگین متغیرهای پژوهش

 654/0 839/3 تعامل اجتماعی

 433/0 060/4 تبادل اعضا

 610/0 939/3 توصیه

 649/0 392/4 قصد مشارکت مجدد
 

 

سطح  ،نوفراسمی -اساس آزمون کلموگروفشود، برمشاهده می شمارۀ پنج که در جدولطورهمان

 ،نتیجهدر واست  طبیعیها غیرتوزیع تمام داده بنابراین، است؛ α =05/0ها کمتر از معناداری تمام مؤلفه

و روش مدل  های ناپارامتریآزمون ها بهتر است ازهای آماری مربوط به آنفرضیه ارتباط برای بررسی

 .استفاده شود پی.ال.اس افزارنرممعادالت ساختاری با استفاده از 
 

 بودن متغیرهای پژوهشنرمالآزمون  -5جدول 

 

 

 
 

 

 *05/0≥P   128و=n 

 

 ضعیف، مقادیر عنوانبه ،36/0و  25/0، 01/0 برازش، مقدار شاخص این برای: برازش کلی مدل

برازش کلی مدل با توجه به این مطلب، (. 1392)داوری و رضازاده،  اندشدهمعرفی  قوی و متوسط

 بود، نشانگر کیفیت مناسب مدل است. 456/0در پژوهش حاضر که برابر با نهایی 

= برازش کلی مدل √𝐶𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑎𝑙𝑖𝑡𝑒𝑠̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ∗ 𝑅2̅̅̅̅ = √0/734 ∗ 0/283 =  456/0  

 تحلیل از ،مربوط متغیرهای با هامؤلفه میان ارتباط مجدد بررسی برای ،استنباطی آمار بخش در

ربوط های منتایج بارهای عاملی گویه دوشمارۀ  شكلشد.  استفاده متغیرها همة برای تأییدی عاملی

 .دهدبه هر متغیر را نشان می

 

 توزیع داریسطح معنی Z متغیر

163/0 تعامل اجتماعی  001/0  نرمال نیست 

108/0 تبادل اعضا  001/0  نرمال نیست 

179/0 توصیه  001/0  نرمال نیست 

232/0 قصد مشارکت مجدد   001/0  نرمال نیست 
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 حالت تخمین استانداردشدة پژوهش درمدل آزمون -2شکل 
 

بیشتر  4/0نامه از های پرسشگویه ، بار عاملی همةدهدنشان می دو شمارۀ که نتایج شكلطورهمان

 مربوط به تحلیل عاملی تأییدی، (. نتایجنامه حذف شدکه از پرسش یكجز گویة شمارۀ است )به

 تأیید یا رد برای تأییدی عاملی تحلیل انجام از کرد. پس یدتأی دوباره متغیرها را با هامؤلفه رابطة

 .شد انجام ساختاری معادله سازیمدل وتحلیلتجزیه پژوهش، هایفرضیه

 هایفرضیه ساختاری، معادالت مدل قالب در: پژوهش هایفرضیه یا ساختاری مدل آزمون

 هایفرضیه از یكی با متناظر ،مسیر هر شد. ارزیابی ،ساختاری مدل مسیر و ی شدندپژوهش بررس

 بینبتا( ) مسیر ضریب آماری معناداری و اندازه عالمت، بررسی ازطریق فرضیه هر آزمون است. مدل

 و مستقل هایسازه بین روابطمعناداری  بررسی بنابراین برای .است وابسته متغیر با پنهان متغیر هر

، شششمارۀ جدول  .گردداستفاده می 1اعداد معناداری تی مقدار و بتا همان یا مسیر ضریب از وابسته

 .دهدی معادله ساختاری را نشان میسازنتایج مربوط به مدل

 
 

                                                           
1. T- Value 
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 های پژوهش(مرتبط با متغیرهای پژوهش )آزمون فرضیه تی مقادیر ضریب مسیر مستقیم و آمارة -6جدول 

بررسی رابطة مورد فرضیه  نتیجه داریسطح معنا تی آمارة  

 رد فرضیه 367/0 902/0 قصد مشارکت مجدد                 تعامل اجتماعی اول

 رد فرضیه 786/0 272/0 توصیه                 تعامل اجتماعی دوم

 ید فرضیهتأی 001/0 159/7 تبادل اعضا                 تعامل اجتماعی سوم

 فرضیهتأیید  005/0 789/2 قصد مشارکت مجدد                      تبادل اعضا چهارم

 فرضیهتأیید  001/0 421/4 توصیه                      تبادل اعضا پنجم

داری دهندۀ معناباشند تا نشان -96/1تر از یا کوچك 96/1تر از باید بزرگ تی اعداد معناداری مقادیر

 ،چهارم و پنجمهای سوم، ، در فرضیهشششمارۀ با توجه به نتایج جدول  روابط بین متغیرها باشد.

و روابط  هاسؤالهستند که این یافته، معناداربودن تمامی  96/1بیشتر از تی  تمامی ضرایب معناداری

 نشدند های اول و دوم تأییدفرضیه، بنابراین ؛کندتأیید می %95متغیرها را در سطح اطمینان میان 

(05/0<P) م و پنجم تأیید شدند.چهار های سوم،و فرضیه 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های پژوهشداری برای بررسی فرضیهضرایب معنا -3شکل 
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 گیریبحث و نتیجه
 مشارکتو تأثیر آن بر  های داوطلباعضای گروهبین و تبادل تعامل اجتماعی  ،در پژوهش حاضر

ن در چگونگی اثر روابط متقابل داوطلبابراین، شده است. افزونبررسی  ورزشی هایدر رویداد داوطلبی

اجتماعی و قصد مشارکت مجدد  بین تعاملکه نشان داد مدیریت داوطلبی بررسی گردیده است. نتایج 

(، فیرلی و 1999) 1با نتایج مطالعات ویلسون و موسیكاین یافته، که داری وجود ندارد رابطة معنا

 آموزش اینكهدلیلتوان گفت به. احتماالً میهمخوانی ندارد (2016) 2، کیم و کو( و لی2007همكاران )

 دارند قصد که کسانی یا دانشجویان ویژهکند )بهمین تأ را نیروی انسانی تواندنمی تنهاییبه رسمی

 در مشارکت فواید ترینکلیدی از یكی کاری تجربة آوردندستبه ،(کنند آغاز را جدیدی شغل

 رشدحالدر پیوسته ،دانشجویان شمار که دندهمی نشان جهانی تجارب. است داوطلبی هایفعالیت

 باشند، داشته خود کارکنان از دانشگاهی مدرك داشتن انتظار اینكهازبیش کارفرمایان ،امروزه و است

در ادبیات  ،بنابراین (؛2011 ،3آندرونیك و )آندرونیك دارند تمایل بیشتر، کاری ظرفیت داشتن به

که است نظر گرفته شده عنوان یك عامل انگیزشی دربهتعامل اجتماعی  ،مطالعات ورزش داوطلبی

 وجود دلیلبه شاید مسئله (. این2007کنند )فیرلی و همكاران، می عنوان داوطلب کارچرا مردم به

دلیل ، بهزیاداحتمالیا به باشد حاضر پژوهش و خارجی هایجامعة پژوهش بین فرهنگی هایتفاوت

 خارجی مطالعات نتایج کهصورتیبه ؛باشد تفاوت در جامعة آماری و دامنة سنی داوطلبان مطالعه

 آنان بیشتر مشارکت و افراد اجتماعی تعهد افزایش باال موجب تحصیالت داشتن که استاین  از حاکی

 که نتایج باشداین تفاوت در دالیل انگیزشی داوطلبان باعث  ،احتماالً .شد خواهد داوطلبی نهضت در

 4رایمن مطالعة نتایج شود.می نهادمردم هایسازمان هایفعالیت در داوطلبان مشارکت به منجر

 به نیاز: از اندعبارت ترتیبداوطلبی به هایفعالیت در شرکت از افراد هایانگیزه داد که ( نشان2008)

 امكان رفتن دوست، پیداکردن فرصت دیگران، به کمك به نیاز معین، کاری حوزۀ یك در تجربه کسب

 فرصتی و آینده شغل برای هاشایستگی آزمودن امكان کاری، رزومة بهبود به نیاز دیگر، کشورهای به

 (.2011 ،5آندرونیك و )آندرونیك خود هایایده برای اجرای

ی تأثیر مثبتی بر توصیه به های داوطلبگرو حاضر نشان داد که تبادل بین اعضایپژوهش نتایج 

 است ناشی از آن باشد که تعامل دوجانبةممكن  . این امرن فعالیت داوطلبی به دیگران داشتکردتجربه

خود  ارتباطات دربارۀ ان در خارج از محیط رویدادشود که داوطلبداوطلبان با هم در رویداد باعث می

                                                           
1. Wilson & Musick 

2. Lee, Kim & Koo 

3. Andronic & Andronic 

4. Righman 

5. Andronic & Andronic 
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ه این نتیجه رسید که توان بمی ،بنابراین (؛1995، 1با دیگران صحبت کنند )سیرز، پتی و کشمن

کنند؛ دیگران توصیه میت داوطلبی را به فعالی ،چه تبادل بین داوطلبان بیشتر باشد، بیشتراحتماالً هر

عنوان یكی از ، بهکمی صورتداوطلبی بهدر  عمومی و نیز صورتتبادل اعضای تیمی به ،نتیجه در

، 2توراو، گیوینر و گرملر شدن است )هنینگوصیه به دیگران برای داوطلبت های عاملکنندهبینیپیش

2002.) 

 ارزیابی و تحلیلداری وجود دارد. اعضا رابطة معنابین تعامل اجتماعی و تبادل نتایج نشان داد که بین 

داللت بر این امر که  شودتقویت تبادل بین داوطلبان میبیشتر نشان داد که تعامل اجتماعی باعث 

بین داوطلبان مانند تمایل به کمك به داوطلبان دیگر، تبادل افكار، بازخورددادن  کیفیت رابطةدارد که 

کار  العات، داوطلبان را متعهد به ادامةگذاشتن اطاشتراكرفتن از یكدیگر و بهبازخوردگو به همدیگر 

خوانی ( هم2010لیاو و همكاران ) ( و2003ا مطالعات الگه و همكاران )ها باین یافته کند.داوطلبی می

 داوطلبان و حفظ دلگرمی موجب ،کاردان افراد از تجربه کسب و یابیدوست اجتماعی، دارد. تعامالت

 با شود.می فردیبین تعامالتگیری سبب شكل که است ایعرصه ورزش مسئله، اینباوجود . شودمی

 یك در به عضویت دانشجویان تاآنجاکه ؛گیردمی شكل تیمی و گروهی هویت ها،تیم و هاگروه تشكیل

 .گردندانجمن باز به آینده هایفعالیت در که دارند تمایل و کنندمی افتخار ورزشی رسمی نهاد

وجود دارد اثر معناداری اعضا و قصد مشارکت مجدد میان بین تبادل تحلیل مسیر نشان داد که  نتایج

با  داوطلبان خوانی دارد.هم (2007) 3( و کنسو2007فیرلی و همكاران ) هایبا پژوهش این یافته که

 ،ها و اطالعاتایده گذاری افكار،كاشتراطلبان و بهبخش با سایر داوهمكاری مثبت و لذت تجربةداشتن 

 که گفت توانمی د. درواقع،نشوتمایل به تكرار مجدد این همكاری میباعث دید مثبت به داوطلبی و 

در  یادگیری، برای هاییفرصت کسب و وجود ابراز برای فرصت کسب همچون دالیلی به داوطلبان

 ایجاد فرصتی باید ورزشی مدیران رویدادهای ،روازاین ؛کنندرویدادهای ورزشی مجدداً مشارکت می

چیان، ساعت) کنند ورزشی مشارکت رویدادهای در شدنداوطلب برای دانشجویان مختلفی تا کنند

همكاران  های فیرلی ویافته راستای (. این نتایج در1390، زرندی و هادوی پورسلطانیقنبرپور، 

ی باعث انگیزش دارمعنا طوراجتماعی بین داوطلبان بهامل که نشان دادند تجارب تع ( است2007)

 شود.کار داوطلبی می ها برای ادامةآن

 ارتباط دربارۀ داری وجود دارد.اعضا و توصیه رابطة معنامیان که بین تبادل  نشان دادپژوهش نتایج 

اجتماعی مثبت بین نهادن تعامل بر بنا این پژوهشکه  اندانجام شده اندکی هایپژوهش متغیر دو این

                                                           
1. Seers, Petty & Cashman 

2. Hennig-Thurau, Gwinner & Gremler 

3. Keunsu 
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 تعامل اجتماعی مثبت باعث تقویت تبادلکه صورتیتأکید دارد؛ بههای ورزشی داوطلبان در رویداد

ها تأثیر مثبتی بر رفتارهای مناسب گروه یاعضابین تبادل شود و های داوطلبی میگروهبین اعضای 

 ند باعث توصیه به مشارکتنتواخود مینوبةتجارب مثبت به داوطلبان در برگزاری رویداد دارد و

 همكاری توصیه به به تمایل تواندمی راهبرد این ،بنابراین د؛نرویدادهای ورزشی شودر داوطلبی 

 به داوطلبان کاری، هایتیم و دوستانه ارتباطات با نبود بساچه. دهد افزایش داوطلبان در را داوطلبی

 داده قرار دیگران دراختیار زبده افراد تجربیات های کاری،تیم تشكیل با. شوند ترغیب انجمن ترك

 رشتة داوطلب دانشجویان شدنها، آمیختهتیم و هاگروهبین اعضای تبادل  دیگر مزیت. شودمی

 در ورزش فرهنگ ترویج برای سرمنشأ خوبی که است دانشگاه دانشجویان دیگر با بدنیتربیت

 .(1393 ،احسانی و حسینیچیان، کوزه ،سیفری کالتهست )ا هادانشگاه

بدنی تربیت مدیران و ورزشی هایسازمانکه  گفت توانمی پژوهش از آمدهدستبه نتایج به توجه با

متغیر  تریناصلی عنوانبه ،تأثیر تعامل اجتماعی داوطلبان بررسی برای را بیشتری وقت باید هادانشگاه

 دنتوانمی انسانی منابع از مهم قشر این که فوایدی مدیریت داوطلبی رویداد ورزشی و تأثیرگذار در

 کهشناسایی کنند  را هاییروش است ضروری ،همچنین .کنند د، صرفنباش داشته جامعه برای

 که افزایش دهند شدهمور محولدر ا ار آنان داوطلبیزان مشارکت و توصیه به مشارکت می ندنتوامی

 .کند تسهیل آینده در را داوطلبان نگهداری و جذب فرایند تواندمی مسئله این

رشدی که مطالعات روبهبه این اشاره کرد توان پژوهش حاضر می آمده ازدستموارد به ترینمهماز 

 بین تبادلجمله تعامل اجتماعی داوطلبان و درزمینة داوطلبی وجود دارد؛ اما، به متغیرهای مهمی از

دیریت داوطلبی تأثیر این دو متغیر در م ،واقعشده است. درکمتر پرداخته  های داوطلبانگروهاعضای 

د والن برگزاری رویدادهای ورزشی درمورها و مسئمدیران سازماننیازمند بررسی و تحلیل است تا به 

داوطلبان  مورد حفظ و نگهداریآگاهانه کمك شود و موارد الزم در داوطلبان،کارگیری استخدام و به

 تر شوند.بیشتر به اهداف خود نزدیكرا رعایت کنند تا هرچه

تعامل اجتماعی نقش مقدمی  مهمی که پژوهش حاضر به مطالعات قبلی اضافه کرد این است که جنبة

اری برقر ،عالوههای آیندۀ داوطلبان است. بههمكاری ایای بردادن به همكاری و مقدمهدر شكل

و  کار داوطلبی ، تمایل داوطلبان را به ادامةطریق تعامل اجتماعیداوطلبان ازهمكاری مثبت بین 

ث مدیریت داوطلبی کند. موضوع دیگری که در بحتقویت میشدن توصیه به دیگران برای داوطلب

داوطلبان است که این امر مزایای زیادی برای مدیران برگزاری مطرح است، ادامة فعالیت داوطلبی 

اشاره توان است، میکردن و جذب داوطلبی ها که کاهش هزینة پیداترین آنه به مهمرویداد دارد ک

 کرد.
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 اجتماعی، تعامل بین رابطة آینده هایشود که در پژوهشمی پیشنهاد با توجه به نتایج پژوهش حاضر

 است داوطلبان ممكن شود. بررسی زماندرطول رفتاری اهداف و سازمانی شهروندی اعضا، رفتار مبادلة

 دهیاحتماالً سازمان مسئله این رفع برای ،بنابراین اشتباهی داشته باشند؛ درك داوطلبی مفهوم از

انگیزش  بتواند داوطلبان دیگر با آشنایینیز و  الزم، افزایش تعامل بین داوطلبان هایآموزش داوطلبان،

 افزایش دهد. های ورزشیبه مشارکت مجدد در فعالیترا داوطلبان 

بین نیروهای داوطلب باعث افزایش انگیزه و قصد جه به نتایج پژوهش، تعامل اجتماعی و تبادل با تو

شدن افراد دیگر ، داوطلبان برای داوطلبزیاداحتمالشود که بهمشارکت مجدد در داوطلبان می

با شود که پیشنهاد می ،بنابراین کنند؛میهایی توصیههای ورزشی مشارکت در فعالیت درراستای

و دادن  شوندماهیت و مزایای داوطلبی آگاه از  های برای داوطلبان، آنهیهای توجبرگزاری کالس

 ها برای مشارکت مجدد و نیز توصیه به دیگرانمادی و معنوی باعث افزایش انگیزۀ آن هایپاداش

 د.شو داوطلبیبرای 
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Abstract 
This study aimed to investigating the impact of social interaction and team 

member exchange on sport event volunteer management. Research method was 

descriptive-survey and applies studies field. Statistical population included all 

volunteers in thirteenth sport-cultural Olympiad students of universities (200). 

According to number of hidden variables, the minimum sample size is 120 that 

through random sampling, 128 volunteers were selected. A translated 

questionnaire Kim et al (2016) was used for data collection. The content validity 

of the questionnaire was confirmed by experts. Also, its reliability was calculated 

by using Cronbach's alpha and composite reliability. To analyze the data and 

model of structural equation modeling PLS and SPSS software is used. Results 

showed that team member exchange had positive effect on word-of- mouth 

intention. Also, relation between member exchange with intention to re-

participate and word-of- mouth intention was significant. Finally, the results 

showed that there is meaningful relation between social interaction and team 

member exchange, but there is no meaningful relation between social interaction 

and intention to re-participate. Therefore, according to results, it can be said that, 

student sport authorities, should spend more time for studying the impact of social 

interaction between volunteers and interaction of volunteers as the main variable 

in volunteer management for re-participate and recommending to participate in 

sport events. 
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