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چکیده 
این   انجام  از  هنجاریابیپژوهش  هدف  و  ورزش«نامۀپرسشاعتباریابی  در  داوطلبان  روش  بود.»عملکرد 

هاي ورزشی ورزشکاران رشته.صورت میدانی اجرا شدبود که بهمعادله ساختاري  نوع  توصیفی و از، پژوهش
-نامه جمعپرسش392ها  تشکیل دادند که از بین آنجامعۀ آماري این پژوهش را  در سطح ایران  متفاوت

از  آوري داده منظور جمع. به آوري شد و همکاران کیم» ساختۀ  در ورزشنامۀ «عملکرد داوطلبانپرسش ها 
کردن  یشرفت، ارزش، اجتماعی، حرفه، دركهاي پو داراي مؤلفهبودسؤال  18استفاده شد که حاوي  )  2010(

حفاظت   بهبودو  تجزیه.  دادهومنظور  شاخص تحلیل  از  آزمونها  و  توصیفی  آلفاي  هاي  ضریب  آماري  هاي 
تحلیل عاملی تأییدي براي تعیین روایی سازه استفاده شد. نتایج نشان داد  ازکرونباخ براي تعیین پایایی و

اساس  سازه و برروایی مورد  . در  بود89/0«عملکرد داوطلبان در ورزش» برابر با  نامۀپایایی پرسش میزان که
ي خوبی  شگوها داشتند و توانستند پیمعناداري با عاملها رابطۀ، تمامی سؤالسطح معناداري میزان روابط و  

شاخ  باشند.  خود  عامل  خیهاي  صبراي  به  نسبت  آزاديدو  خطاي  ریشۀ )، 13/3(درجه  مجذور  میانگین 
،  )91/0( هایش  برازندگی نرم شده براي مقایسه مدل مورد نظر با مدل بدون رابطهشاخص)،  095/0قریبی (ت

تطبیقی   برازندگی  و  ،  )90/0( شاخص  باقیمانده  واریانس  و90/0(کوواریانسشاخص  براي  )  برازندگی  شاخص 
کوواریانس   و  واریانس  نسبی  مقدار  مدل)  97/0(ارزیابی  همچنین برازش  کردند.  تأیید  درموردرا  روابط  ، 

راي مفهوم  ها توانستند پیشگوي خوبی بنتایج نشان داد که تمامی عاملها با مفهوم عملکرد داوطلبان،  عامل
بن باشند؛  داوطلبان  داوطلبان«نامۀپرسش ابراین،  عملکرد  قابلعملکرد  مقیاسی  ورزش»  و  در  اطمینان 

رد داوطلبان در ورزش استفاده کرد و نتایج معتبري  براي ارزیابی میزان عملکاز آنتوانمعتبري است که می
را مشاهده نمود.

.ورزشکار، عملکرد، داوطلب نامه، پرسشکلیدي:واژگان 

1. Email: hpszarandi@gmail.com
2. Email: taherehmosavirad@gmail.com
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مقدمه 
هاي موجود بررسی و ارزیابی آگاهی،خصوص در حوزة ورزشنیروي کار داوطلبانه به ، توسعۀ  امروزه

د که کاهش درخور ندهنشان میهاي گوناگونکند. پژوهشمیآورالزام فعالیت داوطلب را  در حیطۀ
روبه و  نیروهاي  توجه  توسعهرشد  کشورهاي  از  برخی  در  بهداوطلب  که یافته  ورزش  حوزة  در  ویژه 
بیش عهدةفعالیتترقسمت  بر  آن  استهاي  بخش  ،داوطلبان  این  در  فعال  مدیران  نگرانی  موجب 

(شده   نژادهمتی ،  انداماست  کاظم  و  نژاد  رمضانی  حمیدي،  موفقیت  39،  2011،  نژاد،  بیشتر). 
سازمانسازمان سایر  همانند  ورزشی  انساهاي  نیروي  صالحیت  و  توانایی  به  است. ها،  وابسته  نی 

در   که  توجه  لساموضوعی  اخیر  باهاي  نقش  است،  کرده  جلب  خود  به  را  زیادي  اهمیت  افراد 
این  117،  2006،  1چالدورايهاي ورزشی است (ویژه سازمانهها و بداوطلبان در عملکرد سازمان  .(

عالوه افراد  از  جزودسته  سازمانبراینکه  ارزشمند  و  مهم  میمنابع  محسوب  موفقیت ها  در  شوند، 
ا جوامبسیاري  چشمگیري  ز  نقش  نیز  میرا  ع  فیضی،  اندام(کنندایفا  و  منتظري   ،2013  ،31  .(

بستگی   کارکنان رسمی  کنار  در  داوطلبان  فعالیت  به  اغلب  ورزشی  رویدادهاي  از  بسیاري  برگزاري 
وان(شودبه افراد حاضر در این رویدادها ارائه میزیادي  دارد تا این اطمینان حاصل شود که خدمات 

واگن  آلد 1576،  2007،  2در  می2004(3).  بیان  به کند)  دانشگاهی  سنین  جوانان  در  که  شرکت 
از  دهها نشان می. پژوهش)12،  2004آلد،  (تمایل دارند هاي داوطلبانهفعالیت قبیل ند که عواملی 
راغت، افزایش  فشدن، افزایش تعهدات، کاهش اوقاتز تفکر و نگرش افراد براي داوطلبطردر  تغییر  
سازماناي حرفه در  فزایندة گرایی  فشار  و  ورزشی  متفاوت  مشارکت  هاي  کاهش  علل  از  تحصیل 

). 110، 2011، ، همتی نژاد، رمضانی نژاد و کاظم نژاداندام(داوطلبانه هستندهاي  جوانان در فعالیت
د و نقش  نروشمار میهاي ورزشی بهرسان در سازمانداوطلب یکی از ارکان اصلی خدماتنیروهاي

). 32،  2013اندام و همکاران،  رویدادهاي ورزشی دارند (اي در موفقیت بسیاري از مسابقات و  عمده
هاي متفاوت  مزایایی اقتصادي زیادي براي سازمانتفاده شود،چنانچه از داوطلبان به نحو مؤثري اس

رزش اقتصادي بخش داوطلب را بین هفت تا ااز کشورها  که در برخی  طوري دنبال دارد؛ بهورزشی به
). جذب و آموزش 97،  2006،  4، هولد، آلدکاسکلی اند ( تخمین زدهدرصد تولید ناخالص داخلی  14

چالش از  داوطلب  بهنیروي  بازاریابی  مهم  میهاي  انگیزهشمار  شناخت  براي  آید.  افراد  هاي 
بحث بازاریابی داوطلب کمک شایان  به،هاي ورزشیرسانی رایگان به سازمانشدن و خدماتداوطلب

هاي زیادي به مطالعه و بررسیاي چندبعدي است که شدن پدیدههاي داوطلبکند. انگیزه توجهی می
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) نهضت داوطلبی را یکی  2004(2، کیک پاتریک و مورتیمر). اویسترلی86،  2007،  1هان دارد (نیاز  
بزرگ  توسعۀاز  براي  رویدادها  میترین  مدنیت  و  زیرااجتماع  به  مسئولیت،دانند؛  احترام  و  پذیري 

توسعه می در جامعه  را  و همکاران،  (بخشداصول شهري  مارتا )1132،  2004اویسترلی  و  پوزي   .3

با  اجتماعی و همچنین  گوناگون  هاي  افراد با موقعیت، ) به این نتیجه رسیدند که در داوطلبی2006(
دست آورند  را بهبهایی  ربیات گران توانند تجکنند و آنان در این ارتباط میبرخورد میافراد متفاوت

براین، داوطلبی به آنان . افزون)182،  2006پوزي و مارتا،  (که در آیندة آنان در اجتماع مفید است
رشد احساس مسئولیت، بهاد  داوطلبی به افر، واقعکند. دراحساس تعهد و تعلق به جامعه را القا می

به سازمانکندانی میکمک شای ها  آننفس و خودشناسی  اعتمادبه ها و  . شناخت عملکرد داوطلبان 
هاي خود را افراد داوطلبی که فعالیتکند تا دربارةمسئوالن برگزاري رویدادهاي ورزشی کمک می

، درك و شناخت بهتري پیدا  دکننافرادي که خدمات داوطلبانۀ خود را متوقف میدهند وادامه می
هاي داوطلبی،  بر شناخت نیازها و انگیزههاي ورزشی عالوهرو، الزم است مدیران سازماناینکنند؛ از

بر  زمینه که  کنند  شناسایی  را  داوطلبانهایی  هستندعملکرد  سازمانتأثیرگذار  مدیران  و  .  ها 
و ورزشی،  خدرویدادهاي  ارائۀ  براي  را  بیشتر  داوطلبان  مؤثرتر  جود  و  بهتر  میمات  از  الزم  و  دانند 

یاف درصدد  همواره  و  دارند  شکایت  داوطلبان  تعداد  هستند؛  کمبود  بیشتري  داوطلبان  جذب  و  تن 
افزایش سطح عملکرد  ،حل براي این مشکلکه مفیدترین و مؤثرترین راهدرحالی حفظ داوطلبان و 

). 110، 2011، اندام، منتظري و فیضی، غفوري( هاست آن 
روز توسعۀافزون  نیاز  به  بنابراین،ورزش  به حضور داوطلبان در کمک  منابوجود دارد؛  ع  در تحلیل 

منظور توسعه و تعمیم ورزش و اجراي  ریزان ورزشی به داوطلبان به انسانی، توجه مسئوالن و برنامه
هاي  ). فعالیت31،  2010،  4، ژانگ و کوناگتون کیمافزایش است (روز درحالهاي ورزشی، روزبهبرنامه

شوند. داوطلبان براي مند مید که هم جامعه و هم داوطلب از آن بهرهنویه دارداوطلبانه فوایدي دوس
می  فعالیت  به  یکدیگر  کنار  در  مشترك  اهداف  سرمایۀانجام  افزایش  باعث  و  در  پردازند  اجتماعی 

،  حمیديکنند (جامعه را به محیطی بهتر براي زندگی همگان تبدیل می،بنابراینشوند؛  جامعه می
انگیزش و تعهد  2007(5). مکلین و هام 15،  2013،  اندام و فیضی  پژوهشی  را  647) در  داوطلب 
به این نتیجه رسیدند که بین ابعاد انگیزشی داوطلبان و تعهد آنان ارتباط وجود ها . آنبررسی کردند

اب بین  از  و  ادارد  ع عاد  ورزش  به  عالقه  و  عشق  داوطلبان  اسای املنگیزشی،  تعهد  افزایش  براي  سی 
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ماچیناست آنگال.  ترنر )2008(1و  بزرگ کنندبیان می)2008(2و  از  یکی  موانع حضور  که  ترین 
داوطلبان ترجیح دهند  استهاي زندگی امروز است که باعث شدهافراد در جامعه، مشغلهداوطلبانۀ

محدودبرنامۀدر   دورهيزمانی  در  کوتاهو  فینکلشتاینهاي  بپردازند.  فعالیت  به  )  2008(3مدت 
تربیتکه  دریافت   ادارات  به  بهتعهد  ادامۀ رضایت وظیفهاندازةبدنی  را در قصد  اي، نقش حساسی 

داوطلبان  نفر از  515در بین  )  2010م و همکاران (کی در پژوهشی،  د.کنهمکاري داوطلبی ایفا می
و برازندگی مدل را  را بررسی کردند»در ورزشعملکرد داوطلبان«نامۀ  پرسشورزشی روایی سازة

سیگفیداگلی،همچنین. کردندتأیید   و  حسان  تورستن،  نتیجه 2012(4،  این  به  پژوهشی  در   (
ن و  مر حفظ داوطلبان ورزشی دارند. هالرسیدند که متغیرهاي تعهد و رضایت شغلی نقش مؤثري د

ي در زمینۀ  معنادارکنندةتقویت هاي اجتماعی  که حمایتذکر کردنددر پژوهشی)2012(5جسین 
. جذب داوطلبان ورزشی هستند

بهتر راهبردهاي جذب، حفظ منظور ایجاد و اجراي هرچه باید بهمدیران رویدادهاي گوناگون ورزشی  
ند؛  آوروري آنان را فراهم میافزایش بهرهتوجه کنند که  نیروهاي داوطلب، به عواملیازو نگهداري

شناخت  آگاهی  ،روایناز  و  عوامل  این  آناز  بررسی  دارد.  و  ضرورت  نیز  ویژگی ها  شناخت  هاي  با 
آن عملکرد  مانند سطح  در ورزش  میداوطلبان  افراد  توان  ها،  این  به  را  توجه مدیران ورزش کشور 

از هاي خود از آن استفاده کنند و زمینۀ مشارکت داوطلبان را بیش  ریزيتا در برنامهطوف کرد مع
داوطلبان در  حوزةدر هاي گوناگونپژوهش دادن  . با توجه به رشد و اهمیت انجامگذشته فراهم کنند

موضوع این  اهمیت  به  توجه  با  و  برورزش  کمی  تأکید  متأسفانه  برا،  مناسب  ابزاري  ي  ساخت 
هایی که  در پژوهشخاص براي استفاده در ورزش شده است و  طورگیري عملکرد داوطلبان بهاندازه

هاي دیگر  عملکرد داوطلبان را با استفاده از مقیاس حوزهاند، پژوهشگراندر زمینۀ ورزش انجام شده
شده و ضرورت توجه به موضوع داوطلبی در ورزش، ن، با توجه به مطالب بیانهایتاند. دربررسی کرده

عملکرد داوطلبان در  «نامۀآیا پرسشیافتن پاسخ براي این سؤال هستیم کهدنبال  در این پژوهش به
؟ از روایی و پایایی مطلوبی برخوردار است»ورزش
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پژوهش شناسی روش
با توجه است.صورت میدانی اجرا شدهاست که بهمعادله ساختاري  فی و از نوع  توصیهش،  روش پژو

اینکه پرسش هاي  ورزشکاران رشته این پژوهش آمارينامه در حوزة داوطلبی بوده است، جامعۀبه 
بودند.  هندبال) به تعداد نامحدود  ، شنا، والیبال، بسکتبال، کاراته و ورزشی (کشتی، فوتبال، تکواندو

قهرمانی کشور یا لیگ برتر رشتۀ ورزشی و در مسابقات بزرگساالن بودندورزشکاران در ردة سنی  
داشتهمرتبط نمونۀشرکت  با  آماري  اند.  برابر  شد  450پژوهش  گرفته  درنظر  تعداد  که نفر  این 

.  ند، شیراز، تبریز، ساري و مازندران انتخاب شد تهران، مشهد، اصفهانصورت تصادفی در شهرهاي  به
. با توجه به اینکه براي  وتحلیل شدتکمیل شد که تجزیهکامل  صورت  بهنامه  پرسش392درنهایت،  

تا  نامه  ازاي هر سؤال پرسشبهمعادله ساختاري  هاي  پژوهش 392آزمودنی نیاز است،  10به پنج 
است.هاي آماري مرتبطنامه مبناي مناسبی براي انجام آزمونپرسش

اندازه داوطلبان«نامۀ  پرسششده،استفادهگیري  ابزار  ورزشعملکرد  همکاران کیم  ساختۀ»در  و 
پ داراي مؤلفهبود کهسؤال  18حاوي)  2010( اجتماعی، حرفه، دركهاي  ارزش،  و  یشرفت،  کردن 

پرسشبودحفاظت   پاسخ.  نوع  از  اندازهبود  بسته  نامه  مقیاس  سؤالو  لیکرت  گیري  سؤالبودها  ها . 
.بود= پنج  تا خیلی زیاد=یک  ترتیب از خیلی کمامتیازگذاري بهروش و بودند اي گزینهپنج

تن از استادان مدیریت ورزشی تعیین  10نامه با استفاده از نظرهايروایی صوري و محتوایی پرسش
از روشتحلیل دادهبرايشد. رونباخ براي تعیین هاي ضریب آلفاي کهاي آمار توصیفی و آزمونها 

دي براي تعیین روایی سازه در  تحلیل عاملی تأیی از  همچنین،  و  1.اس.پی.اس.اسافزارپایایی در نرم
استفاده شد. 2لیزرل افزار نرم

نتایج 
مجموع  یافته از  که  داد  نشان  توصیفی  شدندپاسخ392هاي  بررسی  که  (246،  گویی  75/62نفر 

نتایج نشان  ،  ورزشکارانمیزان تحصیالت  درصد) زن بودند. درمورد25/37نفر (146) مرد و  درصد
که   (121داد  تحصیلی  درصد)86/30نفر  مدرك  (159،  کاردانیداراي  )  درصد56/40نفر 

بودند.  ارشددرصد) داراي مدرك تحصیلی کارشناسی57/28نفر (112و کارشناسی
داراي ثبات  ن در ورزش»  عملکرد داوطلبا«نامۀ پرسششده در جدول شمارة یک،  ارائهاساس نتایج  بر

ارزش ،  76/0برابر با  پیشرفتهايمؤلفه یب آلفاي  اضر،. همچنیناست89/0قبول برابر با  درونی قابل

1. SPSS
2. Lisrel
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برابر با  حفاظت و  79/0برابر با  کردندرك،  93/0برابر با  حرفه،  86/0برابر با  اجتماعی ،  82/0برابر با  
. است88/0

ضریب آلفاي کرونباخآزمون  نتایج-1جدول
ضریب آلفا تعداد سؤال هامؤلفهردیف 

1889/0عملکرد داوطلبان نامۀ پرسش1
376/0پیشرفت مؤلفۀ 2
382/0ارزش مؤلفۀ 3
386/0اجتماعیمؤلفۀ 4
393/0حرفه مؤلفۀ 5
379/0کردن مؤلفۀ درك6
388/0حفاظت مؤلفۀ 7

هاي  تمامی رابطه،  شده در جدول شمارة دودرجنتایج  براساس  :  اولتحلیل عاملی تأییدي مرتبۀ 
هاي هفت تا نُه  ، سؤال ارزشمؤلفۀبا  شش تا  هاي چهار  ، سؤالپیشرفتمؤلفۀبا  ي یک تا سه هاسؤال 

و  کردنمؤلفۀ دركبا  15تا  13هاي  ، سؤال حرفهمؤلفۀبا  12تا  10هاي  ، سؤالاجتماعیمؤلفۀبا  
.هستنددار  ، معناحفاظتمؤلفۀبا 18تا 16هاي سؤال 

عملکرد داوطلباننامۀهاي پرسشها با مؤلفهارتباط بین شاخص-2جدول  

بارعاملها شاخصردیف 
عاملی

ضریب 
تعیین

مقدار 
نتیجهتی

کارکنان  به دیگر نسبت من احساس دلسوزي 1
این مسابقات دارم.

پیشرفت

تأیید83/069/068/10

کردن به افراد  کنم که کمکاحساس می2
تأیید90/080/099/10این مسابقات مهم است.گرفتار در

توانم کارهایی براي هدفی خاص درمن می3
تأیید11/0011/096/1دهم که براي من مهم است.ب مسابقات انجام  

آوردن یک  دستداوطلب شدن، فرصتی براي به4
دهد.جنبۀ فکري جدید از کارها را به من می

ارزش 

تأیید64/040/047/12

توانم یاد بگیرم که چگونه با افراد  من می5
تأیید66/044/012/13باشم.ن در این مسابقات سروکار داشتهگوناگو

مسابقات  توانم توانایی خودم را در این من می6
تأیید71/050/016/14کشف کنم.
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عملکرد داوطلبان نامۀهاي پرسش ها با مؤلفهارتباط بین شاخص-2جدول ادامۀ

بارعاملها شاخصردیف 
عاملی

ضریب 
تعیین

مقدار 
نتیجهتی

عنوان  یک هستم به اینکه افراد من را بهمن نزد7
یک داوطلب در این مسابقات بخواهند. 

اجتماعی 

تأیید67/045/057/13

شدن) یک  دانم مشارکت (سهیممن می8
تأیید79/063/058/16هاي اجتماعی است. دلبستگی در سرویس

من درجایگاهی نزدیک به یک ارزش باال در 9
تأیید69/047/093/13هاي اجتماعی هستم.سرویس

10
ن  تواند به مشدن در این مسابقات میداوطلب

در گذاشتن قدم در مکانی کمک کند که 
.دن در آنجا را دوست دارمکرکار

حرفه 

تأیید42/018/079/7

11
توانم از طریق این مسابقات ارتباط من می

کنم که ممکن است به من در  جدیدي برقرار
کار و زندگی کمک کند. وکسب

تأیید73/053/055/14

12
مسابقات به من ن در برگزاري شد داوطلب

هاي شغلی متفاوت را  کشف فرصتاجازة 
دهد.می

تأیید82/067/062/16

شدن در مسابقات، من کمتر احساس  با داوطلب13
کنم. تنهایی (غریبی) می

کردن درك

تأیید81/066/06/18

- شدن در این مسابقات به من کمک میداوطلب14
تأیید88/077/072/20کنم. ام کار کند تا در میان مشکالت شخصی

شدن درمسابقات راه خوبی براي  داوطلب15
تأیید77/059/012/17هاي شخصی است.گریختن ازرنج

مسابقات احساس  شدن در برگزاري اینداوطلب16
دهد. بودن به من میمهم

حفاظت 

تأیید69/047/001/11

افزایش  شدن در این مسابقات باعث  داوطلب17
تأیید51/026/062/8شود. نفس من میعزت

ري این مسابقات به من  در برگزا شدنداوطلب18
تأیید34/012/068/5دهد. نیاز بودن میاحساس مورد 
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نامهگیري پرسش رعامل و واریانس خطاي مدل اندازهاول: بالیل عاملی مرتبۀتح-1شکل

نه با  گاهاي ششعاملسطح معنادارياساس میزان رابطه و  بر:  مرحلۀ دومتحلیل عاملی تأییدي  
ها دال بر  شود که تمامی رابطهمشخص میمفهوم عملکرد داوطلبان قیدشده در جدول شمارة سه

. تأیید است، موردبین هر عامل با مقیاس عملکرد داوطلبانرابطۀ
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عملکرد داوطلبان ها با مفهوم ارتباط بین مؤلفه-3جدول
نتیجهسطح معناداري ضریب تعیینضرایب مسیرمفهوم هاعاملردیف 

پیشرفت1

عملکرد  
داوطلبان 

تأیید45/02/055/8
تأیید76/057/001/16ارزش 2
تأیید70/049/051/14اجتماعی 3
تأیید64/041/098/12حرفه 4
تأیید71/050/066/14کردن درك5
تأیید57/032/014/11حفاظت 6

نامه دوم: ضرایب مسیر و واریانس خطاي مدل ساختاري پرسشتحلیل عاملی مرتبۀ-2شکل 

شود  ها بررسی میدر آزمون خوبی برازش، تناسب مجموعه داده:  1آزمون خوبی (نیکویی) برازش
با توجه به جدول   به  نسبت خیشمارة چهار،که  آزاديدو  ) و ریشۀ میانگین مجذور  13/3(درجه 

برازندگی نرم شده براي مقایسه شاخصهاي  شاخص،. همچنیناست095/0برابر با  2خطاي تقریبی
رابطه بدون  مدل  با  نظر  مورد  با  هایشمدل  تطبیقی،  91/0برابر  برازندگی  با  شاخص  ،  90/0برابر 

1. Goodness of Fit Statistic
2. Root mean square Error of Approximation (RMSEA)
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شاخص برازندگی براي ارزیابی مقدار نسبی  و90/0برابر با  شاخص واریانس باقیمانده و کوواریانس 
شش  تمامی  ،مجموعردند. درمدل را تأیید کبرازش  هستند که  97/0برابر با  واریانس و کوواریانس  

تأیید کردند؛ را  مدل  تناسب  بهبنابراینمؤلفۀ ذکرشده  پژوهش  مدل ساختاري  هاي  لحاظ شاخص، 
است مناسب  عاملبرازش  تمامی  مطرحو  میهاي  مجتمع شده  پژوهش  ساختاري  مدل  در  توانند 

شوند.

برازش (نیکویی)هاي آزمون خوبیمقادیر شاخص-4جدول 

درجه  دو/خیمتغیر
برازندگی  ریشه مجذور آزادي 

نرم نشده 
برازندگی  

تطبیقی 
واریانس 
باقیمانده

برازندگی  
ارزیابی

عملکرد  
13/3095/091/090/090/097/0داوطلبان 

تأییدتأییدتأییدتأییدتأییدتأییدنتیجه 

گیري بحث و نتیجه
ب و  گیري مناسابزار اندازهوجود یکشده در حوزة داوطلبان، هاي انجامپژوهش با توجه به افزایش  

به معتبر به اعتبار  کارگیري عملکرد داوطلبان در ورزش  منظور بررسی میزان  اطمینان و  قابلیت  که 
باشد، مهم  قابل بنابراین،قبولی داشته  انجاماست؛  از  پایایی  دادنهدف  روایی و  تعیین  پژوهش  این 

اعتماد و معتبر داشته هایی قابلها و مؤلفهبود که شاخص»عملکرد داوطلبان در ورزش«نامۀپرسش
و تفسیر نتایج پژوهش  فاده از ابزارهاي معتبر و پایاستاستبا توجه به اینکه اساس هر پژوهش  باشد.  

و  ابزارها مطمئن باشند (بورنزدارد، پژوهشگران باید از اعتبار  بستگی  شده  کارگرفتهبه اعتبار ابزار به
عام، )2005(2باربارا و ویلیام ). طبق گفتۀ86،  1999،  1گراو الگوهاي نظري  در تحلیل  تأییدي  لی 

با میخاصی  مقایسه  درهم  و  سودمند،واقعشوند  و  مفید  مناسب  روش  ابزارهاي  بازنگري  براي  ي 
نامۀروایی صوري و محتوایی پرسشتعیینهاست. در این پژوهش برايدادن پژوهشانجام منظوربه

از روش استاندارد ترجمه و بازترجمه و همچنین از نظر متخصصان «عملکرد داوطلبان در ورزش»
در پرسش،نهایت استفاده شد.  پیشنهادي،  اصالحات  انجام  از  تدوین شد.  پس  و  تهیه  نهایی  از نامۀ 

ها مشکل در فهم سؤالگروه نمونه نیزنامه وجود نداشت و  نظر صوري مشکل مهمی در این پرسش
ها روشن بود.  ها براي آن اي نداشتند و مفهوم سؤالعمده

1. Burns & Grove
2. Barbara & William
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به از  دستنتایج  پایایی،  آمده  و  تأییدي  عاملی  پرسشتحلیل  در ورزش»  نامۀاز  داوطلبان  «عملکرد 
زش» ابزار «عملکرد داوطلبان در ورنامۀکه پرسشکند  پژوهش تأیید مینتایج این  کند.حمایت می

کارگیري  توانند در ارزیابی میزان بهورزش است و پژوهشگران مدیریت ورزشی می معتبري در زمینۀ
عملکرد داوطلبان در ورزش از آن استفاده کنند.  

پرسشمیزان ورزش«نامۀپایایی  در  داوطلبان  همچنینبه89/0»عملکرد  آمد.  پایایی  ،دست 
پیشرفتمؤلفه  ارزش  76/0هاي  اجتماعی  82/0،  و حفاظت 79/0کردن  ، درك0/ 93، حرفه  86/0، 

پایایی را  است که مشخص می 88/0 شود مؤلفۀ حرفه، بیشترین و مؤلفۀ پیشرفت، کمترین مقادیر 
) و  70/0حد نصاب (ازها بیشترنامه و تمامی عامل رتیب، هماهنگی درونی کل پرسشتاین؛ بهدارند

با نتایج  این مطلب و گیري در کمترین حد استیزان خطاي اندازهم ،بنابرایندر سطح مطلوب است؛ 
) نتایج) همخوانی دارد.  2010پژوهش کیم و همکاران  پژوهش براساس  عملکرد  «نامۀپرسش،این 

در ارزیابی میزان عملکرد  هشگران مدیریت ورزشی ابزار معتبري است که به پژو»داوطلبان در ورزش
داوطلبان کمک خواهد کرد.  

سازة تایج  ن روایی  درمورد  که  بود  آن  از  حاکی  سؤال پرسشپژوهش  پیشگویی  قدرت  و  ها،  نامه 
نیز  اسابر و  معناداري  سطح  مقادیر  رابطهس  سؤالمیزان  تمامی  بهها،  پیشگوي ها  توانستند  خوبی 

مؤلفه براي  باشند؛همعناداري  خود  سؤال بنابرایناي  تمامی  نظري ها،  ساختار  تأیید  موجب 
شده  شوند؛ درنتیجه، با مقادیر سطح معناداري مشخص می»عملکرد داوطلبان در ورزش«نامۀپرسش

. شودها تأیید میاعتبار بیرونی و مقادیر برآورد «رابطه» اعتبار درونی سؤال ،هابراي سؤال 
مدل خطی،   یک  تخمین  از  سؤالپس  میاین  رگرسیونیمطرح  که خط  چه  زدهتخمین شود  شده 

مشاهده با  ازآنجامیزان  دارد؟  تطابق  واقعی  کامل  هاي  مدل  ساختاري  که  متغیر معادله  دو  شامل 
آشکار 1مکنون  واریانساست،  2و  بین  پیوند  طریق  از  باید  مدل  کوواریانس پارامترهاي  و  هاي  ها 

ها در تحلیل، آزمون شوند.  سنجی اندازهشده و مناسبت و کفایت رواندبرآورشدة متغیرهاي مشاهده
پرسش،منظوربدین براي  برازش  آزمون خوبی  داوطلبان«نامۀنتایج  تحلیل  »در ورزشعملکرد  در 

که   داد  نشان  تأییدي  خیششعاملی  نسبت  آزاديدو/شاخـص  برآورد  )،  13/3(درجه  دوم  ریشه 
تقریب مدل  شاخص، )095/0(واریانس خطاي  با  نظر  مورد  مقایسه مدل  براي  نرم شده  برازندگی 

رابطه تطبیقی  ،  )91/0(هایش  بدون  برازندگی  و  ،  )90/0(شاخص  باقیمانده  واریانس  شاخص 
و  90/0(کوواریانس کوواریانس  )  و  واریانس  نسبی  مقدار  ارزیابی  براي  برازندگی  )  97/0(شاخص 

) در پژوهشی برازش مدل عملکرد 2010همکاران (کیم و ،راستاأیید کردند. دراینرا ت دلمبرازش  

1. Latent
2. Manifest
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از لحاظ  در ورزشکاران را تأیید کردند. در نتیجۀداوطلبان   کلی، مدل عملکرد داوطلبان در ورزش 
توانند در مدل ساختاري شده میهاي مطرحتمامی مؤلفهبنابراین، و هاي برازش مناسب استشاخص
ارزیابی جامعی از  هاي چندگانهکه شاخص ) بیان کردند1999(1هو و بتلرنامه استفاده شوند. پرسش

می ارائه  را  مدل  مدل  برازش  یعنی  ساختاري  دهند؛  نرمارائهمعادله  کمک  با  در  اشده  لیزرل  فزار 
اساس،  نیز است؛ براینحاضرهاي پژوهشداده، مدل ساختاري مناسبی است و برازندةحاضرپژوهش

ند نتایج  تواننامه میآوري شده توسط این پرسشهاي جمعگیري کرد که دادهنتیجهتوان چنین  می
د.نو اطالعات دقیقی را در اختیار پژوهشگران قرار دهدرخور اطمینانی را ارائه کنند

پیشرفت ها یعنی، تمامی مؤلفهدر ورزش»عملکرد داوطلبان «نامۀها با پرسشمؤلفهدر بررسی رابطۀ 
)،  عاملی بار= 76/0،  سطح معناداري= 01/16)، ارزش (عاملیبار = 45/0،  سطح معناداري=55/8(

) معناداري=51/14اجتماعی  (عاملی بار=70/0،  سطح  حرفه  معناداري=98/12)،  ،سطح 
= 14/11() و حفاظت  عاملی بار=71/0،  سطح معناداري=66/14کردن (، درك)عاملیبار=64/0

،بنابراینکرد داوطلبان در ورزش رابطۀ معناداري داشتند؛) با عملعاملیبار= 57/0، سطح معناداري 
توانسته عامل  پرسشهر شش  براي  خوبی  پیشگوي  باشند؛  اند  ورزش»  در  داوطلبان  «عملکرد  نامۀ 

.  ودش(عملکرد داوطلبان در ورزش) تأیید میاعتبار درونی و بیرونی مدل،نتیجهدر
برنهایتدر یافته،  بهاساس  پرسشدستهاي  داوطلبان  «نامه  آمده،  مقیاسی  عملکرد  ورزش»  در 

میقابل که  است  معتبري  و  آن  توان  اطمینان  حوزةبراياز  در  داوطلبان  عملکرد  ورزش  ارزیابی 
باکرداستفاده   و  پایا  نتایج  بهو  نیز  را  همچنینثباتی  آورد.  مدیدست  حوزة  در  پژوهشگران  ریت  ، 
امیورزشی   از  ششتوانند  مدل  برمبناي  ورزش  در  داوطلبان  عملکرد  بهبزار  ابزاري  عاملی،  عنوان 

استفاده کنند. هاي گوناگون ورزشی مناسب در حوزه
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Abstract 
The aim of this study was to Validation and standardization of Volunteers Function 
Questionnaire in Sport. The research method is descriptive and is a type of structural 
equation that has been implemented fieldly. The statistical population of this study was 
the athletes in the Iran out of which 392 questionnaires were collected. Measurement 
Instrument was a questionnaire of 18-item used Volunteers Function with six subscales 
(Enhancement, Protective, Career, Social, Understanding, Values). Statistical methods 
were descriptive indexes for describing data, Cronbach`s alpha for determining validity, 
analysis of an accepting factor to determine the structures validity was used. Analytical 
results showed (α=0.89) reliability for Volunteers Function questionnaire. All questions 
had a significant relationship with their agent in reliability of Structure, the amount of 
relationship and T-value, and they could be a good predictor for their agent. X2/df=3.13, 
RMSEA=0.095 indexes and NFI=0.91, CFI=0.90, IFI=0.90 and GFI=0.97 also confirmed 
the goodness of models. Also, the results about the relations of factors with the meaning 
of Volunteers Function showed that all factors could be a good predictor for the concept 
of Volunteers Function. Questionnaire Volunteers Function reliable and valid measure 
that can be used to evaluate Volunteers Function in the field of sports and reliable and 
consistent results are achieved. 
 
Keywords: Athlete, Function, Questionnaire, Volunteers.  
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