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Abstract 
The purpose of this study was to present a role model of 
personality development on the satisfaction of volunteers in 
sporting events. The statistical population of the study 
consisted of all 50 volunteer forces participating in Azerbaijan 
Cycling Tournament. Due to the small size of the statistical 
population, based on the integer sampling method, the entire 
statistical population was identified as the research sample. 
After the questionnaires were distributed, 43 were finally 
analyzed. Results showed that personality development had a 
significant effect on the satisfaction of volunteers in sporting 
events. It was found that personality development made 
volunteers more satisfied attending sporting events. Therefore, 
it is suggested that sport events managers, while considering 
personality development, pave the way for volunteer 
personality development at sporting events by delegating 
important activities and tasks to an individual's ability. 

 

Extended Abstract  

Abstract  
Volunteer satisfaction as one of the key 
issues among volunteers causes the 
volunteer motivation and interest to 
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continue working in this field (1). On the 
other hand, the satisfaction of the 
volunteers can also improve their 
mental state and improve their 
experiences of volunteering (2).  

Received: 05 

Jun 2020 
 
 

Accepted: 09 

Apr 2020 
 

 

Keywords: 

Personality 

Development, 

Volunteers, 

Sports, 

Environment. 



KhalilzadehKouchameshki: Sport Psychology Studies, Volume 9, No 33, 2020    206 

 

 

Attention to personality issues among 
volunteers as well as examination of 
their personality dimensions can be 
effective in improving and enhancing 
their functional aspects of volunteering 
(3). In other words, understanding the 
development of personality on 
volunteer satisfaction can provide 
complete information on promoting 
volunteers' attitudes and behaviors in 
sports environments. The ambiguity 
about the role of personality 
development on the satisfaction of 
volunteers in sporting events has led to 
the lack of proper use of personality 
development functions in the field of 
volunteerism today. This is due to some 
research vacuum in this area which has 
led to some fundamental ambiguities in 
this regard. The lack of scientific 
evidence on the role of personality 
development on volunteer satisfaction 
has led to the lack of practical solutions 
to improve volunteer satisfaction. On 
the other hand, since volunteering in 
sporting events is due to their 
behavioral maturity and attitude, lack 
of understanding of the role of 
personality development in this regard 
has caused many problems in 
volunteering in sporting events in Iran. 
This issue has led the present study to 
try to answer the question whether 
personality growth has a significant role 
on the satisfaction of volunteers in 
sport events.  

Material and Methods    
This research is a descriptive-
correlational study that examines the 
role of personality development on 
satisfaction. The present study is one of 
the applied research that was 

conducted in the field. The statistical 
population of the study consisted of all 
volunteer forces participating in the 
Azerbaijan Cycling Tournament, which 
included 50 people. Due to the low 
volume of the statistical population, all 
statistical population were identified as 
the research sample based on the 
whole population sampling method. 
Finally, after distributing the research 
questionnaires, 43 questionnaires were 
analyzed. The data collection tool was a 
researcher-made questionnaire on 
personality development and volunteer 
satisfaction with sporting events. 
To design this questionnaire, experts' 
opinions during a Delphi study were 
used. Therefore, after forming a Delphi 
team of 8 knowledgeable experts on 
the topic of research, their views on 
data gathering tools were analyzed and 
finally their opinions were pooled. The 
output of the Delphi section of the 
study led to the identification of 
personality development tools and 
volunteer satisfaction tools from 
sporting events. These questionnaires 
self-reported the personality 
development status and satisfaction of 
volunteers with sporting events. In the 
personality development 
questionnaire, 9 questions were used 
to assess personality development. An 
example of the questions in the 
questionnaire is "How much do you 
know about your surroundings?" Also, 
in the section on volunteer satisfaction 
with sport events, 4 questions were 
used to check volunteer satisfaction 
with sport events. An example of a 
questionnaire included "How satisfied 
are you with the benefits of 
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volunteering at this event?" The 
questions were scored on a 5-point 
Likert scale. The face validity of these 
questionnaires was confirmed by 
expert opinion. The reliability of these 
questionnaires was determined by 
Cronbach's alpha coefficient of 0.87 for 
personality development, 0.81 for 
volunteer satisfaction and 0.83 for the 
whole questionnaire. The statistical 
method used in this study was 
structural equation method. SPSS 
software and SPSS software were used 
for data analysis 
Results  
According to the results of the study it 
was found that personality 
development has an effect on the 
satisfaction of volunteers of sporting 
events with 0.837 which according to t-
level is 37.947, it was found that 
personality development on the 
satisfaction of volunteers of sporting 
events. Effective. Considering the 
significance level lower than 0.05, it was 
found that this effect was significant. 
Therefore, it can be concluded that 
increased personality development can 
enhance the satisfaction of volunteers 
in sporting events. Table 2 shows the 
fitting indices of the present research 
model. The results showed that the 
characteristics of the research model 
are in a good condition, indicating that 
the model fit is appropriate. 

 Conclusion  
The present study revealed that 
personality development had a 
significant effect on the satisfaction of 
volunteers in sporting events. In this 
way, the improvement of personality 
development will create the ground for 

the satisfaction of the volunteers of 
sporting events. Personality 
development provided the basis for 
individuals to volunteer at sporting 
events (4). From their point of view, 
personality development has the 
potential to help people become 
enthusiastic about sporting events. 
Becker et al. (2006) found that 
personality types as well as the 
personality status of individuals play an 
important role in burnout among 
volunteers. They found that personality 
because of its importance can be 
effective in causing burnout among 
volunteers (5). 
It seems that personality development 
leads people to look at certain 
behaviors, including volunteering, with 
a different perspective, which may lead 
to their satisfaction and development. 
Personality development is influenced 
by the behaviors and attitudes of 
individuals, which in turn will lead to 
the standardization of individuals' 
behaviors, so personality development 
can be a useful tool for satisfying 
individuals. In the field of volunteers in 
sports, personality development by 
improving volunteers' attitudes to the 
nature of volunteering in sporting 
events causes the nature of this to be 
important and not to overlook many of 
the flaws and problems. This provides 
the basis for their satisfaction with 
sporting events. 
Keywords: Personality development, 

volunteers, sports, environment 
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 پژوهشیمقالة

 مندی داوطلبان رویدادهای ورزشیررسی نقش رشد شخصیت بر رضایتب
 

 3حمید سجادی هزاوهسید و  ،2فرشاد تجاری ،1منصور خلیل زاده کوچمشکی

 

 انایر تهران، اسالمی، آزاد دانشگاه مرکزی، تهران واحد ورزشی، علوم و بدنی تربیت گروه .1
 مسئول( ۀیران )نویسنداتهران، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسالمی،  .2
 ، ایرانگروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران. 3

 

 چکیده
داوطلبان  یمندتیبر رضا تیارائه مدل نقش رشد شخصهدف پژوهش حاضر 

کننده در تورنمنت کلیه نیروهای داوطلب شرکت را. جامعه آماری بود یورزش یدادهایرو
نفر بود. به دلیل پایین  50تعداد آنان شامل  .داد لیتشک جانیدور آذربا یسواردوچرخه

 یجامعه آمار یتمام شمار، تمام یریگبودن حجم جامعه آماری، بر اساس روش نمونه
پرسشآوری پس از پخش و جمع تینها. در دندیعنوان نمونه پژوهش مشخص گرد به

نتایج پژوهش  قرار گرفت. لیو تحل هیمورد تجز نامهپرسش 43تعداد  ،پژوهش یهانامه
ی تأثیر ورزش یدادهایداوطلبان رو یمندتیرضاحاضر نشان داد رشد شخصیت بر 

گردد تا داوطلبان همچنین مشخص گردید رشد شخصیت سبب می .داردمعناداری 
بنابراین پیشنهاد  ی از حضور در رویدادهای ورزشی داشته باشند.شتریبمندی رضایت

گردد تا متولیان رویدادهای ورزشی ضمن توجه به مقوله رشد شخصیت، زمینه را می
ها و وظایف مهم و در محول نمودن فعالیتاز طریق  جهت رشد شخصیت داوطلبان 

 فراهم نمایند. های ورزشی رادر رویداد توان افراد سطح

 

 مقدمه
یک متغیر مهم در میان  عنوان بهامروزه شخصیت 

 )کوستانتینی مشخص شده است شناسیروانمحققان 
از رفتار و  یامجموعه تیشخص. (2018، 1و پروگینی

  که بااست روزمره  یتفکر شخص در زندگ یهاوهیش
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 پردازاننظریه .(2019، 2)کارسون است ینیبشیپ

کنند پردازند و تالش میشخصیت به کلیت انسان می
های مختلف کنش انسان و تا روابط پیچیدۀ میان جنبه

معتقدند  آنانکنند. را بررسی  هاانسانروابط پیچیدۀ بین 
، عمل یافتهسازمانیک کل  صورتبهشخصیت انسان 

کند و در پرتو چنین کلیت و سازمانی نیز باید شناخته می
که هر  ،غت شخصیت این معنا مستتر استشود. در ل

تک است و  ،و به اصطالح عوام فرد به منحصر فرد
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شبیه  کامالا توان یافت که هیچ شخص دیگری را نمی
 (.2012او باشد )شاملو، 

از حیث داشتن شخصیت، به معنای وسیع  هاانسانمه ه
شناسی، با هم همانند هستند؛ یعنی هر کسی روان کلمه

ولی این شخصیت یا خویشتن، در همه  دارد.شخصیتی 
 استخاصی  صورت بهیکسان نیست، بلکه در هر کسی 

هایی که افراد سازد. تفاوتکه او را از دیگران متمایز می
توان از میان آنها با هم دارند به حدی است که نمی

 حتی دو نفر را یافت که از هر لحاظ شبیه یکدیگر باشند

این مهم  دهندهنشان مسئلهاین  .(2003)قراباغی، 
و از فرد به  استفردی  مسئلهکه شخصیت یک  است

تواند متغیر و متفاوت باشد. به عبارتی فردی دیگر می
بسیاری از عوامل فردی،  تأثیرتحت  تواندمیشخصیت 

 (.2017، 1و ه ژنتیکی و محیطی قرار گیرد )روبرتز
یکی از اهداف مهم  عنوان بهدر این بین رشد شخصیت 

. اهمیت رشد شخصیت در استهر فردی، مشخص 
های فردی و گروهی سبب گردیده است تا موفقیت

گامی مهم در جهت  عنوانبه امروزه رشد شخصیت را 
ه عبارتی امروز بلوغ افراد تکامل افراد مشخص نمود. ب

 آنانتوان تا حد زیادی ناشی از رشد شخصیت را می
(. 2015 ،2گولدرسون و مولدر ،مشخص نمود )باتمن

 آنانتواند رشد شخصیت در میان افراد می گیریشکل
را نسبت به زندگی خود راضی نماید و از مسیر حرکتی 

رشد  خود رضایت کامل داشته باشد. به عبارتی ایجاد
خود از  آنانگردد تا شخصیت در میان افراد سبب می

را کسب نمایند. این کامل  رضایتایجاد شده  آثار مثبت
شخصیت را  گردد تا افرادی که رشدسبب می مسئله
شفاف صورت بههای خود را ، موفقیتنمایندمیدرک 

 عنوانبه رشد شخصیت  رو این ازتری درک نمایند. 

                                                           
1. Roberts, Luo, Briley, Chow, Su & 

Hill  

2. Bateman, Gunderson & Mulder  

3. Wrzus & Roberts  

4. Baumert  

کامل مشخص گردد  صورت بهیک هدف در میان افراد 
 در محیطی که قرارگیری(. 2017، 3ورزوس و روبرتز)

 عنوانبه تواند رشد شخصیت افراد را شامل شود می
اتفاق ممکن برای افراد مشخص گردد. این  ترینالهاید

محیط بر فرایند رشد  تأثیرگذاریناشی از  مسئله
. از این منظر رشد شخصیت میاستشخصیت افراد 

تاندارد در جهت بررسی برخی یک اس عنوانبه تواند 
و  4ص گردد )بائومرتهای مختلف افراد مشخوضعیت

 (.2017همکاران، 
گردد تا مسائل ذهنی و رفتاری رشد شخصیت سبب می

تی به واسطه رشد شخصیت افراد درگیر شود. به عبار
و رفتاری افراد نیز تقویت می های ذهنیبرخی جنبه

مشخص  (2006روبرتز )(. 2019، 5گردد )نئی و روبرتز
ثبت در نمود رشد شخصیت سبب ایجاد تغییرات م

شود. کاربردهای رشد نگرش و رفتارهای افراد می
از جمله ورزش نیز به اثبات  هاطیمحشخصیت در برخی 

، ؛ کیسیلر2011، 6جونزو  ، گرینلیز)آلن رسیده است
 . رشد شخصیت در(2019، 7مادیگانو  لوی، نیکوالس

را  آنانگردد تا میان افراد حاضر در ورزش سبب می
الن جهت استمرار در حضور خود در ورزش راغب نماید )

 (.2014، 8و البوردی
. استهای مهم در حوزه ورزش داوطلبان یکی از گروه

یکی از نیروهای مهم و کلیدی در  عنوانبه داوطلبان 
ورزش همواره نقش مهمی در پیشبرد اهداف ورزش 

سبب گردیده است تا ضرورت  مسئلهدارند. این 
گسترش و بهبود داوطلبان در ورزش و ایجاد شرایطی 

بیش از پیش درک گردد. این  آنانجهت حضور فعال 
ده در این حوزه انجام ش هایپژوهشدر حالی است که 
در جهت بهبود داوطلبان در برخی ی نگاه کالن و جامع

5. Nye & Roberts  

6. Allen, Greenlees & Jones  

7. Kaiseler, Levy, Nicholls & Madigan  

8. Allen & Laborde  
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نداشته است  شناختیروانمناظر از جمله مسائل 
که اکثر  صورت نیبد(. 2014، 1رمن و دوهرتیها)

انجام شده در این حوزه مشخص نمودند  هایپژوهش
داوطلبان جهت بقای خود در ورزش نیازمند برخی 

، اما کارکردهای هستندبیرونی و درونی  هایپاداش
برخی مسائل از جمله رشد برخی متغیرهای 

در جهت  آناناز جمله شخصیت در میان  شناختیروان
 ،جباریمورد بحث قرار نگرفته است ) آنانمشارکت 

 (.2012 بروجردیف قاسمی، عبدالهی و کریمی،
گردد تا درک رشد شخصیت در میان افراد سبب می

ه از مسائل مختلف ایجاد گردد. ب آنانمناسبی در میان 
گردد تا عبارتی بهبود شخصیت خود سبب می

گستردگی ذهنی در میان افراد به وجود آید که بر 
رشد  رو این ازه باشند. تسلط داشت بیشتریمسائل 

ها سبب ایجاد تواند در برخی محیطشخصیت می
 مسئلهرفتارهای مشارکتی در میان افراد گردد. این 

 استلوغ افراد به واسطه رشد شخصیت ناشی از ب
صیت سبب (. رشد شخ2005 ،2رویرت و شینر ،کاسپی)

های مختلفی دد تا افراد اشراف کاملی بر حوزهگرمی
داشته باشند و نیازهای جامعه را به خوبی درک نمایند 

 (.1990، 3)دراپر و بیسکی
گردد تا افراد ضمن شناخت از رشد شخصیت سبب می

نیازهای محیطی خود، تالش بیشتری جهت کمک به 
به عبارتی رشد شخصیت جامعه و محیط خود نمایند. 

های انسان ی جهت حضور فعال افراد در فعالیتشرایط
سبب  مسئلهآورد. این را فراهم می پسندعامهدوستانه و 

رشد شخصیت در  گردیده است تا امروزه از کاربردهای
د بهره های شهروندی در میان افرابهبود برخی فعالیت

کاسیک و ، لوگوپالف نیلسون ،الزم برده شود )بورداگی

                                                           
1. Harman & Doherty  

2.Caspi, Roberts & Shiner  

3. Draper & Beisky  

4. Bourdage, Goupal, Neilson, Lukacik 

& Lee  

ی در خصوص نقش (. البته ابهامات اساس2018 ،4لی
های های مختلف و گروهرشد شخصیت بر حوزه

مختلف وجود دارد که سبب شده است قطعیت الزم 
جهت نقش رشد شخصیت بر مسائل داوطلبانه وجود 

 (.2018، 5اکرمننداشته باشد )
اهمیت رشد شخصیت در تمایل افراد به برخی 

در  پسندعامهرفتارهای داوطلبانه، انسان دوستانه و 
مختلفی به انجام رسیده است. الگونا و  هایپژوهش

مشخص نمودند رشد شخصیت ( 2018) 6کوسووسکا
-بیشتری را در محیط شهروندیگردد تا افراد سبب می

و  اشوارز، کوپر، نیومنهای کاری خود انجام دهند. 
نیز مشخص نمودند رشد شخصیت  (2017) 7سندجایا

بستری در میان افراد جهت حضور فعال در رفتارهای 
. از طرفی جباری و همکاران آوردمیمشارکتی را فراهم 

 گرددمی( مشخص نمودند رشد شخصیت سبب 2012)
 عنوانبه های ورزشی تا افراد را جهت حضور در محیط

رسد کارکردهای نظر میراغب نماید. به نیروی داوطلب 
رشد شخصیت در برخی مسائل ورزشی از جمله 

 هایپژوهشان در ورزش نیاز به داوطلب مندیرضایت
 تری دارد.جامع

مهم  مسئلهیک  عنوانبه  مندی داوطلبانرضایت
هایی جهت بهبود آن از همواره تالشو  استمشخص 

سوی محققان حوزه علوم انسانی به انجام رسیده است. 
مندی داوطلبان نقش مهمی در جهت عملکرد رضایت

ی ورزشی داشته در رویدادها آنانداوطلبان و حضور 
از نیازهای  مندی داوطلبان یکیباشد. بهبود رضایت

که سبب گردیده است تا  استمهم حوزه داوطلبی 
داوطلبان انجام  مندیرضایت ارتقأهایی در جهت تالش

(. این 2016 ،8دوهرتی و پارادایس ،گردد )روگالسکی

5. Ackermann  

6. Łaguna & Kossowska  

7. Newman, Schwarz, Cooper & 

Sendjaya  

1. Rogalsky, Doherty & Paradis  
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مختلفی  هایپژوهشر سبب گردیده است تا د مسئله
مندی داوطلبان در ورزش اشاره گردد بر اهمیت رضایت

استوکر،  ویلکوکس، ،؛ شارپی2019، 1هندرسون و سووا)
 ، وانگ؛ گیانوالکیس2019، 2جیمز و برنهارت کیناردف

یکی  عنوانبه مندی داوطلبان (. رضایت2015، 3فلورو 
گردد تا ل کلیدی در میان داوطلبان سبب میاز مسائ

انگیزش و عالقه داوطلبان جهت فعالیت در این حوزه 
از طرفی  (.2008، 4استمرار یابد )فینکلستین

تواند به بهبود وضعیت روانی داوطلبان می مندیرضایت
از  آناننیز منجر گردد و سبب بهبود تجارب  آنان

 (.2017 ،5و ریدزوان واحید، جایز ،داوطلبی گردد )حسن
توجه به مسائل شخصیتی در میان داوطلبان و همچنین 

 ارتقأتواند در بهبود و بررسی ابعاد شخصیتی آنان می
ثمربخش  های عملکردی آنان در حوزه داوطلبیجنبه

-باشد. به عبارتی پی بردن به رشد شخصیت بر رضایت

-رفتارها و نگرشنوع ارتقاَدر دتوانمندی داوطلبان می

 موُثر باشد.های ورزشی های داوطلبان در محیط
مندی در خصوص نقش رشد شخصیت بر رضایت ابهام

داوطلبان رویدادهای ورزشی سبب گردیده است تا 
امروزه بهره مناسبی از کارکردهای رشد شخصیت در 
جهت مسائل مربوط به داوطلبی در ورزش به انجام 

در  پژوهشی هایخألرخی ناشی از ب مسئلهنرسد. این 
که سبب بروز ابهامات اساسی در این  استاین حوزه 

نقش علمی ناشی از خصوص گردیده است. عدم شواهد 
مندی داوطلبان رویدادهای رشد شخصیت بر رضایت

اهکارهای اجرایی جهت ورزشی سبب گردیده است تا ر
مندی داوطلبان به وجود نیاید. از طرفی با بهبود رضایت
که داوطلب شدن افراد در رویدادهای توجه به این

، عدم است آنانورزشی ناشی از بلوغ رفتاری و نگرشی 
شناخت از نقش رشد شخصیت در این خصوص سبب 
گردیده است تا مشکالت فراوانی در مسیر داوطلبی در 

                                                           
1. Henderson & Sowa  

2. Sharpe, Wilcox, Stucker, Kinnard, 

Bernhart & James  

رویدادهای ورزشی در کشور ایران وجود داشته باشد. 
 دفا هبحاضر  پژوهشسبب گردیده است تا  مسئلهاین 

مندی رائه مدل نقش رشد شخصیت بر رضایتا
پاسخ به این داوطلبان رویدادهای ورزشی سعی در 

 مندیرضایتداشته باشد که آیا رشد شخصیت بر  سؤال
 داوطلبان رویدادهای ورزشی نقش معناداری دارد؟

 

 پژوهششناسی روش
 استحاضر توصیفی از نوع همبستگی  پژوهشروش 

مندی به بررسی نقش رشد شخصیت بر رضایتکه 
 هایپژوهشحاضر از جمله  پژوهشپرداخته است. 

 میدانی اجرایی گردید. صورت بهکه  است کاربردی

 کنندگانشرکت
 داوطلب نیروهای کلیه شامل تحقیق آماری جامعه

 دور سواریدوچرخه تورنمنت در کنندهشرکت
 ودنب پایین دلیل به. ندبود نفر 50 بود که آذربایجان

 تمام گیرینمونه روش اساس بر آماری، جامعه حجم
 پژوهش نمونه عنوانبه  آماری جامعه تمامی شمار،

 آوریدر نهایت پس از پخش و جمع .گردیدند مشخص
مورد  نامهپرسش 43، تعداد پژوهش هاینامهپرسش

 تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

 

 های گردآوریابزار و شیوه
 شامل حاضر پژوهش در اطالعات گردآوری ابزار

-رضایت و رشد شخصیتمحقق ساخته  نامهپرسش

 . بود ورزشی رویدادهای از داوطلبان مندی
از بررسی نظرات خبرگان  نامهپرسشجهت طراحی این 

در طی یک مطالعه دلفی استفاده شد. بنابراین پس از 
به آگاه نفر از خبرگان  8تشکیل تیم دلفی متشکل از 

3. Giannoulakis, Wang & Felver  

4. Finkelstein  

5. Hasan, Wahid, Jais & Ridzuan  
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موضوع پژوهش، به بررسی نظرات آنان در خصوص 
نظرات ابزار گردآوری اطالعات پرداخته شد و در نهایت 

آنان مورد تجمیع قرار داد شد. خروجی بخش دلفی 
پژوهش منجر به شناسایی ابزار تعیین رشد شخصیت و 

مندی داوطلبان از رویدادهای ورزشی بود. ابزار رضایت
ها به صورت خوداظهاری به بررسی نامهپرسشاین 

مندی داوطلبان وضعیت رشد شخصیت و ابزار رضایت
 نامهپرسشپرداخت. در بخش میاز رویدادهای ورزشی 

جهت بررسی رشد شخصیت  سؤال 9رشد شخصیت از 
شامل  نامهپرسشت این سؤاالای از نمونهاستفاده شد. 

میزان شناخت شما از محیط پیرامون خود چه مقدار "

-رضایت نامهپرسشدر بخش همچنین ". باشد؟می

جهت  سؤال 4مندی داوطلبان از رویدادهای ورزشی از 
مندی داوطلبان از رویدادهای ورزشی بررسی رضایت

 شامل نامهپرسش این تسؤاال از اینمونهاستفاده شد. 
 فعالیت طی در شده کسب فواید شما از رضایت میزان"

 سؤاالت". باشد؟ می مقدار چه رویداد این در داوطلبانه
 لیکرت ارزشی 5 طیف اساس بر نامهپرسش این

 با هانامهپرسش این صوری روایی. گردید گذارینمره
. گرفت قرار تأیید مورد خبرگان نظر بررسی از استفاده

 روش از استفاده با هانامهپرسش این پایایی همچنین
بخش رشد  برای 87/0 میزان کرونباخ آلفای محاسبه

مندی برای بخش رضایت 81/0 میزانشخصیت، 

 نامهپرسشبرای کل  83/0داوطلبان و همچنین میزان 
 .گردید مشخص

 هادادهروش پردازش 
 شامل حاضر پژوهش در استفاده مورد آماری روش
 تحلیل و تجزیه جهت. بود ساختاری معادالت روش
 و افزار اس پی اس اسنرم از حاضر پژوهش هایداده

 .گردید استفادهپی ال اس 

 

 هاافتهی
های درصد نمونه 66حاضر نشان داد  پژوهشنتایج 

را زنان  پژوهشهای درصد نمونه 44مردان و  پژوهش
نین نشان داد حاضر همچ پژوهشنتایج  تشکیل دادند.

ری دارای مدرک دکت پژوهشهای درصد نمونه 1/25
دارای  پژوهشهای نمونه درصد 5/57بودند. همچنین 

های نمونه 4/17تر بودند و مدرک کارشناسی و پایین
 بودند. ترنییپادارای مدرک کارشناسی و  پژوهش

توزیع نشان داد اسمیرنف -نتایج آزمون کلوموگراف
. از طرفی با استحاضر غیرطبیعی  پژوهشهای داده

و غیرطبیعی بودن توزیع  پژوهشتوجه به حجم نمونه 
استفاده  )واریانس محور(اسالپیافزار ها از نرمداده

، نتایج مربوط به ضرایب مسیر 1جدول شماره  گردید.
همچنین دهد. نشان میرا  پژوهشبین متغیرهای 

رایب مسیر در حالت ض پژوهشمدل  2و  1شکل شماره 
دهد.و میزان تی را نشان می
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 در حالت ضرایب مسیر پژوهشمدل  -1شکل 

 

 
 در حالت میزان تی پژوهشمدل  -2شکل 

 
 پژوهشخالصه مدل  -1جدول 

سطح 

 داریمعنا
 روابط تأثیر مقدار تی

001/0  947/37  837/0  مندی داوطلبان رویدادهای ورزشیبر رضایت رشد شخصیت 
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 رشد شخصیتمشخص گردید  پژوهشنتایج مطابق با 
مندی داوطلبان رویدادهای ورزشی دارای بر رضایت

دارد که با توجه به میزان تی  837/0به میزان  تأثیری
بر  رشد شخصیت، مشخص گردید است 947/37که 

 تأثیرگذاران رویدادهای ورزشی مندی داوطلبرضایت

تر از با توجه به سطح معناداری که پایین .است

، مشخص گردید این تاثیر معنادار است 05/0

. از این رو می توان چنین مشخص نمود که است

 ارتقأتواند سبب افزایش رشد شخصیت می

مندی داوطلبان رویدادهای ورزشی گردد. رضایت

 پژوهشهای برازش مدل ، شاخص2جدول شماره 

 حاضر را به نمایش گذاشته شده است.

 پژوهشبرازش  هایشاخص -2جدول 

 وضعیت استاندارد میزان برازش هایشاخص

 مناسب 7/0بیش از  81/0 آلفای کرونباخ

 مناسب 7/0بیش از  88/0 پایایی ترکیبی

 مناسب 4/0بیش از  60/0 روایی همگرا

 71/0 ضریب تعیین
 = متوسط33/0بیش از 

 =قوی67/0بیش از 
 مناسب

 مناسب 36/0بیش از  49/0 برازش کلی مدل 

های به جدول فوق مشخص گردید شاخص با توجه
 مسئلهاین  و استدر وضعیت مناسبی ، پژوهشمدل 
 .است پژوهشر مناسب بودن برازش مدل گنشان

 

 گیرینتیجهبحث و 
 هایحوزهیک متغیر مهم در  عنوانبه رشد شخصیت 

مختلف مورد بحث و پژوهش بوده است. اهمیت رشد 
های است تا از آن در حوزهشخصیت سبب گردیده 

شاره ا (2006روبرتز )مختلفی مورد استفاده قرار گیرد. 
گردد تا افراد از منظر داشتند رشد شخصیت سبب می

دامنه  ارتقأبب این خود س وذهنی و رفتاری رشد یابند 
رشد شخصیت  رسدمیبه نظر  گردد.می آنانوسعت دید 
شتری به سمت با اشتیاق بیگردد تا افراد سبب می
های اجتماعی گام بردارند و در این خصوص مشارکت

 اقدام نمایند.
از طرفی یکی از مسائل مهم در رویدادهای ورزشی 

تواند می آنانمندی که بهبود رضایت استاوطلبان د
کمک مهمی به رویدادهای ورزشی در جهت دستیابی 

مندی ف خود گردد. از طرفی بهبود رضایتبه اهدا
گردد تا زمینه جهت بهبود رفتارها و داوطلبان سبب می

ه نگرش داوطلبان حاضر در رویدادهای ورزشی را ب
ن سبب مندی داوطلباهمراه داشته باشد. اهمیت رضایت

هایی از سوی محققان تالشگردیده است تا امروزه 
جهت بهبود آن در رویدادهای ورزشی انجام گردد 

؛ 2019؛ شارپی و همکاران، 2019هندرسون و سووا، )
تالش جهت  رو این از(. 2015گیانوالکیس و همکاران، 

-ندی داوطلبان رویدادهای ورزشی میمرضایت بهبود

 .آوردرا برای ورزش به ارمغان  شماریبیتواند فواید 
بر  تیرشد شخصحاضر مشخص نمود  پژوهش

 تأثیری ورزش یدادهایداوطلبان رو یمندتیرضا
صورت که بهبود رشد شخصیت  بدینمعناداری دارد. 

مندی گردد تا زمینه جهت ایجاد رضایتسبب می
جباری و داوطلبان رویدادهای ورزشی ایجاد گردد. 

مشخص نمودند رشد شخصیت زمینه ( 2012همکاران )
نیروی داوطلب در  عنوانبه جهت حضور افراد را 

رشد  آنانز دیدگاه اآورد. میرویدادهای ورزشی فراهم 
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به هایی را به همراه دارد که افراد را شخصیت پتانسیل
نماید. انجام رویدادهای ورزشی مشتاق می در کمک 

های ( مشخص نمودند تیپ2006) 1کارانبکر و هم
شخصیتی و همچنین وضعیت شخصیت افراد بر ایجاد 

 آنانفرسودگی در میان داوطلبان نقش مهمی دارد. 
-شخصیت به واسطه اهمیت خود می مشخص نمودند

تواند در ایجاد و بروز فرسودگی در میان داوطلبان 
 باشد. تأثیرگذار

اد به گردد تا افررشد شخصیت سبب می رسدمیبه نظر 
 ترمتفاوتبرخی رفتارها از جمله داوطلبی با نگاهی 

روز و گردد تا زمینه جهت بسبب می مسئلهاین  .بنگرند
ت . رشد شخصیفراهم شود آنان مندیرضایتگسترش 

ین اکه  است تأثیرگذارهای افراد بر رفتارها و نگرش
د فراارفتارهای  استانداردسازیخود زمینه جهت  تأثیرات

-رشد شخصیت میبنابراین  .را به همراه خواهد داشت

 مندیترضایابزاری کاربردی مسیر  عنوانبه تواند 
ز ش نیافراد را فراهم آورد. در حوزه داوطلبان در ورز

های داوطلبان رشد شخصیت به واسطه بهبود نگرش
-وطلبی در رویدادهای ورزشی سبب میبه ماهیت دا

ی از و بسیار شودگردد تا ماهیت این کار را مهم تلقی 
 لهمسئمهم تلقی نکند. این عیوب و مشکالت موجود را 

از  آنانمندی ایتگردد تا زمینه جهت بروز رضسبب می
 د.شورویدادهای ورزشی فراهم 

گردد تا افراد ضمن از طرفی رشد شخصیت سبب می
کنار گذاشتن برخی نیازهای مالی خود، با هدف رفع 
نیازهای اجتماعی و همچنین کمک به جوامع، ورزش 

نیروی  عنوانبه و همنوعان خود در رویدادهای ورزشی 
الگونا و داوطلب حضور فعال به همراه داشته باشند. 

مشخص نمودند رشد شخصیت ( 2018کوسووسکا )
-بیشتری را در محیط شهروندیگردد تا افراد سبب می

 (2017نیومن و همکاران )های کاری خود انجام دهند. 

نیز مشخص نمودند رشد شخصیت بستری در میان 
در رفتارهای مشارکتی فراهم افراد جهت حضور فعال 

گردد رسد رشد شخصیت سبب میبه نظر می آورد.می
جامعه در تا افراد ضمن انجام وظایف خود، کمک به 

فعال دنبال  صورتبهجهت پیشبرد اهداف خود را نیز 
رشد ایجاد سبب گردیده است تا  مسئلهنمایند. این 

های زمینه جهت حضور افراد در فعالیت شخصیت
رفتارهای انسان  ارتقأداوطلبان در جهت بهبود و 

دوستانه و مشارکتی و کمک به حل معضالت جامعه را 
های انسان دوستانه و مشارکتی و رفتارفراهم آورد. 

رشد سبب گردیده است تا کمک به همنوعان خود 
مندی داوطلبان شخصیت بستری جهت بهبود رضایت

 از رویدادهای ورزشی را به همراه داشته باشد.
ا گردد تحاضر پیشنهاد می پژوهشبه نتایج  با توجه

د متولیان رویدادهای ورزشی ضمن توجه به مقوله رش
از  جهت رشد شخصیت داوطلبان را خصیت، زمینهش

ها و وظایف مهم و در محول نمودن فعالیت طریق
ایند. فراهم نم را در رویدادهای ورزشی توان افرادسطح 

-یمحاضر پیشنهاد  پژوهشبه نتایج  از طرفی با توجه
 عنوانبه های ارزیابی شخصیت افراد آزمونگردد تا 

ضور حانتخاب داوطلبان جهت های اولیه در زمان آزمون
رفی در رویدادهای ورزشی مورد توجه قرار گیرد. از ط

دد گرل حوزه مطالعاتی حاضر پیشنهاد میدر جهت تکمی
با  ی عملکرد داوطلبانبررسبه  ،جامع یهایپژوهشتا 

. همچنین بپردازدف های شخصیتی مختلتوجه تیپ
گردد تا نقش رشد شخصیت بر نیازهای پیشنهاد می

د داوطلبان جهت حضور در رویدادهای ورزشی نیز مور
 پژوهش و بررسی قرار گیرد.

  استاز رساله دکتری  برگرفتهاین مقاله.
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