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مطالعات مدیریت ورزشی

بررسی تأثیر تعامل اجتماعی و تبادل بین اعضای گروههای داوطلب بر مدیریت
داوطلبی رویداد ورزشی
(مطالعة موردی سیزدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان)
3

شیما موسوی ،1پریسا اکبری ،2علی نظریان
 1و  .2دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی ،دانشگاه گیالن
*
 .3دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی ،دانشگاه گیالن
تاریخ دریافت1396/04/19 :

تاریخ پذیرش1396/09/25 :

چکیده
هدف پژوهش حاضر ،بررسی تأثیر تعامل اجتماعی و تبادل بین اعضای گروههای داوطلبی بر مدیریت داوطلبی
رویداد ورزشی بود .این پژوهش ،ازنظر هدف ،کاربردی و ازحیث ماهیت ،توصیفی -پیمایشی بود .جامعة
آماری متشکل از همة داوطلبان سیزدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان بود ( 200نفر) .با توجه به
تعداد متغیرهای پنهان ،حداقل حجم نمونه برابر با  120نفر بود که ازطریق نمونهگیری تصادفی ساده128 ،
داوطلب بهعنوان نمونة پژوهش انتخاب شدند .برای گردآوری دادهها از پرسشنامة ترجمهشدة کیم و همکاران
( )2016استفاده شد .روایی صوری پرسشنامه به تأیید صاحبنظران ( 10نفر) رسید و همچنین ،پایایی آن با
استفاده از آزمون آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی محاسبه شد .برای تجزیهوتحلیل دادهها و بررسی برازش
مدل ،از مدلسازی معادالت ساختاری و نرمافزارهای اس.پی.اس.اس و پی .ال .اس استفاده شد .نتایج نشان
داد که تبادل بین اعضای گروههای داوطلبی ،تأثیر مثبتی بر توصیه به تجربهکردن فعالیت داوطلبی به دیگران
داشت .همچنین ،رابطة معناداری بین تبادل اعضا با قصد مشارکت مجدد و توصیه وجود داشت .همچنین،
براساس نتایج ،بین تعامل اجتماعی و تبادل اعضا رابطة معناداری وجود داشت؛ اما ،بین تعامل اجتماعی و قصد
مشارکت مجدد رابطة معناداری وجود نداشت .با توجه به نتایج میتوان گفت که مسئوالن ورزش دانشجویی
باید وقت بیشتری را برای بررسی تأثیر تعامل اجتماعی داوطلبان و تعامل اعضای داوطلبی ،بهعنوان
اصلیترین متغیر تأثیرگذار در مدیریت داوطلبی درجهت مشارکت مجدد و توصیه به همکاری در رویدادهای
ورزشی صرف کنند.
واژگان کلیدی :تعامل اجتماعی ،مدیریت داوطلبی ،مشارکت ،رویداد ورزشی
*نویسندۀ مسئول
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مقدمه
امروزه در کشورهای پیشرفتة جهان ،ورزش متمرکز بر داوطلبگرایی است که توسط افراد زیادی از
داوطلبان هدایت و پیشبرده میشود (حمیدی .)1387 ،بهعبارتدیگر ،داوطلبان بخش عمدهای از
منابع انسانی سازمانها و مؤسسات ورزشی کشورهای مختلف دنیا را تشكیل میدهند .ویلسون،
داوطلببودن را بهصورت انجام فعالیتی برای کمك به دیگران و بدون داشتن توقع و کامالً آزادانه
تعریف کرده است (ویلسون .)2000 ،1امروزه ،افراد داوطلب بهعنوان یكی از سه گروه تشكیلدهندۀ
منابع انسانی (کارمند رسمی ،داوطلبان ،مشتریان و اربابرجوع) توانستهاند جایگاه ویژهای در ساختار
سازمانهای ورزشی پیدا کنند (بنگ و چالدورای .)2003 ،2داوطلبان بهسبب داشتن عقاید و ارزش-
های مشترك سازمانی ،تقویت ارتباطات غیررسمی در محیط کار و دراختیارداشتن پایگاه فرهنگی
قوی در سازمانها ،روابط و تعامل اجتماعی قوی دارند (پای .)2001 ،3پژوهشگران بر این باورند که
ازطریق شناخت دلیل داوطلبشدن افراد ،مدیران قادر خواهند بود فرایند بهکارگیری ،انتخاب ،آموزش،
برانگیختن ،سازماندهی و برنامههای پاداش را برای داوطلبان خود بهبود بخشند (ساعتچیان،
قنبرپور ،پورسلطانی و هادوی)1390 ،؛ برایناساس ،توجه مسئوالن و برنامهریزان ورزشی به داوطلبان
با هدف توسعه و تعمیم ورزش و نیز اجرای برنامههای ورزشی ،روزبهروز درحال افزایش است .وجود
مدیریت صحیح و فهم دقیق از کارهای داوطلبان در ورزش ،از اصول ابتدایی پرورش و حمایت از
داوطلبان برای ادامة همكاری این افراد است؛ ازاینرو ،یكی از چالشهای مهم سازمانهای ورزشی و
سازماندهندگان ورزشی ،حفظ و نگهداری داوطلبانی است که در سازمانها و رویدادهای ورزشی
فعالیت میکنند؛ زیرا ،با ادامة همكاری و مشارکت داوطلبان ،سازمانها میتوانند زمان و اعتبار
موردنیاز برای جذب و آموزش داوطلبان جدید را ذخیره کنند و اثربخشی و رضایت آنها را افزایش
دهند؛ بنابراین ،باید حفظ پویایی داوطلبان بهطورمداوم ارزیابی و مدیریت شود (کالری.)2004 ،4
مدیریت داوطلبان ،تنظیمکنندۀ روابط ،نقشها و مسئولیتها بین داوطلبان ،سازمان ،کارکنان
حقوقبگیر و دریافتکنندگان خدمات (مصرفکنندگان یا مشتریان) است (رمضانینژاد ،اندام ،بنار و
میرکاظمی .)1388 ،بیشتر مطالعات درزمینة مدیریت داوطلبان ورزشی ،بر ارتباط میان انگیزه و
مدیریت جذب و نگهداری افراد داوطلب متمرکز شدهاند .عالوهبراینكه این مطالعات به غنای
پژوهشهای انجامشده درزمینة مدیریت داوطلبی میافزایند ،به پژوهشگران کمك میکنند تا رفتار
داوطلبان را بهتر درك کنند و در سازماندهی رویداد ،داوطلبان را با آگاهی بیشتری مدیریت کنند تا
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رویداد با موفقیت برگزار شود (بنگ و چالدورای .)2003 ،تعامل اجتماعی اشاره به برآوردهساختن
نیازهای فرد در ارتباط با دیگران دارد .پژوهشگران زیادی به اهمیت تعامل اجتماعی بین اعضای
سازمان برای دستیابی به اهداف سازمان تأکید کردهاند .پایهگذاری تعامل اجتماعی مثبت بین اعضای
سازمان تازمانیکه این روابط باعث قدرتمندترشدن هرچهبیشتر سازمان شوند ،ارزشمند است.
همچنین ،تعامل اجتماعی بین اعضا باعث افزایش اثربخشی سازمان ،ازطریق افزایش تبادل بین اعضای
گروه میشود (الگه ،ویتف و کلین .)2003 ،1تعامل اجتماعی ،محدودیتها و مرزهای بین بخشهای
مختلف سازمانها را ازبین میبرد و زمینهای برای همكاریهای بیشتر و روابط کارآمد و مسالمتآمیز
بین اعضا را فراهم میآورد (تیسای و قس هال .)1998 ،2داوطلبی نوعی فعالیت برای مشارکت و
تعامل اجتماعی است .پژوهشگران درمورد اهمیت نقش تعامل اجتماعی داوطلبان در زمینة تفریح و
ورزش به مطالعه پرداختهاند؛ برای مثال ،گالدول و آندرك )1994( 3نشان دادهاند که تعامل اجتماعی
مثبت داوطلبان با یكدیگر ،منجر به تمایل به ادامه و استمرار شرکت در فعالیت داوطلبی میشود
(فیرلی ،کلت و گرین .)2007 ،4درحالتکلی ،تعامل اجتماعی داوطلبان باعث افزایش انگیزۀ آنها برای
مشارکت مجدد و ادامة همكاری درزمینة داوطلبی میشود .همچنین ،پژوهشگران بر ارتباط معنادار
بین تعامل اجتماعی و تبادل بین اعضای گروههای داوطلبان و نقش مهم آن در تجربة داوطلبی تأکید
کردهاند (الگه و ویتف و کلین2003 ،؛ لیاو ،لیو و لویی .)2010،5درك رابطة بین تعامل اجتماعی و
تبادل بین اعضای گروههای داوطلبان و چگونگی تأثیر آن بر آینده و ادامة همكاری داوطلبان ،دید
جامع و معناداری را نسبت به گسترش دانش دربارۀ داوطلبی در ورزش و درمجموع ،مدیریت داوطلبی
میدهد .در پژوهشی ،لی ،کیم و کو )2016( 6رابطة تعامل اجتماعی داوطلبان با یكدیگر و تبادل
گروههای داوطلبی را در رویداد ورزشی بررسی کردند و نتایج این پژوهش نشان داد که تعامل اجتماعی
داوطلبان تأثیر مثبتی بر روابط و تبادل بین گروههای داوطلبی دارد .همچنین ،این رابطة مثبت باعث
میشود که داوطلبان تمایل به ادامة همكاری در کار داوطلبی داشته باشند .بنگ ،وون و کیم)2009( 7
عواملی را که باعث عالقه و تمایل داوطلبان به ادامة فعالیت داوطلبی میشود ،بررسی کردند و به این
نتیجه رسیدند که عوامل انگیزشی داوطلبان ،شامل ارتباطات میانفردی ،عشق به ورزش و رشد
شخصی ،تأثیر مثبتی بر تعهد داوطلبان در رویداد ورزشی دارد .بهعالوه ،آنها نشان دادند که تعهد
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داوطلب ،مشارکت اجتماعی و پاداشهای بیرونی ،باعث عالقه و تمایل داوطلبان به ادامة فعالیت
داوطلبی شدند .در پژوهشی ،هیدالگو و مورنو )2009( 1تأثیر برخی عوامل جامعهپذیری سازمانی
داوطلبان را که بر قصد ماندن آنها مؤثر بودند ،بررسی کردند .نتایج نشان داد که بین متغیرهای
مستقل شبكههای اجتماعی ،قالب یا ساختار ،درك یا فهمیدن ،حمایت سازمانی ،حمایت داوطلبی و
خصوصیات شغلی (وظیفة مثبت) و متغیر وابستة قصد ادامة داوطلبی همبستگی وجود دارد .هاسكی
لونتال و بارگال )2008( 2در پژوهش خود با عنوان «مدل مراحل و انتقال داوطلبی :جامعهشناسی
سازمانی داوطلبان» مشاهده کردند که برخی داوطلبان بههنگام کار معموالً بهسبب نبود ساختار و
آموزشهای رسمی فعالیت خود را قطع میکنند؛ بنابراین ،فعالیتشان را بیرون از سازمان با همكاران
خود به طور غیررسمی ،آزمایشی یا با دریافت واکنش از مشتریان انجام میدهند .کوستا ،چالیپ،
گرین و سیمس )2006( 3نیز در مطالعهای با بررسی تأثیر حس اجتماعی داوطلبان بر مشارکت مجدد
آنها به این نتیجه رسیدند که حس اجتماعی تأثیر مثبتی بر تجربه و رفتار داوطلبی دارد .همچنین،
حس اجتماعی نقش مهمی در رضایت داوطلبان از داوطلبشدن و تمایل به ادامة داوطلبی و حتی
توصیه به اطرافیان برای داوطلبشدن داشت .بارون ،داویال ،وسی نا و آریاس )2005( 4به این نتیجه
رسیدند که بین حمایت اجتماعی داوطلبان از یكدیگر در سازمان و قصد آنها برای ماندن رابطة
مثبتی وجود دارد .ازجمله پژوهشهایی که در داخل کشور انجام شدهاند ،میتوان به مطالعة کالته
سیفری ،کوزهچیان ،احسانی و حسینی ( )1393با عنوان «تأثیر جامعهپذیری سازمانی بر حفظ
داوطلبی در ورزش دانشجویی» اشاره کرد .نتایج پژوهش آنها نشان داد که جامعهپذیری سازمانی بر
تمایل به ادامة همكاری اثرگذار است .بهطورکلی ،جامعهپذیری نقش مهمی در حفظ داوطلبان ورزش
دانشجویی دارد .اندام ،حمیدی و تسلیمی ( )1391با بررسی مدیریت داوطلبان در ورزش به این نتیجه
رسیدند که برنامهریزی ،انتخاب ،آشنایی ،جذب ،آموزش ،قدرشناسی و ارزیابی ،بر حفظ و نگهداری
داوطلبان مؤثر هستند و اظهار کردند که برای حفظ داوطلبان باید به فرایند مدیریت داوطلبان توجه
شود .رمضانینژاد ،اندام ،بنار و میرکاظمی ( )1388در کتاب مدیریت پیشرفته در ورزش ،استخدام
یك کارشناس یا هماهنگکنندۀ امور انجمنهای ورزشی (داوطلبان) در دانشگاهها را برای جذب،
آموزش ،نظارت و ارزیابی داوطلبان و تدوین راهبرد حفظ و نگهداری داوطلبان مؤثر میدانند .آنها
معتقد هستند که طراحی فرایند مدیریت داوطلبان در ادارۀ تربیتبدنی دانشگاهها درزمینة برنامهریزی،
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جذب ،انتخاب و گزینش ،آشنایی و آموزش ،نگهداری و ارزیابی داوطلبان ،از موانع موجود بر سر راه
داوطلبی میکاهد.
مطالعات روبهرشدی درزمینة داوطلبی انجام شدهاند؛ اما ،به متغیرهای مهمی ازجمله تعامل اجتماعی
داوطلبان و تبادل بین اعضای گروههای داوطلبان کمتر پرداخته شده است و لزوم انجام پژوهش
ال مشهود است .درواقع ،تأثیر این دو متغیر در مدیریت داوطلبی نیازمند بررسی و
دراینزمینه کام ً
تحلیل است و هدف پژوهش حاضر ،پاسخگویی به این سؤال است که چگونه تعامل اجتماعی میتواند
تبادل بین اعضای گروههای داوطلبان را پیشبینی کند و همچنین ،چگونه بر نیت و قصد تكرار تجربة
داوطلبی و نیز توصیة داوطلبان به دیگر افراد برای داشتن تجربة فعالیت داوطلبی ،تأثیر میگذارد.
نتایج پژوهش حاضر به مدیران سازمانها و مسئوالن برگزاری رویدادهای ورزشی کمك میکند تا
هنگام استخدام داوطلبان آگاهانه تصمیم بگیرند و موارد الزم درمورد حفظ و نگهداری داوطلبان را
رعایت کنند تا هرچهبیشتر به اهداف خود نزدیكتر شوند.

شکل  -1مدل مفهومی پژوهش

روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر ازنظر هدف ،کاربردی و بهلحاظ ماهیت ،توصیفی -پیمایشی است که بهصورت میدانی
انجام شده است .جامعة آماری شامل همة داوطلبان سیزدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان
( 200نفر) بود .براساس چهار متغیر پنهان ،حداقل حجم نمونه  80نفر تعیین شده است؛ یعنی ،برای
هر متغیر پنهان 20 ،نفر بهعنوان نمونة آماری مشخص شدهاند (حبیبی .)1396 ،درنهایت ،ازطریق
نمونهگیری تصادفی ساده 128 ،داوطلب بهعنوان نمونة پژوهش انتخاب شدند .ابزار گردآوری دادهها
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پرسشنامة ترجمهشدۀ لی ،کیم و کو )2016( 1بود .این پرسشنامه حاوی  15سؤال از نوع مقیاس
پنجرتبهای لیكرت است و برای هریك از متغیرهایی که در مدل مفهومی وجود دارد ،سؤالهایی مطرح
شده است .ده نفر از استادان مدیریت ورزشی روایی پرسشنامه را کنترل کردند که ازنظر آنها،
پرسشنامه از روایی صوری موردنظر برخوردار بود .روایی واگرا ،پایایی ترکیبی و آلفای کرونباخ
پرسشنامه نیز محاسبه شد (جدول شمارۀ یك) .برای انجام آمار توصیفی ،نرمافزار اس.پی.اس.اس2
نسخة  24بهکار برده شد .همچنین ،پس از بررسی توزیع دادهها با استفاده از آزمون کلموگروف-
اسمیرنوف 3و بررسی نتایج آن مبنیبر غیرطبیعیبودن توزیع دادهها ،برای تحلیل عامل تأییدی،
آزمون فرضیههای پژوهش و برازش مدل مفهومی ،از مدلسازی معادالت ساختاری با استفاده از
نرمافزار پی.ال.اس 4استفاده شده است.
جدول  -1پایایی ترکیبی و روایی همگرای متغیرهای پژوهش
متغیرهای پژوهش
تعامل اجتماعی
تبادل اعضا
توصیه
قصد مشارکت مجدد

آلفای کرونباخ

پایایی ترکیبی

0/782
0/843
0/916
0/826

0/715
0/883
0/946
0/896

5

میانگین واریانس استخراجی

6

0/584
0/560
0/855
0/743

همانطورکه نتایج جدول شمارۀ یك نشان میدهد ،آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی همة متغیرها
باالی  0/7است که برازش مناسب مدلهای اندازهگیری را تأیید میکند .همچنین ،روایی همگرای
( )AVEهمة متغیرهای پژوهش نیز باالتر از  0/4بهدست آمد که نشانگر روایی همگرای مطلوب
متغیرهای پژوهش است.

1. Lee, Kim & Koo
2. SPSS
3. Kolmogorov-Smirnov
4. Smart PLS
)5. Composite Reliability (CR
)6. Average Variance Extracted (AVE
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جدول  -2ماتریس مقایسه جذر  AVEو ضرایب همبستگی سازهها
متغیرهای پژوهش

قصد مشارکت مجدد

تعامل اجتماعی

توصیه

قصد مشارکت مجدد

0/862

توصیه

0/826

0/925

تعامل اجتماعی

0/234

0/186

0/696

تبادل درونگروهی

0/318

0/400

0/467

تبادل درونگروهی

0/749

همانطورکه از جدول شمارۀ دو مشخص است ،جذر میانگین واریانس استخراجی هر سازه از ضرایب
همبستگی آن سازه با سازههای دیگر بیشتر شده است که این مطلب حاکی از قابلقبولبودن روایی
واگرای سازهها است (داوری و رضازاده.)1392 ،
نتایج
جدول  -3توصیف آماری نمونه
متغیر
جنسیت

سن

وضعیت تأهل
رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

وضعیت اشتغال

سابقة داوطلبی رویداد

مرد
زن
 20تا  23سال
 24تا  27سال
 28تا  31سال
 32تا  35سال
 36تا  39سال
مجرد
متأهل
تربیتبدنی
غیرتربیتبدنی
کارشناسی
کارشناسیارشد
دکتری
شاغل
غیرشاغل
یكبار
دو بار
سه بار و بیشتر

فراوانی

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
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جدول  -4میانگین و انحرافاستاندارد متغیرهای پژوهش
متغیرهای پژوهش
تعامل اجتماعی
تبادل اعضا
توصیه
قصد مشارکت مجدد

میانگین

انحرافاستاندارد

3/839
4/060
3/939
4/392

0/654
0/433
0/610
0/649

همانطورکه در جدول شمارۀ پنج مشاهده میشود ،براساس آزمون کلموگروف -اسمیرنوف ،سطح
معناداری تمام مؤلفهها کمتر از  α =0/05است؛ بنابراین ،توزیع تمام دادهها غیرطبیعی است و درنتیجه،
برای بررسی ارتباط فرضیههای آماری مربوط به آنها بهتر است از آزمونهای ناپارامتری و روش مدل
معادالت ساختاری با استفاده از نرمافزار پی.ال.اس استفاده شود.
جدول  -5آزمون نرمالبودن متغیرهای پژوهش
متغیر
تعامل اجتماعی
تبادل اعضا
توصیه
قصد مشارکت مجدد

Z

سطح معنیداری

توزیع

0/163
0/108
0/179
0/232

0/001
0/001
0/001
0/001

طبیعی نیست
طبیعی نیست
طبیعی نیست
طبیعی نیست

*  P ≥0/05و n=128

برازش کلی مدل :برای این شاخص برازش ،مقدار  0/25 ،0/01و  ،0/36بهعنوان مقادیر ضعیف،
متوسط و قوی معرفی شدهاند (داوری و رضازاده .)1392 ،با توجه به این مطلب ،برازش کلی مدل
نهایی در پژوهش حاضر که برابر با  0/456بود ،نشانگر کیفیت مناسب مدل است.
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅√ = برازش کلی مدل
̅̅ ∗ 𝑠𝑒𝑡𝑖𝑙𝑎𝑛𝑢𝑚𝑚𝑜𝐶
𝑅̅2̅ = √0/734 ∗ 0/283 =0/456
در بخش آمار استنباطی ،برای بررسی مجدد ارتباط میان مؤلفهها با متغیرهای مربوط ،از تحلیل
عاملی تأییدی برای همة متغیرها استفاده شد .شكل شمارۀ دو نتایج بارهای عاملی گویههای مربوط
به هر متغیر را نشان میدهد.
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شکل  -2مدل آزمونشدة پژوهش درحالت تخمین استاندارد

همانطورکه نتایج شكل شمارۀ دو نشان میدهد ،بار عاملی همة گویههای پرسشنامه از  0/4بیشتر
است (بهجز گویة شمارۀ یك که از پرسشنامه حذف شد) .نتایج مربوط به تحلیل عاملی تأییدی،
رابطة مؤلفهها با متغیرها را دوباره تأیید کرد .پس از انجام تحلیل عاملی تأییدی برای رد یا تأیید
فرضیههای پژوهش ،تجزیهوتحلیل مدلسازی معادله ساختاری انجام شد.
آزمون مدل ساختاری یا فرضیههای پژوهش :در قالب مدل معادالت ساختاری ،فرضیههای
پژوهش بررسی شدند و مسیر مدل ساختاری ،ارزیابی شد .هر مسیر ،متناظر با یكی از فرضیههای
مدل است .آزمون هر فرضیه ازطریق بررسی عالمت ،اندازه و معناداری آماری ضریب مسیر (بتا) بین
هر متغیر پنهان با متغیر وابسته است .بنابراین برای بررسی معناداری روابط بین سازههای مستقل و
وابسته از ضریب مسیر یا همان بتا و مقدار اعداد معناداری تی 1استفاده میگردد .جدول شمارۀ شش،
نتایج مربوط به مدلسازی معادله ساختاری را نشان میدهد:
جدول  -6مقادیر ضریب مسیر مستقیم و آمارة تی مرتبط با متغیرهای پژوهش (آزمون فرضیههای پژوهش)
آمارة تی

سطح معناداری

نتیجه

رابطة مورد بررسی

فرضیه
اول

تعامل اجتماعی

قصد مشارکت مجدد

0/902

0/367

رد فرضیه

دوم

تعامل اجتماعی

توصیه

0/272

0/786

رد فرضیه

سوم

تعامل اجتماعی

تبادل اعضا

7/159

0/001

تأیید فرضیه

چهارم

تبادل اعضا

قصد مشارکت مجدد

2/789

0/005

تأیید فرضیه

پنجم

تبادل اعضا

توصیه

4/421

0/001

تأیید فرضیه
1. T- Value
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مقادیر اعداد معناداری تی باید بزرگتر از  1/96یا کوچكتر از  -1/96باشند تا نشاندهندۀ معناداری
روابط بین متغیرها باشد .با توجه به نتایج جدول شمارۀ شش ،در فرضیههای سوم ،چهارم و پنجم،
تمامی ضرایب معناداری تی بیشتر از  1/96هستند که این یافته ،معناداربودن تمامی سؤالها و روابط
میان متغیرها را در سطح اطمینان  %95تأیید میکند؛ بنابراین ،فرضیههای اول و دوم تأیید نشدند
( )P<0/05و فرضیههای سوم ،چهارم و پنجم تأیید شدند.

شکل  -3ضرایب معناداری برای بررسی فرضیههای پژوهش

بحث و نتیجهگیری
در پژوهش حاضر ،تعامل اجتماعی و تبادل بین اعضای گروههای داوطلب و تأثیر آن بر مشارکت
داوطلبی در رویدادهای ورزشی بررسی شده است .افزونبراین ،اثر روابط متقابل داوطلبان در چگونگی
مدیریت داوطلبی بررسی گردیده است .نتایج نشان داد که بین تعامل اجتماعی و قصد مشارکت مجدد
رابطة معناداری وجود ندارد که این یافته ،با نتایج مطالعات ویلسون و موسیك ،)1999( 1فیرلی و
همكاران ( )2007و لی ،کیم و کو )2016( 2همخوانی ندارد .احتماالً میتوان گفت بهدلیلاینكه آموزش
رسمی بهتنهایی نمیتواند نیروی انسانی را تأمین کند (بهویژه دانشجویان یا کسانی که قصد دارند
شغل جدیدی را آغاز کنند) ،بهدستآوردن تجربة کاری یكی از کلیدیترین فواید مشارکت در
فعالیتهای داوطلبی است .تجارب جهانی نشان میدهند که شمار دانشجویان ،پیوسته درحالرشد
است و امروزه ،کارفرمایان بیشازاینكه انتظار داشتن مدرك دانشگاهی از کارکنان خود داشته باشند،
1. Wilson & Musick
2. Lee, Kim & Koo
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به داشتن ظرفیت کاری بیشتر ،تمایل دارند (آندرونیك و آندرونیك)2011 ،1؛ بنابراین ،در ادبیات
مطالعات ورزش داوطلبی ،تعامل اجتماعی بهعنوان یك عامل انگیزشی درنظر گرفته شده است که
چرا مردم بهعنوان داوطلب کار میکنند (فیرلی و همكاران .)2007 ،این مسئله شاید بهدلیل وجود
تفاوتهای فرهنگی بین جامعة پژوهشهای خارجی و پژوهش حاضر باشد یا بهاحتمالزیاد ،بهدلیل
تفاوت در جامعة آماری و دامنة سنی داوطلبان مطالعه باشد؛ بهصورتیکه نتایج مطالعات خارجی
حاکی از این است که داشتن تحصیالت باال موجب افزایش تعهد اجتماعی افراد و مشارکت بیشتر آنان
در نهضت داوطلبی خواهد شد .احتماالً ،دالیل انگیزشی داوطلبان باعث این تفاوت در نتایج باشد که
منجر به مشارکت داوطلبان در فعالیتهای سازمانهای مردمنهاد میشود .نتایج مطالعة رایمن2
( )2008نشان داد که انگیزههای افراد از شرکت در فعالیتهای داوطلبی بهترتیب عبارتاند از :نیاز به
کسب تجربه در یك حوزۀ کاری معین ،نیاز به کمك به دیگران ،فرصت پیداکردن دوست ،امكان رفتن
به کشورهای دیگر ،نیاز به بهبود رزومة کاری ،امكان آزمودن شایستگیها برای شغل آینده و فرصتی
برای اجرای ایدههای خود (آندرونیك و آندرونیك.)2011 ،3
نتایج پژوهش حاضر نشان داد که تبادل بین اعضای گروهای داوطلبی تأثیر مثبتی بر توصیه به
تجربهکردن فعالیت داوطلبی به دیگران داشت .این امر ممكن است ناشی از آن باشد که تعامل دوجانبة
داوطلبان با هم در رویداد باعث میشود که داوطلبان در خارج از محیط رویداد دربارۀ ارتباطات خود
با دیگران صحبت کنند (سیرز ،پتی و کشمن)1995 ،4؛ بنابراین ،میتوان به این نتیجه رسید که
احتماالً هرچه تبادل بین داوطلبان بیشتر باشد ،بیشتر ،فعالیت داوطلبی را به دیگران توصیه میکنند؛
در نتیجه ،تبادل اعضای تیمی بهصورت عمومی و نیز در داوطلبی بهصورت کمی ،بهعنوان یكی از
پیشبینیکنندههای عامل توصیه به دیگران برای داوطلبشدن است (هنینگ توراو ،گیوینر و گرملر،5
.)2002
نتایج نشان داد که بین تعامل اجتماعی و تبادل بین اعضا رابطة معناداری وجود دارد .ارزیابی و تحلیل
بیشتر نشان داد که تعامل اجتماعی باعث تقویت تبادل بین داوطلبان میشود که داللت بر این امر
دارد که کیفیت رابطة بین داوطلبان مانند تمایل به کمك به داوطلبان دیگر ،تبادل افكار ،بازخورددادن
به همدیگر و بازخوردگرفتن از یكدیگر و بهاشتراكگذاشتن اطالعات ،داوطلبان را متعهد به ادامة کار
داوطلبی میکند .این یافتهها با مطالعات الگه و همكاران ( )2003و لیاو و همكاران ( )2010همخوانی
1. Andronic & Andronic
2. Righman
3. Andronic & Andronic
4. Seers, Petty & Cashman
5. Hennig-Thurau, Gwinner & Gremler
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دارد .تعامالت اجتماعی ،دوستیابی و کسب تجربه از افراد کاردان ،موجب دلگرمی و حفظ داوطلبان
میشود .باوجود این مسئله ،ورزش عرصهای است که سبب شكلگیری تعامالت بینفردی میشود .با
تشكیل گروهها و تیمها ،هویت گروهی و تیمی شكل میگیرد؛ تاآنجاکه دانشجویان به عضویت در یك
نهاد رسمی ورزشی افتخار میکنند و تمایل دارند که در فعالیتهای آینده به انجمن بازگردند.
نتایج تحلیل مسیر نشان داد که بین تبادل میان اعضا و قصد مشارکت مجدد اثر معناداری وجود دارد
که این یافته با پژوهشهای فیرلی و همكاران ( )2007و کنسو )2007( 1همخوانی دارد .داوطلبان با
داشتن تجربة همكاری مثبت و لذتبخش با سایر داوطلبان و بهاشتراكگذاری افكار ،ایدهها و اطالعات،
باعث دید مثبت به داوطلبی و تمایل به تكرار مجدد این همكاری میشوند .درواقع ،میتوان گفت که
داوطلبان به دالیلی همچون کسب فرصت برای ابراز وجود و کسب فرصتهایی برای یادگیری ،در
رویدادهای ورزشی مجدداً مشارکت میکنند؛ ازاینرو ،مدیران رویدادهای ورزشی باید فرصتی ایجاد
کنند تا دانشجویان مختلفی برای داوطلبشدن در رویدادهای ورزشی مشارکت کنند (ساعتچیان،
قنبرپور ،پورسلطانی زرندی و هادوی .)1390 ،این نتایج در راستای یافتههای فیرلی و همكاران
( )2007است که نشان دادند تجارب تعامل اجتماعی بین داوطلبان بهطور معناداری باعث انگیزش
آنها برای ادامة کار داوطلبی میشود.
نتایج پژوهش نشان داد که بین تبادل میان اعضا و توصیه رابطة معناداری وجود دارد .دربارۀ ارتباط
این دو متغیر پژوهشهای اندکی انجام شدهاند که این پژوهش بر بنانهادن تعامل اجتماعی مثبت بین
داوطلبان در رویدادهای ورزشی تأکید دارد؛ بهصورتیکه تعامل اجتماعی مثبت باعث تقویت تبادل
بین اعضای گروههای داوطلبی میشود و تبادل بین اعضای گروهها تأثیر مثبتی بر رفتارهای مناسب
داوطلبان در برگزاری رویداد دارد و تجارب مثبت بهنوبةخود میتوانند باعث توصیه به مشارکت
داوطلبی در رویدادهای ورزشی شوند؛ بنابراین ،این راهبرد میتواند تمایل به توصیه به همكاری
داوطلبی را در داوطلبان افزایش دهد .چهبسا با نبود ارتباطات دوستانه و تیمهای کاری ،داوطلبان به
ترك انجمن ترغیب شوند .با تشكیل تیمهای کاری ،تجربیات افراد زبده دراختیار دیگران قرار داده
میشود .مزیت دیگر تبادل بین اعضای گروهها و تیمها ،آمیختهشدن دانشجویان داوطلب رشتة
تربیتبدنی با دیگر دانشجویان دانشگاه است که سرمنشأ خوبی برای ترویج فرهنگ ورزش در
دانشگاهها است (کالته سیفری ،کوزهچیان ،احسانی و حسینی.)1393 ،
با توجه به نتایج بهدستآمده از پژوهش میتوان گفت که سازمانهای ورزشی و مدیران تربیتبدنی
دانشگاهها باید وقت بیشتری را برای بررسی تأثیر تعامل اجتماعی داوطلبان ،بهعنوان اصلیترین متغیر
تأثیرگذار در مدیریت داوطلبی رویداد ورزشی و فوایدی که این قشر مهم از منابع انسانی میتوانند
1. Keunsu
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برای جامعه داشته باشند ،صرف کنند .همچنین ،ضروری است روشهایی را شناسایی کنند که
میتوانند میزان مشارکت و توصیه به مشارکت داوطلبی آنان را در امور محولشده افزایش دهند که
این مسئله میتواند فرایند جذب و نگهداری داوطلبان را در آینده تسهیل کند.
از مهمترین موارد بهدستآمده از پژوهش حاضر میتوان به این اشاره کرد که مطالعات روبهرشدی
درزمینة داوطلبی وجود دارد؛ اما ،به متغیرهای مهمی ازجمله تعامل اجتماعی داوطلبان و تبادل بین
اعضای گروههای داوطلبان کمتر پرداخته شده است .درواقع ،تأثیر این دو متغیر در مدیریت داوطلبی
نیازمند بررسی و تحلیل است تا به مدیران سازمانها و مسئوالن برگزاری رویدادهای ورزشی درمورد
استخدام و بهکارگیری داوطلبان ،آگاهانه کمك شود و موارد الزم درمورد حفظ و نگهداری داوطلبان
را رعایت کنند تا هرچهبیشتر به اهداف خود نزدیكتر شوند.
جنبة مهمی که پژوهش حاضر به مطالعات قبلی اضافه کرد این است که تعامل اجتماعی نقش مقدمی
در شكلدادن به همكاری و مقدمهای برای همكاریهای آیندۀ داوطلبان است .بهعالوه ،برقراری
همكاری مثبت بین داوطلبان ازطریق تعامل اجتماعی ،تمایل داوطلبان را به ادامة کار داوطلبی و
توصیه به دیگران برای داوطلبشدن تقویت میکند .موضوع دیگری که در بحث مدیریت داوطلبی
مطرح است ،ادامة فعالیت داوطلبی داوطلبان است که این امر مزایای زیادی برای مدیران برگزاری
رویداد دارد که به مهمترین آنها که کاهش هزینة پیداکردن و جذب داوطلبی است ،میتوان اشاره
کرد.
با توجه به نتایج پژوهش حاضر پیشنهاد میشود که در پژوهشهای آینده رابطة بین تعامل اجتماعی،
مبادلة اعضا ،رفتار شهروندی سازمانی و اهداف رفتاری درطولزمان بررسی شود .داوطلبان ممكن است
از مفهوم داوطلبی درك اشتباهی داشته باشند؛ بنابراین ،برای رفع این مسئله احتماالً سازماندهی
داوطلبان ،آموزشهای الزم ،افزایش تعامل بین داوطلبان و نیز آشنایی با دیگر داوطلبان بتواند انگیزش
داوطلبان را به مشارکت مجدد در فعالیتهای ورزشی افزایش دهد.
با توجه به نتایج پژوهش ،تعامل اجتماعی و تبادل بین نیروهای داوطلب باعث افزایش انگیزه و قصد
مشارکت مجدد در داوطلبان میشود که بهاحتمالزیاد ،داوطلبان برای داوطلبشدن افراد دیگر
درراستای مشارکت در فعالیتهای ورزشی توصیههایی میکنند؛ بنابراین ،پیشنهاد میشود که با
برگزاری کالسهای توجیهی برای داوطلبان ،آنها از ماهیت و مزایای داوطلبی آگاه شوند و دادن
پاداشهای مادی و معنوی باعث افزایش انگیزۀ آنها برای مشارکت مجدد و نیز توصیه به دیگران
برای داوطلبی شود.

1396  بهمن و اسفند،46مطالعات مدیریت ورزشی شماره
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The Impact of Social Interaction and Team Member
Exchange on Sport Event Volunteer Management
(Case Study: Thirteenth Cultural and Sport University Students
Olympiad)
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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 reparticipate 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.

Keywords: Social Interaction, Volunteer Management, Participation, Sport
Event
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