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 چکیده
کارگیری داوطلبان در ورزش های بهدر این پژوهش تالش شده است در مرحلۀ نخست، حوزه

بندی گردند. منظور اقدامات الزم اولویتشهروندی شناسایی شده و در مرحلۀ بعد، این عوامل به

وش این پژوهش توصیفی ـ پیمایشی بوده و جامعۀ آماری آن را کلیۀ مدیران و معاونین حوزۀ ر

بدنی مناطق های ورزشی، مدیران تربیتستادی سازمان ورزش شهرداری تهران، مدیران مجموعه

تعداد نمونه  گانۀ شهرداری تهران و اعضای شورای راهبردی ورزش شهروندی تشکیل دادند.33

دهد داوطلبان ورزشی تهران های پژوهش نشان مییافته (N=n). باشدنفر( می433امعه )برابر با ج

تفریحات ورزشی، همکاری در مدیریت فضاهای حوزۀ چهار ترتیب اولویت در توان بهرا می

نظر کار گرفت. همچنین، بهسازی برای استعدادیابی بهیافته و بسترهای سازمانورزشی، ورزش

ل کمبود نیروی انسانی در حوزۀ تفریحات ورزشی و همکاری در مدیریت فضاهای دلیرسد بهمی

دهند داوطلبان بیشتری را در این ورزشی، مدیران سازمان ورزش شهرداری تهران ترجیح می

های پژوهش حاضر و سایر مطالعات این حوزه پیشنهاد کار گیرند. با توجه به یافتهها بهحوزه

ها مورد کارگیری داوطلبان را از دیدگاه خود آنهای بهتر، حوزهزی دقیقریشود برای برنامهمی

 بررسی قرار گیرد.

 کارگیری داوطلبهای بهداوطلب، ورزش شهروندی، حوزه واژگان کلیدی:
 

                                                   Email: zahrataslimi66@gmail.com*نویسنده مسئول: 
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 مقدمه

کنند. های داوطلبانه میهای وسیعی از مردم وقت خود را صرف فعالیتدر سراسر دنیا، گروه

، 1باشد )تیلورداوطلبی، فعالیتی در جهت کمک به شخص یا اجتماع، بدون دریافت وجه می

های ورزشی در های داوطلبانه، ورزش و فعالیتهای متعدد فعالیت(. از میان حوزه231، 2002

خود جذب کرده اری از کشورها مانند استرالیا، انگلستان و کانادا داوطلبان بیشتری را بهبسی

کارگیری نیروهای توان گفت جذب و بهطور کلی، می(. به151، 1311است )صفانیا و دوستی، 

باشد؛ زیرا، استفاده شدۀ بسیاری از کشورها میهای پذیرفتهداوطلب در ورزش، یکی از سیاست

های تفریحی های ورزشویژه سازمانهای ورزشی بهطلبان باعث افزایش اثربخشی سازماناز داو

راستا، بارسلونا و یانگ در مطالعات این(. در111،  2010، 2گردد )بارسلونا و یانگدر جامعه می

داند که ترین مزیت نهضت داوطلبی در ورزش را در این امر می( مهم2010ورزش انگلستان )

های ورزشی را از دست ور داوطلبان، بسیاری از افراد فرصت شرکت در فعالیتبدون حض

های اخیر، افزایش های ورزشی در سال(. توسعۀ فعالیت202، 1311خواهند داد )تسلیمی، 

ها در پاسخگویی به های ورزشی و عدم توان دولتمیزان تقاضای افراد جهت شرکت در برنامه

گرفتن آن در سبب ایجاد و گسترش نهضت داوطلبی و قرارهمۀ نیازهای جامعه به ورزش 

رو هستند های تفریحی که با طیف وسیعی از مشتریان روبههای ورزشاولویت مدیریت سازمان

 (.21،  2010، 3شده است )کیم

های متولی آن به کارگیری داوطلبان در ورزش و تفریحات سالم برای سازماناگرچه، امروزه به

های ورزشی یل شده است؛ اما باید توجه داشت که حضور داوطلبان در سازمانیک ضرورت تبد

هایی است اند، نیازمند زیرساختکنون حضور داوطلبان را تجربه نکردههایی که تاویژه سازمانبه

ها، ترین زیرساختتواند شکست نهضت داوطلبی را موجب شود. یکی از مهمکه نبود آن می

دیگر، قبل از این که هر سازمانی اقدام عبارتباشد. بهارگیری داوطلبان میکهای بهتعیین حوزه

های به جذب نیروهای داوطلب نماید، ابتدا باید فلسفۀ حضور داوطلبان در سازمان و حوزه

؛ 10،  2002و همکاران،  5؛ دورش221،  2002، 1وضوح مشخص گردد )کلمن فعالیت آنان به

 (.12،  1312، 2هادوی
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طور دهد که بهکارگیری داوطلبان در ورزش نشان میگرفته در زمینۀ بهمطالعات صورت بررسی

یافته دارند )ماچین و های ورزشی سازمانکلی، داوطلبان گرایش بیشتری به شرکت در فعالیت

های پشتیبانی، سازماندهی و (. در کشور استرالیا داوطلبان دارای نقش200، 2001همکاران، 

عنوان مربی، داور، ها و رویدادهای ورزشی و نیز تفریحات سالم هستند و بهسازمانکردن اداره

، 2013کنند )دوهرتی و همکاران، نگهدار، حسابدار، امدادگر و غیره فعالیت میداور، وقتکمک

کارگیری داوطلبان در ورزش، های بهای دیگر در کشور انگلستان، حوزه(. در مطالعه11

نقل، امدادگری، وها و رویدادهای ورزشی از جمله حملامور اجرایی سازمان مربیگری، داوری،

مشاورۀ تخصصی، نگهداری تجهیزات و اماکن ورزشی، حمایت مالی و غیره معرفی شده است. 

باشد که پس های ورزشی از جمله مواردی میهمچنین، همکاری داوطلبان در مدیریت باشگاه

 (.  110، 2010وطلب را جذب کرده است )بارسلونا و یانگ، از مربیگری، بیشترین تعداد دا

های تخصصی و توان به دو دستۀ نقشهای داوطلبان ورزشی را میطور کلی، نقشبه

های تخصصی مانند داوری و مربیگری باید از حداقل تخصصی تقسیم نمود. داوطلبان نقشغیر

های الزم را کسب نظر، آموزشالیت مورددانش مقدماتی ورزش برخوردار باشند و یا در زمینۀ فع

نقل، حمایت مالی و غیره نیاز به دانش ورزشی یا وهای غیرتخصصی مانند حملکنند. نقش

راحتی خدمات توانند بههای کوتاه آموزشی میتخصص خاصی ندارد و افراد با گذراندن دوره

های ورزشی قبل ن است که سازمان(. نکتۀ حائز اهمیت ای22، 1311خود را ارائه نمایند )اندام، 

 نیاز خود را مشخص نمایند. از جذب داوطلب، نوع و تعداد داوطلبان مورد

از ملزومات موفقیت نهضت  کارگیری داوطلبانهای بهبا توجه به آنچه ذکر گردید، تعیین حوزه

نیازمند که ورزش شهروندی با توجه به طیف وسیع مخاطبان، باشد؛ چراداوطلبی در ورزش می

ها باشد. یکی از متولیان توسعۀ ورزش شهروندی در جوامع، شهرداریحضور داوطلبان می

باشد که در شهرها یکی از نیازهای اساسی میهستند. روشن است که توسعۀ ورزش در کالن

های مدیریت شهری قرار دارد. سازمان ورزش شهرداری تهران در پاسخگویی به اولویت برنامه

های ورزشی اساسی، رسالت خطیر تأمین و توسعۀ ورزش شهروندی اعم از فعالیتاین نیاز 

یافته، تفریحات ورزشی، بسترسازی برای شناسایی و معرفی استعدادهای ورزشی و سازمان

مدیریت فضاهای ورزشی در کلیۀ مناطق و محالت شهر تهران را بر عهده دارد؛ لذا، حضور 

تواند در استفادۀ بهینه از های مردمی میمشارکت داوطلبان، گسترش نهضت داوطلبی و

راستا، اینسزایی داشته باشد. درشهر تهران نقش بههای سازمان ورزش شهرداری و کالنظرفیت

پژوهش حاضر در پی پاسخگویی به این پرسش است که داوطلبان همکاری با سازمان ورزش 
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شده به های شناختهگرفت؟ و اولویت حوزه کارتوان بههایی میشهرداری تهران را در چه حوزه

      ؟چه صورت است
 

 شناسی روش
جامعۀ آماری آن را کلیۀ مدیران و باشد و روش این پژوهش از نوع توصیفی ـ پیمایشی می

های ورزشی، مدیران معاونین حوزۀ ستادی سازمان ورزش شهرداری تهران، مدیران مجموعه

اری تهران و اعضای شورای راهبردی ورزش شهروندی تشکیل گانۀ شهرد22بدنی مناطق تربیت

 .(N=n) باشد نفر( می122تعداد نمونه برابر با جامعه ) دادند.

نامۀ پژوهشگرساخته استفاده شد. نامۀ متناسب با موضوع پژوهش از پرسشدلیل نبود پرسشبه

تعدد علمی و برای این منظور، پژوهشگران ضمن بررسی کتب دانشگاهی و نیز مقاالت م

حوزۀ ورزش شهروندی و نیز بررسی بیانیۀ  نظرانصاحب و مصاحبه با اساتید مدیریت ورزشی

کارگیری داوطلبان های بهترین حوزهفهرستی از مهممأموریت سازمان ورزش شهرداری تهران 

ین لحاظ مستندات علمی، معتبر و از نظر تعداد، بیشتررا تهیه کردند که به در ورزش شهروندی

نفر از متخصصان  15تکرار و تأکید را در مقاالت داشته است. پس از استخراج این متغیرها، 

نظر نمودند. پس از انجام اصالحات، مورد روایی صوری و محتوایی آن اظهارنظر درصاحب

تا کامالً موافقم  1سؤالی با مقیاس پنج ارزشی لیکرت )از کامالًمخالفم =  31نامۀ نهایی پرسش

ها، نفری تکمیل شد و پس از تجزیه و تحلیل آن 30( طی یک مطالعۀ راهنما توسط نمونۀ 5= 

( برآورد گردید و α=13/0بستگی آلفای کرونباخ )نامه با استفاده از ضریب همپایایی پرسش

های بخش مشخصات فردی و بخش اصلی سؤاالت بین نمونه دونامه در نهایت، پرسشدر

 پژوهش توزیع گشت.

بندی و میزان اهمیت متغیرها شناختی و همچنین، رتبههای جمعیتای ارزیابی ویژگیبر

جهت های آمار توصیفی )فراوانی، میانگین و انحراف استاندارد( استفاده شد. ها( از روش)گویه

منظور نامه روش تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی و بهشناسایی و تأیید روایی سازۀ پرسش

کار رفت. همچنین، برای شده ضریب آلفای کرونباخ بهیک از عوامل شناساییهر تعیین پایایی

کلیۀ  استفاده گردید. ≥P 05/0داری های پژوهش از آزمون فریدمن در سطح معناآزمون فرضیه

مورد تجزیه و تحلیل  5/1نسخۀ  2افزار لیزرلو نرم 12نسخۀ  1افزار اس.پی.اس.اسبا نرمها داده

 قرار گرفتند.

                                                           
1. SPSS 

LIZERL  .2  
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های اصلی روش تحلیل عاملی اکتشافی برای بررسی یک حوزۀ مطالعاتی و کشف ابعاد یا سازه

در این  .باشدشود و کارکرد عمدۀ آن، تعیین وزن و شناسایی عوامل میآن حوزه استفاده می

استفاده  2چرخش متعامدبه روش مؤلفۀ اصلی با استفاده از  1تحلیل عاملی اکتشافیپژوهش از 

. شناخت اولیۀ 1آمده از ترکیب معیارهای ذیل تعیین گردید: دستهای بهد عاملتعداشد. 

. 3، 1بیشتر از  3ها براساس مقادیر ویژۀ. انتخاب عامل2ها براساس مرور مقاالت، تعداد عامل

ها جایی است که شیب )نقطۀ پرش برای چرخش عامل 1بررسی بصری براساس آزمون اسکری

های . قابلیت درك عامل5استفاده از معیار توصیف واریانس و . 1کند(، خط تغییر می

 شده.اقتباس

خصوص متغیرهای آشکار و آوری اطالعات دردر تحلیل عاملی تأییدی، پژوهشگر با جمع

(، با تخمین پارامترهای مدل درصدد تخمین Sمحاسبۀ ماتریس کوواریانس برای جامعۀ نمونه )

ای که این آید. به شیوهمیآماری( بروواریانس برای جامعۀ ماتریس کوورایانس ضمنی )تخمین ک

هم داشته باشند. برای بررسی این نزدیکی و تعیین ماتریس نزدیکترین وضعیت را نسبت به دو

ترین و ، مهم5نماییهای مختلفی وجود دارد که روش حداکثر درستبرازش آن روش

روش استفاده گردیده است. برای بررسی  در این پژوهش از این ها است وپرکاربردترین آن

داری مسیرهای بین هریک از گیری باید به بررسی میزان و سطح معنابرازش مدل اندازه

منظور، باید بررسی شود که ها پرداخت. بدینهای مربوط به آنمتغیرهای نهفته با شاخص

تک گیری پایایی تکاندازهبر باشد. عالوه 12/1تر مربوط به هر مسیر بزرگ  tمطلق مقدارقدر

( متغیرهای نهفته نیز بپردازد. 2CRتواند به محاسبۀ پایایی ترکیبی )ها، پژوهشگر میشاخص

صورت دستی به 2اساس فرمولپذیر نیست و باید برافزار امکانمحاسبۀ پایایی ترکیبی با نرم

 (.205 ،1311ی، بیشتر باشد )کالنتر 2/0باید از  پایایی ترکیبیمحاسبه شود. مقدار 

 نتایج
مرد بودند و  %1/13زن و  % 2/52نفر آزمودنی که در این طرح پژوهشی حضور داشتند،  122از 

سال سابقۀ مدیریت در حوزۀ ورزش شهروندی را داشتند.  10تا  یک ها بینآزمودنی 1/52%

 10تا  31سنی ها در دامنۀ آن %2/12سال متغیر بود و  50تا باالی  20ها از دامنۀ سنی آن

                                                           
1. Exploratory Factor Analysis 

2. Varimax Rotation 

3. Eigen Values 
4. Scree Test 

5. Maximum Likelihood 
6. Composit Reliability 

 CR.7 = مجموع بارهای عاملی 3مجموع بارهای عاملی /  3مجموع خطاها +  >1/2 
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( دارای تحصیالت مقطع %1/51ها )دهد که بیشتر آزمودنیسال قرار داشتند. نتایج نشان می

ها را نشان شناختی آزمودنیای از وضعیت جمعیتباشند. جدول یک خالصهکارشناسی می

 دهد.می
 

 
 هاشناختی آزمودنیای از وضعیت جمعیتـ خالصه1جدول 

 سن

 
 درصد تعداد

 %2/35 13 الس 20ـ30
 %2/12 52 سال 31ـ10
 %1/13 12 سال 11ـ50

 %1/1 2 50باالتر از 

 جنسیت

 %2/52 21 مرد
 %1/13 53 زن

 تحصیالت

 %1/13 12 کاردانی
 %1/51 23 کارشناسی

 %1/11 11 کارشناسی ارشد
 %3/12 15 دکتری

 سابقۀ کار

 %1/52 20 سال 1ـ10
 %1/31 31 سال 11ـ20
 %2/10 13 سال 21ـ30

 
بررسی استفاده شد.  1کی.ام.او و بارتلت اجرابودن تحلیل عاملی از آزمونمنظور بررسی قابلبه

دهد بیانگر این است که نمونۀ پژوهش از نشان می 12/0.ام.او که مقدار آن را یک نتایج آزمون

مون بارتلت کفایت الزم برای انجام تحلیل عاملی اکتشافی برخوردار است. همچنین، نتیجۀ آز

)جدول دو( توان تحلیل عاملی را انجام داد اطمینان می %15نیز حاکی از آن است که با 

 (. 202، 1311)کالنتری، 

دهد که ( نشان میکارگیری داوطلبان در ورزش شهروندیبهموارد ها )حیطهبررسی نتایج زیر

عاملی مساوی ظ داشتن بار لحابه کارگیری داوطلبانبه متغیرهایخصوص پژوهش در گویۀ 31

عاملی این بندی شوند. بار حیطه دسته چهار( توانستند در معیار مبنا)15/0یا بیشتر از 

 باشد )جدول دو(. متغیر می 12/0تا  12/0ها از حیطهزیر
                                                           
1. KMO and Bartlett’s   
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های اصلیعاملی مؤلفهـ تحلیل 2جدول   

 هاگویه

ش
ورز

ی سازمان 
ها

یافته
 

ی
ت ورزش

تفریحا
 

بستر
ی برا

ساز
یی 

استعدادیاب
 

ت 
ی در مدیری

همکار

ی
ی ورزش

ضاها
ف

 

    21/0 آموزش و تربیت داور

    21/0 های  ورزشی محالتسرپرستی تیم

    22/0 های  ورزشی کارکنانسرپرستی تیم 

    21/0 آموزش و تربیت مربی در بخش ورزش شهروندی

    21/0 های  ورزشی کارکنان مربیگری تیم

    21/0 ورزشی محالت  هایمربیگری تیم

    51/0 های آموزشی و بازآموزیبرگزاری کارگاه

زنی، دارت و ورزشی از قبیل طناب های تفریحی ـادارۀ ایستگاه

 غیره
 11/0   

   20/0  های ورزشی همکاری در برگزاری نمایشگاه

در مواردی نظیر: تغذیه ورزشی، حرکات اصالحی، مشاور ورزشی )

 مانی، تناسب اندام و غیره(آمادگی جس
 21/0   

   51/0  مربیگری ورزش صبحگاهی 

   51/0  های تندرستی مربیگری ایستگاه

های کوهنوردی های تفریحی مانند راهنمای گروهراهنمایان ورزش

 های خانوادگیو همایش
 12/0   

  22/0   همکاری در برگزاری رویدادهای ورزشی و فرهنگی

 های اصلیعاملی مؤلفهل ـ تحلی2جدول 

  21/0   آمارگر مسابقات ورزشی محالت و کارکنان

  22/0   ارزیابی رویدادهای ورزشی و فرهنگی

  25/0   روابط عمومی و امور فرهنگی رویدادهای ورزشی و فرهنگی

  21/0   بازاریابی و جذب حامی رویدادهای ورزشی و فرهنگی

  23/0   وزۀ ورزش شهروندیهای علمی در حداوری در همایش

  51/0   یار در مسابقات ورزشی محالت و کارکنانپزشک

  51/0   تبلیغات برای رویدادهای ورزشی و فرهنگی

  11/0   انجام مطالعات و پژوهش در حوزۀ ورزش شهروندی

  12/0   داوری در مسابقات ورزشی کارکنان و محالت

های  ورزشی )آسفالت برداری و نگهداری از زمینهمکاری در بهره

 و چمن( در محالت
   12/0 



 4231، آبان و آذر 23ریت ورزشی شماره مطالعات مدی                                                                    482

 

های ورزشی و بازی کودکان در همکاری در مدیریت فضاها و زمین

 سطح محله
   11/0 

برداری و نگهداری از تجهیزات و لوازم ورزشی همکاری در بهره

 پارکی در محالت
   11/0 

های های تفریحی ـ ورزشی در سطح بوستاننظارت بر فعالیت

 محله
   22/0 

 25/0    های ورزشیمربیگری در سالن

 21/0    حضور در شورای ورزشی محله

 21/0    همکاری با خانۀ ورزش در محالت

 51/0    های ورزشی همکاری در مدیریت مجموعه

 %11/10 %11/15 %22/12 %32/20 (%01/21) شدهدرصد واریانس تبیین

 12/0 11/0 15/0 15/0 پایایی )ضریب آلفای کرونباخ(

KMO122/0 برداری: شاخص کفایت نمونه 

 آزمون کرویت بارتلت

111/2201 = 2 χ 

 درجه  آزادی= 102

 سطح معناداری= 001/0
 

کارگیری های بهحوزهشده )چهار عامل شناختهشود، طور که در جدول دو مشاهده میهمان

دهد. این عوامل واریانس را نشان می %01/21لبان در ورزش شهروندی( در این پژوهش داوط

حوزۀ بسترسازی "، "حوزۀ تفریحات ورزشی"، "یافتههای سازمانحوزۀ ورزش"تحت عناوین 

اند و عامل نامگذاری شده "حوزۀ همکاری در مدیریت فضاهای ورزشی"و  "برای استعدادیابی

، عامل بسترسازی برای %22/12، عامل تفریحات ورزشی  %32/20 یافتههای سازمانورزش

واریانس را توصیف  %11/10و عامل همکاری در مدیریت فضاهای ورزشی  %11/15استعدادیابی 

ریزی یک از عوامل پایهکنندۀ هرهای توصیفکنند. نامگذاری این عوامل براساس مفاد آیتممی

ی بررسی پایایی یا ثبات درونی ابزار پژوهش استفاده شده است. از ضریب آلفای کرونباخ برا

بود. همچنین، ضرایب آلفا برای هر عامل نیز جداگانه مورد محاسبه  13/0گردید که میزان آن 

متغیر است که وجود یک  12/0تا  11/0یک از عوامل از (. پایایی هرقرار گرفت )جدول دو

 دهد.میهای هر عامل را نشان ارتباط  باال بین آیتم

نتایج تحلیل عاملی تأییدی جهت تعیین اعتبار یا روایی و اعتماد یا پایایی ابزار پژوهش شامل  

 های یک و دو ارائه شده است.داری و مدل مقادیر تخمین استاندارد در شکلمدل اعداد معنا
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 ـ مدل اعداد معناداری1شکل 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 استانداردـ مدل مقادیر تخمین 2شکل 

بزرگتر است؛ بنابراین،  12/1شده برای همۀ مسیرها از محاسبه تی با توجه به شکل یک، مقدار

نظر پژوهشگر است. همچنین با توجه به کنند که مدگیری میها همان چیزی را اندازهشاخص

ن باشد که وجود ارتباطی خوب بیبزرگتر می 5/0شکل دو، مقادیر تخمین استاندارد نیز از 

است که  1/0شده نیز دهد. مقدار پایایی ترکیبی محاسبهنظر را نشان میهای مدعامل و شاخص

با توجه به جدول سه مشاهده  باشند.قبولی میبوده و عوامل دارای پایایی قابل 2/0بزرگتر از 

شده در های شناختهبودن اولویت عامل، فرضیۀ یکسانP≥05/0شود که در سطح می

 شود.ری داوطلبان در ورزش شهروندی رد میکارگیبه
 

 یافتهورزش سازمان

همکاری در مدیریت فضاهای 

 ورزشی

 سازی برای استعدادیابیبستر

 تفریحات ورزشی
کارگیری های بهحوزه

 داوطلبان

37/3 

92/

01 
29/3 

32/5 

99/6 

20/9 

05/6 

01/3 

010/0,Chi- square= 12/5, df=2, p- value=00221/0 RMSEA= 

 یافتهورزش سازمان

همکاری در مدیریت فضاهای 

 ورزشی

 سازی برای استعدادیابیبستر

 تفریحات ورزشی
کارگیری های بهحوزه

 داوطلبان

62/1 

23/1 

62/1 

57/1 

51/1 

91/1 

57/1 

39/1 

010/0,Chi- square= 12/5, df=2 , p- value=00221/0RMSEA= 
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رزش کارگیری داوطلبان در وشدۀ بهبندی عوامل شناختهـ نتایج آزمون فریدمن جهت اولویت3جدول 

 شهروندی
 سطح معناداری دومقدار خی آماره

 001/0 135/21 کارگیری داوطلبان در ورزش شهروندیهای بهبندی حوزهاولویت
 

شده، اولویت اول در شود که از میان عوامل شناختهچهار مشاهده میبا توجه به جدول 

دهندگان به حوزۀ تفریحات ورزشی و اولویت آخر به حوزۀ کارگیری داوطلب از نظر پاسخبه

 سازی برای استعدادیابی اختصاص داده شده است.بستر
 

 

کارگیری داوطلبان در ورزش شهروندیهای بهبندی حوزهـ رتبه1جدول   
 

 میانگین رتبه عوامل اولویت

 11/2 تفریحات ورزشی 1

 13/2 همکاری در مدیریت فضاهای ورزشی 2

 10/2 یافتههای سازمانورزش 3

 23/2 سازی برای استعدادیابیبستر 1
 

 گیری بحث و نتیجه
کارگیری داوطلبان در های بهعنوان حوزههای پژوهش، چهار حوزه )عامل( بهاساس یافتهبر

حوزۀ "، "یافتههای سازمانحوزۀ ورزش"عنوان رزش شهروندی شناسایی شدند که تحتو

حوزۀ همکاری در مدیریت "و  "حوزۀ بسترسازی برای استعدادیابی"، "تفریحات ورزشی

 3( و ترنر2010) 2(، کرامر2010) 1های کیمنامگذاری شدند. نتایج پژوهش "فضاهای ورزشی

کارگیری داوطلبان های پژوهش حاضر داشتند؛ اما بهبا یافته ( تقریباً چارچوب مشابهی2001)

یک از مطالعات با این عنوان دیده نشده است. سازی برای استعدادیابی در هیچدر حوزۀ بستر

بررسی در حوزۀ ورزش شهروندی رسد این امر به این دلیل باشد که مطالعات موردنظر میبه

حالی است که  گیرد. این درورزش شهروندی جای نمیبوده و اساساً بحث استعدادیابی در 

سازی برای استعدادیابی را عنوان سازمان ورزش شهرداری تهران در بیانیۀ مأموریت خود، بستر

گرفته برای طراحی ابزار پژوهش، متخصصان و کارشناسان های صورتنموده است و در مصاحبه

های مربوط به حوزۀ تر گویهه، بررسی دقیقاند. البتاین سازمان بر این امر تأکید داشته

                                                           
1.kim 

2.Cramer 
3.Turner  
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شده در حوزۀ های شناساییها با گویهدهد که این گویهبسترسازی برای استعدادیابی نشان می

(؛ لذا، 111، 2010)بارسلونا و یانگ،  یافته در برخی مطالعات  مطابقت داردهای سازمانورزش

شود در بیانیۀ مأموریت خود بازبینی د میبه مسئولین سازمان ورزش شهرداری تهران پیشنها

 داشته باشند. 
ها نشان شده نیز مورد بررسی قرار گرفت. یافتههای شناساییدر این پژوهش، اولویت حوزه

خود اختصاص داده است و این با دهد که حوزۀ تفریحات ورزشی باالترین میانگین رتبه را بهمی

( که 2012( و کانادا )2010(، انگلستان )2013ترالیا )گرفته در اسنتایج برخی مطالعات صورت

باشد. سو نمیاند همکارگیری داوطلبان قرار دادهیافته را در اولویت نخست بهورزش سازمان

بررسی، داوطلبان ورزش سویی این است که در مطالعات موردترین علت ناهمرسد مهمنظر میبه

در حالی که در پژوهش حاضر، دیدگاه مدیران ورزش  اند.مطالعه قرار گرفتهشهروندی مورد

یافته که بیشتر در قالب های سازماندلیل جذابیت ورزشاند. شاید بهشهروندی بررسی شده

دهند در این نوع باشد داوطلبان ورزشی ترجیح میمسابقات و رویدادهای ورزش شهروندی می

این  باشدیافته حائز اهمیت میهای سازمانمورد ورزشها شرکت کنند. نکتۀ دیگر که درفعالیت

های گردد. با توجه به مشغلهزمان کوتاه برگزار میها غالبًا در مدتاست که این نوع فعالیت

ویژه داوطلبان جوان ترجیح دهند در زندگی امروز مسلم است که بسیاری از افراد داوطلب، به

دیگر، سوی(. از122 ،1312نژاد و همکاران، مدت خدمات ارائه دهند )همتیهای کوتاهفعالیت

انسانی در حوزۀ تفریحات ورزشی مانند ادارۀ مدیران ورزشی که غالباً با کمبود نیروی

دهند داوطلبان رو هستند ترجیح میهای تندرستی، ورزش صبحگاهی و غیره روبهایستگاه

بل از جذب داوطلبان، با بررسی شود قکار بگیرند؛ لذا، پیشنهاد میبیشتری را در این حوزه به

خصوص شرکت داوطلبان حاضر و داوطلبان بالقوه، تمایل داوطلبان ورزش شهروندی تهران در

خصوص جذب حداکثری شده مشخص گردد و از راهبردهایی درهای شناساییدر حوزه

اوطلبان کارگیری داوطلبان ورزشی بازنشسته در حوزۀ تفریحات ورزشی و دداوطلبان از قبیل به

 یافته استفاده گردد. های سازمانجوان در حوزۀ ورزش

، موفق به های اخیر صورت گرفتههایی که در سالسازمان ورزش شهرداری تهران با تالش

های چمن مصنوعی و استخرهای متعددی در سطح کالن های ورزشی، زمیناحداث مجموعه

حفظ و نگهداری بهینه و اثربخش این برداری و اندازی، بهرهشهر تهران شده است. راه

سازد؛ لذا ها نیاز به همکاری و مساعدت داوطلبان ورزشی را بیش از پیش نمایان میمجموعه

اند که با دهندگان، حوزۀ همکاری در مدیریت فضاهای ورزشی را در اولویت دوم قرار دادهپاسخ

ته، حضور داوطلبان در این حوزه از باشد.البسو میگرفته در انگلستان همنتایج مطالعات صورت
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های حقوقی و اجتماعی بسیار خاصی برخوردار است که بایستی مسئوالن محترم حساسیت

 نهایت توجه را داشته باشند.

در پایان شایان ذکر است که با توجه به مطالعات صورت گرفته در حوزه مدیریت داوطلبان در 

ادهای علمی و ورزش دانشجویی و ورزش همگانی ورزش ایران، حضور داوطلبان در برخی روید

رسد با این مطالعات مسئولین ورزش کشور متوجه ضرورت خورد و به نظر میبه چشم می

 اند.حضور داوطلبان در ورزش شده

با توجه به درك اهمیت نهضت داوطلبی توسط مسئولین ورزش و گرایش مدیران ورزشی به 

حقیقاتی صورت گیرد که رهنمودهای الزم را بر اساس جذب و بکارگیری داوطلبان بایستی ت

شرایط و ضوابط کشور در خصوص مدیریت داوطلبان در اختیار مسئولین قرار دهد. پژوهش 

های مهم توسعه نهضت داوطلبی را در حوزه ورزش حاضر نیز در این راستا یکی از زیرساخت

های بکارگیری داوطلبان را بر هشهروندی در کالن شهر تهران مورد بررسی قرار داده و حوز

 اساس ماموریت سازمان ورزش شهرداری تهران مشخص کرده است. 
 

 تقدیر و تشکر

طراحی نظام جذب و نگهداشت منابع انسانی "پژوهش پیش رو از طرح پژوهشی با عنوان 

استخراج شده است. جا دارد از زحمات جناب آقای دکتر مهرزاد  "داوطلب در ورزش شهروندی

یدی که مسئولیت نظارت طرح را برعهده داشتند صمیمانه قدردانی نماییم. همچنین، از حم

های آقای دهقان، معاونین، مدیران، کارشناسان، مدیران ورزش مناطق و همکاری و مساعدت

های ورزشی سازمان ورزش شهرداری تهران، مسئوالن سازمان داوطلبان هالل احمر، مجموعه

های تهران، تربیت مدرس و گیالن، نی )ره(، اساتید بزرگوار دانشگاهکمیتۀ امداد امام خمی

سلطانی، جناب آقای دکتر اندام، سرکار خانم بور بور و نیز جناب آقای جناب آقای دکتر پور

 اسکندری، کارشناس محترم دفتر مطالعات اجتماعی و فرهنگی شهرداری سپاسگزاریم.
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