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Abstract 
The aim of this study was to rank the factors influencing the improvement of the status of 

retired volunteers in Iranian sports by designing and implementing a combined approach 

of DEMITEL and network analysis. The present study has a mixed design (qualitative-

quantitative). The statistical population of the study included the elites in the field of 

research. For this purpose, 13 people were identified as the research sample according to 

the purposeful sampling method. The research collection tools included a researcher-made 

questionnaire and a semi-structured interview. The validity of the questionnaire was 

examined according to the experts’ opinions. The reliability of this questionnaire was also 

investigated using Cronbach's alpha calculation method (α = 0.85). In the quantitative part 

of the study, DEMITEL method and network analysis was used. The results showed that 

a total of 6 general factors were identified as factors affecting the improvement of the 

status of retired volunteers in Iranian sports. These factors included advertising activities, 

social issues, communication activities, sports image, motivational space, and managerial 

ability. The results also showed that the factors of social issues, communication activities, 

sports image, and motivational space are the causal factors that affect other factors. 

According to the results, it was found that among the mentioned factors, social issues have 

the greatest effect compared to other factors.  
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Extended Abstract 

Background and Purpose   
The retirees will have an important and fundamental role in sports programs due 

to their numerous experiences. Therefore, conducting research to improve and 

expand the management of retired volunteers in Iran’s sports, causes the activities 

of retirees to be pursued as volunteer forces in the country's sports in a more 

scientific manner and more order (1). This will lead to a regular process to 

improve the management of volunteers among retirees in the country's sport (2). 

On the other hand, by conducting the scientific research, it can create operational 

plans to develop the use of retirees as a volunteer force in the country's sport (3). 

Managing volunteers is one of the most important tasks of managers of 

organizations and sporting events, the application of which to the retired 

volunteers can bring many benefits in sports environments. In other words, using 

the proper management of retired volunteers in sports causes people to be 

employed in the desired environments according to their interests, desires, needs, 

and skills. In practice, therefore, it can lead to the maximum use of retirees in their 

intended environments. Undoubtedly, the management of retired volunteers 

causes the sport to make good use of their experiences. The lack of research on 

the use of retirees in volunteering activities in sports has led to the lack of use of 

their experiences today.  Certainly, the retirees have valuable experiences in 

various fields, and not taking advantage of these experiences will prevent them 

from improving the proper performance of sports environments. On the other 

hand, an important issue in the field of retired volunteers in sports is how to 

manage these people in appropriate environments with their skills and abilities. In 

other words, the management of retired volunteers is one of the important issues 

in order to advance the goals of volunteering in sports, which is not always 

considered due to the lack of attention of managers in sports. This has led to 

retirees not being used in sports according to their interests and abilities. This issue 

has caused the management of retired volunteers in the country's sports to be 

identified as one of the related problems in this field. Undoubtedly, the lack of a 

proper approach in using retired volunteers in sports in the country and the lack 

of specific and regular procedures in this field has caused a small and insignificant 

benefit of retired volunteers in sports environments today. On the other hand, 

Iranian sports today, due to its vastness, today needs to have volunteer forces. The 

existence of economic problems in holding sports events in Iran as well as lack of 

proper professionalism of sports clubs in professional sports has made it difficult 

to access skilled and appropriate human resources in sports in the country. This 

issue has caused a stir that Iranian sports are in urgent need of upgrading volunteer 

forces. Due to this issue and also the research gap regarding the lack of 
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management model of retired volunteers in the country's sports, the present study 

aims to provide a management model of retired volunteers in sports in the country 

tries to answer the question: How the management model of retired volunteers in 

sports is? 
 

Material and Methods        
The present study has a mixed design which was done qualitatively and 

quantitatively and according to its application in sports, is one of the applied 

researches. The data collection was based on   the field method. The statistical 

population included elites and experts in the field of volunteering in sports, some 

managers with management records in sports events, and some retired volunteers 

in sports. To select these people, various indicators such as their background, 

experience and knowledge were examined. This study used the convenience 

sampling method. For this purpose, 13 people were selected as the research 

sample, they consisted of 3 specialists in the field of volunteering in sports, 3 

managers with a history of managing sports events in Iran, and 7 the retired 

volunteers in sports events and sports organizations. These individuals 

participated simultaneously in the qualitative and quantitative parts of the study. 

In the qualitative part, sampling was performed until theoretical saturation was 

achieved. After creating saturation in the 12th interview, the 13th interview was 

conducted to fully ensure the theoretical saturation. After completing the 

qualitative part and analyzing the related data, the participants were asked to help 

complete the quantitative part. 

The data collection tool in the qualitative part was a semi-structured interview.  

Based on the interviews, the factors identified in the qualitative part were used as 

the data collection tool in the quantitative part. This questionnaire was divided 

into two general parts: demographic characteristics and its questions, which were 

designed according to DEMITEL method as well as network analysis method. 

The validity of this questionnaire was confirmed according to the experts’ 

opinions. The overall reliability of this questionnaire was 0.85 after calculating 

Cronbach's alpha. In the qualitative part of the study, coding, DEMITEL method, 

and network analysis method were used. All data were analyzed using Super 

Decisions software. 
 

Findings    
The results showed that a total of 6 general factors were identified as effective 

factors in improving the status of retired volunteers in Iranian sports. These factors 

included advertising activities, social issues, communication activities, sports 

image, motivational atmosphere, and managerial ability. DEMITEL method was 
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used to identify the relationships between the identified factors. Figure 1 shows 

the network map of the factors affecting the improvement of the situation of 

retired volunteers in Iranian sport. 
 

 
Figure 1- Network map of relationships 

 

According to the results, it was found that the factors of social issues, 

communication activities, sports image, and motivational atmosphere are causal 

factors that affect other factors. According to the results, it was found that among 

the mentioned factors, social issues have the greatest effect compared to other 

factors. Therefore, it can be stated that the factor of social issues was identified as 

the most important factor among the factors to improve the situation of retired 

volunteers in Iranian sport. The results of the present study revealed that the factor 

of social issues with a weight of 0.614 was identified as the most important factor 

in improving the status of retired volunteers in Iranian sports. The findings also 

revealed that the factor of government policies with a weight of 0.190 and the 

factor of communication activities with a weight of 0.076 had the second and third 

priorities among the factors of improving the status of retired volunteers in Iranian 

sport. 
 

Conclusion  

The present study showed that among the identified factors, social issues, 

communication activities, sports image, motivational atmosphere are causal 

factors that affect other factors. In other words, improvement in the status of the 

agents of social issues, communication activities, sports image, and motivational 

atmosphere can also lead to the improvement of the status of other factors. In other 

words, investing in these factors can generally improve the status of retired 

volunteers in Iranian sports. Among these, social issues were identified as the 

most important factor in relation to other factors according to the study’s results. 
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In addition, the present study’s findings showed that social issues affect all 

identified factors, which indicates the important and key role of social issues in 

improving the situation of retired volunteers in Iranian sports. Social issues such 

as the formation of informal groups of retirees in sports, improving interpersonal 

social interactions among volunteers in sports, and holding family conferences for 

retired volunteers active in sports can improve the management of retired 

volunteers in sports in Iran. Cuskelly et al. (2020) identified social issues as one 

of the key issues in the field of volunteering (4). Paying attention to the social 

aspects of the volunteers can motivate them to work in the field of volunteering 

(5). Social factors have a tremendous impact on the field of volunteering and cause 

the majority of volunteers with any motivation and need to be considered. In other 

words, social factors cause as an important and key motivational force to attract 

and retain retired volunteers in sports. Social issues are more important in some 

groups, including retirees, and this importance has led to the fact that in the present 

study, social factors play an important role in the formation of other factors. 
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 مقالة پژوهشی

  ایرانداوطلبان بازنشسته در ورزش  تیبر بهبود وضع مؤثر عوامل   بندیرتبه

 1ایشبکه تحلیل  ترکیبی دیمتل و با استفاده از رویکرد
 

 3محمد پوررنجبر ، 2زاده، مینا حکاک1ادهزمیترا حاجی

 

   رانیکرمان، ا  ،یواحد کرمان، دانشگاه آزاد اسالم  ،ورزشی   تیریمد  یدکتر  یدانشجو .  1

 مسئول(   ۀ)نویسند  ایران ، کرمان اسالمی، آزاد  دانشگاه  ،کرمان واحد ار مدیریت ورزشی،  استادی.  2

گروه تربیت بدنی، دانشکده پزشکی و مرکز تحقیقات علوم اعصاب، دانشکده علوم پزشکی کرمان،    دانشیار.  3

 کرمان، ایران 
 

 16/06/1399تاریخ پذیرش:                          1399/ 10/04تاریخ دریافت:  
 

 چکیده 

با هدف رتبهاین   بازنشسته در ورزش    تیبر بهبود وضع  مؤثرعوامل  بندی  پژوهش حاضر  با داوطلبان  ایران 

  ی(کم  -)کیفی آمیخته، پژوهشروش . شدطراحی و اجرا  ایاستفاده از رویکرد ترکیبی دیمتل و تحلیل شبکه

در    پژوهشآماری    ةجامع  .بود نمونه   13که    بودند   پژوهش  ة حوزنخبگان  روش  برحسب  هدفمند  نفر  گیری 

نمونبه گردآوری    .شدندمشخص    پژوهش   ةعنوان  مصاحب  ساختهمحقق  ةپرسشنام  ، پژوهشابزار  -نیمه  ةو 

بود باروایی  .  ساختاریافته  به  پرسشنامه  با  .  شدبررسی    نظر خبرگان  توجه  پرسشنامه  این  پایایی  همچنین 

از ،  پژوهش ی  در قسمت تجزیه و تحلیل کم (.  α=    85/0)  شدکرونباخ بررسی  یآلفا  ةاستفاده از روش محاسب

  عنوان عوامل عامل کلی بهشش  درمجموع نتایج نشان داد .ای استفاده شددیمتل و روش تحلیل شبکهروش 

شناسایی    ورزش  در  بازنشسته  داوطلبان  وضعیت  بهبود  بر  مؤثر فعالیتشدایران  شامل  عوامل  این   های . 

عالوه، به.  مدیریتی بود  توانانگیزشی و    ورزش، فضای  ارتباطی، تصویر  هایاجتماعی، فعالیت  تبلیغاتی، مسائل

داد   نشان  فعالیتعوامل  نتایج  اجتماعی،  عل مسائل  عوامل  انگیزشی  فضای  ورزش،  تصویر  ارتباطی،  ی  های 

که در میان عوامل ذکرشده    شد. با توجه به نتایج مشخص  شوندتأثیرگذاری بر سایر عوامل میکه باعث    هستند

 سایر عوامل دارد.  در مقایسه بامسائل اجتماعی بیشترین اثر را  

 .داوطلب، بازنشسته، ورزش کلیدی: واژگان
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 مقدمه 
ساز تأمین و تربیت نیروی انسانی سالم و تندرست،  زمینهعنوان  بهبدنی و ورزش  امروزه توسعة تربیت

های ملی مستلزم رعایت همة رود. شمول ورزش در برنامهشمار میهای توسعة ملی به  بخشی از برنامه

پدیده در جامعه است )قاسمی این  آثار و کارکردهای  امامی جوانب،  بروجردی و  ،  2012  ، ، تجاری، 

فراد ق ایه است تا امروزه رویدادهای ورزشی مختلف مطابق با عالشد  موجبگسترش ورزش  .  (140

نیز  های مختلف پرداخته شود. تنوع رویدادهای ورزشی  رزشی در رشتههای ود و به رقابتینگیربشکل  

  شود ه است تا امروزه برای هر طیف از افراد رویدادهای ورزشی مختلف در سطح جهان اجرا شدسبب 

کاپلیدس) و  باری  کیم،  فریدالین،  شکلتوسعه  .(3،  2020،  1کازکلی،  سبب  ورزش  گیری یافتگی 

نیاز است؛  عملکرد مطلوب این رویدادها  بهپایدارسازی ورزش برای اما  ،ه استشد ی ورزشیرویدادها

یکی از مسائل مهم در جهت گسترش   عنوانبه  که امروزه اهمیت عملکرد رویدادهای ورزشیصورتی به

. در مسیر بهبود رویدادهای ورزشی نیاز (35،  2019،  2)دوهرتی و پاتیل  شده استورزش مشخص  

تمامی   از  منطقهظرفیتاست  بینهای  و  استفاده  ای  از  شودالمللی  استفاده  ورزشی  مدیران  هنر   .

 (. 428، 2020، 3)ماهادوان استهای موجود در جهت بهبود عملکرد رویدادهای ورزشی ظرفیت

،  2016،  4)وراکون  استیکی از منابع کلیدی در جهت پیشبرد اهداف رویدادهای ورزشی، منابع انسانی  

انسان محور اصلی تحول    زیرا  ؛آیدبه شمار مییک سازمان    ةترین سرمایمنابع انسانی ارزشمند.  (17

عامل در توسعه و ترقی جوامع است.    ترینها مهم مندی از این سرمایههمچنین بهره  هاست. در سازمان

اند  نابع مالیمنابع ضروری سازمان م  . کنندیافته بر منابع نیروی انسانی خود تکیه میکشورهای توسعه

انسانی هستندبهکه   منابع  امکانات و  ،  2009،  5، موری و کولینز )هریس  شکل سرمایه، تسهیالت و 

جهان محسوب   های ورزشی و تفریحی. داوطلبان نیز بخش مهمی از منابع انسانی در سازمان(410

در شهرهای کوچک اداره انان را  های ورزشی جوها لیگن امر سهم بزرگی دارند. آنو در ای  شوندمی

و سرپرست رختکن مشغول    نام، مربی، داورن ثبتمسئوالکنندگان،  مدیر، هماهنگعنوان  بهکنند و  می

های ورزشی به شمار رسان در سازمانارکان اصلی خدمات. نیروهای داوطلب یکی از  هستند  به کار

،  کنند )موک رویدادهای ورزشی ایفا می ابقات و  ای در موفقیت بسیاری از مسآیند و نقش عمدهمی
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-واسطه بهرهتمرکز بر ایجاد منابع انسانی پایدار بهبر  مدیران ورزشی  .  ( 56،  2007،  1هندی و کوارتر 

 (. 2، 2019، 2الچانسی و پارنت ) کنندعنوان موضوعی مهم تأکید میبه ،یری از داوطلبانگ

نقش مهمی در  های ورزشی  ها و باشگاهاصلی سازمانهای  سرمایهعنوان  بهنیروهای داوطلبی  امروزه  

های نیروهای داوطلبی در پیشبرد اهداف  ها و ظرفیتقابلیتد.  نهای ورزشی دارپیشبرد اهداف سازمان

امروزه در  و    شودتوسعه نیروی داوطلبی    برای  ها و تمرکز گستردهت تا تالش ه اسشد  موجبورزشی  

توسعه سطح  کشورهای  محیطیافته  در  داوطلبی  ارتقا  نیروی  ورزشی  ماکسول، دارسی)  یابدهای   ،

در سالیان اخیر استفاده از نیروهای داوطلبی در رویدادهای   .(396، 2014،  3ادواردز، اونیکس و شرکر 

به جامورزشی  مسابقات  در  است.  یافته  افزایش  محسوسی  فوتبال  شکل  روسیه  2018جهانی    ،در 

 112سال بود. این افراد از    80تا    12نفر داوطلب وجود داشت که دامنه سنی آنان بین    174040

نیروی داوطلبی    زیاد له نشان از ظرفیت  ئنیروی داوطلبی حضور داشتند. این مس  عنوان  بهکشور جهان  

پاتیل،  )  داردورزشی    موضوعتدر   و  می(.  35،  2019دوهرتی  نشان  همچنین  میزان ،  دهدآمارها 

 242757نفر بود که این افراد از میان    70000ریو در کشور برزیل    2016داوطلبان در رویداد المپیک  

-گیرشدن این فعالیت در تمامی گروهرشد تعداد داوطلبان و همه گزینش شدند.  ،درخواست داوطلبی

)ریبیرو   نند کنیروی داوطلبی شرکت    عنوانبهه است تا اقشار مختلف در ورزش  شد   موجبای سنی  ه

 (. 3، 2020، 4و کوریا 

قرار و سایر ویژگی  جنسیت، ملیت، سن  تأثیر در رویدادهای ورزشی تحت  نشدداوطلب فردی  های 

نیروی داوطلبی در    عنوانبهتواند  یژگی برحسب عالقه و نیاز خود میگیرد و هر شخصی با هر ونمی

ها و افراد از گروه  تریسیعهای وه است تا طیفشد  موجب  مسئله. این  کند رویدادهای ورزشی شرکت  

.  (187،  2009،  5نیروی داوطلب حضور فعال داشته باشند )دوهرتی عنوان  بهدر رویدادهای ورزشی  

. نیروهای داوطلبی استهای متنوع های مختلف با ویژگیوجود گروه، فواید نیروهای داوطلبی یکی از 

کمک به   برایهای متنوع تخصص الزم  که در حیطه   هستندهای مختلف  در ورزش شامل تمامی گروه

های مختلف حاضر در (. در میان گروه730،  2019،  6، براوو، ملوفیگوئرا و مزادری ورزش دارند )بانگ

. این گروه از افراد خالقیت  هستندفردی برخوردار  منحصربههای  داوطلبان، بازنشستگان از توانایی  بین
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  شده مسائل مهم استفاده  اما تجارب آنان یکی از  دارند،نیروهای جوان    در مقایسه باو نوآوری کمتری  

عنوان به. امروزه نیروهای داوطلبی  (110،  2008،  1)گریفین و هسکس   استهای مختلف  در محیط

رویدادها حیاتی  و  مهم  مشخص  منابع  ورزشی  نیروهای  اندهشدی  تعداد  افزایش  جهت  در  تالش   .

، مکسول،  دارسیمهم در سازمان ها و رویدادهای ورزشی تبدیل شده است )  ایدغدغه  به  داوطلبی،

عنوان بهحمایت داوطلبان از ورزش و رویدادهای ورزشی    .(396،  2014،  2ادواردز، اونیکس و شرکر 

همواره   روز،  مهم  مسائل  از  در   مدنظریکی  داوطلبان  از  استفاده  است.  گرفته  قرار  ورزشی  مدیران 

بی فواید  ورزشی  رویدادهای  )پریوسمدیریت  دارد  میراثی  و  فرهنگی  اجتماعی،  اقتصادی،  ،  3شمار 

اند  یافتگی رسیدهامروزه رویدادهای ورزشی مهم از منظر جذب داوطلبان به مرحله توسعه  . (70،  2016

اما   است،  المللی ثیرات شگرف آن بر سطح بینأ این رویدادها و ت  زیادهای  جذابیت  دلیلله بهئو این مس

رویدادهای ورزشی ملی و  در سایر گیری از داوطلبان کلیدی در حوزه ورزش، پایدارسازی بهره ةلئمس

معطوف  تر  کوچک  به رویدادهای ورزشی  داوطلبان در ورزشبارۀ  نگرانی در  ، عبارتیبه  است؛  المللینیب

 (. 695،  2019، 4)کاپلیدس و اسپوراست 

که    کردند اشاره  (  2020و همکاران )  کازکلی .  استمهم داوطلبی، مدیریت داوطلبان  های  یکی از جنبه

حمیدی، اندام  بوده است.    مدنظریک دغدغه همواره در رویدادهای ورزشی  عنوان  بهمدیریت داوطلبان  

ریزی، جذب،  کلی شامل برنامه  صورتکه ابعاد مدیریت داوطلبان به  کردند( اشاره  2013)و تسلیمی  

ار قدرشناسی،  آموزش،  آشنایی،  گزینش،  و  نگهداری  انتخاب  و  حفظ  و  عملکرد  در   استزیابی  که 

خواهمحیط متفاوت  ابعاد  این  مختلف،  بود.  نهای  شرایط  همچنین  د  برخی  در  داوطلبان  مدیریت 

برنامهالتحت داوطلبی،  محیط  برنامهشعاع  و  اجراشده  ترنرهای  دارد.  قرار  شفاف  همکاران   ریزی   5و 

مشخص  2008) تحت  کردند(  داوطلبان  مدیریت  این  آموزش   تأثیرکه  در  الزم  ارائه    زمینههای  و 

 دربارۀمقاله    81  برمروری  پژوهشی  ( در  2018)  6اینولف. همچنین  استهای تکمیلی به داوطلبان  دوره

اشاره  شیوه  داوطلبانه  مدیریت  تعر  یهانقش  ت،یمسئول  مهیبکه    کردندهای    ی شده، طراحفیواضح 

و آموزش، نظارت و ارتباطات، شناخت،    یریگجهت  ق،یو تطب  یاستخدام، غربالگر  یهای شغل، استراتژ

بهبود عملکرد    برایکه    استدیریت داوطلبان  م  ازجمله ابعاد مهم در   ، یبانیانعکاس و پشت  مندیتیرضا
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کی  ی  عنوانبهمدیریت داوطلبان  به  که    کرد( اشاره  2020)  ماهادوان  .باید مدنظر قرار گیردداوطلبان  

 توجه شود. باید از اهداف مهم مدیران ورزشی 

مله بازنشستگان نیز در رویدادهای جه است تا افراد مختلف ازشد  موجبدر ورزش    بودناهمیت داوطلب

های پویا و  باشند. حضور بازنشستگان در محیط  نیروی داوطلب حضور فعال داشته عنوان  به ورزشی  

آنان   برای  اجتماعی  روانی و  از  فعال فواید جسمانی،  استفاده  از طرفی  ها و  ، ظرفیتها قابلیتدارد. 

  شود؛های متنوع میلف سبب کسب عملکرد مناسب در حوزههای مختنشستگان در محیطتجارب باز

 برای های مناسبی  ها و رویهران، شرایط، زیرساخت این در حالی است که در فضای ورزش کشور ای

نیروی  عنوان  بهاز بازنشستگان    نشدنداوطلبان وجود ندارد. استفاده  یهاظرفیتو    ها قابلیتاستفاده از  

فقدان   جنبه،از یک    شود:و مشکالت می  هاآسیب بروز    موجبداوطلبی در ورزش کشور، از دو جنبه  

نیروی داوطلبی در ورزش کشور سبب بروز مشکالتی برای   عنوانبه حضور بازنشستگان    برایبستر  

جسمانی    هایواردشدن آسیب آنان در اجتماعات گروهی سبب    نداشتنحضور  ،عبارتی به  شود؛ها میآن 

های مختلف،  با توجه به تجارب مختلف بازنشستگان در حیطه شود؛ از جنبة دیگر، به آنان میو روانی 

تا مدیریت رویدادهای ورزشی از    شودمی  موجباستفاده از آنان    برایرسد فقدان بستری  نظر میبه  

تواند  می  مسئلهمدیریت این رویدادها استفاده نکند که این    برایموجود  های  قابلیتها و  تمامی ظرفیت

مدیریت    بارۀ در  های جامع پژوهشاین در حالی است که    تأثیر بگذارد؛ عملکرد این رویدادها    بر  حتی

ه است تا شدسبب    زمینهدر این    هاپژوهش . فقدان  نشده استداوطلبان بازنشسته در ورزش انجام  

 دربارۀآگاهی  اجرا نشود و همچنین  مدیریت داوطلبان بازنشسته در ورزش    بارۀراهکارهای عملیاتی در

خود مشخص   پژوهش در  (  2019نباشد. بانگ و همکاران )  داوطلبان بازنشسته در ورزش در دست

که استفاده از تجارب نیروهای داوطلبی نقش مهمی  در بهبود عملکرد رویدادهای ورزشی ایفا   کردند

افراد باتجربه    دریافت(  2004)  1کازکلی .  کردخواهد   از متخصصان و  نیروهای   عنوان  بهکه استفاده 

  اشاره کردندنیز  (  2008)  2گریفین و هسکس.  زمینه استو توسعه در این    پژوهش نیازمند    ،داوطلبی

های کاربردی برخی عوامل انگیزشی  حضور داوطلبان بازنشسته نیاز است با پژوهش  یارتقا  برایکه  

 . شودحضور آنان فراهم  برای

های ورزشی خواهند  برنامهشمار، نقش مهم و اساسی در  برخورداری از تجارب بی  دلیلبازنشستگان به

بازنشسته در ورزش کشور، بهبود و گسترش مدیریت داوطلبابرای    کردنپژوهشرو  ازاین   ؛داشت ن 
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صورت وطلبی در ورزش کشور به نیروهای داعنوان  بهتا فعالیت درگیری بازنشستگان    شودسبب می

برای  فرایند منظمی    شودجب میمو   مسئلهو از نظم بیشتری برخوردار باشد. این    شودتری دنبال  علمی

واسطه . از طرفی به شودوضعیت مدیریت داوطلبان در میان بازنشستگان در ورزش کشور ایجاد    یارتقا

می  هایپژوهشانجام   برنامهتعلمی  ایجاد  به  عملیاتی  وان  بهره  منظوربههای  از گتوسعه  یری 

مدیریت داوطلبان ازجمله وظایف   کرد.نیروی داوطلبی در ورزش کشور اقدام  عنوان  بهبازنشستگان  

تواند  داوطلبان بازنشسته می  ربارۀکه اعمال آن د  استها و رویدادهای ورزشی  مهم مدیران سازمان

را در محیطفوای بسیاری  آورددی  ارمغان  به  مناسب بهره  ،عبارتیبه  ؛های ورزشی  از مدیریت  گیری 

های  ها، نیازها و مهارت، خواستهیق سب عالحتا افراد بر  شودمی  موجباوطلبان بازنشسته در ورزش  د

های مدنظر آنان  از بازنشستگان در محیط  درعمل،و    ه کار گرفته شوندهای مدنظر بخود در محیط

تا ورزش از تجارب   شودمدیریت داوطلبان بازنشسته سبب می،  شک. بدونبهره برده شود  بیشترین

های داوطلبی  کارگیری بازنشستگان در فعالیتهب  بارۀموجود در  یپژوهش  خأل  . کندمطلوب    ۀآنان استفاد

بازنشستگان در    ، شک. بدونشوده است تا امروزه از تجارب آنان استفاده الزم ن شد  موجبدر ورزش  

کهحیطه  دارند  ارزنده  تجاربی  مختلف  مناسب    نگرفتنبهره  های  عملکرد  بهبود  از  تجارب  این  از 

ش،  داوطلبان بازنشسته در ورز  همهم در حوز   مسئله  ، کند. از طرفیهای ورزشی جلوگیری میمحیط

مدیریت    ،عبارتی به   است؛  های آنانیها و توانایبا مهارتناسب  تهای ممدیریت این افراد در محیط  هنحو

  دلیل که به   استداوطلبان بازنشسته یکی از مسائل مهم در جهت پیشبرد اهداف داوطلبی در ورزش  

ه است تا بازنشستگان  شد  موجب  مسئلهقرار نمی گیرد. این    مدنظرمدیران در ورزش، همواره    یتوجهبی

ت داوطلبان بازنشسته امروزه مدیریبه کار گرفته نشوند و  های خود در ورزش  ق و توانایییعال  اساسبر

رویکرد   ، نبودشک. بدونشودیکی از مشکالت مربوط در این حوزه مشخص  عنوانبه در ورزش کشور

های مشخص و منظم در  گیری از داوطلبان بازنشسته در ورزش کشور و فقدان رویه مناسب در بهره

  های ورزشی برده شود.در محیط  ها آن ه است تا امروزه بهره اندک و ناچیزی از  شد  موجباین حوزه  

. استنیازمند برخورداری از نیروهای داوطلبی    ،های خودایران با توجه به گستردگیورزش    ،از طرفی

گری  ایحرفه نبود  کشور ایران و همچنین  وجود مشکالت اقتصادی در برگزاری رویدادهای ورزشی در  

ه است تا امروزه دسترسی به منابع انسانی  شد  موجبای  های ورزشی در ورزش حرفه اشگاهمناسب ب

این  دخبره و مناسب در ورزش کشور   باشد.  ارتقاه موجب شده  مسئلشوار  به  ایران   ی است ورزش 

فقدان    بارۀدر  یپژوهش  و همچنین خأل  مسئلهداشته باشد. با توجه به این  نیاز مبرم  نیروهای داوطلبی  

ورزش کشور،   در  بازنشسته  داوطلبان  مدیریت  مدیریت    پژوهش در  مدل  ارائه مدل  با هدف  حاضر 
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که مدل مدیریت    پاسخ داده شود  سؤالبه این    ، قصد بر آن استداوطلبان بازنشسته در ورزش کشور

 ؟ چگونه استداوطلبان بازنشسته در ورزش کشور 

 

   پژوهش روش
و با توجه به   شد انجام    یهای کیفی و کمّروش  اکه ب  استهای آمیخته  پژوهشحاضر ازجمله    پژوهش 

میدانی بود.    شکل. روش گردآوری اطالعات بهبودهای کاربردی  پژوهشازجمله    ورزشکاربرد آن در  

و صاحب،  پژوهش آماری    ةجامع در  نخبگان  دارای   حوزهنظران  مدیران  برخی  ورزش،  در  داوطلبی 

  سوابق مدیریت در رویدادهای ورزشی و همچنین برخی داوطلبان بازنشسته در رویدادهای ورزشی

. روش  شدآنان بررسی  های مختلف ازجمله سوابق، تجربه و دانش  د شاخصانتخاب این افرا  برای.  بودند

 سه  ، انتخاب شدند. از این تعداد پژوهش  ةنمون عنوانبهنفر  13و  بود دردسترسصورت گیری بهنمونه 

نفر مدیر دارای سابقه مدیریت رویدادهای ورزشی در سه  حوزه داوطلبی در ورزش،  در  نفر متخصص  

این افراد بودند.  های ورزشی  در رویدادهای ورزشی و سازمان  نفر داوطلب بازنشسته  هفتو    ایرانداخل  

  تاگیری  نمونه  پژوهش، . در بخش کیفی  داشتندحضور  ی پژوهش  های کیفی و کمّ زمان در بخشهم

 سیزدهم، مصاحبه  دوازدهمنظری در مصاحبه    نظری انجام گرفت. پس از ایجاد اشباع  رسیدن به اشباع

های مربوط به . پس از اتمام بخش کیفی و تحلیل دادهشداطمینان کامل از اشباع نظری انجام    برای

 کمک گرفته شد.    یتکمیل بخش کمّ برایآن، از این افراد 

شده،  های انجام. با توجه به مصاحبهبودساختاریافته  یفی، مصاحبه نیمه در بخش کها  داده   ابزار گردآوری

ها در بخش کمّی  عنوان ابزار گردآوری دادهعواملی شناسایی شد که این عوامل در قالب پرسشنامه، به

که با توجه   بود  هاشناختی و سؤالهای جمعیتدو بخش کلی ویژگی   دراین پرسشنامه      به کار رفت. 

 و اعمال   ای طراحی شده بود. روایی پرسشنامه با توجه به بررسیتحلیل شبکه روش  دیمتل و    روش به  

ت  هاینظر نیزشدیید  أ خبرگان  پایایی کلی پرسشنامه  از    .  استفاده    بررسی شد که  آلفای کرونباخبا 

همچنین در قسمت تجزیه و  از کدگذاری استفاده شد.    پژوهشدر بخش کیفی    .به دست آمد  85/0

فرایند تجزیه و تحلیل  همة    ای استفاده شد.روش دیمتل و روش تحلیل شبکهاز  ،  پژوهشی  تحلیل کمّ

 انجام شد.  Super Deicisionدر نرم افزار  پژوهش های  داده
 

 نتایج 
 شده است.  ذکر پژوهش های توصیفی مربوط به نمونه های آماری یافته شمارۀ یک، در جدول 
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 پژوهش های توصیفی یافته -1جدول 
Table 1- Descriptive Findings of the Research 

 شناختی های جمعیتویژگی
Demographic Characteristics 

 هاگروه
Groups 

 فراوانی
Frequency 

 درصد 
Percentage 

 جنسیت
Gender 

 مرد
Man 

9 69.2 

 زن 

Female 
4 30.8 

 

 سطح تحصیالت 
Level of Education 

 دکتری
PhD 

4 30.8 

 ارشد کارشناسی
Masters 

3 23.1 

 کارشناسی 

Bachelor 
6 46.1 

 

از  زن بودند.    درصد   8/30مرد و  های پژوهش  نمونه  درصد از  2/69  ، نشان داد  پژوهش نتایج توصیفی  

  . فراوانی را داشتند  بیشترین  درصد  5/38افراد دارای مدرک تحصیلی دکتری با    ،پژوهشهای  نمونه بین  

نشان    ایران  ورزش  در  بازنشسته  داوطلبان   وضعیت  عوامل بهبودنتایج مربوط به  شمارۀ دو  جدول    در

 است.شده داده 

 

 ایران   ورزش در بازنشسته داوطلبان وضعیت عوامل بهبود -2جدول  

Table 2- Factors for Improving the Status of Retired Volunteers in Iranian Sport 
 عوامل کلی 

General Factors 
 شرح عامل 

Factor Description 

 های تبلیغاتی فعالیت

Advertising Activities 

 های ورزشی در عرصه اجتماعی برای بازنشستگان ظرفیتکردن بازگو •

 جذب بازنشستگان در ورزش برگزاری فراخوان ساالنه برای  •

حضور   منظوربهرسانی به بازنشستگان خود  اطالع برای ها  استفاده از سازمان •

 داوطلبانه در ورزش 

  برای های جمعی و فضای مجازی  اعالم نیاز از ظرفیت رسانه •

 جذب بازنشستگان در ورزش 

 مسائل اجتماعی 

Social Issues 

 های غیررسمی بازنشستگان در ورزش گروهتشکیل  •

 فردی در داوطلبان حاضر در ورزش بهبود تعامالت اجتماعی میان •

 های خانوادگی داوطلبان بازنشسته فعال در ورزش برگزاری همایش •
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 ایران   ورزش در بازنشسته داوطلبان وضعیت عوامل بهبود -2جدول  

Table 2- Factors for Improving the Status of Retired Volunteers in Iranian Sport 
 عوامل کلی 

General Factors 

 شرح عامل 

Factor Description 

 های ارتباطیفعالیت

Communication Activities 

 در جذب بازنشستگان به ورزش  خوباستفاده از افراد با روابط عمومی  •

 مشارکت بازنشستگان در ورزش  براینیازهای مورد نیاز    بارۀرسانی در اطالع •

های بازنشستگان در حل مشکالت و معضالت  ها و تواناییتعیین ظرفیت •

 ورزش 

جذب سایر   برایاستفاده از بازنشستگان فعال در ورزش   •

 بازنشستگان 

 تصویر ورزش 

Sport Image 

 ایران نیازهای مدنظر در حوزه ورزش  بارۀ سازی درشفاف •

 ایران نقش مهم بازنشستگان در پیشبرد اهداف ورزش    ربارۀد رسانیاطالع •

 ها و مشکالت مهم موجود در ورزش خألکردن مشخص •

 نیروی داوطلبی به بازنشستگان   عنوانبهبیان فواید حضور در ورزش   •

 فضای انگیزشی 

Motivational Atmosphere 

 حضور بازنشستگان برای فضای ورزش کردن جذاب •

 های ورزشی بازنشستگان های داوطلبی با تواناییراستایی فعالیتهم •

 های بازنشستگان تنوع وظایف داوطلبی متناسب با نیازها و انگیزه •

 کمک در دستیابی به اهداف بازنشستگان از حضور در ورزش  •

گیری  شکل برای  های داوطلبی در ورزشمعرفی بازنشستگان فعال در فعالیت •

 فضای رقابتی 

 برقراری روابط دوستانه و صمیمی با بازنشستگان  •

 های داوطلبانه در ورزش آموزش مسائل مدنظر بازنشستگان در حین فعالیت •

آلودگی برای   و حوادث از دوره ب  و بهداشتی کار محیط ایجاد •

 بازنشستگان 

 توان مدیریتی

Managerial Ability 

 داوطلبان بازنشسته در ورزش های ایجاد اتحادیه •

 ای بازنشستگان در حوزه ورزش هایجاد بانک اطالعات از ظرفیت •

 ی ای ورزشهگیریبازنشستگان در تصمیم های استفاده از نظر •

 های انسانی موجود ظرفیتکردن مشخص برایسازمانی  همکاری بین •

 

  داوطلبان  وضعیت  بهبود  بر  مؤثر  عواملعنوان  بهعامل کلی    ع ششدرمجمو،  نشان داد  پژوهش نتایج  

عوامل  شدشناسایی    ایران  ورزش  در  بازنشسته این  مسائل  هایفعالیت  شامل.  اجتماعی،    تبلیغاتی، 

ط بین ابشناسایی رو  برایبود.    مدیریتی  انگیزشی و توان  ورزش، فضای   تصویر،  ارتباطی  های فعالیت
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شده  روابط میان عوامل شناسایی  د در مرحله اول بایشده از روش دیمتل استفاده شد.  عوامل شناسایی

ماتریس ارتباطات    شمارۀ سه. جدول  شدمنظور از ماتریس ارتباطات کل استفاده  بدین  شود.مشخص  

 دهد. کل را نشان می
 ماتریس ارتباطات کل  -3جدول 

Table 3- Total Communication Matrix 

 
 

از روابط باید ارزش آستانه محاسبه شود. با این روش میمحاسبه ماتریس روابط داخلی    برای توان 

نقشه شبکه روابط را ترسیم کرد. تنها روابطی    همان  یا  توجه  درخورنظر کرد و شبکه روابط  جزئی صرف

ش داده خواهد  در نقشه شبکه روابط نمای  ،تر باشداز مقدار آستانه بزرگ   Tها در ماتریس  که مقادیر آن

محاسبه شود. بعد از آنکه    Tشد. برای محاسبه مقدار آستانه روابط کافی است میانگین مقادیر ماتریس  

یعنی    شود؛میصفر    ،تر از آستانه باشد که کوچک  Tشدت آستانه تعیین شد، تمامی مقادیر ماتریس  

تمامی مقادیر    است.  288/0  با  برابر  پژوهشمقدار آستانه در این    .شودی در نظر گرفته نمیآن رابطه علّ

  ؛شودی در نظر گرفته نمییعنی آن رابطه علّ  شود؛میصفر  ،  باشد   288/1ر از  تکه کوچک  Tماتریس  

معن روابط  الگوی  بهابنابراین  ب  روابط  یالگو  است.  شمارۀ چهارورت جدول  صدار  اختصار در  هعوامل 

 شده است.ذکر  ل شمارۀ چهارجدو
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 داراجدول الگوی روابط معن  -4جدول 

Table 4- Meaningful Relationships Pattern Table 

 
 

  ایران   ورزش  در  بازنشسته  داوطلبان  وضعیت  بهبود  بر  مؤثر  عواملنقشه شبکه روابط  ،  شکل شمارۀ یک

 دهد.  را نشان می

 
 نقشه شبکه روابط  -1شکل   

Figure 1- Network Map of Relationships 
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. مجموع سطرها مشخص گردد  𝑇های ماتریس مجموع سطرها و ستون   در ادامه تحلیل دیمتل می بایستی

  (D و ستون )  ها (R  ) آورده می شود. دست می های زیر به با توجه به فرمول 
  𝐷 = ∑ 𝑇𝑖𝑗

𝑛
𝑗=1  

 
 𝑅 = ∑ 𝑇𝑖𝑗

𝑛
𝑖=1  

 
را به دست می آورده می شود که به ترتیب نشان    D-Rو    D+R، مقادیر    Rو    Dسپس با توجه به  

 گذاری عوامل هستند. تأثیر دهنده میزان تعامل و قدرت 

 به نمایش گذاشته شده است. 5در جدول  روش دیمتلخروجی نهائی 

 

 نتایج روش دیمتل  -5جدول 

Table 5- Results of Demitel Method 

 
 

نتای به  پنج  ج جدوبا توجه  اجتماعی،    عواملکه    شدمشخص  ل شمارۀ  ارتباطی،  فعالیتمسائل  های 

نتایج  .  شوندگذاری بر سایر عوامل میتأثیرکه باعث    هستندی  فضای انگیزشی عوامل علّو    تصویر ورزش

  ؛ سایر عوامل دارد  در مقایسه با مسائل اجتماعی بیشترین اثر را    ، عوامل ذکرشده  بین در    دهد نشان می

  وضعیت  ترین عامل در میان عوامل بهبودمهمعنوان  بهعامل مسائل اجتماعی  توان گفت  بنابراین می

مشخص    ورزش  در  بازنشسته  داوطلبان شناساییاولویت  برای .شدایران  عوامل  روش  بندی  از  شده 
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  داوطلبان   وضعیت  بهبودبندی  نتایج مربوط به اولویت  شمارۀ ششای استفاده شد. جدول  تحلیل شبکه

 دهد. را نشان می ایران ورزش در بازنشسته
 

 بندی نتایج اولویت  -6جدول 

Table 6- Prioritization Results 

 عوامل 
Factors 

 وزن 

Weight 

 رتبه

Rank 

 مسائل اجتماعی 

Social Issues 
0.614 

 اول

First 

 های دولتی سیاست

Government Policies 
0.190 

 دوم

Second 

 ای ارتباطیه فعالیت

Communication Activities 
0.076 

 سوم 

Third 

 تصویر ورزش 

Image Sport 
0.052 

 چهارم 

Fourth 

 توان مدیریتی

Management Ability 
0.043 

 پنجم

Fifth 

 فضای انگیزشی 

Motivational Space 
0.015 

 ششم

Sixth 

 تبلیغاتی های فعالیت

Advertising Activities 
0.007 

 هفتم

Seventh 

 

مهمترین    614/0با وزن  مسائل اجتماعی  حاضر نشان می دهد، عامل    پژوهش همان طور که نتایج  

 عامل،  . نتایج همچنین نشان داد شدمشخص    ایران  ورزش  در  بازنشسته  داوطلبان  وضعیت   بهبودعامل  

اولویت های دوم و   076/0با وزن  فعالیت های ارتباطی  عامل  و    0/ 190با وزن    سیاست های دولتی

 را دارا بودند.  ایران  ورزش در بازنشسته داوطلبان وضعیت بهبود  عوامل  سوم در میان

 

 گیریبحث و نتیجه 

نشستگان نیز ها ازجمله بازگیری از تجربیات برخی گروهوانان، بهرهامروزه در کنار لزوم استفاده از ج

فرصت عنوان  بههای داوطلبانه  های بازنشستگان در قالب فعالیتگیری از ظرفیت. بهرهاستضروری  

در حوزه ورزش   اند.استفادۀ کامل را کردهاین فرصت  یافته از  که کشورهای توسعه ست  برای کشورها

تواند کمک شایان به ورزش و برگزاری های داوطلبانه میفعالیتعنوان  بهگیری از بازنشستگان  نیز بهره
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حاضر    پژوهشدر    روکند؛ ازاینهای ورزشی به اهداف خود  رویدادهای ورزشی و دسترسی بهتر سازمان

و مشخص   ه شدایران پرداختداوطلبان بازنشسته در ورزش    تیبر بهبود وضع  مؤثرعوامل    یبررسبه  

  یفضای،  تیریمد  توان،  ورزش  ریتصوی،  ارتباط  یهاتیفعالی،  دولت  یها استیسی،  مسائل اجتماع   که شد  

ر بهبود وضعیت داوطلبان بازنشسته در بگذار  تأثیرعوامل    عنوانبه  یغاتیتبل  یهاتیفعالی و  زشیانگ

  .هستند ورزش ایران

توجه به مسائل    در ورزش  بهبود وضعیت داوطلبان بازنشسته  برای،  دهد نشان می  شده عوامل شناسایی

برنامه در  توسعه بهرهبرای    ، عبارتیبه  است؛ ها ضروری  ریزیمختلف  و  بازنشسته  داوطلبان  از  گیری 

و   آنان  تأثیرحضور  ایران    برگذاری  داوطلعنوان  به ورزش  و  یزی ربرنامه  دبای می  ب،نیروی  های کالن 

اجرایی   ).  شودجامع  کوریا  و  برنامهحضور  ،  کردند مشخص    (2020ریبیرو  نیازمند  ریزی داوطلبان 

دریافتند،  (  2019. بانگ و همکاران )استورزش    در  شدن رفتار و ذهن افراددرگیر  برایچندسطحی  

طلبی  وضعیت داوتواند به بهبود  ها، اهداف و همچنین انتظارات مدنظر افراد میق، خواسته یتوجه به عال

اشاره  2015)چیان  ترسولی، هادوی و ساع   کند.در ورزش کمک   ازجمله   کردند،(  عوامل مختلفی 

عوامل مدیریتی، عوامل مربوط به رویداد، عوامل فرهنگی و اجتماعی، عوامل اقتصادی، عوامل ساختاری  

  ،عبارتی به  هستند؛  گذارتأثیرو سازمانی و نوع داوطلبان در مسیر توسعه نظام داوطلبی در ورزش ایران  

تمامی  باید  در آن می  است کهپیچیده    ایهمسئلها  فرایند توسعه داوطلبی در ورزش در تمامی گروه

داد. قرار  مدنظر  را  این    جوانب  مختلف  تأثیربه    مسئلهتفسیر  جوانب  و  شرایط  روند  بگذاری  ر 

داوطلبان بازنشسته گیری تصمیم  ، عبارتیبه  ؛دارداشاره حضور در ورزش برای گیری داوطلبان تصمیم

در    عوامل مختلفه است  شدسبب    امر به مسائل مختلف ارتباط دارد که این  حضور در ورزش    برای

باشتأثیراین حوزه   ابعاد و جنبه های    ورزشفرایند مدیریت داوطلبان در    د. نگذار  نیازمند توجه به 

در  که  صورتیبه  است؛مختلفی   داوطلبان  مدیریت  و    یفعالیتعنوان  به  ورزشامروزه  ساختار  مجزا 

این پیچیدگی  ،  شکبدون.  است  پیچیدهو  که همواره حاوی فرایندهای مختلف    ای داردتشکیالت ویژه

خصوص در میان داوطلبان  ه است تا عوامل مختلف نیز در روند بهبود آن بهشدمدیریت داوطلبان سبب  

باشد.   داشته  ماهیت  بازنشسته وجود  کنار  داوطلبان میدر  فردی،  تفاوت   د بایپیچیده مدیریت  های 

ای از را مدنظر قرار داد. مجموعههای داوطلبان  اعی بازنشستگان با سایر گروهذهنی، جسمانی و اجتم

داوطلبان    تیوضعه است تا در پژوهش حاضر عوامل مختلف در جهت بهبود  شداین اتفاقات سبب  

 شوند.ایران درک بازنشسته در ورزش 

های ارتباطی، تصویر مسائل اجتماعی، فعالیت  ، شده عوامل شناسایی  بین در  ،  دحاضر نشان دا  پژوهش 

  ، عبارتیبه  د؛نشوگذاری بر سایر عوامل میتأثیرکه باعث    هستند  یفضای انگیزشی عوامل علّ  ش وورز
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تواند به بهبود فضای انگیزشی می  ،های ارتباطی، تصویر ورزشبهبود وضعیت مسائل اجتماعی، فعالیت

منجر   نیز  عوامل  سایر  عوامل میسرمایه  ،عبارتیبه  شود؛وضعیت  این  در  بهگذاری  کلی  صورت تواند 

ایران    یارتقا  موجب بازنشسته در ورزش  نتایج  شودوضعیت داوطلبان  به  با توجه  مسائل    ،پژوهش. 

مسائل  کرد که  حاضر مشخص    پژوهش.  شدسایر عوامل مشخص  در مقایسه با  ترین عامل  مهماجتماعی  

هنده نقش  دنشان  مسئلهکه این    شود شده میگذاری بر تمامی عوامل شناساییتأثیراجتماعی سبب  

ایران   بازنشسته در ورزش  داوطلبان  بهبود وضعیت  در  اجتماعی  عامل مسائل  و کلیدی  .  است مهم 

ازجمله   اجتماعی  گروهمسائل  تعامالت  های  تشکیل  بهبود  ورزش،  در  بازنشستگان  از  غیررسمی 

میان همایشاجتماعی  برگزاری  و  ورزش  در  حاضر  داوطلبان  در  داوطلبان  فردی  خانوادگی  های 

 . شودزنشسته در ورزش ایران منجر مدیریت داوطلبان بای د به ارتقانتوامی ،بازنشسته فعال در ورزش

ث کلیدی در حوزه  یکی از مباح  عنوانبهئل اجتماعی  مسا  ( دریافتند که2020و همکاران )  کازکلی 

تواند آنان را در جهت فعالیت در های اجتماعی داوطلبان می. توجه به جنبه استداوطلبی مشخص  

داوطلبان   بیشتر واوطلبی دارد ثیرات شگرف بر حوزه دأ عوامل اجتماعی ت کند.حوزه داوطلبی ترغیب 

یک نیروی انگیزشی عنوان  بهی  عوامل اجتماع،  عبارتیبه  ؛دهدمیبا هر انگیزه و نیازی را مدنظر قرار  

. مسائل اجتماعی در  شودمیمهم و کلیدی سبب جذب و ماندگاری داوطلبان بازنشسته در ورزش  

ت تا در پژوهش  ه اسشد  موجب  امرها ازجمله بازنشستگان اهمیت بیشتری دارد و این  برخی گروه 

 گیری سایر عوامل داشته باشد. حاضر عوامل اجتماعی نقش مهمی در روند شکل

ایران  داوطلبان بازنشسته در ورزش    تیبهبود وضعکلیدی در جهت    یعاملعنوان  بهمسائل اجتماعی  

پژوهش ،  شدمشخص   اشاره  اما  بهبود داوطلبی در ورزش  به مسائل شغلی در جهت  در  .  اندکردهها 

برخی    ،(2009)ژاد  ننژاد و کاظمنژاد، حمیدی، رمضانیاندام، همتیمطالعة  ازجمله    هاپژوهشبرخی  

توان ؛ بنابراین میه استشدعامل مهم و کلیدی مشخص    عنوانبههای شغلی  مسائل ازجمله جنبه

رسد  . به نظر میاست( ناهمخوان  2009ام و همکاران )اند  پژوهش حاضر با نتایج    پژوهش نتایج  گفت  

جامعتفاوت در  گروه  ةها  و  تفاوتآماری  و  ورزش  در  هدف  اساسی  های  فردر  های  یندهای  امیزان 

،  شکه است. بدونشد  سبب بروز ناهمخوانی  ،بزرگساالنهای سنی ازجمله جوانان و  داوطلبی گروه

ه است تا مسائل شغلی  شد موجبله ئو این مس نیستبازنشستگان ی  لاولویت و نیاز اص، مسائل شغلی 

وضععوامل  عنوان  به بهبود  بر  ا  تیمؤثر  ورزش  در  بازنشسته  نگیرد.    رانیداوطلبان  قرار  مدنظر 

شده است تا عوامل    موجبکارکردهای مسائل اجتماعی در جهت بهبود کیفیت زندگی بازنشستگان  

های شغلی در بازنشستگان داوطلب در ورزش جنبه  در مقایسه باری  تثیرگذاری کلیدیأ اجتماعی از ت

مسائل اجتماعی سبب بهبود نظام    پی بردند که(  2015رسولی و همکاران )از طرفی    برخوردار باشد.
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شدن داوطلب »خود با عنوان    پژوهش( در  2011نژاد )میرصفیان و محمدی.  شودداوطلبی در ورزش می

ورزش:   انگیزه در  بررسی  «  دانشگاه  انیدانشجوبی  داوطل  هایبررسی  از  داوطلبان    304پس  از  نفر 

انگیزه و تعهد   یشترینمل اجتماعی برویدادهای ورزشی دانشجوی در کشور ایران، پی بردند که عوا

توان گفت هستند؛ بنابراین می  حضور داوطلبان در رویدادهای ورزشی دانشجویان  برایترین انگیزه  کم

نتایج    پژوهش نتایج   با  )  هایپژوهشحاضر  و همکاران  و محمدی2015رسولی  میرصفیان  و  نژاد  ( 

های اساسی دارد  نیازهای افراد در هر رده سنی تفاوتاست که  نی دارد. شایان ذکر  ( همخوا2011)

عنوان بهشغلی که    رود مسائلانتظار نمی،  شک. بدوناست  گذارتأثیرگیری آنان  بر تصمیم   مسئلهکه این  

در بزرگساالن ازجمله بازنشستگان   است، طلبان در رده سنی جوانان مشخص  های مهم داویکی از انگیزه

نیازهای   عنوانبهدر گروه بازنشستگان برخی تعامالت اجتماعی    ،عبارتی به؛  نیز مهم و کلیدی باشد 

یکی از عوامل کلیدی و    عنوانبهمسائل اجتماعی    ه است تاشد  موجبامر  . این  استمهم و کلیدی  

رسد مسائل به نظر می. شودش ایران مشخص مهم در روند بهبود مدیریت داوطلبان بازنشسته در ورز

رفع نیاز    منظوربه و ایجاد انگیزه برای آنان    گیری بازنشستگانگذاری بر روند تصمیمتأثیراجتماعی با  

 شود.  میشده سایر عوامل شناساییتأثیرگذاشتن بر  موجب  ،به تعامالت اجتماعی

دادهمچنین   نشان  پژوهش حاضر  فعالیتهای  سیاست ،  نتایج  و  ارتباطی  دولتی  دیگر  عنوان  بههای 

در  ند.  شدعوامل مهم در جهت بهبود وضعیت مدیریت داوطلبان بازنشسته در ورزش ایران مشخص  

ثیرپذیر بود و  أ های دولتی یک عامل وابسته بود که بیشتر از سوی دیگر عوامل ت سیاست  ،این بین

ریبیرو ثیرگذار بود.  تأ گیری سایر عوامل  ر روند شکلی بود که بهای ارتباطی یک عامل علّفعالیتعوامل  

اعمال  ها در حوزه داوطلبی در ورزش  که مجامع و دولت  ی هایسیاست  کردند،اشاره  (  2020و کوریا )

های دولتی در روند بهبود سیاست،  شک. بدونهستندیرگذار  أث، بر روند داوطلبی در ورزش تکنندمی

انگیزشی   ینیروی  عنوان  بهد  نتواند و مینبازنشسته در ورزش نقش مهم داروضعیت مدیریت داوطلبان  

سطه اوبازنشستگان به  یبرا  یاتیمال  ی هاتیمعاف.  شوندسبب بهبود و گسترش حضور آنان در ورزش  

در استفاده از بازنشستگان   یورزش  یدادهایرو  رانیاجبار مدبرای    نی وضع قوان،  حضور و کمک به ورزش

، بازنشستگان درورزش  رداوطلبانهیداوطلبانه و غ   یهاتیفعال  انیها متفاوت   کردنمشخصا و  هتهیدر کم

سیاست می  هستندهایی  ازجمله  حمایتنتوانکه  بهبود  در  مهمی  نقش  مدیریت  د  از  دولتی  های 

بازنشسته در ورزش داشته باش از طرفی  ندداوطلبان  های فعالیت  کرد،مشخص  (  2020)   ماهادوان. 

هبود وضعیت  موجب ب  لهئو این مساست  یازهای مهم داوطلبان بازنشسته  یکی از ن  عنوانبهارتباطی  

آنان اجت میشودمی  ماعی  نظر  به  به.  ورزش  در  بازنشسته  داوطلبان  بهبود  رسد  های  فعالیتواسطه 

و از تعامالت مطلوب اجتماعی برخوردار خواهند   شوندمیهای اجتماعی مختلفی  ارتباطی جذب گروه 



 1401، خرداد و تیر 72،  شماره 14مطالعات مدیریت ورزشی، دوره                                                           360

 

  Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public Licen 

ر کیفیت زندگی آنان داشته بتواند آثار مطلوب  های سنی این افراد میله با توجه به جنبهئشد. این مس

تواند در پیشبرد مدیریت داوطلبان  های ارتباطی میمربوط به فعالیتتوجه به عوامل    بنابراین  ؛ باشد

باشد. داشته  مهم  نقش  ورزش  در  نتایج    بازنشسته  به  توجه  وضعیت    برای  ،حاضر  پژوهشبا  بهبود 

 های غیررسمی در ورزش تشکیل گروه  شود با اوطلبان بازنشسته در ورزش ایران، پیشنهاد میمدیریت د

 همچنین   با حضور داوطلبان بازنشسته و صورت حضوری و یا غیرحضوری )از طریق فضای مجازی(به

تعیین  با    شودپیشنهاد می.  شودبه بهبود وضعیت اجتماعی افراد اقدام    ،های تفریحیبرگزاری برنامه

 مسئله این    کردنهای بازنشستگان در حل مشکالت و معضالت ورزش و مشخص ها و تواناییظرفیت

پیشنهاد همچنین    .شوددر ورزش اقدام  آنان    حضوربرای  به افزایش دغدغه بازنشستگان    ،در میان آنان

های بازنشستگان در رفع این  ورزش کشور و تعیین ظرفیت  کنونیمشکالت    کردنمشخصبا  شود  می

 .شودحضور در ورزش اقدام  برایبه ترغیب آنان  ، مشکالت
 

 تشکر و قدردانی 
 کمال تشکر و قدردانی را داریم.   د پژوهشگران را در امر این پژوهش یاری رساندناز کلیة عزیزانی که 
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