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 چکیده

. بود غیرورزشی و ورزشی رویدادهای در داوطلبی تأثیرات از سبزوار های دانشگاه دانشجویان ادراک بررسی حاضر پژوهش از هدف

 رسشنامۀپ اطالعات، آوری جمع ابزار. بود نفر 400 آماری نمونۀ. گرفت انجام میدانی صورت به که بود پیمایشی -توصیفی حاضر پژوهش

 منظور به. شد تأیید پرسشنامه سازة روایی و محتوایی و صوری روایی. شد اضافه آن به سؤاالتی و اعمال تغییراتی که بود( 2013) میلر

 و MANOVA و t آزمون از ها داده وتحلیل تجزیه . برای= α) 885/0) شد استفاده کرونباخ آلفای از نیز پرسشنامه پایایی بررسی

-فیزیکی و اجتماعی سرمایۀ داوطلبی، تأثیرات از داوطلب دانشجویان ادراک بین که داد نشان نتایج. شد استفاده توکی یتعقیب آزمون

. نشد دیده تفاوتی انسانی و فرهنگی سرمایۀ در ولی داشت، وجود داری معنا تفاوت غیرورزشی و ورزشی رویدادهای در اقتصادی

 دانشجویان سن. نداشت داری معنا تفاوت فرهنگی و اقتصادی-فیزیکی اجتماعی، انسانی، های سرمایه بر داوطلب دانشجویان جنسیت

 تفاوت اقتصادی-فیزیکی سرمایۀ در غیرورزشی گروه در و فرهنگی و اقتصادی-فیزیکی سرمایۀ ورزشی در رویدادهای گروه در داوطلب

 مسئله این احتماالً که دارد غیرورزشی داوطلبانۀ های فعالیت به نسبت بیشتری تأثیرات ورزشی داوطلبانۀ های فعالیت. داشت داری معنا

 سنین از داوطلبان باید رضایت داوطلبی، های فعالیت اجرای برای هایی فرصت ایجاد با ریزان برنامه و مدیران. است ورزش ماهیت دلیل به

 .کنند جلب را مختلف های جنسیت و

 

  های کلیدی واژه

 ورزشی. رویدادهای داوطلبی، داوطلب، تأثیرات، ادراک،
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 مقدمه

 یمنبع انسان نیو قدرتمندتر نیتر تنها مهم داوطلبان نه

 تیو اساس موفق ادیبلکه بن ،ندیآ یشمار م  جوامع به یبرا

که  ییتا جا(، 15) ندشو می یتلق زیاز امور ن یاریبسدر 

مردم از  یعلت ارتباط و همبستگ به یادیکشورها تا حد ز

(، 11) اند دهیرس شرفتیداوطلبانه به پ یاه تیفعال قیطر

 یرزشداوطلبانه به ا یها تیگفت فعال توان یکه م طوری به

 دولت و جامعه یبرا یشده و مسئلۀ مهم لیتبد یجهان

 ۀداوطلبانه در طول ده یها تیفعال تیمحبوب(. 18است )

در  ها این فعالیت .داشته است یریچشمگ شیگذشته افزا

 ای یبلندمدت، رسم ومدت  کوتاه مانند یاشکال مختلف

 ایال گس)بزر یوجود دارد و افراد در هر سن یررسمیغ

(. 19) پردازند یم ها تینوع فعال نی( به ارهیکودک و غ

، 2001در سال  سازمان ملل متحد یارهایمطابق مع

کسب  یدر درجۀ اول براید داوطلبانه با یها تیفعال

ساس ارادۀ شخص برا، انجام نگرفته باشد یمنفعت اقتصاد

شخص ثالث و  یبرا یاریبس دیفوا( و باشد یباشد )اراد

 یها عرصه زا یک(. ی17)افراد داوطلب به ارمغان آورد 

 است یبدن  تیداوطلبان، ورزش و ترب تیفعالمهم  اریبس

و  یصنعت ورزش، داوطلب شدن از لحاظ اقتصاد در(. 5)

 که ریطو (. به3)است  یفراوان تیاهم یدارا یراقتصادیغ

 9/4های داوطلبانه  ارزش اقتصادی فعالیت 2014در سال 

(. براساس آمار و 16میلیارد دالر برآورد شده است )

داوطلبانه در  یها تیارزش ساالنۀ فعال اطالعات موجود

است که بوده دالر  ونیلیم 582تا  322 نیب ایرلند ورزش

بر نقش و ارزش  دیدادن و تأک تیاهم انگریموضوع ب نیا

 رو (؛ ازاین22)داوطلبانه در ورزش است  یها تیفعال ۀژیو

کرد که استفاده از داوطلبان در ورزش، منافع  انیب توان یم

به ارمغان  یورزش یها زمانسا یرا برا یاریبس یماد

عنوان  بهاز داوطلبان  توان یم یعبارت و به (6)خواهد آورد 

کشور این در حالی است که در  کرد. ادی یسرمایۀ اقتصاد

( و این 9ما هنوز نهضت داوطلبی رونق نگرفته است )

ای است که جای نقد و بحث فراوان دارد، چراکه  مسئله

کارگیری و  شواهد گویای ضعف جدی کشور ما در زمینۀ به

در  1یچالدورا ،یطرف ازحفظ نیروهای داوطلبی است. 

داوطلبان،  یراقتصادیغ یها یژگیو یبا بررس 2006سال 

 یوابستگ گونه چیداوطلبان ه نکهیا لیدل به ندک یم انیب

از  ینیو ع قیدق یابیها ندارند، قادر به ارز به سازمان یمال

نقش داوطلبان به  نیهستند. ا یورزش یها سازمان

گام  حیصح ریکند تا در مس یکمک م یورزش یها سازمان

به  ینیاز روزافزونامروزه (. 3) دهند اتیبردارند و ادامۀ ح

ورزش خصوصاً  ۀکمک به توسع برایطلبان حضور داو

در تحلیل  به همین دلیلهای تفریحی وجود دارد؛  ورزش

ریزان ورزشی به  منابع انسانی، توجه مسئوالن و برنامه

منظور توسعه و تعمیم ورزش و اجرای  داوطلبان، به

( که 8)در حال افزایش است  روز روزبههای ورزشی،  برنامه

خصوص  ر اهمیت حضور داوطلبان بهوضوح بیانگ این امر به

ذکر است که نرخ  شایان های ورزشی است. در زمینه

تر  جوان یسن یها گروه انیدر ماغلب  ،یمشارکت ورزش

حال  نیبا ا ؛تر است و افراد مسن انساالنیبیشتر از م

سال بیشتر  50تا  30 نیبودن در افراد ب یداوطلب ورزش

 جنسیت، جمله از متعددی عوامل فردی نظر از(. 8)است 

 برای افراد تصمیم بر است ممکن درآمد، و تحصیالت سن،

 (.23) باشد اثرگذار شدن داوطلب

توان دریافت تحقیقات  های پیشین می با مرور پژوهش

در زمینۀ ادراک داوطلبان بسیار محدود است و بیشتر 

مطالعات موجود در بخش غیرورزشی انجام گرفته که 

اند  ۀ اجتماعی داوطلبان تمرکز کردهبیشتر بر متغیر سرمای

که این امر لزوم توجه به تأثیرات داوطلبی را روشن 

( رشتۀ تحصیلی را در میزان 1390کند. خیرخواه ) می

                                                                 

1  . Chelladoraei 
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 1(. بولت7کسب سرمایۀ اجتماعی متفاوت دانست )

( بیان کرد داشتن یک بیماری و معلولیت موجب 2013)

( 2011) 2ف( و این10شود ) کاهش سرمایۀ اجتماعی می

های داوطلبانه را یکسان  سهم مردان و زنان در فعالیت

( و افروزه و 2013(. در تحقیقاتی، بولت )14دانست )

( اظهار کردند که سرمایۀ اجتماعی زنان 1390همکاران )

 3( و در تحقیق دالنی و فاهی1، 10بیشتر از مردان است )

 ای مغایر این تحقیقات بیان شده است ( نتیجه2005)

( 2006) 4( و اسوینسون1391(. اندام و همکاران )13)

تواند  های داوطلبانه می طی تحقیقاتی بیان کردند فعالیت

توان به  فواید بسیاری داشته باشد که از آن جمله می

اضطراب و ، انزوای اجتماعی بهبود اعتماد بنفس، کاهش

و افزایش ارتباطات اجتماعی، شادی و رضایت از  افسردگی

اشاره کرد که با سالمت جسمانی و افزایش طول  زندگی

 5(. براساس تحقیقات کولنر2،  21عمر ارتباط دارد )

سایر ورزش نسبت به  (2005( و دالنی و فاهی )2005)

اجتماعی بیشتر موجب کنار هم آوردن   سرمایۀ یمولدها

مقابله  نفس، بهبود کیفیت زندگی، افزایش اعتمادبه افراد،

کاهش اختالفات نژادی و ، وای اجتماعیبا تنهایی و انز

(. همچنین 12، 13) شود فرهنگی در جامعه می

( بیان کردند داوطلبان 2012مستحفظیان و همکاران )

های داوطلبانه روی  برای تسهیل فرایند بلوغ به فعالیت

های داوطلبانه  (. با توجه به تأثیر فعالیت20آورند ) می

ظ و جذب داوطلبان و ویژه در ورزش( بر افراد، حف )به

منظور استفاده  ریزی صحیح و هدفمند به مدیریت و برنامه

از این نهضت، آگاهی کافی از تأثیرات داوطلبی برای 

نشان ( 2007) 6هان قاتیتحقداوطلبان شایان توجه است. 

                                                                 

1  .  Bolt 

2. Einolf 

3  .  Delaney, Fahey 

4  .  Swinson  

5  .  Coalter 

6  .  Han 

افراد را  یو جوان یدوران کودک یکه تجارب ورزش دهد یم

راساس تجارب و داوطلبان ب کند میمستعد داوطلب شدن 

( مثل داشتن احساس بهتر نسبت به 15خود ) یمثبت قبل

کسب  گر،یخود و کار خود، لذت بردن از تعامل با افراد د

خواستار  (19خود ) ۀداوطلبان یها تیاز فعال ربهتج

 یها طور حتم بدون داشتن تجربه البته به ،همکاری بودند

 ازیر ،ردیگ یسختی صورت م داوطلب شدن به ،یداوطلب

 دهند یتجربه نشان نم بیبه جذب افراد  یها رغبت سازمان

که مدیران ورزشی  دهد یاطالعات موجود نشان م .(15)

همواره درصدد یافتن و جذب داوطلبان بیشتری هستند؛ 

های حفظ داوطلبان، شناخت مدیران ورزشی و  یکی از راه

غیرورزشی از ادراک دانشجویان دربارۀ تأثیرات داوطلبی 

یدادهای ورزشی و غیرورزشی است. این شناخت به در رو

ها، تفسیر و تعبیر  کند تا برداشت مدیران کمک می

داوطلبان را از شرایط موجود بدانند و در جهت بهبود 

شرایط بر آیند و از این طریق سبب ماندگاری داوطلبان 

ها شوند. این مسئله ضرورت اجرای این تحقیق  در سازمان

ریزی مستمر برای  همچنین نبود برنامهکند.  را آشکار می

رسانی مؤثر از تأثیرات داوطلبی نیاز به  تبلیغات و اطالع

دهد. از سوی دیگر  تحقیقات بیشتر و هدفمند را نشان می

 قاتیکه تحق افتیدر توان یم نیشیپ یها مرور پژوهش با

انجام  رانیدر ا ینهضت داوطلب نۀیدر زم یمحدود اریبس

داوطلبانه  یها تیکه فعال یمختلف دیه است. فواگرفت

و  طهیح نیضرورت پژوهش در ا د،ورزش دارن در ژهیو به

تا بتوان با  دهد ینشان م را آنعوامل مرتبط با شناخت 

حاضر در وهلۀ نخست نهضت  قیتحق جیاتکا به نتا

 ضتنه دیرا در کشور گسترش داد و سپس از فوا یداوطلب

تحقیق حاضر ه کرد. جامعه استفاد شرفتیپ یبرا یداوطلب

نخستین پژوهشی است که در حوزۀ ادراک داوطلبان از 

گیرد که امید است  های داوطلبانه انجام می تأثیرات فعالیت

بتواند بر غنای منابع موجود در این زمینه بیفزاید. در 
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خصوص در ورزش  به یبا توجه به تأثیرات داوطلبمجموع، 

به  تیو با عنا ها تیعالف اجرای یداوطلبان برا یها زهیو انگ

حفظ داوطلبان و  یبرا یو عمل یعلم یارهاکراه نکهیا

 یخصوص در ورزش برا داوطلبانه به یها تیتوسعۀ فعال

 زانیاز م یمستلزم آگاه ... و تر قیارائۀ خدمات بهتر و دق

داوطلبانه در  یها تیفعال یاجرا ریافراد از تأث کادرا

و با توجه  بوده است اه تیفعال ریو سا یورزش یدادهایرو

در  های داوطلبانه، به ماهیت ورزش و تأثیرات فعالیت

پاسخ داده شود  پرسش نیپژوهش حاضر در نظر است به ا

 یدادهایرودر  یاز تأثیرات داوطلب انیادراک دانشجو که

 ؟چگونه و به چه حد است ی و غیرورزشیورزش

 

 تحقیق روش

جامعۀ  تحقیق حاضر پژوهشی توصیفی پیمایشی بود.

که بود سبزوار  یها دانشگاه انیدانشجو ۀیکلآماری شامل 

 یها تیتجربۀ مشارکت داوطلبانه در فعال کم یک دست

را در دو سال گذشته  رهیو غ یورزش ،یفرهنگ ،یاجتماع

شمار و  صورت کل ند و نمونۀ آماری این تحقیق بهداشت

پرسشنامه که  400هدفمند انتخاب شد که در نهایت 

 وتحلیل آماری شدند. ی تکمیل شده بودند تجزیهدرست به

 1لریم ۀدر این تحقیق پرسشنام اطالعات آوری ابزار جمع

نظر  مورد ۀمطابق با جامع( که 19بود )( 2013)

. برای تعیین روایی صوری و محتوایی، این  ی شدساز یبوم

نفر از استادان و متخصصان مدیریت  12پرسشنامه بین 

دریافت نظر استادان و متخصصان،  ورزشی توزیع و پس از

نظرها و پیشنهادهای آنها در پرسشنامۀ مقدماتی لحاظ 

شد. متغیرهای اصلی این پژوهش شامل چهار مورد از 

سرمایۀ انسانی، سرمایۀ اجتماعی،  تأثیرات داوطلبی شامل

سرمایۀ فیزیکی و اقتصادی، و سرمایۀ فرهنگی و 

ایۀ اصلی است. گویه در قالب چهار سرم 31دربرگیرندۀ 

                                                                 

1  .  Miller 

 تأییدی عاملی تحلیل ازروایی سازۀ پرسشنامه  برای تأیید

نتایج استفاده شد و  ساختاری معادالت مدل مبتنی بر

نشان داد که  1تحلیل عاملی این مدل با توجه به جدول 

این مدل از برازندگی برخوردار بوده و کلیۀ اعداد و 

تناسب دهندۀ برازندگی و  پارامترهای مدل همگی نشان

 قابل قبول و عالی مدل است.

حاکی از وجوود   tعاملی و شاخص  نتایج حاصل از بار

هوای مربوطوه اسوت،     دار بین سوؤاالت و مؤلفوه   رابطۀ معنا

شده )سؤاالت( قوادر   که تمامی متغیرهای مشاهده طوری به

هووای خووود هسووتند، کووه پووس از   بووه پیشووگویی مؤلفووه

ار عواملی و  وتحلیل پرسشنامۀ تحقیوق براسواس بو    تجزیه

ترتیب  ، بهترین پیشگوکنندۀ تأثیرات داوطلبی بهtشاخص 

(، سورمایۀ  96/8و  94/0انود از  سورمایۀ انسوانی )    عبوارت 

اقتصوادی   -(، سرمایۀ فیزیکوی 34/14و  81/0اجتماعی )

 (.96/11و  54/0(، و سرمایۀ فرهنگی )98/7و  78/0)
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 ادراک دانشجویان از تأثیرات داوطلبی أییدیت عاملی تحلیل الگوی برازش های شاخص مقادیر. 1جدول 

 مقادیر استاندارد شده مشاهده مقادیر برازش های شاخص

  37/1256 دو کای مجذور

  432 (dfآزادی ) درجۀ

  001/0 (pداری ) امعن سطح

 3کمتر از  9/2 آزادی درجۀ به دو کای مجذور نسبت

 5/0تر بزرگ 83/0 (GFIبرازش ) نیکویی شاخص

 بین صفر و یک 91/0 (TLI/NNFIبنتلر بونت ) غیرهنجاری یا لویس تاکر برازش شاخص

 بین صفر و یک 91/0 (CFIبنتلر ) های مقیاس برازش شاخص

 08/0کمتر از 069/0 (RMSEAتقریب ) برآورد مجذور میانگین ریشۀ شاخص

 5/0تر بزرگ 72/0 (PGFI)شاخص نیکویی برازش مقتصد 

 5/0تر بزرگ 81/0 (PNFI)تصد مق ۀشاخص برازش هنجارشد

 

برای تأیید پایایی )همسانی درونی( پرسشنامه از روش 

 کرونباخ آلفای ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که نتایج

، سرمایۀ اجتماعی 73/0مقیاس سرمایۀ انسانی  در خرده

، سرمایۀ فرهنگی 80/0اقتصادی -، سرمایۀ فیزیکی78/0

  است. 885/0و پایایی کل پرسشنامه  67/0

 های آماری مناسب، ابتدا منظور استفاده از روش به

 های ورود به نوع آزمون بررسی شد. چون فرض پیش

 ای است، به این منظور از متغیرهای تحقیق از نوع فاصله

 برای بررسی نرمال بودن 1اسمیرنوف -آزمون کولموگروف

 ها نرمال ها استفاده شد که نشان داد داده توزیع داده

 ها به اندازۀ کافی بزرگ که حجم داده ستند؛ اما زمانینی

 باشد، بنا به قضیۀ حد مرکزی این شرط الزم نیست و

 ها را انجام داد. به های معناداری میانگین توان آزمون می

 ها از همین سبب برای تعیین تفاوت بین میانگین گروه

 و همچنین برای بررسی MANOVAمستقل و  tآزمون 

 دهنده از آزمون تعقیبی های مختلف پاسخ تفاوت گروه

 آماری محاسبات توکی استفاده شد. در تحقیق حاضر برای

 استفاده شد.  LISREL 5/8و   16SPSSافزار  از نرم

 

 

                                                                 

1  .  Kolmogorov-Smirnov 

 های تحقیق نتایج و یافته

 های آزمودنی شناختی بررسی مشخصات جمعیت

 نشان داده شده است. 2تحقیق در جدول 
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 های تحقیق برحسب سن، جنسیت و رشتۀ تحصیلی شناختی آزمودنی تهای جمعی . ویژگی2جدول 

درصد  فراوانی 

 فراوانی

 سن 

 )درصد فراوانی(

 رشتۀ تحصیلی

 )درصد فراوانی(

 ورزشی

 31 تربیت بدنی 3/10 سال 20کمتر از  4/59 92 مرد

 69 سایر رشته ها 9/83 سال 25تا  20 6/40 63 زن
  _ 8/5 سال 26بیشتر از  _ _ _

 100 کل 100 کل 100 155 کل

 غیرورزشی

 6/1 تربیت بدنی 4/9 سال 20کمتر از  4/40 99 مرد

 4/98 سایر رشته ها 4/78 سال 25تا  20 6/59 146 زن
 _ _ 2/12 سال 26بیشتر از  _ _ _

 100 کل 100 کل 100 245 کل

 

 شی و غیرورزشی. مقایسۀ تأثیرات داوطلبی و متغیرهای آن بین داوطلبان ورز3جدول 

داوطلبان  داوطلبان ورزشی 

 غیرورزشی

df t p نتیجه 

 SD±x n  SD±x n 

 007/0 729/2 398 245 84/3±311/0 155 93/3±293/0 تأثیرات داوطلبی
تفاوت معنادار آماری 

 دوجود دار

 072/0 804/1 398 245 48/3±331/0 155 54/3±336/0 سرمایۀ انسانی
تفاوت معنادار آماری 

 وجود ندارد

 006/0 758/2 398 245 90/3±463/0 155 02/4±422/0 سرمایۀ اجتماعی
تفاوت معنادار آماری 

 وجود دارد

سرمایۀ فیزیکی و 

 اقتصادی
372/0±89/3 155 389/0±78/3 245 398 735/2 007/0 

تفاوت معنادار آماری 

 وجود دارد

 549/0 6/0 398 245 89/3±406/0 155 91/3±390/0 سرمایۀ فرهنگی
تفاوت معنادار آماری 

 وجود ندارد

 

 ، مقایسۀ تأثیرات داوطلبی و متغیرهای آن3در جدول 

 .بین داوطلبان ورزشی و غیرورزشی نشان داده شده است

 گوروه  دو در لبوی تأثیرات داوط شود می دیده طورکه همان

 متغیرهوای سورمایۀ   بوین  در و دارنود  داری معنوا  تفواوت 

 تفواوت ، گووروه دو دراقتصووادی  -اجتمواعی و فیزیکوی  

 شود. مشاهده می داری معنا

 داری عملی)مقدار تاثیر واقعوی(   برای پیدا کردن معنا

 ( بورای تعیوین  1998) 1از مجذور اتا استفاده شد. کوهن

 رد اگور مقودار مجوذور اتوا    میزان معناداری عملی بیان ک

 باشود، اثور   06/0باشد، اثر کوم )کوچوک(، و اگور     01/0

                                                                 

1  . Cohen 

 تر باشد، اثر آن زیاد )بزرگ( یا بیش 14/0متوسط، و اگر 

 گرفتوه، مقودار   (. با توجه به محاسبات انجوام 4باشد ) می

 است دست آمد که بیانگر این به 018/0معناداری عملی 

 ک دانشجویان داوطلبکه تأثیر نوع فعالیت بر میزان ادرا

 )ورزشی و غیرورزشی( کم است.

 

 

 

 مجذور اتا )4(

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 n

ts
m

j.i
ss

m
a.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             6 / 12

https://ntsmj.issma.ir/article-1-635-fa.html


 های سبزوار از تأثیرات داوطلبی در رویدادهای ورزشی و غیرورزشی نشجویان دانشگاهادراک دا
 

 

85 

اقتصادی و فرهنگی با جنسیت  -های انسانی، اجتماعی، فیزیکی بین سرمایه مقایسۀ آزمون مانوا برای . نتایج4جدول 

 دانشجویان داوطلب 
مجموع  متغیر وابسته گروه

 مربعات

 داری معناسطح  F میانگین مربعات آزادی ۀدرج

 داوطلبان

 طور کل( )به

 انسانی سرمایۀ

 اجتماعی سرمایۀ

فیزیکی و  ۀسرمای

 اقتصادی

 فرهنگی سرمایۀ

046/0 

028/0 

003/0 

002/0 

1 

1 

1 

1 

046/0 

028/0 

003/0 

002/0 

409/0 

137/0 

017/0 

014/0 

523/0 

711/0 

896/0 

907/0 

 

 ورزشی

 انسانی سرمایۀ

 اجتماعی سرمایۀ

فیزیکی و  ۀسرمای

 اقتصادی

 یفرهنگ سرمایۀ

022/0 

311/0 

093/0 

007/0 

1 

1 

1 

1 

022/0 

311/0 

093/0 

007/0 

196/0 

758/1 

674/0 

048/0 

658/0 

187/0 

413/0 

827/0 

 

 غیرورزشی

 انسانی سرمایۀ

 اجتماعی سرمایۀ

فیزیکی و  ۀسرمای

 اقتصادی

 فرهنگی سرمایۀ

092/0 

133/0 

003/0 

005/0 

1 

1 

1 

1 

092/0 

133/0 

003/0 

005/0 

839/0 

621/0 

022/0 

031/0 

361/0 

432/0 

883/0 

861/0 

 

 واریوانس  تحلیول  آزموون  نتایج 4با توجه به جدول 

 طور چندمتغیری )مانوا( در گروه دانشجویان داوطلب )به

 بر بعضی از متغیرهوا هوم  کل( نشان داد که اثر جنسیت 

 آزموون  نتایج 4. همچنین با توجه به جدول معنادار نشد

 وا( در گوروه داوطلبوان  چندمتغیری )موان  واریانس تحلیل

 هوا نشوان داد کوه اثور     رویدادهای ورزشی و سایر فعالیت

 .بر بعضی از متغیرها هم معنادار نشدجنسیت 

  

 اقتصادی و فرهنگی با سن دانشجویان داوطلب  -بین سرمایۀ انسانی، اجتماعی، فیزیکی مقایسۀ مانوا برای آزمون . نتایج5جدول 

مجموع  متغیر وابسته گروه

 عاتمرب

 داری معناسطح  F میانگین مربعات آزادی ۀدرج

 

 ورزشی

 انسانی سرمایۀ

 اجتماعی سرمایۀ

فیزیکی و  ۀسرمای

 اقتصادی

 فرهنگی سرمایۀ

243/0 

496/0 

612/1 

637/1 

2 

2 

2 

2 

122/0 

248/0 

806/0 

819/0 

080/1 

402/1 

230/6 

718/50 

342/0 

249/0 

003/0 

004/0 

 

 غیرورزشی

 انسانی سرمایۀ

 اجتماعی ۀسرمای

فیزیکی و  ۀسرمای

 اقتصادی

 فرهنگی سرمایۀ

309/0 

547/0 

005/1 

008/0 

2 

2 

2 

2 

154/0 

274/0 

503/0 

004/0 

412/1 

279/1 

379/3 

025/0 

246/0 

280/0 

036/0 

976/0 

 داوطلبان

 طور کل( )به 

 انسانی سرمایۀ

 اجتماعی سرمایۀ

فیزیکی و  ۀسرمای

 اقتصادی

 فرهنگی سرمایۀ

094/0 

206/0 

585/0 

586/0 

2 

2 

2 

2 

047/0 

103/0 

293/0 

293/0 

420/0 

504/0 

975/1 

841/1 

657/0 

604/0 

140/0 

160/0 
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 واریوانس  تحلیول  آزموون  نتایج 5توجه به جدول  با

 طور کل( نشان چندمتغیری )مانوا( در گروه داوطلبان )به

 .بر بعضی از متغیرها هم معنادار شدداد که اثر سن 

 تحلیول  آزموون  نتایج 5همچنین با توجه به جدول  

 چنودمتغیری )موانوا( نشوان داد کوه در گوروه      واریوانس 

 داوطلبان رویدادهای ورزشی، اثر سن بر متغیرهای سرمایۀ

 در گوروه  .و فرهنگوی معنوادار شود   اقتصوادی   -فیزیکوی 

 داوطلبوان غیرورزشوی اثور سون بور متغیرهوای سورمایۀ       

 د، بودین سوبب از آزموون   معنادار شو  اقتصادی -فیزیکی

 تعقیبی توکی برای تعیین تفاوت بوین دو گوروه اسوتفاده   

 شد. 

 

 اقتصادی و فرهنگی با سن داوطلبان -. آزمون تعقیبی توکی، بررسی محل تفاوت سرمایۀ فیزیکی6جدول 

 p سن متغیر وابسته گروه

 ورزشی
 اقتصادی -فیزیکی ۀسرمای

 فرهنگی ۀسرمای

 25تا  20با  20کمتر از 

 25تا  20با  20کمتر از 

004/0 

003/0 

 غیرورزشی
 اقتصادی -فیزیکی ۀسرمای

 

 039/0 به باال 26با  25تا  20

 
نتایج آزمون تعقیبی توکی نشان  6با توجه به جدول 

 20-25سال با گروه  20داد که بین گروه سنین کمتر از 

اقتصادی و سرمایۀ فرهنگی  -سال در سرمایۀ فیزیکی

مقایسۀ زشی تفاوت معناداری وجود دارد. داوطلبان ور

اقتصادی با سن نشان داد که تفاوتی  -فیزیکی  سرمایۀ

با گروه سنی  (X=15/4سال ) 20بین گروه سنی کمتر از 

 ( وP=004/0)سال وجود دارد  (X=84/3) 25تا  20

فرهنگی با سن نشان داد که تفاوتی بین  سرمایۀمقایسۀ 

 با گروه سنی (X=21/4سال ) 20گروه سنی کمتر از 

 25-20 (91/3=X)  سال وجود دارد(003/0=P .)

 26سال با گروه سنی  20-25همچنین بین گروه سنی 

اقتصادی داوطلبان  -در سرمایۀ فیزیکیسال به باال 

 سرمایۀمقایسۀ غیرورزشی تفاوت معناداری وجود دارد. 

اقتصادی با سن نشان داد که تفاوتی بین گروه  -فیزیکی 

 26با گروه سنی  (X=81/3سال ) 20-25متر از سنی ک

 (.P=039/0)سال وجود دارد  (X=63/3سال به باال )

 گیری بحث و نتیجه

در این مطالعه، دانشجویان داوطلب رویدادهای ورزشی 

های  نسبت به سایر داوطلبان تأثیرات بیشتری از فعالیت

دلیل ماهیت  داوطلبانه را درک کردند. این تفاوت شاید به

گرایی، کمک به ساخت  ورزش است که موجب جمع

جامعه، ساخت هویت فردی و اجتماعی، بهبود کیفیت 

های کولتر  شود و با یافته زندگی، تعلق به گروه و ... می

(؛ ولی تفاوت آن بین دو گروه 12( همخوانی دارد )2005)

ها از نظر  فعالیت داوطلبان رویدادهای ورزشی و سایر

توان گفت  (، که می018/0)کاربردی کوچک است 

های داوطلبانه )چه ورزشی باشد و چه غیرورزشی(  فعالیت

تأثیرات مثبت فراوان برای افراد داوطلب دارد که با 

( 1391( و اندام و همکاران )2006های اسوینسون ) یافته

 (. 2، 21همسوست )

همچنین هر دو گروه درک یکسانی از تأثیرات سرمایۀ 

 انیدانشجو شتند. میانگین ادراکانسانی داوطلبی دا

سرمایه انسانی در داوطلبان رویدادهای داوطلب از تأثیرات 

ها )غیرورزشی(  ( و داوطلبان سایر فعالیت54/3ورزشی )

( نشان داد که دانشجویان داوطلب رویدادهای 48/3)

ورزشی نسبت به سایر داوطلبان تأثیرات سرمایۀ انسانی 

بانه را درک کردند، شاید های داوطل بیشتری از فعالیت

بدین دلیل که اکثر داوطلبان رویدادهای ورزشی را 
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اند و دارای دانش و  بدنی تشکیل داده دانشجویان تربیت 

آگاهی در حیطۀ فعالیتشان هستند. البته در این مورد نیز 

تفاوت معنادار نشده است. شاید به این دلیل که 

تخصص مورد دانشجویان داوطلب آموزش الزم و کافی و 

های مربوط را نداشتند. همچنین  نیاز برای فعالیت

های داوطلبانه )چه ورزشی باشد و چه غیرورزشی(  فعالیت

عنوان  های روانی کمک کرده و به به کاهش ناراحتی

کند و  زا و منفی عمل می برقرارکنندۀ تعادل عوامل استرس

به افزایش رضایت از زندگی و کاهش افسردگی منجر 

برد که  نفس افراد را باال می نفس و عزت د و اعتمادبهشو می

( و 2006های اسوینسون ) های پژوهش ها با یافته این یافته

 (.21،2( همخوانی دارد )1391اندام و همکاران )

دانشجویان داوطلب رویدادهای ورزشی نسبت به 

های داوطلبانه را  غیرورزشی تأثیرات بیشتری از فعالیت

عبارتی درک این دو گروه از تأثیرات  درک کردند و به

سرمایۀ اجتماعی داوطلبی متفاوت است. این تفاوت 

دلیل فوایدی چون فراهم آوردن فرصت و بهبود  تواند به می

سالمت و تناسب اندام، ایجاد لذت و سرگرمی 

کنندگان، نزدیک کردن مردم در اجتماع به هم،  شرکت

ها باشد که در  تمقابله با انزوا و تنهایی و توسعۀ مهار

ورزش نسبت به مولدهای دیگر سرمایۀ اجتماعی بیشتر 

است و چون بیشتر جمعیت داوطلبان رویدادهای ورزشی 

دهند و  بدنی تشکیل می  تربیت  را دانشجویان رشتۀ

معلولیت یا بیماری خاصی ندارند شاید بتوان گفت ادراک 

این دانشجویان از سرمایۀ اجتماعی بیشتر است. این 

(، 12( همخوانی دارد )2005های کولتر ) ها با یافته افتهی

(. 018/0ولی تفاوت آن از نظر کاربردی کوچک است )

شاید بدین دلیل است که فعالیت داوطلبانه در ورزش در 

که جامعۀ آماری  تر از جوانان است، درحالی مهم  افراد مسن

اند و اغلب  پژوهش حاضر را افراد جوان تشکیل داده

اند که شاغل  ویان داوطلب در دورۀ کارشناسیدانشج

( و 2013های بولت ) ها با یافته نیستند، که این یافته

 (.10، 13( همخوانی دارد )2005دالنی و فاهی )

دانشجویان داوطلب رویدادهای ورزشی نسبت به 

اقتصادی  -غیرورزشی تأثیرات بیشتری از سرمایۀ فیزیکی

عبارتی درکشان  دند و بههای داوطلبانه را درک کر فعالیت

از تأثیرات سرمایۀ فیزیکی و اقتصادی متفاوت است، ولی 

(. این 018/0تفاوت آن از نظر کاربردی کوچک است )

تفاوت ممکن است بدین دلیل باشد که یکی از مزایای 

مشارکت داوطلبان کمک به ارائۀ خدمات بهتر است. 

اند  ه دهای ورزشی اعالم کر درصد باشگاه 65که  طوری به

دهند و  داوطلبان کار اصلی را در سازمان انجام می

توانند بدون  های ورزشی نمی درصد باشگاه 92همچنین 

(. از طرف دیگر 24حمایت داوطلبان انجام وظیفه کنند )

بیشتر داوطلبان رویدادهای ورزشی، دانشجویان رشتۀ 

بدنی بودند که در حیطۀ تحصیلی خود مشغول به  تربیت 

مند به  داوطلبانه بودند و به احتمال زیاد عالقهفعالیت 

های خیرخواه  کسب شغل در این حیطه بودند، که با یافته

 (.7( همخوانی دارد )1390)

همچنین نتایج تحقیق حاضر نشان داد که هر دو گروه 

درک یکسان از تأثیرات سرمایۀ فرهنگی دارند. میانگین 

ایۀ فرهنگی در سرمداوطلب از تأثیرات  انیدانشجو ادراک

( و داوطلبان سایر 91/3داوطلبان رویدادهای ورزشی )

( نشان داد که دانشجویان 89/3ها )غیرورزشی( ) فعالیت

داوطلب رویدادهای ورزشی نسبت به غیرورزشی تأثیرات 

های داوطلبانه را درک کردند. اگرچه  بیشتری از فعالیت

تواند در سراسر جامعه تماس افراد در  ورزش می

طور  ریزی کند و به های مختلف را حمایت و پی هنگفر

مثبت موجب افزایش تحمل و مدارا و احترام بین افراد 

شود، ولی نتایج تحقیق در این زمینه تفاوت معناداری در 

بین دو گروه داوطلبان ورزشی و غیرورزشی نشان نداد. 

وسیلۀ ارائۀ  های داوطلبانه به شاید بدین دلیل که فعالیت
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عامل با افراد در سنین، تجربیات و سوابق مختلف فرصت ت

کند. این  های اجتماعی افراد کمک می به گسترش شبکه

در حالی است که در شهرستان سبزوار یا حتی کشور 

شود. به  ندرت رویدادهای بزرگ ورزشی برگزار می ایران به

( مشارکت در ورزش موجب 2005اعتقاد دالنی و فاهی )

شود که  ی و فرهنگی در جامعه میکاهش اختالفات نژاد

 (.13ها با نتایج حاضر همخوانی ندارد ) یافته

طور کل( در  جنسیت دانشجویان داوطلب )به

ها بر سرمایۀ انسانی،  رویدادهای ورزشی و سایر فعالیت

داری  اقتصادی و فرهنگی تأثیر معنا -اجتماعی، فیزیکی

اید نداشت. گرچه تعداد زنان بیشتر از مردان است؛ ش

بدین دلیل تفاوت معنادار نشده که سهم مردان و زنان در 

های  های داوطلبانه یکسان است و با یافته اجرای فعالیت

  (.14( همخوانی دارد )2011اینف )

طور کل( بر سرمایۀ  سن دانشجویان داوطلب )به

اقتصادی و فرهنگی تأثیر  -انسانی، اجتماعی، فیزیکی

دلیل که با افزایش سن،  داری نداشت، شاید بدین معنا

های داوطلبانه کاهش  انگیزۀ افراد برای اجرای فعالیت

( همخوانی 2005های دالنی و فاهی ) یابد که با یافته می

دلیل اختالفات فرهنگی و  ( که ممکن است به13ندارد )

اجتماعی باشد که در هر کشوری با کشور دیگر متفاوت 

گروه  سن دانشجویان داوطلب در است. همچنین

اقتصادی و  -رویدادهای ورزشی بر سرمایۀ فیزیکی

داری داشت و در گروه غیرورزشی بر  فرهنگی تأثیر معنا

داری داشت که با  اقتصادی تأثیر معنا -سرمایۀ فیزیکی

( همخوانی دارد 2012های مستحفظیان و همکاران ) یافته

 (.20دلیل تسهیل فرایند بلوغ است ) که شاید به

نشجویان داوطلب رویدادهای ورزشی ازآنجا که دا

نسبت به دانشجویان غیرورزشی تأثیرات بیشتری از 

اقتصادی  -داوطلبی، سرمایۀ اجتماعی و فیزیکی

های داوطلبانه را درک کردند، مدیران و  فعالیت

های الزم و تخصصی  توانند با ارائۀ آموزش ریزان می برنامه

چه ورزشی های الزم به دانشجویان داوطلب ) در زمینه

های روانی کمک  باشد و چه غیرورزشی( به کاهش ناراحتی

کنند تا رضایت از زندگی را در آنان افزایش دهند. ورزش  

های  تواند در سراسر جامعه، تماس افراد در فرهنگ می

طور مثبت موجب  ریزی کند و به مختلف را حمایت و پی

جب افزایش تحمل و مدارا و احترام بین افراد شود و مو

گسترش تعامالت اجتماعی افراد و کاهش اختالفات نژادی 

شود. بنابراین ضرورت تالش برای  و فرهنگی در جامعه 

کسب میزبانی و برگزاری رویدادهای بزرگ ورزشی 

 شود. احساس می

نتایج حاصل نشان داد که مردان نسبت به  همچنین

 های داوطلبانۀ ورزشی دارند زنان تمایل بیشتری به فعالیت

های  های مردان و زنان در انجام دادن فعالیت و اولویت

ریزان و  رو، برنامه داوطلبانه با یکدیگر متفاوت است. ازاین

سیاستگذاران ورزش کشور، عالوه بر توجه به نظام 

های داوطلبانه در عرصۀ ورزش کشور،  داوطلبی و فعالیت

های هر جنس باید مدنظر قرار گیرد تا  جنسیت و ویژگی

یق و نیازهای آنها نیز برآورده شود و ازآنجا که بیشتر عال

سال  25تا  20دانشجویان داوطلب در محدودۀ سنی 

اند،  هستند و در مقطع کارشناسی مشغول به تحصیل

شود که با توجه به اینکه  رو به مدیران پیشنهاد می ازاین

این قشر جوان است و منبع درآمد مستقلی ندارد و از 

به ادبیات تحقیق که انگیزۀ افراد برای طرفی با توجه 

های داوطلبانه متفاوت است، مدیران  مشارکت در فعالیت

باید تخفیف شهریه یا مزایایی به دانشجویان داوطلب 

ریزی ویژه برای حفظ و جذب  بدهند و همچنین برنامه

رسانی به جامعۀ هدف رویدادهای  آنان داشته باشند. اطالع

بدنی هستند  ان رشتۀ تربیت ورزشی که اغلب دانشجوی

مند را افزایش دهد؛ زیرا  تواند جذب داوطلبان عالقه می

مند به کسب تجربه و مهارت در  اغلب دانشجویان، عالقه
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تخصصی و درسی خود هستند و براساس دانش و   حیطۀ

آگاهی که در رشتۀ تحصیلی خود دارند متمایل به 

 اند.  های داوطلبانه در آن زمینه فعالیت

آمده از  دست در نهایت شایان ذکر است اطالعات به

های  است که داوطلبان فعالیت تحقیق حاضر حاکی از آن

  های داوطلبانه داوطلبانۀ ورزشی به نسبت فعالیت

غیرورزشی تأثیرات بیشتری را درک کردند که احتماالً 

های  دلیل ماهیت ورزش است، ولی تفاوت بین فعالیت به

قدر زیاد نیست، بنابراین  با غیرورزشی آنداوطلبانۀ ورزشی 

های داوطلبانه از هر نوعی که باشد )ورزشی یا  فعالیت

شماری را برای جامعه و خود  غیرورزشی( فواید مثبت بی

کند که  همراه دارد. نتایج این تحقیق روشن می فرد به

داشتن اطالعات کافی در مورد نگرش و ادراک داوطلبان 

ی موجب تسهیل حفظ و جذب ها در سنین و جنسیت

شود. بنابراین با آگاهی از میزان درک  داوطلبان می

ویژه در  های داوطلبانه به داوطلبان از تأثیرشان در فعالیت

توان با ارائۀ راهکارهای علمی و  رویدادهای ورزشی می

های داوطلبانه  عملی برای حفظ داوطلبان و توسعۀ فعالیت

رسد با توجه به  نظر می . بهو ارائۀ خدمات بهتر تالش کرد

ویژه در ورزش و  اهمیت موضوع نهضت داوطلبی به

های  گیری از منابع انسانی برای کسب سرمایه ضرورت بهره

اقتصادی و فرهنگی در جامعه،  -انسانی، اجتماعی، فیزیکی

هایی برای  ریزان باید با ایجاد فرصت مدیران و برنامه

داوطلبان در سنین و های داوطلبی و جلب رضایت  فعالیت

های مختلف زمینۀ حفظ و همکاری بیشتر و  جنسیت

 تر را فراهم کنند. اثربخش
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