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Abstract
The present study was conducted to investigate the role of love
of sport on volunteers' satisfaction with sporting events. The
research method was descriptive-analytical, which was done by
the field method. Statistical population of the study was
consisted of all the volunteers participating in the Azerbaijan
Cycling Tournament, which included 50 people. All the
statistical population was identified as the research sample due
to low volume of the statistical population, based on the
integer sampling method. Finally, 43 collected questionnaires
were analyzed. Results of this study showed that, love of sport
has a significant effect on satisfaction of volunteers with
sporting events indicating that love of sport improves
satisfaction with volunteerism in sporting events. Therefore, to
improve satisfaction of the volunteers, sporting events should
be enhanced by fostering love of sport among the volunteers.

Extended Abstract
Abstract
Objective
Love of sport (LoS) as a behaviorattitude characteristic makes people
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interested in sports, leading to
attending sports events and venues in
any way. On the other hand, the LoS
makes individuals follow sports (1),
resulting in doing exercise in different
areas of the sport. Using the LoS to
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improve the satisfaction of individuals,
especially volunteers, can stabilize the
presence of volunteers in sports
activities (2). On the other hand, the LoS
influencing people's beliefs and
decisions makes them more interested
in volunteering for sporting events.
Sporting
events
can
improve
volunteers' presence and quality of
their
attendance
through
understanding the LoS role in the
satisfaction of volunteers.
Although the LoS importance in
recruiting volunteers has been studied
in various studies, the LoS role in
volunteer satisfaction, especially in
volunteers of sporting events in Iran,
has considerable uncertainties. The aim
of this study was to investigate the
effect of LoS on the satisfaction of
volunteers in sporting events.
Material and Methods
This descriptive, analytical and causal
study was conducted based on
structural equation modeling (a
comprehensive approach to test
hypotheses about observed and
present variable relationships) and field
method (for data collection and data
collection for statistical analysis). The
statistical population of the study
consisted of 50 volunteers participating
in the cycling tournament around
Azerbaijan. Through the whole
population sampling method, all
statistical population was selected as
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the sample due to the small population
size. After distributing and collecting
research questionnaires finally, 43
questionnaires were analyzed.
The data were gathered via the Bang et
al. (2008) LoS questionnaire and
researcher-made questionnaire on
volunteer satisfaction with sporting
events. The LoS included four
questions, scored based on the 5-point
Likert scale. The reliability of this
questionnaire was 0.83 in Bang & Ross’s
(2009) study. Moreover, a researchermade questionnaire on volunteer
satisfaction with sporting events
comprised of five questions scored
based on a Likert 5-point scale. The face
validity of these questionnaires was
confirmed using expert opinion. The
reliability of these questionnaires was
determined by Cronbach's alpha
coefficient of 0.88 for the LoS
questionnaire and 0.81 for the
researcher-made questionnaire on
volunteer satisfaction with sporting
events. The data were analyzed using
SPSS via the structural equation
method.

Results
The results of the current study showed
that LoS had an effect on the
satisfaction of volunteers of sporting
events with a path coefficient of 0.764
and T level of 18.988.
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Table 1- Significant path coefficients in the model
Path
Variable level
T
coefficient
The love of sports on the
satisfaction of sports event
0.764
18.988
volunteers
According to the results of the present
study, fitting model showed good fit.

Conclusion
The ongoing study indicated that LoS
had a significant effect on the
satisfaction of volunteers in sporting
events, representing that the LoS
improves the satisfaction of volunteers
at sporting events. Therefore, in order
to improve the satisfaction of the
volunteers, sporting events should
improve the LoS among the volunteers.
Johnson and et al. (2017) found that LoS
made individuals more satisfied with
volunteering as volunteers because of
their
increased
motivation
to
participate in sport (3). It seems that
the LoS allows people to participate in
sports in any way, leading to their
presence in different roles. Hence, LoS
makes it possible for volunteers at
sporting events to achieve their goals of
attending sporting event, improving
their satisfaction (4)
Bang et al. (2019) suggested that LoS
could increase volunteer satisfaction
through improving the experience of
individuals (5). It seems that the LoS
makes people passionate about gaining
experience in the sport, which causes
the experience to emerge as a goal
among individuals. On the other hand,

sig
0.001

volunteering
increases
people's
experience of attending sports and
events by improving their experiences.
Thus, attending sporting events as
volunteers improves satisfaction.

Keywords: Love for Sport, Motivation,
Volunteerism, Satisfaction
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مقالة پژوهشی

تأثیر عشق به ورزش بر رضایتمندی (مطالعه موردی :داوطلبان رویدادهای
ورزشی)
منصور خلیل زاده کوچمشکی ،1فرشاد تجاری ،2و سید حمید سجادی

هزاوه3

 .1دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ،واحد تهران مرکزی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
 .2دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ،واحد تهران مرکزی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران (نویسندۀ
مسئول)
.3دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ،واحد تهران مرکزی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران

تاریخ دریافت:
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تاریخ پذیرش:
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واژگان کلیدی:
عشق به ورزش،
انگیزه ،داوطلبی،
رضایت مندی.

پژوهش حاضر با هدف تأثیر عشق به ورزش بر رضایتمندی داوطلبان رویدادهای
ورزشی طراحی و اجرا گردید .روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی-تحلیلی بود و به
روش میدانی انجام شد .جامعه آماری پژوهش حاضر كلیه نیروهای داوطلب شركتكننده
در تورنمت دوچرخهسواری دور آذربایجان بودند كه تعداد آنان  50نفر بود .به دلیل پایین
بودن حجم جامعه آماری ،بر اساس روش نمونهگیری تمام شمار ،تمامی جامعه آماری
به عنوان نمونه پژوهش مشخص گردید .در نهایت ،تعداد  43پرسشنامه مورد تجزیه و
تحلیل قرار گرفت .نتایج پژوهش حاضر نشان داد عشق به ورزش بر رضایتمندی
داوطلبان رویدادهای ورزشی تأثیر معناداری دارد .این مسئله بیانگر این مهم است كه
عشق به ورزش سبب بهبود و ارتقاء رضایتمندی داوطلبان رویدادهای ورزشی میگردد.
از اینرو جهت بهبود رضایتمندی داوطلبان رویدادهای ورزشی میبایستی عشق به
ورزش در میان داوطلبان را بهبود داد.

مقدمه
یکی از مهمترین نیروهای انسانی در سازمانهای
ورزشی كه میتوانند نقش بسزایی در پیشبرد اهداف
این سازمانها داشته باشند ،داوطلبان هستند (دوهرتی
و پاتیل .)2019 ،1داوطلبان ،منابع انسانی با ارزش در
-----------------------------------------------------1. Email: mansourkhalilzadeh@yahoo.com
2. Email: farshad.tojari@gmail.com
3. Email: hamidsadjadi@gmail.com
-----------------------------------------------------1. Doherty & Patil

رویدادها هستند كه مهارت ،دانش ،وقت و تالش خود
را صرف میكنند .طبقهبندی كردن دالیل برای
داوطلبان ،متنوع و پیچده است و بستگی به نوع رویداد
و سازمانها دارد (ویکر .)2017 ،2پی بردن به علل
حضور داوطلبان در ورزش میتواند ،شرایط جهت ارتقاء
رضایتمندی آنان را بهبود دهد .رضایتمندی داوطلبان
نقش مهمی در جهت عملکرد داوطلبان و حضور آنان
در رویدادهای ورزشی داشته باشد .بهبود رضایتمندی
داوطلبان یکی از نیازهای مهم حوزه داوطلبی است كه
2. Wicker
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سبب گردیده است تا تالشهایی در جهت ارتقاء
رضایتمندی داوطلبان انجام گردد (روگالسکی،
دوهرتی و پارادایس .)2016 ،1این مسئله سبب گردیده
است تا در پژوهشهای مختلفی بر اهمیت رضایت-
مندی داوطلبان در ورزش اشاره گردد (هندرسون و
سووا2019 ،2؛ شارپی ،ویلکوكس ،استوكر ،كینارد،
بنهارت و جیمز2019 ،3؛ گیانوالكیس ،وانگ و فلور،4
 .)2015رضایتمندی داوطلبان به عنوان یکی از مسائل
كلیدی در میان داوطلبان سبب میگردد تا انگیزش و
عالقه داوطلبان جهت فعالیت در این حوزه استمرار یابد
(فینکلستین .)2008 ،5از طرفی رضایتمندی داوطلبان
میتواند ،به بهبود وضعیت روانی آنان نیز منجر گردد و
سبب بهبود تجارب آنان از داوطلبی گردد (حسن،
واحید ،جیز و ریدزوان.)2017 ،6
رضایتمندی نقش مهمی در بهبود وضعیت عملکرد
داوطلبان در رویدادهای ورزشی دارد .به عبارتی ارتقا
رضایتمندی داوطلبان سبب میگردد تا آنان با تمركز
بیشتری وظایف خود را انجام دهند .كلری و همکاران7
( )1998از رویکرد عملکردی برای توسعه فهرست
عملکردی داوطلبان تحت شش جزء عملکردی استفاده
كردند و معتقد بودند كه باالترین امتیاز برای هر جزء از
عوامل اصلی نگهداری داوطلب محسوب میشود .یکی
از مسائلی كه بر وضعیت داوطلبان تأثیرگذار است،
عشق به ورزش 8است .عشق به ورزش به مفهوم عالقه
فراوان افراد به ورزش و تمایل باال جهت حضور در

ورزش است .به عبارتی عشق به ورزش نیروی در افراد
است كه سبب میگردد تا افراد بدون هیچ محدودیتی
در محیطهای ورزشی حضور فعال داشته باشند .این
حضور میتواند به عنوان ورزشکار ،مربی ،داور ،مدیر و
همچنین تماشاگر باشد .به عبارتی عشق به ورزش به
عنوان یک مسئله مهم میتواند زمینهساز حضور افراد
در ورزش باشد .عشق به ورزش شامل دوست داشتن
ورزش و هر رویداد مرتبط با ورزش است (پیرسی،
جانسن ،فلور ،والنسو جاگ.)2014 ،9
ما و دراپر )2017( 10پژوهشی بر داوطلبان دوی مارتون
انجام دادند .یافتهها نشان داد عشق و عالقه به تجربه
دو باعث رضایتمندی داوطلبان شد .جانسون و
همکاران )2017(11در پژوهشی مقیاس انگیزشی12
كلری و همکاران را بهكار گرفتند و برای توسعه آن
مؤلفه عشق به ورزش (بانگ وچالدوری )2003 ،13را
اضافه كردند .تجاری و همکاران ( )2015مقیاس
انگیزش ورزشی را برای ورزشکاران ایرانی توسعه دادند
و فارل و همکاران انگیزش و رضایتمندی مورد مطالعه
و عوامل انگیزشی را در  4طبقه قرار دادند و سه مطالعه
دیگر گرمتیکوپولز ،كوستیلیس و تیسقلیز ،)2006( 14
تینام ،فارل و جاستون ،)2002( 15ویلیامز ،دوسا و
تامپکینز  )1995(16در رویدادهای ویژه  17عوامل
انگیزشی فوق را مورد بررسی قرار دادند .د .اهمیت
عشق به ورزش سبب گردیده است تا از آن به عنوان
متغیری مهم در جهت بهبود برخی جنبههای مربوط به

1. Rogalsky, Doherty & Paradis
2. Henderson & Sowa
3. Sharpe, Wilcox, Stucker, Kinnard,
Bernhart & James
4. Giannoulakis, Wang & Felver
5. Finkelstein
6. Hasan, Wahid, Jais & Ridzuan
7. Clary
8. Love in Sport
& 9. Pierce, Johnson, Felver, Wanless
Judge

10. Ma & Draper
11. Johnson, Giannoulakis, Felver,
Judge, David & Scott
12. Volunteer function inventory
13. Chelladurai
& 14. Grammatikopoulos, Koustelios
Tsigilis
15. Twynam, Farrell & Johnston
16. Williams, Dossa & Tompkins
17. Special Events
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ورزش استفاده گردد .این مسئله سبب گردیده است تا
در پژوهشهای مختلفی به مطالعه عشق به ورزش
بپردازد.
ونگ و ویو  )2014( 1نشان دادند كه عشق به ورزش
تأثیر مثبت بر رضایت داوطلبان دارد .جانسون و
همکاران ( )2017در پژوهشی نشان دادند عشق به
ورزش و شغل باعث انگیزش داوطلبان میشود و شغل،
اجتماعی ،ادراک ،پیشرفت به طور معناداری باعث
رضایت داوطلبان میشود و شغل ،انگیزه اجتماعی
تمایل به ادامه همکاری را پیشبینی میكند .بانگ،
الکساندریس و روس )2019( 2در پژوهشی به بررسی
تأثیر تجربه داوطلبانه در برنامههای بزرگ ورزشی به
قصد ادامه داوطلبی (تجزیه و تحلیل مسیر چند گروهی)
پرداختند .نتایج نشان دادند كه از انگیزههای داوطلبی
عامل عشق به ورزش تأثیر مستقیمی به قصد ادامه
داوطلبی در آینده داشت ،در حالی عامل جهت گیری
شغلی از طریق رضایت تأثیرات غیرمستقیم داشت .این
یافتهها دانش ما را در مورد میراث داوطلبانه گسترش
میدهد و از این طریق نشان میدهد كه برگزاركنندگان
رویداد هنگام تهیه استراتژیهای جذب و جذب
داوطلبانه از چنین اطالعاتی استفاده میكنند .بانگ و
همکاران ( )2008اظهار داشتند كه عشق به ورزش
بهترین پیشبینی كننده سطح رضایت داوطلبان
هستند .همچنین وانسیکل ،پیرس و دیاسین)2015( 3
نشان داد عشق به ورزش از نظر آماری رضایت
داوطلبان را بهطور معناداری پیشبینی میكند .فدیوک
و همکاران  )2019(4در پژوهشی با استفاده از مقیاس
انگیزه داوطلبی بانگ و چالدورایی و شاخص رضایت
داوطلبانه كوهن و گوزل 5به بررسی عوامل مؤثر در
رضایتمندی داوطلبان ورزشی پرداختند .نتایج نشان

داد كه عوامل انگیزشی مانند رشد شخصی ،ارتباط بین
فردی ،جهتگیری شغلی ،مشاركت جامعه و عشق به
ورزش ،تأثیری در انگیزش ورزش دارد .بر اساس نتایج
به دست آمده ،عوامل رضایتمندی داوطلب تأثیر
معناداری بر رضایت داوطلبی ورزش دارد.
بهره گیری از عشق به ورزش در مطالعات روانشناسی
به عنوان یک مسئله مهم مورد توجه محققان بسیاری
قرار گرفته است .تالش جهت كاربردی نمودن عشق
به ورزش در مسائل مهم روان شناسی سبب گردیده
است تا عشق به ورزش به عنوان یک حالت رفتاری-
نگرشی در برنامهریزیهای مهم درمانی ،توسعهای و
ترویجی كاربرد داشته باشد (بانگ وچالدوری.)2003 ،
بهرهگیری از عشق به ورزش در روانشناسی ورزشی
سبب گردیده است تا تالش جهت بهبود عشق به
ورزش در میان محققان بسیاری همواره به عنوان یک
دغدغه مشخص گردد .عشق به ورزش حتی به عنوان
یک راهکار درمانی میتواند بسیاری از ناهنجاریهای
رفتاری و عاطفی را كاهش دهد و سبب ترویج برخی
فعالیتهای ارزشی در میان افراد گردد (پیرسی و
همکاران.)2014 ،
عشق به ورزش به عنوان یک خصوصیت رفتاری-
نگرشی سبب میگردد تا افراد به ورزش عالقهمند
شوند .این مسئله سبب میگردد تا حضور در رویدادها
و محیطهای ورزشی به هر صورتی برای افراد مهم
تلقی گردد .از طرفی عشق به ورزش سبب میگردد تا
مسائل ورزشی از سوی افراد دنبال گردد .این مسئله
سبب گردیده است تا عشق به ورزش پتانسیلهای
مختلفی در حوزههای مختلف ورزشی داشته باشد.
بهرهگیری از عشق به ورزش در جهت بهبود رضایت-
مندی افراد به خصوص داوطلبان می تواند سبب
پایدارسازی حضور داوطلبان در فعالیتهای ورزشی

1. Wang, Wu
2. Bang, Alexandris & Ross
3. VanSickle, Pierce & Diacin

4. Fediuc, Alin-Dorin., Danciu & et al
5. Kuhan & Guzley
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گردد .از طرفی عشق به ورزش با نفوذ بر عقاید و
تصیمگیریهای افراد سبب میگردد تا داوطلبان جهت
حضور در رویدادهای ورزشی با عالقه بیشتری حضور
یابند .پی بردن به نقش عشق به ورزش بر رضایت-
مندی داوطلیان رویدادهای ورزشی میتواند به بهبود
حضور داوطلبان منجر گردد و كیفیت حضور آنان را نیز
بهبود دهد.
اگر چه اهمیت عشق به ورزش در جذب داوطلبان در
پژوهشهای مختلفی مورد بررسی قرار گرفته است اما
كاركردهای عشق به ورزش در رضایتمندی داوطلبان
به خصوص داوطلبان رویدادهای ورزشی در كشور
ایران دچار ابهامات اساسی است .با توجه به ماهیت
متفاوت فضای رویدادهای ورزشی كشور مشخص
نیست كه آیا عشق به ورزش در این فضا میتواند به
تنهایی زمینه رضایتمندی داوطلبان را ایجاد نماید؟
وجود مشکالت مختلف در رویدادهای ورزشی و به

طبع ،مشکالت در خصوص فرایند های داوطلبی در
رویدادهای ورزشی سبب گردیده است تا ابهامات
اساسی در خصوص كاركردهای عشق به ورزش بر
رضایتمندی داوطلبان رویدادهای ورزشی در كشور
ایران ایجاد گردد .این مسئله سبب گردیده است
تأثیرگذاری عشق به ورزش با توجه به محیط
رویدادهای ورزشی كشور ایران جهت بهبود رضایت-
مندی داوطلبان نامشخص باشد .از این رو پژوهش
حاضر با هدف بررسی نقش عشق به ورزش بر
رضایتمندی داوطلبان رویدادهای ورزشی طراحی و
اجرا گردید .از این رو سئوال اصلی پژوهش حاضر این
است كه آیا عشق به ورزش بر رضایتمندی داوطلبان
رویدادهای ورزشی تأثیرگذار است؟ با توجه به اهداف
پژوهش مدل مفهومی پژوهش حاضر به شرح زیر
است.

شکل  -1مدل مفهومی پژوهش

روششناسی پژوهش
توصیفی-تحلیلی و از نوع علی و مبتنی بر مدلسازی
معادالت ساختاری (یک رویکرد جامع برای آزمون
فرضیههایی درباره روابط متغیرهای مشاهده شده و

مکنون است) و از روش میدانی (به منظور گردآوری
دادهها و جمعآوری اطالعات الزم برای تحلیل آماری)
استفاده شد.
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جامعه آماری پژوهش شامل كلیه نیروهای داوطلب
شركتكننده در تورنمت دوچرخهسواری دور آذربایجان
بودند كه تعدادشان 50نفر بود .به دلیل پایین بودن
حجم جامعه آماری ،بر اساس روش نمونهگیری تمام
شمار ،تمامی جامعه آماری به عنوان نمونه پژوهش
مشخص گردیدند .در نهایت پس از پخش و جمع اوری
پرسشنامههای پژوهش ،تعداد  43پرسشنامه مورد
تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

رضایتمندی داوطلبان از رویدادهای ورزشی دارای پنج
سئوال است كه سئواالت این پرسشنامه نیز بر اساس
طیف  5ارزشی لیکرت نمره گذاری گردید .روایی
صوری این پرسشنامه ها با استفاده از بررسی نظر
خبرگان مورد تأیید قرار گرفت .همچنین پایایی این
پرسشنامهها با استفاده از روش محاسبه آلفای كرونباخ
میزان  0/88برای پرسشنامه عشق به ورزش و میزان
 0/81برای پرسشنامه محقق ساخته رضایتمندی
داوطلبان از رویدادهای ورزشی مشخص گردید.

ابزار و شیوههای گردآوری

روش پردازش دادهها

ابزار گردآوری اطالعات در پژوهش حاضر شامل
پرسشنامه عشق به ورزش بانگ و همکاران ()2008
و پرسشنامه محقق ساخته رضایتمندی داوطلبان از
رویدادهای ورزشی بود .پرسشنامه عشق به ورزش
بانگ و همکاران ( )2008دارای چهار سئوال است كه
سئواالت این پرسشنامه بر اساس طیف  5ارزشی
لیکرت نمرهگذاری گردید .پایایی این پرسشنامه در
پژوهش بانگ و راس ( )2009میزان  0/83مشخص
گردیده بود .همچنین پرسشنامه محقق ساخته

روش آماری مورد استفاده در پژوهش حاضر شامل
روش معادالت ساختاری بود .جهت تجزیه و تحلیل
دادههای پژوهش حاضر از نرم افزار اس پی اس اس و
پی ال اس استفاده گردید.

شرکتکنندگان

یافتهها
جدول شماره  1نتایج توصیفی مربوط به نمونه های
پژوهش را نشان می دهد.

جدول  -1خالصه مدل پژوهش
متغیرها
جنسیت
تحصیالت

مردان
زنان
دكتری
كارشناسی ارشد
كارشناسی و پایین تر

نتایج پژوهش حاضر نشان داد كه  66درصد نمونههای
پژوهش مردان و  44درصد نمونههای پژوهش را زنان
تشکیل دادند .نتایج پژوهش حاضر همچنین نشان داد
كه  25/1درصد نمونههای پژوهش دارای مدرک
دكتری بودند .همچنین نتایج پژوهش نشان داد كه
 17/4درصد افراد دارای مدرک كارشناسی ارشد و 57/5

درصد
66
44
25/1
17/4
57/5

درصد نمونههای پژوهش دارای مدرک كارشناسی و
پایینتر بودند .به منظور بررسی توزیع دادههای پژوهش
از آزمون كلموموگراف اسمیرنف استفاده گردید .جدول
شماره  2نتایج مربوط به آزمون كلوموگراف اسمیرنف
را نشان می دهد.
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متغیرها
عشق به ورزش
رضایتمندی

جدول  -2نتایج آزمون کلوموگراف اسمیرنف
Z
1/418
1/512

با توجه به اینكه میزان سطح معناداری متغیرهای
پژوهش پایینتر از  0/05است ،لذا می توان اعالم
داشت كه توزیع دادههای پژوهش حاضر غیرطبیعی
است .از طرفی با توجه به حجم نمونه پژوهش و
غیرطبیعی بودن توزیع دادهها مشخص گردید كه از نرم

سطح معناداری
0/001
0/001

افزارهای واریانسمحور و نرمافزار پی ال اس استفاده
گردید .به منظور بررسی مناسب بودن سئواالت
متغیرهای پژوهش از بارهای عاملی هر یک از سئواالت
استفاده شد .جدول شماره  3نتایج مربوط به بارهای
عاملی سئواالت پژوهش را نشان می دهد.

جدول  -3نتایج بارهای عاملی سئواالت متغیرهای پژوهش
متغیرها

عشق به ورزش

رضایتمندی

سئواالت
سئوال 1
سئوال 2
سئوال 3
سئوال 4
سئوال 5
سئوال 1
سئوال 2
سئوال 3
سئوال 4

جدول شماره  ،4نتایج مربوط به ضرایب مسیر بین
متغیرهای پژوهش را نشان میدهد .همچنین شکل

بارعاملی
0/808
0/875
0/823
0/653
0/503
0/806
0/788
0/755
0/780

شماره  2و  3مدل پژوهش در حالت ضرایب مسیر و
میزان تی را نشان میدهد.
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شکل  -2مدل پژوهش در حالت ضرایب مسیر

شکل  -3مدل پژوهش در حالت میزان تی
جدول  -4خالصه مدل پژوهش
تأثیر
روابط
0/764
عشق به ورزش بر رضایتمندی داوطلبان رویدادهای ورزشی

مطابق با نتایج پژوهش مشخص گردید كه عشق به
ورزش بر رضایتمندی داوطلبان رویدادهای ورزشی
دارای تأثیری به میزان  0/764دارد كه با توجه به میزان
تی كه  18/988است ،مشخص گردید كه عشق به

مقدار تی
18/988

سطح معناداری
0/001

ورزش بر رضایتمندی داوطلبان رویدادهای ورزشی
تأثیرگذار است .جدول شماره  ،5شاخصهای برازش
مدل پژوهش حاضر را به نمایش گذاشته شده است.
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جدول  -5شاخص های برازش پژوهش
شاخص های برازش
آلفای كرونباخ
پایایی تركیبی
روایی همگرا

میزان
0/81
0/84
0/62

R2

0/58

Q2

0/42

استاندارد
بیش از 0/7
بیش از 0/7
بیش از 0/4
بیش از  =0/33متوسط
بیش از =0/67قوی
 =0/15پیش بینی كم
 =0/20پیش بینی متوسط
 =0/35پیش بینی زیاد

جدول شماره  6نتایج مربوط به روایی واگرا را نشان

وضعیت
مناسب
مناسب
مناسب
مناسب
مناسب

می دهد.

جدول  -6نتایج روایی واگرا
متغیرها

عشق به ورزش

رضایتمندی

سئواالت
سئوال 1
سئوال 2
سئوال 3
سئوال 4
سئوال 5
سئوال 1
سئوال 2
سئوال 3
سئوال 4

مطابق با نتایج مربوط به روایی واگرا مشخص گردید
كه سئواالت پژوهش در متغیر مربوط به خود دارای
همبستگی مناسب تری به نسبت متغیر دیگر هستند.
یکی از مهمترین شاخص های بزارش نیکویی مدل در
نرم افزارهای واریانس محور ،شاخص  GOFاست
جهت محاسبه این شاخص از فرمول زیر استفاده می-
گردد.

عشق به ورزش
0/421
0/501
0/427
0/352
0/287
0/130
0/142
0/178
0/102

رضایتمندی
0/207
0/139
0/224
0/112
0/047
0/447
0/325
0/369
0/312

در پژوهش حاضر میزان  0/58 R2است .همچنین
میزان  Communalitesنیز  0/34است .در نتیجه
میزان شاخص  GOFبرابر با  0/44خواهد بود .با توجه
به جدول فوق مشخص گردید كه شاخصهای مدل
پژوهش ،در وضعیت مناسبی است كه این مسئله
نشانگر مناسب بودن برازش مدل پژوهش است.

بحث و نتیجهگیری
رضایتمندی داوطلبان به عنوان یکی از مسائل مهم
در رویدادهای ورزشی است .بهبود رضایتمندی
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داوطلبان در رویدادهای ورزشی میتواند به بهبود و
موفقیت رویدادهای ورزشی منجر گردد .این مسئله
سبب گردیده است تا دغدغه باالیی جهت افزایش
رضایتمندی داوطلبان حاضر در رویدادهای ورزشی
وجود داشته باشد كه این مسئله منجر به بهبود
پژوهشهایی در این حوزه گردیده است .در تکمیل
پژوهشهای شکل گرفته شده در این حوزه پژوهش
حاضر با هدف بررسی نقش عشق به ورزش بر
رضایتمندی داوطلبان رویدادهای ورزشی طراحی
گردد .تأثیرات مثبت عشق به ورزش در حوزه های
مختف روانشناسی سبب گردیده است تا كاربردهای
آن در بهبود نگرش و عقاید افراد درک گردد.
پژوهش حاضر نشان داد كه عشق به ورزش تأثیر
معناداری بر میزان رضایتمندی داوطلبان رویدادهای
ورزشی دارد .این مسئله بیانگر این مهم است كه عشق
به ورزش سبب بهبود و ارتقا رضایتمندی داوطلبان
رویدادهای ورزشی میگردد .از این رو جهت بهبود
رضایتمندی داوطلبان رویدادهای ورزشی میبایستی
عشق به ورزش در میان داوطلبان را بهبود داد.
در پژوهشهای مختلفی به این مسئله اشاره شده است.
جانسون و همکاران ( )2017در پژوهش خود مشخص
نمودند كه عشق به ورزش به علت افزایش انگیزش
افراد جهت حضور در ورزش ،سبب میگردد تا آنان از
حضور در ورزش به عنوان نیروی داوطلبی رضایت
كامل داشته باشند .به نظر می رسد عشق به ورزش
سبب میگردد تا افراد ،هدف كلی جهت حضور در
ورزش را به هر نحوی داشته باشند و این مسئله سبب
گردیده است تا آنان در قالب افراد و با نقش های
مختلفی در ورزش حضور یابند .از این رو عشق به
ورزش سبب میگردد تا داوطلبان حاضر در رویدادهای
ورزشی به هدف خود كه حضور در محیط های ورزشی
باشند ،دست یابند .این مسئله منجر به بهبود رضایت-
مندی آنان می گردد.
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بانگ و همکاران ( )2019در پژوهش خود مشخص
نمودند كه بهبود تجربه داوطلبی به واسطه عشق به
ورزش و افزایش آن سبب میگردد تا رضایتمندی
داوطلبان بهبود یابد .به نظر میرسد عشق به ورزش
سبب میگردد تا افراد عالقه وافری جهت كسب تجربه
در محیطهای ورزشی داشته باشند .این مسئله سبب
میگردد تا كسب تجربه به عنوان یک هدف در میان
افراد شکل گیرد .از طرفی بهبود تجربه داوطلبی سبب
میگردد تا آنان درک ملموسی از حضور در ورزش و
رویدادهای ورزشی كسب نمایند .از این رو حضور در
رویدادهای ورزشی به عنوان نیروهای داوطلبی سبب
میگردد تا داوطلبان از تجربه مناسبی ناشی از حضور
در رویدادهای ورزشی برخوردار باشند .این مسئله سبب
میگردد تا رضایتمندی داوطلبان حاضر در رویدادهای
ورزشی بهبود یابد.
وانسیکل و همکاران ( )2015در پژوهش خود مشخص
نمودند كه بهبود وضعیت اجتماعی به عنوان یک مسئله
در روند شکلگیری عشق به ورزش موثر است .از این
رو حضور در ورزش به واسطه عشق به ورزش سبب
میگردد تا نیازهای اجتماعی افراد رفع گردد .از این رو
بهبود وضعیت اجتماعی سبب میگردند تا نیروهای
داوطلبی رضایت مندی مناسبی از حضور در رویدادهای
ورزشی در كشور ایران داشته باشند.
كاربردهای عشق به ورزش در مسائل رفتاری سبب
گردیده است تا این خصوصیت به عنوان یک مسئله
تأثیرگذار بسیاری از نگرشهای افراد را تحت شعاع قرار
دهد .به عبارتی عشق به ورزش سبب گردیده است تا
افراد ماهیت ورزش را درک و حضور و دنبال نمودن آن
را به عنوان یک مسئله مهم درک نمایند .عشق به
ورزش سبب میشود تا بستر مناسبی جهت حضور افراد
در محیطهای ورزشی ایجاد گردد .از این رو عشق به
ورزش سبب میگردد تا افراد به روشهای مختلفی در
ورزش حضور یابند .از این رو برخی از افراد به خاطر
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عشق به ورزش به عنوان نیروهای داوطلبی در
رویدادهای ورزشی حضور مییابند .این مسئله سبب
میگردد تا عشق به ورزش آنان را در قالب نیروهای
داوطلبی جهت حضور در رویدادهای ورزشی ترغیب
نماید .از طرفی عشق به ورزش سبب ایجاد نیازهای
درونی در میان افراد میگردد كه حضور در رویدادهای
ورزشی سبب پاسخ به این نیازها میگردد .بنابراین
حضور در رویدادهای ورزشی به عنوان نیروهای
داوطلبی میتواند در پاسخ به عشق به ورزش افراد
سبب بهبود رضایتمندی داوطلبان گردد .این مسئله
سبب گردیده است تا در پژوهشهای مختلفی از جمله
ونسیکل و همکاران ( ،)2015بانگ و همکاران
( ،)2008ونگ و ویو ( ،)2014بانگ و چالدوری
( ،)2003ما و دراپر ( )2017و ویلیامز و همکاران
( )1995نقش عشق به ورزش بر رضایتمندی
داوطلبان را مشخص نمایند.
به نظر میرسد ماهیت عشق به ورزش سبب میگردد
تا وضعیت فکری و روانی افراد جهت حضور در ورزش
دچار تغییراتی گردد و آنان را جهت فعالیت در محیط-
های ورزشی پر انگیزه نماید .این مسئله سبب میگردد
تا داوطلبان به واسطه حضور در رویدادهای ورزشی ،از
رضایتمندی مناسبی برخوردار باشند .عشق به ورزش
همچنین میتواند به عنوان نیروی تأثیرگذار سبب گردد
تا مشکالت و محدودیتهای موجود در رویدادهای
ورزشی در خصوص حضور و فعالیت داوطلبان به
خصوص در كشور ایران ،در میان داوطلبان فعال كم-
رنگ گردد .از این رو عشق به ورزش سبب میگردد تا
داوطلبان ضمن عدم تأثیرپذیری از مشکالت موجود در

رویدادهای ورزشی ،سعی در پاسخ به نیازها و اهداف
ورزشی مدنظر خود داشته باشند .از طرفی عشق به
ورزش در میان داوطلبان می تواند ضمن رفع نیازهای
درونی آنان ،احساس خشنودی و رضایتی را در آنان
ایجاد نماید .این مسئله ناشی از نفوذ عشق به ورزش
در افکار افراد است.
با توجه به نتایج پژوهش حاضر پیشنهاد میگردد تا
ضمن توجه به ویژگیهای روانی داوطلبان ،وضعیت
عشق به ورزش آنان را بررسی و مدنظر قرار داد.
همچنین با توجه به نتایج پژوهش حاضر پیشنهاد می-
گردد اگر در رویدادهای ورزشی ،شرایط جهت بهبود
تجارب داوطلبان فراهم گردد آنان از رضایتمندی
بیشتری برخوردار میشوند .با توجه به نتایج پژوهش
حاضر همچنین پیشنهاد میگردد تا با افزایش جذابیت
رویدادهای ورزشی ،ضمن بهبود انگیزش افراد سبب
گردد تا بستر جهت افزایش رضایتمندی داوطلبان
حاضر در رویدادهای ورزشی فراهم شود .با توجه به
اهمیت عشق به ورزش در محیطهای ورزشی پیشنهاد
میگردد تا نقش عشق به ورزش در میان سایر اركان
رویدادهای ورزشی از جمله ورزشکاران ،مربیان ،داوران
و مدیران مورد بررسی قرار گیرد و كاركردهای عشق
به ورزش بر رضایتمندی این افراد مورد بررسی قرار
گیرد .همچنین پیشنهاد میگردد تا پژوهشی با هدف
بررسی عوامل مؤثر بر بهبود عشق به ورزش در میان
داوطلبان رویدادهای ورزشی در كشور ایران انجام
گردد.
این مقاله بر گرفته از رساله دكتری است.
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