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آموزش و  ی دراولویت بندي موانع جذب نیروهاي داوطلب ورزش شناسایی و

  جپرورش شهرستان کر

  1حمید آقایی

٥/٧/١٣٩٣: تاریخ دریافت مقالھ    

١٢/٧/١٣٩٣:تاریخ پذیرش مقالھ   

هاي ورزشی با کیفیت باال براي نیروهاي داوطلب  یک جزء حیاتی از نیروي کار مورد نیاز براي ارائه برنامه

هاي نیروهاي صرف فعالیت هاي وسیعی از مردم وقت خود راگرو ،در سراسر دنیا. بقات ورزشی هستندمسا

 هدف. باشدکمک به دیگران می ،هایشانهاي این افراد صرف نظر از از نوع فعالیتانگیزه. کنندمی داوطلب 

ورزش آموزش و پرورش در  نیروهاي داوطلبجذب موانع  واولویت بندي شناسایی ،از انجام این پژوهش

  . باشدمیشهرستان کرج 

 ،ماري پژوهشآجامعه  .است تحلیلی -نظر ماهیت، توصیفی روش پژوهش از نظر هدف، کاربردي و از

وش ر. بودند آموزش و پرورش شهرستان کرج مسابقات آموزشگاهی  برگزار کننده )نفر 592(کارکنانتمامی 

رگانه و بر طبق حجم نمونه برحسب نواحی چها .بوداي اي چند مرحلهنمونه گیري به صورت خوشه

اي محقق پرسشنامه ،هاآوري دادهابزار جمع. انتخاب شدند نفر به عنوان نمونه مورد مطالعه 234، مورگان

پایایی کلی . نفر از اساتید دانشگاه تایید شد 12روایی صوري و محتوایی پرسشنامه، توسط  .ساخته بود

ها از داده آماري تحلیل و تجزیه براي .آمد به دست، . )888(تفاده از آزمون آلفاي کرونباخ ز با اسیپرسشنامه ن

براساس  .استفاده شد )ايتی تک نمونه و اکتشافی  –تحلیل عاملی روش( و آمار استنباطی آمار توصیفی

و  ساختاري ،نیفردي، قانو ،اطالعاتی - ارتباطی روانی،متغیر در شش گروه با عناوین  32تحلیل عاملی 

شد که بر  بررسی متغیرها اهمیت میزان ،لیکرت ارزشی پنج مقیاس از استفاده با .قرار گرفتند سازمانی -اداري

قانونی با و عامل  16,89، عامل  فردي با واریانس 27,009اطالعاتی با واریانس  -اساس، عامل ارتباطی این

   .ترین موانع بودندت، با اهمی11,33واریانس 
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سطح آموزش و پرورش شهرستان کرج در متولیان ورزش  که شودپیشنهاد می براساس نتایج پژوهش ،ابراینبن

واحد داوطلبی را در  و شهروندان را نسبت به فواید داوطلبی افزایش دهند سازي رسانی و آگاه اطالع

  .د نمایندایجا نیروهاي داوطلب تشکیالت و ساختار ادارات آموزش و پرورش جهت گزینش و جذب 

  شهرستان کرج  و آموزش و پرورشورزش،  ،نیروهاي داوطلب :کلیدي گانواژ
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 مقدمه

 

 نقش کاربردي، نظر از چه و نظري لحاظ از چه دانش، و علم هعرص در افزون روز تغییرات از مملو دنیاي در  

 در موجود متنوع تغییرات با سازگاري همچنین و سازمان عمر تداوم براي حیاتی بسیار عاملی و متبحر آگاه انسان

 ناشی تنها شود،می بشري اجتماعات سایر بر اجتماع یک برتري باعث آنچه. است خارجی سازمان و داخلی محیط

 مالی مادي، منابع زیرا ،است جامعه هر دسترس در افراد و ها انسان تکامل و نگهداري، توسعه و حفظ پرورش، از

و جهانی  فراگیرء ورزش به عنوان یک پدیده). 1391اندام و همکاران، ( است بشر دست ساخته همه تیتسهیال و

 ).1390گودرزي، (که مورد استقبال مردم دنیا قرار گرفته است، بیش از پیش در حال توسعه و همه گیري است 

صادي و فرهنگی انکار ناپذیر سیاسی، اقت ،، اجتماعیازي جامعه از لحاظ جسمانی، روانینقش ورزش در سالم س

        تشکیل 1پدیده تربیت بدنی و ورزش داراي ابعاد مختلفی است که یک بعد آن را نیروهاي داوطلب. است

شود، زمانی مشخص برگزار می براي برگزاري یک رویداد ورزشی که در یک محدوده ).1385چیان، کوزه(دهدمی

د نیروي انسانی رسمی و کشوري این تعدا شهر یا چبدیهی است در هی. تنیاز به تعداد زیادي نیروي انسانی اس

راي برگزاري رویدادهاي ورزشی، افراد زیادي به عنوان ببنابراین  .هاي ورزشی وجود ندارددر سازمان حقوق بگیر

 نهضت ).1390دوست قهفرخی، لی فراهانی و علیجال(کنندهاي مختلف فعالیت میزمینه نیروي داوطلب در

هاي خوبی را براي مشارکت مردان و زنان تمامی اقشار جامعه در امر ورزش و پیشرفت جوانان فرصت ،داوطلبی

. کنندهاي ورزشی منابع سرشاري را از رواج این نهضت عاید خود می از طرف دیگر، سازمان. فراهم کرده است

عظیمی از افراد  یی است که بوسیله تودههاي پیشرفته جهان بیشتر مبتنی بر داوطلب گراماهیت ورزش در کشور

  ).1388حمیدي، (شود داوطلب هدایت و به پیش برده می

مهارت یا خدمات خود را به سازمان یا گروهی خاص، ، شود که قسمتی از وقتداوطلب به فردي گفته می

  ).Auld, 2004(نماید ها کمک میبه آندهد و بدون چشم داشتی اختصاص می

گردانندگان و حامیان اصلی خدمات در ورزش همین بس که  ش نیروهاي داوطلب در ارائهدر اهمیت و نق

شود، نیروها، که هر چهار سال یکبار برگزار می )بازي هاي المپیک(بزرگترین و مهمترین رویداد ورزشی جهان 

هاي مردمی یا در انجمن توانندافراد داوطلب می ،امروزه ).1388صفانیا، (هاي داوطلب هستند ها و شرکتسازمان

مجموعه مهمی از منابع انسانی بسیاري  ،افراد داوطلب .هاي دولتی و خصوصی به کار گرفته شوندحتی در سازمان

گرایش به خدمات داوطلبی بیشتر در کشورهایی . دهندهاي ورزشی و تفریحی جهان را تشکیل میسازمان از
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ودیت منابع عمومی و افزایش عالقه داوطلبان به خدمت که کاهش خدمات بخش عمومی، محد هگسترش یافت

آمار وزارت کار کشور انگلستان در سال طبق  ،به عنوان مثال .به چشم می خوردیازهاي جامعه را کردن جهت رفع ن

فرهنگی یا هنري داوطلب بودند و ارزش  ،هاي ورزشی، تفریحی ، سی و هفت درصد افراد در سازمان2007

هیجده درصد افراد در یک رقابت ورزشی داوطلب شده  ،در کانادا. میلیارد پوند داشتند 14ش از اقتصادي معادل بی

معادل بیست درصد کل ارزش اقتصادي ورزش متعلق به داوطلبان بزرگسال برآورده شده بود  ،بودند و در استرالیا

 )2000( 1از جمله ویلسون ؛است ههاي مختلفی بررسی و تعریف شدداوطلبی از دیدگاه ).1390افروز و همکاران، (

 کرده تعریف آزادانه کامالً صورت به و اشتم دچش بدون دیگران، به کمک براي فعالیتی را انجام داوطلبی که

ها، ممکن است به ایجاد اختالل در جذب و نگهداري کارکنان  ا حضور نیروهاي داوطلب در سازمانفقدان ی .است

 مدیریت ،غربی و اروپایی کشورهاي در پیش ها سال از. شود منجر ها سازمان رد همیاري و یا ایجاد فضاي همدلی

 گیري بهره با و راستا این در .تاس بوده دسترس در انسانی منابع دیگر از بهینه و مناسب هاستفاد فکر به ورزشی نیز

 جهت در نیز و زشور درنیروهاي داوطلب  خدمت عرصۀ در را آنان افراد، نشدة ارضا نیازهاي و از احساسات

ه داد قرار مدنظر  را شخصیتی و اجتماعی فواید انگیزش، مقولۀ سه و کرده تشویق داوطلب و خود جامعه منافع

  ).Carla,2006( است

 اجتماعی هاي سنت در ریشه که است معاصر دنیاي هاي پدیده از ،جامعه به رسانی خدمت و داوطلبی نهضت

 آن از داوطلب هم و جامعه هم که دارد سویه دو فوایدي ،نیروهاي داوطلب هاي فعالیت. دارد سراسر جهان مردم

 نحوي به و پردازندمی فعالیت به یکدیگر کنار در مشترك اهداف براي انجام نیروهاي داوطلب. شوندمی مندبهره

  ).1391اندام و همکاران، (گردند می جامعه در اجتماعی سرمایه افزایش باعث

هاي وابسته به مذهب کشورها و جوامع وجود دارد که منشاء آن به سازمان بیشترب شدن در سنت داوطل ،امروزه

  .اي استدر ایران نیز داراي قدمت دیرینهنیروهاي داوطلب هاي انجمن. گرددو شوراهاي محلی برمی

را در سازماندهی بیشترین نقش   - مساجد و هاحسینیهمثل  -د بسیاري از کشورها، مراکز مذهبیدر ایران هم مانن

هاي اجتماعی مختلف در سایر کشورها با بر عهده گرفتن برخی از برنامه. اندداشتهنیروهاي داوطلب هاي فعالیت

هاي در سال. می یابددر تمامی سطوح، نقش دولت در برنامه ریزي کاهش نیروهاي داوطلب هاي توسط انجمن

تقاضا براي داوطلب شدن براي  ،همچنین. افزایش یافته استب نیروهاي داوطلاخیر به علت برخی عوامل، فعالیت 
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به منظور جذب بهتر و نیز حفظ  .همچنان رو به افزایش است ي رویدادهاي ورزشیاریزي و اجربه برنامه کمک

  ).Carla,2006( ستانیروهاي داوطلب نیاز به شناسایی راهی براي افزایش رضایت کلی   ،نیروهاي داوطلب

به عنوان  .باشدی در جهان در حال افزایش میند که برگزاري رویدادهاي ورزشه اکردبیان )2009( 1آلن و شاو

شرکت کنندگان در و  هزار شرکت کننده برگزار شد 8با  1985هاي جهانی دانشجویان تورنتو در سال بازي ،مثال

براي برگزاري موفقیت آمیز  ب،ترتیبدین  .هزارنفر افزایش یافت 22به  2005در سال رویداد ورزشی دانشجویان 

حضور نیروهاي داوطلب . )Justine,2009(با انگیزه و مشتاق ضروري است  نیروهاي داوطلب رویدادها وجود 

ها و مسابقات اي براي سازماندهی ورزشی به همراه دارد، اعتبار برنامه، عالوه بر اینکه منافع مالی و سرمایهبا کیفیت

در فرایند ارزیابی عملکرد سازمانی، میزان جذب نیروهاي داوطلب  ،همچنین. دهدش میورزشی را در جامعه افزای

  ).prouteau, wolff,2006(اي برخوردار است از جایگاه ویژه

براي استفاده در  نیروهاي داوطلب اي تغییر ساختار وظیفه"در پژوهش خود با عنوان  )2010( و همکاران  2کیم

یک جزء حیاتی از نیروي کار مورد نیاز براي ارائه  نیروهاي داوطلب  ه رسیدند کهبه این نتیج "ورزش جوانان

هاي وسیعی از مردم وقت خود گرو ،در سراسر دنیا. هاي ورزشی با کیفیت باال براي مسابقات ورزشی هستندبرنامه

هایشان کمک به دیگران یتهاي این افراد صرف نظر از از نوع فعالانگیزه. کنندمی بیداوطل هاي را صرف فعالیت

  ).kim,2010( باشدمی

 هايدر بررسی رابطه بین تعهد، تجربه و خود ارزیابی عملکرد در سازمان 2011و همکاران در سال  3انگلبرگ

هاي ورزشی منابع انسانی کلیدي براي سازمان  ،نیروهاي داوطلبکه  اندکرده بیان ،جوانان بهورزشی مربوط 

  .ه تفریح و سرگرمی هستندامعه در بخش مربوط بجه در کمحسوب می شوند 

هاي ورزشی وجود نیروهاي داوطلبی براي بسیاري از سازمان اظهار داشته اند که )2008( 4پاستوره و برایان

     احساس  نیروهاي داوطلب نیاز شدیدي به حضور  ،لمپیکپاراهاي بدین صورت که در بازي ؛ضروري است

   .شوند نیروهاي داوطلب سط بازاریابان باعث جذب وها با تبلیغات وسیع تن سازمانکه باید ایشود می

هاي براي دریافت دستمزد در دو بخش شرکت نیروهاي داوطلب در بررسی مشارکت  )2006( 5تئو و ولفپرو

 دریافت دستمزد براي ،هاي دولتیهاي خصوصی، به این نتیجه رسیدند که در بخش شرکتدولتی و شرکت

  .هاي خصوصی این نتیجه منفی گزارش شدولی در بخش شرکت ،هداراي اهمیت بود نیروهاي داوطلب 

                                                           
1Allen &  Shaw 
2 Kim  
3  Engelberg 
4 Brian &. Pastore 
5 prouteau   & wolff 



۶ 

 

و نیز  نیروهاي داوطلبوهشی که  به شناسایی عوامل موثر بر مشارکت ژپدر ) 2008(و همکاران  1سانگیون

باید به تفاوت در ی داوطلبي راي ترویج فعالیت هابکه  یافتنددالیل عدم مشارکت افراد پرداختند، این نتیجه دست 

براي بهبود دسترسی به کار  ،همچنین .شیوه زندگی آنها متناسب با جنس و نیز زمان منعطف موجود توجه کرد

  .استنیاز  به برنامه ریزينیروهاي داوطلب 

با استفاده از فرصت هاي  نیروهاي داوطلب  که نشان داد  )2012( ریچارد و  2کوستاس پژوهش هايافتهی

آورند، بسیار بیشتر از اي که از داوطلبی به دست میرسند و تجربهداوطلبی، به ایجاد سهم مثبت در زندگی می

و به خوشی و  بگیرندهاي توریستی را به عهده  توانند فعالیتمی نیروهاي داوطلب  .است محض وظایف کاري

  . لذت برسند و این تعادل آنها را در زندگی افزایش می دهد

یست بیلیون دالر برآورد در ورزش امریکا را بیش از بنیروهاي داوطلب ارزش اقتصادي کار  )2000( 3رايچالدو

      ارزشی نزدیک به چهل بیلیون دالر را نشان  هاي مختلف،اما منابع جدیدتر بر اساس متدولوژي ،کرده است

رویداد هاي ورزشی در تمام سنین و سطوح  در ایالت اونتاریوي کانادا، بیش از ششصد هزار داوطلب به .داده اند

بیش از شانزده میلیون داوطلب ورزشی در بیش از هشتصد هزار انجمن فعال هستند و  ،در اروپا .کمک می کنند

  ).Beijing, Olympics 2008(بیش از صد میلیون یورو سود مالی از طریق مشارکت آن ها به دست آمده است 

ا به این نتیجه رسیدند که ه هررسی موانع داوطلبی در انجمن هاي ورزشی دانشگادر ب )1388(اندام و همکاران 

ترین کم اهمیتها به عنوان ترین موارد و مشکالت جسمانی و بیماريبا اهمیت ،هاي درسی و کمبود وقتمشغله

  .موارد انتخاب شدند

هاي د خود ارزیابی در سازماندر بررسی رابطه بین تعهد، تجربه، تعهد و عملکر )2011(و همکاران  4تري

درصد از جمعیت  8,2(تر ساله و باال 18میلیون نفر افراد  1,1حدود  2001کردند که در سال  بیان ورزشی جوانان

 2000یح و سرگرمی را در سال هاي ورزشی مربوط به تفربراي سازماننیروهاي داوطلب که کار بودند  )بزرگسال

  .ند ده داشتبر عهدر کشور استرالیا 

 ،حمایت کافی نبودهاي متحمل شده، هدر دو پژوهش جداگانه، پرداخت نکردن هزین )1998( 5نوبل و راجرز

      و کارکناننیروهاي داوطلب آموزش، مشکالت مربوط به ایاب و ذهاب، تعارض بین  فقدانعدم نظارت، 

هاي غیر ورزشی  معرفی در سازمان حقوق بگیر و عدم اطمینان از پوشش بیمه اي را به عنوان موانع داوطلبی

                                                           
1 Sangyoon 
2  Kostas  & Richard  
3  Chladvray 
4 Terry 
5 Nobel & Racer’s 
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 در انسانی نیروي کمبود مشکل بر غلبه براي ورزشی از جمله آموزش و پرورش هاي سازمان مدیران ).19(کردند 

 میزبانی خصوص در عملیاتی هزینه هاي کاهش همچنین براي و اجرایی هاي بخش سایر و مسابقات برگزاري

      عهده از که افراد داوطلبی باشند دنبال به همواره و متوسل شوند جامعه عموماً باید به ورزشی، مسابقات

 را معمول خدمات که  فراهم آورند مدیران براي را فرصت این داوطلبان ،طریق این از  .برآیند مختلف فعالیت هاي

ه نیرو هاي داوطلبی با توجه به اینک ،بنابراین .ارائه دهند مطلوب کیفیت با و متنوع اشکال به و هزینه کمترین با

و از آنجا که آموزش و پرورش با  ف در سطوح ملی وبین المللی دارندنقش به سزایی در برگزاري مسابقات مختل

پی این تحقیق در  است و به نیروهاي داوطلبی کمتر توجه دارد، ارکمبود نیروي انسانی برخورد مشکالت مالی و

با  تا ایدنم شناساییشهرستان کرج لب را در ورزش آموزش و پرورش این است تا موانع استفاده از نیروهاي داوط

در ورزش نیروهاي داوطلبی بتوان از سرمایه هاي عظیم و گرانبهاي  ،چنین عواملی و برطرف کردن اولویت بندي

  .ده را برداآموزش و پرورش شهرستان کرج نهایت استف

  روش شناسی پژوهش

را تمامی  جامعه آماري پژوهش .تحلیلی است - ز نظر ماهیت، توصیفیاین پژوهش از نظر هدف، کاربردي و ا 

 592 که تعداد آنها دادندتشکیل میکرج آموزش و پرورش شهرستان  آموزشگاهی تمسابقا کارکنان برگزار کننده

گانه  و بر طبق حجم که برحسب نواحی چهاربود  اياي چند مرحلهروش نمونه گیري به صورت خوشه. ودنفر ب

، نفر 61نفر، براي ناحیه دو  60یک براي ناحیه . نفر به عنوان نمونه مورد مطالعه انتخاب شدند 234، ونه مورگاننم

  .عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند به نفر  55نفر و براي ناحیه چهار  58براي ناحیه سه 

 استادان با مصاحبه و علمی متعدد مقاالت و دانشگاهی هاي کتاب بررسی ضمن محققان ،منظور این براي

نیروهاي متغیرهاي بازدارندگی  مهمترین از ، فهرستینظران و خبرگان در این زمینه صاحب و ورزشی مدیریت

  .شد ساخته ايپرسشنامهتهیه و  آموزش و پرورش براي مشارکت در ورزش داوطلب 

روایی . بود) اي کامال موافقمیک براي کامال مخالفم، پنج بر(سوال با طیف  لیکرت  34ه داراي این پرسشنام

 این زمینهو متخصصان در رشته مدیریت ورزشی  نفر از اساتید دانشگاه 12صوري و محتوایی پرسشنامه، توسط 

سطح  آمد که نشان دهنده به دست . )88(از آزمون آلفاي کرونباخ  ز با استفادهیکلی پرسشنامه ن پایایی .تایید شد

  .باشدمه میعالی از همسانی درونی پرسشنا

آمار توصیفی از  ،بخش اول در .استفاده شد spss 16ها از بسته نرم افزاري داده آماري تحلیل و تجزیه براي

ها و در بخش دوم براي تجزیه و تحلیل استنباطی جهت توصیف داده )انحراف استاندارد و هاي میانگینآماره(
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اي تی تک نمونه و )اولویت بندي(عوامل اهمیت یا دهی وزن نتعییاکتشافی براي  -تحلیل عاملی از روش ،هایافته

   .گردید موانع جذب نیروهاي داوطلب استفاده براي شناسایی

 هاي پژوهشیافته

نمونه آماري یژگی هاي جمعیت شناختیوتوصیف  : 1جدول  

 متغیرها مولفه ها تعداد درصد

 جنس مرد 142 61,1

 زن 92 38,9

لوضعیت تاه مجرد 94 40,2  

 متاهل 140 59,8

  کارمند اجرایی 58 24,8

 

 شغل

 مدیر 23 9,8

 کارشناس ورزش 130 55,6

 سایر 23 9,8

سال 5تا 1 47 20,1   

 

 سابقه فعالیت

سال 10تا  6 34 14,5  

سال 15تا  11 72 30,8  

سال و باالتر 16 81 34,6  

  دیپلم 24 10,3

 

 سطح تحصیالت

 فوق دیپلم 82 35,0

 لیسانس 82 35,0

 فوق لیسانس و باالتر 46 19,7

 

میانگین سنی  .درصد از افراد متاهل بودند 59,8درصد افراد مجرد و  40,2هاي آماري پژوهش نشان داد که یافته

 افراد در سنین درصد 24,8 ،سال 30تا  21 افراد در سنین درصد 10,3 و سال20مشارکت کنندگان در تحقیق،  زیر 

 14,5و سال  60تا سال  51 افراد در سنین درصد 19,7 و سال 50تا  41 افراد در سنین درصد 30,8 ،سال 40تا  31

درصد زن  35,9درصد از مشارکت کنندگان در تحقیق، مرد و 61,1. بودند و باالتر سال 61 افراد در سنیندرصد 

  .بودند

 19,7درصد از افراد لیسانس و  35فوق دیپلم، درصد  35درصد از افراد دیپلم،  10,3 ،میزان تحصیالتاز نظر 

 مدیردرصد  9,8درصد از افراد کارمند اجرایی،  24,8از نظر نوع شغل،  .درصد از افراد فوق لیسانس و باالتر بودند
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داشتند  اشاره )سایر(فعالیتی غیر از موارد ذکز شده  به درصد از افراد 9,8و  بودند درصد کارشناس ورزش 55,6 و

درصد از افراد  20,1 ،ه فعالیت مشارکت کنندگان در ورزش و برگزاري مسابقاتاز نظر سابق ،همچنین ).3جدول(

درصد از  34,6درصد از افراد  یازده تا پانزده سال و  30,8درصد از افراد شش تا ده سال ،  14,5یک تا پنج سال، 

 . افراد سابقه فعالیت شانزده سال به باال داشتند

  موانع استفاده از نیروهاي داوطلبی در ورزش آموزش و پرورش  شناسایی اي برايتی تک نمونه آزمون :2 جدول

  

Sig ≤  5/ . .  

H 0رد   

 

 عوامل میانگین انحراف معیار آماره T سطح معناداري درجه آزادي

 عوامل ارتباطی و اطالعاتی 31,5940 4,75604 24,425 0,000 233

 عوامل فردي 21,5128 5,26078 10,214 0,000 233

 عوامل قانونی 24,9744 3,95460 26,978 0,000 233

 عوامل روانی 19,6752 4,03276 17,734 0,000 233

 عوامل ساختاري 12,3120 2,70766 18,711 0,000 233

 اداري و سازمانی 14,5128 1,84654 20,817 0,000 233

  

اي استفاده ی در ورزش آموزش و پرورش از آزمون تی تک نمونهبراي شناسایی موانع استفاده از نیروهاي داوطلب

  ).2جدول (شد 

موانع استفاده از نیروهاي داوطلبی در ورزش آموزش و  ،اطالعاتی -ارتباطی براي بررسی تفاوت بین عامل

. تمورد پذیرش قرار گرف H 1 رد و  Sig ≤  ./.5 ، H0، با توجه به سطح معناداري فرضیپرورش با میانگین 

موانع استفاده از نیروهاي داوطلبی در ورزش آموزش و  اطالعاتی -عوامل ارتباطیمیانگین نشان داد که  این

  .باشدمی، 24متوسط بیشتر از حد  ،31,60 در نمونه مورد بررسی ،شرپرو

ش ورهاي داوطلبی در ورزش آموزش و پربراي بررسی تفاوت بین عوامل فردي موانع استفاده از نیرو ،همچنین

مورد پذیرش قرار گرفت و نشان داد  H 1رد و  Sig ≤  ./.5  ،H0با میانگین فرضی، با توجه به سطح معناداري  

، در نمونه مورد بررسی شهاي داوطلبی در ورزش آموزش و پرورکه میانگین عوامل فردي موانع استفاده از نیرو

   .باشد، می18متوسط ، بیشتر از حد 21,51

ت بین عوامل قانونی موانع استفاده از نیروهاي داوطلبی در ورزش آموزش و پرورش با براي بررسی تفاو

مورد  H   1رد و  Sig ≤  ./.5  ،H0، با توجه به سطح معناداري   24,97و میانگین عامل با  18میانگین فرضی

  .ی بودو نشان داد که میانگین عوامل قانونی در نمونه بیشتر از میانگین فرض پذیرش قرار گرفت
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عوامل ساختاري که  ،همچنین .مورد پذیرش قرار گرفت H   1رد  و  H0 ،در بررسی تفاوت بین عوامل روانی

بیشتر  12,31با میانگین    ،وطلبی در ورزش آموزش و پرورش بودیکی دیگر از عوامل موانع استفاده از نیروهاي دا

  .مورد تایید قرار گرفت H   1با استفاده از آزمون تی ،  و بود 9از میانگین فرضی 

با استفاده از آزمون تی  بود و  12، بیشتر از میانگین فرضی 14,51با میانگین  سازمانی -در نهایت عامل اداري

H0  1رد  و   Hمورد تایید قرار گرفت.  

ل دهد تحلیکه نشان می آمد به دست/. 841ها گویه KMOو  Sig ≤  ./.5آزمون بارتلت  ،براي تحلیل عاملی

  .باشدها مناسب میملی براي گویهعا

راه حل بهتري براي شناسایی موانع  ،نشان داد که مدل شش عاملی براساس تحلیل عاملی هاي تحقیقیافته

  ،)درصد 71,87( ها داده تحلیل و تجزیه از آمده دست به واریانس به توجه با .باشداستفاده از نیروهاي داوطلبی می

، 16,89و شخصی با واریانس  27,009 واریانس با اطالعاتی - عناوین ارتباطی موانع،با عاملی شش بندي طبقه

 5,98سازمانی با واریانس -و اداري  7,01، ساختاري با واریانس 8,55، روانی با واریانس11,33قانونی با واریانس

  ).3جدول ( شد داده تشخیص مناسب
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  عوامل یده وزن تحلیل عاملی اکتشافی براي تعیین : 3جدول

    عوامل بار عاملی  واریانس

27,009  

  ضعف اطالع رسانی متولیان ورزش اموزش و پرورش براي جذب و ثبت نام شهروندان داوطلب  -/.372

ل
 او

ل
ام

ع
:

  

ی
عات

ال
اط

و 
ی 

اط
تب

ار
  

  

830./  
داوطلب شدن از جریان داوطلبی در ورزش آموزش و  به مند کمبود آگاهی شهروندان عالقه

 پرورش

 وجود مشکالت ایاب و ذهاب شهروندان عالقه مند به داوطلب شدن /.825

 هاي کم نسبت به آنبه دلیل اطالعات و آگاهینیروهاي داوطلب بیت کم فعالیت ا جذ /.501

 نیروهاي داوطلب ضعف مهارت هاي ارتباطی مدیران با  /.798

 دهندبطلبی اختیارات یا شغلشان را از دست ترس مدیران و کارمندان از اینکه با توسعه نهضت داو /.790

 فقدان اگاهی مدیران از نیروهاي داوطلب بالقوه در شهرها /.735

 ضعیف و نامطلوب به دلیل اطالع رسانی  نیروهاي داوطلب ن از روشن نبودن انتظارات مسئوال /.606

16,897  

 ب نیروهاي داوطلفقدان مهارت کافی براي ارائه خدمات  /.517

وم
 د

ل
ام

ع
:

ي  
رد

ل ف
وام

ع
 

 در بخش ورزش نیروهاي داوطلب تجارب نامطلوب گذشته از حضور  /.558

 نیروهاي داوطلب کمبود وقت و مشغله کاري  /.881

 نیروهاي داوطلب کمبود وقت و مشغله تحصیلی  /.820

 نیروهاي داوطلب کمبود وقت و مشغله هاي خانوادگی  /.917

660./ 
ن جهت همکاري با بخش هاي اتوقعات فزاینده دریافت حقوق و مزایا در بین مراجعوجود 

 ورزشی

11,332  

 نیروهاي داوطلب نبود فرآیند روشن و منطقی جهت گزینش و جذب  /.821

وم
س

ل 
ام

ع
:

  

ی
ون

قان
 

 در فعالیت ورزشی نیروهاي داوطلبپایین بودن سطح انگیزه و عالقه براي حضور  /.482

 ناخت ناکافی شهروندان از فواید ورزش آموزش و پرورشش /.766

 نیروهاي داوطلب نبود شرح وظایف مدون براي  /.680

 با شغل افراد یا آینده شغلی آن ها  نیروهاي داوطلبارتباط کم فعالیت هاي  /.848

 نیروهاي داوطلب فقدان بودجه  کافی براي سازماندهی  /.751

8,552  

 نیروهاي داوطلب دیدگاه مشترك بین مدیران ورزش آموزش و پرورش و  فقدان اختالف نظر و /.848

رم
ها

چ
ل 

ام
ع

:
  

ی
وان

ر
 

 ین بودن درآمد ا شغل خودینگرش افراد نسبت به پا /.720

 در ورزش نیروهاي داوطلب تغییر نگرش افراد در مورد ارائه خدمات  /.758

 اي داوطلب شدن در بخش هاي ورزش آموزش و پرورشفقدان درخواست از افراد بر /.740

 بین سازمان هاي ورزشی نیروهاي داوطلب رقابت در جذب  /.786

7,017  

 در ورزش آموزش و پرورش نیروهاي داوطلب نبود برنامه ریزي مدون و مستمر براي جذب  /.689

م
ج

پن
ل 

ام
ع

:
  

ي
ار

خت
سا

 

 در داخل ایراني داوطلب نیروهاناچیز بودن سود و منفعت خدمات  /.882

 ویژه ورزش آموزش و پرورشه در ورزش ایران بنیروهاي داوطلب ضعف فرهنگ کار  /.741

5,984  

 نیروهاي داوطلب گرایش مدیران به استخدام نیروهاي رسمی، قرار دادي و شرکتی به جاي جذب  /.638

م
ش

ش
ل 

ام
ع

:
ی  
مان

از
س

و 
ي 

دار
ا

 

457./ 
توسط دست اندرکاران در  نیروهاي داوطلب ین و دور از شان به یپااي سطح واگذار کردن کاره

 ورزش آموزش و پرورش

 فقدان واحد داوطلبی در تشکیالت ورزشی و اداري آموزش و پرورش /.916

527./- 
در ادارات آموزش و نیروهاي داوطلب تجارب نامطلوب گذشته افراد از شرکت در فعالیت هاي 

 .پرورش
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 داد نشان هایافته. شد ریزي پایه هالعام از یک هر هکنند توصیف هايمولفه اساس مفاد بر عوامل این نامگذاري

 طبقه گروه شش در توانستند 30از  بیشتر یا مساوي عاملی بار داشتن لحاظ سوال به 32سوال تحقیق 34از  که

 .شوند بندي

/. 3از کمتر عاملی بار داشتن همچنین و عاملی 6 مدل نظري مبانی با ارتباط عدم دلیل سوال  به 2 ،نتیجه در

  ).4جدول( شدند خارج عاملی

  گویه هاي حذف شده :4جدول 

 گویه ها بارعاملی

156./-  
در توسعه ورزش آموزش و  نیروهاي داوطلب فقدان آگاهی مدیران تربیت بدنی از دست آورد هاي جذب 

 پرورش

152./- فاده از نیروهاي داوطلبقوانین و مقررات کافی براي است بودن   

  

ورزش در توسعه  نیروهاي داوطلبفقدان آگاهی مدیران تربیت بدنی از دست آوردهاي جذب  هايگویه

/. 3به علت بار عاملی کمتر از  ،قوانین و مقررات کافی براي استفاده از نیروهاي داوطلب بودنآموزش و پرورش و  

  .از تحلیل خارج شدند

گانه به صورت براي هر یک از عوامل شش  ا، ضریب آلف.)888(به پایایی پرسشنامه پس از محاس ،در نهایت

  .جداگانه محاسبه شد

، عوامل /.88، عوامل روانی  /.85، عوامل قانونی /.87، عوامل فردي/.84براي عوامل ارتباطی و اطالعاتی  پایایی

  .آمد به دست، /.85، عوامل اداري و سازمانی  /.84ساختاري

  تیجه گیرينبحث و 

اطالعاتی موانع  -به طوري که عامل ارتباطی ؛گیردضیه اول مورد تایید قرار میفر دهد کهنتایج تحقیق نشان می

ط میانگین از متوس 31,60ر ورزش آموزش و پرورش شهرستان کرج با میانگین داستفاده از نیروهاي داوطلبی 

 می باشدهمسو  )1998(نوبل و راجرز افته هاي تحقیق یبا  نتایج این تحقیق  بدین ترتیب،.بیشتر است 24فرضی با 

کمبود آگاهی شهروندان عالقه مند به داوطلب شدن از جریان داوطلبی در ورزش آموزش و  رسد که و به نظر می

ترس مدیران و کارمندان از اینکه با ، وجود مشکالت ایاب و ذهاب شهروندان عالقه مند به داوطلب شدن، پرورش

ضعف مهارت هاي ارتباطی مدیران با نیروهاي ، اختیارات یا شغلشان را از دست دهند ،هضت داوطلبیتوسعه ن

اطالعاتی موانع  -عامل ارنباطیبه عنوان  ...و گاهی مدیران از نیروهاي داوطلب بالقوه در شهرهاآفقدان  ،داوطلب

  .دند مورد توجه قرار گیربای نیروهاي داوطلبی در ورزش آموزش و پرورش شهرستان کرجاستفاده از 
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رش به عنوان یک مانع بر سر راه مشارکت داوطلبان در ورزش آموزش و پرو عوامل فرديکه  فرضیه دومدر 

ین بودن مهارت یپا هکه نشان دهند بیشتر از حد متوسط فرضی بود 21,50 با میانگین شهرستان کرج مطرح است،

نیکولس و پژوهش  هايبا یافته نیز هایافتهاین . بود طلبیروهاي داونو مشغله تحصیلی  کافی، کمبود وقت

  .مطابقت داشت )1388(اندام و همکاران و )1998(همکاران

در ورزش آموزش و  از موانع جذب نیروهاي داوطلبییکی دیگر به عنوان  عوامل قانونی، مفرضیه سودر 

افته هاي ینتایج این تحقیق با . بیشتر بود 18ی با از متوسط میانگین فرض 24,98با میانگین   پرورش شهرستان کرج

 .می باشدهمسو ) 1388(رمضانی نژاد و همکاران  و) 2008(، ماچین و همکاران )2005(کیلیو و دوهرتی  پژوهش

شناخت ناکافی ، ا شغل افراد یا آینده شغلی آن هاارتباط کم فعالیت هاي نیروهاي داوطلب  ب که رسد به نظر می

نبود فرآیند روشن و منطقی جهت گزینش و جذب نیروهاي و ید ورزش آموزش و پرورش شهروندان از فوا

باید  نیروهاي داوطلبی در ورزش آموزش و پرورش شهرستان کرجبه عنوان عامل قانونی موانع استفاده از  داوطلب

گام  ،یروهاي داوطلبنگزینش و استخدام  ،دیدگاه مدیریت منابع انسانی از به بیان دیگر، .مورد توجه قرار گیرد

کلیدي کنترل بسیار ضعیفی  يهادر برخی از پست نیروهاي داوطلبهاي ورزشی سازمان متاسفانه، که بزرگی است

  .)Cuskelly,1997(بر روي فرآیندهاي گزینش و استخدام دارند 

و پرورش  ورزش آموزش عنوان موانع استفاده از نیروهاي داوطلبی در هب عوامل روانی، فرضیه چهارمدر 

اختالف نظر و  که نشان می دهد این .بیشتر بود 12، از متوسط میانگین فرضی 19,68با میانگین  شهرستان کرج

تغییر نگرش افراد در مورد ارائه  ، دیدگاه مشترك بین مدیران ورزش آموزش و پرورش و نیروهاي داوطلب فقدان

راد براي داوطلب شدن در بخش هاي ورزش آموزش فقدان درخواست از اف ، خدمات نیروهاي داوطلب در ورزش

 .دنعنوان عوامل روانی موانع جذب و بکارگیري در آموزش و پرورش مورد توجه قرار گیره بباید ... و و پرورش

نوبل و  ،)1972(مادال و  چالدوراي ،)1390(و همکاران محمدصادق افروزه  اتیافته این تحقیق با نتایج تحقیق

ریچارد  و  1هاي پژوهش کوستاسافتهی ولی با همسو، 2011و همکاران در سال  گلبرگان و )1998(راجرز

ریزي متفاوت و برنامه  اهداف ،ه دلیل تفاوت در ماهیترسد این ناهمخوانی ب به نظر می -ناهمخوان بود )2012(

  .جامعه مورد تحقیق بوده است 

از موانع جذب نیروهاي یکی دیگر  عنوان هب اريهاي تحقیق براي فرضیه پنجم نشان داد که عامل ساختیافته

    ، بیشتر 9میانگین فرضی  از متوسط 12,31با میانگین   داوطلبی در ورزش آموزش و پرورش شهرستان کرج

                                                           
1Kostas  & Richard  
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ا باید برنامه و ه سازمان بیان می دارد که )1388(حمیديپژوهش با یافته هاي همسو نتایج این تحقیق  .باشدمی

طراحی براي آنان  یو وظایف مدون جذب و به کارگیري نیروهاي داوطلب داشته باشند ساختار مشخصی براي

  .نمایند

 سازمانی  - عامل اداريبه طوري که  ؛مورد تایید قرار گرفتهم هاي تحقیق براي فرضیه ششم یافته ،در نهایت

از  14,51با میانگین   انع استفاده از نیروهاي داوطلبی در ورزش آموزش و پرورش شهرستان کرج،عنوان م هب

آلن  )2010( و همکاران  1کیم،)2006(خو  پژوهشیافته این تحقیق با نتایج  .، بیشتر بود12وسط میانگین فرضی مت

استفاده از نیروهاي ساختاري در  - که نشان دهنده توجه بیشتر به رفع موانع اداريهمسو بود  )2009( 2و شاو

  .باشد می تان کرجداوطلبی در ورزش آموزش و پرورش شهرس

درصد  27,009اطالعاتی با واریانس  -عامل ارتباطی .دستفاده شاها از تحلیل عاملی گویه براي وزن دهی

ارتباطی، عامل کمبود آگاهی شهروندان با بار  - در عامل اطالعاتی .کردرین تغییرات متغیر وابسته را تبیین میتبیش

کمترین بار عاملی را  - /.372با بار عاملی  نیروهاي داوطلب هاي بیشترین و جذابیت کم فعالیت/. 830عاملی 

  .داشت

فقدان مهارت کافی، تجارب نامطلوب گذشته، کمبود وقت و مشغله کاري و مشغله  رهايغیعوامل فردي با مت

 بعد از -درصد در بین عوامل 16,90تحصیلی و خانوادگی و توقعات فزاینده دریافت حقوق و مزایا با واریانس 

 و پرداختن به امور تحصیلی )1995(بدین صورت که راین ؛ بیشترین تاثیر را داشت - طالعاتیا -عامل ارتباطی

  .بیان کرده است نیروهاي داوطلبشرکت  موانعهاي خانوادگی و شغلی را لیتمسئو

داده به خود سومین عامل اثر گذار از لحاظ مقدار درصد اختصاص  ،درصد 11,33عوامل قانونی نیز با واریانس 

بیشترین تاثیر را /. 848با بار عاملی  شغلی آنهابا شغل افراد یا آینده  نیروهاي داوطلبهاي باط کم فعالیتارت .بود

  . در عوامل قانونی داشت

سب نیروهاي داوطلب خود اهایی را براي مدیریت منفعالیتها و برنامه ا وظیفه دارنده ه سازمانهمبی تردید، 

افتد، بلکه تسهیل در ها مطابق با نیازهاي آنان اتفاق نمیاین موضوع فقط از طریق ارائه بهترین محرك. توسعه دهند

مسئله مهم دیگري که در ارتباط با افراد داوطلب در  .گذار باشدتواند تاثیرو فردي آنها نیز می روند پیشرفت شغلی

چالدوراي، مادال، ( باشد با شغل افراد می داوطلبنیروهاي هاي باید لحاظ شود، ارتباط بین فعالیت ها نسازما

1972.(  

                                                           
1 Kim  
2  Allen &  Shaw 
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به این نتیجه رسیده  "و افراد بزرگسالنیروهاي داوطلب هاي فعالیت"در پژوهش خود با عنوان  )1990(ي کور

، ن استآسطح مسئولیتی که داوطلب خواهان لب باید به داوط ایفو وظ یشخصویژگی هاي است که در تناسب 

  .توجه کرد دارد و انتظارات داوطلب از شغلشتمایل به همکاري با آنان  داوطلب نوع افرادي که

ین بودن درآمد شغل خود، ییرهاي نگرش افراد نسبت به پامتغ و 8,552روانی با واریانس عوامل  ،همچنین

د در مورنیروهاي داوطلب نگرش و  ك بین مدیران ورزش آموزش و پرورشدیدگاه مشتر فقداناختالف نظر و 

  .ه استتاثیرگذار بوددر ورزش،  نیروهاي داوطلبارائه خدمات 

براي افراد  توانندهاي ورزشی میهایی که سازمانیکی از جذابیت اند کهکرده بیان) 1972(مادال و  چالدوراي

نگرش ( هاي یا ارزش )عالقه به ورزش(که داراي عالیق  فرصت تعامل با افرادي است ،داوطلب داشته باشند

  .باشندمشابه می )سبت به جوانانراندیشانه نخی

تا احساس بهتري داشته باشند و  دنافراد بزرگسال را برآورده ساز توانند نیازهاي میان فرديهایی میچنین فرصت

ها به توانمند و شایسته براي دسترسی سازمان نیروهاي داوطلبوجود . دهداعتماد به نفس آنان را افزایش 

گزارش شده است که در . یتی حیاتی داردانی مطلوب به مشتریان سازمان اهمنین براي خدمت رسو همچ اناهدافش

اي اي گرایی و نیز اعتقاد عمومی که نسبت به کارآیی بهتر افراد حرفهبه دلیل تاثیر گسترده حرفه ،چند  سال اخیر

  .تغییر یافته است  نیروهاي داوطلبه توسط وجود دارد، نگرش مشتریان نسبت به خدمات ارائه شد

نیروهاي یرهاي نبود برنامه ریزي مدون و مستمر براي جذب متغو  7,017عوامل ساختاري نیز با واریانس 

، ضعف فرهنگ کار نیروهاي داوطلبدر ورزش آموزش و پرورش، ناچیز بودن سود و منفعت خدمات داوطلب 

اندام و  .وطلب در ورزش آموزش و پرورش بودهاي دااثر گذار بر استفاده از نیرو مانعپنجمین  ،نیروهاي داوطلب

         نیروهاي داوطلب در ورزش، کمک به ورزشاند که انگیزه اصلی حضور کرده نیز بیان )1388(همکاران 

، منافع و مزایایی را دریافت و تجربیات خود هایشانباید در قبال فعالیت نیروهاي داوطلباما به هر حال ، باشدمی

  ).1972چالدوراي، مادال، ( ایش دهندزرا اف

در ورزش نیروهاي داوطلب ، ششمین عامل موانع جذب  8,99سازمانی با واریانس  -عوامل اداري ،در نهایت

بیشترین /. 916که متغیر فقدان واحد داوطلبی در تشکیالت ورزشی و اداري آموزش و پرورش با بار عاملی  بود

کارگیري و استخدام افراد داوطلب ضروري ه ببر این اساس،  .صاص داده بودخود اختتاثیر را در این عامل به 

  .مهم و اساسی است يسازمان نیز امراست، ولی به همان میزان حفظ و نگاه داشتن این افراد  براي فعالیت در 
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ب آنها هاي جذحفظ افراد داوطلب ضرورتا به معناي توسعه تکنیک که اظهار داشته اند) 1998(گرین و چالیپ 

وجود  مجموع،و در شان برآورده کردن انتظارات ،داوطلب به راضی نگه داشتن آنان افراد ، حفظدر حقیقت. باشدمی

مدیران باید برآورد دقیقی از زمان مورد نیاز براي انجام وظایف داشته باشند و بتوانند  .وابسته استسیستم پاداش 

موثر توانند می،  در انجام چه وظایفی که در اختیار استزمان محدودي  درکنند که  تعریف به طور مشخص

   ).Khoo,2006(باید قابل پذیرش باشد نیز واگذار شده حجم کار  گر چه - باشند

را  در ورزش آموزش و پرورش شهرستان کرج نیروهاي داوطلبنتایج این تحقیق موانع جذب بدین ترتیب، 

ندان عالقه مند به داوطلب شدن از جریان داوطلبی در ورزش کمبود آگاهی شهروو نشان داد که  شناسایی کرد

ترس مدیران و کارمندان ، وجود مشکالت ایاب و ذهاب شهروندان عالقه مند به داوطلب شدن، آموزش و پرورش

ضعف مهارت هاي ارتباطی مدیران با ، از اینکه با توسعه نهضت داوطلبی اختیارات یا شغلشان را از دست دهند

  -به عنوان عامل ارنباطی...  و گاهی مدیران از نیروهاي داوطلب بالقوه در شهرهاآفقدان  ،اوطلبنیروهاي د

باید بیش از پیش مورد  نیروهاي داوطلبی در ورزش آموزش و پرورش شهرستان کرجاطالعاتی موانع استفاده از 

  .دنتوجه قرار گیر

جارب نامطلوب گذشته، کمبود وقت و مشغله کاري و فقدان مهارت کافی، ت عوامل فردي با متغیرهاي ،پس از آن

 و توجه خاصی را  رندمشغله تحصیلی و خانوادگی و توقعات فزاینده دریافت حقوق و مزایا بیشترین تاثیر را دا

، ارتباط کم فعالیت هاي نیروهاي داوطلب  با شغل افراد یا آینده شغلی آن ها  (عوامل قانونی توجه به .دنمی طلب

دیدگاه  فقداناختالف نظر و (عوامل روانی ، ...)و  اکافی شهروندان از فواید ورزش آموزش و پرورششناخت ن

تغییر نگرش افراد در مورد ارائه خدمات  ، مشترك بین مدیران ورزش آموزش و پرورش و نیروهاي داوطلب

ورزش آموزش و  فقدان درخواست از افراد براي داوطلب شدن در بخش هاي ، نیروهاي داوطلب در ورزش

استفاده از نیروهاي داوطلبی در موانع در اولوبت هاي بعدي نیز سازمانی  -اداري و امل ساختاريوع )... و پرورش

از  بهینه استفادهزمینه  ،تالش شود با رفع آنها به شمار می آیند که باید ورزش آموزش و پرورش شهرستان کرج

  .در آن سازمان مهیا کرد هاواین نیر

سطح  متولیان ورزش آموزش و پرورش شهرستان کرج  که شوده به نتایج تحقیق پیشنهاد میبا توج ،اینبنابر

واحد داوطلبی را در تشکیالت و  ،شهروندان را نسبت به فواید داوطلبی افزایش دهند سازي اطالع رسانی و آگاه

ها و  نمایند، با برگزاري کارگاهایجاد  نیروهاي داوطلب ساختار ادارات آموزش و پرورش جهت گزینش و جذب 
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      آنان را در  ،را افزایش دهند و با توجه به توانایی افراد نیروهاي داوطلب هاي آموزشی، مهارت هاي دوره

  .واحد هاي مربوطه به کار گیرند
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Volunteers are a critical component of the work force needed to deliver high 

quality sports programs for sports competitions. Wide range of people around 

the world spends their time to be as a volunteer. The aim of this study was to 

identify and prioritize the barriers to recruiting volunteers in sports activities in 

the Education Department of Karaj City. Research method was practical and 

also descriptive-analytical in terms of the purpose and the nature respectively. 

Research population (592 people) consisted of all the staffs involved in 

organizing interscholastic competitions in Karaj County. Sampling method was 

multistage cluster sampling for which according to quad areas and in 

accordance with Morgan's sample size, 234 persons were selected. A 

researcher-made questionnaire was used as a tool for data collection. Face and 

content validity of the questionnaire were verified by 12 professors in sports 

management and also by specialists in this field. The overall reliability of the 

questionnaire was calculated by Cronbach's alpha (0.888).For statistical analysis 

of the data, descriptive statistics and inferential (analysis one sample t test, 

explanatory factor analysis) was also used. Based on the factor analysis, 32 

variables were grouped with the titles of psychological, legal, informational-

communicational, individual, structural, and organizational- administrative. 

A five point Likert scale was utilized to investigate the importance of variables 

for statistical population which accordingly informational-communicational 

factor with the variance of 27.009, individual factor with the variance of 16.89 

and legal factor with the variance of 11.33 represented as the most important 

obstacles.Therefore, the study results suggest that Sports Education Karaj city 

authorities should inform and raise awareness among citizens about the benefits 

of volunteering, volunteering in the organization and structure of the Office of 

Education to select and recruit volunteers to build. 
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