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تاریخ پذیرش مقاله81/81/81 :

چکیده
هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط کیفیت خدمات ورزشی با تمایل به ادامه همکاری در داوطلبین جمعیت هالل احمر استان
گلستان بود .روش انجام پژوهش از نوع همبستگی و جامعه آماری  121نفر که با استفاده ازجدول مورگان  281نفر از داوطلبان
جمعیت هالل احمر استان گلستان به صورت تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند ،برای جمع آوری داده ها در بخش کیفیت
خدمات ورزشی از پرسشنامه استاندارد  22سوالی سرکوال استفاده شد و در بخش ماندگاری داوطلبان نیز پرسشنامه 81سوالی محقق
ساخته استفاده گردید .نتایج نشان آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که بین کیفیت خدمات ورزشی و تمایل به ادامه همکاری در
داوطلبان رابطه معنی داری وجود دارد .بنابراین پیشنهاد می گردد که مجموعه مدیریت جمعیت هالل احمر استان گلستان جهت
ماندگاری بیشتر داوطلبین خود با استفاده از ارتقاء کیفیت خدمات ورزشی توجه بیشتری در بروز رسانی و توزیع مطلوب امکانات و
منابع در سطح استان داشته باشد.
کلیدواژهها :کیفیت خدمات ورزشی ،تمایل به ادامه همکاری ،داوطلبین ،هالل احمر

* .8دانشیار گروه تربیت بدنی ،واحد گرگان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،گرگان ،ایران (نویسنده مسئول) .ایمیلzy.fallah@gmail.com :
 .2گروه تربیت بدنی ،واحد علی آباد کتول ،دانشگاه آزاد اسالمی ،علی آباد کتول ،ایران
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اجتماعی است که خود نیزباعث رشد سرمایه های اجتماعی

مقدمه
کیفیت خدمات برای افراد مختلف ،معنای متفاوتی

میشود .ازنظر پانتام 2منظور از سرمایه اجتماعی وجوه

دارد ،بنابراین در اولین گام از بهبود کیفیت خدمات ،باید

گوناگون سازمان های اجتماعی نظیر ،هنجارها وشبکه

درك روشنی از مفهوم کیفیت داشته باشیم .کیفیت هیچ

هاست که میتوانند باایجاد وتسهیل امکانات هماهنگ،

معنا و مفهومی بجز هر آنچه که مشتری واقعاً میخواهد

کارایی کیفیت خدمات را بهتر کنند .نیروی انسانی در

ندارد .به عبارت دیگر یك محصول زمانی با کیفیت است

تمامی سازمانها به عنوان مهمترین سرمایه سازمان

که با خواسته ها و نیازهای مشتری منطبق باشد .در دنیای

محسوب می شود .و از آنجائیکه انسانها برای ارضای نیاز

کنونی دیگر هر کسی با کمترین بینش نسبت به مسائل،

های خاص خود(مثل احترام ،رابطه ،مشارکت و ) . ...به

به اهمیت کیفیت خدمات در دنیای رقابتی آگاه است .مهم

فعالیت های اجتماعی وگروهی میپیوندند ،لذا فراتر از

آن است که بدانیم چگونه میتوان با بهبود ابعاد کیفیت،

روحیات متفاوت افرادبا یکدیگر تمامیداوطلبین وجوه

رضایت مشتری را فراهم کرد .پژوهشها نشان داده اند که

مشترکی از عضویت وفعالیت در گروه ها دارند .بنابراین

بین کیفیت خدمات و رضایتمندی ارتباط مثبت و معناداری

توجه به انگیزه های مشترك انسانی واحترام به انها
8

وجود دارد(سیدعامری و همکاران8988 ،؛ فسنقری و

وبرقراری رابطه مناسب از عوامل جذب داوطلبان بالقوه به

گودرزی8981 ،؛ رمضانیان و همکاران .)8982 ،در ادبیات

سازمان میباشد (رهنورد و همکاران.)8911 ،

داوطلبی ،جنبه های کیفیت خدمات ،همچون روابط

نیاز به داوطلبان در کشورهای در حال رشد محسوس

اجتماعی با اعضای سازمان کمتر بررسی شده است به هر

تر است و خدمت داوطلبانه در آنجا اهمیت بسزایی دارد،

حال ،شبکه های اجتماعی توسط داوطلبان در حین اجرای

زیرا سازمانها و مؤسسات ارائه دهنده خدمات اجتماعی بدون

امور ایجاد میشود و به طرز معناداری بر تمایلشان بر تداوم

داوطلبان تربیت شده فقط قادر به انجام دادن حداقل برنامه

فعالیت هایشان مؤثر است .مردم فعالیت داوطلبی را به

های خود هستند ولی با کمك داوطلبان میتوانند برنامه

دالیل مطمئن مانند آرزوی کمك رسانی به همکاران شروع

های خود را از نظر کمیو کیفی گسترش دهند و به عده

می کنند و به دالیل متفاوت ،همچون وابستگی قوی به

بیشتری از مردم خدمت کنند .بنابراین تشویق همه اقشار

گروه های دوستی ادامه می دهند .نویسندگان با تحقیق

جامعه به خصوص جوانان برای انجام خدمات داوطلبانه

روی داوطلبان ،نشان دادند که روابط با سازمان ،همکاران و

ضروری است .از طرفی ،انجام خدمات داوطلبانه ،برای خود

گیرندگان خدمات نقش مهمیدر فرایند کیفیت خدمات

داوطلبان نیز بسیار مفید است .زیرا سبب تقویت حس نوع

ورزشی دارد .به همین ترتیب ،ماالنسکا )8881( 8مدلی را

دوستی در آنان میگردد .در سال  8188میالد ی اولین

براساس معادالت ساختاری استفاده کرد و دریافت قصد

جرقه های راه اندازی و تاسیس نهضت صلیب سرخ جهانی
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ترك خدمت به طور معناداری با حمایت اجتماعی کارکنان

توسط آقای جان هانری دونان سویسی زده شد و سال

از داوطلبان کاهش مییابد .به نظر میرسد که حمایت

های بعد در کشور های مختلف جهان فراگیر شد ،جمعیت

اجتماعی یك تقویت کننده است ،زمانی که داوطلبان

هالل احمر جمهوری اسالمیایران در راستای اصول

احساس کنند که تحت نظارت هستند ،قصدشان برای

نهضت فدراسیون بین المللی هالل احمر و صلیب سرخ

ماندن در سازمان افزایش مییابد.

1

جهانی  ،IRCS .ظرفیت سازی فعالیت های داوطلبانه در

فعالیت های بشردوستانه از مهمترین و سازنده ترین

جامعه و به ویژه مشارکت جوانان را از جمله مهم ترین

ویژگی های انسانی برای رشد و ارتقاء کیفیت زندگی

محورهای مأموریتی خود قرار داده است .این سازمان در

3. jean henry dunaant
4. International federation of Red cross and Red Crescent Societies

1. Malanska
2. Punam

ارتباط کیفیت خدمات ورزشي با تمايل به ادامه همکاری در داوطلبین جمعیت هالل احمر...

17

حال حاضر دارای هزاران داوطلب از زیر گروه های مختلف

روش

مردمیاز جمله دانش آموزان و دانشجویان است جمعیت هالل

با توجه به موضوع و اهداف پژوهش ،روش انجام

احمر به عنوان یکی از نهادهای اجتماعی که پیوسته گستردگی

پژوهش از نوع توصیفی – همبستگی بوده است .که دادهها

بیشتری پیدا میکند با وسیع ترین قشر جامعه یعنی جوانان

به صورت میدانی جمعآوری شد .جهت سنجش کیفیت

سروکار دارد .این سازمان در زمینه های مختلف با طرح ها و

خدمات از پرسشنامه استاندارد «سروکوال» استفاده شد ،که

برنامه های متنوع موجبات جذب جوانان و تشکیل انجمن ها

فرانسی و همکاران ( )2181آن را برای استفاده مناسب در

شده است .بی شك برای چنین نهادی آگاهی از رویکردهای

بخش ورزش تعدیل و بازنویسی کردند .جامعه آماری این

فکری و عملی مخاطبان خود بسیار مهم است و میتواند در

تحقیق تعداد  121نفر از داوطلبان جمعیت هالل احمر

انتخاب طرح ها و اجرای برنامه ها هوشیارانه با جامعیت و

استان گلستان بودند .حجم نمونه با استفاده از فرمول

دقت عمل نماید تا نتایج مطلوب حاصل شود.

کوکران به دست آمده که نتایج در جدول مورگان  281نفر

از سال  8981تا پایان سال  8981تعداد افراد جذب

تعیین شده است .این پرسشنامه دارای  22سؤال پنج

شده به عنوان داوطلب جمعیت هالل احمر استان گلستان

گزینهای است که نحوه امتیازدهی این گزینهها بر اساس

 0111نفر بوده است که از این تعداد  9111نفردر کالس

مقیاس لیکرت میباشد .جهت سنجش ماندگاری ،از

های آموزش های عمومی امداد ونجات شرکت نموده و از

پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است .برای تجزیه و

کل افراد آموزش دیده تنها  8111نفرعضو داوطلب در تیم

تحلیل دادهها هم از آمار توصیفی و هم از آمار استنباطی

های امداد و نجات جمعیت هالل احمر استان گلستان

استفاده گردید به طوری که برای توصیف صفات کیفی از

حاضر شدند ،که با توجه به تعداد عضو شده در چهار سال

درصد و فراوانی و صفات کمی از شاخصهای تمایل به

تنها  9111نفر ماندگاری داشته اند و ازاین تعداد فقط 8111

مرکز و پراکندگی ،همچنین از آمار استنباطی با توجه به

نفردر تیم های امداد ونجات هالل احمر به عنوان داوطلب

اهداف پژوهش و نوع دادهها و قبول یا رد پیش فرضهای

فعال هستند .این در حالی است که در چهار ساله  8981تا

مربوط به توزیع طبیعی با استفاده از (آزمون کولموگروف

 8981از تعداد 1111نفر مراجعه کننده به سالن ها و اماکن

اسمیرونف) با استفاده از آزمونهای (آزمون اسپیرمن،

ورزشی امدادی مردم نهاد تحت مدیریت و مورد استفاده

ضریب همبستگی پیرسون ،آزمون خی دو) استفاده شد.

جمعیت هالل احمر استان گلستان که ازخدمات ورزشی
استفاده نموده اند تنها  8111نفراز آنها عضو داوطلب

يافته ها

جمعیت هالل احمر بوده اند .لذا با توجه به اینکه جمعیت

نتایج تحقیق نشان داد که آزمودنیها دارای میانگین

هالل احمر یك سازمان غیر انتفاعی و عام المنفعه است که

سنی  21/0با انحراف استاندارد  2/9سال بودند که 80/8

با تکیه بر حضور فعال اعضای داوطلبش می تواند به

درصد آنها را مردان و بقیه را زنان تشکیل می دادند01/8 .

اهدافش دست یابد در صورت عدم ماندگاری و کاهش

درصد آنها را مجرد و بقیه را متاهل تشکیل می

سطح همکاری اعضای داوطلب در جمعیت هالل احمر

دادند.بیشترین درصد فروانی در خصوص تحصیالت

استان گلستان این سازمان دچار چالش های جدی خواهد

آزمودنیها مربوط به تحصیالت دیپلم ( )%18/1و کمترین

شد .بنابراین سوال اصلی پژوهش این است ،آیا ارتقاء

فراوانی مربوط به مدرك تحصیلی کارشناسی ارشد و باالتر

کیفیت خدمات ورزشی می تواند بر ادامه همکاری و

( )%8/0بود 81/0 .درصد از داوطلبان دارای سابقه همکاری

ماندگاری داوطلبان در جمعیت هالل احمراستان گلستان

یك تا سه سال با هالل احمر را داشتند .و حدود 98/0

تاثیرداشته باشد؟

درصد آنها بیکار بودند.
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جدول .0نتايج ازمون میزان طبیعي بودن کولموگروف اسمیرنوف برای متغیرهای اصلي پژوهش
متغیر

امارهZ

درجه ازادی

سطح معناداری

کیفیت خدمات ورزشی

1/188

281

1/118

تمایل به ادامه همکاری داوطلبانه

-9/82

281

1/118

با توجه به جدول 8متغیرهای کیفیت خدمات ورزشی و

تمایل به ادامه همکاری داوطلبانه دارای توزیع طبیعی نمی باشد.

جدول  . 2نتايج ازمون همبستگي اسپیرمن برای متیغیرهای کیفیت خدمات ورزشي و تمايل به ادامه همکاری داوطلبانه
متغیر

تعداد

ضريب همبستگي اسپیرمن

سطح معناداری

تمایل به ادامه همکاری داوطلبانه

281

1/01

1/1128

کیفیت خدمات ورزشی

281

با توجه به جدول 2مقدار ضریب همبستگی بین تمایل
به ادامه همکاری داوطلبانه و کیفیت خدمات ورزشی 1/01

ورزشی و تمایل به ادامه همکاری داوطلبانه در جمعیت
هالل احمر استان گلستان رابطه مثبت و قوی وجود دارد.

شده است .بنابراین می توان گفت بین کیفیت خدمات
جدول  .3نتايج ازمون خي -دو برای متغیر کیفیت خدمات ورزشي و تمايل به ادامه همکاری
متغیر

درجه

اماره

میانگین مورد

تعداد باالتر از

تعداد پايینتر

ازادی

خي دو

انتظار

میانگین

از میانگین

معناداری

کیفیت خدمات ورزشی

881

982/81

9/28

810

29

1/118

تمایل به ادامه همکاری

881

891/18

9/81

821

12

1/1122

با توجه به جدول 9می توان گفت که کیفیت خدمات

هالل احمر استان گلستان در حد متوسط است.

ورزشی و تمایل به ادامه همکاری داوطلبانه در جمعیت
جدول .4نتايج ازمون همبستگي اسپیرمن برای عناصر کیفیت خدمات ورزشي و تمايل به ادامه همکاری داوطلبانه
تمایل به ادامه همکاری
داوطلبانه

کیفیت خدمات ورزشي

ضريب همبستگي اسپیرمن

سطح معناداری

عناصر عینی

1/18

1/119

اعتماد

1/82

1/110

پاسخگویی

1/18

1/1118

اطمینان

1/88

1/1101

همدلی

1/88

1/1181

تعهد

1/09

1/1181
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با توجه به جدول  ، 1مقدار ضریب همبستگی و سطوح

خرید مجدد تماشاگران داشتند .سیدعامری و همکاران ()8988

معناداری با احتمال  88درصد می توان گفت که بین عناصر

در تحقیق خود با عنوان بررسی رابطه بین کیفیت خدمات با

کیفیت خدمات ورزشی و تمایل به ادامه همکاری داوطلبانه

رضایت مندی و وفاداری مشتریان اماکن ورزشی سرپوشیده

رابطه معنی دار وجود دارد .این رابطه با توجه به عالمت ضریب

دولتی و خصوصی شهر ارومیه نشان دادند که الزمه تعهد و

همبستگی رابطه ای مستقیم است.

تکرار مراجعات مشتریان ،کیفیت خدمات باال می باشد که این
کیفیت خدمات را باید با ارائه برنامه ها و کالس های متنوع و

بحث و نتیجه گیری

جذاب ،مربیان آگاه ،کاربری باال و جذابیت ظاهری لوازم ورزشی،

نتایج نشان داد که بین کیفیت خدمات ورزشی و تمایل به

روحیه باالی تعامل و توجه به مربی ،ارائه راهنمایی های به

ادامه همکاری داوطلبانه در جمعیت هالل احمر استان گلستان

موقع و درك نیازهای ویژه هر شرکت کننده باال برد.؛ همخوانی

رابطه وجود دارد .نتایج این تحقیق با نتایج تحقیق روشنفکر و

داشت.

ذکایی( )8918که در پژوهش خود تحت عنوان«جوانان ،سرمایه

باتوجه به نتایج تحقیق پیشنهاد می شود با توجه به نقش

اجتماعی و رفتارهای داوطلبانه» به تشریح مفاهیم سرمایه

اعتماد و اطمینان در ماندگاری داوطلبان وجود صندوق انتقاد و

اجتماعی ،رفتارهای داوطلبان و مفاهیم مرتبط پرداخته است.

پیشنهاد در سالن های ورزشی و اجرای راه های مناسب نظر

خاتمی و همکاران( )8918در پژوهش خود به بررسی آگاهی و

سنجی در برنامه ها و رویدهای مختلف ورزشی هالل احمر در

نگرش داوطلبان کانونهای دانشجویی هالل احمر جمهوری

تقویت اطمینان و اعتماد و انگیزش ماندگاری داوطلبین موثر

اسالمی ایران ،درباره کمكهای اولیه و راهکارهای آموزش

است .ارائه خدماتی مانند تامین بیمه حوادث ورزشی برای

همگانی آن پرداختند .شهرانی و همکاران( ،)8988در پژوهش

داوطلبین ،برگزاری جشواره های ورزشی و جلسات تقدیر و

خود به بررسی علل ریزش و کاهش داوطلبان جمعیت هالل

تشکر از خدمات داوطلبانه اعضا و ایجاد فضای مستعد در جهت

احمر استان چهارمحال و بختیاری و راهکار های مناسب جهت

تعامل و انتقال تجربیات داوطلبان باتجربه با اعضای جدید و کم

ماندگاری اعضاء پرداختند .نتایج تحقیق چن و همکارانش

سابقه می تواند انگیزش های داوطلبی و ماندگاری را در اعضا

( ،)2111نیز نشان داد بین کیفیت خدمات و تمایل به بازدید

باال ببرد .در جهت همدلی سازمانی داوطلبان و اعضای جمعیت

مجدد ،ارتباط مثبتی وجود دارد .هال و همکارانش نیز به این

می بایست در روند دستیابی به کیفیت خدمات ورزشی ،همگام و

نتیجه رسیدند که اگر تماشاگران از تسهیالتی همچون در

همراه جمعیت باشند و مشارکت آنان در این راستا بیشتر از

دسترس بودن ،پارکینگ و صندلی ها رضایت داشته باشند،

گذشته خود را نمایان سازد .باید به جمعیت هالل احمر را به

احتماال مجددا در رویدادهای ورزشی حضور پیداخواهند کرد .کیم

عنوان یك مجموعة کلی نگریست که در راستای دستیابی به

و همکارانش( ،)2111تاثیر ابعاد کیفیت خدمات بررضایتمندی و

اهداف کالن به واحدهای کوچکتر ،سازمانها و معاونت ها تقسیم

تمایل به خرید مجدد مشتریان لیگ حرفه ای بسکتبال کره

شده است .باید از جزیره ای نگریستن به بخش های مختلف

جنوبی را مورد بررسی قرار دادند .نتایج نشان داد از میان ابعاد

جمعیت هالل احمر پرهیز شود و تدوین سیاست ها بر توسعة

اطمینان«و»

همه بخش های جمعیت استوار گردد .ضروری است از یك

ضمانت«بیشترین تاثیر را بر رضایتمندی مشتریان داشتند .به

جانبه نگری و کیفیت خدمات ورزشی تك بعدی به شدت پرهیز

عالوه ،ابعاد فیزیکی و ملموس نیز بیشترین ارتباط را با تمایل به

گردد .و در آخر با توجه به اینکه داوطلبین از حقوق و مزایای

کیفیت

خدمات

پاراسورامان»

قابلیت
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کارمندی برخوردار نمی باشند دادن هدایا ویاد بود می تواند

کمکهای اولیه و راهکارهای آموزش همگانی آن .پایش.

رضایت و عالقمندی را در آنها تقویت نماید.
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