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 پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 یدهچک
ز انجام این تحقیق بررسی تطبیقی نظام داوطلبی ورزش کشورهای منتخب و مقایسه   هدف ا

تحلیلی است ک  با توج  ب  ماهیت و  -روش پژوهش حاضر توصیفی آن با کشور ایران بود. لذا
 .اسهتفاده شهد  روش مطالعه  تطبیقهی جهرر بهردی     از نوع مطالع  ک  بررسی تطبیقی است 

کانادا، استرالیا، اسکاتلند، نیوزلنهد و  پژوهش شامل  بخش تطبیقی در کشورهای بررسی شده
انگلستان می باشد. علت انتخاب کشورهای مذبور فعالیت های مستمر و سازماندهی مناسهب  

از است. اطالعات مورد نظر پهژوهش   آن ها در امر داوطلبی و ب  خصوص داوطلبی ورزش بوده
ابچ  ها راهنما و آمهار رسهمی کشهورهای منتخهب     وب سایت های داوطلبی، آیین نام  ها، کت

جمع آوری گردیده است. همچنین وضعیت کنونی نظام داوطلبی ورزش ایهران نیها از طریهق    
صاحب نظران و پژوهشگران در حیطه  کهار داوطلبهیا، از موضهوع      با نخبگان آگاهمصاحب  

وع داوطلبهی  پژوهش در بخش، نخبگان آگاه به  موضه   جامع  آماری. پژوهش جمع آوری شد
نفر از نخبگان و ب  صورت نمون   21نمون  آماری نیا  ورزشی در حیط  علمی و یا تجربی بودند. 

یافت  های تحقیهق نشهان داد که  در     ب  شیوه گلول  برفی انتخاب شدند.  گیری دردسترس و
کشورهای پیشرو در امر داوطلبی و ب  خصهوص داوطلبهی ورزش، در سهطل ملهی ااهدامات      

انجام می گیرد. این اادامات در چهار دست  اادامات ساختاری، مهدیریتی، فرهنگهی،   بسیاری 
آموزش و پژوهش دست  بندی شدند. بررسی وضعیت داوطلبی ورزش ایران نیا حاکی از ضعف 

رای استفاده از این نیروهای عظیم، بارگ در این حیط  ب  خصوص در سطل کالن داشت. لذا ب
ی الزم برای جذب، نگ  داری و راهبهری داوطلبهان ورزشهی ایجهاد     اید عام ملی و زیر بناهاب

 گردد.
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 مقدمه
زیرا انسان محور اصلی تحول  ،شمار می آیندمنابع انسانی ارزشمندترین سرمایه یک سازمان به 

 در سازمان هاست. کشورهای توسعه یافته بر منابع انسانی خود تأکید بیشتری می کنند، چرا

که منابع انسانی هستند که منابع مادی را به کار برده و به ثروت و محصوالت یک سازمان 

از سه گروه تشکیل دهنده ی منابع امروزه افراد داوطلب به عنوان یکی  (.72) تبدیل می کنند

انسانی )کارمندان رسمی، داوطلبان و مشتریان یا ارباب رجوع( توانسته اند جایگاه ویژه ای برای 

 خود در ساختار سازمان های غیرانتفاعی و دولتی به خصوص سازمان های ورزشی پیدا نمایند

باشد که متمرکز می 1گرایی در عصر حاضر ورزش در کشورهای پیشرفته جهان بر داوطلب (.1)

(. داوطلبی یک فرآیند 77) شودتوسط افراد زیادی از داوطلبان هدایت و به پیش برده می

دوسویه میان فرد و سازمان کمک گیرنده است. در این میان هم سازمان و هم فرد داوطلب از 

 (. 11) این خدمت رسانی سود می برند

(. 1) اما داوطلبی را به طور متفاوت تعریف می کنندافراد مفهوم کلی از داوطلبی دارند، 

( داوطلبی را به عنوان فعالیتی برای کمک به دیگران بدون توقع و کامالً 7222) 7ویلسون

شخصی است که بخشی از وقت و تخصص  3(. منظور از داوطلب17) آزادانه تعریف کرده است

ستانه و غیره، به طور رایگان در اختیار خود را برای انجام فعالیت های خیر خواهانه، انسان دو

(. داوطلبان در ایجاد جوامعی پایدار و منسجم و 72) موسسه های غیر انتفاعی قرار می دهد

 (.2) افزودن ارزش به خدماتی که دولت ها در سرتاسر جهان ارائه می دهند، مشارکت می کنند

نظور منفعت رساندن به خود و هر ساله میلیون ها نفر، زمان و تالشهای بیشماری را به م

 جوامعشان از طریق کار داوطلبی اختصاص می دهند. 

ها و فعالیت های  که سازمان صنعت ورزش مهمترین بخش داوطلبی است، بطوریدر این بین 

ورزشی داوطلبان زیادی را جذب می کنند و حجم بیشتر فعالیت ها بر دوش آنها می باشد. 

مکان های حیاتی برای داوطلبان فراهم می کنند و در این حال  سازمانها و رویدادهای ورزشی

(. از بازیهای مبتنی بر جامعه گرفته تا 1) برای موفقیت خود به داوطلبان وابسته می باشند

رویدادهای بین المللی بزرگ، سازمان های ورزشی برای انجام امور ضروری روزانه خود یا 

(. به کارگیری افراد 11) لبان متکی می باشندرویدادهای ویژه ورزشی به شدت به داوط

های ورزشی به دنبال دارد، داوطلب، مزایای اقتصادی واجتماعی زیادی را برای جوامع و سازمان

                                                                                                                   
1. Volunteerism  
2. Wilson 

3 . Volunteer 
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درصد تولید  11الی  2بطوریکه در برخی از کشورها، ارزش اقتصادی بخش داوطلبی را بین 

ریباً چشمگیر و محسوس است در حالیکه (. اثر اقتصادی آن تق1) اندناخالص داخلی تخمین زده

(. بطور 11) اثر اجتماعی آن بیشتر نا محسوس بوده و توجه کمتری را به خود جلب می کند

(. 3) فزآینده در رویدادهای ورزشی، داوطلبان مهمترین بخش از موفقیت کلی رویدادها هستند

ارمغان آورند، بطور کلی مردم  بخاطر مزایایی که داوطلبان می توانند برای خود و جوامعشان به

به داوطلبی به عنوان یک فعالیت مثبت توجه می کنند. به هرحال بکارگیری و حفظ داوطلبان 

 (.1) خوب کار آسانی نیست و معموالً برای بسیاری از سازمان های ورزشی چالش برانگیز است

عمیم ورزش و اجررای برنامره   از این رو، نیاز روزافزون به مشارکت داوطلبان به منظور توسعه و ت

میلیرون نفرر    1در استرالیا و کانادا بیش از  (.72های ورزشی، روز به روز در حال افزایش است )

میلیرون نفرر مری     1.2در سازمان های ورزشی داوطلب می شوند و در انگلستان این تعرداد بره   

درصرد جمعیرت کانرادا و     2درصد جمعیت استرالیا،  12رسد. این آمار و ارقام به ترتیب برابر با 

 72درصد جمعیت کل انگلستان است. حردود یرک چهرارم تمرامی داوطلبران در اسرترالیا )       11

درصرد( تنهرا در بخرش     11درصد( و یک پنجم داوطلبان در کانرادا )  72.2درصد( و انگلستان )

  (.71،12ورزش مشارکت دارند )

برا بررسری راه کارهرای کراربردی      مری تروان  با عنایت به آنچه که در فرو  بره آن اشراره شرد،     

کشورهایی که در زمینه مدیریت داوطلبی ورزشری دارای تجرارب فرراوان مری باشرند و از ایرن       

نیروهای عظیم در جهت پیشبرد ورزش کشور خود بهره می برند، آمروزه هرای بسریاری را فررا     

عات تطلبیقی یرک  مطالگرفت و با توجه به شرایط خاص ورزش ایران آن ها را با کار بست. زیرا 

راهبرد عقالیی جهت استفاده از تجارب دیگران است و می توان با هماهنگ کرردن اطالعرات و   

محلری کشرورمان از جملره در زمینره      -برنامه های مدون با شررایط مرالی و مالحترات برومی    

داوطلبی و به خصوص داوطلبی ورزش برنامه های مطلوبی را تنظیم نمود و از منرابع انسرانی و   

کشرور   بره عنروان مثرال برا بررسری نظرام داوطلبری در        (.71) الی موجود استفاده بهینه کررد م

موسسات متعدد داوطلبی در سطح ملری وجرود دارنرد کره بره      مشاهده می گردد که انگلستان 

صورت گسترده خدمات جذب و معرفی داوطلبان را به سایر بخرش هرای اجتمراعی انجرام مری      

ین، خدمات پژوهشی در حیطره داوطلبری و برگرزاری دوره هرای     دهند. این موسسات عالوه بر ا

مدیریتی داوطلبی را برگزار می کنند. دوره های فرایند های جذب، شیوه های انگیزه دهری بره   

داوطلبان، مدیریت داوطلبان در رویدادهای بزرگ، ارزیابی داوطلبران و تربیرت مردیر هماهنرگ     

اشد. از جمله بزرگ تررین ایرن موسسرات، داوطلبری     کننده داوطلبان از جمله این دوره ها می ب
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 7سازمان ورزش اسکاتلند (. همچنین در اسکاتلند، درسطح ملی72) می باشد 1ورزشی انگلستان

فعال هسرتند و  ایرن کشرور  در بخرش داوطلبری ورزش    3و سازمان توسرعه داوطلبری اسرکاتلند   

آموزشری و دوره هرای کوتراه و    پایگاه توسعه داوطلبی اسکاتلند برنامه های  .همکاری می کنند

دولت اسکاتلند و مدیران داوطلبی فراهم می آورد و بلند مدت مختلف را برای آموزش داوطلبان 

در اسرترالیا   (.2برای داوطلبی ورزش هزینه نموده اسرت )  7217/7213پوند در سال  372222

انجام داده اند  لبانهمیلیون ساعت کار داوط 232حدود  7211میلیون نفر در سال  2بیش از نیز 

از لحاظ ساختاری در سرطح  میلیارد دالر به اقتصاد این کشور کمک نموده است.  12که حدود 

، بخشی ویژه برای داوطلبی ورزشی دارد کره  "جامعه، ورزش و تفریحات استرالیا"ملی، سازمان 

سرترالیا نیرز   وزارت ورزش ا برنامه های آموزشی و راهنمایی های بسیاری را فرراهم مری نمایرد.   

به عالوه همره سراله در مراه     .بخشی ویژه برای داوطلبان دارد که پایگاه ملی داوطلبی می باشد

  .(13) هفته داوطلبی جشن گرفته می شود ،می

در نیوزلند نیز سازمان امور داوطلبان وظیفه اصرلی را در قبرال امرور داوطلبری ملری عهرده دار       

ی رویدادهای ملی و برین المللری در تمرامی منراطق     است.همچنین شبکه گسترده داوطلبی برا

نیوزلند به وجود آمده است. تهیه تقویم رویدادهای ورزشی به صورت ملی و منطقره ای و ارائره   

 .(11) آن از طریق سایت ها و مراکز داوطلبی از اقدامات مطلوب مدیریتی این کشور می باشد

ت داوطلبری در کشرور هرای منتخرب ایرن      با عنایت به مطالب فو  در بررسی شیوه های مدیری

. برر ایرن   شناسرایی مری گرردد   منطقره ای   وه های بسیار متنوعی در سطوح ملی وشی ،پژوهش

اساس راهکارهای به دست آمده در هر حیطره مردیریت داوطلبری وضرعیت داوطلبری ایرران، و       

 نظرامی  مقایسه تطبیقی با سایر کشورهای مدنظر می تواند با نظرر متخصصران امرر بره تردوین     

با توجه به مواردی که ذکرر شرد، تردوین نظرام یکهارچره مردیریتی و همسرو         مطلوب بیانجامد.

نمودن تالش های افراد در سطوح مختلف و ارائه راهبردهای مشخص به مدیران و گرداننردگان  

سازمان های ورزشی و برگزار کنندگان رویدادهای ورزشی کمرک مری کنرد ترا در چهرارچوبی      

عمل نمایند. این موضوع برای داوطلبان نیز دارای اهمیت می باشد، زیرا طبق مشخص و اصولی 

یک روند علمی و مشخص و با توجه به عالیق و توانایی هایشان جذب سازمان ها شده و فرصت 

های رشد برایشان فراهم می شود و به آن ها کمک می کند تا نیازهایشان که منابع انگیزه برای 

 رآورده گردد و منجر به ماندگاری طوالنی مدت تر آنها می گردد. داوطلبی بوده است، ب

                                                                                                                   
1. England Sport volunteering  

2. Sport scotland 

3. Volunteer Scotland development 
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با استفاده از نتایج این تحقیق می توان راهبردی روشن برای مدیران و دست اند کاران به وجود 

آورد و از این طریق به توسعه ورزش کمک نمود. در صورت فقدان چنین اسرتانداردها و نظرامی   

 نیروه های با ارزش و عظیم عقیم می ماند. مشخص، همواره استفاده از این

 وش پژوهشر
تحلیلی است که با توجه به ماهیرت و نروع مطالعره کره بررسری       -توصیفی حاضر روش پژوهش

ایسه انجام شده اسرت. ایرن روش   تطبیقی است در چهار مرحله توصیف، تفسیر، همجواری و مق

ساس این الگو ابتردا اطالعرات مرورد    . بر امی باشد روش مطالعه تطبیقی جرج بردی فته ازبرگر

نیاز درباره کشورها از منابع گردآوری و تفسیر شده، سهس طبقه بندی گردیده و در مرحله آخر 

 (.71) تفاوت ها و تشابهات مورد بررسی و مقایسه قرار می گیرند

داوطلبری ورزشری   مردیریت  نظرام داوطلبری و    در بخرش تطبیقری،   جامعه آماری این پرژوهش 

انگلستان می باشد. علت انتخاب کشورهای مذبور  و کانادا، استرالیا، اسکاتلند، نیوزلند کشورهای

 و به خصوص داوطلبری ورزش  در امر داوطلبیآن ها فعالیت های مستمر و سازماندهی مناسب 

بوده است. اطالعات مورد نظر پژوهش از طریق چک لیست های متعددی بره دسرت آمرده کره     

خصوص ابعاد گوناگون مورد مطالعه در خود جای دادند. این داده هرا از   داده های مختلف را در

و آمار رسمی کشورهای منتخب جمع  راهنما وب سایت های داوطلبی، آیین نامه ها، کتابچه ها

با رزش ایران نیز از طریق مصاحبه کنونی نظام داوطلبی و آوری گردیده است. همچنین وضعیت

ژوهشگران در حیطه کار داوطلبری(، از موضروع پرژوهش جمرع     نخبگان آگاه )صاحب نظران و پ

لوم جامعه آماری این بخش تحقیق شامل کلیه افراد آکادمیک رشته تربیت بدنی و عآوری شد. 

داشتند.  پژوهشی ،اجرایی ورزشی بودند که در حیطه داوطلبی ورزش تجارب و سوابق مدیریتی،

نفر از نخبگان  17کامل داشتند. نمونه آماری نیز بدین ترتیب این افراد از هر دو حیطه آشنایی 

ه هرا برا   و به صورت نمونه گیری دردسترس و به شیوه گلوله برفی انتخاب شدند و این مصراحب 

هرر یرک از    1در شیوه گلوله برفری  تا حد اشباع نظری ادامه یافت. زمینه فهرست شده مقدماتی

یطه مورد بررسی معرفری مری نمایرد.    خبرگان بنا به تجربه و شناخت متخصص دیگری را در ح

 رود می کار به آماری های جامعه از گیری نمونه برای  این روش یک روش غیر احتماالتی است

همچنرین برا توجره بره       .(71ندارنرد )  مشخصری  استقرار محل یا و هستند پنهان اصطالحا که

یافته هرا اضرافه نمری    تعریف اشباع نظری مصاحبه ها تا آنجا انجام شد که اطالعات جدیدی به 

 .(71) گردید

                                                                                                                   
1. Snowball sampling 
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با عنایت به مبانی نظری پژوهش های کیفی، همزمان با انجام مصاحبه ها، تحلیرل و کدگرذاری   

به گونه ای که تحلیل هر مصاحبه به همراه یافته های قبلری بره عنروان     ،آن ها نیز انجام گرفت

ار گرفت. انجام مصراحبه هرای   راهنمای گردآوری داده ها و نیز معیاری برای داده های بعدی قر

 ادامه یافت.  1کیفی تا حد رسیدن به اشباع نظری

 نتایج
نفرر خبرره در حیطره داوطلبری      11مطابق آنچه در روش شناسی پژوهش بیران گردیرد تعرداد    

پیرامون شرایط حاضر  و موانع و مشرکالت نظرام داوطلبری ورزش ایرران مرورد مصراحبه قررار        

 گرفتند. 
 

 های جمعیت شناختی جامع  تحت بررسیژگی. توزیع وی2جدول 

 های مدیریتیسابق  فعالیت جنس متغیر ها
های سابق  فعالیت

 داوطلبی
 رشت 

رد  هاگویه
م

  زن  زن    

2- 1  
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س

 

 

12- 2 
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س

 

ی 
اال
ب
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2- 1  
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12- 2 
ال
س

 

 

ی
دن
ت ب

ربی
ت

 

  

ی
دن
ت ب

ربی
ر ت
غی

 

 

 1 12 2 2 7 3 2 1 12 فراوانی

 1/1 1/12 2/12 2/12 7/11 3/72 2/12 1/1 1/12 درصد
 

نفر مررد کره معرادل     12متخصص پاسخ دهنده،  11های این پژوهش، از مجموع براساس یافته

 1شرود. همچنرین نترایج جردول     % از جامعه مذکور را شرامل مری   1/1نفر زن که  1% و  1/12

ایرن پرژوهش، دارای   % از متخصصان تحرت بررسری در    7/11گویای این مطلب است که تقریبا 

دهنده توزیرع درصرد   های مدیریتی باالی ده سال هستند. جدول مذکور که نشانسابقه فعالیت

های داوطلبی متخصصان تحت بررسی است، گویای این مطلب اسرت کره   فعالیت فراوانی سابقه

سرال هسرتند. باتوجره بره اطالعرات       2 -12% از متخصصان، دارای سابقه داوطلبری برین   2/12

% در  1/1% در رشته تربیرت بردنی و    1/12شناختی متخصصان، های جمعیتگرفته از ویژگیبر

 های غیر تربیت بدنی تحصیل کرده اند. رشته

نتایج تحلیل گفتمان مصاحبه نشان داد مشکالت پیش روی نظام داوطلبی ورزش ایران در سره  

                                                                                                                   
1. Theoretical Saturation 
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 ده است.به آن ها اشاره ش 7حیطه کلی تقسیم بندی می گردد که در جدول 
 

 مشکالت و موانع نظام داوطلبی ورزش ایران. تحلیل 1جدول 

 موانع و مشکالت ردیف

 ، موانع مدیریتی و برنامه ریزی در ورزش.1موانع مغز افزاری 1

 ، موانع فرهنگی، ترویجی و تبلیغی در ورزش7موانع نرم افزاری 7

 ، موانع ساختاری و سازمانی در ورزش3موانع سخت افزاری 3
 

در ادامه با توجه به هدف تحقیق، یافته های حاصل از مطالعه تطبیقری کشرورهای پریش رو در    

خالصره گردیرد. در ایرن راسرتا، فهرسرت اقردامات کشرورهای         3امر داوطلبی ورزش در جدول 

 منتخب در سطح ملی شناسایی و در چهار دسته تقسیم بندی شد.
 

 ر ارتباط با نظام داوطلبی ورزش. فهرست اادامات کشورهای منتخب پژوهش د9جدول

 فهرست اادامات نظام داوطلبی ورزش

 فرهنگی مدیریتی آموزشی و پژوهشی ساختاری

 روز ملی داوطلب برنامه کالن ملی مراکز پژوهشی مرکز ملی داوطلبی

 جوایز ملی آیین نامه های ملی برنامه های آموزشی مراکز منطقه ای

   یر داوطلبیتربیت مد پایگاه های ثبت سوابق
 

برر اسراس بره کرار گیرری در       1اقدامات مرتبط با مدیریت نظام داوطلبی ورزش مطابق جدول 

کشورهای منتخب تحقیق دسته بندی شدند و بر این اساس به مقایسره کشرورهای مرورد نظرر     

 پژوهش پرداخته شد.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                   
1. Brain ware 

2. Software 

3. Hardware 
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 . مقایس  نظام داوطلبی ورزش کشورهای متخب در سطل کالن4جدول 

 ماتاادا

 کشور

مرکا 

 ملی

 مراکا 

 ای منطق 

برنام  

کالن 

 ملی

جوایا 

 ملی

روز 

 ملی

مراکا 

 تحقیقاتی

پایگاه های 

 ثبت سوابق

نام   آیین

 ملی

تربیت 

مدیر 

 داوطلبی

 انگلستان

* 

7 

 مورد

* 

مرکز  72بیش از 

 در هر شهر

* 

طرح  1

کالن 

 ملی

 

* 

 مورد 7

* 

یک 

 هفته

* 

 موسسه 1

* 

در تمام 

مراکز ملی 

ه و منطق

 ای

* * 

 اسکاتلند

* 

7 

 مورد

* 

موسسه  37

 منطقه ای

* 

طرح  7

 ملی

* 

 ا مورد

* 

یک 

 هفته

* 

 موسسه 1
* * * 

 استرالیا

* 

3 

 مورد

* 

 در تمامی شهر ها
* 

* 

 مورد 2

* 

یک 

 هفته

* 

 موسسه 1
* * * 

 نیوزلند

* 

یک 

 مورد

* 

 در تمامی شهر ها

* 

 مورد 1

* 

 مورد 1

* 

یک 

 هفته

* 

 موسسه 1
* * * 

 اکاناد

* 

دو 

 مورد

* 

در تمامی مراکز 

 ایالتی

* 

 مورد1

* 

 مورد 2

* 

یک 

 هفته

* 

 موسسه 1
* * * 

 چین

* 

1 

 مورد

* 

در تمامی مراکز 

 ایالتی

* 

 مورد 1
- - - * - - 

 سنگاپور

* 

1 

 مورد

* 

در تمامی مراکز 

 ایالتی

- - - - * - - 

 ایران

* 

1 

 مورد

* 

 ها در دانشگاه
- - - - - - - 

 

، اکثر کشرورهای پیشررو در امرر مردیریت داوطلبری در      1در جدول  دست آمده مطابق نتایج به

ورزش اقدامات گسترده ای را برای توسعه فعالیت های داوطلبانه ورزشی انجرام مری دهنرد. در    

 انجام می شود.  ندرتصورتی که در کشور ایران این اقدامات به 
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 ب در سطل کالنتخن. مقایس  نظام داوطلبی ورزش کشورهای م2شکل 

 

نیز مشاهده می شود، از بین اقدامات گوناگون حیطره داوطلبری ورزش    1همانگونه که در شکل 

که در کشورهای مختلف پیشرو امر داوطلبی ورزش مورد استفاده قرار می گیرد، در ایران مرورد  

 توجه نمی باشند. 

 بحث و نتیجه گیری
م داوطلبی ورزش کشرورهای منتخرب برر    با توجه به هدف تحقیق سعی شده است وضعیت نظا

اساس  ویژگی های مشاهده شده با یکدیگر مقایسه شوند و تفاوت هرا و شرباهات هرای آن هرا     

 مورد بررسی قرار گیرد.

با توجه به هدف تحقیق سعی شده است وضعیت نظام داوطلبی ورزش کشرورهای منتخرب برر    

و تفاوت هرا و شرباهات هرای آن هرا     اساس  ویژگی های مشاهده شده با یکدیگر مقایسه شوند 

 مورد بررسی قرار گیرد.

 نظام داوطلبی ورزش در ایران

تحلیل نهایی نظرات متخصصین امر داوطلبی در خصوص شرایط حال حاضر و موانع ایجاد نظام 

 داوطلبی ورزش ایران به شرح زیر ارائه و این موانع در سه دسته تقسیم بندی شدند:

در حال حاضر، در ورزش ایرران در حرال حاضرر نظرام خاصری برر        بر اساس نظرات متخصصان
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داوطلبی ورزش حکمفرما نیست و وضعیت استفاده از داوطلبران مناسرب نمری باشرد. از طررف      

دیگر عدم وجود فرهنگ داوطلبی در بین اقشار جامعه از معتالت بزرگ فعالیت های داوطلبری  

لبانه ورزشی در ایران مشراهده مری شرود. در    در ایران است. با نگاهی کلی به فعالیت های داوط

حیطه سازمانی می توان به هیئت های ورزشی اشاره نمود کره در سراختارهای رسرمی تعریرف     

شده اند. در بعد رویدادی ضعف بسیار بزرگی مشاهده می شود که بره کرارگیری داوطلبران بره     

داوطلبانه در دانشگاه هرا  صورت جزیره ای و موقتی می باشد. با این وجود وضعیت فعالیت های 

وضعیت بهتر می باشد به طوری که انجمن هرای ورزشری دانشرجویی و انجمرن هرای ورزشری       

خوابگاه ها به صورت ساختاری، وجود پایگاه داوطلبی در اداره کل تربیرت بردنی وزارت علروم و    

موضوع  مدیریت داوطلبی رویدادی تا حدودی موفق در المهیادهای دانشجویی، نشان دهنده این

 می باشد.  

در ادامه موانع و مشکالت پیش روی نظام داوطلبی ورزش ایران در سه حیطه مورد تاکید قررار  

 گرفت:

 موانع مدیریتی و برنامه ریزی در ورزش ) مغز افزار( .1

یکی از بزرگترین موانع در این بخش عدم توجه به نظام داوطلبری در برنامره هرای کرالن ملری      

ی کشورهای منتخب پژوهش که سابقه موفقی در استفاده از داوطلبان و عنوان شده است. بررس

به خصوص داوطلبان ورزشی در کشور خود دارند، توجه به برنامه هرای ملری در ایرن حیطره را     

مشخص ساخت. در انگلستان این قتیه نمود ویژه ای داشت. به طوری که برنامه ملی داوطلبری  

ا فرهنگ کار داوطلبی را نیز در افراد جامعه از سرطوح  ورزشی در مدارس پیاده سازی می شد ت

پایین ایجاد نماید. این مورد در اسکاتلند به خوبی مشاهده شد که بررای توسرعه کرار داوطلبری     

هیئتی به وجود آمد تا برنامه کالن داوطلبی را در این کشور تردوین نمایرد. در کشرور نیوزلنرد     

ست که چهارچوب ها و راه کارها را نشران مری دهرد.    قوانین دولتی برای داوطلبی تعیین شده ا

ت و راه کارهرای  راوجود برنامه های کالن ملی  منجر به تدوین آیرین نامره هرا، قروانین و مقرر     

مختلف جذب و به کارگیری داوطلبان می شود. با روشن شدن راه کارها برای مدیران سرازمانی  

(، گرروه  7221ان راهنمرایی مری کنرد. پری )    و رویدادی آن ها را برای استفاده مروثر از داوطلبر  

( بره ایرن نکتره اشراره     1311( و مالئی )1312(، اندام )7221(، ترنر )7223تحقیقاتی شفیلد )

 کردند.

عدم پیش بینی امتیاز ویژه و عوامل انگیزاننده مدیران برای استفاده از داوطلبران نیرز از موانرع    

ه نحوی که نشان داده شد در کشور انگلستان پیش روی داوطلبی ورزشی در ایران عنوان شد. ب

یکی از مالک های انتخاب مدیر ورزشی نمونه سال در سطوح مختلرف اسرتفاده از داوطلبران و    
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استفاده مطلوب از راه کارهای مدیریت داوطلبی می باشد. عالوه بر آن برای اهمیت گذاردن بره  

طلب شدن خرود مردیران در امرور    مبحث داوطلبی و ایجاد فرهنگ داوطلبی در سطوح ملی، داو

 مختلف نیز برای تعیین بهترین مدیر ورزشی سال امتیاز محسوب می شود.

یکی از موانع مدیریتی نظام داوطلبی ایران میزبرانی محردود رویردادهای جرذاب و برزرگ برین       

( اشاره نمودند. در صرورت  7222(، فایرلی و همکاران )7221المللی می باشد. همانطور که پی )

رگزاری رویدادهای بزرگ بین المللی افراد برای نشران دادن غررور ملری خرود و جهرت برزرگ       ب

نمودن اسم کشور خود در سطح بین المللی داوطلب می شوند.  این موضوع بره عنروان یکری از    

چین عنوان شد. از طررف دیگرر برگرزاری     7221انگیزه های اصلی داوطلب شدن برای المهیک 

باید جذابیت ویژه نیز داشته باشد تا بتوان افراد مختلف را برای داوطلرب   رویدادهای بین المللی

شدن جذب نمود و آن ها را تشویق کرد تا در رویدادهای آتی نیز مشارکت داشته باشند. حتور 

افراد در کنار چهره های سرشناس ورزشی مانند فوتبالیسرت هرای مطررح و حترور در مراسرم      

ایی مثل المهیک، بازی های آسیایی و جام جهانی فوتبال می تواند افتتاحیه و اختتامیه رویداده

عامل انگیزاننده بزرگی برای داوطلب شدن افراد باشد. با این حال نگاه به گذشته نشان می دهد 

نهتت پیشاهنگی موجود در ایران قدم های بسیار مثبتی برای بسط فرهنگ و نظام داوطابی در 

حاضر این قتیه بسیار کم رنگ شده و به علرت عردم توجره بره     کشور برداشته بود که در حال 

فراموشی سهرده شده است. این مورد را در ارتباط با زورخانه ها که بره صرورت داوطلبانره امرور     

 اجتماعی را نیز انجام می داد و امروز فرهنگ آن از بین رفته نیز می توان اشاره نمود.

 ار(:موانع فرهنگی، تبلیغی و ترویجی )نرم افز .7

(، نیز اشاره کررده  7221از بزرگترین موانع فعالیت های داوطلبی همانگونه که ماچین و آلیس )

اند، عدم وجود فرهنگ داوطلبی نه تنها در میان در افراد جامعه بلکه در بیان مدیران و کارکنان 

 سازمان های ورزشی می باشد.   

برای ایجاد هر گونه نظام یا به وجود آوردن هر گونه تغییر در افراد جامعه باید ابتدا فرهنرگ آن  

را ایجاد نمود تا پذیرش آن برای افراد آسان نماید و انجام آن عمرل را بره صرورت یرک هنجرار      

سالی اجتماعی در آورد. با توجه به این که فعالیت های داوطلبانه اکثرا در سنین جوانی و میان 

روی می دهد، بهتر است فرایند پذیرش آن در دوره های کرودکی و نوجروانی بره افرراد جامعره      

آموزش داده شود. این موضوع توسرط نظرام پیشراهنگی در گذشرته انجرام مری شرده اسرت و         

همانطور که بیان شد در کشور انگلستان از مدرسه و در کشور چین در دانشرکده هرا روی ایرن    

 ار می شود.قتیه به طور جدی ک

این امر را می توان در ایران با تدوین برنامه ای جامع برای دانش آموزان پیاده نمود تا در فرایند 
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تحصیل خود با امور داوطلبی آشنا شوند. بدین منظور باید اطالع رسانی مناسرب در ارتبراط برا    

میختره نمرودن مبحرث    مزایا و جایگاه امور داوطلبی انجام داد. البته ایرن امرر را مری تروان برا آ     

 داوطلبی با مسایل ملی و یا مذهبی عمیق تر کرد.

اختصاص برنامه های تلویزیونی، انتشار مطالب مرتبط برا داوطلبری در روزنامره هرا و مجرالت و      

مهمتر از همه امتیاز گذاشتن برای فعالیت های داوطلبانه می تواند افراد را به این گونه فعالیرت  

در حیطه تربیت بدنی برای انتخاب افراد یا ارتقای آن ها در حیطره   ها جذب نماید. به خصوص

آموزشی )کارشناسی به کارشناسری ارشرد یرا ورود بره دوره دکترری( و یرا در حیطره کراری و         

سازمانی، می توان انجام فعالیرت هرای داوطلبانره را دارای امتیرازی ویرژه دانسرت. طالرب پرور         

 ه این نکته اشاره کردند. (، ب1311( و رهنورد و همکاران )1311)

 موانع ساختاری و سازمانی )سخت افزار(: .3

(، اشاره داشتند، وجود یک نظام 7223( و گروه تحقیقی شفیلد )1311همانگونه که طالب پور )

یکهارچه ملی به عنوان راهبردی برای مدیریت داوطلبان در سطوح مختلف ضروری به نظر مری  

سازمانی که اصول راهنما را برای مردیریت داوطلبران در   رسد. در این حیطه احساس می شود. 

سطوح مختلف ارائه دهد، برنامه های آموزشی و کارگاه هایی را بررای داوطلبران سرازمان هرای     

مختلف ورزشی ارائه دهد. مدیران داوطلبی )هماهنرگ کننرده داوطلبران( را تربیرت کنرد و در      

مطالعه تطبیقی پژوهش بر این صحه گذاشت نهایت امور داوطلبی ورزش را سر و سامان بخشد. 

و همانطور که مشاهده می شود در تمامی کشورهای مورد بررسی یک سازمان واحد مسرئولیت  

 کلی امور داوطلبی را عهده دار است.

در کشور ایران بیشتر امور دولتی می باشد و با وجود این که بر خصوصی سرازی در سرال هرای    

بخش اعظم امور بر عهده دولت می باشد. با توجه به ذات فعالیت  اخیر تاکید شده است، باز هم

داوطلبی که فعالیتی مردمی می باشد، بایرد برا ارائره تسرهیالتی ایجراد موسسرات داوطلبری را        

تسهیل نمود که باری از دوش دولت برداشته شود و در هزینه های مختلف صرفه جویی گردد و 

 ود را ایفا نمایند.هم این که افراد جامعه بتوانند نقش خ

 نظام داوطلبی ورزش درکشورهای منتخب

بررسی تطیبقی کشورهای منتخب، ویژگی های برتری آن ها و اسرتفاده ایرن کشرورها از تروان     

 بالقوه نیروهای داوطلب را در پیشبرد ورزش نشان می دهد.
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 2انگلستان

کشور، انگلستان، ایرلند  1کل ار در شمال غربی قاره اروپا قرار دارد و متش 7امهراتوری انگلستان

 (.12) شمالی، اسکاتلند و ویلز می باشد

از لحاظ ساختاری: برای مجموعه امهراتوری انگلستان یک  شبکه بزرگ داوطلبی به وجود آمده 

است که  امکان داوطلب شدن و اعالم نیازمندی های داوطلبی را فراهم می کند. این شبکه )به 

( موقعیت های گوناگون داوطلبی را در بخش هرای مختلرف   3انگلستان آدرس اینترنتی داوطلبی

در سطح ملی،در سازمان ورزش انگلستان بخشی  (.12) اجتماعی از جمله ورزش فراهم می کند

ویژه برای داوطلبی ورزش وجود دارد. در کشور انگلستان موسسات متعردد داوطلبری در سرطح    

جذب و معرفی داوطلبان را به سایر بخش هرای   ملی وجود دارند که به صورت گسترده خدمات

اجتماعی انجام می دهند. این موسسات عالوه بر این، خدمات پژوهشری در حیطره داوطلبری و    

برگزاری دوره های مدیریتی داوطلبی را برگزار می کنند. دوره های فرایند هرای جرذب، شریوه    

ای برزرگ، ارزیرابی داوطلبران و    های انگیزه دهی به داوطلبان، مردیریت داوطلبران در رویرداده   

تربیت مدیر هماهنگ کننده داوطلبان از جمله این دوره ها می باشد. از جمله بزرگ ترین ایرن  

(. همچنرین موسسره تحقیقرات داوطلبری     72) می باشد 1موسسات، داوطلبی ورزشی انگلستان

 ی انجام مری دهرد  انگلستان تحقیقات ملی و منطقه ای را در ارتباط داوطلبان و مدیریت داوطلب

(.  درسطح منطقه ای نیز برای هر یک از شهر هرای انگلسرتان، مراکرز داوطلبری متعرددی      12)

وجود دارد که امور داوطلبی مربوط به شهر خود را انجام می دهنرد. ایرن مراکرز اکثررا تمرامی      

 حیطه های اجتماعی را پوشش می دهند و آدرس آنها نیز در وب سایت  مراکز ملی به تفکیرک 

برا انتخراب    2هر شهر وجود دارد. به طوری که به عنوان مثال در سایت  داوطلبری در انگلسرتان  

مرکز داوطلبی به فرد معرفی می شرود کره وی مری توانرد برا توجره بره         72شهر لندن بیش از 

 (.12) منطقه ای که در آن زندگی می کند، نزدیک ترین مکان را انتخاب کند

برنامره جدیردی را بررای حمایرت از      7222ور انگلستان در سرال  از لحاظ برنامه های ملی: کش

، "2راهری بررای ورود بره ورزش   "داوطلبان حیطه ورزش تدوین نمرود. در ایرن برنامره بره نرام      

سرالگی در شررایط مختلرف ورزش بره عنروان داوطلرب        11تا  11نوجوانان انگلیسی در سنین 

                                                                                                                   
1 England  

2. United Kingdom 

3. www.Volunteering UK.org 

4. England Sport volunteering  

5. org www.Volunteering England 

6. A way in to sport 
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ر داخل مدرسه و در سنین باالتر در باشگاه فعالیت می کنند. این فعالیت ها در سنین پایینتر د

های محلی و سهس در موسسات و باشگاه های بزرگ ورزشی می باشرد. ایرن برنامره مقردمات     

(. همچنرین پایگراه   12) آموزش مدیران ورزشی در سطح ملی و بین المللی را فراهم مری کنرد  

لبری را بره عهرده دارد،    اینترنتی داوطلبی انگلستان که مسئولیت حمایت از سازمان هرای داوط 

 برنامه ریزی کررده اسرت   7213طرحی را برای حمایت از سازمان های ورزشی داوطلب تا سال 

نیز برای کمک و حمایت از داوطلبان ورزشی و مدیران داوطلبی  "1راهبری ورزش"(. طرح 12)

اطبان طرح ریزی شده است. بر اساس این طرح، روش ها و راهنمایی های مختلف در اختیار مخ

یرک پایگراه ملری بررای ثبرت سروابق        "7این کار را انجرام برده  "قرار می گیرد. به عالوه پایگاه 

داوطلبان و معرفی فرصت های داوطلبی ورزشی و تفریحی در سطح انگلستان می باشرد. طررح   

سراله در رویردادهای متخلرف     11تا  2نیز برای مشارکت دادن کودکان  "3رهبری و داوطلبی"

 12بررای نوجوانران براالی     "1بازی سرازان "اخل و خارج انگلستان می باشد. طرح ورزشی در د

سال جهت شرکت در رویدادهای ورزشی طراحی شده اسرت. همچنرین طررح هفتره داوطلبری      

جون  2-1(. به عالوه 11) در سراسر انگلستان اجرا می گردد 7213دانش آموزی در فوریه سال 

یا جشن گرفته می شود. پایگاه داوطلبری انگلسرتان جهرت    هر سال هفته داوطلبی در کل بریتان

ارتقای مدیریت داوطلبی بر اساس نتایج پژوهش های خود، خطی مشی راهنما را برای مدیریت 

 (.12) داوطلبان باشگاهی در انگلستان تهیه نموده است

برین   جوایز ملی داوطلبی: جایزه ملی بهترین مردیر ورزشری انگلسرتان:این جرایزه هرر سراله از      

مدیران بخش های مختلفی ورزش انگلستان بره بهتررین مردیران ورزشری اعطرا مری گرردد. از        

معیارهای انتخاب افراد عالوه بر کار داوطلبی خود مدیر، میزان جذب و به کرارگیری داوطلبران   

جایزه ملی داوطلب سال:این جایزه هرر سراله طری مراسرم ویرژه بره        (.12) در ورزش می باشد

 (. 12) داوطلب سال انگلستان اعطا می شود بهترین نیروی

 اسکاتلند

% مرردم  32میلیارد پوند به اقتصاد اسرکاتلند کمرک نمروده انرد.      7.2نزدیک به  7212در سال 

 فعالیت داوطلبانه رسمی انجام داده اند. 7212بزرگسال اسکاتلند در سال 

سرتان برزرگ بهرره منرد     از لحاظ ساختاری:کشور اسکاتلند نیرز از شربکه برزرگ داوطلبری انگل    

                                                                                                                   
1. Running sport 

2. www.do-it.org 

3. Leadership and volunteering 

4. Game makers 
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در  7و سازمان توسعه داوطلبی اسکاتلند 1گردد و در سطح ملی نیز سازمان ورزش اسکاتلند می

موسسره   37بخش داوطلبی ورزش فعال هستند و همکاری می کنند. همچنین در حال حاضرر  

 (. 2) دفتر در سراسر کشور دارند 22منطقه ای داوطلبی در اسکاتلند وجود دارد که حدود 

3داوطلرب هرزاره  "جوایز داوطلبی: جایزه داوطلبری ملکره بررای گرروه هرای داوطلرب. جرایزه        
" 

ساعت  122تا  22سال می باشد. داوطلبانی که  72تا  12مخصوص داوطلبان جوان بین سنین 

ساعت کار  722کار داوطلبانه رسمی داشته باشند گواهی خود را از وزیر اقتصاد و داوطلبانی که 

اشته باشند، گواهی خود را از نخست وزیر دریافرت مری دارنرد. جرایزه ملری سراالنه       داوطلبانه د

 مربیان و کارکنان داوطلب. همچنین هفته داوطلبی در سراسر انگلستان بزرگ برگزار می شود.

یک برنامه ملی برای ارتقای مهارت های فنری افرراد    "1داوطلبیمهارت "برنامه های ملی: طرح 

2مهارت های فنی اسرکاتلند جایزه "داوطلبانه می باشد. که در نهایت  از طریق فعالیت های
را  "

به همراه دارد. پایگاه توسعه داوطلبی اسکاتلند برنامه های آموزشی و دوره هرای کوتراه و بلنرد    

مدت مختلف را برای آموزش داوطلبان و مدیران داوطلبی فراهم می آورد. بخش ویژه داوطلبری  

سراله   72ترا   12یک بودجه تحقیقاتی را برای پروژه های تحقیق افراد  سازمان ورزش اسکاتلند

دولت اسکاتلند توسعه داوطلبری اسرکاتلند را، راه انردازی    7223در ژوئن  .(1تدارک دیده است)

نمود تا با ایجاد یک راهبرد جدید، چارچوبی برای توسعه داوطلبی در کشور اسکاتلند بره وجرود   

بررای داوطلبری ورزش هزینره     7217/7213پوند در سرال   372222(. دولت اسکاتلند 2) آورد

طرحی برای کمرک بره داوطلرب     "بازی های مرتبط با سالمت عمومی"نموده است.برنامه ملی 

(. 1) مری باشرد   7211و  7213شور برای سالشدن افراد مختلف و حمایت از آن ها در سطح ک

 یا جشن گرفته می شود.جون هر سال هفته داوطلبی در کل بریتان 2-1به عالوه 

 3استرالیا

میلیون ساعت کار داوطلبانه در استرالیا انجام  232حدود  7211میلیون نفر در سال  2بیش از 

 میلیارد دالر به اقتصاد این کشور کمک نموده است.  12داده اند که حدود 

ویژه بررای   از لحاظ ساختاری: در سطح ملی، سازمان جامعه، ورزش و تفریحات استرالیا، بخشی

داوطلبی ورزشی دارد که برنامه های آموزشی و راهنمرایی هرای بسریاری را فرراهم مری نمایرد       

                                                                                                                   
1. Sport scotland 

2. Volunteer Scotland development 

3. Millennium Volunteer 

4. Vskill(Volunteer skill) 

5. the Scottish Qualifications Authority (SQA) Employability Award  

6. Australia 
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 (.وزارت ورزش استرالیا نیز بخشی ویژه برای داوطلبان دارد که پایگاه ملی داوطلبی می باشد2)

1استرالیای جنوبی "پایگاه داوطلبی .(17)
ی و در اسرترالیا کلیره خردمات مربروط بره داوطلبر       "

 (.17) آموزش های مدیران داوطلبی را ارائه می دهد

سال(، جایزه داوطلرب   12جوایز ملی داوطلبی: جایزه داوطلب سال، جایزه داوطلب کوچک )زیر 

سال(،جایزه داوطلب آموزشی، جایزه داوطلرب محریط زیسرت، جرایزه داوطلرب       72-11جوان )

داوطلبان استرالیا می باشد. به عالوه همه  متعهد بلند مدت،جایزه داوطلب خال  از جوایز ساالنه

 .(13) ساله در ماه می هفته داوطلبی جشن گرفته می شود

 نیوزلند 

نفر به طور رسرمی در بخرش ورزش کرار مری کننرد، در حرالی کره         11222در کشور نیوزلند 

 (.  11) نفر داوطلب هستند 222222

لبی ملی عهرده دار  طرا در قبال امور داواز لحاظ ساختاری: سازمان امور داوطلبان وظیفه اصلی 

است.همچنین شبکه گسترده داوطلبی برای رویداادهای ملی و بین المللری در تمرامی منراطق    

نیوزلند به وجود آمده است. پایگراه هرای متعردد داوطلبری نیوزلنرد وظیفره آمروزش و تربیرت         

 داوطلبان و مدیران داوطلبی را عهده دار است.

ته داوطلبی و جایزه مربی داوطلب اسرهارک از فعالیرت هرای فرهنگری و     فرهنگی:تعیین یک هف

 (. 11) ترویجی دولت نیوزلند می باشد

مدیریتی: تهیه تقویم رویدادهای ورزشی به صورت ملی و منطقه ای و ارائه آن از طریرق سرایت   

له در مراه  ها و مراکز داوطلبی از اقدامات مطلوب مدیریتی این کشور می باشد. به عالوه همه سا

 .(11) می، هفته داوطلبی جشن گرفته می شود

 1کانادا

از لحاظ ساختاری در کانادا وزارت ورزش جامعه و فرهنگ بخرش داوطلبری ویرژه ای را فرراهم     

نموده و پایگاه داوطلبی کانادا با وجود بخش ویژه داوطلبی ورزشی عهده اصرلی امرور داوطلبری    

در تمامی ایالت های این کشور مراکز ایالتی به انجام امور ورزشی این کشور می باشند. به عالوه 

 اطالع رسانی، آموزش و ثبت فعالیت های داوطلبان می پردازند.

از لحاظ فرهنگی: جوایز متعددی برای داوطلبان در نظر گرفته شده است ماننرد:جایزه داوطلرب   

داوطلرب گروهری،    نخست وزیر،،جایزه ملی داوطلب، جرایزه منطقره ای، داوطلرب جروان سرال،     

 داوطلبان خانوادگی

                                                                                                                   
1. South Australian 

2. Canada  



  92  مطالع  تطبیقی مدیریت کالن داوطلبان ورزشی در .....

ساعت در سال کار داوطلبانره انجرام دهنرد ترا      722از لحاظ مدیریتی: قانون دولتی افرادی که 

 دالر معافیت مالیاتی دارند مورد تصویب قرار گرفته است. 1222

ه همچنین قوانین حمایت از داوطلبان و استاندارد ملی داوطلبی کانادا نیرز در ایرن کشرور تهیر    

 .(12) گردیده است

 لبی ورزشی ایران و کشورهای منتخبمقایس  وضعیت داوط

در ایران حوزه رویدادی، بدلیل عدم برگزاری رویردادهای جرذاب برین المللری، نظرام داوطلبری       

شود.  خاصی در این حیطه وجود نداشته و یا به صورت فعالیت های محدود و و موقتی انجام می

 ( نیز موید این امر است.7221و پی )( 1311تحقیقات طالب پور )

در حوزه سازمانی، نیاز به وجود یک سازمان برنامه ریرز و هماهنرگ کننرده در سرطح کشروری      

مشهود بوده و در ایران فقط در سطح هیرات هرای ورزشری اسرتانی در سراختار رسرمی ورزش       

( 1312تسلیمی ) ( و1311(، مالئی )7221فعالیت های داوطلبانی وجود دارد.  تحقیقات ترنر )

 در ایران و جهان نیز با این یافته همخوانی دارد.

در حوزه دانشگاهی، گر چه روند پیش برنده ای دیده می شود و فعالیت های داوطلبی در بخش 

المهیادهای دانشجویی به عنوان یک بخش حیاتی و ضروری مد نظر قرار می گیرند اما مدیریت 

 لبان در خاتمه مسابقات صورت نمی گیرد. منسجمی برای حفظ و نگهداری داوط

هرای   در بخش سازمانی نیز انجمن های ورزشی دانشگاه ها خوابگراه هرا، شرکل گیرری فعالیرت     

داوطلبی نظام دار را در حوزه ورزش دانشگاهی نوید می دهد. البته در این بخش نیز نیاز به یک 

مر داوطلبی در بدنه سرازمان ورزش  سازمان مرکزی برنامه ریز ، سیایت گذار و هماهنگ کننده ا

دانشجویی یا اداره کل تربیت بدنی وزارت علوم احساس می شود. با وجود ایرن کره وب سرایتی    

بدین منظور در سازمان مذکور راه اندازی شده اسرت ولری هرم اکنرون فعرالیتی از ایرن پایگراه        

(، 1311ام و همکراران ) (، اند1312(، اندام )7221(، ترنر )1311مشاهده نمی شود. طالب پور )

 (، به نتایج مشابهی دست یافتند.1312( و تسلیمی )1311مالئی )

بررسی کشورهای منتخب این پژوهش تاکید نمود که در هر کشوری نیاز به یک سازمان متولی 

امر داوطلبی احساس می شود. این موضوع در کلیه کشورهایی که نظام سازمان یافته داوطلبری  

ی داشته اند به وضح نمایان است. این سازمان برنامه ریزی های کالن را انجرام  یا داوطلبی ورزش

داده و امور داوطلبی را سامان می بخشد. در ادامه بررسی ها نشان داد که این سازمان در زمران  

های گذشته به صورت فعال در ایران وجود داشته است که به عنروان نظرام پیشراهنگی کشرور     

ت ملی در سطوح مختلف فعالیت می نموده است که هم اکنون فعالیرت  شناخته شده و به صور

 بسیار ضعیفی دارد.
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در کشور ایران اخیراً بخشی در وزارت کشور راه اندازی گردیده است کره وظیفره سرامان دهری     

سمن: سازمان های مرردم   "سازمان های داوطلب و مردم نهاد را عهده دار است. در این سامانه 

داوطلبی ورزشی اختصاصی ورزش های رزمی ثبت گردیده است ولری مرکرزی    چند مرکز "نهاد

که وظیفه ساماندهی به داوطلبان ورزشی را به عهده داشته باشد وجود ندارد. در این رابطره در  

اداره کل تربیت بدنی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز مرکز داوطلبی ورزشی تاسیس گردید 

ورزشی می پرداخت که فعالیتی از آن در حال حاضر مشاهده نمری   که به ثبت سوابق داوطلبان

شود. همچنین در ادارات تربیت بدنی بعتری از دانشرگاه هرای کشرور فعالیرت هرای داوطلبری        

 ساماندهی شده است.

در ایران، مرکزی جهت آموزش مهارت های داوطلبی و تربیت مدیران داوطلب و همچنین امرور  

داوطلبی ورزشی وجود ندارد. همچنین فعالیت های فرهنگری و   پژوهشی داوطلبی و به خصوص

ترویجی مانند تعیین روز های ویژه داوطلبان و یا جوایز ملی در این رابطه وجود ندارد. به عالوه 

 برنامه ها و طرح های کالن ملی برای به کار گیری داوطلبان در ورزش مشاهده نمی گردد.

ورهای موفرق در امرر مردیریت    شر از بررسی های تطبیقری ک  لذا با توجه به نتایج به دست آمده

داوطلبان و همچنین بررسی وضعیت مدیریت داوطلبی ورزش ایران پیشنهادهای زیر ارائره مری   

 گردد:

الف. دولت و ساختار ها: وجود یک سراختار رسرمی در سرطح ملری مری توانرد هردایت کننرده         

راستا ارائره دهرد، حمایرت از تشرکل هرا و       مدیریت داوطلبی باشد و راه کارهای الزم را در این

سازمان های داوطلبی در سایه یک سراختار رسرمی نقرش مهمری در بهبرود نظرام داوطلبری و        

 مدیریت آن خواهد داشت. در این راستا پیشنهاد می شود:

 یک سازمان مرکزی برای پیشبرد امور داوطلبی ورزشی ایجاد شود. .1

 وطلبی و مردم نهاد تدوین شود.برنامه هایی برای حمایت از موسسات دا .7

 یک واحد داوطلبی در ساختار رسمی سازمان های ورزشی کشور  ایجاد شود. .3

 یک پایگاه رسمی برای ثبت سابقه داوطلبان ورزشی ایجاد شود. .1

ب. فرهنگ و ترویج :وجرود فرهنرگ داوطلبری در جامعره، واال نگره داشرتن مقرام داوطلبری و         

ری در سازمان ها عامل مهمی در تسهیل مدیریت داوطلبی همچنین ایجاد فرهنگ داوطلب پذی

 در سطح کالن می باشد. در این راستا پیشنهاد می شود:

 روزی به عنوان روز داوطلبی ورزشی تعیین شود. .1

 جوایز ملی برای تقدیر از داوطلبان نمونه ورزشی تعیین شود. .7

ویژه بررای ایجراد فرهنرگ     برنامه های تلویزیونی، کنفرانس ها، سخنرانی ها و برنامه های .3
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 داوطلبی ورزشی تهیه شود.

بخشی از سرفصل کتاب های درسی مقاطع تحصیلی مختلف به مبحث داوطلبی بهردازد و  .1

 در مدارس چنین فعالیت هایی کارورزی شود.

 برنامه هایی برای تشویق داوطلبان نمونه تدارک دیده شود. .2

 بانانه با اعتقادات دینی و ملی تدوین شود. برنامه هایی برای پیوند زدن فعالیت های داوطل .2

پ. برنامه ریزی و سیاست های کالن: تهیه آیین نامه های ملری اسرتفاده از داوطلبران، تعیرین     

برنامه های راهبردی داوطلبی، برنامه ریزی برای اخذ میزبانی مسابقات، امکان مدیریت منسجم 

 مود. در این راستا پیشنهاد می شود:و نظارت بر فعالیت های داوطلبی را فراهم خواهد ن

 برنامه ای جامع برای مدیریت داوطلبان تدوین شود. .1

 آیین نامه حاوی تعهدات و مسئولیت های داوطلبان و سازمان های مقابل ، تدوین شود. .7

ت: آموزش و پژوهش: وجود یک مرکز علمی برای توسعه آموزش های داوطلبی، برگرزاری دوره  

و بلند مدت و انجام امور پژوهشی مربوط به داوطلبی الزم به نظر مری   های مختلف کوتاه مدت

 رسد. در این راستا پیشنهاد می شود:

 مرکز مطالعات داوطلبی و داوطلبی ورزش ایجاد شود. .1

 جوایز پژوهشی و بودجه های تحقیقاتی برای مطالعات داوطلبی ورزش اختصاص یابد .7

لبان و همچنرین تربیرت مردیران داوطلبری     های آموزشی مختلف برای آموزش داوط برنامه .3

 طراحی و اجرا گردد.
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