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 89/49/24تاریخ پذیرش:                                                                                    80/44/24تاریخ دریافت: 

 چکیده
ورزش  ۀهاا در ییطا  برگزاری بسیاری از رویدادهای مهم ورزشی و بقای بسیاری از ساازما  

بنیادی و رسامی   های برنامه ۀبستگی به یضور داوطلبا  دارد. بسیاری از کشورها برای توسع

 هاای  المپیک و باازی  انندهای ورزشی برای برگزاری رویدادهایی م خود و بسیاری از سازما 

، تدوین الگوی نظاام  پژوهشرو هدف از انجام این  این از ؛هستندبه داوطلبا  وابسته   جهانی

کیفای از طریاف فرایناد     پژوهشمنظور روش  بدین .باشد میمدیریت داوطلبی ورزش ایرا  

مدیریت داوطلبی ورزش ماورد اساتفاده اارار     ۀدلفی با متخصصا  و خبرگا  ییط ۀمصایب

 49تعاداد   پاژوهش، اساس کفایت نظری  برداری نظری و بر نمونه ۀوسیل هراستا  ب این گرفت. در

بنیاد و از طریف فرایند کدگذاری باز  پردازی داده مصایبه انجام شد. در ادامه طبف روش نظریه

هاا   د و این نشانهدنثر در مدیریت داوطلبی ورزش ایرا  شناسایی گردیؤی متعدد مها نشانه ،

اجتمااوی،  ا   مقوله جایابی شدند که شاام  وواما  مادیریتی، سااختاری، فرهنگای      6در 

طی فرایناد کدگاذاری مراوری و     ،د. در ادامهنباش می ااتصادی، نوع رویداد و نوع داوطلبا 

مروری ارار گرفته و روابا    گذاری در پارادایم یاص  از کد شده های شناسایی انتخابی مقوله

مروری، شرای  ولی، شرای  زمینه، شرای   ها تعیین گردید. این پارادایم شام  پدیده بین آ 

طریف الگوی نظاام مادیریت داوطلبای ورزش     باشد. بدین ، راهبردها و پیامدها می گر مداخله

 ایرا  تدوین گردید.

 طلب ورزشی، مدیریت داوطلبی، الگو، گراندد تئوریداو :واژگان کلیدی
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 مقدمه

های ورزشیی و فرریییی اهیان را     افراد داوطلب بخش مهمی از منابع انسانی بسیاری از سازمان

باشید   گرایی متمرکز می اهان بر داوطلب ۀدهند. امروزه ورزش در کشورهای پیشرفت می فشکیل

نیااد،   انیدا،، همتیی  شیود    و پییش بیرده میی   شیده  هیدای    ،که فوسط افراد زیادی از داوطلبان

رسیان در   یکیی از ارکیان اییلی ایدما      (. داوطلبیان 8811نیااد،   نااد و کاظم حمیدی، رمضانی

ای در موفشیی  بسییاری از مسیابشا  و     آینید و نشیش دمیده    شیمار میی   های ورزشی بیه  سازمان

کاسیکویی و   ؛3008اسیتریک  و اکسیون،    ؛8991برییونشی،  کنند   رویدادهای ورزشی ایرا می

دنوان فعاییتی بیرای کمیب بیه دینیران بیدون       ( داوطلبی را به3000  8ویلسون (.3002آیدریا، 

کیارگیری داوطلیب مزاییای اقتییادی      بیه  (.3000لسون، ویکند   آزادانه فعریف می فوقع و کامالً

کیه در برایی کشیورها ارزش اقتییادی      طوری به ؛دنبال دارد های ورزشی به زیادی برای سازمان

( 3002موننر   (.3003، 3موننراند   فویید نااایص فخمین زده% 81ایی  7بخش داوطلب را بین 

بیردن سیطح    بر ارفشای سطح اقتیادی، بیه بیا    هداوطلبی دالو ۀبه این نکته اذدان دارد که پدید

ثیرگیاار  أدر ارفبیا  بیا نشیش ف    (.30007ویلسیون،  گیردد    های ااتمادی نیز منجیر میی   ارزش

، "داوطلبان ستون فشرا  اامعه هسیتند "مانند:  اس  ری یور  گرفتهلداوطلبان اظهارا  مخت

فوانید دوا،   سسیه نمیی  ؤبیدون داوطلبیان ایین م   "و  "داوطلبان اون حیافی سازمان ها هستند"

 "یمللیی داوطلیب  ا سال بیین "دنوان  را به 3008سال  8راستا سازمان ملل همین . در"داشته باشد

هیا و   جر به موفشی  بسیاری از سیازمان (. واود افراد داوطلب من8813احسانی،   کرد گااری نا،

فنهیا بسییار کیم و     کنند نیه  هایی که افراد به سازمان فیمیل می زیرا هزینه ؛اوامع گردیده اس 

 هیا  نیاز سیازمان  آورند که مورد همراه می هایی را به ها و مهار  مشابل، فخیص ناچیز اس ، بلکه در

دهید فیا بیدون     هیا اایازه میی    کیه بیه سیازمان    ایین  بیر  بنابراین استراده از داوطلبان دیالوه  ؛س ا

های اود را گسترش دهند، فواید اقتییادی سرشیاری را دایید     ای فعایی  های بوداه میدودی 

 (.3009اسکینز،  ؛13000انجمن ورزش استراییا،   سازمان اواهد کرد

 فرفیب دنوان شده اس :  ها بدین های داوطلبی برای سازمان منافع فعایی 

 ها اای کارکنان موظف سازمان دیده به مین منافع مایی در استراده از داوطلبان آموزشأف ایف(

                                                           
1. wilsan 

2. Monger 

3  . United Nation 
4. Austrailian sport commision 
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میلیون د ر اسی  و   1/218 ،اویی حایل از کار داوطلبان ورزشی در کشور نیوزیند سهم یرفه

 (. 3002، 8کاسکلی و آید  % اس 2درآمد نااایص ملی برابر با  سهم نیروهای داوطلب بر

 گیری از نیروی انسانی بیشتر در موارد ااص اساس بهره زمان براویی در  یرفه ب(

 های مختلف ج( استراده از نیروهای داوطلب متخیص در منایب و مسئویی 

اویی از  کسب فجارب ااص فوسط داوطلبان در برگزاری رویدادهای ورزشی، ب دیدگاه بهره د(

 (.3009، 3کیم  های آفی ها در فعایی  آن

هیای   از انجیا، وظیریه در بخیش    .ورزش مشیارک  دارنید   ۀهای فوسع داوطلبان در فمامی انبه 

ها با ااب سرمایه  های مدیریتی اه  افزایش فری  ورزش و کمیته ۀگاار اه  فوسع سیاس 

کیار   ۀمربینری، داوری و مدیری  فیم در حیطی  امکانا  فا انجا، وظایف دملیافی مانند ۀو فوسع

یابید کیه    ورزش فعمیم می ۀفوسع ۀها به وظایف ویا فدریج این نشش گیرد که به میداوطلبی قرار 

 دبارفند از:

  های رقاب  فسهیل مشارک  در ورزش همنانی و فری 

 های بیومی   های ااص مانند ورزشکاران معلول، زنان، گروه فوسعه و فرویج ورزش گروه

 فر کنندگان مسن و شرک 

  کمب به پیشرف  افیراد در سیطوم مشیخص ورزش   شناسایی استعدادهای ورزشی و 

 ای و قهرمانی های حرفه شامل رقاب 

  سطح فوانیایی ورزشیکاران و    یای و قهرمانی از طریق ارفشا های حرفه حمای  از رقاب

 (.3009کیم،   بازیکنان، داوران و مربیان

داوطلبیان  هیای   های مختلریی بیرای انجیا، فعاییی      اننیزه ،های متراو  داوطلبان با ویاگی

هیای   نشیان دادنید کیه از مییان اننییزه      (8819  و همکاران نااد رمضانی راستا این دارند. در

مییادی  ۀفییرین و اننیییز هییای هدفمنیید، فعهیید و شیی لی مهییم  فرفیییب اننیییزه مختلییف بییه

هیای   اننییزه  ،فرین دوامل اننیزشی دانشجویان داوطلب بود. همچنین در داتران اهمی  کم

و (. اسیروی  8819، مالئیی  و انیدا،  ،نیااد  رمضیانی   بیشتر از پسران بیود ش لی و پیشرف  

فماییل بیشیتری    ،فر ( نتیجه گرفتند افراد با فیییال  بیشتر و افراد اوان8890  همکاران

دار، الیلی و قیدمی،   اسروی  ریجانی، بیرق  شدن در رویدادهای ورزشی دارند به داوطلب

ییب شیااص    ،هیای دانشیجویی   ه و دضوی  در انجمین (. در کانادا کارهای داوطلبان8890

                                                           
1. Cuskelly, Auld  
2.Kim  
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میلیون نریر در بخیش ورزش    2شود . در این کشور حدود  استخدا، آفی افراد میسوب می

 .(8813سجادی،  فعایی  دارند 

کیارگیری و حریو و ننهیداری     های مختلیف داوطلبیان و فوانیایی ایاب، بیه      برای درک ویاگی

مید    هیای بلنید   نیاز به نظا، یکپارچه و اامع میدیریتی و برنامیه   ،داوطلبان برای مد  طو نی

فطبیشیی، اسیتانداردهای ملیی     ۀ( با انجا، یب مطایعی 3009اوطلبی استراییا  سازمان دباشد.  می

و مدیری  داوطلبان را فدوین نمودنید. در ایین مطایعیه اسیتانداردهای ملیی کشیورهای کانیادا        

 8پیی  .(3009سازمان داوطلبیی اسیتراییا،     قرار گرفته بود ناددنوان نمونه مورد است اننلستان به

ایمللیی از یییاا اهمیی  در     نشدن افراد دانشجو را در روییدادهای بیین   ( د یل داوطلب3008 

 : (3008پی،  موارد ذیل االیه نموده اس  

هیای   فیییلی از فعاییی   های کاری و دانستن مسئویی  اراح،  ریزی مناسب رویدادها دد، برنامه

دزیم  به شهرهای میزبیان مسیابشا ، مشیکال  میایی،      مشکال  ایاب و ذهاب برایداوطلبانه، 

های داوطلبانه  دد، ارفبا  فعایی  های اانوادگی، ، مسئویی های داوطلبانه بودن فعایی  گیر وق 

 ۀدد، حضیور رشیت   و ایمللی های ورزشی بین دد، ااابی  رقاب ، ها فیییلی آن ۀبا ش ل و رشت

   .مورد دالقه در این رویدادها

 دانید  مستلز، ایجاد فرهنگ کار داوطلبانه در ورزش می را فواه به این نهض  (8811  پور طایب 

د در نمیودار  کنی  هیای ورزشیی پیشینهاد میی     منظور فثبی  موقعی  این نهضی  در سیازمان   و به

کمسیونی به نیا، نهضی  داوطلبیی ورزشیی در      ،فشکیالفی هر رویداد ورزشی و حتی فرافر از آن

هیادوی، رسیویی و   . (8811پیور،   طاییب  بدنی ایجاد گیردد   ملی ایمپیب یا سازمان فربی  ۀکمیت

ثر در ؤدوامل می  ،های داوطلبی کشورهای منتخب فطبیشی نظا، ۀ( نیز با مطایع8898سادتچیان  

 :(8898هادوی، رسویی و سادتچیان،   گونه شناسایی نمودند ها را بدین موفشی  این نظا،
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 . Pie 
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  کالن مدیری  داوطلبان کشورهای منتخب های شیوه ۀاالی ی8ادول 
 کانادا نیوزیند استراییا اسکافلند اننلستان کشور

مزایای کالن مدیری  

 داوطلبی

سازمان ملی 

 داوطلبی

 مراکز متعدد

 اوایز ملی

داوطلبی  ۀبرنام

 مدارس

استاندارد برنامه و 

 ملی

سازمان ملی 

 داوطلبی

 ۀسسؤم 83

 ای منطشه

ملی  ۀبرنام

 داوطلبی

سازمان ملی 

 داوطلبی

 مراکز متعدد

 ملی ۀبرنام

استاندارد ملی 

 داوطلبی

 فدوین قوانین

 ۀگسترد ۀشبک

 ملی

 سای  و مراکز

 متعدد

فشویم  ۀفهی

 رویدادها

 ملی ۀاایز

پایناه ملی و 

 ای منطشه

حمای  رهبران 

 ماهبی

 ها حمای  رسانه

 مدارس ۀبرنام

 استاندارد ملی

 

مین بودایه  أف ،ویاه در برگزاری رویدادهای ورزشی که در نظا، مدیریتی ورزش ایران و به اا آن از

های ایلی مدیران اس ، استراده از نیروهیای داوطلیب    و منابع انسانی یکی از مشکال  و دغدغه

چیه بهتیر روییدادهای ورزشیی      نتیجه برگزاری هر ثری در کاهش مشکال  و درؤفواند نشش م می

نمیودن   سیو  میدیریتی و هیم   ۀداشته باشد. با فواه به مواردی که ذکر شد، فدوین نظیا، یکپارچی  

راهبردهیای مشیخص بیه میدیران و گرداننیدگان       ۀهیای افیراد در سیطوم مختلیف و ارائی      فالش

هیای برایورد    نید فیا شییوه   ک کنندگان رویدادهای ورزشی کمب می های ورزشی و برگزار سازمان

مناسب با داوطلبان را بشناسند و در چهارچوبی مشخص و ایویی دمل نمایند. این موضوع برای 

خص و با فواه بیه دالییق و   زیرا طبق یب روند دلمی و مش ؛باشد داوطلبان نیز دارای اهمی  می

ها کمیب   د و به آنشو های رشد برایشان فراهم می ها شده و فری  هایشان ااب سازمان فوانایی

بیرآورده گیردد و منجیر بیه      کند فا نیازهایشان که منابع اننییزه بیرای داوطلبیی بیوده اسی       می

نبودن بخش داوطلبی ورزش ایران بیا فوایه بیه     یاا فعال ؛شود ها می فر آن مد  ماندگاری طو نی

کارهیای   راه ۀرائرو و ا های پیش شمرده شد و فعیین موانع و چایشبرمزایای بسیاری که برای آن 

هدف ایلی این پاوهش بود کیه منجیر بیه فیدوین اینیوی میدیری  نظیا،         ،منظور مناسب بدین

 داوطلبی ورزش ایران گردید.
 

 شناسی روش
منظور شناسایی  استراده شد. به  8از روش پاوهش کیری پاوهشیابی به هدف ایلی  دس  برای

و همچنیین رایوع بیه     پیاوهش  ۀمبانی نظری و پیشیین  ۀهای مدیری  داوطلبی، با مطایع شیوه

                                                           
1. Qualitative Research 



 4921 خرداد و تیر، 92مطالعات مدیریت ورزشی شماره                    16
 

ی داوطلبیان  های فخییی داوطلبی ورزشی کشورهای منتخب کیه متیویی امیر سیامانده     سای 

های ورزشیی ایین کشیورها،     راهنمای مدیری  داوطلبی در سازمان های هستند و بررسی کتابچه

اسیاس،   ایین  و بیر  اسیتخراج شید  هیای میدیریتی    های مختلف و شیوه فهرستی مشدمافی از انبه

بیه   شیده   ا   طراحیی ؤبعید بیا اسیتراده از سی     ۀمیاحبه فدوین گردید. در مرحلی  ۀا   اوییؤس

موضیوع  در زمینیۀ  کار داوطلبی(  ۀنظران و پاوهشنران در حیط یاحب میاحبه با نخبنان آگاه  

هیا،   ا انجا، میاحبهزمان ب های کیری، هم پردااته شد. با دنای  به مبانی نظری پاوهشپاوهش 

هیای   ای که فیلیل هر میاحبه به همراه یافتیه  گونه به ؛ها نیز انجا، گرف  فیلیل و کدگااری آن

 گرفی  هیای بعیدی قیرار     هیا و نییز معییاری بیرای داده     دنوان راهنمیای گیردآوری داده   قبلی به

ادامیه    3نظیری های کیری فا حد رسیدن بیه اشیباع    (. انجا، میاحبه3088، 8رابینسون و پایمر 

 پیردازی بنییادی   نهای  با استراده از فیلیل داده در نرر بود. 83شونده  فعداد افراد میاحبه .یاف 

پیردازی   هننامی از نظرییه  ها پردااته شد. گیری از یافته بندی و نتیجه ، دستهاستخراجها به  داده

باشید. ایین نظرییه     د نیاز میشود که یب نظریه یا فبیین کلی از یب فراین بنیاد استراده می داده

دهد، بیا موقعیی  فناسیب دارد، در دمیل کارامید اسی ، افیراد         فبیین بهتری از موضوع ارائه می

 ۀکنید و ممکین اسی  همی     ها را درک می نظر گرفته و احساسا  آن مواود در یب مییط را در

در .  (8812 امیامی،  فیرد و  دانایی  نشان دهد شود در فرایند یاف  می هایی را که واقعاً پیچیدگی

استراوس و کیوربین،  گیرد   برداری در االل پاوهش شکل می ، فیمیما  ااص نمونهاین روش

میورد   معییار قضیاو  در   س .ا ها زمان و زنجیروار داده آوری و فیلیل هم ( و مستلز، امع8812

کیه اطمینیان    معنیی  بیدین  ؛ها یا نظریه اس  برداری نظری، کرای  نظری مشویه زمان فوقف نمونه

، 8فیلیور و بیه کرایی  رسییده اسی .       شود که هیچ چیز در یب مشوییه بیاقی نمانیده    حایل می

3001.)  
 

 نتایج

شوند. کدگااری بیاز، مییوری و    گااری فیلیل می یور  فن کد ها به های حایل از میاحبه داده

و ابعیاد آن در  هیا   مریاهیم شناسیایی شیده و ویاگیی     ،(. در کدگااری بیاز 3001فیلور، انتخابی  

اییوص   اطالدیا  در  ۀهیای اوییی   (. در این مرحلیه، مشوییه  3001فیلور، شوند   ها کشف می داده

سیپ  در   (.3002کرسیلول،    یابید  بندی اطالدا  شکل می بخش ۀوسیل مطایعه به حال در ۀپدید

شیود   میی  هیا انجیا،   دادن آن پیونید ها و  مشویه ها به زیر دهی مشویه گااری میوری، فرایند ربط کد

                                                           
1. Robinson, Palmer  
2. Theoretical Saturation 

3. Taylor 
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کدگااری باز انتخاب شیده و در مرکیز فراینید     ۀمرحل ۀ(.  در این مرحله یب مشوی3001فیلور،  

: شرایط دلی،  های دینر شامل مشویه .شوند ها به آن ربط داده می ه. سپ  دینر مشوی گیرد قرار می

ییب نمیودار    ها اس . این مرحله مشتمل بر فرسییم  گر و پیامد راهبردها، شرایط زمینه و مدااله

یب  ،کدگااری انتخابی ۀدر مرحل (.3002کرسلول، شود.   اس  که  اینوی کدگااری نامیده می

آید. این نظریه  می های مواود در مدل کدگااری میوری به ننارش در نظریه از روابط بین مشویه

و سیازی   شیود. فراینید یکپارچیه    شرحی انتزادی برای فرایندی اس  که در پاوهش مطایعه میی 

 (.3002کرسلول، شود.   ریق ننارش اط داستان انجا، میطبخشی نظریه از  بهبود
 

 ها( ها و نشانه  مشویه نتایج حایل از کدگااری باز ی3ادول 
 ها نشانه ها مشویه

 دوامل مدیریتی .8

 کالن:

فربی  مدیر ، رویدادهای بزرگ و متعدد، شخیی مدیران ۀفلسر، قوانین و مشررا 

 های کالن ملی برنامه ،بوداه،  مدیراناننیزش ، داوطلبی

 سازمانی:

 ،اابمدیری ، فرایند  ،نیاز های مورد ها و مهار  فوانایی، نیروی انسانی، ها دستورایعمل

 بازاورد، ریزی اانشینی برنامه، نظار  و ارزیابی دملکرد ،داری حرو و ننه، کارگیری به

 آموزش

 نوع رویداد .3

 

 ااابی  ، سطح

 
فرهننی و دوامل  .8

 ااتمادی

 

مشارک   ،گااری مشا، داوطلبی ارزش ،ها، پایرش داوطلبان رسانه ، آموزش همنانی

 های ماهبی میدودی ااتمادی افراد، افزایش سطح مهار  ش لی، 

 دوامل اقتیادی .1 

 

 ، وضعی  معیشتی اامعهفسهیال  دویتیبوداه، 

 
دوامل سااتاری و  .2

 سازماندهی

 

های  ها، سایر سازمان ملی، دوی ، مدارس و دانشناه ۀنظا، یکپارچ ، مراکز داوطلبی

ها و مجال   داوطلب گاشته و کنونی، نبود پایناه ثب  سوابق داوطلبان، نبود سای 

 رسانی اطالع

 نوع داوطلبان .2 

 

 هلأمشکال  فردی، اننیزش، سن، فیییال ، مهار ، انسی ، وضعی  ف

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4921 خرداد و تیر، 92مطالعات مدیریت ورزشی شماره                    10
 

 گر شرایط مداالهها و  زمینه ی8ادول 

 هازمینه

 دوامل مدیریتی

به داوطلبی،  های متراو  مدیران قوانین و مشررا ، دیدگاه واود کال :

 ۀدوامل اننیزانند ،رویدادهای بزرگ و متعدد، سیستم فربی  مدیر داوطلبی

 کالن ملی های واود برنامه ،ورزشی های ۀ سازمانبودا ، مدیران

 های مدیری  داوطلبی بودن فرایند نبود دستورایعمل، کم و مشطعی سازمانی:

 

 
 ایمللی ای، ملی و بین ی منطشهااابی  و سطح رویدادها دوامل مربو  به رویداد

 
 های مختلف گروه ۀشرایط ویا نوع داوطلبان

شرایط 

 گر مدااله

 ااتمادی ی دوامل فرهننی

پایرش داوطلبان،  میزانها،  رسانهپردااتن میزان آموزش همنانی،  میزان

 ماهبی ل ملی وئمساگااری مشا، داوطلبی، واود  ارزش

 

 فسهیال  دویتی، وضعی  معیشتی اامعه میزانبوداه، میزان  دوامل اقتیادی

 
دوامل سااتاری و 

 سازماندهی

 

دوی ، سااتار در مدارس و حمای  ، ملی ۀمراکز داوطلبی، نظا، یکپارچ واود

 های داوطلب گاشته و کنونی هماهننی سایر سازمانمیزان ها،  دانشناه
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 پارادایم نظام داوطلبی ورزش ایران .1شماره  شکل
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 گیری بحث و نتیجه
هیا(     نشیانه  هیای  گیااری بیاز، گوییه    با ابرگان با استراده از کید   فیلیل میاحبهنتایج حایل از 

کلی حایل شد که در ۀ شش مشوی ها و فطبیق این نشانه  که با فرکیب ی را نمایان ساادعدمت

دو  دوامیل میدیریتی در   .8شیامل:   هیا  باشند. این مشویه ثر میؤاوطلبی ورزشی مظا، دمدیری  ن

. دوامیل  1 ،. دوامیل فرهننیی و ااتمیادی   8 ،دوامل مربو  به رویداد .3 ،نیسطح کالن و سازما

 .(3 ادول  باشند مینوع داوطلبان  .2 و . دوامل سااتاری و سازمانی2 ،اقتیادی

نظر گرفته شد و پارادایم  رسی دربر مورد ۀدنوان پدید به مدیری  نظا، داوطلبی ورزشی، مهادر اد

 ۀهای حاییل از مرحلی   و مشویه ها طریق که نشانه بدین دس  آمد. گااری میوری به ایل از کدح

 ،نهایی   (. در8ها مشخص گردیید  ایدول    نظر اایابی شد و روابط بین آن در پارادایم مورد قبل

دنوان اینوی نهایی مدیری  نظا، داوطلبی فدوین گردید. در این اینو، شیرایط دلیی    به 1ادول  

 دس  آمد.   فرفیب به گاارند بدین ثیر میأمیوری ف ۀدنوان دواملی که بر پدید به

هیا و    ی ورزشیی کیه مهیار    هیا  و انجا، امور سازمانها  با ی برگزاری رویداد ۀهزینشرایط دلی: 

اویی در این هزینه نیاز به نییروی    اه  یرفه ،نتیجه کند و در نیروی انسانی زیادی را طلب می

در  .دهید  را در ااتییار سیازمان قیرار    طور راینان وق  و مهار  ایود   داوطلبی واود دارد که به

اامعیه از قشیرهای مختلیف در کنیار یکیدینر مشی ول بیه         ، افراد فرایند این ادما  داوطلبانه

گییرد. مشیارک  نیروهیای     پایری و فعلق بیه اامعیه شیکل میی     شوند و ح  اامعه فعایی  می

ورزش در قشرهای مختلف ادم از بانوان، سیایمندان و افیراد معلیول در     ۀداوطلب منجر به فوسع

ی  یب نظا، اامع مدیری  داوطلبیی  اهمی  مدیر ۀدهند نشان ،دلی یاا شرایط ؛شود اامعه می

 باشد. در ورزش هر اامعه می

ایاکر، دوامل بسیاری از داال نظا، و از اارج آن بر میدیری  و   گیری نظا، فوق یور  شکل در 

 باشد: موارد زیر میگاار داالی شامل  أثیرها یا دوامل ف گاارند. زمینه ثیر میأفرایندهای نظا، ف

شوند. در سطح کیالن در   سطح کالن و سازمانی فشسیم می دو بهاین دوامل  :. دوامل مدیریتی8

میرفبط بیا میدیری      ۀفوان به این موارد اشاره نمود: نبود قوانین و مشیررا  وییا   ورزش ایران می

گرفتن نیروهیای داوطلیب،    ادم  های متراو  مدیران نسب  به داوطلبان و به دیدگاه ،داوطلبان

ایمللی برای ااب داوطلبان، دید، فربیی  میدیران     و اااب بینای بزرگ رویدادهمیزبانی اندک 

مدیران برای استراده از داوطلبان و دد، وایود   ۀهای اننیزانند دد، واود میرک ،داوطلبی ۀویا

 های کالن ملی در راستای استراده از نیروهای داوطلب. برنامه
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نبیود   ها و حشوق داوطلبان،  مسئویی  ۀبردارند های در در سطح سازمانی: دد، واود دستورایعمل

گییری، حریو و    کیار  ان اه  ااب، بیه و دد، واود اینوی مدیری  داوطلب داوطلبی ۀمدیر ویا

 .  ننهداری و ارزیابی نیروهای داوطلب

، نیوزینید و  اننلسیتان  هیا ماننید   در بررسی کشورهای منتخب مشاهده گردیید کیه اکثیر کشیور    

 ۀبرناماند. در اننلستان  برای مدیری  داوطلبان اود فدوین نمودههای کالن ملی  اسکافلند برنامه

شد فیا فرهنیگ کیار داوطلبیی را نییز در افیراد        سازی می ملی داوطلبی ورزشی در مدارس پیاده

اامعه از سطوم پایین ایجاد نماید. در کشور نیوزیند قوانین دویتی برای داوطلبی فعییین شیده   

های کالن ملی  منجر بیه فیدوین    دهد. واود برنامه را نشان می کارها ها و راه اس  که چهارچوب

شیود. بیا    کیارگیری داوطلبیان میی    کارهای مختلف ااب و به ها، قوانین و مشرار  و راه نامه آیین

ثر از داوطلبیان  ؤمی  ۀها را برای استراد آن ،کارها برای مدیران سازمانی و رویدادی شدن راه روشن

( 8871(، انیدا،   3001ر  (، فیلور3008شریلد   مطایعافیگروه  ،(3008کند. پی   راهنمایی می

 ۀبینیی امتییاز وییاه و دوامیل اننیزاننید      ند. دد، پییش ا ه( به این نکته اشاره کرد8819و مالئی  

روی داوطلبی ورزشی در ایران دنیوان شید.     مدیران برای استراده از داوطلبان نیز از موانع پیش

سال  ۀهای انتخاب مدیر ورزشی نمون د در کشور اننلستان یکی از مالککه نشان داده ش نیوی به

کارهیای میدیری  داوطلبیی     مطلیوب از راه  ۀو اسیتراد  اسیتراده از داوطلبیان   ،در سطوم مختلف

گااردن به مبیث داوطلبی و ایجاد فرهنگ داوطلبی در سطوم  برای اهمی  ،آن بر باشد. دالوه می

در امور مختلف نیز بیرای فعییین بهتیرین میدیر ورزشیی سیال       شدن اود مدیران  ملی، داوطلب

 شود. امتیاز میسوب می

چیه سیطح    د. هیر نباشی  شامل سطح و ااابی  رویداد میی  : این دواملدوامل مرفبط به رویداد .3

فیر ییور     های مختلف و دویی  درگییر شیده، سیازماندهی مناسیب      رویداد با فر باشد، سازمان

ایین   .ها فواه بیشتری به روییداد اواهنید کیرد    فعلق گرفته و رسانه های بیشتر گیرد، بوداه می

کند که منجر به  های پرطرفدار نیز یدق می مورد میزبانی رویدهای اااب مانند ورزش مطلب در

 گردد. بیشتر داوطلبان می چهااب هر

میزبیانی مییدود روییدادهای ایااب و بیزرگ       ،نظیا، داوطلبیی اییران    ۀدمید  یکی از مشیکال  

( اشیاره نمودنید   3007فیایریی و همکیاران     و (3008طیور کیه پیی      باشد. همان ایمللی می بین

دادن غیرور ملیی ایود و اهی       افراد برای نشان ،ایمللی یور  برگزاری رویدادهای بزرگ بین در

دنوان یکیی از   این موضوع به شوند. ایمللی داوطلب می سطح بین نمودن اسم کشور اود در بزرگ

برگیزاری   ،دینیر  طیرف  چیین دنیوان شید. از    3001شدن برای ایمپیب  ایلی داوطلبهای  اننیزه

ایمللی بایید ایاابی  وییاه نییز داشیته باشید فیا بتیوان افیراد مختلیف را بیرای             رویدادهای بین
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ها را فشویق کرد فا در رویدادهای آفی نیز مشارک  داشته باشیند.   شدن ااب نمود و آن داوطلب

های مطرم و حضور در مراسم  های سرشناس ورزشی مانند فوفباییس  رهحضور افراد در کنار چه

فوانید   های آسیایی و اا، اهانی فوفبیال میی   رویدادهایی مثل ایمپیب، بازی ۀافتتاحیه و ااتتامی

 شدن افراد باشد.   بزرگی برای داوطلب ۀدامل اننیزانند

نیازهیای متریاوفی دارنید و بیا     هیای ایاص ایود     نوع داوطلبان: داوطلبان با فواه به ویاگیی  .8

هیا شیامل سین، انسیی ،      ایین ویاگیی   پردازند. های داوطلبانه می های مختلری به فعایی  اننیزه

( و اسیروی و  8819نیااد و همکیاران     رمضیانی  باشید.  می غیرههل، سطح فیییال  و أمیزان ف

 ( به این دوامل اشاره نمودند.8890همکاران  

داالیی   هیا و مشیکال    بیه زمینیه  با فوایه   ،ب داوطلبی در ورزشمطلو یابی به نظا، اه  دس 

کالن، فدوین مشررا  ویاه، فربیی  میدیران داوطلبیی،     ۀ: فدوین برنامارائه گردید راهکارهای زیر

 .ایمللی اااب بین  ریزی برای ااا میزبانی مسابشا برنامه

 باشند: شامل موارد زیر میند هست گاار ثیرأگر که از اارج بر نظا، داوطلبی ف شرایط مدااله

دد، واود فسهیال  دویتی ، های ورزشی اندک اکثر فدراسیون ۀمیزان بودا :دوامل اقتیادی .8

برای حمای  از ایجاد و راهبری مراکز داوطلبیی و وضیعی  معیشیتی میرد، در اامعیه کیه بیر        

نیکیویز و همکیاران    ( و8811راستا انیدا، و همکیاران     این درگاار اس .  ثیرأشدن افراد ف داوطلب

هیای   برای شرک  در فعاییی   های  ش لی و اانوادگی را از امله مشکال  افراد دغدغه  (8991 

 دنوان نمودند. داوطلبانه

کلی  طور های گروهی به مبیث داوطلبی و به دد، پردااتن رسانه: دوامل فرهننی و ااتمادی .3

از طیرف نیروهیای رسیمی،     طلبیان پیایرش داو  دد، واود فرهنگ ،دد، واود آموزش همنانی

و  لئمسیا  نکیردن از  در اامعیه و اسیتراده   گااری مشیا، داوطلبیی   ارزشدد،  ، مربیان و بازیکنان

 برای ارفشای امر داوطلبی. ملی و ماهبی نمادهای

(، نییز اشیاره   3001گونیه کیه میاچین و آییی        های داوطلبی همیان  از بزرگترین موانع فعایی 

ان میدیران و  میی بلکیه در   ،فنهیا در مییان افیراد اامعیه     فرهنگ داوطلبی نهاند، دد، واود  کرده

آوردن هر گونیه ف یییر    واود گونه نظا، یا به برای ایجاد هرباشد.  های ورزشی می نان سازمانکارک

و انجیا،   شیود در افراد اامعه باید ابتدا فرهنگ آن را ایجاد نمود فا پایرش آن برای افراد آسیان  

 های داوطلبانه اکثیراً  آورد. با فواه به این که فعایی  یور  یب هنجار ااتمادی در آن دمل را به

های کیودکی و   د، بهتر اس  فرایند پایرش آن در دورهنده سایی روی می در سنین اوانی و میان

نواوانی به افراد اامعه آموزش داده شود. این موضوع فوسط نظا، پیشاهننی در گاشیته انجیا،   

طور کیه بییان شید در کشیور اننلسیتان از مدرسیه و در کشیور چیین در          همان شده اس  و می



 69                                                                          یرا  نظام داوطلبی ورزش ای مدیریت تدوین الگو

 

فیوان در اییران بیا فیدوین      ایین امیر را میی    شود. طور ادی کار می ها روی این قضیه به دانشکده

آموزان پیاده نمود فا در فرایند فیییل ایود بیا امیور داوطلبیی آشینا       ای اامع برای دانش برنامه

رسانی مناسب در ارفبا  با مزایا و اایناه امور داوطلبیی انجیا، داد.    اطالع منظور باید شوند. بدین

فیر   ل ملیی و ییا میاهبی دمییق    ئنمودن مبیث داوطلبی با مسا فوان با آمیخته ایبته این امر را می

هیا و مجیال  و    های فلویزیونی، انتشار مطایب مرفبط با داوطلبی در روزنامه کرد. ااتیاص برنامه

هیا   گونیه فعاییی    فواند افراد را به این های داوطلبانه می گااشتن برای فعایی  همه امتیازفر از  مهم

 ۀهیا در حیطی   بیدنی بیرای انتخیاب افیراد ییا ارفشیای آن       فربی  ۀایوص در حیط ااب نماید. به

 کاری و سازمانی ۀدکتری( و یا در حیط ۀآموزشی  کارشناسی به کارشناسی ارشد یا ورود به دور

( و رهنورد و 8811پور   های داوطلبانه را دارای امتیازی ویاه دانس . طایب انجا، فعایی  فوان می

فیوان مشیاهده کیرد     . همچنین با نناه به گاشته میندا ه( به این نکته اشاره کرد8811همکاران  

های بسیار مثبتی برای بسط فرهنگ و نظا، داوطلبی  قد، ،که نهض  پیشاهننی مواود در ایران

دلی  دید، فوایه بیه      رنگ شده و بیه  حاضر این قضیه بسیار کم حال کشور برداشته بود که دردر 

ییور  داوطلبانیه امیور     هیا کیه بیه    فراموشی سپرده شده اس . این مورد را در ارفبا  با زوراانه

 فوان اشاره نمود. می هماس  فرهنگ آن از بین رفته  هو امروز ندداد ااتمادی را نیز انجا، می

ملیی   ۀ، دید، وایود نظیا، یکپارچی     ای داوطلبیی منطشیه   دد، واود مراکیز  دوامل سااتاری: .8

های  از سازمان حمای  دوی دد،  ،داوطلبی در ورزش کشور متویی امر بودن مشخصداوطلبی و 

 مییان  همیاهننی  دید، وایود  ها،  در مدارس و دانشناه میدود داوطلبانه سااتارداوطلب، واود 

های ماهبی و همچنین دید،    أمانند هالل احمر، بسیج و هی طلب کنونیهای داو سایر سازمان

دد، واود  ،نهای  ها و در اانه های داوطلبی پیشین مانند نظا، پیشاهننی و زور فواه به سازمان

 رسانی امور داوطلبی و ثب  سوابق.  پایناه اطالع

( اشاره داشتند، واود ییب نظیا،   3008شریلد   پاوهشی( و گروه 8811پور   هماننونه که طایب

نظیر   دنوان راهبردی برای میدیری  داوطلبیان در سیطوم مختلیف ضیروری بیه       ملی به ۀیکپارچ

شود سازمانی که ایول راهنما را برای مدیری  داوطلبیان در   رسد. در این حیطه احساس می می

هیای   ا بیرای داوطلبیان سیازمان   هیایی ر  های آموزشیی و کارگیاه   سطوم مختلف ارائه دهد، برنامه

 ،نهای ۀ داوطلبان( را فربی  کند و درکنند مختلف ورزشی ارائه دهد. مدیران داوطلبی  هماهنگ

فطبیشی پیاوهش بیر ایین یییه گااشی  و       ۀامور داوطلبی ورزش را سر و سامان بخشد. مطایع

احید مسیئویی    ییب سیازمان و   ،بررسی شود در فمامی کشورهای مورد طور که مشاهده می همان

د و بیا وایود ایین    نباش دار اس . در کشور ایران بیشتر امور دویتی می کلی امور داوطلبی را دهده

دوی   ۀکید شده اس ، باز هم بخش ادظم امور بر دهدأهای اایر ف سازی در سال که بر ایویی
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فسهیالفی ایجیاد   ۀباشد، باید با ارائ . با فواه به ذا  فعایی  داوطلبی که فعاییتی مردمی میاس 

در شیود،  بیاری از دوش دویی  برداشیته    کیه   بیراین  دیالوه  فیا سسا  داوطلبی را فسهیل نمود ؤم

 و افراد اامعه بتوانند نشش اود را ایرا نمایند.شده اویی  های مختلف یرفه هزینه

 نظر قرار داد: فوان موارد زیر را مد می اارایکارهایی برای رفع مشکال   دنوان راه به

 رسیانی،  ایجاد سازمان مرکزی مدیری  داوطلبی، ایجاد پایناه ثب  سیابشه، ایجیاد پاینیاه اطیالع    

هیای   آمیوزش در کتیب درسیی، برنامیه     هیا،  نهاد، آموزش در رسیانه  های مرد، حمای  از سازمان

 .ااتیاص بوداه برای فرویج داوطلبی و ماهبیی  فشویشی کالن، پیوند با ادتشادا  ملی

داوطلبی در ورزش کشور بیه پیامیدهای زییر دسی       ۀفوان با استشرار نظا، یکپارچ نهای  می در 

 یاف :

، افیزایش افییاد و غیرور ملیی    ،  شیدن اقشیار مختلیف    داوطلیب فرهنگ داوطلبی،  ۀاشاد فرویج و

داشیتن   ااتییار  درو  ایمللیی  فوانایی اایا روییدادهای مختلیف بیین    ، ها سازماندهی مناسب رقاب 

 .هر فخیص و هر زمانداوطلبان مناسب در 

ویاه در برگزاری رویدادهای ورزشی همیواره کمبیود    در نظا، مدیریتی ورزش ایران و به ازآنجاکه

های ایلی میدیران اسی ، اسیتراده از نیروهیای      بوداه و منابع انسانی یکی از مشکال  و دغدغه

بهتیر روییدادهای   چیه   نتیجه برگزاری هر ثری در کاهش مشکال  و درؤفواند نشش م داوطلب می

 ،میدیریتی  ۀورزشی داشته باشید. بیا فوایه بیه میواردی کیه ذکیر شید، فیدوین نظیا، یکپارچی           

راهبردهیای مشیخص بیه میدیران و      ۀهیای افیراد در سیطوم مختلیف و ارائی      نمودن فالش سو هم

هیای   کند فا شیوه کنندگان رویدادهای ورزشی کمب می های ورزشی و برگزار گردانندگان سازمان

مناسب با داوطلبان را بشناسند و در چهارچوبی مشیخص و اییویی دمیل نماینید. ایین       براورد

زیرا طبق یب روند دلمی و مشخص و با فواه ؛ باشد موضوع برای داوطلبان نیز دارای اهمی  می

شیود و بیه    های رشد برایشان فراهم می ها شده و فری  هایشان ااب سازمان به دالیق و فوانایی

ند فا نیازهایشان که منابع اننیزه برای داوطلبیی بیوده اسی ، بیرآورده گیردد و      ک ها کمب می آن

 گردد.   ها می فر آن مد  منجر به ماندگاری طو نی
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Abstract 
Happening of lots of major sport event and survival of many sport 
organizations depends on volunteers. Many countries use volunteers for 
improvement of their official plans as well as lots of sport organizations for 
organizing their major events like Olympic and universal games. So, the aim 
of this research is developing a patent for sport volunteering management of 
Iran. To this extent, qualitative research method was conducted through 
Delphi interviews with experts of sport volunteering management.  
Theoretical sampling method was used and 12 experts were interviewed. 
Through Grounded theory and with open coding process, different elements 
of sport volunteer management were found. Then, these elements formed 6 
categories which were managerial, organizational, cultural-social and 
economic factors, type of event and type of volunteers. Eventually these 
categories placed in coding paradigm and relation between them was 
connected. This paradigm includes core phenomena, casual condition, 
context condition, strategies and consequences. So sport volunteering 
management patent of Iran was developed. 
Keywords: Sport volunteer, Volunteer Management, Patent, Grounded 
Theory 
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