مطالعات مدیریت ورزشی

شماره  .،92خرداد و تیر  .،4921صص 14-66

تدوین الگوی مدیریت نظام داوطلبی ورزش ایران
مهدی رسولی ، 1سیده فریده هادوی ،2وحید ساعتچیان

3

 -1دکترای مدیریت ورزشی
 -2دانشیار دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد اسالم شهر
 -3دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی ،دانشگاه خوارزمی

تاریخ دریافت24/44/80 :

تاریخ پذیرش24/49/89 :

چکیده
برگزاری بسیاری از رویدادهای مهم ورزشی و بقای بسیاری از ساازما هاا در ییطاۀ ورزش
بستگی به یضور داوطلبا دارد .بسیاری از کشورها برای توسعۀ برنامههای بنیادی و رسامی
خود و بسیاری از سازما های ورزشی برای برگزاری رویدادهایی مانند المپیک و باازیهاای
جهانی به داوطلبا وابسته هستند؛ ازاینرو هدف از انجام این پژوهش ،تدوین الگوی نظاام
مدیریت داوطلبی ورزش ایرا می باشد .بدینمنظور روش پژوهش کیفای از طریاف فرایناد
مصایبۀ دلفی با متخصصا و خبرگا ییطۀ مدیریت داوطلبی ورزش ماورد اساتفاده اارار
گرفت .دراینراستا بهوسیلۀ نمونهبرداری نظری و براساس کفایت نظری پاژوهش ،تعاداد 49
مصایبه انجام شد .در ادامه طبف روش نظریهپردازی دادهبنیاد و از طریف فرایند کدگذاری باز
 ،نشانههای متعدد مؤثر در مدیریت داوطلبی ورزش ایرا شناسایی گردیدند و این نشانههاا
در  6مقوله جایابی شدند که شاام وواما مادیریتی ،سااختاری ،فرهنگای ا اجتمااوی،
ااتصادی ،نوع رویداد و نوع داوطلبا میباشند .در ادامه ،طی فرایناد کدگاذاری مراوری و
انتخابی مقولههای شناساییشده در پارادایم یاص از کدگذاری مروری ارار گرفته و روابا
بین آ ها تعیین گردید .این پارادایم شام پدیدهمروری ،شرای ولی ،شرای زمینه ،شرای
مداخلهگر ،راهبردها و پیامدها میباشد .بدینطریف الگوی نظاام مادیریت داوطلبای ورزش
ایرا تدوین گردید.
واژگان کلیدی :داوطلب ورزشی ،مدیریت داوطلبی ،الگو ،گراندد تئوری
*نویسنده مسئول:

Email: mehdyrasooli@yahoo.com
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مقدمه

افراد داوطلب بخش مهمی از منابع انسانی بسیاری از سازمانهای ورزشیی و فرریییی اهیان را
فشکیل میدهند .امروزه ورزش در کشورهای پیشرفتۀ اهان بر داوطلبگرایی متمرکز میباشید
که فوسط افراد زیادی از داوطلبان ،هیدای شیده و پییش بیرده مییشیود انیدا ،،همتیینیااد،
حمیدی ،رمضانینااد و کاظمنیااد .)8811 ،داوطلبیان یکیی از ارکیان اییلی ایدما رسیان در
سازمانهای ورزشی بیهشیمار مییآینید و نشیش دمیدهای در موفشیی بسییاری از مسیابشا و
رویدادهای ورزشی ایرا میکنند برییونشی8991 ،؛ اسیتریک و اکسیون3008 ،؛ کاسیکویی و
آیدریا .)3002 ،ویلسون )3000 8داوطلبی را بهدنوان فعاییتی بیرای کمیب بیه دینیران بیدون
فوقع و کامالً آزادانه فعریف میکند ویلسون .)3000 ،بیهکیارگیری داوطلیب مزاییای اقتییادی
زیادی برای سازمانهای ورزشی بهدنبال دارد؛ بهطوریکیه در برایی کشیورها ارزش اقتییادی
بخش داوطلب را بین  7ایی  %81فویید نااایص فخمین زدهاند موننر .)3003 ،3موننر )3002
به این نکته اذدان دارد که پدیدۀ داوطلبی دالوهبر ارفشای سطح اقتیادی ،بیه بیا بیردن سیطح
ارزشهای ااتمادی نیز منجیر مییگیردد ویلسیون .)30007 ،در ارفبیا بیا نشیش فأثیرگیاار
داوطلبان اظهارا مختلری یور گرفته اس مانند" :داوطلبان ستون فشرا اامعه هسیتند"،
"داوطلبان اون حیافی سازمان ها هستند" و "بیدون داوطلبیان ایین مؤسسیه نمییفوانید دوا،
داشته باشد" .درهمینراستا سازمان ملل 8سال  3008را بهدنوان "سال بیینایمللیی داوطلیب"
نا،گااری کرد احسانی .)8813 ،واود افراد داوطلب منجر به موفشی بسیاری از سیازمانهیا و
اوامع گردیده اس ؛ زیرا هزینههایی که افراد به سازمان فیمیل میکنند نیهفنهیا بسییار کیم و
ناچیز اس  ،بلکه درمشابل ،فخیصها و مهار هایی را بههمراه میآورند که موردنیاز سیازمانهیا
اس ؛ بنابراین استراده از داوطلبان دیالوهبیرایینکیه بیه سیازمانهیا اایازه مییدهید فیا بیدون
میدودی های بوداهای فعایی های اود را گسترش دهند ،فواید اقتییادی سرشیاری را دایید
سازمان اواهد کرد انجمن ورزش استراییا30001 ،؛ اسکینز.)3009 ،
منافع فعایی های داوطلبی برای سازمانها بدینفرفیب دنوان شده اس :
ایف) فأمین منافع مایی در استراده از داوطلبان آموزشدیده بهاای کارکنان موظف سازمانها

1. wilsan

2. Monger
3. United Nation
4. Austrailian sport commision
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در کشور نیوزیند سهم یرفهاویی حایل از کار داوطلبان ورزشی 218/1 ،میلیون د ر اسی و
سهم نیروهای داوطلب بر درآمد نااایص ملی برابر با  %2اس کاسکلی و آید.) 3002 ،8
ب) یرفهاویی در زمان براساس بهرهگیری از نیروی انسانی بیشتر در موارد ااص
ج) استراده از نیروهای داوطلب متخیص در منایب و مسئویی های مختلف
د) کسب فجارب ااص فوسط داوطلبان در برگزاری رویدادهای ورزشی ،ب دیدگاه بهرهاویی از
آنها در فعایی های آفی کیم.)3009 ،3
داوطلبان در فمامی انبههای فوسعۀ ورزش مشیارک دارنید .از انجیا ،وظیریه در بخیشهیای
سیاس گاار اه فوسعۀ ورزش و کمیتههای مدیریتی اه افزایش فری ها با ااب سرمایه
و فوسعۀ امکانا فا انجا ،وظایف دملیافی مانند مربینری ،داوری و مدیری فیم در حیطیۀ کیار
داوطلبی قرار میگیرد که بهفدریج این نششها به وظایف ویاۀ فوسعۀ ورزش فعمیم مییابید کیه
دبارفند از:




فسهیل مشارک در ورزش همنانی و فری های رقاب
فوسعه و فرویج ورزش گروههای ااص مانند ورزشکاران معلول ،زنان ،گروههای بیومی
و شرک کنندگان مسنفر
شناسایی استعدادهای ورزشی و کمب به پیشرف
شامل رقاب های حرفهای و قهرمانی

افیراد در سیطوم مشیخص ورزش

 حمای از رقاب های حرفهای و قهرمانی از طریق ارفشای سطح فوانیایی ورزشیکاران و
بازیکنان ،داوران و مربیان کیم.)3009 ،
داوطلبان با ویاگیهای متراو  ،اننیزههای مختلریی بیرای انجیا ،فعاییی هیای داوطلبیان
دارند .دراینراستا رمضانینااد و همکاران  )8819نشیان دادنید کیه از مییان اننییزههیای
مختلییف بییهفرفیییب اننیییزههییای هدفمنیید ،فعهیید و ش ی لی مهییمفییرین و اننیییزۀ مییادی
کماهمی فرین دوامل اننیزشی دانشجویان داوطلب بود .همچنین در داتران ،اننییزههیای
ش لی و پیشرف بیشتر از پسران بیود رمضیانینیااد ،انیدا ،و مالئیی .)8819 ،اسیروی و
همکاران  )8890نتیجه گرفتند افراد با فیییال بیشتر و افراد اوانفر ،فماییل بیشیتری
به داوطلبشدن در رویدادهای ورزشی دارند اسروی ریجانی ،بیرقدار ،الیلی و قیدمی،
 .)8890در کانادا کارهای داوطلبانه و دضوی در انجمینهیای دانشیجویی ،ییب شیااص

1. Cuskelly, Auld
2.Kim
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استخدا ،آفی افراد میسوب میشود  .در این کشور حدود  2میلیون نریر در بخیش ورزش
فعایی دارند سجادی.)8813 ،
برای درک ویاگیهای مختلیف داوطلبیان و فوانیایی ایاب ،بیهکیارگیری و حریو و ننهیداری
داوطلبان برای مد طو نی ،نیاز به نظا ،یکپارچه و اامع میدیریتی و برنامیههیای بلنیدمید
میباشد .سازمان داوطلبی استراییا  )3009با انجا ،یب مطایعیۀ فطبیشیی ،اسیتانداردهای ملیی
مدیری داوطلبان را فدوین نمودنید .در ایین مطایعیه اسیتانداردهای ملیی کشیورهای کانیادا و
8
اننلستان بهدنوان نمونه مورد استناد قرار گرفته بود سازمان داوطلبیی اسیتراییا .)3009 ،پیی
 )3008د یل داوطلبنشدن افراد دانشجو را در روییدادهای بیینایمللیی از یییاا اهمیی در
موارد ذیل االیه نموده اس پی:)3008 ،
دد ،برنامهریزی مناسب رویدادها ،اراحدانستن مسئویی های کاری و فیییلی از فعاییی هیای
داوطلبانه ،مشکال ایاب و ذهاب برای دزیم به شهرهای میزبیان مسیابشا  ،مشیکال میایی،
وق گیربودن فعایی های داوطلبانه ،مسئویی های اانوادگی ،دد ،ارفبا فعایی های داوطلبانه
با ش ل و رشتۀ فیییلی آنها ،دد ،ااابی رقاب های ورزشی بینایمللی و دد ،حضیور رشیتۀ
مورد دالقه در این رویدادها.
طایبپور  )8811فواه به این نهض را مستلز ،ایجاد فرهنگ کار داوطلبانه در ورزش میدانید
و بهمنظور فثبی موقعی این نهضی در سیازمانهیای ورزشیی پیشینهاد مییکنید در نمیودار
فشکیالفی هر رویداد ورزشی و حتی فرافر از آن ،کمسیونی به نیا ،نهضی داوطلبیی ورزشیی در
کمیتۀ ملی ایمپیب یا سازمان فربی بدنی ایجاد گیردد طاییبپیور .)8811 ،هیادوی ،رسیویی و
سادتچیان  )8898نیز با مطایعۀ فطبیشی نظا،های داوطلبی کشورهای منتخب ،دوامل میؤثر در
موفشی این نظا،ها را بدینگونه شناسایی نمودند هادوی ،رسویی و سادتچیان:)8898 ،

1. Pie
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ادول 8ی االیۀ شیوههای کالن مدیری داوطلبان کشورهای منتخب
کشور

مزایای کالن مدیری
داوطلبی

اننلستان

اسکافلند

استراییا

نیوزیند

کانادا

سازمان ملی
داوطلبی
مراکز متعدد
اوایز ملی
برنامۀ داوطلبی
مدارس
برنامه و استاندارد
ملی

سازمان ملی
داوطلبی
 83مؤسسۀ
منطشهای
برنامۀ ملی
داوطلبی

سازمان ملی
داوطلبی
مراکز متعدد
برنامۀ ملی
استاندارد ملی
داوطلبی

فدوین قوانین
شبکۀ گستردۀ
ملی
سای و مراکز
متعدد
فهیۀ فشویم
رویدادها
اایزۀ ملی

پایناه ملی و
منطشهای
حمای رهبران
ماهبی
حمای رسانهها
برنامۀ مدارس
استاندارد ملی

ازآنااکه در نظا ،مدیریتی ورزش ایران و بهویاه در برگزاری رویدادهای ورزشی ،فأمین بودایه
و منابع انسانی یکی از مشکال و دغدغههای ایلی مدیران اس  ،استراده از نیروهیای داوطلیب
میفواند نشش مؤثری در کاهش مشکال و درنتیجه برگزاری هرچیه بهتیر روییدادهای ورزشیی
داشته باشد .با فواه به مواردی که ذکر شد ،فدوین نظیا ،یکپارچیۀ میدیریتی و هیمسیونمیودن
فالشهیای افیراد در سیطوم مختلیف و ارائیۀ راهبردهیای مشیخص بیه میدیران و گرداننیدگان
سازمانهای ورزشی و برگزارکنندگان رویدادهای ورزشی کمب میکنید فیا شییوههیای برایورد
مناسب با داوطلبان را بشناسند و در چهارچوبی مشخص و ایویی دمل نمایند .این موضوع برای
داوطلبان نیز دارای اهمی میباشد؛ زیرا طبق یب روند دلمی و مشخص و با فواه بیه دالییق و
فواناییهایشان ااب سازمانها شده و فری های رشد برایشان فراهم میشود و به آنها کمیب
میکند فا نیازهایشان که منابع اننییزه بیرای داوطلبیی بیوده اسی بیرآورده گیردد و منجیر بیه
ماندگاری طو نیمد فر آنها میشود؛ یاا فعالنبودن بخش داوطلبی ورزش ایران بیا فوایه بیه
مزایای بسیاری که برای آن برشمرده شد و فعیین موانع و چایشهای پیشرو و ارائۀ راهکارهیای
مناسب بدینمنظور ،هدف ایلی این پاوهش بود کیه منجیر بیه فیدوین اینیوی میدیری نظیا،
داوطلبی ورزش ایران گردید.
روششناسی
برای دس یابی به هدف ایلی پاوهش از روش پاوهش کیری استراده شد .بهمنظور شناسایی
شیوههای مدیری داوطلبی ،با مطایعۀ مبانی نظری و پیشیینۀ پیاوهش و همچنیین رایوع بیه
8

1. Qualitative Research
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سای های فخییی داوطلبی ورزشی کشورهای منتخب کیه متیویی امیر سیاماندهی داوطلبیان
هستند و بررسی کتابچههای راهنمای مدیری داوطلبی در سازمانهای ورزشیی ایین کشیورها،
فهرستی مشدمافی از انبههای مختلف و شیوههیای میدیریتی اسیتخراج شید و بیراییناسیاس،
سؤا اوییۀ میاحبه فدوین گردید .در مرحلیۀ بعید بیا اسیتراده از سیؤا طراحییشیده بیه
میاحبه با نخبنان آگاه یاحبنظران و پاوهشنران در حیطۀ کار داوطلبی) در زمینیۀ موضیوع
پاوهش پردااته شد .با دنای به مبانی نظری پاوهشهای کیری ،همزمان با انجا ،میاحبههیا،
فیلیل و کدگااری آنها نیز انجا ،گرف ؛ بهگونهای که فیلیل هر میاحبه به همراه یافتیههیای
قبلی بهدنوان راهنمیای گیردآوری دادههیا و نییز معییاری بیرای دادههیای بعیدی قیرار گرفی
رابینسون و پایمر .)3088 ،8انجا ،میاحبههای کیری فا حد رسیدن بیه اشیباع نظیری 3ادامیه
یاف  .فعداد افراد میاحبهشونده  83نرر بود .درنهای با استراده از فیلیل دادهپیردازی بنییادی
دادهها به استخراج ،دستهبندی و نتیجهگیری از یافتهها پردااته شد .هننامی از نظرییهپیردازی
دادهبنیاد استراده میشود که یب نظریه یا فبیین کلی از یب فرایند نیاز میباشید .ایین نظرییه
فبیین بهتری از موضوع ارائه می دهد ،بیا موقعیی فناسیب دارد ،در دمیل کارامید اسی  ،افیراد
مواود در یب مییط را درنظر گرفته و احساسا آنها را درک میکنید و ممکین اسی همیۀ
پیچیدگیهایی را که واقعاً در فرایند یاف میشود نشان دهد داناییفیرد و امیامی . )8812 ،در
این روش ،فیمیما ااص نمونهبرداری در االل پاوهش شکل میگیرد استراوس و کیوربین،
 )8812و مستلز ،امعآوری و فیلیل همزمان و زنجیروار دادهها اس  .معییار قضیاو درمیورد
زمان فوقف نمونهبرداری نظری ،کرای نظری مشویهها یا نظریه اس ؛ بیدینمعنییکیه اطمینیان
حایل میشود که هیچ چیز در یب مشوییه بیاقی نمانیده و بیه کرایی رسییده اسی  .فیلیور،8
.)3001
نتایج
دادههای حایل از میاحبهها بهیور فن کدگااری فیلیل میشوند .کدگااری بیاز ،مییوری و
انتخابی فیلور .)3001 ،در کدگااری بیاز ،مریاهیم شناسیایی شیده و ویاگییهیا و ابعیاد آن در
دادهها کشف میشوند فیلور .)3001 ،در این مرحلیه ،مشوییههیای اویییۀ اطالدیا دراییوص
پدیدۀ درحالمطایعه بهوسیلۀ بخشبندی اطالدا شکل مییابید کرسیلول .)3002 ،سیپ در
کدگااری میوری ،فرایند ربطدهی مشویهها به زیرمشویهها و پیونیددادن آنهیا انجیا ،مییشیود
1. Robinson, Palmer
2. Theoretical Saturation

3. Taylor
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فیلور .)3001 ،در این مرحله یب مشویۀ مرحلۀ کدگااری باز انتخاب شیده و در مرکیز فراینید
قرار میگیرد .سپ دینر مشویهها به آن ربط داده میشوند .مشویههای دینر شامل :شرایط دلی،
راهبردها ،شرایط زمینه و مداالهگر و پیامدها اس  .این مرحله مشتمل بر فرسییم ییب نمیودار
اس که اینوی کدگااری نامیده میشود .کرسلول .)3002 ،در مرحلۀ کدگااری انتخابی ،یب
نظریه از روابط بین مشویههای مواود در مدل کدگااری میوری به ننارش درمیآید .این نظریه
شرحی انتزادی برای فرایندی اس که در پاوهش مطایعه مییشیود .فراینید یکپارچیهسیازی و
بهبودبخشی نظریه از طریق ننارش اط داستان انجا ،میشود .کرسلول.)3002 ،
ادول 3ی نتایج حایل از کدگااری باز مشویهها و نشانهها)
مشویهها

نشانهها
کالن:
قوانین و مشررا  ،فلسرۀ شخیی مدیران ،رویدادهای بزرگ و متعدد ،فربی مدیر
داوطلبی ،اننیزش مدیران ،بوداه ،برنامههای کالن ملی

.8

دوامل مدیریتی

.3

نوع رویداد

.8

دوامل فرهننی و
ااتمادی

.1

دوامل اقتیادی

.2

دوامل سااتاری و
سازماندهی

.2

نوع داوطلبان

سازمانی:
دستورایعملها ،نیروی انسانی ،فواناییها و مهار های موردنیاز ،فرایند مدیری  ،ااب،
بهکارگیری ،حرو و ننهداری ،نظار و ارزیابی دملکرد ،برنامهریزی اانشینی ،بازاورد
آموزش
سطح ،ااابی
آموزش همنانی ،رسانهها ،پایرش داوطلبان ،ارزشگااری مشا ،داوطلبی ،مشارک
ااتمادی افراد ،افزایش سطح مهار ش لی ،میدودی های ماهبی
بوداه ،فسهیال دویتی ،وضعی معیشتی اامعه
مراکز داوطلبی ،نظا ،یکپارچۀ ملی ،دوی  ،مدارس و دانشناهها ،سایر سازمانهای
داوطلب گاشته و کنونی ،نبود پایناه ثب سوابق داوطلبان ،نبود سای ها و مجال
اطالعرسانی
مشکال فردی ،اننیزش ،سن ،فیییال  ،مهار  ،انسی  ،وضعی فأهل
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ادول 8ی زمینهها و شرایط مداالهگر
کال  :واود قوانین و مشررا  ،دیدگاههای متراو مدیران به داوطلبی،
دوامل مدیریتی

سازمانی :نبود دستورایعمل ،کم و مشطعیبودن فرایندهای مدیری داوطلبی

زمینهها

شرایط
مداالهگر

رویدادهای بزرگ و متعدد ،سیستم فربی مدیر داوطلبی ،دوامل اننیزانندۀ
مدیران ،بوداۀ سازمانهای ورزشی ،واود برنامههای کالن ملی

دوامل مربو به رویداد

ااابی و سطح رویدادهای منطشهای ،ملی و بینایمللی

نوع داوطلبان

شرایط ویاۀ گروههای مختلف

دوامل فرهننی ی ااتمادی

میزان آموزش همنانی ،میزان پردااتن رسانهها ،میزان پایرش داوطلبان،
ارزشگااری مشا ،داوطلبی ،واود مسائل ملی و ماهبی

دوامل اقتیادی

میزان بوداه ،میزان فسهیال دویتی ،وضعی معیشتی اامعه

دوامل سااتاری و
سازماندهی

واود مراکز داوطلبی ،نظا ،یکپارچۀ ملی ،حمای دوی  ،سااتار در مدارس و
دانشناهها ،میزان هماهننی سایر سازمانهای داوطلب گاشته و کنونی
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بحث و نتیجهگیری
نتایج حایل از فیلیل میاحبه با ابرگان با استراده از کیدگیااری بیاز ،گوییههیای نشیانههیا)
متعددی را نمایان ساا که با فرکیب و فطبیق این نشانهها شش مشویۀ کلی حایل شد که در
مدیری نظا ،داوطلبی ورزشی مؤثر میباشند .این مشویههیا شیامل .8 :دوامیل میدیریتی در دو
سطح کالن و سازمانی .3 ،دوامل مربو به رویداد .8 ،دوامیل فرهننیی و ااتمیادی .1 ،دوامیل
اقتیادی .2 ،دوامل سااتاری و سازمانی و  .2نوع داوطلبان میباشند ادول .)3
در ادامه ،مدیری نظا ،داوطلبی ورزشی بهدنوان پدیدۀ موردبررسی درنظر گرفته شد و پارادایم
حایل از کدگااری میوری بهدس آمد .بدینطریق که نشانهها و مشویههای حاییل از مرحلیۀ
قبل در پارادایم موردنظر اایابی شد و روابط بین آنها مشخص گردیید ایدول  .)8درنهایی ،
ادول  1بهدنوان اینوی نهایی مدیری نظا ،داوطلبی فدوین گردید .در این اینو ،شیرایط دلیی
بهدنوان دواملی که بر پدیدۀ میوری فأثیر میگاارند بدینفرفیب بهدس آمد.
شرایط دلی :هزینۀ با ی برگزاری رویدادها و انجا ،امور سازمانهیای ورزشیی کیه مهیار هیا و
نیروی انسانی زیادی را طلب میکند و درنتیجه ،اه یرفهاویی در این هزینه نیاز به نییروی
داوطلبی واود دارد که بهطور راینان وق و مهار ایود را در ااتییار سیازمان قیرار دهید .در
فرایند این ادما داوطلبانه ،افراد اامعیه از قشیرهای مختلیف در کنیار یکیدینر مشی ول بیه
فعایی میشوند و ح اامعهپایری و فعلق بیه اامعیه شیکل مییگییرد .مشیارک نیروهیای
داوطلب منجر به فوسعۀ ورزش در قشرهای مختلف ادم از بانوان ،سیایمندان و افیراد معلیول در
اامعه میشود؛ یاا شرایط دلی ،نشاندهندۀ اهمی مدیری یب نظا ،اامع مدیری داوطلبیی
در ورزش هر اامعه میباشد.
دریور شکلگیری نظا ،فوق ایاکر ،دوامل بسیاری از داال نظا ،و از اارج آن بر میدیری و
فرایندهای نظا ،فأثیر میگاارند .زمینهها یا دوامل فأثیرگاار داالی شامل موارد زیر میباشد:
 .8دوامل مدیریتی :این دوامل به دو سطح کالن و سازمانی فشسیم میشوند .در سطح کیالن در
ورزش ایران میفوان به این موارد اشاره نمود :نبود قوانین و مشیررا وییاۀ میرفبط بیا میدیری
داوطلبان ،دیدگاههای متراو مدیران نسب به داوطلبان و بهادم گرفتن نیروهیای داوطلیب،
میزبانی اندک رویدادهای بزرگ و اااب بینایمللی برای ااب داوطلبان ،دید ،فربیی میدیران
ویاۀ داوطلبی ،دد ،واود میرکهای اننیزانندۀ مدیران برای استراده از داوطلبان و دد ،وایود
برنامههای کالن ملی در راستای استراده از نیروهای داوطلب.
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در سطح سازمانی :دد ،واود دستورایعملهای دربردارندۀ مسئویی ها و حشوق داوطلبان ،نبیود
مدیر ویاۀ داوطلبی و دد ،واود اینوی مدیری داوطلبان اه ااب ،بیهکیارگییری ،حریو و
ننهداری و ارزیابی نیروهای داوطلب.
در بررسی کشورهای منتخب مشاهده گردیید کیه اکثیر کشیورهیا ماننید اننلسیتان ،نیوزینید و
اسکافلند برنامههای کالن ملی برای مدیری داوطلبان اود فدوین نمودهاند .در اننلستان برنامۀ
ملی داوطلبی ورزشی در مدارس پیادهسازی میشد فیا فرهنیگ کیار داوطلبیی را نییز در افیراد
اامعه از سطوم پایین ایجاد نماید .در کشور نیوزیند قوانین دویتی برای داوطلبی فعییین شیده
اس که چهارچوبها و راهکارها را نشان میدهد .واود برنامههای کالن ملی منجر بیه فیدوین
آییننامهها ،قوانین و مشرار و راهکارهای مختلف ااب و بهکیارگیری داوطلبیان مییشیود .بیا
روشنشدن راهکارها برای مدیران سازمانی و رویدادی ،آنها را برای استرادۀ میؤثر از داوطلبیان
راهنمایی میکند .پی  ،)3008گروه مطایعافی شریلد  ،)3008فیلورر  ،)3001انیدا)8871 ،
و مالئی  )8819به این نکته اشاره کردهاند .دد ،پییشبینیی امتییاز وییاه و دوامیل اننیزاننیدۀ
مدیران برای استراده از داوطلبان نیز از موانع پیش روی داوطلبی ورزشی در ایران دنیوان شید.
بهنیویکه نشان داده شد در کشور اننلستان یکی از مالکهای انتخاب مدیر ورزشی نمونۀ سال
در سطوم مختلف ،اسیتراده از داوطلبیان و اسیترادۀ مطلیوب از راهکارهیای میدیری داوطلبیی
میباشد .دالوهبرآن ،برای اهمی گااردن به مبیث داوطلبی و ایجاد فرهنگ داوطلبی در سطوم
ملی ،داوطلبشدن اود مدیران در امور مختلف نیز بیرای فعییین بهتیرین میدیر ورزشیی سیال
امتیاز میسوب میشود.
 .3دوامل مرفبط به رویداد :این دوامل شامل سطح و ااابی رویداد مییباشیند .هیرچیه سیطح
رویداد با فر باشد ،سازمانهای مختلف و دویی درگییر شیده ،سیازماندهی مناسیبفیر ییور
میگیرد ،بوداههای بیشتر فعلق گرفته و رسانهها فواه بیشتری به روییداد اواهنید کیرد .ایین
مطلب درمورد میزبانی رویدهای اااب مانند ورزشهای پرطرفدار نیز یدق میکند که منجر به
ااب هرچه بیشتر داوطلبان میگردد.
یکی از مشیکال دمیدۀ نظیا ،داوطلبیی اییران ،میزبیانی مییدود روییدادهای ایااب و بیزرگ
بینایمللی میباشد .همانطیور کیه پیی  )3008و فیایریی و همکیاران  )3007اشیاره نمودنید
دریور برگزاری رویدادهای بزرگ بینایمللی ،افراد برای نشاندادن غیرور ملیی ایود و اهی
بزرگنمودن اسم کشور اود در سطح بینایمللی داوطلب میشوند .این موضوع بهدنوان یکیی از
اننیزههای ایلی داوطلبشدن برای ایمپیب  3001چیین دنیوان شید .ازطیرفدینیر ،برگیزاری
رویدادهای بین ایمللی بایید ایاابی وییاه نییز داشیته باشید فیا بتیوان افیراد مختلیف را بیرای
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داوطلبشدن ااب نمود و آنها را فشویق کرد فا در رویدادهای آفی نیز مشارک داشته باشیند.
حضور افراد در کنار چهرههای سرشناس ورزشی مانند فوفباییس های مطرم و حضور در مراسم
افتتاحیه و ااتتامیۀ رویدادهایی مثل ایمپیب ،بازیهای آسیایی و اا ،اهانی فوفبیال مییفوانید
دامل اننیزانندۀ بزرگی برای داوطلبشدن افراد باشد.
 .8نوع داوطلبان :داوطلبان با فواه به ویاگییهیای ایاص ایود نیازهیای متریاوفی دارنید و بیا
اننیزههای مختلری به فعایی های داوطلبانه میپردازند .ایین ویاگییهیا شیامل سین ،انسیی ،
میزان فأهل ،سطح فیییال و غیره میباشید .رمضیانینیااد و همکیاران  )8819و اسیروی و
همکاران  )8890به این دوامل اشاره نمودند.
اه دس یابی به نظا ،مطلوب داوطلبی در ورزش ،با فوایه بیه زمینیههیا و مشیکال داالیی
راهکارهای زیر ارائه گردید :فدوین برنامۀ کالن ،فدوین مشررا ویاه ،فربیی میدیران داوطلبیی،
برنامهریزی برای ااا میزبانی مسابشا اااب بینایمللی.
شرایط مداالهگر که از اارج بر نظا ،داوطلبی فأثیرگاار هستند شامل موارد زیر میباشند:
 .8دوامل اقتیادی :میزان بوداۀ اندک اکثر فدراسیونهای ورزشی ،دد ،واود فسهیال دویتی
برای حمای از ایجاد و راهبری مراکز داوطلبیی و وضیعی معیشیتی میرد ،در اامعیه کیه بیر
داوطلبشدن افراد فأثیرگاار اس  .دراینراستا انیدا ،و همکیاران  )8811و نیکیویز و همکیاران
 )8991دغدغههای ش لی و اانوادگی را از امله مشکال افراد برای شرک در فعاییی هیای
داوطلبانه دنوان نمودند.
 .3دوامل فرهننی و ااتمادی :دد ،پردااتن رسانههای گروهی به مبیث داوطلبی و بهطورکلی
دد ،واود آموزش همنانی ،دد ،واود فرهنگ پیایرش داوطلبیان از طیرف نیروهیای رسیمی،
مربیان و بازیکنان ،دد ،ارزشگااری مشیا ،داوطلبیی در اامعیه و اسیترادهنکیردن از مسیائل و
نمادهای ملی و ماهبی برای ارفشای امر داوطلبی.
از بزرگترین موانع فعایی های داوطلبی همیانگونیه کیه میاچین و آییی  ،)3001نییز اشیاره
کردهاند ،دد ،واود فرهنگ داوطلبی نهفنهیا در مییان افیراد اامعیه ،بلکیه در مییان میدیران و
کارکنان سازمانهای ورزشی میباشد .برای ایجاد هرگونه نظا ،یا بهواودآوردن هر گونیه ف یییر
در افراد اامعه باید ابتدا فرهنگ آن را ایجاد نمود فا پایرش آن برای افراد آسیان شیود و انجیا،
آن دمل را بهیور یب هنجار ااتمادی درآورد .با فواه به این که فعایی های داوطلبانه اکثیراً
در سنین اوانی و میانسایی روی میدهند ،بهتر اس فرایند پایرش آن در دورههای کیودکی و
نواوانی به افراد اامعه آموزش داده شود .این موضوع فوسط نظا ،پیشاهننی در گاشیته انجیا،
میشده اس و همان طور کیه بییان شید در کشیور اننلسیتان از مدرسیه و در کشیور چیین در
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دانشکدهها روی این قضیه بهطور ادی کار میشود .ایین امیر را مییفیوان در اییران بیا فیدوین
برنامهای اامع برای دانشآموزان پیاده نمود فا در فرایند فیییل ایود بیا امیور داوطلبیی آشینا
شوند .بدینمنظور باید اطالعرسانی مناسب در ارفبا با مزایا و اایناه امور داوطلبیی انجیا ،داد.
ایبته این امر را میفوان با آمیختهنمودن مبیث داوطلبی با مسائل ملیی و ییا میاهبی دمییقفیر
کرد .ااتیاص برنامههای فلویزیونی ،انتشار مطایب مرفبط با داوطلبی در روزنامههیا و مجیال و
مهمفر از همه امتیازگااشتن برای فعایی های داوطلبانه میفواند افراد را به اینگونیه فعاییی هیا
ااب نماید .بهایوص در حیطۀ فربی بیدنی بیرای انتخیاب افیراد ییا ارفشیای آنهیا در حیطیۀ
آموزشی کارشناسی به کارشناسی ارشد یا ورود به دورۀ دکتری) و یا در حیطۀ کاری و سازمانی
میفوان انجا ،فعایی های داوطلبانه را دارای امتیازی ویاه دانس  .طایبپور  )8811و رهنورد و
همکاران  )8811به این نکته اشاره کردهاند .همچنین با نناه به گاشته میفیوان مشیاهده کیرد
که نهض پیشاهننی مواود در ایران ،قد،های بسیار مثبتی برای بسط فرهنگ و نظا ،داوطلبی
در کشور برداشته بود که درحالحاضر این قضیه بسیار کمرنگ شده و بیهدلی دید ،فوایه بیه
فراموشی سپرده شده اس  .این مورد را در ارفبا با زوراانههیا کیه بیهییور داوطلبانیه امیور
ااتمادی را نیز انجا ،میدادند و امروزه فرهنگ آن از بین رفته اس هم میفوان اشاره نمود.
 .8دوامل سااتاری :دد ،واود مراکیز داوطلبیی منطشیهای ،دید ،وایود نظیا ،یکپارچیۀ ملیی
داوطلبی و مشخصبودن متویی امر داوطلبی در ورزش کشور ،دد ،حمای دوی از سازمانهای
داوطلب ،واود سااتار میدود داوطلبانه در مدارس و دانشناهها ،دید ،وایود همیاهننی مییان
سایر سازمانهای داوطلب کنونی مانند هالل احمر ،بسیج و هیأ های ماهبی و همچنین دید،
فواه به سازمانهای داوطلبی پیشین مانند نظا ،پیشاهننی و زوراانهها و درنهای  ،دد ،واود
پایناه اطالعرسانی امور داوطلبی و ثب سوابق.
هماننونه که طایبپور  )8811و گروه پاوهشی شریلد  )3008اشاره داشتند ،واود ییب نظیا،
یکپارچۀ ملی بهدنوان راهبردی برای میدیری داوطلبیان در سیطوم مختلیف ضیروری بیهنظیر
میرسد .در این حیطه احساس میشود سازمانی که ایول راهنما را برای مدیری داوطلبیان در
سطوم مختلف ارائه دهد ،برنامههای آموزشیی و کارگیاههیایی را بیرای داوطلبیان سیازمانهیای
مختلف ورزشی ارائه دهد .مدیران داوطلبی هماهنگکنندۀ داوطلبان) را فربی کند و درنهای ،
امور داوطلبی ورزش را سر و سامان بخشد .مطایعۀ فطبیشی پیاوهش بیر ایین یییه گااشی و
همانطور که مشاهده میشود در فمامی کشورهای موردبررسی ،ییب سیازمان واحید مسیئویی
کلی امور داوطلبی را دهدهدار اس  .در کشور ایران بیشتر امور دویتی میباشند و بیا وایود ایین
که بر ایوییسازی در سالهای اایر فأکید شده اس  ،باز هم بخش ادظم امور بر دهدۀ دوی
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اس  .با فواه به ذا فعایی داوطلبی که فعاییتی مردمی میباشد ،باید با ارائۀ فسهیالفی ایجیاد
مؤسسا داوطلبی را فسهیل نمود فیا دیالوهبیراینکیه بیاری از دوش دویی برداشیته شیود ،در
هزینههای مختلف یرفهاویی شده و افراد اامعه بتوانند نشش اود را ایرا نمایند.
بهدنوان راهکارهایی برای رفع مشکال اارای میفوان موارد زیر را مدنظر قرار داد:
ایجاد سازمان مرکزی مدیری داوطلبی ،ایجاد پایناه ثب سیابشه ،ایجیاد پاینیاه اطیالعرسیانی،
حمای از سازمانهای مرد،نهاد ،آموزش در رسیانههیا ،آمیوزش در کتیب درسیی ،برنامیههیای
فشویشی کالن ،پیوند با ادتشادا ملی ی ماهبی و ااتیاص بوداه برای فرویج داوطلبی.
درنهای میفوان با استشرار نظا ،یکپارچۀ داوطلبی در ورزش کشور بیه پیامیدهای زییر دسی
یاف :
فرویج و اشادۀ فرهنگ داوطلبی ،داوطلیبشیدن اقشیار مختلیف ،افیزایش افییاد و غیرور ملیی،
سازماندهی مناسب رقاب ها ،فوانایی اایا روییدادهای مختلیف بیینایمللیی و درااتییارداشیتن
داوطلبان مناسب در هر فخیص و هر زمان.
ازآنجاکه در نظا ،مدیریتی ورزش ایران و بهویاه در برگزاری رویدادهای ورزشی همیواره کمبیود
بوداه و منابع انسانی یکی از مشکال و دغدغههای ایلی میدیران اسی  ،اسیتراده از نیروهیای
داوطلب میفواند نشش مؤثری در کاهش مشکال و درنتیجه برگزاری هرچیه بهتیر روییدادهای
ورزشی داشته باشید .بیا فوایه بیه میواردی کیه ذکیر شید ،فیدوین نظیا ،یکپارچیۀ میدیریتی،
همسونمودن فالشهیای افیراد در سیطوم مختلیف و ارائیۀ راهبردهیای مشیخص بیه میدیران و
گردانندگان سازمانهای ورزشی و برگزارکنندگان رویدادهای ورزشی کمب میکند فا شیوههیای
براورد مناسب با داوطلبان را بشناسند و در چهارچوبی مشیخص و اییویی دمیل نماینید .ایین
موضوع برای داوطلبان نیز دارای اهمی میباشد؛ زیرا طبق یب روند دلمی و مشخص و با فواه
به دالیق و فواناییهایشان ااب سازمانها شده و فری های رشد برایشان فراهم میشیود و بیه
آنها کمب میک ند فا نیازهایشان که منابع اننیزه برای داوطلبیی بیوده اسی  ،بیرآورده گیردد و
منجر به ماندگاری طو نیمد فر آنها میگردد.
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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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