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 منابع مورد استفاده

دکتر   –مدیریت و طرز اجرای مسابقات ورزشی •
 انتشارات بامداد کتاب –مهرزاد حمیدی 

ترجمه دکتر هاشم  –مدیریت رویدادهای ورزشی •
 انتشارات حتمی –کوزه چیان و همکاران 



نقش نیروهای داوطلب در برگزاری 
 مسابقات و رویدادهای ورزشی

 فصل سوم



 مقدمه

اتکای ماهیت ورزش در  

کشورهای پیشرفته بر  

 داوطلب گرایی

میلیون نفر  1.5مشارکت 

 داوطلب در ورزش بریتانیا

درصد کارهای  21انجام 

سازمان های ورزشی آمریکا توسط 

 1996داوطلبان در 

کاهش استفاده از کارمندان رسمی 

و صرفه جویی ناشی از آن به 

 واسطه رواج نهضت داوطلبی



 داوطلبان

 1996بخش ورزش در سال های  هزینهقابل توجه کاهش •
 قبل های  سالبا کمك داوطلبین نسبت به 

دهنده تاثیر مستقیم داوطلبین بر مدیریت برگزاری نشان •
 جهانیمسابقات المپیك و 

تاکید موریسون، نخست وزیر کانادا بر تاثیر بخش های •
 غیرانتفاعی داوطلبانه

 



 لزوم شناسایی انگیزه ها و نیازهای داوطلبان

 مطالعۀ استیفتز

 رهبری•

 خیراندیشی•

 رشد داوطلبی حکایت از تحوالتی در جامعه بریتانیا

 علل داوطلبی



 علل داوطلبی از دیدگاه کتاب مدیریت ورزشی

  خدمت به دیگران

  یاز به ارتباطن

 مشارکت خانوادگی

 یاز به دیدار مردمن

  منابع مادی

 منزلت اجتماعی



 برخی از فواید داوطلب شدن

 رسمیاستفاده از کارمندان کاهش •
و بکارگیری منابع  سازی  آمادهصرف منابع بیشتر برای امکان •

 انسانی

 دوستان جدیدکسب •

 مهارتهای جدیدکسب •

 پاداش و جایزهخذ ا•

 و پرورش شخصیتعلیم •

 رقابت•
 و بازدیدهای گروهیمسافرت •

 



 محرک های داوطلبی

 محرك های فایده نگر

 حقوق و مزایا

 ارائه مدرك

 تجربه کاری

 محرك های عاطفی

 توسعه دوستی

 منزلت اجتماعی 

 محرك های هنجاری

شادابی در جامعهکمك به افزایش   

 تندرستیافزایش کمك به 

 سطح رفاه

 محرک های برانگیزانندۀ میل داوطلبی



های داوطلبویژگی های سازمان   

 :(1972)سیلس •
 .گیرد میمنظور افزایش برخی عالیق مشترك اعضایش شکل به –
 استدر آنها داوطلبانه عضویت –
 (NGO) به طور مستقل از دولت شکل می گیرند –

 
که بیشتر  است یافته رسمی گروه سازمان ،انجمن :ناك•

پاداش مادی و  مزداعضایش برای حضور و مشارکت خود 
  .دکنن نمیدریافت 

 



 انواع سازمان های داوطلب



 نحوۀ جذب و بکارگیری داوطلبان

 ارتباط با سازمانهای دولتي و خصوصي که نیروهای داوطلب ورزشي را تحت پوشش دارند 

 ... آگهي، اعالميه، پوستر، آگهي مطبوعاتي و چاپ

 تنظیم خبر و اطالع رساني

 از طريق اساتید و مربیان دانشكده ها و معلمین ورزش

 
 



 راهکارهای حفظ داوطلبان

 ايجاد بايگاني ويژه درج مشخصات افراد

 برقراری ارتباط دائم با داوطلبین

 ای به افراد دادن شخصیت حرفه

 و راهكارهای پیشنهادی داوطلبان  به کارگیری نظرات

 ز بین بردن جوّ ناامیدکننده و آموزش مناسب به افرادا

 توجیه سمت افراد با توجه به توانايي هايشان

  صدور گواهي و دادن امتیاز



راهکارهای ایجاد نظام داوطلبی در ورزش  
 کشور



 آموزش داوطلبان

رزيابي ا نيازسنجی
 عملكرد

تجزيه و تحليل 
 شرايط كار

جزيه و تحليل ت
 سازماني

بررسي منابع 
 انساني



 روشهای آموزشی

 آموزش در هنگام کار

 برگزاری کالسهای درس

 یجاد شرایط مشابه شرایط واقعیا

 ستفاده از وسایل سمعی وبصریا


