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تقویت انگیزه نیروی انسانی داوطلب  ،آن اهمیت خدمات داوطلبانه ورزشی و روند نزولیتوجه به با 

مهمی  ةنیروهای داوطلب مجموعیکی از روندهای کلیدی توسعه این امر در جامعه است و بی شک، 
لذا هدف اصلی این پژوهش،  .شوندهای ورزشی محسوب میاز منــابع انســـانی ســازمـان

شناسایی عوامل مؤثر در انگیزه خدمات داوطلبانه ورزش همگانی و رویدادهای ورزشی محلی با 
ای است. برای این منظور، پس از بررسی ادبیات پژوهشی، در گام استفاده از روش تحلیل علی الیه

بر  و ه استی قرار گرفتبررس دموردر چهار سطح  مؤثرای، این عوامل اول با روش تحلیل علی الیه
بندی سپس با استفاده از آزمون فریدمن، به رتبه نظر تهیه و توزیع گردید. این اساس پرسشنامه مورد

 عوامل پرداخته شد. 
خدمات داوطلبانه به ترتیب های پژوهش، عوامل درونی تأثیرگذار بر انگیزه اساس یافتهبر
ز به کسب دوستی، اعتقادات مذهبی، رشد و تأمین نیاز کسب ند از: ایجاد آرامش درونی، نیااعبارت

ند اعوامل بیرونی نیز به ترتیب عبارتتر. موفقیت و برخورداری از وضعیت روحی و جسمی مطلوب
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ها و تبلیغات، ابزارهای تشویقی، مشارکت و کار تیمی و نقش دولت و از: رفتار سازمانی، رسانه
جه به . با توگردیدمل بیرونی بیشتر از عوامل درونی شناسایی مجموع میزان تأثیر عوا مجلس. در

ها و نهادها باید های پژوهش، برای اجرای بهتر خدمات داوطلبانه ورزشی در آینده، سازمانیافته
ای به عوامل بیرونی مؤثر بر انگیزه خدمات داوطلبانه مثل ابزارهای تشویقی، رفتار سازمانی توجه ویژه

 شند.و غیره داشته با
 

 ای و ورزش همگانی.الیه ـ خدمات داوطلبانه، انگیزه، روش تحلیل علّی واژگان کلیدی:
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 مقدمه
ها و تمرینات بدنی خودجوش، منظم یا غیرمنظم ورزش همگانی در مفهوم کلی به معنی فعالیت

ایی که هجسمانی است و اغلب به فعالیتهای پیمایی و یا فعالیتو در فضاهای محلی و روباز، کوه
ود که شچنین بیان میشود. در طرح جامع ورزش کشور اینبدون هزینه و رقابتی نیستند اطالق می

ط طور منظم توسشود که بهورزش همگانی و تفریحی به فعالیت بدنی اکثریت جامعه اطالق می
هدف ارتقای سالمت جامعه و  انی باجسم ـ های مختلف در جهت رفع نیازهای فیزیولوژیکیگروه

 (.11: 1313 پذیرد )غفوری و همکاران،طور آگاهانه صورت میبه
های ورزشی بخصوص ورزش همگانی از طریق نیروی انسانی طراحی و اجرای فعالیت 

های اجتماعی و محور تحول در کشور ترین سرمایهاصلی ترین ومتخصص و متعهد، یکی از مهم
درونداد توسعه به شمار رود  عنوان تواند بهاجتماعی می ةانواع سرمایه، سرمای است و در کنار

ها توسعه، بسیاری از سازمان حال یافته و در(. در کشورهای توسعه1311 خانی، فر و میرزا)خوش
داوطلب گرایی متمرکز  های ورزشی، به جهت فرآیند دوسویه بودن داوطلبی برجمله سازمان از

ای مداران بر(. با توجه به فشار زندگی سازمانی بر افراد جامعه، سیاست43-33: 2227، 1نهستند )ها
توان دید که رویدادهای ورزشی سوی نیروهای داوطلب گسیل شدند و امروزه می تعدیل اوضاع به

، 2؛ کاسکلی2221پذیر نخواهد بود )اندام، از سطوح محلی تا المپیک بدون حضور داوطلبان امکان
های علمی و عملی داوطلبان ورزشی (. برگزارکنندگان رویدادهای ورزشی، به توانایی11-76: 2224

های مختلف متکی هستند و بر این باورند که اگر تعداد بیشتری داوطلب در اختیار داشته در حوزه
 شی،تر عمل خواهند کرد؛ به همین دلیل، عالوه برجذب نیروهای داوطلب متعهد ورزباشند، موفق

ای های ورزشی از اهمیت ویژهتالش برای حفظ داوطلبان و طراحی الگوهای اثربخشی برای سازمان
 (.2227است )هان،  برخوردار

 داشت و کامالً اختیاری است کهلیت داوطلبی، فعالیتی جهت کمک به سایرین بدون چشمافع
(. هرساله 111: 2221، 3مورنو هیدالگو و) گیردها انجام میهای خاص در سازماناساس انگیزهبر

 افراد جامعه از طریق منظور نفع رساندن به خود و دیگرهای زیادی را بهها نفر، زمان و تالشمیلیون
درصد(  11) میلیون نفر از جمعیت کشور 4/1در انگلستان  ،که طوریهدهند، بداوطلبی اختصاص می

 1میلیون نفر از جمعیت کشور )بیش از یک درصد از جمعیت داوطلبین این کشور و در کانادا 1و 
های ورزشی خدمات داوطلبانه ارائه درصد از جمعیت داوطلبین این کشور در سازمان 13درصد( و 

کارگیری افراد داوطلب مزایای اقتصادی (. لذا به136-123: 2211و همکاران،  4وندنبرگ) دهندمی
که در برخی کشورها،  طوریهب زشی به دنبال دارد؛های ورسازمان ای برای جامعه وو اجتماعی ویژه

هان، ) انددرصد تولید ناخالص داخلی تخمین زده 14الی  7ارزش اقتصادی بخش داوطلبی را بین 
برند و نیروهای ها از نیروهای داوطلبی بهره میهای ورزشی برای کاهش هزینهامروزه سازمان (.2227

 (.321: 2217، 1های ورزشی هستند )پامالسازمانداوطلبی از عوامل موفقیت 
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داوطلبی در زمینة ( در پژوهش خود نشان داد که در کشورهای پیشرو در 13: 2213) 1یدوها
گیرد و این اقدامات در چهار دسته ساختاری، مدیریتی، فرهنگی سطح ملی، اقدامات بسیاری انجام می

در نقطه مقابل، بررسی وضعیت داوطلبین ورزشی  اما ،اندشده بندیپرورش دسته و آموزش و
خصوص در سطح مدیریتی است. در عصر کنونی، ها بهایران حاکی از ضعف بسیاری در این حیطه

ورزش شهروندی و رویدادهای ورزشی محلی به لحاظ فقر حرکتی و خدمات داوطلبانه  به نیاز
 خصوصبه جامعه اقشار همه تشویق شده است. بنابراین، ترهای غیر واگیردار محسوسبیماری
 داوطلبانه، خدمات انجام طرفی، از و است ورزشی ضروری داوطلبانه خدمات انجام برای جوانان

ان آن در های فردی و جمعیمهارت تقویت سبب زیرا ،است مفید بسیار نیز داوطلبان خود برای
 (.2211و همکاران،  2گردد )فلنرتمی

 مواجه داوطلبان تعداد شدن کم خصوص در هاییچالش با های ورزشیسازمان اخیر یهاسال در
 وبیمطل نحو به ورزشی در آینده داوطلبان انگیزه بر مؤثر عوامل تا است الزم ،بنابراین اند.شده

 بیشتر مندیسازد. در این میان، بهره فراهم را جامعه اقشار بیشتر مشارکت شوند تا شناسایی و تقویت
ورزش  ة. توسعهست ورزش ةنگر در حوزآینده گذاریسیاست و دهیسازمان خدمات، نیازمنداین  از

اشته به آن توجه د درگذشته رانیا ةاست که جامع ییهایژگیاز و یکیداوطلبانه  هایتیفعال قیاز طر
که از ابتدای  دهدینشان م یخیورزند. مرور تاربر آن تأکید می اکنون نیز مسئوالنهمو  است
 یورزش همگان ةحوزو چه در  یقهرمان چه در بعد ران،یدر ا یهای ورزشرشته رییگشکل

فرهنگ  نیا اما ،وجود داشته است جیفرهنگ ارزشمند و امری را کی صورت به ییگراداوطلب
و  است گرفته قرار هیامروزی در سا یزندگ هاییژگیدر ورزش، با توجه به و خصوص به ارزشمند

 .(421: 1311)اندام و همکاران،  آن در کشور صورت گرفته است اییدر جهت احاندک  ایمطالعه
توان فهمید این است که جذب و حفظ داوطلبین به آنچه امروزه در بحث مدیریت داوطلبان می

که نیروهای داوطلبی باید  چرا (،1331)تسلیمی،  است شدهلیتبدچالش بزرگی برای مسئولین 
ها بیش از کارکنان رسمی مستعد ترک ناگهانی سازمان به ای متفاوت مدیریت شوند و آنگونهبه

علت نارضایتی هستند. علت اصلی این استدالل، این است که داوطلبان مجبور نیستند پیش از اینکه 
 (.211-221: 2226، 3)تیلور تصمیم به ترک سازمان بگیرند شغل دیگری پیدا کنند

 طالعهم باهای داوطلبی در ورزش انگیزه ةنیدرزم، تحقیقات دهدیمپژوهش نشان  ةینمطالعه پیش
مطالعه آنان را اساس تحقیقات در  ،رو نیا ازوارد مرحله جدیدی شد.  (1113و همکاران ) 4فارل

های هدفمندی، همبستگی، سنت مؤثرها چهار عامل دانند. آنحیطه انگیزه داوطلبان ورزشی می
عامل انگیزشی و از  نیترتیاهم باعنوان خارجی و تعهد را شناسایی کردند و از عامل هدفمندی به

و همکاران  5(. سوئرزی1312کالته سیفری، بردند )عامل نام  نیترتیاهمکمعنوان عامل تعهد به
ی ورزشی بر مشارکت هاازمانسی هاتیظرف ریتأثبه بررسی »در پژوهشی با عنوان ( 2213)

 مؤثر ،ی منابع انسانی، مالی و ساختاری بر مشارکت داوطلبانههاتیظرفبیان کردند که  ،«داوطلبانه
 .است
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ارتباط با تأثیر انگیزش بر حفظ داوطلبان » پژوهشی با عنوان ( در1312کالته سیفری و همکاران ) 
بر تمایل به ادامه همکاری  4/2 ریمساظهار کردند که انگیزش با ضریب  ،«در ورزش دانشجویی

بررسی ابعاد مدیریت »با عنوان ( در پژوهشی 1312حمیدی و همکاران )است.  اثرگذارداوطلبان 
، جذب، انتخاب و گزینش، آشنایی، آموزش، یزیربرنامهبعد  3 ،«داوطلبان ورزش همگانی

دانستند. نورایی و  مؤثررا در مدیریت داوطلبان  یابی عملکردقدرشناسی، حفظ و نگهداری و ارز
ها داوطلبان، عواملی مانند کسب تجربه، عالقه شخصی، آشنایی با ( در بحث انگیزه1333) همکاران

هیج، ی مهاتیفعال، مشارکت اجتماعی، عالقه به نفس به اعتمادنحوه برگزاری مسابقات، افزایش 
دالیل حضور داوطلبان در المپیاد نهم،  نیترمهمی و مبانی ارزشی را شناسایی و رسانکمکعالقه به 

 .اندکردهکسب تجربه، عالقه شخصی و آشنایی با مدیریت معرفی 
داوطلبان در  جذب بر مؤثرشناسایی عوامل » پژوهشی با عنوان( در 1314حمیدی و همکاران )

 نیترمهمی داوطلبان را جزو هازهیانگنابع و ی، شناسایی مرساناطالعسه عامل  ،«ورزش همگانی
 بر مؤثربررسی عوامل » در پژوهشی با عنوان( 1312ی و همکاران )شهریر. پوالدی دانندیمعوامل 
نفوذ، تبلیغات خیابانی، حمایت سازمانی،  تبلیغات افراد با ،«ی داوطلبانهاگروهو نگهداری  جذب

. دانندیمعوامل جذب  نیترمهمرا جزو  انگیزه درونی و تشویق مادیانگیزه اجتماعی، ارتباط، رسانه، 
انگیزش و تعهد داوطلبان ورزشی رویدادهای »پژوهشی با عنوان ( در 1311غفوری و همکاران )

زه به عامل ترین میزان انگیترین میزان انگیزش هدفمندی و کمکه بیش رسیدندنتیجه  ، به این«ورزشی
جذب، حفظ  راهبردهایا مدیران ورزشی برای ایجاد و اجرای هرچه بهتر لذ دارد،مادی اختصاص 
های داوطلب باید به اولویت عوامل انگیزشی و تعهد سازمانی نیروهای داوطلب و نگهداری نیرو

 های خود مدنظرای داشته باشند و میزان ارتباط موجود بین عوامل را در طراحی فعالیتتوجه ویژه
 قرار دهند.

 یبه حضور داوطلبان ورزش یشتریب ازین یحیتفر یورزش هایسازمان ،هاسازمانانواع  انیاز م
ه ارائه ک خود دارنداز مخاطبان را تحت پوشش  یشتریب فیطورزشی  هایسازمان رایداشته باشند، ز
معه افراد جا یزندگ تیفیک شیاو افز یو فرد یاجتماع سالمتحفظ  یبه آنان برا یخدمات ورزش

 .است یدایز یمتعهد و منابع مال یانسان یروین یادیتعداد ز ازمندیاست و ن یو ضرور ناپذیراجتناب
 شیزابه دنبال اف یو همگان یحیتفر هایورزش هایسازمان رانیو مد نمسئوال رودمیانتظار  ،نیبنابرا

ترین عوامل مهمسؤال که  نیطرح ا اجهت پژوهش حاضر ب نیباشند. در ا یحضور داوطلبان ورزش
ه به دنبال ارائ ؟اندورزش همگانی و رویدادهای ورزشی محلی کدامخدمات داوطلبانه  مؤثر بر انگیزه

 است.ورزشی  هایسازمان رانیبه مد ییشنهادهایپ
 

 ی پژوهششناسروش
بر مبنای ادبیات پژوهشی و مطالعات صورت گرفته در این حوزه، از دو رویکرد کمی و کیفی 

 همطالعه موردی ب ،های ورزشیهیئت و هاسازمانبا توجه به بررسی است.  شده استفادهدر تحلیل 
با استفاده از  پژوهشدر این پیمایشی است،  -توصیفی آید و روش گردآوری داده هاحساب می

ا بادبیات موضوع و همچنین نظرات کارشناسان و اساتید، بررسی مستندات و مطالعات تطبیقی، 
داوطلبان ورزشی سؤال تدوین و در اختیار  12شامل  ایپرسشنامهای، الیه -یعلاستفاده از تحلیل 

خدمات داوطلبانه  . همچنین، جامعه آماری شامل داوطلبان ورزشی فعالشده است قرار دادهفعال 
 323اساس آمار کمیته داوطلبان اداره کل ورزش و جوانان استان قزوین ورزش همگانی است که بر
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نفر برای نمونه انتخاب  161نفر هستند. با توجه به ناهمگن بودن اعضای جامعه، طبق فرمول مورگان 
 ترسگیری هدفمند در دسنمونهکه با توجه به دسترس بودن نمونه درنهایت با استفاده از روش  شدند
ا مد(، انحراف معیار و نموداره) های توصیفی نظیر میانگین، میانه، نمانفر انتخاب شدند. از آماره 122

آزمون  بندی و تعیین اولویت از. برای رتبهگردیدهای مطالعه استفاده جهت بررسی توصیفی یافته
 استفاده شد. SPSSافزار وسیله نرم فریدمن به

 -ر گام دوم، در خصوص تحلیل کیفی روندهای خدمات داوطلبانه ورزشی از روش تحلیل علّید
ها و ابزارهای جدید در دسترس است ترین روشاست. این روش یکی از موفق شده استفادهای الیه
های زیادی را برای انعکاس، درک و تفکر زیرا این روش فرصت ،شودطور وسیعی استفاده میو به

ترکیبی این روش تمایل به تأکید کم بر توسعه  نظرنقطه از(. 21: 1314نماید )قنبری، فراهم می جدید
 به منحصرای (. این رویکرد الیه2223، 1درونی فردی و تأکید زیاد بر عوامل فرهنگی دارد )اسالتر

های ناخودآگاهی که برای ایجاد حس دهد تا در آینده تعمق کند و داستانبه پژوهشگر اجازه می فرد
 (.2: 2212، 2را شکافته و تحلیل نماید )هافمن اندشده استفادهواقعیت شکل یافته 

 (:1333به شرح زیر است )عنایت اهلل، ای الیه -تحلیل علّیمختصات کلی 
ترین و آشکارترین سطح آینده است و فهم آن نیاز یا مسأله عینی که ناظر بر عینی 3لیتانی هیال( 1

 سایر ای اخبار لهیوسبه اغلب که را هاییواقعیت لیتانی سطح. های تحلیلی خاصی نداردبه مهارت
ها واقعیت این. کندمی شناسایی شوند،می ارائه آمیزاغراق اغلب و سیاسی اهداف برای هارسانه
د که شونارائه می حقیقتی عنوانبه هاآن زیرا ،است سخت هاآن با چالش و نیستند ارزش از خالی

 (.32: 1314قنبری، بینی یا اسطوره هستند )متکی بر نظام، جهان

ها های اجتماعی که ناظر بر عوامل اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و تاریخی است. دادهعلت هی( ال2
گیرند. در این الیه شوند و مورد پرسش قرار میح دوم شرح داده میو اطالعات لیتانی در سط

یه ظرنی یک ریکارگ بهعلیت،  رابطهمبستگی متغیرها،  برحسبهای کمی شود دادهتالش می
خاص و نقد سایر نظریات تفسیر شوند. در این الیه، نقش دولت و سایر کنشگران و خبرگان 

 شود.می پررنگدانشگاهی 

عرفتی پشتیبان دعاوی م تنهانهبینی و گفتمانی است که سوم ناظر بر فهم ساختار، جهان هی( ال3
 ورندهآهای اجتماعیِ به وجود بخشد و علتمرتبط با آینده است بلکه به این دعاوی مشروعیت می

های مختلف تواند گفتمانپژوه میدهند. در این مرحله آیندهمسأله عینی )الیه اول( را شکل می
دهنده به آینده را کشف و نشان دهد که چگونه گفتمانی که ما برای فهم مسائل به کار شکل

ها و متغیرهای مؤثر در بندی خود آن مسئله نقش دارد. در این الیه بنیانگیریم در پیکرمی
 شوند.گیری مسأله عینی مورد پرسش واقع میشکل

ای ناخودآگاه به هایی است که به شیوهارهها و استعچهارم که ناظر بر فهم اسطوره هی( ال4
های اجتماعی و مسأله عینی علت آورندهبینی و گفتمان مسلطی که به وجود گیری جهانشکل

و تصاویر ذهنیِ  هاوارهطرحها، ترین روایتکنند. در این الیه عمیقشده است، کمک می

                                                           

1. Slaughter 

2. Hoffman 

3. Litany 
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و تصاویر نه در اندیشه  هاوارهطرحها، گیرند. این روایتدهنده به آینده مورد کنکاش قرار میشکل
 (.12: 1333)عنایت اهلل،  دارندشهیربلکه در احساس افراد 

کاربردی است که در تحلیل عوامل  -ی مناسب تحلیلی هاروشروش فوق یکی از  ،بنابراین
ه ب دهندههای شکلگیرد. نقاط قوت این روش در فهم الیهپژوهشگران قرار می استفاده موردمؤثر 

 توان برشمرد:روند تحوالت را به شرح زیر می
 ؛دهنده به روندهای خدمات داوطلبانهتوجه به ابعاد عینی و ذهنی شکل 

  است؛ توجه موردبرای حل مسئله  بلندمدتو  مدتکوتاهدر این روش ارائه راهبردهای 

 است و نه سئله دهنده به روندهای مای به دنبال شناسایی عوامل شکلالیه -روش علّی
 بینی رویدادها؛پیش

 ی متعارفهاروشنگری در توان این روش برای گذر از سطحی. 
بیان نموده است عناصر مختلف در تحلیل الیه الیه علی را به شرح جدول زیر  1کولین روسو 

 (.31: 1314)قنبری، 
 

 هاای علتهای تحلیل الیهعناصر الیه .8جدول 
 الیه چهارم الیه سوم الیه دوم الیه اول

 روندهای کمی-
 مسائل-
 رویدادها-
 موضوعات-
 هافرضشیپ-
 یداورشیپ-
 بدون پرسش-

 علل اجتماعی-
 تعبیر-

 تحلیل موردی-
 نقش مقامات-
 های فنیشرح-
 بدون پرسش-

 ساختار اجتماعی-
 زبانی-
 فرهنگی-
 گفتمان-

 ترقیعمهای فرض-
 نحوه بازنگری مسئله-

 سناریوها-
 پرسش از مسئله-

 استعاره-
 اسطوره-

 های عمیقداستان-
 ناخودآگاه-

 ینیبجهاناحساس بخشیدن به -
 طرح پرسش-

های معطوف به پرسش-
 ی مسئلهسازدگرگون

 
 های پژوهشیافته

 :استی بندطبقهقابلنتایج در دو بخش مکمل 
، عوامل مختلفی در خصوص انگیزه خدمات آمده عمل بههای : طبق بررسیالف( بخش اول

صلی، ا دسته دوعوامل به  ،یکل طوربههای ورزشی شناسایی گردید. در سازمان ورزشیارانداوطلبانه 
درونی -شوند. عوامل انگیزشیبندی مییمتقسسازمانی -درونی و عوامل ساختاری-عوامل انگیزشی

شد ر پرستش و اعتقادات مذهبی،وستی و روابط، نیاز به کسب دایجاد آرامش درونی، از:  نداعبارت
 -. عوامل ساختاریترو تأمین نیاز کسب موفقیت و برخورداری از وضعیت روحی و جسمی مطلوب

ها و های سازمانی و ...(، رسانهرفتار سازمانی )مدیریت منابع انسانی، سیاست از: نداعبارتسازمانی 
عوامل مؤثر  ،2نقش دولت و مجلس. جدول  کار تیمی وابزارهای تشویقی، مشارکت و  تبلیغات،

 دهد.برگرفته از مرور ادبیات پژوهشی را نشان می

                                                           

1. Collin Russo 
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 عوامل مؤثر بر انگیزه خدمات داوطلبانه ورزش شهروندی .5جدول 

 هامؤلفه شاخص

ایجاد آرامش 
 درونی

 هستند؟ "خود  دهندهپاداشخود  "آیا داوطلبان ورزشی 
 دیگران.لذت از کمک به 

 و بدون در نظر گرفتن نتیجه عمل. خودخودبهبودن امور داوطلبانه ورزشی  بخشیشاد

نیاز به کسب 
دوستی و 

 روابط

 ی اجتماعی برای آینده.گذارهیسرماعنوان  تلقی امور داوطلبانه ورزشی به
 های شغلی در امور داوطلبانه ورزشی.بازسازی و حفظ مهارت سازنهیزم

 منظور دستیابی به مشاغل و امکانارتباطات متعارف اجتماعی و آشنایی با اشخاص جدید به
 های مناسب در امور داوطلبانه ورزشی.استخدام در موقعیت

 برقراری ارتباط و آشنا شدن با مردم و یافتن دوستان جدید در امور داوطلبانه برایتان.

برخورداری از 
وضعیت 
روحی و 
جسمی 

 رتمطلوب

 آیا علت اساسی داوطلب ورزشی بودن شما رسیدن به ثمرات و فواید بیرونی است؟
تر اشخاصی که داوطلبانه در امور ورزشی همکاری برخورداری از وضعیت روحی مطلوب

 .کنندیم
ول ها و افزایش طها بر روی سالمتی جسمانی، برخورد با بیماریتأثیر شرکت در فعالیت

 جوان ماندن(.عمر )
های داوطلبانه ورزشی بر روی سالمتی روحی، مواجهه با تنهایی و تأثیر شرکت در فعالیت

 .نفس به اعتمادانزوا و افسردگی و افزایش 
 برقراری رابطه دوستانه و صمیمانه با داوطلبان ورزشی.

رشد و تأمین 
نیاز کسب 

 موفقیت

 زشی.تحقق اهداف و آرزوهایتان در انجام امور داوطلبانه ور
های های بیشتر و توانمندی بیشتر در همکاری در فعالیتهای جدید پیشرفتیادگیری مهارت

 داوطلبانه ورزشی.
 های موردنیاز داوطلبان ورزشی.آموزش مهارت

 رشو گستها توسعه مهارت منظوربههای کاری متفاوت استفاده از داوطلبان ورزشی در گروه
 ها.سطح بینش آن

 پرستش و
اعتقادات 

 مذهبی

 کسب رضایت خداوند و عالقه به خدا در انجام امور داوطلبانه ورزشی.

 تعلیمات اسالمی، آیات و احادیث اسالم در انجام امور داوطلبانه ورزشی.

ی و ورزش استفاده از احادیث روایات و دستورات مذهبی در خصوص ورزش همگان
 ورزشیاران برای جذب داوطلبان.های تبلیغاتی در نوشته و...قهرمانی 

 
 
 
 
 

 رفتار سازمانی

 ی داوطلبان ورزشی.ریعضوگاستفاده از افرادی با روابط عمومی باال برای 
 و دکوراسیون متناسب. محیط و محل قرار گرفتن سازمان، فضای داخلی

 ها.نآگویی کارمندان سازمان به داوطلبان ورزشی و برقراری ارتباط مناسب با نحوه پاسخ
 پیشنهادات داوطلبان ورزشی. نظرسنجی و استفاده از انتقادات و

های ی داوطلبانه ورزشیاران در رسانههاتیفعالانتشار مطالب و مقاالت مربوط به سازمان و 
 مختلف مثل روزنامه، مجالت، رادیو، تلویزیون و...

 مان.ها و اطالعات سایت اینترنتی سازگسترش مستمر پایگاه داده
ها و همچنین عالئق ها و تواناییبه نیازهای کاری، استعدادها، مهارت و توجهکسب اطالعات 

 داوطلبان در اوقات فراغت.
 ها.ی آنو همکارارزشیابی مستمر عملکرد داوطلبان ورزشی و تعیین میزان موفقیت 
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شی های ورزارگانی سازمانهای دولتی برای تعامل بین بخشی و جذب داوطلب از سایر ارگان
 با سایر ادارات.

 های مالی از طریق استفاده از خدمات داوطلبانه.کاهش هزینه

ابزارهای 
 تشویقی

تشویق سایرین و ایجاد رقابت در افراد  منظوربهها، معرفی داوطلبان ورزشی فعال در رسانه
 در جهت همکاری.

 خدمات برجسته آنان.تشویق داوطلبان فعال ورزشی و تقدیر از 
 .. .. های داوطلبی ورزشیاران جهت استفاده از مزایای مختلف مانند تخفیف وتهیه کارت

 .وارد تازهاعطای درجه به داوطلبان پیشکسوت نسبت به داوطلبان 

ها و رسانه
 تبلیغات

 ها و بروشورها.های تبریک همراه با پیام داوطلبی، خبرنامهچاپ و ارائه کارت
 ها.ی ملی، مذهبی و نمایشگاههاو جشنی در رویدادهای ورزشی رساناطالعتبلیغات و 

وسط ت منتشرشدههای داوطلبانه ورزشیاران در نشریات انتشار مطالب مربوط به فعالیت
 .واداراتها ، مدارس، اماکن مذهبی، دانشکدهنهادمردمهای گروه

 ی.ریعضوگهای های ورزشیار شدن در پیامارائه اطالعات در رابطه با مزیت و منفعت
ی بستگدلی و مندعالقه... از کلماتی که  ی، بروشورها، نشریات خبری وریعضوگها در نوشته

 کند استفاده شود.می ورشعلهرا 
 ها وها، پوستربروشورها، های گرافیکی جذاب و زیبا در نوشتهها و طرحاستفاده از رنگ

 های تبلیغاتی.طرح

و  نقش دولت
 مجلس

ی داوطلبانه ورزشیاران در هاتیفعالاز  تیو حماوضع قوانین مربوط به حقوق داوطلبی 
 ی.گذارقانونمراجع 

پشتیبانی مالی داوطلبان ورزشی با مسائلی همچون  منظوربههایی وضع قوانین و دستورالعمل
 . ...و  ونقلحملکاهش هزینه 

مشارکت و 
 کار تیمی

 برگزاری جلسات تبادل اطالعات و پرسش و پاسخ داوطلبانه ورزشی.
های احساس آزادی عمل داوطلب در کار تیم )در چهارچوب وظایف و اهداف سازمان

 ورزشی(.
گروه بتوانند آزادانه تعامالت منفی خود را بیان کنند، بدون اینکه از تالقی آن ترس  یاعضا

 داشته باشند.
 های مهیج.عالقه به فعالیت

 

 های آماری زیر به دست آمد:یافته ،شده یگردآورهای پس از بررسی پرسشنامه
 

 یشناخت تیسؤاالت جمع جینتا . 8جدول
 دهندگانپاسخسن 

 سال به باال 42 سال 42تا  31 سال 32تا  21 سال 24تا  11 سال 11زیر 

 درصد 2 درصد 12 درصد 26 درصد 43 درصد 14

 مدرک تحصیلی افراد نمونه

زیر 
 دیپلم

 دکتری کارشناسی ارشد کارشناسی پلمیدفوق دیپلم

4 
 درصد

 درصد 2 درصد 11 درصد 23 درصد 12
1 

 درصد
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 سابقه خدمت در سازمان

 سال به باال 1 سال 1تا  1 سال 4تا  1

 درصد 14 درصد 36 درصد 12
 
اساس آزمون فریدمن به دست آماری زیر و رتبه بندی عوامل بر هاییافته ،هابررسی پرسشنامه با

 آمد:
 نتایج آزمون فریدمن .2 جدول

 رتبه عوامل ساختاری و سازمانی رتبه عوامل انگیزشی

 1 آرامش درونی
ی هاسیاست ،یمنابع انسان تیری)مد یرفتار سازمان

 و ...( یسازمان
1 

 2 غاتیها و تبلرسانه 2 نیاز به کسب دوستی و روابط

 3 یقیتشو یابزارها 3 پرستش و اعتقادات مذهبی

 4 یمیمشارکت و کار ت 4 رشد و تأمین نیاز کسب موفقیت

و  یروح تیاز وضع یبرخوردار
 یجسم

 1 نقش دولت و مجلس 1

 
 ایالیه -تحلیل علّیتحلیل روندهای مؤثر مطابق ب( بخش دوم: 

ی و کارکردهافرهنگی است که اهداف، دستاوردها –خدمات داوطلبانه یک پدیده اجتماعی
با ساختاردهی  1326اجرایی را تجربه نموده است. از سال  -های ساختاریمشخص و توأم با چالش

داوطلبانه، کشور ثبات قدم در های ورزش در کشور و کسب تجارب بسیار در خصوص فعالیت
ال شود به این سؤحفظ دستاوردها مشارکت اجتماعی را تجربه کرده است. در این قسمت تالش می

و، رپاسخ داده شود که حسب وقوع رویدادها و روندهای گذشته و حال و نیز برآورد تحوالت پیش
های محتمل پیش روی آینده شود وتوسعه مشارکت در امور داوطلبانه ورزشی چگونه ارزیابی می

به شرح زیر  CLAروش  برحسبهای ورزشی در این عرصه کدامند؟ پاسخ به این سؤال سازمان
 است:

های ورزشی با استعانت از سه مؤلفه مشارکت مردمی، عالقه در سطح مسأله عینی: سازمان -الف
 المللی عمل نموده است.و بینو خدمات داوطلبانه، در مقیاس ملی های مهیج عمومی به انجام فعالیت

همراه بوده  خواهانهآرماندستاوردهای خدمات داوطلبانه در چارچوب اهداف مشخص با رویکردی 
شود که در عوامل مؤثر بر انگیزه خدمات این فعالیت محسوب می توجهقابل و سطوح آشکار و

های ورزشی فعالیت سازمانهای در طی سال آنچهداوطلبانه پیرامون هر یک توضیح داده شد. همه 
در منابع متعددی  که به صور مختلف و می باشداست، مسائل عینی انگیزه خدمات داوطلبانه  داده رخ

مشکالت پیش روی  ضبط رسیده است مانند و ...( به ثبت و هارسانه، عناوین خبری هاکتاب)
مدیریت و پیشگیری از وقوع  ها درها و نیز کارآمدی آنهای داوطلبانه ورزشی، رفع آنفعالیت

رو است ه ب های ورزشی با آن روبسیاری از معضالت اجتماعی. در این سطح مشکلی که سازمان
و  مؤخر ورلهیپی خدمات داوطلبانه در جامعه است )ریکارگبهی و روند نزولی دهسازمانضعف 
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موضوع را یک موضوع  های ورزشی این(. مدیران ارشد و کارمندان سازمان3-2: 1317همکاران، 
که این مسئله باید از طریق دولت حل شود، مثل افزایش بودجه مرتبط  دارند اعتقاددانند و بیرونی می

تواند از طریق وضع قوانینی مرتبط با (. دولت می1333 با این بخش )رمضانی نژاد و همکاران،
رای ان ورزشی از طریق ایجاد مزایا بهای داوطلبانه و همچنین پشتیبانی مالی داوطلبحمایت از فعالیت

 کند. برطرفها مشکل را تا حد زیادی آن
توان ناشی از ضعف تبلیغات و در سطح عوامل اجتماعی: علل اجتماعی ایجاد مشکالت را می -ب

ریشه  که یطوربه طلبان و ضعف عوامل مدیریتی دانست؛رسانه، نبود ابزارهای تشویقی برای داو
را باید در این سه حوزه بررسی نمود. همچنین عدم توجه علمی به ساختارها و  اهبسیاری از چالش

های نیاز جهت انجام فعالیت مورد (NGOs)ایرانی  نهاد مردمهای های و توسعه سازمانشبکه
داوطلبانه ورزشی با توجه به تغییرات اجتماعی و سرعت سریع تحوالت فناوری اطالعات از عوامل 

از  یکی ورزشیبرای داوطلبان  شده فیتعر یتیریمد ساختارعدم وجود . استاجتماعی این پدیده 
 جودبه وی در این حوزه ازسفرهنگتوجهی به بی جهینت دراست که داوطلبان  تیریعلل ضعف مد

های حاصل از این سطح تحلیل، به این صورت است که متخصصان و حلآمده است. راه
 کی یطراح ،یورزش دادهاییعوامل بازدارنده مشارکت داوطلبان در رو یبررس، نظرانصاحب

 حیشرت ،هاتیمؤثر فعال یدهو سازمان تیهدا ،داوطلبان قیو تشو تیحما منسجم، یتیریساختار مد
. در حوزه دانندیو حفظ داوطلبان م انگیزه شیبرای افزا اینهیافراد را زم نیو آموزش ا فیوظا

 رغیب اجتماع و عامه مردم برای انجام خدمات داوطلبانهتتبلیغات و رسانه با توجه به اهمیت 

 تقاضای هایفرم از استفاده ورزشی، ها و مسابقاتجشنواره در مناسب تبلیغات قبیل از اقداماتی

 وضعیت جذب داوطلبان تواند بهمی جمعی هایرسانه در مناسب و جذاب تبلیغات و داوطلبی

 .نماید کمک هاآن بهتر نگهداری و حفظ درنهایت و استان ورزشی
های باستانی پاک بشری، دین مبین اسالم و آموزه بینی و گفتمان فطرتدر سطح جهان -ج

ر دالیل تاریخی عمیقی که ناظر ب و دارد دیداوطلبانه تأکتمایل و ریشه خدمات زمین، همگی بر ایران
ها دارد. آن است ریشه در همین تفکرات و آموزه مدتیطوالننیز تجربه  گیری امور داوطلبانه وشکل

ه های خدمات داوطلبانامروزه با توجه به ماهیت فکری و اعتقادی داوطلبان، ضرورت تقویت انگیزه
و  نتشدید شده است. با توجه به دو مؤلفه، ماهیت فکری و اعتقادی جوانان و ترکیب جمعیت جوا

، انجام امور داوطلبانه تخصصی با مشارکت باال قابل های ورزشیانداز سازمانن، در چشممتخصصا
کلیدی  درونکعنوان ی تواند به. در این میان مشارکت بانوان در امور داوطلبانه میاستی رپردازیتصو

های مختلف اعم از اقتصادی اجتماعی و فرهنگی بررسی و در این سطح گفتمانمدنظر قرار گیرد. 
یی راگیمادمسئله در این سطح، گرایش مردم به  ظهور مسبب سلطم هاینشان داده شد که گفتمان

و رواج این الگو در بین مردم با توجه به مشکالت اقتصادی و اجتماعی در جامعه است. برای حل 
توان از الگوی مبانی اسالمی برای تقویت مشارکت مردمی از طریق تعلیمات اسالمی، این مسئله می

همچنین کار فرهنگی برای نشان دادن لذت کمک به دیگران و دستورات و روایات مذهبی و 
دمات خساختار  ةحل کلی لزوم تفکر مجدد دربارهای داوطلبانه است. راهبودن فعالیت بخشیشاد

 برای این امر است. "اندازچشم"داوطلبانه و تعاریف نوین 
در الیه اسطوره و استعاره: در این الیه تمرکز بر رویکردهایی است که ریشه در فرهنگ ایرانی  -د
 شدهرفتهیپذهای عنوان استعاره مدار بودن بافت امور داوطلبانه را بهواقع، اسالم . دردارد یاسالم -

های به انجام فعالیت ندمعالقهعنوان اقشار  در ناخودآگاه افراد حقیقی و حقوقی به شدهنهینهادو 
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آیا خدمات داوطلبانه " نکهیشده، مواردی هستند مانند اموضوعات دیگر مطرحداوطلبانه است. 
آیا باید خدمات "و  "ا صرفاً یک نوع فعالیت است؟شود یمی یدوستموجب تقویت حس انسان

 و "و تعالی دانست؟سوی کمال  راهی به نکهیاساس الگویی رسمی تعریف کرد یا اداوطلبانه را بر
غیره. در این مورد خاص مشخص شد که برای خدمات داوطلبانه در رویدادهای ورزشی چند 

، "المسعقل سالم در بدن "، "دوستانهروابط "، "یدوستانسان"تواند کاربرد داشته باشد: استعاره می
 ."ستینپول  زیچهمه"و  "ماندجواب نمیهر کار خیری بی"
 

 یریگجهینتبحث و 
های دنیای معاصر است، ریشه در پدیده رسانی به جامعه که ازنهضت داوطلبی و خدمت

در بسیاری از  اینکه مردم رغمیمردم سراسر جهان دارد. در کشور ما عل های اجتماعیسنت
 حضور داوطلبانه چشمگیری دارند، هنوز هیچ سازمانی رویدادهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی

ورزش  ژهیوندارد. این امر در ورزش، به جذب و حفظ داوطلبان را بر عهدهمسئولیت مدیریت، 
ت، نیروی انسانی مواجه اس شود و غالباً با مشکل کمبودوسیعی از افراد را شامل می همگانی که طیف
 هلذا در این بخش به بررسی و تحلیل عوامل مؤثر بر انگیزه ورزشیاران در حوز .بسیار تجلی دارد

 شود.ی پرداخته میورزش همگان
 های سازمانی(عامل اول: رفتار سازمانی )مدیریت منابع انسانی، سیاست

 های...( به فعالیت فیزیولوژیکی، امنیت و) ها برای ارضای نیازهای خاص خودکه انسان آنجا از
لذا فراتر از روحیات متفاوت افراد با یکدیگر، تمامی داوطلبین وجوه  پیوندند.اجتماعی و گروهی می

احترام  های مشترک انسانی،توجه به انگیزه ،بنابراین ها دارند.عضویت و فعالیت در گروهمشترکی از 
 ها و برقراری رابطه مناسب از عوامل بسیار مؤثر بر انگیزه ورزشیاران سازمان هست.به آن

بایست بر وفاداری، مفید بودن فرد برای گروه و تقدیر از افراد ازمان میهمچنین، فرهنگ س
انه، لزوم های داوطلبدرستکار تأکید داشته باشد. با توجه به اهمیت فزاینده منابع انسانی در سازمان

 (.1333ضروریات هست )رمضانی نژاد، ها و مدیریت صحیح منابع انسانی از توجه به نیازهای آن
 شارهها اتوانیم به آننتایج و به دنبال آن راهبردهایی که از عامل اول در بعد سازمانی می بنابراین،

. است( همسو 1314( و رسولی و همکاران )1311های عابدینی و همکاران )کنیم با نتایج پژوهش
جذب و های موردنیاز، ها و مهارتها، نیروی انسانی، تواناییعوامل مدیریتی در قالب دستورالعمل

دهی مراکز داوطلبی، نظام یکپارچه ملی، دولت، کارگیری و همچنین عوامل ساختاری و سازمان به
 ن،بنابرایساز انگیزشی در نیروهای داوطلبانه در رویدادهای ورزشی است. زمینه ،مدارس و دانشگاه

 تواند در جهت توسعه نهضت ورزشیاری کشور مفید فایده باشد.های ذیل میراهبرد
 کارهای داوطلبان؛ ها وتبیین دقیق وظایف، مسئولیت -
منظور توسعه های کاری مختلف ورزشی بهارزشیابی مستمر عملکرد داوطلبان در گروه -

 ها؛گسترش سطح بینش آن ها ومهارت
ای باشد به عملکرد بیش از تعهد توجه داشته و گونهبایست بهفرهنگ سازمان می -

 ردی در آن وجود داشته باشد؛سایی فهای مناسب و شناپاداش
 شده و دستورهای صادره.کنترل مستمر جریان انجام امور طبق برنامه تصویب -

 ها و تبلیغات و ارتباطاتعامل دوم: رسانه
ان توجه ذینفعان و مخاطب عنوان یک علم و تکنیک حیاتی برای جلب رسانه و تبلیغات امروزه به

دگی روز بر پیچی به شناسی و هنر روزشناسی، جامعههای روانیافتهکه با استفاده از  محسوب شده
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های ه از فنتوانند با استفادشود. متخصصین ارتباطات، تبلیغات و بازاریابی میو قدرت آن افزوده می
های تبلیغاتی علمی بر ذهن و تفکر مخاطبان تأثیر بگذارند. بدین ترتیب که با ارائه پوسترها و برنامه

های مختلف و با استفاده از عبارت و کلمات مناسب و ترکیبات گرافیکی زیبا و جذاب سانهدر ر
توانند ذهن و باور مخاطب و داوطلب بالقوه را به سمت موضوع موردنظر سوق داده و متمرکز می

 و ( که با نتایج این پژوهش همسو 1332(. نتایج پژوهش کلمن )1311رسولی و همکاران، ) نمایند
عنوان ها، نقش محوری و حیاتی در توسعه جامعه دارد و بهدارد که نقش اطالعاتی رسانهمی بیان

شود، به این دلیل که ظرفیت بالقوه آن یک گانه قدرت در عصر حاضر مطرح مییکی از عوامل سه
ا لذ ای برای کنش اجتماعی است.شالوده شکل مهم سرمایه اجتماعی در بخش داوطلبین بوده و

 تواند در جهت توسعه نهضت ورزشیاری کشور مفید فایده باشد.های ذیل میدراهبر
 های عضوگیری؛داوطلب شدن در پیام هایارائه اطالعات در رابطه با مزیت و منفعت -
سانی و ... در استفاده از احادیث، روایات و دستورات مذهبی در خصوص احسان، امدادر -

 های تبلیغاتی؛نوشته
 های مختلفهای داوطلبانه در رسانهقاالت مربوط به سازمان و فعالیتانتشار مطالب و م -

 روزنامه، مجالت، رادیو، تلویزیون؛مثل 
 ها و اطالعات سایت اینترنتی سازمان.گسترش مستمر پایگاه داده -

انی رساز هر فرصتی برای اطالع بایدهای ورزشی الزم به یادآوری است که سازمان داوطلبان سازمان
 های داوطلبانه استفاده نماید.و افزایش آگاهی مردم از فعالیت

 عامل سوم: ابزارهای تشویقی
ه همان های بیرونی بی داوطلبانه و بشردوستانه بدیهی است که ارائه پاداشکارهابا توجه به ماهیت 

های بشردوستانه های ورزشی و سایر سازمانها وجود دارد، در سازمانشکلی که در سایر سازمان
های بیرونی به شکلی دیگر و به میزان کمتر و ، ارائه پاداشحال نیا باتواند وجود داشته باشد. نمی

ؤثر مزمانی جهت ایجاد رقابت و انگیزه در بین داوطلبان ضروری است. پاداش همگامی  ترخفیف
هایی همچون اهمیت، انعطاف، فراوانی، آشکاری، توزیع منصفانه و هزینه است که شامل ویژگی

 مناسب باشد.
 دهها، استفاصمیمانه، تشویق، کسب رضایت ورزشیاران، مشورت با آن دوستانه و رابطهبرقراری 

های الزم برای ها در اختیار گذاشتن فرصتهای آناستعداد شناخت عالیق و از مزایای داوطلبی و
حمیدی، است )ابراز وجودشان از عواملی است که بر انگیزه خدمات داوطلبان ورزشیاران مؤثر 

داشتند  ( که بیان1333(. نتایج پژوهش در مؤلفه ابزارهای تشویقی با نتایج رهنورد و همکاران )1316
اوطلبی های دهای داوطلبانه، تهیه کارتابزارهای تشویقی در ابعاد انتشار مطالب مربوط به فعالیت

جهت استفاده از مزایای مختلف مانند تخفیف، وضع قوانین مربوط به حقوق داوطلبی و حمایت از 
رین عوامل تعنوان مهمهمنظور پشتیبانی مالی، بگذاری، وضع قوانین بههای داوطلبانه و قانونفعالیت

های مردمی داوطلبان بوده و همسو است. راهبردهای نظر رتبه در جذب و نگهداری گروه از
 ند از:ای عبارتپیشنهاد
 ؛... های داوطلبی جهت استفاده از مزایای مختلف مانند تخفیف وتهیه کارت -
انه در مراجع داوطلب هایحمایت از فعالیت وضع قوانین مربوط به حقوق داوطلبی و -

 گذاری؛قانون
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منظور تشویق سایرین و ایجاد رقابت در افراد  ها، بهمعرفی ورزشیاران فعال در رسانه -
 جهت همکاری.

 مشارکت و کار تیمی عامل چهارم:
های غیردولتی و داوطلبانه های انگیزشی در سازمانترین مقولهمشارکت و کار تیمی یکی از مهم

ها و ابراز عقاید و کار تیمی به افراد و بیان در ارائه انتقادات و پیشنهاداست. احساس آزادی عمل 
 های خاصی را در قبال گروه بر عهدهها وظایف و مسئولیتکه آنبخشد که همچناناین باور را می

گیری و عنوان یک عضو از فرصت و حق رأی مساوی، مشارکت در تصمیم دارند، به
همسو ( 1333رخوردارند که با نتایج پژوهش رمضانی نژاد و همکاران )های گروه نیز بگذاریهدف

نگاه غایت گرایانه به مشارکت دارند و جلسات گروهی را عامل  ،بیان داشتند ورزشیاران فعال و
فه عنوان وظیدانند. همچنین مشارکت گسترده خود را بهقدرتی میمهمی برای غلبه بر احساس بی

دانند، لذا نیاز به طلبی خود را در جهت ارضای نیازهای درونی خویش میتلقی کرده و انگیزه داو
 حالعین روشی برای آموزش و آگاهی داوطلبان برای حضور و مشارکت در اتخاذ تصمیمات و در

 سهیم شدن در مسئولیت است.
 ها:راهبرد 

 تیم، احساس آزادی عمل داشته باشد؛داوطلب در کار با  -
تعامالت منفی خود را بیان کنند، بدون اینکه از تالفی  ادانه نظرات وگروه بتوانند آز اعضای -

 ؛آن ترس داشته باشند
 ؛ها، وجود داشته باشدگذاریهای مشارکت در هدففرصت -
 های انجام کارها وجود داشته باشد.امکان مشارکت در تعیین شیوه و رویه -

 عامل پنجم: نقش دولت و مجلس
زیر  هایهای داوطلبانه، با تعیین و حمایت از حوزههای مربوط به بهبود فعالیتیمشخطقوانین و 

( 273: 1316بر انگیزه داوطلبین ورزشی مؤثر خواهند بود. از نتایج پژوهش قاسمی و همکاران )
در قائل نمودن به مسئولیت مدنی دولت در برابر نیروهای  گذارانقانونتوان پی برد که اقدامات می

تواند انگیزه ورزشیاران را مضاعف نماید. می ،لب چه در مواقع اضطراری و چه در شرایط عادیداوط
 تواند:راهبردهای این بخش می

موارد ارائه خدمات  جمله ازرسانی مالی، لجستیکی و فنی به سازمان داوطلبی، کمک -
 ی؛رساناطالعآموزشی و 

 ؛رفاهی عمومیهای درمانی و خدمات مشارکت داوطلبان در طرح -

 ؛های تبلیغاتی و آموزشی در خصوص اصول و مزایای داوطلبیفعالیت -
های داوطلبانه با ایجاد ساختارهای ملی برای تعیین محدوده توسعه مطالعه و بررسی فعالیت -

 های داوطلبانه )بخصوص داوطلبان ورزشی(.مشارکت
 عامل ششم: ایجاد آرامش درونی

 های داوطلبانه دارد. از دیدگاهبارزی در انگیزه فرد در انجام فعالیتآرامش درونی نقش مشخص و 
 حس و اخالقی بردن فضایل باال و دیگران به کمک گرو در واقعی خوشبختی ارسطو

احسان  به جهت اهمیت داشتن است. در قرآن کریم، شده فیتعر بشریت به کمک و یدوستنوع
ت اس شده ضوع احسان و مشتقات آن اشارهبه مو بار در آیات متعدد 114در روابط اجتماعی، 

دادن  اوند )مردم را( به عدل و احسان وهمانا خد» آمده است: 12آیه  ،النحل ةدر سور مثال عنوانبه
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نظرات  حاضر عصر های اندیشمنداننتایج پژوهش د. همچنینده، فرمان می«)حق( خویشاوندان
 آدام مدرن، اقتصاد گذارانیبن نمونه، عنوانبه این پژوهش به همراه دارد، با نتایج را همسویی

 دیگران کردن خوشبخت اندیشه در نخست باید خوشبختی به رسیدن جهت» :دیگویم اسمیت،
 سازی خوشبخت جهت در آنکه مگر یابیمنمی دست خوشبختی به هرگز سخن ما دیگر به باشیم،
اخالقی  بردن فضایل اهمیت باالی ایجاد آرامش درونی و باال دهندهنشاناین  که ،«برداریم گام دیگران

دارند که انگیزه کمک به ( اظهار می2216) 1به نقل از ریگمن( 1311)هست. اسدی و همکاران 
( 2213) 2آورد. همچنین دوپاکو و ناودیگران آرامش درونی را برای داوطلبین ورزشی به ارمغان می

های داوطلبین در انگیزه نیترمهمهای اجتماعی و حمایتی از که انگیزه دنبه این نتیجه رسید
 رویدادهای ورزشی است.

 عامل هفتم: نیاز به کسب دوستی و روابط
 3تعلق حس بردن باال و جدید دوستان یافتن مردم، با شدن آشنا ارتباط، برقراری هدف با برخی
 هایمحرککند، می( بیان 1316حمیدی ) ،که طورهمان زنند.می داوطلبانه هایفعالیت به دست

 دیگران با تعامل و است. ارتباط تابعی از روابط درونی مثل منزلت اجتماعی و توسعه دوستی ،عاطفی

 اریاخت در امکانات بهترین اگر که گونهآن هست، زندگی در اساسی و جدی بنای یک ،یکل طوربه

نمود.  نخواهد رضایتمندی احساس وجه چیهبه باشد، محروم جامعه با مالقات از ، اماگیرد قرار آدمی
 تریمثبت احساس باشد، بیشتری دوستانه انسان و عاطفی تعامل در انسان اندازه هر ،رو نیا از

 .داشت خواهد خود اطراف زندگی و خود به نسبت
میمی با روابط صاساس این نیاز تمایل به کسب دوستی، حمایت دیگران و ایجاد بر ،گرید عبارتبه 

دیگران واقع شوند و در شرایطی که تعاون حاکم است و  رشیپذ ها، افراد تمایل دارند که موردآن
 روحیه همکاری و تفاهم وجود دارد به کار اشتغال داشته باشند.

 عامل هشتم: پرستش و اعتقادات مذهبی
ن باورها توجهی به ایاست و بیانگیزه مذهبی، پتانسیلی عظیم برای افکار و خدمات انسان دوستانه 

ارائه  وگردد. بشردوستی محرومیتی بزرگ برای اشاعه افکار و اصول خدمات داوطلبانه محسوب می
عصاره و رسالت مشترک دعوت همه انبیای توحیدی و سفارش همه  خدمات انسان دوستانه، جزو

ی نیز هایرسانی توجه بسیاری شده و راهاولیای بزرگ الهی است. در اسالم به مسئله همیاری و کمک
(. همسویی 1312حامد نیا، ) شده که انفاق و صدقه یکی از این موارد استبرای این امر در نظر گرفته

هوش معنوی کند ( وجود دارد که بیان می1317هش امام وردی و همکاران )نتایج پژوهش با پژو
 ی هویت، احتمال عجین شدن کاری داوطلبان ورزشی را بیشتر کندهاتواند از طریق تقویت مؤلفهمی

هاى معنوى، ها تحت تأثیر جاذبههمه انسانکند. و همین امر اهمیت اعتقادات مذهبی را دوچندان می
به وجود آید داراى  این عاملاساس رهایى که بحرکت، دهندهایى انجام مىشها و تالحرکت
 گرفتن در نظر با آن اشاره کرد.دوام و پایدارى توان به جمله مى هاى بسیارى است که ازبرتری

 یخوببه خاص، طوربه داوطلبانهخیریه و  امور نقش ،یکل طوربه عبادت نقش پیرامون اسالم دیدگاه
 نیترمهم از یکی با بشر اسالم، آشناسازی در مؤکّد و مکرر یهاتوصیه از هدف که میابییدرم
 (.1371مصباح موسوی، است ) خوشبختی به دستیابی هایراه

                                                           

1. Rigman 

2. Do paco and Nave 

3. Sense of belonging 
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 عامل نهم: رشد و تأمین نیاز کسب موفقیت
ها، توانمندی و ظرفیت بیشتر، های جدید همراه با پیشرفتاین عوامل شامل یادگیری واقعی مهارت

گردد. همچنین این عامل شامل رضایتمندی کامل داوطلبان ورزشی از موجب رشد داوطلبان می
ژوهش اساس نتایج پگردد. از طرفی برها میرای تالشها، حل مسئله و کسب نتایج مفید از اجفعالیت

( که همسو با پژوهش حاضر است، هوش فرهنگی شناختی و فراشناختی، 1316فیضی و همکاران )
 زند.انگیزش هوش معنوی و درنهایت رفتار هوش معنوی، انگیزه توفیق طلبی ورزشکاران را رقم می

ت. ها آموزش هسوری نیروی انسانی و بهبود نگرش و رفتار آنترین روش جهت ارتقای بهرهاساسی
ی آموزشی، ازسنجینبایست مراحل چهارگانه فرآیند آموزش شامل: جهت اثربخشی آموزش می

ریزی آموزشی، اجرای آموزشی و ارزیابی آموزشی با دقت تمام اجرا گردد. در این جهت هبرنام
. انجام وظایف 2تر باشد. تر و انگیزشیوظایف محوله چالشی. 1توان به این موارد اشاره کرد: می

 توجه افراد خارج از سازمان قرار گیرد. هایشان موردورزشیاران و موفقیت

 تراز وضعیت روحی و جسمی مطلوب عامل دهم: برخورداری
 روحیه از اند،داوطلبانه داشته اجتماعی خدمات انجام شانس شناسان، افرادی کههای روانطبق یافته

 رابطه دارای خوشبختی و خیریه امور در داوطلبی اند. درواقع،بوده برخوردار تریسرزنده و شاد
 داوطلبی بین رابطه 1میر و استوتزر دیدگاه نماید. ازمی تقویت را دیگری هرکدام و هستند هیدوسو

 داوطلب که اشخاصی که است آن دارد قطعیت آنچه است. باتثا قابل و علمی امری خوشبختی، و
 از باالتر هاآن و بوده برخوردار تریمطلوب روحی وضعیت از هستند، خیریه امور در همکاری

 میر و) ندینمامی پرهیز خیریه امور در همکاری از و اندیشندمی خود به تنها که هستند کسانی
 خدمات است، گرفته صورت انتاریو استان در کانادا در که تحقیقاتی اساس بر .(2223استوتزر، 
تنهایی  و انزوا کاهش موجب بلکه شود،می نفس بهد اعتما و SWB2افزایش موجب تنهانه داوطلبانه

 کار به که بزرگساالنی همچنین، شودمی بدن در ایمنی سیستم بهبود و فشارخون آوردن پائین

 .(2211، 3استپتوئهبرخوردارند ) یترنییپا ریوممرگ نرخ از دارند اشتغال داوطلبی
بر انگیزه خدمات داوطلبانه ورزشی در  مؤثرعوامل  دهدیمخالصه، نتایج پژوهش نشان  طوربه

 4در  ی این عواملبنددستهی است که پس از شناسایی و بررس قابلساختاری و انگیزشی  دو بعد
درونی به ترتیب ایجاد  -پنج عامل انگیزشی تیدرنها، هاعلتی اهیالسطح توسط روش تحلیل 

آرامش درونی، نیاز به کسب دوستی و روابط، پرستش و اعتقادات مذهبی، رشد و تأمین نیاز کسب 
تر و پنج عامل ساختاری و سازمانی جسمی مطلوب موفقیت و برخورداری از وضعیت روحی و

 ی وابزارهای تشویقی، مشارکت و کار تیم ها و تبلیغات،)بیرونی( به ترتیب رفتار سازمانی، رسانه
ای که بین عوامل درونی و بیرونی بندی شدند. همچنین در مقایسهنقش دولت و مجلس اولویت

ونی بیشتر از عوامل درونی است. برای هرکدام از مجموع میزان تأثیر عوامل بیر انجام شد، در
 ارائه شد. نظیرهمراهبرد  شدهارائهی هاشاخص

 
 
 
 

                                                           

1. Meier& Stutzer 

2. Subjective well being 

3. Steptoe 
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 منابع
 های داوطلبی انگیزه»(. 1311ابوالفضل. ) ،اسدی نیا و رحیم ،رمضانی نژاد ؛احمد ،اسدی نیا

. ورزشمدیریت منابع انسانی در  «.ورزشی -بدنی در رویدادهای علمیدانشجویان تربیت
 .23-13صص  (،1)3
 یهاو سبک ینقش هوش معنو»(. 1317)ی. هاد ،یباقر و شهربانو؛ اندام، رضا ،یامام ورد 

و  یورزش تیریدو فصلنامه پژوهش در مد «.یشدن کار داوطلبان ورزش نیدر عج تیهو
 .16شماره  ،3سال  ی.رفتار حرکت

 روانیکاظم نژاد، انوش و مینژاد، رح یمهرزاد؛ رمضان ،یدیحم ؛ینژاد، مهر عل یاندام، رضا؛ همت. 
 ،(74 یاپی)پ 3شماره  .کیفصلنامه المپ .«در ورزش یهای داوطلبانگیزه یبررس»(. 1311)

 .611-421ص ص
 نییو تب یطراح»(. 1317محمد. ) ی،ریخب و بیحب ی،هنر ؛مهرزاد ی،دیحم ؛الهام ،مؤخر ورلهیپ 

 ، صص(1)6 .در ورزش یمنابع انسان تیری. مد«رانیا یآموزدر ورزش دانش یمدل داوطلب
1-11 . 
 دومین . نقش نهضت داوطلبی در توسعه ورزش شهروندی تهران .(1331) .تسلیمی، زهرا

 م پزشکی شهید بهشتی دانشگاه علون: تهرا .خرداد 1و 3 .ملی توسعه ورزش شـهروندی همایش
 شماره ،22سال  .معرفت «.ورزش و ورزشکار از دیدگاه اسالم»(. 1312). ، رسولایحامد ن 

136. 
 عوامل مؤثر  یبندتیو اولو ییشناسا»(. 1314) .، رضااندام؛ زهرا  ی،میتسل ؛مهرزاد ،یدیحم

و رفتار  یورزش تیریدو فصلنامه پژوهش در مد «.یبرجذب داوطلبان در ورزش همگان
 . 11-47 صص (،12)1 .یحرکت

 .تهران: بامداد کتابمدیریت و طرز اجرای مسابقات ورزشی(. 1316) حمیدی، مهرزاد . 
 بررسی ابعاد مدیریت داوطلبان ورزش »(. 1312). تسلیمی، زهرا ا وحمیدی، مهرزاد، اندام، رض

 .2شماره ،2مدیریت ورزشی. دوره های کاربردی دروهشپژ .«همگانی
 سرمایه  یهابررسی رابطه بین شاخص»(. 1311) .شهربانو ی،خان رزایم و غالمرضا ،خوش فر

 ال هایساستان گلستان در  یهامطالعه: شهرستان )مورد یافتگیاجتماعی با سطح توسعه
 21.-1، صص (3)2 «.(8833 -8832

 تیریمد یالگو نیتدو»(. 1311) .دیوح ان،یساعتچ و دهیفر دهیس ،یهادو؛ یمهد ،یرسول 
 .2 شماره .ورزش تیریفصلنامه مطالعات مد «.رانیورزش ا ینظام داوطلب

 مشارکت داوطلبان  زانیعوامل مؤثر در م»(. 1333) .ایپو ،ینیعالءالد و اینژاد، رؤ یرمضان
 .1شماره ،1دوره  .فصلنامه امداد و نجات «.احمرهالل تیجمع

 عوامل مؤثر  ییشناسا» .(1333) .دیناه ،یپکین یصادق و شهرام ،یرهنورد، فرج اله؛ علمدار
 تیداوطلب ارائه خدمات داوطلبانه در جمع یمردم یهاگروه یبرجذب و نگهدار

 .22 یاپیپ ،1دوره .فصلنامه امداد و نجات «.احمرهالل

 یبر وفادار یارتباط با مشتر تیریتأثیر مد» .(1311) .یاصفهان یباغیآ دینجمه و سع ،ینیعابد 
 یموسسه عال راز،یش ت،یریدر مطالعات مد نینو یهاپژوهش یالملل نیب شیهما نیاول «.برند
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 .یخوارزم یعلوم و فناور
 های یک روش ها: نظریه و موردکاویعلت ایالیه الیهتحلیل (. 1333) .عنایت اله، سهیل

جلد اول و  .مسعود منزوی الت(.مجموعه مقا) شناسی یکپارچه و متحول ساز آینده پژوهی
  .ه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعیفناوری دفاعی مؤسسمرکز آینده پژوهی علوم و  .دوم

 انگیزش و تعهد داوطلبان »(. 1311). سیفی، سمیرا و غفوری، فرزاد؛ اندام، رضا؛ منتظری، امیر
 .3شماره ریت ورزشی و علوم حرکتی. سال دوم،های مدیشپژوه «.رویداد ورزشی

 سهم و نقش  نییتع»(. 1313سلمان. ) ،یعلو و دیمحمد سع ،معمارزاده ؛فرزاد ،یغفور
 های پژوهش یپژوهش - ی. فصلنامه علم«یدر توسعه ورزش همگان ییاجرا یهادستگاه
 11-1 صص (،1)3 .یورزش تیریدر مد یکاربرد

 رابطه هوش  لیتحل»(. 1316). اندام، رضا و مهرزاد فیدیحم ر؛یام ،یمنتظر را؛یسم ،یضیف
 در یکاربرد یهاپژوهش «.یورزش یدادهایداوطلبان رو یطلب قیتوف زهیو انگ یفرهنگ

 .1شماره ،6سال  .یورزش تیریمد
 یحقوق تیوضع»(. 1316فرهنگ. ) ،یجانیالر هیفق و  یمرتض ،نجابت خواه ؛جعفر ،یقاسم 

 .273-241 (، صص3)1 .یمطالعات حقوق. «رانیا یهمکاران داوطلب اداره در نظام حقوق
 هیال لیموضوع مهاجرت به تهران با استفاده از روش تحل یبررس»(. 1314. )الهیعل ،یقنبر 
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