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Extended Abstract 

Summary 

Considering the special nature of university sport events and specific target group participating in the 

event, managing the volunteers in such events needs to have certain characteristics and meet special 

needs. The volunteer managers are encouraged to implement Human Resource (HR) practices and 

models including Human Resource Architecture (HRA) model in working with the volunteers (1). In 

order to do so, identifying the components affecting the volunteer HRA model will increase the 

efficiency and effectiveness of volunteer management in the university sport events. 

Introduction 

Volunteers make up a key component of the human resources, and play a critical role in organizing the 

university sport events (2). The increasing emphasis on the professional management of volunteers 

suggests that the human resource management approaches and models have the potential to influence 

the volunteering outcomes (3). Therefore, implementation of the human resource architecture (HRA) 

model is recommended in order to help the volunteer managers to achieve the required combination of 

volunteers with different abilities, interests, and skills (4). Applying such a model for volunteer 

management requires identifying all the components and factors that can affect the volunteer HRA 

model, and determine its effectiveness in volunteer management (5). 

Methodology and Approach 

This study was a field-research in terms of the data collection methods, and fundamental and applied 

according to the application. The studied population was the experts in the field of human resource 

management, volunteering, and university sports, and 19 people were selected as the research sample 

participating in the research work. The data was collected through semi-structured in-depth interviews. 

The validity of the research work was confirmed by showing the process of analyzing the interviews to 

the experts and research reliability in terms of methodology and content; the accuracy of different 

aspects of research from collection to data analysis was investigated by asking two experts in the field 

who had no connection to the research work. By their confirmation on the procedures and methods of 
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collecting and interpreting the data, the research audit was approved. 

Results and Conclusion 

Based on the interviews’ findings, 84 initial codes were obtained, and divided into five main categories 

including human resource management architecture drivers, human resource management architecture 

elements, human resource architecture development barriers, human resource architecture strategic 

systems, and human resource management architecture functions. The categories and their respective 

concepts are shown in the following table: 

Categories Concepts 

Human resource management 

architecture drivers 

Volunteer competencies 

Learning the principles 

Encourage to participation 

Training and empowerment 

Leadership 

Manager competencies 

Human resource management 

architecture elements 

Implementation and feedback 

Recognizing participation motivations 

Job description 

Job setting 

Job ladder 

Human resource architecture strategic 

systems 

Identification 

Improvement 

Supply and support 

Service compensation 

Human resource architecture 

development barriers 

Attraction criteria 

Motivators 

Educational support 

Structure management and deployment 

Orientation 

Job design and development 

Human resource management 

architecture functions 

Efficiency 

Commitment 

Effectiveness 

Socialization 

Acquisition of specialization 

Value 

The results obtained show that implementing the human resource architecture model in managing the 

volunteers in the university sports events, through the optimal knowledge of the elements and drivers of 

volunteer human resource architecture, by using the related strategic systems and trying to overcome 

the barriers in the development of the volunteer HRA model could lead to the achievement of volunteer 

human resource architecture functions for event stakeholders. Eventually, by maintaining the motivation 

and commitment of the volunteers, the process of socialization of the volunteers would be facilitated; 

they would have sufficient expertise and would feel valuable. On the other hand, the findings showed 

that by improving the performance of the volunteers, the efficiency and effectiveness of the event could 

be increased, and a more favorable experience of the event would be provided to the participants in the 

event (including the athletes, coaches, spectators, etc.). 

Keywords: Human Resource Architecture, Drivers, Strategic Systems, Functions, University Sport. 
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 مقدمه 

های ورزش، همواره مورد توجه اهالی ورزش ها و افراد در سایر بخشرویدادهای ورزشیی به عنوان نمود خارجی عملکرد سازمان

های مدیریت ورزشییی در سییط  ترین و چالش برانگیزترین حوزهآنها، به عنوان یکی از مطرحو مردم بوده و مدیریت و برگزاری 

ه بتوان منابع مادی و معنوی خود حداکثر در برگزاری مسابقات و رویدادهای ورزشی مدیر باید از  .شیودجهان در نظر گرفته می

ع مناب. از این میان، ریزی و محقق سییازدشییکل ممکن برنامهتا اهداف رویداد را به بهترین  اسییتفاده نماید نحوی کارا و اثربخش

مادی تنها در صییورتی منابع اثربخشییی برای رویداد ورزشییی خواهند بود که افرادی با دانش و تخصییص لازم در سییازمان وجود 

توانند می انسانی منابع (.9داشیته باشیند و از این منابع مادی در جهت مرتفع نمودن نیازهای سیازمانی و افراد استفاده نمایند )

فیزیکی و مادی را به هدر داده و اتلاف کنند و یا به بهترین نحو در جهت اهداف سییییسیییتم اسیییتفاده کرده و آن را بارور  منابع

دیریت در م مدیر آن، توانایی رویدادترین عامل برای اثربخشی یک کنند که مهمبسیاری از نویسندگان ادعا می ،رواز این .نمایند

برای انجام امور متفاوت و  (.9کنند )دهند و در جهت انجام امور اجرایی آن تلاش مییروی انسانی است که سازمان را شکل مین

های اجرایی مختلف در ساختار رویداد نیروی انسانی در جایگاه قابل توجهیتعداد  حضور برگزاری رویدادهای ورزشی، در متنوع

بوده  ربکننده بسیار هزینهتواند برای سازمان برگزاراستخدام و به کارگیری رسمی این تعداد نیرو میضیروری است و از آنجا که 

مند های برگزارکننده رویدادهای ورزشییی نیازسییازمان ،باشیید های سییازمانی و حقوقی متعددی را در پی داشییتهو محدودیت

که وظایف  2حقوق بگیررسمی و در کنار نیروهای  (.2)هسیتند برای برگزاری رویداد  9نیروهای داوطلبگیری از مشیارکت بهره

مختلف را در برگزاری رویداد بر عهده دارند، نیروهای داوطلب به عنوان بخشییی ارزشییمند از منابع انسییانی رویدادهای ورزشییی 

منابع  ،وقت، انرژی، تلاش ،تخصصها، رف تواناییبا صَ (،3) بلاعوض و رایگان ،آزادانهفعالیت به عنوان یک  شوند کهمحسیوب می

 (.8در جهت تحقق اهداف رویداد، سهم بزرگی در موفقیت آن بر عهده دارند ) های خودو سرمایه

های مختلفی مورد در پژوهشاین گروه از منابع انسانی های ورزشیی، به اهمیت قابل توجه داوطلبان در رویدادها و سیازماننظر 

تر نسییبت به آنها، فواید داوطلبی برای داوطلبان، رویداد و سییازمان تا با دسییتیابی به شییناخت بهتر و جامع اندمطالعه قرار گرفته

و  یتیشییخصیی هایبر تفاوت نیمحقق ،یورزشیی یحوزه داوطلب هایپژوهشدر برخی از . برگزار کننده به حداکثر ممکن برسیید

(؛ 6-5) اندتوجه نموده )نظیر سن و جنسیت( به فرد داوطلبانمنحصیر  هاییژگیو ریبه تکرار مشیارکت و سیا لیتما ،یعملکرد

مورد  (4) داوطلبان یو نگهدار یری(، به کارگ7آموزش داوطلبان ) رینظ یورزشییی یدر حوزه داوطلب یمتعدد میمفاه نیهمچن

 یبه سیییطوح بالا یابیکارآمد در دسیییت یابزار انو انتظارات داوطلب هازهیکه درک انگ نیبا توجه به ا .اندقرار گرفتیه یبررسییی

های حوزه داوطلبی به شیود، دور از انتظار نیست که بخش وسیعی از پژوهشیو تداوم مشیارکت آنها محسیوب م یتمندیرضیا

مقدار و نوع  ها،زهیانگ یبه بررسییپژوهشییگران متعددی  اند.پرداخته تعهد و حضییور مجدد ت،یرضییا زه،یانگچهار سییازه مفهومی 

ها را آن تیداوطلبان و حفظ فعال نگهداری در توجه قابل اصول و اندپرداخته یدر داوطلب یرفتار یهاداوطلبان و جنبهمشیارکت 

توانند های فردی داوطلبان که می( بر تفاوت2129و همکاران ) 8و رنجان( 2191و همکیاران ) 3چیاو ؛انیدمورد توجیه قرار داده

 نقش جامع به مرور ی( در پژوهشیی2194) 5میک تنهای در؛ (1-91) اندباشییند متمرکز شییدههای متفاوت آنها سییاز انگیزهزمینه

ها را متغیر اصییلی در و انگیزه در برگزاری رویدادهای ورزشییی اشییاره داشییته یورزشیی یدادهایو انتظارات داوطلبان رو هازهینگا

                                                 
1. Volunteer 

2. Paid Staff 

3. Cho 

4. Ranjan 

5. Kim 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1441352319302232#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1441352319302232#!
https://www.researchgate.net/profile/Weerakoon-Ranjan?_sg%5B0%5D=fqt82MaOdpksCCqJ3f9J87R0mUNp_AST8sxt5efy1WkB2OGOz3TQgIbuELfZU6SxAq6aWQY.a6j_chnyfmRsDulmwwTTsvRhnKaY25MX_MQxrIXcuRpW9J4YpMxoOQQNNYbEHZ1QFFwhKHJBBnjNFB4piEyM7A&_sg%5B1%5D=e0AFw8ra3Pa3tcs2xxE1J3xYaoWD1UKdssPthi9dRAj-1joG15xGbjTW8F5d2jZp1K40Wd4.cpWMH937Ab9uhdG70cbtwViDA6sgT3XJe_gVAwLPR2Heee1ra-ghDhb9da49qfiskRvJlWeBPHsdpSm5FBfi0Q
https://www.researchgate.net/profile/Weerakoon-Ranjan?_sg%5B0%5D=fqt82MaOdpksCCqJ3f9J87R0mUNp_AST8sxt5efy1WkB2OGOz3TQgIbuELfZU6SxAq6aWQY.a6j_chnyfmRsDulmwwTTsvRhnKaY25MX_MQxrIXcuRpW9J4YpMxoOQQNNYbEHZ1QFFwhKHJBBnjNFB4piEyM7A&_sg%5B1%5D=e0AFw8ra3Pa3tcs2xxE1J3xYaoWD1UKdssPthi9dRAj-1joG15xGbjTW8F5d2jZp1K40Wd4.cpWMH937Ab9uhdG70cbtwViDA6sgT3XJe_gVAwLPR2Heee1ra-ghDhb9da49qfiskRvJlWeBPHsdpSm5FBfi0Q
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کننده میزان رضایت، تعهد و تمایل به حضور مجدد در داوطلبان تواند تعیین، چرا که میاسیت مدیریت داوطلبان در نظر گرفته

ی مختلف داوطلبان بر برداشیییتی که از تجربه هاانگیزه اهمیت( بر 2199و همکیاران ) 9هیایی نظیر وارنرپژوهش .(8) بیاشییید

های هر داوطلب، راهبردهای کنند که مدیران داوطلبی باید با آگاهی از انگیزهداشییته و بیان می تأکیدداوطلبانه خواهند داشییت 

 .(99) به کار گیرند در سیستم مدیریتی خود مدیریتی را متناسب با آن تدوین نموده و

شود که ، مشیخص میاندالمللی در حوزه داوطلبی ورزشیی انجام شیدههای متعددی که در سیط  ملی و بینپژوهشبا بررسیی 

و تمایل  ، رضیییایتانگیزه از جملههای فردی داوطلبان )شییناخت ویژگی براند، هایی که در این حوزه انجام شییدهغالب پژوهش

اگر تحقیقات در حوزه داوطلبی رویدادهای ورزشی فراتر از مطالعات توصیفی  ،رسیدبه نظر میاند. متمرکز شیده حضیور مجدد(

های داوطلبانه و رضییایت باشیید، دانش و درک ما نسیییبت به داوطلبان، چه به عنوان محقق و چه به عنوان مدیر رویداد، انگیزه

لاوه بر ع به عبارت دیگر،توسعه بیشتری یافته و دستیابی به مزایای حداکثری مشارکت نیروهای داوطلب را محقق خواهد نمود. 

توانند در موفقیت هسییتند و می مؤثربر رفتارهای داوطلبی آنها که بان ورزشییی های منحصییر به فرد داوطلویژگی لزوم شییناخت

 کنندگانهای ورزشییی و برگزارای ایفا نمایند، لازم اسییت مدیران سییازمانهای مدیریت داوطلبان نقش تعیین کنندهاسییتراتژی

 عوامل و ها و رضایت( فراتر بردهظیر انگیزهاز سط  عوامل فردی داوطلبان )ن های مدیریت داوطلبان رارویدادهای ورزشی، شیوه

یز در گذار باشییند را نتأثیرتوانند بر عملکرد آنها میمنحصییر به فرد بودن هر رویداد یا سییازمان،  تأثیرتحت محیطی مختلفی که 

متفاوت از مدیریت داوطلبان سیازمانی است؛  مدیریت داوطلبان در رویدادهای ورزشیی، مفهومی کاملاً بدین ترتیب، نظر بگیرند.

، ها، شرایطهای مختلف نیروهای انسانی با ویژگیگروه حضور ،رویدادهای ورزشیی موقتی بودن سیاختار سیازمانی برگزار کننده

، بر پیچیدگی مدیریت رویدادهای ورزشیییی های داوطلبیمشیییارکتبودن غیردائمی و هم چنین و نییازهای متفاوت  انتظیارات

دیل تب ورزشیهای که به چالشی برای مدیران منابع انسانی در برگزاری رویداد کندای از محیط را ایجاد مینوع ویژهافزاید و یم

داوطلبان را که به خودی خود، گروهی از منابع انسانی هستند که  مدیریت شده است. این پیچیدگی محیط رویدادهای ورزشی،

وجه با ت اختلاف نظر میان مدیران اجرایی رویدادها است، نیازمند نگاه علمی و اصولی أتوافق بر نحوه مدیریت آنها همچنان منشی

ای اگرچه رویداده رویداد را بالفعل نماید.آفرینی در برای ارزش داوطلباناست تا توان بالقوه  به ماهیت منحصر به فرد هر رویداد

ماهیت و تعداد  برگزاری، جامعه هدف، و دامنه به لحاظ سیییط  غالباًاما ورزشیییی، فرآینید برگزاری تقریبیا مشیییابهی دارنید، 

حاضییر در هر نوع رویداد  ریزی و مدیریت ویژه برای داوطلباناتخاذ الزامات برنامه کنندگان متفاوت بوده و از این لحاظشییرکت

و  ریزیهای خاصی است که باید در برنامهیکی دیگر از جنبه ،ماهیت ویژه هر رویداد ورزشیی بنابراین ؛رسیدضیروری به نظر می

اند که تجربه های خود به این نتیجه رسییییدههای متعددی در بررسییییپژوهش .(92)مدیریت داوطلبان مورد توجه قرار بگیرد 

، بنابراین مدیران داوطلبی در هر (93) هر رویداد منحصییر به فرد بوده و از رویدادی به رویداد دیگر متفاوت اسییتداوطلبی در 

 های ویژه آن، برنامه مدیریت داوطلبان را طراحی و اجرا نمایند.رویداد، باید متناسب با جنبه

رویدادهای ورزش دانشگاهی، به لحاظ اهمیت قابل توجه ورزش  شوند،از میان رویدادهای ورزشیی که در سیط  ملی برگزار می

تربیتی در توسیعه ورزش قهرمانی و همگانی در سیط  جامعه، ارتقا سیلامتی، افزایش فعالیت بدنی و ارائه سبک زندگی فعال به 

های ورزش دانشگاهی، گذاران و متولیان ورزش بوده است. مدیریت داوطلبان در رویداددانشیجویان همواره مورد توجه سییاست

های خاصییی داشییته و به واسییطه ماهیت ویژه رویداد و گروه هدف خاصییی که در این رویداد مشییارکت دارند، لازم اسییت ویژگی

ای، در ایران، به لحاظ دامنه تحت پوشش خود )ملی، منطقه گاهیرویدادهای ورزش دانش .(98) ای را پاسخگو باشدنیازهای ویژه

هسییتند. برگزاری کننده )قهرمانی، همگانی و تفریحی( متفاوت ( و سییط  عملکردی دانشییجویان شییرکتاسییتانی و دانشییگاهی

رین تترین و بزرگو همگانی دانشییجویان، به عنوان برجسییته فرهنگی ورزشییی قهرمانی هایالمپیادمطلوب این رویدادها به ویژه 

                                                 
1. Warner 

https://journals.humankinetics.com/search?f_0=author&q_0=Stacy+Warner
https://journals.humankinetics.com/search?f_0=author&q_0=Stacy+Warner
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ای برای اداره کل تربیت بدنی فنی بالا، از اهمیت ویژهرویداد ورزش دانشییگاهی کشییور به لحاظ گسییتره برگزاری ملی و سییط  

 گیری از نیروهایبا توجه به فقدان برنامه مدون برای حضور و بهره سازمان امور دانشجویان، به عنوان نهاد متولی برخوردار است.

 ساختار باکه  مناسب منابع انسانیها و راهبردهای مدیریت اسیتفاده از روشرسید داوطلب در برگزاری این رویدادها، به نظر می

توانند دیدگاهی جامع و همه جانبه به مدیریت داوطلبان ارائه میها ها و سیستمها، رویهها، شیوهسیاست منسجمی از راهبردها،

 .دخواهد بو کنندهمندی از مزایای آن کمکدر جهت جذب و مدیریت هر چه بهتر نیروهای داوطلبی و در پی آن بهرهدهند، 

، که 2نظیر معماری منابع انسیییانی 9ها و رویکردهای مختلف مدیریت منابع انسیییانی، اتخاذ رویکردی منبع محوراز مییان روش

و  بوده سییازمانی هایاسییتراتژی و هاموریتأم در تحقق کلیدی کارکنان نقش نمودن و برجسییته انسییانی جنبه ترسیییم آن هدف

 تواند راهگشا باشدمی دهد، تغییر رقابتی مزیت منشأ به عنوان سازمان داخلی منابع سمت به بیرونی عوامل از را سیازمانتأکید 

توانند به ترکیب مناسبی از ها از طریق آن میکه سازماناست هایی یکی از راه، استفاده از چارچوب معماری منابع انسانی. (95)

 (.96) سرمایه انسانی دست یابند

 دانش و آفرینیارزش نظر از شییایسییته افرادی کارگیریهب طریق از سییازمان انسییانی وجه نمایاندنانسییانی،  منابع معماری هدف

 غلش یک قالب در صرفاً نه افراد بتوانند که ایبه گونه است، آن هایاستراتژی و هامأموریت با مناسب سازمان در فردهب منحصیر

اما  ؛(97) گیرند بهره ارزش ایجاد برای خود فردهب دانش منحصییر از سییازمان، اهداف و هامأموریت چارچوب در بلکه مشییخص

بر  تواننداست که می از آن سیازمان منحصر به فرد ها و عواملیمؤلفهکارگیری چنین مدل مدیریتی مسیتلزم شیناخت تمامی به

جامع در حوزه مدیریت مطلوب های با توجه به فقدان پژوهشاز این رو و باشییند و اثربخشییی آن را تعیین کنند.  مؤثر این مدل

 ،ای مهم و اثرگذار در ترویج ورزش همگانی و قهرمانی در سط  جامعهبه عنوان حوزه در رویدادهای ورزش دانشگاهی، داوطلبان

به افزایش کارایی و اثربخشی  ،داوطلبمنابع انسانی معماری بر مدل  مؤثرهای مؤلفهشیناسایی این پژوهش در صیدد اسیت تا با 

ا ب .ردهای حاصل از برگزاری این رویدادها برای تمامی ذینفعان بپردازدکمدیریت داوطلبان در این رویدادها و حداکثرسیازی کار

 نتایج حاصییل از این پژوهش ،رسییدرو، به نظر میتوجه به رویکرد جامع و همه جانبه، روش نوین و کاربردی بودن پژوهش پیش

ضییمن مرتفع نمودن نیازهای تخصییصییی به نیروی با تغییر نگاه به داوطلبان، به عنوان گروهی از منابع انسییانی رویداد، تواند می

و رضیایت داوطلبان از تجربه مشارکت  ، تعهدهای متولی ورزش دانشیگاهی، زمینه تداوم مشیارکتانسیانی داوطلب در سیازمان

 ن رویداد را در برگزاری هر چه بهتر رویداد دانشگاهی حمایت کند.و برگزارکنندگا داوطلبانه را در پی داشته باشد

 شناسیروش

با توجه به مراحل و اهداف این ها، پژوهشی میدانی است. آوری دادهکاربردی و از نظر شیوه جمع ،ژوهش حاضر از نظر استفادهپ

ه گلوله برفی، ب گیرینمونهاز روش  این پژوهشدر  بندی کرد.توان آن را جزء تحقیقیات بنییادی و کیاربردی طبقیهتحقیق، می

بدین ترتیب که نخست ؛ هش اسیتفاده شیده استونیاز پژهای موردافرادی دارای ویژگیبرای دسیتیابی محقق به ی عنوان روشی

ر د و سییوابق اجرایی و علمی به لحاظ تجاربطبق شییناخت پژوهشییگر و در نظر گرفتن اهداف پژوهش با خبرگان منتخبی که 

خبرگان دیگری را  هاآنشیده را داشتند، مصاحبه به عمل آمد، سپس  مطرح هایپرسیشپاسی  به ، شیایسیتگی ه پژوهشوزح

برای انجام این پژوهش، مصییاحبه شییوندگان به پنج گروه  ادامه یابد. هاتا رسیییدن به تکرار در یافته گیریمعرفی کردند تا نمونه

سوابق آموزشی و یا پژوهشی در  ی)دارا ورزشی و منابع انسانی مدیریت حوزهصاحب نظران  و . متخصصان9زیر تقسییم شیدند: 

 ریزان و مدیران ارشد ورزش دانشگاهیبرنامه و گذاران، ناظرانسیاستشامل  ،ورزش دانشگاهی ستادی . بخش2 حوزه پژوهش(

                                                 
1. Resource-Based view (RBV) 

2. Human Resources Architecture (HRA) 



 سراجی و همکاران یورزش دانشگاه یدادهایرو یداوطلب در برگزار یمنابع انسان یموثر بر مدل معمار هایمولفه ییشناسا
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شیییامل  ،داوطلبی بخش . مدیران8 المللی. داوطلبان دارای تجارب برجسیییته در رویدادهای ورزش دانشیییگاهی ملی و یا بین3

 اجرایی . مدیران5 نیروهای انسییانی دارای سییوابق مدیریت داوطلبان در ادارات تربیت بدنی و یا رویدادهای ورزش دانشییگاهی

 رویدادهای اجرایی دبیران رویدادها و و مسییابقات برگزاری سییوابق دارای بدنی تربیت ادارات مدیران شییامل ،ورزش دانشییگاهی

میزان  97های دریافتی مشییاهده شیید و در مصییاحبه به بعد تکرار در داده 95در این پژوهش در مصییاحبه  شییگاهی.ورزش دان

ادامه  91های دریافتی تا مصییاحبه اما با هدف کسیب اطمینان از دادهها به اشیباع رسیید؛ های دریافتی از مصیاحبه شیوندهداده

 .یافت

در مدیریت داوطلبان رویدادهای داوطلب معماری منابع انسانی  بر مدل مؤثرهای مؤلفهشناسایی جا که هدف این پژوهش از آن

باز  هایپرسشبر این اساس، با اجرای مصاحبه و طرح  استفاده شد. تحلیل تماتیک ، از روش کیفیاستبوده  ورزش دانشگاهی

زیه و تج به منظور ه وآوری شدرها جمعشوندگان، انبوهی از متغی برای اکتشاف و توصیف نگرش مصاحبهو نیمه ساختار یافته 

 از حاصل هایداده تفکیک یندبه عنوان فرآ ،دگذاریک. های حاصل از مصاحبه، از روش کدگذاری کیفی استفاده شدتحلیل داده

 باز، کدگذاریشامل  اصلی گام سه در است و تحلیل فرآیند در اساسی رکن ،کوتاه عباراتیا ب هاآن بیان و توصیف گیری،نمونه

 .بندی شده و متغیرها تبیین شدندتحقییق دسته هاییافتهدر نهایت  شود.می انجام انتخابی کدگذاری و محوری کدگذاری

 لحاظپایایی به  تأییدقرار گرفت و در خصوص  تأییدها به متخصصین مورد روایی پژوهش از طریق نمایش روند تحلیل مصاحبه

 مختلف هایجنبه درستی دربارة نداشتند، پژوهش با ایرابطه هیچ حوزه که این متخصص دو محتوایی نیز، از و شناختیروش

 ممیزی ها،داده تفسیر و های گردآوریشیوه و هارویه بر آنها تأیید از طریق. شد نظرخواهی هاداده تحلیل تا گردآوری از پژوهش

 تمامی دادن ارقر همچنین پژوهشگران و تتصمیما مسیر دادن ننشا طریق از نیز هاداده پایاییقرار گرفت.  تأییدمورد  پژوهش

 اننظرصاحب قیقد بررسی با و ساتیدا رختیاا درها سؤال و لیهاو افهدا ،مطالعه یندآفر ،هامقوله ،کدها ه،شد تحلیل م،خا یهاداده

مصیاحبه  سهگرفتیه،  انجیام هایمصاحبهپایایی آزمون، از میان  هبرای محاسبگرفت.  ارقر تأیید ردمو تحقیق یهاگام مستی تمادر

ای سپس کده و کدگذاری شده توسط دو محققزمانی کوتاه و مشخصی  هدر فاصل هامصاحبههر یک از و  شدبیرای نمونه انتخاب 

کدهای  و "توافق"با مشخص نمودن کدهایی که از نظر هر دو محقق مشابه بودند به عنوان  .شدندشده با یکدیگر مقایسه مشخص

 گیرد، از طریق فرمول، درصد توافق درون موضوعی که به عنوان شاخص پایایی مدنظر قرار می"عدم توافق"غیرمشابه به عنوان 

. نتایج به دست 911تقسیم بر تعداد کل کدها، ضربدر  ضربدر دو، زیر محاسبه شد: درصد توافق درون موضوعی = تعداد توافقات

 .اندنشان داده شده 9آمده در جدول 

 نتایج بررسی پایایی .0جدول 

Table 1. Reliability Assessment Results 

 مجموع درصد تعداد توافق تعداد کدها ردیف

9 4 3 75 

2 4 8 911 

3 1 8 44 

درصد توافق درون  اینبنابر ؛است 99مورد و تعداد توافق برابر  25این سه مصاحبه برابر با نتایج نشان داد که تعداد کل کدها در 

 های اینبرای تضمین معتبر بودن، یافتههمچنین  است؛کدگذاری مناسب نشان دهنده پایایی که  44/1موضوعی برابر است با 

 ها با تجربیات خود به محققان ابراز کردندهماهنگی یافتهها نظرات خود را درباره کنندگان ارائه شد و آنمطالعه به شرکت

های پدیدار شده توسط گروه پژوهش در مراحل مختلف تعمق مشارکتی پیرامون مضمون و)بازگشت به منظور تعیین اعتبار( 

دی دند. علاقمناین پژوهش را تضمین کر تأییدمطالعه انجام شد. پژوهشگران با حفظ مستندات در تمام مراحل پژوهش قابلیت 



  0/ شماره 9/ سال 0011مدیریت منابع انسانی در ورزش/ زمستان 

 

321 

ها و همچنین تلاش برای کسب نظرات دیگران در این زمینه از پژوهشگران به پدیده تحت مطالعه، تماس درازمدت با داده

 ند.اهبود تأییدقابلیت  کنندهدیگرعوامل تضمین

 هایافته

منابع انسیییانی داوطلب در برگزاری رویدادهای ورزش معماری مدل بر  مؤثرهای مؤلفهشیییناسیییایی در این پژوهش بیا هیدف 

های عمیق مصاحبه و داوطلبان ورزش دانشیگاهی، مدیریت منابع انسیانی نفر از خبرگان در زمینه 91با  در مجموعدانشیگاهی، 

 ارائه شده است. 2در جدول ها مشخصات آنانجام شد که 

 شوندگانهای فردی مصاحبهویژگی .2 جدول

Table 2. Personal characteristics of the interviewees in the qualitative stage 

 رشته تحصیلی مقطع تحصیلی جنسیت مسئولیت نشانگر

 سوابق

ـ  آموزشی

 پژوهشی

ارب تج

مدیریت 

 داوطلبان

9 

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه 

، پژوهشگر حوزه منابع انسانی در طباطبایی

 ورزش
 بله بله مدیریت ورزشی دکتری مرد

اداره کل تربیت بدنی وزارت علوممعاون  2  بله بله مدیریت ورزشی کارشناسی ارشد مرد 

3 
اداره کل تربیت رئیس اداره طرح و توسعه 

 بدنی وزارت علوم
 بله بله مدیریت ورزشی دکتری مرد

 بله بله مدیریت ورزشی کارشناسی ارشد مرد مدیر تربیت بدنی دانشگاه ارومیه 8

5 
پژوهشگر حوزه رویدادهای ورزش 

 دانشگاهی، دانشگاه رازی کرمانشاه
 خیر بله مدیریت ورزشی دانشجوی دکتری مرد

6 
اداره کل رئیس اداره ورزش قهرمانی 

 تربیت بدنی وزارت علوم
 بله بله مدیریت ورزشی دکتری مرد

7 
اداره کل تربیت رئیس اداره ورزش همگانی 

 بدنی وزارت علوم
دکتریدانشجوی  زن  بله بله مدیریت ورزشی 

4 
و  مدیر کل اسبق تربیت بدنی وزارت علوم

 دبیر کل فدراسیون ملی ورزش دانشگاهی
 بله بله مدیریت ورزشی دکتری مرد

1 

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه 

، پژوهشگر حوزه داوطلبی طباطبایی

 ورزشی
 بله بله مدیریت ورزشی دکتری زن

دانشگاه تهرانمدیر کل تربیت بدنی  91  بله بله مدیریت ورزشی کارشناسی ارشد مرد 

99 
پژوهشگر و فعال حوزه داوطلبی ورزشی، 

 دانشگاه رازی کرمانشاه
 بله بله مدیریت ورزشی دانشجوی دکتری مرد

92 
مدیر تربیت بدنی و عضو هیئت علمی 

 دانشگاه مراغه
 بله بله مدیریت ورزشی دکتری مرد

93 
دانشگاه نیشابور،عضو هیئت علمی   

یپژوهشگر و فعال حوزه داوطلبی ورزش  
 بله بله مدیریت ورزشی دکتری مرد

98 
صنعتی عضو هیئت علمی دانشگاه 

شاهرود، رئیس سابق سازمان داوطلبان 
 بله بله مدیریت ورزشی دکتری مرد
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 رشته تحصیلی مقطع تحصیلی جنسیت مسئولیت نشانگر

 سوابق

ـ  آموزشی

 پژوهشی

ارب تج

مدیریت 

 داوطلبان

جمعیت هلال احمر، پژوهشگر و فعال 

 حوزه داوطلبی ورزش

95 
قهرمانی مسئول داوطلبان المپیاد 

 دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی
 بله بله رفتار حرکتی دکتری مرد

96 
 مسئول کمیته داوطلبان المپیاد همگانی

 دانشجویان، دانشگاه بوعلی سینا همدان
 بله بله مدیریت ورزشی دانشجوی دکتری مرد

97 
مدیر کل تربیت بدنی دانشگاه علمی 

 کاربردی
 بله خیر مدیریت ورزشی کارشناسی ارشد مرد

94 
مدیر کل اسبق تربیت بدنی دانشگاه پیام 

 نور
 بله بله مدیریت ورزشی دانشجوی دکتری مرد

91 
مسئول کمیته داوطلبان انجمن علمی 

 مدیریت ورزشی ایران
 بله بله مدیریت ورزشی دانشجوی دکتری زن

 از اولیه کد 983 در نهایت؛ نباشند تکراری یا و ای انجام شد که کدها تغییرپذیر، به گونههای حاصیل ازمصاحبهکدگذاری داده

شامل دسته اصلی  5کد اولیه به صورت نهایی مکتوب شد. کدها در  48شید که پس از حذف موارد مشیابه  احصیاء هامصیاحبه

لب، داوط انسانی منابعمعماری  توسعه انسانی داوطلب، موانع منابعمعماری  انسیانی داوطلب، عناصر منابعمعماری  هایپیشیرانه

کل که در ش دسته بندی شدند انسانی داوطلب منابعمعماری  انسانی داوطلب و کارکردهای منابعمعماری  راهبردی هایسیستم

به نمایش  3 در قالب جدول نیز انجام شده یهامصاحبهو کدگذاری تحلیل  های به دست آمده ازداده .یک نشان داده شده است

 گذاشته شده است.

 

 انداوطلبدر مدیریت معماری منابع انسانی  مدلبر  مؤثرهای مؤلفه .0 شکل
Figure 1. Affecting Components of Human Resource Architecture Model in Managing volunteers 

های موثر مولفه
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منابع انسانی 

داوطلب

های پیشرانه
معماری منابع 
انسانی داوطلب

عناصر معماری 
منابع انسانی 

داوطلب

موانع توسعه 
معماری منابع 
انسانی داوطلب

های سیستم
راهبردی 

معماری منابع 
انسانی داوطلب

کارکردهای 
معماری منابع 
انسانی داوطلب
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 های باز و نیمه ساختار یافتهنتایج حاصل از کدبندی مصاحبه .3 جدول

Table 3. Coding results of open and semi-structured interviews 

 کدهای باز مفاهیم هامقوله

معماری های پیشرانه

 انسانی داوطلب منابع

 تفویض مدیریت عملکرد به داوطلبین با تجربه شایستگی داوطلبان

 های اجرایی فنیپوش در فعالیتاستفاده از ورزشکاران ملی

 تجربه و ماهربه کارگیری داوطلبان با 

 متناسب بودن آموزش هر سط  داوطلبی یادگیری اصول

 های منحصر به فرد داوطلبینتوجه به ویژگی

 های نوین آموزش به داوطلباناستفاده از روش

 بهبود دیدگاه مدیران به مسئله داوطلبی ترغیب به مشارکت

 ارتقای سطوح داوطلبی با افزایش تخصص و مهارت

 تفویض اختیار بیشتر به داوطلبین با تجربه

 آموزش و توانمندسازی داوطلبان متناسب با سطوح داوطلبی و وظایف محوله آموزش و توانمندسازی

 المللیآموزش و توانمندسازی داوطلبین بر اساس نیازهای رویداد و اصول بین

 کاربردیهای توسعه نیروی انسانی داوطلب با استفاده از آموزش

 داشتن قدرت کاریزماتیک در جذب و حفظ داوطلبین رهبری

 نظارت مستمر و ارزیابی مطلوب بر سازمان

 با داوطلبین مؤثربرقراری ارتباطات کلامی و عاطفی 

 شایستگی شناسایی و جذب داوطلبین متناسب با نیازهای رویداد شایستگی مدیران

 مدیریت اثربخش داوطلبینخلاقیت در به کارگیری و 

 در مرحله جذب شناسایی انگیزه افراد از داوطلب شدن

 معماری منابععناصر 

 انسانی داوطلب

 ها در اجرای راهبردهامدیریت ابتکار عمل اجرا و بازخورد

 اهداف ی بهابیدست یاستراتژاجرای 

 و اهداف یاستراتژ یاثربخش نهیدر زم دبازخور

های شناخت انگیزه

 مشارکت

 ایجاد امکان درخشش در داوطلبی و دیده شدن در جهت کسب شغل

 تمرکز بر مسئولیت اجتماعی و تمرکز بر اهداف گروهی و سازمانی

 ایجاد فرصت یادگیری گروهی در بستری تعاملی و فرصت کسب تجربه از خبرگان

 ی داوطلبیناهداف شغل فیو تعر نییتب تشری  شغلی

 و تبیین دقیق نحوه انجام امور محوله و مندرجات شغل اتیمحتو  یتشر

 رویداد و سازمان طیاطلاعات مرتبط با محجمع آوری 

 داوطلبینتوسعه  ی آموزشی وازهاین نییتع تنظیم شغلی

 داوطلبینطرح و برنامه توسعه  نیتدو

 داوطلبین یشغل ریمس توسعه اساسنامه میتنظ

 گرید هایسمتبا  داوطلبهر  سمت افتنیارتباط  نردبان شغلی

 داوطلبی شرفتیپ ریمس یهانیدادن جانش نشان

 شرفتیپ ریمس رییتغ یبرا ازیدانش و تجربه مورد ن شینما

های راهبردی سیستم

انسانی  معماری منابع

 داوطلب

 داوطلبان و تجارب بررسی سوابق شناسایی

 های منحصر به فرد داوطلبانویژگیواگذاری وظایف در تناسب با 

 شناسایی نقاط قوت و ضعف داوطلبان

 تعیین نیازهای آموزشی داوطلبان بهسازی

 تدوین استانداردهایی ارزیابی عملکرد داوطلبان

 در جهت بهبود کار به داوطلبان مستمر ارائه بازخوردهای

 ان رویدادداوطلب کمیتهنیاز بودجه مورد تأمین و حمایت تأمین

 ارائه خدمات رفاهی و سازمانی مناسب به داوطلبین

 داوطلبان های همکاریریسکای و کاهش حمایت بیمه
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 کدهای باز مفاهیم هامقوله

 جبران خدمات

 

 و انتظارات داوطلبان هاانگیزه جبران خدمات متناسب با

 جبران خدمات بر اساس میزان تلاش، خدمات و ماهیت وظایف محوله

 های داوطلبیهای گروهقدرشناسی مناسب از فعالیتتقدیر و 

معماری  موانع توسعه

 انسانی داوطلب منابع

 ها و معیارهای مشخص برای جذب داوطلبینعدم برخورداری از روش معیارهای جذب

 سخت گیری در جذب داوطلبین

 عدم نیازسنجی مناسب و به کارگیری داوطلبان بدون توجه به نیازهای رویداد

 های داوطلبیننیاز تأمینها و عدم پاسخگویی به انگیزه هاانگیزاننده

 به کارگیری رویکرد مدیریتی آمرانه و استفاده از کلمات دستوری

 هاعدم مشارکت جویی از داوطلبین خبره در تصمیم گیری

 ای برای اشتراک گذاریزمینهعدم وجود سیستم آموزش یکپارچه و پشتیبانی اطلاعاتی و  پشتیبانی آموزشی

 دانش

 عدم توجه به مباحث آموزشی حین ورود

 ای در حین داوطلبیهای دورهعدم آموزش

 ویژه و مدون برای داوطلبین سازمانیبی توجهی به ایجاد ساختار  ساختار

 عدم درک صحی  مدیران رویداد از مفاهیم و اصول کار با داوطلبان

 حضور مقطعی داوطلبین و عدم جذابیت برای تداوم همکاری کارگیریمدیریت و به 

 عدم ارائه دانش و آموزش لازم به مدیران و مسئولین

 تدوین دستوالعمل کاری معین برای داوطلبانبی توجهی به 

 غفلت از آشناسازی داوطلبین با راهبردهای سازمان آشناسازی

 های محولهساختار و اصول سازمان و مسئولیت عدم توجیه مناسب داوطبین در خصوص

 هادر اطلاعیهتعیین نوع همکاری داوطلبان عدم 

 آماده سازی فضای فکری کارکنان سازمان جهت کار با داوطلبانغفلت از  طراحی و توسعه شغل

 کننده امور داوطلبانبه عنوان هماهنگ یک فرد شایستهانتخاب بی توجهی به 

 و دعوت مجدد از دوطلبان ارتباط مداوم با داوطلبان در حفظکوتاهی 

 سازمانانتظارات و  داوطلبیاز  عدم ارائه تصویری روشن

معماری  کارکردهای

 انسانی داوطلب منابع

 افزایش سرعت اجرای کارها کارایی

 های برگزاری رویدادکاهش هزینه

 استفاده بهینه از تجهیزات و امکانات

 داشتن خود کنترلی در انجام کارها تعهد

 تعهد و حضور مجدد داوطلبین

 های خروج و قطع همکاری داوطلبینعدم وجود نشانه

 انگیزه بالا برای اجرای صحی  و با کیفیت امور اثربخشی

 سازی فعالیت داوطلبیبهبود و غنی

 رضایت سازمان و مخاطبان از عملکرد داوطلبین

 افزایش اعتماد به نفس و رسیدن به استقلال شدناجتماعی 

 پذیریتقویت احساس مسئولیت

 های اجتماعیبا مشارکت در فعالیت تعلق اجتماعییجاد حس ا

 به دست آوردن مهارت کار کردن با افراد مختلف و کار تیمی کسب تخصص

 به دست آوردن تجارب شغلی

 تجارب داوطلبیای برای انتقال ایجاد زمینه

 و پر کردن اوقات فراغت گریز از یکنواختی زندگی ارزشمندی

 احساس انجام دادن کاری ارزشمند و کسب اعتبار در میان دانشجویان

 ترغیب روحیه نوع دوستی و کمک به دیگران
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 گیریبحث و نتیجه

های این حوزه همراه شده است که در عمل با روند رو به رشیدی در پژوهش ،ای داوطلبانروزافزون بر لزوم مدیریت حرفه تأکید

در همین (. 94گذاری بر مشییارکت داوطلبانه را دارند )تأثیرتوانایی ، ها و فرآیندهای مدیریت منابع انسییانیکنند شیییوهبیان می

، استفاده مطلوب این مدل ع انسانی داوطلبمعماری منابمدل بر  مؤثرهای مؤلفهشناسایی تا با  راسیتا پژوهش حاضر تلاش نمود

های به دسییت بر اسییاس یافته را در مدیریت داوطلبان مشییارکت کننده در برگزاری رویدادهای ورزش دانشییگاهی میسییر نماید.

در پنج دسییته شییامل معماری منابع انسییانی داوطلب در برگزاری رویدادهای ورزش دانشییگاهی مدل بر  مؤثرهای مؤلفهآمده، 

ی انسان معماری منابع راهبردی هایانسانی داوطلب، سیستم معماری منابع انسیانی داوطلب، عناصر معماری منابع هایپیشیرانه

انسانی داوطلب دسته بندی شده و در ادامه  معماری منابع و کارکردهای انسیانی داوطلب معماری منابع توسیعه موانع ،داوطلب

 گیرند.مورد بحث قرار می

توانمندسازی،  و داوطلبان، آموزش شامل شایستگی "داوطلب انسانی منابعمعماری  هایپیشیرانه"های پژوهش، افتهبر اسیاس ی

ر های مدل معماری در نظکه به عنوان پیشرانهی عواملمدیران هستند.  رهبری و شایستگیمشارکت،  به ترغیباصول،  یادگیری

داوطلبانی که در رویداد مشییارکت و عملکرد آمادگی ، سییط  تواناییتوانند بر هسییتند که می یمؤثر عوامل ،شییوندگرفته می

ها از یک سیییو بر جذب داوطلبان ماهر و اشیییند، به عبارت دیگر، پیشیییرانهاثرگذار ب کننید و در نهایت کیفیت عملکرد آنهامی

ی دیگر، به لزوم ارتقا و توانمندسییازی تمامی و از سییو تفویض مدیریت عملکرد به آنها به ویژه در امور اجرایی و فنیو  ترباتجربه

داشییتن برنامه منسییجم برای  د.ننمایمی تأکیدهای منحصییر به فرد و ویژگیداوطلبان حاضییر در رویداد با هر سییط  توانایی 

ر دکارگیری، برنامه آموزشیی مناسیب و حمایت از نیروهای داوطلب رابطه مثبت و مسیتقیمی با احتمال مشارکت مجدد آنها به

 رویداد بعدی دارد.

 اوطلباند عملکرد به مدیریت و تفویض استفاده به، به لزوم توجه های مدلبه عنوان یکی از پیشرانه مفهوم شیایستگی داوطلبان

اشیاره دارد، به ویژه داوطلبانی که در رویدادهای ورزش دانشیگاهی تجربه حضیور داشیته و با ساختار و فرهنگ ماهر  و تجربه با

از  ،اندبه کارگیری مجدد داوطلبانی که پیشیتر تجربه حضیور داوطلبانه در رویداد را داشتهسیازمانی حاکم بر آن آشینا هسیتند. 

ه معنی کاهش نیاز آموزشی آنها در خصوص فرآیندهای لازم و شرایط حاکم بر ب ،رویدادی به رویداد دیگر یا سیالی به سال دیگر

های بر اسییت، سییازمانکننده هزینهبا توجه به این که آموزش مداوم نیروهای داوطلب جدید برای سییازمان برگزار رویداد اسییت.

  .(2)ه کنند دهند از نیروهای داوطلب سابق خود استفادکننده رویدادهای ورزشی ترجی  میبرگزار

انسانی داوطلب اثرگذار است، عامل آموزش و توانمندسازی است.  مفهوم دیگری که به عنوان یک پیشرانه بر مدل معماری منابع

 که است حمایتی و است ورزشی سازمان و داوطلبان میان ارتباط از ناملموس و مهم بخشیی داوطلبان، آموزش و توانمندسیازی

ر نظ .رودمی فراتر سازمانی منافع از آن مزایای و دارند نیاز محوله وظایف اثربخش انجام های خود ومهارت برای توسعه داوطلبان

، لازم اسییت به اصییل منحصییر به فرد بودن داوطلبین توجه شییود و به اهمیت آموزش در حسیین انجام امور محوله به داوطلبان

وارد، داوطلب باتجربه و...( و وظایف محوله و از سوی دیگر، نیازهای متناسیب با سیطوح داوطلبی )مانند داوطلب تازه ها آموزش

به داوطلبان ارائه های نوین آموزشییی های کاربردی و روشو با اسییتفاده از آموزش ریزی شییدهالمللی برنامهرویداد و اصییول بین

 و پرداخته هیت و نحوه ارائه آموزشبررسی ما به اندکی هایپژوهش عملکرد، بهبود برای مناسب آموزش اهمیت وجود با. شیود

 نظیر اییهپژوهش. اندبوده متمرکز داوطلبانه فعالیت در حضور به تمایل و رضایت افزایش با آموزش رابطه بر بیشتر پژوهشگران

 مشییارکت ادامه تمایل و تعهد تواندمی داوطلبان به مناسییب آموزش که رسیییدند نتیجه این به( 2198) همکاران و 9نیوتون

                                                 
1. Newton 
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 ملتعا با مسییتقیم ارتباط در داوطلبان، از حمایت و آموزش نگهداری، فرآیندهای این، بر علاوه د.باشیی داشییته پی در را داوطلبان

 .(91) دارد قرار رویداد یا سازمان مدیریتی رویکردهای با آنها هایانگیزه

 ند.شوانسانی داوطلب محسوب می معماری منابع هایپیشرانه های یک رهبر، از دیگرشیایستگی مدیران و برخورداری از ویژگی

 داوطلب برای افراد هایرویداد را داشته باشند و انگیزه نیازهای با متناسب داوطلبین جذب و شناسایی مدیران باید شیایسیتگی

های پیشین در حوزه پژوهشها را مورد توجه قرار دهند. شیدن را نیز شیناسیایی نموده و در هنگام کار کردن با آنها، این انگیزه

کنند که پیش از شییروع فرآیندهای رسمی جذب و مدیریت داوطلبان، به مدیران داوطلبی در رویدادهای ورزشیی پیشینهاد می

(. اولین گام از این آمادگی، شیییناخت دقیق نیازهای رویداد به 29-21کیارگیری، خود را برای کیار با داوطلبان آماده کنند )بیه

کند تا (. این شناخت به مدیران داوطلبی کمک می22که باید داشیته باشیند ) اسیت عداد و دانش و مهارتیداوطلبان به لحاظ ت

های مختلفی برای جذب ها و استراتژیاز شیوه و های جذب داوطلبان را بر نیازهای سازمانی متمرکز نمایندها و روشاسیتراتژی

ب با های مختلفی در تناستوان برای انواع مختلف داوطلبان، از شیوهمی بدین ترتیب .کنندهای مختلف داوطلبان اسیتفاده گروه

ای را تدوین کرده و به کار برد تا نیازهای سییازمان به های ویژههای هر گروه از داوطلبان اسییتراتژیها و اولویتها، تواناییانگیزه

های یک رهبر کاریزماتیک و برقراری داوطلبان از ویژگیهر گروه به بهترین نحو برآورده شییود. از سییوی دیگر، برخورداری مدیر 

 برای این کهآنها را فراهم نماید. حفظ و جذب حس تعلق به رویداد در داوطلبان، زمینهتواند بر ایجاد و سییازنده، می مؤثرارتباط 

را به حفظ و نگهداری داوطلبان  مند شیوند، لازم است توجه کافیها و رویدادها بتوانند از مزایای حضیور داوطلبان بهرهسیازمان

ها و رویدادها بسیار پرهزینه تواند برای سیازمانزیرا ترک خدمت داوطلبان و یا عدم حضیور مجدد داوطلبان می ؛معطوف نمایند

های هشود دوربا توجه به نقش شیناخته شیده مدیران داوطلبی در ارتقا کیفیت تجربه مشیارکت داوطلبانه، پیشینهاد میباشید. 

ی میان مؤثرارتباطات افزایی تخصییصییی مدیران برای کار با داوطلبان تدوین و اجرا شییوند تا ای نیز برای دانشوزشییی ویژهآم

فویض تتواند به بهبود دیدگاه مدیران نسییبت به داوطلبان، اعتماد و مدیران رویدادی و داوطلبان شییکل گیرد. تحقق این امر می

 که در نهایت منجر به ترغیب مشارکت داوطلبانه خواهد شد. اختیار بیشتر به داوطلبین منجر شود

 بازخورد، تشری  و مشارکت، اجرا هایانگیزه شامل شناخت "انسانی داوطلب عناصر معماری منابع"های پژوهش، بر اساس یافته

مشارکت داوطلبان در برگزاری رویدادهای ورزشی، یکی از  هایانگیزه شیناخت شیغلی هسیتند. شیغلی و نردبان شیغلی، تنظیم

 یلیکه درک دلا کنندیم انی( ب2112و همکاران ) 9سونیالشود. انسیانی داوطلب محسیوب می ترین عناصیر معماری منابعمؤثر

و حفظ  یریبه کارگ یاثربخش برا هایاسیییتراتژی و هابرنامه یطراح یبرا ند،نماییکیه افراد اقیدام به مشیییارکت داوطلبانه م

( بر قصد تیرضا قی)از طر میمستقریو غ میمستق تأثیر هازهیانگ، در واقع (23) برخوردار است یادیز اریبسی تیداوطلبان از اهم

را متغیر اصلی در مدیریت داوطلبان در  یورزش یدادهایو انتظارات داوطلبان رو هازهینگتوان او می دارند یداوطلب تیادامه فعال

های مختلف داوطلبان بر برداشیییتی که از تجربه ( بر اهمیت انگیزه2199هیایی نظیر وارنر و همکاران )(. پژوهش8گرفیت )نظر 

های هر داوطلب، راهبردهای کنند که مدیران داوطلبی باید با آگاهی از انگیزهداشییته و بیان می تأکیدداوطلبانه خواهند داشییت 

 .(99) ده و در سیستم مدیریتی خود به کار گیرندمدیریتی را متناسب با آن تدوین نمو

دانست، رویکرد مدرن داوطلبان را در پیوستاری بر خلاف رویکرد سینتی که داوطلبان را افرادی بشیردوست و از خودگذشته می

دیگرانی که به گیرد و بر فواید دو جانبه مشارکت داوطلبانه هم برای آنها و هم برای میان خود گذشیته و خود محور در نظر می

 فرد بودندارد. با این رویکرد، بهترین راه برای جلب مشیییارکت داوطلبان این اسیییت که بر منحصیییر به تأکیدپردازند ورزش می

فرصییت داوطلبی برای دسییتیابی به مزایای فردی که قابل ارائه هسییتند، در کنار مزایایی که داوطلب برای رویداد به همراه دارد، 

های داوطلبان برای مشیارکت در برگزاری رویدادهای ورزشی و همچنین رسییدن به درک مناسیبی از انگیزه (.28شیود ) تأکید

                                                 
1. Allison 
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تمایل آنها به ادامه فعالیت داوطلبی بعد از رویداد، به مدیران رویداد در به کارگیری، آموزش، کاریابی و تقسییییم وظایف و حفظ 

دوین راهبردهایی برای سناریوهای داوطلبی آینده کمک کننده باشد تا تواند در تداوطلبان کمک خواهد نمود. این شیناخت می

ای هتری بعد از رویداد را افزایش داده و در نهایت در تهیه برنامهتر و گستردهپتانسیل دستیابی جامعه به میراث اجتماعی عمیق

امکان تحقق  های این پژوهش، باید با ایجادتهدر این راستا طبق یاف اثربخش مدیریت منابع انسانی و رویداد مثمرثمر واقع شود.

 تمسئولی بر شغل، تمرکز کسب جهت در شدن دیده و داوطلبی در فرصت درخشش های داوطلبان برای مشیارکت شاملانگیزه

 از تجربه کسییب فرصییت و تعاملی بسییتری در گروهی یادگیری فرصییت سییازمانی، ایجاد و گروهی اهداف بر تمرکز اجتماعی،

های این پژوهش بر اهداف و انگیزه تأکید. (25)راه را برای توسیعه مشیارکت و اثربخشیی بیشتر داوطلبین هموار کرد  خبرگان،

(، 2129نظیر رنجان و همکاران ) های متعدد دیگریفردی داوطبان به عنوان عاملی برای افزایش مشارکت داوطلبانه، در پژوهش

 .(26-91-1) قرار گرفته است تأکیدو  تأییدنیز مورد  (2194) و همکاران میک و (2191و همکاران ) چاو

انسانی داوطلب، مورد بحث قرار بگیرد، مفهوم اجرا و  عناصر معماری منابعیکی دیگر از عوامل اسیاسی که باید به عنوان یکی از 

ایای داوطلبی دارد، ارائه بازخورد های دستیابی به اهداف در تحقق مزبازخورد است. علاوه بر اهمیتی که اجرای صحی  استراتژی

مناسییب به داوطلبان در خصییوص عملکرد آنها در اجرای وظایف محوله و درک آنها از نقشییی که در تحقق اسییتراتژی و اهداف 

 میزان تعهد و مشارکت داوطلبان در امورتا جایی که  تواند در کیفیت تجربه داوطلبی بسییار اثربخش باشداند، میرویداد داشیته

ک آنها از ارزشیییمندی امور افهم کامل وظایف محوله و ادر تأثیرربوط به برگزاری رویدادهای ورزشیییی، بیش از هر چیز تحت م

. این نتایج بر اهمیت ارائه (21) اند، قرار داردای اسیییت که اقدام به داوطلبی نمودههای اولیهمحوله در فعالیت داوطلبی و انگیزه

اقدامات مدیریتی که توسط مدیران بنابراین،  ؛دارند تأکیدای که در رویداد بر عهده دارند در وظیفهبازخورد مطلوب به داوطلبان 

میزان رضییایت آنها از تجربه مشییارکت تواند شییود، در کنار جو کاری حمایت کننده، میرویداد نسییبت به داوطلبان اتخاذ می

 را پیش بینی نماید.وله و حضور مجدد در رویدادهای آتی داوطلبانه، تعهد داوطلبان به انجام درست وظایف و امور مح

ارند که ابهام د تأکیدشوند و بر این نکته انسانی داوطلب در نظر گرفته می معماری منابع و تنظیم شغلی از دیگر عناصر تشری 

داوطلبان در رویدادهای  مندی و کاهش احتمال و قصد حضور مجددتواند باعث کاهش رضایتنقش و امور محوله به داوطلبان می

 نحوه قدقی تبیین و شغل مندرجات و محتویات داوطلبین، تشری  شغلی اهداف تعریف و (. در این راستا تبیین27ورزشی شود )

اد شغلی پیشنه در راستای تنظیم گیرد.سازمان مورد توجه قرار می و رویداد محیط با مرتبط اطلاعات آوریمحوله، جمع امور انجام

 وسعهت اساسنامه داوطلبین و تنظیم توسعه برنامه و داوطلبین تعیین گردد و از طریق طرح توسعه و آموزشی د نیازهایشومی

های داوطلبان باید شامل اطلاعاتی جامع و کامل برای معرفی از این رو، آموزش داوطلبین تدوین و توسعه یابد. شغلی مسیر

های سازمان، وظایف و امور اجرایی که آنها باید بر عهده داشته باشند، نحوه موریتأسازمان و رویداد به داوطلبان، اهداف و م

اجرای امور محوله، فرآیندهای گزارش دهی و گزارش گیری و همچنین این نکته که این وظایف چگونه به کل رویداد یا سازمان 

 ؛یزه و تعهد آنها در اجرای امور محوله خواهد شد(هستند )این امر باعث افزایش انگ مؤثرمربوط شده و در تحقق هدف والای آن 

کنند که توضی  اهمیت عملکرد سازمان و نقش وظایف داوطلبان در تحقق این (، پیشنهاد می2196) 9همچنین گارنر و گارنر

در صورتی که  ،رسد. به نظر می(24) تواند تعهد بیشتر آنها را در پی داشته باشدعملکرد و به دست آمدن اهداف سازمانی، می

اوطلبان را توان دشغلی، می در خصوص نردبانتشری  شغلی به درستی صورت پذیرد و تنظیم شغلی بر اساس آن شکل بگیرد، 

 نیاز دمور تجربه و دانش مسیرهای جانشینی و نمایش دادن داوطلبی، از طریق نشان پیشرفت با کسب درک مناسبی از مسیر

 دیگر برای تداوم مشارکت ترغیب کرد.  هایسمت با داوطلب هر سمت یافتن اطپیشرفت و ارتب مسیر تغییر برای

                                                 
1. Garner and Garner 
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ترین عوامل اثرگذار بر مدل معماری منابع انسییانی توان از مهمرا می "انسییانی داوطلب منابع معماری راهبردی هایسیییسییتم"

اقدامات مدیران داوطلبی قرار دارند. بر اسیییاس  تأثیرداوطلیب در نظر گرفیت، چرا کیه بیش از هر ییک از عوامیل دیگر، تحیت 

خدمات داوطلبان هسییتند.  حمایت و جبران و تأمینشییامل شییناسییایی، بهسییازی،  راهبردی هایهای پژوهش، سیییسییتمیافته

 ترین مرحله شیناخت مناسیب از کمیت و کیفیت داوطلبین موردنیاز متناسیب با هر جایگاه و وظیفه است. لذا با بررسیابتدایی

داوطلبان، باید بهترین داوطلبین را متناسب با  ضعف و قوت نقاط داوطلبان و شناسایی معرف داوطلبان، بررسی تجارب و سوابق

صییاحب نظران حوزه مدیریت منابع شییود؛ می تأکیدتناسییب وظیفه و فرد هر وظیفه محوله تعیین کرد. در این مرحله بر لزوم 

های فردی منابع انسانی، از ای با ویژگیتوانند با هماهنگ نمودن ملزومات وظیفهی میانسیانی معتقد هسیتند که مدیران سازمان

های میان نیروهای انسانی استفاده عملکردی داشته باشند، بدیهی است این امر در خصوص داوطلبان مشارکت کننده در تفاوت

در نوع خاصی از وظیفه مفیدتر ای منحصر به فرد خود هبا توجه به ویژگی تواندمی کند. هر فردرویدادهای ورزشی نیز صدق می

ری وتوان عملکرد بهینه فرد و در کل، اثربخشی و بهرهمی بوده و عملکرد بهتری در تحقق اهداف سازمانی داشته باشد، از این رو

(. از این رو، 9) سییبت دادای که بر عهده دارد، نهای وظیفههای فردی و از سییوی دیگر، ویژگیرویداد را به تناسییب میان ویژگی

شییامل  های فردیمدیران داوطلبی باید تلاش کنند تا با کسییب شییناخت بهتر نسییبت به هر فرد در رویداد بر اسییاس ویژگی

شغلی را افزایش دهند. این تناسب هم به لحاظ فردی و ییی  ها، همخوانی فردیها و انگیزههای شخصیتی، ارزشها، ویژگیتوانایی

های لازم برای انجام وظیفه از نگاه سازمانی، اگر داوطلبان دارای ویژگیای برخوردار اسیت: سیازمانی از اهمیت ویژههم به لحاظ 

وری بیشییتری را داشییته باشییند و از دید شییخصییی، داوطلبانی که با توانند انتظار تحقق بهرهمربوطه خود باشییند، رویدادها می

اعتماد به نفس، شایستگی و رضایت بیشتری را انجام شغل محوله تجربه خواهند ملزومات شغلی خود در تناسب باشد، احساس 

تواند بر ادراک مثبت داوطلبان ( نشان داده شد، در نهایت این تناسب می2121و همکاران ) 9طور که توسیط بوپوتاهماننمود و 

 .(21) های عملکرد خود اثرگذار باشدها و قابلیتاز توانمندی

ها سعی در تقویت نیروی داوطلبی نموده و از طریق و شیناخت مطلوب از داوطلبان، باید از طریق بهسازی آن بعد از شیناسیایی

 آموزشی نیازهای هایی مانند تعیینتوان سیاستها در حفظ و نگهداری داوطلبین کوشیید. در خصیوص بهسازی میحمایت آن

کار را در  بهبود جهت در داوطلبان به مسییتمر بازخوردهای و ارائه داوطلبان عملکرد ارزیابی اسییتانداردهایی داوطلبان، تدوین

تفاوتی های مدسیتور کار قرار داد. مدیران داوطلبی باید به این امر توجه داشته باشند که داوطلبان با سطوح عملکردی و توانایی

ت آموزشی متفاوتی هستند و لازم است کنند، بدیهی است که این تفاوت سطوح، نیازمند الزامادر برگزاری رویداد مشیارکت می

ای دریافت نموده و در حین اجرای وظایف نیز از هر یک از آنها برنامه آموزشییی منحصییر به فردی در تناسییب با نیازهای وظیفه

 تهیکم نیازمورد بودجه تأمینهای توان برنامهحمایت داوطلبین می و تأمینهمچنین در جهت  ؛مند شوندبازخورد مناسیبی بهره

داوطلبان  همکاری هایریسک کاهش و ایبیمه داوطلبین و حمایت به مناسب سیازمانی و رفاهی خدمات رویداد، ارائه داوطلبان

و حمایت درک شده از ناظر  3حمایت سازمانی ادراک شدهکنند که بیان می ،(2195) و همکاران 2آیسیبترا تدوین و اجرا کرد. 

بینی مشییارکت مندی داوطلبان در زمان مشییارکت و به عنوان عاملی برای پیشبرای رضییایت، به عنوان عوامل اصییلی 8مسییتقیم

و حمایت داوطلبان پیش، در حین و پس از  تأمینبنابراین  ؛(31) داوطلبان در رویدادهای ورزشیییی آینده شیییناسیییایی شیییدند

خدمات  جبرانهمچنین  ؛دار هسییتندمشییارکت داوطلبانه از اهمیت بسیییار زیادی در ارائه یک تجربه موفق مشییارکت برخور

ان محوله را در جبر وظایف ماهیت و خدمات تلاش، داوطلبان باشد و به میزان انتظارات و هاانگیزه با نیز باید متناسیب داوطلبان

                                                 
1. Bopota 

2. Aisbett 

3. Perceived organizational support (POS) 

4. perceived supervisor support (PSS) 

https://www.researchgate.net/profile/Olga-Bopota-2?_sg%5B0%5D=QlCiPo4tT1IdfMQMVgtcjN6NPh6Ek2BLbCqY8I6ikUtibFCUViCLSbcG_o9WGPIPMXczsPs._kYm3ZBEpep-GGNPkqBUZ7Hr30EHOBjW5ppRez9OuNK_phUO6qMYgGzRoKSixacLAe2QCL7zIZFtxjbphHCyHw&_sg%5B1%5D=MbqzBCzkQIe0J0f1GQ5AkY_KkZxfKYf-m_shvhEJXjBwi-VYJ_umVM1-y7wd_2EF3nrC8nc.LLWLIyvxkNLtQuLlY4nalOX89D-GEOsENlFPactZBePIO-Bml4K6oMcc3SSQhz7VXtf8Enk5IujBWcnn5nWAFw
https://www.researchgate.net/profile/Olga-Bopota-2?_sg%5B0%5D=QlCiPo4tT1IdfMQMVgtcjN6NPh6Ek2BLbCqY8I6ikUtibFCUViCLSbcG_o9WGPIPMXczsPs._kYm3ZBEpep-GGNPkqBUZ7Hr30EHOBjW5ppRez9OuNK_phUO6qMYgGzRoKSixacLAe2QCL7zIZFtxjbphHCyHw&_sg%5B1%5D=MbqzBCzkQIe0J0f1GQ5AkY_KkZxfKYf-m_shvhEJXjBwi-VYJ_umVM1-y7wd_2EF3nrC8nc.LLWLIyvxkNLtQuLlY4nalOX89D-GEOsENlFPactZBePIO-Bml4K6oMcc3SSQhz7VXtf8Enk5IujBWcnn5nWAFw
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یقی تشوهای داوطلبی باید در اولویت برنامه هایگروه هایفعالیت از مناسب قدرشیناسی و تقدیربنابراین  ؛خدمات توجه داشیت

(، نقش قدرشییناسییی و پاداش و ادراک داوطلبان از این امر مورد 2129و همکاران ) 9هولمز طور که در پژوهشقرار گیرد، همان

نیز در  (2191. چو و همکاران )(4) قرار گرفته و اثر آن بر تجربه مثبت داوطلبان از رویداد مورد بحث قرار گرفته اسیییت تأکید

تواند به رضیایت بیشتر و در نتیجه های درسیت مدیریت داوطلبان میاسیتفاده از راهکارها و شییوه اند کهپژوهشیی نشیان داده

قدرشناسی و به رسمیت شناختن عملکرد داوطلبان و پس از افزایش تمایل مشیارکت آنها در رویداد منجر شیود و از این میان، 

ترین عملکردهای مدیریت مناسییب داوطلبان مؤثریب به عنوان پذیری برنامه و آموزش و تعامل به ترتآن توانمندسییازی، انعطاف

 .  (1) اندشناخته شده

کنند های اجتماعی مشارکت داوطلبانه ندارند )و یا فعالیت داوطلبی خود را متوقف میبررسیی دلایلی که افراد جامعه در فعالیت

های برگزار کننده رویدادهای ورزشییی بوده اسییت که دهند(، همواره چالش قابل توجهی برای متولیان و سییازمانیا افزایش نمی

شییناخت دلایلی که با های نیروهای داوطلب دارند. ها و تحقق اهداف سییازمانی خود، نیاز به حضییور و فعالیتبرای اجرای برنامه

د، کننه ممانعت میتواند برای افراد داشییته باشیید، از حضییور آنها در فعالیت داوطلباوجود مزایای بسیییار زیادی که داوطلبی می

بر اسیییاس  باشییید. مؤثرهای داوطلبان مهم بوده و در بهبود فرآیندهای مدیریتی داوطلبان توانید به اندازه شیییناخت انگیزهمی

گذارند و به عنوان مانع مشیییارکت منفی می تأثیرعواملی که در نتایج داوطلبانه های به دسیییت آمده از این پژوهش نیز، ییافته

شامل مفاهیم کلی معیارهای جذب، شیوند، تحت عنوان موانع توسیعه مدل معماری منابع انسانی داوطلب و می داوطلبانه مطرح

رین تها، پشیتیبانی آموزشیی، سیاختار، مدیریت و به کارگیری، آشناسازی، طراحی و توسعه شغل هستند. یکی از مهمانگیزاننده

سییختگیرانه و غیرعلمی برای جذب داوطلبین اسییت. عدم اسییتفاده از موانع توسییعه معماری منابع انسییانی داوطلب، معیارهای 

ها و معیارهای مشییخص برای جذب و انتخاب داوطلبین، سییخت گیری در جذب داوطلبین، عدم نیازسیینجی مناسییب و به روش

در پی آن، کارگیری داوطلبان بدون توجه به نیازهای رویداد باعث اختلال در جذب مناسییب داوطلبین ورزشییی خواهد شیید که 

رویداد تعداد و ترکیب مناسبی از داوطلبان را نداشته و در نتیجه در اجرای امور برگزاری با مشکل مواجه خواهد شد. در واقع به 

کارگیری نیروهای غیر تخصیصیی و کم انگیزه و بدون تعهد از یک سو و همچنین به کارگیری نیروهای متخصص و با انگیزه در 

بروز این اسیب آنها، ممکن اسیت روند کار سییسیتم برگزاری رویدادهای ورزشیی را با اختلال مواجه سازد. ای نامنجایگاه وظیفه

های داوطلبان و ایجاد ها و تخصیییصعدم ایجاد شیییرایط لازم برای به کارگیری مهارتمنجر به عوامل در طی برگزاری رویداد، 

 گردد.ور مجدد داوطلبان در رویدادهای آتی میارزشی و در نهایت باعث کاهش انگیزه و احتمال حضاحساس بی

اند که محدودیت زمانی و فقدان اند، نشان دادههای مختلفی که در خصیوص بررسیی موانع فعالیت داوطلبانه انجام شدهپژوهش

داوطلب  ترین دلیل و مانع برای حضییور حداکثری افراد جامعه به عنوانهای اجتماعی مهموقت کافی برای اختصییاص به فعالیت

های اجتماعی، به این گیری در خصوص مشارکت داوطلبانه در فعالیتبیشتر افراد هنگام تصمیم(؛ در واقع 39)شود شناخته می

های صورت ها احتمالی مشیارکت از فواید احتمالی آن بیشتر است. جای تعجب نیست که در بررسیرسیند که هزینهنتیجه می

روی افراد غیر داوطلب را موانع مشییارکت اند نیز همان موانع پیشهای داوطلبانه مشییارکت داشییتهگرفته، افرادی که در فعالیت

ها و رویدادهای ورزشییی می( عوامل فردی که مانع حضییور داوطلبان در فعالیت2115) 2(. دوهرتی32اند )بیشییتر خود دانسییته

های خانوادگی، تجارب ناخوشایند د وقت، فشارها و مسئولیتشوند را شامل تعهدهای کاری فرد خارج از فعالیت داوطلبانه، کمبو

های داوطلبانه بیان نموده و آنها را مسیییتقل از موانع های لازم و ناتوانی در تعهد بلند مدت در فعالیتگیذشیییته، فقدان مهارت

 .(33) داند که از سوی رویداد قابل کنترل و مدیریت هستندسازمانی می

                                                 
1. Holmes 

2. Doherty 
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های داوطلبین، مانع دیگر در راه توسیعه منابع انسیانی داوطلب در رویدادهای ورزشیی نیاز تأمینها و عدم پاسیخگویی به انگیزه

انگیزه مشییارکت داوطلبانه، ماهیتی پیچیده و چندوجهی دارد، به طوری که ممکن اسییت داوطلبان مختلفی که در یک اسییت. 

ن در هایی یکسییای حضییور داشییته باشییند و یا داوطلبان با انگیزههای مختلففعالیت داوطلبانه مشییارکت دارند، با اهداف و انگیزه

ها و یزهانگ ،های منحصر به فردی که دارندهر یک از داوطلبان با توجه به ویژگیهای داوطلبی مختلفی مشیارکت نمایند. فعالیت

داد ورزشی، باید به حداکثر رساندن انتظارات متفاوتی از مشارکت در برگزاری رویداد دارند. هدف اصلی مدیر داوطلبی در هر روی

های شود که انگیزههای داوطلبی زمانی بیشتر میاین پیچیدگی در انگیزه های داوطلبان باشد.مزایای مورد انتظار و تحقق انگیزه

نیسیییتند که در زمان هایی همان الزاماً داوطلبان انتظارات مزایا وداوطلبان در طی مدت فعالیت دائم در حال تغییر خواهد بود، 

ای در فرد ایجاد شییده باشییند و یا حتی ممکن اسییت اند؛ بلکه ممکن اسییت توقعات تازهمعرفی داوطلبان به رویداد بیان شییده

ای داوطلبان در هر های انگیزهتغییر مداوم اولویت(. 38نیازهای پیشیین برآورده شیده باشند و دیگر مشوق و انگیزاننده نباشند )

تواند به چالشی مداوم برای مدیران داوطلبی در رویدادهای ورزشی تبدیل شود که باید آیند مشیارکت داوطلبی، میمرحله از فر

امکان تغییر وظایف داوطلبانه را متناسییب با این تغییرات های داوطلبان را مورد بررسییی قرار داده و در یک فرآیند مداوم، انگیزه

   .(35) بان و حضور مداوم آنها حاصل شودانگیزشی فراهم نمایند تا رضایت داوطل

ی و های آموزشپشتیبانی آموزشی چالش دیگری در راه توسعه معماری منابع انسانی داوطلب است و به موارد مربوط به سیستم

گذاری دانش و توجه به ای برای اشییتراکبه شییرایطی اشییاره دارد که سیییسییتم آموزش یکپارچه و پشییتیبانی اطلاعاتی و زمینه

داوطلبان با سطوح مختلفی از دانش و  ای در حین داوطلبی وجود نداشته باشد.های دورهمباحث آموزشیی حین ورود و آموزش

کنند و با فرآیند جایگزینی به تناسیب مهارتی و دانشیی که دارند، وظایف مشخصی را بر مهارت برای فعالیت داوطلبانه اقدام می

های تخصیییصیییی را کاهش دهد، زیرا داوطلبان با دانش و مهارتی که از قبل اند نیاز به آموزشتوگیرند. این فرآیند، میعهده می

هایی نظیر در این شییرایط، چالششییوند. با این وجود نیاز به آموزش همچنان وجود خواهد داشییت. اند به کار گرفته میداشییته

داوطبین در خصیوص سییاختار و اصیول سییازمان و غفلت از آشیناسیازی داوطلبین با راهبردهای سییازمان، عدم توجیه مناسیب 

تواند باعث ایجاد اختلال در روند های محوله و عدم تعیین نوع همکاری داوطلبان در زمان جذب مطرح شیییده و میمسیییئولیت

، 2121های المپیک و پارالمپیک توکیو بر اسییاس برنامه داوطلبی بازی توسییعه سیییسییتم معماری منابع انسییانی داوطلب شییود.

ای که برای اجرای امور محوله به آنها نیاز دارند را به سیییه های ویژههای داوطلبان برای کسیییب دانش و مهارتتوان آموزشمی

ای که در برگزاری رویداد بر عهده )آشناسازی تمامی داوطلبان با هر وظیفه 9حوزه تقسییم بندی نمود: آموزش اسیتانداردسازی

های )ویژه داوطلبانی اسیییت که مدیریت گروه 2ی انجام وظایف محوله شیییان(؛ آموزش رهبریدارنید با دانش اولیه موردنیاز برا

مختلف داوطلبان را در طی برگزاری رویداد بر عهده خواهند داشت و تجارب متعدد از رویدادهای پیشین را به این گروه ویژه از 

ای از های اسیتانداردسازی، نوع ویژهرهبری و آموزشهای که در کنار آموزش 3داوطلبان ارائه خواهد نمود( و آموزش تخصیصیی

(. در این 36شود )های لازم برای انجام وظایف تخصیصیی، به هر یک از داوطلبان ارائه میآموزش برای کسیب اطلاعات و مهارت

و فرهنگ، سییاختار  با داوطلبین های رسییمی یا غیررسییمی برای آشییناسییازیضییمن ارائه آموزش ،شییودخصییوص پیشیینهاد می

محوله به خوبی توجیه شیوند و خود را بخشی از  هایمسیئولیت و سیازمانی اصیول خصیوص در سیازمان، داوطبین راهبردهای

 رویداد قلمداد نمایند.

                                                 
1. Standardized Training 

2. Leadership Training 

3. Specialized Training 
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سییازی فضییای فکری کارکنان سییازمان جهت کار با چالش مربوط به طراحی و توسییعه شییغل به مواردی نظیر غفلت از آماده

ب یک فرد شیییایسیییته به عنوان هماهنگ کننده امور داوطلبان، کوتاهی در حفظ ارتباط مداوم با توجهی به انتخاداوطلبان، بی

داوطلبان و دعوت مجدد از دوطلبان و عدم ارائه تصییویری روشیین از داوطلبی و انتظارات سییازمان اشییاره دارد. موانع موجود در 

و از جمله این موانع، بی توجهی به ایجاد سییاختار  شییوندسییاختار معماری منابع انسییانی داوطلب نیز نوعی چالش محسییوب می

مدیریت ضعیف و سیازمانی ویژه و مدون برای داوطلبین، عدم درک صیحی  مدیران رویداد از مفاهیم و اصول کار با داوطلبان و 

( 2194همکاران ) و 9است. کراجناکوا (97شود )ها و فشارهایی که در طی فعالیت داوطلبانه بر داوطلب وارد میافزایش خواسیته

 کنند که موانع داوطلبیهای ورزشی، بیان میبا بررسیی موانع پیشروی داوطلبان برای مشارکت داوطلبانه در رویدادها و سازمان

دم های آنها، عتواند ناشیی از نوع رویدادهای ورزشیی باشد؛ عدم تعیین برنامه مدیریت داوطلبان و تعیین وظایف و مسئولیتمی

های داوطلبان، عدم ارائه اطلاعات لازم داوطلبان برای مشارکت هر چه بیشتر در رویداد و عدم تخصیص سب از تلاشقدردانی منا

ترین عوامل جایی( به عنوان مهمهای جابهمنابع مالی کافی برای ارائه خدمات مناسییب به نیروهای داوطلب )به ویژه غذا و هزینه

تری در های متنوعهایی که از شیییوهرسیید سییازمانبه نظر می. (37) شییناخته شییدندبازدارنده در مشییارکت داوطلبانه ورزشییی 

اند، با مشیییکلات کمتری در حفظ و نگهداری ریزی، آموزش و پشیییتیبانی در مدیریت داوطلبان اسیییتفاده کردههای برنامهزمینه

هایی که داوطلبان به لحاظ موقعیت رسیییمی و اند. نتایج حاکی از آن اسیییت که با در نظر گرفتن تفاوتداوطلبیان مواجیه بوده

عملکرد ضعیف یا داری وجود دارد. های مدیریت و مشکلات نگهداری داوطلب رابطه معنیغیررسمی در سازمان دارند، بین شیوه

ا عدم یتواند بیشییتر از سییایر عوامل مدل مدیریت منابع انسییانی بر رضییایت مناسییب مدیر داوطلبان در ارائه پشییتیبانی لازم، می

 باشد. مؤثررضایت داوطلبان 

تواند برای توان به عنوان مزایا و فوایدی که مدیریت مطلوب داوطلبان میرا می "انسیییانی داوطلب معماری منابع کارکردهای"

از چند دیدگاه  اهمیت و مزایای داوطلبی در برگزاری رویدادهای ورزشیییرویداد ورزشییی به همراه داشییته باشیید در نظر گرفت. 

در بسیاری از مواقع نگاه پژوهشگران به مقوله داوطلبی دچار نزدیک بینی شده و تنها بر مزایایی که حضور قابل بررسی هستند؛ 

افزایش کیفیت رویداد برای برگزارکنندگان رویدادهای ورزشی داشته  کارایی و اثربخشیی و تواند در کاهش هزینه،داوطلبان می

لی اسیت که مشیارکت در برگزاری رویدادهای ورزشیی کارکردهای بسیاری را برای نیروهای شیود. این در حاباشید معطوف می

های شغلی از طریق ارائه شانس به داوطلبان داوطلب به همراه خواهد داشیت. تجربه فعالیت داوطلبانه همواره با افزایش فرصیت

سییازنده، بهبود ررزومه کاری و امتحان نمودن  سییازی و برقراری ارتباطاتهای جدید، کسییب تجربه، شییبکهبرای توسییعه مهارت

معماری  ترین کارکردهایهای پژوهش، مهمبر اساس یافته(. 34های شغلی مختلف و تجربیات متعدد همراه بوده است )موقعیت

 عیی اجتماو کارکردها انسیانی داوطلب شامل کارکردهای کارایی، تعهد، اثربخشی برای رویداد و سازمان برگزار کننده آن منابع

 تخصص و ارزشمندی برای داوطلبان مشارکت کننده هستند. شدن، کسب

امور افزایش  اجرای به تبع آن، کارایی و سییرعت ،زمانی که مدیریت منابع انسییانی داوطلب به طور دقیق و اصییولی اجرا شییود

مکانات ا و تجهیزات از بهینه ث استفادهیابد. سییسیتم مدیریت منابع انسیانی باعرویداد کاهش می برگزاری هاییابد و هزینهمی

آید. این ها احساس تعهد به وجود میهمچنین به تبع حمایت از داوطلبین، در آن ؛کندوری در کارها را ایجاد میشود و بهرهمی

 همکاری قطع و خروج هاینشانه وجود داوطلبین و عدم مجدد حضور و کارها، تعهد انجام در کنترلی خود امر منجر به داشیتن

های سیاز صیرفه جویی بیشتر در منابع و هزینهحضیور مجدد داوطلبان قبلی در رویدادهای ورزشیی، زمینهشیود. داوطلبین می

تواند تلاش خود را بر بهبود کیفیت گردد و در پی آن، سییازمان میموردنیاز برای به کارگیری داوطلبان، آموزش و کارآموزی می

شیدن داوطلبین است. به این شکل  یکی دیگر از کارکردهای اسیاسیی، اجتماعیلبان متمرکز نماید. های خدماتی به داوطبرنامه

                                                 
1. Krajnakova 
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 در ارکتمش با اجتماعی تعلق حس پذیری و ایجادمسئولیت احساس استقلال، تقویت به رسییدن و نفس به اعتماد که با افزایش

نقش مشیییارکت داوطلبانه در شیییوند. دارای هویت می های اجتماعیاجتماعی، داوطلبین در فرآیندها و فعالیت هیایفعیالییت

رویدادهای ورزشیی بر ایجاد حس همدلی اجتماعی میان داوطلبان، حوزه پژوهشیی است که توجه بسیاری از پژوهشگران حوزه 

ت ماهی تأثیربه نقش مشییارکت داوطلبانه محدود نشییده و تحت  تأثیر(. این 31)داوطلبی ورزشییی را به خود جلب نموده اسییت 

اجتماعی ورزش نیز قرار دارد. رویداد ورزشییی باعث ایجاد حس همدلی و نزدیکی افراد از طریق احسییاسییات عاطفی مشییترک 

گردد و برای داوطلبان، حس تعلق به رویداد و حمایت دوجانبه از سییوی شیود که در نهایت منجر به حس تعلق اجتماعی میمی

تواند آینده شغلی شود و میتخصص می همچنین داوطلبی باعث کسب ؛(81نیروهای رسیمی سیازمان را در پی خواهد داشت )

 آوردن دسییت تیمی، به کار و مختلف افراد با کردن کار مهارت آوردن دسییت داوطلبین را روشیین سییازد. به این شییکل که با به

سازد که در آینده آماده میهای مختلف تجارب، داوطلبین متخصیصیی را در حیطه انتقال برای ایزمینه شیغلی و ایجاد تجارب

توان متصیور شد آماده ورود به بازار خواهند بود. در نهایت کارکرد دیگری که برای سییسیتم معماری منابع انسیانی داوطلب می

 جامان فراغت، احساس اوقات کردن پر و زندگی یکنواختی از ایجاد احساس ارزشمندی برای داوطلبان است. فرد داوطلب با گریز

 نوع روحیه آورد که باعث ایجاد و ترغیبرا به دسییت می اعتبار کسییب و در جامعه مؤثرارزشییمند و ایفای نقش  اریک دادن

 شود.دیگران در وی می به کمک و دوستی

بر مدل معماری منابع انسییانی داوطلب در برگزاری رویدادهای ورزشییی، با ارائه دیدگاهی جامع و همه  مؤثرهای مؤلفهبررسییی 

مدیریت داوطلبان و با رویکردی علمی و بر مبنای دانش مدیریت منابع انسییانی، به مدیران داوطلبی و مدیران رویدادها  جانبه به

کند تا با اتخاذ راهبردهای مدیریتی مناسب در تمامی مراحل جذب، آموزش، حفظ و نگهداری های ورزشی کمک میو سیازمان

ر دتبدیل نمایند.  مؤثرای ارزشمند و لب، رویداد و سازمان برگزار کننده به تجربهو جبران خدمات، تجربه داوطلبی را برای داوط

وجود داشییته اسییت که  ییهامحدودیت. در این پژوهش نیز ها وجود خواهد داشییتهنگام انجام هر پژوهشییی برخی محدودیت

ید های شدمحیط دانشگاه را با محدودیت های پژوهش و دسترسی به اساتید وشیوع ویروس کرونا که انجام مصاحبه :عبارتند از

های مکرر محقق، امکان انجام های مسییتمر و تماسمواجه نموده و روند تحقیق را بسیییار کند و دشییوار نمود. علی رغم پیگیری

ر مشابه د هایمربوط به حوزه مورد پژوهش فراهم نشد. کمبود منابع و پژوهش و صیاحب نظران مصیاحبه با تعدادی از  مدیران

وجود برخی ملاحظات در پاسیییخگویی مصیییاحبه شیییوندگان به سیییوالات مصیییاحبه نیز از و  های داخلیاین زمینه در پژوهش

های آتی، نقش اقدامات مدیریت منابع انسییانی بر حفظ در پژوهش ،شییودپیشیینهاد میدر پایان  های این پژوهش بود.محدودیت

همچنین پیشیینهاد  ؛ی ورزشییی به صییورت میدانی مورد بررسییی قرار گیردداوطلبان و تداوم مشییارکت داوطلبانه در رویدادها

ها و رویدادهای ورزشییی با رویکرد مدل انتخاب و کارگزینی هر یک از نیروهای داوطلب برای هر وظیفه در سییازمان ،شییودمی

 کاوی تبیین شود.داده
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