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Extended Abstract 

Summary 

The purpose of this work was to identify and model the factors affecting the branding of the personality 

traits of the volunteers in the sports events. The approach of the present research work was qualitative, 

and in terms of purpose, it was a developmental research that was conducted using the grounded theory. 

The findings showed three factors as the causal conditions, five factors as the contextual conditions, and 

six factors as the intervening conditions for the branding personality traits of the sports volunteers in the 

Iranian sporting events. It is suggested that in order to brand the personality of the sports volunteers, 

great importance should be given to the behaviors of the volunteers, and efforts should be made to 

promote their individual and social behavior.  

Introduction 

Nowadays, branding for sports personalities has increased, and branding different products has become 

very important. This type of branding also has many advantages for the personalities that have been 

shown in various studies (1). If the sports volunteers work to strengthen their brand and put a good and 

lasting image of themselves in the minds of the sports managers, not only will they never be forgotten 

but they can continue to shine and last for many years at the sporting events. Therefore, considering the 

importance of branding the personality traits of sports volunteers, creating a favorable image of the 

sports volunteers to sports and guidance available to the managers of the sports institutions and 

organizations to select sports volunteering will help, this work seeks to analyze the factors affecting the 

branding of personality traits of the volunteers in the sports events. 

Methodology and Approach 

The approach of the present research work was qualitative, and from the viewpoint of purpose, it was 

of the type of developmental research, which was done by the grounded theory method with the 

approach of Strauss and Corbin. In this research work, a systematic method attributed to Strauss and 

Corbin was used in order to analyze the data. The systematic method itself has the three main stages of 

open coding, axial coding, and selective coding (2). This method is used when there has not been much 

research work in this field before, and there is no specific pattern for it, and the existing patterns do not 

help to solve the problem (3). The data collection method was the semi-structured interviews. The 
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interview process was conducted with 15 experts including the organizers of the sporting events, the 

people who had volunteered at the sporting events, and the professors who specialized in branding. The 

sampling method was snowball, and continued until the theoretical saturation of the data. Half of the 

interviews were conducted in person, and the other half through WhatsApp cyberspace and recording 

and sending voice in such a way that the questions were asked and the interviewer recorded and sent his 

explanations. In order to prevent bias in the analysis of the qualitative data and research validity, two 

independent coders were used, and finally, based on the internal agreement of the two coders, the 

categories and codes were categorized. It is worth mentioning that the interviews were as follow: with 6 

professors of sports management who were specialized in sports marketing, with 2 professors of sports 

psychology to give complete information about the internal angles and personality, 5 organizers of the 

sports events who had a history of supervising all competitions, chairing the volunteer committee and 

chairing the public relations, and advertising committee, and with 3 people who had a history of 

volunteering in at least two university sports events. 

Results and Conclusion  

As a general conclusion, it should be noted that the sports volunteers, despite the fact that they may be 

considered insignificant and their personality issues are not taken into account, it is clear that the 

volunteers are an integral part of the sports and sporting events, so their personality traits should be 

considered. It is suggested that in order to brand the personality of the sports volunteers, great 

importance should be given to the behaviors of the volunteers, and efforts should be made to promote 

their individual and social behaviors. Since the contextual conditions also has the greatest role compared 

to the causal and intervening conditions, attention to them is also a priority. Since the intervening 

conditions play the most important role in determining the strategies, it is suggested that in order to 

improve the level of the sports volunteers, to promote public and professional relations, their individual 

characteristics such as personal ability, knowledge, and skills should be considered. It is suggested that 

in order to brand the personality of the sports volunteers, great importance should be given to the 

behaviors of the volunteers, and efforts should be made to promote their individual and social behaviors. 

Since the contextual conditions also has the greatest role compared to the causal and intervening 

conditions, attention to them is also a priority. For this reason, before holding the sporting events, the 

training classes should be held, and each sports volunteer should be employed in different parts 

according to their abilities in order to increase the efficiency of the sports volunteers. It is also suggested 

that the best volunteers promote the sporting events to boost their morale and motivate other volunteers 

to higher positions in the subsequent events or to be introduced to the international events such as the 

Olympics and the Asian Games, which attract the volunteers from all over the world. Use the sports 

volunteers with a positive track record in the future events but not just as a volunteer force. Rather, give 

them a more formal authority to encourage the other sports volunteers to promote them. It is also 

recommended that there is a constant communication with the candidates, give people a professional 

personality, and apply their viewpoint, and certification and scoring should be on the agenda. It is in this 

way that the spirit of volunteering is institutionalized in the society and sports of the country. 
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 يورزش
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  مقدمه

ساز درحال ضر، برند صیتی برا یحا ش یهاشخ ساز يورز صوالت مختلف افزا یهمانند برند پیدا  یادیو اهمیت ز افتهی شیمح

ست. ا كرده ساز نیا شان داده  هاتیمز نیا مختلف یهادارد كه در پژوهش يفراوان یهاتیها نیز مزشخصیت یبرا ینوع برند ن

سات .(1) اندشده شگاه و ك یاز برند، وفادار يآگاه د،یدر جامعه ا شده در رتب تیفیبه برند دان سوم و مح یه هاادراک   طیاول تا 

ادراک شههده در رتبه اول،  تیفیك انیدر جامعه دانشههجو نیهمچن ،قرار دارند یبعد یها گاهیو شهههرت دانشههگاه در جا يعاطف

ي دوم تا پنجم قرار دارند. در ادامه م یها در رتبه بیبه ترت زیبرند ن یاراز برند و وفاد يآگاه ،يعاطف طیشهههرت دانشههگاه، مح

شجو یاذعان نمود كه برا نیچن توان شجو يزندگ انیگروه دان سهیالتدر رتبه اول،  یيدان سعه  ،يكیزیف ت خدمات كتابخانه و تو

از برند دانشهههگاه را از ابعاد  يذهن ریتصهههو (2018)و همكاران  1. دوآرت(2) در رتبه دوم تا چهارم قرار دارند بیبه ترت يشههه ل

سات دگاهید ژهیمختلف به و س دیا شگاه مورد برر صو دگاهیكه از د یقرار دادند و ابعاد يدان ست  يذهن ریآنها بر ت شگاه مؤثر ا دان

سان ،عبارتند از سات یها تیبه جامعه، فعال يخدمات ر ساختیو ز یياجرا تیریمد د،یا آنها  یهاافتهی .(3) يكیزیو ف يفن یاه ر

شان داد كه فاكتورها ضا لیاز قب یين شگاه در جامعه و ف ضور دان ضه م ي، آنچه از نظر فرهنگ(نترنتیا) یمجاز یح  كند، يعر

دانشههگاه  التحصههیالنفارغ  یشهه ل برا افتنیجهت  تالشو  يكینظارت الكترون جادیا لیاز قب یياجرا تیریمد یندهایبهبود فرآ

صو ریتأث نیشتریب ست. يذهن ریرا بر ت شته ا شگاه دا ست شخصي ،داوطلب از منظور از برند دان تخصص  و وقت از بخشي كه ا

 قرار غیرانتفاعي هایاختیار موسهسهه در رایگان طور به غیره، و دوسهتانه انسهان خیرخواهانه، هایفعالیت انجام برای را خود

 دهند،مي ارائه جهان سرتاسر در هادولت كه خدماتي به ارزش و افزودن منسجم و پایدار جوامعي ایجاد در دهد. داوطلبانمي

شاركت ساندن منفعت منظور به را شماریبي هایتالش و زمان نفر، هامیلیون ساله كنند. هرمي م شان خود به ر  از و جوامع

  .(4) دهندمي اختصاص داوطلبي كار طریق

 كنندمي جذب را زیادی داوطلبان های ورزشيفعالیت و هاسازمان كه به طوری است، داوطلبي بخش ترینمهم ورزش صنعت

 فراهم داوطلبان برای حیاتي هایمكان ورزشههي رویدادهای و هاسههازمان .باشههدمي هاآن دوش بر هافعالیت بیشههتر حجم و

 تا رویدادهای گرفته جامعه بر مبتني هایبازی باشههند. ازمي وابسههته داوطلبان به خود موفقیت حال برای این در و كنندمي

شي هایسازمان بزرگ، الملليبین شي ویژه یا رویدادهای خود روزانه ضروری امور انجام برای ورز  داوطلبان به شدت به ورز

شند بهمي متكي صادی مزایای داوطلب،افراد  كارگیری با  دنبال به ورزشي هایسازمان و جوامع برای را زیادی اجتماعي و اقت

صادی ارزش كشورها، از برخي در دارد، به طوری كه صد ناخالص 14الي  7بین  را داوطلبي بخش اقت  اندزده تخمین داخلي در

ساس گزارش .(5) سال برا صنعت ورزش در  شد درآمد  شده  331/6، 2008ها، ر شان داده  ست. همچنین ن میلیون دالر بوده ا

های ورزشي ها و سازماناست كه بخش عمده رشد این صنعت در طول دهه اخیر متعلق به بخش مدیریت ورزشكاران و باشگاه

شكاران و  سهم بازار ورز شد،  ست. از این میزان ر شي بیش از سازمانبوده ا صد بود 35های ورز نیروهای  كه از آنجا .(6) در

شند فعال ورزش حوزة در توانندمي نیز داوطلب صت ایجاد به توجه با و با ضور برای فر شي ها، اماكنرویداد در افراد ح  و ورز

شكاران سطح این و تامل كرد نیز طریق این از داوطلبان بر ورزش تاثیرات به توانمي ورز صیتي ارتقای   ممكن را افراد شخ

صت كارمندان داوطلبي به كه اندكرده اذعان نكته این به محققان برخي كه ایگونه سازد، بهمي  هایمهارت سطح ارتقای فر

  .(7) داد خواهد را خود

دهد كه به طور كلي، داوطلبان گرایش بیشتری فته در زمینه بكارگیری داوطلبان در ورزش نشان ميبررسي مطالعات صورت گر

های پشتیباني، سازماندهي و اداره در كشور استرالیا داوطلبان نقش .(8) های ورزشي سازمان یافته دارندبه شركت در فعالیت

مربي، داور، كمک داور، وقت نگهدار، حسابدار و  عنوانبههای ورزشي و نیز تفریحات سالم هستند و ها و رویدادكردن سازمان

 با فرد هر انگیزة كه شوندمي درگیر داوطلبي هاینهضت در گوناگون دالیل با افراد حال هر به .(9) كننددادگر فعالیت ميام

                                                      
1. Duarte 
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 از توقعات باید داوطلبان كارگیری به و جذب برای است. البته متفاوت خود محیط و زندگي شرایط خانواده، به روحیات، توجه

 آموزش، آنان تمركز شود. جذب، هایخواست روی بر و ساخته هدفمند را داوطلب افراد جذب مدیریت بتوان تا بوده باخبر آنان

 را افرادی تا كنندمي سعي ورزشي هایرو سازمان این از است، پرهزینه فرایندی داوطلب، نیروهای نگهداری و به كارگیری

 داوطلب انگیزة بررسي با جز مهم باشند. این داشته در سازمان بیشتری ماندگاری قابلیت كه كنند انتخاب داوطلب عنوانبه

از  يورزش دادیهر رو یبرا نیداوطلب .(7) یابدنمي تحقق سازمان، این نوع خدمات و ورزشي سازمان با آن انطباق و افراد شدن

 یهاو كاروان هامیت تیمسابقات، هدا تیمختلف از جمله امن یهاو در بخش رندیگيالزم را فرا م یهاچند ماه قبل آموزش

 فیهم با قدرت وظا نیو داوطلب شودياز آنان استفاده م ينظافت و نگهبان يو حت یونقل، امور هنرحمل ،یخبرنگار ،يورزش

ها از داوطلبین ورزشي برخي از محققان بیان كردند كه جهت كاهش هزینه .كننديو به كار خود افتخار م دهنديرا انجام م ولهمح

  .(11, 10) شوددر رویدادها استفاده مي

های اخیر با مشخص شدن اهمیت برندسازی برای صنایع مختلف، صنعت ورزش نیز همچون دیگر صنایع برای دستیابي در سال

ستفاده از تكنیک شي به اهداف خود به ا ست. داوطلبان ورز شده  عنوانبههای برندسازی روی آورده ا یكي  عنوانبهحلقه مفقود 

شه با چالشا صنعت ورزش، همی ست كه مدیران ز اجزای  شده ا شر باعث  ستند، نبود اطالعات كافي از این ق هایي رو به رو ه

سازمانبرگزار كننده رویداد شكل ها و مدیران  شر و حفظ و نگهداری آنان با م شي همواره برای برقراری ارتباط با این ق های ورز

شند.  سازمان يكیروبه رو با س ،يالمللنیمهم ب یهااز  شگاه یهاورزش يالمللنیب ونیفدرا شكل يدان ست. با توجه به   یریگا

 يسازمانده ،يو زمستان يتابستان يچند ورزش يالمللنیب یدادهایمنظم رو یبرگزار ،يدانشگاه یهاورزش يالمللنیب ونیفدراس

شجو سابقات دان ستمر م س يجهان یيم س سیو تأ شگاه یهاورزش يمل یهاونیفدرا به  توانيجهان، م یدر اغلب كشورها يدان

شگاه تیاهم ش ،اخالقياهداف  جیدر ترو ينقش ورزش دان ضت المپ يالمللنیو ب يآموز سع کینه  يجوانان پ یورزش برا هو تو

 یهانهیآن، فراهم آوردن زم يشود كه اهداف اصليمحسوب م يورزش پرورش ندیاز فرآ يبخش مهم ،يورزش دانشگاه .(2) برد

 يبخش مهم نیو همچن ،(12) سالم است يو رقابت يحیتفر یبه فضا يابیجهت دست انیدانشجو یمناسب برا یهاو فرصت الزم

ستند و از جامعه ه یایو پو ریقشر فراگ انیدانشجو ن،یبر ا عالوهدر بخش ورزش و جوانان است.  ياز اهداف بلندمدت توسعه مل

متخصص، ماهر و سالم را  يانسان یروین تیو ترب نیتأم فةیوظ يعال يها و مؤسسات آموزشدانشگاه ،يمنابع انسان تیریمنظر مد

ستا شجو يو عمل يعلم یارتقا یدر را سع انیم نیدارند كه در ا انیدان ست باالیي تیاولو یبه ورزش دارا شیو گرا هتو  .(13) ا

الزام  کیبلكه  ؛سههتین رانیابزار كارآمد در دسههت مد کیتنها  گریامروزه د نیكارآفر یهادانشههگاه در برندسههازیمفهوم  تیاهم

 شیبودجه و افزا یدر عصر كسر داریپا يرقابت یهاتیمز جادیبه ا نیو همچن انیمشتر یبرا شتریجهت خلق ارزش ب کیاستراتژ

سطح  دینگرش جامعه در ارتباط با دانشگاه و شا یعرضه كننده خدمت، بلكه رو ینه تنها رو راتیتأث نیو ا كنديرقابت كمک م

  .(14) گذارديم ریهم تأث يبخش خصوص یهاكمک ایتوسط دولت  افتهیبودجه اختصاص 

راهبرد موثر بر نظام انتخاب و استخدام  کی عنوانبهبر كاركنان حاضر در سازمان دارد،  يدرون یكه برند ساز یدر كنار تمركز

 تیو شخص تیهو یها هیبر اساس ال ياستخدام داوطلبان سازمان فراینداز  يبخش كهیياز آنجاكند.  يم ينینقش آفر زیسازمان، ن

برند  تیو شخص تیالزم همسو با هو یها تیمورد انتظار و قابل یكاركنان بر اساس رفتارها ابشود، انتخمي یزیبرند طرح ر

مطلوب  يو ارزش يزشیعملكرد با توجه به نظام انگ يابیارز ا،یپاداش، حقوق و مزا ینظام ها تیهدا یياز سود. نشومي یزیطرح ر

همچون مدیریت  های داوطلبین ورزشيدر خصوص برخي ویژگي .ردیگ ينظر قرار م دیمورد تجد يدرون سازمان یبرند در برندساز

اما هیچ  ،دهای انجام شكالن داوطلبین، جذب داوطلبین، حفظ و نگهداری داوطلبین، علت و انگیزه داوطلبین تحقیقات گسترده

نكته  های مطلوب جامعه نشده است.ها با ویژگيیک منجر به ایجاد یک معیار و ابزار سنجش برای داوطلبین برای پرورش آن

به  يمنابع انسان یامكان ساخت معمار يدرون سازمان یاست كه در برندساز نیو كمتر مورد توجه قرار گرفته ا تیحائز اهم

 سازوكارهایكند و  يم دایپ يمتفاوت يمنابع انسان تیریمتفاوت سازمان، برنامه مد يگروه ش ل ایفراهم است كه هر بخش  يشكل
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 انیتماس كاركنان با مشتر زانیو م کیاستراتژ یبر ارزش ها دیسازمان به صورت هوشمندانه و هدفدار با تاك يقیو تشو يزشیانگ

مناسب  یشده و با استفاده از ابزارها یزیبرند به هر بخش از سازمان به صورت برنامه ر ی. لذا ورود ارزش هاشودمي میتنظ

در  یيمهم هم باعث كارا نیهدفمند آن نسبت داد. ا یزیر رحتوان به ط يشدن آن را م یيو ضمانت اجرا شودمي یزیرطرح

نبود مالک و معیاری مشخص برای سنجش، پرورش  .شودمي کیاثر برند با نگاه استراتژ تیو هم باعث تقو يآموزش یها نهیهز

همچنین از آنجایي كه در كشور تعداد داوطلبین ورزشي به صورت  است؛و گزینش نیروهای داوطلبي از مشكالت این حوزه 

بي باشد و با توجه به شرایط خاص فرهنگي و اجتماعي و دیني كشور نیاز به پرورش نیروهای داوطلنهادینه شده در دسترس نمي

های مربوطه كه بدین سبک از داوطلبین )كه با های ایراني و اسالمي بوده تا عالوه بر توسعه این فرهنگ نیازهای سازمانبا مالک

های فرهنگي اجتماعي و دیني جامعه همسو باشند( نیاز دارند، تامین گردد. البته اگر داوطلبان ورزشي در جهت تقویت مالک

تصویری مطلوب و ماندگار از خود در اذهان مدیران ورزشي بگذارند، نه تنها هیچ وقت فراموش برند خویش تالش نمایند و 

توان همچنان در رویدادهای ورزشي بدرخشند و ماندگار باشند. از طرفي دیگر وجود های متمادی ميشوند، بلكه سالنمي

های ورزشي ی داوطلبان ورزشي كه آنان را از سایر گروههای شخصیتي متمایز هم راستا با فرهنگ جامعه ایران اسالمي  براویژگي

راه برای مدیران برای  نقشه عنوانبهتواند مدیران را در انتخاب افراد اصلح برای داوطلبي نیز یاری نماید و كند، ميمي متمایز

رزشي كه در دو محور، خلق های شخصیتي داوطلبان وگزینش داوطلبان ممتاز باشد. لذا با توجه به اهمیت برندسازی ویژگي

های ورزشي برای گزینش تصویر مطلوب از داوطلبان ورزشي به ورزش و جهت راهنمایي در دسترس برای مدیران نهادها و سازمان

 داوطلبان ورزشي يتیشخص یهايژگیو یبرندسازداوطلبي ورزشي كمک خواهد نمود، این پژوهش به دنبال تحلیل عوامل موثر بر 

 .استاده بنیاد د كردیبا رو

 شناسيروش

 استفاده بنیاد پردازی داده نظریه از شد. هنگامي نظریه داده بنیاد انجام روش با كه است كیفي نوع از حاضر تحقیق رویكرد

دهد و با موقعیت بهتری ازموضوع ارائه مي نظریه تبیین این باشد.مي نیاز فرآیند یک از كلي تبیین یا نظریه یک كه شودمي

 سازاگرا. هشیو و نوخاسته هشیو سیستماتیک، هشود: شیواجرا مي شیوه سه به معموال بنیاد داده نظریة روش .(15) دارد تناسب

شده  استفاده هاداده تحلیل و تجزیه برای شودمي داده كوربین نسبت و استراوس به كه سیستماتیک روش از تحقیق در این

این نوع  .(16) است گزینشي كدگذاری و محوری كدگذاری كدگذاری باز، اصلي مرحلة سه دارای خود سیستماتیک است. روش

ها، مستندات، مشاهدات و غیره استفاده های مصاحبهاز دادههای اجتماعي حاصل روش پژوهش، جهت درک و تبیین پدیده

شود كه قبال تحقیق زیادی در این زمینه صورت نگرفته باشد و الگوی مشخصي برای آن شود. زماني از این روش استفاده ميمي

استراوس و مفهومي  الگوی به توجه با از این رو .(17) كندوجود نداشته باشد و الگوهای موجود، كمكي به حل مشكل نمي

 تا بود آن دنبال به محقق حاضر، محوری پژوهش پدیده بر ایزمینه و گرمداخله مقوالت اولیه هاینقش نبودن معین كوربین و

های شخصیتي به تحلیل عوامل موثر بر برندسازی ویژگي پژوهش، جریان در شونده پدیدار هایمؤلفه كیفي پیمایش از بعد

های نیمه ساختاریافته بود. فرآیند مصاحبه اطالعات توسط مصاحبهآوری . روش جمعبپردازدداوطلبان ورزشي با رویكرد داده بنیاد 

كه سابقه داوطلبي در رویدادهای ورزشي  انجام شدنفر از خبرگان از جمله برگزاركنندگان رویدادهای ورزشي، افرادی  15ها با 

باع نظری روش نمونه گیری به صورت گلوله برفي بود و تا اش اند.اند و اساتیدی كه در زمینه برندسازی تخصص داشتهداشته

پ و ضبط و ارسال صدا انجام اها ادامه یافت. نیمي از مصاحبه ها به شكل حضوری و نیمي دیگر از طریق فضای مجازی واتسداده

شد به این صورت كه سواالت بیان شد و مصاحبه گر توضیحات خود را ضبط و ارسال نمود. برای جلوگیری از سوگیری در تحلیل 

ها و كدها حقیق از دو كدگذار مستقل استفاده شد و در نهایت براساس توافق دروني دو كد گذار، مقولههای كیفي و اعتبار تداده

مدیریت ورزشي كه تخصص آنها در زمینه بازاریابي  استاد 6ها بدین شرح بود: با قابل ذكر است مصاحبه دسته بندی شدند.
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نفر از  5رد زوایای دروني و شخصیتي اطالعات كاملي بیان كنند، اسي ورزشي تا در موننفر از اساتید روانش 2ورزشي بود، با 

برگزاركنندكان رویدادهای ورزشي كه سابقه سرپرستي كل مسابقات، ریاست كمیته داوطلبان و ریاست كمیته روابط عمومي و 

 ورزش دانشگاهي داشتند.  نفر از افرادی كه سابقه داوطلبي ورزشي در حداقل دو دوره رویداد 3تبلی ات را دارا بودند و با 

 هایافته

 هاویژگي و شده شناسایي مفاهیم باز، كدگذاری كدگذاری تحلیل شدند. درها با روش های حاصل از مصاحبهدر این قسمت، داده

اولیه اطالعات در خصوص پدیده در حال مطالعه به وسیله  هایمقوله مرحله، این شود. درها كشف ميدر داده آن ابعاد و

ها انجام آن دادن پیوند و هامقوله زیر به هامقوله دهيربط فرآیند محوری، یابد. سپس در كدگذاریبندی اطالعات شكل ميبخش

 آن به هامقوله دیگر گیرد. سپسمي فرآیند قرار مركز در و شده انتخاب باز كدگذاریه مرحل هیک مقول مرحله این شود. درمي

 مرحله است. این پیامدها و گرمداخلهای، زمینه شرایط ،هایاستراتژ، علّي شامل: شرایط دیگر هایمقوله .شوندمي داده ربط

 بین روابط از یک نظریه انتخابي، كدگذاری مرحلة شود. درنمودار است كه الگوی كدگذاری نامیده مي بر ترسیم مشتمل

 پژوهش در كه است فرآیندی برای انتزاعي نظریه شرحي اینآید. مي در نگارش به محوری كدگذاری مدل در موجود هایمقوله

له كدگذاری باز حشود. در مرانجام مي داستان خط نگارش طریق از نظریه بخشي و بهبود سازییكپارچه شود. فرآیندمي مطالعه

كدگذاری محوری این كدها ها و مقایسه كدهای مشترک در مرحله دوم كدگذاری یعني كد به دست آمد كه پس از ادغام آن 53

 اند.ذكر شده 1استخراج شدند كه در جدول 

 ها(ها و نشانهنتایج حاصل از كدگذاری باز )مقوله .1 جدول

Table 1. Results of open coding (categories and indications) 

 هانشانه مقوله ها

داشتن تناسب . 4، نحوه صحبت كردن و تن صدا. 3 ظاهر زیبا و آراسته. داشتن 2. داشتن ظاهری متناسب با عرف جامعه 1 جذابیت ظاهری

 اندام

 . جذایت داشتن و اثرگذاری بر دیگران7 . خالق بودن6. رفتار و پوشش مطابق با مد روز، 5 مد و نماد

 . پیشگامي13 مهرباني و تواضع. 12 . داشتن نظم و انظباط فردی11 . ادب و نزاكت10 . خوشنام بودن9. قابل اعتماد بودن 8 رفتار فردی

. احترام گذاشتن به ورزشكاران، پیشكسوتان و افراد شركت 15. حساسیت نسبت به مسائل اجتماعي، فرهنگي و محیطي 14 رفتار اجتماعي

 . خودآگاهي )مدیریت بر خود(17 . قانون مداری و احترام به قوانین و هنجارهای اجتماعي16 كننده در رویدادهای ورزشي

 . میزان كسب اعتماد عمومي19 ای. پایبندی به اخالق حرفه18

. شبكه سازی 22 داری و برقراری تعامل مطلوب با مخاطبین. مردم21. سرگروهي شایسته و توانایي رهبری دیگران 20 روابط عمومي

 )توانایي ایجاد، حفظ و توسعه روابط(

. توانایي برقراری ارتباط با افراد 25 كارگیری ابزار مناسب برای معرفي و ارائه خود. ب24های بازاریابي . داشتن مهارت23 ایروابط حرفه

 . مهارت بین فردی27 . كار تیمي26 حاضر در رویداد ورزشي

 . ایجاد ارزش30 های ذی نفع در مراحل باالتر. پیوستن به گروه29. ایجاد حس تعلق به گروه 28 رسمیت بخشي

 . تصویرسازی مثبت33 . ایجاد خودانگاره23سازی. شخصیت 31 هویت بخشي

 . توانایي رهبری تیم37 . خودیادگیرندگي36. خالقیت 35. منابع قدرت )شخصي، اطالعاتي، كاریزماتیک( 34 توانایي شخصي

 . داشتن هوش تجاری40 ریزی شخصي. مدیریت و برنامه39. رشد و توسعه فردی 38 دانش

 پذیری. انعطاف44. خیرخواهي43 . تواضع42 . خوش بیني41 خصوصیات دروني

افزاری )توانائي كار با . مهارت نرم47 افزاری )تكنولوژی، دانش كامپیوتری و ...(. مهارت سخت46. سواد اطالعاتي 45 مهارت

 های تبلی اتي و ...(های مجازی، كانالشبكه

 های داوطلبي. ساختار اجتماعي نهضت50 گرا. فرهنگ حمایتي و جمع49داوطلبي ها و باورهای جامعه به نهضت . ارزش48 اجتماعي فرهنگي

های مختص به . زیرساخت53 . حمایت از حقوق مالكیت معنوی52. قوانین و مقررات كشور در زمینه داوطلبان ورزشي 51 قانوني

 داوطلبان در رویدادهای ورزشي
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(، با توجه به اینكه اگر علّيگر و ای، مداخلهجزءكدام شههرایط اسههت )زمینه بعد از كدگذاری باز برای تشههخیص اینكه هر مقوله

 ،باشد هایاستراتژموثر در  ل، هر كدام شرایط بسترساز عامعلّيشرایط تحت عنوان  ،گیری پدیده اصلي شودای علت شكلمقوله

شترین نقش را در پدیدهشرایط مداخلهتحت عنوان  صلي دا گر و هر كدام بی ای در نظر گرفته شرایط زمینه تحت عنوانشت ا

ای، شههرایط زمینه 2شههد. برای اطمینان از صههحیح بودن این موارد از دو كدگذار مسههتقل دیگر نظرخواهي شههد و طبق جدول 

 مشخص شد. علّيگر و مداخله

 گرای و مداخله زمینه ،شرایط علّي .2جدول 
Table 2. Causal, contextual and intervening conditions 

 قوانین و مقررات كشور در زمینه داوطلبان ورزشي .1 عوامل سیاسي قانوني علّيشرایط 

 حمایت از حقوق مالكیت معنوی .2

 های مختص به داوطلبان در رویدادهای ورزشيزیرساخت .3

 ها و باورهای جامعه به نهضت داوطلبيارزش .4 عوامل اجتماعي فرهنگي

 گرافرهنگ حمایتي و جمع .5

 های داوطلبياجتماعي نهضتساختار  .6

 ایجاد حس تعلق به گروه .7 رسمیت شناخته شدن

 های ذی نفع در مراحل باالترپیوستن به گروه .8

 ایجاد ارزش .9

 داشتن ظاهری متناسب با عرف جامعه .10 جذابیت ظاهری ایشرایط زمینه

 داشتن ظاهر زیبا و آراسته .11

 نحوه صحبت كردن و تن صدا .12

 داشتن تناسب اندام .13

 رفتار و پوشش مطابق با مد روز .14 نمادمد و 

 خالق بودن .15

 جذابیت داشتن و اثرگذاری بر دیگران .16

 قابل اعتماد بودن .17 رفتار فردی

 خوشنام بودن .18

 ادب و نزاكت .19

 داشتن نظم و انظباط فردی .20

 مهرباني و تواضع .21

 پیشگامي .22
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 حاضر در رویداد ورزشيتوانایي برقراری ارتباط با افراد  .37

 كار تیمي .38

 مهارت بین فردی .39

 منابع قدرت )شخصي، اطالعاتي، كاریزماتیک( .40 توانایي شخصي

 خالقیت .41

 خودیادگیرندگي .42

 توانایي رهبری تیم .43
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 رشد و توسعه فردی .44

 ریزی شخصيمدیریت و برنامه .45

 داشتن هوش تجاری .46

 خوش بیني .47 خصوصیات دروني

 تواضع .48

 خیرخواهي .49

 پذیریانعطاف .50

 سواد اطالعاتي .51 مهارت

 افزاری )تكنولوژی، دانش كامپیوتری و ...(مهارت سخت .52

 های تبلی اتي و ...(های مجازی، كانالافزاری )توانائي كار با شبكهمهارت نرم .53

های شخیصتي داوطلبان ویژگيها و اطالعات محقق كه باعث پدیده برندسازی با توجه به مصاحبه علّيبعد از این مرحله شرایط 

ورزشههي، بیان گردید. در مسههاله ارزیابي تحقیق كیفي باید به اعتبار آن توجه شههود. در این تحقیق اطالعات اسههتخراج شههده از 

شان را در مورد كدگذاری تا این مرحله را مورد ارزیابي كدگذاری داده شد تا نظر شونده ارائه  صاحبه  ها تا این مرحله به افراد م

، علّيها خواسههته شههد كه با توجه به شههرایط رار دهند و در صههورت مخالفت یا ابهام، نكات خود را بیان كنند؛ همچنین از آنق

شرایط مداخلهزمینه شان را در مورد ها و  ستراتژگر، نظر ستفاده از  هایا و پیامدهای این موارد ذكر كنند. بعد از این مرحله با ا

 بیان شده است.  3و پیامدها استخراج شد كه در جدول  هایاستراتژنظرات مصاحبه شوندگان و نظرات محققان، 

 های شخصیتي داوطلبان ورزشي و پیامدهای موثر بر برندسازی ویژگي هایاستراتژ. 3جدول 
Table 3. Strategies and Implications for Branding the Personality Traits of Sports Volunteers  

 پیامدها هایاستراتژ

 فرهنگي

 

 معرفي و تقدیر از داوطلبان ورزشي .1

 سازی داوطلبان ورزشيتوسعه شخصیت .2

 های پیشنهادی برای داوطلبان ورزشيایجاد ارزش .3

 داوطلبانتولید محتوا از رویدادهای ورزشي و نقش  .4

 ترویج فرهنگ داوطلبي در ورزش

بازاریابي و 

 اقتصادی

 

 های تبلی اتي برای جذب داوطلب ورزشيایجاد كمپین .5

 استفاده مفید از رسانه .6

 های عادالنه جهت انسجام داوطلبان ورزشيتخصیص بودجه .7

ارزشمند شدن جایگاه داوطلبان در 

 عموم مردم

 توان افزایي

 
 داوطلبان ورزشي ارتقای سطح مهارت و دانش .8

 آموزش مسائل روانشناسي به داوطلبان ورزشي جهت مدیریت حوادث .9

 های توسعه دانش و اهمیت نهضت داوطلبيكارگاه .10

افزایش حس اعتماد به نفس 

 داوطلبان

 

 بهبود برگزاری رویدادهای ورزشي

 تجربي
 های آسایي،یزالب ابر رویدادها )مانند المپیک، بالگوبرداری از نهضت داوط .11

 جهاني(جام

 كارآیي بیشتر مدیریت رویدادها

المللي ایران در ارتقای جایگاه بین

 زمینه ورزش

و پیامدهای اثرگذار بر برندسازی  هایاستراتژگر، ای، مداخله، زمینهعلّيمشخص شدن شرایط در نهایت با توجه به مراحل قبلي و 
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 تدوین شد. 1ایران مدل نهایي به شرح شكل های شخصیتي داوطلبان ورزشي در رویدادهای ورزشي ویژگي

 

 

  يورزش یدادهایداوطلبان در رو يتیشخص یهايژگیو یبرندساز یالگو .1 شکل
Figure 1. Branding pattern of volunteers personality traits at sporting events 

 گیریبحث و نتیجه

 يورزش یدادهایدر رو يداوطلبان ورزش يتیشخص یهايژگیو یعوامل موثر بر برندساز يلیمطالعه تحلهدف از پژوهش حاضر 

های شخصیتي داوطلبان ورزشي در برندسازی ویژگي عّليشرایط  عنوانبههای تحقیق نشان داد كه سه عامل یافتهبود.  رانیا

, 18) ( همسو بود2019) 2دارک و پوپوفسكاو ( 2013و همكاران ) 1رویدادهای ورزشي ایران نقش دارد كه با تحقیقات گالسرود

توانند به برندسازی شخصیتي بپردازند یا خیر. آیا داوطلبان ورزشي ميكند ابتدا عوامل سیاسي قانوني است كه مشخص مي .(19

های شخصیتي داوطلبان رویدادهای ورزشي مقررات كشور در زمینه داوطلبان ورزشي اولین نقش را در برندسازی ویژگي و قوانین

فراهم  علّيیكي از شرایط  عنوانبهن را دارد. اگر قوانین به شكلي باشد كه مزایایي برای داوطلبان ورزشي فراهم كند این امكا

را فراهم  علّيتواند نقش شرایط كند. حمایت از حقوق مالكیت معنوی نیز دومین مفهوم است كه ازعوامل سیاسي قانوني ميمي

جمله  ی علوم مختلف ازهاهای فكری در زمینهو خالقیت حقوق مالكیت معنوی یا فكری عبارت از حقوق مربوط به آفرینشكند. 

شود. اگر در محسوب مي علّيداوطلبان در رویدادهای ورزشي نیز از مفاهیم شرایط  اهای مرتبط ب. زیرساختاست ورزش

ها های فیزیكي و زیرساختي مختص داوطلبان ورزشي وجود داشته باشد و نوعي استقالل در كار آنرویدادهای ورزشي، بخش

 ها خواهد شد.آنوجود داشته باشد سبب توسعه برند شخصیتي 

كند كه چقدر جامعه به داوطلبان ورزشي فرهنگي است. این عامل مشخص مي ه ، عوامل اجتماعيعلّيدومین عامل از شرایط 

                                                      
1. Gulsrud 

2. Popovska and Darcq  
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و  3(، پاشكاس2013) 2(، ورما2011) 1كند. این قسمت از تحقیق با تحقیقات پریتوها را باور ميدهد و نقش مثبت آنارزش مي

كه  بنگرندامع به داوطلبان و نیروی داوطلبي به چشم افرادی ممكن است در برخي جو .(22-20) بود( همسو 2015همكاران )

آورند؛ در صورتي كه نهضت داوطلبي در دنیا یكي از مهمترین فراغت زیادی دارند و برای سرگرمي به داوطلبي روی مياوقات 

زشي نقش اولیه در برندسازی شود. پس نگاه فرهنگي جامعه به داوطلبان وراركان برگزاری رویدادها حتي ابررویدادها محسوب مي

فرهنگي در تفاوت فرهنگ فردگرایي در مقابل فرهنگ  ه های شخصیتي آنان دارد. یكي دیگر از مفاهیم عوامل اجتماعيویژگي

ها توجه خاصي ندارند. افزایي آنبه ساختارهای حمایتي و تشكیل تیم و هم ،های فردگراگرایي است. به طور معمول فرهنگجمع

گرا، ساختارهای حمایتي بیشتری برای افراد و پیوستن به گروه وجود دارد و از آنجا كه های جمعي كه در فرهنگدر صورت

های شخصیتي داوطلبان ورزشي این عامل نقش زیادی در برندسازی ویژگي ،دنشونیروهای دواطلبي از یک گروه افراد تشكیل مي

ای محسوب شود. اگر ساختار این نهضت به گونه علّيتواند از مفایم شرایط يهای داوطلبي نیز مدارد. ساختار اجتماعي نهضت

باشد كه برای داوطلبان ورزشي، ارزش قائل شود و این حس ارزشمندی به داوطلبان انتقال پیدا كند، مزایایي دارد كه یكي از 

در برندسازی ویژگي  علّيیكي از شرایط  عنوانبهفرهنگي نیز  ه . در نتیجه عوامل اجتماعياستها توسعه برند شخصیتي آنان آن

 تي داوطلبان ورزشي نقش دارد.یشخص

آید به رسمیت شناخته شدن است. درست است كه نیروی داوطلبي همانطور كه از اسم آن بر مي عّليسومین عامل از شرایط 

كند كه به این آورند؛ اما در حقیقت یكي از دالیلي كه افراد را مجاب ميافرادی هستند كه به اختیار خود به این كار روی مي

شناخته شدن است. كه این مورد در تحقیقات  تبه رسمینهضت بپیوندد و به طور رایگان كار كنند، حس ارزشمند بودن و 

برندسازی شخصیتي  علّياز همین روی یكي از شرایط  .(24, 23) ( نیز اشاره شده بود2012) و همكاران 5( و جک2010) 4كالمن

شود. پیوستن ها ميداوطلبان ورزشي همین عامل است. حسي كه افراد به یک گروه تعلق دارند باعث توسعه برند شخصیتي آن

 علّيشرایط  عنوانبهو ایجاد ارزش از جمله مفاهیمي هستند كه  د دهدپیونذینفع  هایها را به گروههایي كه در آینده آنبه گروه

 شود.های شخصتي داوطلبان رویدادهای ورزشي محسوب ميدر برندسازی ویژگي

های شخصیتي داوطلبان ورزشي در رویدادهای ای برندسازی ویژگيشرایط زمینه عنوانبهعامل  پنجهای تحقیق نشان داد كه یافته

ای یعني عواملي ای داشت. شرایط زمینهد. ابتدا جذابیت ظاهری افراد اولین نقش را در بین شرایط زمینهنورزشي ایران نقش دار

ت ظاهری یكي از مسائلي است كه نقش بسیار كه بیشترین نقش را در مفهوم اصلي دارند. با دقت متوجه خواهیم شد كه جذابی

های شخصیتي داوطلبان ورزشي دارد. داشتن ظاهری زیبا و متناسب با عرف جامعه، آراسته بودن، زیادی در برندسازی ویژگي

وطلبان نحوه صحبت كردن و تن صدا و داشتن تناسب اندام نقش بسیار زیادی دارد كه افراد در نگاه اول دید و تصویری خوب به دا

جهاني برای داوطلبان ورزشي معیارهای ورزشي داشته باشند. یكي از دالیلي كه در ابررویدادهای ورزشي مانند المپیک و جام

كه نقش زیادی را در برندسازی خود داوطلبان ورزشي نیز دارد.  استهمین تاثیر جذابیت ظاهری افراد  ،كندزیبایي مشخص مي

شود. رفتار و پوشش مطابق با مد روز، خالق بودن و جذابیت ای محسوب ميكه ازعوامل زمینهدومین مقوله مد و نماد است 

شود. داوطلبان در رویدادهای ورزشي بخاطر اینكه داشتن طوری كه بتوند بر دیگران اثر بگذراد از مفاهیم مد و نماد مسحوب مي

جع خود را تقویت كنند كه توانایي نفوذ بر دیگران را داشته باشند. از قدرت قانوني زیادی برخوردار نیستند، باید بتوانند قدرت مر

 باشد. ها مستقیما تحت تاثیر این عامل مياز این نظر برند شخصیتي آن

. در ابررویدادهای ورزشي قبل از شروع رویداد برای داوطلبان استسومین مقوله رفتار فردی بوده كه نشان دهنده شخصیت فرد 

                                                      
1. Prieto Larraín  

2. Verma  

3. Pashkus  

4. Calman  

5. Jack  
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ها معطوف به رفتار و شخصیت افراد است. طوری كه بتوانند گردد كه بسیاری از این آموزشآموزشي برگزار ميهای ورزشي كالس

باط فردی داشته باشند، مهربان و متواضع باشند و در ضقابل اعتماد باشند، خوشنام باشند، ادب و نزاكت داشته باشند، نظم و ان

برند شخصیتي ارتقای باعث توسعه رفتار فردی و درنتیجه  ،وجود داشته باشد راگكمک به دیگران پیشگام باشند. همه این عوامل 

و توسط  است. همانند رفتار فردی كه بیان شد رفتار اجتماعي نیز اكتسابي است. چهارمین مقوله رفتار اجتماعي شودمي فرد

مسائل اجتماعي، فرهنگي و محیطي، شود. مفاهیمي از جمله حساسیت نسبت به های آموزشي به داوطلبان گوشزد ميكالس

مداری و احترام به هنجارهای اجتماعي، خودآگاهي، پایبندی به اخالق كننده، قانوناحترام گذاشتن به پیشكسوتان و افراد شركت

برند شخصیتي  بها باعث تخریعمومي و میزان كسب عمومي از جمله مهمترین مفاهیم رفتار اجتماعي است كه رعایت نكردن آن

ای هویت بخشي است. ها سبب توسعه برند شخصیتي داوطلبان ورزشي خواهد شد. آخرین مقوله در شرایط زمینهو رعایت آن

شان بخشند و در نهایت برند شخصيداوطلبان ورزشي اگر بتوانند برای خود هویت سازی كنند در نتیجه آن تصویر خود را بهبود مي

یجاد خودانگاره و تصویرسازی مثبت اگر در داوطلبان ورزشي اتفاق بیفتد سبب هویت . شخصیت سازی، ادادرا توسعه خواهند 

بخاطر برخورد مستقیم داوطلبان ورزشي با افراد  ،ای استسازی آنان خواهد شد. یكي از دالیلي كه این مقوله جزء شرایط زمینه

 ،ها باشد. اگر هویت مثبتي برای خود ایجاد كنندآنتوانند در تماس اول نشان دهنده برند ها ميو ورزشكاران است وهویت آن

سبب تخریب برند  ،برند شخصیتي در نگاه اول توسعه خواهد یافت و بالعكس، اگر هویت داوطلب از نظر افراد دیگر منفي باشد

 ای شناخته و مطرح شد.شرایط زمینه عنوانبهشود. به همین دلیل این مقوله شخصیتي داوطلبان مي

های شخصیتي داوطلبان ورزشي در گر برندسازی ویژگيشرایط مداخله عنوانبهعامل  ششهای تحقیق نشان داد كه یافته

بخش روابط عمومي هر سازمان یا شركتي اولین مقوله شناسایي شده، روابط عمومي بود. د. نرویدادهای ورزشي ایران نقش دار

تنها از طریق برقراری رابطه مناسب با مشتریان و مخاطبان است كه یک شركت  .ترین عنصر در برندسازی استترین و اصليمهم

این جمله در مورد اشخاص  .تواند مشتریان دائمي برای خود كسب كند و در نتیجه تبدیل به یک برند شودیا یک نام تجاری مي

درستي انجام دهد و در انتقال اطالعات از  هر چقدر بخش روابط عمومي داوطلبان بتواند وظایف خود را به كند.نیز صدق مي

تواند به حفظ برند، خوشنامي آن و موفقیت كند مي ایجاد هاافراد به رویداد موفق عمل كند و یک ارتباط پویا و دائمي بین آن

گر، نقش زیادی در ای نیز یكي دیگر از شرایط مداخلهعالوه بر روابط عمومي، روابط حرفه برند شخصیتي خود كمک كند.

های بازاریابي، به كارگیری ابزار مناسب برای معرفي خود، توانایي برندسازی شخصیتي داوطلبان ورزشي دارد. داشتن مهارت

ای داوطلبان ورزشي است ارت بین فردی از جمله روابط حرفهبرقراری ارتباط با افراد حاضر در رویدادهای ورزشي، كار تیمي و مه

گر، تخصص شود. سومین مقوله از شرایط مداخلهها ميكه اگر به درستي انجام و تقویت شود منجر به توسعه برند شخصیتي آن

شود. مواردی مانند به يها مداوطلبان است. اگر داوطلبان ورزشي تخصص الزم را داشته باشند منجر به بهبود برند شخصیتي آن

ها در كار كردن، خود یاد گیرندگي و توانایي رهبری تیم از جمله مواردی هستند كه منجر دست آوردن منابع قدرت، خالقیت آن

گر شناخته شد. داشتن دانش در هر ش ل شود. عالوه بر تخصص نیز مقوله دانش نیز یكي از شرایط مداخلهبه تخصص بیشتر مي

ریزی باعث پیشرفت فرد خواهد شد. دانش داوطلبان ورزشي مفاهیمي همچون رشد و توسعه فردی، مدیریت و برنامه و كاری نیز

 شود. شخصي و داشتن هوش تجاری را شامل مي

گر نگرش است. نگرش داوطلبان ورزشي به خود و رویداد ورزشي به طور غیر مستقیم در پنجمین مقوله از شرایط مداخله

ها نقش مثبت دارد. خوش بیني یكي از موارد نگرش است. اگر داوطلبان ورزشي به مساولیت و نقش صیتي آنبرندسازی شخ

باشند، این كار را با عشق و عالقه بیشتری انجام خواهند داد، به همین دلیل در برندسازی شخصیتي آنان تاثیر  نخود خوشبی

http://www.aprs.ir/communication-skills/6925/%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%81%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%87-%d8%af%d9%86%d8%a8%d8%a7%d9%84-%da%86%d9%87-%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d8%a7/
http://www.aprs.ir/communication-skills/6925/%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%81%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%87-%d8%af%d9%86%d8%a8%d8%a7%d9%84-%da%86%d9%87-%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d8%a7/
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تواضع،  .(26, 25) ( همسو بود2020و همكاران ) 2( و یادا2009) 1گذارد. این موارد با تحقیقات بوئزمن و المرسمثبت مي

باشد كه این موارد نیز به طور غیرمستقیم در برندسازی پذیری از جمله موارد دیگر مربوط به نگرش ميرخواهي و انعطافخی

تواند مثبت یا حتي منفي باشد. پس مهم است كه داوطلبان ورزشي به این شخصیتي داوطلبان ورزشي نقش دارد. این نقش مي

گر مهارت است. مهارت یعني سعه و بهبود بخشند. آخرین مقوله از شرایط مداخلهموارد دقت كنند تا برند شخصیتي خود را تو

افزاری نیز داشته باشند. ( و مهارت نرمغیره، دانش كامپیوتری و فناوریافزاری )مهارت سختافراد سواد اطالعاتي داشته باشند، 

تر انجام دهند، تجربه عملي بهتری داشته باشند، كند كه وظیفه خود را بهها به داوطلبان روزشي كمک ميداشتن این مهارت

 ها خواهد شد.ها در بین افراد دیگر شكل بگیرد و در نهایت سبب توسعه برند شخصیتي آندید مثبتي از آن

داوطلبان ها و اطالعات محقق كه باعث پدیده برند شخصیتي گر با توجه به مصاحبهای و مداخله، زمینهعلّيبعد از شناسایي شرایط 

ها و ، زمینهعلّيها خواسته شد كه با توجه به شرایط شود، نتایج در اختیار مصاحبه شوندگان قرار داده شد و از آنورزشي مي

و پیامدهای این موارد ذكر كنند. بعد از این مرحله با استفاده از نظرات مصاحبه  هایاستراتژگر، نظرشان را در مورد شرایط مداخله

ی فرهنگي، هایاستراتژمقوله  چهارراهبرد در  11و پیامدها استخراج شد كه در مجموع  هایاستراتژنظرات محققان،  شوندگان و

استراتژی بود. اولین استراتژی معرفي و  چهارهای فرهنگي شامل استراتژی بازاریابي و اقتصادی، آموزشي و رویدادی ارائه شد.

شود و دیده ها ارزشمند شمرده ميطلبان ورزشي این حس را داشته باشند كه كارهای آنتقدیر از داوطلبان ورزشي بود. اگر داو

دهند زیرا دوست های خود را بهتر انجام ميها در رویدادهای بعدی بیشتر و از طرفي نیز مساولیتشوند، انگیزه حضور آنمي

ها نیز توسعه پیدا خواهد كرد. دومین استراتژی از نخواهند داشت كه مورد تقدیر قرار بگیرند. با این شرایط برند شخصیتي آ

فرهنگي، توسعه شخصیت سازی داوطلبان ورزشي است. یعني شرایطي برای داوطلبان ورزشي فراهم شود كه  یهایاستراتژ

به مساله  ای )هویت سازی( نیزیكي از شرایط زمینه ،های الزم را برای ایجاد شخصیت فراهم شود. همان طور كه بیان شدزمینه

رو باید شخصیت سازی صورت پذیرد تا برند سازی داوطلبان ورزشي موفق شخصیت سازی داوطلبان ورزشي تاكید داشت، از این

های های پیشنهادی برای داوطلبان ورزشي است. اگر داوطلبان ورزشي نیز خودشان ارزششود. استراتژی سوم ایجاد ارزش

ها از قبل تعیین شده باشد. آخرین استراتژی فرهنگي تولید ر پي خواهد داشت تا ارزششخصي را مشخص كنند، نتیجه بهتری د

محتوا از رویدادهای ورزشي و نقش داوطلبان است. تولید محتوا در آینده كمک خواهد كرد تا داوطلبان ورزشي بیشتر شناخته 

وند و مزایایي دیگر. مطمانا در این شرایط برند ها هموار شوند، ارزش بیشتری برای خودشان متصور ششوند، مسیرها برای آن

 شخصیتي داوطلبان ورزشي نیز ارتقا و توسعه پیدا خواهد كرد.

های تبلی اتي برای جذب داوطلبان استراتژی بود. اولین استراتژی ایجاد كمپین سهبازاریابي و اقتصادی شامل  یهایاستراتژ

شود. از سویي ورزشي است. در بسیاری موارد این تبلی ات باعث شناخته شدن و درک اهمیت داوطلبي در رویدادهای ورزشي مي

شود. نتیجه این جامعه بیشتر شناسایي مي افراد به سمت داوطلبي بیشتر پیش خواهند رفت و از سویي دیگر نهضت داوطلبي در

باشد. دومین استراتژی استفاد مفید از رسانه است. منظور از رسانه تنها تلویزیون اتفاق توسعه برند شخصیتي داوطلبان ورزشي مي

باشد. عالوه تواند نقش زیادی در شناخته شدن داوطلبان ورزشي داشته های مجازی و محبوبیت این رسانه مينیست. ظهور شبكه

بر این تلویزیون اهمیت كمي به این نهضت قائل است و تا به امروز برای این قشر از افراد كه در رویدادهای ورزشي زحمات زیادی 

های عادالنه جهت انسجام داوطلبان ورزشي بود. ای اختصاص نداده است. سومین استراتژی تخصیص بودجهكشند، برنامهمي

ای كنند، اما باید به خاطر مسائل انگیزشي نیز بودجهبه طور رایگان در رویدادهای ورزشي مشاركت مي درست است كه داوطلبان

در اختیار داوطلبان قرار داده شود تا از انسجام بیشتری برخوردار شوند. مطمانا با وجود بودجه، داوطلبان ورزشي نیز كارهای 

                                                      
1. Boezeman and Ellemers  

2. Yada 
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 ها منجر خواهد شد.برند شخصیتي آن خود را بهتر از قبل انجام خواهند داد و به توسعه

استراتژی بود. اولین استراتژی ارتقای سطح مهارت و دانش داوطلبان ورزشي بود. همان طور  سهآموزشي شامل  یهایاستراتژ

های های آسیایي نیز قبل از برگزاری رویداد ورزشي، كالسجهاني و بازیكه بیان شد در ابررویدادهایي مانند المپیک، جام

شود. از اولین ها سبب توسعه سطح مهارت و دانش داوطلبان ميگردد. این آموزشآموزشي برای داوطلبان ورزشي برگزار مي

باشد كه بتوانند كار خود را به درستي انجام دهند و سبب خلل در روند پیش نیازها برای داوطلبان ورزشي همین آموزش مي

همیت بسیار باالیي دارد. دومین استراتژی آموزش مسائل روانشناسي به داوطلبان ورزشي كارها نشوند. از این رو این استراتژی ا

بیني موفق عمل كنند و جهت مدیریت حوادث بود. اگرداوطلبان ورزشي بتوانند در شرایط ناگوار و در حوادث غیر قابل پیش

ای العادهنیز از اهمیت فوق هایاستراتژن دلیل این ها كمک خواهد كرد. به همیشرایط را مدیریت كنند، به بهبود برند شخصي آن

های توسعه دانش و اهمیت نهضت داوطلبي بود. آموزشي كارگاه یهایاستراتژبرخوردار خواهد بود. آخرین استراتژی در 

جهاني، جامهای استراتژی بود. الگوبرداری از نهضت داوطلبي ابررویدادها )المپیک، بازی یکرویدادی شامل  یهایاستراتژ

های آسیایي(. مطمانا اگر شیوه درستي پیش گرفته شود نتایج آن مشهود خواهد شد. ابر رویدادها به علت حساس بودن، بازی

ها در رویدادهای ورزشي داخلي ایران نقش موثری در برندسازی شخصیتي و الگوبرداری از آن شودميبه طور حساب شده برگزار 

های علمي و عملي شت. به بیان دیگر راهنمای مسیری هستند كه دیگر آزمون و خطا نشود و از تجربهداوطلبان ورزشي خواهد دا

 این رویدادها جهت بهتر شدن نهضت داوطلبي ورزشي در داخل كشور استفاده كرد.

شوند و به مسائل  يتلق تیممكن است كم اهم نكهیبر خالف ا يذكر كرد كه داوطلبان ورزش دیبا يكل یریگجهینت کیدر 

 لیدل نیهستند، به هم يورزش یهادادیورزش و رو ریناپذیينشود، اما محرز است كه داوطلبان بخش جدا يها توجهآن يتیشخص

جهت برندسازی شخصیتي داوطلبان ورزشي به رفتارهای  شودميپیشنهاد . گیردمد نظر قرار  دیها باآن يتیشخص یهايژگیو

ای نیز بیشترین از آنجایي كه شرایط زمینه اجتماعي آنها شود. داوطلبان اهمیت زیادی داده شود و سعي در ارتقای رفتار فردی و

گر مداخله طیكه شرا یيآنجااز همچنین  گر داشت نیز توجه به آنها در اولویت قرار دارد. هو مداخل علّينقش را نسبت به شرایط 

و  يروابط عموم یبه ارتقا ،يسطح داوطلبان ورزش یارتقا یشود كه برايم شنهادیراهبردها دارد پ نیینقش را تع نیشتریب

قبل از برگزاری ؛ به همین دلیل اهمیت داده شوددانش و مهارت  ،يشخص یيها مانند تواناآن یفرد یهايژگیو ،یاحرفه

های مختلف به های خود در قسمتهای آموزشي برگزار شود و هر داوطلب ورزشي با توجه به توانایيورزشي، كالسرویدادهای 

را  يورزش یدادهایداوطلبان رو نیرشود كه بهتيم شنهادیپ نیهمچن كار گرفته شود تا كارآیي داوطلبان ورزشي بیشتر شود.

 يالمللنیب یدادهایرو یبرا ایارتقا داد  یبعد یدادهایباالتر در رو یهاداوطلبان به سمت ریسا زهیها و انگآن هیارتقا روح یبرا

از داوطلبان ورزشي كه سابقه . كنديداوطلب جذب م یروین ایكه از همه دنشوند  يمعرف غیرهو  یيایآس یهایباز ک،یمانند المپ

عنوان نیروی داوطلب. بلكه با دادن اختیارات رسمي و اما نه فقط به ،استفاده شوددر رویدادهای بعدی  ،مثبت و خوبي دارند

برقراری ارتباط دائم با  ،شودتوصیه ميبیشتر به آنها برای تشویق سایر داوطلبان ورزشي به ارتقای آنها كمک شود. همچنین 

صدور گواهي و دادن ام شود، همچنین انج ای به افراد و به كارگیری نقطه نظراتشانشخصیت حرفهصورت پذیرد، دادن  داوطلبین

 شود.يم نهیدر جامعه و ورزش كشور نهاد يداوطلب هیروح هصورت است ك نیدر ادر دستور كار قرار گیرد.  امتیاز
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