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  :خالصه گزارش
ایجاد نهضت داوطلبین در ورزش استان خراسان شمالی به منظور بهره گیري از توان و نیروي آنها در راستاي  هدف از انجام این تجربه

به همین منظور بعد از مطالعات الزم توسط کارشناسان تمهیدات الزم براي تشکیل این نهضت . اهداف توسعه ورزش استان می باشد
در ابتدا کمیته داوطلبین در اداره کل ورزش و جوانان تشکیل شد و . می باشد برقرار شد )سازماتهاي غیر دولتی ( NGO که به شکل

و تبلیغات در سطح شهرستان بجنورد از افراد عالقه مند ... سپس با انتشار فراخوان به تمامی دستگاههاي دولتی، مدارس، دانشگاهها و 
نفر به اداره  156با توجه به تاریخ تعیین شده جهت مراجعه تعداد . آمدبه شرکت در فعالیتهاي داوطلبی جهت ثبت نام دعوت به عمل 

این . کل ورزش و جوانان مراجعه و پرسشنامه طراحی شده درخواست داوطلبی را تکمیل نموده و از آنها مصاحبه به عمل آمد
نفر پذیرفته  106در نهایت تعداد . شد پرسشنامه بصورت باز و بسته بوده انگیزه هاي داوطلبین و خصوصیات فردي آنها را شامل می

. شده و بر اساس عالیق آنها کالسهاي آموزشی الزم تشکیل شد و داوطلبین با وظایف خود آشنا شده و مهارتهاي الزم را کسب نمودند
ات ورزشی سپس بر اساس ساعات مورد نظر، داوطلبین در فعالیتهاي ورزشی به منظور کمک شرکت کرده و همچنین در هنگام مسابق

در قبال استفاده از تخصص و توان افراد داوطلب، کمیته داوطلبین ورزشی اقدام به . نقش موثري در برگزاري رویدادها ایفا می کردند
این نهضت به . انتشار کارتهاي داوطلبی نموده و تمهیداتی براي استفاده رایگان یا با تخفیف داوطلبین از امکانات ورزشی نموده است

یک تجربه موفق در حوزه ورزش محسوب شده و زمینه همکاریهاي دوجانبه بین ادارات و مردم را فراهم نموده در پر کردن عنوان 
  .اوقات فراغت آموزش مهارتهاي تخصصی و عالقه مندي مردم به امر ورزش نقش موثري داشته است
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