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طوط های مالی از خند، این افراد بدون داشتن انگیزهکنی ایفا میکلید ینقشهای غیرانتفاعی داوطلبان در سازمان

های پرسنلی در هر سازمانی وری و کاهش هزینه. افزایش بهرهکنندایفای نقش می ،جلوی سازمان تا پشت صحنه

یز مانند کسب و کارهای انتفاعی این امر بسیار مهم و های غیرانتفاعی نمطلوب و خوشایند است، در سازمان امری

ا بار سازمان رهای سرتواند هزینهول از نیروهای داوطلب نه تنها میای توانا و قابل قبداشتن هستهضروری است. 

 تر کند. مدت سازمان را نیز آسانت و بلند ه مدتواند تحقق اهداف کوتاکاهش دهد، بلکه می

های آموزشی تخصصی امکان پذیر نخواهد بود، سرمایه گذاری در حوزه برگزاری دورهانا بدون داشتن داوطلبان تو

هایی که داوطلبان مهارت گردد. باباز می آموزش شاید پر هزینه باشد اما در بلند مدت اثرات مثبت آن به سازمان

های باال رفته و این موجب کاهش هزینهوری آنها در کارهای روزمره کنند بهرههای آموزشی کسب میدر دوره

های منابع است، و این امر در سازمان ای صرفه جویی درشود. صرفه جویی در زمان اغلب به معنسازمان می
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های داوطلبان به های تخصصی در جهت افزایش مهارتشمند است. در نتیجه، ارائه آموزشغیرانتفاعی بسیار ارز

 همه سازمان های غیرانتفاعی توصیه می شود. 

 های آموزشی برای همه نیروهای داوطلب ارائه برنامه

ها همیت آموزش در تمامی این شرح شغلهای نیروهای داوطلب بسیار گوناگون ومتنوع هستند، اما اشرح شغل

اعت ب سایرین در بیشتر مواقع آموزش دادن برخی از داوطلبان و صرف نظر از آموزشدارای اولویت یکسانی است. 

حتی اگر یک نیروی داوطلب تازه وارد با یک رزومه خوب وارد داوطلبان خواهد شد.  میان اختالل در روابط بروز

باید برای این داوطلب سازمان شما شود با توجه به اینکه فضای هر سازمان غیرانتفاعی مختص آن سازمان است 

 های آموزشی در نظر گرفته شود. نیز برنامه

 احترام به زمان 

 ای احترام به زمانیشود در راستکنند، بنابراین توصیه میید خود را به سازمان شما اهدا میهای مفن زمانداوطلبا

با ذکر زمان و مکان برگزاری ها و جلسات آنها را از قبل و به دقت تمامی دوره کنندازمان شما میکه آنها صرف س

رسد که برگزاری یک برنامه آموزشی برای تعداد زیادی از داوطلبان به صورت د به نظر می. بعیرسانی کنید اطالع

های کوچکتر و با حضور مربیان های تخصصی در گروهی داشته باشد، اما برگزاری آموزشهمزمان اثربخشی زیاد

به  ر نتیجه منجرو دشود که فضای پرسش و پاسخ شکل گیرد ندتر خواهد بود. این کار باعث میمتخصص سودم

 بهبود عملکرد داوطلبان خواهد شد. 

 های مالی های غیرانتفاعی و جمع آوری کمکتوسعه فعالیت

ازمان یت سلوه فعاکنند و دانش آنها در مورد نحاحساسات درونی و قلبی خود کار میداوطلبان بر اساس  از بسیاری

ی های آموزشه. برای جلوگیری از ایجاد ابهام و سردرگمی نیروهای داوطلب بخشی از برناممحدود است غیرانتفاعی

ین دوره توضیح دهید که چرا سازمان غیرانتفاعی در ا. شرح دهد عملکرد سازمان شما را نحوه باید به صراحت 

های مالی و کند و همچنین نحوه جمع آوری کمکسازماندهی شده و فعالیت می شما به وجود آمده و چگونه

 مالحظات اخالقی مربوطه را نیز به داوطلبانتان توضیح دهید. 

های مالی است های جمع آوری کمکاوطلب مرتبط با اهداف و برنامهد از آنجایی که فعالیت بسیاری از نیروهای

د. بسیاری از منابع های مالی باشهای جمع آوری کمکها مربوط به توضیح شیوهشود برخی از آموزشتوصیه می

های رایگان در دهند. ارائه آموزشوزش میهای مالی را به صورت تخصصی آمهای جمع آوری کمکاینترنتی روش

سازمان شود که یک بخش از وبسایت پیشنهاد میخواهد شد.  افزایش انگیزه داوطلبان ها موجباین حوزه
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ها و مطالب آموزشی اختصاص داده شود و سازمان از این طریق اهداف آموزشی خود را غیرانتفاعی به ارائه دوره

 . محقق کند

 ارائه بازخورد 

خواهند بهترین عملکرد را داشته باشند، آموزشی است. داوطلبان بدون شک مییک نوع شیوه بازخورد ارائه قطعا 

 و مشتاق و داوطلب ایین موضوع کمک کند. جلب مشارکت نیروهتواند به ائه بازخورد از کیفیت کار آنها میارا

اس ر داوطلبان احسئه بازخورد یک استراتژی منحصربفرد است. اگااز طریق حمایت و ار پرانگیزه نگه داشتن آنها

نسبت  کنند ومیولویت است با تالش بیشتری کار های آنها برای سازمان در اها، نظرات و خواستهکنند که نگرانی

ها و به رسمیت شناختن کار آنها ائه آموزشار ارائه بازخوردهای دائمی،به کار خود احساس بهتری خواهند داشت. 

 دهند. طلبان روحیه و احساس ارزشمندی میمواردی هستند که به داو

لب موفق رهبری یک های رشد و ارتقا شغلی ایجاد کنید، مثال به یک داوطالوه بر این، برای داوطلبان فرصتع

. اگرچه این نوع پیشنهادها جنبه مالی ندارد ولی به داوطلب این تر را پیشنهاد دهیدهای کلیدیگروه و مسئولیت

 . "کار به خوبی انجام شده است"حس را منتقل می کند که 

را و ارائه دار شامل اجم پشتیبان و پایارائه فرصت های آموزشی مقرون به صرفه و مناسب عالوه بر اینکه یک سیست

تواند شود. این استراتژی میکارآمد و هماهنگ از داوطلبان می بازخورد را ایجاد می کند، موجب ایجاد یک گروه

 کند. تبدیل  های مالیجمع آوری کمک سازمان غیرانتفاعی را به یک سیستم موفق و اثربخشهر 
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