
83

ستگــݡی
ش

ی بازن
صلنامه راهبردها

ف

چکیده:
توسعه فعالیت های داوطلبانه و بشردوستانه با هدف گسترش رفاه و خیر عمومی در سال های گذشته تا به امروز از سوی سازمان های 
نیز  ما  کشور  در  است.  شده  دنبال  و  پیگیری  دنیا  سراسر  در  اجتماعی  تأمین  و  رفاه  متولی  حاکمیتی  دستگاه های  و  مردم نهاد 
فعالیت های این چنینی در نهادهایی نظیر آستان قدس رضوی، انجمن ها و گروه های خیریه و برخی دستگاه های حاکمیتی و عمومی 
دارای  وظایف سازمان  و  اهداف  به  توجه  با  زمان  بانک  نظام  برپایی یک  که  آنجایی  از  است.  یافته  رواج  و شهرداری ها  بسیج  نظیر 
اهمیت فراوانی است، بهره گیری از تجارب موجود در خصوص فعالیت های داوطلبانه در حوزه های مختلف می تواند درس آموخته های 
مفیدی را در این راستا در اختیار گروه پژوهش قرار داده و راهبردهای استقرار این نظام و شرایط تحقق پذیری آن را مشخص نماید. 
الزم به ذکر است فعالیت های بانک زمان را نمی توان دقیقاً معادل با کار داوطلبانه در نظر گرفت، چرا که در ازای فعالیت های افراد 
از تحلیل محتوا کیفِی  آن  بیرونی کاربردی است و در  از جنبه اهداف  این پژوهش  ازر زمانی تعلق می گیرد.  به آن ها  بانک زمان  در 

استقرایِی آشکار به عنوان شیوه پژوهش استفاده می شود.
در این پژوهش با استفاده از نظرات فعاالن فعالیت های داوطلبانه و مشاهدات میدانی، پس از بازخوانی چند باره متن مصاحبه ها 
و یادداشت های میدانی تحلیل برای مفاهیم )فرایند کُدگذاری(، در سه سطح از انتزاع صورت گرفته است و در نهایت به پنج مقوله 
بیرونی  پیشران های  داوطلبانه،  کار  درونی  پیشران های  از:  عبارتند  که  یافته شد  داوطلبانه دست  کار  تجربه  کننده  تبیین  که  اصلی 
ارائه  با  نهایت  در  داوطلبانه.  کار  نتایج  و  آثار  بیرونی،  کننده  محدود  ساختارهای  درونی،  کننده  محدود  ساختارهای  داوطلبانه،  کار 
راهبردها و سیاست های سعی بر آن شد که تا چگونگی امکان بهره گیری از تجربه کار داوطلبانه در کشور در ایجاد و توسعه پروژه 

بانک زمان، بیان شود.
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Abstract:
The development of voluntary and humanitarian activities with the aim of promoting public welfare and 
well-being in recent years has been pursued by non-governmental organizations and government agencies 
in charge of welfare and social security around the world. In our country, such activities have become wide-
spread in institutions such as Astan Quds Razavi, associations and charitable groups, and some government 
and public agencies such as the Basij and municipalities. Since the establishment of a time bank system is very 
important according to the goals and tasks of the Organization, utilizing the existing experiences regarding vol-
unteer activities in various fields can provide useful lessons in this regard to the research group and strategies. 
Determine the establishment of this system and the conditions for its realization. It should be noted that the 
activities of the time bank can not be considered exactly equivalent to volunteer work, because in exchange for 
the activities of people in the time bank, they are given time. This research is applied in terms of external goals 
and it uses explicit inductive qualitative content analysis as a research method.
In this study, using the opinions of volunteer activists and field observations, after re-reading the text of interviews 
and field notes, the analysis for concepts (coding process) was done in three levels of abstraction, and finally to 
the five main categories that explain Voluntary work experience gained: Internal drivers of volunteer work, exter-
nal drivers of volunteer work, internal constraint structures, external constraint structures, effects and results of 
volunteer work. Finally, by presenting strategies and policies, an attempt was made to express how it is possible to 
use the experience of volunteering in the country in creating and developing a time bank project.
Keywords: time bank, volunteer activity, drivers

Pathological study of similar experiences with the idea of time bank in the country
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* ایــن مقالــه مســتخرج از پــروژه پژوهشــی "بررســی آســیب شناســانه تجــارب مشــابه بــا ایــده بانــک زمــان در کشــور" انجــام شــده در 
مؤسســه مطالعاتــی ســپید مــی باشــد.
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مقدمه و بیان مسئله- 1
مشابه  تجارب  شناسانه  آسیب  بررسی  هدف  با  حاضر  مقاله 
پس  مقاله  این  در  است.  شده  تهیه   ، کشور زمان  بانک  ایده  با 
با مفهوم  به مرور مبانی نظری مرتبط  بیان مسئله،  بر  از مروری 
معرفی  داوطلبانه  کار  تجارب  و  است  شده  پرداخته  زمان  بانک 
بر روش شناسی پژوهش، به  از مروری  گام بعد پس  شده اند. در 
ارزیابی داده ها و در نهایت به پاسخ سؤاالت پژوهش  سنجش و 
ایجاد  جهت  در  راهبردهایی  نهایت  در  و  است  شده  پرداخته 
کشور  کار داوطلبانه در  شرایط مناسب برای بهره مندی از تجربه 

ارائه شده اند.
کــه ایــده  نکتــه مهــم در ایــن پژوهــش توجــه بــه ایــن امــر اســت 
توســعه  کشــورهای  در  گســترش  حــال  در  ایــده ای  زمــان،  بانــک 
یافتــه اســت، بــه عنــوان مثــال در کشــور انگلســتان در حــدود ۴۱ 
بــا بانــک  هــزار نفــر و ۵۵۰۰ ســازمان درگیــر فعالیت هــای مرتبــط 
کنــون بالــغ بــر ۳/۱ میلیــون ســاعت اعتبــار زمانــی  زمــان هســتند و تا
کرده انــد. داوطلبــان می تواننــد »اعتبــارات زمانــی« خــود  را تبــادل 
را بــه محــض ایــن کــه بــه کمکــی نیــاز دارنــد، از بانــک زمــان برداشــت 
ــری دارد و داوطلبــان مشــارکت  ــراد ارزش براب کننــد. زمــان همــه اف
کننــده در بانــک زمــان عــاوه بــر اینکــه در آن ارزش آفرینــی می کنــد، 
می شــوند  بهره منــد  آن  منافــع  از  نیــز  متقابــل  صــورت  بــه  بلکــه 
)بانــک زمــان انگلســتان۱، 2۰۱7(، امــا در ایــران تجربــه بانــک زمــان 
کار داوطلبانــه هــم ارز و برابــر بــا  وجــود نــدارد و بــه همیــن دلیــل 
گرفتــه شــده اســت، دالیــل توجــه بــه ایــن  بانــک زمــان در نظــر 
بخــش از فعالیت هــا در ایــن پژوهــش و همچنیــن نتایــج مبتنــی 
بــر بهبــود شــرایط فعالیــت داوطلبانــه نیــز عــدم وجــود تجربــه بانــک 

زمــان در کشــور ایــران اســت.
کـــه »زمـــان پـــول اســـت« یـــا »وقـــت  کثـــر مـــردم بـــا ایـــن ادعـــا  ا
کســـی زمـــان را بـــه عنـــوان  کم تـــر  طاســـت« آشـــنا هســـتند، امـــا 
کم تـــر کســـی در  جایگزینـــی مناســـب بـــرای پـــول نقـــد می دانـــد و 
ــه  ــته، بـ ــه در گذشـ کـ ــی  ــت، در حالـ ــرده اسـ کـ ــتفاده  ــع از آن اسـ واقـ
ــی از  ــوان بخشـ ــه عنـ ــا بـ ــه یـ ــورت داوطلبانـ ــه صـ ــان بـ ــی زمـ کلـ ــور  طـ
درک پشـــتیبانی متقابـــل بیـــن دوســـتان یـــا افـــراد معتمـــد اهـــدا 
ـــه  ـــه بانکـــداری زمـــان ب ک ـــاوری باعـــث شـــده اســـت  می شـــد، ایـــن فن
کـــه  واقعیـــت تبدیـــل شـــود. عملکـــرد بانـــک زمـــان این گونـــه اســـت 
بـــا دریافـــت هزینـــه زمـــان از افـــراد و پرداخـــت آن بـــه ســـایر اعضـــا بـــه 

کاال یـــا خدمـــات ارائـــه می نمایـــد. آن هـــا 
و  اقتصــادی  مســائل  جهــان،  کشــورهای  بیشــتر  در  امــروزه 
اجتماعــی مربــوط بــه ســالمندان و افزایــش هزینه هــای خدمــات 
گیــر بــرای خانواده هــا،  گــروه بــه یــک دغدغــه فرا مربــوط بــه ایــن 

1- Timebanking Uk

نتایــج سرشــماری  اســت. طبــق  تبدیــل شــده  و جامعــه  دولــت 
و  ســال   6۰ جمعیــت  نســبت  ایــران،  مســکن  و  نفــوس  عمومــی 
بیشــتر از ۴/۳ درصــد در ســال ۱۳7۵ بــه 27/7 درصــد در ســال 
۱۳8۵ رســیده اســت. پیش بینــی می شــود ایــن نســبت تــا ســال 
کشــور مــا یــک دوره بســیار  2۰۵۰ بــه 26 درصــد برســد؛ بنابرایــن، 

را پیشــرو خواهــد داشــت. از ســالخوردگی جمعیــت  فشــرده 
احتیـــاج  بـــه  توجـــه  بـــا  دولتـــی  رفاهـــی  امکانـــات  چشـــم انداز 
فزاینـــده  و محدودیـــت  رفاهـــی  بـــه خدمـــات  روزافـــزون جامعـــه 
ـــش  ـــن و امیدبخ ـــدان روش ـــه، چن ـــن زمین منابـــع مالـــی دولـــت در ای
ــر  کـــه در حـــال حاضـ کـــرد  نیســـت. در ایـــن خصـــوص بایـــد اذعـــان 
ـــاز فزاینـــده جامعـــه بـــه خدمـــات عمومـــی،  ـــه دلیـــل نی ، دولـــت ب نیـــز
از  اســـتفاده  ســـازمانی،  انعطـــاف  عـــدم  مالـــی،  منابـــع  کمبـــود 
و  تکالیـــف  انجـــام  در  پاییـــن،  بهـــره وری  و  متمرکـــز  بوروکراســـی 
ــا  ــی بـ ــی و حمایتـ ــای رفاهـ ــود در حوزه هـ ــروری خـ ــای ضـ فعالیت هـ
مشـــکات اساســـی مواجـــه اســـت. در نتیجـــه، پیـــر شـــدن ســـاختار 
، اصـــاح و تغییـــر در رویکـــرد و ســـاختار نظـــام  کشـــور جمعیتـــی 
رفاهـــی کشـــور را بـــرای پاســـخگویی بـــه مســـائل و بحران هـــای ایـــن 

.)۱۳۹8 )یوســـف وند،  می کنـــد  طلـــب  حـــوزه 
کوئینزلنــد  گرفتــه در ســال 2۰۱۴ در دانشــگاه  بــا تحقیــق صــورت 
کــه افــراد  کننــده، مشــخص شــد  اســترالیا روی ســه هــزار شــرکت 
کــه فعالیت هــای اجتماعــی دارنــد در بســیاری از  بــاالی ۵۰ ســال 
فعالیت هــای ذهنــی و تصمیم گیری هایشــان ماننــد افــراد جوان تــر 
عمــل می کننــد. ایــده بانــک زمــان ایــن امــکان را بــرای افــراد فراهــم 
کــه در هــر ســن و در هــر شــرایطی بتواننــد از توانایی هــای  می کنــد 
می تواننــد  حتــی  زمــان  بانــک  در  افــراد  برنــد.  بهــره  خــود 
گــپ  فعالیت هایــی نظیــر خریــد، آشــپزی، نظافــت منــزل و حتــی 
زدن بــا افــراد ناتــوان را انجــام دهنــد و زمــان را بــرای خــود ســرمایه 
ــه برداشــت از  ــا در صــورت نیــاز خــود بــه خدمــات ب کــرده ت گــذاری 

بانــک زمــان درخواســت دهنــد.
می توانـد  کشـورمان  در  زمـان  بانـک  الگـوی  از  بهره گیـری 
شـغلی،  فرصت هـای  ایجـاد  فـردی،  مهارت هـای  افزایـش  سـبب 
شناسـایی افـراد توانمنـد بـرای انجام کارهـای داوطلبانـه، یادگیری 
مهارت هـای تجربـی از افـراد بـا تجربـه، افزایـش روابط سـالمندان با 
سـایر افـراد جامعـه، مدیریـت زمان هـای تلـف شـده نیـروی انسـانی 
، افزایـش اهمیـت زمان بین  ، اسـتان و کشـور در سـطح محلـه، شـهر
مردم، گسـترش فضای بیشـتر مدیریت شـده جهت انجام کارهای 
، افزایـش  داوطلبانـه، انجـام وظایـف شـهروندی بـا مدیریـت بیشـتر
اعتمـاد بـه نفـس در بیـن افـراد منزوی، کاهـش افسـردگی و افزایش 

، شـود. رضایـت از زندگـی و در نهایـت سـاخت ایرانـی بهتـر
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هـــدف اصلـــی ایـــن پژوهـــش بررســـی تجربـــه و معنـــای تجربـــه 
ــور  ــان( در کشـ ــابه بانـــک زمـ ــوان الگـــوی مشـ ــه عنـ ــی )بـ کار داوطلبـ
اســـت. ایـــن پژوهـــش بـــه دنبـــال پاســـخ بـــه ایـــن پرســـش اصلـــی 
و  اســـت  چگونـــه  کشـــور  در  داوطلبانـــه  کار  »تجربـــه  کـــه  اســـت 
معنـــای آن چیســـت؟« و در خـــال پاســـخ بـــه ایـــن پرســـش اصلـــی 

بـــه پرســـش های فرعـــی زیـــر نیـــز پاســـخ داده می شـــود:
کار داوطلبانـــه چگونـــه اســـت و معنـــی ایـــن    تجربـــه مـــردم از 

تجربـــه بـــرای آن هـــا چیســـت؟
کار داوطلبانـــه در کشـــور در قالـــب چـــه فراینـــد و ســـاختاری   

اتفـــاق می افتـــد؟
در    کشـــور  در  داوطلبانـــه  کار  تجربـــه  از  می تـــوان  چگونـــه 

ُجســـت؟ بهـــره  زمـــان  بانـــک  نظـــام  توســـعه  و  شـــکل گیری 
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ــود،  ــوب نمی شـ ــروژه محسـ ــا پـ ــازمان و یـ ــان یـــک سـ ــک زمـ بانـ
بلکـــه مجموعـــه ای از ابـــزار بـــرای رســـاندن جامعـــه بـــه هـــدف 
متفـــاوت  داوطلبانـــه  کار  بـــا  مجموعـــه  ایـــن  اســـت.  خـــود 
و  پاییـــن  ســـطح  فعالیت هـــای  می توانـــد  کـــه  چـــرا  اســـت 
شـــود.  شـــامل  متقابـــل  تعامـــل  فضـــای  در  را  غیررســـمی 
کافـــی  فرصـــت  و  شـــوند  پشـــتیبانی  و  تشـــویق  افـــراد  چنانچـــه 
کـــه  دارنـــد  تمایـــل  و  می خواهنـــد  افـــراد  تمامـــی  شـــود،  مهیـــا 

2- Cahn
3- Bretherton and Pleace
4- Gregory
5- Bretherton and Pleace

بـــه  بـــا دادن چنیـــن شـــانس هایی،  باشـــند.  همیـــاری داشـــته 
غیرســـالم  زندگـــی  ســـبک  کاهـــش  می تـــوان  محســـوس  طـــور 

.)2۰۱7 انگلســـتان،  زمـــان  )بانـــک  کـــرد  مشـــاهده  را 
ــه تعریـــف  ــان، بـ ــرای توصیـــف بانـــک زمـ یوســـف وند )۱۳۹8( بـ
ـــف  ـــرای توصی ـــبی ب ـــوم، برچس ـــش س ـــردازد. بخ ـــوم می پ ـــش س بخ
ـــوده  ـــه از بخش هـــای خصوصـــی و دولتـــی جـــدا ب ک بخشـــی اســـت 
و دارای ماهیتـــی داوطلبانـــه و غیرانتفاعـــی اســـت. بخـــش ســـوم، 
فاصلـــه میـــان دولـــت و بـــازار را بـــا تشـــکلی مردمـــی پـــر می کنـــد و 
کـــه نـــه دولتـــی و نـــه انتفاعـــی اســـت، دنبـــال می کنـــد.  اهدافـــی را 
ســـوم  بخـــش  خانـــواده  از  مهـــم  شـــاخه ای  زمـــان،  بانک هـــای 
کـــه چارچوبـــی جهـــت ارائـــه و دریافـــت خدمـــات در ازای  هســـتند 
کان2، 2۰۰۴(. ایـــن سیســـتم بانکـــی،  زمـــان را فراهـــم می ســـازند )
کـــه  در واقـــع، شـــکل داوطلبانـــه ای از تبـــادل خدمـــات اســـت 
از واحدهـــای زمانـــی بـــه عنـــوان ارز مبادلـــه اســـتفاده می کنـــد. 
کار فـــرد تعییـــن شـــده  هـــر واحـــد زمانـــی معـــادل یـــک ســـاعت 
و معمـــواًل بـــه عنـــوان یـــک اعتبـــار زمانـــی شـــناخته می شـــود و 
منطـــق پایـــه ایـــن رویکـــرد بانکـــی بـــده ـ بســـتان و برابـــری اســـت 
غ از اینکـــه چـــه  )بریتـــرون و پلیـــک۳، 2۰۱۴(. زمـــان هـــر فـــرد فـــار
بـــه شـــکلی برابـــر  کـــرده اســـت،  ارائـــه  یـــا خدمتـــی  کمـــک  نـــوع 
ارزش گـــذاری می شـــود. بـــه عبارتـــی، مقـــدار زمـــان صـــرف شـــده 
آن هـــا، دارای ارزش و  نـــه تخصـــص و مهـــارت  توســـط اعضـــا و 

ــوری۴، 2۰۱۴(. گریگـ ــت ) ــی اسـ ــای ارزیابـ مبنـ

گی های بانک زمان جدول ۱. ویژ

گام های اصلی برای بکارگیری مشارکت افراد جهت مؤلفه های تشکیل دهنده بانکداری زمان
برپایی یک نظام بانک زمان

شکل داوطلبانه از تبادل خدمات و حمایت ها در میان افراد اجتماع؛  
 استفاده از زمان به عنوان پول )و ابزار مبادله(؛  
برابری ارزش همه انواع خدمات؛  
کردن برابر با یک »اعتبار زمانی«؛   کار  یک ساعت 
اختیار فرد در تصمیم گیری در خصوص ارائه نوع خدمت؛  
اعطا یک حساب اعتباری به هر فرد و کنترل موجودی توسط کارگزار زمان؛  
کامپیوتری؛   محاسبه حساب اعتباری توسط یک نرم افزار 
امکان تبادل خدمات میان همه اعضای بانک در یک اجتماع مشخص؛  
امکان اهدا اعتبارات زمان به افراد دیگر )بریترون و پلیک۵، 2014(  

مشارکت دادن داوطلبان در اداره نظام مبتنی بانک زمان؛. 1
تشریح چگونگی مشارکت و مداخله داوطلبان در اسناد و مصوبات؛. 2
گزارش های سالیانه؛. 3 کامل میزان مشارکت داوطلبان در  بازتاب 
ترویج و تبلیغ مشارکت داوطلبان در نظم بانک زمان؛. 4
ارزیابی، برنامه ریزی و اقدام برای بکارگیری مشارکت داوطلبان؛. 5
؛. 6 بازخورد و ارزشیابی مستمر
؛. 7 ایجاد یک نظام تضمین و بهبود مستمر
کاهش نابرابری در حوزه سالمت؛. 8 ارتقا برابری و 
؛. 9 پشتیبانی از مشارکت مؤثر و مستمر
کنندگان زنجیره های خدمات . 10 حسابرسی از تأمین 

)انجمن بانک زمان بریتانیا، 2014(.
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ــان  ــهیم زم ــیم و تس ــه تقس ــردم ب ــویق م ــا تش ــان ب ــای زم بانک ه
و مهــارت خــود بــا اطرافیــان و اجتمــاع  آن هــا، می تواننــد مزایــای 

ــه همــراه داشــته باشــند.  ــت، مــردم و جامعــه ب ــرای دول متنوعــی ب
اســت  شــده  آورده   2 شــماره  جــدول  در  مزایــا  ایــن  از  برخــی 

.)۱۳۹8 )یوســف وند، 

جدول2. مزایای بانک زمان

توضیحاتمزیت

اقتصادی

روشی کم هزینه و مناسب برای جلب مشارکت فعال و پایدار گروه های محروم و آسیب پذیر جامعه در حمایت از خود؛	 
ایجاد ظرفیت برای اقشار آسیب پذیر با ابداع سیستم اعتبارات زمانی؛ 	 
فراهم بودن امکان ذخیره منابع مالی با استفاده از اعتبارات زمانی و ماهیت دو طرفه فعالیتهای بانکداری زمان؛	 
کمک به اعضا برای کسب تجارب کاری تازه و ارتقای مهارت؛	 
ایفای نقش مهم در کاهش هزینه های خدمات عمومی دولت با استفاده از ظرفیت خود مراقبتی اجتماع و حمایت متقابل اعضا.	 

بهداشتی 
و رفاهی

دارای ظرفیت برای بهبود کیفیت زندگی و رفاه افراد جامعه به ویژه گروه های از کار افتاده و سالمند؛	 
 گســترش ارتباطــات میــان نســلی و درون نســلی، یادگیــری و افزایــش مهارت هــا، دسترســی آســان بــه خدمــات بهداشــتی، کاهــش 	 

بســتری شــدن، کمــک بــه اســتقال و خودکفایــی بیشــتر بــرای ســالمندان و احســاس تنهایــی کمتــر؛
ایجاد احساس قدرت و اعتماد به نفس بیشتر و در نتیجه احساس شادی و رضایت بیشتری از زندگی با مشارکت افراد در این بانک ها.	 

اجتماعی

روشــی مؤثــری بــرای آشــنایی بــا افــراد جدیــد، کاهــش انــزوای اجتماعــی، افزایــش مشــارکت اجتماعــی، تقویت شــبکه های اجتماعی 	 
و در نهایت توســعه ســرمایه اجتماعی؛

امکان مشارکت همه مردم برای ارائه خدمات، حتی آن هایی که به عنوان قشر محروم و آسیب پذیر شناخته می شوند؛	 
ایجاد اعتماد با استفاده از شیوه بدهـ  بستان شیوه ای ساده و اساسی برای ایجاد اعتماد میان مردم.	 
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گرفتــه  کار داوطلبانــه در واقــع فعالیتــی خیرخواهانــه در نظــر 
آن هــا  بــه  کمکــی  کــه  ســازمانی  یــا  فــرد  بــرای  تنهــا  کــه  میشــود 
فــرد  بــرای  معنــوی  منافــع  بلکــه  نمی کنــد  سودرســانی  می شــود 
کمــک کننــده نیــز بــه همــراه دارد. در واقــع فعالیــت داوطلبانــه یــک 
اســت. و اخاقیــات  انســانیت  ســرمایه گذاری معنــوی در جهــت 
بــروز رفتارهــای دیگرخواهانــه و داوطلبانــه در هــر جامعــه بــه 
ســرمایه  نشــانه های  ملموس تریــن  و  مهم تریــن  از  یکــی  عنــوان 
اجتماعــی قلمــداد میشــود. ســرمایه اجتماعــی کمــک میکنــد افــراد 
مشــکل عمــل جمعیشــان را کــه یکــی از عناصــر اصلــی رفتــار اخاقــی 
اســت، حــل کننــد و اخاقی تــر عمــل کــرده و از ســود خــود بــه جهــت 
کننــد )روشــنفکر و ذکایــی، ۱۳8۵(. در  خیــر عمومــی صــرف نظــر 

: کــه عبارتنــد از گرایــش داوطلبانــه وجــود دارد  مجمــوع پنــج 
گرایش داوطلبانه ارزشی؛  
گرایش داوطلبانه شهروندی؛  
گرایش داوطلبانه دیگرخواهانه؛  
گرایش داوطلبانه اعتراضی؛   
گرا )روشنفکر و ذکایی، ۱۳8۵(.   گرایش داوطلبانه خاص 

متغیرهــای متنوعــی بــر تمایــل بــه رفتــار داوطلبانــه اثــر میگذارند 
: جنســیت، ســن، نحــوه ســکونت  کــه شــاخص ترین آن هــا عبارتنــد از
کــه افــراد  )مســتقل یــا وابســته(. عوامــل متعــددی ســبب می شــوند 
جــذب فعالیت هــای داوطلبانــه شــوند و ایــن رونــد را ادامــه دهنــد، 
ــی در افــراد  ــه ایجــاد آرامــش درون ــوان ب ــه ایــن عوامــل می ت از جمل
کــه بــرای رفــع تبعیــض و  کــرد. بــه عنــوان مثــال شــخصی  اشــاره 

کــه وضعیــت بهتــر  نابرابــری در جامعــه تــاش می کنــد، هنگامــی 
ــرد  ــذت می ب ــد ل ــاهده می کن ــود مش ــای خ کاره ــه  ــردم را در نتیج م
کــز اجتماعــی- دینــی بــا وقــت یــا مــال خــرد  کــه در مرا و بــا آنانــی 
دســت  درونــی  آرامــش  بــه  گروهــی  اینکــه  از  می کنــد،  همــکاری 

می یابنــد لــذت می بــرد )کشــاورز تــرک، ۱۳۹۱(.
فعالیت هــای  توســعه  بــه  می توانــد  کاری  فــدا و  ایثــار  فرهنــگ 
کننــده  بانــک زمــان کمــک نمایــد چــه آنکــه فــرد داوطلــب و کمــک 
ــال  ــرده و در قب ک ــا انگیزه هــای الهــی وقــف دیگــران  زمــان خــود را ب
آن چشم داشــت مــادی و زمانــی نــدارد. خانــواده بــه عنــوان اولیــن 
ایثــار  و  عــزت  درزمینــٔه  فرهنگ ســازی  بــه  شــکل گیری  پایــگاه 
می پــردازد و عوامــل تأثیرگــذار در ایــن عرصــه را شناســایی کــرده و بــا 
کــدام از آن هــا برنامه ریــزی نمایــد. تمــام ظرفیــت و تــوان بــرای هــر 

نمونه هایی از فعالیت های داوطلبانه در کشور2 22222
فعالیت هـــای داوطلبانـــه در جهـــان طیـــف گســـترده ای را در بـــر 
ــه  ــر بـ ــًا منحصـ ــران عمومـ ــه در ایـ کارهـــای داوطلبانـ ــا  ــد، امـ می گیرنـ
کمـــک مالـــی بـــه افـــراد بی بضاعـــت و مؤسســـات خیریـــه می شـــود. 
بنیـــاد CAF ســـاالنه مشـــارکت داوطلبانـــه در کشـــورهای مختلـــف را 
گـــزارش،  بررســـی و رده بنـــدی می کنـــد. بـــه همیـــن منظـــور در ایـــن 
ــت  ــرف وقـ ــود؛ صـ ــیم می شـ ــه بخـــش تقسـ ــه سـ ــه بـ ــور داوطلبانـ امـ
کمـــک  در امـــور خیریـــه، پرداخـــت پـــول بـــه مؤسســـات خیریـــه، 
وابســـته  ســـازمان های  ایـــران  در  نیازمنـــد.  ناشـــناس  افـــراد  بـــه 
توجـــه  داوطلبانـــه  فعالیـــت  بـــه  متعـــددی  وابســـته  غیـــر  یـــا  و 
؛ ســـازمان بهزیســـتی،  کـــه شـــاخص ترین آن هـــا عبارتنـــد از دارنـــد 
)ســـمن ها(.  مردم نهـــاد  ســـازمان های   ، احمـــر هـــال  جمعیـــت 
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؛  گرفتـــه در ایـــن ســـازمان ها عبارتنـــد از نـــوع فعالیت هـــای صـــورت 
زیســـتی،  محیـــط  خیریه هـــا،  امـــدادی،  همگانـــی،  فعالیت هـــای 

ــی و ... . ــات، آموزشـ ــا حیوانـ مرتبـــط بـ
کار  پذیــرای  انجمن هــای  و  گروه هــا  ســازمان ها،  بررســی 
داوطلبانــه در حوزه هــای مختلــف، فرهنگــی، مذهبــی، اجتماعــی و 
بهداشــتی نشــان می دهــد مشــارکت فعــال داوطلبــان بــه خصــوص 
جوانــان و افــراد بــا مهــارت ضامــن موفقیــت و تأثیرگــذاری آن هــا 
اســت. وجــود حــس دیگرخواهــی و حمایــت از افــراد نیازمند بــا ارائه 
مجموعــه مختلفــی از خدمــات داوطلبانــه می توانــد رشــد ســرمایه 
اجتماعــی را بــا خــود در دراز مــدت بــه همــراه داشــته باشــد. بــه 

6- ATLAS.ti 7

بیــان دیگــر فعالیت هــای داوطلبانــه را می تــوان امــور بــرد بــرد تلقــی 
کــه در آن فــرد نیازمنــد خدمــات بــا بهره منــدی از خدمــات  کــرد 
دریافــت شــده می توانــد بــه بخشــی از نیازهــا مشــکات خــود پاســخ 
و  از رشــد  نیــز  کننــده  و در عیــن حــال داوطلــب مشــارکت  داده 
ــه  ــی الزم کل ــور  ــه ط ــود. ب ــوردار می ش ــت آن برخ ــرات مثب ــی و اث تعال
کار  گســترش و پیشــرفت فعالیت هــای داوطلبانــه ایجــاد یــک ســاز و 
کارآمــد میــان دولــت و ســازمان های مردم نهــاد اســت  همیارانــه 
کار داوطلبانــه و خیررســانی  تــا از ایــن طریــق اهمیــت و ضــرورت 

ــرای جامعــه بیــش از گذشــته روشــن شــود. عمومــی ب

جدول۳. نمونه فعالیت های داوطلبانه موجود در کشور

توضیحات و نمونهنوع فعالیت

فعالیت های داوطلبانه
 در امور خیریه

گروههای هدف: افراد نیازمند	 
 	. زمینه فعالیت ها: سالمندان و معلوالن، بیماران خاص، کودکان کار، کودکان پرورشگاهی، زنان سرپرست خانوار
نمونه: موسسه خیریه محک )حمایت از کودکان سرطانی(، موسسه خیریه رعد و موسسه خیریه مهرآفرین.	 

فعالیت های داوطلبانه
 در امور مذهبی و فرهنگی

کن متبرکه	   تأثیرگذارترین نمونه فعالیت: خادمان اما
 نمونه: خادمین بارگاه امام رضا )ع( در دو دسته:	 
کمتر شده است.(   کثرت متقاضی خدمت موروثی  رسمی؛ به صورت موروثی )به دلیل 
افتخاری و تشرفی؛ )سامانه خادمیاران رضوی، 1399(.  

فعالیت های داوطلبانه
 در امور اجتماعی

زمینه فعالیت: بهبود شرایط اجتماعی	 
گروه هدف: افراد در معرض آسیب های اجتماعی	 
نمونه: جمعیت مستقل امداد دانشجویی- مردمی امام علی )ع( به عنوان یکی از سازمان های فعال درزمینٔه کاهش 	 

معضات اجتماعی در سطح بین المللی )جمعیت امداد دانشجویی امام علی )ع(، ۱۳۹۹(.

روش شناسی- 3
ــم تفســیرگرایی قــرار می گیــرد و از  ایــن پژوهــش در دســته پارادای
کاربــردی اســت و در آن از تحلیــل محتــوا  جنبــه اهــداف بیرونــی 
کیفــِی اســتقرایِی آشــکار بــه عنــوان شــیوه پژوهــش و بــه منظــور 
ُکدگــذاری و  تفســیر داده هــای متنــی از طریــق فراینــد نظام منــد 
تعییــن مفاهیــم اســتفاده شــده اســت. در ایــن شــیوه، مفاهیــم تــا 

ســه ســطح انتــزاع )مقوله هــای مفهومــی( تحلیــل می شــوند.
گــردآوری داده هــا تعــداد 22 مصاحبــه بــدون ســاختاِر  در مرحلــه 
ــه از میــان  ــه فعالیت هــای داوطلبان ــاِر داشــتِن تجرب ــا معی عمیــق ب
در  کــه  ســمن هایی  و  نهادهــا  انجمن هــا،  داوطلبــان  و  اعضــا 
کارهــای داوطلبانــه فعــال هســتند )نهادهایــی نظیــر خادمیــاری 
حضــرت امــام رضــا )ع(، حضــرت معصومه )س( و مســجد جمکران، 
جمعیــت دانشــجویی امــام علــی )ع(، خانــه عمــاد، انجمــن کودکان 
انجمــن  مهرآفریــن،  خیریــه  بــی،  خانــه ای  کهریــزک،  خیریــه   ، کار
، اردوهــای جهــادی بســیج و ...(، انجــام شــده  کشــور ســالمندی 
اســفندماه  زمانــی  بــازه  در  شــده  انجــام  مصاحبه هــای  اســت. 

۱۳۹8 تــا شــهریور مــاه ۱۳۹۹ انجــام پذیرفته انــد. درمجمــوع زمــان 
 ۱2۰ تــا   ۱۵ بیــن  مصاحبــه  هــر  زمــان  و  دقیقــه   ۹7۵ مصاحبه هــا 
گروهــی( متغیــر و میانگیــن زمانــی  دقیقــه )مربــوط بــه مصاحبــه 

آن هــا حــدود ۴۵ دقیقــه بــوده اســت.
در فرایند پژوهش و مصاحبه ها با رسیدن به درک تعاملی 

که برخی از مفاهیم در  بودن مفهوم مورد بررسی، به این معنا 
حوزه تجارب موجود در حوزه »بانک زمان« در تعامل میان 

گرفته و تنها از  گروه پژوهش و دست اندرکاران و مجریان شکل 
ک مشارکت کنندگان پژوهش قابل  طریق بررسی ذهنیت و ادرا
دست یابی نیستند، تهیه یادداشت های میدانی از مشاهدات 
مستقیم حضور در متن تجارب مشابه در دست انجام نیز در 
عین حال به شیوه های جمع آوری اطاعات اضافه شده اند. 

ُکدگذاری  یافته های حاصل از مشاهده ها نیز همانند مصاحبه ها 
و وارد مرحله تحلیل شده اند. در این پژوهش در بخش مدیریت 

داده ها از نرم افزار اطلس تی-67 استفاده شده است.
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مصاحبه با
مشارکت کننده

نخست

توسعه
مفاهیم

شکل گرفته

شناسایى
شکاف در
داده ها شناسایى

شکاف در
داده ها

شناسایى
شکاف در
داده ها

مصاحبه با
مشارکت کننده 

دوم

شکل گیرى
مفاهیم

مصاحبه با
مشارکت کننده 

سوم

روابط محتمل

انتخاب مشارکت کنندگان بر اساس نیاز داده ها

انتخاب مشارکت کنندگان بر اساس نیاز نظریه/نمونه گیرى نظریه

تحلیل داده ها

شکل ۱. فرایند انتخاب مشارکت کنندگان

7- Asking question
8- Memos

تحلیل داده ها2 322
کلـی، شـیوه های تحلیلـی  بـه طـور  کیفـی  در تحلیـل داده هـای 
توانمندی هـای  به نوعـی  شـیوه ها  ایـن  می شـود،  گرفتـه  بـه کار 
ذهنی پژوهشـگران هسـتند. شـیوه تحلیل داده ها در این پژوهش 

بیشـتر مقایسـه و پرسـش از داده ها7 اسـت که از طریق سـه مرحله 
ُکدگذاری صورت می گیرد. در تمامی این مراحل از یادداشـت های 

تحلیلـی8 و ترسـیم نمـودار نیـز اسـتفاده شـده اسـت:

جدول ۴. مراحل تحلیل داده ها

توضیحاتمرحله

نخست- پرسش
 از داده ها

چه چیزهایی باعث می شود کارهای داوطلبانه تداوم پیدا کند و به یک جریان پایدار تبدیل شود؟	 
ساختارهای محدودکننده محیط درونی و بیرونی در فرایند کارهای داوطلبانه کدامند؟	 
پیشران های اصلی در کارهای داوطلبانه کدامند؟	 
نحوه تأثیرگذاری آموزش در فرایند کارهای داوطلبانه چگونه است؟	 
 	...

دوم- مقایسه
تقسیم داده ها به بخش های قابل مدیریت؛	 
مقایسه این بخش ها از نظر شباهت ها و تفاوت هایشان.	 
و 	  گی ها  ویژ چارچوب  در  مفاهیم  توسعه  و  مفاهیم  به  داده ها  کاهش  برای  محقق  به  کمک  مقایسه:  مزایای 

ابعادشان، ایجاد تمایز میان یک مفهوم با دیگر مفاهیم، کمک به محقق برای دوری از تعصبات.

ُکدگذاری باز

گی ها و ابعاد آن ها در داده ها )استراوس و کربین، ۱۳۹۰، ۱2۳(.	  فرایندی تحلیلی برای شناسایی مفاهیم و ویژ
: کدگذاری در پژوهش حاضر گام های 

کردن مصاحبه ها؛. 1 پیاده 
گراف؛. 2 کنار تحلیل پارا : تحلیل ُخرد )خط به خط( داده ها در  ُکدگذاری باز استفاده از دو شیوه 
استفاده از شیوه های تحلیل مقایسه مداوم و پرسش از داده برای تفسیر داده ها و استخراج معنا؛. 3
استفاده از دو روش برای نام گذاری مفاهیم؛ بهره گیری از برچسب های پیشنهادی پژوهشگر ضمن وفاداری. 4

گرفته شده توسط مشارکت کنندگان در مصاحبه )کدگذاری زنده(؛ کار  کامل به متن و استفاده از اصطالحات به 
مقایسه مفاهیم و طبقه بندی مفاهیم پس از استخراج آن ها؛. 5
ُکدها و مقوله ها.. 6 تکرار فرایند از آغاز به منظور مفهومی تر و انتزاعی تر شدن 
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اهــداف  و  بلندمــدت  چشــم انداز  ترکیــه  توســعه  دهــم  برنامــه 
ســطح  مفاهیــم  یعنــی  انتــزاع  ســطح  ســه  تــا  ُکدگــذاری  فراینــد 
گرفتــه اســت.  ُکــد(، مقوله هــا و مقوله هــای اصلــی صــورت  پایین تــر )
جــدول زیــر بخشــی از فراینــد ُکدگــذاری باز را شــامل تعیین مفاهیم 
ســطح یــک )ُکدهــا( و مفاهیــم ســطح دوم )مقوله هــا( و مفاهیــم 
ــاره  ــر اش ــد. پیش ت ــان می ده ــی( نش ــای اصل ــوم )مقوله ه ــطح س س

شــد در ایــن پژوهــش از نرم افــزار اطلــس تــی 7 در فراینــد مدیریــت 
و تحلیــل داده هــا اســتفاده شــده و ســعی شــده اســت از مزیت هــای 
گرفتــه شــود.  کنــار نرم افــزار بهــره  ، در  تحلیــل بــه شــیوه دســتی نیــز
کار  ُکدگــذاری داده هــا در نرم افــزار ایــن  بــا  از ایــن روی هم زمــان 
ــه ای از  گرفتــه اســت. در ادامــه نمون ــز صــورت  ــه شــکل دســتی نی ب
فراینــد شناســایی مفاهیــم و طبقه بنــدی آن هــا ارائــه شــده اســت:

کادرنوشت ۱- نمونه ای از فرایند شناسایی مفاهیم و طبقه بندی آن ها

مفاهیم سطح سوممفاهیم سطح دوم )مقوله(مفاهیم سطح نخست )ُکد(واحدهای معنا
 )مقوله اصلی(

... یعنی احساس کردم که یه وظیفه ای دارم یا یه 
عنایتی بهم شده که حاال باید نگهش دارم ...

احساس مسئولیت پذیری در 
کار داوطلبانه  تعهد و مسئولیت پذیریچارچوب 

پیشران های درونی
انگیزم بیشتر مسائل معنویش بود که حاال حس  کار داوطلبانه

خوبی داره هر کی حاال یه عالقه ای به حضرت 
داشته باشه بتونه توی بارگاه شون خدمت بکنه.

برتری انگیزه های معنوی و 
انگیزه های معنویغیرمادی

ُکد  گام نخست ۴۳۱  ُکدگذاری اولیه متن مصاحبه ها، در  پس از 
مفاهیم  پاالیش  با  و  دوم  مرحله  در  است.  شده  شناسایی  اولیه 
ُکد یا مفهوم سطح نخست تقلیل  اولیه تعداد این مفاهیم به 26۰ 
که از این میان با بازبینی نهایی مفاهیم اولیه و حذف  یافته است 
مفاهیم غیر مرتبط و ادغام مفاهیم مشابه، حدود ۱۱۹ مفهوم سطح 
نخست به دست آمده است. در ادامة روند تحلیل، این مفاهیم 
مفهوم   2۳ و  اصلی(  )مقوله های  سوم  سطح  مفهوم   ۵ قالب  در 
سطح دوم )مقوله ها( دسته بندی شده اند. نتایج بیانگر پنج مقوله 
کار  کار داوطلبانه، پیشران های بیرونی  اصلی پیشران های درونی 
داوطلبانه، ساختارهای محدود کننده درونی، ساختارهای محدود 

کننده بیرونی و آثار و نتایج کار داوطلبانه است.

نتیجه گیری و ارائه راهکارها- 4
بـــه ســـؤاالت  پاســـخ  از وظایـــف حرفـــه ای پژوهش گـــران  یکـــی 
مطـــرح شـــده در ابتـــدای هـــر پژوهـــش اســـت. در همیـــن راســـتا 
ــده در  ــار پرســـش طرح شـ ــه چهـ ــود بـ در ایـــن بخـــش تـــاش می شـ

گفتـــه شـــود. ابتـــدای مقالـــه پاســـخ 

پرسش یکم؛ تجربه کار داوطلبانه در کشور چگونه است 2 422
و معنای آن چیست؟

این پرسش متناظر با شناخت مفاهیم و یافته ها است. این که 
چگونه  کشورمان  در  را  داوطلبانه  کار  پژوهش  مشارکت کنندگان 
شده  انجام  تحلیل  چیست.  تجربه  این  معنای  و  می کنند  تجربه 
اصلی  مفاهیم  است.  رو  پیش  پرسش  پاسخگوی  مفاهیم،  برای 
کشور در قالب ۵ مفهوم انتزاعی  کار داوطلبانه در  در حوزه تجربه 
کار  بیرونی  پیشران های  داوطلبانه،  کار  درونی  پیشران های 

داوطلبانه، ساختارهای محدود کننده درونی، ساختارهای محدود 
کننده بیرونی، آثار و نتایج کار داوطلبانه طبقه بندی شده است.

کار داوطلبانه در ایران جدول۵. تجربه و معنای تجربه 

سطح دوم؛ مقوله ها سطح سوم؛مقوله های اصلی

تعهد و مسئولیت پذیری

کار  پیشران های درونی 
داوطلبانه

رفتار حرفه ای
انگیزه های معنوی

انگیزه های انسان دوستانه
لذت تجربه/ انگیزه های شخصی

تداوم و پیوستگی
آمادگی ذهنی و روحی
توانایی و مهارت

مدیریت صحیح و مناسب
گاهی رسانی آموزش و آ

کار  پیشران های بیرونی 
داوطلبانه آموزش و 

گاهی رسانی آ

تبلیغات و فعالیت رسانه ای
حمایت های بیرونی

تعامالت بین المللی در کارهای داوطلبانه
ظرفیت نهادهای مردمی

کارآمد مدیریت نا ساختارهای محدود 
کار داوطلبانهکننده درونی سایه زندگی شخصی بر 

ساختار قانونی محدودکننده
ساختارهای محدود 

کارهای داوطلبانهکننده بیرونی سایه دولت بر 
مصائب نهادهای مردمی

منزلت و همبستگی اجتماعی

کار داوطلبانه آثار و نتایج 
رضایت و آرامش فردی

شبکه های دوستی و روابط صمیمانه
مواجهه با رنج و اندوه
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ــه 2 422 ــران در چ ــه در ای ــای داوطلبان ــش دوم؛ فعالیت ه پرس
ــد؟ ــاق می افت ــاختاری اتف س

در  داوطلبانــه  فعالیت هــای  بــر  متعــددی  نیروهــای  و  عوامــل 
ایــران اثرگــذار هســتند. برخــی از ایــن عوامــل همــواره بــه مثابــه 
نــوع فعالیت هــا هســتند  ایــن  کننــده  موتــوری محــرک و تقویــت 
بیرونــی  و  درونــی  پیشــران های  عنــوان  بــا  پژوهــش  ایــن  در  کــه 
ایــن  از  فعالیت هــای داوطلبانــه معرفــی شــده اند و برخــی دیگــر 
از  کــه  هســتند  داوطلبانــه  فعالیت هــای  مخــل  همــواره  عوامــل 
آن هــا بــه عنــوان محدودیت هــای درونــی و بیرونــی فعالیت هــای 

کــدام از ایــن  کــه هــر  داوطلبانــه یــاد شــده اســت. الزم بــه ذکــر اســت 
کــه در واقــع  عوامــل در بســتری از مفاهیــم معنــی پیــدا می کننــد 
کــه فعالیت هــای  کننــده ســاختاری اســت  ایــن مفاهیــم مشــخص 
می رســد  نظــر  بــه  می افتنــد.  اتفــاق  آن  در  ایــران  در  داوطلبانــه 
گــرو تقویــت پیشــران های درونــی و  کــه تقویــت ایــن ســاختار در 
کننــده بیرونــی و درونــی،  بیرونــی و غلبــه بــر ســاختارهای محــدود 
، در ادامه  خواهــد بــود. بــه منظــور درک بیشــتر ســاختارهای مذکــور
نمــوداری در ارتبــاط بــا ســاختار مفهومــی فعالیت هــای داوطلبانــه 

در ایــران ارائــه شــده اســت.

پیشرانهاى درونى
کار داوطلبانه

پیشرانهاى بیرونى
کار داوطلبانه

ساختارهاى محدود
کننده درونى

ساختارهاى محدود
کننده بیرونى

تعهد و
مسئولیت پذیرى

انگیزه هاى
انسان دوستانه

لذت تجربه/
انگیزه هاى شخصى

تبلیغات و فعالیت
رسانه اى

ظرفیت نهادهاى
مردمى

سایه زندگى شخصى
بر کار داوطلبانه

سایه دولت بر کار
داوطلبانه

مصائب نهادهاى
مردمى

حمایت هاى بیرونى

مدیریت صحیح و
مناسب

تداوم و پیوستگى

توانایى و مهارت

آمادگى ذهنى و 
روحى

ساختار قانونى
محدود کننده

مدیریت ناکارآمد

تعامالت بین المللى در
کارهاى داوطلبانه

آموزش و آگاهى رسانى

رفتار حرفه اى

ت هاى داوطلبانه
ساختارهاى موثر بر فعالی

ت کننده
ك و تقوی

موتورى محر
ف کننده کارهاى داوطلبانه

عوامل تضعی

شکل 2. چارچوب مفهومی ساختار تبیین کننده فعالیت های داوطلبانه در ایران

قالــب چــه 2 423 ایــران در  کار داوطلبانــه در  پرســش ســوم؛ 
فراینــدی اتفــاق می افتــد؟ و فراینــد کار داوطلبانــه در ســاختار 

بــه چــه پیامدهایــی می شــود؟ کنونــی منجــر 
محرومــان  بــه  کمــک  و  نیازمنــدان  از  دســتگیری  ســنت 
هــر  و  داشــته  رواج  مختلــف  فرهنگ هــای  در  کــه  قرن هاســت 
کــدام به گونــه ای متفــاوت ظاهــر شــده اســت؛ امــا دنیــای امــروز 

گــون  گونا دنیــای پیچیــده ای اســت و بــه مشــکل فــوق ظهــور انــواع 
و  زیســت محیطی  گســترده  آلودگی هــا و تخریب هــای  بیماری هــا، 
شــکاف های عمیــق اقتصــادی میــان کشــورهای شــمال و جنــوب 
کــه مردمــان جهــان  افــزوده شــده اســت. در چنیــن فضایــی اســت 
گرفتــه شــده از ســوی دولتمــردان  کار  غ از سیاســت های بــه  فــار

کار اصــاح و تغییــر زده انــد. کار شــده و دســت بــه  دســت بــه 
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گرچــه فعالیت هــای داوطلبانــه در کشــور مــا از اهمیــت باالیــی  ا
برخــوردار اســت و ســازمان های مــردم نهــاد قدرتمنــدی هــم در 
کنــون نتوانســته ایم جایــگاه  گرفته انــد ولــی تا ایــن حــوزه شــکل 
روشــن و بــا ثباتــی در ایــن حــوزه بــه دســت آوریــم. شــاید بتــوان 
و  دولــت  حمایــت  عــدم  را  کامــی  نا ایــن  اصلــی  عوامــل  از  یکــی 
عنــوان  بــه  نهــاد  مــردم  ســازمان های  از  سیاســی  جریان هــای 
گروهــای مســتقل در کشــور دانســت. از طــرف دیگــر در کشــور مــا 
بــرای بســیاری از افــراد، کار داوطلبانــه بــه شــکل صدقــه یــا کارهــای 
خیریــه تعریــف می شــود و از ســاختار و فرآینــد مشــخصی پیــروی 
شــخصی  قالبــی  در  را  اجتماعــی  مســئولیت  آن هــا  نمی کننــد. 
می کننــد  تــاش  خیریــه  جمع هــای  در  حضــور  بــا  یــا  نگریســته 
کننــد. در واقــع داوطلبــان عمومــًا قائــل بــه  مشــکات را برطــرف 
ــه شــکل  کارهــا را ب ســاختار نیســتند، اغلــب آن هــا مایــل هســتند 
ســنتی انجــام دهنــد. ایــن امــر موجــب شــده اســت مــا بــه شــکل 
مواقــع  در  تنهــا  و  نپردازیــم  مشــکات  و  مســائل  بــه  ســاختاری 

بحــران یــا در مناســبت ها، حرکتــی نمادیــن را انجــام دهیــم.

پرســش چهــارم؛ چگونــه می تــوان از تجربــه کار داوطلبانــه 2 424
در کشــور در ایجــاد و توســعه پــروژه بانــک زمــان بهــره ُجســت؟

و  ایجــاد  سیاســت های  و  راهبردهــا  فــوق  پرســش  بــه  پاســخ 
می کنــد: تعریــف  را  زمــان  بانــک  پــروژه  توســعه 

به کارگیری اخاق حرفه ای و مسئولیت پذیری در اداره و 2 2راهبرد 
پیشبرد کارهای داوطلبانه؛

تدوین مقررات، آئین نامه ها و الزامات رفتار حرفه ایی 222سیاست 
قانون مند، ی 222سیاست  داوطلبان  با  همکاری  لزوم 

مسئولیت پذیر و پرتاش
داوطلبانه ی 223سیاست  فعالیت های  و  مسئولیت  واگذاری 

متناسب با عایق، توانایی و مهارت های افراد داوطلب
نظارت و پایش مستمر عملکرد داوطلبانی 224سیاست 

پاسداشت انگیزه های معنوی و غیرمادی داوطلبان؛2 2راهبرد 
افــراد در ی 222سیاست  انگیزه هــای صرفــًا معنــوی  از  حمایــت 

کارهــای داوطلبانــه انجــام 
با ی 222سیاست  داوطلبان  به  مادی  پیشنهاد های  ارائه  عدم 

انگیزه های صرفًا معنوی
دغدغه های ی 223سیاست  و  مذهبی  باورهای  از  پشتیبانی 

خداجویانه در فعالیت های داوطلبانه با بسط معارف معنوی و الهی
شخصی 2 3راهبرد  و  دوستانه  انسان  انگیزه های  پاسداشت 

داوطلبان؛

پشتیبانی از افراد در گروه های سنی مختلف برای ی 322سیاست 
انجام کارهای داوطلبانه

تجربه ی 322سیاست  و  انجام  برای  مناسب  بستر  پیش بینی 
کارهای داوطلبانه برای افراد مختلف

کار ی 323سیاست  به  افراد  عاقه  و  دلبستگی  از  بهره برداری 
داوطلبانه برای کمک به اقشار آسیب پذیر و نیازمند کمک

به اشتراک گذاشتن لذت و تأثیرات مثبت ناشی از ی 324سیاست 
کارهای داوطلبانه برای عموم 

توجه به تداوم و پیوستگی در کارهای داوطلبانه؛2 4راهبرد 
نظارت دائم و پایش مستمر داوطلبانی 422سیاست 
انجام ی 422سیاست  روش های  و  فرایندها  ارزیابی  و  نظارت 

کارهای داوطلبانه
استمرار و پیوستگی در انجام کارهای داوطلبانهی 423سیاست 
تاش مستمر برای فرهنگ سازی، ترویج و توسعه ی 424سیاست 

کارهای داوطلبانه در جامعه
د  و مهــارت 2 رراهبر توانایــی  روحــی،  ارزیابــی مســتمر شــرایط 

داوطلــب افــراد 

بررســی و ارزیابــی مــداوم شــرایط روحی و ســامت ی 22رسیاست 
روان افــراد داوطلب

تأمین آسایش فکری و روحی افراد داوطلبی 22رسیاست 
تطابق فعالیت داوطلبانه با مهارت های افرادی 23رسیاست 
بررسی و ارزیابی توان جسمی افراد داوطلبی 24رسیاست 

مدیریت صحیح و کارآمد فعالیت های داوطلبانه؛2 رراهبرد 
مدیریتی ی 22رسیاست  ساختارهای  و  فرایندها  در  بازنگری 

کارهای داوطلبانه با هدف شفافیت و چابکی
ارائه ی 22رسیاست  کارآمدی  برای  اطاعاتی  بانک  برپایی 

خدمات داوطلبانه
برای ی 23رسیاست  مختلف  نهادهای  مشارکت  از  استفاده 

شناسایی افراد نیازمند خدمات داوطلبانه
استفاده از ابزار نوآورانه برای مدیریت فعالیت های ی 24رسیاست 
داوطلبانه
ساختار ی ر2رسیاست  و  مراتبی  سلسله  فرایند  از  بهره گیری 

نظام مند در فعالیت های داوطلبانه
انســانی ی ر2رسیاست  نیروهــای  جــذب  شــرایط  تســهیل 

داوطلــب متخصــص 
مستندسازی تجارب کار داوطلبانهی س2رسیاست 

گاه سازی نیروهای داوطلب2 سراهبرد  آموزش و آ
آگاه سازی داوطلبان در خصوص فرایند انجام کاری 22سسیاست 
آموزش افراد پیش از آغاز فعالیت های داوطلبانهی 22سسیاست 
استمرار آموزش و یادگیری مهارت های حرفه ای ی 23سسیاست 

در فرایند انجام کار داوطلبانه
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توسعه 2 رراهبرد  برای  رسانه ای  ظرفیت های  از  بهره گیری 
فعالیت های داوطلبانه

جذب داوطلبان و گسترش فعالیت های داوطلبانه ی 22رسیاست 
با کمک تبلیغات رسانه ای

استفاده از قدرت رسانه ها برای شناساندن ابعاد ی 22رسیاست 
مختلف کارهای داوطلبانه به مردم

جلب ی 23رسیاست  برای  رسانه ای  ظرفیت ها  از  بهره گیری 
حمایت و پشتیبانی از کارهای داوطلبانه

د  برقــراری تعامــات بین المللــی بــا منظــور ارتقــا ســطح 2 رراهبر
داوطلبانــه؛ فعالیت هــای 

استفاده از ظرفیت همکاری های بین المللی و کارآمدی ی 22رسیاست 
سازمان های مردم نهاد خارجی فعال در کارهای داوطلبانه

توسعه کارهای داوطلبانه به خارج از کشوری 22رسیاست 
بکارگیری مشارکت داوطلبان خارج از کشوری 23رسیاست 
مجامــع ی 24رسیاست  در  داوطلبانــه  فعالیت هــای  معرفــی 

لمللــی بین ا
داوطلبانه ی ر2رسیاست  فعالیت های  تجارب  از  بهره مندی 

موفق سایر کشورها در ایران
در 2 ا2راهبرد  داوطلبانه  فعالیت های  توسعه  و  ساماندهی 

چارچوب سازمان های مردم نهاد؛

ایجاد سازوکار ساماندهی فعالیت های داوطلبانه ی 22ا2سیاست 
در قالب سازمان های مردم نهاد

فعالیت های ی 22ا2سیاست  با  نهاد  مردم  سازمان های  تقویت 
داوطلبانه به عنوان واسط بین دولت و اقشار مختلف مردم

سازمان های ی 23ا2سیاست  روابط  ارتقای  و  اعتمادسازی 
مردم نهاد با دستگاه های دولتی و حاکمیتی

استقال سازمان های مردم نهاد در فعالیت های ی 24ا2سیاست 
داوطلبانه از کانون های قدرت

د  شــخصی 2 22راهبر زندگــی  بــا  داوطلبانــه  کار  ســازنده  ارتبــاط 
داوطلــب افــراد 

زندگی ی 2222سیاست  با  داوطلبانه  کارهای  تداخل  از  پرهیز 
شخصی افراد

و ی 2222سیاست  داوطلبانــه  کار  میــان  تعادل بخشــی 
افــراد شــخصی  اولویت هــای 

به اشتراک گذاشتن تجربیات افراد از تأثیرپذیری ی 2223سیاست 
زندگی شخصی از فعالیت های داوطلبانه

بر ی 2224سیاست  داوطلب  افراد  داوطلبانه  فعالیت  به  تشویق 
مبنای تجارب پیشین شخصی

تبیین روشن جایگاه فعالیت های داوطلبانه در نظام 2 22راهبرد 
حقوقی و قانونی کشور؛

برای ی 2222سیاست  کارآمد  و  پشتیبان  مقررات  و  قوانین  وضع 
پاداشت و توسعه فعالیت های داوطلبانه

)مقررات ی 2222سیاست  پاگیر  و  دست  مقررات  و  قوانین  حذف 
زدایی( در فعالیت های داوطلبانه

حمایت و پشتیبانی دولت از فعالیت های داوطلبانه؛2 23راهبرد 
برای ی 2322سیاست  دولتی  محدودیت های  برداشتن  میان  از 

فعالیت های داوطلبانه
پشتیبانی جدی دولت از سازمان های مردم نهاد ی 2322سیاست 

و  نقش  تسهیل کنندگان  عنوان  به  داوطلبانه  فعالیت های  و 
وظایف دولت در امور مختلف

نتیجه 2 24راهبرد  در  انسانی  و  اجتماعی  روابط  شبکه  گسترش 
فعالیت های داوطلبانه

مراقبت از شکل گیری روابط پایدار انسانی ناشی از ی 2422سیاست 
فعالیت های داوطلبانه

گسترش روابط انسان دوستانه میان داوطلبان و ی 2422سیاست 
کمک گیرندگان در فعالیت های داوطلبانه

جذب افراد عاقمند به فعالیت های داوطلبانه ی 2423سیاست 
در خال روابط انسانی و دوستانه ایجاد شده
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