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:چکیده

توسعه فعالیتهای داوطلبانه و بشردوستانه با هدف گسترش رفاه و خیر عمومی در سالهای گذشته تا به امروز از سوی سازمانهای
 در کشور ما نیز.مردمنهاد و دستگاههای حاکمیتی متولی رفاه و تأمین اجتماعی در سراسر دنیا پیگیری و دنبال شده است
 انجمنها و گروههای خیریه و برخی دستگاههای حاکمیتی و عمومی،فعالیتهای این چنینی در نهادهایی نظیر آستان قدس رضوی

 از آنجایی که برپایی یک نظام بانک زمان با توجه به اهداف و وظایف سازمان دارای.نظیر بسیج و شهرداریها رواج یافته است
 بهرهگیری از تجارب موجود در خصوص فعالیتهای داوطلبانه در حوزههای مختلف میتواند درس آموختههای،اهمیت فراوانی است

.مفیدی را در این راستا در اختیار گروه پژوهش قرار داده و راهبردهای استقرار این نظام و شرایط تحققپذیری آن را مشخص نماید
 چرا که در ازای فعالیتهای افراد،الزم به ذکر است فعالیتهای بانک زمان را نمیتوان دقیقا ً معادل با کار داوطلبانه در نظر گرفت

کیفی
 این پژوهش از جنبه اهداف بیرونی کاربردی است و در آن از تحلیل محتوا.در بانک زمان به آنها ازر زمانی تعلق میگیرد
ِ
.استقرایی آشکار به عنوان شیوه پژوهش استفاده میشود
ِ

 پس از بازخوانی چند باره متن مصاحبهها،در این پژوهش با استفاده از نظرات فعاالن فعالیتهای داوطلبانه و مشاهدات میدانی
 در سه سطح از انتزاع صورت گرفته است و در نهایت به پنج مقوله،)و یادداشتهای میدانی تحلیل برای مفاهیم (فرایند کُدگذاری

 پیشرانهای بیرونی، پیشرانهای درونی کار داوطلبانه:اصلی که تبیین کننده تجربه کار داوطلبانه دست یافته شد که عبارتند از

 در نهایت با ارائه. آثار و نتایج کار داوطلبانه، ساختارهای محدود کننده بیرونی، ساختارهای محدود کننده درونی،کار داوطلبانه
راهبردها و سیاستهای سعی بر آن شد که تا چگونگی امکان بهرهگیری از تجربه کار داوطلبانه در کشور در ایجاد و توسعه پروژه
. بیان شود،بانک زمان

 پیشران، فعالیت داوطلبانه، بانک زمان:واژگان کلیدی

فصلنامه راهبردهای بازنشستگــݡی

83

Pathological study of similar experiences with the idea of time bank in the country
Nariman Zarin Panah\ Master of Urban and Regional Planning, University of Arts, Tehran

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 widespread 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 volunteer 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, external 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
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مقاله حاضر با هدف بررسی آسیب شناسانه تجارب مشابه
با ایده بانک زمان کشور ،تهیه شده است .در این مقاله پس
از مروری بر بیان مسئله ،به مرور مبانی نظری مرتبط با مفهوم
بانک زمان پرداخته شده است و تجارب کار داوطلبانه معرفی
شدهاند .در گام بعد پس از مروری بر روششناسی پژوهش ،به
سنجش و ارزیابی دادهها و در نهایت به پاسخ سؤاالت پژوهش
پرداخته شده است و در نهایت راهبردهایی در جهت ایجاد
شرایط مناسب برای بهرهمندی از تجربه کار داوطلبانه در کشور
ارائه شدهاند.
نکتــه مهــم در ایــن پژوهــش توجــه بــه ایــن امــر اســت کــه ایــده
بانــک زمــان ،ایــدهای در حــال گســترش در کشــورهای توســعه
یافتــه اســت ،بــه عنــوان مثــال در کشــور انگلســتان در حــدود ۴۱
تهــای مرتبــط بــا بانــک
هــزار نفــر و  ۵۵۰۰ســازمان درگیــر فعالی 
زمــان هســتند و تا کنــون بالــغ بــر  ۳/۱میلیــون ســاعت اعتبــار زمانــی
را تبــادل کردهانــد .داوطلبــان میتواننــد «اعتبــارات زمانــی» خــود
را بــه محــض ایــن کــه بــه کمکــی نیــاز دارنــد ،از بانــک زمــان برداشــت
کننــد .زمــان همــه افــراد ارزش برابــری دارد و داوطلبــان مشــارکت
کننــده در بانــک زمــان عــاوه بــر اینکــه در آن ارزش آفرینــی میکنــد،
بلکــه بــه صــورت متقابــل نیــز از منافــع آن بهرهمنــد میشــوند
(بانــک زمــان انگلســتان ،)2017 ،1امــا در ایــران تجربــه بانــک زمــان
وجــود نــدارد و بــه همیــن دلیــل کار داوطلبانــه ه ـمارز و برابــر بــا
بانــک زمــان در نظــر گرفتــه شــده اســت ،دالیــل توجــه بــه ایــن
بخــش از فعالیتهــا در ایــن پژوهــش و همچنیــن نتایــج مبتنــی
بــر بهبــود شــرایط فعالیــت داوطلبانــه نیــز عــدم وجــود تجربــه بانــک
زمــان در کشــور ایــران اســت.
ا کث ــر م ــردم ب ــا ای ــن ادع ــا ک ــه «زم ــان پ ــول اس ــت» ی ــا «وق ــت
مت ــر کس ــی زم ــان را ب ــه عن ــوان
طالس ــت» آش ــنا هس ــتند ،ام ــا ک 
جایگزین ــی مناس ــب ب ــرای پ ــول نق ــد میدان ــد و کمت ــر کس ــی در
واق ــع از آن اس ــتفاده ک ــرده اس ــت ،در حال ــی ک ــه در گذش ــته ،ب ــه
ط ــور کل ــی زم ــان ب ــه ص ــورت داوطلبان ــه ی ــا ب ــه عن ــوان بخش ــی از
درک پش ــتیبانی متقاب ــل بی ــن دوس ــتان ی ــا اف ــراد معتم ــد اه ــدا
میش ــد ،ای ــن فن ــاوری باع ــث ش ــده اس ــت ک ــه بانک ــداری زم ــان ب ــه
واقعی ــت تبدی ــل ش ــود .عملک ــرد بان ــک زم ــان اینگون ــه اس ــت ک ــه
بــا دریافــت هزینــه زمــان از افــراد و پرداخــت آن بــه ســایر اعضــا بــه
آنهـــا کاال ی ــا خدم ــات ارائ ــه مینمای ــد.
امــروزه در بیشــتر کشــورهای جهــان ،مســائل اقتصــادی و
اجتماعــی مربــوط بــه ســالمندان و افزایــش هزینههــای خدمــات
مربــوط بــه ایــن گــروه بــه یــک دغدغــه فرا گیــر بــرای خانوادههــا،

دولــت و جامعــه تبدیــل شــده اســت .طبــق نتایــج سرشــماری
عمومــی نفــوس و مســکن ایــران ،نســبت جمعیــت  60ســال و
بیشــتر از  4/3درصــد در ســال  1375بــه  27/7درصــد در ســال
 1385رســیده اســت .پیشبینــی میشــود ایــن نســبت تــا ســال
 2050بــه  26درصــد برســد؛ بنابرایــن ،کشــور مــا یــک دوره بســیار
فشــرده از ســالخوردگی جمعیــت را پیشــرو خواهــد داشــت.
چشـ ـمانداز امکان ــات رفاه ــی دولت ــی ب ــا توجـــه بـــه احتیـــاج
روزاف ــزون جامع ــه ب ــه خدم ــات رفاه ــی و محدودیـــت فزاینـــده
مناب ــع مال ــی دول ــت در ای ــن زمین ــه ،چن ــدان روش ــن و امیدبخ ــش
نیس ــت .در ای ــن خص ــوص بای ــد اذع ــان ک ــرد ک ــه در ح ــال حاض ــر
نی ــز ،دول ــت ب ــه دلی ــل نی ــاز فزاین ــده جامع ــه ب ــه خدم ــات عموم ــی،
کمب ــود مناب ــع مال ــی ،ع ــدم انعط ــاف س ــازمانی ،اســـتفاده از
بوروکراس ــی متمرک ــز و به ــرهوری پایی ــن ،در انجـــام تکالیـــف و
ته ــای ض ــروری خ ــود در حوزهه ــای رفاه ــی و حمایت ــی ب ــا
فعالی 
مش ــکالت اساس ــی مواج ــه اس ــت .در نتیج ــه ،پی ــر ش ــدن س ــاختار
جمعیت ــی کش ــور ،اص ــاح و تغیی ــر در رویک ــرد و ســـاختار نظـــام
رفاه ــی کش ــور را ب ــرای پاس ــخگویی ب ــه مس ــائل و بحرانه ــای ای ــن
ح ــوزه طل ــب میکن ــد (یوسـ ـفوند.)۱۳۹۸ ،
بــا تحقیــق صــورت گرفتــه در ســال  ۲۰۱۴در دانشــگاه کوئینزلنــد
اســترالیا روی ســه هــزار شــرکت کننــده ،مشــخص شــد کــه افــراد
بــاالی  ۵۰ســال کــه فعالیتهــای اجتماعــی دارنــد در بســیاری از
فعالیتهــای ذهنــی و تصمیمگیریهایشــان ماننــد افــراد جوانتــر
عمــل میکننــد .ایــده بانــک زمــان ایــن امــکان را بــرای افــراد فراهــم
میکنــد کــه در هــر ســن و در هــر شــرایطی بتواننــد از تواناییهــای
خــود بهــره برنــد .افــراد در بانــک زمــان حتــی میتواننــد
فعالیتهایــی نظیــر خریــد ،آشــپزی ،نظافــت منــزل و حتــی گــپ
زدن بــا افــراد ناتــوان را انجــام دهنــد و زمــان را بــرای خــود ســرمایه
گــذاری کــرده تــا در صــورت نیــاز خــود بــه خدمــات بــه برداشــت از
بانــک زمــان درخواســت دهنــد.
بهرهگیـری از الگـوی بانـک زمـان در کشـورمان میتوانـد
سـبب افزایـش مهارتهـای فـردی ،ایجـاد فرصتهـای شـغلی،
شناسـایی افـراد توانمنـد بـرای انجام کارهـای داوطلبانـه ،یادگیری
مهارتهـای تجربـی از افـراد بـا تجربـه ،افزایـش روابط سـالمندان با
سـایر افـراد جامعـه ،مدیریـت زمانهـای تلـف شـده نیـروی انسـانی
در سـطح محلـه ،شـهر ،اسـتان و کشـور ،افزایـش اهمیـت زمان بین
مردم ،گسـترش فضای بیشـتر مدیریت شـده جهت انجام کارهای
داوطلبانـه ،انجـام وظایـف شـهروندی بـا مدیریـت بیشـتر ،افزایـش
اعتمـاد بـه نفـس در بیـن افـراد منزوی ،کاهـش افسـردگی و افزایش
رضایـت از زندگـی و در نهایـت سـاخت ایرانـی بهتـر ،شـود.
1- Timebanking Uk

2-2مبانی نظری و تجربی کار داوطلبانه
2-222مفهوم بانک زمان
بان ــک زم ــان ی ــک س ــازمان و ی ــا پ ــروژه محس ــوب نمیش ــود،
بلکـــه مجموعـ ـهای از اب ــزار ب ــرای رس ــاندن جامع ــه ب ــه ه ــدف
خـــود اس ــت .ای ــن مجموع ــه ب ــا کار داوطلبان ــه متف ــاوت
اســـت چ ــرا ک ــه میتوان ــد فعالیته ــای س ــطح پایی ــن و
غیررســـمی را در فض ــای تعام ــل متقاب ــل ش ــامل ش ــود.
چنانچـــه اف ــراد تش ــویق و پش ــتیبانی ش ــوند و فرص ــت کاف ــی
مهیـــا شـــود ،تمام ــی اف ــراد میخواهن ــد و تمای ــل دارن ــد ک ــه

جدول  .1ویژگیهای بانک زمان
مؤلفههای تشکیل دهنده بانکداری زمان

گامهای اصلی برای بکارگیری مشارکت افراد جهت
برپایی یک نظام بانک زمان

•شکل داوطلبانه از تبادل خدمات و حمایتها در میان افراد اجتماع؛
• استفاده از زمان به عنوان پول (و ابزار مبادله)؛
•برابری ارزش همه انواع خدمات؛
•یک ساعت کار کردن برابر با یک «اعتبار زمانی»؛
•اختیار فرد در تصمیمگیری در خصوص ارائه نوع خدمت؛
•اعطا یک حساب اعتباری به هر فرد و کنترل موجودی توسط کارگزار زمان؛
•محاسبه حساب اعتباری توسط یک نرمافزار کامپیوتری؛
•امکان تبادل خدمات میان همه اعضای بانک در یک اجتماع مشخص؛
•امکان اهدا اعتبارات زمان به افراد دیگر (بریترون و پلیک)2014 ،5

1.1مشارکت دادن داوطلبان در اداره نظام مبتنی بانک زمان؛
2.2تشریح چگونگی مشارکت و مداخله داوطلبان در اسناد و مصوبات؛
3.3بازتاب کامل میزان مشارکت داوطلبان در گزارشهای سالیانه؛
4.4ترویج و تبلیغ مشارکت داوطلبان در نظم بانک زمان؛
5.5ارزیابی ،برنامهریزی و اقدام برای بکارگیری مشارکت داوطلبان؛
6.6بازخورد و ارزشیابی مستمر؛
7.7ایجاد یک نظام تضمین و بهبود مستمر؛
8.8ارتقا برابری و کاهش نابرابری در حوزه سالمت؛
9.9پشتیبانی از مشارکت مؤثر و مستمر؛
1010حسابرسی از تأمین کنندگان زنجیرههای خدمات
(انجمن بانک زمان بریتانیا.)2014 ،

2- Cahn
3- Bretherton and Pleace
4- Gregory
5- Bretherton and Pleace
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هـــدف اصل ــی ای ــن پژوه ــش بررس ــی تجرب ــه و معن ــای تجرب ــه
کار داوطلب ــی (ب ــه عن ــوان الگ ــوی مش ــابه بان ــک زم ــان) در کش ــور
اس ــت .ای ــن پژوه ــش ب ــه دنب ــال پاس ــخ ب ــه ای ــن پرس ــش اصل ــی
اســـت کـــه «تجرب ــه کار داوطلبان ــه در کش ــور چگون ــه اس ــت و
معن ــای آن چیس ــت؟» و در خ ــال پاس ــخ ب ــه ای ــن پرس ــش اصل ــی
بـــه پرســـشهای فرع ــی زی ــر نی ــز پاس ــخ داده میش ــود:
•تجرب ــه م ــردم از کار داوطلبان ــه چگون ــه اس ــت و معن ــی ای ــن
تجرب ــه ب ــرای آنه ــا چیس ــت؟
•کار داوطلبان ــه در کش ــور در قال ــب چ ــه فراین ــد و س ــاختاری
اتف ــاق میافت ــد؟
•چگون ــه میت ــوان از تجرب ــه کار داوطلبان ــه در کش ــور در
شـــکلگیری و توس ــعه نظ ــام بان ــک زم ــان به ــره ُجس ــت؟

همی ــاری داش ــته باش ــند .ب ــا دادن چنی ــن ش ــانسهایی ،بـــه
ط ــور محس ــوس میت ــوان کاه ــش س ــبک زندگـــی غیرســـالم
را مش ــاهده ک ــرد (بان ــک زم ــان انگلس ــتان.)2017 ،
یوسـ ـفوند ( )۱۳۹۸ب ــرای توصی ــف بان ــک زم ــان ،ب ــه تعری ــف
بخ ــش س ــوم میپ ــردازد .بخ ــش س ــوم ،برچس ــبی ب ــرای توصی ــف
بخش ــی اس ــت ک ــه از بخشه ــای خصوص ــی و دولت ــی ج ــدا ب ــوده
و دارای ماهیتــی داوطلبانــه و غیرانتفاعــی اســت .بخــش ســوم،
فاصل ــه می ــان دول ــت و ب ــازار را ب ــا تش ــکلی مردم ــی پ ــر میکن ــد و
اهداف ــی را ک ــه ن ــه دولت ــی و ن ــه انتفاع ــی اس ــت ،دنب ــال میکن ــد.
بانکه ــای زم ــان ،ش ــاخهای مه ــم از خان ــواده بخـــش ســـوم
هســتند کــه چارچوبــی جهــت ارائــه و دریافــت خدمــات در ازای
زم ــان را فراه ــم میس ــازند (کان  .)2004 ،2ای ــن سیس ــتم بانک ــی،
در واق ــع ،ش ــکل داوطلبانـ ـهای از تب ــادل خدم ــات اســـت کـــه
از واحده ــای زمان ــی ب ــه عن ــوان ارز مبادل ــه اس ــتفاده میکن ــد.
ه ــر واح ــد زمان ــی مع ــادل ی ــک س ــاعت کار ف ــرد تعیی ــن ش ــده
ً
و معم ــوال ب ــه عن ــوان ی ــک اعتب ــار زمان ــی ش ــناخته میشـــود و
منط ــق پای ــه ای ــن رویک ــرد بانک ــی ب ــده ـ بس ــتان و براب ــری اس ــت
(بریت ــرون و پلی ــک  .)2014 ،3زم ــان ه ــر ف ــرد ف ــار غ از اینک ــه چ ــه
ن ــوع کم ــک ی ــا خدمت ــی ارائ ــه ک ــرده اس ــت ،ب ــه شـــکلی برابـــر
ارزشگ ــذاری میش ــود .ب ــه عبارت ــی ،مق ــدار زم ــان ص ــرف ش ــده
توس ــط اعض ــا و ن ــه تخص ــص و مه ــارت آنه ــا ،دارای ارزش و
مبن ــای ارزیاب ــی اس ــت ( گریگ ــوری .)2014 ،4
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2-22222مزایای بانک زمان
کهــای زمــان بــا تشــویق مــردم بــه تقســیم و تســهیم زمــان
بان 
و مهــارت خــود بــا اطرافیــان و اجتمــاع آنهــا ،میتواننــد مزایــای

متنوعــی بــرای دولــت ،مــردم و جامعــه بــه همــراه داشــته باشــند.
برخــی از ایــن مزایــا در جــدول شــماره  2آورده شــده اســت
(یوس ـفوند.)1398 ،

جدول .2مزایای بانک زمان
مزیت

توضیحات

اقتصادی

روشی کم هزینه و مناسب برای جلب مشارکت فعال و پایدار گروههای محروم و آسیب پذیر جامعه در حمایت از خود؛ایجاد ظرفیت برای اقشار آسیبپذیر 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 هزینههای 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 گروههای از کار افتاده و سالمند؛تهــا ،دسترســی آســان بــه خدمــات بهداشــتی ،کاهــش
 گســترش ارتباطــات میــان نســلی و درون نســلی ،یادگیــری و افزایــش مهار بســتری شــدن ،کمــک بــه اســتقالل 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 بانکها.
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اجتماعی
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روشــی مؤثــری بــرای آشــنایی بــا افــراد جدیــد ،کاهــش انــزوای اجتماعــی ،افزایــش مشــارکت اجتماعــی ،تقویت شــبکههای اجتماعیو در نهایت توســعه ســرمایه اجتماعی؛
امکان مشارکت همه مردم برای ارائه خدمات ،حتی آنهایی که به عنوان قشر محروم و آسیبپذیر شناخته میشوند؛-ایجاد اعتماد با استفاده از شیوه بده ـ بستان شیوهای ساده و اساسی برای ایجاد اعتماد میان مردم.

2-222فعالیت داوطلبانه
کار داوطلبانــه در واقــع فعالیتــی خیرخواهانــه در نظــر گرفتــه
میشــود کــه تنهــا بــرای فــرد یــا ســازمانی کــه کمکــی بــه آنهــا
میشــود سودرســانی نمیکنــد بلکــه منافــع معنــوی بــرای فــرد
کمــک کننــده نیــز بــه همــراه دارد .در واقــع فعالیــت داوطلبانــه یــک
ســرمایهگذاری معنــوی در جهــت انســانیت و اخالقیــات اســت.
بــروز رفتارهــای دیگرخواهانــه و داوطلبانــه در هــر جامعــه بــه
عنــوان یکــی از مهمتریــن و ملموستریــن نشــانههای ســرمایه
اجتماعــی قلمــداد میشــود .ســرمایه اجتماعــی کمــک میکنــد افــراد
مشــکل عمــل جمعیشــان را کــه یکــی از عناصــر اصلــی رفتــار اخالقــی
اســت ،حــل کننــد و اخالقیتــر عمــل کــرده و از ســود خــود بــه جهــت
خیــر عمومــی صــرف نظــر کننــد (روشــنفکر و ذکایــی .)1385 ،در
مجمــوع پنــج گرایــش داوطلبانــه وجــود دارد کــه عبارتنــد از:
•گرایش داوطلبانه ارزشی؛
•گرایش داوطلبانه شهروندی؛
•گرایش داوطلبانه دیگرخواهانه؛
•گرایش داوطلبانه اعتراضی؛
•گرایش داوطلبانه خاص گرا (روشنفکر و ذکایی.)1385 ،
متغیرهــای متنوعــی بــر تمایــل بــه رفتــار داوطلبانــه اثــر میگذارند
نهــا عبارتنــد از :جنســیت ،ســن ،نحــوه ســکونت
کــه شــاخصترین آ 
(مســتقل یــا وابســته) .عوامــل متعــددی ســبب میشــوند کــه افــراد
تهــای داوطلبانــه شــوند و ایــن رونــد را ادامــه دهنــد،
جــذب فعالی 
یتــوان بــه ایجــاد آرامــش درونــی در افــراد
از جملــه ایــن عوامــل م 
اشــاره کــرد .بــه عنــوان مثــال شــخصی کــه بــرای رفــع تبعیــض و

نابرابــری در جامعــه تــاش میکنــد ،هنگامــی کــه وضعیــت بهتــر
مــردم را در نتیجــه کارهــای خــود مشــاهده میکنــد لــذت میبــرد
و بــا آنانــی کــه در مرا کــز اجتماعــی -دینــی بــا وقــت یــا مــال خــرد
همــکاری میکنــد ،از اینکــه گروهــی بــه آرامــش درونــی دســت
مییابنــد لــذت میبــرد (کشــاورز تــرک.)1391 ،
فرهنــگ ایثــار و فــدا کاری میتوانــد بــه توســعه فعالیتهــای
بانــک زمــان کمــک نمایــد چــه آنکــه فــرد داوطلــب و کمــک کننــده
زمــان خــود را بــا انگیز ههــای الهــی وقــف دیگــران کــرده و در قبــال
آن چشمداشــت مــادی و زمانــی نــدارد .خانــواده بــه عنــوان اولیــن
ٔ
درزمینــه عــزت و ایثــار
پایــگاه شــکلگیری بــه فرهنگســازی
میپــردازد و عوامــل تأثیرگــذار در ایــن عرصــه را شناســایی کــرده و بــا
تمــام ظرفیــت و تــوان بــرای هــر کــدام از آنهــا برنامهریــزی نمایــد.
2-22222نمونههایی از فعالیتهای داوطلبانه در کشور
ته ــای داوطلبان ــه در جه ــان طی ــف گس ــتردهای را در ب ــر
فعالی 
ً
میگیرن ــد ،ام ــا کاره ــای داوطلبان ــه در ای ــران عموم ــا منحص ــر ب ــه
کم ــک مال ــی ب ــه اف ــراد بیبضاع ــت و مؤسس ــات خیری ــه میش ــود.
بنیــاد  CAFســاالنه مشــارکت داوطلبانــه در کشــورهای مختلــف را
بررس ــی و ردهبن ــدی میکن ــد .ب ــه همی ــن منظ ــور در ای ــن گ ــزارش،
ام ــور داوطلبان ــه ب ــه س ــه بخ ــش تقس ــیم میش ــود؛ ص ــرف وق ــت
در ام ــور خیری ــه ،پرداخ ــت پ ــول ب ــه مؤسس ــات خیریـــه ،کمـــک
ب ــه اف ــراد ناش ــناس نیازمن ــد .در ای ــران س ــازمانهای وابســـته
و ی ــا غی ــر وابس ــته متع ــددی ب ــه فعالی ــت داوطلبانـــه توجـــه
دارن ــد ک ــه ش ــاخصترین آنه ــا عبارتن ــد از؛ ســـازمان بهزیســـتی،
جمعی ــت ه ــال احم ــر ،س ــازمانهای مردمنهـــاد (ســـمنها).

ته ــای ص ــورت گرفت ــه در ای ــن س ــازمانها عبارتن ــد از؛
ن ــوع فعالی 
فعالیتهـــای همگان ــی ،ام ــدادی ،خیریهه ــا ،محی ــط زیس ــتی،
مرتب ــط ب ــا حیوان ــات ،آموزش ــی و . ...
نهــای پذیــرای کار
بررســی ســازمانها ،گرو ههــا و انجم 
داوطلبانــه در حوزههــای مختلــف ،فرهنگــی ،مذهبــی ،اجتماعــی و
بهداشــتی نشــان میدهــد مشــارکت فعــال داوطلبــان بــه خصــوص
جوانــان و افــراد بــا مهــارت ضامــن موفقیــت و تأثیرگــذاری آنهــا
اســت .وجــود حــس دیگرخواهــی و حمایــت از افــراد نیازمند بــا ارائه
مجموعــه مختلفــی از خدمــات داوطلبانــه میتوانــد رشــد ســرمایه
اجتماعــی را بــا خــود در دراز مــدت بــه همــراه داشــته باشــد .بــه

یتــوان امــور بــرد بــرد تلقــی
تهــای داوطلبانــه را م 
بیــان دیگــر فعالی 
کــرد کــه در آن فــرد نیازمنــد خدمــات بــا بهرهمنــدی از خدمــات
دریافــت شــده میتوانــد بــه بخشــی از نیازهــا مشــکالت خــود پاســخ
داده و در عیــن حــال داوطلــب مشــارکت کننــده نیــز از رشــد و
یشــود .بــه طــور کلــی الزمــه
تعالــی و اثــرات مثبــت آن برخــوردار م 
گســترش و پیشــرفت فعالیتهــای داوطلبانــه ایجــاد یــک ســاز و کار
همیارانــه کارآمــد میــان دولــت و ســازمانهای مردمنهــاد اســت
تــا از ایــن طریــق اهمیــت و ضــرورت کار داوطلبانــه و خیررســانی
عمومــی بــرای جامعــه بیــش از گذشــته روشــن شــود.

جدول .3نمونه فعالیتهای داوطلبانه موجود در کشور
نوع فعالیت

فعالیتهایداوطلبانه
در امور مذهبی و فرهنگی

فعالیتهایداوطلبانه
در امور اجتماعی

گروههای هدف :افراد نیازمندزمینه فعالیتها :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. تأثیرگذارترین نمونه فعالیت :خادمان اما کن متبرکه نمونه :خادمین بارگاه امام رضا (ع) در دو دسته:•رسمی؛ به صورت موروثی (به دلیل کثرت متقاضی خدمت موروثی کمتر شده است).
•افتخاری و تشرفی؛ (سامانه خادمیاران رضوی.)۱۳۹۹ ،
زمینه فعالیت :بهبود شرایط اجتماعیگروه هدف :افراد در معرض آسیبهای اجتماعیٔ
درزمینه کاهش
نمونه :جمعیت مستقل امداد دانشجویی -مردمی امام علی (ع) به عنوان یکی از سازمانهای فعالمعضالت اجتماعی در سطح بینالمللی (جمعیت امداد دانشجویی امام علی (ع).)۱۳۹۹ ،

3-3روششناسی
ایــن پژوهــش در دســته پارادایــم تفســیرگرایی قــرار میگیــرد و از
جنبــه اهــداف بیرونــی کاربــردی اســت و در آن از تحلیــل محتــوا
اســتقرایی آشــکار بــه عنــوان شــیوه پژوهــش و بــه منظــور
کیفــی
ِ
ِ
ُ
تفســیر داد ههــای متنــی از طریــق فراینــد نظاممنــد کدگــذاری و
تعییــن مفاهیــم اســتفاده شــده اســت .در ایــن شــیوه ،مفاهیــم تــا
ســه ســطح انتــزاع (مقول ههــای مفهومــی) تحلیــل میشــوند.
ـاختار
در مرحلــه گــردآوری دادههــا تعــداد  ۲۲مصاحبــه بــدون سـ
ِ
ـتن تجربــه فعالیتهــای داوطلبانــه از میــان
عمیــق بــا معیـ ِ
ـار داشـ ِ
اعضــا و داوطلبــان انجمنهــا ،نهادهــا و ســمنهایی کــه در
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
کار ،خیریــه کهریــزک ،خان ـهای بــی ،خیریــه مهرآفریــن ،انجمــن
ســالمندی کشــور ،اردوهــای جهــادی بســیج و  ،)...انجــام شــده
اســت .مصاحب ههــای انجــام شــده در بــازه زمانــی اســفندماه

 ۱۳۹۸تــا شــهریور مــاه  ۱۳۹۹انجــام پذیرفتهانــد .درمجمــوع زمــان
مصاحبههــا  ۹۷۵دقیقــه و زمــان هــر مصاحبــه بیــن  ۱۵تــا ۱۲۰
دقیقــه (مربــوط بــه مصاحبــه گروهــی) متغیــر و میانگیــن زمانــی
نهــا حــدود  ۴۵دقیقــه بــوده اســت.
آ 
در فرایند پژوهش و مصاحبهها با رسیدن به درک تعاملی
بودن مفهوم مورد بررسی ،به این معنا که برخی از مفاهیم در
حوزه تجارب موجود در حوزه «بانک زمان» در تعامل میان
گروه پژوهش و دستاندرکاران و مجریان شکل گرفته و تنها از
طریق بررسی ذهنیت و ادرا ک مشارکتکنندگان پژوهش قابل
دستیابی نیستند ،تهیه یادداشتهای میدانی از مشاهدات
مستقیم حضور در متن تجارب مشابه در دست انجام نیز در
عین حال به شیوههای جمعآوری اطالعات اضافه شدهاند.
ُ
یافتههای حاصل از مشاهدهها نیز همانند مصاحبهها کدگذاری
و وارد مرحله تحلیل شدهاند .در این پژوهش در بخش مدیریت
دادهها از نرمافزار اطلس تی 67-استفاده شده است.
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فعالیتهایداوطلبانه
در امور خیریه

توضیحات و نمونه
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ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه
دوم

ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻰ
ﺷﮑﺎف در
داده ﻫﺎ

ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻰ
ﺷﮑﺎف در
داده ﻫﺎ

ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه
ﻧﺨﺴﺖ

ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه
ﺳﻮم
ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ
ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ

ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮى
ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻰ
ﺷﮑﺎف در
داده ﻫﺎ

رواﺑﻂ ﻣﺤﺘﻤﻞ
اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﯿﺎز داده ﻫﺎ
اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﯿﺎز ﻧﻈﺮﯾﻪ/ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮى ﻧﻈﺮﯾﻪ
ﺗﺤﻠﯿﻞ داده ﻫﺎ

شکل  .1فرایند انتخاب مشارکتکنندگان

3-333تحلیل دادهها
در تحلیـل داد ههـای کیفـی بـه طـور کلـی ،شـیوههای تحلیلـی
بـهکار گرفتـه میشـود ،ایـن شـیوهها بهنوعـی توانمندیهـای
ذهنی پژوهشـگران هسـتند .شـیوه تحلیل دادهها در این پژوهش

بیشـتر مقایسـه و پرسـش از دادهها 7اسـت که از طریق سـه مرحله
ُ
کدگذاری صورت میگیرد .در تمامی این مراحل از یادداشـتهای
تحلیلـی 8و ترسـیم نمـودار نیـز اسـتفاده شـده اسـت:

فصلنامه راهبردهای بازنشستگــݡی

جدول  .4مراحل تحلیل دادهها
مرحله
نخست -پرسش
از دادهها

دوم -مقایسه

88
ُ
کدگذاری باز

توضیحات
چه چیزهایی باعث میشود کارهای داوطلبانه تداوم پیدا کند و به یک جریان پایدار تبدیل شود؟ساختارهای محدودکننده محیط درونی و بیرونی در فرایند کارهای داوطلبانه کدامند؟پیشرانهای اصلی در کارهای داوطلبانه کدامند؟نحوه تأثیرگذاری آموزش در فرایند کارهای داوطلبانه چگونه است؟...تقسیم دادهها به بخشهای قابل مدیریت؛مقایسه این بخشها از نظر شباهتها و تفاوتهایشان.مزایای مقایسه :کمک به محقق برای کاهش دادهها به مفاهیم و توسعه مفاهیم در چارچوب ویژگیها وابعادشان ،ایجاد تمایز میان یک مفهوم با دیگر مفاهیم ،کمک به محقق برای دوری از تعصبات.
فرایندی تحلیلی برای شناسایی مفاهیم و ویژگیها و ابعاد آنها در دادهها (استراوس و کربین.)123 ،1390 ،گامهای کدگذاری در پژوهش حاضر :
1.1پیاده کردن مصاحبهها؛
ُ
ُ
2.2استفاده از دو شیوه کدگذاری باز :تحلیل خرد (خط به خط) دادهها در کنار تحلیل پارا گراف؛
3.3استفاده از شیوههای تحلیل مقایسه مداوم و پرسش از داده برای تفسیر دادهها و استخراج معنا؛
4.4استفاده از دو روش برای نامگذاری مفاهیم؛ بهرهگیری از برچسبهای پیشنهادی پژوهشگر ضمن وفاداری
کامل به متن و استفاده از اصطالحات به کار گرفته شده توسط مشارکتکنندگان در مصاحبه (کدگذاری زنده)؛
5.5مقایسه مفاهیم و طبقهبندی مفاهیم پس از استخراج آنها؛
ُ
6.6تکرار فرایند از آغاز به منظور مفهومیتر و انتزاعیتر شدن کدها و مقولهها.

7- Asking question
8- Memos

برنامــه دهــم توســعه ترکیــه چش ـمانداز بلندمــدت و اهــداف
ُ
فراینــد کدگــذاری تــا ســه ســطح انتــزاع یعنــی مفاهیــم ســطح
ُ
پایینتــر (کــد) ،مقول ههــا و مقول ههــای اصلــی صــورت گرفتــه اســت.
ُ
جــدول زیــر بخشــی از فراینــد کدگــذاری باز را شــامل تعیین مفاهیم
ُ
ســطح یــک (کدهــا) و مفاهیــم ســطح دوم (مقول ههــا) و مفاهیــم
شتــر اشــاره
ســطح ســوم (مقولههــای اصلــی) نشــان میدهــد .پی 

شــد در ایــن پژوهــش از نرمافــزار اطلــس تــی  7در فراینــد مدیریــت
و تحلیــل دادههــا اســتفاده شــده و ســعی شــده اســت از مزیتهــای
تحلیــل بــه شــیوه دســتی نیــز ،در کنــار نرمافــزار بهــره گرفتــه شــود.
ُ
از ایــن روی همزمــان بــا کدگــذاری داد ههــا در نرمافــزار ایــن کار
بــه شــکل دســتی نیــز صــورت گرفتــه اســت .در ادامــه نمون ـهای از
فراینــد شناســایی مفاهیــم و طبقهبنــدی آنهــا ارائــه شــده اســت:

کادرنوشت  -1نمونهای از فرایند شناسایی مفاهیم و طبقهبندی آنها

 ...یعنی احساس کردم که یه وظیفهای دارم یا یه
عنایتی بهم شده که حاال باید نگهش دارم ...
انگیزم بیشتر مسائل معنویش بود که حاال حس
خوبی داره هر کی حاال یه عالقهای به حضرت
داشته باشه بتونه توی بارگاهشون خدمت بکنه.

احساس مسئولیتپذیری در
چارچوب کار داوطلبانه

تعهد و مسئولیتپذیری

برتری انگیزههای معنوی و
غیرمادی

انگیزههای معنوی

ُ
ُ
پس از کدگذاری اولیه متن مصاحبهها ،در گام نخست  431کد
اولیه شناسایی شده است .در مرحله دوم و با پاالیش مفاهیم
ُ
اولیه تعداد این مفاهیم به  260کد یا مفهوم سطح نخست تقلیل
یافته است که از این میان با بازبینی نهایی مفاهیم اولیه و حذف
مفاهیم غیر مرتبط و ادغام مفاهیم مشابه ،حدود  119مفهوم سطح
نخست به دست آمده است .در ادامة روند تحلیل ،این مفاهیم
در قالب  5مفهوم سطح سوم (مقولههای اصلی) و  23مفهوم
سطح دوم (مقولهها) دستهبندی شدهاند .نتایج بیانگر پنج مقوله
اصلی پیشرانهای درونی کار داوطلبانه ،پیشرانهای بیرونی کار
داوطلبانه ،ساختارهای محدود کننده درونی ،ساختارهای محدود
کننده بیرونی و آثار و نتایج کار داوطلبانه است.

داوطلبانه ،ساختارهای محدود کننده درونی ،ساختارهای محدود
کننده بیرونی ،آثار و نتایج کار داوطلبانه طبقه بندی شده است.
جدول .5تجربه و معنای تجربه کار داوطلبانه در ایران
سطح سوم؛مقولههای اصلی

4-444پرسش یکم؛ تجربه کار داوطلبانه در کشور چگونه است
و معنای آن چیست؟
این پرسش متناظر با شناخت مفاهیم و یافتهها است .اینکه
مشارکتکنندگان پژوهش کار داوطلبانه را در کشورمان چگونه
تجربه میکنند و معنای این تجربه چیست .تحلیل انجام شده
برای مفاهیم ،پاسخگوی پرسش پیش رو است .مفاهیم اصلی
در حوزه تجربه کار داوطلبانه در کشور در قالب  ۵مفهوم انتزاعی
پیشرانهای درونی کار داوطلبانه ،پیشرانهای بیرونی کار

سطح دوم؛ مقولهها
تعهد و مسئولیتپذیری
رفتار حرفهای
انگیزههای معنوی

پیشرانهای درونی کار
داوطلبانه

انگیزههای انسان دوستانه
لذت تجربه /انگیزههای شخصی
تداوم و پیوستگی
آمادگی ذهنی و روحی
توانایی و مهارت
مدیریت صحیح و مناسب

4-4نتیجهگیری و ارائه راهکارها
شگ ــران پاس ــخ ب ــه س ــؤاالت
یکـــی از وظای ــف حرفـ ـهای پژوه 
مط ــرح ش ــده در ابت ــدای ه ــر پژوه ــش اس ــت .در همی ــن راس ــتا
حش ــده در
یش ــود ب ــه چه ــار پرس ــش طر 
در ای ــن بخ ــش ت ــاش م 
ابت ــدای مقال ــه پاس ــخ گفت ــه ش ــود.

پیشرانهای درونی
کار داوطلبانه

آموزش و آ گاهیرسانی
پیشرانهای بیرونی کار
داوطلبانه آموزش و
آ گاهیرسانی
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واحدهایمعنا

ُ
مفاهیم سطح نخست (کد)

مفاهیم سطح دوم (مقوله)

مفاهیم سطح سوم
(مقوله اصلی)

تبلیغات و فعالیت رسانهای
حمایتهای بیرونی
تعامالت بینالمللی در کارهای داوطلبانه
ظرفیت نهادهای مردمی

ساختارهای محدود
کننده درونی
ساختارهای محدود
کننده بیرونی

مدیریت نا کارآمد
سایه زندگی شخصی بر کار داوطلبانه
ساختار قانونی محدودکننده
سایه دولت بر کارهای داوطلبانه
مصائب نهادهای مردمی
منزلت و همبستگی اجتماعی

آثار و نتایج کار داوطلبانه

رضایت و آرامش فردی
شبکههای دوستی و روابط صمیمانه
مواجهه با رنج و اندوه
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ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻀﻌﯿﻒ ﮐﻨﻨﺪه ﮐﺎرﻫﺎى داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ

ﻣﻮﺗﻮرى ﻣﺤﺮك و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه
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آﻣﺎدﮔﻰ ذﻫﻨﻰ و
روﺣﻰ

اﻧﮕﯿﺰه ﻫﺎى
اﻧﺴﺎن دوﺳﺘﺎﻧﻪ

ﺗﻌﻬﺪ و
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮى

ﺗﻮاﻧﺎﯾﻰ و ﻣﻬﺎرت

ﻟﺬت ﺗﺠﺮﺑﻪ/
اﻧﮕﯿﺰه ﻫﺎى ﺷﺨﺼﻰ

رﻓﺘﺎر ﺣﺮﻓﻪ اى

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﺤﯿﺢ و
ﻣﻨﺎﺳﺐ

ﺗﺪاوم و ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﻰ

ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎى ﺑﯿﺮوﻧﻰ

ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
رﺳﺎﻧﻪ اى

آﻣﻮزش و آﮔﺎﻫﻰ رﺳﺎﻧﻰ

ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻧﻬﺎدﻫﺎى
ﻣﺮدﻣﻰ

ﺗﻌﺎﻣﻼت ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﻰ در
ﮐﺎرﻫﺎى داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ

ﺳﺎﯾﻪ زﻧﺪﮔﻰ ﺷﺨﺼﻰ
ﺑﺮ ﮐﺎر داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ

ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎى ﻣﺤﺪود
ﮐﻨﻨﺪه دروﻧﻰ

ﺳﺎﯾﻪ دوﻟﺖ ﺑﺮ ﮐﺎر
داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ

ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ
ﻣﺤﺪود ﮐﻨﻨﺪه

ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎى ﻣﺤﺪود
ﮐﻨﻨﺪه ﺑﯿﺮوﻧﻰ

ﻣﺼﺎﺋﺐ ﻧﻬﺎدﻫﺎى
ﻣﺮدﻣﻰ

ﭘﯿﺸﺮاﻧﻬﺎى دروﻧﻰ
ﮐﺎر داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ

ﭘﯿﺸﺮاﻧﻬﺎى ﺑﯿﺮوﻧﻰ
ﮐﺎر داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ

ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎى ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎى داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ

4-444پرســش دوم؛ فعالیتهــای داوطلبانــه در ایــران در چــه
ســاختاری اتفــاق میافتــد؟
عوامــل و نیروهــای متعــددی بــر فعالیتهــای داوطلبانــه در
ایــران اثرگــذار هســتند .برخــی از ایــن عوامــل همــواره بــه مثابــه
تهــا هســتند
موتــوری محــرک و تقویــت کننــده ایــن نــوع فعالی 
کــه در ایــن پژوهــش بــا عنــوان پیشــرانهای درونــی و بیرونــی
فعالیتهــای داوطلبانــه معرفــی شــدهاند و برخــی دیگــر از ایــن
تهــای داوطلبانــه هســتند کــه از
عوامــل همــواره مخــل فعالی 
آنهــا بــه عنــوان محدودیتهــای درونــی و بیرونــی فعالیتهــای

داوطلبانــه یــاد شــده اســت .الزم بــه ذکــر اســت کــه هــر کــدام از ایــن
عوامــل در بســتری از مفاهیــم معنــی پیــدا میکننــد کــه در واقــع
ایــن مفاهیــم مشــخص کننــده ســاختاری اســت کــه فعالیتهــای
داوطلبانــه در ایــران در آن اتفــاق میافتنــد .بــه نظــر میرســد
کــه تقویــت ایــن ســاختار در گــرو تقویــت پیشــرانهای درونــی و
بیرونــی و غلبــه بــر ســاختارهای محــدود کننــده بیرونــی و درونــی،
خواهــد بــود .بــه منظــور درک بیشــتر ســاختارهای مذکــور ،در ادامه
نمــوداری در ارتبــاط بــا ســاختار مفهومــی فعالیتهــای داوطلبانــه
در ایــران ارائــه شــده اســت.

شکل  .2چارچوب مفهومی ساختار تبیینکننده فعالیتهای داوطلبانه در ایران

4-444پرســش ســوم؛ کار داوطلبانــه در ایــران در قالــب چــه
فراینــدی اتفــاق میافتــد؟ و فراینــد کار داوطلبانــه در ســاختار
کنونــی منجــر بــه چــه پیامدهایــی میشــود؟
ســنت دســتگیری از نیازمنــدان و کمــک بــه محرومــان
گهــای مختلــف رواج داشــته و هــر
قرنهاســت کــه در فرهن 
کــدام بهگون ـهای متفــاوت ظاهــر شــده اســت؛ امــا دنیــای امــروز

دنیــای پیچیــدهای اســت و بــه مشــکل فــوق ظهــور انــواع گونا گــون
یهــا ،آلودگیهــا و تخریبهــای گســترده زیســتمحیطی و
بیمار 
شــکافهای عمیــق اقتصــادی میــان کشــورهای شــمال و جنــوب
افــزوده شــده اســت .در چنیــن فضایــی اســت کــه مردمــان جهــان
فــار غ از سیاس ـتهای بــه کار گرفتــه شــده از ســوی دولتمــردان
دســت بــه کار شــده و دســت بــه کار اصــاح و تغییــر زدهانــد.

یتــوان از تجربــه کار داوطلبانــه
4-444پرســش چهــارم؛ چگونــه م 
ُ
در کشــور در ایجــاد و توســعه پــروژه بانــک زمــان بهــره جســت؟
پاســخ بــه پرســش فــوق راهبردهــا و سیاس ـتهای ایجــاد و
توســعه پــروژه بانــک زمــان را تعریــف میکنــد:
 دربهارراربهکارگیری اخالق حرفهای و مسئولیتپذیری در اداره و
پیشبرد کارهای داوطلبانه؛
 تسایسسسسیستدوینمقررات،آئیننامههاوالزاماترفتارحرفهای
 تسایسسسسیسلزوم همکاری با داوطلبان قانونمند،
مسئولیتپذیر و پرتالش
 تسایسسسسیسواگذاری مسئولیت و فعالیتهای داوطلبانه
متناسب با عالیق ،توانایی و مهارتهای افراد داوطلب
 تسایسسسسیسنظارت و پایش مستمر عملکرد داوطلبان
 دربهاررارپاسداشت انگیزههای معنوی و غیرمادی داوطلبان؛
ً
 تسایسسسسیسحمایــت از انگیز ههــای صرفــا معنــوی افــراد در
انجــام کارهــای داوطلبانــه
 تسایسسسسیسعدم ارائه پیشنهادهای مادی به داوطلبان با
ً
انگیزههای صرفا معنوی
 تسایسسسسیسپشتیبانی از باورهای مذهبی و دغدغههای
خداجویانهدرفعالیتهایداوطلبانهبابسطمعارفمعنویوالهی
 دربهاررارپاسداشت انگیزههای انسان دوستانه و شخصی
داوطلبان؛
 تسایسسسسیسپشتیبانی از افراد در گروههای سنی مختلف برای
انجام کارهای داوطلبانه

 تسایسسسسیسبررســی و ارزیابــی مــداوم شــرایط روحی و ســامت
روان افــراد داوطلب
 تسایسسسسیستأمین آسایش فکری و روحی افراد داوطلب
 تسایسسسسیستطابق فعالیت داوطلبانه با مهارتهای افراد
 تسایسسسسیسبررسی و ارزیابی توان جسمی افراد داوطلب
 دربهاررارمدیریت صحیح و کارآمد فعالیتهای داوطلبانه؛
 تسایسسسسیسبازنگری در فرایندها و ساختارهای مدیریتی
کارهای داوطلبانه با هدف شفافیت و چابکی
 تسایسسسسیسبرپایی بانک اطالعاتی برای کارآمدی ارائه
خدمات داوطلبانه
 تسایسسسسیساستفاده از مشارکت نهادهای مختلف برای
شناسایی افراد نیازمند خدمات داوطلبانه
 تسایسسسسیساستفاده از ابزار نوآورانه برای مدیریت فعالیتهای
داوطلبانه
 تسایسسسسیسبهرهگیری از فرایند سلسله مراتبی و ساختار
نظاممند در فعالیتهای داوطلبانه
 تسایسسسسیستســهیل شــرایط جــذب نیروهــای انســانی
متخصــص داوطلــب
 تسایسسسسیسمستندسازی تجارب کار داوطلبانه
 دربهاررارآموزش و آ گاهسازی نیروهای داوطلب
 تسایسسسسیسآگاهسازی داوطلبان در خصوص فرایند انجام کار
 تسایسسسسیسآموزش افراد پیش از آغاز فعالیتهای داوطلبانه
 تسایسسسسیساستمرار آموزش و یادگیری مهارتهای حرفهای
در فرایند انجام کار داوطلبانه
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تهــای داوطلبانــه در کشــور مــا از اهمیــت باالیــی
ا گرچــه فعالی 
برخــوردار اســت و ســازمانهای مــردم نهــاد قدرتمنــدی هــم در
ایــن حــوزه شــکل گرفتهانــد ولــی تا کنــون نتوانســتهایم جایــگاه
روشــن و بــا ثباتــی در ایــن حــوزه بــه دســت آوریــم .شــاید بتــوان
یکــی از عوامــل اصلــی ایــن نا کامــی را عــدم حمایــت دولــت و
جریانهــای سیاســی از ســازمانهای مــردم نهــاد بــه عنــوان
گروهــای مســتقل در کشــور دانســت .از طــرف دیگــر در کشــور مــا
بــرای بســیاری از افــراد ،کار داوطلبانــه بــه شــکل صدقــه یــا کارهــای
یشــود و از ســاختار و فرآینــد مشــخصی پیــروی
خیریــه تعریــف م 
نمیکننــد .آنهــا مســئولیت اجتماعــی را در قالبــی شــخصی
عهــای خیریــه تــاش میکننــد
نگریســته یــا بــا حضــور در جم 
ً
مشــکالت را برطــرف کننــد .در واقــع داوطلبــان عمومــا قائــل بــه
ســاختار نیســتند ،اغلــب آنهــا مایــل هســتند کارهــا را بــه شــکل
ســنتی انجــام دهنــد .ایــن امــر موجــب شــده اســت مــا بــه شــکل
ســاختاری بــه مســائل و مشــکالت نپردازیــم و تنهــا در مواقــع
بحــران یــا در مناســبتها ،حرکتــی نمادیــن را انجــام دهیــم.

 تسایسسسسیسپیشبینی بستر مناسب برای انجام و تجربه
کارهای داوطلبانه برای افراد مختلف
 تسایسسسسیسبهرهبرداری از دلبستگی و عالقه افراد به کار
داوطلبانه برای کمک به اقشار آسیبپذیر و نیازمند کمک
 تسایسسسسیسبه اشتراک گذاشتن لذت و تأثیرات مثبت ناشی از
کارهای داوطلبانه برای عموم
 دربهاررارتوجه به تداوم و پیوستگی در کارهای داوطلبانه؛
 تسایسسسسیسنظارت دائم و پایش مستمر داوطلبان
 تسایسسسسیسنظارت و ارزیابی فرایندها و روشهای انجام
کارهای داوطلبانه
 تسایسسسسیساستمرار و پیوستگی در انجام کارهای داوطلبانه
 تسایسسسسیستالش مستمر برای فرهنگسازی ،ترویج و توسعه
کارهای داوطلبانه در جامعه
 دربهاررارارزیابــی مســتمر شــرایط روحــی ،توانایــی و مهــارت
افــراد داوطلــب
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 دربهارراربهرهگیری از ظرفیتهای رسانهای برای توسعه
فعالیتهای داوطلبانه

 تسایسیسسسیسپرهیز از تداخل کارهای داوطلبانه با زندگی
شخصی افراد
 تسایسیسسسیستعادلبخشــی میــان کار داوطلبانــه و
اولویتهــای شــخصی افــراد
 تسایسیسسسیسبه اشتراک گذاشتن تجربیات افراد از تأثیرپذیری
زندگی شخصی از فعالیتهای داوطلبانه
 تسایسیسسسیستشویق به فعالیت داوطلبانه افراد داوطلب بر
مبنای تجارب پیشین شخصی
 دربهارارارتبیین روشن جایگاه فعالیتهای داوطلبانه در نظام
حقوقی و قانونی کشور؛

 تسایسسسسیساستفادهازظرفیتهمکاریهایبینالمللیوکارآمدی
سازمانهایمردمنهادخارجیفعالدرکارهایداوطلبانه
 تسایسسسسیستوسعه کارهای داوطلبانه به خارج از کشور
 تسایسسسسیسبکارگیری مشارکت داوطلبان خارج از کشور
تهــای داوطلبانــه در مجامــع
 تسایسسسسیسمعرفــی فعالی 
بینا لمللــی
 تسایسسسسیسبهرهمندی از تجارب فعالیتهای داوطلبانه
موفق سایر کشورها در ایران
 دربهارارارساماندهی و توسعه فعالیتهای داوطلبانه در
چارچوب سازمانهای مردمنهاد؛

 تسایسیسسسیسوضع قوانین و مقررات پشتیبان و کارآمد برای
پاداشت و توسعه فعالیتهای داوطلبانه
 تسایسیسسسیسحذف قوانین و مقررات دست و پاگیر (مقررات
زدایی) در فعالیتهای داوطلبانه
 دربهارارارحمایت و پشتیبانی دولت از فعالیتهای داوطلبانه؛
 تسایسیسسسیساز میان برداشتن محدودیتهای دولتی برای
فعالیتهای داوطلبانه
 تسایسیسسسیسپشتیبانی جدی دولت از سازمانهای مردمنهاد
و فعالیتهای داوطلبانه به عنوان تسهیلکنندگان نقش و
وظایف دولت در امور مختلف
 دربهارارارگسترش شبکه روابط اجتماعی و انسانی در نتیجه
فعالیتهای داوطلبانه

فصلنامه راهبردهای بازنشستگــݡی

 تسایسسسسیسجذب داوطلبان و گسترش فعالیتهای داوطلبانه
با کمک تبلیغات رسانهای
 تسایسسسسیساستفاده از قدرت رسانهها برای شناساندن ابعاد
مختلف کارهای داوطلبانه به مردم
 تسایسسسسیسبهرهگیری از ظرفیتها رسانهای برای جلب
حمایت و پشتیبانی از کارهای داوطلبانه
 دربهارراربرقــراری تعامــات بینالمللــی بــا منظــور ارتقــا ســطح
فعالیتهــای داوطلبانــه؛
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 تسایسیسسسیسایجاد سازوکار ساماندهی فعالیتهای داوطلبانه
در قالب سازمانهای مردم نهاد
 تسایسیسسسیستقویت سازمانهای مردم نهاد با فعالیتهای
داوطلبانه به عنوان واسط بین دولت و اقشار مختلف مردم
 تسایسیسسسیساعتمادسازی و ارتقای روابط سازمانهای
مردمنهاد با دستگاههای دولتی و حاکمیتی
 تسایسیسسسیساستقالل سازمانهای مردمنهاد در فعالیتهای
داوطلبانه از کانونهای قدرت
 دربهارارارارتبــاط ســازنده کار داوطلبانــه بــا زندگــی شــخصی
افــراد داوطلــب

 تسایسیسسسیسمراقبت از شکلگیری روابط پایدار انسانی ناشی از
فعالیتهای داوطلبانه
 تسایسیسسسیسگسترش روابط انسان دوستانه میان داوطلبان و
کمک گیرندگان در فعالیتهای داوطلبانه
 تسایسیسسسیسجذب افراد عالقمند به فعالیتهای داوطلبانه
در خالل روابط انسانی و دوستانه ایجاد شده
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