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 به نام خدا

و ارائه چند راهبرد اروپا با ایران داوطلبانه کار مقایسه  

 هایفعالیت وارد یادگیری برای آنها. هستند جوان قشر میان در داوطلب نیروهای عموما اروپایی کشورهای در

 یبترت این به. کنندمی صرف هاییفعالیت چنین متولی هایسازمان برای را خود وقت مازاد و شوندمی داوطلبانه

 این روی و شده مندبهره مجانی کار نیروی از نهادمردم هایسازمان هم و اندگذرانده را کارآموزی دوره آنها هم

 هانج سراسر از ارزشمند هایتجربه ایجاد موجب کارآموزان برای فعالیتی چنین نتیجه. اندکرده حساب کار نیروی

 یهاهزینه در جوییصرفه و( جهان مختلف نقاط در داوطلبی کار برای کارآموز نیروهای متعدد سفرهای واسطهبه)

 صرف را خود وقت که دومی گروه. دارد دنبال به نیز را اجتماعی رخدادهای اوقات اغلب که شودمی انسانی نیروی

 ذکات هاایرانی ما قول به داوطلبانه کار با و داشته تخصص کار یک در که هستند کسانی کنند،می داوطلبانه کار

 در وهگر این. هستند اروپایی کشورهای در داوطلبی گروه دیگر بازنشستگان و سالمندان. پردازندمی را خود علم

 به انستندتونمی خود کار هایویژگی واسطه به بازنشستگی از پیش که پردازندمی هاییفعالیت به زمانی دوره این

 .بپردازند آن

  اجتماعی و اقتصادی توسعه در داوطلبانه کار مزایای

 رویه عدم واسطه به آنها. دارند برعهده را محلی و بومی جامعه و دولت میان ارتباط وظیفه نهادمردم هایسازمان

 رقرارب خود هدف جامعه با موثری ارتباط توانندمی و برخوردارند منعطفی سازمانی ساختار از دولتی بوروکراتیک

 هایجلسه برگزاری با و داشته بومی جامعه با سطحهم نگاهی کنندمی تالش نهادمردم هایسازمان. کنند

 ات کنند، برقرار محلی هایسازمان و دولت میان همفکری فضای و کرده تعدیل را منفی هایبرداشت اندیشیهم

 . برسند مسائل به نسبت مشترک درک یک به بتوانند منطقه یک در ذینفع هایگروه

 ایران در داوطلبانه کار مشکالت

 دارای... و زیستمحیط نظیر هاییحوزه در هم آن داوطلبانه کار ایران در :داوطلبانه کار بودن ارزش فاقد - 

 عدم ایرویه چنین. است هاییفعالیت چنین از دولت اندک و محدود حمایت نیز آن شاهد شود،نمی قلمداد ارزش

 اجعمر مقاومت یا مخالفت با هافعالیت این گاهی کهاین ویژهبه دارد دنبال به را داوطلبانه کار از مخاطبان رغبت

 .شودمی همراه نیز دولتی

 قلمداد اجتماعی مسئولیت عنوانبه داوطلبانه کار اروپایی کشورهای در :داوطلبانه کار برای پشتوانه فقدان - 

 همم و ابتدایی بخش شغلی هایرزومه در رو این از. شودمی شناخته مسئول فرد یک عنوانبه داوطلب فرد و شده
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 ایگاهیج فعالیت از نمونه این ایران شغلی هایرزومه در که است درحالی این. است یافته اختصاص داوطلبانه کار به

 است شده موجب ایرویه چنین. شودنمی محسوب مقبول امری جامعه برابر در فرد اجتماعی مسئولیت و ندارد

 هایتجربه آن حاصل که بزنند عمل به دست ریزیبرنامه بدون و ملی عرق با تنها اغلب افراد ما کشور در

  .است بم زلزله تجربه نظیر ناخوشایندی

 تمشکال که آورندمی روی اجتماعی و داوطلبانه هایفعالیت به زمانی افراد :معیشتی و اقتصادی مشکالت -

 هستند، معیشتی و روانی روحی، مشکالت انبوه درگیر افراد جامعه در که زمانی. باشند نداشته اقتصادی و معیشتی

: یفرهنگ هایظرفیت از گیریبهره عدم -. شوند داوطلبانه هایفعالیت وارد که داشت انتظار آنها از توانمی چطور

 از یبزرگ بخش اندتوانسته زمانی هایبرهه در هافعالیت این. مواجهیم بسیج یا جهاد نظیر مفاهیمی با ما ایران در

 اسالمی انقالب پیروزی اوایل در که بود مردمی خودجوش کار یک جهاد مثال عنوانبه. کنند برطرف را مشکالت

 مبنای شده انجام رفتارهای از برخی که است ممکن. بودیم کشور نقاط اقصی در آن داوطلب نیروهای شاهد ما

 تفعالی بومی جامعه کمکی نیروی عنوانبه و شده کار وارد انقالبی شور یک با نیروها این اما نداشتند، علمی

 .کردندمی

  ایران در داوطلبانه فعالیت پیشبرد هایراه

 هاتن آن در که کنیم تأسیس را نهادیمردم مراکز باید ما :داوطلب نیروی جذب برای مراکزی گیریشکل -

 ازنشستهب افراد ویژهبه و متخصص افراد جوانان، از بزرگی بخش توانندمی مراکز این. کنند نامثبت داوطلب نیروهای

 ضرورت. کنند برطرف را نهادمردم هایسازمان انسانی نیروی مشکل ترتیب این به و دهند قرار پوشش تحت را

 انهمچن رسمی کار فضای از خروج از پس توانندمی افراد این که است جهت آن از بازنشسته نیروهای بکارگیری

 و تهداش دنبال به قشر این برای را سرزندگی و نشاط ایجاد که امری. بمانند باقی اجتماعی هایفعالیت چرخه در

 .بردمی بین از را هاپارک در آنها سرگردان حضور نتیجه در و بیکاری از ناشی افسردگی

 شده لقای ارزش داوطلبانه کار برای خصوصی بخش و دولت باید :داوطلبانه کار برای شخصی منفعت ایجاد - 

 ریبیشت بارغبت جوانان ویژهبه و داوطلبان تا کنند، لحاظ افراد استخدام در مثبت شاخص یک عنوانبه را آن و

 .شوند هافعالیت این وارد

 بخش تنها داوطلبانه هایفعالیت ما جامعه در کنونی شرایط در :داوطلبانه کار زمینه در سازیفرهنگ - 

 قلمداد فانتزی امر یک عنوانبه که زیستمحیط زمینه در ویژهبه. شودمی شامل را باال به متوسط طبقه از کوچکی

 کودکان میان در ویژهبه جامعه در سازیفرهنگ ضرورت امر این. دارد اهمیت متخصصان از جمعی برای تنها و شده

 داوطلبانه هایفعالیت شاهد ما خیریه و خیابان و کار کودکان هایحوزه در اما دهد،می نشان را آموزاندانش و



 شبکه ملی موسسات نیکوکاری و خیریه                                                                                                                           

 

 
3 

 

 با را آنها و داده بسط را فعال بخش این باید ما همچنین. شود تقویت باید نیز بخش این که هستیم تریگسترده

 هب ما. دارند اهمیت پیش از بیش هارسانه آن در رسدمی نظربه که نقشی. کنیم آشنا نیز جامعه جدید نیازهای

 .بگیرد شکل هافعالیت این از ایشبکه تا نیازمندیم هارسانه

 هایازمانس هایفعالیت رسالت شکل به باید ملی رسانه :سیما و صدا در ویژهبه ایرسانه هایبرنامه تقویت - 

 دهندهانعکاس و شوند تعریف صداوسیما مشارکتی هایبرنامه از متفاوت باید هابرنامه این. کند منعکس را نهادمردم

 حوزه در فعال هایسازمان معرفی -.  باشند متعدد هایزمینه در هاسازمان این هایفعالیت نتیجه یا هاپژوهش

 چیزی فرهنگی و اجتماعی مختلف هایحوزه در فعال نهادمردم هایسازمان درباره افراد از بسیاری: داوطلبی کار

 زمینه این در شده شناخته هایحوزه تنها زیستمحیط درنهایت و سالمندان خیابان، و کار کودکان. دانندنمی

 را گوناگون هایحوزه به ورود برای انتخاب حق افراد آنگاه شوند معرفی جامعه به هاسازمان این اگر اما است،

  .دارند

 


