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 به نام خدا

 یردولتیغ یافراد داوطلب در سازمان ها تیریمد یفرصت ها و چالش ها

 

 دولهت   –ملهت   کیه از  تیه و تبع تیشههروندا  بهم موههوض ع هو     یاجتماع تیو مسئول یبحث شهروند امروزه

 کیشهروند خالق و مشارکت جو بر مثابم  شمیاند یواد نیبحث در حوزه اداره کشورها است  لذا در ا نیدتریجد

  .ندیافرینقش ب دیجد را یا یخیتحوالت تار یتواند در راستا یهدف و راهبرد م

کم امروزه کهار بهم    نیشود. با توجم بم ا نیتواند نقش آفر یشهروند خالق و مشارکت جو در کجا و چگونم م نیا

آ  مورد توجم قهرار ررفتهم    یتیو هو یاجتماع  یوجوه اعتبار یتر از کار بم معنا تیآ  کم اهم یاقتصاد یمعنا

  .داوطلبانم است یها تیبم فعال  آنا قیفعال کرد  شهروندا   تشو یاز روش ها یکی نیاست  بنابرا

مطرح اسهت. کهار    یضرورت اجتماع کیبلکم بم عنوا    یعمل لوکس و تونن کیکار داوطلبانم بم عنوا   امروزه

 Non (N.G.O.S) یردولته یغ یسهازما  هها   تیه در فعال یاصهل  یهها  میه از پا یکه ید داوطله   داوطلبنم و افرا

Governmental Organizations از دغدغم  یکیبم  هامروز روهاین نیا تیریشوند. جذب و مد یمحسوب م

اکثهرا   روهها ین نیه بدل شده است. ا یفرهنگ -یاجتماع یها تیخصوصا در حوزه فعال یاجتماع نیمهم فعال یها

بها شهکل    ریه اخ یو آماده خدمت بم مردض شهر هستند. در دههم هها   ادیو نشاط ز یانرژ یو دارا زهیجوا   با انگ

از اهداف آنها  یکیشده اند  سیتاس یرفع مشکالت اجتماع یکم اکثرا برا را یدر ا یردولتیغ یسازما  ها یریر

 نیه شا  اسهت  لهذا در ا   یاجتماع یها تیبم فعالساما  داد   یداوطل  برا یروهایجذب شهروندا  بم عنوا  ن

 یگهر یانتظهارات د  یندارنهد وله   یپاداش ماد افتیافراد اررچم انتظار در نیا رایمواجم اند  ز ییبا چالش ها ریمس

 یاز چهالش هها   روهاین نیو نگم داشت ا تیریجذب  مد یپاسخ داده شود. لذا چگونگ ازهایبم آ  ن دیدارند کم با

 یردولتیغ یو سازما  ها یمدن ینهادها نیاست. حال ا یکنون طیدر شرا یمدن ینهادها تیریمد یرو شیمهم پ

آ  هها و نقهش آ  هها در     رآ  بم ضرورت ح هو  یاجمال یچگونم در کشورها سربرآوردند و مطرح شدند با بررس

اداره کشهورها   یبشر دو حوزه برا خیپرداخت. در طول تار میموجود در جامعم خواه یاجتماع یها میجذب سرما

دو حهوزه بها ههم رقابهت      نیه همهواره ا  خیحوزه دولت. در طول تار یگریحوزه بازار و د یکیشده است  ییشناسا

 نیدوحهوزه در عه   نیه دارد. ا شهتر یب ییو توانها  تیصهالح  ضوجم قال  داشهتم باشهد و کهدا    کیداشتند کم کداض 

شکست هها نها ر بهم     نی. استندیهم در اما  ن ییها و شکست ها یکم دارند از ناتوان ییها ییها و توانا تیصالح
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مشهکل چگونهم در دولهت و بهازار      نیه ا نکمیا یکند. برا یمواجم م یاست کم جامعم را با بحرا  و ناآرام یمسائل

کهرده   دایه پ تیه مقبول یا نهده یبصهورت فزا  ستمیقر  ب یانیکم از ربع پا یبم حداقل برسد  پاسخ ایجبرا  شود 

قدرتمند داشتم باشم کهم بتوانهد بهر فهراز      یارر جامعم مدن دهیباور رس نیاست. جها  بم ا یمدن یهادهان تیتقو

و مداخلم کمک کند کم موارد شکست  یریگیقرار دهد و با نظارتو پ نیذره ب ریارتباط آنها را ز وهیبازار و دولت ش

 دهیه جهها  شهاهد رشهد پد    0891داشهت. از سهال    یضهرور  راتییبم تغ دیتوا  ام یو بحرا  بم حداقل برسد م

)( کم تواوت آ   یرانتواعیبناض بخش غ یرخ داد و آ  رشد بخش یصنعت یاست کم منحصرا در کشورها یدیجد

بخش تماض ضوابط و مقررات را در دل خود دارد و  نیآ  است. ا د با کار مو ف بم شکل معمول آ  داوطلبانم بو

 یرانتوهاع یبخهش غ  نیه کهرد. ا  یصهورت نمه   یاست کم پرداخت نیتواوت آ  ا یلشود و یکارها ثبت  و ضبط م

تحت عنوا  سهازما    دهیبناض پد یانقالب دهیدهم است کم در جوامع ح ور دارند و حکمت آ  بم پد 4بم  کینزد

نهادهها بطهور    نی. امیهست زین را یدر ا  Non Governmental Organizations  (NGOS)یردولتیغ یها

در  0981آذر  04شوندو در روز داوطله    یداوطل  و مو ف بطور اداره م ایداوطل  و  یروین  قیز طرمعمول ا

افراد و فرصت ها و  نیا تیریدر رابطم با مد یبررزار شد. نکات ابیو توان اءیدو انجمن اح نیکم با داوطلب ینشست

  :شود یکم بم خالصم آ  اشاره م یدیکم سازما  ها با آ  مواجم هستند مطرح رجرد ییچالش ها

 یدولهت  بخشه   یعنه یسهم رآ  مثلهث    یهمکهار  قیه کم امروزه بحث بر سهر اداره جوامهع از طر   نیتوجم بم ا با

 دهیرا ناد نیتوا  ح ور قابل توجم داوطلب ینم یمدن یدر کنار نهادها نیاست  بنابرا یمدن یو نهادها یخصوص

داوطلبانهم در   یرویه اسهتواده از ن  ایه شود؟ آ یداوطل  استواده م یرویاست کم چرا از ن نی. حال سئوال ارفتیر

 راه حل توسط مردض است داکرد یو پ یکرد  مردض با مسائل اجتماع ریهدف درر یمؤسسات مدرم

و نگم داشت داوطل  از صاح  نظهرا  معتقدنهد    تیریو مد زهیانگ جادیداوطل  موضوع جذب  ا یرویبحث ن در

و ... بهدو    ستیز طیمح ایکودکا  کار و   یاجتماع یها  یمانند آس  یمهم در سطح اجتماع راتییتغ یکم برا

بم صهرفم تهر    ینم از نظر اقتصاد کار نیبرد. ا شیاز پ یتوا  کار ینم یاجتماع نیمردض و فعال یح ور و همکار

  .مؤ ف است یروینسبت بم ن یاست و نم کار آسا  تر

کم در جامعم موجود اسهت )شههروندا ( را    یبالقوه ا لیپتانس یمدن ینهادها ییسواست کم از  نیباور ا نیبنابرا

فعاالنم ح ور داشتم  یو فرهنگ یاجتماع یآورند تا در حوزه ها یمردض را بم صحنم م  یترت نیبالوعل کرده وبد

پس از انقالب مرتبها    یها¬کم در سال یحس مل ودنبود اعتماد در جامعم و در نب لیبم دل گرید ییباشند. از سو

نهادها تالش  نی. لذا امیدر کشور هست یاجتماع مینبود سرما یحت ایبم آ  دامن زده شده است. شاهد کاهش و 

ح ور مردض و در  یمختلف اجتمع یها فیط یمشارکت برا یف ا جادیو ا ییکنند با عملکرد شوا و پاسخگو یم

  .را بم حداکثر برسانند یاجتماع میسرما تجمین
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خواهد  ینقطم عطو یآنا  با مشکالت موجود اجتماع ییو آشنا یکرد  افراد در سطح سازمان ریدرر  یترت نیبد

کشهور.   یفرهنگه   یدر رفع مصائ  اجتمهاع  نیمداخلم و مذاکره با مسئول یاعطاء کند برا یشد تا بم مردض قدرت

مواجهم   یبها دو چهالش اصهل    یردولته یغ یسازما  ها یمنافع مل یداوطل  در راستا یرویبهره جستن از ن یبرا

 .هستند

  :یرونیب یو چالش ها یدرون یها چالش

بهم شههروندا  در مقهاطع     یاجتمهاع  تیتوا  ابتدا بم نبود آموزش در مورد مسئول ی: میرونیدر موانع ب -

امعهم و  اعتماد ج یو ب یاشاره کرد. سپس نگاه منو یاقشار اجتماع ا یآ  در م جیو ترو یو سن یلیمختلف تحص

نبهود   تیداوطلبانم است. در نها یها تیبم فعال نیورود داوطلب یاز موانع جد گرید یکی یمدن یمردض بم نهادها

  یترت نیکنند. بد ینهادها منع م نیرا از ح ور در ا شا یجوا  ها زیاز طرف خانواده ها  ؟  خانواده ها ن قیتشو

  .دینما یمشکل م اریبس یاجتماع میسرما یریبا توجم بم نکات فوق  امکا  شکل ر

سهازما  در آمهوزش و نگهم داشهت      تیریمهد  ییتوا  بم عدض توانا یم  یو سازمان یدر مورد موانع درون -

  م؟یداوطل  را داشتم باش یروین زشیر نیکم کمتر میداوطل   پس از جدب اشاره کرد. چم کن یروین

اسهت در بحهث    یو مهاد  یکم شامل منابع انسان میرا دار تیمنابع بم مطلوب لیتبد ییبحث توانا ت یریدر مد ارر

و موانع را از سهر راه   میکن  یمتراکم را رهبر یچگونم انرژ یعنی  یهنر انوجار انرژ ای ییتوانا میروئ یم  یرهبر

انسا  ها نامحدود است  تیسازما  کار کنند.  رف یبرا توا برداشتم شود تا انوجار اتواق افتد تا افراد با حدالکثر 

 ینتوا  روت کم در نهادها دیشکل ممکن است. شا نیها بم بهتر تی رف نیو رهبرا  استواده از ا را یو هنر مد

رونهارو    یغلبم بر مشکالت اعتقهاد بهم اسهتواده از دانهش هها      یکند. برا یم وایا ینقش مهم تر یرهبر یمدن

 م یدهه  یمه  یبهم کسه   یزیارر چ دیرو یم یتئور نیستواده کرد. اتوا  ا یمبادلم م یاز تئور ازجملم  یتیریمد

تصور  نیهم جنس نباشد. ا ایمبادلم هم زما  و  نیارر چم ممکن است ا م یهم بم دست آور یزیچ میانتطار دار

بهم دسهت آورنهد. جهنس      یزیه تا چ ندیآ یآ  ها م رایاشتباه است  ز کیبم مبادلم ندارند   ازیکم افراد داوطل  ن

 میبهم آ  هها بهده    یزیه کهم چهم چ   دیفهم دیمتواوت است. با اورندیکم آ  ها انتظار دارند کم بم دست ب یزیچ

مبادلم  کیکم  نیاو و مؤسسم رد و بدل شده است. پاداش ضمن ا نیب یمبادلم منصوانم ا کیکنند  یاحسا  م

  .ستیپول ن یا  ول

    چو   یمختلف اجتماع یها فیاز ط ندیآ یا  مکار داوطلبانم بم سازم یکم برا یکم افراد نیعلم بم ا با

کم افراد  میکرد  افراد داوطل  نسبت بم سازما  چم کن ریکم در نگهدااشت داوطل  مؤثر است درر یگرید نکتم

خودشها  کهار    یکم کارکنا  احسا  کنند برا میکن ی. کارادیز یتعهد و وفادار یعنیشوند  ریبا همم وجود درر
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 یکار مهم در بخش مههم در سهازمان   کیو  دکم احسا کنند مهم ان میرفتار کن نیبا داوطلب یطور دیکنند. با یم

حهس بهم او    نیه ا دیه کند بکلم بهالعکس با  ینم یاحسا  کنند بود  و نبودنشا  فرق دیدهند. نبا یمهم انجاض م

  .کند یم جادیمؤسسم خلع ا یمنتقل شود کم نبودشا  برا

  :د وجودشا  مهم استکم داوطلبا  احسا  کنن میکن چم

 نکتم مهم در نگهداشت داوطل  است کیصرف وقت: صرف وقت  -0

 است یضرور یبازخورد داد : چم مثبت و چم منو -2

 کم بم شما سپرده شده بم انجاض برسد یتا کار می: منتظریریر یپ -9

 ندیکار خودش را بب جمیکم فرد نت میکن یکار: کار جمینت د ید -4

برند شد   یهم ضمن تالش برا یمدن یاست و نهادها یبحث برند شد  مؤسسات و شرکت ها بحث مهم امروه

  :سم اصل توجم کنند نیبم ا دیبا

 یکرد   احسا  غرور و مباحات کرد  و لذت برد  از کار سم اصل است کم افراد را در سهازما  نگهم مه    اعتماد

  .کند یبم ح ور م قیرا تشو دیافراد جد ایدارد و 

اصهل   کیو شغل او  ی. تناس  شخصمیکن یانتخاب م یچم کار یرا برا یدقت کرد کم چم کس دیبا یبعد نکتم

  :مبذول رردد یسپرد  کار بم دست ا  ها دقت کاف یدر انتخاب افراد برا دیبا نیاست. بنابرا

  :سم عامل مهم در نگم داشت داوطل  نیبنابرا

 .تناس  را با او دارد نیشتریم بک یتناس : قرار ررفتن فرد در نقش-0

 عمل کند یتواند مانند چسب یسازما  کم م را یتصال و ارتباط با مدا-2

 .مهم است اریکار کم بس طیدوستانم کرد  مح-9

  ... کرده   کم سواد و لیسال  تحص ا یبازنشستم  جوا   م دانشجو 

آ  هها   یازهها یکرد تا ضمن پاسخ بهم ن  تیریتوا  مد یمتواوت را در کنار هم م قیسالئق و عال نیچگونم ا حال

  .رردد سریهدف م یاهداف سازما  و رروه ها یحداکثر استواده در راستا

اهداف و عملکهرد   یشود  نبود آموزش الزض در راستا یکم عامل خروج داوطل  از سازما  م یموضوع نیتر مهم

  .سپرده شده استکم بم او  یاز کار تیعدض احسا  رضا نیسازما  و هم چن



 شبکه ملی موسسات نیکوکاری و خیریه                                                                                                                           

 

 
5 

 

 لیدال دی. باندیآ یکم نم میشو یمتوجم م یو پس از مدت ندیآ یو شاداب  م زهیانگ ایمشاهده شده کم افراد  راه

 ایه و آ میه بها داده ا یبم داوطل  بم قدر کاف ایسازما  ناتوا  در نگم داشت داوطل  است؟ آ ایکرد. آ یآ  را بررس

شده انهد   یکنند ابزار یشده است! راه افراد احسا  م هداد میکم بم او سپرده ا یکار یبرا یریر میاجازه  تصم

 یبود  کار موج  ترک داوطل  از سازما  م جمینت یاز ب ی. راه خستگیجانب یها تیفعال یسر کیانجاض  یبرا

 د یرسه  جهم ینتسازما  داوطل  را در چرخم تکرار انداختم و اور را از بم  یو سختار یتیریشود. راه مشکالت مد

کهرد  ههم    دایه پ یرروه  اعتبار اجتماع کیچو  تعلق داشتن بم  ییها زهیافراد با انگ نیکند. ا یمکار دل سرد 

 زهیه و انگ ییخودشکوفا یبرا ندیآ یم یشا   هستند  عده ا یازهایبم دنبال احتراض و پاسخ بم ن یعمده ا نیچن

  .بم همم آ  ها توجم شود دیکم با یگریمتواوت د یها

  :کار نیا یدهاینبا

 نیاز مههم تهر   یکه ی نیمؤ لف بم کار ررفتم شهود. داوطلبه   یها تیبلندمدت و فعال یکارها یبرا دینبا داوطل 

در جامعم و سازما  ها هستند. داوطل  چو  کنشگر اسهت پهس مطالبهم رهر ههم هسهت.        راتییتغ یبرا روهاین

در سهطح کهال  در    ییهها  یها توجم کرد و در جهت انجاض آ  ها اقداض نمود. کاسهت  بم مطالبات آ  دیبا نیبنابرا

 بم آ  ها توجم و در رفع آ  اقداض نمود.   دیرابطم با کارداوطلبانم وجود دارد کم با

 

 فاطمه فرهنگ خواه نویسنده:


