شبکه ملی موسسات نیکوکاری و خیریه

به نام خدا
فرصت ها و چالش های مدیریت افراد داوطلب در سازمان های غیردولتی

امروزه بحث شهروندی و مسئولیت اجتماعی شههروندا بهم موههوض ع هویت و تبعیهت از یهک ملهت – دولهت
جدیدترین بحث در حوزه اداره کشورها است لذا در این وادی اندیشم شهروند خالق و مشارکت جو بر مثابم یک
هدف و راهبرد می تواند در راستای تحوالت تاریخی ایرا جدید نقش بیافریند .
این شهروند خالق و مشارکت جو در کجا و چگونم می تواند نقش آفرین شود .با توجم بم این کم امروزه کهار بهم
معنای اقتصادی آ کم اهمیت تر از کار بم معنای وجوه اعتباری اجتماعی و هویتی آ مورد توجم قهرار ررفتهم
است بنابراین یکی از روش های فعال کرد شهروندا تشویق آنا بم فعالیت های داوطلبانم است .
امروزه کار داوطلبانم بم عنوا یک عمل لوکس و توننی بلکم بم عنوا یک ضرورت اجتماعی مطرح اسهت .کهار
داوطلبنم و افراد داوطله یکهی از پایهم ههای اصهلی در فعالیهت سهازما ههای غیردولتهی (N.G.O.S) Non
Governmental Organizationsمحسوب می شوند .جذب و مدیریت این نیروها امروزه بم یکی از دغدغم
های مهم فعالین اجتماعی خصوصا در حوزه فعالیت های اجتماعی -فرهنگی بدل شده است .ایهن نیروهها اکثهرا
جوا

با انگیزه و دارای انرژی و نشاط زیاد و آماده خدمت بم مردض شهر هستند .در دههم ههای اخیهر بها شهکل

ریری سازما های غیردولتی در ایرا کم اکثرا برای رفع مشکالت اجتماعی تاسیس شده اند یکی از اهداف آنها
جذب شهروندا بم عنوا نیروهای داوطل برای ساما داد بم فعالیت های اجتماعی شا اسهت لهذا در ایهن
مسیر با چالش هایی مواجم اند زیرا این افراد اررچم انتظار دریافت پاداش مادی ندارنهد ولهی انتظهارات دیگهری
دارند کم باید بم آ نیازها پاسخ داده شود .لذا چگونگی جذب مدیریت و نگم داشت این نیروها از چهالش ههای
مهم پیش روی مدیریت نهادهای مدنی در شرایط کنونی است .حال این نهادهای مدنی و سازما های غیردولتی
چگونم در کشورها سربرآوردند و مطرح شدند با بررسی اجمالی آ بم ضرورت ح هور آ هها و نقهش آ هها در
جذب سرمایم های اجتماعی موجود در جامعم خواهیم پرداخت .در طول تاریخ بشر دو حوزه برای اداره کشهورها
شناسایی شده است یکی حوزه بازار و دیگری حوزه دولت .در طول تاریخ همهواره ایهن دو حهوزه بها ههم رقابهت
داشتند کم کداض یک وجم قال داشهتم باشهد و کهداض صهالحیت و توانهایی بیشهتر دارد .ایهن دوحهوزه در عهین
صالحیت ها و توانایی هایی کم دارند از ناتوانی ها و شکست هایی هم در اما نیستند .این شکست هها نها ر بهم
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مسائلی است کم جامعم را با بحرا و ناآرامی مواجم می کند .برای اینکم ایهن مشهکل چگونهم در دولهت و بهازار
جبرا شود یا بم حداقل برسد پاسخی کم از ربع پایانی قر بیستم بصهورت فزاینهده ای مقبولیهت پیهدا کهرده
تقویت نهادهای مدنی است .جها بم این باور رسیده ارر جامعم مدنی قدرتمند داشتم باشم کهم بتوانهد بهر فهراز
بازار و دولت شیوه ارتباط آنها را زیر ذره بین قرار دهد و با نظارتو پیگیری و مداخلم کمک کند کم موارد شکست
و بحرا بم حداقل برسد می توا امید بم تغییرات ضهروری داشهت .از سهال  0891جهها شهاهد رشهد پدیهده
جدیدی است کم منحصرا در کشورهای صنعتی رخ داد و آ رشد بخشی بناض بخش غیرانتواعی () کم تواوت آ
با کار مو ف بم شکل معمول آ داوطلبانم بود آ است .این بخش تماض ضوابط و مقررات را در دل خود دارد و
کارها ثبت و ضبط می شود ولی تواوت آ این است کم پرداختی صهورت نمهی کهرد .ایهن بخهش غیرانتوهاعی
نزدیک بم  4دهم است کم در جوامع ح ور دارند و حکمت آ بم پدیده انقالبی بناض پدیده تحت عنوا سهازما
های غیردولتی (NGOS) Non Governmental Organizationsدر ایرا نیز هستیم .این نهادهها بطهور
معمول از طریق نیروی داوطل

و یا داوطل

و مو ف بطور اداره می شوندو در روز داوطله  04آذر  0981در

نشستی کم با داوطلبین دو انجمن احیاء و توانیاب بررزار شد .نکاتی در رابطم با مدیریت این افراد و فرصت ها و
چالش هایی کم سازما ها با آ مواجم هستند مطرح رجردیدی کم بم خالصم آ اشاره می شود :
با توجم بم این کم امروزه بحث بر سهر اداره جوامهع از طریهق همکهاری سهم رآ

مثلهث یعنهی دولهت بخشهی

خصوصی و نهادهای مدنی است بنابراین در کنار نهادهای مدنی نمی توا ح ور قابل توجم داوطلبین را نادیده
ریرفت .حال سئوال این است کم چرا از نیروی داوطل استواده می شود؟ آیها اسهتواده از نیهروی داوطلبانهم در
مؤسسات مدرمی هدف درریر کرد مردض با مسائل اجتماعی و پیداکرد راه حل توسط مردض است
در بحث نیروی داوطل

موضوع جذب ایجاد انگیزه و مدیریت و نگم داشت داوطل

از صاح

نظهرا معتقدنهد

کم برای تغییرات مهم در سطح اجتماعی مانند آسی های اجتماعی کودکا کار و یا محیط زیست و  ...بهدو
ح ور و همکاری مردض و فعالین اجتماعی نمی توا کاری از پیش برد .این کار نم از نظر اقتصادی بم صهرفم تهر
است و نم کار آسا تری نسبت بم نیروی مؤ ف است .
بنابراین باور این است کم از سویی نهادهای مدنی پتانسیل بالقوه ای کم در جامعم موجود اسهت (شههروندا ) را
بالوعل کرده وبدین ترتی مردض را بم صحنم می آورند تا در حوزه های اجتماعی و فرهنگی فعاالنم ح ور داشتم
باشند .از سویی دیگر بم دلیل نبود اعتماد در جامعم و در نبود حس ملی کم در سال¬های پس از انقالب مرتبها
بم آ دامن زده شده است .شاهد کاهش و یا حتی نبود سرمایم اجتماعی در کشور هستیم .لذا این نهادها تالش
می کنند با عملکرد شوا و پاسخگویی و ایجاد ف ای مشارکت برای طیف های مختلف اجتمعی ح ور مردض و در
نیتجم سرمایم اجتماعی را بم حداکثر برسانند .
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بدین ترتی درریر کرد افراد در سطح سازمانی و آشنایی آنا با مشکالت موجود اجتماعی نقطم عطوی خواهد
شد تا بم مردض قدرتی اعطاء کند برای مداخلم و مذاکره با مسئولین در رفع مصائ اجتمهاعی فرهنگهی کشهور.
برای بهره جستن از نیروی داوطل

در راستای منافع ملی سازما های غیردولتهی بها دو چهالش اصهلی مواجهم

هستند.
چالش های درونی و چالش های بیرونی :
-

در موانع بیرونی :می توا ابتدا بم نبود آموزش در مورد مسئولیت اجتمهاعی بهم شههروندا در مقهاطع

مختلف تحصیلی و سنی و ترویج آ در میا اقشار اجتماعی اشاره کرد .سپس نگاه منوی و بی اعتماد جامعهم و
مردض بم نهادهای مدنی یکی دیگر از موانع جدی ورود داوطلبین بم فعالیت های داوطلبانم است .در نهایت نبهود
تشویق از طرف خانواده ها ؟ خانواده ها نیز جوا هایشا را از ح ور در این نهادها منع می کنند .بدین ترتی
با توجم بم نکات فوق امکا شکل ریری سرمایم اجتماعی بسیار مشکل می نماید .
-

در مورد موانع درونی و سازمانی می توا بم عدض توانایی مهدیریت سهازما در آمهوزش و نگهم داشهت

نیروی داوطل

پس از جدب اشاره کرد .چم کنیم کم کمترین ریزش نیروی داوطل را داشتم باشیم؟

ارر در مدیریت بحث توانایی تبدیل منابع بم مطلوبیت را داریم کم شامل منابع انسانی و مهادی اسهت در بحهث
رهبری می روئیم توانایی یا هنر انوجار انرژی یعنی چگونم انرژی متراکم را رهبری کنیم و موانع را از سهر راه
برداشتم شود تا انوجار اتواق افتد تا افراد با حدالکثر توا برای سازما کار کنند .رفیت انسا ها نامحدود است
و هنر مدیرا و رهبرا استواده از این رفیت ها بم بهترین شکل ممکن است .شاید نتوا روت کم در نهادهای
مدنی رهبری نقش مهم تری ایوا می کند .برای غلبم بر مشکالت اعتقهاد بهم اسهتواده از دانهش ههای رونهارو
مدیریتی ازجملم از تئوری مبادلم می توا استواده کرد .این تئوری می روید ارر چیزی بهم کسهی مهی دههیم
انتطار داریم چیزی هم بم دست آوریم ارر چم ممکن است این مبادلم هم زما و یا هم جنس نباشد .این تصور
کم افراد داوطل نیاز بم مبادلم ندارند یک اشتباه است زیرا آ ها می آیند تا چیهزی بهم دسهت آورنهد .جهنس
چیزی کم آ ها انتظار دارند کم بم دست بیاورند متواوت است .باید فهمید کهم چهم چیهزی بهم آ هها بهدهیم
احسا
ا

می کنند یک مبادلم منصوانم ای بین او و مؤسسم رد و بدل شده است .پاداش ضمن این کم یک مبادلم

ولی پول نیست .

با علم بم این کم افرادی کم برای کار داوطلبانم بم سازما می آیند از طیف های مختلف اجتماعی چو
نکتم دیگری کم در نگهدااشت داوطل مؤثر است درریر کرد افراد داوطل نسبت بم سازما چم کنیم کم افراد
با همم وجود درریر شوند یعنی تعهد و وفاداری زیاد .کاری کنیم کم کارکنا احسا
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می کنند .باید طوری با داوطلبین رفتار کنیم کم احسا کنند مهم اند و یک کار مهم در بخش مههم در سهازمانی
مهم انجاض می دهند .نباید احسا

کنند بود و نبودنشا فرقی نمی کند بکلم بهالعکس بایهد ایهن حهس بهم او

منتقل شود کم نبودشا برای مؤسسم خلع ایجاد می کند .
چم کنیم کم داوطلبا احسا

کنند وجودشا مهم است :

-0

صرف وقت :صرف وقت یک نکتم مهم در نگهداشت داوطل است

-2

بازخورد داد  :چم مثبت و چم منوی ضروری است

-9

پی ریری :منتظریم تا کاری کم بم شما سپرده شده بم انجاض برسد

-4

دید نتیجم کار :کاری کنیم کم فرد نتیجم کار خودش را ببیند

امروه بحث برند شد مؤسسات و شرکت ها بحث مهمی است و نهادهای مدنی هم ضمن تالش برای برند شد
باید بم این سم اصل توجم کنند :
اعتماد کرد

احسا

غرور و مباحات کرد و لذت برد از کار سم اصل است کم افراد را در سهازما نگهم مهی

دارد و یا افراد جدید را تشویق بم ح ور می کند .
نکتم بعدی باید دقت کرد کم چم کسی را برای چم کاری انتخاب می کنیم .تناس شخصی و شغل او یک اصهل
است .بنابراین باید در انتخاب افراد برای سپرد کار بم دست ا ها دقت کافی مبذول رردد :
بنابراین سم عامل مهم در نگم داشت داوطل :
-0تناس  :قرار ررفتن فرد در نقشی کم بیشترین تناس را با او دارد.
-2اتصال و ارتباط با مدیرا سازما کم می تواند مانند چسبی عمل کند
-9دوستانم کرد محیط کار کم بسیار مهم است.
دانشجو بازنشستم جوا میا سال تحصیل کرده کم سواد و ...
حال چگونم این سالئق و عالیق متواوت را در کنار هم می توا مدیریت کرد تا ضمن پاسخ بهم نیازههای آ هها
حداکثر استواده در راستای اهداف سازما و رروه های هدف میسر رردد .
مهم ترین موضوعی کم عامل خروج داوطل از سازما می شود نبود آموزش الزض در راستای اهداف و عملکهرد
سازما و هم چنین عدض احسا

رضایت از کاری کم بم او سپرده شده است .
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راه مشاهده شده کم افراد یا انگیزه و شاداب می آیند و پس از مدتی متوجم می شویم کم نمی آیند .باید دالیل
آ را بررسی کرد .آیا سازما ناتوا در نگم داشت داوطل است؟ آیا بم داوطل بم قدر کافی بها داده ایهم و آیها
اجازه تصمیم ریری برای کاری کم بم او سپرده ایم داده شده است! راه افراد احسا

می کنند ابزاری شده انهد

برای انجاض یک سری فعالیت های جانبی .راه خستگی از بی نتیجم بود کار موج ترک داوطل از سازما می
شود .راه مشکالت مدیریتی و سختاری سازما داوطل را در چرخم تکرار انداختم و اور را از بم نتیجهم رسهید
کار دل سرد می کند .این افراد با انگیزه هایی چو تعلق داشتن بم یک رروه اعتبار اجتماعی پیهدا کهرد ههم
هستند عده ای می آیند برای خودشکوفایی و انگیهزه

چنین عمده ای بم دنبال احتراض و پاسخ بم نیازهای شا
های متواوت دیگری کم باید بم همم آ ها توجم شود .
نبایدهای این کار :

داوطل نباید برای کارهای بلندمدت و فعالیت های مؤ لف بم کار ررفتم شهود .داوطلبهین یکهی از مههم تهرین
نیروها برای تغییرات در جامعم و سازما ها هستند .داوطل چو کنشگر اسهت پهس مطالبهم رهر ههم هسهت.
بنابراین باید بم مطالبات آ ها توجم کرد و در جهت انجاض آ ها اقداض نمود .کاسهتی ههایی در سهطح کهال در
رابطم با کارداوطلبانم وجود دارد کم باید بم آ ها توجم و در رفع آ اقداض نمود.

نویسنده :فاطمه فرهنگ خواه
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