عنوان پروژه پژوهشی
ارائه ی شیوه های توسعه و تعمیق فرهنگ فعالیتهای داوطلبانه در شهر اصفهان
بیان مسئله

در شرایط کنونی از نظر اقتصادی ،سیاسی فرهنگی امکان تحقق اهداف شهرداری در زمینه توسعه بدون مشارکت و همیاری تمام آحاد جامعه
وجود ندارد .امروز اغلب توصیه ها در زمینه توسعه ،برمشارکت میان بخش های مختلف در شهرداری تآکید دارند .علت اصلی گرایش برای
فعالیت های داوطلبانه و مشارکت مردمی ایجاد ظرفیت های اضافی برای توسعه است .بهره گیری از فعالیت داوطلبانه کمک موثری در تسریع
و تسهیل تحقق اهداف توسعه شهری دارد.
در زندگی اجتماعی نیاز افراد به یکدیگر اجتناب ناپذیر است .هیچکس به تنهایی نمی تواند نیازهای خود را در جامعه برطرف سازد .در نتیجه
برای سهولت بخشیدن به رفع نیازهای افراد همکاری و تعاون ضرورت پیدا می کند یکی از جنبه های واالی زندگی انسانها انجام خدمات بشر
دوستانه است .افراد جامعه بایستی با شرکت در خدمات داوطلبانه در کاهش مشکالت و معضالت جامعه بکوشند .این خدمات به کسانی که از
آن بهره مند می شوند ،این حس را القاء می کند که تنها نیستند و در هر شرایطی به گروه یا اجتماع تعلق دارند .بنابراین خدمات بشر دوستانه
در هر اجتماعی به انسانها فرصت زندگی و پایداری در برابر مشکالت را می دهند.
اهمیت و ضرورت پژوهش

داوطلب شدن و انجام فعالیت های داوطلبانه باعث کمک به افراد نیازمند ،محقق نمودن اهداف و ارزش های جامعه می شود ،این در حالی است
که مزایای کار داوطلبانه برای خود شخص داوطلب بسیار گسترده تر است .مشارکت داوطلبانه و کمک به دیگران می تواند به شادمانی و کاهش
استرس و مبارزه با افسردگی منجر شود و تحرک ذهنی را حفظ کند و به فرد کمک می کند تا شرایط خود و جامعه خویش را بهتر درک کند.
همچنین الزم به ذکر است که کارهای داوطلبانه نیاز به تعهدات درازمدت ندارد و وقت زیادی از فرد نخواهند گرفت ،هر چند انجام فعالیت های
داوطلبانه بصورت فرآیندی با برنامه ریزی های بلند مدت به بهبود سالمت اجتماعی کمک بیشتری می نماید .مشارکت مردم در مدیرت شهری
به عنوان شاخص توسعه شهر منجر به کاهش هزینه های مدیریت شهری شده و به توسعه و بهبود نظام شهری و کاهش تصدی گری در بخش
های مختلف کمک می کند  .بررسی تاریخچه مطالعات فرهنگ کار داوطلبانه در ایران نیز حاکی از ضرورت شکل گیری فرهنگ داوطلبانه در
میان آحاد جامعه می باشد .توسعه فرهنگ داوطلبانه در شهر اصفهان نیز با شاخص جمعیتی بالغ بر  2میلیون نفر ،در موضوعات مختلف ،فرهنگی،
اجتماعی و ورزشی ،می تواند رشد چشم گیری را در موضوعات مذکور به ارمغان می آورد.
اهداف یا پرسشها

-

بررسی روش های افزایش فعالیت های داوطلبانه در عرصه های جهانی

-

ارائه روش ها و شیوه های اجرایی شکل گیری و استمرار رفتارهای داوطلبانه (به تفکیک سن  ،جنسیت)

-

ارائه شیوه های نظام مند نمودن رفتارهای داوطلبانه و تدوین پیش نویس دستورالعمل ها و آیین نامه های مرتبط

-

ارائه راهکارهای ترغیبی و تشویقی استمرار رفتارهای داوطلبانه(از طرق مختلف از جمله باشگاه شهروندی)

-

تدوین دستورالعمل های افزایش و استمرار رفتارهای داوطلبانه در شهروندان با عنایت به رعایت الزامات قانونی

-

تعیین ظرفیت ها و پتانسیل های شهری به منظور تامین از طریق رفتارهای داوطلبانه
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خروجی های مورد انتظار

-

ارائه شیوه های افزایش فعالیت های داوطلبانه در عرصه های جهانی

-

ارائه روش ها و شیوه های اجرایی شکل گیری و استمرار رفتارهای داوطلبانه (به تفکیک سن  ،جنسیت)

-

ارائه شیوه های نظام مند نمودن رفتارهای داوطلبانه و تدوین پیش نویس دستورالعمل ها و آیین نامه های مرتبط

-

ارائه راهکارهای ترغیبی و تشویقی استمرار رفتارهای داوطلبانه(از طرق مختلف از جمله باشگاه شهروندی)

-

تدوین دس تورالعمل های افزایش و استمرار رفتارهای داوطلبانه در شهروندان با عنایت به رعایت الزامات قانونی

-

تعیین ظرفیت ها و پتانسیل های شهری به منظور تامین از طریق رفتارهای داوطلبانه
تخصصهای موردنیاز

جامعه شناس ؛ مددکار اجتماعی  ،کارشناس فرهنگی و اجتماعی

الزامات پروژه

