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یادداشت

اطالع رسانی و گسترش فعالیت داوطلبانه

م��ردم این روزه��ا گرفتاری ه��ای خاص 
خودشان را دارند. از مشکالت اقتصادی حرف 
می زنند و این که فرصتی برای انجام کار خیر 
ندارند. البته همه اینها بهانه است برای این که 
آدم ه��ا بخواهند ش��رکت نکردن در کارهای 

عام المنفعه را توجیه کنند. 
همه ما خوب می دانیم که تمام 24 ساعت 
کار نمی کنی��م و اگ��ر مش��کالت اقتصادی 
را بهان��ه کم��ک نک��ردن می کنی��م، خوب 

می دانیم کارهایی هستند 
ک��ه به ص��ورت معن��وی 
آدم ه��ای  از  می توان��د 
کند  نیازمند دس��تگیری 
و هی��چ هزینه م��ادی هم 
ن��دارد. اما این ک��ه چطور 
می توان مردم را تش��ویق 
کرد تا به س��مت کارهای 
داوطلبان��ه پی��ش روند از 
نظر من تبلیغات درست و 
آگاهی رسانی است. افرادی 
ک��ه یکبار طع��م کمک به 
می چش��ند،  را  دیگ��ران 
دیگر نمی توانند از این کار 
دل بکنن��د. آمارها هم این 
مس��أله را تأیی��د می کند. 
کاره��ای  از  دل کن��دن 
معن��وی برای کس��انی که 
طع��م خ��وب و دلنش��ین 
کمک ک��ردن ب��ه دیگران 
را درک کرده اند، س��خت 

است. 
برای همی��ن قدم اول تش��ویق مردم برای 
رفت��ن به س��مت کارهای خی��ر مهم ترین و 
کلیدی ترین کاری اس��ت که برای گسترش 
کارهای داوطلبان��ه و عام المنفع��ه می توان 
انجام داد. حضور هنرمندان و ورزش��کاران و 
کسانی که الگوی مردم هس��تند هم در این 
میان نقش بسزایی دارند. آنها می توانند روی 
افراد جامعه تأثیر بگذارند و مسیر درست را به 
آنها نشان دهند. این افراد باید بیشتر در این 
کارها حضور داشته باش��ند تا مردم را هم به 

شرکت در کارهای خیر تشویق کنند. 

این تش��ویق البته نباید تنها درمورد افراد 
بزرگسال صورت بگیرد. اگر به مناسبت های 
مختلف افرادی که در کارهای خیر ش��رکت 
داش��تند به م��دارس برون��د و از تجربیات و 
احساس خوب خود بگویند قطعا می توانند در 
ضمیر این بچه ها تاثیر بگذارند و آنها را برای 

آینده آماده کنند. 
خیلی ها را می شناس��م که با تخصص های 
خود وارد مراکز مختلف می شوند و کارهایی 
انج��ام می دهن��د که 
صدبرابر اقدامات مادی 

اهمیت دارد. 
کس��ی که نقاش��ی 
بلد است و به بچه های 
نقاش��ی  بی بضاع��ت 
کردن یاد می دهد تأثیر 
بس��زایی در زندگ��ی 
بچه ها می گذارد چون 
یک��ی  نقاش��ی کردن 
از راه های��ی اس��ت که 
هیجان��ات  می توان��د 
بچه ه��ا را تخلیه کند. 
اگر تمام این موضوعات 
برای مردم باز ش��ود و 
این ن��گاه مادی گرا که 
در همه مراحل زندگی 
با ما است از بین برود، 
قطعا تحول بزرگی در 
کارهای عام المنفعه به 
می آید.خیلی ها  وجود 
هس��تند که نمی دانند تخصص هایش��ان تا 
چه ان��دازه در جامعه و برای کمک به دیگران 

کاربردی است. 
اگر اطالع رس��انی و تبلیغ درستی در این 
زمین��ه صورت گی��رد، کاره��ای داوطلبانه 
گس��ترش پیدا می کن��د و از طرف��ی دیگر 
نس��لی که در آینده قرار اس��ت زم��ام امور 
کش��ور را در دس��ت بگیرد، نگاه مثبت تر و 
روش��ن تری نس��بت به کارهای داوطلبانه 
دارد و در آینده ای نه چن��دان دور می تواند 
زمینه های گسترش چنین فعالیت هایی را 

فراهم کند. 

چهارشنبه 26 شهریور 1393  |  20 ذی القعده 1435 |  16 سپتامبر 2014 |  سال دوم  |  شماره 382

جستاری در فرهنگ کار خیر و امور داوطلبانه

به عمل کاربرآید ...
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اهمیت کار خیر در جامعه دینی ما بر کس��ی 
پوشیده نیست. اگر به توضیحات و دستورات دین 
توجه و آنها را رعایت کنیم و اگر سخنان بزرگان 
دینی مان مانند پیامب��ر و امامان را به یاد بیاوریم 
اهمیت ای��ن ماجرا برایمان بیش��تر مش��خص 
می ش��ود. رفتن به مکه و به جا آوردن حج برای 
ما ارزش و اعتب��ار زی��ادی دارد و این جا اهمیت 
کمک به همنوع معلوم می شود که می گویند باید 
از احوال مردمان چند کوچ��ه باالتر و پایین تر از 
خودتان با خبر باشید و نزدیک خانه تان بررسی 
کنید که اگر نی��ازی دارند به آنها کمک کنید که 

این مسأله واجب تر از حج است. 
از اهمیت این مسأله که بگذریم به شیوه های 
کمک و ترغیب مردم به کمک به افراد مستمند 
و نیازمند می رس��یم. اول این است که باید افراد 
نیازمند را پی��دا کنید. یکی از وظایف مس��اجد 
محالت این اس��ت که مردم بتوانن��د راحت تر از 
اوضاع هم با خبر ش��وند و این وظیفه را بعضی از 
انجمن های خیریه هم ایفا می کنند. مسأله دوم 
پس از تش��خیص نیازمندان این است که چطور 
کمک کنیم که به ش��خصیت طرف بر نخورد و 
عزت نفس او خدش��ه دار نش��ود.  بعضی ها که از 
برخی موسس��ات و نهادهای دولتی و مردم نهاد 
خیریه کم��ک می گیرند به دلیل ش��یوه کمک 
ناراضی اند. اولین نارضایتی به دلیل مقدار کمک 
است که گاه خیلی کم است و کمتر دردی از آنها 

دوا می کند، این درحالی است که بعضی وقت ها 
همین کمک ها طوری صورت می گیرد که تمام 
اهالی محل متوجه می شوند. اگر کمک ها طوری 
باشد که کسی متوجه نش��وند و عزت نفس فرد 
کمک گیرن��ده و اعتماد به نفس او حفظ ش��ود، 
دیگر افراد دست به گدایی نمی زنند و این مسأله 
خیلی مهم اس��ت چرا که یک نف��ر وقتی یک بار 

گدای��ی کن��د دیگ��ر عادت 
می کند. پس قب��ل از این که 
اتفاقی بیفتد و کسی متوجه 
شود، اگر طوری کمک کنیم 
ک��ه اراده، ذات و ش��خصیت 
کمک گیرن��ده را حفظ کنیم 
این خود بهترین کمک است. 
از طرف دیگر توجه کنیم که 
کمک باید طوری باش��د که 
رفع نیاز کند ن��ه این که فقط 
به ای��ن قصد ص��ورت گیرد 
که خودمان احس��اس خوبی 
داش��ته باش��یم. این رفتاری 
است که خیلی از کاسب کارها 
بر طبق آن عم��ل می کنند و 

مثال جنس را صد تومان گران تر می فروشند آن 
وقت 50 تومان به 5 نفر کمک می کنند تا از این 
طریق خودش��ان را راضی کنند و عذاب وجدان 
نداش��ته باش��ند که اگر این جا زیاد فروختم به 

جایش به 5 نفر کمک کردم. او ب��ا این کار و این 
توجیه سر خودش را دارد کاله می گذارد.  

البته کمک ک��ردن به م��ردم و کار خیر خود 
به خود در فرد احس��اس رضایت ایجاد می کند، 
اعتماد به نفس او را باال می برد و احساس می کند 
کاری را می کن��د ک��ه دس��تور خداس��ت و دل 
کسی را ش��اد می کند. اهمیت این مسأله از نظر 
روانشناس��ی در این است که 
وقتی فرد احساس رضایت و 
اعتماد به نفس داشته باشد و 
در طرف مقابل یعنی کمک 
گیرنده هم این احس��اس را 
ایجاد کند دیگر ما در جامعه 
دروغ نمی بینی��م. چیزی که 
باعث این احس��اس می شود 
کار مثبت اس��ت. موسسات 
خیریه و افراد خیر باید توجه 
کنند که اگر کارشان مثبت و 
مورد تأیید مردم باشد طبیعتا 
مردم هم جلب می شوند و اگر 
روزی احساس کنند که تنها 
ش��ده اند باید بگردند و دلیل 
آن را پیدا کنند و ببینند چه شده که مردم کمتر 
کمک می کنند. باید کار درس��ت انجام بدهند، 
افراد خیر محله را جمع کنند، با آنها صحبت کنند 
و نظرات آنها را بگیرند، خودشان هم انتقادپذیر 

باش��ند و به حرف و توصیه های آنها توجه کنند.  
مردم را بیاورند و وارد سیستم کارشان کنند و به 
آنها مسئولیت بدهند. فقط در مسائل مالی از آنها 
کمک نخواهند بلک��ه در تصمیم گیری ها و انواع 
کار خیر نظر آنها را بخواهند. از کس��انی که مدیر 
خوبی هستند و تجربه و توصیه های خوبی دارند، 

استفاده کنند.  
 ما هن��وز در زمینه کار خیر اول کار هس��تیم. 
الگوهای خوبی مث��ل حضرت عل��ی)ع( داریم، 
خوب اس��ت توجه کنیم که ایشان چطور کمک 
می کرد ک��ه وقتی ضرب��ت خوردند ت��ازه مردم 
فهمیدند به چه کسانی کمک می کرد. این خیلی 

مهم است.
بنابراین باید تالش کنیم که اسرار مردم را فاش 
نکنیم و اعتماد آنها را جلب و حفظ کنیم. بعد در 
کار خودمان آنها را ش��رکت دهیم و این بهترین 
روش و کردار اس��ت. بعضی ها ب��ه خاطر معروف 
ش��دن می آیند کمک می کنند، البته این برای 
تبلیغ بد نیست که بتوانیم مردم را ترغیب به کار 
خیر کنیم. مثال چند نفر که مدرس��ه ساخته اند 
بیاوریم برای تش��ویق دیگران ب��ه کار خیر زیرا 
مدرس��ه عمومیت دارد و خیر عمومی است ولی 
اگر مثال م��ن یک ات��اق دارم ک��ه می خواهم به 
کس��ی بدهم درست نیس��ت که این را به اذهان 
 عمومی بگویی��م.  درواقع باید س��عی کنیم که

گداپروری نکنیم. 

به مردم مسئولیت بدهیم
|  پرویز روزبیانی  |   روانشناس  |

عملگرایی مثبت 
 و هدفمند

 زمینه ساز کار 
داوطلبانه

گفت وگو با حامد محمدی کنگرانی، 
عضو کمیته روان درمانی و کمیته رسانه 

انجمن روانپزشکان

 اف�رادی ک�ه در عملی�ات داوطلبانه ش�رکت 
می کنن�د، ت�ا ح�دودی باید خ�ود مح�ور بوده 
و اعتم�اد به نفس داش�ته باش�ند. اص�ا برخی 
افراد ب�رای به دس�ت آوردن اعتم�اد به نفس در 
عملیات داوطلبانه ش�رکت می کنن�د که نوعی 
مکانی�زم دفاع�ی اس�ت، یعن�ی نوعدوس�تی 
می ش�ود... ارض�اء  آن،  انج�ام  ب�ا  ف�رد  ک�ه 

|  زهره واحدی  |    روانشناس  |

قدم اول تشویق مردم برای 
رفتن به سمت کارهای خیر 

مهم ترین و کلیدی ترین کاری 
است که برای گسترش کارهای 

داوطلبانه و عام المنفعه 
می توان انجام داد. حضور 
هنرمندان و ورزشکاران 
و کسانی که الگوی مردم 

هستند هم در این میان نقش 
بسزایی دارند. آنها می توانند 

روی افراد جامعه تأثیر بگذارند 
و مسیر درست را به آنها نشان 
دهند. این افراد باید بیشتر در 
این کارها حضور داشته باشند 

تا مردم را هم به شرکت در 
کارهای خیر تشویق کنند

کار خیر و داوطلبانه نه تنها دارای ابعاد گس��ترده 
اجتماع��ی اس��ت، بلکه انج��ام فعالی��ت داوطلبی 
ویژگی های روانی خاص خ��ود را می طلبد. ممکن 
اس��ت فردی در جامعه ای زندگی کند که در آن کار 
خیر به عنوان یکی از اصلی ترین مولفه های زیست 
اجتماعی مورد پذیرش باش��د و همچنین از تمامی 
افراد جامعه نیز این توقع برود که در کارهای خیر و 
داوطلبانه حضور به هم رسانند، در چنین جامعه ای 
اما چنانچه فرد به صورت ذاتی خواس��تار حرکت به 
سمت انجام چنین کارهایی نباشد، نمی توان انتظار 

داشت که به سمت کارهای داوطلبی حرکت کند. 
با این وجود اما شرایط اجتماعی و روانی انجام کار 
خیر، بیش از پیش با یکدیگر گره خورده اند و تا زمانی 
که شرایط اجتماعی مناسب برای زیست فرد وجود 

نداشته باشد، نمی توان انتظار داشت که فرد به سمت 
انجام کارهای خیر رود. چراکه شرایط نامناسب روانی 
عاملی ش��ده اس��ت که روان فرد نیز درگیر شرایط 
دشواری شود و نتواند به دلیل مشکالت اجتماعی که 
با آن درگیر است، بخش��ی از زندگی و فکر خود را به 
انجام اینگونه کارها اختصاص دهد. در این میان اما 
باید به چرایی و شرایطی که فرد در آن به سمت انجام 
کارهای خیر و داوطلبی تشویق می شود، تأکید کرد 

و آن هم چیزی نیست جز بستر اجتماعی مناسب. 
زمانی که عدالت اجتماعی، ش��رایط ش��کوفایی 
اس��تعدادها، اخالقمداری و... در جامع��ه ای وجود 
داشته باشد، افراد آن جامعه برای انجام کار ترغیب 
می شوند. اما بخش دیگری که به اندازه بعد اجتماعی 
در ای��ن زمین��ه دارای اهمیت اس��ت، همانا بحث 

آموزش و زندگی خانوادگی و فردی اس��ت.  افرادی 
که به راحتی به دیگران کمک می کنند و درحقیقت 
زندگ��ی دیگران برایش��ان با اهمیت اس��ت، دارای 
شخصیتی هستند که در گام نخست این شخصیت 
در خانواده شکل گرفته است. زمانی که فرد از کودکی 
توسط پدر و مادرش به کمک به همسن و ساالنش 
تشویق ش��ود، زمانی که او را از خودخواهی برحذر 
دارند و به او زندگی درس��ت و اصولی ب��ا دیگران را 
آموزش دهند، بدون شک چنین شخصیتی زمانی 
که در جامعه قرار می گی��رد، به راحتی برای کمک 
به دیگ��ران داوطلب می ش��ود. چراکه چنین امری 
از کودکی درونش نهادینه ش��ده و او برای انجام آن 
آموزش های الزم را دیده است. حال آن که بسیاری از 
افرادی که دارای چنین خصوصیت اخالقی نیستند، 

کمک به دیگران برایش��ان نه به عن��وان یک اصلی 
اخالقی و زیستی که به عنوان امری اجباری موردنظر 
قرار می گیرد.  به این ترتیب چنانچه بخواهیم عوامل 
روانی الزم برای انجام کارهای خیر و داوطلبانه را مورد 
بررسی قرار دهیم، باید به 2عامل اصلی تأکید کنیم. 
نخستین عامل، آموزش های خانوادگی و در مدارس 
است و عامل دوم هم وضع اجتماعی مناسب است.  
وضعیتی که در ایجاد آن، هم تک تک شهروندان یک 
جامعه و هم مسئوالن امر مقصرند و به همین دلیل 
نیز باید بسیار بر آن تأکید کرد. درنهایت باید گفت 
چنانچه این دو عامل رعایت شود، افراد از جهت روانی 
به موقعیتی دست می یابند که برای انجام کارهای 
خیر و داوطلبان��ه آمادگی الزم را به دس��ت آورده و 

به راحتی دست به چنین فعالیت هایی می زنند. 

جامعه و خانواده؛ عوامل اصلی انجام کار خیر
|   علیرضا سالک  |   روانشناس |

ما هنوز در زمینه کار خیر 
اول کار هستیم. الگوهای 

خوبی مثل حضرت علی)ع( 
داریم، خوب است توجه کنیم 
که ایشان چطور کمک می کرد 
که وقتی ضربت خوردند تازه 
مردم فهمیدند به چه کسانی 
کمک می کرد. این خیلی مهم 
است. بنابراین باید تاش کنیم 
که اسرار مردم را فاش نکنیم و 
اعتماد آنها را جلب و حفظ کنیم

جابر ُمس�توفی: یکی از قدم هایی که به صورت تجربی در عرصه ترغیب ذهنی مردم نس��بت به فعالیت های داوطلبانه و خیرخواهانه و جلب توجه آنها نس��بت به این امر انجام ش��ده است، برجسته کردن 
نیازهای اولیه ای اس��ت که مددکاران ما از آن بی بهره اند.| الهه معتقدی: کاری که ما در این عرصه کردیم را می توان همذات پنداری نامید؛ ما از طریق همانندس��ازی مردم را متوجه این قضیه می کنیم که 
سالمندی دوره ای است که همه ما انسان ها به ناچار تجربه اش می کنیم و راه گریزی از آن نیست. | زهره واحدی: کسی که نقاشی بلد است و به بچه های بی بضاعت نقاشی کردن یاد می دهد تأثیر بسزایی در 
زندگی بچه ها می گذارد چون نقاش��ی کردن یکی از راه هایی است که می تواند هیجانات بچه ها را تخلیه کند.| پرویز روزبیانی: موسسات خیریه و افراد خیر باید توجه کنند که اگر کارشان مثبت و مورد تأیید 
مردم باش��د طبیعتا مردم هم جلب می شوند و اگر روزی احس��اس کنند که تنها شده اند باید بگردند و دلیل آن را پیدا کنند و ببینند چه ش��ده که مردم کمتر کمک می کنند. باید کار درست انجام بدهند، 

افراد خیر محله را جمع کنند، با آنها صحبت کنند و نظرات آنها را بگیرند
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