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مقدمه:
به نام خالق و مدبر جهان هستى و با حمد و سپاس از رحمت بیکرانش که حیاتمان 
انقالب اسالمى  از نعمت  را در عصر نظام مقدس جمهورى اسالمى و بهرهمندي 
و حاکمیت والیت مطلقه فقیه قرار داده تا بتوانیم در عصر تباهى و انحطاط خود 
ساخته انسان ها با نور والیت، طى طریق نموده و همچنین خدا را شاکریم که نعمت 
بینظیر مجاورت با مضجع منور عالم آل محمد  و خدمت به مجاورین و زائرین 

آن حضرت را بر ما تفضل نموده است.
توأمان است، قرار  در دههى چهارم انقالب اسالمى، که دههى پیشرفت و عدالت 
این دوگانه را تقویت  امکانات، مسیر  باید همهى  این دهه  داریم. بدیهى است در 
ایران اسالمى به برکت همهى نعمات الهى نیازمند تولید فزایندهى ثروت،  نماید. 
العین قرار  ایرانی پیشرفت نصب  باید الگوي اسالمی  در عین تحقق عدالت است. 
گیرد، الگویی که در آن تولید ثروت باعث نشود فقرا و محرومین را در زیر چرخهاى 

توسعه  له و نابود شوند.
اگر دلسوزان این انقالب شکوهمند بخواهند در مسیر تعالى این نظام و رفع موانع 
و مشکالت آن بکوشند، باید بیش و پیش از همه الگوى مدیریت اسالمى در سطح 

مدیران و برنامه ریزان جامعه جایگزین اقسام دیگر مدیریت شود.
و  با عزم ملى  و فرهنگ  به نداى رهبر عزیزمان در سال «اقتصاد  اینک در پاسخ 
مدیریت جهادى» و با تأسى به فرهنگ ائمه معصومین  بر آن شدیم تا نخستین 
همایش مدیریت اسالمى در فرهنگ رضوي با رویکرد مدیریت نهادهاى حمایتى را 
به انگیزه بهره گیرى از سیره عملى ائمه معصومین  و خصوصاً حضرت على بن 

موسى الرضا برگزار نمائیم.
و  دولتی  مدیران  حمایتی،  نهادهاي  مدیران  آشناسازى  به منظور  همایش  این 
نیازمندان  از  حمایت  حوزه ي  در  اسالم  مدیریتى  سیاست هاى  با  بخش خصوصی 
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و به کارگیرى آن در اداره ي دستگاه هاي متبوع و آشناسازى اساتید و دانشجویان 
با نظریه ي مدیریت اسالمی و بسترسازي علمی و فرهنگی در مسیر نیل به الگوي 

اسالمی ایرانی پیشرفت طراحى و به مرحله ى اجرا درآمد.
از اقصى  با حسن نظر جامعه ى علمى کشور در بازه ى زمانى همایش 522 مقاله 
علمى  هیأت  در  مقاالت  شد،  واصل  همایش  دبیرخانه ى  به  اسالمى  میهن  نقاط 
همایش مورد ارزیابى قرار گرفت و گروهى از آن ها جهت ارائه در قالب سخنرانى 
پژوهشگران  این  تمامى  شد. سعى  پذیرش  همایش  در مجموعه مقاالت  انتشار  و 

مشکور باد.
امیدوارم این همایش سرآغازى باشد که پایان آن، رفع بخشى از مشکالت کشور در 

زمینه ى مدیریت اسالمى خصوصاً مدیریت نهادهاى حمایتى باشد.

                                              دبیرخانه ى همایش



رئیس همایش: على اصغر حاجى نقى
( دانشگاه امام صادق) دبیر علمى همایش:  دکتر غالمرضا گودرزي

اعضاى کمیته علمى: دکتر نادر جعفرى (دانشگاه امام صادق )؛ دکتر محمد 
صادق  امام  (دانشگاه  حمزه پور  مهدي  مشهد)؛  فردوسى  (دانشگاه  جواهري  رضا 
خائف  احمدعلى  دکتر  طباطبایى)؛  عالمه  (دانشگاه  خاشعی  وحید  دکتر  )؛ 
مدرس)؛  تربیت  (دانشگاه  دانائی فرد  حسن  دکتر  مدرس)؛  تربیت  (دانشگاه  الهی 
(دانشگاه  رضائیان  علی  دکتر  مشهد)؛  فردوسى  (دانشگاه  رحیم نیا  فریبرز  دکتر 
( دانشگاه عالمه طباطبایى)؛ دکتر سید علی  شهید بهشتى)؛ دکتر سعید صحت 
علوي (دانشگاه امام صادق )؛ دکتر محمود قربانی (دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
بجنورد)؛ دکتر سید على گوهرى (دانشگاه آزاد اسالمى واحد رودهن)؛ دکتر میثم 
لطیفی (دانشگاه امام صادق )؛ دکتر سید سعید مرتضوي ( دانشگاه فردوسى 
غالمرضا  دکتر  مدرس)؛   تربیت  (دانشگاه  اصفهانی  مشبکی  اصغر  دکتر  مشهد)؛ 
ملک زاده (دانشگاه فردوسى مشهد)؛ دکتر سید عباس موسویان؛ (پژوهشگاه فرهنگ 

و اندیشه اسالمی)، دکتر ولى اهللا نقى پورفر (دانشگاه قم)

اعضاى دبیرخانه ى  همایش: جواد شمسى (مدیر اجرایى)؛ محمد رضا قدردان 
(اطالع رسانى و تبلیغات)؛ غالمرضا موسویان (ستاد خبر)؛ حسن نظریافته (ارزیابى 

و نظارت)
 اعضاى کمیته برگزارى همایش: محمد اسماعیل پور؛ دکتر محمد حسن صائب؛ 
غالمرضا محسنى؛ سلمان دانشور؛ محمدرضا آذرنوش؛ عبدالرضا رحیم زاده؛ اسماعیل 
رحمانى خاکى؛ غالمرضا فیروزه؛ محمود موسوى؛ علیرضا پاکدل پرگل؛ حمید ربانى 
نسب؛ على ناصرى؛ حسین نازپروز؛ حسن جالل؛ محمد افشارنیا؛ اسماعیل عابدیان؛ 
زهره اکبرزاده؛  وحید عابدپور؛ على محمدیان، راضیه روحانى، روح اهللا قمرى زاده



فصل  یک
مدیریت اسالمى و  ارتقاى فرهنگى



مبانى تحکیم خانواده با تأسى به آموزه هاى رضوى
منیژه اسدالهى

چکیده
بنیاد مقدس خانواده بر عشق و محبت و روابط عاطفی و صمیمانه، پی ریزي شده 
از  انسانی  اخالق  رعایت  آن،  صیانت  و  خانواده  اساس  راه تحکیم  بهترین  و  است 
سوي زن و شوهر است و خانواده ي نمونه و شایسته در اسالم، خانواده اي است که 
اخالقی، اجرا کند.  را در همه ي زمینه ها، ازجمله مسائل  و عقل  دستورهاي دین 
بیان همه ي خصوصیات و وظایف اخالقی زن و شوهر، نسبت به یکدیگر، نسبت به 
فرزندان و نسبت به افراد خارج از خانواده، کتاب مستقلی می طلبد، آنچه در این 
امور اخالقی مربوط به همسران نسبت  از  مقاله به آن پرداخته شده است، بخشی 
به یکدیگر است؛ بنابراین سعى بر آن است تا با بررسى اخالق خانواده در روایات 
اسالمى که شامل مواردى چون: ازدواج، اهداف ازدواج، مالك هاى انتخاب همسر، 
عوامل سعادت خانواده و آفات سعادت خانواده است، دیدگاه منابع اسالمى را نسبت 

به اخالق خانواده مورد تحلیل قرار دهیم.

واژه هاى کلیدى:
انسان، خانواده، تحکیم خانواده، امام رضا ، دین، همسران،
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سبک زندگى اسالمى در ارتقا فرهنگ نیازمندان
زهرا اکبرزاده1
محبوبه فرخ پور2

چکیده:
مصالح  و  منافع  از  گذشت  انسان  تکامل  مسیر  در  گردنه ها  مهم ترین  از  یکى 
نیازمندان و محرومان جامعه است تا آن جامعه به  شخصى و رسیدگى به حوائج 
سعادت و تعالى برسد. مشارکت در حقیقت سبب نوعى وحدت و انسجام اجتماعى 
مى شود. هدف از ارائه این تحقیق بررسى راه کارهاى الزم در سبک و دستورات دین 
اسالم در ارتقاى فرهنگ کمک به نیازمندان و رفع فقر در جامعه است تا بتوان به 

کمک فرهنگ غنى اسالم جامعه اى بدون فقر داشته باشیم.
روش کار

محققین در این تحقیق از روش کتابخانه اى و جمع آورى مطالب و سپس استفاده 
از پرسشنامه و روش هاى آمار توصیفى و استنباطى و آزمون خى دو استفاده شد.

نتیجه گیرى:
یافته ها نشان داد پرداخت خمس، پرداخت زکات، پرداخت صدقات، هدفمندى 
بردن  باال  و  ملى  رسانه  مردم،  بین  در  وقف  فرهنگ  هدفمندى  نذورات،  فرهنگ 
آگاهى هاى مردم، اعتماد مردم به دولت، تقسیم عادالنه بیت المال در میان مردم، 
باال بردن عزت نفس افراد، آگاهى از اهمیت کار، تأثیر شفاف سازى تعداد نیازمندان، 
راه اندازى محیط کارى و مراکز تولیدى و آگاهى از قوانین اسالمى در ارتقا زندگى 

نیازمندان مؤثر است.

واژه هاى کلیدى:
سبک زندگى، زندگى اسالمى، فقر، نیازمندان

1 - کارشناس ارشد تکنولوژى آموزشى
2 - کارشناس ارشد تربیت بدنى
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بررسى راه کارهاى کاربردى سازى سبک زندگى اسالمى در خانواده هاى 
 تحت حمایت کمیته امداد امام خمینى

زهرا احسانیان1
 احمدعلى امیرپور2

چکیده:
سبک زندگى اسالمى را مى توان شیوه زندگى فردى و اجتماعى دانست که همه 
یا بیش تر معتقدان به اسالم یا قشر مؤثرى از جامعه اسالمى به آن عمل مى کنند 
در  انسان مطلوب  پرورش  ابزارهاى  از مهم ترین  رفتارشان منعکس مى شود.  در  و 
از  به هم پیوسته  مجموعه اى  شامل  که  اسالمى  زندگى  به سبک  مى توان  خانواده، 
الگوهاى رفتارى در حوزه هاى مختلف حیات بشرى است اشاره نمود؛ سبکى که از 
دل اصول کشف شده از مبانى تربیتى، یعنى هستى ها و دارایى هاى آدمى برمى خیزد 
در جامعه،  رویه ها  یکسان سازى  و  افراد خانواده  میان  روابط پایدار  ایجاد  و ضمن 
رشد  و  سعادت  به  نیل  کمالى،  صفات  پرورش  روانى،  تزکیه  در  سزایى  به  نقش 
ارزش هاى انسانى دارد. روش پژوهش حاضر، توصیفى- تحلیلى بوده و از نظر هدف، 
کاربردى و از نظر جمع آورى داده، کیفى است. لذا پژوهش حاضر با توجه به اهمیت 
این مسئله توجه خود را به مقوله راه کارهاى کاربردى سازى سبک زندگى اسالمى 
در خانواده هاى تحت حمایت کمیته امداد امام خمینى ، معطوف ساخته است. 
نتایج پژوهش بیانگر آن است که خانواده به عنوان اولین، مهم ترین و در دسترس 
ایفا  را  مهمى  نقش  اسالمى  زندگى  در معرفى سبک  فرزندان،  براى  محیط  ترین 

مى کند.

واژه هاى کلیدى:
راه کارهاى کاربردى سازى، سبک زندگى اسالمى، خانواده

1. کارشناس روانشناسى عمومى، مددکار خانواده کمیته امداد امام خمینى  شهرستان بابلسر
zahra.ehsanian@yahoo.com
pourahmadali.stu@hormozgan.ac.ir ،2. دانشجوى دکترى علوم تربیتى، دانشگاه هرمزگان
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بررسى سیره ى عملى امام رضا  در ارتقاى فرهنگى جامعه و 
نیازمندان

صبا امیرى1
 بیژن رضایى2

چکیده
فرهنگى  ارتقاى  در   معصوم  امامان  خط مشى  از  که  بزرگى  درس هاى   
در  گامى است  مقاله  این  لذا  پوشیده نیست،  بر هیچ کس  مى توان گرفت،  جامعه 
جهت مطالعه و بررسى سیره ى فرهنگى امام رضادر جامعه دینى و مى کوشد 
فرهنگى،  شیوه هاى  مصادیق  گزارش  و  ایشان  رفتار  نحوه  به  توجه  و  عنایت  با 
الگویى مناسب از نظام فرهنگى در جامعه دینى ارائه دهد. مقاله حاضر مى کوشد با 
بررسى سیره ى و رفتار اجتماعى امام رضا  و ابزارها و ظرفیت هاى فرهنگ ساز 
اتخاذشده از جانب ایشان، گامى در جهت بازتولید الگویى دینى از سیاست گذارى 
فرهنگى در جامعه اسالمى، متناسب با مقتضیات زمان بردارد. بدین منظور، نخست 
مى پردازیم، سپس  فرهنگى  ارتقاى  و  دینى  فرهنگ  فرهنگ،  از  تعاریفى  بیان  به 
از اسناد و شواهد تاریخى معیارهاى اثرگذار در این حوزه را بررسى  بهره گیرى  با 
مى کنیم و درنهایت شیوه هاى اجتماعى مورداستفاده توسط امام رضا  در جهت 

فرهنگ سازى اسالمى در جامعه، تشریح و تبیین مى شود.

واژه هاى کلیدى:
سیره ى امام رضا ، ارتقاى فرهنگى، سیره ى عملى، فرهنگ دینى، اخالق.

1 دانشجوى کارشناسى ارشد مدیریت کارآفرینى، دانشگاه رازى کرمانشاه،
amiri.saba00@yahoo.com

rezaee61@yahoo.com،2 استادیار گروه مدیریت و کارآفرینى، دانشگاه رازى کرمانشاه
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جایگاه مردم، رسانه و نخبگان در ارتقاء سطح فرهنگى نیازمندان
شادى ایازى1

چکیده:
ارتقاء سطح فرهنگى  و نخبگان در  رسانه  مقاله حاضر جایگاه مردم،   موضوع 
نیازمندان است. در این مقاله به بررسى نقش عوامل مؤثر در ارتقاء سطح فرهنگى 
نیازمندان از دیدگاه ائمه معصومین  پرداخته شده است. هدف از این مقاله از 
سویى لزوم اهمیت دستگیرى از نیازمندان و از سوى دیگر شناساندن روش ائمه 
نهادهاى  سایر  که  است  جایگاهى  و  نقش  و  نیازمندان  با  برخورد  در  معصومین 
فرهنگ ساز در جامعه بر عهده دارند. در این مقاله از روش کتابخانه اى بهره گرفته 
و  مادى  نیازهاى  تأمین  و  انفاق  که  است  آن  از  حاکى  تحقیق  نتایج  است.  شده 
دستگیرى از نیازمندان جزو اصول مسلم قرآنى است. آنچه جامعه اى را به انحطاط 
مى شکاند فقر اقتصادى نیست بلکه فقر فرهنگى است. توجه به شاخص هاى فرهنگى 
قشر نیازمند ازجمله خانواده، ازدواج، رسانه، سبک زندگى و توجه به اوقات فراغت 
مى تواند تا حد زیادى زمینه ارتقاء سطح فرهنگى در بین نیازمندان را فراهم نماید.

واژه هاى کلیدى:
فرهنگ، توسعه فرهنگى، سبک زندگى، اوقات فراغت، مسائل زنان، نخبگان

shadiyek@gmail.com 1 - کارشناس ارشد پژوهش علوم اجتماعى؛
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شبکه امداد فرهنگی در پرتو بازتعریف نیازهاي نوین فرهنگی 
خانواده هاى تحت حمایت از دیدگاه دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد 

امام خمینى  در سال 1392
عزیزاله آقابابایى1
حمزه علی شریف پور2

چکیده:
تحت  خانواده هاى  فرهنگی  نوین  نیازهاي  انواع  سنجش  باهدف  تحقیق  این 
  خمینى  امام  امداد  کمیته  پوشش  تحت  دانشجویان  دیدگاه  از  حمایت 
موضوعى  قلمرو  است.  انجام شده  آنان  اولویت بندى  و  بختیاري  و  استآنچهارمحال 
و پژوهشی-  نیازهاى فرهنگى (آموزشی  اولویت بندى  و  از شناسایى  آن عبارت اند 

مذهبی- تفریحی - ورزشی - فراغتی - رسانه اى - هنري).
روش تحقیق توصیفی، مقطعی cross-sectional از نوع پیمایشی است. در 
این تحقیق متغیر اصلی موردبررسى «نیازسنجى فرهنگى» حالت وابسته داشته و 
متغیرهاي دیگر (سن، جنس، بومى و غیر بومى بودن و...) از نوع زمینه اى و مستقل 
بررسی  اختالف  وجود  لحاظ  به  و  ارتباط  ایجاد  لحاظ  به  آماري  فرض  آزمون  با 
پوشش در سال  کلیه دانشجویان تحت  این طرح شامل  آماري  مى گردند. جامعه 
1391 است. از بین کلیه دانشجویان حدود 384 بر اساس فرمول نمونه گیرى زیر 
انتخاب شدند. نحوه انتخاب نمونه به این صورت بوده است که با استفاده از مطالعه 
نیازهاي دانشجویان)  مقدماتی، نسبت صفت (شکاف بین سطح موجود و مطلوب 
را در حد  این شکاف  مقدماتی  مطالعه  پاسخگویان،  از  درصد   50 مطالعه گردید. 
متوسطى ارزیابی کرده و 50 درصد، در حد باال دانسته اند. ابزار جمع آورى اطالعات 
نیازسنجى  فن  است.  شده  تنظیم  نیازها  محــور  حول  ساخته  محقق  پرسشنامه 
نیازها  اولویت بندي  نوع گاما،  نوع گاما است. در  از  این پژوهــش  مورداستفاده در 
با  نیز  ابزار  و پایایى  بوده  از نوع صورى  اندازه گیرى  ابزار  اعتبار  است.  توجه  مورد 

استفاده از فرمول کرونباخ برابر با 88/ است.
یافته ها: اولویت اول نیازهاى فرهنگى به ترتیب عبارت اند از:

نشریات   – معنوي  سالمت  و  اخالق  پژوهشى  و  آموزش  نیازهاى  بخش  در 
نیازهاى  بخش  در  سالمت معنوي،  مشاوره ى اخالق و  سمینار   - فرهنگی و اجتماعی 
ورزشی  نیازهاى  بخش  در  فضاهاي مذهبی،  فضاها و مراکز فرهنگی  تفریحى 

w_ziz@yahoo.com 1 - دانشجوى دکترى جامعه شناسى دانشگاه ازاد اسالمى واحد دهاقان؛
2 - مدیر امورفرهنگی کمیته امداد امام خمینی  استان چهارمحال و بختیاري
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ورزش هاى رزمی

بخش  در  سفرهاي زیارتی،  فعالیت هاى فوق برنامه  و  فراغتى  نیازهاى  بخش  در 
بخش  در  مذهبی،  مسائل  هنري  هنرى کانون هاى فرهنگی  فرهنگى  کانون هاى 
نمایشگاه ها و بازارچه هاى کتاب  برپایى  و  نیازهاى رسانه اى بررسى موضوعات علمی 
در  خانوادگى،  فیلم هاى سینمایی  پخش  و  سنتی و آیینی  کنسرت هاى  برگزارى  و 
هنري  نیازهاى  بخش  در  اعیاد دینی و مذهبی  در  شرکت  مذهبى  نیازهاى  بخش 

صنایع دستى (معرق، سفال و ) و آموزش هنرهاي خانگی جزء اولویت ها بوده اند.
همچنین نتایج آزمون نشان مى دهد که بین نیاز فرهنگى آموزش و فراغتى و 
مذهبى با کلیه متغیرهاى زمینه اى رابطه معنادار وجود دارد و همچنین بین مقطع 
تحصیلی و رشته تحصیلی با نیازهاي فرهنگی رابطه وجود دارد. درنهایت سناریوى 

شبکه سازى در کمیته امداد مطرح گردیده است.

شبکه  دانشجویان،  فرهنگى،  نیازسنجى  نیازسنجى،  نیاز،  کلیدى::  واژه هاى 
امداد فرهنگی
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سبک زندگى و جهانى شدن در پهنه فرهنگ علوى
محمدباقر بابائى (طالتپه)1

چکیده:
سبک زندگى تفسیرى از زندگى و چگونگى پیمایش آن است که کیفیت زندگى 
الهى است  برنامه  را تعیین مى کند. جهانى شدن  آن  را رقم زده و سمت و سویى 
که باهدف مشخص در حال وقوع بوده و روند فرایندى خود را طى مى کند. ادوار 
تاریخى با تحوالت و پدیده هاى مربوطه سرعت این تطورات و فرایند را تحت تأثیر 
این فرایند می تواند وضعیت شناگرى داشته یا شناورى به  قرار مى دهد. آدمى در 
و  شناگرى کنند  آن  پیروان خود مى خواهد که در  از  بگیرد. فرهنگ علوى  خود 
را  بهترین  ها  بیستم  قرن  ارتباطات محصول  از سامانه  بهره گیرى  و  موج سوارى  با 
براى زندگى خود رقم زند در این فرهنگ پاسخى مستدل و منطقى به این سؤال 
از خود نشان داد. فرهنگ  باید  رفتارى  است که در مقابل تغییرات چه  داده شده 
علوى نه اجازه طرد کلى و نه تقلید کورکورانه را مى دهد. ازاین رو تغییرات ناشى 
فّناورى و محصوالت عصر جهانى شدن را نعمت الهى تلقى مى کند که فرصتى  از 
در پیش روى جهانیان قرار داده تا با تعامل و هم فکرى بتوانند جامعه واحد جهانى 
با حفظ تمام هویت هاى مربوطه همانند کشورى پهن آور باشند  تشکیل دهند که 
که در آن همه گروه ها با سالیق و آداب  و رسوم مختلف تحت والیت واحد زندگى 
نگاه  با  بلکه  باشند  داشته  عداوتى  و  دشمنى  هم  به  نسبت  آن که  بدون  مى کنند 
همگرایى و هم افزایى زندگى آرام و بى دغدغه اى دنبال مى کنند. این کالم در مقاله 

به روش استداللى و بهره گیرى از استقراء مورد بازکاوى و تحلیل واقع شده است.

واژه هاى کلیدى:
سبک زندگى، جهانى شدن، فرهنگ علوى

mbbabaei@chmail.ir  1- دانشیار دانشگاه جامع امام حسین 
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سیرى در مدیریت بر اساس اندیشه هاى اسالمى
کمال باقرى1 
على نجارپوریان2
سید ابوالفضل اسدى زاده3

چکیده:
است.  اندیشه هاى اسالمى  اساس  بر  مدیریت  در  سیرى  این تحقیق،  از  هدف 
روش استفاده شده در این تحقیق، روش توصیفى از نوع تحلیل اسنادى است که 
با استفاده از منابع موجود کتابخانه اى و بهره گیرى از آیات قرآن کریم و احادیث 
این  به دست آمده مؤید  یافته هاى  پرداخته شده است.  امر  این  انجام  به  معصومین 
مطلب است که در تعالیم اسالمى به جایگاه و نقش مدیریت توجه خاصى گردیده 
است. همچنین در این تحقیق به بیان مفهوم مدیریت اسالمى، اهمیت و ضرورت، 
اخالقى،  ویژگى هاى  توانایى ها،  شایستگى ها،  وظایف،  مهارت ها،  نقش ها،  سطوح، 
تئورى هاى مدیریت، مقایسه مدیریت اسالمى با سایر مکاتب، آفات و بیمارى هاى 
مدیریت و همچنین به بیان تحقیقات انجام شده در این زمینه پرداخته شده است. 
اصیل  ارزش هاى  کردن  عملى  جهت  اجرایى  دستگاه هاى  مدیران  که  است  امید 
اسالمى نهفته در متن آیات قرآن کریم و روایات معصومین و تحقق مبانى و اصول 
مدیریت اسالمى، این اصول را مدنظر قرار دهند تا مدیرانى موفق، مؤثر، توانمند و 
خدمتگزار براى میهن اسالمى ایران باشند. در این مقاله به تشریح مبانى و اصول 
کاربرد آن در  به  و  بهره مندى خوانندگان  تعالیم اسالمى جهت  از منظر  مدیریت 

مدیریت زندگى و سازمانى پرداخته شده است.

واژه هاى کلیدى:
مدیریت، قرآن کریم، اندیشه هاى اسالمى

مسئول). (نویسنده  فارس.  جوانان  و  ورزش  کل  اداره ى  آموزشی.  مدیریت  ارشد  کارشناس   -1
pajhooheshgar@gmail.com

تهران  فرهنگیان  دانشگاه  چمران  شهید  پردیس  علمى  هیات  عضو  و  حدیث  و  قرآن  علوم  دکتراى   -  2
najjarpooriyanali@gmail.com

omid711@gmail.com .23 - دانشجوى کارشناس ارشد مدیریت اجرایى

3
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معضالت فرهنگى در خانواده  هاى نیازمند و راه کارهاى ارتقاء فرهنگى
منصور تاجرى1

چکیده
خانواده نقشی تعیین کننده در شکل گیري رفتار، افکار و شخصیت	انسان دارد و 
نحوه و ساختار تعامل انسان با محیط اجتماعی، تحت تأثیر تجارب محیط خانواده 
است. خانواده به عنوان مهم ترین سلول یک جامعه که نقطه ارتباط نهادهاى دیگر 
افراد  پایبندى  در  بارزى  نقش  محسوب مى شود،  رسانه  و  آموزش  و  دین  همانند 
و انگیزه این  دارد. فقر را مى توان نیازمندى ترجمه کرد  فرهنگى  به دغدغه هاى 
نیازمندى مى تواند ناتوانى، تنبلى، اسراف، ظلم و استعمار و یا سیاست هاى سرمایه-

بررسى پدیده فقر، بدون در نظر گرفتن این انگیزه هاى مختلف و  دارى باشند. 
عوامل گوناگون، یک بررسى سطحى و درعین حال بیمار است. سطحى است؛ چون 
از ژرفا و از عوامل فقر بیگانه است و بیمار است؛ چون توانایى درمان و مبارزه را 
ندارد؛ زیرا هنگامى که علت یک پدیده مشخص نباشد و یا مبهم باشد، درگیرى و 
درمان کار آسانى نیست و چه بسا خود باعث توسعه بیمارى گردد. پس با طرح و 
بررسى، می توان به دنبال راه حلى رفت و راه حل ها را نقد و ارزیابى نمود و به راه حل 
نهاد خانواده  جامع و گسترده رسید. چون جنبه هاى مختلف فرهنگى همگى در 
شکل مى گیرد. لذا دانستن این نکته مهم است که هسته اولیه شخصیت هر فرد در 
خانواده نضج مى گیرد و نگرش حرفه اى و بروز رفتارهاى اجتماعى هر انسانى ناشى 
از عواملى است که در خانواده نشو نما پیدا مى کند. درنتیجه بررسى پدیده فقر و 
عواقب فرهنگى آن در نهاد خانواده باید بیش تر موردمطالعه قرار گیرد، مسئله اى که 

پژوهش حاضر به دنبال واکاوى آن است.

واژه  هاي کلیدى:
فقر فرهنگى، خانواده، ارتقاء فرهنگى، اقتصاد، جامعه

1- دکتراى مطالعات فرهنگى خاورمیانه، عضو هیات علمى و رییس مرکز آموزش علمى و کاربردى جهاد 
.mansoortajeri@yahoo.co.in ،دانشگاهى، زاهدان
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فرهنگ ساده  زیستى در اسالم و نقش آن در ارتقاء فرهنگى جامعه
منصور تاجرى1

چکیده:
یکی از موضوعاتی که در زندگی فردي و اجتماعی و مادي و معنوي انسان تأثیر 
امور زندگى است که متأسفانه در  بسزایی دارد، ساده زیستی و قناعت در تمامى 
از نظر فرهنگ دینی ما،  جوامع امروزى کم تر به آن توجه شده است، درحالى که 
ساده زیستى یکی از ارزش هاي متعالی به حساب می آید. ساده زیستی، پاسخ انسان هاي 
دانا به زندگی ناپایدار دنیا است که در پرتو آن، آرامش درون و برون حاصل مى شود. 
بنابراین، ساده زیستی با نوع شناخت انسان و نگرش او به زندگی دنیا مرتبط است. 
بهترین مـدیـریـت را در جـامـعه اسالمى    و امامان معصوم  اکرم  پیامبر 
انجام دادند و افزون بر رسالت دینى و تبلیغ احـکام الهى، بهترین و به یادماندنى ترین 
دوران حکومتى را براى مردم جامعه به وجـود آوردنـد، به گونه اى که آن رفتارها، 
با توجه به آثار زیان بار زندگی  بزرگان دین کرد.  هـمگان را شیفته اسالم و رفتار 
تجمالتی، نمود اختالفات طبقاتى در جامعه و اثر منفى آن بر خانواده هاى نیازمند، 
الزم است که به طور جدى ویژگی هاي ساده زیستی و آثار مثبت آن بر کاهش آثار 
فقر در جامعه و قناعت پیشگى خانواده  هاى مستمند جامعه بررسی شود. با توجه 
به آنچه ذکر شد، بررسى آیات و روایات در زمینه ى  فرهنگ ساده  زیستى و نتایج 
اجتماعى آن به ویژه بر اصالح نگرشى خانواده هاى نیازمند، در این مطالعه موردنظر 

قرارگرفته است.

واژه هاى کلیدى:
فرهنگ، تاریخ اسالم، ساده  زیستى، قناعت، نیازمندان،

11 دکتراى مطالعات فرهنگى خاورمیانه، عضو هیات علمى و رییس مرکز آموزش علمى و کاربردى جهاد 
.mansoortajeri@yahoo.co.in :دانشگاهى، زاهدان، نشانى رایانامه
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نقش رسانه  ها در ارتقاء فرهنگى جامعه در رویارویى با پدیده فقر
مریم پویا1

چکیده:
یکى از مباحث مهمى که در جامعه باید مورد توجه قرار گیرد، بحث فرهنگ 
ارتقاء فرهنگى است. بروز بحران هاى اجتماعى، ازجمله عواملى بود که متفکران  و 
مسائل توسعه را بیش تر متوجه اهمیت و نقش فرهنگ، در فرآیند توسعه و تغییرات 
اجتماعى ساخت. همچنین مشخص گردیده است که مقابله با فقر، تبعیض، فساد 
عمومى  افکار  ابزار  به عنوان  رسانه ها  شناختن  رسمیت  به  جز  راهى  ناهنجارى  و 
ندارد. در برخى جوامع به صورت آگاهانه از رسانه هاى ارتباط جمعى سود می جویند و 
روزبه روز بر بهبود وضعیت فرهنگى و توسعه جامعه خود می افزایند و در برخى دیگر 
ناآگاهانه از رسانه هاى جمعى استفاده مى شود که در این سیستم ها تأثیر رسانه ها بر 
جامعه ممکن است منشأ ایجاد فرهنگ نامطلوب از قبیل ورود فرهنگ و هنجارهاى 
در کاهش  می گردد. نقش رسانه ها  عوامل سبب ضعف جوامع  این  بیگانه شود که 
آسیب هاى اجتماعى ازجمله فقر و پیامدهاى آن، نقش بی بدیلى است که آگاه سازى 
افکار عمومى و به تبع آن جلوگیرى از گسترش آسیب هاى اجتماعى را به عنوان هدف 
و در قالب رویکردى موشکافانه نسبت به مسائل اجتماعى دنبال می کند. با توجه 
به اهمیت جایگاه وسایل ارتباط جمعى در فرهنگ سازى مناسب و نیز بروز معضل 
فقر در جامعه ایران و تبعات نامطلوب آن، در پژوهش پیش رو به بررسى وظایف 
و کارکردهاى وسایل ارتباط جمعى در رویارویى اقشار نیازمند با فقر و نیز مواجهه 
سایر افراد جامعه با قشر نیازمند پرداخته شده است و درنهایت نیز ارائه راهکارهاى 

الزم صورت پذیرفته است.

واژه هاى کلیدى:
 دین، رسانه، هویت فرهنگى، توسعه فرهنگى، فقر

baraghoosh@yahoo.com 1- استادیار گروه تاریخ، دانشکده ادبیات و علوم انسانى، دانشگاه والیت
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بررسى رابطه بین مشاوره قبل از ازدواج و شیوه هاى دل بستگى به ازدواج 
در زوجین تحت پوشش کمیته امداد امام خمینى  شهرستان مانه و 

سملقان
مهنوش جهانشاهى1
هادى جهانى2

چکیده:
شیوه هاى  ازدواج و  از  قبل  مشاوره  بین  رابطه  پژوهش هدف بررسى  این  در   
و  مانه  شهرستان  امداد  کمیته  پوشش  تحت  زوجین  در  ازدواج  به  دل بستگى 
شامل  پژوهش  ابزار  پیمایشی  تحقیق  روش  انجام پذیرفته است،  سملقان 
دل بستگى  شیوه هاى  پرسشنامه  و  آکا)  (مدل  ازدواج  از  قبل  مشاوره  پرسشنامه 
تائید و پایایى آن  آن  روایى  ازدواج (مدل هازان و شیور) بهره گرفته شده است. 
به دست آمده است. جامعه  با استفاده از آزمون کرونباخ به ترتیب ٪82 و 75٪ 
 این پژوهش زوجینى که در سال 1392 تحت پوشش کمیته امداد امام خمینى 
 شهرستان مانه و سملقان به مشاوره ازدواج سازمان معرفى شده اند که تعداد 
196 زوج (بر طبق جدول مورگان)  آماري شامل  نمونه  آنان 390 زوج است. 
تحت پوشش کمیته امداد امام خمینى  شهرستان مانه و سملقان است؛ که به 
آزمون هاى همبستگى  انجام  با  نمونه گیرى تصادفی طبقه اى نسبى است،  روش 
و خروجى لیزرل فرضیه اصلى این پژوهش در سطح اطمینان 99٪ مورد تائید 
بین مؤلفه هاى فرعى پژوهش (مسائل مالى، روابط جنسى،  قرار گرفت همچنین 
رابطه   ٪99 اطمینان  سطح  در  ازدواج  دل بستگى  شیوه هاى  با  زوجین)  مذهب 

معنادارى وجود دارد

واژه هاى کلیدى:
 مشاوره قبل از ازدواج، شیوه هاى دل بستگى ازدواج

1- مدرس دانشگاه پیام نور آشخانه، کارشناسى ارشد مدیریت آموزشى دانشگاه آزاد اسالمى واحد بجنورد
Ice.flower_1359@yahoo.com

2 - مدرس دانشگاه پیام نور آشخانه، کارشناسى ارشد مدیریت دولتى دانشگاه پیام نور تهران غرب
hadi1984. jahani @yahoo.com
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بررسى رابطه بین سبک زندگى و فرهنگ کار زنان تحت پوشش کمیته 
امداد امام خمینى شهرستان جاجرم

مهنوش جهانشاهى1
هادى جهانى2

چکیده:
زنان  کار  فرهنگ  و  زندگى  سبک  بین  رابطه  بررسى  هدف  پژوهش  این  در   
است،  پذیرفته  انجام  جاجرم  شهرستان  خمینى  امام  امداد  کمیته  پوشش  تحت 
روش تحقیق پیمایشی ابزار پژوهش شامل پرسشنامه سبک زندگى (مدل محقق 
ساخته) و پرسشنامه فرهنگ کار زنان (مدل محقق ساخته) بهره گرفته شده است. 
روایى آن تأیید و پایایى آن با استفاده از آزمون کرونباخ به ترتیب ٪27 و 27٪ 
به دست آمده است. جامعه موردمطالعه که تعداد آنان 082 نفر از کلیه زنان تحت 
پوشش کمیته امداد امام خمینى شهرستان جاجرم در سال 29 هست. نمونه آماري 
شامل 261 نفر (بر طبق جدول مورگان) از کلیه زنان تحت پوشش کمیته امداد 
امام خمینى شهرستان جاجرم است؛ که به روش نمونه گیرى تصادفی طبقه اى 
این  اصلى  فرضیه  لیزرل  خروجى  و  همبستگى  آزمون هاى  انجام  با  است،  نسبى 
قرار گرفت همچنین بین مؤلفه هاى  پژوهش در سطح اطمینان 99٪ مورد تأیید 
فرعى پژوهش (سبک هاى لذت جویانه زندگى، سبک هاى کارکرد گرایانه زندگى، 
رابطه   ٪99 اطمینان  سطح  در  زنان  کار  بافرهنگ  زندگى)  منفعالنه  سبک هاى 

معنادارى وجود دارد.

واژه هاى کلیدى:
سبک زندگى، فرهنگ کار زنان

1- مدرس دانشگاه پیام نور آشخانه، کارشناسى ارشد مدیریت آموزشى دانشگاه آزاد اسالمى واحد بجنورد
Ice.flower_1359@yahoo.com

2 - مدرس دانشگاه پیام نور آشخانه، کارشناسى ارشد مدیریت دولتى دانشگاه پیام نور تهران غرب
hadi1984. jahani @yahoo.com
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سبک زندگى اسالمى و اقتصاد خانواده
هادى حاجیان1

چکیده:
الگوهاى  و  مدل ها  رفتارها،  مجموعه  به  فرهنگى  مطالعات  در  زندگى  سبک 
کنش هاى هر فرد اطالق مى شود که معطوف به ابعاد هنجارى، رفتارى و معنایى 

زندگى اجتماعى او باشد.
اهمیت مطالعات سبک زندگى به جهت آشکار نمودن شیوه هاى ارتباط و پیوند 

اجتماعى حاصل از فرایندهاى فرهنگى و اقتصادى مدرن است.
در تحقیق حاضر، به عوامل اقتصادى تأثیرگذار بر سبک زندگى و الگوهاى غلط 
اقتصادى خانواده ها اشاره گردیده است که نشان مى دهد چگونه الگوهاى اقتصادى 

مى توانند سبک زندگى اسالمى و ایرانى را تبدیل به سبک زندگى غربى نماید.
در  زیادى  بسیار  اثرات  زندگى  که سبک  گرفت  نتیجه  مى توان  درمجموع  اما 
زندگى انسان دارد و مى تواند شاکله اقتصاد اسالمى را تعیین کند. ازاین رو با اصالح 
اقتصادى سبک زندگى خانواده ها و حاکمان جامعه، مى توان موجبات رشد و اجرایى 

شدن اهداف گسترده نظام اسالمى را فراهم نمود.

واژه هاى کلیدى:
سبک زندگى، اقتصاد خانواده، الگوهاى اقتصادى، سبک زندگى اسالمى و غربى

 1- هادى حاجیان
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بررسى نقش تعالیم رضوى در سبک زندگى دینى جوانان
زهرا حرفتى1
محمد حسن خاکباززاده2

چکیده:
با توجه به نقش دین در زندگی اجتماعی انسان ها، مطالعه دین و رفتار دینی 
یکی از جنبه هاى مهم پژوهش و نظریه پردازى در جامعه شناسى معاصر را تشکیل 
مى دهد. مبانى نظرى پیشینه فرهنگی ما نیز نشان مى دهد که تعالیم اسالم درباره ى 
سبک زندگى توصیه هاى الزامی و اخالقی فراوانی دارد که مجموعه این تعالیم، ما 
را به نظام ساختاري رهنمون مى کند که پاسخگوي همه نیازهاي مادي، روانی و 
معنوي انسان است. از سوى دیگر منزلت معنوى، علمى و اجتماعى و رهنمودهاى 
دینى ائمه اطهار به ویژه امام هشتم شیعیان در جامعه و فرهنگ ایرانى داراى جایگاه 
برجسته اى بوده و پیوندى ناگسستنى با روح دینى و معنوى خانواده ایرانى دارد. این 
مطالعه بر آن است که به بررسى آموزه هاى دینى و معنوى امام رضاو تأثیر آن 
بر سبک زندگى دینى دانشجویان بپردازد. تحقیق از نوع توصیفى و تحلیلى است 
که با استفاده از منابع کتابخانه اى و اسنادى و روش پیمایشى صورت گرفته است 
جامعه مورد بررسى دانشجویان مجتمع ولیعصر دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزى در 
سال تحصیلى 91-1390 است. یافته هاى تحقیق نشان مى دهد که میزان شناخت 
دانشجویان از آموزه ها و سیره ى عملى امام هشتم در سطح نسبتاً باالیى قرار دارد. 
همچنین بین شناخت تعالیم رضوى سیره ى و احادیث امام رضاو سبک دینى 

دانشجویان رابطه مثبت وجود دارد.

واژه هاى کلیدى:
واحد  اسالمى  آزاد  دانشگاه  زندگى،  دین، سبک   رضا امام  تعالیم رضوى، 

تهران مرکزى

z_herfati@yahoo.com -1 - کارشناسى ارشد جامعه شناسى- مرکز آمار ایران
hasankh6@gmail.com-2 - کارشناسى ارشد جامعه شناسى- مرکز آمار ایران
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اهمیت توجه به معیارهاى فرهنگ اسالمى در برنامه ریزى اوقات فراغت
بهاره حسن خانى1
 یوسف قنبرى2

چکیده:
اوقات فراغت به معناى زمان استراحت، آسایش، آرامش و زمان آزاد است که 
هر فردى به میل خود از آن استفاده مى نماید. استفاده بهینه از ایام فراغت نقش 
بسزایى در بهداشت روانى افراد جامعه خواهد داشت. با توجه به جوان بودن جامعه 
کنونى ما و رشد روزافزون انواع انحرافات، الزم است که به مسئله مهم اوقات فراغت 
رشد  و  مطلوب  در جهت  فراغت  اوقات  نمودن  پر  با  بتوان  تا  نمود  ویژه اى  توجه 
ارزش هاى اجتماعى و اسالمى، از انحرافاتى که نسل جوان را تهدید مى کند، به نحو 
تأثیر  بیشتر تحت  امروزه قشر جوان جامعه که  آورد.  به عمل  مطلوبى جلوگیرى 
تهاجم فرهنگى قرار دارد باید مورد توجه قرار گیرد تا از رواج تفریحات انحرافى در 
این قشر بتوان پیش گیرى به عمل آورد. با اشراف بر این موضوع، این پژوهش سعى 
از متون اسالمى،  بهره گیرى  با استفاده از روش هاى اسنادى و کتابخانه اى و  دارد 
اسالمى  فرهنگ  و  آموزه ها  مبناى  بر  اوقات فراغت  برنامه ریزى  اهمیت  و  ضرورت 
را مطرح کند؛ تا شاید بتوان گامى در راستاى جهت گیرى برنامه ریزى ها و تغییر 

دیدگاه مسئوالن مبتنى بر فرهنگ اسالمى برداشت.

واژه هاي کلیدي:
اسالم، فرهنگ، فرهنگ اسالمى، اوقات فراغت

-1 دانشجوى کارشناسى ارشد جغرافیا و برنامه ریزى توریسم، دانشگاه اصفهان
bahar.ha.1990@gmail.com

y.ghanbari@geo.ui.ac.ir،2 -استادیار جغرافیا و برنامه ریزى روستایى، دانشگاه اصفهان
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تبیین روابط پایدار در خانواده متعالى در سبک زندگى اسالمى
سمیه حسنعلیان1

چکیده:
تأمین سالمت  روابط جهت  انواع  اسالم،  در  خانواده  نظام  اهمیت  به  توجه  با 
جسمی و روانى افراد یک خانواده متعالى در دین مبین اسالم تبیین شده است. 
یک  اعضاى  بین  روابط  بررسى  به  تحلیلی  توصیفى  با روش  حاضر  مقاله  ازاین رو 

خانواده متعالى در چهارچوب سبک زندگى اسالمى پرداخته است.
مهم ترین یافته هاى پژوهش بیانگر این حقیقت است که افراد در یک خانواده 
متعالى از برخى حقوق و نیز وظایف برخوردارند و رعایت حقوق یکدیگر و عمل به 
وظایف به نحو شایسته خانواده را در مسیر تعالى و تکامل قرار مى دهد؛ و اصولى 
این  آراستگى و... در پیش برد خانواده در  انسانى،  تکریم شخصیت  چون مهربانى، 

مسیر یارى مفید خواهد بود.

واژه هاى کلیدى:
 اسالم، سبک زندگى، روابط پایدار، خانواده متعالى

shassanalian@yahoo.com 1- استادیار زبان و ادبیات عربى دانشگاه اصفهان؛
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مدیریت اسالمى و ارتقاى فرهنگى
اعظم حسنى سعدى 1

چکیده
وجود  مجموعه ى  در  مغز  همچون  و  است  اصلى  جامعه محور  هر  در  مدیریت 
آدمى است. مدیریت اسالمى زمینه ى رشد انسان به سوى اهللا را فراهم نماید. وقتى 
در کارهایمان الهى فکر کنیم هیچ کاري سخت نیست با توجه به قدرت حق هر 
رادارند  ویژگى هاى خاصى  و  اسالمى خصوصیات  بود. مدیران  کارى آسان خواهد 
یا تمام آن ها از شرح صدر مایه مى گیرد. خصلت ها و  که عمده ى آن خصوصیات 
ویژگى هاى الزم براي مدیران شایسته در سایه تعالیم اسالمى بهتر تبلور مى یابند. 
که  نیازي  است.  اجتماعی  و  انسانی  نیازهاي  به  پاسخ ها  از  مجموعه اى  فرهنگ 
است.  زیستن  چگونه  و  چرایی  چیستی،  به  نیاز  مى دهند،  پاسخ  بدان  فرهنگ ها 
یک  یا  جامعه  یک  که  است  معنوي  و  مادي  خصوصیات  از  مجموعه اى  فرهنگ 
گروه اجتماعی را از دیگر جوامع و گروه ها متمایز مى کند. بنابراین مقوله فرهنگ 
شیوه هاى زندگی، هم زیستى، نظامى هاى ارزشی، سنت ها و باورها را دربرمی گیرد. 
اند. بفرموده امام خمینى آن چیزي که ملت ها را مى سازد فرهنگ صحیح است و 
به تعبیر مقام معظم رهبري مسئله اول در نظام جمهوري اسالمى مسئله فرهنگ 
پرداخته  فرهنگى  ارتقاى  در  اسالمى  مدیریت  نقش  بررسى  به  تحقیق  این  است. 

است.

واژه هاى کلیدى:
مدیریت، مدیریت اسالمى، فرهنگ، ارتقاى فرهنگى

1- کارشناسى ارشد مدیریت دولتى دانشگاه آزاد اسالمى واحد رفسنجان

مدیریت اسالمى و ارتقاى فرهنگى
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مدیریت اسالمى و سبک زندگى در پرتو فرهنگ ساده زیستى
محمدحسین مردانى نوکنده1

چکیده:
اسراف،  است که  میانه اى  راه  زیستى،  ساده  مبناى  بر  اسالمى  زندگى   سبک 
تبذیر، بخل و امساك را نفى مى کند و اسالم از آن حمایت کرده است. استفاده از 
روزى خدا و به مصرف رساندن مال پاکیزه و حالل، حق طبیعى همه افراد است؛ اما 
غرق شدن در تجمالت و زرق وبرق زندگى مادى راه بى انتهایى است که اضطراب، 
دلهره، نگرانى و ... از دستاوردهاى آن به شمار مى روند. مسئله اصلى در این نوشتار 
که  است  دینى  آموزه هاى  نگاه  از  زیستى  ساده  فرهنگ  مدیریت  بررسى  تحلیلى 
تحقیق  این  هدف  است.  جامعه  در  اسالمى  زندگى  سبک  پیاده سازى  آن  نتیجه 
شناخت ابعاد و عناصر مختلف فرهنگ ساده زیستى در ارتباط با ایجاد سبک زندگى 
اساس تحقیق و جستجوى  بر  مقاله  این  است.  قالب مدیریت صحیح  اسالمى در 
کتابخانه اى از منابعى همچون قرآن کریم، نهج البالغه، بحاراالنوار، اصول کافى و ... 

اتخاذشده، ضمن آن که محوریت منابع قرآن کریم بوده است.
با  مى گردد.  منتهى  صحیح  زندگانى  سبک  به  مدیریت صحیح،  آن که  نتیجتاً 
توجه به زندگى محدود و نیازهاى گوناگون بشر باید انسان براى نیازهاى ماندگار 
خود سرمایه گذارى کند. در سیر الى اهللا که هدف نهایى خلقت انسان است، بهترین 
زاد و توشه، سبک بالى است، چراکه وابستگى، انسان را از طى طریق باز مى دارد؛ و 
درنهایت آن که سبک زندگى در پرتو فرهنگ ساده زیستى، آرامش، تعالى و تکامل 

را براى همگان به ارمغان خواهد آورد.

واژه هاى کلیدى:
 سبک زندگى اسالمى، ساده زیستى، مدیرت اسالمى.

Mardani.nokandeh@yahoo.com 1 - دکتراى فلسفه؛ مدرس دانشگاه گلستان؛
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بررسی سیره ى اخالقی امام رضا  در فرهنگ اجتماعى و ارتقاء 
فرهنگ اسالمى

احسان حسینى1
چکیده:

یکی از مهم ترین مباحثی که امروزه در علوم انسانی مطرح مى شود بحث هاى 
فلسفه ى  مؤثرترین  و  بهترین  و  اخالقی چیست  فلسفه ى  اینکه  است. در  اخالقی 
اخالق چه نوعی از آن است کتب بسیار زیادي در این رابطه تهیه و تدوین شده 
است و از اصول اساسی آن و راه هاى رسیدن به فضایل اخالقی بحث شده است. 
در  و  امور  براي تشخیص درست  آدم همواره در زندگى اش  توجه داشت که  باید 
نهایت داشتن زندگی سالم و سعادتمند نیازمند راهنما و الگوهاي اخالقی و تربیتی 
است و البته بامطالعه در زندگی انسان هاي بزرگی چون پیامبر گرامی اسالم (ص) 
و ائمه ى معصومین، افراد مى توانند در این راه قدم برداشته تا به کمال و سعادت 

حقیقی دست یابند.

واژه هاى کلیدى:
سیره، امام رضا، اخالق، کودك و نوجوان

1 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانى گرایش بازاریابى، دانشگاه آزاد اسالمى واحد سنندج

مدیریت اسالمى و ارتقاى فرهنگى
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رابطه ى سبک زندگى بر اساس آموزه هاى دینى (سبک زندگى اسالمى) با 
توانمندى اقتصادى و فرهنگى مددجویان کمیته امداد شهرستان شوشتر

سکینه حیدرى1
زهرا ایرانپورمبارکه2

چکیده:
سبک زندگى نمودى از جهت گیرى ها و عادات روزانه است بحث از سبک زندگی 
بسیار ضروري  عرصه ى زندگی فردي و اجتماعی، از مباحث  و آداب اسالمی در 
جامعه کنونی ما است. هر مکتب و مذهبی، سبک زندگی براي بشریت ارائه مى دهد 
و مدعی است، جامعه مطلوب وزندگى سالم در نتیجه پیروي از روش زندگی است 
رابطه ى سبک  بررسى  به منظور  حاضر،  تحقیق  درنتیجه  آنان ارائه مى نمایند.  که 
زندگى اسالمى با توانمندى اقتصادى و فرهنگى مددجویان کمیته امداد شهرستان 

شوشتر صورت گرفته است.
همه ى  پژوهش،  این  آمارى  جامعه ى  بود.  همبستگى  پژوهش،  این  روش   
میان  از  که  بودند  شوشتر   شهرستان  امام خمینى  امداد  کمیته  مددجویان 
در  که  افرادى  همچنین  و  شده  خودکفا  خانواده هاى  افراد  از  نفر   120 آن ها 
کالس هاى آموزشى واحد فرهنگى کمیته امداد شرکت کرده بودند انتخاب شدند و 
به پرسشنامه هاى سبک زندگى اسالمى و پرسشنامه ى محقق ساخته ى توانمندى 
همبستگى  آزمون  از  استفاده  با  داده ها  تحلیل  دادند.  پاسخ  فرهنگى  و  اقتصادى 
انجام گرفت. نتایج نشان داد که بین سبک زندگى اسالمى  پیرسون و رگرسیون 
و توانمندى اقتصادى و فرهنگى مددجویان کمیته امداد رابطه ى معنادارى وجود 

دارد.

واژه هاى کلیدى:
مددجویان  فرهنگى،  و  اقتصادى  توانمندى  دینى،  آموزه هاى  زندگى،  سبک   

 کمیته امداد

11- کارشناس ارشد روانشناسى تربیتى، مشاور کمیته امداد شهرستان شوشتر و مدرس دانشگاه، (نویسنده 
sakineh.heidari@yahoo.com (مسئول

،iranpour87@gmail.com ،2- کارشناس ارشد تحقیقات آموزشى، مدرس دانشگاه پیام نور مبارکه 
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بررسى ابعاد و مؤلفه هاى سبک زندگى خانواده اسالمى
جالل خدایارى1

چکیده:
جمهورى اسالمى در حوزه هاى معیشتى و زندگى اسالمى با مفاهیمى مواجه 
است که به هیچ عنوان تاکنون در عرصه عمل و تجارب بشرى به دلیل عدم وجود 
حکومت اسالمى ناب از زمان حکومت رسول اهللا  تاکنون مشابه و ما به ازاى 
واقعى نداشته است؛ بنابراین انقالب اسالمى مکلف به بسط، استخراج و نظریه پردازى 
و الگوسازى در این عرصه هاى جدید زندگى دینى است. یکى از این مفاهیم، «سبک 
زندگى خانواده اسالمى» است. حوزه موضوعى زندگى اسالمى که هزار و چهارصد 
و اندیست که توسط قرآن و سنت انبیاء طرح گردیده، بسیار گسترده است. بر این 
اساس در تبیین حوزه سبک زندگى خانواده اسالمى ابتدا نیاز است ابعاد موضوع 
شناسایى و موضوعات مختلف ریز و به لحاظ اهمیت طبقه بندى شوند. این سطح 
تدوین «نقشه مهندسى سبک زندگى خانواده اسالمى» خوانده  به اصطالح  کار  از 
پراهمیت  و  اصلى  مرجع  سه  تحلیل  با  است  کرده  تالش  پژوهش  این  مى شود. 
روش  از  بهره گیرى  با  و  سجادیه  نهج البالغه، صحیفه  کریم،  قرآن  یعنى  موضوع، 
نظریه پردازى داده بنیاد، مدل مفهومى منابع ذکر شده در ابعاد ویژگى ها و الزامات 
سبک زندگى خانواده اسالمى را استخراج کند؛ و در شرایط فعلى کشورمان مدلى 

اجرایى را ارائه نماید.

واژه هاى کلیدى:
قرآن، نهج البالغه، صحیفه سجادیه، سبک زندگى اسالمى، خانواده اسالمى

iranandishe1404@Gmail.com ،1. دانشگاه مفید

مدیریت اسالمى و ارتقاى فرهنگى
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سابقه و گستره ى فکرى و سلوك رفتارى امام رضا در مدیریت اسالمى
شهزاد دربندى1

چکیده:
تاریخ صدر   در گنجینه  بن موسى الرضا امام على  بلندآوازه  نام  تذکار 
اسالم، مشعشع و درخشان آمده است. به نظر مى رسد، این برجستگى شهره، پیش 
و بیش از همه، حکایت از سرآمدى سابقه و گستره ى فکرى، زالل سخنان حکیمانه 
و نیز سلوك رفتارى این امام بزرگوار، در حاالت مختلف و به ویژه مدیریت اسالمى، 

در قامت والیتعهدى، دارد.
در راستاى تبیین و تدوین شاخص ها و ساخت چارچوب الگوى اسالمى ایرانى 
پیشرفت که هم اکنون در دستور کار مسئولین و سیاست گذاران کشور قرار دارد، 
آگاهى از الگوهاى موفق مدیریت اسالمى، حاکمان صدر اسالم و به ویژه حضرت رضا 
به عنوان مرجعى متقن و حائز توجه ضرورت دوچندان یافته است. ازاین رواکاوى الگوى 
مدیریت اسالمى، این امام همام (شامل: چارچوب تفکر و اندیشه سیاست گزارى 
و برنامه ریزى، کم و کیف شیوه ها و چارچوب نظام تصمیم سازى و تصمیم گیرى، 
نظام سازمان دهى و هماهنگى امور، هدایت، کنترل و نظارت بر حسن اجراى امور) 
موضوعیت مى یابد. بر این اساس تحقیق حاضر با رویکردى تبیینى- تحلیلى و یا 
کنکاش در متون و ادبیات موجود و نیز بهره گیرى از نقطه نظرات صاحب نظران و 
عالمان ذى ربط درصدد بازشناخت و صورت بندى نظام فکرى- گفتمانى و سلوك 
رفتار مدیریت اسالمى امام رضا ) در زمان ورود ایشان به سرزمین مرو در مقطعى 
که در مصدر والیتعهدى از خود بروز داد – و باهدف آشنایى و تقویت بنیان هاى 
نظرى اندیشه نظام جمهورى اسالمى و نیز کاربست نتایج آن توسط کارگزاران نظام 
صورت مى پذیرد. انتظار مى رود چارچوب ارائه شده در این تحقیق بتواند طراز قابل 
و مدیران اسالمى  کارگزاران  رفتارى  تنظیم سیر و سلوك  و  تطبیق  براى  اتکایى 
نظام جمهورى اسالمى با الگوى مورد انتظار که همانا سیره ى عملى امام رضا است 

را ارائه دهد.

واژه هاى کلیدى:
 شاخصه ها و معرف ها، سلوك رفتارى، امام رضا، مدیریت اسالمى

s.darbandi82@yahoo.com 1 - کارشناسى ارشد زبان و ادبیات فارسى؛
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الگوى سبک زندگى خانواده اسالمى
به همراه ضرورت ها و راهبردها آن در جامعه

رحیم درویش پور1
کریم درویش پور2
على محمد درویش پور3

چکیده:
 سبک زندگى عبارت است از مجموعه رفتارها و الگوهاى کنش فردى و گروهى 
با توجه به ویژگى  که معطوف به ابعاد هنجارى و معنایى زندگى اجتماعى باشد. 
از  انتخاب گرى که در سبک زندگى وجود دارد، مى توان هر مجموعه منسجمى 
الگوهاى رفتارى برآمده از آموزه هاى دینى را که در چارچوب معین شده از طرف 

دین قرار داشته باشد، یک سبک زندگى دینى به شمار آورد.
 براى تعریف، ترسیم و ترویج سبک زندگى دینى الزم است که با تکیه بر منابع 
معرفتى اسالم به بازخوانى فرهنگ دینى خود پرداخته و به جایگاه مقدمى سبک 
زندگى در فرآیند شکل گیرى تمدن نوین اسالمى توجه ویژه داشته باشیم. براى نیل 
به این مقصود نیز اندیشمندان و دانش آموختگان حوزه هاى علمیه باید با نگاهى 
آینده نگر و با تمام توان خود وارد میدان شده و مباحث سبک زندگى را پیگیرى 
کنند. امروزه رسانه هاى غربى با تمام توان، در حال القاء دیدگاه ها و نظرات خود 
در خصوص سبک زندگى در جامعه هستند و بخش عمده اى از مشکالت کنونى 
به همین هجمه رسانه اى و فرهنگى مربوط  در عرصه اجتماعى و فرهنگى کشور 

مى شود.

واژه هاى کلیدى:
سبک زندگى، تمدن اسالمى، الگوهاى رفتار، آموزه هاى اسالمى،

Darvishpoorrahim69@gmail.com 1 -کارشناس راهنمایى و مشاوره
 darvishpoor@chmail.ir-2- کارشناس اتاق عمل

 Darvishpoor22@gmail. com-3- کارشناس علوم قرآنى
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سبک زندگى خانواده آرمانى از دیدگاه امام رضا
 مرتضى رحیمى1

 
چکیده:

و...  اجتماعى، خانوادگى  از فردى،  اعم  انسان،  زندگى  ابعاد  براى همه  اسالم   
خانواده  سبک  به  بردن  پى  براى  مى کند.  پیشنهاد  را  خاصى  شیوه هاى  و  سبک 
قرآن و سخنان  متعالى مذکور در  از خانواده هاى آرمانى و  اسالم مى توان  آرمانى 

اهل بیت  ازجمله امام رضابهره گرفت.
 مطالعه ویژگى هاى خانواده آرمانى مذکور در قرآن و مقایسه آن ها با سخنان 
توجه  مورد  همواره  جوان  نسل  به ویژه  خانواده،  که  مى دهد  نشان  رضا امام 
خاص پیامبران و اهل بیت  بوده و اهل بیت  همان گونه که خودشان تصریح 
نموده اند جز قرآن سخنى نمى گویند. این ویژگى ها براى زمانى که تهاجم فرهنگى 
خانواده ها را نشانه گرفته بسیار کارساز بوده و ما را از تقلید و از الگوها و سبک هاى 

زندگى غیر اسالمى بى نیاز نموده و جلو فروپاشى خانواده ها را مى گیرند.

 واژه هاى کلیدى:
سبک زندگى، خانواده، مدیریت، فرزندان

mrahimi2@gmail.com 1 - استادیار دانشکده الهیات و معارف اسالمى دانشگاه شیراز
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 جستارهایى از سبک زندگى اسالمى در سیره ى معصومین
 بانگاهى ویژه به سیره ى امام رضا

سیدعلى میرابراهیمى1
نرجس رضاپور2

چکیده:
یکى از راه کارهاى سازنده و دقیق در گسترش هر فرهنگ الگوسازى و معرفى و 
بهره بردارى هاى شخصیتى از اسوه ها و قهرمانان آن فرهنگ است؛ زیرا آدمى به طور 
ذاتى مى کوشد از شخصیت هاى برجسته ى مکتب خویش تأثیر پذیرد و رفتار خود 
را با شیوه ى رفتارى آنان سازگار کند. عادات و سبک زندگى مردم امر مهمى است 
و امروز اندیشمندان غربى هم از شیوه زندگى غربى دفاع نمى کنند و آراستگى به 
فضائل انسانى و زندگى پرهیزکارانه نیز در نظر همه کس شرط کمال و صورتى از 

آن است.
از آنجایى که اسالم کامل ترین ادیان است و هیچ گاه انسان ها را در امور مختلف 
به حال خود رها نکرده است در این مورد هم براى سبک زندگى آن ها اسوه و الگو 

معرفى مى کند تا از مسیر اصلى دین به بیراهه نروند.
سبک زندگى هر یک از ائمه اطهار  الگویى ویژه براى همه ى انسان هاست. در 
این بین نه فقط به دلیل عصمت ائمه اطهار  ایشان به عنوان الگوى برتر هستند، 
بلکه شیوه و مرام و منش آن ها در برخورد با مسائل مختلف زندگى ایشان را متمایز 

از دیگران نموده است.
واژه هاى کلیدى:

 سبک، زندگى، فرهنگ، اسالمى، سیره، امام رضا 

 1- سیدعلى میرابراهیمى
 2- نرجس رضاپور
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آموزش سبک زندگى خانواده ها در جهان اسالم
 حمیده رضایى1
 فریبا علیدادیانى2
 راحله روحانى3

چکیده:
مؤثر  عاملی  انسانی،  نیروي  فکري  آفرینش هاى  و  دانش  از  ناشی  ارزش افزوده 
در پیشبرد اهداف جامعه در حوزه هاى گوناگون باألخص حیطه سبک زندگى به 
شمار مى رود. روشن است که تغییر در دانایی، به تغییر در روش هاى کسب وکار و 
رفتارهاى فردى و اجتماعى مى انجامد و در این چرخه، تداوم حضور فرهنگ زندگى، 
بستگی به آموزش هاى سبک زندگى در خانواده ها دارد. اهداف پیش روي جمهوري 
اسالمی ایران در برهه زمانی حال حاضر، به منظور نهادینه سازى و ایجاد بسترهاي 
الزم جهت استقرار نظام مطلوب سبک زندگى و رسیدن جامعه اسالمى به آرامش 
حقیقى، سلوك عملى در مسیر زندگى اسالمى و حیات طیبه است که بر همه اصل 
اهمیت  است،  استوارشده  حقوق  رعایت  و  اسالمى  اخالق  (خردورزى)،  عقالنیت 
پیاده سازى  نحوه  نیز  و  خانواده ها  اثربخش  و  مناسب  آموزش هاى  ارائه  ضرورت  و 
خانواده ها  در  به ویژه  مسکن،  اقتصاد،  و صرفه جویى،  مصرف  الگوى  اصالح  اهداف 
را دوچندان مى سازد. ازآنجاکه خانواده ها ازجمله مؤثرترین بخش در تحقق اهداف 
سبک زندگى در کشور است، در این تحقیق سعی بر آن شده است تا به بررسی 

آموزش سبک زندگى خانواده ها در جهان اسالم پرداخته شود.

واژه هاى کلیدى: 
سبک زندگى، آموزش، خانواده

1 - حمیده رضایى
2 - فریبا علیدادیانى

3 - راحله روحانى
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نقش تعّهد در نظام مدیریت اسالمی
محسن رضایی1
فاطمه بهرامى2

چکیده:
وفاى به عهد در منابع علمى و دینى بسیارى مورداشاره قرارگرفته است ولى 
تاکنون از نقش دیدگاه ارزشى وفاى به عهد از دیدگاه اسالم جهت افزایش تعهد 
سازمانى غفلت شده است. در این مقاله تالش شده است مجموعه اى از مستندات 
پیرامون این مسئله ارائه شده و نحوه تأثیر دیدگاه اسالمى بر تعهد سازمانى مورد 

بررسى قرار گیرد.
در این مقاله مفاهیم و معانى عهد و پیمان از جنبه هاى مختلف مورد بررسى 
قرارگرفته، سپس جایگاه عهد و پیمان از دیدگاه اسالم و علل و عوارض وفاى به عهد 
و عدم پایبندى به آن مورد بررسى قرارگرفته است؛ سپس تعهد سازمانى از دیدگاه 
صاحب نظران علم مدیریت مورد بررسى قرارگرفته است. روش تحقیق در این مقاله 

کتابخانه اى و بوده و مقاله به صورت مرورى تدوین شده است.

واژه هاى کلیدى:
تعّهد، مدیریت اسالمی، وفاي به عهد، پیمان شکنى

mohsenerezaei@gmail.com 1 - عضو هیات علمى دانشگاه پیام نور
2 - کارشناس ارشد مدیریت دولتى- دانشگاه پیام نور
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سیره پیامبر رحمت؛ الگوى اسالمى در سبک زندگى
سهیال روستایى1 

چکیده:
در این مقاله با عنوان اسوه و الگوى حسنه، سعى شده زندگى پیامبر را به عنوان 

یک الگوى نمونه براى زندگى به سبک اسالمى به مردم معرفى کند.
در زمانى که رسانه هاى غربى با تمام تالش و امکانات خود سعى در معرفى الگوى 
موردنظر خود به مسلمانان هستند بهترین روش براى رسیدن به زندگى اسالمى، 
معرفى زندگى پیامبر اکرم  به دنیاى امروز است. در شرایطى که خداوند پیامبر 
را به عنوان الگوى نمونه به تمام انسان ها معرفى کرده است. در زندگى رسول اکرم 
 براى تمام ابعاد زندگى مسلمانان نمونه اى به عنوان الگو معرفى شده است؛ مانند 

کار در منزل، نظم و انضباط، آداب سفر کردن، آداب لباس پوشیدن و... .

واژه هاى کلیدى:
اسوه، الگو، حسنه

1- دانشجوى کارشناسى حسابدارى، دانشگاه آزاد اسالمى ارسنجان
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جایگاه انسان شناسی و رابطه انسان در سازمان و مدیریت از دیدگاه 
اسالم و غرب

مهناز دولت پسند1
میکائیل زارعى2

چکیده
به تعداد مکاتب موجود در جهان، درباره ى انسان نظریه وجود دارد. هراندازه که 
این نگاه ها به انسان متفاوت باشند، علوم انسانی مترتب با آن نیز متفاوت خواهد 
بود. در این مقاله انسان از ابعاد مختلف همانند آفرینش، هدف از زندگی، طبیعت، 
حقیقت، جبر و اختیار و ارزش محوري، از دیدگاه اسالم و اندیشه وران مغرب زمین 

مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
هدف این مقاله بیان تأثیرات انسان شناسی بر علوم اجتماعی و بخصوص سازمان 
و مدیریت است. هدف اصلی از این پژوهش پی بردن به این موضوع است سازمان یا 
نظام سیاسی که بر اساس دیدگاه قرآن کریم درباره ى انسان، سازمان دهى و اداره ى 
مى شود، بسیار متمایز از سازمان یا نظام سیاسی که بر اساس نگاه هاي اندیشه وران 
مغرب زمین به انسان، سازمان دهى و اداره ى مى شود. با توجه به این امر مى توان 
گفت  انسان شناسی  از مبانی علوم اجتماعی به ویژه مدیریت شمرده مى شود و بسیار 

مهم است.

واژه هاى کلیدى:
انسان، سازمان، مدیریت، اسالم، غرب

1- دانشجوى دکترى دانشگاه آزاداسالمى واحد قزوین
2 - فاطمه زمانیان
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بررسى نقش رسانه هاى ملى (با تأکید بر تلویزیون) بر سبک زندگى 
اسالمى خانواده ها

زهرا شریفى1
زهره شریفى2

چکیده
و  اهداف  به  رسیدن  جهت  در  فرد  کلى  مشى  از  است  عبارت  زندگى  سبک 
و  فرد  نگرش هاى  عواطف،  عمق  اسالمى  زندگى  سبک  در  اما  مشکالت؛  بر  غلبه 
اعتقادات وي سنجیده نمى شوند، بلکه رفتارهاي فرد موردسنجش قرار مى گیرند؛ 
اما هر رفتاري که بخواهد مبناي اسالمى داشته باشد، باید حداقل هایى از شناخت 
و  اولین، مهم ترین  به عنوان  قرار دهد. خانواده  پشتوانه خود  را  اسالمى  عواطف  و 
ایفا  براي فرزندان، در معرفى سبک زندگى نقش مهمى  در دسترس ترین محیط 
مى کتد. اعضاي خانواده با حضور مستمر و طبیعى و ارتباط همه جانبه با یکدیگر، 
از خانواده،  مهم ترین پشتوانه معنوي و مادي افراد به حساب مى آیند. امروزه پس 
به  و شکل دهى  زندگى  معرفى سبک  و  تولید  براي  تلویزیون  به ویژه  رسانه  نقش 
هویت و شخصیت افراد اهمیت دارد. بى تردید هم سویى این دو نهاد و بهره گیري 
از ظرفیت هاى ممتاز هریک مى تواند توان این دو نهاد را دوچندان سازد. با توجه به 
تغییر ذائقه بیشتر مردم از رسانه هاى مکتوب به الکترونیک، تعریفى که رسانه هایى 
چون تلویزیون از ارزش ها ارائه مى دهند، در سطح اجتماع بسیار مؤثرتر خواهد بود. 
رسانه هایى همچون رادیو و تلویزیون حتى مى توانند از طرق غیرمستقیم، تعاریف 
دهند.  ارائه  افراد  به  تربیتى  و  معنوي  دینى،  ارزش هاي  از  را  هدفمند  و  مناسب 
باید فضاي رسانه اى تلویزیون را شناخت و آن را مکمل نهاد خانواده و مدرسه و 
و  آورد  به حساب  اجتماعى  و  دینى  ارزش هاي  و  دین  تبلیغ  در  سنتى  رسانه هاى 
قابلیت هاى آن در هم افزایى ارزش هاي دینى و سالمت روحى و معنوي کمال  از 
استفاده را برد. تلویزیون مهم ترین قدرت فرهنگى جامعه است که تعیین مى کند 
که چه ارزش ها و سبک زندگى غالب و حاکم هستند. مخاطبان نیز به طور پایداري 
بخش  با  همانندي  و  خود  زندگى  سبک هاى  و  فرهنگى  ترجیحات  ارتقاي  براي 
مسلط، قانونى و بومى، تالش خواهند کرد. در این مقاله ابتدا به بیان مفهوم سبک 
زندگى و سبک زندگى اسالمى به طور جداگانه پرداخته مى شود؛ در ادامه به بیان 
نقش و تأثیر رسانه (با تأکید بر تلویزیون) در ارتباط با سبک زندگى اسالمى خانواده 

 z.shari83@yahoo.com،1- دانشجوى دکترى برنامه ریزى درسى، دانشگاه تبریز 
sh.zohre@yahoo.com ،2- کارشناس زیست شناسى
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پرداخته مى شود؛ و درنهایت اهمیت بعد شناختى و عاطفى خانواده و رسانه بیان 

مى گردد.

واژه هاى کلیدى:
سبک زندگى اسالمى، رسانه (تلویزیون)، خانواده، تحلیلى- اسنادي.

مدیریت اسالمى و ارتقاى فرهنگى
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بررسى میزان تأثیر آموزه هاى اسالم بر سبک زندگى ایرانى و ارائه الگوى 
کاملى از سبک زندگى اسالمى

زهرا شریفى1
زهره شریفى2

چکیده:
سبک زندگى شامل 	مجموعه رفتارها و الگوها و کنش هاى هر فرد که معطوف 
به ابعاد هنجارى و معنایى زندگى اجتماعى است اطالق مى شود و نشان دهنده کم 
و کیف نظام باورها و کنش هاى فرد است. سبک زندگى پایه و اساس فهم شرایط 
فرهنگى موجود و تحوالت پیش رو در این حوزه تلقى مى شود و نشان مى دهد که 
در بطن ارزش هاى موجود در خرده نظام فرهنگى چه مى  گذرد. «سبک زندگى که 
ابعاد هنجارى و  به  شامل 	مجموعه رفتارها و الگوهاى کنش  هر فرد که معطوف 
معنایى زندگى اجتماعى است اطالق مى شود و نشان دهنده کم و کیف نظام باورها 
و کنش هاى فرد است. به عبارتى سبک زندگى	بر ماهیت و محتواى خاص تعامالت 
و  معانى  نیات،  اغراض،  مبین  و  دارد  داللت  جامعه  هر  در  اشخاص  کنش هاى  و 
تفاسیر فرد در جریان عمل روزمره و زندگى روزانه است». در جامعه امروز ما، سبک 
زندگی ایرانی اسالمی که برگرفته از حیات طیبه اسالمی و مبتنی بر توجه به تولید 
ترویج هم  از همسایه گرفته تا همنوع -	 به دیگران -  و آسایش همراه با احسان 
نمى شود. همچنین مى توان گفت که منبع معتبري از سبک زندگی ایرانی اسالمی 
که هم بر الگوهاي عملی توجه داشته باشد و هم مبانی نظري را موشکافانه طرح 
ایرانى  زندگى  مقاله سعى شده است تا سبک  این  باشد، موجود نیست. در  کرده 
با سبک زندگى غربى مقایسه شود و سپس چگونگى تأثیرگذارى آموزه هاى دینى 
بر سبک زندگى ایرانى بررسى شود و درنهایت، یک الگوى کامل از سبک زندگى 
اسالمى ارائه گردد. روش این پژوهش توصیفى و بر مبناى مطالعه اسناد و مدارك 

و متون معتبر است.
واژه هاى کلیدى:: آموزه هاى دینى، سبک زندگى ایرانى، سبک زندگى غربى، 

الگوى سبک زندگى اسالمى.

 z.shari83@yahoo.com،1- دانشجوى دکترى برنامه ریزى درسى، دانشگاه تبریز 
sh.zohre@yahoo.com ،2- کارشناس زیست شناسى
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الگوى سبک زندگى خانواده اسالمى
آزاده سلطانى پور 1

چکیده
و  الگوهاى کنش  هر فرد اطالق مى شود  و  رفتارها  مجموعه  به  زندگى  سبک 
نشان دهنده کم و کیف نظام باورها و کنش هاى فرد است. به عبارتى، سبک زندگى 
تلقى  این حوزه  پیش رو در  و تحوالت  فرهنگى موجود  شرایط  و اساس فهم  پایه 
مى شود و نشان مى دهد که در بطن ارزش هاى موجود در خرده نظام فرهنگى چه 
از  مى توان  آن  در  تعمق  و  زندگى  مفهوم سبک  به کارگیرى  با  واقع  در  مى گذرد. 
هنجارهاى پنهان در اذهان، باورها و رفتارهاى مردم یک جامعه، سر درآورد. سبک 
به  پایبندى  مثًال  با آن ها شناخته مى شود.  که  اسالمى  شاخص هایى دارد  زندگى 
اصول اخالقى،   روابط گسترده خانوادگى،  محوریت خدا و دین در فرهنگ،  فرهنگ 
و آداب ورسوم دینى از شاخص هاى مهم در سبک زندگى اسالمى  هستند. مجموعه 
اعمال و انتخاباتى که روزانه انجام مى دهیم، سبک زندگى و هویت ما را مى سازند. 
سبک زندگى حاصل انتخابات، اراده، آگاهى و مسئولیت هاى فردى ماست، همچنین 
شرایط ساختارى جامعه که انتخابات فردى ما در آن شکل مى گیرد. براى شکل دهى 

سبک زندگى مؤمنانه، هم شرایط ساختارى و هم عوامل فردى مؤثرند.

واژه هاى کلیدى:
دین، سبک زندگى، اصول اخالقى، آداب ورسوم، مسجد، مسئولیت هاى فردى

مدیریت اسالمى و ارتقاى فرهنگى
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مؤلفه  ها و راه کارهاى مؤثر در ارتقاى فرهنگى نیازمندان بر مبناى سیره ى 
 و روایات اهل بیت

فاطمه سیفى1
چکیده:

رشد و تعالى فرهنگ یک جامعه، به مسائل فرهنگى و تربیت فردى و اجتماعى 
به  است.  آن  با فرهنگ  و  و مهم ترین سرمایه هر کشور، مردم مستعد  برمى گردد 
هستند  جامعه  آن  مردم  جامعه،  هر  توسعه  در  عنصر  کلیدى ترین  دیگر،  عبارت 
و  نیازمندان  باشند.  گوناگون برخوردار  و مهارت هاى  و آگاهى  از فرهنگ  باید  که 
محرومان جامعه همچون سایر افراد در جامعه تأثیرگذارند؛ بنابراین توجه به فرهنگ 
براى این دسته از افراد نیز از درجه اهمیت زیادى برخوردار است. از این رو هدف 
اصلى تحقیق حاضر بررسى مؤلفه ها و راه کارهاى مؤثر در ارتقاى فرهنگى نیازمندان 
بر مبناى سیره ى و روایات اهل بیت  است. روش تحقیق به شیوه توصیفى و از 
نوع تحلیل اسنادى انجام شده است. بدین ترتیب که کلیه اطالعات و منابع مربوط 
به موضوع گردآورى شده و به شیوه کیفى به ارائه یافته  هاى پژوهش پرداخته شده 

است.
ابتدا به عناصر فرهنگ اشاره شده و در ادامه 8 مؤلفه  مؤثر در  این تحقیق  در 
است.  شده  استخراج  اهل بیت  روایات  از  بهره گیرى  با  نیازمندان  فرهنگى  ارتقاى 
روایات  و  سیره ى  مبناى  بر  نیازمندان  فرهنگى  ارتقاى  راه کارهاى  و  موانع  سپس 

اهل بیت  ارائه شده است.
در پایان نیز پیشنهاد هاى علمى و کاربردى جهت تحقق راه کارهاى بیان شده در 

این تحقیق ارائه شده است.

واژه هاى کلیدى:
. ارتقاى فرهنگى، مؤلفه، موانع، راه کار، اهل بیت 

 f.seyfi2009@yahoo.com:1) کارشناس ارشد مدیریت امور فرهنگى- ایمیل 
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فرهنگ سراى قرآنى کودکان با الگوى اسالمى – ایرانى
محسن شایسته بقال رضازاده1
 ایمان رضوانى2

چکیده:
در این تحقیق به بررسى علل و عوامل به وجود آمدن تهاجم فرهنگى، اهداف و 
روش هاى مقابله با آن پرداخته ایم و با بررسى اجمالى این موضوع و سن شکل گیرى 
اراده گردیده  الگوهاى مناسب فرهنگى پیشنهادهایى  ایجاد  افراد جهت  شخصیت 
ایرانى  و  اسالمى  معمارى  ویژگى هاى  حرکتى  روند  بررسى  به  آن  در  که  است 
بر اساس  بنا  قابل استفاده جهت طراحى و ساخت  پرداخته ایم و در انتها راه کارى 

ویژگى هاى هردوى این سبک هاى معمارى ارائه کرده ایم.

واژه هاى کلیدى:
 قرآن، فرهنگ، تهاجم فرهنگى، شکل گیرى شخصیت، الگوى اسالمى، الگوى 

ایرانى

1- پژوهشگر دوره ىدکترا رشته مدیریت گرایش آینده پژوهى پژوهشگاه شاخص پژوه اصفهان
Fayegah86@yahoo.com 2- مدرس دانشگاه آزاد اسالمى واحد مشگین شهر؛

مدیریت اسالمى و ارتقاى فرهنگى



نخستین همایش مدیریت اسالمى در فرهنگ رضوى 64

الگوى سبک زندگى خانواده اسالمى
میرحمید ساداتى گورچین قلعه
فاطمه شریف زادگان

چکیده:
را در شئون  تأثیرگذارى  بیشترین  اجتماعی است که  نهاد   خانواده مهم ترین 
مختلف زندگی بشري دارد،  بدین جهت است که خانواده محبوب ترین ساختار در 
نزد خداوند است. جامعه اى که برخوردار از خانواده هاى سالم باشد، جامعه اى پویا، 
 سرزنده و پرنشاط خواهد بود. استحکام هرچه بیشتر این نهاد اساسی مستلزم اصالح 
تربیتی خانواده ها در  اقتصادي و  کارکرد اجتماعی،  فرهنگی،   است.  زندگی  سبک 
جوامع بشري،  مورد تسالم همه ى جامعه شناسان است به طورى که همه معتقدند 
سعادت و شقاوت جوامع،  ارتباط مستقیم با خانواده ها دارد. در میان  همه ى جوامع 
نهاد خانواده  براي  فراوانی  و فرهنگ ها،  مکتب حیات بخش اسالم اهمیت و ارزش 
قائل است. اسالم خانواده را کانون اخالقی جامعه مى داند و معتقد است نوع تربیت 
و ارتباطات حاکم بر خانواده ها،  به وجود آورنده ى تربیت و ارتباطات بین افراد جامعه 
است. بى تردید یکى از حوزه هاى جدى تولید علم و نیز بازتولید علوم انسانى بومى 
و اسالمى مى بایست معطوف به حوزه تئوریک سبک زندگى باشد. در غرب اما این 
مهم در حوزه هاى متعدد علمى و از منظر علوم انسانى و اجتماعى صورت مى پذیرد.
 آشنایى با الگوى سبک زندگى در خانواده اسالمى براى رسیدن به رستگارى و 
داشتن زندگى راحت و برخوردار از امنیت روانى و اخالقى ضرورى به نظر مى رسد، 
از طرف دیگر تبیین مصادیق به جهت تأثیرپذیرى بیش تر بر انسان اهمیت ویژه اى 
پیدا مى کند؛ على الخصوص که مصادیق از نگاه وحى و اندیشه قرآن مورد واکاوى 
زندگى  الگوى سبک  ضرورت  بیان  حاضر ضمن  نوشتار  اساس  این  بر  گیرد.  قرار 
خانواده اسالمى،  نقش سبک زندگی اسالمی در تحکیم بنیان خانواده. به بررسى 

مصادیق خانواده متعالى در سبک زندگى اسالمى از منظر قرآن مى پردازد.

واژه هاى کلیدى:
الگو، سبک زندگى، خانواده اسالمى، فرهنگ، قرآن، جامعه
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تاب آورى به عنوان الگوى سبک زندگى خانواده اسالمى
کتایون شهریورى1 
ابراهیم ناطق2 

چکیده
 هدف این پژوهش بررسى تاب آورى به عنوان شاخه اى از روانشناسى مثبت گرا 
جهت ترسیم الگوى سبک زندگى اسالمى و منطبق با سیره زندگى و مکتب امام 

هشتم شیعیان حضرت على ابن موسى الرضا  است.
 دقت در سیره زندگى اهل بیت  و تأسى به شیوه رفتارى و سبک زندگى 
آن بزرگواران همواره مى تواند ما را دررسیدن به الگوى مطلوب و اتخاذ روش صحیح 
رشد  به  رسیدن  جمله  آن  از  سازد.  رهنمون  آرمانى  حیات  به  رسیدن  و  زندگى 
حداکثرى در ابعاد فردى، معنوى، خانوادگى و اجتماعى در دوران حیات پربرکت 
نیز على رغم همه دشوارى هاى  امروزه  آن ها است و سبک زندگى که روانشناسان 
جارى در نظر دارند، فرایند زندگى در قالب الگوى تاب آورى باهدف پرورش، شکوفایى 
ویژگى هاى  مصادیق  دادن  قرار  مدنظر  بنابراین  است؛  انسانى  کمال  به  رسیدن  و 
تاب آورى در زندگى ائمه ، مى تواند نقش بسزایى در کاربردى کردن آموزش این 
الگو به اقشار مختلف و فرهنگ سازى منطبق با یک جامعه اسالمى داشته باشد و 
ما را بیش ازپیش به رسیدن به جامعه اى تاب آور نزدیک نماید. همان گونه که اسالم 
دینى است که براى ابعاد گوناگون زندگى مردم برنامه و دستورالعمل دارد و تأکید 
اسالم بر تعالى و طبق اصل میانه روى، اعتدال و دورى از افراط وتفریط است، جامه 

عمل پوشاندن به صفات رفتارى تاب آورانه نیز به این رشد و تعالى مى انجامد.

واژه هاى کلیدى:
 تاب آورى ، سبک زندگى ، سیره امام رضا

1- کارشناس ارشد روانسنجى، کارشناس مشاور کمیته امداد امام خمینى (ره) شهرستان چناران و مدرس 
دانشگاه پیام نور

2- کارشناس ارشد روانشناسى، کارشناس مشاوره آموزش و پرورش و مدرس دانشگاه پیام نور شهرستان 
چناران.

مدیریت اسالمى و ارتقاى فرهنگى
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نشانه شناسى سبک زندگى در گفتمان على
ابوالقاسم عارف نژاد1

چکیده:
دیدگاه  شناخت  مستلزم  زندگى  سبک  در خصوص  على دیدگاه  تبیین 
مازلو  نیازهاى  از هرم  بهره گیرى  با  ایشان است.  انسان شناسانه و جامعه شناسانه 
  مفهوم سازى بوردیو روش تجزیه وتحلیل گفتمان، ابعاد دیدگاه امیرالمؤمنین
قابل فهم تر شده و مى توان گفت که شرایط فردى و اجتماعى افراد مختلف اقتضا 
مى کند تا سبک هاى متعددى از زندگى شکل بگیرد. «قلب سلیم» دال مرکزى را 
به خود اختصاص داده است. درگذشته گفتمان هاى بنى  زندگى علوى  در سبک 
و  سلفى  گفتمان هاى  یک سو  از  مدرنیته  گفتمان  امروزه  و  غالت  و  خوارج  امیه، 
ظاهرگرا تالش دارند تا گفتمان علوى را به حاشیه برانند و سبک زندگى مورد نظر 
خود را هژمونیک سازد. برنامه ریزهاى کالن و راهبردى متولیان سیاسى و فرهنگى 
و عملکرد آنان، تنها راه سوق یافتن مردم به گزینش سبک هاى زندگى علوى است.

واژه هاى کلیدى:
سبک زندگى، على گفتمان، مازلو، بوردیو، مدرنیته

 1- استادیار دانشگاه پیام نور مرکز نیشابور، دکتراى مدرسى معارف اسالمى، دکتراى علوم سیاسى.
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الگو سبک زندگى خانواده اسالمى
سولماز عبدى آزاد1
فاطمه بابایى2

چکیده:
و جامعه  با تأکید  بر  فرد،  خانواده  تحقیق حاضر به  مطالعه  سبک زندگى  در  نهاد 
هدف  از  این  تحقیق  دستیابى  به  تعریفى   الگوى  سبک زندگى  اسالمى  مى پردازد  
 جامع  از  سبک زندگى  و شاخص هاى  آن  و به  تبع آن ارتقاى فرهنگى نیازمندان بر 
اساس الگوى سبک زندگى خانواده اسالمى است  تا  از  این  طریق  راه  براى  شناسایى 
هموار  آن   نیازمند  تغییر  سبک زندگى  در  خانواده هاى  امروزى خصوصاً   زمینه هاى 
در  این  مقاله  از  روش  کتابخانه اى  با  تکیه  بر  مطالعه  سبک هاى  زندگى در   گردد  
جامعه اسالمى  بهره گرفته  شده  است  یافته هاى  تحقیق  حاکى  از  آن  است  که فرد و 
خانواده  مهم ترین  رکن یک  جامعه و مبناى  شکل گیرى  هویت  و شخصیت  افراد  در 
 جامعه  است، لذا  پیروى  از  هرگونه  سبک زندگى  تأثیرات  بسیار  پایدارى  را در  جامعه 
 برجا  خواهد  گذاشت. مهم ترین مسائل در سبک زندگى فرد و خانواده شامل توکل، صبر، 
اخالص، نوع معیشت و کسب درآمد، فعالیت هاى اقتصادى و معیشتى، فرهنگ خانواده مد
نوع پوشش و شیوه ظاهرى فرد ارى، تشکیل خانواده و ازدواج، شیوه ازدواج و پایبندى به آن، 
زمینه:  سه  هر  در  زندگى  سبک  به  باید  که  ، است آنچه باید مدنظر قرار گیرد آن است 
فردى، خانوادگى و اجتماعى توجه جدى صورت گیرد و با تبعیت از الگوهاى سالم و 
الگوهاى دینى مانند قرآن، امام معصوم و افراد متدین و باتقوا به سبک زندگى 

اسالمى دست یافت. 
واژه هاى کلیدى:

سبک زندگى اسالمى، فرد، خانواده، جامعه، الگو

1 - کارشناسى ارشد قرآن و حدیث، مشاور دینى کمیته امداد شهرستان هوراند
Fotouhi.mohsen@yahoo.com 2دانشجوى کارشناسى ارشد مدیریت مالى دانشگاه یزد 
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بررسى تأثیر رسانه تلویزیون دینى در افزایش دین دارى جامعه
رضا علیدادى1
غالمرضا گودرزى2 

چکیده
رسانه دینی که برگرفته از تعالیم دین مبین اسالم و قرآن کریم است، عنصر 
براساس  آن  کارکردهاي  که  می شود  تلقی  اسالمى  جامعه  یک  فرهنگ  از  مهمی 
با استفاده  این هدایت می تواند  و در جهت هدایت جامعه است.  آموزه هاي دینی 
واسطه اى،  نظریه  شامل؛  رسانه اي  کارکرد  نظریه هاي  در  مطرح  شیوه هاي  از 
و رفتار مخاطب را  افکار  تزریقى، کاشت و استحکام سازي، به مرور  برجسته سازى، 
مدیریت کند. با استفاده از این نظریه و ترکیبى از فرهنگ ائمه معصومین  اعم 
از فرهنگ رضوى، علوى و عاشورایى و نظریه تأثیر بر مخاطب، متشکل از آگاهى، 
ترغیب، تصمیم و تأیید، مدل جدیدى از کارکرد و تأثیر رسانه بر مخاطب را مطرح 
مى نماید. در این مدل به چهار گزینه نظریه تأثیر، نظریه «اقدام» اضافه مى شود که 
هم مدل پیشنهادى، هم نظریه «اقدام» با استفاده از روش دلفى فازى مورد تأیید 
نخبگان قرار گرفت و درنهایت پارادایم جدیدي به نام مراسم دین دارى یکپارچه که 
تغییرى در هدف، شیوه و سبک دین دارى، نحوه برگزاري مراسم دینی و مذهبی 
دین دارى  بر  مثبتى  تأثیر  جدید  پارادایم  این  مى کند.  مطرح  جامعه  در  را  است 
جامعه داشته، برگزارى پرشور شعائر مذهبى را در پى داشته، دسته هاى کوچک 
برگزارکننده را، به گروه هاى بزرگ شهرى، استانى، ملى و درنهایت در سطح اّمت 
اسالمى مبّدل مى کند. منبع این اقدام وجود ائمه معصومین  و حرم مطهر آن ها 
بوده و در ایران امام رضا  و حرم مطهر آن حضرت است. درنتیجه این عملکرد 
رسانه تلویزیون دینى، می توان گفت این رسانه در افزایش دین دارى جامعه، به نحو 

مطلوبى مؤثر است.

واژه هاى کلیدى:
دین دارى یکپارچه، رسانه دینى، نظریه کاشت، نظریه استحکام، نظریه اقدام

،alidadi@sndu.ac.irr.r:1- دانشجوي دکتري مدیریت راهبردي فضاي سایبر، دانشگاه عالى دفاع ملى
 2- دانشیار دانشکده معارف اسالمى و مدیریت، دانشگاه امام صادق
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مبانى، رویکردها ٬سبک ها و شیوه هاى مدیریتى در حوزه ى مدیریت 
فرهنگى خانواده هاى نیازمند

آمنه فخرالدینى

به مدیریت اسالمى در حکومتى اسالمى،  در این مقاله با طرح ضرورت توجه 
مفاهیم و تعاریف مدیریت اسالمى از دیدگاه برخى از صاحب نظران و نویسندگان 
و  اسالمى  تفاوت هاى مدیریت  کلى  به وجوه  و سپس  است  قرارگرفته  مورداشاره 
مدیریت غربى به صورت مختصر اشاره شده است، مدیریت اسالمى در سطحى باالتر 
به  توجه  با  دارد.  توجه  (انسان)  آن  محور  و  مدیریت  مسائل  به  غربى  مدیریت  از 
اهمیت فرهنگ در جوامع بشرى در حکومت اسالمى با مدیریت اسالمى نیز به آن 

توجه شده است و یکى از اهداف مهم این مدیریت است.
و مدیریت  به روش ها و فنون مدیریتى پرداخته است؛  مدیریت غربى بیش تر 
اسالمى ضمن توجه به این موارد، به انسان نیز توجه اکید و خاص داشته و کلیه 
فعالیت ها وظایف مدیریت را حول انسان طراحى مى کند بنابراین در حوزه ى کار با 
خانواده هاى نیازمند این مدیریت اسالمى است که مى تواند راه را به نهاد و مدیریت 
آنچه  این عزیزان نشان دهد چراکه  ارتقا سطح فرهنگى  این سازمان حمایتى در 
در این نهاد مدنظر است انسان ها و کرامت انسان ها است و نه هیچ چیز دیگرى و 
بى گمان تنها مدیریت اسالمى است که مى تواند یارى رسان کارکنان این سازمان 

باشد.
در بررسى موانع و مشکالت فراروى مدیریت اسالمى در جامعه اسالمى ایران، 
سیطره نفوذ مدیریت غربى، عدم آشنایى عموم باقابلیت هاى مدیریت اسالمى، عدم 
در  انسانى  رویکردهاى  و  غربى  مدیریت  روش هاى  و  تکنیک ها  میان  تمایز  ایجاد 
سازمانى،  سطوح  در  اسالمى  مدیریت  از  مشخص  مفهوم  و  معیار  نبود  مدیریت، 
ابهام  سازمانى،  سطوح  در  اسالمى  مدیریت  زمینه ى   در  نظرى  میانى  محدودیت 
در معنا و مفهوم مدیریت اسالمى، نبود نگاه راهبردى به مقوله مدیریت اسالمى، 
پذیرش  روانى  موانع  و  اسالمى  مدیریت  زمینه ى   در  پژوهش  انجام  به  بى توجهى 
دیدگاه جدید را از مهم ترین مشکالت و موانع پیش روى مدیریت اسالمى مى توان 

شمرد.
در پایان، اصالح رابطه خود و خدا (براى مدیران جامعه اسالمى)، خودباورى 
در جوامع مسلمان و جهان سوم، ضرورت ارائه تعریف مشخص و تبیین دقیق تر از 
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محدوده و مرزهاى مدیریت اسالمى، انجام تحقیق ها و پژوهش هاى بیش تر در این 
از مدیریت  پایین تر  این که مدیریت غربى مى تواند در سطوحى  به  و توجه  زمینه 
اسالمى مورداستفاده قرار گیرد را به عنوان محورهایى است که مى تواند در گسترش 
مدیریت اسالمى نقش اساسى ایفا کند ازجمله راه هاى رفع موانع و توسعه مدیریت 

اسالمى است.
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بررسى تطبیقى نگرش نظام سرمایه دارى غرب و مکتب اقتصادى اسالم 
به انسان، فرهنگ، اقتصاد و نهادسازى حوزه هاى مرتبط با نیازمندان (با 

تأکید بر دو مفهوم فطرت و فتوت)
 على فراهانى کسبى1

چکیده:
بر اساس تفسیر خاصى  بر دنیا، بنیان هاى خود را  نظام اقتصادى فعلى حاکم 
از اساسى ترین مبانى فلسفى نظام  از خدا، جهان، انسان و جامعه گذاشته و یکى 
همانند  خداوند  دئیسم،  به  اعتقاد  مبناى  بر  است.  دئیسم  غرب،  سرمایه دارى 
ساعت سازى است که جهان را مانند ساعت ساخته و آن را به حال خود رها کرده 
سرمایه دارى  ندارد.  تشریعى  و  تکوینى  و هدایت  دخالت  در آن هیچ گونه  و  است 
فعالیت هاى  در  را  سودگرایى  انسان،  غریزى  و  طبیعى  ابعاد  بر  تأکید  با  لیبرال، 
منافع مادى  و  با حداکثر کردن لذت  بر آن است که  و  قرار داده  اصل  اقتصادى، 
شخصى، منافع مادى اجتماعى به خودى خود به حداکثر خواهد رسید. بر مبناى این 
دیدگاه حتى فعالیت هاى خیرخواهانه و خدمات بشردوستانه در چهارچوب وصول 
به بازخوردهاى عینى و قابل پیش بینى و حداکثر در قالب خدمت به منافع و امنیت 

ملى کشورهاى سرمایه دارى قابل تعریف هستند.
مکتب  و  غرب  تطبیقى نگرش نظام سرمایه دارى  بررسى  با  مقاله ى حاضر  در 
با  مرتبط  حوزه هاى  نهادسازى  در  اقتصاد  و  فرهنگ  انسان،  به  اسالم  اقتصادى 
نیازمندان، دو مفهوم توحید و فطرت به عنوان وجوه اصلى اختالف این دو دیدگاه 
مورد توجه قرارگرفته است. همچنین با تأکید بر ارزش هاى مشترك فطرى، کرامت 
انسانى و رهنمودهاى قرآن کریم و اهل بیت  و معرفى آیین جوانمردى و اصحاب 
فتوت به عنوان یک تجربه ى تاریخى و نمادى علمى و عملى از سازمان دهى نهادهاى 

مردم نهاد حمایت از نیازمندان، الگوى جدیدى در این  عرصه معرفى شده است.

واژه هاى کلیدى:
انسان، اقتصاد، فرهنگ، فطرت، فتوت، محرومان

 11 دکتراى تاریخ ایران اسالمى، مرکز آموزش و پژوهش کمیته امداد امام خمینى
Alifarahanikasabi@yahoo.com
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تعیین جایگاه مردم، رسانه ها، نخبگان و کارآفرینان در ارتقاى فرهنگى 
نیازمندان (با تأکید بر صیانت فرهنگى، مسائل زنان و خانواده، ازدواج، 

سبک زندگى، اوقات فراغت و تعلیم و تربیت)
کتایون فرهادى1
حجت اهللا مرادى پردنجانى2

چکیده
هدف اصلى این مقاله تبیین جایگاه مردم، رسانه ها و نخبگان و کارآفرینان در 
خانواده،  و  زنان  مسائل  فرهنگى،  صیانت  بر  تأکید  (با  نیازمندان  فرهنگى  ارتقاى 
ازدواج، سبک زندگى، اوقات فراغت و تعلیم و تربیت) است. طرح آن توصیفى بوده 
که به روش پیمایشى و باهدفى کاربردى انجام شده است. براى گردآورى داده هاى 
استفاده  با  نیز  به دست آمده  داده هاى  است.  استفاده شده  پرسشنامه  از  نیز  تحقیق 
از آزمون فریدمن تحلیل شد. نتایج به دست آمده نشان مى دهد که مهم ترین نقش 
مردم پر کردن اوقات فراغت فرزندان نیازمند جامعه و غنى تر ساختن آن؛ مهم ترین 
نقش اصحاب رسانه و کارآفرینان بهبود کیفیت زندگى خانواده هاى نیازمند جامعه 
زنان  مسائل  به  نمودن  توجه  و  زنان  مسائل  ارتقاى  کارآفرینان  نقش  مهم ترین  و 

نیازمند جامعه است. 

واژه هاى کلیدى:
مردم، رسانه ها، نخبگان، کارآفرینان، ارتقاى فرهنگى، نیازمندان.

1 - دانشگاه آزاد اسالمى واحد شهرکرد، گروه علوم تربیتى، شهرکرد، ایران.
(katifarhadi85@gmail.com)

2 - دانشگاه آزاد اسالمى واحد شهرکرد، گروه علوم تربیتى، شهرکرد، ایران.
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 ارتقاي فرهنگی نیازمندان در سیره ى معصومین
حمیدرضا فهیمى تبار1

چکیده::
فرهنگ ها به رغم تفاوت ها و اختالف ها داراي وجوه مشتـرکی است. قابل انتقال 
بودن فرهنگ ها از طــریق آموزش ازجمله این وجوه مشترك است. معصومین با 
تکیه بر آموزش و توجه دادن به کرامت و عزت نفس. قناعت، کار و تالش. رعایت 
امتحان تالش کرده اند فرهنگ  فلسفه بال و سنت  تبیین  با  و  دعا  و  انفاق  تقوي. 
عناصر  مقاله  این  نگارنده در  دهند  ارتقا  را  نیازمندان  فرهنگ  به ویژه  عموم مردم 
روایات  از  را  کند  کمک  نیازمندان  فرهنگی  ارتقاي  به  می تواند  که  مؤلفه هایی  و 

معصومین جمع آورى و به تبیین اجمالی آن ها پرداخته است.

واژه هاى کلیدى:
اهل بیت، فرهنگ، ارتقاي فرهنگی،  بال و ابتال. تقوي، انفاق

h_fahimitabar@yahoo.com 1 - دکتري علوم قرآن وحدیث،  استادیار دانشگاه کاشان؛
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بررسى سبک زندگى مددجویان کمیته امداد امام خمینى  با تأکید بر 
الگوى سبک زندگى اسالمى

منصوره قنبرپور جویبارى1
مختار کریمى2

چکیده:
امام  امداد  کمیته  مددجویان  زندگى  سبک  بررسى  باهدف  حاضر  پژوهش   
نوع  از  توصیفى  روش  با  اسالمى  زندگى  الگوى سبک  بر  تأکید  با    خمینى 
از  نفر   2670 تعداد  از  متشکل  آماري  جامعه  شد.  انجام  (پیمایشى)  زمینه یابى 
بوده  جویبار   شهرستان  امام خمینى  امداد  پوشش کمیته  تحت  مددجویان 
ساده  تصادفی  به صورت  نفر   331 تعداد  مورگان  و  کرجسی  جدول  طریق  از  که 
زندگی  آزمون سبک  از  اطالعات  براى جمع آورى  انتخاب شده اند.  نمونه  به عنوان 
اسالمی (I.L.S.T.)، استفاده گردید. روایى پرسشنامه توسط کارشناسان و مشاوران 
کمیته امداد اما خمینى ، تائید شد. پایایى پرسشنامه از طریق آزمون آلفاى 
کرونباخ در یک گروه 30 نفره، α= 0/91 برآورد گردید. جهت تجزیه وتحلیل داده ها 
از روش هاي توصیفی (جداول توزیع فراوانى و نمودارهاى ستونى) و آمار استنباطی 
(A nova ،t-test , رگرسیون) استفاده شد. نتایج حاصله نشان داد، سبک زندگى 
مددجویان به لحاظ اجتماعى، باورها، عبادى، اخالق، مالى، خانواده، سالمت، تفکر 

و علم، امنیتى و زمان شناسى مطابق با سبک زندگى اسالمى است.

واژه هاى کلیدى:
 سبک زندگى، سبک زندگى اسالمى، مددجویان، کمیته امداد امام خمینى

ghanbarpoor680@yahoo.com – 1. مدرس دانشگاه
mkarimi@chapar.in – 2 - ارشد مدیریت اجرایى
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مطالعه تطبیقى انسان شناسى اسالمى و غربى و نقش آن در علوم 
مدیریت (با رویکردى به مدیریت اسالمى)

علیرضا قنبرى1
عزیز جوانپور هروى2

چکیده:
 انسان شناسى و شناخت انسان و حل معماها و رازهاى نهفته وى از دیرباز از 
اهمیت ویژه اى برخوردار بوده است. در باب مقایسه تفکر اسالمى و غربى، یکى از 
است.  انسان شناسى  گیرد، حوزه  قرار  بررسى  مورد  بایستى  کلیدى که  حوزه هاى 
در این پژوهش مطالعه اى تطبیقى بر انسان شناسى اسالمى و غربى صورت گرفته 
است. بدین ترتیب که در ابتدا دیدگاه هاى مربوط با آن در ادیان الهى پیش اسالم 
معرفى و مهم ترین نظریه هاى انسان شناسى غربى در قرن بیستم و آخرین تحوالت 
و چشم اندازها در نظریه هاى غربى جهت شفافیت موضوع به اختصار تشریح شده اند. 
با دیدگاه هاى  تفاوت هاى آن  و  قرارگرفته  اسالمى موردبحث  انسان شناسى  سپس 
ما  دیدگاه  بر  باشد،  هرچه  انسان شناسى  به  ما  نگاه  ازآنجاکه  ارائه شده اند.  غربى 
نقش  کوشیده ایم  مى گذارد،  اثر  بسیار  سازمان دهى  و  سازمان  مدیریت،  درباره ى 
انسان شناسى در علوم مدیریت و محورهاي بنیادین را که بر دانش مدیریت بسیار 
اثرگذار است، بررسى کنیم. سپس درنهایت رویکردهاى انسان شناسى در مدیریت 
اسالمى مورد بحث قرارگرفته و تفاوت هاى مدیریت اسالمى و مدیریت غیر اسالمى 

تشریح شده است.

واژه هاى کلیدى:
انسان شناسى، انسان شناسى اسالمى و غربى، مدیریت اسالمى

 1دانشجوى دکترى مدیریت صنعتى دانشگاه آزاد اسالمى، واحد علوم و تحقیقات آذربایجان شرقى، گروه 
مدیریت، تبریز، ایران (نویسنده مسئول)

 2عضو هیات علمى دانشگاه آزاد اسالمى واحد تبریز
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مدیریت اسالمى در فرهنگ رضوى
هادى قیاسوند1
محمد آقامحمدى2
بهروز یعقوبى3

چکیده
مدیریت  و  است؛  پرداخته  مدیریتی  فنون  و  به روش ها  بیشتر  غربی  مدیریت 
اسالمی ضمن توجه به این موارد، به انسان نیز توجه اکید و خاص داشته و کلیه 
و  موانع  بررسی  در  می کند.  طراحی  انسان  حول  را  مدیریت  وظایف  فعالیت ها 
مشکالت فراروي مدیریت اسالمی در جامعه اسالمی ایران، سطیره نفوذ مدیریت 
میان  تمایز  ایجاد  عدم  اسالمی،  مدیریت  باقابلیت هاى  عموم  آشنایی  عدم  غربی، 
تکنیک ها و روش هاي مدیریت غربی و رویکردهاي انسانی در مدیریت، نبود معیار 
و مفهوم مشخص از مدیریت اسالمی در سطوح سازمانی، محدودیت میانی نظري 
در زمینه ى  مدیریت اسالمی در سطوح سازمانی، ابهام در معنا و مفهوم مدیریت 
اسالمی، نبود نگاه راهبردي به مقوله مدیریت اسالمی، بی توجهی به انجام پژوهش 
از مهم ترین  موانع روانی پذیرش دیدگاه  جدید را  و  در زمینه ى  مدیریت اسالمی 
مشکالت و موانع پیش روي مدیریت اسالمی بررسى کرده، سپس به اصالح رابطه 
خود و خدا (براي مدیران جامعه اسالمی)، خودباوري در جوامع مسلمان و جهان 
سوم، ضرورت ارائه تعریف مشخص و تبیین دقیق تر از محدوده و مرزهاي مدیریت 
اسالمی، انجام تحقیق ها و پژوهش هاي بیشتر در این زمینه پرداخته و در پایان به 
این نتیجه رسیده است که مدیریت اسالمی واجد خصوصیات ویژگى هایى است که 

می تواند در موفقیت سازمان ها نقش اساسی ایفا نماید

واژه هاى کلیدى:
مدیریت اسالمى، مدیریت غربى، مرزهاى مدیریت اسالمى

hmd-sit@emdad.ir ،استان همدان  1 - دانشجوى کارشناسى ارشد، کمیته امداد امام خمینى
 hamedanemdad92@،استان همدان  2 - دانشجوى کارشناسى ارشد، کمیته امداد امام خمینى

gmail.com
behasasam@yahoo.com       ،3 - دانشجوى کارشناسى ارشد، شرکت مخابرات استان همدان
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سبک زندگى اسالمى و تجمل گرایى
نگار کرمى١
نسرین فتاحى2

چکیده:
سبک زندگى اسالمى یک رفتار جمعى و اجتماعى است. بحث هایى که امروزه 
این زمینه مطرح شده است، منظور  از سخنان مقام معظم رهبرى در  به ویژه پس 
سنجش  معیار  که  شود  ارزشیابى  و  بررسى  اسالمى  زندگى  سبک  که  است  این 
آن در اسالم بررسى شود. یکى از آفت هاى مهمى که جامعه اسالمى ما را تهدید 
مى کند، تجمل گرایى و رفاه زدگى و گرایش افراطى به ظواهر دنیوى است که غفلت 
به  را  مسلمانان  اسالم  دین  دارد.  دنبال  به  را  معنوى  و  درونى  آراستگى هاى  از 
ساده زیستى و قناعت تشویق کرده است. این ویژگى را از مشخصه سبک زندگى 
اسالمى شمرده مى شود. بر اساس این اصل، انسان مؤمن زندگى همراه با تجمل و 
ریخت وپاش ندارد. بدیهى است قناعت و ساده زیستى تالزمى با انزوا و گوشه گیرى 
و استفاده نکردن از نعمت هاى خداوند ندارد زیرا در جهان بینى الهى به معناى ترك 
است. در سبک  و مصرف گرایى  تجمل گرایى  از  دورى  بلکه منظور  نیست؛  آخرت 
زندگى اسالمى از تجمل گرایى و نازپروردگى به عنوان اتراف یادشده است و در آیات 
مختلف آن را مورد نکوهش قرار مى دهد و یکى از عوامل انحطاط جوامع بشرى 

معرفى مى کند که هالکت و نابودى سرزمین و اهل آن را به دنبال خواهد داشت.

واژه هاى کلیدى:
سبک زندگى، تجمل، زینت.

tahoor87@yahoo.com 1- مربى و دانشجوى دکترى مطالعات مذاهب فقهى دانشگاه ادیان و مذاهب
molood.kash@yahoo.com ،2 - دانشجوى کارشناسى ارشد دانشگاه آزاد اسالمى واحد رفسنجان

مدیریت اسالمى و ارتقاى فرهنگى



نخستین همایش مدیریت اسالمى در فرهنگ رضوى 78

بررسى استراتژیک توسعه بهینه و دانشى فرهنگ متناسب حجاب و 
SWOT عفاف در جامعه بر اساس مدل راهبردى

جعفر کریمى1
 حمزه کاوسى2

چکیده:
حجاب و عفاف در اسالم مى تواند براى یک زن، شخصیت اساسى و زمینه ساز 
رشد و توسعه آن را فراهم نماید. دشمنان ایران و اسالم براى اینکه بتوانند به اهداف 
شوم خود نائل شوند سعى دارند تا فرهنگ برهنگى را در جامعه گسترش دهند. 
موجود  منابع  از  بهره گیرى  و  تحلیلى-توصیفى  روشى  اساس  بر  نیز  پژوهش  این 
در زمینه ى  حجاب و عفاف و چگونگى توسعه فرهنگ آن در کشور و نیز بررسى 
همه جانبه با استفاده از روش تحلیل SWOT اقدام شده است. نتایج حاکى از آن 
بود که مهم ترین نقطه قوتى که ایران در زمینه ى  توسعه اندیشه متناسب حجاب و 
عفاف در بین جوانان از آن برخوردار است، وجود تعداد کثیرى موسسه و پژوهشکده 
در این زمینه در کشور است که با بهره مند شدن از امتیاز وزنى 0/62,4 در جایگاه 
نخست است و عدم کار فرهنگى اساسى در این زمینه با امتیاز وزنى 0/4 در جایگاه 
و عفاف به خصوص  اندیشه متناسب حجاب  نخست ضعف ها، توجه به مسائل روز 
در امر جوانان و استخراج آن ها و اندیشیدن تدبیرى در این زمینه با امتیاز وزنى 
0/57,6 باالترین امتیاز وزنى را داشته و در مرتبه اول فرصت هاى موجود و نداشتن 
برنامه ریزى راهبردى، جذاب و رقابتى در برابر برنامه هاى جذاب دشمنان براى جوانان 
با امتیاز وزنى 0/52 در جایگاه نخست تهدیدها قرار دارد. مهم ترین راهبردهایى که 
از: ایجاد برنامه ریزى و ساختارى اساسى  در این زمینه مى توان نگاشت عبارت اند 
جهت بهره بردارى بهینه از تعدد مؤسسات و پژوهشکده ها در راستاى حضور شاداب 
جوانان در مباحث متناسب حجاب و عفاف، تالش اساسى محلى و ملى در راستاى 
تبیین مسائل اساسى به روز در متن مدارك و مستندات متناسب حجاب و عفاف و 
ارائه و تدوین آن در جامعه و تدوین یک سند چشم انداز محلى و ملى و بهره گیرى 
از رسانه هاى نوین جهت مبارزه با تهاجم فرهنگى دشمنان علیه مباحث فرهنگى 

متناسب حجاب و عفاف.
.SWOT ،واژه هاى کلیدى: جوان، فرهنگ، تهاجم، حجاب و عفاف، استراتژى

jkarimi15@yahoo.com1دانشجوى دکترى جغرافیا و برنامه ریزى روستایى دانشگاه پیام نور تهران 
2- کارشناس ارشد تاریخ
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بررسى نحوه فرهنگ سازى مددکارى فردى در فرهنگ رضوى
 نجمیه گراوند1
 مظفر على دادى گراوند2

 چکیده:
در  می تواند  که  است  بنیادین  و  کاربردى  موضوعى  فردى،  مددکارى   
زیرساخت هاى فرهنگى مورد توجه قرار گیرد؛ چراکه امام رضاآن را ازجمله 
امورى معرفى می نماید که در رشد و تعالى انسان نقش بسزایى داشته و به عنوان 
انجام  مواقعى  به زندگى عینیت می بخشد. مددکارى در  انسانى،  واالى  یک آرمان 
می پذیرد که در شخص، گروه و یا جامعه اى، احساس نیاز پیدا شود؛ لذا ازآنجایى که 
نیازها به صورت هاى گوناگونى مشاهده می شوند، مددکارى فردى نیز در همان قالب ها 
نمود پیدا مى کنند که مهم ترین آن ها عبارت اند از: مددکارى در حیطه ى مادى و 
فیزیولوژیکى، ارتباط با دیگران و صله  ى رحم، احساس ارزشمندى و احترام خواهى، 

خودشکوفایى و رشد عقالنى و نیز شناخت واقعیت  هاى هستى.
 با توجه به این که مقوله  ى مددکارى فردى و مدیریت صحیح آن، در فرهنگ 
رضوى جایگاه بسیار گسترده و فراگیرى دارد؛ پژوهش حاضر این هدف را دنبال 
مى کند که با استفاده از روش کتابخانه  اى و بر طبق انواع نیازهاى انسانى، مددکارى 

فردى و مصادیق آن را در سیره  ى رضوى مورد تجزیه وتحلیل قرار دهد.

واژه هاى کلیدى:
 مددکارى فردى، ارتقاء فرهنگى، مصادیق مددکارى، نیازهاى انسانى، فرهنگ 

رضوى.

na_geravand@yahoo.com .1 - کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه ایالم
mozafaralidady@yahoo.com .2 - مدرس دانشگاه پیام نور
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ارتقاى فرهنگ اسالمى از منظر قرآن با تأکید بر سیره ى امام رضا
حسین میرزائى1
وحیده حیدرى2

چکیده:
بر سیره ى  تأکید  با  نیازمندان  دینى  ارتقاى فرهنگ  مقاله -  به عنوان  توجه  با 
و  ارتقا  از کالم خداوند - سعى مى شود که چگونگى  و با استفاده  امام رضا
ترویج فرهنگ دینى با تأثیرپذیرى از امام رضاو قرآن کریم و این که چگونه 
آن حضرت توانست فرهنگ عصر خویش را که دچار انحرافات فراوانى شده بود به 
فرهنگ موردنظر دین اسالم تبدیل کند و ما نیز مى کوشیم با بهره جویى از شیوه ى 
ایشان راحل هایى را بیابیم که با استفاده از آن ها فرهنگ عصر حاضر را به فرهنگ 

دینى رضوى و اسالمى ارتقا بخشیم.

واژه هاى کلیدى: 
ارتقاء، انقالب، اعتقادى، فرهنگى، منطق و معرفت

 mirzaeidrh@gmail.com ،1 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه پیام نور
2 دانشجوى کارشناسى اقتصاد دانشگاه پیام نور تبریز
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مبانى، رویکردها، سبک ها و شیوه هاى مدیریتى در حوزه ى ارتقاى 
فرهنگى خانواده نیازمندان

سید محمدباقر نبوى لوالکى
چکیده:

در این مقاله به بررسى مبانى و رویکردها و نیز سبک ها و شیوه هاى مدیریتى 
در ارتقاى فرهنگى خانواده هاى نیازمندان در سطح خرد و کالن پرداختیم و نشان 
تأثیرگذار  نیازمند  خانواده هاى  فرهنگ  سطح  بر  مى توانند  بسیارى  عوامل  دادیم 
از  فرار  به جاى  و  است  ما شده  از جامعه  و فقر جزئى  نیازمندى  متأسفانه  باشند. 
ارائه داد.  قانون  بر پایه دین و  به فکر راه حل هاى اصولى و درستى  آن مى بایست 
راه حل هاى مختلفى براى ارتقاى فرهنگى خانواده هاى نیازمند وجود دارد که از نگاه 
نیازمندان مى شود؛  و معنوى  این راه حل ها موجب تمکن مادى  دین مبین اسالم 
بدین گونه که دیدگاه اسالم در مورد راه حل هاى ارتقاى فرهنگى ونیز ریشه کنى 
فرهنگ  ارتقاى  براى  کامل ترى  بسیار  راه حل هاى  اسالم  که  مى دهد  نشان  فقر 
خانواده هاى نیازمند از طرق مختلف ازجمله گسترش فرهنگ قناعت ونیز ارتقاى 
فرهنگ کل جامعه از راه هایى ازجمله گسترش فرهنگ انفاق دارد. باکمى تأمل و 
تجزیه وتحلیل به این نتیجه مى رسیم که از نگاه دین مبین اسالم براى ارتقاى سطح 
نیازمند همه ى جامعه مى بایست دست به کار شوند نه بخش  فرهنگى خانواده هاى 
کوچکى از جامعه چراکه خانواده هاى نیازمند جزئى از کل جامعه هستند و نیاز به 
یک عزم کلى در جامعه داریم تا به آنجا رسیم که به حول قوه الهى نیازمندى اى 

جز نیازمندى به خداوند براى ما معنایى نداشته باشد. 

واژه هاى کلیدى:
مدیریت اسالمى، مدیریت، فرهنگ، خانواده، نیازمندا  ن
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مدیر در فرهنگ اسالمی
معصومه نجفى1
خدیجه نجفى2

چکیده:
مدیریت از ضرورت هاي جهان است و خداوند متعال، تدبیر این جهان و همه 
عالمیان را در دست دارد. او «رب العالمین» است، هرروز تدبیري نو دارد: «ُکَل یوٍم 
ِّر َو االَمر ِمن السماء الی  هو فی شأن» و از باال تمام ذرات عالم را تدبیر می کند: «یُدب
االرض» ازاین رو، خداوند را مدبر االمور می خوانیم و در آغاز هرسال به مدیریت او 
اعتراف می کنیم: «یا مدبر اللیل و النهار یا محول الحول و االحوال» خداوند متعال 
به انسان لطف عظیمی داشته است که او را نیازمند مدیریت و رهبري نموده است.
 تا انسان بتواند یکی از نعمت هاي زیباي او را درك نماید. دست یابی به مراتب 
نیازمند  اجتماعی)  و  (فردي  زندگی  از  رضایت مندي  و  مادي)  (معنوي،  کمال 
امکانات  تمام مسیر زندگی است. مدیریت  افراد در  و هنرمندانه  مدیریت مناسب 
(مادي و معنوي) و (انسانی و غیرانسانى) جهت فراهم آوردن شرایط مطلوب براي 
رضایت مندي و دست یابی خود و دیگران به کمال معنوي و مادي در زمان فرصت 
طالیی ضروري است و قابل چشم پوشی نیست. این نوشتار سعی به بیان اهمیت 

برخی ویژگی هاي مدیریت برتر و عالی دارد.

واژه هاى کلیدى:
مدیریت، تصمیم گیري، ارتباط، برنامه ریزي، سازمان دهى

1 دانشجوى ترم 4 رشته فلسفه و حکمت دانشگاه حکیم سبزوارى. 
2. طلبه سطح 3، رشته مطالعات و تحقیقات زنان، قم
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ارتقاى فرهنگى و توانمندسازى در پرتو مدیریت اسالمی با تأکید بر 
فرهنگ رضوي

سیده زهرا نورائى سالک1
طاهره رهبر2

چکیده
برترین کالم موجود و قابل استناد، کالم حق است در وحى به نبى مکرم اسالم 
. آنجا که ایشان را سرمشقى نیکو براى همگان معرفى مى فرماید و راه را به 
این مقاله تالش  بازمى نمایاند. در  امیدواران رحمت بى منتهایش در روز رستاخیز 
پاکش  فرزندان  و    اسالم  پیامبر  رفتارى  الگوهاى  از  بهره مندى  با  است  شده 
فرایند  در  مى توان  که  را  گام هایى    على ابن موسى الرضا  حضرت  به ویژه   
توانمندسازى خانواده ها به خصوص خانواده هاى نیازمند برداشت، مورد بررسى قرار 
گیرد که در این راستا از روش تحقیق توصیفى تحلیل محتوا استفاده شده است. 
در ابتدا تعاریف و برخى دیدگاه هاى صاحب نظران و عرصه هاى فرهنگى و مدیریتى 
بیان شده است. سپس با کمک آن ها به بررسى و تحلیل شرایط فعلى جامعه پرداخته 

و در پایان با در نظر داشتن موانع و چالش ها، پیشنهادهایى ارائه شده است.

واژه هاى کلیدى:
مدیریت اسالمى، توانمندسازى، فرهنگ، عزت نفس

nouraiesalek.z@gmail.com 1 دانشجوى ارشد مدیریت آموزشى
2 دانشجوى دکتراى مدیریت بازرگانى
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الگوى سبک زندگى خانواده اسالمى در اقتصاد مقاومتى
محمود وزیرى 
سنجر سالجقه

چکیده:
اقتصاد مقاومتى روشى براى مقابله با تحریم ها علیه یک منطقه یا کشور تحریم 
شده است. اقتصاد مقاومتى به معنى تشخیص حوزه هاى فشار و متعاقباً تالش براى 
کنترل و بى اثر کردن آن تأثیرها است و در شرایط آرمانى تبدیل چنین فشارهایى به 
فرصت است همچنین براى رسیدن به اقتصاد مقاومتى باید وابستگى هاى خارجى 
کاهش یابد بر تولید داخلى کشور و تالش براى خوداتکایى تأکید گردد. با ظهور 
انقالب اسالمى، شکل جدیدى از حکومت در دنیا پدیدار شد که بناى سازگارى با 
قطب قدرت استکبار را نداشته و به مبارزه با استکبار پرداخت. ظهور چنین حکومتى 
آن هم در منطقه خاورمیانه که ازلحاظ اقتصادى و ژئوپلیتیکى داراى اهمیت بسیار 
زیاد است، باعث شد که نظام استکبار جهانى با تمام قوا به مبارزه با انقالب برخیزد. 
به  تهاجمات  نظامى،  زمینه  هاى  در  استکبار  پیروزى  عدم  و  یافتن جنگ  پایان  با 
عرصه هاى دیگر کشیده شد. یکى از این عرصه ها که خصوصاً در سال هاى اخیر با 
تهاجمات گسترده همراه بوده است، «عرصه اقتصادى» است؛ بنابراین خود انقالب 
اسالمى مکلف به نوآورى و نظریه پردازى و الگو  سازى در عرصه هاى جدید اقتصادى 
است. هر کشورى که علم استکبار ستیزى را برپا کند، نیازمند چنین الگوهایى است. 
یکى از این مفاهیم «اقتصاد مقاومتى» است .هدف اصلى از این مقاله ارائه راه کارها 
در زمینه ى موفقیت در اقتصاد مقاومتى از طریق تغییر در سبک زندگى است که 
درنتیجه باعث کمک به برون رفت از چالش پیش آمده در اثر تحریم هاى اقتصادى 

است.

واژه هاى کلیدى:
خانواده  زندگى،  سبک  مقاومتى،  اقتصاد  الزامات  و  تعریف  مقاومتى،  اقتصاد 

اسالمى
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سبک زندگى اسالمى و ارتقاى فرهنگى نیازمندان از منظر آیات و روایات
فروغ ویسى نسب 1
محدثه ویسى نسب 2
نجمه ویسى نسب 3

چکیده:
ارائه مى دهد و مدعی است،  براي بشریت  و مذهبی، سبک زندگی  هر مکتب 
جامعه مطلوب وزندگى سالم درنتیجه پیروي از روش زندگی است اگر سبک زندگى 
را به عنوان بخشى از فرهنگ در جهت گیرى رفتارى افراد تعیین کننده و مؤثر بدانیم، 
بگیرد.  قرار  زندگى  در  معیارى  به عنوان  مى تواند  این جهت دهى  که  است  روشن 
درواقع سبک زندگى اسالمى با استناد به آیات قرآن کریم و روایات ائمه معصومین 
به زندگى نگاه دنیا و آخرتى داشته؛ و انسان را در مقابل نعمت هاى اللهى مسئول 
دانسته و براین اساس حقوق واجب و مستحبى را براى رساندن انسان به سعادت 
دنیا و آخرت قرار داده است با توجه به اینکه حقوق نیازمندان یکى از وظایف انسان 
از منظر قرآن کریم محسوب مى شود. لذا در این مقاله به نقش و تأثیر سبک زندگى 

اسالمى با توجه به آیات و روایات و ارتقاى فرهنگى نیازمندان پرداخته ایم.
نتایج اولیه نشان مى دهد که سبک زندگى اسالمى با توجه به آیات قرآن کریم 
به دلیل نقش خدامحورى آن و استناد به   از سیره معصومین  الگوبردارى  و 
حقوق واجب و مستحب از منظر اسالم مى تواند تأثیر مثبت و باالرونده اى در ارتقاى 

فرهنگى نیازمندان داشته باشد.

واژه هاى کلیدى:
 سبک زندگى، اسالم، نیازمندان، فرهنگ

1- مدیریت خدمات بهداشتى و درمانى
2- دانشجوى کارشناسى ارشد زراعت
3- دانشجوى کارشناسى ارشد حقوق

مدیریت اسالمى و ارتقاى فرهنگى
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بررسى نقش زنان و مردان در تحکیم بنیان خانواده ایرانى با الهام از نظام 
 تربیتى حضرت على

محمد همتى1
عباس محمدى هزاوه2

چکیده:
در پژوهش حاضر بر نقش بانوان و مردان در یک خانواده ایرانى تأکید شده و در 
این راستا از نظام تربیت حضرت على  الهام گرفته شده است. پژوهش به شیوه 
توصیفی و از نوع تحلیل اسنادي انجام شده و کلیه مراجع مرتبط با موضوع به عنوان 
انجام پژوهش، نمونه گیرى  جامعه پژوهش حاضر محسوب شده است. به عالوه در 
به عمل نیامده و کلیه منابع و مراجع موجود و در دسترس اعم از کتب، مقاالت و 
گزارش هاى پژوهشی مورد بررسی واقع شده است. ابزار پژوهش فرم هاى فیش بردارى 
از منابع و مراجع مذکور بوده است. به عالوه داده هاي جمع آورى شده از نوع کیفی 
بوده بنابراین بامالحظه ماهیت داده ها به طبقه بندى، تحلیل، استدالل و استنتاج 
منطقی آن ها پرداخته شده است. در این پژوهش سعى گردید با مرورى جامع بر 
منابع موجود، نقش مردان و زنان، در تحکیم بنیان خانواده از دیدگاه حضرت على 
 مورد بحث و بررسى قرار گیرد. نقش مردان و بانوان در جهت تحکیم بنیان 
خانواده با توجه به دو متغیر فضائل اخالقى و آئین همسردارى مورد بحث و بررسى 
از  الگوپذیرى  با  بانوان  و  که چنانچه مردان  است  آن  از  نتایج حاکى  گرفت.  قرار 
زندگى حضرت على ، در زمینۀ فضائل اخالقى به ابعادى همچون: سادگى، تقوا، 
زهد و پارسایى، سخن نیکو، عفو   گذشت، ادب و احترام، محبت، خوش رویى، عفاف 
و پاك دامنى، حلم و بردبارى و همچنین در زمینۀ آئین همسردارى به ابعادى مانند 
تأمین  و  بر زن در خانواده، سازگارى و تفاهم  تقسیم کار، پذیرش سرپرستى مرد 
به زیبایى هاى  توجه همسران  تعدیل توقعات در روابط زوجین و  غرایض جنسى، 
همدیگر توجه داشته باشند و آن را سرلوحۀ زندگى خود ساز ند مى توانند موجبات 

تحکیم بنیان خانواده را فراهم سازند.
واژه هاى کلیدى:

 زنان، مردان، بنیان خانواده، نظام تربیتى، حضرت على

m.hemati62@gmail.com 1- کارشناس ارشد مدیریت آموزشى دانشگاه تهران؛
22- رئیس اداره ى امور مشارکت ها و شبکه هاى مردمى کمیته امداد استان مرکزى و مدرس دانشگاه 
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بررسی و تحلیل آموزه ها و رهنمودهاى تربیتى حضرت على  در 
خصوص شایسته ساالرى سازمانى

محمد همتى1
عباس محمدى هزاوه2

چکیده:
در پژوهش حاضر به بررسی و تحلیل آموزه هاى تربیتى حضرت على در خصوص 
نوع  از  و  توصیفی  به شیوه  پرداخته شده است. پژوهش  شایسته ساالرى سازمانى 
تحلیل اسنادي انجام شده و کلیه مراجع مرتبط با موضوع به عنوان جامعه پژوهش 
نیامده  به عمل  پژوهش، نمونه گیرى  انجام  به عالوه در  است  حاضر محسوب شده 
و گزارش هاى  از کتب، مقاالت  اعم  دسترس  و در  و مراجع موجود  منابع  کلیه  و 
پژوهشی مورد بررسی واقع شده است. ابزار پژوهش فرم هاى فیش بردارى از منابع و 

مراجع مذکور بوده است.
باید اذعان داشت که سخنان امام علی  نشان می دهد که یک مدیر باید 
شایسته و الیق ترین فرد از جهات مختلف باشد تا بتواند مدیریت سازمان را به عهده 
گیرد. با توجه به تمامیت نظرات مدیریتی امام علی  باید خاطرنشان ساخت که 
عمده ترین معیارهاى شایسته گزینى سازمانى از منظر امام علی  شامل؛ تقوا، 
ایمان، اعتقاد به آخرت و روز حساب، اندیشناکی در باب مرگ، عدم تعلق به دنیا، 
یاد خدا و استعانت و بندگی او را نمودن، حسن سابقه، پاکی و صالحیت خانوادگی، 

عبرت از پیشینیان و تجربه کاري است.

واژه هاى کلیدى:
حضرت على ، آموزه هاى تربیتى، شایسته ساالرى سازمانى

12- رئیس اداره ى امور مشارکت ها و شبکه هاى مردمى کمیته امداد استان مرکزى و مدرس دانشگاه 
2 دانشجوى کارشناسى ارشد رشته توسعه اقتصادى و برنامه ریزى دانشگاه فردوسى مشهد

fa_ya307@stu.um.ac.ir 

مدیریت اسالمى و ارتقاى فرهنگى





فصل دو
مدیریت اسالمى و حمایت هاى اجتماعى



نخستین همایش مدیریت اسالمى در فرهنگ رضوى 90

نقش کمیته امداد امام خمینى  در توانمندسازى زنان سرپرست 
خانوار با محوریت مدیریت اسالمى

مهدیه اسماعیل معصومى1
چکیده:

 گروه زنان سرپرست خانوار یکى از گروه هایى است که کمیته امداد امام خمینى 
 بر اساس ضوابط و شرایط موجود حمایت از آن ها را به عهده دارد. با توجه به 
آمار باالى طالق، مرگ ومیر، متارکه و زندانى بودن سرپرست تعداد این گروه رو به 
افزایش است و ساالنه تعداد زیادى از آن ها تحت حمایت این نهاد مى آیند. با توجه 
به اینکه این قشر جزء گروه هاى آسیب زا و آسیب پذیر جامعه است، کمیته امداد 
امام خمینى ، باهدف یارى نمودن زنان سرپرست خانوار در جهت توانمندسازى 
آن ها گام برمى دارد. حال این مسئله اهمیت پیدا مى کند که آیا کمیته امداد امام 
خمینى  در توانمندسازى زنان سرپرست خانوار با محوریت مدیریت اسالمى 

نقش مؤثرى داشته است؟
از نهادهاى غیر حاکمیتى و از   کمیته امداد امام خمینى  به عنوان یکى 
بازوهاى کمکى دولت است که در زمینه ى حمایت هاى اجتماعى از نیازمندان در 
بعد توانمندسازى فعالیت مى کند. این نهاد با پیاده سازى نظام مدیریت اسالمى بر 
کاربردى در اساسنامه و سند  و  اجرایى  برنامه هاى  اساس اهداف وظایف خود در 
چشم انداز بیست ساله از رأس هرم که سرپرستى قرارگرفته تا معاونت ها، مدیریت ها 
و کلیه کارکنان در مسیر توانمندسازى زنان سرپرست خانوار که در زمحمایت 
با  زمینه  این  در  را  خود  موفقیت  و  است  برداشته  گام  است  نیازمندان  اجتماعى 

برگزارى جشن توانمندسازى خانواده هاى تحت حمایت نشان داده است.
واژه هاى کلیدى: کمیته امداد امام خمینى ، توانمندسازى، زنان سرپرست 

خانوار، مدیریت اسالمى

 – رفسنجان  شهرستان    خمینى  امام  امداد  کمیته   – تربیتى  روانشناسى  ارشد  کارشناس   -  1
ma.es1357@yahoo.com



91

 مدیریت توانمندسازي خانواده هاي تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی
مرتضى اکبرى 

چکیده
هدف این مقاله مدیریت توانمندسازي خانواده هاي تحت پوشش کمیته امداد 
کشورهاي  مسائل  مهم  ترین  از  یکی  امروز  دنیاي  در  بررسی    خمینی  امام 
درحال توسعه، مسئله فقر است. که توانمندسازي خانواده هاي بى بضاعت نیز مقوله اي 
است که پرداختن به آن مستلزم شناخت فقر و ریشه هاي آن و نیز آشنایی با مفهوم 
توانمندسازي در بردارد. توانمندسازي فرآیندي است که طی آن خانواده ها و افراد، 
براي غلبه بر موانع پیشرفت، فعالیت هایی انجام می دهند که باعث تسلط آن ها در 
تعیین سرنوشت خود می شود. این پژوهش به بررسی، شناسایی و رتبه بندي عوامل 
مؤثر بر توانمندسازي خانواده ها و مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی 
 می پردازد. جامعه آماري این پژوهش شامل خانواده ها و مددجویان شهر اهر 
است. نمونه آماري 153 نفر از مددجویان شهر اهر است. براي جمع آوري داده ها 
پرسشنامه  پخش  با  و  موضوع  ادبیات  بررسی  به منظور  کتابخانه اي  منابع  از  ابتدا 
 SSPS نرم افزار از  با استفاده  به منظور بررسی متغیرهاي پژوهش پرداخته شد؛ و 
بیشترین  روانی  بعد  است  این  بیانگر  نتایج  شد  پرداخته  داده ها  تجزیه وتحلیل  به 
اثر نسبت به ابعاد اقتصادي و اجتماعی بر توانمندسازي خانواده هاي تحت پوشش 

کمیته امداد امام خمینی  دارد.

واژه هاى کلیدي
 توانمندسازي، خانواده، فقر، خانواده، مددجویان تحت پوشش.
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نقش و جایگاه نهادهاى غیر حاکمیتى در گسترش حمایت هاى اجتماعی و 
خوداتکایی نیازمندان

شهین نوري فرد1
مرتضى اکبرى2

چکیده:
گسترش  در  حاکمیتى  غیر  نهادهاى  جایگاه  و  نقش  بررسی  مقاله  این  هدف 
حمایت هاى اجتماعی و خوداتکایی نیازمندان است. در این نوشتار، ضمن بررسی 
مشاهدات میدانی و مصاحبه  و نظرخواهی از خبرگان مسئول بخش عرضه خدمات 
الزمه  که  جغرافیایی  و  منطقه اي  سازمان دهى  مبناي  به  توجه  با  کشور  حمایتی 
شناسایی دقیق نیازمندان و توانمندسازي و خوداتکایی ایشان است، عالوه بر تعامل 
یا  ایجاد  به  موجود  تجربه هاى خیریه هاي  و  ظرفیت ها  از  بهینه  استفاده  و  مناسب 
داوطلبانه  تشکل هاي  شامل:  مردم نهاد  سازمان هاى  از  جدیدي  گونه هاي  تقویت 
حمایتی محله محور به مرکزیت مساجد محله ها تحت عنوان کلی شبکه ارتباطی 
با  آن ها  تعامل  به ویژه  و  فعالیت ها  اهداف، وظایف،  و  توجه شده  مردمی  حمایتی 
حمایتی  عرضه خدمات  متولی  دستگاه  به عنوان    خمینی  امام  امداد  کمیته 
تبیین شده است. الگوي  و یک سازمان حمایتى از تشکل هاى مردمى، طراحی و 
اهداف  واقعی  تحّقق  در جهت  و مردم  دولت  مشارکت  و  اتحاد  مقاله  این  تعاملی 
توجه  مورد  محوري  مسجد  رویکرد  با  را  محرومان  خوداتکایی  و  توانمندسازي 
و  انفاق  زمینه ى   دینی در  آموزه هاي  احیاي  قرار داده و شاخص هاى کاهش فقر، 
نوع دوستى، احیاي جایگاه مساجد در نظام اسالمی، افزایش همبستگی و سرمایه 
اجتماعی، افزایش رضایتمندي و عزت نفس نیازمندان، کاهش هزینه هاى اجرایى و 
تشکیالتى و درنتیجه افزایش بهره ورى عرضه خدمات حمایتى به محروم ترین اقشار 

جامعه را هدف قرار داده است.	

واژه هاى کلیدى: توانمندسازى؛ مسجدمحوري؛ مشارکت هاى اجتماعی؛ کمیته 
مردمی  سازمان هاى  (NGOs)؛  مردم نهاد  سازمان هاى  ؛  خمینی  امام  امداد 

.(GROs) ؛ سازمان هاى غیردولتى وابسته به عامه مردم(CBOs) محله محور

hasti_ns@yahoo.com ،1 دانشجوي دکتراي مدیریت دولتی
Mor_akbari@yahoo.com ،2 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی
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مدیریت اسالمى و حمایت هاى اجتماعى (مطالعه موردى زنان سرپرست 
خانوار مددجوى کمیته امداد امام خمینى  شهرستان رضوانشهر)

مینا البرزى1

چکیده:
 با توجه به مشکالت اقتصادى که جامعه ما در حال حاضر با آن روبرو است، 
توجه به نیازمندان افتادن در فقر مضاعف، از مهم ترین دغدغه هاى مسئوالن جامعه 
از قشر آسیب پذیر  به عنوان بخشى  زنان سرپرست خانوار  مقاله  این  در  لذا  است. 
جامعه براى تحقیق انتخاب شد. مسئله زنان سرپرست خانوار با توجه به شرایطى 
این مشکالت  با مشکالتى روبرو مى شوند، ازجمله  قرار دارند  این قشر در آن  که 

مى توان به مشکالت اقتصادى، عاطفى، اشتغال و... اشاره کرد.
 در این مقاله از روش تحقیق کیفى با مصاحبه عمیق به منظور درك عمیق تر 
جنبه هاى مختلف زندگى زنان سرپرست خانوار استفاده شد. روش نمونه گیرى در 
از زنان سرپرست  براى مصاحبه 6 نفر  است.  نمونه گیرى تعمدى  مقاله روش  این 
خانوار مددجوى کمیته امداد امام خمینى  رضوان شهر انتخاب شد. یافته هاى 
تحقیق در این مقاله نشان مى دهد که زنان سرپرست خانوار دچار مشکالت اقتصادى، 
عاطفى هستند، و همچنین اهمیت داشتن نقش مادرى و اشتغال که ارتباط بسیار 

مهمى با یکدیگر دارند. در پایان به ارائه راه کارها نیز پرداخته شده است.

واژه هاى کلیدى:
نیازمندان، زنان سرپرست خانوار، فقر، رفاه اجتماعى، طرد اجتماعى، مدیریت 

اسالمى

1. دانشجوى ترم آخر مقطع کارشناسى ارشد رشته جامعه شناسى دانشگاه گیالن 
mina.alborzi2013@yahoo.com

مدیریت اسالمى و حمایت هاى اجتماعى
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مدیریت بحران در سیره ى امام خمینى  در جنگ تحمیلى
نبى امیدى
محمدرضا امیدى
سامان بابایى

چکیده:
فرایند  در  مراحل  حساس ترین  و  مهم ترین  از  یکى  بحران  کنترل  و  مدیریت 
با  برخورد  در  فکرى  نخبگان  و  رهبران  است.  جوامع  سیاسى  مدیریت  و  رهبرى 
راه حل هاى  و  گزینه ها  بررسى  و  آن ها  تجزیه وتحلیل  از  پس  مشکالت،  و  مسائل 
مختلف به نقطه اى مى رسند که باید گزینه و راه حلى را انتخاب و تصمیمى را اتخاذ 
کنند. در واقع، جوهره رهبرى و مدیریت سیاسى در تصمیم گیرى خالصه مى شود 
یا جامعه اى در خطر  این مطلب، به ویژه در شرایط بحرانى اى که حیات حکومت 
است بیش تر صدق مى کند. در چنین شرایطى است که استعدادها و توانایى هاى 
یاد  بحران  نوع  بارزترین  به عنوان  آن  از  که  جنگ  مى کنند.  بروز  رهبران  واقعى 
مى شود، همواره زمینه هاى بحران آفرینى را در بخش هاى غیر از جنگ را نیز سبب 
اقتصادى  مى شود که از آن جمله مى توان به وقوع بحران هاى سیاسى، اجتماعى، 
اشاره کرد. این پژوهش با محوریت قرار دادن سیره ى امام خمینى  به تحلیل 
نتایج تحقیق  از  مدیریت بحران در زمان هشت سال دفاع مقدس پرداخته است. 
مى توان به ارائه مدل مدیریتى امام خمینى  در مواجه با بحران در زمان جنگ 
اشاره کرد. نتایج این پژوهش مى تواند عالوه ایجاد شناختى جامع از مدیریت بحران 
در سیره ى امام خمینى  رهنمودهایى براى مدیران در شرایط بحرانى بخصوص 
در زمان جنگ فراهم نماید. امام  با استفاده از مهارت هاى رهبرى و با اتخاذ 
رویکرد و نگرشى سیستمى با محوریت قرار دادن معنویت و ایمان و دخالت دادن 
این عنصر در سایر ابعاد؛ و با بررسى شرایط اقتضایى، واقع بینى، دید جامع و کل نگر، 
درك صحیح از واقعیت هاى داخلى و خارجى از مهم ترین مؤلفه هاى موردنظر امام 

 در زمان تصمیم گیرى براى مدیریت بحران بوده است.
واژه هاي کلیدي: سیره ى امام خمینى ، جنگ تحمیلى، مدیریت بحران، 

رهبرى
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ساماندهى کمک به نیازمندان و تحقق عدالت اجتماعى بر اساس 
آموزه هاى قرآنى (با نگاهى ویژه به نقش کمیته امداد در تحقق این امر)

بتول باقریان1
غالمرضا پرتوه٢

چکیده:
دین اسالم، دین اجتماعى است. به این معنا که آموزه هاى عبادى آن بیش تر 
در قالب رفتارهاى اجتماعى و روابط میان انسانى تجلى و تحقق مى یابد تا در قالب 
عبادت هاى محض. بر همین اساس، برخى گمان کرده اند که دین اسالم اصوالً دین 
دنیاست تا دین آخرت. بر اساس آموزه هاى قرآنى، دنیا مزرعه آخرت است و انسان 
هر آنچه در دنیا کرده در آخرت درو مى کند. انفاق به عنوان مهم ترین عمل عبادى 
و اجتماعى در کنار نماز به عنوان مهم ترین و اصلى ترین عمل عبادى محض، نقش 
مهمى را در سازه ماهیتى شخص و جهانى دارد که در آخرت از آن بهره مى برد،	لذا 
بنا به اهمیت مسئله انفاق در اسالم و نقشى که این عمل خداپسندانه و حیاتى، در 
گره گشایى از مشکالت نیازمندان جامعه و فقرزدایى دارد نگارنده در این مقاله به 
شیوه اسنادى و تحلیلى به بررسى شیوه قرآن در مورد انفاق و همچنین تأثیر عدالت 
در  اسالمى  دولت  نقش  فقر،  کاهش  و  نیازمندان  نیاز  رفع  بر  اجتماعى  و  قسطى 
برقرارى عدالت اجتماعى و فرهنگ سازى انفاق در بین آحاد جامعه و لزوم برقرارى 
امداد و نهادهاى مردمى در تحقق آن  عدالت اجتماعى در جامعه و نقش کمیته 

مى پردازد.
به  نیاز  به نیازمندان در جامعه  انفاق و کمک  نتایج تحقیق نشان مى دهد که 
ساماندهى قرآنى و منطبق با متون اسالمى دارد و از طرفى دامنه فعالیت هاى دولت 
و جامعه در این زمینه باید گسترده تر و در مقیاس زمانى وسیع ترى انجام گردد؛ و 
با فرهنگ سازى فعالیت هایى نظیر طرح اکرام ایتام (آموزش وپرورش) و سفره هاى 
تاروپود  تمام  این اعمال خداپسندانه در  نهادها زمینه اشاعه  و... در سایر  افطارى 

جامعه فراهم شود.

واژه هاى کلیدى:
انفاق، زکات، عدالت اجتماعى، نیازمندان، فقرزدایى، اکرام ایتام

bagheribatool@yahoo.com 1- دبیر آموزش وپرورش شهرستان رشتخوار؛
parto2013@gmail.com 2- کارمند آموزش وپرورش شهرستان رشتخوار؛

مدیریت اسالمى و حمایت هاى اجتماعى
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بررسى مبانى و راه کارهاى حمایت از نیازمندان در تاریخ اسالم
مریم پویا1

چکیده:
اقشار  و  نیازمندان، آسیب دیدگان  از  به حمایت  توجه خاصی  دین مبین اسالم 
ضعیف در جامعه دارد. چراکه اسالم فقر اقتصادى را انگیزه گناه و بی نیازى مادى را 
مایه کمک به تقوا و معنویت برشمرده است، لذا موارد متعددى را می توان در متن 
قرآن یافت که در راستاى حمایت از محرومان جامعه نازل گردیده است و متعاقب 
آن در سنت پیامبر (ص) و ائمه اطهار این موارد بسیار به چشم می خورد. در 
اسالم مسائل حمایت از نیازمندان جامعه در مواردى شامل زکات، انفاق و قرض از 
اهمیت خاصى برخوردار است تا آنجا که در ردیف مهم ترین عبادات قرارگرفته است. 
این امور هم در زمان رسول خدا و هم در زمان سایر ائمه به صورت جدى پیگیرى 
برنامه ریزى  تأمین اجتماعى،  راه هاى  از  اجرا مى گردید. مشخص است که یکى  و 
نیازمندان جامعه، مستلزم  حقوق  تأمین  از محرومان جامعه است.  حمایت  جهت 
از  برآورد نیاز، تأمین منابع مالى و سازوکارى براى حمایت از آنان است. حمایت 
آن  عمران  و  توسعه  موجب  و  است  جامعه  از  فقر  ریشه کنى  به معناى  محرومان 
مى شود. با حمایت از نیازمندان می توان آن ها را به بازار کار و تولید کشاند تا رقابت 
سالم و صحیح پدید آید و بر حجم و کیفیت تولیدات افزوده شود. پژوهش حاضر 
از دیدگاهى تاریخى به بررسى کالم وحى، سنت و احادیث پرداخته است تا مبانى 
دین مبین اسالم را در موضوع حمایت از اقشار نیازمند جامعه تشریح نموده و در 

انتها راه کارهایى را بر پایه این مبانى اسالمى بیان نماید.

واژه هاى کلیدى:
تاریخ اسالم، سنت، نیازمندان، انفاق، زکات، قرض

baraghoosh@yahoo.com ،1استادیار گروه تاریخ، دانشکده ادبیات و علوم انسانى، دانشگاه والیت 
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نقش و جایگاه جامعه و خانواده در گسترش حمایت اجتماعى نیازمندان
عاطفه جغتایى1

 چکیده:
افراد را در گسترش حمایت  و  این تحقیق قصد دارد، نقش و جایگاه جامعه   
اجتماعى نیازمندان مورد بررسى قرار دهد. حمایت از محرومان و توجه و رسیدگى 
تمام  شیوه ى  و  اندیشه  و  عقل  فراخوان  و  سالم  فطرت هاى  نداى  نیازمندان،  به 
حمایتى  نهادهاى  و  اغنیاء  اجتماعى،  شخصیت هاى  وظایف  از  و  الهى  پیام آوران 
است. همیشه در جوامع گوناگون، کسانى وجود داشته و دارند که به دلیل حوادث 
طبیعى، شرایط جسمانى، روحى و اجتماعى نمى توانند نیازهاى خود را تأمین کنند، 
الهى، هوش و تالش بیش تر؛ ثروت، قدرت و  از طرفى کسانى که در سایه الطاف 
مقدس  وظایفى  مسئول اند  نیازمندان  و  محرومان  به  نسبت  دارند،  مردمى  اعتبار 
از طرق مختلف صورت  نیازمندان و محرومان  از  بر عهده دارند. حمایت اجتماعى 
مى گیرد؛ ازجمله خانواده، جامعه، مسئوالن، روحانیون و علماى دینى، افراد بانفوذ، 
نخبگان و سران مملکتى و... این حمایت ها مى تواند به صورت حمایت هاى عاطفى، 
ارزشى و یا حمایت هاى شبکه اى صورت گیرد. حمایت  عملى و مادى، اطالعاتى، 
از محرومان و نیازمندان، فلسفه تشکیل حکومت و دولت اسالمى است. تأمین و 
بدون  داوطلبانه  و  به ویژه خدمات خیریه  اجتماعى  حمایت هاى  و  توسعه خدمات 
انسجام وحدت الزم، رهبرى هماهنگ و یکپارچه نتیجه مطلوب و  از  برخوردارى 

موردنظر را درپى نخواهد داشت.
واقعى،  نیازمندان  و  محرومین  امور  به  رسیدگى  براى  اخیر  سال هاى  طى   
فعالیت  سرگرم  مشترك  آرمان هاى  و  نیت ها  با  متعددى  ارگان هاى  و  سازمان ها 
طرفى  از  است.  باارزش  و  تحسین  قابل  نیز  آن ها  از  بسیارى  کارکرد  که  شده اند 
مردم نیز به عنوان یک عامل خودجوش در این امر مشارکت داشته اند. ازاین رو در 
از عوامل مختلف دخیل هستند  از محرومان، طیف گسترده اى  اجتماعى  حمایت 
که مى بایست آن ها را شناسایى نمود و از پتانسیل ها و توانمندى هاى هر یک جهت 

رسیدگى به امور نیازمندان بهره جست.
اجتماعى  حمایت  کرد:  خواهیم  اشاره  آن ها  به  مقاله  این  در  که  موضوعاتى   
انواع حمایت هاى اجتماعى، اخالق حمایت اجتماعى،  نیاز جدى جامعه،  به عنوان 
اصول حمایت اجتماعى و منابع حمایتى نیازمندان است، لذا جهت تحقق این هدف 
و غناى بیش تر محتوا، احادیث و روایات ائمه اطهار و امامان معصوم مورد اهتمام 

 joghatayia@gmail.com1-کارشناسى ارشد علوم تربیتى، مدرس دانشگاه علمى - کاربردى 
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قرارگرفته اند.

واژه هاى کلیدى:
جامعه، خانواده، حمایت اجتماعى، نیازمندان
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مدیریت اقتصادى در جامعه اسالمى با تأکید بر عدالت اقتصادى براى 
توانمند نمودن زنان سرپرست خانواده با استفاده از اعطاى اعتبارات خرد 

در راستاى مدیریت اقتصادى امام رضا –
معصومه جمشیدى1
محمد رضا جمشیدى2
 سیما نجفى3
علی رضا جمشیدى4

چکیده:
گرچه شریعت ما، یک مکتب اقتصادى در عرض مکاتب دیگر تلقى نمی گردد، اما 
باید تبیین کننده اصولى باشد که راه زندگى صحیح و اداره ى شئون اقتصادى جامعه 
را بر اساس معیارهاى دینى نشان دهد. در این راستا، توجه مدیریت اقتصادى در 
کامل  نمونه  است.  اهمیت  حائز  بسیار  اقتصادى  عدالت  بحث  به  اسالمى  جامعه 
عدالت در عالم بشریت حضرت على ، عدالت را قانونى عام تعریف کرده اند که 
شامل همه اجتماع مى شود، بنابراین توجه مدیریت اقتصادى در جامعه اسالمى باید 
به تمامى اقشار جامعه باشد. زنان به عنوان اقلیت، در طول تاریخ در حاشیه بوده و 
اغلب داراى حداقل قدرت چانه زنى در جامعه هستند؛ بنابراین، بر مبناى عدالت 
مطالعه  این  رضوى،  فرهنگ  در  همچنین  و  اسالم  دین  در  تعریف شده  اقتصادى 
باهدف توجه به توانمند سازى زنان سرپرست خانواده با استفاده از برنامه هاى اعطاى 
اعتبارات خرد، با به کارگیرى روش توصیفى تحلیل محتواى آیات قرآن و احادیث و 
به ویژه احادیث امام رضا  و کتب اقتصادى، به صورت نظام دار انجام گرفته است. 
داده هاى الزم، یعنى اسناد و مدارك مذهبى (قرآن و احادیث) و اسنادى در رابطه 
این  کتابخانه  اى جمع آورى شده است. در  به روش  زنان در جامعه،  توانمند سازى 
پژوهش، براى تجزیه وتحلیل داده ها از روش تجزیه وتحلیل کیفى و بر مبناى عقل 
اقتصادي  فعالیت  نتایج نشان داد که اصل عدالت در  و منطق استفاده شده است. 
مهم ترین اصول در نظام اقتصادي از دیدگاه امام رضا  است؛ بنابراین توجه به 
توانمند نمودن زنان سرپرست خانوار از طریق اعطاى اعتبارات خرد عامل مهمى در 

Masomeh_jamshidi@yahoo.com 1 - دکترى جغرافیا و برنامه ریزى روستایى از دانشگاه اصفهان؛
2 - معلم آموزش و پرورش شهرستان هلیالن- ایالم
3 - معلم آموزش و پرورش شهرستان هلیالن- ایالم

4 - دانشجوى دکترى جغرافیا و برنامه ریزى روستایى- دانشگاه اصفهان

مدیریت اسالمى و حمایت هاى اجتماعى
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پایدارى اقتصادى در جامعه اسالمى است.

واژه هاى کلیدى:
 امام رضا ، مدیریت اقتصادى، عدالت اقتصادى، توانمندسازى زنان سرپرست 

خانوار، اعتبارات خرد.
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نقش دولت اسالمی در رفع احتیاجات نیازمندان با الگو گرفتن از حکومت 
علوي

سید معصوم حسینی1

چکیده:
این  به نیازمندان و حمایت از آن ها فرمان فطرت هاى سالم است و  رسیدگی 
امر وظیفه همه مردم بخصوص دولت اسالمی است. حوزه وظایف دولت اسالمی، 
پیگیري مصالح مردم و سامان بخشیدن به امور جامعه اعم از امور دنیوي و اخروي 
از قبیل: 1-تأمین  آموزه هاى دینی دولت اسالمی وظایفی دارد  به  توجه  با  است. 
اجتماعی، 2-افزایش رفاه و درآمدهاى مردم در ادامه به بیان حقوق نیازمندان در 
جامعه اشاره گردید، مانند:1-حق حیات 2-حق معاش و در پایان به راه هاى زدودن 
فقر در جامعه پرداخته شد که عبارت اند از: 1-ایجاد اشتغال 2-زکات 3-تقوا 4- 

دفاع از حقوق اقشار آسیب پذیر 5- اصالح نظام بازار 6-ازدواج

واژه هاى کلیدى:
دولت اسالمی، مستمندان، حقوق، حمایت

Masoom Hosseini@gmail.com .1. عضو هیأت علمی و استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

مدیریت اسالمى و حمایت هاى اجتماعى
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نقش و جایگاه جامعه در حمایت از نیازمندان از منظر سیره ى و آموزه-
هاى اهل بیت

اسماعیل خارستانى1
چکیده:

همیشه در کشورها و جوامع گوناگون، کسانى وجود داشته و دارند که به دلیل 
نیازهاى خود را  حوادث طبیعى یا شرایط جسمى، روحى و اجتماعى، نمى توانند 
تأمین کنند، کسانى که در سایۀ لطف الهى و هوش و تالش بیش تر و شرایطى که 
خداوند پدید آورده است، قدرت، ثروت و اعتبار مردمى دارند، نسبت به محرومان 
و نیازمندان مسئول اند وظایفى مقدس و بزرگ بر عهده دارند. دین اسالم به عنوان 
زیر  را  اجتماع  محرومان  و  نیازمندان  همواره  الهى،  دین  جامع ترین  و  کامل ترین 
حمایت خویش داشته است. اهل بیت در رسیدگى به محرومان و خدمت رسانى 

به نیازمندان، الگوى جامعه بشرى بوده و هستند.
از  اجتماعى  حمایت  در  جامعه  جایگاه  و  نقش  بررسى  حاضر  پژوهش  هدف 
نیازمندان از منظر سیره ى و آموزه هاى اهل بیتبه ویژه امام رضااست. 
منابع  کلیه  آماري،   نوع تحلیل اسنادي است. جامعه  از  و  توصیفى  پژوهش  روش 
منابع دست دوم است که در کتب، نشریات و پژوهش ها و تحقیقات  اول و  دست 
مرتبط با موضوع تحقیق موجود است. ابزار پژوهش نیز فیش بردارى بوده و یافته هاى 

حاصل از پژوهش مورد تحلیل قرارگرفته است.
در  اقتصادى  و  مدیریتى  اخالقى،  موانع  نیازمندان،  از  حمایت  اهمیت  دالیل 
نیازمندان،  از  زیان بار عدم حمایت  پیامدهاى  جامعه،  نیازمندان  از  حمایت  جهت 
راه کارهاى اخالقى، مدیریتى و اقتصادى جهت حمایت از نیازمندان در این تحقیق 

مورد بررسى و تحلیل قرارگرفته است.
نتیجه تحقیق نشان مى دهد که ائمهو به ویژه حضرت امام رضابه عنوان 
الگو اسوه شیعیان، حمایت از نیازمندان و محرومان را در برنامه زندگى خود قرار 
داده و در عمل و گفتار به آن تأکید کرده و آن را یکى از راه هاى حفظ ایمان و 

جاودانگى و زنده بودن در خاطره ها بیان مى کنند.
زبان ساده و روان و تقسیم بندى موضوعات مختلف از ویژگى هاى نوشتارى این 

تحقیق به حساب می آید که مطالعه آن را سهل مى  نماید.
واژه هاى کلیدى: اهل بیت نیازمندان، حمایت اجتماعى، عوامل بازدارنده، 

راه کارها.
 kharestani57@yahoo.com-1) – دانشجوى دکترى فلسفه تعلیم و تربیت 
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زکات و نقش آن در شکوفایى فردى و اقتصادى اسالمى
رحیم درویش پور
یاسر ماژور
محمد غالمى

چکیده:
 زکات در لغت به دو معناى فزونى و طهارت و در اصطالح به معناى انفاق مال 
آمده است و در قرآن به معنى مطلق انفاق مالى اعم از زکات به معناى اصطالح 
از:  عبارت اند  زکات  وجوب  موارد  است.  مستحب  انفاقات  و  خمس  (صدقه)،  فقه 
چهار پایان سه گانه، غالت چهارگانه و نقِد طال و نقره. مصرف زکات باید دقیق و 
باشد که در قرآن کریم تحت عنوان  و در مواردى که دستور خداوند است  به جا 
مصارف هشتگانه زکات آمده و به پنج بخش قابل تقسیم است: اولین بخش کمک 
به محرومان، نیازمندان و مستضعفان است که شامل چهار قسمت فقرا، مساکین، 
بدهکاران و ابن سبیل است. دومین بخش کارگزاران زکات یعنى عاملین زکاتى که 
در جمع آورى زکات کوشش مى کنند. سومین بخش الُمولفهُ قلوبِهم یعنى کافرها یا 
مسلمانانى که عقایدشان ضعیف است و به آن ها زکات داده مى شود که قلوبشان به 
اسالم مایل شود. چهارمین بخش فى سبیل اهللا است. پنجمین بخش فى الرقاب: 

یعنى آزاد سازى بردگان.
براى پرداخت زکات آدابى وجود دارد که عبارت اند از 1- ادب روانى که باطیب 
یعنى  زمانى  ادب   -3 نباشد.  منت  و  ذلت  با  یعنى  اجتماعى  ادب  باشد.2-  نفس 

سرعت در پرداخت زکات. 4- پرداخت علنى در مواقعى که سودمند باشد.

واژه هاى کلیدى:
 زکات، فقیر، مسکین، نصاب، انفاق

مدیریت اسالمى و حمایت هاى اجتماعى
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بررسى تأثیر حمایت اجتماعى و سالمت روانى (مطالعه موردى: زنان 

سرپرست خانوار شاغل شهر الوند)
على احمدى1
 کلثوم روشن قیاس2
 فاطمه احمدى3 

چکیده:
خانواده به عنوان مهم ترین نهاد اجتماعى است که نقش اصلى سازندگى جوامع و 
سالمتى آن را تضمین مى نماید. در خانواده هایى که به دالیل متعددى زنان عهده دار 
تأمین معاش مادى و معنوى خود و اعضاى خانوار مى گردند، نقش حمایتى خانواده، 
دوستان و سازمان هاى ذى ربط در تحقق عدالت اجتماعى و پیشگیرى از آسیب هاى 
خانوادگى و اجتماعى بسیار بارز و پراهمیت مى گردد. ازاین رو هدف پژوهش حاضر 
بررسى رابطه بین حمایت اجتماعى و سالمت روانى در زنان سرپرست خانوار شاغل 

شهر الونداست.
روش: جامعه آماري از میان زنان سرپرست خانوار شاغل شهر الوند 57 به صورت 
اجتماعى –  حمایت  پرسشنامه هاى  پژوهش  ابزار  و  انتخاب  تصادفی  نمونه گیري 
مقیاس خانواده AFSSP و دوستان RFSSP و سالمت عمومى QHG- 82 بود 
که از روایى و اعتبار خوبى برخوردار بودند. داده ها با استفاده از همبستگى پیرسون 

مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت.
اجتماعى و سالمت  بین حمایت  رابطه معنادارى  نتایج نشان داد که  یافته ها: 
رابطه  بیانگر  نتایج  نمونه موردبررسى، وجود دارد. همچنین  در  (نمره کل)  روانى 
معنادار حمایت خانواده در کل و نیز با خرده مقیاس هاى افسردگى خرده مقیاس 
اضطراب و اختالل خواب است؛ اما متغیر حمایت دوستان رابطه معنادارى با نمره 

کل سالمت روانى در نمونه موردمطالعه نشان نداد.
از حمایت اجتماعى  زنان سرپرست خانوار  نتایج نشان مى دهد هر چه  بحث: 
بیش ترى بهره مند گردند، از میزان سالمت روانى بیشترى نیز برخوردار مى شوند و 
احتمال بروز افسردگى و اضطراب در آنان کم تر خواهد شد. همچنین نتایج بیانگر 

نقش بیش تر حمایت خانواده در سالمت روانى زنان سرپرست خانواده است.
واژه هاى کلیدى: سالمت روان، حمایت اجتماعى، حمایت دوستان، حمایت 

خانواده، زنان سرپرست خانوار
1- کارمند کمینه امداد امام خمینى (ره) استان قزوین، مدرس دانشگاه علمى و کاربردى
2- کارشناس ارشد مدیریت آموزش- مدرس دانشگاه علمى و کاربردى بهزیستى قزوین

3- کارشناس ارشدآمار- مدرس دانشگاه غیرانتفاعى البرز
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مدیریت ارتباط با خیرین در سازمان هاى مردم نهاد
سمیه زارع1
ناصر انصارى2

چکیده:
این پژوهش، باهدف تبیین مدیریت ارتباط با خیرین (BRM) در سازمان هاى 
نهاد  بزرگ ترین  به عنوان    خمینى  امام  امداد  کمیته  محوریت  با  مردم نهاد 
غیرانتفاعى عام المنفعه و حمایتى کشور و با تأکید بر واحد اکرام ایتام این نهاد انجام 
پذیرفته است. با عنایت به اینکه در هر سازمان و نهادى، ایجاد و حفظ ارتباطات 
مؤثر با ارباب رجوع و ذینفعان آن سازمان، از ضرورت هاى بنیادین محسوب مى شود، 
لذا در این پژوهش، بر مبناى تعدادى از اصول و مبانى مدیریت ارتباط با مشترى 
((CRM، به طراحى مدل مدیریت ارتباط با خیرین پرداخته شده است. این مدل 
شامل شش بعـد تعامالت با ذینفعان، آموزش و مدیریت دانش، فناورى اطالعات 
به صورت  که  است  و مددجویان و خیرین  بازخورد  ارزشیابى،   ،(ICT) ارتباطات  و 
فرایندى و مشارکتى در تعامل باهم در نظر گرفته شده و براى اجرا، طراحى شده 

است.

واژه هاى کلیدى:
طراحى مدل، مدیریت ارتباط با خیرین، مددجویان، اکرام ایتام، مردم نهاد.

 1. دانشجوى دکترى برنامه ریزى درسى، دانشگاه هرمزگان. مشاور آموزش کمیته امداد امام خمینى
Somayezare87@yahoo.com .شهرستان مرودشت

امام خمینى  نظارت و رسیدگى به شکایات کمیته امداد  انسانى. مدیر  ارشد مدیریت منابع   2کارشناس 
ansari_291@yahoo.com.استان فارس

مدیریت اسالمى و حمایت هاى اجتماعى
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روش هاى اعتمادسازى و هدایت افکار عمومى در ارتقاى مشارکت هاى 
عمومى، امور خیریه و فرهنگ نیکوکارى

نداشادلو1
رضا حسنى2

چکیده:
خیریه  امور  در  خیرین  جلب  روش هاى  شناسایى  باهدف  حاضر  پژوهش   
از  استفاده  با  و  بوده  کیفى  روش  پژوهش  این  روش شناسى  است،  انجام گرفته 
این  در  مورداستفاده  تحلیل  روش  و  گردآورى شده اند  داده ها  عمیق  مصاحبه ى 

پژوهش تحلیل تماتیک است.
 جامعه ى آمارى این پژوهش زنان خیر شهر مشهد در سال 1393 و نمونه ى 
30 زن فعال در امور خیریه و نیکوکارى است و براى انتخاب مصاحبه کنندگان از 
بهره گرفته شده است، در خالل تحلیل داده ها راه کار  نمونه گیرى هدفمند  روش 
جلب و نگهدارى خیران مشکالت در 10 سنخ (دسته) مورد بحث قرار داده شد 
مردم نهاد،  سازمان هاى  تأسیس  فرایند  آسان سازى  است:  راه کارها  این  شامل  که 
آگاهى دادن به مردم، تبلیغات، از بین بردن این تفکر که «تا دست دهنده هست، 
آموزش هاى  ارائه ى  گیرنده هم هست»، تشکیل گروه هاى داوطلبانه جهت  دست 
گرفتن  کمک  رایگان،  خدمات  ارائه ى  جهت  داوطلبانه  گروه هاى  تشکیل  رایگان، 
نیکوکارانه،  فعالیت هاى  به  غیرمستقیم، فرهنگ سازى در جهت اختصاص نذورات 
تهیه ى  مراسم  در  بالقوه  خیران  از  دعوت  نیکوکاران،  اجتماعى  سرمایه ى   افزایش 

جهیزیه و سیسمونى و... .

واژه هاى کلیدى:
مشارکت در امور خیریه، جلب خیرین، پژوهش کیفى

nedashadloo@gmail.com ،1 کارشناس ارشد جامعه شناسى و پژوهشگر آسیب هاى اجتماعى
rezahassani862@yahoo.com:2 کارشناس ارشد علوم ارتباط اجتماعى، پست الکترونیکى
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نقش نهادهاى غیردولتى (بخش خصوصى، خیرین، مساجد و...) در 
حمایت هاى اجتماعى و توانمندسازى نیازمندان.

حسین شعبانى1
چکیده:

اهداف  راستاي  در  که  نهادهایی هستند  و  سازمان هاى غیردولتی، سازمان ها   
صحیح به فعالیت هاى علمی، اخالقی، اقتصادي، اجتماعی در جوامع می پردازند. بر 
این اساس، گسترش سازمان هاى غیر دولتی در کنار اقتصاد، بازار آزاد، خصوصی سازي، 
دموکراسی و اطالع رسانى ازجمله ابزارهاي غیردولتی هستند که جایگاهی مهم نزد 
که  جوامع  دغدغه هاي  و  نیازها  برخی  به  می توانند  دیگر  سوي  از  و  دارند  مردم 
دولت ها توانایی یا انگیزه پرداختن به آن ها را ندارند، پاسخ گویند و عالوه بر این 
واسطه میان خواست و اراده عمومی جامعه و حاکمیت باشند. در کشور ما، مانند 
ماهیتی  با  که  گروه هایی  و  انجمن ها  تشکل ها،  وجود  دیگر  کشورهاي  از  بسیاري 

غیرانتفاعى فعالیت می کنند، سابقه اي دراز دارد.
توانمندسازى روان شناختى، توانمندسازى  که شامل  توانمندسازى  مقوله  در   
و حمایت  اقتصادى، توانمندى برحسب عاملیت و توانمندسازى جسمى  باشد 
اجتماعى نیز ابعاد حمایت عاطفى، حمایت خود ارزشمندى، حمایت ابزارى، حمایت 
اطالعاتى و حمایت شبکه هاى اجتماعى سنجیده شده است .چارچوب نظرى تحقیق 
بر اساس نظریه ساختاریابى گیدنز، نظریات توانمندسازى، نظریه حمایت اجتماعى 

ساراسون و نظریه نیازهاى اساسى مازلو شکل گرفته است.
 در این پژوهش به نقش نهادهاى غیردولتى (بخش خصوصى، خیرین، مساجد 
و  است؛  پرداخته شده  نیازمندان  توانمندسازى  و  اجتماعى  حمایت هاى  در   (... و 
بحث  در  نیازمندان  روى  بر  غیردولتى  نهادهاى  تأثیر  پژوهش  نتایج  به  توجه  با 

حمایت هاى اجتماعى و توانمندسازى نقش بسزایى دارند.
واژه هاى کلیدى:

 نهادهاى غیردولتى، حمایت هاى اجتماعى، توانمندسازى

1 - کارشناس ارشد مردم شناسى – کمیته امداد امام خمینى  رفسنجان
hossein.sh50@yahoo.com 

مدیریت اسالمى و حمایت هاى اجتماعى
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نقش و جایگاه جامعه و خانواده در گسترش حمایت اجتماعى از نیازمندان
داود رضى 1
امید صادقى2 

چکیده:
یکى از عوامل اجتماعى اثرگذار بر سالمت که توجه زیادى را به خود معطوف 
و  استرس  بین  واسطه اى  متغیر  به عنوان  که  است  اجتماعى  حمایت  است،  کرده 
بیمارى هاى روانى عمل مى کند و سطح تحمل افراد را در مقابل مشکالت افزایش 
جامعه  در  فعاالنه  حضور  جهت  در  بیشتر  اعتمادبه نفس  موجب  به نوعى  و  داده 

مى گردد.
امداد  مستضعفان،  و  محرومان  یارى نمودن  باهدف  خمینى،  امام  امداد  کمیته 
درماندگان و آسیب دیدگان و خودکفا کردن محرومان تشکیل یافته است. یکى از 
وظایف امداد امام، بررسى و شناخت انواع محرومیت هاى مادى و معنوى نیازمندان 
و تبیین نیازهاى حمایتى، معیشتى و ارتقاى سطح زندگى آن ها در حد امکان است.
یافته هاى  بر  مرورى  و  اسنادى  توصیفى،  روش  از  استفاده  با  مقاله  این  در 
اجتماعى،  تبیین مفهوم حمایت  مقاالت ضمن  و  پژوهش ها  دیگر  از  به دست آمده 
از  برخى  به  سالمتى،  با  اجتماعى  حمایت  رابطه  همچنین  و  آن  سطوح  و  ابعاد 
راهکارها، تدابیر و برنامه هاى اجتماعى اشاره مى کنیم که مى تواند متولیان در امر 
سیاست گذارى را در راستاى ارتقاء سالمت اجتماعى مددجویان کمیته امداد کمک 

شایانى نماید.

واژه هاى کلیدى
حمایت اجتماعى، سالمندان، سالمت خانواده، جوانان، سالمت عمومى

1- استادیار جامعه شناسى- دانشگاه مازندارن
2- دانشجوى ارشد جامعه شناسى-رئیس اداره بهداشت، بیمه هاى اجتماعى و درمان کمیته امداد استان 

omidsdgi@yahoo.com -مازندران
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جایگاه مردم و نیازمندان در حکومت اسالمی (رهیافت هایى از آموزه هاى 
علوي و رضوي)

محسن عباس نژاد1

چکیده:
وجود دولت در زندگی اجتماعی، نیاز فطري و طبیعی است و در اهمیت و لزوم 
آن همین بس که در هیچ نقطه اى از جهان جامعه اى نبوده که بتواند بدون حکومت 
 زندگی کند. ازاین رو یکی از دغدغه هاى پیشوایان دینی ازجمله پیامبر اسالم
وصی پیامبر، امام علی  مسئله تشکیل و سالمتی حکومت بوده است. پیامبر 
به تشکیل حکومت  اقدام  الگو در دوران حیات خود،  و  به عنوان اسوه    اسالم 
اسالمی کردند. پس از رحلت پیامبر نیز کسی در مورد ضرورت حکومت تشکیک 

نکرد و تردیدها، در مورد شخص حاکم و کیفیت انتخاب آن بود.
تشکیل حکومت به وسیله امیرالمؤمنین علی  و تعیین استانداران، قضات، 
مأموران مالیاتی، ایجاد ارتش مجّهز و به ویژه منشور حکومتی مالک اشتر که تمام 
تشکیالت حکومتی و کیفیتى اداره ى آن را شامل مى شود، تردیدي باقی نمى گذارد 
که تشکیل حکومت ضروري است. اما آنچه براي پیشوایان دینی مهم تر از حکومت 
کردن بوده، اعمال اهدافی است که از اعمال حاکمیت دنبال مى شود چنانکه قرآن 
از مهم ترین اهداف پیشوایان دینی را تشکیل  تصریح مى کند برقراري قسط یکی 

مى دهد.
در برپایی قسط نیز رسیدگى به محرومان و نیازمندان جامعه در اولویت قرار 
دارد. در این مقاله به بررسی جایگاه مردم و نیازمندان در حکومت اسالمی به ویژه 

با تأکید بر حکومت علوي و مفاهیم رضوي خواهیم پرداخت.

واژه هاى کلیدي:
مردم،  جایگاه  اسالمی،  حکومت  حکومت،   ، علی  امام   ، رضا  امام 

نیازمندان

parto1356@gmail.com ،1. معادل دکترا، مشهد مقدس

مدیریت اسالمى و حمایت هاى اجتماعى
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راه کارهاى تقویت و گسترش نهادهاى دینى و مردمى در جامعه اسالمى 
براى رفع محرومیت با الگو گیرى از سیره ى امام رضا

محمد عبدالحسین زاده1
چکیده:

در سال هاى اخیر نقش مشارکت هاى مردمى مبتنى بر انگیزه هاى خیرخواهانه 
یا اعتقادات مذهبى، به عنوان یک حرکت و تالش مؤثر در جهت تقویت حمایت هاى 
اجتماعى مورد توجه جدى قرارگرفته است. در شریعت مقدس اسالم براى ایجاد و 
تقویت انگیزه هاى افراد به منظور مشارکت در این امر نهادهایى در نظر گرفته شده 
است که مى توان با توسعه و گسترش این گونه نهادها و مؤسسات، مکمل خوب در 

جهت سیاست هاى حمایتى دولت ها به وجود آورد.
در این پژوهش به بررسى مفهوم نهاد و نقش نهادهاى دینى و مردمى در رفع 
محرومیت و فقر پرداخته شده است. به وضوح روشن مى شود که در اسالم نهادهاى 
دینى و مردمى مهم ترین نقش را در گسترش رفاه در جامعه و رفع محرومیت ها و 
فقر دارند. هدف این پژوهش این است که با بررسى سیره ى امام رضامواردى 
را که موجب تقویت نهادهاى دینى و مردمى در جامعه اسالمى مى شود را احصا 
کند. نتیجه ى حاصل از این پژوهش نشان مى دهد که رفتار معصومین ازجمله امام 
رضامانند احترام به فقیر، تشویق به سخاوت و ... درصورتى که در جامعه اى 
نهادهاى دینى و مردمى در جامعه اسالمى مى شود.  نهادینه شود باعث گسترش 
مى کند.  پیدا  کاهش  نیز  محرومیت  و  فقر  جامعه،  در  نهادها  این  گسترش  به تبع 
دولت ها و نهادهاى حمایتى مانند کمیته ى امداد مى بایست با تکیه بر این ظرفیت 

جامعه اسالمى، به دنبال رفع فقر و محرومیت در جامعه باشند.
واژه هاى کلیدى:

نهاد، نهادهاى دینى و مردمى، سیره ى امام رضا انفاق، صدقات، محرومین

1 دانشجوى کارشناسى ارشد پیوسته معارف اسالمى و مدیریت گرایش دولتى و سیاست گذارى عمومى، 
abdolhosseinzadeh@gmail.com دانشگاه امام صادق
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نقش نهادهاى مردمى و دولت در برقرارى عدالت بین اقشار فقیر جامعه
سید جمال الدین محسنی زنوزي1
مریم کرد رحیم آباد2
فرشید سلیمى قراسقال3

چکیده:
عدالت اقتصادي، یکی از مسائل حیاتی جامعه بشري و در سطح مباحث نظري 
از گذشته دور تاکنون مورد توجه ویژه اندیشمندان اقتصادي بوده است. در تعریف  
از جهت  استناد،  گوناگونی  مطرح  است. تعریفی  که   اقتصادي، دیدگاه هاي   عدالت  
الگویی  عملیاتی   آن   براي   بتوان   از جهت  عمل   و  باشد  داشته   قابل  دفاعی   مدرك  
طر احی  کرد؛ تعریف  عدالت  اقتصادي  به  رفع  فقر و محرومیت، ایجاد رفاه  عمومی  
و توازن  در ثروت ها و درآمدها است. در نظام  اقتصادي  اسالم  عالوه  بر توصیه هاي  
کلی  و تحریک  عواطف  انسانی  و معنوي که در قرآن نیز بدان اشاره شده است؛ براي  
تأمین  نیازمندى هاى گروه  فقیر و مستمند، مسئولیت هایى بر دوش ملت و دولت 
صدقات،  زکات، خمس،  اقتصادي همچون؛  رفتارهاي  تقویت  است.  داده شده  قرار 
قرض الحسنه وقف که به انگیزه ایثار و ثواب آخرتی انجام می شوند، مى توانند کمک 
دولت   رفتارها،  این  کنار  در  باشد،  داشته  عدالت  با  همراه  رشد  تحقق  به  شایانی 
اسالمی  وظیفه  دارد با استفاده  از منابعی  که  در اختیار دارد، از طریق  فراهم  کردن  
زمینه هاي  اشتغال  مناسب  یا کمک هاي  بالعوض، جلب  و جذب  کمک هاي  مردم، 
جذب  نقدینگی  مردم  و هدایت  آن  به  امور تولیدي  و خدماتی و تقویت سازمان ها 
سازمان   بهزیستی،  سازمان   خمینی،  امام   امداد  کمیته   چون   دولتی   نهادهاي   و 
با  مردم ،  اعتماد  قابل   خصوصی   مؤ سسات   برخی   و  بیمارى هاى خاص   از  حمایت  
طراحی  ابزارهاي  مالی  مناسب، انفاق هاي  ریزودرشت  مردم  نیکوکار کشور اسالمی  
را جمع آوري  کرده و  به صورت  برنامه ریزى شده  و بامطالعه  کارشناسی  در محل هاي  
ضروري  واقعی  به  شکل  آبرومندانه  هزینه  کنند و معیشت  شهروندان  جامعه  اسالمی  

را در سطح  مناسب  کرامت  انسان  تأمین  نماید.
واژه هاى کلیدى:

 عدالت، نهادهاى مردمى، دولت، اقشار فقیر جامعه

1. استادیارگروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه ارومیه
Maryam.Rahimabad@ (مسئول ارومیه (نویسنده  دانشگاه  اقتصاد  ارشد  کارشناس  دانشجوى   .2

Gmail.com
3. کارشناس ارشد اقتصاد و مدرس دانشگاه آزاد اسالمى واحد ارومیه

مدیریت اسالمى و حمایت هاى اجتماعى
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نقش و جایگاه جامعه و افراد (خانواده، معلمان و...) در گسترش 
حمایت هاى اجتماعى از نیازمندان

 عبدالرضا کریمى سرآورى
چکیده:

حمایت از نیازمندان یک امر اخالقى و دینى است و هم براى تعالى اخالق و 
هم خیر دنیا و آخرت باید مورد توجه قرار گیرد. در این مقاله تالش شده با تشریح 
تعاریف جامعه و خانواده و نیازمند و معلمان و سپس نقش آنان در گسترش سنت 
حسنه ى کمک به نیازمندان مورد بررسى قرار گیرد. در این پژوهش جهت گردآورى 
استفاده شده  و...  مجالت  و  الکترونیکى  منابع  و  کتابخانه اى  تحقیقات  از  اطالعات 
است. در پایان، تحقیقات نشان مى دهد جامعه و افراد (خانواده و معلمان) مى توانند 
و  الگوسازى  با  و  باشند؛  داشته  نیازمندان  از  حمایت  در گسترش  به سزایى  نقش 
البته  کرد.  همگانى  جامعه  در  را  نیکو  این سنت  مى توان  فرهنگى  سرمایه گذارى 
واضح است که این امر با تالش و توجه مسئوالن و هم بستگى افراد جامعه بیش تر 

و بهتر به نتیجه مى رسد.

واژه هاى کلیدى:
نیازمند، جامعه، ویژگى هاى جامعه، خانواده، معلمان، حمایت از نیازمندان
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توانمندسازى زنان سرپرست خانواده با تأکید بر حمایت هاى اجتماعى
مهسا محمدزاده
مجتبى شبگو
شهرام میرزائى دریانى

چکیده:
بر  تأکید  با  خانواده  سرپرست  زنان  توانمندسازى  مطالعه  به  مقاله  این  در 
حمایت هاى  از  حاصل  نتایج  راستا  این  در  و  پرداختیم  اجتماعى  حمایت هاى 
اجتماعى را براى توانمندسازى زنان سرپرست خانواده را مورد بررسى قرار دادیم. 
انتخاب  پرسشنامه  به  دادن  جواب  براى  خانواده  سرپرست  زن   46 منظور  بدین 
شدند. جمع آورى داده ها با پرسشنامه محقق ساخته با پایایى 0/862 انجام گرفته 
است. یافته هاى پژوهش نشان دهنده آن است که نتایج حمایت هاى اجتماعى چون 
احساس خودکارآمدى، افزایش قدرت سازگارى با خانواده، احساس اعتماد به نفس، 
زندگى،  بر  کنترل  احساس  خودارزشمندى،  احساس  مسئله،  حل  قدرت  افزایش 
افزایش قدرت مقابله با ناکامى هاى زندگى در توانمندسازى زنان سرپرست خانواده 
تأثیر دارند. درنهایت راه کارها و پیشنهاد هایى به منظور توانمندسازى زنان سرپرست 

خانواده در راستاى بهبود زندگى آن ها ارائه شده است.

واژه هاى کلیدى:
زنان سرپرست خانواده، حمایت هاى اجتماعى، توانمندسازى.

مدیریت اسالمى و حمایت هاى اجتماعى
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ارتباط سطوح تکوین روابط موضوعى با پایبندى مذهبى و رشد اخالقى
مریم مسیح آبادى1
حسن قربانى
مجتبى سلطانى
سید سعید موسوى
ناصر مهران فرد

چکیده 
هدف از این پژوهش تعیین رابطه سطوح تکوین روابط موضوعى با هوش اخالقى 
و پایبندى مذهبى بود. جامعه پژوهش را دانشجویان 81-03 ساله دانشگاه شیراز 
نمونه گیرى خوشه اى چند مرحله اى  از روش  با استفاده  تشکیل مى دادند که 
تعداد 025 نفر انتخاب شدند. به منظور سنجش سطح تکوین روابط موضوعى از 
پرسشنامه روابط موضوعى بل پرسش نامه هوش اخالقى لینک و کیل و پایبندى 
مذهبى(ICR) استفاده گردید. نتایج نشان داد که پایبندى مذهبى(تمایل به عبادت 
روزانه خداوند، میزان شرکت در مناسبک مذهبى، ارتباط خیرخواهانه با انسانها) و 
هوش اخالقى(عمل کردن مبتنى بر اصول، راستگویى، استقامت و پافشارى براى 
حق، پایبندى به عهد، مسؤولیت پذیرى براى تصمیمات شخصى، اقرار به اشتباهات 
و شکست ها، قبول مسئولیت براى خدمت به دیگران، عالقه مند بودن به دیگران، 
ارتباط  توانایى در بخشش اشتباهات خود، توانایى در بخشش اشتباهات دیگران) 
منفى و معنى دارى با سطوح روابط موضوعى(بیزارى و تنفر از دیگران، خودمحورى، 
دلبستگى نا ایمن و بى کفایتى اجتماعى) دارند. نتیجه گیرى: افرادیکه در سطوح 
پایین رشد روابط موضوع قرار دارند رابطه بیمارگونه اى با خداوند دارند. در واقع 
افراد داراى روابط موضوعى درونى شده قادر نیستند حول هسته مستحکمى از ایگو 
وابستگى  به  مادر)  به موضوعى جزئى(سینه  نوزادانه  وابستگى  از  روابط موضوعى، 

رشد یافته به موضوع کلى(رشد یافتگى اخالقى و معنوى) پیشرفت کنند. 

واژه هاى کلیدى:
سطوح تکوین روابط موضوعى، پایبندى مذهبى، هوش اخالقى

1- دانشجوى کاشناسى ارشد بهداشت روان و مدرس دانشگاه آزاد کاشمر
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فقر، مرگ پنهان زنان و کودکان؛ نقش رسانه ها و نهاد  هاى اجتماعى
مریم منوچهرى تزنگى
ابراهیم سلیمى کوچى

چکیده:
اقتصادى  شرایط  همچنان  اما  بشر،  زندگى  در  اقتصاد  جایگاه  اهمیت  باوجود 
ایران در حالت مساعد و متعادلى قرار نگرفته است. همسو نبودن پیشرفت صنعت 
و فّناورى با اوضاع اقتصادى جامعه، همواره شرایط ناگوارى را به وجود مى آورد که 
موجب افزایش فقر در جامعه مى شود. مسلماً تنها با برنامه ها و آموزه هاى اسالمى 

مى توان با این معضل مقابله کرد.
نظر اسالم درباره ى فقر، نظرى بنیادى است. ازاین رو اسالم، علل بروز این پدیده 

و راه هاى مبارزه با آن را بیان نموده است.
در این نوشتار سعى بر آن است، با تکیه بر احادیثى از امام رضادرباره ى فقر، 
یادآورى شود که زنان و کودکان، قربانیان اصلى این مسئله هستند و در این زمینه 
نیاز به حمایت هاى بیش ترى دارند، سپس نقش رسانه ها و سایر نهادها به ویژه تأمین 
موجود  بررسى هاى  مى شود.  بررسى  فقر  زمینه هاى  نمودن  برطرف  در  اجتماعى، 
نشان داده است که اوالً رسانه ها نقش اساسى در اوضاع اجتماعى دارند، ثانیاً براى 

مبارزه با بحران فقر، باید ابتدا مسئله ى بیکارى را برطرف نمود.

واژه هاى کلیدى:
امام رضا فقر، اقتصاد، رسانه، زنان، کودکان

مدیریت اسالمى و حمایت هاى اجتماعى



نخستین همایش مدیریت اسالمى در فرهنگ رضوى 116

وظایف سازمان هاى فرهنگى در گسترش حمایت هاى اجتماعى از 
نیازمندان

محسن موحدى1

چکیده:
گسترش  در  فرهنگى  سازمان هاى  «وظایف  بررسى  تحقیق  این  از  هدف   
جامعه  در  و  پیمایشى  روش  به  که  است  نیازمندان»  از  اجتماعى  حمایت هاى 
نقش  درباره ى  تحقیق  سؤاالت  است.  انجام  شده  نجف آباد  شهرستان  فرهنگیان 
سیاست هاى پنج نهاد مهم فرهنگى جمهورى اسالمى ایران تنظیم شده است. نتایج 
و یافته هاى تحقیق عبارت اند از: ایجاد تیم قوي برنامه ریزى درزمینه ى حمایت هاى 
مهم ترین  جامعه  موجود  واقعیات  اساس  بر  کردن  عمل  و  نیازمندان  از  اجتماعى 
، غنى سازى مطالب کتب درسى دوره هاى  امام خمینى  امداد  وظیفه کمیته 
مختلف تحصیلى درباره ى اهمیت حمایت هاى اجتماعى از نیازمندان از طریق تحلیل 
محتواى این کتب توسط متخصصان برنامه ریزى درسى و آموزشى مهم ترین وظیفه 
درزمینه ى  عمومى  فرهنگ  پیرامون  تحقیقات  و  مطالعات  انجام  آموزش وپرورش، 
برنامه ریزى هاى  در  نتایج حاصل  از  استفاده  و  نیازمندان  از  اجتماعى  حمایت هاى 
برنامه هایى در  ارشاد اسالمى، ساخت  وزارت فرهنگ و  فرهنگى مهم ترین وظیفه 
خصوص آشنا سازى نسل جوان با حمایت هاى اجتماعى از نیازمندان و نشان دادن 
زمینه مهم ترین  این  در  سایر کشورها  و  غرب  بر فرهنگ  اسالمى  فرهنگ  برترى 
وظیفه صداوسیما، تبیین سیره ى پیامبر اعظم و ائمه اطهار  درزمینه ى 
ارائه  و  تهیه  و  علمیه  حوزه  وظیفه  مهم ترین  نیازمندان  از  اجتماعى  حمایت هاى 
براى  نیازمندان  از  اجتماعى  حمایت هاى  راهبردى  مطالعات  پژوهشى  اولویت هاى 
دانشگاه ها  به  فراخوان  به صورت  انسانى  علوم  رشته هاى  پایان نامه هاى  موضوعات 
مهم ترین وظیفه وزارت علوم، تحقیقات و فناورى در توانمندسازى اقتصادى افراد 

جامعه، به حساب مى آید.

واژه هاى کلیدى:
امام رضا فرهنگ، سازمان فرهنگى، حمایت اجتماعى، نیازمندان.

1 کارشناس ارشد علوم تربیتى و مدرس مراکز تربیت معلم استان اصفهان 
m_movahedi2007@yahoo.com
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درآمدى بر مهندسِى تربیت خانواده در سیره ى و اخالق رضوى
سید سعید موسوى1
حسن قربانى
مجتبى سلطانى
مریم مسیح آبادى
ناصر مهران فرد

چکیده:
انسان در سفر حیات با موانع و گردنه هاى زیادى مواجه است و این موانع او را از 
هر سو به گمراهى مى کشاند. انسان از هر گردنه اى بگذرد، خطرى دیگر با قیافه اى 
جدید عرض اندام مى کند. هیچ کس در این سفر نمى تواند بدون راهنما باشد، تنها 
کسانى مى توانند در این سفر پرخطر راهنماى انسان باشند که به همه مقتضیات 
جسمى و روانى و نیازمندى ها و خواهش هاى طبیعى این اعجوبه آفرینش آشنایى 
آفرینش  از اصول مسلم نظام  به درك صحیح  او را  بتوانند  تا  کامل داشته باشند 
نائل کرده به شاهراه زندگى شرافتمندانه و آزاد رهنمون سازند. آرى، تنها پیشوایان 

راستین دین مقدس اسالم، نمونه و شاخص چنین امرى هستند.
مقاله اى را که در برابر خود گشوده اید. رهنمودهاى امام هشتمدرزمینه ى 
الگوهاى تربیت خانواده است. امید است مطالعه و دقت  حیات طیبه و روش ها و 
بتوانیم  آورد که  برایمان فراهم  را  توفیقى  چنان  در سخنان گوهربار آن حضرت، 
تمایالت مادى و معنوى خود را با تعالیم ارزشمند آن حضرت تطبیق داده، آن ها 
را از فناپذیرى مصون داشته و به آن رنگ جاودانگى بخشیم و از این طریق فضاى 

زندگى خود را روشن و با طراوت سازیم.

واژه هاى کلیدى:
مکارم اخالقى، امام رضا تربیت خانواده، روایات.

1 - دانشجوى دکتراى روانشناسى و مدرس جهاد دانشگاهى کاشمر

مدیریت اسالمى و حمایت هاى اجتماعى
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اثربخشى رعایت آموزه هاى اخالق اسالمى در کارآمدى خانواده
سید سعید موسوى1
حسن قربانى
مجتبى سلطانى
مریم مسیح آبادى
ناصر مهران فرد

چکیده
این پژوهش با رویکرد تحلیلی و توصیفی و با هدف شناسایی آموزه هاي اخالق 
اسالمی تدوین یافته است که عمل به آن ها موجب تقویت، استحکام و کارآمدي 
خانواده می شود. در این نوشتار، آموزه هاي اخالقی خانواده از آیات و روایات مربوط 
به خانواده استخراج و مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد 
که در منابع دینی براي تمام جنبه هاي زندگی خانوادگی، که کانون تربیت، رشد 
مادي، معنوي، فردي و اجتماعی است، دستورالعمل هاي اخالقی بیان شده است که 
پایبندي به آن ها تضمین کننده کارآمدي خانواده است. صبر، راست گویى، تکریم، 
احترام متقابل، مدارا با یکدیگر، دلسوزي، مهربانی و مثبت   اندیشی و خوش بینی، 
ازجمله مهم ترین رفتارهاي اخالقی هستند که بر کارآمدي خانواده تأثیر مستقیم 

دارند.

واژه هاى کلیدى:
اخالق اسالمی، کارآمدي، خانواده، اثربخشى خانواده، مثبت اندیشی

1- دانشجوى دکتراى روانشناسى و مدرس جهاد دانشگاهى کاشمر
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تبیین نقش و جایگاه رسانه هاى عمومى در گسترش حمایت هاى اجتماعى 
( با تأکید بر خدمات کمیته امداد امام خمینى)

زهرا میرحسینى1
بهناز ناظرى2

چکیده:
سویى  از  یک سو  عمومى از  افکار  بر  ارتباط جمعى  رسانه هاى  گسترده ى  نفوذ 
دیگر دسترسى آسان به آن ها، موجب شده تا این رسانه ها به عنوان یکى از مهم ترین 
برنامه  به تبع  و  جامعه  مختلف  اقشار  در خدمت  اجتماعى  زندگى  نوین  ابزارهاى 
کارکردهاى  و  نقش ها  بر  هرروزه  و  گیرند  قرار  اجتماعى  سیاست گذاران  و  ریزان 
رسانه ها جهت دهى  این  نقش هاى  مهم ترین  از  یکى  افزوده شود.  آن ها در جامعه 
به افکار عمومى و ایجاد تحریکات اجتماعى است که در بخش هاى مختلف جامعه 
کاربرد دارد. یکى از این نقش ها ایجاد نگرش مثبت به حمایت هاى اجتماعى و یارى 
محرومین است که انتظار مى رود، بتوان با استفاده از ظرفیت رسانه هاى عمومى در 

این زمینه اقدام نمود.
یافته هاى این تحقیق که بر اساس پژوهشى کیفى و مصاحبه هاى عمیق صورت 
است که زنان مصاحبه شونده هرروزه جزء مصرف کنندگان  از آن  پذیرفته، حاکی 
به عنوان  آسان،  دسترسى  علت  به  تلویزیون  و  بوده  جمعى  رسانه هاى  اصلى 
نتایج  قرارگرفته است. همچنین  پرمخاطب ترین رسانه ى عمومى مورد توجه آنان 
تأثیر  تحت  پاسخگویان  مى دهد،  نشان  کیفى  عمیق  مصاحبه هاى  تجزیه وتحلیل 
برنامه هاى رسانه هاى عمومى که سعى در جلب حمایت هاى اجتماعى دارند، بوده 
تلویزیونى  تبلیغات  نیکوکارى،  جشن  رمضان،  جشن  را  برنامه ها  این  مهم ترین  و 
مؤسسات خیریه و مواردى نظیر آن ذکر مى کنند که معتقدند این برنامه به صورت 
مقطعى و در زمان هایى خاص نمایش داده مى شود که به نظر اثربخشى آن را کم 

مى نماید.

واژه هاى کلیدى:
رسانه هاى عمومى-افکار عمومى- حمایت هاى اجتماعى

sz_mirhoseini@yahoo. 1- دانشجوى دکترى جامعه شناسى بررسى مسائل ایران، دانشگاه تهران 
com

 2-کارشناس ارشد مطالعات زنان، دانشگاه الزهرا

مدیریت اسالمى و حمایت هاى اجتماعى
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مدیریت و انگیزش در اسالم
هادي اسماعیلی1

چکیده:
 در مدیریت رفتار سازمانی و منابع انسانی، ایجاد انگیزه به دلیل نقش بی بدیل 
از  ازاین رو، صاحب نظران  ویژه اي دارد.  برابر سایر عوامل وظایف، جایگاه  در  خود، 
عوامل  شناسایی  به  تکاملی  سیري  در  و  متفاوت  رویکردهاي  با  تاکنون  گذشته 
شکل دهنده رفتار، به ویژه انگیزه هاي درونی و نیز فرایند انگیزش افراد و چگونگی 
ایجاد انگیزه پرداخته اند، اما به دلیل ضعف در نگرش انسان شناسانه خود و عدم توجه 
جامع به انگیزه هاي انسان و تفاوت نیازهاي افراد گوناگون و تغییر در برخی نیازها با 
گذشت زمان، هر یک به جنبه هاي خاصی از موضوع پرداخته اند. در نگرش اسالمی، 
خأل اساسی در نظریه هاي ارائه شده، عدم توجه الزم به انگیزه هاي معنوي و بی نهایت 
انسان در فرایند تکاملی فردي و اجتماعی اش، به ویژه برترین و شورانگیزترین انگیزه 
او، یعنی «کمال مطلق جویی»، شمرده مى شود. ازاین رو، بجاست با تبیین نقش برتر 
دین نسبت به فلسفه و علم در ایجاد انگیزه و بررسی عوامل و عناصر دخیل در آن، 
در چارچوب ادبیات اسالمی، چگونگی شکل دهی رفتار مثبت در سایه ایفاي نقش 
بی بدیل انگیزه خداجویی به تصویر کشیده شود. بر این نکته نیز تأکید می گردد که 
این انگیزه و نظریه مبتنی بر آن به عنوان شاخص اعتبارسنجی نظریات دیگر شمرده 
شده و سامان دهی نظریه ها و روش هاى ایجاد انگیزه و حل اساسی مسائل مربوط 
به آن و رشد و توسعه انسانی و سازمانی درگرو نظریه پردازي بر محوریت آن است.

واژه هاى کلیدى:
مدیریت، رفتار، انگیزش، انگیزه، کمال مطلق جویی، رفتار مثبت

1 - (کارشناسی ارشد مدیریت دولتى گرایش منابع انسانى دانشگاه آزاد مشهد، کارشناس ارزیابى عملکرد 
Esmaeili.emdad@yahoo.com (اداره ى کل کمیته امداد استان خراسان رضوى
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موانع و راهکارهاى توانمندسازى زنان سرپرست خانوار در جامعه ایران
محمود قربانى1
سهیال پرتونیا 2

چکیده
است که تنها  روبه رو  با رشد بى سابقه اى  ایران، پدیده زنان سرپرست   در جامعه 
راه حل آن توانمندسازى است چراکه توانمندسازى یکى از کارآمدترین روش ها در 
جهت دستیابى به توسعه پایدار محسوب مى شود و دراین بین نقش دولت و دیگر 
نهادهاى حمایتى در ساماندهی این گروه بسیار مهم به شمار مى آید اما این مسئله 
و  اطالعاتى  آمارهاى  در  نقص  و  بودجه  کاهش  مانند  بسیار جدى  چالش هایى  با 
فقدان یک نهاد مستقل جهت تحت پوشش قرار دادن تمامى این زنان در کشور، 
ناتوانى در پذیرش تمام متقاضیان کار در بخش دولتى و پرداخت وام خوداشتغالى 
به آن ها، نبود یک تعریف مشخص از زنان بد سرپرست و قرار ندادن آن ها در ردیف 
زنان سرپرست توسط برخى سازمان هاى حمایتى و غیره مواجه است به طورى که 
اغلب این خانوارها در شرایط سخت و غیرقابل قبولى به سر مى برند که اگر راه حل 
بحران  این  به مرورزمان  نگردد  اتخاذ  اجتماعى  معضل  این  براى  مناسبى  و  سریع 
هزینه هاي غیرقابل جبرانى را به جامعه تحمیل خواهند نمود. لذا در این مقاله به 
عمده ترین دالیل افزایش زنان سرپرست در جامعه و اهمیت پرداختن به موضوع 
توانمندسازى درباره آن ها و همچنین عوامل، فرآیندها، معیارها، ابعاد مؤثر بر این 
توانمندسازى، نقش دولت و سازمان هاى حمایتى و دست آخر به بررسى و واکاوى 
این  در  راهکارهایى  ارائه  و  زنان  این گونه  توانمندسازى  فراروى  مشکالت  و  موانع 

زمینه پرداخته شده است.

واژه هاى کلیدى:
 زنان سرپرست، توانمندسازى،موانع و راهکارها، ایران

1- دانشیار گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسالمى، واحد بجنورد
2- کارشناس ارشد مدیریت، دانشکده علوم انسانى،دانشگاه آزاد اسالمى، واحد بجنورد

مدیریت اسالمى و نهادهاى حمایتى
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نگرش مدیران نسبت به مددجویان مورد حمایت (مطالعه موردى کمیته 
امداد امام خمینى (ره) استان خراسان رضوى)

احمدرضا اصغر پور ماسوله 1
حبیب اهللا آسوده2

چکیده
امام  امداد  کمیته  در  مدیران  نگرش  سنجش  خصوص  در  تحقیقى  تاکنون 
با توجه به ضرورت  این مقاله  نگرفته است، و  خمینى (ره) استان خراسان صورت 
به روش  و  نوع توصیفى  از  این موضوع پرداخته است. تحقیق  به  سنجش نگرش 
پیمایش با ابزار پرسش نامه در کل جامعه موردنظر که جمعاً تعداد 831 نفر مدیر 
بوده، انجام شده است. نتایج تحقیق در ابعاد سه گانه نگرش بررسى گردید؛ در بعد 
شناختى، میزان نگرش مدیران از نمره 5، 75,3 بوده است که از سطح میانگین 
بیشتر است، اما با توجه به شرایط، وضعیت و مشکالت نیازمندان جامعه، فاصله ى 
34,1 نیز قابل تأمل است. در بعد احساسى میزان نگرش مدیران از نمره 5، 44,4 
بوده و تقریباً به شرایط مطلوب نزدیک است و بیانگر این است که مدیران نسبت 
بعد آمادگى رفتارى نگرش مدیران  به مددجویان احساس بسیار خوبى دارند. در 
نسبت به مددجویان مورد حمایت از نمره مطلوب 5، 21,4 است. متوسط نمره بعد 
آمادگى رفتارى باالتر از میانگین است. هرچند تا شرایط مطلوب، 87,0 امتیاز فاصله 
وجود دارد؛ و این فاصله نیز قابل تأمل است؛ چون رفتار و آمادگى پاسخ به کنش 
مددجویان از طرف مدیران در این نهاد باید کامًال مبتنى بر سبک رفتار اسالمى، 

ارزشى و انسان دوستانه باشد.

واژه هاى کلیدى:
کمیته امداد امام خمینى (ره)، نگرش، مددجویان، مدیران، خراسان رضوى

asgharpour@um.ac.ir 1- استادیار جامعه شناسى؛ دانشگاه فردوسى مشهد؛
2- دانشجوى کارشناسى ارشد جامعه شناسى، دانشگاه آزاد اسالمى واحد قوچان
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ارائه مدل رهبرى خدمتگزار امام رضا
مژگان امیریان زاده1

چکیده:
و  حمایتى  سازمان هاى  باشند.  سازمان ها  بین  تمایز  عامل  مى توانند  رهبران 
ازجمله کمیته امداد امام خمینى  نیازمند نوعى رهبرى است به نام رهبرى 
به واقع در شیوه و  اما  خدمتگزار، رهبرى که عنوان رهیافت جدید تلقى مى گردد 
در  رضا داراى سبکى خاص  امام  ائمه معصومین وجود داشته است.  سیره ى 
رهبرى خود بوده اند که رهبرى خدمتگزار نامیده مى شود. هدف از پژوهش حاضر 
ارائه مدل رهبرى خدمتگزار امام رضا است. روش تحقیق حاضر کیفى است. 
ابزار گردآورى داده ها شامل بررسى منابع و اسناد اسالمى ازجمله کتب و احادیث 
معتبر اسالمى است. تحلیل داده ها به صورت تحلیل محتواى کیفى صورت گرفت. 
نتایج به دست آمده نشان داد شاخص هاى اصلى رهبرى خدمتگزار امام شامل 
اخالق،  در  پایدارى  نفس،  کرامت  حسنه،  اخالق  تواضع،  صدر،  سعه  تقوا،  ایمان، 
نیکوکارى، کرامت انسانى، عدالت محور، همگامى با محرومان، توجه به رفاه مردم، 
مقام  به  توجه  انسانى،  روابط  رعایت  دیگران،  به  احترام  مردم،  صالح ترین  انتخاب 
رساندن، سخنان  زیان  بازى، غش،  نیرنگ  از  پرهیز  و  مردم  به  مهرورزى  انسانى، 

بیهوده، شعار بدون عمل، اسراف کارى، زیاده خواهى بوده است.
سازمان هاى  در  مدل  این که  امید  شد.  ارائه  خدمتگزار  رهبرى  مدل  درنهایت 
سطوح  مدیران  مورداستفاده    خمینى  امام  امداد  کمیته  ازجمله  حمایتى 

مختلف قرار گیرد.

واژه هاى کلیدى:
امام رضا، رهبرى، خدمتگزار، محرومان، عدالت محور.

Mamirianzadeh15@yahoo.com .1- استادیار دانشگاه آزاد اسالمى واحد مرودشت

مدیریت اسالمى و نهادهاى حمایتى
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بررسى جایگاه کمیته امداد امام خمینى  در هزاره ى سوم با تأکید بر 
سرمایه اجتماعى و مدیریت دانش مطالعه موردي کمیته امداد شهرستان 

شهرکرد در سال 1392
عزیزاله آقابابایى1
ابوالقاسم رستگار2

چکیده:
نامید.  ابهام  پر  و  تغییرات سریع  با  را مى توان دنیاى شگفتى ها  سوم  هزاره ى 
مدیران  که  به گونه اى است  یکم  و  بیست  قرن  در  فرایندها  و  روندها  پیچیدگى 
ارشد سازمان ها مجبور به بازنگرى پى درپى در استراتژى هاى خود است. هزاره ى 
ناشناخته روزبه روز مدیران سازمان ها را با دنیاى پیچیده تر و  سوم با تئورى نظم 
ثبات و  با رویدادهاى لحظه اى آن مواجه مى سازد که  و  و رازتر کسب وکار  پررمز 
و مدیران باید در لحظه  برنامه ریزى ها و سیاست گذارى ها مى رباید  از  اطمینان را 
و «آن» تصمیم گیرى کنند و برنامه ریزى ها و سیاست گذارى هاى جدید و مقطعى 
براى سازمان تدوین نمایند. یکى از پیامدهاى نظم ناشناخته در هزاره ى سوم اثر 
«پروانه اى» آن است که در این فضا رویدادهاى بسیار کوچک و گاهى کم اهمیت و 
یا بى اهمیت، آثار و تبعات شگفتى آفرین بر سازمان ها و شرکت ها بر جاى مى گذارد. 
ایجاد آمادگى کافى  از آن و پیش بینى هاى الزم و  ارزیابى دقیق  به طورى که عدم 
تالشى،  روند  در  و  سازد  را مختل  سازمان  زندگى  چرخه  مى تواند  برخورد  براى 
سازمان را به سمت شیب نزولى منحنى عمر سوق دهد. براى درك بهتر اثر پروانه اى 
به قدرى  از یکدیگر  متقابل سازمان ها  تأثر  و  تأثیر  باید گفت که در هزاره ى سوم 
درآید جابه جایى  پرواز  به  چین  آسمان  در  پروانه اى  اگر  که  گرفت  خواهد  شدت 
هواى ناشى از ارتعاشات بال این پروانه هواى آسمان نیویورك را تحت تأثیر قرار 
این مثال سازمان ها و شرکت ها چون هوا هستند که  و جابه جا مى کند. در  داده 
توان  از  خارج  نتایج  و  آثار  مى تواند  دیگر  سازمان هاى  در  رویدادى  کوچک ترین 
براى آن ها ایجاد کند؛ بنابراین مدیران در هزاره ى سوم باید آمادگى پیدا کنند تا 
در محدوده مرزهاى مشخص که مأموریت و اصول سازمان تعیین مى کند، در برابر 
و  تغییرات سریع  براى  و  دهند  نشان  واکنش مناسب  رویدادهاى پیش بینى نشده 

پرشتاب انعطاف پذیرى کافى در سازمان ایجاد کنند.
1 - دانشجوى دکترى جامعه شناسى دانشگاه آزاد اسالمى واحد دهاقان و رئیس اداره ى حمایت هاى 

اجتماعى کمیته امداد استان چهارمحال و بختیارى
2 - مدیر کل کمیته امداد امام خمینى  استان چهارمحال و بختیارى



127

مدیریت دانش با تأکید بر آموزه هاى اسالمى و سیره رضوى
سمانه انام پور1
کوروش محمدى2

چکیده:
تاریخ درصدد  انسان ها در طول  بوده است و  مدیریت دانش یک خواسته قدیمى 
گرفتن،  اختیار  در  شناسایى،  فرآیند  دانش،  مدیریت  بوده اند.  دانایى  و  آگاهى  و 
سازمان دهى و پردازش اطالعات جهت خلق دانش است که پس ازآن توزیع مى شود 
به عبارت دیگر، در دسترس دیگران قرار مى گیرد تا براى خلق دانش بیشتر به کار 
را  نقش  مهم ترین  انسان  و  بوده  اجتماعى  موضوعى  دانش  مدیریت  شود.  گرفته 
در موفقیت آن ایفا مى نماید. اصول مدیریت دانش نیز ازجمله موضوعاتى بود که 
موردبررسى قرار گرفت. این اصول، قواعدى هستند که راهنماى عمل مدیران براى 
استقرار مدیریت دانش به شمار مى روند. اصول مدیریت دانش بیانگر آن هستند که 
مدیریت دانش به خودى خود در سازمان هاى حمایتى پا نمى گیرد و نیازمند توجه 
به وقت ویژه اى است. خاستگاه اصلى رسالت پیامبر اکرم و هدف عمده نبوت 
و پیام اصلى قرآن، آگاهى انسان است و علم اندوزى ازاین جهت مى تواند ارزشمند 
 ازجمله  امامان معصوم  باشد.  این آگاهى، نزدیکى به خداوند  باشد که وسیله 
امام رضا به عنوان راسخون در علم بهترین مشوق براى علم اندوزى هستند. 
از سوى  و دانش طلبى،  براى علم و عالم  تعریف ها و ارزش گذارى ها  بهترین  چون 

آنان ارائه شده است.

واژه هاى کلیدى:
بر  غلبه  راهکار  دولتى،  سازمان هاى  در  دانش  مدیریت  نقش  دانش،  مدیریت 
پیاده سازى مدیریت دانش، اسالم و دانش، قرآن و دانش اندوزى، امام رضا و 

دانش

sa_،(ره) خمینى  امام  امداد  کمیته  پژوهش  و  آموزش  مرکز  آموزشى،  مدیریت  ارشد  کارشناس   -1
yahoo.com@anampour٢٠٠٩

mt@emdad.ir،(ره) 2- کارشناس ارشد علوم تربیتى، مرکز آموزش و پژوهش کمیته امداد امام خمینى

مدیریت اسالمى و نهادهاى حمایتى
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مدیریت اسالمى و همبستگى اجتماعى
جعفر باهوش اشکنانى

چکیده:
و  اجتماعى  همبستگى  پرتو  در  اجتماعى  نظام  هر  تعالى  و  رشد  شک  بدون 
مشارکت عمومى افراد آن جامعه میسر مى گردد. جامعه شناسان ایجاد همبستگى 
اجتماعى و مشارکت عمومى جامعه را ناشى از عواملى چون اعتقادات و احساسات 
مشترك و تعادل و هماهنگى میان باورها و ارزش ها مى دانند و عامل اصلى واگرایى 
انسان ها را جدال و ستیز و کمبود امکانات مادى تلقى مى کنند. در نگاه اسالمى 
سطح  در  عمومى  مشارکت  و  اجتماعى  همبستگى  تقویت کننده  عوامل  ازجمله 
نظرى و عملى علم، تفاهم، همدلى و نوع دوستى است و عوامل تهدید کننده آن را 
بیمارى هاى روحى مى داند. در  و سایر  نفسانى  سوءظن ها، تهمت ها، خواهش هاى 
از بررسى مفاهیم مذکور، جلوه هاى مشارکت مردم در نظام  پژوهش حاضر، پس 
امربه معروف  نظام،  رهبرى  با  مردم  بیعت  شورا،  مفاهیمى چون  قالب  در  اسالمى 
و  نظریات  سپس  مى شود،  بیان  جامعه  امور  در  تعاون  و  اتحاد  منکر،  از  نهى  و 
دیدگاه هاى اسالمى و جامعه شناسى در مورد راه هاى افزایش همبستگى اجتماعى 
جمعى،  و  فردى  آگاهى  افزایش  مى شود:  تبیین  شرح  بدین  عمومى  مشارکت  و 
مشارکت ارادى، باور کردن مردم، بسیج منابع، خدمت صادقانه به مردم و درنهایت 
آثار و پیامدهاى همبستگى اجتماعى و مشارکت عمومى مورد تحلیل قرار مى گیرد.

واژه هاى کلیدى:
همبستگى اجتماعى، مشارکت عمومى، تفاهم، مشورت، روابط اجتماعى
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نقش کمیته حضرت امام خمینى  در ارائه خدمات بیمه جهت افزایش 
رفاه خانواده هاى تحت پوشش

احمدعلى خائف الهی1
پرنیا پراخودى مقدم2

چکیده:
و  مهم  بالقوه  به طور  نیز  فقرا  رفاه  افزایش  و  فقر  رفع  در  بیمه  صنعت  نقش 
قابل توجه هست و زمینه گسترش فعالیت هاى تولیدى و خدماتى را فراهم مى کند. 
محقق  هدف  این  و  است  اجتماعى  عدالت  توسعه  دولت ها،  مهم  اهداف  از  یکى 
نخواهد شد مگر آنکه افراد کم درآمد جامعه در سایه حمایت هاى مالى قرار گیرند 
که بیمه عمر را مى توان به عنوان یکى از راه کارهاى مناسب و استراتژى هاى نسبتاً 
کارآمد در کاهش ضریب آسیب پذیرى اقشار کم  درآمد جامعه و حمایت آنان در 
اقتصادى و خسارت هاى جانى معرفى کرد. در میان  و مخاطرات  مقابل ریسک ها 
انواع گوناگون بیمه، بیمه هاى عمر آثار اجتماعى و اقتصادى فراوان دارد که از میان 

آن ها مى توان به توسعه پس انداز و سرمایه گذارى اشاره نمود.
امام صادق مى فرماید: «آدمى؛ هرگاه وسایل زندگى اش به قدر نیاز فراهم باشد، 
روانش آسایش مى یابد». الزم به ذکر است بیمه عمر با توجه به خاصیت پس اندازى 
انسان ها بسیار مؤثر  ایجاد امنیت اجتماعى و آسایش روحى و روانى  که دارد، در 

است.
واژه هاى کلیدى:: پس انداز، رفاه، بیمه عمر

khaefelahi@gmail.com ،1 دانشیار، دانشگاه تربیت مدرس
نخبگان  و  جوان  پژوهشگران  باشگاه  جنوب،  تهران  واحد  اسالمى،  آزاد  دانشگاه  مسئول-  نویسنده   2

parniaparakhodi@yahoo.com

مدیریت اسالمى و نهادهاى حمایتى
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مدیریت دانش و فرآیندها در نهادهاي حمایتی
نسرین تبریزیان1

چکیده:
امروزه سازمان ها، شرکت ها به منظور بقاء و توسعه خویش و انطباق با تغییرات 
دانش  نتواند  اگر سازمانی  زیرا  هستند  دانش  نیازمند  سایرین  با  رقابتی  محیط 
سایر  با  عرصه رقابتی  در  دهد،  تشخیص  جایگاه مناسب آن  در  را  موردنیاز خود 
سازمان ها دچار مشکل خواهد شد. سازمان ها باید بتوانند دانشی که به صورت ذهنی 
و پراکنده وجود دارد شناسایی کنند و به دانش عینی تبدیل نمایند. این امر توسط 
مدیریت دانش قابل اجرا است که در فرآیند مدیریت دانش به آن پرداخته مى شود.
در این مقاله محقق درصدد آن است که فرآیند مدیریت دانش در کمیته امداد، 
که زیرساخت اصلی آن را به عهده دارند، معرفی کند؛ و از آن طریق فرآیند مدیریت 
دانش و ابزارهاي مدیریت دانش در انتقال و اشتراك دانش و مهارت هاى دیگر، در 

اکتساب مدیریت دانش در کمیته امداد مورد بررسی قرار مى گیرد.

تسهیم،  برنامه ریزى،  انگیزه،  استراتژیک،  ارزشیابی،  کلیدي:  واژه هاى 
سازمان دهى

setarehjahan@gmail.com شهرستان سمنان؛  1مسئول واحد آموزش خانواده کمیته امداد امام
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میل به پیشرفت مددکاران، حلقه مفقوده برنامه هاى توانمندسازى کمیته 
امداد امام خمینى  استان آذربایجان شرقى

سروش فتحى1
رقیه تمیز2
مسعود ابراهیم  زاد3

چکیده:
انگیزه هایشان  و  مهارت  دانش،  قالب  در  آن  کارکنان  را  سازمانى  شالوده هر   
تشکیل می دهند. مددکاران اجتماعى کمیته امداد امام خمینى ، در نگرش-
 هاى جدید، یکى از این پتانسیل  ها و مرکز ثقل، جهت پیشرفت در اهداف برنامه-
 هاى کمیته امداد امام خمینى  است؛ بنابراین، در راستاى شناخت مسائل و 
مشکالت این قشر زحمت کش و پرورش نیروى انسانى توانمند، مطالعه  اى به روش 
پرداخت.  آنان و عوامل مؤثر  به پیشرفت  به بررسى میل  انجام یافت که  پیمایش 
حجم نمونه 83 نفرى به روش تصادفى از بین مددکاران اجتماعى کمیته امداد امام 
خمینى  استان آذربایجان شرقى، با جامعه آمارى 103 نفرى، انتخاب شد و 
پرسشنامه  ها، تکمیل گردید و آزمون هاى آمارى تى و آنوا، جهت تحلیل داده ها به کار 
گرفته شد. نتایج حاکى از آن بود که: میانگین میل به پیشرفت مددکاران، برابر حد 
متوسط بود؛ و در دو شاخص تعیین کننده میل به پیشرفت، شامل اعتماد بین فردى 
و اولویت  دهى به شغل، نمره مددکاران، پایین  تر از حد متوسط بود، از طرفى، بررسى 
میزان میل به پیشرفت در بین گروه هاى جنسى و انواع رشته تحصیلى، نشان داد 
افزایش  نتایج مطالعه، جهت  به  توجه  با  ندارد.  این گروه ها وجود  بین  تفاوتى  که 
تمایل مددکاران به پیشرفت در برنامه  هاى توانمندسازى و پرورش این نیروى مؤثر، 
برنامه ریزی هایى در جهت افزایش اعتماد آنان و باال بردن میزان اولویت  دهى به شغل، 

از طریق آموزش مهارت  هاى ارتباطى پیشنهاد مى شود.

واژه هاى کلیدى:
 میل به پیشرفت، اعتماد، اولویت  دهى به شغل، مددکاران.

1. استادیار و عضو هیات علمى گروه جامعه شناسى دانشگاه آزاد اسالمى واحد گرمسار.
tamiz.r@srbiau.ac.ir :2. نویسنده مسئول: استادیار جامعه  شناسى گروه هاى اجتماعى. آدرس ایمیل

3. رئیس اداره ى پذیرش و خدمات مددکارى کمیته امداد امام خمینى  استان آذربایجان شرقى.

مدیریت اسالمى و نهادهاى حمایتى
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ارزیابى سازه  هاى مؤثر بر نقش زنان روستایى در اقتصاد خانواده در پرتو 
آموزه هاى رضوى (مطالعه موردى: زنان شاغل تحت حمایت کمیته امداد 

امام خمینى  روستاى زنجیره سفلى- استان ایالم)
معصومه جمشیدى1
فاطمه جمشیدى2
زهرا قاسم نژاد3

چکیده:
در آیات قرآن کریم و آموزه هاى اهل بیت . حضور مؤثر زنان و مسئولیت هاى 
آموزه هاى  و  فرهنگ  در  طرفى  از  و  مى شود؛  دیده  اجتماعى  در صحنه  هاى  آنان 
اسالمى به ویژه آموزه هاى رضوى حرفه کشاورزى و دام پرورى مورد تأکید قرارگرفته 
و به عنوان برترین مشاغل دانسته شده است. این دو حرفه در روستا رواج بسیارى 
اکثر روستائیان است و براى زن روستایى زمینه اشتغال در حوزه  داشته و حرفه 
حاضر.  تحقیق  هدف  موضوع  این  به  توجه  با  است.  فراهم  دام پرورى  و  کشاورزى 
بررسى سازه هاى مؤثر بر نقش زنان روستاى زنجیره سفلى در اقتصاد خانوار آنان 
این پژوهش را زنان تحت پوشش  آمارى  آموزه هاى رضوى است. جامعه  در پرتو 
کمیته امداد امام خمینى  تشکیل می دهند (N=188) حجم نمونه با استفاده 
از فرمول کوکران و به روش نمونه گیرى تصادفى ساده به تعداد 126 نفر انتخاب 
شد. ابزار گردآورى اطالعات در تحقیق حاضر. پرسشنامه بود. روایى گویه  ها توسط 
سرابله   شهر  خمینى  امام  امداد  کمیته  کارشناسان  و  متخصصان  نظرات 
مورد تائید قرار گرفت؛ و پایایى آن با انجام پیش آزمون و محاسبه آلفاى کرونباخ 
به صورت  توصیفى  آمارى  از  داده ها  تجزیه وتحلیل  به منظور  آمد.  به دست   (0/76)
میانگین. درصد و فراوانى و آمار استنباطى با استفاده از روش همبستگى اسپیرمن 
بر  نتایج نشان داد که مهم ترین سازه مؤثر  رگرسیون چندگانه استفاده گردید.  و 
نقش زنان روستاى زنجیره سفلى در اقتصاد خانواده هاى آنان. فقر و ندارى خانواده 
بوده است. عالوه بر این. نتیجه تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که عوامل فقر و 
ندارى زنان روستاى موردمطالعه. تحصیالت زنان و درآمد زایى براى خانوار از سوى 
زنجیره  روستاى   زنان  نقش  بر  را  تأثیر  بیشترین  موردنظر  روستایى  پاسخگویان 
Masomeh_jamshidi@yahoo.com 1- دکترى جغرافیا و برنامه ریزى روستایى از دانشگاه اصفهان؛ 

Fati.jamshidi@yahoo.com 2- کارشناسى ارشد توسعه روستایى از دانشگاه گیالن؛ 
 گروه معارف قرآن و اهل بیت ، 3- استادیار دانشگاه اصفهان، دانشکده اهل البیت 

z_ghasemi62@yahoo.com
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سفلى در اقتصاد خانواده آن ها دارند.

 با تکیه بر آموزه هاى امام رضاوضع قانون کار براى جامعه زنان. سیاست 
تخفیف و تسهیالت دولت در حوزه کشاورزى. دامدارى. آموزش و آشنایى با فرهنگ 
اصیل اهل بیت  از راه کارهایى است که مى تواند به توسعه کشاورزى و اشتغال 

زنان در این حرفه کمک قابل توجهى نماید.
واژه هاى کلیدى:

نقش اقتصادى زنان. اشتغال زنان روستایى. روستاى زنجى ،امام رضا 
سفلى.

مدیریت اسالمى و نهادهاى حمایتى
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فرماندهى و مدیریت انتظامى از منظر آموزه هاى اسالمى 
غالمرضا گودرزى 
 جواد جهانشیرى 

چکیده
راهبردهاى  باید  و  است  انسانى  جامعه  انتظامى،  مدیریت  و  فرماندهى   حیطه 
علم  بنابر  و  استخراج  اجتماع  ویژه  احوال  و  اوضاع  حسب  را  انتظامى  و  امنیتى 
باید  انتظامی  نیروى  در  مدیریت  و  فرماندهى  شیوه هاى  بست،  کار  به  مدیریت 
متناسب با شئونات دینى و مذهبى و برگرفته از تعالیم اسالمی، قرآن کریم، احادیث 
ائمه معصومین  و... باشد تا ضمن برقراري نظم، امنیت و آرامش در جامعه، بر 
امنیت  ارتقاى  ارزشی اسالمی، مدیریتی مناسب در حوزه سازمان و  اساس اصول 
جامعه اعمال نمود. لذا در این تحقیق بر آن شدیم تا فرماندهى و مدیریت انتظامى 
از منظر اسالم را مورد بررسى قرار دهیم و با بیان مقدمه به بیان ضرورت و اهمیت 
پژوهش پرداخته شد. در ادامه با اتکا به مبانى نظرى در بخش هاى مختلف ابعاد و 
شاخص هاى این تحقیق با اقتباس از آیات قرآن کریم، احادیث و روایات از رسول 
اکرم اسالم  و ائمه معصومین، فرمایشات رهبر کبیر انقالب اسالمى حضرت 
زمینه  این  در  امام خامنه اى که  رهبرى حضرت  معظم  مقام  و   امام خمینى
مى باشد، طرح گردید. این پژوهش از نظر نوع (هدف) تحقیق کاربردى و از حیث 
روش(جمع آورى اطالعات) تحقیق در زمره تحقیقات اسنادى و کتابخانه اى است. 
داده هاى تحقیق از طریق فیش بردارى از کتب، مقاله ها و پایان نامه ها، سخنرانى ها 
و ... گرد آورى شده است. در این راستا ابعاد بررسى تحقیق بر اساس اصول پنجگانه 
مدیریتى اعم از (برنامه ریزى، سازماندهى، بسیج منابع و امکانات، هدایت و رهبرى، 
نظارت و کنترل) تدوین شد. نتیجه حاکى از آن است که در فرماندهى و مدیریت 
انتظامى باید اصول علمى مدیریت را رعایت نمود و الزم است در عمل به اصول  
علمى اصول اخالقى از منظر آموزه هاى اسالمى  نیز  اجرا تا نتایج مناسب حاصله 

در ابعاد مدیریت سازمان و امنیت در جامعه مشهود و ملموس گردد.

واژه هاى کلیدى
فرماندهى، مدیریت انتظامى، امنیت، آموزه هاى اسالمى.
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فرایندهاى مدیریت دانش در ادبیات مدیریت و تطبیق آن با فرایندهاى 
مدیریت دانش از منظر اسالم

پریسا جهانگیرى1
سیده نیلوفر شامرادى2
بهناز مهاجران3

چکیده:
 امروزه بیش از هر زمانى سازمان ها به دانش نیاز دارند؛ زیرا فعالیت و رقابت در 
محیط متحول، پیچیده با رشد شتابان، بدون دانش ممکن نبوده و یا الاقل دشوار 
مدیریت دانش از عوامل موفقیت بسیاري از سازمان هاى پیشرو در جهان  است. 
امروز است. امروزه اهمیت علم و دانش بر بشریت مخفی نیست، همه مکاتب بشري 
ترقی در مسیر  و  پیشرفت  و  تأکید دارند  و دانش  بر کسب علم  ادیان آسمانی  و 
علم را افتخارآمیز می شمرند. لکن بدون تردید دین مبین اسالم بیش از هر دین و 
آیین دیگري به علم بها داده است. به کارگیرى مؤثر مدیریت دانش در کشورهاى 
درحال توسعه مانند ایران  که استعدادهاى فراوانى براى شکوفا شدن دارند، بسیار 
هر  در  را  دانش  مدیریت  فرایندهاى  مى بایست  رابطه  این  در  است.  اهمیت  حائز 
انجام شده  کتابخانه اى  روش  به  رو،  پیش  پژوهش  داد.  قرار  توجه  مورد  سازمانى 
بیان فرایندهاى مدیریت دانش در ادبیات مدیریت و مطابقت آن  است و درصدد 
با فرایندهاى مدیریت دانش از منظر اسالم است؛ و هدف این است که مسلمانان 
توجه و عنایت بیش ترى به اسالم داشته باشند چراکه قرآن و فرستاده هاى خداوند 
و ائمه اطهار  بهترین راهنمایان در هدایت انسان ها براى رسیدن به اهداف شان 

هستند.

واژه هاى کلیدى:
  مدیریت دانش، فرایندهاى مدیریت دانش، کمیته امداد امام خمینى

parisa.jahangiri65@gmail.com ،1کارشناس ارشد، دانشگاه ارومیه 
shahmoradi.niloufar@gmail.com ،2کارشناس ارشد، دانشگاه ارومیه 
behi217@yahoo.com ،3استادیار مدیریت آموزشى، دانشگاه ارومیه 

مدیریت اسالمى و نهادهاى حمایتى
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مدیریت منابع انسانى در نظام اسالمى
خدیجه تیرافکن 1
طاهره چهاردولى 2
بهناز مهاجران 3

چکیده
بر اساس نظریه هاي سنتی کارکنان سازمان ها، جزئی از عوامل تولید محسوب 
شده و به نیروي کار معروف بودند. ولی بر اساس نظریه هاي سیستمی، اقتضایی و 
مشارکتی، کارکنان در سازمان ها، مهم ترین عامل تولید بوده و به جاى نیروي کار 
منابع انسانی گفته می شود ولی در هزاره جدید، کارکنان در سازمان ها برتر از عوامل 
تولید و به عنوان سرمایه مطرح می باشند. نقش انسان در سازمان ها از عامل تولید به 
سرمایه انسانی توسعه یافته است. بدون تردید انسان مهم ترین و با ارزش ترین عامل 
تولید در سازمان است. این منبع همراه با منابع دیگر مادى و فیزیکى موجب تحقق 
مدیریت  دانش  بنیادین  از مباحث  یکى  منابع  مدیریت  سازمانى مى شوند.  اهداف 
از درجه اهمیت بیشترى  است که در متن آن مدیریت منابع انسانى قرار دارد و 
برخوردار است، چراکه انسان همانند حیوان محکوم به غریزه و یک زندگى جبرى 
نیست، بلکه با اختیار، آزادى و تعقل خود مى تواند راه هاى گوناگونى را برگزیند؛ 
بنابراین نیاز به مدیریت دارد تا بتواند در مسیر کمال خود طى طریق کند. نگارش 
مقاله پیش رو به روش کتابخانه اى؛ برگرفته از قرآن و متون دینى، است و هدف از 

این نوشتار بررسى مدیریت منابع انسانى با توجه به فرمان ها اسالمى است.

واژه هاى کلیدى: 
مدیریت، منابع انسانى، اسالم

khadije.tiraan@yahoo.com ،1- کارشناس ارشد، دانشگاه ارومیه
chahardoli.t@gmail.com ،2- کارشناس ارشد، دانشگاه ارومیه

yahoo.com@behi217 ،3- استادیار مدیریت آموزشى، دانشگاه ارومیه
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نرم افزارهاى برنامه ریزى و سیاست گذارى در نهادهاى حمایتى
آزاده چنگیزى محمدى 
افشین خردمند

چکیده
      بانک جهانى به عنوان یکى از نهادهاى بین المللى معتبر در گزارشى در سال 1989 
حکمرانى خوب را به عنوان ارائه خدمات عمومى کارآمد، نظام قضایى قابل اعتماد 
و نظام ادارى پاسخگو تعریف کرده است؛ و عده اى در تعریف و شناسایى حکمرانى 
با  حکمرانى خوب،  شناسایى  تا ضمن  پرداخته اند  آن  بیان شاخص هاى  به  خوب 
بپردازند.  مختلف  جوامع  در  آن  سنجش  و  اندازه گیرى  به  شاخص ها  از  استفاده 
و  بین المللى هر یک شاخص ها  و  ملى  نهادهاى  و  افراد، گروه ها  این منظور  براى 
ویژگى هایى براى حکمرانى خوب معرفى نموده اند. از طرفى توماس پیترز و رابرت 
واترمن در کتاب در جستجوى کمال بیان مى دارند که معموالً؛ موفقیت سازمان ها را 
ناشى از سخت افزارها فرض مى کنند و نرم افزارها نادیده گرفته مى شوند، درحالى که 
نقش نرم افزار ها در موفقیت سازمان ها و نهادها بسیار حائز اهمیت است؛ بنابراین 
نرم افزارهاى ضرورى براى  به عنوان  در تحقیق حاضر شاخص هاى حکمرانى خوب 
برنامه ریزى و سیاست گذارى در نهادهاى حمایتى پیشنهاد مى گردد که عدم توجه به 
هر شاخص مانع تحقق کامل اهداف نهاد مربوطه مى گردد و این شاخص ها بر اساس 
برنامه توسعه سازمان ملل متحد شامل هشت مؤلفه مشارکت، شفافیت، کارآیى و 
اثربخشى، عدالت، قانون محورى، مسئولیت پذیرى، پاسخگویى و اجماع گرایى است.

واژه هاى کلیدى:
 برنامه ریزى و سیاست گذارى، نرم افزار، شاخص هاى حکمرانى خوب، نهادهاى 

حمایتى

مدیریت اسالمى و نهادهاى حمایتى
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هوش هیجانى حلقه مفقوده سبک  هاى رهبرى از منظر اسالم
سیده نیلوفر شامرادى1
طاهرهچهاردولى2
علیرضا حسین پور3

چکیده:
رهبرى همواره با انسان عجین بوده است. از زمانى که انسان به صورت بدوى با 
گردآورى خوراك و شکار روزگار مى گذرانید و دوام و بقاى او درگرو توان وى براى 
هدایت نیرو در شکارگاه یا نقل مکان براى دستیابى به منابع غذایى بود تا دنیاى 
پیچیده و درهم تنیده امروز، رهبرى همواره وجود داشته است. نقشى که رهبرى 
در هدایت زیردستان به سوى اهداف سازمانى دارد بر هیچ کس پوشیده نیست، اما 
نحوه رفتار رهبر با زیردستان و سبک هایى که براى برخورد با آن ها در موقعیت هاى 
انکارناپذیر دارد.  متفاوت و با توجه به جایگاه سازمانى آن ها انتخاب مى کند، تأثیر 
یکى از حوزه هایى که با هوش هیجانى ارتباط زیادى پیدا کرده است، رهبرى است. 
در  که  خود  هیجانى  توانایى  میزان  به  توجه  با  ادارات  و  نهادها  گروه ها،  مدیران 
نحوه اداره ى و ارتباط با زیردستان دارند، داراى سبک هاى رهبرى خاص هستند. 
و  پژوهش حاضر به صورت کتابخانه اى صورت گرفته  شیوه گردآورى اطالعات در 
هدف از آن بیان تأثیرات هوش هیجانى بر رفتار رهبران و اتخاذ سبک مناسب در 
موقعیت هاى مناسب است. با توجه به مطالعات انجام شده خواهیم دید که افراد با 

هوش هیجانى باال، توانایى بهترى در برقرارى ارتباط با زیردستان خود دارند.

واژه هاى کلیدى:
هوش هیجانى، سبک هاى رهبرى، کمیته امداد امام خمینى  ، اسالم

shahmoradi.niloufar@gmail.com ،1کارشناس ارشد، دانشگاه ارومیه
 chahardoli.t@gmail.com،2کارشناس ارشد، دانشگاه ارومیه 

nadiglad@yahoo.com ،3استادیار مدیریت آموزشى، دانشگاه ارومیه 
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نظارت و بازرسى در مدیریت با نگاهى ویژه به سازمان غیرانتفاعى کمیته 
امداد امام خمینى  از منظر اسالم

طاهرهچهاردولى1
سیده نیلوفر شامرادى2
حسن قالوندى3

چکیده:
شاید به جرأت بتوانیم ادعا کنیم که انجام هیچ فعالیتى در سازمان قرین توفیق 
باشند. ضرورت  به عمل آمده  آن  به  بود مگر آن که کنترل هاى الزم نسبت  نخواهد 
وجود سیستم نظارت به معناى نداشتن اعتماد به کارکنان سازمان نبوده، بلکه باید 
در یک عبارت کوتاه گفت که: «اعتماد در سازمان خوب است ولى نظارت الزم است». 
مراجعه به تاریخ اسالم نشان مى دهد که از بدو تشکیل جامعه اسالمى ضرورت وجود 
بازرسى مورد توجه قرارگرفته است. به کمک نظارت است که مدیریت نسبت به 
نحوه تحقق هدف ها و انجام عملیات آگاهى مى یابد و قدرت پیگیرى و اصالح آن ها 
را پیدا مى کند. نظارت ابزار کار مدیران در رده هاى مختلف سازمان از مراتب عالى 
تا رده هاى سرپرستى است و لزوم آن در مراتب مختلف به سادگى احساس مى شود. 
سازمان بدون وجود یک سیستم مؤثر نظارت در تحقق مأموریت هاى خود موفق 
نیست و نمى تواند از منابع خود به درستى استفاده کند. هدف این مطالعه توصیفى 
بر  نظارت  نظامى در حوزه  به  دستیابى  است،  انجام شده  کتابخانه اى  شیوه  به  که 
مبناى مفاهیم اسالمى است و نتیجه آن، استفاده از نظارت با تأکید بر خودکنترلى 

در سازمان هاى غیرانتفاعى کمیته امداد امام خمینى  است.

واژه هاى کلیدى:
  نظارت، بازرسى، مدیریت، سازمان غیرانتفاعى، کمیته امداد امام خمینى 

chahardoli.t@gmail.com ،1کارشناس ارشد، دانشگاه ارومیه 
shahmoradi.niloufar@gmail.com ،2کارشناس ارشد، دانشگاه ارومیه 
ghalavandi@gmail.com ،3استادیار مدیریت آموزشى، دانشگاه ارومیه 

مدیریت اسالمى و نهادهاى حمایتى
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نقش و جایگاه مرکز خدمات حوزه هاى علمیه در توانمندسازى و حمایت 
از مددجویان طالب و روحانى و خانواده هاى ایشان

هادى حسنلو1
عذرا طباطبایى حکیم2

چکیده
پیچیدگى  هاى جوامع امروزى به همراه فشارهاى روانى اجتماعى، وجود اقشار 
و  اجتماعى  کج رفتاری هاى  و  ناهنجاری ها  بروز  آسیب پذیر،  و  آسیب دیده  گروه هاى  و 
آسیب هایى از این قبیل، لزوم بهره مندى از حرفه مددکارى را اجتناب ناپذیر مى کند.
با توجه به نقش و مأموریت مرکز خدمات حوزه هاى علمیه در سیاست گذارى و 
تأمین نیازهاى اساسى زیستى و فرهنگى روحانیون و خانواده هاى ایشان به منظور 
تحقق رسالت آنان، در این طرح تالش شده ضمن ارائه ى سازوکار عملیاتى و اجرایى 
ارائه ى خدمات مددکارى به مددجویان جامعه هدف، گامى مؤثر در تحقق  جهت 

حمایت و توانمندسازى این قشر از جامعه برداشته شود.
اتخاذ  بر  مددکارى،  حرفه  اصول  از  بهره  گیرى  با  مى شود  تالش  طرح  این  در 
مى شود.  تأکید  هدف  جامعه  مددجویان  به  کمک  به منظور  توانمندسازى  رویکرد 
بدین منظور با ارائه ى روش هایى جهت شناسایى مشکل مددجویان، تأکید مى شود تا 
با کمک به ایشان جهت کشف توانایی هاى خود با استفاده از منابع و امکانات موجود 

فردى و سازمانى در جهت حل مشکل خود برآیند.

واژه هاى کلیدى:
و  طالب  علمیه،  حوزه هاى  خدمات  مرکز  توانمندسازى،  مددجو،  مددکارى، 

روحانیون.

1 - دانشجوى کارشناسى ارشد مدیریت، کارشناس گروه مطالعات و برنامه ریزى مرکز خدمات حوزه هاى 
hadihasanlo@yahoo.com ،علمیه
2 - کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث
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بررسی نقش و اهمیت واحدهاي بازرسی در سازمان ها
على حسین امامى1

چکیده:
امروزه دیگر نقش مهم و  با پیشرفت هاي حاصله در زمینه ى  علوم مدیریتی، 
سرنوشت ساز وجود فرآیند و سیستمهاي نظارتی و کنترلی در دست یابی به سالمت 

سازمانی بر هیچ کس پوشیده نیست.
در امر مدیریت مجموعه هاي سازمانی بخصوص تشکیالت دولتی و به طور اخص 
صنایع تولیدي، از سالیان دور در تمامی کشورها ازجمله ایران، هر جا که مجموعه 
اي تشکیل شده، خود به خود جهت کسب بهره وري حداکثري و اطمینان از بروز 
قصور و تخلفات حداقلی، در کنار تشکیالت اصلی، واحدي نظارتی و عموماً تحت 

عنوان نهاد بازرسی نیز تشکیل و بکار گرفته شده است.
انسان ها بر اساس فطرت الهی، راست کردارند لکن با توجه به سوگند شیطان 
رانده شده همواره در معرض آسیب و لغزش اند. آموزه هاى دینی، احادیث، روایات و 
سیره ى معصومین همه دال بر مراقبت درونی و کنترل هاي نفسانی جهت 
جلوگیري از به دام افتادن در امیال حیوانی ورطه سقوط است که این مهم با ایجاد 
و بخصوص کارگزاران  و رفتار مردم  اعمال  سامانه هاى نظارتی و دستگاههایی که 
را رصد نموده و از لغزش و خطا آن ها را مصون نماید، تکمیل مى گردد لذا چنین 
سازمانی،  و کنترل  نظارت  بعالوه  اعتقادي  بنیه  تقویت  که  گرفت  نتیجه  مى توان 
سالمت جامعه را هر چند که صد در صد نخواهد نمود لکن تا حد زیادي تضمین 

خواهد کرد.

واژه هاى کلیدى:
کنترل، کنترل استراتژیک، کنترل مدیریتی، بازرسی

ali_، خمینى  امام  امداد  کمیته  پژوهش  و  آموزش  ارزشیابى، مرکز  و  نظارت  اداره ى  رییس   -1 
a1349@yahoo.com

مدیریت اسالمى و نهادهاى حمایتى



نخستین همایش مدیریت اسالمى در فرهنگ رضوى 142

  نقش مدیریت اسالمى در پیشبرد اهداف کمیته امداد امام خمینى
(به عنوان بزرگ ترین نهاد حمایتى کشور)

محمدحسن حکمت نیا

چکیده:
 در این مقاله با طرح ضرورت وجود مدیریت از دیدگاه اسالم، مفاهیم و تعاریف 
مدیریت اسالمى و نیز مفاهیم و تعاریف نهادها و نهادهاى اجتماعى و حمایتى به طور 
قرارگرفته  نویسندگان مورداشاره  و  از صاحب نظران  از دیدگاه برخى  عام و خاص 
است و سپس به وجوه کلى تفاوت هاى مدیریت اسالمى و مدیریت غربى به صورت 
مدیریت  روى  پیش  موانع  و  مشکالت  پیش فرض ها،  مهم ترین  به  نیز  و  مختصر 
از دیدگاه  امور سازمان ها و نهادهاى حمایتى اشاره شده است.  اداره ى  اسالمى در 
نگارنده، مدیریت اسالمى در سطحى باالتر از مدیریت غربى به مسائل مدیریت و 
محور آن (انسان) توجه دارد و مدیریت غربى بیش تر به روش ها و فنون مدیریتى 
پرداخته است درحالى که مدیریت اسالمى ضمن توجه به این موارد، به انسان نیز 
توجه اکید و خاص داشته و کلیه فعالیت ها وظایف مدیریت را حول انسان طراحى 

مى کند.
 در این مقاله همچنین به این نتیجه مى رسیم که در چهارمین دهه از حرکت 
انقالب اسالمى که به ابتکار مقام معظم رهبرى، دهه پیشرفت و عدالت نام گرفته، 
  خمینى  امام  امداد  کمیته  همچون  مردم نهاد  و  حمایتى  نهادهاى  مدیران 
اوامر جامعه اسالمى در زمینه ى  مدیریت  اولى  بازوان اجرایى ولى فقیه و  به عنوان 
مى آید، چاره اى جز  به شمار  احسان  و  مصادیق معروف  از  مردمى که  کمک هاى 
که  است  اسالمى  مدیریت  سایه  در  ندارند.  اسالمى  مدیریت  سبک  به کارگیرى 

نهادهاى مردم نهاد و حمایتى همچون کمیته امداد به اهداف واالیشان مى رسند.

واژه هاى کلیدى:
مدیریت، مدیریت اسالمى، نهاد، نهاد حمایتى
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بررسى مدیریت دانش و فرآیندها در نهادهاى حمایتى
قاسم سلیمى1
حسین خلیفه2

چکیده:
 هدف پژوهش حاضر «بررسى مدیریت دانش و فرآیندها در نهادهاى حمایتى» 
بود. اهداف تحقیق با درنظرگرفتن فرآیندهاى چهارگانۀ مدیریت دانش و متغیرهاى 
مربوط مطرح و بررسى شد. روش تحقیق مورداستفاده، روش کیفى- تحلیلى بود. 
در این مقاله پس از مرور و بررسى مبانى نظرى مدیریت دانش و شناخت وظایف و 
چرخه فعالیت نهادهاى حمایتى مختلف، به ویژه کمیته امداد امام ، با ترکیب، 
تلفیق و یکسان سازى این دو مقوله به سازوکار سومى که همان کاربرد فرآیندهاى 
از  بتوان  این هدف که  با  بود، منجر گردید.  نهادهاى حمایتى  در  مدیریت دانش 
بیان شده در حوزه مدیریت دانش به سمت عملیاتى نمودن آن ها در  تئورى هاى 
جهت افزایش راندمان نهادهاى حمایتى گام نهاد. در واقع بیش تر به جنبه کاربردى 
فرآیندهاى  نتیجه آن شد که مى توان  پرداخته شده است.  نظریه مدیریت دانش 
در  نحوى  به  را  دانش  مدیریت  به کارگیرى،  و  تسهیم  خلق،  نگهدارى،  چهارگانه، 
یعنى  به خروجى مطلوب،  آن  پرتو  تجربه نمود که در  و  پیاده  حمایتى  نهادهاى 

خودکفایى و توانمندسازى خانواده هاى مورد حمایت، دست یافت.

واژه هاى کلیدى:
مدیریت دانش، فرآیندها، نهادهاى حمایتى، دانش.

 1- دکتراى مدیریت آموزشى-عضو هیئت علمى دانشگاه شیراز.
Hkhalifeh24@yahoo.com 2-کارشناسى ارشد مدیریت آموزشى-پژوهشگر آموزش و پرورش؛ 

مدیریت اسالمى و نهادهاى حمایتى
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مدیریت فقر و توانمندسازى محرومان در سایه فرهنگ ایرانى -اسالمى 
(مطالعه موردى در بوشهر)

 مرتضى دهاز1
 محبوبه جوکار2

چکیده:
 امروزه بروز مشکالت مالى در بسیارى از کشورها سبب شده تا فقر در این جوامع 
افزایش یابد و مقابله با فقر به مسئله مهم و پرتکرار محافل سیاسى تبدیل شده و 
کشورها را مجبور کرده براى ریشه کن نمودن آن دست به اقداماتى بزنند و در پى 
حذف فاصله طبقاتى اقتصادى بین خانوارها باشند چراکه به فرموده آقا حضرت امام 
رضا  فقر عامل مرگ و نابودى انسان هاست. ایشان پدیده فقر را از ناهنجارترین 
دردها در زندگى انسان مى شمارد و عوارض ویرانگر مادى و معنوى آن را تبیین 
مى نمایند و درجایى دیگر فقر را کلید مشکالت اجتماعى مى دانند؛ بنابراین انسان 
کانون احتیاجات است که اگر به صورت معقول برآورده نشود از اصل تداوم حیات 
بازمانده و نابود مى شود و اگر ناقص مرتفع گردد از شکوفایى و تکامل بازمى ماند 
زیرا محور اصلى استوارى بنیان خانواده ها پس از زیربناى اصولى و اعتقادى، تأمین 
و مادى-معنوى  تعالى جسمى، روحى  به  اقتصادى جهت رسیدن  رفاه  و  معیشت 
است. همان طور که امام سجاد  در دعاى بیستم صحیفه سجادیه مى فرمایند: 
خداوندا آبروى مرا با گشادگى و رفاه در امور زندگى نگاه دار و با سختى و تنگدستى، 
با  اوالً  است  آن  بر  این تحقیق سعى  پایمال مگردان. در  مرا  حیثیت و شخصیت 
تشریح فقر در جامعه به بررسى مسائل و مشکالت خانواده هاى نیازمند پرداخته و با 
تحلیل نقش متولى اصلى محرومیت زدایى در جامعه، کمیته امداد و آسیب شناسى 
پاره اى اقداماتش و ثانیاً نقش منفى صندوق هاى مالى اعتبارى در ایجاد شکاف در 
به دست  محرومان  زندگى  بردن سطح کیفیت  باال  نتیجه مطلوبى جهت  جامعه، 

آوریم.

واژه هاى کلیدى:
فقر، مدیریت، اقتصاد، رفاه، جوانان، اشتغال

1- کارشناس ارشد مدیریت دولتى گرایش منابع انسانى، دانشگاه علوم پزشکى بوشهر
joker_mahbobeh@yahoo.com ،2- کاردان بهداشت عمومى
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بررسى اثرات فن آورى اطالعات بر تسهیل کنندگى اشتراك گذارى دانش 
  در نهادهاى حمایتى (مطالعه موردى: کمیته هاى امداد امام خمینى

استان سیستان و بلوچستان)
مجید رضا ده مرده1
احمدعلى راهدارى2

چکیده:
با توجه به تغییرات روزافزون ناشى از ظهور فناورى هاى نوین ازجمله فناورى 
اطالعات که انقالبى را در نظامات ادارى باعث گردیده ضرورت توجه بیش ازپیش به 
آن در خودکارسازى خدمات که منجر به رضایت باالى خدمات گیرندگان از سازمان 
از طرفى یکی از تغییر پارادایم هاى مهم در هزاره ى سوم  مى گردد احساس شود 
و دارایى هاى مشهود و فیزیکی که روزگاري  مالی  از سرمایه هاي  تغییر رویکردها 
به عنوان مزیت رقابتی براي سازمان ها تلقی مى گردد به سرمایه هاي انسانی و فکري 
منبع  یک  به عنوان  که  هستند  انسان ها  این  چراکه  است.  نامشهود  دارایى هاى  و 
فناورى هاى  از  بهره گیرى  با  مى توانند  تدبر  و  تفکر  تعقل،  قوه ی  داراي  ارزشمند 
نوین و تسهیم دانش در فضاى مجازى با ایجاد ارزش افزوده باعث سودآوري و تعالى 

سازمان ها گردند.
تسهیل کنندگى  بر  نوین  فناورى هاى  اثرات  بررسى  باهدف  تحقیق  این 
اشتراك گذارى دانش در کمیته امداد امام خمینى  استان سیستان و بلوچستان 
انجام گرفت. روش انجام تحقیق توصیفى- همبستگى و از نوع پیمایشى بوده است. 
سطوح  و  کارشناسان  کارکنان،  شامل  تحقیق  این  در  موردمطالعه  آماري  جامعه 
مدیریتی کمیته امداد امام خمینى  استان سیستان و بلوچستان و تعداد آن ها 
230 نفر است و نمونه آمارى با استفاده از روش نمونه گیرى قضاوتى هدفمند احصاء 

شده است که تعداد 135 نفر را شامل مى شود.
یافته هاى این پژوهش نشان داد بین به کارگیرى فناورى هاى اطالعات (نوین) 
  خمینى  امام  امداد  کمیته  در  دانش  اشتراك گذارى  تسهیل کنندگى  و 
به اندازه  وجود  بین  همچنین  دارد.  وجود  معنى دارى  بلوچستان رابطه  و  سیستان 
مکفى سخت افزار، وجود بستر زیرساخت، وجود بستر نرم افزارى و تسهیل کنندگى 
اشتراك گذارى دانش در کمیته امداد امام س و ب رابطه معنى دارى وجود دارد؛ 
و همچنین فن آورى اینترنت، فن آورى مدیریت داده، فن آورى مبتنى بر همکارى در 

Sob.amozesh@chmail.ir ،1- کارشناس ارشد رشته مدیریت دولتى دانشگاه کرمان
emdad.sistan@yahoo.com 2- کارشناس ارشد رشته مدیریت دولتى دانشگاه سیستان و بلوچستان
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اشتراك گذارى دانش سازمان تأثیر دارد.

واژه هاى کلیدى:
نرم افزار، سخت افزار، تسهیل اشتراك- نوین اطالعات، زیرساخت،  فن اورى  هاى 

گذارى دانش.
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سیر و سیره ي اهل البیت  در نهادسازى حوزه هاى مرتبط با نیازمندان
راهله دیناروند1

چکیده:
اسالم به فقر به عنوان یک مشکل اجتماعى خطرناك مى نگرد که انسان را به 
امتحانى مى کشاند که وى را از دین روى گردان مى کند و هویت و ماهیت وى را به 
مخاطمى اندازد. فقر تهدیدى بالقوه براى صلح و ثبات جامعه است. مقاصد و 
اهداف شریعت در حفظ ایمان، روح بشرى، سالله، اموال و فکر و اندیشه با فقر به 
انجام نمى رسد. این اهداف تأمین نیازهاى مهم بشر همانند خوراك، پوشاك، مسکن 
از حدود مذهب و  به تجاوز  این که افراد  به طورى که احتمال  ازدواج را مى طلبد  و 
اخالق کشانده شوند، وجود نداشته باشد. اسالم به حکومت و جامعه دستور مى دهد 
که در مسؤولیت حذف فقر از جامعه سهیم شوند. قرآن و سنت پیامبر صلى اهللا علیه 
وآله، درون کلیت وحى که براى هر مکان و زمانى نازل شده، روش ها وسایل انجام 

یافتن این مسؤولیت را تعیین کرده اند.
هدف فلسفه اقتصادى اسالم قبل از هر چیز عبارت است از حذف فقر با برآوردن 
نیازهاى اساسى انسان، تنگ تر کردن شکاف بین فقرا و ثروتمندان و توسعه منابع 
براى رفاه انسان که هر چیزى در آسمان و زمین مسخر اوست. اسالم در  خاکى 
محدوده فلسفه اقتصادى خود راه هاى بسیارى براى حل مشکل فقر اندیشیده است. 
برخى از این راه ها مربوط به حکومت و برخى دیگر بر عهده جامعه و برخى دیگر 

وظیفه مشترك حکومت و جامعه است.

واژه هاى کلیدى:
 امام رضا اقتصاد، مدیریت، اسالم، فقر.

r_dinarvand2010@yahoo.com .1- دکتراى تاریخ معاصر 
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تبیین نقش آموزش هاى مهارتى در توانمند سازى آسیب دیدگان 
اجتماعى (مطالعه زنان سرپرست خانوار)

معصومه رمضانقربانى 1
مجید عموزاد خلیلى 2

چکیده
زنان به عنوان نیمی از سرمایه انسانی هر جامعه، نه تنها موضوع و هدف توسعه 
هستند بلکه عامل مؤثّري در پیش برد اهداف توسعه محسوب می شوند. ساماندهی 
لزوم آموزش هاى مهارتی به منظور توانمند سازى آنان و  زنان سرپرست خانوار، 
ارتقاء اقتصاد خانواده ى آنها و تعامل سازنده نهادها و ارگان هاي متولی این امر 
براي بهبود فضاي کسب و کار و فضاي معیشتی این طیف را برجسته می سازد. 
نیاز اقتصادى مهم ترین مسئله در زندگى زنان سرپرست خانوار است. این زنان در 
صورتى که فاقد مهارت، و از لحاظ تحصیالت و وضعیت اقتصادى در سطح پایینى 
زنان  معمـوالً  آورد.  مى  روى  آنها  سمت  به  هـا  آسیب  بیشترین  مطمئناً  باشند، 
سرپرست خانـوار با اشتغال به کار، بخش عمده اى از مشکالت روحی - روانی ومالی 

را که پیش روى آنهاست، برطرف می نمایند. 
ادبیات  و  نظري  مبانی  بررسی  به  استنادي  توصیفی-  روش  از  مطالعه  این 
روش  از  استفاده  با  سپس  و  پرداخته  تحقیق  موضوع  پیرامون  موجود  پژوهشی 
یافته ها  فراترکیب طبقه بندى شده است.با توجه به مطالعات بعمل آمده، نتایج 
نشان مى دهد نداشتن مهارت در احراز شغل و نیز تثبیت آن بسیار مهم و مؤثر 
زنان  سازي  توانمند  راستاي  در  کشور  اي  وحرفه  فنی  آموزش  سازمان  لذا  است 
سرپرست خانوار مضاف بر آنکه ارائه آموزشهاي مهارتی فنی وحرفه اي مختلف را 
در دستور کار خود قرار داده به صورت ویژه اقدام به شناسایی مشاغل خانگی وکم 
هزینه نموده تا ضمن فعال سازي این قشر در محیط خانواده زمینه دوري آنان را از 

تهدیدهاي محیطی فراهم سازد. 

واژه هاى کلیدى:
 آموزش هاى مهارتى، توانمند سازى، زنان سرپرست خانوار

1- کارشناس ارشد مدیریت آموزشى، اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران- شهرستان بهشهر
2- کارشناس ارشد مدیریت دولتى، پژوهشگر و  مدرس دانشگاه



149

راهبرد مدیریت کارآفرینى در موسسه هاى خیریه و نهادهاى حمایتی
على ناصرى1
ابوالفضل رمضانى2

چکیده:
 هفتاد هزار موسسه خیریه در ایران وجود دارد که اکثراً با مشکل ناپایدارى منابع 
اجتماعى  اساساً  اهداف  با  اجتماعى، کسب وکارى  کارآفرینى  هستند.  مواجه  مالى 
است که مازاد سودش اصوالً براى اهداف کسب وکار یا اهداف جامعه سرمایه گذارى 
مى شود. این تحقیق به روش کتابخانه اى و با مرور منابع مرتبط باهدف ارائه یک 
راهبرد براى مدیریت و توسعه کارآفرینى اجتماعى در موسسه هاى خیریه و نهادهاى 
حمایتی بزرگ مانند کمیته امداد، بهزیستی و بنیاد شهید انجام شده است. در این 
بررسى یک راهبرد 8 مرحله اى مدیریت و توسعه کارآفرینى در موسسه هاى خیریه 
کارآفرینى، پس ازآنتخاب  توسعه موفقیت آمیز  براى  شد.  ارائه  نهادهاى حمایتی  و 
بیانیه  انسانى،  نیازهاى  به سلسله مراتب  توجه  با  آن  قابلیت کاربرد  ارزیابى  ایده و 
مأموریت موسسه نوشته مى شود. گسترش شبکه اجتماعى موجب افزایش سرمایه 
اجتماعى موسسه هاى خیریه و نهادهاى حمایتی خواهد شد. در ساختن گروه کارى 
مى بایست به انتخاب اعضاى هیأت مدىکه ویژگى هاى شخصیتى کارآفرینانه 
زمان بندى  برنامه  مطابق  و  شود  نوشته  بازاریابى  برنامه  شود.  توجه  باشند  داشته 

اجراشده و سپس کل فرایند باید ارزیابى شود.

واژه هاى کلیدى:
کارآفرینى اجتماعى، موسسه هاى خیریه، درآمدزایى

استان    امام خمینى  امداد  کمیته  پژوهشی  اسالمی مشهد، مشاور  آزاد  ارشد دانشگاه  1. کارشناسی 
Ali.naseri11@gmail.com. خراسان رضوى

2. ابوالفضل رمضانى، دانشجوى دکترى جامعه شناسى پیام نور تهران
Am.ramezani@gmail.com
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 طراحى مدل مدیریت ارتباط با خیرین کمیته امداد امام خمینى
سمیه زارع

چکیده:
امام  با خیرین (BRM) در کمیته امداد  ارتباط  باهدف مدیریت  این تحقیق، 
کشور،  حمایتى  و  عام المنفعه  غیرانتفاعى  نهاد  بزرگ ترین  به عنوان    خمینى 
با تأکید بر واحد اکرام این نهاد انجام شده است؛ با توجه به اینکه، در هر سازمان 
از  سازمان،  آن  ذینفعان  و  ارباب رجوع  با  مؤثر  ارتباطات  حفظ  و  ایجاد  نهادى،  و 
ضرورت هاى بنیادین محسوب مى شود، در این تحقیق، بر مبناى تعدادى از اصول 
و مبانى مدیریت ارتباط با مشترى (CRM) ، به طراحى مدل مدیریت ارتباط با 
خیرین پرداخته شده است؛ این مدل شامل شش بعـد تعامالت با ذینفعان، بعـد 
ارزشیابى،  بعد   ،ICT ارتباطات  و  اطالعات  فناورى  بعد  دانش،  مدیریت  و  آموزش 
بعد بازخورد و بعد مددجویان و خیرین است که به صورت فرایندى و مشارکتى در 
تعامل باهم در نظر گرفته و اجرا مى شوند. همچنین، یک نمونه عینى مربوط به بعد 
ارزشیابى این مدل، همراه با نمودار عملکرد واحد اکرام کمیته امداد امام خمینى 
 شهرستان مرودشت در سال هاى 92-1389، در زمینه ى  تهیه جهیزیه براى 
تهیه  نیکوکارى،  آموزان، جشن  دانش  براى  عاطفه ها  جشن  نوعروس،  مددجویان 
لوازم التحریر، کمک تحصیلى، فطریه، مسکن، درمان،  اطعام، مواد غذایى، پوشاك، 
لوازم منزل، ضمانت بانک و غىآورده شده است و مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفته 

است.

واژه هاى کلیدى:
طراحى مدل، مدیریت ارتباط، خیرین، مددجویان، اکرام.
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شیوه ى مدیریت در نهادهاى حمایتى از دیدگاه قرآن و عترت
فاطمه زمانیان1

چکیده:
پس از پیروزى انقالب اسالمى، زمینه طرح مسائل و مباحث نوینى فراهم شد 
که پیش از آن، ضرورت و انگیزه اى براى پرداختن به آن ها وجود نداشت، یکى از 
این مسائل اصالح ساختارهاى نظام مدیریتى با بهره مندى از قرآن و رهنمودهاى 
این مباحث،  این مورد مطرح شده ازجمله  زیادى در  بود. مباحث    ائمه اطهار 
مبحث مدیریت از منظر قرآن، مدیریت اسالمى، اخالق مدیریت و... که از جنبه هاى 
گوناگون مورد بحث و بررسى قرارگرفته است. مقاله پیش رو پس از ذکر مقدمه 
از جنبه هاى عدم  یا همان سازمان  در حکومت  به آسیب شناسى رفتار کارگزاران 
تخصص، جهل و نادانى، تمایل به گروه گرایى، خیانت و... مى پردازد و پس از نقل و 
بررسى این موضوعات از دیدگاه قرآن و عترت  سپس به شرایط مدیران براى 
این مسئولیت و نقش عدالت در وظایف مدیریت پس از قبول مسئولیت  پذیرش 

خواهیم پرداخت.

واژه هاى کلیدى:
آسیب شناسى، کارگزار، سازمان، قرآن، عترت، عدالت.

Barzinkavosh.shargh@yahoo.com 1 - مدرس دانشگاه بینالود مشهد؛
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 مدیریت اسالمى و نقش نهادهاى حمایتى کمیته امداد امام خمینى
سید مقدس ساداتی زاده1
سید سجاد ساداتی زاده2

چکیده:
مدیریت به صورت کلى از دشوارترین و درعین حال از ظریف ترین کارهاى انسانى 
است که براى خود ویژگى هایى دارد شیوه هاى مدیریت و رهبرى تابعى از ارزش هاى 
حاکم بر بافت سازنده یک جامعه یا تمدن است. از همین رو چگونگى ماهیت عناصر 
تشکیل دهنده در جامعه، خود شیوه خاصى از مدیریت را اقتضا مى کند. با عنایت 
به لزوم حاکمیت ارزش هاى الهى در سازمان هاى اسالمى، الزم است تا شیوه خاص 
مدیریت اسالمى نیز در آن ها اجرا گردد تا به موفقیت هاى منحصربه فرد خود که 
همان تعالى انسانى است، دست یابند. مدیریت، دانشى است در مورد سامان دهى 
زندگى جمعى انسان ها. این دانش، عهده دار تبیین قواعد و دستورالعمل هایى است 
یعنى  آن  خرد  در شکل  خواه  انسان ها،  جمعى  گروه هاى  به  آن ها،  اساس  بر  که 
سازمان، یا در سطح کالن آن یعنى نظام ادارى، روش ها و تکنیک هاى اداره ى افراد 
در رسیدن به اهداف مشترکشان آموخته مى شود و از طرفى با توجه به مسائل و 
مشکالت اقتصادى وجود فقر در جامعه نقش نهادهاى حمایتى ازجمله کمیته امداد 
روشن تر مى شود لذا با نگاه مدیرتى و بر پایه نگرش اسالمى رابطه اى تنگاتنگ بین 

مدیریت اسالمى و کمیته امداد یافت مى شود.

واژه هاى کلیدى:
 مدیریت اسالمى، نهادهاى حمایتى، جامعه، فقر، کمیته امداد امام خمینى

1 - کارشناس علوم تربیتى و کارمند کمیته امداد امام خمینى  استان خوزستان
sadatizadeh@yahoo.com 2 - دانشجوى دکترى فلسفه متعالیه دانشگاه فردوسى مشهد؛
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نقش مدیریت دانش در توانمندسازى نهادهاى حمایتى
حمیدرضا سوداگر1
مریم قلى پور2
مهدى بالش آبادى3

چکیده:
توانمندسازى  در  نقش مدیریت دانش  و بررسى  پژوهش مطالعه  این  از  هدف 
نهادهاى حمایتى است. امروزه در سازمان ها مدیریت دانش موضوع مهم و حیاتی 
بلندمدت  رقابتی  به کارگیرى سامانه هاى مدیریت دانش مى توان مزیت  با  و  است 
جامعه  در جهت  مسئله حرکت  از  سازمان ها  همه  در  امروزه  بخشید.  استمرار  را 
مبتنی بر مدیریت دانش بحث مى شود. مدیریت دانش به عنوان یک موضوع مهم 
یا یک منبع  ابزار  به عنوان  نه تنها  این موضوع  به شمار مى آید.  در عرصه مدیریت 
از  به شمار مى آید. در این مقاله پس  بلکه یک ساختار اجتماعی نیز  مدنظر بوده 
تبیین مفهوم مدیریت دانش سعی گردیده ابتدا به ضرورت و اهمیت مدیریت دانش 
در توانمندسازى نهادهاى حمایتى پرداخته شود و نکات مهم در موفقیت بهره گیرى 
از مدیریت دانش بیان گردد. در ادامه به طور مختصر به موانع اجرایی نظام مدیریت 
دانش و راه کارهایی براي نهادینه شدن آن در نهادهاى اجتماعى پیشنهاد گردیده 

است.

واژه هاى کلیدى:
مدیریت دانش،	توانمندسازى، نهادهاى حمایتى

1 - حمیدرضا سوداگر
2 - مریم قلى پور

3 - مهدى بالش آبادى
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نقش رسانه ها در مدیریت برنامه ریزى اوقات فراغت خانواده ها
 حمیدرضا سوداگر1 
مرتضى سلیم آبادى2
 احمدرضا کلماتى3

چکیده:
ایدئولوژى ها،  جامعه،  در  غالب  ارزش هاى  که  مى دهد  نشان  رسانه  مطالعات 
نمو  و  رشد  رسانه  حاصلخیز  زمین  در  علمى،  مختلف  بخش هاى  در  نوآورى ها 
تحت  قابل توجهى  حد  تا  رسانه هاى جمعى  مشتریان  به عنوان  خانواده ها  مى یابد. 
تأثیر رسانه ها، اندیشه هاى نو دریافتى را در ذهن بازسازى مى کنند و اندیشه هاى 
رسانه هاى  مى رسانند.  به روز  و  مى دهند  تطبیق  رسانه ها  زبان  با  را  خود  قدیمى 
است که  دولت  در دست  کارا  ابزارهایى  باال،  گستردگى  و  نفوذ  ضریب  با  جمعى 
مى نمایند.  سرگرم  را  خود  مخاطبان  گسترده  تبلیغات  و  شیوه ها  از  بهره گیرى  با 
اوقات فراغت فرصت مناسبى را در اختیار انسان مى گذارد تا خستگى روزانه را از 
تن خویش بیرون برده و باانگیزه بهتر و با بازیابى نیرو آمادگى بیش تر، به فعالیت 
خود ادامه دهد. در این مقاله ضمن بررسى نقش رسانه ها در مدیریت اوقات فراغت 
خانواده ها سعی گردیده ابتدا به ضرورت و اهمیت اوقات فراغت خانواده ها پرداخته 

شود در ادامه راه کارهایی براي نهادینه شدن آن پیشنهاد گردیده است.

واژه هاى کلیدى: 
رسانه، مدیریت اسالمى، اوقات فراغت

1 - حمیدرضا سوداگر
2 - مرتضى سلیم آبادى

3 - احمدرضا کلماتى
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سبک    هاى رهبرى مؤثر در نهاد خدمت گزار و حمایتى کمیته امداد امام 
خمینى  از منظر قرآن و احادیث

سیده نیلوفر شامرادى1
بهناز مهاجران2
پریسا جهانگیرى3

چکیده:
ویژگى ها،  تعاریف،  داراى  هرکدام  که  دارند  وجود  زیادى  رهبرى  سبک هاى   
اصول، نکات قوت و ضعف مربوط به خود است. شرایط مختلف و نیازهاى گوناگون 
انسان ها در عصر حاضر، باعث گسترش روزافزون سازمان هاى مختلف شده است. 
بدیهى است، سازمان ها زمانى مى توانند در انجام رسالت و رسیدن به اهداف خود 
از  شاذان  بن  فضل  باشند.  برخوردار  کارآمد  و  توانمند  رهبرى  از  که  شوند  موفق 
امام رضا  نقل مى کند: درباره ى ضرورت رهبرى از امام رضا  شنیدم که 
ما در بررسى احوال بشر هیچ گروهى را نمى یابیم که در  به درستى که  فرمودند: 
زندگى موفق و پایدار باشد مگر به  وجود سرپرستى که امور مادى و معنوى آنان را 
مدیریت نماید. آنچه در این میان هویداست، نقش رهبران در هدایت افراد به سوى 
جامعه اى باانگیزه حمایت از مردم، به خصوص اقشار خاص است. با نگاهى به زندگى 
لواِحِد  اِّال  اَنا  باهمه عظمت مى فرمود: «ما  ، مى بینیم آن حضرت  اکرم  پیامبر 
ِمنُکم»؛ من کسى جز یکى از شما نیستم براى مردم که به مفهوم در خدمت مردم 

بودن است. 

واژه هاى کلیدى:
  سبک رهبرى، نهادهاى حمایتى، کمیته امداد امام خمینى

shahmoradi.niloufar@gmail.com ،1کارشناس ارشد، دانشگاه ارومیه 
behi217@yahoo.com ،2استادیار مدیریت آموزشى، دانشگاه ارومیه 
parisa.jahangiri65@gmail.com ،3کارشناس ارشد، دانشگاه ارومیه 
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مدیریت دانش راهى به سوى اثربخشى نهادهاى حمایتى
پریسا جهانگیرى1
بهناز مهاجران2
سیده نیلوفر شامرادى3

چکیده:
 تحوالت مربوط به افزایش حجم نیازمندى ها به خدمات نهادهاى حمایتى از 
یک سو تنوع و گستردگى خدمات مختلف نهادهاى حمایتى در جهت حمایت از اقشار 
مختلف جامعه، موجب افزایش مسؤلیت هاى این نهادها شده است. دانش به عنوان 
حمایتى تلقى مى شود و از بااهمیت ترین  قدرت و منبعى ارزشمند در نهادهاى 
سرمایه هاي یک سازمان اجتماعى، کارکنان دانش گرا، دانش ورز، خالق آن هستند 
که با خلق فرآیندهاي سازمانى نوین، فناوري هاي جدید، سازمان  را به مزیت رقابتى 
پایدار رهنمون مى نمایند. نهادهاى حمایتى در جهت دستیابى به اهداف خود و در 
راستاي کمک به افراد نیازمند و آسیب پذیر جامعه، از استراتژي  هاى مختلفى بهره 
برد ه اند. ازجمله، کاربرد مدیریت دانش است. این مطالعه به بررسى مدیریت دانش 
در نهاد هاى حمایتى مى پردازد و اطالعات مورد نیاز به روش کتابخانه اى با مراجعه 
به کتب و بانک هاى اطالعاتى جمع آورى شده است. مدیریت دانش در سازمان هاى 
اجتماعى به بهتر کردن شرایط کلى کار و بهتر نمودن خدمات به مددجویان تمرکز 
دارد و با اجراى استراتژى مدیریت دانش در این مراکز، درنهایت به بهبود اثربخشى 

سازمانى منجر مى شود.

واژه هاى کلیدى:
دانش، مدیریت دانش، کمیته امداد امام خمینى  ، سازمان بهزیستى.

parisa.jahangiri65@gmail.com ،1- کارشناس ارشد، دانشگاه ارومیه 
 behi217@yahoo.com،2- دانشیار مدیریت آموزسى، دانشگاه ارومیه 

shahmoradi.niloufar@gmail.com ،3- کارشناس ارشد، دانشگاه ارومیه 
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مدیریت دانش و فرآیندها در نهادهاى حمایتى
هوشنگ تقى زاده
فاطمه شریف زادگان

چکیده::
براى  استراتژیک  نیاز  به عنوان یک  دانش،  مدیریت  سوم،  هزاره ى  آستانه  در   
مؤسسات، سازمان ها و نهادهاى خدماتى مطرح است، مدیریت دانش تضمین کننده 
برترى هاى بلندمدت براى سازمان ها و جوامع و میزان بهره گیرى آن ها از سرمایه هاى 
انسانى، فکرى و اطالعاتى است. مدیریت دانش، نگرشى است که مى تواند از سوى 
مدیریت سازمان ها با کمى انعطاف پیاده سازى شود و رقابت پذیرى در آینده، پیشرو 
بودن در محصول و خدمات جدید، فتح بازارهاى جدید و خلق بازارهاى نو از دست 

ندادن سرمایه هاى دانشى را به ارمغان بیاورد.
و  مى نماید  ایفا  سازمان ها  ارزش افزوده  در  را  بى بدیل  نقش  دانش  امروزه   
استوار  سازمانى  دانش افزایى  و  یادگیرندگى  پایه  بر  که  امروز  مدیریت  مؤلفه هاى 
گردیده است، رویکرد جدیدى را با عنوان مدیریت دانش به ادبیات جارى سازمان ها 
وارد نموده است و در این راستا؛ امنیت در تمامى سطوح و الیه هاى آن به عنوان یک 
نیاز جامعه، ضمن آنکه بدیهى ترین حق اجتماعى و فردى انسان ها است، بسترساز 
توسعه در تمامى ابعاد آن به ویژه در محیطى که چشم انداز دستیابى به قدرت اول 

اقتصادى را در منطقه براى خود رقم زده است، به حساب مى آید.
راستاي حفظ  در  را،  دانش  مدیریت  نظام هاى  جهان،  در  زیادي،  سازمان هاى 
به  رو  مشاغل  در  نگرش  این  مى پذیرند.  و  کرده  انتخاب  سودمندى شان  و  ثبات 
گسترش حاصل از فن آورى، از قبیل بیوتکنولوژي، علوم رایانه و ارتباطات راه دور و 
همچنین در حرفه هایى مثل وکالت، حسابداري و مشاوره مدیریتی ملموس است. 
را  نوین  نظام  این  تا  دانش» ظهور کرده اند  نام «مدیر  به  مدیران  از  جدید  نسلی 
فرایند آن در  به بررسی مدیریت دانش و  مقاله،  این  نهادینه کنند.  در سازمان ها 

نهادهاى حمایتى مى پردازد.

واژه هاى کلیدى: 
مدیریت، دانش، نهادهاى حمایتى، نظام، فرایند
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ویژگى هاى مدیر از نگاه مدیریت در اسالم در نهادهاى حمایتى
فضه شکرى1

چکیده:
اسالمى  جامعه  و  است  حاضر  عصر  پراهمیت  مسائل  از  یکى  مدیریت  مسئله 
در  بتواند  و  کند  اسالمى مطابقت  الگوهاى  با  که  است  اسالمى  مدیریتى  نیازمند 
خدمت جامعه اسالمى باشد. دانستن اینکه مدیر شایسته چه کسى است و باید چه 
ویژگى هایى داشته باشد حائز اهمیت است. رعایت این اصول در انتخاب مدیریت 
افراد واگذارى کارها، از مهم ترین مسائل مدیریت است، یعنى فردى که قرار است 
آن  احراز  جهت  را  الزم  شایستگى هاى  باید  بگیرد،  عهده  بر  را  گروهى  مدیریت 
آیات قرآنى و تأمل در سیره ى و شیوه رهبرى  باشد. مطالعه  بوده  دارا  مسئولیت 
انبیاى الهى از آدم تا خاتم پیامبران ما را به این نتیجه مى رساند که با الگوگیرى 
معیارها  مى توان  است،  برشمرده  براى مدیر  کریم  قرآن  ویژگى هایى که  اصول  از 
انتخاب  شایسته  مدیرانى  و  کرده  شناسایى  را  مدیریت  به  نسبت  اسالم  بینش  و 
کنیم و به این ترتیب مسیر رشد و پیشرفت را هموار نماییم. در این مقاله کوشش 
به عمل آمده که ویژگى هاى مدیران از نگاه اسالم و با تأکید بر نهج البالغه استنباط، 

استخراج و تبیین شود.

واژه هاى کلیدى:
ویژگى هاى مدیر،	اسالم	، مدیریت اسالمى، مدیر.

1 -پژوهشگر علوم اجتماعى و کارمند استاندارى چهارمحال و بختیارى
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تعیین سبک رهبرى و پتانسیل انگیزشى مشاغل با استفاده از مدل 
ویژگى هاى شغلى در اداره کل کمیته امداد امام خمینى  خراسان جنوبى 
على صدرى 1
لیال محمودى2 

چکیده
انگیزشى مدیران و کارکنان  انجام این مطالعه تعیین سبک رهبرى و پتانسیل  از  هدف 
اداره کل کمیته امداد امام خمینى خراسان جنوبى است. این پژوهش یک مطالعه توصیفى 
مورد  مجموعه  کارکنان  و  مدیران  کلیه  شامل  تحقیق  این  آمارى  جامعه  است.  تحلیلى 
مطالعه شامل 50 مدیر و 531 کارمند است. پرسشنامه سبک رهبرى استاندارد به روش 
از  سرشمارى بین مدیران توزیع گردید و حجم نمونه جامعه آمارى کارکنان با استفاده 
فرمول کوکران تعداد 308 نفر تعیین گردید که این تعداد پرسشنامه با استفاده از نمونه 
توزیع شد.  جنوبى  خراسان  استان  11 شهرستان  کارکنان  بین  تصادفى طبقه اى  گیرى 
یافته ها نشان مى دهد 83/7 درصد مدیران این مجموعه سبک رهبرى مشارکتى را به کار 
مى برند. در تحلیل یافته ها آزمونT  و آنوا مورد استفاده قرار گرفت. مدیران و کارکنان از 
پتانسیل انگیزشى باالتر از متوسط برخوردارند. در عوامل تنوع مهارت ها و همسانى وظیفه 
امتیاز  ویژگى ها  این  در  مدیران  و  دارد  وجود  معنادارى  تفاوت  کارکنان  و  مدیران  بین 
باالترى را به دست آورده اند. اما در زیر شاخص هاى خودمختارى، بازخورد و اهمیت وظیفه 
تفاوت معنادارى بین مدیران و کارکنان دیده نشد. ویژگى خودمختارى کمترین امتیاز را 
در هر دو گروه به دست آورده بود. پتانسیل انگیزشى کارکنان در سبک رهبرى تفویضى 

بیشترین میزان امتیاز را کسب نمود. 

واژه هاي کلیدي:
رهبرى، انگیزش، شاخص MPS، مدل ویژگى هاى شغلى

1- دانشجوى کارشناسى ارشد مدیریت دولتى-اداره کل کمیته امداد امام خمینى (ره) خراسان جنوبى
2- دانش آموخته کارشناسى ارشد مدیریت بازرگانى- جهاد دانشگاهى خراسان جنوبى
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بررسى و مقایسه سرمایه اجتماعى سازمانى در دو نهاد حمایتى کمیته 
امداد امام خمینى  و بهزیستى

مریم السادات طباطبایى1
چکیده:

نهاد  دو  در  سازمانى  اجتماعى  سرمایه  مقایسه  و  بررسى  پژوهش  این  هدف 
است،  مشهد  در شهرستان  بهزیستى  و    امام خمینى  امداد  کمیته  حمایتى 
روش پژوهش از نوع پیمایشى است و جامعه ى موردمطالعه شامل کلیه ى کارمندان 
نهاد کمیته امداد امام خمینى  و سازمان بهزیستى در شهرستان مشهد است. 
روش نمونه گیرى از نوع روش تصادفى ساده بوده است. به منظور گردآورى داده ها 
از پرسشنامه سرمایه اجتماعى سازمانى ناهاپیت و گوشال (1998) استفاده شد و 

داده ها با استفاده از آزمون u مان ویتنى تحلیل شدند.
بعد  دو  در    امام خمینى  امداد  نهاد کمیته  که  بود  آن  از  یافته ها حاکى 
(شناختى و ساختارى) نسبت به سازمان بهزیستى از میانگین بیش ترى برخوردار 
است اما سازمان بهزیستى در بعد رابطه اى داراى میانگین بیش ترى نسبت به کمیته 
کارمندان عامل مدیریتى را مهم ترین  نشان داد که  یافته ها همچنین  امداد است 

عامل در زمینه ى  ى خلق و حفظ سرمایه ى اجتماعى سازمانى مى دانند.

واژه هاى کلیدى:
سرمایه اجتماعى، سرمایه اجتماعى سازمانى، بعد شناختى، بعد رابطه اى، بعد 

ساختارى.

tabatabaei70@gmail.com:1- دانشجوى کارشناسى ارشد جامعه شناسى دانشگاه بیرجند، رایانامه 
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بررسی سیره ى علمى امام رضادر زمینه ى  مدیریت دانش و ارکان 
آن در حوزه نهادهاي حمایتی

حسن عارفى نیا1
چکیده:

یکی از مباحث مطرح در حوزه مدیریت امروز، موضوع مدیریت دانش و چگونگی 
اساسى در  از ضروریات  را یکی  تا جایی که آن  به کارگیرى آن در سازمان هاست 
سازمان ها دانسته اند. این مطلب در سازمان هاى حمایتی داراي نمود بیشتري است. 
با کنکاش در کالم و سیره ى علمی امام علی بن موسى الرضا این مطلب مورد 

بررسی قرارگرفته است.
هدف:

حوزه  در  رضا امام  علمی  سیره ى  و  کالم  بررسی  مطالعه  این  از  هدف 
دانش  ذخیره سازى   -3 دانش  تولید   -2 دانش  کسب   -1) دانش  مدیریت  ارکان 
ارزیابى دانش) و کاربردي نمودن آن در  4- به کارگیرى دانش 5- نشر دانش 6- 

نهادهاي حمایتی و اجتماعی است.
یافته ها:

با توجه به مراحل چهارگانه مدیریت دانش در مدل مفهومی نوناکا و تاکاشی در 
تبدیل دانش ضمنی به دانش صریح و عملیاتی کردن آن در آیات و روایات نمونه 
یابی گردیده است. با بررسی محدود انجام شده مشخص گردید فرآیند مدیریت دانش 
به صورت کامل در قرآن و روایات ائمه اطهار، خصوصاً امام رضااشاره شده است.

نتیجه گیرى:
نفوذ کالم  ما و ضریب  اسالمی  در جامعه  نهادهاي حمایتی  به نقش  توجه  با 
مدیریت  از  استفاده  در خصوص  پیشنهاد هایى   رضا امام  خصوصاً  معصومین، 
دانش با استفاده از کالم معصومین داده شد تا در مطلوبیت هرچه بیشتر فعالیت هاى 

نهادهاي حمایتی مانند کمیته امداد مورداستفاده قرار گیرد.

واژه هاى کلیدى:
مدیریت دانش، امام رضا سیره ى علمى، نهادهاي حمایتی

 1نویسنده مسول: کارشناس ارشد رشته مدیریت دولتى ( گرایش منابع انسانى ) – دانشگاه علوم پزشکی 
Arefiniah1@mums.ac.ir– مشهد

مدیریت اسالمى و نهادهاى حمایتى
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رهبرى معنوى در سازمان هاى حمایتى (سازمان بهزیستى و کمیته امداد 
( امام خمینى

محمدرضا عباسیان1
رضا هویدا2

چکیده:
رهبري معنوي نیازهاي اساسی رهبر و پیرو را براي بقاي معنوي در هم ادغام 
مى کند؛ به طورى که از نظر سازمانی بیشتر متعهد و بهره ور باشند. رهبري معنوي 
دربرگیرنده ى ارزش ها، نگرش ها و رفتارهایی است که براي انگیزش درونی یک فرد 
به عضویت شناخته  و  از طریق معنى دارى  بوده، به گونه اى که  و سایرین ضروري 
شدن احساس بقاي معنوي مى نمایند. هدف این پژوهش بررسى ویژگى ها و ارائه 
الگوى رهبرى معنوى در سازمان هاى حمایتى است که با استفاده از روش جمع آورى 
اطالعات به صورت کتابخانه اى انجام گرفته است. این پژوهش در ابتدا اهداف وظایف 
ارائه  را  سازمان ها  در  معنویت  ابعاد  سپس  مى کند.  بیان  را  حمایتى  سازمان هاى 
پژوهش هاى گذشته  در  را که  معنوى  رهبرى  الگوهاى  و  ابعاد  ادامه  در  مى دهد. 
ارائه شده است، به صورت خالصه بیان مى دارد، در پایان با توجه پژوهش هایى که 
  در سازمان هاى حمایتى ازجمله سازمان بهزیستى و کمیته امداد امام خمینى

صورت گرفته بود، الگویى را پیشنهاد مى کند.

واژه هاى کلیدى:
رهبرى معنوى، معنویت، سازمان هاى حمایتى، سازمان بهزیستى، کمیته امداد 

 امام خمینى

 1- دانشجوى دکترى مدیریت آموزشى، دانشکده علوم تربیتى و ورانشناسى، دانشگاه اصفهان
basian.esfarjany@gmail.com

 2- استادیار و عضو هیئت علمى دانشگاه اصفهان. دانشکده علوم تربیتى و روانشناسى
 r.hoveida@edu.ui.ac.ir.
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آسیب شناسى بهره ورى منابع انسانى با تأکید بر نقش غیبت و تأخیر 
سازمانى(مطالعه موردى یکى از شرکت هاى تولیدى وابسته به نهادهاى 

حمایتى استان ایالم)
حسین عزیزى نژاد1

چکیده
کشورى  هر  توسعه  و  بهره ورى  عامل  مهم ترین  و  باارزش ترین  انسانى  منابع 
بقاى  محسوب مى شود، لذا بهره ورى، گوهر سازمانى است که مى تواند پایدارى و 
عوامل  از  یکى  باشد.  رقابتى  مزیت  کسب  براى  مکانیزمى  و  تضمین  را  سازمان 
به  انسانى است. تحقیق حاضر  نیروى  تأخیر  و  بهره ورى سازمان؛ غیبت  بازدارنده 
بررسى آسیب شناسى بهره ورى منابع انسانى با تأکید بر نقش غیبت و تأخیر سازمانى 
در یکى از شرکت هاى تولیدى وابسته به نهادهاى حمایتى استان ایالم مى پردازد. 
تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردى و از نظر روش توصیفى و از شاخه همبستگى 
است و از نظر اجرا از نوع میدانى است. در این تحقیق از روش نمونه گیرى تصادفى 
ساده استفاده شده و نمونه اى به اندازه 100 نفر از کارکنان براى مطالعه انتخاب شدند. 
داده هاى تحقیق به دو روش تحلیل توصیفى و استنباطى مورد بررسى قرارگرفته 
است و یافته هاى تحقیق حاکى از رابطه معنى دار میان ابعاد غیبت و تأخیر سازمانى 
انگیزه حضور در کار)  (وضعیت شغل، توانایى حضور در کار، ویژگى هاى فردى و 
بر تعهد سازمانى و درنتیجه کاهش بهره ورى بود. عالوه بر این یافته هاى حاصل از 
تحلیل داده هاى جمع آورى شده از این سازمان نشان داد که تمامى ابعاد غیبت و 
تأخیر، در سطح اطمینان 99 درصد تأثیر مثبت و معنى دارى بر تعهد سازمانى و 
کاهش بهره ورى کارکنان شرکت تولیدى وابسته به نهادهاى حمایتى ایالم دارد. بر 
مبناى یافته هاى تحقیق مى توان نتیجه گرفت که هرچه کارکنان پایبندى بیش ترى 
به عوامل مؤثر بر غیبت و تأخیر سازمانى داشته باشند، تعهد بیش ترى نسبت به 

سازمان خود نیز خواهند داشت و درنتیجه بهره ورى شرکت باال مى رود.

واژه هاى کلیدى:
ترك خدمت، بهره ورى، رضایت شغلى، تعهد سازمانى، غیبت و تأخیر سازمانى، 

آسیب شناسى

azizinejad@aut.ac.ir،1 - کارشناس ارشد مهندسى صنایع، دانشگاه صنعتى امیرکبیر

مدیریت اسالمى و نهادهاى حمایتى
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بازشناسى فرهنگ و مدیریت جهادى در کمیته امداد امام خمینى  با 
تأکید بر رویکردهاى کیفیت زندگى خانواده هاى نیازمند

احمد فوالدیان1
على بنى اسدى2

چکیده:
 فرهنگ جهادى مجموعه اى از ویژگى ها و ارزش هاى مثبت برخاسته از رفتار 
مدیریت و روابط کارکنان است که به نوعى نقش الگویى براى جامعه، رفتار ادارى و 
رویه هاى اجرایى و مدیریتى است؛ به گونه اى که کارکردها و انتظاراتى که از وجود 
جهاد در نظام ادارى مورد توجه بوده و هست، منجر به استفاده از روش هاى موفق 

آن در تحقق تحوالت ادارى گردد.
 مدیریت جهادى با بهره گیرى از ابزار علم و فناورى و هم جهت با اراده  الهى و 

بر اساس نقشه  الهى، به تمشیت امور مى پردازد.
خصوصیات  واجد  جهادى  فرهنگ  از  برخاسته  مدیریتى  جهادى،  مدیریت 
امداد  کمیته  چون  سازمانى  روزافزون  موفقیت  در  مى تواند  که  است  ویژگى هایى 
امام خمینى  براى خدمتگزارى بیش تر و بهینه در راستاى محرومیت زدایى و 

حمایت شایسته و مکفى از خانواده هاى نیازمند، نقش اساسى ایفاء نماید.
 ازآنجاکه داشتن جامعه پویا و سازنده درگرو ایجاد ساختار خانواده بالنده است، 
لذا جایگاه اندیشه کیفیت زندگى در ساختارهاى مدیریتى جامعه اسالمى از توجهى 
باال برخوردار است. از این رو کمیته امداد امام خمینى  در راستاى توصیه ها و 
منویات مقام معظم رهبرى، بیش ازپیش رسالت و اهداف مهم حاکمیت فرهنگ و 
مدیریت جهادى در جامعه اسالمى را، بررسى کیفیت زندگى خانواده هاى نیازمند و 
تحت پوشش خویش قرار داده و مجدانه در تالش است تا با معرفى آن به اجتماع 
تبدیل آن به یک حرکت جارى در سبک زندگى خانواده هاى جامعه هدف، به  و 
پیروى از تعالیم عالیه اسالم، در جهت حفظ شئون و حقوق اجتماعى خانواده هاى 
نیازمند و زدودن آثار فقر از جامعه اسالمى به منظور اجراى قسمتى از اصل بیست 
و  حمایت  برنامه  ایران،  اسالمى  جمهورى  اساسى  قانون  نهم  و  بیست  و  یکم  و 

توانمندسازى را در موقعیت جدید و ممتازى قرار دهد.

 1- (جامعه شناس- عضو هیئت علمى و معاونت دانشکده الهیات دانشگاه آزاد اسالمى مشهد)
a.fooladian@yahoo.com

 2- (روان شناس و مدّرس گروه مطالعات خانواده دانشگاه آزاد اسالمى مشهد)
baniasadi_a@ymail.com
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واژه هاى کلیدى:

کیفیت   ، خمینى  امام  امداد  کمیته  جهادى،  مدیریت  جهادى،  فرهنگ 
زندگى، خانواده هاى نیازمند.

مدیریت اسالمى و نهادهاى حمایتى
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تصمیم گیرى با تأکید بر دیدگاه اسالم
منور مجدزاده1
 سعید رجائى پور2
کیوان کاوه3
تیمور جعفریان4

چکیده:
مدیران به منظور تحقق اهداف سازمان وظایفى نظیر برنامه ریزى، سازمان دهى، 
به  مدیر  بودن  توانا  وظایف  این  انجام  الزمه  مى دهند،  انجام  را  کنترل  و  رهبرى 
به قدرى در مدیریت حائز  این وظیفه  اتخاذ تصمیمات مناسب در هر مورد است. 
اهمیت است که بعضى از صاحب نظران معتقدند کل مدیریت یعنى تصمیم گیرى و 
قلب تپنده سازمان و مدیریت را تصمیم گیرى مى دانند. ازآنجایى که ایفاى وظایف 
مدیریت در هر جامعه اى بازتابى از ارزش ها، باورها و اعتقادات حاکم بر آن است لذا 
اعتقادى دین مبین اسالم اشراف بر وظایف  دریک جامعه اسالمى نیز ارزش هاى 
داراى  جامعه  یک  با  تصمیمات  ماهیت  که  مى رود  انتظار  بنابراین  دارد؛  مدیران 
رویکرد غیر اسالمى متفاوت باشد. در این بررسى ضمن ارائه تعریف از تصمیم گیرى 
انواع تصمیمات سازمانى و مفهوم تصمیم گیرى عقالنى و مراحل مربوط به آن  و 
اسالمى  منابع  از  و  شده  پرداخته  اسالم  دیدگاه  از  تصمیم گیرى  به  ویژه  به طور 
است.  گرفته شده  بهره  معصوم  امامان  احادیث  و  قرآن کریم  رهنمودهاى  به ویژه 
تصمیم  درباره ى  کریم  قرآن  رهنمودهاى  اسالم  دیدگاه  به  مربوط  موارد  ازجمله 
در  تصمیم گیرى  معیارهاى  اسالم،  دیدگاه  از  تصمیم گیرى  لوازم  تصمیم گیرى،  و 
و  خوب  تصمیم  یک  ویژگى هاى  تصمیم گیرى،  لغزشگاه هاى  اسالمى،  مدیریت 

معرفى الگوى پیشنهادى تصمیم گیرى در مدیریت اسالمى است.

واژه هاى کلیدى:
تصمیم گیرى، تصمیم گیرى عقالنى، مدیریت اسالمى

1- دانشیار و عضو هیات علمى دانشگاه اصفهان
2- دانشجوى کارشناسى ارشد دانشگاه آزاد اسالمى واحد شهرکرد
3- دانشجوى کارشناسى ارشد دانشگاه آزاد اسالمى واحد شهرکرد

4- طلبه ترم نهم حوزه علمیه امام خمینى  کرمانشاه
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بررسى تأثیر دیدگاه مذهبى مردم ایران در انفاق و حمایت از فعالیت هاى 
 کمیته امداد امام

شهال محبى1
على اکبر عزیزپور شوبى

چکیده:
در هر جامعه اى افراد نیازمند، فقیر و محروم وجود دارند افرادى که یا توان کار 
و کوشش ندارند و یا درآمدشان به اندازه اى نیست که تمام مخارج و هزینه هایشان 
به انفاق  نماید. خداوند بى همتا در کالم نورانى خود به کرات مؤمنین را  را تأمین 
از کارهاى بسیار  و مستمندان سفارش فرموده است. یکى  به فقرا  و کمک رسانى 
مهم زندگى مؤمن که مورد تأکید خدا و رسول گرامى اسالم و ائّمه معصومین است 
باشد، مسئله ى برآوردن حاجات  برنامه هاى ضرورى او  که همیشه باید در لیست 

مؤمنین و گره گشایى از زندگى آن هاست.
و  اسالم  انفاق در دین مبین  بررسى مسئله  براى  ابتدا تالش  مقاله حاضر  در 
سیره ى ائمه اطهار گردیده است؛ که سعى بر این شده است با ذکر آیات و نمونه هاى 
عملى از زندگى ائمه به نقش انفاق در امدادرسانى و یارى رساندن به فقرا پرداخت 
و همچنین به بیان این نکته که اسالم دستگیرى از نیازمندان را یک وظیفه دینى 
و  خواهران  زندگى  اوضاع  از  خواسته  آن ها  از  همواره  و  گرفته  نظر  در  مسلمین 
انفاق مورد بررسى  اصلى  انگیزه  و  نباشند. سپس دالیل  برداران دینى خود غافل 

قرار مى گیرد.
  درنهایت با بیان توضیحى مختصر در رابطه با کمیته امداد امام خمینى 
برقرار  نیازمندان مى تواند  و  ارتباط بین خیرین  ایجاد  این کمیته در  نقشى که  و 
کند و به بررسى نحوه ى مدیریت مشارکت مردمى در پیشبرد فعالیت هاى کمیته 
امداد امام  پرداختیم؛ و خاطرنشان شده است که با توجه به فرهنگ حاکم بر 
جامعه که فرهنگ اسالمى است گرایش مردم مسلمان ایران با توجه به آموزه هاى 
دینشان به انفاق و یارى رساندن به محرومین و مشارکت در فعالیت هاى خیریه یک 

امر مسلم خواهد بود.
واژه هاى کلیدى:

انفاق، فقر، امدادرسانى، انگیزه انفاق، مشارکت مردمى، کمیته امداد امام خمینى 


A.azizpour@umz.ac.ir1استادیار پایه 20 (بازنشسته)، گروه مدیریت دانشگاه مازندران

مدیریت اسالمى و نهادهاى حمایتى
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ارزیابى محیط خارجى و داخلى و شناسایى استراتژى هاى واحد پژوهش 
 کمیته امداد امام خمینى

حسن جانجانى1
علیرضا رفیعى2
سید مهدى مرشدى3
سمیه منصورى4

پژوهش کمیته  واحد  داخلى  و  ارزیابى محیط خارجى  به  مقاله  این  چکیده: 
ازجمله اهداف  رویکرد تجویزى مى پردازد.  از  با استفاده    امام خمینى  امداد 
و  اساس فرصت ها  بر  این واحد  ارائه استراتژى هاى اصلى  و  این تحقیق شناسایى 
تهدیدهاى محیط خارجى و نقاط قوت و ضعف محیط داخلى است. در این تحقیق، 
روش تحلیل تماتیک یا موضوعى زمینه شناسایى فرصت ها، تهدیدها، نقاط قوت و 
ضعف واحد پژوهش را فراهم کرد. به کمک این روش امکان ترکیِب ارزیابى محیط 
خارجى و داخلى و همچنین تدوین استراتژى هاى اصلى واحد پژوهش امکان پذیر 
شد. نتایج حاصله به واحد پژوهش این امکان را داد تا نیازهاى محیط، قابلیت ها و 

شکاف هاى عملکردى را تشخیص دهد.
ابزار مشاهده،  با  اسنادى و  از طریق روش هاى کیفى و  این تحقیق  یافته هاى 
بینش،  از  براى یکپارچه کردن اطالعات  و  آمد  به دست  و فیش بردارى،  مصاحبه 
مرکزى  پژوهش دفتر  واحد  کارشناسان  و  رؤسا  از مدیران،  نفر   7 تجربه  و  دانش 

کمیته امداد امام خمینى  استفاده شد.

واژه هاى کلیدى:
پژوهش، استراتژى، فرصت، تهدید، قوت، ضعف

Hasanjanjani@yahoo.com 1 - کارشناس ارشد روانشناسى بالینى؛
Alirezarafiei72@yahoo.com2- کارشناس ارشد تکنولوژى آموزشى؛

Morshedi.mehdi84@gmail.com 3- دانشجوى دکتراى جامعه شناسى گرایش اقتصادى و توسعه؛
somaiemansoori@yahoo.com 44- کارشناس ارشد پژوهش در علوم اجتماعى؛
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بررسى مدیریت دانش به عنوان عاملى اثرگذار در جریان رشد سازمان ها 
و ریشه یابى علل شکست آن

حسن جانجانى1
علیرضا رفیعى2
سمیه منصورى3
سید مهدى مرشدى4

چکیده:
ازجمله  دانش  مدیریت  اجراى چرخه  و  دانشى  سازمان هاى  و  دانش  مدیریت 
مفاهیمى است که در صورت به کارگیرى آن ها در یک سازمان جریان رشد تسریع 
اصلى  مفاهیم  معرفى  ضمن  است  شده  سعى  مقاله  این  در  مى گردد.  تسهیل  و 
مدیریت دانش و عناصر تشکیل دهنده آن در انتقال تجربه به زیرساخت هاى مورد 
نیاز و نقش حیاتى آن ها براى پایه ریزى و ایجاد یک سازمان دانشى پرداخته شود 
عوامل  سازمانى،  عوامل  مانند  دانش  مدیریت  پروژه هاى  علل شکست  ادامه  در  و 
فناورى اطالعات، محتواى  فرهنگى، عوامل مدیریتى، استراتژى، عوامل فرآیندى، 
دانش، منابع انسانى، عوامل مالى، زمان و پیچیدگى مورد بررسى و تحلیل قرار گیرد 
و راه کارهایى از قبیل الگوبردارى و بررسى تجربیات سازمان هاى خصوصى، اهتمام 
به اشتراك و تسهیم دانش در سازمان، برگزارى دوره هاى آموزشى، براى استقرار 

مدیریت دانش ارائه شود.

واژه هاى کلیدى:
دانش، مدیریت دانش، سازمان هاى دانشى

Hasanjanjani@yahoo.com ،1کارشناس ارشد روان شناسى بالینى 
Alirezarafiei72@yahoo.com  ،2کارشناس ارشد تکنولوژى آموزشى 

s.mansouri26@gmail.com ،3کارشناس ارشد پژوهش علوم اجتماعى 
Morshedi.mehdi84@gmail.com ،4دانشجوى دکترى جامعه  شناسى گرایش اقتصادى و توسعه 

مدیریت اسالمى و نهادهاى حمایتى
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مبانى مسئولیت دولت اسالمى در تأمین اجتماعى
سیده معصومه غیبى1
عبدالجبار زرگوش نسب2
سعید مولوى3

چکیده:
امروزه  مسئله  این  دارد،  همنوع  به  کمک  و  تعاون  در  ریشه  اجتماعى  تأمین 
به عنوان یکى از مهم ترین دغدغه هاى دولت هاست که محدوده ى آن برحسب دیدگاه ها 
در  و پیشرفته تر  به یک سیستم جامع تر  براى دستیابى  است. هر دولتى  متفاوت 
زمینه ى   تأمین اجتماعى براى همگان برنامه هاى خاصى را مورد بررسى قرار می دهد 
براى رسیدن به این هدف بر مبانى خاصى استوار گردیده است. در این  که یقیناً 
که  مبانى  مبانى آن، خصوصاً  و  اسالم  در  اجتماعى  تأمین  مسئله  به  توجه  راستا 
حضور دولت اسالمى را جهت هر چه عملی تر شدن این موضوع الزم می داند ضرورى 
است به همین خاطر در این پژوهش سعى شده است با روشى تحلیلى توصیفى به 
بررسى مبانى فقهى نقش دولت اسالمى در تأمین اجتماعى پرداخته شود. یافته-
هاى این پژوهش نشان مى دهد که بر اساس مبانى، دولت اسالمى ملزم به تأمین 
اجتماعى است که توجه به این مبانى می تواند محدوده ى حضور دولت اسالمى را در 

تأمین اجتماعى مشخص  کند.

واژه هاى کلیدى:
تأمین اجتماعى، دولت، مسئولیت، کمیته امداد

1 -کارشناس ارشد فقه و مبانى حقوق اسالمى، و مدرس دانشگاه شهرکرد.
2- استادیار و عضو هیئت علمى دانشگاه ایالم.

 3استادیار و عضو هیئت علمى دانشگاه شهرکرد.



171

الگوى سرمایه انسانى کمیته امداد امام خمینى  با رویکرد اثربخشى 
سازمانى به جهت توسعه ى عدالت اجتماعى

سعید صحت1
دانیال نوبختى2

چکیده:
یکى از ابزارهاى تحقق و توسعه ى عدالت اجتماعى در نظام اسالمى استفاده از 
خدمات سازمان هاى حمایتى غیردولتى مانند کمیته امداد امام خمینى  براى 
از اقشار محروم و آسیب پذیر جامعه است. از همین رو کمیته امداد امام  حمایت 
خمینى  در راستاى اثربخش تر نمودن عملکرد و ارتقاى بهره ورى خود اقدام 
به تدوین مدل تعالى عملکرد و بهره ورى سازمانى نموده است که یکى از معیارهاى 

اصلى آن، معیار کارکنان است.
اثربخشى  سنجش  زمینه ى   در  انجام شده  مطالعات  اساس  بر  پژوهش  این  در 
عملکرد سازمان هاى حمایتى غیردولتى و با استفاده از تکنیک گروه اسمى، نسبت 
به تدوین الگوى سرمایه انسانى کمیته امداد امام خمینى  با رویکرد اثربخشى 
سازمانى به جهت توسعه عدالت اجتماعى اقدام شده است. از الگوى سرمایه انسانى 
کارکنان کمیته امداد امام خمینى  مى توان به عنوان مکمل راهبردهاى منابع 
و جبران خدمات  عملکرد  ارزیابى  آموزش،  فرآیندهاى جذب،  طراحى  در  انسانى 

کارکنان، باهدف ارتقاى بهره ورى و اثربخشى سازمانى بهره گرفت.

واژه هاى کلیدى:
کمیته امداد امام خمینى  – سازمان هاى حمایتى – اثربخشى سازمانى – 

سرمایه انسانى – عدالت اجتماعى

1- عضو هیأت علمى گروه مدیریت دانشگاه عالمه طباطبایى
m.hemati62@gmail.com 2- کارشناس ارشد مدیریت آموزشى دانشگاه تهران؛

مدیریت اسالمى و نهادهاى حمایتى
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نقش و جایگاه نهادهاى غیر حاکمیتى در گسترش حمایت هاى اجتماعی و 
خوداتکایی نیازمندان

شهین نوري فرد1
مرتضى اکبرى2

چکیده:
گسترش  در  حاکمیتى  غیر  نهادهاى  جایگاه  و  نقش  بررسی  مقاله  این  هدف 
حمایت هاى اجتماعی و خوداتکایی نیازمندان است. در این نوشتار، ضمن بررسی 
مشاهدات میدانی و مصاحبه  و نظرخواهی از خبرگان مسئول بخش عرضه خدمات 
الزمه  که  جغرافیایی  و  منطقه اي  سازمان دهى  مبناي  به  توجه  با  کشور  حمایتی 
شناسایی دقیق نیازمندان و توانمندسازي و خوداتکایی ایشان است، عالوه بر تعامل 
یا  ایجاد  به  موجود  خیریه هاي  تجربه هاى  و  ظرفیت ها  از  بهینه  استفاده  و  مناسب 
داوطلبانه  تشکل هاي  شامل:  مردم نهاد  سازمان هاى  از  جدیدي  گونه هاي  تقویت 
حمایتی محله محور به مرکزیت مساجد محله ها تحت عنوان کلی شبکه ارتباطی 
با  آن ها  تعامل  به ویژه  و  فعالیت ها  اهداف، وظایف،  و  توجه شده  مردمی  حمایتی 
حمایتی  خدمات  عرضه  متولی  دستگاه  به عنوان    امام خمینی  امداد  کمیته 
الگوي  از تشکل هاى مردمى، طراحی و تبیین شده است.  و یک سازمان حمایتى 
اهداف  واقعی  تحّقق  مردم در جهت  و  دولت  مشارکت  و  اتحاد  مقاله  این  تعاملی 
توجه  مورد  مسجدمحوري  رویکرد  با  را  محرومان  خوداتکایی  و  توانمندسازي 
و  انفاق  درزمینه ى  دینی  آموزه هاي  احیاي  فقر،  کاهش  شاخص هاى  و  داده  قرار 
نوع دوستى، احیاي جایگاه مساجد در نظام اسالمی، افزایش همبستگی و سرمایه 
اجتماعی، افزایش رضایتمندي و عزت نفس نیازمندان، کاهش هزینه هاى اجرایى و 
تشکیالتى و درنتیجه افزایش بهره ورى عرضه خدمات حمایتى به محروم ترین اقشار 

جامعه را هدف قرار داده است.	
اجتماعی؛  مشارکت هاى  مسجدمحوري؛  توانمندسازى؛  کلیدى:  واژه هاى 
(NGOs)؛  مردم نهاد  سازمان هاى  (IKRF)؛    خمینی  امام  امداد  کمیته 
سازمان هاى مردمی محله محور (CBOs)؛ سازمان هاى غیردولتى وابسته به عامه 

.(GROs) مردم

hasti_ns@yahoo.com ،1 دانشجوي دکتراي مدیریت دولتی
Mor_akbari@yahoo.com ،2 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی
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نقش مدیریت دانش و تفکر انتقادى در نهادهاى حمایتى
مریم نیاکان

چکیده:
آن  از  اسالم  دین  در  که  است  مواهبى  اساسى ترین  از  یکى  اندیشه  و  تفکر 
اندیشه  اسالم، یک ساعت  این مسئله چنان است که دین  یادشده است. اهمیت 
را از هفتادسال عبادت باالتر معرفى نموده است توجه به تعقل و تفکر انتقادى از 
بررسى  باهدف  بوده است پژوهش حاضر  تائید قرآن و سنت اسالمى  دیرباز مورد 
پژوهش  این  است که  نهادهاى حمایتى  انتقادى در  تفکر  و  نقش مدیریت دانش 
کتابخانه اى جمع آورى  به صورت  داده ها  و  انجام شده  تحلیلى  و  توصیفى  روش  به 
گردیده اند. در ابتدا به تفکر و تعقل از دیدگاه امام رضاپرداخته گردیده و بعد 
نهادهاى اجتماعى مورد  و نقش آن در  و مدیریت دانش  انتقادى  ترتیب تفکر  به 
بررسى قرارگرفته است؛ و یافته ها نشان داده دستیابى به شاخص هاى «رفاه کلى» و 
بهزیستى مردم جامعه، زمانى تحقق مى یابد که نخست در جامعه ثبات نسبى حاکم 
شود و سرمایه گذارى ها به سمتى سوق داده شود که «تولید» و «بهره ورى» فزونى 
یابد و از تمامى «فرصت ها»، «امکانات»، «منابع»، به نحو مطلوبى بهره بردارى شود. 
تفکر انتقادى و مدیریت دانش نه تنها در مدیران جامعه اسالمى، بلکه در کل افراد 
جامعه و نهادهاى اجتماعى نقش بسزا و تعیین کننده دارد و به افزایش نرخ رشد و 

بهره ورى و تولید سرمایه هاى ملى و رفاه اجتماعى مى انجامد.

واژه هاى کلیدى:
مدیریت دانش، تفکر انتقادى، نهادهاى حمایتى.

مدیریت اسالمى و نهادهاى حمایتى
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واکاوي تمهیدات کرامت انسانی در نهج  البالغه: با محوریت رویکرد 
قابلیت جهت نیل به سبک زندگی اسالمی - ایرانی (خانواده هاى تحت 

پوشش کمیته امداد)
احمدعلی خائف الهی1
شهرزاد نیري2

چکیده:
انسانى  تمهیدات الزم جهت تحقق کرامت  تبیین  باهدف  پژوهش که  این  در 
مددجویان تحت پوشش کمیته امداد صورت گرفت، رویکرد قابلیت به دلیل سازگارى 
مبنا  به عنوان  رفاهى،  رویکردهاى  به سایر  انسانى نسبت  با مفهوم کرامت  بیش تر 
مورد توجه قرار گرفت و تالش شد تا شاخص هاى مرتبط با کرامت انسانى بر اساس 
چارچوب این رویکرد استخراج شود. جهت گردآورى داده ها، متن ارزشمند نامه هاى 
گرفت.  قرار  کدگذارى  و  تحلیل  مورد  نهج  البالغه  در  امیرالمؤمنین حضرت 
روش این پژوهش کیفى بود و استراتژى داده بنیاد جهت مشخص کردن مفاهیم و 
مقوله ها مورداستفاده قرار گرفت. نتایج حاصل از این پژوهش مشتمل بر صدها کد 
اولیه، چهارده مفهوم مشتمل بر هنجارهاي قانونی، هنجارهاي اخالقی، هنجارهاي 
براي  کاال  فراهم سازي  نیازمندان،  براى  درآمدسازى  اجتماعی،  هنجارهاي  دینی، 
نیازمندان، پرهیز مسئولین از هواي نفس، نکوهیده بودن دنیا در منظر مسئولین، 
منت،  از  مسئولین  پرهیز  نیازمندان،  نیاز  برآوردن  فرایند،  آزادى  فرصت،  آزادى 
نیازمندان و شش مقوله مشتمل  ویژگى هاى سلبى  نیازمندان  ایجابى  ویژگى هاى 
ویژگى هاى  نیازمندان،  شخصى  ویژگى هاى  میانجى،  شرایط  زمینه اى،  شرایط  بر 

شخصى سایر افراد، آزادى دست یابى و دست یابى بود.

واژه هاى کلیدى:
امداد،  انسانی، کمیته  ایرانی، کرامت   - زندگی اسالمی  قابلیت، سبک  رویکرد 

نهج  البالغه.

khaefelahi@gmail.com ،1. دانشیار، دانشگاه تربیت مدرس
sh.nayyeri@modares.ac.ir ،2. استادیار، دانشگاه تربیت مدرس



ارزیابی برنامه هاي کانون فرهنگی امداد به منظور مدیریت اثربخش
علی ناصري1 
اعظم نیکخو2 

چکیده:
هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی ارزیابی برنامه هاي کانون هاي فرهنگی نوجوانان 
و جوانان دانش آموز شهر مشهد که توسط سازمان کمیته امداد انجام شده است می 
باشد. در این تحقیق از روش شبه آزمایشی استفاده شد، جامعه آماري نوجوانان و 
جوانان مشهدي هستند که از برنامه هاي کانون هاي  فرهنگی کمیته امداد استفاده 
می کنند. در این طرح نظرات 217 نفر از نوجوانان و جوانان پرسیده شد. ابزار اصلی 
است.  شده  طراحی  محقق  توسط  که  است  ساختمند  پرسشنامه  حاضر،  پژوهش 
تحلیل داده ها نشان می دهد واکنش شرکت کنندگان به دوره ها مثبت است و 
آنها نگرش مثبتی نیز به دوره هاي آموزشی کانون ها دارند. در مجموع نتایج نشان 
می دهد برنامه هاي کانون فرهنگی توانسته انتظارات نوجوانان و جوانان را تا حد 

زیادي برآورده نماید.

واژه هاى کلیدى:
 کانون فرهنگی، اوقات فراغت، نوجوانان، جوانان

1- مشاور پژوهشی کمیته امداد امام خمینى (ره) استان خراسان رضوى. دانشجوي دکتري روابط بین الملل 
دانشگاه آلمآتی

2- مدیر کانون فرهنگی کمیته امداد مشهد، کارشناس ارشد جامعه شناسی از دانشگاه پیام نور مشهد

فصل چهار
مدیریت اسالمى و همبستگى اجتماعى
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بررسى تأثیرپذیرى مدیریت دانش از فرهنگ سازمانى (مطالعه موردى 

کمیته امداد امام خمینى  استان هرمزگان)
مرتضى موصلى1

چکیده:
ویژه اى  جایگاه  از  سازمان،  و  مدیریت  ادبیات  در  امروزه  که  مفاهیمى  از  یکى 
از  مجموعه اى  به  فرهنگ سازمانى  است.  فرهنگ سازمانى  است؛  شده  برخوردار 
اشاره  سازمان  بر  حاکم  مشترك  هنجارهاي  و  اعتقادات، فرضیات  ارزش ها، باورها، 
مى کند و سیستمی از استنباط مشترك است که اعضاء نسبت به یک سازمان دارند. 
از  تمام جنبه هاى سازمان  اعتقاد صاحب نظران مدیریت، فرهنگ سازمانى روي  به 
جمله رفتار فردي، رفتار سازمانی، نگرش کارکنان، خالقیت و نوآوري، تدوین اهداف 
به  عنایت  با  مى گذارد.  تأثیر  و...  بهره ورى  انضباط،  و  نظم  استراتژى ها،  اجراي  و 
اهمیت دانش و اطالعات به عنوان مهم ترین جنبه ى سرمایه هاي فکرى سازمان و 
نقش آن به عنوان موتور محرکه توسعه دانایى محور، موضوع این مطالعه، به بررسى 
تأثیرپذیرى مدیریت دانش از فرهنگ سازمانى در اداره کل کمیته امداد امام خمینى 
 استان هرمزگان اختصاص یافته است. جامعه آماري پژوهش حاضر، مدیران 
این  در  استان هرمزگان مى باشند.    امام خمینى  امداد  کارشناسان کمیته  و 
با حجم استفاده شده  به شیوه تصادفى طبقه اى متناسب  نمونه گیرى  از  پژوهش 
است؛ و از این طریق در مجموع 120 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده است. از بین 
ابزارهاي گردآوري داده ها در این پژوهش از پرسشنامه استاندارد فرهنگ سازمانى 
بر اساس مدل دنیسون و همچنین پرسشنامه مدیریت دانش بر اساس مدل نیومن 
از  استنباطی  سطح  در  داده ها،  تجزیه وتحلیل  براي  است.  شده  استفاده  کنراد  و 
آزمون اسپیرمن براى اثبات فرضیه ها و جهت رتبه بندى مؤلفه هاى مدیریت دانش 
و فرهنگ سازمانى از آزمون فریدمن استفاده شده است و همچنین جهت بررسى 
از  نتایج حاصل  اثرات متغیرها، آزمون تحلیل مسیر مورد کاربرد قرارگرفته است. 
تمامى  بین  معنادارى  رابطه  که  است  مطلب  این  نشانگر  اطالعات  تجزیه وتحلیل 
کلیه ى  که  معنا  بدین  باشد.  برقرارمى  درصد   0/99 سطح  در  تحقیق  فرضیات 
همچنین  هستند.  ارتباط  در  دانش  مدیریت  متغیر  با  فرهنگ سازمانى  مؤلفه هاى 
با  را  همبستگى  قوى ترین   0/706 با  انطباق پذیرى  متغیر  که  مى شود  مالحظه 

مدیریت دانش دارد و 56 درصد از تأثیرپذیرى مدیریت دانش را شامل مى شود.
  واژه هاى کلیدى:فرهنگ سازمانى، مدیریت دانش، کمیته امداد امام خمینى 

هرمزگان
1- کارشناسى ارشد مدیریت، اداره کل کمیته امداد امام خمینى (ره) هرمزگان
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روش هاي اعتمادسازى و هدایت افکار عمومی در ارتقاء مشارکت هاى 
عمومی، امور خیریه و فرهنگ نیکوکاري

زهره ایزدي فرد1

چکیده:
و  همکارى،  نیکوکارى  حس  انسان ها،  به  توجه  اسالمى،  اخالق  قوت  نقاط  از 
خدمت رسانى به مردم؛ به ویژه خدمت به مؤمنان و صالحان است. نگاهى اجمالى به 
آیات، روایات و سیره ى انبیا و اولیا به خوبى این امر را ثابت مى کند که بعد از انجام 
واجبات، هیچ امرى، مانند نیکى و خدمت به بندگان خداوند باعث تقرب انسان به 
درگاه الهى نمى شود. بدین سبب است که انبیا و اولیاى الهى، همواره در خدمت 
مردم بوده اند. آنچه پیش رو دارید، نگاهى اجمالى به آیات و روایات و سیره ى اولیا 

درباره ى نیکى و خدمت به آدمیان است.
نیکوکاري به برادران دینی و برآوردن نیازهاي آنان، یک وظیفه است،  همان گونه 
که انجام تمام وظایف دینی، یک سلسله شرایط و آداب خاصی  دارند، نیکوکاري به 
مردم نیز وقتی مورد رضایت کامل خداوند است که با  رعایت اصولی انجام گیرد. 
به عنوان مثال، نیکوکار باید در خدمت به  برادر مؤمنش با روي گشاده با او برخورد 
کند، در برآوردن حاجت او  سستی و تنبلی به خرج ندهد، از مّنت گذاشتن به او که 

سبب تباهی اجر  معنوي عمل اوست خودداري کند و...
نهادهاي  و  بین مردم  اعتماد  ایجاد حس  و  عمومی  افکار  امر هدایت  حال در 
اسالم است؛ و  نیازمندان در  به  نیکوکاري  و اهمیت  تبیین جایگاه  به  نیاز  خیریه 
اسالمی  اخالق  و  عطوفت  با  همراه  ارتباط صحیح  ایجاد  با  امور خیریه  مسئولین 

مى توانند حس اعتماد بین خود و خیرین را تقویت کنند.
در این مقاله کوشش شده است ضمن بیان اهمیت نیکوکاري در قرآن و روایات، 
به تبیین راه کارهاى اعتمادسازى و هدایت افکار عمومی مردم نسبت به خیررسانی 

و نیکوکاري پرداخته شود.

واژه هاى کلیدى:
اعتمادسازى، مشارکت ها، نیکوکاري، خیرین

1- دانشجوي رشته علوم تربیتی
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مدیریت اسالمی و همبستگی اجتماعی
افسانه اقدام همت آبادى1

چکیده:
و  اجتماعى  همبستگى  پرتو  در  اجتماعى  نظام  هر  تعالى  و  رشد  شک  بدون 
مشارکت عمومى افراد آن جامعه میسر مى گردد. جامعه شناسان ایجاد همبستگى 
اجتماعى و مشارکت عمومى جامعه را ناشى از عواملى چون اعتقادات و احساسات 
مشترك و تعادل و هماهنگى میان باورها و ارزش ها مى دانند و عامل اصلى واگرایى 
انسان ها را جدال و ستیز و کمبود امکانات مادى تلقى مى کنند. در نگاه اسالمى 
سطح  در  عمومى  مشارکت  و  اجتماعى  همبستگى  تقویت کننده  عوامل  ازجمله 
نظرى و عملى علم، تفاهم، همدلى و نوع دوستى است و عوامل تهدید کننده آن 
مى داند.  روحى  بیمارى هاى  سایر  و  نفسانى  خواهش هاى  تهمت ها،  را سوءظن ها، 
در مقاله حاضر، پس از بررسى مفاهیم مذکور، جلوه هاى مشارکت مردم در نظام 
امربه معروف  نظام،  رهبرى  با  مردم  بیعت  شورا،  مفاهیمى چون  قالب  در  اسالمى 
و  نظریات  سپس  مى شود،  بیان  جامعه  امور  در  تعاون  و  اتحاد  منکر،  از  نهى  و 
دیدگاه هاى اسالمى و جامعه شناسى در مورد راه هاى افزایش همبستگى اجتماعى 
جمعى،  و  فردى  آگاهى  افزایش  مى شود:  تبیین  شرح  بدین  عمومى  مشارکت  و 
مشارکت ارادى، باور کردن مردم، بسیج منابع، خدمت صادقانه به مردم و درنهایت 
آثار و پیامدهاى همبستگى اجتماعى و مشارکت عمومى مورد تحلیل قرار مى گیرد.

عمومى،  مشارکت  اسالمی،  مدیریت  اجتماعى،  همبستگى  واژه هاى کلیدى: 
تفاهم، مشورت، روابط اجتماعى

1 - افسانه اقدام همت آبادي
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زکات، فرمان وحدت بخش و همبستگى جامعه ى اسالمی
بهمن دستارى1 
هوشنگ آتش جامه

چکیده
دین مقدس اسالم تنها محدود به دستورات عبادي نیست، بلکه دربردارنده احکام 
تمام موضوعات ازجمله حکومت، اقتصاد، حقوق انسان ها و ... نیز هست. همه احکام 
و تعلیمات اسالم براي رساندن انسان به کمال که همانا غرض واقعی شریعت است 
صادرشده تا جوامع انسانی با آراستن خود به فضایل و صفات کامله در کنار هم و با 

حضور همدیگر به مالقات پروردگار یکتا نائل گردند.
 در اینجا از نظام اقتصادي اسالم، به ویژه از زکات این مالیات اسالمی که جاي در 
است صحبت  محیط  و  عصر  هر  در  انسان  نیازهاي  پاسخگوي  و  بوده  زمان  بستر 
مى شود که چگونه آثار و برکات زکات (من) یک مسلمان را به (ماي) امت واحد 
اسالمی تبدیل مى کند و عامل وحدت بخش و همبستگى اجتماعى جوامع انسانی 
اسالم به حساب مى آید. چون که وحدت هدیه الهی است که خداوند تنها به مؤمنان 
راستین که از تعلقات مادي رهاشده و رسته اند عطا مى کند «لو انفقت ما فی االرض 

ما الفت بین قلوبهم »
 این مقاله با مرور کتب الهی و با استفاده از روش اسنادى، کتابخانه اى و همچنین 
با واشکافى مفهوم زکات و آثار و برکات آن این موضوع اثبات مى کند؛ زکات باعث 

وحدت بخشى و همبستگى اجتماعى جامعه اسالمی مى شود.

واژه هاى کلیدى:
 زکات، همبستگى اجتماعى، جامعه اسالمى

1- کارشناس ارشد مدیریت اجرایى، معاون توسعه مشارکتهاى مردمى استان اردبیل
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بررسى عوامل و راه کارهاى مؤثر در جلب مشارکت هاى مردمى با نهادهاى 
حمایتى در امور خیریه

بخشعلى باقرى1
حجت اهللا مرادى پردنجانى2
منور مجدزاده3

چکیده
این مقاله که به بررسى عوامل مؤثر در جلب مشارکت هاى مردمى با نهادهاى 
حمایتى در امور خیریه پرداخته است، درصدد است تا مهم ترین عواملى را که در 
مشارکت شهروندان با نهادهاى حمایتى (کمیته امداد،	بهزیستى، هالل احمر،	نهادهاى 
که  را  راه کارهایى  مهم ترین  و  نموده  تعیین  دارند،  نقش  و...)  غیردولتى  عمومى 
طرح آن  نماید.  شناسایى  نهادها مؤثرند،  این  با  مشارکت شهروندان  ارتقاى  براى 
را  تحقیق  جامعه  است.  انجام گرفته  پیمایشى  روش  به  که  بوده  توصیفى  نوع  از 
کلیه شهروندان و کارشناسان کمیته امداد،	بهزیستى، هالل احمر،	نهادهاى عمومى 
غیردولتى، مؤسسات خیریه و ... استان چهارمحال و بختیارى تشکیل مى دهد که 
به روش چندمرحله اى از شهرهاى  تعداد 321 و 32 نفر  از میان آن ها به ترتیب 
مختلف استان انتخاب و اطالعات مورد نیاز نیز از طریق پرسش نامه گردآورى شد. 
فریدمن  و  رگرسیون  تحلیل  تى،  آزمون  از  استفاده  با  نیز  به دست آمده  داده هاى 
تجزیه وتحلیل و یافته هاى زیر به دست آمد: میانگین نمره کل مشارکت شهروندان 
خدمات  از  رضایتمندى  مشارکتى؛  سابقه  مسئولیت پذیرى؛  ویژگى  همچنین  و 
ارتباطات  اجتماعى؛  تعلق  احساس  خیریه؛  امور  در  حمایتى  نهادهاى  عملکرد  و 
اجتماعى؛ اعتماد اجتماعى از حد میانگین باالتر است. تنها 33 درصد از تغییرات 
متغیرهاى  با  خیریه  امور  در  حمایتى  نهادهاى  با  شهروندان  مشارکت  به  مربوط 
مسئولیت پذیرى، سابقه مشارکتى، رضایت از خدمات و عملکرد نهادهاى حمایتى 
در امور خیریه و اعتماد اجتماعى توضیح داده مى شود و بقیه تغییرات به متغیرهاى 
دیگرى خارج از این تحقیق توضیح داده مى شوند. از دیدگاه کارشناسان به ترتیب 
و  حمایتى  نهادهاى  عملکرد  و  خدمات  از  رضایتمندى  مسئولیت پذیرى،  عوامل 
احساس  عواملى چون  و  است  مشارکت  در  مؤثر  علل  مهم ترین  اجتماعى  اعتماد 
مشارکت  در  علل  کم اهمیت ترین  مشارکتى  سابقه  و  اجتماعى  ارتباطات  تعلق، 

bakhshalibagheri@gmail.com ،1 - دانشگاه آزاد اسالمى واحد شهرکرد
2 - دانشگاه آزاد اسالمى واحد شهرکرد
3 - دانشگاه آزاد اسالمى واحد شهرکرد
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شهروندان با نهادهاى حمایتى است.

واژه هاى کلیدى:
مشارکت مردمى، نهادهاى حمایتى، امور خیریه.
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مدیریت اسالمى و همبستگى اجتماعى
جعفر باهوش اشکنانى

چکیده
و  اجتماعى  همبستگى  پرتو  در  اجتماعى  نظام  هر  تعالى  و  رشد  شک  بدون 
مشارکت عمومى افراد آن جامعه میسر مى گردد. جامعه شناسان ایجاد همبستگى 
اجتماعى و مشارکت عمومى جامعه را ناشى از عواملى چون اعتقادات و احساسات 
اصلى  عامل  و  دانند  مى  ها  ارزش  و  باورها  میان  هماهنگى  و  تعادل  و  مشترك 
واگرایى انسانها را جدال و ستیز و کمبود امکانات مادى تلقى مى کنند. در نگاه 
اسالمى از جمله عوامل تقویت کننده همبستگى اجتماعى و مشارکت عمومى در 
سطح نظرى و عملى علم، تفاهم، همدلى و نوعدوستى است و عوامل تهدید کننده 
آن را سوء ظن ها، تهمت ها، خواهش هاى نفسانى و سایر بیماریهاى روحى مى 
داند. در پژوهش حاضر، پس از بررسى مفاهیم مذکور، جلوه هاى مشارکت مردم 
در نظام اسالمى در قالب مفاهیمى چون شورا، بیعت مردم با رهبرى نظام، امر به 
معروف و نهى از منکر، اتحاد و تعاون در امور جامعه بیان مى شود، سپس نظریات و 
دیدگاههاى اسالمى و جامعه شناسى در مورد راههاى افزایش همبستگى اجتماعى 
و جمعى،  فردى  آگاهى  افزایش  شود:  تبیین مى  بدین شرح  عمومى  مشارکت  و 
مشارکت ارادى، باور کردن مردم، بسیج منابع، خدمت صادقانه به مردم و در نهایت 
آثار و پیامدهاى همبستگى اجتماعى و مشارکت عمومى مورد تحلیل قرار مى گیرد.

واژه هاى کلیدى:
همبستگى اجتماعى، مشارکت عمومى، تفاهم، مشورت، روابط اجتماعى
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الگوها و مصادیق گسترش سنت هاى حسنه اسالمى و جلب مشارکت هاى 
 عمومى در توانمندسازى نیازمندان در سیره ى اهل بیت

سمانه پروانه

چکیده:
 مدیریت در حوزه نیازمندان، مستلزم عمل به دستورات شرع و آن نیز منوط 
برنامه هایى که شریعت  به فراهم آوردن چند سازوکار است؛ یکى تبیین احکام و 
در  برنامه ها  آن  عملى  الگوهاى  ارائه  دیگرى  و  کرده  بیان  زمینه،  این  در  اسالم 
سیره ى اهل بیتو همچنین فراخواندن عموم افراد به تأمین زندگى نیازمندان 
و محرومان تا آحاد جامعه با عمل به این دستورها و با تأسى به نسخه هاى عملى 

آن در جهت توانمندسازى نیازمندان پیش روند.
انفاقات و نظام مالیاتى اسالم عملیاتى ساختن  از  بهره بردارى بهینه  همچنین 
و تحول در آن ها با توجه به تجارب ملى و اسالمى راه کار عملى دیگر است براى 
نسبى اجتماعى  به رفاه  و رسیدن  تکاثر  از  که جلوگیرى  اسالم  به هدف  رسیدن 

همراه با حفظ کرامت و عزت مسلمانان است.

واژه هاى کلیدى:
نیازمندان، سیره ى اهل بیت ، مدیریت، توانمندسازى نیازمندان
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تأثیر سرمایه اجتماعى خیرین مذهبى در کمک به افراد بى بضاعت
اعظم عظیمى1
محمدمهدى توکل2
فاطمه امامقلى وند3

چکیده:
مفهوم سرمایه اجتماعى و گسترش و بسط روش ها و راه کارهاى حفظ و نگهدارى 
به عنوان  این مفهوم  یا تقویت آن اخیراً مورد توجه گسترده اى قرارگرفته است.  و 
و تالش  موفقیت  میزان  و  اجتماعى  کارکردهاى سازمان هاى  ارزیابى  براى  ابزارى 
واقع  در  مى شود.  محسوب  انجمن ها  و  گروه ها  یا  اجتماعى  نهادهاى  محبوبیت  و 
یکى از نقاط قوت انجمن ها و گروه ها عبارت است از انباشت و تقویت سرمایه هاى 
اجتماعى که به نوبه خود مدیون عوامل متعددى است که در این میان آموزه هاى 
دینى سهم ویژه اى دارند. سرمایه اجتماعى داراى مؤلفه هایى چون اعتماد اجتماعى، 
مشارکت اجتماعى، انسجام اجتماعى و آگاهى اجتماعى است که در جوامع مختلف 
در اشکال و میزان هاى متفاوتى دیده مى شود. هدف اساسى این مقاله بیان خاستگاه 
نیز بررسى چگونگى پیوند دو مفهوم  نظرى مفاهیم سرمایه اجتماعى و مذهب و 
در جامعه با بیان یک نمونه تجربى از میزان مشارکت خیرین مذهبى در کمک به 

افراد بى بضاعت است.

واژه هاى کلیدى: 
سرمایه اجتماعى، اعتماد، مشارکت، انسجام، خیرین مذهبى

Azimi-azam@ibb.ut.ac.ir1. دانشجوى دکترى، دانشگاه تهران
mtavakol@gmail.com 2. کارشناس ارشد برنامه ریزى رفاه اجتماعى، دانشگاه عالمه طباطابى

3 - کارشناس ارشد روانشناسى، دبیر رسمى آموزش پرورش منطقه 15 تهران
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جستارى در بیان راهبردهاى مدیریتى گسترش همبستگى و تعامل 
اجتماعى با نیازمندان در گفتار و رفتار امام على

سمیه حسنعلیان1
چکیده:

به محرومان  بزرگان دین و سفارش ایشان  به تأکید فراوان دین اسالم و  نظر 
جامعه از یک سو نیز نقش الگویى بزرگان دین و ائمه اطهار  از سوى دیگر مقاله 
حاضر با روش توصیفى تحلیلى و نیز سیر در سیره ى امام على راهبردهاى 
مدیریتى ایشان در گسترش همبستگى و تعامل اجتماعى با نیازمندان جامعه را بر 

رسیده است.
مهم ترین یافته هاى پژوهش بیانگر این حقیقت است که امام نه تنها با 
گفتار بلکه در رفتار و عمل خود نیز یار و یاور محرومان و نیازمندان جامعه بوده 

و بر لزوم رفع نیاز ایشان، امدادرسانى، هم دردى با ایشان تأکید فراوان داشته اند.

واژه هاى کلیدى:
امام على مدیریت، تعامل اجتماعى، مردم، نیازمندان

shassanalian@yahoo.com 1 - استادیار زبان و ادبیات عربى دانشگاه اصفهان
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الگوها و مصادیق گسترش سنت هاى حسنه اسالمى و جلب مشارکت هاى 
 عمومى در توانمند سازى نیازمندان در سیره  ى اهل  بیت

فاطمه ذوالفقارى1
چکیده:

 در متون روایى اسالم، به پیروى از متن قرآن که فقر را وعده شیطان می  خواند 
ناپسند  دیده مى شود.  فقر  برابر  در  موضع گیرى شدیدى  الَْفْقَر)  یَِعُدُکُم  ْیطاُن  (الشَّ
دانستن فقر در تعالیم روایى، به معنى وادار کردن اهل دین به تالش براى رفع و 
دفع آن و توانمند کردن نیازمندان است. لذا یکى از اهداف دین و شریعت محمدى 
که  به گونه اى  است  بشر  زندگى  و  اسالمى  جامعه  نیازمندان  توانمندسازى  
و  تهدید فقر  و  تأمین گردد  زندگى  تمامى مراحل  افراد در  اساسى همه  نیازهاى 
محرومیت از بین برود. در نگاه اسالم بسیار بر این امر توصیه شده است که افراد 
یا به صورت  و  نمایند، چه به صورت فردى  پشتیبانى  و  جامعه همدیگر را ضمانت 
جمعى تا اینکه افراد انسانى در پناه کفالت و حمایت جامعه زندگى کنند و جامعه 

به کمک افرد بیاید.
 هدف این نوشتار، ارائه راه کارهایى براى توانمند سازى نیازمندان از طریق جلب 
مشارکت هاى عمومى در سیره  ى اهل   بیت  است. مهم ترین یافته هاى این تحقیق 
از  استفاده  و  اخالقى  فضایل  کسب  مسئولیت  پذیرى،  نوع دوستى،  محور،  چهار  را 

ابزارهاى مالى مى  توان شمرد.

واژه هاى کلیدى:
 اهل بیت ، توانمند سازى، نیازمندان، مشارکت  عمومى.

fzolfaghari16@gmail.com.11- کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث
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خدمت  رسانى به نیازمندان در سیره ى رضوى
سکینه رجایى1

چکیده:
ایرانى-اسالمى،  زندگى  بر سبک  الگوى زندگى غربى  زمانه اى که سیطره   در 
پیامدهاى گسترده و مخربى را به جامعه تزریق کرده است، نگاه به سبک زندگى 
و   پیامبر	اعظم  که  باشد  طیب ه اي  حیات  تجسم  مى تواند   اهل  البیت 
قرآن	کریم بشر را به آن فراخوانده  اند. رسیدگى به وضعیت نیازمندان جامعه، یکى 
افراد  اقتصادي   موقعیت   است.     اهل البیت  سیره ى  در  تأکید  مورد  مسائل  از 
یکسان  نیست  و نمی توان  جامعه  را از نیازمندان  تهی  دانست . گرچه مفهوم فقر در 
افراد جامعه، سطح  جامعه، گسترده است و در هر زمان با توّجه به سطح زندگى 
فقر تعیین مى شود، تأمین «حّق حیات و معاش» در حداقل شرایط و امکانات بر 
عهده دولت اسالمى و انسان هاى مرفّه جامعه است. «فقر» آثارى مانند نقص دین، 
سرگردانى عقل، دشمنى، کم شدن حیا و افزایش فساد در جامعه انسانى برجاى 
مى  گذارد. تأمین حداقل نیاز مردم و رساندن رفاه به سقف، عدالت خواهى و سیاست 
از  فقر  پدیده  بربستن  نیازمندان، موجب رخت  بین عامه مردم و  ثروت در  توزیع 
«جامعه اسالمى» مى شود. در این مطلب به بررسى فرازهایی از زندگی و شخصیت 
از  تصویري  مى  پردازیم که  نیازمندان  به  در خدمت رسانى    امام	رضا  حضرت 

سبک زندگی در سیره ى رضوي را ترسیم مى کند.

واژه هاى کلیدى:
 نیازمندان، امام رضا ، سیره ى رضوى، جامعه اسالمى.

منابع  و  کشاورزى  علوم  دانشگاه  محیط زیست  طبیعى-  منابع  مهندسى  ارشد  کارشناسى  دانشجوى   -  1
s.rajaee1990@gmail.com طبیعى گرگان
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روش هاى اعتمادسازى و هدایت افکار عمومى در ارتقاى مشارکت هاى 
عمومی، امور خیریه و فرهنگ نیکوکارى

سید خلیل رفیعى طباطبایى

چکیده:
 چنانچه بتوان آموزش هاى الزم را درزمینه ى ى صحیح ترین شکل نیکوکارى 
بهره ورى  حالت  این  در  و  بود  خواهیم  بعدى  مترتب  آسیب هاى  مانع  نمود  ارائه 
فعالیت هاى حمایتى و توانمندسازى براى محرومین بیش تر مى گردد. بهره ورى که 
عبارت است از به دست آوردن حداکثر سود ممکن، با بهره گیرى و استفاده ى بهینه 
از همه ى داشته ها تابع فرمول «اثربخشى × کارایى» است. مدیریت امر خیر در یک 
جامعه باید بتواند مسیر نیل به این فرمول را در عرصه ى نیکوکارى فراهم آورده و 
مانع از هدر رفت آورده هایى نظیر انگیزه ى خیرین، انرژى آنان، امکانات مالى ایشان 

و... گردد.
 بروز آسیب هایى نظیر موازى کارى، سطحى کارى، تقلب و یا سیاه نمایى که 
باعث افزایش آسیب هاى  بهره ورى کم» است درگذر زمان  محصول «نیکوکارى با 
افکار  هدایت  و  اعتمادسازى  رو  همین  از  و  مى گردد  فرهنگى  و  اجتماعى  متعدد 

عمومى در این عرصه به عنوان یکى از تکالیف سازمان هاى مربوطه است.

واژه هاى کلیدى:
 اعتمادسازى، هدایت افکار عمومى، مشارکت هاى عمومی، امور خیریه، فرهنگ 

نیکوکارى
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ارائه الگویى جامع براى گسترش سنت هاى حسنه اسالمى و جلب 
مشارکت هاى عمومی در توانمندسازى نیازمندان در سیره ي اهل البیت
الهام صابرى فر1

چکیده:
است.  برخوردار  باالئى  بسیار  اهمیت  از  اسالم  فرهنگ  در  مردمى  کمک هاى 
مفهوم اسالمى عدالت، در توزیع درآمد و ثروت، سهم افراد را در تولید ثروت جامعه 
تکاثر  از  و ممانعت  ثروت  اسالمى در تعدیل  از راه حل هاى  نادیده نمى گیرد. یکى 
و فقرزدایى، انفاق و احسان است. در حدیثى  از پیامبر اکرم نقل شده  است: 
«کسى  که  خداوند، او را مسئول  امور مسلمانان  کرده است، اما به  نیازها و فقر آن ها 
کرد» .انفاق  بى توجهى  خواهد  او  فقر  و  نیازها  به   نیز  خداوند  مى کند،  بى توجهى  
به عنوان عمل صالحى است که اگر مطابق دستور قرآن کریم انجام پذیرد، جامعه 
اسالمى را همیشه به عنوان سیمایى مطلوب براى امت خود قلمداد نموده و باعث 
درونى شدن هر چه بهتر فرهنگ و ارزش هاى اقتصادى اسالم در نهاد افراد مى گردد. 
امام حسینبسان  همه پیشوایان معصوم  در خدمت رسانى به محرومان و 
یتیمان، برنامه ویژه اى داشت و آن حضرت منتظر نمى ماند که یتیمى به او مراجعه 
کرده، نیازهایش را بازگو کند. یکى از شیوه هاى رفتارى امام علىرسیدگى به 
وضعیت نیازمندان جامعه بود که این شیوه مى تواند راهگشاى کارگزاران حکومتى 
در جامعه اسالمى امروزى باشد. امام رضا تأمین زندگى دیگران و کمک به 
نیازمندان را زندگى ایدئال معرفى کرده و مى فرمایند: بهترین و نیکوترین زندگى از 

آن کسى است که زندگى دیگران در کنار زندگى او تأمین شود.
هدف نویسنده از نگارش این مقاله، ارائه الگویى جامع براى جلب مشارکت هاى 
عمومی در توانمندسازى نیازمندان از دیدگاه قرآن کریم و سیره ى معصومین است. 

به امید روزى که هیچ فقیرى در ممالک اسالمى و حتى دنیا نباشد.

واژه هاى کلیدى: نیازمندان، فقرا، کمک، انفاق، عدالت، دیدگاه اسالمى

elhamsaberifar@yahoo.com 1 - کارشناسى ارشد علوم تربیتى؛
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روش هاى رسانه اى ارتقاء مشارکت مردمى در احسان و نیکوکارى با تأکید 
بر سیره رضوى

وجیهه صالحى 

چکیده:
این نوشتار باهدف بررسى «روش هاى رسانه اى ارتقاء مشارکت مردمى در احسان 
و نیکوکارى» و به روش توصیفى از نوع کتابخانه اى، انجام شده است. ضرورت تحقیق 
نهادینه  و  بالقوه خود در فرهنگ سازى  توان  با  رسانه ها  ناشى مى شود که  آنجا  از 
کردن موضوعات فرهنگى در جامعه، نقش تعیین کننده اى در کمک به کمیته امداد 
امام خمینى  به عنوان نهادي برخاسته از متن نظام ارزشی جمهوري اسالمی و 
طالیه دار مبارزه با فقر تبعیض و همچنین مسئول هدایت و کنترل صحیح و درست 
نیات و خواست هاى دل جویانه و امدادگرانه افراد توانمندتر در قبال افراد ضعیف و 
فقیرتر جامعه؛ بر عهده دارند. بر همین اساس براي تقویت زیرساخت هاى فرهنگی 
ارتقاء مشارکت مردمى، ضرورى است به نقش رسانه به عنوان یک ابزار مهم و جریان 
ساز بیش ازپیش اهمیت داده، تهدیدات و فرصت ها و همچنین نقاط قوت و نقاط 
ضعف رسانه هاى اسالمى را در این زمینه جستجو نمود. یافته هاى تحقیق حاکى 
از آن است که رسانه در ارتقاء شعائر و سنت هاى حسنه ى اسالمى مانند احسان و 
نیکوکارى نقش مهم کشاندن دین و آموزه هاى دین خصوصاً احسان و نیکوکارى به 

قلمرو امور اجتماعی و ترغیب مؤمنان به مشارکت در این امور را دارد.

واژه هاى کلیدى:
احسان،  مردمى،  مشارکت   ، خمینى  امام  امداد  کمیته   ، رضا  امام 

نیکوکارى، رسانه
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صدقه، برکتی جاودانه نگاهى تحلیلى به سنت صدقه و نقش آن در 
 بازتوزیع اقتصادى جامعه با تکیه بر احادیث امام رضا

فرشته صفارى1 
مرضیه بهشتى2  

چکیده:
رشد و پیشرفت هر جامعه اى در گرو عوامل متعددى است که منظم و هدفمند 
و  مالى  شرایط  بهبود  در  دولت ها  اقتصادى  سیاست هاى  مى پذیرند.  تأثیر  هم  از 
از آنجا که دین مبین اسالم بر  بر جاى مى گذارد.  تأثیرى شگرف  معیشتى مردم 
یافته است و بر  پایه دستورات وحیانى خداوند متعال و احادیث معصومین شکل 
جوامع  لذا  است؛  مقدس  شارع  نظر  مد  آن  جوانب  همه  در  عدالت  اساس  همین 
اسالمى براى بهبود شرایط زندگى آحاد ملت و بخصوص نیازمندان جامعه در کنار 
سیاست هاى تکلیفى از سیاست هاى تشویقى نیز استفاده مى  کنند و صدقه یکى 
از مصادیق بارز این گونه از سیاست هاست که استفاده ي صحیح و توجه به همه ى 
این سنت حسنه و احیاى آن مى تواند نقش بسزایى در رشد و ارتقاى  جنبه ها ى 
تحلیلى و  توصیفى-  با روش  پژوهش  باشد.این  داشته  نیازمندان جامعه  اقتصادى 
با هدف نمایش و ترویج اهمیت صدقه ى صحیح در بهبود روند زندگى نیازمندان 
جامعه انجام گرفته  و از آیات قرآن و احادیث ائمه معصوم  نیز استفاده شده است.
این سنت نیکو ضمن داشتن فواید دنیوى داراى آثار و برکات بى شمار در زندگى 
اخروى نیز هست. با توجه به کارکرد صدقه در جامعه ي اسالمی پرداخت آن محدود 
به شیوه هاي سنتی نبوده؛ بلکه فناوري هاي روز دنیا در تسهیل  مشارکت مردم در 
این امر خدا پسندانه کمک فراوانی کرده است. شایان ذکر است که این گونه اقدامات، 
زمانی مفید واقع می شود که استفاده از امکانات جدید با یک فرهنگ سازى همگانى 
همراه باشد تا مورد اقبال بیشتري واقع شود و گروه هاي بیشتري از مردم با این 

امکانات نوین ارتباط برقرار کنند.

واژه هاى کلیدى:
 اقتصاد، جامعه اسالمى، سیاست هاى تشویقى، صدقه

1- کارشناسى ارشد زبان و ادبیات عرب
2- کارشناسی پژوهشگرى علوم اجتماعى دانشگاه فردوسى مشهد

مدیریت اسالمى و همبستگى اجتماعى
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مدیریت اسالمى و همبستگى اجتماعى
لیال عبدالهیان دهکردي1 

چکیده:
این مقاله نقش مدیریت اسالمی در تحقق همبستگی اجتماعی را با روش کیفی 
(تحقیقات کتابخانه اي) مورد بررسی قرار می دهد. در این نوشتار با استفاده از منابع 
ارزشمند اسنادي و کتابخانه اي، استدالل می شود که مدیریت در جوامع اسالمی 
داراي ماهیتی هدفمند، متقن و محکم بوده و به تبع آن از عوامل متعدد در هم 

تنیده ي روانی، فردي و اجتماعی تأثیر می پذیرد. 
مبانى، رویکردها، سبک ، اعتقادات ، ارزش ها و روش هاى مدیریت اسالمی و 
نهادهاي حمایتی در بروز و گسترش همبستگى و تعامل اجتماعى مردم و نیازمندان 
مؤثر است. و این مقاله نقش و اثر بخشی مدیریت اسالمی، در ارتقاي همبستگی 
اجتماعی براي رفع فقر نیازمندان با مشارکت خیرخواهانه مردم را مورد تحلیل قرار 

می دهد. 

واژه هاى کلیدى:
مدیریت اسالمی، مشارکت، نوع دوستی ، همبستگی اجتماعی 

1- پژوهشگر علوم اجتماعى و  کارمند استاندارى چهارمحال و بختیارى
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همبستگى اجتماعى و مشارکت عمومى (دیدگاه ها، عوامل تقویت، 
تهدیدها و راه کارها)

محمد عسگرى نژاد1

چکیده:
و  اجتماعى  همبستگى  پرتو  در  اجتماعى  نظام  هر  تعالى  و  رشد  شک  بدون 
مشارکت عمومى افراد آن جامعه میسر مى گردد. جامعه شناسان ایجاد همبستگى 
اجتماعى و مشارکت عمومى جامعه را ناشى از عواملى چون اعتقادات و احساسات 
مشترك و تعادل و هماهنگى میان باورها و ارزش ها مى دانند و عامل اصلى واگرایى 
انسان ها را جدال و ستیز و کمبود امکانات مادى تلقى مى کنند. در نگاه اسالمى 
سطح  در  عمومى  مشارکت  و  اجتماعى  همبستگى  تقویت کننده  عوامل  ازجمله 
نظرى و عملى علم، تفاهم، همدلى و نوع دوستى است و عوامل تهدید کننده آن 
مى داند.  روحى  بیمارى هاى  سایر  و  نفسانى  خواهش هاى  تهمت ها،  را سوءظن ها، 
در مقاله حاضر، پس از بررسى مفاهیم مذکور، جلوه هاى مشارکت مردم در نظام 
امربه معروف  نظام،  رهبرى  با  مردم  بیعت  شورا،  مفاهیمى چون  قالب  در  اسالمى 
و  نظریات  سپس  مى شود،  بیان  جامعه  امور  در  تعاون  و  اتحاد  منکر،  از  نهى  و 
دیدگاه هاى اسالمى و جامعه شناسى در مورد راه هاى افزایش همبستگى اجتماعى 
جمعى،  و  فردى  آگاهى  افزایش  مى شود:  تبیین  شرح  بدین  عمومى  مشارکت  و 
مشارکت ارادى، باور کردن مردم، بسیج منابع، خدمت صادقانه به مردم و درنهایت 
آثار و پیامدهاى همبستگى اجتماعى و مشارکت عمومى مورد تحلیل قرار مى گیرد.

1 - دانشجوى دانشگاه پیام نور تالش

مدیریت اسالمى و همبستگى اجتماعى
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مطالعه و بررسى نقش همبستگى اجتماعى در گرایش به مشارکت هاى 
مردمى موردمطالعه: مددجویان منطقه شمال غرب تهران در سال 1393

عادله فخرى اسفستانى1
محمدرضا غریب نواز اسفندآبادى2

چکیده:
در  اجتماعى  همبستگى  نقش  بررسى  و  مطالعه  عنوان  تحت  حاضر  پژوهش 
گرایش به مشارکت هاى مردمى در بین مددجویان منطقه شمال غرب تهران در 
سال 1393، انجام گرفته است. روش تحقیق در این پژوهش پیمایش است و تکنیک 
جمع آورى داده ها نیز پرسشنامه است؛ که پرسشنامه ها بین 400 نفر از مددجویان  
به  توجه  با  گردید.  توزیع  شدند،  انتخاب  ساده  تصادفى  نمونه گیرى  به صورت  که 
قابل  روایى  از  پرسشنامه  گفت  مى توان  است،   0/7 باالى  که  به دست آمده  آلفاى 
قبولى برخوردار است. چهارچوب نظرى تحقیق ملهم از نظریه دورکیم است. براى 
آزمون فرضیات از آزمون پیرسون و براى پیش بینى اثرات متغیرهاى مستقل و به 
از ضریب رگرسیون استفاده نموده ایم.  دست آوردن اثرات مستقیم و غیرمستقیم 
و همبستگى  پایگاهى  ناهماهنگى  بین  نشان داد که:  این بررسى  از  نتایج حاصل 
اجتماعى رابطه معکوس وجود دارد. همچنین بین همبستگى اجتماعى و مشارکت 
که  مى دهد  نشان  نیز  به دست آمده  تعیین  ضریب  دارد.  وجود  رابطه  نیز  مردمى 
تبیین  قابلیت   0/35 به اندازه  اجتماعى  همبستگى  و  پایگاه  ناهماهنگى  متغیر  دو 

مشارکت مردمى را دارند.

. 1- دانشجوى دکترى بررسى مسائل اجتماعى، مدرس دانشگاه، کارشناس مشارکت مردمى امداد امام 
Aasfestani@yahoo.com

22. کارشناس مدیریت، مدیر کارگروه پژوهشى ارتباطات، معاون مشارکت هاى مردمى استان تهران.
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شیوه هاى اعتمادسازى در سازمان هاى خیریه
محمد محمدى صدر1
محمدرضا عباسیان2

چکیده:
یکى از مسائل مهم در جلب رضایت و همکارى اعضاى جامعه در یارى رساندن 
جلب  در  خیریه  انجمن هاى  و  سازمان ها  اعتمادسازى  جامعه،  ضعیف  اقشار  به 
اعتمادسازى  راه هاى  و  شیوه ها  بررسى  پژوهش  این  هدف  است.  افراد  مشارکت 
موجود درباره ى  و کتاب هاى  پژوهش ها  از  استفاده  با  است.  اقشار جامعه  بین  در 
در  شود.  بیان  اعتمادسازى  شیوه هاى  و  الگوها  که  است  تالش شده  موضوع  این 
ابتداى این پژوهش مفهومى از اعتماد ارائه شده است که در ادامه ى آن انواع اعتماد 
به طور اجمالى بررسى مى شود. اعتمادسازى به طور کامًال مشروح توضیح داده شده 
و به ارائه گام هاى ایجاد اعتمادسازى پرداخته مى شود. به راه هاى اعتمادسازى در 

حکومت دارى پیامبر و شیوه هاى از جلب اعتماد در قرآن بیان مى شود.

واژه هاى کلیدى:
اعتماد، سازمان خیریه، اعتمادسازى، شیوه هاى اعتمادسازى

 1نویسنده مسئول. دانشجوى دکترا مدیریت آموزشى دانشگاه اصفهان
mohammadisadr@gmail.com

2. دانشجوى دکترا مدیریت آموزشى دانشگاه اصفهان.

مدیریت اسالمى و همبستگى اجتماعى
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روش هاى اعتمادسازى و هدایت افکار عمومى در ارتقاى مشارکت هاى 
عمومى، امور خیریه و فرهنگ نیکوکارى

حسن جانجانى1
علیرضا رفیعى2
سمیه منصورى3
سید مهدى مرشدى4

چکیده: با توجه به اهمیت اعتماد به عنوان یکى از مهم ترین مؤلفه ها و پیش-
نهاد کمیته  با در نظر گرفتن این امر که  شرط هاى جذب مشارکت هاى مردمى و 
و  حمایت  نیازمند  خدماتى  و  حمایتى  به عنوان یک نهاد    امام خمینى  امداد 
مشارکت هاى مردمى است و بدون مشارکت مردم و حمایت آن ها قادر نخواهد بود 
به اهداف خود دست یابد، این مقاله باهدف بررسى روش ها و راه کارهاى اعتمادسازى 
حوزه  مختلف  متفکرین  نظرات  مطالعه  به  مردمى  مشارکت هاى  جلب  جهت  در 
اعتماد (گیدنز، افه، چلبى و زتومکا) و هم چنین بهره گیرى از طرز سلوك و خلقیات 
پرداخته  مردم،  اعتماد  افزایش  و  جلب  راستاى  در  الگویى  به عنوان  معصوم  ائمه 
از شاخص ترین  ارائه گردید که  است. در پایان روش ها و راه کارهایى بدین منظور 
آن ها مى توان به طرز سلوك و نشانگان شخصیتى کارگزاران و نمایندگان در نقاط 
دسترسى به سازمان اشاره کرد. فعال گرایى و جدیت در کار، حرفه گرایى، مهارت و 
دانش در کار، خوش خلقى، همدردى و همدلى با مردم، قانون گرایى و رعایت عدالت، 

ظاهر آراسته، منظم و مرتب از مهم ترین این نشانگان شخصیتى است.
واژه هاى کلیدى: مشارکت، اعتماد، نقاط دسترسى

Hasanjanjani@yahoo.com ،1کارشناس ارشد روان شناسى بالینى 
Alirezaraei72@yahoo.com  ،2کارشناس ارشد تکنولوژى آموزشى 
s.mansouri26@gmail.com ،3کارشناس ارشد پژوهش علوم اجتماعى 

Morshedi.mehdi84@gmail.com ،4دانشجوى دکترى جامعه  شناسى گرایش اقتصادى و توسعه 



شناخت رویکردهاى مدیریت اسالمى در ایجاد همبستگى اجتماعى بین 
مردم و نیازمندان

 زینب مینقى اقدم1
 محسن سنائى سامانى2

چکیده:
 نقش محورى همبستگى اجتماعى در ایجاد تعاون اجتماعى، از جایگاه ویژه اى 
در اسالم برخوردار است. فلسفه تأسیس نظام اسالمى و یکى از مأموریت هاى اصلى 
بدون شک  از سطح کشور است.  تبعیض  و  فساد  فقر،  رفع  و  عدالت  برقرارى  آن 
پیگیرى چنین مأموریتى احتیاج به روحیات مردمى و تمایالت دلسوزانه اى نسبت 
با مشکالتى  این راه خطیر  پیمودن  آن  و مستضعفان دارد که بدون  به محرومان 
تا با مطالعه و شناخت رویکردهاى  مقاله سعى گردیده  این  روبرو خواهد شد. در 
بر افزایش همبستگى اجتماعى  مدیریت اسالمى و همچنین شناخت عوامل مؤثر 
در جامعه، به نقش مهم و خطیر روش ها و رویکردهاى مدیریتى که باعث افزایش 

روحیه تعاون در جامعه مى شود، پرداخته شود.

واژه هاى کلیدى:
مدیریت اسالمى، انفاق، همبستگى اجتماعى

1 - زینب مینقى اقدم
2 - محسن سنائى سامانى

فصل پنج
مدیریت اسالمى و ظرفیت سازى هاى مالى و اقتصادى



نقش آموزه هاى دین در سرمایه اجتماعى
فاطمه یاقوتى جعفرآباد
زهرا ایزى

چکیده:
از  و مناسک خود مى تواند گستره ى عظیمى  اخالق  فلسفه  آموزه ها،  با  اسالم 
مسلمانان را فراهم آورد که بر اساس اصل اخوت و برادرى، شبکه هاى اعتماد فراوان 
به وجود آورند. برادرى و تقوا مى تواند اساسى مناسب براى اعتماد میان مسلمانان 
شبکه  تقویت  و  بشریت  همه  بین  اعتماد  این  گسترش  براى  مستحکم  بنیانى  و 
اجتماعى بین آن ها باشند. با تشویق به علم، درستکارى، کمک به دیگران، محترم 
دانستن  ناپسند  و  با مذموم  و  امانت دارى  قراردادهاى اجتماعى، صداقت،  شمردن 
اسالم  دینى،  ارزش هاى  دیگر  به  عمل  و  دیگران  حقوق  به  تجاوز  خیانت،  دروغ، 
انسانى، اجتماعى و معنوى  ایجاد سرمایه  و تشیع مى توانند بسترى مناسب براى 

باشند.
زمینه ى  دیدگاه اسالم نسبت به سرمایه اجتماعى، گرچه تحقیق چندانى  در 
است، اما در متون دینى، نکات بسیار مهمى در این زمینه وجود  انجام نگرفته 
دارد. در این مقاله با استفاده از مطالعات کتابخانه اى به بررسى مؤلفه هاى سرمایه 

اجتماعى در دین مبین اسالم مى پردازیم.

واژه هاى کلیدى:
سرمایه اجتماعى، مؤلفه هاى دین، اسالم، اقتصاد اسالمى، آموزه هاى دین





نخستین همایش مدیریت اسالمى در فرهنگ رضوى 202



203

توانمندسازى، اشتغال محرومان در کمیته امداد امام خمینى (ره) 
شهرستان دماوند 

وحید زمان
شهناز اکبرى 

چکیده 
با  آنها  انطباق  و  سازمانها  گسترش  براى  مهم  راهکارهاى  از  یکى  توانمندسازى 
جوانب  از  را  نیازمندان  خمینى(ره)  امام  امداد  کمیته  است.  تحوالت  و  تغییرات 
اجتماعى  اقتصادى  مشکالت  کاهش  بر  و  است  داده  قرار  حمایت  تحت  مختلف 
از  افراد تحت حمایت،  و معنوى  استقالل مادى  و  دارد. خودکفایى  تاثیر بسزایى 
جمله اهداف مهم امداد است. هدف اصلى در این مقاله تبیین مفهوم توانمندسازى 
امداد(ره) شهرستان دماوند طى  بررسى اقدامات انجام شده در مدیریت کمیته  و 
سالهاى 1390 تا 1392 مى باشد. سوالهاى اصلى در این مقاله عبارتست از اینکه 
چه تسهیالتى از طرف کمیته امداد شهرستان دماوند به مددجویان تعلق پذیرفته 
و این تسهیالت چه نقشى در زندگى آنها داشته است؟روش تحقیق در این مقاله 
این مطالعه بیانگر این است که رویکرد  اسنادى و توصیفى – تحلیلى است.نتایج 
اشتغال و توانمندسازى جامعه هدف، طى این 3 سال، 252 تعداد طرح در قالب 
از  است.76 طرح  اقتصادى اجرا شده  بنگاه هاى کوچک  و  امداد  اشتغال  صندوق 
محل منابع امداد و 394 طرح از منابع غیر امداد است. این فرصت هاى شغلى در 
قالب طرحهاى کشاورزى، دام و طیور، صنعت و معدن، صنایع دستى، حمل و نقل 
و خدماتى براى مددجویان تحت پوشش به مرحله اجرا در آمده و توانسته آنها را به 
مرز خودکفایى برساند. همچنین عالوه بر حمایت مادى به تقویت و تحکیم بنیان 

خانواده و افزایش ضریب امنیت ملى نیز دست یافته است.   

واژه هاي کلیدي:  
توانمندسازى، اشتغال، کمیته امداد امام خمینى(ره)، شهرستان دماوند 

مدیریت اسالمى و ظرفیت سازى هاى مالى و اقتصادى
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 مرورى بر راههاى توسعه مشارکتهاى مردمى با کمیته امداد امام خمینى
 براى خدمات رسانى بیشتر به نیازمندان

بهمن دستارى 
هوشنگ آتش جامه

چکیده:
امام  امداد  از ویژگى ها و مشخصه هاى اصلى و مهم نهاد مقدس کمیته     یکى 
خمینى مردمى بودن آن است. به خاطر مردمى بودن آن است که در کشور 
ما به عنوان بزرگترین نهاد حمایتى شناخته مى شود که به شکل NGO اداره مى 
شود. در سایه و پشتوانه ى ارزشها و اعتقادات مذهبى – فرهنگى همین مردم است 
که از پیروزى انقالب اسالمى ایران تاکنون توانسته است به خدمات متنوع خود در 
تمام نقاط و حتى در خارج از کشور نیز ادامه داده و روز به روز بر ارزش و اهمیت 
امداد زمانى به موفقیت نزدیک خواهد  افزوده شود. سیاست ها و برنامه هاى  آن 
شد که در کنار آن مقبولیت و اراده عمومى مردم نیز همراه باشد. بنابراین بحث 
مشارکتهاى مردمى در راستاى اجراى طرح هاى کمیته امداد با سیاست هاى امداد 
رابطه دو طرفه دارد. بنابراین برنامه ها و اقدامات امداد باید طورى طراحى و هدف 

گذارى گردد که مردم انگیزه الزم براى مشارکت را پیدا کنند.
این مقاله به این موضوع تاکید دارد که تقویت خدمات رسانى بهینه به نیازمندان 
با اتکاء به مشارکت هاى مردمى مستلزم تحول و دگرگونى در شیوه هاى جلب و 
و  اى  کتابخانه  اسنادى،  روش  از  استفاده  با  است.  مردمى  هاى  مشارکت  جذب 
بررسى  مشارکت،  نیازهاى  پیش  بررسى  مشارکت،  مفاهیم  واشکافى  با  همچنین 
راهکارهاى توسعه مشارکتهاى مردمى با کمیته امداد امام خمینى، شناسایى 
موانع مشارکت و غیره...به عنوان رویکردى جند بعدى راههاى توسعه مشارکتهاى 
مردمى در کمیته امداد امام خمینى را بررسى، تا زمینه همکارى و مشارکت 

بهتر و مطلوب تر آن ها براى خدمت رسانى بیشتر به نیازمندان فراهم نماید.

واژه هاى کلیدى:
 کمیته امداد امام خمینى، مشارکت، توسعه،  مشارکت هاى مردمى
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مدیریت اسالمى و ظرفیت سازى مالى و اقتصادى
زینب على پورلرى1

چکیده:
  در متون  دینی  از عناوینی  همچون  صدقه، انفاق، وقف، ایثار مالی  و برآوردن  
نیاز برادر دینی، زیاد به کاررفته  است  و مؤ منان  به طور گسترده  و با تأکیدات  زیاد 
به  انجام  این  امور ترغیب  شده اند. از ویژگی هاي  مهم  نظام  اقتصادي  مبتنی  بر دین، 
به   مادي،  منافع   به   توجه   بدون   رفتارهاي  آخرت گرایانه   و  است   آن   بودن   اخالقی  
شکل هاي  گوناگون  ترسیم  می گردد. اگر در نظام هاي  متعارف، اصل  بیشینه  کردن  
سود، محور تصمیمات  انسان  اقتصادي  است، اصل  حاکم  بر رفتار انسان  مؤ من  جلب  
دینی   رفتارهاي   تحقق   زمینه   اصل،  این   بودن   محور  است.  الهی   رضایت   حداکثر 
مثل  وقف، انفاق  و غیر آن  را فراهم  می سازد که  آثار آن  در جوامع  اسالمی  به وفور 
مشهود است. با مدیریت  و جهت دهی  صحیح  در بُعد توزیع، تولید و مصرف، این  آثار 
نمود بیش تري  خواهند یافت. امروزه  گسترش  فّناورى  و شیوه هاي  نوین  استفاده  از 
اموال  کوچک، موجب  شده  با انتشار اوراق  خیریه، کمک هاي  افراد جمع آوري  و در 
موارد مفید صرف  شود. براي  جلوگیري  از سوءاستفاده  و انحراف  از راه هاي  صحیح  
جمع آوري  کمک هاي  مردمی  و مبتال شدن  به  اموري  که  از نظر شرع  حرام  و باطل  
است، در این  مقاله  بعد از بیان  آثار اقتصادي  و شرایط  کلی  حاکم  بر انتشار اوراق  

خیریه  به  بررسی  اوراق  مختلفی  می پردازیم  که  هم  اکنون  در جامعه  ما رواج  دارد.

واژه هاى کلیدى:
صدقه، انفاق، وقف، اوراق  خیریه ، کفارات، اوراق بهادار اسالمى

1 - زینب على پورلرى
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بررسى آثار سبک زندگى مصرف گرا بر کارکرد اقتصادى خانواده از منظر 
قرآن و حدیث با رویکرد خانواده هاى تحت حمایت کمیته امداد امام 

  خمینى
رمضان على جاللى فراهانى1

چکیده:
مباحث  از  یکى  قناعت  و  صرفه جوئى  مقابل  نقطه  در  مصرف گرائى  و  اسراف 
حمایت  تحت  خانواده هاى  خصوصاً  خانواده ها  زندگى  روند  بر  که  است  عمده اى 
بر  حاکم  فرهنگ  به  توجه  با  اسالمى  ایران  در  است،  تأمل  قابل  و  اثرگذار  امداد 
از آیات قرآنى و احادیث بزرگان  جامعه و خانواده ها که تمام دستوراتش برگرفته 
دینى است ضرورت دارد چگونگى مصرف و تأثیرات آن بر کارکرد اقتصادى زندگى 
افراد و خانواده ها از منظر قرآن و احادیث مورد عنایت قرار گیرد، چراکه اثرگذارى 
آن بر پیشرفت، رشد و تعالى خانواده از زوایاى مختلف داراى اهمیت است. هرگاه 
مصرف زدگى و اسراف در نفس آدمى و انسان ها خصوصاً خانواده هاى تحت حمایت 
از مسیر معتدل و صحیح گمراه سازد،  را  و آن ها  تأثیر کند، مستولى شود  امداد 
کارکردهاى خانواده خصوصاً کارکرد اقتصادى خانواده را با مشکل روبرو ساخته و 

به نوعى حیات اقتصادى خانواده ها را دستخوش تغییر مى گرداند.
در این راستا مقاله حاضر با تعمق در آیات قرآن کریم و احادیث ائمه ى اطهار
به تبیین آثار و پیامدهاى سبک زندگى مصرف گرا بر کارکرد اقتصادى خانواده 
و  خانواده ها  و  افراد  آگاهى، دانش  افزایش سطح  وسیله ضمن  این  به  تا  پرداخته 
توصیه به پرهیز از مصرف بیش از اندازه به رشد و بالندگى خانواده، پیشگیرى از 
آسیب هاى مختلف و درنهایت طراحى الگوى مناسب زندگى براى خانواده هاى امداد 

کمک شایانى نماید.

 واژه هاى کلیدى: سبک زندگى، مصرف گرائى، اقتصاد، خانواده، کارکرد، قرآن 
و حدیث.

shahpurjalali@yahoo. 1 - کارشناس ارشد الهیات و معارف اسالمى، گرایش علوم قرآن و حدیث؛ 
com
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تحلیلى بر مدیریت اقتصادى در سیره ى رضوى
سیما جوینى پور1

چکیده:
مسائل  و  زندگى  نیازهاى  آدمى،  همیشگى  و  مهم  دل مشغولى هاى  از  یکى   
معیشتى و اقتصادى است، ازاین رو، ائمه معصومین  به این مسئله توجه خاصى 
تکلیف  مسئله،  این  تشریح اهمیت  به  خویش  رفتار  و  با سخنان  و  داشته  مبذول 

انسان در قبال آن و نحوه صحیح مصرف و تولید اقتصادى پرداخته اند.
 امامان معصوم نه تنها توجه خاصى به معنویت پروى و آخرت گرایى داشته اند، 
بلکه عنایت ویژه اى نیز به مادیات و برنامه هاى زندگى مادى انسان داشته اند، چراکه 

دنیا جداى از آخرت نیست و مسائل مادى و معنوى بر یکدیگر تأثیرگذارند.
تردیدناپذیر  امرى  انسانى،  جوامع  در  نیازمندان  و  فقر  پدیده  ازآنجاکه وجود   
است، لذا یکى از دغدغه هاى امامان رفع فقر و چگونگى مبارزه با آن بوده است. 
در این میان، بررسى دیدگاه هاى مختلف معصومین در زمینه مسائل اقتصادى و 

معیشتى، درس هاى بسیار مفیدى براى زندگى ما خواهند بود.
 در این مقاله، به بررسى دیدگاه ها و نحوه برخورد مدیریتى امام رضا با این 
مسئله پرداخته شده است: شیوه برخورد و تعامل امام با نیازمندان، ریشه یابى 
ازجمله  فقرزدایى،  جهت  راه کارهایى  ارائه  و  جامعه  در  نیازمندى  و  فقر  عوامل 

محورهاى این مقاله است.

واژه هاى کلیدى:
امام رضا، فقر، نیازمندان، انفاق، قرآن کریم، مدیریت اقتصادى

مشهد،  فردوسى  دانشگاه  حدیث)،  و  قرآن  (علوم  اسالمى  معارف  و  الهیات  دکترى  مقطع  دانشجوى   1
si.joveinypour@gmail.com
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راه هاى جدید تأمین مالى نیازمندان با تأکید بر بخش روستایى
 مهسا حاجى

چکیده
امروزه مبارزه با فقر در ایران بیش از گذشته مدنظر سیاست گذاران است. این 
موضوع ضرورت توجه به الزامات بهبود سیاست ها و برنامه ریزى ها را تشدید مى کند. 
مالى  تأمین  راه هاى  از  که  الحسنه  قرض  و  وقف  زمینه ى   در  ابتدا  در  مقاله  این 
اسالمى است توضیح داده و مشکالتى را که در سال هاى اخیر با آن ها روبرو شده اند 
بیان مى کند. سپس فقر در ایران و پیامدهاى ناشى از آن را مورد تحلیل قرار داده 
و درنهایت فقر در بخش روستایى را مطرح کرده و مشکالتى که در این زمینه به 
وجود آمده است در پنج مرحله توضیح داده مى شود که شامل مشکالت زیرساختى، 
آب و زمین، حمایت هاى دولتى، کاربردى کردن علم کشاورزى و اسارت تولید است. 

درمرحله پایانى پیشنهادى در زمینه ى  بهبود فضاى کشاورزى ارائه مى شود.

واژه هاى کلیدى:
فقر در ایران، مشکالت کشاورزى، نیازمندان، راه کار
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بازنگرى مفاهیم بازاریابى با رویکرد اسالمى
مجید اسماعیل پور 
مسعود حراقى
مریم حراقى 

چکیده
هدف از نگارش مقاله حاضر تبیین و توسعه تعاریف و مفاهیم بازاریابى از دیدگاه 
اسالمى مى باشد. در دنیاى کسب و کار کنونى، بازارها در حال جهانى شدن مى 
باشند و از این رو بازارها در سراسر جهان از طریق مجموعه از ارزش ها به یکدیگر 
پیوند مى-خورند. بنابراین شیوه ها و روش هاى بازاریابى نقش حیاتى را در باال بردن 
استانداردهاى رفتارى کسب و کار در سراسر جهان، بازى مى کنند. اما اکثر این 
ماتریالیسم،  در مکاتبى همچون سکوالریسم،  ریشه  بازاریابى  و متدهاى  ها  شیوه 
بدنبال  مکاتب  این  تمام  و  دارند  اقتصادى  خردگرایى  و  کاپتالیسم  سوسیالیسم، 
جامعه مى  در  گرایى  القا مصرف  و  سود  رسانیدن  به حداکثر  ترویج خودخواهى، 
اما در مقابل، دیدگاه اسالمى، دیدگاهى مبتنى بر فطرت انسانى است که  باشند. 
مى تواند در ابعاد جهانى مورد قبول و احترام قرار گیرد و فرهنگ بازاریابى مبتنى 
بر مصرف کننده را ارائه نماید که مى تواند هر دو بعد معنوى و مادى زندگى انسان 
را با هم در آمیزد و براى به حداکثر رسانیدن رفاه دنیوى و اخروى تالش نماید و 
همچنین منشا عدالت اجتماعى و اقتصادى در جامعه قرار گیرد. ما در این پژوهش 
تالش داریم تا ادبیات مرسوم بازاریابى را به طور خالصه مورد بررسى قرار دهد و هم 

زمان تعاریف و چارچوب هاى بازاریابى مرسوم را با دیدگاه اسالمى تطبیق دهیم.

واژه هاى کلیدى:
 بازاریابى، اسالم، آمیخته بازاریابى
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راهکارهاى حل مشکل مسکن اقشار کم درآمد با استفاده از تامین مالى 
خرد

حسین رجب ُدّرى 
چکیده 

تهیه مسکن براى اقشار کم درآمد نیازمند همکارى و برنامه ریزى مشترك در 
این امر بدون بررسى  از دستگاه هاى عمومى و خصوصى است که  خیل عظیمى 
قبلى و مدیریت صحیح غیر ممکن است. این مقاله با نگاهى به همین مطلب و با 

امید به موثر بودن آن در رفع مشکالت نیازمندان نگارش یافته است.
در این مقاله ضمن تعریف هاى متعدد از مسکن و تامین مالى خرد اسالمى و 
بیان مزایا و نمونه هاى خارجى اجرا شده آن، وظایف دولت در تهیه مسکن  نیز 
مورد  بررسى قرار گرفته  است که پس از آشنایى با وظایف مى توان  از توانایى هاى 
دولت براى تهیه مسکن اقشار کم درآمد با استفاده از تامین مالى خرد اسالمى بهره 
جست. محتویات پیش رو با توجه به نظام اقتصادى اسالمى و خاصه تامین مالى 
خرد، تهیه شده است که لزوم به کار گیرى تامین مالى خرد اسالمى، براى رفع نیاز 

مستمندان را  بیش از پیش تایید مى کند.

واژه هاي کلیدي:
اقشار کم درآمد،تامین مالى خرد،مشکل مسکن،اقتصاد اسالمى.
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راه کارهایى اقتصاد اسالمى براى فقرزدایى، اشتغال طبقات محروم و 
تولید

اسماعیل رجبى معمارى1
زهره گالفشان2

چکیده:
تمامى  و  است  اجتماعى  معضالت  پیچیده ترین  و  بدترین  از  یکى  فقر  امروزه 
ارائه شده  پدیده  این  کردن  ریشه کن  و  فقرزدایى  براى  که  نظرگاه هایى  و  مکاتب 
مبین  دین  میان  این  در  پیشنهاد کرده اند.  آن  براى حل  را  روش هایى  و  راه حل  ها 
این  رفع  ارائه داده است، جهت  کامل و جامع  برنامه  زندگى بشر  براى  اسالم که 
است.  اشاره شده  آن  به  این تحقیق  در  که  است  داده  ارائه  راه کارهایى  نیز  پدیده 
جداى از این آیین تشیع و امام معصوم این آیین همواره در زمینه ى حل مشکل 
فقر، اشتغال و تولید پیشگام بوده  اند. فقهاى طراز اول شیعه نیز در تفسیر روایات 
انجام  را  برجسته  اى  تالش  کریم  قرآن  و  امامان  همام  این  به  منتسب  احادیث  و 
این راه  حل  ها، راه کارها  داده اند که در تحقیق حاضر به آن ها پرداخته شده است. 
و پیشنهاد ها در صورت اجراى دقیق توسط دولت اسالمى، قادر به حل مشکالت 
سعى  مقاله  این  در  است.  تولید  و  محروم  طبقات  اشتغال  فقر،  درزمینه ى  بسیار 
ابتدا راه کارهاى فرهنگ رضوى و امام رضاو سپس امامان معصوم شده در 
 و تفسیر آن ها به همراه تفاسیر نظرات علماى شیعه درزمینه ى حل مشکالت 

اقتصادى و به تبع آن فرهنگى  شان آورده شود.

واژه هاى کلیدى: اقتصاد اسالمى، فقرزدایى، اشتغال، تولید، فرهنگ رضوى

1 - اسماعیل رجبى معمارى
2 - زهگالفشان
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فرهنگ کار تالش در راستاى ظرفیت مالى و اقتصادى نیازمندان
محمد زارع میرك آباد1

چکیده:
با توجه به اهمیت فرهنگ کار و تالش در ظرفیت مالى و اقتصادى خانواده هاى 
نیازمندان و نقش آن در رشد و تحقق اهداف اشتغال، پرداختن به مبحث فرهنگ کار 
تالش، یکى از مهم ترین دغدغه هاى مدیران اشتغال امروزى است. مطالعه ى حاضر 
اقتصادى خانواده هاى  و  مالى  راستاى ظرفیت  و تالش در  کار  بررسى فرهنگ  به 
نیازمندان پرداخته است. فرهنگ کار عبارت است از مجموعه ى ارزش ها، باورها و 
دانش هاى مشترك و پذیرفته شده ى یک گروه کارى در انجام فعالیت هاى معطوف 
به تولید و یا ایجاد ارزش افزوده آنچه به فرهنگ کار مشروعیت مى بخشد نظم پذیرى 
سازگارشان  و  فکرى  یدى،  کار  ارزش  به  عملى  باورهاى  و  دلسوزانه  کار  جمعى، 
کار  فرهنگ  مقاله  این  در  است.  تولیدى  و  صنعتى  رفتارهاى  و  قواعد  شرایط  با 
تالش در راستاى ظرفیت مالى و اقتصادى نیازمندان مورد بررسى قرارگرفته است. 
همچنین به تبیین و بررسى فرهنگ، فرهنگ کار، عوامل تعیین کننده ى فرهنگ 
کار، ویژگى هاى کار، نقش خانواده در ارتقاى فرهنگ کار، انگیزه کار، فرهنگ کار و 
مشکالت اجتماعى، آثار فرهنگ کار، شاخص هاى دستیابى به اشتغال پایدار ارتقاى 

فرهنگ کار نهادینه کردن فرهنگ کار مى پردازیم.

واژه هاى کلیدى:
فرهنگ کار، ارتقاى فرهنگ کار.

  1. دانشجوى کارشناسى ارشد مدیریت دولتى دانشگاه آزاد واحد رفسنجان، کمیته امداد امام خمینى
mobina1382@yahoo.com ،استان یزد
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کسب و کار خانگى: الگوى مناسب در راستاى توانمندى مالى و اقتصادى 
PHA خانواده هاى  نیازمند رتبه بندى کسب و کارهاى خانگى با روش

مجتبى شبگو
مهسا محمدزاده
شهرام میرزائى دریانى

چکیده
کسب  نیازمند،  هاى  خانواده   اقتصادى  و  مالى  توانمندى  افزایش  راستاى  در 
وکارهاى خانگى را مورد بررسى قرار دادیم و به شناسایى عوامل مزیتى موثر در 
انتخاب کسب و کار خانگى پرداختیم. در بخش اول این پژوهش به بررسى میزان 
تاثیر عوامل مزیتى در انتخاب  کسب وکار خانگى پرداخته شد و میزان تاثیر این 
مولفه ها مورد بررسى قرار گرفت. بدین منظور 34 خانواده که به کسب و کار خانگى 
مشغول بودند انتخاب شده و از میان آنها جمعا 741 نفر به عنوان جامعه آمارى 
انتخاب شدند. براى جمع آورى داده ها از پرسشنامه محقق ساخته با پایایى 0/719 
استفاده شده است. یافته هاى پژوهش نشان دهنده آن است که عوامل مزیتى موثر 
چون عدم نیاز به صرف هزینه خرید یا اجاره محل کار، صرفه جویى در هزینه رفت 
باالى نیروى  بهره ورى  به محل کار، ساختار ساده و در عین حال  تردد  آمد و  و 
کار، سرمایه ثابت و هزینه راه اندازى مورد نیاز کم، نیاز به آموزش ساده و کوتاه 
مدت، زودبازده بودن درآمد براى گذران زندگى، استفاده از همه اعضاى خانواده به 
عنوان نیروى کار، انعطاف پذیرى نوع فعالیت در رابطه با افراد معلول و کم توانان 
جسمى، پایین بودن میزان ریسک در سرمایه گذارى و بهره ورى، انعطاف پذیرى 
و شناور بودن ساعات کار، کاهش شکاف باالى فقر و ثروت در جامعه، در انتخاب 
کسب و کار خانگى تاثیر دارند. در بخش دوم پژوهش رتبه بندى ده گروه مشاغل 
مربوط به کسب و کار خانگى با روش PHA انجام گرفت، نتایج نشان داد که رتبه 
بندى کسب و کارهاى خانگى به ترتیب مشاغل بسته بندى، پوشاك و منسوجات، 
خدماتى، تعمیراتى، آموزشى، تولید مواد غذایى، پزشکى و بهداشتى، زراعتى، سنگ 

هاى تزئینى و صنایع دستى مى باشند. 

واژه هاى کلیدى:
PHA کسب و کار خانگى، توانمندى مالى، کسب و کار کوچک، روش

مدیریت اسالمى و ظرفیت سازى هاى مالى و اقتصادى
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طراحى روش هاى جدید سرمایه گذارى در راستاى افزایش توانمندى مالى 
و اقتصادى خانواده نیازمندان با بیمه عمر

ناهید شیخان 

چکیده:
و اقتصادى خانواده ها بویژه خانواده هاى نیازمند      براى افزایش توانمندى مالى 
نیاز به طراحى روش هاى جدید سرمایه گذارى مى باشد. یکى از این روش ها بیمه 
مشکالت  و  خطرات  با  درمواجه  انسانها  خاطر  آسودگى  و  مى باشد.اطمینان  عمر 
اقتصادى هم در زندگى شخصى و هم در توسعه رشد اجتماعى و اقتصادى جامعه 
ذخایر  باشد.  مى  عمر  بیمه  دنیا  در  رایج   هاى  بیمه  از  یکى  دارد.  بسزایى  تأثیر 
بیمه هاى عمر در شرکت هاى بیمه دنیا معموالً قابل توجه است و حتى سرمایه 
برابر با بانک هاى بزرگ  شرکت هاى بیمه عمر تخصصى و بزرگ در دنیا معموالً 
است و این سرمایه براى اقتصاد کشورها بسیار مهم است زیرا باعث افزایش سرمایه 
گذارى، افزایش توانمندى مالى و اقتصادى خانواده ها بویژه نیازمندان، ایجاد اشتغال 
از روش هاى جدید  ایران مى توانند  بیمه عمر در  توسعه  ... خواهد شد. بنابراین  و 
سرمایه گذارى بخصوص براى افزایش توانمندى مالى و اقتصادى خانواده نیازمندان 
بیمه  وضعیت  و  مطالعه شده  انواع آن  و  عمر  بیمه  ابتدا  مقاله  این  در  باشد.  مى 
با سایر کشورهاى دنیا مقایسه مى شود. سپس اهم عوامل توسعه  ایران  عمر در 
بیمه عمر در ایران بررسى شده و مدلى براى توسعه بیمه عمر از روش هاى جدید 
سرمایه گذارى در راستاى افزایش توانمندى مالى و اقتصادى خانواده نیازمندان در 

کشور ارائه مى شود.

واژه هاي کلیدي: 
عمر،  بیمه  اقتصادى،  و  مالى  توانمندى  افزایش  سرمایه گذارى،  جدید  روش هاى 

نیازمندان
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مطالعه فقر وبررسی الگوها وشیوه هاي اسالمی تامین مالی ُخرد 
نیازمندان 

محمود الري دشت بیاض  
علیرضا شجاعى  

چکیده
رفاه  کارآمد  نظام  بدون  روبه رشد  و  پویا  جامعه اي  داشتن   ، امروز  جهان  در 
اجتماعی و شیوه هاى تأمین مالى خرد نیازمندان  ، کارى بس دشوار است . سالیان 
متمادي دولتمردان و سیاست گذاران شیوه هاى تأمین مالى خرد نیازمندان تنها 
به مثابه مسئله اي اجتماعی توجه می کردند. اما با توجه به تأثیر مهم شیوه هاى 
تأمین مالى خرد نیازمندان و رفاه اجتماعی بربهره وري نیروي کار و سرمایه انسانی 
از  و  اجتماعی  رفاه  با  اقتصادي  توسعه  و  رابطه رشد  همچنین  تولید جامعه و  در 
سویی دیگر ، اثراین نظام ها بر توزیع در آمد و به دنبال آن ، رفاه جامعه امروز دیگر 
شیوه هاى تأمین مالى خرد نیازمندان تنها یک مسئله اجتماعی صرف نیست، الگوها 
و شیوه هاى تأمین مالى خرد (مایحتاج زندگى، مسکن، ازدواج، درمان و تحصیل) 
نیازمندان، به منزله ابزار استقرار امنیت و عدالت اجتماعی در بسیاري از کشورهاي 
جهان ، جایگاهی ویژه دارد . توسعه پایدار اقتصادي، سیاسی و مدنی هر کشور با 

کمیت و کیفیت خدمات تأمین اجتماعی، رابطه اي مستقیم دارد.

واژه هاي کلیدي: 
مطالعه فقر ، تامین اجتماعی ، الگوي تامین مالی خرد، وقف ، قرض الحسنه
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بسته فقرزدایى با نگاه ویژه به آموزه هاى رضوى
سید محمود صادق زاده طباطبایى1

چکیده:
دین ضمن  است.  معرفى شده  مصیبت  و  بال  به عنوان  دینى  آموزه هاى  در  فقر 
جهت  در  تالش  و  تلخ  حقیقت  یک  به عنوان  اجتماعى  شوم  پدیده  این  پذیرش 
حمایت جدى از قشر ضعیف در جامعه نگاهى ریشه اى و عمیق به آن دارد و تالش 
دارد در قالب هاى متعدد و متفاوت برنامه اى جامع و کامل را درزمینه ى فقرزدایى 
ارائه دهد. بسته فقرزدایى اسالم را مى توان در سه بخش فقهى و اعتقادى و اخالقى 
ارائه کرد. در هر بخش آموزه هاى مترقى مشاهده مى شود که با نگاه کالن مدیران و 
کارگزاران جامعه اسالمى بدان مى تواند در قالب زیرمجموعه یک وزارتخانه در دولت 
با معاونت هاى متعدد فقهى و اقتصادى، اعتقادى و معرفتى و اخالقى و اجتماعى به 
صحنه اجرا درآید. این مقاله ضمن برشمارى و تفکیک این آموزه هاى با نگاه ویژه به 
روایات و آثار رضوى در تالش است که نگاه جامع دین به مسئله فقر را تبیین سازد 

و راه کارهاى عملى براى برون رفت از وضعیت نابهنجار کنونى را ارائه دهد.

واژه هاى کلیدى:
فقر، فقیر، زکات، خمس، مواسات، عزت

taba3180@gmail.com ،1. استادیار دانشگاه فردوسى مشهد
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سبک زندگى اقتصادى خانواده هاى نیازمند از دیدگاه اسالم
على اکبر صیدى1

چکیده:
تحقیق حاضر به روش اسنادى، جهت تبیین سبک زندگى اقتصادى خانواده هاى 
الگوهاى  از  مجموعه اى  زندگى،  سبک  است.  انجام شده  اسالم  دیدگاه  از  نیازمند 
نظام مند رفتارى- فکرى است که انتخاب درست آن، در رشد و موفقیت انسان نقش 
اساسى دارد. از طرف دیگر تأثیر اقتصاد در ابعاد مختلف خانواده ها بر کسى پوشیده 
نیست، زیرا مسائل اقتصادى مى تواند بخش هاى گونان حیات بشرى را تحت سیط
خود قرار دهد، به گونه اى که طبق متون دینى، فقر، پیامدهاى ناگوار فردى و 
اجتماعى فراوان به دنبال دارد، دین مقدس اسالم، به منظور ترمیم و تسکین فقر، 
بکار گیرى آن ها مى تواند کاهش سطح فقر  است که  ارائه نموده  را  رهنمودهایى 
نیازمندان  اقتصادى  نماید که آن را سبک زندگى  با آن را تسهیل  یا سازگارى  و 
نام نهاده ایم که به دو گروه ترمیم کننده و تسکین دهنده تقسیم شده است، لذا در 
تحقیِق حاضر، با استناد به قرآن و سنت به تبییِن این دو سبک پرداخته ایم. یافته ها 
حاکى است که نگرش درست به ثروت و زندگى دنیوى، کار و تالش، قناعت، پرهیز 
ازجمله  فقر،  ایجادکننده ى  عوامل  از  پرهیز  و  زیستى  ساده  میانه روى،  اسراف،  از 
مرهم هایى است که به عنوان سبک زندگى اسالمى مى تواند زخم فقر را در زندگى 
نیازمندان ترمیم کند، همچنین از رهنمودهاى اسالمى که در سبک زندگى فقیران، 
بین  تسلیم، شکر، گسترش محبت در  رضا،  استغنا،  نقش مسکن دارند؛ مى توان، 

اعضاى خانواده و صبر را نام برد.

واژه هاى کلیدى:
سبک زندگى، اقتصادى، خانواده، نیازمندان، اسالم.

1 دانشجوى کارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث، دانشگاه آزاد اسالمى واحد زنجان،
.Seidi125@gmail.com 
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بررسى نقش مدیریت اسالمى در سبک زندگى اسالمى با تأکید بر بعد 
 اقتصادى طبق فرمایشات امام رضا

روح اله غالم پور سدهى 
على اکبر علیزاده سدهى 
احمد رجبى سناجردى 

چکیده:
بحث سبک  است،  مطرح  اسالمى  ایران  در جامعه  امروزه  که  از مسائلى  یکى 
زندگى اسالمى است. مطرح کردن این موضوع توسط مقام معظم رهبرى در شرایط 
کنونى نشان از نگرانى ایشان از رفتارهایى است که در جامعه برخالف ارزش هاى 
از آن  براى تحقق سبک زندگى اسالمى باید تعریف جامعى  اسالمى رخ مى دهد. 
داشته باشیم تا بتوانیم سبک زندگى خودمان را با آن مطابقت کنیم، و در حل وجوه 
افتراق تالش کنیم. اما راه حل اساسى و زیربنایى براى تحقق سبک زندگى اسالمى ، 
مدیریت است. مدیریتى که بر اساس ارزش هاى اسالمى وجهان بینى اسالمى انجام 
و  برگیرد  در  را  جامعه  تا  خانواده  از  تمام سطوح  مى تواند  اسالمى  مدیریت  شود. 
اثرات مثبت خود را در تمامى جنبه هاى اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى و...نشان دهد. 
مدیریت اسالمى مى تواند بسترساز سبک زندگى اسالمى باشد. سیره ى عملى امام 
رضا  بهترین ترجمان سبک زندگى اسالمى است. و ازآنجاکه مدیران اسالمى 
در انجام وظایف نیاز به الگو دارند، سیره ى عملى معصومین بهترین الگو براى 
آنان است. دو مؤلفه ى اقتصادى که مغایر با سبک زندگى اسالمى است؛اسراف و 
دیگرى مدیریت ناکارآمد است. که طبق فرمایش امام رضا  این دو عامل باعث 
مدیریت  و  میانه روى  را  مشکل  دو  این  راه حل  ایشان  اما  مى شود.  جامعه  در  فقر 
صحیح پیشنهاد مى کند. در این مقاله به تعریف مدیریت، مدیریت اسالمى و اهمیت 
آن و تفاوت مدیریت اسالمى با دیگر مکاتب و سبک زندگى، سبک زندگى اسالمى 

و قسمتى از سبک زندگى امام رضا پرداخته شده است.

واژه هاى کلیدى: 
 مدیریت، مدیریت اسالمى، سبک زندگى، سبک زندگى اسالمى، امام رضا
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بررسى روش  هاى تأمین مالى اسالمى با تأکید بر جعاله
محسن فتوحى اردکانى1

چکیده:
پیشبرد اهداف کالن اقتصادى مانند برخوردارى از پایدارى و دستیابى به رشد 
درون زا و قابل دوام اقتصادى از اهداف تمام نظام هاى اقتصادى است. رشد روزافزون 
ابزارهاى مالى توسعه هر چه بیش تر نظام هاى مالى از این حقیقت منتج مى شود 
که؛ توسعه نظام مالى جزء الینفک توسعه نظام اقتصادى است. با اندکى تأمل در 
نظام هاى مالى اسالمى پى می بریم که این نظام  ها به دلیل اهداف و فلسفه وجودى 
خود و حرمت ربا در اسالم، استفاده از ابزارهاى مالى متعارف را جایز نمی دانند و در 
از ابزارهاى  ایجاد ابزارهاى مالى اسالمى هستند. جعاله به عنوان یکى  براى  تالش 
مالى اسالمى و بدون بهره، در چند دهه گذشته توانسته جایگاه مناسبى را در بین 
دولت ها و بانک هاى اسالمى پیدا کند و مى  تواند ابزارى براى کمک به نیازمندان براى 

انجام امورى مانند تعمیرات خانه باشد.
مقاله حاضر به روش توصیفى تحلیلى کاربرد جعاله را در تأمین مالى اسالمى 
بررسى نموده و درنهایت موارد کاربردى جعاله را معرفى مى نماید. تحقیق حاضر 
نشان مى دهد که جعاله مى تواند ابزارى مناسب جهت تأمین مالى اسالمى باشد و 

نقش مؤثرى را در گسترش نظام مالى و درنتیجه نظام اقتصادى کشور ایفا کند.

واژه هاى کلیدى:
تأمین مالى اسالمى، جعاله، ماهیت جعاله، کاربرد جعاله

Majdzadeh_42@ 1- دانشجوى دکترى مدیریت اموزشى و عضو هیئت علمى دانشگاه آزاد اسالمى شهرکرد
 yahoo.com
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مدیریت مصرف در سایۀ تعالیم رضوى
ناهید مّشائى1
سینا واحدى فرد

چکیده:
پس از پایان جنگ تحمیلى در ایران و با کاهش روزافزون اثرات عامل برون زاى 
جنگ بر اقتصاد کشور، دوران افزایش تمایل به عامل درون زاى رفاه و مصرف گرایى 
و  مصرف  سایه  که  به گونه اى  کرد؛  پیدا  بروز  و  ظهور  ایران  اجتماع  و  اقتصاد  در 
رفاه زدگى طى سالیان دراز بر جامعه ایرانى افکنده شد و سبب عدم رشد کافى در 
زمینه هاى مورد لزوم حمایت مردم در رشد اقتصادى ایران اسالمى شد. مصرف گرایى 
که نمود آن از خانواده سر برمى آورد، در عقاید و باورهاى مذهبى ایرانیان نکوهیده 

شمرده مى شود.
زندگى  در  آن  توضیح  و  مصرف گرایى  اولیه  پیامدهاى  بررسى  با  حاضر  مقاله 
اجتماعى به شیوه تحلیل داده ها و توصیف وضعیت بهینه پس از کنکاش آسیب هاى 
الگوى مصرف خانواده به ارائه راه کار و تبیین نقش جدى بانوان و نیز سبک زندگى 
بر آن است تا مصرف  ایجاد شده در خانواده مى پردازد و  اسالمى در حل مسائل 
و مصرف زدگى را از قرآن و احادیث استخراج نموده؛ به ویژه با عنایت با فرهنگ و 
معارف رضوىو احادیث ناب آن حضرت، افق روشن دیگرى از تعالیم ایشان 

را بازخوانى نماید.

واژه هاى کلیدى:
مصرف زدگى، امام رضا جامعه، آسیب، راه کار

mashaee-n@um.ac.ir ،1. استادیار، دانشگاه فردوسى مشهد
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ایجاد روحیه کارآفرینى ارزشى در جامعه براى ظرفیت سازى هم زمان 
معنویت و اقتصاد

حسن معتمد1
چکیده:

با توجه به شرایط خطیرى که در آن قرار داریم و مورد هجمه عظیم ضد فرهنگى 
معاندین و تحریم هاى اقتصادى سنگینى قرارگرفته ایم الزم است از شیوه هایى که 
در این شرایط جامعه اسالمى را هرچه بیش تر یارى مى رساند بهره ببریم و فرهنگ 
جامعه را به سمت اقتصاد مقاومتى سوق دهیم که شیوه پیشنهادى ما در این مجال 
توجه به کارآفرینى ارزشى و ایجاد چنین روحیه اى در متن جامعه است در ترویج 
کارآفرینى، اندیشه خیرخواهانه پیامبر اکرم، مورد تصدیق مورخان و صاحب نظران 
بوده است و آنچه از سخنان ایشان مورداستفاده قرارگرفته شده این است که شکوفا 
تبدیل مرحله فکر  و  آرمان ها  به  و جامه عمل پوشاندن  نهانى  شدن استعدادهاى 
باید در جامعه  که  نیازمند پیش زمینه هایى هستیم  و محصول  به عمل  اندیشه  و 
ما نهادینه شوند که در این مقاله با الهام از سیره ى پیامبر رهنمودهایى در ایجاد 

پیش زمینه هاى فرهنگى براى ایجاد کارآفرینى ارائه شده است.

واژه هاى کلیدى: نظام ارزشى، کارآفرینى ارزشى، اقتصاد.

1- دانشجوى کارشناسى ارشد دانشگاه گیالن، مدیریت بازرگانى گرایش بازاریابى؛
h.motamed@outlook.com 
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شناسایى ظرفیت هاى جدید مردمى وتعیین چگونگى عملیاتى نمودن 
آنها به منظورکاهش اتکاى امداد به منابع عمومى ودولتى در رسیدن به 

نقطه خوداتکایى
اعظم چکمه دوزان
راضیه ضمیرى
زهرا معمرى

چکیده:
راهها وظرفیت هاى  با هدف بررسى و شناخت  توصیفى و  با روش  مقاله  این 

جدید ترویج مشارکت هاى مردمى در کمیته امداد (ره) تهیه شده است.
دراین تحقیق از دو روش توصیفی و پیمایشی براي دستیابی به کلیه اطالعات و 
وضعیت موجود استفاده شده است. بخشی از این اطالعات نیز از طریق مراجعه ي 

اسنادي تهیه شده که معطوف به تحلیل هاي سابق است.
در رابطه با این موضوع تاکنون تحقیقی نشده است. با توجه به شتاب تحوالت 
باید  شناسی  ظرفیت  ارتباطی،  ي  شبکه  ي  پیچیده  ماهیت  و  کنونی  جامعه  در 
نگرش هاي  و  نوین  تحقیق روش هاي  این  پذیرد که در  نوین صورت  اشکال  به 

سیستماتیک ارائه شده است.

واژه هاى کلیدى:
ظرفیت هاى مردمی، خوداتکایى، منابع عمومى، منابع دولت
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ارتقاى کیفیت زندگى، یک الگوى جامع براى حمایت اثربخش از 
نیازمندان

رضا مهدى1

چکیده:
و  مسئولیت  یک  انسانى  و  دینى  منظر  از  محرومین  و  نیازمندان  از  حمایت 
تکلیف الهى و اجتماعى براى انسان هاى مکلف و سازمان ها به طور عام و سازمان هاى 
حمایتى به طور خاص است. اسالم، قرآن کریم، پیامبر اکرم (ص)، ائمه معصومین
 علما، مجتهدین و تمامى انسان ها حمایت از نیازمندان و محرومین را به نوعى 
فریضه  و  وظیفه  محرومین یک  مناسب از  دستگیرى  و تحسین کرده اند.  تشویق 
انسانى و اجتماعى بوده و ترك آن مى تواند عالوه بر گناه و عواقب ناشى از ارتکاب 
معصیت، به فرایند پیشرفت جامعه و عدالت اجتماعى و منافع ناشى از آن، آسیب 
وارد کند. در فرایند حمایت، نقش سازمان هاى حمایتى برجستگى و تمایز ویژه اى 
این  از  یک  هر  که  دارد  وجود  نیازمندان  از  حمایت  براى  الگوهاى مختلفى  دارد. 
کیفیت  کالن  معیار  به  توجه  با  مى دهند.  پوشش  را  حمایت  از  سطحى  الگوها، 
زندگى و رضایت افراد از کلیت حیات، مدیریت کیفیت زندگى نیازمندان مى تواند 
الگوى مناسبى براى حمایت و توانمندسازى محرومین جامعه باشد. در این مقاله، 
اثربخش  الگوى  یک  به عنوان  زندگى  کیفیت  ارتقاى  تحلیلى،  توصیفى-  روش  با 
براى پشتیبانى از نیازمندان بررسى و ارائه شده است. بر اساس این الگو، دستگیرى 
و  حقوقى  عاطفى،  روانى،  مالى،  ذهنى،  عینى،  مختلف  ابعاد  داراى  محرومین  از 
توانمندسازى با محوریت قابلیت افزایى است. حمایت از محرومین باید بر مبناى 
سلسله مراتب نیازها و توانمندسازى افراد و خانواده ها براى حضور پررنگ در جامعه و 
نقش آفرینى اقتصادى، سیاسى، اجتماعى و فرهنگى باشد. افزایش توانایى و قابلیت 
نیازمندان به موازات کمک هاى مالى، روانى و عاطفى مى تواند زمینه و فرصت الزم 
ایجاد  خانواده ها  و  افراد  مستمر  نیازمندى  و  محرومیت  باطل  دور  شکستن  براى 
کند. همچنین، با ارتقاى کیفیت زندگى نیازمندان، روحیه تالش، مسئولیت پذیرى 

و رضایت جامع از زندگى در ابعاد عینى و ذهنى در افراد نیازمند، فراهم مى شود.
واژه هاى کلیدى: 

نیازمندان، حمایت، کیفیت زندگى، توانمندسازى، قابلیت.
1- استادیار پژوهشکده مطالعات فرهنگى و اجتماعى وزارت علوم، تحقیقات و فناورى؛

iamahdi@yahoo.com 
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الگوى سبک زندگى خانواده اسالمى
سیدجواد خاتمى1
زهرا شم آبادى2

چکیده:
 نخستین گام بشر براى رسیدن به کمال وجودى داشتن یک نقشه ى هدفمند 
و همسان با تمامى ابعاد پیچیده ى شخصیت اوست. بدون داشتن چنین راه کارى 
هرگز نمى توان مسیر تکامل را به طور مطلوب و با موفقیت طى کرد. آنچه در این 
پژوهش به آن پرداخته شده است بحث و بررسى درباره ى چگونه زندگى کردن و 
خصوصیات یک برنامه کامل و اسالمى براى زندگى است. به همین منظور الگوهایى 
ارائه شده  زیستن  بهتر  براى  اسالمى  آموزه هاى  دیگر  و    سیره ى معصومین  از 
فرزند،  تربیت  مرد،  و  زن  بین  صحیح  ارتباط  عروسى،  جشن  براى  الگویى  است. 
آراستگى،  و  متقابل، زیبایى  ثبات خانواده همچون رعایت احترام  افزایش  راه هاى 
روش  خوردن.  غذا  و  خوابیدن  آداب صحیح  حتى  و  قناعت،  یکدیگر،  با  مشورت 

جمع آورى داده ها کتابخانه اى است.

واژه هاى کلیدى:
خانواده، ازدواج، سبک زندگى اسالمى، سیره

1- عضو هیئت علمى و استادیار دانشگاه حکیم سبزوارى
2- دانشجوى مقطع کارشناسى ارشد دانشگاه حکیم سبزوارى



آثار و نقش وقف در سبک زندگى اسالمى و اقتصاد
حسین میرزائى1
رعنا على پور2

چکیده:
قرار مى گیرد  وقتى بحث از سبک زندگى مى شود درواقع آنچه مورد پردازش 
براى  باشد و  تعالى  است. سبک زندگى که توأم در مسیر  وزندگى  سبک زیستن 
رسیدن به این تعالى نیز بایستى انسان ها از پرداختن به کارهاى خیر دریغ نکنند 
و همراه دیگر فعالیت هاى زندگى به کارهایى همچون وقف، زکات بپردازند یکى از 
مهم ترین کارهایى که نتیجه و ثمره ى خوبى را در سبک زندگى دارد عمل وقف 
و  اجتماعى  کارکرد  ازجمله  دارا هست.  را  مختلف  کارکردهاى  و  اثرات  که  است 
اقتصادى و فرهنگى که اگر به این سه حیطه به خوبى پرداخته شود جوامع توسعه 
چشمگیرى خواهد یافت. وقف امر خداپسندانه اى است که پس از ورود اسالم؛ در 
اگر  و  برخوردار هست؛  دیرینه اى  سابقه ى  از  و  ایران گسترش چشمگیرى داشته 
از مشکالت  بسیارى  و  نهاد پیاده سازى شود مى تواند فقر  این  به خوبى در جامعه 
جامعه را حل کند. در این مقاله سعى بر این شده تا مفهوم سبک زندگى و آثار 
مصرف گرایى و تجمل پرستى بر سبک زندگى و همچنین آثار پرداختن به امور خیر 
وقف بر سبک زندگى و آسیب شناسى وقف و ارائه راه کارها براى تقویت نهاد وقف 
پرداخته شود و در کل هدف اصلى پژوهش ترویج و تبلیغ فرهنگ وقف و بررسى 

آثار و برکات وقف است.

 واژه هاى کلیدى:
مفهوم سبک زندگى، تجمل پرستى، وقف، آِثار وقف،  آسیب شناسى 

mirzaeidrh@gmail.com 1 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه پیام نور؛
Rana.alipour1369@gmail.com ،2- دانشجوى کارشناسى اقتصاد، دانشگاه پیام نور، واحد تبریز

فصل شش
سایر مقاالت مرتبط با عنوان همایش



مدیریت منابع وقف در اقتصاد مقاومتى
نرجس زارعى1
سینا واحدى فرد

چکیده:
زندگى  شرافتمندانه  از سطح  تا  است  فردى حق داده  هر  به  از یک سو  اسالم 
بهره مند باشند و از سوى دیگر دولت را مسئول تأمین حد کفایت اقتصادى خانوارها 
مى داند. حد کفایتى که شامل تمام ضرورت ها و نیازهاى زندگى و در حد میانه روى 
و عدم اسراف مى شود. این حدود متناسب با تحول و پیشرفت جامعه تغییر مى کند 

و براى این منظور وظایف مشخصى را بر عهده دولت گذاشته است.
مقاله حاضر با بررسى منابع مالى موجود و یا و ظرفیت هاى قابل عرضه مالى 
در دولت اسالمى به شیوه تحلیل داده ها و توصیف وضعیت موجود و نیز بررسى 
کارکردهاى استفاده از منابع مالى به ارائه راه کار و تبیین نقش جدى دولت و نیز 
سبک زندگى اسالمى در حل مسائل ایجاد شده در جامعه مى پردازد و بر آن است 
تا شیوه صحیح بهره بردارى از تمامى ظرفیت هاى جامعه اسالمى را استخراج نموده؛ 
به ویژه با عنایت با فرهنگ و معارف اسالمى در بستر جامعه اى که راه بهینه اقتصاد 

مقاومتى را پیش گرفته، افق روشن دیگرى از مدیریت اسالمى را یادآورى نماید.

واژه هاى کلیدى:
اسالم، مال، دولت، مدیریت، وقف، اقتصاد

sina.vahedi@stu.um.ac.ir ،1. کارشناسى اقتصاد، دانشگاه فردوسى مشهد
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مبانى و مؤلفه هاى راهبردى تحقق رابطه توانمندسازي اقتصادي خانواده و 
توسعه اقتصادى مطلوب اسالم با رویکرد مدیریت رضوى

محمد اسماعیل زاده

چکیده:
و نحوه  تبیین چگونگى  درحال توسعه،  هر کشورهاى  از مباحث مهم در  یکى 
به ویژه در دهه هاى اخیر،  تحقق توسعه اقتصادى است .صاحب نظران از دیرزمان، 
ابعاد گوناگون این موضوع را بررسى کرده اند. این مقاله قصد دارد که ضمن بررسى 
مفهوم توسعه، توسعه اقتصادى در غرب به بررسى مفهوم توسعه اقتصادى از دیدگاه 
اسالم، اهمیت توانمندسازي اقتصادي خانواده و درنهایت به بیان راهبردهاى ویژه اى 
براى تحقق رابطه توانمندسازي اقتصادي خانواده و تحقق توسعه اقتصادى مطلوب 

اسالم با رویکرد مدیریت رضوى بپردازد.

واژه هاى کلیدى:
توسعه، توسعه اقتصادى، غرب، توانمندسازي اقتصادي خانواده، سبک زندگى، 

راهبرد، مدیریت رضوى
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تحلیلى بر فقرزدایى در ایران
شهناز اکبرى1
 مهناز اکبرى2

چکیده:
فقر یکى از مهم ترین معضالت اقتصادى و اجتماعى کشورهاست. نارسایى هایى 
که در جوامع و در کشورهاى مختلف اعم از توسعه یافته و درحال توسعه وجود دارد، 
مثل تورم، نابرابرى هاى فرصت ها و امکانات، عدم تأمین حقوق انسانى و غى
مشکالتى را به بار مى آورد که یکى از آن ها فقر است. مسئله فقر در ایران از ابعاد 
مختلفى مورد بررسى و کنکاش قرارگرفته است. با بررسى کلیه مطالعات صورت 
گرفته در مورد پدیده فقر در ایرآنچه از منظر متدولوژیکى و چه از منظر کاربردى 
(سیاست هاى اجرایى) مشاهده مى شود که على رغم تمامى دستاوردهاى علمى و 
اقتصادى -  نوع مواجهه و حل این معضل  این حوزه کشور ما هنوز در  نظرى در 
با چالش هاى بسیارى روبرو است.  بوده و  ناموفق  و فرهنگى تا حدودى  اجتماعى 
نهادهاى  و  دولت، ملت، بخش خصوصى  درون  از  برخاسته  اراده ملى  فقدان یک 
مدنى موجب گردیده است که نحوه برخورد با این پدیده، به دلیل عدم اجماع در 
متفاوت  رهنمودهاى  و  توصیه ها  وجود  دنبال آن  به  و  فقر  از  صاحب نظران  میان 
و  پیچیده تر  این مسئله  ناکارآمد در رفع فقر،  اتخاذ روش هاى  متعارض و  بعضاً  و 
حل آن طوالنى تر شود. روش تحقیق در این مقاله به صورت توصیفى – تحلیلى و 
از روش کتابخانه اى براى جمع آورى اطالعات استفاده شده است. در این مقاله به 
بررسى سیاست و برنامه هاى کالن کشور در فقرزدایى پرداخته ایم که نشان مى دهد 
به دالیل بسیارى ازجمله تعارض و عدم انطباق نظریه و عمل (و در صورت ادامه 
روند فعلى) مسئله فقرزدائى در ایران با موفقیت قابل توجهى همراه نخواهد بود. در 
انتها با جمع بندى و نتیجه گیرى و ارائه پیشنهاد ها به راه کارهاى توانمندسازى فقرا 

نیز پرداخته شده است.

واژه هاى کلیدى:
فقرزدایى، ایران، سیاست و برنامه، توانمندسازى

 1دانشجوى کارشناسى ارشد مردم شناسى دانشگاه آزاد اسالمى واحد تهران مرکز، کمیته امداد امام خمینى 
mehremadar_sh@yahoo.com ،شهرستان دماوند 

ma29.akbari@yahoo.com ،2کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزى شهرى، دانشگاه خوارزمى 
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سبک زندگى اسالمى؛ راه گشاى تمدن نوین اسالمى از منظر رهبر معظم 
انقالب

آزاده الهى شیروان1
یداهللا رضا قلى زاده2

چکیده:
سبک و فرهنگ زندگى تمامى ابعاد زندگى را در بر مى گیرد. فرهنگ و سبک 
زندگى، متأثر از تفسیر ما از زندگى است و هر هدفى را براى زندگى تعیین کنیم، 
سبک خاصى را به همراه مى آورد. ارائه الگوى سبک زندگى متناسب با آموزه هاى 
برطرف  را  اقتصادى  حتى  و  اجتماعى  فرهنگى،  چالش هاى  از  بسیارى  اسالمى 
و  انقالب  از منظر رهبر  زندگى  اهمیت سبک  اساس  بر  نیز  پژوهش  این  مى کند. 
با استفاده از روشى تحلیلى-توصیفى و بهره گیرى از بیانات مکتوب و غیر مکتوب 
رهبر انقالب و تفاسیر در این زمینه به جایگاه سبک زندگى اسالمى از منظر رهبر 
معظم انقالب پرداخته شده است. بررسى ها بیانگر آن بود که در کشور ما متأسفانه، 
بر اساس تبلیغات دشمن و همچنین غفلت مردم و مسئولین، ما از سبک زندگى 
خاص محروم مانده و تبعات ناگوار آن را نیز شاهد هستیم. کشور ما باید با توجه 
خاص به دین مبین اسالم و به کار گرفتن دستورات نورانى آن بتواند یک شیوه و 
سبک خاصى را در زندگى داشته باشد و همین سبک بتواند خود مانعى در برابر 
سبک هاى انحرافى و غربى باشد. البته دست یافتن به چنین امرى نیازمند تالش ها 
و مجاهداتى است که ابتدا باید از سوى مسئولین و ایجاد راه کارها و زیرساخت ها و 
سپس از سوى مردم با همکارى با دولت بتوان به این امر دست یافت و بر مشکالت 
اساس  بر  و  دست یافته  است  نادرست  و  غربى  زندگى  از سبک  ناشى  که  زندگى 
شیوه هاى اسالمى-ایرانى و بومى، بتوان تمدن نوین اسالمى را که خود مایه الگوى 
دیگر کشورها باشد را ایجاد نمود. به همین منظور یکسرى پیشنهاد ها و راه کارهایى 

در راستاى بهبود شرایط بر اساس بیانات رهبرى عنوان گردیده است.

واژه هاى کلیدى:: زندگى، سبک، اسالم، تمدن اسالمى، رهبر انقالب.

A .elahi30@gmail.com1کارشناس ارشد علوم تربیتى، آموزش و پرورش شیروان 
 2دانشجوى کارشناسى ارشد مدیریت دولتى، دانشگاه آزاد على آباد
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نقش و جایگاه حسابدارى در اسالم
آرش الهى شیروان1
اسماء ذوالفقارى زوارم2

چکیده
امروزه در کشورهاى اسالمى به دلیل تفاوت هاى بنیادى محیطى با غرب موضوع 
حسابدارى اسالمى مطرح شده است. حسابدارى اسالمى به صورت فرآیند شناسایى، 
تصمیم گیرى،  براى  که  مالى  فعالیت هاى  مشروعیت  گزارشگرى  و  اندازه گیرى 
اسالم  دستورات  اساس  بر  اسالمى  سرمایه گذارى  عملیات  واقعى  سود  محاسبه 
مفید باشد، تعریف شده است. منظور از فعالیت هاى مشروع عبارت است از مضاربه، 
مرابحه، مشارکت، اجابه شرط تملیک و ... که در مقابل فعالیت هاى غیر مشروع 
مانند ربا، قرار، بهره تضمین شده و ... مطرح مى شوند. در ادامه اهداف حسابدارى 
اسالمى آورده شده است که عبارت اند از: سودمندى براى تصمیم گیرى، مباشرت، 
پاسخگویى، پاسخگویى اسالمى و پاسخگویى از طریق زکات. درنهایت خصوصیاتى 
افشا)  و  ارائه  و  اندازه گیرى  تمرکز مى کند (مبانى  آن ها  بر  که حسابدارى اسالمى 

مورد بررسى قرارگرفته است.

واژه هاى کلیدى:
اسالم، حسابدارى، حسابدارى اسالمى، زکات

1 - کارشناسى ارشد حسابدارى، آموزش و پرورش شیروان، خراسان شمالى، هنرآموز رشته حسابدارى،
A.elahi39@yahoo.com

2 - دانشجوى کارشناسى علوم تربیتى، دانشگاه فرهنگیان پردیس امام جعفر صادق واحد خواهران 
A.zolfaghari71@gmail.com.خراسان شمالى
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سبک زندگی غربی و سبک زندگی در جامعه قرآنی- اسالمى
ذبیح اهللا آرمین١
على اصغر مشرقى
 حامد آرمین

چکیده:
 در این برهه از زمان  که صاحبان زر و زور با همه ى سازوبرگ خود به دنبال 
یکدست کردن جامعه ى جهانى بر اساس ُمدل مبتنى بر جهان بینى مادى گرایانه 
امروز پایه هاى تفکر لیبرالى و اومانیستى  هستند، از مقوالت مهمى که در جهان 
باعث چالش قدرت هاى سلطه شده است، موضوع «سبک و  را به لرزه درآورده و 
انسانى و اخالقى  فرهنگ زندگی» به شیوه اسالمى و قرآنى است که مروج تفکر 

مبتنى بر توحید است.
در  زندگی  مقایسه سبک  است،  تحلیل  و  بررسی  مورد  پژوهش  این  در  آنچه 
جامعه قرآنی با سبک زندگی غربی و آثار و پیامدهایی است که بر این اساس در 
و  بهتر  شناخت  و  درك  براى  می آید.  وجود  به  اجتماعى شخص  و  فردى  زندگی 
مقایسه این دو سبک، ابتدا مفهوم آن را از نگاه غرب و سپس از نگاه اسالم و قرآن 

مورد بحث و بررسى قرار داده ایم.
روش این پژوهش، رویکرد تحلیلی، توصیفی واکاوى با تکیه بر متون معتبر و 
منابع دینی است. یافته ها نشان از آن دارد که، تفکر توحیدِى اسالم و ارزش هاى 
رفع  براى  با ظلم، تالش  مبارزه  متعالى، هم چون عدالت خواهى، استکبارستیزى، 
تبعیض، مؤمن و موحد بودن، در مقابل هجوم تبلیغاتى و رسانه اى غرب، توانسته 

است گفتمان مورد اقبال امروز دنیا باشد.

واژه هاى کلیدى:
 سبک زندگى اسالمى و قرآنى، سبک زندگی غربى، تفکر توحیدِى اسالم، تفکر 

لیبرالى.

 - 1
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الگوى سبک زندگى خانواده اسالمى
فاطمه مجدى

چکیده:	
زندگى خانواده  را به سوى سبک  فرهنگ دینى، ذهن  و   ضرورت شکل گیرى 
که نخستین آموزشگاه فرد است، رهنمون مى سازد. خانواده مجرى سبک زندگى 
خانواده اسالمى و نظامى پویا است که این نظام ضمن اینکه با ویژگى هاى فطرى 
انسان منطبق است، اصول، روش ها و کارکردهایش دائماً هماهنگ با دگرگونى هاى 
محیطى و شرایط زمانه، شاداب نگه داشته مى شوند؛ زیرا روش ها، ابزارها و راه کارهاى 
تربیتى، هماهنگ با شرایطى هستند که در به فعالیت رساندن ظرفیت یافته سرشتى 
ابزارهاى پرورش انسان مطلوب در خانواده،  از مهم ترین  به فرد کمک مى کنند. . 
مى توان به «سبک زندگى اسالمى» که شامل مجموعه اى به هم پیوسته از الگوهاى 
رفتارى در حوزه هاى مختلف حیات بشرى است، اشاره نمود. سبکى که از دل اصول 
کشف شده از مبانى تربیتى، یعنى هستى ها و دارایى هاى آدمى برمى خیزد و ضمن 
به  نقش  و یکسان سازى رویه ها در جامعه،  افراد خانواده  میان  پایدار  ایجاد روابط 
به سعادت و رشد ارزش هاى  نیل  پرورش صفات کمالى،  تزکیه روانى،  سزایى در 
انسانى دارد. در این مقاله	ابتدا تعریفى از سبک زندگى خانواده اسالمى	ویژگى هاى 
آن ارائه شده و در ادامه سبک زندگى امام رضابیان شده است، چراکه زندگى 
امام هشتمالگوى صحیح	رفتار اجتماعى است که بر اساس آن مى توانیم چراغ 
آینده مان را روشن کنیم. مطالب این مقاله به صورت کتابخانه اى و استفاده از  راه 
است که  بیانگر آن  مقاله  است. نتایج این  مقاالت و کتب مختلف گردآورى شده 
یکى از مهم ترین محیط هایى که مى تواند به صورت منظم سبک زندگى اسالمى را 
درون افراد نهادینه کند و به جامعه رسوخ کند خانواده است. خانواده اى که سرشار 
از جاذبه الهى یعنى مودت، محبت، رحمت، شفقت و آرامش روانى است و بهترین 
  الگویى که افراد مى توانند از آن بهره مند شوند، سبک و سیره ى ائمه معصومین
و بزرگان دین است که در این مقاله به سبک زندگى امام رضااشاره شده است.

واژه هاى کلیدى:
سبک زندگى امام رضا سبک زندگى اسالمى، خانواده.
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سبک زندگى خانواده اسالمى بر اساس دیدگاه هاى امام رضا
زهرهپلویان1

چکیده:
هدف از تحقیق حاضر بررسى سبک زندگى خانواده اسالمى بر اساس دیدگاه هاى 
امام رضااست. به این منظور از روش تحقیق توصیفى و از بین انواع تحقیقات 
توصیفى، از روش کتابخانه اى استفاده شده است. جامعه ى تحقیق کلیه کتب، مقاالت 
و اسنادى است که با تکیه بر دیدگاه هاى امام رضادر مورد خانواده اسالمى 
و سبک زندگى آن، نگاشته شده است. یافته هاى تحقیق نشان مى دهد که بررسى 
سبک زندگى خانواده اسالمى با توجه به دیدگاه هاى امام رضا نشان دهنده ى 
نکات عمیق معنوى، اخالقى و حتى اجتماعى و اقتصادى در محیط خانواده است. بر 
این اساس عوامل معنوى و روى آوردن به سنت هاى مذهبى مى تواند روابط عاطفى 
و فضاى روان شناختى خانواده را تحت تأثیر قرار دهد. همچنین امام رضاپیوند 
بین فضایل اخالقى و تحکیم خانواده ها و به دنبال آن تداوم ارتباطات خانوادگى و 
مستحکم شدن حقوق متقابل همسران و نهایتاٌ شکل گیرى سبک زندگى اسالمى را 

دنبال مى کنند که به نفع اقتصاد و بقاء خانواده است.

واژه هاى کلیدى:
خانواده، خانواده اسالمى، سبک زندگى، امام رضا

1 - کارمند حوزه معاونت دانشگاه آزاد اسالمى واحد نجف آباد
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مدل سازى مدیریت اسالمى بر مبناى عهدنامه مالک اشتر
سیده فاطمه حسینى زاده1

 چکیده:
 امروزه بیش تر صاحب نظران بر این باورند که هیچ امرى در زندگى انسان براى 
مطالعه  باشد.  رهبرى  و  مدیریت  از  مؤثرتر  و  مهم تر  نمى تواند  او  اهداف  پیشبرد 
نهج البالغه، هر خواننده ژرف نگر را با این حقیقت آشنا مى سازد که آن حضرت براى 
ادارة جامعه، اصول و مبانى ارزشمندى ارائه کرده اند. این تحقیق سعى دارد با الهام 
از آموزه هاى امام على در نامه 53 نهج البالغه معروف به عهدنامه مالک اشتر، 
مسائل مربوط به رهبرى و مدیریت اسالمى را تجزیه وتحلیل کرده و به تدوین الگوى 
نوع تحقیقات کیفى است،  از  این پژوهش که  انجام  بپردازد. در  مدیریت اسالمى 
استفاده شده  داده ها  از  برخاسته  نظریه  به عبارتى  یا  و  زمینه اى  نظریه  رویکرد  از 
است. محقق پس از تجزیه وتحلیل داده ها به 24 مقوله اصلى دست یافته که پس از 
سازمان دهى مقوالت، با توجه به وفور داده ها در زمینه ى  تصمیم گیرى، این مقوله 
به عنوان پدیدة (مقوله) محورى در مرحله کدگزارى گزینشى انتخاب شده است. و 
در طى استخراج مدل مدیریت اسالمى، فرآیند تصمیم گیرى علوى نیز به دست آمده 
است. در طى این پژوهش محقق توانسته است سبک رهبرى امام علىرا از 
متن عهدنامه استخراج نماید که از آن با عنوان «الگوى رهبرى تناسبى» یادشده 
است. عالوه بر آن، سه منبع قدرت فرهمندى، مقبولیت مردمى و مشروعیت قانونى 

به عنوان عوامل قدرت و نفوذ مؤثر بر رهبرى شناخته شده است.

واژه هاى کلیدى:
 مدیریت اسالمى، نهج البالغه، حضرت على نظریه زمینه اى، رهبرى تناسبى.

 1- سیده فاطمه حسینى زاده
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بررسى مبانى مدیریت سبک زندگى اسالمى در خانواده
سامان خانى
نبــى خانى

چکیده:
سبک زندگى معیار قضاوت در مورد افراد نقشه راه زندگى است. اسالم به سالمت 
و رشد خانواده به عنوان رکن اصلى جامعه اسالمى عنایت ویژه اى دارد و به پرورش 
نام مدیریت سبک  به  خاصى  تربیتى  برنامه  طریق  از  نهاد  این  در  مطلوب  انسان 
زندگى اسالمى که از وحى تبلور یافته، مى پردازد. در این پژوهش پیرامون سبک 
زندگى اسالمى در نهاد خانواده که با الهام از قرآن کریم و سنت پیامبر  متجلى 
شده، سخن رفته است. شرح و تبیین مفاهیم و مسائل مهم خانواده مانند ازدواج، 
رابطه  و  اقتصادى  کارکرد  حراستى،  تدابیر  زوجین،  تکالیف  رزق،  جایگاه  ایمان، 
دیدگاه  به نقد  همچنین  پژوهش  این  و  است  نوشتار  این  مباحث  از  خویشاوندى 
و  مى پردازد  مطرح شده،  اسالم  نمودن  براى خدشه دار  که  علیه زن  مرد  خشونت 

دیدگاه برتر اسالم را اثبات مى نماید.

واژه هاى کلیدى:
 مدیریت اسالمى، سبک زندگى اسالمى، خانواده، قرآن، منابع اسالمى.

سایر مقاالت مرتبط با عنوان همایش
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بررسى رفتارهاى امام رضادر اصول اقتصادى
سعید زارعى مهرا1
طاهرهراستین2

چکیده: 
مسئله اقتصاد، به عنوان یکی از مهم ترین مسائل زندگی بشري، مطرح است و 
اسالم نیز نگرش خاصی به آن دارد. اسالم به عنوان یگانه مکتب انسان ساز، توجه 
نهادهاي  روابط  براي  خاصی  الگوهاي  و  دارد  انسان  مادي  حوایج  رفع  به  خاصی 
در  مى توان  را  آن  نمونه ى  که  است  گرفته  نظر  در  اقتصادي  و  اجتماعی  مختلف 
از امتیازهاى اساسی و برجستگى هاى  تماشا کرد.  امام رضا سخنان و رفتار 
ممتاز سیره ی امام رضادر بخش اقتصاد، داشتن مجموعه  ي الگوهاى رفتاري 
اقتصادي برگرفته از آموزه هاى قرآن است که متناسب با نیازهاى واقعی انسان در 

هر دوره  و زمانی است.
این مجموعه ی غنی، دست مایه ى تحول عظیم جامعه ی جاهلی و تغییر بنیادین 
اتخاذ  با  که  گردید  اسالم  تاریخ  طول  در  اسالم  نمونه ی  جامعه ی  سمت  به  آن 
روش هاي مناسب و با بهره گیري از تعالیم وحیانی، جریان هنجار سازي رفتارهاي 
اقتصادي را شکل دادند. این مقاله با عنوان بررسى تأثیر رفتارهاى امام رضا
در اصول اقتصادى که به روش توصیفى و تحلیلى نوشته شده است درصدد است 
بپردازد.  رضا امام  اقتصادي  رفتارهاي  ابعاد  و  جنبه ها  مهم ترین  بررسی  به 
مهم ترین نتیجه اى که از آن به دست آمد این است که یکى از عواملى که موجب 
شکوفایى اقتصادى مى شود و در سیره ى رضوى به آن تأکید شده مبارزه با انحرافات 

مالی و اقتصادي است.

واژه هاى کلیدى:
 اقتصاد، امام رضا رفتار، انسان

s09387750538@gmail.com ،1- کارشناس تربیت معلم قران مجید
tahererastin@yahoo.com،2- دانشجوى کارشناسى رشته علوم قرآن مجید
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علل و پیامدهاى فقر در میان جوانان وظایف حاکمیت در کاهش آن
خسرو رحمانى1
 شهال خلفى2

چکیده:
پرسش هاى پژوهشى جهت شناخت ماهیت  مقاله ضمن مطرح شدن  این   در 
پیامد شناسى موضوع فقر، علل  آن،  انواع  و  فقر، تعاریف دوره یجوانى، فقر  پدیده 
حاصل  نتایج  است.  شده  قرارگرفته  بررسى  مورد  نیز  آن  آسیب شناسى  و  ایجاد 
به  مربوط  جوانان  میان  در  فقر  ایجادکننده ى  عوامل  عمده ى  که  مى دهد  نشان 
سوء  از  ناشى  جامعه  مالى  توازن  خوردن  هم  به  کم تجربگى،  از  ناشى  تدبیر  سوء 
مدیریت و استفاده از موقعیت هاى شغلى و بدتر از آن الگو قرار گرفتن این مسئله 
توسط جوانان و هم چنین انحصار ثروت، توزیع ناعادالنه و ثروت اندوزى و درنهایت 
عدم رعایت حدود الهى در زمینه ى  مسائل مالى است. موجبات این پدیده در بین 
جوانان باعث تزلزل در مبانى دینى و عقلى، ناامیدى در انجام فعالیت هاى اقتصادى 
و درنهایت ناهنجارى هاى اجتماعى مى شود. عمده روش هاى پیشگیرى از پدیده فقر 
در میان جوانان به تغییر مبانى فکرى، آموزش هاى اولیه و هم چنین ورود دولت از 
طریق زمینه سازى فرهنگى در زمینه ى  کار و تولید، ایجاد صنایع مادر و اشتغال زا، 
بر هزینه کرد منابع ثروت عمومى  و نظارت گروه هاى غیر منتفع  اقتصادى  ثبات 

است.

واژه هاى کلیدى:
فقر، فقر ذاتی، فقر نسبی، جوان، حاکمیت.

سایر مقاالت مرتبط با عنوان همایش
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ارتباط بین سبک هاى رهبرى و رضایت شغلى (مطالعه موردى کارکنان و 
مدیران سازمان کمیته امداد امام خمینى  استان کرمانشاه)

قباد رمضانى1
فریدون ابراهیمى2
فؤاد رمضانى3

چکیده:
رضایت شغلى از مهم ترین متغیرها در حیطه رفتار سازمانى محسوب مى شود 
رضایت شغلى امکان پذیر نیست. یکى از وظایف  و تحقق اهداف سازمانى بدون 
مهم مدیران در سازمان ها، شناسایى استعدادهاى بالقوه کارکنان و فراهم نمودن 
زمینه هاى رشد و شکوفایى آنان است که زمینه ارتقاى بهره ورى را فراهم مى کند. 
در این مقاله در پى آن هستیم تا ارتباط بین سبک هاى رهبرى و رضایت شغلى را 
در بین کارکنان و مدیران سازمان کمیته امداد امام خمینى  استان کرمانشاه 
بررسى کنیم. از جامعه موردمطالعه تعداد60 نفر از کارمندان و 20 نفر از مدیران را 
به عنوان نمونه انتخاب کردیم. ابزار ما در این تحقیق 2 پرسشنامه (رضایت شغلى - 
پرسشنامه سبک رهبرى) بود. براى تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار   SPSSنسخه 
20 در دو بخش آزمون توصیفى و استنباطى بهره گرفته شد. نتایج نشان داد ارتباط 

معنى دارى بین سبک رهبرى و رضایت شغلى وجود دارد.

واژه هاى کلیدى:
سبک رهبرى، رضایت شغلى، استان کرمانشاه.

 1 - دانشجوى کارشناس ارشد مدیریت بازرگانى- کارمند کمیته امداد امام خمینى
2 - دانشجوى کارشناسى مدیریت دولتى

3 - دانشجوى دکترى دانشگاه آزاداسالمى واحد قزوین



241

مدیریت دانایى از نگاه اسالم
قباد رمضانى1
فریدون ابراهیمى2
فؤاد رمضانى3

چکیده:
مدیریت دانایى طیف وسیعی از فعالیت ها است که براي مدیریت، مبادله، خلق 
یا ارتقاي سرمایه هاى فکري در سطح کالن به کار مى رود. مدیریت دانش طراحی 
اشتراك  نوسازي،  افزایش،  قصد  غیبا  و  ساختار  ابزار،  فرآیندها،  هوشمندانه 
از سه عنصر سرمایه فکري یعنی  از دانش است که در هرکدام  بهبود استفاده  یا 
که  است  فرایندي  دانش  مدیریت  مى شود.  نمایان  اجتماعی  و  انسانی  ساختاري، 
به عنوان حافظه  را که  اطالعات و مهارت هاى مهم  تا  به سازمان ها کمک مى کند 
سازمانی محسوب مى شود و به طورمعمول به صورت سازمان دهى نشده وجود دارند، 
شناسایی، انتخاب، سازمان دهى و منتشر نمایند. این امر مدیریت سازمان ها را براي 
حل مسائل یادگیري، برنامه ریزى راهبردي و تصمیم گیرى هاى پویا به صورت کارا 

و مؤثر قادر مى سازد.
هیچ مکتبی به اندازه اسالم براي دانش، معرفت و آگاهی ارزش قائل نیست و 
هیچ دینی مانند دین مبین اسالم انسان ها را از خطر جهل بر حذر نداشته است. 
و  (نادانی  و جهل  ارزش ها  همه  اساس  «دانش،  مى فرمایند:    اکرم پیامبر 
اسالم  نظر  از  است.»  اجتماعی  و  فردي  مفاسد  و  انحرافات  همه  ریشه  ناآگاهی)، 
انسان ها در هر حرکت و کاري نیاز به دانش و آگاهی دارند و تمام اعتقادات، اخالق و 
اعمال انسان ها باید مبناي علمی داشته باشد. بررسی دقیق موارد کاربرد واژه دانش 
و معرفت در منابع اسالمی نشان مى دهد که دانش به طورکلى داراي دو مفهوم است: 

یکی را حقیقت و اصل دانش مى نامیم و دیگري را ظاهر و فرع آن.

واژه هاى کلیدى:
مدیریت، اسالم، سرمایه انسانى

ramazanighobad@yahoo.com :1 - کارشناس ارشد برنامه ریزى آموزشى
 2 - دانشجوى کارشناس ارشد مدیریت بازرگانى- کارمند کمیته امداد امام خمینى

3 - دانشجوى کارشناسى مدیریت دولتى

سایر مقاالت مرتبط با عنوان همایش
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ضرورت به کارگیرى مدیریت دانش در سازمان و تشریح زیر ساختارهاى 
( مطالعه موردى: سازمان کمیته امداد امام خمینى) الزم براى آن

فریدون ابراهیمى1
قباد رمضانى2

چکیده:
 امروزه دانش و اطالعات به عامل تعیین کننده اى در موفقیت و قدرت رقابت پذیرى 
سازمان ها تبدیل شده و مدیریت دانش به عنوان یکى از آخرین مباحث سازمانى در 
علم مدیریت مطرح شده است. خصوصاً با ابالغ سیاست هاى کلى نظام ادارى توسط 
مقام معظم رهبرى (فروردین 1389) در زمینه ى  مدیریت دانش و افزایش تأکید 
دولت بر ایجاد جامعه دانشى و اولویت حرکت به سوى اقتصادهاى دانش محور در 
سند چشم انداز 20 ساله کشور و برنامه هاى چهارم و پنجم توسعه، مسئله مهمى 
به عنوان یک منبع  از دانش  این موضوع است که چگونه  که به وجود آمده درك 
مهم مزیت رقابتى استفاده کنیم. در این میان بسیارى از سازمان ها تالش خود را 
بر این مسئله متمرکز نموده اند که چگونه مى توانند دانش را در سازمان مدیریت 
نمایند. مدیریت دانش مزایاى بسیارى براى سازمان ها به همراه دارد که از آن جمله 
مى توان به بهبود کیفیت کار، در اختیار داشتن اطالعات به روز شده، افزایش کارایى، 
نیازهاى  به  نسبت  پاسخگویى  توان  افزایش  بهبود تصمیم گیرى،  اثربخشى،  بهبود 
مشتریان، افزایش توان پاسخ به نیازهاى اساسى و توسعه اى کشور و امکان تغییر و 
تطبیق پذیرى سریع اشاره نمود. این مطالعه در پى تشریح اهمیت و زیرساختارهاى 
  موجود براى اجراى مؤثر مدیریت دانش در سازمان کمیته امداد امام خمینى

است.

واژه هاى کلیدى:
مدیریت دانش، سازمان هاى حمایتى، سرمایه نامشهود، سرمایه فکرى.

 1- دانشجوى کارشناس ارشد مدیریت بازرگانى- کارمند کمیته امداد امام خمینى  شهرستان جوانرود: 
faraedonebrahimi@yahoo.com

ramazanighobad@gmail.com-2- کارشناس ارشد برنامه ریزى آموزشى 



243

واکاوي سبک هاى مدیریت و رهبري از دیدگاه اسالم و تطبیق با مکاتب 
غربى

لیال زینلی زاده1
مجید حق جو2

چکیده
شرایط  و  اسالمی  مدیریت  ویژگى هاى  مورد  در  گردیده  سعی  مقاله  این  در 
مدیریت  جایگاه  مورد  در  همچنین  شود.  داده  شرح  اسالمی  جامعه  یک  رهبرى 
و  مدیریت  درنهایت  و  مهدوي  مدیریت  رضوي،  مدیریت  علوي،  مدیریت  نبوي، 
و  است؛  گردیده  ارائه  توضیحاتی  اسالمی  مدیریت  در    امام خمینی  رهبري 
سپس وجوه کلی تفاوت هاي مدیریت اسالمی و مدیریت غربی به اختصار بیان شده 
است؛ و در پایان در خصوص مشکالت و آسیب هاى فرا راه مدیریت اسالمی و نحوه 

عملکرد مدیران در مواجهه با آن ها نیز بحث گردیده است.

واژه هاى کلیدى:
مدیریت، رهبري، سبک هاى مدیریت، سبک هاى رهبرى، مدیریت اسالمى

ze.lili@yahoo.com ،1 - کارشناس ارشد مدیریت دولتی، اداره ى کل راه و شهرسازي استان کرمان
2-  کارشناس ارشد مدیریت دولتی، اداره ى کل فنی و حرفه اي استان یزد

ma_haghjoo_tvto@yahoo.com 

سایر مقاالت مرتبط با عنوان همایش
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شاخص هاى مدیریت موفق امام رضااز منظر علوم جدید
فهیمه شریعتى1

چکیده:
در روایات و سیره ى موجود از امام رضامؤلفه هایى از مدیریت و رهبرى 
دیده مى شود که امروزه مورد توجه یافته هاى جدید در علم مدیریت و روانشناسى 
هوش  بردن  باال  به  توجه  و  حرفه اى  اخالق  موفق،  رهبران  ارتباطى  سبک  است. 
هیجانى ازجمله این موارد است که نه تنها در سیره ى و روش زندگى امام رضا
به طور واضح دیده مى شود در روایات نیز به تفصیل بیان شده است. تفاوت مبنایى 
موجود در یافته هاى علوم جدید و معارف رضوى توجه ویژه به حقیقت و مبدأ متعال 

و ربوبیتست که در نگاه علوم جدید مغفول مانده است.

واژه هاى کلیدى:
امام رضا مدیریت، رهبرى، هوش هیجانى.

shariati-f@um.ac.ir 1استادیار دانشکده الهیات دانشگاه فردوسى مشهد؛ 
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سیره ى فردى و اجتماعى امام رضابا تطبیق بر آیات قرآن
 حسن مجیدى1
 امیر عزیزى2

 چکیده:
انسان موجودى است که به طور طبیعى نیازهایش به نیازهاى معنوى و مادى 
تقسیم مى شود، با گذر زمان انسان ها از نیازهاى معنوى فاصله گرفته و به سوى مادیات 
و نیازهاى مادى حرکت کرده اند. در این مرحله انسان ها باید با توجه به اسوه هاى 
کامل انسانیت، مسیر انسانیت را طى کنند به گواهى قرآن، روایات و تاریخ، در میان 
بهترین  و  پیامبر اسالم و خاندانش، کامل ترین، جامع ترین  انسان هاى همه اعصار 
به ویژه شیعیان   از مسلمان،  است که هر یک  انسان ها هستند. شایسته  براى  الگو 
ناجیه معرفى شده اند،  تنها مصداق فرقه  روایات،  از  اساس محتواى بسیارى  بر  که 
امام رضا با جستار در زندگانى  این نوشتار،  الگوها کوشا باشند.  این  در شناسایى 
 جنبه هاى فردى زندگى از قبیل خوش خلقى، عذرپذیرى، ساده زیستى و نیز 
جنبه هاى اجتماعى حیات ایشان از قبیل ارتباط و تعاون با محرومان، صله  ى رحم 

را شناسایى و با آیات قرآن تطبیق مى دهد.

واژه هاى کلیدى:
 امام رضا، سیره، فردى، اجتماعى، قرآن.

Majidi.dr@gmail.com ،1. استادیار گروه زبان وادبیات عربی دانشگاه حکیم سبزوارى
amir_azizi1391@yahoo.com.2. کارشناسى ارشد رشته تفسیر و علوم قرآن. دانشگاه قم

سایر مقاالت مرتبط با عنوان همایش
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جایگاه مدیریت اسالمى در تحقق اقتصاد مقاومتى
مجید عنان پور خیرآبادى1
مهدى عنان پور خیرآبادى2
میثم یوسفى3

چکیده:
رهبر معظم انقالب اسالمى بارها بر ضرورت دستیابى به اقتصاد مقاومتى تأکید 
فرموده اند. معظم له در اواخر سال 92 نیز سیاست هاى کلى اقتصاد مقاومتى را ابالغ 
نمودند. ایشان هدف از ابالغ این سیاست ها را تأمین رشد پویا و بهبود شاخص هاى 
مقاومت اقتصادى و دستیابى به اهداف سند چشم انداز بیست ساله معرفى مى نماید.
آنچه در تحقق اقتصاد مقاومتى نقش عمده و اساسى دارد؛ چگونگى مدیریت و 
روند اجراى آن در جامعه است؛ مدیریتى که با ساختار و چارچوب اقتصاد مقاومتى 
همخوانى و سازگارى داشته باشد، در واقع تنها مدیریت اسالمى است که مى تواند 

در جهت تحقق اهداف و آرمان هاى اقتصاد مقاومتى ایفاى نقش کند.
در این مقاله، سعى داریم تا ضمن توجه به ابعاد و مؤلفه هاى مدیریت اسالمى 
و اقتصاد مقاومتى، به تبیین اثرات و نقش آفرینى مدیریت اسالمى در تحقق اقتصاد 

مقاومتى بپردازیم.

واژه هاى کلیدى:
مدیریت، مدیریت اسالمى، اقتصاد، اقتصاد اسالمى، اقتصاد مقاومتى

enanpoor@gmail.com 1مدرس دانشگاه- کارشناس ارشد معارف اسالمى و اقتصاد 
2 کارشناس ارشد مدیریت مالى

3 کارشناس ارشد مدیریت آموزشى
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 تحلیل روش مدیریتى امامان شیعه
 سیده فاطمه هاشمى1
محمدرضا شاهرودى2

چکیده
این  در  گردید.  آغاز    پیامبر  رحلت  با  اسالمى  مکتب  بقاى  و  احیا  طرح 
دوره ى250 ساله، وقایع و اتفاقات گوناگونى به وقوع پیوست. در تاریخ اسالم مواضع 
این دوران  از وقایع ثبت و ضبط گردیده است. در  به هر یک   نسبت  امامان 
پیشوایان معصوم ، از نیکوترین شیوه هاى مدیریتى، براى حفظ و حراست دین 
اسالم و تالش براى تشکیل حکومت اسالمى استفاده مى نمودند. با بررسى در تاریخ، 
تفاوت هایى در شیوه مدیریتى و روش مواجهه امامان  با مخاطبان در هر عصر 
و زمان مشاهده مى شود. خاستگاه این تفاوت ها در روش معصومین ، تفاوت در 
زمانه و شرایط اقتضائات هر دوره یاست. چراکه ما معتقدیم اماماندر سیره ى 
فردى، تقوا، عدالت، تعهد به آرمان هاى الهى و... بر طبق روایت «کلهم  نور واحد» 

یکسان است.

واژه هاى کلیدى:
تحلیل، روش، مدیریت، امامان شیعه ، مدیریت  ارتباط  با مخاطبان.

1- دانش آموخته کارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث، دانشگاه آزاد، واحدتهران شمال،
kowsar.hashemi@yahoo.com 

mhshahroodi@uiac.ir ،2 استادیار، دانشکده الهیات، دانشگاه تهران-

سایر مقاالت مرتبط با عنوان همایش
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مدیریت اقتصادى خانواده متعالى در سبک زندگى اسالمى از منظر امام 
رضا

مریم فیله کش1

چکیده:
خانواده بزرگ ترین مدرسه تربیتى است که بیش ترین سهم را در تربیت انسان 
ایده آل بر عهده دارد و کوچک ترین واحد اجتماعى است که بیش ترین تأثیر را در 
عرصه اجتماع بازى مى کند. اسالم به عنوان مکتبى انسان ساز بیش ترین عنایت را 
و مهد  تربیت  کانون  را  مقدس  نهاد  این  و  دارد  خانواده  تعالى  و  تنزیه  تکریم،  به 
به صالح  منوط  را  انسانى  جامعه  شقاوت  و  سعادت  و  مى شمرد  رحمت  و  مودت 
مبانى  با خانواده شناخت  ارتباط  در  از مسائل مهم  بنا مى داند. یکى  این  فساد  و 
اقتصاد  اقتصادى است.  مالى و  امور  افراط و تفریط در  از  اقتصاد خانواده و پرهیز 
خانواده نقش مهمى در استحکام و پایدارى خانواده بر عهده دارد. در شرایط کنونى 
حاکم شدن انگاره هاى مادى گرى بر ذهن و فکر انسان ها و ایجاد سبک هاى نوین 
است.  کرده  مواجه  عظیم  بس  تهدیدى  با  را  خانواده  اقتصادى  مدیریت  زندگى، 
اسالم است.  تعالیم دین  از  افتادن  و دور  امر ریشه در فراموشى فطرت  این  علت 
یک  امام رضا اخالقى و عملى  بر سیره ى  تکیه  با  مقاله سعى داریم  این  در 
الگوى جامع از مدیریت اقتصادى خانواده متعالى در ایجاد سبک وزین و انسان ساز 
اسالمى ارائه دهیم. تأمل در روایات، احادیث و کلمات قصار امام رضانشان 
مى دهد که توجه به رزق حالل، انفاق، رعایت حقوق متقابل، ساده زیستى، اعتدال 
و قناعت پایه هاى استحکام و توانمندسازى خانواده هستند و به کارگیرى این اصول 

در مدیریت اقتصادى، خانواده را به سمت خانواده متعالى رهنمون مى سازد.

واژه هاى کلیدى:
امام رضا خانواده متعالى، سبک زندگى اسالمى، مدیریت اقتصادى

maryam lekesh@yahoo.com 1 - کارشناسى ارشد علوم سیاسى
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اقتدار و فاصله قدرت در رهبرى معنوى امامان معصوم و به طور خاص امام 
رضا

سحر کامل1
چکیده:

مدیران باید از نظر ارتباطات، چه با کارکنان و چه با مردم، به  گونه  اى مؤثر عمل 
زیرمجموعه و چگونگى  افراد  ارتباط میان مدیران و  نوع  کنند. در رویکرد دینى، 
رفتار رؤسا با زیردستان و مردم با توجه به حوزه ى معرفتى و ارزشى مدیر صورت 
سرپرستان  و  مدیران  رفتار  براى  اسالم،  ارزشى  و  معرفتى  حوزه ى  در  مى  گیرد. 
اصول  آن  به  بتوانند  مدیران  اگر  که  است  گرفته شده  نظر  در  اصولى  و  ویژگی ها 
آراسته گردند، بی شک در ارتباطات با افراد زیرمجموعه موفق خواهند بود. بر کسى 
کمال  به سوى  انسان ها  رهبرى  براى   ،  معصوم امام  تعیین  که  نیست  پوشیده 
الیق آن ها و هدایت آن ها در مسائل دنیوى و اخروى است. با توجه به جایگاه رهبرى 
رهبرى  و  مدیریت  در   رضا  امام  میان،  آن  از  و  معصوم  امامان  مدیریتى  و 
اجتماع مسلمین و ازآنجاکه امروزه بسیارى از محققان توجه خود را به بررسى تأثیر 
متقابل رهبرى و فرهنگ سازمانى، به عنوان دو مفهوم بنیادین در شناخت سازمان ها 
معطوف نموده اند، پیش بینى مى شود که بین این نظریات و سبک رهبرى امامان از 
جهات مختلف و به ویژه ازلحاظ فاصله قدرت و اقتدار (به عنوان دو مؤلفه  ى اساسى 
در سبک  هاى رهبرى) در فرهنگ  هاى مختلف تفاوت  هایى وجود داشته باشد، در 
نوشتار حاضر به بررسى این مؤلفه ها در رهبري معنوي امامان  به خصوص امام 
رضاپرداخته مى شود. پیامبران و ائمه ى اطهار مى  توانند الگوهاى مناسبى 
در  قدرت  فاصله  که  داد  نشان  پژوهش  این  است.  اسالمى  مدیران جامعه ى  براى 
نزد امامان معصوم به عنوان رهبران معنوى جامعه با نزدیکان و زیردستانشان، زیاد 

نیست و خود ایشان سعى در کاهش این فاصله دارند.

واژه هاى کلیدى:
امام رضا اقتدار، فاصله قدرت، رهبري معنوي

sahar.kamel12@yahoo.com 1دانشجوى کارشناسى ارشد مدیریت آموزشى دانشگاه فردوسى مشهد

سایر مقاالت مرتبط با عنوان همایش



نخستین همایش مدیریت اسالمى در فرهنگ رضوى 250

بررسى تفاوت مدیریت اسالمى با مدیریت غرب (مدیریت غیر اسالمى)
مولود السادات کشفى1
سید محمدرضا حسینى پور2

چکیده:
در اسالم تفکیکی بین دنیا و آخرت صورت نگرفته است و آخرت ادامه حیات 
دنیوي محسوب مى شود لیکن اصالت دادن به دنیا و محبوب و مقدم داشتن آن 
مذموم شمرده مى شود.	بر این اساس هر نوع فعالیت دنیوي با نیت اخروي، عبادت 
بوده و در انسان مسلمان براي تالش و اصالح امور دنیوي و خدمت به بندگان خدا 
یک تعهد محسوب مى شود. ولی در مدیریت در سایر مکاتب چون مدیریت به دنبال 
سو حداکثر است و سعادت را در مادیات و در دنیا جستجو مى کند و به پایان کار 

(آخرت) اعتقادي ندارد.
پس مى توان عمده تفاوت بین مکتب مدیریت اسالمی با سایر مکاتب را نگرش 
هر یک به دنیا و آخرت بیان نمود. توجه به آخرت در این مکتب ایجاد تعهد در 
مدیریت را در پی دارد و این احساس تعهد باعث مى شود تا بسیاري از نگرش هاى 
که باعث تزلزل در مسائل اجتماعی جوامع امروزي شده از بینش مدیران خارج شود 
و ارزش به انسان و روابط انسانی باعث رشد و تعالی جوامع گردد. ولی نبود تعهد 
و بى اعتقادى به آخرت باعث توجه به دنیا و مادیات شده و جو بى تفاوتى را ایجاد 
مى کند که بسیاري از مشکالت ناشی از آن در کشورهاي صنعتی و به ویژه غربی 

قابل مشاهده و بررسی	است.

molood.kash@yahoo.com ،1 - دانشجوى کارشناسى ارشد دانشگاه آزاد اسالمى واحد رفسنجان
hossenipour54@yahoo.com ،2 -استادیار، دانشگاه آزاد اسالمى واحد رفسنجان
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اصول مدیریت از دیدگاه احادیث و سیره ى نبوى
مولود السادات کشفى1
محمد ضیاالدینى2

چکیده:
مدیریت پدیده اى است که تولید غرب و یا اسالم نیست، بلکه مبحثی است که 
از اصولی مانند سازمان دهى، برنامه ریزى، هدایت، انگیزش و... تشکیل شده است. 
قاعدتاً این اصول امري نیست که بین اسالمی و غیر اسالمى بودن آن تفاوتی وجود 

داشته باشد. (زمینه هاى تفاوت مدیریت اسالمی و غیر اسالمى).
مهم ترین ارتباطی که میان علوم (به ویژه علوم کاربردي) و میان ادیان (به ویژه 
رابطه جهان بینى  درباره ى مدیریت هم صدق مى کند،  و طبعاً  دارد  اسالم) وجود 
اسالمی و رابطه نظام ارزشی اسالم با علوم انسانی است که رابطه اول از راه تأثیر 
اصول  به عنوان  انسان شناسى  و  هستى شناسى  مسائل  درباره ى  اسالمی  نظریات 
موضوعه در علوم انسانی (و ازجمله مدیریت) تجلی مى کند؛ و رابطه دوم از راه تأثیر 
ارزش هاي اسالمی در تعیین اهداف و خط مشى ها و روش هاى عملی ظاهر مى شود. 
براي این که نگرش عام مدیریتی، از منظر دینی به درستى تبیین شود ابتدا باید به 
این نکته اشاره کرد که مدیریت داراي سه حلقه مرتبط با یکدیگر است. (زمینه هاى 

تفاوت مدیریت اسالمی و غیر اسالمى).
دوم  حلقه  و...)  نذر  روزه،  است (شامل :نماز،  بر خویشتن  اول مدیریت  حلقه 
مدیریت منزل است (شامل: نکاح، ارث و...) و حلقه سوم مدیریت مدن که همان 
تنها  قاعدتاً  و...)  زکات  خمس،  امربه معروف،  استشامل:  جامعه  اداره ى  مدیریت 
درصورتى که به هر مرحله به طور دقیق عمل شود، مرحله بعدي امکان پذیر خواهد 
بود که این امر از مهم ترین نکات براي تبیین نظام علمی مدیریت به صورت اسالمی 

است. (زمینه هاى تفاوت مدیریت اسالمی و غیر اسالمى).
تعالی  و  آن  تحقق  چگونگی  به  هدف،  مقوله  از  جدا  اسالمی  نگاه  با  مدیریت 
غربی  مدیریت  در  که  است  آن  از  بیش  امري  این  و  مى کند  توجه  نیز  انسان ها 

موردنظر است.
واژه هاى کلیدى:

مدیریت، مدیریت اسالمى، ضرورت بررسى مدیریت اسالمى، فرایند اسالمى کردن 
مدیریت، اصول مدیریت، مصادیق مدیریت اسالمى

mziaaddini@yahoo.com ،1- استادیار، دانشگاه آزاد اسالمى واحد رفسنجان 
shahla_mohebi110@yahoo.com 2دانشجوى کارشناسى ارشد مدیریت صنعتى

سایر مقاالت مرتبط با عنوان همایش
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 فرهنگ مدیریت و تفکر اقتصادى از منظر امام رضا
عظیمه مالزهى

چکیده:
 آشنایى با سیره ى بزرگان به منظور الگوگیرى از مشى آن فرزانگان، چراغ راهى 
از زندگى  براى طالبان حقیقت و سالکان مسیر هدایت. به ویژه خوشه چینى  است 
در  شیوه خوشبختى  رهنمودهایشان  هم  با  بزرگواران  آن  چراکه  معصومین،  ائمه 
اصلى  هدف  و  داده اند  قرار  پیروانشان  راه  فرا  را  در آخرت  و هم خوشبختى  دنیا 
آن ها برپایى حکومت اسالمى براى تحقق مبانى اسالم به منظور بهره مندى عدالت 
محورانه همه آحاد جامعه از زندگى معنوى و مادى در سایه سار احکام نورانى اسالم 
است. آموزه هاى بجا مانده از امام هشتم نیز، هم دربردارنده سامان بخشى به دنیاى 
از  فراوانى  روایات  و  احادیث  توجه دارد.  به خوشبختى آخرت  هم  و  انسان هاست 
امام هشتم نقل شده که نشان دهنده تأکید ایشان بر ضرورت به کارگیرى مدیریت و 
اصول اقتصادى صحیح در جامعه است. به همین منظور، در این پژوهش سعى شده 
تا بخشى از اندیشه هاى واالى آن حضرت در رابطه با فرهنگ صحیح مدیریت در 

جامعه و به کارگیرى اصول اقتصادى، مورد بحث واکاوى قرار گیرد.

واژه هاى کلیدى:
 مدیریت، اقتصاد، امام رضا
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سبک مدیریتى و رهبرى حضرت امام خمینى  در نهادهاى مختلف 
سیاسى، اجتماعى، اقتصادى و اجرایى

زهرا شاهباز1
فائزه نجف زاده٢

چکیده:
تأکید  با  غربى  و  سوسیالیستى  نظام  از  عمیق  شناخت  با    خمینى  امام 
حاکمیت  بر  مبتنى  سیاسى  نظام هاى  از  ساختارى  سیاست  و  دیانت  عینیت  بر 
این است که سبک مدیریت  والیت فقیه را طراحى کرد. در این پژوهش سعى بر 
انقالب اسالمى مبتنى بر والیت فقیه  تا ضرورت  بیان شود  امام  اسالمى و رهبرى 
آشکار شود که جامعه به سیاست و فکر روشن نمى رسد مگر باوجود رهبرى راه گشا 
که بتواند تمام مسائل را حل وفصل نماید و بیان شود که امام مرجع تقلید مسلمین 
است و با نیروى الهى و اسالمى انقالب کرد و مردم هم دعوت وى را اجابت نمودند 
افراد  از  بخشد،  بهبود  را  محروم  مسلمانان  زندگى  که  است  این  بر  امام  فتواى  و 

تهى دست حمایت نموده و آنان را از زندگى بهتر برخوردار سازد.

واژه هاى کلیدى:
والیت فقیه، اسالم، حکومت، سیاست، اقتصاد
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