


ر خیر یری ا ا و  ا ا  ه اخت ر خیرنا یری ا ا و  ا ا  ه اخت نا

ه سـ ـه   ـه   ابستا       س  ابستا ار  س  ابستا ار  س  ار 

یا ییی یا  یا  ا ا  تیــا  تیــا ا ا ا
ری ردبیر   س و  ردبیر یر س و  یر
ی یی یی یسی  یسی  سی ی سی ی ردبیر  ی  ردبیر ا ی  ا

یردی ی یردیریسا  ی ریسا  رای  یر ا
ــا ــ ــااد  ــ اد  ی  را را 

ــــروری ــــروریا  ا  وار  ا اـرا  اـرا 
با  رو ا ی  ر به ار  ـــــارا ای  ار ه ـــــارا ای  ه
ا ابراهی   ا ابراهی   ابابا ای ا ابراهی  ارا آ ا ابراهی   ابابا ای ارا آ
یــر   ینه با یا   را ا ا یر ی   ی اخــ یــر  ا ینه با یا   را ا ا یر ی   ی اخــ ا
اد   ــا ری ر ابن   ه خــ ی یـر  اد  هرا با ــا ری ر ابن   ه خــ ی یـر  هرا با
ر  را اد  ا   س  یاری   ر ی  را اد  ا   س  یاری   ی 
ی    رادی   د  ی ـــارودی   ر ی   ـیری  رادی   د  ی ـــارودی   ر ـیری 

ادری ا ی ری  ر   ا ا 

ر را  آ ا ب ا   ر ای ب ررا  ابت را  آ ا ب ا   ر ای ب را  ابت
ا  ـا با  ار    ا  ی

ای بنیاد خیریه راهبری  ه به  نا ترا  ای بنیاد خیریه راهبری برای ا ه به  نا ترا  برای ا
ایی ر ه  را ار  ا ه خیر ا ا ala.org.ir آال آال

وابســـته به بنیـــاد خیـــریه راهبـــری آالء



اری و  خیری ی ه آ  ا ر
اری ی رو آ 

سا خیریه رب به  یا  ا ی  ا
ی سه های خیریه در  سا   ی و  ا نای با   ی آ ی 

ر خیر در   وه های ا
ود ا ا داو  و با او ا ن ار به  ای  ا

ن ار ری  با دارد  و با  یر ب داو ار  بست به   یادی ا  ب 
سا خیریه یا برای  ار های دا  

ه تا ردو ی های ب ا با در  یری داو ا      ا  ربا     یرا  تا ر 
ا ریبا ا ا   با  ا ای  ار ا اه برای  ای  ها 
ر خیر در ایرا یاب ا ه و ار ا ار   ا ای  خیر ی ه دو

ار  و بی ا اری  ی رای و  آ  یست  
اری  ی ربی ا   

اری ی در   با
ا ه  خ رو  ا  د ه برای  به ای  اد  ری  ی آ ا  و با  اال ا

ا ر   اری ب رو ی
ه ها  ری ب ریری  ه اد دبیر  ر   ن   و با 

ا ری اری در آ ی آ 
ا    ایه او  ای  ار ابت تا های  ای  ت ی 

اری ی ا آ در  خیر و  ا اه بر ا
ای ا دور ابت ت ا ا ا تا های در  ر خیر در  برر  ا

ار ا ی  د اا
ن تا بیر ه ا ربی رو  ن  ردی   داو در  نه ال  و با آ

تا دا ای دبیر ی   راهن ی ا بی  سا  و با  دا ا
یا د ایرا سه خیری  ار ا  ا ها  یا  نا  ت ا

اری ی ر آ  تا با  ر 

٣

٩

٩٣

٩٨

١٠٦

١١٤

١١٧

١٢٠

١٢٦

١٣٢

١٣٨

١٠

١٩

٢٨

٣٦

٤٤

٥٥

٦٣

٧٢

٨٠

٨٤

٩٠



ر  ا  
یا رهن ا   هیا  دا



ا را ر داد  ه  ا آ به 
مناسب  پوششی  خداوند  و  خلقت  خلق،  خود،  با  شخص  چهارگانه  تعامالت 
انگیزه های  تعامالت،  این  در  هستند.  هستی  در  انسانی  تعامل  گسترۀ  برای 
که سبب نتیجه ای مثبت یا  متعددی ممکن است موجب عمل شخص باشد 
منفی شود. آنچه در همۀ انواع تعامل به عنوان معیار اصلی برای نشان دادن تعامل 
مثبت است، رعایت اصل »پرهیز از منفعت جویی شخصی« است. یعنی وقتی 
که تحت این اصل انجام شده باشد.  شاهد »عمِل ارزشمند و اخالقی« هستیم 
قابل درک  امام علی )ع(  بیان بسیار لطیف  با  با خداوند  ارتباط  این موضوع در 

که فرمود:  است 
ِتَک، َبل َوَجدُتَک َاهاًل ِللِعباَدِة  ِالهی! ما َعَبدُتَک َخوفا ِمن ناِرَک َو ال َطَمعا فی َجّنَ
َفَعَبدُتَک . خدایا! تو را پرستش نکردم به طمع بهشتت و نه از ترس جهنمت؛ بلکه 

کردم.  تو را چون شایسته نیایش و پرستش دیدم پرستش 
دارد.  پی گیری  امکان  خود  حتی  و  خلق  خلقت،  با  ارتباط  در  منطق  همین 
حوزه ای  به  می شویم،  وارد  چهارگانه  تعامالت  ایجاد  به  منطقی  چنین  با  وقتی 
نامیده اند.  »خیر«  یا  »نیکوکاری«  را  آن  که  کرده ایم  نظر  بشری  فعالیت های  از 
که ارزش آن به دستاوردهای بعدی آن نیست؛  نیکوکاری، عملی انسانی است 

بلکه به ارزش ذاتی خود عمل است.
کاری خداپسندانه  امر خیر، ماهیتا دارای زیبایی است. عملی ارزشمند است. 
و خلق پسند است. این عمل انسانی، عملی فراتر از میل یا منفعت خود است. 
گذشته است و به دیگری توجه دارد. در  که به آن روی می آورد، از خود  شخصی 
عمل خیر، شاهد تقدم دیگری بر خویش هستیم. این عمِل ارزشمند اجتماعی، 
برایشان  فرصتی  چنین  گاه  هر  که  بسته اند  دل  آن  به  بسیاری  که  است  آرمانی 
حیات  تاریخ  طول  در  ایرانیان  می آورند.  بجای  خدای  شکر  شود،  حاصل 
اجتماعی خود همواره به عمل خیر پرداخته اند.نیکوکاری نه یک سفارش که یک 
ویژگی در فرهنگ ایرانیان بوده و هست. می توان باور به خیر را، اصلی ترین باور 
کرد.  در میان باورهای فرهنگی مردم ایران و عنصری از عناصر هویتی آنان معرفی 

چرا چنین است؟ 
تمام  با  امروز  ایران  در  باوری  چنین  که  می دهد  نشان  تاریخی  تحلیل  و  بررسی 
سابقه تاریخی آن، به طور جدی و گسترده با آموزه های دینی اسالم آمیخته است. 
همۀ مسلمانان باور دارند که فقط با توسل به قرآن می توانند هدایت شوند و خیر به 
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عنوان عملی انسانی، یکی از پایه های سه گانه »تقوا« محسوب می شود که جز به آن 
ِقیَن؛  یَب ِفیِه ُهًدى ِللُمّتَ  َر

َ
شخص از »هدایت قرآن« بهره نمی  برد. َذِلَك الِکَتاُب ال

ا َرَزقَناُهم ُینِفُقوَن )سوره بقره؛ آیات 2  َة َوِمّمَ
َ

ال ُیِقیُموَن الّصَ ِذیَن ُیؤِمُنوَن ِبالَغیِب َو
َّ
ال

که زمینۀ هدایت  و 3(. انفاق از آنچه رزق شده، الزمۀ تقوی است؛ همان تقوایی 
که از  را فراهم می کند. انفاق در عرف عمومی معادل نیکوکاری است. بدین معنا 
کرد. پس برای دینداران »هستِی انفاق« یک حکم الهی است و  »رزق« باید انفاق 
در آن تردیدی نیست؛ اما مسالۀ اساسی »چگونگِی انفاق« است. این محل اصلی 

بحث و اختالف نظر است، هم در موضوع آن و هم در روش آن. 
آراء  تفاوت  اصلی  محل  نیکوکاری،  »روش«  سر  بر  نظر  اختالف  این  تشریح  در 
»مفهوِم نیکوکاری« است. این که نیکوکاری را با چه تعریفی در نظر بگیریم، مربوط 
که به آن نگاه می کنیم. مناظر نگاه به خیر را می توان در دو شکل  به منظری است 
کلی معرفی کرد: معنای محدود یا »مضّیق« و معنای وسیع یا »موسع«. این که رزق 
یکرد اساسی در عرصۀ  گیریم یا »موسع« منجر به دو رو را به معنای »مضّیق« بکار 
که معادل  یکرد اول، معنایی از رزق را دنبال می کند  عمل نیکوکارانه می شود. رو
»مال« است. مال به همۀ دارایی مادی شخص اطالق می شود. این رویکرد با این 
از رزق، شخص را به »پرداخت« دعوت می کند و آن هم پرداخت بدون  معنای 
که  قرار می دهد  کار  را مبنای  رزق  از  یکرد دوم، معنایی  رو توقِع دریافت مقابل. 
اطالق  او  وجوِد  همۀ  به  شخص  موجودیت  است.  شخص  »موجودیت«  معادل 
یکرد با این معنای از رزق، شخص را به »خدمت« دعوت  می شود. این رو
می کند و آن هم خدمتی به خود، به خلق، به خلقت و به خدا، با 
تمام وجود و امری همواره و همه جا ممکن. این معنای 
و  همه مکانی  همه موضوعی،  عملی  را  آن  نیکوکاری، 
خواهد  همگانی  البته  که  می کند  معرفی  همه زمانی 
نیکوکاری  گسترۀ  اول،  یکرد  رو در  ترتیب  به همین  بود. 
به »دیگری« محدود است؛ در حالی که در رویکرد دوم، 
و خالق  بر خلق، خود، خلقت  نیکوکاری عالوه  گسترۀ 

را هم در بر دارد. 
ممکن است سئوال شود که چنین عمل ارزشمندی، آیا 
کتسابی  امِر نهاده در فطرت آدمیان است یا امری است ا
پیوند  در  انسان ها  تربیت  با  و  اجتماعی  محیط  از 
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یم  بپندار چنین  می توانیم  کنیم،  قلمداد  »ذاتی«  امری  را  نیکوکاری  گر  ا است؟ 
این  آن می شتابد!  به  قادر است  که  کس  و هر  آمیخته اند  آن  با  آدمیان  که همۀ 
به دست خود  را  آن  که شخص می تواند  بهشت خداوند است  از درهای  دری 
کلید آن در وجودش به امانت است. پس چه حاجت به آموزش؟ در  بگشاید و 
ی درونی برپاست. نیازی به برانگیختن و  این نوع نگاه، عمِل نیکوکارانه به نیرو
کافی از چنین  یخ حیات بشر نشانه های  گاهی از بیرون نیست. اما آیا تار البته آ
کنند چنین  آن که آشکار  از  بیش  یخی  تار واقعیات  بشر دارد؟  نهاد  نهاده ای در 
که چنین موضوعی با آموزش و  طبیعتی در انسان ها وجود دارد، نشان می دهند 
ی  کسانی برای آن آموزش دیده اند، بدان عمل رو کتساب آمیخته است. وقتی  ا
از حیات  برآمده  آموزۀ  این  بهره مند ساخته اند.  آن  از  را  البته دیگران  و  آورده اند 
یخی بشر، سبب می شود تا به یکی دیگر از وظایف نظام  آموزشی عنایت شود:  تار

»آموزش نیکوکاری و خّیری«. 
اقامۀ خیر همانند ده ها عمل دیگر انسانی نیازمند آموزش ابناء بشر است. نظام 
جامعه  آن  فرزندان  تا  می کند  اقدام  فرصت هایی  تدارک  به  کشور،  یک  آموزشی 
امروز  شرایط  در  آیا  شوند.  آماده  آن ها  به  عمل  برای  و  بپردازند  تجربه  به  آن ها  در 
که  کرد  قلمداد  مهمی  موضوعات  جزو  را  »نیکوکاری«  می توان  ایران،  و  جهان 
که  کند؟ آیا در میان موضوعاتی  نظام آموزشی باید برای آن ها فرصت  تجربه فراهم 
ارزش ورود به عرصۀ نظام آموزش رسمی را دارند، آن قدر موضوعات مهم یافت 
که جایی برای نیکوکاری نباشد؟ اصوال نیکوکاری جزو موضوعات مهم  می شود 
که در میان موضوعات نظام آموزشی قرار می گیرد و در برنامۀ  و ارزشمندی است 
گرفته است و ایرانیان هم بدان عنایتی داشته اند.  آموزشی بسیاری از کشورها قرار 
که در این موضوع، نظام آموزشی ایران از زمان  حال با این باور پرسش این است 
کنون، مخصوصا در دوره حیات جمهوری اسالمی چه  شکل گیری آموزش نوین تا

کرده است؟
در میان اسناد مهم نظام جمهوری اسالمی، سند چشم انداز 1404 )مصوب 1382( 
دارای ارزش فراوان است. در این سند به موضوعاتی اشاره شده و شخص ایرانی 
مدنظر در افق این چشم انداز را دارای چنین ویژگی هایی دانسته است: »فعال، 
کاری، انضباط،  مسئولیت پذیر، ایثارگر، مؤمن، رضایت مند، برخوردار از وجدان 
روحیۀ تعاون و سازگاری اجتماعی، متعهد به انقالب و نظام اسالمی و شکوفایی 

ایران و مفتخر به ایرانی بودن«. 
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کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش )1392( به طور آشکار  در سیاست های 
آموزش  پیگیری  برای  آن  به  بتوان  که  است  نشده  اقدام  موضوعاتی  معرفی  به 
نیکوکاری ارجاع داد. اما در »برنامۀ درسی ملی جمهوری اسالمی ایران« )1391( 
و  شده  یاد  اخالقی  شایستگی های  از  وضوح  به  پایه«  »شایستگی های  ذیل  در 
شخص دارای اخالِق مدنظر به این شرح معرفی شده است:  »متعهد به ارزش های 
رأفت، حسن خلق، حیا، شجاعت،  و  از جمله: صدق، صبر، احسان  اخالقي 
خویشتن داري، قدرشناسی، رضا، عدالت، قناعت، نوع دوستی و تکریم والدین 

و معلم در شئون و مناسبات فردی و اجتماعی«. 
کارگزاران نظام آموزشی در  کالن، نیازمند عنایت  این زمینه های مطرح در اسناد 
گروه عمده دارای  آموزشی، سه  سطح عملیاتی است. در سطح عملیاتی نظام 
نقش منحصربه فرد هستند: مولفان کتاب های درسی، مدیران مدارس و معلمان. 
مولفان به تولید فرصت های رسمی و مستقیم مربوط به نیکوکاری اقدام می کنند، 
برای اجرایی شدن فرصت های رسمی فراهم می آورند  را  مدیران زمینه های الزم 
که فرصت های تدارک شدۀ رسمی را با آموزش و عمل خود به  و معلمان هستند 

گردان انتقال می دهند و عواطف و انگیزۀ عمل را در آنان تحریک می کنند.  شا
این گروه اخیر،  یعنی معلمان، بیش از همه گروه های دیگر دارای نقش اثرگذار در دل 
گردان هستند. گرچه معلمان بزرگترین گروهی را تشکیل می دهند که به  و جان شا
توسعه و تعالی نیکوکاری در جامعه مشغول اند و البته در این مسیر دارای توفیقات 
فراوانی بوده اند، اما الزم است مدیران و معلمان از حمایت های سازمانی و دانشی 
گرچه تدارک حمایت های سازمانی از اختیارات وزارت آموزش و  برخوردار شوند. 
پرورش و تامین حمایت های دانشی از قابلیت های دانشگاه ها و پژوهشگاه  ها و 
حوزه های علمیه است؛ اما نقش خیریه ها و جهت گیری آن ها در تعیین مصادیق 
که در مدرسه ای خّیرساز تحصیل  گردانی  نیکوکاری نیز درخوِر توجه است. آیا شا
تحصیل  به  مشغول  آن  غیِر  مدرسه ای  در  که  خود  همتایان  به  نسبت  می کنند 
هستند، از حیث فهم عمل نیکوکارانه با تجارب متفاوتی مواجه هستند و در عمل 
تفاوتی دارند؟ آیا زمان آن نیست که آموزش نیکوکاری هم در فهرست کارهای خیر 
کنند؟ »آموزش نیکوکاری«  گیرد و نیکوکاران عزیز به آن نیز به دیدۀ لطف نظر  قرار 
به واقع تامین شرایط استمرار این عمِل ارزشمند و در عین حال مورد نیاز حیات 
اجتماعی است. سرمایه گذاری در این موضوع، درختی را در جامعه می نشانند 
نشست. خواهد  بار  به  خودش  واسطۀ  به  آن  »بازتولید«  و  بود  خواهد  »پرثمر«  که 
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رای  اری  ی یست   ا به  ی  تار بر آ در ای 
ناخ آ  ای  رور ها و  و  آ با  
رور  ا آ و نی  و ر ی ه ردا اری ب ی
ا به وی در دور  اری در دا آ ی رد  ادینه  را در 
ا  ی به  ر ور ستر  ی به  ه  نی در ادا ای بیا  ابت

رداخ اهی  ار  و بی ا خ

یاری  ی 
ربیت تری   ی د دا



چیستی آموزش نیکوکاری
خیر  کار  خیر،  خوبی،  ّبر،  احسان،  کرم،  لطف،  معنای  به  لغت  در  »نیکوکاری« 
این  دارای  که  کسانی  به  و  )دهخدا،1377(  است  آمده  دستگیری  و  کردن 
گفته می شود. مراد از »آموزش نیکوکاری« نیز  فضائل اخالقی باشند افراد نیکوکار 
درسی،  برنامه  محتوای  آموزشی،  اهداف  ازجمله  آموزش  عوامل  تمام  به کارگیری 
روش های تدریس، کارکنان و مربیان تربیتی، محیط یادگیری و سایر عوامل مربوط 
به آن در شکل گیری باورها و ارزش های نوع دوستانه و سبک زندگی خیرخواهانه 

در دانش آموزان است.

چرایی و ضرورت آموزش نیکوکاری در کودکان
کودکی بسیار نقش آفرین است.  ازنظر صاحب نظران، آموزش و تربیت در دوران 
که  است  سفیدی  لوح  چون  تولد  ابتدای  در  کودک  ذهن  ک،  ال جان  دیدگاه  از 
کند به یاد می سپارد )السون، هرگنهان.  که می تواند احساس و تجربه  هر آنچه را 
که وارد مجموعه هاى  کودکان در این سن  ترجمه سیف 1389(. با این توصیف، 
شکل  به تدریج  افکارشان  که  هستند  مرحله ای  در  می شوند  آموزش وپرورشی 

کردن هرگونه مفاهیمی را دارند. می گیرد و آمادگی برای دریافت و نهادینه 
برخی پژوهش های انجام گرفته مؤید این نظر ورزی ها هستند؛ به عنوان مثال طبق 
نتایج پژوهش های کول، دنیز، اسمیت سایمون و کوهن )2009( کودکان می آموزند 
که معیارهای جامعه خود را بپذیرند؛ سائق های خود را از راه هایی بیان یا سرکوب 
و  نوع دوستی  دیگر  پژوهش  در  است.  پذیرفتنی  اجتماعی  لحاظ  از  که  کنند 
همدردی کودکان با دیگر کودکان مطالعه شده است که نشان می دهند در بعضی 
کمک به دیگران اهمیت و ارزش بیشتری قائل اند  از فرهنگ ها برای نوع دوستی و 
کودکان نیز تحت تأثیر تجربه خانواده و مدرسه در بافت فرهنگی جامعه خود در  و 
رفتار جامعه پسند مشارکت دارند. با توجه به نتایج پژوهش ها می توان بیان کرد که 

کودك مفهومی وابسته به زمینه و فرهنگ است. رشد 
که بیان شد، اهمیت و جایگاه آموزش نیکوکاری و نقش آن  از مجموع مطالبی 
در تمام وجوه زندگی انسان روشن می شود. برای بیشتر نشان دادن اهمیت و آثار 
آموزش نیکوکاری، از چند بعد این بحث را بررسی می کنیم، برخی از ابعاد آموزش 

نیکوکاری شامل موارد ذیل می شود:
الف( بعد فردی: کمک رسانی و نیکوکاری باعث آرامش روحی و روانی در فرد شده 
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و موجب رشد خصلت های واالی انسانی می شود. به طوری که در آیات قرآن نیز به 
این امر اشاره شده است، خداوند می فرماید:

َو ال  ِهم  ّبِ َر ِعنَد  َاجُرُهم  ُهم 
َ
َفل َعالِنَیًة  َو  ا  ِسّرً هاِر  الّنَ َو  یِل 

َّ
ِبالل ُهم 

َ
َاموال ُینِفقوَن  ذیَن 

َّ
»ال

که اموال خود را شب و روز، پنهان و آشکار  یِهم َو ال ُهم َیحَزنوَن«؛ آن ها 
َ
َخوٌف َعل

انفاق می کنند، مزدشان نزد پروردگارشان است؛ نه ترسی بر آن هاست و نه غمگین 
می شوند. )بقره/ 274(

همچنین در جای دیگری خداوند می فرماید:
ُهم  َیّنَ َنجِز

َ
ل َو  َبًة  َطّیِ ُه َحیاًة  ُنحِیَیّنَ

َ
َفل ُمؤِمٌن  َو هَو  ُانثی   َاو  َذَکٍر  »َمن َعِمَل صاِلحًا ِمن 

کیزه و زندگی همراه با آرامش روحی را از  کانوا َیعَملوَن«؛ حیات پا َاجَرُهم ِبَاحَسِن ما 
که نیکوکار و اهل ایمان باشد. )نحل/97( کسی می داند  آِن 

که انجام عمل خیر، باعث ایجاد حس  کی از آن است  نتیجه تحقیقات نیز حا
از  افراد  این  می کنند؛  تجربه  کمتری  استرس  خیرخواه  افراد  و  می شود  شادمانی 
گنجی  طول عمر بیشتری برخوردارند و امید به زندگی بیشتری دارند. )به نقل از 

و همکاران،1391(.
ب( بعد اجتماعی: بیان اثرگذاری و نتایج مثبت نیکوکاری در جامعه به افزایش 
تحّقق  و  نمود  عرصه  مهم ترین  درواقع  می انجامد.  جامعه  در  عمل  این  ترویج  و 
نیکوکاری انسان ها، اجتماع است. )گنجی و الماسی بیدگلی،1391، ص 931(. 
اجتماعی  هم گرایی  انسان ها،  میان  دوستی  ایجاد  نیکوکاری  اجتماعی  آثار  از 
اجتماعی  پیامد  این  به  اشاره  با  خداوند  است.  همبستگی  ایجاد  و 
تا  نیکوکاری  که  می فرماید  فصلت  سوره   34 آیه  در  نیکوکاری 
از  دوری  و  کینه ها  کردن  برطرف  در  می تواند  اندازه  چه 

گرایی اجتماعی مفید باشد. وا
که  کی  ج( بعد معنوی: انسان به حکم وجدان و فطرت پا
گرایش به دستگیری  خداوند در نهادش قرار داده است 
تعالی  و  رشد  به  خیر  اعمال  انجام  دارد.  دیگران  از 

رضایت الهی و درنهایت قرب الهی منجر می شود.
ایجاد  با  می تواند  نیکوکاری  آموزش  فرهنگی:  بعد  د( 
و  مشارکتی  فرهنگ  ایجاد  جهت  مناسب  بستری 
به  و  شود  دیگران  به  کمک  آداب ورسوم  و  کمک رسانی 

نسل های بعدی انتقال یابد.

یری ها  بسیاری ا یاد
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که  شود  قلمداد  عواملی  از  یکی  به عنوان  می تواند  نیکوکاری  اقتصادی:  بعد  هـ( 
باعث تعدیل ثروت در جامعه شده و فاصله طبقاتی بین اقشار مختلف جامعه و 

نابرابری اقتصادی و اجتماعی را از بین می برد.
پیامدهای  و  نیکوکاری  آموزش  ضرورت  مؤید  که  پژوهش هایی  بحث  ادامۀ  در 

مثبت آن در جامعه است، آورده می شود:
یگری و نیکوکاری  ابن خلدون جوهره حیات جمعی را تعلق اجتماعی، روح یار
خویشاوندی  نظام  اساس  بر  افراد  اجتماع  طریق  از  بادیه نشینی  در  که  می داند 
و  اجتماعی  نهادهای  گسترش  طریق  از  شهرنشینی  در  و  می شود  حاصل 
رفتارهای   .)282 ص  ارمکی،1376،  )آزاد  می پذیرد  صورت  همسایگی  روابط 
کمک به رفع بحران  که در سطح فردی با هدف  نوع دوستانه رفتارهایی هستند 
از زندگی دیگران و در سطح اجتماعی با هدف مساعدت به حفظ آرامش جامعه 
کنت نوع دوستی شالوده زندگی در جامعه است )اسکات  انجام می شود. ازنظر 
و سلگو،2007، به نقل از احمدی، 2009(. رفتار نوع دوستی حاصل خودتنظیمی 
و خودکنترلی یعنی سازه های صفت شخصیتی وظیفه شناسی است )کاسپی، 

رابرتز و شاینر،2005 به نقل از قره باغی، وفایی الهیاری و بهرامی احسان،2012(.

چگونگی آموزش نیکوکاری در مدارس
آیزنر در تعریف برنامه درسی می گوید: »برنامه درسی عبارت است از یک سلسله وقایع 
که به قصد تحقق نتایج آموزشی برای یک یا چند دانش آموز  آموزشی طراحی شده 
پیش بینی شده است« )ملکی، 1381: 14(. برنامه درسی را در حالت کلی به دو نوع 
رسمی و غیررسمی تقسیم می کنند. منظور از برنامه درسی رسمی، فعالیت های درسی 
که نظام آموزشی آن ها را به طور رسمی اعالم می کند و در بسیاری از موارد در  هستند 
کز آموزشی تدریس می شود )آیزنر، 1985، ص 181(.  کتاب های درسی در مرا قالب 
از طرفی بسیاری از یادگیری ها در برنامه درسی پیش بینی نشده است؛  اما دانش آموزان 
در مدرسه آن را به طور طبیعی یاد می گیرند. این آموزش های غیررسمی از تجارب 
.)2000 )آسبروکس1،  می گیرد  شکل  مناسبات  و  روابط  مجموعه  و  مدرسه  داخل 
برنامه  مفاهیم  تربیت  اخالقی  و  پنهان  درسی  برنامه  کتاب  در  واالنس  الیزابت 
درسی پنهان را به سه قسمت تقسیم می کند: در مفهوم اول، برنامه درسی پنهان به 
کلی  کالس و الگوی  گرفته تا ساختار  گرد  همه چیز در مدرسه از تعامل معلم و شا
کوچک  نظام ارزش های اجتماعی اطالق  سازمان آموزش وپرورش به عنوان نمونه 

Ausbrooks .1
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که در  می شود. در مفهوم دوم، برنامه درسی پنهان، به فرآیندهایی اطالق می شود 
کردن  کتساب ارزش ها، اجتماعی  مدرسه یا از طریق مدرسه اجرا می شود. مثاًل ا
برنامه درسی پنهان به درجه متفاوت  و حفظ ساختار طبقاتی. در مفهوم سوم، 
قصد و نیت و به عمق نهان  بودن عملکرد مدرسه اطالق می شود. در این مفهوم، 
نتایج  نیز  و  کاماًل قصد نشده و تصادفی  نتایج فرعی  برنامه درسی پنهان شامل 
یخی  آموزش وپرورش حاصل می شود  کاربرد اجتماعی و تار که از  عمیقی است 
)مسائل آموزش وپرورش،1389(. با توجه به مباحث مذکور می توان گفت که نظام 
فرصت  غیررسمی  و  رسمی  درسی  برنامه هاى  طریق  از  می تواند  آموزش وپرورش 
هنجارهاى  و  ارزش ها  سازى  درونی  و  باورها  تحقق  براى  را  مناسب  امکان  و 
نیکوکارانه فراهم کند که این امر از طریق فرایند طراحی عناصر برنامه درسی انجام 
می گیرد. عناصر مؤثر برای ارائه برنامه درسی مناسب در جهت آموزش نیکوکاری 
 .2 مقاصد  و  اهداف  تعیین   .1 باشد:  زیر  موارد  شامل  می تواند  دانش آموزان  به 
یس  کتب درسی 3. مواد و منابع 4. فعالیت ها و روش های تدر تعیین محتوای 
برنامه  به  باید  آن  کنار  در  البته  و مکان.  و...( 5. فضا  نقش  ایفای  بازی،  )چون 
گردان  شا بین  تعامالت  است:  موارد  این  شامل  که  کرد  توجه  نیز  پنهان  درسی 
و  داستان ها  مراسم،  و  جشن ها  برگزاری  مدرسه،  محیط  و  فضا  معلمان،  و 
کز بهزیستی و خیریه، گردش علمی در محیط های طبیعی  نمایش ها، بازدید از مرا
و یادآوری نعمت های الهی و ایجاد حس مسئولیت در قبال افراد نیازمند و حفظ 

یست و سایر موارد. محیط ز

ری  ا ا  رور   ا آ و
نا را  ا  ر و ا یرر  ه های در ر و  ا بر
ی ار ها  ا برای  باورها و درو 
ری  ر ا  ه ای ا ن  راه  ه  ارا ی ارهای  و هن
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ارائه راهکارهای اجرایی آموزش نیکوکاری
برای ارائه راهکارهای اجرایی در جهت آموزش نیکوکاری در مدارس می بایست 

که به برخی از آن ها در ذیل اشاره می شود. کرد  کید  روی اصل هایی تأ
قرار  الگو  را  آن  و  به ذهن می سپارند  را  آنچه می بینند  کودکان  الگودهی:  1. اصل 
می دهند. مربیان و خانواده ها باید خودشان نیکوکار باشند تا دانش آموز نیز با الگو 

گرایش بیشتری داشته باشند. قرار دادن آن ها، به این امر 
کودکان را به کمک به دیگران و مسئولیت پذیری در قبال دیگران  2. اصل تشویق: 
آن ها  به  دهید.  مشارکت  نیکوکارانه  و  خیریه  کارهای  در  را  آن ها  کنید،  تشویق 
کمک به شکل مادی نیست و حتی دانش آموز می تواند با  که همیشه  یاد بدهید 

کنند. کمک درسی به دیگران کمک 
کودکان با فطرت خود: اساس اولیه پذیرش افعال و رفتار نیک در  3. اصل آشنایی 
کودکان یکی از  کودکان وجود دارد و وجود همین تمایالت فطری در  فطرت تمام 
که به مربی کمک می کند تا آموزش های اخالقی و  اساسی ترین ویژگی هایی است 

انسانی ازجمله نیکوکاری و کمک رسانی به هم نوع را انجام دهد.
و  کمک رسانی  موقعیت  در  را  کودکان  کمک رسانی:  لذت  با  کودکان  آشنایی   .4
معنوی  و  مادی  شکل  دو  به  لذ ت ها  دهیم.  قرار  داوطلبانه  فعالیت های  انجام 
که  هستند، شناساندن و ایجاد تجربه لذت معنوی یکی از وظایف مربی است 
که این آموزش  می خواهد نیکوکاری را به دانش آموز آموزش دهد، بخصوص زمانی 

به صورت عملی و با ایجاد شرایط و موقعیت واقعی باشد.



تجارب ملی و بین المللی
کشور ایران و ژاپن  در این بخش اهداف تربیت اخالقی ازجمله نیکوکاری در دو 
این  تربیتی  اهداف  می کنیم.  بررسی  آن ها  درسی  برنامه  ملی  سند  به  توجه  با  را 
کشور  درسی  برنامه  در  که  تنظیم شده اند  هم  به  شبیه  حوزه،  چهار  در  کشور  دو 
رابطه  با خدا؛ 3.  رابطه  با خویشتن؛ 2.  رابطه  از: 1.  این حوزه ها عبارت اند  ایران 
کشور ژاپن نیز این حوزه ها  با سایر انسان ها؛ 4. رابطه با خلقت. در برنامه درسی 
کاوی خود؛ 2. رابطه با طبیعت و داشتن افکار برتر؛ 3. رابطه  عبارت اند از: 1. وا
گروه و جامعه. برنامه درسی ژاپن از سه بخش تشکیل شده  با دیگران؛4. رابطه با 
مدرسه  هر  خاص.  فعالیت های  و  اخالقی  تربیت  درسی،  موضوعات  است: 
که  می کند  تنظیم  تحصیلی  برنامه  درس  واحدهای  اساس  بر  درسی  برنامه ای 
نشان دهنده استانداردهای تعیین شده در وزارت تربیت، علم و فرهنگ است. 
تربیت اخالقی باید از طریق همه فعالیت های آموزشی مدرسه ارائه شود؛ درنتیجه 
آموزش صحیح برای رشد اخالقی، نه تنها در ساعات مربوط به تربیت اخالقی، 
بلکه باید در ساعات مربوط به موضوعات درسی و فعالیت های ویژه نیز ارائه  شود 
)ایکه موتو، 1391، ص 75(. در کشور ژاپن هدف تربیت، پرورش کامل شخصیت 
کوشش در جهت رشد، سالمت روحی و جسمی افراد است. مردم باید چنان  و 
و  به راستی  کشوری صلح دوست،  به عنوان سازندگان جامعه و  که  یابند  پرورش 
کار طلب بوده،  کارجو و  عدالت ارج نهند؛ و به ارزش های فردی معتقد باشند؛ 
استقالل  روح  از  سرشار  کنند؛  مسئولیت  احساس  و  شوند  قائل  ارزش  کار  برای 
باشند و برای صلح جهانی و رفاه و آسایش بشر و ایجاد روابط و تفاهم جمعی از 

هیچ کوششی دریغ نداشته باشند )کوبایاشی، 1976، ص 121(.
کشور ایران نیز طبق مصوبات دورۀ ابتدایی )شورای  اهداف تربیتی در بعد اخالقی 
عالی آموزش وپرورش، 1379( از این قرار است: دانش آموز باید راست گو و امین باشد؛ 
مؤدب و مهربان باشد؛ به عهد خود پایبند باشد؛ مظاهر حیا و عفت در او آشکار 
کند؛ از والدین  شود؛ احترام به بزرگ ترها را وظیفۀ خود بداند و به نظرات آن ها توجه 
شخصی  تکالیف  بدارد؛  دوست  را  کیزگی  پا باشد؛  صبور  و  شجاع  کند؛  اطاعت 
روزانۀ خود را شخصًا انجام دهد؛ برای رسیدن به موفقیت پشتکار داشته باشد و 
تالش کند؛ پوشش اسالمی را دوست داشته و آن را رعایت کند؛ اوقات فراغت خود 
با مشکالت  از مواجهه  و  بانشاط باشد  و  کند؛ امیدوار  با فعالیت ها مناسب پر  را 
را دربارۀ  و اشتباه دیگران  باشد؛ خطا  آراسته داشته  باشد؛ ظاهری  هراس نداشته 
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خود ببخشد؛ در ارتباط با دیگران از کلمات محبت آمیز و 
دوستانه استفاده کند؛ برای انجام کارهای خود، دوستانش 
را به زحمت نمی  اندازد به هم کالسان وهم ساالن خود در 
رفتارهای  برابر  در  کند؛  کمك  یادگیری  وظایف  انجام 
کند؛  را اصالح  رفتار خود  و  بخواهد  پوزش  ناپسند خود 
نظم و انضباط را در خانه، مدرسه و اجتماع رعایت کند. 
کشور از بعد توجه به جایگاه  در مطالعۀ تطبیقی این دو 
ژاپن  کشور  که  می آید  نظر  به  نیکوکاری،  و  کمک رسانی 
را موظف  امر دارد، به طوری که مدارس  به این  توجه ویژه 
از طریق همه فعالیت های  را  تربیت اخالقی  تا  می کنند 
آموزشی خود ارائه دهند. درصورتی که در مدارس ما، تنها 

برخی  و  دینی  تعلیمات  ازجمله  دروس  برخی  طریق  از 
به  که  می شود  توجه  ُبعد  این  به  نیکوکاری  جشن  مثل  فعالیت ها 

کافی نیست. کردن چنین موضوع مهمی  نظر می آید برای آموزش و نهادینه 

بحث و نتیجه
با توجه به اهداف مقاله، در برنامه درسی نیکوکارانه باید به سه عنصر مهم توجه 
و  است  عنصر  سه  این  وظیفۀ  اخالق  آموزش  اجتماع.  و  مدرسه  خانواده،  شود: 
که آموزش های  چون مدارس از جامعه جداشدنی نیستند باید تربیتی اتخاذ شود 
اخالقی در برنامه های مدارس به طور خاص گنجانده شود )شریف زاده،1374(. از 
طرف دیگر مدارس ابتدایی به عنوان پایه و اساس نظام تعلیم و تربیت، اثرگذارترین 

وظیفه را بر دوش دارد.
کمک  که افراد بی نیاز به افراد نیازمند  غالبًا تعبیر ما از نیکوکاری این بوده است 
فعالیت های  به  نسبت  دیگر  کشورهای  از  بسیاری  در  درصورتی که  کند،  مادی 
فعالیت  از  گستره ای  شامل  به طوری که  دارد،  وجود  متفاوتی  نگرش  نیکوکاری 
آموزش هایی  باید  بنابراین  و... است؛  یست  و محیط ز بشر  نوع  نفع  به  داوطلبانه 
باشد.  فعالیت ها  این  تمامی  شامل  می شود  داده  دانش آموز  به  راستا  این  در  که 
که نظام  گفته شد، در یک جمع بندی می توان اذعان نمود  حال با توجه به آنچه 
نیکوکارانه  تربیت  موضوع  در  ابتدایی  دوره  در  عمومی  و  رسمی  تربیت  و  تعلیم 
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یاد آموزش  گریز از برنامه ریزی است. باوجود ارزش رسمی بسیار ز دارای خصلت 
که در عمل، این مسئله به طورجدی وارد این عرصه  نیکوکاری، مشاهده می شود 
کشورهای اسالمی به ویژه ایران به عنوان  نشده است. تربیت دینی نیز عمومًا در 
یک ماده درسی مستقل ارائه می شود و بیشتر به طرح مباحث اعتقادی و احکام 
که احیای ارزش های مشترك انسانی  شرعی پرداخته است، این در حالی است 
و نیز ارزش های اصیل اسالمی و بازگشت به اصول فراموش شده انسانیت، شرط 

کمیت بخشیدن به اسالم در جامعه ما است. الزم برای حا
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ناب ا  ا  ه بر ا ارا ی ربی  ا  یست   وه  ر ا ای 
ربی  ین  ا در ه    ا  ا  ر ا ی  وه با ای  ا 
اد  ت ا و ا ت رد ا وه با روی یر ا ای  را  ت ت دین ا ه ا  ارا ی
ا  ه  ا  با   د به  نای  ه  ب و   بنیاد  داد  یا  رای  ت ا رو  ا 
ییر  ا  ده  ته ها  ن یا این  اد  ی و  ا تری    را با ب
را  ر  ا  ه  اد  ای و  ا  ی  ا  ای  یریت  ر راهبردهای 
ای ر   ر و  بار ا ا  ی  ا  ینه  یرهای  ت ی  دهن 
ن و  ا آدا  ای ر  ار ها و  رای ر  ی آخر  ی ر 
ء  ای  رو ت  یادو ری د د بار ا ا خ دار ه  یر های با ت ادا 
های ای   یا تای و  اه و   خ ری ب را  ا ا ا رهن  یری 
ا  ا  ت ردی و ا نی آرا  ا ا ت ردی و ا دهای  ب ا ر  ی  ربیت 
ا هستن ای  ت بست ا را و ه ادا ا  در دی ر ا  ا  ا و 

ا دارد دی ه ت وه های  تای  ته ها با  یا

که اساس آیین خود را با عنایت به اجتماع بنا نهاده و برای روابط  اسالم دینی است 
از مهم ترین  و نیکوکاری،  نوع دوستی  قائل است. فرهنگ  زیادی  اجتماعی اهمیت 
بخش های فرهنگ عمومی و از تأمین کننده های اصلی حیات طیبه در جامعه سالم 
و اسالمی است. با توجه به همین مطلب در این پژوهش سعی شده است، مدل جامع 
تربیت نیکوکارانه بر اساس منابع و متون اسالمی ایجاد شود تا راهنمایی برای عمل 
ارائه شده دریافت  که مدل  گیرد. پرواضح است  قرار  در حوزه های مختلف اجرایی 
که  که شاید نیازمند اصالح باشد؛ اما ازآن جهت  نویسنده از متون بررسی شده است 

کار در این شمایل است،  امکان دارد راهگشای این بحث باشد. اولین 

1. روش و مراحل پژوهش
آن ها  روابط میان  و  بیان مفاهیم  با  که  از پژوهش حاضر طراحی مدلی است  هدف 
بتواند مقوله تربیت نیکوکارانه را مفهوم سازی نماید؛ بنابراین، پژوهش حاضر در بخش 
اول خود از حیث رویکرد استقرایی و از حیث هدف، اکتشافی  است. برای دستیابی 

به این منظور استراتژی مفهوم سازی داده بنیاد برگزیده شد.
روش تحلیل داده ها روش اجتهادی و سپس قیاس استقرایی و استعالیی است. در 
کلیدی، از  کلیدواژه ها و نیز مفاهیم  که بر اساس  گردآوری داده ها  این پژوهش، پس از 



متوِن بیش از حدود 600 فراز و آیه قرآنی و 
گزینش دوم به حدود  که در  هزار روایت 
عبارت های  یافت،  تقلیل  روایت   300
هر  از  و  است  شده  دسته بندی  مدنظر 
آن  کلیدی  مفاهیم  یا  مفهوم  عبارت 
عبارت استنتاج می شود. در گام بعدی 
و  تحلیل  حاصل،  نمایه های  یا  کد ها 
موضوع  یکدیگر  با  که  دسته هایی  در 
گروه بندی  می شوند.  دارند،  مشترکی 
»مفهوم«  ناِم  زیر  مشترک  موضوع  این 
دسته بندی  از  پس  شناخته  می شود. 
مفاهیم، مفاهیم مشترک در کنار یکدیگر 
که  را  می دهند  »مقوله«  یک  تشکیل 
دارای مفاهیم کالن و انتزاعی تر هستند. 
استخراج  مسیر  نمودار  نمونه،  به عنوان 

مقوله »تغییر نگرش« چنین است:

نمودار تغییر نگرش خودخواهانه 
به نگرش نیکوکارانه 

)مسیر محوربندی مقوله تغییر نگرش(
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در این نمودار، از معانی استخراج شده از آیات و روایات )کد ها یا نمایه ها(، سه نگرش 
مفهومی جدید دربارۀ خدا و صفات و افعال او، اموال و دارایی ها و معنای نیکوکاری به 
وجود  می آید که به همین ترتیب بر یکدیگر نیز تأثیرگذار هستند. مجموع این ها با عنوان 
»تغییر نگرش« مقوله بندی و در مدل، در قسمت »عوامل مؤثر« مفصل بندی شده اند.
تئوری  این  منجر  می شود.  تئوری  ظهور  به  درنهایت  مقوله ها  و  مفاهیم  شکل گیری 
شود.  داده  نمایش  چندگانه  یا  و  ساده  روابط  از  متشکل  مدلی  قالب  در   می تواند 
با  مدل  اجتماعی،  علوم  در   .)1391 شامحمدی،  و  سعید  پور  1384؛  )دانایی فرد، 
بیان عناصر و اجزا و روابط منطقی میان مفاهیم موجود در یک پدیده به نظم بخشی 
قدرت  به  وابسته  مدل  اثربخشی  اجتماعی  می پردازد.  واقعیت  ساده سازی  و 
نظم بخشی، هماهنگی با واقعیت، کاربردی بودن، قدرت تبیین و تشریح و پیش بینی 
پدیده هاست )گودرزی و رودی، 1390(. مبتنی بر مفاهیم و مقوالت به دست آمده از 
که در باال آمد، می توان مدل جامع تربیت نیکوکارانه  کشف مفاهیم و مقوالت  مرحلۀ 
را مبتنی بر منابع اسالمی و زیرمجموعه های ابعاد، عوامل مؤثر، متغیر های زمینه ساز، 

متغیر های بازدارنده و نتایج و پیامد ها ترسیم نمود. )نمودار روبرو(

2. تبیین مدل
مدل از پنج بخش عمده تشکیل شده است:

که حوِل تربیت نیکوکارانه ترسیم شده است، ابعاد موضوع  2.1. ابعاد: بخش مرکزی 
که شامل نیات، احکام، آداب، مدیریت، موارد و مصادیق  را نشان  می دهد 
که  است. نیات اشاره دارد به مجموعه ای عظیم از آیات و روایات 
یا، یا انفاق  نیت خوب داشتن و مسئله اخالص و پرهیز از ر
به  اشاره  احکام،  مطرح  می کند.  را  اذیت  و  منت  به قصد 
انفاق  است.  پنج گانه  احکام  مبنای  برای  انفاق  تقسیم 
واجب مانند خمس و زکات و دیه و فدیه و نفقات واجب، 
حرام  انفاق  و  مستحب  صدقات  مانند  مستحب  انفاق 
مانند انفاق برای بستن راه خدا است. آداب، اشاره دارد به 
سنت ها و روش ها و ظرایفی که در چگونگی انجام کار خیر، 
اسالم به آن توجه می کند. مواردی چون ترجیح نیکوکاری 
موارد  و  مدیریت  دربارۀ  این  دست اند.  از  آشکار  بر  پنهان 
کرد. خواهیم  صحبت  مؤثر  عوامل  بخش  در  مصادیق  و 
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                                             مدل جامع تربیت نیکوکارانه بر اساس منابع اسالمی

2.2. عوامل مؤثر:  عواملی که متغیر های ثابت اصلی را  در فرایند تربیت تشکیل  می دهند.
رشد  بر  تأثیرگذاری  در  قرآن  تربیتی  راهبرد  غالب ترین  نگرش،  تغییر  میان،  این  در 
نیکوکاری است. انس با قرآن نشان  می دهد که این کتاب آسمانی، نگرش رایج دربارۀ 

مفاهیم زندگی دنیایی را در پرتو توجه به صفات الهی رنگی دیگر  می زند.
کمیتی و مدیریت اجتماعی  راهبرد های مدیریتی، شامل مجموعه ای از وظایف حا
تربیت  تعلیم  و  عمومی  نظام  مقیاس  در  اینجا  در  که  است  قرآن  در  مطرح شده 
موردتوجه است. ازجمله مهم ترین راهبرد های مدیریتی، تثبیت خط فرمان در شبکه 
که شامل دستورات الهی به مؤمنین، دستورات خداوند متعال به پیامبر  پیوند والیی 
و  کمیتی  حا حیطه  دو  در  منکر  از  نهی  و  امربه معروف  و  آله(  و  علیه  )صلی اهلل  کرم  ا
این  از  مدیریتی،  تقویت های  اعمال  و  تربیتی  موقعیت های  خلق  است.  عمومی 
راهبرد ها هستند. ترویج فرهنگ شکر، نیکی به نیکوکاران، مقابله به بهتر، ناشکری 
نکردن، کم شکری، مقابله به بدی و در همین راستا بزرگداشت نکوکاران و تقویت های 

غیرمستقیم مانند الگوسازی و تقویت مشاهده ای از همین دست اند.
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جزای الهی، یکی از ابزارهای پربسامد در ایجاد جاذبه منطقی و عاطفی در مخاطب 
است. جزای الهی اشاره دارد به وعده پاداش و عقوبت در دو بخش دنیوی و اخروی.
کریم،  کارهای نیکوکارانه است. قرآن  تقویت فضائل بخش مهمی از رسیدگی به پایۀ 
برآیند صفات ماست  می داند و درواقع، این ها  که  بر اساس شخصیت  را  اعمال ما 
ریشه های اعمال ما به حساب  می آیند. تقویت توحید و ایمان به خدا در رأس این 
روایات  در  فضل  کلمه  تکرار  ناشی  می شود.  آن  از  خداترسی  و  تقوا  و  است  فضائل 
و  )مهم ترین  کرامت  چون  صفاتی  همین طور  و  احسان  ریشه  به عنوان  یاد  ز بسیار 
دوراندیشی،  بلند،  همت  شرافت،  نیک سرشتی،  صبر،  مروت،  پربسامدترین(، 
عادات پسندیده در این فضا است. بخل و حرص به عنوان صفات مقابل مطرح شده 

است. خوِد احسان و انفاق، یکی از عوامل از بین برندۀ این ریشه های منفی است.
همچنین آیات و روایات بی شماری در توجه دادن به مصادیق نیکوکاری واردشده 
که نشان دهندۀ تأثیر این توجه در ترویج و رشد این فضیلت عام است. از مصادیق 
اطعام،  مستحب،  و  واجب  مالی  پرداخت های  و  زکات  به  باید  نیکوکاری  برجسته 
رفع  با  دیگران  ساختن  شاد  قرض الحسنه،  مهمان نوازی،  هدیه،  تعاون،  صله، 
کرد. برای موارد مصرف نیز به پدر  احتیاجشان، اصالح ذات البین و یتیم نوازی اشاره 

کید شده است. و مادر، نزدیکان، نیازمندان، نجیبان و مؤمنان تأ

2.3. متغیرهای واسطه ای: بخش های سوم و چهارم، متغیر های زمینه ساز و بازدارنده 
کید بر متغیر های واسطه ای و زمینه ای، از طریق تأثیر بر عوامل مؤثر،  که با تأ هستند 
و  زیبایی شناختی  تربیت  نمونه،  برای  دارند.  کارکرد  پیچیده  بسیار  شبکه ای  در 
ارزش های وابسته به آن، هم زمان در مؤلفه های »شکوفایی فطرت« و »ارزش ها« دنبال 
که شرح  گرایش به انفاق فراهم  می کند. نماینده بازدارنده ها   می شود و زمینه را برای 

برخی از آن ها در بخش های باال آمده است، نیز عبارت اند از:
کتناز  1. دنیادوستی با زیرمجموعه هایی چون تکاثر، اسراف و تبذیر، ذخیره سازی و ا
)گنج پردازی(، حرام خواری و ربا و اکل مال بالباطل و مال مردم خوری، ترس از انفاق، 
گناه پیشگی )اثم(، دشمنی، دورویی،  ترس از آینده؛ 2. بدخواهی با مؤلفه هایی نظیر 
بدخواهی برای دیگران؛ 3. فرومایگی با اشاره به دنائت های نفسانی و رذایل اخالقی؛ 

4. سوء مدیریت نظیر فرهنگ ناسپاسی، خودمحوری، انحراف فکری و غفلت.
2.4. خروجی: بخش پنجم، به خروجی مدل اشاره  می کند که با عنوان نتایج و پیامد ها، 
کمبود های فردی  آثار مستقیم و غیرمستقیم تربیت نیکوکارانه را نشان  می دهد. رفع 
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جامعه،  ضروریات  آن،  تبعات  و  فقر  رفع  به  اجتماعی،  و 
نیاز های  سایر  و  جهاد  همچون  امنیتی  نیاز های  ازجمله 
است  مقوله ای  امنیت  اشاره  می کند.  اجتماعی  و  فردی 
نیاز های  تأمین  ثبات، محافظت،  مؤلفه هایی چون  با  که 
در  و  مرتبط  اجتماعی  همبستگی  و  انسجام  امنیتی، 
از  ایمنی  است.  صــــادق  اجتمـــــاعی  و  فردی  حوزه های 
و  نعمت ها  رفتن  بین  از  اخروی،  و  دنیوی  عذاب های 
آرامش  مقوله  است.  مقوله  همین  از  بخشی  نیز  برکت ها 
با  که  اشاره  می کند  اجتماعی  و  فردی  روحی  آرامش  به 
نفوذ،  و  همبستگی  امنیت،  همچون  دیگر  مؤلفه های 
کی مال و جان به مفهومی پربسامد  ارتباط پرمعنا دارند. پا
از  را  روح هــــا  تطهیـــــر  که  دارد  اشـــــــاره  روایات  و  درآیات 
بیماری هایی مانند خودمحـــــــوری، دنیادوســـتی، بخـــل، 

کی مال از آلودگی ها موجب  می شود.  فرومایگی، بدخواهی و نفاق و پا
قرب الهی، نماینده مفاهیمی چون محبت، مغفرت، رحمت و هدایت الهی 

است. پاداش الهی نیز شامل پاداش دنیوی اعم از جبران، تثبیت، افزایش و برکت 
نعمت ها و پاداش اخروی است.

نتیجه گیری
مدل تربیت نیکوکارانه دارای پنج بخش است: ابعاد، عوامل مؤثر، متغیرهای زمینه 

ساز، متغیر های بازدارنده، نتایج و پیامدها.
تغییر نگرش، به عنوان غالب ترین راهبرد تربیتی قرآن در تأثیر گذاری بر رشد نیکوکاری 
کتاب آسمانی، نگرش رایج در مورد مفاهیم  که این  است. انس با قرآن نشان می دهد 
زندگی دنیایی، اموال و امکانات، انفاق و احسان، و... را در پرتو توجه به صفات الهی 

رنگی دیگر می زند. 
کمیتی و مدیریت اجتماعی  راهبردهای مدیریتی، شامل مجموعه ای از وظایف حا
تربیت مورد  و  اینجا در مقیاس نظام رسمی تعلیم  که در  مطرح شده در قرآن است 
توجه است. تثبیت شبکه والیت و امر به معروف و نهی از منکر، خلق موقعیت های 
تربیت و فرهنگ سازی، تثبیت نظام های تقویت، اصالح ساختاری و نهادی، و... 

از این دست است. 
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جاذبه  نوع  سه  ایجاد  در  که  است  قرآن  در  پربسامد  ابزارهای  از  یکی  الهی،  جزای 
منطقی و عاطفی در مخاطب مؤثر است، و به پاداش و عقوبت در دو بخش دنیوی و 

اخروی اشاره دارد.
تقویت فضائل، بخش مهمی از رسیدگی به مبادی افعال نیکوکارانه است. تقویت 
توحید و ایمان به ربوبیت و مالکیت حقیقی خدا در رأس این فضائل است و تقوا 
و خدا ترسی و پروای دنیا و عقبی از آن ناشی می شود. خود احسان و انفاق، یکی از 

عوامل تقویت فضائل و از بین برنده رذائل مربوط است.
آیات و روایات بی شماری در توجه دادن به مصادیق نیکوکاری و موارد شایسته آن 
که نشان دهنده تأثیر این توجه در ترویج و رشد این فضیلت عاّم است.  وارد شده، 
کرد: 1.پدر و مادر؛ 2. نزدیکان؛  کید شده می توان به این ها اشاره  از موارد مصرف  تأ
و  زکات  شامل  نیکوکاری  برجسته  مصادیق  5.مؤمنان.  4.نجیبان؛  3.نیازمندان؛ 
تعاون، هدیه، مهمان نوازی،  اطعام، صله،  و مستحب،  مالی واجب  پرداخت های 
ذات البین،  اصالح  احتیاجشان،  رفع  با  دیگران  ساختن  شاد  الحسنه،  قرض 

یتیم نوازی است.
گفت معنا و ارزش این مدل تربیتی نیکوکاری زمانی مشخص  می شود  در پایان باید 
که با مدل مقابل خود که همان مدل لیبرال یا سرمایه داری است، مقایسه شود. برای 
ثروت اندوزی  و  مال  و حب  دنیادوستی  نیکوکاری مسئله  بازدارنده های  در  مثال، 
سرمایه داری  غایت  و  ارزش ها  به عنوان  موارد  همین  درحالی که  دیده  می شود؛ 
یاد  ز محتاجان  مال  آوردن  دست  به  از  ثروت  سرمایه دارانه،  نگرش  در  مطرح اند. 
با  مالش  مشارکت  با  ثروتمند  ثروت  اسالمی،  نگرش  در  درحالی که   می شود؛ 
سرمایه داری  در  درحالی که  نمو  می یابد.  و  تصفیه  تثبیت،  جایگزین،  نیازمندان، 
و  جامعه  به  خدمت  نیکوکارانه  نگاه  در  است،  هدف  دیگران  اموال  به  دستیابی 

تأمین نیازهای بندگان هدف است.
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سا  ن ا بیی   ب  ری و ار ا به خ ا  ا آ را در  ای یر ار و 
ی و دارد  ن رهن  ا  ت ردی ا ه های  ر یادی در  ردهای  ار اری  ی و 
د با رهن های  ر   ا و  ربی دین  ه  ن اری در  ی ا  ای ا  ا
با  ر ها  ای  به  داد  ا  برای  داد  ستر  رد  بی  را  دی  یه  ای  دین 

سته ای اد به  و   ری  ی آ ا  اال ا
یرا ا و  یه و ب ی تا  ر ده ا ا  ا   ت  اد  ری  ای آ آ
ا دارد  ر نا ار  ار نا و  ه  ا نا  ار وی  ی  و بر 
ه به  ن  نا به ای   ا  ن ها او را به  رهن  ا و ای رو او  ر و 

ا ه  خ تا  ه ها  رو  رود و برای ب نا  تاها و  رو

به عنوان یکی از متفکران و استادان دینی، تبیین شما از پدیده نیکوکاری چیست؟
که می تواند انسان را رشد بدهد و به تعالی انسان  نیکوکاری یعنی هر امر نیک و خوبی 
کمک فکری باشد. یک بار  کمک مالی باشد، می تواند  کند. این امر می تواند  کمک 
کسی از من پرسید پدرم را خیلی اذیت کرده ام و حاال او از دنیا رفته است، چه کار کنم 
که خوب است صدقه بدهید یا برای شان قرآن بخوانید؛  گفتم  که از من راضی شود؟ 
را  دلشان  بزنی،  لبخند  خواهرت  و  مادرت  به  رفتی  خانه  به  که  امروز  است  بهتر  اما 
که در پرونده عمل شما می ماند و پدر شما از  کار عمل نیکی است  کنی. این  شاد 
شما خوشحال و راضی می شود؛ چون پدر شما دوست دارد خانواده اش شاد باشند. 
می خواهم عرض کنم که حوزه نیکوکاری خیلی وسیع است. این طور نیست که تصور 

کرد.  کار نیک فقط باید کمک مالی  کنیم برای 
که مفهوم نیکوکاری را توسعه داده باشم باید این مورد را  گر بخواهم مثال دیگری بزنم  ا
توضیح بدهم. عمل نیکی داریم به نام صدقه دادن. وقتی می خواهیم صدقه بدهیم 
فکر می کنیم صدقه دادن صرفًا به معنی پول دادن است. این که برای یک کودک قصه 
کنیم هم صدقه است؛ چون  کسی را به نحوی شاد  گر دل  بخوانیم هم صدقه است. ا
این  بدهیم،  گوش  را  دارد حرف هایش  نیاز  کسی  نیست. یک وقت  مادی  فقط  نیاز 
صدقه است. صدقه ای که می دهیم با توجه به نیاز افراد متفاوت است؛ پس همۀ این 

گرفته شود.  رفتارها می تواند نیکوکاری در نظر 
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کار خوب و زیبا  کلمۀ حسن و نیکی بیش از 39 بار در قرآن آمده است و به معنای 
کردن  کمک  است. این مفهوم بسیار وسیع است؛ پس فقط نوع خاصی از عبادت یا 
نیست. نیکوکاری در قرآن مانند نماز و زکات و خمس عبادت است. انجام ندادن 
نوع  یا  کردن  کمک  تنها  نیکوکاری  دامنۀ  یعنی  است؛  عبادت  نیز  کارها  از  برخی 

خاصی از عبادت نیست.

نسبت نیکوکاری با تعلیم و تربیت دینی از نگاه شما چگونه است؟
به صورت  را  نیکوکاری  که  است  شده  سفارش  یاد  ز دینی  توصیه های  و  آموزه ها  در 
گر می خواهی صدقه بدهی، آن  که ا عملی به فرزندان یاد بدهیم؛ مثاًل در روایت داریم 
صدقه را به دست فرزندت بده تا به نیازمند بدهد. نیکوکاری را عماًل  از سنین کودکی 
باید به انسان ها آموزش بدهیم. درواقع این کار هم بخشش را به کودک یاد می دهد، هم 
کار نیکی انجام دهد. از طرفی از  که مفید است و می تواند  کودک احساس می کند  آن 

طفولیت مهربانی را به بچه ها یاد می دهیم.

چه راهکارهایی برای تربیت فرزند نیکوکار در دین مطرح می شود؟
کار خوب دعوت  را به  که »کونوا دعاة الناس بغیر السنتکم«. مردم  در روایات داریم 
کنید از راهی به غیراز راه زبان؛ یعنی به غیراز گفتن باشد و با رفتار کارهای زیبا را نشان 
بدهید. پدر و مادر الگوی عملی بچه ها هستند؛ برای مثال ما خانوادۀ امیرالمؤمنین را 
داریم. خانواده ای که روزه می گیرند و وقتی فقیر به در خانه شان می آید غذایشان 
که  را باهم به آن شخص درمانده هدیه می کنند. این نشان می دهد 
باید خوبی را در خانواده به صورت عملی نشان بدهیم. یا 
کوچک  در مثالی دیگر امام حسن علیه السالم وقتی خیلی 
است می بیند مادرش روزه می گیرد، از شب تا صبح در حق 
که  دیگران دعا می کند. در آن زمان امام حسن علیه السالم 
می پرسد:  سؤال  مادرش  از  بوده  شش ساله  یا  پنج  کودکی 
مادرش  می کنید؟«  دعا  دیگران  برای  این همه  چرا  »مادر 
حضرت زهرا سالم اهلل می فرماید:» الجار ثم الدار«؛ یعنی اول 
همسایه و بعد اهل خانه. درواقع این آموزش نیکوکاری هم 
گفتاری است و هم رفتاری. محبت و توجه به دیگران جزء 
رفتارهایی است که به کرات از سیره اهل بیت نقل شده است.
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چگونه باید رهنمون های دینی را درباره کنش های داوطلبانه و فعالیت های خیرخواهانه، 
در زندگی مردم جاری کرد؟

که ما از دین بیان می کنیم. ممکن  جواب دادن به این سؤال بستگی به تعریفی دارد 
است تعریف ما از دین فقط یک سری از اعتقادات یا مناسک دینی باشد؛ درحالی که 
کید زیادی برای پرداختن به رفتار  دین سه وجه دارد: باور، رفتار و مناسک. در دین تأ
کرم می فرمایند: »انی بعثت التم مکارم االخالق«؛  نیکوکارانه داریم. برای مثال پیامبر ا
برای مردم  کنم. روایت شده است پیامبر  کامل  را  و رفتارها  که اخالق  یعنی آمده ام 
که شخصی تشنه بود و رفت پایین چاهی و آب آورد، وقتی باال آمد  قصه می خواند 
که  کاسه یا ظرفی پیدا نکرد  دید سگ تشنه ای ایستاده و له له می زند. هرچقدر گشت 
کرد و رفت پایین  گردنش آویزان  کفش هایش را درآورد و از  با آن برای سگ آب بیاورد. 
کار هم نیکی است. این هم دین  چاه و برای سگ آب آورد. پیامبر دارد می گوید این 
است. رفتار دینی است اگرچه ظاهر آن به عبادت نمی  خورد. دین اساسش بر زیبایی 
کنیم و البته به گستردگی مفهوم  است. پس ابتدا ما باید تعریفمان را از دین مشخص 

آن توجه داشته باشیم.

 تجارب و روایاتی را از تربیت فرزندان برای فعالیت های نیکوکارانه بیان بفرمایید که 
ً
لطفا

حاوی راهبردهای عملی برای جامعه امروز باشد.
گر خداوند فرزندی به او بدهد او  کرد ا که مادر حضرت مریم نذر  در قرآن آمده است 
کند،  کند. نمی  گوید فرزندم در معبد عبادت  را به معبد می فرستد تا در آنجا خدمت 
که در  کند؛ پس این عمل نذر است. در ثانی نذر رفتاری است  بلکه می گوید خدمت 





اینجا عبارت است از خدمت به مردم و خدمت به عبادت کنندگان. یک تجربه هم 
گر خواسته ای که از خدا دارد برآورده  عرض کنم. حسین پسر ده ساله من نذر کرده بود ا
کودکان روستایی قصه تعریف  بشود در ماه محرم و صفر پنج مرتبه با من بیاید و برای 
که قصه خوانی یک  گرفته  یاد  کودک  این  کند.  کمک  به من  یا در قصه خوانی  کند، 
که برای خلق خدا قصه بخواند.  رفتار دینی است. وقتی خواسته ای دارد نذر می کند 
کودکان امری  کمک به رشد دادن فکر  کاری دینی نیست؛ اما درواقع  ظاهرًا این امر 
نیک و دینی است. پس با توجه به روایات باید مصادیق بسیار نیکوکاری را به کودکان 

به صورت رفتاری و عملی یاد بدهیم.

نقش مجامع مذهبی مانند مساجد و هیئت های مذهبی در تربیت نیکوکارانه چیست و 
چه باید باشد؟

که می تواند تأثیرگذار باشد امام جماعت مسجد است. برای  کسانی  طبیعتًا یکی از 
زیادی  زباله های  و  یک بارمصرف  لیوان های  مراسم  از  بعد  عاشورا  سال  یک  مثال 
تمیز  که  بودم  گفته  یاد  ز مسجد  در  قباًل  بود.  شده  ریخته  مسجد  نزدیک  پارک  در 
از  یکی  می کردیم  تمیز  را  پارک  داشتیم  وقتی  است.  نیکوکاری  محیط زیست  کردن 
پیرمردهای مسجد که پادرد هم داشت به کمک ما آمد و به سختی کار می کرد. گفتم 
گفت نه ثواب دارد و با  کار می کنیم.  آقا سید شما پادرد دارید بفرمایید ما خودمان 
کرده  گفته های پیشین در مسجد، در رفتار پیرمرد نمود پیدا ما همراه شد. در واقع 
بود. چون می دانست با تمیز شدن پارک مردم از زیبایی پارک لذت می برند و لذت 
این قضیه  نیکوکاری و عبادت است.  از  نوعی  بردن مردم و خوشحال شدن آن ها 
نگویی  که می شد  پیام داد  نبود  که مذهبی  از مخاطبان  نوشتم. یکی  کانالم  را در 
گفتم اتفاقًا  کار خوب انجام داده است.  کردن بوده و فقط  که پیرمرد به دنبال ثواب 
دین  است.  دینی  رفتار  هم  رفتار  این  بگویم  خواستم  چون  دارد؛  ثواب  بگویم  باید 
فقط نمازخواندن و خمس و زکات دادن نیست؛ بلکه به دست آوردن رضایت مردم 
که رضایت خدا را در پی دارد. این مسئله با  هم رفتار دینی است. جلب رضایتی 

گیر شود.  رفتارهای ما در جامعه جا می افتد و می تواند فرا
به  و  کنند  نقاشی  با طبیعت  مهربانی  درباره  بچه ها خواستم  از  روستایی دیگر،  در 
دراین باره  روایاتی  توانستند  گر  ا خواستم  آن ها  از  بزنند.  مغازه  در  یا  روستا  دیوارهای 
برایشان مهم است،  روایات  که  کسانی  و  تا دین داران  بنویسند  زیرش  و  کنند  پیدا 
که  بدانند مهربانی با طبیعت توصیه دین است. از این طریق روایاتی را رواج بدهیم 
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کودکان بپردازیم.  گسترۀ نیکوکاری بین مردم را وسعت می دهند. بعد از آن به رفتار 
وقتی مردم ببینند شخصیت های دینی مراقب محیط زیست یا حیوانات هستند، 
رفته رفته قبول می کنند و این عمل نیک،  بین مردم تبدیل به فرهنگ عمومی می شود.

کار خیر، از نگاه  دوگانه پول دادن یا فعالیت داوطلبانه، به عبارتی درگیر شدن در انجام 
تربیت دینی چه تحلیلی دارد.

بودن  محسن  که  می شویم  متوجه  دربیاوریم  قرآن  در  را  احسان  کلمۀ  و  برگردیم  گر  ا
که عمل بدی را انجام ندهد.  کسی است  مصادیق بسیاری دارد. درجایی محسن 
که  افرادی  به  کردن  توجه  می کند.  عبادت  که  است  کسی  دیگر،  درجایی  محسن 
زیبایی ها  از  بسیاری  و  کردن  محبت  است.  محسن  فرد  کار  هستند،  فراموش شده 

نیکوکاری است؛ پس کار خیر، فقط پول دادن نیست.

نظرتان راجع به دوگانه امور خیر دینی و امور خیر قدسی چیست؟ چرا امروزه دین داران در 
گاه طرد می کنند و در مقابل کسانی که  بعضی از فعالیت ها پررنگ اند و بعضی را ناخودآ
متشرع نیستند به امور دیگر اهتمام بیشتری دارند به طوری که در جامعه احساس جدایی 

پیش آمده است. 
کیدات دینی، طیف مذهبی جامعه ما در  راهکارهای پیوند چیست؟ برای مثال باوجود تأ

حوزه های حفاظت از محیط زیست کمتر مشارکت می کنند.
روحانیت  متوجه  آن  عمدۀ  که  برمی گردد  فرهنگ سازی  ضعف  به  مسئله  این 
کنیم. فکر می کنیم  را برای مردم خوب تبیین  است؛ یعنی ما نتوانستیم این مسئله 
را  احسان  است.  خوب  آن  باشد  مربوط  عزاداری  و  اهل بیت  به  ظاهرًا  که  کاری  هر 
از  حمایت  در  متعددی  روایات  درحالی که  کرده ایم؛  محدود  مناسک  سری  یک  به 
بیابان  در  و  کرده  نذر  کسی  دیدم  قبل  وقت  چند  داریم.  محیط زیست  و  حیوانات 
منبع آبی برای حیوانات قرار داده است؛ چون آن منطقه قباًل  آب داشته و حاال دچار 
بی آبی است و ممکن است باعث از بین رفتن موجودات آن منطقه بشود. این یک 
آرام  زندگی  نمی  توانیم  آن  بدون  و  است  مهم  محیط زیست  چون  است.  مهم  نذر 
پرداخته اند؛  به محیط زیست  روایات بسیاری  و  قران  آیات  باشیم.  زیبایی داشته  و 
قرار  وقتی  که  می کرد  تعریف  کسی  نمی  رویم.  کارها  این گونه  سراغ  که  هستیم  ما  اما 
آدم های بسیاری  را می دهم.  است مسجدی ساخته شود من فقط پول دستشویی 
هستند که برای مناره پول بدهند؛ چون ظاهر مذهبی دارد درحالی که دستشویی یکی 

 و
ستا

اب
 

س
ر 

ا



از بخش های مهم برای مسجد یا هر محل عمومی  است؛ 
حفاظت  و  آب  صرفه جویی  باید  ندارد.  زیبایی  ظاهر  اما 
از سرمایه های طبیعی را به عنوان عمل دینی و نیکوکاری 
محیط های  کردن  تمیز  بدهیم.  آموزش  فرزندانمان  به 
را  نیست مساجد  قرار  نوعی عبادت است. فقط  عمومی 
گسترش بدهیم. به تمیز  باید افق نگاهمان را  کنیم.  تمیز 
کنیم. فکر  هم  عمومی  مکان های  سایر  و  پارک ها  کردن 

فرهنگ  مبانی  از  که  نیکوکاری  و  نوع دوستی  می آید  نظر  به 
اسالمی است با توجه به شکل زندگی امروز، رو به افول است. 

گسترش  آیا با این موضوع موافقید؟ چگونه بر اساس مبانی دینی آن را 
دهیم.

کید کنم که مسئله به تعریف  یاد این حرف را شنیده ام؛ اما باز باید تأ حقیقتش من هم ز
کنند  که مردم تصور  کار سختی نشان بدهیم  نیکوکاری برمی گردد. نباید نیکوکاری را 
ناممکن است. دادن اضافۀ غذا به پرندگان نیکوکاری است. به من می گویند: »مردم 
کن برو  کتاب و قصه بخوانی! ول  آن قدر مشکالت مالی دارند تو آمدی و می خواهی 
کارها افتاده   که دنبال این  گاهی می گویند البد از جایی پول می گیرد  کارت!«.  دنبال 
که هستیم را  که »شمعی باشیم در تاریکی«. هرجایی  است. اما شعار من این است 

کنیم.  کمی روشن 
که می خواهند همراه من به روستا بیایند و  افرادی از تهران پیام می دهند و می گویند 
کیلومتر از تهران بیایید، همان  جا بمانید  کنند. می گویم می خواهید هزار  قصه خوانی 
کار را بکنید؛ چون محرومیت در آنجا  و در اطراف خودتان و حتی در شمال تهران این 
کنید  کتاب قصه ای پیدا  هم وجود دارد. محرومیت فقط محرومیت مادی نیست. 
کیلومتر راه بروید تا  و برای خانواده تان، برای همسایه تان بخوانید. نیاز نیست هزاران 
گر افق  کنید. در اطراف هریک از ما نقاط تاریک مادی و معنوی وجود دارد. ا کار خیر 
کنیم همۀ مردم می توانند  کنیم و تعریف درستی از نیکی بیان  گسترده تر  نگاهمان را 

کار نیک بکنند.

نکته یا نظری هست که در پرسش ها به آن پرداخته نشد و باید مطرح شود؟
فکر نکنم نکته ای مانده باشد. برای تان آرزوی موفقیت می کنم.

 و روایا بسیاری به 
رآ آیا 

رداخته ا  یس  ی 

ه 
را ای  ه  ا هستی  ا  ا

رد ببینن  ت  ارها  روی و

را  ی های دین 

ا هستن  ا ی  یا 
یس ی 

رد  ی  بی   
ای 

د   
رهن  ی به  ب



ا ابراهی

اد  ر   ن            با 
ه ها ری ب ریری  ه دبیر 



با توجه به این که خود شما به علت شغلتان روابط گسترده ای با بچه ها و خانواده ها دارید، 
آیا در جامعه و خانواده ه ای اطرافتان، آموزش نیکوکاری را دغدغۀ خانواده ها می  بینید؟ در 

تربیت و پرورش فرزندان به این ُبعد اخالقی چقدر توجه می  شود؟
نه! نمی بینم. فکر می کنم در سبک های جدید تربیتی که خانواده ها اجرا می کنند، به خیلی 
که نسل های قبل به آن بی توجه بودند. مثاًل این که جرئت مندی را  چیزها توجه می کنند 
گفتن را، اعتمادبه نفس و عزت نفس را یاد می دهند، چیزهایی  به بچه یاد می دهند، نه 
که زندگی او را بهتر می کند. اما در بخش عمومی، در روابط بچه با اجتماعش  شخصی 
گذار از جامعه سنتی تر  کرده اند. شاید بخشی از آن به سبب دورۀ  کمتر فعالیت  خیلی 
و بزرگ تر به زندگی های محدودتر و دورۀ مدرن باشد؛ یعنی در سیستم مدرن، فردگرایی 
بیشتر به چشم می آید. قباًل فرد معنای خاصی نداشت و در قالب خانواده و جامعه تعریف 
می شد. اصاًل نیازی نبود که این مسئله خیلی آموزش داده شود. بچه در بستر زندگی یاد 
می گرفت که در برابر جمعی که در آن زندگی می کند مسئول است؛ ولی بعد که به سمت 
گذاشته ایم و آموزش جمعی جا ماند.  فردی شدن رفتیم حواسمان نبود این تکه را جا

 یک مسئله موروثی می  دانند. به نظرتان کمک به دیگران، گشاده دستی، 
ً
سخاوت را عموما

سخاوت و مسائلی ازاین دست آموزش دادنی است؟
است.  مهم  همدلی  نیکوکاری،  از  قبل  یعنی  برویم؛  عقب تر  گام  یک  باید  نظرم  به 

ه ای  ی ر ا و ه ای  ا رور در هر  اد آ و ستی  ا  ن اد به  خا
یس  ی   ای ری  د دار با هی آ دی د خ با  ادر در  ر و  ه 
ر  ر  د به   ن با ای  و ر  ا  ادی   اد را هی  ربی خا د  ب
ر دالی بسیاری دارد  رو   ا ای ا ا ا اری در  ی ه ا آ 
سا  رای و  رد رای به  ه ا   ا ر  ییر  ری  د یاد خ روی 
ه  اها ار خیرخ د ا آ  ر ب ر  ای   ای د ه در  ا
او ا در آ ر ه  ت ر  اد دی ا خا اد ای  های دارد و ا خا بای ها و  بای

ی در   ا ییرا  ن  و  یا ه  ینه به   آی  های در ای  خ
ادر دو دختر  د  ه ها ا خ ری ب ریری  ه اد دبیر  ر   ن
با  ا ه  ی  اد دارد و ه در  ه را ه در خا س ا و د آ ای 
یرد و  ار   اد به  د در خا ه خ ه ها هستن با او دربار رو های  ا ا ب

سته ای ه  بین به  و  دهای  ب
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نه  این موضوع حلقۀ مفقوده است.  کودک وجود دارد  برای  که االن  آموزش هایی  در 
بزرگ ترها آن را بلدند و نه به بچه هایشان یاد می  دهند. حتی احساس نیاز هم نمی کنند؛ 
یعنی فکر نمی کنند چیز مهمی باشد. همدلی یعنی به بچه ام یاد بدهم زندگی را از 
یاد دیده ام، در بچه های مهد و  دریچه نگاه دیگران هم ببیند. در بچه های دبستانی ز
که همدلی ذاتًا وجود دارد. ولی چون تقویت نمی شود و  یاد دیده ام  سنین پایین تر هم ز
که این طور نباشد؛ یعنی می گویند: »تو به خودت  گاهی از بچه خواسته می شود  حتی 
فکر کن و الزم نیست به فکر بقیه هم باشی«؛ بنابراین بچه این مهارت را یاد نمی گیرد. 
کم  ارتباطی اش  حلقه های  در  یک چیزی  می فهمد  می رسد  که  دبیرستان  سن  به 
است؛ اما نمی فهمد آن چیست. وقتی بچه همدلی را یاد نگرفت، در غم و شادی 
دیگران نمی تواند شریک شود. طبیعتًا نمی توانیم از او توقع نیکوکاری داشته باشیم. 
کمبودها و مشکالت دیگران احساس  که من در مقابل  نیکوکاری برای وقتی است 
که دارم تصمیم بگیرم  بدی داشته باشم. آن مشکل را بفهمم و بااحساس مسئولیتی 
در غم آن ها شریک شوم. همدلی درنهایت منجر به احساس خوب می  شود. درست 
که در غم شریک می شویم؛ اما درنهایت احساس مثبت می آورد. چون این را به  است 
بچه یاد نداده ایم فکر می کند شراکت چیز بدی است. می گوید »چرا باید غصه دیگری 
که می گویند طرف وقتی ناراحت  یاد می بینیم  گفتار نوجوانان ز را بخورم؟«. این را در 
که اصاًل قرار نیست شریک غم او باشد.  است سراغ ما می آید؛ یعنی احساس می کند 
که وقتی به مشکل می خورند فکر می کنند دیگر نباید باهم ادامه بدهند.  یا زوج هایی 
می گویند او مشکل خودش را دارد و چرا خودم را با مشکل او حیف کنم. این ها نتیجه 

آموزش ندادن همدلی به آدم هاست.
نیکوکاری به نظر من دو بعد دارد. یکی این که در برابر بقیه احساس مسئولیت می کنیم 
ما در  و  ما داده  به  نعمتی  برابر خدا است. خدا  در  و بخش دیگرش احساس وظیفه 
به دیگران هم  را  که خیرش  این است  از آن وظیفه  مقابلش وظیفه ای داریم. بخشی 
که به شدت انسان محور و خودمحور است و تحت عناوین  برسانیم. در روش آموزشی 
کودک ترویج می شود، بچه اصاًل با این مفاهیم آشنا نمی شود.  مختلف در مهدهای 
این را از نزدیک دیده ام. بچه خودم در چنین مهدی بود و بیرونش آوردم. شکل ماجرا 
که تو همانی  کید می شود  قشنگ است. به شدت به بچه احترام می گذارند. به بچه تأ
هستی که دنیا بر محورش می چرخد. عالیق تو مهم است. استعدادهای تو مهم است. 
لزومی  اصاًل   می آید  بار  سیستم  این  در  که  بچه ای  کنی.  پیدا  پرورش  باید  خودت 
نمی بیند چیزی باالتر از خودش را ببیند. ما وقتی خدا را باالتر از خودمان می بینیم، 
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جمعی  نیروی  تحت  را  خودش  کسی  وقتی  کنیم.  تبعیت  او  از  باید  که  می  فهمیم 
می بیند، او هم می گوید حق و مسئولیت دارم؛ اما سیستم تربیت جدید به این سمت 
از  می توانیم  چطور  صورت  این  در  است.  تو  برای  همه چیز  و  مهمی  تو  نه!  که  می رود 
این بچه توقع نیکوکاری داشته باشیم؟ مگر این که بچه بگوید برای اینکه حال خودم 
یاد می دهیم  این گونه  او  به  را  نیکوکاری  کنم. یعنی  نیکوکاری  خوب شود می خواهم 
خوب  خودمان  حال  چون  کنیم؛  نصف  دوستمان  با  را  ساندویچمان  برویم  مثاًل  که 
می شود. نیت قضیه چیز دیگری است. نتیجه اش هم خودنمایی های جدی است 

بچه های  با  طرف  می بینیم.  امروز  که 
سرطانی عکس می گیرد و منتشر می کند. 
قدیمی می گفتند  در سیستم  درحالی که 
گر  ا نفهمد.  کسی  که  است  آن  نیکو  کار 
نیست.  خوبی  کار  که  فهمیدند  همه 
از  را  آن  می زدند.  آن  به  یا  ر برچسب 
کاماًل منفی  کاری  به  کاماًل مثبت  کاری 
شده  این طور  حاال  اما  می کردند؛  تبدیل 
خودم  خوب  حال  برای  »چون  است: 
کنم«. است، باید عکس ها را هم منتشر 

خود شما برای آموزش این مسئله به فرزندتان 
چه روشی در پیش می  گیرید؟ 

 مصداقی مواردی را بیان کنید.
ً
لطفا



کرد؛ یعنی نیازی نیست بگوییم ببین چقدر  همدلی را نباید با حس دلسوزی همراه 
بدبخت وجود دارد. باید بگوییم ببین چقدر آدم متفاوت وجود دارد. سعی می کنم به 
بچه ام بگویم فکر نکن کسی که پا ندارد، پول ندارد متفاوت است. تو هم با او متفاوت 
کسری دارد  که او دارد. فکر نکن او  هستی. خودت را جای او بگذار. چیزهایی نداری 
کامل می کنیم. باید  که همدیگر را  که تو باید جبرانش کنی. همه ما کمبودهایی داریم 
که بچه ام حس این را نداشته  کنیم. این برای من خیلی مهم بود  کمک  به همدیگر 
باشد.  نداشته  هم  را  حس  این  حتی  کرده ام  تالش  است!  نیکوکار  چقدر  که  باشد 
خواهرت  مثل این که  می کنم.  شروع  کوچک  جاهای  از  که  است  این  دومش  بخش 
کنار خیابان  که  کمکش بکن تا این که مثاًل به خانمی  می خواهد از خیابان رد شود 
از چیزهای خیلی روزمره شروع می  کنم.  کنیم.  کمک  برود  باال  ایستاده و می خواهد 
کار  که  کند  این را به بخش عادی زندگی تبدیل می کنم. نمی خواهم بچه احساس 
کار شاقی نکرده ایم.  کند این اصاًل وظیفه ما بوده است،  کرده است. باید فکر  خاصی 

رد ا  ار خا  ه  ن  سا  ه ا اه ب  خ
د ا  ا ب ه  ی ن ای ا و ر  بای 
ا  دهن  اری ا ا  ر برای  رد ای هررو د  ا  ار 
ا  دهی  اری ا ر  ا ه برای ی 



کاری انجام می  دهیم.  کاری انجام می دهند، ما هم برای یک نفر  هر روز ده نفر برای ما 
منتی  و  کرده ایم  محبتی  این که  نه  و  است  ما  زندگی  وظیفه  و  روزمره  کارهای  این 
بگذاریم. در دوران بچگی به من می گفتند: »ببین خدا این را به تو داده و به دیگری 
نداده!«. درواقع می خواستند حس دلسوزی در من به وجود بیاورند یا اینکه بگویند در 
کن. من به شدت عذاب وجدان می گرفتم. فکر  که داری احساس وظیفه  برابر چیزی 
کردم در  می کردم حق دیگری را خورده ام و تازه آن را خوب هم به جا نیاورده ام. سعی 
کنم. هرگاه آدم متفاوتی دیده ام، به جای  تربیت بچه های خودم از این موضوع احتراز 
که روی ویلچر است  گفته ام. مثاًل ببین آن دختری  گفتن نکات منفی نکته مثبت را 
زده ایم.  دختر  آن  به  بدی  برچسب  نکند  حس  بچه ام  که  دارد  قشنگی  صورت  چه 
کمک می کنیم؛ ولی پریشان ماجرای او  کمک خواست هم به او  گر او  ا درعین حال 
کارهایمان  از  پذیرفته ایم. یکی دیگر  روزمره  به عنوان بخش  را  نیکوکاری  ما  نیستیم. 
این است که تعریفش نکنیم. دخترم دوست داشت برای پدرش تعریف کند که امروز 
کند یک راز بین ماست.  کسی را رسانده ایم. از او خواستم این را تعریف نکند و فکر 
با دید خدامحور با این قضیه برخورد می کنم. می گویم این رازی است بین ما و خدا. 
کس دیگری هم متوجه نشود. این را سعی  کسی آنجا نبود؛ یعنی خدا خواسته  این که 

کردن راز ارزش آن را هم از بین می برد. که برمال  کردم یادش بدهم 

امروزه نهادهای رسمی، امر آموزش را برعهده گرفته اند. هم در بخش های پایین تر که مدرسه 
و معلم هست و هم در سطوح کالن که برای آموزش، سیاست هایی دارند و هرسال به مدارس 
ابالغ می کنند. مثاًل  ما در شورای عالی انقالب فرهنگی کمیسیونی به اسم »تعلیم و تربیت« 
داریم. در ساختارهای کالن دیگر هم می  توان کمیسیون و یا نهادهایی ازاین دست دید که 
دغدغه شان تعلیم و تربیت است. به نظرتان در آموزش این مسائل و یا ابالغ سیاست هایی 
برای آن موفق بوده اند؟ توقع ما از نهادهای رسمی در این زمینه چقدر است؟ توقع برآورده 
کند؟ شده است؟ مدرسه چقدر توانسته شما را در آموزش این مسائل به فرزندتان یاری 

این ها که شوخی است! وقتی هنوز مدارسی وجود دارند که سرویس بهداشتی ندارند، 
بخاری ندارند، این طور مســائل توقع خنده داری است. با همه این ها توقـــــــع داشتن 
من  کند.  شروع  خودش  مدرسه  از  باید  هرکس  کنیم.  مطالبه  باید  است.  ما  وظیفه 
مطالبه ام را می کنم اما آموزش بچهام را به مدرسه نمی سپارم. چون بخش های بدیهی 
ذهن ما در سنین زیر دبستان شکل می گیرد. این را به دوستانم که تازه بچه دار می شوند 
که مثاًل تعریف عشق را هرچه بوده تا پنج سالگی به بچه ات یاد داده ای.  هم می گویم 
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بعدش نمی توانی آن را عوض کنی. این که مسئولیت من در برابر جامعه و خدا چیست 
گرفته ایم. وقتی بچه ببیند حقوق دیگران اصاًل  محتوای اصلی اش را در خانواده یاد 
بیفتد،  پیش  خودشان  کار  که  می کنند  کاری  هر  و  نیست  مهم  خانواده اش  برای 
که می  بیند پدر  همیشه فکر می کند دنیا باید بر مبنای خواسته او باشد؛ اما بچه ای 
کار می کنند، در او این مسئله  و مادرش نیکوکار هستند و عمر و مالی را صرف این 
شکل می گیرد که مسئول است. حاال اینکه به چه شیوه ای اجرایش کند ممکن است 
کند.  کمک  به بچه  راهبرد  این  باشد. مدرسه می تواند در  و مادرش متفاوت  پدر  با 
چند سال پیش در مدارس تیزهوشان طرح »خیریۀ علمی« راه افتاده بود. وقف علمی 
می کردند. در دنیا خیلی شایع است که کرسی دانشگاهی را وقف می کنند. می گویند 
هزینۀ پژوهشگری را می دهم. برای ما که در دینمان وقف داریم این مسئله اما کمرنگ 
که  کنیم  کمک  گروه  به فالن  که  راهبرد جدید دادند  به بچه  این مدارس  است. در 
دستگاه جدید برای پروژه شان بخرند و... . این هم نیکوکاری است. مدرسه در این 
کند.  عوض  را  بچه  روحیۀ  بتواند  نمی کنم  فکر  واقعًا  اما  کند؛  کمک  می تواند  حوزه 

که مهارت را به او یاد بدهد. فوقش این است 

گسترش و توسعه این دغدغه راهکاری در سطح آموزش عمومی در نظر دارید  گر برای  ا
کمبودها و بی توجهی هایی در مدارس، مهدکودک ها و  گر  و توصیه می  کنید، بفرمایید. ا

سایر مکان ها مشاهده کرده اید هم بفرمایید.
کلیشه ای است. می گویند قلک بدهیم، بچه پول بیاورد  در مدارس همه چیز 
سهیم  مسئله  این  در  کم  خیلی  بچه  هم  درنهایت  کند.  کمک  و 
می  شود. بچه فقط پول می آورد، کادر مدرسه آشپزی و توزیع 
که به نیازمندان  را بر عهده می گیرند و به او خبر می  دهند 
غذا دادیم. بچه لذت فرایند را نمی کشد. مهدکودک دختر 
من ایده ای داشت که آش درست می کردند و برای همسایه 
ک می کرد. سبزی ها  را خود بچه پا لوبیا  و  می بردند. نخود 
هم  حرف  درباره اش  فرایند  طول  تمام  در  می کرد.  ک  پا را 
می زدند که چرا در دین ما گفته شده اطعام کنید، چرا گفته 
نشده بروید و فقط پول بدهید. بعضی ها پول غذا ندارند و 
کمک  که  کنیم یا مثاًل این دستی را  کمک  که داریم باید  ما 
که به زبان  می کند، خدا می بیند. چیزهای خیلی کوچکی 
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فلسفی و سخت هم نبود و توضیحشان به بچه آسان بود. بچه طی یک فرایند لذتبخش 
کردن و... . این مدل  کار می گویند اطعام  که به این  با چند تا جمله متوجه می شد 

خیلی بهتری است از این که بگوییم پول بدهید برای زلزله زده ها و... .

گر در برخورد مستقیم با فقیر باشد  کید شده صدقه دادن ا در دین ما هم این موضوع تأ
هم خوب است. االن ما خیلی  وقت ها صدقاتمان را آنالین پرداخت می کنیم و اصاًل  از 
که شما  کم  برخوردار دارند، بی خبریم. همان همدلی   افراد 

ً
که احتماال مشکالت روحی 

هم گفتید شکل نمی گیرد.
در اردوهای جهادی سعی می کردند این کار را انجام بدهند. مدرسه مفید و عالمه حلی 
این کارها را می کردند. جهادی های علمی برگزار می کردند. بچه های دبیرستانی می رفتند 
کم برخوردار درس می  دادند. بچه از نزدیک وضعیت را می دید و  و به بچه های مناطق 
که داشت، سوادش و هوش و مدرسۀ خوبش به دیگری هم می بخشید. این  از چیزی 
مدل ها برای بچه خیلی جذاب تر است. مدل های درگیرکننده تری است. سر  ماجرای 
زلزله کرمانشاه فراخوان لوازم التحریر و اسباب بازی دادیم. پدیده ای که ما را ناراحت کرد 
که اسباب بازی ها و لوازم التحریر بسیار خراب به ما رسید، اسباب بازی های  این بود 
کوچک. این ها شأن هدیه دادن نبود. من بچه های خودم را می بردم  کهنه، مدادهای 
که چه وسیله ای را هدیه بدهند. بعد می گفتم از بین این ها  کنند  تا خودشان انتخاب 
انتخاب کن که کدامشان در شأن هدیه دادن است. تمیزش کنیم و... . این هم آموزش 
کلیشه ای مدارس ما توجهی به این مسائل نیست. بود درحالی که اصاًل در آموزش های 
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های خیریه  ا ا ه  تی و در ا  رد  ا  ای ا  ری ا ا  در  اری    ی
تیا  ا به ا تها ب خیریه برای ب ا بنیادی دا ا در ارا خ ت ا ار
اری  ی های  ن یت   یه دارد  ه  ارا ی های  ی ا های آ به  س
اری  ی ت ا  رادی  ا ا ا ا در  ا ا ا ه دوا ب ری ا بهخ در 
ا  ی در و  ه  تا دو ای  ی ا اری  ی ه  ا  داد  ا  ا  ی ا 
ر  ا ی  روی  در  ارا   ا و ه یر ا  تاری آ  ر
اری و  ی رب به  های  ت ا در  ا ر  ه ا تن  ارا  دریا ن وی و ه ا
ا  ا ا ب و ا ت ن ا ته با ر دا اری  ی تارهای  ده ر ههای ا
ی  ب خیریه  و رهبرا  ارا  آ ارا  یا د  تر  بی ا  آ با  داو

دارد د  و اری  ی در  برای  ا  ا ای  ا ا برای  ا  ا ی  یا تها  دریا

که به نظر میبا اینکه به نظر میبا اینکه به نظر میرسد نیکوکاری در معنای وسیع آن سابقهای طوالنی داشته باشد؛ 
اما تا پیش از دهۀ 1950 به شکل آموزش خدمات عمومی و ایجاد منش وارد سیستم 
نیکوکاری  برنامههای  از  نیسان، 2007(. بسیاری  و  بود )فالک  آمریکا نشده  آموزشی 
جوانان از زمان آغاز اصالحات آموزشی در دهههای 1980 و 1990 در ایاالتمتحده 
جوانان  خدمات   ،)1980( مستقل  بخش   .)2007 نیسان  و  )فالک  ایجادشدهاند 
ایندیانا  دانشگاه  نیکوکاری  مرکز  و   )1991( جوانان  رهبری  موسسه   ،)1986( امریکا 
بودهاند. جرج بوش در سال 1989 دفتر خدمات ملی  برنامهها  این  زمرۀ  از   )1987(
کاخ سفید تأسیس و در سال 1990 الیحۀ خدمات ملی و اجتماعی را امضاء  را در 
دیگر  و  مدارس  در  خدماتی  آموزشی  برنامههای  از  حمایت  جهت  قانون  این  کرد. 
1993کند. در سال 1993کند. در سال 1993، انجمن خدمات ملی  کند. در سال های مالی اعطا میکند. در سال های مالی اعطا می برنامههای ملی، کمک
کرد تا اقدامات پیشین بوش درزمینۀ  کلینتون تأسیس  و اجتماعی )CNCS( را بیل 
خدمات جوانان توسعه پیدا کند. این انجمن از »یادگیری و خدمترسانی به امریکا« 
بر  که عمدتًا   LSA بود.  )AmeriCorps( تشکیل شده  »امریکورپس«  برنامۀ  و   )LSA(
برای تشویق مشارکت دانشآموزان در خدمات  بود،  زیر هجده سال متمرکز  جوانان 
آموزش  و تحقیقاتی درزمینۀ  به مدارس اختصاص میداد  را  بودجههایی  داوطلبانه 
برنامه خدمات ملی  برنامه خدمات ملی میکرد.  برنامه خدمات ملی میکرد.  کرد.  را ساماندهی  و آموزش معلمان  انجام میداد  خدمات 
دارند  مشارکت  اجتماعی  خدمات  در  که  جوانانی  از  دسته  آن  برای  »امریکورپس« 

کرد.میکرد.میکرد. میهای مالی ارائه میهای مالی ارائه  کمک
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در سطح ایالتی در سال 1993، مریلند اولین ایالتی بود که مؤلفه های یادگیری خدمت 
بازخورد«  و  اقدام  و  »آماده سازی  که شامل مؤلفه های  کرد  الزامی  را در مدارس  محور 
می شد )سازمان آموزش وپرورش ایالت مریلند، 2003(. این الزامات در سطوح مختلف 
اجرا شد؛ علی الخصوص، دانش آموزان دورۀ دبیرستان باید برای فارغ التحصیلی 75 
ناحیه ای،  سطح  در   .)2006 )اسمیت،  انجام  می دادند  اجتماعی  خدمات  ساعت 
 40 حداقل  تا  کردند  ملزم  را  دانش آموزان  گو  شیکا دولتی  مدارس  سال 1997،  حدود 
و  انفرادی  به صورت  ساعت  چهل  این  بگذرانند.  محور  خدمت  یادگیری  ساعت 
از  پیش  باید  دانش آموزان  اتمام  می رسد.  به  کالسی  پروژه های  از  بخشی  به عنوان  یا 
کنند )مدارس  را تکمیل  آموزش خدماتی  شروع سال سوم، در سال دوم 20 ساعت 
 )LAUSD( لس آنجلس«  مدارس  »اتحادیه  درعین حال،   .)2013 گو،  شیکا دولتی 
جهت  محور  خدمت  یادگیری  برای  پیش نیازی   2007 سال  ورودی های  برای  نیز 
کرده است )اتحادیه مدارس لس آنجلس، بی تا(. از سال 2011،  فارغ التحصیلی ایجاد 
گذراندن واحدهای آموزشی به  که تأییدیۀ  نوزده ایالت این امکان را فراهم ساخته اند 

اقدامات داوطلبانه یا یادگیری خدمت محور داده شود )اسپارکز، 2013(.
آموزش نیکوکاری از زمان شروع دوبارۀ آن در دهۀ 1980 پیشرفت چشمگیری داشته 
کمتر از  گزارش شرکت خدمات ملی و اجتماعی CNCS، در سال 1984  است. طبق 
یک میلیون دانش آموز در ایاالت متحده اقدامات داوطلبانه انجام  می دادند. این آمار 
که در  در سال 1997 به 6.1 میلیون و در سال 2004 به 10.6 میلیون نفر رسید، رقمی 

حدود 38درصد جوانان مدرسه ای را در برمی گیرد )CNCS، 2006؛ اسمیت، 2006(.
در سطح دانشگاهی، حوزه های فعالیتی آموزش نیکوکاری بر یادگیری خدمت محور 
و مشارکت اجتماعی متمرکز هستند. از دهۀ 1960، پیشگامان اولیۀ جنبش یادگیری 
کردند.  خدمت محور رویکرد بنیادی تلفیق خدمت با برنامۀ آموزشی اصلی را بررسی 
کنندۀ مدرک تحصیلی، برنامه ها یا دوره های  تا سال 2008، بیش از هزار موسسۀ اعطا

مناسب یادگیری خدمت محور ارائه داده اند.
یادگیری  ساختن  آسان تر  خاطر  به  آموزشی،  محیط های  در  نیکوکاری  مفهوم سازی 
مقاطع  در  به عنوان مثال،   .)2002 گارد،  )آ است  متغیر  آموزشی  سطح  اساس  بر  آن، 
کردن،  پیشکش  و  »اهدا  به عنوان  اغلب  نیکوکاری  دبیرستان،  و  راهنمایی 
تعریف  و منفعت عموم«  برای مصلحت  اقدام خصوصی شهروند  و  خدمت رسانی 
کم سن و سال تر، این واژه به عنوان »اهدای  شده است؛ درحالی که برای دانش آموزان 
 ،2002 گارد،  )آ تعریف  می شود  عموم«  منفعت  جهت  اقدام  و  مال  استعداد،  زمان، 
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صفحۀ 45(. در یک تحقیق جدید دیگر، بژورهود )2002( دریافت که 11 برنامه آموزشی 
داده  درس  آنچه  بین  چندانی  »انسجام  که  بودند  اجرا  حال  در  جاری  نیکوکاری 
را درس  می دهند وجود ندارد« )صفحۀ 12(. که آن  افرادی  و  ارائۀ آن   می شود، نحوۀ 

واژگان آموزش نیکوکاری
بژورهود )2002 ب( برنامه های آموزشی به کاررفته در تدریس 
درس نیکوکاری را  بررسی کرده است، مفهوم ها و تعریف های 
زیر  می شود: موارد  شامل  نیکوکاری  آموزش  در  رایج 

• نیکوکاری جوانان که طبق گفتۀ نیسان )2007( »مشارکت 
جوانان در اهدا، خدمت رسانی و مشارکت داوطلبانه است 
که در راستای هدف خیر عمومی خدمت رسانی  می کنند«.

آموزشی،  برنامۀ  توصیف  طبق  که  نیکوکاری  آموزش   •
بخش  دربارۀ  جوانان  به  خدمت رسانی«  جهت  »یادگیری 
برای  مال  و  استعداد  و  زمان  وقف  اهمیت  و  غیرانتفاعی 

خیر عمومی است.
که در آن، همۀ  • رشد/توان افزایی جوانان یعنی »رویۀ رشد جاری« 

جوانان در تالش برای 1. برآورده سازی نیازهای اساسی شخصی و اجتماعی 
خود جهت ایمن بودن، حس مهم شمرده شدن، مورد ارزش واقع شدن، مفید بودن و از 
که به آن ها اجازه  می دهد  منظر معنوی آموزش دیدن؛ 2. ایجاد توانایی و مهارت هایی 
در زندگی روزمرۀ خود نقش داشته و تأثیرگذار باشند، شرکت دارند )پیتمن، 2003، 

صفحۀ 8(.
• مشارکت مدنی که به عنوان »اقدامات فردی و جمعی جهت شناسایی و رسیدگی به 
مسائل مربوط به نگرانی عموم« تعریف شده است )انجمن روانشناسی امریکا، بدون تاریخ(

که به عنوان »توسعه فضایل، دانش و مهارت های الزم برای مشارکت  • آموزش مدنی 
در امور سیاسی« توصیف شده است )گاتمن، 1987، صفحۀ 287(.

محتوای برنامه های آموزش نیکوکاری
که  در این بخش، اجزای اصلی برنامه آموزشی مربوط به آموزش نیکوکاری و مدارسی 
این برنامه را ارائه  می کنند بررسی می شود. در ضمن، روش های بازخورد دانش آموزان و 

یابی یادگیری دانش آموزان نیز بررسی خواهد شد. ارز
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اجزای اصلی
در 89درصد مدارس بررسی شده، برخی از موضوعات آموزش نیکوکاری به دانش آموزان 
فعالیت ها  دیگر  از  بیشتر  که  بوده  فعالیتی  اجتماعی  است. خدمات  شده  تدریس 
مالی جوانان  کمک  انجام شده است. در 37درصد مدارس، فرصت هایی جهت 
فراهم ساخته اند و در 18درصد، دوره های آموزش نیکوکاری ارائه کرده اند. بااین وجود، 
که اجزای آموزش نیکوکاری فراهم شد، این دوره ها بیشتر ادامه پیدا  می کردند و  زمانی 
که تابه حال  هیچ برنامه ای بیش از 10درصد لغو را تجربه نکرده است. از بین مدارسی 
مؤلفه های اصلی آموزش نیکوکاری ارائه داده بودند، حداقل 75درصد آن ها، هم اکنون

گرفتن وام بالعوض توسط جوانان

جمع آوری اعانه توسط جوانان

طرح های یادگیری خدمت محور

 باشگاه های خدمات

 مشارکت مدنی

 خدمات اجتماعی

 دوره های آموزش نیکوکاری

                                                                 در حال حاضر فعال     غیرفعال یا متوقف شده



که تابه حال  همان مؤلفه ها را ارائه  می دهند و در خیلی از نواحی، 100درصد مدارسی 
مؤلفه های اصلی خاصی ارائه داده بودند نیز در حال حاضر همان مؤلفه ها را ارائه  می کنند.

خدمات اجتماعی
که در بین مدارس  خدمات اجتماعی رایج ترین مؤلفۀ اصلی آموزش نیکوکاری بود 

ارائه شده بود و در 97درصد مدارس در حال حاضر فرصت هایی فراهم  می سازند.

جمع آوری اعانه توسط جوانان
تقریبًا تمامی مدارس ذکر کردند که تابه حال فرصت هایی جهت جمع آوری اعانه توسط 
جوانان به دانش آموزان خود ارائه کرده اند و در حال حاضر 84درصد این مدارس همچنان 
چنین تجربه ای را برای دانش آموزان خود فراهم  می سازند. شایان ذکر است جمع آوری 
گرفتن پول از والدین دانش آموزان نیست بلکه فرصتی  اعانه توسط جوانان به معنی 
است برای جوانان تا با انجام فعالیت هایی وجوه مدنظر را از جامعه جمع آوری کنند.

مشارکت مدنی
فعالیت های  خود  دانش آموزان  برای  تابه حال  که  کردند  ذکر  مدارس  74درصد 
آن ها در حال حاضر چنین فعالیت هایی  و 64درصد  کرده اند  ارائه  مشارکت مدنی 

را فراهم  می سازند. 

باشگاه های خدمات
که تابه حال باشگاه های خدمات را برای دانش آموزان  73درصد مدارس نشان دادند 
خود فراهم ساخته بودند و 68درصد نیز در حال حاضر چنین باشگاه هایی را فراهم 
 می کنند. در ضمن داده ها نشان می دهد درصد نسبتًا بیشتری، 94درصد، در مدارس 
ابتدائی، 86درصد، باشگاه های خدمات  راهنمایی و دبیرستان نسبت به مدارس 
که این فعالیت ها بیشتر در بافت پروژه های  گزارش ها نشان  می داد  کرده اند.  را فراهم 

فوق برنامه صورت  می گرفت.

یادگیری خدمت محور
که تابه حال پروژه های یادگیری خدمت محور را برای  72درصد مدارس نشان دادند 
حاضر  حال  در  نیز  66درصد،  دوسوم،  تقریبًا  و  ساخته اند  فراهم  خود  دانش آموزان 
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چنین پروژه هایی را ارائه  می دهند. مدارس چنین فعالیت ها و کالس هایی را به عنوان 
بخشی از برنامه آموزشی یا همراه با آن ارائه  می کنند.

گردآوری کمک بالعوض توسط جوانان
کمک  گردآوری  به  مربوط  فعالیت های  تابه حال  که  دادند  نشان  مدارس  39درصد 
کثر  ا درحالی که  ساخته اند.  فراهم  خود  دانش آموزان  برای  را  جوانان  توسط  بالعوض 
گر مدارس  که ا مدارس چنین جزء اصلی را ارائه نمی  دهند، یافته ها نشان داده است 
کنند، 75درصد، به ارائۀ چنین  کمک بالعوض توسط جوانان را ارائه  گردآوری  برنامه 

فعالیت هایی ادامه  می دهند.

دوره های آموزش نیکوکاری
برای  را  نیکوکاری  آموزش  دوره های  تابه حال  که  دادند  نشان  مدارس  20درصد، 
کمتر از یک پنجم، 18درصد، نیز در حال حاضر  دانش آموزان خود فراهم ساخته اند و 

چنین دوره هایی را ارائه  می دهند.
کدام حوزه های محتوای آموزش نیکوکاری  که  در این تحقیق این پرسش مطرح شد 
تقریبًا  تدریس  می شدند.  مدارس  نیکوکاری  آموزش  دوره های  از  بخشی  به عنوان 
بخش  ارزش  و  اجرا  گستره،  بر  که  داشتند  اشاره  مدارس  71درصد،  سه چهارم، 
که  ساخت  آشکار  نیز  را  مسئله  این  نتایج  بااین وجود،  داشتند.  تمرکز  غیرانتفاعی 

         دبیرستان ها                                                      مدارس راهنمایی                                                   مدارس ابتدایی 

تاریخ و سنت های نیکوکاری در جامعه محلی و / یا در ایاالت متحده )ازجمله زبان، رفتارها و افراد(
دامنه، عمل و ارزش بخش غیرانتفاعی

مشارکت جوانان در /کمک به اجتماع و جامعه

* نتایج مربوط به دبیرستان از نظر آماری با مدارس راهنمایی و مدارس ابتدایی متفاوت است.
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طرح های یادگیری خدمت محور

مشارکت مدنی

دوره های آموزشی نیکوکاری

خدمات اجتماعی / داوطلبانه

گرفتن وام بالعوض

جمع آوری اعانه

 باشگاه های خدمات

هیئت علمی/کادر آموزشی

دانش آموزان

نیکوکاری اختصاص داده  و سنت های  تاریخ  بررسی  به  که  درصد دبیرستان هایی 
شدند نسبت به مدارس راهنمایی و دبستان تفاوت چشمگیری داشت.

تحقیق مدنظر این مسئله را نیز بررسی کرد که دوره های آموزش نیکوکاری چه مفهوم هایی 
را به دانش آموزان درس  می داد و چنین دوره هایی دانش آموزان را در چه فعالیت هایی 
دانش آموزان  دوره ها  این  که  دادند  گزارش  مدارس  81درصد  درگیر  می ساخت. 
درحالی که  آموزش  می دادند،  خیریه  اهداف  برای  مالی  کمک  جلب  درزمینۀ  را 
غیرانتفاعی  سازمان های  مورد  در  تحقیق  مشغول  را  دانش آموزان  آن ها  85درصد 
نشد. مشاهده  چندانی  تفاوت  نتایج  این  در  آموزشی،  پایۀ  منظر  از   می ساختند. 

آغاز برنامه ها



پروژه های یادگیری خدمت محور
دوره های آموزشی نیکوکاری

مشارکت مدنی
خدمات اجتماعی / داوطلبانه

باشگاه های خدمات
گرفتن وام بالعوض

جمع آوری اعانه

هیئت علمی/کادر آموزشی

دانش آموزان

اجزای  از  یک  هر  غالبًا  کسی  چه  که  ساخت  مطرح  را  پرسش  این  مدنظر  تحقیق 
کسی مسئول اصلی  کرده است و اینکه چه  اصلی دوره های آموزش نیکوکاری را آغاز 
که  دادند  نشان  شده  مطالعه  مدارس  بیشتر  بود.  محتواها  این  اجرای  و  برنامه ریزی 
کادر آموزشی آغازگر اصلی تمامی برنامه ها بودند. 70درصد اشاره  به استثناء دو مورد، 
داشتند که دانش آموزان فعالیت های مربوط به جذب کمک مالی را  آغاز کردند و تقریبًا 
در نیمی از مدارس مطالعه شده دانش آموزان باشگاه های خدمات را راه اندازی کردند.

ارائۀ  مسئول  خود،  تدریس  بار  از  بخشی  به عنوان  آموزشی،  کادر  مشابه،  صورتی  به 
محتوای اصلی دوره های آموزش نیکوکاری بودند. استثنائًا این امر مجددًا در جذب 
گزارش  که تقریبًا نیمی از مدارس  کمک مالی توسط جوانان مشاهده شد، به صورتی 

که دانش آموزان مسئول اجرای فعالیت ها بودند. کردند 

مسئولیت ارائۀ برنامه ها
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ارزیابی تأمالت دانش آموزان
که از طریق آن دانش آموزان  »تأمالت« مشخصه ای مهم در آموزش نیکوکاری است، چرا
یابی کنند.   می توانند به صورتی معنی دار فعالیت هایی که در آن شرکت داشته اند را ارز
درحالی که 92درصد مدارس از دانش آموزان خواستند فعالیت های مربوط به آموزش 
کنند، فقط حدود یک سوم این اجازه را به دانش آموزان خود  نیکوکاری خود را بررسی 
باشند. درحالی که  بازخورد داشته  به صورتی خالقانه درباره تجربیات خود  تا  دادند 
بیش از نیمی از مدارس استفاده از فنون زبانی را به عنوان  ابزار در اختیار دانش آموزان 
گفتگوهای از پیش تعیین شده با دیگران، 61درصد،  گزارش دادند. به بیان دقیق تر، 
سه  54درصد،  نگارشی،  فعالیت های  و  52درصد  دیگران،  با  خودجوش  گفته های 
تکنیک پرکاربرد مدارس در بازخورد اعالم شده است. نتایج این موضوع را نیز نشان 
که فعالیت های نگارشی را به عنوان  که درصد آن دسته از مدارس راهنمایی  می دهد 
گرفتند نسبت به مدارس ابتدائی و دبیرستان تفاوت درخور  کار  شکلی از بازخورد به 

توجهی داشته است.

              دبیرستان ها                                                      مدارس راهنمایی                                                مدارس ابتدایی 

فعالیت های نوشتاری مانند روزنامه نگاری
تکالیف / فعالیت های خالقانه )به عنوان مثال، عکاسی، نقاشی، آهنگ(
گفتگوی از پیش آماده با دیگران )مثاًل همساالن، اعضای هیئت علمی، اعضای جامعه(
گفتگوی خودجوش با دیگران )مثاًل همساالن، اعضای هیئت علمی، اعضای جامعه(
ما از دانش آموزان  می خواهیم تا درباره فعالیت های مرتبط با آموزش نیکوکاری خود تفکر کنند

* نتایج مدارس راهنمایی از نظر آماری با مدارس ابتدایی و دبیرستان متفاوت است.



ارزیابی یادگیری دانش آموزان
خاص  موضوعات  درک  و  دانش آموزان  یادگیری  بر  نیکوکاری  آموزش  آیا  اینکه  درک 
اشاره  مدارس  29درصد  است.  آموزگاران  برای  جالب  مبحثی  است  بوده  تأثیرگذار 
یابی نکردند و 41درصد نیز نتایج را  از طریق ارائه های  داشتند که نتایج دانش آموزان را ارز
دانش آموزی بررسی کردند. 23درصد مدارس از پرسشنامه های دانش آموزی، 10درصد 
یابی کردند. عمومًا  ارزشیابی های دوره ای و 2درصد با آزمون ها نتایج دانش آموزان را ارز
کلی از منظر سطح مقطع تفاوتی نداشتند؛ بااین وجود، تفاوت های درخور  یافته های 
توجهی هم در استفاده از پرسشنامه های دانش آموزی توسط مدارس ابتدائی و هم در 
که در مدارس راهنمایی به کاررفته است، مشاهده شد. دفتر یادداشت دانش آموزان 

* نتایج مناطق ساحلی اقیانوس اطلس ازنظر آماری از سایر مناطق متفاوت است.

منطقه ساحلی اقیانوس اطلس

غرب

غرب میانه

شرق

نیوانگلند

جنوب غربی

جنوب شرقی

ارائه سخنرانی های دانشجویی

یادداشت ها یا گزارش های دانش آموزی

نظرسنجی های دانش آموزی

                              مدارس ابتدایی                          مدارس راهنمایی                               دبیرستان ها 

* نتایج مربوط به مدارس ابتدایی از نظر آماری با مدارس راهنمایی و دبیرستان متفاوت است.

** نتایج مربوط به مدارس راهنمایی از نظر آماری با مدارس ابتدایی و دبیرستان متفاوت است.
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یر ینه با
سیبه ردی  یا  رهن ا  تادیار دا ا

یر  هرا با
ه  ن ی  ه  ر ار  آ



یر  ر  ه به  ه دارد  ا سترد ای در  ب  ا  ب ار و  ا آ اری و ا ی سا  ا
ادهای  ت  ه ا بی ر ا ای در  سا ر اد ا د ر اخ و ای ه   خ
ار  یر ا  ی  رور دو ه آ و ا با و آرا روا در  اد  ا و ای ت ا
رور  ا آ و ا آ در  ری ر اربرد ر ری و  تا   د ا و  بر 
ر  ا ی  وه  ربیت ا  ا  ب برای  اه نا ار  ه اب ر ا 
ایه  ی  ا ب تا های در  ی های  ا ا و  ت ا  رب با اه اهی  با  ار
تای به د آ ا بی  ه به  ن با  اری برر   ی ا  را با   او 
ا  ا   در  تا های  در  اری  ه و  او  ا    ت ا اهی 
ه  ی  ن  ی و  ای با ی های  ا ری  ت ا  نی به  دو ه
و  اخ  ار های  ار   در  ه  و   سا  اهی ا ا  ا  ا ا   

ا هستن   ا دین 
ت او دو اری  ی ای  ا دور ابت ت ی  تا های در  ی  ی ا  وا

مقدمه
الهی  خلیفه  مقام  به  تا  آفریده شده  مستعد  خداوند،  مخلوق  شگفت ترین  انسان 
استعدادها  کمال رسیدن  به  نمی  شود.  تربیت حقیقی میسر  با  این سیر جز  و  برسد 
صورت  و...  رسانه ها  جامعه،  مدرسه،  خانواده،  چون  فراوانی  نهادهای  کمک  با 
)احمد  است  آموزش وپرورش  نظام  نهادها،  پیچیده ترین  و  مهم ترین  از  می پذیرد، 
تثبیت  و  فرهنگ آموزی  آموزش وپرورش  اصلی  وظایف  از  یکی  صافی،35:1379(، 
مؤلفه های مثبت فرهنگ است )گرانپایه،89:1380(. فرهنگ مجموعه ای از باورها، 
مفاهیم  نگرش ها  و  باورها  این  ازجمله  است.  جامعه  افراد  رفتارهای  و  نگرش ها 

باارزشی چون تعاون، نوع دوستی، احسان، نیکوکاری و گذشت است.
باعث  دانش آموزان  شخصیت  همه جانبۀ  شکل گیری  در  ابتدایی،  دوره  اهمیت 
آموزش وپرورش  نظام های  در  تحصیلی  دوره  مهم ترین  به  دوره  این  است  که  شده 
است.  متمرکز  نظام  در  خصوصًا  آموزشی  رسانه  مهم ترین  نیز  کتاب  شود.  تبدیل 
که ریشه در دین  کتاب های درسی خصوصًا در حوزۀ امور نیکوکاری  کیفیت  بررسی 
کیفیت و  کتب درسی مستقیمًا با کارایی  کیفیت و  و فرهنگ ما دارد، الزم است؛ زیرا 
کارایی نظام آموزشی مرتبط است. همچنـان کـه در تحقیق کیامنش و موسی پور رابطه 
بـا افـزایش افـت تحصیلی دانش آموزان  کتاب های درسـی  کاهش ضریب مطلوبیت 

اثبات شده است. )نوریان85:1388(



هدف پژوهش
کتب درسی فارسی )خوانداری( پایه های اول،  هدف اصلی پژوهش تحلیل محتوای 
دوم و سوم ابتدایی سال تحصیلی 1396-1395 بر اساس مفاهیم امر خیر در اهداف، 
کتاب است، این مفاهیم عبارت اند از: 1. تعاون و همکاری؛ 2.  محتوا و تمرین های 

گذشت. دوستی؛ 3. احسان و نیکوکاری؛ 4. 
دلیل انتخـاب سه ساله اول ابتـدایی، اهمیت این دوره آموزشی است. زیرا  شکل گیری 
شخصیت در این دوره است و پایه رشد همه جانبۀ فرد در این دوره گذاشته می شود.

روش
در این پژوهش بر اساس روش تحلیل محتوا، اطالعات مدنظر با استفاده از جدول های 
محقق ساخته، طبقه بندی و کدگذاری شدند. برای پاسخ به هر سؤال جدولی خاص 
طراحی و اطالعات به دست آمده پس از بررسی توسط محقق و معلمان ابتدایی ثبت 

نهایی شدند.
واحد محتوا در این پژوهش عبارت است از:

1. هدف ها: با توجه به تعداد هدف های هر درس و میزان ارتباط با سؤاالت شمارش شد.
که در متن درس مشاهده شدنی است. 2. متن درس: هر مورد یا مضمون 

که در تمرین های درس مشاهده شدنی است. 3. تمرین ها: هر مورد یا مضمون 

ارائه نتایج و تفاسیر
کتاب فارسی )خوانداری( پایه اول ابتدایی با  سؤال اول: تا چه حد اهداف درس های 

مفاهیم مدنظر در ارتباط هستند؟
جدول شماره 1. درصد اهداف درس پایه اول

که دربردارنده 10 نگاره و 22  کتاب  با توجه به جدول شماره 1 از مجموع 213 هدف 
درس است، 11 هدف )5٪( به صورت مستقیم و 8 هدف )4٪( به صورت غیرمستقیم 
 )٪9 هدف   19 )درمجموع  گذشت  و  دوستی  احسان،  تعاون،  مفاهیم  تقویت  به 

کل             اهداف مرتبط       درصد        اهداف مرتبط         درصد     تعداد هدف های     جمع درصد        تعداد 
هدف های درس   به صورت مستقیم                 به صورت غیرمستقیم                     اختصاص یافته

9                             19                      4                          8                       5                        11                             213           
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اختصاص یافته است. )تفسیر جداول 2 و 3 مشابه این جدول است( در 3 نگاره و 10 
درس هیچ هدفی به این امر اختصاص نیافته است.

کتاب فارسی )خوانداری( پایه دوم ابتدایی با  سؤال دوم: تا چه حد اهداف درس های 
مفاهیم مدنظر در ارتباط هستند؟

جدول شماره 2. فراوانی و درصد اهداف درس پایه دوم

کتاب فارسی )خوانداری( پایه سوم ابتدایی با  سؤال سوم: تا چه حد اهداف درس های 
مفاهیم تعاون، احسان، دوستی، نیکوکاری و گذشت در ارتباط است؟

جدول شماره 3. فراوانی و درصد اهداف درس پایه سوم

کتاب فارسی )خوانداری( پایه اول ابتدایی با مفاهیم  سؤال چهارم: تا چه حد محتوای 
مدنظر در ارتباط است؟

جدول شماره 4. توزیع فراوانی محتوای کتاب مفاهیم سؤال چهارم کتاب فارسی )خوانداری( پایه اول

با توجه به اطالعات به دست آمده از جدول 4، درمجموع 21 مورد به مفاهیم مطرح شده 
که شامل نگاره ها،  کتاب  پرداخته است. بیشترین مفهوم استفاده شده در محتوای 
به  آن ها  کمترین  و  همکاری  و  تعاون  است،  روان خوانی  و  نشانه ها  بخوانیم،  باهم 

مفاهیم احسان و گذشت اختصاص یافته است.

کتاب فارسی )خوانداری( پایه دوم ابتدایی با مفاهیم  سؤال پنجم: تا چه حد محتوای 
مدنظر در ارتباط است؟

کل             اهداف مرتبط       درصد        اهداف مرتبط         درصد     تعداد هدف های     جمع درصد        تعداد 
هدف های درس   به صورت مستقیم                 به صورت غیرمستقیم                     اختصاص یافته

18                           14                      5                            4                      13                      10                              78           

کل             اهداف مرتبط       درصد        اهداف مرتبط         درصد     تعداد هدف های     جمع درصد        تعداد 
هدف های درس   به صورت مستقیم                 به صورت غیرمستقیم                     اختصاص یافته

10                           10                      4                            4                      6                         6                               101            

                 فراوانی          تعاون )همکاری(            احسان             دوستی               گذشت                 جمع

                  تعداد                          9                                  4                        6                          2                          21



جدول شماره 5. توزیع فراوانی محتوای کتاب مفاهیم مطرح شده در سؤال پنجم کتاب فارسی )خوانداری( پایه دوم

مفاهیم  به  مورد   38 درمجموع   ،5 جدول  از  به دست آمده  اطالعات  به  توجه  با 
که  کتاب  محتوای  در  استفاده شده  مفهوم  بیشترین  است.  پرداخته  مطرح شده، 
کن، بخوان و بیندیش، حکایت و نیایش  شامل متن درس، ستایش، بخوان و حفظ 

گذشت اختصاص یافته است. کمترین آن ها به  است، در پایه دوم دوستی و 

کتاب فارسی )خوانداری( پایه سوم ابتدایی با مفاهیم  سؤال ششم: تا چه حد محتوای 
مدنظر در ارتباط است؟

جدول شماره 6. توزیع فراوانی محتوای کتاب مفاهیم مطرح شده در سؤال ششم کتاب فارسی )خوانداری( پایه سوم

با توجه به اطالعات به دست آمده از جدول 6، درمجموع 14 مورد به مفاهیم مطرح شده، 
پرداخته است. بیشترین مفهوم استفاده شده در محتوای کتاب که شامل متن درس، 
ستایش، بخوان و حفظ کن، بخوان و بیندیش، حکایت، مثل و نیایش است، تعاون 

و همکاری و کمترین آن ها به احسان اختصاص یافته است.

                                فراوانی          تعاون )همکاری(            احسان             دوستی               گذشت

                                 تعداد                          8                                10                      13                         6

                                فراوانی          تعاون )همکاری(            احسان             دوستی               گذشت

                                 تعداد                          5                                3                        3                          3
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سؤال هفتم: تا چه حد تمرین های درس های کتاب فارسی )خوانداری( پایه اول ابتدایی 
مفاهیم مدنظر را پوشش می دهند؟

جدول شماره 7. ارتباط فعالیت های کتاب با مفاهیم مطرح شده در سؤال هفتم کتاب فارسی )خوانداری( پایه اول

با توجه به اطالعات به دست آمده از جدول شماره 7، درمجموع 31 مورد از 157 تمرین 
که حدود 20 درصِد مجموع می شود. بیشترین  به مفاهیم مطرح شده پرداخته است 
کن و بگو، ببین و بگو،  گوش  که شامل  کتاب  مفهوم استفاده شده در فعالیت های 
و  تعاون  است،  بازی  و  کتاب خوانی  نمایش،  بگو،  دوستانت  به  کن،  پیدا  و  بگرد 

همکاری و کمترین آن ها به احسان اختصاص یافته است.

سؤال هشتم: تا چه حد تمرین های درس های کتاب فارسی )خوانداری( پایه دوم ابتدایی 
مفاهیم مدنظر را پوشش می دهند؟

جدول شماره 8. ارتباط فعالیت های کتاب با مفاهیم سؤال هشتم کتاب فارسی )خوانداری( پایه دوم

کتاب خوانی     بازی         جمع                تمرین            گوش کن       ببین و         بگرد و     به دوستانت   نمایش    
کن            بگو      مفاهیم                        و بگو             بگو          پیدا 

      تعــــاون                            2                 7                   1                   3                  5                   3                  6               27
      احسان                                                 1                                                                                                                                1
      دوسـتی                                                                                            3                                                                                 3
     گذشت                                                                                                                                                                                 -

کتاب        31              29               26                 26               12                23                10              157 جمع فعالیت 
فعالیت اختصاص یافته         2                 8                   1                    6                  5                   3                  6                31

درصد اختصاص یافته         6               27                 4                  23               41                 13                60               20

کتاب         جمع فعالیت 

کتاب    جمع کن   بازی   درک و     بازی و     کن   پیدا                 تمرین         درست و    نگاه کن      واژه      بیاموز و   فکر 
     مفاهیم                  نادرست      و بگو      سازی      بگو         و بگو         و بگو                 دریافت   نمایش     خوانی

      تعــــاون                       2               2                            1                                              2                          3           3          13
      احسان                                                         1                             1               1                                           1                            4
      دوسـتی                       1                1                                                                             2                          2                           6
     گذشت                                                                                        1                                                                                          1

کتاب    16            4            16         16             6             12           4             7           6           5          92 جمع فعالیت 
فعالیت اختصاص یافته    3             3             1             1              2               1             4              0           6           3          24

درصد اختصاص یافته    19         75           6            6          33            8          100             0          100         60         25



به مفاهیم  از جدول شماره 8 درمجموع 24 مورد  به اطالعات به دست آمده  با توجه 
مطرح شده پرداخته است. 

و نادرست،  که شامل درست  کتاب  بیشترین مفهوم استفاده شده در فعالیت های 
کن و بگو، بازی، درک و  کن و بگو، پیدا  کن و بگو، واژه سازی، بیاموز و بگو، فکر  نگاه 
کمترین آن ها به  کتاب خوانی است، تعاون و همکاری و  دریافت، بازی و نمایش و 

گذشت اختصاص یافته است.

سؤال نهم: تا چه حد تمرین های درس های کتاب فارسی )خوانداری( پایه سوم ابتدایی 
مفاهیم مدنظر را پوشش می دهند؟

جدول شماره 9. ارتباط فعالیت های کتاب با مفاهیم سؤال نهم کتاب فارسی )خوانداری( پایه سوم

با توجه به اطالعات به دست آمده از جدول 
مفـــــــاهیم  به  مورد   25 مجموع  در   ،9 شماره 

مطرح شده پرداخته است.
بیشترین مفهوم استفاده شده در فعالیت های
کتاب که شامل درست و نادرست،   درک مطلب، 
کن و بگو، بیاموز و بگــــــو،  واژه ســــازی، نگاه 
صندلی صمیمت، نمایـــــش بی کالم، درک و 
و  همکاری  و  تعاون  است،  مثل  و  دریافت 
کمترین آن ها به دوستی و گذشت اختصاص 

یافته است.

               تمرین        درست و      درک        واژه        نگاه کن     بیاموز و     صندلی       نمایش       درک و       مثل       جمع
     مفاهیم                 نادرست    مطلب     آموزی     و بگو            بگو       صمیمیت    بی کالم      دریافت       

      تعــــاون                       1               1                            3                                  3                 4                 1             1           14
      احسان                      2               1                             1                1                                                                                      5
      دوسـتی                                                       1                                                    2                                                                3
     گذشت                       1              2                                                                                                                                       3

کتاب   13          13         13           8             13                 5                4                 5             1          75 جمع فعالیت 
فعالیت اختصاص یافته     4             4             1              4                1                  5                 4                  1             1          25

درصد اختصاص یافته    30         30          8           50               8              100               100              20         100        33
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نتیجه گیری
هدف نظام آموزشی کمک به دانش آموز برای رسیدن به حیات طیبه است. دانش آموز 
کند.  باید ارزش های جامعه را بشناسد و محیطی مناسب برای خود و دیگران فراهم 
کتاب درسی مهم ترین ابزار این نظام است و نقش مهمی  دارد. در این مقاله کتاب های 
ابتدایی و مفاهیم ارزشی چون تعاون و همکاری،  پایه های اول، دوم و سوم  فارسی 

کتاب بررسی شدند. احسان، دوستی و گذشت در اهداف، محتوا و فعالیت های 
کسب شده و تجزیه وتحلیل داده ها از بین مفاهیم انتخاب شده  با توجه به اطالعات 
به مفهوم تعاون و همکاری و در مرحله دوم به مفهوم دوستی از طریق فعالیت های 
گذشت  از مفاهیم احسان،  و  توجه شده است  بازی و صندلی صمیمت  نمایش، 
اول  مرحله  در  فارسی  کتاب های  مؤلفان  می شود  پیشنهاد  لذا  است.  شده  غفلت 
کتاب سعی  کتاب ها و معلمان ابتدایی در مرحله دوم در آموزش محتوای  در تغییر 
و  اجتماعی  و  فردی  ما، اخالق  فارسی محلۀ  کتاب  از سه فصل  استفاده  با  نمایند 
کتاب، به غنی سازی مفاهیم  کنار محتوای  ایران من با انتخاب محتوای مناسب در 

مدنظر  بپردازند.
فعالیت های پیشنهادی زیر را برای غنی سازی محتوای آموزش می توان انجام داد:

کار نیک در متن درس و تمرین های مثل و بخوان و بیندیش به جای کسی  • در درس 
که بذر گردو بکارد می توان از مفاهیم نیکوکاری و داستان در همین زمینه استفاده کرد.

که در جامعه در خدمت محرومان  کاران می توان به نام بعضی از افراد  • در درس فدا
جامعه هستند مانند خیرین مدرسه ساز اشاره شود.

• در درس محله ما معلمان می توانند با ارائه تصاویری از محله زندگی دانش آموزان 
گذشت و  ازجمله موسسه های خیریه یا تعاونی ها، غیرمستقیم به دانش آموزان مفهوم 

احسان را آموزش دهند.
کنار آموزش محتوای درس  کتاب ازجمله فکر کن و بگو در  • با استفاده از تمرین های 

به تقویت مفاهیم احسان و نیکوکاری و گذشت در دانش آموزان بپردازند.

منابع
1. صافی، احمد )1379( »سازمان و مدیریت در آموزش وپرورش«. تهران، ارسباران.

گرانپایه، بهروز )1380( »آموزش و تحول فرهنگ، بررسی های موردی درزمینۀ فرهنگ عمومی«،   .2
مجموعه مقاالت جامعه و فرهنگ، جلد دوم، تهران شریف، صص276-274.

3. نوریان، محمد )1388( راهنمای عملی تحلیل محتوای رسانه های آموزشی، آموزش امیر، چاپ اول.
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ادری ری 
یا  رهن ا  ربیت دا رو   تادیار  ا
m ri @ a .com

ابن  ه خ ی
بای با ه  ا  ربیت دا رو   ر 



ا دور  ت ا ا ا تا های  ر خیر در  ه های ا ر باه برر  ا ه  ا
ا  وه برر  ا  ه در ای  ر خیر  ه های ا ا  ا  ای ا ابت
ا  ت ا ار  و  ت  سا  دو ا او  ه  و  ریاری  د اری  ه
ا  در  ای  ابت دور  ا  ت ا ا  ا تا های  وه  ای  اری  آ ا  ا 
ته های به د آ  ا  ا یا ا ا ت ی  ی   ا و با رو 
ا  برخ  به  ای  ابت ا  ت ا تا های  در  ه  دارد  آ  بر  دال  ر  ا وه  ا 
ر  ت به  ا  دو ت ار ا اری ه  ن ه ا ر خیر  ه های ا
ه   ه  یی  به هی و ه های  ه  ا و به برخ ا  را  ا و 
ا  ا تا های  ی های  ا اویر و  ت  وه  تای ای  ب  ا بنابرای 
ه  ا ا  رداخته ا ای در  ر خیر  ه های ا ایسته به  ر  ا به  ت ا
ر  ه در ا ری ا  ریا  رای  ی  ن رای و  سا  رد ا رها روی در بسیاری ا 
ا  ی های خ ا ر خیر و  ار در ا رها  رد ا در ای  آ ر 

ته ا ر ار   ه در  با ا داو ت و ا
ا  ا تا  ا  ت ی  رای  ی  ن رای  سا  ا ر خیر  ا ی  ی ا  وا

ای ا ابت ت ا

مقدمه
برای رسیدن  که  برخوردار است  از صفات ویژه ای  به دیگر مخلوقات  انسان نسبت 
حاضر،  قرن  و  گذشته  قرن  دوم  نیمه  در  دارد.  نیاز  آموزش  به  خود  انسانِی  کمال  به 
تالش های بسیاری برای احیای مراتب انسانی در جهان شده است و به این منظور 

تغییر اساسی در آموزش کشورها پدید آمده است.

بیان مسئله
تولیدشده  اخیر  سال های  در  بسیاری  نظریه های  معنویت،  به  شدید  نیاز  سبب  به 
کشورها، به رویکرد  کید دارد. در بسیاری از  کودکان تأ که به آموزش معنویت به  است 
انسان گرایی و معنویت گرایی به طور خاص توجه شده است. این توجه به طور رسمی 
در آموزش رسمی این کشورها، به گونه غیررسمی در جای جای جامعه انجام می شود.

دوره ابتدایی سنگ بنای نظام آموزشی است؛ بنابراین محتوای ارائه شده در این دوره 
گون، از قبیل خانواده، مدرسه،  گونا پایه ذهن دانش آموزان را می سازد. در میان عوامل 
تدارکات فرهنگ و کتاب، دانش آموز، معلم و نظام ارزشیابی که در امر آموزشی مؤثرند، 
اساسی ترین  دربرگیرنده  درسی  برنامه  محتوای  دارد.  ویژه ای  جایگاه  درسی  کتاب 
خط مشی های اجرایی برای نیل به هدف های تعلیم و تربیت هستند و به همین دلیل 



الزم است در تهیه و تدوین آن ها نهایت دقت اعمال شود. برنامه درسی و محتوای آن 
می تواند به بیدار ساختن روحیه مدنی، تعهد اجتماعی، توجه به دیگران و دوری از انزوا 
گاه و دلسوز تربیت شوند )آقاجانی، 1385، 65(. کودکان شهروندانی آ کند تا  کمک 
در  که  کشورهاست  همه  در  اصلی  یادگیری  حوزه های  از  یکی  اجتماعی  مطالعات 
شناخته شده  رسمیت  به  یادگیری  حوزه  یازده  از  یکی  به عنوان  ملی  درسی  برنامه 
است. این درس بخش مهمی از سند تحول بنیادین و برنامه درسی ملی را پوشش 
شهروند  تربیت  اجتماعی،  تربیت  درس  این  مدنظر  محورهای  از  برخی  می دهد. 
مطلوب، پیشگیری از آسیب های اجتماعی، مشارکت اجتماعی و تعامالت صحیح 

اجتماعی است )فالحیان، 1391، 15(.
به نظر می رسد در کشور ما زیرساخت های الزم برای انجام امور خیر به طور رسمی فراهم 
آمده است و طبق سند تحول بنیادین مطالعات اجتماعی به طور خاص زمینه های 
که میزان همدلی  این است  اما سؤال  باشند.  کرده  را مهیا  آموزش الزم دانش آموزان 
بر  اثر مثبت  توانسته  تا چه حد  کتاب های اجتماعی است  از اصول  که  و مشارکت 
دانش آموزان داشته باشد؟ و مهم تر این که آیا کتب درسی ما توانسته است هدف سند 

کند و تا چه میزان موفق بوده است؟ تحول را محقق 

چارچوب نظری
دهه های اخیر دیدگاه انسان گرایانه و به پیروی از آن نهضت معنویت گرایی بر جریان 
فکری در آموزش وپرورش کشورها  اثر گذاشته است. دیدگاه انسان گرایی به طور خاص 
کار مزلو، روان شناسی انسان گرا  گرفت. بر اساس  تحت تأثیر نظرات آبراهام مزلو قرار 
گرفت و دیدگاه انسان گرایی در سطح وسیع معرفی شده است )میلر، 1379،  شکل 
201(. توجه خاص مزلو به بعد معنوی شخصی، تغییراتی اساسی در تعلیم و تربیت 
کشورها ایجاد کرد. آموزش وپرورش معنوی بر اساس میزان حضور محبت و غم خواری 
دیگران و توجه به نیازها و نوع دوستی دیگران تبیین می شود )جونز، 2005، 15(. ویژگی 
عشق  است.  افراد  بین  نوع دوستی  و  محبت  وجود  معنوی،  آموزش وپرورش  اصلی 
و  کنجکاوی  آن  منشأ  که  است  دانشی  از  متفاوت  دانشی  پیدایش  منبع  محبت  و 
گر  رقابت است )هریس، 2010، 32(. ارزش ها در فرایند یادگیری نقش اساسی دارند، ا
اعمال  راهنمای درونی  از  کنند می توانند  پیدا  ارزشی دست  نظامی  به  دانش آموزان 

کنند )خلیلی شورینی، 1387، 35(. خود استفاده 
است.  معنویت  مشخص کننده  ویژگی  نوع دوستی  و  مهربانی  غم خواری،  امروزه 
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ک آدمی است  کی از وجود ذات پا دوست داشتن همنوعان و دل نگرانی برای آنان حا
)هریس، 2010، 33(.

بخش  در  گون  گونا پژوهش های  که  شد  سبب  جدید  قرن  آغاز  در  معنویت گرایی 
آموزش معنویت انجام شود. نتایج حاصل از آن نشان می دهد در آموزش وپرورش باید 
رویکرد  نوین،  دیدگاه های  از  حاصل  پیامدهای  از  یکی  شود.  توجه  معنوی  رشد  به 
که به  خدمات رایگان است. خدمات رایگان فعالیت های نظام مند آموزشی است 
خدمت داوطلبانه و عام المنفعه منجر می شود. این فعالیت بر اساس درک مسئولیت 
اجتماعی تعریف شده است )پارسا، 1378، 269(. این رویکرد در مدارس کشورهای 
با  داوطلبانه  اجتماعی  و  خدماتی  فعالیت های  می شود.  گرفته  کار  به  توسعه یافته 
گرفتن  کار با هدایت معلم و مدرسه با خدمت  برنامه درسی آمیخته می شود و این 
به عنوان  رایگان همچنین  یادگیری خدمات  تلفیق می شود.  نهادهای غیررسمی  از 
کاری با به کارگیری  روش تدریس منتخب، ترکیب محتوای ماده درسی با تجربیات 
مهارت حل مسئله، کار گروهی و درک ارزش های اصیل مدنی است. اندرسون معتقد 
گردان را افزایش می دهد، رشد شخصی را ارتقاء  که این رویکرد حرمت ذات شا است 
رشد  آن ها  در  را  شخصی  شایستگی  و  اجتماعی  مسئولیت  از  بخشی  و  می بخشد 

می دهد )پیشین، 271(.
توجه به خدمات رایگان در موقعیت های آموزشی تغییرات شگرفی در آموزش وپرورش 
و  مدارس  در  خیر  امور  در  مشارکت  به  توجه  آن  به تبع  و  است  کرده  ایجاد  کشورها 

دانشگاه ها به طور مشهود  مشاهده شدنی است.
که بسیاری از آن ها مترادف  مؤلفه های بسیاری در زیرمجموعه امور خیر قرار می گیرد 
خیر  امور  انجام  به  مؤلفه ها  این  به  استناد  با  کشورها  از  بسیاری  هستند.  یکدیگر  با 

مبادرت می کنند. مؤلفه هایی از قبیل:
کمک، انتظار هیچ پاداش  کمک بالعوض یا بخشش است. در این نوع  • دگر یاری: 
کسب منزلت اجتماعی و یا اجر اخروی عامل  کمک متقابلی وجود ندارد. غالبًا  یا 

نیکی به نیازمندان است.
• مشارکت اجتماعی: یکی از مؤلفه های مهم در جهت گیری رفتار اجتماعی مثبت 

در مفهوم مشارکت نهفته است.
• همدلی: داشتن احساس های قلبی مشابه را گویند. همدلی یعنی درک احساسات 
کس دیگری  کفش  کمک می کند. به عبارتی همدلی با  که به فرد دیگر  قلبی هر فرد 
کنیم تا فردی در فضایی سالم و غیر  که بتوانیم شرایطی فراهم  راه رفتن است. زمانی 
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تهدیدکننده قرار گیرد و بتواند احساساتی که برایش اهمیت دارد را ابراز کند به همدلی 
کسی رسیده ایم. با

• تعاون:  از نظر لغوی تعاون یعنی یکدیگر را   یاری کردن. همکاری و   یاری در کاری که به طور 
جمعی انجام می شود. به عبارت دیگر کارگروهی،  داوطلبانه و نظام مند را   تعاون می گویند.
دیگران  به  بخشیدن  نعمت  معنا،  در  که  است  حسن  از  برگرفته  احسان  احسان:   •

است و از اصول و ارزش های یک جامعه توحیدی است.
که به واسطه آن،  • نوع دوستی: سخاوت و بلندنظری بدون انتظار مقابله به مثل است 

شخص رفع نیاز دیگران را به طور داوطلبانه در اولویت قرار می دهد.
کردن است در اصطالح فقه، یعنی  کن و حبس  • وقف: وقف به معنی ایستادن و سا
حبس مایملک و جلوگیری از انتقال آن به دیگری، چه از راه فروش و چه از راه بخشش 

در مقابل منافع. سود حاصل از آن را درراه خداوند صرف می شود.

یافته های پژوهش
»تعاون«  مؤلفه  دو  بود  انتخاب شده  که  مؤلفه ای  هشت  تعداد  از  حاضر  پژوهش  در 
نشد؛  یافت  ابتدایی  پایه  اجتماعی  مطالعات  کتاب های  از  هیچ یک  در  »وقف«  و 
بررسی دقیق تر 3  برای  و وقف حذف شده اند.  تعاون  مؤلفه های  بنابراین در جداول 
بخش تشکیل دهنده محتوای کتاب یعنی متن درس ها، تصاویر و پرسش های کتاب 

که نتایج آن ها به تفکیک در جداول 1 الی 3 ارائه شده است. گرفتند  موردبررسی قرار 

جدول 1. توزیع فراوانی و درصد کل امور خیر-متن

                 پایه ها                      سوم               چهارم               پنجم                ششم          مجموع فراوانی           درصد
 مؤلفه ها                         

   همکاری                                5                     1                        1                      5                        12                    23/52
   مشارکت                                1                      2                      3                      1                         7                    13/72
    دگر یاری                                1                      0                       2                      4                         7                    13/72
    همــــدلی                               2                     1                       6                     3                        12                    23/52
  نوع دوستی                              2                     1                       2                      3                        9                     17/64
    احســـــان                               1                      0                       2                     1                        4                    7/84

        وقف                                  0                      0                        0                     0                         0                         0
        تعاون                                  0                      0                        0                     0                         0                         0

مجموع فراوانی                        12                    6                      16                   17                       51                       100

       درصد                          23/52         11/76          31/37        33/33                100                        *
مجموع فراوانی



جدول 2. توزیع فراوانی و درصد کل امور خیر-تصاویر

جدول 3. توزیع فراوانی و درصد کل امور خیر-پرسش ها

با توجه به جدول 4 بیشترین درصد )29( مربوط به پایه پنجم و ششم است بعد از آن ها 
به ترتیب پایه سوم و چهارم قرار دارد. همچنین از بین متن، تصاویر و پرسش بیشترین 
درصد )51( مربوط به متن و سپس به ترتیب در تصاویر و پرسش ها مؤلفه های امور 

خیر توجه شده است.

                 پایه ها                      سوم               چهارم               پنجم                ششم          مجموع فراوانی           درصد
 مؤلفه ها                         

   همکاری                                5                     1                        0                      2                        8                    23/52
   مشارکت                                 0                      2                      3                      1                         6                    16/64
    دگر یاری                                1                      0                       1                      2                         4                     11/76
    همــــدلی                               2                     0                       5                      2                        9                    26/47
  نوع دوستی                              2                     2                       0                       1                        5                     14/70
    احســـــان                               1                      0                        1                     0                        2                   5/88

        وقف                                  0                      0                        0                     0                         0                         0
        تعاون                                  0                      0                        0                     0                         0                         0

مجموع فراوانی                         11                    5                      10                    8                       34                        100

       درصد                          32/35         14/70          29/41          23/52                  100                         *
مجموع فراوانی

                 پایه ها                      سوم               چهارم               پنجم                ششم          مجموع فراوانی           درصد
 مؤلفه ها                         

   همکاری                                3                     3                      0                      2                        8                     50/00
   مشارکت                                 0                       2                      1                       0                         3                   18/75
    دگر یاری                                0                       0                       1                      0                          1                     6/25

    همــــدلی                                0                       0                       2                      1                         3                   18/75
  نوع دوستی                               0                       0                      0                       1                         1                     6/25

    احســـــان                                0                       0                       0                     0                         0                         0
        وقف                                   0                       0                       0                     0                         0                         0
        تعاون                                   0                       0                       0                     0                         0                         0

مجموع فراوانی                          3                     5                      4                      4                         16                       100

       درصد                          18/75          31/25           25/00           25/00                    100                        *
مجموع فراوانی



جدول 4. توزیع فراوانی و درصد نهایی کل مؤلفه های امور خیر-متن، تصاویر و پرسش ها

بحث و نتیجه گیری
 1 جدول  به  توجه  با  ابتدایی  اجتماعی  مطالعات  کتاب های  تمام  متن  بررسی  در 
که بیشترین درصد )33/33( مؤلفه های امور خیر مربوط به متن  مشاهده می شود 
مؤلفه های   )11/76( درصد  کمترین  است.  ششم  پایه  اجتماعی  مطالعات  کتاب 
کتاب های  متن  در  همچنین  است.  چهارم  پایه  کتاب  متن  به  مربوط  خیر  امور 
مؤلفه های  به  مربوط   )23/52( درصد  بیشترین  مؤلفه ها  بین  اجتماعی  مطالعات 
به  و  به مؤلفه احسان است  مربوط  کمترین درصد )7/84(  و  و همدلی  همکاری 
ابتدایی  کتاب های مطالعات اجتماعی  از  مؤلفه های وقف و تعاون در هیچ کدام 

اشاره شده است.
در بررسی تصاویر مربوط به مؤلفه های امور خیر مشاهده می شود که با توجه به جدول 2 
بیشترین درصد )32/35( مربوط به تصاویر کتاب پایه سوم ابتدایی و کمترین درصد 
)14/70( مربوط به تصاویر کتاب پایه چهارم است. همچنین از بین مؤلفه ها بیشترین 
کمترین درصد )5/88( مربوط به احسان  درصد )26/47( مربوط به مؤلفه همدلی و 
کتاب های درسی پایه  از  است. در بررسی، مؤلفه های وقف و احسان در هیچ کدام 

ابتدایی مشاهده نشده است.
در بررسی پرسش های کتاب های مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی با توجه به جدول 
پایه  کتاب  به پرسش های  مربوط  بیشترین درصد )31/25(  که  3 مشاهده می شود 
چهارم و کمترین درصد )18/75( مربوط به پرسش های کتاب سوم است. همچنین 
از بین مؤلفه ها بیشترین درصد )50( به همکاری و در رتبه دوم مؤلفه های مشارکت 
اجتماعی و همدلی و در رتبه سوم دگر یاری و نوع دوستی است. مؤلفه های احسان و 

کتاب های مطالعات اجتماعی دیده نشد. وقف و تعاون هیچ کدام در 

           پایه ها                      سوم               چهارم               پنجم                ششم          کل فراوانی           درصد

         متـــــــــن                        12                    6                     16                   17                  51                      51
        تصـاویر                         11                    5                       9                     8                  33                   33
       پرسش ها                      3                    5                       4                       4                    16                     16
کل فراوانی                     26                  16                    29                   29                  100                    100       

         درصد                          26/00         16/00          29/00            29/00               100                     *
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کتاب  کتاب ها،  که از بین تمام  کلی، مشاهده می شود  با توجه به جدول 4 در بررسی 
کمترین درصد )16( مؤلفه های امور خیر را  در بین  مطالعات اجتماعی پایه چهارم 
پایه های پنجم  کتاب مطالعات اجتماعی  کتاب های بررسی شده داراست و  سایر 
و ششم به طور مشترک به یک میزان بیشترین درصد )29( مؤلفه های امور خیر را دارد.

که  می شود  مشاهده  درسی  کتاب های  پرسش های  و  تصاویر  محتوا،  بررسی  در 
کمترین درصد مربوط به پرسش های  کتاب ها و  بیشترین درصد )58( مربوط به متن 

کتاب های موردبررسی است.
کمی از  همچنین با توجه به نتایج حاصل شده از این پژوهش درمی یابیم تنها تعداد 
مؤلفه ها در حد نسبتًا مناسبی توجه شده است که تناسب آن هم بین کتاب ها رعایت 
نشده است. شاید بتوان علت مناسب تر بودن بعضی از مؤلفه ها مثل همکاری در پایه 

سوم و همدلی در پنجم را وجود یک درس با همین عناوین در این پایه ها دانست.
که فراتر از همکاری و همراهی  آنچه مسلم است جامعه سالم و طیب به گونه ای است 
تا در مسیر درست زندگی  قرار می گیرد  گام برمی دارد و در مسیر همدردی و همدلی 
سبب  به  نبوی  عصر  »جامعه  می فرماید:  آل عمران  سوره   144 آیه  در  خداوند  باشد. 
کنونی با  برخورداری از اصل همدلی و همدردی، جامعه اسوه و نمونه است«. جوامع 

بررسی و دقت می تواند به جامعه اسوه تبدیل شود.
بنابراین امروزه تربیت نیروی انسانی برای دستیابی به مؤلفه های امور خیر به پشتیبانی 
کتاب های درسی منعکس کننده هدف های تربیتی  آموزش وپرورش نیازمند است و 
در  کتاب ها  می کنند.  پی ریزی  آموزشی  نظام  سیاست گذاران  که  هستند  مطلوبی 
آموزش  راستای  در  و  دارند  بسیاری  اهمیت  ایران(  )مانند  متمرکز  آموزش  سیستم 
مکانی  تنها  مدرسه  است  معتقد  میلر  کنند.  ایفا  مهمی  نقش  می توانند  خیر  امور 
کردن نیست، بلکه مکانی برای یادگرفتن  برای یادگرفتن مهارت هایی مانند حساب 

اخالقیات موردنیاز جامعه است.

پیشنهاد های کاربردی
گیرد.  قرار  بازبینی  مورد  انجام شده  پژوهش  نتایج  به  توجه  با  درسی  کتاب های   .1
پیشنهاد می شود مؤلفین بامطالعه پیرامون امور خیر و اعتقاد به انجام امور خیر کتاب 

را بازبینی کنند.
کتاب های درسی به طور متوازن و یکسان توجه شود. 2. به امور خیر در محتوای 

3. به انتخاب مناسب تصاویر در زمینه های مختلف امور خیر توجه شود.
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کار خیر باشد. که منوط به انجام  4. لزوم طراحی پرسش ها و فعالیت هایی 
کارهای داوطلبانه در مدرسه شود. کمک ها و  که سبب افزایش  5. اجرای طرح هایی 

که  6. آموزش مداوم و مستمر معلمان بر لزوم امور خیر و آشنایی با روش تدریس هایی 
کالس، اخالقیات را در بین دانش آموزان افزایش می دهد. اجرای آن ها در 

اهداف  به کارگیری  و  اخالق  عرصه  در  به خصوص  باالدستی  اسناد  به  توجه   .7
تعیین شده در تمام کتاب های علوم انسانی به شیوه های صحیح توصیه می شود.

و  داوطلبانه  امور  اهداف  که  خیر  امور  به عنوان  درسی  واحد  یک  نمودن  اضافه   .8
عام المنفعه را دنبال کند.

کشورها در امور خیر استفاده شود. 9. از تجربیات سایر 
10.به رویکردهای یادگیری انسان گرایانه و معنویت گرایانه برای انجام امور خیر و تألیف 

کتب درسی توجه شود.

منابع
تحقیقاتی  طرح  سالمت«.  بر  زندگی  مهارت های  آموزش ها/  »تأثیر   .)1381( مریم  آقاجانی،   .1

آموزش وپرورش: استان گلستان
اهواز:  آن«.  مدنی  و  اجتماعی  اثرات  و  کارآموزی  برای  »برنامهریزی   .)1387( عبداهلل  پارسا،   .2

دانشگاه شهید چمران
3. خلیلی شورینی، سیاوش )1387(. »مکاتب فلسفی و آرا تربیتی«، تهران: یادواره

4. »سند تحول بنیادین آموزش وپرورش« )1391(. تهران: انتشارات مدرسه
5. فالحیان، ناهید و همکاران )1391(. »روش آموزش مطالعات اجتماعی«، شرکت چاپ و نشر 

کتاب های درسی ایران
6. گال، مردیت. بورگ، والتر. گال، مویس )1382(. »روش های تحقیق کمی و کیفی در علوم تربیتی 
محمدجعفر  ابالقاسمی،  محمود  عریضی،  حمیدرضا  نصر،  احمدرضا  ترجمه:  روان شناسی«.  و 
اخروی.  زهرا  و  ییالق  شهنی  منیجه  خیر،  محمد  باقری،  خسرو  کیامنش،  علیرضا  ک سرشت،  پا

تهران: سمت
7. میلر، جی پی )1379(. »نظریه های برنامه درسی«، ترجمه محمود مهرمحمدی. تهران: سمت

نقیبزاده، میرعبدالحسین )1387(. »درآمدی به فلسفه«. تهران: طهوری
8. Astin, A; H.Atin; A. Bryant; S.Calderone; J. Lindholm& K. Szelenyi (2005), “the spiritual 

life of collge students: a national”. From: http://www. Spirituality. Ucla. Edv./pdf

9. Harris, Sam (2005), “The Moral Landscape. How science can Determine”. Human 

valves. Free press. U.S.A

10. Jones, Laura (2005). “What Does spirituality in Education Mean? Stumbling 

Toward wholeness”. In journal of college& character- volume VI. NO.7. October.2005



ار ا ی  د اا
ردی نه ال                                و با آ

ن تا بیر ه ا ربی رو  ن                                  داو در 
ا ابراهی

 و
ستا

اب
 

س
ر 

ا



ارد  ا  ن  یا رد  ا به  یر ا  های  ه در  با ار داو
ه  ه ای هستی  اها ن های خیرخ اه  ا ها 

ت ا   ا راد و یا  های  ا ی برخ ا ا 
ن  د   دا ه خ ی را را و ا  به دی و  دا  ه ب رادی  ا
ن  یا راد  ا آ به ا ی و ر ری ا ا  آوری   آ ها به هر 

د بردار ا خ یا باری ا دو ه  رد ارهای  ا  ه و ا ن ر در  و یا 
رو ا  ه ای  ن د برآ ا  ه خ ه ی ا آ های ا  ا ردی   نه ال آ

رد ا سا  د ا د خ ه و ی را با ه رو ر  به  و ا
ا ا  ت  سه ای دو اد و یا  ر   نت او 
تای   ه به رو با ار  و داو د د به  خ
ستا  ا ر ا تری  ی د  در دوا
ته ا او   ن ر تا بیر در ا
ی  ه ا ه ب   ا  ر
ی  ه   ر ار  ن درودی ا ه های  ب
ارهای  ا  رور ا د با او دربار  ب
ا  ن ر به  ه به ای ا ر رداخ  ه و  با داو

رد ای ر آ  و  ت ا ادی ر و 



 کمی از سوابق خودتان و دلیل عالقه مندی تان به این کارها برایمان بگویید.
ً
لطفا

من مدیر و آموزگار مدرسه ای در دوازده کیلومتری مرز افغانستان بودم که حاال به منظور 
هم  خانوار  یک  روی هم  مشوکی  روستای  مردم  کل  آمده ام.  تهران  به  تحصیل  ادامه 
نبودند. از وقتی به آنجا رفتم نگاهم به زندگی عوض شد. در دوران دانشگاهی اردوی 
کند فرق  جهادی رفته ام؛ اما آن اردوی جهادی بااین که آدم درجایی محروم زندگی 
که  می شود  فراهم  برایش  موقعیتی  برمی گردد.  که  است  امیدوار  دانشجو  می کند. 
و  برود  آنجا  به  از اعضای همان منطقه محروم  به عنوان یکی  اما وقتی  باشد.  راحت 
کار  کند، دغدغه هایش مانند همان ها می شود.  بخواهد مدت طوالنی با آن ها زندگی 
که وظیفه اش را انجام بدهد.  من در آنجا وظیفه ام بود و از هر معلمی انتظار می رود 
گر هم این طور باشد و هرکس وظیفه اش را انجام بدهد اصاًل به خیریه ها نیازی  البته ا
نیست. در مدرسه ای که بودم کاری می کردم که هر مدیری وظیفه اش بود. اوضاع آنجا 
نابسامان بود. سقف مدرسه ریخته بود. آب منطقه نیترات داشت. بچه ها می گفتند 
تا آب جمع شود. چهار سال  کاسه می گذاشت  آن  زیر  قبل  که می آمد، معلم  باران 
کسی مهم نبوده است. چون وظیفه شان را درست انجام  وضع همین بوده؛ اما برای 
که تا همین چند سال پیش،  نمی دادند. از نابسامانی اوضاع منطقه همین را بگویم 
کسانی می آمدند و بچه ها را از روستا می دزدیدند. این سختی ها بود؛ اما  از افغانستان 

که شاید دیگر مانندشان را نبینم. کی  مردمش خیلی مهربان بودند. آدم های پا
که  گذشته در موسسۀ ملی »ندای سالمت مرهم« عضو شدم  از سال  بر این،  عالوه 
توان  و  شود  جراحی  صورتشان  باید  که  کسانی  برای  می  کنند.  کار  سالمت  حوزۀ  در 
که  را  کسانی  و  می روند  محروم  مناطق  به  گروه  این  ندارند.  را  هزینه اش  پرداخت 
نیازمندند رایگان عمل می  کنند. من نماینده این انجمن در خراسان جنوبی هستم. 
قرار است تیرماه این گروه به خراسان هم بروند. علت این تصمیم هم این بوده که دکتر 
که همراه بیمار در خیابان خوابیده  کنار بیمارستان می  بیند  کالنتر هرمزی  شبی در 
است. با خودش فکر می  کند که چرا به جای این که آن ها به اینجا بیایند او به شهرهای 
تلنگری بخورد،  و  گر هر آدمی نظرش همین باشد  ا نرود؟  و باالی سر مریض ها  دیگر 
که  گر هر فردی ذره ای از تخصصی  کمتر فرد نیازمندی در جامعه باقی بماند. ا شاید 

کشورمان جای بهتری خواهد بود. دارد را به دیگران برساند 

خیلی از افراد در برخورد با اشخاصی که داوطلبانه به مناطق محروم می روند و کار جهادی 
کارها را انجام بدهیم؟ این  که اصاًل چه ضرورتی دارد ما مردم این  می  کنند، می  پرسند 
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رفاه  که  و هر دولتی موظف است  کارها وظیفۀ دولت است 
شهروندانش را تأمین کند. شما به عنوان کسی که خودتان در 
چنین اموری فعال هستید جایگاه و اهمیت آن را در جامعه 
چگونه ارزیابی می  کنید؟ سطح توقع ما از دولت و نهادهای 
که بگوییم دولت این  باالتر چقدر باید باشد؟ درست است 
کارها را بر عهده دارد و مِن شهروند ولو در برابر همنوع خودم 

مسئولیتی ندارم؟
دولت  باشند  داشته  انتظار  مردم  همه  بگوییم  این که 
همۀ   نمی تواند  دولتی  هیچ  نیست.  درست  بکند  کار 
کند.  برآورده  است،  نیاز  جامعه  برای  که  را  چیزهایی 

منطقه  آن  که  می دانم  کردم  زندگی  منطقه  آن  در  سال ها  چون  من 
است.  الزم  همه  برای  جهادی  کار  است.  زیادی  رسیدگی های  نیازمند 

کند و زندگی  که برود و تجربه  کرده خوب است  کمتر محرومیت را تجربه  که  کسی 
اما  کمک می  کند؛  مردم  به  آدم جهادگر  این  که  این است  بقیه  نگاه  ببیند.  را  آن ها 
تغییر  زندگی  به  نگاهش  چون  است.  کرده  خودش  به  را  کمک  بیشترین  من  نظر  به 
را احساس  کار جهادی  بودم ضرورت  که معلم  گذشته در منطقه ای  می  کند. سال 
کردم. کاش مردانی بودند و می آمدند مدرسه را تعمیر می کردند. من باید کارهایی برای 
از دست  کارها  این  و  گچ کار پیدا می  کردم  باید در آن منطقۀ دور،  مدرسه می کردم. 
را هم  کارها  دارند. بعضی  توقع  مردم  از  از حد  یاد  ز برنمی آمد. بعضی هم  مِن خانم 
باال نشسته خودش  در  که  این است مدیری  بدهد. حداقل  انجام  باید خود دولت 
کار را بکنند و هم دولت موظف است. کشیده باشد. هم مردم باید این  درد مردم را 

که در آن فرد  کار خیر پول دادن و یا همان صدقه دادن است . فرآیندی  یک برداشت از 
نیکوکار با اشخاص نیازمند ارتباطی ندارد و نیازهای واقعی آن ها را نمی  شناسد. به نظر 
کنش داوطلبانه و دخالت فعال در  آنچه در فعالیت های جهادی هم مهم است همین 
ماجرا است. چطور می  توانیم برداشت غلط پول دادن بجای کاری کردن را حذف کنیم؟ 
به شهر  که  کسی  بین  داریم؟ می دانیم  آن  به  یا چیزی شبیه  تبلیغ  به  نیاز  زمینه  این  در 
که در منطقۀ محروم است رابطه ای عاطفی هم برقرار می شود؛  دیگری می رود و آن فردی 
یعنی نیازهای عاطفی هم دراین بین برطرف می شوند. جهادگر در جریان مشکالت دیگر 

قرار می گیرد و کارهای دیگری هم می  کند.
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باور پول دادن هم غلط نیست. قبل از این که خیریه ها در اندازۀ امروزی رشد و توسعه 
پیدا کنند کمک کردن را خودم فقط در صندوق های کمیته امداد می دیدیم. شاید آن 
گاهی  کمک دادن همان پول دادن است.  گاهی  کردن نادرست بود؛ اما  کمک  مدل 
گاهی شنیدن درد دل است. حتی در همین تهران هم خیلی ها  رفتن و دیدن است. 
نیازمند کمک هستند. وقتی توی مترو می نشینم انگار آدمها با خودشان هم غریبه اند. 
بلند شدن و جا دادن به آدمی که ایستاده است هم کمک است. کمک کردن جاهای 
که با  مختلف مصادیق مختلف دارد. آدمی که وضع مالی خوبی ندارد، هرچقدر هم 
کنار  او حرف بزنیم و درد دلش را بشنویم برایش فایده زیادی ندارد؛ اما باید بدانیم در 
که پول ندارم پس  کارهای دیگری هم می شود انجام داد. نگوییم حاال  کمک مالی 
کار دیگری هم نمی  کنم. کسی هنری دارد و می تواند در آن حوزه کمکی بکند. پزشک 
گرفتن، از  کار اختصاص بدهد. بدون هزینه  متخصص می تواند ساعتی را برای این 

کند. من این باور را غلط نمی دانم. تخصص و حرفه خودش استفاده 



با توجه به این که شما معلم هستید و با نهادهای رسمی سروکار دارید، نقش این نهادها 
کردن روحیه نیکوکاری چقدر می  دانید؟ اصاًل می  شود از نهاد رسمی چنین  را در نهادینه 
در  مسئله  این  آموزشی  کالن  سیاست های  یا  درسی  سرفصل های  در  داشت؟  توقعی 
متون  و  محتوا  در  می  کنند؟  توجه  آن  به  آموزشی  مراجع  چقدر  و  است؟  گرفته شده  نظر 

کتاب های درسی به آن توجهی می  شود؟
ایران  و  دنیا  کل  در  آموزش وپرورش  برای  که  چیزهایی  از  یکی  داشت.  توقع  باید 
تعریف شده، این است که آموزش و تربیت مهم ترین بخش این مقطع است؛ اما این که 
کتاب هدیه های آسمان خیلی  چقدر به آن ها پرداخته شده، جای تردید است. در 
کتاب اجتماعی هم  کتاب قرآن هم همین طور. در  روی این موضوع مانور داده اند، در 
که خیلی  باید تمیزش دهیم این است  که  به این موضوع اشاره می  شود؛ اما چیزی 
کتاب ها آمده، بچه ها هم خیلی خوب درباره آن صحبت می  کنند؛ اما  مطالب در 
تأثیری روی همان بچه ها ندارد! مثاًل در مدرسه خودم آشغال روی زمین ریخته بود، از 
که رد شدند یک نفر آن را برداشت و بقیه بی اعتنا بودند. تازه یک نفر هم به او  نه نفری 
می گفت: »چرا برمی داری؟ به ما ربطی ندارد.« کم کاری هایی وجود دارد؛ اما اصل مهم 
کردن آن است. خیلی از ما خوب حرف می زنیم؛ اما چرا نیکوکاری نهادینه  نهادینه 
نمی شود؟ به روش تدریس، نگاه معلم و اینکه اصاًل ابزار و موقعیتش را دارد یا نه مربوط 
کرد؛ اما  می  شود. من این مشکل را می بینم. کتاب ها را می شود با دست کاری درست 
که خود معلم اصاًل اعتقادی به پرورش این روحیه نداشته باشد چطور  این موضوع را 
درست می  شود؟ نمی گویم همه معلم ها بی دغدغه اند؛ اما شرایطش هم فراهم نیست. 
خانواده ها  و  است  یاد  ز کتابها  حجم  پرداخت.  آن  به  نمی شود  چهل نفره  کالس  در 
کالس زبان  فکر می  کنند باید بچه ها از مدرسه ریاضی و علوم و... یاد بگیرند. او را به 
باشد؛ یعنی  را شکسته  کسی  فرزندشان دل  برایشان مهم نیست  اما  هم می فرستند 
شود. داده  آموزش  مسئله  این  هم  خانواده  خود  از  باید  درحالی که  ندارند؛  اعتقادی 

یک برداشت هم این هست که هر دانش آموز مثاًل روزی شش ساعت در مدرسه است و بقیه 
وقتش را تلویزیون یا نهادهای غیررسمی دیگری پر می  کنند؛ مثل هیئت، مؤسسات آموزشی 
و... . برای این نهادهای غیررسمی هم می توانیم سهمی در انتقال این روحیه قائل باشیم؟

وقتی از تربیت حرف می زنیم فقط شش ساعت آن در مدرسه است. خانواده مهم تر 
است. قبل از مدرسه اول باید خانواده را در نظر گرفت. مشکل شاید از آموزش وپرورش 
که ما بیشتر از خانواده آموخته ایم تا مدرسه و معلم. هیئت و... همه در  هم بوده است 
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ارتباط باهم باید باشند. من از هیچ جایی سلب مسئولیت نمی  کنم؛ چون جامعه از 
تک تک این آدم ها تشکیل شده است. نمی  توانیم بگوییم فقط مدرسه یا فقط خانواده 
گر دانش آموز ببیند  یا فقط دولت. مسئولیت را بر عهده فقط جای خاصی نیندازیم. ا
او نیست،  گر دغدغه  ا یا  و  گفته شده و دغدغه پدرش هم هست  چیزی در مدرسه 
او  در  امر  باش،  خودت  فکر  به  فقط  تو  نمی گوید  و  ندارد  آن  با  هم  مخالفتی  حداقل 

نهادینه می شود. پس همه باهم تأثیرگذارند.

کنش های داوطلبانه از سوی دانشجویان در قالب اردوهای جهادی زیاد مطرح می  شود. 
در رده سنی دانش آموز هم به نظرتان می  توانیم شاهد این فعالیت ها باشیم؟ حاال شاید 
نه به آن شکل دانشجویی که به شهری دیگر بروند و کارهایی بکنند؛ اما همین مشارکت 
شدن  طرح  قابلیت  مدارس  در  و...  خیریه ها  محیط زیست،  حوزه های  در  آن ها  داشتن 
دارد؟ یا مثاًل شاید بشود پیشنهاد هایی برای بازدید دانش آموزان از مناطق محروم داشت. 

کار تأثیر مثبتی می  تواند داشته باشد؟ به فرض وقوع، این 
نیستند.  هم  مثل  همه  است.  داشته  نگاهی  چه  آن،  قبل  دانش آموز  که  دید  باید 
شرایط  که  کسانی  که  شوند  ناراحت  برخوردها  این  از  محروم اند  که  کسانی  شاید 
بهتری دارند آمده اند و آن ها را تماشا می  کنند. اما خب در هر شهر و محله ای می شود 
کرد تا خودشان وقتی می بینند به آن مفهوم برسند.  مصادیق را برای بچه ها تعریف 
با همان مصداق ها  نگاهشان  باید  را می بینند.  کار  کودکان  مثاًل بچه ها در خیابان 
بازدید  به  را  بچه ها  که  دارد  وجود  امکان  این  مدارس  در  کمتر  کند.  تغییر 
شأن  رعایت  با  البته  داد؛  نشان  آن ها  به  می شود  فیلم هایی  ببریم. 
گر بچه ها حضوری بروند و ببینند هم خوب است. افراد ا
ترویج  هدف  به  که  داریم  کرامت«  »طرح  دبستان  در  ما 
متأسفانه  اما  است؛  ایجادشده  پسندیده  و  نیکو  اخالق 
فقط فرمایشی است. چون برای آموزش وپرورش مهم است 
آن  تأثیر  و  بیاید  برگه  روی  و  شود  انجام  فقط  کار  این  که 
برایش دیگر مهم نیست. سازوکار هم این طور  روی بچه ها 
کنشگر  که  می آورد  بار  این گونه  را  دانش آموز  که  است 
کردن باشند بچه ها  گر مدارس واقعًا محل زندگی  نباشد. ا
که در ژاپن  این چیزها را هم یاد می گیرند؛ مثاًل شنیده ایم 
مدارس مستخدم ندارند و بچه ها خودشان مدرسه را تمیز 
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که این وظیفۀ خودم است و نباید محیط را آلوده  گر یاد بگیرم می دانم  می  کنند. من ا
کسی دیگر جمع نمی  کند. جداسازی در مدارس ما به این  گر جمع نکنم  کنم. خودم ا
مسئله دامن می زند: بچه های استثنایی، نابینا و... از بچه های سالم جداشده اند. 
بچه های زیادی مشکالت حرکتی و... دارند؛ اما چرا این ها را نمی  بینیم؟ وقتی بچه ها 
ببیند،  برود،  راه  که نمی تواند  کسی هست  را ندیده اند، نمی دانند  این ها  در مدرسه 
گر بخواهد  کند؛ حتی ا اوتیسم دارد و... در جامعه هم نمی داند باید با او چه رفتاری 
کردن  رفتار خوبی داشته باشد؛ چون تعامل خوب و درست را یاد نگرفته اند. همین پر 
ساعات درسی و فقط یادگرفتن ریاضی و علوم مشکل ساز است. او نمی داند در برابر 
که یاد  کند. در مدرسه  که نابینا و... است چطور برخورد  هم کالسی و هم نوع دیگرش 
که با یک اوتیسم چه  که شد بلد نیست. وقتی در مدرسه تبلیغ نشده  نگیرد بزرگ هم 
گر مدرسه  کنیم در جامعه هم این مهارت را دانش آموز ما نخواهد داشت. ا برخوردی 
محل زندگی باشد خیلی از مشکالت حل می  شود. کاش نگاه کلی به آموزش وپرورش 
می گوید:  است.  نوشته  قشنگی  چیزهای  بنیادین  سند  در  که  نگاهی  کند.  تغییر 
»دانش آموز فرد سالمی برای جامعه باشد و حیات طیبه داشته باشد«؛ اما این را چقدر 

در مدارس به دانش آموز یاد می دهیم؟ پاسخ به این تردیدهای زیادی به همراه دارد.

به نظر شما خیرین ضرورت تربیت نیکوکار را متوجه هستند؟ چه روش ها و یا راهکارهایی 
برای توجه دادن آن ها به ضرورت این امر در نظر دارید؟

دوران راهنمایی من در مدرسه ای گذشت که دکتری هزینه ساخت آن را داده بود. چند 
ی من  بار که به مدرسه ما آمدند، ما از حضورشان خیلی خوشحال شدیم. حضورش رو
گر باز هم کمکی باشد  تأثیرگذار بود. مدرسه و دانش آموزان را رها نکرده بود. می گفت ا
کمک مالی نبود. می گفت: »هزینه را  کنیم و منظورشان هم فقط  کمک  ما می توانیم 
ید  ک بگذار کنید موفق شوید و موفقیتتان را به اشترا یم شما تالش  دادیم و توقع دار
و بقیه از آن سود ببرند.« این تجربه من بود؛ اما این که خیرین و بچه ها خودشان چه 
این  که  برسند  باور  این  به  باید  بچه ها  کرد.  شروع  یست  محیط ز از  می توان  را  کنند 
کاری مفید برای جامعه و خودشان است و این آموزش مثل کالس ها، فرمایشی نشود. 
کنند. کمک  بچه ها خودشان باید نظر بدهند؛ چون فکرهای بکری دارند و می توانند 

کمی هم از سختی های کار جهادی برایمان بگویید.
اتوبوس هم  کار نمی برم و نمی پسندم. حتی ایستاده در  کلمه جهادی را خیلی به  من 



در مورد فعالیت های نیکوکاری در مدرسۀ 
دانش توضیح بفرمایید.

به  داریم  کانونی  دانش  دبیرستان  در  ما 
در  که  دانش  خیریۀ  و  احسان  کانون  نام 
به  شروع  قبل  سال  رمضان  از  مقطع  دو 
فعالیت کرده است. این کانون قبل از عید 
نوروز و گاهی اوقات هم در اوایل مهرماه، با 
کمک خود دانش آموزان اقالمی را در بین 
چند  از  معمواًل  می  کند.  توزیع  محرومان 
با دانش آموز صحبت می  کنیم و  روز قبل 
بچه هایی که عالقه مندند پول و در بعضی 
کاال می  آورند تا در این امر مشارکت  موارد 
بسته های  شده  جمع  منابع  با  کنند. 
ک  پوشا و  غذایی  مواد  لوازم التحریر، 
در  دانش آموزان  با  همراه  و  می  کنیم  تهیه 
مناطقی مانند کوره های آجرپزی یا مناطق 

محروم دیگر توزیع می  کنیم.

می شود کار جهادی کرد؛ مثل لبخند زدن؛ 
کم در مردم می بینم. وقتی از  چون خیلی 
کار در  کار جهادی می گوییم، تصور همه، 
جهادی  کار  می شود.  محروم  منطقه ای 
فقط منحصر به منطقه دورافتاده نیست؛ 
آمده ام  دورافتاده  جایی  از  خودم  چون 
می گویم. قباًل فکر می کردم مردم شهرهای 
بزرگ مثل تهران محروم و نیازمند نیستند. 
که  حاال  نیست.  مالی  فقط  هم  منظورم 
که  می بینم  شده ام  تهران  کن  سا خودم 
کار جهادی فقط آن معنای رایج را ندارد، 
کار  به عالوه  است.  گسترده تر  خیلی 
که  جهادی سختی زیاد دارد. وقتی بدانی 
باید طوالنی مدت  سختی دائمی است و 
می شود.  هم  سخت تر  کنی  تجربه  را  آن 
کنیم  گر فقط بخواهیم آن شرایط را تصور  ا
گوشی تان  باید بگوییم برای چند ساعت 
راه  هیچ  کنید  فکر  خاموش کنید.  را 
فقط  می  خورید  که  آبی  ندارید.  ارتباطی 
همین بطری آب است و تمام. نمی توانید 
کار  که می خواهند  کسانی  دوش بگیرید. 
گر این را بدانند خیلی زود  کنند ا جهادی 
نمی ُبرند. خیلی از این کارها اراده و روحیه 
قوی می خواهد. آدمی که کار را شروع کرده 
کار آسان نیست. سختی  این  باید بداند 
و  ادا نشده  را هرچقدر بگویم حق مطلب 
نمی شود. این که آدم بخواهد ناامید نشود 
نشدن  ناامید  است.  کار  سخت ترین 
سخت است و در کار داوطلبانه باید چراغ 
امید را روشن نگه داشت تا به نتیجه برسیم.
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برای مثال  نیز درگیر شوند؛  که در این فعالیت ها معلم ها  کرده اید  آیا به این مسئله فکر 
فعالیت های آموزشی خیریه را انجام دهند؟

تابه حال موفق نشده ایم فعالیتی با حضور آموزگاران داشته باشیم؛ اما در حال تشکیل 
دانشگاه های  هستند،  باسواد  که  دانش آموزانی  تا  هستیم  فارغ التحصیالن  کانون 
و  مختلف  طرح های  و  کنیم  استفاده  فعالیت ها  در  را  شده اند  قبول  سراسری 

گسترده تری را برنامه ریزی کنیم.

تأثیر تربیتی این فعالیت ها را بر دانش آموزان چگونه می  بینید؟
حقیقتًا در حدی که مدنظر ما بوده است تأثیر ندیده ایم؛ ولی جزء اهداف و برنامه های 
که به این سمت برویم. برای همین از مبنای ادبیات علمی و هوش اخالقی  ماست 
استفاده کرده ایم و در موضوعاتی مانند همدلی، احترام، احترام به هم نوع، نوع دوستی 
قرار  دانش  مدرسه  چشم انداز  و  پروتکل  جزء  را  کارگاه هایی  ازاین دست،  مباحثی  و 
فعالیت  این  چقدر  این که  یابی  ارز برای  کی  مال هیچ  حاضر  حال  در  اما  داده ایم؛ 

کرده است نداریم. تأثیرگذار بوده است و چقدر روحیۀ بچه ها تغییر 
کنار داوطلبانه بودن و غیراجباری بودن فعالیت برای بچه ها، سعی می  کنیم  البته در 
بچه هایی را که ازنظر درسی و یا مالی توانمند هستند در این گونه برنامه ها شرکت دهیم 

تا دردآشنا شوند.

ر دا  ا  ای  ی  راهن ی ا بی  ای  آ
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آیا سعی شده است این فعالیت ها به صورت الگو  یا در یک مجمع بین مدرسه ای تشکیل شود؟
کنیم، حتی عکس هایمان را برای  کرده ایم با مدارس دیگر ارتباط برقرار  کنون سعی  تا
به صورت  کنون  تا اما  کرده ایم؛  طلب  ایده  آن ها  از  و  فرستاده ایم  هم  دیگری  مدرسه 
گروهی بین مدارس نبوده است. ازنظر الگوسازی با مستندسازی صحبت  فعالیت 
کرده ایم و قرار شده است بچه ها را به صورت اردویی چندروزه به مناطق محروم مرزی 
تولید مستند،  از طریق  و هم  آشنا شوند  نزدیک  از  با محرومیت  بچه ها  تا هم  ببریم 

نیکوکاری ترویج و الگوسازی شود.

کار خیر دارید؟ آیا در مدرسه برنامه ای بلندمدت برای آموزش 
گر در مدرسه تصمیم گیرنده باشم، ایده های زیادی در این زمینه دارم.  حقیقتًا من ا
معتقدم برای این منظور باید الگویی طراحی شود و شروع این الگو باید به گونه ای باشد 
کند. به عبارت دیگر وقتی شما  که در ابتدا فقط ایجاد دغدغه برای خود فرد را دنبال 
که به علت های مختلف دلش به حال خودش نمی  سوزد،  با فردی برخورد می  کنید 
علت هایی مثل محیط فرهنگی، رفاه بیش  از حد و یا برخورد نداشتن با مشکالت 
از این نقطه  که دلش برای دیگران بسوزد. باید  کرد  کاری  محرومین، قطعًا نمی  توان 
که دلش برای هم نوع  کنیم تا جایی  کنیم و با روش های مختلف، فرد را تربیت  شروع 

خودش بسوزد.
که  کنیم. باید به بچه ها بفهمانیم  از تئوری های اجتماعی شروع  به عقیده من باید 
با  نباید مستقیمًا  ولی  در جامعه است.  افسارگسیختگی  از عوامل  یکی  محرومیت 
کنیم؛ بلکه می  شود با موضوعاتی مثل حمایت از محیط زیست و یا  محرومیت شروع 
احترام که شامل بخش های مختلفی مانند احترام به خود، به جامعه، احترام در منزل 
که در مدرسه  کرد. یعنی فرد حواسش باشد میزی  و حتی احترام به میز مدرسه شروع 
پشت آن می نشیند با صندلی و میز البی یک هتل ماهیتًا تفاوت دارد؛ در این حد باید 

کرد. به ریزه کاری ها دقت 
کنیم. به بچه ها بگوییم  کار را شروع  برای مثال بیاییم بر اساس تئوری پنجره شکسته 
گر ایرادی یا نابسامانی در محیط شما وجود داشته باشد و شما  که بر اساس این نظریه ا
گسترش می یابد.  ایراد  این  ندهید،  نشان  ایراد هیچ عکس العملی  آن  برای اصالح 
این نقطه ای باشد برای شروع؛ سپس به آرامی و بر اساس برنامه ریزی تربیت دانش آموز 
به سوی نوع دوستی جهت دهی شود. تا درنهایت دانش آموز با پرسش هایی از این قبیل 
که چرا بچه ای به خاطر بیماری تاالسمی و نداشتن پول باید از تحصیل  درگیر شود 
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به  نیست  و حتی الزم  تهران خودمان هستند  استان  که در همین  افرادی  بازبماند، 
که دلش به حال پدر و مادرش،  کنید. مسلمًا فردی  استان های محروم مرزی رجوع 
کار می کند بسوزد و فقط به فکر خودش نباشد می تواند  که در آن تحصیل و یا  فضایی 

که دلش برای همۀ افراد جامعه بسوزد. به فردی تبدیل شود 
که بتوان تأثیر آن را در جامعه  این مصاحبه شاید درنهایت تبدیل به یک حرکت شود 
که تمام این  کنیم: مسئله این است  کار نباید یک مسئله را فراموش  دید؛ اما در این 
که خدای  کنیم  نگاه  این جنبه  از  را  امر خیر  این  امری خیر است.  فعالیت ها خود 
را  کار  این  مسیرهایی  از  می دهد،  را  خیر  شدن  جاری  اجازه  کانال هایی  از  متعال 
راه ها همیشه  این  بوده اند.  و خلق  بین خدا  واسطه های  راه ها همیشه  این  می کند. 
که  که پیامبران )علیهم السالم( بوده اند و چه بعدازآن  حجج الهی بوده اند. چه زمانی 
14 معصوم )علیهم السالم( بوده و هستند. تمام این امور خیر در هر دوره ای به دست 
حجت خدا جاری می شود؛ از این  رو بدانیم که خیرخواهی را باید از کجا طلب کنیم. 
در همین مسئله آموزش امر خیر، مربی گری یکی از شئون معصومین است، هر آنچه 
معلم به من می آموزد، از ناحیه حجت الهی به من می رسد و معلم وسیله انتقال آن 

که برای خیر باید به در خانه حجت خدا برویم. است. ازاین رو فراموش نکنیم 

نظر مسئولین دراین باره چیست؟
بسیار  این گونه  فعالیت های  برای  آموزش وپرورش  کل  به طور  و  مدرسه  مسئولین  نظر 
به  تبدیل  باید  پراکنده  فعالیت های  این  اما  می کنند.  هم  استقبال  است،  مساعد 

مدارس  تمام  در  جریان 
کشور شود و آموزش وپرورش 
مدارس  متولی  به عنوان 
همکاری  با  زمینه  این  در 
بنیادهای خیریه پروژه های 
کشوری  بزرگ تر و تأثیرگذارتر 
همچنین  کند.  طراحی  را 
تألیف  که در  نماند  مغفول 
کتب مدرسه باید به صورت 
نقشۀ راه جامعی به آموزش 

نیکوکاری توجه شود.



جامعه  درِد  به  چندان  نباشند،  نوع دوست  اما  باشند،  هم  دانشمند  ما  »بچه های 
نخواهند خورد.« این سخن اعظم حاجی یوسفی، مدیرعامل موسسۀ خیریۀ موعود 
و  کودکان  از  راه حمایت  در  را  ارثیۀ خود  که  کودکان است  نویسنده حوزۀ  و  ایرانیان 
می  شوم.  ایرانیان  موعود  خیریۀ  وارد  است.  کرده  صرف  آنان  به  نوع دوستی  آموزش 
یوسفی مدیرعامل خیریه می  گوید:  نقاشی می  کنند. خانم حاجی  اتاقی  در  کودکان 
رنگ آمیزی  سفالی  قلک های  روی  بر  بچه ها  است.  کودکان  نقاشی  کالس  »این 
کودکان در این بازارچه  می کنند. سپس ما بازارچه ای را در سطح شهر بر پا می کنیم. 

حاصل زحمت خودشان را به نفع فعالیت های خیرخواهانه می فروشند.«
که: »از سال  خانم حاجی یوسفی دربارۀ فعالیت خیریۀ موعود ایرانیان بیان می کند 
کردیم.  فعالیت  به  و بی سرپرست شروع  بد سرپرست  کودکان  از  با حمایت   1383
جامعه هدف ما کودکانی هستند که ممکن است به علت فقر وارد چرخۀ کار کودکان 
شوند. در این راستا از خانواده های این کودکان می خواهیم که از کار کردن فرزندانشان 
کنند. در این زمینه خیریۀ ما  کنند و در عوض آن ها را به تحصیل تشویق  صرف نظر 
که قرار است سر چهار راه ها به دست  کودکان، دستمزدی را  نیز به ازای تحصیل این 
را  آن ها  ک  پوشا و  خوراک  تحصیل،  هزینۀ  به نحوی که  می پردازد،  آن ها  به  بیاورند، 
از حمایت آن ها دست می  کشیم.  کند، ما  کند. درصورتی که خانواده تخطی  تأمین 
باید بگویم که از بین همین کودکان افرادی داریم که رتبۀ یک کنکور سراسری شده اند 
و کارشناسی ارشد خود را از دانشگاه صنعتی شریف گرفته اند. یا برخی مدال المپیاد 

کرده اند یا در مدارس تیزهوشان درس می خوانند.« کسب 
کثر  که خیریۀ موعود ایرانیان انجام می  دهد. درحالی که ا اما این همه فعالیتی نیست 
مؤسسات خیریه کشور به دنبال انجام فعالیت هایی مشترک و موازی هستند، خیریۀ 
موعود ایرانیان بخش دیگری از فعالیت خود را بر روی آموزش نوع دوستی و نیکوکاری 

کودکان اختصاص داده است. به 
کودکان  خانم حاجی یوسفی دربارۀ چگونگی شکل گیری طرح آموزش نیکوکاری به 
که خودم نویسندۀ حوزۀ کودکان هستم، تحقیقات زیادی در این زمینه  می  گوید: »ازآنجا
که فقر در جامعه صرفًا محدود به فقر مالی نمی   شود  انجام دادم. به این نتیجه رسیدم 
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به  درنهایت  و  کودکان  به  موضوع  این  و  می  برد  رنج  فرهنگی  فقر  از  بیشتر  جامعه  و 
و پیگیری چنین  راه اندازی  به فکر  تا  امر باعث شد  خانواده ها لطمه می  زند. همین 
و  هستند  کشوری  هر  آینده سازان  و  اجتماعی  سرمایه های  کودکان  باشم.  طرحی 

کم رنگ است.« که ترویج و آموزش نوع دوستی به این سرمایه ها  مشاهده می کنیم 
گروه  ادامه می  دهد: »بعد از مدتی، در خیریۀ موعود، بخشی از توان و تمرکز خود را روی 
که در خانواده های متوسط و مرفه بودند؛ چراکه مشاهده  گذاشتیم  کودکان  دیگری از 
کردیم بسیاری از خانواده ها متأسفانه کودکان خودشان را به نوعی لوس تربیت می  کنند. 
باعث  موضوع  این  می  دهند.  قرار  آن ها  اختیار  در  می  خواهند  چه  هر  به نحوی که 
امکاناتی  نوع  همه  چون  رسیدند؛  نوجوانی  سن  به  کودکان  این  هنگامی که  می  شود 



در اختیار آن ها بوده است، دیگر چیز خاصی آن ها را خوشحال نمی   کند؛ بنابراین به 
کارهای حاشیه ای می  روند. از طرف دیگر، چون خانواده ها امروزه  دنبال انجام برخی 
تربیت  به  نسبت  هستند،  مشکالت  سایر  و  زندگی  هزینه های  تأمین  درگیر  بیشتر 
آموزش  تربیتی،  آموزه های  همین  از  یکی  که  می کنند  غفلت  خود  کودکان  صحیح 

فرهنگ نوع دوستی است.«
که مطالعات اولیه طرح »آموزش نیکوکاری به  حاجی یوسفی در ادامه بیان می کند 
کرده است و در سال 1392 این طرح را با نام »کودکان  کودکان« را از سال 1390 شروع 
کرده  نیکوکار موعود ایرانیان« به ثبت رسانده است. حدود دو سال روی این طرح فکر 
کرده است. برادرزاده خانم  کار را شروع  کودکان آشنایان ازجمله برادرزاده اش  و ابتدا با 
کنون نوجوانی است که کارهای ارزشمندی برای خیریه انجام می  دهد. خانم  یوسفی ا
یوسفی اضافه می کند: »ابتدا هفته ای یک بار با این کودکان کار می  کردیم. بعد از دو الی 
کار، روزی  سه ماه با استقبال خانواده های آنان روبرو شدیم. یادم هست همان اوایل 
قلکی سفالی گذاشتیم و به بچه ها گفتیم مهم نیست در این قلک چقدر پول می  اندازید. 
مهم کمک کردن به بچه هایی است که نمی   توانند به مدرسه بروند. همان موقع از بین 
همان بچه ها هیئت مدیره را تشکیل دادیم و هنوز هم این کار را انجام می  دهیم. همان 
که  گذاشتیم  روز اولین صورت جلسه را نیز نوشتیم. اسم آن قلک را »قلک آدم برفی« 
که آن ها در اختیار دارند،  که امکاناتی  هنوز نیز وجود دارد. آن قلک به بچه ها یاد داد 
که بچه ها در آن قلک می  گذاشتند  کودکان دیگر آرزو است. مبالغی  برای بسیاری از 
کرد.  کردن را ملکۀ ذهن آن ها  کمک  یالی چندانی نداشت. ولی موضوع  شاید ارزش ر
که بر روحیۀ آن ها تأثیر زیادی می  گذارد.« من بچه ها را دائمًا رصد می  کردم و می  دیدم 

کار برطرف  که تردیدهای او را برای ادامۀ  خانم حاجی یوسفی از خاطره ای می  گوید 
گذشته بود،  کودکان  که از انجام طرح آموزش نیکوکاری به  کرده است: »بعد از مدتی 
کار خود  کار را ادامه دهم یا خیر. اما تماسی تلفنی باعث شد تا  که آیا این  مردد بودم 



کودکان با من تماس  را ادامه دهم و امروز به اینجا برسم. روزی والدین یکی از همین 
که  کرده ایم  که در طول سه ماه با بچه اش چه   کودک  گفت نمی   داند  گرفت. پدر این 
امسال به مادرش گفته می خواهد به جای خرید کیف مارک دار، کیف ایرانی بخرد تا با 
بقیۀ پوِل آن بتواند برای سایر بچه ها کیف بخرد. پدر این بچه می گفت همسرش برای 
گرفته است.  خرید لوازم مارک دار اصرار دارد، با این  وجود فرزندش چنین تصمیمی 

که به دنبال ثبت این طرح رفتم.« این داستان برای من تأثیرگذار بود و این شد 
کودکان می  پرسم. می  گوید  از خانم حاجی یوسفی دربارۀ نحوۀ آموزش نیکوکاری به 
کودکان حتمًا حاضر می شود و بچه ها را نیز با خودش  که در نمایشگاه های مربوط به 
این  کودکان  و  می  برند  را  خود  سفالی  قلک های  معمواًل  مراسم   این گونه  در  می  برد. 
قلک ها را نقاشی و رنگ آمیزی می کنند. در این حین خانم حاجی یوسفی و همکاران 
گر  موسسه با والدین بچه ها صحبت می  کنند و موضوع را برای آن ها طرح می  کنند. ا
از  آن  پس  از  شد.  خواهد  موعود  موسسۀ  از  عضوی  کودکشان  باشند،  موافق  والدین 
هستند.  ارتباط  در  کودکان  این  خانواده های  با  سایت  و  مجازی  شبکه های  طریق 
که به لحاظ فیزیکی به ما نزدیک  که: »کودکانی  خانم حاجی یوسفی اضافه می کنند 
از ما دور هستند سالی دو  که  برای آن هایی  و  به موسسه دعوت می کنیم  را  هستند 
که در طول سال انجام داده ایم به نمایش  کارهای نیکی  بار همایش برگزار می  کنیم و 
می  گذاریم. اسم این همایش را مراسم »قلک شکن« گذاشته ایم. خدا را شکر هنرمندان 

کرده اند و حمایت می  کنند.« نیز از طرح ما استقبال 
کودکان از منابع علمی  که آیا برای آموزش نیکوکاری به  وی در پاسخ به این پرسش 
گرفته است یا خیر، می  گوید: »ایده اولیه ابتدا در ذهن  و نمونه های خارجی نیز ایده 
منابع  که  بگویم  باید  متأسفانه  کردم.  تحقیق  آن  دربارۀ  سپس  گرفت.  شکل  خودم 
کم است. به همین خاطر مجبور بودم بیشتر منابع خارجی  ایرانی در این زمینه بسیار 
کردم. چون این  کانادا و ژاپن مطالعه  کشورهایی مانند  کنم. منابعی را از  را مطالعه 
کشور بودند  که خارج از  کرده اند. دوستانی  کشور در این زمینه به خوبی فعالیت  دو 
منابعی را به من معرفی  کردند. من نیز آن ها را ترجمه می  کردم. اما چون فرهنگ این 
کشور  کشورها با ما متفاوت بود. سعی  کردم به نوعی آن ها را با فرهنگ ایرانی و اسالمی 
خودمان تطبیق دهم. حاصل این کار کتاب های مختلفی شد که در همایش ها آن ها 

را به دیگران معرفی می  کنیم.«
گرفته  کودکان،  به  نیکوکاری  آموزش  از  مدت  این  در  که  بازخوردهایی  مورد  در  وی 
کنون به سطحی رسیده ایم که حتی خود من از بچه ها ایده می  گیرم.  است، می  گوید: »ا
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در کالس های مختلف سعی می  کنم ایده ها و نظرات بچه ها را بشنوم. بنابراین به نظرم 
گر زمینه ای را فراهم کنیم که بچه ها به فعالیت های اجتماعی روی بیاورند، خودشان  ا
و  یوزپلنگ  از  حمایت  در  بچه ها  مثال  برای  بدهند.  ایده  می  توانند  هرکسی  از  بهتر 
محیط زیست صحبت می  کنند. ما نیز برای آنان همایش برگزار می  کنیم و آن ها را به 
کار باعث می  شود تا بچه ها اعتمادبه نفس بگیرند.« اردوهای مختلف می  بریم. این 
یک  تأسیس  خصوصًا  دارد،  مادی  سرمایه  به  نیاز  خیر  کارهای  از  بسیاری  انجام 
موسسه خیریه و ادامه فعالیت آن نیاز به جمع آوری منابع مالی دارد. خانم حاجی 
ایرانیان  موعود  خیریۀ  راه اندازی  برای  مالی  منابع  تأمین  چگونگی  دربارۀ  یوسفی 
که به من رسید این فعالیت را  کشیدم. من از طریق ارثیه ای  می  گوید: »خیلی سختی 

که داشتم.« کردم. شاید پول چندانی نبود؛ اما همه سرمایه ای بود  شروع 
توجه  چندان  ما  کشور  در  کنون  تا کودکان  به  هم  آن  نیکوکاری،  آموزش  به  که  ازآنجا
طرح هایی  چنین  به  خیر  امر  فعاالن  از  برخی  دارد  وجود  امکان  این  است،  نشده 
که در ابتدای  خرده بگیرند. خانم حاجی یوسفی در ادامه از افرادی صحبت می  کند 
گذاشته بودند.  تأسیس خیریۀ موعود ایرانیان، انگشت خود را روی ماشۀ انتقادات 
می  گفتند:  من  به  که  بودند  خودم  اطراف  از  زیادی  »افراد  می  گوید:  دراین باره  وی 
که خیلی متأسف شدم  که انجام می  دهی و...«. جایی  کاری هست  کن! چه  »ول 
در  ما  »ای بابا!  گفتند:  من  به  داشتند  دولتی  پست  که  دوستان  از  یکی  که  بود  این 
برای نسل بعد فعالیت  شرایط حال حاضر خود مانده ایم! آن وقت شما می  خواهید 
این گونه  روز خیلی متأسف شدم و غصه خوردم. متأسفانه  آن  کنید!«. من 
برسیم.  االن  وضعیت  به  شده  باعث  که  هست  سطحی نگری ها 
بنگاه های  اجتماعی  مسئولیت  بحث  جامعه  در  کنون  ا
بنگاه های  مسئولین  با  ما  که  دارد  رواج  بسیار  اقتصادی 
در  تا  کنیم  مجاب  را  آن ها  و  کنیم  صحبت  اقتصادی 
به  دهند.  انجام  کاری  خود  اجتماعی  مسئولیت  راستای 
کودکان یاد دهیم  کودکی این آموزه ها را به  گر از  اعتقاد من ا
کنیم.  یادآوری  آن ها  به  نیازی نیست  بزرگ سالی  دیگر در 
گر یک بچه تفکرش تغییر کند برای من کافی است.« حتی ا
که  می  پرسم  ایرانیان  موعود  خیریه  موسسه  مدیرعامل  از 
با  که  است  افتاده  فکر  این  به  خود  فعالیت  طول  در  آیا 
برخی نهادهای دولتی در این زمینه مانند آموزش و پرورش 
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با  ارتباط  که  ارتباط بگیرد؛ چرا نتوانسته است  به طورجدی  کند؟ می  گوید  همکاری 
کاغذپرانی اداری بسیار پیچیده و سخت است. اتفاقًا از  نهادهای دولتی به علت 
کتاب های آموزش نیکوکاری را  که  طریق یکی از دوستانش به او پیشنهاد شده است 
کند. اما طوالنی بودن  کند و از آن ها حمایت دریافت  به سازمان های خاص معرفی 
کز دولتی او را دچار ناامیدی می کند. به همین سبب با هزینه  فرآیندهای اداری مرا
که قصد  کار را انجام می  دهد. البته این به این معنی نیست  شخصی خودش این 

همکاری با نهادهای دولتی را ندارد، او از هرگونه همکاری استقبال می  کند.
اثر  چند  خالق  و  کودکان  حوزۀ  نویسندۀ  یوسفی،  حاجی  اعظم  که  است  شایان ذکر 
کودکان است. از آثار وی می  توان به کتاب های »کودکان  درزمینۀ آموزش نیکوکاری به 
پدربزرگ  و  کوچولو  »شیر  عباس«  »ماجراهای  ایرانی«،  یوزپلنگ  »زنده باد  نیکوکار«، 
فراموش کار« و »مملی و ده برزرود« اشاره کرد. کتاب »شیر کوچولو و پدربزرگ فراموشکار« 

نیز به زبان انگلیسی ترجمه شده است.
در  استثنایی  ایرانیان،  موعود  خیریه  موسسۀ  و  یوسفی  حاجی  اعظم  که  گفت  باید 
ترویج  و  آموزش  که  کشور هستند. چرا در  امر خیر  بر فضای  کم  کلی حا قاعدۀ  میان 
که در فعالیت های مؤسسات خیریه کشور کمرنگ است.  نیکوکاری موضوعی است 
که در قوانین و مقررات مربوط به فعالیت سازمان های مردم نهاد  این در حالی است 
کار وجود ندارد. به عنوان مثال، در ماده 2 آیین نامۀ تأسیس  و خیریه منعی برای این 
و فعالیت سازمان های غیردولتی، مصوب هیئت وزیران در سال 1395 آمده است: 
»موضوع فعالیت سازمان مشتمل بر یکی از موارد علمی، فرهنگی، اجتماعی، ورزشی، 
اجتماعی،  آسیب دیدگان  زنان،  امور  بشردوستانه،  خیریه،  امور  و  نیکوکاری  هنری، 
حمایتی، بهداشت و درمان، توان بخشی، محیط زیست، عمران و آبادانی و نظایر آن یا 
مجموعه ای از آن ها می باشد«. همچنین در سایر اسناد قوانین و مقررات موجود برای 

فعالیت مؤسسات خیریه، محدودیتی برای آموزش و ترویج نیکوکاری وجود ندارد.
است؛  ارزش  دارای  به خودی خود  خیرخواهانه  فعالیت های  آموزش  و  ترویج  اگرچه 
کودکان از اهمیتی دوچندان برخوردار است. استخوان  اما انجام و پیگیری آن برای 
روی  سرمایه گذاری  که  می  دانند  بهتر  اقتصادی  و  اجتماعی  علوم  خردکرده های 
کودکان چگونه می  تواند سنگ بنای کشور را در نسل های آتی استوار سازد. چراکه سن 
که  دلیل است  به همین  زندگی است. شاید  اول  زماِن چیدن چند خشت  کودکی 
کودکان را در مدارس  کشورهای توسعه یافته، آموزش نوع دوستی به  امروزه بسیاری از 

کتاب های درسی به آن می پردازند. خود دنبال می  کنند و در 



ار ی ا  د

برای  کار  کتاِب  نیکوکار  کودکان  کتاب 
ارائۀ  با  کتاب  این  رده سنی »ج« است. 
کودک به نوشتن دربارۀ  تصاویر و دعوت 
آن ها، مخاطب را در زمینۀ فعالیت های 
کتاِب  وامی دارد.  فکر  به  نیکوکارانه 
صفحه  در 36  و  پاییز 1395  در  نامبرده 

منتشر شده است.

ار را ر  یر  و 

سنی  گروه های  برای  که  کتاب  این  در 
دربارۀ  است،  شده  تألیف  سال   12 تا   6
کودکان داده  بیماری آلزایمر اطالعاتی به 
می شود. همچنین به کودکان در خصوص 
مواجهۀ با  سالمندان خصوصًا سالمندانی 
که به این بیماری مبتال هستند، آموزش 
کتاب  داده می شود. چاپ نخست این 
زمستان 1392 است و در 16 صفحه ارائه 

شده است.

تا ر 

ی  یه در  یای  ارا د ت ا
با  تا های به  اری  ی آ 

رد ا  ر  نت ار 



ا  ا  تا ها   ای 
د ا  یر خیری  ی 

ن  رو های  ا  ی ا ای 
ا هستن د و 

رود  و د بر

کودکانه ای با هدف  کتاب اشعار  در این 
از  حفاظت  و  روستا  در  زندگی  آموزش 
محیط زیست روستا منتشر شده است. 
»برزرود« نام روستایی در شهرستان نطنز 
روستا  این  طبیعت  از  الهام  با  و  است 
کتاب به رشته تحریر درآمده است.  این 
 1393 تابستان  در  نیز  شده  یاد  کتاب 
کودک و خردسال، در 16  گروه سنی  برای 

صفحه منتشر شده است.

ن ایرا باد ی  

ارتباط  نحوۀ  و  محیط زیست  به  احترام 
صحیح با حیوانات و مراقبت از جانداران 
کتاب است. چاِپ  موضوع محوری این 
است   1393 تابستان  مذکور  کتاب  اول 
تا 12  گروه سنی 6  برای  و در 15 صفحه 

سال تألیف شده است.
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را ا برای  به دی ه های  رور ب ن  اد ب خا
ریت  ا 

که به والدین، پدربزرگ ها، مادربزرگ ها،  گام اساسی است  کتاب شامل هشت  این 
و  نوجوانان  و  کودکان  که  ارائه می دهد  را  راهکارهایی  و...  معلمان، مبلغان مذهبی 

جوانان را به سمت امور خیر سوق دهند.

ی ر ب د دری برای ی  ی  تا ب
ایی  ا 

این کتاب برای کودکان شش تا یازده سال تألیف شده و حاوی فعالیت های مختلفی 
است که با مشارکت فعال کودک به او در خصوص شرکت در امور خیر آموزش می دهد.

ی ا برای ب د ای  راهن
ر  ی ردی 

کتاب با بیانی شیرین و درک شدنی برای کودکان، آنان را   راهنمایی و تشویق می کند که به 
دیگران کمک کنند. آموزه های کتاب عبارت اند از:          1. انجام دادن کارهای خیر داوطلبانه؛
کوچک خیریه ای و مدیریت آن.  کز  2. هدیه دادن به افراد نیازمند؛ 3. راه اندازی مرا
در این کتاب برخی از مفاهیم و مهارت های اقتصادی و مالی مرتبط با امور خیر مانند 

تصمیم گیری، پس انداز، برنامه ریزی و بودجه بندی نیز آموزش داده شده است.

ا ه های خیرخ رور ب
ارو وی

که  گفته می شود  کتاب والدین هستند و به آنان نکاتی تربیتی  مخاطب اصلی این 
خیریه ای  کارهای  به  و  نباشند  خودخواه  که  کنند  تربیت  به گونه ای  را  خود  فرزندان 
کتاب حاوی داستان هایی واقعی در مورد والدین، عمه ها،  گرایش داشته باشند. این 
که تجربیات  خاله ها، عموها، دایی ها، پدربزرگ ها، مادربزرگ ها، معلمان و... است 
می کنند. بیان  خیر  امور  به  تشویق  جهت  نوجوانان  و  کودکان  تربیت  دربارۀ  را  خود  ت.
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ا  ن ا به  سا خیریه در بسیاری ا  ود برای  رد و ار ا یا بر  ا ب 
ا  ب بن  و ی  ه  ن ا ا اد و  رد  ا های  ا ر ا  ا ا 
رو  ی  ا ا ای  ا هستن ا ر  ر  یا به  ا رداخ  ی ا  ست یا  ا
یا آ در  ه  ا ا  اب  ایر  رد  ای  یا و ر ا ه  ا ار ه ا به ارا
سا خیریه یا  ی داد  ا بسیاری ا  ا  ا و  ر  رب به  ا 
ه ای  ته  ار و یا با  به ای  ا  اه  یا آ ا ررا  ی و  ا ر ا  به 
ای  نت به ر ه  یر  ی   تبا را  ت ا ا هستن بردا یا  ا سا ا 

د یا   ا ررا  ی و  ا رد 

اد ا ری ر
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مستندات قانونی معافیت مالیاتی سازمانهای مردمنهاد و مؤسسات خیریه
مستقیم  مالیاتهای  قانون   139 ماده  در  مردمنهاد  سازمانهای  مالیاتی  معافیت 

27 )اصالحی 27 )اصالحی 80/11/27( به شرح زیر پیشبینیشده است: 1380مصوب سال 1380مصوب سال 1380
و  نقدی  یافتی  در هدایای  و  کمکها  مالیاتی  معافیت  شامل  139؛  ماده  »ط«  بند   •

غیرنقدی مؤسسات خیریه و عامالمنفعه
و  نقدی  یافتی  در هدایای  و  کمکها  مالیاتی  معافیت  شامل  139؛  ماده  »ی«  بند   •

غیرنقدی و همچنین حق عضویت اعضای تشکلهای غیردولتی
11/م مورخ 11/م مورخ 1393/12/11 24305• بخشنامه 24305• بخشنامه 93/24/200/24305

که در سال مالی به مصرف  کمکهای نقدی و غیرنقدی  • »تبصره یک« ماده 139؛ 
گردد.نرسیده باشد بدون تعلق مالیات به سال مالی بعد منتقل میگردد.نرسیده باشد بدون تعلق مالیات به سال مالی بعد منتقل میگردد.

نکات اجرایی مالیات مؤسسات خیریه
نوع  »هیچ  میکند:  اشاره  که  نوع گردد  »هیچ  میکند:  اشاره  که  نوع گردد  »هیچ  کند:  بازمی اساسی  قانون  می  اشاره  که  بازمیگردد  اساسی  قانون  می  اشاره  که  گردد  51 اصل  به  مالیات  بحث 
تخفیف  و  بخشودگی  معافیت،  موارد  قانون،  بهموجب  مگر  نمیشود  وضع  مالیات 
که  مالیاتی بهموجب قانون مشخص میشود« درواقع مالیات سیستمی مالی است 
توزیع  از درآمدهای دولت؛ 2. تعدیل  را دنبال میکند: 1. تحقق بخشی  را دنبال میکند: این اهداف  کند: این اهداف 
کنترل  اقتصاد؛ 4.  در  و هزینهها  و هدایت مخارج  کنترل  ثروت جامعه؛ 3.  و  درآمد 
و  افراد  و درآمد  بر دارایی  را بهطور مستقیم  واردات و صادرات. دولت مالیات  حجم 
کند و شامل مالیات بر دارایی و مالیات بر درآمد به شکل زیر است:مؤسسات وضع میکند و شامل مالیات بر دارایی و مالیات بر درآمد به شکل زیر است:مؤسسات وضع میکند و شامل مالیات بر دارایی و مالیات بر درآمد به شکل زیر است:

2( 2( 2. حق تمبر )ماده  39 الی 39 الی 39 17. مالیات بر ارث )ماده 17. مالیات بر ارث )ماده 17 1الف( مالیات بر دارایی: مانند 1الف( مالیات بر دارایی: مانند 1
51 الی 51 الی 51( 44

2( 2( 2. مالیات بر درآمد  80 الی 80 الی 80 ک )ماده 52 ک )ماده 52. مالیات بر درآمد امال 52. مالیات بر درآمد امال 1ب( مالیات بر درآمد: مانند 1ب( مالیات بر درآمد: مانند 1
4( 4( 4. مالیات بر  103 الی 103 الی 103 93. مالیات بر درآمد مشاغل )ماده 93. مالیات بر درآمد مشاغل )ماده 93 3 )3 )3 86 الی 86 الی 86 81حقوق )ماده 81حقوق )ماده 81
128 الی 128 الی 128( 119. مالیات بر درآمد اتفاقی )ماده 119. مالیات بر درآمد اتفاقی )ماده 119 5 )5 )5 118 الی 118 الی 118 105درآمد اشخاص حقوقی )ماده 105درآمد اشخاص حقوقی )ماده 105
کثر مؤسسات در خصوص آن در اشتباه هستند،  که ا دربارۀ مالیات مؤسسات خیریه 
بازپرداخت  که مؤسسات خیریه و عامالمنفعه طبق ماده 139 معاف  کرد  بیان  باید 
تکالیف  انجام  و  اظهارنامه  نکردن  ارائه  به معنای  این معافیت  اما  مالیات هستند؛ 
کلیه قوانین مالیاتی  قانونی نیست. این معافیت به معنای انجام تکالیف و رعایت 
که در صورت اجرا باعث مشمولیت این قانون به شکل ضرب سود خالص در  است 

ضریب مالیاتی صفر میشود.  شود.  شود.



درباره معافیت مؤسسات خیریه و عام المنفعه می توان به ماده 139 قانون مالیات های 
که بیان می  کند: کرد  مستقیم مراجعه 

یافتی نقدی و غیر نقدی آستان  الف( موقوفات، نذورات، پذیره، کمک ها و هدایای در
معصومه  حضرت  آستانه  )ع(،  الحسنی  عبدالعظیم  حضرت  آستان  رضوی،  قدس 
)س(، آستان حضرت احمد ابن موسی )ع( »شاه چراغ«، آستان مقدس حضرت امام 
خمینی ) ره(، مساجد، حسینیه ها، تکایا و سایر  بقاع متبرکه از پرداخت مالیات معاف 
می  باشد. خیریه  امور  و  اوقاف  سازمان  عهده  به  متبرکه  بقاع  سایر  تشخیص  است. 

جمهوری  هالل احمر  جمعیت  نقدی  غیر  و  نقدی  یافتی  در هدایای  و  کمک ها  ب( 
اسالمی ایران از پرداخت مالیات معاف است.

یافتی نقدی و غیر نقدی صندوق های پس انداز بازنشستگی  ج( کمک ها و هدایای در
و سازمان بیمه خدمات درمانی و سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بیمه اجتماعی 
کارکنان  کشاورزان، روستائیان و عشایر و  همچنین حق بیمه و حق بازنشستگی سهم 

یافتی مربوط توسط آن ها از پرداخت مالیات معاف است. کارفرما و جریمه های در و 
یافتی نقدی و غیر نقدی مدارس علوم اسالمی از پرداخت مالیات   د( کمک ها و هدایای در
معاف است. تشخیص مدارس علوم اسالمی با شورای  مدیریت حوزه علمیه قم می باشد.

یافتی نقدی و غیرنقدی نهادهای انقالب اسالمی از پرداخت   ه( کمک ها و هدایای در
مالیات معاف است. تشخیص نهادهای انقالب اسالمی با هیئت وزیران می باشد.

که به مصرف عمران موقوفات  کشور   و( آن قسمت از درآمد صندوق عمران موقوفات 
برسد از پرداخت مالیات معاف است

مالیات  پرداخت  از  زکات  و  ولی فقیه، خمس  بریه  از محل وجوه  درآمد اشخاص  ز( 
معاف است.

که  یافتی نقدی و غیرنقدی مؤسسات خیریه و عام المنفعه  کمک ها و هدایای در ط( 
به ثبت رسیده اند، مشروط بر آنکه به موجب اساسنامه آن ها صرف  امور مذکور در بند 
کند، از  کشور بر درآمد و هزینه آن ها نظارت  )ح( این ماده شود و سازمان امور مالیاتی 

پرداخت مالیات معاف است.
یافتی نقدی و غیرنقدی و همچنین حق عضویت اعضاء  کمک ها و هدایای در ی( 
که دارای  مجوز از مراجع  مجامع حرفه ای، احزاب و انجمن ها و تشکل های غیردولتی 
ذی ربط باشند و وجوهی که به موجب قانون و مقررات مربوط از درآمد یا حق الزحمه اعضاء 
کسر و به حساب مجامع مزبور واریز  می شود، از پرداخت مالیات معاف است. آن ها 
موضوع بند  مالیاتی  معافیت  از  می توانند  صورتی  در  عام المنفعه  و  خیریه  مؤسسات 

که واجد شرایط زیر باشند: »ط« استفاده نمایند 
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و  رسیده  ثبت  به  عام المنفعه  و  خیریه  عناوین  از  یکی  تحت  رسمًا  موسسه  الف( 
غیرانتفاعی بودن آن نیز در اساسنامه تصریح شده باشد.

قبیل  از  اموری  صرف  آن ها  نقدی  غیر  و  نقدی  یافتی  در هدایای  و  کمک ها  ب( 
تبلیغات اسالمی، تحقیقات فرهنگی، علمی، دینی، فنی، اختراعات، اکتشافات، 
و  مصالها  و  مساجد  نگهداری  و  تعمیر  و  بنا  درمان،  و  بهداشت  تربیت،  و  تعلیم 
مراسم  دولتی،  دانشگاه های  و  مدارس  و  اسالمی  علوم  مدارس  و  علمیه  حوزه های 
تعزیه و اطعام، تعمیر آثار باستانی، امور عمرانی و آبادانی، هزینه یا وام تحصیلی دانش 
کمك به مستضعفان و آسیب دیدگان حوادث ناشی از سیل،  آموزان و دانشجویان، 

زلزله، آتش سوزی، جنگ و حوادث غیرمترقبه دیگر برسد.
پ( اساسنامه آن ها صریحًا متضمن این موضوع باشد که مؤسسان و وابستگان طبقات 
اول و دوم آنان و هیئت امنا و مدیران آن ها مبادرت به انجام معامله با موسسه ننماید.
که مؤسسات یا صاحبان سرمایه  کی از این باشد  ت( اساسنامه موسسه صریحًا حا
یافتی نقدی و  کمك ها و هدایای در از محل  یا تخصیص  حق هیچ گونه برداشت و 
کشور یا یکی  غیرنقدی را ندارند و بعد از انحالل، دارایی موسسه به سازمان بهزیستی 

گردد. از مؤسسات دولتی و یا مؤسسات خیریه و عام المنفعه دیگر واگذار 
ث( بر درآمد و هزینه آن ها به شرح مواد )7( الی )9( آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 

)3( ماده )139( قانون نظارت شود.

اسناد و مدارك الزم برای ثبت نام و تشکیل پرونده
از  ماه  باید ظرف یك  ازجمله مؤسسات خیریه  قانون  ماده )139(  اشخاص موضوع 
تاریخ ثبت در مراجع ذیصالح یا دریافت پروانه فعالیت به اداره امور مالیاتی ذی ربط 
مراجعه و ضمن تکمیل و ارائه دفترچه ثبت نام )مطابق نمونه تهیه شده توسط سازمان 
کشور( حسب مورد اسناد و مدارك ذیل را جهت تشکیل پرونده به اداره  امور مالیاتی 

امور مالیاتی تحویل نمایند:
الف( اصل و تصویر اساسنامه به ثبت رسیده توسط مراجع ذی ربط ظرف یك ماه

گهی تأسیس منتشره در روزنامه رسمی ب( اصل و تصویر آ
پ( اصل و تصویر مدارك شناسایی مؤسسان یا صاحبان سرمایه

ت( اصل و تصویر مجوز یا پروانه فعالیت
ث( مشخصات حساب های بانکی )شماره حساب، نام بانك و شعبه آن( مفتوحه بنام مؤسسه
کل موظف است پیش از تعیین ناظر )ناظرین( مؤسسات خیریه، با  تبصره )1(: اداره 
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تطبیق تصویر اسناد و مدارك تسلیمی از سوی موسسه با اصل آن صحت مدارك را 
بررسی نماید. به عالوه اداره کل می بایست با حصول اطمینان از ثبت مؤسسه در مراجع 
بانام مؤسسه تطبیق دهد. نیز  را  ذیصالح، عنوان صورتحساب های بانکی تسلیمی 

موسسه  خیریه،  موسسه  فعالیت  زمان  در  اساسنامه  اصالح  صورت  در   :)2( تبصره 
موظف است رونوشت یا تصویر مصدق اساسنامه اصالحی را ظرف مدت یك ماه از 

تاریخ تصویب آن، به اداره امور مالیاتی و ناظر ذی ربط تسلیم نماید.

نحوه انتخاب نظار و صدور احکام مربوط
تاریخ دریافت درخواست مؤّدی  از  کثر ظرف یك هفته  کل مکلف است حدا اداره 

برای تعیین ناظر به ترتیب زیر اقدام نماید:
الف( چنانچه موسسه در گروه مؤسساتی قرار می گیرد که بر اساس بند )الف( ماده )3( 
این دستورالعمل وظیفه نظارت بر درآمد و هزینه آن ها به سازمان اوقاف و امور خیریه 
نماید. به سازمان موصوف معرفی  ناظر  تعیین  را جهت  محول شده است، موسسه 
ب( مؤسساتی که با نظر مستقیم وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل محترم 
سازمان امور مالیاتی کشور، امر نظارت بر درآمد و هزینه آن ها به سایر سازمان ها یا نهادها 
نماید. نهاد ذی ربط معرفی  یا  به سازمان  ناظر  تعیین  را جهت  گردیده است  واگذار 
که مشمول بند )الف( و )ب( فوق نمی  باشند، باید  پ( برای آن دسته از مؤسساتی 
ناظر یا نظار واجد شرایط انتخاب و پس از صدور حکم )مطابق نمونه حکم پیوست( 
به موسسه معرفی شوند. به عالوه، تصویر اساسنامه و اساسنامه اصالحی حسب مورد 

و سایر مدارك مربوط باید در اختیار ناظر قرار داده شود.
گستره جغرافیایی  کل می تواند حسب ضرورت و با توجه به حجم و  تبصره )1(: اداره 
گروهی سه نفره،  فعالیت موسسه خیریه، نظارت بر درآمد و هزینه موسسه خیریه را به 
گزارش نهایی با ذکر  گروهی،  شامل یك سرپرست و دو عضو واگذار نماید. در نظارت 

گروه تهیه می گردد. نام و درج مهر و امضاء تمامی اعضاء و تائید سرپرست 
تبصره )2( مدت اعتبار احکام صادره برای نظار دو سال مالیاتی )عملکرد( است و 

انتخاب مجدد نظار مذکور پس از انقضای این مدت، بالمانع خواهد بود.
تبصره )3(: در صورت انتقال، بازنشستگی یا عدم امکان ادامه فعالیت ناظر به هر 
کثر ظرف مدت یك هفته نسبت به تعیین ناظر  دلیل دیگر، اداره کل مکلف است حدا
کلیه مدارك و مستندات  جدید اقدام نماید. بدیهی است، ناظر پیشین موسسه باید 

گزارش آخرین اقدامات انجام شده خود را به ناظر جدید تسلیم نماید. مربوط و 
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مفاهیم و اهداف اساسی در نگاه تاریخی و معاصر
فعالیت های خیریه و عام المنفعه، تاریخی طوالنی و غنی در فرهنگ سوئیس دارد. 
سوئیس در زمینۀ نظم دهی، مدیریت و نهادسازی امور خیر در بسیاری از موارد الگوی 
بسیاری از کشورهای اروپایی است. امروزه، حوزۀ مطالعات خیر دارای هویتی مستقل 
در سوئیس است. نهاد خیر به عنوان »بخش سوِم« اقتصاد و جامعه توانسته است 
به  را  خود  نقش  خصوصی،  بخش  و  دولت  دیگر،  نهاد  دو  با  همکاری  و  تعامل  در 
گذشته  کند.  در دهه های  کشور ایفا  درستی در بهبود رفاه جامعه و توسعه اقتصادی 
تالش های زیادی چه از لحاظ تجربی و چه از لحاظ نظری دربارۀ توسعه فعالیت های 
گسترش امر خیر و تولید دانش در این حوزه  انسان دوستانه و داوطلبانه، باز تعریف و 
گرفته است. از میان این تالش ها باید به تاسیس مرکز مطالعات امور خیر در  صورت 
دانشگاه بازل در سال ۲۰۰۸ و اصالح قوانین و مقررات مربوط به موسسه های خیریه 
ثبت  خیریه  مرکزهای  قدیمی ترین  از  یکی  کرد.  اشاره   ۲۰۰۸ و   ۲۰۰۶ سال های  در 
شده بیمارستان اینزل در برن است. این بیمارستان را در سال ۱۳۵۴م، بانوی 
نیکوکاری به نام آنا زایلر بنیان گذاشت. هدف اصلی این موسسه که 
پا ایجاد شد، پشتیبانی از بیماران  پس از پایان طاعون سیاه در ارو
گذشت بیش  بی بضاعت و رها شده بود.  در حال حاضر، بعد از 
و  تحقیقی  کز  مرا مهم ترین  از  یکی  بیمارستان  این  سال،   ۶۶۰ از 

درمانی و پزشکی در سوئیس است.
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قرن  روشنگری  تحوالت  در  باید  را  نوین  معنای  به  خیر  امر  نهادسازی  شروع  نقطه 
کز  کرد. از مهم ترین مرا هجدهم اروپا در علم و اخالق و جنبش های لیبرال جستجو 
سوئیس   خیریه  انجمن  است،  خیریه  امور  نهادسازی  پیشگامان  از  که  غیردولتی 
نخبگان  از  گروهی  آمدن  هم  گرد  با  ۱۸۱۰م،  سال  در  انجمن  این  است.   )SGG(
کاتولیک و پروتستان، در شهر زوریخ و با هدف مشترک  علمی و دینی لیبرال اعم از 
گسترش  و  رشد  در  موسسه  این  است.  شده  تأسیس  خیرخواهانه  فعالیت های 
سازمان های خیریه دیگر و تأسیس بسیاری از نهادهای اجتماعی و همچنین ایجاد و 
توسعه دولت رفاه نقش بسیار مهمی داشته است.  حمایت از دولت در راستای منافع 
و هویت ملی، توجه به اخالق نیکوکاری و آموزش وپرورش در جامعه از همان ابتدای 

تأسیس انجمن وجود داشته است. 
انجمن  ایجاد  فعالیت  این  که  داشته اند  فعال  حضور  آن  در  ابتدا  همان  از  نیز  زنان 
بین المللی  کمیته  است.  داشته  دنبال  به  را  ۱۸۸۸م  سال  در  سوئیس  زنان  خیریه 
صلیب سرخ که یکی از مشهورترین انجمن های غیردولتی در جهان است نیز در اواخر 
کمیتۀ بین المللی امداد به  قرن نوزدهم به وجود آمده است. این سازمان تحت عنوان 
مجروحان )جنگی( و به پیشنهاد تاجری سوئیسی و مسیحی انسان گرا، به نام هانری 

دونان، در استان ژنو بنیان نهاده شده است. 
سوئیس  کشور  در  ابتدا  همان  از  نوین،  معنای  به  خیر  امر  نهادسازی  به این ترتیب، 
و  پروژه های علمی  از  گرفته است. حمایت  بین المللی صورت  و  در دو سطح ملی 
که  است  فعالیت های  از  نیز  دانشجویان،  به  بورسیه  دادن  به ویژه  آموزشی، 
کثر بنیادهای خیریه به آن عالقه مند بوده اند. به طوری که با به اجرا  ا
درآمدن قانون مدنی سوئیس در سال ۱۹۱۲ و اجباری شدن 
دانش  گسترش  و  تولید  می توان  خیریه  موسسه های  ثبت 
ثبت  به  مربوط  مدارک  در  را  مؤسسات  اهداف  به عنوان 

کرد.  اسناد مشاهده 
کز  مرا از  ۱۰درصد  تقریبًا   ۱۹۲۰ سال  در  موجود  اسناد  طبق 
فعالیت های  از  حمایت  و  ترویج  برای  مرکز(   ۲۲( خیریه 
که  مدرنی  تحوالت  تعبیری،  به  تأسیس شده اند؛  علمی 
اروپا  در  به طورکلی  و  سوئیس  در  خیر  امور  خصوص  در 
مشاهده می شود با تحوالت نظام حقوقی و دینی و تغییرات 

ساختارهای جامعه مدنی همراه است.
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که در  گرینه ایش«  نام برد  کز خیریه دانش بنیان باید از بنیاد » فرای  از قدیمی ترین مرا
سال ۱۷۴۷ در نزدیکی دانشگاه بازل تأسیس شد. این بنیاد را یوهان لودویگ فرای، 
الهیات  رشته  تقویت  و  دینی  پژوهش های  گسترش  هدف  با  الهیات  و  تاریخ  استاد 
کرد.  بنیاد مذکور با بیش از ۲۵۰ سال تجربۀ تحقیق در علوم دینی، یکی از  تأسیس 
کتابخانه های تاریخی و موضوعات مربوط به الهیات، شرق شناسی و زبان  مهم ترین 

انگلیسی به شمار می  رود.
و  نیازمندان  برای  مدرسه  و  خانه  ساخت  در  کمک  فقرزدایی،  نوزدهم  قرن  طول  در 
آموزش وپرورش از مهم ترین اهداف انجمن خیریه سوئیس )SGG( بوده است. در قرن 
بیستم با گسترش رفاه عمومی و ارزش های مدنی به توسعه دولت رفاه تغییر شکل داده 
است، موضوعاتی که در پی می آید ازجمله اقدامات این بنیاد است: 1. تقویت و ارتقاء 
جامعه در آموزش وپرورش ملی؛ 2. بهداشت ملی؛ 3. اقتصاد ملی؛ 4. رفاه اجتماعی؛ 
5. تقویت بخش خصوصی در راستای حمایت از سیاست های اصالح امور مربوط به 
سالخوردگان؛ 6. بیمه؛ 7. بازنشستگی؛8. بهداشت و سالمت خانواده.  با بروز بحران 
نامیدن  پِی  در  و  »فقر جدید«  و شکل گیری  اروپا  در  دهه هشتاد  پایان  در  اقتصادی 
سال ۲۰۰۱ به عنوان سال داوطلبانگی، این انجمن محور اصلی فعالیت های خود را 
یابی، بازتولید و توسعه مفهوم داوطلبانگی؛ به این موضوعات تغییر داده است: 1. ارز

2. فرهنگ انسانی در حوزه امر خیر؛ 3. تولید دانش در این حوزه
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اقتصاد خیریه، شرایط و قوانین
یکی از ویژگی های بارز امور نیکوکاری در کشور سوئیس وجـود فرهنگ پیـشرو، شفاف 
و دقیق حقوقی و مالیـاتی و ارتباط آن با قوانین مربوط به امور خیریه است. به طوری که 
کنار دو اقتصاد دولتی و خصوصی به صورت مستقل به رسمیت  اقتصاد خیریه در 
شناخته می  شود و اهرمی قوی برای پیشبرِد دو اقتصاد دیگر است. تعریف حقوقی 
امور خیریه و قوانین مربوط به آن و ارتباط آن با مسئله پرداخت مالیات و معافیت 
مالیاتی درخوِر توجه است. در قوانین مالیاتی مربوط به ایالت برن موضوعات الزم برای 
معافیت مالیاتی به شرح زیر تعریف شده است: 1. اهداف مؤسسات عام المنفعه و 
یا خیریه باید در جهت منافع عمومی و پیشبرد خیر همگانی و فعالیت های انسان 
و  آموزشی  و  علمی  فعالیت های  و  یست  محیط ز سالمت،  زمینه های  در  دوستانه 
یافت کنندگان خدمات بنیادهای خیریه تا حد امکان  فرهنگی باشد؛ 2. اطالعات در
و منافع شخصی دنبال نشود؛ 4. هدف  باشد؛ 3. اهداف تجاری  و آشکار  شفاف 
کافی برای دستیابی به آن در اختیار باشد؛ 5. درآمد ناشی  مشخص باشد و امکانات 
گسترش خیریه های دیگر و انجام فعالیت های خیر با اهداف ماندگار  از خدمات در 

استفاده شود.
پیچیده،  سازوکارهای  مستلزم  کشور  این  در  نیکوکاری  بنیاد  راه اندازی  به طورکلی 
اعتبار و هزینه باالیی نیست؛ اما نگهداشت و تثبیت فعالیت بنیاد نیکوکاری بسیار 
کسب  کشور برای  که مؤسسات خیریه در این  سخت و دقیق است. یکی از مواردی 
با  را موسسه ای  این نشان  ZEWO است.  نیاز دارند، دریافت نشان  اعتماد عمومی 
این  می کند.  اعطا  نیکوکاری  بنیاد  فعالیت  آغاز  از  سال  دو  از  پس  و  عنوان  همین 



موسسه طی فرایندی دقیق فعالیت ها و ساختارهای خیریه، تحقق هدف، اثربخشی، 
خیریه  انجمن  را   ZEWO موسسه  می کند.  یابی  ارز را  اخالق  و  شفافیت  وری،  بهره 
کرد. این موسسه فعالیت مستقل خود را از سال  سوئیس در سال های ۱۹۳۰ تأسیس 
۲۰۰۱ با سرمایه ای حدود ۷۰۰ هزار فرانک آغاز کرده است. موسسه مذکور وظیفه بررسی 
کمک به ایجاد  گواهی اعتبار به مؤسسات خیریه و سازمان های مردم نهاد و  ارائه  و 
شفافیت در عملکرد مالی و اجرایی آنان را به عهده دارد. افراد و کارشناسان حاضر در 
این موسسه را غالبًا افراد دانشگاهی و پژوهشگر تشکیل می دهند و هیچ کدام از آن ها 
در مؤسسات خیریه ذینفع نیستند. مراجعه داوطلبانه مؤسسات خیریه برای دریافت 
یابی مجدد برای تمدید آن از دیگر ویژگی های نشان  این نشان، اعتبار ۵ ساله و ارز

ZEWO است.

موسسه های خیریه دانش بنیان
به  نزدیک  مالی  گردش  با  نیکوکاری  خیریه  بنیاد  هزار   ۱۳ از  پیش  حاضر  حال  در 
که بیشتر آن ها به  کشور در حال فعالیت هستند  ۷۰ میلیارد فرانک سوئیس در این 

فعالیت های دانش بنیان و تولید و تقویت تحقیقات علمی و فناوری می پردازند.
به عنوان نمونه بنیاد »گبرت روف«  از بزرگ ترین بنیادهای خیریه دانش بنیان در سوئیس 
است. این بنیاد را تاجری به نام  هاینریش گبرت، در سال 1997 با سرمایه گذاری اولیه 
گبرت از همان آغاز اصلی ترین هدف  کرده است. بنیاد  220 میلیون فرانک تأسیس 
کرده است.  کار و زندگی معرفی  خود را، ارتقاء سوئیس به عنوان جایگاه برتر اقتصاد، 
برای دست یابی به این هدف، این بنیاد ساالنه بودجه ای معادل 15 میلیون فرانک 
که شامل حمایت از پژوهشگران جوان  کز آموزش عالی در سوئیس اهدا می کند  به مرا
کاربردی خالقانه و تأثیرگذار در اقتصاد و جامعه سوئیس است. اهداف  و تحقیقات 
دیگر این بنیاد بهره مندی از دانش تولیدشده، تبدیل پروژه های علمی به پروژه های 
پژوهشی  یافته های  کردن  کاربردی  و  علمی  پژوهش های  تقویت  و  ارتقاء  اجرایی، 
تعریف شده است. مرکز این بنیاد در شهر بازل جای دارد و هیئت امنا عالی ترین رکن 
که شامل هفت عضو از شخصیت های فعال اجتماعی در زمینه های  موسسه است 
که هر چهار سال یک بار انتخاب می  شوند. علی رغم  آموزش، تحقیق و نوآوری است 
سوئیس  کشور  داخل  پروژه های  به  مربوط  بنیاد  این  حمایتی  اولویت های  اینکه 
پا نیز شانس برخورداری از حمایت های  است پروژه های تحقیقی از مرکز و شرق ارو

این بنیاد را دارند.

 و
ستا

اب
 

س
ر 

ا



سخن پایانی
سیستمی  دارای  سوئیس  کشور  که  گفت  می  توان  کاستی ها  گرفتن  نظر  در  بدون 
نهادینه شده و بسیار پیشرفته در حوزۀ امر خیر است. امروزه نهاد خیر در این کشور، به طور 
مستقل در کنار نهاد دولت و بخش خصوصی، در پیشبرد و گسترش جامعه نقش دارد. 
کز دانش بنیان  عالوه بر آن موسسات خیریه در حیطۀ تحقیقات علمی و حمایت از مرا
که توجه به آن مهم است این است  نیز نقش مهمی ایفا می کنند. در مقام مقایسه، آنچه 
یافته و فعالیت  که تحوالت نوین امر خیر در این کشور حاصل بیش از دو قرن نظام استقرار
که  نه پدیده ای  ارزش ها و سنت های جامعۀ خود است،  با  مستمر و علمی در پیوند 
یک شبه و به تقلید از الگوهای دیگر رخ داده باشد. نکتۀ آخر این که آنچه که در ساماندهی 
به امور خیر به صورت علمی و همگانی در ایران بیش از الگوبرداری از قوانین و برنامه های 
دیگران باید به آن اهمیت داده شود، تقویت نگاه تاریخی و تحلیلی به تجربیات و دانش 
گاهی تاریخی و علمی در این زمینه است. شکل گرفته در امور خیر در جوامع دیگر و رشد آ
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پی نوشت ها:  

1. البته باید به این نکته توجه کرد که مفهوم »بخش سوم« به عنوان گزینه ای دیگر مابین دولت و بازار 
است. به عبارت دیگر این مفهوم بین بخش عمومی و خصوصی در ارایه خدمات، در اواخر دهه 
هفتاد میالدی و به دنبال بحران های اقتصادی و تضعیف دولت های رفاه یا اجتماعی وارد حوزه 
نظریه پردازی شده است. با توجه به تجربیات متفاوت آمریکا و اروپا در ایجاد و گسترش دولت رفاه 
کشورهای  و انجمن های مردم محور در این زمینه نیز نظریات و رویکردهای متفاوتی وجود دارد. در 

یکردی در حال توسعه و شکل گیری است. پای شرقی »بخش سوم« رو ارو
که در اروپای قرون وسطی بنایی یادبود به رسم قدردانی از او ساخته  2. آنا زایلر از معدود زنانی است 
که در سال ۱۵۴۶ در دوران اصالحات دینی در اروپا ساخته شده است در مرکز  شده است. این بنا 
قدیمی شهر برن  قرار دارد و به صورت مجسمه ای از یک زن جوان بر روی یک حوضچه بنا شده 
کوزه ای است. آنا دختر مقامی  کاسه و با دست دیگر مشغول ریختن آب از  که در یک دست  است 
عالی رتبه و همسر او مدیر بیمارستانی بود که آنا خود نیز در آن مشغول  به کار بوده است. بعد از فوت 
که از شوهرش به ارث برد است،  که فرزندی نداشتند تصمیم می گیرد اموالی را  همسرش در حالی 

وقف امور خیریه کند.
3. Schweizerische Gemeinnützige Gesellschaft   

که تاثیر  کالم مسیحی برمی گردد  4. در اینجا، مفهوم »لیبرال« به نظرات آزاداندیشانه در الهیات و 
گرفته از فلسفه روشنگری قرن هجدهم بوده است و نباید آن را با مفهومی که امروزه در فلسفه سیاسی 

به کاربرده می شود یکی دانست.
5. دونان پیشنهاد تشکیل جمعیت های امدادی و به رسمیت شناخته شدن بین المللی آن ها در 
کرده است. این  که با هزینه خود در سال ۱۸۶۲ به چاپ رسانده بود مطرح  کتابی  زمان جنگ را در 
کتاب را دونان در طول یک سفر تجاری بر اساس مشاهدات و تجربیاتش از نبرد سولفرینو در تابستان 

کشته و بیش از ۲۵ هزار مجروح شده بودند نگاشته است.   که در آن در یک روز ۶۰۰۰ سرباز   ۱۸۵۹
6. Frey-Grynaeische Stiftung

کشور  است  7. دانشگاه بازل یکی از مهم ترین دانشگاه های سوئیس و قدیمی ترین دانشگاه این 
که خود زمانی به عنوان یک روحانی انسان گرا، حقوقدان و  که در سال ۱۴۶۰ توسط پاپ پیوس دوم 
کتابخانه علمی  کتابخانه دانشگاه بازل مهم ترین  شاعر در بازل به سر برده بود تأسیس شده است. 

کشور است. در این 
8. توجه به این نکته در اینجا مهم است که علیرغم این برداشت عمومی که کشور سوئیس کشوری 
کشور در  بدون فقر است، بر اساس آمار رسمی حدود ۶ درصد از جمعیت هشت میلیون نفری این 
کمک های اجتماعی دولت قرار می گیرند  حال حاضر زیر خط فقر هستند. این افراد تحت پوشش 

که منابع بیشتر آن از مالیات شهروندان تامین می شود.
9. Schweizerische Zertifizierungsstelle für gemeinnützige, Spenden sammelnde 

Organisationen

10. Gebert Rüf Stiftung
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پژوهش امر خیر
یافته  افزایش  در سال های اخیر مطالعات حوزه امور خیریه و سازمان های مردم نهاد 
است. در این راستا، مفاهیم بخش سوم، بخش داوطلبانه، فعالیت های خیریه ای، 
جوامع مدنی و بخش غیرانتفاعی سنتی، در ادبیات این حوزه معرفی شده اند. شروع 
کشورهای  از  پژوهشگران  بازمی گردد.  میالدی   ۱۹۸۰ سال  به  مطالعات  قبیل  این 
مختلف به صورت بین رشته ای مطالعاتی انجام داده اند؛ اما متأسفانه تعداد زیادی از 
کستری1 منتشر شده اند. باوجود تالش پژوهشگران،  این نوشته ها، در قالب اسناد خا
دانش در این موضوع، آن چنان که باید توسعه نیافته است )2(؛ بنابراین به نظر می رسد 

انجام مطالعات در این حوزه ضروری است.

امر خیر در حوزه سالمت
که از سالیان قبل نهادهای  کشور است  نظام سالمت ازجمله بخش های اجتماعی 
کز  مردمی مانند بیمارستان ها و درمانگاه های خیریه و وقفی را پذیرا بوده است. این مرا
درمانی، هم در داخل و هم در خارج از کشور به صورت مردمی فعالیت می کنند. در این 
راستا، در سال 2003، 87 درصد از خانوارهای هلندی به مؤسسات بخش سالمت 
کز خیریه سالمت،  کمک کرده اند )3(. در پژوهش د اولویرا و همکاران در سال 2011، مرا
کز خیریه آموزش کودکان و آموزش مهارت های شغلی، با اقبال بیشتری از  در مقایسه با مرا
جانب خیرین روبرو بودند )4(. همچنین در یک دهه گذشته در انگلستان، خیریه های 
کرده اند )5(. سالمت و پزشکی بیشترین کمک افراد در بخش خیریه را به خود جذب 

امر خیر در پرتوی قوانین
در قوانین و اسناد باالدستی نظام، سیاست گذار از امور خیریه غفلت نکرده است. 
این  از  قوانین مشهود است. جدول 1 بخشی  گیران در  توجه تصمیم  پای  رد  درواقع 

قوانین و مقررات را به تصویر می کشد.

امر خیر در مطالعات پیشین
گردآوری  یافته های برخی پژوهش های مرتبط با امر خیر در حوزه سالمت در جدول 2 
 شده است. غالب این مطالعات دربارۀ مشکالت پیِش روی این مؤسسات خیریه 
ناشی  خأل  و  است  نشده  کاوی  وا بنیادین  مسائل  میان  این  در  کرده اند.  کلی گویی 
گذشته  است.  مشهود  بین المللی  مطالعات  با  مقایسه  در  علمی  محتوای  تولید  از 

1. مقاالت یا 

که  اسناد علمی 

توسط سازمان ها 

که  یا نشریاتی 

اعتبار علمی 

رسمی ندارند، 

منتشر شده است.
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شیوه های  خیرین،  شناسایی  برای  تأثیرگذار  عوامل  نظیر  عملی  راه کارهای  این،  از 
است،  الزم  نیز  است.  نشده  مطرح  خیریه  مؤسسات  در  آن ها  نگهداشت  و  جذب 
پیشنهاد هایی برای موفقیت این سازمان ها و نحوه عملکرد این مؤسسات بیان شود 
و چگونگی نگرش و رفتار خیرین، دامنۀ اختیارات دولت و قوانین مرتبط با خیریه ها 
اجرایی  پیشنهادهای  و  ندارد  کاربردی  جنبه  مطالعات  هنوز  بنابراین  شود.  بررسی 

برای استفاده فعاالن این حوزه یافت نمی  شود.
کنون غالب مطالعات علمی، از سوی دانشگاه بوده است و اصواًل طرح های  به عالوه تا
باالدستی  سازمان های  خیریه،  سازمان های  سوی  از  مطالعات  سفارش  و  پژوهشی 
اندک خبرگان، ورود  به تعداد  با توجه  و مؤسسات تحقیقاتی صورت نگرفته است. 
کند است. پیشنهاد می شود طرح های پژوهشی  محتوای علمی در این حوزه بسیار 
از  و  شود  تعریف  سالمت  حوزه  خیریه  مؤسسات  و  سیاست گذاران  میان  مشترک 

گرفته شود. پژوهشگران برای پاسخ به آن ها از طریق روش های علمی معتبر بهره 

چالش های فراروی پژوهش های امر خیر
کشورهای  گروه علمی در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی: در بسیاری از  ۱. نبود 
دنیا بخش های تخصصی در حوزه مطالعات انسان دوستانه، خیریه و سمن ها دایر 
را  تحقیقاتی  طرح های  قالب  در  خیریه  مؤسسات  مبتالبه  مسائل  درواقع،  است. 
گروه  که در حوزه امر خیر  چنین  کز پژوهشی پاسخ  می دهند. این در حالی است  مرا

تحقیقاتی در کشور اساسًا وجود ندارد.
کشورها نخبگان علمی به این  کمبود پژوهشگران و نخبگان علمی: در بسیاری از   .۲
حیطه وارد شدند و منشأ اقدامات تأثیرگذار و مهمی در مطالعات امر خیر شده اند. 
این نخبگان پیامدهای مثبتی در رفع مسائل مؤسسات  اقدامات مؤثر  آنکه  جالب 

خیریه داشته و بالندگی و حرکت در مسیر درست را به دنبال داشته است.
کشور: یکی از راه های انتقال مفاهیم علمی، انتشار  ۳. نبود مجله های تخصصی در 
آن در مجله های تخصصی باهدف اطالع سایر پژوهشگران علمی است. در جوامع 
پیشرفته، پژوهشگران حاصل تالش های خود را در مجالت و یا در قالب کتاب منتشر 
می کنند. متأسفانه در کشور کمبود و ضعف انتشار مجالت به صورت انتشار فیزیکی 

و یا آنالین مشهود است.
و  انتشار دانش  راه کارهای  از  برگزار نشدن همایش های علمی مستمر: یکی دیگر   .۴
گردهمایی اندیشمندان حوزه های مختلف برگزاری همایش ها و هم اندیشی ها است 
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کشور بوده است. مصداق  که متأسفانه در وادی امر خیر به صورت انگشت شمار در 
گستردگی  به  توجه  با  اما  است؛  شیراز  در   1385 سال  در  کنفرانس  یك  برگزاری  آن 
اقدامات امر خیر در کشور انتظار می رود شاهد تبادالت علمی بیشتر در قالب برگزاری 
که  کنفرانس های معتبر  همایش در این زمینه باشیم. به عنوان نمونه برداری، یکی از 
ساالنه به صورت بین المللی در حوزه سازمان های غیردولتی و فعالیت های داوطلبانه 
کنفرانس ARNOVA اشاره نمود. بنابراین پیشنهاد می شود  برگزار می شود می توان به 

متولیان به این مهم نیز اهتمام ورزند.
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۱۳۹۴

۱۳۹۲

۱۳۸۸

۱۳۸۸

۱۳۸۲

۱۳۵۸

سند

برنامه عملیاتی معاونت توسعه 
مدیریت و منابع وزارت بهداشت

کلی و خط مشی  اصول 
دولت یازدهم

برنامه پنجم توسعه جمهوری 
اسالمی ایران )۱۳۹۰-94(

نقشه جامع علمی سالمت

اهداف راهبردی مشارکت 
مردم و سواد سالمت 

در افق 1404

قانون اساسی 
جمهوری اسالمی ایران

متن مرتبط با امور خیریه

نبود سازوکار مناسب جهت ثبت و شناسایی 
منابع مالی و پولی خیرین

جذب منابع حمایتی برای زیرساخت های 
نظام سالمت و ارتقای فرهنگ اهدا )هبه و وقف( 

با قدردانی از خیرین و اهداکنندگان

توسعه توانایی های سازمان های مردم نهاد

بسترسازی مناسب جهت توسعه و تسهیل 
جذب کمک های مردمی داخلی و خارجی

اشاره به مشارکت خیرین سالمت در راستای 
ارتقای سالمت، پیشگیری و غربالگری 

بیماری های شایع در جامعه

اصل۲۹: الزام دولت برای تأمین نیاز به 
خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت های پزشکی 

کشور از محل درآمدهای  برای یک یک افراد 
عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، 

خدمات و حمایت های مالی
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نتایج کلیدی/تمرکز اصلی/پیشنهاد ها

کمیت در مقابل ایفای نقش به عنوان بازیگر اصلی مطرح شده است. همچنین توجه به مداخالت نیکوکار  حضور تسهیلگر حا
محور و مؤسسه خیریه محور، توسط دولت پیشنهادشده است.

شش محور اصلی شامل حوزه فعالیت مؤسسه، تأمین منابع، نوع منابع اهدایی، نحوه صرف منابع، چالشها و نحوه تعامل 
درآمدهای  به  توجه  همچنین  شد.  شناسایی  خیریه  مؤسسات  مدیریت  خصوص  در  مرتبط  مؤسسات  سایر  و  دانشگاه  با 

گرفتن بهداشت و رفع موانع مدیریتی و قانونی پیشنهادشده است. اختصاصی مضاف بر کمک های مردمی، اولویت قرار 

حمایت مالی دولت از سوی سازمان های خیریه می تواند مسائل مالی پیش روی بیماران را کاهش دهد.

فعالیتهای  و  زمان  اعطای  مییابد.  نمود  اقتصادی  کمکهای  و  داوطلبانه  فعالیتهای  قالب  دو  در  جامعه  عمومی  مشارکت 
کنندگان است؛ اما به دلیل نبود ظرفیتهای  داوطلبانه، پشتیبانیهای معنوی و حمایتهای غیرمادی نمونههایی از فعالیتهای اعطا

مناسب در کشور، پاسخگویی به شبکه ها در آینده کشور از سوی خبرگان در این پژوهش چندان محتمل نبوده است.

تنها 0/1 درصد از منابع بیمارستان های مطالعه شده حاصل کمک خیرین بوده است

گسترش مؤسسات خیریه رفاهی- بهداشتی از طریق در اختیار  بر منابع مکتوب و علمی همچون روزنامه در ایجاد و  کید  تأ
کمک های خیریه مؤثر قلمداد شده است. گزارشها و اطالعات به مردم در  نهادن 

گزارشی مبنی  فعالیت این نهادها به طور عمده متکی بر منابع دولتی است. به نحوی که بیش از 50درصد از این نهادهای علمی 
بر تأمین منابع مالی از سازمان های خیریه، سازمان های غیردولتی، سازمانهای خصوصی و نیز منابع خارج از کشور نداشتند.

کید بر نیکوکاری زنان و پوشش خدمات درمانی توسط خیریه ها هنگام بی توجهی دولت بوده است. تأ

به سامان دهی وضعیت خیریه ها در کشور ازلحاظ منابع ورودی و صرف هزینه اشاره شده است.

تأمین منابع مالی الزم برای بیماران خاص از طریق مالیات ها، مشارکت افراد خیر، سرمایه گذاری بخش دولتی و خصوصی و 
کمک های فنی سازمان های بین المللی اشاره شده است.

گرفتن این  در این دوران تاریخی سیاست تقابل با موقوفات و متصدیان و متولیان این بخش- طبقه روحانیون- و در دست 
کاربست آن توسط  منبع عظیم مالی توسط حکومت در پیش گرفته شد. در این میان ایجاد مؤسسات خیریه رفاهی بهداشتی و 
دولت برای تبیین و توسعه این گونه فعالیتهای عام المنفعه، تأثیرپذیری از اصالحات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی کشورهای 

گرفت. کار قرار  منطقه، مانند ترکیه در دستور 

برقراری نظام هیئت مدیره ای به عنوان عالی ترین مرجع تصمیمگیری در بیمارستان های خیریه توصیه شده است.

قانون گذاری در این حوزه و الگوبرداری از مؤسسات موفق پیشنهادشده است.

وزارت  پایگاه مناسب در تصمیم گیریهای  نیافتن  فّناوری جدید، سنگینی قیمت خدمات، تخصیص  و  مشکل تجهیزات 
کینه ورزی های بیمه گری، پایین بودن نرخ تعرفهها، بخش خصوصی انتفاعی ازجمله مشکالت اداره ای و  بهداشت و درمان و 

کز است. تشکیل نظام بیمه خیریه پیشنهادشده است. توسعه این مرا

جایگاه اصلی مؤسسات خیریه و به خصوص وصل آن به نظام دولتی مجهول و مغفول مانده است. این گونه مؤسسات میکوشند 
کند. از سنگینی بار دولتی بکاهند و از طرف مقابل، دولت نیز مکلف است سهمی از برنامه ریزی خود را متوجه این بخش 

و خیریه شامل مؤسسات درمانی  گروه سازمانهای غیردولتی  و سه  از یک سو  و مدرن  به سنتی  طبقه بندی مؤسسات خیریه 
خیریه، انجمنهای علمی و تخصصی و مؤسسات غیردولتی نوین از سوی دیگر نتیجه گیری شده است. همچنین نیاز به توجه 

بیشتر دولت به این سازمان ها پیشنهادشده است.

تدوین استراتژی های تعهد و حمایتهای سیاسی دولت از فعالیتها و عملکرد مؤسسات خیریه سالمت، سرمایه گذاری برای 
سالمت با همکاری آن ها و شفافسازی پیشنهادشده است.
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ایده های  در  توانستم  و  بودم  داوطلب  جمعیت  این  در  که  بود  من  مسرت  مایۀ  این 
کامبوج اندک مشارکتی داشته باشم. خالقانه شان در مزرعۀ سامرونگ 

به عنوان مثال  است.  مرسوم  امری  کار  کودکاِن  جهانی  جمعیت  در  شدن  داوطلب 
هیئت  و  حامیان  مثِل  آن  اعضای  دیگر  و  فیلیپسون2  زیف  جمعیت،  این  مؤسس 
اجرایی جمعیت و معلمانی که به کودکان درس می دهند، همه داوطلب اند و یا زمانی 

کار داوطلبانه، جمعیت به اهداف نمی  رسد. کرده اند. اساسًا بدون  کار داوطلبانه 
زبان  کامبوج مدرس  که در مدارس  انگلیسی  و مترجم  گوینده  به عنوان  آغاز من  در 
کردم و بعد به عنوان مترجم برای ورودی های جدید  انگلیسی است با پروژه مشارکت 
که اشتیاقم به همکاری  گزارش های ساالنه را می  نوشتم. تا جایی  فعالیت می  کردم و 
برای  کشورها  و سایر  بریتانیا  در  افرادی  با  و حاال  پروژه شدم  درگیر  کاماًل  و  یاد شد  ز

پیشبرد اهداف جمعیت در ارتباط هستم.
که مترجمی برای ورودی ها باشم  شغل من به عنوان عکاس آزاد و نویسنده این است 
مدیریت  کارهای  در  سابقه ای  همچنین  باشم.  داشته  نقش  گهی ها  آ طراحی  در  و 
که بسیار برای دستیابی به اهداف جمعیت به دردم می خورد. هرچند  دارایی دارم 
به  از هر چیزی  بیشتر  که  کار است  برای  و شوقم  انگلیسی  زبان  در  توانایی من  این 

کمکم می آید.
کار  بودن  مؤثر  دادِن  نشان  برای  خوب  مثالی  سامرونگ  مزرعۀ  پروژۀ  که  دارم  باور 
دید  با  که  بود  خواهد  مؤثر  چنین  وقتی  داوطلبانه  کار  صدالبته  که  است  داوطلبانه 
که از مدیران  کارم در پروژه، سیمون ون در پوتن3  مثبتی به آن نگریسته شود. در اوایل 

کنی ز غوره حلوا سازی!«. که »گر صبر  کرد  جمعیت است، نصیحتی خوبی 
جمعیت بسیار خوب با داوطلبان کنار می آید؛ چراکه می داند هر فردی زندگی روزانه و 
مشغله های خودش را دارد و فقط می تواند بخشی از وقتش را به جمعیت اختصاص 
جمعیت  بیاورد.  پایین  را  کار  سرعت  امر،  همین  است  ممکن  که  هرچند  دهد. 
و مهارت های متفاوت جذب  کاری  با سنین، سابقۀ  را  افرادی  کار  کودکاِن  جهانی 
خود می کند. من به عنوان داوطلب انتظار هیچ دستمزدی از جمعیت ندارم؛ اما شما 

همیشه در جمعیت با تقدیر و تشکرهای خالصانه روبرو می شوید. 
گرفته ام.  برعهده  را  داوطلبان  بین  ارتباط  وظیفۀ  به تازگی  می افزاید:  اسمالوود  اولی 
برای انجام بهتر پروژه مان در مزرعۀ سامرونگ، ارتباط از طریق شبکه های اجتماعی 
با پروژه  ایمیل بسیار مفید واقع شده است. مهم نیست سطح درگیری داوطلبان  و 
از  ارتباط  شوند.  محسوب  گروه  از  جزئی  که  دارند  دوست  افراد  بیشتر  باشد،  چقدر 
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کارکردهای جزئی آن بسیار مفید است و  طریق فضای مجازی برای آشنایی با پروژه و 
که همه با هم در حال فعالیت اند را برآورده می کند. این حس 

تجربه ام در همکاری با جمعیت به عنوان داوطلب، بسیار تجربۀ لذت بخشی بود. در 
کار،  طول این پروژه با افراد محترم زیادی دوست شدم. ولی لذت بخش ترین قسمت 
آشنایی و تعامل با کودکانی بود که پروژه از آنان حمایت می کرد. با بررسی همۀ این ها، 

درمی یابم قطعًا همکاری در پروژۀ سامرونگ ارزشش را داشت.
صرِف  سامرونگ  مزرعۀ  در  را  ماه  یک  حدود  که  است  دیگری  داوطلب  پتل4  داوینا 
کارش در  کرده است. او سه ماه مرخصی از محل  کودکان  تدریس زبان انگلیسی به 
کار داوطلبانه مشغول شود. وی اظهار  گرفته بود تا به این  بانک سلطنتی اسکاتلند 
کار می کردم، شور و صفای  که به عنوان داوطلب در جمعیت  می کند در طول مدتی 
که همین امر باعث شد همکاری ام را با جمعیت  کرد  بچه ها من را به خودش جذب 

ادامه دهم.
که اسمش را »80 قدم برای  کار می کنیم  بر روی پروژه ای  با اولی  در حال حاضر من 
که قرار است طی آن از داوطلبان سابق و سازمان های  گذاشتیم، پروژه ای  سامرونگ« 

بین المللی برای اختصاص بودجۀ بیشتر کمک جذب شود.
کودکان مزرعۀ سامرونگ بایستی نمرات قبولی برای ورود  به منظور موفقیت در پروژه، 
که بسیاری از آن ها به چنین موفقیتی دست می یابند.  کنند  به سطح بعدی را کسب 
برای سال  دارد.  1100 دالر خرج  دانش آموز چیزی حدود  هر  برای  ادامۀ تحصیل  ولی 
که 11 نفر را برای ادامه تحصیل به دانشکدۀ یفنی اعزام  آینده، جمعیت در نظر دارد 
که از پروژۀ 80 قدم برای سامرونگ به دست  کمک های مالی  که خوشبختانه از  کند 

می آید، هزینۀ تحصیل آن ها تأمین خواهد شد.
به  کمک  بخش  در  زمانی  بازۀ  یک  در  اسکاتلند،  سلطنتی  بانک  در  کارم،  در  من 
کنم،  کار  که چگونه با تیم مالی  گرفتم  خیریۀ اکسفام5 نظارت داشتم. در آن وقت یاد 
تدارکات الزم را تهیه کنم و به کار روحیه ببخشم. امیدوارم توانایی هایم اینجا در مزرعۀ 
به دانشگاه  برای فرستادن بچه ها  کمک های بین المللی  به منظور جذب  سامرونگ 

مفید واقع شود.
که با مؤسسات در بریتانیا در ارتباط باشم تا بتوانم  این برای من بسیار اهمیت داشت 
کنم.  کمک، نقشم را در پروژۀ مزرعۀ سامرونگ ایفا  با توجه به توانایی هایم در جذب 
یاد برای دستیابی  که مهم ترین چیز، داشتن صبر و حوصلۀ ز کار متوجه شدم  در طول 

به اهداف است.

4. Davina patel

5. oxfam
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کری مارلند6 مدیر بخش داوطلبان موسسۀ خیریۀ بیماران سرطانی تنووس7 می گوید: 
حدودی  تا  جمله  این  بایستند.  سرپا  نمی  توانند  خیریه ها  داوطلبانه  کارهای  بدون 
کمک  کنون با  درست است؛ چراکه موسسه ما با ده نفر داوطلب تشکیل شد و هم ا
راه های  خالقانه شان  ایده های  با  گاهی  داوطلبان  می چرخد.  دیگر  داوطلب   2000
کارهای بسیار جزئی مثل وظیفۀ  جدید و بهتری جلوی پای شرکت می گذارند و حتی 

گرداندن مغازه ها را بر عهده دارند. کاالهای جمعیت و  تحویل 
وظیفۀ مدیر بخش داوطلبان، اندک اندک به موضوع مهمی در مؤسسات خیریه بدل 
اما  است.  مشهود  کاماًل  مؤسسات  این  در  داوطلبانه  کار  اهمیت  که  چرا می شود؛ 

مسئله اینجاست که چه شخصی برای مدیریت داوطلبان مناسب خواهد بود؟
راب جکسون8 که مشاور کاربلدی در امور داوطلبانه است می گوید که مدیریت بخش 
داوطلبان شغلی است که روزبه روز بیشتر به آن به عنوان فرصت نگریسته می شود که البته 
معمواًل افرادی با این شغل کنار می آیند که استعداد و توانایی های کافی آن را داشته باشند. 
که من  داوطلبان بخش اصلی خیریۀ ما را تشکیل می دهند. این باعث شده است 
که  ببینم  دیگر  سوی  از  و  باشم  شاهد  دارد،  موسسه  بر  آن ها  کار  که  را  تأثیری  میزان 
کار  که از پس این  کار چقدر بر روحیه خود آن ها اثر دارد. آیا از ابتدا تصور می کردم  این 
بربیایم؟ به هیچ وجه! اما توانایی ها و تجارب من طی این دو سال باعث شد به عنوان 

مدیر موفق انتخاب شوم.
مدیر بخش داوطلبان، چندین وظیفه را هم زمان بر عهده دارد. وی باید توانایی تجهیز، 
یابی و مربی گری را داشته باشد. انگیزه و روحیۀ داوطلبان برای  مدیریت، ارتباط، بازار
کار داوطلبانه تغییریافته است و این وظیفۀ مدیر است که بر روند این تغییرات نظارت 
کسی صرفًا  که  داشته باشد و پاسخ مناسبی به آن ها بدهد. دیگر مثل قبل نیست 
برای ایجاد تغییر داوطلب شود. چیزی بیش از این می طلبد تا فردی به عنوان داوطلب 
کند و داوطلبان  که این انگیزه ها را بیدار  جذب موسسه شود. این وظیفۀ مدیر است 

کند و آن ها را نگه دارد. درستی را جذب موسسه 
کارهایی  که داوطلب در تمام  گام این است  راه های جذب داوطلب چیست؟ اولین 
عضویت،  فرم  تبلیغاتی،  پوسترهای  مثل  می شود؛  مواجه  آن  با  شما  موسسه  در  که 
یابد. باید این اطمینان  دفترچه های توضیحی شرکت و... این فضای باروحیه را در
کاری چه انتظاراتی از داوطلب دارد و بین داوطلب و مدیر  حاصل شود که هر فرصت 
هنگامی که  چیست.  یکدیگر  از  طرفین  انتظارات  که  بگیرد  صورت  پیش  از  توافقی 
تحت  و  شود  ایراد  برایشان  مناسب  مقدمه ای  می بایست  می شود  جذب  داوطلب 

6. Kerry marland

7. tenovus

8. Rob jackson
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گیرند؛ عالوه بر این بایستی برنامه ای برای بیان  آموزش قرار 
باشد. داشته  وجود  می دهید  افراد  به  شما  که  تعهداتی 

ما در تنووس دوره ای آزمایشی برای داوطلبان قرار داده ایم 
که به عنوان داوطلب رسمی  تا آن ها با نقششان پیش ازاین 
درگیر  برای  فوق العاده  راهی  این  شوند.  آشنا  شوند،  عضو 
تا  ندارند  ترسی  دیگر  البته  و  است  کار  در  داوطلب  کردن 
آیا  نیستم،  آماده  کار  این  برای  کنند: »من  به راحتی اعالم 
دیگری  کار  ما  و  دهم؟«  انجام  من  که  دارید  دیگری  کار 
نباشد  آزمایشی  دورۀ  این  گر  ا اما  می کنیم.  فراهم  برایشان 
و داوطلب مستقیم بر سر وظیفه اش برود، ممکن است از 
دیگر  و  شود  ناپدید  گهان  نا و  برنیاید  وظیفه  آن  پس 

هیچ گاه به موسسه بازنگردد.
گهان مشکلی  گر نا سیستم انتقادات و پیشنهاد ها مناسب و کارآمد باید فراهم شود تا ا
که پرسشنامۀ خروجی برای  پیش آمد از آن باخبر شد. این ایده به من ایدۀ دیگری داد 

که از این طریق تجاربشان را در اختیارمان قرار دهند. کنم  داوطلبان تهیه 
نیست  بهتر  بگویید  خود  با  و  برسد  نظر  به  پیچیده  کمی  است  ممکن  این ها  همۀ 
کار  که  کری مارلند ادامه می دهد: من به شدت باور دارم  کار داوطلبانه را بزنیم؟  قید 
نیز  داوطلب  شخص  خود  برای  بلکه  است  خیریه  موسسۀ  نفع  به  نه تنها  داوطلبانه 
منافع معنوی بسیار دارد. موسسۀ تنووس به کمک بیماران سرطانی می آید؛ اما گروهی 

که غیرمستقیم به آن ها کمک می شود و آن داوطلبان هستند. دیگر نیز وجود دارد 
همین چند وقت پیش، من با فردی آشنا شدم که از ایران برای ادامۀ تحصیل آمده بود و در 
آن زمان احساس غربت و تنهایی می کرد و با ورودش به کار داوطلبانه، زندگی اش دگرگون 
شد و دوستان بسیاری در این دوره پیدا کرد و زبان انگلیسی را نیز  به طور کامل فراگرفت.

که می توانیم به شدت بر  گاه شده ام  به عنوان مدیر بخش داوطلبان، به این موضوع آ
زندگی داوطلبان تأثیر بگذاریم. افرادی ممکن است با کاِر ما آشنا نباشند؛ اما آن دسته 
با ما همکاری می کنند بدون شک زندگی بهتری  که هفته ای چهار ساعت  از افراد 
که می توان به آن مفتخر بود و ما می بایست  کاری است  کرد. این  را تجربه خواهند 

که بهترین شرایط برای داوطلبان فراهم است. مطمئن شویم 
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کلیدی وجود دارد: در بخش خیریه تقاضای رو به رشدی برای چهار ناحیه 
1. رسانه های اجتماعی؛

2. جمع آوری کمک های مالی؛
3. توانایی فکرکردن در خارج از چارچوب؛

4. توانایی برای توسعه کسب وکار. 
که رسانه های اجتماعی در حال رشد هستند، حضور آن الین مؤسسات  همان طور 
رسانه های  همان  یعنی  کانال ها،  این  طریق  از  است.  افزایش  حال  در  نیز  خیریه 
و  داوطلبان  و  حامیان  با  تعامل  در  که  ماهری  فارغ التحصیالن  برای  اجتماعی، 

ذی نفعان هستند نیاز فزاینده ای به وجود آمده است.
به عنوان  و  است  بخش  این  در  معمول  نگرانی  پول  جمع آوری  اندازه،  همین  به 
این  شود.  برآورده  باید  که  می شود  گرفته  نظر  در  موضوعات  مشکل ترین  از  یکی 
اطمینان حاصل شود  تا  داد  انجام  باید  بیشتری  کارهای  که  نشان می دهد  موضوع 
نوشتن  قبیل  از  مالی  جمع آوری  فعالیت های  هدایت  برای  فارغ التحصیالن  که 
درخواست  برای کمک های بالعوض، سازمان دهی رویدادها و مدیریت فعالیت های 

تجاری و مشارکتی توانایی دارند.

نیاز به تفکر خالقانه
کمک های مالی حیاتی هستند؛ اما  درحالیکه این مهارت ها برای جمع آوری سنتی 
گیر در بخشی  نیاز به خالقیت برای شناسایی راه هایی برای رفع نیازهای اجتماعی فرا
که  عواملی  از  باید  فارغ التحصیالن  کار،  این  انجام  برای  دارد.  وجود  رقابتی  کاماًل 
گاه باشند. این عوامل شامل تأثیر اجتماعی و افزایش  منحصر به این بخش است، آ

رقابت برای کسب بودجه است.
از من خواسته شد  از نخستین شغل هایم در بخش خیریه،  برای یکی  در مصاحبه 
که  کنم. من از روی سادگی پاسخ دادم  که دربارۀ رقبای اصلی این سازمان صحبت 
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گروهی اجتماعی  من آن ها را به عنوان رقیب نمی بینم زیرا ما همه سعی می کنیم تا به 
کنیم. در جهانی مطلوب و در نظر این مرد جوان، یعنی من، تمام مؤسسات  کمک 
که برای رشد الزم است، در  که به دنبال تأثیر مثبت اجتماعی هستند، پولی را  خیریه 
که ما در آن زندگی می  کنیم و برای این نوع  اختیار دارند. متأسفانه این جهانی نیست 

کار، منابع مالی محدودی وجود دارد.
این  رقابتی  ماهیت  باید  کنند،  کار  بخش  این  در  امیدوارند  که  فارغ التحصیالنی 
بخش را درک کنند و به مهارت های الزم برای آن مجهز شوند. این همان جایی است 
کنند.  کمک  بخش  این  با  دانشجویان  تعامل  افزایش  به  می توانند  دانشگاه ها  که 
که ممکن است از طریق آن ها به این مهم  راه های مختلفی در این زمینه وجود دارد 

دست یابند.
کارفرمایان در بسیاری از دانشگاه ها هدف اصلی  در چند سال اخیر، بهبود ارتباط با 
گذاشته  کنار  طرح ها  این  از  زیادی  حد  تا  خیریه  مؤسسات   با این حال،  است؛  بوده 
کنند؛  کید  تأ با مؤسسات خیریه بیشتر  ایجاد همکاری  بر  باید  شده اند. دانشگاه ها 

کارکنان انگلستان را تشکیل می دهند. چراکه 7درصد از جمعیت 
گواهی   ارائه  دهند:1.  انجام  زیر  روش های  طریق  از  را  کار  این  می توانند  دانشگاه ها 
موسسه ای  در  داوطلبانه  مشارکت  یا  دانشجویی  کار  برای  کار  بر  مبتنی  یادگیری 
برگزاری  داوطلبانه؛3.  فرصت های  شناسایی  برای  دانشجویان  به  کمک  خیریه؛2. 
نمایشگاه های شغلی خاص؛4. ایجاد پروژه های اعتباری با سازمان های همکار. با 
تعامل دانشجویان در این بخش، فرصت هایی برای آن ها فراهم می شود تا مهارت های 

الزم برای توفیق در مؤسسات خیریه را ارتقاء بخشند.

آشنایی بیشتر با مؤسسات خیریه
یادگیری مبتنی بر کار این اطمینان را به وجود می  آورد که طیف وسیعی از دانشجویان 
با این بخش بیشتر آشنا  شوند. واضح ترین و شاید مؤثرترین راه برای انجام این فرآیند 
کار داوطلبانۀ فوق برنامه که دانشجویان در آن مشارکت می کنند،  که برای  این است 
گواهی دانشجویان را قادر می سازد نسبت به مطالعات خود  گواهی صادر شود. این 
کنند. همچنین می توانند از طریق  کسب  که قباًل انجام داده اند، اعتبار  کاری  برای 
از  دارد  احتمال  این موضوع  کنند.  اثبات  را  آن  کاری،   رزومه  توسعۀ  و  کارها  نمونه 
سوی دانشجویانی که در این مؤسسات خیریه مشغول به کار هستند، گسترش یابد.

برای دانشجویانی که ممکن است سؤال کنند آیا بخش خیریه برای آن ها مناسب است، 
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ریسک  با  روشی  می تواند  کار  بر  مبتنی  یادگیری  گواهی 
از  بسیاری  کند.  فراهم  موقعیت  این  آزمایش  برای  کم 
دانشجویان در طول مدت مطالعات خود در فعالیت های 
می  تواند  که  می  کنند  شرکت  مالی  کمک های  جمع آوری 
می  کنند،  کار  آن ها  با  که  خیریه ای  مؤسسات  برای 
یا  دادن  گواهی  باشد.  داشته  همراه  به  بسیاری  منفعت 
تشویق  موجب  فعالیت ها  این  برای  فوق برنامه  جوایز  ارائۀ 
مهارت های  توسعه  و  مشارکت  برای  دانشجویان  بیشتر 
شد. خواهد  خیریه  بخش  در  ضروری  کارآمد  و  خالقانه 

یا  داوطلب شدن  بر  تمرکز  به جای  دانشجویان  از  بسیاری 
گرفتن مدرک تحصیلی،  کار در مؤسسات خیریه در حین  انجام 

دانشجویان  این  شوند.  متمرکز  خود  مطالعات  بر  تنها  می  دهند  ترجیح 
هنوز  دانشگاه ها  از  بسیاری  که  چرا شوند؛  محروم  خالقانه  کارهای  نوع  این  از  نباید 
بر  مبتنی  آموزش های  می  توانند  که  برخوردارند  تابستانی  طوالنی مدت  تعطیالت  از 
کنند. این امر، توانایی دانشجویان را  کار و فرصت های داوطلبانه را برای آن ها فراهم 
کارفرمایان بالقوه فراهم می  کند؛ همچنین  برای نشان دادن مهارت های خود به عنوان 

کاری باارزشی برای آن ها رقم خواهد زد. تجربه 

ارزیابی فعالیت های فوق برنامه
قرار  دولتی  و  خصوصی  بخش  در  که  دانشجویانی  برای  حتی  است  ثابت شده 
کرده اند، این تجربه تأثیر  که در فعالیت های فوق برنامه مشارکت  می  گیرند، آن هایی 

کاری آن ها داشته است. چشمگیری بر دورنمای 
روزهای تعامل اجتماعی و MOOCs )دوره های باز آنالین- دوره های آنالین باهدف 
جلسات  در  خیریه  مؤسسات  آموزشی  نیازهای  هدف  که  نامحدود(  مشارکت 
و به عنوان  کار بخش سوم هستند  ی  نیرو ارتقاء  برای  هستند، راهکار عالی دیگری 
کارشناسی  کارشناسی و دوره های  ابزاری برای استخدام دانشجویان برای دوره های 

ارشد عمل می  کنند.
از سازمان های محلی  کردیم،  برگزار  را  نوع  این  از  تعامل اجتماعی  روز  اخیرًا یک  ما 
ابزارهای  از  استفاده  طریق  از  می  توانند  چگونه  که  ببینند  و  بیایند  تا  کردیم  دعوت 
از  محلی  سازمان های  از  نماینده   25 باشند.  داشته  بیشتری  کارایی  دیجیتال، 
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ارائه  که  تمام وقتی  دوره های  دربارۀ  آن ها  از  بسیاری  و  بهره مند شدند  آموزش ها  این 
می  دهیم برای کسب اطالع از ما سؤاالتی پرسیدند.

دانشگاه ها همچنین می  توانند برای دانشجویان خود از طریق ایجاد پروژه های مرتبط 
با موضوع برای تکمیل موضوعات خاص با مؤسسات خیریه تعامل داشته باشند. 
یابی دانِش دانشجویان از موضوعی خاص طراحی  کارآموزی در دانشگاه به منظور ارز
کالس را  که دانشجویان نتایج آموزشی از آن  شده است تا این اطمینان حاصل شود 
کثر  که در ا کاری را ارائه می دهند  که دانشجویان  گرفته اند. این بدان معنا است  فرا
کرده اند،  کسب  دوره  آن  در  که  دانش هایی  یابی  ارز به اندازه  کار  آن  منفعت  موارد 
کمک  که نیازمند  نیست. چرا مشارکت بین دانشگاه ها و مؤسسات خیریه محلی 
مرتبط،  مدرک  با  مشاغل  در  به خصوص  است،  کارشان  با  مرتبط  موضوع  طریق  از 
یابی وظیفه ایجاد  کالس بازار توسعه نمی  یابد؟ به عنوان مثال، می توان به دانشجویان 
خیریه  موسسه   دیجیتالی  یابی  بازار پویش  آن ها  به  یا  داد  را  یابی  بازار طرح  توسعه  و 

کرد. محلی را محول 
نیاز واقعی موسسه خیریه ای  یابی دانشجویان دربارۀ  ارز به  کالس استراتژی می تواند 
برای برنامه استراتژیک کمک کند، یا کالس فناوری اطالعات می  تواند به ایجاد پایگاه 

کند. داده ها برای موسسه خیریه محلی توسط دانشجویان کمک 
که  که در آن آموزش می دهم، ترتیب داده ام جایی  کالسی  اخیرًا پروژه ای مشابه برای 
می دهد.  ارائه  دانشجویان  به  را  کارآموزی  و  کسب وکار  موارد  سازمان  از  آن کسی  در 
یابی می شوند. ی کاری که تولید کرده اند و بازخورد آن کار، ارز سپس آن ها از رو

رفع نیازهای یک کارفرما
فراهم می  کند،  را  پیشرفته ای  تجربه دانشجویی  این صرفًا 
می  دهد  قرار  سازمان  اختیار  در  را  گروه  کل  که  همان گونه 
کارفرمایی واقعی درگیر  آن ها را در برآورده ساختن نیازهای 
در  تا  می  بینند  آموزش  اجرایی  گروه های  بهترین  کند. 
کنند و به آن ها فرصت داده می شود  کار  زمینه ای  حرفه ای 

کار خود را به مدیریت سازمان همکار ارائه دهند. تا 
دانشجویان  همه  که  می کند  تضمین  انتخابی  فرایند  این 
دانش بخش خاصی را کسب کنند. گروه های انتخاب شده 
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از سطح باالیی از مدیریت با این بخش بهره مند می شوند؛ درحالی که هنوز در داخل 
ساختمان های موسسه خیریه هستند و موسسه خیریه از کار بهترین دانشجویان سود 
کاهش هزینه های استخدام این مؤسسات  می برد. این فرایند همچنین می تواند به 
کند؛ زیرا این فرآیند انتخابی می تواند دسترسی به فارغ التحصیالن با  کمک  خیریه 

کارایی بیشتر را فراهم سازد.
این ارتباطات نزدیک، بین دانشگاه ها و مؤسسات خیریه حیاتی است، از آن جهت 
بخش  این  در  رشد  برای  الزم  مهارت های  دانشجویان  می شود  حاصل  اطمینان  که 
این  می  توانند  دانشگاه ها  می کنند.  محدود  را  مهارت ها  شکاف  و  فرامی گیرند  را 
با  یا  و  مشاغل  نمایشگاه های  به  خیریه  مؤسسات  از  دعوت  طریق  از  را  همکاری 
کنند. این امر فرصت های  برگزاری رویدادهای شغلی مختص به این بخش تقویت 

ارتباطی عالی برای دانشجویان و مؤسسات خیریه را فراهم می  کند.

راهبردهایی برای نیازهای اجتماعی
به پیشرفت دانشجویان،  کمک  برای  از مهارت های چالش برانگیز دانشگاه ها  یکی 
توانایی یافتن راه حل های خالقانه برای رفع نیازهای اجتماعی در بخشی کاماًل رقابتی 
افراد  وجود  همچنین  و  مؤسسات  این  در  دانشجویان  تعامل  با  بااین حال،  است. 
دایر،  پروژه های  از طریق  آن ها هستند، می  توان  بین  در  که  و متعهدی  سخت کوش 
کار و فرصت های داوطلبانه به طور چشمگیری توانایی دانشگاهی  یادگیری مبتنی بر 

را در انجام این مهم افزایش داد.
که: این فرصت ها پیروزی واقعی برد-برد را ایجاد می  کند، جایی 

• دانشجویان از تجربه و تعامل با این بخش سود می  برند.
کارفرمایان برتر و تجربه دانشجویان پیشرفته بهره مند  • دانشگاه از ایجاد ارتباط های 

می شوند.
• موسسه خیریه از کمک دانشجویان کارشناسی و دسترسی به گروهی از فارغ التحصیالن 

با ایده های جدید سود می  برد.
دانشجویان اغلب در خصوص عوامل اجتماعی مشتاق هستند و بسیاری عالقه مند 
که آن ها را قادر می  سازد تا ارزش این بخش را افزایش  به توسعه مهارت هایی هستند 
که فرصت ها را برای آن ها مهیا سازیم و به آن ها  دهند. ما فقط نیازمند این هستیم 

برای ادامه راهشان انگیزه دهیم.
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کتاب در هفت فصل به چگونگی مدیریت داوطلبان در سازمان های مردم نهاد و  این 
کرده اند عالوه بر بیان نکات  مؤسسات خیریه و عام المنفعه می پردازد. مؤلفان تالش 
و مباحث علمی در حیطۀ مدیریت داوطلبان، با ارائۀ داستان واره هایی فعاالن این 
حوزه را با راهکارهای عملی در این خصوص آشنا کنند. داستان واره های این کتاب، 
طی ساعت ها مصاحبه با فعاالن سازمان های مردمی در ایران جمع آوری شده است. 
که  کتاب ارائه فرم های برنامه ریزی و مدیریت داوطلبان است  از دیگر ویژگی های این 

به مدیران سازمان ها جهت مدیریت بهتر کمک می کند:
و  مردم نهاد  سازمان های  تعریف  از  پس  اول  فصل  در  داوطلبانه:  کار  اول؛  فصل 
عام المنفعه و کار داوطلبانه، به اهمیت فعالیت های داوطلبانه بر سالمت فرد و افزایش 

سرمایۀ اجتماعی پرداخته می شود. 

فصل دوم؛ آماده سازی سازمان برای حضور 
داوطلبان: این فصل در خصوص ضرورت 
اصالح رویکرد مدیران نسبت به نیروهای 
داوطلب صحبت می کند و تالش شده  
به  نسبت  وســـیع تر  دیدی  ارائۀ  با  است 
جایگاه نیــــــــــروهای داوطلب، مدیـــــریت 

بهتر این نیروها پایه ریزی شود. 
همچنین با ارائۀ داستان واره هایی واقعی 
پذیرش  در  سازمان ها  نبودن  آماده  از 
تغییر فرهنگ سازمان  لزوم  بر  داوطلبان، 

کید می شود. تأ
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فصل سوم؛ برنامه ریزی برای جذب داوطلبان در سازمان: این فصل به معرفی انواع داوطلبان 
می پردازد و با معرفی ویژگی ها و تفاوت های انواع داوطلبان، نکات الزم برای تعامل 
با آن ها تبیین می شود. طراحی فرصت های مشارکت داوطلبان و نحوۀ تدوین شرح 

که در ادامۀ این فصل می خوانیم. وظایف موضوعاتی است 

کتاب دربارۀ روش های جذب داوطلبان  فصل چهارم؛ جذب داوطلبان: این فصل از 
است. طراحی پویش جذب داوطلبان با ارائۀ مثال های مفید و اثرگذار ارائه می شود. 
به عالوه اشتباهات رایج و نکات مؤثر در طراحی فراخوان جذب مطرح شده است. 
ریسک های حضور نیروهای داوطلب در سازمان و نحوۀ مدیریت ریسک سرفصل های 

که در این فصل به آن ها پرداخته می شود. دیگری است 

فصل پنجم؛ آشناسازی و آموزش داوطلبان: این فصل دربارۀ آموزش داوطلبان است. 
کید می شود و پس  در ابتدای فصل بر اهمیِت پرداختن سازمان به آموزش داوطلبان تأ
بدو  آموزش  و  ادامه آشنا سازی  آموزش داوطلبان معرفی می شود. در  آن روش های  از 
که با مطالعۀ  ورود داوطلبان و آموزش مستمر مطرح می شود و مخاطب را بر آن می دارد 
نمونه های سایر سازمان ها برای خلق مدل مناسب آموزشی در سازمان خود ایده بگیرد.

فصل ششم؛ هدایت و نگهداشت داوطلب: فصل حاضر درخصوص هدایت و نگهداشت 
کتاب  که قلب مدیریت داوطلب در مدل ارائه شده در این  نیروهای داوطلب است 
انگیزه بخشی  و  که حفظ  این موضوع بحث می شود  این فصل  به شمار می رود. در 
و  برنامه ریزی  از  سازمان،  بخش های  همۀ  و  نیست  گانه ای  جدا فرایند  داوطلبان  به 
یابی، بایستی با رویکرد حفظ داوطلب طراحی شوند. تفاوت  جذب، تا آموزش و ارز
تعارض های  مدیریت  و  داوطلبان  به  انگیزه بخشی  برای  نکاتی  رهبری،  و  مدیرت 

پیش آمده از مباحث دیگر این فصل است.

کتاب  فصل هفتم؛ ارزیابی برنامۀ مدیریت داوطلب و قدردانی از داوطلبان: فصل آخر 
یابی  یابی در دو زیرمجموعۀ ارز یابی برنامۀ مدیریت داوطلب است. بخش ارز دربارۀ ارز
یابی کارایی داوطلبان جمع بندی می شود و پس از آن با ذکر مثال، شیوه های  برنامه  و ارز
کار داوطلبان بیان می شود.  تقدیر و تشکر و در صورت نیاز روش های پایان دادن به 
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که در نگاه اول  »عطا می فهمی چه می کنی؟ چی می گی؟« این سؤالی توبیخی است 
به روی جلد کتاب نظر خواننده را به خود جلب می کند. وقتی پاسخ عطا را می خوانیم 
که پیش  کتابی  که می گوید: »سرم نمی  شه، عقلم نمی  رسه، عشقه!« با خود می گوییم 
که در جدال همیشگی عقل و  روی ماست، عاشقانه ای است پرشور! با این تفاوت 
که از خویش می پرسیم این  که پیروز می شود. اینجاست  عشق، این بار عشق است 

عاشق شیدا و آن معشوق خوشبخت کیست؟
که نویسنده با قلم زیبای خود برای ما  کتاب عطا پهلوان و در مسیری  هنگام خواندن 
که محمدعلی علومی در  کرده، عالوه بر تمام جذابیت های روایی، درمی یابیم  ترسیم 
سیر نوشتن این داستان ارتباط خاصی با عطا پیدا کرده است. او چنان مرید و شیدای 
و  کتاب  انتهای  در  که  است  شده  او 
پشت جلد، او را یکی از آخرین عیاران و 

اهل فتوت این سرزمین می نامد.
زیبایی  و  مستندگونه  رماِن  پهلوان  عطا 
کرمانی  مردی  احمدی،  عطا  وصف  در 
است؛ نیکوکاری که خیر هدفش بود و نه 
وسیله ای برای رسیدن به اهداف دیگر. 
او با داشتن ویژگی های مردم خون گرم آن 
خطه، نیکوکاری ساده و ُپرکار و در یک 
کالم عاشق بوده است. این کتاب شامل 
و  زحمات  کودکی،  مسائل  زندگی نامه، 
که  اوست  ساده  شخصیِت  خدمات 
سال ها می خواسته از نظرها پنهان بماند. 
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بخش های  شامل  طراحی شده،  هالل احمر  داوطلبان  مدیران  برای  که  کتاب  این 
پیش گفتار، هفت فصل آموزشی و پیوست است. مؤلفان کتاب که خود از مدیران این 
سازمان هستند دربارۀ نحوۀ استفاده از آن بیان می کنند: »در مواقعی که نیاز به منبعی 
برای مدیریت داوطلبان حس شود، می توان از این کتابچه، چه به صورت مطالعه تمام و 
بخش به بخش آن یا هر مقدار که اطالعات کافی در اختیار شما قرار دهد، استفاده کرد.« 
این کتابچه، راهنمایی برای مدیریت داوطلبان در سازمان های داوطلب محور است. 

فصل اول: برنامه ریزی برای کار داوطلبانه
پاسخ  چیست«  »برنامه ریزی  سؤال  به  مقدمه ای  از  پس  نگارندگان  فصل  این  در 
به  پرسش نامه ای  به وسیلۀ  و  می دهند 
فرآیند  توضیح  و  برنامه ریزی  چگونگی 
شامل  برنامه ریزی  فرآیند  می پردازند.  آن 
هدف گذاری،  وضعیت،  تجزیه وتحلیل 
نوشتن برنامه، اجرا و مرور است. در این 
شامل  نیز  برنامه ریزی  فنون  و  ابزار  فصل 
SWOT، ترسیم ذهن، توفان فکر و نمودار 

گانت معرفی می شود.

فصل دوم: 
افزایش فرصت ها و جذب داوطلب

مهم  موضوعات  از  داوطلب«  »جذب   
مدیریت داوطلبان است؛ که نویسندگان 
با برشمردن سؤاالت زیر به آن می پردازند:
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2. چرا جذب نیرو نیازمند برنامه ریزی است؛ 1. چرا افراد داوطلب می شوند؛ 
کنیم. 4. چگونه با پرسش های داوطلبان برخورد  کنیم؛  3. چگونه داوطلب جذب 

فصل سوم: آشنا سازی و آماده کردن داوطلبان
لزوم  فصل  این  در  است  مهم  بسیار  داوطلبان  با  برخوردها  نخستین  ازآنجایی که 
کردن داوطلبان مطرح می شود. نگارندگان، با توجه به احساسات  آشناسازی و آماده 
کلی آشناسازی را مطرح می کنند. در همین  داوطلبان هنگام ورود به سازمان، طرح 
برنامه  اجرای  مسئولیت  که  می شود  داده  پوشش  موارد  این  فصل  این  در  راستا، 
چه  و  هستند؛  چه  داوطلب  آشناسازی  بسته های  است؛  کسی  چه  با  آشناسازی 

مواردی باید در دوره آشناسازی به داوطلبان عرضه شود.

فصل چهارم: انگیزه دهی، قدردانی و حفظ داوطلبان
جذب و انتخاب داوطلب تنها شروع کار است و پس  از آن باید به فکر حفظ داوطلبان 
با یکدیگر  افراد  نیازهای  و  اینکه شخصیت  به  توجه  با  بود.  آن ها  انگیزه در  ایجاد  و 
کردن نقاط  تفاوت دارد، انگیزه دهی به هر فرد متفاوت می شود. نویسندگان با مطرح 
کار  انگیزه دهی، موضوعات انگیزه بخش برای داوطلبان را بیان می کنند. علت ترک 

داوطلبان و نیز شیوه های قدردانی از داوطلبان بازگو می شود.

فصل پنجم: رهبری، برقراری ارتباط و دخیل کردن داوطلبان
رهبری،  و  مدیریت  تفاوت  و  رهبری  اهمیت  بیان  ضمن  نویسندگان  بخش  این  در 
ارتباط  نحوۀ  خوب،  ارتباط  دربارۀ  به بیان دیگر  می کنند.  تعریف  را  خوب«  »رهبری 
کردن با داوطلبان و ارتباط اثربخش صحبت می شود. همچنین، برای مداخله  برقرار 

داوطلبان در شکل گیری ارتباط مؤثر نکاتی ذکر می شود.

فصل ششم: حمایت، نظارت و توسعه مهارت های داوطلبان
این فصل جنبه های قابلیت یک مدیر برای نظارت و حمایت از داوطلبان را بررسی 

می کند و نکاتی در خصوص بهترین روش انجام کار را به مخاطب عرضه می کند. 
در این بخش نکاتی در خصوص: بازخوردهای متعادل و منظم از داوطلبان؛ 
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و  کارایی  به  مربوط  مسائل  حل  داوطلبان؛  مهارت های  توسعه  سوابق؛  نگهداری 
ده  شامل  فرمی  قسمت  این  انتهای  در  می شود.  مطرح  داوطلبان  رضایت  سنجش 

پرسش، جهت درک مدیران از رضایت داوطلبان به آن ها آورده شده است.

فصل هفتم: ارزیابی روابط و ایجاد تغییر
که در این  یابی روابط و ایجاد تغییرات موضوعاتی است  توانایی های یک مدیر در ارز
برای  را  بتوانید داوطلبان  تا  کمک می کند  این فصل  فصل مطرح می شود. محتوای 
داشته  را  توانایی  این  آن،  بر  افزون  کنید.  آماده  سازمان  در  نقش هایشان  دادن  تغییر 

باشید که درصورتی که داوطلبی مناسب نقشی نبود، واکنش مناسب نشان دهید.

پیــوست ها
ابزار  و   SWOT تجزیه وتحلیل  نمونه  بنیادین؛  با عناوین: اصول  پیوست  انتها سه  در 
این  پیگیری  برای  فرم هایی  شامل  که  عرضه شده  داوطلبی  مدیران  فردی  یابی  ارز

موضوعات است.
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ابتدا درباره فعالیت جهک توضیح بدهید و اینکه از چه سالی شروع به فعالیت کردید؟
کرد. در جهک سه هدف اصلی داریم  جهک فعالیت خودش را از بهار سال 91 شروع 
گفتگو و تقویت مشارکت  اجتماعی  کتاب خوانی، تقویت مهارت  گسترش  که شامل 
کمک می کند. چراکه مطالعه سطح  که به نظر ما به توسعۀ پایدار  است. سه هدفی 
گاهی اجتماعی می شود. هر  سواد را باال می برد، مشارکت و گفتگو نیز منجر به افزایش آ
فعالیتی که در اینجا انجام می شود باید منطبق با این سه هدف باشد یا آن که حداقل 
یکی از اهداف را پوشش بدهد. در ابتدا بیشتر دانشجویان مخاطب ما بودند؛ اما در 
ادامه اقشار دیگر از جامعه نیز به جهک پیوستند. جهک فعالیت های مختلفی را از 
کرده است. ازجمله  کرده و یکی دو بار نیز وزارت ارشاد از ما تقدیر  بدو تأسیس دنبال 
که در  گروهی بود  کتاب خوانی، یکی از پنج  آن که جهک در اولین جشنوارۀ مروجان 
کتاب«  کتاب« و »هزار  تهران به عنوان مروجان برتر شناخته شد. طرح »یک شهر، یک 

 ها
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که به  که اجرا شده است. اما در حال حاضر مهم ترین طرحی  ازجمله طرح هایی بوده 
دنبال اجرای آن هستیم، کتاب خوانی در مدارس است. چراکه مدارس چارچوب الزم 
برای اجرای چنین طرحی را دارا هستند. عالوه بر آن در مدارس نه تنها دانش آموزان، 

کتاب خوانی می شوند و در ابتدا باید معلمان را آموزش داد. بلکه معلمان نیز درگیر 
کجا آمد؟ با توجه به این که بسیاری از سمن های  کتاب خوانی از  ایده ابتدایی طرح 
کشور به چنین حوزه هایی ورود پیدا نمی  کنند و بیشتر آن ها در انجام فعالیت های 

موازی و مشترک پیشرو هستند.
که بنده و برخی از اعضای هیئت مدیره جهک معلم بودیم و  شاید به این دلیل بوده 
کاماًل به خألهای آموزشی در این وادی اشراف  با آن فضا آشنا بودیم. به همین دلیل 
کمبودها را حس می کردیم. به عنوان مثال، بسیاری از بچه ها بعد از سال ها  داشتیم و 
و  یادگیری  به  میل  و  نمی  کنند  پیدا  را  کافی  مهارت  هم  باز  مدارس،  در  تحصیل 
کتاب خوانی در آن ها کاهش پیدا می کند. خصوصًا آنکه پررنگ تر شدن مسئلۀ کنکور 
نیز به مشکل افزوده است. در چنین صورتی نمی  توانند در زندگی خود موفقیت الزم 
کنند و در جامعه با مشکالت مختلفی روبرو می شوند. شاید به همین دلیل  کسب  را 
که از نظام آموزشی ما فارغ التحصیل می شوند دارای مشکالت  است خیلی از افرادی 
کافی  جسارت  آنکه  یا  نکرده  پیدا  رشد  آن ها  در  خالقیت  معمواًل  هستند.  بسیار 
کتاب های  کتاب می آوریم به یاد  گریزان می شوند و تا اسم  کتاب  ندارند. برخی نیز  از 
که آن ها را عذاب داده است و یا خاطرۀ خوبی از آن ها  درسی دوران مدرسه می افتند 
از مدتی عالوه بر  که بعد  گرفتیم این بود  که ما در این چند سال  ندارند. بازخوردی 
معلمان، اولیاء دانش آموزان نیز به مرور واکنش نشان می دهند و برخی از آن ها استقبال 
کتاب های  ما  فرزندان  باید  چرا  که  می کنند  اعتراض  نیز  دیگر  برخی  اما  می کنند. 

غیردرسی بخوانند.

ابتدا اشاره کردید که در آغاز فعالیت سازمان مردم نهاد جهک، بیشتر دانشجویان استقبال 
کردند. اکنون بعد از چند سال، جوانان در سمن شما چه نقشی دارند و چه فعالیت هایی 

انجام می دهند؟
کنون  هنوز هم بیشتر اعضای جهک جوانان 16 تا 30 سال هستند. می توانم بگویم ا
گروه های  باز هم حدود 90درصد از اعضا جوانان هستند. البته به مرور غیر از جوانان، 
کنون نیز بیشتر اعضا دانشجویان هستند و  سنی دیگری نیز به جهک پیوستند. اما ا

هر هفته حدود 200 الی 300 نفر از دانشگاه های مختلف به اینجا رفت و آمد دارند.
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در سازمان مردم نهاد جهک، هدفی را که دارید، به چه نحوی و با چه سازوکارهایی اجرا 
می کنید؟

که در  کردم، تمام فعالیت هایی  که در ابتدا عرض  در همان راستای اهداف سه گانه 
کالس سخنرانی مدار  ما معمواًل  یعنی  باشد؛  گفتگو مدار  باید  انجام می شود  جهک 
که  توجیه می شود  ابتدا  به جهک می آید  که  دانشگاهی  استاد  و  نداریم. هر مدرس 
آموزش در اینجا گفتگو محور است و افراد می توانند حتی مدرس را به چالش بکشند. 
گروه ها  از  یکی  حاضر  حال  در  به عنوان مثال،  داریم.  کتاب خوانی  گروه  هفت  ما 
را  آلمان  ادبیات  یا  نوبل  آثار  دیگری  گروه  آن که  یا  هستند  مثنوی  خواندن  مشغول 
کتاب ها را مطالعه می کنند و در جهک فقط  مطالعه می کنند. درواقع بچه ها در خانه 
که همه  گفتگو می کنیم. مهم ترین ویژگی این جلسات نیز این است  کتاب ها  دربارۀ 
کتاب، طرح دیگری  کنار خواندن  افراد حاضر در جلسه حق اظهارنظر دارند. اما در 
این روش در هیچ جای دنیا  تولید می کنیم.  نام »بوکیت«  به  ابزاری  که در آن  داریم 
که  به جز آمریکا اجرا نشده است. این بسته ها برای تعداد محدودی کتاب هستند؛ چرا
گرفتیم. بوکیت ها بسته هایی هستند  تولید آن ها هزینه بر است. ما نیز الگو را از آن ها 
که در آن ها چندین جلد از یک کتاب واحد قرار می گیرد. سپس به همراه این کتاب ها 
مجموعه ای از ابزارها و وسایل دیگر نیز داخل بسته ها وجود دارد. از طریق این ابزارها 
کنند.  کتاب را بخوانند و درک  افراد می توانند بدون نیاز به هیچ تسهیلگری خودشان 
که افراد از خواندن کتاب ها لذت بیشتری ببرند. آن  عالوه بر آن ابزارها کمک می کنند 
کتابخانه ها وجود داشتند  ابزارها نیز موارد مختلفی هستند. دسته ای از این ابزارها در 
که ما از آن ها استفاده کردیم؛ اما دستۀ دیگری از ابزارها را به کمک دانشجویان جهک 
که چندین سال عضو جهک هستند، برای مجموعه  گروه ها و افرادی  کردیم.  طراحی 
کتاب های مختلف چنین بسته هایی را آماده کرده اند. برای نمونه زندگی نامه آن فرد را 
به شکل پاورپوینت درست می کنند و بر روی سی دی ضبط کرده و در داخل بسته قرار 
کتاب  می دهند. مصاحبه ها، میزگردها، فیلم ها و مستندهای مربوط به نویسنده و 
که  در داخل بسته قرار می گیرد. مجموعه فیلم هایی هم داخل آن بسته قرار می گیرد 
کتاب ها است. یا آن که  موضوع و مضمون آن فیلم ها، مربوط به موضوع و مضمون آن 
کمک می کند به برخی  که به خواننده  گذاشته می شود  تعدادی سؤال در داخل بسته 
باید  که  کند. طراحی این سؤاالت بسیار سخت است. چرا جزئیات دقت بیشتری 
کتاب ها را خوانده و به بحث مسلط است.  که تمام آن  کار را انجام دهد  فردی این 
کتاب اصلی در داخل بسته قرار می گیرد  کتاب های مربوط به  همچنین فهرستی از 



که مربوط به موضوع اصلی آن کتاب است. چراکه ممکن است خواننده تمایل داشته 
کند. کتاب هایی با آن موضوع و مضمون را بیشتر مطالعه  باشد، 

گر مقداری فراتر از موضوع بحث برویم و به مسائل سمن های جوانان بپردازیم، به نظر  ا
شما مهم ترین اشتباهی که سمن های حوزه جوانان انجام می دهند چیست؟

کافی را برای  ببینید بسیاری از جوانان هنگامی که از مدارس بیرون می آیند، مهارت 
که جوانان ما  ورود به جامعه ندارند. سمن ها یا خیریه ها مکان های مناسبی هستند 
روال  کشورهای توسعه یافته  کنند. در  کسب  آنجا  را در  این گونه مهارت ها  می توانند 
قادرند  هستند،  آن ها  عضو  که  گروه هایی  طریق  از  بچه ها  که  است  صورت  این  به 
گروه ها شناخته  شوند. از همین  کنند و از طریق آن  کسب  مهارت های مختلفی را 
که  که وقتی می خواهید وارد دانشگاه های خارجی شوید، از شما می پرسند  روست 
گروه  ها امتیاز محسوب  در چه سمن هایی فعالیت داشته اید. درواقع فعالیت در این 
می شود که البته در جامعه ما این موضوع کم رنگ است. برای نمونه، برخی از سمن ها 
این  اعضا  که  مهارتی  بفرستند.  کتاب  دوردست  نقاط  از  برخی  به  است  ممکن 
کتاب ها  که ابتدا این  سمن ها و جوانان می توانند در این زمینه یاد بگیرند، این است 
روستا  در  که  فردی  برای  کتاب  آن  آیا  بدانند  بدین وسیله  تا  بخوانند.  و  بشناسند  را 
کار می آید یا خیر؛ اما معمواًل می بینیم سمن ها در این زمینه فقط  زندگی می کند به 
کتاب را بسته بندی می کنند. انجام این گونه فعالیت ها نیاز به چنین مهارت هایی 
کمتر به دنبال یادگرفتن آن ها هستند. نکته دیگر آن  که سمن ها  دارد. مهارت هایی 
است که در بسیاری از سمن ها ممکن است قدرت تصمیم گیری جوانان نادیده گرفته 
شود. ما در جهک نقش جوانان را بسیار مهم می دانیم. در هیئت مدیره جهک، غیر 
از خود بنده، همه اعضا جوانان 18 تا 26 سال هستند. خیلی از افراد به خاطر این 
که به نظرم جوانان بسیار شایستۀ  موضوع به بنده ایراد می گیرند. این در حالی است 

اعتماد هستند.

 از فعالیت جوانان در جهک می گیرید، به چه صورت است؟
ً
بازخوردهایی که معموال

بعد از مدتی که بچه ها در جهک فعالیت می کنند، اولین بازخوردی که به ما می دهند 
که  این گونه نیست  افراد نیست؛ یعنی  بین  که در جهک هیچ فاصله ای  این است 
برخی از افراد قدرتمندتر و برخی دیگر در سطح پایین تر باشند. ما نیز سعی می کنیم 
در  فعالیت  سال  دو  یکی  از  بعد  افراد  اینکه  دیگر  نکتۀ  کنیم.  حفظ  را  روحیه  این 



جهک از ما جدا می شوند و خودشان در جای دیگری همین فعالیت جهک را انجام 
می دهند. این موضوع باعث خوشحالی است.

رابطۀ شما با وزارت ورزش و جوانان چگونه است؟ آیا همکاری هایی هم با این سازمان 
داشته اید؟

کردند، جهک برگزیده اول بود. معمواًل  که برگزار  بله! برای مثال، در آخرین جشنواره 
سعی می کنیم جلسات را شرکت کنیم و تبادل نظر کنیم. سال گذشته از ما خواستند تا 
مجموعه ای از دوره های آموزشی را برای جوانان یکی از مناطق تهران طراحی کنیم. این 
کار را نیز انجام دادیم. هر زمان هر تمایل دیگری برای همکاری از جانب وزارت ورزش و 
که اعتقاد داریم سازمان ها  جوانان وجود داشته باشد، قطعًا ما نیز استقبال می کنیم. چرا
باید با همکاری یکدیگر کارها را انجام دهند. هر بخشی از جامعه می تواند مجموعه ای 
می رود. پیش  بهتر  کارها  باشد،  داشته  وجود  همکاری  گر  ا و  دهد  انجام  را  کارها  از 

به نظرتان سمن شما و سایر سمن های حوزۀ جوانان با چه مشکالتی روبرو هستند؟
مهم ترین مسئلۀ ما این بود که نیاز به دفتر و مکانی ثابت داشتیم. موضوعی که هزینه بر 
بود. سازمان  های دولتی نیز نتوانستند به ما کمکی کنند. اجرای طرح های کتاب خوانی 
کنند  کمک  که به ما  کنیم  نیز برای ما هزینه بر بود. درنهایت توانستیم افرادی را پیدا 
کار حدود دو سال زمان برد. به نظرم باید سمن ها یکدیگر  کنیم. این  تا دفتری تهیه 
که خود سمن ها با یکدیگر ارتباط چندانی  کنند. مشکل اصلی این است  کمک  را 
گروهی بهتر حل می شود. این ارتباط باید  کاِر  ندارند. درحالی که به نظرم مشکالت با 
که فعالیت مشابه دارند، بیشتر شود. به طور مثال، جهک می تواند  برای سمن هایی 
باشد. داشته  همکاری  می کنند،  فعالیت  کتاب خوانی  درزمینۀ  که  سمن هایی  با 

سخن آخر
جامعه  به  را  آن  و  کنند  رشد  بامطالعه  می توانند  نیز  سمن ها  مسئوالن  خود  نظرم  به 
کید دارم. اما  که بر مطالعه بسیار تأ کنند؛ البته شاید وسواس ذهنی من است  منتقل 
که مشکالت زیست محیطی وجود دارد، سمن ها  کنونی ما  به عنوان مثال، در جامعه 
می توانند مطالعۀ خود را در این زمینه افزایش دهند و آن را به جامعه انتقال دهند. درواقع 
به نوعی مردم را آموزش بدهند. به نظرم هرکدام از سمن ها می توانند به نحوی به مردم 
کمک کنند. نباید فراموش کنیم که این سازمان ها برای خدمت به مردم شکل گرفته اند.
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یابی  بنیاد خیریه راهبری آال »دومین همایش ملی خیرماندگار« را با تمرکز بر مطالعه و ارز
امور خیر در ایران، در 10 و 11 دی ماه برگزار می کند. همایش نخست، در سال 1395، 
در 6 محور برگزار شد: 1. اقتصاد و امور خیر؛ 2. مدیریت و امور خیر؛ 3. آموزش و امور خیر؛ 
4. فقه و حقوق و امور خیر؛ 5. فرهنگ و امور خیر؛ 6. جامعه و امور خیر. در این همایش از 
میان 138 مقاله، 90 مقاله پذیرفته و 30 مقاله در نشست های علمی همایش ارائه شد. 
کنار تولید آثار علمی در این حوزه و شاید مهم تر از آن،  اما دستاورد دیگر همایش در 
معرفی امور خیر به عنوان زمینه ای تحقیقاتی با پیشینه تاریخی بلند و گستره اجتماعی 

مردمی به اصحاب دانش بود.
و  موفقیت  اصول  مهم ترین  از  یکی  علمی  فعالیت های  در  تداوم  که  جهت  آن  از 
گستره ای وسیع تر  که دومین همایش ملی خیرماندگار را با  تاثیرگذاری آن است برآنیم 
برگزار کنیم. از این رو همایش با جامعیت بیشتری در 10 محور زیر برنامه ریزی شده است:

1. اقتصاد و مدیریت؛
2. تاریخ؛

3. آموزش؛
4. روانشناسی و مددکاری اجتماعی؛

5. فلسفه و مبانی؛
6.  هنر و ادبیات؛

7. جامعه و فرهنگ؛
8. حقوق و سیاست؛

9. فقه و اخالق؛
10. ارتباطات، رسانه و فضای مجازی.

مصادیق  اساسی ترین  از  خود  نیکوکاری،  حیطۀ  در  دانش  تولید  و  علمی  فعالیت 
فعالیت های نیکوکارانه است. ثبت تاریخ  بلند امور خیر، آموزش نیکوکاری به نسل های 
آینده، بهره ورسازی منابع خیریه و جلوگیری از اتالف آن، شناخت ریشه های اصلی 
پژوهش  و  اندیشیدن  کل  به طور  و  نیکوکاری  فرهنگ  ترویج  اجتماعی،  آسیب های 
است. برخوردار  اهمیت  از  خیریه  میدانی  فعالیت  هم سنگ  نیکوکاری  حیطۀ  در 
امیدواریم با مشارکت اساتید، دانشجویان، پژوهشگران، مدیران و فعاالن این وادی 

گام دیگری در راستای گسترش نیکوکاری دانش بنیان برداریم. بتوانیم 
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د ه   ا ارا ن ه  ر برای ا  ی هر  ا  رها و  ه  در ادا

1. اقتصاد و مدیریت
1. مدل سازی فعالیت های خیرین برجسته در حوزۀ امور خیر و وقف

2. مدل های خالقانه و نوین جذب مشارکت های مالی و مدیریت نیروهای داوطلب
3. بررسی چالش ها و آسیب های خیریه ها و سازمان های مردم نهاد

4. مدیریت عملکرد سازمان های مردم نهاد و موسسه های خیریه
5. شاخص های اولویت بندی امور خیر و شناسایی امور خیر اولویت دار برزمین مانده

کارآفرینی، برندسازی، بورس 6. قلمروهای نوین فعالیت های اقتصادی خیریه ها: 
7. امور خیر و نظام مالیاتی، شفافیت و نظارت

برنامه ریزی، سازماندهی و  8. وضعیت و آسیب های نظام مدیریت )خط مشی گزاری و 
کنترل( امور خیر و وقف اجرا، نظارت و 

9. مطالعات نظری و تطبیقی نظام مدیریت امور خیر و وقف
10. الگوها و تجربیات موفق سازمان های مردم نهاد، خیریه و وقف

کار و یکپارچه سازی مدیریت امور خیر و نیکوکاری 11. نظام تقسیم 
12. مدل ها، راهکارها و مصادیق همکاری سازمان های دولتی و سازمان های مردم نهاد

یابی فعالیت های سازمان های مردم نهاد، خیریه و وقف 13. ارز
14. برندسازی در حوزه امور خیر و نیکوکاری

2. تاریخ
گسترۀ دهش در ایران باستان 1. تاریخ تحوالت و 

گسترۀ وقف و نیکوکاری در ایران دوران اسالمی 2. تاریخ تحوالت و 
3. تاریخ تحوالت و گسترۀ امور عام المنفعه و خیریه در جهان اسالمی و غربی در دوران پیشامدرن

گسترۀ امور خیر و نیکوکاری ادیان در ایران 4. تاریخ تحوالت و 
5. تاریخ افراد و خاندان  های واقف و نیکوکار و عملکرد آنان

6. تجدد، تحوالت و گسترۀ نیکوکاری و امور عام  المنفعه و خیریه در ایران معاصر
7. بررسی تاریخی مفهوم و گسترۀ مسئولیت  اجتماعی و مشارکت در امور عام  المنفعه و خیریه در ایران

8. تاریخ مؤسسات عام  المنفعه و خیریۀ دولتی، نیمه دولتی و مردم نهاد در ایران
9. بررسی تاریخی جایگاه و نقش فعالیت  های عام  المنفعه و خیریه در بهبود و رفع معضالت 

و آسیب  های اجتماعی در دوران معاصر
10. بررسی تاریخی حضور زنان در مدیریت امور خیر در ایران معاصر

11. فعالیت های نیکوکارانه تاریخ نگاران
12. بررسی شرح احوال خیرین و واقفین بزرگ و نوآور در ایران

                    13. تبارشناسی وقف نامه ها
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3. آموزش
1. مفهوم سازی و آموزش امور خیریه 

2. جایگاه نیکوکاری و امور خیر در آموزش های غیررسمی )خانواده و نهادهای اجتماعی(
3. جایگاه نیکوکاری و امور خیر در آموزش های رسمی )مدرسه ای و دانشگاهی(

4. نقش آموزش عمومی در نوآوری حوزه امور خیر و نیکوکاری
5.  نقش آموزش و پرورش در ترویج، توسعه و نهادینه سازی امور خیر و نیکوکاری

کارکنان حوزه امور خیر و نیکوکاری 6.  آموزش و تعالی حرفه ای 
7. امور خیر و نیکوکاری در برنامه درسی آموزش عالی ایران

8. آسیب شناسی الگوهای آموزش نیکوکاری و امور خیر در ایران
کارایی الگوهای بهره گیری نهادهای آموزشی ایران از خیریه ها و موقوفات  .9

10. قلمروهای نوین حوزه امور خیر و آموزش )امور خیر اولویت دار برزمین مانده(
11. مدیران و معلمان نیکوکار

12. مدارس نیکوکار
13. برنامه درسی نیکوکاری

14. آینده شناسی آموزش نیکوکاری در ایران

4. روانشناسی و مددکاری اجتماعی
1. روان شناسی، سالمت روان و نیکوکاری

2. تحلیل روان شناختی فعالیت های خیریه و نیکوکاری در دوره های مختلف حیات فردی
3. تحلیل روان شناختی فعالیت های خیریه و نیکوکاری در گروه های مختلف اجتماعی

4. تیپ شناسی شخصیتی خیرین در نحوه ورود به فعالیت های خیرخواهانه مختلف
5. راهکارهای تحول در باورها و نگرش های فردی در حوزه امور خیر

6. تحوالت و الگوهای مددکاری اجتماعی در ایران و نقد و بررسی آن ها
7. مطالعه تطبیقی مددکاری اجتماعی در ایران و جهان
8. نهادهای مددکاری اجتماعی و بررسی عملکرد آن ها

9. روان شناسان نیکوکار
10. تحلیل روان شناختی فعالیت های خیریه و نیکوکاری

11. هوش و سالمت معنوی و فعالیت های خیرخواهانه
12. آسیب های اجتماعی، مداخالت اجتماع محور، حمایت یابی، توانبخشی و امور خیریه

13. نقش و جایگاه مددکاری اجتماعی در سازماندهی و ارتقاء فعالیت های خیریه
14. رفتارهای مطلوب اجتماعی، سالمت اجتماعی )رفتارهای فرا اجتماعی( و امور خیریه



5. فلسفه و مبانی
گستره امور خیر و نیکوکاری و وقف 1. تحوالت مفهومی و 

گونه شناسی امور خیر و نیکوکاری و وقف  .2
3. تشریح و تبیین امور خیر برزمین مانده

4. مبانی امور خیر و نیکوکاری
5. مفهوم شناسی امور خیر در قرآن و روایات

6. مبانی، روش ها و مدل های احسان و نیکوکاری در قرآن و روایات
7. مفهوم مسئولیت اجتماعی، تعاون، دوستی، دگریاری و یاری گری در حوزه امور خیر 

و نیکوکاری
8. بررسی تطبیقی نگاه فالسفه به امر خیر و نیکوکاری

9. بررسی نگرش فالسفه به فعالیت های خیرخواهانه و سازمان های مردم نهاد
10. نقش مباحث فلسفی در توسعه امور خیر و نیکوکاری

11. فعالیت های نیکوکارانه فالسفه
12. منطق عمل خیر و فعالیت نیکوکارانه

13. آینده شناسی امور خیر و نیکوکاری
14. منطق و فلسفه سیاست گزاری امور خیر و نیکوکاری

6. هنر و ادبیات
1.  بررسی و تحلیل آیین ها، رسوم و اعتقادات عامه در حوزه امور خیر و نیکوکاری

2. چگونگی بسط و ترویج امور خیر و وقف از طریق هنر و ادبیات
3. نیکی، نیکوکاری، خیر و احسان در متون ادب فارسی

4. بررسی جنبه  های هنری در معماری بناهای تاریخی ساخته شده توسط خیران
5. جایگاه خیر و نیکوکاری در هنر و ادبیات معاصر ایران

6. نسبت بین هنر و نیکوکاری در ایران
7. نقش هنر و ادبیات در توسعه فرهنگ و فعالیت های خیرخواهانه و نیکوکاری

کودک و نوجوانان  8. نیکی و نیکوکاری در ادبیات 
9. بازتاب خیر و نیکوکاری در سینمای مستند

10. بازتاب خیر و نیکوکاری در فرهنگ و ادب عامه
گونه شناسی وقف نامه ها 11. بررسی جنبه های زبانی و 
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12. خیریه و ترویج فرهنگ و زبان فارسی
7. جامعه و فرهنگ

1. وضعیت و تحوالت امور خیر و فعالیت های داوطلبانه
2. آسیب شناسی امور خیر و فعالیت های داوطلبانه

3. پیامدهای اجتماعی و فرهنگی امور خیر و نیکوکاری
4. امور خیر به مثابه سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی

5. امور خیر و سالمت اجتماعی
گروه های قومی، مذهبی و فعالیت های امور خیر و داوطلبانه  .6

7. زنان و امور خیر و فعالیت های داوطلبانه
8. سالمندان و جوانان، امور خیر و فعالیت های داوطلبانه

9. نهادهای اجتماعی )خانواده و آموزش( و فعالیت های داوطلبانه
10. نظریه های اجتماعی و فرهنگی و امور خیر و فعالیت های داوطلبانه

11. نقش سازمان های مردم نهاد در گسترش فرهنگ امور خیر
12. آینده پژوهی اجتماعی امور خیر و فعالیت های داوطلبانه

13. دین و امور خیر و فعالیت های داوطلبانه
14. آسیب شناسی اجتماعی فعالیت های خیریه

8. حقوق و سیاست
1. ابعاد حقوقی مسائل جدید در عرصه امور خیر و نیکوکاری )از قبیل: سرپرستی کودکان، 

اهداء عضو، اهدای خون و...(
گسترش امور  2. جایگاه قوانین و نقش نهادهای قانونی و حقوقی و موسسات عمومی در 

خیر و نیکوکاری
کارآمدی موسسات خیریه 3. نقش نهادهای نظارتی در 

4. آسیب شناسی حقوقی امور خیر و نیکوکاری در ایران و راهکارهای آن
گسترش خیر و نیکوکاری در ایران و راهکارهای آن 5. آسیب شناسی قوانین در عرصه 

6. خألهای قانونی و چگونگی اصالح آن در عرصه های امور خیر و نیکوکاری
7. مطالعات تطبیقی حقوقی در عرصه خیر و نیکوکاری

کارکردهای سیاسی نهادهای خیریه: نسبت دولت با خیریه  .8
9. حقوقدانان و سیاستمداران نیکوکار

10. جایگاه نهادهای سیاسی و مدنی در گسترش امور خیر و نیکوکاری
گسترش امور خیر و نیکوکاری در جامعه 11. جایگاه دولت در 

12. آسیب شناسی سیاسی امور خیر و نیکوکاری در ایران و راهکارهای آن
گسترش امور خیر و نیکوکاری در ایران و راهکارهای آن 13. موانع سیاسی و حقوقی 



14. دیپلماسی نیکوکارانه
9. فقه و اخالق

1. مبانی فقهی امور خیر و نیکوکاری
2. امور خیر و نیکوکاری در فقه شیعه و فقه مذاهب اسالمی

3. جنبه های فقهی امور خیر و نیکوکاری
4. اخالق امور خیر و نیکوکاری در دیدگاه های اسالمی

5. اخالق امور خیر و نیکوکاری در ادیان مختلف
6. فقهای نیکوکار

7. فقه اسالمی و تأمین منابع مالی انجام امور خیر
8. فقه اسالمی و چالش های موجود در انجام امور خیر

9. الزامات و چالش های اخالقی در انجام امور خیر
کار خیر و خیران و راه حل های فقهی آن 10. آسیب شناسی 

11. ظرفیت فقه برای گسترش امور خیر
12. رابطه تعاملی تربیت اقتصادی )فقهی و اخالقی( و ترویج فرهنگ خیر

10. ارتباطات، رسانه و فضای مجازی
1. سنخ شناسی امور خیر در فضای مجازی )کارکردها، ویژگی ها، تاثیرها، مخاطبان، نهادها(

2. مقایسه تطبیقی بازنمایی امور خیر در رسانه های جمعی و فضای مجازی
3. نقش رسانه در بازتولید امور خیر

4. نیازسنجی امور خیر در رسانه
5. آسیب شناسی امور خیر در فضای مجازی

6. سیر تاریخی عملکرد رسانه در امور خیر
7. عملکرد رسانه در امور خیر بر حسب موقعیت جغرافیایی

8. رسانه های نیکوکاری و امور خیر
9. خدمات متقابل رسانه و نیکوکاری

10. خبرنگار نیکوکار و خیر
11. انعکاس امور خیر و نیکوکاری در رسانه های جمعی ایران

12. فضای مجازی و نیکوکاری
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