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 قراردادشرح مختصر 
 انفاق ایمان اهل ای "كَسَبْتُمْ... مَا طَيِّبَاتِ مِن أَنفِقُواْ آمَنُواْ الَّذِينَ أَيُّهَا يَا"و در آیات بسیاری همچون  در دین و فرهنگ ما بر نیکوکاری بسیار سفارش شده

 به خدمت و نیکوکاری نیز دیگر کشورهای همچنین و ادیان . در شود می دیده بسیار امر براین ( تاکید267:  ...) بقره اید اندوخته که چیزهایی بهترین از کنید

 ، پژوهشی ، آموزشی مختلف های عرصه در بسیاری موثر های فعالیت و پیشرو زمینه این در آنان آتی سالهای در حتی و است بوده ویژه اهتمام مورد همنوع

ایران از نظر فرهنگی و دینی جایگاه بسیار مهمی دارد و قدمت آن بین ایرانیان شاید بیش از بسیاری از اند. اگرچه امرخیر در  داده و... انجام مدیریتی ، مالی

های اخیر امر خیر در سال؛ این در حالی است که استهای دیگر باشد، اما متاسفانه در عرصه علمی و فعالیت های آکادمیک توجه کافی دریافت نکرده ملت

ها شده است. در حوزه تحلیل ساختاری برترین خیریههای زیادی در این حوزه نگاشتهاست و کتابای به خود جلب کردهه ویژهدر میان محققان غربی توج

های گیری از تجارب موفق خیریهکنند. بدین ترتیب با بهرههایی از بزرگترین مراکز غیرانتفاعی، عملکرد و مدیریت آنها را تبیین میهایی با بررسی نمونهکتاب،

 پردازند. ها میبرتر به ارائه راهبرد برای موفقیت خیریه

  رسد به دلیل وجود دغدغه های مشترک مراکز خیریه در کشورهای مختلف و عدم وجود ارتباطات و تعامل موثر جهت انتقال تجربیات این مراکزز ، به نظر می

شاهد صرف توان، هزینه و وقت مضاعف برای مشکالت واحدی هستیم که تجربزه هزای تکزراری    و همچنین فقدان منابع فارسی تخصصی مفید در این حوزه ، 

و پزیش رو قزرار دهزد.     زیادی را باعث شده است . یک نظام بهینه کاوی می تواند راه های طوالنی تجربه و خطا را بسیار کوتاه نماید و هزار راه نرفته را شفاف 

تفاده در تدوین برنامه راهبردی ، الگو برداری از مجموعه های موفق مشزابه اسزت. نحزوه عملکزرد و رمزز موفقیزت       در این خصوص یکی از روش های مورد اس

 های ایرانی فراهم آورد . تواند راهکارهای موثری برای بهبود مدیریت و اثربخشی خیریههای برتر خیریه ها در جهان مینمونه

 بخش پیش بینی گردیده که به شرح زیر می باشد :   4این پژوهش در برای نیل به این هدف ، 

گیرند مشخص شوند. نقش ایزن  پردازیم تا انواع مراکزی که تحت عنوان بخش سوم قرار میدر فصل اول به تعریف خیریه ،تاریخچه و پیشینه آن می -1

 یریتی بررسی خواهد شد.  مراکز نیز با نگاه به ابعاد اقتصادی، اجتماعی، حقوقی، روانشناسی، دینی، سیاسی و یا مد

 پردازیم که در دو بخش انجام می گردد :  پژوهشی امر خیر می -در فصل دوم به مطالعه مراکز آموزشی  -2

، هایی در بریتانیزا، امریکزا  کنند. خیریهها معرفی میکنند و رسالت خود را ارتقا خیریههایی که درحوزه امر خیر تحقیق میها یا پژوهشکدهاندیشکده -الف

بندی و مقایسه پردازد. بسیاری از این مراکز به ردهکانادا و اروپا شناسایی شده که به نشر اطالعات سودمند در باب مدیریت خیریه و رفع مشکالت آن می

ر خیزر، و تشزویق و جهزت    هایی متشکل از چندین خیریه نیز موجود است که فعالیت مشابهی با هدف ارتقزا امز  پردازند. به عالوه اتحادیهها نیز میخیریه

های مشابهی از این موسسات در کشورهای مختلف شناسایی شود تا دید کلزی تزری از رونزد    های مردمی دارند. تالش بر این است تا نمونهدهی به کمک

 فکری و عملی در مناطق مختلف به دست آید.

های امر خیر در دنیا و نیاز به تربیت و جذب نیزروی  دلیل رونق فعالیتدر بخش بعدی مراکز آموزشی امر خیر بررسی خواهند شد . در این حوزه به  -ب

 دهند.   ها آموزش میهای بسیاری خصوصا در مقطع کارشناسی ارشد افراد را برای کار در خیریهها، دانشگاهمتخصص برای خیریه

ها تبیین و بررسی مزی گزردد. مبزاحای از جملزه     رده بندی خیریه گیری از نتایج پژوهش مراکز مطالعاتی امر خیر ، نظام ارزیابی وفصل سوم با بهره -3

تری از بخش سوم کمک خواهد کرد. در مرحلزه  های دسته بندی موضوعی خیریه به شناخت عمیقمدیریت خیریه، تفاوت آن با صنایع دیگر و نظام

هزای پیشزنهادی شزامل میززان     شود. شاخصها استخراج میریههای برتری خیها استخراج  ، مقایسه و شاخصبندی های موجود از خیریهبعد ، رده

ها، میزان اثربخشی یا دامنه فعالیت های بزرگ تجاری در بین خیریهسرمایه، قدمت خیریه، تعداد مشارکت کنندگان، و نیروی انسانی، حضور شرکت

 هستند.  

خیریزه خزارجی و ایرانزی در نظزر گرفتزه       چنزد د. تحت هر شزاخص  کنهای تعریف شده را معرفی میهای برتر بر اساس شاخصفصل چهارم خیریه -4

 خواهد شد .  

 فصل پنجم تبیین راهکارهای ارتقاء کمی و کیفی خیریه ها در ایران با استفاده از نتایج چهار فصل قبل می باشد. -5

 دستاوردهاي ويژه
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 روند پژوهی راهکارهای مستخرج از پژوهش در ارتقا فعالیت خیریه ها در ایران 

 

 


