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مقــدمــه

بسمه تعالی

Ó  معرفی مرکز پژوهشی آالء
مرکز پژوهشی آالء در جهت تولید دانش امر خیر ، فرهنگ سازی و ترویج نیکوکاری و اصالح و بهینه سازی روش 

های مدیریت ، فعالیت خود را با همکاری دانشگاه اصفهان از دی ماه سال 1395 آغاز نموده است . 
اهداف مرکز در دو دسته اهداف اصلی و اهداف فرعی به شرح زیر است :

اهداف اصلی  •
پژوهش و تولید علم نافع و نوآور در عرصه مطالعات و مدیریت امر خیر  .a

انجام تعامالت سازنده در سطح ملی ، منطقه ای و بین المللی در حوزه مطالعات و مدیریت امر خیر  .b
اهداف فرعی  •

مرجعیت علمی در اجرای طرح های پژوهشی مدیریت امر خیر در ایران  .a
حمایت از طرح های پژوهشــی ، پایان نامه های کارشناســی ارشــد و رســاله دکتری تخصصی در حوزه   .b

مطالعات و مدیریت امر خیر
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برگزاری همایش ملی ، بین المللی و نشســت های تخصصی در حوزه امر خیر با همکاری دانشــگاه ها و   .c
مراکز علمی

برگزاری کالس ها و کارگاه های آموزشــی در حوزه مطالعات و مدیریت امر خیر با مشــارکت دانشگاه ها و   .d
خیریه های سراسر کشور

حمایت از تغییر روش های مدیریت و ارائه خدمات و توانمند سازی موسسات خیریه و خیرین  .e

این مرکز دارای 2 گروه پژوهشی و 5 کارگروه می باشد :

گروه مطالعات دینی ، حقوقی و تاریخی امر خیر که دارای کارگروه های زیر می باشد :  -1
کارگروه مطالعات تاریخی امر خیر در ایران و اسالم  .a

کارگروه مطالعات فقه ، حقوق و مبانی دینی امر خیر  .b
کارگروه مطالعات نوین امر خیر در عرصه بین الملل  .c

گروه مطالعات اجتماعی ، اقتصادی و مدیریت امر خیر که دارای کارگروه های زیر می باشد:  -2
کارگروه مطالعات فرهنگی – اجتماعی امر خیر  .a

کارگروه مطالعات مدیریت و اقتصاد امر خیر  .b



Ó  1-پروژه های پژوهشی مرکز

Ó  2-حمایت از پایان نامه های دانشجویی

 گزارش فعالیت ها
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الف( عنوان طرح: »جمع آوری اعانه برای حل   �
معضالت اجتماعی«

مجری طــرح: دکتــر مهــدی طغیانی)عضو هیأت 
علمی دانشگاه اصفهان( 

ناظر علمی: دکتر محمدصالح طیب نیا)عضو هیأت 
علمی دانشگاه اصفهان(

وضعیــت: اتمام پــروژه در مرحله ویراســتاری جهت 
چاپ
ب( عنوان طرح: »آسیب شناسی و نیاز سنجی   �

حقوقی امر خیر
مجــری طرح: دکتــر محمدمهدی الشــریف)عضو 

هیأت علمی دانشگاه اصفهان(
وضعیت:اتمام فاز اول

ج( عنوان طرح: »بررســی الگوی فعالیت ها و   �
تجربه خیر دینی در آیین پیاده روی اربعین«                                   
مجری                                                                                                 

 طرح: دکتر محمدصالح طیب نیا
وضعیت: اتمام پروژه – آماده سازی جهت چاپ

د( عنــوان طرح: تحلیــل ســاختارمند برترین   �
خیریه های جهان و ایران

مجری طرح: دکتر محمدصالح طیب نیا)عضو هیأت 
علمی دانشگاه اصفهان(

همــکاران: ســرکار خانم دکتر حوریه ربانی و ســرکار 
خانم مینا فالح

وضعیت: اتمــام فصل چهارم – در حــال جمع بندی 
نهایی
و( عنوان طرح:ارائه مدل مســئولیت اجتماعی   �

مجتمع فوالد مبارکه  اصفهان
مجری:مرکز پژوهشی آالء

RFP وضعیت: در مرحله تصویب

پروژه های پژوهشی مرکز
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  قرارداد روش های تأمین منابع مالی برای خیریه ها

  قرارداد برترین خیریه های جهان

 قرارداد آسیب شناسی حقوقی و مقررات مربوط به امور خیر

  قرارداد بررسی الگوی فعالیت ها و تجربه خیر دینی در آیین پیاده روی اربعین
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عنوان پایان نامه: »تدوین مدخل های فرهنگنامه جامع خیر و نیکوکاری در قرآن و روایات«
وضعیت: تصویب پروپوزال و انجام بخش های قرآنی و روایی

محایت از پایان نامه های دانشجویی



Ó   3-برگــزاری ســه نشســت تخصصــی در دانشــگاه
اصفهان:

الزم به ذکر اســت ، تاکنون بیش از 30 نشســت از این سلسله نشست ها برگزار گردیده که 

شــش نشست آن در دانشــگاه اصفهان )سه نشســت قبلی در گزارش اول این مرکز ذکر 

گردیده است( برگزار شده است.

 گزارش فعالیت ها
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Ó   موضــوع بــا  23/مهرمــاه/1397، 
»واکاوی تأثیــر متقابــل حــوزه امــر خیر 
دکتــر  ســخنرانی  بــا  دانــش«  تولیــد  و 

محمدصالح طیب نیا:
محورهای نشست:  �

1.تبیین اهمیت تولید دانش در حوزه امر خیر
2.تبیین ارتباط دوطرفه میان خیرین و پژوهشــگران 

دانشگاهی و غیر دانشگاهی
3.نسبت نیکوکاری مردم ایران و سایر کشورها

4.نسبت نیاز های اولویت دار کشورها
5.نسبت فعالیت های خیرخواهانه و 

فرهنگ،دین،حاکمیت و...
6.بررسی جایگاه ایران در میان کشورهای جهان

 بر اساس شاخص جهانی بخشش در سال 2017
7.معرفی مراکز علمــی داخلی و خارجی که از طریق 

موقوفات کسب درآمد می کنند
8.معرفی مجالت علمی درحوزه امر خیر

9.ارائه راهکارهایی در زمینه علمی سازی موضوعات 
مرتبط با امر خیر و وقف

11.تبیین نیازهای امر خیر در رشته های مختلف
12.واکاوی و معرفی نیازهای پژوهشــی مرتبط با امر 

خیر در رشته های مختلف دانشگاهی
13.رائه راهکارهایی در زمینه علمی سازی موضوعات 

مرتبط با امر خیر و وقف

الف( نشست اول
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پوستر،دعوتنامه و تصاویر 
نشست بیست وهفتم:
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Ó   موضــوع بــا  مــاه/1397،  28/آبــان 
»واکاوی و مقایســه چالش های موجود 
در حــوزه نوین وقف و امــور خیریه« و 
بــا ســخنرانی جناب آقــای نــادر ریاحی 

سامانی:
مســئله وقف یکی از قالب ها و الگوهایی است   �

کــه در ادیان در حــوزه نیکوکاری تعریف شــده 
است و این مدل آنچنان کارآمد بوده که در کشور 
های اســالمی و اروپایی همچنان فعال است و 
بسیاری از دانشگاه ها و مراکز بزرگ پژوهشی از 
راه درآمدهــای حاصل از موقوفات خود،در حال 

اداره شدن هستند

اما در ایران مســائلی رخ داده اســت که نهاد وقف 
کارآمدی خود را از دست داده اند.

این نشست قصد بررسی چالش های موجود در حوزه 
نویــن وقف و امور خیریــه را دارد . که از آن جمله می 
توان بــه عملکرد ها در ایــن حوزه،دانش وقف،وقف 
کارآمد و بــه روز در این حوزه،مدلهــای نوین در حوزه 

وقف و... اشاره نمود. 

ب( نشست دوم
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پوستر،دعوتنامه و تصاویر 
نشست بیست وهفتم:
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Ó   28/آذرماه/1397، با موضوع »تعامل
دوسویه خیریه ها و نظام مالیاتی کشور؛ 
فرصت ها و تهدیدها«و ســخنرانی آقای 
بهــروز مهدلــو، مدیــرکل امــور مالیاتی 

استان اصفهان.
این نشست به بررســی موضوع تعامل دوسویه   �

خیریه ها و نظام مالیاتی کشور اختصاص داشت.
در چند ســال اخیر خیریه ها جایگاه ســنتی و فردی 
خود را از دســت داده و تبدیل به نهادهای اجتماعی 
و رکن اصلی پیوندهای اجتماعی شــده اند.به عنوان 
بخش ســوم در جامعه با هدف کمک به دولت ها در 
حوزه وظایفی که دولت نســبت به مردم دارد،در حال 

شکل گیری هستند.

لــذا بســیاری از دولــت هــا بــرای تشــویق خیرین،           
فعالــت هــای خیرخواهانــه را مشــروط به داشــتن 
اساســنامه مصوب وثبت در نهادهای رســمی و ارائه 
اظهارنامــه های مالیاتی به نهاد های مرتبط،معاف از 

مالیات اعالم کرده اند.
گاهی نســبت بــه این موضــوع و دیگر قوانین  عدم آ
باعــث ایجــاد چالش هایی میــان خیریه هــا و اداره 

مالیات شده است.
هدف از برگزاری این نشســت بررســی قوانین مرتبط 
بــا مالیات خیریه هــا و ایجاد ارتباط دوســویه با اداره 

مالیات استان اصفهان می باشد.

ج( نشست سوم
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پوستر،دعوتنامه و تصاویر 
نشست بیست وهفتم:
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دکتر محمدصالح طیب نیا؛سخنران نشست اول

جناب آقای بهروز مهدلو؛سخنران نشست سوم جناب آقای نادر ریاحی سامانی؛سخنران نشست دوم



Ó   4-چاپ دو شماره از فصلنامه آوای خیرماندگار

 گزارش فعالیت ها
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در همــه ادیــان و مذاهــب و حتــی در میــان همه       
دســته ها و قبیلــه هایی که تاراج اخــالق و عقل در 
میان است یا شکم گرسنه ای یا دل شکسته ای آرام 
و قرار از اهل قبیله می رباید، همیاری و کمک در نوع 
خودشــان رواج دارد؛ تا چه رســد به سامانی که رسم 
مســلمانی در آن حاکم باشد. اســالمی که پیامبرش 
بــه پیامبــر رحمت شــهره اســت و اهل بیــت او که 
درود خدای بزرگ بر همه ایشــان باد افسانه شرق و                   
غــرب اند در کرامت، جود، بخشــش و مهربانی؛ که 

دیگر جای خود دارد.
 راســتی ِســر این همه گرفتاری چیســت؟ آدمهای 
ترشــرو و افسرده، تنهای خسته و روحهای خسته تر، 

مصداق این سخن قدیمی که:
آیین وفا و مهربانی در شهر شما مگر نباشد؟

مهربانی یک خصلت اســت که وقتی همگانی شود 
گره گشاســت. به عبارت دیگر مهربانی و نیکوکاری 
تا فرهنگ عمومی نشــود، حتی با وجود نیکوکاران و 
مهربانان باز در گوشه گوشــه جامعه همین زخم ها، 

دردها و رنج ها هست و خواهد بود.

چه کســی می تواند انکار کند که جامعه ایرانی چه در 
گذشــته تاریخی خــود حتی پیش از اســالم و چه در 
قرون و اعصار پس از تابش نور نجات بخش اســالم، 

جامعة نیکوسرشت و نیکوکاری نبوده است؟
فهرســت دراز دامنی که از موقوفات متنوع و کوچک 
و بزرگ در سرتاسر ایران، به لطف تالش پژوهشگران 
و تاریخنگاران در دســت است، مهمترین گواه بر این 
مقصود اســت. موقوفاتی که هر کــدام در خور زمان 
خود و متناســب با نیاز جامعه آن زمان قابل ســتایش 
هســتند و حتــی برخــی از آنها پیشــرو و آینــده نگر. 
بگذریم که با افســوس فراوان دست چپاول اعصار و 
قرون چشــمه جاری وقف را هم بی نصیب نگذاشــته 
است و مسطور بماند که، مدیریت غلط بر منابع انبوه 
وقف که موجب ناکارآمدی بخش وسیعی از آنها شده 

است.
 جامعــه ایرانی حتی در دهه های اخیــر نیز در حوزه 
فعالیت هــای داوطلبانه و نیکوکارانــه همت فراوانی 
به صحنه آورده اســت. حوادث ناگــواری چون زلزله 
و ســیل، اتفاقــات بزرگی چــون انقالب اســالمی و        
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جنگ تحمیلی و از همه مهمتر شور و شعور مذهبی 
و دینی در محرم و رمضان و بلکه همه روزها و شبها، 
آوردگاه مشــارکت ایثارگرانه و داوطلبانه مردم ایران با 

قدم و قلم و درم بوده است.
گویا چاره ناکامی ها و نابســامانی ها در کنار این همه 
عاطفه و مهربانی و حضور را باید در بود و نبود دانش 
که پایه برنامه ریزی درســت، اولویت بندی صحیح و 

نشاندن هر چیز به جای خودش است؛ دانست.
نکته جالبی که همه می دانیم این است که امروزه در 
دنیای ما درکنار اقتصاد دولتی و خصوصی، بخشــی 
موســوم به بخش ســوم»Third Section« وجود 
دارد که عهده دار همین مشــارکت هــای داوطلبانه 
و مهربانانه اســت و صد البته بدیهی اســت که براي 
توســعه، روزآمــدی و کارآمدی این بخــش، چون دو 
بخش دیگر، دستگاه های علمی ـ آموزشی و اطالع 
رســانی درکارند. رشــته های تخصصی تحصیلی در 
دانشــگاه ها و مراکــز علمی، نشــریات تخصصی و 

اطالع رساني و... از این دسته اند.
تأکید واضح است که در کشور عزیز ما جای اینگونه 

ابزارهــا خالی اســت. بــا وجود همه توســعه علمی و 
آموزشــی که شــاهدیم، فعاالن و مدیــران امر خیر و 
مشــارکت های داوطلبانه در رشــته تخصصی مرتبط 
تحصیــل نمی کنند. انجمن هــا و محافل تخصصی 
برای توســعه ایــن گفتمان ضروری وجود نــدارد و از 
همــه مهمتر رســانه ای به شــکل خــاص، آموزش 
و اطالع رســانی ایــن حــوزه را متکفل نیســت. اگر 
چــه تعدادی از مؤسســات و بنگاه هــای خیریه براي                               
اطالع رســانی فعالیت های خود نشــریاتی به شــکل 

داخلی،کم تعداد یا پر تعداد منتشر می نمایند.
بنیاد خیریه راهبری آالء،با همکاری مرکز پژوهشــی 
آالء،که توســعه دانش امر خیــر در ایران و تالش در 
جهت تقویت ایــن عنصر فرهنگ عمومــی جامعه و 
ارتقاء روش های مدیریتی آن را وجهه دغدغه و همت 
خــود قرار داده و البته نام خیر ماندگار را براي اینگونه 
تالش ها پیشــنهاد نموده اســت، با استفاده از نظر و 
کســب مشــورت عده اي از اصحاب علم و تجربه در 
این حوزه می کوشــد تــا انگیزه حرکت در این مســیر 
باشد. انتشار نشریه ای که با هدف ترویج و آموزش در 
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حوزه امر خیر در میان هزاران نشریه موجود در کشور 
متولد شــود و رشــد کند، یکي از این برنامه هاست.
فصلنامه آموزشــی، ترویجی خیرماندگار )مطالعات و 
مدیریت امرخیر( که تا کنون 4 شــماره از آن به چاپ 

رسیده، اکنون با مجوز رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد 
اســالمی و با نام جدیــد فصلنامــه اختصاصی آوای 
خیرماندگار )مطالعات و مدیریت امر خیر(، تاکنون 2 

شماره، به فعالیت خود ادامه می دهد. 
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آوای خیر ماندگار 
شماره نخست
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آوای خیر ماندگار
شماره 2



Ó  5-ترجمه و تألیف کتاب

 گزارش فعالیت ها
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Ó  کتاب به توان ایران
یکی ازشاخص های توسعه یافتگی یک جامعه، میزان 
ســرمایه گذاری اجتماعی در آن است. سرمایه گذاری 
اجتماعی به معنای فعالیت هایی است که در راستای 
افزایش رفاه اقتصادی و توسعه اجتماعی توسط بخش 
خصوصی، نهادها و سازمان های جامعه مدنی صورت 

می گیرد . فعالیت هایی نظیر حمایت از کودکان

 آسیب دیده یا بی سرپرست ، ایجاد امکانات آموزشی
بــرای مناطق محروم ، مبارزه با بیماری های واگیردار، 
مبارزه با اعتیاد، حفاظت از محیط زیست یا صیانت از آثار 
تاریخی و میراث فرهنگی همگی می تواند نمونه هایی از 
فعالیت سازمان های مردم نهاد در سراسر دنیا باشد که 
نشان از توسعه یافتگی و احساس مسوولیت اجتماعی 
شــهروندان این جوامع دارد.  اصوال انگیزه بسیاری از 
حرکت هــای خودجــوش و داوطلبانه مردمــی، انجام 
کارهای عام المنفعه و خیریه ای بوده که برای کمک به 
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گروه ها و اقشار خاصی در جامعه صورت گرفته است.
 چنین فعالیت هایی در دوره های مختلف زمانی وجود 
داشــته اند و نمی توان برای آن مبدا مشخصی در نظر 
گرفت، اما راه اندازی چنین ســازمان هایی در دو قرن 
اخیر در دنیا رشــد چشــمگیری داشته اســت . امروزه 
افزایش جمعیت ، صنعتی شــدن جوامع ، دسترســی 
به تکنولو  ژی پیشــرفته ، محرومیت از امکانات زیست 
محیطی مناســب ، گسترش سبك زندگی شهری و به 
موازات آن افزایش رفاه عمومی در سایه افزایش حرص 
و آز در جوامع ، بدون پشــتوانه اعتقادی ، موجب بروز 
شــکاف اجتماعی-اقتصادی بین اقشار مختلف شده 
اســت. این عوامل سبب گردیده تا بخش وسیعتری از 
مردم با فقر و تنگدستی و معضالت حاد بی سرپرستی 
و استضعاف مواجه باشند . از سوی دیگر محرومیت و 
تنگناهای متعدد منابع مالی دولت ها ، موجب شــده 
است که توجه و رســیدگی کامل به نیازمندان امکان 
پذیر نباشد و به همین دلیل افراد انسان دوست و نیک 
اندیش به منظور جبران نیازمندی های بر جامانده به 

تأسیس انجمن ها و گروه های خیریه اقدام ورزند. 
کشــور ایران نیز از ایــن حوزه خارج نبــوده و به دلیل 
نگرش اسالمی – ایرانی مبتنی بر نوع دوستی و کمک 

به هم نوع از ایام گذشته در این حوزه فعال بوده و اکنون 
نیز این فعالیت هــا ادامه دارد . لیکن از آنجایی که هر 
گونه برنامه ریزی بایستی بر اطالعات و شناخت جامعه 
مبتنی باشــد وبه دلیل آن کــه فقر اطالعات یا حداقل 
نقصان اطالعات دقیــق و قابل اعتماد در زمینه های 
مختلف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی از ویژگی ها و 
مشکالت جوامع در حال توسعه و از جمله جامعه ماست 
، لذا شــناخت زمینه های ایجاد و تاریخچه مؤسسات 
خیریه ، آســیب ها وخال های موجــود در خیریه های 
کشــور و ارائه راهکار در جهت رفع این مشــکالت می 
گاهی مردم، خاصه قشر نیکوکار و خیرخواه و  تواند در آ
قشر مستضعف و بی سرپرست از یک طرف و مناسبات 
حاکمیتی از سوی دیگر مؤثر باشد. در این کتاب سعی 
بر آن اســت تا به طور مختصر به مطالب ذیل در ســه 

فصل پرداخته شود :
•فصــل اول :  بررســی تاریخچه امر خیــر در ادیان ، 
جهــان غرب ، جهان اســالم و کشــور ایــران تا زمان 

معاصر 
•فصل دوم : بررسی مشکالت و چالش های موجود 

در امر خیر در کشور و آسیب شناسی آن
•فصل سوم : ارائه راهکار مناسب برای حل معضالت 

موجود امر خیر در ایران
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Ó  کتاب سفیران مهربانی
یکی از ویژگی های بســیار مهم ســازمان های مردم 
نهاد ماهیت داوطلبانه بودن آن هاست. کار داوطلبانه 
و نیروی داوطلب از سرمایه های اصلی سازمان های 
مردمی اســت.داوطلبان افرادی هســتند که با کمک 

های ارزشمند خود بسیاری از معظالت اجتماعی را

 رفع می کنند و وضعیت رفاهی بهتری را در جامعه
فراهم می سازند. آن ها به انتخاب خود وارد سازمان ها 
می شــوند و در فعالیت هایی نظیر کمک به نیازمندان 
و خدمت رسانی در روستاهای دورافتاده، اجرای برنامه 
های آموزشی، همیاری در طرح های زیست محیطی، 
درمان بیماران نیازمند و ترویج فرهنگ صلح و دوستی 
مشــارکت می کنند. مــی توان گفت بــدون وجود این 
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نیروهــای باانگیزه و فعــال، بســیاری از این کارهای 
بزرگ انجام نمی شــود. عالوه بر این، داوطلبان روح 
هر ســازمان مردمی هســتند و حضور فعــال آن ها و 
انــرژی و انگیزه ای که در ســازمان تزریق می کنند، 
وجه تمایز سازمان مردم نهاد از مؤسسه تجاری است.

کتاب پیش رو سعی می کند به زبانی ساده موضوعات 
تخصصی مربوط به مدیریت داوطلبان و اهمیت کسب 
آمادگی و برنامه ریزی برای حضور آن ها در ســازمان 
های مردمی را توضیح دهد و راهبردهایی عملی در این 
خصوص پیشنهاد دهد. نگارندگان این کتاب که سال 
ها در نقش داوطلب و مشــاور مدیریت و مدیرعامل در 
سازمان های مردم نهاد فعالیت کرده اند، کوشیده اند 
در تدویــن متن آن، آمیخته ای از منابع معتبر خارجی 
و تجربه های داخلی را در اختیار مخاطب قرار دهند. 
ذکــر مثال های عینی و نزدیک بــه واقعیت در کتاب 
حاضر، ذهن مخاطب را به چالش های پیش رو در این 
بحث نزدیک تر می کند و مطالب بیان شــده را برای 

مخاطبان عمومی دسترس پذیرتر می سازد.

عالوه بر تجربه های مســتقیم نگارندگان، بخشی از 
مثال ها طی ســاعت ها گفت و گو با فعاالن گوناگون 
در ســازمان های مردم نهاد جمع آوری شده است. در 
اغلب نمونه ها سعی شده است مثال بیان شده با ذکر 
نام ســازمان مربــوط صورت گیرد تــا مخاطب تصویر 

واقعی تری از فضا در ذهن خود ترسیم کند.
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Ó  کتاب راهنمای مدیریت خیریه
فعالیت هــای خیریــه و نیکوکارانه از دیربــاز در ایران 
رواج داشــته اســت که با ورود اســالم و توصیه مؤکد 
قــرآن خصوصًا در مدل های اســالمی آن مانند وقف 
بیش ازپیــش گســترش می یابــد. ایــن فعالیت هــا تا 
چند دهه پیش به صورت ســنتی و قائــم به فرد انجام 

می شــدند؛ با ظهور ســاختارهای نوین اداری، در کنار 
تداوم فعالیت های فردی، امور خیر نیز، نهادی شــده 
و به صورت ســاختارهای رســمی دولتی و یا مؤسسات 

خیریه خصوصی توسعه یافتند.
با گســترش و رشــد روز افزون ســازمان های خیریه و 
مردم نهاد به عنوان ســازمان های بخش سوم اقتصاد 
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)در کنار سازمان های دولتی و سازمان های خصوصی 
به عنوان بخش های اول و دوم اقتصاد(، اهمیت تولید 
دانش در زمینه اداره و مدیریت این سازمان ها بیش از 

پیش نمایان می گردد. 
از این رو کشــورهای پیشــرو در زمینه رشــد و توسعه 
خیریــه  مطالعــات  زمینــه  در  خیریــه،  موسســات 
سرمایه گذاری نموده اند و حتی رشته های دانشگاهی 
مرتبط بــا این حــوزه را بــرای تربیت نیروی انســانی 

متخصص این حوزه راه اندازی نموده اند.
با توجه به شــرایط فعلی موسســات خیریــه در ایران، 
اداره موسســات خیریه از دو بعد، نیازمند تولید دانش 
و اصالح ساختارهای مدیریتی است. بعد اول ساختار 
کالن سازماندهی و فعالیت موسسات خیریه از سوی 
حاکمیت اســت. به عبارتــی در حال حاضر ســاختار 
بهره ور و مناسبی در فرآیندهای ثبت، هدایت و نظارت 

بر موسسات خیریه وجود ندارد. 
از سال 1337 با تصویب وزارت عدلیه، شهربانی مرجع 
صدور مجوز مؤسسات خیریه می شود که این امر تا به 
امروز توسط نیروی انتظامی ادامه یافته است. در حال 
حاضر در کنار نیروی انتظامی، وزارت کشور، سازمان 

بهزیســتی، وزارت ورزش و جوانــان، ســازمان محیط 
زیســت و شهرداری نیز نسبت به صدور مجوز تأسیس 
مؤسســات خیریه و ســازمان های مردم نهــاد مبادرت 

می ورزند. 
به دلیل این تشتت در مراکز ارائه مجوز خیریه در حال 
حاضــر هیچ آمار دقیقــی از تعداد مؤسســات خیریه و 
ســازمان های مردم نهاد وجود ندارد، تنها تخمین زده 
می شــود که حدود 20000 موسســه خیریه ثبت شده 
در ایــران وجــود دارد. در نتیجــه آمار دقیقــی از تعداد 
موسســه های فعال به دلیــل عدم وجود آمــار و عدم 
وجود سازوکار نظارت وجود ندارد. نبود سازوکار نظارت 
بر مؤسســات خیریه باعث شــده اســت مــوارد اندک 
فســاد مالی، اخالقی و سیاسی عده ای محدود، چهره 

خیریه ها و خیرین را مورد سوءظن قرار دهد.  
بااین حال هرســاله منابــع عظیمی در حــوزه خیریه و 
خیرین جذب و هزینه می شود. که تنها می توان بعضی 
از این مقادیر را از جســتجو در مصاحبه ها و نشــریات 
متوجه شــد. همین آمار غیررسمی نشان از حجم زیاد 

این منابع می دهد.
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بعد دوم اداره و مدیریت موسسات خیریه است. هر چند 
موسســات خیریه در ایران در حال گسترش اند اما در 
اغلب موارد به صورت سنتی اداره می شوند، در حالیکه 
موضوعاتــی مانند مدیریت داوطلبــان، جذب منابع و 
ارتباط موثر با خیرین، مهارت هایی کامال تخصصی در 
اداره خیریه هستند که نیاز به دانش تخصصی و نیروی 

انسانی متخصص این حوزه را دارد.
در ایــن راســتا، مرکــز پژوهشــی آالء بــه نمایندگی 
از بنیــاد خیریــه راهبــری آالء و معاونــت اجتماعی 
وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی کشور به 
 charity administration ترجمه و انتشــار کتــاب
handbook اقــدام کــرده اند. این کتاب که توســط 
انتشارات Bloomsbury منتشر شده است، راهنمای 
جامعی است برای اداره موسسات خیریه در کشورهای 
پادشــاهی متحد )انگلستان، اســکاتلند، ولز و ایرلند 
شمالی( که در 8 بخش و 78 فصل منتشر شده است.
 ایــن کتاب تمامی مســائل مورد نیاز یــک خیریه را از 

تصمیم گیری برای تشکیل و ثبت خیریه تا انحالل 
آن مورد بررســی قرار داده است. البته در ترجمه کتاب 
بخش هایی که با فرهنگ و قوانین جمهوری اسالمی 

ایران سازگاری نداشته، حذف شده است.
همانطــور کــه اشــاره شــد محتــوای کتاب بــه طور 
اختصاصی برای کشــورهای پادشاهی متحد نگارش 
یافته اســت، از ایــن رو بســیاری از بخش های کتاب 
که به دســتورالعمل ها، قوانین و مقررات مربوط به این 
کشورها اشاره دارد، برای موسسات خیریه ایرانی قابل 
بهره برداری نیست، هرچند بخش هایی از کتاب که به 
بحث های عمومی مانند مدیریت خیریه پرداخته است، 

می تواند مورد استفاده خیریه ها قرار گیرد. 
اما مزیت اصلی این کتاب جامعیت آن است که می تواند 
برای ســازماندهی و تنظیم قوانین و مقررات مورد نیاز 
موسسات خیریه، مورد استفاده مدیران و تصمیم گیران 

این حوزه قرار گیرد.
در پایــان الزم به ذکر اســت بــا توجه به جــای خالی 
کتاب راهنمای موسســات خیریه در ایــران، معاونت 
اجتماعی با همکاری مرکز پژوهشی آالء به نمایندگی 
از بنیاد خیریه راهبری آالء در حال تدوین نسخه ایرانی 
راهنمای موسســات هستند که ان شــاء الله در آینده 

نزدیک انتشار خواهد یافت. 



Ó  6- تألیف مقاله

 گزارش فعالیت ها
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چاپ مقاله » بررســی عوامل مؤثر بر مشارکت زنان در 
فعالیت های داوطلبانۀ خیرخواهانه « در مجله علمی-
ترویجی پژوهش هاي اجتماعي اســالمي -دانشگاه 
علوم اســالمي رضوي؛ و پذیــرش مقاالت » تحلیل و 
واکاوی وضعیــت موجود امر خیر در ایران« و » تبیین 
عوامل موثر بر مشارکت داوطلبانه- خیرخواهانه زنان « 

در دومین همایش ملی خیرماندگار

Ó   بــر مشــارکت تبییــن عوامــل موثــر 
داوطلبانه- خیرخواهانه زنان

چکیده  �

در ایران و جوامع اسالمی انجام کارهای خیر  نه تنها 

در زمان فعلی بلکه در زمان های گذشته نیز زمینه ی 
مناسبی برای مشارکت زنان در اجتماع بوده و به آن 

اهتمام ویژه شده است. زنان متمول جامعة عصر 
اقتصادی ، اجتماعی و مذهبی پرداخته است .

Ó   تحلیل و واکاوی وضعیت موجود امر
خیر در ایران

چکیده  �

فرهنگ ایرانی، به دلیل گســتردگی آموزه های دینی و 
اخالقی، زمینه بسیار مساعدی برای تاسیس موسسه 
هــای خیریه اســت تا بــا بازتولید ســرمایه اجتماعی ، 
صــور متفاوت و متنوعی از خدمــات عام المنفعه را به 
جامعــه ارائه دهند.در ســال های اخیر ایــن اقدامات 
در کشــورمان شــکل مدرن تری به خود گرفته است و 
بســیاری از این فعالیت ها از طریق موسســات و بنیاد 
های خیریه صورت می گیرد. لیکن به رغم فعالیت در 

تألیف مقاله
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این حوزه ، کشور ما در انجام فعالیت های خیرخواهانه 
داوطلبانه در ســطح جهان از موقعیت باالیی برخوردار 
نبوده و تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله زیاد و نیاز به 
برنامه ریزی صحیح و اصولی در این حوزه دارد. لیکن 
از آنجایی که هر گونه برنامه ریزی بایستی بر اطالعات 

و شــناخت جامعه مبتنی باشــد وبه دلیــل آن که فقر 
اطالعــات یا حداقل نقصان اطالعــات دقیق و قابل 
اعتماد در زمینه های مختلــف اجتماعی، اقتصادی 
و فرهنگــی از ویژگی ها و مشــکالت جوامع در حال 
توسعه و از جمله جامعه ماست ، لذا شناخت آسیب ها 
وخال های موجود در خیریه های کشور و ارائه راهکار 
گاهی مردم،  در جهت رفع این مشکالت می تواند در آ
خاصه قشر نیکوکار و خیرخواه و قشر مستضعف و بی 
سرپرســت از یک طرف و مناسبات حاکمیتی از سوی 
دیگر مؤثر باشــد. در این مقاله ســعی بر آن است تا با 
روش توصیفی- تحلیلی به بررسی خالها و آسیبهای 

موجود در این حوزه پرداخته گردد.

Ó   بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت زنان
در فعالیت های داوطلبانۀ خیرخواهانه

چکیده:  �

 )NGO(، پدیده ای جدید در حیــات اجتماعی جوامع
ســازمان های غیر دولتی غربی محســوب می شوند 
که رشــد شــتابان آن ها، از نیمۀ دوم قرن بیستم و در 
پی مسائل ناشــی از جهان یشدن آغاز شده است. این 
سازمان ها، به دنبال بســیج نیروی مردمی و داوطلب 
بــرای بهبود وضعیت جامعه، رفع کاســتی هــا، بروز و 
ظهور دیدگاه ها و دســتیابی به توســعۀ پایدار هستند. 
در این بین، زنان نیز از این وضعیت مســتثنی نبوده و 
فرصت حضور در ســازمان های غیر دولتی، به عنوان 
نمادی از مشــارکت را خواهند داشــت. تشــویق زنان 
و فراهــم آوردن امکان حضور آنان در ســازمان های 
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غیــر دولتی، آنــان را به نیرویی ســازنده تبدیل کرده و 
مشــارکت اجتماعی آنان را بهبود می بخشد. با توجه 
به این که فعالیت در چنین ســازمان هایی، داوطلبانه 
و غالبا بدون نفع اقتصادی می باشــد، بررسی و تبیین 
عواملی که سبب مشارکت زنان به عنوان قشر عظیمی 
از جامعه، در این نهادها و امور خیر می گردد، ضروری 
به نظر م یرســد. این مقالــه، با روش توصیفی تحلیلی 

و ابزار کتابخان های، به بررســی و تبیین این عوامل، 
متناســب با پتانســیل های زنان در پنج حو زۀ فردی، 
خانوادگی، اقتصادی، اجتماعــی و مذهبی پرداخته و 
عواملی همچون عواطف، خانــواده، تربیت، آموزش، 
سن، سواد، حقوق اقتصادی زن مسلمان، فاکتورهای 

مذهبی و دیگر موارد بیان گردیده است.



Ó  7-راه اندازی سایت اینترنتی مرکز

 گزارش فعالیت ها
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با هدف  ایجاد ســهولت در دسترسی به آیین نامه ها 
فرم ها،اخبار و گزارش های ســالیانه مرکز پژوهشی 
آالء جهت اساتید،پژوهشگران و دانشجویان عالقه 
مند به فعالیت در محورهای پژوهشی مرتبط ،سایت 

مرکز با نشانی Arc.ala.org.ir راه اندازی شده
 است.

سایت مرکز پژوهشی



Ó  8-برگزاری همایش
دومین همایش ملی خیرماندگار

 گزارش فعالیت ها
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بــه اســتناد ســند خیــر مانــدگار و در راســتای 
گفتمان ســازی و تولید دانــش در حوزه امر خیر مرکز 
پژوهشــی آالء با همکاری بنیاد خیریه راهبری آالء 
و دانشــگاه اصفهان همایش ملی خیــر ماندگار را با 
مشــارکت نهادهای علمی و اجرایــی برگزار می نماید 
کــه در ذیل به برخی از مختصــات و ویژگی های آن 

اشاره می شود:
مقاالت پذیرفته شده در پایگاه استنادی جهان   �

اسالم )ISC( و سیویلیکا نمایه می شوند.
همایش ملــی خیرماندگار بــا تمرکز موضوعی   �

»مطالعــه و ارزیابی امورخیر بــا تمرکز بر چالش 
های نیکوکاری در ایران امروز« برگزار می گردد 
کــه دارای 10 محــور اصلی مبانــی، مفاهیم و 
امورخیر، آمــوزش و امورخیر، اقتصاد، مدیریت 
و امورخیر، جامعه، فرهنگ و امور خیر، فلسفه، 
روانشناســی و امور خیــر، تاریــخ و امورخیریه، 
ارتباطات، رســانه، فضای مجــازی و امورخیر، 

هنــر، ادبیات و امــور خیر، فقه، اخــالق و امور 
خیر و حقوق، سیاست و امورخیر است؛ برای هر 

محور موضوعات تخصصی تعریف شده است.
برای کابردی تر شدن همایش و مشارکت خیریه   �

ها و خیریــن، محوری به عنوان ایده ها و تجربه 
های موفق امور خیر نیز طراحی شده است.

ســازمان همایش مشتمل بر رییس، دبیر ، دبیر   �
شــورای علمی و 10 کمیته علمی اســت. برای 
هر محور یک کمیته علمی تشــکیل شده است 
که شــامل 5 اســتاد و صاحب نظر در این حوزه 
می باشــد. رییــس همایش دکتــر محمدصالح             
طیب نیا رئیس مرکز پژوهشی آالء و عضو هیئت 
علمی دانشــگاه اصفهــان؛ دبیر همایش حجت 
االســالم والمســلمین علی مالنــوری مدیرکل 
ارتباطــات و هماهنگــی معاونت قــرآن و عترت 
وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمی و دبیر شورای 
علمی همایش دکتر نعمت الله موســی پور عضو 
هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان و دبیر علمی 5 

دوره جشنواره فارابی می باشند.

همایش ملی خیر ماندگار
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شرکت کنندگان همایش سه گروه               �
1.اساتید،دانشجویان و پژوهشگران عالقه مند به 
حوزه خیر                                                                                                           
2.خّیران، مدیران و کارشناسان مؤسسات خیریه

3.مدیران و کارشناســان دولتی مرتبط با این حوزه 
می باشند.

Ó  اهداف
تقویت و ارتقاء جایگاه پژوهش و نوآوری و تولید   �

علم نافع در حوزه امر خیر؛ 
ایجــاد فرصــت تجمــع و گفتگــوی عالمان و   �

پژوهشگران در حوزه امر خیر؛
زمینه ســازی اســتقرار نظام جامــع پژوهش و   �

نوآوری در حوزه امر خیر؛
شناســایی امور خیر الویــت دار بر زمین مانده و   �

سوق فعالیت های خیریه به آن ها؛
تالش برای ایجاد ســاختارهای رسمی راهبری   �

امر خیر در ایران؛
جلب توجه سیاســتگذاران حوزه عمومی به امر   �

خیر و نقش آن در حیات اجتماعی.

Ó  نتایج قابل پیشبینی
تقویــت و ارتقاء جایگاه پژوهش و نوآوری و تولید   �

علم نافع در حوزه امر خیر؛ 
ایجــاد فرصــت تجمــع و گفتگــوی عالمان و   �

پژوهشگران در حوزه امر خیر؛
زمینه ســازی اســتقرار نظام جامــع پژوهش و   �

نوآوری در حوزه امر خیر؛
شناســایی امور خیر الویت دار بــر زمین مانده و   �

سوق فعالیت های خیریه به آن ها؛
تالش برای ایجاد ســاختارهای رسمی راهبری   �

امر خیر در ایران؛
جلب توجه سیاســتگذاران حوزه عمومی به امر   �

خیر و نقش آن در حیات اجتماعی.

Ó   شورای سیاستگذاری
جلسه شورای سیاســتگذاری دومین همایش ملی 
خیرمانــدگار در تاریــخ 18 مهرمــاه 1397 بــا حضور 
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اعضاء در ســازمان اوقاف و امور خیریه کشور برگزار 
شد.

حجــت االســالم و المســلمین علــی محمدی؛ 
نماینده ولی فقیه و رئیس وقت سازمان اوقاف و امور 
خیریه کشور، دکتر محمدصالح طیب نیا؛ مدیرعامل 
رئیــس مرکز پژوهشــی آالء و رئیس دومین همایش 
ملــی خیرمانــدگار و برخــی دیگر از اعضاءشــورای 
سیاســتگذاری در این نشســت به بیــان دیدگاه ها و 

اهداف دومین همایش ملی خیرماندگار پرداختند.

رئیس ســازمان اوقاف و امور خیریه کشــور در این 
نشســت با اشــاره به این نکته کــه در اذهان عمومی 
به خصوص متولیان امر این موضوع اینگونه شــکل 
گرفته اســت کــه امور خیر یــک چیز اســت و وقف 
چیــزی دیگر ، تصریح کــرد: »تفکر تمایــز بین امور 
خیر و موقوفات چه در بین عموم مردم و چه متولیان 
این حوزه وجود دارد و این موضوع غلط اســت و باید 

اصالح شود«.
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Ó   شورای علمی
دومیــن همایش ملــی خیرمانــدگار در 10 محور 
مبانی، مفاهیم و امورخیر، آموزش و امورخیر، اقتصاد، 
مدیریــت و امورخیــر، جامعه، فرهنــگ و امور خیر، 
فلسفه، روانشناســی و امور خیر، تاریخ و امورخیریه، 
ارتباطات، رســانه، فضای مجــازی و امورخیر، هنر، 
ادبیات و امور خیر، فقه، اخالق و امور خیر و حقوق، 
سیاست و امورخیر برنامه ریزی و اجرا  شد.به منظور  

ایجاد انســجام علمی در این همایش برای هر یک از 
محورهای 10گانه،  کمیته ای علمی تشــکیل شــد، 
که هر کمیته متشــکل از  5 اســتاد و صاحب نظر در 
این حــوزه بودند.جهت کاربردی تر شــدن همایش و 
مشــارکت خیریه ها و خّیران بخــش دیگری در نظر 
گرفته شد با عنوان  »ایده ها و تجربه های موفق امور 
خیر«. این بخش نیز  با استقبال خوب عالقمندان به 

حوزه های خیر و نیکوکاری برگزار شد.
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اعضاء شورای علمی دومین همایش ملی خیر ماندگار 
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Ó  نشست خبری
نشســت خبری دومین همایش ملی خیرماندگار با 
حضور جمع کثیری از رســانه های جمعی در روز سه 

شنبه مورخ 4 دی ماه 1397 برگزار شد.
در این نشست خبری، دکتر محمدصالح طیب نیا؛ 
رئیس دومین همایش ملی خیرماندگار و عضو هیأت 
علمی دانشگاه اصفهان، دکتر نعمت اله موسی پور؛ 
دبیر علمی همایش و حجت االسالم علی مالنوری؛ 

دبیر اجرایی همایش در ســالن جلســات بنیاد خیریه 
راهبــری آالء حضور یافتند. این نشســت جهت بیان 
ویژگی ها، اهداف و رسالت های دومین همایش ملی 
خیرمانــدگار و دعــوت از نخبگان،صاحــب نظران و 
عالقمنــدان به حوزه های نیکــوکاری در ایران برگزار 
شــد.همچنین در این نشست اصحاب رسانه به طرح 
سواالت و دغدغه های خود در خصوص فعالیت های 

حوزه نیکوکاری در ایران پرداختند.
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Ó  کارگاههای آموزشی
بر  اســاس برنامه ریزی صورت گرفته در دبیرخانه 
همایش،هماهنگی و اجــرای 5 کارگاه تخصصی در 
حوزه های مرتبط با نیکوکاری در روز نخســت تدوین 

شد.
با استقبال بی نظیر  فعاالن حوزه های نیکوکاری 
و خیر در کشــور در روز نخست دومین همایش ملی 
خیر مانــدگار  مــورخ 10 دی مــاه 1397، 5 کارگاه 

تخصصی در دو نوبت صبح و عصر برگزار شد.
عناوین این کارگاه ها به این شرح است: 

روش های تأمین مالی در موسسات مردم نهاد   �
به تسهیلگری رضا درمان

کارآفرینــی اجتماعــی و تاثیــر آن بــر  پایداری   �
موسســات خیریه به تســهیلگری محمدمهدی 

معماریانی و نسیم یادگار
تیپ شناســی شــخصیتی و تأثیــر آن بر جذب   �

مالی و تعامل اثربخش با کارکنان و داوطلبان به 

تسهیلگری  پریا اصالنی
نــوآوری اجتماعــی، روش هــای اثرگــذاری و   �

اثربخشی به تسهیلگری محمدامین صمیمی
راهبری نیروهای داوطلب به تسهیلگری پریسا   �

علیوردی

روز اول همایش)10دیماه(

گـــزارش تصویری
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تصاویری از    
کارگاه ها
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Ó   در نیکــوکاری  چالشــهای  نشســت 
ایران امروز

 در بخــش دوم برنامه اولین روز برگزاری همایش،  
نشســت چالش های نیکوکاری در ایران امروز برگزار 

شد.
این نشســت باحضوردکتر محمدصالــح طیب نیا              
عضوهیــأت علمــی دانشــگاه اصفهــان و رئیــس 

همایــش ملی خیرماندگار؛ رضــا معممی مقدم، مدیر 
کل امور اجتماعی و موسســات خیریه سازمان اوقاف 
و امور خیریه کشــور؛ رضا درمــان، مدیرعامل جامعه 
یــاوری فرهنگی؛ فیــروزه صابر، مدیر عامل شــبکه 
ملی موسســات نیکوکاری و خیریه؛ دکتر محمدعلی 
کوزهگر، قائم مقام مشــارکت های مردمی ســازمان 

بهزیستی کشور برگزار شد.



49

گزارش فعالیت های مرکز پژوهشی آالء بهمن 1396 لغایت بهمن 1397

Ó  گردهمایی همایش
گردهمایــی دومیــن همایش ملــی خیرماندگار در 
بخش های سخنرانی مسئوالن همایش، سخنرانان 
کلیــدی و  آیین تقدیر از برگزیــدگان حوزه های خیر  
و نیکــوکاری بــا حضور بیــش از955 نفر از شــرکت 

کنندگان  برگزار شد.
در این بخش دکتر نعمت اله موسی پور، دبیر علمی 
همایش؛  دکتر حسن ابوالقاسمی، رئیس مرکز خیریه 

کنترل ســرطان آالء؛ محمدرضا دیانی، رئیس مجمع 
کارآفرینان کشــور؛ دکتر محمدصالح طیب نیا، رئیس 
همایش؛ حجت االسالم و المسلمین خاموشی، رئیس 
سازمان اوقاف و امور خیریه و  دکتر محمدرضا واعظ 
مهــدوی، مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی عشــایر 
و روســتائیان به بیان دیدگاهــه ای خود در خصوص 
امور خیر و وقف در کشــور پرداختند.همچنین حجت 
االســالم علی مالنوری، دبیر جشنواره خیرماندگار به 
ارائه گزارشــی از  اهداف و برنامه های جشنواره ملی 
خیرمانــدگار پرداخت و در ادامــه از  14 نفر از فعاالن 

حوزه های نیکوکاری در ایران تقدیر شد.

روز دوم همایش)11دیماه(
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Ó  پنلهای تخصصی
فراخــوان مقــاالت دومین همایش ملــی خیرماندگار 
در 10 محور تخصصی منتشــر شــد و 150 مقاله به 

دبیرخانه همایش ارسال شد. 

شــورای علمی همایــش پــس از دو مرحلــه داوری 
مقــاالت تعداد 30 مقالــه را برای ارائه ســخنرانی در                    

پنل های تخصصی همایش  منتخب کرد .



54

گزارش فعالیت های مرکز پژوهشی آالء بهمن 1396 لغایت بهمن 1397

Ó  نمایشگاه جنبی
 بــه مــوازات دومین همایــش ملی خیــر ماندگار 
نمایشــگاهی با حضــور بیش از 20 موسســه و نهاد 
خیریه و ســازمان های مردم نهــاد و با هدف معرفی 

آن ها  برگزار شد.
در ایــن نمایشــگاه خیریــه های بهنام دهشــپور، 
مکســا، موسســه نیکوکاری رعد، آبشــار عاطفه ها، 

انجمن اتیســم ایران، انجمن هموفیلی، خیراندیشان 
پارســا، بنیاد شــریف، انجمن دیابت، جامعه یاوری، 
جامعه نیکوکاری ابرار، نذر اشــتغال امام حسین علیه 

السالم  و  … بود.
از نــکات جالب این نمایشــگاه حضور دو شــرکت 
فعال در حوزه طراحی نرم افزاری برای تســهیل امور 

خیریه »موسسه آرشیت« و »ویکی نیکی« بود.
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Ó  در قاب رسانه
دومین همایش ملی خیرماندگار چه در بعد رســانه 
هــای مکتوب و مجازی و چه در بعد صداوســیمای 
جمهوری اســالمی ایران از بازتاب خبری قابل توجه 
برخــوردار بــود بــه طوری کــه بیــش از 120 دقیقه 
مصاحبه از شبکه های مختلف رادیویی و بیش از 30 
دقیقه گزارش تصویری در بخشهای مختلف خبری 

از ایــن رویداد در صداوســیمای جمهوری اســالمی 
ایران پخش شد.

همچنیــن در بخــش مطبوعــات و رســانه هــای 
مجــازی نیز بیــش از 150 خبر و گــزارش تصویری 
از ایــن رویــداد بــر روی خروجــی های رســانه های 
مجازی و بیــش از 30 خبر و گزارش در روزنامه های                                      

کثیر االنتشار درج شد.
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تصاویری از دومین 
جشنواره خیر ماندگار


