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طراحی مدل برای تعامل  مناسب نهادهای خیریه و کمیته امداد امام 
خمینی)ره( در ایران

نهادهایخیریه مناسب تعامل مدل ارائه مطالعهحاضر از مقدمه:هدف
به خدمترسان و انقالبی نهادی بهعنوان  خمینی)ره( امام امداد كمیته و

محروماندرایراناست.
روش:ازنوعكیفیبااستفادهازتكنیكدلفیاست.دلفيفرایندياست
كهدرطيراندهامیتوانبهجمعآورياطالعاتودرنهایت،اجماعگروهي
دستیافت.برایدستیابیبهتوافقواجماعنظریمتخصصاندرارتباطبا
نحوهتعاملكمیتهامدادومؤسساتخیریه،نمونهتحقیقاز23نفرازافراد
)مدیرانوكارشناسان،اساتیددانشگاه(درمؤسسههایخیریهوكمیتهامداد

امامخمینیتشكیلشد.
تفاوتهای امداد كمیته با خیریهها در خدمترسانی ارائه مدل یافته ها:
كم بسیار امداد كمیته برخالف خیریهها در طرحها تنوع دارد؛ بسیاری
است،مؤسساتخیریهبهویژهمؤسساتمعروفوشناختهشدهدركارهای

تخصصی،ازمدیریتباالییبرخوردارند.
بحث:كمیتهامدادامامخمینیمیتواندبابرقراریارتباطمناسببانهادهای
خیریهازظرفیتهایتخصصینهادهایخیریهاستفادهكندوخیریههانیزاز
امكاناتیچونامكاناتسازمانیامداد،سابقهزیادومفیدامداددرشناسایی
بودجههای امداد، در مددجویان از وسیع اطالعاتی بانك وجود نیازمندان،
دولتیامدادوداشتنمنافعاعتباریواسمیمشترکبهرهمندشودودرنهایت
نیازمندانتسهیلوبیشترشود.ارائهالگویتعاملی خدمترسانیبهفقراو
مناسبوارتباطكمیتهامدادامامخمینی)ره(بانهادهایخیریهبایددرراستای
»تواناییخیریههادركمكبهمحرومین،هماهنگیخیریههاباسیاستهایامداد،
از جلوگیری و همافزایی اقدام برای یكدیگر مشترک ظرفیتهای از استفاده
موازیكاریوارائهخدماتبهنیازمندانباحفظكرامتمددجویان،شفافیت
مالیو...باشد.داشتنارتباطمناسبومداومباخیریههاازطریقهمایشهاو
جلساتمشترک،آشناییبااقداماتووظایفطرفین،یكسانسازیویككاسه
زمینه در شفافسازی منابع، مدیریت و مشترک نیازمندان به كمكها كردن
كمكهایارسالیمؤسساتخیریهبهامدادورساندنآنبهدستنیازمندان
واقعی،دخالتنكردندراموریكدیگر،احترامبهقوانینومقرراتحاكمبر

مجموعه،شفافسازی،تعاملدوطرفه،موازیكارنكردن«انجامپذیرد.
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Introduction: The purpose of this study is to provide a 
model for proper interaction between charities and Imam 
Khomeini Relief Foundation (IKRF).

Method: The current research is a qualitative study, 
wherein Delphi technique was employed. The research 
sample comprised 23 people (managers and experts and 
university professors) who were selected from various 
charities and IKRF. The aim was to reach a kind of agree-
ment and theoretical consensus of experts on the matter 
of how a proper interaction can take place between IKRF 
and the other charities.

Findings: The model of charities is very different IKRF, 
in that, unlike IKRF the variety of services in charities 
is limited. Charities, especially well-known charitable 
organizations are likely to appropriately manage special-
ized services in the field.

Discussion: IKRF can use the specialized capacities of 
charitable organizations by establishing a sort of proper 
communication with them, and the charities can also 
benefit from the relationship and facilities, such as the 
facilities provided by IKRF, its useful history as regards 
identifying the needy, and its vast database from a wide 
range of clients, its resources from public budgets, and 
its shared credit and nominal benefits. 
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Extended Abstract
Introduction: One of the important tasks of Imam Khomeini Relief Foundation 
(IKRF) is to interact with non-governmental organizations in Iran. People Ori-
ented Charities (Samans), non-governmental organizations (NGOs) have always 
been pioneers in God-pleasing works and good deeds. Taking care of cultural, 
industrial, artistic, social affairs, and the like has always been one of the most 
important goals of NGOs. One of the most important goals of these institutions 
is anti-poverty, social protection, women’s and children’s rights, environment-
friendly activities, etc. At present, the existence of some shortcomings such as: 
1. Lack of a proper strategy, lack of an efficient and effective model based on 
participation, and an organizational communication model, a weak organizational 
structure, lack of expertise based on scientific approaches have all together caused 
interactions and communication to be undesirable; 2. In the field of implementa-
tion of support programs, one of the most important obstacles to achieving social 
protection policies has been poorly targeted;  3. The most important weakness in 
micro and macro welfare programs implemented in the country is the confusion 
caused by the lack of a coherent information structure and the lack of a defined 
organizational regarding safety net  to be implemented to support programs in the 
country; 4. Existence of institutions such as “IKRF” ,”State Welfare Organization” 
“Ministry of Cooperatives, Labor, and Social Welfare” and “Social Security Orga-
nization”, “Endowment Organization” , “NGOs”, and “ Samans”, each of which 
has a very important role in decision-making and policy-making, and despite suc-
cessful experiences in some aspects of poverty alleviation by these agencies,  the 
lack of a coherent, efficient, participatory, and appropriate planning model has pre-
vented the limited financial resources from the government, service providers and 
aid providers from being properly distributed among the poor and the needy. The 
lack of coordination between these State institutions and other institutions helping 
the deprived people has led to unfavorable economic and social consequences for 
the vulnerable groups. In this regard, an important question is “which model is 
appropriate for better interaction and cooperation between the two charitable insti-
tutions and IKRF in achieving a more appropriate and desirable interaction? What 
measures and strategies are proposed for the interaction of charities and IKRF? 
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Which social, cultural, political, and economic components are most effective in 
this regard?

Method:
The research method is qualitative with Delphi technique. Delphi is a process 
that has the structure of forecasting and helping in making decisions during sur-
vey rounds, gathering information, and finally, group consensus. IKRF includes 
(managers and plan designers, experts, and university professors). Chain sampling 
is another non-probabilistic method in which the researcher first identifies an in-
formed person or group of people and through them reaches other suitable people 
for the job (Riminia et al., 1998: 194).

Findings:
Charities with less bureaucracy are more likely to provide the underprivileged 
with assistance, and philanthropists are more transparent about how their clients 
receive their assistance. Most people’s contributions to institutions are direct, and 
in person, with donations to influential and trusted individuals. Institutions are 
much more powerful in electronic receipts than IKRF. Charities use a lot of new 
tools, such as social media. It is much weaker in comparison to the model and 
the delivery of services and the performance of IKRF in this area. The variety of 
projects in charities, unlike IKRF, is limited; charities only act through mosques, 
neighborhoods and people trusted in a particular field.
The ground for empathy and cooperation and the use of mutual experiences of 
IKRF and charities should be provided, because in practice, charities have been 
more successful in attracting public participation than IKRF and have performed 
much better and more positively in gaining people’s trust, emphasizing on the 
methods of electronic receipts and the appropriate use of new tools, such as so-
cial networks to receive public assistance, advertising, and communication with 
donors.

Discussion:
The most important questions raised at the beginning:
** What is your assessment of the activities of the IKRF and charities in helping 
the needy and deprived? There is a need for coordination, alignment, and empathy 
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between institutions, organizations and institutions in a common field, such as 
serving the needy and the deprived.
 Lack of cooperation, parallel work, bureaucracy, and lack of access to common 
social resources have prevented the IKRF and community charities from achiev-
ing their main goal.
** How do you assess the interactive-communication situation of charities and 
IKRF?
Providing services to the needy while maintaining the dignity of clients; transpar-
ency of financial activities and submission of monthly reports to each other and to 
the public as well as the media; and financial transparency, public funds, adminis-
trative work, and regular filing for charitable families.

** What are the ways to increase empathy and trust between IKRF and charities?
Charities should consider the IKRF as their trustee.
Making use of the capacities of people who trust the institutions and introducing 
them to IKRF
 Using the power, influence, and financial basis of IKRF to provide welfare for the 
deprived people.

** What are the main obstacles in the relationship between the Imam Relief Com-
mittee and charities?
There appears to be high level of bureaucracies in IKRF.
 Heads of some organizations do not trust IKRF due to some missions and policies 
that they do not know in order to serve the deprived.
** What strategies and suggestions do you suggest for the interaction between 
charities and the committee?
Creating a common and complete database of deprivations throughout the country;
Unification of aid to the needy in common between IKRF and charities, and re-
source management, which will result in empathy between IKRF and charity and 
the creation of more cooperation and coverage, and providing services for the real 
needy and vulnerable people in the society.
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Ethical considerations

The present study is qualitative using the library and Delphi methods. The prin-
ciples of trusteeship have been considered in the use of sources by mentioning the 
name and date of the work. In addition, honesty and respect for the rights of all 
individuals have been observed, in the step of collecting information and analyz-
ing and interpreting the data
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مقدمه
كمیتهامدادامامخمینیازهمانآغازینروزهایانقالببهعنواننهادیانقالبیوتحت
امرولیفقیهبهمنظورارائهخدماترسانیبهمحرومتریناقشارجامعهوبرایحمایتو
دستگیریوخوداتكاكردنخانوادههایناتوانوبدونسرپرستتأسیسشد.درطولبیش
ازسهدههفعالیت؛خدماتیبهمحرومتریناقشارجامعهدراقصینقاطكشورعرضهكرده
استودراینزمینهتجربههایارزشمندیدارد.استفادهازمنابع،ظرفیتهاوتوانمندیهای
نیازمندانوتوانمندسازیآنانازمهمترینویژگیهای مردمیبرایدستگیریوحمایتاز

ایننهاداست.
بههمراه پاییندستجامعه اقشار گرفتاریهای و دیگرگونهگونیمشكالت ازسوی 
پیدایش موجب نوعدوست، نیكوكاران از گروهی انسانی و شرعی مسئولیت احساس
گونههایمختلفیازسازمانهایمردمنهادوازنوعمؤسساتخیریهوعامالمنفعهدرسطح
كشورشدهاست.بهگونهایكهباعرضهخدماتپراكندهوبدونبرنامهریزی؛هماهنگی
ونظارتهایالزم،تعدادآنهاروزبهروزدرحالافزایشاست.یكیازوظایفمهمكمیته
امدادتعاملبامؤسسههایمردمنهاددرایراناست.اینمؤسساتتاریخیطوالنیوپربار
درایرانداشتهاند.سمنها،مؤسسههایمردمنهادوNGOهاهموارهدركارهایخداپسندانه
وامورخیرپیشگامبودهاند.رسیدگیبهامورفرهنگی،صنعتی،هنری،اجتماعیو...همواره
این نظر مد اهداف مهمترین از یكی است. بوده مردمنهاد مؤسسات اهداف مهمترین از
مؤسسات،فقرستیزی،حمایتهایاجتماعی،حقوقزنانوكودكان،محیطزیستو...است.
كمیتهامدادامامخمینینیزدرهمینراستااقداماتفراوانیداشتهاستوبهعنواننهاد
دولتیدركناراینمؤسساتدریكراستافعالیتداشتهاست.اماعرضهخدماتموازی،
مالیالزمو نداشتنپشتوانههای ازجامعههدف، نداشتنتعریفروشن تداخلوظایف،
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كارآمدیوبهرهوریكمازمهمترینمشكالتوآسیبهایاینگونهازسازمانهایمردمنهاد
ذكرشدهاست.روندتغییراتخطفقردرطولچهاردههوبراساسگزارشبانكجهانی
فقردرآمدیایراندراوایلانقالبنشانمیدهدكه40درصدازخانوارهایایراندرفقر
بهسرمیبردند.درسال1376وبااتمامدورهدولتسازندگی،فقرمطلقبه19/8درصد
كاهشیافت.اقداماتیكهجهادسازندگیدرروستاهاانجامداد،سیاستهایدولتهاونگرشی
كهدراثرارزشهایانقالببهمناطقمحروموفرودستانشد،موجبكاهشفقرمطلقدر
آنزمانشد.پسازپایاندولتاصالحاتدرسال1384،فقرمطلقبه10/5درصدرسید.
بهطوریكهایرانجزوكشورهاییبافقرمتوسطقرارگرفت.پسازآنآمارفقرمطلقیا
در فقر شاخصهای یازدهم، دولت آمدن كار روی با 1392 سال در نشد. اعالم یا انجام
بااستفادهازهزینههایخانوار)دراین سالهای1391و1392مطالعهشد.دراینسالها،
دوره(خطفقرتعیینشد.براساسهزینهخانوارها،درسالهایموردمطالعه،معادل33/4
درصدازخانوارهایشهریو40/1درصدازخانوارهایروستاییزیرخطفقرگزارش
شدهاست.فقرمطلقدردولتنهمودهمهمراهباافزایشروبروبودهاستوروستاها
ایران، اتاق اقتصادی بررسیهای و تحقیقات )مركز برگشتند انقالب از قبل آمار به دوباره
1397(.افزایشسوءمدیریتهایاقتصادیوتحریمهامنجربهرشدمنفیاقتصادكشوردر3
تا4سالگذشتهشدهاست.دررشداقتصادیمنفی،فعالیتهاكمترمیشودوفقرابیشترجا

میمانند.درواقعاینامر،یكقاعدهاجتماعیوسیاسیاست.
درحالحاضرآمارجدیددرخصوصفقرمطلقوفقرنسبیوجودندارد؛امامطابق
آخرینبررسیها11درصدمردمایرانزیرخطفقرمطلقو30درصدزیرخطفقرنسبیقرار
دارند)راغفر،2017(.بهعلتنبودمنبعرسمیبرایرصدآمارهایمربوطبهفقردركشور

امكانبررسیدستاوردهایكمیاینبرنامههایحمایتیدرزمینهفقرزداییوجودندارد.
ازنظرمتخصصان،كارشناساناجتماعیواقتصادی،كیفیتاجرایبرنامههایحمایتی
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میزان از انتظار كهسطح است بهگونهای دركشور سازمانهایحمایتی و نهادها ازسوی
دستیابیبهاهدافبرنامههایحمایتیراتاحدودزیادیكاهشمیدهد.برخیازكاستیهاكه
موجبشدهاستتابرنامههاتحققنیابندعبارتنداز:-1نبوداستراتژیواحددرسطحكالن،
نبودالگوومدلیكارآمدوكارامبتنیبرمدلمشاركتوارتباطسازمانی،ضعفساختار
سازمانیونبودتخصصمبتنیبررویكردهایعلمیموجبشدهتاتعامالتوارتباطات
)كمیته حمایتی برنامههای اجرای برای مناسب زمینه نبود 2- نباشد. مطلوب بهصورت
سیاستهای دستیابی موانع مهمترین از مردمنهاد( مؤسسات و بهزیستی امام،سازمان امداد
حمایتاجتماعیبهنقاطهدفگذاریشدهاست.-3ضعفدربرنامههایخردوكالن
رفاهیاجراشدهدركشوروآشفتگیحاصلازنبودیكساختاراطالعاتیمنسجمونبود
یكچترسازمانیمشخصوتعریفشدهبرایاجرایبرنامههایحمایتی-4موازیكاری
در واحد هدفی در سیاستگذاری و برنامهریزی عدم و امدادرسانی و خدمات ارائه در
تأمین و رفاه كار، »وزارت و كشور« بهزیستی »سازمان امداد«، »كمیته چون سازمانهایی
اجتماعی«،»سازماناوقاف«ومؤسساتمردمنهاد،سمنهاكههریكازآنهانقشبسیارمهمی

درتصمیمگیریوسیاستگذاریدارند.
درصورتیكهقرارگرفتنبرنامههایحمایتیدرذیلساختارنهادهایمختلفعالوه
برتسریعطراحیبستراطالعاتیمناسب،امكانبروزخطا،فساد،موازیكاریوهمپوشانی
سال در ارائهشده گزارشهای با مطابق میدهد. افزایش مختلف اشكال در را مالی منابع
1397-98ساالنهحدود42هزارمیلیاردتومانصرفپرداختیارانهنقدیازسویدولت
میشود.برمبنایبرآوردهایكارشناسانهساالنهحدود25هزارمیلیاردتومانازمنابعكشور
نیزبهصندوقهایبازنشستگیلشكریوكشوریپرداختمیشود.درحالیكهبرنامههای
مبارزهبافقربهصورتینیستكهبتواندبااینهزینههابهشكلموفقیعملكند.نبودالگوی
مالی منابع تا است موجبشده مناسب و مشاركتجویانه آمد، كار منسجم، برنامهریزی
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محدودازسویدولت،نهادهایخدماتیوكمكرسانبهدرستیدربینفقراونیازمندان
توزیعنشود.

نبودهماهنگیمیانایننهادهایدولتیوكمكرسانبهمحرومانونیازمندانموجب
شدتانتایجاقتصادیواجتماعینامناسبیبرایگروههاواقشارآسیبدیدهومحرومرقم
بخورد.دراینمیانآنچهدارایاهمیتفراواناستهمكاریفیمابیننهادهایدولتیو
خیریههاست.ازاهدافمهمیكهدرمطالعهحاضرپیگیریمیشود،شناختوضعیتارتباط
بینسازمانی،سیاستها،برنامههاواهداف،شناختموانعساختاریدرتعاملمیانكمیتهامداد

امامومؤسساتمردمنهاداست.
بحثازتعاملمیانكمیتهامدادامامومؤسساتخیریهدرحالحاضرازآنجهتمهم
وضروریاستكهتعاملمناسبوكارآمدمیاننهادهایخیریهوكمیتهامدادامامخمینی
نهتنهاموجبكاهشموازیكاریبیندستگاههاومتولیانامورخیریهایمیشودبلكهباعث
همافزاییفعالیتهانیزخواهدشد.شناساییچالشهاازجملهچگونگیتوزیعوعرضهكمكهاو
خدماتبهنیازمندانومستمندان،عدماجرایعدالتوتساویكافیدربهرهمندیوامكانات
نهادهایخیریهدراقداموكمكبهنیازمندان،سببساماندهیخدمات،تعاملوهمكاری
نهادهایخیریهوسایرارگانهادرزمینهخدمترسانیبهمحرومانمیشود.ضرورتتقویت
جامعهمدنیونهادهایمربوطبهآن،بهویژهسازمانهایمردمنهادوسازمانهایغیردولتی
در عضویت آخر، در و است جامعه نهادهای و گروهها به مردم عمومی اعتماد موجب
نهادهایغیردولتیوفعالیتدرآنهازمینهمشاركتفعالدرسایرعرصههایاجتماعیو

سیاسیرافراهممیكند.
بدینمنظورودرراستایدغدغههاوكنجكاویمحقق؛برایطراحیمدلتعاملمیان
عملكرد میشود: مطرح زیر پرسشهای خیریه مؤسسات و )ره( خمینی امام امداد كمیته
مؤسساتخیریهدركاهشفقرمحرومانونیازمنداندركشورچگونهارزیابیمیشود؟نقش
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اینمؤسساتدرعرصهعمومیدركاهشفقرورفعنیازمندیمحرومانجامعهبهنسبتبه
نهادهایدولتیكداماست؟

باتوجهبهشكلخدماتارائهشدهازسویسازمانهایحمایتیچونكمیتهامدادامام،
سازمانبهزیستی،خیریهها،ادارهاوقافومؤسساتمردمیوسمنها؛موازیكاریهایفراوانی
دیدهمیشود.اینامرموجبشدهتابرنامههایاینسازمانهانهتنهادرراستاییكسیاستو
برنامهریزیواحدعملكنندبلكهدررفعفقروكاهشنیازمنداننیزموفقعملنكند.دراین
راستامسئلهمهمایناستكدامالگویتعاملیبرایهمكاریبهتردوبخشنهادیخیریهو

كمیتهامدادمناسباست؟

سواالت تحقیق
1 ومحرومانچگونه. نیازمندان به زمینهكمك در امداد كمیته فعالیتهای وضعیت

است؟
2 محرومان. و نیازمندان به زمینهكمك در مؤسساتخیریهای فعالیتهای وضعیت

چگونهاست؟
3 وضعیتتعاملی-ارتباطیمؤسساتخیریهایوكمیتهامدادامامخمینیچگونه.

است؟
4 راهكارهایافزایشهمدلیواعتمادبینامدادومؤسسههایخیریهكداماست؟.
5 موانعاساسیدرزمینهارتباطكمیتهامدادامامومؤسسههایخیریهچیست؟.
6 كدامراهكارهاوپیشنهاداترابرایتعاملمؤسساتخیریهوكمیتهامدادمطرح.

میكنید؟
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مبانی نظری
مختلف درسطوح جوامع مناسبات پیچیدهترشدن و زیاد باسرعت حالحاضر در
اینجهتمهمو از امر این پردازش نیازمنداست. تبیینعلمی بهتحلیلو مواجهیمكه
پیشرفتههستیم.شناخت پیدایشسازمانهای از ضروریاستكهشاهداشكالگوناگونی
ازارتباطاتوكیفیتتعامالتبرایارزیابیعملكردنهادهاوسازمانهاازاینمنظردارای
اهمیتاستكهاهدافواستراتژهایسازمانیموجبكیفیتتعامالتوارتباطاتدرجامعه

میشوند،روابطراتسهیلمیبخشندواعتمادرادرسطحكالنبهارمغانمیآورند.
ازسازمان نام»ساختاروفراینددرجوامعمدرن«درتعریف با اثرخود پارسونز،در
میگوید:»سازمان،واحدیاجتماعیاستكهعامدانهساختهوبازسازیمیشودتاحصول
بهاهدافیمشخص،ممكنشود«)ریتزر،1995(.سازمان،نهادیمستقلاستكهمأموریت
انتفاعییاغیرانتفاعیتأسیسشدهباشد.یكسازمان،یك بانیت خاصداردومیتواند
ماهیتاجتماعیاستكهدارایساختار،اهدافومرزمشخصیاست.سازمانها،باایجاد
هدف،استراتژیووابستهبودنبهاطالعاتبایكدیگرتعاملمیكنندوزمینهخلقدیگر
در آن، بیرون به سازمان درون از ارتباطات محتوای میكند. فراهم را ارتباطی مولفههای

ساختتصویرجهانبیرونیسازمان،مؤثراست.
اولینزمعتقداست،»هویتهرسازمانازراهمحصوالتوخدمات،محیط،ارتباطات
و نفعانخارجی ذی به را آن سازمانهویت روابطخارجی میشود. آشكار آن رفتار و
سایرمخاطبانمخابرهمیكند.اطالعاتمربوطبههویتسازمانازطریقروابطسازمانی،
اسنادبازاریابی،بروشورهایتولیدواطالعاتمالیابالغمیشوند.ارتباطاتخارجینیز
محصوالتواستراتژیروابطعمومیاست.اینروابط،محصوالت،تصویروویژگیهای
مشخصوبارزسازمانرابهاعضایسازمانومخاطبانخارجیمخابرهكردهودرساختن
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هویتسازمانمشاركتمیكنند)قلیپور،2001(.
دراینراستا،كمیتهامدادامامخمینیبهعنواندومیننهادبزرگپسازانقالباسالمی
1357باهدفپشتیبانیازمحرومانومستضعفانوتوانمندسازیآنهاتأسیسوتاامروز
نیزدركشورهایتوسعهیافتهنقش ادامهدادهاست.مؤسساتخیریهای بهفعالیتهایخود
در وهم دارند پذیر آسیب اقشار توانمندسازی و زندگی كیفیت ارتقای در مهمی بسیار
كشورهایدرحالتوسعهنظیرایراندارایصبغهایتاریخیهستند.درایراناینمؤسسات
دارایفعالیتهایارزندهایهستند؛بهگونهایكهنقشبازوهایقدرتمنددولتدرحمایتاز
اقشارمحرومونیازمندرابخوبیایفامیكنندودركاهشآالمدردافرادجامعهنقشبسزایی

داشتهاند.
اهدافمشترکیافعالیتهایمشترکكمیتهامدادامامومؤسساتخیریهایرامیتواندر
سرفصلهایفرهنگیوآموزشی،اشتغالوكارآفرینی،عمرانوساختمان،ازدواجوجهیزیه،
مشاورهومددكاری،معیشتوامورقرضالحسنهوسایرموارددرعرصهرسیدگیبهامور

محرومانونیازمندانمورداشارهقرارداد.
نقشمشاركتمردمیدرمؤسساتخیریهایدربهبودوارتقایسطحزندگیاقشار
آسیبپذیرحائزاهمیتاست.اوالً؛دیوانساالریاداریحاكمبرسازمانهایدولتیدراین
مؤسساتوجودندارد.دوم؛فعالیتآنهابارمالیمربوطازمحلهزینههایدولتیراكاهش
میدهد.سوم؛اینمؤسساتسببافزایشهمدلیوهمكاریدرمیانافرادجامعهمیشوند
وهمانطوركهاشارهشداینمؤسساتدرابعادخردیاكالندرحكمبازواناجراییدرامور

خیرمحسوبمیشوند.
باوجودفصولمشترکبیندوسازمانكمیتهامدادامامومؤسساتخیریهای،تفاوتهای
عمدهایدرمدلعملكردسازمانیمیانكمیتهامدادامامخمینیومؤسساتخیریهوجود
دارد.میتوانبهاصلیترینتفاوتهاوچالشهایعنیازیكسوتفاوتدرمدلونوعفعالیت
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درسازمانكمیتهامدادكههمانپایداریفعالیتوخلقارزشبرایمشتریانوذینفعان
اصلیاشوابستهاستاشارهكرد؛وازسویدیگر،بهفعالیتهایسازمانیكهبهمكانیسمهایی
چونارتباطاتباسازمانها،جامعه،محیط،بازارودولتدرابعادبسیارگستردهووسیعیكه

دركمیتهامدادامامخمینیوجوددارد،توجهداشت.
منظورازارتباطبینسازمانیIOC(1(تأكیدبرروابطیاستكهسازمانهاباساختارهای
ارتباطات .)2011 همكاران، و )ساعی است مغایر داخلی روابط با كه دارند خارجی
بینسازمانیبهموضوعاتینظیرجریاناطالعات،اشتراکگذاریاطالعات،شهرت،همكاری،
رقابت،ایجادائتالفوقدرتتوجهمیكند.امروزهارزشگذاریوكیفیتپیوندهابرحسب

مبادلهدرمحتوایارتباطاتوتعامالتمحاسبهمیشود.
كمیتهامدادامامخمینیبهعنوانیكسازمانغیرسیاسیبااولویتدادنبهخدماتبه
قشرمحرومجامعههموارهبهعنوانیكسازمانمردمیدرجامعهمدنیوهنجارهایآن،
بهعنوانتقویتكنندهروابطبینشهروندانودولتپذیرفتهشدهاست.ارتباطاتبینسازمانی
كمیتهامدادامامخمینیبادیگرسازمانهابهطورعاموبامؤسسههایمردمنهاد)خیریهها(
بهطورخاصوویژهبهعنوانیكیازمهمترینواصلیتریناهدافوچشماندازهایكمیته

امدادامامدرنظرگرفتهشدهاست.
مانند؛ خرد( )سطح فرایندهای بین وچگونگی متقابل تأثیر بر تمركز ارتباطات؛ در 
كنشهاینمایندگانكمیتهامدادامامخمینیدرتعاملباخیریههاوسمنهابرایجذبافراد
خیرونیكوكاربرایتعقیباهدافمشترکخیرو)درسطحكالن(برایشناختكیفیت
تعاملسیستمهایجامعكمیتهامداداماموخیریهها،است.درواقع؛بانشاندادنساختار

كیفیسیستماستكهمیتوانموقعیتیبرایدرکالگوهاینوظهوروتفاوتسیستماتیك
میاناعضاءفراهمآورد.

1. Inter-organizational communication
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كه است جایگاهی دارای تأثیرگذار و مركزی سازمان یك عنوان به امام امداد كمیته
همراهبادیگرظرفیتهادرشبكه،شیوهایبرایدستیابیسرمایهاجتماعیدرامرمددرسانی
اتحادیهها، )نظیر مدنی درجامعه سازمانها پاتنام نظریه پیرو است. كرده ایجاد درجامعه
گروههایداوطلبانهاجتماعی،كلیساها(نقشمهموتعیینكنندهایدرتولیدسرمایهاجتماعی
بازیمیكنند.اینسازمانها،شكافهایاجتماعیجداكنندهراپرمیكنندوباپیوندافرادیكه
درزمینههایمتفاوتیقرارداندورواجارزشهاییچونتساهل،همكاریوتبادل،پایههای

اجتماعیارزشمندیبرایافرادجامعهفراهممیآورند)پاتنام،1998(.
بهاعتقادپاتنامتأثیرسازمانهایمدنیرویسرمایهاجتماعیهرچنداززاویهایسیاسی
ارتباطی)اتصالی(محصولمهمسیاست ازنوع اما»سرمایهاجتماعی بایدپیگرفتهشود
استونتایجسیاسیمهمیدارد«]5[.فراوانی،انباشتورشدانجمنهایارتباطیوغنای
استدالل لذامیتوان ادارهمؤثركشورمحسوبمیشود، بهعنوانمشوقیدر جامعهمدنی
بیرونی بهصورت وهم درونی بهصورت مدنیهم نهادهای و داوطلبانه »سازمانهای كرد
رویسرمایهاجتماعیافرادجامعهموثرند.درواقعایننهادهابهصورتدرونیهنجارها
وارزشهاییراچونهمكاریسهیمشدندرمسئولیتهارابهاعضایخودآموزشوترویج
میدهند.ایننهادهادررابطهباعرصههایسیاسی،اثراتبیرونیدارند«)منوریانوهمكاران،

.)2009
اعتماد عناصر با اجتماعی سرمایه كه این بر اعتقاد با )1998( گوشال1 و )ناهاییت
اجتماعی،مشاركتوشبكهارتباطیموجبتسهیلتوانایییادگیریذهنیوهوشیسازمان
میشودوسرمایهاجتماعیسازمانییادرونسازمانیرامیتوانازطریقسطوحاعتماددر
میانافرادیكهبرایمیلبههدفسازمانفعالیتمیكنندوسببخلقارزشبرایتسهیل
عملجمعیموفقمیشود،شناساییكرد.سرمایهاجتماعیبرایسازمانبهصورتخلق

1. Nayhat and Goshal
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افزایشمهارتكاركنانمفیداست افراد،بهصورت برای براتیذینفعانوسهامدارانو
)منوریانوهمكاران،2009(.

كمیتهامدادامامتاكنونازطریقارتباطنزدیكبامردم،همكاریومشاركتداشتنبا
مؤسساتوخیریههاوتعهدمدنیدرانواعمحرومیتهایمادیومعنوینیازمندانوتبیینو
تأمیننیازهایحمایتی،معیشتی،فرهنگیوارتقایسطحزندگیآنهافعالیتداشتهاست.این
سازمانباشناساییافرادوخانوادههایالزمالحمایه،بررسیوارایهپیشنهادبرایخطمشیها،
سیاستهایاجرایی،طرحها،برنامههاوروشهایمناسببرایرفعمحرومیتهاینیازمنداندر
ابعادمختلفبهمراجعذیربطوانجاماقداماتوپیگیریهایالزمبرایتحققآنها،توانسته
دراینزمینهاقداماتعملیبسیاریانجامدهدوموفقبهایجادوبسطاعتماداجتماعیدر

جامعهودیگرنهاهاومؤسساتشود.
مواردیچونجنگ،بالیایطبیعی،آسیبهایاجتماعیو...دركارنامهوسابقهعملكرد
كمیتهامداداماموجودداردكهزمینهسازاعتمادافرادبهاینسازمانشدهاست.امامؤلفه
مهمبرایتداوموبقایسازمانیایجاد»انعطافپذیری«ازنوعمنطقیآناستكهبایددر
كنارسرمایهاجتماعیوجودداشتهباشد.انعطافسازمانیبهمعنیمقاومتسازماندربرابر
تغییرات برابر در انعطاف است. بیرونی رقبای و تكنولوژی پیشرفت گوناگون، تغییرات
الكترونیكیكردنجذب،دریافتو نظیر پیشرفتهایتكنولوژیكی از بردن بهره گوناگون،
پرداختكمكهایمردمی،همچنینرقابتبارقبایدیگرنظیردیگرسازمانهاومؤسسات،
بهروزبودنسازمانواعمالسیاستها،روشها،برنامههاوتصمیماتخودبراساسواقعیات

روز.
درانعطافپذیریسازمانی»تغییراتالزمورفعاشكاالتواردهبهسازمانمهماست
با سازمانی عنوان به و كند ترسیم را خود پیشرفت برنامههای سازمان طریق این از تا
اقتدار،بهبقاءوحیاتخودادامهدهدوبهاهدافموردنظردستیابد«.انعطافپذیری
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موجبمیشودتاتعاملوارتباطتسهیلواعتماداجتماعیبهسازمانبیشترشود.درواقع؛
انعطافپذیریضرورتپیشبینیراههاییاستبرایرفعنیازهاییكهممكناستدرآینده

بهدنبالتغییراتاحتمالیپدیدارشود.
هرسازمانیبهكارآمدی،خالقیتونوآورینیازدارند.نوآوریازعناصرمهمتعامل
وارتباطاتسازمانیاست.»خالقیتونوآورییازویژگیهایانسانیاستكهبروزآندر
مدیران؛عملكردسازمانراارتقامیدهد«)عباسپوروهمكاران،2016(.اینخصیصهاگربه
صورتهمهجانبهوكاملدراندیشهمدیرانسطوحباالییمدنظرقرارگیرد،نهتنهامیتواند
زمینهوموجباترشدوشكوفاییاستعدادهایافراد،موفقیتهایفردی،شغلیواجتماعی،
افزایشانگیزشكاركنان،ارتقایبهداشتروانیورضایتشغلیراایجادكندبلكهموجب
افزایشكمیتوكیفیتدرتولیداتوخدمات،كاهشهزینههاوضایعاتواتالفمنابع
مادیوانسانی،ارتقایبهرهوریورشدوبالندگیسازمان،تحریكوتشویقرقابتهایسالم
درتولید،توزیعوخدمات،كاهشبوروكراسیاداریوافزایشعملگراییودههافایده

دیگرخواهدشد.
ایجاد از ناگریز هزینههای كاهش و كارایی سازمان، در خالقیت ضریب افزایش با
یكسریارتباطاتبایكدیگرنیزافزایشمییابد.دراینزمینهیكیازمؤلفههایخالقیتدر
سیاستهاوبرنامهریزیمدیراندركمیتهامداد،استفادهازظرفیتوامكاناتسایرمؤسساتو
دستگاههادرانجامامورقابلواگذاریبارعایتسیاستهاواولویتهایامدادامامدرراستای

مقابلهبافقرواجرایطرحهایفقرزداییاست)كمیتهامدادامامخمینی،2017(.
تبادالتوتعامالتسازمانیكاهشیاصرفهجوییدرهزینههارادرپیدارد)جنسن
مبادله« اقتصادی »هزینههای تئوری در میكاهد. موازیكاریها از و 1976(؛ مكلینگ1، و
سرمایهگذاریمشترکسازمانهاموجبصرفهجوییدرهزینههایناشیازرفتارفرصتطلبانه

1 Jensen & Meckling
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به نسبت مشاركتكنندگان زیرا میشود؛ سازمانها بین فعالیتهای بر نظارت هزینههای و
مجموعهاحساسمالكیتكردهوبرایحفظمشاركتازرفتارهایفرصتطلبانهاجتناب

میكنند)عباسپوروهمكاران،2016(.
ازآنجاییكههیچسازمانیوجودنداردكهخودكفاباشد،لذاسازمانهابایستبامحیط
پیرامونخودبرایكسبمنابعموردنیازبهتعاملوائتالفبپردازند.»ائتالفهامیتوانندبهعنوان
ابزاریسودمندبرایهمراستاكردنخواستههایذینفعانوكمكبهسازماندركاهشعدم
اطمینانمحیطی،مورداستفادهقرارگیرند.تعامالتوارتباطاتبینسازمانیموجبایجاد

فرصتمناسببراییادگیریوتجاربمشترکمیشود«)عباسپوروهمكاران،2016(.
كمیتهامدادامامبهمنظوركاهشهزینههایاقتصادیووابستگیمنابعمشترکبهواسطه
مؤسسات با خدماتی مسئولیتهای در اشتراک و امدادرسانی وظایف و عملكردی ماهیت
مردمنهاددرعینهمكاریهایمشترک،درفضایرقابتینیزبسرمیبرد.دراینصورتبرای
تحكیمموقعیترقابتیوانجامفعالیتهایمختلفبهانواعمهارتهاودانشهانیازداردكهغالبًا

قادربهكسبآنازمحیطبازارنیست.
»توانایییادگیریسازمانتحتتأثیرآمادگیقبلییعنیاموریهمچونكیفیتكاركنان،
یادگیری پایگاهدانش،كیفیتمدیریتسیستمهایاطالعاتی،فرهنگسازمانیومشوقهای
است.یكیازمتغیرهایتعیینكنندهیادگیرییكسازمان،توانمندیجذبازطریقارتباطات
مشترک حوزههای در نوین آموزشهای طریق از كه 1998(؛ )كومار1، است« بینسازمانی
میشود سازمانی فرهنگی و عملكردی كیفی ارتقای موجب درونسازمانی و بینسازمانی
)زاكر1966،2(.منظورازحوزهعملكردیسازمانهابرمبنایآنچهدرفضایامروزجهانی
و نهادیوسازمانی ارتباطی پیوندهای و پیوستگی مؤلفه بردو تأكید است تعریفشده

1 Coumar
2 Zucker
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درعینحالمستقلعملكردنسازمانیاست)زاكر،1966(.
جدایازبررسیعملكردهریكازسازمانهاوفضایارتباطیوتعاملیآنهاباجامعهوبا
دیگرسازمانها،محیطوبازارنیزمهماند؛كهبهوفوردراینحوزهگسیختگیوضعفارتباطی
دیدهمیشود.اینامرموجبخساراتهایفراوانوتكراریشدنامور،موازیكاریهایامور
مربوطبهسازمانها،مؤسساتودستگاههاشدهاستكهباعثخلطمبحثمفهوممستقل
عملكردننهادهادرعینتعاملوارتباطباهممیشود.بهعبارتدیگر،منظورازمستقل
عملكردننهادها،آندستهاز»فشارهاینهادیاستكه)خیریهها(رابهسمتفعالیتهایی
و الزامات قوانین، با آنها تطبیق باعث و افزایش را آنها مشروعیت كه است داده سوق
هنجارهایمحیطكسبوكارشودكهیكیازشیوههایانجاماینكارارتباطاتبینسازمانی

است«)زاكر،1966()الیوروشاپیرو1990،1(.
مؤسساتخیریهایمشابهسازمانیكوچكازطریقمشاركتباسازمانیكهازمقبولیت
خوبیدرجامعهبرخورداراست،میتوانندشهرت،تصویروجایگاهخودراارتقابخشد.
ارتباطی فناوریهای از بردن بهره مقبولیت، از نوع این به یافتن دست برای مونگ ازنظر
بهعنوانمنبعیبرایحمایتازاشتراکگذاریاطالعاتوكنشجمعیهمكارینیازاست
)عباسپوروهمكاران،2016(.چراكهفعالیتهایمشاركتیجارییكفضایمعمولیبرای
اشتراکگذاریاطالعاتایجادمیكندواشتراکگذاریاطالعاتباهمكاریهایكوچكبا

انتقالبهخطراتجمعیترورقابتیترشروعمیشود.
درتأكیدكنشهایسطحخرددرمحتوایسطحكالن،اصطالحهمكاری–رقابتتعمداً
برایانعكاستنشزیردستاناستفادهمیشودكهدرشكلروابطبینسازمانیوجوددارد.در
حقیقتتوجهبههمكاریرقابتشیوهایبرایتوصیفماهیتپیوندبینشبكهشركاویا
همكاریهااست.اندازهایكهیكسازمانبهعنوانهمكاریومشاركتبادیگرسازمانهابه

1 Oliver & Shapiro
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تبادلمیپردازدبرابرباهماناندازهایاستكهآنسازمانبهاطالعاتمهمومنابعمالینیاز
دارد«)دورافلوتیلور2005،1(.

درهرحال،دردنیایاطالعاتوارتباطیامروز،میزانتبادالتواطالعاتبینسازمانی
مهماستچونمیتوانبادرنظرگرفتنتقسیمبندیوردهبندیاطالعاتموجبجلوگیری
ازهدررفتهزینهها؛نیرویانسانیونیرویكارمجددشودوزمینهارتقایكارمشترکرا
برایسازمانهاومؤسساتفراهمكند.محرمانگیاطالعات،یكپارچگیاطالعات،دردسترس
بودناطالعاتوامكانپذیربودنسرویسدهیبهدسترسیهایمجازسیستماطالعاتیهمگی
موجبهمكاریوتعاملمیشوند.ارائهاطالعاتودادههایموردنیاززمینهرصدسازمانی
رافراهممیكندوشفافیتآنهاراموردمداقهقرارمیدهد؛بنابراینسیاستهاوبرنامهریزی
سازمانیموجبمیشودتامیزاندستیابیاطالعاتودادههاطبقهبندیشودوشفافیتدر
ارائهاطالعاتسازمانیرابروزدهد.ازاینطریقنهتنهااعتمادازعملكردسازمانیمییابد
فراهم را مساعدتری و بهتر ارتباطات و تعامالت ایجاد زمینه اطالعات آزاد بلكهجریان

میكند.
روحیهمسئولیتپذیریدرمدیرانسازماننهتنهاموجبافزایشسطحاعتمادعمومی
ازفسادهاوسوءتفاهمهایجامعه،مردمودستگاههامیشود. بسیاری مانع بلكه میشود
و حمایتی سازمانهای یا و مؤسسات دیگر و امداد كمیته بینسازمانی ارتباط و تعامل
خدماترسانباطرحریزیواستراتژیهایمختلف،بهیكدیگروابستهاستكهباهدفكمك
بهمددجویانبایستقوامبگیرد.اینامرباتوجهبهنیازسازمانكمیتهامدادبهتوانآفرینی
مؤسساتمردمنهادونیازمؤسساتمردمنهادبهمشاركتباسازمانبزرگكمیتهامدادامام
برایعملكردبهتر،موجبمیشودتاازاینطریقبرایرسیدنبهاهدافمشترکواتحاد
بینسازمانیبهمقاصدیچونافزایشسرعتحضوردرجامعه،حداكثركردنتواناییبرای

1 Doerfel & Taylor
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ارائهكاالهاوخدماتجذابوكاهشهزینههابهترعملكنند.

 

روش
روشتحقیقدرمطالعهحاضرازنوعكیفیباتكنیكدلفیاست.درتحقیقكیفیازمجموعه
فعالیتهایی)چونمشاهده،مصاحبهوشركتگستردهدرفعالیتهایپژوهشی(كههركدامبهنحوی
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محققرادركسباطالعاتدستاول،دربارهموضوعموردتحقیقیاریمیدهند،استفادهمیشود
)محمدی،2006(.تكنیكدلفیزمانیاستكهبخواهیمدربارهیكموضوعخاصاتفاقنظرتعدادی
صاحبنظرانرابدانیم.دلفیفرایندیاستكهدارایساختارپیشبینیوكمكبهتصمیمگیریدرطی

راندها،جمعآوریاطالعاتودرنهایت،اجماعگروهیاست)صفریشالی،2009(.
برای ابتداپرسشنامه اول راند استفادهشد.در یادور راندو ازسه درمطالعهحاضر
مشاركتكنندگان)23نفر(ارسالوازتمامیافرادمشاركتكنندهدرخواستشدتاایدهها
وموضوعاتخودرابیانكنند.پسازجمعآوریپرسشنامههادردوراول،تمامیایدههاو
موضوعاتمشتركیكهبیانشدهبودتلفیقشدند.بهاینترتیب،پرسشهایاضافهحذفو
پرسشهایجدیداضافهشدند.دررانددومپرسشنامهجدیدبرایافرادمشاركتكنندهدردلفی
ارسالشدوازآنهاخواستهشدتامجددابهپرسشهاپاسخدهند.تمامیمشاركتكنندههادر
اینراندنیزبهپرسشهاپاسخدادند.پسازجمعآوریپرسشنامههاازاعضایمشاركتكننده،
پاسخهابازخوانیوموضوعاتمشترکتلفیقشدند.درراندسوموآخرتمامیپاسخهای
اولیهاعضادراختیارهر)23(مشاركتكنندهقرارگرفتوازآنهاخواستهشدتاپاسخهای
اولیهخودراارزیابیكنند.پسازجمعآوریپرسشنامههادرراندسوم؛نكاتمهمموردتوافق
واتفاقنظرمشاركتكنندههادرخصوصموضوعموردبررسیقرارگرفت.الزمبهذكراست
كهدرپایانهرراندجداگانهدلفیودرمجموعنظراتكیفی،محاسباتمیانگین،انحراف

معیار،میانه،چارکاولوسومودامنهبینچارکموردمحاسبهقرارگرفت.
دانشگاه اساتید برنامهریزان،كارشناسان، ازمدیرانو نفر از23 آماریمتشكل جامعه
درمؤسسههایخیریهوكمیتهامدادامامخمینیبود.روشنمونهگیریزنجیرهایبهعنوان
انتخابشدند. طریق این از نمونهها و انتخاب غیراحتمالی نمونهگیری روشهای از یكی
بدینصورتكهپژوهشگرابتدافردیاگروهیازافرادآگاهراشناساییكردوازطریقآنان

بهدیگرافرادمناسببرایادامهفرایندجمعآوریدادههادستیافت.
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یافته ها
و صاحبنظران نظر شده، انجام محاسبات و پرسشنامهها تمامی جمعآوری از پس
كارشناسانباتوجهبهاهداف،وظایفواقداماتمشترکتحقیقموردتحلیلقرارگرفت
كهطیآنبهپرسشهایآغازینپاسخدادهشود.اینپرسشهادرراستایچگونگیضرورت
تعامل،مفهومتعامل،شاخصهاومعیارهایتعامل،نحوهتعامل،موانعتعامل،استانداردهای
تعامل،انگیزههاودالیلتعامل،ظرفیتهایخیریهها،چگونگیشناساییظرفیتهایخیریهها،
روشهایجلبمشاركتهمكاریخیرینباامداد،تعارضاتوتفاوتهایامدادوخیریههادر
روشهایارائهخدمتوجلبمشاركتهایمردمی،میزانجلبمشاركتهایمردمیدرامدادو
خیریهها،راههایهمدلیوهماهنگیبینامدادوخیریهها،مشكالتفرارویتعاملامدادو
خیریهها،تجاربطرفینبرایطراحیالگویمناسببینكمیتهامدادوخیریههافراهمشد.

شکل )1( میانگین دور دوم دلفی 
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 شکل )2( میانگین دور اول دلفی

شکل )3( میانگین دور سوم دلفی
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 میانگین مقایسه ای

 دور سوم دور دوم دور اول

شکل )4( مقایسه میانگین دورهای دلفی

همانطوركهمالحظهمیشوددردوراولدلفیباتوجهبهوزنهرگویهكهاز)0تا10(،-
میانگینكلیگویههاعدد7.38است.درشكل)1(مشخصاستكهنمراتاختصاص

دادهشدهبهگزارههاازاجماعمتوسطبرخورداراست.



      300      300

 فصلنامة علمي ـ پژوهشي رفاه اجتماعي، سال بیست و یکم، پاییز 1400، شماره 82

Social Welfare Quarterly, Vol 21, Autumn 2021, No 82

      300

دردوردومدلفیباتوجهبهوزنهرگویهكهاز)0تا10(است،میانگینكلیگویهها-
عدد7.99بهدستآمد.طبقشكل)2(،نمراتاختصاصدادهشدهبهگزارههاازاجماع

متوسطیبرخورداراست.
باتوجهبهوزنهرگویهكهاز)0تا10(است،میانگینكلیگویههاعدد9.28بهدست-

آمدكهمیتوانگفتنمراتاختصاصدادهشدهبهگزارههاازاجماعخوبیبرخوردار
استوهمانطوركهدرشكل)3(مشخصاستدرایندورپاسخگویانبهاجماعنظری

یاتوافقدرارتباطباپرسشهارسیدهاند.
دارد- بسیاری تفاوتهای امداد كمیته با خیریه مؤسسات در ارائهخدمترسانی و مدل

ازجملهاینتفاوتهاعبارتنداز:خیریههابوروكراسیاداریكمتریدارند،راحتتركمك
دریافت روند شفاف صورت به نیكوكاران و میرسانند محرومان دست به را خود
كمكهایخودتوسطمددجورامشاهدهمیكنند.بیشتركمكهایمردمبهمؤسساتبدون
واسطه،مستقیموبهصورتچهرهبهچهرهواهدایكمكبهافرادصاحبنفوذومعتمد
است.مؤسساتدردریافتهایوجهمردمیبهصورتالكترونیكیبسیارقویترازامداد
بسیار اجتماعی شبكههای مانند جدید ابزارهای از خیریهای مؤسسات میكنند. عمل
اینزمینه امداددر ارائهخدمترسانیوعملكرد مقایسه؛مدلو استفادهمیكنند.در

بسیارضعیفتراست.
تنوعطرحهادرخیریههابرخالفامدادبسیاركماست،خیریههافقطازطریقمساجد،-

محالتوافرادمورداعتمادمردمدریكزمینهخاصاقداممیكنندودرواقعفعالیتآنها
بهصورتتخصصیصورتمیپذیرد.برایمثالدرخیریه؛كارخیردرارتباطباكودكان
بیسرپرستكهدریكمحلنگهداریمیشوندانجاممیگیردكهمردمبازدهكارآنرا
میبینند،بهعبارتدیگر،اینامریكیازمهمترینعلتاعتمادبینخیریههاومردماست
ومردمتمایلبیشترینسبتبهكمكبهخیریههاپیدامیكنند؛اینامرموجبمیشود
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تاخیریههادربسیاریازمواقعبهعلتارتباطاتقویكهباخیریندارنددرآمدبسیار
باالیینصیبمؤسسهشانكنند.

از- تخصصی؛ كارهای در شناختهشده و معروف مؤسسات بهویژه خیریه مؤسسات
و میكنند نظارت آن بر قویی بسیار هیئتمدیرههای و برخوردارند باالیی مدیریت
معموالازافرادصاحبنفوذكهشناختهشدهاندبرایجمعآوریكمكاستفادهمیكنند؛
وبدینطریقمیتوانندجریاناعتمادمردمراجلبكنند.لذاكمكبیشتریراجمعآوری
میكنند.بدینلحاظمؤسساتخیریهازپتانسیل،امكاناتومنابعفراوانیبرخوردارند
كهمیتوانندبرایارائهخدمتبهمحرومانونیازمندانبسیارمؤثرواقعشوند.درمقابل
كمیتهامدادبهعنوانیكیازمتولیانوبلكهتنهامتولیرسمیمحرومیتزداییدركشور
برایمأموریتهایسازمانبایدمنبعبزرگثروتوداراییاجتماعیرابهخدمتگرفته
وبهسمتوسویبرنامههایكالننظامدرمسیرتوانمندسازیمحرومانورفعفقردر
مستلزم اجتماعی و اقتصادی توان و قابلیت این از بهرهگیری اما كند؛ جامعههدایت
آمادهسازیبسترهایالزموبهكارگیریتمهیداتوسیاستهاییاستكهبایستیدرامداد

باجدیتپیگیریشود.
بدینمنظورتعاملامدادباخیریههابهمنظوراستفادهازظرفیتهایآنانبرایتوانمندسازی-

نیازمندانورفعنیازهایمددجویانبسیارضروریاستواینتعاملبایدبارفعموانع
موجودهرچهبیشترافزایشیابد.

زمینههمدلیوهمكاریواستفادهازتجاربمتقابلامدادوخیریههابایستیفراهمشود،-
زیراعمالخیریههادرزمینهجلبمشاركتمردمیازامدادموفقترعملكردهودرجلب

اعتمادمردمبسیارعملكردمطلوبومثبتتریداشتهاند.
قالب- در را خود اجرایی روشهای از بعضی امام امداد كمیته كه میرسد نظر به

مثل كند. اصالح خیریهها با هماهنگی برای و تغییر سازمانی جدید دستورالعملهای
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كاهشروندبوروكراسیدرانجامكارها.
پرهیزكمیتهامدادازقبولمأموریتهاییكهبااهدافاولیه،اصلیوذاتیامداددرتعارض-

بودهوبهاعتمادعمومیلطمهخواهدزد.
ابزارهایجدیدمانند- از الكترونیكیوبهرهگیریمناسب تأكیدبرروشهایدریافتهای

شبكههایاجتماعیبرایدریافتكمكهایمردمی،تبلیغاتوارتباطباخیرین.
مهمترینپرسشهاییكهدرآغازمطرحشد:

به كمك درزمینه خیریهای مؤسسههای و امداد كمیته فعالیتهای از شما **ارزیابی
نیازمندانومحرومانچیست؟صرفنظرازتفاوتهایجزئیبیناهدافومأموریتهایكمیته
امدادومؤسساتخیریهكهبخشالینفكیازتفاوتهایسازمانیدرهرجامعهوشرایطی
است،ضرورتداردبیننهادها،سازمانهاومؤسساتیكهدریكزمینهمشترکمانندخدمت
بهنیازمندانومحرومان،بهویژهبانگرشدینیواحددرجامعهفعالیتمیكنند،هماهنگی،
همسوییوهمدلیمشترکبرقرارشود.فواید،اهمیت،تأثیرگذاری،موفقیتیكبرنامهریزی
واحدواقدامهدفمندبركسیپوشیدهنیستوهمهبرضرورتاینهماهنگیاذعاندارند.
نبود امدادوخیریههابهصورتمناسبنیست. ارتباطبینكمیته درحالحاضرتعاملو
همكاری،موازیكاری،بوروكراسیاداریوعدمدستیابیبهمنابعمشترکاجتماعیموجب

شدهاستتامهمترینهدفكمیتهامدادومؤسساتخیریهجامعهعملنپوشد.
**وضعیتتعاملی-ارتباطیمؤسساتخیریهایوكمیتهامدادامامخمینیراچگونه

ارزیابیمیكنید؟
ازنظركارشناسان،اساتیدوصاحبنظرانتعاملمیانمؤسساتخیریهوكمیتهازوضعیت
خوبومناسبیبرخوردارنیست.عدمرویكردعلمیونگاهسنتیبههمكاریومشاركت،
موجبشدهتامعیارهاوشاخصهاییكهالزمهتعاملوارتباطباشددرنظرگرفتهنشود.
مهمترینمعیارهاوشاخصهاییكهمیتوانبرایتعاملبینكمیتهامدادومؤسسههانامبرد
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عبارتنداز:سنجشتواناییخیریهدركمكبهمحرومان؛دقیقكاركردنخیریهها؛هماهنگی
اقدامهمافزاییو برای ازظرفیتهایمشترکیكدیگر استفاده امداد؛ باسیاستهای خیریهها
جلوگیریازموازیكارینسبتبامحرومانوكمكهایبیشتربراینیازمندانواقعی؛ارائه
خدمتبهنیازمندانباحفظكرامتمددجویان؛شفافكردنفعالیتهامالیوارائهگزارش
ماهانهبهیكدیگروبهشكلعمومیورسانهای؛شفافیتمالی،وجهمردمی،كاراداریو
بایگانیمنظمدرموردخانوارهایتحتحمایتخیریه.عملكردقانونیمؤسسههایخیریه
ودارابودنمعیارهایالزمبرایتعاملبهطوریكهبهمیزانتواناییمؤسسهخیریهبتواندبا

كمیتهامدادهمكاریداشتهباشد.
**راهكارهایافزایشهمدلیواعتمادبینامدادومؤسسههایخیریهكداماست؟

مؤسساتخیریه،كمیتهامدادراامینخودبدانند.استفادهازظرفیتهایمردمیومعرفی
آنهاازسویمؤسساتبهكمیتهامداد،صحتانجامامورخیریهتوسطمردمورساندنبه
دستمحرومواقعیباساماندهیكمیتهامداددقیقترانجاممیپذیرد.استفادهازتمامقدرت،

نفوذوتوانمالیكمیتهامدادوحمایتازمؤسساتخیریهبهمنظوررفاهحالمحرومان.
**موانعاساسیدرزمینهارتباطكمیتهامدادامامومؤسسههایخیریهچیست؟

دلیل به امداد به مؤسسات برخی مدیران نداشتن اعتماد امداد، اداری بوروكراسیهای
برخیمأموریتهاوسیاستهایامدادكهآناندرراستایخدمتبهمحروماننمیدانند،تفاوت
قوانینومقرراتموجودبینامدادوخیریههادرتوزیعكاالهاوكمكها،ارائهنكردناسامی
مددجویانمشترکخیریههاباامدادازسویمؤسساتخیریهبهعلتترسازقطعمستمری
آنانازسویامدادخصوصًااینكهیارانهنقدینیزبهحسابمددجویانواریزمیشودكهدر
صورتقطعمعیشت،یارانهمددجویاننیزخودبهخودقطعخواهدشد،ارتباطكمرنگامداد
امام)ره(باخیریههاومشاركتندادنآنهادرابتدایامرنسبتبهكمكبهمددجویانوغیر
مددجویان،همكارینكردنبرخیازخیریههاباامدادبهدلیلاینكهتصورمیكنندامدادیك
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نهاددولتیاستودرآمدخوبیدارد،پرهیزبعضیازخیریههاازتعاملباامدادبهخاطر
نگرانیازتعطیلیآنانباتوجهبهبازدهیكم.

امدادمطرح تعاملمؤسساتخیریهوكمیته برای را پیشنهادات **كدامراهكارهاو
میكنید؟

ارتباطازطریقهمایشهاوجلساتمشترکوانعقادتفاهمنامههایهمكاری،ایجادبانك
اطالعاتیمشترکوكاملازمحرومیتهایموجوددرسراسركشور،یكسانسازیكمكهابه
امدادو بین نتیجهآنهمدلی امدادوخیریههاومدیریتمنابعكه بین نیازمندانمشترک
واقعیجامعه نیازمندان به ازخدمات بیشتری زمینههمكاریوپوشش ایجاد و خیریهها
خواهدبود،شفافسازیدرزمینهكمكهایارسالیمؤسساتخیریهبهامدادورساندنآنبه
دستنیازمندانواقعی،دخالتنكردندراموریكدیگر،احترامبهقوانینومقرراتحاكم

برمجموعه،شفافسازی،تعاملدوطرفه،موازیكارنكردن،مشاركتدرطرحهایملی.

 مدل تعاملی مطلوب بین کمیته امداد و مؤسسات خیریه
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بحث
كمیتهامدادامامخمینیتوانستهاستبااستفادهازتأثیراقتصادیحاصلازتسهیالتیكه
شبكهاعتمادومؤلفههایفرهنگشیعیدرجامعهایرانیبهوجودآوردهاست،هزینههای
تأمینیورفاهیوحتیاداریخودرادرخدمتبهمحرومانتاحدیمتعادلنگهدارد؛
اماازنظرمشاركتشهرونداندربهبودخدماترفاهیمحرومان،میزانمشاركتمردمیدر
سطوحمختلفتصمیم،مدیریتستادیواجراییومشاركتدرتدوینبرنامههاوحتی
مشاركتكاركناندرارتباطباتصمیمسازیهموارهباچالشهاییمواجهبودهاست.باتوجهبه
اینكهمذهبشیعهیكیازمنابعایجادهمبستگیوخدمتگزاریدرجامعهایرانیاست،كمیته
امدادتوانستهباترویجارزشهایینظیرمشاركتدررسیدگیبهمحرومان،صداقت،اعتماد،

ایثارومواردمشابهموجبایجادانگیزهبرایفعالیتهایاجتماعیبینمردمجامعهشود.
درعینحال،میدانیمكهنظامهایبستهایكهدارایارتباطبامحیطبیرونخودنیستند،
دارایسرمایهاجتماعیمناسبینخواهندبود.برایناساسكمیتهامداداگرنتواندباگروههای
خیریهدیگرودراصلنهادهایمدنیفعالدرخدماترفاهی-تأمینی،ارتباطمؤثریبرقرار
كند،نمیتوانددرآیندهدارایحیاتورشدطبیعیباشدوازفرصتهایموجوددرمحیط
خوداستفادهكندوبهطورقطعبهدلیلناهماهنگیبامحیطبیرونیخوددچارمشكالتجدی
خواهدشد.ازنظرساختارسازمانیكمیتهامدادنیزبااستنادبهنظریهپاتنامكههرچهساختار

سازمانیافقیترباشد،موفقیتنهادیآندرمشاركتاجتماعیبیشتراست.
یا بهشبكههایعمودی امداد كمیته تمایلساختار كه كرد نتیجهگیری میتوانچنین
سلسلهمراتبی،ایننهادرافاقدتوانبرقراریاعتمادبیشترمردمیوهمكاریاجتماعیدر
خدماتتأمینیورفاهیمیكند.درنهادهایتأمینیمانندكمیتهامداد،اعتمادمردمیهمكاری
راتسهیلمیكندوهرچهسطحاعتمادمردمینسبتبهكمیتهامدادباالترواحتمالمشاركت
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اطالعات آنها باشد، بیشتر دهندگان وصدقه امداد كمیته میان تعامل دستگیری در مدنی
بیشتریدربارهیكدیگربهدستمیآورندوانگیزههایبیشتریبرایاعتمادبهیكدیگرپیدا
میكنند.ازطرفیكمكمستقیمخیریههابهمحرومان،ارائهخدماتبهمحرومانبهصورت
راحتتروبدونبوروكراسی،شفافبودنارسالكمكهابهنیازمندانازسویآنان،اعتماد
برایخیرین انگیزه ایجاد بهنوعی كه ارائهتكخدمتیخدمات باحضورخیرین، همراه

میكندمنجربهارتباطبیشترودسترسیراحتتربهخیریناست.
است. درآمد جذب شیوه خیریه مؤسسات فراروی چالشهای و مشكالت ازجمله 
بسیاریازمؤسساتدربحثشیوهجذبدرآمدمشكلدارند.آسیبنزدنجذبدرآمدبه
شخصیتكمكگیرنده،كمككردنمنابعجذبدرآمدبهتوانگریبیشترخیریهوهمچنین
بهروزرسانیشیوهجذبدرآمدبسیارمورداهمیتاست.همچنینمؤسساتخیریهبرای
تبدیلپولبهخدمتدچارمشكلهستند.یعنیخدمتماندگاردرداخلخانوادهخدمتی
درحوزه نقدی ارائهخدمات خیریهها در باشد. داشته نیاز رفع در بیشتری اثر كه است
معیشتبیشازسایربخشهامحلتوجهاستكهالبتهدراینبخشهممؤسساتنیازمند
آموزشبرایتوانگریوتوانمندسازیافرادتحتپوششهستندتاقادرباشندپولرابه

خدمتوارزشافزودهتبدیلكنند.
كمیتهامدادامامخمینیمیتواندبابرقراریارتباطمناسببانهادهایخیریهازظرفیتهای
از و شوند سودمند ارتباط این از نیز خیریهها و كند استفاده خیریه نهادهای تخصصی
امكاناتیچونامكاناتسازمانیامداد،سابقهزیادومفیدامداددرشناسایینیازمندان،وجود
بانكاطالعاتیوسیعازمددجویاندرامداد،بودجههایدولتیامدادوداشتنمنافعاعتباری
واسمیمشترکبهرهمندشود؛ودرنهایتخدمترسانیبهفقراونیازمندانتسهیلوبیشتر

شود.
ارائهالگویتعاملیمناسبوارتباطكمیتهامدادامامخمینی)ره(بانهادهایخیریهباید



 طراحی مدل برای تعامل  مناسب نهادهای خیریه و کمیته امداد امام خمینی)ره( در ایران
Designing a model for proper interaction...

307      

درراستای»تواناییخیریههادركمكبهمحرومان،هماهنگیخیریههاباسیاستهایامداد،
استفادهازظرفیتهایمشترکیكدیگربرایاقدامهمافزاییوجلوگیریازموازیكارینسبت
بامحرومانوارائهخدماتبهنیازمندانباحفظكرامتمددجویان،شفافیتمالیو...باشد.
داشتنارتباطمناسبومداومباخیریههاازطریقهمایشهاوجلساتمشترک،آشناییبا
و نیازمندانمشترک به یكسانسازیویككاسهكردنكمكها اقداماتووظایفطرفین،
مدیریتمنابع،شفافسازیدرزمینهكمكهایارسالیمؤسساتخیریهبهامدادورساندنآن
بهدستنیازمندانواقعی،دخالتنكردندراموریكدیگر،احترامبهقوانینومقرراتحاكم

برمجموعه،شفافسازی،تعاملدوطرفه،موازیكارنكردن«انجامپذیرد.

مالحظات اخالقی
پژوهشحاضرازنوعكیفیاستوباروشكتابخانهایودلفیصورتگرفتهاست.
اصولامانتداریدراستفادهازمنابعباذكرناموتاریخاثررعایتشدهاست.همچنیندر
مرحلهگردآوریاطالعاتوتحلیلوتفسیردادههاصداقتورعایتحقوقتمامیافراد
لحاظشدهاست.دراینجاالزماستازتمامافرادیكهمارادرانجاماینپژوهشیاری
رساندند،خصوصامسئوالنومدیرانواساتیدكهدردلفیشركتكردند،قدردانیوتشكر

شود.
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