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 چکیده

و  یاجتم اع دی داانیبآس  یو فرهنگ  یاخلاق ی،اعتقاد یتاست که به هدف بهبود وضع یامر ی،امداد فرهنگ

 یاست. پ ژوه  ااض ر، ب ه معا ع ه و بررس  یافته تحقق ها،آن یدر زندا تریاز وقوع صدمات جد یشگیریپ

 و ه اس ازمان عملک ردیکه ب ه منو ور جب ران ض ع   پردازدیم یخرد امدادار فرهنگ هایانسازم و هااروه

ش ده و  یامداد فرهنگ  یروارد عرصه خع ی،و فرهنگ یاجتماع یهایبکشور در مواجهه با آس یفرهنگ نهادهای

ک ردن تا ارم موف ق و  یزهدان  و کمک به تئ ور یریتپژوه  که به هدف مد ین. اباشندیم یتدر اال فعا 

از  ای ریانا ام ش ده اس ت، ض من به ره پای هی ند یام دادار فرهنگ  هایاروه یآشکار نمودن دان  ضمن

ب ا رو   پای ه،ی نخ رد د ه ایس ازمان یراهبرد هایو مو فه یفرهنگ یابعاد امدادار یریتی،مد هایچارچوم

را ب ه منو ور  پای هی ند یفرهنگ  یمض مون، ا زام ات ام دادار ی  اب زار تحل ی قو از طر یمعا عه چند مورد

خ رد و  ه اینف ر از ارک ان س ازمان 91ب ا  ی قعم هایاز مصاابه آمدهبر یدر قا ب مد  ی،اداکثر یراذاریتاث

 ی  اطلاع ات بدس ت آم ده ب ا اب زار تحل ی  ارائه خواهد کرد. پ   از تحل پایه،یند یامدادار فرهنگ هایاروه

 یط،مح  یدان   فرهنگ و  یس تیو اخل ا،، همز ی تمعنو ی ت،ابع اد هو ی در ذ یرمضمون فراا 94مضمون، 

در عملک رد  ی تجهت موفق ییراهکارها ین،هر کدام از آن مضام ی که ذ شودیم بندیطبقه نینساختارها و قوا

 .ارددیارائه م یهپا یند یامدادار فرهنگ هایاروه

 دان . یریتمد پایه،ینسازمان، اروه، د ی،امدادار فرهنگ ی،امداد فرهنگ :های کلیدیواژه

 

                                                 
  دانشگاه باقرا علومفرهنگ یراهبرد یریتمدارشد  یکارشناسدان  آموخته ،. 
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 مقدمه

 س ازییادهپ یعن یاف ق و ه دف واا د  ی ک یممنار به ترس یاقتضائات انقلام اسلام

و خ دمات  هایتفعا  سازییکپارچه یمغتنم در راستا یموضوع فرصت ینشد؛ ا ینیفرهنگ د

 یداه ا را ش دن وع س ازمان ی نا یهمکار هاییتفراهم ساخت و ظرف یفرهنگ یسازمانها

را فع ال ک رده و در  ی تظرف ینا یدآنگونه که با انستندتومذکور ن یداد. اما سازمانها ی افزا

 یفرهنگ  یاساس، ه ر چن د نهاده ا ینموفق باشند؛ برا ینیتحقق اهداف فرهنگ د یرمس

نه اده ش دند و در زم ان خ ود  یانبن یبراساس پرکردن خلائ یکهر  یااد،موجود در زمان ا

و تحو ات  ییرتغ یزو اوزه، و ن منوا یساختارها یتانقلام و تثب یشرفتبودند، اما با پ یضرور

ک ه در  ه اییی تدر خدمات و فعا  یآنها، بازنگر یاثراذار یزانعرصه فرهنگ و م یگرانباز

 یجبران برخ یکه برا ییاز راهبردها یکیاست.  یرناپذاجتنام یشود امرمی عرصه ارائه ینا

 سازییادهمعرح و پ پایهنید هایسازمان یژهبه و یفرهنگ هایموجود در سازمان یاز خلأها

 یبوده و است؛ شاکله و ارک ان اص ل یخرد امدادار فرهنگ هایاروه یتشد، استفاده از ظرف

 ی،اجتم اع ی،فرهنگ  ین ی،د رسانیآنها کمک یژهو بوده و کار رواانیون ها،نوع از اروه ینا

و  یو اجتم اع یو فرهنگ  ین ید یرپ ذ یبآس  ه اییطبه اف راد و مح  یو اقتصاد یعمران

و ث روت  یمنابع انس ان ی،فرهنگ دینی، اطلاعات و هامستضع  و محروم از داده هاییطمح

-ی پ  یک ردتلا  دارند ک ه ب ا رو پایه،ینخرد و موسسات د هایسازمان یناست. ا یماد

 ی ا( از وق وع یاس لام یران ی)ا یب وم یفرهنگ  هاییتو ظرف ینیبر دان  د یو مبتن یرانها

 کنند.  یریجلوا تماعیاج یفرهنگ هاییبآس یدتشد

 ین هدر زم یحپژوه  واداشته اس ت، نب ود دان   م دون و ص ر این اناام به را ما چهآن

موسس ات ب ه  ی نرس اندن ا ی اری یب را یجامع یاست، که بتواند راهنما یفرهنگ یامدادار

بهت ر  ییپژوه  ب ه منو ور کم ک ب ه نض ک و ش کوفا ینا یگر،اهدافشان باشد. به عبارت د

 ای ن تا ارم و اطلاعات ها،داده ی و تحل یاردآور یدر پ پایه،یند یامدادار فرهنگ هایاروه
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بر  یعم  مبتن یراهنما یکبسته در اکم  ینا باشد؛یجامع م ییبسته محتوا تدوین و هااروه

 یگیپا یند ی،فرهنگ یمختل  امدادار هایموفق است که شاخصه پایهیند هایتاارم اروه

 شده است. امدر آن اشر یراهبرد -یریتیمد -یو سازمان

را ااصا نموده ک ه عموم ا مس ائ   یمتعدد هاییو موردکاو یاتنور یریت،علم مد

ا   ک رد.  یاتتارب یناز بهتر ینیا گواز یا یاتنور ینا سازییادهبا پ توانیمختل  را م

روب رو ب وده و  ی تدر عم   ب ا موفق یریتکه در عل م م د یمبااث ترینیاز کاربرد یکی

متوجه خود س اخته،  یو علوم انسان یاجتماع ی،فرهنگ تل را در ابعاد مخ یادیطرفداران ز

 است.  یدان  سازمان یریتمبحث مد

ک ردن  یزهکمک به تئور یدان  را برا یریتپژوه  ااضر در تلا  است تا ابزار مد

 ی قطر ی نبه خ دمت ارفت ه و از ا یگفرهن یامدادار هایتاارم موفق و ناموفق اروه

تا ارم، اا ر ب ه  ی ن. در واق ع ای دنما طراای هانهادها و اروه یرسا یبرا یعلم ییا گو

از جمل ه ک اه  دوب اره  یثم رات فراوان  ش ود، یو ص ورتبند بندیطبقه یصورت علم

 را به دنبال خواهد داشت. یو کاه  اختلا ات کارکرد هایکار یکاه  مواز ها،یکار
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 ادبیات مفهومی

کن د مبتن ی ب ر هوی ت امدادار فرهنگی فرد، اروه یا نهادی است ک ه تل ا  می»

فرهنگی خود و دان  فرهنگی محیط، از وق وع و ی ا تش دید آس یب فرهنگ ی اجتم اعی 

جلوایری کرده و ضمن تقویت همزیستی اجتماعی، مسیر رشد و ارتقای ف رد و جامع ه را 

 (91: 9911ی، )مو ائی و کاظم .«فراهم سازد.

آنچه از این تعری  در پژوه  ااضر مورد تحلی   و بررس ی و ب ه عن وان موض وع 

های خرد ام دادار های امدادار فرهنگی و سازماناصلی این رسا ه قرار ارفته است، اروه

 باشد.دین پایه می

 ایرد:هایی است که به اختصار مورد بحث و بررسی قرار میاین تعری  دارای ویژای

. امدادار فرهنگی در سه ساات فرد، اروه و نهاد قاب  تعری  است که با توجه ب ه 9

توانند کارکرد متفاوتی در میزان پیچیدای مسائ  و مشکلات، هر یک از این سه ساات می

 ها داشته باشند. ا  آسیب

. وجه تمایز امداداران فرهنگی با سایر امداداران، در هویت فرهنگی آنان است که 4

شود باشد و سبب میمی« ارایی، اخلا، مندی و امید آفرینیمعنویت»تنی بر سه مو فه مب

 های امداداران فرهنگی در این چارچوم اناام ایرد.تمامی کن 

های فرهنگی بومی برای ایری از دان  فرهنگی محیط و استفاده از ظرفیت. بهره9

دهد که ها نشان میا که بررسیامداداران فرهنگی، اصلی بسیار مهم و ضروری است. چر

های فرهنگی مناطق و افراد، اقدامات یکسانی برای ا  هرااه بدون در نور ارفتن تفاوت

 ها یا عدم رفع مشکلات شده است.مسائ  اناام ارفته است، موجب تشدید آسیب

. رویکرد اصلی در فعا یت امداداران فرهنگی، جلوایری از وقوع آسیب یا پیشگیری 2

ه ا و تشدید آسیب هاست. ا بته باید توجه داشت که امکان اصلاح یا رفع تمامی آس یباز 
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بایست نوع اقدامات امداداران را متناس ب ب ا می زان اهمی ت مشکلات وجود ندارد،  ذا می

 ها و تاثیرات مخربی که دارند و همچنین میزان توان امداداران، او ویت بندی نمود.آسیب

امداداران فرهنگی، ا  مشکلات افراد یک جامعه یا فرهن گ  . از مهمترین اهداف5

های درونی محیط زندای آنها و تشویق و ترغیب به استمرار زندای و با استفاده از ظرفیت

 باشد.همزیستی مسا مت آمیز آنان در کنار یکدیگر در همان فرهنگ و زیست بوم می

به یک شخص یا فرد نیست و . همچنین، قلمرو فعا یت امداداران فرهنگی محدود 6

توانند مخاطبان خود را در دو سعح فرد و جامعه تعری  کرده و برای اصلاح یا رشد آنها می

 و ارتقای معنویت، اخلا، و امید در آنان تلا  نمایند.

 روش تحقیق

باشد.  تحلی  مضمون رو  تحقیق این مقا ه، رو  کیفی از نوع تحلی  مضمون می

. فراین  د ستا ه  ای کیف  یداده در دموجو ی گوهاار  ااز و تحلی  ،شناخت ایبر شیرو

شود که محقق، در پی شناس ایی ا گوه ایی از مع انی و تحلی  مضمون هنگامی آغاز می

ه ا اتف ا، آوری دادهها باشد؛ ا بته ممکن است این کار در ط ول جم عموضوعات در داده

محت وا و مع انی ا گوه ا و مض امین در  بیفتد. نقعه فرجام این فرایند نیز تهیه ازارشی از

ایرد )عابدی جعفری ها است. همچنین تحلی ، فرایندی است که طی زمان شک  میداده

تازیه و تحلی  اطلاعات در رو  تحلی  مضمون بر فرآیند کداذاری  (.9914و همکاران، 

های پرس  ها و مرتبط بامبتنی است. مضمون یا تم، بیانگر مفهوم ا گوی موجود در داده

های پراکن ده های متنی است که دادهپژوه  است. این رو ، فرایندی برای تحلی  داده

ه ای کند. شبکه مضامین براساس روی ههای غنی و تفصیلی تبدی  میو متنوع را به داده

برداش ت و در  مناس ب از اطلاع ات ظ اهرا »، «دیدن متن»مشخص، طی چهار مراله 



 ویژه علوم اجتماعی، 9944، تابستان 94شماره   49

 

مشاهده نوام مند شخص، تعام ، اروه، »و در نهایت « ات کیفیتحلی  اطلاع»، «نامرتبط

 کند:مند میمضامین زیر را نوام« موقعیت، سازمان یا فرهنگ

 مضامین پایه )کدها و نکات کلیدی موجود در متن( -

 دهنده )مقو ات به دست آمده از ترکیب و تلخیص مضامین پایه(مضامین سازمان -

عا ی در برایرنده اصول ااکم بر م تن ب ه عن وان ی ک مضامین فراایر )مضامین  -

 (.9911ک ( )ابراهیمی و عین علی، 

اس ت. ای ن  4یا قض اوتی 9ایری تعمدیایری این پژوه ، از نوع نمونهرو  نمونه

شود که محق ق تش خیص ده د، قش ری از جمعی ت ایری زمانی انتخام میرو  نمونه

ه عبارت دیگر، محقق عامدانه به س را  تع دادی تواند تا اد زیادی نماینده ک  باشد. بمی

 (.491-491: 9919افراد مشخص برود )ابیبی، 

تمامی ام داداران فرهنگ ی ک ه در قا  ب  ازاین پژوه  عبارت است جامعه آماری 

، عمدتا هاهسته اصلی اعضای تشکی  دهنده آن بوده و اروه یا موسسه مشغول به فعا یت 

 باشند.میه قم میهای علطلام و رواانیون اوزه

ای و اس ناد )در های پژوه  نیز به ص ورت معا ع ات کتابخان هشیوه اردآوری داده

 باشد.آوری داده( میادبیات پژوه (، مصاابه و اروه متمرکز )درجمع

 های پژوهشیافته

ها با م دیران مصاابه 91ازاره استخراج شده از تعداد  246از تحلی  و ترکیب تعداد 

 94دهنده و مضمون سازمان 25مضمون پایه،  445امدادار فرهنگی دین پایه، های اروه

                                                 
1. Purposive sampling. 

2. Judgemental sampling. 
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بعد امداد فرهنگی که عب ارت اس ت از  2مضمون فراایر استخراج و تو ید شد که در ذی  

هویت، معنویت و اخلا،، همزیستی و دان  فرهنگی محیط طبقه بندی شده است.  یست 

 94در ادامه به ارائه تحلی  هر یک از  است. تمامی مضامین در جدول ذی  به تفصی  آمده

 شود.مضمون فراایر در ذی  ابعاد امداد فرهنگی پرداخته می

 دهندهمضامین سازمان مضامین پایه
مضامین 

 فراگیر
 بعد

خودسااازو ا اسااه اده از واااا ا هااواو 

 معنوو

االویت رشد معنوو اعضا ا 

مخاطبین در فرایند امدادگرو 

 فرهنگی
لزام 

ب
و مخاط

و رشد معنو
و ا تعهد به الگو

برخوردار
 

ت ا اخلاق
معنوی

 

رشد افراد در ساه واوزه راج م ا  ا 

 عقل

 اهمیت رشد گراه ا مخاطب

 اهمیت رشد اعضا ا مخاطب

کمک به دیگران از باا  رشاد ا ارتقاا  

 خود

دغدغه براو رشد ا ارتقاا  وومواواان ا 

 مواوان

باار رشااد ا  واال تعااار  بااا تاکیااد

 خودسازو افراد گراه

 اعهقاد به طینت پاک مخاطب

هاو فطرو ا تمرکز بر داشهه

معنوو مخاطب در فرآیند 

 تواومندسازو

ایجاد فضاو وشاط مهات اوگیازه دهای 

 بیشهر

ایجاد وشاط امهماعی در 

معنوو ا هاو ارتقاو اوگیزه

دراوی مخاطبان )مکاویزم 

 اوگیزش(

علمای ا عملیااتی در ضرارت فعالیات 

 عرصه وشاط امهماعی
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بصاایرت افزایاای مخاااطبین و اابت بااه 

تهاممات فرهنگی راز )عبور دادن آواان 

 از م یر پرخطر مواوی(

بینشی ا هاو بهبود تواومندو

بصیرتی مخاطبان در مقابله با 

 مداخله گران واسازگار فرهنگی

هاو دینی مثل توبه، توکال اسه اده از ظرفیت

 توسل، روماویت ا لطف الهی ا...ا 

هاو تیلزام اسه اده از ظرف

 یاسلام یراویا فرهنگ ا ینید

 اسه اده از سیره شهدا

بحا  اوقلاا  ا هااو اسه اده از ظرفیت

 –بح  سیره شاهدا ا بحا  مهادایت 

 اعهقادوهاو کلاس

اصلاج ذهنیت مردم و ابت باه طلاا  ا 

از تثبیت مرمعیت راواویت  هاووزه

 طریق امدادگرو فرهنگی

ش سرمایه امهماعی وهاد 
تعهد به افزای

ت
راواوی

 

ت
هوی

 

ایجاد تغییر مثبت در دیدگاه مردم و ابت 

 به دین ا راواویت

 مقدس بودن لباس راواویت

تأکید بر ومادهاو ظاهرو 

 هویت بخش راواویت
اهمیاات کااار فرهنگاای در ویطااه وشاااط 

 امهماعی باا لبااس ا هویات راواویات 

 ا تغییر وگاه مردم به دین

باار به اوهشار گ همان اوقلا  اسالامی باه 

 عنوان تکلیف

باارمندو به وشر معارف شیعه 

 از طریق امدادگرو فرهنگی

دین 

پایگی 

موهره 

اصلی 

هاو گراه

امدادگرو 

 فرهنگی

شایعی در ارداهااو  اهمیت وشر معارف

 مهادو

اهمیت دادن باه دیان ا شاریعت در باه 

کااارگیرو آن بااراو درمااان افااراد یااا 

 هاپیشگیرو از آسیب

ت اااات راواویاات بااا سااایرین در وگاااه 

خدامحورو ا او ان محورو در فعالیات 

 امدادو

محوریت کهب شیعه در تداین بااار باه وهااب البلاغاه بااه عناوان کهااا  
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هاو سند بالادسهی گراه محورو اوقلا  اسلامی

ترایب گ همان  -وهب البلاغه کها  زودگی امدادگر فرهنگی

 اسلامی

 مهدین ا مهشرع بودن

تدین ا تشرع به عنوان 

شاخص مذ  امدادگر 

 فرهنگی

ت اات فرد مهشارع باا ساایرین در واوع 

 خدمت دهی ا ووع وگاه به مخاطبان

تعبدو راوااویون ا پایبنادو باه راویه 

ها ا عدم گذشهن از خا  ه ارزشمباوی ب

 اخلاقی ا اعهقادوهاو قرمز

دیاان پایااه بااودن  تکیااه گاااهی قااوو ا 

 خطاهاو کمهر

تبلیغ زباوی ا الهزام عملی باه دساهورات 

 دینی

الهزام عملی امدادگران فرهنگی 

 به شرع

 تبلیغعدم عادو شدن رابطه با وامحرم در 

ضرارت تهاذیب ا تربیات و ار باراو 

 مربی تربیهی

ضربه وزدن باه دیان )از طریاق رعایات 

 موازین شرعی(

وضور وداکثرو مخاطب )ارتباط فرااان 

 با م جد ا مهربیان(
محوریت وهاد م جد در 

مدیریت فرآیند امدادگرو 

 فرهنگی

تقویاات ارتباااط مخاااطبین بااا م ااامد ا 

 هیئات

تقویت علقاه ا ارتبااط ماردم باا امااکن 

 مقدس ا م امد

هااو اشهیاق به فضاو خادمت ا اوگیازه

 الهی
هاو الهی ا اصالت اوگیزه

دراوی در اوجام امدادگرو 

 االویت اخلاص در کار مهادو ا تبلیغی فرهنگی
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 خدمت رساوی صادقاوه

 الهی، مبناو اوگیزش کارکنانهاو اوگیزه

باا تقویات اوگیازه هاا برخی چالشول 

 مهادو ا الهی اعضاو گراه

اوگیزه ا اوگیزش بیشهر در راویه ا کاار 

 مهادو طلا 

 امهثاا امر رهبرو

محوریت فرامین علماو دین 

 در فرآیند امدادگرو فرهنگی

تاکیاادات ایااهه رهباارو در زمینااه کااار 

 مهادو براو معهادین

راود مهادو شدن تاثیرگذارو علما  در 

 طلا 

عمل به توصیه علما  مبنی بار اوجاام باه 

 موقع رسالت طلبگی

هااو کاار مهاادو از تشخیص االویات

 بیاوات رهبرو ا اضعیت مناطق محرام

 کار براو خدا ةراوی

برخوردارو از اسهعداد 

 امدادگرو فرهنگی دین پایه

و
ت مویی هوشمنداوه، وهادینه ساز

اههمام به فرص
 

و 
ت سازماودهیت کر راهبرد

و از مهار
ا برخوردار

  
ش فرهنگی محی

همزی هی ا داو
 

 خدمت گذارو براو مردم ةراوی

م هعد ا داراو تواواایی هاو مذ  طلبه

 بالقوه براو آموزش ا ک ب مهارت

او اااس ه غیرمااوظ ی )اوجااام اظی اا

 م ئولیت خیلی شدید در قباا مامعه(

 )اداو دین به ووزه(اوجام رسالت طلبگی 

او اس اظی ه ا دغدغاه داشاهن باراو 

 دین

وبود کار تخصصای در واوزه کاودک ا 

 )او اس اظی ه( ووموان
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خلا کارهاو تبلیغی ا فرهنگای در زمیناه 

خواهران ا ک  تومهی وهادهاو فرهنگی 

 )او اس اظی ه( به آوان

خلااا کااار تبلیغاای در اماااکن عمااومی ا 

 )او اس اظی ه( ت ریحی

هاو تبلیاغ داواش آماوزو ا خلا فعالیت

 )او اس اظی ه( تربیهی

خلا کار تبلیغی )پیشگیرو ا درمااوی( در 

 زمینه معهادین )او اس اظی ه(

خرامی مناساب ا ماوثر کاار از طریاق 

اسه اده از افرادو باا پایبنادو فرهنگای، 

 اعهقادو ا اخلاقی

 داشهن ایدهاوعطاف ا خلاقیت ا 

خلاقیت ا هوش هیجاوی به 

عنوان شاخص مذ  امدادگر 

 فرهنگی

بکاار هاااو ضاارارت اراد بااه عرصااه

 امهماعی )ومله وه دفاع( -فرهنگی

 هاو بکراسهراتهو فهح عرصه

 داراو ظاهرو آراسهه، مرتب ا خوشپوش

 خلاقیت ا ابهکار

تبلیغ دین ا مقدماه ساازو باراو ظهاور 

 زمان از راه وشاط امهماعیامام 

 پذیرش ووع وگاه مدید به م ائل تبلیغی

 اشهغاا زایی

موفق هاو اسه اده از تجربه ا داوش گراه

 در این زمینه

اقهضایی بودن معیار سن در  موان بودن

بکارگیرو امدادگر فرهنگی در 

 ساا 03بالاو هاو طلبه گراه
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 پیگیرو

فعاا به عنوان  راویه مهادو ا

شاخص مذ  امدادگر 

 فرهنگی

تناسب اعهقادو ا کارو ا علاقه افراد باه 

 کار مهادو

 دل وزو ا مدیت در کار

 طلبه اوقلابی ا مهادو

 تعهد وضور م همر سه ساله مربیان

میزان اسهمرار در همکارو با 

مخاطبان به عنوان شاخص 

 مذ  امدادگر فرهنگی

وظا  ا برواماه ریازو در فرآیناد تقید به 

 امدادگرو فرهنگی

 

لزام برخوردارو امدادگران 

ا ها فرهنگی از تخصص

مهارتهاو مدیریهی، مدیریت 

 داوش ا قواوین ا ساخهارها

 داشهن وظ 

 اودت در فرماودهی

 تعریف چش  اوداز

 تداین قواوین

 تق ی  کار

مکهو  هاو داراو قواوین ا دسهور العمل

 )اساس وامه(

هاا )تمرکاز ت ویض اخهیاار باه معااوات

 پایین(

 اسه اده از مهخصصان

وامااه ا بروامااه وامااه ا طاارجداراو شاایوه

 مدان

آیین وامه ا شارج اظاایف مکهاو  اماا 

 مهغیر )رسمیت پایین(

ها ا قواوین لزام شناخت ضواب ، رسالت
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 هاو مهادوادارات براو گراه

پایدارسازو ا اساهمرار کاار فرهنگای از 

 طریق تعریف اقهصاد پایدار براو آن

 امود مدیر تواومند ا با تجربه

 بروامه ریزو مناسب م ئوا کاوون

هاا ا وهادهاا از همکارو موفق با سازمان

طریااق اعهمادسااازو ا در قالااب ادبیااات 

 قاوووی آوها

کاار ا سخهگیرو ا مدیت مادیریت در 

 اوهماا اخراج عضو خاطی از گراه

افاراد تعیناا ) تومه باه شای اهه ساالارو

 م ئوا میشوود وه تعیینا(

بکارگیرو سبک ومایهی ا وه  مشارکت مردمی

تصدو گرایاوه در فرایند رشد 

 مخاطب
رفیااق بااودن بااا مااردم ا ایجاااد فضاااو 

 مشارکت مردمی

مصاوبه ا سانجش تواواایی ا تخصاص 

وقش شناخت قبلی ا مصاوبه  افراد غیر آشنا

گزینش از طریق آشنایی قبلی باا افاراد ا  در مذ  امدادگر فرهنگی

 مهارت هایشان

 ا داشهن ایدهاوعطاف ا خلاقیت 

فرصت مویی هوشمنداوه ا 

خلاقاوه از ات اقات طبیعی به 

 و ع م اهی  دینی

 خوش کر بودن

 تقاضامدیریت تبدیل ویاز به 

 ا داشهن ابهکارها اسه اده از فرصت

 فرصت یادگیرو امهماعی ا اصلاج رفهار

 تبدیل وظام معنایی به اقدام در میدان
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تولیااااد علاااا  در کااااار مهااااادو ا 

 تشکیلاتی)دغدغه ووشهن(

مدیریت داوش فعالیههاو 

مهادو ا تشکیلاتی امدادگرو 

 فرهنگی

 ماادیریهیهاااو آمااوزش اصااوا ا مهااارت

گااذارو ا تااداین )بروامااه ریاازو، هاادف

ووشاهن،  swotراهکار، تخمین ماالی زدن، 

 تجربه وگارو(

موفاق هاو ه  اودیشی ا اور با سرگراه

 طلا 

آمااوزش ا مهااارت افزایاای در مهاات 

 تجربه وگارو

آموزش ا تقویت راویه کارهاو فکارو 

 ا امرایی اعضا

ماوشین پرارو ا مدیریت 

 امدادگران اسهعداد

 هاو افراد گراهرشد ا ارتقا  تواومندو

 ماوشین پرارو

 تربیت وخبگان ا مدیران فرهنگی

هاو تواومند ا تاثیرگاذار در تربیت او ان

 هاو مخهلفعرصه

 تقویت راویه سخت کوشی اعضا

هاو مخهلف کار تبلیغی فعالیت در عرصه

 ا...()ومایشگاهی، داوش آموزو 

اههمام به اسهراتهو تنوع در 

 شیوه امدادگرو فرهنگی

 -هاو خدماتی )محرامیت زدایایفعالیت

 ساخت ا ساز ا...(

فعالیت مجازو)سایت تبلیغ مهاادو( در 

 کنار فضاو وقیقی

هااو اهمیت ارزیابی ا ارزشیابی از فعالیات

 هاموس ه ا بررسی تاثیر این فعالیت
تکمیل چرخه یادگیرو گراهی 

از طریق ارزیابی اثربخشی ا 

ارزشیابی اعضا ا اصلاج فرایند  ارزیااابی وقاااط قااوت ا ضااعف مناااطق 
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محرام ا ارائه راهکار ا بروامه ریازو در 

 این زمینه

 امدادگرو بر مبناو آوها

)اگر اشکالی در عضاوو  وظارت عمومی

پدید آید هماه اعضاا ملههاب ا سی اه  

 افهد(می خود مجموعه به کار دفاعی

فرایند ارزیابی در واین عمال ا پار از 

 اتمام کار

ارزیابی ا وظارت ا وظرسنجی از کارها ا 

 آسیب شناسی

داراو تاای  ارزیااابی ا وظااارت )از طریااق 

مصاوبه ا وظرسانجی از  –هاو ارزیابی فرم

وقدهاو تخصصی اعضاو تای  باه  –مردم 

 هافعالیت

 وظارت اورازو ه  افزایی ا هم کرو

 تصمی  گیرو مشارکهی

تأکید بر اقهضائی بودن سبک 

 تصمی  گیرو مشارکهی

 خودرأو بودن در تصمی  گیرو

تأکید بر گ هگاو ا مباوثاه تشاکیلاتی در 

هاو ماددکاران ا ماددمویان ول چالش

 فرهنگی

طراواای سااازاکار واال تعارضااات ا 

 مددکاران فرهنگیمناقشات تشکیلاتی 

 ها ا تعارضاتاهمیت ودادن به چالش

تصمی  گیرو شورایی ا ممعی )تصامی  

 گیرو وهایی با م ئوا کاوون(

داشهن تخصص، تجربه ا  مددکاران مهخصص ا مهعهد

او واظر به مهارت بین رشهه

ت 
ضرار

اوطباق 

ا شیوه، سطح 
و 
محهوا

و 
امدادگر

فرهنگی با 

ذائقه ا ویاز 

ب
مخاط

 

 ساا کار تبلیغی 5سابقه و وداقل 
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علوم اسلامی ا موضوع خاص  ضرارت تخصص در ویطه فعالیت

اهمیت به کارگیرو راواویون مهخصص،  امداد فرهنگی

اساالام شااناس ا داراو درک مناسااب از 

 مباو  اسلامی ا اعهقادو

ضرارت تواومندو ا مهارت بالا راواوی 

ها )اهمیت طلباه بچهدر پاسخ به شبهات 

 مهخصص ا مهعهد بودن(

ولقه اصلی گاراه شاامل مهخصصاان ا 

 رااوشناسان

موفقیت گراه دین پایه ا هویت طلبگای 

در صااورت امااود اطلاعااات مناسااب ا 

 تخصص کافی در کار فرهنگی

پرهیز از اراد طلباه غیار مهخصاص باه 

 هاو مخهلفعرصه

تبلیاغ داواش هااو آشنا بودن باا مهاارت

 آموزو

تخصصی در ووزه کودک ا ووماوان باا 

 هاو ووینراش

 سابقه طولاوی ا تخصص در زمینه اعهیاد

 امید دادن به مواوان

و ظ عزت و ر مخاطب با 

راهبرد ومایت معنوو 

 )آموزش، امیدبخشی ا...(

بالا بردن منزلات امهمااعی مخاطاب در 

آواان از دیدگاه مردم )به سابب پاذیرش 

 ماوب امهماع(

و ظ عزت و ر مخاطب باا بکاارگیرو 

 آوها در ول معضلات خویش

 دادن امید ا اوگیزه ا آموزش به مخاطب

 الهام بخشی براو دیگران
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 توبه درماوی ا امیدبخشی به آوان

 تربیت ویراو مهادگر در منطقه

اوهقاا غیر م هقی  م اهی  دینی به کودک 

 ووموانا 

هاو تبلیغی اصالت سبک

رآیند امدادگرو غیرم هقی  در ف

 ...(فرهنگی )خودآگاهی

 هاو خدماتی )محرامیت زدایی(فعالیت

هااو مدیاد تشکیل فضاو منبر در قالب

هاو غیر م هقی  محهواو مذا  ا راش

 براو مواوان ا وومواوان

هاو اخهصاصی خودآگاهی و بت به ارزش

ا اسااه اده هوشاامنداوه در مااذهب تشاایع 

 فرایند امدادگرو فرهنگی دین پایه

 ذائقه شناسی مخاطبین

 ذائقه شناسی دین پایه مخاطب

)کارشناسااوه(  رصد دقیق ا رااوشناسااوه

 ویازها

هاو مخااطبین ا شناخت ویازها ا ت اات

 موامهه مناسب با هر یک از آوها

هااا ا علااایق شااناخت دقیااق ایهگاای

 مخاطبین

ویااز ) ویاز سنجی ا تومه به ویاز مخاطب

 شدید معهادین به معارف دینی(

هاااو فرهنگاای از طریااق درک ت اااات

 ارتباط م همر با مامعه مخاطبین

داوش ا اشراف فرهنگی افراد 

 گراه به محی 

تاکید بر شناسایی دقیق مناطق محارام از 

مهااات میااازان محرامیااات ا عااادم 

 االیههاو زیرساختبرخوردارو از 

شناخت مامعه هدف )شخصیت شناسی، 

آشنایی با فرهنگ ا راسومات ا مغرافیا 
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 شناسی(

هاو محیطای ها ا تهدیدشناخت فرصت

 ا وقاط قوت ا ضعف محی 

 آشنایی با مذهب مردم

آشنایی با معضلات اعهقاادو ا امهمااعی 

هاو تقویت اتحاد شیعه ا اهل شیعه ا راه

 ت نن

 آشنایی با ترکیب ممعیهی

 شناخت محی  ا فرهنگ بومی مخاطب

بررسااای ا درک محااای  باااه تناساااب 

 هاو مخهلفمحی 

تولید محهواو فرهنگی مهناساب باا ایان 

 هاویازها ا ذائقه

ضرارت تطابق شیوه ا 

محهواو امدادگرو فرهنگی با 

 ویاز مخاطب

عمومی هار تناسب کار تبلیغی با فرهنگ 

 منطقه

ها باراو مخااطبین ت کیک سطوج بروامه

 هاو خاص(بروامه -هاو عمومیبروامه)

 تولیدات مخهلف فرهنگی براو افراد

تواومندساااازو ا پایدارساااازو افاااراد 

 مهناسب با شرای  ا ویاز هر فرد

هاو آموزشی، فرهنگی ا برگزارو کلاس

ا تاوان  ت ریحی مهناسب با ویاز مخاطبین

 کاوون

تعیین سطح موامهه )وقاوقی، اخلااقی، 

عرفاوی( با مخاطاب باه عناوان سیاسات 

 واک  بر گراه

لزام تعیین سطح موامهه 

)وقوقی، اخلاقی، عرفاوی( با 

مخاطب به عنوان سیاست 
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 واک  بر گراه

مشغوا به اشهغاا وبودن اعضااو اصالی 

 در سایر مشاغل

اشهغاا صرف به فعالیت 

امدادگرو فرهنگی ا پرهیز از 

 چندشغله بودن

 تامین خوراک فکرو سایر گراه ها

طراوی ا پیاده سازو الگوو 

 اخهصاصی امدادگرو فرهنگی

هاو کار مهادو باه طلاا  آموزش مدا

 بین الملل

هاو آموزشی باراو ساایر برگزارو داره

 )دسهیابی به الگوو فعالیت(ها گراه

ی به مدا ت ریح ا شادو اسلامی ا دسهیاب

 تبلیغ ا ترایب آن در تمام دویا

هااو فرهنگای الگو سازو براو فعالیات

 دینی

اشااهغاا صاارف بااه فعالیاات اماادادگرو 

 فرهنگی ا پرهیز از چندشغله بودن

ترایب ا تبلیغ سبک زوادگی اسالامی در 

 راسهاو تمدن سازو اسلامی

مدید ا تارایب اسهحصاا راش درماوی 

سبک زودگی اسلامی مهت درمان آسیب 

 دیدگان

لزام تومه باه م اائل اقهصاادو منااطق 

)آمااوزش سااواد اقهصااادو ا  محاارام

 ها(مشااره درباره شغل
ارتقاو کی یت زودگی مادو 

 مخاطب

و 
و ارتقا

ش برا
تلا

سطح بهزی هی ا 

رفاه امهماعی 

و(
ت ماد

)پیشرف
 

 محراممحرامیت زدایی از مناطق 
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ضرارت فعالیت طلا  در زمیناه ت اریح 

 مردم ا وشاط امهماعی

محی  سازو ا وذف عوامال واامطلو  

 محیطی

ایجاد رابطه م همر ا پایدار 

 فرهنگی با محی  امهماعی

و فرهنگی
لزام اسهمرار ا اسهدراج در امدادگر

 

اثربخشی وداکثرو وهیجه اسهمرار در کار 

 فرهنگی

 فعالیت در منطقهاسهمرار 

 و ظ ا اسهمرار ارتباط با مخاطبان

تشویق ا اوگیزه دهای باه مخااطبین باه 

 مهت اسهمرار فعالیت

اسهمرار وضور مبلغین در منطقه محارام 

 به منظور برقرارو اور ا ارتباط با مردم

و ظ اساهمرار ارتبااط باا مخااطبین )از 

 طریق فضاو مجازو ا...(

 کار گراهیتمرین 

تقویت تواومندو کار گراهی 

)تیمی( مهت ت هیل در فرآیند 

 امدادگرو فرهنگی

ک ا سازماوی
و براکراتی

و در مقابل فرایندها
ت کار گراهی ا وهاد

اصال
 

ساخهارها ا قواوین
 

 ایجاد فضاو رفاقهی میان اعضا

هاا  فکاارو ا هاا  افزایاای ا ارتباطااات 

 صمیماوه بین اعضا

ا سل اله مراتاب )کاار  عدم براکراسای

 تشکیلاتی(

افزایش اثربخشی ا تاثیرگذارو کارهاا از 

طریق کار تشکیلاتی ا ممعی با تضار  

 هاو مخهلفتخصص

 فه  مشهرک بین اعضاو اصلی

 تلاش براو محقق سازو اهداف گراه

ارتباطااات دران گراهاای صاامیماوه ا 

 م همر
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 هااا از طریااق تومیااه کااارواال چااالش

 تشکیلاتی ا گراهی

بالابردن میزان صمیمت اعضاا ا کااهش 

 اخهلافات مدو به تبع آن

 تقویت او اس اظی ه اعضاو گراه

داراو سل له مراتب همراه باا ارتباطاات 

 صمیماوه اعضا

او در سااطح محلاای، ملاای ا کااار شاابکه

 او ا مهاویمنطقه
شبکه سازو مهت افزایش 

 ایجاد شبکه ارتباطی میان گراهی فرهنگیاثربخشی امدادگرو 

 اوفعالیت به صورت شبکه

تأکید بر خودارزیابی در مقابل  خودکنهرلی

هاو بیراوی در طراوی ا کنهرا

امراو فرآیندهاو امدادگرو 

 فرهنگی

ت در بروامه ریزو، 
خادم محورو در برابر عاملی

امرا، ارزیابی ا اصلاج فرایندها ا ساخهارها
 

 اعهماد بر فرد

 )اعهماد به فرد( قدرت کاریزماتیک م ئوا

وس ااه ذیاال سااازمان تبلیغااات ا ثباات م

ا سااازمان میااراه فرهنگاای ا  بهزی اات

 گردشگرو

اههمام به اخذ مجوزات قاوووی 

در اوجام فرایند مددکارو 

 فرهنگی
 دارا بودن مجوزهاو قاوووی ا شرعی

 اعهقاد به رزاق بودن خدا

امکان تامین منابع مالی ا 

غیرمالی از منابع دین پایه 

 )وذارات ا اموهات ا...(

اسهقلاا مالی ا تشکیلاتی بر پایه 

ت
ظرفی

و 
ها

دینی
 وذر، اقف، خیریه 

 هاو مالی خیرینکمک

 هاو مردمیکمک

 هاو کاروپراژه



 ویژه علوم اجتماعی، 9944، تابستان 94شماره   999

 

گاارفهن اعهبااار ا بودمااه از وهادهااا ا 

 هاسازمان

 هاهاو همکارو با برخی سازمانقرارداد

 هاو تبلیغی دفهر تبلیغاتوک 

 قناعت

 دریافهی از مخاطبینهاو هزینه

 اسهقلاا در کارهاو تشکیلاتی

تأکید بر و ظ اسهقلاا مالی ا 

 تشکیلاتی امدادگران فرهنگی

عاادم الگااوبردارو ا م اابوق بااه سااابقه 

 گراههاو وبودن فعالیت

اتکااا گااراه بااه محهواهاااو آموزشاای ا 

 تبلیغی تولیدو گراه

 عدم ااب هگی سازماوی

اعضااو هاو اهمیت اسه اده از تواومندو

 گراه ا تولید محهواو وا 

 رسمیهاو اسهقلاا مالی از سازمان

 تینهاد روحان یاجتماع هیسرما شیتعهد به افزا. 1

پرفراز و نشیب خوی  از جایگ اه رفیع ی برخ وردار در طول تاریخ رواانیت )مسا ه( 

های خعیر، نق  آفرینی ایاتی خود را نش ان داده اس ت و توانس ته بوده است؛ در عرصه

متاسفانه پ  از پی روزی انقل ام ه ر  اضور کارآمد و موثری در زندای مردم داشته باشد.

اض ور اجتم اعی شد، کارکرد مدیریتی، سیاسی و فرهنگی این قشر در جامعه تثبیت  ندچ

 چند دهه اخی ردر  آنان،از  اتنوعی عدمِ موفقیتِ نق  و انتوار و کمرنگ اردید رواانیت

مشاهده شد. تعهد به افزای  سرمایه اجتماعی نهاد رواانیت یکی از د ای  ظه ور و ب روز 

پایه در عرصه امداداری فرهنگی اس ت. س رمایه اجتم اعیِ های امداد فرهنگی دیناروه
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رواانیت، به ارتباطات میان رواانیت و مردم به عنوان منبعی با ارز  اشاره دارد ک ه  نهاد

اردد. این سرمایه اجتماعی یک ظرفیت و جوهره اجتماعی است موجب اعتماد متقاب  می

بخشد. هر نه اد اجتم اعی که همکاری میان رواانیت و اقشار مختل  جامعه را ارتقاء می

ود علاوه بر افراد آااه و با تاربه و امکان ات و اب زار م ادی ب ه برای دستیابی به اهداف خ

پذیری هم نیاز دارد که این عوام  همان سرمایه عواملی همچون اعتماد، تعهد و مسئو یت

 عی هستند. اجتما

های فعا یتهای مختل ، پایه به موقعیتهای امداد فرهنگی دین)اقدام( با ورود اروه

های جهادی مشارکت رواانیون در اروه انندتر شده است؛ منگرپرها مدنی آن اجتماعی و

همچن ین  ، طنزپردازی اجتماعی برای کودکان و نوجوانان، نش ا  اجتم اعیزدامحرومیت

ک ه موج ب ورود رواانیون به سیستم آموز  و پرور  در قا ب تدری ، تاسی  مدرسه 

کت و همبس تگی اجتم اعی، و بس ط مش ار مردم، برقراری ارتبا  مستمر بهرسانی خدمت

اعتماد متقاب ، همکاری و همد ی را فراهم کردند که این امر موج ب )پیام د( مقبو ی ت و 

  شود.رواانیت می  پذیر

ذی  این مضمون فراایر، دو مضمون سازمان دهنده وجود دارد که مسا ه مشتر  هر 

 دو، اشاره به کاه  سرمایه اجتماعی رواانیت دارد.

 یفرهنگ یامدادگر یهاگروه یجوهره اصل یگیپانید .2

پای ه، اس تفاده از های ام داداری فرهنگ ی دی نویژای در اروه نیمهمتر)فرصت( 

ظرفی ت  .باش دظرفیت دینی برای تقویت باورهای مخاطبان و رساندن آنها به سعادت می

هب ود ه ا و بتوان از آن در پیشگیری از آس یبهای دین اسلام به ادی است که میآموزه

های اجتم اعی، های پیشگیرانه از آسیبا در میان راهشرایط نامساعد مخاطب بهره برد؛ 

ب رای جل وایری از  و عمل ی ارائه راهکارهای علم ی نق  موثری دردین و باورهای آن 
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براذر داش ته  پذیرآسیبهای یتعرا از قرار ارفتن در مسیر و موقها انسانو  ها داردآسیب

 .ای داردتوجه ویژه و بهبود وضعیت مخاطبان شگیریبه وضعیت پی و

امای ت  اس تعلق به زن دای مخاط ب،ااس ایااد هدف، ابخشی و تعیینمعن )اقدام(

ه ای راه بحران،در شرایط  مادی و معنوی از آنان و امید دادن به استعانت و یاری خداوند

ه ا و اای ااری اف راد، اروهپایه در های دیناروههستند که  اقداماتیاز جمله شاد زیستن 

 اون د ب رایمنابع دینى مانند دعا، نیای ، توک  به خدایرند. همچنین از جامعه به کار می

ه ای ام دادار فرهنگ ی پایگی اساس و پایه اروه. دیننماینداستفاده می ،امایت عاطفى

در ف رد  «دی اخلا، و ام ت،یمعنو» یافظ و ارتقااست و امداداران از ظرفیت دینی برای 

ف راهم  یو اجتم اع یف رد یدر زن دا مخاط ب را یرشد و ارتقا ریمس کنند وستفاده میا

 کنند.می

 معنویت و اخلاق 

 ذی  بعد معنویت و اخلا،، تنها یک مضمون فراایر وجود دارد:

 مخاطب یرشد معنو یو تعهد به الگو یلزوم برخوردار. 1

پایه، بایستی از یک امدادار فرهنگی دینهای خرد ها و سازمان)مسا ه( اعضای اروه

ا گوی مناسب جهت رشد معنوی مخاطب پیروی کنند و به آن ا گو متعهد باش ند. چ ون، 

تشتت و بلاتکلیفی در فرایند جذم و تعا ی معنوی مخاطب، نه تنه ا منا ر ب ه اثربخش ی 

است  های شیعان ممکنهای مسائ  دینی و شرارتنخواهد شد، بلکه اساسیت و ظرافت

 های دینی افزای  دهد. فاصله مخاطب و تنفر وی را از مضامین و اوزه

)اقدام( ظهور و بروز عملیاتی برخی تدابیر مذکور، ممکن است در موارد ذی  خ ود را 

 نشان دهد:
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 توجه مخاطبان از طریق راه انفسی و آفاقی؛  -9

 ایااد بستر خودسازی کنشگران امداد فرهنگی؛  -4

ه ا ب ا مش کلات و بخ  برای مخاطبانی که مدتفضای با نشا  و مسرتایااد  -9

 اند؛انگیز درایر بودههای ناامید کننده و رخوتآسیب

 بخشی خصوصا به نس  جوان؛افزایی و آااهیبصیرت -2

 شناسی و بصیرتی.برازاری جلسات دشمن -5

ملی مفید و تاثیر اذار ایری از ابزارها و راهکارهای عامداداران فرهنگی در کنار بهره

های دینی مث  توس ، توک ، رامانی ت و  ع   در ا  مشکلات مخاطب، باید از ظرفیت

ه ا ب ه ص بر و های فرهنگی مانند سیره شهدا و غیره، برای دعوت آنا هی و نیز ظرفیت

استقامت در تحم  مشکلات و امید به مدد ا هی و همچنین کوش   در راس تای رش د و 

های آنان و پیراستن باورها و رفتار ایشان از هم ه انحراف ات و و شایستگیتکام  فضائ  

توان به عنوان آخرین اق دام در ای ن تحقی ق ها استفاده نمایند. و این مورد را مینادرستی

 نگاشت. 

)پیامد( ا گوی رشد معنوی مناسب، با ا تزام به سیر مناسب تدابیر و اقدامات فو،، ب ا 

پایه، امکان تحقق دارد. در های فرهنگی دینمداداران فرهنگی و اروهاعتماد به انساام ا

دهد. چون با ا ت زام واقع پیامد کوتاه مدت این تدابیر در تعهد به این ا گو خود را نشان می

پایه، تعهد بین های دینعملی به بندهای مستخرج از ا گو در هر اروه یا ا گویِ واادِ اروه

ی اعلی آن به صورت درونی و در اعمال خواهد داشت؛ که در درجهاعضای اروه را بدنبال 

مدت این تدابیر موجبات انس اام و اس تمرار و اعضای اروه مشهود خواهد بود. پیامد میان

اری و ی یاریی خدمات جهادی با رویهتحکیم اروه را به دنبال خواهد داشت که در  ایه

رسانی بدون چشم داشت و غیرتقابلی خود  را نشان خواهد داد. در نهای ت، تنو یم یاری
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بخشی معنوی مخاطب به عنوان اثر یا پیامد نهایی اروه امداد فرهنگی ا گوی رشد و تعا ی

 خواهد آمد.  بدست

 همزیستی و دانش فرهنگی محیط 

 دارد: همزیستی و دان  فرهنگی محیط، چهار مضمون فراایر وجود ذی  بعد

 مهمارت از برخمورداری و راهبمردی تفکمر سمازینهادینمه هوشممندانه  جوییفرصت به . اهتمام1

 سازماندهی

های امدادار فرهنگی در محیط پویا و پیچیده فرهن گ، ا اهی )مسا ه( فعا یت اروه

کند که نشان دهنده ضع  مهارتی آنان در زمینه ها و مشکلاتی مواجه میآنان را با چا  

ه ا و اق دامات ا روه، م دیریت ریزی و تفکر راهبردی، سازماندهی فعا یتیت، برنامهمدیر

 های محیط و استفاده هوشمندانه از آنهاست.و ناتوانی در شناخت فرصت دان 

های مدیریتی به امداداران، با  ا سازی جهت آموز  تخصص و مهارت)اقدام( زمینه

میزان خلاقیت و دق ت آنه ا در برخ ورد ب ا مس ائ  فرهنگ ی و اجتم اعی، اف زای   بردن

ه ای ارتب اطی آن ان در مواجه ه ب ا مخاط ب، ایا اد فرص ت جه ت ب روز دادن مهارت

های بدیع و متنوع، از جمله اقداماتی است که برای عملی اتی استعدادهای آنان و خلق ایده

 نمودن تدابیر فو،  ازم است.

های امدادار فرهنگی در اجرایی ی عملی نمودن این اقدامات، اروهنتیاه )پیامد( در

کردن تدابیر و رسیدن به اهداف بلن د م دت خ ود، بس یار موف ق عم   خواهن د ک رد و 

ه ای آن ان، موج ب ارتق اء کیف ی ک ار دستاوردهای این موفقیت، علاوه بر رشد توانمندی

 ی خواهد شد.های امدادی و تاثیراذاری بیشتر فعا یتفرهنگ
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 مخاطب نیاز و ذائقه با فرهنگی امدادگری محتوای و سطح شیوه  انطباق . ضرورت2

های سازماندهی شده ارتباطی، اجتماعی )مسا ه( امداداران فرهنگی از طریق فعا یت

ها، عواط  و رفتارهای مخاطبان هس تند. نگی در صدد تاثیراذاری بر باورها، ارز و فره

های امداد فرهنگی تقویت، تغییر یا اصلاح توان افت که هدف از فعا یتبه بیانی دیگر، می

نگر  مخاطبان است. موفقیت در نی  ب ه ای ن ه دف، مره ون تع ابق ش یوه، س عح و 

محتوای فرهنگی با ذائقه مخاطبان و به دست آوردن ش ناخت ص حیح از نیازه ای آن ان 

پیام ب ر مخاط ب ب رای ام داداران باشد. در غیر این صورت، توفیقی در راه اثراذاری می

اردد. بدین جهت، آشنایی با انواع مخاطبان، سعح مخاطبان، نیازه ا و عل ایق ااص  نمی

ترین مسای  ای ن ا وزه آنان و همچنین اصول و قواعد ااکم بر نحوه انتقال پیام، از مهم

 است که امداداران فرهنگی باید آن را در او ویت قرار دهند.

های اقناع و های و رو ها و تاکتیکها و تکنیکرایری انواع استراتژی)اقدام( به کا

دست آوردن دان  محیع ی و اش راف فرهنگ ی اف راد ا روه ب ه  پیام، تلا  در به انتقال

ویژه به اف ظ ع زت  محیط، استفاده از دان  محیعی، امایت معنوی از مخاطب با توجه

غیرمس تقیم در فرآین د ام داداری فرهنگ ی، تبلیغی های بخشی به سبکنف  او، اصا ت

های شناخت و خودآااهی، تعیین سعح مواجهه پایه مخاطب، ایااد زمینهذائقه شناسی دین

)اقوقی، اخلاقی و عرفانی( برای مخاطب، ترسیم ا گوی اختصاصی ام داداری فرهنگ ی، 

مات در این ا وزه تمرکز بر امداداری فرهنگی و پرهیز از اشتغا ات دیگر، از مهمترین اقدا

 باشد. می

)پیامد( در نهای ت هرچ ه می زان آش نایی و ش ناخت ام داداران فرهنگ ی از اف راد، 

رسانی و انتقال معانی بیشتر های پیاماجتماعی، فرهنگ جوامع مختل  و رو های محیط

باشد، اقبال و پذیر  پیام و محتوای فرهنگی از جانب مخاطبان بیشتر و امداد فرهنگی به 

 ایت خود نزدیکتر خواهد شد.غ
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  اجتماعی رفاه و بهزیستی سطح ارتقای برای تلاش. 3

ه ایی اس ت ک ه نیازه ای ف ردی )مسا ه( رفاه اجتماعی ماموعه ش رایط و کیفی ت

ی و روانی( و اجتماعی آااد جامعه را در اد قاب  قبو ی تامین کرده و همه م ردم از )جسم

تی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی دارند )طا  ب، زندای در آن شرایط، ااساس امنیت زیس

(. روشن است که هرچه میزان کیفیت زندای مادی و امنی ت زیس تی اف راد در 93: 9919

تا ارم  شود.تری باشد، از میزان دغدغه و نگرانی افراد در زندای کاسته میسعح مناسب

و  یفرهنگ  اماتک ه اق د نش ان داده اس ت ان فرهنگی و مبلغان دینیامدادار ی ازاریبس

 ، ب ه یق ینهم راه نگ رددی و رف اهی بهداش تی، اقتصاد هایتوانمندسازی اار بای مذهب

 داشت. نخواهدبر افراد جامعه هدف  یو مانداار قیعم مثبت، راتیتأث

ی نشا ، امید و سازندای فرد و کشور است، امداداران )اقدام( با توجه به اینکه ثمره

های رسمی و غیررسمی محیط را ب ه نف ع رش د و ارتقابخش ی ظرفیت توانندی میفرهنگ

 زندای افراد و محیط فعال نمایند. 

های مورد نور امدادار فرهنگی باید با رصد کسب وکار محیعی و با شناخت ظرفیت

های کسب و کار را به نفع جوانان منعقه فعال نماید ت ا در دل جوان ان باید بتواند ظرفیت

های سلامت ایااد کند. در راستای سلامت افراد و محیط نیز ظرفیت آن منعقه امیدآفرینی

فردی و اجتماعی را به نفع افراد منعقه فعال نماید. به طور مثال ببیند شاخص س لامت در 

ه ا و ی ا پزش ک ها یا درمانگاهمحیط به چه میزان است، تا بر اساس آن میزان بیمارستان

ن منعقه به اد کفایت برساند. ا بته ا وزه س لامت، مورد نیاز منعقه را با کمک مردمان آ

های بهزیستی آن متفاوت ای است و با توجه به شهر و روستا بودن فعا یتی استردهاوزه

داری و معنویت هم جایگاه مهمی در ارتق ا بخش ی ی دین، دینخواهد بود. توجه به اوزه

ی با محیط پیرام ونی فعا ی ت هکیفیت زندای مردم دارد و امدادار فرهنگی باید در مواجه
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کند این موارد را نیز مدّ نور قرار دهد و با فعال کردن این خود بنا بر اهدافی که دنبال می

 ها محیط پیرامونی را برای دریافت امور معنوی مستعدتر کند.ظرفیت

برداری رسمی و غیر رسمی محیط را به نفع اروه هدف ایااد )پیامد( نتایای که بهره

د کرد، او ا افظ نشا  فردی و اجتماعی است. چون نشا  اجتماعی موت ور محرک ه هخوا

های سنا  توسعه ی افتگی ب ه رود؛ به این معنا که یکی از مقیاسیک جامعه بشمار می

ه ای اجتم اعی، مهمت رین مص ادیق آن امای ت آید که بنا بر نتایک پ ژوه اسام می

توان افت که وقتی زندای سا م است. بنابراین میترین آن امید به اجتماعی و کم اهمیت

ثانی ا؛  شوند، شادمانی مضاعفی در جامع ه ایا اد خواه د ش د.افراد مورد امایت واقع می

یابد، فرد و جامعه را به توفیق بزراتری که هنگامیکه سعح رفاه و بهزیستی افراد ارتقا می

ی و نشا ،  ذت نیست بلکه این تقویت هویت ملی است، خواهد رساند. هدف از ایااد شاد

مهم در جامعه موجب بروز انساام اجتماعی، تقوی ت هوی ت مل ی، نش ا  و پوی ایی و در 

 نهایت بهزیستی و رفاه اجتماعی است.

 فرهنگی امدادگری در استدراج و استمرار . لزوم4

فرهنگی، ب دون داش تن های و فعا یت ها)مسا ه( در یک اروه امداد فرهنگی، کن 

مرار و تدریای بودن، هراز نتیا ه معل وم نخواه د داد؛ س نخیت و قراب ت مفه وم است

های فرهنگی با تعری  فرهنگ، خ ود اثب ات کنن ده ای ن استمرار و تدریای بودن فعا یت

از اخلاقیات، رفتارها، فضائ ، معنویات و عقاید، ای مسأ ه است. فرهنگ به معنای ماموعه

ایااد تغییر و تحول در سعح عقاید و باوره ا و  ه است.و آدام و رسوم یک جامعها ارز 

ب ر هم ین های جامعه، جز با تدریک و استمرار کار فرهنگی امکان پذیر نخواهد بود. ارز 

ب ه کاره ای مقعع ی و زودا ذر منحص ر ا ردد. باید ن فرهنگی فعا یت امداداران س،اسا

پیامدهای این تأثیرات به  و استمرار کار فرهنگی در سعح جامعه نق  مؤثر و عمیقی دارد

 خود را نشان خواهد داد.  و فرهنگ های مختل  جامعهزمان در  ایهمرور 
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 اادیا)اقدام( تالی عملیاتی و کاربردی تدابیر فو، در اثربخشی کار فرهنگی، ناظر به 

باشد.  ذا ب ه ه ر می زان ش ناخت از ی میاجتماع طیبا مح یفرهنگ داریرابعه مستمر و پا

ه ای تغیی ر و عمومی و فرهنگ خاص جامعه هدف امداداران و شناخت الوا اهفرهنگ 

تحو ی اجتم اعی، توس ط ام داداران فرهنگ ی اف زای  یاب د، اثربخش ی بیش تری را در 

 فرهنگی به دنبال خواهد داشت. های کن 

های ام دادار فرهنگ ی سیر منعقی و تدابیر و اقدامات ذکر شده توسط اروه)پیامد( 

 ود که ا  این مسأ ه )اثربخشی کار فرهنگی( را بوسیله تدابیر بس یک عم ومیشباعث می

های امداداران فرهنگی(، از در تمامیت بودن اختیارات نهادهای رسمی ب ه )توسط فعا یت

 -این کار علاوه ب ر خ دمات عم ومی )اجتم اعی ةدستور کار عمومی منتق  کنند.  ذا  ازم

های ااکمیتی اس ت ها و انتوارات این بخ  به قوهفرهنگی( امداداران، رساندن خواسته

ه ا، ق وانین، نام هایری آنان، تاثیرات خود  را در تغییر و اصلاح آیینتا در فرایند تصمیم

اذاری عمومی منعک  کنند؛ مقررات اجرایی، اقوقی و قضائی در مسیر تحقق خط مشی

ارتق ا اثربخش ی و اس تقرار پای ه جه ت ه ای دی ناین کار تثبیت هویت ا روه ةکه نتیا

در پیشبرد اهداف ااکمیت در  های غیرنهادی در کنار آنهاهای آنان در مسیر فعا یتفعا یت

 اذارد.باشد و اثر خود  را در ارتقا تثبیت کار فرهنگی میفرهنگ و اجتماع می

 قوانین و ساختارها 

 قوانین و ساختارها سه مضمون فراایر وجود دارد: ذی  بعد

 اصالت کار گروهی و نهادی در مقابل فرایندهای بروکراتیک و سازمانی. 1

ه ا و اه دافی متف اوت از )مسأ ه( در یک ا روه ام دادار فرهنگ ی، اف راد ب ا ارز 

اند. چرا که ماهیتا اروه امدادار فرهنگی جهادی با ی ک رسمی ارد هم آمدههای سازمان
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سازمان رسمی، عم دتا پاس خ ب ه  ایری یکسازمان رسمی متفاوت هستند. فلسفه شک 

مسائ  محیعی اعم از مسائ  اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و غیره است؛ اال آنکه فلسفه 

های رس می ایری یک اروه امدادار جهادی در کنار جبران کمبود عملکرد سازمانشک 

ها و ندای درونی افراد در راس تای در ا  مسائ  مختل  محیعی، پاسخ به آرمان خواهی

 باشد. رشد معنوی اعضا می

انه، )اقدام( تالی عملیاتی و کاربردی تدابیر فو، در میزان صمیمت و همکاری متعهد

ه ا از راهگ ذر توجی ه منعق ی و دوستانه و د سوزانه اعضای اروه، ا   و فص   چ ا  

مشارکت جویانه و همین طور تمرین کار اروهی است.  ذا هر میزان کار اروهی متعهدانه 

 مند قوت پیدا کند، تقویت فرهنگ نهادی به دنبال خواهد آمد.و هدف

)پیامد( سیر منعقی تدابیر و اقدامات ذکر شده، به ایااد اروهی منسام بدون توس  

اناامد؛ در واقع پیامد کوتاه مدت آن تدابیر، تشکی  اروهی ختارهای بوروکراتیک میبه سا

در بین اعضا نهادین ه ش ده و ب ه ص ورت شود که انتوارات تشکیلاتی از اعضای اروه می

ایرد. پیامد میان مدت تدابیر م ذکور، پاس خ مناس ب ب ه درونی رنگ عملیات به خود می

ای از خ دمات خا ص انه و نیازهای متعدد فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی در قا ب ماموع ه

ک بدون چشم داشت خواهد بود. در نهایت رشد اعضاست که به عن وان نتیا ه نه ایی ی 

 اروه تشکیلاتی به دست خواهد آمد.

 ریزی  اجرا  ارزیابی و اصلاح فرایندها و ساختارها. خادم محوری در برابر عاملیت در برنامه2

)مسأ ه( ارجحیت یافتن منافع مادی و شخصی نسبت به منافع معنوی و جمعی یکی 

ادها شود. این مبحث ها و نهایر سازمانتواند اریبانهایی است که میترین بحراناز مهم

در صورتی که در یک اروه جهادی خودنمایی کند، اصا تا اروه جهادی و ب ا عبع فعا ی ت 

 ی رقم نخواهد خورد.جهاد
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از سوی دیگر، برای فعا یت اروهی و جهادی در مناطقی ک ه ب ه  ح اق اقتص ادی، 

عل اوه ب ر برند زمینه مساعدتری وج ود دارد؛ اجتماعی و فرهنگی در استضعاف به سر می

ها و نهادهای ااضر در این مناطق این، یکی از عل  محرومیت این مناطق ضع  سازمان

 است.

ه ای ایری از استعدادهای درخشان و ا گوهای موف ق در ا وزه فعا ی ت)اقدام( بهره

توان برای ایا اد ترین اقداماتی است که میبخ ترین و انگیزهی یکی از ثمربخ جهاد

 ی خا صانه در اعضا به کار ارفت. رسانروایه خدمت

کند، ایااد فرصت عمل ی تر میاقدام دیگری که نی  به هدف خادم محوری را آسان

زنن د، ثانی ا ب ه های خ ود را مح ک م یبرای اعضاست؛ از این طریق اعضا او ا توانمندی

 پذیری آنها افزای  خواهد یافت.برند و ثا ثا خعرهای خود پی مینواقص و ضع 

ای مدت و هم در بلند مدت منافع عدیده یامد( استراتژی خادم محوری هم در کوتاه)پ

کوشی خا صانه توسط افراد بکارایری نهایت تلا  و سخت آورد.اروه به ارمغان میبرای 

طبعا نتایک بسیار مثبتی هم برای مخاطبان و مناطق محروم و هم برای خ ود اعض ا و آن 

زند. علاوه بر این در بلند مدت نیروی انسانی متعهد و متخصص هم در کوتاه مدت رقم می

 و تیم یکپارچه و قدرتمند از مهمترین دستاوردها و پیامدهای خادم محوری است.

 های دینی. استقلال مالی و تشکیلاتی بر پایه ظرفیت3

ت رین )مسأ ه( سازوکار پش تیبانی ا روه ام داداری فرهنگ ی، یک ی دیگ ر از مه م

ه ای ا روه ت أثیر بس زایی تواند در موفقیت و یا شکست فعا ی تاست که میموضوعاتی 

  باشد. داشته

ش ود ای ن مسأ ه او ی که  زوم توجه به اصول و نحوه پشتیبانی اروه را مت ذکر م ی

کن د  می است که آیا اروه امداداری فرهنگی کاملا مستق  از متغیرهای محیعی فعا یت
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اری فرهنگی ب ه ص ورت کامل ا ایزو  ه و ف ار  از مح یط به عبارت دیگر آیا اروه امداد

 پیرامون خود ایات دارد 

کند این است که اار پاسخ ب ه مس أ ه اول مسأ ه دوم که در این بحث خودنمایی می

ها و نهاده ای سازوکار مراوده و ارتبا  اروه با سازمان -که طبعا منفی است-منفی باشد 

 رسمی منعقه هدف چگونه باشد  

ه ای رس می زمین ه ظه ور پی دا ه سومی که در ظرف مراوده اروه با س ازمانمسأ 

ه ا از محبوبی ت و ظرفی ت ا روه ام داداری ب رای کند، سوءاستفاده برخی از سازمانمی

باشد. ماموعه این مس ائ ، پیشبرد اهداف سیاسی و ایااد محبوبیت کاذم برای خود می

ه از سوی مص اابه ش ونداان، پیچی دای ضمن تأکید ویژه بر مسأ ه سوم در مضامین پای

های امداداری فرهنگی را بیشتر کرده و باید با اساسیت با اتری ب ه بحث پشتیبانی اروه

 آن پرداخته شود.

های رسمی محلی مناطق محروم در ع ین توج ه ب ه )اقدام( برای استفاده از ظرفیت

کار ارفت. برای استفاده از این توان به ال ما ی و تشکیلاتی، اقدامات اونااونی را میاستقل

هایی که جنبه نهادی و داوطلبان ه آنه ا بیش تر از جنب ه ها، ابتدا بهتر است سازمانظرفیت

 های جهادی مدّ نور قرار ایرند.های اامی فعا یتبوروکراتیک آنهاست به عنوان ازینه

ار ارف ت، های رسمی به ک مندی از ظرفیتتوان برای بهرهاز جمله اقداماتی که می

ه ای با ادس تی اس ت؛ های کاری و قراردادهای همکاری با برخی از س ازمانبستن پروژه

های مس تقر در من اطق ه دف؛ انعقاد قراردادهای همکاری خروجی محور با سازمان یعنی

ه ا و همچن ین سازوکار دیگر، شناخت ادبیات قانونی و چارچوم قوانین نهادها و س ازمان

افت بودجه و اعتب ار م ا ی از آنهاس ت. من ابع م ا ی ش رعی مث   اعتمادسازی جهت دری

های محیعی هستند های ما ی خیرین نیز از جمله ظرفیتوجوهات و نذورات، وق ، کمک

توانند جهت تسهی  در امر امداداری مورد استفاده اروه قرار ایرند. در برخی موارد که می
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ت از مخاطبین مث  فرو  محصو ات ی ما ی خدمات و محصو اهم امکان دریافت هزینه

ها های تخصصی، وجود دارد. اما مهمترین وجه امتیاز اروهفرهنگی یا خدمات ارائه مشاوره

های داوطلب مردمی، باور جدی پایه فرهنگی نسبت به سایر اروههای خرد دینو سازمان

ن ب  ه رازقی  ت خداون  د و امای  ت وی  ژه ا ه  ی از کاره  ای دین  ی و فرهنگ  ی و همچن  ی

 زیستی در زندای است. پیشگی و سادهقناعت

های رسمی منعقه هدف برداری منعقی و هدفمند از ظرفیت)پیامد( نتایای که بهره

عائد اروه خواهد شد، او ا افظ استقلال ا روه در سیاس تگذاری اس ت؛ در واق ع یک ی از 

یاس تگذاری ترین تأکیدات اروه همین مسأ ه عدم وابستگی به وی ژه وابس تگی در سمهم

های منعقه هدف ب ه شود، بسیک همه امکانات و ظرفیتاست. نتیاه دومی که ااص  می

منوور رفع محرومیت خواهد بود؛ به عبارت دیگر، وقتی اروه امداداری فرهنگی بتواند با 

های رسمی منعقه هدف اس تفاده کن د، بس یک برقراری ارتبا  هدفمند از ظرفیت سازمان

 ا رقم زده است.و امکانات ر منابع
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 گیرینتیجه

دهد که شاکله اصلی های امدادار فرهنگی دین پایه نشان میمعا عه و بررسی اروه

این افراد عم دتا  ها و نیروهای جهادی از افراد خدوم و مومن تشکی  شده است. این اروه

های رسمی دستگاهتوانند با های فردی و روانی خاصی که دارند، هراز نمیبه د ی  ویژای

و بوروکراتیک، تعام  سازنده و مفیدی داشته باشند. چرا که روایه آنها بر مبن ای تئ وری 

های رسمی بر مبن ای بوروکراس ی و عاملی ت خادمیت است نه عاملیت در اا یکه سیستم

اند. اساسا در بروکراسی، مسئله اعتماد بر فرد جایگاهی ندارد و آنچه که مورد طراای شده

های سیستم باید برای همه افراد، به طور ایرد، سیستم است و قواعد و رویهتماد قرار میاع

یکسان و بدون استثناء رعایت شود و با هیچ فردی به طور ویژه برخوردی صورت نگی رد. 

بر همین اساس، تعارض آشکاری میان روایه خادم اینگونه افراد با فراین دهای رس می و 

های دهد ورود افرادی ب ا روای ه خادمی ت در سیس تمکه نشان میبروکراتیک وجود دارد 

شود. علت این امر اداری و اکومتی کاری نادرست و غلط است و منار به نابودی فرد می

ان د ک ه ن ه تنه ا های امدادار و جهادی عمدتا  از افرادی تش کی  ش دهآن است که اروه

ه با ادبیات س ازمان و اقتض ائات آن نی ز روایات این افراد با سازمان همخوانی ندارد، بلک

های امدادار فرهنگی از تعام   ب ا آشنایی ندارند. به همین د ی  است که بسیاری از اروه

ه ای خ ود های اکومتی و نهادهای رسمی اریزان هستند و آنه ا را م انع فعا یتدستگاه

ه ا را اص لاح با این اروه ها و نهادهای ااکمیتی نیز باید رابعه خوددستگاهدانند. ا بته می

افزاری و های مختل   م ا ی، س ختکرده و نق  خود را ب ه نق   پش تیبانی در زمین ه

ها باید از جن  خادمیت باشد؛ از این اروه تر، امایتافزاری تغییر دهند. به بیانی دقیقنرم

 یعنی با طراای خادمیت اتفا، بیفتد.
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بایس ت در هایی م یدهد که چنین اروهیهای امدادار فرهنگی نشان ممعا عه اروه

همین سعح اروه باقی مانده یا نهایتا تبدی  به یک موسسه کوچک شوند؛ چرا که اار ب ه 

سمت سازمانی و بروکراتیک شدن پی  روند، قععا با شکست و افول مواجه خواهند ش د. 

و عرف انی(  اخل اقی تواند به علت عدم تعابق و تناسب سعح مواجهه )اقوقی،این امر می

های مدیریتی و ع دم تس لط ک افی امداداران فرهنگی با مخاطب، ضع  آنان در مهارت

پایه بر دان  مدیریت و نیز عدم توانایی ایشان در های امدادار فرهنگی دینمدیران اروه

 مدیریت دان  سازمانی باشد. 

ء از دیگر نتایک مهمی ک ه ای ن پ ژوه  ب دان دس ت یافت ه اس ت، ض رورت ارتق ا

های امدادار فرهنگی با مخاطب ان و آا اهی ک افی نس بت ب ه های ارتباطی اروهمهارت

باشد. زیرا یکی از موارد ک ه در فراین د فرهنگ، محیط اجتماعی و نیازهای واقعی آنان می

کن د، مخاط ب و اص لاح باوره ای امدادرسانی فرهنگی نق  بسیار مهم و کلیدی ایفا می

 اوست. 

پی  از آن که در پی رفع مشکلات رفاهی افراد باشند، به ه دف امداداران فرهنگی 

های اعتقادی و اخلاقی آنان پا در این اصلاح باورها و اعتقادات افراد و جلوایری از کاروی

بایست علاوه بر آنکه نس بت ب ه نیازه ا و اند. برای تحقق چنین هدفی، میعرصه اذاشته

ند، محتوای فرهنگ ی متناس ب ب ا نی از و آورذائقه مخاطبان شناخت صحیحی بدست می

فرهنگ جامعه مخاطب تو ید کرده و در برقراری ارتبا  و تاثیراذاری پیام بر مخاطبان به 

تب اطی و دان   فرهنگ ی ه ای اراین امر، تقویت مهارت ةنحو شایسته عم  نمایند.  ازم

 محیعی است.
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