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 Mosques have always played an influential role in 

shaping Muslims' culture. After the Islamic Revolution, 

in order to expand the functions of mosques, various 

institutions were formed in their surrounding area that 

need to be evaluated and improved. The present study 

aims at discovering the optimal system of cultural 

management model of mosque-based institutions, and 

Tebyan Cultural Institute as a successful example of 

cultural activism in the country was under the field 

study. Interview and observation techniques were used 

to collect information as required by the "case study". 

For the coherence and orderliness of the interview 

questions as well as the structuring of the findings based 

on the posdcorb conceptual framework, seven 

components of planning, organization, recruitment, 

guidance, coordination, communication and budgeting 

have been examined. Finally, the "content analysis" 

method was used to analyze the findings. The results 

obtained such as Guidance based on "humility and 

piety", " consultation-centrism", "project-oriented 

planning", "horizontal communications", "contingency 

budgeting", "giving responsibility" and recruitment 

based on "wise emotional relationships" show that this 

model can be used for activation of the mosque-based 

cultural centers. 
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 اطالعات مقاله   چکیده

انلد   نموده فلاینان اابه فرهنگ مسلمم یده در شکل یرگذار یمساجد همواره نقش تأث
در  یمختمف یمساجد، نهادها یدر جهت گسترش کارکردها یپس از انقالب اسالم

و ارتقاء دارنلد  پلهوهش حا لر بلا  یابیبه ارز  ازیآنها شکل گرفتند که ن یرامونیپ ۀحوز 
مؤسسات مسجدمحور،  یفرهنگ تیر یمد یمطموب از الگو  یا واره هدف کشف نظام

در سلط   یفرهنگل یموفل  از کنشلگر  یا عنوان نمونله را به انیتب یمؤسسه فرهنگ
 یبلرا «یمطالعله ملورد» یمقتضلا قلرار داده اسلت  به یدانیلکشور، موردمطالعله م

انسلجام و  یفنون مصاحبه و مشاهده استفاده شده است  برااطالعات از  یآور  جمع
براسللاچ رللارروب  ها افتللهی یسللااتارمند  نیانتظللام سللؤاصت مصللاحبه و هم نلل

 ت،یهلدا ،ینیکلارگز  ،یده سلازمان ،یزیلر ، هفت مؤلفه برنامهposdcorb یمفهوم
 ها افتهی لیتحم یبرا ت،یشده است  درنها یبررس یبند  ارتباطات و بودجه ،یهماهنگ
آمده از پلهوهش، از  دسلت به جیاسلتفاده شلده اسلت  نتلا« مضمون لیتحم»از روش 

 یزیر  برنامه» ،«یمحور  مشورت» ،«یشگیتوا ع و پرواپ»بر  یمبتن یتگر یهدا ل؛یقب
 و «یسللرار  تیمسئول» ،«یاقتضللا  یبنللد  بودجه» ،«یافقلل ارتباطللات» ،«محللور پروژه
 نیلا از تلوان یمل کله دهلد یمل نشلان «ناصلحانه یعلاطف روابط» بر یمبتن ینیکارگز 

  کرد استفاده مسجدمحور یفرهنگ یها کانون یساز  فعال یبرا یتیر یمد یالگو 

  
 20/20/0022دریافت: تاریخ 
 01/02/0022 پذیرش:تاریخ 
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 مقدمه

 در مرانـ  نیاثرگـاارتر عنوان بـ  تـاننون اسـالم یابتدا از مساجد
 نهـاد نیـا فـراوان تحوالت باوجود. اند بوده مطرح یاسالم جامع 
 هـا دوره ۀهمـ در آن یفرهنگـ پررنگ نقش خ؛یتار طول در مقدس

 بـا نید خوردن وندیپ با ،یاسالم انقالب از پس. است ریانکارناپا
 از یاریبسـ و نـرد رییـتغ مسـاجد ینارنردها از یبرخ ت،یحانم

 ماننـد یمرانـ  بـ  نوجوانـان و جوانـان با مرتبط یفرهنگ فیوظا
 از. دیـگرد محـول مسـاجد یۀحاش در یفرهنگ یها نانون و جیبس

نهاده شـد؛  انیبن یهنر−یفرهنگ یها نانون ۀشالود ن  1921 سال
ــا تیفعال ــ یه ــالب یفرهنگ ــاجد در ق ــجد یمس ــکل دی ــ  ش  یو ب

 .افتیساختارمندتر از قبل ادام  
 ضـعف شـور،ب  عمل آمده در داخـل ن یها ینظرسنج ثرنا در

 شـده عنـوان مسـاجد بـ  شیعدم گرا یاصل لیدل مسجد، تیریمد
 یها وهیمسـاجد نسـبت بـ  شـ یـیاجرا ادرنـ یآگاه ضعف. است
تعامل با جماعت مسجد  یو چگونگ ی یر برنام  و تیریمد حیصح

شـدن آنهـا از  یمساجد و خال یرونق ممختلف، ن یسن یها از گروه
مسـاجد بـ   یبعضـ و است شده باعث را شورجوانان فعال ن فیط

 (.1923 ،ی)حشمت اند شده لیتعط ایبدل گشت  و  یا نمازخان 
 ۀحم  شـاه ۀمحلـ  یمحمودن  در مسجد  انیتب ینانون فرهنگ

 اداره  هیـپرانگ یدانشجو و طلب  یتعداد تیریمد با است؛ واقع قم
 در یباارزش اتیتجرب ن  است ییها گروه معدود ازجمل  شود، یم

 خـود نارنامـ  در یاقتصـاد یحت و یاجتماع ،یفرهنگ یها ن یزم
 اســت توانســت  خــود تیــفعال دهــ  دو یطــ مجموعــ  نیــا. دارد
 آورده دست ب  قم استان و نشور سطح در یریچشمگ یها تیموفق

 یفرهنگـ ۀجامعـ بـ  اثرگـاار یفرهنگـ نهاد کی عنوان ب  را خود و
 .دینما یمعرف

 یمعـارف یشـهرباز ابداع انیتب ۀمجموع یها تیفعال جمل  از
 اسـالم جهـان و نشـور سطح در بار نینخست یبرا دیشا ن  است
 یننشـگر بـ  یفرهنگ یها عرص  در را مجموع  نیا و گرفت  انجام

 ییدرآمـدزا ان؛یـتب یهـا تیموفق گـرید از. نـرد بـدل نننده نییتع
 ح؛یصـح تیریمـد از یناشـ نـ  اسـت مجموعـ  یبرا یاردیلیم

 یهـا نانون نیبـ در و بوده انیتب یاعضا یها تیخالق و اختراعات
  هوشمندان  ریتداب با مضاف بر اینک . است رینظ یب نشور یفرهنگ

 و گشـت  ظاهر موفق نینارآفر کی نقش در انیتب مجموع ؛ رانیمد
 جـادیا اشـتغال نفر 114 از شیب یبرا یدولت ینهادها نمک بدون
 و نشـور جوانـان و نوجوانـان از نفـر هـ اران تیـترب. است نموده

 از فرد منحصـرب  و متنـوع یفرهنگـ یها برنام  از شانیا یمند بهره
 .است آن یها یتوانمند گرید

است  منتج شدهدستاوردها  نین  ب  ا یب  اسلوب یابیطبعًا دست
 اریبسـ یفرهنگـ تیریننشگران عرص  فرهنـگ و دانـش مـد یبرا

 یفرهنگـ یهـا از نانون یاریبس گرید ییمغتنم خواهد بود. از سو
مناسـ  در  یو الگـو دهیـا  ه،یدر سطح نشور ب  علت فقدان انگ

 از قیدق لیقرار دارند. تحل لیتعط م ین ای لیصورت تعط ب  تیریمد
و  یو بازشناسـ یفرهنگـ یهـا موفق از نانون ۀنمون کی ۀادار ۀنحو
 یساز فعال یبرا یها راهکار مناسب دست  از مجموع  نیآن ب  ا ۀارائ

نشـور  یفرهنگـ یها بالقوه آنهـا در عرصـ  تیاز ظرف یریگ و بهره
 است.
 تیریمـد منـد نظام یالگو یۀسا در قاتیتوف نیا آنک  جهت ب 

 آن یتیریمـد قواعد از یریگ بهره است، آمده حاصل انیتب ۀمجموع
 یراهکارهـا ارائ  در اوالً  را نشور یفرهنگ گااران استیس تواند یم

 از اً یـثان و مسـاجد؛ یفرهنگـ یهـا نانون تیریمد عرص  در مؤثر
 بـ  یابیدسـت یبـرا فراوان زمان صرف و گ اف یها ن یه  پرداخت

 .دینما یاری ،یفرهنگ موفق یالگو کی

 
 ینظر یمبان

 مؤسسـات یفرهنگـ تیریمـد وهیشـ لیـتحل پـژوهش نیـا هدف
 ییالگـو ارائ  جهت انیتب یفرهنگ نانون بر تمرن  با مسجدمحور،

 ن،یبنـابرا اسـت؛ مشـاب  یفرهنگـ مرانـ  ریسـا ب مناس  و موفق 
 از یکــی نــ  اســت «مســجدمحور مؤسســات» مطالعــ  موضــوع

. است شده انتخاب موردمطالع  عنوان ب  «انیتب» یعنی آن قیمصاد
 نیا در ن  نرد یبررس توان یم مختلف یها جنب  از را یا دهیپد هر

 اسـت الزم نیبنـابرا اسـت؛ مدنظر یفرهنگ تیریمد بعد پژوهش
 را سسـ ؤم یفرهنگ تیریمد یالگو بتوان تا شود اتخاذ یچارچوب

 یدیـنل واژگـان اسـت الزم موضـوع حیتنقـ یبـرا. دنر استخراج
  مؤسســـ» ،«یفرهنگـــ تیریمـــد» یعنـــیدر عنـــوان؛  منـــدرج

 .شوند فیتعر، «الگو» و «محور مسجد
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 یفرهنگ تیریمد (الف

 نـ  اسـت فرهنـگ و تیریمـد مفهـوم دو از مرن  یفرهنگ تیریمد
 .نند یم نمک یبیترن واژه فیتعر ب  هرندام یمج ا یمعنا ب  اشاره

متعـدد اسـت.  فیتعـار یانـدازه فرهنـگ دارا ب  یا نمتر واژه
 یاست آشکار و ناآشکار؛ از رفتـار و بـرا ییفرهنگ شامل الگوها

هسـت  . ابـدی یو انتقـال م دهیواسط  نمادها حاصل گرد رفتار ن  ب 
وابست  بـ   یها و خصوصًا ارزش یسنت دیفرهنگ شامل عقا یاصل

 (.594، ص1932 ان،ی)رضائآنهاست 
 جامع  یاعضا یرفتارها یتمام عنوان ب  را یواقع فرهنگ 1نتونیل

 ،ی)سـاروخان ننـد یمـ فیـتعر ندارد یفرد حالت و  شده آموخت  ن 
فرهنـگ : دیـگو یخود م یبا نگرش سازمان 2(. دفت22، ص1936

 ایـتفکـر  یها وهیها، باورها، درک و استنباط و ش از ارزش یا مجموع 
سـازمان در آنهـا وجـوه مشـترک دارنـد  یاست ن  اعضـا دنیشیاند

 را جامعـ  نـ  یدرصـورت رسـد یم نظر ب (. 930، ص1937)دفت، 
 دهـد، یمـ ارائـ  دفت آنچ  میریبگ نظر در ب رگ سازمان کی عنوان ب 

 .بود خواهد فرهنگ واژه یبرا یمناسب فیتعر
سـازمان  کیـ یهـا تیروش ب  گردش درآوردن فعال تیریمد

ــدیفرآ تیریمعتقــد اســت مــد 3اســت. اســتونر ســامانمند از  ین
انجام امـور اسـت  یو ننترل برا یرهبر ،یده سازمان ،ی یر برنام 

 یا اند: مجموعـ  گفت  مشاب  یفی(. در تعر12، ص1937)استونر، 
 ؛یرهبــر ؛یده ســازمان ؛یریگ میتصــم ؛ی یر برنامــ  فیاز وظــا

 نیـو اطالعات سازمان با ا ؛یکی یف ،یمال ،یننترل بر منابع انسان
گـردد صورت نارا و اثربخش حاصل  ب  یهدف ن  مقاصد سازمان

ــ)پ ــد (.9، ص1930 روز،ی ــر تیریم ــدیافر ب ــ ن ــرا و میتنظ  یاج
ـــ خط ـــطر از یمش ـــا تیفعال قی ـــ یوظ یه ـــ  ،یا ف  ،ی یر برنام

)گولـد،  دارد داللـت ننتـرل و یهمـاهنگ ت،یهدا ،یبند سازمان
 ،ی یر برنامـ  یمعن ب  تیریمد گر؛ید یی(. درجا259، ص1925

 هم  ناربرد و سازمان یاعضا نار بر نظارت ت،یهدا ،یسامانده
ــابع ــترس قابل من ــرا دس ــ یب ــ  دنیرس ــداف ب ــازمان اه ــت س  اس
 (.3، ص1933 ،یدی)جمش
 ییریت فرهنگی بـ  معنـامد باال، عنصر دو فیتعر ب  توج  با

                                                           

1. Linton Ralph 

2. Daft Richard L 

3. james A. F. Stoner 

ــازمان ــور و فعالیت یده س ــت. در  و اداره ام ــی اس ــای فرهنگ ه
مدیریت فرهنگی تمامی وظایف سازمانی مدیریت، در قلمرو امور 

، 1933 ،یاری)اســفندگیــرد  هــای فرهنگــی صــورت می و فعالیت
از آن  یمداران  و فراسـازمان ارزش یدگاهید گر،ید ی(. برخ72ص

از منـابع در جهـت  یریـگ بهره یفرهنگـ تیری. مـددهنـد یارائ  م
رشـد  یاثربخش بـرا ینگرش و رفتارها تیو تثب ؛یبهساز جاد؛یا

موردنظر  یها جانب  فرد؛ سازمان و جامع  در چارچوب ارزش هم 
 (.75، ص1930 ،یاست )رحمان

 نیا ب  توان یم شمندانیاند یسو از شده ارائ  فیتعار مجموع از
 ن  است یمتعدد یها مؤلف  یدارا یفرهنگ تیریمد ن  دیرس ج ینت
 ینـدیآنها را در هفـت مؤلفـ  فرا فیتعر نیتر با ارائ  جامع 4کیولیگ

ــار ــت اختص ــا عالم ــ POSDCORB یب ــان داده و م ــد ینش  توان
 ما فراهم نند. یبرا یچارچوب مطلوب

 بـ  یبخشـ انسجام جهـت موضـوع یاقتضـا و تیـماه ب  بنا
 اسـت ریز نلمات مخفف ن  «پوسدنورب» چارچوب از مباحث

 :میریگ یم بهره
و از قبــل  یلیتفصــ یهــا روش  مجموعــ  5ی یر برنامــ  .1

 ،ی)دسـلر و مـدناسـت  ی یـساخت چ ای یانجام نار شده نییتع
 و یکیتانت ک،یاستراتژ یها ی یر برنام  شامل ن  (73، ص1921

 (.24، ص1939 ،یشود )تونل یم یاتیعمل
 یها  برنامــ  و بلندمــدت اهــداف بــا کیاســتراتژ ی یر برنامــ 

 اهـداف جهت در را سازمان منابع سال ؛ 6 یزمان بازه در یکیتانت
 ی یر (. برنام 22، ص1937 ،یاعرابو  ن یراب) ردیگ یم خدمت ب 

 یهـا دوره یبـرا و اسـت یـیاجرا خاص فیوظا ب  ناظر یاتیعمل
 (.21، ص1939 ،ی)تونل شود یم نیتدو مدت نوتاه

 یبـرا قـدرت از یرسـم ساختار کی نیتدو 6یده . سازمان7
 یده (. هـدف سـازمانShafritz, 2001,87) نارهاسـت انجـام

 آورد فـراهم را باثبـات یهـا چارچوب نـ  است یماتیاتخاذ تصم
 (. 695، ص1923)استونر، 

 مشـالل و افـراد ب  ن  است تیریمد از یبخش 7ینینارگ . 9
 اسـت نارننان آموزش و یگردآور آن هدف و پردازد؛ یم یسازمان

                                                           

4. Luther Gulick 

5. Planning 

6. Organizing 

7. Staffing 
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همــ   رنــدهیدربرگ ینینــارگ  نی( بنــابرا199، ص1931)گراهــام، 
 ییب  انسان مرتبط است )بقا میطور مستق است ن  ب  ییها تیفعال
 یجبران زحمـات و قـدردان ی(. سازمان برا19، ص1931 ،یراور

 (.769ص ،1926)سـعادت،  دهـد یماز نارننان؛ ب  آنها پاداش 
 جـادیا یبـرا  یـو ن دهنـد ین  انجام مـ ینارننان ب  جبران خدمات

 (.727ص ،1926)سعادت،  ننند یم افتیحقوق در  هیانگ
و نظارت بر نارننـان اسـت تـا  ییراهنما یمعن ب  1تیهدا. 0

 یگروه تیشود. فعال جادیب  اهداف در آنها ا لین یالزم برا  هیانگ
اسـت نـ  باعـث  ییازجمل  نارها یو ارتباطات اثربخش سازمان

 تیهـدا (.157ص ،1930، ی)الوان شود یمدر افراد   هیانگ جادیا
 یو برقــرار  شیــانگ ،ی: رهبــرردیــگ یصــورت مــ قیــبــ  ســ  طر

 (.079ص ،1932 ان،یارتباطات )رضائ
 یمنطق نظم جادیا و سازمان یها تیفعال ادلام 2یهماهنگ. 6

 اسـت مشـترک مقاصـد بـ  یابیدسـت یبرا نارننان یها تالش نیب
 (.036ص ،1923 ،یمی)فخ

و  یارائـ  اطالعـات بـ  مقامـات عـال یبـ  معنـا 3گ ارش. 5
آنهاســت از  یریــگ گ ارش  یــو ن رینارننــان ســازمان توســط مــد

  (.32ص ،1935 ان،یپارسائ ت ،ی)شفر
 یریگ بهره جهت ب  مشخص و یعدد یطرح 4یبند بودج  .2

، 1923 ،ی)انصار است نیمع یزمان دوره کی در سازمان منابع از
 در  یـرو وحـدت» مانند یاصول بر یسینو بودج  عموماً (. 74ص
 اسـت اسـتوار «یریپـا انعطاف» و «ن یه  در تعادل» ،«نرد ن یه 

 (.73ص ،1931 مهر، )فرهنگ 
 

 مؤسسات مسجدمحور (ب

 نیاولـ نـ  گـردد یبازم یزمان ب  مساجد در یسنت تیریمد قدمت
بـا  اطهـار ۀو ائمـ انـرم امبریپ. شد نهاده بنا اسالم مسجد
قرآن، جمع  و جماعات، وعظ و خطابـ ،  ریجلسات تفس یبرگ ار
مسـابقات نوعـًا  یبرگـ ار یمعارف و حت سیتدر یها حلق  یبرقرار

 ،یرسـتم )موظـف  دادنـد یانجـام مـ یفرهنگـ تیریدر مسجد مد
 (.01: حج؛ 150: عمران آل؛ 161−173: بقره: ک.ر ، 7ص ،1931

                                                           

1. Directing 

2. Coordinating 

3. Reporting 

4. Budgeting 

 رفاه و شرفتیپ سطح امکانات، ،یمکان و یزمان طیشرا عتاً یطب
 ارائـ  تیفین و تینم در مسلمانان سواد و ادراک  انیم ،یاجتماع

 علــت بــ  ،یســنت عصــر در امــا اســت؛ مــؤثر یفرهنگــ خــدمات
 اریبسـ سـاختار از مسـجد تیریمد ؛یفرهنگ خدمات تیمحدود

 نقـاط شـاهد خیتـار از ییهـا بخش اگرچـ . بـرد می بهره یا ساده
 لکــن اســت؛ بــوده مســاجد ۀادار تحــول ریســ در یقــیعم عطــف

 تیریمـد یسـنت رونـد در معمـوالً  تحـوالت؛ نیـا بـودن یمقطع
، 1920 ســعد، ابن :ک.)ر اند نداشــت  یخاصــ ریتــ ث مســاجد

 لیـدل ب  یگاه اسالم شیدایپ یروزها نیدر آلاز ی(. حت702ص
 سـتاد بـ  مسـاجد ،انانمسـلم جامعـ  در یدفـاع و یجنگ طیشرا

 ،1043 ،واقـدی) گشـت یمـ مبـدل یجنگ فرماندهان یهماهنگ
 یاریبسـ خیتار طول در  ی(؛ و ن33، ص1937 ،ییرضا ؛719ص

 ی)نمــال دیــگرد سیت ســ مســاجد جــوار در  یــعلم یهــا حوزه از
بـا  یی(؛ اما نمانـان مسـاجد از سـاختارها1ص ،1933 ،یسرپل

 .بردند یم بهره دهیچیپ چندان ن  فیشرح وظا
 قـرن نیچنـد طول در فرازوفرود ینم با ثابت باً یتقر روند نیا
 دوران در یاجتماع یساختارها عیسر راتییتغ نک یا تا افتی ادام 

 عنوان بـ  مسـاجد دیجد ۀدور در. دنر مت ثر  ین را مساجد معاصر،
 فـایا نقـش انانمسلم ۀجامع تحوالت ریس در نننده نییتع یمحور

 رییـتغ نـ  شـدند یاسـیس یسـاز اجتماع دوره وارد درعمل و نرده
. اسـت دوره نیـا در مسـاجد ینارنردهـا ازجمل  یاسیس یها نظام

 انقـالب ب  مربوط مساجد یسنت ساختار در تحول نیاثرگاارتر دیشا
  ،یضـیف ۀمدرس مسجد از و 1907 خرداد 19 در ن  است یاسالم

 .دیآلاز گرد ینیخم امام واسط  ب 
 طبـق 13/17/1921 خیدر تـار یانقالب فرهنگـ یعال یشورا

ــت میتصــم، 947مصــوب  شــماره  ــ ینهــاد گرف ــام  ب  نــانون» ن
 و فرهنـگ وزارت نظـر ریـز و مسـاجد ننـار در «یهنـر−یفرهنگ
 را مسـاجد یخیتـار فیوظـا شرح ن  دشو سیت س یاسالم ارشاد
 دوران بـ  مسجد ورود آلاز نیا و نمود یم یدیجد تحوالت دچار

 .(70/5/1044 مراجع  خیتار انهار، تیسا. )است آن دیجد
 یو هنـر یفرهنگـ یها نانون یستاد هماهنگ»براساس اساسنام  

 یشـورا 13/7/1932مـور   342مصـوب جلسـ  « مساجد نشور
هسـتند نـ   ییها مساجد مجموع  یها نانون ،یانقالب فرهنگ یعال
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 ،یمـال اسـتقالل از و بـوده یاسـالم ارشاد و فرهنگ وزارت نظر ریز
 ین  بـرا یعمل یو آزاد اراتیبا اخت برخوردارند؛ یاستخدام و یادار

صورت  آنها در نظر گرفت  شده است؛ نسبتًا مستقل از نهاد مربوط  و ب 
 یعـال یشـورا تیسـا. )نننـد یمـ تیـمسـاجد فعال یبازوان فرهنگ

 مسـجدمحور نهـاد( 11/3/1044 مراجعـ  خیتـار ،یفرهنگـ انقالب
 .هستند مساجد یهنر−یفرهنگ یها نانون پژوهش نیا مدنظر

 
 الگو (د

 چندجانبـ  یمفهـوم بـ  تاننون م،1321 سال از حداقل الگو واژه
 یمعنـا نی(؛ بنـابرا31ص ؛1925)گولـد،  اسـت شـده ناربرده ب 

هم  واژگـان مـرتبط بـا الگـو باشـد وجـود  رندهین  دربرگ یواحد
ــ ــدارد. واژه فارس ــو» ین ــ « الگ ــ  دو واژه الت ب ــیعنوان ترجم  ین

«Pattern»  و«Model» اتیـ. همچنان نـ  در ادبرود یب  نار م 
دو واژه وجود ندارد در زبان  نیا نیب یشفاف ییمعنا  یتما یسیانگل
اقتدا نمودن؛ طرح و  یابهام وجود دارد. الگو ب  معن نیا  ین یفارس
از  یا نسخ  اینموده؛ الهام گرفت ؛ و  یرویاست ن  از آن پ یا نمون 

  (.00ص ،1923)روش ،  شود یمآن برداشت  
نار رفت  است.  ب  آنها یبرا یمتعدد یمعان نیالت یها نام  واژه در

«Pattern» مدل، انگـاره، شـکل و نمونـ ، یالگو در معان یب  معن :
واژه  نیا (.23ص ،1922 مهر، انینار رفت  است )شا قال ، طرح ب 

 ،1953تمرنـ  دارد )منـدراس،  تیـواقع کیـعناصـر  نیب  روابط ب
: طرح، نمون ، قال ، سرمشق و یب  معان  ین «Model» (.924ص

 مدل، ای الگو (.013ص ،1922 سندگان،ینو از  یجمعمدل است )
(. 56، ص1935 ن،ی)سـور است یواقع جهان از شده ساده شینما

 ء یشـ شـده نوچک ایـ شـده ساده ،یآرمـان یا نسـخ  تواند یمدل م
 را  یچ کیـ یاجـ ا روابـط و ینلـ شکل تواند یم مدل. باشد یواقع

 ینـیب شیپ یحت و دهد حیتوض نند، فیتوص را رخدادها. دهد نشان
 ییهـا دو تفاوت نیـا نیب یالبت  برخ .(793ص ،1939 ل،ی)گ نند

از واژه  تر دهیــچیپ ینمــ «Model»انــد نــ  واژه  و گفت   قائــل شــده
«Pattern»  ،واژه نیا ناربرد لاا(. 714ص ،1953است )مندراس 

 جـادیا و نـردن؛ فهم قابـل و یساز ساده ما هدف ن  است یمحل در
 (.  107ص ،1953 ،ی)توسل باشد ها دهیپد در نظم

 شـده، خالص  شـرح کیـ مـدل ،یبنـد جمع کی در ن،یبنابرا
گاهان ،  نیا در. است تیواقع کی ای  یچ کی از ینمودار شکل ب  آ

ــا ــدل معن ــ  یدارا م ــارنرد س ــاف ن ــده 1ی،انتش ــازمان دهن و  2س
آسـان  قیـرا بـ  طر دهیـچیموضـوع پ نکـ یاست. اول ا 3ینارنرد

 ؛ننـد یمطال  پراننـده را منسـجم مـ نک یدوم ا ؛نند یم فیتوص
 گـرانیو د نند یم ینیب شیرا قابل پ دادهایوقوع رو ریمس نک یسوم ا

 .(9ص ،1932 ل،ی)مک نوا رندیالهام بگ توانند یم
 شده ارائ  مدل. است نظر مطمح نارنرد س  هر پژوهش نیا در

 نمـودار کیـ در ننـد، یمـ فیتوص را انیتب سس ؤم تیریمد نحوه
 یریـگ الهام جهت را آن نیادیبن اصول تیدرنها و نند یم صیتلخ

 .نند یم عرض  گرانید ب 

 
 قیتحق نهیشیپ

 موضـوع بـر متمرن  و یاختصاص ن یشیپ پژوهش نیا یهرچند برا
 بـ  اسـتفاده قابل و مـرتبط منابع یبرخ ب  توان یم اما ؛ندارد وجود

 ظاهراً  ن  است آن در پژوهش نیا  یتما وج . دنر اشاره ریز  یترت
 یتیریمـد یالگـو بـ  یابیدسـت جهـت مسـتقل یا مطالع  تاننون

 اسـت؛ نگرفتـ  انجـام مساجد یهنر یفرهنگ یها نانون روشمند
 و ژهیـو نشـانگاه بـر تمرنـ  روش، لحـا  ب  پژوهش نیا ن،یبنابرا

 .است برخوردار بداعت از یالگوساز یبرا تالش

                                                           

1  . heuristic 

2  . organizing 

3  . functional 
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 پژوهش نهیشیپ: 1 جدول

 نقد دهیچک و سال مؤلف عنوان ردیف

 تیر یمد و سازمان 0
 مسجد

 یمحمد 
 یانیآشت

 امام فیوظا 0 فصل در: است افتهی میتنظ فصل 0 در کتاب نیا
  یتشر     و یادمات ،ییاجرا ،یفرهنگ ،یامورمال امنا، تیأه جماعت،

 فصل  است شده ذکر مسممانان فیوظا یموارد 0 فصل در  است شده
 و اصول یبررس به یانیپا فصل و بوده؛ غیتبم یها وهیش و اصول شامل 0

 دارد ااتصاص تیر یمد یها وهیش

 و مأموران و کارگزاران فیوظا به که ییابتدا فصل 0
 حا ر پهوهش با یمناسب ارتباط پردااته غیتبم یها وهیش

 در که بوده مرتبط 0 فصل مطالب یبرا اما ندارد؛
 برد میاواه بهره مطالب آن از لزوم صورت

 یدگیمرکز رس مسجد تیر یمد 0
 مساجد امور به

 به سرس و دهیگرد اشاره رانیمد فیوظا و اصول به ابتدا کتاب نیا در
 قرآن، آموزش نماز، اقامه شامل که مسجد مسئوصن فیوظا  یتشر 
 مسئوصن نیهم ن و جماعت امام فیوظا یبرا زین و ااتالفات حل

 است پردااته یفرهنگ و ییاجرا ،یمال امور مانند مسجد مختمف

 با رابطه در که کتاب نیا اول فصل مطالب یبرا
 پهوهش ینظر  بخش با یمطموب ارتباط است تیر یمد

 اواهد استفاده مطالب گونه نیازا لزوم درصورت و دارد؛
 شد

 قرآن نهییمسجد در آ 0
 این یتقدس اتیروا و

مرتبط با مسجد  اتیو روا اتیآ یبه بررس ییکتاب در دو فصل ابتدا نیا
و  یفرهنگ نیفعال یمعماها و مسابقات برا یپردااته و سرس با طراح

 است افتهی انیبا اصطالحات مسجد پا تیو درنها افتهیپاسخ آنها ادامه 

 یفرهنگ تیر یمد یالگو  بحث به کتاب نیا که آنجا از
 مقاله با یتوجه قابل ارتباط توان ینم ندارد، یا اشاره

 افتی آن در یفعم

0 
 یالگو  نیتدو

 اثربخش تیر یمد
 مسجد

 و یعباس
 گرانید

 و شده انجام مسجد اثربخش تیر یمد یالگو  ییشناسا هدف با مقاله نیا
 را مسجد کی اثربخش تیر یمد در اثرگذار ابعاد از بعد 00 تا دهیکوش محق 

 کارگزاران، امام، یها یستگیشا: مثل یورود عناصر  0 شامل که دینما ارا ه
  0 ادمات؛ و ها برنامه تیفیک هم ون یاروج عناصر  0 منابع؛ و نیمأموم

 که است گرفته جهینت انیپا در و است یمحم بافت و یطیعناصر مح
 است تر مهم گرید ابعاد انیم از ها برنامه تیفیک و مسجد امام یها یستگیشا

 در رگذاریتأث ابعاد بر مزبور مقاله تمرکز نکهیا به توجه با
 یمراکز یتیر یمد یالگو  نه و بوده مسجد بهتر یاثربخش

 با یرندان ارتباطاز این رو  دارند، تیفعال مساجد حول که
 ندارد حا ر پهوهش

5 
 یالگو  نیتدو

 در ادمات تیفیک
 مسجد تیر یمد

 و یعباس
 گرانید

 تیفیک یاصم ابعاد و ادمات یالگو  عناصر ییشناسا باهدف  یتحق نیا
 نانیاطم تیقابم تعامل، شامل که است گرفته صورت مسجد در ادمات
 تنوع و محسوسات ان،یمجر  تیفیک بودن، دسترچ در نماز، یبرگزار 
 تیفیک عامل نیتر  مهم که گرفته جهینت تیدرنها محق   هاست برنامه

 است نماز یبرگزار  تیفیک مسجد، ادمات

 پهوهش دیکه مقاله مزبور به مبحث مورد تأک ازآنجا
 کمک آن از توان ینم از این رو ندارد؛ یا اشاره یفعم

 گرفت

 
 پژوهش روش

 انیتب یو موردمطالع  مؤسس  فرهنگ یپژوهش موردناو نیروش ا
از  یجمعـاز سـوی  1937از سـال  انیتب یفرهنگ ۀاست. مجموع
مسجد  یایو با اح س؛یت س یحقان یۀعلم ۀمند حوز طالب دلدل 

 یهــا تیقــم فعال واقــع در محلــ  امــام اده حمــ ه  یــمحمود
 نودنـان تیترب و آموزش جاب، هدف با را خود یتیترب−یفرهنگ

 .دنر آلاز محل آن نوجوانان و
 انقـالب رهبـر بـ  یا نامـ  در نـانون یاعضـا 1936 سال در

 یگ ارشـ نانون یفرهنگ یها تیفعال از یا خامن  الل  تیآ حضرت
 آن در شـانیا. نننـد یم مطرح را شانیا با دارید درخواست و ارائ ؛

 دیــتول» یبــرا نــ  نــدینما یمــ قیتشــو را نــانون مســالوالن داریــد
  هیانگ جادیا موج  مسالل  نیهم. ننند تالش «یاسالم یها یباز

 و یآموزشــ یهـا یبـاز دیـتول منظور بــ  مجموعـ  جهـت رییـتغ و
 .گردد یم یمعارف

 اسـالم جهان و رانیا در یا مجموع  تنها و نیاول انیتب مؤسس 

. نرد یاتیعمل را ینید معارف یۀپا بر یشهرباز دیتول ۀدیا ن  است
  اتیـتجه دیتول ب  تنها ن  است آن انیتب مورد در تر تیبااهم ۀنکت

 اریبسـ یها دسـتگاه دیـتول بـ  اقـدام یحت و نکرده انتفا یشهرباز
 یخود بـرا ازیموردن 1«تک یها» اصطالح ب  و دهیچیپ مت؛یق گران

 نیـاز ا کیـنموده است نـ  ارزش هـر  یاب ارآالت شهرباز دیتول
 .گردد یتومان بالغ م اردهایلیو بلک  م ونیلیب  صدها م  اتیتجه

  اتیـتجه دیـتول مجهـ  نارگـاه از نـ  ییدهایبازد در پژوهشگر
 عـدم یـیچرا مورد در نانون ریمد از داشت انیتب ۀمجموع یشهرباز

 از یاریبسـ مشـکل توانـد یمـ نـ  مـدرن فوق یها دستگاه نیا دیتول
 ۀفرمـود ب »: دادند پاسخ شانیا ن  دیپرس سازد مرتفع را نشور عیصنا
 بـ  ورود و اسـت یمعـارف یشـهرباز دیتول ما؛ رسالت انقالب رهبر

 (1. )شماره «دارد یم باز ف یوظ نیا یریگیپ از را ما گرید مباحث
 یطراحــ دســتگاه»: دیــگو یمــ انیــتب یعمــوم روابــط مســالول

 یمتـر 74 اتاق کی ابعاد در حدوداً  ن  مجموع  ۀدشدیتول یُبعد س 
                                                           

1. High tech 
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 ماننــد نشــور بــ رگ اریبســ عیصــنا از یمعــدود در تنهــا اســت؛
 متوجـ  دسـتگاه نیا ساخت از پس  ین ما. دارد وجود خودرو رانیا

 یسـینو برنام  آن یبـرا ن  است ازین آن یساز فعال یبرا ن  میشد
 تـالش با مجموع  یها طلب   ین را آن یسینو برنام . ردیبگ صورت

 یاتیعمل صورت ب  دستگاه نیا از میبتوان تا دادند انجام یروز شبان 
 .(1)شماره  «مینن استفاده

طور مرتـ  در  هرسال  بـ  باً یتقر 30از سال  یمعارف یشهرباز
 بـوده ریـنشور همچون قم، بوشـهر و مشـهد دا یاز شهرها یبرخ

 یبـرا مجموعـ  النمسـالو از  یـن یخارج ینشورها یبرخ. است
 .اند آورده عمل ب  دعوت متبوع ینشورها در یشهرباز ییبرپا

 سیاز بـدو ت سـ انیتب ین  مجموع  فرهنگ ییب  آمارها ینگاه
مجموعـ  در  نیا ۀننند رهیاز اقدامات خ ابد؛یتوانست  ب  آنها دست 

اند  جوان مجموع  توانست  رانیدارد. مد تیمختلف حکا یها ن یزم
تـاننون بـ   ت؛یـشروع فعال یمؤسس  را در ابتدا یمتر 06 یفضا

 ین  بحران نرونا شهرباز 1933دهند. در سال  شیمتر اف ا 1444
 یلـیمجموعـ  اسـت، بـ  تعط ییمنبـع درآمـدزا نیتر یرا ن  اصل

بـ   کردیرو رییمجموع  در تغ رانیمد ریو تدب ینشاند؛ با هوشمند
نـانون  دیـجد یسـاخت بنـا ،یبهداشـت یها ماسک دیسمت تول

شـد  متر مربـع آلـاز 1464 یربنایدر چند طبق  و ز انیتب یفرهنگ
متـر  7444از  شیمؤسس  را در مجموع ب  ب اریدر اخت یربناین  ز

 خواهد داد. شیاف ا
ـــ ـــ  نیهمچن ـــانور مجموع ـــ و م ـــر ج ـــات نیبرت  مؤسس

 موفق مرتب  نیچند تاننون و بوده نشور سطح در یغیتبل−یفرهنگ
 و  یجـوا افـتیدر  یـن و نشـور؛ و اسـتان اول یها رتبـ  نس  ب 

 تیـفعال آلـاز از مؤسسـ  نیـا. اسـت دهیگرد... و ریتقد یها لوح
 مختلــف یفرهنگــ یها برنامــ  در را نفــر 6644 از شیبــ تــاننون

 مسـتمر طور بـ  هرسـال  و است داده قرار  آموزش تحت و رشیپا
 بــ  رســتانیدب و ییراهنمــا مقــاطع در را آمــوز دانش 164 از شیبــ

 .ردیپا یم تیعضو
 لیتحص ب  مفتخر مجموع  یاعضا از نفر 94 حدود نیهمچن

 گـرید ی. تعداداند دهیگرد صادق امام مکت  و  یعلم ۀحوز در
داخـل و  یها دانشـگاه النیالتحص از فارغ  یمجموع  ن یاز اعضا

 انیاز موارد ذنرشده؛ نخبگان نانون تب یخارج نشور هستند. جدا

وسـاالن  سن ن  در هم اند دهیرس تیو خالق یاز خودباور یب  حد
و ساخت  یاختراع، طراح نیاست. ثبت چند رینظ نم اریبس شانیا

و  یشــهرباز یکــیالکترون ۀدیــچیپ اریبســ یو بوردهــا  اتیــتجه
نـ  نمونـ  مشـاب  آن در  قیـابـ ار دق یها دسـتگاه دیو تول یطراح
و  شـود یمـ افـتی یسـخت ب   یـنشور ن یها نارخان  نیتر یصنعت

است  یها از موارد دستگاه نیا یانداز راه نیسنگ یها برنام  نیتدو
مشـاب  نـدارد.  ۀنشـور نمونـ یفرهنگ یها از نانون کی چین  در ه
 (7)شماره 

تنها  رویکرد خاص ب  تحقیق است ن  ن  یپژوهش موردی نوع
 یساز  ینظر آن درون در بلک  ست،یها ن داده یآور منحصر ب  جمع

روش  یمـورد (. مطالعـ 633ص ،1923 ،ی)بب ردیگ یم صورت
 گونـاگون شـواهد و منـابع از یریگ بهره با ها دهیپد یتجرب یواناو

ن   یروش (.74ص ،1925)رابرت،  است دهیپد کی لیتحل یبرا
ــرا ــابع ب ــاو یاز من ــراد، گروه نظام یوان ــد اف ــازمان من ــا، س ها و  ه

نـ  پژوهشـگر  شـود یانجام مـ یو هنگام رد؛یگ یبهره م ها دادیرو
 ،1930 ،و جـوزف.آر مری)واست  دهیپد کی نییتب ایفهم  ازمندین

 مرحلـ  دو یط ها، پژوهش گون  نیا یده سامان جهت(. 744ص
 :است یضرور ریز

 فنـون از اطالعـات یگـردآور یبـرا اطالعاا:  ی. گردآور 1
 .میا برده بهره مشاهده و مصاحب 
 نیـاطالعات در ا یروش گردآور نیتر یاصل ( مصاحبه الف

 نـ  مجموعـ  ریمد یاست. برا افت ی ساختار م یمصاحب  ن ق،یتحق
 یابتـدا از و بـوده شـانیا همت ب  انیتب یفرهنگ نانون یریگ شکل

 دیـگرد آماده  یمتما پرسشنام  کی اند داشت  حضور آن در سیت س
 مجموعـ  یریگ شکل دهیا و خچ یتار با مرتبط یسؤاالت یحاو ن 
 نــوع مــورد در ییها پرسشــنام  گــرید یاعضــا یبــرا. بــود انیــتب

 .دیگرد یطراح مجموع  یها تیفعال
 یجوانـان و نوجوانـان از عمومـاً  انیتب ۀمجموع ن  جهت بدان

 یبـرا اند، وسـت یپ آن بـ  یهمکـار یبـرا جیتدر ب  ن  افت ی لیتشک
 بـر ها مصـاحب  تمرنـ  تـا دیـگرد تـالش قیتحق موضوع ب  نمک
 .باشند اتیخصوص نیا یدارا ن  ردیگ قرار ینسان

 رانیمـد یافـراد بـ  سـطوح عـال نیتر کیـن د ای ران،یاز مد −
 ؛مجموع  باشند
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مجموعـ  دارا  رانیرا بـا مـد یتجربـ  همکـار نیتر یطوالن −
 ؛باشند

مؤسس  باشند ن  ارتباط مستمر را با آن  تر یمیقد یاز اعضا −
 اند. حفظ نرده

ــاا ــنام  ل ــل پرسش ــ  یاص ــ  ن ــؤاالت ب ــل س ــژوهش یاص  پ
 سـ  یدارا ن  شد دهیپرس یافراد و نانون نمسالوال از پرداخت؛ یم
 درمجمـوع نمونـ  جامع  تیمحدود ب  توج  با. بودند باال یژگیو

 .است شده انجام ریز مختصات با نفر 10 با مصاحب  74
 

 شوندگان مصاحبه یفیتوص یها یژگی: و2 جدول

 در تیمسئول التیتحص سن فیرد
 سسهؤم

سابقه 
با  یهمکار 

 سسهؤم

0 00 
حوزه و  0سط  

 تیر یکارشناچ مد
 یفرهنگ

 ریمد و مؤسس
 01 مجموعه

 00 یعموم روابط حوزه 0 سط  05 0
 05 یبانیپشت مسئول حقوق ارشد 02 0
 1 یمال امور معاونت حقوق یکارشناس 00 0

 کانون مسئول حوزه 0سط   00 5
 02 یفرهنگ

 02 یشهرباز  یمال امور حوزه 0سط   00 6
 00 دهیا و طرح مسئول حوزه 0سط   0 2
 06 مؤسسه معاونت تیر یمد یکارشناس 05 1
 00 یآموزش یمتصد  حوزه 0 سط  00 1

 00 دیتول مسئول حوزه 0سط   00 02

 0 یطراح کارشناچ وتریکامر یمهندس 00 00
 1 یبعد 

حوزه و  0سط   00 00
 کارشناچ سواد رسانه

 رسانه مسئول
 05 یشهرباز 

 06 ییاجرا معاونت یسیانگم زبان سانسیل 06 00
 00 کیگراف طراح شنیمیان و کیگراف 00 00

 
 دهیـپد ۀمشـاهد ،یفـین قـاتیمعمـواًل در تحق ( مشاهده ب

 روش نیتر متـداول ینوع بـ  و ننـد یمـ فـایا یا نننـده نییتع نقش
ــردآور ــات یگ ــت اطالع ــا  اس ــر)پاش ــریفیفیش  ،1934 ،ی و ش

پژوهشگر بـا  یریدرگ  انیالبت  مشاهده برحس  نوع و م(.153ص
 (.114ص ،1934)مارشال، موردمطالع ، متفاوت است  دهیپد

  ،یـمرتب  در مسـجد محمود نیپژوهشگر چند فیتوص نیبا ا
نـ  در  یمعـارف یشـهرباز یو حتـ یدینارگاه تول ،ینانون فرهنگ

واقع اسـت؛ بـ  مشـاهده تعـامالت،  یجوار حرم مطهر رضو
ــع ــاع تیوض ــا و ن ،یاجتم ــات و اب اره ــامکان ــ  ی ــ ار ۀویش  یبرگ
مجموعــ  را  یاعضــا یهــا پرداختــ  و ننش یمعــارف یهــا نالس

 ؛قرار داده است قیموردمطالع  و تحق
 منتظم مختصر، ارائ  برای قیتحق نیا در اطالعا:  لی. تحل2

 مضــمون تحلیــل از ها مصــاحب  از حاصــل اطالعــات منســجم و
(Thematic Analysis )ــتفاده ــود می اس ــل. ش ــمون تحلی  مض

 هـای داده روش ایـن در. است متنی های داده تحلیل برای فرایندی
 شـود می تبـدیل منظم و تفصیلی های داده ب  متنوع و پراننده متنی

 . (169ص ،1934عابدی و دیگران،)
 هـم و تیـواقع انیب یبرا هم  ن است یروش مضمون، لیتحل

 (.Braun & Clarke, 2006: 83) رود مـی ارن ب  آن نییتب یبرا
 ینـدیفرا  کـبل ست،ین یخاص یفنی روش صرفاً  مضمون، تحلیل

 طورنلی، بـ  .بـرد ارن ب  یفنی یها روش ثرنا در توان یم  ن است
 ی:برا است ای شیوه مضمون، لیتحل

 متن؛ دنید( الف

 نامرتبط؛ ظاهراً  اطالعات از مناس  کدر و برداشت( ب

 ؛یفنی اطالعات لیتحل( ج

ـــد( د ـــ  مفـــاه داده لیتب ـــ نظـــم جـــادیا و میهـــا ب  یمنطق
(Boyatzis,1998 ,p 4). 

 بـ  مرحلـ  چنـد طـی تحقیـق، این در مضمون تحلیل فرایند
 .گیرد می انجام زیر ترتی 

 
 ها مصاحبه محتوای مطالعه. 1

 بـا متناسـ  مشـاهدات و ها مصـاحب  از حاصـل هـای عبارت ابتدا
 استخراج را ذهنی معانی حاوی مضامین یعنی تحقیق، یمحور هدف

 .شود می گ ارش توصیف بخش در مطال  این از برخی. ننیم می
 

 اولیه کدگذاری .2

 زیـر چارچوب، طبق ،(Global) پای  مضامین حاوی های عبارت
 بنـدی عنوان لالـ  محتـوای برحس  و گ ارش گان  هفت عناوین

 مضـمون یـک بـ  مشعر ها، عنوان این از هرندام درواقع. شوند می
ـــده ســـازمان ـــودار. اســـت( Organizing) دهن  مضـــامین نم

 . شود می ترسیم توصیفی گ ارش انتهای در دهنده سازمان
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 مضامین شبکه ترسیم و ثانویه کدگذاری .3

 مضـامین تجمیـع بـا شـود می تـالش مقالـ ، نهایی بندی جمع در
 گانـ  هفت هـای حوزه در( Basic) فراگیر مضامین دهنده، سازمان
 در. شود ترسیم مفهومی مدل منطقی، مکانیسم مدار بر و استنباط

 نهـایی الگـوی مضـامین شـبک  شـماتیک ترسـیم بـا مرحلـ  این
 .شود می ارائ  فرهنگی مدیریت

 
 یفیتوص گزارش: ها افتهی

 یهـا یژگـیو ولنـگیگ گانـ  هفـت مراحـل براساس بخش نیا در
 یها مصـاحب  از اقتبـاس بـا و مشاهدات ب  استناد با انیتب مؤسس 

 .شود یم انیب گرفت  انجام

 
 یزیر برنامه .1

 اذعان ب  ،یاتیعمل و یکیتانت ک،یاستراتژ یها ی یر برنام  انواع از
 در یمـدون بلندمـدت برنامـ  انیـتب لیـدل دو ب  مجموع ؛ رانیمد

 :ندارد ینل یها یگاار استیس حوزه
ــ ــردیروف( ال ــ ک ــا ۀداوطلبان ــ  یاعض ــ  مجموع ــتل م ن  مس

 .است ن یه  نم و مدت نوتاه یها تیفعال
 (.1)شماره  بودج  یوستگیپ و یستگیپا فقدان( ب

. داشـتند اشاره مطل  نیا ب   ین شوندگان مصاحب  از گرید یبرخ
 م؛یندار یمدون برنام (. 6)شماره  میندار مدت انیم و بلند یها برنام 

 سـطح در یمعـارف یشهرباز حوزه در ندهیآ سال 14 میدار نظر در اما
 بلندمـدت برنامـ (. 7)شـماره  میباشـ داشت  گفتن یبرا یحرف نشور

 یهـا ی یر برنامـ (. 0)شـماره  است ان یماه ها برنام  شتریب و میندار
 (.9)شماره  شود ینم نگارش یسازمان صورت ب  بلندمدت

ــ  ــانت یها برنام ــدت انیم و یکیت ــ  م ــن مجموع ــورت ب   ی  ص
 یها برنامــ . ندارنــد آن از یثــابت تیــذهن اعضــا و اســت رمــدونیل
 لیـتعط مجموعـ  تیـفعال نـ  میـدار اعضا اشتغال یبرا مدت انیم

 یهـا ی یر برنام  یبرخ در یطیمح طیشرا ب  نگاه(. 7)شماره  نشود
 در(. 9)شـماره  بخشـد تحقـق را اهـداف تـا دارد وجـود مدت انیم

 و مـؤمن یرویـن نشـور یبـرا میـسال  در نظـر دار 6−0 یها برنام 
 اب ارهـا و منابع از انیتب حال نی(؛ اما باا1)شماره  مینن تیترب متعهد

 .برد یم بهره یفرهنگ اهداف شبردیپ جهت در یخوب ب 

 انیــتب یروابــط عمــوم ریمــد ؛یاتیــعمل یها مــورد برنامــ  در
آمد  شینرونا پ یمارین  موضوع ب 1933: در اواخر سال دیگو یم

 −عنوان منبع درآمد و اشتغال اعضـا ب − یشهرباز یلیو بحث تعط
 لیبحـران تشـک تیریجلسـ  مـد ط؛یشـرا لیشد؛ با تحل تر یجد
است؛  ندهینشور ب  ماسک ف ا ازین  ن میدیرس ج ینت نیو ب  ا میداد

اشتغال و درآمد اعضـا  نیت م  یحل مشکل نشور و ن یبرا نیبنابرا
 یاشتغال بـرا جادینار منجر ب  ا نی. امیماسک رفت دیب  سمت تول

ماسـک  دیـخانم هسـتند. بـا تول شانینفر ا 94ن   دینفر گرد 114
مجـاور را  یها اسـتان قـم و اسـتان ازیاز ن یبخش اعظم میتوانست

 میصادرات داشت  باشـ  یاز نشورها ن یب  برخ یپوشش داده و حت
مدت  نوتاه یها ب  وجود برنام   یاز اعضا ن گرید ی( برخ7)شماره 

 یا مجموعـ  بـ  نظـرم پـروژه یها در مجموع  اذعان دارند. برنام 
ــماره  ــت )ش ــ 6اس ــرا یها (. برنام ــواًل ب ــانون معم ــا بازه ین  یه

 (.0مدت است )شماره  نوتاه
ــا ــ  ب ــ  توج ــوارد ب ــ  شیپ م ــ گفت ــ  ۀویش ــتب ی یر برنام  انی

 تیـفعال براسـاس یابیـ نـ یه  سـتمیس بـر یمبتن و «محور پروژه»
 خـود امـر تحـت ۀمجموعـ یهـا یتوانمند از انیتب رانیمد. است
 طیشـرا لیـتحل» بـر یمبتنـ یتیریمـد یشـگردها از و بوده مطلع

 هوشـمندان  یشکل ب  یبحران و حساس یها تیموقع در «یطیمح
 یجا بـ  مجموعـ  ریمـد رسد یم نظر ب  نیهمچن. رندیگ یم نمک
 تفکـر نیا و بوده برخوردار یراهبرد تفکر از ،یراهبرد ی یر برنام 

 .است نموده جادیا  ین مجموع  یاعضا در را

 
 یده سازمان .2

 یاعضـا روند نیا در. است نارآمد اریبس انیتب یده سازمان روند
 عنـوان تحـت هسـتند سـال 16 تا 17 نیسن نیب معموالً  ن  دیجد

. دارنـد  آموزش ب  ازین ن  ندیآ یم شمار ب  «یفرهنگ نننده مصرف»
 بـ  مخـتص سـطح در یسـن رده هر و شده یبند سطح ابتدا شانیا

 شده فیتعر ترم س  هرسال، در سطح هر یبرا. رندیگ یم قرار خود
 احکـام، متنـوع یها برنامـ  دیـجد یاعضا یبرا ترم هر در. است

 9 مـدت ب  روند نیا. شود یم گرفت  درنظر ورزش و اخالق د،یعقا
 مجموع  یسپار تیمسالول چرخ  وارد شانیا سپس. دارد ادام  سال

 (.1)شماره  گردند یم
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مسـجد  یخدمات یساده همچون نارها یاز نارها یبرخ ابتدا
و نانون از جمل  اذان؛ اقام  و نظافت مسجد متناسـ  بـا عالقـ ، 

اعضـا در  تیـ. موفقشـود یب  آنها سپرده م ها یاستعداد و توانمند
 یآنها اثرگـاار اسـت. بـرا یبعد یها تیدر مسالول ف؛یانجام وظا

 تیبـا مسـالول ییآشـنا یباالتر ابتدا برا یها تیدر مسالول یریگ بهره
آنها برقرار؛ و سپس وارد  یمدت برا نوتاه یآموزش یها دوره د؛یجد

نـ  در چـارت  ی. هم  نسانگردند یمجموع  م یالتیچارت تشک
ــازمان ــ  تب یس ــمجموع ــد؛ دارا انی ــرار دارن ــا یق ــرح وظ  فیش

 هستند.  شده فیتعر
 یــۀپا بــر انیــتب ۀمجموعــ یده ســازمان: دیــگو یمــ انیــتب ریمــد

 هـر یبرا ن  یمعن نیا ب . است دهیگرد بنا افراد ب  «یسپار تیمسالول»
 و نفس عـ ت لیدل بـ  نار نیا. گردد یم فیتعر یسازمان یفیوظا فرد

 و عالقـ  جـادیا باعـث ننـد؛ یمـ جـادیا افراد در ن  یرشد احساس
 (.1)شماره  گردد یم مجموع  و افراد نیب اتصال

 رشـد تا دهند یم تیمسالول ها بچ  ب  خودشان نظارت با ریمد
 رفاقت و میریبگ ادی را یمختلف ینارها شد باعث تیمسالول. ننند

 (.2)شماره  نرد جادیا ها بچ  نیب
نـ  احسـاس  شـود یسپرده مـ ییها تیب  افراد مسالول انیتب در
و  ها تیسـپردن مسـالول(. 3)شماره  نند یم جادیدر آنها ا یاثرگاار

 .(3و جاب آنهاست )شماره  تیبازگااشتن دست اعضا باعث خالق
مهـم اسـت و مـا  یلـیمـا خ شـرفتیپ یبرا میدار تیمسالول نک یا

 .(9)شماره  مینارها را با قوت انجام ده میدارتالش 
ــــ  ــــمــــؤثر در تب یها قیاز تشــــو یکــــیمــــن  نظر ب  انی

 ونـدیپ جـادیدر ا یب  افراد است ن  نقش مهمـ «یسپار تیمسالول»
 یرا ناش میها تیموفق  ی. من ننند یم فایآنها و مجموع  ا نیب یقلب

 (.17)شماره  دانم یم انیتب نیرشدآفر یها تیاز مسالول
 اعضـا؛ اراتیـاخت شیافـ ا ؛یستاد یروهاین ناهش نیهمچن
ــترش ــیح گس ــارت ۀط ــد نظ ــ  از ر؛یم ــد جمل ــجد یها رون  دی

 و عملکـرد یتوجه قابـل  انیـم بـ  توانسـت  ن  است یده سازمان
 .دهد ارتقاء را انیتب یسازمان یاثربخش
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 و حقـوق آمـوزش، نش،یگـ  چهارگان  یندهایفرا شامل ینینارگ 
 .است پاداش

 ،یطـیمح غـاتیتبل :قیـعمدتًا از سـ  طر انیتب نشیگ  (الف
روش،  نیـرهـاورد ا رد،یـگ یچهره بـ  چهـره و مـدارس انجـام مـ

 مجموع  است. یآمار جاب برا نیشتریب
. ننـد یمـ استفاده دیجد یروهاین دعوت یبرا راه س  از نانون

 یها برنامـ  و یشخصـ دعـوت مـدارس،ن مسـالوال بـا یهماهنگ
 رابطـ  ؛یدانیـم غیـتبل صورت ب  ما جاب روش نیشتریب یتابستان

 (.3)شماره  اعضاست دعوت م،یمستق
 یاعضـا یشـهر غـاتیتبل و چهـره ب  چهره مدارس؛ قیطر از ما

 از دیـجد یاعضـا جاب یبرا(. 14)شماره  مینن یم جاب را دیجد
(. 17)شـماره  میننـ یمـ دعـوت مدارس بااستعداد آموزان دانش انیم

 خــود نمــک بــ  و ها مدرســ  از ؛جــاب یبــرا نــانون ینلــ روش
 روش از رویــن جــاب یبــرا مــا(. 9)شــماره  اســت آمــوزان دانش
(. 10)شـماره  میننـ یمـ استفاده ها بچ  میمستق دعوت و یا شاخ 

 هستند، بااستعداد و فکر هم افراد دنبال ب  خود انیاطراف در ها بچ  اآلن
 .(19)شماره  است مدارس در غیتبل هم گرید راه

مجموعـ   یهـا در مصـاحب  بـا اعضـا آموزش یاثربخش (ب
 ،یو توانمند ینفس، خودباور و اعتمادب  یقو ۀملموس است. اراد

 انیـتب یدر اعضـا مـانیتونـل، تقـوا و ا ،یمنش و ب رگ تیشخص
و  یمناسـ  آموزشـ یها نشان از برنامـ  نیناماًل مشهود است و ا

 مجموع  دارد. یتیترب
 اخـالق و درس ،یطلبگ ،یدار نید در انیتب یآموزش یها نالس

 و اخـالق در نـانون یها برنامـ (. 5)شماره  بود رگااریت ث یلیخ من
 را مـا ینـید اتیـروح انیتب(. 3)شماره  نرد نمکم یلیخ ها درس
 یاخالقـ لحا  بـ  نجایا یآموزش یها برنام (. 14)شماره  داد ارتقاء

 اخـالق، ن،یتـد در نـانون(. 0)شماره  بود دیمف یلیخ میبرا یتیترب
 .(17)شماره  داشت مثبت ریت ث یلیخ من درس و صبر ،یثارگریا

 مجموعـ ؛ یمعنـو یفضـا حفظ در ریمد ۀدلدل علت ب : ج
 چنـد. دارنـد اطـالع انیـتب پـاداش و حقـوق طیشرا از ینم افراد

 اند عبارت ن  مؤثرند نانون یحقوق إشل ب  یده شکل در  شاخص
ــل.1: از ــتن.7 ؛ت ه ــد داش ــص.9 ؛فرزن ــره. 0 ؛تخص . 6 ی؛ور به

 .نار  یسخت
 بـ  افـراد ینـار سـاعت در موارد نیا ضرب حاصل از حقوق

 آن در یتیفعال ن  نانون از یعضو هر علت نیهم ب . دیآ یم دست
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 را خـود  بـ  مربـوط ینـار ساعت برگ  هرروزه است موظف دارد؛
 نسـ  تیـاهم ما ازآنجان »: دیگو یم نانون ریمد. دینما لیتکم
 سـاعت نکتـ  نیـا لحـا  با اعضا م؛یا نموده نییتب را حالل یروز
 و لـاا نمـاز؛ سـاعات یعنـی ند؛ینما یم اعالم را خود دیمف ینار

 (.1)شماره  «ننند ینم لحا  ینار ساعت عنوان ب  را استراحت
 ۀویحقــوق مجموعــ ؛ شــ  نکتــ  مهــم در مــورد پرداخــت امــا

ــرب  ــ  آن را از د منحص ــت ن ــریفرد آن اس ــازمان گ ــا س   یها متم
عنوان نمونـ  مسـالول روابـط  افراد است. ب  ازیبرحس  ن د،ینما یم

ها در مجموع  بدون  نانون سال یاز اعضا یکی: دیگو یم یعموم
 افـتیدر یر بـود و حقـوقمشـغول بـ  نـا یداشت مـال چشم چیه

گاشـت   یها نانون بدون اطالع آن فرد حقوق سـال ری. مدنرد ینم
بـ  او پرداخـت  یرا محاسب  نـرده و در روز عقـد ازدواج و شانیا

 یاریو برطرف شدن مشکالت بس ینمودند ن  موجبات خوشحال
تـا در  شود یها ثبت م (. ساعت نار بچ 7)شماره  دیگرد شانیاز ا

 ریمد ۀ ی(. انگ1آنها حقوقشان پرداخت شود )شماره  اجیوقت احت
و مناسـ   حیصـح یریـگ پرداخت حقوق؛ بهره ۀویش نینانون از ا

 اعضا از دسترنج خودشان است.
 تیهمچـون عضـو یمعمواًل عـوامل گرید یها در سازمان (د

موقع در محل نار؛ عملکرد مناس ؛  صرف در سازمان؛ حضور ب 
 نننـد؛ یو سنوات را در پرداخت پاداش نارننان لحا  مـ تیارشد

اند از: پشـتکار  پرداخت پاداش عبارت یبرا انیتب یها اما شاخص 
نـ  بـا رونـد  یور و بهـره نار یسخت ت،یو خالق ینوآور  ه،یو انگ

 (.1ها تفاوت دارد )شماره  مرسوم سازمان
 ماننـد  یـن مجموعـ  پـاداش پرداخـت خاص ستمیازآنجان  س

 است، گرفت  شکل ریمد یشخص قیسال با دستم د و حقوق ستمیس
 نیـا امـا دارند؛ اطالع یخوب ب  آن ثغور و حدود از شانیا تنها ظاهراً 
 از آن  یتمـا باعث و دارد ییباال تیاهم پژوهشگر نظر ب  انیتب بخش

 سـتمیس نیـا یهـا یژگـیو از یبرخـ. است دهیگرد ها سازمان ریسا
 یمعنـو: )پـاداش افـراد اتیروح و سن ب  توج ( الف: از اند عبارت

 یاصـل پنهـان (ب ؛(ازمنـدیسـاالن نب رگ یبرا یماد و نودنان یبرا
سبک خاص پرداخت پـاداش آن  نیاز ا ریها: )هدف مد بودن پاداش
حانم بر مجموع   یروابط معنو نیگ یجا یماد یارهایاست ن  مع

 انیـ)در نـانون تب پـاداش پرداخـت یهـا مالک نیـیتب( ج ؛(دنگرد

قـرار  قیاعضا مورد تشو شود ین  موج  م ییها و شاخص ارهایمع
 .(1( )شماره گردد یم انیصورت واضح ب هم  ب  یبرا رند؛یگ

 
 کردن تیهدا. 4

 مجموعـ  در «یشـگیپرواپ و تواضـع» بـر یمبتن ارتباطات انیجر
 نـامالً  یصـورت ب  اعضـا تعامالت ن  یا گون  ب  است؛ حانم انیتب

 صـورت گرانید تیشخص و حدود حفظ با و یاخالق و محترمان 
 م،ینـر قـرآن از ی شیانگ جمالت با ییتابلوها نیهمچن. ردیگ یم

 .نند یم ییمجموع  خودنما یجا یدر جا انمعصوم حضرات
 قول و ننند یم تیهدا خوب را جمع مجموع  انریمد نظرم ب 

 و هسـتند توسـل اهـل شـانیا(. 5)شـماره  است یکی عملشان و
 ستیناشا یها حرف ب . دارند شاندخو یبرا یخاص یمعنو برنام 

 برود نیب از مجموع  قرم  خطوط خواهند ینم و اند حساس اریبس
 نگــاه شــانیا یدســت پــاک و یســتیز ساده بــ  گــرانید(. 3)شــماره 

 از فقـط ظـاهراً  دارنـد، مجموع  از را یمال بهره نینمتر و ننند یم
 یفرهنگـ نـار یبرا را شان یزندگ. ننند یم استفاده یطلبگ  یشهر
 را نیـا گـرانید و انـد اخالص با شانیا(. 14)شماره  اند نرده وقف

 بـ  شـ یهم شـانیا نـدیاین بار گرا یماد ها بچ  نک یا یبرا. نندیب یم
 حفـظ اعضا یجهاد  یروح و یمعنو یفضا تا دهند یم تانر ها بچ 

 و تواضـع همـت، و پشـتکار ،یپاندست اخالص،(. 6)شماره  بشود
 اند داشـت  نگـ  خـالص را فضـا و دارنـد یتیریمد اقتدار حال نیدرع

 را مجموعـ  دوسـتان  یفضا و اند متواضع اریبس شانیا (.3)شماره 
 .(11)شماره  اند نرده حفظ یخوب ب 

عنوان  بـ  انینانون تب ریاز مشاهدات پژوهشگر مد یاریبس در
داشـت  و  مان یحضـور صـم گـرانید نیاز افراد مجموع  در ب یفرد
 شیـآال یصـورت نـاماًل بـ نـانون ب  یاعضا نیتر با نوچک یحت

ها اشـاره  از اعضـا در مصـاحب  ی. تعـداددیـنما یارتباط برقرار مـ
آنهـا باعـث شـده  انینانون در م ریمد  یرایپ یحضور ب»داشتند ن  

بـوده  گون  نیا ش یهم«. داشت  باشند یبا و یشتریاحساس قرابت ب
 شـانی(. ا6در وسط نارها حضور مـؤثر دارنـد )شـماره  شانین  ا
( 0ها حضور دارند )شماره  نارها و جلوتر از بچ  دانیدر م ش یهم

ــد ــبک م ــانیا تیریس ــیم پشت ش ــت،ین ینی نش ــ  ا س ــانیبلک  ش
 (.19)شماره  ننند ینار م  یو جلوتر از بق یدانیصورت م ب 

 یرهبـر رشیپا باعث آنچ  معتقدند مجموع  افراد هم  باً یتقر
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 بـا شـانیا «ناصـحان  یعـاطف روابـط» شده؛ آنان توسط مجموع 
 عنوان بـ  نانون ریمد ن  دارند اذعان شوندگان مصاحب . اعضاست

 تحـت یاعضـا یشخصـ امور ب  نسبت دلسوز و «یمعنو یپدر»
 (.7)شماره  دارد تیمسالول احساس تشیریمد

قدر  ها آن نانون معتقدند: بچ  یاز اعضا یا عده ن،یبر ااف ون 
از آنهـا مشـکالت  یبرخـ یاعتماد دارنـد نـ  حتـ انیب  مسالول تب

ن  با پدر و مـادر  گاارند؛ یم انیدر م شانیرا تنها با ا شان یشخص
پـدر  کیـعنوان  را واقعـًا بـ  شـانی(. دوسـتان ا7خودشان )شماره 

 (.5هستند )شماره  رایپا یمعنو
 شانیا(. 11)شماره  است پدران  و برادران  اعضا با شانیا رابط 

 (.0)شماره  هستند من یمعنو پدر مثل واقعاً 
 و صـبر ماننـد یگرید اتیخصوص شوندگان مصاحب  نیهمچن

 ،یسـتیز ساده ،یعملـ یتقـوا ،یپاندسـت تـالش، و  هیانگ مدارا،
 مـؤثر شـانیا یتیریمـد خـاص سبک در را نانون ریمد یمدار نید
 (.3، 5، 0)شماره  دانند یم

 
 یهماهنگ. 5

ــ  تب ــازآنجان ــاختار از انی ــازمان س ــداد و یس ــن تع ــان یروی  یانس
 بـا آن یواحدها و ارنان نیب یهماهنگ است؛ برخوردار یمحدود
 .گردد یم حاصل نمتر ن یه  و زمان صرف و شتریب سهولت

ــ در ــتب ۀمجموع ــات انی ــ یجلس ــامگاه در   ب ــات ش ــام جلس ن
 از نـ  گردد ینانون برقرار م یشرنت نل اعضاها با  ش   شنب  پنج

 در شـامگاه جلسـات تیاهم. است انیتب در یهماهنگ مهم ارنان
 .است رانیمد یها یریگ میتصم سرعت مالحظ  قابل شیاف ا

 جـادیعوامـل ا نیتـر مهم دیـآ یها برمـ ن  از مصـاحب  گون  آن
اعضـا،  یفنـ یها و مهارت یمشورت، توانمند انیدر تب یهماهنگ

 یب  اهـداف آرمـان یابی در دست شانیا یو همدل یریپا تیمسالول
در نانون با مشورت و طرح مسائل در جلسـات  یاست. هماهنگ
گرفتـ   ییصـورت شـورا ب  هـا یهمـاهنگ شتری(. ب6است )شماره 

هـا انجـام  معاونت یدر شـورا هـا ی(. همـاهنگ7)شماره  شود یم
 یها از بچـ  انیـمجموعـ ، تب ریمد ری(؛ و ب  تعب0)شماره  ردیگ یم

اگـر مـن خسـت   یشده است ن  حتـ لیتشک یا  دهیعق و هم نیمتد
 (.1)شماره  رندیگ یدست م شوم؛ آنها نارها را ب 

 یده گزارش و ارتباطات. 6

 آن یســازمان ارتباطــات انیــجر ان؛یــتب ینهــاد شــکل بــ  توجــ  بــا
 بخشنام  صدور و ینگار نام  روش ب  و است؛ یررسمیل صورت ب 
 پژوهشـگر یها مصـاحب  و مشاهده انیجر در. ردیگ ینم انجام... و

 واسـط  بدون مجموع  یاعضا نیتر نوچک ن  افتاد یم اتفاق اریبس
 و ریمــد بــا یرســم یها ســازمان کیــبورونرات مراحــل ریســ و

 و ها درخواسـت نیتر یج ئ و نرده برقرار ارتباط نانون یها معاونت
ــا گ ارش ــ ؛ را ه ــخ و ارائ ــط را الزم یها پاس ــانیا توس ــتیدر ش  اف

. داشت وجود ها مصاحب  یبرخ در  ین مطل  نیا دیمؤ. نمودند یم
)شـماره  دارد انیـجر هـا معاونت واسـط  بدون ریمد با اعضا ارتباط

 و هـا معاونت بـا میرمسـتقیل و میمسـتق طور بـ  توانند یم اعضا(. 6
 (.0)شماره  ننند برقرار ارتباط مجموع  ریمد

 مجموعـ  در  یـن یمتعـدد جلسـات ،یاد شـده وهیش بر اف ون
 در. دهـد یمـ سـامان را مجموعـ  ارتباطـات نـ  شود یم لیتشک

 ریمـد جانـ  از یرسـان اطالع ها شـ  شنب  پنج شـامگاه جلسات
 یهـا گ ارش  یـن بـالعکس و ردیـگ یمـ صـورت افراد ب  مجموع 

 شـامگاه جلسـات در(. 7)شماره  گردد یم افتیدر ها رمجموع یز
 ارتباطـات و شـود یمـ ارائـ  اعضا ب  ریمد توسط الزم یها گ ارش

 ها چهارشـنب (. 9)شـماره  اسـت برقـرار گریکدی با اعضا میمستق
 آن در دارنـد تیمسـالول نـ  ینسـان ۀهمـ ن  میدار شورا جلسات

 (.1)شماره  ندینما ارائ  نار گ ارش ن  اند موظف و نرده شرنت

 
 یزیر بودجه. 7

ــتمیس از ــد بودج  یها س ــد یبن ــا در یمیق ــ  نی ــتفاده مجموع  اس
(. 0)شـماره  اسـت یا پـروژه صورت ب  مجموع  ۀبودج. شود ینم

 یا پـروژه صـورت ب  انیـتب بودجـ  بلکـ  م؛ینـدار ان یسـال بودج 
 میتـوان ینمـ میندار یثابت درآمد چون(. 6)شماره  شود یم فیتعر

 داشـتن ان یسـال بودجـ  الزمـ (. 1)شـماره  میببنـد بودج  ساالن 
(؛ 7)شـماره  میـرو یم شیپ محور پروژه لاا است؛ ثابت اعتبارات

 «یاقتضـائ» صورت ب  را انیتب وخرج دخل ستمیس توان یم نیبنابرا
ــت ــال نیباا. دانس ــ  ح ــ یه  در مجموع ــ  نرد ن ــازمان بودج  یس

 و مـدت نوتاه یدرآمدها ب  توج  با بلک  نند؛ ینم عمل ضابط  یب
 .ندینما یم ن یه  را منابع خود، فرد منحصرب  اصول تیرعا
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 در  یـرو وحـدت اصـل ماننـد ،یبنـد بودجـ  اصول از یبرخ
 سـتمیس در یریپا انعطاف اصل و ن یه  در تعادل اصل نرد، ن یه 

 جـ و نـ  را گـرید اصـل دو امـا خـورد، یمـ چشم ب  انیتب بودج 
 ذنـر یسینو بودج  منابع در معموالً  است انیتب مجموع  ابتکارات

 :از اند عبارت ن  اند نکرده
 درخواسـت یبـرا واحـدها مسـالوالن یعنی: ضرورت اصل. 1

 هـا معاونت جلس  در آن ضرورت از دیبا ابتدا مشخص ن یه  کی
 .ندینما دفاع

 صـورت ب  انیـتب مجموع  در اصل نیا: ییجو صرف  اصل. 7
 آمده؛ دسـت ب  یسـخت ب  نـ  یمنـابع تـا شـود یمـ یریـگیپ یجد

 .گردد ن یه  مناس  محل در و یدرست ب 

 میننـ یم ن یه  ها ضرورت براساس میباش داشت  درآمد وقت هر
 یطـ شـود، احساس یا ل یوس ضرورت یمعاونت در اگر(. 1)شماره 

 ازیـن ی یـچ اگـر(. 6)شـماره  گـردد یم پرداخت آن ن یه  یمراحل
 شـود پرداخـت اش نـ یه  تا باشد یواقع آن ب  ازین دیبا میباش داشت 

 یبـرا اند؛ حساس یلیخ ن یه  صرف در مجموع  ریمد(. 0)شماره 
 (.14)شماره  ننند یم موافقت اجناس نیتر ارزان و نیبهتر با دیخر

 شـامل مجموعـ  یها ن یه  فهرست مانور؛ اصول تیرعا با
 ،یسازمان یها ن یه  ، پاداش و حقوق: گردد یم عمده سرفصل س 

 .یعمران و ینار یها پروژه
 نیدر سـطح مضـام یمطال  باال، مدل مفهوم یبند خوش  با

 شود. یم میترس ریدهنده ب  شکل ز سازمان
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 یریگ جهیو نت یبند جمع

 یهـا نانون تیریمـد ۀویشـ در یخاصـ یهـا ینـوآور انیتب نانون
 نیبهتـر از یکی. است سابق  یب ن  آورده وجود ب  یهنر−یفرهنگ

 اسـتفاده نشور سطح در یفرهنگ موفق مدل نیا جیترو یبرا ها راه
 .است مشاب  یفرهنگ یها مجموع  گرید در آن یتیریمد یالگو از

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بـا تمرنـ  بـر  انیـنـانون تب ک،یباوجود عدم برنام  استراتژ .1
 طیشـرا لیـتحل»بـر  یمبتنـ تیریو مد« محور پروژه» ی یر برنام 

 یبــ  شــکل ،یحســاس و بحرانــ یهــا تیدر موقع «یطــیمح
نـانون بـا  ن،یارائ  نموده اسـت؛ بنـابرا یموفق یهوشمندان ، الگو

  یـماحصـل ترن ؛یفرهنگـ یقـیتلف تیریاز روش مـد یمند بهره
 ،یمبلغــان حــوزو یو روش ســنت یفرهنگــ تیریمــد نینــو ۀویشــ

 ؛ابدی دست یریگچشم یمعنو یها تیتوانست  ب  موفق

 جویی صرفه

 ضرورت

 پذیری انعطاف

 الگوی مدیریت تبیان

 آموزش پاداش
حقوق و 
 دستمزد

 تعادل
 جوییصرفه

 ضرورت

 وحدت رویه

ارتباطات 
 غیررسمی

ریزی برنامه
 پروژه محور

بندی بودجه
 اقتضایی

کارگزینی 
 انسان مدار

مسئولیت 
 سپاری

پذیری دسترس
 مدیر

سازماندهی 
مسئولیت 

 سپارانه

هدایت و 
رهبری 

 پرواپیشه

جلسات 
 شامگاه

 پاکدستی

 صبر تالش

 معنوینفوذ 

حضور 
 میدانی

 مندیانگیزه

 خودکنترلی

هماهنگی 
 جلسه محور

جلسات 
 مداوم
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الگوی 
 مدیریت تبیان

هدایت گری 
توا ع »مبتنی بر 

«و پرواپیشگی  
هماهنگی 

مشورت »براساچ 
، «محوری  

برنامه ریزی 
«پروژه محور»  

ارتباطات افقی 
 بدون حاجب

بودجه بندی 
 اقتضا ی

سازمان دهی بر 
پایۀ 

«مسئولیت سراری»  

کارگزینی مبتنی 
روابط عاطفی »بر 

«ناصحانه  

 لیدل بـ  افـراد، بـ  «یسـپار تیمسالول» یۀبر پا یده سازمان .7
احسـاس » ،«یروحـ تیـتقو» ،«تیخالق»، «نفس ع ت» جادیا

در  «یریپا تیمسـالول»و  «یالفـت جمعـ» ،«یقلب وندیپ»، «رشد
 ؛رود یمطلوب ب  شمار م یالگو یفرهنگ تیریعرص  مد

ــ  لحــا  نــارگ  .9 ــاز ســ  طر نشیگــ  ،ینیب ــاتیتبل ق؛ی  غ
بـا نارننـان  یچهره ب  چهره و مدارس و مواجهـ  اخالقـ ،یطیمح

 ،یتوانمنـــد و یخودبـــاور نفس، اعتمادبـــ  اســـاسمجموعـــ  بر
 دادن دخالـت ژهیو ب  مان،یا و تقوا تونل، ،یمنش ب رگ و تیشخص
 ،«تخصـــص» ،«فرزنـــد داشـــتن» ،«ت هـــل» یانســـان یالگـــو

 روابـط» پاداش، و حقوق پرداخت در «نار  یسخت» و «یور بهره»
 تیریمــد لحــا  بــ  نــ  دهــد یمــ شــکل را «ناصــحان  یعــاطف

 ؛است فرد منحصرب 
ــ ارتباطــات براســاس یگــر تیهــدا .0 ــر یمبتن  و تواضــع» ب
 تعـامالت نـ  اسـت یا گونـ  ب  ان،یـتب مجموعـ  در «یشگیپرواپ

 و حـدود حفـظ بـا و یاخالقـ و محترمانـ  نامالً  یصورت ب  اعضا
 توأم و یتیریمد نظم از انتیص. ردیگ یم صورت گرانید تیشخص

 مجموعـ  مختصـات از قلوب فیت ل بر یمبتن تیریمد با آن شدن
 ؛دیرس ظهور منص  ب  مقدس دفاع در آن نمون  ن  است
ــــر مهم .6 ــــل ا نیت ــــادیعام ــــاهنگ ج ــــدر تب یهم  انی

اعضـــا،  یفنـــ یهـــا و مهارت یتوانمنـــد ،«یمحور مشـــورت»
 یآرمـان اهـداف بـ  یابیدر دسـت شانیا یو همدل یریپا تیمسالول
 در شـامگاه جلسـات نـام  بـ  یجلسـات انیـتب ۀمجموعـ در. است

 از نـ  گـردد یم برقرار نانون یاعضا نل شرنت با ها ش  شنب  پنج
 ؛است انیتب در یهماهنگ مهم ارنان

سهل و بـدون حاجـ  حـانم بـر  ،یارتباطات افق یالگو .5
و  یسـنت تیریاز مد یقیبرخوردار است و تلف ژهیو ازینانون از امت

 واســط  بــدون ریمــد بــا اعضــا ارتبــاط .آیــد بــ  شــمار میمــدرن 
ــا معاونت ــجر ه ــا. دارد انی ــ اعض ــد یم ــ  توانن ــتق طور ب  و میمس

 .ننند برقرار ارتباط مجموع  ریمد و ها معاونت با میرمستقیل
 مجموعـ  در  یـن یمتعـدد جلسـات ،یاد شـده وهیش بر اف ون

 ؛شود یم لیتشک
بــا  یبنــد متعــارف بودج  یها ســتمیها در س انثـر ســازمان .2

بودجـ  در سـازمان نـ  مـانع  افتنی تیموضوع لیاز قب یمشکالت

 ؛یا بودجـ  ۀضـابط یب شیاف ا گردد؛ یآزادان  آن سازمان م تیفعال
 رو  روبـ یریپـا از بودج  و عـدم انعطاف یناش یتیریتخلفات مد

 یبنـد بودج  روش. شـود ینمـ دهید مانور ۀمجموع در ن  هستند
ــرب  ــتب فرد منحص ــورت ب  ان،ی ــور پروژه ص ــائ» مح ــا «یاقتض  نی

 .است نموده مرتفع را یسازمان ۀعمد مشکالت
 تـوان یرا م انیتب یتیریمد یمانور، الگو جیبا توج  ب  نتا

 بـ  و صیتلخـ ریـز مؤلفـ  هفـت در ریفراگ نیمضام اساسبر
 .نرد میترس ریز شکل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 . نمودار الگوی جامع مدیریت تبیان2شکل 

 شنهادهایپ

ــی .1 ــر از مهم یک ــتی نیت ــ  های ناس ــت ،مجموع از نکردن  حمای
بانوان محلـ  اسـت. ازآنجانـ  بـانوان نقـش  یفرهنگ یها تیفعال

 فـایا یرانـیو ا یاسالم یها نسل معتقد ب  آرمان تیدر ترب یپررنگ
 ن یزم نیمؤسس  در ا گااران استیسال  س نیلفلت چند ننند؛ یم
 یرابط  با موضوع اسـتفاده از توانمنـد در. دینما یم  یتوج رقابلیل

و  یاجتمـاع ،یفرهنگـ یهـا تینمـک بـ  فعال نیبانوان و همچنـ
 یهـا خانواده تیـابتـدا از ظرف گـردد یم شنهادیبانوان؛ پ یاقتصاد

 ؛دشواستفاده  انیآشنا  یو ن ها یا محل  نانون، هم یفعل یاعضا
 رییـدر تغ یمؤسس  نـ  سـهم مهمـ یاعظم اثرگاار بخش .7

اثرگـاار  یهـا تیمربـوط بـ  فعال نـرده فـایمحلـ  ا یبافت فرهنگ
مـورد  انیـنـانون تب هـا تینوع از فعال نیا خاطر ب است.  یفرهنگ

را بـر  شـانیا یفکـر تیـمرجع ینوع قرار گرفت  و بـ  یاعتماد اهال
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بـا  تیـنکتـ  حـائ  اهم نیـا رسـد یب  نظر مـ اما ؛نشد یدوش م
الشعاع قرار گرفتـ   تحت ییدرآمدزا یسو مؤسس  ب  دیجد کردیرو

 یبـر امـور فرهنگـ شـتریتمرنـ  ب رسـد یب  نظر م از این رواست. 
 ؛ردیموردتوج  قرار گ دیبا شیازپ شیب

در ســطح نشــور و  یمعــارف یشــهرباز تیــفعال گســترش .9
 یور بهره و درآمدها شیاف ا بر اف ون امکانات نیا از ۀنیبه استفاده

 جـادیا مجموعـ  یبـرا یدائمـ اشـتغال یادیـز  انیـم ب  مؤسس ،
 ، یـن شـغل جـادیا کـردیرو نیهمـ بـا نک یا براف ون . دنر خواهد

 ؛گردد یفراهم م دیجد یبر اعضا یفرهنگ  یامکان اثرگاار
 ینارسـنج اتیـعمل نمـک بـ  یسازمان یور بهره شیاف ا .0

 یضـرور مجموعـ  ینـار ینـدهایفرا در اصـالحات جادیا یبرا

 شـتریب یور بهـره بـ  یفعلـ ینـدهایفرا اصـالح بـا چرانـ . اسـت
 ؛شد خواهد منتج یسازمان

ــدان .6 ــ  فق ــتراتژ ی یر برنام ــم کیاس ــده چش ــ  ش انداز  موج
مجموعـ  وجـود نداشـت   یاعضـا یشغل تیوضع یبرا یمشخص

 یب  سـطح راهبـرد انینانون تب یها ی یر ارتقاء برنام  یباشد. برا
و ارتبـاط بـا  ی نـیمجموعـ  در را گااران استیس دشو یم شنهادیپ

 ییفضـاها جـادیبـ  دنبـال ا هـا یو شهردار یهنر−یمران  فرهنگ
 قیـطر نیـدر سطح نشور باشند تا بـ  ا یمعارف یثابت از شهرباز

ن   ندینما نیمؤسس  تضم یاتکا را برا ثابت و قابل یبتوانند درآمد
را  نـ یزم توانـد یمـ  یـاست و ن کیاستراتژ یها ی یر الزم  برنام 

و استخدام  دات؛یتول شیاف ا ؛ینارگاه یها تیگسترش فعال یبرا
 فراهم آورد. دیجد یروهاین
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