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چکیده

سازمانهای داوطلبانه فرهنگی ،نقش مهمی در مدیریت فرهنگی اجتماع دارند و به علت ماهیت
منحصربهفرد خود ،در برخی امور که بخش دولتی و بخش خصوصی امکان توفیق چندانی ندارند،
نقش خاص خود را ایفا میکنند؛ از سوی دیگر اداره اینگونه سازمانها ،تفاوتهای چشمگیری
با مدیریت سازمانهای انتفاعی دارد و نمیتوان برای موفقیت آنها ،الگوهای بخش انتفاعی را
تجویز کرد .یافتن الگویی مؤثر جهت مدیریت سازمانهای داوطلبانه فرهنگی ،یکی از کار راههای
کلیدی جهت ارتقاء مدیریت فرهنگی کشور است .سؤال مهم ،چیستی این الگوست .پژوهش
حاضر در تکمیل حلقه شناسایی الگوهای موفق سازمانهای فرهنگی در ایران و با استفاده از
استراتژی تئوری پردازی داده بنیاد ،با مصاحبه با  8نفر از اعضای «موسسه فرهنگی انوارالزهرا
همدان» که سابقه حضور مستمر در این موسسه داشتهاند ،انجامگرفته است .یافتههای پژوهش
نشان میدهد که «جهانبینی حرکت آفرین» بهعنوان مقوله علی؛ در کنار «جدیت ،انگیزه باال
و تعهد کاری» بهعنوان مقوله محوری؛ در کنار «صمیمیت ،همدلی و فرهنگ مولدسازمانی»
بهعنوان بستر حاکم؛ در کنار «ظرفیتهای بالقوه مادی و معنوی کمهزینه» بهعنوان شرایط
مداخلهگر؛ در کنار «اهتمام به برنامهریزی و کیفیتمحوری» بهعنوان کنشها و تعامالت؛ منتج
به «موفقیت سازمان داوطلبانه فرهنگی» بهعنوان پیامد شد.
کلیدواژگان:

ســازمان داوطلبانه ،ســازمان فرهنگی ،الگوی موفقیت ســازمانی ،مدیریت فرهنگی ،موســســه
فرهنگی انوارالزهرا

سالم اهلل علیها

___________________________________________________
( - 1نویسنده مسئول) عضو هیات علمی پژوهشی دانشگاه جامع امام حسین علیه السالم
meysamgharabaghi.iran@gmail.com

 - 2استادیار دانشگاه امام صادق (ع) ،تهران ،ایران
 -3استادیار دانشگاه امام صادق(ع) ،تهران ،ایران v.yavari@isu.ac.ir

chitsazian@isu.ac.ir
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- 1مقدمه و بیان مسئله
-1-1مقدمه موضوع

بخش عمدهای از فعالیتهای فرهنگی در سطح کشور در قالب سازمانهای داوطلبانه صورت
میپذیرد و بر این اساس ،این سازمانها بستر شکلگیری بسیاری از اقدامات فرهنگی در
کشور هستند؛ مراکزی چون کانونهای فرهنگی و سایر تشکیالت سازماندهیشده در این
حوزه ،نمونههایی از این سازمانهای داوطلبانه هستند که فعاالن فرهنگی در قالب مجموعه-
ای سازمانیافته ،دغدغههای فرهنگی خود را دنبال میکنند .ازاینرو یافتن الگویی مؤثر
جهت مدیریت اینگونه سازمانها ،یکی از کار راههای کلیدی جهت ارتقاء مدیریت فرهنگی
کشور میباشد .به علت ماهیت خاص این نوع از سازمان ،مزیتهایی خاص ازجمله دسترسی
به بطن جامعه ،مورد اعت ماد بودن ،مردمی بودن ،درگیر نبودن در کاغذبازی اداری ،سرعت
در پاسخگویی ،کیفیت مطلوب و درک بهتر نیازهای مردم برای آنها متصور است .به همین
دلیل بیشتر دولتها برای محقق ساختن ارزشها و ایدههای خود ،اقدام به سازماندهی
تشکلهای داوطلبانه عمومی نمودهاند تا نیروها و استعدادهای کل جامعه را در جهت نیل
به آرمانهای خود ،به جنبش تحرک وادارند (حدادی و دیگران.)1399 ،
سازمانهای داوطلبانه فرهنگی به علت برخورداری از برخی ظرفیتهای مختص به خود،
نقش قابلتوجهی در پیشرفت جوامع بشری دارند .یکی از راههای موفقیت هر سازمان در
عرصه تغییرات گسترده و پیچیده محیطی ،الگوبرداری از تجربیات موفق دیگر سازمانها
است که این موضوع به علت پیچیدگیهای خاص در حوزه فرهنگی داوطلبانه ،اهمیتی
مضاعف مییابد؛ ازاینرو شناسایی الگوهای شکلگیری و فرآیندهای موفقیت سازمانهای
فرهنگی ،جهت مدلسازی و الگوگیری دیگر سازمانهای فعال در عرصه فرهنگ ضروری به
نظر میآید؛ هرچند در نگاه اول مدیریت داوطلبان کاری دشوار است (والک)509 :20191،
یکی از بهترین راههای فهم شاخصها در خط مشیگذاری فرهنگی ،مطالعه سازمانهای
موفق و مطلوب در زمینه فرهنگی است تا خط مشیگذاران بتوانند با استفاده از مدلسازی
صورت گرفته از سازمانهای مطلوب فرهنگی ،به گستره جدیدتر و دقیقتر از شاخصهای
بهبودیافته فرهنگی دست یابند؛ در حقیقت درک درست عوامل موفقیت سازمانهای
فرهنگی توسط خط مشیگذاران ،موجب بروز نتایج فوقالعادهای از این شناخت در خط
مشیگذاری فرهنگی خواهد شد .چراکه ماهیت این سازمانها اقتضا میکند که اگر داوطلبان
___________________________________________________
W
alk

1

117

 -2ادبیات موضوع و پیشینه
 -1-2ادبیات نظری

به علت موفقیتهای چشمگیر سازمانهای داوطلبانه در سطح جهان ،پژوهشهای زیادی
در بررسی ابعاد مختلف این سازمانها صورت گرفته است و به ارتقا بهرهوری چنین سازمان-
هایی نیز کمک کرده است .سازمان داوطلبانه فرهنگی یکی از اقسام مهم سازمانهای
داوطلبانه محسوب میشود که در قالبهای متفاوت در شهرهای بزرگ تا روستاهای کوچک،
در جایجای پهنه جغرافیایی کشور به فعالیت میپردازد .سازمانهای داوطلبانه توسط افراد
داوطلب و کارکنان صالح ،متعهد و نسبتا پایدار اداره میشود (کانگ2و دیگران.)2015 ،
سازمانهای داوطلبانه

یکی از مهمترین واصلیترین شیوههای بهرهگیری از مشارکت فعال و همهجانبه مردم درروند
توسعه و پیشرفت ،سازمانهای داوطلبانه هستند که بهعنوان بخش سوم 3در کنار بخش
خصوصی (بازار) و دولت (عمومی) در اداره جامعه نقش دارند ( رضوانی.)26 : 1384 ،
سازمانهای داوطلبانه با ایفای نقشهای نظارت ،بسیج ،جذب و هدایت مادی و معنوی منابع
انسانی ،میتوانند بهترین نمود از مشارکت مردمی باشند که با انسجامبخشی به گروههای
انسانی هم هدف ،راه گشای دستیابی به اهداف پیشرفت پایدار در منابع ملی باشند.
سازمانهای داوطلبانه در کنار بخش خصوصی و دولت ،رکن سوم پیشرفت پایدار را تشکیل
میدهند.
سازمانهای داوطلبانه در سراسر جهان گسترش چشمگیری یافتهاند ،آنها مشارکت افراد
جامعه را در فرآیند توسعه تقویت میکنند (سعیدی .)35 : 1381 ،اهداف و کارکردهای
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احساس حمایت و شناخته شدن در سازمان کنند ،تمایل به ترک آن ندارند (اسمیت و گروو
.)201۷ 1،
اهمیت این مطالعه موردی ،صرفاً ناشی از اهمیت استخراج الگوی موفقیت سازمانهای
داوطلبانه نیست ،بلکه بدیع بودن مطالعه موسسهای قرآنی ،منسجم و موفق است که از بستر
فرهنگی ایران اسالمی شکل میگیرد و طی چند سال با الگویی قابلتوجه و بومی ،به سازمانی
تأثیرگذار و مطرح در سطح مناسبات فرهنگی و اجتماعی استان و سازمانی شناختهشده در
سطح فعالین فرهنگی کشور ،بدل میشود .پژوهش حاضر در پی پاسخ به این سؤال مهم
است که مؤلفهها و الگوی چنین سازمان فرهنگی داوطلبانه چیست؟

118
فصلنامه( علمی -پژوهشی) مطالعات راهبردی بسیج /سال بیست چهارم /شماره  /91تابستان 1400

گوناگون این سازمانها و تعهد و پافشاری آنان در دستیابی به آنچه بهعنوان اهداف خود
برگزیدهاند ،دولت ها را بر آن داشته است که با اعتقاد به توانمندی و اثربخشی سازمانهای
داوطلبانه و درک نقش و جایگاه آنها ،بخشهایی از مسئولیتهای خود را خواسته یا
ناخواسته ،به سازمانهای داوطلبانه واگذار کنند .در این جهت سازمانهای داوطلبانه بهمثابه
روشهای جدیدی برای جلب مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خویش ،اهمیت یافتهاند.
این سازمانها با نقش واسطهای خود میان مردم و دولت ،حوزههایی از عرصه عمومی را در
حیات اجتماعی جوامع تعریف کردهاند (قلفی .)14 :1384 ،در عرصههای اقتصادی و
اجتماعی ،به سبب فارغ بودن از بوروکراسی پیچیده بخش دولتی و منفعتطلبی بخش
خصوصی ،این امکان در چنین سازمانهایی فراهمشده تا در زمینههایی چون مبارزه با فقر
و گرسنگی ،حفاظت از محیطزیست ،جنگلداری ،افزایش آگاهیهای عمومی ،رفاه ،بهداشت
جامعه و خانواده ،توجه به امور زنان و کودکان ،کاهش آسیبهای اجتماعی و ،...موفقتر از
بخشهای خصوصی و دولتی عمل نمایند ( محمدی .)12 : 1383،ماهیت نهادی و ارزشی
بودن سازمانهای مردمنهاد ،وجه تمایز خود را نسبت به دیگر نهادها بیشازپیش افزایش
داده است (قنبری و دیگران.)136 :1399،
به علت تعدد و تنوع نقشها و ویژگیهایی که این سازمانها به خود میگیرند ،تعاریف
متنوعی از آنها وجود دارد که با بررسی تعاریف گوناگون ،پژوهش حاضر تعریف ذیل را برای
این سازمانها ارائه نموده است« :تشکل داوطلبانه عبارتست از نهادی مستقل ،بدون وابستگی
به دولت و غیرسیاسی که توسط افراد خیرخواه و بشردوست اداره میشود .اعضای تشکل
برای انجام هدفی مشترک و معین گرد هم آمدهاند تا خدمات مشخصی را بهصورت داوطلبانه
و غیرانتفاعی انجام دهند و نسبت به مردمی که برای خدمت به آنها اعالم موجودیت
نمودهاند ،همراه بااحساس مسئولیت ،پاسخگو باشند».
ویژگیهای سازمانهای داوطلبانه

سعیدی( )1381معتقد است که بهطورکلی میتوان ویژگیهای زیر را برای سازمانهای
داوطلبانه در نظر گرفت)1 :غیرانتفاعی) 2 ،داشتن نوعی تداوم و استمرار حیات در بستر نهاد
اجتماعی )3داوطلبانه )4مدیریت مشارکتی )5خودگردانی ازنظر مالی )6خدمتمدار و تعالی-
محور )۷عضوپذیر.
سازمانها و تشکلهای داوطلبانه ،ابزار بسیار مؤثری برای اعمال فشار سازنده بر دستگاههای
دولتی بهحساب میآیند و میتوانند آنها را وادار به پاسخگویی به نیازها ،مطالبات و انتظارات
برآورده نشده اقشار مختلف ذینفع در هر بخش کنند ،و موجب افزایش شفافیت ،کاهش
فساد اداری ،کوچکسازی دولت ،سادهسازی مقررات و نهایتاً افزایش کارایی و اثربخشی
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مزیت سازمانهای داوطلبانه برای دولت

سازمان داوطلبانه درکلیترین معنایش ،به سازمانی اشاره میکند که مستقیماً بخشی از
ساختار دولت محسوب نمیشود ،اما نقش بسیار مهمی بهعنوان واسطه بین فرد فرد مردم و
قوای حاکم و حتی خود جامعه ایفا میکند .بهطورکلی این سازمانها منابع فایدهبخش و
سودرسان مکملی محسوب میشوند که آن فاصلههای اجتماعی را که دولت یا بخشهای
غیرانتفاعی نمیتوانند پر کنند ،پرکرده و مرتفع میسازد(زاهدی مازندرانی .)8 ،1388 ،دولت
بهتنهایی و حتی در یک شرایط ایدئال به لحاظ نیروی انسانی و امکانات ،قادر به اداره کشور
به صورتی مطلوب نخواهد بود .ارائه کمک و استفاده از نیروهای برخاسته از اقشار ملت چاره
حل بسیاری از مشکالت داخلی است .سازمانهای داوطلبانه میتوانند نقش مؤثری در کاهش
تصدیگری دولت ،ایجاد فضا و فرصتهای کافی برای دولت برای مدیریت بهینه ،افزایش
پیوستگی میان مردم و دولت و افزایش کارآمدی بر عهده داشته باشند .این مزیتها در پی
1
درک مناسب افراد داوطلب از زمینه سازمانی تسهیلکننده موفقیت شکل میگیرد(ننسینی،
.)55 :2016
سازمانهای داوطلبانه در ایران

تشکلهای مردمی در ایران دارای سوابق تاریخی دیرینه هستند .با بررسی مستندات تاریخی
در خصوص ایران میتوان گفت که کمک توانمندان به ناتوانان در اشکال فردی و گروهی در
جامعه ایرانی ،شکلگرفته و نهادینهشده است .این مشارکت محصول گذشت سالیان دراز
بوده است و از گذشته در میان مردم وجود داشته و از نسلی به نسل دیگر انتقالیافته است
و پاسخی به نیازهای تحوالت تاریخی بوده است .این الگوی مشارکت ،حول محور تشکلهای
مردمی ازجمله کانونهای فرهنگی ،هیئتهای مذهبی ،کانونهای قرضالحسنه و...
شکلگرفته است(وزارت کشور .)1390 ،باوجود قدمت فعالیت و حضور سازمانهای داوطلبانه
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مدیریت در دولت شوند .این نهادهای مردمی باید بتوانند بهعنوان شریک و یار هوشمند
دولت ،کانال ارتباطدهنده آنها با مردم باشند و خواستههای واقعی مردم را به آنها انتقال
داده و بهمثابه «صدای مردم» و بهویژه گروههای محروم و مستضعف جامعه ،دولتها را در
تصمیمگیریها و اجرای برنامهها یاری نمایند (درزی نیا .)32 : 1385،تصمیمگیری اخالقی
در سازمانهای داوطلبانه ،منعکسکننده رفتار اخالقی مثبت ،ایجاد انگیزه مثبت در ذینفعان
و مردم ،انضباط اقتصادی و انضباط اجتماعی در جامعه است (قنبری و دیگران:1399 ،
.)119
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در ایران که بهنوعی جزء جداییناپذیر فرهنگ ملی و مذهبی ما بوده است ،در سالهای اخیر
به دلیل مفهومسازی جدید آنها ،بهویژه در مطالعات اجتماعی و اقتصادی و نیز ظهور مراجع
تعیین صالحیت سازمانهای داوطلبانه برای به رسمیت شناختن آنها و تقلید از ادبیات
جامعه مدنی مدنظر مدرنیسم ،تاریخچه حضور و ایفای نقش این سازمانها در سطوح محلی،
منطقهای و ملی نادیده انگاشته شده است .چراکه قبل از آموزههای غربی در این موضوع،
در دین اسالم بنیان و اساس نظام اجتماعی ،بر تعاون ،مواسات ،همیاری و احسان به یکدیگر
نهاده شده است (سیدباقری و طالبی.)1399 ،
معرفی موسسه فرهنگی انوارالزهرا سالم اهلل علیها
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مسجد یک تشکیالت اداری ،انتفاعی یا تجاری نیست؛ بلکه سازمانی الهی و مردمی است که
هدف غایی آن نزدیک کردن انسانها به خداوند و اعتالی نام خداست و مدیریت مسجد با
قلمروهای پیچیده فعالیتهای انسانی سروکار دارد که اداره امور آن بسیار پیچیده و مستلزم
دانش و بینش عمیق در ابعاد مختلف است (سبحانی و دیگران .)1400 ،موفقیت مؤسسه
فرهنگ قرآنی انوارالزهرا سالم اهلل علیها همدان ،در برپایی یک سازمان داوطلبانه فرهنگی
منسجم مسجد پایه ،به خاطر ویژگیهای ممتاز و قابلتوجه این موسسه میباشد؛ این
مؤسسه که یکی از بهترین مؤسسات فرهنگی در شهر همدان است در واقع مجموعهای
بههمپیوسته از جلسات قرآنی در مساجد و محلههای شهر همدان است .این مؤسسه از سال
 13۷9تاکنون ،فعالیت مستمر و منظم خود را در همدان ادامه داده و امروز با تعداد اعضای
بالغبر  500نفر بهعنوان یکی از بزرگترین مجموعههای فرهنگی داوطلبانه کشور شناخته
میشود .بهگونهای که هر هفته هر  500عضو خود که بین  9تا  2۷سال سن دارند را در
قالب جلسههایی  15الی  25نفره ،دور هم جمع مینماید .هر جلسه دارای یک مربی است
که در نظام پرورش مربی موسسه رشد کرده است و خود روزی بهعنوان قرآن آموز ،وارد
اولین جلسات قرآن این مؤسسه شده است .محور این جلسات آموزش روخوانی تا درک
مفهوم قرآن به فراخور سن مخاطبان است که در کنار آن ،تالش میشود احکام ،آداب
اسالمی و تمرین زندگی تشکیالتی نیز صورت گیرد ،بهگونهای که در مرور زمان ،قرآن
آموزان کامالً با مربی خود ،انس گرفته و در بسیاری از موضوعات زندگی خود نیز با او که
خود سالها تربیتیافته مکتب قرآن بوده است ،مشورت میکنند.
این مجموعه توانسته است بدون وابستگی مالی و بهصورت کامالً داوطلبانه ،این تعداد اعضا
را بهصورت کامالً فعال و بهصورت داوطلبانه سازماندهی نماید و بهعنوان الگویی موفق و
___________________________________________________
 1نشانی الکترونیک مجموعه www.anvarozahra.ir
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 -2-2پیشینه پژوهش

سازمانهای داوطلبانه در آثار پژوهشی مختلفی مورد بررسی قرارگرفته است که از نزدیک-
ترین پژوهشها ازنظر محتوایی به پژوهش حاضر ،میتوان از آثار ذیل نام برد:
جدول شماره  : 1پیشینه پژوهشهای صورت گرفته در موضوع سازمان فرهنگی داوطلبانه
نویسندگان -روش

پژوهش

مهمترین یافتهها

میثم لطیفی و
دیگران (-)1399
گرانددتئوری

شناسایی عوامل مؤثر بر
تصمیمگیری اخالقی در
سازمانهای مردمنهاد و
داوطلبانه

پیامدهای تصمیمگیری اخالقی ،منعکسکننده
رفتار اخالقی مثبت ،ایجاد انگیزه مثبت در
ذینفعان و مردم ،انضباط اقتصادی و انضباط
اجتماعی در جامعه است.

طریقی و
خردیار(– )1399
گراندد تئوری

ارائه الگوی
فرهنگسازمانی مؤثر بر
کنترلهای داخلی
سازمانهای غیرانتفاعی
بخش عمومی ایران با
رویکرد تئوری داده بنیاد
()GT

فرهنگ در سه سطح مدیران (شامل سبک،
دیدگاه ،انگیزش و التزام عملی مدیران به
قوانین) ،کارکنان (شامل ویژگیهای رفتاری،
انگیزش و دیدگاه کارکنان) و سازمان (شامل
فرهنگ ملموس سازمان ،فرهنگ کاری سازمان،
ساختار سلسله مراتبی سازمان ،فرهنگ نهادی
سازمان) ،میتواند جزء عوامل علّی اثرگذار بر
کیفیت کنترل داخلی در سازمانهای غیرانتفاعی
کشور باشد.

استفادهشده

استخراج الگوی موفقیت سازمان فرهنگی داوطلبانه (مورد مطالعه :موسسه فرهنگی انوارالزهرا سالم اهلل علیها ) /میثم قراباغی  ،علیرضا چیت سازیان  ،وحید یاوری

شناختهشده در سطح فعاالن فرهنگی کشور مطرح باشد بهگونهای که در سالهای اخیر،
توجه فعاالن فرهنگی از شهرهای مختلف را به خود جلب کرده است بهگونهای که نمایندگانی
جهت بهرهبرداری از تجارب موفق این مؤسسه به شهر همدان گسیل داشتهاند .مهمترین
ارکان موفقیت این مؤسسه ،استمرار بیش از بیستساله فعالیتها ،تربیت کیفی نوجوانان در
سطح شهر بهگونه ای که در بین فعاالن فرهنگی زبانزد است ،حجم باالی اعضای چند صدنفره
در یک شهر است که خود در فضای تربیتی شهر ،بسیار مؤثر است و درنهایت خروجیهای
این مؤسسه به عنوان دانش آموزان و دانشجویان آشنا با معارف قرآنی و تأثیرگذار در
فعالیتهای اجتماعی است.
باید اذعان داشت که در اهمیت اینگونه مؤسسات مذهبی همینقدر بس که اوالً اقشار
مذهبی ،بخش عمدهای از آگاهیها و گرایشهای مذهبی خود را وامدار حضور در جلسات
چنین جلساتی میدانند و ثانیاً قدمت تشکیل این جلسات در میان مسلمانان ،همپای تاریخ
خود اسالم است (مهدوی کنی ،سعید.)62: 1386 ،

122
فصلنامه( علمی -پژوهشی) مطالعات راهبردی بسیج /سال بیست چهارم /شماره  /91تابستان 1400

حبیبپور
گتابی(-)1398
تحلیل محتوا

الگوی رابطه بین دولت و
سازمانهای غیردولتی در
سیاستگذاری اجتماعی
ایران

نتایج تحقیق داللت بر امتناع نقش سازمانهای
غیردولتی در سیاستگذاری اجتماعی و به
تعبیری امتناع اجتماعمحوری در سیاستگذاری
اجتماعی ایران دارد.

عالیی(-)1393
پیمایش

بررسی وضعیت مدیریت و
ساماندهی سازمانهای
غیردولتی()NGOs
فرهنگی ایران

میان وظایف برنامهریزی ،سازماندهی،
هماهنگی ،هدایت و رهبری ،و کنترل عملکرد
متولیان بهعنوان متغیرهای مستقل از یکسو و
موفقیت سازمانهای غیردولتی فرهنگی،
بهعنوان متغیر وابسته رابطۀمعناداری وجود دارد.

قلیجایی(-)1390
غیردقیق

نقش سازمانهای
غیردولتی در مشارکت
اجتماعی

سازمان غیردولتی میتواند فرآیند توسعه
اجتماعی مردم محور را فراهم کند و
سازمانهای مدنی بر جامعه تأثیر مثبت دارند

محمدی و
عبدالملکی(-)1389
نامشخص

درآمدی بر شیوههای
ارتباط عاطفی و
هوشمندانه در سازمانهای
داوطلبانه

الزم است بسیج برای افزایش ضریب نفوذ و
تأثیرگذاری بر مخاطبان از دو نوع ارتباط عاطفی
و هوشمندانه (عقالنی) متناسب با مخاطبانش
بهره بگیرد

دانایی فرد و
رهبر( - )1389دلفی

راهکارهای تحول فرهنگی
در سازمانهای ایمان
محور

برای تحول فرهنگی در بسیج دانشجویی
دانشگاه تهران ،راهکارهایی میتوانند مؤثر باشند
که در سطح باالیی از انعطاف قرار داشته باشند
و متناسب با سازمانهای غیررسمی باشند.

خیری و
دیگران(- )1388
پیمایش

هوش فرهنگی و رابطه آن
با ویژگیهای کارآفرینانه
مدیران سازمانهای
غیردولتی در ایران

هوش فرهنگی را میتوان بهعنوان یک عامل
حیاتی موفقیت برای ادارهکنندگان سازمانهای
غیردولتی بهحساب آورد

عابدی جعفری و
دیگران (-)1384
پیمایش

طراحی مدل مطلوب
کارکرد و مدیریت مساجد
بهعنوان یک سازمان
داوطلبانه مذهبی

مسجد سازمانی دیدهشده
است:غیرانتفاعی،غیردولتی،داوطلبانه و مبتنی بر
ایمان

میرزایی و
مقیمی(- )1382
پیمایش

ایه الگوی مطلوب سازمانی
برای سازمانهای
غیردولتی ایران با استفاده
از رویکرد کارآفرینی

سازمان های غیردولتی باید تالش نمایند از جنبه
تدافعی و یا انفعالی خود بکاهند و به سمت
استراتژی تحلیلگر و آیندهنگر گام بردارند
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 -3روش تحقیق
رویکرد روش شناختی این تحقیق اکتشافی ،رویکرد پژوهش کیفی و راهبرد آن تئوری سازی
داده بنیاد است که یک روششناسی «استقرایی» کشف نظریه است و این امکان را برای
پژوهشگر فراهم میآورد تا گزارشی نظری از «ویژگیهای عمومی موضوع» را پرورش دهد،
درحالیکه بهطور همزمان ،پایه این گزارش را در مشاهدات تجربی دادهها محکم میسازد.
این روش ،روالی نظاممند و کیفی است جهت تولید نظریهای که یک فرآیند ،کنش ،یا
برهمکنش را دربارهی یک موضوع خرد واقعی ،در «سطح مفهوم کلی» تشریح کند و بهطور
خالصه باید گفت تئوری پردازی داده بنیاد ،رهیافتی است برای بررسی نظاممند(غالباً) داده
های کیفی (نظیر مصاحبههای پیاده شده و پروتکلهای مشاهدهها) ،باهدف تولید نظریه
(داناییفرد.)1386 ،
جامعه موردمطالعه خبرگانی هستند که به خاطر دغدغههای درونی ،از سنین کودکی(برخی
هماکنون در سنین میانسالی هستند) ،وقت و تمرکز خود را در سازمان داوطلبانه فرهنگی
انوارالزهرا سالم اهلل علیها همدان صرف کردهاند و از آشناترین افراد به فعالیتهای این
موسسه میباشند.
نمونهگیری نظری(نقطه مقابل نمونهگیری تصادفی-آماری) هدفمند بوده و هر نمونه بر
مبنای نتایج تجزیهوتحلیل نمونه قبلی انتخابشده و بدین ترتیب دادههای موردنظر ،همواره

استخراج الگوی موفقیت سازمان فرهنگی داوطلبانه (مورد مطالعه :موسسه فرهنگی انوارالزهرا سالم اهلل علیها ) /میثم قراباغی  ،علیرضا چیت سازیان  ،وحید یاوری

همانطور که مالحظه میشود ،علیرغم توجه پژوهشها به اهمیت سازمانهای داوطلبانه،
هیچکدام از پژوهشها به طراحی الگوی موفقیت برای سازمانهای داوطلبانه نپرداختهاند که
پژوهش حاضر در این راستا گام برمیدارد .در تعریف سازمان داوطلبانه باید گفت تشکل
داوطلبانه عبارت است از نهادی مستقل ،بدون وابستگی به دولت و غیرسیاسی که توسط
افراد خیرخواه و بشردوست اداره میشود .اعضای تشکل برای انجام هدفی مشترک و معین
گرد هم آمدهاند تا خدمات مشخصی را بهصورت داوطلبانه و غیرانتفاعی انجام دهند و نسبت
به مردمی که برای خدمت به آنها اعالم موجودیت نمودهاند ،همراه بااحساس مسئولیت،
پاسخگو باشند .اصطالح سازمان غیردولتی به معنایی که امروزه در سطح بینالمللی بر اساس
جامعه مدنی غربی مصطلح شده است ،سابقه بسیار اندکی در ایران دارد .در ایران واژه سمن
جایگزین اصطالح سازمان غیردولتی از این نوع شده است .سمن ،کوتاه شده «سازمانهای
مردمنهاد» است .به علت تمرکز این پژوهش بر سازمانهای غیرانتفاعی بومی ایران ،پژوهشگر
در سراسر این پژوهش بهجای واژههایی نظیر سازمان غیردولتی ،سازمان غیرانتفاعی ،سازمان
مردمنهاد و ...از واژه سازمان داوطلبانه برای معرفی این سازمانها بهره جسته است.
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نظریه در حال پیدایش را دنبال میکنند .در پژوهش حاضر نمونهگیری از افرادی با عضویت
بیش از ده سال در مجموعه که از تغییر و تحوالت و فرآیندها اطالع بیشتری داشتند،
انجامشده است .تأکید بر سابقه عضویت ازآنجهت بوده است که نظر فرد از روی شناخت از
سازمان بیانشده و دادهها قابل اعتماد باشند .در این مطالعه جهت آشنایی کلی با ابعاد
متفاوت مؤسسه با  6نفر مصاحبه مقدماتی صورت گرفت و با ورود به میدان پژوهش ،با 8
نفر مصاحبه اصلی انجام شد .نکته الزم به ذکر اینکه در مصاحبههای اصلی از مصاحبه پنجم
به بعد ،تکرار در اطالعات دریافتی مشاهده گردید اما برای اطمینان تا مصاحبه هشتم ادامه
یافت؛ هرچند از مصاحبه هفتم به بعد به مقولهها افزوده نشد و مطالب تکراری بود و به
اشباع رسیده بود.
وقتی دادهها منظم شوند ،گام بعدی که تحلیل دادهها است آغاز میشود .تحلیل دادهها
محور اصلی پژوهش در این روش است .در چهارچوب کلی روش ،تحلیل دادهها برای هر
مورد متضمن ایجاد مفاهیم از طریق فرآیند کدگذاری است که بیانگر عملیاتی است که
بهوسیله آنها دادهها تجزیه ،مفهومسازی و به طرقی جدید منظم میشوند .مفهومسازی
دادهها از طریق کدگذاری ،پایه توسعه نظریهسازی داده بنیاد میباشد( .گالسر .)19۷8 ،در
پژوهش حاضر بر اساس شیوه رویهای پارادایم استراوس و کوربین(شیوه نظاممند
نظریهپردازی داده بنیاد) عمل شده است.
در مرحله جمعآوری ،کدگذاری و تحلیل روزانه و منظم دادهها ،پس از مصاحبه با هر فرد،
متن پیاده شده حاصل از مصاحبه ،چندین بار مورد کنکاش قرار میگرفت تا کدهای ابتدایی
بهدقت انتخاب شوند و نکته ای از قلم نیافتد .در مرحله بعد با بررسی چندباره این کدها و
قرار دادن کدهای مشابه در کنار هم ،پژوهشگر به مفهومهای ناشی از کدهای باز دستیافت.
ازآنجاکه سنگ بنای تئوری نهایی ریشه در همین مفاهیم دارد ،در این مرحله بهمنظور
اطمینان از ارتباط منطقی مفاهیم کشفشده با دادههای اولیه توسط پژوهشگر ،مفاهیم
استنباطی از کدهای اولیه به پژوهشگری دیگر جهت بازبینی و رفع نواقص احتمالی ارائه
شد که پس از اصالحات ،مفاهیم با دقت باالتری حکایت از کدهای اولیه مینمودند .در این
مرحله تمرکز و جریان اصلی بر مفهومسازی و استفاده از روشهای مقایسهای بود.
 -4یافتههای تحقیق
هر مصاحبه ابتدا با پرسش کلی « از منظر شما عوامل موفقیت موسسه فرهنگی
انوارالزهرا

سالم اهلل علیها

چیست؟» شروع میشد و مخاطب محدودیتی در پاسخگویی نداشت،

در این  8مصاحبه صورت گرفته ،این قسمت بدون دخالت از مصاحبه بین  25دقیقه تا 140
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نمونه کدگذاری اولیه

به دلیل مشخص بودن مسیر حرکت پژوهشگر از متن مصاحبه به طبقات باالتر در روش
تئوری پردازی داده بنیاد ،نمونه نکات کلیدی مصاحبه و متن مصاحبهای که کد اولیه از آن
انتزاع شده است در قالب جدولی نمایش داده میشود و سپس تحلیل مصاحبهها در قالب
جداول بعدی خواهد آمد .جدول  2نشاندهنده انتزاع قسمتی از کدهای اولیه مصاحبه اول
از متن همان مصاحبه است.
جدول شماره  :2نمونه نکات کلیدی و کدگذاری باز یکی از مصاحبهها
ردیف

نکات کلیدی متن مصاحبه

کد باز

نشانگر

1

اگه به خاطر پول بچه ها دور هم جمع شده بودند اینقدر مایه نمی-
گذاشتند

عدم انگیزش به
خاطر مادیات

PA1

2

بچه ها خودجوش دنبال کارهایی برای انقالب بودن مثال تو تشییع شهدا
چند تایی شون پاکتهایی حاوی پیام شهید تو جمعیت توزیع میکردند
بدون اینکه کسی گفته باشد

وجود کارهای
خودجوش در
موسسه

PA2

3

بچههای مجموعه هضم کردن که خلقت اونا تو این دنیا بی دلیل نیست
و برای مأموریتی خلق شدند

عدم خلقت بی
دلیل

PA3

4

پراکنده نشدن بچههای توانمند از این مجموعه به جاهای دیگه را
حاصل اخالص حاکم در مجموعه میدانم وگرنه هرکدوم دنبال میز و
دفتری میگشت برای خودش و این مجموعه این قوام را پیدا نمیکرد

پراکنده نشدن اعضا
توانمند به واسطه
اخالص

PA4

5

بچه ها تو کارها اصال کم نمیگذاشتند یعنی هرآنچه در توان بود در
طبق اخالص رو میکردند

کم نگذاشتن در
کارها

PA5

6

باید این حس که هر فرد موسسه مرکز عالم است روی بچهها تقویت
بشه تا انرژی مضاعف بگیرند

اهمیت فهم
تأثیرگذاری جهانی
بر کنش افراد

PA6

استخراج الگوی موفقیت سازمان فرهنگی داوطلبانه (مورد مطالعه :موسسه فرهنگی انوارالزهرا سالم اهلل علیها ) /میثم قراباغی  ،علیرضا چیت سازیان  ،وحید یاوری

دقیقه بدون دخالت پژوهشگر(مصاحبه باز) ،انجام پذیرفت .در ادامه و پس از اعالم اتمام
مرحله اول توسط مخاطب (اذعان به اشاره به همه نکاتی که در ذهن داشته) ،در برخی موارد
غیرواضح برای پژوهشگر ،منظور مخاطب پرسش میشد تا مفاهیم مدنظر مصاحبهشونده
بهطور دقیق به پژوهشگر منتقل گردد و در مرحله بعد ،پرسشهای پژوهشگر بر اساس
پاسخهای مصاحبهشونده طرح میگردید .در پایان مصاحبه ،یادداشتبرداری حین مصاحبه
به رؤیت مخاطب میرسید و نکات اصالحی وی اخذ میشد .در پایان همه این مراحل،
به منظور اطمینان از حرکت صحیح در منظومه فکری موسسه ،تحلیل پژوهشگر از مصاحبه
با نفرات قبلی به رؤیت مخاطب میرسید و نظر وی در خصوص تحلیل انجامشده و میزان
صحت آن اخذ میشد.
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ردیف

نکات کلیدی متن مصاحبه

کد باز

نشانگر

۷

بچهها بیشتر از اینکه از والدین حساب ببرند از مربی خودشون حساب
میبرند

الگو بودن مربی
برای پوینده ها

PA7

8

بچهها حتی تو مراسم های شادی و عزا همدیگه شرکت میکنند و
زندگی خصوصی افراد جدا از زندگی تو موسسه نیست

توجه به زندگی
خصوصی یکدیگر

PA8

9

الزم نیست ساز و کارهای کنترلی شدید داشته باشیم چرا که یه حس
درونی تو بچه ها هست که خودشون کارها را به نحو احسن متناسب با
توان خود انجام میدهند

حس درونی پذیرش
فرامین در افراد

PA9

10

حین کار هم هرکسی که ایده برای بهبود کار داشته باشه حرفش را
میزنه و اگه جمع اقناع شود بهش عمل میشود و این نیست که دیگه
راه نظر دادن بسته شود

استفاده از ایدههای
نو حین کار

PA10

11

بحث اسالم ناب محمدی خیلی جدی است یعنی همه پذیرفتند که
دنبال یک اسالم منفعل و جدا از زندگی اجتماعی تو این موسسه
نیستیم

پذیرش جهان بینی
واحد

PA11

12

کمیسیون ایده تشکیل دادیم تا هر کس ایده ای داره در فرمی که باید
جوانبش رو توضیح بده و حداکثر طی  20روز تایید یا رد شدن و دالیل
و میزان پشتیبانی موسسه از ایده را مطلع میشود

تشکیل کمیسیون
ایده

PA12

13

یک پوینده دو سه سال با یک مربی زندگی میکنه و رنگ مربی را می-
گیره ،به طوری که گاهی میشود حدس زد مربی این فرد چه کسی
بوده

استمرار چندساله
ارتباط مربی و
پوینده

PA13

14

از اونجا که مهمترین عنصر تو چنین مجموعههایی مربی ها هستند ،باید
برای پرورش مربی حوصله کرد و زمان گذاشت وگرنه اون قوامی که باید
اتفاق نمیافته

پرورش مربی طی
زمان

PA14

15

بچههای معموال به دلیل احساس تعلق زیادی که به اینجا دارند ،خود
به خود یک احساس هویت مذهبی و تشکیالتی پیدا میکنند

ایجاد هویت مذهبی

PA15

16

پختگی اعضا برای والدین برجسته بود که به مرور میدیدند که اون
فرزندشون که تو موسسه فعال شده ،چقدر از فرزندان دیگه پخته تر
هستند

رشد شخصیتی در
نتیجه حضور
مستمر

PA16

در ادامه پژوهش ،مفاهیم همه مصاحبهها ،در قالب مقولههای فرعی (مفاهیم انتزاعی تر)
دسته بندی شد ،جدول زیر سه مرحله کدگذاری را به طور خالصه نمایش میدهد و نوع
انتزاع پژوهشگر از مفاهیم به مقولههای فرعی و سپس مقولههای اصلی را نشان میدهد:
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مقوله اصلی

مقوله فرعی
اهمیت وجوه غیر مادی
امور

مقوله علی:
جهان بینی
حرکت آفرین

نبود چشم داشت و بی
توقعی در ازای اقدامات

نگاه باال برنده و اهتمام
آفرین
نبود چشم داشت و بی
توقعی در ازای اقدامات

مفاهیم
اعتقاد به نظام هدفمند خلقت و محدود نبودن افراد
به زندگی دنیوی
پایبندی اعضا به ارزش های غیرمادی
اعتقاد به نابودی اعمال غیرخالصانه
اعتقاد عمیق به ماورا الطبیعه بر اساس تعالیم اسالمی
و ضایع نشدن تالش های خالصانه
حد ناشناسی در رشد کیفی و معنوی در جهان بینی
حاکم بر مجموعه
وجود مولفه ی حرکت آفرینی و ایجاد جوشش در در
جهان بینی حاکم بر مجموعه
اعتقاد به هبط اعمال غیرخالصانه
نگاه تکلیف محوری به انسان بر اساس تعالیم اسالمی
جدیت و پرکاری مدیر موسسه

جدیت و کاربست
حداکثری توان فردی
مقوله اصلی:
جدیت ،انگیزه
باال و تعهدکاری

تقدم اولویتهای تشکیالتی
بر مسائل شخصی
پیشرو و پیشگام بودن
مسئولین

انگیزه کاری باال در افراد موسس
جدیت و اهتمام حداکثری بر تحقق اهداف
مرکز عالم دانستن موقعیت و وظیفه فعلی توسط
اعضا
هزینه کردن وقت و انرژی بدون چشم داشت
وجود تعهد کاری باال
از خود دانستن کار توسط اعضا و مدیران موسسه
الگو بودن اعضا اصلی و مسئولین برای سایرین
مقدم دانستن موضوعات کاری مجموعه بر مسائل
شخصی توسط مسئولین
مدیریت بر قلوب
اعطای مسئولیت متناسب با توانمندی و رضایت افراد

بستر حاکم:
صمیمیت،
همدلی و
فرهنگ
سازمانی مولد

قرابت قلبی افراد در
مجموعه

همدلی بین اعضا
وجود احساس صمیمیت و نزدیکی بین اعضا و
مربیان
عدم تبعیض هویتی و شأنیتی بین مسئولین و اعضا
عدم تصلب در ساختار و روش ها

عدم تعصب و تصلب در کار

ساختار منعطف و شبکه ای
پذیرش خطاها و اصالح رویه ها

استخراج الگوی موفقیت سازمان فرهنگی داوطلبانه (مورد مطالعه :موسسه فرهنگی انوارالزهرا سالم اهلل علیها ) /میثم قراباغی  ،علیرضا چیت سازیان  ،وحید یاوری

جدول شماره  : 3شکل گیری مقولههای اصلی و فرعی از مفاهیم
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بسته نبودن فضای اندیشه ورزی در کار
مسئولیت پذیری و پاسخگویی اعضا و مسئولین
فرهنگ سازمانی یکدست و غالب بین اعضا
وجود خط مشی کنترل غیرمستقیم و پذیرفته شده
بین مدیر و اعضا مجموعه از طریق مربی
وفاق سازمانی

وجود فصل الخطاب در مؤسسه و نبود بحران
تصمیمگیری در ادوار مختلف کاری
چشم انداز و افق روشن بین اعضا
پذیرش عام و یکدست بودن جهان بینی بین تمامی
اعضا

تسهیل در رشد و ارتقاء
افراد

کمک به ظهور و بروز استعدادهای بالقوه اعضا توسط
مدیران مؤسسه
عدم مانع تراشی در رشد و فعالیت های اعضا توسط
مدیران مؤسسه
تأمین مالی مستقل مردمی
روی پای خود ایستادن و استقالل کاری مؤسسه

استقالل و عدم وابستگی
مالی به غیر

شرابط مداخله
گر:
ظرفیتهای
بالقوه مادی و
معنوی کم
هزینه

بهره گیری از تجربه و
دانش موجود

تأمین مالی مستقل مردمی
استفاده بهینه از بسترهای مادی بالقوه رایگان در
پیشبرد اهداف مجموعه
ارتباط و هم افزایی با مجموعه های همسو و استفاده
از ظرفیت های آنها
استفاده از تجربه گذشته مراکز مشابه
ارتباط مستمر و استفاده از ظرفیت خبرگان حوزه
ماموریتی
تمرکز بر عضو گیری و کادرسازی از بین نوجوانان

هوشمندی در گزینش
جامعه هدف

توجه به ظرفیت خاص سنی جامعه هدف (تمرکز بر
نوجوانان)
بسیط بودن جامعه هدف و مخاطبین
مخاطب شناسی و رعایت اقتضائات افراد در جذب
پذیرش عمومی جهان بینی مجموعه در جامعه

تناسب ماهوی و گستره ی
مطلوب مکان گردهم آیی
ارائه حرف نو

استفاده از ظرفیت همسو بودن ویژگیهای مادی و
معنوی مکان اجتماع اعضا با اهداف ماموریتها
عدم محدودیت به یک مکان خاص
داشتن حرف نو برای اعضا و مخاطبین
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تقدم رویکرد تربیت عمقی و مربی محوری بر دانش
محوری
کیفیت محوری

دقت در انتخاب مربی و شایسته ساالری
توجه ویژه به کیفیت کار در ماموریت ها و پروژهها
عدم شتابزدگی در وصول به نتایج ملموس

راهبرد:
اهتمام به برنامه
ریزی و کیفیت
محوری

عدم تقدم کمی نگری نسبت به کیفیت اقدامات در
نگاه مدیران مجموعه
برنامهریزی دقیق برای رسیدن به اهداف

اهتمام ویژه به برنامه ریزی

هزینه کردن برای دست یابی به برنامه و الگوی
صحیح
برنامه ریزی بلندمدت و میان مدت
اهم و مهم کردن و تمرکز بر روی مأموریت حائز
اهمیت باال

اندیشه ورزی سازمانی

وجود مرکز ایده پروری و پیگیری ایدهها در ساختار
مجموعه
داشتن اتاق فکر و جلسات منظم

انضباط سازمانی منطبق بر
برنامه

پایبندی منطقی به برنامهها
ثبات و استمرار در کار ها و برنامه ها
وجود احساس تاثیرگذاری و مفید بودن در بین اعضا

هویت آفرینی

احساس هویت افراد
اعطای هویت به افراد در قالب مسئولیت های موثر

پیامد:
موفقیت
سازمان
داوطلبانه
فرهنگی

تاثیر مستقیم راهبردها و ماموریت های مجموعه بر
موفقیت اعضا در عرصه های زندگی شخصی
تربیت و مهارت آموزی
چند وجهی

کسب خود به خودی منافع با ارزش غیرمادی در
خالل پیشبرد ماموریتها
رشد و تربیت چند وجهی افراد برای نقش آفرینی در
حوزه های مختلف

تسهیل فرآیند اجتماعی
شدن

برآوردن نیازهای اجتماعی به کمک فضای حاکم بر
موسسه

همانطور که مشخص است ،پس از مشخص شدن مقولههای فرعی ،به دلیل استفاده از مدل
استراوس و کوربین ،تطبیق این مقولههای فرعی با  6مقوله اصلی مدل پارادایم انجام گرفت

استخراج الگوی موفقیت سازمان فرهنگی داوطلبانه (مورد مطالعه :موسسه فرهنگی انوارالزهرا سالم اهلل علیها ) /میثم قراباغی  ،علیرضا چیت سازیان  ،وحید یاوری

پویایی ،عدم روزمرگی و روتین شدن برنامهها
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و مقولههای فرعی به شکل انتزاعی تر ،ذیل آن  6مقوله اصلی جاگذاری شد که با عنوان
مقوله اصلی مشخص شده است.
با بررسی یافتههای پژوهش ،مشخص است که در مراحل پایانی ،اضافه شدن مقولههای
فرعی جدید کاهش مییابد و در مراحل آخر هیچ مقوله فرعی جدیدی به مجموعه مقولههای
فرعی اضافه نمیگردد و مقولههای فرعی از مطالعه سوم به بعد تغییری جزئی داشتهاند؛
ضمن اینکه پس از مطالعه دوم ،مقوله محوری تغییری نیافت و از نظر پژوهشگر با ادامه
مصاحبهها ،این مقوله های فرعی حاصله ،به خوبی به غنا الزم رسید و اشباع نظری حاصل
شد .با غنی شدن مقولههای فرعی ،چارچوب مفهومی پژوهش به کفایت رسید؛ بنابراین مدل
مفهومی موفقیت سازمان فرهنگی داوطلبانه ،برآمده از دادهها در بستر موسسه فرهنگی
انوارالزهرا سالم اهلل علیها ارائه میشود.
 -5بحث ،نتیجهگیری و پیشنهادها

با مقدمات ذکر شــده ،زمینه جهت ارائه مدل مفهومی فراهم شــده اســت؛ به طور خالصــه
میتوان گفت سـوال اصـلی پژوهشـگر این بود که :کدام تئوری ،موفقیت سـازمان فرهنگی
داوطلبانه را تبیین میکند؟ برای پاســخ به این ســوال ،مقوله اصــلی «جدیت ،انگیزه باال و
تعهد کاری» احصـــاء و به مرکز ثقل مدل پارادایم تبدیل گشـــت .در مدل پارادایمی ارائه
شــده« ،جهان بینی حرکت آفرین» به عنوان شــرایط علی« ،صــمیمیت ،همدلی و فرهنگ
سازمانی مولد» به عنوان ب ستر حاکم و «ظرفیتهای بالقوه مادی و معنوی کم هزینه» به
عنوان شرایط مداخله گر ،موجب «اهتمام به برنامه ریزی و کیفیت محوری» می شوند که
در نهایت موفقیت سازمان فرهنگی داوطلبانه را در پی دارد .در این مدل مفهومی خط سیر
ا صلی نیل به موفقیت که نا شی از جهان بینی ا ست« ،جدیت و تعهدکاری باال» ست که با
عنایت به راهبرد کیفیت محوری ،موفقیت ســـازمان داوطلبانه فرهنگی را در پی دارد؛ در
این بین فرهنگ سازمانی مولد و استفاده از ظرفیت های بالقوه به عنوان تسهیل کننده این
خط ســیر اصــلی قلمداد می شــوند که این روند در شــکل مدل مفهومی موفقیت ســازمان
داوطلبانه فرهنگی تصویر شده است(.شکل )1
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در ادامه ،جهت تبیین بهتر ،روایت این مدل به شــرح ذیل قلمی می شــود که در بردارنده
تشریح مقوله های اصلی مدل است:
نقش تعیین کننده جهان بینی

به نظر می رســد ،عنصــر «جهان بینی» ،نقش تعیین کننده ای در موفقیت یک ســازمان
داوطلبانه فرهنگی دارد و می تواند نقطه جو شش منا سبی برای حرکت در م سیر موفقیت
باشد به گونه ای که بسیاری از سازوکار های متمایزکننده موسسه مورد مطالعه در نیل به
موفقیت ،ری شه در این مقوله دارد .به عبارت دیگر می توان گفت علت تفاوت ا صلی چنین
سازمان داوطلبانه ای با دیگر سازمان ها در جهان بینی رخ می دهد که این نکته به عنوان
روحی در کالبد سازمان جریان می یابد و آن ق سم ناپیدای سازمان ا ست که بر هم کنش
واکنش ها موثر است.
اهمیت عنصر جهان بینی در آنجاست که ممکن است سازمان های ناموفق دیگر در برخی
مقوالت ا صلی دیگر مانند اهتمام به برنامه ریزی ،م شابه سازمان مورد مطالعه با شند اما به
دلیل اختالف در مقوله مهم جهان بینی ،نتوانند به موفقیت نهایی دســـت یابند .به طور
خالصـــه می توان جهان بینی حرکت آفرین را متبلور در میزان اهمیتی که ســـازمان و
کارکنان بر انجام وظایف به عنوان تکلیف شـــرعی ،شـــیفته خدمت بودن و تلقی از آن به
عنوان عبادت ،ارجحیت دادن تکلیف گرایی بر نتیجه گرایی ،پذیرش و واگذاری مســئولیت

استخراج الگوی موفقیت سازمان فرهنگی داوطلبانه (مورد مطالعه :موسسه فرهنگی انوارالزهرا سالم اهلل علیها ) /میثم قراباغی  ،علیرضا چیت سازیان  ،وحید یاوری

شکل  : 1مدل مفهومی موفقیت سازمان داوطلبانه فرهنگی
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ها ،مناصب بر مبنای احساس تکلیف شرعی و توسعه تفکر و عمل بر مبنای تکلیف مداری
در سازمان ،دانست.
سرمایه «جدیت ،انگیزه باال و تعهد کاری»

منظور از تعهد کاری ،رضــایت قلبی ،تعهد و التزام عملی نســبت به وظیفه هایی اســت که
قرار اســت توســط انســان انجام گیرد ،به گونه ای که اگر بازرس و ناظری نیز بر فعالیت او
نظاره گر نباشد ،باز هم در انجام وظیفه قصوری روا نخواهد داشت.
صمیمیت ،همدلی و فرهنگ سازمانی مولد به مثابه روغن کاری

فره نگ آن قدر تاثیر گذار اســـت که ناخودآ گاه در وجود فرد رخ نه کرده و تفکر و رف تار
سازمانی وی را شکل می دهد و به کارکنان سازمان هویتی سازمانی می بخ شد .آنچه یک
سامان را برجسته می سازد ،توانایی آن در جذب ،پرورش و نگهداری افراد با استعداد است.
فرهنگ به عنوان یک عامل کنترل به حســاب می آید که موجب به وجود آمدن یا شــکل
دادن به نگرش ها در رفتار کارکنان می شـــود و به عنوان یک زنجیر مســـتحکم موجب
پایداری سازمان می شود.
اهتمام به برنامه ریزی و کیفیت محوری؛ راهبردی اساسی برای موفقیت

توجه به کیفیت ،راهبردی ا ست که در صورت توجه به عوامل جانبی برای بقا سازمان ،می
تواند ســازمان را به ســازمانی متمایز و اصــطالحا برند مبدل ســازد .البته پس از طی این
مرحله ،تمایل به عضویت در سازمان افزایش می یابد و سازمان با فراغ بال بیشتر می تواند
به توســعه برنامه های کمی خود نیز بپردازد؛ در حالیکه توجه به کمیت در ابتدای مســیر
می توانســـت به دلیل عدم عنایت به کیفیت ،به کاهش همان کمیت در بلندمدت منجر
شود.
ظرفیت های بالقوه مادی و معنوی کم هزینه به مثابه سکویی برای پرش

در صورت شناخت صحیح از محیط ،سازمان داوطلبانه می تواند برخی نیازهای خود را از
بســترهای رایگان یا کامال کم هزینه تامین کند .به عنوان مثال در ســازمان های داوطلبانه
فرهنگی ،با اســتفاده از ظرفیت مکانی مســاجد و مکان های مذهبی از این دســت ،در یک
قلم از هزینه های قابل توجه سازمان که هزینه مکان است صرفه جویی می شود.
موفقیت سازمان داوطلبانه فرهنگی

برخورداری از مجموعه ای من سجم و هم افزا از ساختار ،نظامات ،روش ها ،رویه ها ،شبکه
یکپارچه و متعهد مدیریت ،توجه به اســتراتژی نوآوری و مواردی از این دســت در ســازمان
داوطلبانه فرهنگی ،زمینه ساز تربیت چندوجهی افراد ،کسب خود به خودی منافع با ارزش
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غیرمادی توســـط افراد ،زندگی موفق فردی افراد ،برآوردن نیازهای اجتماعی افراد ،وجود
احساس مفید بودن و احساس هویت فردی می شود.
نتیجه چنین مواردی در طوالنی شــدن عمر ســازمان داوطلبانه متبلور می شــود که طول
مدت عمر در ســـازمان های داوطلبانه از نشـــانه های موفقیت آن اســـت چرا که به دلیل
داوطلبانه بودن نوع این ســـازمان ها ،پس از دوره اصـــلی جوش و خروش ،به تدریج رو به
انفعال و نابودی پیش می روند.
در خاتمه پژوهش حاضــر باید گفت که ســازمان داوطلبانه فرهنگی یکی از ابزارهای پیش
برد اهداف انقالب اســـالمی بوده اســـت و حتی می توان ادعا کرد که علت توفیقات در
موفقیت انقالب ،نقش آفرینی چنین ســـازمان های داوطلبانه ای قبل و حین انقالب بوده
ا ست .این سازمان ها به دلیل ماهیت داوطلبانه خود ،با هزینه هایی ب سیار حداقلی ،نقش
آفرینی های تاثیرگذاری در ســـپهر جامعه دارند .این پژوهش با مطالعه عمیق یکی از این
موســســات فرهنگی موفق ،ســعی در واکاوی علل و عوامل درونی و بیرونی در اســتمرار و
حرکت و تاثیرگذاری این موسسه داشت تا با نگاه دقیق تر ،بتوان در زمینه خط مشی های
فرهنگی کشــور و همچنین خط مشــی هایی که نیاز به حضــور مردم اســت ،با دقت نظر
بیشتری وارد شد.
در م قایســـه پژوهش با دیگر پژوهش های صـــورت گرف ته نظیر میثم لطیفی و دیگران
( ،)1399طر ی قی و خردیــار( ،)1399ح بیــب پور گتــا بی( ،)1398عال یی(،)1393
قلی جایی( ،)1390مح مدی و ع بدالملکی( ،)1389دا نایی فرد و رهبر( ،)1389خیری و
دیگران( ،)1388عابدی جعفری و دیگران ( ،)1384میرزایی و مقیمی( )1382باید گ فت
مهمترین تفاوت پژوهش حا ضر برر سی خرد مو ضوع سازمان داوطلبانه فرهنگی و مطالعه
عمیق یک مورد موفق از این گونه اســـت که متفاوت از نگاه کالن پژوهش های صـــورت
گرفته می باشد .با مقایسه روشن شد که مقوله هایی مانند «اهمیت وجوه غیر مادی امور»،
«نگاه باال برنده و اهتمام آفرین»« ،نبود چشـــم داشـــت و بی توقعی در ازای اقدامات»،
«جدیت و کاربســـت حداکثری توان فردی»« ،تقدم اولویتهای تشـــکیالتی بر مســـائل
شـــخصـــی»« ،قرابت قلبی افراد در مجموعه»« ،عدم تعصـــب و تصـــلب در کار»« ،وفاق
ســازمانی»« ،تســهیل در رشــد و ارتقاء افراد»« ،اســتقالل و عدم وابســتگی مالی به غیر»،
«بهره گیری از تجربه و دانش موجود»« ،کیفیت محوری»« ،اهتمام ویژه به برنامه ریزی»،
«اندیشـــه ورزی ســـازمانی»« ،انضـــباط ســـازمانی منطبق بر برنامه»« ،هویت آفرینی» و
«ت سهیل فرآیند اجتماعی شدن» به نوعی در دیگر پژوهش ها عنوان شده ا ست و مقوله
هایی مانند «ارائه حرف نو»« ،تناســـب ماهوی و گســـتره ی مطلوب مکان گردهم آیی»،
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«پیشــرو و پیشــگام بودن مســئولین»« ،هوشــمندی در گزینش جامعه هدف» و «تربیت و
مهارت آموزی چند وجهی» جزو مقوله هایی اســـت که در پژوهش های دیگر به تصـــریح
نیامده است.
پیشن هاد می شود سایر محققان با بررسی عمیق دیگر موسسات داوطلبانه موفق در ایران،
زمینه انجام مطالعات فراترکیب و فراتحلیل جهت نتیجه گیری های کلی تر را فراهم کنند
تا نظام خط مشی گذاری کشور به شکل بهینه بتواند از ظرفیت سازماندهی داوطبانه جهت
حصول نتایج بهره گیرد .در قسمت پیشنهادها به سازمان های داوطلبانه مشابه ،موارد ذیل
پیشنهاد می شود:
پیشـــنهاد می شـــود مجموعه های مشـــابه به تعمیق جهان بینی اســـالمی و اخذ آن از
سرچشمه های زالل قرآنی بپردازند.
پیشنهاد می شود مجموعه های مشابه ،کیفیت محوری را سرلوحه کار خود قرار دهند ،چرا
که کمیت منا سب در صورت عدم تامین کیفیت ،آینده ای غیرقابل اطمینان را رقم خواهد
زد.
پیشنهاد می شود مجموعه های مشابه به طور جد به تقویت فرهنگ سازمانی خود بپردازند
و با دامن زدن به صمیمیت و همدلی ،زمینه ساز توفیق شوند.
 )1پیشــنهاد می شــود مجموعه های مشــابه از ظرفیت های قابل توجه مادی و معنوی
رایگان و بدون هزینه مانند مکان های مسجد و نقش آفرینان و دغدغه مندان فرهنگی
هرشهر جهت تقویت فعالیت های خود غافل نشوند.
 )2پیشنهاد می شود مجموعه های مشابه از اثر معجزه گون برنامه ریزی غفلت نکرده و با
تدبر و در نهایت برنامه ریزی مناسب ،زمینه رشد متناسب خود را فراهم آورند.
 )3پی شنهاد می شود با توجه به دگرگونی های جوامع به وا سطه ح ضور تکنولوژی مدرن،
مجموعه های مشابه به تربیت چندوجهی همت گمارده و با تقویت هویت آفرینی برای
افراد ،زمینه ساز حضور موثر اجتماعی ایشان در آینده شوند.
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