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   زکات تأمینی سازوکار ترویج براي مهیاسازي :يکشاورز بخش در دیتول و کار و کسب به یارزش کردیرو

 
   3کرمی محسینغال و 2زاده خلیق پروین ،1ولی شاه منصور

  ،کشاورزي آموزش و ترویج بخش ارشد کارشناسی آموخته دانش2 ،شیراز دانشگاه ،کشاورزي آموزش و ترویج بخش استاد1
 شیراز دانشگاه ،کشاورزي آموزش و ترویج بخش دکتري دانشجوي3 شیراز، دانشگاه

  09/05/1396؛ تاریخ پذیرش:  6/02/1396تاریخ دریافت: 
  کیدهچ

 هايسازوکار د.دار قرار متعدد اتخسار و بینی پیش غیرقابل خطرات معرض در کشاورزي ارک و کسب فضاي  
 خاطر رضایت و روانی امنیت کشاورزان براي و کرده حفظ طراتاخم مقابل در را بخش این تولیدات تواند می مختلف

 و جان کردن بیمه جهت سالمیا فرهنگ از برآمده الگوهاي به توجه منظور این هب نماید. ایجاد خود کار و کسب از
 و کار به یارزش کردیرو بررسی به پیمایش روش با و همبستگی -توصیفی نوع از پژوهش این .دارد ضرورت الوما

 مهیاسازي رهیافت منظر از زندگی و شغلی  رضایت بر زکات تأمینی سازوکار کارکرد و يکشاورز بخش در دیتول
 از استفاده با که بودند فارس استان در زکات کننده پرداخت انگندمکار آماري جامعه .پرداخت کشاورزي ترویج
 ها داده گردآوري ابزار د.نشد انتخاب نمونه عنوان به ها آن از نفر 196 ،تصادفی بندي طبقه روش هب و مورگان جدول

 محاسبه با آن پایایی رمقدا و شد تأیید الزم اصالحات انجام و تخصصانم نظر با آن محتوایی روایی که بود  پرسشنامه
 به نسبت گندمکاران نگرش رابطه داد  نشان بررسی این نتایج .گردید مشخص 86/0 تا 72/0 کرونباخ يآلفا ضریب
 و "یافته توسعه کامالً" مناطق در نگرش این است.  دار معنی و مثبت آنان زندگی و شغل از رضایت با زکات

 رهیافت ها، یافته براساس پایان در .دارد وجود استان "محروم" و "تهنیاف توسعه مناطق" از بیش "یافته توسعه"
سبک چارچوب در فارس استان گندمکاران کار و کسب و زندگی از رضایت ارتقاي براي زکات ترویج اسازيمهی 

  .است هدش  تبیین اسالمی زندگی
  

  مهیاسازي رهیافت ،زندگی و شغلی رضایت کشاورزي، کار و کسب ،زکات :کلیدي يها واژه
  

  *مقدمه
 رأس در امروزه کار و کسب محیط در معنویت  

 قرار کارآفرینی نوین هاينگرش و سازمانی مفاهیم
 این به کار، محیط در معنویت سایه در کارکنان دارد.
 از که دارند درونی زندگی یک که رسند می درك

                                                
  Shahvali@shirazu.ac.irل مکاتبه: مسئو*

 دار معنی را  آن توانند می معنوي و فرامادي امور طریق
 و تفکّر رویه کار، و کسب در معنویت ورشپر کنند.
 خالقیت، مانند فراوانی منافع و دهد  می تغییر را عمل

 صداقت فرد، تکامل احساس و آگاهی مرزهاي توسعه
 نهایت در و دارد عملکرد افزایش و تعهد ،اعتماد و

 و (سیدجوادین دهد می ارتقاء را شغلی رضایت
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 و کار در معنویت کلی طور هب ).1384 همکاران،
 اجتماع، براي انسانیت؛ ها، سازمان براي زندگی

 براي تر مهم همه از و مسئولیت محیط، براي فعالیت؛
 آورد می  ارمغان به شکوفایی و رشد انسانی منابع

   ).1392 همکاران، و (رسولی
 گرفتن قرار به دلیل به کشاورزي هاي کار و کسب  

 و متعدد خطرات معرض در شدت به باز فضاي در
 در که هستند طبیعی حوادث یبین پیش غیرقابل
 و صدمات حمایتی، هايسازوکار نبود صورت

 حدي تا و زیاد بسیار ان،کشاورز هب وارده خسارات
 امکان موارد برخی در حتی و است محاسبه قابل غیر

 .)1386 (شیرزاد، دکن می سلب آنان از را فعالیت ادامه
 از اي گسترده نسبتاً طیف مختلف جوامع در

 مدیریت براي ابزارها و تدابیر ها، برنامه ،ها سیاست
 نامطلوب اثرات کاهش یا مهار و کشاورزي ریسک
 در امنیت و حفاظت ایجاد و طبیعی بالیاي و سوانح
 شود می گرفته کار به کشاورزي هاي محیط

)Hardaker et al., 2004.(  
 در ریسک مدیریت متداول هاي یوهش از بیمه  

 در حمایتی پوشش و مینأت نوعی و زيکشاور بخش
 به که است طبیعی حوادث از ناشی تاخسار مقابل

 به خسارت دنش وارد صورت در ،دقراردا موجب
 جبران به موظف گر بیمه ،کشاورزي محصوالت

 است قرارداد مورد سطح تا گزار بیمه مالی خسارت
 کشاورزي، محصوالت بیمه .)1388 (ترکمانی،

 است گر بیمه سازمان و کشاورزان بین مادي اشتراکی
 توزیع و داده کاهش را حوادث احتمالی طراتخ تا

 جهان الیزال قدرت منشاء که این به توجه با اما .نماید
 که آید می پیش الؤس این ،است خداوند آنِ از هستی

 یا هسمؤس یک مدیریت مادي اشتراك رفص آیا
 و ؟است کافی منظور این براي کشاورزان با سازمان
 کاهش در هستی خالق با کشاورزان معنوي اشتراك

 کار و کسب و زندگی از رضایت و طبیعی بالیاي
 ندارد؟ جایگاهی خود

 را آن شأن کشاورزي و صنعت به گرا مادي نگرش  
 رفبرط فقط را آن و داده تنزل محصول تولید حد در

 پوشاك و غذا تهیه براي انسان مادي نیازهاي کننده
 و کار به ارزشی و متعالی رویکرد قابلم در .داند می

 مورد ايه زمینه از برگرفته که کشاورزي در تولید
 نظم و حدتو ،تمشی اراده، ،شهود مانند اسالم کیدأت

 و کشاورزي به نگاه در طبیعت بر حاکم واحد
 معنوي و يماد کماالت همه نبنیا ،است زیست محیط

 دعا انندم روحی ثابت تاحاج و ها فضیلت پرتو در را
 ).1380 (حسین، داند می زکات پرداخت و نیایش و

 باطن از طبیعت، بستر در انسان ،فکري پارادایم این در
 توجه ،آفریده را طبیعت و او که حقیقتی آن به خویش
 خداوند مندنیاز و قدرت قبضه در را خود و نموده

 و توکّل ماورایی نیرویی به زکات پرداخت با و بیند می
 اتصال وسیله کشاورزي منظر، این از جوید. می توسل
 از طبیعت با وي ارتباط و است ماوراء عالم به انسان

 ماندگار و عمیق اي رابطه به گذرا و عادي رابطه یک
 راستا همین در ).1390 ،نژاد خلیل( دشو می بازآفرینی

 اسالمی الگوي چارچوب در کشاورزي ترویج نظام
 بر عالوه تا مایدن تالش بایستی یشرفتپ ایرانی

 گرایش انسان، مادي هاي ظرفیت و نیازها شکوفاسازي
 معنوي راهبردهاي همه از برخورداري در خالقیت به

 و سوانح مدیریت براي را زکات تأمینی سازوکار مانند
 غایی هدف درك و ایجاد کشاورزان رد طبیعی بالیاي

 و معنویت تعمیق همانا که کشاورزي در تولید و کار
 (حسین، بپروراند  کشاورزان در را است انسان یتعال

1380.(  
 ها، فنّاوري (جسم، مادي بعد داراي ها انسان  

 معنوي و ها) سازمان و ها سیستم اطالعات، ثروت،
 فرهنگی، و مذهبی هاي ارزش عقیده، و (مکتب
 که هستند نیت) و قلب تفکّر، اخالقی، هاي کرامت
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 است. بعد دو این تعامل حقیقی، امنیت حصول الزمه
 پیچیدگی، پیرامون تفکّر دستمایه 1معنوي محرّکه قواي
 صحیح ارتباط گر هدایت و انسانی هاي ارزش و تنوع

 هستند خدا و طبیعت دیگران، خود، با انسان
 است المال بیت منابع از زکات ).1383 (منصورآبادي،

 و محرومان مشکالت رفع دینداري، تقویت براي که
 قرار استفاده مورد عموم رفاهی اتامکان توسعه

 طریق از زکات پرداخت ،اسالم نظر از د.گیر می
 سازندگی، به را جامعه اقتصادي، رشد و کارآفرینی
 هاي بنیان و دهد می سوق تعالی و تعاون پیشرفت،
 بخشد می تحکیم را جامعه اجتماعی و اقتصادي

 صرفاً یموضوع زکات منظر این از ).1387 ،فجري(
 آثار ،زکات  درآمدي توزیع آثار از بیش و نیست مادي
 اسالمی حاکم و پیامبر دعاي .است مهم آن اي  تزکیه

 آنان درونی آرامش  مایه ،2زکات کنندگان  ءادا حق در
 و اعتماد که است ارزشمند و معنوي اي سرمایه و

 زکات، پرداخت کند. می ایجاد جامعه در را اطمینان
 و ها آلودگی از آن دنکر پاك و نفس تطهیر باعث
 جامعه معنوى تکامل و رشد زمینه و روحى موانع

 اقتصادى و اجتماعى هاى برنامه اصلى هدف عنوان به
  است. اسالم
 عنوان به و مذهبی و تاریخی پیشینه با فارس استان 

 بـا  1392 سـال  در ایـران،  در (ع)بیت اهل حرم سومین
 آوري جمـع  در را اول مقام ریال میلیارد 222 تخپردا

 نسبت که داد اختصاص خود به یحجم نظر از زکات
 در موفقیت است. داشته رشد درصد 6 آن قبل سال به

 فرهنـگ  سـبد  بـه  آن شـدن  افـزوده  و زکات پرداخت
 سـنتی  به آن تبدیل و کشاورزان ویژه به مردم عمومی
ــار نتیجــه ،حســنه ــا و گروهــی يک ــره ب ــري به  از گی

ــت ــاي ظرفی ــی ه ــانه و تبلیغ ــهج اي رس ــت امع  اس
                                                
1- Spiritual Dynamics 

یهِم إِنَّ خُذْ منْ أَموالهِم صدقَۀً تُطَهرُهم و تُزَکِّیهِم بِها و صلِّ علَ .2
لیمع میعس اللَّه و مکَنٌ لَهس التَک14(توبه/  ص(  

 نقطـه  بـه  رسیدن تا اما )،1393 ایران، کار (خبرگزاري
 زکات اجتماعی هاي ظرفیت تمام از استفاده و مطلوب

 زکـات  میـزان  و دارد وجـود  زیـادي  فاصله کشور در
 کـه  اسـت  اي بـالقوه  مقـدار  از کمتـر  شده آوري جمع
 چنانچه و )1390 وثوق، و آرانی (فرهادیان دارد وجود
 افـزایش  متـولی  هـاي  سازمان وسطت زکات يآور جمع
 و کـارآفرینی  در را ريمانـدگا  و مطلـوب  اتاثر ،یابد

 توسـعه  و فقر کاهش کوچک، کارهاي و کسب ایجاد
 بـه  سـویی  از .داشـت  خواهد روستایی محروم مناطق

 عوامـل  و زنـدگی  و کـار  و کسب از رضایت موضوع
 اسـت.  شـده  توجه کمتر کشاورزان بین در آن بر مؤثر

 تـأثیر  بررسـی  ،حاضـر  پـژوهش  هدف راستا همین در
ــازوکار ــأمینی س ــات ت ــر زک ــایت" ب ــغلی رض  و "ش

 زکـات  کننده پرداخت گندمکاران "زندگی از رضایت"
ــارس اســتان ــین و ف ــرویج مهیاســازي رهیافــت تبی  ت

  .است زکات  پرداخت توسعه براي کشاورزي
 کریم، قرآن :کشاورزي کار و کسب در زکات نقش

 بـه  دعـوت  کنـار  در را جامعـه  اقتصـادي  امور اصالح
 کنـد،  مـی  معرفـی  پیامبران مهم هاي رسالت از توحید،

 امـور  بهبود براي را )ع( شعیب حضرت تالش که چنان
 بـه  کـه  گـردد  می آور یاد تولید و کار رونق و اقتصادي

 شما براي بپرستید، را خدا من، قوم اي« فرمود:  قومش
 »نکنیـد  مکـ  را ترازو و پیمانه و نیست معبودي او جز

 برخـی  ریـزي  برنامه و مستقیم دخالت از و )84 (هود/
 کرده یاد تفصیل به جامعه اقتصادي امور براي پیامبران

 ؛188 و 282بقـره/  ؛54-56 و 47-49 (یوسف/ است
 و دین اسالم، موردنظر توسعه پارادایم در ).5-6 نساء/

ــق ايرابطــه اقتصــاد ــأثیري و عمی ــل ت ــد متقاب  و دارن
 و شـوند  مـی  تلقی عبادت مشروع، تصادياق رفتارهاي

 و اخالقی و روحی پاکسازي ،دینی باورهاي تقویت بر
 و غفـاري ( اسـت  اثرگـذار  زنـدگی  و کـار  از رضایت
   .)1387 کریمی،
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 قـرآن  در کـه  است الهی واجب یضهفر یک زکات  
 آمـده  ات)کـ الزآتو و (اقیموالصـلوة  نمـاز  قـرین  کریم
 مـال  و ثروت یپاک و روح تطهیر موجب و )41(حج/

 ،نمـو  پاکیزگی، معناي به زکات .)103 (توبه/ گردد می
 عمـل  و صـدقه  ،چیـز  رهـ  برگزیده و خالصه برکت،
 محتـاج  هـاي انسـان  بـه  شـرع  حکم به چه آن و صالح

 (فرهادیـان  اسـت  آمده نیز افزایش معنی به و ددهن می
 زکـات  فریضـه  احیـاء  هـدف  .)1390 وثوق، و آرانی

 کـردن   پـاك  و اموال هتزکی یدین فرایض دیگر ماننده
 فرهنگــی، هــاي محرومیــت رفــع و مســلمانان نفــوس

 ارزشـی  جایگاه به هتوج با .است اجتماعی و اقتصادي
ــات ــه در زک ــالمی جامع ــث آن رواج ،اس ــاد باع  ایج
 جامعـه  در اجتمـاعی  عـدالت  و ثروت تعدیل اشتغال،

 یابـد  مـی  کاهش مسلمانان مشکالت از بسیاري و شده
ــی( ــاران، و ایروان  Abu Bakar and؛1390 همک

Abd.Ghani, 2011( 

 و المنفعه عام امور در زکات داتیعا صرفم  
 و بهداشت ارتباطات، برق، ،شرب آب نیتأم ییربنایز

 ها نهیزم و دهد می شیافزا را یینها بازده فقراء آموزش
 اللّه لیسب یف يگذار هیما سر يبرا را الزم يها زهیانگ و
 ).1392 نورمحمدلو، و زّتی(ع آورد می وجود به

 ارک و کسب ابزار هیته و هیما رس لیتشک با نیهمچن
 کل درآمد ،عایدات این محل از ییروستا يفقرا يبرا

 در که یابد می شیافزا آنان يگذار هیسرما و روستائیان
 يروین يور بهره بر آن مثبت ریتأث دلیل به مدت دراز
 .کند یم دایز را روستایی جامعه کل انداز پس کار،

 ثبات شیافزا موجب زکات مصرف و يآور جمع
 شد خواهد يکشاورز در سکیر کاهش و یاجتماع

 کشاورزان یبده پرداخت ).1385 ،يآباد میحک  لکیگ(
 در یاحتمال ضرر کاهش موجب زکات وجوه قیطر از

 از و دوشمی کشاورزي محصوالت بازار ثبات و دیتول
 را کارآفرینی و يگذار هیما سر به لیم قیطر نیا

 عنوان به توان یم را زکات وجوه یحت .دده یم افزایش

 کار و کسب يفضا رونق براي و خرد یمال منابع
 يواحدها اریاخت در ی،جانب عیصنا و يکشاورز بخش

 ازمندین صاحبان و داد قرار ییروستا کوچک تولیدي
 ,Rafiki and Abdul Wahab( کرد تیتقو را ها آن

 منسجمی و جامع سیستم تاکنون لحا این با ).2013
 کشورهاي در زکات کرد هزینه و آوري جمع براي

 به نتوانسته وجوهات این و است نگرفته شکل اسالمی
 توسعه و فقر کاهش کارآفرینی، در پایدار صورت

 ضروري رو این از .باشد ثرؤم روستایی و کشاورزي
 و فرهنگی بوم با ناسبتم الگوي ارایه با است

 واجب و آموزه این از اسالمی کشورهاي اقتصادي
  .جست سود توسعه اهداف پیشبرد جهت در دینی

  
  تحقیق پیشینه

ــتی   ــا بهزیس ــایت ی ــدگی از رض ــک زن ــوم ی  مفه
 را افراد نظر و احساس که است فراگیري و چندبعدي

  نشـانه  و دهـد  مـی  نشان خود پیرامون دنیاي به نسبت
ـ  در اتتغییـر  بـا  سـازگاري  در  تموفقی  هـاي  تموقعی

 ).Nelson and Loehman, 2006( اسـت  گونـاگون 
 را جامعــه و فــرد ســالمت ،احساســی چنــین وجــود
 گسترش ،خوشبینی و امید ایجاد با و نمایدمی تضمین

 ،توانینا احساس بردن بین از و اجتماعی دتعه و قتعلّ
 پایـدار  توسـعه  و بقـا  سـاز  زمینـه  ،اعتمـادي  بی و انزوا

 شـغلی  رضایت ).1390 تی،بهش و انی(رب است جامعه
 کـه  اسـت  خوشـایند  یـا  مثبت عاطفی حالت یک نیز

 یـا  و اسـت  خـود  شغلی تجارب از فرد ارزیابی نتیجه
 افراد که است مثبتی کلی تمایالت و احساسات میزان
 هـا  آن سازگاري به و دارند خود  کار و کسب به نسبت

 رضایت .)Lock, 2000( کند می کمک شغلی محیط با
 مثبـت  عـاطفی  گرایش مانند دیگر هاي نبهج از شغلی
 شـده  درك عواطـف  و احساسـات  و شـغل  به نسبت
 از هـا  آن پیامدهاي همچنین و کاري تجربیات از ناشی
 اي،حرفـه  اخـالق  رعایـت  پیشـرفت،  بـه  تمایـل  نظر
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 مطالعـه  قابـل  کار به تعلق احساس و شغل به پایبندي
  ).1392 همکاران، و خسروانیان( است
 و ها تصمیم در دین دادن خالتد و دینداري  

 و است زندگی از رضایت در ثرؤم عوامل از ها انتخاب
 و دینی اعتقادات و ایمان ،فرامادي ارزشی هاي سنجه

 با دادن صدقه و دعا ،نیایش مانند مذهبی تارهايرف
 Myers( دارند مستقیم اي رابطه زندگی از رضایت

and Diener, 1995.( بر أثیرت دلیل به هاویژگی این 
 افراد به که است یتیتأم سازوکاري ،ها انسان شخصیت

 و زا تنش عوامل ترآسان و بهتر تا کند می کمک
 نمایند مدیریت و کنترل را محیطی مخاطرات

)Fabricatore et al., 2000.( معنوي هوش با افراد 
 براي زکات و صدقه پرداخت مانند معنوي منابع از باال
حق دلیل به و کنند می هاستفاد خویش مسائل حل

 زندگی، از رضایت ضمن بخشش، و تواضع شناسی،
 هاي انسان ویژه به خویش همنوعان امور بهبود براي

 و (نادري کوشند می خداوند رضایت کسب و محروم
 مادي نیازهاي تأمین ویژه طور به لذا ).1388 همکاران،

 و عالقه افزایش منظور به روانی امنیت احساس و
 کشاورزان بین در تولید و کار و زندگی زا رضایت

 گیرد. قرار روستایی توسعه هاي هبرنام توجه مورد باید
 بخش در مختلف مشکالت با مقابله مهارت سویی از

 در مؤثري نقش که است مهمی موضوع کشاورزي،
 دارد، زندگی و کار از معنوي رضایت آوردن بدست

 به توجه و ها سختی شمردن کوچک آن نتیجه که
 زکات کننده پرداخت کشاورزان که دنیاست فناپذیري

  اند. داده شکل خود در بیشتر را ها مولفه این
 ثانویه تحلیل با و اسنادي تحقیق یک نتایج طبق  
 هاي ارزش پیرامون پیمایش پنجم موج آماري هاي داده

 تأثیر دینداري ایران، در نفري 2667 اي نمونه با جهانی
 و خدا به اعتقاد و دارد ندگیز از رضایت بر مثبتی

 زندگی از رضایت دینی، جمعی مناسک در مشارکت
 و (ربانی آوردمی همراه به افراد براي را باالتري

 پرداخت که داد نشان دیگري  یافته ).1390 بهشتی،
 احساس  کننده بینی پیش صدقه، و شرعی وجوهات

 شهر بزرگسال جمعیت رضامندي و بهزیستی ذهنی
 همکاران و کوئینگ ).1384 (هادیانفرد، باشد می شیراز

)Koeing et al., 2007( که اند داده نشان تحقیقی در 
 ها انسان معنوي زندگی با جسمی و روانی سالمت

 تر، قوي مذهبی اعتقادات با افراد و دارد مثبت اي رابطه
 (مانند زا استرس هاي موقعیت با بهتري سازگاري
 در دارند. ورزي)کشا محیط در طبیعی مخاطرات

 افراد که شد مشخص )Rosen, 1992( روزن پژوهش
 مختلف، نژادهاي بین در روستایی محروم و تهیدست

 مشکالت با چالش در را مذهبی مناسک و آداب انجام
  دانند. می مؤثر کاري و زندگی روزمره

 رابطه پیرامون ویژه طوربه چندانی میدانی مطالعات  
 شغلی رضایت و زندگی از رضایت با زکات پرداخت
 بر زکات اثرات مطالعات از برخی نگردید. مالحظه

 توسعه و رشد به کمک و ثروت توزیع فقرزدایی،

 بر آن تأثیر کلی طور به و مسلمان کشورهاي اقتصادي

 ,.Nadzri et al( اند کرده بررسی را گیرندگان زکات

 و فردي عوامل هم محققان از تعدادي ).2012
 را زکات پرداخت در مردم مشارکت بر مؤثر اجتماعی

 پیرامون اما ؛)Muda et al., 2006( اند نموده مطالعه

 و جان جسم، کردن بیمه در زکات واجبِ صدقه نقش
 یک عنوان به 1طبیعی مخاطرات و بالیا مقابل در اموال

 هاي شاخص ارتقاي و بهبود براي تأمینی سازوکار

 بر آن تأثیر و کشاورزي بخش در کار و کسب

 مطالعه زکات، کننده پرداخت کشاورزان رضامندي

  است. نشده انجام خاصی
                                                

فرمایند: حصنوا اموالکم بالزکاة؛ اموال خود را  . امام على(ع) مى1
با زکات دادن مصونیت بخشید. همچنین امام باقر(ع) فرمودند: ما 
نقص مال سقط و الهلک مال فى البر و البحر ادیت زکاته؛ هرگز 

شود و نه تلف  ى که زکاتش پرداخت شده باشد نه کم مىمال
  .شود مى
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 زکات نقش بررسی هدف با یپژوهش هاي یافته  
 استان روستایی توسعه در جو و گندم محصوالت

 محصوالت این زکات درآمد که داد نشان کردستان
 براي مالی تأمین و روستاها فقرزدایی در ثريؤم نقش

 و کشاورزي کارآفرینی  ،عمرانی ياه ساخت زیر توسعه
 همچنین . است هداشت محرومان کار و کسب توسعه

 جایگاه استانی درآمدهاي سایر با مقایسه در درآمد این
 زمینه و دارد درآمدي جدید منبع عنوان به مناسبی

 در مذهبی انگیزه با را مردم جوش خود مشارکت
 :1389 (رضوانفر، نماید می فراهم توسعه هاي برنامه

 کننده پرداخت هدف اسالم نظر از ولی ).63-79
 زندگی تأمین الهی، رضایت آوردن دست به زکات

 روانی و روحی تکامل و سازندگی و نیازمندان
 و انفاق پرداخت است. زکات کننده پرداخت هاي انسان
 انسان و شود می مال به دلبستگی کاهش موجب زکات

 و عزّتی( کند می راهنمایی کمال سوي به را
 )1390( وثوق و آرانی فرهادیان ).1392 نورمحمدلو،

 سازمانی، عوامل که دنا هکرد مشاهده خود تحقیق در
 در ثرؤم عوامل جزء دوستی ع نو و دینداري و ایمان
 همدان استان دهندگان زکات میان در انگیزش ایجاد

 اجتماعی و فردي مهم نتایجی و آثار به توجه با و بود
 رب دینی فریضه این اداي ،زکات پرداخت
 زکات کنندگان ختاپرد خاطر آرامش و مندي رضایت

  .است ثرگذارا
  
  
  

  تحقیق روش
 زیرا ،است کاربردي هدف، لحاظ از حاضر تحقیق  

 بر زکات تأمینی سازوکار کارکردهاي تبیین دنبال به
 و فارس استان گندمکاران زندگی و شغل از رضایت

 اشاعه براي کشاورزي یجترو سازمان به رراهکا ارائه
 و توصیفی تحقیق از منظور این براي .باشد می آن

 آماري جامعه .شد استفاده پیمایش روش با همبستگی
 در زکات کننده پرداخت گندمکاران یهکل پژوهش

 روش و مورگان جدول طبق که بود فارس استان
 نمونه عنوانبه نفر 196 تصادفی، بندي طبقه گیري نمونه

 بر گندمکاران طبقات تحقیق این در ند.شد انتخاب
 فارس استان هاي شهرستان یافتگی وسعهت میزان اساس

 امور :شامل یافتگی توسعه گانه شش عوامل اساس بر و
 14( درمانی -بهداشتی شاخص)، 13( آموزشی

 7( مسکونی شاخص)، 9( ارتباطی ،شاخص)
 تحلیلی مطالعه بنابر شاخص) 1( فرهنگی و شاخص)

 استان و گردید مشخص )1390( اکبري و ديآبا زنگی
 .شد تقسیم محروم تا یافته توسعه بسیار طبقه پنج به
 داختپر بیشترین داراي شهرستان طبقه هر در پسس

 طور به دهستان یک شهرستان، آن در و مشخص زکات
 اساس بر طبقه هر آماري نمونه .شد انتخاب تصادفی

 جمعیت کل به دهستان آن گندمکاران نسبت
 تعیین 1 جدول مطابق منتخب هاي ن دهستا گندمکاران

 کننده پرداخت گندمکاران دهستان هر در گردید.
 دهستان آن روستاهاي بین از تصادفی شکل به زکات
  شدند. انتخاب مصاحبه براي

  .منتخب هاي دهستان در زکات کننده پرداخت گندمکاران نمونه حجم توزیع -1 جدول
  نمونه تعداد   دهستان  تانشهرس  طبقات  طبقه شماره
  26  6 منطقه  شیراز  یافته توسعه بسیار  1
  15  شورآب  آباده  یافته توسعه  2
  70  دژکرد  اقلید  یافته توسعه حدودي تا  3
  15  خفر  جهرم  یافته توسعه کمتر  4
  70  کناره  مرودشت  محروم  5

  196  مجموع
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  ساخته محقق پرسشنامه ،اطالعات آوري جمع ابزار  
 اتنظر اساس بر آن محتوایی و صوري روایی که بود

 و کشاورزي ترویج بخش اننظر صاحب از جمعی
 و گردید تأیید شیراز دانشگاه اسالمی معارف و الهیات

 مطالعه یک از آن پایایی تأیید براي ،اصالحات از پس
 آلفاي محاسبه با و آماري نمونه از خارج در راهنما

 مختلف يهامتغیر براي که شد استفاده اخبکرون
 به نگرش )،72/0( شغلی رضایت شامل پژوهش

 )86/0( زندگی از رضایت و )78/0( زکات پرداخت
 سه این سنجش منظور هب .بود قبول قابل و مطلوب

 1مخالفم= کامالً از لیکرت اي گزینه پنج طیف از متغیر
 در ها داده بررسی براي .شد استفاده 5موافقم= کامالً تا

 و درصد و فراوانی توزیع هاي رهآما از توصیفی بخش
 پیرسون، همبستگی ضریب از تحلیلی بخش در

  شد. استفاده واریانس تحلیل و رگرسیون

  
 تحقیق نتایج

 پاسخگویان سن میانگین ،توصیفی نتایج اساس بر  
 سنی گروه به مربوط فراوانی بیشترین که سال 87/46
 72/5 رخانوا افراد تعداد میانگین بود. سال 59 تا 40
 کشاورزان زکات پرداخت هاي سال متوسط و نفر
  .بود سال 1 حداقل و سال 8 حداکثر با و سال 02/4

 جدول در گندمکاران زندگی از رضایت وضعیت  
 از رضایت" عبارات ها یافته مطابق .شود می مشاهده 2

 83/0 معیار انحراف و 53/3 میانگین با "روزي و رزق
 و 41/3 میانگین با "درونی آرامش داشتن احساس" و

 قرار دوم و اول اولویت در 75/0 معیار انحراف
 در "روستا از مهاجرت به تمایل" گویه داشتند.
 کلی میانگین .)21/1 (میانگین داشت قرار آخر اولویت
 معیار انحراف با 72/2 پاسخگویان زندگی از رضایت

  بود. "متوسط" تا "کم" دامنه در 66/0

  
  .گندمکاران زندگی از رضایت وضعیت -2 جدول

  معیار انحراف  میانگین  گویه  ردیف
  83/0  53/3  دارم رضایت خود روزي و رزق از  1
  75/0  41/3  دارم درونی آرامش احساس  2
  62/0  23/3  هستند برکت داراي کشاورزي محصوالت  3
  64/0  12/3  دارد وجود برکت آب در  4
  76/0  03/3  کنم می بالندگی و رشد احساس  5
  58/0  61/2   دارد وجود همکاري و تعاون روحیه و اعتماد روستا مردم بین  6
  63/0  32/2  هستم راضی روستا در سکونت از  7
  55/0  04/2  است بخش رضایت روستا آبادانی و توسعه هاي طرح  8
  59/0  21/1  کنم مهاجرت روستا از دارم تمایل  9

  
 در خود شغل از پاسخگویان رضایت وضعیت  

 از رضایت" عبارات ها یافته مطابق است. آمده 3 جدول
 با "کشاورزي کارهاي و کسب در گذاري سرمایه
 به تمایل" و 72/0 معیار انحراف و 51/3 میانگین

 انحراف و 40/3 میانگین با "کشاورزي در کارآفرینی

 داشتند. قرار دوم و اول اولویت در 69/0 معیار
 "شاورزيک امور در فرزندان بکار اشتغال به عالقمندي"

 میانگین ).30/2 (میانگین داشت قرار آخر اولویت در
 معیار انحراف و 84/2 پاسخگویان شغلی رضایت کلی
  بود. "متوسط" تا "کم" دامنه در 68/0
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  .مکارانگند شغلی رضایت وضعیت -3 جدول
  معیار انحراف  میانگین  گویه  ردیف

  72/0  51/3  مدار رضایت کشاورزي کارهاي و کسب در گذاري سرمایه از  1
  69/0  40/3  هستم کشاورزي در کارآفرینی به متمایل  2
  73/0  24/3  کنم می پیشرفت احساس کشاورزي در تولید و کار از  3
  76/0  72/2  شود می حفظ ها بیماري و آفات مقابل در محصوالت  4
  58/0  41/2  است نسبی ثبات داراي مزرعه درآمدهاي  5
  61/0  36/2  شود می یشیاند چاره کشاورزي آینده براي  6
  65/0  30/2  شوند کار هب مشغول کشاورزي امور در نیز فرزندانم عالقمندم  7

  
 زکات تأمینی سازوکار به نسبت گندمکاران نگرش  

 عبـارات  هـا  یافتـه  مطابق است. شده ارائه 4 جدول در
 میـانگین  بـا  "اسـت  نمـاز  و دیـن  کننده کامل زکات"

 حمایـت  نوعی زکات" و 72/1 معیار انحراف و 49/4
ــد ــاورزان از خداون ــت کش ــا "اس ــانگین ب  و 38/4 می

ــراف ــار انح ــت در 59/1 معی ــرار دوم و اول اولوی  ق
 بــا 23/4 زکــات، بــه نگــرش کلــی میــانگین .داشـتند 
 "زیـاد  خیلـی " تا "زیاد" دامنه در 42/1 معیار انحراف

  بود.

  
  .زکات تأمینی سازوکار به نسبت گندمکاران نگرش -4 جدول

  معیار انحراف  میانگین  گویه  ردیف
  72/1  49/4  است. نماز و دین کننده کامل زکات  1
  59/1  38/4  است. کشاورزان از خداوند حمایت نوعی زکات  2
  52/1  26/4  است. بینوایان حق و نیست ما به متعلق که محصول از قسمتی  3
  40/1  17/4  شود. نمی دارایی و ثروت شدن کم باعث زکات  4
  31/1  11/4  .است آن در فقرا سهم و نیست شخصی مصرف براي فقط محصوالت  5
  02/1  01/4  .است کشاورز دوش بر اضافی اي هزینه زکات  6

  

 سازوکار به نسبت گندمکاران نگرش رابطه بررسی  
 زندگی از رضایت متغیرهاي از هریک با زکات تأمینی

 و زکـات  بـه  نگـرش  بـین  داد نشان شغلی رضایت و
 وجـود  داري معنـی  و ثبـت م رابطـه  یزندگ از رضایت

ــی .)p54/0=r,=001/0( دارد ــه یعن ــدمکاران هرچ  گن
 ند،شـ اب  داشـته  زکـات  بـه  نسـبت  تـري  مثبـت  نگرش

 هـا  یافتـه  مطـابق  است. زیادتر زندگی از ها آن رضایت

 بـین  هـم  شـغلی  رضـایت  و زکـات  بـه  نگرش رابطه
 .)p41/0=r ,=001/0( بود دار معنی و ثبتم گندمکاران

 شـغلی  رضـایت  ،زکـات  بـه  نگرش ارتقاي با ینبنابرا
 داد نشان نتایج مجموع در ).5 (جدول یابد می افزایش

 زکـات،  تـأمینی  سازوکار به نسبت نگرش بهبود با که
 افـزایش  انگندمکار کار و کسب و زندگی از رضایت

  باید. می
  

   .شغل و زندگی از رضایت با زکات به نگرش رابطه -5 جدول
R R2 R2 وابسته یرمتغ مستقل متغیر

Adj معناداري سطح 

 زکات به نگرش
 001/0 289/0 29/0  54/0  زندگی از رضایت

 001/0 169/0 17/0  41/0 شغلی رضایت
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 رضـایت  بر زکات به نگرش تأثیر بررسی منظور به  
 نتـایج  .دشـ  استفاده متغیره تک رگرسیون از زندگی از
 بـه  نگـرش  داد نشـان  و بود دار معنی 001/0 سطح در

 از رضایت تغییرات درصد 29 تواند می زکات پرداخت
 مقـدار  به توجه با ).5 (جدول دکن  بینی پیش را زندگی
 انحـراف  یـک  افزایش )Beta( شده استاندارد ضریب

 216/0 افـزایش  بموج زکات به نگرش در استاندارد
 شــود مــی زنــدگی از رضــایت در اســتاندارد انحــراف
 دار معنـی  و دولجـ  اطالعـات  اسـاس  بر ).6 (جدول

 بـه  توان می را رگرسیون خط معادله نهایی، مدل بودن
 :نمود برآورد زیر شکل 

Y= - 688/1 + 351/0 x1  
  

  .زندگی از رضایت بر زکات به نگرش أثیرت -6 جدول
 B Beta t Sig  مستقل متغیرهاي

Constant  688/1-  -  043/0  001/0 

  1X(  351/0  216/0  73/1  001/0( زکات به نگرش
  001/0=Sig.F  313/97=F     

  
 بر زکات به گرشن تأثیر رگرسیون تحلیل همچنین  

ــایت ــغلی رض ــطح در ش ــی 001/0 س ــود دار معن  و ب
 شغلی رضایت واریانس درصد 17 که دگردی مشخص

 (جـدول  اسـت  بینی پیش قابل زکات به نگرش توسط
 )Beta( شـده  اسـتاندارد  ضریب مقدار به توجه با ).5

 زکـات  بـه  نگـرش  در سـتاندارد ا انحراف یک افزایش
 رضـایت  در اسـتاندارد  انحـراف  049/0 افزایش سبب
 خـط  معادلـه  ).7 (جـدول  شـود  می گندمکاران شغلی

  د:نمو برآورد زیر شکل  به توان می را رگرسیون
Y= 100/1 + 049/0 x1 

  
   .شغلی رضایت بر زکات به نگرش أثیرت -7 جدول

 B  Beta t Sig  متغیر

Constant  100/1   -  907/2  001/0 

  1X(  049/0  0491/0  52/5  001/0( زکات به نگرش
  001/0=Sig.F  686/78=F    

  
 گانه پنج مناطق در زکات پرداخت به نگرش مقایسه
 گندمکاران نگرش میانگین مقایسه :یافتگی توسعه
 زکات پرداخت به نسبت یافتگی توسعه گانه پنج مناطق

 ریانسوا تحلیل نتایج .است شده ارائه 8 جدول در
 مناطق بین داري معنی اختالف که داد  نشان طرفه یک

 دارد وجود زکات به نگرش در مختلف

)001/0=p،17/10=F.( تعقیبی آزمون نتایج اساس بر 
LSD افتهی توسعه" و "یافته توسعه بسیار" منطقه دو" 

 کمتر" ،"افتهی توسعه يحدود تا" مناطق با
 داري معنی اختالف داراي "محروم" و "یافته توسعه
 زکات پرداخت به نسبت نگرش که طوري به ،هستند

  است. ردیگ منطقه سه از بیش نخست منطقه دو در
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  .یافتگی توسعه گانه پنج مناطق در زکات به نگرش مقایسه -8 جدول
  F Sig  معیار انحراف  *میانگین  مناطق  متغیر

  زکات به نگرش

  a40/4  44/1 افتهی توسعه اریبس

17/10  001/0  
  a54/4  41/1 افتهی توسعه

  b30/4  42/1 افتهی توسعه يحدود تا
  b24/4  33/1 افتهی توسعه کمتر

  b02/4  32/1 محروم
  .1-5 بین میانگین: *
  

  پیشنهادات و گیري نتیجه
 زکات تأمینی سازوکار بررسی پژوهش این هدف  

 در شغلی رضایت و زندگی از رضایت بر آن تأثیر و
 رهیافت تبیین و فارس استان گندمکار زانکشاور بین

 ترویج و توسعه براي کشاورزي ترویج مهیاسازي
 میانگین که داد نشان نتایج .دبو زکات پرداخت
 سطح در گندمکاران کار و کسب و زندگی از رضایت
 در زکات پرداخت به نگرش میانگین لیو متوسط

 زکات به نسبت نگرش همچنین .دارد قرار باال سطح
 زندگی از رضایت و شغلی رضایت متغیر دو هر با

 تبیین در اما ،باشد می دار معنی و مثبت رابطه داراي
 شغلی رضایت به نسبت زندگی از رضایت واریانس

 که هایی پژوهش نتایج با یافته این دارد. تري قوي نقش
 مثبت را شغل و زندگی از رضایت با معنویت رابطه
 ،)1384( هادیانفرد قیقتح جمله از ،اند کرده ابیارزی

 Myers and( دنیر و مایزر ،)1390( بهشتی و ربانی

Diener, 1995،( همکاران و فابریکاتور 
)Fabricatore et al., 2000( نهمکارا و کوئینگ و 
)Koeing et al., 2007( باشد می همسو.  

 نسبت نگرش داد  نشان طرفه یک واریانس تحلیل  
 رابطه مناطق یافتگی توسعه سطح با زکات پرداخت به

 استقبال و ترغیب براي ریزي برنامه لذا ،دارد مستقیم
 کمتر مناطق جمله از و کشاورزان همه بیشتر

 توسعه در آن کرد هزینه و سازوکار این از یافته توسعه
 مناطق کار و کسب فضاي بهبود و کارآفرینی ،آموزشی

 از است الزم بنابراین .است ضروري روستایی محروم
 بر منطقه هر محلی و بومی هاي ظرفیت و ها اناییتو

 فقرزدایی و توسعه منظور به اسالم معرفتی بوم اساس
 ایرانی اسالمی الگوي با مطابق و مسلمانان جامعه از

 آشکار از پس که این ویژه به .کرد استفاده پیشرفت
 با زا درون توسعه ،رشد هاي سیاست ناکارآمدي شدن
 هشد جدیدي مرحله وارد انسانی توسعه شاخص طرح
 تک موجوداتی ها انسان شاخص این مطابق .است

باعث ،اقتصادي جانبه یک رشد لزوماً و نیستند عديب 
 که گونه همان و شود نمی مردم رضایتمندي و بهروزي

 را نارضایتی و نابرابري ،فقر است هداد نشان نیز تجربه
 اینبنابر .)1390 بهشتی، و انیرب( ستا نموده تشدید

 هاي کار و کسب در توفیقی اگر که کرد فراموش نباید
 نه شود، می حاصل گندم خودکفایی مثل کشاورزي

 عمل پرتو در بلکه فنّاوري، و ابزار رشد دلیل به صرفاً
 پرداخت که مؤمنانه توکل و ایمان و شرعی وظایف به

 و آید می دست به است، آن ارزشمند مصادیق از زکات
 و ابزار و فرستد می خدا را رانبا نداند که کیست
 .)1387 فجري،( نماید می فراهم او را اسباب

 با که است مطرح اساسی سؤال یک اینجا در  
 در زکات اقتصادي و اجتماعی برکات و آثار به توجه
 این توان می چگونه ،کار و کسب فضاي رونق

 یافتگی هعتوس درجه با روستایی مناطق در را سازوکار
 هدف با ویژه به و فارس استان در جمله از ،متفاوت
 ترویج یافته توسعه کمتر مناطق در گذاريسرمایه
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 يجد یحرکت مستلزم امر نیا ها بررسی طبق نمود؟
 در دینی فریضه این  نقش از مردم گسترده یآگاه يبرا

 به مردم اعتماد و باور تیتقو و گاندهند زکات زندگی
 قبال در اتزک احیاي هاي سازمان میعظ تیمسئول

 ,AbuBakar and AbdulRashid( تاس محرومان

 و اي حرفه و کارا مدیریت وانمندسازي،ت .)2010
 هايسازمان در ساده هاي روش و ها سیستم از استفاده

 دیعوا صحیح تیریمد هدف با زکات آوريجمع
جمع نحوه خصوص در رسانی اطالع با همراه ،زکات
 مردم اطمینان باعث جامعه، در آن مصرف و آوري
 عوامل وجود شود. می زکات متولی مراکز به نسبت

 و دهندگانزکات براي مالیاتی معافیت مانند تشویقی
 مهم عوامل دیگر از ساالنه هاي همایش و تبلیغات
 لکیگ( هستند زکات پرداخت ترویج در مؤثر  سازمانی

  ).1390 ،وثوق و آرانی فرهادیان ؛1385 ،يآباد میحک 
 ترویج براي مهیاسازي رهیافت مقاله این پیشنهاد  

 بر مبتنی کشاورزي بخش در زکات تأمینی سازوکار
 راستا این در است. پیشرفت ایرانی اسالمی الگوي

 ترویج سازمان کارشناسان مشارکت و همکاري
 گندمکاران و رهخمینی امام امداد کمیته کشاورزي،

 و حفاظتی سازوکار این انتخاب و شناخت براي
 هاي محیط متغیر و پیچیده شرایط با مقابله در نیتأمی
 رهیافت این منظر از .است ضرورت یک تولید و کار

 در متنوع تمایالت و نیازها همواره که این به توجه با
 سوي و سمت که یجوامع ،هستند بروز و ظهور حال
 درك ریشتب را آتی اندازهاي چشم و نیازها در تغییر
 ,Miller( کنند هدایت بهتر ار ها آن توانند می کنند،

 ترویج سازمان ياگر تحول و آموزشی نهاد لذا ).1993
 مدار مسأله هاي موقعیت آشکارکننده کشور کشاورزي

 مدیران، آموزش در باید و شود می تلقی آینده در
 امداد کمیته نظیر یهای سازمان رجوعِ ارباب و کارکنان

 محیطی پیچیده تغییرات مدیریت براي رهخمینی امام
 تغییرات به توجه با بنابراین .نماید ایفاء مهمی نقش
 با چالش براي ها دولت  سیاست و کشاورزي در سریع
 در تولید و کار فضاي در موجود روانی هاي ناامنی
 ترویج سازمان ساختار باید ،کشاورزي بخش

 پذیر نعطافا و شده اصالح امداد کمیته و کشاورزي
 با باید همچنین ).1382 ژاد،ن یوسفی و ولی (شاه گردد
 هاي مکانیزم انتخاب کشاورزان، و مدیران نگرش تغییر

 تا نمود متنوع را کشاورزي هاي محیط در امنیتی
 خطرات با کار و زندگی محیط در که کشاورزانی
 و مادي امکانات کلیه از هستند، روبرو گوناگونی

 مخاطرات این از پیشگیري براي خویش معنوي
 ترسیم به گرایانه کل نگرش نوعی با و ودهنم استفاده

 را ها آن مدیریت آمادگی و اقدام ناشناخته وقایع روند
 رهیافت چارچوب در منظور این .کنند پیدا

 .کند می پیدا معنا "کشاورزي ترویج مهیاسازي"
 هاي گرایش و عناصر بردارنده در مهیاسازي رهیافت

 ،ناپایداري با مواجهه در آوري تاب افزایش مانند نوین
 و درون اي شبکه ارتباطات و گروهی هاي فعالیت

 فرآیند در رجوع ارباب و نساناکارش سازمانی برون
 توان و اخالقی و ارزشی مبانی هب توجه ،کارآفرینی
 این با مخاطبان پذیري انطباق قدرت و سازگاري
 بنابراین .)1380 منفرد، و ولی (شاه است ها ناپایداري

 امداد، کمیته و کشاورزي ترویج مانساز در توان می
 مناطق گندمکاران تشویق براي را مهیاسازي رهیافت
 زکات یتأمین سازوکار انتخاب به فارس استان مختلف

 و کسب فضاي رونق و کارآفرینی توسعه" راهبرد با
 کار به روستایی پایدار توسعه براي "کشاورزي کار

 تبیین 9 جدول در رهیافت این مختلف ابعاد .گرفت
  است. شده
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  .فارس استان گندمکاران بین در زکات تأمینی سازوکار ترویج براي مهیاسازي رهیافت تبیین -9 جدول
  مهیاسازي رهیافت عناصر توصیف  رهیافت عناصر

  فرض پیش

 بـا  چـالش  و دانـش  کسـب  شـیوه  بایـد  بینی پیش غیرقابل خطرات با مقابله براي کشاورزي بخش کارانراند دست
 و زنـدگی  از رضایت و زکات ترویج ریزي، برنامه این هیجنت .نمایند ریزي برنامه آینده براي و گیرندفرا را تتحوال
 کـاهش  کار، و کسب فضاي بهبوذ ،برخوردار کمتر مناطق گندمکاران توانمندي افزایش به نهایت در که است شغل
  شود. می منجر روستایی توسعه و فقر

  )کشاورزي ترویج سازمان و رهخمینی امام امداد کمیته( دولتی مجریان و گندمکار کشاورزان  مخاطبان

  هدف
 آنان یآشنای همچنین .نامتعادل و چیدهپی شرایط در گیري تصمیم براي زکات تأمینی سازوکار اب مخاطبان کردن آشنا  
  کار و زندگی از ترضای تأمین منظور به اجتماعی و فردي عدب در آن نتایج و زکات پرداخت نحوه و شرایط با

  ریزي برنامه

 انتخـاب  و شـناخت  در گنـدمکاران  و کشـاورزي  تـرویج  سـازمان  اسانکارشن ،رهخمینی امام امداد کمیته همکاري
 .2 ،ره خمینـی  امـام  امداد کمیته در زکات مرکزي شوراي سیسأت .1 :زمینه رد ریزي برنامه و زکات تأمینی سازوکار

 بـراي  سیاسـتگذاري  .3 ،تولیـد  و کـار  محوریت با زکات مصرف و آوري جمع يمعیارها و ضوابط تنظیم و تعیین
 ایجـاد  .5 ،زکـات  آوري جمع محلی معتمدان و کنشگران هماهنگی و تعیین .4 ،زکات فریضه اداي به مردم ترغیب

  مرکزي شوراي به تولید رونق و کارآفرینی در آن عملکرد گزارش و زکات استانی اطالعات بانک

  اجرا
 و محیطـی  پیچیده شرایط با بلهمقا در گندمکاران و کارشناسان توانمندسازي ،آموزشی هاي برنامه تنطیم با الگو این

  .یابد می ادامه و آغاز شغل و زندگی از رضایت در آن نقش و زکات اجتماعی و اقتصادي فردي، کارکردهاي تبیین

  موردنیاز منابع
 محیطـی،  هـاي  ناپایداري از که )ره خمینی امام امداد کمیته و کشاورزي ترویج سازمان سانکارشنا( انسانی منابع .1

 منـابع  و بودجه نامه،بر وجود .2 ،دارند آگاهی اجتماعی تمشکال حل در زکات اهمیت و تحوالت در انانس نقش
  گندمکاران توانمندسازي براي روزب اطالعاتی

  موفقیت سنجش
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