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مشکالت و چالشهاي ها، نیازها، اي و دنیاي مجازي منجر به بروز دغدغهگیري جامعه شبکهجامعه اطالعاتی و شکل
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انان برداشته شد؛ چنان که اینک، پس از یک دهه تالش مستمر و  پژوهشی پیرامون امور جو–گسترش حرکتی علمی 
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وآوري و ن«و » تحرك و پویایی«، »تنوع ابعاد«، »پذیريانعطاف«، »بلوغ«: ضمن برخورداري از ویژگیهاي ممتازي چون

  .به دوره جوانی خود وارد شده است» شادابی
در این میان، تغییر و تحوالت شگرف محیطی، ارتباطی، وضعیتی و نگرشی جوانان بویژه در سالهاي اخیر موجب 

ضرورتی «نگر و روزآمد درباره وضعیت نسل جوان به عنوان ه تهیه و تدوین گزارشهایی جامع، همه جانبهگردیده ک
  .گر شودجلوه» ناپذیراجتناب

هاي علمی و در سالهاي اخیر درصدد برآمده است که با سازماندهی سرمایه» سازمان ملی جوانان«بر این اساس، 
ه محققان، اندیشمندان و کارشناسان ارشد بخشهاي مختلف کشور و بر پژوهشی خود در کنار جلب مشارکت فعاالن

 مورخ 17889/30498و مصوبه شماره » قانون برنامه سوم توسعه کشور «157اساس آیین نامه اجرایی ماده 
در سه سطح فرابخشی، بخشی » گزارش ملی ساالنه وضعیت جوانان کشور« هیأت محترم وزیران به تهیه 22/7/1383

  .نی همت گماردو استا
  :در این بخش، به شرح زیر بوده است» سازمان ملی جوانان«بدین ترتیب، حاصل تالشهاي مستمر و مجدانه 

 تا 1375گزارش ملی وضعیت جوانان کشور در سطح فرابخشی که گزارشهاي مربوط به فاصله سالهاي  -1
 .  منتشر گردیده است1383

 1383 تا 1375که گزارشهاي مربوط به فاصله سالهاي گزارش ملی وضعیت جوانان کشور در سطح بخشی  -2
 .باشد می1384گزارش حاضر مربوط به سال . در سه مرحله تهیه و تدوین یافته است

 1383 تا 1375گزارش ملی وضعیت جوانان کشور در سطح استانی که گزارشهاي مربوط به فاصله سالهاي  -3
 . منتشر گردیده است

بنظران با رهنمودهاي ارزشمند، انتقادات سازنده و آراي اندیشمندانه خود، این امید است که کارشناسان و صاح
  .سازمان را در باال بردن سطح کیفیت علمی و رفع نواقص موجود یاري نمایند
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  :فصل اول 

  کلیات    



   

  

  

  
  

  مقدمه
مشارکت یکی از نیازهاي اجتماعی انسان می باشد چرا که انسان موجودي است اجتماعی به ایـن معنـی کـه در اثـر           

یکی  . نمایدتعامل و زیستن با دیگران نه تنها بقاي حیات خود را تضمین می کند بلکه از این راه هویت و شخصیت پیدا می 

سـازمان   ژهغیـر دولتـی بـه ویـ    هداف وجود نظامی منسجم با ابعاد ساختاري دولتـی و  از شرط هاي الزم براي رسیدن به این ا       

  . می باشد نهاد مردمهاي 

جلوه هاي تحول یافته زندگی در جامعه امروزي، افزایش نقـش مـردم را در امـور مربـوط بـه خـود اجتنـاب ناپـذیر               

هـاي مبتنـی بـر مـدیریت       با ویژگینهاد مردمهاي  ساخته است، از این رو الگوي تحقق مشارکت اجتماعی را در قالب تشکل  

 بـه عنـوان راهکارهـایی نـو     نهـاد  مردمهاي  تشکل .مشارکتی و اصول مبتنی بر آزادي اندیشه و عمل جمعی پدید آورده است 

تواننـد   می مردم در تعیین سرنوشت خویش از آن جهت در دنیاي امروز اهمیت یافته اند که هاي مختلف   براي مشارکت بخش  

هـا  سـازمان  ایـن  .ند نیز باشـ  عهده دار انتقال خواسته هاي مردم به نظام حکومتی ها و مردم،  عنوان حلقه واسط بین حکومت  به

در ایران از سابقه نسبتا طوالنی برخـوردار بـوده و همـواره در تحـوالت اجتمـاعی  فرهنگـی و سیاسـی کـشور ایفـاي نقـش                     

  .اند  نموده

برخی . یه ، ساماندهی و مدیریت مردم در طی سالهاي متمادي فعالیت داشته اند تشکل هاي مردمی در ایران با سرما      

از این تشکل ها در دوره هاي زمانی خاصی از سال به صورت مردمی ساماندهی گردیده و پس از مدتی به کار خـود پایـان      

سـیس شـده   أهـداف انـسانی ت   بـا ا نهـاد  مـردم ت هاي مذهبی در ماههـاي محـرم و رمـضان، لـیکن سـازمان      أمی دهند مانند هی  
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 نقـش آنـان را   جلوه هاي تحول یافته زندگی، انتظارات، نیازها و نوع نگرش مردم به زندگی در جامعه امروزي، افـزایش            

همـه مـردم   ون مـشارکت و حـضور داوطلبانـه    دلـذا در بلنـد مـدت بـ    .  به خود اجتناب ناپـذیر سـاخته اسـت   مسائل مربوطدر  

اکنـون جوانـان بـا برخـورداري از نیازهـا و      . جوانان، ساماندهی امور جامعه به نتایج مطلـوب دسـت نخواهـد یافـت             خصوصاً

 )جامعه مـدنی (استار و عالقمند به مشارکت فعال بویژه در عرصه هاي اجتماعی      جوانی بیش از دیگران خو     ویژگیهاي دوران 

 :بسیار متنوع است از جمله  باشند خاستگاه هاي مشارکت آنان  می

باشـند از   مـی گروههاي کوچکی از جوانان که در محفلهاي دوستی محلی یا خویشاوندي بـا یکـدیگر در ارتبـاط        .1

ایـن محافـل فـضاي مناسـبی بـراي ایجـاد       . همدلی و همراهی برخوردارنـد   یکسانی و همبستگی و در عین حال از         

حـضور در ایـن   . آورنـد  مـی شـود فـراهم    مـی هنجارها و مالکهاي اختصاصی که به تعبیري خرده فرهنـگ نامیـده         

هـاي دوسـتان و محفلـی     گروه. تواند پیامدهاي مثبت و  یا منفی به همراه داشته باشد   میگروهها به صورت طبیعی     

مثـل  (ان در صورتیکه با هدایت و مشورت افـراد بـا تجربـه و خیرخـواه همـراه باشـد داراي پیامـدهاي مثبـت                 جوان

در غیـر ایـن صـورت ممکـن اسـت موجـب       ) ي دانش آموزي، دانشجویی، صنفی و مذهبیها تشکلمشارکت در   

اي جدیـد اجتمـاعی   از خانه پدري و ایجـاد پیونـده  ) بریدن(سستی حلقه هاي عاطفی زندگی خانوادگی، استقالل  

باشـد، شـکاف میـان گروههـاي      مـی این هنجارها که گاه در تقابل بـا هنجارهـاي رایـج جامعـه        . شودبراي جوانان   

سازد این امر روند جامعه پذیري و سازگاري اجتمـاعی آنـان را بـا        میجوانان را با دیگر بخشهاي جامعه عمیق تر         

 .تأخیر و دشواري مواجه خواهد ساخت

دیها و سطح انتظارات جوانان و همچنین نگرانیهاي ویژه آنان از آینده زندگی خود و همچنین میـل بـه          تنوع نیازمن  .2

نماید که با دیگران به تعامل برخیزند در حقیقت جوان ناچار به برقراري گونه هـایی         میهویت یابی، آنها را وادار      

ندك در پـذیرش حـضور وي موجبـات بـروز     اما محدودیتها و فرصتهاي ا. باشد میاز تعامل اجتماعی و مشارکت  

ناکامی در این تعامالت و متعاقب آن خسارات سنگینی را بر فرآیند هویت یـابی، انتخـاب شـغل، انتخـاب همـسر           
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در ادامـه برخـی از زمینـه هـایی کـه جوانـان در قالـب تـشکلهاي             . و اشکال مشارکت اجتماعی آنان قلمداد گردد      

  )1381سازمان ملی جوانان، (.پردازند آورده شده است میداوطلبی در جامعه به فعالیت 

سـاماندهی حـس مـشارکت       زمینـه  در مـوجی  توانـست  انـسانی  و فیزیکـی  و مالی سرمایه گیري کار به مدد به  دولت

 . گیـرد  بهـره  آن جهـت  در اجتمـاعی  فعـاالن  و نهاد مردم سازمان هاي نزد در موجود  ظرفیت از و کند ایجاداجتماعی مردم   

 برنامـه  طـول  در دولـت  يها  برنامه و ها یاستس که بود رویکردي چنین محصول نهاد  مردم سازمان هاي  تعداد شدید افزایش

 منـاطق  در ویـژه  به و کشور سراسر در نهاد  مردم سازمان هاي  ادبیات گسترش بر چشمگیري بسیار تأثیرو چهارم توسعه     سوم

   .داشت افتاده دور و محروم

 ایفـاي هرچـه بیـشتر     به عنوان یکی از بازوان اجرایی دولت و همچنین رویکردي نـوین بـراي     نهاد  مردم هاي   سازمان

سرنوشت خود می توانند به عنوان کارآمدترین واسطه براي انتقال مطالبات مردمی به دولت هـا وحکومـت هـا مـدنظر قـرار                

  دارداشته و فعالیت هاي مختلف را عهـده حضور بطور سنتی از دیر باز در تمامی جوامع        نهاد  مردمي  ها  سازمانهرچند   .گیرد

ها از انسجام الزم برخوردار نبوده و نقش تعیین کننده در سیاست گذاري هایی که از سـوي   ین گروهبا این وجود ا. بوده اند 

 هـا  تـشکل تنها در نیم قرن اخیر بویژه از اواسط دهه هفتاد بوده است که شکل نوینی از ایـن  . گردید نداشتند  میدولت اعمال   

گسترده و حتی مرزهـاي ملـی را در نوردیـده و بـه اقـصی نقـاط       بوجود آمده وفعالیت هاي آنها بویژه در جوامع توسعه یافته   

 نهاد مردمي ها سازمانهاي مردمی و  جهان کشیده شده  وجوامع دیگري را تحت تأثیر قرار داده اند هر چند پیشینه مشارکت      

برآمـده از   امـا تحـوالت   ،گـردد  مـی در جمهوري اسالمی ایران طوالنی بوده و هنوز این شیوه مشارکت در کـشور مـشاهده         

 یافتـه مقولـه   شکل گیري رویکردهاي نوین در خارج از مرزهاي جغرافیایی کشور بویژه کـشورهاي توسـعه             و داخل کشور 

 در کشور شکل نوینی بخود گرفتـه و سـیر تکـاملی را در چنـد سـال اخیـر طـی            )غیردولتی(نهاد  مردممشارکت و سازمانهاي    

هاي غیردولتی بـه تـدریج در کـشورما بـراي      همیت حضور و فعالیت سازمانبدین ترتیب می بینیم که اگر چه ا      . نموده است 

امـا هنـوز ایـن     همگان آشکار شده و بصورت ضرورتی انکارناپـذیر بـراي تحقـق دموکراسـی و توسـعه پذیرفتـه مـی شـود،          
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فراگیر و غیردولتی به جوانان می آموزد که چطـور در   است که به عنوان نهادي    این سازمان بگیرد نیز، یکی از دستاوردهاي      

کنار یکدیگر فعالیت جمعی را بیازمایند و چگونه آراء و عقایـد یکـدیگر را تحمـل کننـد و بـا تقویـت روحیـه خودبـاوري              

  .درجوانان، آنها را براي ساختن آینده ایران، توانمند و آماده کند

در خصوص مسائل مرتبط با جوانـان   ی سازماندهی و سیاست گذار يسازمان ملی جوانان به عنوان اصلی ترین متول      

 نهاد مردمي ها سازمانشود و مسئولیت هایی از جمله زمینه سازي جهت تشکیل ،ضابطه مند نمودن و ساماندهی           میمحسوب  

ي و اطـالع  بر این اساس سازمان ملی جوانان بخشی از فعالیـت هـاي خـود را صـرف فرهنـگ سـاز         .جوانان را به عهده دارد    

ي غیردولتـی معطـوف نمـوده و بـه اسـتناد مـصوبه       هـا  سـازمان رسانی در خصوص مشارکت هر چه فعال تر جوانان در غالب      

 سـازمان امـور اداري و اسـتخدامی وقـت در خـصوص تعیـین          18/4/1379 مورخ   تأییدیه شوراي عالی اداري و      17/2/1378

 هـاي  سـازمان ور مجوز فعالیـت بـراي صـدور مجـوز فعالیـت بـراي       براي صدسازمان ملی جوانان به عنوان دستگاه تخصصی      

سـاماندهی و قانونمنـد     قانون برنامه سـوم توسـعه و آیـین نامـه اجرایـی آن،     157همچنین براساس ماده  . شد  انتخاب نهاد  مردم

   .به این سازمان محول گردیدتا پایان برنامه سوم  نهاد مردم هاي سازماننمودن حوزه فعالیت 

 بـه تـصویب   را   غیردولتـی  هاي سازمان فعالیت وتأسیس   اجرایی نامه آیین وزیران هیئت 29/3/1384 مورخ جلسه در

 مطـابق  جوانـان  غیردولتـی  هـاي  سـازمان  براي پروانه صدور نحوه براساس ضوابط جدید اعالم شده در این آیین نامه     . رساند

  .است شده امضاء جوانان ملی سازمان و کشور وزارت توسط که است اي نامه تفاهم

ساختار اجرایی این سند در چهار سطح سیاست گذاري، برنامه ریزي، اجرا و نظـارت بـه شـرح ذیـل طراحـی شـده                

  :است

  : سیاست گذاري-الف

سیاسـت هـاي   .  باشـد     سیاست گذاري در حوزه توسعه و ارتقاي مشارکت جوانان به عهده شوراي عـالی جوانـان مـی       

  .  سازمان ملی جوانان تهیه و به تصویب شوراي عالی جوانان می رسدالزم توسط وزارت کشور و
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  : برنامه ریزي-ب

هاي سنواتی، توزیع آن بین دسـتگاههاي اجرایـی و تعیـین      بودجه هاي ساالنه، تنظیم     کلیه امور مربوط به تدوین برنامه     

  .باشد وزارت کشور میبه عهده سازمان ملی جوانان و ... سهم نهادهاي غیردولتی و بخش خصوصی و

  : اجرا-ج

هاي مربوط به توسعه و ارتقاي مشارکت جوانان با توجه به تقسیم کارملی مصوب ستاد ملـی سـاماندهی                اجراي برنامه 

امور جوانان، به عهده خانواده، کلیه دستگاههاي دولتی، نهادهاي عمومی فعال و همچنین نهادهاي ملـی و بخـش خـصوصی        

  .باشد می

  : و ارزشیابی  نظارت-د

هاي اجرا شده در حوزه توسعه و ارتقاي مشارکت جوانان را         سازمان ملی جوانان، مسئولیت نظارت و ارزشیابی برنامه       

  )1384سازمان ملی جوانان ، (. به عهده خواهد داشت

ه پیـشرو ایـن    درحقیقت به نظر می رسد سیاستگذاري ها و برنامه ریزي هاي نهادهایی مانند سازمان ملی جوانـان کـ     

موضوع بوده است ، تا حد باالیی در جهت شناسایی این مفهوم در میان جوانان به صورت خاص و کـل جامعـه بـه صـورت       

  .عام مثمر ثمر بوده است 

وظایف خود شناسایی وضعیت دقیق جوانان کشور را در دستور کار اهداف و  اجراي  جهت  سازمان ملی جوانان در     

نمایـد   مـی  هرساله اقدام به تهیه و ارائه گزارش هـایی از وضـعیت جوانـان در حـوزه هـاي مختلـف       لذا. خود قرار داده است    

  .  گردد مینیز در راستاي همین سیاست ارائه ) غیردولتی هاي سازمان (نهاد مردم هاي سازمانگزارش وضعیت 

 هـاي  سازمانان و به طور خاص ي مردمی در جهان و ایرها تشکلدر این گزارش ابتدا به کلیاتی از تاریخچه فعالیت         

ي داوطلبانه در اسالم و اهمیت فعالیت هاي داوطلبانـه مردمـی در چهـارچوب    ها تشکلسپس به مبانی   پرداخته شده،نهاد  مردم

 فرهنگی ووتوسعه اقتصادي، اجتماعی چهارم سوم و قانون برنامه   سند چشم انداز، سیاست هاي کلی نظام، سند ملی جوانان،  
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. شـده اسـت  تأکیـد   یی مطرح در قانون برنامه چهارم توسعه و سند فرابخشی ي اجراها دستگاهي ها برنامه در اجراي  نهاد  مردم

 مـورد  نهـاد  مـردم  هـاي  سـازمان ي اجرایی در بهره گیري از ظرفیـت هـاي    ها  دستگاهبه عبارت بهتر الزامات قانونی و وظایف        

ي هـا  دسـتگاه رتبط بـا   جوانـان مـ  نهـاد  مـردم  هاي سازمانگزارش به بررسی وضعیت    دیگردر بخش   . بررسی قرار گرفته است   

 و بخـش دولتـی   نهـاد  مـردم در این بخش آخرین وضـعیت ارتبـاط سـازمانهاي    . دولتی و نهادهاي عمومی پرداخته شده است  

در فصل پایانی واقعیات موجود، چشم انداز، دستاوردها و نقاط ضعف و قوت، فرصت . بررسی و تجزیه و تحلیل شده است     

 .ه استها و تهدیدها و راهکارها اشاره شد

در مرحله گردآوري اطالعات بنا به دالیل مختلف مشکالت متعددي گریبانگیر تهیه کنندگان گزارش گردیـد کـه       

 وبرخی به به دلیل عدم اطالع مسئولین جدید أبرخی به علت عدم وجود اطالعات منسجم و پردازش شده در سازمانهاي مبد         

 باعـث گردیـد   نهـاد  مـردم کسان از تعریف و وظایف سـازمان هـاي   از سوي دیگر عدم برداشت ی      .در موضوع مورد نظر بود    

خیر وکـاهش دقـت و   أاطالعات ارسال شده از یکپارچگی الزم برخوردار نبوده وبررسی و ارائه تحلیـل هـاي نهـایی رابـا تـ                 

  .  روایی الزم مواجه گرداند 
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  کلیات: فصل اول
   و جهانتاریخچه تشکل هاي مردمی در ایران . 1-1

شاید بتوان تاریخچه تشکل هاي اجتماعی را در انواع مختلف، از زمان نخستین اشـکال زنـدگی اجتمـاعی مـشاهده                 

. نیازهاي انسانی از یکسو، و هراسهاي آن از سوي دیگر، امر اقدام جمعی را همواره براي انسانها گریزناپذیر ساخته اند      . کرد

هـا و سـازمان هـاي     ایجـاد تـشکل  . جز همکاري و همیاري نداشته انـد اي ه یش، چار ها براي تدوام بقاي خو     ساندر واقع، ان  

  .اجتماعی نیز، از همین نیازها ریشه گرفته اند

    بـه ایـن ترتیـب،    . با ایجاد دولت مدرن، بسیاري از وظـایف نهادهـاي سـنتی در جامعـه، بـه عهـده دولـت نهـاده شـد                 

 دور نماندند و در عرض نیم قرن، اغلب آنها، یا جاي خود را به نهادهاي دولتـی   نیز، از گزند مدرنیته بهانهتشکل هاي داوطلب 

 در واقـع،  نهاد مردمسازمان هاي . دادند، و یا با تغییر هدف ها یا سازماندهی هایشان، خود را با روزگار مدرن سازگار کردند      

  .نتیجه این تغییرات اجتماعی اند
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و خـدمات عمـومی، بـه انجـام      غیرانتفاعی و داوطلبانه در جهت تأمین رفاه، به صورت نهاد مردمامروزه سازمان هاي   

می باشند که به صـورت خودجـوش، و     ها، و نهادهایی اجتماعی    ها، گروه  این سازمانها، شامل جمعیت   . فعالیت می پردازند  

  .الل ایشان از دولت استمهمترین شاخصه این سازمانها، استق. به اقتضاي نیازهاي اجتماعی از درون مردم شکل می گیرند

این سازمانها بنا به تعریف بانک جهانی، در کاهش دردها، افزایش منافع فقرا، حفظ محیط زیـست، تـأمین خـدمات      

  .اجتماعی، توسعه اجتماعی مؤثرهستند

، رفاهی، ها در تمام عرصه هاي ملی و بین المللی فعالیت دارند دامنه فعالیت این سازمانها ازامور امدادي       این سازمان 

تا دفاع از حقوق بشر، پناهندگان، توسعه علوم و فناوري، و یاري رساندن به فعالیتهاي زنـان و جوانـان را شـامل           ... مذهبی، و 

  .می گردد

         ثري در رشـد و بلـوغ اجتمـاعی ایفـا     ؤ کانـال ارتبـاطی بـین مـردم و دولـت هـستند و نقـش مـ             نهاد  مردمسازمان هاي   

 به هر گروه غیرانتفاعی، داوطلبانه، و مبتنی بر عضوپذیري اطـالق مـی شـود کـه در سـطح           نهاد  مردماي  سازمان ه . می نمایند 

وظایف و اهداف این سازمانها توسـط افـراد داراي عالیـق مـشترك،     . محلی، منطقه اي، ملی و بین المللی تشکیل شده است  

  )1384پرستش ، (.تعیین و رهبري می شود

ز خدمات تخصصی و حمایتی را براي رفع آالم بشري در مناطق مختلف جهان به عرصه این سازمانها، مجموعه اي ا

      . سـازمان هـاي دولتـی، همچنـین، بـین شـهروندان و دولـت ارتبـاطی مـستمر و متقابـل بـر قـرار مـی کننـد                . عمل می گذارند  

  .، نمونه اي از شفاف ترین نهادهاي جامعه مدنی می باشندنهاد مردمسازمان هاي 

هـاي    با دسترسی وسیع به آحاد مردم و جلب اعتماد آنها، در جهت حل معـضالت و کاسـتی        نهاد  مردممان هاي   ساز

این سازمانها بر اساس ملیت، فرهنگ، باورهـا، شـرایط   . جامعه، به عنوان مکمل طرحهاي توسعه اي دولت فعالیت می نمایند      

هـر شـخص بـه دور از    . عـه اي شـکل خـاص خـود را دارنـد     اقلیمی و جغرافیایی و تاریخ جوامع شـکل گرفتـه و در هـر جام     

هاي خاص خود می تواند عضو سازمان هـاي   تعصبات نژادي، فرهنگی، جنسی و یا اعتقادات مذهبی، فقط با پذیرفتن آرمان      
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  توسعه حال در تشکل هاي مردمی درکشورهاى. 1-1-1

 از برخـى  حـل  در مـردم  پویـاى  و فعـال  حـضور  که است واقعیت این یانگرب توسعه حال در کشورهاى در مشارکت

  . است بوده پذیرش قابل دولتمردان نزد مسلم و بدیهى هاى لفهؤم از یکى عنوان به اقتصادى و اجتماعى معضالت

هر چند مشارکت سیاسی در ساختار قدرت در کشورهاي در حال توسعه در سطح پایین قـرار دارد امـا شـرکت در              

گزارشـها از منـاطق   . عالیت هاي اجتماعی در این کشورها بسیار سازمان یافته بـود و ضـامن دوام وبقـاي ایـن جوامـع اسـت              ف

  . کند میروستایی در جوامع در حال توسعه به خوبی صحت این ادعا را اثبات 

بزرگترین منطقه توسعه نیافتـه  این منطقه به عنوان . به عنوان نمونه در شمال شرقی برزیل روستایی بنام تمپو قرار دارد   

در ایـن منطقـه   . ي کالن توسعه اي در این منطقه بطور مستمر با شکست مواجه شـد       ها  برنامهزیرا  . نیمکره غربی مطرح است   

اشتغال بیشتر مردم کشاورزي و حدود یکصد هزار خانوار نیز به شغل ماهیگیري اشتغال دارند که به دلیل پایین بودن درآمـد           

هایی تـالش نمودنـد تـا بتواننـد     هبرند به منظور بهبود این وضعیت گرو میریب به اتفاق خانوارها درفقر شدید به سر    اکثر به ق  

بر این اساس بتدریج نهادهـایی توسـط زنـان شـکل گرفـت و بـا تبـادل نظـر و گفتگـو            . وضعیت زندگی آنان را ارتقاء دهند     

  . ثیر بگذارندأتوانستند در بهبود وضعیت خانوارها ت

 1976در سال. مالزي نیز یکی دیگر از کشورهاي در حال توسعه است که تجارب موفقی در رابطه با مشارکت دارد 

  . ي توسعه مطرح گردیدها برنامهبراي اولین بار مشارکت مردمی در این کشور در 

ره بـرداري از  بدنبال آن روند موضوع مشارکت روند تکامل را طی نمود و ضمن پیش بینی تمهیدات الزم بـراي بهـ         

هاي ساختاري کمیته اي در سطح ایالتی تشکیل گردید تا تمامی اعتراضات و نظریات مردم را نـسبت        نظرات مردم در طرح   

  . ي توسعه در منطقه جویا شودها برنامهبه 

هند به عنوان یکی از پرجمعیت ترین کشور جهان از جمله کـشورهایی اسـت کـه تجـارب بـسیار مـوفقی در زمینـه            

 براي حفاظت از محـیط زیـست بـارزتر از سـایر       غیردولتیبویژه شکل گیري نهادهاي     . کت اقشار مختلف جامعه دارد      مشار

توان به جنبش چیکو اشاره نمود که در آن نهضت کاشـت درختـان و اعمـال     میکه از آن جمله  .  است غیردولتیسازمانهاي  
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د که سـازمان  این فعالیت به حدي موفقیت آمیز بو.  توانست گروههاي مردم را در کشت و کار مزارع خصوصی فعال نماید         

مذکور در برنامه ریزي هاي بعدي براي افزایش نقش زنان روستایی بویژه و مردم محلی بطور عام توجـه بیـشتري را مبـذول          

  . داشت

از جمله . ي توسعه استها برنامهرکت هاي مردمی  در شاکاستاریکا یکی دیگر از کشورهاي موفق در زمینه جلب م  

بر این اساس هـر خـانواده اي   .  بویژه زنان صورت گرفته براي تامین مسکن بوده است  مشارکت مردمی  تجربیات موفق که با   

توانـست بـه شـکل  کـار در محـل سـاختمان،        مـی این فعالیت هاي . بایست هفتصد ساعت کار کند       میکه خواهان خانه بود     

یـر بهداشـت،   ظ مـسائلی ن نگهداري از کودکان، آماده کردن غذا به شکل دسته جمعی و خدمت در کمیتـه هـاي مربـوط بـه             

زنان تالش نمودند تا کلیه کارها اعـم از سرپرسـتی گـروه کـارگران تـا سـازماندهی هـزاران           . قرار داشت .... مسائل قانونی و  

داوطلبی که وقت آزاد خود را صرف این کار کرده بودند، بر عهده گیرند این مراکز کـه بـه شـکل مجتمـع هـاي مـسکونی        

  . ژگیهاي محل انطباق کامل داشت واحدي ساخته شد با وی100

 غیردولتـی  جنبش سبز کنیا  نیز از دیگر تالشهاي موفق در زمینه بهره گیري از مشارکت هاي مردمـی و سـازمانهاي      

 آغاز گردید که در آن گروه کوچکی از اعضاي شوراي ملـی زنـان   1997این جنبش از سال   . براي توسعه فضاي سبز است    

کند تأسیسبیش از هزاران قلمستان .  سال جنبش توانست14اري را بر عهده گرفتند که در طی     کنیا اجراي طرح هاي درختک    

پرداختند که در میان کشاورزان و نهادهـاي عمـومی نظیـر     میکه در آن زنان در ازاي دریافت دستمزد به پرورش قلمه هایی   

ل ها به میـزان قابـل تـوجهی افـزایش یافتـه و      شد و بدین ترتیب ضمن ایجاد اشتغال، سطح جنگ    میمدارس و کلیساها توزیع     

  .توانستند بر بسیاري از معضالت زیست محیطی از جمله خاك چیره گردند

اسـبی را بـراي ارتقـاي مـشارکت هـاي مردمـی و       نتواند بستر م میچنین تجاربی با توجه به پیشه مشارکت در کشور          

سـازمان ملـی   (.راي فعالیـت هـاي مختلـف در کـشور فـراهم نمایـد       ب)نهاد مردم(غیردولتیي ها  سازماناستفاده از قابلیت هاي     

  .)1381جوانان ، 
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  توسعه یافته  تشکل هاي مردمی درکشورهاى. 2-1-1

دوران دولـت شـهرهاي یونـانی     برخی معتقدنـد حتـی در  . مشارکت در کشورهاي اروپایی سابقه بسیار طوالنی دارد       

  .رفته  شده بودند در امور دولت شهرها مشاهده شده استاشکالی از مشارکت مردم که به عنوان شهروند پذی

گردد شوراهاي شهر کـه در سـطوح    میدر این کشورها اغلب گسترش فرهنگ مشارکت در جوامع شهري مشاهده    

در مـشارکت سیاسـی    رسد تبلور این مـشارکت  میبه نظر . ردند از جمله از مظاهر مشارکت مردمی است       ک می متفاوت عمل 

  . ر انقالب کبیر فرانسه روي داده استمردم فرانسه د

زیرا حضور . البته این بدان معنی نیست که مشارکت تنها در عرصه سیاسی در کشورهاي اروپایی مشاهده شده است    

  . مردم در عرصه هاي گوناگون مدیریت شهري مبین اهمیت حضور مردم در عرصه هاي متفاوت عمل اجتماعی است

ثر در رابطه قدرت بین اقشار مختلف اجتماعی حضور دارند از دیگـر      ؤ به طور م   هاي صنفی که   شکل گیري انجمن  

آلمان یکی از کشورهایی اسـت کـه   . نمادهاي وجود و نقش مشارکت مردم در تداوم حیات اجتماعی جوامع اروپایی است         

ي عامـه  أکـشور بـا ر  شـوراهاي محلـی در ایـن    . فعالیت گروهی و سازمان یافته در آن به عنوان فرهنگ جاري مطرح اسـت   

  . مردم تشکیل شده و در عرصه هاي گوناگون مدیریتی حضور دارند

 دولتی موظفند که حداکثر تالش خود را براي جلب مشارکت مردم مـصروف داشـته و بـه    هاي سازماندر عین حال    

ترش یافتـه اسـت   هـا نیـز گـس    تجارب مشارکتی در کشور آلمان به سطح دخالت مـردم در ارائـه طـرح            . آنها نزدیک گردند  

 سـازمانهاي  ، سـازمان مجـري موظـف بـه گـردآوري نظـرات وآراء مـردم       ،بطوریکه وقتی پیش نویس طـرح آمـاده گردیـد        

  .  و نهادهاي گوناگون استغیردولتی

سوئد، نظام تـصمیم گیـري در آلمـان ، هـسته     الگوهاي مشارکت ومردم ساالري در کشورهاي توسعه یافته اي نظیر     

  )1381سازمان ملی جوانان ، ( .مبین تفاوت در نحوه مشارکت در این جوامع است...ت کار در ژاپن وهاي نظارت بر کیفی

  

  تشکل هاي مردمی درکشور جمهوري اسالمی ایران. 3-1-1
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 زنـان همـدوش مـردان بـه     اقشار مختلف ازجمله جوانـان و  هاي مردمی،  در کلیه فعالیت  الزم به ذکر است که      . المنفعه است 

 در اکثـر  وجـود فعالیتهـاي داوطلبانـه زنـان    . اشـته انـد  حـضور د ... هاي محلی، امدادي، آموزشی، خیریـه اي و  صورت گروه 

  . به منظور رسیدگی به نیازهاي مردم شاهد این مدعاستمحالت و مناطق ایران

وجـه  . وجه فردي و آسمانی ایـن اندیـشه هاسـت    خیرات، وقف، زندگی توأم با اخالق و اخوت به هواي رستگاري     

هاي به هم پیوسـته انـسانی، طایفـه هـا،       یا جماعت؛ها بانی آنها بوده انداجتماعی و متشکل آن سازمان هایی است که یا دولت      

مذهبی، اهل فقر و تصوف، اهل علم و تفکر، همچون اخـوان صـفا، فتیـان،      هیأتهاياهل شهرها، مردم دیه ها، اهل محله ها،         

بـه شـرایط و وضـعیت اجتمـاعی،     هر کدام متناسب با برداشت ها و باورهاي خویش، البتـه بـا توجـه        ...مردان،   عیاران، جوان 

  .ها درایران بافراز و نشیب هاي زیادي مواجه بوده است این نوع فعالیت اقتصادي و فرهنگی هر دوران

در دوره حکومت پهلوي به دلیل فقدان تشکیالت کارآمد و فراگیر دولتی و ضعف سـازماندهی و برنامـه ریـزي در     

هـاي فرهنگـی و اجتمـاعی     هـا، احـزاب، گروههـا و شخـصیت      تشکلجذب و هدایت فردي و اجتماعی نسل جوان، برخی    

ها هرگـز   هر چند این تشکل. هاي اجتماعی و سیاسی برآمدند براي فعالیت   و ایجاد انگیزه     افراددرصدد جذب و سازماندهی     

هـاي سـنتی و    ب ارتباط نداشتند، اما در آن زمان و شرایط آن دوران، در شکستن قالـ اقشار مختلف مردم در سطح وسیعی با     

  . پوشش اوقات فراغت نسل جوان مؤثر بودند، یا دست کم،هاي اجتماعی و سیاسی  آزاد براي فعالیتیایجاد فضای

 مطلوبـات  ، شرایط زنـدگی   با پیروزي انقالب اسالمی و تغییر بنیادین شرایط و مناسبات اجتماعی و فرهنگی کشور،   

 نشانی از حضور گرم و پرشور  ، هر جا که جوشش و کوششی به ثمر نشسته است، نیز تغییر یافت و تا امروز افرادو آرمانهاي   

  )1384پرستش ، (. با خود داردتشکلهاي مردمی

 آن نـشانگر  اسـالمی  انقـالب  پیـروزي  از پـس  دوران در نهاد  مردمسازمان هاي    تشکیالتی ساختار به اجمالی نگاهی

 زیـادي  ، همبـستگی  نهـاد   مـردم سـازمان هـاي      در نهفته خیرخواهانه تنیا و اهداف مردم، با  دینی فرهنگ هاي  ریشه که است

 گـرو  در انـسان  معنـوي  تعـالی  و رشـد  که بوده دینی باورهاي تأکید مورد که... و دوستی خودگذشتگی، ایثار، نوع   از. دارد
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 از بـسیاري  فعالیـت  هاي زمینه البته اند که  زده مردمی گوناگون هاي تشکل تقویت و ایجاد به ، دست ها آموزه این قراردادن

 .است بوده نیز، مذهب آنها

 مردم نقش و حضور به بود، همواره  دوران انقالب ترین مردمی از برآمده ایران، که  اسالمی جمهوري اگرچه، نظام 

 عظـیم، نظیـر    بحرانهـایی  خـاطر  ایـران، بـه    اسالمی جمهوري هاي سیاست امااست،   نهاده ارج اجتماعی هاي صحنه تمام در

 منـابع  تـأمین  جهـت  در قبـل بیـشتر   سـالهاي  جنـگ در  از مانـده  برجـاي  هـاي  ویرانه و اقتصادي تحمیلی، تحریم هاي   جنگ

 مـشارکت  کـردن  هادینـه ن جهـت  بیـشتر  تمهید و مناسب هاي زمینه ایجاد بر اخیر، به ویژه مبتنی    سالهاي در بود، اما  اقتصادي

 فرهنگـی  و  اجتمـاعی  – اقتصادي توسعه چهارم و سوم يها  برنامه هايگیريجهت مهمترین از یکی که طوري به است مردم

  )1384پرستش ،  (.است نهاد مردم بخش تقویت اسالمی جمهوري

  

  اسالم در داوطلبانه هاي تشکل مبانی . 2-1
نیت پاك از مفاهیم اساسـی اندیـشه دینـی در    . العاده تأکید می نماید اسالم در دعوت جمعی، بر عنصر درونی فوق         

عملی مقام و جایگاه افراد را نزد خداوند باال مـی بـرد   . نفس انجام کار اهمیت بسزائی ندارد. فضاي فردي و جمعی می باشد 

 بـر کمیـت آن تـرجیح داده    به همین دلیل کیفیت حرکت. که مبتنی بر نیت خیر باشد، و از ریا و خودنمایی سرچشمه نگیرد        

  .شده است

آنچه کـه  . از محورهایی که در دعوت دینی مورد تأکید قرار گرفت توجه به ویژگیهاي مادي و غیر مادي می باشد         

عملی از جنس عبادت نیـز اگـر از   . رفتار را مهر دنیا و آخرت می زند نگاه صاحب فعل است و خود افعال نقش ثانوي دارد          

 باشد عمل دنیایی محاسبه می شود و اگر امري به ظاهر دنیوي تلقی شود اما با انگیـزه انـسانی صـورت     روي ریا و خودنمایی   

 .بگیرد امري اخروي پنداشته می شود

فرد نباید به گونه اي خود را وقف کارهاي جمعی کند که وظـایف و حقـوق خویـشاوندانش را نادیـده بگیـرد و از          

این میان آگاهی از قواعد دینی مثـل احکـام واجـب و مـستحب، احکـام عینـی و           در  . جوانب گوناگون زندگی غفلت نماید    
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گروهی می توانند با ایجاد تشکلی بزرگ در برابر قدرت ستمگر بایستند و نظـام حـاکم را وادار بـه تغییـر در رفتـار                  

ا تشکیل صندوق اعتبار و قرض الحسنه به افراد نیازمند کمک کننـد یـا گروهـی بـا تـشکیل انجمنـی بـه               هایی ب  گروه.  نماید

خداونـد از  . همه این کارها جلوه هایی از امر خیر بصورت جمعی می باشد. محله بپردازند بهداشت محیط و بهسازي شهر یا     

وانایی آدمیان فرق می نماید به همین دلیـل مـسئولیتها   ت. ما نخواسته که همه یکنوع کار مشخص جمعی یا  فردي انجام دهند            

 .متفاوت است

 ه ستگی نمـود یـ  ما را  امر به درسـتی و شا وکید نموده  أهمچنین اسالم در دعوت جمعی به حرکت در مسیر فطرت ت          

ی البـر و التقـوي و ال   تعـاونوا علـ  ". نه اینکه مطیع و صرفاً فرمانبردار باشیم همین مسئله در قرآن مورد تأکید قرار گرفته است        

براساس نیکی و تقوي به همدیگر کمک کنید و براسـاس گنـاه و دشـمنی بـه یکـدیگر یـاري        . "تعاونو علی االثم و العدوان    

 .نجوئید 

در . سرنوشت و سعادت انسان وابسته بـه عمـل او معرفـی شـده اسـت       . تکیه گاه تعلیم و تربیت در اسالم عمل  است         

براي انسان جزء حاصل تالش او نیست  یا درسوره زلزال آیه : یعنی» لیس الانسان اال ما سعی«.  آمده است39سوره نجم آیه    

پس هر که هم وزن ذره اي نیکـی کنـد   : یعنی» .فمن یعمل مثقال ذره خیراً یره و من یعمل مثقال ذره شراً یره   «.  آمده است  7

 .یدآنرا خواهد دید و هر که هم وزن ذره اي بدي کند آن را خواهد د

یک تشکل دینی باید امانت دار اعضایش باشد اعضاي هیئت مدیره و مـدیر عامـل بایـد نـسبت بـه حقـوق  و منـافع              

دراین میان باید کسانی در راس امور قرار گیرند که بتوانند اعتماد مردم  را بـه خـوبی جلـب نماینـد ،         . باشند   جمعی حساس 

در امور مهم تر راحـت  .  به دیگران بیشترین احتیاط را به خرج می دهند مردمی که در سپردن پول ، یا ساده ترین امور خود        

  .به کسی اطمینان نخواهند کرد 

 :درمجموع  مبانی تشکلهاي داوطلبانه در اسالم به صورت خالصه شامل این موارد است

  دورویی و ریا از پرهیز •
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  فطرت مسیر در حرکت •

  عمل به توجه و تأکید •

  مردم هاي توده به توجه •

 نشدن مأیوس و خدا رحمت و لطف به امید •

  بودن اعتماد مورد و امین •

  

  نهاد مردم هاي سازمانتعریف و ویژگی هاي . 3-1
  
  )غیردولتی(نهاد مردم يها سازمانتعریف . 1-3-1

 توسط سازمان ملل متحد و به دلیل احراز تفکیک در منـشور  1945 نخستین بار از سال  "سازمان غیر دولتی  "عبارت  

جهانی اش میان حقوق مشارکتی براي سازمان هاي دولتـی معـین شـده بـراي انجـام وظیفـه در سـطح ملـی و سـازمان هـاي                       

بـه طـور کلـی، مفهـوم سـازمان      .  به کار برده شـد خصوصی که به منظور ادارة اموري در سطح بین المللی ایجاد شده بودند،      

شاید به همین جهـت اسـت کـه    . هاي غیر دولتی از لحاظ تاریخی، تجانس و نزدیکی خاصی با فعالیت هاي بین المللی دارد     

ورود سازمان هاي غیر دولتی در عرصۀ اجرائی در اقصا نقاط دنیا به شکل فراگیر و امروزي اش، مرهون به رسمیت شـناخته       

دن آنها توسط نهادهاي فراملیتی و بین المللی است که خود در پی تغییرات حاصل از نیروهاي تازه اي که در دنیـاي پـس        ش

  .از جنگ جهانی دوم پا به عرصۀ عمل گذاشتند، به وجود آمده بودند

ازمان به این ترتیب، خاطرات آن سال هاي شوم و غم انگیز تاریخ بشري، سرآغازي بـراي شـکل گیـري و رشـد سـ      

به همین نسبت می توان گفـت کـه شـکل گیـري نهادهـایی اینچنـین،       . هاي غیر دولتی در عرصۀ مدیریت امروزین، بوده اند    

رشد چشمگیر سازمان هاي مزبور در مـدت کوتـاهی کـه از    . راهگشاي توسعۀ نوین توسط روش هاي صلح جویانه بوده اند    

امروزه بـسیاري از نیازهـاي   . ان در دنیاي امروز تعریف نموده استجنگ جهانی دوم می گذرد، جایگاه جدیدي را براي آن    
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باشند که از توسعه  میشامل مؤسسات خصوصی در کشورهاي صنعتی  » غیردولتی هاي سازمان«از نظر بانک جهانی  

همچنـین  . د که در سـطح منطقـه اي یـا ملـی سـاماندهی شـده انـد       باشن میآنها گروههاي محلی . کنند میبین المللی پشتیبانی    

ه، توزیـع غـذا و خـدمات مـشاوره اي خـانوادگی و سـاماندهی       عانجمن هـاي خیریـه کـه بودجـه خـصوصی را صـرف توسـ           

 انجمن هاي مـذهبی، انجمـن هـاي خـدماتی و گـروه هـاي زنـان شـامل              تعاونیهاي مستقل، انجمن هاي اجتماعی،    . نمایند می

   )1381سازمان ملی جوانان ،(.گردند می غیردولتیاي سازمانه

هـاي غیـر دولتـی از ایـن قـرار      سـازمان  به طور خالصه، نگرش سازمان ملل متحد و همچنین بانک جهانی در مورد             

  :است

 ،یرانتفـاع ی به دولت، و بـه صـورت غ  یتگ افراد داوطلب است، که بدون وابسی متشکل از گروه  ،نهاد  مردمسازمان  "

 ه،یـ ری خ،ی اجتمـاع ،ی در جهـت اهـداف و موضـوعات متنـوع فرهنگـ     افتـه، ی سازمان یالتی و عام المنفعه، با تشک یغیر سیاس 

. ستیـ  نی سازمانها مختص به گروه و قشر خاصـ نیاهداف، و موضوعات مورد توجه ا.  کنند ی متی فعالی و صنف ،یتخصص

  ". گرددی مریپذ د و توسعه کشور امکان مختلف رشي حضور افراد در عرصه ها، گونه سازمانهانی اجادیبا ا

، تشکل یا سازمانی از گـروه هـاي   غیردولتیسازمان «:  بین المللی آمده است    هاي  سازماندر یکی دیگر از تعاریف      

البتـه  . باشـد  مـی ، غیر انتفاعی بوده و هدف آن رفع نیاز کل جامعه یا گروههایی از جامعه غیردولتیداوطلب مردمی است که   

ژگیهاي دیگري همچون شفافیت در نوع فعالیت، دسترسی آسان به حساب ها و منابع مالی و   وی) نهاد  مردم(ردولتیغیسازمان  

  ».باشد میعضو پذیري باز را دارا 

 عبارتست از سازمانی مستقل، انعطاف پذیر، دموکراتیک، غیر    )نهاد  مردم(غیردولتیبراساس تعریف دیگري سازمان     

  . کند میانمند کردن گروه هاي محروم از نظر اجتماعی و اقتصادي اقدام انتفاعی و مردمی که به تو

 ارائه نمـوده  غیردولتی هاي سازمان کشور طبقه بندي و تعاریف زیر را در رابطه با   40دانشگاه جان هاپکینز با مطالعه      

  :است

  . شود  می مردمی تأمین سازمانهایی که هزینه هاي آنها عمدتاً از طریق کمکها و مساعدت هاي) برحسب در آمد( -1

 .کار در این سازمان ها غیر اجباري و بدون چشم داشت مادي است) برحسب عرضه توان کاري( -2
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      شـناخته  غیردولتـی ي هـا  سـازمان ی که سود خالص آنها میان متولیـان سـازمان توزیـع نـشود در حیطـه               های  سازمان -4

 . شوند می

تجمـع هـاي موقـت و خلـق الـساعه کـه هـیچ        .  تا حدودي نهادینه شده و تثبیت یافته باشدها تشکلسازمان یافتگی    -5

 .ند، واجد تعریف نیستندساختار واقعی و هویت سازمانی ندار

 )غیردولتی. (از حیث سازمانی از دولت جدا باشند) خصوصی بودن (  -6

 .هاي خودشان تسلط و نظارت داشته باشد بتوانند بر فعالیت) خود گردانی و استقالل(  -7

 . شودعواید حاصل به مؤسسین یا مدیران تعلق نگیرد و در جهت اهداف سازمان بکار گرفته) توزیع غیر انتفاعی(  -8

هـا بـصورت داوطلبانـه بـوده ونظـام عـضوپذیري آنهـا آزاد         هاي ایـن شـرکت     ت درفعالیت شرک) داوطلبانه بودن ( -9

 )1381سازمان ملی جوانان ، (.باشد می

ایـن شـرط   . ي خود را با محـور داوطلبانـه برنامـه ریـزي کنـد     ها برنامه ، در حد متعارف   باید ،نهاد  مردمیک سازمان   "

 داوطلبانـه بـودن را   و خـود انگیختـه   ، بایـد فعالیتهـا و اداره سـازمان   ،نخست اینکـه :  اما متفاوت است  ، مرتبط نکتهمتضمن دو   

 داراي ،آنهـا   عـضویت هبنابراین سـازمان هـایی کـ   .  داوطلبانه بودن به معناي غیر اجباري بودن است  ،دیگر اینکه . تداعی کند 

 "دنشامل این تعریف نمی شـو  اجباري باشد، –انتفاعی بودن   علیرغم غیر  –باشد، یا اینکه عضویت در آنها       امتیازات خاصی   

  .)32,28: 1381 قراخانی(

 
  نهاد مردم سازمان هاي ویژگیهاي. 2-3-1

  :است شده مطرح زیادي هاي ، ویژگینهاد مردم سازمان هاي براي

  هستند؛ جوش خود •

  باشند؛ می مشخص ساختاري و اساسنامه، اهداف، تشکیالت داراي •

  گیرد؛ نمی تعلق درآمدي یا سود آن اعضاي و داوطلبین به و هبود غیرانتفاعی •
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 آن رد داوطلبانـه  کار به مندي عالقه و اساسنامه مفاد پذیرش جز خاصی شرایط عضویت براي و عضوپذیرند •

  ندارد؛ وجود سازمان

  باشد؛ می شفاف علنی، آشکار، و صورت به آنها هاي فعالیت و اقدامات کلیه •

 و اعـضا  بـراي  دسترسـی  قابـل  و ، روشـن، مـشخص    )هـا  هزینـه  و درآمدها شامل (سازمانها این مالی وضعیت •

  ؛باشد می سایرین

  ؛باشد می کشور عمومی صالحم ملی، و منافع جامعه، حفظ وضع بهبود به سازمانها، کمک این هدف •

 )شوراي هماهنگی ، سایت اینترنتی (؛باشند نمی وابسته دولتی نهاد یا و سازمان هیچ به •

  
   جواناننهاد مردمسازمان هاي  .3-3-1

 جوانان نهادي است با اهداف خیرخواهانه داراي شخصیت   نهاد  مردمسازمان  ":بر اساس تعریف سازمان ملی جوانان       

 و غیرانتفـاعی کـه بـراي انجـام فعالیـت داوطلبانـه بـا گـرایش غیرسیاسـی و براسـاس قانونمنـدي و                نهاد  دممرحقوقی مستقل،   

ایـن تـشکل هـا    . اساسنامه مدون و رعایت چارچوب قوانین موضوعه کشور و مفاد آیین نامه اجرایی آن فعالیـت مـی نماینـد      

  )1381ان ملی جوانان ، سازم(."توسط جوانان تشکیل شده و خود آنها اداره کننده آن هستند

  
  مستندات قانونی.  4-1

هـاي آنهـا    هـاي غیردولتـی و نهادینـه نمـودن فعالیـت        سـازمان قوانین و مقررات مهمترین ابزار حمایتی بـراي توسـعه           

هـاي مردمـی در قالـب     هـاي مـستمري جهـت نهادینـه نمـودن مـشارکت           براین اسـاس کـشورهاي مختلـف فعالیـت        . باشد  می

انـد،   تی انجام داده و قوانین و مقررات مختلفی به تناسب شرایط اقتصادي و اجتماعی به تـصویب رسـانده     ي غیردول ها  سازمان

هرچنـد  . هـاي آنـان فـراهم نمایـد     مند نمودن فعالیـت  گیري و ضابطه به طوري که این قوانین توانسته بستر مناسبی براي شکل     

باشد با این وجود در خالل چند سـال اخیـر تالشـهاي     النی نمیي غیردولتی به شکل نوین چندان طو  ها  سازمانپیشینۀ فعالیت   
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  )1379-1383 ( فرهنگیو توسعه اقتصادي ، اجتماعی سومقانون برنامه . 1-4-1

  : 157ماده 

با عنایت اهتمام ویژه نظام جمهوري اسالمی ایران به مسائل جوانان و اعتالء رشد نسل جوان کـشور و اسـتفادة بهینـه     

ان به منظور ساماندهی اساسی امور جوانان کشور بـصورت سـاختار   از استعدادها و تواناییهاي این نسل عزیز، مرکز ملی جوان   

  :گردد تا وظایف اساسی زیر را بر عهده بگیرد و سازمان کار متناسب با این ماموریت به سازمان ملی جوانان تبدیل می

اه نقـش و   جامع ملی سازماندهی امور جوانان کشور با عنایت به جایگ  سازمان ملی جوانان موظف است برنامۀ  -الف

ي دولتی و غیردولتی مرتبط با امور جوانان نظیر نیروي مقاومـت بـسیج و توجـه بـه نیازهـاي         ها  دستگاههاي اساسی    ماموریت

  .جوانان در حوضۀ فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، شغلی، علمی، تفریحی و تحصیلی را تهیه و تدوین نماید

بینـی تمهیـدات    توانـد بـا پـیش    ي دستگاههاي اجرایی که می شناسایی و پیگیري و واگذاري آن دسته از فعالیتها  -ب

  . جوانان انجام گیردغیردولتیالزم از طریق سازمانهاي 

هـاي الزم شـامل     براي تحقق مواردي که نیاز به تهیه طـرح دارد، سـازمان ملـی جوانـان بـر حـسب مـورد طـرح         -ج

  .  را تهیه نمایدغیردولتیهاي  زمانساهاي اجرایی از  اهداف، اصالحات سازمانی، تسهیالت مالی، حمایت

ي اجرایـی، بـه پیـشنهاد    هـا  دسـتگاه  همکاري بـین سـازمان ملـی جوانـان و      نامه اجرایی این ماده مشتمل بر نحوة    آیین

  .وزیران خواهد رسیدهیأت مشترك سازمان ملی جوانان و سازمان برنامه و بودجه به تصویب 

  

  قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی کشور) 157(ه نامه اجرایی ماد  بخشی از آیین. 1-1-4-1

 سـازمان ملـی   1/8/1379س مـورخ  /10725 بنا به پیشنهاد مشترك شـمارة  2/9/1379هیأت وزیران در جلسه مورخ     

مـاعی و  قـانون برنامـه سـوم توسـعه اقتـصادي، اجت     ) 157(ریزي کـشور و بـه اسـتناد مـادة            جوانان و سازمان مدیریت و برنامه     

بخـشی کـه مـرتبط بـا     . نامه اجرایی مـادة یـاد شـده را تـصویب نمودنـد       آیین1379فرهنگی جمهوري اسالمی ایران مصوب      

  : است عبارت است ازغیردولتیتشکلهاي 
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هاي راهبردي امور جوانان به منظور بازشناسی و تبیین مسایل و نیازهـاي گونـاگون         مطالعه و پژوهش در حوزه    : الف

  .ها  راهبردهاي مناسب براي حل مسائل آنان و هماهنگی مطالعات کاربردي دستگاههاي اجرایی در این زمینه جوانان و ارایۀ

هـاي اساسـی     ساماندهی امور جوانان کـشور بـا عنایـت بـه جایگـاه، نقـش ومأموریـت       تهیه و تدوین برنامه جامع : ب

    .دستگاههاي مختلف دولتی و غیردولتی مرتبط با امور جوانان

هـاي ایـن    ي اجرایی مرتبط با امور جوانان و بررسی میزان اثر بخشی فعالیتها دستگاه دریافت گزارش عملکرد  -پ

  .بط و ارسال به مراجع ذیرها دستگاه

هـا و پیـشنهاد بـراي تغییـرو اصـالح یـا         مطالعه بررسی قوانین و مقررات مربوط به جوانان در جهت رفع کاستی        -ت

  .ي ذیربطها دستگاهوضع قوانین جدید به مراجع ذي صالح با همکاري 

  . تهیه و ارائه گزارش وضعیت جوانان کشور در سطح ملی به مراجع ذیربط-ث

هـاي مربـوط بـه جوانـان بـا همکـاري        سـازي فعالیـت   اي ملی ویژه و فرابخشی و نمونـه     طراحی و مدیریت برنامه    -ج

  .ي اجرایی مربوطها دستگاه

هاي فراغتی نسل جوان متناسب با مقتضیات دوره جـوانی در جهـت سـازندگی کـشور و رفـع        ساماندهی فعالیت -چ

  . محرومیت فرهنگی و اجتماعی جوانان در مناطق شهري و روستایی

  .اي و اطالع رسانی جوانان اندهی و نظارت مراکز خدمات مشاورهسام  -ح

گیري بیشتر از امکانـات و   هاي مناسب بر اساس استفاده بهینه از استعدادها و تواناییهاي جوانان و بهره       ارائه شیوه   -خ

  .ي اجرایی ذیربطها دستگاهمنابع 

ي هـا  دستگاهاکز فرهنگی و هنري مربوط به جوانان با هاي مر همکاري در تعیین ضوابط و استاندارد براي فعالیت   -د

  . اجرایی ذیربط

  .هاي غیردولتی جوانان شناسایی، نظارت، حمایت و تقویت تشکل -ذ
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  غیر تجارتی  مؤسسات  آیین نامه اصالحی ثبت تشکیالت و .2-4-1

 بـه تعریـف چگـونگی ثبـت و انحـالل       1337سساتی غیـر تجـارتی مـصوب        ؤآیین نامه اصالحی ثبت تشکیالت و م      

  :گوید  آیین نامه می1ماده . پردازد می

قانون تجارت، کلیه تشکیالت و مؤسساتی است   584غیرتجارتی مذکور در ماده سسات  ؤمقصود از تشکیالت و م    «

شود اعـم از آن کـه مؤسـسان و     که براي مقاصد غیر تجارتی از قبیل امور علمی یا ادبی یا امور خیریه و امثال آن تشکیل می         

  ».تشکیل قصد انتفاع داشته یا نداشته باشند

  : غیردولتی به دو صورت قابل تصور استهاي سازمانعی بودن در الزم به توضیح نیست که صفت غیر انتفا

  هاي غیردولتی عام المنفعه، سازمان) الف

  . غیردولتی مبتنی بر منافع غیر انتفاعی اعضاهاي سازمان) ب

در مقابـل  . شـود  هـایی دارنـد کـه بـه عمـوم مـردم مربـوط مـی          عـام المنفعـه هـدف و فعالیـت     غیردولتی هاي  سازمان

هـا بـراي آن اهـداف ملـزم      هایی دارند که اعـضاي تـشکل    مبتنی بر منافع متقابل اعضا، اهداف و فعالیت    غیردولتیسازمانهاي  

  : آیین نامه تصریح دارد2به همین علت ماده . اند شده

  :شوند تشکیالت و مؤسسات مزبور از لحاظ انطباق با مقررات این آیین نامه به دو قسمت می

  تشکیل آن جلب منافع و تقسیم آن بین اعضاي خود نباشدمؤسساتی که مقصود از  )الف

مؤسساتی که مقصود از تشکیل آن ممکن است جلب منافع مادي و تقسیم منافع مادي و تقسیم منافع مزبور بـین      ) ب

  .هاي فنی و حقوقی و غیره مانند کانون. اعضاي خود یا غیر باشد

در تحلیل مواد قـانون  . مؤسسات غیر تجارتی تبیین شده استدر موارد بعدي این آیین نامه چگونگی ثبت و انحالل        

رسد با وجود این که منابع قانونی فوق براي  تجارت و آیین نامه اصالحی  ثبت تشکیالت و مؤسسات غیر تجارتی به نظر می     

انـد ولکـن    ده مصداق بارز آن هستند، اشاره کرغیردولتیهاي  اولین بار به صورت خاص به مؤسسات غیرتجارتی که سازمان  

 به صورت خاص توجه نداشته اسـت، بنـابراین قـانون تجـارت و آیـین نامـه       غیردولتیهاي  از آن جا که قانونگذار به سازمان      
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هاي غیردولتـی را مـورد توجـه قـرار نـداده اسـت، فقـط بـه صـفت           صورت خاص سازمان از آن جا که قانونگذار به   

هاي غیردولتی رابطـه عمـوم و خـصوص     غیرتجارتی اشاره داشته است و از این رو تعریف مندرج در قانون نسبت به سازمان        

  .هاي غیر تجارتی، غیردولتی نیستند یعنی هر سازمان غیردولتی غیرتجاري است ولی همه سازمان. من وجه است

قانونگذار به ذکر ارکان سازمان و وظایف هـر کـدام از آنهـا       .انونگذار از ذکر حقوق و تکالیف آنها بازمانده است        ق

  . نپرداخته است

 

  ها   آیین نامه تشکلهاي اسالمی دانشگاه.3-4-1

ي اســالمی هــا تــشکل تعریــف زیـر را از  28/8/1380 شــوراي عــالی انقـالب فرهنگــی مــصوب  265مـصوبه جلــسه  

  :دهد ی ارائه میدانشجوی

جمعیتـی اسـت مرکـب از    ...) از قبیل انجمـن اسـالمی یـا جامعـه اسـالمی دانـشجویی و              ( تشکل اسالمی دانشجویی  «

توانـد بـه وجـود آیـد و در محـدوده وظـایف قـانونی         دانشجویان داوطلب مسلمان که در هر یک از مراکز آموزش عالی می  

  ».خود فعالیت کند

  
 و نظارت بر فعالیـت     کانونها و انجمنهاي فرهنگی     مراکز، مؤسسات،  تأسیسضوابط و مقررات     مصوبه چگونگی اعمال     .4-4-1

  آنها

 27/12/1375هـاي شـوراي عـالی انقـالب فرهنگـی مـورخ            دش شـوراي مـشترك کمیـسیون      / 2751مصوبه شماره   

 ر فعالیت آنها را معینهاي فرهنگی و نظارت ب ها، انجمن کانون مراکز، مؤسسات،تأسیس  چگونگی اعمال ضوابط و مقررات      

  . ندک می

  :دارد ماده یک این مصوبه مقرر می

تشکیالتی است که با اهداف و مقاصد فرهنگی اعم از انتفاعی یا   هاي فرهنگی، ها و انجمن  کانون  مراکز، مؤسسات، «
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دهنـد و   واجد شرایط براي فعالیت در یک یا چند قلمرو فرهنگی، هنري و سینمایی ومطبوعاتی با سرمایه ایرانی تـشکیل مـی    

  .»ندک می ها و انحالل آنها را صادر و نظارت بر فعالیتس تأسیوزارت فرهنگ ارشاد اسالمی مجوز 

  
  سیاست هاي کلی نظام  و 1404سند چشم انداز درافق  جوانان در. 5-4-1

وبایـد حقـوق و خواسـته هـاي مـشروع آنهـا را        جوانان مهمترین منبع توسعه انسانی یک جامعه محسوب می گردنـد  

این مهم و . تلقی نمود وآینده اي روشن ومطمئن راپیش روي آنان قراردادمصرح درقانون اساسی طبیعی وبه حق   مطابق مواد 

هـاي کلـی   سیاسـت .  به روشنی مورد تاکید قرارگرفته اسـت 1404نهادینه شدن این نگاه به جوانان درسند چشم انداز درافق           

  :ذیل پرداخته شده استدفاعی و امنیتی به مسئله جوانان به شرح  سیاسی، برنامه چهارم توسعه درفصل اموراجتماعی،

  ؛هاي انقالب اسالمیتقویت هویت ملی جوانان متناسب با آرمان •

هـاي  مـسکن وآسـیب   فراهم کردن محیط رشد فکري و عملی و تالش درجهت رفع دغدغه هاي شغلی، ازدواج،          •

  ؛اجتماعی آنان

 ؛توجه به مقتضیات دوره جوانی و نیازها و توانایی هاي آنان •

 
  ایران اسالمی جمهوري ساله بیست انداز چشم در انجوان ملی سند. 6-4-1

. گـردد  اي، موجب ایجـاد کـشش و حرکـت سـازنده در جوانـان مـی       انداز آینده براي هر جامعه  مشخص بودن چشم  

انـداز   در همـین راسـتا تـدوین چـشم    . هـا سـمت و سـوي خـود را خواهـدیافت       هـا و سیاسـتگذاري    ریـزي   عالوه بر این برنامه   

 و در  ریزي ملی محسوب گردیده انداز بیست ساله کشور است اقدامی نو در برنامه  که خود جزیی از چشم    ساله جوانان   بیست

هـاي   ها و برنامـه  چارچوب آن افزایش روحیه نشاط، امید به آینده و تالش براي مشارکت حداکثري جوانان و توسعه فعالیت    

هاي نظري موجود مـی تـوان   ست ساله کشور و با استفاده از مدلبر این اساس با برداشت از سند چشم انداز بی. گردد آنان می 

سـازمان  . ، سازمان و تربیت را شناسایی نمـود  انساناصلیمؤلفه در مورد جایگاه جوانان در چشم انداز بیست ساله تعامل سه          
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 توانمندسـازي   اي، زمینـه  هـاي ملـی و منطقـه   تلقی نمودن آنان و همچنین با درنظر گرفتن نیازهاي اساسی و امکانات وقابلیت     

ــ   ــه آنـ ــه جانبـ ــاي همـ ــشم    وارتقـ ــداف چـ ــق اهـ ــق  تحقـ ــن طریـ ــوده و از ایـ ــراهم نمـ ــد   ان را فـ ــی نمایـ ــداز را واقعـ  . انـ

 و چهارمین جلسه  شوراي  عـالی جوانـان ،    ریاست  محترم  جمهوري  اسالمی  ایران در  بیست تأکید    این سند به پیشنهاد و      

هاي کلی نظـام    ساله و سیاست20انداز  شمگیري از محتواي سند چ تنظیم این سند عالوه بر بهره. است  تهیه و تدوین گردیده   

از نتایج مطالعات  نظري و تحقیقات  میدانی انجـام شـده در طـی ده سـال اخیـر و       ) مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام      ( 

همچنین تجارب علمی و عملی سایر کشورها پس از بومی سازي آنها و بکارگیري نظرات خبرگان و اجماع آنان استفاده و       

  .است   دي ـ استنتاجی و راهبردي تهیه و تدوین گردیدهبه روش اسنا

  . نیز توجه شده استنهاد مردمدراین سند به نقش و جایگاه سازمان هاي 

  :دربند دوم مبانی نظري این سند به مشارکت اجتماعی جوانان اشاره شده است

 و انتقال مؤثر نظرات خود و برقراري توانایی آنها  براي اندیشیدن در مورد خود  « مشارکت مستمر جوانان به معنی      "

مشارکت اجتماعی جوانان، ارتباطـات مهمـی را بـا تحـول اجتمـاعی و در      » ارتباط و تعامل مثبت با دیگر اعضاء جامعه است        

  ".سازد  میسازي پایین به باال برقرار  نتیجه با فرآیندهاي توانمندسازي و ظرفیت

  :آمده است مدیریتی نامناسب ساختارهاي و رشدر بخش چالش هاي پیش روي جوانان دربند نگ

 غیردولتـی  دولتـی،  بخـش  از اعـم  جامعـه  کـالن  هـاي   ارگـان  و نهادهـا  در هـا   نگـرش  و نظري مبانی در ناهمخوانی"

  "جوانان امور شناخت خصوص در وخصوصی

  :آمده است  راهبردهاي تخصصی7در بخش 

 غیردولتـی جوانـان در امـور مختلـف توسـعه  تعیـین       هـاي   حمایت از توسعه سـازمان    ( مشارکت و سرمایه اجتماعی    "

هاي مشارکت پذیري و مشارکت جویی و حمایت تشویقی از دسـتیابی بـه آنهـا بـراي   نهادهـاي دولتـی و            استاندارها و نرخ  

  ")غیردولتی



25  1384نهاد جوانان در سال  بررسی وضعیت سازمان هاي مردم

ریـزي ـ طراحـی، اجـرا و نظـارت در       هاي جوان سازمان یافته غیردولتی در برنامه  بکارگیري محققان جوان و گروه.

 .اي و بویژه امور مختص حضور و مشارکت جوانان هاي توسعه فعالیت

 

  )1384 -1384 ( فرهنگیون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعی قانو. 7-4-1

برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران اساس برنامه ریزي کـشوري بـراي نیـل            

  .به چشم انداز بیست ساله ایران است 

      لیـه  کن برنامـه صـورت مـی گیـرد و     بـر اسـاس راهبردهـاي ایـ    1388 تـا    1384برنامه ریـزي دولـت درطـی سـالهاي          

این نکته بسیار مهم است کـه اجـراي بـسیاري از بخـش هـاي ایـن برنامـه بـا         . ي دولتی موظف به اجراي آن هستند   ها  دستگاه

  . صورت می گیرد نهاد مردمهاي سازمان همکاري و مشارکت 

ب تحقـق چـشم انـداز بیـست سـاله      در چهـار چـو  ( الزم به ذکراست ، جهت گیري اصلی برنامه پـنج سـاله چهـارم           

این در حالی است که پـیش بینـی شـده اسـت کـه      . تأمین رشد پایدار اقتصادي دانایی محور است ) جمهوري اسالمی ایران   

ي شـشم و هفـتم بـه توسـعه مـستمر      هـا  برنامـه برنامه پنج ساله پنجم می تواند به تثبیت مبانی رشد اقتصادي و رفاه اجتماعی و             

سند برنامه چهارم و توسعه کشور با چهار هدف کلی توسعه دانـش محـور و        . تأمین عدالت اجتماعی بپردازد   پایدار کشور و    

عدالت محور و در تعامل با جهان ، تأمین مطمئن امنیت ملی و بازدارندگی همه جانبه، صیانت از هویت و فرهنـگ اسـالمی               

  .ست ایرانی و حاکمیت مؤثر و استقرار دولت شایسته تنظیم شده ا–

در قانون برنامه چهارم توسعه نقش و میزان مداخله دولت و اداره امور مورد توجه جدي قرار گرفته و ضـمن تقـسیم      

وظایف دولت به چهار دسته ي حاکمیتی، تصدي هـاي اجتمـاعی و فرهنگـی و خـدماتی، امـور زیـر بنـایی و تـصدي هـاي             

 به جز امـور حـاکمیتی دولـت کـه توسـط      136ور نیز در ماده  ارهاي اجرایی انجام وظایف مذک     راه ک  135ي در ماده    اقتصاد

فرهنگی و   گردد، سایر وظایف امور تصدي هاي اجتماعی، میي دولتی و عنداللزوم با جلب مشارکت مردم انجام       ها  دستگاه

عبـارت بخـش   البته مراد از . گردد می واگذار غیردولتی امور زیربنایی و امور تصدي هاي اقتصادي دولت به بخش    خدماتی،
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ر انجام وظایف امور تصدي هایی اجتمـاعی، فرهنگـی و خـدماتی دولـت کـه منـافع        دنهاد  مردم هاي  سازمانمدنی و به ویژه     

گردد از جمله آمـوزش و   میاجتماعی حاصل از آن ها نسبت به منافع فرد برتري دارد و موجب بهبود وضعیت زندگی افراد       

العات و ارتباطات جمعـی  فنی و حرفه اي، علوم و تحقیقات، بهداشت و درمان، تربیت بدنی و ورزش، اط        پرورش عمومی،   

و امور فرهنگی، هنري و تبلیغات دینی هم نوایی و مطابقت بیش تري نسبت به امور زیربنایی و امور تـصدي هـاي اقتـصادي         

ي جامعه مدنی ایران در یک یا چند اموري ها تشکل و نهاد مردم هاي  سازمانو یا موضوع فعالیت غالب       چرا که حوزه    . دارد

به منظور کاهش تـصدي هـا وافـزایش مـشارکت مـردم دراداره ي امـور کـشور وکوچـک         . ان اشاره شد  است که در باال بد    

 وضـرورت و  نهـاد  مـردم  هـاي  سـازمان  فصل قانون برنامه چهارم اشاره ي صریحی بـه نقـش      12 فصل از    10سازي دولت در    

توسـعه مبتنـی بـر      یري اقتـصادي، رقابـت پـذ     بستر سازي براي رشد سریع اقتصادي،  "اهمیت جلب مشارکت آن ها در امور        

 توسـعه ي   امنیت ملی،  ارتقاي امنیت انسانی و عدالت اجتماعی، توسعه فرهنگی،        آمایش سرزمین و توازن منطقه اي،       دانایی،

 به دولت اجازه داده شـده کـه   140از این رو در ماده .  شده است"امور قضایی و نوسازي دولت و ارتقا اثر بخشی حاکمیت        

  حمایت هاي الزم را به عمل آورده و نهاد مردمي ها سازمان توسعه و قانون مندي نهادهاي مدنی و        ،  )زمینه( ایجاد  در جهت   

هـاي    آموزش ارائـه تـسهیالت، توجیـه و رفـع موانـع اداري در بخـش       براي تقویت و حمایت از بخش غیردولتی نهادسازي،    

 مستقل هاي سازمانت و برنامه ریزي کشور وکلیه وزارت خانه ها و   واحد سازمانی مستقلی درسازمان مدیری       مختلف دولت، 

 در قانون برنامه چهـارم مـورد توجـه    نهاد مردم هاي سازماني مدنی و ها تشکلگستره و سطوح مشارکت . دولتی تشکیل دهد 

همـه مراحـل   شـود بلکـه    مـی در واقع اصل مـشارکت تنهـا بـه دوره ي اجـراي برنامـه معطـوف ن           . بیش تري قرار گرفته است    

متاسـفانه در  . گیـرد   مـی  نظارت و ارزشیابی و اجرا را در بر  ارزیابی و تامین منابع،  هدف گذاري، سیاست گذاري،   مطالعات،

 توسـط آنـان   ها برنامهمعطوف به اجراي  طی سالیان گذشته مراد بسیاري از دولتمردان و برنامه ریزان از مشارکت مردم صرفاً        

سـطوح آن مـدنظر    میاما در قانون برنامـه چهـارم مـشارکت مـردم در تمـا     . وان اجرایی دولت بوده استو تبدیل آن ها به باز 

در عـین  .  مشارکت مردم در اجراي فعالیـت هـا مـورد نظـر اسـت      اگرچه در غالب فصول،. سیاست گذاران قرار گرفته است    
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  : دراین برنامه به شرح ذیل می باشدنهاد مردمموارد اشاره شده به موضوع سازمان هاي 

  
   رشد سریع اقتصاديبسترسازي براي: فصل اول

  ):5(ماده ) الف( قسمت ) 2(بند 

تعیین سهم رشد بهره وري کل عوامل و اهداف بهره وري نیروي کار، سرمایه ي بخش ها و زیر بخش هاي کـشور       

  با همکاري انجمن هاي علمی و صنعتی 

  ):30(ماده ) ج(قسمت )  1(بند

  "مسکن بخش در فعال ردولتیغی و خیریه سازمانهاي، مسکن تولید هاي تعاونی  تقویت"

  

  

  ):37(ماده ) ج(رقابت پذیري اقتصادي قسمت : فصل سوم

 افـزایش  و پـذیري   رقابـت  تحکـیم  و تقویـت  مناسـب، بـراي    بـسترهاي  و فـضا  ایجـاد  جهت است، در  موظف دولت

 درصـد  دهم هفت و ده ساالنه متوسط غیرنفتی صادرات رشد و%) 5/3 (درصد نیم و سه ساالنه متوسط کار نیروي وري  بهره

%) 6 (درصـد  شـش  بـه %) 2 (درصـد  دو از غیرنفتـی  صادرات در پیشرفته فناوري کاالهاي صادرات سهم ارتقاي و%) 7/10(

  :آورد عمل به را ذیل اقدامهاي

 و ریزي برنامه را، در مختلف بخشهاي تخصصی . صنفی غیردولتی قانونی تشکلهاي مشارکت زمینه:    ج

 .نماید ایجاد مربوطه هاي سیاستگذاري

 مجـاز  غیردولتـی  بخـش  بـا  مـشترك  گـذاري   سـرمایه  بـه  خـود  قـانونی  اساسنامه موجب به که اي  توسعه سازمانهاي .1 تبصره

 بخـش  گـذاري  سـرمایه  تقویـت  جهـت  در صـرفاً  را خـود  فعالیتهـاي  و گردنـد  مـی  منع غیردولتی بخش با رقابت باشند، از  می

  .نمود خواهند ممکن، ساماندهی زمان حداقل در مذکور گذاري سرمایه از خروج و غیردولتی
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  توسعه مبتنی بر دانایی : فصل چهارم

 : 49ماده ) ج(قسمت 

هاي علـوم  ها، مراکز آموزش عالی و موسسات پژوهشی دولتی و خصوصی توسط وزارتخانهارزیابی مستمر دانشگاه 

  .هاي علمیو بهداشت با همکاري انجمن

  

  ):52(ماده ) ي( قسمت 

 ،یافتـه  توسـعه  کمتـر  منـاطق  در ویـژه  بـه  آموزشی برابر فرصتهاي به دسترسی تضمین منظور است، به  وظفم دولت

 آمـوزش  کیفـی  و مـی ک توسـعه  و دختـران  بـراي  ویـژه  بـه  انـسانی  هـاي   سـرمایه  وري  بهـره  ارتقاي و دانش، مهارت  گسترش

  :برساند انجام به را ندارد قانونگذاري جنبه که ذیل اقدامهاي از دسته آن،عمومی

 و اجتمـاعی  ،زیـستی  ،جغرافیـایی  شـرایط  گرفتن نظر در کشور، با  سوادآموزي راهبردي طرح اجراي و تدوین:   ي

 برنامـه  پایـان  تـا  کـه  طـوري  به غیردولتی سازمانهاي و مردمی هاي مشارکت جلب رویکرد کشور، با  مختلف مناطق فرهنگی

  .یابد تحقق املک طور سال، به سی زیر حداقل افراد چهارم، باسوادي

  
  آمایش سرزمین و توازن منطقه اي: فصل ششم

یکـی  ( ها و توسعه مشارکت هاي مردمی در اقدامات عمرانی و عام المنفعه ساماندهی کمک): 83(ماده ) ل(قسمت  

   )از وظایف شوراي برنامه ریزي و توسعه استان

  
 ارتقاء امنیت انسانی و عدالت اجتماعی : فصل هشتم

  )95(ماده ) ه(و ) د(قسمت 

هـاي شـغلی و    ي ویژه اشتغال، توانمند سازي، جلب مشارکت هـاي اجتمـاعی، آمـوزش مهـارت             ها  برنامهطراحی  : د

  مهارت هاي زندگی 
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  ) :97(ماده ) ك(و) ي(و ) ز(و) ه(   قسمت 

 کـاهش  کنتـرل  جـامع  طـرح  تهیـه  به اجتماعی، نسبت  هاي آسیب کاهش و پیشگیري منظور است، به  مکلف دولت

  :نماید اقدام ذیل محورهاي بر مخدر، مشتمل مواد به اعتیاد از پیشگیري برتأکید  اجتماعی، با هاي آسیب

  .یغیردولت سازمانهاي مشارکت با اجتماعی هاي آسیب معرض در افراد به موقع به رسانی  خدمات:   هـ

  :ذیل محورهاي اساس بر روانگردان و مخدر مواد با مبارزه ملی طرح تهیه:    ز

  .اعتیاد با مبارزه و پیشگیري امر در غیردولتی سازمانهاي و مردم نقش تقویت  . 6

 و سـازمانها  سـایر  همکـاري  بـا  خـانوار  سرپرسـت  و خودسرپرست زنان توانمندسازي جامع طرح تدوین و تهیه:   ي

  .برنامه اول سال نخست ماهه شش در وزیران هیئت در آن تصویب و غیردولتی تشکلهاي و ربط يذ نهادهاي

 اقـدامات  و ریـزي   برنامـه  و بهزیـستی  عرصـه  در داوطلبانـه  خدمات و مردمی هايمشارکت توسعه و ساماندهی:  ك

  .فعالیت بهبود رویکرد با غیردولتی و خیریه مؤسسات از حمایت براي الزم

  

  ):98(ماده ) و(قسمت 

 نهادهـاي  گـسترش  و عمـومی  منديرضایت اجتماعی، ارتقاي  سرمایه ارتقاي و حفظ منظور است، به  مکلف دولت

  :دهد انجام را ذیل چهارم، اقدامهاي برنامه اول سال مدنی، طی

 عهاسـالمی، درتوسـ    شـوراهاي  و غیردولتـی  ها، نهادهـاي   مردم، سازمان  نظارت و مشارکت جامع طرح تدوین:     و

  .تشویقی هاي سیاست اعمال مدنی، با نهادهاي کیفی و کمی گسترش امکان کردن فراهم و کشور پایدار

  

  ):100(ماده ) د(قسمت 

  .ي اجتماعی در زمینه صیانت از حقوق کودکان و زنانها تشکل تامین آزادي و امنیت الزم براي رشد 
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  ي مدنی روابط کار  ها تشکلو تقویت ) نهادهاي مدنی روابط کار(  گفتگوي دولت و شرکاي اجتماعی .ب

 

  ):106(ماده ) س(قسمت 

 ،پـذیري   قابـت ر ،خـدمات  و کاال کیفیت بهبود ،اشتغال افزایش ،فرهنگ اقتصاد رونق منظور است، به  مکلف دولت

 فرهنگ جهانی بازارهاي به ورود براي مناسب بستر ایجاد و فرهنگی خدمات و محصوالت عادالنه توزیع ،جدید منابع خلق

  :آورد عمل به را ذیل هاي فرهنگی، اقدام محصوالت عرضه براي کافی فضاهاي تأمین و هنر و

 بـسط  هـاي  زمینـه  سـازي   فـراهم  و پـذیري   رقابـت  تقویـت  ،انحـصاري  موانع رفع مقررات، براي  و قوانین اصالح:  س

  .هنري و فرهنگی امور در اي حرفه و صنفی ،غیردولتی نهادهاي ،مردم مشارکت

  

  توسعه فرهنگی: فصل نهم

  :104ماده) الف( قسمت 

ت هـاي مـذهبی   أتوسعه مشارکت هاي مردمی در عرصه فرهنگ دینی، برنامه ریزي و اقدام الزم براي حمایت ازهی      

   .ي دینی با رویکرد بهبود فعالیت ها و پرهیز از خرافات و انحرافات ها تشکلو 

  

  ):110(ماده ) ه(و) ب(قسمت 

 هـا  ملـت  میـان  آمیز  مسالمت همزیستی و خشونت صلح، مفاهمه، عدم   فرهنگ ترویج منظور است، به  مکلف دولت

  :دهد انجام را ذیل هاي ها، اقدام تمدن و ها فرهنگ میان گفتگو تحقق و المللی بین مناسبات در

 باب در المللی بین و اي منطقه ومجامع فرایندها، نهادها در فعال حضور و مشارکت زمینه در ریزي برنامه:  الف

  .ها تمدن گفتگوي

 علمی، فرهنگی نهادهاي و متفکران، دانشمندان، هنرمندان نظرهاي و آرا تبادل براي الزم شرایط سازي فراهم:   ب
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  ):111(ماده ) د(قسمت 

 در آنهـا  مـشارکت  سـطح  گـسترش  و هـا  فرصت توسعه و جامعه در زنان نقش تقویت هدف است، با  موظف دولت

  :دارد معمول را ذیل هاي کشور، اقدام

 مجلـس  بـه  زنـان  يهـا   تشکل و مدنی غیردولتی، نهادهاي  سازمانهاي گسترش و ایجاد از حمایت الیحه تقدیم:     د

  .اسالمی شوراي

  

  ):112(ماده 

 و کـشور  عیاجتما و انسانی سرمایه عنوان جامعه، به  در جوانان جایگاه تقویت و تبیین منظور است، به  مکلف دولت

الزم،  اجرایـی  هـاي   برنامـه  حـاوي  ،  جوانـان  امـور  سـاماندهی  جوان، برنامه  نسل تعالی و رشد و اعتال به ویژه اهتمام و عنایت

فکـري،   رشـد  بـراي  سـازي   زمینـه  ،  جوان به نسبت اندیشی  مثبت فرهنگ ایجاد و عمومی نگرش اصالح هاي  شیوه بر مشتمل

 سالمت و رفاه افزایش ،کشور پایدار توسعه فرایند در آنان جانبه  همه مشارکت سطح ارتقاي و توانمندسازي ،علمی، حضور 

 هاي آسیب و شغلی، ازدواج، مسکن   هاي  دغدغه رفع و جوانان میان در آینده به امید و انگیزه ،شوق ایجاد و روانی و جسمی

 موجـود  ظرفیتهـاي  از حـداکثر  ادهاسـتف  بـا  محـوري  مشی خط یک عنوان به و فرابخشی نگرش چارچوب در آنان اجتماعی

 ،اداري نظـام  سـاختارهاي  اصـالح  از گیـري   بهره نیز و کشور در سازي  ظرفیت و غیردولتی سازمانهاي و اجرایی هاي  دستگاه

 مـاه  شش مدت ظرف را چهارم برنامه چارچوب در ،راهبردي مدیریت نظام اعمال طریق فرهنگی، از  و اجتماعی ،اقتصادي

  .نماید تهیه نقانو این تصویب از

  

  ):114(ماده ) ح(قسمت 

ی در شناسایی   برداري و معرفی میراث   بهره، احیا، مرمت، پژوهش، حفاظت،دولت موظف است، به منظور اهتمام ملّ
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پـذیري در صـنعت گردشـگري از طریـق اصـالح قـوانین و        ارتقاي جایگـاه بخـش غیردولتـی و افـزایش رقابـت       :ح

تهیــه ضــوابط حمــایتی، اداري، بــانکی بــراي مؤســسات بخــش غیردولتــی و نیــز جــذب    مقــررات و ارائــه تــسهیالت الزم،

 و بیمه براي گردشـگران خـارجی و ارائـه آن بـه مجلـس      المللی مشارکت مؤسسات تخصصی داخلی و بین  گذاران و   سرمایه

  .شوراي اسالمی جهت تصویب

  

  ):117(ماده ) ز(قسمت 

 و پرورشـی  ورزش بـه  دسترسی کیفی و کمی توسعه ،ورزش فرهنگ ترویج ،بدنی تربیت ساختار اصالح منظور به

 در کیفـی  انـسانی  نیـروي  تربیت و ژوهشیپ امور توسعه ،غیردولتی بخش حضور تقویت ،استعدادیابی نظام توسعه و همگانی

  :چهارم برنامه

  :  الف

 تربیـت  توسعه جامع نظام راهبردي سند اساس بر کشور ورزش از را الزم هاي  است، پشتیبانی  موظف دولت  .1       

 نیـروي  یـت ترب و نیـاز  مـورد  قـوانین  تـدوین  و سازمانی، تهیـه   تشکیالت و مالی، ساختار  منابع تأمین بخش در ورزش و بدنی

 یـک  حـداقل ) روبـاز  و سرپوشـیده  (ورزشی فضاهاي سرانه که اي  گونه به آورد عمل به غیردولتی بخش مشارکت انسانی، با 

 هـا   دسـتگاه  کلیـه  و بـدنی  تربیـت  سـازمان  ورزشـی  هاي فعالیت تنظیم مبناي مذکور سند. یابد افزایش برنامه پایان تا مترمربع

  .بود خواهد

 و توسـعه  از را الزم هـاي  انـد، حمایـت     موظـف  ها  دهیاري و ها  شهرداري کلیه و غیردولتی ومیعم نهادهاي  .2       

  .آورند عمل به ورزشی اماکن و فضاها به مردم آسان دسترسی الزم، جهت تسهیالت ایجاد و همگانی ورزش گسترش

 

 اصالح طریق از اي حرفه و قهرمانی ورزش توسعه در اي حرفه هاي باشگاه و تعاونی و خصوصی بخشهاي و تشکلها:   ز    

 تقویت انسانی منابع و اداري، مالی هاي زمینه در الزم حمایت و پشتیبانی اعمال و کشور ورزش و بدنی تربیت ساختار
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%) 50 (درصـد  پنجـاه  بـه  حـداقل  قهرمـانی  زشور توسـعه  در خصوصی هاي  باشگاه و غیردولتی بخش سهم  .1       

 .یابد افزایش

  

  امنیت ملی: فصل دهم

  )119(ماده ) و( و ) ح(قسمت 

توسعه مشارکت همه جانبه ایرانیان بر اساس حق شهروندي در نظام تصمیم سـازي و تـصمیم گیـري و مـدیریت        : ح

  اجرایی کشور 

 ب در کشورتهیه سازو کار الزم جهت تقویت نهادهاي مدنی و احزا: و

  

  ):126(ماده 

، بهداشـت  وزارت ،کـشاورزي  جهـاد  وزارت،  اجتمـاعی  هـاي  فعالیت و سازندگی در جوانان کارگیري  به منظور به

 اجـراي  در مجازنـد  ربـط   ذي هـاي   دسـتگاه  سـایر  و احمـر  هالل جمعیت،  ها  دهیاري ،ها  شهرداري ،پزشکی آموزش و درمان

 غیردولتـی  يهـا   تـشکل  از اعـم  کـشور  جوانـان  ظرفیـت  از ،خود اجتماعی اتخدم و اي  سرمایه هاي  دارایی تملک طرحهاي

 نیروهاي پشتیبانی و دفاع وزارت مشترك پیشنهاد به،  بند این اجرایی نامه  آیین. نمایند استفاده بسیج مقاومت نیروي و جوانان

  .رسید خواهد انوزیر هیئت تصویب به جوانان ملی سازمان و کشور ریزي برنامه و مدیریت سازمان و مسلح

  

  ):136(ماده ) د(و ) ج(و ) ب(قسمت 

 اجرایـی، تقویـت    هـاي   دسـتگاه  وري  بهره و کارایی کشور، افزایش  توسعه و رشد براي مناسب زمینه ایجاد منظور به

 بـه  قـانون  ایـن ) 135 (مـاده  در مـذکور  وظـایف  اجـراي  کشور، نحوه  امور در مردم مشارکت توسعه و دولت حاکمیتی امور

 :گردد می اصالح و پاالیش ذیل طریق
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 .وظایف این مجري غیردولتی بخش توسعه براي الزم حمایتهاي اعمال    .1       

 .غیردولتی بخش از خدمات خرید    .2       

 .فیزیکی منابع و تجهیزات و امکانات واگذاري و اجاره طریق از غیردولتی بخش با مشارکت    .3       

 برنامـه  کلـی  هاي سیاست چارچوب غیردولتی، در  بخش به دولتی واحدهاي از بخشی مدیریت واگذاري    .4       

  .ایران اسالمی جمهوري فرهنگی و اقتصادي، اجتماعی توسعه چهارم

 انجام غیردولتی بخش توسط دولتی شرکتهاي و ها دستگاه نظارت و مدیریت، حمایت با دولت زیربنایی وظایف:    ج       

 .شد خواهد

 اسالمی جمهوري اساسی ونقان) 44 (چهارم و چهل اصل رعایت با دولت اقتصادي هاي تصدي به مربوط وظایف:             د

انحصار،  ایجاد از جلوگیري براي مقررات تنظیم به نسبت بخش این در دولت. گردد می واگذار غیردولتی بخش به ایران

 آن نظایر و گذاري سرمایه امنیت و توسعه رقابت، رشد سالم فضاي کنندگان، ایجاد مصرف و تولیدکنندگان حقوق تضییع

 و گري، زیربنایی تصدي و حاکمیتی امور تکالیف و محدوده ،شرایط ، قلمرو ،ضوابط تفصیل و تعریف. نمود خواهد اقدام

 قالب در 1383 سال پایان تا ماده این موارد کلیه اجراي همچنین و تفصیلی نحو به مختلف هاي دستگاه واگذاري موارد

  شد خواهد تقدیم اسالمی شوراي مجلس به و تهیه دولت توسط اي الیحه

  
  توسعه امور قضایی : یازدهمفصل 

  :130ماده ) ز(قسمت ) 6(بند 

   فراهم نمودن زمینه تشکیل نهادهاي داوري غیردولتی

  

  نوسازي دولت و ارتقاء اثر بخشی حاکمیت: فصل دوازدهم

   ):140(ماده ) ب(و) الف(قسمت 
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 از اسـتفاده  و هـا  چـالش  با مواجهه دولتی، در  مدیریت کارآمدي افزایش و کشور امور اداره در مدنی جامعه بخشهاي سایر 

ی، اقدام منابع و ها فرصت   :دهد انجام را ذیل هاي ملّ

 فرهنـگ  نی، تـرویج   کـارآفری  توسـعه  بـراي  الزم غیردولتـی  نهادهـاي  قانونمنـدي  و توسـعه  و ایجاد به کمک:  الف

مردم،  سالمت و محیطی  زیست استانداردهاي ارتقاي و زیست محیط از حفاظت و اداري شفافیت و سالمت خدمت، توسعه 

  .پذیري مسئولیت و محوري هدف مبناي بر

نهادسـازي، آمـوزش،    هاي زمینه غیردولتی، در بخش از حمایت و تقویت مناسب، براي  سازمانی واحد تشکیل:   ب

 هـاي  سـازمان  و هـا  وزارتخانـه  کلیـه  و کـشور  ریـزي  برنامـه  و مـدیریت  سازمان در اداري موانع رفع و تسهیالت، توجیه  ایجاد

  .موجود سازمانی پستهاي محل از دولتی مستقل

  

  ):145(ماده )ح(و) ز(و ) ج(و) ب(و) الف(قسمت 

 انجام ذیل دولت، اقدامهاي سازي کوچک و کشور امور اداره در مردم مشارکت افزایش و ها تصدي حجم کاهش منظور به

  :شود می

 مـاده  "ب" بنـد  در مـذکور  روشـهاي  طریق از خدماتی، صرفاً  و اجتماعی، فرهنگی، تولیدي   هاي فعالیت توسعه:  الف        

  .گردد انجام) 136(

 توسـط  آن نظـایر  و اجتمـاعی، فرهنگـی، تولیـدي، خـدماتی       هـاي   تـصدي  از%) 3 (درصد سه حداقل ساالنه کاهش: ب       

 بخـشی  اختـصاص  و) 136 (ماده “ب ”بند» 4 «و» 3 «و» 2 «و» 1 «اجزاي در مذکور روشهاي از استفاده با اجرایی هاي  دستگاه

  .غیردولتی بخشهاي توسعه براي مربوط منابع از

 مـوارد  اسـتثناي   بـه  اسـتانی  و ملّـی  سـطوح  در اي  سـرمایه  هـاي   دارایـی  تملک پروژه و طرح نوع هر شروع ممنوعیت:  ج      

 هـاي  شـیوه  از کـشور، اسـتفاده   ریـزي  برنامـه  و مـدیریت  سـازمان  تأیید که، با مواردي و زیربنایی و حاکمیتی امور مربوط، به 
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 و تفریحـی  ،ورزشـی  مسکونی، رفاهی، درمانی، فـضاهاي   مهمانسرا، زائرسرا، مجتمع   هرگونه ایجاد، اداره  ممنوعیت:  ز       

 و تأسیـسات  نـوع  انـد، ایـن     وظـف م اجرایـی  هـاي   دسـتگاه  قانون، کلیـه   این) 160 (ماده موضوع هاي  دستگاه آن توسط  نظایر

 بـا  مـستثنا  مـوارد . نمایند واگذار غیردولتی بخش چهارم، به  برنامه سوم سال پایان تا حداکثر را آنها از برداري  بهره یا خدمات

 انتقال در .است بالمانع وزیران هیئت تصویب و کشور ریزي  برنامه و مدیریت سازمان تأیید و مربوط اجرایی دستگاه پیشنهاد

 الزامـی  ایـران  اسـالمی  جمهـوري  اساسـی  قانون) 83 (سوم و هشتاد اصل رعایت باشد، ملی نفایس از که دولتی اموال و بناها

  .است

 در خـود  کارکنـان  قـانون، بـراي    ایـن ) 160 (مـاده  موضـوع  هـاي   دسـتگاه  توسـط  حاضـر  حـال  در که خدماتی کلیه:  ح      

 و کـودك  کارکنـان، مهـد   ورزش مـصرف، امـور   هـاي  سرویس، تعاونی آمد، سلف  و رفت سرویس نظیر مختلف هاي  زمینه

 خواهـد  انجام مستقیم یارانه پرداخت با برنامه سوم سال گیرد، از   می صورت خدمات خرید یا و امانی صورت به مشابه موارد

  .شوند می منتقل دیگر نیازمند واحدهاي به آنها رسمی کارکنان و گردیده منحل ربط ذي اداري واحدهاي کلیه و شد

  

در برنامـه چهـارم توسـعه اقتـصادي، اجتمـاعی و       "ساماندهی امور جوانان")فرابخشی(سند توسعه ویژه  . 8-4-1

  جمهوري اسالمی ایران فرهنگی

 بزرگتـرین  عنـوان  بـه  کشور جوانان امور با مرتبط کارکردهاي بهبود و ساختارها توسعه مستلزم کشور پایدار توسعه

 تحقق براي آفرینی نقش در عنصر دیرپاترین و ترین   کننده تعیین همچنین و اجتماعی و انسانی مایهسر سازنده حوزه و عامل

 ویـژه  توسـعه   بـراین اسـاس سـند    .باشـد   مـی  انـداز   چـشم  تحقـق  ابزارهـاي  تـرین   اساسـی  از و بـسترها  و الزامـات ،  نیازهـا  پیش

ایـران تـدوین     اسـالمی  جمهوري فرهنگی و جتماعیاقتصادي، ا  توسعه چهارم برنامه در"جوانان امور ساماندهی")فرابخشی(

هاي امور جوانان در سـه   دراین سند باتوجه به نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل مطالعات انجام گرفته وبررسی شاخص        .گردید

هاي به عمل آمده از وضـعیت امـور جوانـان     ها و نتایج تحقیقات میدانی وهمچنین مجموعه بررسی    حوزه رسمی، نظرسنجی  

و شـاخص هـاي رسـمی کـشوردر زمینـه هـاي جمعیتـی، فرهنگـی، شـغلی، آموزشـی، فراغتـی،              ارزشـها  حوزه نگرشها، در  
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راهبـرد هـا، راهکارهـا واقـدامات اجرایـی       ید واقعی شـود ساز یک تهد هاي عظیم این گروه سنی پیش از آنکه زمینه         پتانسیل

  .خاصی درنظر گرفته شده است

  

  :عبارات ذیل آمده است "راهبرد ها و راهکارهاي بخشی "در بخش 

   در امور جوانانغیردولتیشناسایی موانع فعالیت و مشارکت سازمانهاي 

  :ر ساماندهی امور جوانان از طریقایجاد زمینه به منظور مشارکت حداکثري سازمانهاي غیردولتی د   •

ü شناسایی موانع فعالیت و مشارکت سازمانهاي غیردولتی در امور جوانان  

ü سازمانهاي غیردولتی مرتبط با امور جوانانتأسیس مک به تسهیل فرایند ک  

  : از طریقغیردولتیبرنامه ریزي به منظور تعامل سازنده و فعال بین سازمانهاي دولتی و    •

ü مرتبط با امور جوانان و تالش براي رفع آنهاغیردولتینع همکاري سازمانهاي دولتی و شناسایی موا   

ü        شناسایی وظایف غیرحاکمیتی قابل واگذاري امورجوانان بـه سـازمانهاي غیردولتـی وپیگیـري تحقـق

  .آنها

ü       هـاي غیردولتـی مـرتبط بـا امـور جوانـان در مجـامع و         زمینه سازي براي عضویت نماینـدگان سـازمان

  . دولتیهاي سازماناهاي شور

    بنـد آن بـه مـسئله    2اقـدامات اجرایـی پـیش بینـی شـده کـه در         13در راستاي توسعه همه جانبه کشور درایـن سـند           

  : اشاره شده استنهاد مردمسازمان هاي 

  

  : اقدامات اجرایی سند ذکر شده است10بند 

امـور  ) غیردولتـی  .دولتـی  (ل مندسازي سازمانهاي مـسئو رتقاء و توان تهیه و اجراي برنامه اصالح ساختار و منابع و ا    "
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 ؛اي جدید در نظام اداري به نفع جوانانه بهینه نمودن نظام مدیریتی کشور و ایجاد ظرفیت •

   هـاي  سـازمان تقویت نقش نظارتی دولت وکاهش تصدي گري از طریق واگـذاري امـور غیـر حـاکمیتی           •

 ؛غیردولتی جوانان

 ؛هاي مسائل جوانان متناسب سازي منابع کشور با نیازها و اولویت •

بر توسعه منابع تأکید   امور جوانان با   مسئول در  هاي  سازمان) وري  ارتقاي بهره ( ارآمد و اثربخش نمودن   ک •

 ؛انسانی

 

  سازماندهی اجرایی سند

هـاي دولتـی و    باشد و موظـف اسـت بـا همکـاري دسـتگاه      ول اجراي مفاد این سند میئ        سازمان ملی جوانان مس 

 را در چـارچوب  نامـه   امـور جوانـان راهکارهـاي اجرایـی مفـاد ایـن آیـین       غیردولتـی هـاي   نهادهاي عمومی ذیربط و سازمان  

سیاستهاي اجرایی تدوین و بر حسب مورد، اجراي آن را پیگیـري و هـر شـش مـاه یکبـار گـزارش آن را از طریـق سـازمان          

این نظارت بر اساس اهداف کمی پیش بینی شـده طـی برنامـه    .ریزي کشور براي هیئت وزیران ارسال نماید مدیریت و برنامه  

 تشکل جوانـان  2,000تعداد  1385   تشکل جوانان در سال1,942 تعداد1384 سال چهارم توسعه خواهدبود بر این اساس در  

  تعـداد  1388 و درنهایـت درسـال      نهـاد   مـردم سـازمان    2,350تعـداد   1387  تشکل جوانان درسـال    2,150تعداد1386 درسال

  .  تشکل جوانان جهت تشکیل و توسعه مورد حمایت قرار خواهند گرفت2,750
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  پوشش به هزار نفر                                            اي برنامهاهداف کمی طی ساله
1388 1387 1386 1385 1384 عنوان

7,500 6,700 5,200 4,500 3,900 اجراي برنامه اوقات فراغت جوانان

211,520  192,526  176,956  160,975  145,288 اجراي برنامه مسکن

2,400  2,200  1,700  1,600  1,400 اجراي برنامه ازدواج

1,900  1,750  1,600  1,500  1,400 ارتقاء فرهنگ و هویت دینی و ملی جوانان

2,791  2,685  2,528  2,351  2,242 اجراي برنامه اشتغال ویژه جوانان

10,000  8,005  7,400  7,000  6,500 ارتقاء مشارکت جوانان

2,600  2,500  2,400  2,200  2,000 هاي مطالعاتی و پژوهشی اجراي برنامه

2,750  2,350  2,150  2,000  1,942 هاي غیردولتی اجراي برنامه شناسایی و توسعه تشکل

2,200  1,800  1,400  1,200  800 اجراي برنامه رفاه و تامین اجتماعی

اجراي برنامه حفظ و ارتقاء سالمت جسمانی و روانی 

 و اجتماعی جوانان
2,000  2,500  3,000  3,200  3,500

  

  

  امه توسعه و ارتقاي مشارکت جوانان برن. 9-4-1

سازمان ملی جوانان در  .باشد می 11/3/1384این برنامه مصوبه بیست و چهارمین جلسه شوراي عالی جوانان درتاریخ        

 سیاسـی،  قانون اساسی جمهوري اسـالمی ایـران مبنـی بـر مـشارکت عامـه مـردم در تعیـین سرنوشـت              3راستاي تحقق اصل    

 بـر روحیـه تعـاون و   تأکیـد   بـا  1404 سـند چـشم انـداز جمهـوري اسـالمی ایـران در افـق               5ویش، بند   اقتصادي وفرهنگی خ  

 سیاست هاي کلی برنامه توسعه جمهـوري اسـالمی ایـران مبنـی بـر گـسترش و عمـق        20 و18سازگاري اجتماعی،  بند هاي     

 112 و98کت و ثبـات سیاسـی و مـواد    بـر مـشار  تأکیـد   بخشیدن به روحیه مشارکت عمومی و تقویت امنیت و اقتدار ملی با         

تـدوین طـرح جـامع مـشارکت مـردم، سـازمان هـا و        قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی در خـصوص        
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در هفـدهمین جلـسه شـوراي عـالی جوانـان و همچنـین در            )برنامـه چهـارم   ( ساماندهی امور جوانـان    )فرابخشی( توسعه ویژه 

ملـل متحـد و اعالمیـه حقـوق     سـازمان   "وپس از آن 2000برنامه عمل جهانی براي جوانان تا سال    "راستاي کمک به تحقق     

  .بشر ، برنامه توسعه و ارتقاي مشارکت جوانان را ارائه نمود

این برنامه مجموعه اي منسجم مشتمل بر تعریف مفاهیم، توصیف و تبیین وضع موجود مشارکت اجتماعی، سیاسـی و          

راهبردها و رویکردها، سیاست هـا  هداف برنامه ،  ا اصول پایه و مبانی نظري،     چالش ها و تنگناهاي اساسی،     فرهنگی جوانان، 

  . و اقدامات اجرایی، شاخص ها و اهداف کمی و سازمان اجرایی استها برنامهو خط مشی هاي اجرایی، 

هدف کلی برنامه توسعه و ارتقاي مشارکت جوانان در طول برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی کـشور            

  : در بخش هاي مختلف برنامه آمده است)نهاد مردم( غیردولتیايه سازمانبحث  .باشد می

  ؛ جوانان در عرصه هاي مختلفغیردولتی هاي سازمانافزایش   :بند دوم اهداف کمی 

افزایش توانمندي هاي عملی جوانان در مسیر مشارکت همه جانبه آنان در نهاد هاي غیردولتی فعال در   :م اهداف کمیششبند  

   ؛فحوزه هاي مختل

اقتـصادي    غیردولتی جوانان در ابعاد مختلف اجتماعی، هاي سازمانتوسعه کمی و کیفی :  و اقدامات اجراییها برنامهبند پنجم  

  ؛و فرهنگی

  

  غیردولتی سازمانهاي فعالیت وتأسیس  اجرایی نامه آیین. 10-4-1

وزارت اطالعات و به 1383/ 8/5ورخ  م77/م/6176 بنا به پیشنهاد شماره  29/3/1384هیئت وزیران در جلسه مورخ    

   هـاي  سـازمان و فعالیـت  تأسـیس  نامـه اجرایـی    استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران، آیـین     

  :غیردولتی را به شرح زیر تصویب نمود

  فصل اول ـ کلیات 

  :روند کارمی ح مربوط بههـا و عبـارات زیر به جاي مفاهـیم مشرو نامه واژه  دراین آییـن-1ماده
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شود که توسط گروهـی   یی اطالق میها تشکل شود، به نامیده می» سـازمان«نامه  الف ـ سازمـان غیـردولتـی کـه در این آییـن 

شده و داراي اهداف غیـر   از اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر حکومتی به صورت داوطلبانه با رعایت مقررات مربوط تاسیس 

  .باشد ی میانتفاعی و غیر سیاس

تواند بـه   ر آن مییو نظا» موسسه«، »خانه«، »مجمع«، »گروه«، »مرکز«، »کانون«، »انجمن«،  »جمعیت«ـ عناوین   1 تبصره

  .شوند  کارگرفته گذاري به در نام» سازمان«جاي واژه 

ت نداشـته  و اداره سـازمان دخالـ  تأسـیس  ي حکـومتی در  هـا  دسـتگاه به این معناست کـه   » غیردولتی«ـ واژه    2 تبصره

و اداره سازمان، در صورتی که خارج از عنوان و سـمت دولتـی آنـان    تأسیس مشارکت مقامات و کارکنان دولتی در      . باشند

  . سازمان نخواهد بودغیردولتیباشد، مانع وصف 

  . اهداف غیر سیاسی دربردارنده فعالیتی است که مشمول ماده یک قانون احزاب نگردد-3 تبصره

هاي تجاري و صنفی انتفاعی بـه منظـور تقـسیم منـافع آن بـین        غیرانتفاعی عبارتست از عدم فعالیتـ اهداف  4 تبصره

  .سسان، مدیران و کارکنان سازمانؤاعضاء ، م

  .و اداره سـازمان بـر اسـاس اصـل آزادي اراده اشـخاص اسـت        تأسـیس   ـ داوطلبانـه بـه معنـاي مـشارکت و            5 تبصره

  .نمایند میتأسیس شود که سازمان را  ته میسس به مجموعه اشخاصی گفؤب ـ هیئت م 

نامه با رعایت ضوابط مربوط در جهت تـشکیل سـازمان    پ ـ پروانه فعالیت، سندي است که توسط مراجع مقرر در این آیین  

  .شود صادر می

ماینـده  متـشکل از فرمانـدار، نماینـده شـوراي اسـالمی شهرسـتان و ن       (ت ـ مراجع نظارتی مشتمل برهیئت نظارت شهرسـتان   

مرکب از استاندار، نماینده شوراي اسالمی اسـتان و نماینـده شـوراي    (، هیئت نظارت استان    ) غیردولتی شهرستان  هاي  سازمان

مرکب از معاون ذیربط وزیر کشور، نماینده شوراي  (و هیئت نظارت کشور )  غیردولتی هاي  سازماناسالمی استان و نماینده     

نامـه و بـا رعایـت ضـوابط مربـوط، در سـطح        باشند که براسـاس ایـن آیـین     می)  غیردولتی ايه  سازمانعالی استانها و نماینده     
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نامه و سایر مقـررات جـاري داراي شخـصیت      سازمان پس از اخذ پروانه فعالیت و ثبت برابر ضوابط این آیین        ـ2ماده

  .گردد حقوقی می

ی، هنـري، نیکوکـاري و    موضوع فعالیت سازمان مشتمل بر یکی از موارد علمی، فرهنگی، اجتمـاعی، ورزشـ       ـ3ماده

دیدگان اجتماعی، حمایتی، بهداشت و درمان، توانبخشی، محیط زیست، عمـران       امور خیریه، بشردوستانه، امور زنان، آسیب     

  .باشد اي از آنها می ر آن یا مجموعهیو آبادانی و نظا

  

  فصل دوم ـ حقوق و تکالیف

نامـه و سـایر قـوانین و مقـررات مربـوط فعالیـت        رعایت این آیین سازمان حق دارد متناسب با موضوع فعالیت خود، با        ـ4ماده

  :نموده و از جمله نسبت به موارد زیر اقدام نماید

  ؛الف ـ ارایه خدمات امدادي مورد نیاز دستگاههاي دولتی و عمومی غیردولتی

  :ب ـ اظهارنظر و پیشنهاد راهکارهاي مناسب

  . غیردولتی در سطوح شهرسـتان، اسـتان یـا ملـی بـر حـسب مـورد          ریزي مراجع دولتی و عمومی      ـ در فرآیند برنامه   1

، نقائص و مشکالت موجـود بـه مراجـع و    غیردولتیـ در مورد آثار و نتایج فعالیتهاي دستگاههاي دولتی و عمومی      2

  ؛ربط ي قانونی ذيها دستگاه

  ؛ریق توافق و تفاهم با آنهاي دولتی و عمومی غیردولتی از طها دستگاههاي  ها و پروژه پ ـ کمک به اجراي برنامه

  ؛ت ـ برگزاري اجتماعات و راهپیماییها در جهت تحقق اهداف سازمان

  ؛ث ـ انتشار نشریه

  ؛ج ـ انجام هرگونه عملیات دیگر براي تامین اهداف مقرر در اساسنامه سازمان

  ؛چ ـ حق دادخواهی در مراجع قضایی و شبه قضایی

ـ 5ماده د اجرایی و مالی ساالنه خود را حداکثر تا دو ماه پس از پایان هر سـال مـالی بـه     سازمان مکلف است گزارش عملکر 
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 عموم، در محدوده جغرافیایی فعالیـت  اي از گزارش ساالنه مذکور براي اطالع مورد، ارائه و همچنین نسبت به انتشار خالصه  

  .خود اقدام کند

  :شود هاي سازمان از منابع زیر تامین می  هزینه ـ6ماده

  ؛غیردولتیالف ـ هدیه، اعانه و هبه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی و دولتی و 

  ؛ب ـ وقف و حبس

  ؛الیـت، اهـداف و اساسـنامه سـازمان و ایـن آیـین نامـه       پ ـ وجوه حاصل از فعالیتهاي انجام شده در چارچوب موضـوع فع  

  ؛ت ـ حق عضویت در سازمان  

ـ سازمان موظـف است پیش از دریافـت کمـک از منـابع خـارجی، مشخـصات منبـع کمـک کننـده، میـزان            1تبصره

ظفنـد  مراجـع مـذکور مو  . مراجع نظارتی مربوط اعـالم نمایـد    کمک و چگونگی آن را به صورت مشروح بر حسب مورد به   

هاي اطالعـات و امـور خارجـه و     شده، نسبت به نظر خواهی از وزارتخانه ظرف حداکثر یک هفته از تاریخ وصول اعالم یاد      

  .بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران اقدام نمایند

 موظف به اظهارنظر ظرف حـداکثر یـک مـاه از تـاریخ     ها دستگاهي یادشـده ضروري است و این  ها  دستگاهموافقت  

  .عدم ارائه پاسخ ظرف این مدت به منزله نظر موافق است. باشند  استعالم میوصول

اي و آژانسهاي وابسته به سازمان ملـل، نیـاز بـه دریافـت      المللی و منطقه ـ دریافت کمک از مجامع رسمی بین  2تبصره

  .گیـرد  یئت نظارت قرار مـی شود و در اختیار ه  یادشده توسط وزارت امور خارجه تهیه می      هاي  سازمانفهرست  . مجوز ندارد 

سسان، اعضاء و مدیران و کارکنان آن قبل و پس از انحالل ممنوع ؤ تقسیم دارایی، سود و یا درآمد سازمان در میان م       ـ7ماده

  .است

  .هاي سازمان نباید مغایر با اصول قانون اساسی باشد  ـ اساسنامه و فعالیت8ماده

. اطالعـات و اسـناد خـود فـراهم کنـد      سـان مراجـع نظـارتی مربـوط را بـه      سازمان موظف است امکان دسترسـی بازر     ـ9ماده



44  1384نهاد جوانان در سال  بررسی وضعیت سازمان هاي مردم

  . فعالیــت ســازمان در کـشورهاي دیگــر بایــد بــا کــسب مجــوز کلــی از مرجــع نظــارتی فــرا اســتانی و ملــی باشــد  -10مــاده

بط از جمه وزارت امور ي دولتی ذیرها دستگاهـ مرجع یاد شده، قبل از اعالم نتیجه به سازمان متقاضی، باید از 1تبصره          

صـورت نظـر    ي مذکور ظرف حداکثر یک ماه باید پاسخ الزم را ارائه دهند، در غیر این   ها  دستگاه. خارجه نظرخواهی نماید  

  .شود آنها موافق تلقی می

  .متقاضی ارائه دهد  روز از تاریخ تقاضا، پاسخ الزم را به 45ـ مرجـع مذکور باید حداکثر ظرف 2تبصره

ائه تقاضاي سازمان با محدوده فعالیت شهرستان و یا استان، حسب مورد در ابتدا از طریق مرجـع نظـارتی           ـ ار 3تبصره

  .گیرد شهرستان یا استان انجام می

ها، باید بـا اطـالع کتبـی بـه مراجـع       هـاي آموزشی و نمایشگاه المـللی، دوره ـ شرکت سازمان در مجـامع بین   4تبصره

  .نظارتی انجام گیرد

هاي خـود، قـوانین و مقـررات و الگوهـاي رفتـاري نهادهـاي مـدنی را رعایـت نمـوده و از           ازمان باید در فعالیت   س ـ11ماده

  .ارتکاب اعمال مجرمانه خودداري نماید

 سازمان از حق دسترسی به اطالعات موجود در موسـسات عمـومی برخـوردار اسـت و موسـسات مـذکور مکلفنـد         ـ12ماده

  .د را در اختیار سازمان قرار دهندبندي شده خو اطالعات غیر طبقه

گیري نسبت بـه اخـذ نظـر سـازمان      سازي و تصمیم  سازمانها و موسسات دولتی و عمومی مکلفند در فرآیند تصمیم        ـ13ماده

اقدام و حسب مورد آنها را براي شـرکت در جلـسات دعـوت و گزارشـی از نقطـه نظـرات ارائـه شـده را در اسـناد سـازمان                 

  .ربط ثبت نمایند ذي

 قابل واگذاري دستگاههاي اجرایی به سازمان را شناسایی و نسبت يها  دولت مکلف است وظایف، امور و فعالیت ـ14ماده

  .به واگذاري آن اقدام و سازمان نیز حق دارد پیشنهادهاي خود را در این خصوص به دولت ارائه کند

بر حسن اجراي امور عمومی را فراهم نموده و حـسب   سازمانهاي دولتی مکلفند زمینه مشارکت سازمان در نظارت   ـ15ماده
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  فصل سوم ـ صدور پروانه فعالیت

سازمان مکلفند در غیر از مواردي که مطابق قانون، مرجع خاصی براي صدور پروانه سـازمانهاي         تأسیس   متقاضیان   ـ17دهما

  .ارائه نمایند) 1(ماده ) ت(مربوط تعیین شده است، در خواست اخذ پروانه را به مراجع نظارتی مقرر در بند 

هرسـتان بـه ترتیـب در وزارت کـشور، اسـتانداري و فرمانـداري       ـ دبیرخانه هیئت نظـارت کـشور، اسـتان و ش       1تبصره         

  .شود تشکیل می

ولیت دبیرخانه هیئت نظارت کشور، استان و شهرستان به ترتیـب برعهـده وزارت کـشور، اسـتانداري و           ئـ مس 2تبصره

  .باشد فرمانداري می

رخانـه هیئـت نظـارت انجـام     نامـه توسـط دبی   ـ اجراي تـشریفات اداري و انجـام اقـدامات موضـوع ایـن آیـین              3تبصره

  .گیرد می

  .شـوند   ـ تصمیمات الزم مبنی بر صدور یا عدم صدور پروانه و اعطاي مجـوز در هیئـت نظـارت اتخـاذ مـی      4تبصره 

 ـ صدور پروانه و امضاي اوراق مربوط پس از تایید هیئت نظارت در هیئت نظارت کشور بـا وزیـر کـشور،     5 تبصره            

  .باشد ان با استاندار و در هیئت نظارت شهرستان با فرماندار میدر هیئت نظارت است

  :سس باید داراي شرائط زیر باشندؤـ هیئت م18ماده

  ؛الف ـ داشتن هیجده سال تمام

  ؛ب ـ تابعیت ایرانی

  ؛سسان در خصوص موضوع فعالیت سازمانؤپ ـ دارا بودن صالحیت تخصصی حداقل دو نفر از م

انـد و نداشـتن    دادگـاه صـالح محـارب و معانـد شـناخته شـده      رأي    یی که بر اسـاس ها ت ـ عدم عضویت در گروه 

  ؛محکومیت موثر کیفري به نحوي که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی شود

  ؛سس باید داراي حداقل پنج عضو باشدؤتبصره ـ هیئت م

تواننـد   ت وجـود شـرایط زیـر مـی     سازمانهاي غیردولتی که موضوع یا هدف فعالیت آنها مشترك است، در صـور           ـ19 ماده
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  ؛نامه محکوم نشده باشند این آیین) 28(ماده )ت(یا ) پ(ب ـ به محکومیتهاي بند 

  ؛نامه عمل کرده باشند این آیین) 5(پ ـ به تکالیف مندرج در ماده 

  ؛ت ـ تابعیت آنها ایرانی باشد

  ؛ سازمان غیردولتی ایرانی باشند5سس حداقل ؤث ـ اعضاي م

هـاي   شـبکه تأسـیس  نامـه بـراي    ایـن آیـین  ) 22(مـاده  ) 3( و  )2(هـاي   هاي مذکور در تبـصره  ـ انجام استعالم  1تبصره

  . غیردولتی الزم نیستهاي سازمان

هاي سازمانهاي غیردولتی بر عـهده هیئت نظـارت کـشور و تـابع مقـررات            عالیت براي شبکه  ـ صدور پروانه ف   2تبصره

هاي مذکور همان است کـه بـراي سـازمانهاي غیردولتـی پـیش       حقوق، تکالیف و سایر مقررات شبکه. باشد  نامه می   این آیین 

  .شده است  بینی

ایـن  ) 17( را حـسب مـورد بـه مراجـع مـذکوردر مـاده        هیئت موسس براي دریافت پروانه فعالیت باید مدارك زیر       ـ20ماده

  :نامه ارائه نماید آیین

  ؛الف ـ فرم تقاضانامه تکمیل شده

  ،ب ـ تصویر مدارك هویتی هیئت موسس

  ؛پ ـ اساسنامه سازمان

  ؛ت ـ اولین صورتجلسه هیئت موسس

  : اساسنامه سازمان باید حاوي موارد زیر باشدـ21 ماده

  ؛الف ـ اهداف سازمان

  ؛ موضوع فعالیتب ـ

  ؛پ ـ مدت فعالیت
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  ؛چ ـ صاحبان امضاهاي مجاز

  ؛ح ـ شرایط پذیرش عضو

  ؛مین درآمد و داراییأخ ـ منابع ت

  ؛نظر در اساسنامهد ـ نحوه تغییر و تجدید 

  ؛ذ ـ نحوه انحالل

  ؛ها پس از انحالل ر ـ مشخص ساختن وضعیت دارایی

  ؛ز ـ محدوده جغرافیایی فعالیت سازمان

گیـري آزاد از تمام اعضـا براي انتخاب مدیران و همچنین نحوه تغییر مدیران       يأـ اساسنامه سـازمان باید بر ر     1تبصره

  .گذاري تصریح کندتأثیر  اسی در ایجاد هرگونه تغییر و و دوره تصدي آنها و نیز تصمیمات اس

هاي عملکرد اجرایی و مـالی سـازمان بـه اعـضاي      ـ در اساسنامه سازمان باید به صراحت، نحوه ارائه گزارش       2تبصره

  .خود و نیز بازرسی و حسابرسی سازمان مشخص شود

و براساس شاخصهاي تقسیمات کشوري تعیـین  ـ محدوده جغرافیایی فعالیت سازمان با پیشنهاد هیئت موسس   3تبصره

  .شود می

نامـه ـ پـس از دریافـت تقاضـانامه سـازمان، بایـد ظـرف          این آیـین ) 17( مرجع صدور پروانه فعالیت ـ موضوع ماده  ـ22ماده

  .حداکثر دو هفته نظر خود را نسبت به تایید یا رد تقاضا اعالم نماید

رد کند، مکلف است ظرف حداکثر دو هفته به طور کتبی دالیل رد  ـ در صورتی که هیئت نظارت تقاضا را         1تبصره

  .درخواست را به متقاضی اعالم کند

ي دولتی مربوط باشـد، حـسب مـورد اخـذ     ها دستگاهـ چنانچه موضوع فعالیت سازمان به وظایف هر یک از          2تبصره

  .ربط نیز ضروري است ي دولتی ذيها دستگاهنظر موافق دستگاه یا 
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  .شـود   هیئت مزبور موافق تلقـی مـی  نیز مکلف است حداکثر ظرف یک ماه نظر خود را اعالم نماید، در غیر این صورت نظر 

  :تواند نسبت به رد تقاضاي خود به نحو زیر اعتراض نماید ـ متقاضی صدور پروانه می4تبصره           

الف ـ از تصمیم هیئت نظارت شهرستان ظرف یک ماه از تـاریخ ابـالغ، بـه هیئـت نظـارت اسـتان و در صـورت رد         

  . به هیئت نظارت کشورتقاضا در هیئت نظارت استان، ظرف یک ماه

  .ب ـ از تصمیم هیئت نظارت استان ظرف یک ماه از تاریخ ابالغ، به هیئت نظارت کشور

  .پ ـ تصمیم هیئت نظارت کشور در هر مورد قابل اجـرا ولـی در دیـوان عـدالت اداري قابـل اعتـراض خواهـد بـود         

باشـند و بایـد داراي شـرائط مقـرر در      ی سازمان میباالترین مرجع اجرای) حسب مورد( مجمع عمومی و هیئت امناء       ـ 23ماده

  .این آیین نامه باشند) 18(ماده 

  . سازمان باید تابعیت ایرانی داشته باشدـ24 ماده

 سازمان مکلف است هرگونه تغییرات در مفاد اساسنامه، هیئت مـدیره، هیئـت امنـاء و نـشانی را بـه مرجـع صـدور                  ـ25 ماده

نامه از سوي مراجـع یادشـده، سـازمان     ورت اعالم عدم مغایرت تغییرات با مقررات این آیین  در ص . پروانه مربوط اطالع دهد   

سسات غیـر تجـاري و درج در روزنامـه رسـمی     ؤها و م نامه ثبت، نسبت به ثبت در اداره ثبت شرکت   مکلف است وفق آیین   

  .اقدام نماید

  

  فصل چهارم ـ نظارت

 با محدوده فعالیـت در سـطح   غیردولتی هاي سازمانن، به ترتیب در رابطه با  وظائف مراجع نظارتی استان و شهرستا      ـ26ماده

  :باشد استان و شهرستان به شرح زیر می

سازمان و اقدام به صدور پروانه فعالیت آنها پس از احراز شرایط تأسیس الف ـ دریافت و بررسی اساسنامه متقاضیان  

  ؛نامه و ضوابط مقرر در این آیین

  ؛هاي عملکرد اجرایی و مالی ساالنه و در صورت لزوم موارد مقطعیب ـ دریافت گزارش
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  : عبارت است ازغیردولتی وظائف مرجع نظارتی فرا استانی و ملی در مورد سازمانهاي ـ27ماده

و   غیردولتی با محدوده جغرافیایی فرا استانی و ملی هاي سازمانتأسیس یافت و بررسی اساسنامه متقاضیان الف ـ در  

  ،نامه اقدام به صدور پروانه فعالیت آنها پس از احراز شرایط و ضوابط مقرر در این آیین

  ؛ب ـ دریافت گزارش عملکرد اجرایی و مالی ساالنه و در صورت لزوم موارد مقطعی آنها

شـده از متقاضـیان در خـصوص تـاخیر یـا رد       پ ـ رسیدگی و اعالم نظر و اتخاذ تصمیم نسبت به شـکایات دریافـت   

  ؛ها ها و فرمانداري  غیردولتی با استانداريهاي سازمانصدور پروانه فعالیت و سایر شکایات و اختالفات میان 

  ،نامه ت ـ نظارت بر حسن اجراي مقررات این آیین

ي ذیـربط بـا همـاهنگی وزارت کـشور انجـام      هـا  دسـتگاه  بر سازمانهاي غیردولتی تخصـصی توسـط   تبصره ـ نظارت 

  .خواهد شد

نامـه    مراجع نظارتی موظفند در حدود فعالیت خود در وصول گزارش و یا اطالع از عدم رعایت مقررات این آیـین    ـ28ماده

 غیردولتی مربوط و نماینده دستگاه دولتی تخصصی از سوي سازمان، نسبت به بررسی آن با حضور مشورتی نماینده سازمان         

  :ربط اقدام نمایند و در صورت احراز تخلف، حسب مورد، مراحل زیر را به اجرا گذارند ذي

  ؛الف ـ تذکر شفاهی با مهلت یک ماهه براي اصالح وضعیت

  ؛ب ـ تذکر کتبی با درج در پرونده با مهلت یک ماهه براي اصالح وضعیت

  ؛ماه 3نه فعالیت براي مدت پ ـ تعلیق پروا

  ؛ت ـ تقاضاي لغو پروانه فعالیت از دادگاه در صورت عدم اصالح وضعیت

  .شود ول دبیرخانه هیئت نظارت ابالغ و در پرونده ثبت میـ مراتب مذکور توسط مسئ1تبصره

ز تاریخ ابالغ ایـن  ـ نحوه اقدام مراجع نظارتی براساس این ماده، در بخشنامه وزیر کشور که ظرف یک ماه ا        2تبصره

  .شود، تعیین خواهد شد نامه ابالغ می آیین
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  .باشد نامه می  غیردولتی مذکور پس از اخذ مجوز، تابع مقررات این آیینهاي سازمانتبصره ـ فعالیت         

  

  فصل پنجم ـ سایر مقررات

گیرنـد و در اجـراي مقـررات جـاري تـاکنون ایجـاد        نامـه قـرار مـی    ن آیین غیردولتی که از مصادیق ای هاي  سازمان ـ 30ماده

نامه  دهند، در غیر این صورت مشمول مزایا و تسهیالت این آیین نامه تطبیق  اند، باید وضعیت خود را با مقررات این آیین          شده

  .شوند نمی

نامـه ثبـت تـشکیالت و موسـسات غیرتجـارتی ـ         انحالل سازمان اعم از اختیاري و قهري، براساس مفاد ذیربط آیینـ 31ماده 

  .گیرد می  با اصالحات بعدي ـ انجام 1337مصوب

تبصره ـ چنانچه مدت فعالیت سازمان در اساسنامه به صـورت محـدود قیـد شـده باشـد، پـس از انقـضاي آن و عـدم          

  .گردد نامه سازمان خودبخود منحل می تمدید براساس مقررات این آیین

ي کارگري و کارفرمایی موضوع فصل ششم قانون کار، واحدهاي آموزش عالی و یا موسسات پژوهشی ها  تشکل ـ 32ماده

هاي علمـی   ـ ، آموزشگاه1353وزارت علوم و آموزش عالی ـ مصوب  تأسیس قانون اصالح قانون ) 1(ماده » ل«موضوع بند 

ي غیردولتـی کـه در نـص قـوانین     هـا  تـشکل  مدارس غیردولتی و سـایر  تأسیس  آزاد و نیز مدارس غیر انتفاعی موضوع قانون         

انـد، از شـمول سـازمان موضـوع ایـن       ي دولتـی واگـذار شـده   هـا  دستگاهو انحالل آنها به عهده تأسیس جاري صراحتاً اجازه    

  .باشند نامه خارج می آیین

خـذ نظـر   نامـه و بـا ا   ـ مرجع صدور پروانه براي سازمانهاي غیردولتی تخصصی با رعایت مقـررات ایـن آیـین       1تبصره

  .دستگاههاي ذیربط، وزارت کشور است

اي است که توسـط وزارت کـشور و    نامه  جوانان مطابق تفاهمغیردولتیـ نحوه صدور پروانه براي سازمانهاي  2تبصره

  . سازمان ملی جوانان امضاء شده است

ــن تــصویب   -33مــاده ــاریخ ابــالغ ای ــه، تــصویب   از ت ــه نام ــماره   نام ، 9/11/1381هـــ مــورخ  27367ت/12608هــاي ش
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و  مرتبط بـا سـازمان هـا   جوانان، ) غیردولتی (نهاد مردم هاي سازمانفعالیت  بررسی وضعیت    :  دوم فصل
   کشور ي  دولتیها دستگاه

 ن ملی جوانانمرتبط با سازما نهاد مردمسازمانهاي . 1-2

  
سازمان ملی جوانان به عنوان اصلی ترین متولی سازماندهی و سیاست گذاري در خصوص مسائل مرتبط با جوانـان            

، توانمند سازي ، ظرفیت محسوب شده و مسئولیت هایی از جمله زمینه سازي جهت تشکیل، ضابطه مند نمودن و ساماندهی     

براین اساس سازمان ملی جوانان بخشی از فعالیت هـاي خـود   . را بر عهده دارد نهاد مردمهاي سازمان سازي و ساختار سازي     

هـاي  سـازمان   اطالع رسانی در خصوص مشارکت هر چه فعال تر جوانـان در قالـب    ،فرهنگ سازي   بستر سازي ،    را صرف   

  . معطوف نموده است نهاد مردم

جوانـان بـه ویـژه در     ) نهـاد  مـردم  (غیردولتـی ي هـا  تـشکل  و فعالیت هاي ها  برنامهبا هدف حمایت معنوي و مادي از        

سـال   (1379عرصه هاي علمی ، فرهنگی و اجتماعی سازمان ملی جوانان بر اساس سیاست ها وضوابط ساالنه بودجه از سال       

ه با توجـه بـ  ( میلیون ریال به این سازمان ها تخصیص یافته است  52958 حدود 1384تا پایان سال ) شروع برنامه سوم توسعه     



52  1384نهاد جوانان در سال  بررسی وضعیت سازمان هاي مردم

 604/4 مبلـغ  1384الخره در سـال  ا میلیـون ریـال و بـ   947/16 مبلـغ  1383سال  در ،    میلیون ریال  000/20 مبلغ   1382در سال   

 و ضوابط قـانونی کـه   ها برنامه درصد و روند تغییرات این اعتبارات با    عتوزی.  به این سازمان ها کمک شده است       میلیون ریال 

 اسناد مربوط بـه جوانـان بایـستی    ي توسعه کشور وها برنامهرسد جهت تحقق  میانی نداشته و به نظر ودر فصل اول آمده همخ    

  . نیازهاي جوانان و اعتبارات ملی تخصیص یافته صورت پذیردبازنگري در خصوص 

   

    

  1379-1384 سازمان ملی جوانان از سال نهاد مردم هاي سازمانیع اعتبارات ویژه زتو : 1 جدول شماره

  اعتبار سال
  درصد  )میلیون ریال(

1379  6000  11,3  
1380  0  0  
1381  5407  10,2  
1382  20000  37,8  
1383  16947  32  
1384  4604  8,7  

  100  52958  جمع کل
  1385معاونت مطالعات وبرنامه ریزي سازمان ملی جوانان ،  :منبع

  

  

 1379 درصد در سـال  11,3از کل اعتبارات تخصیص یافته در دوره مورد بررسی حدود   )1(بر اساس نمودار شماره   

 شـاهد رشـد بـسیار    1383 و 1382 است امـا در سـال هـاي    رسیده در صد  10,2 با قدري کاهش به      1381بوده است در سال     

  . سال اخیر در این سال ها بوده است 6اعتبارات در  در صد از کل 70 این رابطه هستیم به نحوي که حدود درباالیی 

از  ملی جوانان مکلف گردیـده   کل کشور سازمان1384 قانون بودجه سال 16تبصره  ) ث(در حالی که براساس بند      

براي گسترش فرهنگ و معارف قرآن کریم ریال ) 000/000/000/12(فصل کمک هاي بالعوض خود مبلغ دوازده میلیارد      
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 بـه رقـم   1383نـسبت بـه سـال       27,2بـا کـاهش    1384اما این اعتبارات در سـال  ص دهد و   اختصاکانون هاي بسیج جوانان     

  . است  رسیده  000/000/604/4

  

  

  1379-1384 سازمان ملی جوانان از سال نهاد مردم هاي سازماناعتبارات ویژه درصد یع زتو: 1نمودار شماره 
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 مجوز فعالیـت  1384 مرتبط با این سازمان که تا پایان سال نهاد مردم هايسازمان بر اساس گزارش هاي سازمان ملی جوانان    

  . تشکل می باشند3993دریافت نموده اند برابر

 جوانان  نشان می دهد که فعالیت آنها طی سالهاي اخیر رشدي فزاینـده داشـته       نهاد  مردمهاي     بررسی روند تغییرات سازمان   

  324 تعـداد  1381 تشکل، درسـال  203  تعداد  1380 سازمان ، درسال 119الغ بر  ب  ، 1379تعداد این سازمانها درسال      .است  

 تشکل جوانـان  2170 به تعداد 1384 تشکل و تاپایان سال    689 تعداد   1383 تشکل، درسال    488 تعداد   1382درسال   تشکل،

   .مده است آ) 1(ها درهر سال به تفکیک استان درجدول شماره تعداد این تشکل.داراي مجوز رسیده است 

صد
در
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 جوانان دراین استان نهاد مردمهاي سازمان چند جمعیت باالي استان تهران به صورت طبیعی عاملی جهت وجود بیشترین         هر

اقتـصادي وسیاسـی مناسـب تـر ایـن       باشد لیکن گسترش بیشتر فرهنگ این نوع فعالیت ها ووجود زمینـه هـاي اجتمـاعی،         می

  . پدیده را تشدید کرده است

 و سـال  تفکیـک  بـه  جوانـان  ملـی  سازمان از اعتبارنامه داراي نهاد  مردم هايسازمان    درصد توزیع روند) 3(اره  درجدول شم 

 درصـد  1/8، 1380 درصد در سـال 1/5، 1379 درصد در سال3 نهاد مردمهاي  سازمان  براین اساس از کل      .استان آمده است  

 درصـد  3/54این در حالی است که . تشکیل شده اند1383 درصد درسال    3/17 و 1382 درصد در سال   2/12،  1381در سال   

  .  مجوز فعالیت پیدا کرده اند1384 جوانان ثبت شده در سالنهاد مردمهاي  از کل سازمان

ها، اقبـال جوانـان بـه فعالیـت در      بنابراین با اتخاذ سیاست هاي حمایتی و اطالع رسانی وسیع جامعه در خصوص این سازمان         

  .دهدالیی را نشان می این نهادها نیز رشد با
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  1384 الی1379 داراي اعتبار نامه از سازمان ملی جوانان به تفکیک سال واستان طی سالهاي نهاد مردم سازمان هايتعداد  : 2جدول شماره

  جمع کل  1384  1383  1382  1381  1380  1379  استان
 104 67  10  14  8  5  0  آذربایجان شرقی

 93 47  18  13  5  10  0  آذربایجان غربی

 46 27  5  3  11  0  0  اردبیل

 162 101  33  17  9  2  0  اصفهان

 60 48  10  1  1  0  0  ایالم

 117 61  29  17  9  1  0  بوشهر

 781 425  119  113  65  50  9  تهران

 110 64  7  7  14  18  0  چهار محال وبختیاري

 320 185  88  24  8  1  14  خراسان

 130 65  31  8  10  14  2  خوزستان

 100 50  11  12  6  10  11  زنجان

 121 62  18  9  15  10  7  سمنان

 80 41  14  10  9  0  6  سیستان بلوچستان

 188 97  42  16  18  3  12  فارس

 99 51  23  18  2  5  0  قزوین

 161 86  40  23  0  4  8  قم

 61 32  6  6  6  7  4  کردستان

 93 57  14  10  4  1  7  کرمان

 136 71  24  14  10  12  5  کرمانشاه

 66 30  6  8  9  4  9  کهگیلویه و بویر احمد

 192 98  12  33  36  10  3  گلستان

 62 36  3  9  10  4  0  گیالن

 63 32  20  5  0  2  4  لرستان

 106 54  18  16  11  1  6  مازندران

 122 67  27  12  7  5  4  مرکزي

 133 68  23  28  11  0  3  هرمزگان

 116 61  16  12  12  15  0  همدان

 171 87  22  30  18  9  5  یزد
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   داراي اعتبارنامه از سازمان ملی جوانان به تفکیک سال و استاننهاد مردم هاي سازمانتوزیع درصد   : 3جدول شماره 

  جمع کل  1384  1383  1382  1381  1380  1379  استان
  100,0 64،4 9،6 13،5 7،7 4،8 0،0  آذربایجان شرقی

  100,0 50،5 19،4 14،0 5،4 10،8 0،0  جان غربیآذربای
  100,0 58،7 10،9 6،5 23،9 0،0 0،0  اردبیل
  100,0 62،3 20،4 10،5 5،6 1،2 0،0  اصفهان

  100,0 80،0 16،7 1،7 1،7 0،0 0،0  ایالم
  100,0 52،1 24،8 14،5 7،7 0،9 0،0  بوشهر
  100,0 54،4 15،2 14،5 8،3 6،4 1،2  تهران

  100,0 58،2 6،4 6،4 12،7 16،4 0،0  چهار محال
  100,0 57،8 27،5 7،5 2،5 0،3 4،4  خراسان

  100,0 50،0 23،8 6،2 7،7 10،8 1،5  خوزستان
  100,0 50،0 11،0 12،0 6،0 10،0 11،0  زنجان
  100,0 51،2 14،9 7،4 12،4 8،3 5،8  سمنان

  100,0 51،3 17،5 12،5 11،3 0،0 7،5  سیستان بلوچستان
  100,0 51،6 22،3 8،5 9،6 1،6 6،4  فارس
  100,0 51،5 23،2 18،2 2،0 5،1 0،0  قزوین

  100,0 53،4 24،8 14،3 0،0 2،5 5،0  قم
  100,0 52،5 9،8 9،8 9،8 11،5 6،6  کردستان
  100,0 61،3 15،1 10،8 4،3 1،1 7،5  کرمان

  100,0 52،2 17،6 10،3 7،4 8،8 3،7  کرمانشاه
  100,0 45،5 9،1 12،1 13،6 6،1 13،6  کهگیلویه و بویر احمد

  100,0 51،0 6،3 17،2 18،8 5،2 1،6  گلستان 
  100,0 58،1 4،8 14،5 16،1 6،5 0،0  گیالن
  100,0 50،8 31،7 7،9 0،0 3،2 6،3  لرستان

  100,0 50،9 17،0 15،1 10،4 0،9 5،7  مازندران
  100,0 54،9 22،1 9،8 5،7 4،1 3،3  مرکزي 
  100,0 51،1 17،3 21،1 8،3 0،0 2،3  هرمزگان
  100,0 52،6 13،8 10،3 10،3 12،9 0،0  همدان

  100,0 50،9 12،9 17،5 10،5 5،3 2،9  یزد
  100,0 54،3 17،3 12،2 8،1 5،1 3،0  جمع کل
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  هاي مه از سازمان ملی جوانان درسال داراي اعتبارنانهاد مردمهاي  روند تشکیل سازمان:  2 نمودار شماره
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 روند رو به رشـدي را  1379-84 جوانان طی سالهاي نهاد مردمهاي  تشکیل سازمان )  2(براساس نمودار شماره    

هاي بعد شیب منحنی افـزایش یافتـه بـه     اندکی داشته اما درسال   رشد 1382 تاسال   1379این روند ازسال     .دهد نشان می 

  . درصد رسیده است3/54 به 1384ه درسال نحوي ک

 1384درسـال  فعـال در سراسـر کـشور     جوانان داراي مجوز نهاد مردمهاي سازمان واقع بیش از نیمی از کل    در

و جوانـان بـه صـورت     کشور به صورت عام  مشارکت مدنی درروند توسعه ثبت شده اندکه موقعیتی بسیار درخشان در   

  . خاص محسوب می شود

 آمـده  1384هـاي کـشور درسـال       به تفکیک اسـتان    نهاد  مردمهاي  سازمان  توزیع درصد   )  3(ر شماره   درنمودا

تغییـرات درهراسـتان    هرچنـد .  نشان داده شـده اسـت  1384ها درسال سازمان دراین نمودار به خوبی افزایش این      .است

صد
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   1379-1384 داراي مجوز از سازمان ملی جوانان طی سالهاي نهاد مردمهاي سازمانوضعیت گرایش به :  3نمودار شماره
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  کیک سال و استان داراي اعتبار نامه از سازمان ملی جوانان به تفنهاد مردمتوزیع درصد تشکلهاي  : 4جدول شماره 
  

  جمع کل  1384  1383  1382  1381  1380  1379  استان
 2،6 3،1  1,5  2,9  2,5  2,5  0,0  آذربایجان شرقی

 2،3 2،2  2,6  2,7  1,5  4,9  0,0  آذربایجان غربی

 1،2 1،2  0,7  0,6  3,4  0,0  0,0  اردبیل

 4،1 4،7  4,8  3,5  2,8  1,0  0,0  اصفهان

 1،5 2،2  1,5  0,2  0,3  0,0  0,0  ایالم

 2،9 2،8  4,2  3,5  2,8  0,5  0,0  بوشهر

 19،6 19،6  17,3  23,2  20,1  24,6  7,6  تهران

 2،8 2،9  1,0  1,4  4,3  8,9  0,0  چهار محال

 8،0 8،5  12,8  4,9  2,5  0,5  11,8  خراسان

 3،3 3،0  4,5  1,6  3,1  6,9  1,7  خوزستان

 2،5 2،3  1,6  2,5  1,9  4,9  9,2  زنجان

 3،0 2،9  2,6  1,8  4,6  4,9  5,9  سمنان

 2،0 1،9  2,0  2,0  2,8  0,0  5,0  سیستان بلوچستان

 4،7 4،5  6,1  3,3  5,6  1,5  10,1  فارس

 2،5 2،4  3,3  3,7  0,6  2,5  0,0  قزوین

 4،0 4،0  5,8  4,7  0,0  2,0  6,7  قم

 1،5 1،5  0,9  1,2  1,9  3,4  3,4  کردستان

 2،3 2،6  2,0  2,0  1,2  0,5  5,9  کرمان

 3،4 3،3  3,5  2,9  3,1  5,9  4,2  کرمانشاه

 1،7 1،4  0,9  1,6  2,8  2,0  7,6  کهگیلویه و بویر احمد

 4،8 4،5  1,7  6,8  11,1  4,9  2,5  گلستان

 1،6 1،7  0,4  1,8  3,1  2,0  0,0  گیالن

 1،6 1،5  2,9  1,0  0,0  1,0  3,4  لرستان

 2،7 2،5  2,6  3,3  3,4  0,5  5,0  مازندران

 3،1 3،1  3,9  2,5  2,2  2,5  3,4  مرکزي

 3،3 3،1  3,3  5,7  3,4  0,0  2,5  هرمزگان

 2،9 2،8  2,3  2,5  3,7  7,4  0,0  همدان

 4،3 4،0  3,2  6,1  5,6  4,4  4,2  یزد
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  1384 در استان هاي مختلف در سال نهاد مردمي ها سازمانتوزیع درصد  :4نمودار شماره 
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 اسـتان در سـال     تفکیـک  بـه  جوانان ملی سازمان از نامه اعتبار داراي نهاد  مردم هاي تشکل درصد ، توزیع )4(درنمودار شماره 

 درصـد پـس   6/19 جوانـان دراسـتان تهـران بـا     نهـاد  مـردم هاي  دراین سال بیشترین درصد تشکل . نشان داده شده است 1384

 درصد کمتـرین درصـد ایـن    2/1استان اردبیل با .  درصد قرارداشته است 5/8 خراسان با  ازاستان تهران با تفاوتی بسیار استان     

 درصـد  5/1یلویه و بویراحمد هریـک بـا حـدود    گ که لرستان وهاي کردستان، بعد ازاردبیل استان  .را دارابوده است   ها تشکل

  .اند را داشته نهاد مردمهاي  هایی هستند که کمترین برخورداري ازتشکل جزء استان

  

صد
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  1384 الی 1379 در استان هاي مختلف طی سال هاي نهاد مردمي ها سازمانتوزیع درصد  : 5نمودار شماره 

  

 الی 1379 جوانان نشان می دهد که در سالهاي نهاد مردمهاي  بررسی توزیع استانی سازمان) 5(به استناد نمودار شماره   

بعد از استان تهران؛ . شود ها را شامل می صد بیشترین حجم این سازمان در6/19 به صورت متوسط استان تهران با 1384

  . درصد در مقام هاي بعدي قرار دارند8/4 درصد وگلستان با 8استان خراسان با 

  . را شامل شده استنهاد مردمهاي سازمان  درصد کمترین حجم 2/1 با اردبیلاستان    

سال  در ها دهد که الگوي کلی حاکم درتوزیع درصد این تشکل  نشان می)5( ونمودارشماره) 4(مقایسه نمودارشماره    

ي ها سازمانبقیه استان ها سهم  دربه جز تعداد محدودي از استان ها  .باشد یکسان می1384 تا 1379هاي   وکل سال1384

هاي  سازمان توسعه  جاد وای هاي کشور در  سال اخیر فاصله زیاد میان استان6و طی  جوانان بسیار پایین است نهاد مردم
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  1384 جوانان به تفکیک استان درسال نهاد مردمهاي سازمان  میزان : 5جدول شماره 

 جمعیت جوان جمعیت مطلق استان   استان
تراکم جمعیت 

    1جوان
هاي سازمانتعداد 

 جوان
ها سازمانتعداد نسبت 

 جمعیت جوان به 
استان ان سازممیزان 

  ) نفر100000در(
 1،8 19099 67 2803 1279600 3656000  آذربایجان شرقی
 1،6 21573 47 2708 1013950 2897000  آذربایجان غربی

 2،0 17215 27 2611 464800 1328000  اردبیل
 2،2 15975 101 1508 1613500 4610000  اصفهان

 8،4 4156 48 991 199500 570000  ایالم
 7،3 4802 61 1288 292950 837000  بوشهر
 3،6 9648 425 21795 4100600 11716000  تهران

 7،3 4763 64 1867 304850 871000  چهار محال
 2،7 13190 185 1006 2440200 6972000  خراسان

 1،5 19389 65 1968 1260300 4458000  خوزستان
 4،9 7112 50 1633 355600 1016000  زنجان
 11،0 3195 62 203 198100 566000  سمنان

 1،9 17978 41 405 737100 2106000  سیستان بلوچستان
 2،3 15429 97 1221 1496600 4276000  فارس
 4،7 7446 51 2442 379750 1085000  قزوین

 8،4 3815 86 2846 328050 1023000  قم
 2،1 16822 32 1847 538300 1538000  کردستان
 2،5 14215 57 448 810250 2315000  کرمان

 3،6 9830 71 2792 697900 1994000  کرمانشاه
 4،5 7758 30 1501 232750 665000  کهگیلویه و بویر احمد

 6،1 5761 98 2795 564550 1613000  گلستان 
 1،5 23800 36 6102 856800 2448000  گیالن
 1،8 19873 32 2248 635950 1817000  لرستان

 1،9 18608 54 4240 1004850 2871000  مازندران
 4،9 7183 67 1652 481250 1375000  مرکزي 
 5،4 6501 68 626 442050 1263000  هرمزگان
 3،2 10816 61 3406 659750 1885000  همدان

 10،2 3436 87 231 298900 854000  یزد
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 .سازمان ملی جوانان نشان داده شده است   داراي مجوز ازنهاد مردمهاي سازمان میزان ) 6(براساس نمودار شماره

 آن  جوان جوان هراستان به جمعیتنهاد مردمهاي سازمان  از تقسیم تعداد نهاد مردمهاي سازمان الزم به ذکراست میزان 

 استان  به مربوط میزان بیشترین  1384  سال بنابراین در .آمده است  بدست 000/100 ضرب درعدد1384استان درسال 

. است بوده جوانان دراین استان فعال نهاد مردم سازمان 11 حدود جمعیت نفر 000/100 هر ازاي به  یعنی است سمنان بوده

  .است  بوده000/100در 5/1 میزان با گیالن وخوزستان استانهاي به مربوط بررسی مورد سال در میزان این مقدار کمترین

لیکن باتوجه به  خود جاي داده است، در  رانهاد مردمهاي سازمان چند استان تهران باالترین تعداد و درصد   لذا هر        

 نفر 000/100 در6/3استان تهران   درنهاد مردمهاي سازمان میزان  ) نفر11716000حدود(جمعیت بسیار باالي تهران 

 .می باشداست،  نفر محاسبه شده 000/100در  2/3که معادل  ندکی بیش ازمتوسط این میزان درکل کشورمحاسبه شده که ا

  

 

  1384 داراي مجوز از سازمان ملی جوانان در سال نهاد مردمي ها سازمانمیزان  : 6نمودار شماره 
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  1384لی جوانان به تفکیک موضوع فعالیت واستان درسال  جوانان داراي مجوز از سازمان منهاد مردمهاي  تعداد سازمان : 6جدول شماره 
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 0 2 4 0 0 2 0 0 0 0 3 24 7 18  آذربایجان شرقی
 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3 0 15 5 17  آذربایجان غربی

 0 3 2 2 0 3 2 0 0 0 3 1 5 7  اردبیل
 2 1 6 2 2 1 2 1 1 4 14 24 9 27  اصفهان

 0 1 2 4 0 1 5 0 2 0 3 4 12 8  ایالم
 1 1 2 1 1 1 2 0 1 2 17 11 6 13  بوشهر

 12 9 17 2 12 9 7 1 12 51 26 63 66 134  تهران
چهار محال و 

 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 12 35 5 7  بختیاري

 5 9 4 2 5 9 1 8 1 2 19 37 33 45  خراسان بزرگ

 1 1 2 2 1 1 3 0 1 9 14 12 6 14  خوزستان
 1 5 6 1 2 2 4 1 3 1 3 6 7 8  زنجان

 3 1 1 0 0 0 1 1 1 3 26 4 7 14  سمنان

سیستان و 
 1 4 3 1 0 0 0 2 0 2 6 3 6 13  بلوچستان

 5 2 8 1 0 0 1 0 6 18 7 10 15 24  فارس

 2 3 2 2 1 0 0 1 1 0 3 13 7 16  قزوین
 3 0 1 0 3 2 0 0 1 0 32 22 7 15  قم

 4 0 2 1 0 0 1 0 1 0 0 3 10 10  ردستانک

 2 3 3 4 1 2 0 1 0 1 2 18 3 17  کرمان

 2 1 2 2 1 0 4 0 3 4 6 10 19 17  کرمانشاه

 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6 4 3 11 5  کهگیلویه وبویراحمد

 8 1 0 1 2 1 3 0 0 1 19 13 31 14  گلستان

 1 0 3 0 0 0 0 0 0 2 3 1 15 11  گیالن

 2 2 2 2 2 2 2 0 0 1 5 6 2 4  لرستان

 2 4 1 0 2 2 2 0 0 2 4 9 4 22  مازندران
 0 0 1 0 1 2 2 2 0 2 21 13 10 13  مرکزي

 1 2 3 3 0 0 2 0 0 7 7 13 9 21  هرمزگان
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 جوانـان بـا    . درکلیه رشته ها یکسان نمی باشدنهاد مردمهاي  سازمان آنچه مسلم است تمایل جوانان به مشارکت در       

باتوجه به ویژگی هاي دوره جـوانی      روحیات و  عادات و  ضرورتهاي روز،  نیازمندیها، زندگی،ویژگی هاي    توجه به شرایط  

  . درکشور موفق به مشارکت در تشکل هاي مختلف می شوند

 هاي کنونی بلکـه بـراي مواجهـه بـا     جهان نه تنها براي نسل  پاسخگویی به نیازهاي متنوع انسان و      هدف ازتوسعه پایدار  

  .اي آینده است دراین مسیر مشارکت مردم درکلیه عرصه ها ومحورها ضروري استه مسائل و مشکالت نسل

 متنـوعی توزیـع شـده    يرشـته هـا    درنهـاد  مردمهاي سازمان مشارکت داوطلبانه جوانان در) 6( براساس جدول شماره    

 ی هاي ویژه آنـان از آینـده   این امر همانگونه که ذکرشد نشان از تنوع نیازها و سطح انتظارات جوانان و همچنین نگران     .است

  .   کند  دیگران می زندگی خود وهمچنین میل به هویت یابی است که آنان را وادار به تعامل با

اجتمـاعی وحتـی سیاسـی هراسـتان تمـایالت جوانـان را در تـشکیل              اقتصادي، همچنین ویژگی ها و شرایط فرهنگی،              

هـاي کـشور ازالگـوي واحـدي تبعیـت       همـه اسـتان  در ایـن خـصوص     لـذا    .دهـد  ثیر قرار می  أ تحت ت  نهاد  مردمهاي   سازمان

  .کنند نمی

 تعـداد  ) 6( شـماره  جـدول   در 1384سـال    جوانان داراي مجوز در نهاد مردم هاي سازمانالزم به ذکر است تعداد کل   

   .ن ذکر گردیده است سازما2170 ها سازمانتعداد این ) 2(در حالیکه در جدول شماره ،  سازمان ذکر شده است2153

 باشد کـه نـوع فعالیـت آن هـا نـا معلـوم بـوده        ها سازمانعلت این اختالف در این گزارش ممکن است در تعدادي از             

  .است
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سال  استان در  جوانان داراي مجوز از سازمان ملی جوانان به تفکیک موضوع فعالیت ونهاد مردمهاي  درصد سازمانتوزیع  : 7جدول شماره

1384  
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آذربایجان 
2،8 0 0،0 3،0 4،5 0،0 0 4،8 0 0،0 0،0 0،0 1،1 6،1 2،1 3،2  شرقی

آذربایجان 
2،0 0 1،4 0،0 0،0 0،0 2،5 0،0 0 0،0 2،6 2،2 0،0 3،8 1،5 3،0  غربی

1،4 10 0،0 4،5 2،2 6،1 0 7،1 4 0،0 0،0 0،0 1،1 0،3 1،5 1،2  اردبیل
4،6 10 2،8 1،5 6،7 6،1 5 2،4 4 4،8 2،6 3،0 5،2 6،1 2،7 4،8  اصفهان

2،1 20 0،0 1،5 2،2 12،1 0 2،4 10 0،0 5،1 0،0 1،1 1،0 3،6 1،4  ایالم
2،8 5 1،4 1،5 2،2 3،0 2،5 2،4 4 0،0 2،6 1،5 6،3 2،8 1،8 2،3  بوشهر

 19،7 23،7  تهران
16،
0 

9،6 38،1 30،8 4،8 14 
21،
4 

30 6،1 19،1 13،6 16،9 10 19،6

چهار محال 
2،9 0 1،4 0،0 0،0 0،0 2،5 0،0 0 4،8 0،0 0،0 4،4 8،9 1،5 1،2  و بختیاري

خراسان 
 2،6 1،5 7،0 9،4 9،9 8،0  بزرگ

38،
1 

2 
21،
4 

12،5 6،1 4،5 13،6 7،0 10 8،5

3،2 10 1،4 1،5 2،2 6،1 2،5 2،4 6 0،0 2،6 6،7 5،2 3،1 1،8 2،5  خوزستان
2،3  1،4 7،6 6،7 3،0 5 4،8 8 4،8 7،7 0،7 1،1 1،5 2،1 1،4  زنجان
2،9 0 4،2 1،5 1،1 0،0 0 0،0 2 4،8 2،6 2،2 9،6 1،0 2،1 2،5  سمنان

سیستان و 
1،9 0 1،4 6،1 3،4 3،0 0 0،0 0 9،5 0،0 1،5 2،2 0،8 1،8 2،3  بلوچستان

4،5 0 7،0 3،0 9،0 3،0 0 0،0 2 0،0 15،4 13،4 2،6 2،5 4،5 4،2  فارس
2،4 0 2،8 4،5 2،2 6،1 2،5 0،0 0 4،8 2،6 0،0 1،1 3،3 2،1 2،8  قزوین

4،0 0 4،2 0،0 1،1 0،0 7،5 4،8 0 0،0 2،6 0،0 11،8 5،6 2،1 2،7  قم

1،5 0 5،6 0،0 2،2 3،0 0 0،0 2 0،0 2،6 0،0 0،0 0،8 3،0 1،8  کردستان

2،6 0 2،8 4،5 3،4 12،1 2،5 4،8 0 4،8 0،0 0،7 0،7 4،6 0،9 3،0  کرمان

3،3 0 2،8 1،5 2،2 6،1 2،5 0،0 8 0،0 7،7 3،0 2،2 2،5 5،7 3،0  کرمانشاه
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انی  
است
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1،7 0 1،4 0،0 3،4 0،0 0 0،0 0 0،0 0،0 1،5 1،1 0،3 4،5 1،9  گیالن

1،5 0 2،8 3،0 2،2 6،1 5 4،8 4 0،0 0،0 0،7 1،8 1،5 0،6 0،7  انلرست

2،5 0 2،8 6،1 1،1 0،0 5 4،8 4 0،0 0،0 1،5 1،5 2،3 1،2 3،9  مازندران
3،1 0 0،0 0،0 1،1 0،0 2،5 4،8 4 9،5 0،0 1،5 7،7 3،3 3،0 2،3  مرکزي

3،2 0 1،4 3،0 3،4 9،1 0 0،0 4 0،0 0،0 5،2 2،6 3،3 2،7 3،7  هرمزگان

2،8 5 1،4 0،0 5،6 0،0 0 2،4 2 0،0 0،0 0،7 2،2 2،8 0،6 5،7  همدان

4،0 5 1،4 3،0 7،9 0،0 2،5 2،4 10 9،5 10،3 9،0 2،2 2،3 4،8 3،5  یزد

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100  جمع

  1385 تیرماه –گزارش سازمان ملی جوانان :منبع 

  

بسیج یا داوطلب شده انـد از طـرق بـاال     جوانان به عنوان آموزشیاران سواد آموزي، دربسیاري از کشورهاي جهان سوم،         

فرایند توسعه مشارکت دارند بلکه دید بهتري نسبت به نیازهـا وخواسـته هـاي اقـشار           در درجامعه نه تنها  ...بردن سطح سواد و   

  بـا توجـه بـه بافـت جمعیـت      . عزمی راسخ از دانش خود به نفع مردم بهـره مـی گیرنـد   محروم جامعه پیدا می کنند درنتیجه با      

هـاي داوطلبـی     روحیه داوطلبی و انرژي سرشار ،  استعدادهاي جوانان شرایط مطلوبی جهت ساماندهی تشکل جوان کشور، 

الترین تمایـل جوانـان دراخـذ    دهـد بـا   اطالعات موجود نیـز نـشان مـی    .وردن نیازهاي کشورمهیا گشته است آبر این قشر در  

   .بوده است در رشته هاي علمی و پژوهشی  1384در سال   نهاد مردمهاي  مجوز فعالیت سازمان

 اسـتان تهـران رتبـه اول کـشور ي را     نهـاد  مردمهاي  دربیشتر رشته هاي فعالیت سازمان  ) 7(هرچند براساس جدول شماره          

ه نحوي بها بایستی  حمایت از این سازمان ي متولی هدایت وها دستگاهاري مناسب   رسد با سیاستگذ   باشد به نظر می    دارا می 
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  1384 جوانان به تفکیک نوع فعالیت در سال نهاد مردم هاي سازمان : 7نمودارشماره 
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 جوانـان داراي مجـوز   نهـاد  مـردم هـاي   نوع فعالیت هـاي سـازمان  )  7(ونمودار شماره  )7(و ) 6( درجداول شماره     

هـاي  سـازمان   فعالیت جوانـان در 1384سال  انان تابراساس بررسی هاي سازمان ملی جو.  نشان داده شده است     1384درسال  

 مـذهبی، خـدمات   -ادبـی، اعتقـادي   و هنـري  وگردشـگري،  فرهنگـی  میـراث پژوهـشی ،   - علمـی  ي   حـوزه  15  در نهاد  مردم

 ارتبـاطی، مـواد   و اي اشتغال، رسـانه  و زنان ،کارآفرینی و دختران اطالعات، سالمت ، فناوري  و وامدادي، بهداشت  داوطلبانه

ایـن میـان رشـته علمـی و      در. سـایر گـروه بنـدي شـده اسـت      ورزش و صـلح،  و جوانان زیست، حقوق وایدز، محیط  مخدر

 در کـشور  1384 در سال  سهم ران هریک با یک درصد کمتری فناوري اطالعات و سایر    درصد بیشترین و     3/26 پژوهشی با 

نکات بـسیار مثبـت درایـن     جه جوانان وعالیق آنان ازهاي مورد تو آنچه مسلم است تنوع فعالیت  . به خود اختصاص داده اند    

را به فعالیت درموضوعات علمـی   وتحصیالت جوانان کشور تمایل آنها  همچنین افزایش سطح سواد    .حوزه فعالیت می باشد   

 . و پژوهشی بیشتر کرده است

صد
در
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 هـاي  سـازمان (نهـاد  مـردم هـاي    بررسی کلی اطالعات سازمان ملـی جوانـان بـه عنـوان اصـلی تـرین نهـاد متـولی تـشکل                  

 جوانان حاکی ازآن است که تفکیکی به لحاظ بخش شهري و روستایی قائل نشده و برنامه ویژه اي براي جوانان          )دولتی غیر

  .روستایی نداشته است

  

  

  مرتبط با وزارت کشورجوانان،  نهاد مردمهاي   سازمان. 2-2

اجتماعی و فرهنگی وزارت کشور مکلف گردید با رعایت قوانین  اقتصادي، قانون برنامه سوم توسعه 182براساس ماده        

    ونهاد مردمهاي  سازمان ،)صنفی و تخصصی(هاي مردمی  نسبت به تهیه طرح هاي مربوط به ایجاد و تقویت تشکل

 به 1381ماه سال   دي25  درنهاد مردمهاي  سیس وفعالیت سازمانألذا آئین نامه اجرایی ت .اقدام نماید ...هاي محلی و سازمان

  .رسید هیئت وزیران  تصویب 

البته . شناخته شدنهاد مردمهاي سازمان متولی اعطاي مجوز فعالیت به به عنوان بر این اساس از این تاریخ وزارت کشور        

ز فعالیت الزم به ذکر است به استناد مصوبات قانونی مربوطه سازمان ملی جوانان دستگاه تخصصی براي صدور مجو

 23  تنها تعداد 1384پایان سال   جوانان انتخاب شده است لذا براساس آمارهاي وزارت کشور تانهاد مردمسازمانهاي 

  . مجوز فعالیت یافته اند  جوانان توسط این وزارتخانه نهاد مردمسازمان 

     

   1384ر سال  جوانان داراي مجوز توسط وزارت کشوردنهاد مردمهاي سازمان  : 8جدول شماره 

  درصد  تعداد  استان  ردیف
  8/47  11  تهران  1
  3/4  1  یلویه و بویراحمدگکه  2
  13  3  مازندران  3
  1/26  6  گلستان  4
  7/8  2  خوزستان  5
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هـاي   دراسـتان  )8( براسـاس جـدول شـماره     1384 سالدر کشور  جوانان داراي مجوز توسط وزارتنهاد  مردم هايسازمان   

   .بوده اندخوزستان  مازندران، گلستان و بویراحمد، و یلویهگکه تهران،

همانگونـه  میان این پـنج اسـتان    در.     اما در خصوص  نوع فعالیت  این سازمان ها اطالعاتی توسط این دستگاه ارائه نگردید  

  درصـد کمتـرین   3/4یلویه و بویر احمد بـا  گ درصد بیشترین و که8/47استان تهران با آمده است، ) 8(که در نمودار شماره    

اعطاي مجـوز قائـل نـشده     این وزارتخانه نیز تفکیکی از نظر مناطق شهري و روستایی در     .اختصاص داده اند  خود   را به    سهم

  .است

  

  

  

 1384کشور در سال  وزارت  جوانان مرتبط بانهاد مردمهاي توزیع درصد سازمان :  8 نمودار شماره

مازندران;  13
4, کهگیلویه و بویراحمد  ;  3

47, تهران;  8

8, خوزستان ;  7

26, گلستان ;  1
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  مرتبط با سازمان دانش آموزيجوانان  نهاد مردمهاي سازمان . 3-2
   ضرورت توجه ویژه و ساماندهی امور جوانان و نوجوانـان در آمـوزش و پـرورش تـشکیل سـازمان دانـش آمـوزي               

  .جوانان را در دستور کار مدیریت وزارت آموزش و پرورش قرار داد

 در آنـان  مـشارکت  ایجـاد  و آموزان دانش شخصیت اعتالي منظور به ایران اسالمی جمهوري آموزي دانش   سازمان

 فرهنگی انقالب عالی شوراي تصویب به 1378 سال اردیبهشت 21 تاریخ  در… اجتماعی فرهنگی، علمی، هاي زمینه تمامی

ي اجتمـاعی جوانـان ونوجوانـان بـه     اهداف اصلی سازمان دانش آموزي در چارچوب پاسخگویی به نیازهـاي ضـرور          . رسید

  :شرح ذیل می باشد

 و اخالقـی  فضایل کسب براي اجتماعی و فردي مختلف ابعاد در آموزان دانش اسالمی تربیت و تعلیم سازي زمینه ـ الف

  . محمدي ناب اسالم عالیه تعالیم اساس بر کماالت انسانی

  .کشور و انقالب مختلف هاي رصهع در آموزان دانش فعال مشارکت بسط براي سازي زمینه ـ ب

 و فردي مسؤولیتهاي پذیرش براي آنان سازي آماده و آموزان دانش فراغت اوقات از مفید استفاده براي ریزي برنامه ـ ج

  . اجتماعی

  . آموزان دانش بین در ملی و اسالمی انقالبی، هاي اسوه و الگوها ترویج دـ

 و اجتمـاعی  انـضباط  و نظـم  رعایـت  بـه  ترغیـب  و دیگران به کمک و وستید نوع نیکوکاري، تعاون، روحیه تقویت ـ هـ

  . جامعه در قانون به احترام و گرایی قانون روحیه

  . اسالمی کشورهاي آموزان دانش با بویژه آموزان دانش المللی بین ارتباطات در مشارکت وـ

   .غربی نه و شرقی نه ارشع به توجه و خودباوري خودي، فرهنگ به ایمان و عالقه ایجاد زـ      

  

 : اصلی سازمان دانش آموزيوظایف

 ؛سازمان ـ جلب مشارکت کلیه مخاطبان اصلی و اعضاي وابسته و مردمی براي تحقق اهداف
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 ؛ـ پژوهش، آموزش و مشاوره براي افزایش توانمندیهاي دانش آموزان عضو

 ؛ـ سازماندهی و هماهنگی براي جلب حمایتهاي ملی و محلی

  ؛دولت ـ تأمین منابع مورد نیاز سازمان از طریق جلب مشارکتهاي مردمی در کنار کمکهاي

 ؛ـ اجراي روشهاي تربیتی مناسب براي رشد اعتقادي و اخالقی اعضا

  ؛فضاهاي مناسب براي فعالیت سازمان ـ استفاده مفید و مؤثر از فضاهاي پرورشی موجود در کشور و توسعه و تجهیز

منظور آماده سازي آنـان بـراي اداره    ـ برنامه ریزي براي شناسایی، جذب و آموزش مربیان واجد صالحیت و داوطلب به       

  ؛گروههاي سازمان یافته دانش آموزي

از کـشور بـراي تبـادل اطالعـات و      باط با مراکز فرهنگی، علمی و نیز تـشکلهاي مـشابه در داخـل و خـارج         ـ برقراري ارت  

  ؛تجربیات و همکاریهاي مشترك از طریق مراجع مسئول

هـا و مجمـع هـاي گونـاگون بـراي       ـ برگزاري گردهمایی، همایش، جشنواره، اردو، مسابقات فرهنگی و ورزشی،کنگره       

 ؛اعضا

ب دانـش آمـوزان عـضو بـه فراگیـري و اسـتفاده از شـیوه هـاي تعـاون درفعالیتهـاي مختلـف اقتـصادي و             ـ تشویق و ترغی  

  ؛ آموزشیاجتماعی در واحدهاي

 سال در سراسر 18 تا11هاي سنی   میلیون دانش آموز را در گروه5/6، این سازمان توانست بیش از     1384تا پایان سال    

هیئت محبان اهل بیت، تئـاتر، سـرود، جوانـه هـا، نوجوانـان، علمـی،         و مناسبتها، ي متنوعی از جمله مراسم    ها  برنامهدر   کشور

جلـسات   و ، مـانورایمنی )گردشـگري ( ها، بازارچه محصوالت، ورزشی، زیست محیطی، تورها  کتاب و کتابخانه، نمایشگاه   

شـامل  (نـش آمـوز   میلیـون دا 5/3 حـدود  1383ایـن درحـالی اسـت کـه ایـن تعـداد تـا سـال             . پرسش و پاسخ  جـذب نمایـد       

جـذب شـده توسـط ایـن سـازمان        دانـش آمـوزان   دهـد،  میآمار ها نشان . ه استبود)  پسر000/750/1 دختر و   000/750/1

این افراد در تشکل هاي دانش آموزي پیشتازان، فرزانگـان، هـالل احمـر و         .  هاي اخیر رشد بسیار باالیی داشته است       درسال
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  1384 اعضاي تشکل هاي دانش آموزي پیشتازان و فرزانگان به تفکیک استان درسال تعداد و درصد:  9 جدول شماره          

  مجموع  فرزانگان  پیشتازان
 نام استان

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 5,6 29300 5,6 14650 5,6 14650 آذربایجان شرقی
 3,6 18970 3,6 9485 3,6 9485 آذربایجان غربی

 2,5 13300 2,5 6650 2,5 6650 اردبیل
 5,9 30975 5,9 15505 5,9 15470 اصفهان

 1,6 8295 1,6 4165 1,6 4130 ایالم
 2,0 10640 2,0 5320 2,0 5320 بوشهر

 1,8 9625 1,8 4830 1,8 4795 چهارمحال و بختیاري
 8,7 45605 8,7 22785 8,7 22820 خراسان

 5,6 29400 5,6 14700 5,6 14700 زستانخو
 2,0 10710 2,0 5355 2,0 5355 زنجان
 1,3 7070 1,3 3535 1,3 3535 سمنان

 3,0 15715 3,0 7840 3,0 7875 سیستان و بلوچستان
 9,7 50960 9,7 25480 9,7 25480 تهران
 6,7 35420 6,7 17710 6,7 17710 فارس

 1,1 5670 1,1 2835 1,1 2835 قم
 1,3 6755 1,3 3395 1,3 3360 قزوین

 3,2 16625 3,2 8295 3,2 8330 کردستان
 4,2 21980 4,2 10990 4,2 10990 کرمان

 3,4 17885 3,4 8960 3,4 8925 کرمانشاه
 2,1 11095 2,1 5530 2,1 5565 کهگیلویه بویراحمد

 1,3 6720 1,3 3360 1,3 3360 گلستان
 4,0 21000 4,0 10500 4,0 10500 گیالن
 3,7 19215 3,7 9625 3,7 9590 لرستان

 5,7 30065 5,7 15050 5,7 15015 مازندران
 2,4 12810 2,4 6405 2,4 6405 مرکزي

 2,4 12425 2,4 6230 2,4 6195 هرمزگان
 2,7 14350 2,7 7175 2,7 7175 همدان

 2,4 12600 2,4 6300 2,4 6300 یزد

 100,0 525180 100,0 262660 100,0 262520 کشور
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   1384ي دانش آموزي پیشتازان و فرزانگان به تفکیک استان در سالها سازمان توزیع درصد : 9نمودار شماره 
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زي پیشتازان و فرزانگان به تفکیک استانهاي کشور اعضاي تشکل هاي دانش آمو  توزیع درصد   ) 9(بر اساس نمودار شماره      

  . نشان داده شده است 1384 درسال 

 پیشتازان و فرزانگان تفاوت زیادي نداشته و از الگویی   توزیع درصد اعضاي  به خوبی نمایان است      چنانچه دراین نمودار        

 1/1بـا  (بیـشترین و  اسـتان قـم     )شتازان و فرزانگـان   درصد پی7/9با  (تهران دراین سال به ترتیب استان. واحد پیروي می کند  

  .کشور داشته اندهاي دانش آموزي  تشکلکمترین درصد را در ) درصد پیشتازان و فرزانگان 

  

  

صد
در
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  1384توزیع درصد اعضاي سازمان دانش آموزي به تفکیک استان در سال : 10 نمودار شماره 
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 . نـشان داده شـده اسـت   1384یع درصد اعضاي سازمان دانش آموزي به تفکیـک اسـتان درسـال    توز) 10(در نمودار شماره  

  درصد از کل اعـضاي ایـن سـازمان درمقـام اول کـشوري قـراردارد،      7/9استان تهران با دراختیار داشتن   براساس این نمودار  

 1/1   اسـتان قـم بـا    .قراردارنـد شوري کـ هـاي بعـدي    درصـد درمقـام    7/6 درصد و استان فارس با 7/8هاي خراسان با   استان

  .دراین سال به خود اختصاص داده است درصد پایین ترین درصد را

  

  

صد
در
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  مرتبط با وزارت علوم، تحقیقات و فناوريجوانان ،  نهاد مردمسازمانهاي . 4-2

حـول محـور زمینـه    ها و مراکز آموزش عالی یکی از بسترهاي مناسب رشد وگسترش تشکل هاي جوانان            دانشگاه   

ها داراي شباهت هاي زیادي از لحاظ فرم و زمینـه فعالیـت     تشکل هاي دانشجویی در تمامی دانشگاه    .هاي مختلف می باشد   

  .هستند

هـاي   و آیـین نامـه هـاي داخلـی هـر دانـشگاه و یـا در سیـستم          براساس ضـوابط  تشکل هاي دانشجویی به طور عمده            

    تـدوین و بـراي اجـرا بـه     هاز طـرف نهادهـا و یـا وزارتخانـه مربوطـ      کـه    فعالیـت مـی نماینـد        متمرکز براساس ضوابط یکسان   

  .ها ابالغ می گردد دانشگاه

سیس و گـسترش نهادهـاي مـدنی    أبراساس آخرین گزارش هاي ارسالی از وزارت علوم و تحقیقات و فن آوري، ت          

هـاي   دي گـري دولـت در برنامـه ریـزي و اجـراي فعالیـت       و کاهش تصاین بخشها با تکیه برسیاستگذاري در    در دانشگاه 

  . استبودهفرهنگی، اجتماعی 

ها و مراکز آموزش عالی یکی از بسترهاي مناسب رشد وگسترش تشکل هاي جوانان در زمینه هاي مختلـف     دانشگاه  

    .مینه فعالیت هستندها داراي شباهت هاي زیادي از لحاظ فرم و ز  تشکل هاي دانشجویی در تمامی دانشگاه،دنمی باش

دانشجویان است وپرداختن بـه چـشم انـداز فعالیـت        اسالمی يها  تشکلاز بنیادي ترین عرصه هاي فعالیت دانشجویان        
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  در نفـر 50,000اجتماعی با جمعیـت تحـت پوشـش بـیش از          کانون فرهنگی وهنري،    580بیش از  1383تاپایان سال   

  تعـداد کـل اعـضاي    1384سال فعالیت نموده اند که در پایان سـال     26 تا 18هاي سنی    هاي سراسر کشور در گروه    دانشگاه

  . به فعالیت پرداخته اند  دانشگاه کشور26این تشکل ها در . نفر گزارش شده است106988ها  تشکل هاي اسالمی دانشگاه

 به  فعالیت آنها توجهز بنیادي ترین عرصه هاي فعالیت دانشجویان است و انونهاي فرهنگی وهنري دانشجویان یکی ا     ک  

  .همواره داراي اهمیت به سزایی بوده است 

رسـدکه سـیر    به نظر می ها، هاي فرهنگی دانشجویان دردانشگاه    سال از فرایند شکل گیري کانون      5باگذشت بیش از     

ایـن  .  کـانون بـالغ شـده اسـت    447 به رقـم  1384نونها تاپایان سال  این کا . حرکت این فرایند وارد مرحله تازه اي شده است        

ادبی، فـیلم وعکـس، موسـیقی ، هنرهـاي نمایـشی، هنرهـاي تجـسمی ، صـنایع دسـتی،                   کانونها درموضوعات قران وعترت،   

  .فرهنگ واندیشه واجتماعی به فعالیت مشغولند

سـازمان  نحـصر بـه فـرد بـه صـورت یـک       ها یک شخـصیت حقـوقی وهویـت م        صدور مجوز فعالیت براي کانون       با

هـا زمـانی بـه صـورت واقعـی تحقـق        لیکن شکل گیري این هویت براي هریـک از کـانون         . صورت پذیرفته است   نهاد  مردم

 .تعقیب گردد ها واعضاي آنها جوش توسط کانون یابد که به صورت خود می

 هـاي دانـشگاهی و   از کانونو معنوي ادي حمایت م ها و جایگاه شوراي هماهنگی کانون از سوي دیگر تعیین نقش و   

  .ي اجراشده جهت شکل گیري هویت این کانون ها بوده استها برنامهازجمله جامعه معرفی آنها در عرصه هاي عمومی 
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  1384سال  تشکل هاي دانشجویی به تفکیک دانشگاه در هنري و هاي فرهنگی و  کانون :10 جدول شماره 

ون فرهنگی وهنريکان  تشکلهاي اسالمی  تشکل هاي دانشجویی 
 دانشگاه اعضا اعضا

 درصد تعداد درصد تعداد
 جمع زن مرد

 درصد تعداد
 زن مرد

4 2،9 9 2 33 12 45 5 4 1850 1700 

4 2،9 14 3,1 3370 762 4132 4 3,2 1129 1346 

2 1،4 14 3,1 0 960 960 2 1,6 0 40 

0 0،0 12 2,7 1620 1705 3325 4 3,2 1750 1700 

 0 0 4,8 6 1141 528 613 3,1 14 2،2 3 بوعلی سینا

6 4،3 12 2,7 1178 1085 2263 4 3,2 0 0 

 150 300 0,8 1 432 192 240 1,8 8 2،2 3 تربیت مدرس

 0 0 3,2 4 1431 862 569 1,8 8 0،0 0 تربیت معلم سبزوار

 0 0 0 0 4860 2840 2020 2,9 13 2،9 4 دانشگاه تهران

 1730 2430 4,8 6 2158 975 1183 2,9 13 3،6 5 خلیج فارس

6 4،3 6 1,3 505 603 1108 3 2,4 720 530 

3 2،2 8 1,8 335 281 616 3 2,4 0 0 

 0 0 0 0 1434 688 746 2,7 12 3،6 5 سیستان و بلوچستان

 50 100 2,4 3 0 0 0 1,8 8 0،0  0 شاهد

4 2،9 12 2,7 2228 1848 4076 2 1,6 740 1300 

 0 0 0 275 138 137 2,9 13 3،6 5 5 باهنر کرمان

 840 4 5 144 80 64 2 9 1،4 2 2 شهید بهشتی

 0 0,8 1 0 0 0 2 9 3،6 5 5 شهید چمران اهواز

5 5 3،6 15 3,4 51 55 106 6 4,8 0 

 279 1,6 2 516 289 227 1,1 5 2،9 4 4 صنعتی اصفهان

 0 3,2 4 249 105 144 2,5 11 2،9 4 4 صنعتی امیر کبیر

 35 1,6 2 28 8 20 0,2 1 0،0 0 0 خواجه نصیر الدین طوسی

 1000 1,6 2 7250 3010 4240 2,5 11 1،4 2 2 صنعتی شاهرود
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ون فرهنگی وهنريکان  تشکلهاي اسالمی  تشکل هاي دانشجویی 
 دانشگاه اعضا اعضا

 درصد تعداد درصد تعداد
 جمع زن مرد

 درصد تعداد
 زن مرد

 432 180 1,6 2 1310 877 433 1,1 5 1،4 2 علوم پایه دامغان
علوم و فنون دریایی 

4 2،9 8 1,8 787 782 1569 1 0,8 90 85 

3 2،2 11 2,5 885 1010 1895 7 5,6 1050 1110 
کشاورزي ومنابع طبیعی 

4 2،9 1 0,2 6 3 9 2 1,6 42 15 

4 2،9 12 2,7 280 690 970 3 2,4 3 9 

 0 0،0 33 7,4 685 479 1164 2 1,6 2390 3010 

2 1،4 8 1,8 415 375 790 2 1,6 120 130 

 32 38 3,2 4 106 70 36 1,3 6 5،1 7 آموزش عالی مالیر

 920 1080 4 5 182 96 86 2,5 11 3،6 5 محقق اردبیلی

 80 310 2,4 3 402 70 332 0,9 4 3،6 5 مرکز آموزش عالی چابهار

 617 393 2,4 3 860 543 317 2,9 13 1،4 2 ولیعصر رفسنجان

 3 2،2 9 2 1790 1400 3190 4 3,2 1400 900 

 25 15 0,8 1 0 0 0 2,2 10 1،4 2 دانشگاه هنر

 145 165 1,6 2 430 220 210 1,6 7 1،4 2 هنر اصفهان

2 1،4 12 2,7 1050 1015 2065 3 2,4 790 650 

5 3،6 12 2,7 2275 2519 4794 5 4 3539 2048 

138 100 447 100 31622 29231 60853 125 100 23423 20610 
  1385معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فن آوري ، 

 فرهنگی و کانون  447 تشکل اسالمی فعال بوده اند همچنین تعداد 138د  تعدا1384در سال  ) 10(براساس جدول شماره       

 نفـر تـشکل دانـشجویی بـا     125و تعـداد  )  نفر دختـر  29231 نفر پسر و 31622( نفر عضو 60853هنري در این دانشگاه ها با   

 اطالعـاتی از اعـضاي   الزم بـه ذکـر اسـت   . مـشغول بـه فعالیـت بـوده انـد     )  نفر دختر20610 پسر و 23423( نفر عضو  44033

بـه خـصوص در   ( با توجه به تعداد کل دانـشجویان کـشور     .هاي مذهبی به تفکیک جنس جهت ارائه دریافت نگردید         تشکل
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    1384 دانشجویی در سال نهاد مردمي ها سازمانتوزیع درصد : 11نمودار شماره 

  

کانون هاي فرهنگی و هنري ; 63.0 تشکل هاي دانشجویی; 17.6

تشکل هاي اسالمی; 19.4

  
  

  

 شـماره  نمودار در 1384  سال تحقیقات و فناوري در   ،  علوم وزارت توسط مجوز داراي جوانان نهاد  مردم  هايسازمان          

 فرهنگـی  هـاي   درصد، کانون4/19دانشجویان  با  سالمیا يها تشکلدر سه بخش  هاسازمان این . شان داده شده است   ن )11(

بیـشتر   ، دهد میآمارها نشان لذا   .فعالیت داشته اند درصد  6/17هاي دانشجویی با سازمان  درصد و    63دانشجویان با    وهنري

  .به فعالیت پرداخته اندهنري  و فرهنگی هاي کانوناین نهاد ها جذب شده اند در  دانشجویانی که در

هـاي زیـادي در لـیکن      دانشجویی هرچند تفـاوت نهاد مردمهاي   تغییرات جمیت جوان دانشجویی فعال در تشکل      بررسی       

بـه عبـارت   . معموال دردانشگاههاي مختلف نوسانات فعالیت دانشجویان دراین تشکل ها ازالگـوي همـاهنگی پیـروي میکنـد     

دارد تعداد کانونها و تشکلهاي اسـالمی نیـز بـه نـسبت بیـشتر      دیگر دردانشگاهی که تشکلهاي دانشجویی تعداد بیشتري عضو    

  .وفعالیت عمومی دانشگاه در کلیه فعالیت ها تاثیر گذار بوده است.است
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  1384هاي سراسر کشور تا سال  دانشگاهو نشریات انجمن هاي علمی  :11جدول شماره  

  نشریات هاي علمی انجمن
 نام دانشگاه یا مؤسسه آموزشی

 درصد  تعداد صددر  تعداد

 0 0 0,13 2 مجتمع آموزش عالی مراغه

 0 0 0,13 2 آموزشکده تربت حیدریه

 0 0 0,4 6 دانشگاه بجنورد

 0 0 0,13 2 دانشکده مهندسی گلپایگان

 1,7 9 1,28 19 اراك

 0 0 2,02 30 ارومیه
 0 0 2,96 44 اصفهان
 5,6 30 2,63 39 الزهرا

 1,5 8 1,28 19 ایالم

 3,7 20 2,56 38 مدانبوعلی ه

 3,7 20 2,02 30 بیرجند

 1,1 6 2,09 31 المللی امام خمینی قزوین بین

 0 0 2,36 35 پیام نور
 5 27 2,76 41 تبریز

 0,7 4 4,04 60 تربیت مدرس

 4,1 22 1,62 24 تربیت معلم

 1,1 6 1,55 23 تربیت معلم آذربایجان

 1,3 7 1,62 24 تربیت معلم سبزوار

 6,5 35 8,08 120 تهران

 0 0 4,24 63 جامع علمی کاربردي

 0,7 4 1,01 15 خلیج فارس

 2,2 12 2,09 31 رازي کرمانشاه

 2,6 14 1,68 25 زابل

 4,3 23 1,82 27 زنجان
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  نشریات هاي علمی انجمن
 نام دانشگاه یا مؤسسه آموزشی

 درصد  تعداد صددر  تعداد

 0,7 4 3,16 47 شهید بهشتی

 4,5 24 3,64 54 شهید چمران اهواز

 1,5 8 3,64 54 شیراز

 1,7 9 1,41 21 صنعتی اصفهان

 3,3 18 1,89 28 صنعتی امیرکبیر

 1,1 6 1,21 18 صنعتی خواجه نصیر

 1,1 6 0,81 12 صنعتی سهند تبریز

 1,7 9 1,21 18 صنعتی شاهرود

 2 11 2,02 30 صنعتی شریف

 0,7 4 0,4 6 صنعتی شیراز

 2,4 13 2,56 38 عالمه طباطبایی

 1,3 7 2,02 30 علم و صنعت ایران

 0,4 2 0,27 4 علوم پایه دامغان

 1,7 9 1,21 18 علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان

 0,2 1 0,2 3 علوم و فنون دریایی خرمشهر

 2,4 13 3,91 58 فردوسی مشهد

 1,5 8 1,41 21 قم

 1,7 9 1,41 21 شانکا

 2 11 1,82 27 کردستان

 2,6 14 2,02 30 گیالن

 2,6 14 1,95 29 لرستان

 3,5 19 2,56 38 مازندران

 100 539 100 1485  جمع 
  1385 سال ، وزارت علوم تحقیقات و فناوري: منبع                                          
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 انجمن هاهمچنین در این سال این . هاي سراسر کشور فعال بوده است  ی دردانشگاه انجمن علم1485 تعداد 1384 سال تا

هاي  تعداد و توزیع درصد این انجمن ها و نشریات منتشره به تفکیک دانشگاه .نشریه  را منتشر نموده اند   539حدود 

  .آمده است )11(سراسر کشور درجدول شماره 

  
  1384هاي سراسر کشور تا سال  شگاهانجمن هاي علمی دان: 12نمودار شماره 
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از ( درصد 1/8در دانشگاه تهران بیشترین انجمنهاي علمی با ) 1384(دهد در سال مورد بررسی  می نشان )12(نمودار شماره  

 مرکزآموزش عالی مراغه ،کمترین درصد انجمنهاي علمی در .وجود داشته است) کل این انجمنها در سراسر کشور

در خصوص ترکیب جنسی افراد عضو . بوده است درصد 1/0هر یک با  پایگانل ودانشگاه مهندسی گتربت حیدریهدانشگاه 

   .در این انجمن ها اطالعاتی جهت بررسی ارائه نگردید
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  مرتبط با جمعیت هالل احمر جمهوري اسالمی ایرانجوانان،  نهاد مردمهاي   سازمان.5-2
  
سـسه اي خیریـه، غیـر انتفـاعی و داراي شخـصیت حقـوقی       ؤالمی ایـران م  جمعیت هالل احمـر جمهـوري اسـ           

کلیه تعهدات و قراردادهاي بین المللی مربوط به اهداف و وظـایف جمعیتهـاي هـالل احمـر و        به  جمعیت   .مستقل می باشد  

 اسالمی ایران صلیب سرخ و نیز مقررات اتحادیه هاي صلیب سرخ و هالل احمر که با قانون اساسی و سایر قوانین جمهوري          

تعهـدات  بـه  امـداد درون مـرزي    باشد، پایبند بوده ودر مسائل امـدادي، بهداشـتی و درمـانی بـرون مـرزي  و              داشته  مغایرت ن 

  .مصوب عمل می نماید

  

  اهداف فعالیت

یدار مین احترام انسانها وکوشش در جهت برقراري دوستی وتفاهم متقابل و صلح پاأتالش براي تسکین آالم بشري، ت      

میان ملتها و همچنین حمایت از زندگی و سالمت انسانها بدون در نظر گرفتن هیچگونه تبعیض میان آنها اداره امور جوانان 

جمعیت و توسعه مشارکت جوانان در تصمیم گیریها و فعالیتهاي مربوط به آنها و تربیت و آموزش جوانان مذکور به منظور 

  .امدادي و عام المنفعهآماده ساختن آنان در انجام خدمات 

  

  اهم فعالیت

  تقویت و ترویج اهداف جمعیت و اصول بنیادین و اهداف نهضت  •

  جذب جوانان داوطلب براي عضویت در جمعیت و سازماندهی آنان در گروههاي عام المنفعه و تیم هاي امدادي •

  تشکیل کانون هاي جوانان هالل احمر در شاخه هاي مختلف •

 الیتهاي امدادي وعام المنفعهبکارگیري جوانان در فع •

تشکیل مجامع و شوراهاي جوانان در سطح کانون شهرستانها، استان وکشور و برگزاري انتخابات مجامع اعضا در  •

 سطح مختلف
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 برگزاري مسابقات جشنواره ها، المپیادهاي فرهنگی، هنري و ورزشی در راستاي اهداف جمعیت هالل احمر •

 توسعه وتجهیز مراکز کانون ها و اردوگاه هاي جوانان هالل احمر •

وخـارج از کـشور بـراي    برقراري ارتباط با مراکز علمی، فرهنگی، اجتماعی وتشکل هاي مرتبط جوانـان در داخـل             •

 تبادل اطالعات و تجربیات وهمکاریهاي مشترك

 برنامه ریزي و اجراي فعالیتهاي بین المللی جوانان هالل احمر وبرقراري ارتباط و تبادل تجربیات با بخش جوانان جمعیت ملی •

 برنامه ریزي براي شناسایی ، جذب و آموزش مربیان واجد صالحیت و داوطلب •

 

و  جوانـان بـه    آمـوزي، دانـشجویی     دانـش  شـاخه  درسـه  1384  درسـال  احمر هالل جمعیت جوانان، مانساز اعضاي     

ایـن رقـم     .انـد  بوده جوان دختران درصد  60و پسر درصد 40  عضو نفر 1350139 از  1383 پرداخته اند درسال   فعالیت  

 نفـر از بـرادران    689,177و   ) درصـد 54 (  نفر از خـواهران 807,802 نفر رسیده است، که 1,496,979 به   1384درسال  

 خـصوص  در بیـشتري  عالقـه  جـوان  دختران اخیر سالهاي طی متوسط صورت به بنابراین . عالقه مند بوده اند    ) درصد 46(

  .اند داده نشان خود از احمر هالل جوانان سازمان در عضویت

 

هاي   به تفکیک جنسیت درسالسه شاخه جمعیت هالل احمر در  اعضاي سازمان جوانان ،. 12جدول شماره

 1384  و1383

1384 

  جمع   برادران  خواهران
1383 

ف
ردی

 

 نام شاخه

  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد
  67,1 906160 64,8 969706 68,6 473022 61,5 496684 دانش آموزي 1
 11,9 160796 12,8 191329 12,8 88027 12,8 103302 دانشجویی 2
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  1384در سال  در شاخه هاي فعالیت اعضاي سازمان جوانان جمعیت هالل احمر توزیع  : 13نمودار شماره 

  

دانش آموزي; 64,8
دانشجویی; 12,8

جوانان; 22,4

  

      

  

    شاخه دانش آموزي  در1384احمر در سال  درصد ازاعضاي سازمان جوانان جمعیت هالل   8/64  مجموع در     

 جدول شـماره  این مطلب در . درصد در شاخه دانشجویی فعالیت نموده اند8/12 شاخه جوانان و    درصد در   4/22

 دراین سال اطالعاتی در زمینه فعالیـت ایـن سـازمان در    .به خوبی نشان داده شده است     ) 13(نمودار شماره   و  ) 12(

  .ضو ارائه نشده استعمناطق روستایی و جوانان روستایی 
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  1384اعضاي سازمان جوانان جمعیت هالل احمر به تفکیک جنس و شاخه فعالیت در سال : 14نمودار شماره

51,2 48,8

54,0
46,0

61,9
38,1

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

خواھران    برادران   

دانش آموزي دانشجویی جوانان
  

  

  54 درصد از اعضاي شاخه دانش آموزي ، 51,2دود نشان داده شده است که خواهران ح) 14(درنمودار شماره         

به نظر  .سازمان جوانان هالل احمر رادربر گرفته اند  درصد از شاخه جوانان ؛61,9درصد از اعضاي شاخه دانشجویی و 

مین احترام انسانها وکوشش در جهت برقراري دوستی أتالش براي تسکین آالم بشري، ت "رسد اهداف این سازمان که می

فاهم متقابل و صلح پایدار میان ملتها و همچنین حمایت از زندگی و سالمت انسانها بدون در نظر گرفتن هیچگونه تبعیض وت

میان آنها ،اداره امور جوانان جمعیت و توسعه مشارکت جوانان در تصمیم گیریها و فعالیتهاي مربوط به آنها و تربیت و 

ذکر شده با عالیق وروحیات " آنان در انجام خدمات امدادي و عام المنفعهآموزش جوانان مذکور به منظور آماده ساختن

  .دختران نزدیکتر است

 استان جمعیت هالل احمر به تفکیک اعضاي سازمان جوانان،اطالعات مربوط به ) 14(و ) 13(در جداول شماره         
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  1384 جنسیت درسال  استان برحسبجمعیت هالل احمر به تفکیک اعضاي سازمان جوانان :13جدول شماره  

 استان  شاخه دانش آموزي شاخه دانشجویی شاخه جوانان

 جمع برادر خواهر جمع ربراد خواهر جمع برادر خواهر 

 40403 18814 21589 8995 3815 5180 17186 5887 11299 آذربایجان شرقی 

 37714 19035 18679 9603 4608 4995 12065 6488 5577 آذربایجان غربی 

 30808 16095 14713 5985 2900 3085 13080 4272 8808 اردبیل 

 99335 45860 53475 12255 5514 6741 14342 4937 9405 اصفهان

 22407 12022 10385 3551 1484 2067 9995 3472 6523 ایالم 

 31020 16027 14993 2529 1249 1280 3161 1363 1798 بوشهر 

 146345 73169 73176 26133 10699 15434 16500 860 15640 تهران 

 17531 7614 9917 8339 3482 4857 14769 5139 9630 چهارمحال و بختیاري

 14535 7244 7291 1800 940 860 1071 439 632 خراسان جنوبی

 96640 46810 49830 9573 4210 5363 13050 4473 8577 خراسان رضوي 

 15510 7614 7896 2604 1417 1187 3209 1120 2089 خراسان شمالی 

 43383 23591 19792 10972 6822 4150 8759 3935 4824 خوزستان 

 25239 14476 10763 1017 456 561 6624 1559 5065 زنجان

 18941 9541 9400 6502 2000 4502 11618 4708 6910 سمنان

 21902 11327 10575 6972 2395 4577 7809 3277 4532 سیستان و بلو چستان 

 75144 33314 41830 15131 7305 7826 18188 6780 11408 فارس

 9779 4931 4848 7045 3236 3809 0 0 0 قزوین

 11515 5452 6063 1040 350 690 7500 3000 4500 قم 

 13329 6531 6798 2912 1454 1458 15528 6720 8808 کردستان

 24581 10340 14241 6424 2856 3568 29056 11283 17773 کرمان

 29180 15075 14105 5130 3804 1326 9230 1670 7560 کرمانشاه

 9921 5660 4261 1284 712 572 0 0 0 کهگیلویه بویراحمد

 22246 10662 11584 3120 1378 1742 12287 4360 7927 گلستان

 45543 20398 25145 2771 1296 1475 0 0 0 گیالن

 36002 18095 17907 6152 2601 3551 0 0 0 لرستان

 43381 20116 23265 7500 3010 4490 7949 3524 4425 مازندران

 17860 8366 9494 4394 2738 1656 0 0 0 مرکزي 

 11609 4324 7285 2328 1321 1007 0 0 0 هرمزگان

 27660 14126 13534 3465 1429 2036 13698 5118 8580 همدان
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  1384 جنسیت درسال  استان برحسبجمعیت هالل احمر به تفکیک  سازمان جوانان ، توزیع درصد.14جدول شماره  

 استان  شاخه دانش آموزي شاخه دانشجویی شاخه جوانان
 جمع برادر خواهر جمع برادر خواهر جمع برادر خواهر 

 3،8 3،6 4،0 4،7 4،3 5،0 6،1 5،9 6،2 آذربایجان شرقی 

 3،5 3،7 3،4 5،0 5،2 4،8 4،3 6،5 3،1 آذربایجان غربی 

 2،9 3،1 2،7 3،1 3،3 3،0 4،7 4،3 4،9 اردبیل 
 9،3 8،8 9،8 6،4 6،3 6،5 5،1 4،9 5،2 اصفهان

 2،1 2،3 1،9 1،9 1،7 2،0 3،6 3،5 3،6 ایالم 

 2،9 3،1 2،7 1،3 1،4 1،2 1،1 1،4 1،0 بوشهر 
 13،7 14،1 13،4 13،7 12،2 14،9 5،9 0،9 8،6 تهران 

 1،6 1،5 1،8 4،4 4،0 4،7 5،3 5،1 5،3 چهارمحال و بختیاري

 1،4 1،4 1،3 0،9 1،1 0،8 0،4 0،4 0،3 خراسان جنوبی

 9،1 9،0 9،1 5،0 4،8 5،2 4،6 4،5 4،7 خراسان رضوي 

 1،5 1،5 1،4 1،4 1،6 1،1 1،1 1،1 1،2 خراسان شمالی 

 4،1 4،5 3،6 5،7 7،7 4،0 3،1 3،9 2،7 خوزستان 

 2،4 2،8 2،0 0،5 0،5 0،5 2،4 1،6 2،8 زنجان

 1،8 1،8 1،7 3،4 2،3 4،4 4،1 4،7 3،8 سمنان

 2،1 2،2 1،9 3،6 2،7 4،4 2،8 3،3 2،5 سیستان و بلو چستان 

 7،0 6،4 7،7 7،9 8،3 7،6 6،5 6،8 6،3 فارس

 0،9 0،9 0،9 3،7 3،7 3،7 0،0 0،0 0،0 قزوین

 1،1 1،0 1،1 0،5 0،4 0،7 2،7 3،0 2،5 قم 

 1،3 1،3 1،2 1،5 1،7 1،4 5،5 6،7 4،9 کردستان

 2،3 2،0 2،6 3،4 3،2 3،5 10،3 11،3 9،8 کرمان

 2،7 2،9 2،6 2،7 4،3 1،3 3،3 1،7 4،2 کرمانشاه

 0،9 1،1 0،8 0،7 0،8 0،6 0،0 0،0 0،0 کهگیلویه بویراحمد

 2،1 2،1 2،1 1،6 1،6 1،7 4،4 4،4 4،4 گلستان
 4،3 3،9 4،6 1،4 1،5 1،4 0،0 0،0 0،0 گیالن

 3،4 3،5 3،3 3،2 3،0 3،4 0،0 0،0 0،0 لرستان
 4،1 3،9 4،3 3،9 3،4 4،3 2،8 3،5 2،4 مازندران
 1،7 1،6 1،7 2،3 3،1 1،6 0،0 0،0 0،0 مرکزي

 1،1 0،8 1،3 1،2 1،5 1،0 0،0 0،0 0،0 هرمزگان
 2،6 2،7 2،5 1،8 1،6 2،0 4،9 5،1 4،7 همدان

 2،5 2،5 2،5 3،0 2،9 3،2 5،1 5،7 4،8 یزد
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  1384 در سال ستانااعضاي سازمان جوانان جمعیت هالل احمر به تفکیک : 15نمودار شماره
نمودار شماره   14: اعضاي سازمان جوانان جمعیت هالل احمر به تفکیک استان درسال       1384

رقی 
ن ش

یجا
ذربا

آ
ربی 

ن غ
یجا

ذربا
آ

بیل    
ارد

هان    
اصف الم   
ای

شهر    
بو

ران  
ته

ري  
ختیا

 و ب
حال

هارم
چ

وبی 
 جن

سان
خرا

وي 
 رض

سان
خرا

الی 
 شم

سان
خرا

تان     
وزس

خ
جان   

زن
نان    

سم
تان   

چس
لو 
 و ب

تان
یس
س رس  
فا

وین   
قز قم 

تان    
دس
کر

مان  
کر

شاه    
رمان

ک
حمد 

ویرا
ه ب
لوی
هگی

ک
تان   

لس
گ

الن    
گی

تان   
رس

ل
ران    

زند
ما

زي  
مرک

گان   
رمز

ه
دان    

هم یزد 

شاخه دانش آموزي
شاخه دانشجویی
شاخه جوانان 

  

  دانش آموزي ، جمعیت هالل احمر درسه شاخه سازمان جوانان،اعضاي  توزیع درصد) 15(  در نمودار شماره 

نوسانات این سه شاخه فعالیت دراستانهاي مختلف  . نشان داده شده است1384درسال  استان  به تفکیکدانشجویی جوانان و

 درصد باالترین و استانهاي هرمزگان 3/10 با کرمانشاخه جوانان استان  دراین سال  در .یکسان می باشدتاحدودي 

بوده  دارا هریک با صفر درصد پایین ترین رتبه هاي کشوري راو قزوین بویراحمد  ،مرکزي، لرستان، گیالن و کهگیلویه

  .اند

 درصد پایین ترین درصد را  5/0 با و قم  زنجان هاي  درصد باالترین و استان 7/13درشاخه دانشجویی استان تهران با 

و  قزوین هاي درصد باالترین و استان 7/13همچنین درشاخه دانش آموزي استان تهران با  .به خود اختصاص داده اند

  . درصد پایین ترین درصد را داشته اند9/0با  و بویراحمد کهگیلویه
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  محیط زیست مرتبط با سازمان حفاظت  جوانان، نهاد مردم سازمانهاي .6-2
  

بهره برداري بشر در قرون گذشته از طبیعت و اسـتفاده از محـیط زیـست ومنـابع طبیعـی بواسـطه عـدم دسترسـی بـه               

  .هاي انسانی قادر نبود تغییرات چندانی در طبیعت به وجود آورد فناوري در سطح نازلی قرار داشت، به همین دلیل فعالیت

به برکت استفاده از تکنولوژي توانسته تغییـرات و دگرگـونی هـاي اساسـی     تنها در دو قرن اخیر بوده است که انسان    

فائق شدن جامعه جهانی بر بسیاري از بیماریهاي همـه  و بهبود شرایط زندگی در بسیاري از کشورها . در طبیعت بوجود آورد   

  .گیر وکشنده باعث افزایش جمعیت و توسعه جوامع گردید

فرسـایش شـدید خـاك، رشـد جمعیـت و        از دست رفـتن تنـوع زیـستی،       ،  ادر جهان امروز وجود انواع آلودگی ه      

  .شهرنشینی به عنوان چالش هاي اصلی قرن جدید مطرح هستند

قرارگرفت و به تـدریج مقولـه حفاظـت     ثیر موج جهانی، حفاظت محیط زیست   أجمهوري اسالمی ایران نیز تحت ت     

با توجه به تعامل تنگاتنگ انسان بـا  . ولین قرار گرفتئمردم و مسمحیط زیست درکشور مورد توجه کلیه اقشار جامعه اعم از       

       نهـاد دولـت در هـیچ جامعـه اي       تنهـا در سـایه مـشارکت همگـانی امکـان پـذیر بـوده و          آنهـا محیط زیست بهبود یا تخریب      

ثیرگـذار، ابتـدا در   أتشکل هـاي زیـست محیطـی بـه عنـوان یکـی از نهادهـاي ت           .نمی تواند به تنهایی از عهده این مهم برآید        

 گـسترش یافتـه و بـا افـزایش فعالیـت بـه ویـژه از        هـا تدریج حیطه فعالیت هاي آنبه کشورهاي توسعه یافته شکل گرفتند که        

به تدریج وارد عرصه سیاسی و تصمیم گیـري شـدند بـه طوریکـه در حـال حاضـر نقـش آنهـا در تـصمیمات                80اواخر دهه 

  .ده می باشدسیاسی دولت مردان بسیار تعیین کنن
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 1384 و 1383 هاي  جوانان مرتبط با سازمان حفاظت محیط زیست درسالنهاد مردم سازمانهاي .15جدول شماره 

1383 1384  
 استان  ردیف

  درصد  تعداد درصد تعداد
 7،2 31 7,6 45 آذربایجان شرقی   1
 4،4 19 4,4 26 آذربایجان غربی   2
 2،3 10 2,7 16 اردبیل   3
 4،0 17 2,9 17 هاناصف  4
 4،4 19 2,7 16 ایالم   5
 1،9 8 1,3 8 بوشهر   6
 14،0 60 21,1 125 تهران   7
 1،9 8 1,5 9 چهارمحال و بختیاري  8
 0،5 2 4,9 29 خراسان جنوبی  9

 4،7 20 . . خراسان رضوي   10
 1،4 6 . . خراسان شمالی   11
 0،0 0 3,4 20 خوزستان   12
 0،0 0 2,9 17 زنجان  13
 0،0 0 1,3 8 سمنان  14
 0،0 0 3,9 23 سیستان و بلو چستان   15
 9،3 40 3,5 21 فارس  16
 2،8 12 1,9 11 قزوین  17
 0،2 1 0,3 2 قم   18
 2،1 9 2,5 15 کردستان  19
 1،6 7 1,3 8 کرمان  20
 1،6 7 1 6 کرمانشاه  21
 1،4 6 0,8 5 کهگیلویه بویراحمد  22
 8،4 36 6,9 41 گلستان  23
 7،9 34 5,4 32 گیالن  24
 2،6 11 1,5 9 لرستان  25
 8،6 37 7,1 42 مازندران  26
 1،2 5 0,8 5 مرکزي   27
 2،3 10 1,7 10 هرمزگان  28
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  1384 جوانان مرتبط با سازمان حفاظت محیط زیست در سال نهاد مردمي ها سازمان: 16نمودار شماره 
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 زیـست محیطـی در   نهـاد  مـردم سـازمان    593 تعـداد 1383 براساس گزارش سازمان حفاظت محیط زیست تا پایان سال              

  .داده اندکشور تشکیل شده که اکثریت اعضاي آنان را جوانان تشکیل 

درصد بیشترین تشکل هـاي زیـست    14 استان تهران با.  تقلیل یافته استنهاد  مردم سازمان   429 به   1384 این رقم درسال         

هریـک باصـفر    چستان بلو و هاي خوزستان، زنجان، سمنان وسیستان  استان. دارا بوده است   1384محیطی کشور را در سال      

  .دارا بوده اند  ها را این نوع تشکلدرصددرصد کمترین 
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   دختران جوان  نهاد مردمسازمانهاي . 7-2
 
مقام زن در جمهوري اسالمی  منزلت بسیار باالیی برخوردار هستند و تفاوت عمده جایگاه و زنان در کشور ما از جایگاه و      

  .نوي آنان می باشدارزش زنان ناشی از تعالیم مع ایران در مقایسه با سایر کشورها به علت باور دینی و

حـساسیت بـه مـسائل     ولیت پذیري خانوادگی و اجتماعی و سطح فعالیت وئجامعیت مشارکت داوطلبانه و هدفمند، مس    

زیـرا زنـان جهـان     باشـد  اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه در بین زنان ایرانی در مقایـسه بـا سـایر کـشورها بـسیار بـاال مـی         

  .باشند ثیر آموزه هاي فردگرایی و خردگرایی میأ افرادي تک بعدي و تحت ت در کشورهاي پیشرفته عموماًاًخصوص

و ترویج و اشاعه و انطباق ارزشهاي معنوي در حیات اجتمـاعی، تقویـت وحمایـت از زنـان در تحکـیم بنیـان خـانواده           

ناهنجاریهـاي    معـضالت و ارتقاء سطح دانش و توانمندیهاي بانوان می تواند کمک بسیار تعیین کننده اي در حل بسیاري از          

  .بنماید کند  ل مییاجتماعی که هزینه سنگینی را بر بودجه عمومی دولت تحم

ولیتهاي ملـی رابطـه منطقـی خـوبی برقـرار      ئولیت کاري در جامعـه ومـس      ئولیت خانواده، مس  ئمس زنان ایرانی بین فعالیتها و     

  .عادل براي منافع اجتماعی تالش فراوان بعمل آورندنموده اند که دولت و نهادهاي مرتبط وظیفه دارند در حفظ این ت

از ایـن   کـه  سـت  زنان بـه ثبـت رسـیده ا   نهاد مردمسازمان هاي   527 تعداد  1384براساس آخرین اطالعات  تا پایان سال   

ردم نهـاد   سازمان مـ 456 تعداد 1383این رقم در سال . زنان را دختران جوان تشکیل داده اندنهاد مردمسازمان هاي   49تعداد  

  . سازمان را دختران جوان تشکیل داده اند77زنان بوده که 
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 1384و 1383 زنان جوان کشور به تفکیک استان در سالهاي نهاد مردمهاي  وضعیت سازمان : 16جدول شماره  

 1384سال   1383سال 
 نام استان  جوانان  جوانان

تعداد   نسبت جوانان از کل  درصد  تعداد   تعداد کل
  نسبت جوانان از کل  درصد  تعداد   کل

 0 0،0 0 12 10،0 1،3 1 10 آذربایجان شرقی
 0 0،0 0 13 33،3 3،9 3 9 آذربایجان غربی

 7،7 4،1 2 26 44،4 5،2 4 9 اصفهان
 30،0 6،1 3 10 18،2 5،2 4 22 اردبیل
 10،0 2،0 1 10 33،3 2،6 2 6  ایالم

 29،4 20،4 10 34 29،0 11،7 9 31 بوشهر
 2،2 6،1 3 134 5،9 9،1 7 118 هرانت

 50،0 12،2 6 12 11،1 1،3 1 9 چهارمحال و بختیاري
 0،0 0،0 0 16 6،3 1،3 1 16 خراسان رضوي
 66،7 4،1 2 3 0،0 0،0 0 0 خراسان جنوبی
 0،0 0،0 0 1 0،0 0،0 0 0 خراسان شمالی

 0،0 0،0 0 8 25،0 2،6 2 8 خوزستان
 22،2 4،1 2 9 13،3 2،6 2 15 سمنان

 0،0 0،0 0 15 25،0 5،2 4 16 سیستان و بلوچستان
 6،3 2،0 1 16 33،3 3،9 3 9 زنجان
 6،7 2،0 1 15 23،1 3،9 3 13 فارس
 0،0 0،0 0 11 44،4 5،2 4 9 قزوین

 20،0 4،1 2 10 33،3 3،9 3 9 قم

 16،7 4،1 2 12 25،0 3،9 3 12 کردستان

 0،0 0،0 0 4 0،0 0،0 0 3 کرمان
 6،7 4،1 2 30 18،8 3،9 3 16 مانشاهکر

 25،0 2،0 1 4 25،0 1،3 1 4 کهگیلویه بویراحمد
 7،4 4،1 2 27 19،0 5،2 4 21 گلستان
 0،0 0،0 0 4 0،0 0،0 0 6 گیالن
 6،7 2،0 1 15 7،1 1،3 1 14 لرستان

 0،0 0،0 0 12 0،0 0،0 0 10 مازندران

 100،0 4،1 2 2 100،0 2،6 2 2 مرکزي

 28،6 8،2 4 14 18،2 2،6 2 11 انهرمزگ
 7،7 2،0 1 13 27،3 3،9 3 11 همدان

3756،513،53512،02،9 یزد
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آمده  1384 و1383 سالهاي در استان تفکیک به کشور جوان زنان نهاد مردم سازمانهاي  وضعیت)16(در جدول شماره        

 تعداد سازمانهاي 1384سال  عدد در  527 به  1383سال    عدد در456 از نهاد مردمعلی رغم افزایش سازمانهاي  .است

به  .  تنزل یافته است1384سال  سازمان در  49 به تعداد 1383 سازمان درسال 77از تعداد ) دختران جوان( جوانان نهاد مردم

 1384درصد در سال  9/ 3 به 1383 درصد درسال 16,9 جوانان به کل از رقم نهاد مردمهاي  عبارت دیگر نسبت سازمان

  .کاهش درصدي داشته است

  

  1384 و 1383به تفکیک استان در سال هاي  جوان زنان   نهاد مردم ي ها سازمانروند تغییرات  : 17نمودار شماره 
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سال 1383 سال 1384

درسالهاي ) دختران جوان( زنان نهاد مردم سطح برخورداري استانهاي مختلف کشور از سازمانهاي    17درنمودار شماره          

 با بوشهر  استان 1384در سال .روند تغییرات این دو سال تفاوتهاي زیادي داشته است .   نشان داده شده است   1384 و   1383

ــشنهــاد مــردمســازمان هــاي   درصــد از20,4 ــوده اســت    بی ــن ســازمان هــا را دارا ب   اســتان بوشــهربعــد از  ترین تعــداد از ای

 غربـی،   آذربایجـان  شـرقی،  هـاي آذربایجـان    در اسـتان  .  درصد درمقـام دوم کـشوري قـراردارد        12,2بختیاري با    چهارمحال
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   مرتبط با سازمان تبلیغات اسالمی جوانان، نهاد مردمسازمانهاي .  8-2
  

ن جوانـا   توسعه و حمایت از فرهنگ دینی، مذهبی، مبانی اعتقادي و فعالیتهاي مذهبی در بین آحاد جامعه خصوصاً           

جلـوگیري از    سـبب   مل بیشتر آنها در این حوزه هاأنوجوانان وتشویق وترغیب هر چه بیشتر این قشر وزمینه سازي براي ت  و

ثیر گـذار  أدر این رابطه سازمان تبلیغات اسالمی را می توان از جملـه نهادهـاي تـ         . ارزشها می گردد   کمرنگ شدن باورها و   

ت هاي مـذهبی و کانونهـاي فرهنگـی،    ئاین سازمان عالوه برساماندهی هی   . تکشور در نشرو گسترش فرهنگ اسالمی دانس      

  .اجرا نموده اندرا ي تشکل هاي دینی ها برنامهطرحهایی نیز در رابطه با غنی سازي محتواي 

همائی و تجلیـل از مـداحان اهـل بیـت عـصمت و طهـارت، آمـوزش        دبازشناسی هیئت هاي مذهبی از نظر جوانان، گر              

 جوان، بازیابی کانون هاي فرهنگی و مردمی جوانان، حمایت و پشتیبانی از هیئت هاي جوان و نوپا، آسیب شناسـی         مداحان

  . فرهنگ عزاداري از جمله مهمترین طرحهاي تشکلهاي دینی سازمان تبلیغات اسالمی بوده است

 ناسالم  ظور جلوگیري از نفوذ اندیشه هايها با هدف حمایت و تقویت بنیه آموزشی، فرهنگی و مذهبی به من  این طرح      

 مـشارکت در   در میان جوانان و نوجوانان، ایجاد انگیزه جهت ساماندهی فرهنگی جوانان و نوجوانان در هیئت هاي مذهبی،  

پدید آوردن و نهادینه کردن فرهنگ دینی در میان جوانان و نوجوانان به منظـور پیـشگیري از ورود تحریفـات در فرهنـگ                

 بـا در   ورا، بررسی تطبیقی اشکال و شیوه هاي عزاداري صحیح و غیرصحیح برحسب فرهنگ، آداب و سنن کشورمان            عاش

ها، آسیب شناسی فرهنگ دینی جامعه  و تنظیم و اتخاذ راهکارهـاي اجرایـی مناسـب بـه منظـور              نظر گرفتن خرده فرهنگ   

بـه ثبـت    ، تـشکل دینـی توسـط سـازمان تبلیغـات اسـالمی         31790، تعداد 1383تا سال . پیشگیري و مقابله با آن اجرا گردید      

تـشکل در    525  تشکل در شکل کانون دینی،1760  تشکل در قالب هیئت هاي مذهبی،29448  رسیده است از این تعداد، 

  ان و کردسـت  تشکل دینی بیـشترین   9792استان تهران با .  تشکل با عنوان کانون به ثبت رسیده اند 26 قالب کانون مداحی و   

، 32456،  بـه تعـداد  1384ایـن ارقـام در سـال   .  دارا بوده اسـت 1383 تشکل دینی کمترین تعداد این نهادها را تا سال     181با  

 850 تشکل در شـکل کـانون دینـی،   1279 تشکل در قالب هیئت هاي مذهبی،   29984تشکل دینی رسیده است از این تعداد      
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  1384   تشکل هاي دینی و کانونهاي تحت پوشش سازمان تبلیغات اسالمی درحوزه جوانان درسال:17هجدول شمار
  درصد  تعداد  کانون فرهنگی کانون مداحی  نون دینیکا هئیتهاي مذهبی  استان جمع

 3,7 1194 4 10 0 1180 آذربایجان شرقی 
 2 636 7 8 15 606 آذربایجان غربی 

 4,7 1515 10 8 77 1420 اصفهان 
 1 330 4 3 4 319 اردبیل 

 1,5 471 6 4 7 454 ایالم 
 1,4 469 12 7 49 401 بوشهر 
 30,4 9878 8 50 36 9784 تهران 

 1,4 464 4 10 7 443 چهارمحال و بختیاري 
 9,1 2944 20 17 42 2865 خراسان رضوي 
 0,7 234 0 0 9 225 خراسان جنوبی
 0,8 275 35 0 0 240 خراسان شمالی 

 1,7 544 10 3 17 514 خوزستان 
 1,9 626 10 0 57 559  سمنان 

 1,4 446 6 7 10 423 سیستان و بلوچستان 
 2 658 7 0 10 641 جان زن

 3,2 1028 15 10 248 755 فارس 
 1,6 529 8 0 23 498 قزوین 

 2,8 909 25 12 32 840 قم 
 0,6 191 10 44 28 109  کردستان 

 2,7 886 8 14 17 847 کرمان 
 2,5 807 16 230 13 548 کرمانشاه 

 1,9 625 20 113 16 476 کهگیلویه بویراحمد 
 2,1 675 0 20 30 625 گلستان 
 3,2 1053 10 30 159 854 گیالن 
 3,3 1060 0 138 108 814 لرستان 

 3,9 1262 20 40 110 1092 مازندران 
 2,4 779 30 0 10 739 مرکزي 

 1,2 404 10 35 22 337 هرمزگان 
 2,8 896 16 20 95 765 همدان
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  1384نهاد تحت پوشش سازمان تبلیغات اسالمی در سال  هاي مردم سازمانتوزیع درصد  : 18نمودار شماره 
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 درصد از کل این 30,4ران  نشان می دهد که استان ته1384نهاد مرتبط با سازمان تبلیغات اسالمی درسال  هاي مردم        بررسی توزیع استانی تشکل

استان کردسـتان بـا   .  درصد درمقام دوم کشوري قرار دارد9,1بعد از این استان، استان خراسان رضوي با  . نهادها را در سطح کشور دارا بوده است 

  .  درصد پایین ترین مقام کشوري را دارا بوده است0,6

  

  

  

  



100  1384نهاد جوانان در سال  بررسی وضعیت سازمان هاي مردم

  

   1384جوانان تحت پوشش سازمان تبلیغات  اسالمی در سال  دینی نهاد مردمي ها سازمان : 19نمودار شماره 

  

  

کانون دینی  ;  3,9 کانون مداحی ;  2,6

هئیت ;  92,4

کانون فرهنگی  ;  1,1

  
        

  

سـازمان   درصـد از  4/92 به گزارش سازمان تبلیغات اسالمی   1384 درسال   دهد   نشان می  17رسی جدول شماره    همچنین بر  

 درصـد  1,1  و درصـد کـانون مـداحی    2,6  هاي دینـی،   درصد کانون  3,9   دینی جوانان هیئت هاي مذهبی،     نهاد  مردمهاي  

  .آمده است) 19( این اطالعات به نحو گویاتري در نمودار شماره  .ستا بوده فرهنگیکانون هاي 
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   1384درسال انونهاي تحت پوشش سازمان تبلیغات اسالمیک فعالیتهاي تشکل هاي دینی و جوانان شرکت کننده در :18هجدول شمار

  درصد  تعداد   درصد  تعداد   درصد  تعداد   صددر  تعداد   استان تعداد برنامه جمع پسر دختر
 3,2 10 3,2 5900 3 2700 3,4 3200 آذربایجان شرقی 

 2,6 8 2,2 4150 2,1 1900 2,4 2250 آذربایجان غربی 

 3,9 12 4,8 8900 4,1 3700 5,5 5200 اصفهان 

 3,2 10 2,3 4200 2 1800 2,5 2400 اردبیل 

 3,2 10 2,1 3890 2,4 2150 1,8 1740 ایالم 

 3,9 12 2,2 4100 1,9 1700 2,5 2400 بوشهر 

 4,8 15 8,9 16550 7,5 6750 10,4 9800 تهران 

 3,2 10 3,1 5800 3,5 3200 2,7 2600 چهارمحال و بختیاري 

 4,8 15 5,4 10035 6 5400 4,9 4635 خراسان رضوي 

 3,2 10 3,1 5750 2,9 2600 3,3 3150 خراسان جنوبی

 3,2 10 2,9 5333 3,6 3215 2,2 2118 ی خراسان شمال

 3,2 10 3,9 7224 4,5 4105 3,3 3119 خوزستان 

 3,2 10 2,5 4684 2,6 2376 2,4 2308 سمنان 

 2,6 8 1,8 3285 1,6 1465 1,9 1820 سیستان و بلوچستان 

 2,6 8 2,3 4234 2,3 2109 2,2 2125 زنجان 

 3,2 10 4,4 8077 3,6 3260 5,1 4817 فارس 

 3,2 10 2,8 5250 2,8 2510 2,9 2740 قزوین 

 3,9 12 2,9 5393 3 2743 2,8 2650 قم 

 3,2 10 3,4 6371 3,5 3126 3,4 3245  کردستان 

 3,2 10 4,1 7626 4,8 4376 3,4 3250 کرمان 

 3,2 10 2,7 5027 3,2 2907 2,2 2120 کرمانشاه 

 3,2 10 3,2 5945 2,4 2215 3,9 3730 کهگیلویه بویراحمد 

 3,2 10 2,8 5185 2,7 2425 2,9 2760 گلستان 

 3,2 10 3,2 5915 2,9 2640 3,5 3275 گیالن 

 3,2 10 3,4 6320 4,6 4150 2,3 2170 لرستان 

 3,2 10 4,7 8610 4,8 4320 4,5 4290 مازندران 

 3,2 10 3,8 6981 3,9 3525 3,7 3456 مرکزي 

 3,2 10 2,7 5013 2,7 2473 2,7 2540 هرمزگان 
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  94623نفـر بـوده کـه تعـداد         درکشور     جوانان تحت پوشش  کل   تعداد  1384در سال   ) 18(براساس جدول شماره    

  .بوده اند  نفر پسر90445  و تعداد نفر دختر

  بـا  تهـران  و خراسـان رضـوي   هـاي   اسـتان  .گزارش شده اسـت  برنامه  310 ي اجراشده دراین سال  ها  برنامه کل تعداد

 6/2 (  برنامـه 8  بـا یجـان غربـی   آذرباو  زنجان ، سیستان و بلوچستانهاي  باالترین رتبه واستان  )  درصد 8/4( برنامه 15تعداد  

  .این خصوص داشته اند در  پایین ترین مقام کشوري را)درصد

  
   1384در سال به تفکیک جنس  دینی سازمان تبلیغات  اسالمی نهاد مردمي ها سازمانجوانان عضو  : 20نمودار شماره 
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 نـشان  1384 ی بـه تفکیـک جـنس در سـال    نهاد دینـی سـازمان تبلیغـات  اسـالم     هاي مردم سازمانمقایسه جوانان عضو  

   .ها در استان هاي مختلف تفاوت هاي زیادي دارد  میزان عالقه و مشارکت دختران و پسران در این برنامهدهد  می

 اسـتان ایـالم بـا    . درصد کل پسران باالترین رتبه کشوري را دارا بوده است 5/7 درصد دختران و 4/10استان تهران با   
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  مرتبط با ستاد مبارزه با موادمخدرجوانان،  نهاد مردم سازمانهاي. 2- 9
و کاهش سوء مصرف موادمخدر در سـالهاي گذشـته،     غیردولتی فعال در زمینه پیشگیري       هاي  سازمانتوجه به نقش     

و باور اساسی بوده که براي حل مسئله موادمخدر در کشور و تحقق اهدافی که در این زمینه در بخـش   نی  بر این درك    مبت

و جامعـه مـدنی وجـود دارد، نـاگزیر مـردم بایـد در قالـب انجمـن هـاي مـدنی سـازماندهی                   هاي مختلف از جملـه دولـت        

و فعالیت هـاي انجـام شـده در سـایر کـشورهایی کـه        ش ها بررسی تجربه هاي نوپاي داخلی و نگاهی به مجموعه تال .شوند

مخـدر از نظـم یـافتگی و     مـواد  حرکت انجمن ها در آنها براي دستیابی به اهداف  مورد نظـر در زمینـه مبـارزه بـا اسـتعمال           

آنـان را  و سو دادن توان مردم در قالب انجمن ها،  دهد که تجمیع عالئق و سمت  میحرکت مطلوبی برخوردار است، نشان   

 " سازمان انجمنـی "در واقع با برخورداري از عزم ملی براي حل معضل موادمخدر و نیز     . سازد میبا توفیقات بیشتري همراه     

براسـاس ایـن رویکـرد، سـتاد مبـارزه بـا        .توان انتظار داشت که بتوان راهی براي دسـتیابی بـه نتـایج مـورد نظـر بـاز کـرد          می

، از ایـن نیـروي بـسیار ارزشـمند و     یي مردمـ هـا  و ارج گذاشـتن بـه تـالش هـاي انجمن           موادمخدر کوشیده است با احتـرام       

بـه دغدغـه اي فراگیـر بـراي       بکوشـد کـه آن را    معضل  این  به حساس کردن ذهن عموم نسبت  گذار بهره گیرد و با   تأثیر

دولتی، سه رویکرد اساسی زیر را براي  غیرهاي سازماندر این مسیر، ستاد با راه اندازي دفتر . انجمن هاي مردمی تبدیل کند 

  :دستیابی به اهداف سازمانی خود مورد توجه قرار داده است

فراهم آوردن زمینه هاي الزم جهت ترغیب عالقه مندان مبارزه با این بلیه اجتماعی بـا سـازماندهی آنـان در          :  اول

  . غیردولتیهاي سازمانقالب 

 غیردولتـی فعـال در زمینـه هـاي پیـشگیري،      هـاي  سـازمان  توسعه کیفی سیاست گذاري و برنامه ریزي براي  :  دوم

  .درمان، کاهش آسیب و اطالع رسانی

 غیردولتی و جلب و جـذب همکـاري آنهـا    هاي سازمانبررسی و شناسایی قابلیت ها و ظرفیت هاي موجود    :  سوم

  .در پرداختن به مسایل و رفع مشکالت مرتبط با  این حوزه

قابلیت هاي باالي آنان  مـی توانـد گـامی      جوانان  با توجه به پتانسیل ها و نهاد  مردمسازمانهاي   ن و مشارکت فعال جوانا   
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مخدر به تفکیک استان در   مرتبط با ستاد مبارزه با موادنهاد مردمهاي  سازمانرصد دتعداد و توزیع  : 19 جدول شماره

 1384  و1383هاي  سال

 درصد تعداد
  1384  1383  1384  1383 استان
 3,8  2,1 17 4 آذربایجان شرقی

 1،6 4,8 7 9 آذربایجان غربی
 6،5 1,6 29 3 اردبیل
 14،0 4,3 62 8 اصفهان

 0،7 1,1 3 2 ایالم
 2،7 3,2 12 6 بوشهر
 9،7 18,1 43 34 تهران

 0،2 1,1 1 2 چهارمحال و بختیاري
 2،0 2,7 9 5 خراسان

 2،7 0,5 12 1 خوزستان
 1،4 2,1 6 4 زنجان
 0،9 1,6 4 3 سمنان

 0،5 0,5 2 1 سیستان وبلوچستان
 0،9 2,1 4 4  فارس
 2،0 1,1 9 2 قزوین

 2،3 4,8 10 9 قم
 7،0 10,1 31 19 کردستان
 2،9 3,2 13 6 کرمان

 5،6 5,9 25 11 کرمانشاه
 1،1 1,1 5 2 کهگیلویه و بویراحمد

 7،9 2,1 35 4 گلستان
 3،8 3,7 17 7 گیالن
 3،4 2,7 15 5 لرستان

 2،0 9,6 9 18 مازندران
 4،1 3,2 18 6 مرکزي

 1،1 3,2 5 6 هرمزگان
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 مرتبط با ستاد مبارزه با مواد مخدر به تفکیک اسـتان هـاي     نهاد  مردمتعداد و توزیع سازمانهاي      19 در جدول شماره    

 443 تشکل بـه  188 از نهاد مردمهاي  در این دوره تعداد تشکل .نشان داده شده است 1384 و 1383سراسر کشوردر سالهاي    

  .تشکل افزایش یافته است 

 وکمتـرین  نهـاد  مـردم  سـازمان  62   بیشترین تعداد مربوط به استان اصفهان بـا 1384ازکل تشکل هاي فعال تا پایان سال           

  . می باشدنهاد مردمتعداد مربوط به استان چهارمحال بختیاري با یک سازمان 

  

  1384 جوانان مرتبط با ستاد مبارزه با مواد مخدر در سال نهاد مردمي ها سازمان : 21نمودار شماره 
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 درنمودار شماره  1384 مرتبط با ستاد مبارزه با مواد مخدر به تفکیک استان در سال نهاد مردمتوزیع درصد سازمانهاي          

 9,7 استان تهـران بـا   باشد، می درصد 14 باالترین رتبه کشوري ازنظر این نهادها مربوط به استان اصفهان با .  آمده است  )21(
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  اتحادیه انجمن هاي اسالمی دانش آموزي جوانان، مرتبط با نهاد مردم هاي سازمان .10-2
  
اتحادیه انجمن هاي اسالمی دانش آموزان با هدف ایجاد وحدت و هماهنگی بین انجمن هاي اسالمی دانـش آمـوزان                

ب اسـالمی و جهـت بخـشیدن بـه     وآرمانهـاي انقـال    تحقـق ارزشـهاي اسـالم    ،کشور به منظور حراست از دسـتاورد انقـالب   

        بعنـوان اولــین تــشکل دانــش آمـوزي بعــد از انقــالب بــا  1358 فعالیتهـاي صــنفی دانــش آمـوزان مــسلمان ومتعهــد در ســال  

سیس و طی سالیان بعد در زمینه تربیت نیروي دانش آمـوزي و حـضور آنهـا    أت) ره( حمایت هاي معنوي ومادي امام خمینی     

 و داراي شخصیت حقوقی مستقل که بـا  نهاد مردماین اتحادیه اسالمی نهادي است . ام نموده استدر صحنه هاي انقالب اقد    

عنوان یک مجموعه فرهنگی براي ساماندهی، هدایت و پشتیبانی انجمن هاي اسالمی مدارس سراسر کـشورشکل گرفتـه و               

  .لیت می کندمنصوب از سوي ایشان فعا کماکان تحت نظارت عالیه مقام معظم رهبري ونماینده 

  

  انجمن اسالمی به شرح ذیل می باشداهداف 

  .سازندگی اخالقی وعملی اعضا ونمایان ساختن روحیه تعبد و نورانیت ایمان .1

ثر در ؤوشـناخت راههـاي مـشارکت مـ    ) ع(تعمیق آگاهی دینی انقالبی و آشنایی با معارف قرآن وسـیره اهـل بیـت           .2

 .ب و راههاي مقابله با آنهاجامعه اسالمی وترفندهاي دشمنان اسالم وانقال

حفظ و تداوم دستاوردهاي انقالب اسالمی با فعال کردن دانش آموزان در صـحنه هـاي اجتمـاعی، سیاسـی و سـالم        .3

 سازي محیط آموزشی و بسط بینش و گرایش اسالمی در مدرسه

بـا همـه    بـاط سـازنده    وارتهـا  برنامـه سعی در ایجاد پوشـش همگـانی     و منؤگسترش و استمرار ارتباط با نیروهاي م     .4

 دانش آموزان

ولیت پذیري وشکوفا ساختن استعدادهاي خدادادي و تحقـق کمـاالت انـسانی دانـش آمـوزان از       ئتقویت روحیه مس   .5
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83-84در سال تحصیلی ها  انجمنهاي اسالمی دبیرستان:  20 شماره جدول  

 تعداد انجمن ها

ف
ردی

 

 استان
  جمع   دختر  پسر

 تعداد اعضا تعداد آموزشگاه

 17191 578 573 275 298 آذربایجان شرقی  1

 7288 214 212 110 102 آذربایجان غربی  2

 7217 178 177 101 76 اصفهان  3

 1934 271 270 136 134 اردبیل  4

 11242 193 193 96 97 ایالم  5

 9335 210 205 109 96 بوشهر  6

 30344 1145 1138 674 464 تهران  7

 7896 219 219 114 105 چهارمحال و بختیاري  8

 19277 598 594 322 272 خراسان رضوي  9

 1222 78 75 36 39 خراسان جنوبی 10

 8250 224 219 114 105 خراسان شمالی  11

 12461 392 392 199 193 خوزستان  12

 5435 98 98 50 48 سمنان  13

 7877 211 211 107 104 سیستان و بلوچستان  14

 2980 72 72 38 34 زنجان  15

 14513 439 438 243 195 فارس  16

 9975 244 244 127 117 قزوین  17

 742 117 117 50 67 قم  18

 10393 196 194 96 98 کردستان  19

 13923 450 450 255 195 کرمان  20

 10482 289 289 152 137 کرمانشاه  21

 16635 368 365 174 191 کهگیلویه بویراحمد  22

 11721 344 343 176 167 گلستان  23

 17121 405 403 222 181 گیالن  24

 24782 558 555 281 274 لرستان  25

 19466 465 463 253 210 مازندران  26

 7575 229 227 121 106 مرکزي  27

 1017 24 24 24 0 هرمزگان  28

 9338 217 216 118 98 همدان 29
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  83-84ی ها در سال تحصیل هاي اسالمی دبیرستان  انجمنتوزیع درصد:  21 شماره جدول

 اعضا آموزشگاه  جمع   دختر  پسر استان  انجمن ها

 5،2 ٦٫٢ 6,2 5،6 6،9 آذربایجان شرقی 

 2،2 ٢٫٣ 2,3 2،2 2،3 آذربایجان غربی 

 2،2 ١٫٩ 1,9 2،0 1،8 اصفهان 

 0،6 ٢٫٩ 2,9 2،7 3،1 اردبیل 

 3،4 ٢٫١ 2,1 1،9 2،2 ایالم 

 2،8 ٢٫٢ 2,2 2،2 2،2 بوشهر 

 9،1 ١٢٫٣ 12,3 13،6 10،7 تهران 

 2،4 ٢٫٣ 2,4 2،3 2،4 چهارمحال و بختیاري 

 5،8 ٦٫٤ 6,4 6،5 6،3 خراسان رضوي 

 0،4 ٠٫٨ 0,8 0،7 0،9 خراسان جنوبی

 2،5 ٢٫٤ 2,4 2،3 2،4 خراسان شمالی 

 3،7 ٤٫٢ 4,2 4،0 4،4 خوزستان 

 1،6 ١ 1,1 1،0 1،1 سمنان 

 2،4 ٢٫٣ 2,3 2،2 2،4 سیستان و بلوچستان 

 0،9 ٠٫٨ 0,8 0،8 0،8 زنجان 

 4،4 ٤٫٧ 4,7 4،9 4،5 فارس 

 3،0 ٢٫٦ 2,6 2،6 2،7 قزوین 

 0،2 ١٫٣ 1,3 1،0 1،5 قم 

 3،1 ٢٫١ 2,1 1،9 2،3 کردستان 

 4،2 ٤٫٨ 4,8 5،2 4،5 کرمان 

 3،2 ٣٫١ 3,1 3،1 3،2 کرمانشاه 

 5،0 ٣٫٩ 3,9 3،5 4،4 کهگیلویه بویراحمد 

 3،5 ٣٫٧ 3,7 3،6 3،8 گلستان 

 5،2 ٤٫٣ 4,3 4،5 4،2 گیالن 

 7،5 ٦ 6 5،7 6،3 لرستان 

 5،9 ٥ 5 5،1 4،8 مازندران 

 2،3 ٢٫٥ 2,4 2،4 2،4 مرکزي 

 0،3 ٠٫٣ 0,3 0،5 0،0 هرمزگان 
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 انجمن مربوط به 4342 انجمن اسالمی دردبیرستانهاي سراسر کشور فعال بوده اند که تعداد 9288 تعداد 1384   در سال 

 53,3بی نشان داده شده است در به خو) 22(همانگونه که درنمودار شمار. انجمن مربوط به دختران بوده است4946پسران و 

  . درصد پسران مشغول به فعالیت بوده اند46,7درصد ازکل انجمن ها ي مذکور دختران و در 

  

   به تفکیک جنس83-84انجمن هاي اسالمی دبیرستان ها در سال تحصیلی  : 22نمودار شماره 

پسر ;   46,7

; 53,3

  
  
استان،آموزشگاه وتعداد  ردبیرستانها به تفکیک جنس،  تعداد و درصد انجمن هاي اسالمی د)21 (و) 20(در جداول         

  . شده است داده نشان  اعضا 

 درصد از کل 3/12 انجمن که 1138دهد استان تهران با مجموع  بررسی توزیع درصد استانی این نهاد ها نشان می        

 انجمن 24استان هرمزگان با  وده وب دارا انجمن اسالمی دردبیرستانهاي سراسر کشور می باشد باالترین رتبه کشور را
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 ( آموزشگاه 24و پایین ترین سهم مربوط به استان هرمزگان با )  درصد از کل کشور12,3( آموزشگاه  1145استان تهران با 

ز این الگو حاکم بوده و دانش آموزان دبیرستانی یدرقسمت اعضاي این انجمن ها ن .بوده است)  درصد از کل کشور0,3

المی دردبیرستانهاي سراسر کشور را به عنوان  درصد از کل تعداد اعضاي اس9,1 نفر درمجموع 30344استان تهران با 

 .داشته است  بوده است ،پایین ترین رتبه را  درصد ازکل کشور0,3 نفر عضو که 1017باالترین استان و استان هرمزگان با 

ل ها درسا هاي اسالمی دبیرستان هاي مختلف کشور از انجمن هاي سطح برخورداري استان نیز تفاوت) 23(درنمودار شماره

هاي مختلف بسیار باال بوده و میان تهران به عنوان باالترین  تفاوت میان استان . به خوبی نشان داده شده است83-84تحصیلی

هاي  هرچند تفاوت جمعیت  دانش آموزي استان. وهرمزگان به عنوان پایین ترین رتبه تفاوت بسیار زیادي دیده می شود

ها  ثیر به سزایی دراین تفاوتأهاي توسعه یافتگی استانها نیز ت ظر می رسد تفاوتهاي زیادي دارد لیکن به ن مختلف تفاوت

  .درمناطق روستایی کشور فعالیتی نداشته است  انجمن هاي اسالمیمی رسد  اتحادیه  به نظر. نهاده است

  

 به تفکیک 83-84توزیع نسبی انجمن هاي اسالمی دبیرستان هاي سراسر کشور در سال تحصیلی  : 23نمودار شماره 
  استان
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  تیجه گیرين: فصل سوم 
هاى خیرخواهانه و  ها و انجمن هاى مردمى در قالب گروه دهد که سازمان نگاهى تاریخى به گذشته ما نشان مى     

دور بوده که مند به  داوطلبانه مردمى صدها سال است که در حیات اجتماعى مردم حضور داشتند و از انجام و ساختار نظام

  )1383شرق ، (.هاى فراوان به این حرکت تاریخى و فرهنگى شده است همین امر باعث ایجاد آسیب

 امر این به آنان مثبت نگرش بیانگر) 3/77 (اجتماعی فعالیتهاي در مشارکت به نسبت جوانان نگرش شاخص      بررسی

 اوقات از بخشی مصرف براي همچنین و اند دانسته تر بخش نتیجه را اجتماعی کارهاي اًعموم آنان که طوري است، به

 در داوطلبانه شرکت به مردان از بیش زن جوانان مورد این در. اند کرده آمادگی اعالم اجتماعی فعالیتهاي در خود فراغت

 نیز جوانان پذیري مسئولیت خصوص در  ،)درصد 74 مقابل در درصد 79 ( اند کرده تمایل ابراز اجتماعی فعالیتهاي

 را مسئولیت قبول و اند مسئولیت پذیرش آماده  جوانان،است؛  یعنی مرزمثبت به نزدیک)  درصد61 (نگرش کلی شاخص

 33 ( دارند نظر در را مادي مسئولیت، نفع پذیرش در زن از بیشتر مرد جوانان ، اما دانند مین آن مادي نفع خاطر به صرفاً

 است مثبت حد در و 77 اجتماعی فعالیتهاي در شرکت به نسبت جوانان رشنگ  ، شاخص )درصد 26 با مقایسه در درصد
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 واگذاري در که اند کرده احساس عموماً و روند می مسئولیت بار زیر کمتر امروز جوانان که اند داشته اظهار آنان درصد

 ) درصد 84.(شود مین اعتماد جوانان به مسئولیت

هاى خارجى و عینى در جهت تحقق اهداف مردمى و مؤلفه یکى از مهمترین  نهاد مردمهاى  امروزه سازمان  

ین دولت و ملت در هر فیماب بسترى مناسب و مفید در راستاى انعکاس مطالبات فرو خفته جامعه و به طور کامل حلقه واسط 

و کسب نظرات  ساالر به دنبال عینیت بخشیدن به انتظارات عموم  هاى کارآمد و مردم دولت. شوند اجتماعى محسوب مى

ى مردمى و غیردولتى ها تشکل نیاز و اداره امور کشور، هاى مختلف افکار عمومى در تدوین و تنظیم قوانین مورد و سلیقه

جویى آنان از هیچ  هاى متعدد مشارکت و در جهت توسعه کمى و کیفى آن و ایجاد زمینه رده کرا اهرمى مناسب قلمداد 

 )1383شرق ،(.ورزند کوشش و تالشى دریغ نمى

 فرهنگی و اقتصادي اجتماعی، سیاسی، هاي نظام اساسی راهکارهاي از یکی عنوان به مشارکت، اکنون هم آنکه وجود ا  

 درستی به یابد، می تحقق مشارکت آنها رعایت و وجود صورت در فقط که موازینی وزهن  است، درآمده گوناگون جوامع

 از استقبال به فراوان شوق با که هایی سازمان یا افراد از بسیاري که است آن توجهی بی این نتیجه. اند نشده تبیین و شناخته

 گشته باز گذشته ناکارآمد هاي شیوه سوي به و شده مواجه شکست با مدتی، از پس اند، رفته جویانه مشارکت هاي فعالیت

 .اند

دولت بایستی در رابطه با مشارکت هر بیشتر اقشار مختلف مردم و توسعه جامعه  علی رغم اقدامات صورت گرفته،       

 رشد و توسعه. هاي بلندي بردارد مدنی و توانمند سازي تشکل هاي مردمی براي توسعه با وجود فرهنگ غنی مشارکت گام

 عالوه بر اینکه تابعی از سطح توسعه کلی کشور در همه زمینه ها می باشد ، خود بطور مستقیم تابعی از نهاد مردمسازمانهاي 

 براي ارتقاء سطح اجتماعی نهاد مردمهاي سازمان جهت پیشبرد فعالیت ، رشد و گسترش . کاهش تصدي دولت خواهد بود

  .بق با واقعیت هاي جامعه در اولویت قرار داردجامعه انجام کار فرهنگی دامنه دار و مطا
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   جوانان نهاد مردم هاي سازمان دستاوردهاي رشد و توسعه  . 1-3

تواند موجب افزایش مشارکت  می جوانان نهاد مردم هاي سازمان به ویژه نهاد مردم هاي سازمانرشد و توسعه             

  شدن جامعه که امري بی ثبات کننده و از بین برنده هویت جمعی است، میمسئولیت پذیري شده و از این طریق از ات

ها به جامعه پذیري سریع جوانان کمک نموده و موجب شکوفایی و رشد استعدادها و  وجود این سازمان. جلوگیري نماید

 از مقررات و ضوابط  جوانان به دلیل آنکهنهاد مردم هاي سازمان. شود میخالقیت هاي آنان در محیط هاي جمعی و عمومی 

کنند و نیز داراي اهدافی مشروع هستند خود باعث کاهش آسیب هاي اجتماعی مانند اعتیاد،  میمشخص و خاص پیروي 

که فرد جوان در صورت حضور و مشارکت در چنین سازمانی به خودي خود و ناخواسته تحت را شود چ می... هکاري وزب

آید گرایش  می جمع حضور دارند و بدین ترتیب با مشغله اي که براي وي به وجود گیرد که در این میروهی قرار گتأثیر  

  .رسد میبه سمت آسیب هاي اجتماعی به حداقل خود 

    موجب ایجاد اشتغال پاره وقت براي جوانان درگیر در    در جریان ایفاي نقش هاي خود،نهاد مردم هاي سازمان       

آورند؛ همچنین به دلیل این که یکی از کارکردهاي  می اشتغال دائم آنان از این طریق بوجود  شده و زمینه را برايها برنامه

 از ها برنامهتوانند با کسب اطالعات و  میموثر مشخص این سازمانها، حد واسط بودن آنها بین دولت و جامعه است، آنها 

 مذهبی  اجتماعی،  ل فرهنگی،ئبه ویژه در بحث مسا - یعنی تک تک افراد جامعه -دولت و انتقال آن به شاخه هاي پایین تر 

و علمی به توسعه فعالیت هاي فرهنگی، اجتماعی و تقویت هویت دینی و علمی جامعه و غنی سازي اوقات فراغت جوانان 

  . و امور فوق الذکر شودها برنامهکمک نموده و باعث کاهش تصدي گري دولت در 

ولتی و خصوصی در امور دتواند موجب افزایش مشارکت بخش هاي غیر می نهاد ممرد هاي سازمانفعال گرایی        

این سازمان ها . شده و از این طریق به تقویت بخش سوم کمک نماید... بشر دوستانه و  اجتماعی، زیست محیطی،  فرهنگی،

 روستایی و  هاي شهري، مهارت آموزي براي گروههمچنین با برگزاري و اجراي دوره هاي کارآموزي، تجربه آموزي و

  .پردازند میحاشیه اي به ایفاي نقش توانمند ساز و ظرفیت ساز خود 

شود که براي جوامعی مثل ایران بسیار حیاتی بوده و آن  می اساسی تر ي مجموع دستاوردهاي فوق منجر به دستاورد     
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   جواناننهاد مردمهاي تحلیل وضعیت موجود سازمان. 2-3

  

  :ضعف ها . 1-2-3
  عدم بهره گیري مناسب از دانش و فن آوري نوین. 1-1-2-3  
   

 بستگی به عامل حرکت که اعضاي آن سازمان ها بوده و نیز شرایط غیردولتی هاي سازمان اجتماعی هر نوع تحرك         

 مهارت  مساعد و بدون مسلح شدن به دانش،  غیردولتی در شرایط ناهاي سازماناعضاي . محیطی به عنوان بستر حرکت دارد

در واقع بی . مات و رفاه اجتماعی نخواهند بودها و فن آوري هاي روز و آموزش هاي الزم قادر به ارتقا و گسترش خد

 در کشور غیردولتی هاي سازمانتوجهی به دانش و ابزارهاي نوین ارتباطی و علمی در عصر انفجار اطالعات از سوي غالب 

همچنین ضعف فرهنگ همکاري و مبادله . ستها تشکلبیش از هر چیز بیانگر حاکمیت دیدگاه هاي سنتی براین نوع 

 در کشور ها تشکلو عدم بهره گیري از تجربیات موفق یا تبادل آنها مانع ارتقاء رشد و بهبود وضعیت این نوع اطالعات 

  .شده است

  

   کلی و مبهم بودن اهداف و وظایف.2-1-2-3
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به عبارت دیگر اگر اهداف به درستی، دقیق . چنان کلی و عمومی باشد که جهات حرکت سازمان مبهم و گیج کننده باشد

ن فعالیت به شکل تخصصی و حرفه اي را سلب خواهد کرد و سازمان و شفاف طراحی نشده و پراکنده و متنوع باشد، امکا

گیري است، بهتر و   جدیدي در حال شکلغیردولتیدر هر حال اگر سازمان . مربوطه به نتیجه مطلوب دست نخواهد یافت

کنند از  می دنبال  با تجربه که فعالیت مشابه و مورد نظر آنان راغیردولتیي ها سازمانمعقول تر آن است که با مراجعه به 

  .نقاط قوت و ضعف و تجربیات آنها آگاه شده تا در طراحی و عملیاتی نمودن اهداف بهره برداري نمایند

  

  گرایی نخبه.3-1-2-3
 غیردولتی به جذب فرد یا گروه هاي سرشناس به ویژه سیاسی یا دولتی و نخبه هاي سازمانبدین معنا گرایش بی رویه         

 اثرات و تبعات آن، رفته رفته روح جمعی و گروهی را تضعیف نموده و پروسه تصمیم گیري و تصمیم سازي بدون توجه به

گیرد؛ حتی اگر  میقرار ) نخبه(که یک فرایند مشارکتی است، در اختیار فرد یا گروه هاي خاص هاي عیردولتی  ر سازماند

. را به دست خواهد گرفت ندك زمان ممکن عنان اداره سازمانس هرم سازمانی قرار نداشته باشد، در اأدر ابتداي امر در ر

 که از مرحله تولد تا شکل گیري، شروع فعالیت و استمرار مستلزم غیردولتی هاي سازمانکه این اتفاق با اصل و ماهیت 

  .فعالیت جمعی و مشارکتی است در تضاد است و به قول فالسفه جمع ضدین محال است

  

  ي بلند مدت و استراتژیکها برنامهی  ضعف در طراح. 4-1-2-3
 پس از تولد و رشد تالش در جهت تحقق اهداف و آرمان هاي سازمان غیردولتیمهم ترین رسالت یک سازمان       

موریت و نقطه أ نگرش خود را نسبت به مغیردولتی هاي سازمانباشد که در مرحله اول ضروري است اعضا و مسئولین  می

ماید، چرا که دستیابی به یک چشم انداز مشترك پیش از هر نوع برنامه ریزي، امري حیاتی است عزیمت سازمان مشخص ن

نکته دیگر این . ي کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدتها برنامهو سپس اجرایی و عملیاتی کردن اهداف از طریق طراحی 

زنگري قرار گیرد و هر از گاهی دوباره تعریف شود که اهداف و آرمانهاي هر سازمانی باید به طور مستمر مورد ارزیابی و با

و اطمینان الزم در خصوص دارا بودن قابلیت و توانایی در برخورد با تغییرات و رخدادهاي غیر منتظره حاصل شود که این 



116  1384نهاد جوانان در سال  بررسی وضعیت سازمان هاي مردم

 .دهد میثرشان را کاهش ؤشود وکارایی م میواکنشی نسبت به اتفاقات جامعه است، این امر باعث محدودیت توانایی آنها 

 چگونگی اجرایی و عملیاتی کردن اهداف و بازنگري مجدد بر آنها، عدم دستیابی به یک چشم انداز مشترك، ضعف در

 در این حوزه غیردولتی هاي سازمانهمچنین توانایی سازمان در رویارویی با مشکالت و تغییرات از دیگر مشکالت 

  .باشد می

  

   ضعف در تجهیز و توسعه منابع مالی.5-1-2-3
 کمک هاي مردمی، درآمدهاي خاص نظیر  ان از طریق حق عضویت اعضا، در ایرغیردولتی هاي سازمانمنابع مالی        

هاي تجارتی،  شرکتتأسیس  پژوهشی و یا  فعالیت هاي درآمدزا نظیر فعالیت هاي آموزشی، خدماتی،... وقف، نذر، هدایا و

  .ودش میمین أکمک هاي دولتی و کمک هاي بین المللی ت... سسات فرهنگی، هنري وؤبازرگانی، تعاونی، م

مثالً پرداخت حق . هاي فوق مشکالت و محدودیت هاي خاص خود را داردباید در نظر داشت که هر یک از شیوه      

مین و تضمین نماید و در صورت باال بودن أعضویت اعضا در حد و اندازه اي نیست که ادامه فعالیت و بقاي سازمان را ت

همچنین به .  قادر به عضویت و فعالیت در این سازمان ها نخواهند بودحق عضویت، جز گروه هاي محدودي از افراد، بقیه

توان  میمحدود است و ن می  میزان کمک هاي مردغیردولتی هاي سازمان نقش و کارکرد  جهت ناشناخته بودن فعالیت،

  .انتظار جذب کمک هاي قابل توجهی را داشت

چرا که به دلیل اعتقادات مذهبی و فرهنگی . ن قاعده مستثنی هستنداي از ای  خیریهغیردولتیي ها سازماندر این میان      

گیرد، عمدتاً در اختیار  میو یا نذري صورت  مردم به سهولت قادر به جذب کمک هاي مردمی هستند و حتی اگر وقف

 که در این ،است دولتی هاي غیر مین منابع مالی سازمانأفعالیت هاي درآمدزا از دیگر راه هاي ت. گیرد میها قرار  این سازمان

موریت اصلی خود را به فراموشی أرود به دلیل توجه بیش از حد معمول، مسئولین سازمان هدف و م میبخش بیم آن 

منابع مالی به . گیرد میدر این حالت وسیله جاي هدف را . شوند بسپارند و به یک بنگاه تجاري و یا شرکت خصوصی مبدل

برند بلکه در محقق ساختن اهداف عامل درجه دوم محسوب  میودي خود کاري از پیش نرغم برخورداري از اهمیت به خ
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 موفق به تامین بودجه غیردولتی هاي سازمانباشد، زیرا در برخی از موارد  مینکته مهم دیگر نحوه هزینه کرد اعتبارات        

  .ارات با مشکل مواجه شده اندمورد نیاز برنامه مورد نظر شده اند، اما در نحوه توزیع اعتب

 عالوه بر دولت و مراکز بین المللی نسبت به هر آنچه که براي سازمان یک غیردولتی هاي سازماناما آنچه مسلم است        

نوع عادت و وابستگی همیشگی را به همراه داشته باشد ولو یک شرکت خصوصی و یا یک فرد باشد، باید احساس خطر و 

  .تهدید کند

 اگر خواهان همکاري با بخش هاي دولتی، خصوصی و بین المللی هستند غیردولتی هاي سازماننکته دیگر این که      

  .بایست توانمندي ها و ظرفیت هاي موجود خود را ارتقا بخشند تا شریک صاحب صالحیتی باشند می

  

   ضعف دربه کارگیري افراد متخصص و کارآمد.6-1-2-3
 یکی از غیردولتی هاي سازمانصین و کارشناسان به عنوان مشاور و همکار فنی در خالی بودن جایگاه متخص  

اما این سازمان ها نیز مانند هر سازمانی .  کشورمان کم تر به آن توجه داشته اندغیردولتی هاي سازمانمقوله هایی است که 

 هاي غیردولتی سازمانست اندرکاران مسئولین و د. گی و تخصص حرفه اي نیازمند استکه خواهان موفقیت است به خبر

هر چند کمال . بایست تمامی امور را با همکاري اعضاي داوطلب به سر منزل مقصود برسانند میغالباً بر این باورند که 

مطلوب آن است که از توانمندي ها و خدمات اعضاي داوطلب بهره مند شوند، اما ممکن است داوطلبان تخصص هاي 

ته و یا در مواقع لزوم همیشه در دسترس نباشند که در صورت کمبود و ضعف در برخی از حوزه ها نظیر مورد نیاز را نداش

مدیریت و برنامه ریزي، طراحی پروژه، اطالع رسانی، روش هاي بهبود ارتباط مستمر با مردم، دولت و مراکز بین المللی یا 

 موارد، معقول تر آن است که از آگاهان و مطلعین بهره برداري انجام فعالیت هاي درآمدزا براي ادامه حیات سازمان و سایر

  .مقتضی شود
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   بی توجهی نسبت به نقش و کارکرد خود.7-1-2-3
 ایفاگر نقش هاي متعددي نظیر میانجی گري، انتقادي، ناظر بر اقدامات و فعالیت هاي غیردولتی هاي سازمان  

 به عنوان ها برنامهدر سیاستگزاري ها و برنامه ریزي ها، همکار در اجراي دولت و سایر بخش هاي فعال در جامعه، مشارکت 

پرداختن صرف به . بازرسان اجرایی دولت و نیز ایفاگر نقش نمایندگی به منظور رسانیدن صداي مردم به گوش دولت است

 در جامعه لطمه غیردولتی هاي سازمانهر یک از موارد فوق بدون توجه به سایر نقش ها و مسئولیت ها به موقعیت و جایگاه 

  .سازد میوارد 

  

   فقدان پایش و ارزشیابی مستمر.8-1-2-3
سنجند که  میپایش فعالیتی مستمر است و بر اساس آن پیشرفت فعالیت هاي پروژه را در قالب برنامه پیش بینی شده       

زمان، نیروي انسانی و اعتبارات و مواد به شامل نظارت بر تدارکات، هزینه ها، فعالیت هاي اجرایی و آموزشی است تا 

توان از طریق بازدید از عرصه اجرا، مطالعه مدارك موجود، مشاهده فعالیت ها و مصاحبه  میپایش را . درستی استفاده شود

  . کند میدر حالی که ارزشیابی میزان رسیدن به اهداف اختصاصی را اندازه گیري . سازمان انجام داد) با مردم و کارکنان( 

بر پایه ارزشیابی . مین نگرددأممکن است فعالیت ها طبق برنامه پیش بینی شده به موقع انجام گیرد لیکن اهداف اختصاصی ت

  .   اثر بخشی پروژه ها را تعیین کرد وهزینه را واقعی تر تنظیم کرد و کارایی ، توان هدف ها و فعالیت پروژه هاي آینده می

                     

 

   وجود مدیریت هاي فرد محور. 9-1-2-3  
در حالی که برخی از مسئولین و دست .  برآیند خواسته ها و اراده اعضاي آنهاستغیردولتی هاي سازمانماهیت و وجود      

 ها به روش گروهی و مشارکتی ندارند، لذا در تمامی مراحل اداره غیردولتی اعتقادي به انجام فعالیتهاي سازماناندرکاران 

برخی از موارد نیز مشاهده . سازمان از سیاستگزاري و برنامه ریزي تا تصمیم گیري و اجرا  اعضا هیچ دخل و تصرفی ندارند

گفتنی است چون تشکیل یک . شود میمدتی پس از فعالیت تبدیل به کلوپ دوستانه و خانوادگی  شود که سازمان می
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ثر سـازمان  ؤ این مرحله تصمیمات مـ در :  هنجار.3. مرحله اي است که در گروه هم چشمی و رقابت وجود دارد        :  توفان .2 

 ایمان و اعتقاد و عالقه به ارائه خدمات عام المنفعه و انسان دوسـتانه و       غیردولتی هاي  سازمانهسته تشکیل   . پذیرد میصورت  

 باید نسبت به یکدیگر ایمان داشته باشـند، بـه آن چـه کـه        غیردولتی هاي  سازماناعضاي  . باشد میتالش براي بهبود وضعیت     

دهد و نیز به مهارت هاي یکدیگر به دیده تحـسین نگریـسته شـود، تفـاوت هـا در مـورد افـراد بـه          می دیگر گروه ارائه     عضو

مـسئولین و اعـضا بایـد    . کنـد  مـی رسمیت شناخته شود و توجه شود که چگونـه ایـن تفـاوت هـا بـه موقعیـت گـروه کمـک                     

ت گرفته شده بدون توجه به احساسات شخـصی حمایـت     گیري گروهی و تصمیمات توافقی را بپذیرند و از تصمیما          تصمیم

باید در نظر داشت که بهبود کیفیت و افزایش بهره وري مهـم تـرین انگیـزه بـراي تـشکیل گـروه نیـروي محـرك آن                  . کنند

  .باشد می

  

   بها ندادن به خالقیت و نوآوري. 11-1-2-3
خالقیت پیدایی و تولید یک . ندیشه هاي نو و تازه استهر سازمانی براي پایداري و تداوم فعالیت ها نیازمند خلق ا     

در حالی که نوآوري عملی ساختن آن اندیشه و فکر است و تا اندیشه اي نو به صورت محصول یا . اندیشه و فکر نو است

عوامل توسعه و تقویت قدرت خالقیت و . کند میخدمتی جدید درآید زمانی طوالنی و کوشش هاي بسیاري را طلب 

استراتژي . دهند میري در سازمان ها، حمایت و پشتیبانی و تشویق کسانی است که از خود نظر و ایده هاي خالق بروز نوآو

گردد تا سازمان از تحول کافی برخوردار شده و بتواند خود را با محیط متغیر  میهاي حمایتی از افکار نو در سازمان موجب 

وشن و صریح در مورد فعالیت هاي خالق و ایجاد سیستم پاداش دهی و همچنین تعیین اهداف ر. خارجی هماهنگ سازد

البته نباید یک نکته را فراموش کرد و آن وجود فرهنگ خالقیت و . ثرندؤتشویق افراد نوآور در این زمینه کارساز و م

  . نوآوري در مدیریت سازمان است

عتقاد به خلق اندیشه هاي نو و عملی کردن آن نداشته  خود اغیردولتی هاي سازمانهرگاه مسئولین و دست اندرکارن     

  .     باشند، فعالیت سازمان استمرار نخواهد داشت
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  تهدیدها . 2-2-3  

  

 غیردولتی هاي سازمانفقدان نظام جامع قانونی مرتبط با   . 1-2-2-3

رایی گیشه هاي متنوع خود را پیگیري کرده وبه تکثردهد تا اند می به افراد اجازه غیردولتی هاي سازمانقانون  مناسب براي 

واقعی جامعه مدنی یاري رسانند؛ با تحقق قانونی حق آزادي بیان و آزادي تشکیل انجمن، پشتوانه هاي محکمی براي 

  را در تقویت ثبات و پایداريغیردولتی هاي سازمانایجاد کند؛ با تقویت اصول شفافیت و پاسخگویی  نهادهاي دموکراسی

 جامعه مدنی، دموکراسی و ثبات، توسعه اقتصادي و اقتصاد ،با کمک به توسعه جامعه. اجتماعی و اجراي قانون یاري رسانند

بازار را تقویت کنند و سرانجام اینکه با فراهم کردن منافع اجتماعی بیشتر و خدمات بسیار کارآمدتر نسبت به دولت در رفاه 

دهد تا در شرایط ساده و آسان بدون دیوان ساالري نامناسب  می اجازه غیردولتی هاي زمانساقوانین به . اجتماعی سهیم شوند

و مالحظات اداري به وجود آیند، بدون رضایت دولت، فعالیت خود را انجام دهند، به طور مستقیم و غیر مستقیم سرمایه 

المللی   منابع خصوصی، دولتی یا بینراستاي اهداف سازمان از طریق معافیت هاي مالیاتی، خود را براي هزینه در

 تشکیل و حفظ انجمن ها با تقویت روحیه و بردباري و ،مین آزاديأتوان در ت میبطورکلی اهمیت قانون را . آورند بدست
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 کشورمان غیردولتی هاي سازماناما . کنند مینقشهاي گوناگونی ایفا این سازمانها با کارکرد هاي متفاوت و متنوع . دهد می

  .علی رغم رشد فزاینده هنوز از جایگاه مناسبی در نظام سیاست گذاري، برنامه ریزي، نظارت و اجرا برخوردار نیستند 

 تأثیر   توسعه کشور يها برنامه در غیردولتی هاي سازمانعلل و عوامل گوناگونی بر شکل نگرفتن جایگاه واقعی       

هاي برونی یت اما عمده آسیب ها با محدود. گذاشته است که برخی از آنان ناشی از ضعف درونی آن سازمانهاست

در سالهاي . گردد می است که به ضعف یا فقدان نظام جامع قانونی مرتبط با فعالیت آن سازمان ها باز غیردولتیهاي سازمان

به .  از سوي مراکز ذیصالح صورت گرفته استغیردولتی هاي سازمانور تدوین قانون براي اخیر تالشهاي بسیاري به منظ

و » 17/12/1378 در تاریخ غیردولتی هاي سازمانتأسیس مصوبه شوراي عالی اداري درباره نحوه صدور مجوز « عنوان مثال 

مصوبات مذکور از منظر قانونی معتبر .... و » 25/10/81 در تاریخ غیردولتی هاي سازمانو فعالیت تأسیس آیین نامه اجرایی «

در .  پس از مدتی ابطال گردید17/12/78همچنان که مصوبه مورخ .  اما دستخوش لغو و یا تغییر شدند و قابل اجرابودند،

واقع به محض آشنایی مقدماتی گروههاي ذیربط از چند و چون نحوه تشکیل، مراحل دریافت مجوز، ثبت و قوانین مرتبط 

عالوه بر آنچه که گفته شد تدوین و تصویب قانون جامع و در . شود ا فعالیت، قانون جدید دیگري جایگزین آن میب

برد و  احتمال تداخل و تناقض قوانین مربوط به آن سازمانها را از میان میغیردولتی هاي سازمانحال ناظر بر فعالیت هاي  عین

و تأسیس همچنین ضمن زمینه سازي، تسهیل شرایط و ضوابط . کند میدي روبرو عالقه مندان و ذینفعان را با رویه ي واح

گذارد و مانع  می تأثیر بر گسترش دامنه حمایت و نظارت قانونمند از آن سازمان ها غیردولتی هاي سازمانفعالیت در 

  .شود و سوء استفاده از آن میغیردولتی هاي سازمانفعالیتهاي منافی با هنجارهاي حاکم بر 

  

  )غیردولتی (نهاد مردم هاي سازمان نسبت به کارکرد جامعه ناکافی بودن اطالعات  . 2-2-2-3

 ایران دارد، آشنایی نا کافی مردم حتی اقشار تحصیل غیردولتی هاي سازمانمورد دیگري که حکم آسیب جدي را براي      

ناآگاهی از یک سو معلول نوظهور و نوپا بودن این این . باشد می غیردولتی هاي سازمان اهمیت، نقش و کارکرد هکرده ب

پیامد این .  است  معلول دور بودن آنها از رسانه هاي ارتباطی و تبلیغاتیرسازمان ها در جامعه است و از سوي دیگ



122  1384نهاد جوانان در سال  بررسی وضعیت سازمان هاي مردم

 در زمینه غیردولتی هاي سازمانضعف بنیه تخصصی و کارشناسی و تجربه ناکافی  ، غیردولتی هاي سازمانابزاري دولت به 

همه و همه از جمله سایر ... ي حکومتی از فرصت ها و تهدیدها وها دستگاهن شناخت همکاري هاي متقابل با دولت و فقدا

  .   ایران استغیردولتی هاي سازمانعوامل آسیب زاي برونی 

  

ها و  در خصوص قوانین، مقررات، آیین نامهنهاد مردم هاي سازماندولتی به  ي عمومی وها دستگاهاطالع رسانی نامناسبِ  .3-2-2-3     

  هاي اعطاي تسهیالت مالیهشیو

جوانان با توجه به جوان بودن و کم تجربگی اعضاي خود از بسیاري از قوانین و مقررات  نهاد مردم هاي سازمان        

در سال هاي اخیر در بخش قوانین و مقررات حمایتی از .  بین المللی بی اطالعندهاي سازماني دولتی و ها دستگاهحمایتی 

 جهت نهاد مردم هاي سازمان پیشرفت هاي خوبی صورت گرفته اما در میزان آگاهی  یکسان همه نهاد ممرد هاي سازمان

  . استفاده از این موقعیت ها برخورد عادالنه اي وجود ندارد

  

  نهاد مردمهاى  ى دولتى با سازمانها دستگاهنداشتن همکارى  . 4-2-2-3

ى دولتى با آنان و به طور کلى ها دستگاه منوط به همکارى نهاد مردم و هاى مردمى بدون شک پویایى و حیات سازمان       

عوامل مختلفى چون عدم  را می توان در علت این امر. هاست هاى این نوع سازمان اعتقاد مدیران اجرایى به توانمندى

 امور، وجود  از سوى مدیران اجرایى و وجود رانت در واگذارىنهاد مردمهاى  آشنایى و شناخت جوهره سازمان

  .جستجو کرد... هاى سیاسى و گرایش

  

  وط به صدور مجوز و پروانه فعالیتاستفاده از الزامات مرب. 5-2-2-3

 ءها و فعالیت این سازمان که جز هاي سالمندان، پرورشگاهها، خانه خاصی مانند خیریههاي سازماننظارت دولت بر       

هاي  هاي مالیاتی با سختگیري ست، به دلیل برخورداري آنها از معافیتوظایف مهم دولت در حمایت از عموم مردم ا

توان تشخیص داد که از آن  میبه هر حال صدور مجوز یکی از وظایف اصلی دولت است و به سختی . زیادي همراه است
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   در کالن شهرها و عدم تسري در شهرهاي کوچک و مناطق روستایینهاد مردمهاي سازمانتمرکز . 6-2-2-3

 نشدن کامل آنها از ابعاد اجرائی، فرهنگی و اجتماعی و توجه نه در کشور و نهادینهاد مردمهاي سازمانجوان بودن      

خت و سایر شهرهاي بزرگ و کمبود منابع مالی، فنی و حمایتی در مناطق دور افتاده ها در پایتبیشتر دولت به این تشکل

  .   شهرها شده است  در کالنها تشکل باعث تمرکز این نهاد مردمهاي سازمانکشور و ضعف ارتباطی بین 

        

     هاقوت. 3-2-3

  ها و نوآوري جوانانخالقیت. 1-3-2-3 

هاي جدید و بازنگري در بسیاري از امور از  جو در عرصه و جوانان به دلیل جوان بودن و جستنهاد مردم هاي سازمان       

دهد، بسیاري از موضوعات و  می جوانان امکان نهاد مردم هاي سازماناین توانایی به . خالقیت و ابتکار فراوانی برخوردارند

هاي جدیدي را هاي جدیدي را کشف و بنیان خالقیت عرصهرا از منظري بدیع و نو مورد بررسی قرارداده و به مدد مسائل

  .پایه گذاري کنند

  

  هاها و ظرفیتتوانمندي. 2-3-2-3

هاي بالفعل قابل هاي بالقوه و توانمندي مشابه از ظرفیتهاي سازمان جوانان در مقایسه با سایر نهاد مردم هاي سازمان       

 مذکور را در اجراي تمامی امور چه در درون سازمان و چه در همکاري و هاي سازمان ها این خصیصه. توجهی برخوردارند

گیري از  مختلف را براي بهرههاي سازمان مشابه موفق ساخته و اشتیاق هاي سازمان دولتی و یا هاي سازمان مشارکت با

  .  سازد میهاي آنان دو چندان ها و تواناییپتانسیل

    

   مشارکت در اداره جامعهوانان بهاشتیاق ج . 3-3-2-3

 دفاع  گذشته جوانان آن در پیروزي انقالب،ي ایران یکی از کشورهاي جوان جهان است که همواره در طول سه دهه      
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ي سازي و فراهم نمودن فضا و امکانات مناسب عالقه مینهزکند، تا از یکسو با  میدوجانبه براي دولتمردان و جوانان ایجاد 

گیري جوانان از استعدادها و صت مناسب براي بهرهجوانان در مسیر تعالی و توسعه جامعه هدایت شود و از سوي دیگر فر

  جوانان بسترنهاد مردم هاي سازماندر این میان . شان فراهم گردد تا در کنار هم آبادانی و پیشرفت جامعه میسر شودعالئق

  . هاي سازمانی خود دارند هاي دولت و نیز اجراي اهداف و ماموریتمناسبی براي مشارکت در برنامه

  

  فرصت ها. 4-2-3

   قوانین و مقررات حمایتی دولت. 1-4-2-3

 که در فصل اول اشاره شد قانون برنامه چهارم توسعه بهترین محمل و فرصت را براي مشارکت فعاالنه تمامی هم چنان        

. فراهم ساخته استها یابی و اجراي برنامهریزي، مشاوره، نظارت و ارزشگذاري و برنامه از سیاستنهاد مردم هاي سازمان

هاي بدین ترتیب فضاي الزم براي همکاري، مساعدت و هم فکري با دستگاههاي دولتی و نیز تقویت بنیه و افزایش ظرفیت

 از قوانین و مقررات و تسهیالت نهاد مردم هاي سازمانرسد آگاهی  میالبته به نظر .  ایجاد شده استنهاد مردم هاي سازمان

مندي هاي ذیربط همگی در میزان بهرهي اجرایی و دستورالعمل اسب دولت و نیز آئین نامهدولتی، اطالع رسانی من

  .ثرندؤ از این فرصت منهاد مردم هاي سازمان

  

  گراییهاي دولت در حمایت از جوانان و جوان سیاست. 2-4-2-3

هاي جوانان تشکیل منديگیري از توانگرایی در عرصه مدیرت کشور و بهرهدولت نهم با شعار حمایت از جوان  

هاي مشاوران جوان در تمامی دستگاههاي دولتی، ارتقاء مشاور رئیس جمهور در امور جوانان و ایجاد پست. شده است

به . یس جمهور و مواردي از این دست حکایت از توجه دولت به جوانان داردئرئیس سازمان ملی جوانان به سطح معاون ر

هاي دولت در حمایت از جوانان فرصت بسیار مناسبی اتکاء و استناد به سیاست  جوانان بانهاد مردم هاي سازمانرسد  مینظر 

  .هاي خود دارندگیري از ظرفیتبراي مشارکت در امور جامعه و بهره
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 راهکارها و پیشنهاد ها . 3- 3 

تخصصی وافزایش بازدهی ارتقاء ظرفیتهاي   بخصوص در حوزه جوانان ونهاد مردمهاي سازمان توانمند سازي  .1

 ... فعالیت هاي این سازمانها از طریق مشاوره و آموزش و 

جوانان با نهادها و  نهاد مردم هاي سازمان خصوص به  نهاد مردمهاي  هماهنگی و تسهیل ارتباط بین سازمان .2

 ؛ هاي داخلی و خارجی ارگان

تقویت و  جوانان  با هدف حمایت نهاد ردممهاي  بازبینی و شفاف نمودن قوانین و مقررات مرتبط با سازمان .3

 ؛ ها این تشکل

 ؛  جوانان)غیردولتی (نهاد مردمهاي  یجاد بانک اطالعات جامع مربوط به سازمانا .4

هاي آموزشی، تهیه بسته هاي آموزشی،  فرهنگ سازي از طریق برگزاري همایش ها، سمینارها، کارگاه .5

با مشارکت ... و، نشریات تدوین و چاپ کتاب لم،هاي آموزشی، حمایت از تهیه فی پمفلت، پودمان

 ؛ جوانان نهاد مردمهاي  سازمان

 ؛محروم ویژه در مناطق   جوانان در سطح کشور بهنهاد مردمانجام تحقیقات الزم در خصوص سازمانهاي  .6

ي دولتی به ها دستگاه ییحمایت از تشکل ها در قالب اعطاي بخشی از وظایف آموزشی، نظارتی و اجرا .7

 ؛) جوانان نهاد مردمي ها سازمانکید بر أبا ت(نهاد مردمهاي زمان سا

بطورعام و ( بخصوص در حوزه جوانان در خارج از کالنشهرها نهاد مردمهاي سازمان اولویت دادن به فعالیت  .8

 ؛ کید بر فعالیت در مناطق کمتر توسعه یافته و روستائی  بطور اخصأو ت ) تهران



126  1384نهاد جوانان در سال  بررسی وضعیت سازمان هاي مردم

منظور ه ب...)  و  آموزش حین انجام کار(نهاد مردمهاي سازمان سسان ؤتالش جهت ارتقاء سطح دانش م .10

 ؛ فعالیت هاي مورد نظر کارآمد نمودن آنان در مورد

 ؛ جوانان در محالت و شهرهاي کوچک نهاد مردمهاي  گسترش تشکل .11

هاي غیردولتی جوانان در مسیر اهداف مقدس نظام جمهوري اسالمی  شناسایی، تجمیع و هماهنگی سازمان .12

 ؛ایران

در (   با دعوت از کلیه سازمانهاي غیر دولتی جوانان... وهاي آموزشی همایش و کارگاهسمینار،  برگزاري  .13

هاي مردم  سازماندر عرصه فعالیت ارائه الگوهاي موفق داخلی و بین المللی  با هدف )ي سطح ملی و منطقه ا

 ؛نهاد 

هاي وابسته به سازمان ملل نظیر یونیسف ،  جوانان با سازمان) غیردولتی  (نهاد مردم هايسازمان تسهیل ارتباط  .14

 ؛ تجارب علمی و فنی آنهابه منظور استفاده از امکانات مالی و...و صندوق جمعیت سازمان ملل متحد 

 جوانان و جلب و نهاد مردمهاي  هاي موجود سازمان  ظرفیت ها،بررسی و شناسایی قابلیت ها، توانمندي .15

 ؛جذب همکاري آنان

 جوانان با دولت از طریق جذب و جلب همکاریهاي دو جانبه در نهاد مردمنزدیک کردن فاصله سازمانهاي  .16

 واهانه؛عمرانی و خیرخ اي فرهنگی،روژه هپ

  ؛جامع و سمینارهاي بین المللیم در نهاد مردمهاي  زمینه سازي براي حضور فعال سازمان .17
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 بررسی تشکلهاي داوطلبانه در اسالم و ایران،  سازمان ملی جوانان ، - شیرین کام-اصغر سعیدي، علی -پرستش، رضا .3

1384 .  

 1382، 4شماره ، مجله آوا، ادراه ي انجمن هاي داوطلبانه ي کوچک -پدرام، سعید .4
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