
 در یک نگاه  ها در ایرانآسیب شناسی سمن

  پژوهشکدة مطالعات توسعه  -مریم احمدی گیوی، عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی

 خیریه ها( موسسات نیکوکاری و ملی ةارائه شده در نشست شبکسخنرانی )

-توسعة اجتماعی ایفا میدر تحقق  در همة جوامع، جامعة مدنی  به عنوان پل بین حاکمیت و ملت، نقش مهمی:  مقدمه

های عیردولتی یا همان به آنها سازمان هستند که   نهاد ی مردم ها ارکان جامعة مدنی، سازمان  ترین کند. یکی از مهم

NGOگیرد.از طریق آنها صورت می از مشارکت عمومی و اجتماعی  بخش مهمی شود کهها هم گفته می 

های مختلف در بیش  درحوزه  ها های سمن از سوی دولت و فعالیت  ها و نظارت  ها ت، حمای ها در ایران با وجود همه سیاست

رو این پرسش اساسی که مواجهند. از اینی های زیاد های مدنی در عمل با موانع و محدودیت نهاد از دو دهه، این 

انگیزه انجام یک ها کدامند، کاهش آسیبها در ایران و راهکارهای  نیافتگی سمنها، عوامل و علل توسعهترین زمینه مهم

  . طرح پژوهشی در بدنه دولت شد

طور پراکنده و محدود و خأل به  ها شناسانه سمنتوان گفت: با وجود مطالعات آسیبدر ضرورت انجام این پژوهش می

-که با رویکرد آسیب ، این مطالعه اولین پژوهشی است در بدنة دولتو خارجی تولید محتوا و فقر منابع موجود داخلی

-گذاری و برنامه تواند در حوزة سیاستنتایج این پژوهش می .پردازدها در ایران می به مسائل سمن ی/ راهکارشناسیشناس

از یک سو و   نهاد ی مردم  ها های دولتی متولی سازمان نهاد خانه و سایر ریزی، مورد استفادة مدیران اجتماعی این وزارت

 در کشور از سوی دیگر قرار گیرد.   ها ع سمنو مجام  هاشبکه

اند:  بررسی مطالعات انجام ها در سه مرحله مورد شناسایی و بررسی قرار گرفته و راهکار   ها در این طرح پژوهشی، آسیب   

)منابع و مدیران دولتی   ها نظران حوزة سمنمصاحبه با تعدادی از مدیران و صاحب، در دسترس )منابع مکتوب( ةشد

 بررسی برخی از تجارب جهانی و  شفاهی(

کالن  ةها را به دو دستها و مسائل سمنآمده آسیبهای بدستپژوهشگران این طرح، بر اساس یافته ها:یافته-1

های جزئی ها و آسیباند. هریک از این دو دسته شامل محورهای کلی آسیبتقسیم کرده سازمانی درونو  سازمانی برون

های تفصیلی و آسیب پرداخته سازمانی درونسازمانی و ها در دو دسته برونمحورهای کلی آسیببه  در ادامه  آن است.

ها و ها و جامعه، سمنها در سه سطح سمنسازمانی ، آسیببرون ةدر دستشود. آورده نمی گفتارآنها در این  ةزیرمجموع

 اند. ها مورد بررسی قرار گرفتهها با سمنحاکمیت و سمن



توان پایین بودن سطح مشارکت ها و جامعه را میکلی سمن هایچالش مهمترین:  سازمانی برونهای آسیب  -الف

ها ها دانست. البته این جایگاه برای خیریهاجتماعی در جامعه به دالیل مختلف و همینطور فقدان جایگاه الزم برای سمن

 ها بیشتر است. به نسبت سمن

-ابعاد این مسائل که آسیب برخی از .دهدرخ میها در ارتباط با حاکمیت سمن سازمانی برونمشکالت و مسائل  بیشترین

ها، رویکرد سیاسی و امنیتی حاکمیت به سمن ،ها سمنگری دولتیچندتولی های زیادی را در برگرفته است عبارتند از :

، مسائل اقتصادی،  هاگذاریدر سیاست ها، فقدان جایگاه سمنها سمن به حاکمیت نامناسب نگرش ،حکمرانی گفتمان دولتی

به دولت است و  هاترین چالش در مسائل اقتصادی استقالل یا وابستگی سمنمهم . قانونی، ساختاری و  مسائل نظارتی دولت

ها به دولت همه این نابسامانیآید که آیا سوال پیش می ایناینجا  فقدان قانون جامع برای سمن هاست.  ،یمهمترین چالش قانون

در ارتباط و تعامل با دولت توانمندی الزم را ندارند و  هاسمن بسیاری از حاکی از آن است که هایافته ،گردد ؟؟ در پاسخباز می

 شود. را موجب می هاکل سمناعتمادی دولت به که  بی دارند هاینارسایی

است. این تعامل نامناسب شامل حس  ها با یکدیگر سمن تعامل نامناسب ،لها با هم، مهمترین معضدر سطح ارتباط سمن

افزایی و اشتراک مساعی  و رشد گروهی و هاست که مانع همرقابت ناسالم و تعارض منافع و بی اعتمادی و ...  بین سمن

 مشارکتی آنها می شود. 

ترین مسائل اقتصادی، مسائل ساختاری، مسائل مدیریتی و مسائل منابع انسانی عمده  :سازمانی درون هایآسیب-ب

اند. در این دهند. مشکالت مالی از مشکالتی است که غالب آنها مطرح کردهها را تشکیل میسمن سازمانی درونمسائل 

 هاست.  از سوی دیگر بنانشدن اصولیِمتر از سمنشان، کمالی حامیانها و ها به سبب ماهیت فعالیتخیریهبار و فشار مالی  ،بین

  گذارد.ثیرات منفی میأبر موفقیت شان ت و... ای و تخصصیها بر  ساختار مناسب و تشکیالتی حرفهبسیاری از سمن

ها از ناحیه مسائل و مشکالت مدیریتی سمن ها وارد می شود. اینکه مدیریت به سمن سازمانی دروناما بیشترین آسیب 

ها در راستای اهداف پیشبرد سمن ؛های مدیریتی متعددی استای، غیرتخصصی و فاقد مهارتن ها، سنتی، غیرحرفهسم

است. این مسائل مدیران و  بسیاریها همواره دچار مسائل منابع انسانی سمنکند و درنهایت جدی مواجه می هایآسیبشان را با 

 طلبد برای تبیین آن.که مجال مفصلی می گیرداعضای هیئت مدیره و اعضای ثابت و گروه مهم داوطلبان را دربر می

ها و برخی تجارب جهانی به های برگرفته از منابع مکتوب و مصاحبه: پژوهشگران این طرح در یافتهکلیات راهکارها-2

این سه راهبرد کالن توان راهبردها و راهکارهای مشخصی را پیشنهاد داد. تند که ذیل آن میسه راهبرد کالن دست یاف

و راهکارهای متناسبی  هااستراتژی.  ذیل هر راهبرد کالنی سازوکارهای حاکمیتی است اِعمالافزایش مشارکت، مدیریت دانش و 

 .شوداشاره می هااستراتژیفقط به  ارائه شده است که در اینجا



تسهیل ورود ،کردن جایگاه آنشناساندن سمن به جامعه و نهادینه، ها شدن سمنتسهیل تشکیالتی، گری دولتکاهش تصدی

که  اندکه در این طرح پیشنهاد شده هایی هستنداستراتژیبرخی از  و ... گذاریگذاری و خطمشیها در ساختار سیاست سمن

 . شودافزایش مشارکت اجتماعی می ،بعها در جامعه و به تموجب افزایش مشارکت سمن

های غیردولتی ها در ایران یکی از خألهای بزرگ چه در بخش دولتی و چه در سازمانای در مورد سمندانش حرفه نبود

ها و سمن ةبه جامعتحقق آن رو راهبرد کالن مدیریت دانش به عنوان راهبردی درنظر گرفته شده است که از این ست.ا

د به گردآوری، تدوین و تولید محتوا در این حوزه نبتوان ی آنکند تا با ابزارهاهای پیرامونی کمک میدولت و شبکه

 ها منجر شود. پرداخته و به توانمندسازی سمن

ها، برگزاری گردهمایی ،ها سمن ةشدن امور حوزتخصصیتوان در مدیریت دانش را می هایو برنامه طرحها و ترین استراتژیمهم 

های مطالعاتی انجام پروژه، ها بانک اطالعاتی از سمن نظام ایجادموفق داخلی و خارجی،  ناسایی تجارب، ش آموزش و توانمندسازی

نظام دولتی و دو هردانست. راهکارهای این استرتژی ها باید در   و ... ها ایجاد سازوکارهای دانشی مدیریت سمن ، ها سمن ةدر حوز

   ند.ها بکار بسته شوسمن

راهبرد توسط حاکمیت باید مورد توجه ویژه قرار گرفته این کالنسازوکارهای مدیریتی است.  اِعمال ،آخرین راهبرد کالن

مهندسی مجدد نظام نظارت و ارزیابی  ،هاو تقویت شبکه ایجاد و فعالیت نهاد فراگیر ملیهای و عملیاتی شود. استراتژی

تدوین و مجوز،  تسهیل فرایند ثبترفع موانع و  ،حاکمیت ةها در بدن حمایتی از سمنایجاد ساختارهای ، ها عملکرد سمن

ها از جمله این استراتژی هاسمن احاکمیت بة کردن رابطغیرامنیتیو  های دولتیحمایت ، ها و تصویب قانون جامع سمن

  شوند که هریک مجموعه راهکارهایی را ذیل خود دارد.محسوب می

 دست بزنند. ی خودهاها و هم حاکمیت باید به یک تجدیدنظر و بازنگری در باورها و رفتارها و رویههم سمن بندی:جمع

سازمانی، مهندسی مجدد ساختاری و عملکردی و توانمندسازی خود پرداخته تا شناسی، بازسازی درونها به آسیب سمن

عنوان بخشی از کنشگران ها به سمن از سوی دیگرتحوالت اجتماعی کشور اثرگذار باشند. ساختار و  درستی در بتوانند به

آورند. این نیازمند آن اجتماعی، باید از سوی دولت به رسمیت شناخته شده و جایگاه خود را در جامعه به دستموثر 

ن نهادهای اجتماعی واسط بین مردم و حاکمیت ها تغییر کند و آنها را به عنوا است که در ابتدا نگرش و بینش حاکمیت به سمن

افزایش مشارکت، مدیریت ". دولت از طریق سه سیاست و استراتژی به رسمیت بشناسداز سویی و نهادهای مکمل و همکار دولت 

 .ها در کشور بردارد سمنهای بلند عملی در راستای توسعة تواند گاممی "وکارهای حاکمیتی ساز اِعمالدانش و 

به سفارش مرکز مطالعات راهبردی و  ها در ایران است کهشناسی سمنچکیدة طرح پژوهشی آسیب ،این گفتار :پانوشت

رضا درمان  ةپور و با مشاورتوسط مریم احمدی گیوی و گیتا یوسف 7931تا  7931های -طی سال آموزش وزارت کشور

 .ه استانجام شد انشگاهی تهراندر پژوهشکدة مطالعات توسعة سازمان جهاد د و پیام روشنفکر


