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 به نام خدا

 (آسیب شناسی سازمان های مردم نهاد )سمن ها

 نهاد در ایران و ارائه پیشنهاداتی جهت حل این مسائل های مردم   ها و مسائل سازمان  ترین چالش  بررسی مهم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 –شود، در راستای رشد جامعه مدنی و پدیده دولت  صار از آن به سمن یاد میاخت نهاد که به  های مردم  سازمان

 تحقا   در تاوان   مای  را هاا   سمن تقویت و ایجاد ضرورت. گرفت شکل غربی یافته  توسعه جوامع در مدرن، ملتِ

 نظاام  ساازی  کارآمادتر  اجتماایی،  سارمایه  افااایش  و ماردم  ساازی  توانمند دولت، سازی کوچک چون اهدافی

ها دانست. نهااد هاای    ها و مقابله با آسیب  تر سازی برنامه  ریای و یملیاتی اقتصادی، بهینه سازی فرآیند برنامه 

 در را مانادگاری  آثاار  کنناد  می پیدا رویش  اجتمایی به ویژه نهاد هایی که به صورت خود جوش از بطن جامعه

های مردم نهااد،  دیدات و انحرافاتی که پیرامون سازمان ته ها، آسیب به توجه با. گذارند  می جا بر جامعه ساخت

ها باید در دستور کار همگان و از جمله نهاد های حکاومتی و  وجود دارد، اصالح، تقویت و حمایت از این تشکل 

 .به ویژه دولت قرار گیرد
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 ضرورت و اهداف پژوهش

المنفعاه و خیرخواهاناه    هایی داوطلبانه، غیردولتی، غیرانتفایی، یاام   نهاد )سمن(، به سازمان های مردم  سازمان 

ها غیرسیاسای بودنشاان اسات. وزارت کشاور و ساازمان بهایساتی کشاور و         شود که ویژگی مهم آناطالق می 

کنناد و  ها از نظام مشخصی تبعیت نمی سازمان وجود این  دهند. با این  ها مجوز میهای دیگر به سمن  دستگاه 

گیاری   ینوان بخشای از جامعاه مادنی در شاکل     ها به اساساً یک نگاشت نهادی در این زمینه وجود ندارد. سمن 

ها در ایران و   ریختگی در مجوز سمن  هم  اند. وجود به  حکمرانی در آینده نقش بسیاری مهمی در دنیا پیدا کرده

هاای مهمای اسات کاه بایاد بادان        ها از جمله چاالش   ها و احااب از سمن   رداری سیاسی گروهب همچنین بهره 

 و شناسای   آسایب   هاا در ایاران بررسای شاده سا   باه       رو در این گاارش وضعیت سامن   پرداخته شود. ازاین

 ..است شده پرداخته ها  سمن مسائل و ها  چالش مهمترین شناسایی

 د در ایراننها  های مردم وضعیت سازمان 

خیریه، انجمن و سمن در کال کشاور وجاود دارد.     ۸۸۲۲۲های کشور   رسانی و خیریه مطاب  آمار پایگاه اطالع 

های مختلف فرهنگی، اجتمایی است کاه    نهاد در حوزه گرفته بیشتر فعالیت سازمان مردم  طب  آمار های صورت

، اصافهان،    هاای تهاران   ها در استان   سمن و خیریه بیشترین آمار مربوط به امور خیریه است. همچنین بیشترین

 .خراسان رضوی و فارس هستند

های  ای و آگاهی سیاسی و اجتمایی، سازمانگیر ارتباطات رسانه  افاایش روز افاون تحصیالت یالی و رشد چشم

توان باه ساه ناوع    میها در ایران را NGO اند. ساختار ها در ایران گسترش روز افاونی داشته  NGO مردم نهاد یا

المللی تقسیم کرد. امروزه به دلیل بهره نگرفتن مناسب از سنتی، نیمه سنتی یا نیمه مدرن در سطح ملی و بین 

- باین  های مدرن ها درباره یملکرد سمن NGO هایروز نبودن آگاهی  المللی، فرهنگ همکاری و بهدانش بین 

مقایسه با همتایان خود در دنیا نیستند؛ بنابراین   می و تخصصی این ساختارها، قابلهای یل مهارت نظر از المللی

هاا باه تیییارات و تحاو ت     المللی ضروری اسات کاه سامن    منظور اثرگذاری و پویایی در یرصه ملی و بین   به

عریاف و تعقیاب   بنیادین در ساختار خود پرداخته و با آگاهی کافی به شرایط، اهادا  و فعالیات هاای خاود را ت    

 .نمایند
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 نهاد های مردم   شناسی سازمان آسیب 

المللی و  های بین ها، مطالبات و اطالیات به سازمان  ها در ایران انتقال خواسته ترین انحرافات سمن  یکی از اولی 

ارائاه   در صورتی که این مطالبات و اطالیات باید به دولت جمهوری اسالمی است های اطالیاتی بیگانه  سروی  

ترین اطالیات و آمار کشور شود مهم  شود. این مشکل ناشی از نبود سیستم مدیریت اطالیات است که بایث می

 .شود. باید برای این مسئله تدبیر دقیقی اندیشیده شود افتد و مورد سو استفاده دشمنان واقع  به دست نااهالن 

. اسات  وارداتای  هاا ایان  اکثار  مساائل  ر این است کاه  ها در کشو مسئله مهم دیگر در مورد جامعه مدنی و سمن

 مسائله  ایان  روی تبلییی چنان مدتی از بعد و شده وارد آمریکا و اروپا از را ها اقلیت و زنان مسئله مثال  ینوان به

 ماا  جامعاه  واقعی مسئله زنان، مسئله مقابل در. است جدید مسئله یک به شدن  تبدیل حال در خودش که شده

        اقتصاادی  ضاعف  ماا  جامعاه  واقعای  مسئله نیا ها  اقلیت مسئله مقابل در. است نواده، امنیت خانواده خا ازدواج،

 .است گرایی مرکا و

در میان تشاکل هاای غیردولتای    « نبود فضای رقابتی واقعی»توان به  های دیگر این نهاد ها می   از جمله آسیب

از همه تشکل ها در یک محل « شتن بانک اطالیاتی کارآمدندا»ها و ارائه خدمات آنان ، برای ارتقا سطح فعالیت 

یادم  »، «ضعف در تامین منابع ماالی »، «دسترسی کم و ناچیا به دانش های تخصصی مورد نیاز خود»مشخص، 

توساط مراکاا   « هاا افاایش بی رویه و بدون ضابطه ایجاد این سازمان »و « سمن ها  اطالع صحیح مردم ازفعالیت

 .کرد اشاره. …ان بهایستی، اوقا  و وزارت کشور ومتعدد همچون سازم

 ها به اهدافشان های پیشنهادی رسیدن سمن   راه 

هاا  های مردم نهاد، وجود دارد و به برخای از آن  ها، تهدیدات و انحرافاتی که پیرامون سازمان با توجه به آسیب 

د در دستور کار همگان و از جملاه نهااد هاای    ها بایقبال اشاره شده است. اصالح، تقویت و حمایت از این تشکل 

ها در توفیا  بیشاتر نسابت باه      رسان این تشکل حکومتی و به ویژه دولت قرار گیرد. در ادامه مواردی که یاری 

 .شود باشد، بیان میدستیابی به اهدافشان می

نابع مالی چندمرجعی شاامل  توانمند سازی سمن ها در ارتباط با اتخاذ راهبرد، داشتن برنامه یملیاتی و جذب م

بخش های مختلف دولتی، خصوصی و خیرین )نه فقط یک مرجع مشخص( کمک شایانی به تقویت این تشاکل  

        ها خواهد نمود. توانمند سازی سمن ها برای خود اتکایی مالی باا افااایش درآماد از طریا  فاروش محصاو ت       

 .ها خواهد بود، متضمن موفقیت آن و خدمات به دولت و بخش خصوصی متناسب با چارچوب اساسنامه
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سازمان های مردم نهاد بهتر است فعالیت های کم هاینه و زود باازده باا تااثیر گاذاری طاو نی مادت و بارای        

کننادگان برناماه هاای صادا و       ای، مانند تهیاه  جمعیت بیشتر را انتخاب نمایند. مسئو ن امور فرهنگی و رسانه

های خود به اطالع رسانی و آگاهی اجتمایی شهروندان بیشتر توجه   ها و نوشته امهسیما، و روزنامه نگاران در برن

کنند و در این زمینه از نظرات کارشناسان اجتمایی و پژوهشگران فعال در حوزه مشارکت و تجربه سایر کشورها 

نهااد بسایار وسایع     های مردمشود با توجه به این که حوزه فعالیت سازماناستفاده کنند. همچنین پیشنهاد می

ها، مطالعات جداگانه و به صورت یمقی جهت شناخت هر چاه   های فعالیت این تشکل است، در هر یک از حوزه

 .ها صورت گیرد بیشتر آن

 ها  های سیاستی برای بهبود عملکرد سمن  توصیه

ها اتخااذ    امور این سازمانهای مردم نهاد  زم است تدابیری در نهادهای مرتبط با   جهت بهبود یملکرد سازمان

 .شود شود. پیشنهاداتی به سیاست گذاران این حوزه ارائه شده است که در ادامه به شرح داده می

بایستی متناسب با نیاز منطقه ای، چارچوب فعالیت ها توسط سازمان های ذی ربط مشخص شود. بر اساس نوع 

ای یمل  تدوین، تصویب و ابالغ شود. از جناحی و سلیقه فعالیت ها و یناوین تشکل ها، دستورالعمل ها و ضوابط

کردن در دادن مجوز ها پرهیا و در صدور مجوز و فعالیت این سازمان ها، نقش دستگاه های انتظامی و امنیتای  

 .تر شود  برجسته

نهااد   توسط دستگاه های ذی ربط، نیازسنجی  زم و معمول و بر آن اساس تعداد و نوع نیاز سازمان های ماردم 

هاای   مشخص و تعریف و زمینه هایی فراهم شود که بین سازمان های مردم نهاد، نیروی انتظامی و سایردساتگاه 

 .ذی ربط هماهنگی  زم معمول برقرار شود

های ماردم   سازمان بهایستی، کمیته امداد، وزارت کشور و نیروی انتظامی برای تشکیل بانک اطالیاتی از سازمان

یند و هماهنگی  زم در این رابطه را انجام دهند. همچنین قانون تشکیل و سازماندهی ساازمان  نهاد استفاده نما

 .های مردم نهاد به صورت ویژه از طری  مجل  تصویب و دستگاه های اجرایی ملام به ریایت آن شوند

بایست به سوا تی از ه مینام  ها وجود داشته باشد. در این نظام  ی قانونی نیا برای سمن نامه   زم است یک نظام

 فعالیات  از. شاود  داده پاسا   …ی اداره شدن، خدمات قابل ارائه، تاامین ماالی و    قبیل چگونگی تاسی ، شیوه

 .شود جلوگیری قویا نهاد مردم های سازمان برای مصوب قانونی چارچوب از خارج

دهناد زمیناه ای فاراهم    تشکیل مای با توجه به حساسیت برخی از مردم که شاکله اصلی سازمان های مذکور را 

 .های دولتی در زمینه اجرایی شدن کمک های مردمی نقش کمتری داشته باشندشود که سازمان
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 بندی  جمع

  شود که توسط اشخاص حقیقای غیار دولتای باه      هایی اطالق می  به سازمان (NGO نهاد)سمن یا  سازمان مردم

شود  ها مستقیما بخشی از ساختار دولت محسوب نمی شود. سمن  صورت داوطلبانه با ریایت مقررات تاسی  می

این نهاد ها به دلیل ساختار ساازمانی   کند. ینوان واسطه بین مردم و قوای حاکم ایفا می اما نقش بسیار مهمی به

زدگی، کمبود بودجه و نبود نیروی انسانی   هایی همچون سیاست  های مدون با مشکل  نا مناسب و نداشتن برنامه

 .کافی مواجه اند؛ لذا ضروریست برای رفع این مسائل چاره اندیشی کرد

مشکالت آن ها دو دسته توصیه جهات رفاع    ها در ایران و شناسایی در این پژوهش پ  از بررسی وضییت سمن

  اطاالع  باا  گاردد کاه    هاا برمای    ها به سمن  مشکالت و بهبود یملکردشان ارائه شده است. دسته اول این توصیه

 خود اهدا  توانند  می دولتی های  ارگان با همکاری و مختلف های زمینه در مردمی های  مشارکت جلب و رسانی

ساازی   هایی جهت تسهیل صدور مجوزهاا و زمیناه    گردد توصیه سئولین مرتبط بر میم به که دوم دسته. برسند

 .ها در مدیریت کشور است  بستر برای حضور سمن

 .انجام شده است ۲۹۳۲در سال  هادی خان محمدی و توسط مدرسه حکمرانی شهید بهشتی این مطالعه در

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://iranthinktanks.com/martyr-beheshti-governance-school/
https://iranthinktanks.com/martyr-beheshti-governance-school/
https://iranthinktanks.com/author/hkhanmohammadi/
https://iranthinktanks.com/author/hkhanmohammadi/
https://iranthinktanks.com/product/report-on-pathology-of-non-governmental-organizations-ngos/
https://iranthinktanks.com/product/report-on-pathology-of-non-governmental-organizations-ngos/

