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  چكيده

 نقشبررسي حاظر پژوهش  از هدف .هستندخدمات دولتي ي ارائهسبي براي ها) جايگزين منا(سمنمردم نهادسازمانهاي 

مصاحبه ، هاي مورد نيازداده دستيابي به جهت است. شهر تهران اجتماعي هايآسيب پيشگيري از ي كاهش وحوزه درآنها 

گلوله  از روش ،مصاحبه شوندگان انتخاببراي تعيين حجم جامعه و كه صورت گرفت هاي فعال در اين حوزه عميق با سمن

صورت به  يارفاهي، هاي آسيب يحوزهها دراكثر سمن: دادنشان  هاي تحقيقيافته .استفاده شد(شيوه نمونه گيري)  برفي

تعريف آنها از مفهوم آسيب اجتماعي بيشتر معطوف به مسئله  .هاي جرم زا و ساختاري فعالندسيبي آدر زمينهتركيبي 

كاري، آموزش، مدد صورتا به عمدتشان اقدامات .اندناكافي دانستهحوزه اين در شهر تهران را هاي فعال سمن و بودهاجتماعي 

را ها علت آسيب. ندارندرضايت خاطر وقوانين مربوطه هاي دولت حمايت كه در اين راستا از بودهتوانمند سازي و فرهنگي 

فعاليت رشد و بيان، ها و قوانين نامناسبسياست ،محيط شهر و مشكالت آن فقر فرهنگي، ،فقر مادي :به ترتيب اولويت

 مدار،رشد اجتماعي الگوي پيشگيريگان به ترتيب: هدمصاحبه شون .ارزيابي كرده اندمثبت را ميزان همكاري مردم و ها سمن

 ،پيشگيري مددكاري اجتماعيوكنترل لگويا ،پيشگيري توانمندسازيكنترل و مدار، الگويجامعه پيشگيريكنترل والگوي

هاي پيشگيري از آسيب اند.پيشنهاد كرده را پيشگيري انتظاميكنترل وري طراحي محيطي و  الگوي پيشگيالگوي كنترل و

ي اجتماعي در جوامع مختلف است. گستردگي اقدامات و نظرات اجتماعي در راستاي تامين امنيت، نيازهاي انساني و توسعه

-برآورد آن نباشند، از اينرو الزم است همكاريها به تنهايي قادر به هاي اجتماعي باعث شده تا دولتگوناگون در رفع آسيب

  .تر و سريعتر رخ دهدمردم و جامعه صورت پذيرد تا نتايج بدست آمده كيفي -هاي چند جانبه با حاكميت

  الگوي پيشگيري، شهر تهران ،ي اجتماعيتوسعهاجتماعي، هايآسيب ،سازمانهاي مردم نهاد(سمن) واژگان كليدي:
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  مقدمه:

 اجتماعي توسعة فرايند در دولت. است دولت بودن كارآمد متفاوت، هاي تجربه رغم به اجتماعي، توسعه كنندة تعيين عامل

 اجتماعي سرماية تقويت براي توانند مي ها دولت كه اقداماتي ترين مهم ،)2007(ايبمب،دارد محوري نقش اقتصادي و

 امنيت تأمين عمومي، هاي آموزش سازي غني و تقويت مدني، نهادهاي تشكيل تقويت و تشويق: از عبارتند دهند، انجام

 و فرهنگي اقتصادي، مختلف هاي بخش گري تصدي از پرهيز اجتماعي، نهادهاي در داوطلبانه حضور جهت در شهروندان

 و ايجاد سازي زمينه و هافعاليت در آنها مشاركت جلب براي مردمي نهادهاي به مربوطه هايفعاليت واگذاري و اجتماعي

 تسري بسترهاي از يكي نهاد، مردم هايسازمان. مردم مختلف آحاد بين اعتماد هايشبكه و اجتماعي نهادهاي تقويت

 شدن سهيم معناي به مشاركت از تبلوري كه چرا ،روندمي شمار به اجتماعي سرماية تعاريف تمامي در اجتماعي توسعهء

 رشد و دولتي هاىدستگاه و حكومت با مردم ارتباط امروزه،. )30 ،1379فوكوياما،(خودند امور اداره در جامعه افراد

 معروف 1نهاد مردم هاى سازمان به كه گيردمى صورت هايىسازمان و نهادها طريق از آنان بيشتر هرچه هاىمشاركت

 2دموكراتيك و داوطلبانه دولت، عمومي منابع و ساالرانه ديوان ساختار به وابستگي نداشتن نظير هايىويژگى .اندشده

 غيردولتي سازمان سيطره در جهان آينده .)2006،و واران (ليپسونكندمى متمايز  3دولتي هاى سازمان از را هاآن بودن،

 رقم نهاد مردم هاىسازمان گسترش طريق از را خود قدرتمندي بقاي احتمال كشوري هر اساس همين بر .بود خواهد

 (است نهاد مردم سازمانهاى يكم عصر و بيست قرن: متحد ملل سازمان سابق كل دبير عنان كوفيي . به گفتهزد خواهد

 غير هايسازمان هاي ظرفيت توسعة و گيري بهره منظور به محلي دولت پيشرفته، كشورهاي در ).20، 1385مقيمي،

 ابزار مكان، آموزش، خدمات، عرضة كاري، مقاطعه قراردادهاي انعقاد امتياز، اعطاي نظير مالي هاي حمايت عرضة به دولتي

 مسائل ابتكاري هاي حل راه و متنوع هاي ظرفيت بر ها سازمان اين تا كندمي اقدام مالياتي تخفيفات و وام تجهيزات، و

 دولتي غير هاي سازمان يافته، توسعه كمتر كشورهاي در برعكس. )2006(هايلي و جيمز،كنند تمركز روستايي و شهري

 حفظ زباله، دفع بهداشت، مسكن، تهية زمينة در محلي دولت با كه اند عمومي بخش خدمات تهية براي جانشيني نوعي به

 سازمان براي  .) 3 ،2000 اسميت، و بوجك( كنندمي همكاري خدمات عرضة نوين هاي روش و آموزش زيست، محيط

 غيرسياسي و غيرانتفاعي غيردولتي، مستقل، حقوقي باشخصيت سازماني اوالً دارد وجود اساسي تعريف دو نهاد مردم هاي

 اساسنامه و قانونمندي اساس بر و بشردوستانه مذهبي، اجتماعي، فرهنگي، گرايش با داوطلبانه فعاليت انجام براي كه است

  سمن تعريف دوم اينكه و. كندمي فعاليت آن اجرايي هاي نامه آيين مفاد و كشور موضوعه قوانين چارچوب رعايت مدون،

 فراگيري چون مشتركي هايارزش از معموالً ها سمن ).40 ،1392 پژوه، گلشن(است غيرانتفاعي و غيردولتي سازمان يك

 در مشاركت حس ايجاد و پذير آسيب هاي گروه به نسبت بودن پاسخگو سازمان، به دسترسي مشاركت، تبعيض، عدم و

 محدود، موضوعات بر تكيه دليل به قدرت و قابليت اين و). 2003 مهاجراني،(هستند برخوردار اثرگذاري و نفوذ، مردم

 محلي، نيازهاي به سريع پاسخگويي عمل، ابتكار ها، سمن ساير با اي شبكه ساختار بيشتر، تعهد خود، اصول به پايبندي

 مديريت. است هدف جمعيت امكانات و ها نگرش زندگي، روش از آگاهي و پذير آسيب و فقير گروهاي به آسان دسترسي

 افزايش به توان مي جمله آن از كه )52 ،2006 ، نمازي(دباش مي اثراتي منشأ خود، هايبرنامه صحيح اجراي و سامانه مؤثر

                                                           
1 :NGO 
2 : Democratic 
3 :GOs 
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 سهولت دليل به اجتماعي خدمات هاي هزينه كاهش و كفيت كميت، ارتقاي سالمت، آموزشي خدمات به مردم دسترسي

 ارتقاي طريق از اجتماعي سرمايه افزايش و منطقه، و محله در جرم كاهش پذير، آسيب هاي گروه در دسترسي

 آسيب كاهش پيشگيري، در نهاد مردم هاي سازمان. نمود اشاره) 2002جهاني، سازمان( ،)اعتماد و ارتباط ارتقاي(مشاركت

   .دارند بسزايي نقش توانمندسازي و درمان زائي، اشتغال اجتماعي، حمايت ،اجتماعي

 اختصاص با عوامل اين هستند، اجتماعي هايآسيب دهد،مي قرار تاثير تحت را ها كشور اجتماعي توسعه كه عواملي از يكي

(كاليتون و كنندمي آنها متوجه توسعه، و رشد مسير در را زيادي موانع خود، به كشورها يبودجه از كالني بخش دادن

 از .باشد مي هركشوري هاي اولويت از آنها وقوع با مقابله و اجتماعي هاي آسيب از پيشگيري اينرو از. )2000همكاران،

 شدن مطرح با همچنين و نيستند هاآسيب اين با مقابله به قادر تنهايي به ها دولت كه است كرده ثابت تجربه كه آنجايي

 بكارگيري ضرورت دولتي، هاي طرح بازدهي افزايش در مردمي مشاركتهاي تاثير خصوص در عملي تجربيات و نظري مباحث

 يكي مثال طور به. )2000(سويفت،گرددمي آشكار اجتماعي هاي آسيب از پيشگيري و مقابله امر در نهاد مردم سازمانهاي

 سازمانهاي هاي قابليت از استفاده كنگ، هنگ و استوني كشورهاي در جرم از پيشگيري يبرنامه عملي هاي موفقيت از

 هنگ در2)جرم از پيشگيري و توانبخشي انجمن(و استوني در 1)كودكان رفاه براي استونيايي ياتحاديه(نظير نهاد مردم

خدمات دولتي در سبي براي جايگزين مناها)(سمنسازمانهاي غيردولتي ).2005لپس، و هيلبورن(شودمي عنوان كنگ

شوند عه مدني محسوب ميآنها در سطح عام نيروهاي مهمي براي تقويت جام هستند.هاي اجتماعيپيشگيري از آسيب

مهم تغييرات اجتماعي  حاميان و تسريع كنندگان، هاي مشتركي در ميان اعضاي خود هستندها و ايده آلوچون داراي ارزش

- ودن رويكردهاي نوين در حوزه آسيبتجربه و آزمسازمانهاي مردم نهاد) منبع نوآوري (ها. سمن)2007(رز،روندبه شمار مي

هاي اجتماعي را تدوين توان نظام پيشگيري ازآسيبستاوردهاي مديريتي آنها ميهاي اجتماعي هستند و با تكيه بر د

هاي اجتماعي در امر كنترل و پيشگيري از آسيب . مطالعه تجارب كشورهاي توسعه يافته)www.ngocongo.org(كرد

 هاي مختلف مردمي در مقابله باها ضمن آموزش و بهسازي توان گروهاند به مدد سمنكه آنها توانسته دهدنشان مي

زايش ارآفريني زمينه ساز افهاي كهاي جامعه را در اين زمينه ايجاد كنند و با توسعه توانمنديمشاركت همه گروه ،هاآسيب

كشورما و در  .)701 ،2006(نلسون،ها ومسائل اجتماعي شوندامعه نسبت به حل و يا كنترل آسيبهاي اجتماعي جآگاهي

كنون فعالند زياد است. با وجود اين تااجتماعي هاينهاي غير دولتي كه در زمينه آسيبسازماتهران تعداد شهر مخصوصا 

براي مطالعه اقدامات و فعاليتهاي آنها هيچ گونه كار آكاداميك و منسجمي صورت نگرفته است. از همين رو بررسي وضعيت 

دراين  نيست.نجام گرفته قبلي ميسرثانويه و يا استفاده از كارهاي ا با استناد به داده هاي تحقيقعملكردي آنها در اين 

طبعا دستيابي  تحقق يابد.مورد نظر هاي ميداني عه پيمايشي(مصاحبه باز) يافتهيك مطالتا از طريق انجام  شدتحقيق تالش 

 يك حاضر پژوهش ، همچنينكندهاي اجتماعي را تقويت ميارو سنديت نظام پيشگيري از آسيبها اعتببه اين يافته

 كه آنجا از .است تهران شهردر امنيتي و اجتماعي هاى موضوع از يكي حل صدد در كه است كاربردي مدار مسئله تحقيق

 سياسي -اجتماعي هاى فعاليت توسعه و رشد جهت در نوين دولتي مديريت اساسي ازابزارهاي يكي نهاد مردم هاىسازمان

 صباحي چند ، )197 ،2006موران،(دارند عهده بر توسعه فرايند در اساسي نقشي كشورها اكثر ودر هستند اىتوسعه و

 اين ايجاد و گيرى شكل به كمك تاضمن كندمى تالش دولت و است شده جدي توجه آن به نيز كشورمان در كه است

 توسعه فرايند در ها،سازمان اين اما .شود قائل محوري نقشي ها آن براي توسعه هاىفعاليت در مدني، جامعه نهادهاي

                                                           
1 : Estonian Union for Child Welfare 
2 : The Society of Rehabilitation and Crime Prevention, Hong Kong 
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 نيازهاي به بتوانند بايد همچنينكنند.  جلب خود به را دولتي و ملي اعتماد و كسب، را مناسبي جايگاه اند نتوانسته هنوز

 نهادهايي عنوان به نهاد مردم هاىسازمان اينكه به توجه با بنابراين .دهند پاسخ اثربخش و آمد كار شكل به اجتماعي

 به غيرسياسي و غيرانتفاعي مقاصد براي و داوطلبانه صورت به و كنندمى نقش ايفاي دولت به وابستگي بدون و مستقل

 پيشگيري در توانندمى ي مردم نهادهاسازمان آيا نمايد مشخص تا آمده پيش پژوهشگران براي فرصت اين آيند،مى وجود

 دقيقي توجه شناسانه آسيب ديدگاه با موضوع به و باشند؟ داشته نقشي هاي اجتماعي در شهر تهرانآسيب ارتكاب از

هاي آسيب كاهش در حدي چه تا نهاد مردم هاى سازمان كه برسند نتيجه اين به موضوع اين روي بر مطالعه با و كنند

 در ايران جامعه در نهاد مردم هاى سازمان از انواعي باشند؟ آفرين نقش توانندمى جرم ارتكاب از پيشگيرى و اجتماعي

 و صحيح مديريت اعمال با كه شودمى تر پيچيده و تر متنوع روز به روز هاآن فعاليت دامنه كه است گيرى شكل حال

 هاى زمينه در توسعه جهت ابزار و فرصت يك عنوان به هاسازمان اين گسترش از توانمى هاتوانمندى آن از استفاده

  .)1388كاوياني فر،(برد نام كشور فرهنگي و اقتصادي سياسي، اجتماعي،

  روش تحقيق

آمده هاي اجتماعي به دست هاي فعال در حوزه آسيبمصاحبه عميق با سمنفاده از روش با استهاي اين پژوهش داده

پراكنش  ،هدر نمونه گيري انجام شد گلوله برفي بوده است. است. شيوه انتخاب مصاحبه شوندگان(شيوه نمونه گيري) روش

 جرم زا و، (رفاهيهاي اجتماعيآسيب گانههاي سهحوزهبر اساس نسبت و تعداد هر يك از  حوزه فعاليت سمن ها نيز

ي هاهاي اختصاصي  فعال در حوزه آسيببراي مثال تعداد سمن ها مورد نظر بوده است.ساختاري ) نسبت به تعداد كل سمن

هاي انجام گرفته رد است. از همين رو تعداد مصاحبهشهر تهران بسيار ناچيز و در حد يك يا دو موجرم زا و ساختاري در 

آنها را در ليست افراد واجد ، هاه است. پرسشگران مجرب گروه تحقيق، با شناسايي سمنها نيز طبعا كم بودبا اين سمن

قرار حضوري شرايط وارد كرده و سپس با تماس با آنها و صحبت راجع  به تحقيق و اهداف آن، در صورت موافقت شخص 

ب افراد مصاحبه شونده در هر سمن تالش شده است تا آگاه ترين و مطلع ترين فرد فعال . در انتخامصاحبه انجام شده است

با توجه به اينكه  اند.اوران و يا كارشناسان انتخاب شدهمواردي مشمواردي مديران و در گيرد. لذا درم انتخاب و مصاحبه انجا

اجعات مسائل اجتماعي اطالعات دقيقي در دست نيست. با مرها و هاي غير دولتي فعال در حوزه آسيبدر مورد تعداد سازمان

بهزيستي و مركز آمار   اين امر بخصوص وزارت كشور استانداري و فرمانداري و سازمان مكرري كه به نهادهاي متصدي

ماعي اي اجتههادها تعريف درستي از مقوله آسيبدر اين نچون . به دست نيامدعمال يافته دقيق و مطمئني  ،صورت گرفت

از اين هاي متصدي نيز . در واقع خود سازماناندآماربرداري نشده ،هاي متصدي آنها نيز به تفكيكوجود ندارد و لذا سمن

هاي آوري شد تعداد سمناي كه از مراكز مختلف جمع با استفاده از  اطالعات پراكنده ،با وجود اينالعند. وضعيت بي اط

مشخص  ،ت كلي به امور خيريه پرداخته اندمسائل اجتماعي و نيز تعداد سمن هايي كه به صورها و فعال در حوزه آسيب

اي فرم مصاحبه، مجموعه .سمن به پايان رسيد 18مصاحبه با تعداد  آمده،هاي به دستبر اساس معيار اشباع شدگي داده شد.

فرم مصاحبه  بوده است. با توجه به اينكه نوع تدوينهاي مختلف مورد مطالعه فعاليت سمن ها باز در زمينه هايپرسش از 

 اتكاء به خروجي اين قسمت توجهي ميزان قابل به هابررسي نتايج است و برخوردار اهميت زيادي  از تكميل آن نحوه و

 مربوط اصول رعايت قبيل از ها،پرسشنامه تدوين به اساسي مربوط اصول شد فرم مصاحبه سعي تدوين در رو اين دارد، از

 از پرهيز و زباني رواني، مسائل سواالت، بودن كوتاه كلمات، روشن بودن سواالت، تاخر و تقدم تحقيق،  كلي چارچوب به

هاي به تشكيل شده است كه در تحليل داده پرسش 23فرم مصاحبه  از . گردد رعايت دهنده پاسخ در حساسيت ايجاد

  :زيرتبديل شده اندبخش اصلي  10دست آمده به   
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نقش سازمانهاي غير دولتي در كاهش آسيب  : 3 ،هاي اجتماعييف و مصداق هاي آسيبتعر: 2 ،مشخصات عمومي: 1 

ايت دولت و نهادهاي عمومي از حم: 5 ،هاي اجتماعييتها و اولويت ها براي كاهش آسيباقدامات و فعال: 4 ، هاي اجتماعي

ات براي بهتر شدن فعاليت پيشنهاد: 8  ،ها: محدوديت هاي قانوني سمن7  ،هاي اجتماعيآسيبها و علل سبب:  6 ،هاسمن

در ادامه داده هاي به دست آمده  . الگوهاي پيشگيري و راهبردها و راهكارها:10، هاهمكاري مردم با سمن: 9 ،هاهاي سمن

   .خروجي مورد نظر به دست آمده است از هر يك از اين بخش ها تحليل شده اند و  در پايان

  هاي عمومي مصاحبه شوندگان:ويژگي

 و دهداركت كننده در مصاحبه را نشان ميمسئوليت افراد مش) 1(جدول شماره : سمت و تخصص مصاحبه شوند گان  :1

  ميزان مشاركت مصاحبه شوندگان برحسب نوع تخصص: )2جدول(

: مصاحبه شوندگان برحسب )2(جدول                       : مصاحبه شوندگان برحسب نوع مسئوليت)1(جدول              

  نوع تخص

  

سمن هاي مورد مطالعه را نشان  حوزه فعاليت) 3(جدول  :فعاليت آنها و مدت زمينه فعاليت سمن هاي مورد مطالعه: 2

بر اساس نسبت  ، هاي جرم زا  رفاهي و ساختاريراكنش مطالعاتي مصاحبه از سمن ها در مورد سه دسته آسيبپ دهد.مي

   دهد:هاي مورد مطالعه را نشان مي) مدت فعاليت سمن4(جدول كل آنها در سطح شهر بوده است. 
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: مصاحبه شوندگان براساس مدت فعاليت )4(جدول                ي فعالي شوندگان بر اساس زمينه: مصاحبه )3(جدول 

  سازمان

 :  

حجم و تعداد گروههاي قرباني تحت  )1شكل() و 5جدول (: هاسمن تحت پوششهاي قرباني و گروهحجم جامعه : 3

جمعيت  ،همانطور كه مشاهده مي شود بيشتر سمن هاي مورد مطالعه دهد.پوشش سمن هاي مورد مطالعه را نشان مي

ها از نه اي بوده است كه همه انواع سمنبا وجود اين پراكنش مطالعاتي به گو نفر را تحت پوشش داشته اند. 500كمتر از 

  مورد مطالعه قرار گيرند.اين منظر  

  ) حجم و تعداد گروههاي قرباني تحت پوشش سمن هاي5جدول(

  
  ) حجم و تعداد گروههاي قرباني تحت پوشش سمن ها1شكل(

   هاي مورد مطالعه نشان داده شده است.) تعداد پرسنل سمن2شكل() و 6جدول (  :تعداد پرسنل: 4
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  مطالعه نشان داده شده است.هاي مورد ) تعداد پرسنل سمن6جدول(

  

  
  هاي مورد مطالعه نشان داده شده است.) تعداد پرسنل سمن2شكل(

    تجزيه و تحليل يافته ها:

  مقوله  به شرح زير  بررسي شده اند: 12يافته هاي تحقيق در قالب 

  :اجتماعي ق آسيب هاي يدامقوله اول: تعريف و مص

هاي اجتماعي مربوط به مفهوم آسيب اجتماعي و ترادف معنايي آن با مطالعاتي آسيبيكي از مباحث چالش برانگيز حوزه 

جامعه نيز همچنان محل مناقشه هاي اجتماعي در هاي آسيب. همچنين چيستي  مصداقتماعي استمفهوم مسئله اج

از مفهوم آسيب اجتماعي  و روشن شدن مصداق هاي عيني آن در يابي به تعريفي واحد است. لذا اين مقوله با هدف دست

شدن اين بحث دو سوال از مصاحبه شونده ها پرسيده شد: نخست اينكه تعريف  ناين مصاحبه  مطرح شده است. براي روش

 چيست؟ و دوم»  آسيب اجتماعي«شما به عنوان شخصي كه در زمينه  كاهش آسيب اجتماعي كار مي كنيد، از مقوله 

  هاي اجتماعي را نام ببريد.ق آسيبيدااينكه مص

  توان به چند نكته مهم اشاره كرد:هاي به دست آمده از اين مقوله ميبه طور كلي در تحليل داده 

از نظر سمن ها مقوله آسيب اجتماعي مفهومي بسيار فراگير است و عالوه بر آسيب هاي شناخته شده و مطرح ، مسائل  -

شامل مي شود. لذا مي توان گفت كه تعريف آنها از مفهوم آسيب اجتماعي بيشتر معطوف به مفهوم مسئله ديگري را نيز 

باعث بروز مسائل و معضالت اجتماعي  كهشود اجتماعي به پديده هايي اطالق مي اجتماعي بوده است. از نظر آنها آسيب

 گردد.نگي، اقتصادي  و يا اجتماعي ) مي(شامل مسائل فره

از نظر انها  حبه شونده ها  در بيان مصاديق، مسائل گسترده تري را در ذيل مفهوم  آسيب اجتماعي جاي داده اند.مصا -

   شود.جرم زا و ساختاري مي ،هاي رفاهيها بيشتر ماهيت تركيبي داشته و شامل هر سه دسته آسيب مصاديق آسيب
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عبارتند از: فحشا، بي مسئوليتي،  عالوه بر مسائل اجتماعي عاميانه هاي اجتماعي از نظر سمن هامصداق هاي آسيب-

فساد اخالقي،  ،تن فروشي ، كودكان بازمانده از تحصيل، سوء استفاده جنسي از كودكان،بي هويتي ،ارياختالس، رانت خو

معلمين، بدرفتاري كارمندان با  ها، رفتار غلط، رفتار غلط خانواهنا آگاهي اجتماعي ها به تربيت فرزندان،بي توجهي خانواده

خشونت ادراي، افسردگي، ترك تحصيل، فقر فرهنگي و خودباوري پايين، نداشتن اعتما به  ارباب رجوع، تربيت بد فرزندان،

  . آلودگي هوا و فرار از منزل هاي بدون حامي،مريض اختالف طبقاتي، ها،هاي غلط، از هم گسيختگي خانوادهنفس، سياست

دهد كه حوزه آسيب هاي اجتماعي براي متوليان گسترده مسائل كه از سوي سمن ها بيان شده اند نشان مياين طيف -

هاي محدود و رسمي تصميم گيرندگان و برنامه ريزان دولتي است. مصاحبه اقداجتماعي بسيار گسترده تر از تعريف و يا مص

مربوط به مسائل حاشيه اي و غير رسمي تر است؛ موضوعاتي كه اند كه عمده وظايف آنها در سمن ها ها بيان داشتهشونده

  عمال در دستور كار  برنامه ريزان دولتي نيستند و اساسا هنوز طرح مسئله نشده اند.

تعريف سمن ها از آسيب هاي اجتماعي بيشتر معطوف به دو دسته آسيب هاي رفاهي و ساختاري است و كمتر به آسيب  -

، ب هايي مانند كودكان كار، بيكارياست.  براي مثال اكثر آنها در بيان مصداق ها بيشتر به آسيهاي جرم زا اشاره شده 

هاي جرم زا  نسبتا كمتر بيان اند. آسيب، زنان سرپرست ، طالق  و... اشاره كردهگريزيحاشيه نشيني، فقر، قانون طالق،

دهد كه اعتياد اشاره شده است. اين مسئله نشان مي اند. از بين آسيب هاي جرم زا بيشتر به سرقت و زورگيري وشده

كنند و آسيب هاي به سازمانهاي غيردولتي مراجعه ميهاي رفاهي و ساختاري گروههاي قرباني بيشتر در خصوص آسيب

يد شا كنند.جرم زا را از اين جهت كه ماهيت قانوني و انتظامي دارد بيشتر از طريق مراكز حقوقي و انتظامي پيگيري مي

هاي جرم زا در شهر تهران همين مسئله باشد چون عمال گروههاي قرباني خارج از تر شدن آسيبيكي از داليل گسترده

   ها كمتر مراجعه  دارند.نهادهاي قانوني براي رفع و رجوع اين مسائل به سمن

جنبه آسيب هاي جسمي و رواني بوده نكته مهم ديگر در تعريف آسيب هاي اجتماعي از طرف سمن ها ، اشاره به هر دو -

هاي رواني آنها بيشتر است . از همين رو ها صرفا جنبه جسمي و مادي ندارند و در اكثر موارد جنبهاست. از نظر آنها آسيب

اي ها رواني پيچيده، گاه انسانهاي به ظاهر سالم نيز به شدت گرفتار آسيباعتماد كرد توان صرفا به سالمت جسمي افرادنمي

   هستند كه نيازمند شناخت و مطالعه و مداخله است.

ها بيشتر بر گروههاي سني پايين و بويژه كودكان و نيز بر هاي اجتماعي از طرف سمنآسيبق يدادر تعريف و بيان مص -

اند. از نظر آنها عمده ها تاكيد خاصي بر اين دو مسئله  داشتهجنسيت زن  اشاره شده است. تقريبا همه مصاحبه شونده

دهد كه آسيب اجتماعي در مراجعات صورت گرفته به سمن ها مربوط به كودكان و زنان بوده است. اين مسئله نشان مي

تهران در حال زنانه شدن است و ميانگين سني گروههاي قرباني آن نيز به شدت پايين است. مسئله اي كه ضرورت توجه 

   طلبد.بيشتر مديريتي را مي

ها دهند. مصاحبه شونده، گروهي و اجتماعي نشان ميجتماعي خود را در هر سه سطح فرديهاي ااز نظر سمن ها آسيب-

، آسيب ها را محدود به يك سطح ندانسته اند. اكثر آنها  اشاره آسيب اجتماعي و بيان مصاديق آنهادر تعريف خود از مفهوم 

   سازد.ساير سطوح را نيز درگير مي اند كه رخداد يك آسيب در يك سطح عمالكرده
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، بلكه فقر فرهنگي نيز در آن ن  صرفا برآمده از فقر مادي نيستاز نظر مصاحبه شوندگان آسيب اجتماعي در شهر تهرا-

گريزي و هنجارشكني ، قانونهاي ساختاري مانند طالقباعث ظهور آسيبموثر بوده است. از نظر آنها فقر فرهنگي بيشتر 

تر كردن نتايج، با هدف دقيق )4)و(3اشكال( هاي رفاهي شده است.فقر مادي باعث  وقوع آسيب بلاست. در مقاشده 

 هاي كيفي به كمي تبديل شده اند:يافته

       
 شوندگان): تعريف آسيب از نظر مصاحبه 4شكل(                                            ) مصداق آسيب ها3شكل(      

  مقوله دوم: نقش سازمانهاي غير دولتي در كاهش آسيب هاي اجتماعي

باره نقش سمن ها در كاهش آسيب هاي اجتماعي سوال شده است. براي اين اين مقوله از مصاحبه شونده ها دردر ذيل 

به  ، چه پيشنهادي در اين زمينه داريد؟سازمانهاي فعلي را كافي مي دانيدمنظور دو پرسش مطرح شده است: آيا تعداد 

داده هاي به  كنيد.نظر شما آيا سمن ها نقش موثري در كاهش آسيب هاي اجتماعي داشته اند؟ دليل و علت آن را ذكر 

ها و مسائل اجتماعي  هاي فعال در حوزه آسيبد) تعداد سمنمور 10دهد كه اكثر مصاحبه شونده ها(دست آمده نشان مي

مر عبارتند از : حجم گسترده كافي دانسته و خواستار افزايش تعداد آنها هستند. از مهمترين داليل آنها براي اين انارا 

ها، ر امر آسيب، عدم ورود تخصصي سازمانهاي موجود دم پوشش آنها توسط سازمانهاي فعالو عدها در شهر تهران آسيب

ها، با افزايش پذيري مردم با افزايش سمنرهاي ديگر، بيشتر شدن حس مسئوليتدر كشور در قياس با كشو هاكمبود سمن

معتقدند كه  مورد) 8از مصاحبه شونده ها( البته در مقابل عده اي رسد.داي مردم بهتر به گوش مسئولين ميها صسمن

همين تعداد سمن براي فعاليت در حوزه آسيب هاي اجتماعي كافي است و به جاي افزايش تعداد بايد كيفيت كار آنها را 

شود كه هماهنگي كمتري با هم آنها باعث ميبيشتر كرد. از نظر آنها سمن ها رشد قارچ گونه اشته اند و افزايش تعداد 

در مجموع  مي توان  ها را مهيا سازد.سمن، بسترهاي فعاليت باكيفيت ا دولت بايد به جاي افزايش تعدادته باشند. لذداش

ها پاسخگوي نيازهاي ران به گفته مصاحبه شوندههاي اجتماعي در شهر تههاي فعال در حوزه آسيبتعداد سمنگفت 

موازي كاري هاي زيادي صورت موجود نيست و عالوه بر اين بخش مهمي از آنها ورود تخصصي به مسئله ندارند و يا اينكه 

گيرد و عمال فعاليت آنها  ثمر بخش نيست. بنابراين در سطح مديريتي، هم افزايش تعداد و هم كيفي سازي فعاليت مي

ها اجتماعي به تفكيك دستههاي آسيبها در حوزه تخصصي شدن حوزه فعاليت سمن قرار گيرد.سمن ها بايد در دستور كار 

و گروههاي مختلف آسيب اجتماعي از مهمترين اولويت هايي مديريتي است كه بايد در دستور كار نهادهاي متولي قرار 

۵% ۶%
١١%

٧٨%

ھا آسيب مصداق

رفاهي

جرم زا   

ساختاري

عمدتا (تركيبي

)رفاهي

٣٣%

۶٧%

  مصاحبه نظر از آسيب تعریف

شوندگان

معطوف به 

مفهوم آسيب

معطوف به 

مفهوم مسئله 

اجتماعي



    ارانافضلي و همك                      

 

 

578 

 

هاي اجتماعي شهر تهران نظر داده سيب آمصاحبه شونده ها همچنين در خصوص ميزان موفقيت سمن ها در حوزه  گيرد.

ها در اين حوزه موفقيت آميز بوده است. مهمترين عتقد بوده اند كه فعاليت هاي سمناند. در اين زمينه باالجماع همه م

  داليلي كه براي اين امرذكر كرده اند عبارتند از:

  ،در اين زمينه نسبت به آنها دارندسازمانهاي دولتي است چون نيروهاي دلسوز بيشتري ها بيشتر ازتاثير سمن - 

  ،سمن ها توسط خود مردم ادراه مي شوند - 

   ،خوب و حضور خوبي دارند گذاري مردم داوطلبانه سرمايه - 

  ،فعاليت بيشتري دارندهاي دولتي سبت به بخشن -

  ،سمن ها مورد اعتماد مردم هستند - 

  ،گسترده هستندنيروهاي آنها و  ،اطالعات آنها به روز است - 

  ،دهند بسيار موثر بوده استمشاوره هايي كه مي - 

  ،ورودشان به حوزه آسيب ها دستوري نبوده است - 

  ،مردم سمن ها را غريبه نمي دانند و بدون ترس و نگراني مسائلشان را با آنها در ميان مي گذارند - 

  ،ائل اجتماعي دغدغه دارنددر حل آسيب ها و مسدلي است و و  ارشان با انگيزهسمن ها ك - 

  ،جهت گيري سياسي ندارند و اسير حاشيه نيستند - 

 مانند نهادهاي دولتي صرفا براي رفع تكليف كار نمي كنند و كارشان با انگيزه انجام مي گيرد. - 

توجه به قشر بزرگسال در ميان مصاحبه شونده ها تنها يك مورد فعاليت سمن ها را موفقيت آميز ندانسته و علت آن را عدم 

شان را در حل مسائل اجتماعي موفقيت آميز دانسته اند. دها فعاليت خوروي هم رفته به نظر مي رسد سمن دانسته است.

تخصصي شدن حوزه فعاليت آنها و پرداختن به همه حوزه ها و همه اقشار جامعه از مهمترين مواردي است كه بايد در 

 هاي كيفي به دست آمده به يافته هاي كمي تبديل شده اند:در ادامه يافته مد نظر باشد.ساماندهي فعاليت آنها بيشتر 

  
ها در كاهش ): نقش موثر سمن6شكل(                 هاه آسيبزهاي فعال در حو):كفايت تعداد سمن5شكل(             

  آسيب

٩۴%

۶%

  کاھش در ھا سمن موثر نقش

ھا آسيب

بله

خير

۴٠%

۶٠%
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ھا آسيب حوزه
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  هاي اجتماعي:آسيبها براي كاهش وم: اقدامات و فعاليتها و اولويتمقوله س

زمينه طرح شده است كه در اين بخش از مصاحبه شونده ها در باره اقدامات و فعايتهايشان پرسيده شد. سه سوال در اين 

اولويت اول  ؟استمهم ترين اقدامات و فعاليت هاي سازمان شما براي  كاهش آسيب هاي اجتماعي چه بوده  :عبارتند از

سازمان شما جهت كاهش آسيب هاي اجتماعي چيست؟ به نظر شما آيا اقدامات  سازمان شما در كاهش آسيب هاي 

 اجتماعي موثر واقع شده است؟دليل آن را بيان كنيد.

دهد كه  اقدامات سمن هاي فعال در حوزه آسيب هاي اجتماعي ه دست آمده از اين مقوله نشان ميبه هاي دبه طور كلي دا

، مدد كاري، توانمند سازي و فرهنگي است. تحليل اين داده ها  اقدامات تركيبي به ترتيب مربوط به چهار حوزه آموزش،

ب هاي جرم زا و آسيب ، آسيآسيب هاي رفاهي ت خود در سه دستهنشان داد كه هر يك از سمن با توجه به حوزه فعالي

  ، اين اقدامات را به صورت تخصصي تر انجام داده اند:هاي ساختاري

سمن هايي كه بيشتر در حوزه آسيب هاي ساختاري فعالند، بيشتر آموزش را به عنوان مهمترين اقدام و فعاليت خود  الف)

همچنين  آموزش بيشتر گروه سني پايين و طور خاص كودكان بوده اند.عنوان كرده اند. اولويت اكثر اين سمن ها براي امر 

ها عنوان كرده اند  كه اكثر فعاليت آنها معطوف به سطح كالن اجتماعي بوده و برطرف شدن آسيب هاي اجتماعي اين سمن

ر حوزه آموزش مهمترين اقدامات سمن ها د را در سطح كل جامعه دنبال كرده اند نه در سطح گروههاي قرباني خاص.

آموزش سيكلي از طريق خود گروههاي  ،آموزش كانون هاي دانشجويي ،عبارت بوده اند: آموزش محله محور و مسجد محور

استفاده از افراد  ،مشاوره دادن و برگزاري همايش ،گانه توانمند سازي7موزش به عنوان يكي از مراحل آپرداختن به  ،قرباني

آموزش عموم مردم مثل آموزش ، هاي اجتماعيآموزشي توسط متخصصان آسيبورك شاپ  ،متخصص در دادن مشاوره

آموزش هاي پيشگيري ، مشاوره هاي پيش از ازدواج ،براي زوجين آموزش ،حساس كردن مردم به تربيت غلط، سبك تربيت

آموزش مهارت هاي  ،سال 16تا  13آموزش نوجوانان ، آموزش همسران زندانيان، آموزش خشونت اداري ،از خشونت خانگي

  .كالس هايي درباره ايدز ،اساسي زندگي

اند مهمترين اقدام و اولويت اصلي فعاليت خود را توانمند سازي و هاي رفاهي فعال بودههايي كه در حوزه آسيبسمن ب)

تشويق جامعه و طبقه  از :امر بهداشت عنوان كرده اند. در اين زمينه مهمترين اقدامات ذكر شده سمن ها عبارت بوده اند 

آگاه سازي  ،آگاه سازي تصميم گيرندگان نسبت به  مشكالت موجود در جامعه ،ثروتمند براي كمك به اقشار ضعيف

رايزني در بانك ها و موسسات مالي و اعتباري براي جلب نمودن توجه آنها براي  ،شهروندان در كمك به آسيب ديدگان

توجه به  ،توجه به زنان آسيب ديده يا در معرض آسيب ،توانمند سازي مدد جويان ،پذيرتوجه بيشتر به اقشار آسيب 

توجه به ابعاد  ،هاي حمايتي براي خانواده هاتوجه به بعد تغذيه هاي و بسته ،بهداشت كودكان به عنوان مقدمه و ضرورت

توجه به   ،گ زدايي از بيمار اعصاب و روانان ،توانمند سازي براي بازگشت به جامعه ،، بهداشتي و آموزشي كودكانزيستي

دادن سوزن  ،توجه به  بانوان سرپرست خانوار ،تامين هزينه هاي درمان، توجه به كودكان سرطاني ،كودكان بي سرپرست

يشگيري(اوليه و پاجراي سطوح  ،كم كردن مصرف مواد تزريق با دادن متادون ،رايگان خدمات پانسمان ،و سرنگ استريل

  .كمك به بيماران ايدزي ،ثانويه)
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عنوان كرده اند.   سمن هايي كه در حوزه آسيب هاي جرم زا فعال بوده اند مهمترين اقدام و فعاليت خود را مددكاري ج)

جرم  سيب ديدهآكاري براي گروههاي داشته اند كه انجام اقدامات مدد ها اظهارها كمتر بوده است. سمنتعداد اين سمن

زا بسيار مشكل است و با توجه به ظرفيتي كه سمن ها دارند انجام اين اقدامات براي آن خيلي سخت و گاها ناشدني است. 

آنها همچنين به محدوديت هاي قانوني و همچنين مشكل دسترسي به گروههاي قرباني اين آسيب ها به عنوان موانع انجام 

يابي دادن مشاوره و علت :نجام داده اند عبارت بوده است ازتي كه آنها در اين زمينه افعاليت اشاره كرده اند. مهمترين اقداما

بازتواني  ،پيشگيري و بازتواني و مداخله ،انگيزه هاي جرم و دادن راه حل هاي مناسب براي جلوگيري از ارتكاب جرم

روي هم رفته در بين هر سه دسته از آسيب   .خيابان هاجمع آوري معتادان از سطح  ،معتادان و برگرداندن آنها به جامعه

ها(ساختاري، جرم زا و رفاهي) مهمترين اقدام و فعاليت سمن ها كه مصاحبه شونده ها بيشتر به آن اشاره كرده اند آموزش 

هاي سمن  و در مرحله بعد توانمند سازي بوده است. همچنين در جمع بندي اين بحث مي توان گفت كه اقدامات و فعاليت

ها در حوزه آسيب هاي ساختاري و رفاهي راحت تربوده است. از نظر آنها امكان خدمات رساني به گروههاي قرباني در اين 

آسيب ها راحت تر است و سمن ها نيز اين ظرفيت را دارند. در مقابل در حوزه آسيب هاي جرم زا دايره اقدامات و فعاليت 

امر را ناشي از ناتواني آنها در خدمات رساني به اين دسته از گروههاي قرباني ذكر كرده  هاي سمن ها محدود است. آنها اين

خدمات رساني به آسيب هايي مانند زورگويي، سرقت، قتل و غيره را  و اند. براي مثال آنها عنوان كرده اند كه توانايي ورود

ي قانوني و حقوقي تعيين تكليف مي شود و ورود به آنها نداشته اند. از نظر آنها اين دسته از آسيب ها بيشتر در حوزه ها

موزش گسترده آلذا مي توان گفت مهتمرين نقطه قوت فعاليت سمن ها در حوزه آسيب هاي اجتماعي امر  مشكل است.

و مهمترين نقطه ضعف آنها عدم ورود به برخي از آسيب ها بوده مفيد  يآنها است كه به عنوان يك اقدام پيشگيرانه

رسد و دسته ديگر بيشترند.  به نظر ميبخصوص آسيب هاي جرم زاست كه اتفاقا از لحاظ حجم و گستردگي نسبت به د

مصاحبه شونده ها  در خصوص مهمترين اولويت كاري خود  رگيرد.د در دستور كار سطوح مديريتي قرارفع اين ضعف باي

آنها گفته اند كه در حال حاضر جمعيت آسيب  كاري آموزش پيشگيري و فرهنگي بيان كرده اند.دا به ترتيب اقدامات مدر

ها كه در باال به آنها اشاره شد تقريبا رد. بين اولويت ها و اقدامات سمنپذير در تهران به اين اقدامات نياز بيشتري دا

در ذيل اين مقوله از آن پرسش شد مربوط به ميزان اثربخشي اقدامات سمن مسئله مهم ديگري كه  .سازگاري وجود دارد

ي عسيب هاي اجتماآنها در كاهش آ تها بود. مصاحبه شونده ها در پاسخ به اين سوال باالتفاق معتقد بوده اند كه اقداما

، انگيزه د براي اين كارر، اختصاص وقت زيادر  شهر تهران بسيار موثر بوده است. نيروي متخصص، گستردگي و حجم كا

اثر بخشي به آنها اشاره كرده اند. برخي از كه سمن ها براي اين  استداشتن براي انجام كار از مهمترين داليلي بوده 

ينه بخصوص عدم حمايت دولت اشاره كرده اند و بيان داشته اند كه در ها البته به محدوديت هاي خود در اين زمسمن

هاي كمي تبديل هاي كيفي به يافتهدر زير يافته ها اثربخشي اقدامات آنها بيشتر خواهد شد.صورت رفع اين محدوديت 

 شده اند:
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ها در راستاي ): مهمترين اقدامات سمن8شكل(      ها در راستاي كاهش آسيب ): مهمترين اولويت كاري سمن7شكل(    

  هاكاهش آسيب

چگونگي  يدر ذيل اين مقوله از مصاحبه شونده ها  درباره: عمومي از سمن هامقوله چهارم: حمايت دولت و نهادهاي 

حمايت دولت و نهادهاي عمومي از سمن ها پرسش شده است. براي اين منظور دو سوال مطرح شده است. نخست اينكه 

هايي را از دولت و دوم اينكه چه حمايت حمايت هاي دولت و ساير نهادهاي عمومي  از سازمان شما چگونه بوده است؟ و

ها دهد همه سمنصاحبه در خصوص اين مقوله نشان ميهاي به دست آمده از مداده ساير نهادهاي عمومي انتظار داريد؟

هاي دولتي ناراضي بوده اند. اكثر آنها منكر دريافت هر گونه حمايتي شده اند و عده اي نيز گفته اند كه اين از حمايت

وده است. بخش مهمي از انتقاد سمن ها از حمايت هاي دولت مربوط به چگونگي برخورد دولت با حمايت ها بسيار ناچيز ب

عاليت قانوني كند بلكه با اعمال محدوديت ها و مانع تراشي فدولت نه تنها هيچ گونه كمكي نمي نهاآآنها بوده است. به گفته 

دش وليتهاي خاكند كه باعث كم رنگ شدن فعان رقيب نگاه ميها را به عنوت سمناز نظر آنها دول كند.آنها  را نيز سد مي

داشته اند اساسا بحث حمايت دولت حتي برخي از سمن ها ابراز  كند آنها را با چالش مواجه سازد.مي شود ولذا سعي مي

حمايتهاي مردمي نبود نها اگر طرح مسئله هم نشده است و در اين زمينه هيچ گونه اقدام مهمي انجام نگرفته است. از نظر ا

امر مجوز و ساير موارد گله  ها از كارشكني هاي دولت دربرخي از مصاحبه شونده ها خيلي زود تعطيل مي شدند.سمن

اند كه بيان داشتهاند و ها حمايت شهرداري را نسبت به دولت بهتر دانستهاند. همچنين برخي از سمنكرده

  قاليباف) در اين مورد حمايت هاي اساسي تري از آنها كرده است.شهرداري(بخصوص در دوره مديريت دكتر 

باره انتظاراتشان از دولت صحبت كرده اند و در اين زمينه بيان داشته اند كه حمايتهاي مالي و حقوقي  مصاحبه شونده ها در

مينه حمايتهاي معنوي و در ز ده اندهر دو الزم است. آنها مهمترين حمايتهاي مالي را فضا و جا و همچنين بودجه عنوان كر

 ها به عنوان همكار و نه رقيب بوده اند.شهر و همچنين اعتماد كردن به سمنخواستار مهيا شدن فضاي فعاليت آنها در 

گيريهاي قانوني در خصوص كار سخت ها از دولت و ساير نهادهاي عمومي به قرار زيرند:بخشي از مهمترين انتظارات سمن

حمايت از طرح  ،در اختيار قرار دادن محل و فضاي كار، تسهيالت در خصوص  مجوز شروع فعاليت ،شودها كمتر سمن

شدن حق بيمه  صفر ،هاي سالمت افراد مراجعه كنندهتامين هزينه ،هاي علمي و پژوهشي در زمينه آسيب هاي اجتماعي

هاي بيشتر  به عرصه بستر سازي براي ورود سمن ،عيتغيير  نگاه امنيتي به فعاالن مدني و اجتما ،هاتامين اجتماعي  سمن

 ،گسترده تر كردن اختيارات تصميم گيري در خصوص آسيب ديدگان، تامين هزينه هاي پشتيباني، هاي اجتماعيآسيب

۴۴%
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 ها.با سمن ن موسسه هاي تحت پوششمرتبط كرد ،دادن تسهيالت و خدمات ،اختصاص بودجه به سمن هاي تخصصي

دولت و نهادهاي عمومي مي  دهد كه سطح توقع سمن ها براي ارائه خدمات بهتر، زياد نيست.انتظارات نشان  مياين 

ها را مهيا سازند. اين حمايت البته ليت گسترده تر و با كيفيت تر سمنتوانند با  دادن حداقل هايي بستر مناسبي براي فعا

يافته  د به نفع دولت نيز هست.وشها ميدولت در امر ساماندهي آسيباز اين جهت كه باعث صرفه جويي ساير هزينه هاي 

 زير كمي شده اند: اشكالهاي كيفي باال در 

  
): ميزان حمايت دولت از 10شكل(                                   ها از دولت  ): نوع انتظارات سمن9شكل(               

  هاسمن

  هاي اجتماعي:مقوله پنجم: سبب ها و علل آسيب

در ذيل اين مقوله از مصاحبه شونده ها سوال شد كه با توجه به تجربه اي كه داريد سبب ها و علت هاي آسيب هاي  

به طور كلي مصاحبه شونده ها در خصوص علت آسيب ها به  دانيد؟اولويت چه ميتهران را  به ترتيب اجتماعي در شهر 

ها ده ها فقر مادي را علت اصلي آسيب: اكثر مصاحبه شونفقر مادي ترتيب اولويت به  چهار عامل اساسي اشاره كرده اند:

ها و مسائل مناسبي بشود اكثر آسيبامين مالي هاي جرم زا و رفاهي دانسته اند. از نظر آنها اگر جامعه تو بخصوص آسيب

نها اشاره شده است عبارتند از آاجتماعي فرصت ظهور و بروز پيدا نمي كنند. مهمترين عواملي كه در ذيل مقوله فقر به 

مد، آلت به اقشار كم درومد كم. بي توجهي دآ، درتضاد طبقاتي، بي خانماني، حاشيه نشيني بيكاري، مشكالت معيشتي،

  سيب هاي اجتماعي در شهر تهران همين مسائل مادي هستند.آي. به گفته آنها ريشه اكثر تورم و گران

: مصاحبه شونده ها در اولويت دوم  فقر فرهنگي را عامل ايجاد آسيب هاي اجتماعي  دانسته اند. مهمترين فقر فرهنگي

عي و بي هويتي اجتما ن اشاره شده است عبارتند از عدم پايبندي افراد به اصول اخالقي،آمواردي كه در اين رابطه به 

گاهي. از نظر آعدم  آموزش ناصحيح، نادرست فرزندان،هاي زندگي در جامعه، تربيت فردي، پايين بودن سطح مهارت

  هاي ساختاري شده اند.عوامل بيشر باعث پديد آمدن آسيب مصاحبه شونده ها اين

آن: سومين اولويت مربوط به مسائل شهر و بخصوص محيط شهر بوده است. از نظر مصاحبه شونده  محيط شهر و مشكالت

نها باعث بروز آسيب مي شوند. مهمترين مواردي كه در اين زمينه به آنها اشاره ها شهر تهران مشكالت زيادي دارد و اي
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مهاجرت بي رويه به شهر تهران و مشكالت محيطي موجود در  سان به جرم در سطح شهر،آشده است عبارتند از دسترسي 

  ن و جرم زا شده است.مشهر كه باعث ايجاد فضاهاي نا

ها ناسب را به عنوان علت بروز آسيبها و قوانين ناميگر از مصاحبه شوند ها سياست: برخي دها و قوانين نامناسبسياست

و مسائل اجتماعي در شهر تهران  دانسته اند.  مهمترين مولفه هايي كه در اين زمينه به آنها اشاره شده است عبارتند از: 

بود سازمان ونهاد مشخص در برخورد با آسيب نبود سياستگذاريهاي مناسب، هم پوشاني دايره فعاليت سازمانهاي متولي، ن

هاي جرم آميز و امنيتي  به همه آسيب نگاه هاي اجتماعي براي برنامه ريزان،ي اجتماعي، در اولويت نبودن آسيبها

هاي اجتماعي در شهر، سياسي شدن امور اجتماعي، فقدان نگاه سازماني و نهادي رفع تكليف آسيب ، تداخلاجتماعي

ها در جامعه، نبود قوانين جامع در زمينه پيشگيري از آسيب ها، عدم سياست گذاري مشخص و يببه حل آساي ريشه

  سياست گذاري عملياتي و عدم اجراي موفق قوانين.

هاي فعال توان گفت كه سمنها و مسائل اجتماعي ميز علل و عوامل ذكر شده براي آسيببطور كلي در يك تقسيم بندي ا

هاي ساختاري بيشتر فقر فرهنگي هاي فعال در آسيبدانسته اند. سمنهاي رفاهي فقر مادي را عامل اصلي آسيبدر حوزه 

را علت وقوع آسيب ها ذكر كرده اند و سمن هاي فعال در حوزه آسيب هاي جرم زا بيشتر مشكالت محيطي شهر و 

 :هاي كمي تبديل شده اندبه دست آمده به يافته زير نتايج در هاي سياستگذاري را عامل ظهور آسيب ها دانسته اند.ضعف

  
  ها): سبب و علت وقوع آسيب11شكل(

  ها:هاي قانوني سمنوله ششم: محدوديتمق

 در ذيل اين مقوله از مصاحبه شونده ها پرسيده شد كه مهم ترين محدوديت هاي قانوني سازمان شما  براي كار چيست؟

ه به وجود محدوديت هاي قانوني اقرار كرده و آن را مانع مهمي بر سر راه خود دانستبه طور كلي اكثر مصاحبه شونده ها 

ت هايشان به آنها ها آن را منكر شده اند. مهمترين محدوديت هايي كه سمن ها در فعالياند. تنها تعداد محدودي از سمن

به گفته آنها براي انجام فعاليت و يا هر گونه  ، گرفتن مجوز و نگاه امنيتي دولت به فعاليت آنها بوده است.اشاره كرده اند

مجوزها عمدتا توسط  شود.وقت سمن ها به اين امر اختصاص مياقدامي نياز به اخذ مجوز است و لذا بخش مهمي از 

هاي شهرداري در اين زمينه بيشتر گيريشهرداري و يا سازمانها و نهادهاي دولت صادر مي شود. برخي از سمن ها از سخت

ها به آن اشاره دهها محدوديت ديگري است كه اكثر مصاحبه شوننگاه امنيتي دولت به فعاليت سمن اند.داشته ايتشك
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، با سياستهاي امنيتي سازگار نيست اند. آنها بيان داشته اند كه اكثر فعاليتها و اقدامات ما از سوي دولت با اين بهانه كهكرده

محدوديت  ها به آنها اشاره كرده اند عبارتند از:هاي ديگري كه سمنين محدوديتغير از اين دو مهمتر. تعطيل مي شود

عدم  ،از سوي دولت هاعدم اعتماد به فعاليت سمن ،ها و يا مناطقمحدوديت هاي اجراي طرح ها در محله ،منابع مالي

بينش سلبي و حذفي در خصوص  ،هاسمننگاه از باال به پايين دولت به  ،هاهماهنگي سازمانها و ارگان هاي دولتي با سمن

وجود تعداد زياد سمن هايي كه فقط دنبال   ،سردرگمي نهادهاي دولتي در خصوص مديريت آسيب هاي اجتماعي ،هاسمن

عدم وجود سازماني مرجع به عنوان تكيه گاه  ،هاي اين حوزه از سوي متوليانعدم درك سمن ،سود هستند نه فعاليت

 در ادامه يافته هاي كيفي به كمي تبديل شده اند: . گيري بي مورد در ارتباط با موارد اوژانسيسخت ،ها در اين حوزهسمن

  
  هاهاي فعاليت سمن): محدوديت12شكل(

  ها:هاي سمنات براي بهتر شدن فعاليتمقوله هفتم :پيشنهاد

هاي اينكه به نظر شما كارايي سمن ها در كاهش آسيبشد. نخست ها پرسيدهسوال  از مصاحبه شوندهدر ذيل اين مقوله دو  

براي بهتر شدن فعاليت  دليل آن ذكر شود و دوم اينكه به نظر شما اجتماعي به صورت كلي رو به بهبودي است يا خير؟

د وي هم رفته مصاحبه شونده ها رشهاي اجتماعي چه كارهايي بايد صورت گيرد؟  رسازمانهاي مردم نهاد در حوزه آسيب

را نسبت به قبل تاييد كرده اند. تقريبا همه مصاحبه شونده ها اين مسئله را تاييد كرده و دليل آن ها و بهبود فعاليت سمن

با وجود اين آنها براي بهتر شدن فعاليت سمن ها  هاي اجتماعي دانسته اند.ها در حوزه آسيبرا راندمان كاري سمن

  :پيشنهاداتي داشته اند كه عبارتند از 

اجازه ورود ان جي او ها  ،تصميم گيرنده براي ان جي او ها دادن كرسي در مجلس و سازمانهاي شبكه سازي ان جي او ها،

دادن خدمات بيشتر از طرف  ،هافرهنگ سازي در سطح جامعه براي پذيرش خدمات سمن ،ها و مكانهاي مختلفدر فرصت

ي تخصصي آنها از طريق آموزش و  به روز سازمانهاي مردم نهاد در حوزهتوانمند نمودن  ،دولت بخصوص فضا و محيط

بيشتر  ،از سوي دولت هاباور شدن سمن ،تغيير نگاه امنيتي به فعاليت سمن ها از طرف دولت ،ايرساني اطالعات مداخله

هاي آموزشي براي برگزاري دوره  ،هاي شهرداري و سازمان بهزيستيكمتر شدن مداخله ،هاشدن تعامالت بين سمن
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ها را زير نظر وجود يك نهاد مردمي باالدستي به عنوان مرجع كه سمن ،هاهم افزايي و تخصصي شدن فعاليت ،هاسمن

 ،ها موفق بوده اندتشويق سازمانهايي كه در زمينه حل آسيب ،ها به طور كامل به سمن هاواگذاري كار آسيب ،داشته باشد

 ،ها در نظر گرفته شوديك نهاد واحد براي سمن ،سمن ها مشمول بيمه شوند ،هاي فعالبين سمنشبكه سازي موثر در 

به طور كلي بيشترين گزاره اي كه در راستاي بهبود اقداماات   .هاي فعالهمكاري سازمانهاي دولتي ذي ربط با سمن

ها از دولت و نهادهاي عمومي است. اين مسئله ط به انتظارات سمنها از سوي مصاحبه شونده ها تكرار شده است مربوسمن

، وابستگي هاي اجتماعي مستقل نيستند و به لحاظ ذهنيها در حوزه آسيبدهد. در واقع سمنوابستگي آنها  را نشان مي

ون اين كمك ها نمي توانند شديدي به دولت دارند. آنها هنوز به لحاظ مالي خود را وابسته مي دانند و بيان داشته اند كه بد

اين مسئله يكي از نقاط ضعف سمن هاست كه بايد در دستور كار مديريتي دولت باشد. سمن ها اساسا مردم  ادامه دهند.

مسئله مهم ديگر چگونگي تعامالت  نهادند و نبايد هيچ گونه وابستگي به دولت و ساير نهادهاي عمومي داشته باشند.

رسد قوانين و آيين ست. در  اين زمينه نيز به نظر مياي عمومي و تعامالت دروني بين خودشان ا، نهادهها  با دولتسمن

نامه ها ضعف هاي جدي دارند و پاسخگوي نيازهاي آنها نيستند. اكثر سمن ها از نحوه ارتباط با دولت و نهادهاي عمومي 

 ،ها نيز مناسب نيستسمن از تعامالت بين بخشي دانند.مثل شهرداري شكايت دارند و آن را يكي از موانع فعاليت خود مي 

هايي است كه به دنبال سودجويي بطوريكه يكي از موانع فعاليت آنها عدم شناختشان از هم و ورود يك دسته از سمن

) 13اشكال(در در كل مصاحبه شونده ها رفع اين موانع را  مهمترين عامل در بهبود فعاليتها و اقداماتشان دانسته اند. هستند.

 زير نتايج كمي به يافته هاي كمي تبديل شده اند: )14و (

  
ها در زمينه كاهش ): كارايي سمن14شكل(                 ها ): پيشنهاد براي بهتر شدن فعاليت سمن13ل(شك            

  هاآسيب

  ها:مقوله هشتم: همكاري مردم با سمن

شونده ها پرسش شد كه آيا مردم همكاري الزم را با سازمان هاي مردم نهاد دارند؟ دليل و در ذيل اين مقوله از مصاحبه 

به طور كلي نظر مصاحبه شونده ها در خصوص ميزان همكاري مردم و علل و عوامل آنها مثبت بوده  علت آن را ذكر كنيد.

ها دانسته هاي سمنطه قوتي در اجراي فعاليتن را نقآاست. اكثر مصاحبه شونده ها همكاري مردم را خوب ارزيابي كرده و 

ما انسان دوستند و فرهنگ مهرباني مهمترين عامل مشاركت آنها در فعاليتهاي سمنهاست. اند. از نظر آنها مردم  در كشور

ين در مقابل عده اي ديگر از مصاحبه شونده ها همكاري مردم با سمن ها را خوب ارزيابي نكرده اند. از نظر آنها مهمتر
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به  باور نداشتنداشتن به ارزش هاي معنوي كار، باور ن، هاعدم آگاهي از فعاليت سمن :عوامل اين عدم همكاري عبارتند از

خودشان بهتر مي  كهمردم فكر و اين ت، ها و فايده مند نبودن همكاري مردمحجم باالي آسيبآثار و پيامدهاي مثبت كار، 

مردم بيشتر ترجيح مي دهند هزينه هايشان را در زمينه ، اهميتي نمي دهندها سمنتوانند مشكالت را حل كنند و لذا به 

حمايت ها در حد مالي است هاي اجتماعي  خيلي توجهي ندارند،  ها انجام دهند و  به حوزه آسيبنذر و مسجد و هيات

 زير يافته هاي كمي اين نتايج را نشان داده اند:مردم وقت نمي گذارند. نمودار 

  
  ها): وضعيت همكاري مردم با سمن15شكل(

    الگوهاي پيشگيري و راهبردها و راهكارها-مقوله نهم: 

چه الگوهاي پيشگيري را براي جلوگيري از ظهور آسيب هاي در ذيل اين مقوله از مصاحبه شونده ها  پرسيده شد كه 

  پيشنهاد مي كنيد؟ چه راهكارهايي را  براي كاهش  آسيب هاي اجتماعي پيشنهاد مي كنيد؟اجتماعي 

ها به ترتيب الگوهاي پيشگيري زير را هددهد كه مصاحبه شونهاي به دست آمده در اين قسمت نشان ميبه طور كلي داده

مصاحبه شونده ها بيشتر بر امر آموزش و آگاه : در اين زمينه الگوي پيشگيري اجتماعي رشد مدار پيشنهاد كرده اند:

. از نظر آنها يكي از داليل بروز و وقوع آسيب هاي اجتماعي در  شهر تهران نا آگاهي شهروندان دسازي جامعه تاكيد داشته ان

ازه زيادي د، خانواده ها و نهادها تا اننهادينه كردن امر آموزش در مدارسسيب هاست كه اين امر از طريق آاز مشكالت و 

: مصاحبه شونده ها  پيشگيري اجتماعي را صرفا محدود به سنين پايين الگوي پيشگيري جامعه مدار برآورده مي شود.

گاه سازي كل جامعه را مد نظر داشته اند. آتر آموزش و د، بلكه به طور كليو آموزش آنها در مدرسه و دانشگاه ندانسته ان

ي افراد انجام گيرد عامل مهمي گاه سازآمعه انگيزشي باشد و همراه با فرهنگ سازي و موزش در سطح جاآنها اگر آاز نظر 

ن زمينه آنها آموزش از طريق آسيب ديدگاني كه خود اين ايدر  سد كردن بروز آسيب هاي اجتماعي در جامعه است.در

ربه شده اي است كه  در حال حاضر از نها امر تجآمرحله را پشت سرگذاشته اند پيشنهاد كرده اند. اين نوع آموزش از نظر 

يكي از مصاحبه شونده ها در زمينه آموزش به عنوان يكي از ابزارهاي پيشگيري جامعه محور  طريق سمن ها اجرا مي شود.

گيرند. مثال راجع به اين آموزش مردم در مسير قرار مي آموزشي فرهنگي و مهارتي است. با ، ين بخشمهمتر "ويدمي گ

رسانه ها قويترين ابزار   آموزش،در شيشه و ساير مواد بايد آگاه سازي انجام بشود. ركن اصلي آگاه سازي است.مصرف 

  . "ي اجتماعي خيلي در اين امر مي توانند كمك كنندهستند. شبكه ها
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ي است. از سومين الگوي پيشگيري ارائه شده از سوي مصاحبه شونده ها توانمند ساز الگوي پيشگيري توانمند سازي: 

نظر آنها ريشه اكثر آسيب ها در شهر تهران فقر مادي است و در اين زمينه بدون توانمند سازي افراد و گروههاي در معرض 

ا هفقر زدايي و كمك به وضع معيشتي اقشار پايين دست از طريق روش آسيب نمي توان از وقوع مجدد آنها جلوگيري كرد.

 هش آسيب هاي اجتماعي است.و ابزارهاي مختلف گام مهمي در كا

: مصاحبه شونده ها در الويت چهارم مددكاري اجتماعي را نام برده اند. از نظر آنها الگوي پيشگيري مددكاري اجتماعي

سيب است. اگر گروههاي قرباني به آاز بروز مجدد  اني خود يكي از ابزارهاي پيشگيريرسيدگي به وضعيت گروههاي قرب

الگوي پيشگيري  هاي اجتماعي در جامعه مهياتر مي شود.د خودبخود زمينه هاي بروز آسيبجامعه بازگردانده نشو

اهاي نا امن و غير قابل : از نظر مصاحبه شونده ها يكي از عوامل بروز آسيب ها در شهر تهران وجود فضطراحي محيطي

مينه از نظر آنها تغييرات محيطي در همه . آنها تغييرات محيطي را در اين زمينه پيشنهاد كرده اند. در اين زدفاع است

نها ايمن سازي فضاهاي عمومي و بانشاط كردن فضاي شهري آمحالت شهر براي امن كردن فضا بسيار مهم است. همچنين 

: مصاحبه شونده الگوي پيشگيري انتظامي. را از مهمترين عوامل در پيشگيري  از آسيب ها و مسائل اجتماعي دانسته اند

گيري انتظامي نيز بي توجه نبوده اند. با وجود اين آن را در اولويت آخر بيان كرده اند آنها بيان كرده اند كه براي ها به پيش

ها همچنين به صورت عملياتي تر به همصاحبه شوند مبارزه با آسيب هاي جرم زا بايد اقدامات انتظامي قوي تر گردد.

به طور خالصه در زير مهمترين راهكارهاي ارائه شده   پيشگيري نيز اشاره كرده اند.راهبردها و راهكارهاي اجراي الگوهاي 

آموزش ي پيشگيري از آسيب ها، زش در عرصهحضور دانشجويان و جوانان به ويژه در آمو از سوي آنها آورده مي شوند:

پيشگيري ، فاده از بيلبورد هاي شهريا استبفرهنگ سازي ، ها از طريق خود مردمم و همايشبرگزاري مراس، زنان و مادران

ايجاد بانك اطالعات ، ايجاد حساسيت در مردم و مسئولين ي،آگاه سازي و اطالع رسان ،ي جهانيبا استفاده از شاخص ها

مثال در ي و سازماني: راهكارهاي نهادبردن آسيب ها، بين جوانان و توجه بيشردولت به ازاشتغال، ، هاي اجتماعيآسيب

تبليغات نيز از طريق صدا و سيما ، براي حمايت از اين موسسات و معضالت يك سري فراكسيون در نظر گرفته شودمجلس 

هاي افزايش مهارت، درسيآموزش دركتب رفيت رسانه ملي براي آموزش و ظاصالح سياستگذاريها، استفاده از ، كارساز است

هاي مربوط به سالمت مثل اعتياد، آموزش از طريق باز آسيترويج فرهنگ سالمت براي جلوگيري ، زندگي به شهروندان

قل هاي  زيستي براي آسيب ديده ها، تامين حدا ،  هماهنگي در آموزش در خانواده مدرسه دانشگاه و...اي، زار رسانهگكار

بيشتر به تربيت توجه ، حل مشكالت سازماني و تداخل وظايف نهادهاي متصدي، جلوگيري از مهاجرت به شهرهاي كالن

خانواده در رفع افزايش نقش انان در خصوص مسائل جديد اجتماعي، آموزش هاي جديد به جو، هاي داخل خانواده ها

مده را  با احتساب همه آزير وضعيت كمي نتايج به دست  شكل .ارتقاء سطح دانش اجتماعي جامعه، آسيب هاي اجتماعي

  :دهدبي گفته اند نشان ميبه طور تركي مصاديقي كه مصاحبه شونده ها
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 ها): الگوي پيشگيري از آسيب16شكل(

    بحث و نتيجه گيري:

ي اجتماعي در جوامع مختلف است. هاي اجتماعي در راستاي تامين امنيت، نيازهاي انساني و توسعهگيري از آسيبپيش

ها به تنهايي قادر به برآورد آن نباشند، دولتهاي اجتماعي باعث شده تا گستردگي اقدامات و نظرات گوناگون در رفع آسيب

تر و سريعتر مردم و جامعه صورت پذيرد تا نتايج بدست آمده كيفي -هاي چند جانبه با حاكميتاز اينرو الزم است همكاري

معه هاي اجتماعي و رسيدن به توسعه اجتماعي با نهادمند شدن جارخ دهد. بنابرين مشاركت جامعه در پيشگيري از آسيب

دولتي به عنوان بخشي از نهادهاي جامعه مدني در هاي غيرمدني و تقويت آن در كنار دولت بسيار سودمند است. سازمان

اند و به نوعي همانند پوششي ي اجتماعي داشتهي اخير نقش قابل توجهي در راستاي تحقق اهداف توسعهچند دهه

ها در حل آورد. در شرايطي كه دولتها، پيشگيري به عمل ميافزايش آسيبكنند كه از گير براي كشورها عمل ميضربه

ي اي براي گذر از جادههاي غير دولتي به عنوان راه ميانهاند، سازمانهاي اجتماعي موفقيت چنداني نداشتهمسائل و آسيب

سطح محلي، ملي و بين المللي در اند كه در ها از گروههاي داوطلبي انتخاب شدهشوند، اين سازمانتوسعه انتخاب مي

هاي مورد مطالعه در اين كنند. پراكنش مطالعاتي سمنهاي اجتماعي و تامين خدمات اجتماعي فعاليت ميي آسيبزمينه

هاي هاي آسيبهايي كه به طور خاص در حوزههاي معناداري است. همانطور كه اشاره شد: سمنپژوهش خود حاوي يافته

هاي رفاهي فعالند و يا اينكه به ها بيشتر در حوزه آسيبكنند بسيار كم است. اكثر سمنفعاليت مي جرم زا و ساختاري

هايي كه در حوزه هاي آسيب هاي جرم زا  و نظر دارند. در مورد كمبود تعداد سمنها را مدصورت تركيبي همه آسيب

ران عمدتا در ذيل كاركردهاي نيروي انتظامي و قوه هاي جرم زا در شهر تهتوان گفت كه آسيبكنند ميساختاري كار مي

ها قادر به ورود به اين عرصه نيستند. از همين رو نگرش مديريتي حاكم بر اين دسته از شوند و لذا سمنقضائيه تعريف مي

ز تصحيح ها در اين حوزه اين رويكرد نياي است نه رويكرد پيشگيرانه. طبعا با فعال شدن سمننگرش مداخله ،هاآسيب

توان گفت كه هاي اجتماعي ميها (مصاحبه شونده ها) در خصوص تعريف آسيبخواهد شد. در جمع بندي نظرات سمن

تعريف آنها از مفهوم آسيب اجتماعي بيشتر معطوف به مسئله اجتماعي بوده است. از نظر آنها دايره مصاديق آسيب اجتماعي  

شود. در مورد نقش سازمانهاي غير دولتي در كاهش مسائل فردي و اجتماعي ميگسترده تر و شامل طيف متعددي از 
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هاي فعال در حوزه ها تعداد سمندهد كه اكثر مصاحبه شوندهآسيب هاي اجتماعي، داده هاي به دست آمده نشان مي

هاي فعال در حوزه آسيب ها و مسائل اجتماعي را كافي ندانسته و خواستار افزايش تعداد آنها هستند. تعداد سمنآسيب

ها پاسخگوي نيازهاي موجود نيست و عالوه بر اين بخش مهمي از هاي اجتماعي در شهر تهران به گفته مصاحبه شونده

گيرد و عمال فعاليت آنها  ثمر بخش نيست. هاي زيادي صورت ميآنها ورود تخصصي به مسئله ندارند و يا اينكه موازي كاري

ها بايد در دستور كار قرار گيرد. تخصصي يتي، هم افزايش تعداد و هم كيفي سازي فعاليت سمنبنابراين در سطح مدير

ها و گروههاي مختلف آسيب اجتماعي از هاي اجتماعي به تفكيك دستهها در حوزه آسيبشدن حوزه فعاليت سمن

مورد سوم به بررسي اقدامات، فعاليتها  د.مهمترين اولويت هاي مديريتي است كه بايد در دستور كار نهادهاي متولي قرار گير

رسد در بين هر سه دسته از آسيب هاي اجتماعي پرداخته كه به نظر ميها براي كاهش آسيبهاي سمنو اولويت

اند آموزش ها بيشتر به آن اشاره كردهها كه مصاحبه شوندهها(ساختاري، جرم زا و رفاهي) مهمترين اقدام و فعاليت سمن

ها هاي سمنتوان گفت كه اقدامات و فعاليتبندي اين بحث ميسازي بوده است. همچنين در جمعه بعد توانمندو در مرحل

هاي ساختاري و رفاهي راحت تربوده است. از نظر آنها امكان خدمات رساني به گروههاي قرباني در اين در حوزه آسيب

هاي زا دايره اقدامات و فعاليتهاي جرمدر مقابل در حوزه آسيب ها نيز اين ظرفيت را دارند.تر است و سمنها راحتآسيب

اند. ها محدود است. آنها اين امر را ناشي از ناتواني آنها در خدمات رساني به اين دسته از گروههاي قرباني ذكر كردهسمن

اند. بخش مهمي از ها از حمايت هاي دولتي ناراضي بودهحمايت دولت و نهادهاي عمومي از سمن ها، همه سمن در مورد

ها از حمايت هاي دولت مربوط به چگونگي برخورد دولت با آنها بوده است. به گفته آنها دولت نه تنها هيچ گونه انتقاد سمن

ها كند. از نظر آنها دولت سمنتراشي فعاليت قانوني آنها  را نيز سد ميها و مانع كند بلكه با اعمال محدوديتكمكي نمي

ي انتظاراتشان ها دربارهشود مصاحبه شوندهكند كه باعث كم رنگ شدن فعاليتهاي خودش ميرا به عنوان رقيب نگاه مي

ها در و الزم است. مصاحبه شوندهاند كه حمايتهاي مالي و معنوي هر داند و در اين زمينه بيان داشتهاز دولت صحبت كرده

ها به ترتيب اولويت به چهار عامل اساسي اشاره كرده اند. بطور كلي در يك تقسيم بندي از علل و خصوص علت آسيب

هاي فعال در حوزه آسيب هاي رفاهي فقر مادي توان گفت كه سمنها و مسائل اجتماعي ميعوامل ذكر شده براي آسيب

هاي ساختاري بيشتر فقر فرهنگي را علت وقوع آسيب ها ذكر كرده اند هاي فعال در آسيباند، سمنرا عامل اصلي انسته 

ها هاي جرم زا بيشتر مشكالت محيطي شهر و ضعفهاي سياستگذاري را عامل ظهور آسيبهاي فعال در حوزه آسيبو سمن

كرده و آن را مانع مهمي بر سر راه خود دانسته اند.  هاي قانوني اقرارها به وجود محدوديتاكثر مصاحبه شونده دانسته اند.

، گرفتن مجوز و نگاه امنيتي دولت به فعاليت ها در فعاليت هايشان به آنها اشاره كرده اندهايي كه سمنمهمترين محدوديت

لذا بخش مهمي از وقت آنها بوده است. به گفته آنها براي انجام فعاليت و يا هر گونه اقدامي نياز به اخذ مجوز است و 

اند كه اكثر فعاليتها و اقدامات ما از سوي دولت با اين بهانه كه با شود. آنها بيان داشتهها به اين امر اختصاص ميسمن

ها رشد  و بهبود فعاليت سمن ها را نسبت به قبل تاييد مصاحبه شونده شود.سياستهاي امنيتي سازگار نيست، تعطيل مي

اي كه در راستاي بهبود ها پيشنهاداتي داشته اند. بيشترين گزارهود اين آنها براي بهتر شدن فعاليت سمنكرده اند. با وج

ها از دولت و نهادهاي عمومي است. ها از سوي مصاحبه شونده ها تكرار شده است مربوط به انتظارات سمناقدامات سمن
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هاي اجتماعي مستقل نيستند و به لحاظ ذهني، ها در حوزه آسيبدهد. در واقع سمن اين مسئله وابستگي آنها  را نشان مي

ها دانند و بيان داشته اند كه بدون اين كمكوابستگي شديدي به دولت دارند. آنها هنوز به لحاظ مالي خود را وابسته مي

ها ولت باشد. سمننمي توانند ادامه دهند. اين مسئله يكي از نقاط ضعف سمن هاست كه بايد در دستور كار مديريتي د

مسئله مهم ديگر چگونگي  اساسا مردم نهادند و نبايد هيچ گونه وابستگي به دولت و ساير نهادهاي عمومي داشته باشند.

رسد قوانين و ها با دولت، نهادهاي عمومي و تعامالت دروني بين خودشان است. در اين زمينه نيز به نظر ميتعامالت سمن

نظر مصاحبه شونده ها در خصوص ميزان همكاري دي دارند و پاسخگوي نيازهاي آنها نيستند. هاي جها ضعفآيين نامه

هاي ن را نقطه قوتي در اجراي فعاليتآمردم مثبت بوده است. اكثر مصاحبه شونده ها همكاري مردم را خوب ارزيابي كرده و 

همكاري مردم با سمن ها را خوب ارزيابي نكرده اند. از نظر اي ديگر از مصاحبه شونده ها در مقابل عده ها دانسته اندسمن

هاي معنوي ها، باور نداشتن به ارزشآنها برخي از مهمترين عوامل اين عدم همكاري عبارتند از: عدم آگاهي از فعاليت سمن

زمينه نذر و مسجد و  دهند هزينه هايشان را درمردم بيشتر ترجيح مي كار، باور نداشتن به آثار و پيامدهاي مثبت كار،

هاي اجتماعي خيلي توجهي ندارند، حمايت ها در حد مالي است مردم وقت نمي ها انجام دهند و  به حوزه آسيبهيات

الگوي   اند: الگوي پيشگيري اجتماعي رشد مدار،ها به ترتيب الگوهاي پيشگيري زير را پيشنهاد كردهگذارند. مصاحبه شونده

 ،لگوي كنترل و پيشگيري مددكاري اجتماعي، اه مدار، الگوي كنترل و پيشگيري توانمند سازيكنترل و پيشگيري جامع

مصاحبه شوندها همچنين به صورت  الگوي كنترل و پيشگيري طراحي محيطي و الگوي كنترل و پيشگيري انتظامي.

ه برخي از مهمترين آنها عبارتند از: تر به راهبردها و راهكارهاي اجراي الگوهاي پيشگيري نيز اشاره كرده اند كعملياتي

، ، آگاه سازي و اطالع رسانيهاي شهري، پيشگيري با استفاده از شاخص هاي جهانيسازي با استفاده از بيلبوردفرهنگ

هاي اجتماعي، راهكارهاي نهادي و سازماني : مثال در ، ايجاد بانك اطالعات آسيبايجاد حساسيت در مردم و مسئولين

رفيت ظمجلس براي حمايت از اين موسسات و معضالت يك سري فراكسيون در نظر گرفته شود، سياستگذاريها، استفاده از 

رسانه ملي براي آموزش و اموزش در كتب درسي، حل مشكالت سازماني و تداخل وظايف نهادهاي متصدي و ارتقاء سطح 

  نش اجتماعي جامعه.دا

مردم نهاد براي پيشگيري از جرايم و  نهايااقدامات سازم يزمينهدر (هاي صورت گرفتهپژوهشنتايج  يمقايسه •

 هاييافتههايي تقريبا همسو با پيشنهادات و خواستهدر برخي موارد دهد كه هاي اجتماعي)، نشان ميآسيب

  اند:) به نتايج زير در تحقيق خود دست يافته1389شاه بهرامي و همكاران( دارند، براي مثالپژوهش حاضر 

 مردم هاى سازمان از اطالعاتي بانك تشكيل براي انتظامي نيروي و كشور وزارت امداد، كميته بهزيستي، سازمان •

  دهند؛ راانجام رابطه اين در الزم هماهنگى و نمايند استفاده نهاد

 پوشش تحت افراد كه فراهم گردد اىزمينه نهاد مردم هاىسازمان انفرادي اقدامات و تحقيق هاىيافته به توجه با •

 شوند؛ سازماندهي هاآن

 اجرايي هاى دستگاه و مجلس تصويب طريق از ويژه صورت به نهاد مردم هاىسازمان سازماندهي و تشكيل قانون •

 گردند؛ آن رعايت به ملزم



    1، شماره1، دوره1397جغرافيا و روابط انساني، تابستان                       
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 شود فراهم اىدهند زمينهمى تشكيل را مذكور هاىسازمان اصلي شاكله كه مردم از برخي حساسيت به توجه با •

 باشند؛ داشته كمتري مردمي نقش هاىكمك شدن اجرايي زمينه در دولتي هاىسازمان كه

 نيروي از مجوز درباره اخذ موجود مقررات و قوانين استناد به نهاد مردم هاىسازمان كه گردد اتخاذ ترتيبي •

 شماره 585 و 584 مفاد رعايت به ملزم نيز  نمايند مى صادر مجوز كه ها دستگاه ساير و كنند اقدام انتظامي

 شوند؛ هاصالحيت بررسي 7/5/1337مصوب اصالحيه قانون

 الزم هماهنگي ربط هاى ذىدستگاه ساير و انتظامي نيروي نهاد، مردم هاىسازمان بين كه گردد فراهم اىزمينه •

 افراد آسيب ديده اقدامات الزم انجام شود. شناسايي درباره و گردد معمول

 

  و مĤخذ منابع

 پنجم؛ سال ؛ انتظامي مديريت مطالعات؛  پور،كيانوش؛بختياري،تقي زال فر،زهرا؛ پيشگامي اله؛ بهرامي،فرخ شاه •

 )پژوهشي-علمي( 3 شماره - 1389 پاييز

 30، ص  ايرانيان جامعه اتشارات ،توسلي غالمعباس: ترجمه نظم پايان، ) 1379 (؛ فرانسيس فوكوياما، •

 12 شماره دوم، سال تربيت، و اصالح نشريهچيست؟   ngo) 1388ولي ؛( كاويانيفر، •

 معاصر ابرار موسسه انتشارات دوم، چاپ غيردولتي؛ هاي سازمان راهنماي ؛) 1386 (؛ محمودرضا پژوه، نگلش •

 40، ص تهران تهران،

، فرانديش تهران؛ دانشگاه كارآفرينى مركز  :تهران دولتى انهاىمازس در كارآفريني)1385(؛ سيدمحمد مقيمي، •

  20ص 

، سياسي تحقيقات و مطالعات دفتر در ، ايران غيردولتي هاى تشكل موجود وضع بررسي) 1380( ؛باقر نمازي، •
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