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 .های جوامع توسعه یافته است یژگیسپاری یكی از وبرون 

 .دانندجامعه مسئول می  د را در برابر یكدیگر ودر چنین جوامعی مردم خو

 مقدمه:

یکی از نیازهای اصلی حوزه سالمت، اجتماعی شدن سالمت است. توسعه پایدار و دستیابی به 

ساختارمن مشارکت  بدون  سالمت،  بهداشت اهداف  وزارت  بود.  نخواهد  ممکن  مردمی  در    د 

درصد عوامل   75-8٢واند تامین کند،  تدرصد سالمت اجتماع را می  18-٢5ها  بهترین شرایط تن

ای از عوامل درصد عمده  لذا  ،دیگر خارج از حیطه وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی است

که اینروست  از    تامین شود های دیگر  و سازمانباید توسط مردم    تاثیرگذار بر سالمت اجتماعی، 

. در  ر این زمینه تاثیرگذار باشددنیازمند مشارکت و حمایت هر فرد و ارگانی هستیم که بتواند  

نخستین   راستا  از  این  محبت  آیین  شعار    97سال  ماه اردیبهشت  ٢6تا    ٢1جشنواره  یک  "با 

مؤو  "  رشهروند یک خیّ و سازمانبا حضور  مردمسسات خیریه  و حوزه  های  های مختلف نهاد 

اجرائی  دستگاه بینذیربط  های  نمایشگاه  برگزار  در  کاسپین  در    . گردیدالمللی  جشنواره  این 

های  ندسازی سازمانهای جانبی توانمکارگاه  نمایشگاه و برگزاری های مختلفی چون برپایی بخش

ین و گسترش یهای تخصصی، ایجاد فضای گفتگو جهت تبسسات خیریه، نشستمردم نهاد و مؤ

خیر امور  حوزه  در  مددکاری  و  اجتماعی  علوم  نقش  و  خداپسندانه  و  خیرخواهانه   ه یتعامالت 

گردید. شده  برگزار  تعیین  زمانی  جدول  براساس  نمایشگاه  برگزاری  طول  چهره  ، در  های  از 

ور  مود در اصالح اات خیر خها و بنیادهای نیکوکاری در استان که با نیّماندگار امورخیریه، سمن

   تجلیل به عمل آمد. اند،ثری برداشتههای مؤمردم قدم

با هدف   "ریک ایرانی یک خیّ"شعار    با  98رداد  م  ٢٤  همایش کشوری پیشگامان آیین محبت

پزشکی    به میزبانی دانشگاه علوم  کشور و پیشرفتها در آبادانیآگاهانه و هدفمند ایرانی  مشارکت

شور با محوریت ـآمایشی ک  6الن منطقه  ـانه کـخرن و دبیـانی زنجاـدمات بهداشتی درمـو خ

در جامعه، انتقال تجارب ارزنده و   خیرن فرهنگ  طلبی و به منظور اشاعه و نهادینه کردحمایت

ایده مشارکتبررسی  جلب  حوزه  در  جدید  و  های  مردمی  با  های  سالمت  سازی  اجتماعی 

رین و مدیران از سراسر خیّ  زحضور جمعی ا  های فعال سالمت استان با رین و سمنمشارکت خیّ

. گردیدبرگزار    کشورهایانستا  چهارمسه  ازو شرکت بیش  کشوریارشد استانی و مقامات  کشور و
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سمنا فعاالن  از  تجلیل  ضمن  همایش  خیّین  و  سخنرانی،ها  برگزاری  و    رین،  تخصصی  پنل 

و انتقال تجارب    وای پیش رههای آموزشی، زمینه حل چالش  پرسش و پاسخ و برگزاری کارگاه

 را فراهم نمود.  سسات مختلف از اقصی نقاط کشور موفق مؤ

شیب به  توجه  پاا  ت  ندمی وع  و  ایجاد  أکرونا  و  بشری  جامعه  زندگی  ابعاد  کلیه  بر  آن  ثیرگذاری 

جامعه   ن، دانشمندان و نخبگان ، جهت استفاده از اندیشه محققی1٣99مشکالت عدیده در سال  

بر آن شدیم تا همایش بین المللی آیین   ،حران و اثرگذاری بیشتربهبری درست مدیریت  برای ر

مردم نهاد در مدیریت بحران را با اهداف های  نه و سازماخیریسسات  نقش مؤبا  محبت)مجازی(  

 ذیل برگزار نماییم: 

 پایداری سالمت اجتماعی   •

 و نهادینه کردن فرهنگ خیر در جوامع و تبدیل آن به رفتار اجتماعیاشاعه   •

 مورد مدیریت مردمی بحرانه آخرین دستاوردهای علمی محققان در  ئارا •

هــا جهــت مقابلــه بــا ها و انتقال تجــارب ارزنــده آنریهخی  و  هاآموزش تخصصی نقش سمن •

 های اجتماعیبحران

 های مردمیها در راستای جلب مشارکتهای نو و خالقیتبررسی ایده •

 های موفق دنیارین و سمنتجلیل از خیّ •

 های اجتماعیمشارکت عمومى جامعه در مقابله با بحران بستگى اجتماعى ومبررسی ه •

 درمانی برای همه مردم دریک جامعه-ه خدمات بهداشتینه بعادالبررسی دسترسی   •

 های اجتماعی  در بحران  هادوستی دولت بررسی میزان صلح و •

 ایجاد فضای تعامل و هم اندیشی علمی بین محققان و اندیشمندان •

 هکارهای افزایش نشاط اجتماعی و تاب آوری فردی در بحران  ابررسی ر •

 هاادی در بحراناقتصدهای بررسی راهکارهای کاهش پیام •

 های اجتماعیمدیریت بحران  در  های نوین و رسانه هابررسی نقش فناوری •

 ( به منظور تقویت شبکه علمیISIدر پایگاه استنادی )  همایشنمایه سازی مقاالت   •

 ها  ها و خیریهجهت رشد و شکوفایی سمن  و هم افزایی جوامع علمی  اهظرفیتتقویت   •
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 اجتماعی  هایجتماعی در بحرانم اهش آالارائه راهکارهای کا •

هــا در هــا و خیریــه، سمناندیشمندان  ،ایجاد فضای تعامل و هم اندیشی علمی بین محققان •

 مدیریت مردمی بحران 

 یران و جهاناها در  ها و خیریهسمن معرفی توان و تجربه •

و هــا  نســم( بــه اهمیــت  هــا  مداران، قانون گــذاران و دولــت  جلب توجه مسئولین )سیاست •

های اخیــر های خیــره کننــده آن در ســالو پیشــرفت  ها در کنترل مردمی بحرانریهیخ

 هاجهت توسعه و پیشرفت کشور

دان، یــب دانشــمنحمایت همه جانبه عمــوم مــردم و تشــویق و ترغ  ،جهت دستیابی به این مهم

هــای  بســته  از ایــن مقــاالت .می رسدبه نظر  ضروری    محققان و نخبگان به ارائه مقاالت علمی.

 مورد اســتفاده قــرارثر و مطلوب خدمت رسانی مؤ  جهت  اج و در جامعهسیاستی کاربردی استخر

 خواهد گرفت.

جامعــه   دلذا محتوای پیش رو خالصه ای از موضوعات تعیین شده همــایش بــرای آشــنایی افــرا

تهیــه و  (SDH)های اجتمــاعی مــؤثر بــر ســالمت مؤلفه مرکز تحقیقاتکه با همکاری  باشدمی

 ت.ده اسگردی  تدوین

 

 محور های همایش عبارتند از:

 سالمت  عدالت در های مردمی درها و پویشها، خیریه نقش سمن .1

بوده،  عدالت اخالقی  بور جبه ط  یک اصل  اساسا حق دی  انسوق  را  ع.  تاس  رتبطها مانی  دالت 

 .تاعی در نظر گرف ی اجتمی طرف ا ب اف یوان انصه عنوان بتیم

سالمت، در  طور  ش  طمئن م معنی    به  عدالت  به  جامعه  یک  افراد  که  است  موضوع  این  از  دن 

 . برنـددرمانی الزم بهره می-ی بهداشتی اهمراقبت منصفانه و بر اساس نیاز خود از 
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ن کننــده وضــعیت ســالمت ییــ های ســالمت یکــی از عوامــل تعع نامناسب سرویستوزی  اًمطمئن

کننــد، زنــدگی و کــار رشد مــید،  شونیراد در آن متولد مــی که اف یهاا موقعیتهاست، امانسان

 .  ثر باشندؤم  ادافر  المتیبر وضعیت س  توانندنیز می شوند،کنند و پیر مـیمی

های اما بسیاری از بخش  ،ممکن است نقش نظام سالمت برای رسیدن به رفاه جسمی مهم باشد

هــم   ...)و نصاد، آموزش و پرورش، غذا، مسکساز فرهنگی، اقت مانند نهادهای هویت)حاکمیت 

ه المت جامعــ روحی، اجتمــاعی و معنــوی در برابــر ســ   رد رفاهادر موهم  در مورد رفاه جسمی و  

 .تری دارند که بایستی مورد توجه قرار گیردولیت مهمئاختیار و مس

 بــه خــشب هــایسیاست موفقیت داوری درباره برای هاوشاخص معیارها ترین ازمهم یکی  برابری

 دیــدگاه است، عدالت جزءالینفــک  عدالت و انصاف با مترادف نوعی  به  یراست. اساساً براب  داشت

ای مقایســه و نســبی طــور به را هاپدیده و است اجتماعی موجودیانسان  رازی. است جهان از ما

 عرصــه در اگــر ویــژه بــه اســت. و اساســی بنیانی  شود  تعریف  که  نحوی  هر  به  عدالت  سنجد.می

 ازر اســت. منظــو حیــاتی و مبــرم مــا تندرســتی و تسالم برای  نفسهشودکه فی  مطرح  اشتبهد

 از افــراد تــک  تــک  استفاده امکان یا خدمات بهیکسان    سیدستر  از  برخورداری  برابری،  یا  عدالت

 عــدالت دردسترســی،  در پرداخــت،  عدالت  توزیع،  در  عدالت  ،است  نیاز  موارد  در  خدمات سالمت

 است.  درسالمت  تعدال  ارزیابی  در  مهم  هایشاخصاز    مالی  مینتأدر  عدالت

ســطح   ترینبــاال  داشــتن  حــقِت.  اهش بی عدالتی در سالمت یک امر ضـروری اخالقـــی اســـک

نظــام نامــه ســازمان بهداشـــت جهـــانی و   در  هــا،بـرای انســان  قابل دسترس  سالمت  استاندارد

یــن امنـــدی مــردم از مقدار بهـــره  اما.  ی متعدد بین المللی گرامی داشته شده استهاعهدنامـه

  کـــه  باشــد، بــه طــوریای به نقطه دیگر در جهان بـه طـور بارزی متفــاوت مــیهاز نقط  قوق،ح
 .کشـدمـردم را مــی تـوان گفـت در حـال حاضر بی عدالتی اجتماعی در یک مقیاس بـزرگ،مـی

سالمت تغییری ایجــاد نمــود، است که اگر بتوان در عوامل اجتماعی تعیین کننده  اعتقاد بر این  

 .عدالت در سـالمت بـه طور واضحی ارتقاء خواهد یافت  ئناًممط

 :سالمت دالت درع در  های غیردولتیسازماننقش 

 ءم نیز یکی از بازوهای اصــلی ارتقــاها، نماد و واسط مشارکت مردم هستند و مشارکت مردسمن

الخصــو    غالــب کشــورها علــی ت.سالمت، کاهش فقر و بــی عــدالتی در ســالمت جوامــع اســ 

 بــا آن برخــورد  داننــد اگــر فــوراًاند و میته به خوبی به خطر فساد پی بردهیاف   وسعهای تهکشور

مــردم   خواهــد بــود. ضــمناً  هــایاسی، اجتماعی و اقتصادی آنهدید بزرگی برای ثبات سنکنند، ت
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کــاهش  هایت آنخواهند که حساسنسبت به این مسأله حساسند و مسئوالن آن جوامع هم نمی

ی مهم برای پیشگیری از این گونه خطــرات اســت، نظــام سیت که ضمانتحسا  این  دیابد. در ایجا

ی هــای آزاد و مشــارکت ســازمانهاین دسترسی باز به رسانههم چن  حزبی و  نددموکراتیک و چ

تبــار گیری نقش مهمی دارند. مشارکت دادن مردم در مبارزه به اعو تصمیممردم نهاد در مبارزه  

نسبت به فقر و فساد و تبعیض است و این ویژگی   هان آنبود  حساس  مسئله محور بودن مردم و

 .مهیا کرده است  ی غیردولتیهاانسازم برایبدیلی  نقش و ظرفیت بی

ی غیردولتــی را هــای این ســازمانهاتوان محدودیتمیت فعالی  سوابق تشکیل و نحوه  با مطالعه

شهروندان قابــل اعتمــاد بســیاری از  انهوبه پشت هااین سازماناست که مهم این  دریافت اما نکته  

رت ســازمان یافتــه در قبــال فســاد اند به صــوکشورها، اعتبار و اطمینان کسب کردند و توانسته 

به مبارزه با فســاد   اجتماعی قابل اعتمادی است جهت ورود جدی آن هاموضوع  عمل کنند. این  

جهــت   ی غیردولتــیهــامانزســا  ه و حساس نسبت به فراخوانو بدین معنی است که مردم آماد

 .اقدام علیه فساد هستند

 ری و صلحساال مردمی در های مردم ها و پویشها، خیریه نقش سمن .2

بســیاری   ساالری حکومتی است که مردم در آن نقش اصلی را بر عهده دارند و از  منظور ازمردم

 ا مربــوطهــ بــه آنیی که  هاتقیم در گرفتن تصمیمطور مستقیم یا غیرمس  اجتماع به  ءلحاظ، اعضا

دو  ردمــی»ی »اقتــدار جمعــی» و »مشــارکت مهــادر همــه تعــاریف مقولــه د.شود نقش دارنیم

ی هاجمله شاخصاز ،جمعیدهی اقتدارنقش مردم در شکل. ساالری هستند ص اصلی مردمشاخ

ود که اراده فراتر از تک تــک شکار برده می  زمانی به  ساالر است. مفهوم مردم  نظم سیاسی مردم

 .خوانی داردعمومی واقتدار جمعی هم  ةمدنظر باشد. چنین مفهومی با اراد  هانسانا

آمیز خواهد شد، توسعة دموکراســى ، منجر به روابط صلح)مردم ساالری(  کراسىجا که دمواز آن

داد. لذا به نظــر   صلح را توسعه خواهد  ،که به ناچار در نتیجة رشد فهم انسان، محقق خواهد شد

 .هاى دموکراتیک خواهد بودشاهد صلح ابدى میان دولت  خ،تاری  کانت، پایان

ن نیازهای اساســی و از طبیعــی تــرین کی از بنیادی تریی  ع بشری،در جوام  اندیشه صلح خواهی

و  درا دار جامعــهی هرانسان از آن جهت که انســان اســت و عضــویت آن هاهخواستاست.    هاحق

، اســتحقاق آرزوی اســتیف و وظــایف  تکــال  ســایر  یت نظام سیاسی، قانون اساســی وتابع حاکم

توانــد مــی  ،انســانی و اخالقــیزنــدگی    وان تجربــهاستقرار صلح پایدار در جامعه خویش را به عن
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هــای تحقق صلح، امنیت و ثبات در جامعــه بشــری، یکــی از نیــازی  . به عبارت دیگرباشدداشته  

ها در زندگی فــردی و اجتمــاعی در نسانهای استمرار حیات و بقاء ایتفوری و از مهم ترین اولو

جامعــه انســانی امکــان پــذیر راتیک در یک اجتماع بزرگ سیاسی در ساختار نظام سیاسی دموک

زنــدگی بــرای    است. عقالنیت سیاســی و درع عــدالت اجتمــاعی، دو عنصــر اساســی و کلیــدی

ان فعــال دنشــهروهمه    میرد جمعی و اراده عمویند خآمسالمت آمیز جمعی در کنار یکدیگر، بر

ر ت پــذیر دیلئوخرد خود بنیاد آحاد شــهروندان مســ در جهت استقرار صلح، محصول و خروجی  

 ت.جامعه اس

هاى بنیادین بشر قرار دارد. هــر چنــد صلح پایدار در کنار عدالت، رفاه، و توسعه، در شمار آرمان

 آمیز نماید.    سالمتابط م، بشر را وادار به برقرارى روارزش واالى صلح نتوانسته در طول تاریخ

لیتی را کــه ئوش یا مستوانند نق مدنی می  های تخصصی جامعها سازمانی یغیردولتایهسـازمان

اســت، ایفــا ثبات محول گردیده  ساالری برای رسیدن به مرحله  برای آنان در روند گذار به مردم

 نمایند.  

گــرفتن   ظــری را بــا در نســاالرمردممــدنی در رونــد گــذار بــه    های جامعــهنقش مثبت سازمان

 نمود: توان چنین خالصههای مختلف و کشورهای متعدد مینمونه

 های آزادتأسیس رسانه .1

 بشرل مربوط به حقوق  ئساختن مسا برجسته .٢

 گیری زنان در روند سیاسین و سهممبارزه برای حقوق زنا .٣

 اصالحات قانونی و قضایی رزه برایمبا .٤

 ل مربوط به محیط زیستئمورد مسا  رهی درشد آگا .5

های ها و وعــدهیاســتس  بــر  نظــارت  های حکومــت وسؤال از حکومت، مخالفــت بــا سیاســت  .6

 های جمعیآزاد از طریق رسانه  مباحثاندازی  حکومت با راه

 در درون واحد ملی و در سطح جهانینمایندگی از منافع مردم   .7
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 اجتماعی  در پایداری سالمتمی مردی  هاها و پویشها، خیریه نقش سمن .3

و در سطح جامعه )مثل   اجتماعی(  فردی )مثل پرخاشگری و حمایت  در سطح  سالمت اجتماعی

 تماعی( تفاوت دارد.فقر و جایگاه اج

ای کیــد بــرأسازی در راستای ارتقاء ســالمت و تفرهنگ    فرابخشی است.  ای کاماللهئسالمت مس

لــب مشــارکت ا شناخت جایگــاه ســالمت و جمت بزه سالاصالح روش زندگی از اهداف مهم حو

ت اســت  ه به ابعاد جسمی و روانی ســالمکمتر شبی  مفهوم سالمت اجتماعیمردم و با همکاری  
 یهـااما در کنار سالمت جسمی و روانی، این نوع از سالمت نیز یکی از سه رکن اساسی اکثر تعریف

ی جامعــه هام به ویژگیاعی هاجتم  سالمتباشد که تا حدودی بدین دلیل است که  سالمتی می

ت که فرصت و دسترسی برابــر بــرای ی سالم اسو هم به خصوصیات افراد. جامعه زمانگردد  میبر

و کاالهای اساسی وجود داشته باشد تا افــراد جامعــه بــه عنــوان یــک شــهروند،   همه به خدمات

بــه قــانون، عمــل  شــامل  د. نشانگرهای سالمت جامعه، ممکــن اســتعملکرد کاملی داشته باشن

اجتمــاعی  شــد. ســالمتاجتماعی با  ری و سطح سرمایه، مشارکت در تصمیم گیبرابری در ثروت

ح رفاه و آسایش در رابطه با چگونگی بودن در کنار دیگران، چگونگی واکــنش افــراد افراد به سط

 دارد.شاره  ای اجتماعی و آداب و رسوم اجتماعی ادیگر با فرد و چگونگی تعامل فرد با نهاده

توجــه بــه تــوان بــدون از طرفی بهداشت روانی، کیفیت زندگی و عملکرد شخصــی فــرد را نمــی

زیابی کرد و عملکــرد خــوب در زنــدگی چیــزی بــیش از ســالمت روانــی، عیارهای اجتماعی، ارم

 های اجتماعی است.هیجانی و شامل تکالیف و چالش

اق کت اجتمــاعی، انطبــ مشــار مــاعی،انســجام اجتمــاعی، پــذیرش اجت اجتماعی:ابعاد سالمت 

 اجتماعی و شکوفایی اجتماعی

که اجتماع را به صورت یک ماعی زمانی عملکرد خوبی دارد  ز نظر اجتطبق این ابعاد، فرد سالم ا

ند که معنادار، قابل فهم و دارای نیروهای بالقوه برای رشد و شکوفایی بداند، احساس کمجموعه  

ر اجتماع و پیشــرفت آن شــریک بدانــد. محتــوای د  ود رات و خی اجتماعی اسهامتعلق به گروه

یابی تجارب فرد در جامعه است. این مقیاس جدیــد تی از ارزمقیاس سالمت اجتماعی، طیف مثب
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تواننــد در افــزایش ســطح ایــن نهادهــا مــی  ی مردم نهاد اســت.هاسازمان  یهابا مقیاسق  منطب

 ه باشند.  داشت  مهمی فرهنگ عمومی سالمت نقش ویژه و  ءرتقاسالمت و ا

 ،ن بــه دولــتتگی ســازمانداشتن وابس  بودن،  غیر انتفاعی  :ی غیردولتی های سازمانهاویژگی 

غیــر   ،دگردانیخــو،  دموکراتیــک و مشــارکتی  ،برخورداری از شخصیت حقــوقیبودن،  داوطلبانه  

 سیاسی.  

ن شــاهد ایــرا  اســتانتاریخ طوالنی دارد چنان که تــاریخ ب  کار داوطلبانه و بشر دوستانه در ایران

ریــه خیی گــروه هــاو پیشرفت اجتماعی بوده اســت و   ءی شکوهمند مردمی برای ارتقاهاحرکت

در خصــو   .بــه افــراد نیازمنــد ایفــا کــرده انــد مواره نقش اساسی در یــاری رســاندنمردمی ه

در  تــوان گفــتمــیاء ســالمت جامعــه نهاد در ارتق گیری و همکاری سازمان مردمچگونگی شکل

ایــن  .داریــم  هــانیاز به حضور فعــال ســمنی اجتماعی،  هامردم و مبارزه با آسیب  مته سالزمین

موفــق  هــامــه زمینــهتواننــد در هبه تنهایی نمی چرا کهباید با دولت در تعامل باشند.   هاازمانس

مردم نهاد، نباید دولت ستیز باشند   یهاسازماندارند.  دولت  حمایت و پشتیبانی  به    باشند و نیاز

مت طی حتی دولت ساز باشــند. لــذا بــه منظــور ارتقــاء ســالدولت یار باشند و در شرایباید  بلکه  

و تهدیــدها و   هــا، فرصــتهــاضروری است با آسیب شناسی ساختار و عملکرد این تشکلجامعه  

در ادامــه بــا یــک گــردد. مانی و قابل دسترس تبیــین ی آرهاشناسایی و افق ،نقاط ضعف و قوت

، ضــمن نیازســنجی ی غیردولتی بومیهاگرا در ایجاد و گسترش تشکلفو هد  حرکت نظام مند

ــ ویت بندی آنهــا و طراحــی و اراولا  سالمت ومشکالت در حوزه   ی آموزشــی ارتقــاء هــاه برنامــهئ

و اصــول   هــا(، آمــوزش روشهــاامعه، ســازمانـانواده، جـخ  رد،ـتلف )ف ـوح مخـالمت در سطـس

کید بر آموزش شیوه زندگی أی ارتقاء سالمت با تهاه برنامهئارا  مراقبتی به مراجعه کنندگان،دخو

فرهنگــی،   (هــامــدارس و دانشــگاه  ،هــاشــی )مهــدکودعموزی آهــاحیطسالم در محیط کار و م

ی هــارنامــهب  ،هــا، کارگــاههــاو دوره  هــابرگزاری همــایش  ،زشی، اجتماعی، بهداشتی و درمانیور

 رد.مد نظر قرار گی ارتقاء سالمت آموزشی و
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 های مردمی در هماهنگی و همبستگی جهانی ها و پویش ها، خیریهسمن نقش  .4

فراین مهم  دن، مسئله ش د جهانی  در  از  یکی  و همبستگی در سطح جهانی  امنیت  و   تریننظم 

 است.   ی دولت ها هادغدغه

تر شدن    متعدد جهانی شدن در معانی   وابسته  رفته است:  به ها بخشبه کار   ی مختلف جهان 

  ی ا هگسترهی اقتصادی درهاتنیدگی جهانی، ادغام همه جنبهدرهم  و  زایش وابستگی ف ا گر،  همدی

 نظام جهانی.  هو جوامع تشکیل دهند اهدولتی میان  هاندها و همبستگیفزایش پیوجهانی و ا 

ن به عنوان یک  درهم فشرده شدنِ جهان و تراکمِ آگاهی نسبت به جها  شدن به  مفهوم جهانی

  ه هم   تقریبا در واژگان سیاسی  شدن »  جهانی   دهة گذشته، » کلمة   طول در  .  دکل داللت دار

 فته است.ا ت یمرکزی ی جهانهازبان

جه  جهانی یکپارچگیِ  از:  است  عبارت  سیاستشدن  حکومتی، هاانیِ  جنبشفرهنگی  یِ  ی  ها ، 

 .  هاتجارت و تبادل اندیشه اجتماعی و بازارهای مالی از طریق

ای جمعی  ع جوامع انسانی تمام شود، به شرط آنکه ارادهنف به    جموعمتواند در  شدن می  جهانی

 د.ن ی منفی آن به وجود آیها با سویه هجهانی برای مقابل و

فرایند  دولت  جهانی   در  قدرت  کاهش  ها شدن،  سازی  هویت  زمینه  قدرت    در  درعوض،  یافته، 

این فرایند،  یابد. درش میفزایاای و اینترنت، ماهوارهنارتباطیِ جهانی، همچون تلویزیو یهارسانه

فرهنگ هاهویت و  کرده  حرکت  جهان  سراسر  در  فرهنگی  باعثهج  ی  هویت  انی  ی  هاظهور 

ها از کنش چهره باعث فراتر رفتن انسان  ی ارتباطیهاشود. امروزه رسانهمی  هامشترع بین ملت

ت نقش مهمی  نترن ایاًجهانی شده اند. اساس  یهابه چهره و وارد شدن آنها به ارتباطات و کنش

 شدن ایفا کرده است.  جهانی ی ر گسترِهد

دولتأت منافعِ  وتحققِملی  هامین  جه   ی  گسترد همبستگیِ  مشارکتِ  گروِ  در  تمامی    یە انی 

نهادها و سازمان  هادولت فراملی است  یها در  قیِ  از    ،  حقو  برخی  همچنان که جدایی گزینیِ 
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جستنِ شده است، دوری  شانها از مزایاین آنشدروم  حسبب م  جهانی  و فرهنگ   از ا قتصاد  هاآن

م شدن آنها از مزایای چنین نهادها و  ی نیز به محرول فرامقیِ  حقو  ی هاها از نهادها و سازمانآن

 .شد یی منجر خواهدهاسازمان

مرها سازمان بینی  نهاد  جامعه دم  نماد  همبستگی   المللی،  گاه  تجلی  و  جهانی  در    مدنی  افراد 

از   نهاد در عرصه  هاسازمان  آیند. حضوری دولتی به شمار میهابارچوچخارج  حقوق ی مردم 

سبگواه    لل، المبین دموکراتیک  بینر  نظم  سازمانالمللازی  این  است.  ضرورت  نتیجه    در   ها ی 

آرمان تحقق  در  مشارکت  برای  جهانی  و ها همبستگی  زیست  محیط  توسعه،  صلح،  چون  یی 

ی مردم نهاد  هاسازمان  افراد شکل گرفته اند.  گاهانهو آ  بانهاوطلدنای همکاری  بر مب  حقوق بشر،

خود، توجه   ومی و با استفاده از دانش و تخصصبسیج افکار عم  ق ی، از طریبین الملل  در جامعه 

به خواست  جامعه و   هاجهانی را  برای تغییر شرایط  نیازهای شهروندان جلب کرده، زمینه را  و 

 .کندیهم م ایت زندگی افراد فربهبود وضع

 آالم اجتماعی  ی مردمی در کاهشو پویش ها ، خیریه هانقش سمن ها .5

تــر و بــاالتر   برطرف کردن دردهای اجتماع مهممی باشد.    های دردها و رنجاغت به معنآالم در ل

 دکنمیاز برطرف کردن درد و مرگ یک مریض است زیرا یک پزشک چند صد مریض را درمان  

 و بشناســد را اجتمــاع دردهــای بتوانــد امــا اگــر کســی ددهمیات گ نجرچند ده نفر را ازمو یا  

از دردها و مشــکالت اجتمــاع   باشد.  وملت  اجتماع  یک   ایهمانگردردرد  است  ممکن  کند  برطرف

یکــی از شــود.  ی اجتماعی اشاره کرد که خود موارد بســیاری را شــامل مــیهاتوان به آسیبمی

ی اجتمــاعی هــادهــد، آســیبت تاثیر قرار میتحا  ر  اهرسعه اجتماعی کشوکه تو  و آالمی  عوامل

کننــد کــه بــرای های اجتماعی تعریــف میرا وضعیت  طور معمول مشکالت اجتماعی  به.  هستند

نظــر   اند. اما درع موضوع براساس تعریف یاد شده چنــدان کــه در ابتــدا بــهزننده  جامعه آسیب

جــا ، بعالوه از آنکافی نداردشنی  و رو  زا بودن وضوحآسیبکه مفهوم    رسد آسان نیست، چرامی

بیکاری، اعتیــاد، طــالق، خشــونت،   چون فقر،  که مسائل اجتماعی بسیار متنوع بوده و مشکالتی

دن بــر ســر مصــادیق مشــکالت اجتمــاعی، دشــوار گیرند توافق نموکودع آزاری و... را دربر می



 

15 
 

شود با ده میاعی نام براجتمفات  اها یا انحر، آسیبکه از مشکالتنماید.از سوی دیگر هنگامیمی

های فردی و اجتماعی ز بین جنبهییم که تماشورو میها و آالم انسانی روبهای از سختیمجموعه

گــذارد بلکــه تنها بر جمعیت زیادی اثر منفی می  مشکل اجتماعی نه  باشد.ها بسیار دشوار میآن

ی فراتــر از فــرد و ل یــا عــواقبی علتماعجبیان دیگر مشکل ا  در نهادهای اجتماعی ریشه دارد. به

قابل توجهی شکالت فردی، جمعیت  مای  جامعهکه در  محیط بالفصل او دارد. به عبارتی هنگامی

 .توان تلقی نمودعنوان مشکل اجتماعی نیز میها را بهگاه آنسازند آنرا درگیر می

 ا ، زمــان واشــخ  ط باال اجتماعی در ارتبچالش دیگر در این بحث »نسبی» بودن مفهوم مشک

و ذهنــی   یبعــد عینــ   دارای دو  مکان و فرهنگ جوامع است. بدین معنی که مشکالت اجتمــاعی

اند و از ســوی دیگــر از از طرفی مشکالت اجتماعی اموری عینی و قابــل مشــاهده  هستند. یعنی

 طبو ذهنیت افــراد مــرتو به نگرش    گیرندهای اجتماعی منشأ میقضاوت افراد درخصو  پدیده

ه، از خواری همگــی دارای ابعــاد عینــی بــودفقر، خشونت خانگی و رشوه  ،عنوان مثالبه  ،تندهس

مــادی یــا روانــی   شوند و سبب رنــجها و دیگر عناصر اجتماعی ایجاد میل میان افراد، گروهمتعا

نیــت افــراد، گردند. امــا از ســوی دیگــر بــه لحــاظ تنــوع در ذهبخش قابل توجهی از جامعه می

بــا یکــدیگر   د از مشــکلطــرز تلقــی افــرا  ،هــایاسی و اجتماعی آنفرهنگی، س  کری،ای ف هزمینه

مضــر  کند که بــرای خــوداعی ارزیابی میل اجتمای را مشکرد یا گروه، پدیدهف است. هر   متفاوت

 .تواند برای گروهی دیگر مفید تلقی شودکه همان پدیده، میحال آن،  داندمی

ست که مشکالت اجتماعی اموری ثابــت تماعی آن ات اجشکالمتأمل دیگر درخصو  نکته قابل  

شود، ممکــن ه در یک زمان مشکل اجتماعی تلقی میچاند. آننیستند بلکه دائمآ در حال تحول

متغیــری وابســته بــه   ،عی نباشد. به عبارتی مشــکل اجتمــاعیاست در زمان دیگر مشکل اجتما

ــ زمــان تغییــر می رهــا در طــولهنجااین  د است که با تغییرهای زمانه خوهنجارها و ارزش . دیاب

از روابــط میــان   ،هاات اجتماعی انســانید مختلف حهای مختلف سنی، ابعابنابراین، مسائل گروه

هــا بــا یکــدیگر، اصــول و مبــانی اخالقــی و افراد یک خانواده تــا رابطــه دولــت و مــردم و دولت

 قلمداد شوند.اعی  اجتم  تند در ردیف مشکالتوانهمه می  ،ساختارهای سیاسی حاکم
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دن یــک رطــرف نمــوبمند بــه هی کوچکی هستند که از افراد عالق های مردم نهاد گروههاسازمان

صورت داوطلبانه در یک ســاختار قــانونی و منســجم بــه  معضل بوده و برای تحقق هدف خود به

 د.زنداپریمی خیرخواهانه هاتفعالی به  یرسیاسی، غیرانتفاعی و غیرتجاریصورت غیر دولتی، غ

هســتند.   یی اجتمــاعهــاپیشگیری از آســیب  جایگزین مناسبی برای خدمات دولتی در  هاسمن

چــون دارای  و شــوند طح عام نیروهای مهمی برای تقویت جامعه مدنی محســوب مــینها در سآ

گان مهــم خود هستند، حامیــان و تســریع کننــد  ءی مشترکی در میان اعضااهآلو ایده  هاارزش

تجربــه و آزمــودن   ،منبــع نــوآوری  ،ی مردم نهــادهاسازمان.  روندبه شمار می  یتماعجتغییرات ا

هــا ی اجتماعی هستند و با تکیه بر دستاوردهای مدیریتی آنهار حوزه آسیبدهای نوین رویکرد

توســعه   مطالعه تجارب کشــورهای.  کرد  ی اجتماعی را تدوینهاتوان نظام پیشگیری ازآسیبمی

انــد بــه   دهد که آنهــا توانســتهنشان می  ی اجتماعیهابری از آسییشگیو پ  لافته در امر کنتری

 آســیب هــا ی مختلــف مردمــی در مقابلــه بــاهاروهبهسازی توان گ  موزش ون آضم  هامدد سمن

ی کــارآفرینی های جامعه را در این زمینه ایجاد کنند و با توسعه توانمندیهامشارکت همه گروه

مســائل   و  هــای جامعه نسبت به حــل و یــا کنتــرل آســیبماعاجت  یهاآگاهی  افزایش  ساززمینه

 .شوند  اجتماعی

 ی نوین و رسانه های مردمی در فناوری هاشپوی وها ه خیریها، نقش سمن .6

تمدن  ، ارتباط تشکیل  اساس  و  فرهنگ   ها پایه  زمان  ها و  در  انسانهااست.  دور  طریق   های  از 

با یکدیگر ارتباط  افکار    برقراری  پایههایشهاند  وبه تبادل  اقدام کرده و بدین ترتیب  ی  ها ی خود 

برای برقراری ارتباط با    هادر تداوم این روند انسان  د.اد کردنفرهنگ و تمدن جوامع بشری را ایج

ی گوناگونی متوسل شدند و وسایل ارتباطی گوناگون را ابداع کردند. با پیشرفت  هایکدیگر به راه

راههاجوامع و تمدن برق ها،  انساناراری  ری  بین  نیز تحوالت بسیاری    هاتباط  ارتباطی  ابزارهای  و 

ارتباط جمعی همانند مطبوعات، سینما،    خط، چاپ،   یافت. اختراع زبان،  تلفن و وسایل  تلگراف، 

   دهد.را نشان می ها و ابزارهای برقراری ارتباط بین انسان هاویزیون سیر تحول راه رادیو و تل
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برق   هاراه  امکانات  بین  ارتباری  رو  تکامل    هاانساناط  به مرحله ماقبل خود  نسبت  در هر مرحله 

کدام از ابزارهای ارتباطی    قیاس با هیچمکانات ارتباطی عصر حاضر قابلااست. اما  یافته تر شده  

گف ـگ این  در  نیست.  ویـذشته  به  نگاهی  فن  ا ـهژگیـتار  ارتبهااوریـو خصوصیات  نوین ـی  اطی 

 زیم  اندامی

 کانات ارتباطی نوین: امی هاویژگی

و  تکنولوژی شامل  از چندین  ترکیبی  ارتباطی  نوین  ارتب ابزارهای  و  اسایل  انفورماتیک  ط جمعی، 

را در ضبط، ذخیره سازی، پردازش، بازیابی، انتقال   ها ارتباطات دور است. این مثلث فناوری، انسان

تکمیل کننده    ، ی نوین ارتباطیاهریونماید. فناو دریافت اطالعات در هر زمان و مکانی یاری می

کرده  ارائه  گذشته  ارتباطی  وسایل  که  است  به ها ویژگی  ها ریفناو  این  اند.  امکاناتی  منحصر  ی 

و    هاندازیم به ویژگی امیسازد. نگاهی  فردی دارند که آنان را از وسایل ارتباطی قدیمی متمایز می

 ر: حاض عصر  طالعاتی در ن ارتباطی و ای نویهاخصوصیات فناوری

 ی نوین و رسانه هافناوری

ملــی و فراملــی بــه عنــوان یکــی از   ات در ســطحاز دیرباز کنترل، جابجایی و انحصار تولید اطالعــ 

ی نوین ارتبــاطی و اطالعــاتی، مرزهــای های قدرت در اختیار دولت بوده است  اما فناوریهالفهمؤ

های سیاســی و فرهنگــی، صارتن حشکس  مو با در ه  خارج ساخته  هاجغرافیایی را از سیطره دولت

 ست.ااهم کرده  ی نوینی از قدرت را در سیاست جهانی فرهاصورت بندی

های نــوین در عرصــه فناوری. های نوین همه شئون زندگی ما را تحت تأثیر قرار داده استفناوری

گی را زندون  ئشهمه  و    ردههای سنتی را دچار تغییر اساسی کرسانه  ،رسانی و انتشار، اقتصاداطالع

   است. تحت تاثیر قرار داده  

کــردن ای و اینترنتــی و فراهمهای ماهوارههکیی بین شببا ایجاد همگرا  ،های نوین ارتباطیفناوری

تــرین عناصــر و ابزارهــای تمرکــز و انتشــار   یکی از مهم  کراسی بهوجهانی برای توسعه دم  یبستر

، در جابجایی قدرت تــأثیر گذارنــد. اطیارتبوین  نهای  ناوریف .  تبدیل شده است  ٢1قدرت در قرن  

رســی زبــان، فضــای هــای فاه ای، ماهوارهرهــای مــاهواتلویزیون  ،از بین شش عامل مــورد بررســی
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 های اجتماعی مجازی، موتورهای جستجوگر )اینترنت( و روزنامــه نگــاری ســایبری،مجازی، شبکه

سرعت انتشــار خبرهــا و   .داردرت  ی قدبجایاهم را در جبیشترین س  ،ایهای ماهوارهعامل تلویزیون

تواننــد بــه خبرهــا ی عظیم میهارسانهاز    تری سریعرویدادها به قدری زیاد است که گاه افراد عاد

 .دسترسی پیدا کنند

ی توسعه در کنار بخــش دولتــی و های مردم نهاد چندین سال است که در برنامههامفهوم سازمان

چنین نقشــی توســط ی ایفای هاست  یکی از راهه اح شدمطر  هن سوم توسعخصوصی به عنوان رک

نشان   هابررسی.  هاستها در اساسنامه نمونه آنهای آندف و کارکرروزرسانی وظایب  هااین سازمان

یی بــرای هــای تحقیق و توسعه، ارائه مــدلهاانجام و راهبری پروژه  دهد که کارکردهایی مانند  می

بنــدی نیازهــا و توسعه پایــدار، شناســایی و اولویــت هوط بمرب  ثمی، مباحتوسعه، جریان سازی عل

ی جدیــد، هــای نوپا، آمــوزش فنــاوریهاه دولت و شرکتب  یامشاوره  انتقال آن به دولت، خدمات

بایــد بــه  ...کمک به تدوین استانداردها و مقررات صنعتی، شبکه سازی در حوزه علــم و فنــاوری و

 د.شووده  زی علمی اف اهاساسنامه نمونه انجمن

نظام روزنامهدر  دموکراسی  مجلههای  تلویزیونها،  رادیوها،  سینماها،  و  میها  در نتواها  راه    ند 

عنوان آینه تمام  خدمات مهمی انجام دهند و به  ،گسترش ارتباط بین رهبری کنندگان و رهبری  

ن اوار فرتأثی  ور اجتماعیها در امنمای افکار عمومی، در جلب همکاری مردم و مشارکت دادن آن

انروایان و ــفرم  که بینری  اتوــبدادی و دیکتــهای استامــه در نظــک  ذارند. درصورتیــجا گبه

  تبلیغات   ابزارهای   به  معموالً   ارتباطی   وسایل  ندارد  وجود  آمیز   رضایت  و  آزاد   روابط  برداران،  فرمان

ارتباطی وس ش  نق  نبود  طرفه   ازیک  همه   آمرانه،  هاینظام  دارای   جوامع  در   سیاسی   برای   ایل 

 شود.منعکس ساختن آمال و افکار عمومی در این نوع جوامع ناشی می

عنــوان  تواننــد بــهها میرســانه عنوان تصمیم سازان جامعه در نظــر بگیــریممدنی را به  عاالنف اگر  

یــاری گــر فعــاالن مــدنی  های عمــومیای عملکرد آنان را بازنمایی کنند و در جلب مشــارکتآینه

بانی و نظــارت در عملکــرد تواننــد نقــش مهمــی در شــفافیت، دیــدهها میهمچنین رسانه    شند.با

 هــارســانه  طریــق  از  هاتشــکلها و کارنامــه  های غیردولتی داشته باشند. بازتاب اخبار برنامهتشکل

 .شودمی نیز  اعتمادسازی موجب  مشارکت بر عالوه
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 در  .د گامی در جهت توســعه پایــدار بردارنــدتواننیمن مدنی بدون رسانه نالفعا تجربه نشان داده  

ها نیــاز نهاد برای ارائه راهکار در جهت توسعه بــه یــاری رســانههای مردمجامعه سالم سازمان  یک 

 چــه  اگــر ها خواهند بود  گر رسانهعنوان وجدان بیدار جامعه حمایت  دارند و نهادهای مدنی نیز به

شــود می اعمــال رسانیاطالع عرصه در گوناگون هایروش با هک محدودیت و سانسور دمانن  موانعی

 گریبان هر دو را گرفته است. 

 های مردمی در مدیریت اصولی نیروهای مردمیها و پویش ها، خیریهنقش سمن  .7

، مدیریت، فرآیند به کارگیری مؤثر و کارآمد منابع مادی و انسانی در برنامه ریزی، سازماندهی

 . استدر راستای اهداف تعیین شده ت و کنترل ، هدایبسیج منابع و امکانات

انی عقیــدتی ســنتی مــدرن را مب  ءای مادی و معنوی و بهبود و ارتقاما نیازمند آنیم که کمبوده

چنانچــه .  شــیوه ای عقالنــی و کــارا جبــران نمــاییمه  اجات جامعه مدنی بمناسب و درخور احتی

مــا در پویــا کــردن   ،نگــردد  اصــالح  ی موصــوفهــایستم از تشــکلی موجود در دو سهاظرفیت

ی هــابرخالف آنــان کــه ممانعــت  .ای غیردولتی موفقیتی چشم گیر کسب نخواهیم کردسازمانه

حقیقت غیر ،  پندارندی غیردولتی میهالی تشکلصمخالف و بازدارنده بیرونی سیستم را چالش ا

مهــارت و داشــتن ادی و معنــوی مــا بــدلیل نی مــ هــاکه بسیاری از ظرفیــت  ستا  قابل انکار آن

تر مــا در درون رود و به عبارتی روشنی هدایت شده در جهت منافع عمومی بر باد میهااندیشه

ی ابریشمی و نامرئی که بر دست هاکردن رسن  ایم و برای رهایی باید با پارهزندان افتادهه  خود ب

س اســت ی ملمــوی سنتی بخــوبهادر بخش  .و پای خود داریم تالشی جهادگرایانه معمول داریم

که حاصل تالش مردان و زنان بسیار با ایمان بدلیل نداشتن مدیریت و نیروی انسانی متناسب با 

 رود.    هدر میه تفکرات سنتی و خیرخواهانه ب

همواره پرقدرت و    ،مردمی نظام  به عنوان یکی از نیروهای مقتدر خودجوش و  ردمی مهای  پویش

  آنها  عملکرد   سازی   شفاف  ضرورت  و   دنر دارری موثهای مختلف جامعه حضونهبا نشاط در صح

فرهنگ   و  مردم  اعتماد  جلب  برای تداوم  و  بوده  نیاز  داوطلبانه    توسعه  را    نیکوکاری  واقدامات 

 طلبد. می
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  شرایط جنگی  ،کمک به امداد و نجات مصدومین در سوانح طبیعی  ها این پویشف  ییکی از وظا 

ی مورد نیاز  هاریزی و ارائه آموزشا برنامهب  ردمیی مهاپویشهمین منظور    . بهستهاو بحران

این برای مواجهه مطلوبها، آمادگیخصو   برای عموم مردم در  این حو  ی الزم  ادث را در  با 

ایجاد می . آنان  بستری  أت  کند  ایجاد  و  و مالی آسیب دیدگان  امنیت جانی  مناسب جهت مین 

ن جهت قبول اجرای عملیات  دیدگا  وضعیت روحی مناسب آسیب  مینأامدادرسانی و همچنین ت

قشی اساسی در آن ایفا  همواره ن  ی مردمی هاپویشثری است که  ؤاضطراری، از جمله اقدامات م

 .نموده اند

ی  ها ی پس از آن در این عرصه، با وجود تهدیدهامیلی و فعالیتح ایران با وجود تجارب جنگ ت

  باشدمین منابع انسانی مین تأم مطمئال طراحی و برقراری نظاخارجی و داخلی همچنان به دنب

 برگیرنده آحاد جمعیت کشور است.  که در

 نوآوری، خالقیت و تبادل تجارب موفق ی مردمی در هاو پویش ها، خیریهها نقش سمن  .8

 هــا، بکــارگیریالقیت یعنی ارائه فکر و طرح نوین برای بهبود و ارتقاء کمیت یا کیفیت فعالیتخ

وری، افــزایش برای مثــال افــزایش بهــره  یک فکر یا مفهوم جدید،  ایجاد  برایهای ذهنی  توانایی

ها، تولیدات یا خدمات از روش بهتر، تولیدات یا خدمات جدید تولیدات یا خدمات، کاهش هزینه

 .غیره و

آفرینندگی  یا  راهکاری جدی خالقیت  است، خواه  نمودن چیزی جدید  یا خلق  توان ساختن  د  ، 

 یا فرم جدید هنری.  دستگاه جدید و یا یک شیئی ک ش یا ی برای حل یک مشکل، یک رو

قابلیتخالقیت   از  تعریفی  جدیدهابشر  صنایع  تکنولوژی،  زندگی،  اقتصاد،  و  ی  جدید  ثروت   ،

چند وجهی و چند بعدی   گیرند. خالقیتکه از یک اقتصاد خوب جریان می کلیه چیزهایی است  

ن یک  به  محدود  فقط  یک  است.  یا  تکنولوژیک  کسوآوری  چیزی  مدل  نیست.  نوین  کار  و  ب 

نیست که بتوان آن را در یک جعبه نگه داشت و هنگامی که کسی وارد دفتر کار می شود آن را  

کردن و عاداتی است که بایستی هم در افراد و هم در  کر  ود. خالقیت شامل انواع متمایز فباز نم
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گردا شود. خال  جامعه  کاشته  آنها  مهمگرد  اساسیقیت  و  قاتترین  و  رین  انسان  توانایی  و  بلیت 

ایجاد  بنیادی نقش کامالً حیاتی    وی   ابعاد و جوانب زندگی  است که در همه  ارزشترین عامل 

 انسان است.  هایاز واالترین ویژگی نوآوریکند. خالقیت و ایفا می

اندیشه    ،به عبارت دیگر  منظور از نوآوری، خالقیت متجلی شده و به مرحله عمل رسیده است،

یافته،   تحقق  استخالق  بازار  به  جدید  خدمات  و  فرایند  محصول،  بکارگیری  ارائه  نوآوری    

مهااییتوان یا  فکر  یک  ایجاد  برای  ذهنی  است ی  جدید  را  توان  میو   فهوم  یک    بهآن  عنوان 

ایده به چیزها و های متفاوت نگریستن،  های جدید و روشمفهوم عام و بسیار گسترده، شامل 

 حصوالت نوین، معرفی نمود. م

تولید   نوآوری  برای  ابتکاری  ایده  نوعی  منظر  این  کاری    از  دادن  انجام  یا  که   متفاوت و  است 

 فرد و متمایز از آنچه تاکنون وجود داشته است، ایجاد نماید.  به  تواند یک خروجی منحصرمی

ایده جدید کاربردی شدن  فرایند  فرا  در  و به صورت محصول،  به کاهش هزینه  یا خدمت،  یند 

آیند  رایده به صورت محصول، ف   دهد کهینوآوری زمانی رخ م   وری باید توجه شود.افزایش بهره

های ناپیوسته در  یا خدمتی از چرخه فناوری و جویبار نوآوری ، بتواند به کمک انجام دگرگونی

از آن امتیازهای حاصل  به  ، که سریع در حال تغییر است  دنیاییها برسد. در واقع در  سازمان 

های  ا نیازب و تطبیق  ادن به رقابتد یابد. لذا نوآوری برای رشد، ادامه  ضرورت نوآوری افزایش می 

 ، ضروری است.حال تغییر مشتریدر

   نهاد مردم های خالقيت و نوآوری در سازمان

بوده و پدیده آورنده عمل    حفظ آزادی تفکر وی مردم نهاد مبتنی بر  هاروابط افراد در سازمان

، پویایی و  رمز موفقیت  دانش،مدیریت، خالقیت و  .باشد، ابتکار و نوآوری در جوانان میخالقیت

نهادهاسازمان  پایایی مردم  استهاسمن) ی  رنگ در سال.(  پر  با حضور  و  اخیر  های  نهادتر  های 

اجت کارآفرینو    غیردولتی  دید  ماعیان  با  می  که  تالش  مسائل،  برای حل  محور  کنند،  خالقیت 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C
https://www.wikiniki.org/ngo-it-s-components
https://www.wikiniki.org/ngo-it-s-components
https://www.wikiniki.org/ngo-it-s-components
https://www.wikiniki.org/ngo-it-s-components
https://www.wikiniki.org/what-is-social-entrepreneurship
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های اجتماعی، بیشتر شده و کارهای خوبی در نقاط مختلف جهان به امید به نوآوری در حوزه

 .یده استثمر رس

نوآوری میهامطالعه  نشان  موفق  فعای  گونه  این  ماندگاری  و  رسیدن  ثمر  به  که  ها  لیتدهد 

سازوکار خانیازمند  راههای  یافتن  بر  عالوه  باید  سازوکارها  این  است.  تالشی  صی  نوآورانه،  حل 

را در    هاای از فعالیتدید خالقانه و مدیریت محور، مجموعه  .مضاعف برای مدیریت نوآوری باشد

بطور   .اثربخشی اجتماعی خواهد شد گیرد تا اطمینان حاصل کند که نوآوری منجر بهنظر می

اند، کدام  یی شدهه مسئله اجتماعی و عوامل آن به درستی شناسا شود ک  اطمینان حاصل   مثال 

ن ی که به آآگاهی کافی درباره نوآور خورند و یا جامعه هدف، به درد جامعه می  ها واقعاً حلراه

 شود را دارد. معرفی می

 اخالق  و مدنیت تسعاد توسعه اخالق،درمردمیهایپویش ها وها، خیریهنقش سمن .9

کــه بنــابراین اســتعمال، معنــای  شــودار پسندیده یا حالت نفسانی خوب اطالق میبه رفتاخالق  

ی رود، بـــه معنـــا  بــه صــورت جمــع بــه کــار مــیاخــالق  هرگــاه  .  گیردمحدودتری به خود می

ی نفسانی یک فرد یا گروه یا جامعــه یــا دیــن اســت کــه هاو ویژگی  ای از خصـلت هـامجموعـه

وع و زندگی می باشد  اما اگر به صورت مفرد به کار رود، به از سل  شـأ و مصـدر نـوع خاصـیمن

 خاصی از عمل و رفتار است.  است که منشأ و مصدر نوع  معنای خصلت یا صـفت نفسـانی

اخالقیـات و صـفات نفسـانی محسـوب نمی شــود، ولــی  ءدهد، جـزسان انجام میهایی که انکار

باشــد صفتی مقتضی صـدور یـک دسـته از افعال میسو هر ی با آنها دارد  از یک ارتباط تنگاتنگ

کند، و از سوی دیگــر، انجــام هــر کــاری باعـــث تثبیـــت و تقویـــت صــفت و آن را تسهیل می

در صـورت نداشـتن چنـان صــفتی، ا شـود و یـت متضاد با آن مـیصف متناسب با آن یا تضعیف  

 دا شدن آن مؤثر باشد.تواند قدری در پیالاقل می

مودی که از یک شخص در جامعه ظاهر می شود اخالق آن فرد است. اخالق، زبانی بــین ولین نا

ای بــا اعتقــادات مــا اگــر جامعــه .توان با آن هر انسانی را تحت تــأثیر قــرار دادالمللی دارد و می
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القی مطلق است و همه فضائل اخ   توان از طریق اخالق به آنان نفوذ کرد.مشکل داشته باشد می

 پسندند.را می آن

اینکه هر فردی بـا اعمـال، حرکـت ارادی و افعـال اختیـــاری خــود، بــه سعادت عبارت است از  

همـــان کمــال   است برسد  یعنـــی  همان کمالی که خداوند متعال در فطرت و ذات او قرار داده

نکه ای  اقعـی انـسان اسـت ونوعی که مخصو  نوع انسان است.سعادت، مطلوب نهایی و کمال و

یی کــه هاپندارند در حرکتند. انسانها طالب سعادت بوده و به سوی آنچه سعادت میه انسانهم

ارسطو نــوعی لــذت و  فتـهبع لذتنـد، سـعادت را بـه گـااز بینش کمتری برخوردارند و طالب و ت

نظــر لذت را مــورد    فراتـر ازها که دارای بینش عمیق هستند، معنایی  پندارند و آنکامجویی می

 .رند که در نظر حکیمان به معنای نظریه پردازی و اندیشیدن درباره حقـایق هستی استدا

اصــول مــدنی عایــت قواعــد وهای بنیادین درجوامع انسانی است که برضــرورت رمدنیت ازمقوله

از  »لتو »عــدا»، »ســخاء»، »شــجاعت»، »عفــت»گانة اخالقــیِ »حکمــتل پنجتأکید دارد. فضائ

ی اجتمــاعی قابــل انتقــال، هــاپدیــده  تمدن مجموعه ای پیچیده از  .هستند  های مدنیتشاخصه

همه اجــزای یــک   مذهبی، اخالقی، زیباشناختی، فنی یا علمی مشترع در  شامل جهات دینی و

 و یا چندین جامعه مرتبط با یکدیگراست.جامعه وسیع  

 سعادت  مدنیت و توسعه اخالق و های مردم نهاد دررویكرد سازنده و مثبت سازمان

نهادهای اجتماعی به ویژه نهادهایی که به صورت خودجوش از بطن و متن جامعه رویــش پیــدا 

بعــد از پیــدایش خــود، گذارند. ایــن نهادهــا جا میرا در ساخت جامعه بر کنند آثار ماندگاریمی

ان سیاســی را بــه عنــوان دهند و حاکمــ قرار می مناسبات و شکل ساختاری جوامع را تحت تاثیر

تعــدیل، ســازگاری و...   ندگان امور جامعه، ملزم به ایجاد تدابیری برای حــذف، پــذیرش،دبیرکنت

ــ هاد. افزایش آگاهیباشنمی  ت، ضــرورتی اجتماعی، ناکارآمدی مدیریت یک جانبه از سوی دول

ایجــاد   شــوند کــه باعــثور و... از جملــه عللــی محســوب مــیــردمی در پیشبرد امـمشارکت م

 ،به همراه نظــام سیاســی هاناین سازما رویکرد سازنده و مثبت. اند شدهنهاد  ی مردمهاسازمان

 مندی شهروندان خواهند شد.رضایت  در مجموع باعث افزایش
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 :نهاد عبارتند ازهای مردم مهمترین کارکردهای سازمان

 پر کردن شکاف جامعه و حکومت  ✓ 

 تماعی ی اج هااولویت بندی تقاضا    ✓

 ومت مشاوره به حک    ✓

 نقد عملکرد حکومت     ✓

 نهاد بر نهادهای دولتی ی مردمهای سازمانها ثیرگذاری فعالیتأت    ✓

 ارتقاء سطح فرهنگ مشارکت عمومی     ✓

 ی اجتماعی مردم ها فزایش آگاهیا    ✓

 ی جذب نخبگان اجتماعی ان باال براتو    ✓

 ایجاد هماهنگی و انسجام اجتماعی     ✓

 کاهش خشونت اجتماعی    ✓

 ن ی مردمی در کاهش پیامدهای اقتصادی در بحرا هاو پویش ها، خیریهاهسمن نقش .10

بشر، به طور ناگهانی یا به صــورت فزاینــده   ست که به طور طبیعی یا به وسیلهبحران رویدادی ا

 کند که برای برطــرف کــردنرا به جامعه انسانی تحمیل می  مشقتیآید و سختی و  به وجود می

فرایندی است کــه در نتیجــه   باشد. بحراناساسی و فوق العاده می  طراری،آن نیاز به اقدامات اض

مهیــب،   یهــا  ، طوفان، آتش سوزیه، آتشفشانیکسری عوامل طبیعی و غیر طبیعی شامل: زلزل

مــالت احتمــالی یــا واقعــی یــا چیــزی شــبیه جنــگ، نشت گاز، ناکارآمدهای فناوری، هجــوم ح

ی واگیر و ... کــه ســبب بــه هاپزشکی، بیماری  ورژانسخدمات ا  یهاعدم کاربرییا    هایناکارآمد

خطر افتــادن امنیــت جوامــع یــا  پذیری، بیماری، فاجعه یا بهیا آسیب هاخطر افتادن جان انسان

تواند رسیدگی شود مربوط به بحران نمیی  هااموال ملی و مردمی شده و فقط از طریق سرویس

یی کــه در ایــن زمینــه هــاایر ارگــانطرف ســ   گویی جدی یا هماهنگی ازنیازمند به یک پاسخ  و

 باشد.همکاری نمایند، می

ودی محصوالت کشــاورزی، خســارت بــه ) از دست دادن دارایی، ناب  ی مالی اقتصادیها  خسارت

 ســت. در شــرایط بحــران،ها  مله پیامدهای بحراناز ج  ،ی دولتی(هاسیسات زیربنایی وسیستمتأ
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شــوند. مــی مواجه تعطیلی  با  زیادی  وکارهای  سبک  فته،گر  قرار  تأثیر  تحت  صادیاقت  هایفعالیت

 وضــع از عبــور برای  چندانی  اندازپس  که  پذیرآسیب  اقشار  از  ویژه  به  زیادی  افراد  علت،  همین  به

 تقاضــای  و  عرضه  بخش  به  بزرگ  لذا شوکی  بینند.آسیب می  هاگروه  سایر  از  بیش  ندارند،  کنونی

 نحــوه  بــه  وابسته  آن  اندازه  که  نمایدمی  وارد  هادولت  جمخار  و  جه  بود  به  مچنینه  و  اقتصاد  کل

 در مدیریت بحران دارد.  کشورها  العملعکس

در بحران و حوادث طبیعی، گاه عمق فاجعه آنقدر وسیع و مخرب است کــه دولــت بــه تنهــایی 

ری یــک طرفــه رســیدگی به همه امور در کوتاه ترین زمان ممکن و تنها با تصیمیم گیتواند  نمی

 .شودچنین شرایطی حضور نهادهای برخاسته از دل مردم به شدت احساس میکه در  کند  

مدیریت بحران به معنای سوق دادن هدفمند جریانِ پیشرفتِ امور به روالی قابل کنترل و انتظار 

بــا  ن شــامل برخــوردمــدیریت بحــرا وقت به شرایط قبل از بحران اســت.بازگشت امور در اَسرع  

ها و افراد باید دارای یــک برنامــه پاســخ سازمان  موقع تهدید است.  پس از  حین وتهدیدها قبل،  

 .سریع برای مواقع اضطراری بوده و با مانور و تمرین، آمادگی کافی داشته باشند

 بحران ی مردم نهاد در مدیریت هاعملكرد سازمان

ی هاو کمک  هستند که مستقل از دولتی داوطلب و غیر انتفاعی هاسازمان ها NGOیا هاسمن

 پردازند.  ل اجتماعی و امور توسعه در جامعه میی مرتبط با مسائهاآن به فعالیت

ی موجود است. هاطی یک بحران، برای نجات حداکثری افراد با استفاده از سرمایه  هانقش سمن

زی ندارنــد و همــین امــر امتیاز پاسخگویی سریع برخوردارند چرا که نیاز به کاغــذ بــا  از  هاسمن

افرادی که در معرض خطر قــرار دارنــد بایــد از چگــونگی و . شودمی هاریع در عمل آناعث تسب

مــا تجربیــات عملــی بیــانگر آن اســت کــه ا  .ران پیش رو به حــد کــافی مطلــع باشــندشدت بح

ی اجتمــاعی، منــابع خبــری بهتــری بــرای اعــالم وقــوع بحــران هاخویشاوندان و دوستان شبکه

نقش فراهم کردن اقالمی چون تهیه لوازم و عملیات امــداد،   بحران،در مدیریت    هاسمن  .تندهس

ی سالمت و توسعه امکانات و تسهیالت ارتبــاطی ی موقت، راه اندازی کمپ هاهاساختن سرپناه

توانند شرایط و لوازم آموزش و تحصیل کودکان را در هم چنین می  هاگیرند. سمنرا برعهده می

 .بحرانی فراهم سازندشرایط  
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 ی مردمی هارکرد نهادمیت کااه

انجام اقدامات موازی یا جایگزین شدن به جــای نهادهــای کمــک رســانی دولتــی   هاهدف سمن

ران نیست بلکه نهادهای مردمی به عنوان یک مکانیزم هماهنگ کننده بین دولــت و جامعــه بحــ 

 :کنندزده عمل می

نقش سازمان  .1 بحراناهمیت  نهاد در  با های مردم  آنرا  ابتکار عمل  و  پیشگامی  در  در    ها ید 

کید بر یافته، تأ  از ساختارهای تمرکزوردگی  شهری جست و جو کرد. سرخزمینه امور توسعه و  

جمله جمع از  چندگانه،  مجریان  میان  همکاری  و  مدنی  گسترده  ارتباط  از  برخورداری  گرایی، 

 .دهد خوبی شرح میه نتفاعی بی غیراهاعواملی است که این تغییر دیدگاه را نسبت به سازمان

و    ها سمن  .٢ آموزش  با  بقادرند  ایجاد هماهنگی  به  از    ها ولیتین مسئکمک  بحران،  به هنگام 

اصلی سمنهاحساسیت تمرکز  بکاهند.  موجود  و    ها ی  امداد  بر  وسیعی  به طور  بالیا  زمینه  در 

 .توسعه قرار دارد

حیاتی  هاسمن  .٣ نقش  نوسازی  و  امداد  پشتیبانی،  می  در  آب  ایفا  غذایی،  مواد  تهیه  نمایند. 

 .ان از جمله این موارد است ب دیدگبهداشتی برای آسی  وازم آشامیدنی، دارو و ل

ثرترین ی غیرانتفاعی را به عنوان مؤها انی نوین مدیریت بحران، نقش سازمهاپیدایش رویه  .٤

زده ران و جمعیت بحرانبح  ثر بین ستادهای مدیریتبه لینک ارتباطی مؤیابی  گزینه برای دست

 .کید قرار داده استمورد تأ

 ران در بح  هاقش آفرینی سمنمراحل ن

 :کنندی غیرانتفاعی در زمینه مدیریت بحران، در سه مرحله نقش آفرینی می ها زمانسا

 پیش از بحران 

 .آموزش و ظرفیت سازی کارکنان و نیروهای کار  1

 ی دور از دسترس ها مناطق و محدودهی اطالع رسانی برای ها راه اندازی کانال .٢

 یریز.پشتیبانی و برنامه٣

https://bemehrbani.com/blog/%d8%aa%d8%a7%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d8%b3%d9%85%d9%86-%d9%87%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d8%a8%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d9%86/
https://bemehrbani.com/blog/%d8%aa%d8%a7%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d8%b3%d9%85%d9%86-%d9%87%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d8%a8%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d9%86/
https://bemehrbani.com/blog/%d8%aa%d8%a7%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d8%b3%d9%85%d9%86-%d9%87%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d8%a8%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d9%86/
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 حین بحران

 ی ارتباطی برای اخطار یا آموزش به گروه هدفها الزی کانسا فعال .1

و روانی،   های عاطفیهای ضروری شامل مددکاری و حمایتکمک آغاز فوری امداد و   .٢

 و ارسال مواد غذایی، آب، دارو، و سایر نیازهای اولیه فوری تهیه

 مین لوازم شوینده و بهداشتی تأ .٣

 ارات تخمین و ارزیابی خس  .٤

 پس از بحران 

 ی ضروری برای بازسازی .کمک ها1

 لی ی ماکاری در جذب کمک ها.کمک و هم ٢

 و انجام اقدامات نظارتی  نترل فعالیت ها .ک٣

دیده کنند. افراد آسیبا می می ایفالت نقش مه یه بسیاری از تسهیتهع بحرانی درمواق در  هاسمن

زیرساخت بازسازی  جهت  معتبر  تسهیالت  دریافت  حمایت هابرای  و  پشتیبانی  به  اساسی  ی 

عی داوطلب در تهیه این لوازم ضروری  رانتفای غیهاسیاری از سازماننهادهای معتبر نیازمندند. ب

 .نماینداولیه نقش بسیار مهمی ایفا می

پیشرفت و توسعه جامعه   نهاد افزایش مشارکت اجتماعی، ی مردمها ترین نقش سازمانشاید مهم

تجر  .است به  بباتوجه  باید  بحران  مدیریت  اجتم ه  به جهانی در  بحران  مدیریت  اع محور  دنبال 

ساخ  بود، نیردرگیر  برنامهتن  در  محلی  بومی  و   ریزی،وهای  کنترل  هماهنگی،  سیاستگذاری، 

مدی بحــسازماندهی  هـریت  با  میــران  دولت  کمدایت  از  بسیاری  به هاک ـ باشد.  بالعوض  ی 

ی موفقیت یک دولت ها نهاد هستند از راهی مردمهای اجتماع محور که همان سازمانها سازمان

یی  هالفهرسان، به واسطه برخورداری از مؤی ی یارهابه تشکلبه مثانهاد  مردم  ی هاسازمان  .است

توانند در مواقع بحران، دوشادوش دولت در مسیر  چون تخصص، چابکی و سازمان یافتگی می

میخدمت پس  بردارند  گام  جامعه  به  در  توان  رسانی  مردم  مشارکت  اهمیت  به  باتوجه  گفت 

کنار نیروهای عملیاتی  ثیرگزارترین اقشارجامعه درأاز تینهاد یک ی مردمهاازمان، سبحرانمدیریت

 .آسیب دیدگان کمک کند به حوزه پیشگیری قبل از بحرانتواند میو اجرایی دولتی 

https://bemehrbani.com/blog/%D9%86%D9%82%D8%B4-%D9%85%D8%AF%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86/
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پویش  ها، خیریههانقش سمن .11 آئین  هاو  در  مردمی  و    یردجوانمی  روحیه همیاری 

 دیگر دوستی

ا یا جوانمردی جریانی  باورهای فتوت  در  ریشه  مذ  ست که  ایرانیان  کهن  اخالقی  و منش  هبی 

جوانم انسدارد.  به  میگفت  انیرد  کشه  بهود  نیکاخ  ه  پسالق  روش  و  گآراس   ندیدهو  ردد. ته 

راً ه ظاهود، کخ  ا ی خول اخالق آداب و اص ا  ن بی کهد، آیینوت» گوینردی کـه آن را »فتجوانم

یی از آن هاانهون نشنـه تاکت کد جستان بایران باسیا  ای هان و آیینی آن را در ادی هامهسرچش

رفتار و روش جوانمرد واقعی  ت. ده اسی مانار باقان خاکسو درویش  ها ه، لوطیل زورخانرام اهدر م

ای دارند  ی انسانی که با این رفتارهای پاع رابطهاهفعالیتستی، فداکاری، رحم و همه  ورا وفا، د

می هماهنگجوانمردی  کنند.ذکر  زشتی،  ترع  نیکی  دانستنالزم  و    ها ی،  و  ی  ها خوشخویی 

 آشکار و پنهان است.  

ا ان ررگــ ش دیه و آراکاهــد تــا رفــ دگردوستی عاملی است که فرد از آرامش و آسایش خــود مــی

ف دـبانه و بــا هــ ــــورت داوطلـصــ   یی اســت کــه بــههارة کنشـدگردوستی در زم  افزایش دهد.

رد به جای توجــه بــه منــافع کنش، ف گیرد. در این نوع  م میپاداش انجا  رسانی بدون انتظارک کم

عبــارت دیگــر،   شــود  بــهکند و رفتار او به دیگران معطــوف مــیمی  خود به منافع دیگران توجه

دهد و ایــن صــورت زند دیگری را به جای خود قرار می  سرمی  وستانه از اوفردی که کنش دگرد

اجتماعی است وظایف  های اجتماعی و در حیطة  هنجار  مطابق  رفتار از سطح روابط اجتماعی که

بینــی دگردوســتانه دارد   گیــرد. انســانی کــه جهــانجای مــی  رود و در حوزة اخالقیاتفراتر می

ی استدالل اخالقــی، قضــاوت و معرفــت را هااجتماعی، شیوه مسئولیت  معیارهای جهانی عدالت،

بــد یامــی  اســاس، او توانــایی  بــراینکند.  و آالم دیگران همدلی می  کند و با احساساتدرونی می

دادن اعمــالی نظیــر  ، فرد به انجــامهاببیند. طبق این انگیزه  جهان را از منظر عاطفی و انگیزشی

 ورزد.ها از شرایط بد و... مبادرت مینجات آن  یگران وکمک به نیازمندان، تأمین آرامش د

 ه مــردمنی است، مایه مهرورزی بدگردوستی که از صفات اختصاصی بشر و از تمایالت عالی انسا

کند و به زندگی لطــف و دوست داشتن دیگران است. این تمایل، آدمی را به غیر خود متوجه می

ســازد. حــس حانی، جامعه را با هم مهربــان مــیبخشد. احیای این کشش روو صفای انسانی می
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 هــاکند. سمنگر شریک میشادی یکدیغم واندازد و افراد را درتعاون و همدردی را به جریان می

بخشــند و دولــت را شتاب مــی  هابخشی و کارآمدی برنامه  اثری مختلف، به  هاور در بخشبا حض

. رســانندی درون جامعــه یــاری مــیهــایی اجتماعی و نابسامانهاردن آسیبکدر مسیر برطرف  

آمــوزش و   بــا   باشدمیهمکاری نهادهای خیریه با دولت برای توسعه و پیشرفت جامعه ضروری  

 .ی اجتماعی کاهش یابدهاتوان امیدوار بود که آسیبدف میامعه هتوانمندسازی ج

فرهنــگ ســازی ی اجتماعی و حمایت از اقشار آسیب دیده نیازمنــد  هابه حداقل رساندن آسیب

ی خیریه با های خدمات رسان و سمنهاجانبه دستگاهبوده و انجام این کار تنها با همکاری همه

 پذیرد.ورت مییکدیگر ص

یی هــای مختلف برای شناسایی نیازمندان، عالوه بــر کمــک هادر زمینه  هاتگاهبین دسهماهنگی  

 شود.می  پذیرد، باعث آموزش بیشتر و توانمندسازی آنهاکه صورت می

سمن .12 خیریهاـهنقش  پویش  اـه،  دراـهو  مردمی  و نشاط  زایشـ افی  اجتماعی 

 آوری فردی تاب

ــ  روریی از ضت و یکمثبای شهساسات ریی از احنوان یکع شادی و نشاط به ی هــاخواســته رینت

ز ای در تأمین سالمت فرد وجامعــه داشــته و اکننده  فطری و نیازهای روانی انسان، نقش تعیین

توانــد همــراه اســت، مــی  آنجایی که شادی همواره با خرسندی، خـوشبینـی و امیـد و اعتمـــاد

نشاط اجتماعی از دو جنبــه   سئلهشـد. مد توسعه جامعه داشته باای در فرایننقش تسریع کننده

 .و تأمل است  عنوان یک مسئله اجتماعی و رفاهی قابل طرح بسیار مهم، به

از نشاط اجتماعی برخوردار باشند، وفاق، همبستگی، تعلــق اجتمــاعی،   ایزمانی که مردم جامعه

زایش راد افــ مت روانی و اجتماعی اف تعامالت اجتماعی مطلوب، رضایت از زندگی و همچنین سال

یابد و انگیزه برای های اجتماعی نیز کاهش میپیدا کرده و طبیعی است که به موازات آن آسیب

ای، مسیر پیشــرفت و ترقــی را طــی خواهــد نتیجه چنین جامعهدر  یابد. کار و تالش افزایش می

 کرد.
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 عوامل کاهنده نشاط اجتماعی 

جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی،  سالمت  : عواملی چون اشکال در  عوامل فردی، خانوادگی  •

مشکالت  و  پایین  در    دستمزد  ضعف  رفاهی،  و  تفریحی  وسایل  کمبود  اقتصادی،  شدید 

ارتباطی  هامهارت گوشهی  و  انزوا  و  دیگران  روابط  با  کاهش  خانوادگی،  مشکالت  گیری، 

 خانوادگی و اجتماعی و...

محیطی•  عوا-عوامل  محلاجتماعی:  و  شهر  بافت  چون  بملی  که  و ه  روحی  استانداردهای  ا 

تعارض   در  فرهنگی  و  سرو صدای شدید  هادگیآلو  باشند، روانی  رفتن  ی صوتی،  بین  از  و 

 صدای طبیعت و...

  نشاط، احساس بهجت و  که در  خنده وحرکت همراه است  در حالی  همیشه با هیجان و  شادی

شود. نشاط فقط  رد میساسی است که موجب لذت ف اح  سرور لزوماً با خنده همراه نیست ولی 

به همین ترتیب شادی می بلکه یک حس درونی است.  یک هیجان    تواندخنده و طنز نیست، 

باشد   منفی  حتی  زودگذر  و  حالیکاذب  اصیل  در  نشاط،  ماهیت  است.   که  دوام  با  و  مثبت 

توسطهاشادی که  کاذبی  روانگردان،  هامحرع  ی  داروهای  مثل  متفاوت  الکل   موادی  مخدر، 

افسردگی رابه دنبال خواهد داشت.   آید کوتاه و گذرا بوده و پیامدهای اندوه و یبدست موغیره  

یا   و  است  نیز مطلوب  انواع شادی  از  بعضی  نیست البته  تضاد  در  هنجارهای جامعه  با  حداقل 

ی ورزشی  هاتیمبعد از پیروزی انتخابات یا برد    ای از مردم مانند به خیابان آمدن و شادی عده

 .  کندکمک می  باشد قطعا به نشاط جامعه ن شادی اگر کنترل شده ای . قهمورد عال

نشناسان همیشه سعی کرده روا. تاب آوری ظرفیتی برای مقاومت در برابر استرس و فاجعه است

برای سازگاری را  انسان  قابلیت  این  بر خطر و سختی ها  اند که  و   و غلبه  افراد  افزایش دهند. 

آوری  تابویرانگر به بازسازی زندگی خود بپردازند.  ی  ها  مصیبت  از   توانند حتی پس   مع می جوا

می تواند در شرایط    ست که فرد به کمک آنهای فردی و روانی اها   ای از ظرفیتشامل مجموعه

دشوار مقاومت کند و دچار آسیب دیدگی نشود و حتی در تجربه این شرایط مشکل آفرین یا  

 . ء بخشدا به لحاظ شخصیتی ارتقا خود ر ،بحرانی

تجربه استرس و درد را    تاب آور بودن به این معنا نیست که از این طریق بتوانید زندگی بدون 

به احساس غم، اندوه و    ها مشکالت و از دست دادن  شدن در  داشته باشید. مردم پس از گرفتار



 

31 
 

ه توج  ذیری از طریق کار وپرسند. مسیر دستیابی به انعطافطیف وسیعی ازاحساسات دیگر می

 شود. وی اثرات استرس و وقایع دردناع ایجاد میبر ر

ی بهتر و دانش  مدیریتخود  دست آوردن تفکر و مهارتآوری منجر به رشد افراد در بهارتقاء تاب

می تاببیشتر  فرد  زیستی شود.  تعادل  برقرای  در  که  کسی  یعنی  دشوار    روانی-آور  شرایط  در 

یا شرایط تهدید کننده   هادر برابر آسیب  ست کهاین نیآوری فقط ته معنای تابتوانمند است. الب

، بلکه در عمق با شرایط خطرناع حالتی انفعالی داشته باشیم  پایدار بمانیم و در رو به رو شدن

 مان نیز مد نظراست.ما در محیط پیرامون شرکت و حضور فعال و سازنده  معنای آن 

ظ انگار  افراد  برخی  شخها ترفیدر  و  روانی  فردی،  دارد وصیتی  ی  کردن    جود  تجربه  در  که 

ای که هر قدر هم بر شدت منابع  است، به گونه  زا کمک کننده آفرین و تنشی مشکلهاموقعیت

  آوردن این افراد توان بیرون کشیدن خودشان از بحران یا به قولی، تاب  زوده شود، باز استرس اف 

را    ها سختی نامالیمات  نمونه  شا  .دارند و  بارزترین  از سونامی  افراد  چنین ید  بعد  ژاپن  مردم  ی 

افراد  گذشته ترین  نزدیک  دادن  دست  از  و  شهرها  شدن  ویران  از  پس  که  شان  زندگی  باشند 

زنده  ثبا   توانستند  کنند،  بمانند،  حفظ  را  خود  عاطفی  سرسختانه   درت  فشار  و  استرس  برابر 

از همه پس از برطرف تر    همار خود مقابله کنند و مناگو  بایستند و با نهایت توان با شرایط بسیار

همه   عادیشدن  حالت  به  مثبت  هیجانات  ایجاد  با  اغلب  و  سرعت  به  فشارزا،  طبیعی    عوامل 

 . بازگردند

 :کند عبارتند از  به انعطاف پذیری کمک می عواملی که  

 روابط نزدیک با خانواده و دوستان 

 نقاط قوت خود  و هانظر مثبت از خود و اعتماد به توانایی 

 هیجانات قوی و تکانشی   مدیریتتوانایی  

 مسائل و ارتباط خوب ی بهتر حل هامهارت 

 احساس کنترل  

 طالب کمک و استفاده از منابع  

اعتیاد به   ای مضر مانندز راه سالم و اجتناب از راهبردهای مقابلهمقابله با استرس ا 

 مواد مصرف
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 کمک به دیگران 

 و مشکالت دشوار دگی خود با وجود وقایع مثبت در زن یافتن معنایی  

ایجاد نشاط اجتماعی سازمان از موارد مهم در  به یکی  نهادی هستند که در جامعه  های مردم 

ما وظیفه داریم در کنار  .  ساز نشاط اجتماعی باشند توانند زمینهصورت فعال حضور دارند و می

ااز فضاهای موجود در اف   باید   ای شاد ایجاد کنیم.مشکالتی که وجود دارد، جامعه مید و  زایش 

ی مردم نهادی که زمینه الزم برای ایجاد نشاط و امید در  هاسازمان  .نشاط اجتماعی بهره برد

کار آورده  معرفی شده و پایبایست  ، میثیرگذار باشندکف جامعه تأ  توانند در دارند و میجامعه  

   .دهندط اقدامات تخصصی انجام توانند در زمینه افزایش امید و نشاها میسمن شوند.
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