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بررسی تأثیر سازمانهای غیردولتی برتوسعه اجتماعی دراستان هرمزگان
آبتین امیری*
چكيده
این پژوهش با هدف بررسی تأثیر سازمانهای غیردولتی ف ّعال استان هرمزگان در زمینه توسعه اجتماعی
تدوین شده است .سازمانهای غیردولتی درجهان امروز به مهمترین ابزار مشارکت اجتماعی مردم تبدیل
شدهاند ونقش مهمی رادر انسجام اجتماعی و مسؤلیت پذیری شهروندان ایفاء میکنند.
رابطة سازمانهای غیردولتی با «حقوق عمومی» بسیارعمیق است و یکی از بسترهای تحقق حقوق ملت،
فراهم كردن امکان مشارکت مردم در اداره امورجامعه است و از این زاویه ،سازمانهای غیردولتی نقشی
ف ّعال و تأثیرگذار برعهده دارند.
دراین پژوهش با استفاده ازتحقیقات میدانی ،تأثیرگذارترین ف ّعالیّتهاي سازمانهای غیردولتی دراستان
شناسایی شده است وسپس هریک ازاین موضوعها موردتحلیل قرارگرفته اند .از منظر دیگر با اتّکاء بر
جامعة آماری مقایسة میان نگرش و رفتار مخاطبان در مناطقی که سازمانهای غیردولتی ف ّعالیّت داشتهاند و
مناطقی که ف ّعالیّت نداشتهاند ؛ صورت گرفته است که مجموعه تحلیلها و دادهها نشاندهندة تأثیر مثبت
سازمانهای غیردولتی برتوسعه اجتماعی و انسانی دراستان هرمزگان میباشد.
کلید واژهها  :حقوق عمومی ،سازمانهای مردم نهاد ،توسعه اجتماعی ،توسعه انسانی

مقدمه
امروزه گسترش مشارکت عمومی در عرصههای مختلف به یکی از معیارهای توسعه یافتگی
جوامع و راهکاری مناسب برای تحقق «حقوق عمومی» تبديل شده است ،چرا که سازمانهای
* دستیار علمی دانشگاه پیام نور بندرخمير

Email: morvarid.mehr@gmail.com

گلپنگ شمارۀ پیاپی  15-16تابستان و پاییز 47 88

غیردولتی و مردم نهاد مؤثرترین عامل مشارکت عمومی ف ّعال در جامعه محسوب میشوند .متأسفانه
علی رغم ف ّعالیّتهای مؤثر سازمانهای غیردولتی و مردم نهاد در جوامع توسعه یافته هنوز ماهیت
و امکان تأثیر گذاری این سازمانها به طور دقیق و کارشناسانه مورد ارزیابی قرار نگرفته است و نوع
رابطة دولت – مردم با این سازمانها در حد ابهام باقی مانده است .بر خالف جوامع توسعه یافته
که در آنها سازمانهای مردم نهاد ،تأثیری عمیق و مستقیمي بر توسعة اجتماعی و ادارة امور جامعه
دارند و علی رغم این که ف ّعالیّت نادر این سازمانها در کشور ما ایران و مناطق محلی مثل هرمزگان
با کارآمدی و نتایج مثبت همراه بوده است ،ا ّما عدم ا ّطالع رسانی مناسب در اين خصوص باعث
شده است تا ابعادکاری سازمانهاي مردم نهاد تا حدّ زیادی برای عموم مبهم باقی بماند .بررسي
نقش سازمانهاي غير دولتي در استانهاي كمتر توسعه يافته از اه ّميّت دو چندان برخوردار است.
زيرا بنا به تجارب به دست آمده ،اين سازمان ميتوانند نقش مؤثري در توسعة اجتماعي شهروندان
ايجاد كنند .در اين جا ما به دنبال بررسي تأثير نقش سازمانهاي غير دولتي بر توسعه اجتماعي
استان هرمزگان هستيم ؛ اميد است بتوانيم اين تأثير گذاري را از زاويههاي مختلف مورد ارزيابي
قرار داده و به اهداف مورد نظر دست يابيم.
تعریف سازمانهاي غیردولتی
سازمانهای غیردولتی مثل هر پدیدة اجتماعی با تعاریف متفاوتی مواجه هستند ،این سازمانها با
نهادها و ارگانهاي مختلف داخلی و خارجی در ارتباط بوده و همین امر سبب شده بر مبنای نوع
ارتباطشان تعاریف مختلفی برای آنها ارايه شود.
الف .از ديد نهادهای بینالمللی
 - 1اداره ا ّطالعات عمومی سازمان ملل
به هر سازمان غیردولتی و داوطلبانهای اطالق میشود که در سطح مح ّلی ،م ّلی یا بین المللی
ف ّعالیّت دارد و افرادی با عالیق مشترک آن را اداره میکنند .خدمات انسان دوستانه ،توجه دادن مردم
به اعمال دولت ،نظارت بر سیاستهای اتخاذ شده از سوی دولت و تشویق به مشارکت سیاسی در
امور خارجه ،در شمار ف ّعالیّتهای این سازمان قرار میگیرد .سازمان هایی از این دست با تحلیل و
کارشناسی امور ،نقشی مشابه ساز هشدار دهنده را بازی میکنند( .بابایی.)23:1382 ،
 - 2شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل
هر سازمانی که بر اساس نهادهای دولتی یا موافقت نامه هایي بین دولتها شکل نگرفته باشد ،از
دیدگاه تنظیم کنندگان قطعنامه ،غیردولتی محسوب میشود( .گلشن پژوه)19:1381 ،
ب  -دستگاههای اجرايي جمهوری اسالمی ایران
.1وزارت کشور
سازمانهاي غیردولتی به کلیة مؤسساتی اطالق میشود که توسط گروهی از اشخاص حقیقی یا
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حقوقی به صورت داوطلبانه تأسیس شده باشند و اهداف غیردولتی و غیرسیاسی را مطابق اساسنامه
خود پیگیری کنند( .همان )30:
 .2مرکز امور مشارکت زنان
سازمانهای غیردولتی که مجموعه ای ازتشکلهای غیردولتی و نهادهای واسط درجامعه مدنی
میباشند ،متشکل ازگروهی افراد داوطلب و دارای هدف یکسان که به صورت غیرانتفاعی و عام
المنفعه ،بدون وابستگی به دولت و در قالب تشکیالتی سازمان یافته و متناسب درجهت اهداف و
موضوعهاي معینی به ف ّعالیّت میپردازند( .خزایلی)28:1383 ،
 .3سازمان م ّلی جوانان
سازمان غیردولتی جوانان نهادی است با اهداف خیرخواهانه ،دارای شخصیت حقوقی مستقل،
غیر سیاسی ،غیردولتی و غیرانتفاعی که برای انجام ف ّعالیّت داوطلبانه با گرایشهای غیر سیاسی ،بر
اساس قانونمندی ،اساسنامه مدون ،رعایت چارچوب قوانین موضوعة کشور و مفاد آیین نامههای
اجرایی آن ف ّعالیّت میكنند.این تشکلها توسط جوانان تشکیل شده و خود آنها اداره کننده هستند.
(همان)29:

بیان مسأله
امروزه واگذاري اداره امور جامعه به مردم تنها در مفهوم سياسي آن (انتخابات) خالصه نميشود.
بحث مشاركت مردمي يكي از اصول بنيادي حقوق عمومي است .نميتوان از حق مردم در اداره
كشور سخن گفت ا ّما ابزارها و راهكارهاي آن را ناديده گرفت« .ساالمون لستر» در اين خصوص
ميگويد « :مشاركت اجتماعي ،فرهنگي ،علمي و مذهبي مردم را نبايد كمتر از مشاركت سياسي
آنها در يك اجتماع قلمداد كرد ،بلكه اين نوع مشاركتها تكميل كننده مشاركت سياسي ميباشند.
مهم اين است كه مشاركت اجتماعي مردم راهي به سوي خود باوري اجتماعي ،احساس كرامت،
ع ّزتمندي و مهمتر از همه افزايش نوع دوستي بگشايد .اين نوع مشاركت ها ،ضامن كنترل بحرانهاي
اجتماعي و توسعه انساني در نقاط مختلف دنيا هستند»( .لستر)15:1385 ،
در جوامع توسعه نيافته فرهنگ ،مذهب ،اقتصاد ،فقرزدايي ،آموزش ،محيط زيست و...هر يك
ميتواند صحنه حضور عيني و ملموس مردم به صورت گروهي باشد .برهمين مبنا در دهه اخير
توجه و برنامه ريزي جامعي از سوي نهادهاي مختلف براي تقويت و ساماندهي سازمانهاي غير
دولتي و مردم نهاد در ايران آغاز شده است .در استان هرمزگان نيز سازمانهاي مردم نهاد با اخذ
مجوز از نهادهاي مربوطه مثل سازمان ملي جوانان ،دفتر امور اجتماعي استانداري ،فرمانداري ها،
اداره بهزيستي ،سازمان محيط زيست و...ف ّعاليّت خود را آغاز نمودهاند.
اين سازمانها بنا به تخصص خود در مناطق و در ميان اقشار مختلف مردم استان ،خدماتي ارايه
دادهاند .ارزيابي و بررسي نقش خدمات بر توسعة اجتماعي ،ميتواند افق بهتري از كيفيت ف ّعاليّتها
و ميزان تأثير گذاري بر جامعه شهري و روستايي ارايه دهد.
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گسترش سازمانهاي غير دولتي در استان هرمزگان
رشد و گسترش سازمانهاي غير دولتي در استان هرمزگان به سال  1378و تشكيل سازمان ملي
جوانان ،زير نظر نهاد رياست جمهوري بر ميگردد .رويكرد واگذاري بخشهاي تخصصي نهادها
به سازمانهاي مردم نهاد در دهة اخير به تشكيل و آغاز ف ّعاليّت صدها تشكل و سازمان مردم نهاد
در استان هرمزگان ختم شد .استان هرمزگان مثل ساير استانهاي مرزي جنوب كشور در بسياري از
مناطق خود با محروميتهاي ساختاري در عرصه فرهنگ ،آموزش ،خدمات اجتماعي و...دست و
پنجه نرم ميكند .همين امر سبب شد تا ضرورت گسترش ف ّعاليّت سازمانهاي مردم نهاد در استان
هرمزگان بيش از پيش احساس شود .جدا ّول زير نمايانگر تعداد سازمانهای غیردولتی بر مبنای
نهادهاي صادر كننده مجوز ميباشد :

جدول  : 1تقسيم بندي سازمانهاي غير دولتي استان هرمزگان
بر اساس نهادهاي صادركننده مجوز ف ّعاليّت در نيمه ا ّول سال 1388
رديف

نهاد صادر كننده مجوز

2

سازمان بهزيستي استان

1
3
4
5
6

تعداد

مهمترين محور ف ّعاليّت سازمانهاي مرتبط

26

امور خيريه ،بيماريهاي خاص ،دارااليتام

سازمان ملي جوانان استان

166

دفتر امور اجتماعي استانداري هرمزگان

18

سازمان محيط زيست

11

فرمانداري هاي استان هرمزگان
جمعيت هالل احمر

13
9

مذهبي ،جتماعي ،مبارزه با اعتياد ،گردشگري
خدمات اجتماعي ،پژوهشي ،فرهنگي

اجتماعي ،مهارت هاي زندگي ،مبارزه با اعتياد
محيط زيست (علمي ـ ترويجي)
مددكاري و ياري به آسيبهاي ناشي از حوادث غيرمترقبه
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جدول شماره  : 2تقسيم بندي سازمانهاي مردم نهاد ف ّعال
بر اساس مهمترين محورهاي ف ّعاليّت تا نيمه ا ّول سال 1388
رديف

محور ف ّعاليّت
فرهنگي ـ مذهبي

55

3

خدمات اجتماعي

 23مبارزه با اعتياد ،ارايه خدمات ورزشي ،برگزاري كالس هاي اوقات فراغت

4

امور خيريه

 16حمايت از فقرا و ايتام ،جمع آوري صدقات و زكات ،حمايت از بيماران و

5

پژوهش

1
2

6

تعداد

آموزش مهارتهاي زندگي 24

آموزش

مشروح ف ّعاليّت ها

آموزش قرآن ،احكام ،هنري ،نقاشي ،گردشگري ،پژوهش هاي فرهنگي

مشاوره ،مبارزه با طالق ،مهارت هاي پيش از ازدواج ،مهارت مشاركت
اجتماعي ،تربيت فرزندان
جوانان

14
13

دانشآموزاننيازمند

انجام پژوهش هاي علمي و ارايه روش هاي كاربردي

برگزاري كالسهاي تقويتي ،تشكيل جلسات علمي ،حمايت از
دانشآموزاننيازمند

7

محيط زيست

11

ارايه برنامههاي ترويجي ،پاكسازي سواحل ،برگزاري مسابقات و

8

هالل احمر

9

حمايت از آسيب ديدگان حوادث غير مترقبه

9

10

بيماريهاي خاص
مدرسهسازي

7
3

جشنوارهها

حمايت از بيماران خاص قلبي ،سرطاني ،معلولين ،ناشنوايان و خوني

ساخت مدارس در مناطق محروم در جهت جمع آوري مدارس كپري

منبع  :گزارش سه ماهه د ّوم خانه(مجمع) سازمانهاي غير دولتي استان هرمزگان
مباني نظري پژوهش
 توسعه اجتماعي«كوپر مري كامرخورد» در كتاب «سازمانهاي بين المللي و ظهور دمكراسي» در بخش د ّوم
تحت عنوان «توسعه اجتماعي زير بناي دمكراسي» مينويسد « :تحقق حقوق عمومي و آزاديهاي
بنيادي در هر اجتماعي نيازمند تقويت زير ساختهاي اجتماعي و فرهنگي است .تجربه گوياي
آنست كه هرگاه آگاهي در يك اجتماع ايجاد شد و توافقي نانوشته بر سر توسعه اجتماعي و
فرهنگي ميان دولت و م ّلت شكل گرفته ،آن جامعه از بستر مناسب تري براي درك متقابل مردم از
يكديگر و درك دولت – ملت برخوردار بوده است .توسعه اجتماعي از طريق فقر زدايي ،تقويت
زير ساختهاي آموزشي ،آشنايي از حقوق خود و احترام به حقوق ديگران ،گسترش ف ّعاليّتهاي
مدني در ميان تمامي اقشار ،كنترل بحرانهاي ويرانگر اخالقي ،افزايش روحيه مسؤليتپذيري در
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جامعه ممكن است .در جامعهاي كه شرايط تحقق پارامترهاي فوق فراهم نباشد ،عموم مردم نه تنها
براي حقوق ديگران احترام قايل نيستند ،بلكه به آنچه كه مستقيم يا غير مستقيم به خودشان سود
ميرساند ؛ بيتوجهند»( .كامرخورد)55 :1379 ،
آنچه از اين نظريه ميتوان استنباط كرد اينست كه توسعه اجتماعي از پارامترهاي مشخصي
برخوردار است كه سير منظمي را براي هدفمند كردن زندگي شهروندان دنبال ميكند .اين سير از
تقويت زير ساختهاي آموزشي و فقر زدايي شروع شده و به حضور شهروندان در اداره جامعه با
هدف تأثير گذاري و تقويت احساس ع ّزتمندي ختم ميشود.
 مشاركت اجتماعي«ديويد بيتام» در كتاب «دمكراسي و حقوق بشر» مشاركت اجتماعي را يكي از معيارهاي
جامعه پويا ميداند و مينويسد « :ارزيابي آگاهي اجتماعي و توسعه انساني در جامعه نبايد به پاي
صندوقهاي رأي و انتخابات محدود شود .هنگامي كه از حقوق عمومي سخن به ميان ميآيد فوري
ذهنها به سوي سهم مردم در ساختار سياسي متمركز ميشود .حال اين كه مشاركت اجتماعي مردم
معيار مناسبي براي تعيين جايگاه مردم در ساختار سياسي يك كشور است .مشاركت اجتماعي مردم
بيشتر در امور غير سياسي و در قالب سازمانهاي غير دولتي معنا پيدا ميكند .هنگامي كه مردم براي
اداره بخشي از امور زندگي خود يا كمك به همنوعان به صورت داوطلبانه وارد عرصه كار ميشوند،
اين كار گروهي و جمعي در نهايت به خدمات رساني مردم به مردم ختم ميشود .در مشاركت
اجتماعي بهره وري دو سويه وجود دارد .از سويي مردمي كه از توانمندي مالي ،ذهني و تخصصي
برخوردارند با ارايه خدمات انسان دوستانه در حوزه فقرزدايي ،كمك به تحصيل ،كمك به بيماران
و ...مشاركت ميكنند و از طرفي اين كمكها به تقويت روحيه خودباوري و مسؤليتپذيري در ميان
شهروندان ختم ميشود كه اين امر در نهايت به نفع دولتهاست»( .بيتام)23 : 1384 ،
طبق نظريه «ديويد بيتام» يكي از ارزشهاي بنيادي و معيارهاي توسعه يافتگي جوامع،
ميزان مشاركت اجتماعي شهروندان در امور جامعه است و بر مبناي اين نظريه شهروندان را در
حوزه اجتماعي ميتوان به دو بخش شهروند مسؤليتگريز و مسؤليتپذير تقسيم كرد .از آنجا
كه سازمانهاي غير دولتي و مردم نهاد ،حوزههاي مختلف اجتماعي شهروندان را در يك جامعه
تحت پوشش قرار ميدهند ،اين نظريه ميتواند معيار مناسبي براي ارزيابي موفقيت و تأثيرگذاري
سازمانهاي مردم نهاد در استان هرمزگان باشد.
جایگاه حقوقی
دراصل ششم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران بر اصل مشارکت مردم در اداره امور
جامعه اشاره شده است و از این مشارکت به عنوان یکی از بنیانهای اساسی اداره جامعه یاد شده
است(.گلشن پژوه )20:1381 ،با توجه به نص صریح قانون در خصوص تشکیل اتحادیههای کارگری و
انجمنهای صنفی و مشروعیت بخشیدن به این سازمانهای غیردولتی میتوان استنباط کرد قانون
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اساسی بر تشکیل سازمانهایی که بر آمده ازبطن جامعه باشند در حوزههای مورد ضرورت تأکید
نموده است .ضرورت روز افزون نسبت به کانالیزه نمودن مشارکت اجتماعی شهروندان از طریق
سازمانهای غیردولتی دلیل مهمی است تا برنامهریزان کشور خود را محدود به سکوت قانون
اساسی نكنند .بر اساس همین دیدگاه ،برنامه چهارم توسعه اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی کشور به
طور صریح به ف ّعالیّت سازمانهای غیردولتی در کشور اشاره كرده است و هیأت وزیران در تاریخ
 1378/12/17اقدام به تصویب آیین نامه سازمانهاي مردم نهاد و تشکیل آنها كرد .ضرورت روز
افزون ف ّعالیّت سازمانها و نقش آنها در عرصه ملی ،منطقهاي و جهانی سبب شد تا نهاد ریاست
جمهوری معاونتی تحت عنوان «مشاور امور جوانان و ريیس سازمان ملی جوانان»را تشکیل دهد.
كه منجر به تشکیل صدها و هزاران سازمان غیردولتی در کشور از کوچکترین روستاها و دور افتاده
ترین آنها گرفته تا بزرگترین شهرها شد.
سابقه ف ّعالیّت سازمانهای غیردولتی دربندرعباس
سازمانهای غیردولتی در ایران به سبک امروزی تجربه جدیدی محسوب میشوند ،و در
بندرعباس سازمانی وجود دارد که قدمت آن به نیم قرن قبل باز میگردد .انجمن خیریه و خدمات
اجتماعی اهل سنت بندرعباس دراوایل دهه  40شمسی کار خود را با حضور جمعی از خیرین
آغازكرد .این انجمن به شماره ثبت دو ،یکی از قدیمی ترین انجمنهای سازمان یافته در کشور
میباشد .در ابتدا هدف انجمن حمایت از ایتام ،افراد بی بضاعت و ترویج روحیه انفاق در جامعه
بود كه پس از مدتی انجمن فوق توانست اهداف فرهنگی چون مولود خوانی ،برگزاری کالس های
قرآن ،وعظ و ...را دنبال كند.
و همچنين تنها سازمان مجوزدار غیردولتی در عرصه اجتماع بندرعباس بود .ا ّما الگوی رفتاری
آن پس از مدتی مورد توجه خیرین دیگر مناطق قرار گرفت و در محله سورو انجمن خیریه
خاتمالنبیین ،داراالیتام حضرت قاسم ،در میناب ،بندرلنگه ،بستک و قشم با شکل رسمی کار خود را
آغازكردند .ازنیم قرن قبل ا ّولین سازمان غیردولتی در استان هرمزگان بر مبنای دو نیاز اساسی شکل
گرفت .الف  :وجود مناطق محروم در استان ب :بانیان خیر نیاز به انجمنها ومؤسساتی داشتند که
امانتدار آنها در دریافت کمکهای مالی و توزیع آن میان نیازمندان باشند .این روند در حالی شتاب
میگرفت که هنوز فرآیند ملی حمایت از سازمانهای غیردولتی شکل جدی و عملیاتی به خود
نگرفته بود و اصل این سازمانها برای مردم و مسؤلین ناشناخته مانده بود .پس برخی از مسؤالن،
این ف ّعالیّت را موازی با اختیارات حاکمیتی و اداری خود قلمداد ميكردند و هر مسؤل جدیدی که
به استان میآمد یکی از مشکالت سازمانهای مردم نهاد استان ،ذهنیت سازی مثبت وارايه گزارش
عملکرد برای آنها بود .ا ّما تغییر دیدگاه دولت از سال  1378و حمایت دولت از سازمانهای
غیردولتی و ابالغ مصوبه هیأت وزیران در خصوص تعیین محدوده ف ّعالیّت سازمان ها ،افق تازه ای
براي آنان گشود و سبب گسترش دامنه ف ّعالیّتشان شد.

گلپنگ شمارۀ پیاپی  15-16تابستان و پاییز 53 88

نقش سازمانهای غیردولتی درتوسعة اجتماعی استان هرمزگان
سازمانهای غیردولتی به طورمستقیم یا غیرمستقیم نقش مهمی دربیداری ،مشارکت اجتماعی و
توسعه انسانی یک جامعه دارند .هرچندکه درجوامع توسعه نیافته یا کمترتوسعه یافته موانعی جدّ ی
درراه ف ّعالیّت سازمانهای غیردولتی و به طورکلی ف ّعالیّتهای جمعی وجود دارد ،ا ّما اثرگذاری این
سازمانها به گونه ایست که میتواند روند توسعه را دریک جامعه از زوایای مختلف شتاب بخشد.
در ایران به طور سنتی ف ّعالیّتهای خودجوش مدنی و اجتماعی میان مردم كه ازسابقهای بس
طوالنی برخورداراست؛ وجود داشته است و غالب ًَا آنها در قالب خیریه یا مذهبی بودهاند .ا ّما ازاواخر
دهه 70هـ.ش با تدوین قوانین جدید ،ف ّعالیّتهای مدنی و غیردولتی استان وارد مرحلۀ تازه ای شد.
سازمانها علی رغم وجود موانع متعددکه مهمترین آنها فقدان آموزش ،تجربه و منابع مالی بود،
درمدت ف ّعالیّت خود توانستند در خصوص توسعه اجتماعی استان نقش آفرینی كنند.
مهمترین ابعاد عبارتند از:
الف ـ امورخیریه عمومی و فقرزدایی
دراستان هرمزگان مثل بسیاری از مناطق کشور ا ّولین انجمنهای مردمی و غیردولتی با هدف
انجام امورخیریه وکمک به فقرا شکل گرفت .رشد تجاری شهربندرعباس بعد ازسقوط جزیره
هرمز توسط صفویان و از حدود چهارصد سال پیش آغازشد .این شهرازآن پس تاکنون شاهد ورود
جمعیت و موج مهاجرت به خود بوده است .حضور تجار بزرگ از بندرعباس به زمینه ای تبدیل
شد تاکمکهای خیریه در قالب جمعی و سازمانی بین فقرا تقسیم شود .بررسیها نشان میدهدکه
تجاردربندرعباس همواره ازیک اقدام جمعی وگروهی برای امرخیریه حمایت کردهاند و از سال
 1348انجمن خیریه بندرعباس با حمایت تجار و با شماره « »2درکشورثبت شد.
انجمن فوق از ابتدای ف ّعالیّت تاکنون دارای کارکردی وسیع و عمیق درجامعه شهری بندرعباس
بوده است .و با شناسایی فقرا ،تشکیل گروه تحقیق ،ایجاد بانک ا ّطالعاتی ،زیرپوشش بردن افراد
ناتوان ،اقداماتی مؤثر درحمایت تحصیلی ،کمک به بیماران ،ایتام ،جمع آوری و سازماندهی
زکات ،صدقات ،کمکهای نقدی و غیر نقدی وحمایت ازآسیب دیدگان حوادث غیرمترقبه دراین
شهرصورت دادهاند .درسالهای اخیربا الگوبرداری ازانجمن خیریه بندرعباس انجمنهای خیریه
فراوانی دراین شهر مشغول به ف ّعالیّت شدند .طبق آمار سازمان بهزيستي استان تا سال 15 ،1387
انجمن خيريه ف ّعال در مشغول به ف ّعاليّت بودهاند .اكثر آنها اقدام به عضو گيري كرده اند.
اقدامات آنها سبب شده كه كميته امداد امام خميني (ره) بخشي از مسئوليتهاي خود را در
حمايت از نيازمندان به اين انجمنها واگذار نمايد و با حمايت مستقيم يا غير مستقيم از انجمنهاي
خيريه ،سهم بيشتري را براي مشاركت خيرين در فقرزدايي جامعه فراهم كند .طبق بررسي انجام
شده حوزه ف ّعاليّت انجمنهاي خيريه روستاها و محالت سنتي استان بوده است.
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ب ـ مدرسه سازی و تقویت زیرساختهای آموزشی
استان هرمزگان ازجمله استانهای محروم و کمترتوسعه یافته کشور محسوب میشود که
بخش اعظم این محرومیت به ضعف زیرساختهای آموزشی برمی گردد .وجود مدارس کپری
درشرق استان و جزایرخلیج فارس همواره مانعی برای سوادآموزی جمعیت جوان و میانسال بوده
است.
در رفع چنين مشکل هايي ،سازمانهای مردم نهاد نقش آفرینی قابل توجهی داشته اند .تشکل
غیردولتی «مجمع خیرین مدرسه ساز» باهدف تشویق خیرین در جهت ساخت مدرسه شکل گرفت.
این مجمع اقدام به جمع آوری سرمایههای ایرانی درداخل و خارج ازکشور و هدایت آنها به سمت
مدرسه سازی كرد و در نهایت سبب شکل گیری نهضتی فراگیر برای برچیدن مدارس کپری در
روستاهای استان و ساخت مدارس مجهز در این روستاها شد .ازسال1375تا1385مجمع خیرین
باجذب معتمدین خوشنام واعزام آنها به شهرهای مختلف جهت توجیه نمودن خیرین ،موفق به
اجرای پروژههای آموزشی از جمله ساخت مدارس ،دبیرستانهای شبانه روزی ،خوابگاه ،خانه معلم
و...درشهرهای استان با میانگین سرمایه گذاری سالیانه پانزده میلیارد ریال شد( .خطیبی )25 : 1387،
ف ّعالیّت گسترده «مجمع خیرین مدرسه ساز»به عنوان یک سازمان غیردولتی و مردم نهاد سبب
شد تا در سال1384جشن کپرزدایی مدارس به عنوان یک افتخارم ّلی برگزارشود و امکان توسعه
آموزشی و مبارزه با بی سوادی را در مناطق روستایی استان فراهم شود.
ج-توانمند سازی و جلوگیری از انحرافات اخالقی نسل جوان
کارکرد مهمی ديگري كه سازمانهای غیردولتی دارند ايجاد خودباوری ،استعدادیابی،
توانمندسازی ،هدفمند سازی و مشارکت اجتماعی نسل جوان است .بعد از تشکیل«سازمان م ّلی
جوانان» درکشور و راه اندازی شعبه آن در سال ،1379زیر نظر نهاد ریاست جمهوری ،تشکلهای
غیردولتی جوانان درسراسراستان کارخود را آغازکردند .و سازمانها در ردههای سنی 14الی29سال
عضو ميپذیرند و با موضوعاتی چون گردشگری ،هنر ،ادبیات ،علمی  -آموزشی ،مبارزه با اعتیاد،
محیط زیست ،اجتماعی ،فرهنگی ،مذهبی و ...زمینه رابرای مشار کت سازنده جوانان دراین استان
فراهم ميكنند .بررسیها نشان میدهد تقویت روحیه خوباوری ،هدفمندی و احساس ع ّزت
اجتماعی ازمهمترین دستاوردهای سازمانهای غیردولتی جوانان بوده است .طبق آمار ارايه شده در
گزارش عملكرد سازمان ملي جوانان استان هرمزگان مورخ  160 ،1388/9/23سازمان مردم نهاد،
زير نظر سازمان ملي جوانان ف ّعاليّت ميكنند كه  7300جوان هرمزگاني در اين سازمانها عضو
ميباشند .ايجاد فضاي الزم براي تقويت مهارتهاي مردمي و پر نمودن اوقات فراغت جوانان
هرمزگاني و امكان استفاده از ف ّعاليّت سازمانها توسط صدها جوان ديگر كه عضو رسمي اين
سازمانها نيستند ولي از امكانات و خدمات آنها استفاده ميكنند ،گامي مهم در جهت توانمند
سازي و جلوگيري از انحرافات اخالقي جوانان است و اين شرايط با تئوري مشاركت اجتماعي
همخواني دارد .و همين سازمانها به ع ّلت تنوع وکثرت موضوع در حیطه ف ّعالیّتشان اقدام به تشکیل
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اتّحادیه هایی همچون«خانه تشکلهای غیردولتی» و «خانه شهریاران جوان»كردند .برخی از آنها
باهمکاری شهرداری در محلههاي استان مسؤلیت امورفرهنگی ،ورزشی و اجتماعی جوانان را
برعهده گرفتهاند که در واقع مدلی از خودگردانی اموراجتماعی درمح ّلهها توسط جوانان میباشد.
د – مشارکت مدني زنان
استان هرمزگان ازجمله مناطقی است که در بافت بومی آن ،نگاه به زنان تا حدی سنتی است
و درخصوص تحصیل ،مشارکت اجتماعی ،اشتغال بیرون ازخانه و ...برای زنان درمیان بسیاری
ازخانوادهها حساسیتهای اجتماعی وجوددارد .تغییر این نگاه سنتی بیش از همه نیازمند تجارب
عینی برای حضور اجتماعی زنان از یک سو ،ارايه الگویی موفق برای اجتماع ازسویی دیگر است.
برخی از زنان با هدف افزایش توانمندی این قشر و شکوفایی استعدادها اقدام به تشکیل سازمانهای
غیردولتی ویژه زنان كرده اند .تشکیل سازمان هایی همچون «دختران جوان»« ،زنان توانمند هرمزگان»،
«زنان و آموزش خانواده» و...که هریک رفع بخشی ازمشکالت زنان هرمزگانی را برعهده گرفتهاند.
كه خود نمونه ای از اقدام خود جوش زنان هرمزگانی برای مشارکت اجتماعی است .به عنوان مثال،
سازمان«زنان و آموزش خانواده» با هدف افزایش مهارتهای زندگی مثل ازدواج ،تربیت فرزندان،
ارتباط اجتماعی ،سوادآموزی ،خودباوری و ...درمیان زنان تشکیل شد و با انجام دوره های آموزشی
کوتاه مدت و بلندمدت دربين زنان روستاها و مح ّلهها شهرهای استان ،توانست در خودآگاهی و
توسعه انسانی زنان هرمزگانی تأثیرگذار باشد.
طبق نظرسنجي به عمل آمده از زناني كه در دوره هاي مهارت زندگي شركت نموده اند،
72درصدآنها حضور در اين دوره را در توانمند سازي ،نحوه برخورداري اجتماعي با جنس مخالف
و ف ّعاليّت بير ون از خانه مؤثر دانستهاند 14 .درصد ،تأثير را متوسط 8 ،درصد تأثير كم و 2درصد
تأثير خيلي كم دانستهاند .اکنون سازمانهای غیردولتی با همکاری سازمان بهزیستی و با استفاده
ازکارشناسان آموزش وپرورش ف ّعالیّت میکنند که این روند تا به امروز ادامه داشته است و یکی
از ابزارهای مهم رفع محرومیت و ایجاد خودباوری درمیان زنان هرمزگانی بوده است.ازطرفی ،با
بررسی تجربه ف ّعالیّت سازمانهای غیردولتی ویژه زنان مشخص میشود ،حضورمؤثر و سازنده زنان
درتشکل هایی که ویژه خودشان است کم کم ازحساسیتهای سنتی نسبت به ف ّعالیّت اجتماعی
بیرون ازخانه زنان کاسته شده و سبب شده که درمناطق روستایی مردان خانواده نیز از آموزشهای
اجتماعی همسران خود حمایت کنند.
هـ ـ درافزایش مشارکت اجتماعی شهروندان
افزایش مشارکت مدنی شهروندان و تأثیرگذاری آنها درسطوح محلی نیازمند وجود بسترهای
الزم است .سازمانهای غیردولتی که درمراکزفرهنگی ،مساجد وکانونها درشهرهای استان شکل
گرفته اند ،توانستهاند نقش مهمی رادرمسؤلیت پذیری شهروندان و حضور مدنی آنها به عنوان
شهروند ف ّعال ایفاء كنند .هرچند که ف ّعالیّت سازمانها ازتنوع و گستردگی چنداني برخوردار است
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که بررسی آن خود تحقیقی جداگانه را میطلبد ،ا ّما وجود طبقات قومی مثل اقوام آذری ،الری،
سیرجانی ،لري ،شیرازی ،اوزی و به طور کلی انگیزههای قومی و مذهبی یاعاليق هنری ،فرهنگی
یا حوزههای اجتماعی مثل مبارزه با اعتیاد و ایدز ،هریک به زمینه ای برای ف ّعالیّت مدنی شهروندان
هرمزگانی تبدیل شده است.
هرچندکه در مقایسه با دیگر استانهای کشور مراحل مقدماتی و ا ّولیه را طی میکند ،ا ّما
حضور محدودشان سبب شده تا دستگاههای اجرایی بخشی از وظایف خود را به نهادهای مردمی
واگذاركنند و با حمایت از این نهادها مردم رامسؤالنه درحل مشکالت اجتماعی و شهری مشارکت
دهند .دستگاه هایی مثل شهرداری ،اد اره بهزیستی ،سازمان محیط زیست و آموزش وپرورش در
این امرپیشقدم هستند.
طبق نظر سنجي به عمل آمده ،در جامعه هرمزگان 68درصد كساني كه در يك انجمن يا
سازمان مردم نهاد عضو هستند عالقمند نقش آفريني بيشتري در جامعه هستند و  20درصد اين
افراد سطح مشاركت فعلي را كافي دانستهاند .در اين خصوص رابطه معناداري ميان اعضاي شهري
و روستايي سازمانهاي مردم نهاد وجود ندارد .بدين مفهوم كه اين سازمانها تأثير نسبت َا يكساني در
افزايش روحية مشاركت اعضاء داشتهاند .تشکیل هیأتهای مذهبی ویژه الری ها ،ترکها ،کرمانی
ها ،شیرازی ها ،مشهدیها و ...ثبت این هیئتها و گسترش ف ّعالیّت آنها به امور خیریه و حمایت
از نیازمندان صرفد نظر ازاراية خدمات انسانی شایان ،نهادهای مردمی را به ابزاری شفاف و ملموس
برای گسترش مشارکت مدنی شهروندان در استان هرمزگان تبدیل کرده است.
ز -افزايش روحيه مسؤليت پذيري شهروندان
طبق بررسي به عمل آمده شهرونداني كه به نحوي با سازمانهاي مردم نهاد در ارتباط بودهاند از
روحيه مسؤليت پذيري بيشتري در همكاري با شهرداريها و ديگر نهادهاي دولتي ،نگهداري اموال
عمومي ،كمك به همنوعان و...برخوردار بودهاند .طبق نظر سنجي كه از اعضاء سازمانهاي غير
دولتي ف ّعال در مح ّلههاي استان صورت گرفته است 77 ،درصد آنها اظهار كردهاند كه در نگهداري
اموال عمومي و همكاري با شهرداري كوشا هستند 14 ،درصد همكاريشان را متوسط 5 ،درصد كم
و 2درصد خيلي كم ارزيابي كردهاند .بر اين اساس تربيت شهروند مسؤليت پذير بر مبناي نظرية
توسعة اجتماعي يكي از دستاوردهاي سازمانهاي غير دولتي در استان است.
از نظر كاربردي ميتوان تجربه سازمانهاي ف ّعال در حوزه محيط زيست را مثال زد .تجربه نشان
داده است كه اين سازمانها با ف ّعاليّت ترويجي و عملي خود تأثير زيادي بر اه ّميّت مردم نسبت به
حفظ محيط زيست پيراموني خود داشته اند.
چارچوب نظری تحقیق
ف ّعالیّتهای مدنی در قالب سازمانهای غیردولتی ،عبارت است از « :مشارکت ارادی و آگاهانه
مردم درتشکل هایی که با موضوعات و اهداف خاصی تشکیل شده است وبه صورت مردمی و
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غیردولتی اداره میشوند .دراین تشکلها اداره امورتوسط اعضاء است و هزینهها ازطریق کمکهای
مردمی و حق عضویت جمع آوری میشود( ».اماني )17:1385 ،تشکلها درجوامع مختلف از درجۀ
تأثیرگذاری متفاوتی برخوردارند .هدف از تحقیق بررسی این تأثیرگذاری در استان هرمزگان باتأکید
برتوسعه اجتماعی است.
روششناسی
این تحقیق به صورت میدانی انجام شده است و بعدازجمع آوری ا ّطالعات در مورد سازمانهای
مردم نهاد ف ّعال ،غیرف ّعال ،تفکیک آماری و حوزه ف ّعالیّت هریک ،موضوع ف ّعالیّت سازمانهای مردم
نهاد ف ّعال مورد بررسی قرارگرفته است .اثرگذاری و نیازهای عینی جامعه هرمزگانی معیار انتخاب
موضوع ف ّعالیّت سازمانهای غیردولتی مورد تحقیق بوده است .این انتخاب به صورت تصادفی
ساده و خوشه ای بوده است .گرد آوري دادهها به وسيله پرسشنامه و تجزيه و تحليل دادهها با كمك
نرم افزار spssانجام شده است .در اين پژوهش تأثير مثبت ف ّعاليّت سازمانهاي مردم نهاد استان
هرمزگان بر توسعه اجتماعي مد نظر بوده است.
روش تحقیق
تحقیق به شيوه توصیفی و ميداني است و ازپرسشنامه «بازپاسخ» جهت شناسایی تأثیر
سازمانهای غیردولتی استان هرمزگان ،با نمونه  100نفري پرسشنامه تهيّه و توزیع شده است.
 50پرسشنامه در مناطقي كه سازمانهاي مردم نهاد ف ّعال بودهاند و  50پرسشنامه در مناطقي
كه سازمانهاي مردم نهاد ف ّعال نبودهاند .در ادامه ليستي از موضوع هايي كه با تأثير اجتماعي
سازمانهاي غير دولتي مرتبط بودهاند شامل شش گويه تهيّه شده است .درادامه جهت تعیین پایایی
پرسشنامه ازروش آلفای کرونباخ استفاده شد .و جهت تجزیه و تحلیل دادهها ازروشهای آماری
متدا ّول مثل آمارتوصیفی و آماراستنباطی استفاده شده است.
جدول شماره  : 3نتايج نظر سنجي در مناطقي كه سازمانهاي مردم نهاد ف ّعال بوده اند
رديف
1
2
3
4
5
6

N=100

زياد

%73/5
%79/5
%59/6
%72

% 68
%67

متوسط

%12
%4

%23
%14

%20/3

كم

%10
%6

%9/4
%78
%7

%14
پايايي  %89 :سطح معناداري 0/000 :
%15

بسياركم

ا ّولويت بندي

%5/5

1

%4/5
%8
%2

%4/2
%2

2
6
3
4
5

درجه آزادي 25 :
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جدول شماره  : 4نتايج نظر سنجي در مناطقي كه سازمانهاي مردم نهاد ف ّعال نبوده اند
رديف
1
2
3
4
5
6

N=100

زياد

%37/3
%29/6
%44
%21

%50/7
%39

متوسط

%23/8
%32/7
%20

%32/8
%19/3

كم

%12/7
%21/4
%9/5
%16
%13

%14/8
پايايي  %89 :سطح معناداري 0/000 :
%21/2

بسياركم

ا ّولويت بندي

%16/3

5

%16/2
%22/5
%20/2
%17
%25

4
2
6
1
3

درجه آزادي 25 :

نتيجه گيري
مقايسه نظرسنجيها گوياي تأثير سازمانهاي مردم نهاد بر توسعه اجتماعي در استان هرمزگان
است.
آنچه از نظر سنجيها استنباط ميشود اينست كه ف ّعاليت سازمانهاي مردم نهاد در يك منطقه
چه از بعد نگرشي و چه از بعد رفتاري تأثيري مثبت داشتهاند .اين تأثير مثبت در دو قالب ،معنا پيدا
كرده است ،يا سبب مشاركت رفتاري شهروندان در ف ّعاليّتهاي جمعي شده است و يا نگرشهاي
بدبينانه را نسبت به ف ّعاليّتهاي جمعي كاهش داده است و در عوض نوعي حس مسؤليت پذيري
را به شهروندان منتقل كرده است .نتايج تفصيلي پژوهش نشان ميدهد در جامعه شهري و روستايي
استان ،سازمانهاي مردم نهاد تأثير نسبت َا يكساني داشتهاند و با توجه به ارزيابي ف ّعاليّت سازمانهاي
ويژه زنان در ميان قشر زنان ،سازمانهاي ويژه جوانان در ميان قشر جوان و ساير سازمانهاي
عمومي نشان ميدهد كه بين متغيیرهايي چون جنس (مرد و زن بودن) يا سطح سني(جوان يا
ميانسال بودن) رابطه معناداري وجود ندارد.
درعوض در مناطقي كه سازمانهاي غير دولتي ف ّعاليّت نداشتند سطح بهره مندي از خدمات
سازمانهاي مردم نهاد كم بوده است و از طرفي توسعه اجتماعي این مناطق با كندي انجام ميشود.
به طور مثال :در مناطقي كه هنوز مجمع خيرين مدرسه ساز ف ّعاليّتي نداشتند در مقايسه با حوزه
ف ّعاليّت آنها تفاوت فاحشی از نظر خدمات آموزشي وجود داشت و از طرفي احساس مشاركت
افراد در اين مناطق پائين بود .به لحاظ رفتاري ،اقدام مجمع خيرين مدرسه ساز نه فقط از جهت
تقويت زير ساخت آموزشي مطرح بود بلكه استفاده كنندگان از خدمات مجمع خيرين مدرسه ساز،
از اين اقدام به عنوان بهترين خاطره زندگيشان ياد ميكردند.
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پیشنهادها
مهمترین راهکارموجود برای افزایش سطح کیفی سازمانهای غیردولتی استان هرمزگان ،شکل
گیری اتّحادیههای تخصصی است .كه آنها مجموعهای ازتشکلها ی غیردولتی رادر طیفهای
گسترده وباموضوعهاي مختلف دربرمی گیرند.پس چنین همگرایی نمی تواند به تخصص گرایی
سازمانهای غیردولتی استان کمک کند .اگردر هر زمینه از ف ّعالیّت ،اتّحادیه خاص آن سازمان شکل
بگیرد ،استفاده ازتجارب و امکانات سازمانهای همسوسبب تحول رفتاری و تأثیرگذاری عمیق
سازمانها در شهرها و روستاهای استان هرمزگان میشود.
از سوی دیگر طبق سؤاالتی که از اعضاء سازمانهای غیردولتی و مخاطبانی که از خدمات
آنها استفاده کردهاند به عمل آمد ،سازمانهای غیردولتی مدرسه ساز و انجمنهای خیریه بیش
از دیگر سازمان ها ،شناخته شده است و مورد اعتماد بودند .بررسی عملکرد این دو نوع سازمان
با دیگر سازمانها نشان میدهد که ف ّعالیّت سازمانهای دیگر علی رغم اثرگذاری مثبت ،به نسبت
دو سازمانی که ذکر شد برای مخاطبان و حتّی اعضاء خود سازمانها با شناخت کمتری همراه
بوده است .با این تفاصیل سازمانهای غیردولتی برای رهایی از دام ناشناختگی و امکان جذب
کمکهای مردمی و عضوگیری مناسب در ابتدای ف ّعالیّت خود ،آن دسته از اهداف را مورد توجه
قرار داده اندکه با نیاز و فهم جامعه همخوانی بیشتری دارد .این شرایط سبب میشود که سازمانهای
غیردولتی در میان عموم افراد جامعه از مقبولیت بیشتری برخوردار شوند و راه را برای ف ّعالیّت
گسترده آنها در دیگرزمینهها فراهم آورد.
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