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78...................................................................................................................یعموماعتمادینسبعیتوز:6شمارهجدول
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22...................................................................................................................1324سالدریاقتصادتیفعالوضعکیکتف
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 ش

 

154................نمونهکلدرادیاعتازیریشگیپیهابرنامهدرهاگروهوافرادازکیهرمشارکتتیوضع:26شمارهجدول
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یسازمانیریادگیوآموزشریمتغیگریانجیمبایسازمانیاجتماعمشارکتویاجتماعهیسرماابعادنیبرابطه:23جدول

.....................................................................................................................................................................................218

یسازمانیریادگیوآموزشریمتغیگریانجیمبایسازمانیاجتماعمشارکتویاجتماعهیسرماابعادنیبرابطه:24جدول

.....................................................................................................................................................................................212

222.....................................مطالعهموردیهااستانکیتفکبهیبررسمورد(نهادمردمیهاسازمان)نمونهعیتوز:25جدول

221......................................................................................تیفعالسابقهحسببرنهادمردمیهاسازمانعیتوز:26جدول



 ط

 

221..............................یبررسموردنمونهدرهاNGOتیفعالنهیزمبهمرتبطیرهایمتغازکیهرریمتغعیتوز:27جدول

222...................تهراناستاندرادیاعتازیریشگیپیهابرنامهدرنهادمردمیهاسازمانیمشارکتمداخالتابعاد:28جدول

222.....یجنوبخراساناستاندرادیاعتازیریشگیپیهابرنامهدرنهادمردمیهاسازمانیمشارکتمداخالتابعاد:22جدول

232................سمناناناستدرادیاعتازیریشگیپیهابرنامهدرنهادمردمیهاسازمانیمشارکتمداخالتابعاد:122جدول

244..............گلستاناستاندرادیاعتازیریشگیپیهابرنامهدرنهادمردمیهاسازمانیمشارکتمداخالتابعاد:121جدول

بلوچستانوستانیساستاندرادیاعتازیریشگیپیهابرنامهدرنهادمردمیهاسازمانیمشارکتمداخالتابعاد:122جدول

.....................................................................................................................................................................................252

261...........خوزستاناستانردادیاعتازیریشگیپیهابرنامهدرنهادمردمیهاسازمانیمشارکتمداخالتابعاد:123جدول

267...........هرمزگاناستاندرادیاعتازیریشگیپیهابرنامهدرنهادمردمیهاسازمانیمشارکتمداخالتابعاد:124جدول

271................زنجاناستاندرادیاعتازیریشگیپیهابرنامهدرنهادمردمیهاسازمانیمشارکتمداخالتابعاد:125ولجد

275..............یمرکزتاناسدرادیاعتازیریشگیپیهابرنامهدرنهادمردمیهاسازمانیمشارکتمداخالتابعاد:126جدول

یاریبختوچهارمحالاستاندرادیاعتازیریشگیپیهابرنامهدرنهادمردمیهاسازمانیمشارکتمداخالتابعاد:127جدول

.....................................................................................................................................................................................281

281..........یاریبختوچهارمحالاستاناستاندرادیاعتازیریشگیپیهابرنامهدرنهادمردمیهاسازمانیمشارکتمداخالت

283...............لرستاناستاندرادیاعتازیریشگیپیهابرنامهدرنهادمردمیهاسازمانیمشارکتمداخالتابعاد:128جدول

226...یشمالخراساناستاندرادیاعتازیریشگیپیهابرنامهدرنهادمردمیهاسازمانیمشارکتمداخالتابعاد:122جدول

326................فارساستاندرادیاعتازیریشگیپیهابرنامهدرنهادمردمیهاسازمانیمشارکتمداخالتابعاد:112جدول

312............کرمانشاهاستاندردایاعتازیریشگیپیهابرنامهدرنهادمردمیهاسازمانیمشارکتمداخالتابعاد:111جدول

321...............کرماناستاندرادیاعتازیریشگیپیهابرنامهدرنهادمردمیهاسازمانیمشارکتمداخالتابعاد:112جدول

337.....مطالعهموردیهااستاندر(FGD)متمرکزیگروهجلساتدرکنندهشرکتنفعانیذبیترکوساختار:113جدول

332....................................مطالعهموردیهااستاندرمتمرکزیگروهجلسهیهاافتهییبندطبقهویکدگذار:114جدول

352................................................یاجتماعمشارکتویاجتماعهیسرماابعادنیبرابطهیبررسازحاصلجینتا:114جدول









 ظ

 



 

 

















 



 چکیده

زمینگهیگابیاهگدافمهمتگرینازاعتیگادقلمگدادمگیگگردد.اصلیاساسیدربرنامههایپیشگگیریارکتاجتماعیبهعنوانمشهدف: 

الگف(سگنجشوضگعیتسگرمایهیاجتمگاعیواز؛عبارتنگدالگوهایمشارکتسازمانهایمردمنهاددربرنامههایپیشگیریازاعتیاد

شارکتاجتماعیسازمانهایمردمبازنماییتجاربزیستهیم(بمشارکتسازمانهایمردمنهاددربرنامههایپیشگیریازاعتیاد،

وضعیتمشارکتوهمکاریسازمانهایبخشدولتیوغیردولتیبهمنظورآسیببررسی(جدربرنامههایپیشگیریازاعتیاد، نهاد

شناسیوارتقایظرفیتهایمشارکتوهمکاریدربرنامههایپیشگیریازاعتیاد.

مگردمنهگادفعگالدرهگایذینفعانوسگازمانشاملکلیهآنآماریرکلکشوروجامعهقلمروپژوهشحاض: و جامعه آماری روش

تانبگهصگورتتصگادفیسگا15انتخابنمونههاوتعمگیمآنبگهسگطحملگیدرابتگداجهت.باشدمیحوزهپیشگیریازاعتیاددرکشور

تحقیگقهگایابزاراددراستانهایموردمطالعهانجگامشگد.انتخابگردیدونمونهگیریبهصورتتمامشماریازسازمانهایمردمنه

پرسشنامهمشارکتاجتماعیسازمانهگایمگردم-پرسشنامهیسرمایهیاجتماعی،ب-(پرسشنامه)الف2،(مصاحبهاپیزودیک1؛شامل

غیگردولتگیوادوبخگشهگایدرسطحسازمانهگایمگردمنهگ(FGD(جلسهگروهیمتمرکز)3نهاددربرنامههایپیشگیریازاعتیاد(،

میباشد.دولتی

تگکنمونگهای،مشگخصشگد؛الگف(وضگعیتسگرمایهtباتوجهبهنتایجبهدستآمدهبراساسآزمگون(1؛یافته های کمی نتایج

ریوارزشها،)ساختاری،شناختیوارتباطی(وشاخصها)شبکههاوروابط،همکااجتماعیدرکلنمونهموردبررسیدرتمامیابعاد

وضگعیتمشگارکتاجتمگاعیدرونمراتکل،بهطورمعناداریباالترازنقاطبرشتعریفشدهاست.ب(فهممتقابل،اعتمادوتعهد(

تمامیابعادونمراتکل،وضعیتنمونهموردبررسیبهطورمعناداریباالترازنقاطبرشتعریفشدهاست.امادربعدمشارکتافگراد

-گگروه ها؛وسایرکارخانه و هاکارگاه مشارکتمردانشاغل؛کارگرانههایمشارکتکنندهدربرنامههایپیشگیریازاعتیادوگرو

تگرازمیگانگینگگزارششگدهاسگت.همدنگیندربخگشپگائینیسطحبرنامههایپیشگیریازاعتیادبطورمعناداریدرکاریدر های

درمحیطهایهدفپیشگیریازاعتیاد؛مشارکتدرسطحمحلهومحیطخانوادهبطورمعناداریباالترسازمانهایمردمنهادمشارکت

نتگایج ج(. ازمیانگین،درمحیطهایآموزشیدرسطحمتوسطومشارکتدرمحیطهایکارپایینترازمیانگینگگزارششگدهاسگت

اسگتانهگانشگاندادکگهازلحگاظسگهبعگدمشگارکتدرسگطحفگردیتحلیلواریانسیکراههدرمگوردمقایسگهمشگارکتاجتمگاعی

(221/2>p،52/3=F(نمرهکلمقیاسزمینههاوسطوحمشارکتاجتمگاعیسگازمانهایمگردمنهگاد،)221/2>p،82/2=Fوهمدنگین)

لحگاظسگایرابعگادبگیناسگتانهااستانموردبررسیتفاوتآماریمعنادارواز15(بینp،42/2=F=223/2نمرهکلمشارکتاجتماعی)

15نتایجاینآزموننشاندادکهازلحاظهیچیکازابعادوهمدنیننمگرهکگلسگرمایهاجتمگاعیبگین تفاوتمعناداریبهدستنیامد.

(.p>25/2استانموردبررسیتفاوتآماریمعناداریوجودندارد)

سازمانهایمردماجتماعیمشارکتتجاربزیستهیتحلیلهایمحتواییپسازیافتههایکیفیدربخشنتایج یافته های کیفی؛

برنامگههگایسازمانهایمگردمنهگاددرمشارکتازالگویبومی8،وتلفیقمداخالتمشارکتینهاددربرنامههایپیشگیریازاعتیاد

(الگگویمشگارکتیکگارآفرینی2پیشگگیریازاعتیگاد،(الگویحلقههایصگالحین1استخراجگردیدکهعبارتنداز؛پیشگیریازاعتیاد

(الگوی6الگویمشارکتگروههایهمتا،(5(الگویمشارکتهایقومی،4(الگویهستههایمشارکتیخانوادهمحور،3اجتماعی،

.جانبی(الگویمشارکتمبتنیبرفعالیتهای8(الگویمشارکتیسازمانهایاجتماعمحور،7مشارکترسانهمحور،

مشارکتاجتماعی،سازمانهایمردمنهاد،الگویبومی،سرمایهیاجتماعی،پیشگیریازاعتیادکلیدواژه ها:
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 یاختصارت های عالم

 

CBO                   Community-based Organization 

CBI                     Community Based Intervention 

CBPR                 Community-Based Participatory Research 

EAZs                  Education Action Zones 

IK                       Indigenous Knowledge 

EMCDDA          European Monitoring Center on Drugs and Drug Addiction 

NAP                    National Action Plan  

NIDA                  National Institute on Druge Abuse 

NGO                   Non Governmental Organization  

WHO                 World Health Organization 

UNDP                 United Nations Development Programme 

UNODC              United Nations Office of Drug and Crime 

Focus Group Discussion    FGD                

NC-DAP            National  Centure For Druge Abuse Prevention 

ICATUS            International classification of activities for time – use statistics 
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 طرح مسأله -1-1

پایهوبهعنواناجتماعیارکتمشودرحوزهمبارزهباموادمخدرمحسوبمیگرددپیشگیریازاعتیادتفکریکلیدی

ب آندهدرفراخوربرنامهریزی.(MECDDA, 2212)میگرددقلمدادرنامههایپیشگیریازاعتیاداصلیاساسیدر

 برای اجتماع و اجتماع در فرد شرایط عبارتاستاز؛بهبود بیافتد اتفاق یازاعتیادبایدمشارکتیدربرنامههایپیشگیر

چنانده فرد فرآیند است. افراد افزایش به این  شرایط در مداخله توان معنای قدرت)به بازتولید برای ظرفیت

 مشکل با مواجهه ناییافراددرتوا افزایش به منجر اگرهمدنینو است گرفته شود،توانمندسازیصورت زندگی(منجر

عبارت(.به2228)آدامز،صورتگرفتهاستدتوانمندسازیشو وی ظرفیتهای کارگیری به و شناسایی و حلمسئله و

ازایندیدگاه  ای ها دستگاهدیگرمشارکتدربرنامههایپیشگیریازاعتیادابزاریاستبرایتوانمندکردنمردم.

 قدرت مردم، ی مداخله قدرت باشد، رخواهانهیخ تواند یم یحت که خود، یقالس اعمال قیطر از که ییها شهیاند

.کنند یم ییاقتدارزدا افراد ازورندیگ یم مردماز را ... ویاجتماع لذتارتباط شرفت،یپ و تیموفق لذت مساله، حل

اساس یوقت افراد  یم مشارکتاتفاق با امر، نیا و ندبدان خود از را آن که دهند، یم رفتار رییتغ برنامه کی بر

.(1321)احترامی،افتد

وتجارب درهمیناقداماتجهانیبیانگرنقشواهمیتمشارکتاجتماعیدربرنامههایپیشگیریازاعتیاداست.

قداماتدرمبنایتحققاوپیشگیریبهعنوانمهمتریناستراتژییادشدهدراستراتژیملیموادمخدردراسپانیاارتباط

استکهبراساس«سندمعیارهایاساسیبرایمداخلهدربرنامههایپیشگیریازاعتیاد»دراسپانیاطرحملیموادمخدر

آندربرنامههایپیشگیری،مشارکتفعالمردمازاصولیاستکهدربرنامههایمداخلهبایدموردتوجهقرارگیرد.

انیامبتنیبرسیاستهایمحلیاست.برایمثال،دربارسلونراهبردهایپیشگیریدرنحوهمبارزهباموادمخدردراسپ

درکشورسوئیسشناساییاستراتژیهایابتکاریوشیوههایهمدنینحرفهایشهرادغامشدهاند.-بافتاجتماعی

درالتموادمخدرهستند.تعدیلمشکالتمرتبطبامصرفموادمخدر،هدفانجامتحقیقاتوبرنامهملیکاهشمعض

کمککندتا وحکومتهایمحلیواجتماعاتکوچکرا ایالتها تا دولتمرکزی)فدرال(تالشکرده آمریکا

اطالعاتموجوددررویکردهایپیشگیریدرخانواده،مدرسه،اجتماعمعنویمحیطکارومحلهراجمعآوریومنتشر

(.1322مدنیقهفرخی،)کنند

با فعالشدنعرصهتوجه بدون وضعیتموجود بهبود و کنترل کشور، در مصرفمواد سوء و اعتیاد وسیع دامنه به

شکلگیریجنبشوبسیجهمگانیاجتماعیامیدیبهتوقففرآیندفعلینمیباشد. عمومیوجامعهمدنیونهایتاً

 به معطوفایموادمخدرتقاض کاهش یاه برنامهدیدگاهیکهبراساسآنرویکردهاومداخالتبرنامهریزیدر

 مردم یزندگ درمخدر مواد با مبارزه فرهنگ که شوند یم باعث و اثرگذارند یدولتریغ ینهادها است، یمدن جامعه

کاهشتقاضایموادمخدرنیازمندتحولیکیفیدرموقعیتوجایگاهمدیریتاعتیادو اقداماتبنابراین؛.کند رخنه

دید نگرشو عمومیاست.)مدنیتغییر مشارکتاجتماعیدرعرصه مدنیو اهمیتجامعه نقشو آننسبتبه گاه

 شرایط در ایرانی جامعه در اجتماعی سرمایه متعدد، مطالعات نتایج گواه بهایندرحالیاستکه(1322قهفرخی،
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 انتظار را آناجتماعیمثبت یها کارکرد و نتایج بروز بتوان که نیست وضعیتی در کم دست یا و ندارد قرارمطلوبی

تحقیقاتمختلفوازجملهپژوهشملیکهتوسطپژوهشگرانشاخص(.دراینخصوص1323)پاکسرشت،داشت

هایپنجگانهدهدکهازمیانمؤلفهصورتگرفتهاستنشانمی«سنجشسرمایهاجتماعیدرایران»کشوردرحوزه

اجتماعیضعیف مؤلفسرمایه از دیگرترینسطح تعبیر به یا روابطانجمنیو نوع مشارکتاز حوزه مربوطبه ها ه

درحالیکهدرحوزهنظریمشارکتذهنیمردمایراناظهارتمایلبهمشارکت،مشارکتسازمانیافتهونهادمنداست

کنیمکهبهبرخوردمیتررنگگیرییاتمایلکممندبهنوعیکنارهباالتریداشتهولیدرحوزهمشارکتعملیونظام

(.1321تواندباشد)موسوی،ینهمیواقعپایهآسیبجدیدراینزم

توسعهمشارکتهایمردمیبابهرهگیریازظرفیتهایبسیج،سازمانهایمردمنهادواجتماعمحوردرامرپیشگیری

اعتیاد از راهبردهای از یکی عنوان به اعتیاد از اولیه پیشگیری جامع استسند شده تعیین آنهدفراهبردیکه

اعتیاد» مشارکتاجتماعیفراگیرپیشگیریاز » موادمخدر، با درازآنجاییکه(1322قلمدادشدهاست)ستادمبارزه

پیشگیریازاعتیادبیتوجهیبهشواهدعلمیوتجاربملیومحلی،جزءعواملاصلیشکستبرنامههایهایبرنامه

اینپژوهشدرتالشاست.(1385)رفیعی،ددرایرانمحسوبمیگرددپیشگیریازاعتیا

مشارکتسازماناولیهسندجامعپیشگیریسیاستهایاجراییبراساس مداخالتپیشگیرانهبایدبا درازاعتیاد؛ ها

وارزشیابیانجامشوند) برنامهریزی،اجرا استانیومحلیدرهمهمراحلسیاستکذاری، وسیاستهفتم(سطوحملی،

پیشگیریازاعتیادبایدبهعنوانرسالتوفرهنگعمومحاکمبرکلیهدستگاههاتلفیگردیدهضمناینکهدرهمدنین

)سیاستمداخالتپیشگیرانهبایدبههمکاریبینبخشیومشارکتموثرهمهسازمانهایتأثیرگذاردولتیتوجهشود

.دوازدهم(

 یسادگ به ادیاعت معضل نهیزم در خصوص به مشارکتکردن یعمل ،یاجتماع شارکتم تیاهم و ضرورت وجودبا

 با آن ارتباط و مشارکت دهیپد بودن دهیدیپلیلهدب مشارکت، درباره بحث دهه چند از شیب رغم به توسینسریم

شارکتافراددرمیبرا خاص مالحظات مواجهبودهوهموارهبامشکالتمتعددیمختلف سطوح در فراوان یرهایمتغ

و مردم یمشارکتجمع بر یاجتماع توسعه موضوعاعتیادوجودداشتهاست.درحالیکهاسنادفرادستیبراساسدیدگاه

 یدارا مشکل بار از کاستن یمداخلهبرا نیتر مناسب افتنی آن از هدف و دارد دیتأک توسعهظرفیتهایجامعه

همدنیننتایجنظرسنجیازسیاستگذارندرخصوصباشد یکند(م یم لیتحم برجامعه را بار نیشتریب ت)کهیاولو

 است، یالزام دربرنامههایکاهشتقاضایموادمخدرمردم مشارکتاستفادهازمشارکتهایمردمینشانمیدهد؛

 تا شود مطالعه دیبا است،بهتر ما کشور یبرارکتیمشا نوع چه نکهیاد.دار یعلم یبررسبه ازین مشارکت نیا یول

.(1388)خلتاشوهمکاران،ایندرحالیاستکهگردد. استفاده مردم مشارکتاز چطور و چگونه شود مشخص
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 پژوهشاهداف  -1-2

 

 اهداف اصلی  -الف

بازنمائیواستخراجالگوهایموثربومیمشارکتهایاجتماعیسازمانهایمردمنهاددربرنامههگایپیشگگیریاز-1

اعتیاد

تحلیلچرخهمشارکتذینفعاندربرنامههایپیشگیریازاعتیادبراساسشواهدعلمیمعتبروبومی-2



 اهداف فرعی  -ب

فرآهمسازیامکانهمهجانبهنگریدرفرآیندمشگارکتهگایاجتمگاعیسگازمانهگایمگردمنهگاددربرنامگههگای-1

پیشگیریازاعتیاد

ایمشارکتاجتماعیسازمانهایمردمنهاددربرنامههایپیشگیریازاعتیادمستندسازیتجاربوالگوه-2



 اهداف کاربردی  -ج

ایجادمبناییبرایظرفیتسازی،اعتباربخشیوارتقاءسطحکمیوکیفیمشارکتهگایاجتمگاعیدربرنامگههگای-1

پیشگیریازاعتیاد

دمشگارکتاجتمگاعیسگازمانهگایمگردمنهاد)ارتباطگاتتعگاملیبررسینقشمتولیانوکنشگگرانذینفگعدرفرآینگ-2

بازخوردی(

ارزیابیابعادمدیریتمشارکتیذینفعاندربرنامههایپیشگیریازاعتیاد-3

بررسینقشسرمایهاجتماعیدرتوسعهمشارکتهایاجتماعیسازمانهایمردمنهاددربرنامگههگایپیشگگیریاز-4

اعتیاد
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 پژوهشسوال های  -1-3

 

مشارکتاجتماعیسازمانهایمردمنهاددربرنامههایپیشگیریازاعتیاددربسترهاوموقعیتهایمختلفچگونه(1

شکلمیگیرد؟

(چهعاملیاعواملیمشارکتاجتماعیسازمانهایمردمنهاددربرنامههایپیشگیریازاعتیادراتحتتأثیرخود2

قرارمیدهد؟

(متولیانوکنشگرانذینفعدرفرآیندمشارکتهایاجتماعیبرنامههایپیشگیریازاعتیادچهنقشیایفاءمیکنند؟3

(وضعیتمدیریتمشارکتیذینفعاندربرنامههایپیشگیریازاعتیادچگونهمیباشد؟4

برسطوحتوسعهمشارکتهایاجتماعی(وضعیتسرمایههایاجتماعیسازمانهایمردمچگونهمیباشدوچهتأثیر5

 دربرنامههایپیشگیریازاعتیاددارد؟
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  پژوهشفرضیه های  -1-4
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:اولفرضیه

بهنظرمیرسدبینسرمایهاجتماعیومشارکتاجتماعیسازمانهایمردمنهاددربرنامههایپیشگیریازاعتیادرابطه

مستقمومعناداریوجوددارد

رضیهدوم:ف

بینوضعیتمشارکتاجتماعیسازمانهایمردمنهاددراستانهایمختلفکشورتفاوتمعناداریبهنظرمیرسد

وجوددارد.






































  و مفاهیم پژوهش تعاریف -1-5

 صصی واژگان تخ و نظری تعاریف -1-5-1

 (Surveyزمینه یابی)
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 توصیفی، اکتشافی، مطالعات طریق از که جاری روندهای و ها وضعیت ،ها ویژگی ماهیت بررسی برای است روشی

(1382 ببی، ارل(.شود می گرفته بکار ارزشیابی و تبیینی

 ((Indigenous Knowledgeدانش بومی

شپیکرهمنظمدانشیاستکهگروهیازمردمازطریقانباشتهشدنتجربهها،آزمایبراساستعریفراجاسکاران،دانشبومی

هایغیررسمیودرکمعنیدرمحیطوفرهنگموجودبهدستآوردهاند.همدنینازدیدگاهمککلور،دانشبومیشیوه

هاییازمردم بهوسیلهگروه فهمونگرشبهجهاناستکهنتیجهتجربهوحلمسئلهبراساسآزمونوخطا هاییادگیری،

(1324دانشمهر،بکارگرفتهشدهوتجربهکردهاند)احمدرشو

 یا الگو مدل

میکوشیمبرایدرکآنازطرحهایمنطقیزیراستفاده قرارمیگیریم، ایناشناخته هنگامیکهدرمقابلپدیده

کنیم:

 میتوانیمآنپدیدهراموردمشاهدهقراردهیم؛ -

 میتوانیمکیفیاتوویژگیهایآنراتمیزدهیم؛ -

 ده،مکانیزمدرونیآنراکشفکنیم.میتوانیمباتجزیهکردنآنپدی -

میتواندبهمسألهایپاسخدهدوبرایآن،راهحلهاییبیابدوبمااجازهدهدتابهگونهایمختلف،بنابراینیکالگو

(1322نسبتبهیکوضعیتاقدامکنیم)دادگران،

  ((Demand reduction کاهش تقاضا

کهاقداماتکاهشتقاضارویکردیاستدربرابرمواداعتیادآورمللمتحدبراساستعریفارائهشدهتوسطسازمان

آنتمامیعرصههاازپیشگیریاولیهدرمصرفموادگرفتهتادرمانمبتالیانبهمصرفموادونیزکاهشپیامدهای

(UNODC,3002)بهداشتیواجتماعیناشیازمصرفموادراشاملمیشود

  ((Prevention یپیشگیر

 مصرف، به گرایش شامل اعتیاد، به منجر فرایند از اولیه پیشگیری معنای به اعتیاد از پیشگیری

 (Robertson, 6002; NIDA, 7991) .است وابستگی و سوءمصرف گاهگاهی، مصرفآزمایشی، مصرف

 ((Primary Preventionپیشگیری اولیه 
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راحیشدهبرایارتقایسالمتیاحفظاشخاصدربرابرعواملپیشگیریاولیهازاعتیادروشیجامعاستکهبرتدابیرط

خطراتمحیطیمتکیاست. اختاللیا کنندة به ایجاد پیشگیریازشروعاختاللاستکه پیشگیریاولیه، هدفاز

(.1322کاهشمیزانبروزودرنتیجه،کاهشمیزانشیوعمنجرمیشود)محسنیتبریزی،

 ((Universal Preventionپیشگیری همگانی 

 های برنامه سطوح از یکی پیشگیری که گردد می شدهمحسوب جمعیتطراحی عموم بر تأثیرگذاری منظور به

(.1323ساسمنوایمس،)است

 ((Celective Preventionپیشگیری انتخابی 

خطریکهبرایتأثیرگذاریبرزیرگروههایدرمعرضمحسوبمیگرددکهپیشگیرییکیازسطوحبرنامههای

(.1323ساسمنوایمس،دارایمشکالتدرحالرشداجتماعی،روانشناختیو...هستند،طراحیشدهاست)

 ((Indicative Preventionپیشگیری موردی

محسوبمیگرددکهبرایتأثیرگذاریبرزیرگروههایپرخطریکههماکنونپیشگیرییکیازسطوحبرنامههای

نش یا عالئم برخی استدارای شده طراحی هستند رشد حال در یکمشکل تشخیصاز قابل های و)انه ساسمن

(.1323ایمس،

برنامههایپیشگیریموردی،برآندستهازافرادیمتمرکزاستکهمصرفمواددرآنهارخدادهاستودچاریکیا

تماعیشدهاند)گالنتروکلبر،چندمشکلرفتاریناشیازمصرفموادهمدونمشکالتتحصیلیورفتارهایضداج

1222)

 مواد  به دسترسی

یکساختار برقراری به اشاره سهولتتوزیع باشد. می کسبمواد و دسترسی راه سهولتتوزیع، شامل دسترسی

بامقاومتنسبتاًاندکدربرابرحملونقلموادبهداخلوخارجازیکموقعیتمکانیدارد.راهدسترسیبه«تجاری»

دانشیکفرددرمورداینکهازکجابهذخائرمواددرونیکمسیرتوزیعراهپیداکند،اشارهداردوسهولتکسببه

(.1322بهتواناییفردبرایبهدستآوردنمواداشارهدارد)ساسمنوایمس،

 (Intervention)مداخله

وادانجامگیردوصمشکالتناشیازمصرفمهرگونهفعالیتوعملیکهدرجهتآگاهیرساندنبهدیگراندرخص

(1322مداخلهنامدارد)فیلدز،

(Propaganda)تبلیغات
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.(1323نسون،وتبلیغاتعبارتاستازترویجوانتشارمنظمیکآموزهوآیینخاص)ار

 (Persuasion)متقاعد سازی 

(.1322)بارونوهمکاران،هاتالشبرایتغییرنگرشهایدیگرانازطریقکاربردانواعمختلفیازپیام

 (Social influence) نفوذ اجتماعی

بیشتر یا یکفرد رفتارهای یا ادراکها، باورها، نگرشها، دادن تغییر برای یکفرد بیشاز یکیا وتالشهای )بارون

(.1322همکاران،

 ( (Community Participationاجتماعی مشارکت

هاییهاوگروهها،اتحادیههایداوطلبانه،باشگاهگروهیدرقالبانجمنابطبینمشارکتاجتماعیداللتبرگسترشرو

هایاجتماعی،مشارکتودرگیرساختنمردمدرداردکهمعموالًخصلتیمحلّیوغیردولتیدارند،کهدرقالبسیاست

(1382:147)غفاری،دانند.فرایندهایاجتماعیمختلفراهدفخودمی

 ظرفیت سازمانی محلی

همدرحلمشکالت، کارکردنبا ظرفیتسازمانیمحلیعبارتاستازتواناییمردمدراعتمادکردنبهیکدیگر،

(1383بیبههدفهایموردتوافق)نارایانوابه،بسیجمنابع،حلاختالفاتوتشکیلشبکهبادیگرانبهمنظوردستیا



 ((Non Governmental Organization غیردولتی سازمان

تشکلیسازمان فعالیتسازمانغیردولتی، انتفاعیاستکه غیر و دموکراتیک، منعطف، داوطلبانه، مستقل، هاییافته،

ای،حلمعضالتعامهویامسائلقشریهایحاشیهههایاجتماعیواقتصادیوگروخودرابرایکمکبهتقویتبنیه

(.1221خاص،متمرکزکردهاست)لستر،

 (Social capital)سرمایه اجتماعی

واعتماد هنجارها جنبههاییازسازمانهایاجتماعیازقبیلشبکهها، تعریفپانتامازسرمایهاجتماعیچنیناست:

(1324:148مشترکراتسهیلمیکند.)موسویوشیانی،اجتماعیکههمکاریوتعاونبرایمنافع

باروابطییااعتمادهنجارهایبهعامطوربهاجتماعییسرمایهکهدهدمینشاناجتماعیسرمایهتعاریفبهنگاهی

یموارددرومثبتعمدهنتایجیبهودهدمیرخاجتماعیهایشبکهدروندرمعموالًکهدارداشارهبرگشتورفت

هایویژگیجملهازگوناگوندالیلبهافرادکهاستمنابعیازاستفادهشدهیادروابطهدف.گرددمیمنجرمنفی

تصورباتنهاشدهیادمنابع.اندانباشتهزمانطیآننظایرواجتماعیمنزلتوپایگاهتحصیالت،سن،جنس،چونفردی

یسرمایه.گیردمیقراراستفادهمورداجتماعیمتنوعهایبندیگروهیاعضامنابعدرشدنسهیمومنابعمثبتانباشت

http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=38441#_ftn9
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ویژگیبابودهمکانوزمانبهمقیدعموماًآن،استفادهیمتعدداشکالوآنازحاصلنتایجوآثارنفسه،فیاجتماعی

(1322:68پیران،).داردتنگاتنگایرابطهآناجزایوعناصروجامعهساختارهای

 (Emapthy)هم حسی همدلی/

یکپاسخعاطفیوشناختیپیدیدهنسبتبهپریشانیهیجانیشخصدیگراستوشاملتواناحساسکردنعاطفی

و اوست)بارون انداز چشم اتخاذ و وی، مشکل حل برای تالش و او، به نسبت احساسهمدردی شخصدیگر،

(.1322همکاران،

 (Altruism)نوع دوستی

 (.1322وسیلۀدلسوزیغیرخودخواهانهبرایرفاهدیگرانبرانگیختهمیشود)بارونوهمکاران،رفتاریکهبه

 همرنگی )همنوایی(

)باروننوعینفوذاجتماعیکهدرآنافرادنگرشهایارفتارخودراتغییرمیدهندتاباهنجارهایاجتماعیموجودمطابقتکنند

(.1322وهمکاران،

 دوستی نوع -فرضیه هم حسی

بهوسیلهتمایلبهکمکبهفردنیازمندوبهوسیلهاینواقعیتکهکمککردناحساس اینفرضیهکهکارجامعهپسندمنحصراً

(.1322)بارونوهمکاران،خوبیایجادمیکند،برانگیختهمیشود

 (Media Advocacy)حمایت گیری رسانه ای

 مورد ،یاجتماع یآغازگر و رات،ییتغ یبرایابزار عنوان به که تاس یطیمح کردیرو کی ،یا رسانه یریگ تیحما

 متسال به مربوط مسائل پوشش و فیوظا تیشفاف شیافزا و مباحثهجادیا ابزار، نیا از هدف د.ریگ یم قرار استفاده

 مت،سال موضوعاتبا مرتبط یآگاه گسترش یها جنبش و تحرکات صورت به ،یا رسانه یریگ تیحما.است

(1321)احترامی،شود یم فیتعر مت،سال مولد یندهایفرا در مردم، ی داخلهم یبرا



 (Community-Based Organization) سازمان اجتماع محور  

یم جادیا  شان عالئق و ارزشها اهداف، شبردیپ برای((communityجماعت ای اجتماع کی عضو افراد که سمن ینوع

 محدودة در که شودیاطالقم ییها سازمان به عمدتا سام ست،ین محله کی اعضای به محدود جماعت، چه اگر کنند.

)سازمانبهزیستیکشور،.کنندیم تیفعال کار طیمح کی ای مدرسه، کی روستا، ای محله کی مثل ،یخاص ییایجعراف

1372)

 (Community- Based Initiative)مداخله اجتماع محور 
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مشار عبارتاستاز محور، اجتماع تعیینمداخله اجتماع، آوریاطالعاتمربوطبه جمع کتاعضایجماعتدر

مشکالتاجتماع،شناساییمنابعاجتماعوبرنامهریزیبرایحلمشکالتاجتماع.اینمداخالت،باافرادیشروعمی

طحی،وایجادشودکهدراجتماعزندگیمیکنندوبهاجتماعمسئولیتاولیهرابرایتعیینکانونفعالیتهادرهرس

(Rosenberg.2222راهبردهابرایمواجههبااینمشکالتاعطامیکنند.)

  (Stakeholders)ذینفعان

 از ای و رگذاردیتأث سازمان یها یخروج ای منابع نگرش، بر تواند یم که است یسازمان ای گروه فرد، یمعنا به نفعیذ

(Mitchell,Agle et al,1227).ردیپذ ریتأث سازمان یها یخروج

  (Needs Assessment)نیازسنجی

 و وهدفها، موجود وضع انیم شکاف ییشناسا ها، هدف کردن مشخص یبرا مند سامان است یندیفرا یازسنجین

همدن حل راه یساز ادهیپ و عمل یبرا ها تیاولو نییتع سرانجام گردآوریفرا را آن نیهاست.  یواکاو و یند

 سخن به شود. یم منتج یجوامعمدن و نهادها هها، گرو افراد، یازهاین ییشناسا به که اند کرده فیتعر زین یاطالعات

 ( Kaufman,7991 )است. ازهاین آن رفعیراهها یآور فراهم و مهم یازهاین ییشناسا ندیفرا یازسنجین تر، ساده

 (Focus Group Discussion) بحث گروهی متمرکز

رپژوهشکیفیاستکهشاملبحثدربارهمجموعهایازموضوعات،روشبینظیرید(FGD)بحثگروهیمتمرکز

مشخص،باگروهیازپیشتعیینشدهاست.بحثگروهیمتمرکز،درهدف،ترکیبوفرآیندجمعآوریدادهها،از

حول هایمتفاوت، شناساییدیدگاه هدفاساسیبحثگروهیمتمرکز، میشود. متمایز روشهایکیفی دیگر

(1322:32وهشوفهممسائلازدیدگاهشرکتکنندگاناست.)هنینک،موضوعپژ

 (Capasity Building)ظرفیت سازی

بهاشارهکه(vangene,2223:4.)امورانجامبراینهادیاواجتماع،شخصسامانه،یکقدرتازاستظرفیتعبارت

(Franks,1222: 52.)داردهایشانمسئولیتآوردنعملبهبرایگروهیاوفردتوانایی

ظرفیتسازیمعطوفبهراهبردهاواقداماتیاستکههدفآنکمکبهمردمدرجهتاینمهماستکهتواناییهای

گیرند. برایبهبودزندگیفردیوجمعیازآنبهره بشناسندو اینروخودرا بهاز ظرفیتسازیفرآیندیاستکه

هاوجوامعباتأکیدبرمواردزیرسرانجاممیپذیرد:افزایشتوانائیهایافراد،گروهها،نهاد

اجرایکارکردهایدرونی،حلمشکالت،تعریفونگهداریوثبتوضبطاهداف؛و-

 (1386:52درکودرگیرشدنبانیازهایتوسعه،درحوزهایگستردهوبهشیوهایپایدار.)ترشیزی،-

 هنجار اجتماعی
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فایدةاینهنجاریکقاعدةرفتاریاست کهمشخصمیکندمردمدروضعمعینیچگونهرفتاریبایدداشتهباشند.

استانداردرفتاری،آناستکهبهبقایالگوهایروابطمتقابلاجتماعیوشیوههایانجامدادنامورکمکمیکند.

ودرعینحالنهیکنندةهنجارهاازاینجهتبرارزشهاونگرشهایاجتماعیاثرمیگذارندکهتجویزکننده

(.1326)محسنی،رفتارهاهستند

 ارزش اجتماعی

بدغیر اینکه، یا مناسبو مطلوبو خوب، فرهنگی، نظر از آنچه درحقیقتمفاهیمیجمعیهستنداز ارزشها

ارزشهایاجتماعیازنوعاستانداردهایفرهنگیهستندکهاهدافکلیم طلوبمطلوبونامناسبتلقیمیشود.

(1326برایزندگیاجتماعیسازمانیافتهرامشخصمینمایند)محسنی،

 (social support) حمایت اجتماعی

دوستانو میاناعضایخانواده، ایننوعحمایتدر بهیکدیگراست. حمایتاجتماعیبهمعنایکمکافرادجامعه

حما میشود. گاهیمیاننهادهایاجتماعیدیده آشنایانو خودشناسی،دیگر یتاجتماعیمیتوانداحساستعلق،

نواییو هم حمایتابزاری، گوناگونحمایتاجتماعیشاملهمراهی، انواع افزایشدهد. بهزیستیرا هدفمندیو

(1228حمایتهایاطالعاتیاست.)کوهن،

  

 (Social health) اجتماعی سالمت

.استاثرگذارجامعهبرکهگرددمیتلقیجمعیکنشیکهاستعهجامدرافرادسالمترفتاربرناظراجتماعیسالمت

( Rayan,6070).باشگدمگی...والکگلومخگدرموادسیگار،مصرفتحرک،غذایی،هایعادتشاملسالمترفتارهای

راسگازندهوسگالمتعامگلایجگادهگایظرفیگتکهاستشناختیروانوذهنیکیفیاتبرناظراجتماعیسالمتهمدنین

(Ryff & keyes,7991).کندمیایجادفردبرای

 فرهنگ پذیری 

(.1322میزانپذیرشیاترجیحفرهنگیکهاخیراًفرددرمعرضآنقرارگرفتهاست)ساسمنوایمس،

 کارآفرینی اجتماعی

تماعمحلیمیکارآفرینیاجتماعیبهفرآیندیاشارهداردکهطیآنکارآفرینانبهساختیاتغییرنهادهادرسطحاج

(1324پردازندوبابیانراهکارهایمفیدبرایکاهشمسائلاجتماعیاقداممیکنند)فیروزآبادیودباغی،



 تعاریف و متغیرهای عملیاتی پژوهش  -1-5-2
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 ریف عملیاتی: اتع

 زمینه یابی: 

مان های مردم نهاد در مصاحبه می باشد که به بررسی ماهیت مشارکت ساز پرسشنامه و نوعی پیمایش بر مبنای

 برنامه های پیشگیری از اعتیاد و بازنمایی و استخراج آن می باشد. 

 :ی بومیالگو

که بر اساس  پیشگیری از اعتیاد می باشد در برنامه هایسازمان های مردم نهاد مشارکت رآیندی از ی بومی، بالگو  

از فرآیندهای مشارکتی را ارائه  «کیرامدل اد» یک این الگو ها تجربه زیسته سمن ها بازنمایی و تفسیر شده است.

بر اساس تجربه زیسته  می دهند که شامل مجموعه ای از معانی، مفاهیم، ادراک و دیگر محصوالت ذهنی است که

 شده است. و تفسیر در بستر زمینه ها و عوامل موقعیتی بازنمایی ی سازمان های مردم نهاد

 مشارکت اجتماعی: 

ات و فعالیت های سازمان های مردم نهاد به منظور فرآهم سازی زمینه حضور اجتماعی افراد و جلب مجموعه اقدام 

 مشارکت در برنامه های پیشگیری از اعتیاد می باشد

 سازمان های مردم نهاد:

 منظور سازمان های مردم نهاد  فعال در حوزه پیشگیری اولیه از اعتیاد در استان های مورد مطالعه می باشد.

 :ذینفعان

یا ها گروه افراد، ذینفعان از اینپژوهشمنظور دولتیدر غیر هایدولتیو سازمان در که هایمیباشد برنامه

سازمانهایمردمنهادفعالدرحوزهازاینرودراینپژوهشاختصاصاً؛پیشگیریازاعتیادمیتوانندنقشایفاکنند.

ی)آموزشوپرورش،صداوسیما،بهزیستی،فنیوحرفهای،استانداری،ورزشوپیشگیریازاعتیادوسازمانهایدولت

 .محسوبمیگردندبهعنوانذینفعاناصلیبرنامهجوانان،تعاون،کارورفاهاجتماعی(
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 نظریو چارچوب های مبانی  فصل دوم:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مبانی دانش بومی -2-1

 نش بومیمفهوم و ویژگی های دا -2-1-1

بهنزدمردمبروید،با«گوید:الئوتسو،براییادگیریازمردم،ارزشخاصیقائلشدهاست.اودرجملهمشهورخودمی

دانسته با )عمادیو«هایآنانسازندگیکنید.هایآنهاآغازکنیدوباداشتهآنهازندگیکنیدوبهآنهاعشقورزید.

(.1383امیریاردکانی،
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توانمطالبباارزشیآموخت.آنانبایدقشریراکهکندکهازمردمعامیهممینیزدراینرابطهتوصیهمیچمبرز

زیردستمی بنشینندوگوشروزیجاهلو کردن، موعظه بهجایایستادنو بپذیرندو عنوانآموزگار انگاشتندبه

(.1378فرادهندوبیاموزند)چمبرز،

لممردمطیمدتهاازطریقآزمونوخطاآزمایششدهوسپسسینهبهسینهوبهصورتبنابرایندانشبومیوع

توانفقطبهعلومرسمیودانشگاهیاکتفاشفاهیانتقالیافتهوانباشتهوغنیشدهاستوآنانبایدبپذیرندکهنمی

ریزیاقدامکرد.وسعه،برایبرنامهبلکهبایستیباتلفیقایندوعلموکمکگرفتنازآگاهانمحلیدرتکرد،

ریزیبهکشورهایجهانسومنشاندادبرایرسیدنبهتوسعه،دانشیغربیدربرنامهشکستکشورهایتوسعهیافته

 بومیازجملهضروریاتیاستکهمردمجهانبرایدستیابیبهتوسعهبهآننیازدارند.

وماهیتموضوع،بهتعدادیازویژگیهایدانشبومیپرداختهاندکهاندیشمندانوصاحبنظران،بنابهتعلقنظری

درزیربهطورخالصهبهآنهااشارهخواهدشد؛

دانشبومیحاصلتجربیاتانسانهاستکهطیزمانآموختهاند.مبتنی بر تجربه است؛ -1

تکاربردیدرآمدهاست.دانشبومیدرطولزمانآزمایششدهوسپسبهصورمبتنی بر آزمایش است؛  -2

دانشبومیازدرونجامعهمحلیتراوشکردهوباتوجهبهنیازهایمنطبق و سازگار با محیط و فرهنگ بومی؛  -3

محلیشکلگرفتهوبامحیطوفرهنگحاکمبرآنسازگاراست.

غییرگردیدهاستواینهمزمانباتغییرفرهنگبومی،دانشبومینیزدچارت پویا و درحال دگرگونی است؛ -4

 (1381دانشمدامدرحالنوشدن،جرحوتعدیلوافزایشوکاهشبودهاست)زارعویعقوب،

شریفزادهوهمکاران؛پیرامونویژگیهایدانشبومیرابهشرحزیربیانمیکنند:

،محلیبودن-1

،ضمنیوغیرمدونبودن-2

،دنانتقالشفاهیویاازطریقمشاهدهکر-3

(.1382دانشبومیدانشیاستتجربیتاتئوریک)شریفزادهوهمکاران،-4

بااینتوضیحکهپژوهشگراندانشبومیمعتقدندبهداند،آنتراپ،کاربرددانشمحلیرادرتوسعهمؤثروسودمندمی

اند.ازنظراوبرخیازمحققان،یافتهمنبعمهمیبراینوآوریدروابتکارودرنتیجهبهبودزندگیروستاییانفقیردست

دانندوتالشهاییرادرجهتادغاموگسترشاوریودانشرسمیمیدانشبومیراجایگزینیامکملخوبیبرایفن

شوند.دراینشیوهبیانمی«پژوهشمشارکتی»هابهعنواناند.اینطرحکاربردایندانشدرنقاطمختلفدنیاانجامداده
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هایپژوهشیمتداولتریبرعهدهدارندوبرخالفطرحهایمحلینقشعمدههایغیردولتیوگروهوهش،سازمانپژ

هاباحضورجامعهمحلیوبراساسمتنجامعهوشرایطمحیطیموردبررسیقرارمیگیرد.آزمایش

درکلیهمراحلازجملهرطرحوبرنامهایموفقیت برنامهدرگرومشارکتبومیان، وارزیابیهطراحی، اجرا ریزی،

است.باتوجهبهوضعیتفعلیدنیادربسیاریموارد،راهحلرابایددرادغامدانشبومیودانشرسمیجست،چرا

،هیچیکازدودانشبهتنهاییقادرنیستجوابگویپذیریکنونی،جمعیتدنیاوآسیبکهباتوجهبهابعادنیازهای

بایستیازدیدگاهبومیانانجامگیرد.شناساییدرستمسائل«مسئلهیابی»شد.برایشناسایینیازهایتوسعه،امرنیازهابا

.(Williams,1221: 27-25)وارتباطمؤثربابومیانازطریقدانشبومیمیسراست

رابطبینکارشناسانومردممحلیعالوهبرمواردفوق،اطالعاتارزشمندنهفتهدردانشبومی،معرفتشناسیبومیانو

راقوامخواهدبخشید.اینامرباتحلیلعمیقدانشبومیوآشنایینزدیکباشیوهنگرشوشناختمردممحلینیز،

شکافگستردهوعمیقبینکارشناسانوپژوهشگران،بامردمراترمیمخواهدکرد.

هایاست.درمحیط«نگرشسیستمی»اند،اهمیتختهمیانآمویکیازدروسمهمدیگریکهپژوهشگرانازدانشبو

بههمینسیاقپژوهشدانشبومیدرکشورهایدرحالتوسعهناگزیربایستیمداخله همهچیزبههممربوطاست.

«نگرشسیستمی»بهکارگرفتهشود.موجودبخشیازیکنظاممنسجمتوسعهباشدتابتوانددرجهتحلمشکالت

ایجابمیپژوهش آن کاربرد دانشبومیو موضوع به فعگران روابطاجتماعی،هایپژوهشیکلجامعهالیتکند و

(.1382اقتصادیوفرهنگیآنرابادنیایخارجدربرگیرد)فرهادی،

وداند.اینعقیدهوجمأیوسکنندهبودهبرنامهریزیتجربهکشورهایدرحالتوسعهنشاندادهاستکهروشهایرسمی

طراحیبهشمارآیدوبهعنوانیکمنبعمرکزی،نقشمهمیبرنامهریزیایبرایتواندپایهداردکهدانشبومیمی

برایگسترشدانشریزی،ایفاکند.هدفاینمنبعمرکزیدرکشورهایدرحالتوسعه،سازماندهیوبرنامهبرنامهها

توانازخارجتزریقکرد،بلکهبایستیازرانمیبرنامهراهبردوالگویاساساستراتژی،اینبومیاست.بهطورکلیبر

(.1381بگیرد.)قنبری،جامعههدفهایدروناجتماعاتبجوشدومایهخودراازعمقاندیشه



 زمینه های کاربرد دانش بومی-2-1-2

کرد:هایکاربردیدانشبومیرابهاینترتیبخالصهتوانزمینهدرمجموع،می

 هایبومیمدیریتمنابعدرجامعههدفشیوه 

 ریزی،اجراوارزیابیاست.نیازهادرگرومشارکتجامعههدفدرکلیهمراحلطراحی،برنامهموفقیتطرح

 کند.بهمشارکتجامعه،استفادهازدانشبومیرااجتنابناپذیرمی

 بایستدرآمیزشیازدانشبومیورسمیهحلرامیباتوجهبهوضعیتفعلیدنیا،دربسیاریازموارد،را

 جست.



12 

 

 ازدیدگاهمردموجامعهانجامگیرد.شناساییدرستمسائلو«مسئلهیابی»بایستامربرایشناسایینیازهامی

 ارتباطمؤثربامردموجامعههدفازطریقدانشبومیمیسراست.

محیطاطرافخودازیکسودانشبومیحاصلفرایندیادگیریتجر بهوآزمونوخطاییکجامعهدرارتباطبا

بدیهیاستکهایندانشبیانکنندهکنشوواکنشاجتماعاتبشریاستوآیینهتمامنماییازویژگی هایاست.

وازآنمهم گروهیکمنطقه با همو با روابطمتقابلآنها اختیاردتر، در با و دربرمیگیرد اشتناینهایانسانیرا

توانازوضعیتجامعههدفمطلعتوانبهآندستیافت،میاطالعاتارزشمندکهدرهیچآزمایشگاهدیگرینمی

(.1387تماعیآنبهرهبرد.)یعقوبی،،روابطاجزایآنراپیشبینیکردوهوشمندانهازظرفیتهاوسرمایهیاجشد

تواند:نندکهتوجهبهدانشبومیمیکبهطورروزافزونمجریانتوسعهاستداللمی

افزایشدهد،مشارکتمحلیراتشویقکندوباعثشرکتدرارائهراهحلبرایمسائلمشترک- احتراممتقابلرا

شود.

ایمناسبفرهنگیراتسریعکندواشتباهاتپرهزینهراکاهشدهد.هایتوسعهطراحیواجرایبرنامه-

معرفیکند.الآنهابهمناطقدیگروجوددارد،مکانانتقهاییراکهافناوری-

 . (Grenier, 7991: 71)ایپایدارکمککندبهتعییناعمالمناسببرایبررسی،تطبیقوبهبودوساختنآینده-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 میان دانش بین المللی و دانش بومی اتتمایز :  1جدول شماره 

 دانش بومی دانش بین المللی موارد مورد مقایسه

تابعمسلط نوع رابطه

کلینگر)عینوذهنراباهمدرنظرمیگیرد(تقلیلگراییتحلیلی)تقلیلذهنوتوجهبیشتربهعین( شیوه تفکر غالب

شفاهی)ذهنیت(نوشتاریوادبی)عینیت( نوع ارتباطات



22 

 

دهوکارعملییادگیریازطریقمشاهآموختنویادگرفتنجداازمیدانعمل دستورالعمل

تدریجیوآرامسریع اثربخشی

مبتنیبرمشاهداتافراد،آزمونوخطاوترکیبمبتنیبرآزمایشتجربهوانباشتگیواقعیات خلق داده

واقعیات

کیفیتاریخی)سریهایزمانیدریکمنطقهکمیآماری)سریزمانیدریکمنطقهوسیع( نوع داده

بومی(

معنوی،اخالقیعدمکانیکیفرضیهها،قوا تبیین

بومشناختیعمومیوسلسلهمراتبی طبقه بندی

 (Wolfe et al, 2993 & Berkes,2992): منبع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پیشگیری از اعتیاد ی در برنامه های مشارکتی دانش بوم -2-1-3

 آن از یناش ارضعو که است یبهداشت و یاقتصاد،یاجتماع مشکالت نیتر مهم از یکی مخدر مواد به ادیاعت

 کشور در دالر ها ونیلیم ساله همه کهاست یحال در نیا و شود یم محسوب یبشر جامعه یبرا یجدیدیتهد

مخدر مواد با مبارزه صرف  اقداماتیکی دارد، وجود ادآوریاعت مواد با برخورد در یاساس کردیرو دومیشود.

 - یانتظامیتیماه عمده صورت به عتاًیطب که است، مواد عیتوزو قاچاق د،یتول ساختن متوقف هدف با عرضه کاهش

 تقاضا کاهش امات اقد متحد، ملل سازمان فیتعر براساس. است تقاضا کاهش کردیرو یگرید و دارد؛ ییقضا

 یامدهایپ کاهش زین و مواد مصرف سوءبه انیمبتال درمان تا مواد مصرف از هیاول یریشگیپ از ها، عرصهیتمام

 ت.اس یمدن جامعه به معطوفتقاضا کاهش یها برنامه .شود یم شامل را مواد مصرف از یناشیاجتماع و یبهداشت

 مردم یزندگ درمخدر مواد با مبارزه فرهنگ که شوند یم باعث و اثرگذارند یدولتریغ ینهادها راهبرد، نیا در
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 خودنگاه مخدر، مواد یقاچاقد و سیپل خوردبر بر جانبه کی دیتأکیجا به مبارزه د راهبر ب،یترت نیا به د.کن رخنه

 در مردم گرید عبارت به .کند یم معطوف یعاد مردم بامیرمستقیغ مبارزه اندرکاران دست و کاران مدد تعامل به را

.هستند یمهم و یاصل محور تقاضا، کاهشراهبرد

 نیا از هدفد.شو گرفتهبکار ادیتاع دهیپد با مقابله یبرا رانهیشگیپ کردیرو که کند یمجابیا منابع تیمحدو

 و یانسانهیسرما تیتقو بر کردیرو نیا د.باش یم جامعه کل هدف، تیجمعو بوده ادیاعت از یریشگیپ کرد،یرو

اس متمرکز یاجتماع و نفوذ ها، نهیهز کاهش جهت در یگام تواند یم ،یمشارکتروش به برنامه نیا یاجرا ت.

 نیا ازین یپاسخگو موجود یروین با که یدولت ستمیسدر ییاجرا بار کاهش و رنظ مورد تیجمع در برنامه گسترش

.شود گرفته نظر در باشد، ینممقوله

پیشگیریازاعتیاددرایرانبیتوجهیبهشواهدعلمیوتجاربملیومحلی،جزءعواملاصلیشکستبرنامههای

 .(1385)رفیعی،محسوبمیگردد

 یمبنا بر شود، یم مطرح مداخالت یاثربخش باالبردن منظور به مختلف یکشورها در ریاخ یها سال در که ینگرش

 با ممکن مداخالت نیبهتر استخراج ،یطبومیشرا ییشناسا در را هاهبرنام تیموفق که است مداخالت بودنیمشارکت

د.دان یم مردم خود از استفاده با مداخالت نیا یاجرا و نفعان ینظراتذ از استفاده

 یسادگ به ادیاعت معضل نهیزم در خصوص به کردنمشارکت یعمل ،یاجتماع مشارکت تیاهم و ضرورت وجود با

 با آن ارتباط و مشارکت دهیپد بودن دهیدیلپیدل به مشارکت، درباره بحث دهه چند از شیب رغم به ست.یسرنیم

 ممکن افراد زین ادیاعت در امدهاست.ین در اجرا به یخوب به مبحث نیا مختلف، سطوح در و درعمل فراوان یرهایمتغ

 دارد دیتأک مردم یمشارکتجمع بر یاجتماع توسعه دگاهید رند.یبگ نظر در مشارکتیبرا را خاص مالحظات است

 بر را بار نیشتریب که(تیاولو یدارا مشکل بار از کاستن یمداخلهبرا نیتر مناسب افتنی آن از هدف و

باشد. یم)کند یم لیتحم جامعه





 مشارکت تجربه الگوی بومی  -2-1-3

محلهدریزدمیباشد.اینمحلههاعبارتند5الگویخانههایزندگیحاصلتجربهبرنامهپیشگیریاجتماعمحوردر

از؛ حسنآباد، هایصفاییه، نصیرآبادمحله و مریمآباد تجرک.نعیمآباد، و هدفاینبرنامهجلبمشارکتمردم

میبخشی رهبراجتماعیوموسسهغیردولتیرا تسهیلگر، کارشناسسازمانبهزیستی، بهروحیهمشارکتیمردمبود.

اینمتغیرهادرشکلزیرنشاندادهشدهاست.توانمتغیرهایانسانیدرگیردراجرایاینبرنامهدراستانیزددانست.

امهمشارکتیخانهزندگیدراستانیزدمتغیرهایانسانیدرگیریدراجرایبرن(:1)شکلشماره
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1383مأخذ:جهانشاهی،

مشارکتدربرنامههایپیشگیریاولیهازاعتیادالگویخانههایزندگی،ماحصلدرسهایاخذشدهازپنجتجربه

رمدلومحصولیازشوراهایرفاهاجتماعی،همدنینبرآیندیازجلسهگفتگووتسهیلفرآیندتصمیمگیریداست

پورتوالگرهبرزیلوایدهسازماندهیمبتنیبرفرهنگبومیدرطرحخانههایزندگیاولیهودرآخرنیازبهتسهیلگر

آموزشدیدهومردمیبرایمشارکتدادنواقعیمردمبود.اینالگوبااستفادهازتجربههاودرسهایبهدستآمده

لمیبودن،تجربیبودن،بومیبودن،سادگی،گستردگیوکمهزینگیرادرسالاولاجرایبرنامهخصایصیچونع

(1383)جهانشاهی،درخودگنجاند.

کوچکبرایدستیابیبهزندگیخانهزندگیبهعنوانمکانیبرایگفتوگووهمفکریمردمساکندراجتماع

 تدوینشد. کنیمطراحیو گو برایزندگیگفتو بیاید شعار با هایزندگی،بهتر خانه طرحجدید در واقع در

شوراهایرفاهاجتماعیبهجایانجامهراقدامیبهنامپیشگیریازاعتیاد،موظفشدندعالوهبرجلبمشارکتمردم،

زمینهسازیبرگزاریجلساتگفتگوبرایزندگیزندگیبهترمردمساکندراجتماعکوچکفرآهمآورند.مدیریت

ماعیبرعهدهفردیازمعتمدانمحلیقرارگرفتکهازطرفمردممحلمعرفیشدهبود.وظیفهمدیرشوراهایرفاهاجت

اینبودکهبهجای رفعمشکالتمردموپیشگیریازاعتیاد،زمینهسازیجلبشورا،کهمدیرخانهزندگیهمبود،

کند.نکتهایکهخودبهنوعیدیدگهارتقایمشارکتمردمرابرایرفعمشکالتموجودبرسرراهزندگیبهترفرآهم

بدونواسطهمیسرمیکرد.جلساتگفتگویمردمدرسالمترادردروننهفتهداشتومشارکتذینفعانواقعیرا

ساکندر مشترکترینوحلشدنیترینمشکالتپیشرویمردم ترین، بحثپیرامونعمده ساختاریمدونبه

عاملعمد جلساتاجتماعکوچککه شد. سوقداده بود، ها آن اعتیاد ساز زمینه خستگیروانیاجتماعیو در ه

گفتگودرهرمکانیبهصالحدیدمردمآنمحدوده)مسجدمحل،مدرسهمحل،خانهیکیازاهالیو...(تشکیلمیشد

ادمانخانهکهکهمسئولوهیچمحدودیتیبرایتشکیلخانههایمتعدددریکمحدودهنبود.اعضایشورادرقالبخ

بانانکهحسبنیازاعضایخانهمسئولاجرایبرخیفعالیتهایبلند برگزاریجلساتگفتگوبودند،همدنیندیده
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مصرف توزیعسرنگیکبار نظیر ازسویمردم هایمدتمحوله خانه معتادانتزریقیبودندسازماندهیشدند. به

تجربیاتتسهیلفرآیندرفعمشکالتمردمساکندرخانههایزندگیوباالخرهزندگیپشتیبانباهدفتسهیلمبادله

بهسویتوانمندیهرچهبیشتربرعهده نقشائتالفاتکوچکتوسعهیافتهرا پشتیبانیازتشکیلخانههایزندگی،

گرفتند)همان(.

ازاعتیادبه پیشگیریاولیه الگویجدیدخانههایزندگی، جایانجامفعالیتهایپیشگیرانهمعمولوبهعبارتیدر

تکراری،بهسویکاهشعواملخطریچونرفعخستگیروانیاجتماعیوکنترلاسترسورهایکوچکومزمنمردم

بر مبتنی هایی سازمان در مردم قالبحضور بازسازیهویتاجتماعیدر افزایشعواملمحافظیچون همدنین و

یهاجتماعیباتقویتحساعتمادعمومیبامحورقراردادنتالشیرایزندگیبهترواجتماعاتکوچک،افزایشسرما

تعاملسازندهبادولتسوقیافت؛تغییرمسیریکهنقششوراهایرفاهاجتماعیکوچک،یعنیدقیقاًبهپیشگیریاولیه

ازاعتیادمعطوفکرد)همان(.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عیمفاهیم و مبانی مشارکت اجتما -2-2

فرآیندسازمانیافته عنایتبهمشارکتاجتماعی، با گروهیو داوطلبانه، ازرویآگاهیواطالع، افراد ایاستکه

-گردد،فعالیتمیعالیقمعینومشخصکهمنجربهخودشکوفاییونیلبهاهدافوسهیمشدندرمنابعقدرتمی

هایخودیاریهایغیردولتیوسازمانها،سازمانها،انجمنوهکنند.عرصهچنینمشارکتی،نهادهایمشارکتیمانندگر

(.5:1382کنند)قراخانی،هایگوناگوننقشایفامیومحلیهستندکهدرسطحجوامعانسانیوحوزه

مفیدواقعشودبحثارتباطمشارکتبهعنوانبحثدیگریکهمی توانددرروشنکردنفضایمفهومیمشارکت،

هایاجتماعیاست.همانگونهکهاشارهشد،مشارکتبنابهشناختیوپدیدهتداًاجتماعیبادیگرمفاهیمجامعهایابپدیده
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جهتوهدفمندبیشازیکضرورتماهیتچندبعدیخود،پدیدهایاجتماعیاستزیرابرایوقوعآن،فعالینهم

هایجمعیازهریاست.درحقیقتاکثریتبهاتفاقفعالیتکنندهنوعیازانواعرابطهاجتماعداردوازاینرویبیان

ینوعیمشارکتاست.مفهوممشارکتبهدلیلکلیدیبودنآندرزندگیاجتماعینوعوبرایهرهدفیدربرگیرنده

هشناختیترینمفاهیمجامعبامهمترینمفاهیمجامعهشناختیمرتبطاست.درنمودارزیررابطهمشارکتبابرخیازمهم

 هایاجتماعینشاندادهشدهاست.وپدیده



ساختاجتماعیمشارکت:2شکلشماره


1321منبع:موسوی،



ازطرفی رفتارجمعیحکمفرماست. اجتماعیورابطهگروهییا قواعدیبرگروه بنابراینباشکلگرفتنمشارکت،

مهمتری از مشارکتنضرورتیکی نهادینههایبخشاعظم مشخصیها، قواعد از و شوند پدیدار سازیآنهاستتا

سازندوانتظارهاییرابراییکایکاعضایمشارکتکنندهمطرحمیداشتتبعیتکنند.اینقواعدنهادینهشده،چشم

ود.شهادربینگروهاجتماعیوجودداشته،ارزشمحسوبمیداشتبرآوردنچشم

ومفهوممشارکتمی توجهبهمباحثمطرحشدهدرخصوصمعنا دخالتآگاهانه،با مشارکتحضور؛ توانگفت:

-ها،برنامهگیریداوطلبانه،خالقومتعهدانهافرادودرگیریذهنیوعاطفیاشخاصواقشارمختلفجامعهدرتصمیم

فعالیتریزی و تشکیالتحرفههایمختلفسازمانها وها، حضور یکسو، از خود منطقه یا اجتماع محلی و ای

ایده بهگیریها،تصمیمهمسوییبا اقتصادیوسیاسیجامعهکلیازسویدیگراست. فعالیتواهدافاجتماعی، ها،

عبارتدیگرمشارکتفرآیندیارادیوهدفداراستکهدرآنتکتکافرادجامعهدرانتخابهدفوچگونگی

گیریرضایتافرادذینفعموردتوجههدفانتخابشدهدخالتدارندوعالوهبرآندرتمامیمراحلتصمیمرسیدنبه
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روانمی و سیاسی اقتصادی، اجتماعی، مختلف عوامل تابع فرآیند این که است ذکر شایان استباشد. شناختی

(.48-1321،48)موسوی:

 مشارکتبهمعنایشراکتو وازحیثمفهومیواژه گروه فعالیتیوحضوردرجمع، امرییا همکاریدرکاری،

درمجموع،جوهرهسازمانجهتبحثوتصمیم یاصلیگیریچهبهصورتفعالوچهبهصورتغیرفعالاست.

جهتبحثو سازمان و گروه جمع، در حضور فعالیتیو یا امری کاری، درگیریدر فرآیند در باید مشارکترا

یاصلیمشارکترابایددرفرآیندوچهبهصورتغیرفعالاست.درمجموع،جوهرههبهصورتفعالگیریچتصمیم

(.15:1372درگیری،فعالیتوتأثیرپذیریدانست)علویتبار،

گاننسبتبهضرورتآناست؛آگاهیکههمراهاختیاروحقانتخابکنندهالزمهمشارکت،نخستآگاهیمشارکت

ازطرف مشارکتنیازمندنظاموسازمانباشد. درواقعحتیاگرتمامیافرادنسبتبهدیگر، هایگروهینیزهست،

گیرد.بلکهمشارکتزمانیبهیکضرورتمشارکتدرامریآگاهیداشتهباشند،لزومامشارکتدرجامعهشکلنمی

 (.3:1382دراپیداکند)قراخانی،شودکهسازمانونظاممتناسبباخوفرآیندنهادینهدرجامعهتبدیلمی

هاهایجامعه.هرگاهافراددربطنارزشیاجتماعیاستوآنعبارتاستازدرگیریدرارزشمشارکتیکپدیده

(.74:1382یخودزندگیکنند؛درواقعدرحیاتاجتماعیمشارکتدارند)توسلی،وهنجارهایجامعه

داند.اززءحیاتیراهبردهایتوسعهدانستهوآنراواجدسهعملکردعمدهمیمشارکتمردمیرابهعنوانج1گولت

کند.دیدگاهوی،مشارکتاجتماعیاوال:نحوهبرخوردغیرابزاریدولتبامردمواحساسارزشمندیراتضمینمی

مشارکتبهعنوانوسیلهارزشمندیبرایبسیج،سازماندهیوتعالیبخشیدنبهفعالی هایتوسعهخودمردمبهتثانیا:

یکانالیاستکهگروههاورود.ثالثا:مشارکتبهمثابهعنوانحاللاصلیمشکالتدرشرایطاجتماعیبهشمارمی

گیریدسترسیپیداکنند.بدونمشارکت،راهبردتوانندازطریقآنبهعرصههایکالنبزرگترتصمیمجوامعمحلیمی

(.18:1386بینتیجهخواهندبود)غفاریونیازی،هایتوسعه،غیرمردمیو

توانبینسهتفسیرازمشارکتتمایزگذاشت:معتقداستکهمی 2گای

گرفتنپروژه -1 برعهده مشارکتبه از اینکاربرد معنایبسیجاجتماعی: اجتماعیومشارکتبه هایتوسعه

الاندیشیدهوطراحیشدهومردمبرایاجرایآنهاازبااقتصادیتوسطمردماشارهدارد.معموالاینپروژه

 شوند.بسیجمی

هایهایدولتیوسازمانمشارکتبهمعنایتمرکززدایی:اینتفسیرازمشارکت،مشارکتزداییدردستگاه -2

 گیرد.مربوطبهآنبرابرمی

                                                           
1
 : Goulet 

2
  :Ghai 
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وانفرآینداختیاردادنبهمشارکتبهعنوانفرآیندتفویضاختیار:سومیننظردرموردمشارکت،آنرابهعن -3

هایمختلفاجتماعیازشناسد.ایننظرمبتنیبرشناختطبقاتوگروهمطرودینجامعهومحرومماندگانمی

تقسیمقدرتو سهعنصراصلیمشارکتدراینتعریفعبارتنداز: لحاظقدرتسیاسیواقتصادیاست.

یاجتماعیبرایکنترلسرنوشتوبهبودشرایطزندگیهاهایآگاهانهوعمدیگروهمنابعکمیاب،کوشش

هایدموکراتیکومستقلخویش،ایجادفرصتدرسطحپایین.مشارکتدراینمفهوممستلزمایجادسازمان

 (.63-1371:62است)گای،وخوداتکاییفقیران

ختی،اجتماعی،سیاسیوابزاریبرایمحور،چهارکارکردشنارهنماباتاکیدبرنقشکلیدیمشارکتدرتوسعهانسان

این در است. توسعه به مربوط عملیات و گفتمان مولد مشارکت شناختی، حسبکاکرد بر است. قائل مشارکت

اهمیتمی بیانگرمیراثفرهنگیودانشمحلیخودمردمباشد، نظامشناختیکه بهلحاظاجتماعی،خصوص، یابد.

هاوافراددرگیردرفرآیندتوسعهرادرقالبتواندنهادها،گروهدیدیبخشیدهومیمشارکتبهگفتمانتوسعهحیاتج

-سازهجدیدیقراردادهوبهآنهاتوانمندیالزمجهتبرآوردننیازهایاصلیاعطانماید.ازبعدسیاسی،مشارکتمی

توسعهباشد.بهلحاظابزاری،رویکردبخشیبهتواندبهواسطهتوامندسازیافرادفاقدقدرتوخاموشمنبعمشروعیت

بهره -گیریازفرآیندتوانمندسازی،آسیبمشارکتیباآگاهیازنقصانهایراهبردهایسنتیومتعارفتوسعهوبا

(.17:1386خوانند)غفاریونیازی،پذیرانرابهمراقبتازخودشانفرامی









 سطوح مشارکتو سنخ شناسی  -2-2-1

ایانجامپذیرد:سازمانیوجامعهانددرسطوحمختلففردی،تومشارکتمی

گیردکهبامیلوارادهتوأماست.هایکوچکوخصوصیرادربرمیها،شرکتسطحخرد:مشارکتافراددربنگاه

مشارکت همدنین براینسطح در گروهیرا فردیو یمیهایمیان و رفتارهایمشارکتجویانه بر ناظر و اگیرد

مشارکتستیزفرداست.

سازمان و میسطحمیانی)نهادها مشارکترا اینسطحاز بخشهایاجتماعی(: در ازتوان اعم هایمختلفجامعه

هامشاهدهکرد.ها،نهادهاوروابطبیناینسازمانسازمان

صادیازنظرسطحمشارکت،اقت_سطحکالن)جامعه(:مشارکتدرنظامکلیاجتماعیوساختارهاونهادهایاجتماعی

(.32:1321باشدکهایننوعمشارکتهمانمشارکتملیاست)موسوی،درسطحکالنمی
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 انواع مشارکت بر حسب چگونگی عضویت -2-2 - 2

طورکلیپنجگونهاست:همشارکتبرمبنایچگونگیعضویتمردمب

ایننوعمشارکتدرگروه منشاءوخاستگاهایننوعمشارکتدرهایاجتماعیطبیعیمشارکتطبیعی: وجوددارد.

باشد.کارکرداینمشارکتتقویتعادات،هایاجتماعیاست.عضویتافراددرآنغیرارادیمیکارکردهاوسنت

هایخانوادگی،خویشاوندی،همبازیهایطبیعیاست.ایننوعمشارکتدرگروههاودرنتیجهبقایگروهرسوم،سنت

وج خانواده،و... با فرد نهادهایمربوطموجبتقویترابطه جوامعسنتیقویاستو مشارکتطبیعیدر دارد. ود

پذیری،هنجارهایموجودرابهاعضایخودمنتقلجریانجامعهشود.ایننهادهادرطایفه،همساالنوجامعهمحلیمی

دراینگروهمی هیچکسنمیکنند. نقشیدرتفاوتباشدهرتواندبیها فردمتناسبباجنسوسنوشرایطدیگر،

(.1381:25گروهدارد)طالب،

ازطریقمشارکت: 3مشارکت ارادی دخالتعواملمشارکتارادیفرایندیاستکه یا و بدوننفوذ کنندگانو

نوعهایاینست،جلوهوآگاهانهایابد)همان(.شرکتفردارادیآمدهوسازمانمیدیگر)بیرونازگروهارادی(پدید

می انجمنمشارکترا در اجرایتوان احزابهایعلمی، گروهتعاونیسیاسی،ی، و سندیکاها اصناف، هایشغلیها،

بهملزمآندرکنندهشرکتیابند،افرادهابهشکلیسازمانیافتهورسمینظممینوعمشارکتهمشاهدهکرد.ازآنجاک

هستند.گروهسویازشدهینتعیقوانینوقواعدرعایت

شوند.هایاجتماعیاستکهبهرغمارادهاعضایآنتشکیلمی:ایننوعمشارکتمحصولگروه4مشارکت اجباری

شوددرمشارکتاجبارییاتحمیلعاملبیرونینقشاساسیوتعیینکنندهدارد،جبرواضطراردرعضویتباعثمی

ک باشند مشارکت از ناگزیر تحکیافراد مشارکتی چنین اینمارکرد است. یکاجتماع موجود مقررات و معیارها

هایمختلفمشارکتتحمیلیدرطولتاریخسوابقمتعددیداردماننداستفادهازنیرویکاررایگاندراجرایطرح

.م.)ماننددیوارچین،اهراممصرو...(یااستفادهازنیرویکارروستائیانجهتمنافعطبقاتحاک

اییافتهاست.مشارکتتوسعهدرهمآمیختهشدهوابعادگستردهۀایننوعمشارکتبامقول: 5مشارکت بر انگیخته

هایهاتحتتأثیرانگیزشکنندهبستگیدارد.مشارکتافراددراینگروهبرانگیختهبهعاملیبیرونازگروهمشارکت

کارکرداساسیایننوعمشارکتان وشیوهمختلفاست. هاییاستکهجامتغییراتاحتمالیازطریقاشاعهرفتارها

گردد.توسطمتولیانتوسعهتعیینمی

اینشکلازمشارکتتوسطراجرزمطرحشدهاست.اومعتقداستکهجوامعسنتیدارایسوابقمشارکتنیستند،از

شوند.بهاینترتیب،راجرزمشارکتبرمواجهمیهادراینجوامعباشکستهایمشارکتینظیرتعاونیاینروسازمان

هایکندتابدینوسیلهسازمانانگیختهرابهعنوانراهحلمشکالتمربوطبهمشارکتمردمدرجهانسومپیشنهادمی

                                                           
2
 Voluntary 
4
 Coercion 
5
 Excited 
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فهمدرجهتاهدا.مشارکتبرانگیختهعمدتاًدانتقالجامعهبهسوینوسازیمؤثرواقعشونامرمشارکتیایجادودر

اماگاهیمیمثبتطراحانآنوهممشارکت فایدهبهحالتوانددرمسیرمنافعطراحانآنوبیکنندگانبودهاست،

 کنندگاننیزحرکتکند.مشارکت

:منشأآنخواستاعضایگروهاست.ایننوعمشارکتبهصورتخودجوشونهادیبینمشارکت خود انگیخته

ریزیهایمتمادیزندگیمشترکاست.ایننوعمشارکتبدونبرنامهمحصولسالاعضاییکجامعهوجودداردو

می وجود نمیبلندمدتبه روابطگروهآید، در آنده به تعقیبکندو فراملیرا هایکوچکوتوانداهدافملیو

قالبسازمانوتخصصیندارد،درۀشود.ایننوعمشارکتمقطعیوزودگذراست.جنبطبیعیوجودداردمحدودمی

هایگوید.نمونهآنگروهکنندگانپاسخمیبهنیازهایروانیمشارکتگیرد.عمدتاًساختخاصومشخصیانجامنمی

(1372:382حامدمقدم،.)هایدوستانهستندهمسایگیوگروه

 مشارکت بر حسب چگونگی دخالت مردم  -2-2-3

اجتماعیجهتتعیین-هایسیاسییومستقیمافراددرفعالیتهماندموکراسیومشارکتعموممشارکت مستقیم: 

زندگیاجتماعیخوداست.

کههمانتعییننمایندگیازطرفمردماست.مردمازطریقانتخابنمایندهوتشکیلشوراهایمشارکت غیرمستقیم:

کنند.ایوملیشرکتمیریزیمنطقههاوبرنامهگیرینمایندگی،درتصمیم

 مشارکت بر حسب نوع سازماندهی -2-2-4

بندیوظایف،تفویضاختیار،تثبیتمسئولیتبرایاجرایوظایفوتعیینروابطبهمنظورهمکاریمؤثردرعملطبقه

نامند.سازماندهیمیتحققبخشیدنبهاهدافرااصطالحاً

یزساخت.توانازیکدیگرمتمانوعسازماندهیالگوهایمشارکترامیود

شود،سازماندهیبدونتوجهبهدستاوردهایهایخودجوشوخودانگیختهجامیمیتشکلنخستکهاساساًنوعدر

دانشجدیدمدیریتگرفتهومبتنیبرتجربیاتشخصیوسنناجتماعیاست.

تاوردهایفنونشودسازماندهیبرمبنایدسرسمیوبرانگیختهراشدمیهایرسمییانسبتاًامادرنوعدومکهتشکل

بیشترعاطفیاستودهپذیرد.درنوعاولروابطبیشتررودرروپیونمدیریتیجدیدوباهرحداکثرکارآییصورتمی

امادرضمنامکاناستفادهبهینهازمنابعدرآنهاپائینبودهوهند.دازاینرودواموپایداریبیشتریازخودنشانمی

مابیندرنوعدومپذیرد.رسمیتروابطفیمکاناتوانرژیبیشازحدموردنیازصورتمیهاباصرفااغلبفعالیت

بردانجامداماکارآییراافزایشداده،سرعتونظمامورراباالمیممکناستبهکاهشعالیقوپیوندهایعاطفیبی

ب دقیقهو کار تقسیم کشمکعالوه اصطکاکو امکان دوم، نوع در موجود تشکلشتر این کاهشهایدرون را ها

تردانستاماتوانیکیازایننوعرامناسبدهد.بستهبهزمینهوانتظاریکهازیکتشکلمشارکتیوجوددارد،میمی

(1372:22صدورحکمکلیواقعبینانهنیست)علویتبار،
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 مشارکت بر حسب موضوع -2-2-5

توانبهانواعمشارکتبرمبنایموضوعیبهانواعمختلفمشارکتاشارهمیهایانسانیبهلحاظحیطهمتنوعفعالیت

کرد.

گروهمشارکت فرهنگی:  افراد، آگاهانه و ارادی داوطلبانه، شرکت یعنی فرهنگی، سازمانمشارکت و هایها

،متوازنوهمهدهندهیکجامعهدرابعادگوناگونزندگیفرهنگیآنجامعهبهمنظورگسترشتوسعهپایدارتشکیل

نجاتی، است)کوثریو زندگیفرهنگیجامعه 1372جانبه :22 عبارت(. تصمیمبه دخالتدر انتخاباتو در مردم

عمدهگیری نحوهاست. در شرکتمردم مشارکتسیاسی، ویژگی آنةترین به آن به استکه کشور امور اداره

.دموکراسیگویند

منفعتبهمانیصورتمیمشارکتاقتصادیزمشارکت اقتصادی : و کسبسود هدفو عملیاتیبا که پذیرد

درآمدوازیگیرمشارکتاقتصادیبهمعنایدارابودنفرصتمساویدرجهتبهره.پذیردصورتگروهیانجاممی

افرادهایکارگیریتوانوشکوفاییقابلیتهبرایببرابرهایهایاقتصادیاستبدیهیاستکهوجودفرصتتوانائی

دهد.اقتصادی،زمینهمشارکتورغبتبیشتربهفعالیتاقتصادیراافزایشمیۀجامعهدرعرص

اقشارمختلفدرجهتتولید،ۀتوانگفتکهمشارکتاقتصادیبهمعنایحضوروهمکاریآگاهانطورکلیمیبه

،مصرفعقالییوبهینهازمنابعمادیوطبیعیوترتر،توزیعمناسبوعادالنهگذاریبیشترومطلوبانداز،سرمایهپس

جوییدراستفادهازمنابعکمیاباست.کاالهایموردنیاززندگیوصرفه

فرایندسازمانیافتهی:مشارکت اجتماع داوطلبانه،مشارکتاجتماعی، اطالع، ازرویآگاهیو افراد ایاستکه

نجربهخودشکوفاییونیلبهاهدافوسهیمشدندرمنابعقدرتگروهیوباعنایتبهعالیقمعینومشخصکهم

هایغیردولتیوها،سازمانها،انجمنکنند.عرصهچنینمشارکتی،نهادهایمشارکتیمانندگروهگردد،فعالیتمیمی

انسانیوحوزهسازمان درسطحجوامع محلیهستندکه میهایخودیاریو )قراخانی،کنندهایگوناگوننقشایفا

1382 انجمن.(5: تشکلاهمیتاین و تعیینها برایآموزشمشارکتدر مجرایی استکه این هایغیرسیاسیدر

.آیندگیریجمعیبهشمارمیشراکتدربحثوتصمیموسرنوشتمردم



 نظری مشارکت های یینتب -2-3

،اشارهبهچندنکتهضروریبهدهدیرکترخممشارکت،وتبییناینکهچرامشاهاییهقبلازبحثدرخصوصنظر

 رسد:ینظرم

تفاوتمیزانمشارکتبرحسبافرادوگروه تبمختلفاستکهخواهیهانخست؛ ایجابهاییینناخواه، مختلفیرا

هاوگروهسلبیاست.برایمثال،اینکهچراتعدادقابلتوجهیازمردمیهامعطوفبهجنبههایین.برخیازاینتبکندیم
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ایجابییهابهجنبههایینهستند؛برعکسبرخیدیگرازتبتفاوتینسبتبهاموراجتماعیوباروندهایآندرجامعهب

.کنندیاروندهایاجتماعیآندرجامعهمشارکتمیمعطوفاست،اینکهچراافراددراموراجتماعی

یابودنآناستکهخودمشارکترامقولهیصلتچندبعددوم؛دخالتعواملگوناگوندرمشارکتاجتماعیوخ

تئوریخاصیبرایتبیینمشارکتبهخدمتگرفت.یراحتبهتوانی،نمروین.ازاکندیپیدیدهم

سیاسی،اجتماعی،اقتصادی)درفضایمفهومیخاصیبرایتبیینرفتارهایمشارکتیمختلفهایههریکازنظر؛سوم

 هابایددقتکرد.آنیریکارگخاصخودهستندودربههاییتاندکهدارایمحدودشدهطراحی(وفرهنگی

عزیمتوتوجهمادرطرحمباحثنظریمشارکت،تعریفآنیباوجودپیدیدگیمفهومیمشارکت،نقطه؛چهارم

هداردکهعامل،باتوجهبهبودناشاریااکنشاجتماعیاست.اجتماعیبودنآننیزبهخصلترابطهیعنوانرفتاربه

.دهدیانتظاراتافراددیگر،آنراانجامم

ماهیتک؛پنجم به توجه لحاظروش-شینبا به ادبیاتمیشناختاجتماعیمشارکت، تحلیلیدر رویکرد توانیدو

روش فردگرایی الف( می:شناختتشخیصداد: توجه او شخصیتی ابعاد و فرد به فقط جمعکندیکه ب( ییگرا؛

(.متغیرهایمختلفیکهدرادبیاتبرایتبیینکنش1375کهفقطبهساختاجتماعیتأکیددارد)چلبی،یشناختروش

شود.یمشارکتی)شاملانواعمشارکت(مورداستفادهقرارگرفته،درعملبهیکیازاینرویکردهانزدیکم

اند؛برایاعیمهمهستندوهردوبهیکاندازهسزاوارتوجهاجتمهاییدهدرتحلیلپدهاینهردویارسدیبهنظرم

نوعیشخصیترشدیا مشارکتاجتماعیبدونافرادیبا همیسرنیستودرهمانحالبدونتوسعهوتکاملفتمثال،

امشخصیت،نظ».ستنیرشدشخصیتافرادوامکانمشارکتخالقانه،آگاهانهوداوطلبانهآنانقابلتصور،ساختاری

؛طیاینفرایندشوندیحاصلمیریپذایهستندکهطیفرایندجامعهتمایالتفرداست،تمایالت،نیازهایهنجارشده

،تمایالتگوناگونویجتدروبهکندیهارادرونیماثباتی)طبیعی(،اجتماعیوفرهنگی،آنیهافرددربرخوردبانظام

.(1375:227،)چلبی،شودیوازاینطریقحائزشخصیتمکندیمرتبطبههمراکسبمحالیندرع

 :اجتماعیناچاریمهایانندسایرکنشمشارکتیهمنشدربررسیکیشناختپسبهلحاظروش

افرادمختصشرایطیراکهیاًوثانگردد(برنمیتکافرادیعنیبهتک)نظاماجتماعیاستاوالًشرایطیراکهمختص

.مهمهستند(درنظربگیریمکهازنظرفردییعنیعواملی)است

گروهیازمتغیرهایمستقلتوانیازجملهامورحمایتی(م)عدیبودنمشارکتاجتماعیبُچندبندیوبهتبعاینتقسیم

اجتماعی-اهردوعاملروانییوی(شناسجامعه)فردی(وعواملاجتماعی)یشناختمناسبراباتوجهبهعواملروان

برایناساسیشناختوروانیشناختاجتماعی(درنظرگرفتوازنظریاتجامعهیشناختروان) اجتماعیبهرهجست.

کهدرسهدستهشودیمربوطمهاییبهتبیینگیردیمشارکتموردبحثقرارمهاییهعنواننظرآندهدراینبخشبه

گیرند:یجایم
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مشارکتازمنظردونوعکنشموردبحثقرار،.درایندستهپردازدیارکتیمکنشمشتکهبهماهیهایییینالف(تب

عبارتگیردیم کنشحمایتیکه و کنشموجه از: یااند کهایتبییندگرخواهانه. این خصلتنمربوطبه هم ش،

محضدارند.یشناختاجتماعیوهمخصلتجامعه-یشناختروان

عدسلبیواینعواملیامتغیرهاازدوبُ؛هایتأثیرگذاربرمشارکت،معطوفهستندامتغیریکهبهعواملهایییینب(تب

بُایجابیموردتوجه داردکهخصلتتاند. متغیرهاییاشاره تضعحعدسلبیبه دارندووجودشانکنندگییفدیدیو

وکاهندگیکنندگییتوعدایجابیبهمتغیرهاییاشارهداردکهخصلتتق؛برعکس،بُشودیسببکاهشمشارکتم

.گیرندیودراینجاباعنوانالزاماتمشارکتموردبحثقرارمشودیمدارندووجودشانسببافزایشمشارکت

کهالبتهدراینجاشوندیایمربوطمکهبهشرایطساختاریاشارهدارند؛شرایطساختاریبهعواملعدیدههایییینج(تب

.شودیاجتماعیتأکیدمعهتوسیژهوبهیاصرفاًبهشرایطتوسعه

 مشارکتی ماهیت کنش-2-3-1

کنش موجه-2-3-1-1
6

 

مدنظراستکهدرفرایندتعاملیبینکنشگرفمندینیهدانساشننش،مطرحاستودرواقعآنککعنوانمشارکتبه

(.1376ه،روشیگ؛1372رز،تریآید)یبهوجودمشدهیینومحیطاجتماعیدرجهتنیلبهاهدافمعینوازپیشتع

رارقکنشمیانانگیزهوپاسخ،اندیشهایناستکهدرقائلشدتوانیکهبینکنشورفتاربازتابیمیاتفاوتعمده

 .(1372،تبارعلوی)دارد

م نسبتفکریرا کتوانیسه عبارتنبرایتوضیحمفهوم که داد تمیز اجتماعی( یا دش)فردیو از :ایهیدگاهاند

دیدگاهپوزیتویستیمبتنیبرنظریاتدورکیماستوبیشتربرمعیارهایعینیوخارجی؛فهمیوتلفیقیتپوزیتویستی،

دارایقوهاجباروالزامباشد؛یچگونگیعملتفکرواحساساستکهخارجازفردم»ش،شامل؛کناصرارمیورز

(.1372ر،علویتبا)«کندیبودهوخودرابرفردتحمیلم

نظرانایننحله،براینباورازصاحب،ری،ماکسودهدیدیدگاهتفهمیعمدتاًمعیارهایدرونیوذهنیرامالکقرارم

(کنشگر،رفتارووجوددیگرانرادر1استکهکنش،زمانیخصلتاجتماعیداردکهخصوصیاتذیلراداشتهباشد:

دیگراننیزبرایکنشگرهمیننقشراداشتهشفردبرایدیگرانن(ک2نظربگیرد؛ ارزشنمادینداشتهباشدومتقابالً

 ادراکآن3باشند؛ تحتتأثیر یککنشاجتماعی اشخاصدر رفتار فضایکنشیِ( از کنشخاصها و دیگران

.(18-17همان:)خودشانقرارگیرد

،عبارتاستنشوسنتیادشدهاست.بهنظرپارسونز،کدیدگاهتلفیقی،متکیبرنظریاتپارسونز،ومبتنیبرترکیبد

 هدفاخذتصمیمذهنیِ»از وسایلنیلبه درباره آنکنشگر همه که بهها، شروطموقعیتیمحدودیلهوسها و باورها

.«اندشده

                                                           
6
 reasoned action 
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هابرآنیریگاریکهجهتورفتهمهحاالتفکری،احساسی»تماعیباتوجهبهاینتعریفعبارتاستازکنشاج

که:اوالً،رفتارافرادتحتکندیش،اینواقعیاترابیانمنبهکنگرش.این«اندیابیشدهاساسالگوهایجمعی،ساخت

ناگزیراستبرایپذیرشیاًثانشوند؛یتأثیرهنجارهایاجتماعیجهتدادهم فرد، ازقواعد،شکن، هایشدرجامعه،

والگوهاییپیرویکندویا الهامازآنهنجارها وقواعدبگیردوثالثاً،کنشوواکنشمیانها مبتنیبرالگوها افراد،

(.122)همان:آورندیهارافراهممابنهادینهشدنآنباسکهمشخصیاست

مدل و کیهاالگوها نظریه چهارچوب در ارائهنمختلفی افراد رفتار تبیین برای تفسیرهایشمدلل که است شده

اینالگوها،الگویآیزنوفیشبیناست.بهنظراینعالمان،رفتارغالبأینتر.یکیازمهمکندیراارائهمترییلیتفص

افراددررفتارشانتوجهکنیم.7درکاستکهمابهقصدونیتوقابلبینییشموقعیقابلپ

تار،قصدونیتبرایانجامآناست.بنابهنظروحلقهماقبلبروزرفآیندیازعواملبهوجودماییرهرفتارهادرپیزنج

هستند.بنابرایندرچهارچوباینالگوبرایتبیینرفتارابتدا2رفتاروهنجارذهنییسوبه8آنان،نیات،تابعیازگرایش

خصیاسترفتار،یکمتغیرفردیوشیسوانجامعملتوجهکرد.گرایشبهیااگرایشبروزرفتارویبایدبهآمادگی

بدبودنپدیده خوبیا فرد، ازنظرخودشموردارزیابیقرارمکهطیآن، بیانگرنفوذوفشاردهدیایرا هنجار، .

(.1365)رفیعپور،کندیکهشخصآنرابرایانجامکاریاحساسوادراکماجتماعیاست

داحتمالتبدیلنیاتبهرفتارعینی،فزونیخواهدبراساسایننظریه،اگرگرایشوهنجارها،هردوهمسوبارفتارباش

رفتارکنندهیینهاتعوهنجارهادرتضادبارفتارباشندقدرتنسبیهریکازآنهایشگرفتولیدرصورتیکهگرا

خواهدبود

بهکنشمدللوهنجارها،آیزنوفیشبین،هایشدربسطالگویقصدهایرفتاریوبرایتبیینمتغیرهایمؤثردرگرا

هابهنتایجاعمالخوددارندودرنتیجهه،رفتارافراد،مبتنیبردالیلیاستکهآنری.مطابقبانظکنندییاموجهاشارهم

.عناصرایننظریه،متشکلازدوبخششخصیواجتماعیاست.عنصرشخصی،زنندیدستم12آنبهانتخابمنطقی

بخشاجتماعیهنجارذهنیرا«فایدهارزیابیِ»و«ایدهفانتظار»رتغیدومیرگرایشفرداستکهخودتحتتأث است.

بهشودیشاملم دیگران، انتظار متغیر دو از خصوصدیگرانِو نمهمو انگیزه تأثیرییز انتظاراتدیگران پیرویاز ا

 (.11-8)همان:کنندیهانقشالگوومرجعرابررفتارافرادایفام.اینافرادباگروهپذیردیم

ایبررفتارافراددارند،بااینحالبایدتوجهکردکهعوامله،نیاترفتاری،تأثیربالواسطهبراساسنظریهکنشموجّ

  اند.دیگرینیزهستندکهبررفتارمشارکتیمؤثرنددرنظریاتدیگریمطرحشده
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افرادبایدبهبررفتارمشارکتیِیرگذاریارندوبرایشناختوتأثبهنظردال،عواملزیربرمشارکتافرادتأثیرمستقیمد

:توجهکردهاینهاینزم

خودبهایننتیجههاییابیحاصلازمشارکت،ارزشباالییقائلباشد.اگرمردمدرارزشیهافردبرایپاداش .1

ناچیزتراستهایتیگرفعالازپاداشدآیدیاجتماعیبهدستمیهابرسندکهپاداشیکهازبرخیمشارکت

 درگیر کمتر را درصورتآنخود همدنین کرد. خواهند پاداشکهیامور افراد از ازیهابسیاری حاصل

هایینههزتصورکنندکهدونامبهمارزیابیکنییافتنیناجتماعی،دستهاییترادربرخیازفعالاشتغاالت

بهحدیاستکهیتیاشتغاالتدرآنموقع ازها نتیجهواندازدیارزشمندبودنمآنرا مطلوبیبهدستیا

چناندهمردماحساسکنندهانشاننخواهندداد؛برایمثالرغبتیبرایمشارکتدرآننخواهدآمد،چندان

کمکبهفقراازطریقساسکنندکهباهانشاننخواهندداد؛برایمثالچناندهمردماحکهبامشارکتدرآن

مانیمانندسازمانبهزیستیباکمیتهامداد،نتایجچندانیعایدنخواهدشد،حاضرنخواهدبودحمایتازساز

 .فقراراازآنطریقدنبالکنند

طورمشخص،بینهامؤثرتربداند.اگربهفرد،مکانیزممشارکترادرنیلبههدفدرمقایسهباسایرمیکانیزم .2

،تمایلچندانیدریتهااهمیتندهد،درنهاندانیرااحساسنکندوبهآنچیهامختلف،تفاوتیهاروش

برایمثال،درحمایتازفقرایجامعه،اگرشخصیمکانیزمکمکاز؛برخیازاموراجتماعینخواهدداشت

مکانیزمیهاطریقسازمان از را تمایلبیشتریبرایمشارکتخواهدخیریه تلفیکند کارآمدتر هایدیگر

 .داشت،درغیراینصورت،چندانتمایلیدرویبهوجودنخواهدآمد

بهنتیجهخواهدرسیدیری.فردمطمئنباشدکهدرگ .3 هرگاهشخصیفکرکندکهفعالیتو.اودرامریحتماً

امریب در نماهمیتیمشارکتاو و آنبسیارکمتواندیبوده در شدناو احتمالوارد تغییراتیشود منشأ

ممکناست،اهدبود؛هرچهفرداحساسکندمشارکتویدرامریکارایینخواهدداشتبههماننسبتخو

 کمترمشارکتکند.

دانشاوکندیبرایمشارکت،الزماستفردازدانشومهارتکافیبرخوردارباشدبنابراینفردیکهفکرم .4

مناسبنخواهدرسید،ترجیحخواهدداداییجهنتمحدودتراستوبادرگیرشدندرآن،عمالًبهایینهدرزم

بهجهلفرد هلخوددرزمینهجبهعبارتیبهآگاهیفرداز-کمتردرآنمشارکتکند.اینموضوععمدتاً

م-خاصی میشودیمربوط گمان افراد از برخی مثال برای ندارند،کنند. سیاسی امور در ادراکچندانی

ااگرافرادسازوکارمشارکتازطریقیسیاستدوریگزینندنندازنیستکهسعیکبنابرایندورازانتظار

 آنسازماننخواهندداشت.(دانندتمایلیبهمشارکتبا)ویاازطریقن(راسازمانی)رسمی

بخشتوسطدیگرانچندانرضایتبرخیاقداماتوامورنتایجدهدکهبدونمداخلهاو،احتمالیهرگاهفرد .5

 خواهدداشت.درآنامورمشارکتتعهدوتمایلبیشتریبراینخواهدبود،
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(جملهموانعبوروکراتیکاز)آن،خودرابامشکالتوموانعزیادیریانویادرجشارکتدرورودبهمدفر .6

تاداشتددرآنتمایلخواهتهباشد.برایمشارکشتدازیادیاردریافتپاداشنتظفردیامواجهنبیند.وقتی

متحملشوددرغیرایندوروشمعمولیهزینه هزینهیترینموانعهایآنرا ازمشارکتا اورا منصرفها

 (.34-1364:31)دال،خواهدکرد

.مربوطاست11هدلاینظربهمباهالگویدالبیشترمبتنیبرابعادفردیوروانیاستکهبهنوعیباگزاره

دهدکهمیتواندبرایتوضیحوبنیادیرابرایتبیینرفتارانسانارائهمیقضیههماستکهچندپردازانمزازنظریهنهوم

.باشدهایموفقیتوارزشمیقضیههاشاملبهکارگرفتهشودواینقضیهمشارکتیتبیینرفتار

یابد.براحتمالتکرارآنافزایشمیزند،پاداشیبهدنبالداشتهباشدبرطبققضیهموفقیتاگرعملیکهازافرادسرمی

مادی(براساسهنجارهاشازسویفردابرازشودوپاداشی)مادییاغیرناساساینقضیهاگرمشارکتبهعنوانیکک

گرایشفردبهرفتارمشارکتیداشتهباشد،احتمال-مطابقبانیازهایجامعه-وارزشهایفرهنگی،اجتماعیومذهبی

ترتلقیشود،احتمالبیشتریوجودشبرایفردباارزشنیاید.براساسقضیهارزش،هرقدرنتیجهیککافزایشمی

همانکتشرادوبارهتکرارکند.درخصوصرفتارمشارکتیبراساساینقضیهمیتوانگفتکهاگر،داردکهشخص

بیشتریداشتهباشد،احتمالتکرارآننیزافزایشمشارکتیبرایفردارزشدستاوردهایمشارکتنسبتبهرفتارهایغیر

.کنداکمترمییپاداشوتنبیه(استکهاحتمالتکراررفتاریرابیشتر)هایآنهفایدهوهزینهتیجیابد.ارزشرفتار،نمی

نظرروانی برمشارکت-دیویدسیلزاز اوالً؛استاجتماعیدرپیتبیینعواملمؤثر او نظر افراددبه رمتننیروهای،

شده محاط غیره( و مذهب آموزش، و تربیت و تعلیم )منزلت، ثاناجتماعی تفاوتیاًاند؛ حیثیها، از شخصیتی

،اجتماعی،متفاوتباشد؛ثالثاًیاهکهآمادگیافرادبرایپاسخدادنبهمحرکشودیواستعدادهاموجبمهایتوانمند

اجتماعی،ازهاییطافرادتاحدودزیادیبستگیبهمحبرفعالیتاجتماعیِیاختشناجتماعیوروانهایشرطیشتأثیرپ

 فرهنگیوسیاسیدارد.یهااجتماعی،الگوهایباور،اعتقاداتوارزشیهاجملهنهادهاوسازمان

یکدیگرمرتبطوشخصیتیواجتماعیبهشدتبایهابنابهعقیدهسیلز،سهدستهمتغیر،شاملنیروهایاجتماعی،تفاوت

،بنابراینهرتحلیلیکهدهدیهاگرایشبهمشارکتراافزایشیاکاهشموهرتغییردرهریکازآناندیختهآمبههم

۔(1362:7کنندهوناقصخواهدبود)محسنیتبریزی،هاباشدگمراهفقطمبتنیبریکیازآن

.کندیشاست،درتحلیلکنشمطرحمنهبسیجآگاهیوبسیجکانتظارراکهشاملدومؤلف-لندرمنالگویارزشک

.بهنظراوشودییجآگاهی،فرایندیاستکهبهواسطهآناقداماتیکهبایدبراینیلبهاهدافصورتگیرد،تبیینمسب

دتحققاهدافراوایفبلکههزینهواندیشندیچراکهاعضافقطبهاهدافنمکندیاینفرایندبرایتحققکنشکفایتنم

اعضایشکوشدیویکسازمانبایکگروهیمکندیبسیجبرایکنش،ضرورتپیدامروین.ازاکنندینیزارزیابیم

(1:کندیش،سهانگیزهرامطرحمنمشارکتمتقاعدکند.کلندرمنبرایمشارکتدرکهایینهوایدوهزفرانسبتبه
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هاییزهانگ انگ2هدف؛ اجهاییزه( انگ3تماعیو کلندرمنانگهاییزه( قالبواکنشهاییزهپاداش. در اجتماعیرا

بهعملمشارکتمدیگرانِ» انگبیندیمهم، درچهارچوباعتهاییزهو بهقادهدفوپاداشرا بهمشارکتوتوجه

یکمجموعهوزنیافتهکنشجمعی،افرادبهمشارکتدریم.خواستوتصمکندیوفوایدمشارکتتحلیلمهاینههز

داشتهومتفاوتییاهبرایافرادمتفاوتوزنتوانندیمهایزهوزنبافتهبهاینمفهومکهاینانگاست؛یزهازاینسهانگ

-1226:23رینلینگر،باند)کلیومتفاوتکنشبرحسبنوعهایزهاینانگیاهمکملیکدیگرباشندوهمدنینوزن

32.)

 مایتی و دگرخواهانه کنش ح-2-3-1-2

کهییکیازمقتضیاتنظماجتماعی،ایجادحداقلهمفکری،درکمشترکوارزشیابیمشترکنسبیاست.درصورت

،فردویجه،درنتشودیهمفکریمشترکدرابعادفوقنباشدسهعنصراساسینظم،یعنیفرد،تعاملومادچاراختاللم

.کندیواحساسناتوانیمدهدیطورمؤثرازدستمریخودرانسبتبهمحیطبهبهدنبالآنماقدرتکنترلوسازگا

از و آنومی پیدایی و ما و دیگران نسبتبه فرد تعلق و احساستعهد دستدادن از وضعیتی، چنین پیامدهای از

روابطارتباطیوکندیواحساسجداییازدیگرانمیخودبیگانگیاست،دراینحالت،فردنوعیاحساسسردرگم

وحقوقوتکلیفدرما،بهعبارتیحقوتکلیفوارتباطاتاعضایمابایکدیگرشودی)اجتماعی(اشدچاراختاللم

 (.1375:22)چلبی،شودیدچارابهامم،وباما

عامومشترکمسائلنظماجتماعیبامقولهمهمدیگر،یعنینفعمشترک،ارتباطتنگاتنگیداردکهخوددرنیازهای

است.بنابرایننفعمشترک،نیازمتقابلبهیرپذانسانیریشهدارد؛تأمینایننیازهابامشارکتدیگرانودراجتماعامکان

است.مازادیکههمه(اینموضوع،خودعاملایجادمازادتعاونی1222)ستربهقولالکندیتشریکمساعیراایجادم

م بهره آن بیشاز برندیکمو مفاه21)همان: یکیاز مفهومیاعمدهیم(. دارد مفاهیممذکور قرابتزیادیبا که

دگرخواهیاست.

مبه کلی کند،توانیطور تعهداتشعمل بیشاز فرد آن، در استکه کنشاجتماعی نوعی دگرخواهی، گفت،

منافعدیگرانبهاندازهمنافعخوداحساستعهدحداقل،نسبتبهیامنافعدیگرانرابرمنافعخودترجیحدهد.کهینحوبه

درصورت فراهممایینهچنینامریتحققیابدخودزمکهیومسئولیتکند، آنانسانیتاهمیتپیداسازدیرا کهدر

انسانکندیم مو قرار احترام و عزت مورد انسانگیرند؛یها نزدیکی بههمدنین مشارکتها موجوداتی جو،عنوان

منوع قرار موردتوجه نمودهایعینیِگیردیدوستودگرخواه دررفتارهای. دوستانه،نوعکنشدگرخواهانهمعموالً

.شودیکمکبهنیازمندانوحمایتازمستمندانمنعکسم

تهیس،بهدگرخواهیبهعنوانانگیزهوحالتیذهنینگرابیرعتدگرخواهیهست.برخیتعیتعابیرمختلفیدرارتباطباطب

اینبشدهبهشمارآوردهسعنوانتظاهراترفتاریبهآننگاهکردهوآنرایکیامدذهنیکوبرخیدیگر،به اند.

روانبیتعا تفاوتتمایز آغازین نقطه دوگانه، یشناختر )یشناسجامعهتعابیربا رفتاری اساسرویکرد بر -غیراست.



36 

 

اساسبردوستانهنوعنشک،ازاینمنظرکند؛یتوجهمککنندگانکمرائهبهعقایدواقعیاصرفاً،دگرخواهی(انگیزشی

هاکمککندتاچیزهایینیازهایدیگرانرابرآوردهکردهیابهآن.اگرنتایجبتواندتاحدّشودیپیامدهایشسنجیدهم

 شود.یدیگریرابهدستآورنداینبهعنواندگرخواهیتلقیم

درکنهخوددارداماواضحاستکهدررفتارهاینوعیدوستنوعبرخیبراینباورندکه عنصرفداکاریرا دوستانه،

.برایاینکهنفعدیگرانرامدنظرداریمکنیمیطورمشتاقانهشرکتمنیازیبهفداکارینیست.مادرایناموربهاًضرورت

بهخود را ما برایدیگران، ایننوعکدهد.یسوقماریدیگرانیمسئولیتیودغدغهخاطر هنجارهایشندرواقع ها

منعکسم جامعه در اینمسازدیاجتماعیرا بر فرضرا ایننوعدگرخواهگذاردیو ارتباطبایکه برایپیوندو

.(1226:11ج،دیگرانضروریاست)پی

اندبهتبیینفرایندهاییبپردازندموده(کهسعینیدوستمربوطبهدگرخواهی)نوعهاییهنظرینتردراینجابرخیازمهم

شود.یبهیکدیگرکمککنند،ارائهمهایییتاموقعیافراددرموقعیتشودیکهسببم

 به رفتارهای حمایتی  فوطمع های یینتب -2-3-2

 نظریه فطرت-2-3-2-1

رشدافراد،روندتکاملیخودرافرایندرطیکهدیددارندتأکیدوستبرخیازعلمابهویژگیذاتیوفطریبودننوع

وهمکاریعنیی،کندیزندگیاجتماعیشانسبیشتریبرایادامهحیاتپیدامماعودرطیکردهاست.انساندراجت

هایشهوادارانایننظریهبهگرا.(1288)کمبل،دهدیمشارکتبادیگرافراداجتماع،بختبیشتریبرایبقابهدستم

دادنبهدیگراناشارهمدوسواعمالنوع کهازسویآنانکنندیتانهکودکاندردوسالاولزندگیخودمانندغذا

(.1288کیگان،گذارند)یکهبدینترتیبفرایندتکاملیرادرطیزندگیپشتسرمگیردیصورتم





 نظریه اکتسابی  -2-3-2-2

دوستانهوامدادگرانهدیگرانازطریقمشاهدهاعمالنوعیتدوسبهخصلتاکتسابینوعیاگرایان،عدهدرمقابلفطری

م مکنندیاشاره ایفا نقشمهمیرا نخست، وهله والدیندر وقتیکودکمکنندی. والدینشهنگامیکهبیندی. که

اریبهپدرواهرگاهکودکدرانجامکیوکندی،اونیزهمینکاررادنبالمرسانندیهاکمکمدیگراننیازمندندبهآن

دریرسان،تکراررفتارکمکیجه،درنتگیردیویاپاداشیبهاوتعلقمگیردی،موردتشویققرارمکندیمادرشکمکم

هاتأثیربسزاییدوستانه،ذاتیاستولییادگیریدرمیزانآن،برخینیزاظهارداشتندکهرفتارنوعگیردیفردشکلم

(1373:35کمیتهامدادامام،یزیر،نقلدرمعاونتپژوهشوبرنامه1277دارد)موسنوایسنبرگ،

 بادلهنظریه م -2-3-2-3

وگیردیاجتماعیقرارمیشناخت،درچهارچوبروانیدوستدرخصوصنوعهایدگاهازمطالعاتودیابخشعمده

دربرم را متغیرها از وسیعی نسبتاً طیف زمینه، این در شده انجام در؛گیردیمطالعات که مهمی نظریات از یکی
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مبادلهاجتماعی،.اجتماعیبهتحلیلرفتاراجتماعیافرادپرداخته،نظریهمبادلهاجتماعیاستیشناختچهارچوبروان

هاعالوهبرمسائلمادی،همدونپولوثروت،.درروابطبینانسانشودیتعاملیاستکهبهوسیلهاینمسائلهدایتم

(.برخیاز1288یر،)میشوندیاجتماعیوخدماتنیزبایکدیگرمبادلهمی،عالمتهایرایندهایینظیردوستروابطوف

 بندیتقسیمعلمایاجتماعیدر مبادلهانواع در را مبادالتمذکور بحثقرار، مورد نامتقارنگرم چهارچوبمبادله

ایطرفیناینمبادله،عاطفیاست.در،انتشاری«ینامتقارنمبادله».دهندیم ثار،نسبتبهیکدیگراحساسمثبتیدارند.

.سالینشوندینابازمظاهربرجستهایننوعمبادلهمحسوبمهدیهیابهتعبیرمالینوفسکیشیدگرخواهانه،بخشریا

(1375:128)چلبی،«کندمیبستانمثبتیادعنوانبدهرازآنبهتوگالخواندیمتعمیمیافتهانبستهایننوعمبادلهرابد

مبادله،دوستیهمنوعاناست،درایننوعمبادله،فردیدرازایکمکوارائهخدمتیبهفرددیگرمتحملسایناسا

م درحالشودیهزینه کهی، جبران برگشتیانتظار راا و جانشینی نفع نوع برگشتفقطاز ندارد؛ طرفمقابل ایاز

ماین.رضایتجانشینیاست شامل را فداکاری و مقوالتایثار مبادالت، گروهشودینوع در دوستی،یهاو اولیه

مساوات جوامعنسبتاً یا نکردههمسایگیوخانوادگیو تجربه اقتصادیرا تمایزپذیریاجتماعیو قابلطلبکه اند،

مشاهدهاست.

درتعامالتانسانییافت؛درایننوعتوانیقارنگرمرامدرکنارمبادلهنامتقارنگرم،مبادلهمشابهدیگرتحتعنوانمت

ازدیدیکدیگرازاحترامخاصیبرخوردارندوبهسعادتوینتوجهطرفیناست.طرفمبادله،رفاهونفعطرفینمورد

هاییزهاد،انگحالیکدیگرعالقهدارند.منشأایناحتراممتقابلوتوجهبهحالدیگری،درهمفکری،همدلیواعتمرفاه

همدلیوایجادکهوابستگیباهمبستگی،باعثاحساسِدهدیصادقانهوحقیقیاست.مواردزیادیرخمیِدوستنوع

نوع میدوستانگیزه فرد در مددجو کمکبه انگیزه ایجاد شودیو بایرن، و تجربیمبادلهیهانمونه.(1287)بارون

درجوامعسنتیوروستایی(ودرهادرگروهتوانیمتقارنگرمرام ومؤسساتغیررسمیوداوطلبانهسنتی)خصوصاً

.(1375:122تعاونیکوچکبافت)چلبی،یهااجتماعیوسازمانهاییمهانواعب

بهچهارچوبنظریاینمکتب،بهکسبهدوستانه،تئوریپردازانمکتبمبادلهباتوجدرتحلیلمعناییرفتارهاینوع

یشتری)یعنیدرمناسباتخودپاداشیبکنندیهاسعیم،انسانکنندیاشارهم13زینهدرمقابلکمترینه12اداشبیشترپ

.دهدیبهدیگرانسوقمهارابهسویکمکایآنیزهچنینانگقعدرواد.رابهدستآورنکنند(بیشازآندههدیهمی

.جلباعتمادوتأثیراجتماعیند،هماناندیرونیایتاززندگی،ویابرضافزایشورسیلاستقب،ازاندیهایاروانپاداش

 اجتماعی -ی ستنظریه زی -2-3-2-4

دوستانهپرداختهاست.براساسایننظریه،اساسهستیاجتماعیازنظریاتیاستکهبهتوضیحرفتارنوع-زیستینظریه

کهدرآنشرایط،بیشترینشانسراکنندیشرایطیهدایتمیسوبههاهستندکهماراهااستواراست.اینژننژبربقای

آن داریم، جهان در بقا مبرای آماده حیات ادامه برای را مردم کنسازندیها عمل درست باشند،نتا توانمند و د

                                                           
23

 reward 
22

 cost 
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کهباعثهاییمیز(.قابلذکراستکهمکانیزموبامکان1228)مایر،ایستندیضعیفباشندازحرکتبازمکهیدرصورت

بااینحالژنیدوستهاعاملبروزرفتارهاینوعژنشودیم هاییژگیهادربروزوبشوندهرگزمشخصنشدهاست.

نیمشابههستند.همینارتباطژنتیکاستکهژازنظرینوعهابهاندوهریکازآنتمامافرادیکخانواده،یافامیلمهم

عواملاجتماعیاستکهبه-مکملنظریهژنتیکی،نظریهزیستی.یکدیگرحمایتکنندخویشاوندانازشودیسببم

اجتماعیدارای-افرادمشابهبهلحاظزیستی،.مطابقایننظریهدهدیدوستانهبهاماجتماعینیزدرتبیینرفتارهاینوع

ابتدرفتارهاینوع ابهافرادخانوادهوسپسبهدوستانونزدیکاندوستانهبیشترینسبتبهیکدیگرخواهندبود.معموالً

درایننظریهنفعمتقابلرامشودیدیگرکمکم مطرحکردواینکهدرخویشاوندانونزدیکان،احتمالتوانی.اساساً

کمکافرادبهیکدیگربیشتراست.

جوامعبشریمتغیرهایدیگرینیزنظریهزیستیازسویبرخیازمردمزیرسؤالرفتهاست،چراکهمردممعتقدنددر

،مذهبوقابلتقلیلبهمسائلژنتیکینیستند؛مانندقوانیناخالقیوکنندیهستندکهنقشبسزاییدرکمکمقابلایفام

 (.1288جایگاهمهمیاست)رونالدوکمپل،بااینحال،دیدگاهزیستیدرامدادرسانیخوددارای.؛دینمشترک،و..

قابل نکته در آناجتماعیویشناختیهایروانتبییذکر تحلیلهازیستیایناستکه در اغلبمتغیرهایساختیرا

همانندکمککنندودرخصوصکنشفراموشمی وقایعرسانیهایدگرخواهانه اضطراریو موارد مورددر ویژه،

تحلیلکنندیآنزندگیمتریکهکنشگراندرعوسیهارادرمتناجتماعیوبهندرتآندهندتحلیلوتبیینقرارنمی

-ونسبتبهروانبینندیدوستانهرادریکمتنتعاملیمنوعیهاشنشناساناجتماعی،کاینکهروانرغمی.علکنندیم

فرهنگیویهابااینوجودعواملخارجیواجتماعیمانندنظارتکنندیبررسیمترییعهارادرحوزهوسشناسانآن

کندیایفامهابررسیشرایطساختاریدرارتباطبارفتاراجتماعینقشاندکیرادر

 اجتماعی: هنجارهای مسئولیت اجتماعی و تعهد شهروندی های یهنظر -2-3-3

ازطریقطرحمفاهسعیکردهیشناختجامعههاییینتب بامتغیرهاییچونهنجارهاییماندبرخیازخألهایموجودرا

.اجتماعیومسئولیتشهروندیپرکنندیهای،مسئولیتاجتماعی،هویتجمعی،ارزشاجتماع

یوعامهستندو(،همهاجزایرمزهایاخالقی،ریشهدرهنجارهایمتقابلدارد.اینهنجارهاکل1262ّ)نربهنظرگود

م باتوجهبهایندیدگاه،کمکپذیرندیهمهآنرا بههمنوع،یکهنجاراجتماعییرسان،مثلقتلشخصودزدی.

صورتتعاملیمطرح(.اینهنجارهانیزبه128)مایر،کنندیاستوافرادبراساسقرارداداجتماعیبهیکدیگرکمکم

درروابطزناشوییوازدواج اماانتظارکندیمیرسانخدماتداردیگاهیشخصبیشازآندهدریافتم،هستند،مثالً

جوامعومطابقباآدابورسومهاییژگی،اینهنجارمتناسبباوحالینوضعیتبهتعادلبرسد.بااروزیاینرودیم

اندکهمبتنیبراینبرخیبههنجارهایمسئولیتاجتماعیتوجهکرده،.درارتباطباهنجارهایاجتماعیکندیتغییرم

چشمداشتکمکدر و انتظار نیازمندیبدون هر به استباید باور مسئولیتاجتماعیرا.اریرساندیآینده مردم،

نیستند،یعنیبرایارتباطیمسئولیتاجتماعیباسبکاسنادیبارهایکههنجشودی(.گفتهم1288)مایر،گزینندیبرم
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ارییشخص خودشمقصّرسان تقاضایکمکنموده فردیکه که نیاید وجود به تصویر ایناین استدر بوده ر

.وقتیافرادتشخیصدهندکهموقعیتنامساعد،ناشیازشرایطآیدیچندانیبرایکمکبهوجودنمصورت،گرایش

وشناختباعثبروزمشکالتیجوستوافرادنیازمند،براساسآگاهدارمدیاعواملیاستکهخارجازکنترلواختی

تغییریفردیاستوازحیطهدرکوشناختوهاوعواملفراازمکانیزمیااینمعضالت،معلولمجموعه؛اندنشده ا

 |(.1222مورنووکارود،؛1282جوخارجاست)واینر،اریی

ترراکهاجامعهبزرگیکههمهگروهوکنندیاشارهمتریوانتزاعتریعبهاهدافوسیشناختجامعههاییلبرخیتحل

طورمساویدوستانهیکارزشنمادیناستکهبهتارنوعورفیرسانگیرد.کمکیدربرمکندیشخصدرآنزندگیم

پیامدهایوسیعیبرایجامعهداردکلروابطاجتماعی.یککنشنوعشودیعنوانکلمربوطمبهجامعهبه دوستانه،

تحتتأثیرقرارم چیزیکنندهاحساسکندکهآنتاکمکشودیوسببمدهدی)همبستگی،وحدتوادغام(را ها

ایننوعاسهیمشدنباجامعهبزرگییحمایتبرا به-هایبهانفرادیبهغرهاییدوستتردارندوبهآنمتعلقهستند.

وافزونبروظایفاخالقیواجتماعی،عاملپیوندنیزکندیارتباطپیدام-هارانداریمکهماامکاندیدنآنییهاآن

مرزهایخودکندیجمعیتقویتمهاییتقهموردنیازرابرایتشکیلهو،عالیعالوه،دگرخواه.بهشودیمحسوبم

دهد.یترپیوندمبزرگیاودرکواحساسمارااززندگیبهجامعهدهدیراگسترشم

وکنیمیهاتعریفمهایاجتماعیاستکهماخودمانراباآنبندیهاوطبقهبندیجمعی،آنگروههاییتدرواقع،هو

هاستکه؛ازطریقآنکنندیهانقشمهمیدررفتارانسانیوکنشمتقابلاجتماعیبازیم.آنسازیمیهامرتبطمآنبه

ساختاراجتماعیمرتبطمهاییتوشخصهایژگیو ارزششوندیفردیبا هویتجمعی، وساختاراجتماعییک. ها

.کندیسویدیگرمنعکسمشناختیوشخصیتیراازیریگوجهتسویکجامعهرااز

گرایانههایدگرخواهانه،یکبنیانانسانکنندانگیزهترتغییرپیدامیهایوسیعبندیهابهسویگروههویتکهیهنگام

یلخویشاوندی،قومی(قبیازیگروهدرونیهالجمعیکهمبتنیبرتشکّهاییت.هویابدیپیداکردهوهمبستگیارتقام

خارگیرینیستجهت به را طبقهجهایتعاونی -اجتماعیهایبندیاز دارد تعلق آن به فرد م-که بخشد.یتوسعه

وبراساسکندیراازهممتمایزمیرخودیجمعیاستکهمرزخودیوغهاییتقومیوخویشاوندیازهوهاییتهو

قابلذکراستکهاتاحساساستمبنیبرهایتگیبیناعضادراینهوت.پوسگیردیشکلم«هاآن»و«ما» شناخت.

وشودیتهامحدودمیهاومحلّدگرخواهیراباالببردکهاغلببهخوداینگروهتواندیتیاخویشاوندیملّیت،محیّمقو

دوبارهترسیمشده«خود»بسطیافتهومرزهای«خود»ایندرواقعیکدگرخواهیگروهیاست.دردگرخواهیواقعی

(.22۔1222:18ایی،)زکمحلیوگروهیباشدهاییتتازمانیپایداراستکهفراترازمرزهایهواستو

شهروندیمرتبطم مفهوم دگرخواهیبا اینتفاسیر، ارزششودیبا بپذیریمکه اگر بهنوعیها. عنوانداراییدوستانه

به اعضایجامعه به که دنبالدارد به نتایجیرا فردی، حوزهاجتماعیو وهمدر محدود حوزه همدر جمعی، طور
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کهشودیاجتماعیتلقیماییهسرماعنوانبهیدوست،نوعرساندیعمنفاجتماعیوخانواده،همسایه،اجتماعی(تریعوس

.اندیمشهرونداندرآنسه

بهدلیلاینکهبه،صرفیدوستنوع بهرودیمدرجامعهبهشمارمعنوانمنبعیبرایاتکایمردنظرازمبادالتمتقابل،

دگرخواهانه،بنیانیرفتاریاستکهدوستیوالفترامیانشهروندانیهاارزش.خودیکارزشاجتماعیاستخودی

ودهدیواعضایجامعهراتحتحمایتخودقرارمکندینوبهخود،دینیاخالقیایجادم.شهروندبهکندیتقویتم

(.1282:26شترک)همگانی(است)میلر،متعهدبهارتقایخیرم





















  و رویکردهای نظری رفتارهای اجتماعی مطلوبتئوری  -2-3-4

رادریطیشرااستاینتغییراتبودهیواقتصادیاسیس،یفرهنگ،یاجتماعراتییکشورماشاهدتغر،یاخیدههدر

نیچنیامدهایتفاوتنسلهاازجملهپصلهگرفتنوییافاارزشیهایریجهتگرییکشورفراهمکردهاستکهتغ

)پهلوان، شودیمنجرمینظاماجتماعرییوتغیمناسباتاجتماعبهنوبهیخودتغییرزیهانارزشرییاست.تغیطیشرا

بهزعمیوروانشناسیفردنیبرروابطبیمهمریتأثیوازطرف(1386 (1377)یهاشمعظیمیافرادخواهدداشت.

یبهبلیتمافانهشدهاستومتأسیمادیارزشهادادنبهتیحاکمبرکشورباعثاولویاقتصادیاجتماعطیشرا

ومشکالتیدارنددرگرفتارلیآنشهروندانکمترتمایاستوطشیبزرگدرحالافزایدرشهرهایتفاوت ها

.مداخلهکنندگرانید

تیموقعشرفتیپیبالقوهجلوطورتواندبهیمثبتمتمرکزشدهاندکهمیرهارفتانییمحققانبرتعرایخاطراخنیهمبه

بگیتفاوتیبیها را اردیانسانها رفتارهایرفتارهانی. عنوان به اندفیمطلوبتعریاجتماعیکمکرسان شده

.(16،2221واسنوفرلو15،2222نریوگر14،2221لی)کشو
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طیدرشراییهازهیچهانگباوچگونهرسانهستندویاریکهافرادبشرچقدردهندیمطلوبنشانمیاجتماعرفتارهای

«مطلوبیرفتاراجتماع»،«یکمکرسانارتوأمباترف»یهاواژهشتابند.امروزهیمگرانیبهکمکدیواضطراریعاد

ازتوانینظرباشدآنهاراممدیلیکهاگراهدافتحلیروند،درحالیکارممترادفیکدیگربهاغلب«ینوعدوست»و

فیتعارنیایبرا،حالنیباا.دارندیمتنوعفیمطلوبدرمنابعمختلفتعاریاجتماعیکرد.رفتارهازیمتمایکدیگر

فیاست،تعرگریبهشخصدیرساننفعایدرجهتکمککهیرفتارهابهعنواناعمالنیاوجوددارد.یمشترکیهیپا

اهداکاالگران،یکردندم،آرا17شدنمیسهایکردن،مشارکتکردن،قرضدادنکمکصورتشوندوغالبأبهیم

فعالای حمایهاتیپول همدلتیداوطلبانه، )مراقبتکردن(، خطر هنگام در فرد همدردیاز یکمکرسانیوو

(12،2227وکارلوینلیشوند)مککیمفیتوص18یابزار

نمودکهعبارتندیرامعرفاجتماعیمطلوبتوانچهارنوعرفتاریتاکنونمافتهیمانجایمطالعاتوپژوهشهابراساس

رفتارها رفتارها22مطلوبنوعدوستانهیاجتماعیاز: 21زیمطلوبمتابعتآمیاجتماعی، مطلوبیاجتماعیرفتارها،

نوانکمکداوطلبانهبهتحتعمطلوبنوعدوستانهیعاجتمای.رفتارها23یاجتماعمطلوبجمعیورفتارها22یجانیه

دلگرانید نینگرانلیبه و رفاه به بهفیتعرگرانیدیازهاینسبت که است روییپاسخگویواسطهشده یاز

(.25،1228وفابسزنبرگی)آابدییبروزمگرانیکمکبهدیشدهثابتبرایهنجارهاواصولدرونساز،24یهمدرد

مطلوبمتابعتیاجتماعیشود.رفتارهایهامنهیهزیمتحملبرخ،یگریدکمکبهیرسانبرایاریردفنیعالوهبرا

وزنبرگیشدهاست)آفیتعریکالمریغاییدرپاسخبهدرخواستکالمگرانیبهدیرسانیاریتحتعنوانزیآم

 رفتارها1281همکاران، تمایجانیمطلوبهیاجتماعی(. لیتحتعنوان دیاریبه به طیشراتحتگرانیرساندن

درحضوریمطلوبجمعیاجتماعی(ورفتارها2222وهمکاران،27؛کارلو26،1282شدهاست)هافمنفیتعریجانیه

و28تر)بومسردیگیصورتمیارزشفردشیوافزان،والدینو...()همساالگرانیاحترامدد،ییتاکسبلیبهدلگرانید

 (1222همکاران،

 

 ی مطلوبی به رفتارهای اجتماعنظر کردیرو
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هایزهیاستکهبراساسانگانسانازرفتارییهاهیبانظردیروزمرهدرتضادشدیدرزندگجتماعیبروزرفتارمطلوبا

ازتیرابهمنظورحمایزیچراافرادچنکهیانییهادرتبهینظراینباشند.یمیخودخواهانه،لذتطلبانهوانتخابمنطق

یخاتمهمیبهخاطرخودخواهیمتضادخودخواهحیمشکلراباتوضنیمشکلدارندوامیکنندثاریاازمندیاشخاصن

یهامیگیردوهدفآنچیست،تبیینمطلوبشکلیسؤالکهچرارفتاراجتماعنی(درپاسخبها2225)رزیما.دهند

.شودید،اشارهممداخلهحاضرهستنیازآنهاکهمبنایبهبرخنجایدهدودرایارائهمیمختلفینظر



 مبادله اجتماعی -2-3-4-1

کنندتایاهدامیکهتجارپولیباشند.زمانیرونیباییممکناستدرونزند،یانگیکهرفتارمطلوبرابرمییپاداشها

زاودیااکندایپیکهدوستدیامنیکندبهایراسوارمیگرینفرفرددکیکهیزمانایوجههشرکتشانراباالببرند

اماگاهمیریبگیزیتاچمیدهیمیزیاست.ماچیرونیشود،پاداشبیقدردان استچونیاوقاتهمپاداشدرونی.

رساندنیاری ارزشمند، رضایاحساسخود افزایدرونتیو را احساسخوبدهدیمشیفرد فرد در نسبتبهیو

بهیتادرحقغرندیآیمرونینهبخااوقاتافرادازیگاهکندکهچراهیتواندتوجیمسئلهمنیکند.ایمجادیخودشا

نخواهنددگریکهدیا اینافتخارلطفومهرباند،یهرگزاورا یاریمییاستکهبگوتیانسانیبرایازیامتیکنند.

باشدتوانیرسانیفینفسهم ازدوستداشتندنکهیوادپاداشدهنده احساسرضاگرانیما وتیوکمکبهآنها

یمختلفیعملهاوهیبهشودردناکاستکهمایمنفجانیهکییآشفتگاحساسگناههممثل.میکنیمیخرسند

ثاریکردهاندمثلانهیاحساسگناهنهادنیتسکیرابراییهاوهیشمختلفی.فرهنگهامیتاازآناجتنابکنمیکنیم

کارخوببعدازکیمابهانجاماقیانکار.اشتاییرفتارجبران،یمانیپشابرازرفتارنپولیاآذوقه،اهداکرد،یوفداکار

وهددیمانرانشانخودانگارهمتزلزلشدهممیمانوترمیبهکاهشاحساسگناهخصوصازینیککاربد،همانجام

یاریبارفتارمیکنیمیماسعیعنمیکند.یمثبترامنعکسیعمومریتصوکییریوبازپسگاءیبهاحلیهمتما

.(1387رنجبر،ی)سجادمیگرانهوجههخودرادوبارهکسبکن

 یاجتماع یهنجارها -2-3-4-2

بهنفعماستبلکهبهیرفتارنیکهچنمیحسابکردهاارانهیکههشلیدلنینهبهام،یکنیکمکمگرانیمابهداغلب

نیادیکهبادیگویعواملبهمامیبرخنکهیالی.بهدلمیدهیکارراانجاممنیایازنفعشخصیترفیخاطرشکلظر

کردهدایراکهپیفیکدیباایمیونقلمکانشکمککنییددرجابهجایجدهیهمساکیبهدی.مابامیکارراانجامده

رفتارمطلوبمطالعهیکهروینیکند.محققیمامشخصمیرابرادهایونبادیبانی.هنجارهاامیبهصاحبشبرگردانمیا

معاملهبهیا22متقابلبطههستند:هنجاررالیرفتاردخنیاندکهدرارامشخصکردهیکنند،دونوعهنجاراجتماعیم

(.1387نژادورنجبر،یسجاد)32یاجتماعتیمثلوهنجارمسئول
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 :هنجار رابطه متقابل با معامله به مثل -2-3-4-2-1

کهبهماکمکییاست.بهآنهابطهمتقابلجهانشمولهنجاررایازضوابطاخالقیکیکهاظهارکرده31گلدنرنیالو

سرمایهگذاریمیکنیموانتظارمنفعتوپاداشداریم.گرانیدی.مارومینرسانبیوآسمیکمککندیکردهاند،با

بهکمکرسانوبهموازاتآن،(احتمالنوعدوستیبستگیبهآسیبوزیانوارده1271براساسنظریهیتریورز)

افزایشمی را دوستی نوع احتمال بیشتر سود و کمتر ضرر کمکمیشود. نصیبدریافتکننده که سودیدارد

(71ص1287دهد)بیرهوف

 هنجار مسئولیت اجتماعی -2-3-4-2-2

توجیه اعمالیاریگرانهودوستانهرا تنهایینمیتواندهمه متقابلبه بهطورهنجاررابطه افرادیکه درمورد کند.

روشنوواضحیبهدیگرانوابستهاندوقادربهبرقراریروابطمتقابلنیستندمثلبدهها،افرادیکهشدیداضعیفو

خدمات بهآنها ازدیگرانخدماتدریافتمیکنند، که هماناندازه نمیتوانندبه افراددیگریکه ناتوانهستندو

اجتماعیدیگریرفتاریاریرسانیراتحریکمیکند.احساسمسئولیت،پیشزمینهیمهمیبرایرفتاربدهند.هنجار

(.هنجارمسئولیتاجتماعیمعتقداستکهافرادبدوندرنظر32،2221،1225،1282هایاجتماعیمطلوباست)واینر

کمککنند بهکمکدارند، نیاز بایدبهکسانیکه ،1275)شوارتز،گرفتنمبادالتآینده مایرز نقلاز به ،2225.)

مسئولیتدربرابردیگران)مسئولیتاجتماعی(شاملتوجهبهرفاه،سالمت،تعلیموتربیتوامنیتآنانونیزعالقهمند

فرزندان، والدینو روابطمیان هایاحساسمسئولیتدر نمونه است. عالیقجامعه گرایشاتو پرداختنبه و بودن

مسئولیتآموزگار است. مشهود مراجعان و مددکاران و بیماران و پزشکان گروه، واعضای رهبران شاگردان، و ان

اجتماعینیزهنگاممواجهیانسانباافرادنیازمندیاکسانیکهدرمعرضخطرهستند،خودبخوداحساسمیشود.این

اتعیینمیکندوحستعهداخالقیراتقویتوتشدیدطوربهنظرمیرسدمهمیزاننیاز،معیارهایمسئولیتاجتماعیر

مینمایدوایناحساسبهنوبهیخودباعثایجادانگیزهیرفتارهایاجتماعیمطلوبمیشود.

  نوع دوستی –فرضیه همدلی  -2-3-4-3

همدلیسانیصرفابهدنبالتبییندیگروتااندازهایمتفاوتبانظریههایقبلیدربارهرفتارمطلوبایناستکهیاریر

مبنایاینفرضیهایناستکههمدلیموجبرفتارنوعدوستانهمیبافردنیازمندوباانگیزهنوعدوستیانجاممیگیرد.

شود.طبقایننظریهشخصیکهشاهدیکموقعیتاضطراریاست،دراوهمدلیبرانگیختهمیشودواینانگیزه،اورا

ارائهکمکمیکند.بهاینخاطرکهکمکبهدیگرانخوشاینداستوشخصازاینکاراحساسواداربهدخالتو

میکند.)کریمی، فرضاینکهیکآمادگیبرایهمدلیدرموقعیتهایخاصیکهدرآنفردی1385خوبیپیدا .)

(1387)بیرهوف، نیازمندکمکاستبرانگیختهشود،دلیلرفتارنوعدوستانهاست
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(پیشنهادمیکنندکهحداقلبرخیرفتارهایمطلوباجتماعیفقط2225،بهنقلازمایرز،1281نوهمکارانش)باتسو

بهخاطرتمایلبهکمکرسانیدرافرادنیازمندبرانگیختهمیشود.احساسهمدلیمیتواندتااندازهایقویباشدکه

ندکهسهشرطموجبتسهیلدرپاسخهمدالنهمیشود؛(،فرضمیک1221برهمهمالحظاتغلبهکند.باتسون)

ناظردرگذشتهتجاربمشابهیداشتهاستوفهمعمیقتریازموقعیتنیازقربانیپیدامیکند. .1

قربان .2 فرد به ایدلبستگیناظر بریمیدلبستگنیدارد. تواند روابط احساسات،یدوست،یخانوادگمبنای

شباهتباشد.ایوکیرومانت

.فرددرماندهراتجسمکندتیگرفتهاستکهموقعادیناظر .3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نقش و تفاوت های جنسیتی در زمینه رفتارهای اجتماعی مطلوب  -2-3-5

تفاوت تفسیر و زمینهتعبیر در پایههایجنسیتی استبر ممکن مطلوب، اجتماعی رفتارهای مشارکتو تحلیلی ی

.نقشاجتماعیزنانبامردانمتفاوتاست.بهعنوانمثال،احتمالاینکهمردانمأمورمحتواینقشجنسیتاستوارباشد

دهند.بنابراینتوزیعزنانومرداننشانی،پلیسیاسربازبشوند،بیشتراستوزنانعمدتاًکارهایخانهراانجاممیآتش

(معتقدبودکهتوزیعنابرابرمردانو1287د.ایکلی)شوهایاجتماعیمتفاوت،مانعازبرابریآنهابایکدیگرمیدرنقش

ینقشجنسیتزن،گرمیدرهایاجتماعی،اساستفاوتموجوددرنقشجنسیتآناناست.مشخصهزناندرنقش

روابطبینفردی،گرایشبهروابطاجتماعیونیزحساسیتدرروابطبینفردیاست،درحالیکهنقشجنسیّتمرد،با

(.ازآنجاییکه1272؛اسپنس،وهمکارانش،1266شود)باکانل،کنترلنفسوعالقهبهموفقیتمشخصمیاستقال

-پردازند،صحتایناستنتاجثابتمیایوبهطوراخصبهخطرکردن،بیشترمیهایحرفهمردانبهطوراعمبهنقش

(مردانبیشتربه1226زندگیمنطبقباشد.بهقولباکان)کنندکهبیشتربانقشآنهادرشودکهآنهاصفاتیراکسبمی

درواقعفرقبینشوندوزنانبیشتربهسویمشارکتگرایشمیسمتکاروعملسوقدادهمی اینتفاوت، یابند.

(.1264تقسیمابزاریدرمقابلتقسیممفهومیعملکرداست)پارسونس،
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الدخالتمرداندرمشارکتهایاجتماعیوکمکرسانیهنگامیبیشترهایموجودایناستکهاحتمیکیازفرضیه

رسانیشاملدخالتفعالومبتکرانهشودکهالزمباشدکارامدادرسانیدرشرایطخطرناکانجامشود.اگرکمکمی

خدماتبرجستهوکنند.اکثرکسانیکهبهپاسانجامهایاضطراری(مردانبیشاززنانمداخلهمیباشد)مانندبحران

اند؛مردانهستند.یقهرمانیکارنگیجایزهدریافتکردههاازصندوقکمیتهیخوددرراهنجاتجانانسانشجاعانه

دهند.%ازاینقهرمانانرازنانتشکیلمی2فقط

ازاینواقعیاتومالحظاتدیگرچنینبرمی (وبر52،ص1287آیدکهمردانبیشاززنانمددکارهستند)ایگلی،

(.1286رساند)ایگلیوکرولی،موردمقایسهتجربی،یکتجزیهوتحلیلپیشرفتهاینفرضیهرابهاثباتمی22اساس

رسانیهایجنسیتیمشاهدهشدکهمردانبیشاززناناقدامبهکمکهایانجامشدهدرموردتفاوت%ازبررسی62در

می اختالفکلیجنسیتدر یافتهکمککنند. با موقعیتهایاصلیبررسیرسانی، مورد در هایاضطراریهاییکه

یمردانباتوجهبهنسبتها،مداخلهساختگیدرمسیرقطارهایزیرزمینیانجامشد،مطابقتدارد.براساساینبررسی

اینیافتهباافزایشاحتمال(1262حضورمردانوزناندرقطار،باالترازحدانتظاربود)پیلیاوینوهمکارانش، .ضمناً

(.1221یمرداندرحوادثاضطراریواقعینیزمنطبقاست)بیرهوف،کلینوکرامپ،مداخله

نقشجنسیتمردبرهایاجتماعیکهزنانومردانبرعهدهمیخالصهاینکهنقش یکدیگرمتفاوتاست. با گیرند،

هایشخصیتأکیددارد،درحالیکهنقشجنسیتزنبرروابطبینفردی،رفتارقاطعواعتمادواطمیناندرتصمیم

اینتعارضنشانمیپرورش،تربیتومراقبتتأکیدمی -رسانی(ازجملهکمکدهدکهبعضیازانواعکمکورزد.

-دیگرکمکگیرد(بیشتربانقشجنسیتزنانسازگاراست،درحالیکهانواعهاییکهدرخانوادهصورتمیرسانی

یرانندگی،درشرایطیکهتعدادزیادیازرسانی)ماننددخالترهگذربرایکمککردنبهمصدومینیکحادثه

کنند(بانقشجنسیتمردانمطابقتدارد.اندوتماشامیمردمایستاده

نقشجنسیتزنسازگاراست،درنوعیازکمک مورد«هنوجوانانرسانیوالدینبمقیاسکمک»رسانیکهبیشتربا

رسانیدرخانوادهبهوجودآمدهاست)میدالرسکی،هاناهوگیریمیزانکمکسنجشقرارگرفتهکهبهمنظوراندازه

هاییکهدرآنیکشخص،مساعدتمالی،حمایتفعالیت»رسانیاینگونهتعریفشدهاست(.کمک1225کورلی،

-شوپرورشیاهمیاریکلینسبتبهشخصدیگریمبذولمیعاطفی،یاریملموسومحسوس،سرپرستی،آموز

دهی،رسانیوآگاهیهایحفاظتی،اطالعشاملحمایتعاطفی،مراقبت«رسانیوالدینمقیاسکمک(.»142)ص«.کند

هایپایدارجنسیتی،بهسال،تفاوت23و12دهندگانبینعشق/مهربانیویاریملموساست.دریکنمونهازپاسخ

هایعاطفی،یاریملموسومحسوسونفعدختراننمودارگردید.نتایجحاصلهبهویژهنشاندادکهدخترانحمایت

رسانیپردازند.درمقیاسکمکهایحفاظتیمیدهندوبیشازپسرانبهمراقبتعشق/مهربانیبیشتریازخودبروزمی

خواهروبرادرهانیزنتایجمشابهیبهدستآمد.
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 سرمایه ی اجتماعی -2-3-6

استکهدردهههایاخیربهعنوانمفهومیکلیدیدرتبیینوجوهمثبتو34ازجملهسازههایی33سرمایهیاجتماعی

باعث ها تبیینپدیده کاراییباالیآندر قدرتو است. شده ایبرخوردار اقبالگسترده منفیحیاتاجتماعیاز

باعثگسترشفضایجدیدیدرعرصهتحقیقاتگسترشفضایج ها دیدیدرعرصهیتحقیقاتاجتماعیپدیده

اجتماعیدردههایپایانیقرنبیستمشد.شواهدزیادیوجودداردکهنشانمیدهدسرمایهیاجتماعیمیتواندبر

مولف مهمترین از که باشد تأثیرگذار کاهشفقر عدالتو رشد، همدون توسعه اجتماعینتایج کننده تعیین های ه

(.1324است)موسویوشیانی،35سالمت

افزایشتمایلبه غنیسازیکنشهایاجتماعیناشیاز را توسعه میتوان یاجتماعی، سرمایه مفهوم به توجه با

تمایالتارزش نهادها، ایجاد مسیر از بهسویتوسعه اینصورتگذر در اجتماعیدانستکه اعتماد ی،مشارکتو

باورهاوهنجارهاوساختارهایمولدومشوقسرمایهیاجتماعیامکانپذیرخواهدبود.سرمایهیاجتماعیحاصل

وشبکههایاجتماعیمبتنیبر شکلگیریپیوندها با استکه بیناعضاییکجامعه تعاملهایروزمره مجموعه

                                                           
22- Social Capital 
24- Construct 
25- Social Determinants of Health(SDH) 
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هعبارتدیگر،برخیفقدانسرمایهیاجتماعیراحلقهیاعتماد،مبادلهیمتقابلوهنجارهایکنشحاصلمیشود.ب

میآید، بر نیز عنوانآن از که همانگونه یاجتماعی، سرمایه میدانند. پویاییجامعه نظمو و یتوسعه مفقوده

رآنخصلتیجمعیوفردیدارداماداراییفردیمحسوبنمیشود،یعنیباتوجهبهاینکهافراددرآنسهیماندوب

بلکهدراختیارجمعی مالکیتآنبههیچوجهفردینیست، تأثیرمیگذارندوکنشهایشانسازندهیآناست،

اما استکهدرفرآیندآندرگیرند،ازاینرو،خصلتعمومیپیداکردهوبهعنوانکاالییعمومیمطرحمیشود.

دولتنمیتواندبهتنهاییآنراایجادکند،بلکهایجادآنماهیتآنباکاالهایعمومیمتعارفمتفاوتاست،زیرا

(.1324مستلزممشارکتجمعیشهرونداندرشکلدادنوحفظوبهرهمندیازآناست)همان،

برایهرگونهبرنامهریزیاجتماعی،بهرهگیریازمشارکتگروهها،همدنینتعاملدرستبامردمشناختسرمایهی

(.1324نیکمنبعاجتماعیضروریاست)همان،اجتماعیبهعنوا

بهزعمفوکویاماسرمایهیاجتماعیاساساًخارجازبخشدولتیبهوجودمیآید.چهبسادولتهاگاهینقشیمنفیبا

دردستبگیرند، شود جامعهیمدنیسپرده استبه بهتر که بخواهندوظایفیرا دولتها چناچه باشند، آنداشته

(1385یاجتماعیراتهیمیکنند)فوکویاما،سرمایه

سرمایهاجتماعیدرسطحفردیازطریقشکلگیریروابطاجتماعیحمایتی،همدلیواحساستعلقفراهممیکند

کههمهاینهابهشرایطذهنیوفیزیکیمناسبارتباطدارد.بهعالوهفقدانسرمایهاجتماعییااحساسانزوایاجتماعی

هاسترسواحساستنهاییوجودداردبرایسالمتمضراستوحتیمیتواندمنجربهکژکارکردهاییدرزمانیک

(1324:146سیستمایمنیگردد.)موسویوشیانی،

اندکهدرایناثردیدگاهکامیونتیمحور اجتماعمحلیمحورنامنهاده نگاه اجتماعیرا نظریسرمایه اولیندیدگاه

 میشود. تراکمخوانده و تعداد اند، معروفشده کامیونیتیمحور اجتماع نگاه طرفداران به (Density)گروهیکه

تعداد برایاینگروه اند. اجتماعیتلقیکرده ترینشاخصسرمایه مهم کامیونیتیرا هایغیررسمیفعال سازمان

انجمنهاوگروههایمدنیفعالدراجتماعمدنیازیکسو،تعد ونوعووسعتفعالیتباشگاهها، اداعضایآنها

مثبتتلقیکردهوهرچه بدیهیاستکهطرفدارانایننظریه،سرمایهاجتماعیرا افرادعضو،اهمیتاساسیدارند.

تعدادسازمانهاواعضایآنهابیشترباشد،آنراامریخوشایندبهحسابمیآورند.نظریهموردبحثبهویژهدرزمینه

فقر،فقرزداییوآسیبپذیریدرجامعهوگروههایآسیبپذیر،کاربردگستردهایداشتهاست.درچنینمطالعات

حالتیپیوندهایاجتماعیاهمیتیبنیادینبهکفمیآوردوغلظتوگستردگیچنینپیوندهاییدررهاییازفقرنقش

(1323:158قرنقشیویژهایفاءمیکند.)پیران،اساسیداشته.فقدانهمدرپیدایشوهمدرتداوموبازتولیدف

سرمایهاجتماعیمیتواندبهعنوانمجموعهایازهنجارهاوارزشهاکهتعامالتبینمردمراشکلمیدهد،نهادهایی

بههمپیوندمیدهد،شبکههایارتباطیتأسیسشدهدرمیانبازیگراناجتماعیوبهطورکلیهمبستگی کهآنهارا
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دهد. می پیوند هم به را جامعه که است چسبی همانند اجتماعی سرمایه دیگر بیان به شود. تعریف اجتماعی

((Camagini,2222: 124

کامانگیسرمایهاجتماعیراازدوبعدمقیاسودرجهرسمیبودنتبیینکردهاست.ازنظرکامانگیسرمایهاجتماعیدر

هاوارزشهایاجتماعی،اعتمادبینافراد،اعتبارومشارکت،نهادها،هنجارهاوقالبرسوم،آداباجتماعی،انگاره

(1321:87قواعد،شبکههایاجتماعی،انجمنهاوروابطفردیشکلمیگیرد.)فرجیرادوکاظمیان،

ونقشهایسرمایهاجتماعی(:ابعاد3تصویرشماره)

 

 

 

 

 

 

 Camagini,6009: 762)منبع:)

 مایه اجتماعی و کیفیت زندگی سر -2-3-6-1

(،سنجههایمربوطبهرفاهوتغییراتاجتماعیرادردوسطحفردیواجتماعینشانمیدهد:2223نول)

واهدافو درسطحفردیمیانجنبههایشناختیوعاطفیرفاهذهنیومیانابزار)منابعوظرفیتها( آنها

یزقائلمیشوند.همدنیندرسطحاجتماعیدوسازهاصلیکیفیتدستاوردهای)شرایطزندگی(رفاهعینیتما

(دراینمدلهمبستگیاجتماعی2226:167اجتماعیوتداومپذیریمیدانند.)فیلیپس،زندگیراهمبستگی

روابط و ها شبکه تقویتپیوندها، دیگری و ها نابرابری و کاهشتفاوتها یکی است؛ عنصر دو دارای

یشاحساستعلقبهجماعتوپیوندباآنبراساسارزشهایمشترک،هویتجمعیواعتماداجتماعی،افزا

بهعبارتدیگرمفهومهمبستگیاجتماعیدراینمدلبردوبعداستواراست؛بعدنابرابریکهبر میاناعضا.

نبعدهمدنینجنبهافزایشبرابریفرصتهاوکاهشنابرابریهاوشکافهایدرونجامعهتمرکزدارد.ای

بعددومسرمایهاجتماعیاستکهبرهدفتقویتروابطاجتماعیو دربرمیگیرد. مطرودیتاجتماعیرا

(2222:46اشمیت،-روابطمتقابلتأکیدمیکند.)برگر
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اقتصادی،1283یونسکو) شاخصهایموجود هیچیکاز که مطرحمیکند بحثرا این ای مطالعه در )

اکیفیتزندگیبهتنهاییتوانارائهتصویرمناسبیازکیفیتزندگیمردمراندارندچراکهبسیاراجتماعیوی

ازعواملوفرآیندهابهطورغیرمستقیمبرکیفیتزندگیاثرمیگذارند.اینعواملبهدودستهکلیامکاناتو

یباشد:عواملتنظیمکنندهقابلتفکیکاست.عاملامکاناتشاملمواردزیرم

محیططبیعیوویژگیهایجغرافیایی-

محیطاقتصادی،اجتماعیوسیاسی-

امکاناتاقتصادیاعمازفعالیتهایاقتصادی،ثروتانباشتهشدهملیوکاالهاوخدمات-

امکاناتنهادیهمدوننهادقانونگذاری،نظامبازتوزیع،نظامآموزشیونظامارزشیجامعه-

یوانسانیروابطاجتماع-

درسطحفردیشاملبرخورداریازسالمتی،رفاهروانی،خوداتکایی،لذتازکاروفعالیتهایآزادانه-

درسطحسیستمیشاملکارکردهایمناسبسیستمفچراکهتغییرنامناسبونامنظمعناصرمختلفسیستم،-

ممکناستموجبتضعیفکیفیتزندگیمردمشود.

نسکواستداللمیکندکهتحقیقاتپیرامونکیفیتزندگیمیبایسترویکردسیستمیخاصیبرایناساسیو

اتخاذکنندکهمبتنیبرروششناسیبینرشتهایوانعطافپذیرباشد.ازاینروکیفیتزندگیبهعنوان را

اجتما اقتصادی، سیستم زیر دارای که شود می گرفته نظر دینامیکدر سیستم از انسانییکعنصر و عی

(112-1322:111.)غفاریوامیدی،است

همکارانش) هایکیفیت2223توحیدالرحمنو تعیینکننده  روابطمیان از تحلیلیجامع تا تالشکردند ،)

زندگیبرایبرنامهریزیارائهدهند.آنانبراینباورندکیفیتزندگیرانمیتوانبطورمستقیمسنجید.ازاین

کارخود در برایمقایسهکشورهایموردرو نیاز هایمورد داده دارندو تمرکز هایثانویه تحلیلداده بر

ازاینروعواملموثربر مطالعهازگزارشهایبرنامهتوسعهسازمانمللوبانکجهانیگردآوریمیکنند.

بهجماعتمحلی،امنیتکیفیتزندگیعبارتنداز:بهداشت،اشتغالوبهرهوری،بهزیستیمادی،احساستعلق

،بهزیستیروانیوروابطخانوادگیودوستانهکهبهصورتمستقیموغیرمستقیمدرشخصی،کیفیتمحیطی

(1322:112بهبودکیفیتزندگینقشدارند..)غفاریوامیدی،
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(:همپیوندیمولفههایکیفیتزندگی1نمودارشماره)













1322لازغفاریوامیدی،؛بهنق2223رحمانودیگران،

 مثالً) است متکی افرادتغییر بر محض صورت به نه اجتماعی کار اعتیاد، از پیشگیری محلی های برنامه در

 افزایش یا مالی مدیریت هایمهارتحتی یا و مواد مصرف از ناشی خطرات خانه به خانه آموزش

 اتفاق باید آندهن(.معتادا دستگیری یا درمانی زمراکایجاد مثالً)اجتماعی خدمات تغییرات نه و (تحصیالت

 به خدمات چنانده. است فرد برای اجتماع و اجتماع در فرد شرایط بهبودبرای مشارکتی ریزی برنامه بیافتد

 اقتدارافزاییشود، منجر(زندگی شرایط در مداخله توان معنای ه)بقدرت بازتولید برای افرادظرفیت افزایش

 کارگیری به و شناسایی و مسئلهحل و مشکل با مواجهه توانایی کاهش به منجر اگر و است گرفته صورت

 اقدامات از دیگری بخش ت.س ا گرفته صورتزداییافاقتدار ،(مالی مستقیم کمک) شود وی هایظرفیت

 برنامه هایچالش مهمترین از مورد دو اینجا در.است محافظ وخطر عوامل و محلی وضعیت تعیین محلی،

ندهند می نشان را خود محلی مداخله های ) عوامل بر تمرکز و واحد سخه: وطنخطر. و احترامی

(2228 آدامز،بهنقلاز1323پرست،

(:چرخهتعلقمحلیوارتقاءکیفیتزندگی4تصویرشماره)
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1323احترامیووطنپرست،منبع:



 سرمایه اجتماعی و سالمت اجتماعی  -2-3-6-2

ازاجتماعاتبهخدماتعمومیوفشارهایناشیازکاهشسرمایهگذاریشکلگیریهمکاریوباافزایشنی

حق برایناساس: ظرفیتسازیبرایجماعتدرراستایتغییردرجماعتبیشازپیشاهمیتیافتهاست.

رهنگی،شاملجماعتدرخودگردانی،آگاهیآنازنیازهاوشرایطمحلی،وسرمایههایانسانیاجتماعیوف

پیوندهایمیانافراد،شغلها،جماعتها،گروههایمدنی،مدارسوغیرههمهوهمهانگیزههایمهمیبرای

فعالیتدرجماعتاست.تحققرؤیایمردمانسالمدریکجماعتسالمتنهازمانیممکناستکهجماعت

ابلاعتماددرتغییرشرایطبهسویسالمتیتمامگوناگونیفرهنگی،اجتماعیواقتصادیاشیکهمکارقبا

(Institute of Medicine,2223باشد.)

بیشترینادبیاتدربارهسرمایهاجتماعیتأثیرمفهوماجتماعرابرسالمتفردموردبحثقراردادهاستوطی

اندسرمایهاجتماعیبرایحفظوارتقایسالمت بسیاریازافراددهههایگذشتهمطالعاتمتعددنشانداده

اهمیتبسیاردارد.درسطحفردی،سرمایهاجتماعیشکلیازروابطاجتماعیحمایتی،همدلیواحساستعلق

فراهممیکندکههمهاینهاباشرایطذهنیوفیزیکیمناسبارتباطدارند.اخیراً،اینادبیاترشتهیجدیدی

ینیزتأثیراتمثبتیبرسالمتیافراددارد.بطورقابلتوجهی،تنهادرسطحفردیوجودنداردبلکهدرسطحجمع

 روابطاجتماعیقویو بینزندگیبا که دارد تأثیرایناستداللوجود از فراتر که کیفیتسالمتبهتر، با
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شیانی، و دارد.)موسوی ایوجود رابطه فردیاست، اجتماعی 1324سرمایه ی142-146: حوزه محققان  )

ودولتوجامعهشناسیپزشکیازاینپژوهشهانتیجهگرفتهاندکهزندگیکردندرکشورهامعرفتشناسی

هاییباسطوحباالیسرمایهاجتماعیمنجرشرایطبهترسالمتیمیشود.اینمنافعزندگیدربافتاجتماعیبا

استکهسالمتافرادراازشبکههایقویوگستردهمرتبطدانستهشدهاالیسرمایهاجتماعیبهوجودسطوحب

طریقتوزیعاطالعاتومنابعاجتماعیارتقامیدهد.بنابراین،سطوحباالیسرمایهاجتماعیپیشفرضیبرای

(kraaykamp,2222.)تحریکدولتهادرمقابلهبانابرابریوارتقایحوزهسالمتاست

ریههایاجتماعیودرسیاستهایسالمتشدهسرمایهاجتماعی،بطورفزایندهبدلبهمفهومیعمومیدرنظ

رویکردهای مفیداستو افراد و سالمتیاجتماع بر اجتماعیبرایکشفعواملموثر سرمایه مفهوم است.

مختلفیدراینزمینهدرموردمراقبتهایاجتماعمحورمعرفیشدهاست،درنتیجهسرمایهاجتماعیباتعدادی

تیمثلبازسازیمحالت،فراگیریاجتماعیونابرابریهایاجتماعیپیوندبرقرارکردهازعناوینمرتبطباسالم

)موسویواست،اماهمدناننیازمندروشنشدنطبیعتواقعیرابطهیبینسرمایهاجتماعیوسالمتاست.

(147-1324:148شیانی،

 ابعاد و مؤلفه های سرمایه ی اجتماعی  -2-3-6-3

رایسنجشسرمایهیاجتماعیابعادومؤلفههایمختلفیبرشمردهاند.بهطورکلیمیتوانگفتتحقیقاتمختلفب

درسطحجامعهسرمایهیاجتماعیباشاخصهاییهمدوناعتمادبینشخصی،بدهبستانتعمیمیافتهومیزانتراکم

تمادتمایلبهنوعیخطرکردناستکهاع(Dowla:2221)شبکهیروابطگروههاوانجمنهایمدنیسنجیدهمیشود

بدهبستاننیزشاملفرآهم(Bullen & Onyx, 1228)درآنکنشگربهدیگرانونحوهیپاسخآنهااطمینانمیکند

کردنخدماتمتقابلشخصیاستکهبهیکدیگرسودمیرسانندوهمیشهانتظاردارنددرآیندهیدورونزدیکاین

کنشجمعیومشارکتمدنینیزبهدرگیریشهرونداندر(.Kawachi et al, 1227)شتدادهشودخدمتبهآنهابرگ

فعالیتهایاجتماعیجامعهشاناشارهداردواغلببادرصدافراددرگروههاوانجمنهاییهمدونکلیسا،اتحادیه

هایسیاسی گروه ای، حرفه جوامعآکادمیکو تیمهایورزشی، میشودهایکارگری، سنجیده  ,Putnam)و...

1223.)

 شبکه ها و روابط اجتماعی -2-3-6-4

خالصهکرد.اعضایجامعهبابرقراریتماسبا«روابط»ایدهیمحورینظریهسرمایهیاجتماعیرامیتواندرواژهی

سبمیکنندکهبهتنهایییکدیگروپایدارساختنآنهاقادربههمکاریباهممیشوندوبهاینطریقچیزهاییراک

قادربههمکاریباهممیشوندوبهاینطریقچیزهاییراکسبمیکنندکهبهتنهاییقادربهکسبآنهانیستندویابا

دشواریبسیارموفقبهکسبآنهامیشوند.انسانهاازطریقمجموعهایازشبکههابههموصلمیشوندوتمایل
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کیباسایراعضایاینشبکههاداشتهباشند.باگسترششبکههانوعیداراییتشکیلمیدهندکهدارندارزشهایمشتر

اینسرمایههمانقدرکهدرزمینهیاولیهمفیداست،میتوانددر بهعنواننوعیسرمایهلحاظکرد. میتوانآنرا

یشتریرابشناسیدوهراندازهدیدگاههایمشترکسایرزمینههاهممفیدباشد.درمجموع،بدیهیاستهرچهافرادب

(.1386بیشتریباآنهاداشتهباشید،سرمایهیاجتماعیغنیتریخواهیدداشت)فیلد،

شبکههایروابطاجتماعی،منابعیهستندکهدستیابیبهاهدافومقاصدفردیواجتماعیرافرآهممیکنند.چنین

ماعیبیشتردرنظریههایبوردیودیدهمیشود.امابرایپاتنامقضیهبهشکلدیگریتفسیرابزاریازشبکههایاجت

است.اوبهایننکتهتوجهداردکهشبکهیروابطچگونهباعثافزایشاعتمادومشارکتمدنیودرنهایتسرمایهی

داندزیرامیزاناعتمادپذیریاستکهاجتماعیمیشود،درواقع،میتوانگفتکهاوشبکهراناقلوحاملاعتمادمی

(.Putnam, 1223)افرادوگروههارادرونشبکهیارتباطیاجتماعیبهحرکتدرمیآورد

بنابراینشبکههایافرادواقعاًمهمهستند.شبکهیروابطاجتماعیسیستمهایحمایتیبرایفردایجادمیکندکهاورا

رهانمیکند،لذاشبکهیروابطتنهاشاملشناختافرادنمیشود،بلکهاگرافرادبرایدرشرایطعادیبویژهبحرانها

کمکبهشمااحساستکلیفنکنند،صرفشناختهاآنهابهشماکمکینخواهدکرد.اگرافراددرصددکمکبه

معناستکه بدان این باشند؛ داشته کار این احساسمطلوبینسبتبه باید هستند حدییکدیگر تا بتوانند باید آنها

احساسمشترکنسبتبهیکدیگرداشتهباشند.اگرآنهاارزشهایمشترکیداشتهباشندبیشترتمایلبههمکاریبرای

(1324نیلبهاهدافمشترکخواهندداشت)موسویوشیانی،



 

 اعتماد اجتماعی -2-3-7

بافرد)رابطۀاجتماعیحیاتبخشترینفردیدرکهاسترابطهنوعیمثابۀبه(Social Trustاجتماعی)اعتماد

وروابطکیفوکمّکنندةتعیینکهایگونهبهدارد،نفوذونمودجهانی()جامعۀهاجمعترینگستردهتاخویشتن(

ندگیهاومراحلزدرتمامبخش،اردداجتماعیحیاتمختلفشئوندرکهاهمیتیبهبناآناست.اجتماعیمناسبات

اجتماعهربرایکلیدیعنصریوپایدارجمعهرماهیتوخمیرمایهاعتمادزیرادارد،ایکنندهتعییناجتماعیسهم

اعتماداست.جامعهاعضایمیانهمکاریومشارکتساززمینهوانسانیروابطمهمهایجنبهازاعتماداست.اخالقی

،درفضایمبتنیبراعتماد.بخشداجتماعیوفرهنگیسرعتمی،اسیسی،یمختلفاقتصادیهازمینهدررامبادالت

دهندودرعوضباوربهدرستکاریوستدهاکاراییخودراازدستمیوابزارهاییچونزورواجباربرایتضمینداد

افرادۀوستنداوطلبانمدنیاستکهویژگیاساسیآنپیۀینبامدنیتوجامعراعتمادق.یابدوفایبهتعهداتافزایشمی

(،توجهبهاعتماداجتماعیایدةSz-tompka)کازتومبهنظرست.هااحزابوانجمن،اصناف،هالتشکّ،هابهاتحادیه
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هایمنحصرجدیدینیست،بلکهیکجریانفکریچندینقرنیاست.بهنظراو،برخورداریجامعۀجدیدازویژگی

آیندهبه وابستفردیچون نقشگرایی، تزاید تنوّع، و گستردگی متقابل، انتخاب،گی بسطنظام اجتماعی، تمایز و ها

پیدیدگینهادها،افزایشابهام،ناشناختگی،گمنامیوغریبهبودننسبتبهمحیطاجتماعی،توجهبهاعتماداجتماعیو

رابایددرسهممهمیدیدکهبراینقشآندرحیاتاجتماعیراواقعییجدیکردهاست.افزونبراین،اهمیتاعتماد

 ,Sztompkaهایفرهنگیواجتماعیودرنهایتصالحیتوکفایتتمدنیدارد)فرهنگوجامعۀمدنی،سرمایه

رونقوبانشاطازایپردهدوازاینطریقشبکههاافزایشمی(.اعتمادتمایلافرادرابرایهمکاریباگروه122:15-16

کنند.هامردمامورخودراادارهمیکندکهازطریقآنبانهدرابعادمختلفزندگیاجتماعیایجادمیهایداوطلتجمع

می جانشیناجبار اعتمادرضایترا نهایت، رابطهدر بیانگر اعتماد وهمسازد. دارد درگذشته همریشه ایاستکه

هایعملونظرکنشگراناجتماعیریشهوگیریجهتایکهکمّوکیفتداومکنشومعطوفبهآیندهاست،بهگونه

کنند،مایهدراعتمادداردوازاینمنظراستکهباامیدبهآیندهبنابهادراکوپنداشتیکهکنشگراناجتماعیپیدامی

هدایتمبادالتبینپیوندوثیقیپیدامی اعتماداجتماعیدرنگاهنخستچیزیجزرابطهنیست،زیرا شخصیوکند.

ایکه(مقبولوروابطموردوثوقاست،بهگونهNormsایازهنجارهای)نهادی(ازطریقمجموعهفراشخصی)بین

-بدونقواعدوروابطموردوفاق،وجودواقعیتیبهنامجامعهممکننخواهدبود.هرچنداعتمادشرطالزمبرایشکل

مهم وجه است، استمرگیریجامعه ایناستکه سامانتر بدونعنصرار، اثربخشیجامعه و بالندگی، پایداری، دهی،

-شودکهموجدنظم،همکاری،آرامش،تسهیلکنشاریشناختهمیتماعیامریمحالاست.اعتماد؛سازوکاعتماداج

هایفردیوجمعیوکارکردهایعدیدةدیگراست.



ا ابراز استاعتماد نظامدرتعریفاعتماداجتماعیعنوانشده براساسنوعیطمیناننسبتبهاشخاصیا هایمجرد

(.آنبهانتظاررفتار1378:323سازداست)گیدنز،اطالعیرابرطرفمیجهشبهایمان،کهمعموالًمشکلنادانییابی

(.Cropan zano and Byme, 2222:151بهنجارداشتناشارهداردوبُعدمهمیازرابطۀصمیمیونزدیکاست)

شناساییاعتمادبهشرایطبی عدمقطعیتکهمربوطبهعدمشناختیا هایدیگراناستناپذیربودنکنشاطالعییا

اعتمادآیندهپیش1288:218شود)گامیتا،مربوطمی با گرددوبهواسطۀآنرفتارمعطوفبهآیندهازپذیرمیبینی(.

.(Luhman, 1272: 12گردد)وضعیتیمشخصومعیّنبرخوردارمی

تکثیرروابطاجتماعیمی موجد آلموند)اعتماد نظر به )Almondشود. وربا و )Verbaیکدیگرشرط به اعتماد ،)

 )اینگلهارت، است ثانوی روابط 1373تشکیل پیش24: اعتماد زتومکا، نظر به تعاون(. محصول نیز و تعاون شرط

نویسندگموفقیت برخیاز آندنانکه است. تشهیلانعنوانداشتهآمیز اعتماد مبنایعاطفیتعاوناند، تعاونیا کنندة

(.Sztompka, 1222: 62است)
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هایاقتصادی،اعمازادارهکردنیکمغازةکوچکتاایجادیکشرکتعظیمفوکویامابرآناستتقریباًتمامتالش

هایدکهالزمۀآنوجودمیزانزیادیازهمکاریگیرکامپیوتری،نهتوسطافراد،بلکهبهوسیلۀتشکیالتیصورتمی

(.1374:13اجتماعیاست)امیری،

جریانفرایندجامعه در امریاکتسابیاستکه فرهنگاعتماد ابعادیکسبمیرپذیپذیریو یکیار بنابراین، شود.

شود.مادشوندهواعتمادکنندهصحبتمییآناستوبراینمبناازرابطهوتعاملبیناعتاعتمادبُعداجتماعیورابطه

گیریهاییکهجهتخصوصدرآندستهازکنشکند،بههانمودپیدامیهایآنهاوکنشاعتماددرروابطبینانسان

)کلمن،«کندقدرتعملکردنراتسهیلمی»معطوفبهآیندهدارندوآننوعیرابطۀکیفیاستکهبهتعبیرکلمن

هعبارتدیگر،اعتمادایستارمؤثریاستکهاساساًمعطوفبهدیگراناست،وحالتیازراحتی،اطمینانو(.ب1377:27

هایمختلفبرایایازاعتمادتوسعهدادهاستکهبهزمینه(برداشتدوگانه1277اتکاپذیریرادربردارد.سلیگمن)

-ددرفضایعمومیاشارهدارد.بهنظرسلیگمن،اعتمادمسئلهشدةاعتمارابطهبینافراددرحوزةشخصیواشکالنهادی

شدهدرفضاییکهبهایاستکهدرفرایندانتقالازروابطشخصیوغیررسمیبینافرادبهاشکالنهادیوعمومی

ازاعتمادایتهیاففوکویامابهبرداشتتعمیم.انباشتهشدهومحصورگردیدهاستوسیلۀقرارداد،قانونومبادلۀمتقابل

کندکهمبتنیبررفتارتعاونیوتعریفمییشدهدردروناجتماعهنجارمندتوجهداردکهآنرابرحسبانتظارحاصل

-هامیکندکهانسانرمیتصوّیرافضایاعتماد(Shapinین)پ(.شا1382:7ریازکیاوغفا)هنجارهایمشترکاست

هایشناختنقشاعتماددرتشکیلوحفظنظام:»یکدیگرراتسخیرکنندذهاندواتوانندبهشناختمتقابلدستیابن

گرددکهدیگرانقرضگرفتنشرایطیمیباعثهاییکهویژگی؛شودتجربیبهویژگیمدنیبزرگآنمربوطمی

:1224ین،شاپ،)داندنمجازمیتواننداذهانماراتسخیرکنندوانتظارشرایطیرادارندکهمارابهتسخیراذهانایشامی

36.)

متقابلامکانعده  فضایاعتماد فقطدر کنشمتقابلرا نیز اندیشمندان میایاز یها.دانندپذیر سال 1284رماسدر

داندومیگویدتواناییکنشارتباطیانتقالدرکمشترکاستکهتعاملراتداومکنشارتباطیرامنوطبهاعتمادمی

اصولاخالقیمتضمنایناستکهکنشگراندرارتباطمتقابل.درستیوصداقت،راستی:داندایهاساسیمیبرسهپ

کهکنندفرضچنینافرادایناگرکند.میایجادمتقابلاعتمادآنهاگفتاریمبادالتکهکننداستنباطچنینهمیشه

 (.1284:152)کین،یابددامهاهمدنانتواندمیارتباطاند،کردهرفتارصادقانهتاکنون

-شناختیوجامعهدورویکردفکریروان«هایاعتماداجتماعیهایمربوطبهسرچشمهنظریه»درمقاله(1222)یوتنت

راهمیبایدرویکردسوم،ارتباطاجتماعیةهایحوزباتوجهبهنوشته.کندشناختیرادرباباعتماداجتماعیمطرحمی

ی دورویکرد فرهنگادبه کنیموآنرویکرد اضافه است.شده یکگرا اعتماد استکه اینباور نخستبر رویکرد

شناختیفردهایاجتماعیوجمعیتشخصیتیبایددیدهشودکهباویژگیۀیکخصیصۀویژگیفردیاستوبهمثاب

شناختیبسیارویژهوررواناعتمادمتغیّ(،1323روثستاین)بهنظر.سنوجنسپیونددارد،درآمد،تحصیالت،مانندطبقه
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روان.خاصاست در ریشه رویکرد واین شناسیبرهیافتروانقالدردارد.اعتماداجتماعیشناسیروانشناسی

کیدداردکهآمادگیالزمأشودکهبرنظامتمایالتکنشگرانتاعتمادبهمانندیکویژگیشخصیتیتلقیمی،اجتماعی

مندشخصیتدرنشاندادناعتمادبهساختارنظامزتومکا،رغبتبهتعبیر.کندادکردنرادرفردتقویتمیبرایاعتم

است گرایشاصطالحاتگوناگونیبرایاشاره(.Luhman, 1272:5)وابسته داشتننیتحسنبهشناختیروانبه

«اعتمادازظرفیت»هاردیناز(،1221)«بنیادیعتمادا»گیدنزاز(،1223)،«اخالقیهایانگیزه»ازویلسوندارد.وجود

فوکویاما1223) و ،) روان.کندصحبتمی(1225)«طریفپذیریجامعه»از نظر اجتماعیاعتماد،شناساناجتماعیبه

ندتوانباوربههمکاریواطمینانبهاینکهافرادمی،بینیهایشخصیتیچونخوشترویژگیگستردهسندرمبخشیاز

بینیجزءوخوشاعتماد.است،بخشیداشتهباشندورضایتراحلکردهوبایکدیگرزندگیاجتماعیهایشاناختالف

استاجتناب جهان این سرشتعمومی شخصیتااعتمادبرعکسبی؛ناپذیر انسان موردنهای در که هستند گریزی

اعتمادبهدیگرانممکناستریسکبزرگی.گمانهستندبدو ینباجتماعیوسیاسیبدتعاونهایمربوطبهقابلیت

نشانباشد پترسون برخوردآنانباجامعهسویازکهافرادیونیستندخوبیباروکاردارایکهافرادیدهدمی.

ترشاعتمادرانیزگس،دهندنیرااشاعهمیبیخوشکهجوامعیولی،کنند،میاعتماددیگرانبهکمترشودمیناشایست

تواناییوشانسازبینیاینباورکهافرادکنترلبیشتریبرحیاتاجتماعیخوددارندودروضعیتخوش.دهندمی

شودتقویتوامکانعملجمعیومشارکتمدنیبیشترمیند،بیشتریبرایبهبودزندگیوارتقایاجتماعیبرخوردار

بینیخوشیعنیشخصیتیمهمویژگیاعتمادبراساسدواوسوالنرهبهنظر.اعتماداجتماعیاست کهبرآیندآنتقویت

اعتمادگیریشکلموجببینیخوشاو،نظربهاست.شدهبنافردخودزندگیکنترلحداقلیاجهانوکنترلتواناییو

یستینسبتبههزببهمربوطذهنیهایسنجهکهاستاوبرآننهایت،(.درUslaner, 1222:138)شودمییافتهتعمیم

نزدیکسنجه پیوستگی اقتصادی شرایط با مرتبط عینی داردهای اعتماد با دیگر.تری عبارت پیوستگیاعتماد،به ،

خصوصیاتفردینزدیک با شخصیتتری بیرونیزندگیانواع و شرایطعینی با تا دارد احساساتذهنیفرد و ها

فرد بیناقتصادی البته، ت. رویکرد دو متغیّکیأاین بر رواند رهای نظری-شناختی از برآمده وشخصیتۀاجتماعی ،

هرنوعاعتمادی،درنگاهرویکرددوم.لبهتفکیکبودئاجتماعیداردبایدقا-رهایفردیکیدبرمتغیّأرویکردیکهت

حتیبخشکوچکیازفقراتواناییازدستدادنست.اینمخاطرهبرایفقرابیشترازثروتمندانااست.حاویمخاطره

اگربهاعتمادشانخیانتشودندارنددارایی شانرا دادنایتحملبیشتریدربرابرازدستثروتمندانبهطورمقایسه.

بیشتریببرندگراعتمادهایدارندوممکناستازرفتار  ,Banfield, 1285; Newton)براساسمطالعات.سود

1222; Putnam, 2222 )بهظاهرشدنتوسطاعتماداجتم برحسبپول«برندگان»اعیدرجامعه ،تمایلداردکه

درعنوانمیمانتپا.شودشادیونشاطذهنیاندازهگیریمی،رضایتزندگی،هایشغلیباالمرتبه،پایگاه کندتقریباً

مردمانغنیباصداقتوشایدبدینخاطرکهدیگران؛همهجوامعمردمانفقیربیاعتمادترازمردمانغنیهستند با

برPutnam, 2222, 138)نداهاحترامبیشتریرفتارکرد اعتمادیدرمیانبازندهعکسبی(. تحصیالت-ها افرادیبا
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جرم.قربانیانبیشتریداردعمومیت،شانرضایتندارنددرآمدپایینوپایگاهاجتماعیپایینوکسانیاززندگی،پایین

تجاربمحصولاجتماعیاعتماددهند.مینشانخودازبیشتریاعتمادیبیهاگرفتهطالقورطهمینوخشونتو

احتمالداردنسبت،اندروبودههوبرمنشیبزرگوسخاوتمحبت،بازندگیدرکهکسانیاست.بزرگسالیدرزندگی

نیز(1222)اینگلهارت.یشتریعملکنندبطردهستند،بااعتمادکشیوبهره،تبعیض،بیکاری،بهکسانیکهدچارفقر

 پاتنام 2222)مانند پیوند(332-335: نظربهورزد.میتأاکیدبهزیستیوشادکامیاجتماعی،اعتمادبیننزدیکبر

اعتمادبهمثابهیکمنبعاخالقیما.ادیاستاعتمبیایجادبراینیروترینقویامنیناو(اضطراب1222:122)پاترسون

سازدیکاجتماعرافعالوبالندهمییهایمختلفکندازاینروبهشیوهخودیدرجامعههدایتمیبهدیدنافرادغیررا

 .رودهایاخالقیهردوطرفبهشمارمیمهارسوءاستفاده ونیرویقدرتمندیبرای

تتجاریمثلردوبدلکردنهدایاوتوانباگنجاندنعناصرشخصیدرمعامالبنیانروانشناختیاعتمادمتقابلرامی

وتشییعجنازهحضوردرعروسی .تقویتکردهاها ازطریقمعامالتبلندمدتواعتمادمناسباتمبتنیبر متقابلکه

میمتنوّ ایجاد سرکوبسوءاستفادهع فقطدر نه شود قرارداد مناسباتاسمؤثرهایاخالقیطرفین بلکه برمبتنیت،

احساسینظرازهمبرندمیسوداعتمادبرمبتنیمعامالتازکهافرادیبرد.میپیشهمراتروسیعجامعهدرونهمکاری

است.کردهخیانتخودتجاریطرفبهقبالًکهکنندتجارتکسیبامایلنیستندخطرپذیریمحاسبهنظرازهمو

وجوددرجهباالییاشهبسیاراستکهمشخصعیبهخصوصدرجامعهبستهکوچکاجتماطردورسواییچنینهزینه

هرچهازتقسیماطالعاتازطریقتعامالتشخصی ،جامعهبیشترباشدجانبترسازمجازاتاجتماعیازبستهاست.

 (.1382:322)هایامی،خواهدبودترمستجکمهمانجامعهاعضایقاعدهرعایتقراردادهابا

-یندهایروانآفر،برکسبدانشوساختنابزارهابرخالفاعتماد،تولید»کند:میعنوانروثستاینبهنقلازمیسزتال

(.1323:161)روثستاین،«استواراستایشناختیپیدیده

 حافظه جمعی و اعتماد -2-3-7-1

تعامالتپیشِپنداشتوذهنیتفرد  نسبتبهدیگرانوجامعه هایهنقش،بهعبارتی.زندرقممیبعدیفردراروو

شناختی وادراکفردسنجششدهاستذهنیفردنسبتبهجامعهکهدرقالبپنداشتیا دریکگستره،ها اصوالً

،اندوبهشدتباثباتهستندپذیریاجتماعیوفرهنگیپیداکردهتاریخیودرقالبفرآیندهایمستمروبادوامجامعه

-ینتعی  گذشتهاجتماعیوحافظهجمعیواقعیتی،ازاینحیث.دشواراستایکهتغییردادنآنهابسیارسختوبهگونه

ایبهگونه،داردمعاعتمادیریشهدرحافظهجمعیجوااعتمادوبی.شودیمیتلقاعتمادیکنندهدرفرآینداعتمادوبی

رفتاروایوقتیفردیاجامعه.استاعتمادیبیاعتمادوبینیوبدبینیومهمبرایخوشایکنندهتعیین،کهحافظهجمعی

استعملخائنانه دوانده ریشه جمعیآن حافظه در و کرده تجربه جامعهالنیعق،ایرا یا فرد آن که بود خواهد

وکهاستبدادزدههستندیجوامع،بههمینسبب.اعتمادیخودراحفظورفتاروعملمحتاطانهراپیشهخودسازدبی

بیکهایگونهبهاست،کردهالنهآنهابافتوضمیردراعتمادیبیدارند،خودسرپشتراستبدادیافرهنگوتاریخ
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داومبرایافزایشمطوربهکهدارندعادتمدارانیسیاستوجودبهکهشهروندانی»است.شدهجامعهبافتآناعتمادی

)روثستاین،هایدموکراتیکحمایتکننددازفعالیتتوانننمی،مزایایشخصیخودازمنابعدولتیسوءاستفادهکنند

حافظهجمعیدرقالبمنفیوبهیاجتماعیاستوهمدنانمبرایخروجازاینوضعیتکهخودبهمثابهدا(.1323:42

-وکاربورکهباسازعایجزگذاروچاره،بخشداعتمادیوبدبینیراتداوممیبیوفرایندبخشدقالبیآناستمرارمی

قهرچندتحقّ،شودنیستمنشیرااختیارکردنمیسرنمیبزرگوگذشت،نادیدهگرفتن،سپاریهاییچونبهفراموشی

اگرچهمواردیهموجودداردکهاین.نیستونیازمندعزموارادهجدیونیززماناستهمایآنکارچندانساده

سختمی را اصوالً،سازدکار دیگرگروهکارگزار»زیرا خائنانه حافظهانسیاسیازطریقبرجستهکردنرفتار در ها

 (.43)همان:سازدهارادشوارترمیدهندوهمینکارهمکاریبینگروهقدرتخویشراافزایشمی،جمعیگروهخود

 های اجتماعیویژگی نظام اعتماد -2-3-7-2

هایبلکهبایدبهمثابهویژگینظام،جتماعینهبهعنوانویژگیافرادرویکردجامعهشناختیبراینباوراستکهاعتمادا 

شود تبیینشناسیشناختازمنظرجامعه.اجتماعیدیده مثابهو به اعتماد هاییچوندرویژگیریشهنوعیرابطهکه

اینویژگی،دارد«خواهیدگر»و«اجتماعزیستی»،«بودن» بهنقشیکه درمناسباتحیابنا تاجتماعیکنشگرانوها

داردجمع انسانی است،های بوده شناسان جامعه توجه مورد .همواره تعبیری،به وسیعبحثاین سنت یک از

-(باایده1271)جویبرخیازعناصراجتماعیطبیعتانسانیاستکهزیملوگیردکهدرجستشناختیریشهمیجامعه

-مهمد،بهنظرآیزنشتا(.»1386:173)زتومکا،اندشروعکرده«انسجامعاطفی»بادورکیمبامفهوم«جامعه»دربارهاش

یعنیاینکهبدونانسجام؛اعتمادبههمبستگیاجتماعیاستترینمسئلهنظماجتماعیبرایدورکیموتاحدودیتونیس

اجتماعی نوعیاعتماد پایدارینظماجتماعیممکننیست،و » جامعهارتباطانباشته،بنابراین(.1375)چلپی، در شده

اعتمادنوعی،ازایننظر.دهدهایمربوطبهتقسیمکارراکاهشمیهایشخصیکاراییراافزایشوهزینهطریقتعامل

بهنقلازآرو،1382)هایامی،هاوبندرهاستهایجاریاجتماعیازقبیلجادهمشابهسرمایههزینه«سرمایهاجتماعی»

اعتمادکهداردواقعیتاینبرداللترابطهیکمثابهبه(.اعتماد1223؛سیبرایت،1223؛پاتنام،1288وپتا،؛داسگ1274

توصیهاساسیایننظریهایناست».وعنگاهبهنظریهانتخابمنطقیارجاعداردنایناست.متقابلرابطهومبادلهمحصول

منفعت،قاهدافباتحقّ)کنندمنفعتشانراهستندکهتالشمییانمنطقازکنشگرهردوشوندهاعتمادکنندهوداعتماکه

.بهحداکثربرساندوبامحاسباتمنطقیدسترسیاطالعاتراتضمینکنند(کسبسودباکمترینهزینه،حاصلشده

دودرنظرگرفتنوبابرآوراششانشکلیکمبادلهیایکبازیراپیداکردهکههرشریکبامحاسباتمنطقیرابطه

هدایتمییمحاسبهمنطق اینکنددیگرانآنرا نفعبهمربوطعمدتاًکهاستانتظاراتیمبنایبراعتمادازارزیابی.

برای(.1286:111)زتومکا،مندوحسابشدهاستاعتمادنوعینفعنظام،دراینقالب.شودمیکنندهاعتمادشخصی

.هاعتماداستدلترینشرایطمبایکیازمهم.است(Exchange)جوامعمدرنمبادلهدرمسلطزیملرابطهاجتماعی

تریننیروهایترکیبیاعتقادیکیازمهماین،بنابر.گرددبهمیزبدوناعتمادعمومیافرادنسبتبهیکدیگرجامعهتج
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تعریفاصلیکیانفریکبهمئنمطاستکهبهمثابهوابستگی(Faith)قادعتاعتمادشکلیازا.درونجامعهاست

درMisztal, 1382:63)گرددمی نیزGofman)جدیددوره(. عنوانخردشناختیجامعههاینظریهچارچوبدر(

ینمادینپیگیروجودآورندهبهرسومبردارد.دررااعتمادورسومبدگمانی،ازعجیبیآمیزهفردیبینرفتارکندمی

 (.1382:64)منینگ،ایحفظاعتماددرزندگیروزانهواجباستنظمهنجارمنداستکهبر

 فرهنگ اعتماد -2-3-7-4

اعتمادبه.نداهرابررسیکرداجتماعیاعتمادپنجرهفرهنگازگراییاعتمادبارهیافتفرهنگیونظرانفرهنگصاحب 

اعتمادیدرزمینهفرهنگیاعتمادکردنیابیمثابهیکقاعدهفرهنگیبرایندقیقهتأکیدداردکهتصمیماتمربوطبه

می کردن اعتماد به متقاعد را افراد هنجاری قواعد داردکه .کنند اعتماد منظر این از عنوان به گیرییکجهتنه

از(.1386:22)زتومکا،شودبهمثابهیکقاعدهفرهنگیمطرحمی،شناختیشدهونهبهعنوانیکتمایلروانمحاسبه

.کراسیمحلتوجهاستهنجاریودموسیاسی-موضوعاتفرهنگاعتمادونیزنسبتاعتمادبانظماجتماعی،منظراین

سیاسیمشرطنظپیشاعتمادبهصورتمفصلبهفرهنگاعتمادورودپیداکردهاستوبهنظراوزتومکاچنانکهآن

هاینظامازترغیببهفعالیت،کندبدونداشتناعتمادنمیعنوا(1224(ورز)1288لومان)شودوبهنقلازتلقیمی

.شرطضروریبرایجامعهمدنیودموکراسیاستاعتماد.ماندهایعدمقطعیتیامخاطرهبازمیحمایتیدرموقعیت

این متقابالًاعتمادفرهنگدیگر،موضعیازبلکهشود،میاعتمادموجبکهنیستدموکراسیتنهاالبته پایداریبه

محقّقدموکراسینظامدردیگریسیاسینظامهرازبیشاعتمادفرهنگنظرزتومکا،بهکند.میکمکدموکراسی

یکنظام،ازقرارمعلوم.ردیابیکنیم،شودلولحادثمیعواسطهآناینمبهکهراسازوکاریدهیداجازهگردد.می

موکراسیزمینهنخست،د گذارد.بنامیتعهدوپیشگوییپاسخدومعیاربرپایهدموکراتیکاعتمادپذیریخودراعمدتاً

ازحیثپاسخ بیشترین.کندگوییفراهممیتوانمندیرا میاعتمادحکمرانانزمانیبه حاکمیتدستپیدا کنندکه

نسبتبهاعتمادشانوفادارجلوهمی یکهاعتمادبهحکمرانانابهگونه،دهدقانونرامتکیبهنیرویسازندکهآنهارا

اعتمادیکندفرهنگبیگونهکهفرهنگاعتمادافرادرامتقاعدوآمادهاعتمادبهدیگرانمیهمان.شودجایزوروامی

هاخدادادینیستندفرهنگ»بهایننکتهمهمتوجهداشتکهکند.درعینحالبایداعتمادیترغیبمیبینیزافرادرابه

 اجتماعیمعیّ،جمعییکجامعهتجربههستندکهبهلحاظتاریخیازرسوباتیآنها گروه اندنحاصلشدهاجتماعیا

اعتمادکنندکهازآندهدولتشانمردماناسکاندیناویازآنجهتبیشتربهدولتشاناعتمادمی(.1386:127)زتومکا،

 (.1323:121)روثستاین،ندتریداردهدتجربهمتفاوتمیکنندکهآندهدولتشانانجاممی
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 وضعیت مشارکت اجتماعی در ایران  -2-4

 مشارکت ایرانیان از منظر نظری  -2-4-1

ایکهعنوانشدهاستدرایرانباستانودرمیانایاستبهگونهازحیثتارخیمشارکتدرایراندارایسابقهدیرینه

گرفتهاست.ودربیناقوامآریاییانتخاباتوجودداشتایومحلیصورتمیصورتعشیرهاقواممختلفآریایی،به

شد.درهرروستا،بزرگروستا،توسطاهالیبهعنواندهخداوسالمندترینشخصبهعنوانرئیسعشیرهانتخابمی

دادند.شوراهایییوراتشکیلمیدهشدندویکواحدجغرافیاییبهنامگردید.چندعشیرهدورهمجمعمیانتخابمی

کهبیناقوامآریاییوجودداشتآنهارابهاهمیتکارجمعیآشناکردهبود.حتیدرزماناشکانیانهماینکارادامه

(.1375:21زاده،کرد)ایرانداشتوشاهاشکانیرامجلسانتخابمی

اگونیدرخصوصچگونگیمشارکتدرایرانوجودداردهایگونبهلحاظنظریبهرغمپیدیدگیموضوعنظرگاه

وغیرمشارکتیمعرفیکهازمیانآنهامی فردگرا توانبهسهدیدگاهاساسیاشارهکرد.دردیدگاهاول،ایرانیاناساساً

فردگرایینظرانایندیدگاهمعتقدندایرانیانبهواسطهساختاجتماعی،سیاسیواقتصادیدارایروحیهاند.صاحبشده
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-اند.صاحبهاواموراجتماعینداشتهگیریوقبیلهگراییبودهاستواکثریتمردماعتقادیبهمشارکتدرتصمیم

هایمستبد،انحصارنظرانایندیدگاهدرارتباطباعدمتحققتوسعهدرایرانبهعواملیچونحاکمیتدائمیحکومت

امنی تضمین عدم حاکمیت، بر دولت تسلط بهو آنها وابستگی و اجتماعی وضعیتطبقات اوضاع، ناپایداری و ت

حکومت،عدمامکانتحرکاجتماعی،فقدانقانونوحقوقشهروندی،وجودمشروعیتمبتنیبرقهروغلبه،تمرکز

(.1372:372اند)کاتوزیان،هایاجتماعیواقتصادیمستقلازدولتتأکیدداشتهقدرتدردستدولتوفقدانگروه

دراینزمینهمعتقدندساختاراستبدادفرهنگسیاسیعاطفیپاتریمونیالدرجوامعشرقیفرصتهیچوربا  وآلموند 

قرن25(.ازنظرمعتقدانایندیدگاه،ساختاراستبدادیسلطنتیدرطی1372:6وند،دهد)احمدگونهمشارکترانمی

طلب،گوییهاندادهاست.ازاینجهتشخصیتقدرتسیاسیرابهتودهبههیچوجهاجازهمشارکتفعالاجتماعیو

سازی،گریزازقانون،مسئولیتومشارکتاجتماعیوجودگرایی،اسطورهاساسجامعهایرانیبودهونوعیروحیهقبیله

ییوعدمتعادلبینگراهایفرهنگیذهنداشتهاست.همدنینازنظرایندیدگاهنظاماجتماعیایرانازنظرخصیصه

گرددکهدرآناصالتاحساساتبهجایعقل،اصالتمنافعابعادعینیوذهنیکنش،باعثترویجنوعیفرهنگمی

جایمنافعآتیترویجمی اصالتمنافعآنیبه جایمنافعجمعی، کنشفردیوگروهیبه چنیننظامی، در گردد.

تواندهاوتبلیغاتوهیجاناتمیاساتداشتهولذاصورتووضعیتپدیدهاجتماعیمردمعمدتاذهنیومبتنیبراحس

(.1376:484هایاجتماعیوسیاسیمردمداشتهباشند)ایمان،تاثیرشدیدولیبادامنهکوتاهبرکنش

هاگیریمبرایناساس،مشارکتاجتماعیبرایمردمحیاتیتلقینشدهواکثریتجامعهاعتقادیبهمشارکتدرتصمی

بررسینداشته در این، بر عالوه است. سیاسیاستبدادیبوده نظام تداوم و وجود عواملاساسیاینامر یکیاز اند.

جامعهغربیدرمی ترینغالبتجمعدرغربدرطیقروناخیر،یابیمکهکالنتاریخیجامعهایرانومقایسهآنبا

وعناصرمتشکلهازملت-دهندهاینکشوراجزایتشکیلهاوافرادملتبودهاستکهانسان-کشور اند.درغرباجزا

حقوقشهروندیبرخوردارگردیدهودرشکلعمومیخودجامعهمدنیراتشکیلدادند.بانگاهیبهجامعهغرب،در

عواملگوناگونینقش اجتماعی، مشارکتسیاسیو تکوینمقوله آفرینیکردهپیدایشو یکیاز ایناند. مهمترین

عواملوجودطبقهمتوسطبودهاست.لیکندرجامعهایران،برخالفجوامعغربی،طبقهمتوسطازسیرطبیعیبرخوردار

دراروپا،طبقهمتوسطپیشبرندهمولفه هایمدرنیتهازجملهمشارکتسیاسیبود،درحالیکهدرایراننبودهاست.

مندیدولتازدرآمدهای.وجودحکومتمرکزیقدرتمنددرزمانپهلویوبهرهطبقهمتوسطتابعیازدولتنوینبود

:1377هایمردمیمانعازپیدایشوگسترشطبیعیوآزادانهطبقهمتوسطگردید)قادری،نفتیوعدماتکاءبهگروه

68.)

بررسیپدیدهامنیتاست.دردرقالبایندیدگاهازابعادمهمدیگردربررسیفرهنگووضعیتمشارکتدرایران،

نتیجهجامعهایرانباعنایتبهساختارسیاسیواجتماعیکهبهلحاظتاریخیتجربهنمودهاستحاصلوبرآیندوجود

-افرادیغیرمشارکتیشدهکهمنافعفردیوفعالیتدرمقیاسرابرمنافعجمعیوفعایتدرمقیاسجمعیترجیحمی



62 

 

گرامعرفیشدهاست.دراینروحیهایرانیوشخصیتاساسیایرانیان،روحیهوشخصیتجمعدهند.دردیدگاهدوم،

دیدگاهمیلبهمشارکتوانجامکارگروهییکیازالگوهایفرهنگیغالبدرفرهنگجامعهایرانبیانشدهاست.از

نافبهعنوانیکیازموسساتوهایجمعیاستواصاینمنظر،تاریخاجتماعیکشورماتاریخمشارکتوفعالیت

اند.ازجنبهتاریخیتاقبلازبوجودآمدننهادهایاجتماعیبهصورتخودجوش،غیردولتیوداوطلبانهفعالیتداشته

آن در مردم قاطبه واحدهایاجتماعیبودندکه اصنافو قرنسیزدهم، اواخر ایرانیعنیتا دولتجدیددر مفهوم

هایدادند.عنوانشدهاستبنیانهایمختلفاقتصادی،سیاسی،فرهنگیواجتماعیانجاممییتعضویتداشتندوفعال

ایهایمشارکتیدرایرانسابقهبرداریجمعیونیزسنتمشارکتاجتماعیمانندتعاونوفرهنگتعاونی،واحدبهره

اجتماعیواقتصاد فرهنگی، ایندیدگاهمسائلجغرافیایی، در یازمهمترینعواملگسترشمشارکتدرکهندارد.

ایکهاقلیمخشکوکمباراندراکثرنواحیجنوبی،مرکزیوشرقیزمینهرابرایایرانقلمدادشدهاست.بهگونه

(.1374آوردهاست)فرهادی،هایمشارکتیدرخصوصچگونگیتقسیمآبوزمینفراهممیایجادتشکل

پذیرشدیناسال آن بر ایندینانسانعالوه تأکید و توسطایرانیان همیاری،م مشارکتو اجتماعی، انسجام بر ساز

وسببایجادواحدهایجمعیوتشکل پدیدآورده را ... مشاعو وقف، تعاون، مضاربه، مزارعه، هایمانندشوراها،

(.1381:63مشارکتیدرجامعهگردیدهاست)کمالی،

روتوجهقرارگرفتهاستکهایرانیانازدیربازدرزمینهمشارکتباتناقضیعمدهروبهدردیدگاهسوم،ایننکتهمورد

اند.آناندرگسترهتاریخخودبهعلتحاکمیتزورمداریوشناختهنشدنبهعنوانشهروندانصاحبحقوق،ازبوده

اندوحتیگاهیبهتخریبهدانستههارامتعلقبهحکومتخودکاماندوآنهایرسمیواجتماعیچشمپوشیدهعرصه

هایخانوادگی،محلیومذهبیودرقالبهایغیررسمی،یعنیحیطهاند.برعکس،درحیطههاییپرداختهچنینعرصه

ازاینجهت،ایرانیانمشارکتصدهانهادوسازمانغیررسمی،مشارکتایرانیانفوق -جوتلقیمیالعادهبودهاست.

اند.ایندیدگاهمعتقداستزندگیشهریدرشهرهاینآنقادربهآثارتمدنیورویدادهایبزرگنبودهشوندزیرابدو

فضای شهروندانصاحبحقوقاستدردوعرصهخصوصیکهمکانیا زورمداروبرعکسشهرهاییکهجایگاه

آید.ازاینجهتکهبهحسابمیشودوخارجازخانهعرصهخصمگیرد،عرصهامنتلقیمیخانوادگیرادربرمی

شود.استفادهمی"شهرما،خانهما"حتیامروزه،هنگامیکهبهضرورتتوجهایرانیانرابهشهرجلبنمودازاصطالح

آلود،مشارکتمردمکترمدونشدهودرمطالعهمشارکتاجتماعیدرایرانالزماستباتوجهبهاینماهیتتناقض

هایجمعیونمودهایمتعددآنموردتوجهقرارگیرد.رکتماهیتمتناقضمشا

درایندیدگاهبهایننکتهتأکیدشدهاستکههرچنددرتاریخایرانشاهدرشدفرهنگتعاونوهمیاریدرامور

زمینهاقتصادیواجتماعیبوده لیکنمشارکتدر ابعاداجتماعیازیکوضعیتحداقایم، لهایسیاسیوبرخیاز

ایم.مردمهمدونهایقدیمبهندرتشاهدحضورگستردهمردمدرامورساسیخودبودهبرخورداراست.یعنیدرزمان

اندولیازاینحضورتامشارکتبهنیروهاییکجنبش،یکدگرگونییاحتییکانقالبدرصحنهحضوریافته
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ایرانتجلگونه مردم است. بسیار  آنفاصله ولیازهایعاطفیودینیداشتهیاتجمعیدرزمینهاینهادیشده اند،

(.1376:38اند)پیران،اینداشتهتجربهمستمرومستقردخالتدرامورسیاسیهمدونیکحقرسمیومعمولبهره


 مشارکت اجتماعی ایرنیان در بعد از انقالب اسالمی -2-4-2

اقتدارگراشکلیافتهبوددربعداز-ساالررقالبدولتدیوانساالریکهدبخشیازوضعیتتمرکزگراییودیوان

انقالباسالمینیزهمدنانتداومیافتهاست.هرچندتمرکززدایی،عدالتاجتماعیومشارکتآحادمردمدرسرنوشت

و122خودازاصولاساسیانقالباسالمیوقانوناساسینظامجمهوریاسالمیاست)مقدمهقانوناساسیواصل

هایاولانقالبوشروعجنگهایداخلیسال(،لیکنبهدلیلپارهایازمسائلداخلیوخارجیچونبحران122

تحمیلیومانندآنتاحدبسیاریمانعازتحققآندرسطحجامعهشدهاست.

توانایرانرامیبهطورکلیوضعیتمشارکتپسازپیروزیانقالباسالمیودردورانجنگتحمیلیدرجامعه

ایبرایای،عمدتاباصبغهسیاسیودینیدانست.درایندورهمشارکتمردمیصورتیتودهمشارکتفزایندهوتوده

هایسیاسیجنگهایسیاسیگستردهچونحضوردرصحنهحمایتازدولتوانقالبداشتهوظهورآندرفعالیت

رکتدرابعاداجتماعیواقتصادیبهدالیلیچونفقداننهادسازیوتشکیلتحمیلیوانتخاباتبودهاست.لیکنمشا

(.1373:222هایالزمونبودانگیزهالزمدرمردمازعینیتالزمبرخوردارنگردیدهاست)حامدمقدم،نهادهاوسازمان

قشبیبدیلمیتوانیادکرددرشرایطکنونیجامعهایرانینیزازمفهوممشارکتاجتماعیونایندرحالیاستکه

هایجامعهوآحادشهروندانبهعنوانیکفرهنگفراگیرهستیمتاونیازمندنهادینهشدناینمفهومدرکلیهبخش

احساسمسئولیتوتعهدبهمشارکتبهعنوانجوهراصلینظامشهروندیتلقیشودوایننیازیکامرتشریفاتیو

لیاست.تحقیقاتمختلفوازجملهپژوهشملیکهتوسطپژوهشگرانشاخصکشورتزئینینیستبلکهضرورتم

هایپنجگانهسرمایهدهدکهازمیانمؤلفهصورتگرفتهاست،نشانمی«سنجشسرمایهاجتماعیدرایران»درحوزه

تعبیردیگرمشارکتترینسطحازمؤلفههامربوطبهحوزهمشارکتازنوعروابطانجمنیویابهاجتماعیضعیف

سازمانیافتهونهادمنداستدرحالیکهدرحوزهنظریمشارکتذهنیمردمایراناظهارتمایلبهمشارکتباالتری

کنیمکهبهواقعپایهتربرخوردمیرنگمندبهنوعیکنارهگیرییاتمایلکمداشتهولیدرحوزهمشارکتعملیونظام

(.32-1321،22تواندباشد)موسوی،یآسیبجدیدراینزمینهم

حوزهافازبسیاریکهاستایگونهبهمشارکتامردرایرانامروزوضعیت در صاحبنظر مشارکتگرانو راد

مشارکتراضینمیکندصاحبنظراناینحوزهحالچهدرزمرهطرفداراندیدگاهمشارکتگراییایرانیانباشندو

بیرقحامیاندید زیر مشارکتنیمدر با ما و مشارکتگریزیایرانیان آنانگاه محدود یکنقطه،بندو دستکمدر

بهراستیچهعواملیدراینمیانشرایط.کنندهمشارکتدرایرانامروزاستاشتراکنظردارندوآنوضعیتنگران

ایجاد ساختمانخشتبرخشتکهرندباواینبرکهنظرانیصاحبکهاستکردهامکانپیدایشچنینوضعیتیرا
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یباصاحبنظرانرأیلحظهخاصدرکناروهمیکدراست،شدهگذاردههمبرمردممشارکتایراناجتماعیتاریخ

.دانندمی«22همکاریهایاجباریناچاریدردقیقه»قرارمیگیرندکهمشارکتدرایرانرانوعیمشارکتمحدودو

مش و وضعیتهمکاری آنچگونگی تضعیفکننده عمده عوامل چیستی و ایران اصلی،ارکتدر مسائل از یکی

 .پژوهشحاضراست

مصادیقهمکاریومشارکتدروضعیتکنونیایران:2جدولشماره

مالحظاتمیزانمشارکتنوعمشارکتوهمکاری

 هزارمؤسسهخیریهدرکشور72وجودمشارکتدرقالبمؤسساتخیریه
افرادمشارکتکنندهرادرهرمؤسسههمدراگرتعداد

نظربگیریم،رقمچشمگیریخواهدشد.

وقف

وقفدر1822،بیشاز1322ماههاولسال2در

کشورانجامشدهاست.

نفر6،روزانهبیشاز1322اینآماریعنیدرسال

اند.بخشیازداراییخودراوقفکرده

احدملکی(وقفیهزاررقبه)و7422وجودبیشاز

درکشور

درامدسازماناوقافوامورخیریه)کهبیشترآنناشی

میلیون872میلیاردو58ازاجارهبودهاست(،حدود

(.1385تومانبودهاست)براساسآمارسال

آماریدردستنیست.دگریاریهایواجبومستحباسالمی
وراتشاملمواردیازقبیلزکات،خمس،کفارات،نذ

ونیزاحسان،انفاق،هبهو...

کمکبهبنیادهایرسمیدولتیو

حکومتی

درآمدهایاختصاصیووجوهامانییکسال

کمیتهامداد،ناشیازکمکهایمردمیداخل

میلیاردریالبودهاست.7365کشور،حدود

اینآمارتنهامحدودبهکمیتهامدادامامخمینیدرسال

است.1321

تدرعبورازبحرانمشارک

نزدیکترینمصداقآن،مشارکتهمهجانبه

درآذربایجانشرقیاست1321مردمدرپیزلزله

میلیاردو154کهتنهاهاللاحمرمعادلبیشاز

میلیونریالازاینکمکهارادریافتکرده464

است.

ایاماربدونمالحضهکمکهاییاستکهتوسل

یوغیررسمیدیگرجمعاشخاص،نهادهایرسم

آوریشدوکمکهاییکهمستقیمتوسطخودکمک

کنندگانپرداختشد.

1322نفراززنداندرسال7522آزادیبیشازآزادیزندانیان

نفروپرداخت622هزارو21،بیشاز1322درسال

میلیونتومانبهآزادیزندانیان222میلیاردو2مبلغ

نیازمندکمککردند.

آماردقیقیدردستنیست.اهدایخون
همهخونهایاهداییدرایرانداوطلبانهوبدوناجرت

شود.انجاممی

شاخصنیکوکاری

درشاخصنیکوکاری:2212رتبهایراندرسال

کشورجهان)ورتبهدرسال146ازمیان12

2214)

(CAFای)بهاستنادگزارشبنیادکمکهایخیریه

انقالبجنبشو
وقوعدوانقالببزرگدرفاصلهکمترازیک

قرن

همدنینوجودجنبشهایاجتماعیمیلیونیواعتضات

مردمی

اینآمارمحدودبهجشنوارهشهرداریتهراندرسالموردشهرتهران11827حدودهیئتهایمذهبی
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است.1322

مشارکتدردفاعازوطن

مقدسحدودحضورداوطلبانهمیلیونیدردفاع

میلیونساعتکارگروهیداوطلبانهزنان622

روستاییجهتکمکبهرزمندگانجنگ

درایندوران،درهمهسطوح،شاهدمشارکتگسترده

ایم.مردمبوده

الگوهایجدیدمشارکتوهمکاری

واژهپول؛مشارکتهایهمسایگیدرآپارتمان

ها؛حضورگستردهدرشبکههایمجازی؛کمپین

ایمیلیونیوچندصدهزارنفریوجمعآوریه

امضاها

حضورایرانیاندرشبکههایمجازیبسیارگستردهاست

وانواعمشارکتوسهیمکردندیگراندراطالعاتتا

گیر.بحثوموضعگیریهایگروهیرادربرمی



وگوووضعففرهنگومهارتگفتبهفقر،اندکهجامعهمابهلحاظتاریخینآنواقعیتهایدورونزدیکمبیّ

وگوبهناتوانیاجتماعیفرهنگیدرگفتناتوانیدچاربودهاست.هکنشمشترکوبیشتربهگفتارهاورفتارهایبست

نگاه،بهاینترتیب(.1382:3،)خانیکیدرایجادنهادهایمدنیونهایتاًبهضعفتحزبدرنظامسیاسیمنجرشدهاست

نقیصهغلبهگفتارهاورفتارهایبستهرابرگفتارهاورفتارهای،هایرانیوشهروندانایرانیازهرمنظریکهباشدبهجامع

بازنشانمیدهدوبههمینسبباستکهفراهمکردنزمینههاییبرایگذارموفقازاینتنگناضرورتیگریزناپذیر

.است

تواندمی،نفعمتعدداستباوجودآنکهعرصهفعالیتگروههایذی«قآنجامعهمدنیوصورتبندیهایتحقّ»مقوله

تاریخیگفت های انسداد بر برایغلبه وضعیتسازوکاریعملی مطالعه در آید. شمار به نیز تنشجمعی و وگو

می ایران بنشیننداجتماعی هم با  اند توانسته کمتر داشتشهروندانیکه انتظار در،توان بیشترنهاوندر دهایمدنی

نخستنشاندهندکهجامعههااینقالببهتربشنوندودر،اندگردهمآیندوحرفهاییراکهکمترازیکدیگرشنیده

،توانبرایجلوگیریازفرسایشمنابعمعنویومادیتوسعهخواهدودوماینکهچگونهمیایرانیچیستوچهمی

تحعاهتمامبهمسئلهجامعهمدنیدرایرانورودبهفرایندگشودگیبخشهاوساتولیدسرمایهاجتماعیکند.درواق

هایمختلفجامعهایرانیبهرویهمدیگربرایکمکبهشناختمسائلکنونیجامعهوتالشبرایغلبهبرضعفهای

تاریخیآندرمقیاسجمعیاست.



 مولفه های جامعه مدنی در ایران  -2-4-3

،بهمفهومیپیدیدهه،دنیدرایرانآنجاکهموضوعمطالعاتتجربیوتحقیقاتکمیوکیفیقرارگرفتهجامعهمولمق

گفتنیاستهنوزدرمنابعموجودتجربیمقیاسیچندوجهیبرایسنجش.چندوجهیومناقشهآمیزتبدیلشدهاست

است نشده مدنیارائه به،لذا؛وضعیتجامعه شدن محدود و مانده آمارهایرسمیشاخصمحصور -هایکمیو

.درآوردنیزبلکهممکناستسرازبیراهه،گشاباشدتواندراهنهتنهانمی-صرفنظرازدستیافتنییانیافتنیبودنآنها

همقایسهنتایجب،شاخصهاومولفههایمتفاوتیانجامگرفته،مطالعاتجامعهمدنیکهعمدتاًبامولفهها،عالوهبراین
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بینمولفههایاصلیجامعهمدنیو،درایندستهازمطالعات.دستآمدهرابهسببفقدانواحدمعیاردشوارمیکند

،عواملوپیامدهایآنتداخلبهوجودآمدهوگاهنیزبهدلیلضعفمبانینظریوغفلتازویژگیهایجامعهایرانی

سطوحتوصیفی قیاسبا استتضعیف،سطوحتحصیلیدر تر نارسا و ایناساس.ر رجوعبهاینبخشهدفدربر

جامعهمدنیدر(نگرش-شناختی)وذهنی(اجتماعی-ساختاری)تحقیقاتانجامگرفتهآناستکهبههردوبعدعینی

.ایرانتوأمانتوجهومولفههاوشاخصهایاصلیآنراازتلفیقوترکیبهردووجهاستخراجکند

العاتجامعهشناختیدراینچارچوبپژوهشهاییاستکهتغییرارزشهاوهنجارهایجامعهایرانیرادرمهمترینمط

است آورده در تصویر مهمترینآنهاست؛مراحلزمانیخاصبه جمله از نگرشهایایرانیان و این.پیمایشارزشها

وبهمندراولموجاست:شدهاجراموجسهدراجراییمختلفمسائلپژوهشباهدفبررسینگرشمردمنسبتبه

ورسیدهانجامبه4581تقریبیحجمبااینمونهدرواستانمرکز28در1382اردیبهشتدردومموج؛1372اسفند

موجسومباعنوانگرایشهایفرهنگیونگرش؛انتشارعمومییافتهاست1382اباهمینعنواندرسالهآننتایج

اگرچه.بهمرحلهاجرادرآمدهاست1383استانکشوردرسال32یرانیاندرمناطقشهریوروستاییهایاجتماعیا

اینویژگیراداردکهمیتواندبانگاهمقایسهایبهتحقیقعلیاسدیدرسال،نتایجآندرسطحعموممنتشرنشد

آندهدرپیمی.اجتماعیراتستدهمبسنجدتحوالتفرهنگیو،درپژوهشکدهعلومارتباطیوتوسعهایران1353

یعنیمشارکتاجتماعی،آید مدنی جامعه مهم پنجمولفه تحول اجتماعی،سیر سیاسی،سرمایه اجتماعیو ،اعتماد

هاوانسجاماجتماعیوهویتشهروندیاستکهبرپایهاینپیمایشهاوپژوهشهایملیومعتبرمعطوفبهنگرش

:درایرانتوصیفوتبیینشدهاسترفتارهایمدنی

 

بهمعنایبه،هایمدنیاستکهازجملهشاخصهایاصلیحضورشهرونداندرفعالیت(،participation)مشارکت

مشارکتاجتماعیرامعموالازمنظرهمکاری.کارگرفتنمنابعشخصیبهمنظورسهیمشدندریکاقدامجمعیاست

زیراایننوعموسساتازمظاهر،وبهویژهانجمنهایاگروهبندیهایمشابهمطالعهمیکنندهایغیردولتیباسازمان

(.13و1382:12،محسنیوجاراللهی)داوطلبانهوبهطورکلیغیرسودجویانتلقیشدهاندالزامی،فعالیتهایغیرزبا

توانبهدوگروهاماازاینمیانمی،هایمتعدداستمشارکتاجتماعیفرایندیاستکهنیازمندوجودشرایطوزمینه

فرایندتفکیکاجتماعیواستقاللنهادیاستکهبهاستقاللامراجتماعیازحوزهسیاستو،نخست:عاملاشارهکرد

وساختارسیاسینهادهایمیانجیشکلنگیرند.اقتصادمنجرمیشود میانخانواده زمانیکهدرفاصله کتمشار،تا

دوماینکهمشارکتاجتماعینیازتمایلوگرایشفردیاستکهخودتحت؛اجتماعیزمینهعینیبرایتحققندارد

مشارکتاجتماعیرا،براینمبنا(.1378:222،گودرزی)تاثیرعواملمختلفازجملهکاهشاحساسبیقدرتیاست

ارکتدرانتخاباتوتمایلبهمشارکتدرآیندهبررسیتوانباسهشاخصعضویتدرانجمنهاوگروههاومشمی

:گزارشوضعیتایندوشاخصدردودههاخیرمیآید،درذیل.کرد
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 در ایران عضویت در انجمن ها و گروه ها -2-4-3-1 

 سال نگرشهایایرانیان و طرحپیمایشملیارزشها در مناطقشهریو1383موجسوم ایرانیدر تمایلشهروندان

انجمناولیاو،اتحادیهصنفی،گروهازانجمنهابهگروههایعنیباشگاهورزشیتفریحی12روستاییبهعضویتدر

هیئتهایمذهبی،انجمنهایعلمی،انجمنهایخیریهانجمنهایادبیوهنری،شورایمحله،انجمناسالمی،مربیان

مناسبیجایگاهاجتماعیمشارکتهنوزکهدهدمینشانآمدهدستبههاییافته.وپایگاههایبسیجسنجیدهشدهاست

 .نداردایرانیانفردیرفتارهایدر

 3131اولویت مشارکت شهروندان کشور در گروه ها و انجمن ها در سال :3جدولشماره

حجممشارکت)درصد( عنوانمشارکتاولویت

3883هیئتمذهبی1

2681پایگاههایبسیج2

1882ویتدرباشگاههایورزشی،تفریحیعض3

1783انجمنهایخیریه4

1282انجمنهایاولیامربیان5

282انجمناسالمی6

885انجمنهایعلمی7

882انجمنهایادبی8

688شوراهایمحلی2

587اتحادیههایصنفی12



نشانمیدهدکههاست،انجامگرفت1353سدیدرسالباپژوهشیکهازسویمرحومعلیا1383هایدادهمقایسه

بهدلیلتغییراتنهادهاوسازمانهایاجتماعیامکانمقایسه.میزانمشارکتاجتماعیدرهردوسالپایینبودهاست

.جزبهجزوجودندارد

اندوبرخینهادهایدیگرمانندشر مثلپیشاهنگیمنحلشده برخینهادها اینکه کتهایتعاونیکهدرسالازجمله

توزیع1383درسال،درمناطقروستاییمعنایمشارکتیداشت1353 وبهمنزلهیکبنگاه کنندهتغییرکارکردداده

دارد.اجتماعیلذاعضویتدرآنداللتناچیزیبرمشارکت،کردهاستعملمی

یاانجمنخانهو)مشارکتدرانجمناولیاومربیان.کردتواناشارهاردمعدودنسبتاًمشترکمیموبرخیبهبااینحال،

درصدجامعهدراین1383،12درصدودرسال1353،7درسال.درهردوسالپایینبودهاست(1353مدرسهدرسال

.نهادعضوبودهاند
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میزانعضویتدر.ضویتدارندمردانوجوانانبیشتراززنانوافرادمیانسالومسندرباشگاهورزشیع1383درسال

افرادمجردبیشترازافرادمتاهلدرباشگاهعضویت،همدنین.باشگاههایورزشیباافزایشتسهیالتافزایشمییابد

.دارند

افرادمیانسالو.انجمناولیاومربیانوانجمنصنفینیزمشارکتمردانبیشتراززناناست،درمورداتحادیههایصنفی

.کردهدرایننهادهامشارکتبیشتریدارندیلتحص

.باافزایشتحصیالتازگرایشبهمشارکتکاستهمیشود.درشوراهایمحلیجوانانکمتریبهمشارکتدارند

مشارکتگرایشدارند زنانبه از مردانبیشتر بسیجنیز پایگاه هیئتهایمذهبیو مورد هیئت.در ،هایمذهبیدر

تحصیالت،درهردونهاد،اندجوانانتمایلبیشتریبهمشارکتابرازکرده،فرادمسنودرپایگاهبسیجمیانساالنوا

(.1378:222،212،گودرزی)موجبافزایشمشارکتشدهاست

نفرانجام3542شهرایرانبانمونه15در1374تحقیقمنوچهرمحسنیپیرامونمشارکتاجتماعیدرایرانکهدرسال

اینتحقیقمشارکتدرانجمنهایعلمیو.نیزمویدآناست1383داراینتایجیاستکهپیمایشملیسال،رفتگ

11،1درصداتحادیههایصنفیو2285باشگاههایورزشی2585درصدانجمنهایخانهومدرسه2845فرهنگی

،1382:152،محسنوجارالهی)بودهاستدرصد26درصدوجهاددانشگاهی12انجمنهایاسالمی،پاسخگویان

:آمدهاست2تفاوتمشارکتشهروندانایرانیوتهرانیجدول(.152







درصدمشارکتشهرونداندرگروههاومؤسساتبهتفکیکتهرانوسایرشهرهایایران:4جدولشماره

سایرشهرها)غیرازتهران(تهرانایرانگروهیامؤسسه

228321811886یورزشیباشگاهها

2858851183انجمنهایعلمیوفرهنگی

258524812882انجمنخانهومدرسه

2818831285اتحادیههایصنفی

118212821583انجمناسالمی

286282384جهاددانشگاهی

که:دهدمینشانهمدنینتحقیقاین

دارند.همکارینهادهاوهاگروهباهمهازبیشترساالنمیان-

.اجتماعیشرکتدارندگروهیکهایفعالیتدربقیهازبیشجوانان-
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(.درصد446درصددرمقابل1.56)هاونهادهابیشاززناناستمشارکتمردانباگروه-

دباگروههایبعدخانوارووزنتحولمهمترینعواملجمعیتیموثربرمیزانمشارکتافرا،سن،بهترتیبشدت-

.اجتماعیاست

برخوردارازاطالعاتعمومی،باالترینشاخصشرکتنزدافراددارایمدرکدانشگاهی،دربارهمتغیرهایفرهنگی-

.کنندمالحظهمیشودباالونیزافرادیکهازرسانههادرحدمتوسطیاستفادهمی

هابرخوردارازاطالعاتعمومیباالونیزافرادیکهازرسانه،افراددارایتحصیالتدانشگاهیزدبیشترینمشارکتن-

.شودکنندمشاهدهمیدرحدزیادیاستفادهمی

بیشترین،کنندهایکماستفادهمیافرادیکهاطالعاتعمومیآنهاپاییناستونیزافرادیکهازرسانه،سوادانبی-

.هاونهادهادارندعدمهمکاریراباگروه

و،وضعسواد- نهادها با برمیزانمشارکتافراد واطالعاتعمومیمهمترینعواملفرهنگیموثر کاربردرسانهها

.هایاجتماعیاستگروه

برخوردارازدرآمدمتوسطیاباالو،باالترینشاخصشرکتنزدافرادطبقهاجتماعیباال،دربارهمتغیرهایاقتصادی-

.ظهمیگرددمحصالنودانشجویانمالح

.شودبرخوردارازسطحدرآمدباالوشاغالنمشاهدهمی،بیشترینمشارکتنزدافرادطبقهاجتماعیباال-

.هاونهادهادارنددارایدرآمدپایینوبازنشستگانبیشترینعدمهمکاریراباگروه،افرادطبقهاجتماعیپایین-

یوسطحدرآمدمهمترینعواملاقتصادیموثربرمیزانمشارکتافرادوطبقهاجتماع،اشتغالضعو،بهترتیبشدت-

.هایاجتماعیاستنهادهاوگروه

رسدکهعواملفرهنگیبیشازعواملاقتصادیدرمشارکتافرادباگروههانقشداردودربهنظرمی،بهاینترتیب-

مشارکتاجتماعی شد،آمنه بررسی که ابعادی در گروهمح،حداقل استکه شرایطی در این  استو ودود ها

هرسازماندرمحدودهموجودیهای.ایدراینراهدارندونهبرنامهجامعیتالشگستردهکهنههایذیربطنیزسازمان

نیزبلندپروازانهتلقیمیجاریخودحرکتمی -1382:152،محسنوجاراللهی)کندکندوداییهایگسترشرا

162.)



 در ایران اجتماعی سرمایهوضعیت  -2-4-3-2

اجتماعیوسرمایهمیانکهدهدمینشانگوناگونتحقیقاتاست.اجتماعیسرمایهباآننسبتمدنیجامعهدیگرمولفه

جامعهمدنی،بهگونهایکههرگاهسرمایهاجتماعیوضعمطلوبتریدارد،وجودداردیهاینزدیکجامعهمدنیپیوند

.وجامعهمدنیموجبکاهشسرمایهاجتماعیمیشودازقوتبیشتریبرخورداراستومتقابالًنیز
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سرمایهاجتماعیآنانشبکهایازروابطوپیوندهایمبتنیبراعتماداجتماعیبینفردیوبینگروهیوتعامالتافرادبا

نسجاماجتماعیوبرخورداریافرادوگروههاازاکهقرینهمبستگیو،سازمانهاگروههایاجتماعیاست،نهادها

:1386،عبداللهیوموسوی)درجهتتحققاهداففردیوجمعیاست،حمایتوانرژیالزمبرایتسهیلکنشها

125 درابعادعینیوذهنیآنیعنیشبکهروابطاجتماعیدربین(. کشور43اینگلهارتنیزکهسرمایهاجتماعیرا

استجهانمطالع بینگروهی،هکرده اجتماعیجدیدیا تعمیمیافتهنظیرمیانسرمایه عضویتوهمکاریبا،اعتماد

میانهتأثیر،تواندرسطحکالنبهاینترتیبمییافتهاست.سازمانهایغیردولتیوسطحتوسعهاقتصادیرابطهمستقیم

درسطحمیانهبینتاثیرسرمایهاجتماعیبر،هایسیاسیدموکراتیکرژیمخصلتسرمایهاجتماعیبرتوسعهاقتصادیو

هایاجتماعیافرادساکندرمحالتمتفاوتونیزدررفتارجمعیگروههایقومیونژادینسلهایمختلفوفرصت

سالمتورضایتاززندگی،درآمد،اشتغال،سطحخردمیانتأثیرسرمایهاجتماعیبرموفقیتهایفردیازتحصیل

بررسیآماریتحولسرمایهاجتماعیدرایرانباچالشهای(.22و1383:12کاظمیپور)رابطهایمعنادارقائلبود

هایهایایرانیانگامهاونگرشفراوانیهمراهاستکهمهمترینآنهافقداناطالعاتقابلاعتماداستپیمایشارزش

1372هاینزدیکبههمازاماازآنجاکهاینپیمایشدرسال،اشتهاستاولیهرادرجهتتولیددادههایموردنیازبرد

 اتکا،انجامشده1383تا .وردآدستبهایرانیجامعهدرازمدتتحوالتازکلیتصویرتواننمیآنهایدادهبهبا

ابهصورتتاریخیعالوهبراینعدمتطابقموضوعاتوپرسشهادرپژوهشهایدیگرنیزسنجشسرمایهاجتماعیر

.وتطبیقیدشوارمیکند

نخستاند،مالحظهمیشودکهمهمترینشاخصههاییکهمشترک1382و1353درمقاممقایسهمیاندوپیمایشملی

چهارمشرکتدر،سوممشارکتدرفعالیتهایخیریهوداوطلبانه،اعتماددومحساسیتوتوجهنسبتبهسرنوشتکشور

رسمیاستهایشانجمن محافلغیر پنجمشرکتدر بررسیوضعیتکلیتحولشاخصهایسرمایه.هروندیو

.اجتماعیدرایراندرنزدیکبهسهدههاخیرگویایآناستکهسرمایهاجتماعیدرایرانروبهکاهشبودهاست

 پدیدهآنکهشگفتآور حقوق وجود با ایران اجتماعیدر انقکاهشسرمایه نظیر گسترشنفوذ،جنگ،البهایی

صورتگرفتهاست،کههمگیازعواملزایندهسرمایهاجتماعیبهشمارمیآیند،مذهبوافزایشمیزانتحصیالت

(.23)همان

استکهدربهارسال«سرمایهاجتماعیدرایران»مهمترینگزارشجامعهشناختیدربابسرمایهاجتماعیپیمایشملی

سالبهباالیخانوادههایساکندر15داللهیومیرطاهرموسویانجامدادندومجموعافرادمرحوممحمدعب1385

راتاییدمیکندونشانمی1382و1353اینپیمایشتحلیلثانویهپیمایشهای.استانکشوررامطالعهکردند32مراکز

به.غریبههاستبینمایهاجتماعیجدیدگروهیدهدکهسرمایهاجتماعیقدیمیادرونگروهیبینآشنایانبیشازسر

 اجتماعی سرمایه پیمایشکل سنجش)موجباین برای شده مقیاستعیین در توجه مورد ابعاد و ها مولفه برآیند

ایران نهادهایمدنی.متوسطاستبهپایینرو(اجتماعیدر قبیلهمکاریبا برروابطانجمنیاز اجتماعیدر سرمایه
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هرچهازسطحخانوادهبه،عالوهبراین.دربعدپیوندهایفردیمثلرفتوآمدبادیگرانقویتراستتروضعیف

از،کنیمهممحلههاهمشهریانوهموطنانحرکتمی،همسایگان،همکاران،دوستان،سطوحباالتریعنیخویشاوندان

،درواقع.مشارکتجمعیواعتماداجتماعیبیشتراستهایاینکاهشدرزمینه.شودمیزانسرمایهاجتماعیکاستهمی

توزیعسرمایهاجتماعیبینمراکزاستانیمتفاوت.خانوادهوکمترینآندرسطحملیاستطحبیشترینمیزانآندرس

انهایهایکمترتوسعهیافتهنظیرزاهدانوایالمسرمایهاجتماعیبیشترازمراکزاستدربرخیازمراکزاستان؛است

تواندبرایغالببودنسرمایهیکاجتماعیقدیمدرایرانضمناینکهمی.توسعهیافتهترمانندتهرانواصفهاناست

افراددرونگروههایغیررسمیخانوادگیوفامیلیمفیدباشدونقشمثبتیدرتسهیلکنش وهایافرادآشنایانو

درسطوح،کنندهاپیدامیبهمقتضایتعهداتیکهافرادنسبتبهآنگروهکندممکناست،هایایفاپیشگیریازآسیب

.باالترنقشمنفیداشتهباشدوازمشارکتجمعیآنوبسطاعتماداجتماعیدربینایرانیانجلوگیریکند



 چالشهای پیش رو ؛ان کنونیایر در مدنی جامعه روند -2-4-4

رازهاوفرودهایجامعهمدنیوتشکلهایمردمنهاددرایراناگرچهبااجمالسطوحمطالعهتاریخیوتجربیدربابف

هاینهفتهمعنویومادیدرجامعهایرانیبیشترازآنازظرفیتدهدکهاوالًبهوضوحنشانمی،وفشردگیانجامگرفت

همهسازماننیافتگی،دوم؛یابدفعلیت-بهویژهدرشکلمدرنآن-استکهدرصورتبندیهاینهادیوتشکلیافته

ناپایداریوشکنندگینهادهایمدنیدرهمه،ایرانراباضعف،جامعهبهخصوصدرگذرازوضعیتسنتیبهمدرن

.روکردهاستاقتصادیوسیاسیروبه،اجتماعی،سطوحفرهنگی

بهمنصه«تمرکزگراییقدرتسیاسی»ایهبیشتردردوره،اینضعفجامعهمدنیدرایرانمعاصرازمشروطهتاکنون

ولیدرعینحالباتکاپوهایچشمگیربرایتأسیسوتقویتگونههایمختلفیازنهادهایمدنیدر،ظهوررسیده

.مواجهبودهاست«توزیعقدرت»هایدوره

نتای ثانویه تحلیل پایه بر که گذشته دهه چهار در ایرانی جامعه تحول سیر تجربی مطالعه وپیمایشارزش4ج ها

و1381:موجدوم،1372:جامعهایرانیدرچهاردههگذشته،طرحملیموجاول(،1353،اسدی)هایایرانیاننگرش

سوم 1383:موج طرح سه ملی، 1385،یوسفی)انسجام وهویت1386موسوی،و)عبداللهیاجتماعیسرمایه(، )

ترینعواملموثردرحیاتجامعهدهدکهمهمنشانمی،قالهانجامگرفتدراینم(1322،محمدیوشیانی)یشهروند

خود(،انسجاماجتماعیوهویتشهروندی،اعتماداجتماعیوسیاسی،سرمایهاجتماعی،یعنیمشارکتاجتماعی)مدنی

ضعفاین»با«مدنیضعفجامعه»دهدکهبیناینمطالعهنشانمی،درواقع.نیزازضعفجامعهمدنیتاثیرمیپذیرد

دراینمیانسهمسرمایهاجتماعیبهسببتاثیرگذاریآنبر.پیوندهایمتقابلوجوددارد«کاهندگیآنها»ویا«عوامل

.عواملدیگربیشتراست
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امهاومطالعاتگوناگونیبهتفکیکانجپژوهش،دربارهتاثیرعواملمختلفبرسرمایهاجتماعیوجامعهمدنیدرایران

بهکارگرفتهشدهاست ونظریههایگوناگونیدراینباره دربابنسبتمیانایندوکمترتحقیقمستقلیشده ،اما

وقوعپدیدههایینظیرانقالب(1383،کاظمیپورب)بهاینسبانجامشدهاست. با ،پرسشیمطرحمیکندکهچرا

اینمقولهدراند،زجملهعواملافزایندهسرمایهاجتماعیگسترشنفوذمذهبوافزایشمیزانتحصیالتکها،جنگ

.رامهممیداند«نظامحکمرانی»اوبرایپاسخبهاینپرسشنقش(.1385:147،دینیترکمانی)ایرانکاهشیافتهاست

بهپیدایشنیزتبیینروندکلیکاهشسرمایهاجتماعیراپسازپیروزیانقالب(1383)ثقفیوکوهستانی،تاجبخش

انقالبهامشکالتگوناگونیمی مانندسایر افتسرمایه،دانندکه عنواناولینعنصر به و بینبرده از را وحدتاولیه

درگیریهایدرونیو،جنگومشکالتاقتصادیحاصلازآن،بهنظرآنان(166:همان)اجتماعیعملکردهاست

سیاستهایدولت.تباعثکاهشسرمایهاجتماعیدرایرانشدهاستدرنهای،دولتیکردنبیشترنهادهایمردمی

اعتمادومشارکتراکاهشدادودر،ترویجمصرفگراییوافزایشآنچهبهفساداقتصادیمعروفشد،سازندگی

بینرفتننکتهمهمدرایننگاهمیانهاز(168-172:همان)نهایتدولتاصالحاتهمموفقبهتغییرخاصینگردید

تدریجینهادهایمدنیوجایگزینشدننهادهایرسمیوقانونیبهجایآنهاستکهبهگونهایرابطهمیاننهادهای

می قرار توجه مورد را اجتماعی سرمایه و و.دهدمدنی حالتمردمی آن رسمی نهادهای استکه این مهم نکته

ایندستهپژوهشگراننحوهبرخورد(.همانجا)فعالیتنمییافتندهانیزاجازهخودجوشقبلیرانداشتندوبرخیگروه

ایدئولوژینمی از نهادهایمدنیجدا با 1385:162،دینیترکمانی)دانندحکومترا همینسببدگرگونی(. به و

،دیمتفاوتدررویکر.بینندمی«هایاجتماعیسیاست»سرمایهاجتماعیرادرایرانپسازپیروزیانقالبتحتتاثیر

سعادت 1387)رحمان و( تاریخی سیاسی مسائل اعتبار به ایران در را اجتماعی تغییراتسرمایه استدلیل کشیده

طلبیافزایشروحیهمنافعشخصیورواجمنفعت،عواملیمانندایجادشکافنسبیطبقاتییو.فرهنگیتوضیحدهد

،دانددرایناثرنهادهایمدنیرادرایجادسرمایهاجتماعیمهممیاو.داندشخصیراعاملکاهشسرمایهاجتماعیمی

است«سرمایهاجتماعینیزباالرفتهواثرکاهشیبهجرمگذشته،هاییکهواحدهایفرهنگیافزایشیافتهدرسال»چون

(.53:همان)

سالهایوانقالبباهمزماناجتماعیسرمایهکهدهدمینشانایراناجتماعیسرمایهتغییراتتاریخیهایبررسیعمده

ولیدوباره،اندکیافزایشیافته،1376کهدرسالآنجزاست،داشتهکاهشیروندیسپسویافتهافزایشآناولیه

.استداشتهروندکاهشیآنادامه

ازمنطقفازینموداریازاینروندتغییراتسرمایهاجتماعی(1387)رحمانسعادت استفاده درایرانارائهکردهبا

باتحوالتجامعهمدنیمالحظهکرداوبهدلیلنبودآمارکافیدربارهسرمایهاستکهبهنظراومی تواننسبتآنرا

دانداستفادهازمنطقفازیراسودمندمی،برایاستخراجروندسرمایهاجتماعی،اجتماعیوشاخصهایآندرایران

نسبتتعداداعضایکانونهای)برایتخمینمدلخودازدوشاخصمیزانمشارکتجمعیوی(.1387:46،سعادت)
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استفادهکردهوبر(جمعیتبهنسبتتعدادپروندههایقضایی)ومیزانجرم(فرهنگیهنریوسیاسیبهجمعیتکشور

:همان)صورتزیرتخمینزدهاستتغییرسرمایهاجتماعیرادرایرانبه،اساسایندوشاخصوبااتکابهمنطقفازی

53)


1372تاسال1345.روندتغییراتسرمایهاجتماعیدرایرانبراساسمنطقفازیازسال2نمودار

 نمودار در میشود2چنانکه دورانرژیمگذشته،دیده اواخر اجتماعیبهچشممی،در با.خوردافتشدیدسرمایه

بهتدریجروندنزولیآن،یبهشدتافزایشمییابدومدتیروندصعودیداردسرمایهاجتماع،پیروزیانقالب اما

اینروندنزولیسرمایهاجتماعیاز.هرچنددربرخیمواردبارشدسرمایهاجتماعینیزهمراهاست،آغازمیگردد

صرفنظراز.افزایشمییابداندکی،1368ولیپسازپایانجنگودرخاللسال.اواسطدورانجنگآغازشدهاست

هاروندنزولیداشتهاستتااینکهدرایندودستهپژوهشگرانبهآنهستندکهسرمایهاجتماعیتامدت،یکسالاستثنایی

سال خالل یابد1378-1376های می،افزایشمی آغاز دوباره آن کاهشی سپسروند ولی و)شود زاده حسینی

(.122و1321،نیکوبستی

توانمیاست،نبودهتحقیقاتموضوعمستقیماًمدنیجامعهوضعیتبااجتماعیسرمایهتغییراتروندمیاننسبتاگرچه

ودتبیینخمطالعهاساسبرآنها(.1321نیکوبستی،وزاده)حسینیبردبهرهموضوعاینبهنزدیکهایپژوهشبرخیاز

ممکنمیدانندوبرایانجامآنارجاعبهنظریهآپ«والتگفتمانیتح»رادرچهارچوب«تغییراتسرمایهاجتماعی»

توجیهمیکنندسرمایهاجتماعی(تأثیرپذیریuphoff)هوف برایهمین.ازدوگروهعواملساختاریوشناختیرا

اجتماعیمطرحمی«نهادگراییگفتمانی» چارچوبیتحلیلیبرایشناختسرمایه اساساینچ.کنندرا ،هارچوببر

نهادهایمدنیو،عمومیتیافتنیکگفتمانازطریقنهادهاوفرآیندهایمعتبرومشروعاجتماعیکهمعموالاحزاب

.درتولیدسرمایهاجتماعیموثراست،رسانههاشکلمیدهند
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اینترتیب نیزمیگیرندمیتوانگفتگفتمان،به نقشسازماندهیهایاجتماعیرا قتیکگفتمانهرو،لذا.ها

،البته.رودموجبافزایشسرمایهاجتماعیشوداحتمالمی،هایمختلفجامعهرابسیجکندقشرفراگیرترباشدوبتواند

ایازخواستههایمتعارضرادرکنارهمجمعنکردهباشدتاگفتمانبایدازانسجامدرونیبرخوردارباشدومجموعه

،دراینجا.امریکهخودبهکاهشسرمایهاجتماعیمیانجامد؛اقبالعمومیروبروشوددرزماناجراباکاهششدید

نقشاحزابورسانههاکهبهنقدگفتمانهامیپردازدواقعیترشدنومنسجمترشدنآنکمکمیکندونهادهای

بنابراین.شودبیشتراحساسمی،مدنیکهدرافزایشروحیههمکاریودرنتیجهافزایشسرمایهاجتماعیموثرهستند

گفت باید اجتماعی افزایشسرمایه به دستیابی منظور به سیاستی یکراهکار تالش:برای موثر اقدامات از یکی

قابلیتپاسخگوییبهمطالباتطیف درحوزهسیاستبا سیاستمدارانکشوربرایارائهگفتمانهایمنسجموکاررا

هایفراگیروتوجهبهحفظاصولاعتبارتماعیوتوجهبهتقویتاصولوارزشهایگفتمانتریازنیروهایاجگسترده

بهمنظورنقدگفتمانهایارائهشدهونیزتقویتسایر.وترمیمآندرزمانهایافولاست تقویتاحزابورسانهها

کانونها جمله مجامعمذهبی،نهادهایمدنیاز باعثا،تشکلهایصنفیو همکاریمیشودکه از،فزایشروحیه

بهاینترتیبدر(1321:128،حسینیزادهونیکونسبتی)راهکارهایمهمبرایافزایشسرمایهاجتماعیدرکشوراست

روشنمیشودکهضعفویافقدانسازمانیافتگیجامعهآثاریفراتر،مطالعهتاریخیوتجربیجامعهمدنیدرایران

-زیراجامعهرابابروزوظهورانرژیهایرهاشدهبهصورتتحرکهایتودهایمواجهمی،داردازحوزهاجتماعی

ناشناختگی.کند چنینوضعیتی عارضه بودن،مهمترین تغییرات،ناگهانی درنتیجهنهادیشدن همو از ناپایداریو

دردهههایاخیرعمالبهترجیحونهادهایمدنیدرایرانوجودچنینوضعیتیازضعفهاست.گسیختگیتحرک

واثرگذاریبیشترگفتمانهایسیاسیدرقیاسبانهادهایمدنیمنجرشده«نهاد»دربرابر«گفتمانها»هایجایگزین

ضعاینواست.پدیدهایکهچنانکهدراینبخشآمدبیانگرواقعیتمتناقضوهمراهباشکنندگیهایخاص؛است

بهبایدلذا،باشد؛گذارتاثیرنددرارتقایظرفیتهایتوسعهوافزایشپایدارسرمایهاجتماعیکشورنمیتوااًطبیعت

گذشتهازبیشبایداندازیچشمچنیندردهدمینشانتجربهبرود.بیشترمنساختاربهنهادیهایبندیصورتسوی

ههاصورتعملیبهخودبگیردومسئلهظرفاینزمینهمهدرنهادمردمهایتشکلومدنینهادهایتقویتسیاست

.فرهنگیوسیاسیبهشمارآید،اقتصادی،نهادهاوشبکههایموضوعیمشترکدرهمهعرصههایاجتماعی

عملیوهمهجانبهنسبتعد،مسایمستلزمداشتننگرشاوالًاعمالاینسیاستهایتوسعهایکهدربارهنهادهایمدنی

سیاسیو،دوماینکهبایدازهمهوزنیوتوازناجراییدرهمهسطوححاکمیتیاعمازحقوقیوقانونیوبهآنهاست

.بتواندهمهاشکالسنتیوهممدرنآنهارادربرگیرد،اجتماعیوفرهنگیبرخوردارباشدوسوم،امنیتی

وهمدرسطوحخردهمبینالعیانیمیانیوهایهمدرسطوحکالنهمدرسطوحهاوبرنامهبرایاجرایچنینسیاست

مطالعهوضعیتکنونینهادهایمدنیوتشکلهایمردمنهاددرایرانونیزجایگاهآنهادرسیاستهاو،انیذهوبیناال

.برنامههایملیوبخشیضرورتدارد
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 اعتماد اجتماعی در ایران -2-4-5

واناقداماتیرابرایحفظوتولیدمیتچگونهکیدبراینقاعدهاستأتطرفازیکدرایراناعتماداجتماعیبحث در

تواندزمینهاقداممستقیموغیرمستقیممیدوتوجههمدرومیانیوکالنداشتکهایناقدام،هایخردهصعتماددرعرا

رجوع،شودچوناعتماداجتماعیمیایهادربابمسئلهتردیدوقتیصحبتازاقداموفعالیتبی.طرحوپیگیریشود

بهمسئلهتوجهوکیفیخوبیبهلحاظکمّهامیتواندنشاندهندههایتوسعهوچگونگیمواجههاینبرنامهبهبرنامه

در.اشارهبهاعتمادعمومیواجتماعیوجودندارد،هایاولتاسومتوسعهبعدازانقالباسالمیدربرنامه.اعتمادباشد

درولیبهنسبتدیگربرنامه.بینینشدهاستپیشاعتمادبهلحاظاجراییجهتحفظوارتقاییهمفعالیت،یجهنت ها

112و27،28دموانابهبیشترینتوجهراب،ستیمنیشاهدتمهیدوفعالیتزیادیرااگرچهدرعمل،برنامهچهارمتوسعه

:آمدهاست27درماده.وفرهنگیداریماجتماعی،قانونبرنامهچهارمتوسعهاقتصادی

:هایاجتماعیدرقالبمحورهایذیلاقدامکندفاستبهمنظورپیشگیریوکاهشآسیبدولتمکلّ

وتوانمندسازیافرادو،گسترشخدماتمددکاریاجتماعی،ارتقایسطحبهداشتروانالف. تقویتبنیانخانواده

؛هایدرمعرضآسیبگروه

 .هایاجتماعیوهنجارهایدینیارزش،تعمیقاعتماداجتماعی،امیدواری،شادابی،نشاط گسترشروحیهوبسطب.

 ماده دولتمکلّهم28در اجتماعیآمده ارتقایسرمایه حفظو منظور ارتقایرضایتمندیعمومیو،فاستبه

:امدهدراانجذیلهایاقدام،طیسالاولبرنامهچهارم،گسترشنهادهایمدنی

؛ارهایسنجشوارزیابیسرمایهاجتماعیکشورکوتهیهساز(الف

؛ارائهگزارشساالنهسرمایهاجتماعیکشورواحصایعللوعواملتاثیرگذاربرآنب(

-قانون،اجتماعیوفاق،اعتمادعمومیاعمازسازوکارهایاجراییالزمجهتافزایشسرمایهاجتماعیبتصوی(ج

؛جدانفردیواجتماعیگراییوو

.حاکمیتارزیابیرضایتمندیعمومیبهصورتسالیانهوانتشارتغییراتآندراثرعملکردعمومید.

-اعتمادسازیوتنش،روابطحسنهباهمسایگانرفاًبهتقویتصدرموردتوجهبهاعتماداجتماعی،دربرنامهپنجمتوسعه

هااشارهشدههایمالیشرکتالمللیوافزایشقابلیتاعتمادنسبتبهگزارشنزداییباکشورهایمنطقهدرمقیاسبی

.است
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.لیفکتابهستیمأهاینظریومفهومیدرقالبترجمهوتشاهدطرحبحث،دروجهنظریدرایراندردودههاخیر

رموردسنجشاعتماداجتماعیهمد.نداههایتحصیلیبهاینموضوعاختصاصپیداکرددرمجامعدانشگاهینیزرساله

درجامعههایحاصلشدهازپیمایشهایملّاقداماتیصورتگرفتهکهایننوشتهبرمبنایداده یوضعیتاعتمادرا

ازقضاهایمختلفدنبالکردوتوانبهشیوهسنجشوتعییناعتماداجتماعیرادرایرانمی.ایرانبررسیکردهاست

هاوسطوحشیوه،اجتماعیسنجشوتقویمآنازمناظرهاعتمادماهیتسازجنسواستکهبنابهشیوهدرستهمین

-بهره.چگونگیوچراییآندستپیداکرد،تریازوضعیتگرفتهشودتابتوانبهتحلیلدرستومناسبپیمتعدد

وهادادهواند،شدهمطرحسیاسیوتماعیاجتحلیلگرانناحیهازهایتاریخیکهنسبتبهجامعهایرانهگیریازنگا

قراینوشواهداند،کردهمطرحایرانیانبیندراعتمادیبیواعتمادوجودازسیاحانونویساننامهسفرکههایینشانه

اریاستوجوساریایرانیجامعهروزمرهزندگیواجتماعیمناسباتدرکهفرهنگیواقتصادیسیاسی،اجتماعی،

هایاجتماعیانجامشدهدرایرانکهازپنداشتونگرشمردمنسبتبهاعتمادهایاجتماعیحاصلازپیمایشدادهنیز

حاجتماعی شناسیمی–کایتدارد جامعه بازتابیاز بیتواند و باشداعتمادیاعتماد ایران جامعه این.در به توجه با

اعتمادسازمانیو،یافتهاعتمادتعمیم،هایاعتمادبینشخصیلبشکلوضعیتاعتماداجتماعیدرایراندرقا،هاداده

.اعتمادعمومیقابلطرحاست

  اعتماد بین شخصی -2-4-5-1

نعآاعدرنتیجهش.گیردمحدودصورتمیشخصیایناستکهدریکفضایتعاملینسبتاًویژگیمهماعتمادبین

.یدرایرانآوردهشدهاستهایملّشخصیبراساسدادهپیمایشوضعیتاعتمادبین،5درجدول.محدوداست

 شخصیتوزیع نسبی اعتماد بین  :  5جدول شماره 

اندازهتعادل*درصدکلکامالًخیلیزیادزیادمتوسطکمخیلیکماصالًمیزانمورد

**3/25/22/28/2215/264112234/87اعضایخانواده*

*1224/63-6/53/48/162/321/41-فامیلدرجهیک**

*3/32/56/85/345/268/141/61223/32خویشانواقوام*

*1221/27-2/88/112/327/324/14-فامیلدرجهدو**

*6/47/6123/536/241/137/51221/22دوستان*

-1227/14-1/143/222/413/174/4-همسایگان**

-1221/22-2/18227/144/147/3-همکاران**

-12232-2/224/288/376/22-ها**ایمحلههم

-1222/42-3/251/284/354/28/1-قوم**افرادهم

-1225/55-7/323/325/2265/1-ها**همشهری

-1225/72-2/526/252/188/35/1-غیرهمشهری**

وزارت،معاونتاجتماعی،اجتماعیپیمایشسنجشوتبیینسرمایه(1384)غفاری؛**1372هایایرانیانهاونگرشارزش،یمایشلپجاوو*م:منبع)

 (کشور
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باالییقرارشخصیدرجامعهایرانبهمیزانتوجهیدرسطحنسبتاًاعتمادبیندهددرمجموعنشانمی5اطالعاتجدول

اعتمادبهخویشانواقوامو،بینکسانیکهاعتمادبهاعضایخانواده(اندازهتعادل)تفاوتایکهاگربهبهگونه،دارد

واصالًارزیابی،خیلیکم،بهکسانیکهاعتمادراکم،اندارزیابیکردهیزیادوکامالً،خیلنیزاعتمادبهدوستانرازیاد

است.2/12و1/22تامثبت44/87مثبتوقابلتوجهیازمثبتهایهاتفاوتبینیماینتفاوتمی،اندتوجهکنیمکرده

ازمقولهاعتمادبههمسایگانتفاوتاین،لیو ها ومیزانافرادغیرتا ازمنفی،هایمنفیهمشهریبهشدتتنزلکرده

عامیدوغیاباعتمادصگرایانهشداتواناعتمادخبهآسانیمیاینجدولهایازآماره.دهدرانشانمی5/72تا7/14

،وجودداردفراگروهیایکهنوعارتباطورابطهمعکوسمیاناعتماددرونگروهیوگونهبه،گرایانهرااستنباطکرد

ازسطحاعتمادخاصگرایانهبهسمتاعتماد.دیگریبسیارضعیفاست،درحالیکهیکیازایندوبسیارقویاست

هایپژوهشعبداللهیوموسوییافتهدرهمینارتباط.کندمیمیلنمهتوسعهاجتماعیاستگرایانهکهالزعاماعتماد

،6/4یشانوهمکارانوهمسایگانبهترتیبخو،اعضایخانوادهبهدهدکهمیانگیناعتماداجتماعینشانمی(1386)

(1385)قاسمیوهمکاران.ترداردسیعوهایشعاعباروابطدراجتماعیاعتمادکاهشاستکهنشاناز28/3و63/3

پژوهشیسطح در نمونه حجم با سطحاستان پیمایشدر انجام با اصفهان استان اجتماعیدر نفر2732بندیسرمایه

هایبررسیآنهادریافته.اندهایسرمایهاجتماعیموردتوجهقراردادههلفؤسنجشاعتماداجتماعیرابهعنوانیکیازم

نشانمیؤلفهمخصوص نیمیاعتماد بیشاز پاسخدرصد(8/52)دهد کردهاز اظهار استان هاگویاندر غریبه به اند

ازهرپنجپاسخگویچهارنفرهآنانهیچاعتمادیبهغریبه اعتمادیهااعتمادندارندتقریباً نداشتهیامیزانآنرااصالً

یزمیانگیناعتمادبهاعضایخانوادهبرابرن1372هادرسالهاونگرششدرپیمایشارز.نداهکمیاخیلیکماعالمکرد

 که22/4با بوده اعداد دامنه 2)در استیانگرب(6تا اعضایخانواده به باال بسیار و.اعتماد اینمیانگینبرایاقوام

،گروهیراتقویتکندروناددممکناستاعتمالشخصیباوجوداعتمادبین.است32/3دوستانبرایو47/3خویشان

-هاومقیاسایوگروهیرادرقالبهایقومیقبیلهزاعایکهنبهگونه،خواهدبودایفرقهفراگروهیومانعاعتمادفرا

ایبهنیروهایخودیوغیرخودیهایمختلفتشدیدیافرآیندتفکیکنیروهایاجتماعیسهیمدرفرآیندهایتوسعه

.یاستکردکهبرآیندآنکاهشاعتماداجتماعیدرسطحملّراتقویتخواهد

 

  اعتماد عمومی -2-4-5-2

کنیداعتمادعمومیدرقالباینپرسشکهبهطورکلیفکرمی(،1382)هایایرانیانهاونگرشارزشدرپیمایش

گویانقابلاعتمادبودندپاسخدرص8/28دهدشانمینآمارها.بررسیشدهاست،مردمتاچهحدقابلاعتمادهستند

همینپرسشدرپیمایشسنجش.نداهدرصدزیادارزیابیکرد3/14درصدمتوسطوفقط2/56،راکم(مردم)دیگران

درصدکم،2/12،گویاناعتمادبهمردمراخیلیکمدرصدپاسخ28نیزمطرحشدهاستکه(1384)سرمایهاجتماعی

اند.درصدخیلیزیادعنوانداشته2/12درصدزیادو6/17تاحدودی)متوسط(،7/52
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 توزیع نسبی اعتماد عمومی  :  6جدول شماره 

پیمایشسنجشوتبیینسرمایهاجتماعی،معاونتاجتماعی،وزارتکشور؛**عبداللهیوموسوی)1384)منبع:*غفاری) طرح1386(. ملیبررسیو(.

؛****ایسپا،پیمایش1382هایایرانیان،هاونگرشبخشی؛***موجدومپیمایش،ارزشسنجشسرمایهاجتماعیدرایران،دانشگاهعلومبهزیستیوتوان

(.جامعهموردبررسیشهرتهران(1378پور)(؛*****رفیع1384ملیفرهنگسیاسیمردمایران)

داقداماتعمومیدرمقیاسملیبنابهپیمایشملیسرمایهاجتماعیدارایاندازهتعادلمثبتشودهرچنمالحظهمی 

پوردرتحقیقیبارفیع.هایاستانیازجملهپژوهشانجامشدهدرشهرتهرانمنفیاستاینمیزاندرپیمایش،است

شرطاساسیبرای»هعنوانکرد«شهرتهرانپژوهشیدرزمینهآنومیاجتماعیدر،آنومییاآشفتگیاجتماعی»عنوان

کاهشاعتماددرصورتیکهمیزان.مردمومسئوالنجامعهاستاعضاواجتماعیمتقابلبیناعتمادیکجامعهسالم

ایشانبادرکاهمیت،ازاینرو(.43-1387:62پور،)رفیع«یابدانحرافاتودزدیمتقابلافزایشمی،میزاندزدی،یابد

گیریکردهمیزاناعتمادوآنومیرادرشهرتهراناندازه،گرددمیمنجرمیواداجتماعیدرجامعهکهنبودآنبهآناعتم

تحقیقحاکیازایناستکهمیزاناعتمادمردمونتایجاعتمادبهمردمومسئوالنارزیابیشدهاست،تحقیقاو.دراست

،همدنینست.مردمبههمدیگرکمترازاعتمادبهمسئوالنبودهامیزاناعتمادهالبت.بههمدیگروبهمسئوالنپاییناست

اندازهتعادلدرصدکلخیلیزیادمتوسطزیادکمخیلیکمهاگروه

8/22/126/177/522/121228/7*اعتمادبهمردم

1221-333333-**اعتمادبهدیگران

1225/14-8/283/142/56-تمادبهمردم***اع

-1/172/447/182/137/16/276/41****قابلاعتمادبودنمردم

-2/182/525/21/143/12/523/62هایفروشندگان****اعتمادکردنبهحرف

-5/1262/472/114/1417/232/54گوهایراست****زیادترشدنآدم

-1/212/538/77/112/16/2566نظاهروباطنافراد****یکیبود

-8/764/182/28/22/31221/21(1378*****اعتمادمردمبههمدیگر)

-2/443/211/63/241/41223/55(1373*****اعتمادمردمبههمدیگر)

-2/242/155/185/235/181224/2(1371*****اعتمادمردمبههمدیگر)

6/245/183/126/261225/38(1365*****اعتمادمردمبههمدیگر)

-2/544/124/71/171/111221/46(1356*****اعتمادمردمبههمدیگر)



72 

 

-حرکتمیجلوتهرچهبهپردازدکهنشاندهندهایناسمی1373تا1356هایایاعتمادطیسالبهبررسیمقایسهاو

.دهدکاهشرانشانمیعتمادنیزمیزانا(،بهبعد1356ازسال)کنیم





 امید و اعتماد -2-4-5-3

.داردرتآیندهرامستبهکهدرخودویژگیاعتماد،امیداجتماعیهمراهیبااقداموعملمعطوفبهآیندهدارد عنوانشد

ودقیقه،نکتهآندنانکهدرباباعتماد.گمانوآرمانداللتداردنوعیخواست،قمثابهکنشانتظاریبرتحقّبهامید

هایمشترکبسیاریویژگی،درنتیجه.وجودداردایننکتهدرموردامیدهم؛کسیمطرحاستچهواعتمادبهچهچیز

گیریمعطوفبهآیندههستندوبناهردوموضوعامیدواعتماددارایجهتتراینکهواعتمادوجودداردومهم بینامید

،7درجدول.پیوستگیوجودداردینآندونوعآماریبیحیثازوبهشواهدنظریوتجربیآنهاقرینبایکدیگرند

گرایینشاندادهشدهاست.هتوزیعنسبیناامیدیوآیند

توزیعنسبیناامیدی :  7 جدول شماره

هایهاونگرش(.پیمایشسنجشوتبیینسرمایهاجتماعی،معاونتاجتماعی،وزارتکشور***موجدومپیمایش،ارزش1384)منبع:*غفاری)

(1382ایرانیان،  

مبنایداده بر اجتماعی 1384)هایپیمایشسرمایه معن(، متغیراهمبستگی بین ناامیدیداری آیندههای و قابلگرایی،

.اعتمادبودنمردمورضایتاززندگیوجوددارد

  سطح کالن و میانیراهبردهای تقویت اعتماد اجتماعی در  -2-4-5-6

هایمطرحشدهدربخشاستیس،عمدههایانجامشدهدرکشورهایمختلفموعبنابهنتایجحاصلازبررسیدرمج 

گذاریبایدودرایرانهمعرصهسیاستگیرندتماعیاقتصادیقرارمیاج،گذاریعمومیدرحوزهسیاستالنکهک

انداز:محلاعتناباشند،عبارت

اندازهتعادلدرصدکلخیلیزیادمتوسطزیادکمخیلیکممتغیرها

3/65/162/28283/221225/25*ناامیدی

-7/13222/221/172/71224/11گرایی*آینده
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هایانجامپژوهش،منابعهاوفرصتتوزیعهایبازسیاستوعدالتاجتماعیدرقالبهایمعطوفبهبرابریسیاست

وبینمیزاناعتماداجتماعیایمنفیوجودرابطهواهازگکندبهآنهااستنادمی(Uslaner, 2227:114؛آندنانکه)شده

Gini Cofficientضریبجینی) )بهعنوانسنجه بیشترنابرابریاقتصادی( اعتمادعمومی)سنجه و توانندمردممی(

شاملمی43درجامعهآماریکه(مورداعتمادباشند صددر32دهداست.کهنشانمی321/2شودبرابرباکشوررا

آنهاییکهوهایثروتمندملت.شودزطریقمتغیرنابرابریاقتصادیتبیینمیعتمادامربوطبهمیزانا(تغییرات)واریانس

ملت به نسبت دارند بیشتری درآمد فقیربرابری نابرابرترهای و رامیزانتر اعتماد از باالتری هستندهای دارا

(Inglechart, 122; Knack and Keefer, 1227: 1272)موج برابریرا عدالتو تقویتدکسانیکهوجود

 :شوداشارهدارندوعبارتندازمیاعتمادموجبتقویتوکاریکهبهدوساز،داننداعتمادمی

بیشترمیمیمردمبینیبیشتردرتردرآمدموجبخوشاینکهتوزیعمتعادلنخست - آنها وششتواننددربخشودزیرا

درآمدموجبترتوزیعبرابراست؛دوم،بینیپایهاعتمادجامعهسهیمشوندوخوش(Society’s Bountyسخاوت)

نسبتبهیکدیگریبخشیازمردمفاصلهبیشازحدقتیو.شودهایمختلفجامعهمیتریدربینگروههایقویپیوند

بهقائلبینندونمیاخالقیاجتماعازیکدیگررابخشیگیرداحتماالًپایینقرارمیوهایباالکهدرردهییآنها،دارند

هستند،اعتماددراینجاایناحتمالکهآنهابهافرادیکهمتفاوتباخود.سرنوشتاجتماعیمشترکنخواهدبودداشتن

وبرایایندشومیممکناحیایاعتمادمدنیازطریقتبازسازیحیاآناستکهواتناوبر.یابدبسیارکاهشمی،کنند

اعتماددستبهترمیممقاماتدولتیباید،بهمنظوراحیایاعتمادسیاسی:نخست،کندراپیشنهادمیچهارراهعمدهکار

بهواسطهمردممخدوششده هایگذشتهصورتگرفتهبزنندوراهاینکارنیزنشاندادنووعدهیخلفکهعمدتاً

ازکهاستنکتهاینابراز میاندراعتمادیبیریشهیککهآنجاازسفهستند؛أمتهایشانوعدهعملینشدنحقیقتاً

آنهاومنابعمحدودیتافراد شدتدرراامکاناتشاناستکه اعتمادهایریسکمقابلبه در ورزینسبتبهموجود

کندمیپذیرآسیببیگانگان احیایاعتمادکاهشریسکازطریقافزایشمنابعو، اینکارست.امکاناتایکراه

 سومباتوجهبهاینکهاعتماداست؛سریهایمعطوفبهعدالتاجتماعیوتوزیعمجدددرآمدمازطریقسیاستعمدتاً

دالیل به غیابسازوکارهایقانونینیز حتیدر اینافراد ایناستکه دیگرانمتضمننوعیخوشبینیبه به کردن

-هرگونهتالشبرایاحیایاعتماداجتماعیازمسیراحیایحیاتاخالقیمی،دنمانیاخالقیبهتعهداتخودپایبندم

هایداوطلبانهانجمنهایمدنیونشاندادهاستکهمشارکتافراددرفعالیتبسیاریاگرچهمطالعات،چهارم؛گذرد

-هایاینیابدکهفعالیتدرصورتیتحققمیکند،اینامرتنهاهاایجادمیمعموالٌسطحباالتریازاعتمادرادرمیانآن

گروه انجمنگونه و شناختعمیقها و باشد کرده فراهم را افراد میان تعادل زمینه بیناجامدها یکدیگر از اعضا تر

(.1383:22پور،)کاظمی
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خاصگرایانهسیاسترفاهی - تا تعمیمکنندهتعیینوسهمنقشعامگرایانه ارتقایاعتماد مطالعات.یافتهدارندایدر

چیزیکهدرشرایطفراگیربودن،هایدولترفاهیسازماندهددرکفردازعادالنهومنصفانهبودننشانمیتجربی

هبرنام متحمل بیشتر اجتماعی های است، اجتماعی اعتماد اقلیتباالخصروی بین تدر قومی داردأهای مثبت ثیر

 1323)روثستاین، :21 نظامعامهستندکهدارایمزایایرفاهیکشورهایی(. هایرفاهیگزینشینسبتبهآنهاییکه

 (.2221تریبرخوردارند)روثستاینواستول،ازاعتمادبیش،دندار

تقویتمیسیاستواقداماتیکهمانعفسادسیاسیواداریمی - بینمیزاناعتمادوفسادشود،اعتماداجتماعیرا کند.

اعتمادی،امرفسادانجامد.درفضایبیایکهافزایشیکیبهکاهشدیگریمیوسوحوددارد،بهگونهایمعکرابطه

چنانقوتمی میگیرد، گواهی مطالعاتتجربی میزانکه باالترین که کشورهایی دارایدهند دارند، را اعتماد های

اعتمادبراینیزفسادافزایششود،میفسادکاهشموجبگرایانهعاماعتمادافزایش کمترینمیزانفسادند.بهمیزانیکه

بهدارند،زایندگیخصلتکهاندهاییسازهاینهاکهاستایناعتمادوفسادبرایمهمبسیارنکته.داردتخریبینقش

مسئلهوتماعیاجهایدامکتابمقدمهدرروئستاین.استآفریناعتمادنیزاعتمادواستآفرینفسادفسادکهایگونه

نویسدمیاعتماد دولت»مسئلهدربارهکهزمانی،1262دههاواخردرنوبلجایزهبرندهاقتصاددانمیردال،گونار»:

کرددرکخوبیبهرامنطقیچنیننوشت،میتوسعهحالدردرکشورهای،«ضعیف چنینکارگزارمیردال،نظربه.

کندمیاستدالل «نباشمفاسدمنچرااست،فاسدکسیهراگرخب،: فاسدهایکرداربرکردنغلبهترتیب،بدین.

 (.1323:22روئستاین،)استاعتمادازباالییسطحنیازمند

دوعمومی،اعتمادافزایشبرایباب،ایندر.سیاسیواقتصادیفرهنگی،اجتماعی،هایعرصهدرمشارکتتقویت 

داردوجودمهمکارسازو ودهدمیافزایشراشخصیسرمایهکههاانجمنازغنیشبکهیکازتحماینخست،:

شدنواقعاعتمادموردبهآنهاآمادگیمیزانبرنتیجهدروکندمیفراهمعضوهربرایرابیشتریامنیتاحساس

تمامکناردراعتمادهمقول.داردشهروندانبهدولتاعتمادازنشانمنتخبمحلیهایقدرتوجوداینکهدومافزاید؛می

شوددولتبهاعتمادافزایشومتقابلکنشبهتعهدسببتواندمیخود،هایبرتریومزایا اعتمادموردشهروندان.

رااعتمادافزایشتوانندمیاصلیراهبرددو»:استشدهعنوانزمینهایندر.دهندمیبسطبیشتریآمادگیبارااعتماد

مبنایبرکهاستپایینبهباالازیا«دستوری»خواهانهجمهوریهایحلراهشیوه،دواینازیکی.باشدداشتهپیدر

کند-میعملرااعتمادبرایتقاضا بهاعتمادکهاستاینداردوجودآمیزموفقیتاعتمادجلببرایکهحلیراه.

وانصافعهد،بهوفایگویی،حقیقتنظرازهارویهونهادهاکهدادافزایشتوانمیصورتیدررا«دیگران»ونخبگان

سازندباطلرابدبینیوشکدالیلترتیببدینوکنندفراهمرانقصیوعیببیسابقههمبستگی اینازاینجا،در.

چونکهشهروندانییعنی،کند؛میتربیتخوبشهروندانیخوبقوانینوخوبحکومتکهشودمیپیرویفرمول

اگر.دارندگرایشعمومیهایسیاستاجرایدرهمکاریورعایتبهدانند،میتوانمندومشروعکامالًراتحکوم
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رعایتعدمبرایچندانیدلیلکنند،ایجادراحکومتصادقانهوعادالنهادارهشرایطشکیهیچبیسیاسینهادهای

.نداردوجودشهروندانسایراطاعتدرتردیدوهاسیاستاین

 سطح خردراهبردهای تقویت اعتماد اجتماعی  در  -2-4-5-6-2

پذیریوگیریازفرآیندهایدرستجامعهدرسطحخرد،عواملتعیینکنندهدرتقویتوکاهشاعتمادکهبایدبابهره

فرهنگپذیریدرصددتعدیلواصالحآنهابرآمد،عبارتنداز:

القمسئولیت،اخنبوددرزیرااست،اعتمادباقرینروزمرهزندگیوعیجمحیاتعرصهوجوداخالقمسئولیتدر-

شود.تعهدجمعیواعتمادمتقابل،حیلهوزورجایگزینتعاونوهمکاریدرروابطاجتماعیمی

یگیریاعتمادبینشخصیواعتماداجتماعپرهیزازفردگراییخودخواهانهافراطی:فردگراییخودخواهانهمانعشکل-

(.1375:133چلبی،)دهدپذیریرفتاراجتماعیراکاهشمیبینیپیش«فردگراییخودخواهانه(»است،چون

-مندیورعایتآندرعمل،فعالگرایی،اعتمادبهقانونهاینظامشخصیتیعامگراباگرایشبهخردتقویتویژگی-

وشتخویش،آزادیخواهی،مساواتطلبیبهاعتقادبهجوییواعتقادبهنقشانساندرتعیینسرنگرایی،مشارکت

بامقابلهوخاصقواعدبهتوجهبهقوانینعامودارایتسامحنسبت،عدالتتوزیعیمبتنیبراصللیاقتوشایستگی

واعدقبهوتبعیض،عاملونابرابریگرایی،انفعالگرایی،عاطفهچونهایویژگیباگراخاصشخصیتینظامهایویژگی

.عامقوانینناقضوخاص

دستوپابودنتلقیهاوهنجارهایاعتمادآفرین:وقتیصداقتوپایبندیبهقانونسادهلوحیوکمگسترشارزش-

شود،دیگرجاییبرایامرهمکاریوتعاونکهشودودرعوضتقلبوفریبکاریزرنگیوشجاعتشناختهمیمی

-ماندوبازیاجتماعیدیگرازنوعبازیگرممبتنیبرنوعودسرمایهاجتماعیاستباقینمیمبتنیبرقاعدهاعتمادووج

همکارانه،ابزاریوسرداستکهدرآنهربازیگریدراندیشهدوستیوهمکاریمتقابلنیست،بلکهبازیازنوعغیر

.شودمیخیرعمومیجایگزینخودخواهانهنفعفردیاستوعمل

(اگربتواناز1384اعتمادیوتقویتباوربههمکاریهمگانیودرنهایتفرهنگاعتماد:بهنظراوفه)یامبعبورازد-

می همکاریاجتماعیاستصیانتکرد، افزایشداد،اعتمادیکهسرچشمه کاراییرا توانکیفیتنظماجتماعیو

ایم،باوجوداینکهچنینعدمهمکاریوبیاعتمادیرااعتمادیمواجهلیکندربیشترمواردبانوعیعدمهمکاریوبی

مشکلهمگانیراهبنداندرشهرهااغلبنشانهآناست»کند:دانیم.اوفهبهنقلازگامبتاعنوانمیمضرونامطلوبمی

انگیزههاینکپذیرشبرای(ولی)…دهندباوسایلنقلیهشخصیرفتوآمدکنندکهمردمبهطرزخطرناکیترجیحمی

همکاری بداننیازوسایودوچرخهازاستفادهمثالً) آنده شواهدبسیاریموجوداست. وجوددارد، عمومی( لنقلیه

است همکاریدیگران به باور داریم » 1384)اوفه، مشخص222: نگاهیسریحو با .) استتر شده افراد»شدعنوان

ادامهمیطلبانهخکماکانرفتارخائنانهیارفتارفرصت ایننیستکه)یافرهنگشان(دچارنوعیترکودرا دهندالزاماً

کهشودمیتصوریاکنندمیتقلبهمهکهفاسدیبازیدرکهاستدلیلاینبهبیشتربلکهفضایلاخالقیشدهاست،
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فردزیراخورد،میشکستعقالنیتحالت،ایندر.بودبازیدرصادقبازیگرتنهانداردایفایدهکنند،میتقلبهمه

(.1323:32کهرفتارخائنانهرافراموشکند)روثستاین،بگیردتصمیمعقالنیصورتبهتواندنمی

 

 

 

 

 

 سازمان های غیردولتی  -2-5

 سازمان های غیردولتی چارچوب مفهومی-2-5-1

سازمانهایی به اشاره دولتیدریکتعریفکلی، بهصداردسازمانهایغیر برایکه توسطمردم ورتداوطلبانه

استقاللازدولتوجه انتفاعیبودنو واصلغیر تشکیلشده اجتماعی( پیگیریاهدافاجتماعی)پیشبردتوسعه

میتوانازرویویژگیهای برایناساس،آنهارا ازبسیاریازسازمانهایمشابهبهشمارمیرود. ممیزهآنها

فعالیت بودن اجتماعیتشخیصدادداوطلبانه پیگیریتوسعه دولتو از استقالل انتفاعیبودن، غیر اعضاء، سازمان.

.نیدارددقیقوجامعیبرایآنقائلشدونهتاریخدهپیدایشمعیّ،توانتعریفخاصمیهغیردولتیمفهومیاستکهن

اینحال اینرشدبی،با آنگونهسازمانسابقه وکارکردخارقالعاده درحلمعضالتوناهنجاریهایبشریها ها

به،ناشناختهباحیطهوظایفیثابتومحدودخاصهدرشهرهاباعثشدهاستتاایننهادجامعهانسانیازمفهومیتقریباً

یوبینالمللیوتواناییتاثیرگذارگاهیهمدوشآورتغییریافتهوبهبازیگریقدرتمنددرعرصهملّایشگفتگونه

وسازمانهایبینالمللیوفعالجهانیتبدیلشودد ولتها از1386،)گلشنپروژه« ازمیانتعاریفمختلفکه .)

هایزیررامشترکدانست:توانویژگیمی،شدهاست ارائه(NGO)لهایمردمنهادویاسازمانهایغیردولتیتشکّ

،داشتنعضویتداوطلبانهواختیاری-

،بودنغیرانتفاعی-

،عدموابستگیبهدولت-

،غیرسیاسیبودن-

،مشارکتیبودن-

.(6و1322:5،وربخشن)شخصیتحقوقیوسازمانی-

انعطاف سازمانیمستقل، دولتیعبارتاستاز غیرانتفاعیوبراساستعریفدیگریسازمانغیر دموکراتیک، پذیر،

(.8:1382کند)گودرزیودیگران،نظراجتماعیواقتصادیاقداممیهایمحرومازمردمیکهبهتوانمندکردنگروه
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باشد:دهدکهجامعوکاملمیازمحققیندانشگاههاپکینزآمریکاتعریفیازسازمانغیردولتیارائهمی36ساالمونلستر

تشکلیسازمان انتسازمانغیردولتی، غیر و دموکراتیک، منعطف، داوطلبانه، مستقل، فعالیتیافته، هایفاعیاستکه

ای،حلمعضالتعامهویامسائلقشریهایحاشیههایاجتماعیواقتصادیوگروهخودرابرایکمکبهتقویتبنیه

(.1221خاص،متمرکزکردهاست)لستر،

اند:دههایغیردولتیبرشمرهایباالبرایسازمان(پنجویژگیمشابهویژگی1228همدنینساالمونوآنهایر)

باشد؛آندهمهماستایناستکهاینسازمانیکواقعیتنهادیبرایسازمانیافتهاست:یعنیتاحدینهادینهمی-

جامعهداشتهباشد.

خصوصیاست:یعنیبهلحاظنهادیوقانونیازدولتجداومتمایزباشد.اینبدانمعنااستکهاینسازمانساختار-

لتدارد.سازمانیجداازدو

کنند.باشد.یعنیمستقلعملمیخودادارهکننده:یعنیدارایقابلیتوتواناییکنترلخودمی-

غیرانتفاعیاست:سودودرآمدحاصلازفعالیتدرخدمتاهدافسازماناستوبینصاحبان،اعضاوهیئتمدیره-

شود.سازمانغیردولتیتوزیعنمی

یعنید- است: مقولهربرگیرندهداوطلبانه در برایآنکه یکسازمان باشد. مشارکتداوطلبانه معناداریاز یمیزان

 گراییباشدبخشمفهمومداوطلبهایغیردولتیجایبگیردبایدتاحدمعناداریتجلیسازمان

تندکهحدواسطهایداوطلبانهجزئیازنیروهایاجتماعیهسهایغیردولتیبهعنوانانجمنشناسیسازماندرجامعه

می را عمومی حوزه بخشاصلی و بوده سیاسی و اقتصادی حوزه سازمانبین این وسازند. نظر اعمال ابزارهای ها

(.1381:28باشند)سراییوقاسمی،اثرگذاریمردمبردوحوزهدیگرمی

افرادیخیرخواهوبشردوستپستشکلغیردولتیعبارتاستازنهادیمستقل،بدونوابستگیبهدولت،کهبهدست

آنادارهمی برایانجامهدفیمشترکومعینگردهمآمدهشود. بهصورتداوطلبانهوها اندتاخدماتمشخصیرا

کنندانداحساسمسئولیتمیغیرانتفاعیانجامدهندونسبتبهمردمیکهبرایخدمتبهآناناعالمموجودیتنموده

(.1382:252)نمازی،

سازمانامرو مهمترینعرصهزه مشارکتاجتماعیمحسوبمیگیریحوزههایشکلهایغیردولتیاز -یعمومیو

ها،زمینهمشارکتسیاسیواجتماعیافرادجامعهرافراهمشوند.درواقعایجادوگسترشهرچهبیشتراینگونهسازمان

(.122سازد)همانمنبع:می

هایقرنبیسگتویکگمکگهمگوردجامعهجهانیدرخصوصچگونگیمقابلهباچالشبهعنوانمنشور21دردستورکار

هابهعنوانمحورتوسعهپایدارموردتأکیگدقگرارگرفگت.کشورجهانقرارگرفت،نقشاینسازمان187تصویبحدود
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فگاعیرابگهدلیگلتجربگه،هایغیردولتگیوغیگرانتالمللیاست،سازمانییکمشارکتبینکهخودپایه21دستورکار

نماید.براساسمفگاددسگتورکگارهایاجتماعیقلمدادمیهایمختلفنمایندهدائمیگروهتوانوحضوردائمدرعرصه

هایبنیادینبرایدستیابیبهتوسعهپایگداررامشگارکتوسگیعوگسگتردههایغیرانتفاعییکیازپیششرط،سازمان21

(.2:1382ااعالمنمودهاست)گودرزیودیگرانهگیریمردمدرتصمیم

توانندمشارکتهمهمردمراجلبکنند،داراینقگشکلیگدیهسگتند.هاییکهمیهایغیردولتیبهعنوانواسطهسازمان

ننهفقگطترازدولتاقدامکنندویاهمراهیعمومیمردمراداشتهباشند.بنابرایآنهابهدالیلمتعددیقادرندبسیارآسان

ایبرخوردارنگدهایخودشان،بلکهبهدلیلنقشیکهدرجلبمشارکتهمهمردمدارند،ازاهمیتویگژهبهخاطرفعالیت

(.52:1378)اعرابی،

-هایمردمیزمینههایغیردولتیسمبلیکیازمصادیقجامعهمدنیدرارتباطبادموکراسیوحاکمیتارزشسازمان

 امورفراهممیهایمشارکتبیشتررا و،گذاریتوانندبهعنوانعواملاثرگذاردرسیاستآورندومیدراداره اجرا

(.122:1321هادرادارهامورعمومیصاحبنقشباشند)موسوی،پیگیریآن

سازمان بدینمنظورمشارکتاجتماعیدر است. نظر عنوانهدفمورد به هم غایتو عنوان به هایغیردولتیهم

کنندگانارتباطبخشی،توانمندسازیوآزادیمشارکتکتبهعنوانهدفوغایتبافرآینداختیاردهی،قدرتمشار

شودتافرددرقالبسازمانیوازرویآگاهیواختیاربهمشارکترویآورد.هاییایجادمیدارد.درواقعچنینزمینه

اس توجه مورد وسیله و ابزار عنوان سازمانهمدنینمشارکتبه مشارکتدر با افراد بهت. توجه با هایغیردولتیو

می تالش اهداف آن به نیل راستای در آنها سازمانی سازماناهداف مشارکت چنین سازمانیافتهکنند در هایای

(.6:1382غیردولتی،غایتوابزاربودنراموازیومکملهمدیگرموردتوجهدارد)قراخانی،

ایداوطلبانهنوعیبسترسازیمناسببرایمشارکتسیاسیواجتماعیافرادجامعهرافراهمآوردهوهدرمجموعانجمن

ها،ازیکطرفباگسترشمشارکتفعالوداوطلبانهافرادجامعههستند.اینانجمندارایآثارخردوکالندرزمینه

به آنها بیشتر چه هر اتصال زمینه عضویتافراد، امورجلبهمکاریو در مشارکتفرد و آورده فرآهم را جامعه

افزایشمی بسطشبکهاجتماعیرا با طرفدیگر، از گسترشدهند. به تقویتهمبستگیاجتماعی، و هایاجتماعی

(.222:1375کنند)چلبی،مشارکتفعاالنهوداوطلبانهافراددرجامعهکمکمی

هایغیررسمیدرنظاماجتماعیباهدفجلبمشارکتعنوانسازمانهایغیردولتیبهدرهمینراستااستکهسازمان

توانندازطریقتونمندسازیافراددرهمههامیتوانندتشکیلوفعالشوند.اینسازمانمردمدرتعیینسرنوشتخود،می

ازند.تحتاینمشارکت،ابعادزندگیاجتماعی)ابعادسیاسی،اقتصادیواجتماعی(آنانرابهمشارکتواقعیترغیبس

تصمیم طریقتسهیلفرآیند از قدرت، تمرکز تقویتمیعدم باال به پایین درگیریاز بنابراینعضویتافراد شوند.

هایمحلیوغیردولتیدریکجامعههاونهادهایمدنیزیرساختارمشارکتاست.تعددوگستردگیسازمانسازمان

مشارکتاجتماعی وجود اهمیتاینانجمنبیانگر است. جامعه آن تشکلدر و مجراییبرایها ایناستکه در ها
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پورودیگران:)علیآیندگیریجمعیبهشمارمیسرنوشتمردموشراکتدربحثتصمیمآموزشمشارکتدرتعیین

1388.)















 پیشینه و کارکرد سازمان های غیردولتی -2-5-2

هاستایازسازمانولینبارتوسطسازمانمللمتحداستفادهشد.منظوراینسازماندستههایغیردولتیاواژهسازمان

هاجزئیازنیروهایاجتماعیکنند.آنالمللی،منطقهای،ملیویامحلیبدونکنترلدولتفعالیتمیکهدرسطحبین

اعمالنظرمردموتمرینمشارکتجمعیهایاصلیهستندکهحدواسطبینحوزهدولتیوخصوصیهستندوازکانال

(1385:171هایفکریوعینیانساندرجوامعدرحالتوسعههستند)غفاریونیازی،ورشدتوانمندی

یهایمتمرکزاطالعاتکافیدربارههایغیردولتیعنوانشدهاستکهکارگزاریدرخصوصفلسفهتشکیلسازمان

هایایازسازمانالزمبرایانطباقباوضعموجودبرخوردارنبودند.درنتیجهشبکهاوضاعمحلینداشتندوازانعطاف

برنامه کهازدولتغیردولتیبا بودپرکندهاییبرایامدادوتوسعهروستاییپدیدآمدتاشکافیرا برجایمانده ها

(.1322:3)براتون،

رسد،اماباتشکیلسازمانمللمتحدوشرایطپسازجنگهرچندسابقهتشکیلاینسازمانهابهحدوددوقرنمی

باتاسیسسازمانملل«سازمانهایغیردولتی»عبارت.جهانیدوم،جایگاهونقشآنهابیشترموردتوجهقرارگرفت

منشور،دراین71بهوجودآمد.هرچندنامایننهاددرمنشورمللمتحدذکرنشدهاست،اماماده1245متحد،درسال

نامسازمانهایغیردولتیرانیزبهحالیکهبهوظایفواختیاراتشورایاقتصادیواجتماعیسازمانمللمیپردازد،

عنواننهادهاییکهشورامیتواندازظرفیتهایآنانجهتکسباطالعاتدستاولوبهینهازوضعیتمناطقمورد

ضرورتکارباسازمانهایغیردولتیوانجامکاراز(.1386:12)گلشنپژوه،خوداستفادهنماید،مطرحمیکندنظر

طریقآنهابهعنوانبخشیمکملبرایفعالیتهایاطالعرسانیمللمتحداززمانیرسمیتیافتکهبخشاطالعات

اتتابعهخودراخود،بخشاطالعاتعمومیوادار13تأسیسشد،مجمععمومیدرقطعنامه1246عمومیدرسال

 کرد)سعیدی، اینامر 1382مأمور :123 دهه در توسعه پارادیم تغییر یکیاز1282(. عنوان مشارکتبه بر تاکید و

ملزوماتاساسیتوسعه،اهمیتاینسازمانهارابیشازگذشتهدرکانونتوجهقراردادکهمنجربهرشدچشمگرآنان
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شد مشارکته1282ازاواخردهه. مبهعنوانهدفوهمبهعنوانابزاردربحثهایتوسعهبهصورتجدیتر،

بیانشد.براساساینایده،افراددرجوامعمختلفحقدارنددروضعیت«حقتوسعه»مطرحوهمراهباایدههایینظیر

،همدنینافرادحقدارندتوسعهیافتهزندگیکردهودرتعریفتوسعهوتدوینراهکارهایتحققآننقشداشتهباشند

دراجرایبرنامههاونظارتبراجرایاننیزایفاینقشکنند.همسوبااینایده،موضوعتوسعهمشارکتینیزدرادبیات

از»هابهفقرزداییوامدادرسانیمحدودنمیشود،بلکهامروزهدامنهفعالیتاینسازمانتوسعهبهطورجدیواردشد.

ایجادوگسترشمهمترینعرص درواقع، ههایشکلگیریحوزهعمومیومشارکتاجتماعیمحسوبمیشوند.

 فراهممیسازد)موسوی، را جامعه اجتماعیافراد مشارکتسیاسیو زمینه ها، سازمان اینگونه بیشتر :1321هرچه

دمنهادانجاممیگیرد،برآنها(.همدنینازآنجاکهکمکتوسعهایبهمیزانزیادیازطریقسازمانهایمر122

دارد وجود نیز خدماتدولتی جایگزینی حد تا گاهی شان، افزایشمقیاسکاری و توسعه برای ای فزاینده فشار

هاعالوهبراهمیتیافتنبهعنوانیکیازکانالهایتوسعهوبسترسازیبرای(درواقع،اینسازمان2223:2)ابراهیم،

امورمختلف،توانستهانددربرخیاززمینههاموجبتوازنقدرت،بویژهافزایشقدرتاجتماعیمشارکتمردمدر

گروههایاجتماعیشوندکهنوعیموازنهوتعادلدرعرصههایسیاسیواجتماعیاست،بااینهمه،نبایدشرایطآن

هارادرکشورهایمختلفیکسانپنداشت

انهایتوسعهناشیازدودلیلبود:نخستاینکهاستراتژیهایتوسعهایبرنامهریزیاهمیتیافتنمشارکتدرگفتم

متمرکزدرغلبهبرفقرشکستخورد،دوماینکهجایگزینهاییبرایبرنامهریزیباالبهپایین،بهویژهازطریقفعالیت

ظهورکردهبود،برایمثالتغییرسیاسیو1282واوایلدهه1272هایغیردولتی،تااواخردهههایاجتماعیوسازمان

درکارونوشتههایپائولوفریرهدرآمریکایجنوبیدرمجموعهایازروششناسیها«آگاهسازی»اجتماعیازطریق

ومددکارانمعتدلتراجتماعیدرگیری سازمانها درهمینزمان، تاکیدقرارگرفت. معروفبهاقدامپژوهیمورد

هزینهمنجرشود،ارتقامیبخشیدند)رهنما،-ندانرا،بهگونهایکهبهتوزیعخدماتوتغییراقتصادیکارآییشهرو

برایتوجهجدیتربهسازمان1227 (،بنابراین،تغییررویکردهایتوسعهبهسمترویکردهایمشارکتیبسترالزمرا

زمانهایمذکورابزاریمناسببرایانتقالایدههایتوسعهبههایغیردولتیفراهمکرد.درواقع،دراینشرایطسا

عواملمختلفیدررشدوگسترش.درونقلمرومحلیبودند.برایناساس،گسترشآنهادردستورکارقرارگرفت

امرراشامل،ریداردرابینزدرکتابخود،مسائلجهانیوفرهنگسرمایهداری،دالیلاینهاندهادخیلبوداینسازمان

پیشرفت یافتنجنگسرد، تخصصپایان افزایشمنابع، فرصتهایهایتکنولوژیارتباطی، حالرشدو گراییدر

ها،تواناییرسانههابرایآگاهسازیمردمدرموردمسائلجهانیوشایدازهمهاستخدامیبیشتردراینگونهسازمان

مهم به دولتی غیر سازمانهای گسترش تغییرتر، داند. می نئولیبرال اقتصادی و سیاسی کار دستور از بخشی عنوان

منجربهافزایشحمایتازسازمانهایغیردولتی دربرابرحکومتهاودرپاسخبهایدئولوژیسیاسیواقتصادی،
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هدوبخشدیگرکمکهایمالیورسمیموسساتشدهاست،امابااینحالاینسازمانهاهنوزضعیفهستند،زیراب

 (.128-2222:122وابستهاند)آلینوباکون،

اینامرازیکطرفبهآشکارشدن»هایغیردولتیبیانمیکندکهالنورابراهیمدرتوضیحچراییگسترشسازمان

شودشواهدمربوطبهشکستدولتدرتامینخدماتوادعایاقتصادینئولیبرالمبنیبرعقبنشینیدولتمربوطمی

سازمان آناستکه ناشیاز طرفدیگر، از تامینخدماتکاراترو موسساتعمومیدر از تنها دولتینه هایغیر

نیزکاراترودموکراتیکترهستند)ابراهیم، بلکهدرغلبهبرفقر،برخالفکمبودشواهدحمایتآمیزتجربی، هستند،

2223:2).

هایغیرهایغیردولتیوحکومتشناساییمیکنند:نخست،سازماننسازمانگوردنکروویسسهنوعرابطهرامیا

.ایندستهدرکشورهایجهانسومبهمنظوردراختیارگرفتنکمک37دولتیکهحکومتآنهاراسازماندهیمیکند

سازمان سوی به که روزافزونی های سازمان دوم، آیند. می بوجود شود، می سرازیر دولتی غیر غیرهای شبه های

،ایندستهدرکشورهایصنعتیبوجودآمدهاندوعمدهیدرآمدشانراازمحلخزانهعمومیکسبمیکنند.38دولتی

(.1382:44)سعیدی،32هایغیردولتیسازماندهیشدهازسویاعطاکنندگانکمکهایمالیبینالمللیسوم،سازمان

 و فعالیتها سازمانبدینترتیبمیتوانطیفیاز که ترسیمکرد آنهاکارکردهایمختلفرا دولتیدر هایغیر

درگیرهستند.

 سازمان های غیر دولتی و جامعه مدنی  -2-5-3

جامعهمدنیعموماًطیفیازفضاها،شکلهاینهادیوکنشگرانراکهدرمیزانرسمیبودن،خودمختاریوقدرت

نیاغلببهواسطهسازمانهاییازقبیلموسساتخیریهثبتشده،سازمانمتفاوتهستند،دربرمیگیرد.جوامعمد

،انجمنهایحرفهای،اتحادیههای42هایغیردولتیتوسعه،گروههایمحلی،سازمانهایزنان،سازمانهایمذهبی

فیتشکیلشدهکارگری،گروههایخودیاری،جنبشهایاجتماعی،انجمنهایبازرگانی،گروههایهواداروائتال

بااینحال، جامعهمدنیوقتیقواممییابدکهنهتنهاازقدرتسیاسیاستقاللداشتهوخودمختارباشد،بلکه»است.

های حوزه ایاز بایدحاویمجموعه طبقتعریف، مدنیبر جامعه کند. نفوذ قدرتیا اعمال برنهادهایدولتنیز

ا،انجمنهاونهادهایمدنیبتوانندبهامورخودسروسامانبدهندومنافععمومیخودمختارباشدکهدردرونآنه

(.1387:23)بشیریه،«اعضایخودراپاسدارند

بدانپرداختایناستکهچهرابطهایبینسازمان هایغیردولتیوجامعهیکیازسواالتیکهالزماستدراینجا

هایجامعهمدنیوجوددارد.هایغیردولتیوسازمانهدرارتباطباسازمانمدنیوجوددارد؟بهطورکلیدودیدگا
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 Government-organized NGOs 
38

 Quasl-Nongovernmental organization 
39
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بلرسازمان41دیدگاهاولمربوطبههاریبلر هایغیردولتیرادربرگیرندهسازمانهایجامعهمدنیمیداند.است.

هایداوطلبانهایهستندسازمانهایغیردولتیبراهدافعمومیبیشازاهدافخصوصیتاکیدمیورزندیاگروه

کهباتاثیرگذاریبرسیاستهایدولت،مقاصددیگریبهجزکسبسوددارندشرکتهایخصوصیبهدنبالسودو

این است، سازمانمللمتحدارائهکرده دومرا دیدگاه احزابسیاسیدرپیبهدستگرفتنقدرتسیاسیهستند.

حکومت،بازاروشهروند)بخشداوطلبانهیاجامعهمدنی(ارائهشدهاست،دیدگاهدرقالبیکشکلسهبخشیشامل

توانمندسازیشهروندانبرایاشتراک برایپاسخگوییبهشهروندان، بازار برحکومتو دنبالفشار به بخشسوم

(.1382:125مساعیوارتقایسطحزندگیشهرونداناست.)سعیدی،

اولسازمان دیدگاه یعنیسازمانهایمدنیزیرمجموعههایغیدر مدنیاست، دولتیاعمازسازمانهایجامعه ر

هایغیردولتیمحسوبمیشوند،امادردیدگاهدومسهبخشمذکوردارایرابطهایمتداخلبایکدیگراند.سازمان

طلبانه،خودگردانیدارند،بهدنبالباتوجهبهاینکهسازمانهایجامعهمدنینیزجهتگیریمشترکیبهغیرانتفاعی،داو

منفعتجمعیهستندوسعیدرپیشبردتوسعه،باتاکیدویژهبهتوسعهسیاسی،دارند،میتوانآنهارادرمجموعه

ازنمودهایعینیجامعهمدنیبودهوباتهدیداتهمیشگی»هایغیردولتینیزهایغیردولتیگنجاند.سازمانسازمان

وجودبخشغیردولتیبهعنوانیکیازپشتوانههایحکومتهای درهمهکشورها بنابراین، مستبدمقابلهمیکنند.

های(.ازسویدیگرسازمان1382:123)سعیدی،«.جامعهمدنیازتصویبواجرایقوانیناستبدادیممانعتمیکند

ریخواستهایمدنیدانست.سازمانهایجامعهغیردولتیرانیزمیتواننیروییویژهدرجهتتکثرگراییوپیگی

بهعنوانبخشیازسازمان عناصرمدنی، هایغیردولتی،درپیتحققحکمرانیمطلوبومحیطسیاسیسالمهستند.

امور تصمیمگیریسیاسیو مشارکتدر اجتماعاتو پاسخگوییآزادیبیانو اساسیاینمحیطشاملشفافیت،

بهویژهد )سعیدی،جاری... 1382رمیانقشرهایضعیفتروپایینترجامعهاست. :72« برقراریارتباطسالمبین(.

هایغیردولتیتنهازمانیامکانپذیراستکههردودارایهدفمشترکیباشند...دولتهایمستبددولتوسازمان

رآمدجامعهرابهعهدهبگیرند.احتماالًدرچنینهایغیردولتینمایندگیاقشارکمدمانعازآنخواهندشدکهسازمان

(.1227)کالرک،«شرایطیترجیحخواهنددادبانمایشفعالیتهایخودازامکاناتدولتتاحدامکانبهرهمندشوند

سازمان داشتکه توجه کلیهباید میان در را خود پایگاه و دموکراتیکعملکنند ای شیوه به نیز دولتی هایغیر

هروندانبناکنندتاخصلتمدنیخودراحفظکردهوپایگاهاجتماعیخودرانیزازدستندهند.ش

هایغیردولتیبراساسپژوهشهایانجامشدهدر(استراتژیهایمختلفهمکاریمیاندولتوسازمان1درجدول)

(.27-1322:26سطحجهانآمدهاست.)جوانی،

هایغیردولتیرادرطیفیازاستراتژیبازدارندگیتااستراتژیتلفتعاملدولتباسازمانساالموناستراتژیهایمخ

هایغیردولتیناشیمیشودودرمکملبرمیشمرد.استراتژیبازدارندگیازنگرانیدولتازفعالیتهایسازمان
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بهتربهتدریجسازمانواقعدولتاینسازمانهاراضدخودمیداند.دولتدراستراتژیهاینرم هایغیردولتیرا

هایرسمیتمیشناسدوواردتعاملمحدودباآنهامیشود،بهعنوانمثالدراستراتژیابزاری،دولتازنیازسازمان

یغیردولتیبهحمایتمالیاستفادهمیکند.درواقعایناستراتژیبربریکنیازیکطرفهمبتنیاست،امادراستراتژ

هایهمیاریطرفینبهیادگیریازیکدیگرمیپردازند.استراتژیمکملبهعنوانباالترینسطحتعاملبرتعاملسازمان

اهدافعمومیداللتدارد. به جهتدستیابی قوتخود نقاطضعفو مشارکتدر طریق دولتاز دولتیو غیر

(.264-1322:265)جوانی،

میان را تعامل نوع چهارم سازماننجم همکاری.دولتو و ابزاری تقابلی، بیگانگی، شمرد: می بر دولتی غیر های

برد باخت-استراتژیهمکاریرابطه تقابلیرابطه استراتژیبیگانگیو برایهردوطرفتعاملاست، باختو-برد

ایناستراتژیهابراساسمیزانهایغیردولتیاست.باختبهنفعدولتوبهزیانسازمان-استراتژیابزاریرابطهبرد

مشابهتدراهدافوراهبردهایدولتوسازمانهایغیردولتیایجادمیشوند،بهعنوانمثالاستراتژیهمکاریزمانی

اینوضعیت استکهدوطرفازراهبردهاوسازوکارهاییکسانیبرایدستیابیبههدفیمشترکاستفادهمیکنند.

برنامهریزیدولتوسیاستهایبیطرفانهحکومتاست.درایناستراتژی،رابطهایبرابرمیانمستلزماطالعاتآزاد،

هایغیردولتیبرقراراستوطرفینازاهدافوراهبردهاییکدیگربیاطالعاندوازاینرو،نهتقابلدولتوسازمان

مناسباینسازمانهاآناستکهنگاهحاکمیتبه(.الزمهعملکرد1322:125شکلمیگیردونههمکاری)جوانی،

آنهاازنوعتعاملیوهمکاریجویانهبودهوآنهارامکملفعالیتهایخودبداند،نهرقیبیاجایگزینیبرایخود،

دراینصورتاستکهفعالیتهایآنهاهمافزاییایجادکردهومیتوانداهدافموردانتظارراتحققبخشد،در

سازمانهایغیردولتیدرهماهنگیباسایرنهادهایجامعهمدنینهتنهارقیبساختارسیاسیمحسوبنمیشوند،»واقع،

بلکهدرکنارحکومتوبهعنوانپلارتباطیمیانجامعهوحکومتمیتوانندنقشموثریدرکاهشآالماجتماعیو

هایغیردولتیمیتواند(،همدنینتقویتسازمان113-1382:125رفعنابسامانیهایآنداشتهباشند)امیراحمدی،

جامعهراازحالتتودهایخارجکندوخصلتیپویابهآنببخشدوانسجاماجتماعیراکهالزمهتوسعهاست،افزایش

دهویتفردیخودرادرغیابایننهادها،جامعهبهتعبیرآرنتخصلتتودهایوارپیدامیکندکهدرآنافرا»دهد.

ازدستمیدهندودرغیابگروههاوانجمنهاونهادهایواسطبیندولتوفرد،هویتجمعیخودانگیختهاینیز

هایغیردولتیونهادهایمدنیسببمیشودکهافرادضرورتفعالیت(.تقویتسازمان1321:116)موسوی،«ندارند

(نقشی2بندوبرخودخواهیومنفعتطلبیخودخواهانهغلبهکنند.درجدول)جمعیوتشخیصمنافعجمعیرادریا

هایغیردولتی)براساسکارکردآنهادرفرایندتوسعه(ایفاکنند،کهدولتهامیتوانندبرایتوانمندیانواعسازمان

دولتهامیتواننددرزمینهتدویناحکامودستورالعملهایتنظیمکنن ده،تدوینمقرراتیبرایتسهیلآمدهاست.

هایغیردولتی،تامینمنابعمالیپشتیبانیهایغیرمالیوزمینهسازیبرایمشارکتبیشترسازمانفعالیتهایسازمان

(.1384:132هااقداماتیراانجامدهند.)قشقایی،
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 های غیر دولتی تنگناهای سازمان -2-5-4

سازمان دولتیبا میهایغیر فعالیتکه این قلمرو گستره نیز و فعالیتدارند حوزه در تنوعیکه به درتوجه تواند

-اینیزهستندکهمیهایگستردهالمللی،ملیومحلیموردتوجهقرارگیرد،مواجههباتنگناهاوضعفهایبینمقیاس

مادیوحوزه-فرهنگی،حوزهاقتصادی-عاملیتی،حوزهاجتماعی-توانبهصورتفشردهدرقالبچهارحوزهشخصیتی

(.1385:122سیاسیمطرحنمود)غفاریونیازی،-حقوقی

 های غیردولتیتنگناها و ضعف سازمان :  8جدول شماره 

 سیاسی-حوزه حقوقی مادی-حوزه اقتصادی فرهنگی-حوزه اجتماعی عاملیتی-حوزه شخصیتی

سازمان توان به اعتماد هایعدم

غیردولتی

پذیریلیتعدممسئو

کاریزماگرایی

فقدانابتکاروآفرینندگی

انفعال

انتظاراتفزاینده

خاصگرایی



فقدانشبکهکارا

فقدانآموزشواطالعات

ضعفمدیریت

دموکراتیکنبودن

فقدانبانکاطالعاتی

فقدانارتباطبینسازمانی

عدمآشناییجامع

عدمتداومفعالیت

وابستگیمالی

واعتباریکمبودمنابعمالی

ایفقدانعملکردحرفه

کاراییپایین

رقابت

کسبمجوز

فقدانقانونمدونوجامع

استقالل به مسئولین اعتقاد عدم

هایغیردولتیسازمان

عملکردگزینشیدولت

دوریازاهداف

وسیع سلطه و گری تصدی

دولت

دولترانتینر

 نیزتنگناهاییکه و بهمطالبمطرحشده توتوجه آنمواجههستندهایغیردولتیدرحوزهسازمانبا هایمختلفبا

گردد.هاپیشنهادمیراهکارهایزیربرایتقویتاینسازمان

هایمحلیوفرامحلیوهایفرهنگی،اجتماعی،اقتصادیوسیاسیجوامعدرمقیاسدرکشرایطوویژگی -

 جمعیتامینکنندهمنافعفردیآنهاست.نهادینهنمودناینباوردرروستاییانکهتفکروفعالیت



22 

 

ایازآنهاصورتگرفتهاست،هایغیردولتیبهلحاظنظریدرسطحجامعهمعرفیاولیههرچندکهسازمان -

 اند.لیکنکمترازحیثعلمیوکارکردیمعرفیشده

دربخشمالیمیبیشترسازمان - اینخهایغیردولتیمهمترینمسئلهومشکلرا میبینندکه تواندآسیبیود

 دارد.شانبازمیهاباشد،زیراآنهاراازاستقاللواقعیجدیبرایاینسازمان

کنند،احتمالهایسیاستعمومیدخالتمیهایغیردولتیدربرخیازسطوحوحوزهازآنجاییکهسازمان -

ت.درنتیجهتوجهبهظهوروبروزهاغیرقابلاجتناباسبروزوتحققتنشواختالفمیاندولتواینسازمان

-فضایهمدالنه،کهالبتهکاربسیارمشکلیدرکشورهایدرحالتوسعهبهخصوصدرکشورهایرانتینرمی

نگرش و باورها شدن درونی با اصوال کار این و دارد. ضرورت وباشد؛ کنشگران میان در مثبت های

سازمان دولتیکارگزاران امهایغیردولتیو میها، پیدا بروز سازمانکان میان رابطه نهایتاینکه هایکند.

غیردولتیودولتبایدرابطهتکمیلیتابراندازییکیتوسطدیگریباشد.وکارگزاراندولتیبایدخودرادر

 گرتعریفنمایند.قالببخشتسهیل

-هایدرونخصوصازمقیاسهایغیردولتیبهشناساییوتحلیلمداوموپیوستهنقاطضعفوقوتسازمان -

-سازمانی)هرسازمانبرایخود(ضرورتدارد.بایدتوجهداشتکهکمبودامکانات،مشکالتمالی،رقابت

هایرسمیوغیررسمیازهایبیهودهوفقدانظرفیتوتواناییالزمبرایهماهنگشدنبادیگرسازمان

ولتیبایدحساسیتالزمرادراینموردداشتهباشند.هایغیردهایجدیهستندکهسازمانهاوآسیبضعف

تواندتجاربوابتکاراتتازهراتجربهودرعینحالتوجهبهنقاطقوتیهمدونداشتنفضایآزادکهمی

اجتماعیدر سرمایه از استفاده داشتنمشروعیتمردمیو عضوگیریمناسبو قابلیتانعطاف، رقمبزنند،

 (.221-222است)همانمنبع:اختیارنیزحیاتی
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 های غیر دولتی  کارکرد سازمان -2-5-5

نسلاولسازمانهاییبوده:ثیرگذاردانستأتوانسهنسلازسازمانهایغیردولتیرادرجهانتمی،بهلحاظتاریخی

درآغاز،عمدتاًلزلهشکلگرفتهاندکهبهخصوصدرشرایطجنگیودربرابربالهایطبیعیمثلسیلوقحطیوز

هایغیردولتیبودهاندکهدرعینداشتنرویکردنیکوکارانهبهجاینسلدومسازمان؛رویکردنیکوکارانهداشتهاند

توسعه،هاهایینظیرپیشگیریازبیماریدرپیرفعمشکالتساختاریواجرایپروژه،ارائهراهحلهایکوتاهمدت

میالدیبهبعدبرپایهسطوحجدیدمشارکت82ازدهههاNGOتونظایرآنهابودهاند.نسلسومآموزشوبهداش

(.1383:17،)مقیمیشهروندانوتوجهآنانبهحقوقجدیدشهروندیمطرحشدهاند

زمانهابیشترهایغیردولتیمطرحکردهاست،دردورهاول،اینسا(سهمرحلهرابرایتکاملسازمان1222)42کورتون

قبیل )از نیازهایرفاهیروزانه نیازمند، مستحقو برایافراد امدادرسانیبودندکه کارکردهایرفاهیو معطوفبه

هایرافراهممیکردند،همدنینبرودهیدواسمایلنخستینمرحلهتوسعهسازمان(خوراک،سرپناهوخدماتبهدشاتی

کمکمی1272و1262غیردولتیدردهههای تامیننیازهایفقرا بهطورمستقیمبه اندکه گرایانهدانسته رفاه را

درمرحلهدوماینسازمانها(.1382:57کردندواغلبدررویکردبهبالیایطبیعییاجنگبهوجودآمدند)سعیدی،

میننیازهایآنهابود،درخصلتیمحلیترپیداکردهوعمدهفعالیتآنهامعطوفبهاجتماعاتمحلیبهمنظورتا

،1222حالیکهدرمراحلاولودومخدماتآنهابیشترجنبهرفاهی،محلیوفقرزداییداشت،درمرحلهسومازدهه

توسعهنظامهایپایداراینسازمان بهعنوانیکیازارکانتوسعهموردتوجهقرارگرفتندوکورتوناینمرحلهرا ها

المللیاست.اینامرلهتالشآنهادرراستایتاثیرگذاریبرسیاستهادرسطحداخلی،ملیوبیننامید.دراینمرح

هابهسطحعاملینتوسعهتغییربهموازاتتغییردررویکردهایتوسعهایبود.بدینترتیبکارکردونقشاینسازمان

نباتوجهبهعللشکلگیریآنهاتوضیحداد.درهایغیردولتیرامیتواکارکردهایمختلفسازمان.ماهیتداد

هایغیردولتیبهطورمشخصمیتوانبهدودیدگاهاشارهکردکهتبیینهایمتفاوتیازخصوصعللظهورسازمان

هایغیردولتیرابهعنوانواکنشیاجتماعیبهشرایطوشکلگیریآنهاارائهمیکنند،دیدگاهاولظهورسازمان

ملاجتماعیواقتصادیدرنظرمیگیرد؛واکنشاجتماعیبهعواملاجتماعیواقتصادیحادثدرجوامعمختلفعوا
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پاسخ در ناتوانیدولتها و نیازهایمانندظهورگفتمانتوسعه ایندیدگاهبه نظریاتموجوددر توسعهایجوامع،

هایغیرختلفدولتوبازارمیدانند.دیدگاهدومسازمانهایغیردولتیراناشیازناکامیهایموجودونقشسازمان

دولتیرابهعنوانمحصولنیروهایسیاسیمیداندکهبراساسآن،تحوالتدرسیاستوساختارهاینهادیدولتها

دولتیهایغیرالمللیبرایظهورسازمانوسازمانهایبیندولتیدرطیزمان،فرصتهاییرادرسطوحداخلیوبین

(.1321:131ایجادکردهاست.)موسوی،

هابپذیریم،کارکردهایآنهادرهردوحوزه،راکهبرایظهوراینسازمانهرنوعتبیینی،اعمازسیاسیواجتماعی

سیاسیواجتماعیقرارمیگیرد،هرچندبعداجتماعیکارکردهایآنهادرفعالیتهایشانغالبتراست.درواقع،

هابهمسالهمحیطالیتآنهادرراستایاهدافاجتماعیوسیاسیاست،برایمثالتعدادبسیارزیادیازاینسازمانفع

زیست،فقرزداییوتوانمندسازی)اهدافاجتماعی(میپردازند،درحالیکهبرخیدیگرمسالهحقوقبشروتالشبرای

در را میتوانکانوناهدافخودقرارمیرعایتآنتوسطگروههایمختلف)هدفسیاسی( اینوجود، با دهند.

کارکرد عبارتدیگر، به کرد. قلمداد سیاسی( )اجتماعیو توسعه راستایپیشبرد در هارا فعالیتهایآن عمده

هایمردمنهادکارکردیتوسعهگرایانهاستکهبرخیازمهمترینآنهابهشرحزیرقابلتوضیحاست.سازمان

 :سازمان های مردم نهاد فقرزدایی و توانمند سازی کارکرد -2-5-5-1

ایبرایفقرزداییوتعدادزیادیازسازمان دستورکارویژه بهویژهدرکشورهایدرحالتوسعه، هایغیردولتی،

سازمان بانکجهانی دارند، محروم و ای هایحاشیه سازتوانمندسازیگروه عنوان به را دولتی غیر هاییهای مان

برایکاهشآالم ،بهبودمنافعفقرا،حمایتازمحیط]زیست[،تامین43خصوصیتعریفمیکندکهفعالیتهاییرا

پیشبردتوسعهمحلی44خدماتاجتماعیپایه 45یا )آناپشاه، همدنیندر2225پیگیریمیکنند. یکارگاهآموزش(.

ستهکهمتعهداستدرجهترفعمشکالتبنیادیوبهبودکیفیتدربانکوک،سازمانغیردولتیراسازمانیدان1228

(.معموال1382:32زندگی،باتاکیدبرمسائلفقرا،محرومانوحاشیهنشینانمناطقشهریوروستاییبکوشد)سعیدی،

میتوا آنها قابلقبول دالیلعملکرد در است. قابلدفاع زمینه این در نهاد هایمردم سازمان گفتکهعملکرد ن

ویژگیعمدهسمنهاآناستکهتقاضاهاونیازهایاجتماعیراگردآوریوتدوینمیکنندوآنهارابراساس»

 ریزیمیکنند. برنامه براینیازمندهایبالقوه بندیو تقسیم بالفعل، و بیشاز»اولویتهایموجود ها اینسازمان

یاجتماعیوبهویژهاولویتهایآنانوقوفدارند.شناسایی،طبقهبندینهادهایدولتینسبتبهمشکالتونیازمندها

و احتمالخطا افزایشوثانیاً سرعتتصمیمگیرینظامسیاسیرا وتقاضهایاجتماعیاوالً واولویتگذارینیازها

دستیابیبهاهداف(.بنابرایندر11-1322،12)مرکزپژوهشهایمجلس،«.بازخوردهایمنفیآنراکاهشمیدهد

ها،فعالیتدرموردانتظار،نسبتبهنهادهایدولتیکارآییباالتریدارند.عواملیازقبیلغیرانتفاعیبودناینسازمان

                                                           
43

 Relieve suffering  
44

 Basic social services  
45

 Community development  
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راستایمنفعتجمعی،تعاملبیشتربااجتماعاتواعتمادباالتربهآنهادرجامعهنسبتبهسازمانهایدولتی،موفقیت

برای مربوطبهمسالهبیشتریرا الزمبهتوضیحاستکهتوانمندسازیصرفاً بهارمغانمیآورد. فعالیتهایآنها

نیزمیتواندراینراستا بلکهفعالیتدرراستایحفظمحیطزیسترا فقرزداییوغلبهبرمشکالتمعیشتینیست،

بهعنوانیکیازاصولتوسعهپایدارمنوطبهتعریفکرد.زیراجلوگیریازتخریببیرویهمحیطزیستوحفظآن،

توانمندسازیجامعهجهتتعاملبهتربامحیطزیستاست.

 تقویت مشارکت اجتماعی -2-5-5-2

دردودههپایانیقرنبیستم،مشارکتافرادوگروههایاجتماعیدرامرتوسعهموردتاکیدقرارگرفت.دراینمیان

درهمین»نسیلزیادیبرایجذبمشارکتوفراهمسازیبیستریمناسبیبرایآنداشتند.سازمانهایغیردولتیپتا

راستااستکهسازمانهایغیررسمیدرهرنظاماجتماعیباهدفجلبمشارکتمردمدرتعیینسرنوشتخود،می

همهابعادزنگی،انانرابهمشارکتتوانندتشکیلوفعالشوند.اینسازمانهامیتوانندازطریقتوانمندسازیافراددر

 )موسوی، 1321واقعیترغیبکنند. اینسازمان111: گروههایاجتماعی(. وروابطقویومستحکمیبا پیوندها ها

کشورهایدرحالتوسعهدارندوباتوجهبهتعامالتوپیوندهاییکهبابدنهاجتماعیدارند،میتوانندباهمکاریآن

هایموجود،بهرهالزمراببرند.سیلهاازپتان

هاونهادهایغیرسیاسیدرآناستکهبالقوهمیتوانندمجراییبرایآموزشمشارکتعالوهبراین،اهمیتاینانجمن

درتعیینسرنوشتخود،بحثوتصمیمگیریجمعیمحسوبشوندکهازطریقعالئقجمعیشکلمیگیرد.رشد

دهایاجتماعیداوطلبانهوغیرسیاسیموجبتاخیردرشکلگیریمفهومشهروندیفعالوحوزههاونهاناکافیتشکل

)موسوی، اینسازمان1321:121عمومیوبهتبعآنهویتاجتماعیمبتنیبرعالئقعمومیمیشود. ها(،درواقع،

مرانسبتبهسرنوشتخودومحیطشرایطیرافراهممیکنندکهامکانمشارکتگروههایمختلفایجادشودومرد

پیرامونیحساسمیکنند.افرادنیزباعضویتدراینسازمانمیتوانندبراحساسبیقدرتیغلبهکردهوبهسطحیاز

اعتمادبهنفسجهتتحولآفرینیدستیابند.

شخیصمنافعمعیرادرمییابندوهایمردمنهادایناستکهافرادفعالیتجمعیوتازدیگرپیامدهایتقویتسازمان

ها،بهتعبیرآرنتوهابرماس،ازاینطریقمیتوانندبرخودخواهیومنفعتطلبیخودخواهانهغلبهکنند.اینسازمان

جامعهبهتعبیر»شکلدهندههویتمتمایزانسانییعنیتواناییعملوسخنگفتندرجمعهستند.درغیابایننهادها،

غیابگروهآرنتخصل ازدستمیدهندودر میکندکهدرآنافرادهویتفردیخودرا پیدا وار وتتوده ها

(.1321:161)موسوی،«.هاونهادهایواسطبیندولتوفرد،هویتجمعیخودانگیختهاینیزندارندانجمن

  میانجی بین دولت و جامعه:کارکرد -2-5-5-3

نیزمشمولاهدافینکارکردسازمانهایغیردا برمیگرددکهپیشبرددموکراسیرا ولتیبهخصلتمدنیآنها

اینزمینهمیتواناهدافدوگانه در برایفعالیتهایآنخودمیدانند. اینسازمانایرا برشمرد، ازیکطرفها ها
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تیبشفافیتنهادهایدولتیراباالموجبانتانتقالخواستههایافرادوقبالعملکردشرافراهممیآورندوبهدینتر

ببرند.آنهانقشموثرینیزدرکاهشفسادایجادمیکنند.ضرورتایجادوتقویتسازمانهایغیردولتیرامیتوان

کارآمدترسازینظام اجتماعی، افزایشسرمایه و توانمندسازیمردم تحققاهدافیچونکوچکسازیدولت، در

:1386فرآیندبرنامهریزیوعملیاتیکردنبرنامههاومقابلهباآسیبهادانست.)گلشنپژوه،اقتصادی،بهینهسازی

26.)

درمجموع،حساسسازیجامعهدرقبالامورمربوطبهخودازکارویژههایسازمانهایغیردولتیاست،بهگونهای

میانجامعهاعتمادبیشتریبهآنهاوجوددارد؛چونکهنسبتبهمحیطپیرامونیخودبیتفاوتنباشند،همدنین،در

جزئیازدولتنیستندوساختارمردمیدارندومردمبیشترآنهاراازخودمیدانند؛مردمآنهارادلسوزخوداحساس

نند؛بافقرمیکنند؛کاراییباالتریدرمواجههبامردمدارند؛تحرکوچابکیباالتریدارند؛درتوسعهمشارکتمیک

مبارزهمیکنند؛درارتباطبامحیطزیستوزنانفعالهستندوبدونچشمداشتبهمنافعمادیوبهصورتداوطلبانه

هایغیردولتیاوالًبهجریانمعقولسازیتصمیماتنظامسیاسییاریمیرسانندسازمان»فعالیتمیکنند.ازاینرو،

(.بنابراین،1322:12امشارکتعمومیمردممرتفعمیکنند:)مرکزپژوهشهایمجلس،وثانیاًمشکالتاجتماعیراب

سازمانهایمدنیدرتقویتجامعهمدنیومیانجیبیندولتوجامعهنقشموثریراایفامیکنند.البتهاینامرمنوط

ومتیاست.بهرسمیتشناختهشدنفعالیتوجایگاهانهاورعایتآنازسوینهادهایحک

دسترسیبهحمایتهایبین هایغیردولتیدرگروارتباطاتوالمللیتوسطسازمانجلبحمایتهایبینالمللی:

المللیبههایغیردولتیمیتوانندنقشمیانجیدردریافتوجلبکمکهایبینتعامالتفراملیآنهااست.سازمان

ای توانمندسازی و فقرزدایی توسعه، سازمانمنظور بیشتر توجه ها، سازمان موفقیتهایاین به توجه با کنند. هایفا

هایغیردولتیوتایدآنهابهروشالمللیبهنهادهایمردمیومدلیوافزایشآگاهینسبتبهعملکردسازمانبین

ابلتوجهیازانتقالتجاربالمللیتمایلبیشتریبرایهمکاریباآنهادارندوبخشقهایبینهایمشارکتی،سازمان

وکمکهایمالیبهتوسعهازطریقاینسامزانهاصورتمیگیرد.همدنینآنهادراینزمینهمیتوانندرابطهی

المللیداشتهباشند.مشاورهایباسازمانهایبین

توسعهاجتماعیومشارکتیهایغیردولتیکارکردیتوسعهایاستکهبهپیشبردبهطورکلی،کارکردهایسازمان

کمکمیکندودراینزمینهمکملدولتهستند.

بهویژهمشارکتشهرونداندرقالبسازمان،هایمرتبطبامشارکتبحثاکنونمسئلهمهمدرمبحثجامعهمدنیو

اومشارکتخواهمیالدیآنهمدرجوامعیاستکهمشارکتمحورومشارکتمبن1282هایمردمنهادازاواخردهه

ازاواخردهه برنامه،روشهایپژوهشمشارکتمحور،مباحثیچونمشارکتفعال،میالدی1282معرفیشدهاند.

فقر،ریزیمشارکتی در مشارکت،طراحیشهریمشارکتمحور،دموکراسیمشارکتی،مطالعاتمشارکتمحور

مفاهیم،محلی مشارکتمبنا،تعریفمشارکتمحور و،مقتدرسازیشهروندان،نگاه کنترلشهروندیدرکتابها
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عیازسویکنشگرانهایمتنوّمنطقهایوکشوریودرزمینه،دربرنامههایشهری،درسخنرانیمقامات،مقالهها

.(1383:22،)مقیمیدارد«شدنیجهان»ازمواجههباگفتمانجدیدیدرکهحکایتعمطرحشدهاستبسیارمتنوّ







 بر اساس الگوی گذران وقت در ایران و مشارکت اجتماعی فعالیت های داوطلبانه 5-4 -2-5

 و برنامهریزان توجه مورد اخیر سالهای در که است موضوعاتی از جامعه افراد وقت گذران آمارهای گردآوری

 توسط شده سپری زمان متوسط بررسی است. گرفته قرار کشورها از بسیاری در واجتماعی اقتصادی مطالعات محققان

های از یک هر در افراد وقت گذران شناختالگوی نتیجه در و فعالیت هرگروه در جامعه افراد  مختلف گروه

 .اهممینماید فر را کشور اقتصادی اجتماعی مسائل زمینه در برنامهریزی برای مبنایی اجتماعی

 توسط شده انجام فعالیتهای زمان مدت و نوع شناخت به مربوط اطالعات ارائه هدف با وقت گذران آمارگیری طرح

 و پاییز فصول در ساله یک آماری دوره یک برای بار نخستین افراد، زندگی شیوهی بررسیتغییرات و جامعه افراد

.شد اجرا و طراحی تهیه، سرشماری و کار نیروی جمعیت، توسطدفتر 1388 تابستان و بهار و 1387 سال زمستان

درگروهمصادیقگذرانوقت1324ایجحاصلازطرحآمارگیریگذرانوقتدرنقاطشهریدرسالبراساسنت

شاملفعالیتهایزیرمیباشد:«و جامعه پذیر مشارکت اجتماعی»

جامعهپذیریوارتباطبامردموشرکتدررویدادهایاجتماعی. (1

 سفریاتردددرارتباطباجامعهپذیریومشارکتاجتماعی (2

 گروه محلیو«داوطلبانه و خیریه فعالیت های»مصادیقگذرانوقتدر جامعه خدماتبه ارائه طبقه در نیز

برایفعالیتهایداوطلبانهوخیریهعبارتنداز:کمکبهخانوارهایدیگرتعریفشدهاست.مصادیقگذرانوقت

به (1 نیزکمکبدوندستمزد محلیو جامعه افراد به قبیلخانوارهایخدماتداوطلبانه از خانوارهایدیگر)

 خویشاوتد،دوستوهمسایه(.

.سفریاترددمرتبطبافعالیتهایاینگروهاصلی (2

برابر3،زنهابهطورمتوسط1324درسالدرمناطقشهریکشورالگویفعالیتگذرانوقتسرشماریبراساسنتایج

ساله15جمعیتکهدراینسرشماریاختصاصمیدهند.لبانهوخیریهبیشترازمردهازمانخودرابهفعالیتهایداوط

زمانصرفشدهدریکشبانهروزمتوسطدرمناطقشهریکشورصورتگرفتهاستنشانمیدهد؛درایرانوبیشتر

بینزنانبطور.ایننسبتدربینمردانبطورمتوسطیکدقیقهودرقیقهمیباشدد2هوخیریبهفعالیتهایداوطلبانه

(.1324روزمیباشد)مرکزآمارایران،یکشبانهدقیقهدر3متوسط
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 3191:  متوسط زمان اختصاص یافته به فعالیت داوطلبانه و مشارکت اجتماعی در ایران، 9جدول شماره 

 

 گروه های فعالیت

 متوسط زمان فعالیت )ساعت، دقیقه(

 زن مرد مرد و زن

22:2222:2122:23 نه و خیریهفعالیت های داوطلبا

21:2222:5621:27 مشارکت اجتماعی

1324مأخذ:مرکزآمارایران،



سالهوبیشتربهتفیکیکگروههایفعالیتالگویگذرانوقتبرحسبجنس15متوسطزمانسپریشدهتوسطجمعیت:3نمودارشماره

)ساعتودقیقه(



1324مأخذ:مرکزآمارایران،
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به تفکیک وضع  به فعالیت های داوطلبانه و مشارکت اجتماعیساله و بیشتر  31متوسط زمان سپری شده توسط افراد :   31جدول شماره 

 3191در سال فعالیت اقتصادی 

 

 

 جنس 

 

 

 گروه های فعالیت

 متوسط زمان فعالیت )ساعت، دقیقه(

 

 کل 

 غیرفعال فعال از نظر اقتصادی

 سایر دارای درآمد بدون کار محصل خانه دار یکارب شاغل

22:2222:2122:2222:2422:2122:2422:21فعالیت های داوطلبانه و خیریه مرد و زن 

21:2222:4521:3821:1422:4821:2121:12مشارکت اجتماعی

 22:22 22:2122:23 22:22 22:22 22:2122:21فعالیت های داوطلبانه و خیریه مرد

 21:17 21:21 22:52 21:16 21:47 22:5622:45مشارکت اجتماعی

 22:21 22:27 22:21 22:24 22:25 22:2322:21فعالیت های داوطلبانه و خیریه زن

 21:22 21:22 22:44 21:14 21:14 21:2722:46مشارکت اجتماعی



درفعالیتهایداوطلبانهومشارکتوبیشترساله15توسطافرادمتوسطزمانسپریشده :  11جدول شماره 

1324درسالحسبوضعیتسواداجتماعی

 

 

 گروه های فعالیت

 متوسط زمان فعالیت )ساعت، دقیقه(
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 برنامه های پیشگیری از اعتیاد -2-6

 برنامه های پیشگیری از اعتیاد دها وه رویکرپیشین -2-6-1

والدین،رهبرانجامعهومجریانبیشازدودههاستکهپیشگیریازمصرفموادتوجهمتخصصانبهداشتی،

است. گرفته قرار قانون اجتماعیاقدامات  VOLUNTARY COMMUNITY)داوطلبانهاقدامات

ACTIONS ) آمریکاصورتگرفتهاست1832معطوفبهمصرفالکلدردهه درایاالتمتحده دردهه.

نراآعروقیانجامدادکهشایدبتوان-دانشگاهاستنفورد،تحقیقیدربارهپیشگیریازبیماریهایقلبی1272

منشأبرنامههایعلمیومنسجمپیشگیریازاعتیاددانست.دراینتحقیقافرادبهسهگروهتقسیمشدند:گروه

مهایراازطریقرسانههایجمعیدریافتکردند،گروهدومعالوهبردریافتبرنامهفوق،فعالیتهایاولبرنا

بعدازگذشتسه گروهینیزانجامدادند،گروهسومکهگروهکنترلبود،هیچمداخلهایدریافتنکردند.

دومدرکنترلمعیارهایرفتاریپیشبینیکنندهخطرابتالبهب عروقیازجمله-یماریهایقلبیسال،گروه

بهعبارتیبرنامههای دیگربودند. فشارخونباالورژیمنامناسبغذاییموفقترازدوگروه سیگارکشیدن،

.(1227پیشگیریموثربهنظرمیرسید)وینیکوالرسن،

رفمواد(را)موسسهملیسوءمصHEV،1272قانونجامعکنترلوپیشگیریازمصرفموادمخدرمصوب

قادرساختتاتالشهاییدرجهتپیشگیریونوسازیازطریقبرنامههاوپروژههایویژهافزایشدهدو

موجبشدتاموسسهملیسوءمصرفموادبهصورتآژانسیدرآیدکهمسئولیتاصلیآنتعلیموفعالیت

ایپیشگیریبراطالعرسانیدربارهداروهایبرنامهه1272دردهه.(1384:82هایپیشگیرانهاست)ابادینسکی،

غیرمجازوعوارضآناستواربود.فرضاینبرنامههااینبودکهعلتمصرفموادمخدردرافرادخصوصاً

بااینتوصیفعدمآگاهیمنجربهپدیدآیینگرش نوجوانان،عدمآگاهیازعوارضاستفادهازمواداست.

میتنیبربرانگیختگیترسبود.ایننگاهبدونتوجهبهخنثییامثبتبهموادمخد رمیشود.اینروشعمدتاً

،عمدتاًمایلبودتابابرانگیختگیهیجانیبهپیشگیریبپردازد.ایندرحالیاستموادعواملزیربناییمصرف

ثردرشروعمصرفوکهبرایبرنامهریزیشیوههایموثردرپیشگیریازمصرفمواد،بایدعللوعواملمو



121 

 

،موردتوجهقرارگرفت.مطالعاتنشاندادکهمصرف1272وابستگیبهآنراشناخت.اینموضوعدردهه

موادبانگرشها،باورها،ارزشهاوعواملشخصیتینظیرحرمتخوددرارتباطاست.آموزشعاطفیمحصول

فرضایندیدگاهآناستکهبرایباال بایدبرجنبههایمنفیسوءایندیدگاهاست. بردنتأثیراطالعات،

اماایجادترسکافینیست،آندهبایدبدانمصرفوعواقبشومآنتأکیدشودتاایجادترسووحشتنماید.

برایحلاین توجهشودایناستکهبیانعواقبوحشتانکسوءمصرفبرهمهمخاطبانتأثیرنمیگذارد.

شدکهبهجایتوجهبهجنبههایمنفیمصرفموادمخدررویاحساساتوعواطفمشکلایندیدگاهمطرح

اینفرض با اینرویکرد کارآییشخصیتأکیدشخصیشود. احساستواناییو مثبتیچونحرمتخود،

بوجودآمدکهنوجوانانمعموالًبهعلتاحساسضعفشخصییاارتباطنامناسببادیگرانبهافرادخالفکارو

ازایندیدگاهموادانونشکنپناهمیبرندوباتقلیدازآنانبهسویبزهکاریومصرفق کشیدهمیشوند.

اساسیبرایمصرفمواد حقیقتزیرساختهایتبیینکننده احساسناکارآمدیدر عزتنفسضعیفو

.(162-1322:161مخدرمیباشد)بهرامی،

مصرفموادمخدر،روشهایجدیدپیشگیریبهوجودآمدباگسترشپژوهشهایعلتشناسی1282دردهه

کهعناوینیچون،روشهایمقاومتدربرابرفشارهمساالنیافشاراجتماعی،ایمنسازیاجتماعیوآموزش

(.1227)گزارشجهانیموادمخدر،مهارتزندگیازآنجملهاند

مصرفمواد،درسهدهۀاخیر،اینموضوعاتازازجملهاجزایحیاتیواصلیدربرنامههایپیشگیریموفق

نتایجتحقیقات، بر روشهایپیشگیریمنطبق حمایتهایاولیه، ارتقایسالمت، سازی، آگاه است: بوده

.(1322:22شناختجامعۀهدفوشناختامکاناتاجتماعیوفرهنگی)محسنیتبریزی،

عواملهکردهومعتقدند:مابراینباوریمکهدربارمتدوالرابررسیساسمنوایمس،مدلهایچندمتغیری

مشکل بر عواملیکه اختالفبر علیرغم واقع در دارد، توافقوجود مشکلمصرفمواد، تشکیلدهنده

مصرفموادتأثیردارداماتوافقاتکلیوجودداردکهنشانمیدهدعواقبمنفیدرفردیاجامعهبهعنوان

م مصرفمواد، مشخصمیکند.کارکرد را یکمشکلچندشکلمصرفمواد قطعمصرفمواد طور به

اجتماعیاست؛بهاینمعناکهگذرگاههایمشکلمصرفموادپیدیدههستندونمی-روانی-عاملیزیستی

عواملپیشبینیکنندهتوانندتوسطمدلهایسادهعلتومعلولیتفسیرشوند.پژوهشگرانشواهدیرابرای

ژنتیک،مصرف مانند فردیهستند) درون ها برخیپیشبینیکننده که اند داده ارائه مصرفمواد سوء و

ساختارهاوفرآیندهایشناختی(کهممکناستبهعواملزیستشناختیوروانشناختیمربوطشودوبرخی
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واجتماعیاخیرممکنپیشبینیکنندههابهمحیطاطراففردرخمیدهند.اینفرآیندهایمحیطی،فیزیکی

محیطی و اجتماعی احوال و اوضاع یا دهند هایاجتماعیکوچکرخ بندی گروه تعامالتو -استدر

فیزیکیبزرگیراشاملشوند.چنیننمتغیرهاییمسیرهایتوزیعوفضایموردنیازرافراهممیکنند.ازاینرو

،پویا،چندبعدی،دارایساختارمرحلهای،غیرخطیوپیدیده"روزهمحققانبهسوییکرفتارمصرفموادام

نژادوغیره(."تأییدهایمحدودتر سن،جنسیت، زمانومکان، اند)فرهنگ، اینروساسمنوحرکتکرده از

ایمسدرادامهبهبررسیومقایسهمدلهایسببشناسیچندمتغیریمیپردازد.اینمدلهاعبارتنداز:

 ظعواملخطرومحاف-

 اجتماعی-روانی-الگویزیستی-

 نظریهرفتارمشکلآفرین-

 نظریهتأثیرسهعنصره/نظریهنفوذسهمولفهای-

 الگوسازیمرحلهای-

 (PACEمدلمرحلهای)-

(1323عواملدورونزدیک)ساسمنوایمس،-
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 عتیادتغییر رویکردهای ارتقاء سالمت و تئوری های پیشگیری از ا -2-6-2

 علم شرفتیپ با .است نموده رییزمانتغ طول در آن بر موثر عوامل درک و سالمت به بشر کردیرو یچگونگ

 کشور در. شد یدگرگون دچار آن به نیکردمتخصصیرو و سالمت و یماریب از موجود درک ،یتکنولوژ و

 بهداشت اول انقالب)یپزشک کردیرو به یماریب به یخراف کردیازرو ابتدا جهت، رییتغ نیا شرفتهیپ یها

ویعموم شد)گزارشی(عموم بهداشت دوم )انقالبیروانشناخت کردیرو به سپس (،  در اللوند متبلور

و 1274سال آتا هیاعالم انتشار متعاقبآن (  به شناسانه جامعه دیجد کردیرو ارائه با 1278 سال در آلما

به  شدند. مطرح ارتقاءسالمت علم اول موج و یعموم بهداشت سوم انقالب عطف نقاط عنوان سالمت،

اولیاختتام در 1286 سال در"اتاوا منشور"انتشار  یجهان سازمان توسط که سالمت ارتقاء کنفرانس نیه

برگزار دربهداشت سازمان یم محسوب علم نیا تولد یرسم خیتار عنوان به شد، کانادا  یجهان شود.

 و خود سالمت بر موثر عوامل کنترل یبرا افرادیقادرساز ندیراراف سالمت ارتقاء اتاوا منشور در بهداشت

ایبهداشت سالم یاستهایس توسعه یاستراتژ شش اتاوا منشور کند. یفمیتعرخود سالمتتاًینها  جادی،

 ارائه یها ستمیس در یبازنگر و ،یفردیها مهارت توسعه جامعه، اقدام تیتقو سالمت، یحام یها طیمح

 ارتقاءسالمت است. نموده فیتعر سالمت ارتقاء مداخالت یاصل یها عنوانجهت به ار یبهداشت خدمات

د.ینما یم همزمان(مداخله بطور غالبای)گذار استیس و جامعه ،یسازمان و یگروه ،یفرد مختلف سطوح در

 (1322)کشاورزمحمدیوهمکاران،

است نموده لیمتما یکردیرو سمت به را نیمتخصص ریاخ دهه دو دریجهان تجارب از آمده بدست شواهد 

 یم را خود فراغت اوقات کنند،یکارم ای و حیتفر ل،یتحص ،یزندگ آن در که یبستر در را افراد سالمت که

 اتاوا منشور از بعد سال چند لذا دهد. یم قرار توجه مورد کنندیافتمیدر را سالمت خدمات ای و گذرانند

 سالمت، دهنده ارتقاء مارستانیسالمت،ب دهنده ارتقاء مدارس سالم، امعهج سالم، یروستا سالم، مشهریمفاه

 (1322)همان،.شدند مطرح سالمت دهنده ارتقاء یها زندان یحت و یباز محل دانشگاه،
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بهدیگردانشاینارتباط هدایتشد،روانشناختیپیشگیریازاعتیادنیزبامطالعاتدرهمینراستاتئوریهای

بینیکرابطهمتقابل ازبیماریهایمسریسالمتعمومیبااستفادهازمدلانشناختیبهوضوحروتحقیقات

(.1.)تصویرشمارهموادمخدر(رانشانمیدهد(وعامل)فیزیکیبیولوژیک،اجتماعیومحیط)فردی(،میزبان)

نپیشنهادشدهاست:مفهومطراحیمداخالتپیشگیرانهتوسطآروندوهمکارابرایناساسحداقلچهار

(افزایشمقاومتدربرابرفردعامل)بهعنوانمثال؛آموزشمقاومتهمال(1

(حفاظتافرادازفردعامل)بهعنوانمثال؛آموزشموادمخدر،مدلپرهیز(2

(جداکردنعاملازمیزبان)بهعنوانمثال؛ایجادمناطقمدارس/جامعهعاریازاعتیاد(3

تغ4 اصالحیا ازبینبردننوشیدنیهایالکل،( کاهشیا ییرعاملبرایکاهشخطرآسیب)بهعنوانمثال؛

(Leukefeld and Bukoski,1221: 13تشویقاستفادهازسیگاردارایفیلتر(.)

سالمتعمومیبیماریهایمسری(:مدل5تصویرشماره)


 (Leukefeld and Bukoski,1221: 12مأخذ:)

 از پیشگیری دراقدامات را یبنیادین تغییرات د،یجد تجربیات و ها تئوری گذشته، سال 15 طی درازاینرو

برنامه اصلی تمرکز نقطه مواد، و دربارهالکل افراد دانش افزایش تنها استبطوریکهامروزه شده سبب اعتیاد

 اصالح به دانش، لیدتو بر عالوه که دارند تأکید هایی وسیاست ها برنامه بر کنونی های نیست.تالش ها

 دربرنامه.میپردازد زین زندگیمیکند، آن در هدف گروه محیطیکه تغییر طریق از ورفتار باورها، نگرش،

 در امروزه است. فرهنگی محیط و خانواده، مدرسه، محلی، اجتماع محیط از منظور اعتیاد، از پیشگیری های

 و میزبان به فقط کهسالها حالی در شود، می توجه نیز طمحی یعنی سوم ضلع به یماریب جادیکالسیکا مثلث
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(اینموضوعیعنیتوجهبهایجادتغییرازطریقمحیطیک1322:7)احترامی،.گردید می توجه یماریب عامل

بخشمهمدربرنامهپیشگیریجامعمحسوبمیگردد.

 متعددهمدنین های برنامه اجزای شامل مصرفمواد از جامع گروهپیشگیری خانواده، فرد، برای مناسب

همساالن،وجامعهاستکهترکیبیازاستراتژیهایسازگاربانیازهایفردیوسطوحتوسعهراارائهمیدهد

ازمواد هریکازمراحلرفتاریاستفاده درحالیکهترتیبوتوالیاینمداخالتبهطورمداوممناسببا

.(2)تصویرشمارهمخدرمیباشد.



الگویپیشگیریجامعازمصرفموادمخدر(:6تصویرشماره)

 (Leukefeld and Bukoski,1221: 13مأخذ:)

و اینموضوعنشانمیدهدازآنجاکهمصرفموادمخدریکاختاللپیشروندهومزمنعودکنندهاست،

 دادن استبرایهدفقرار الزم است، مسیرهایمتعدد با بهداشتی مراحلهمدنینیکمشکل هریکاز

همچنین بایستی به طور همزمان  مختلفمشکلدرحالظهورراهبردهایمتنوعپیشگیرانهاتخاذنمود.

استراتژی های پیشگیرانه تمرکز بر روی مواردی شامل:  خانواده، گروه همساالن، و جامعه در 

همدنینبراساسمدل(Leukefeld and Bukoski,1221: 14)صورت گیرد.مدارس، محل کار و محله ها 

بطورقطعسوءمصرفموادیکمشکلچندعاملیاستوبرخیاز هایسببشناسیچندمتغیریمتداول،

پیشبینیکنندههایآندرمحیطاطراففردوازطریقفرآیندهایمحیطی،فیزیکیواجتماعیرخمیدهدو

مالتوگروهبندیهایاجتماعیکوچکرخاینفرآیندهایمحیطی،فیزیکیواجتماعیممکناستدرتعا

(1323:125فیزیکیبزرگیراشاملمیشوند.)ساسمنوایمس،-دهندیااوضاعواحوالاجتماعیومحیطی
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نانونوجواانجوانهایجامعهبویژهگروهتوجهبهاستراتژیهایپیشگیرانهمتمرکزازآنجاناشیمیشودکه

آ جمعیتویژة جامعه، اقداماتهر و تالشها باید که تشکیلمیدهد معرضخطریرا در و سیبپذیر

پیشگیرانه،بیشتربرآنهابهمنزلۀگروههدفمتمرکزشود.درواقع،راهبردهایپیشگیریازسوءمصرفمواد

انیقرارزمانیمؤثروکارآمدواقعمیشودکهبیشترینتمرکزخودرابرافرادجوانجامعه،ازکودکیتاجو

دهد.دراینزمینه،برنامههایپیشگیریکهبرایگروهجوانجامعهطراحیمیشود،هموارهتمرکزخودرا

ازاینطریق حوزههایفرد،گروههمال،مدرسه،خانواده،محله،محیطوجامعهقراردادهاست. بریکیاز

راپیشازآنکهآغازشود،متوقفکردهوازپیشگیریبهجوامعفرصتمیدهدکهمشکالتمربوطبهمواد

(1322:22)محسنیتبریزی،رفتارهایسالمحمایتکنند.

پیشگیریاولیهازاعتیادروشیجامعاستکهبرتدابیرطراحیشدهبرایارتقایسالمتیاحفظاشخاصدر

پیشگیریازشروعهدفازپیشگیری برابرعواملایجادکنندةاختاللیاخطراتمحیطیمتکیاست. اولیه،

ازجملهدرهمینراستااختاللاستکهبهکاهشمیزانبروزودرنتیجه،کاهشمیزانشیوعمنجرمیشود.

اجزایحیاتیواصلیدربرنامههایپیشگیریموفقدرسوءمصرفمواددرسهدهۀاخیر،اینموضوعاتبوده

یاولیه،روشهایپیشگیریمنطبقبرنتایجتحقیقات،شناختاست:آگاهسازی،ارتقایسالمت،حمایتها

(22.)همان:جامعۀهدفوشناختامکاناتاجتماعیوفرهنگی

کیدشدهاست.غالبأدرمباحثنظریومنابعپیشگیریازسوءمصرفمواد،براهدافواصولپیشگیریت

ای تحقیقاتیوفراگیرشناساناهدافعمده برایپیشگیریازسوءمصرفموادتوصیهمحققانومراکز را

کردهاند.ازجمله؛

شناختومداخلهوازبینبردنعلل؛–1

کاهشعواملمخاطرآمیزوپرخطر؛–2

آگاهسازیافرادجامعه،خصوصاّافراددرمعرضخطر،ازخطراتومضراتموادمخدروالکل؛–3

هایموادخواهی،ازطریقآموزشمهارتهایزندگینظیرمهارتافزایشمقاومتفرددرمقابلوسوسه–4

تصمیمگیریوحلمسئلهوارتباطاتاجتماعی؛

اجتماعی–5 روانی نیازهای ارضای منظور به الکل، و مخدر مواد جای به جایگزین تقویتفعالیتهای

نوجوانانوجوانانوگروههایخاص؛
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دربحرانهایمختلفزندگی؛مشاورهومداخلهحینبحرانو–6

ارتقایسطحآگاهیفرهنگیوتقویتباورهاواعتقاداتمذهبیواخالقیدرجامعه؛–7

وضعواصالحوتقویتقوانینومقرراتکارآمدومؤثردرمبارزهباموادمخدر؛–8

؛هاوکینزوکاتاالنوو1224ین،درمانمعتادانبهمنظورجلوگیریازاشاعهوسرایتاعتیاددرجامعه)بوت–2

 (1227میلر

  های پیشگیری از اعتیاد در کشورهای مختلف جهانتجارب برنامه  -2-6-3

 آمریکابرنامه پیشگیری از اعتیاد در  -2-6-3-1

درآمریکادولتمرکزی)فدرال(تالشکردهتاایالتهاوحکومتهایمحلیواجتماعاتکوچکراکمککندتا

وجوددررویکردهایپیشگیریدرخانواده،مدرسه،اجتماعمعنویمحیطکارومحلهراجمعآوریومنتشراطالعاتم

ارائهاطالعاتدربارهنتایجپیشرفترویکردهایپیشگیریحیاتیاستوتداومآندرپاسخبهیافتههایجدید کنند.

تحقیقاتالزامیاست.

هایاجراشدهمقابلهباموادمخدردرآنبهصورتالگوییدردیگرکشورهاآمریکاشایدتنهاکشوریباشدکهبرنامه

آمریکایعاری"باهدفایجاد1288اجرامیشود.درآمریکابراساسقانونمقابلهباسوءمصرفموادمخدرمصوب

اعتیاد مبتن"از بایدجامع، مخدر مواد با استراتژیمبارزه براساساینقانون، مشتملبروضعگردید. پژوهشو یبر

اهدافبلندمدتوقابلسنجشباشدوبهکاهشسوءمصرف،قاچاقموادمخدروتبعاتسوءآنمنجرشود.همدنین

بهمنظوراجرایابتکاراتملیبهدفترسیاستملیکنترلموادمخدر1227قانونجامعهعاریازموادمخدرمصوب

الرابهطورمستقیمبینمجموعهسازمانهایغیردولتیدرایاالتمتحدهآمریکاتفویضاختیارنمودتاکمکهایفدر

توزیعکند.اینسازمانهایغیردولتیبهمنظورکاهشسوءمصرفمواددربیناقشارجوانجامعه،تقویتهمآهنگی

ستراتژیملیکنترلموادبینسازمانهایخصوصیودولتیوگسترشمشارکتمردمیبهوجودآمدهاند.دراهدافا

سوء الکلو و تنباکو مخدر، مواد جهتطرد آمریکا توانمندسازیجوانان آموزشو استکه آمده آمریکا مخدر

مصرفموادمخدرقابلپیشگیریاستواگرکودکاندورانمصرفموادمخدر،الکلیاتنباکوبهرشدوبلوغبرسند،

یآنانبهمصرفموادکمترخواهدبود.همدنینسیاستهایکشورآمریکابردورههایآتیزندگی،احتمالوابستگ

اینپایهبناشدهاستکهموفقیتدرپیشگیرینیازبهتغییرقابلمالحظهوبلندمدتنگرشجوانانبهمصرفمواددارد.

هبرانمحلیبایداجراوتواناییبرنامههایپیشگیریبایددرتمامیسطوحبهویژهدرسطحملیاجراشوند.همدنینر

مدیریتبرنامههایموثرراداشتهباشند.عالوهبرایننهادهاییبایدبهپیشگیریبپردازندکهبهکودکانوخانوادهها

نزدیکترند.برنامههایپیشگیریبایدبارهبریآگاهانهوالدینشروعشودوتدوامیابد.باتمرکزبرخانوادهبایددر

ارس،درمانگاههایبهداشت،اجتماعاتمعنوی،محیطهایکارومحالتاینبرنامههااجراشوند.برنامههایفردیمد

نیزبایدمتضمننتایجتثبتشدهبراساستحقیقوارزشیابیباشند.اینبرنامههابایدتماماشکالمصرفموادراسامان

 سن زیر تنباکو یعنیحتیمصرفالکلو بادهند، و میشود شروع جوان هایپیشگیریبرایافراد برنامه قانونی.
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مداخالتمناسبادامهمییابدوبرایکودکانیکهبیشتردرمعرضخطرهستندفعالیتهایبلندمدتوویژهایارائه

میشود.

کراکمککندتاوحکومتهایمحلیواجتماعاتکوچدرآمریکادولتمرکزی)فدرال(تالشکردهتاایالتها

اطالعاتموجوددررویکردهایپیشگیریدرخانواده،مدرسه،اجتماعمعنویمحیطکارومحلهراجمعآوریومنتشر

نتایجپیشرفترویکردهایپیشگیریحیاتیاستوتداومآندرپاسخبهیافتههایجدید کنند.ارائهاطالعاتدرباره

تحقیقاتالزامیاست.


 نتایج ارزیابی رهنمودهای هفت گانه برنامه پیشگیری از اعتیاد در مدارس امریکا :   31جدول شماره 

درصدرهنمودردیف

3/84تدوینواجرایسیاستهایمرتبطبهپیشگیریازاعتیاددرمدرسه1

7/66محتوایآموزشی2

2/52جامعیتبرنامهازدورهپیشدبستانیتادبیرستان3

2/17ازاعتیادویژهمعلمانآموزشپیشگیری4

8/82مشارکتخانوادههایدانشآموزان5

2/72حمایتازدرماندانشآموزانوکارکنانمعتاد6

2/38ارزیابی7

(1322مدنیقهفرخی،)منبع:

دهاند:همانگونهکهازجدولفوقمشخصاست،دوسوممدارسیابیشازدوسومآنهاچهاررهنمودزیررااجراکر

سیاستگذاری1 محتوایآموزشی2( مشارکتوالدین3( مدارس4( نیمیاز همدنینبیشاز درمان. حمایتاز )

جامعیتبرنامهراازدورهپیشدبیرستانتادبیرستانرعایتکردهاند.

ارس،ایننتایجبدستازتحلیلرابطهبینویژگیمدارسبامیزانمیزانجامعیترهنمودهایبهکارگرفتهشدهدرمد

(نوعمدرسه،تعداددانشآموزانآن،وجودکارشناسپیشگیریازاعتیاددرمدرسهووجودمنابعکافیبا1آمدهاست:

(میانگینتعدادرهنمودهایبکارگرفتهشدهدرمدارسعمومیبیشتراز2میزاناجرایرهنمودهارابطهمستقیمدارد.

سیکههیئتامناوخانوادههایدانشآموزانآنانازبرنامههاحمایتمیکردندتعداد(مدار3مدارسخصوصیبود.

بکاربستهبودند. را درمدارسمناطقروستاییپایینترازمدارس4بیشتریازرهنمودها میزانبکارگیریرهنمودها )

حومهشهریبود.

نمیتواناگرچهیافتههایاینارزیابینشانگراینستکهبرخورداری اما کلیدجامعیتاجرایبرنامهاست؛ ازمنابع،

میان در همدنین کند. تضمین را برنامه اجرای تواند می تنهایی به کافی گذاری سرمایه که گرفت نتیجه چنین

بیشترینودقیقترینپژوهشهاصورتگرفتهاستونشانمیدهد"محتویآموزشی"رهنمودهایذکرشده،درباره

آمو کاهشکه و پیشگیری در شیوه کارآمدترین اعتیاد از پیشگیری در مصرفمواد سوء اجتماعی زشپیامدهای

(32-1322:46)مدنیقهفرخی،مصرفمواددرنوجواناناست.
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 انگلیس:برنامه پیشگیری از اعتیاد در  -2-6-3-2

مبتنیبرآموزشمهارتها درسیاستاصلیپیشگیریازاعتیاددرانگلستان، یزندگیوآموزشدربارةاعتیاداست.

انگلستان،ادارهایبهنامادارةاستانداردهایآموزشیبهبررسیوارزیابیاینسیاستمشغولاست.براساسگزارش

 آموزشاعتیاددرمدارسمشخصشدکه درباره، و75ایناداره، درصدمدارسراهنماییاین23درصددبستانها

ک به وسیاسترا دنبالمیشود مهارتهایزندگی رویکرد انگلستانبرایآموزشمواد، همدنیندر اند. بسته ار

فرصتهاییبرایتوسعۀاینمهارتهادرکنارافزایشمعلوماتوتغییرنگرشها،ارائهمیشودهرادارةآموزش

اینادارههاشخصمسئولپیشبردآموزشمحلیدرمدارسمناطقخودمسئولبرنامههایآموزشمواداست.درتمام

(1322:56)مدنیقهفرخی،مواداستوبهعنوانمشاورموادبامدارسهمکاریمیکند.

درارزشیابیبرنامۀپیشگیریازسوءمصرفموادوزارتبهداشتانگلستانبرلزوماجرایبرنامههایپیشگیریازمواد

برنامههایکوتاهمدتبرایجوانانیکهازمدرسهمحرومبودند،موردتأییدقرارتأکیدشد.ازاینگذشتهناکافیبودن

تا شود اجرا نیازداشتندبرنامهزودتر اظهارکردندکه بودند، موادمصرفنکرده قبالّ بسیاریازجوانانیکه گرفت.

ن مواد هایاختصاصیپیشگیریاز برنامه اینبرنامهها، بشناسند. ایازمششگلشانرا بههرحالبهدامنه اما یستند،

خواهندداشت«شروعمطمئنی»اقداماتمیپردازندکههدفشانحصولاطمینانازآناستکهکودکانآسیبپذیر

ودرسالهایاولیهدرمسیردرستباقیمیمانند،دردبیرستانشکوفامیشوندوتاشانزدهسالگیتحصیلمیکنند.

،کارباوالدینوکودکانبرایارتقایجسمی،فکریوتوسعهاجتماعیکودکانپیش«روعمطمئنش»هدفمداخلۀ

بده که دریافتمیکنند را کودکان بودجۀ کودکان و جوانان واحد است. محروم  خصوصکودکان به دبستانی

میلیونیورو(52686لیونپوند)می382سالهکهدرخطرمحرومیتاجتماعیقراردارند،ازاهدافآنهستند.5-13های

ازاینبودجهمربوطبهپیشگیریاست.

فقدان نشانمیدهد شده یکارزیابیانجام نیز انگلستان درمانیمواد تخصصینظام برایارزشیابینتایجعملکرد

خد دسترس در و مؤثر کرد روی توسعۀ برابر در مهم موانعی اتکا، قابل مدیریت و مطمئن درماناطالعات مات

(1(.درپاسخبهنتایجفوقچهارشاخصکلیدیاجراییبرایخدماتسوءمصرفمواد،شکلگرفت:2222هستند)

 انتظار؛ 3(مراجعاتجدید؛2زمان درمان؛ تکمیل  میزان اطالعاتدر4( ارتقای ارزشیابی هدفاین واحد. هزینه )

اع و خدمتگیرندگان کنندگانخدماتو ارائه وزارتدسترسبه برگزیده گزارشکمیتۀ در هاست. ضایکمیته

(52)همان:کشورذکرشدهبودکهپزشکانعمومیفعالدردرمانمعتادانفاقدآموزش،منابعودستمزدکافیهستند.
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 اسکاتلندبرنامه پیشگیری از اعتیاد در  -2-6-3-3

دهیاسکاتلنددرزمینۀسیاستهایکالنخودمجموعهایازنهادهاید بهطوردقیقسازمان ولتیوغیردولتیرا

 وپیشگیریازسوءمصرفموادمخدربتوانددرزمینههایزیراقدامکنند: برایمبارزه تا (شناساییوجمع1کرده

(مطالعهوبررسیموضوعاعتیادازابعادمختلفواعالممکتوبآن2آوریاطالعاتوپیگیریافرادمضنونبهاعتیاد؛

(سیاستگذاریوبرنامهریزیصحیحبااستفادهازمطالعاتدقیقترزمینۀپیشگیریو3بهسازمانهایمسئولکشور؛

(اجرایتصمیماتومصوباتدرتمامابعاداجتماعی،فرهنگی،آموزشیاقتصادیوسیاسیبرایمبارزه4کنترلاعتیاد؛

(تأمیناعتبارمالیمورد6فنی،آموزشیواجراییدرجهتکنترلاعتیاد؛(نظارتوکنترلباتمامامکانات5بااعتیاد؛

(1322)مدنیقهفرخی،نیاز.

نظرسنجیازمردمدربارةاعتیادو همآهنگیوهدفمندبودنفعالیتها،درکمسئولیتها، آندهقابلتوجهاست،

یآناست.چنینسازماندهی،نتایججالبیرابهدستمطلعکردنآنهاازنتایجوشناساییمسئلهقبلازاقدامبهاجرا

دادهکهامروزبهعنوانیکسندمعتبردرکتابخانههاودانشگاهها،مدارس،دپارتمانهایآموزشی،ادارةپلیسوغیره

باقیماندهومورداستفادهمردم،محققان،متخصصانومسئوالنامرقرارمیگیرد.

درصدمدارستحتبرنامههایآموزشمواد27دراسکاتلندنشانمیدهدکه2221سالیافتههاییکپژوهشدر

هستند.تحتبرنامههایآموزشموادهستند.مطالعاتانجامشدهدربارةعملیاترسانهای،دراسکاتلندنشانمیدهد

افزایشدهدوعالوهکهآموزشپیشگیریتوانستهاستبهخوبیبررویمخاطباناشتأثیرگذاردودانشآن را ها

براینمطالعاتفوقبخشیازآنهارابهسمتانجامفعالیتهایپیشگیرانهیامشارکتدراینفعالیتهاکشاندهاست.

(74)همان:

 فرانسهبرنامه پیشگیری از اعتیاد در  -2-6-3-4

حالحاضرازمحدودةبستۀمتخصصانفراتردراستراتژیپیشگیریفرانسهآمدهاستکهمیتواناطالعاتیراکهدر

نمیرود،ازطریقایجادیکمرکزاطالعرسانیدراختیارهمۀافرادقراردادوباعثافزایشتواناییهایموجودشد.

بنابراین،فرانسهضرورتانتشاراطالعاتگستردهدرخصوصالگوهایسوءمصرفموادرااحساسکردهاستودر

الیتهایارتباطیواطالعرسانیاقداماتذیلرادردستورکارخودقراردادهاست:جهتتقویتفع

طریقمیان- از مردم به آگاهیدادن منظور به ساله، سه رسانیطییکبرنامۀ اطالع حوزة در فراگیر یکمبارزة

پردهایتلویریونیونشراطالعیههایآموزشی.

نمایندگانمنتخبمردمورهبرانعقدیتی،متخصصانوانجاماقداماتشدیدتریازسویجو- افرادمتخصص، انان،

(.1322)مدنیقهفرخی،انجمنهایعلمی

کهبرایپاسخگوییبهپرسشهای«خدماتاطالعرسانیموادمخدر»اختصاصیکشمارةتلفنامدادملیبهنام–

فعالیتاشراآغازکردهاست.اینخطارتباطیمیمردمدرخصوصمصرفالکل،دخانیاتوداروهایروانگردان
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تواندبرایخدماترسانیبهافرادساکندرخارجازکشورنیزبهکارگرفتهشود.درضمنیکخطپستاکترونیکی

(76-77)همان:همبااینشبکهمرتبطاست.



 اسپانیابرنامه پیشگیری از اعتیاد در  -2-6-3-5

منظورازاستراتژیملیمواددر مخدردراسپانیاپیشگیریبهعنوانمهمتریناستراتژییادشدهاستکهدرآناساساً

است.مخصوصاًآگاهسازیکودکانوجوانانبرایکمکبهبلوغاجتماعیوفکریآنهاوپرهیز«آموزش»پیشگیری

ایدبرایهماهنگکردنساختارهاواقداماتازموقعیتهایناسازگارازاهمیتزیادییرخورداراست.دراینزمینهب

ابزارهایدائمیرادرسهسطحمداخلهمقررنمود.ضمنآنکهبایدالکل،تنباکووموادیباماهیتتفریحیکهجدیداً

پدیدارشدهاند،توجهویژهایداشت.اینکاربایدازطریقحساسسازیوآگاهیبخشیوتغییرکلیشههایاجتماعی

ابطهباگونههایمختلفمصرف،کهاجازهبهبودومداخلهرامیدهد،انجامپذیرد.مبنایتحققایناقداماتدردرر

استکهاینسندتوسط«سندمعیارهایاساسیبرایمداخلهدربرنامههایپیشگیریازاعتیاد»طرحملیموادمخدر

بشدهاست.دراینطرحتاکیدشدهاستکهبرنامههایتصوی«کنفرانسمنطقهای»و«کمیسیوننواحیخودگردان»

کارومحیط آموزشی، بهداشتی، نظرقرارگیرندکههمکاریبینبخشهایانتظامی، پیشگیریبایدبهنحویمورد

اجتماعیوغیرهممکنگردد.دربرنامههایپیشگیری،مشارکتفعالمردمازاصولیاستکهدربرنامههایمداخله

.(.1322)مدنیقهفرخی،دموردتوجهقرارگیردبای

اسپانیادرمسیرمنطقهایکردنفعالیتعمومیدرزمینهموادمخدرگامبرداشتهاست.سیستماسپانیا،قبلازهرچیز،از

بتنیطریقمجموعهایازسیاستهایمنطقهایمشخصمیشود.بهعبارتدیگرنحوهمبارزهباموادمخدردراسپانیام

حرفهایشهرادغامشده-برسیاستهایمحلیاست.برایمثال،دربارسلونراهبردهایپیشگیریدربافتاجتماعی

مخدر سیاستمواد در اجرایمقرراتمحلیهستند. تدوینو در همکاریگسترده ائتالفو نتیجه اینراهبرد اند.

اراتمنطقهایمتمرکزشدهاند.تقویتیکچارچوباجتماعیاسپانیا،استانهایمستقلبراساسنوآوریهاوابتک

.)همان(کهدرآنسازمانهایغیردولتیدرمسئلهاعتیادنقشبازیمیکنند،بخشیازسیاستهایکشوراسپانیاست
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 برنامه های پیشگیری از اعتیاد و ویژگی های آن در کشورهای مختلف :  13جدول شماره 

ف
دی

ر
 

عنوان برنامه های  رنام کشو

 پیشگیری از اعتیاد

محل اجرا یا اجرا  برنامه های اجرایی  گروه های هدف

 کنندگان

استراتژیساالنهموادمخدرآمربکا1

آمریکا

رهنمودهایهفتگانه

برنامهپیشگیریازاعتیاددر

مدارس

جوانان/ملی





دانشآموزان

آموزشعامه-

آموزشازطریقوالدین-

نامههایمدرسهمحوربر-

سیاستگذاری/آموزشمشارکت-

والدین/حمایتازدرمان

مدارس/درمانگاهها

بهداشت/اجتماعاتمعنوی/

محیطهایکار/محالت

مدارس

های-انگلستان2 مهارت آموزش

درباره وآموزش زندگی

اعتیاد

مواد- عملیاتی های تیم

والکل

شبکۀمشاورانشخصی-

مثبتطرحآینده-

آسیب- جوانان های تیم

دیدةقضایی

دانشآموزان/جوانان-

محلی

ساله13-2جوانان-

57جوانانآسیبپذیر-

منطقهمحروم

منطقۀمحروم-

نقاطمحرومانگلستان--

کودکانونوجوانان-

مجرم

برنامههایمدرسهمحور-

خدماتمشاورهایپیشگیریازمواد-

مشاوره-

تغییرمسیرازطریقورزش-

برنامههاینوسازیمراقبتهای-

اجتماعیوبهداشتی

پیشگیریازارتکابمجددجرم-

کوکانونوجوانان

مدارس-

وزارتآموزشوپرورش-

وزارتبهداشت-

کارشناسانآموزشی-بلژیک3

خیابانها

آموزشدرخیابانهاومحالت--

حاشیهشهر

مکانهایخیابانهاو-

عمومی

برنامههایآموزشمواد-اسکاتلند4

درمدارس

تغییردرسازمانهاو-

نهادها

دانشآموزان-

دانشآموزان/دانشجویان/-

عامهمردم

آموزش-

آموزشازطریقمحتوایکتب-

درسی،رسانهها،هشداردهیمقامات

نظامی/آموزشمهارتهایزندگی

مدارس-

هها/رسانهمدارس/دانشگا-

.ها/نیروهایانتظامی

برنامههایسهسالهمواد-فرانسه5

مخدر

شمارهتلفنملیخدمات-

اطالعرسانیموادمخدر

اجرایبرنامههای-

آموزشیافراددرگیربا

عامهمردم-

کارکنانغیرحرفهایو-

فنیدرارتباطبامعتادان


رسانی-- اطالع مرکز ایجاد

آموزشازطریقرسانهها

پاسخگوییبهپرسشهای-

الکل، خصوص در مردم

روان داروهای و دخانیات

گردان
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آموزش-معتادان

استراتژیچهارگانه-سوئیس6

مدلسهقسمتی-

جوانان/ملی.-



پیشگیریجهتتمایلکمترجوانان-

بهموادمخدر

دولتفدرال-

سازمانبهداشتعمومی-

کیازچهارراهکاراصلییآلمان7

برنامهکنترلمصرفمواد

مخدر

اندیشیدنتدابیراجراییسیاستهایملی

پیشگیریبرایعموممردم،نمایندگان

رسانهها،پرسنلمدارس،نوجوانانو

سربازان

دولت.-



ایاسپانیا8 منطقه های سیاست

)سندمعیارهایاساسیبرای

های برنامه در مداخله

ریازاعتیاد(پیشگی

کمیسیوننواحیخودگران/آموزشمحلی

کنفرانسمنطقهای

 vidaطرحپرتغال2



بازسازیسرویسهایپیشگیریدرجۀملی

دوموازپیشموجود

مرکزبرنامهریزیوهم

آهنگیباموادمخدر/وزارت

آموزشووزارتبهداشت.

 Life Skillsبرنامۀمجارستان12

 Dataبرنامه





های-دارسم فراگیریشیوه آموزشاطفال/

نویندفاعوشناساییموادزیانبار

واردشدنمأمورینپلیسبهمدارس-

برایاطالعرسانی

مدارس/پلیس



مرکزملیتریاکبرنامۀبلغارستان11

ملیآموزشبهداشتی

مدارسبهداشتراتأیید

میکنند.





شهرداریها/مدارس-

هنماییمدارس.ابتداییورا



تهیۀبرنامهبرایرشتههای-

دانشگاهی/آموزشدرشهرداریها/

آموزشروزنامهنگاران

نشرهفتهنامهدرموردآموزش-

بهداشتی

آموزش-

آموزشوپرورش/-

شهرداری/رسانهها/خانه

هاینگهداریافرادکولی.

وزارتآموزشوپرورش-

بخشبیمارانعفونی-

رتآموزشوعلوم.وزا

سیاستهایسازمانهایلهستان12

غیردولتی





برنامهپیشگیریازاعتیاددرمدارس/مدارس/کارگران-

فعالیتهایکشوری/انزاوایمعتادان/

شرکتدادنمعتادانقدیمیبرای

مراقبتازمعتادانجدید.

مدارس/سازمانهایغیر

دولتی.

بامواداستراتژیمقابلهویتنام13

مخدر

خانواده/دانشآموزان.



وزارتآموزشوپرورش/آموزش

مسئوالنمحلی

سیاستهایتبلیغاتیهنگکنگ14

وتشویقی

جوانان/کارمندهای

ادارات

مسابقاتورزشی/مسابقات-

آوازخوانی/شوهای

تلویزیونی/پخشپیاماز

رسانههایگروهی/تشکیل

اپنمایشگاه/چاپتقویم/چ

.پوستر
دولتآگاهسازیمردم-مردممراکزمشاورهواطالع-هند15
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1322مأخذ:مدنیقهفرخی،
 

 یرانبرنامه های پیشگیری از اعتیاد در ا  -2-6-4

 برنامه ملی پیشگیری، درمان و بازتوانی  -2-6-4-1

گسترشاعتیاددرایرانبهتدریجبهیکفاجعهدردناکتبدیلمیشدکهیکیازنشانههایآن1372درسالهایدهه

آمادگیذهنی و طرحهایگذشته ناکامیهایمبارزاتو هروئینبود. تریاکبه الگویمصرفاز گسترشتغییر

والنومدیراناعتیادزمینهپذیرشاندیشههاوتحوالتجدیددرمدیریتاعتیادرافراهمکرد.ازاینروتحولدرمسئ

بنیانهاینظریوروشهایعلمیمدیریتاعتیادموجبشدتااقداماتدرزمینهمبارزهباموادمخدربهسمتتأکید

ولیناقداماتاساسیدرزمینهپیشگیریازاعتیاددرفاصلهسالهایبیشتربررویکردکاهشتقاضامیلکند.درواقعا

درمعاونتامورفرهنگیسازمانبهزیستیکشورانجامشد.1375تا1373

نخستینگامدربرنامهریزیجامعکاهشتقاضادرسازمانبهزیستیکشورباتدوینبرنامهپیشگیری،درمانوبازتوانی

سال در مصرفمواد اصلی1373سوء جنبه پیشگیریسه ملی طرح در پیوست. وقوع روان"به و زیستی،اجتماعی

درواقعصاحبنظرانتدوینگرطرحمعتقدبودندکهاینسهجنبهبا"شناختی درزمینهاعتیادموردتوجهقرارداشت.

بنابراین،اقداماتپیشگ یرانه،درمانوبازپروریکهتداخلدریکدیگرباعثبروزسوءمصرفموادمخدرمیشوند.

شوند.چهارمحورعملیاتیپیش یکدیگراجرا با میبایستهماهنگوتوأم هستند. مهمترینرویکردکاهشتقاضا

نویسبرنامهملیپیشگیری،درمانوبازپروریاعتیادعبارتبودنداز:

 نبارجسمیوروانیاعتیادآشنامیکرد.(برنامههایآگاهسازیوهشداردهندهکهمخاطبانراباعوارضزیا1

بهبودروابطبینفردیطراحی2 تطابقروانیاجتماعیو توانمندسازی، بهمنظور برنامههایآموزشیوتربیتیکه )

 شدند.

خلیه(برنامههایجاریجایگزینکهبرایافرادیطراحیشدندکهبهدلیلنیازبههیجانیابهمنظوریافتنراهیبرایت3

 رنجهاومصائبخوددرمعرضاعتیادقراردارند.

(برنامههایمداخلهگرکهبهافرادیمربوطمیشدکهدرمعرضآسیبجدیقرارداشتندونیازمندکمکهایویژه4

بودند.

(1322اینبرنامهبااینکهمورداستقبالنسبیقرارگرفتهرگزاجرانشد.)مدنیقهفرخی،



رسانی

مرکزملیپیشگیریاز-

سوءمصرفمواد

برگزاریدورةگواهیسهماههدر-

رابطهبامشاورهترکاعتیاد

توانبخشیمعتادان-
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 رنامه جامع پیشگیری از اعتیادب -2-6-4-2

نخستینبرنامهجامعکشوردرزمینهپیشگیریازاعتیادتوسط1375پسازبینتیجهماندنبرنامهملی،درسال

سازمانبهزیستیکشورتدوینواجراشد.اینبرنامهباتوجهبهضرورتاجرایاقداماتپیشگیریبرایگروه

قاضایمصرفمواد،بابهرهگیریازروشهایتجربهشدهوموفقهایمختلفهدفودرجهتکاهشت

WHOدربرنامهریزیومشارکتمنطقهای،وبرپایهرعایتویژگیهایفرهنگیواجتماعیمناطقمختلف

استراتژیپیشبینیشدهدر درآمدهاست. بهاجرا کشوروبامشارکتعملیگروههایدرگیردراستانها،

شگیریدرهشتمحورتدوینشدهبود:طرحجامعپی

(تولیدوجمعآوریاطالعاتمربوطبهافراددرمعرضخطر،امکاناتموجودواقداماتصورتگرفتهدر1

هرمنطقه؛

(ایجادهمآهنگیوبهکارگیریبخشهایمختلفدولتیواجتماعی؛2

زاعتیاد؛(آموزشوتأمیننیرویانسانیالزمبرایبرنامهپیشگیریا3

(جلبمشارکتوسیعمردمیدرجهتپیشگیریازاعتیاد؛4

(توسعهمراکزارائهخدماتمشاورهای،درمانیوحمایتی؛5

(آگاهسازیشاملاستفادهازسمینار،سمپوزیوم،رسانهها،جزواتآموزشی،بروشور،پوستر،فیلموآموزش6

هایحضوری؛

هارتهایزندگیوارتقایفرهنگی؛(تقویتبهداشتروانیوافزایشم7

(انجامطرحهایتحقیقاتیکاربردیوارزشیابیفعالیتهابهمنظورافزایشکمیوکیفیخدماتپیشگیری8

(1372،بهنقلازسازمانبهزیستیکشور،1322اعتیاد.)مدنیقهفرخی،از

هدفازاولینمرحلهازبرنامهجامعپیشگیریتحتعنوانبرنامهآگاهسازی بود. ازاعتیادطرحریزیشده

اجرایبرنامهآگاهسازیازاعتیادبهعنوانمرحلهنخستطرحجامع،ایجادمسئولیتفردیواجتماعیوایجاد

برنامهآگاهسازیبهعنوانمقدمهبرنامه بود. تواناییبرایاجرایبرنامهجامعپیشگیریازاعتیاددراستانها

اعتیادودرجهتایجادفرهنگمناسبباپیشگیریوایجادآمادگیدرمردمونهادهابهاجراجامعپیشگیریاز
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درکرمانشاهتشکیلشدو1376گذاردهشد.پسازآنکارگاهتدوینبرنامهعملیاتیپیشگیریازاعتیاددرسال

استانطرحمذکور17موعدردرمج1382استاندیگراجراییشدونهایتاًدرسال11در1377سپسازسال

اجراشد.ازویژگیهایمهمبرنامهجامعپیشگیری،توجهمدیرانبهضرورتارزیابیعملکردعملیاتاجرایی

برنامهجامعپیشگیریازاعتیادازمعدودطرحوبرنامههاییبودکهموردارزیابیکارشناسانقراربود.درواقع

(432گرفت.)همان:



 پیشگیری از اعتیاد برنامه های اجتماع محور  -2-6-4-3

گرددمیباز1375سالبهماکشوردراعتیادازپیشگیریهایبرنامهآغاز مطالعهباراولینبرایکهزمانی.

جامعبرنامه"وگرفتصورتجهاندیگرکشورهایدراعتیادازپیشگیریموفقراههایخصوصدرجامعی

بهوطراحیکشورماناجتماعیشرایطباانطباقیاوجهانیشدهآزمایشاصولبرکیهتبا"اعتیادازپیشگیری

گسترشبینیپیشقابلغیرسرعتبابرنامهاینشهرهاوهااستانمسئوالنومردماستقبالبا.شدگذاشتهاجرا

نبودسالدوازتربیشعملیاتیمنطقههردرآنمفیدعمرلیکنیافت، عدولامرایندالیلینمهترازیکی.

درعمدتاًوپیشگیرانههایروشعلمیاهدافبرمنطقهعملیاتیهایبرنامهتکیهوبرنامهاصولازهافعالیت

1387وکاویان،موقررحیمی)استبودهخطرمعرضدرهایگروه :16 دربرنامهایننارساییدنبالبه(

بهزیستیسازمانتوسطایراندرمحوراجتماعهایطرح درویکربااعتیادازپیشگیریبرنامه 1381سال

هایمحیطوآموزشیمراکزروستایی،وشهریهایمحلهاصلیحوزهسههابرنامهایندر.شداجراوطراحی

عواملتقویتوخطرعواملکنترلوسالمتارتقایدیدگاهباوبندیطبقهکوچکاجتماعاتعنوانبهکار

.درآمدنداجرابهبرنامهمراحلتمامیدرذینفعانمشارکتطریقازمحافظ،

 را جدیدی طرح و کرده بازبینیرا ازاعتیادپیشگیری های برنامه ستادی کارشناسان دوره این درازاینرو

محوریت مشارکت .کردند پیشنهاد  اعتیاد از پیشگیری های طرح غالب رویکرد 1381 سال در اجتماع با

 آن اختصاصی اهداف و جامعه آحاد اجتماعی و سالمتروانی ارتقاء ، آن غایی هدف که گردید مطرح

 :است بوده زیر موارد شامل

  جامعه در مواد سوءمصرف شیوع و بروز کاهش-

  محافظتی عوامل ارتقاء-

  خطر عوامل کاهش-

 :از عبارتند نیز آن راهبردهای
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  سازی آگاه و آموزش-

  پژوهش-

 ای محله عمل-

  فردی توانمندسازی-

  گیری حمایت-

  حمایتگر محیط افزایش-

(1383الف، پارسا، یی)خزائلیاقتدارافزا-

 :اولیه از اعتیاد عبارتند از پیشگیری راهبردهایبر همین اساس 

 اعتقادی( و اجتماعی زندگی، های هارت)مآموزشی برنامههای توسعه-

سازی آگاه و رسانی اطالع-

(…و هنری جایگزین)ورزشی، های فعالیت یتتقو و توسعه-

  محور اجتماع پیشگیرانه اقدامات به توجه-

  پیشگیری عرصه در های حرف و متخصص کادر تربیت-

 غیردولتی نهای سازما توانمندسازی-

  فرهنگی های دستگاه بخشی بین های همکاری-

  پیشگیری های فعالیت ارزشیابی-

(مددکاری و حمایتی مشاوره، مراکز وسعهای)ت مداخله های برنامه-

 (1321:46)ستادمبارزهباموادمحدر،بنیادی و کاربردی تحقیقات بکارگیری-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



118 

 

 

 و سوابق مطالعاتیپیشینه  -2-7

 خارجی  مطالعاتیپیشینه  -2-7-1

 

 2) Wechsberg,W.et al. (3004), Efficacy of a Woman-Focused Intervention  to Increas 

Self-Sufficiency Among Aferican American. Am Public  Health, 94 (7): 2265-2272. 

 رفتارهای و کراکمصرف که امریکا مقیم افریقایی زنانبر متمرکز مداخالت برنامه تحقیقایندر

 هتجدر مواد مصرف سوء ملی موسسه حمایت تحت بررسیقراردادهاست.رامورد خطر پر جنسی

 جنسی رفتارتغیر مصرف، کاهش برای حرفه ایجاد و خیاطی آموزش طریق از زنان اقتدارافزایی

 ماه 6 تا 3 زمانی فاصلهدر خانمانی بی کاهش و دهد می افزایش راواکا به آلودگی که پرخطر

 که دادند نشان تحقیقاینهای یافته ترتیب، بدین. ت.اس شده اجرا و طراحی ، مداخله از پس

 زنان استقالل به منجر که آموزی حرفه و خیاطیآموزش طریق از اقتدارافزایی بر مبتنی داخالتم

 راکاهش مصرف میزان زیرا ، است بوده تأثیرگذارزندگی، های مهارت آموزش از تر بیش گشته،

  .استدادهتغییرراخطرپرجنسیرفتار و ، کاسته ها خانمان بی تعداد از داده،

3) Levine, D. M.Becker,D.M.Bone,L.R(2993).Narrowing the gap in health status of  

minority populations: A community-academic medical center partnership. American 

Journal of Preventive Medicine 

پیشگیریازاعتیادپرداختهترغیبمشارکتوشرکتدربرنامههایمداخلهایبررسیروشهایموفقاینپژوهشبه

دراینبرنامههاموردبررسیقراردادهاستنقشوکارکردرابطینوتسهیلگرانبومی.است نتایجرا پژوهشهای.

تسهیلگرانبومیدرغلبهبرموانعوبازدارندههایاجتماعیوفرهنگیوهمدنیندرترغیبانجامشدهمؤیدموفقیت

 نامههایمداخلهایونیزدرافزایشرفتارهایارتقاءدهندهسالمتموفقبودهاند.جامعهجهتشرکتدربر

 
2) Diclemente, R. Wingood, G(2995). A randomized controlled trial of an HIV sexual 

risk-reduction for young African-American women. Journal of the Amrican Medical-

Association. 

ینپژوهشمؤیدومشوقبهکارگیریرابطینوتسهیلگرانبومیبهمنظورجلبمشارکتوطراحیمداخالتموثرا

موفقیتآندستهازبرنامههایمداخلهایکهبرعاملهویتوغرورقومیبهعنوانیکمکانیسمبرایتقویتاستو

رگیریرابطینبومیکهشباهتهایاجتماعیوفرهنگیبادراینپژوهشبربهکاوتوجهدارد.رفتارهایسالمتأکید

مشارکت منظور به دارند هدفمداخله جامعه بطوریکهافراد است، شده ازتأکید گروه این با هدف جامعه افراد

تسهیلگرانبومیاحساسهویتمشترکمیکنند.
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 داخلی مطالعاتپیشینه  -2-7-2

 گذاران استیس از یپژوهش نظرسنج(1388ان)روهمکامهرداداحترامی،سیدرضامجدزادهوخیلتاش،آزیتا(1

معاونتپژوهشیدانشگاه، ادیاعت بیآس کاهش یها برنامه یبرا یمردم مشارکت از استفاده خصوص در

.علومپزشکیتهران

اساس بر مصاحبه سؤاالت محور رفت.یپذ انجام قیعم مصاحبه کیتکن از استفاده با و یفیک وهیش به پژوهش نیا

 مراکز قدرت و عالقه نقش، ییشناسا مصاحبهشوندگان، دگاهید از مردم مشارکت و ادیاعت بیآس کاهش مفهوم

 ندگانینما با بود.مصاحبههارکشو در بیآس کاهش یبرنامهها یاجرا موانع و بیآس کاهش درروند مطالعه مورد

ت.رفیپذیم انجام یخصوص و یمؤسساتدولت ،یدولت یسازمانها

 بر اریبس دیتأک یول داشت، وجود موافق یکل نظر گرچه مردم، مشارکت مورد دریاینپژوهشها افتهیبراساس

برنامه شروع برابر در هیاول یمقاومتها وجود هایاینتحقیقنشانداد؛یریگ جهینت.بود آن حدود بودن مشخص

 یبرا را نهیزم که دارد وجود استگذارانیس اکثر منظراز آن گسترش یبرا مساعد نظر هماکنون ب،یآس کاهش یها

 نبود شد، اشاره آن به مکرراً یبررس نیدرا که ینکتها د.کنیم اهم فر آنها انیم شتریب چه هر یهماهنگ و یهمکار

 مشارکت نهسازیزم و تداشتهیاولو آن رفع که بود تعامل نیا یبرا کالن سطح در ییاراج و یقانون یرساختهایز

.شودیم محسوب یمردم



2  شهر رسمی غیر های سکونتگاه وضعیت ارزیابیطرح پژوهشی ،(1387)رضاسید،زادهمجد(

 مداخله برنامه تدوین و پرخطر رفتارهای و مواد مصرف سوء با رابطه در کرمانشاه

 .برجامعهمبتنیسالمتهایپژوهشمرکز،مشارکتی

 و پیشگیری مداخله برنامه در همکاری نظر از دمیمر های سازمان و مردم ظرفیت طرح این در

 مردم سازمان 12 و دولتی سازمان 14 و محلی هایظرفیت که، شد بررسی اعتیاد آسیب کاهش

 برخوردارخوبی های پتانسیل و منابع از ها سازمان این .گرفتند قرار تحلیل مورد و شناسایی نهاد

 نشد فراهم امکانات این از گیری بهره امکان متعددی لدالی به مداخله مرحله در متاسفانه که بودند

 بررسی در... و اداری های بوروکراسی یکدیگر، به سازمانهاتعهد و همکاری ضعف جمله از

 مناسبی حد در همکاریو همدلی ها، شبکه و گروهها شاخص هدف مناطق مردم اجتماعی سرمایه

 .دارد کار به نیاز جمعی، گیری تصمیم برای دیتوانمن و اعتماد شاخص ارتقای متاسفانه اما .بود

 و بوده کراک مصرفی ماده بیشترین متاسفانه پرخطر، رفتارهای و مواد مصرفسوء ارزیابی در

 که داشتند اعتقاد ذینفعان مداخله،ریزی برنامه در .است یافته افزایش تزریقی مصرف به گرایش

 باید نیز آن بخش یک و شود انجام آینده نسل برای و پایین سنین از باید آموزش و فرهنگسازی



122 

 

 بین را مداخله مشارکتی مدل پروژه، این .شود متمرکز مناطق در اعتیاد آسیب کاهشجهت در

 توجه مورد را مدرسه از خارج محیط درها خانواده و(همساالن حمایت ) مدارس آموزان دانش

ت.اس داشته پرخطر رفتارهای خطرساز و دهکنن حفاظت عوامل بر مثبتی تاثیرات که است داده قرار

.

مدل مداخله ای اجتماع محور ارتقاء  ارائه طرح پژوهشی(،1321)ستارهفروزان،آمنهوآرشمیرابزاده(5

 تحقیقاتسالمتموسسهملی، سالمت زنان شهر تهران

 در شهرتهران زنان در روان سالمت ارتقاء جهت محور اجتماع مداخالت از یمفهوم یمدل ارائه هدف با اینپژوهش

 22 منطقه در ساکنساله 65 تا 18 متاهل زنان مطالعه نیا در هدف جامعه د.یگرد اجرا و یطراح یاصل فاز چهار

 ندیفرآ ییشناسا از پس و شدهیسازمانده یمشارکت محور اجتماع کردیرو اساس بر که اند بوده تهران شهرداری

 ارتقاء جهت مداخالت اجرای و یطراح ، بندیتیاولو ، یازسنجین ، یفیک مطالعه انجام قیطر از روان سالمت ارتقاء

 . دیگرد نییتع مداخالت یبخش اثر زین انتها در و انجام نفعانیفعالذ حضور با و یمشارکت صورت به ان رو سالمت

 یمناسب کردیرو زنان، روان سالمت ارتقاء در یمشارکت محور اجتماع کردیازرو اینپژوهشاستفاده جینتا به توجه با

 تیفیک بلکه شده منجر استفاده مورد های روش اصالح به تنها نه استرس با مقابله حیهایصح روش آموزش و بوده

 شهرتهران زنان در روان سالمت ارتقاء یمفهوم مدل آمده، بدست جینتا به توجه با است. دهیبخش زارتقاءین را یزندگ

 . دیگرد ارائه و یطراح اننفعیذ و نیمتخصص حضور با
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 روش شناسی پژوهش فصل سوم:
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 تحقیق  اجرای روش -3

 نوع پژوهش  -3-1

بهشرحزیراست:دارایسهزیرمطالعهچندسطحیمیباشدوو46مطالعاتآمیختهازنوعپژوهشاین

مشارکتسازمانهایمردمنهاددربرنامههایپیشگیریازاعتیاد:زیرمطالعهاول:تببینوضعیتسرمایهاجتماعیو-2

تحلیلکمیوسنجشازطریقپرسشنامه

کیفیوروش:بازنماییتجاربمشارکتیسازمانهایمردمنهاددربرنامههایپیشگیریازاعتیاد؛دومزیرمطالعه-1

مصاحبهاپیزودیکورویکردپدیدارشناختیمبتنیبر

تحلیلوضعیتنقشهاوظرفیتهایکنشگرانوذینفعان)بخشدولتیوغیردولتی(دربرنامههایمطالعهسوم:زیر-3

(FGD)،تحلیلهایکیفیازطریقبحثگروهیمتمرکزازاعتیادپیشگیری

 روش شناسی پژوهش -3-2

ن های مردم نهاد در : تببین وضعیت سرمایه اجتماعی و مشارکت سازمااولروش شناسی زیر مطالعه  3-2-1

 برنامه های پیشگیری از اعتیاد

اینبخشاطمطالعهمبتنیبرتجزیهوتحلیلکمیوضعیتسرمایهاجتماعیومشارکتاجتماعیسازمانهایمردمنهاد

دربرنامههایپیشگیریازاعتیادمیباشد.اینبخشدرجهارسطحموردبررسیوتجزیهوتحلیلقرارمیگیرد؛

سنجشوضعیتمشارکتاجتماعیسازمانهایمردمنهاددربرنامههایپیشگیریازاعتیاد(1

(سنجشوضعیتسرمایهیاجتماعیسازمانهایمردمنهادفعالدرحوزهپیشگیریازاعتیاد2

ررسی(تحلیلمقایسهایوضعیتمشارکتاجتماعیوسرمایهاجتماعیسازمانمردمنهاددراستانهایموردب3

(بررسیارتباطبینمتغیرهایسرمایهاجتماعیومشارکتاجتماعیسازمانمردمنهاد4



 ابزار پژوهش:  -3-2-2

 گوشال و ناهاپیت(پرسشنامهاستانداردسرمایهاجتماعیالفابزارپژوهشدربخشکمیشاملدوپرسشنامهمیباشد؛

هایمردمنهاد.ب(پرسشنامهمحققساختهمشارکتاجتماعیسازمان





 : پرسشنامه سرمایه ی اجتماعی توضیحات ابزاری -3-2-2-1
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بعدساختاری،ارتباطیوشناختیمیباشدکه3دارای(1228)47سرمایهاجتماعیناهاپیتوگوشالپرسشنامهاستاندارد

28بررسیقرارمیدهدودرهفتخردهمقیاسشبکهها،اعتماد،همکاری،فهممتقابل،روابط،ارزشها،تعهدرامورد

و2،مخالفم=3،نظریندارم=4،موافقم=5)خیلیموافقم=گویهتنظیمشدهوبراساسمقیاسپنجگزینهایلیکرت

 (ساختهشدهاست.1خیلیمخالفم=

 دهند: می جای درسهبعد را اجتماعی سرمایه مختلف های جنبه سازمانی  (بارویکرد1226) گوشال و ناهاپیت

 یعنی،شما دارد افراد بین های تماس کلی الگوی به اشاره اجتماعی سرمایه ساختاری (عنصر1222) بارت .ساختاری:1

 افراد،پیکربندی بین ای شبکه ازروابط عبارتند عنصر این های جنبه مهمترین و دارید دسترسی چگونه و کسانی چه به

.مناسب سازمان و ای، شبکه

 شخصی روابط نوعی کننده توصیف اجتماعی سرمایه ارتباطی عنصر(1226ناهاپیتوگوشال) مشتری(:.ارتباطی)2

اجتماعی سرمایه از بعد این های جنبه کنند.مهمترین می برقرار شان تعامالت سابقه خاطر به یکدیگر با کهافراد است

 .هویت و انتظارات و الزامات هنجارها؛ ؛ از:اعتماد عبارتند

 وسیستم تفسیرها و تعبیرها مظاهر، کننده فراهم که دارد منابعی به اشاره اجتماعی سرمایه شناختی ناختی:عنصر.ش3

 حکایات و مشترک، کدهای و زبان از عبارتند بعد این های جنبه مهمترین است ها گروه میان در مشترک معانی های

.مشترک

















 :ایه اجتماعیپرسشنامه سرم اعتبار و روایی -3-2-2-2

آلفایکرونباخگرفتهشده پایایی: اجتماعیرواییو سرمایه همدنیناونق(1385میباشد.)قلیچلی،23/2پرسشنامه

بدستآوردهاستو21/2بعدرابرایهرسههسرمایهاجتماعی(درمطالعهایضریبآلفایکرونباخپرسشنام1384)

 به شرح جدول زیر می باشد. به تفکیک خرده مقیاس ها سرمایه اجتماعی امهسواالت پرسشن رواییآنراتاییدکرده.

 با مولفه های آن سرمایه اجتماعی تطبیق سواالت پرسشنامه .61جدول شماره

                                                           
47  .Nahapiet & Ghoshal 
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متغیر سهبعداصلیپرسشنامه خردهمقیاسها سواالتمربوطبههرخردهمقیاس

 شبکهها 6،7،8،2
 بعدساختاری

 سرمایهاجتماعی

 روابط 14،15،16،17

 همکاری 12،11،12،13
 بعدشناختی

 ارزشها 18،12،22

 فهممتقابل 21،22،23،24

 اعتماد 1،2،3،4،5 بعدارتباطی

 تعهد 25،26،27،28

 روش نمره گزاری:

فهم باشد، همچنین از ارائه سواالت منفی در طراحی پرسشنامه تا حد امکان سعی شده پرسشنامه کوتاه بوده و قابل 

نیز خودداری شده است. در طراحی پرسشنامه از طیف پنج گزینه ای لیکرت استفاده شده که یکی از رایج ترین 

 مقیاس های اندازه گیره گیری به شمار می رود. امتیاز بندی پرسشنامه بصورت زیر می باشد:

 خیلی مخالف      –مخالف     –بی نظر        –موافق   -خیلی موافق 

 

     5               4              3               2               1 

 

 

 

 

 

 توضیحات ابزاری پرسشنامه مشارکت اجتماعی سازمان های مردم نهاد -3-2-2-3

بررسیزمینههاییاستکهدرآنمشارکتاجتماعیدربرنامههایپ یشگیریازاعتیادرخمیهدفاینپرسشنامه،

دهد.اینزمینههاشامل؛زمینههاوسطوحمشارکتاجتماعیسازمانهایمردمنهاد،ساختارهاوفرآیندهایسازمانی،

ظرفیتسازیاجتماعیوظرفیتمشارکتجمعیسازمانهایمردمنهاداستکهفرصتهایمشارکتاجتماعیدر
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محیطهایهدفپیشگیریازاعتیاد)م حلهها، محیطخانواده، را میفرآهممحیطهایآموزشیومحیطهایکار(

کند.

اینجنبههاازیکسوشاملمجموعهایازارزشهایمشترک،باورهایهنجاری،گرایشها،نقشها،مفروضات،

اقداماتیاستکهمشارکت و برنامههایپیشگیریااجتماعیرفتارها نهاددر میسرمیسازمانهایمردم اعتیادرا ز

سازندوازسویدیگرشاملجنبههایساختاریورویههاینهادینهشدهاستکهسازمانهایمردمنهادراقادرمی

نمایدتامشارکتاجتماعیدربرنامههایپیشگیریازاعتیادرابطورنظامندمحققسازند.

نمرهگزاری:

یلیکرتاستفادهشدهکهیکیازرایجترینمقیاسهایاندازهگیرهگیریبهدرطراحیپرسشنامهازطیفپنجگزینها

شمارمیرود.امتیازبندیپرسشنامهبصورتزیرمیباشد:

 خیلی کم            کم        تاحدودی         زیاد       زیادخیلی 

 

     5               4              3               2               1 















: تطبیق سواالت پرسشنامه مشارکت اجتماعی سازمان های مردم نهاد در برنامه های پیشگیری از اعتیاد 61جدول شماره

 با مولفه های آن

 سواالت مربوط به هر خرده مقیاس عوامل)مقیاس( بعد ردیف

زمینه ها و سطوح   

مشارکت اجتماعی 

، 1-7، 1-6، 1-5، 1-4، 1-3، 1-2، 1-1 ر سطح افراد مشارکت د

8-1 ،9-1 ،11-1 ،11-1 ،12-1 ،13-1 
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1 

 2-4، 2-3، 2-2، 2-1 مشارکت در سطح اجتماع )محیط های هدف( سازمان های مردم نهاد

2  

 ظرفیت سازی اجتماعی 

  -4-3 اهداف تعیین کرده سازمانی

 -8-7-6-5 سازماندهی اجتماعی

 14-13-12-11-11-9 شناخت و پذیرش اجتماعی

ظرفیت مشارکت جمعی  3

 سازمان های مردم نهاد 

 19-18-17-16-15 شبکه سازی 

 22 -21 -21 تکثرگرایی و پیوند گروهی

آموزش و یادگیری  4

 سازمانی

نیازسنجی و رضایت از تعیین نیازهای رشد و 

 یادگیری

23-24-25-26-27- 28-29-31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ژوهش پایایی ابزارهای پ -3-2-2-4
آلفایمحاسبهبراساسمشارکتاجتماعیسازمانهایمردمنهادپایاییدرونیکلپرسشنامهدراینپژوهش

 است.225/2کرونباخ همدنینبدستآمده یاجتماعیپایاییپرسشنامه سرمایه آلفایکرونباخمحاسبهبا

بدستآمدهاست.257/2
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هریکازمشارکتاجتماعیوسرمایهیاجتماعیوههایشدکههریکازپرسشنامایناساسمشخصبر

مقدارضریبآلفایکرنباخییقابلقبولیبرخوردارمیباشندووهمدنینکلپرسشنامهازپایایآنمولفهها

بهدستآمد.74/2درتمامیمواردباالترنقطهبرش

 ماعی سازمان های مردم نهاد. پایایی مولفه های  مرتبط با ابزار مشارکت اجت61جدول شماره

 الفای کرنباخ بعد/ نمره کل

 82/1 زمینه ها و سطوح مشارکت اجتماعی سازمانهای مردم نهاد

 743/1 ظرفیت سازی اجتماعی

 858/1 ظرفیت سازی مشارکت جمعی سازمانهای مردم نهاد

 895/1 آموزش و یادگیری

 915/1 کل ابزار مشارکت اجتماعی

 

 . پایایی مولفه های  مرتبط با ابزار سرمایه ی اجتماعی39جدول شماره 

 الفای کرنباخ بعد/ نمره کل

 857/1 سرمایه اجتماعی ساختاری

 861/1 سرمایه اجتماعی شناختی

 925/1 سرمایه اجتماعی ارتباطی

 957/1 کل ابزار سرمایه اجتماعی

 

 

 

 ی بخش کمی تجزیه و تحلیل داده ها -3-2-3

اینپژوه برایدر میانه میانگینو توصیفییهمدون؛ روشهایآمار راستایاهدافپژوهشاز آوری،جمعشدر

ودرادامهبرایتعمیمنتایجبهدستآمدهازازروشاستفادهشدآمدهخالصهکردنوتوصیفاطالعاتکمّیبهدست

رکمعناداریمتغیرهااستفادهشد.برایدTآزمونهایآماراستنباطیاستفادهشد.ازاینرودرابتداازانحرافمعیارو
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همجنینجهتتحلیلمقایسهایوضعیتمشارکتاجتماعیوسرمایهاجتماعیدراستانهایموردبررسیازتحلیل

جهتسنجشروابطچندگانهدرادامهروشهایآماریپیشرفتهوتحلیلرگرسیونواریانسیکراههاستفادهشد.

بررسیتأثیرهریکازابعادومولفهبکارگرفتهشد.ازاینروبرایرسیدنبهیکدرکجامعازمتغیرهاوبینمتغیرها

مدل از ایران در اعتیاد از هایپیشگیری برنامه سازی همدنینمدل و SEM)48سازیمعادالتساختاریها نرم( در

استفادهشد.AMOSEافزار

وانبهعنوانروشیکمیتلقیکردکهبهمحققیاریمیرساندتاپژوهشخودمدلسازیمعادالتساختاریرامیت

ازویژگیهای درقالبیچندمتغیرهسامانبخشد. تحلیلدادههایتجربی، گرفتهتا ازمطالعاتنظریوتدوینآنها را

ترکیبانوا اینروشنسبتبهرگرسیونخطیآناستکهدرمدلسازیمحققبا بهفرد عمدلهایاندازهمنحصر

برایناساسدر باخطایکمتریبهاهدافخودمیرسد. درسنجشروابطچندگانهبهمتغیرها گیریوساختاری،

همدنیندرپایانمراحلمدلسازی، متغیرهایمکنونوهممتغیرهایمشاهدهشدهمواجهاست. مدلسازیمحققهمبا

 مدل مراحل اخصهاییدرتحلیلرگرسیونمعمولیارائهنمیشود.شاخصهایبرازشیارائهمیگرددکهچنینش

پژوهشحاضربهترتیبمواردزیرانجامشدهاست: سازیمعادلساختاریدر

 جزئیات تدقیق مسیرمفهومیو نظری)طراحیدیاگرام مفهومی مدل (تدوین1  تخمین (3مدل، تشخیص (2مدل(،

 . مدل برازش های شاخص بررسی یا مدل آزمون(4 برآوردمدل، یا مدل پارامترهای

 (Path analysis)تحلیل مسیر-3-2-3-1  

برایسادهسازیوقابلفهمنمودناطالعاتزیادیجمعآوریشدهوفرآیندهایعلّیحاصلهازتحلیلمسیراستفاده

تحلیلمسیرشیوهایدرتحلیلوارائهنتایجاستکهبرایآزمونمدلهای علّیبکارمیرودومستلزمشدهاست.

تنظیممدلهاییبهصوتنمودارعلّیاست.درارزشیابیبرنامهتحلیلمسیرمیتواندکمککندبرنامهچگونهکارمی

کندومسیرهایدستیابیاقداموفعالیتهابهبرآیندهاونتایجچگونهبههممتصلمیشود.

تحلیلمسیرضریبمسیرخواندهمیشود،ضریبتأثیرهرمتغیرتعیینمیگرددوهمدنینبااستفادهازوزنبتاکهدر

بطورمشخصشفافیتایجادمیشودکهاثرهرمتغیردرتببینوتحلیلمسیرچهمیزاناستوتاچهحدمستقیمیاغیر

مستقیماست.

یابیمیکند.استفادهمیشودکهمیزانمناسببودنمدلراارزR2درتحلیلمسیراز

اساس اینعلّیتبر متغیرهاست. ایاز برآوردهایکمیروابطعلّیبینمجموعه بدستآوردن هدفتحلیلمسیر

مفروضاتهمبستگیونظروپیشینهتحقیقاستواراستوبهعبارتدیگر؛مدلبراساساستداللنظریمقبولمیشود،

وبرخوردارازتصوریمنسجمازاجزایآناست،درواقعتحلیلمسیرزیرانمودارهاشیوهمناسبیبرایتصریحنظریه

راهیبرایارزیابیتناسبوهمخوانیمجموعهایازدادههابامدلاست.

                                                           
41 - Structural Equation Modeling 
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بازنمایی و تحلیل تجارب مشارکتی سازمان های مردم نهاد در برنامه های  :دومروش شناسی زیر مطالعه -3-3 

 شگیری از اعتیادپی

سازمانهایمردمنهاددربرنامههایپیشگیریازاعتیاد«یمشارکتزیستههرببازنماییتج»باهدفبخشازمطالعهاین

ازرویکردپدیدارشناسیهرمونتیکاستفادهشدهاست.بازنماییتجربهزیستهیمشارکت.بهمنظورطراحیشدهاست

پدیدا دررشناسیتفسیریاستکهمحوریتتفسیرتجربهزیستهیسازمانهایمردمنهادپدیدارشناسیهرمونتیکی،

است.زمینهمشارکتدربرنامههایپیشگیریازاعتیاد
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 و فلسفه تحقیق پدیدارشناسی  مبانی -3-3-1

 به پژوهش از بخش این در پدیدارشناختی رویکرد از استفاده اهمیت و فدلیل پیش ایدو پایه و اساسی رض

که استپدیدارشناختی اندیشمندان نظر گردد؛مورد برایبرمی زیسته، تجربه یا زیسته جهان اینکه، نخست

دارد. انسان معنای با موجودیت و وجود بر داللت فرضدوم است. قطعیت دارای و واضح امری پدیدارشناسی

(1324)ایمان،

یوهایازتحقیقبامختصاتتوصیفی،انعکاسیوتفسیریپدیدارشناسی،برایاستخراجعصارهوذاتتجربهانسانی،ش

راپیشنهادمیکند.تجربه،بهلحاظپدیدارشناسی،بهنحویبهادراکاتانسانازحضورخودشدرایندنیازمانیکه

امورات،حقایقوارزشهاساختهمیشوند،مربوطاست.هدفاساسیکاهشتجربیاتفردیبهپدیدهایاستکه

صیفماهویآن،بهلحاظعمومیامکانپذیرشود.دراینراستا،هدفدستیابیبهذاتوماهیتواقعیچیزهاییتو

 (.1222استکهموردبررسیقرارمیگیرد)وانمانن،

دردیدگاهپدیدارشناسی،جهانبهوسیلهاشخاصیکهباآنوجهتشناختازآندرگیرمیشوند،ساختهمیشوند.

بهلحاظذهنیتجربهمیشودواحساساتذهنیبهصورتذهنیشناساییمیشود)دیدگاهدراینس یا اختوساز،

صورتعین اینحالتاحساساتذهنیبه در که میشود لحاظعینیتجربه به شده، ذهنیتساخته یا یکالسیک(

تف پدیدارشناسی نام با معاصر، پدیدارشناسی معاصر(. شوند)دیدگاه می درشناسایی آنده  است. معرفیشده سیری

دیدگاهمعاصرمهماست،معناییاستکهازسویانسانبهتجربهالصاقمیشود.اینبدینمعناستکهانسانازآن

شناسییکواقعیت جامعه زعم به یا یکپدیدار میشود، ساخته راستا این در آنده چیزیمیسازد. چه تجربه،

لحا همین به است. میاجتماعی فعال مشارکت آگاهی، اجتماعی ماهیت نمایش و کشف در شناسی جامعه ظ،

 (.2224نماید)ویلیس،

. 

وقواعد کهکنشگرانبراساسسنخبندیها بدینمعنا آگاهیانسانخصیصهایعملیدارد. نظرپدیدارشناسی، از

یمیپردازند.آگاهیانسان،فرآیندیهدفمندکنش،یاهمانمنبعومخزندانشخود،بهبرنامهریزیدردنیایاجتماع

استکهشاملتفکر،درک،احساسبهخاطرسپردنوتصورکردنجهانیاستکهکنشگردرآنزندگیمیکند.این

موارد،درحقیقتکنشهایااعمالهدفمندیهستندکهمنابعواقعیتهایاجتماعیبهشمارمیآیندودرشکلیدیگر

بهمنابعدانش درونیشدنآنها، با استنتاجمیشوندکه سنخبندیها براساسدانشعامه، شاملمیشوند. عامهرا

(1324)ایمان،عنوانابزاریدرخدمتآگاهیانسان،جهتشکلگیریدنیایزندگیمورداستفادهقرارمیگیرند.

صددجواببهاینسوالمبناییبودکهاشیاءجایگاهفلسفیپدیدارشناسیبهدیدگاهفلسفیهوسرلبرمیگرددکهدر

کنشهاورویدادها،چگونهدرآگاهیکنشگرظهورمییابند.دربررسیجواببهاینپرسشمحوری،پدیدارشناسی،

لذا تجربه نقطه مرکزی تمرکز پدیدارشناسی قرار بهعنصراساسیتجربهدرزندگیروزمرهمردمتوجهدارد.
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گی روزمره که متکی بر خالقیت انسان در تعامل با زمینه های اجتماعی حاصل گرفت. تجربه در زند

می شود، حیات انسان را رقم می زند. بنابراین، تجربه با زندگی انسان عجین است و تحت عنوان 

همدنینآلفردشوتز،نقشکلیدی. ، مورد نظر پدیدارشناس قرار گرفت (Lived experience)تجربه زیسته

ایدههایفلسفیپدیدارشناسی،بهتحقیقاتاجتماعیداشتهاستودراینمسیرتحتتأثیردیدگاهتفهمیوبر،درورود

همدالنه فهم آن، طریق از تا شد، علمی تحقیق برای مسیری بازگشایی به عالقمند  Sympathetic))شوتز

understanding
 
  .(1324مان،)ایازتجربهآگاهوزیستهدردنیایاجتماعیحاصلشد. 

نگری روشهایدرون از شاملاستفاده برایتوصیف(introspective)ابزارهایپدیدارشناختی، تفهمیاست، و

(1282)هیتزوکلر،جزئیوغنیازچگونگیفعالیتآگاهی

بهعن دانشاجتماعی، شماریازنظریاتبرمعرفتیا کهادراکعنصریاساسیدرپدیدارشناسیاست، وانازآنجا

(1226ستونفقراتتکنیکخودتأکیدوتمرکزدارند)برگرولوکمان،

براساسخصیصههایروششناختی،تحقیقهایپدیدارشناختیعالقمندبهتحلیلگروههایکوچک،موقعیتهای

(1226اجتماعیوسازمانهابااستفادهازتکنیکهایمشاهدهمشارکتیومصاحبههستند)براین،

 فرآیند روش شناختی پژوهش پدیدارشناسی -3-3-2

تجربه درفرآیندتحقیقپدیدارشناسانه،محققکیفیدرپیجمعآوریاطالعاتازاشخاصیاستکهیکپدیدهرا

نمودهاند،تابتوانندبراساسآناطالعات،بهیکتوصیفمرکبازماهیتآنتجربهازدیدگاهآنافرادبرسد.دراین

(.moustakas,7994)تجربهوآندهکهاینافرادتجربهمیکنند،ارائهمیشودتوصیف،شیوه

بررسیذاتو بهدنبالچیستیمعنایپدیدهایخاصیا درفرآیندتحقیقپدیدارشناسانه،مسئلهپدایدارشناسانهاساساً

نموارددرگیرند.اساساً،دوسوالماهیتپدیدههاوتجربیاتاستونیازمندشناساییآنازذهنافرادیاستکهباای

کهحالتعمومیوگستردهدارد،پرسیدهمیشود:نخستچهتجربههاییازپدیده)موردمطالعه(داشتهاید؟اساسی

چهزمینههایاموقعیتهاییتجربههایشماراازپدیدهموردنظر،تحتتأثیرقراردادهاست؟کهمحققبتواندبراساس

کتجربههایمشترکوصیفمتنی)لفظی(وساختیازتجربیاتمشارکتکنندگانبپردازدتادرنهایتبهدرآنهابهت

آنهادستیابد.تحلیلپدیدارشناسانهاطالعات،پسازجمعآوریدادههاانجاممیشود.درتحلیلدادهها،سعیبر

وانبهچگونگیآندهمشارکتکنندگانازتجربهپدیدهآنستکهبیاناتمهمومعناداربرجستهشود؛تابراساسآنبت

نامیدهمیشودکهدرآنافقفکریمشارکتکنندگانمشخص1.اینمرحله،مرحلهافقیسازیرسیدهاند،دستیافت

میشود.درمرحلهبعد،براساسبیاناتمعنادارومهم،محققاقدامبهتوسعهخوشههایمعناییمیکند.درتوصیف

اختارینیز،تمایزتصوراتموجوددرمجموعهتجربیاتمشارکتکنندگانمنعکسمیشود.آخرینمرحله،مرحلهس

                                                           
1 1-Horizonalization 
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ایاستکهمحققباتکیهبراستعداد،مهارت،شایستگیوخالقیتخویشاقدامبهترکیبتوصیفاتمتنی)لفظی(و

.(1324ارائهشود)ایمان،رکساختاریتحقیقمیکند؛بهنحویکهساختارزیریناینتجربهمشت

بهلحاظپدیدارشناسی،قوانینازسویکاربرانآن،تدوینوتصویبمیشوند.بههرحال،کنشگرانازهمهزمینههای

فکریوانتظاراتیکهدارند،استفادهمیکنندتاتعامالتخودرادرشرایطعاموخاصمدیریتکنند.آندهدراین

میشتابد،خالقیتاواست.اینامربراساسقوانین،خطمشیها،سلسلهمراتبوسازمانهاوازمسیربهیاریکنشگر

طریقاعمالتفسیرییامذاکراتبیناعضاییکواحداجتماعیساختهمیشود.سعیوکوششاعضاایناستکه

ایخالقیتواعمالخالقانهاعضا،قواعدبااینموارد،بهصورتمنطقیوسازمانیافتهارائهشود.بهسخندیگر،بامبن

خصیصهمنطقیوسازمانیافتگینزد تسهیموبهاشتراکگذاریدرقالبدانشعامه، وتفسیرگونهساختهوبا معنا

بدانند، عالقمندندکه اینرابطه در و یافتگیواقعیتهستند دنبالتحلیلنظام به پدیدارشناسان، میکند. پیدا اعضا

برایدستهبندیوشفافشدننهکابرانبااستفادهازیکمعرفتخاص،درایننظامیافتگیمشارکتمیکنند.چگو

متکیبرمفاهیمنظری ویمعتقداستتحقیقپدیدارشناسانه، دالیرجوعکرد. دیدگاه میتوانبه مطالبیادشده،

اینمفاهیمکلیدی(.daly,6001)نیزمتأثرازآناستگفتاریوشیوهتحلیلدادههاخاصیشکلمیگیردکهادبیات

عبارتنداز:

نگرشطبیعینوعیآگاهیروزمرهاستکهباعقیدهحاکمدرسیستممعانیموجوددرجهان،نگرش طبیعی: -1

توصیفومشخصمیشود.

بهدنبالشناساییراهنیّتمندیبهتأکیدیدرتحقیقپدیدارشناسیمنجرشدهاستکهمحققان49 نیّت مندی: -2

معنادارمیسازندوبراساسآنمعنا،باجهانارتباطبرقرار هاییقراربگیرندکهافرادبهلحاظذهنی،جهانعینیرا

نمودهودرآنمشارکتکنند.

زمانیکهمادرنگرشطبیعیعملمیکنیم،ازنظرماجهانزندگیبههرصورتی 50واقعیت مفروض شده: -3

وددارد.اینجهانبرایزندگیکردن،یکنواختشدنوتاحدیقابلپیشبینیبودناست.هرآندهدراینجهانوج

زندگیاست،آگاهیروزمرهاستکهازسویمعانیتسهیمشدهودانشعامهراهبریمیشود.

بایددرسیستممعانیتسهیممفروضشدنزندگیروزمرهوتاحدودیپیشبینیپذیربودنآن، 51بین ذهنیتی: -4

جهان آگاهیاز که دارد ایده این در ریشه ذهنی، ارتباطیمیان پدیدارشناسان، نظر از باشد. محاطشده مردم شده

بلکیجزئیازواقعیتاجتماعیمشترکوتسهیم روزمره،هرگزبهصورتکاملخصوصیومنحصربهفردنیست؛

ذهنیخاصیمیتوانددراینزندگیداشتهباشد؛ولیعناصرمشترکومعانیشدهاست.اگرچههرفرددیگریدرک

                                                           
49- intentionality 

50- taken-for granted 

51- intersubjectiveity 
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با فرآیندکنشمتقابل در این، بر عالوه میکنند. برایکنشمتقابلاجتماعیآماده را جایگاهیمعیّن تسهیمشده

التارتباطبینذهنیمرتباًدیگران،افراددرارتباطبینذهنیدنیایزندگیروزانهخودشانمشارکتمیکنند.دراینح

(.2223ساختهمیشود)گوبریوموهولستاین،



 آن انتخاب علت  و بسترزاد هینظر روشاستفاده از   -3-3-3

 زمینههایشکلگیریوبافتاجتماعیآن اساس بر ،مشارکت ندیفرآ به که است آن یپ در محقق حاضر مطالعه

 نیا ستیبا یم بلکه اقدامنمود. یکم کردیرو اتخاذبا ویا یذهن های فرض شیپ با ستیبا ینم منظر، نیازا د.بپرداز

ت.شناخ خود یعیطب بستر در گسترده و یعمقطور به را مهم ندیفرا

 نیا به پژوهشگر لذا د.باش یم رییتغ قابل یاجتماعرسوم و آداب اساس بر و گرید فرهنگ به یفرهنگ از ندیفرآ نیا 

 ابزارهای و یکم کردهاییرو از استفاده با: اوال که کردانتخاب را بسترزاد هینظر یشناس شرو و یفیک کردیرو لیدل

 و قیعم طور به توان ینم اند شده یطراح گرید های جامعههای رسوم و آداب و فرهنگ اساس بر اکثرا که ینیع

هایپیشگیریاعتیاد ندییفرآ تیماه به یدرون برنامه  افتنی دنبال به محقق ایثانو برد یپ مشارکتاجتماعیدر

موثرالزم مداخالت اعتیاد جهت و از پیشگیری های برنامه مشارکتدر  نیبهتر یطراح جهت و بوده الگویابی

 هینظر روش انجام با تنها موضوع نیا و باشد یم قیعم طور به آن اجزای و ندیفرآ نیا ییشناسا ازمندینمداخالت

 و افتد یم اتفاقعومتنجامعههدفمداخلهاجتما بستر در مشارکت ندیفرآ که ییآنجا از د.باش یم یعملبسترزاد

 واقع درد.باش یم قیتحق برای یمناسب نهیگز بسترزاد، نهیگز لذا ردیگ یم قرار یاجتماعتعامالت و طیمح ریتاث تحت

مردمنهاددربرنامههایهدفپژوهشدراینبخشازمطالعهبازنماییتجاربزیستهمشارکتاجتماعیسازمانهای

 امکان امر نیا و نمود یمجادیا دهیپد کاوی ژرف جهت یکامل رییپذ انعطاف هدف نیا.بود نیا پیشگیریازاعتیاد

سازمانهایمردم تجارب اساسبر و یعیطب طیشرا در فوق ندیفرآ درک از حاصل یغن های داده دیتول و یابی دست

 به ستنینگر فرصت ، بسترزادهینظر نوع از و یفیک کردیرو اتخاذ با نمود یسع حققم لذا د.آور یم فراهم را نهاد

 یفیک قیتحق که چرا د،آور فراهممطالعه بستر از حاصل های داده از پدیدارشناختیروش رابا مشارکت ندیفرآ

 عمق جستجوی برای ای لهیوسو بودهآنها به دادن یمعن و یزندگ اتیتجرب فیتوص برای یذهن و روشمند کردییرو

. هاست دهیپد در موجود یدگیدیپ و معنا


 پژوهش محیط -3-3-3-1

 اتیتجربو کنند یم یزندگ نظر مورد افراد که یمحل در یعنی ت.هاس دهیپد رخداد یاصل محل یفیک پژوهش طیمح

.( Polit , Beck,2222)دده یم روی آن در آنها

استانهایشاملمحیطهپژوهش طیمح زین حاضر مطالعه در در نهاد سازمانهایمردم گانههدف15ایمداخله

 محل در ها مصاحبه شتریب ت.گرف یم صورتسازمانهایمردمنهاد توافق مورد محل در ها مصاحبه وپژوهشاست.

 .گرفت صورت سازمانهایمردمنهادوبرخیدرمحلشورایهماهنگیمبارزهباموادمخدراستانها دفتر
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(باحضورذینفعانهدفمطالعهبود.جلساتFGDمطالعهسومکهنیازبهبرگزاریجلساتگروهیمتمرکز)درزیر

بحثگروهیدرمحلشورایهماهنگیمبارزهبامواددراستانهابرگزارگردید.
 ابزار پژوهش در زیر مطالعه دوم  -3-3-4

  مصاحبه اپیزودیک -3-3-4-1

 هستند.درمطالعات بسترزاد هینظر روش به مطالعات در داده آوری جمع مرسوم روش کی اپیزودیک های مصاحبه

 ینم را یمراحلثابت سلسله کنیل دارد اشراف مصاحبه تمرکز بر محقق چه باشد.اگر یم باز مصاحبه ساختار یفیک

 مطالعه درطول محقق که یرتیبص حسب بر مصاحبه جلسات در مطرح سواالت. نمود تصور مصاحبه برای توان

 تجارب از یمشترکدرک به که هستند نیا بدنبال شونده مصاحبه و گر مصاحبه کند. یم رییتغ مکررا کند، یم کسب

.ابندی دست شونده مصاحبه

مصاحبهاپیزودیکبرایمطالعهبازنمائیاجتماعیطراحیشدهاست.اساساًمطالعاتیکهازمصاحبهاپیزودیکسودمی

«فرآیندبرساختواقعیتها»تأکیددارندودسترسیبه«عیواقعیتازخاللبازگوکردنتجربیاتبرساختاجتما»برند

راتسهیلمیکند.

دانشی قالب در مشخص حوزه یک در بررسی مورد فرد تجربیات شود می فرض اپیزودیک مصاحبه در

نگاملزومیادآوریمیشود.ورواییبهصورتاپیزودیکذخیرهوبهه(semantic knowledge)معناشناختی

درمطالعهحاضرایننوعمصاحبهبرپایهدستیابیبهدونوعدانشطراحیشدهاست:

بهبسترموقعیتهاوروایتها)مشارکتهایاجتماعی(توجه:اپیزودیک مشارکت اجتماعی -دانش روایی -1

کتراستوبهمقتضیاتوموقعیتهایانضمامیاپیزودیکبهتجربیاتنزدی-میکند.سازمانوترتیبدانشروایی

پیوندخوردهاستکهبااستفادهازروایتهابدستمیآید.موقعیتها،مفاهیموروابطآنهابایکدیگرواحداصلی

ایندانشراتشکیلمیدهند.

ومنتزعوتعمیمدانشمعناشناختیبرمفروضاتوروابطمبتنیاستدانش معناشناختی مشارکت اجتماعی: -2

بهعبارتیدیگرروندموقعیتدربسترخودآنواحداصلی)دانشروایی-یافتهازدانشروایی -اپیزودیکمیباشد.

اپیزودیک(استکهدانشمعناشناختیحولآنسازمانمییابد.

یتهاستکهبسترموقعیتهامصاحبهاپیزودیکترکیبیازروایتهاواستداللهاست؛بهعبارتیدیگرترکیبیازروا

اپیزودیک(واستداللیکهبرایرسیدنبهدانشمفهومیوقاعده-واپیزودهاراموردتوجهقرارمیدهد)دانشروایی

محوراینزمینههاوبسترهاراکنارمیگذاردوهدفآنبرقراریپیوندیسیستماتیکمیانگونههایمختلفمعرفتی

ریقایننوعدادههامیتوانبهآندستیافت)دانشمعناشناختی(.وتجربیاستکهازط

یا-ایننوعمصاحبهازشکلهایتجربیدانشاپیزودیک وابستهبهموقعیتآغازمیکندودرادامهبهموقعیتها

.شوداپیزودهاییکهتجربهفردمصاحبهشوندهدرچهارچوبآنهارخدادهاستتوجهویژهاینشاندادهمی
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 محقق که بیترت نیا به افتی سازمان(Semi structured) ساختاری مهین شکل به یاپیزودیکها مصاحبه مطالعه نیا در

 نظر در کلی سوال یک مصاحبه شروعبرای ارتباط این در کرد. یم آغاز را مصاحبه ،یکل و راهنماسواالت طرحبا

 شدن روشنتر جهت ادامه در« یشگیری از اعتیاد دارید؟شما چه تعریفی از مشارکت در برنامه پ»شد گرفته

 براساس واست شده پرسیده اکتشافی و کننده پیگیری سواالت تدریجی طور به مصاحبه روند شدنعمیقتر و مفهوم

 ستفاده(Probe)روشنگر سواالت از لزوم مواقع در و یافتادامه و شده تیهدا مصاحبه شده انیب اتیتجرب و مطالب

 در یسع مناسب رابطه برقراری و یمقدمات سواالت سریکی دنیپرس با پژوهشگر مصاحبه، شروع از قبل د.ش یم

 با مصاحبه سپس ،دکریم فراهم راحتتر و بهتر مصاحبه برایرا نهیزم کار نیا با و داشته کننده مشارکت اعتماد جلب

 د.ش یم آغاز باز و یکل سواالت با هوندش مصاحبه از تیرضااخذ و قیتحق اهداف انیب و کننده مصاحبه یمعرف

 ابهام نقاط بر تمرکز و مصاحبه تیهدا به تا کردیم فراهم محقق برای را فرصتنیا روشنگر، سواالت نکهیا ضمن

 محقق برای شترییب سواالت طبقات، و میمفاه شدن آشکار و ها داده همزمان لیتحل باگرید سوی ازد.پرداز به شتریب

 جمع ندیفرا شرفتیپ با سوال موضوع و بیترت شکل، که معنا نیا به شد، یم فراهم بعدی هایاحبهمص در طرح برای

پژوهشگر د.ش تیهدا پژوهشگر کی توسط ها مصاحبه یتمامکرد. یم رییتغ مطالعه مختلف مراحل درها داده آوری

 کنندگانمشارکت یکالم ریغ و یکالم اشارات و ها پاسخ محتوای به واکنش در و کرد یم تیریمد را ها مصاحبه

 زانیم و شوندهمصاحبه نظر اساس بر مصاحبه مدت کرد یم تیهدا را ها مصاحبه ها آن مبنای بر و بود ریپذ انعطاف

 کی در ها مصاحبه .بود ریمتغ قهیدق 122 تا 45 نیب زمان نیا و شد یم میتنظ تیموقع به توجه با و وی همکاری

 با ها مصاحبه.رفتیپذ انجامکننده مشارکت همان با زین دوم مصاحبه مورد چند در فقطو افتی یم خاتمه جلسه

 نوشتن از نداشت تیرضا کننده، مشارکت که زین موارد یبرخ در و شدند ضبط کنندگان مشارکت از اجازه کسب

 د.یگرد استفاده ها مصاحبه همزمان
 یادداشت های در عرصه -3-3-4-2

 ادداشتیعرصه، در هایادداشتیشد. استفاده زین عرصه در های ادداشتی مانندروشها ریسا از ها مصاحبه نیح در

 را آنده ها ادداشتینیا ثبت هنگام پژوهشگر شوند. یم استفاده مشاهدات مستندسازی برای عموما که هستند ییها

 از هدف(1386وصلصالی،)پرویزیسدینو یم را دینما یم تجربه و کند یم فکر د،یبو یم ند،یب یم شنود، یم که

 داده از حاصل طبقات در موجود های لگسستیتکم و ها داده آوری جمع منظور به مکمل یروش از استفاده امر نیا

 از بعد بالفاصله پژوهشگر آنها، نظری غنای لیمنظورتکم به و ها داده ریتفس سوء از رییشگیپ خاطر به لذا هاست.

 و شدند یم ادهیپ ها مصاحبه آنها مرور با همزمان و پرداختیم عرصه در های داشتادی نوشتن به ها مصاحبه انیپا

گرفتند یم قرار لیوتحل هیتجز مورد بسترزاد هینظر اصول اساس بر سپس

بobservational note)ای مشاهده های ادداشتی از حاضر پژوهش در  theoretical)یواقع دادهاییرو فیتوص رای(

note)، نظر یهاادداشتی(یmethodological noteب)ادداشتهایی و دادیرو آن خصوص در پژوهشگر افکار ثبترای 

.شد استفاده پژوهش ای هیروهای جنبه یبرخ کردن مستند برای  شناسانه روش
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 روش تجزیه و تحلیل داده ها-3-3-5

 ، روش نیا با. شود یم استفاده ها دهدا لیتحل برای یدائم سهیمقا بازنماییروایتهاوروش از بسترزاد هینظر در

 مفهوم برای که است ندییفرآ کدگذاری. کند یم لیتحل و کدگذاری ، آوری جمع را ها دادههمزمان پژوهشگر

 .شود یم استفاده میمفاه ای الگوها سویبه ها داده پردازی

 و نیکوربد.ش استفاده 2228 راوساشت نیکورب کدگذاری میپارادا از هاداده لیتحل و هیتجز برای پژوهش نیا در

 که یمشخصات) اتیخصوص نظر از آنها توسعه و خام های داده از میمفاه استخراجرا کدگذاری (2228)اشتراوس

 میمفاه به را حدودی و یژگیو که نوسانات درون های یگوناگون)ابعادشان و د(کنن یمفیتوص و فیتعر را میمفاه

 یم صورت ندیفرآ و ار(ساخت)نهیزم م،یمفاه استخراج برای ها داده لیتحل روش نیا درکنند.یم فیتعر د(ده یم

. ردیگ




 فرآیند عملیاتی تجزیه و تحلیل داده ها -3-3-5-1

 تحلیل داده ها بر مفاهیم -3-3-5-1-1

 تیریمدقابل قطعات به ها داده نخست د.باش یم ها داده از میمفاه ساخت روی بر لیتحل تمرکز مرحله، نیا در

 نیاد.ریگ یم تعلقها آن به یمفهوم های نام و شده ریتفس ها داده آن، درون های دهیا اساس بر سپس و شده شکسته

 باز کدگذارید.گرد یمآغازباشد، یم ها داده روی بر یپنداشت لیتحل اول سطح که باز گذاری کد انجام با مرحله

 همه به و ها داده به نسبتخواهد یم شروع در گر لیتحل که نیا برای دارد افکار بارش روش به ازین لیتحل برای

 نه،یزم قیدق یبررس و ممکنیمعان همه مالحظه از بعد فقط د.باش ریپذ انعطاف شده وارد آنها در که بالقوه موارد

 محقق که ار ییها داده تنها نه ها دادهپردازی مفهوم د.شو یم ها داده روی رییتفس یمفهوم گذاری نام آماده محقق

 در د.کن یم فراهم ها داده باره در صحبتبرای یزبان زمان هم بلکه دهد یم کاهش کند کار ها آن با است مجبور

 طبقات ، باالتر سطح میمفاه د.باشن داشته باالتر سطحمیمفاه تا نترییپا سطح میمفاه از ای دامنه توانند یم میمفاه واقع

 انینما و مربوط هم با تر نییپا سطح میمفاه از یگروه که ندیگویم ما به بقاتط و شوند یم دهینام ها هیما درون/

د.هستن تر یانتزاع هیبق از آنها از یبرخ فقط شوند یم یناش ها داده از آنها سطح به توجه بدون میمفاه.همهاند شده

تا کند یبررس دقت به را ها ادهد کند یم تالش محقق که رسد یم نظر به نیا مانند ها داده پردازی مفهومندیفرآ 

برایشرحوتوصیفان ماهیتآندهکهدردادههایخامبیانشدهرادرککند.سپسمحققیکناممفهومیرا

مفهوممعناشدهتوسطمحقق.-ادارکطرحکند

 آن باره در هشد فرض قبل از تصورات گذاشتن کنار یمعن به آن دودار چارچوب از خارج تفکر به ازین کدگذاری 

د.کنن تیهدا را لیتحل آن، ریتفس و ها داده دهد یم اجازه و ابدیب قیتحق در داردانتظار محقق که است زییچ

 واژه ای واژه جستجوی به ازین گذاری کد ت.اس یانتزاع صورت به کردن فکر رییادگیمعنای به نیچن هم گذاری کد

 یم داده نشان ها داده لهیوس به دارد اعتقاد محقق که باشد آنده برای یمفهوم فیتوص نیبهترکه دارد درست ییها

 لیفا متن ابتدا کار نیا برای . شد یم شروع مصاحبه هر لیتکم از بعد بالفاصله کدگذاری ، پژوهشنیا در.  شود

 دست به اه آن در موجود میمفاه از یکل ادراک ینوع تا شدند یبازخوان و مرور بار نیچند و شده ادهیپیصوت های

. دیآ
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 تحلیل داده ها بر زمینه -3-3-5-1-2

 به نسبتمردم که شوند یم ییها تیموقع و مسائل شیدایپ به منجر که دارد طیشرا از ای مجموعه بر داللت نهیزم

 یم که شود یمییامدهایپ به منجر خود امر نیا که د(نیفرآ)دهند یم نشان را احساسات ای تعامل عمل، خود از آنها

 یم  ییگرا عمل و نینمادییگرا تعامل مکتب از برگرفته موضوع نیا د.بگذار ریتاث طیشرا آن روی بر مجددا اندتو

 درک نوع بوده، موفق نا ای موفق استممکن که ییدادهایرو ای مشکالت با مواجهه در افراد ، مکتب نیا در د.باش

 رییگ شکل در فعال ینقش ; دهند یم نشانخود از که یاحساسات ای تعامل عمل، اساس بر ای و دادهایرو آن از شان

 . دارند خود یزندگ

 سهیمقاو ها سوال دنیپرس با محقق. ستین طبقات ای میمفاه برای ها داده لیتحل از متفاوت نهیزم برای ها داده لیتحل

 به ، استهیاول کدگذاری حال در قیتحق نیآغاز مراحل در محقق که یهنگام ، واقع در د.ده یم ادامه کردن

 میمفاه محققکه یوقت وجود نیا با د.باش نهیزم به مربوط است ممکن تینها در که کند یم دایپ دست یمیمفاه

 گریید یاضاف راهبردهایاست، ای نهیزم میمفاه ساخت ای ییشناسا صدد در و سازد یم مشخص را نهیزم با مرتبط

 مرحله نیا در سودمند یلیتحل ابزارکی ن عنوا به امدییپ / یشرط کسیماتر و میپارادا د.باشن ازین مورد است ممکن

ردیگ یم قرار استفاده مورد

 : از عبارتند میپارادا یاصل اجزاء

 مشخص در را ما است؟ داده رخ یاتفاقات چگونه و کجا؟ چرا؟ ؟ چه سواالت به پاسخ . دارد وجود یط(شرایالف

 .هستند کننده کمک سواالت نیا به پاسخ برای رصهع های ادداشتی د.کنن یم اریی طیشرا کردن

 مشکالتها، تیموقع در شهیر دهند یم افراد که ییها پاسخ د.دار وجود یاحساسات و متقابل کنش هم بر/کنش(ب

 دارد دادهایرو و اتفاقات ،

.اشندبیم هادادیرو به یعاطف های پاسخ ای متقابل کنش برهم/کنش امدیپ ها نیا د.دار وجود ییها(پیامدج

 
 ندیفرآ کردن مشخص راستاي در ها داده لیتحل -3-3-5-1-3

 کهاست یاحساسات / العمل عکس / عمل انیجر ندیفرآ د:سنینو یم ندیفرآ فیتعر در ( 2228 )اشتراوس و نیکورب

 دریگارسازمستلزم است ممکن ساختاری طیشرا در رییتغ د.ده یم رخ مشکالت ای ها تیموقع حوادث، به پاسخ در

 راهبردیاست ممکناحساسات / متقابل های کنش / ها کنش . باشد یعاطف های پاسخ و ها العمل عکس ، تهایفعال

 . باشند شمندانهیاند ای و خودکار ، مبتکرانه ، یتصادف ،(نیروت)عادی ،ک(یاستراتژ)

 پاسخو ها العمل عکس ، تهایالفع مستلزم دهند یم رخ زمان طول در که یاحساسات / متقابل های کنش / ها کنش

 به ندیفرآ و (نهیزم) ساختار . اند تداوم و هدف دارای و(ستندین آشکار شهیهم که) هستند یمختلف یمتوال یعاطف های

 ها، تیموقعمشکالت، معضالت، که زییچ کنند، یم عمل زییچ به پاسخ در افراد که چرا اند مرتبط گریکدی

 و است دهیدیپاریبس ندیفرآ و ساختار نیب ارتباط ت.اس وقوع حال در شان یندگز در که است یحوادث و اهداف

د.گرد یم زمان و نوعشدت، نظر از یعاطف های پاسخ/متقابل های کنش/ ها کنش از یعیوس فیط بروز به منجر

 البته . شود یم جادیا عواطف/متقابل کنش/کنش در سازگاری کنند، یم رییتغ ساختاری های تیوضع که طور همان

 است امر نیا به وابسته طیشرا مجموعهای دادیرو ت،یموقع هدف، انجام برای یعاطف پاسخ/متقابل کنش/کنش هر

 تیموقع افراد احتماالد.دهن یم تیموقع آنبه ییمعنا چه و کنند یم فیتعر ای درک را آن چگونه گروه ای فرد که
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 کنش/ کنش افراد که است لیدل نیا به دهند، یممتفاوت یمعان ها آن به ای کنند یم فیتعر یمتفاوت شکل به را ها

. دهند یم بروز یمتفاوت اریبس یعاطف های پاسخ/متقابل

 سلسله" در است ممکن رییتغ (الف باشند؟ داشته ندیفرآ بر داللت که کرد دایپ را یراتییتغ توان یم چگونه و کجا اما

 . شود آن بروز باعث ای گرددمطالعه تحت هدیپد به یمنته که دهد رخ "یطیشرا

 متقابلکنش / کنشی[راهکارها]بر و دارند تعلق ای دهیپد به که ساختاری طیشرا )ی؛انجیم طیشرا" در ریییتغ(ب

(سازند یمدیمق و محدود را ها آن ای و بخشند یم سهولت خاص ای نهیزم درون را راهکارها آنها د.گذارن یم اثر

 . باشد گذار ریتاث متقابل کنش / کنش بر تواند یم زین

 اب(ی کند جادیا دیجد طیشرا الف(ای تواند یم حوادث یتوال کی در زین" متقابل کنش / کنش امدهاییپ( ج

د.ده رییتغ را یقبل طیشرا در متقابل کنش

 سلسله کی درون در متقابل کنش /کنشیتوال کی در کنش امدیپ بود ممکن که آنده که معناست بدان نیا

 بگذارد ریتاث ندهیآ در ای بعدی یتوال درمتقابل کنش / کنش روی که شود لیتبد یطیشرا به باشد، حوادث

 داده به بتواند لهیوس نیبد تابود ها داده در نهفته ندیفرآ کشف یپ لدریتحل روند کلدر پژوهشگر پژوهش نیا در

 که ییآنجا از.رفت یم شمار به ندیفرآ لیتحل از یاعظم بخش یاسیق و ییاستقرا تفکر نیب.دراینبخشد اتیح ها

 یم دگرگون چگونه متقابل کنش / کنش دهد نشان تا نمود تالش پژوهشگر ،تاس طیشرا در رییتغاز منبعث ، ندیفرآ

  د.ده یم نشان واکنش دهد، یم رخ زمان گذشت با قطع طور به که یطیشرا در رییتغ به و کند یم حرکت، شود


 دقت علمی و اعتبار داده ها -2 -3-3-5

 یخارج و یداخل اعتبار نیهمدن و ابزار ییایپا و ییروا قیطر از ابزار یعلم دقت سنجش ی،کم های پژوهش در

 توسطیفیک های پژوهش روش دقت د.باشن ینم یفیک های پژوهش مناسب موارد نیا کنیل د.ریگ یم صورت

. رندیگ یم قرار قضاوت مورد اشندب کردیرو نیا با متناسب که ییارهایمع

 های پژوهشدر یعلم دقت ارهاییمع عنوان به را دییتا تیقابل و تناسب اعتماد، تیقابل اعتبار،(1281)گوبا و نکلیل

 حاصل نانیاطم که است آن یفیک پژوهش استحکام و دقت ،ییروایبررس از هدف اصوالواند کرده مطرح یفیک

. باشد پژوهش در کنندگانشرکت اتیتجرب انگریب قایدق مطالعه شود

 تحت افرادادراکات با قیتحق های افتهی که دهد یم نشان و است یکم مطالعات در یدرون اعتبار واژه معادل اعتبار

 یم معتبر و یقیحقهای افتهی دیتول احتمال شیافزا به منجر که ییتهایفعال از عبارتست اعتبار ددار مطابقت مطالعه

 و مصاحبه برای یکاف زمانصیتخص و موضوع با مدت یطوالن رییدرگ اعتبار، جادیا روشهای نیبهتر از یکی.شوند

 با منطبق را ها افتهی کنندگانشرکت ایآ که است نیا اعتبار نیتضم برای گرید روش. باشد یم وستهیپ مشاهده

 اعتبار نییتع روشهای گرید از داردنام نکنندگا شرکت توسط مطالب دییتا امر نیا. ریخ ای دانند یم خود اتیتجرب

.است پژوهشگر اعتبار وریمغا شواهد جستجوی ن،یناظر بازنگری و قیتلف ای سازی مثلث از استفاد

 نظر مورد مطالعه تحت موضوع با محقق مدت یطوالنرییدرگ اعتبار، اریمع تیرعا منظور به مطالعه نیا در

 نیا نکهیا ضمن .بود موثر اریبس امر نیا در یمشارکت قاتیتحقانجام و جامعه با کار تجربه و سابقه داشتن. قرارگرفت

 یعنی ها داده آوری جمع گوناگون روشهای از استفاده.رگرددیپذزامکانین ها داده قیعم یبررس شد سبب موضوع
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 به منجر شده آوری جمع های داده کردن تر یفیک ضمن عرصهدر برداری ادداشتی و ، یگروه بحث ، مصاحبه

 را گریهمد سهیمقا در ها داده که گردد یم منجر مختلف روشهایاز استفاده که چرا شد ها افتهی و ها داده قیتصد

 شد استفاده متمرکز یگروه بحث روش از کنندگان شرکتتوسط مطالب دییتا اخذ منظور به. کنند دییتا

 افتهی مورد در آنان دیییتا نظرات و یدرس کنندگان ارکتمش نظر و سمع به مطالعه های افتهی برخیازمنظور نیا به 

مانند ها داده لیتحل از مرحله هر جینتا مختلف مراحل یط زین یخارج نیناظر دییتا اخد منظور به. دیگرد اخذها

 ذاخ آناننظرات و شد داده قرار حوزه نیا در متخصص دیاسات ناظرو دیاسات اریاخت در اگرامهاید و طبقات کدها،

.دیگرد



 مشابهطیشرا و زمان در ها داده دهد یم نشان است یکم مطالعات در ییایپا معادل کهیوابستگ ای :اعتماد تیقابل

 ازروشهای استفادهبا ها داده قیتصد و دییتا از منظور نیا برای. اند وابسته هم به اندازه چه تا و هستند ثابت حد چه تا

 شرکت گفتار نیعاز قیتحق گزارش جای جای در محقق نکهیا ضمن د.ش دهاستفا ها داده آوری جمع گوناگون

 به متون ، مطالعه شروعدر پژوهشگر ضمن در ت.اس کرده استفاده شواهد و ها افتهی یوابستگ گواه عنوان به کنندگان

.رددنگ ها داده لیتحلو هیتجز و آوری جمع انیجر در پژوهشگر رییسوگ موجب تا شدند مرور محدود صورت



 نیا د.باش یم دییتا تیقابل ای و رییپذ قیتصد یفیک مطالعات در نانیاطم های اریمع از گرید یکی د:ییتا تیقابل

 تا استگرفته بهره پژوهش گزارش و ثبت برای دقت از زانیم چه تا یفیک محقق که دارددیتاک مهم نیا بر اریمع

 نیاند.ابی دستمشابه جینتا به و کنند رییگیپ ها نوشته نیا خواندن قیطر از را موضوع بتوانند گرید افراد لهینوسیبد

 به قیتحق انجام مراحلیتمام اریمع نیا به لین جهت مطالعه نیا در د.شو یم ادی زین  یحسابرس عنوان به ثبت گونه

 گریید محقق اگر بیترتنیبد. است شده ثبت بسط و شرح با ریمس تمام در ها داده لیتحل و هیتجز مراحل ژهیو

 به مربوط موجود مستنداتو مکتوبات اساس بر بود خواهد قادر یبراحت باشد حوزه نیا در پژوهش ادامه به لیما

 دییتا به مختلف مراحل تمامد.کن دنبال را کار نیا پژوهش مراحل ریسا و محوری و باز کدگذاری و ها مصاحبه

.آمد عمل به الزمهای مشاوره بوطرم دیاسات ریسا و نهمکارا با و شد رسانده متخصصدراینحوزه دیاسات

 در هاافتهی کند یم انیب اریمع نیا . باشد یم ها افتهی صحت یبررس گرید اریمع ی:ریپذ انتقال ای انتقال تیقابل

 زین  ها دادهتناسب واژه از. است دار یمعن اندازه چه تا شهیاند صاحبان و کنندگان شرکت دید از مشابه های تیموقع

 کنند استفاده هاافتهی از خواهند یم که افرادی توسط شتریب انتقال تیقابل نییتع د.شو یم استفاده مفهوم نیا برای

.شود ینم انجام پژوهشگر توسط کار نیا و ردیگ یم صورت
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 سومروش شناسی زیر مطالعه   -3-4

 ((FGDزبحث گروهی متمرک -3-4-1

توجهبهنیازجمعآوریتجاربودیدگاه با که است کیفی محتوای لیلتح مطالعه یک حاضر بخشازمطالعهاین

 .است استفادهشده گروهیمتمرکز بحث روش از هایگروههایمختلف،

،روشبینظیریدرپژوهشکیفیاستکهشاملبحثدربارهمجموعهایازموضوعات(FGD)بحثگروهیمتمرکز

اگروهیازپیشتعیینشدهاست.بحثگروهیمتمرکز،درهدف،ترکیبوفرآیندجمعآوریدادهها،ازمشخص،ب

حول هایمتفاوت، شناساییدیدگاه هدفاساسیبحثگروهیمتمرکز، میشود. متمایز روشهایکیفی دیگر

(1322:32موضوعپژوهشوفهممسائلازدیدگاهشرکتکنندگاناست.)هنینک،

،روشیدرپژوهشکیفیاستکهشاملبحثدربارهمجموعهایازموضوعاتمشخص،(FGD)گروهیمتمرکزبحث

(1322:32باگروهیازپیشتعیینشدهاست.)هنینک، بحثگروهیمتمرکزتکنیکبسیارکارآمدیبرایهمدنین

میسازد؛شرکتکنندگانیکدیگرگردآوریدادههایکیفیاستکهامکانکنترلکیفیتگردآوریدادههارامیسر
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راکنترل،تعدیلودیدگاههایغلطوافراطیراغربالمیکنند.بهاینترتیب،میتوانمیزانتوافقواجماعنسبیبر

سردیدگاههایمشترکرابهسرعتدریافت.بهعبارتدیگرگروهبابحثدربارهمسائل،دیدگاههاییراکهغلطاند،

بدینترینگروهاعتباردیدگاههاوجمالتبیانبهلحاظاجتم اعیپذیرفتهشدهنیستندیاافراطیانداصالحمیکند.

(1324:214شدهراارزیابیمیکند.)فلیک،

جلسات گروهی متمرکز استفاده از رویکردهای مبتنی بر شواهد علمی معتبر و بومی بر اساس تجارب و  هدف

وضعیت نقش های مشارکتی ذینفعان و ارتباطات تعاملی بازخوردی آن ها و  اقدامات انجام شده، جهت تحلیل

نهایتاً ترسیم مسیر ارتقاء و بهبود مدیریت مشارکت در برنامه های پیشگیری از اعتیاد بر اساس دیدگاه ذینفعان 

 می باشد. 

 

  (The process of analysis qualitativ data)فرآیند تحلیل داده های کیفی -3-4-2

درزمینهو هایمتنیوآگاهییافتنازاطالعاتبهدستآمده هایکیفیمطالعهداده نخستینگامدرتحلیلداده

شرایطبحثگروهیاست.درگامبعدیایندادههایمتنیبایدبرایتحلیلبهقسمتهایکوچکترقابلمدیریت

ردادههابایدشناساییشوندودادههاباتوجهبههرمضمونتقسیمشوند.برایاینتقسیمبندیمعموالًمضامینموجودد

دادههابایدباتوجهبهویژگیهایمعنادارومضامینشکلگرفتهدربحثتقسیمشوند.درآخر تحلیلشوند.معموالً

هگیرینظریعامتحلیلگربایدبرایپاسخگوییبهسوالپژوهشتحلیلمضامینمتفاوتراباهمتلفیقکندوبهنتیج

(1322:362.)هنینک،تریازدادههابرسد

 شوند می ترغیب دهند پاسخ خاصی سؤال نوبتبه به اینکه جای به افراد است. شیوه این مهم بخش گروهی تعامل

 در زیربنایی بپردازند.باور خود نظرات و تجربیات تبادل به و کنند دیگرپرسش یک از کنند، صحبت یکدیگر با که

 در امری چنین که کند می کمک افراد نظرات سازی روش و کشف به گروهی فرآیندهای که ایناست روش این

(1388:18 نیست.)نوروزی، دسترس قابل آسانی به فردی های مصاحبه

تصمیمهادراستفادهاز ترین اساسی ازجهتتجزیهوتحلیلدادههایکیفیازروشتحلیلمحتوااستفادهمیشود.

 است.درنظرگرفتهشده"واحدمعنایی"تحلیلمحتواانتخابواحدتحلیلاست.دراینپژوهشواحدتحلیل،

،گفتوگووجمالتمشارکتکنندگانثبتوضبطویادداشتبحثگروهیمتمرکزتمامجلساتبرایناساسدر

واحدهایمعناییم میگردد. پیاده کلمه به کلمه دفعاتخواهدشدوکلجلسه به بتنیبرسوالپژوهشانتخابو

خواندهخواهدشد.پسازآنواحدهایمعناییخالصهشدهوکدگذاریمیگردد.کدهابطوردائمموردمقایسهقرار

طبقهبندیکدهابهصورتطبقهخواهد بندیاصلیوفرعیانجاممیگیردودرپایانتحلیلدادههاگرفتونهایتاً

راجطبقات/درونمایههاخواهدشد.منجربهاستخ
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درسهدستهدراینبخشازمطالعهکلفرآیندبحثگروهیمتمرکزمبتنیبراهدافوسواالتپژوهشبرهمیناساس

محورهاعبارتنداز:اینومحورهایاصلیبحثهایگروهیمتمرکزراتشکیلخواهد.تقسیماصلی

عاندرفرآیندمشارکتهایاجتماعیبرنامههایپیشگیریازاعتیاد(توصیفنقشهایکنشگرانوذینف1

)تحلیلاعتیادذینفعاندربرنامههایپیشگیریازهایمشارکتینقشاواقداماتوچگونگیایفای(ممیزیفعالیته2

وضعیتنقشهاوارتباطاتتعاملیبازخوردی،ارزیابیمدیریتمشارکتی(

مانداز،توسعهخطمشیهایمدیریتمشارکتی،ارائهراهحلوالگوهایموثر.ترسیمچشدستاوردهاو(3



 

 متمرکز گروهی های بحث جلسات اجرای ساختار -3-4-3

دربرنامههایپیشگیریStakeholders sample population))جامعهآماری ذینفعان نمونهعناصروشرکت که آنجا از

لحاظشد.ذینفعان،لذاتنوعوترکیبتوجهپژوهشاستازاعتیادمورد

می(fgd)جلساتگروهیمتمرکزدر"فعالیتیدستهجمعیومبتنیبرمشارکتذینفعان"اینبخشازمطالعهضرورتاً

وصیفنقشها،ممیزیاقداماتوفعالیتها،نحوهتعاملوهمکاریت نفع، ذی های گروه شناساییباشدکهازطریق

زمینههایتفصیلیینفردیوبینسازمانی،درکتنازعات،قواعدورویههایمشارکتو...ازطریقدرموقعیتهایب

 دراینمطالعهذینفعانمشارکتکنندهدربرنامههایپیشگیریازاعتیادبحثدرجلساتگروهیانجامخواهدشد.

یگردید؛شناساییوطبقهبندهایزیردردسته(fgd)گروهیمتمرکزجهتشرکتدر

شورایهماهنگیمبارزهباموادمخدر-1

سازمانبهزیستی-2

فنیوحرفهای-3

آموزشوپرورش-4

شهرداریها-5

دانشگاهها-6

نیرویانتظامی-7

صداوسیما-8

سایردستگاههایدولتی-2
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(CBOs،سازمانهایاجتماعمحور)(NGOs)سازمانهایمردمنهاد-12

ههایمردمی،نهادهایاجتماعی،فرهنگیومذهبی.سایرگرو-11

میگردد،کهیکجلسهباحضورذینفعانبخشهایغیر برایناساسدرهراستاندوجلسهگروهیمتمرکزاجرا

(ویکجلسهباحضورذینفعانبخشهایCBOs(،سازمانهایاجتماعمحور)NGOsدولتی،سازمانهایمردمنهاد)

یگردد.متوسطزمانبرگزاریهرجلسهگروهیدوساعتونیموتعداداعضاینمونهمشارکتکنندهدولتیاجرام

کهازبینذینفعانجامعهآماریبهصورتهدفمندوباهماهنگیشورایهماهنگیتعیینشدنفر12تا12درهرجلسه

مبارزهباموادمخدردرهراستانانتخابخواهدشد.





 methodology Qualitative Content Analysis))کیفی محتوای تحلیل ناسیروش ش-3-4-4

تحلیلدادههایکیفیبایدبهشیوهایسیستماتیکومنطبقبادستورالعملهایپذیرفتهشدهتحلیلانجامشود.تحلیل

تحلیلگفتگوبرخیازرویکردهایبرخیازرویکرده یا تحلیلمحتوا استقرایتحلیلی، ایمورداستفادهدرگفتمان،

همکاران، و هایمتنیهستند.)بلور داده رویکردهایسی2221تحلیل وس( راهیابیسوگیریها از تحلیل تماتیکدر

گزینشگریبهتحلیلجلوگیریمیکندوتضمینمیکندکهتحلیلدادههابرایرسیدنبهخروجیباکیفیت،با

 (2222کیسی،دقتعلمیکافیهمراهبودهاست.)کروگروو

تحلیلمحتوای"روش از تحقیق این در دارد. مختلفیوجود های روش متمرکز گروهی بحث نتایجلیلتح برای

 کدها بین تفاوت وبر محتوا، و موضوع بر  که است این محتوا تحلیل های ویژگی از استفادهشدهاست.یکی"کیفی

 پنهان محتوای خوبی به آشکار بامحتوایکه است این دیگر کند.ویژگی می تاکید آنها درون تشابه و ها مقوله و

 دهد پوشش را ها داده خوبی به ها مقوله که دارد بستگی موضوع این به پژوهش"اعتبار"و صحت. دارد سروکار

 گنجانده یادادهایغیرمرتبط نشوند گذاشته کنار ندانسته یا سیستماتیک طور به موضوع به مربوط های اینکهداده.

(2224،112 لوندمن گرانهایمو(شوند.ن

تصمیم ها در استفاده از تحلیل محتوا انتخاب واحد تحلیل است. در این پژوهش واحد  ترین اساسی از

  بوده است. "واحد معنایی"تحلیل، 

یاواحد محتوا واحد عنوان به است مرکزی معنای با مرتبط بیانات یا کلمات از ای مجموعه معناکه

واحدایده)کوواچ،1221)باکسر،واحدکدگذاری و1228کریپندورف،(،واحدمتنی)1221(، کلیدی واژه ،)

(نامیدهمیشود)گرانهایمولوندمن،1221(،واحدتحلیلوموضوع)پولیتوهانگلر،1226عبارت)لیدشتاینویونگ،

2224.)
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کنندگان  ، گفت و گو و جمالت مشارکت"بحث گروهی متمرکز"در این مطالعه در تمام جلسات  

ثبت و یادداشت شد و کل جلسه کلمه به کلمه پیاده شد. واحدهای معنایی مبتنی بر سوال پژوهش 

انتخاب شد و به دفعات خوانده شد. پس از آن واحدهای معنایی خالصه شده نوشته و کدگذاری 

ندی اصلی و شد. کدها بطور دائم مورد مقایسه قرار گرفت و نهایتاً طبقه بندی کدها به صورت طبقه ب

 فرعی انجام پذیرفت. 



 (Strength data) ها داده استحکام  -3-4-5

 امکان حد تا باید پژوهش یک های یافته بین"اعتماد"قابل برایتشریحقابلیتاعتماد مفاهیم از استفاده و باشند

قابلیتانتقالبرایتشریحتحقیقاتکمیوکیفیتفاوتدارد.درتحقیقاتکیفی،مفاهیمیچوناعتبار،اتکاپذیریو

 (1222جنبههایمختلفقابلیتاعتماداستفادهشدهاست.)پولیتوهانگلر،

پنجنشانهبرایاعتبارپذیریاطالعاتودادههامطرحمیکنند:نخست؛هرچهمثالهایارائهشدهواضحترودقیقتر

مطر اگرشرکتکنندگان،تجربههایخودشانرا دوم، نهتجربههایدیگرانرا.سوم،زمانیکهباشند. حمیکنند،

شرکتکنندگانبرموضوعهاییتاکیدمیکنندوباارائهجزئیاتمربوطبهشرایطوزمینهآنهابهشناختموضوعات

یکمکمیکنند.چهارم،زمانیکهبدونواکاوی،پاسخهاییفیالبداههبهپرسشهایبازدادهمیشودوپنجم،زمان

(1322:363)هنینک،کهمشارکتکنندگانصحبتهایخودرانقضنمیکنند.

 در سؤال اولین درهمتنیدهومرتبطاتنگاشتهشوند. باید آنها اما کنیم می تفکیک قابلیتاعتمادرا های جنبه ما هرچند

ش انتخابزمینه، تحقیق، توجه کانون مورد در میآیدکه وجود زمانیبه اعتبار روشهایمورد رکتکنندگانو

گردآوریاطالعاتتصمیمگیریمیشود.انتخابشرکتکنندگانیباتجربیاتمختلف،احتمالروشنساختنسوال

(انتخابمناسبترینروشگردآوری1288،آدلروآدلر،1287تحقیقراازجنبههایمختلفافزایشمیدهد.)پاتون،

ایجا در نیز اطالعات میزان و ازاطالعات استفاده با متمرکز بحثگروهی پژوهشاز این در است. مهم اعتبار د

تسهیلگرانباتجربهاستفادهشدهاستوجلساتتامرحلهاشباعاطالعاتادامهداشتهاست.

بهگفته)لینکلنوگوبا،"اتکاپذیری"جنبهدیگرازقابلیتاعتماد (اتکاپذیریبهدنبالروشیبرایدرنظر1285است.

اندوگردآوریبرایمدتی وقتیاطالعاتگسترده ازطرحاست. گرفتنعواملناپایداریوعواملتغییراتبرآمده

اطالعاتدرحداقلزمان اینپژوهشسعیشده در لذا تناقضوجوددارد، طولمیکشداحتمالخطربیثباتیو

ممکنگردآوری،تحلیل،مقولهبندیوگزارششود.

قابلانتقالبهسایریاقابلیتاعتم ادهمدنیندربردارندهمسألهقابلیتانتقالاستکهاشارهداردبهمیزانیکهیافتهها

(1222گروههاهستند.)پولیتوهانگلر،





145 

 































 جامعه آماری، قلمرو پژوهش و حجم نمونه-3-5

 جامعه آماری و قلمرو پژوهش -3-5-1

سازمانهایمردمنهادذینفعانوجامعهآماریپژوهششاملکلیهسطحملیمیباشد.پژوهشکلکشوروقلمرواین

.اعتیاددرسطحکشورمیباشدازفعالدرحوزهپیشگیری

نمونه ها: انتخاب و رییگ نمونه ندیفرآ -3-5-2
اه،لرستان،چهارمحالواستانکشور)استانکرمانش15جهتانتخابنمونههایاستانیوبسطنمونههابهسطحملی

فارس، خوزستان، کرمان، بلوچستان، و سیستان شمالی، خراسان جنوبی، خراسان سمنان، مرکزی، زنجان، بختیاری،

بهصورتتصادفیانتخابشد.مورد.تهران،گلستان،هرمزگان(

نمونه ها در بخش کیفی) مصاحبه( انتخاب و رییگ نمونه ندیفرآ -3-5-3
نمونههایمطالعاتیدرزیرمطالعهدوم)مصاحبهباسازمانهایمردمنهادفعالدرحوزهپیشگیریازدراینپژوهش

دراستانهایهدف(فعالدرحوزهپیشگیریازاعتیادNGOsاعتیاد(بهصورتتمامشماریسازمانهایمردمنهاد)

نهایمردمنهادصورتگرفتکهتوزیعآنمصاحبهباسازما331درکلکشوراساسبرهمینمطالعهصورتگرفت.

درسطحاستانهابهشرحجدولزیراست.
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 به تفکیک استان در بخش کیفی)مصاحبه( مورد بررسی های : توزیع نمونه11جدول 

 درصد تعداد استان

6/6 22 هرمزگان  

3/6 21 چهارمحال و بختیاری  

6/3 12 فارس  

5/2 22 لرستان  

6/7 25 خوزستان  

6/7 25 نکرما  

6/9 32 کرمانشاه  

2/4 16 مرکزی  

4/5 12 سمنان  

9/6 23 خراسان جنوبی  

 6 22 زنجان

7/5 19 سیستان و بلوچستان  

2/7 24 تهران  

3/7 24 گلستان  

6/6 22 خراسان شمالی  

 122 331 مجموع

نمونه ها در بخش کمی انتخاب و رییگ نمونه ندیفرآ -3-5-4
بخ پژوهشدر نمونه 3272شکمیتعداد پژوهشکلیه آماریاینبخشاز جامعه میباشد. اعضایگروه»نمونه

اعتیادمشارکتفعالدکهدربرنامههایپیشگیریازنیباشم«داوطلبیاکارگزاراناجتماعیسازمانهایمردمنهاد

طوردقیقمشخصایمردمنهادبدارند.باتوجهبهاینکهاینجمعیتآماریوتعدادافرادمشارکتکنندهدرسازمانه

دواطلبیاگروهاعضایازمعیارمتوسطدرنظرگرفتننمونه(3272برآوردشده)نمونهحجمنمیباشدمبنایرسیدنبه

نفردرنظرگرفته6رهرسازمانمردمنهادمیباشد.ازاینرومتوسطمعیارنمونهدرگروهداوطلبکارگزاراناجتماعید

سازمانمردمنهاد(331ادرنظرگرفتنتعدادسازمانهایمردمنهادموردمطالعهدرحالتتمامشماری)شدهاستکهب

ابزارپرسشنامه)پرسشنامهاستانداردسرمایهاجتماعیوپرسشنامهمحققساختهمشارکتاجتماعیسازمانهایمردم2و

نمونهبرآوردمیگردد.3272نهاد(درمجموعتعدادنمونه

 به تفکیک استان در بخش کمی مورد بررسی های : توزیع نمونه13جدول 

درصدتعداداستان

 686 264 هرمزگان
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 683 252 چهارمحالوبختیاری

 386 144 فارس

 885 336 لرستان

 786 322 خوزستان

 786 322 کرمان

 287 384 کرمانشاه

 488 122 مرکزی

 584 216 سمنان

 682 276 خراسانجنوبی

 682 242 زنجان

 587 228 سیستانوبلوچستان

 783 288 تهران

 783 288 گلستان

 686 264 خراسانشمالی

 122 3272 مجموع





نمونه ها در بخش کیفی) مصاحبه( انتخاب و رییگ نمونه ندیفرآ -3-5-6
  با مترادف یریهدفمندتقریباًنمونهگدراینبخشازروشنمونهگیریهدفمندازذینفعانجامعهآماراستفادهشد.

 Stakeholders)جامعه آماری ذینفعان نمونهاز: است بارتعنمونههایهدفمند از است.یکی بودهکیفی پژوهش

sam ple population). شامل استراتژی این سیاست، تحلیل و تجزیه مفیدو ارزیابی پژوهش، زمینه در خصوص به 

 کسانی لشام نیز و دارند نقش خدمات یا برنامه مدیریت یا دریافت ارائه، طراحی،در که است عمده ذینفعان اییشناس

(2228، گیون بگیرند.) قرار ]موضوع[ تاثیر تحت دیگر، جهات از است ممکن شودکه می

.باشند داشته زیادی تحقیق،اطالعات هدف به توجه با که است مواردی انتخاب محقق قصد هدفمند، نمونهگیری در

 آن قصد بلکه .باشدنیست شده تعریف جامعه دقیقامعرف که ای نمونه انتخاب هدف، گیری، نمونه از نوع این رد

 مطالعات در نمونه حجم.شود حاصل مطالعه مورد موضوع از عمیقی شده،درک انتخاب افراد طریق از که است

.است بررسی مورد های پدیده معموالًهدفانتخابموارد،فهمعمیقتر و است کوچک معموالً کیفی

برایناساسدرهراستاندوجلسهگروهیمتمرکزاجراگردید،کهیکجلسهباحضورذینفعانبخشهایغیردولتی،

(ویکجلسهباحضورذینفعانبخشهایدولتیاجرامیگردد.متوسطزمانبرگزاریNGOsسازمانهایمردمنهاد)
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نفرتعیینشدکهازبین12تا12وتعداداعضاینمونهمشارکتکنندهدرهرجلسههرجلسهگروهیدوساعتونیم

ذینفعانجامعهآماریبهصورتهدفمندوباهماهنگیشورایهماهنگیمبارزهباموادمخدردرهراستانانتخابخواهد

شد.















































 استخراج و تحلیل داده های تجربی فصل چهارم:
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 یافته های پژوهش -4

 مشخصات دموگرافی نمونه های مورد بررسی در بخش کمی

بخشکمی پژوهشدر نمونه 3272تعداد پژوهشکلیه آماریاینبخشاز جامعه میباشد. اعضایگروه»نمونه

اعتیادمشارکتفعالیشگیریازدکهدربرنامههایپنیباشم«داوطلبیاکارگزاراناجتماعیسازمانهایمردمنهاد

طوردقیقمشخصدارند.باتوجهبهاینکهاینجمعیتآماریوتعدادافرادمشارکتکنندهدرسازمانهایمردمنهادب

دواطلبیاگروهاعضایازمعیارمتوسطدرنظرگرفتننمونه(3272برآوردشده)نمونهحجمنمیباشدمبنایرسیدنبه

نفردرنظرگرفته6رهرسازمانمردمنهادمیباشد.ازاینرومتوسطمعیارنمونهدرگروهداوطلبعیدکارگزاراناجتما

سازمانمردمنهاد(331شدهاستکهبادرنظرگرفتنتعدادسازمانهایمردمنهادموردمطالعهدرحالتتمامشماری)

وپرسشنامهمحققساختهمشارکتاجتماعیسازمانهایمردمابزارپرسشنامه)پرسشنامهاستانداردسرمایهاجتماعی2و

نمونهبرآوردمیگردد.برهمیناساستوزیعنمونههابرحسبجنسیتوبهتفکیک3272نهاد(درمجموعتعدادنمونه

 مشخصگردیدهاست.22استانهایموردبررسیدرجدول

 مورد مطالعه توزیع نمونه ها بر حسب جنسیت و به تفکیک استان های
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ارائهشدهاستوباتوجهبه22همانگونهکهتوزیعجنسیتنمونههایموردبررسیبهتفکیکاستاندرجدول

درصدازافرادداوطلبوکارگزاراناجرایبرنامههایپیشگیریازاعتیاددر6484درصدهایبهدستآمده

تشکیلمیدهند.نسبتزنانمشارکت)درصدداوطلباندرصدرامردان3586سازمانهایمردمنهادرازنانو

درصدودرسایراستان5786سازمانهایمردمنهاد(دربرنامههایپیشگیریازاعتیاددراستانخراسانجنوبی

درصدکلافرادگروهداوطلبسازمانهایمردمنهادمشارکتکنندهدربرنامه62هایموردمطالعهباالتراز

گیریازاعتیادراتشکیلمیدهند.هایپیش

اکثریتافرادداوطلبدرسازمانهایمردمنهادفعالدرحوزهپیشگیریازاعتیادرازنانتشکیلمیدهند.

نتایجبهدستآمدهازنسبتجنسیوپرداختنبهکارداوطلبانهدرسازمانهایمردمنهادازیکطرفبیانگر

لشدنمعیارمسئولیتاجتماعیزنان)درمقایسهبامردان(ازطریقانجامفعالیتهاینقشمثبتزنانومیزانفعا

داوطلبانهدربرنامههایپیشگیریازاعتیادمیباشد.ازطرفدیگرنشانمیدهدکهمعیارمسئولیتاجتماعی

.مردانبهمنظورپرداختنبهفعالیتهایدواطلبانهدرمقایسهبازنانفعالنشدهاست

 

 

 
 

  به تفکیک استان های مورد مطالعه ها بر حسبت جنسیت ونمونه توزیع : 11جدول شماره 

درصدمرددرصدزنکلنمونهها استان

 3886 122 6184 162 264هرمزگان

 3187 82 6883 172 252 چهارمحالوبختیاری

 3487 52 6583 24 144 فارس

 3482 115 6588 221 336 لرستان

 3282 26 6882 224 322 خوزستان

 3182 23 6282 227 322 کرمان

 3283 151 6287 233 384 کرمانشاه

 3782 71 6382 121 122 مرکزی

 3681 78 6382 138 216 سمنان

 4284 117 5786 152 276 خراسانجنوبی
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 3282 72 6781 161 242 زنجان

 3181 71 6882 157 228 سیستانوبلوچستان

 3382 25 6782 123 288 تهران

 3286 114 6284 174 288 گلستان

 3282 123 6182 161 264 خراسانشمالی

 3586 1415 6484 2557 3272 کل

مأخذ:نگارنده

















 گروه سنیتوزیع نمونه ها بر حسب 

هگروهبیشتریندرصدفراوانیازافرادداوطلبدرسازمانهایمردمنهادمربوطب23باتوجهبهنتایججدول

سالوباالتراختصاصداشت.51سالوکمترینآنبهگروهسنی42تا31سنی

گروهسنینمونههابرحسب:توزیع23جدول

درصدتعدادگروهسنی

 3187 1263سال32تا22

 3887 1536سال42تا31

 22 875سال52تا41

 7.5 228سالوباالتر51

 122 3272مجموع



152 

 

گارندهمأخذ:ن

 سطح تحصیالتتوزیع نمونه ها بر حسب 

بیشتریندرصدفراوانیازافرادداوطلبدرسازمانهایمردمنهادبهسطح24همدنینباتوجهبهنتایججدول

487درصد(وکمترینآنبهسطحتحصیالتدکتری)2284درصد(وفوقلیسانس)4285تحصیالتلیسانس)

درصد(اختصاصداشت.

:توزیعمتغیرسطحتحصیالتدرنمونهموردبررسی24جدول

درصدتعدادسطحتحصیالت

 2282 821دیپلم

 1282 486فوقدیپلم

 4285 1612لیسانس

 2284 822فوقلیسانس

 487 185دکتری

 122 3272مجموع

مأخذ:نگارنده

 
مان های مردم نهاد در برنامه های ؛ وضعیت مشارکت اجتماعی سازهای پژوهش در زیر مطالعه اول یافته-4-1 

 پیشگیری از اعتیاد

 وضعیت مشارکت اجتماعی سازمان های مردم نهاد در کل نمونه )در سطح ملی(  -4-1-1

های مردم نهاد بر اساس ابعاد و نمره کل شاخص های مورد بررسی  و در  وضعیت مشارکت اجتماعی سازمان

شاخص ها از نقطه برشی بر اساس  بررسی وضعیت هر یک ازارائه شده است. جهت  25کل نمونه در جدول 

تک نمونه ای،  t( در هر بعد استفاده شد. با توجه به نتایج به دست آمده بر اساس آزمون 3نمره میانه )عدد 

مشخص شد که در تمامی ابعاد و نمرات کل، وضعیت نمونه مورد بررسی به طور معناداری باالتر از نقاط 

 ی باشد.برش تعریف شده م

مشارکت اجتماعی سازمان های مردم نهاد فعال در حوزه پیشگیری از اعتیاد موضوع بیانگر آنست که؛ این  

 و همچنین ظرفیت سازی اجتماعی و زمینه ها و سطوح مشارکت اجتماعی سازمان های مردم نهاد؛ در ابعاد

از آنجایی که نتایج در ر دارد. وضعیت مناسبی قرا سطح ملی بطور نسبی در ظرفیت مشارکت های جمعی در

سطح ملی از تجمیع داده های استانی بدست آمده است لذا توجه به داده ها و نتایج استانی و همچنین توجه 

را نشان می  در سطوح مختلف و تفاوت ها اجتماعی ه خوبی وضعیت مشارکتب و زیر مولفه ها به شاخص ها
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کارگران کارگاه ها و کارخانه ها و سایر گروه های کاری در ،لمیزان مشارکت مردان شاغ بر این اساسدهد. 

( می باشد و برعکس بیشترین 2.6)میانگین تربرنامه های پیشگیری از اعتیاد سازمان های مردم نهاد کم

(. این موضوع هماهنگ با نتایج میزان 26( تعلق دارد)جدول4.32میزان مشارکت به زنان خانه دار)میانگین 

ن های مردم نهاد در محیط های هدف پیشگیری از اعتیاد می باشد بطوریکه مشارکت در مشارکت سازما

تعلق  (4.14( و خانواده ها)4.42( و بیشترین سطح مشارکت به محله ها)2.7محیط های کار کم )میانگین 

 دارد.

 ز ابعاد در کل نمونه: وضعیت مشارکت اجتماعی سازمان های مردم نهاد بر اساس نمره کل و هر یک ا52جدول شماره 

 عدد معیار انحراف معیار میانگین بعد/ نمره کل
 تک نمونه ای tنتایج  آزمون 

t p 

 1111/1 17/4 39 19/9 11/41 مشارکت در سطح فردی

 1111/1 53/21 12 3 52/15 مشارکت در سطح اجتماع

 1111/1 77/8 51 23/11 43/56 زمینه ها و سطوح مشارکت اجتماعی سازمانهای مردم نهاد

 1111/1 17/37 6 31/1 66/8 اهداف تعیین کرده سازمانی

 1111/1 91/39 12 33/2 13/17 سازماندهی اجتماعی

 1111/1 71/16 18 52/3 23/21 شناخت و پذیرش اجتماعی

 1111/1 68/34 36 78/5 13/47 ظرفیت سازی اجتماعی

 1111/1 96/3 15 54/18 54/18 شبکه سازی

 1111/1 71/9 9 81/2 51/11 ی و پیوندگراییتکثرگرای

 1111/1 53/14 24 16/6 93/28 ظرفیت سازی مشارکت جمعی سازمانهای مردم نهاد

 1111/1 67/23 24 95/5 79/31 آموزش و یادگیری

 1111/1 33/22 135 13/23 38/163 نمره کل مشارکت اجتماعی

 . 

 

در برنامه های پیشگیری از اعتیاد  شارکت کننده دری مبررسی وضعیت مشارکت افراد و گروه ها -الف

 کل نمونه

 مشخص شد که:  کل نمونهبر اساس نتایج به دست آمده در 
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 ها؛ و  سایرکارخانه و هاکارگاه کارگرانمردان شاغل؛ مشارکت وضعیت  :ینیوضعیت مشارکت در سطح پا

 (. 26)جدول  بودین پائ سطح بر نامه های پیشگیری از اعتیاد در کاری در هایگروه

وضعیت مشارکت دانشجویان پسر و کارکنان ادارات و سازمانها در : وضعیت مشارکت در سطح متوسط

 (.26سطح متوسط بود )جدول 

کودکان پسر و زنان خانه دار، همسایگان و اهالی محله ، وضعیت مشارکت : وضعیت مشارکت در سطح باال

 (. 26اال بود )جدول در سطح بدختر و دانشجویان پسر و دختر 

 : وضعیت مشارکت هر یک از افراد و گروه ها در برنامه های پیشگیری از اعتیاد در کل نمونه51شماره جدول 

 

 t p-value انحراف معیار میانگین 

 222. 22.244 241. 4.32 دارخانه زنان

 222. 6.522- 1.265 2.61 شاغل مردان

 222. 39.96 1.227 3.57 همسایگان

 222. 12.166 972. 3.56 محله اهالی ایرس

 227. 2.223 1.215 3.15 پسر کودکان

 222. 4.242 1.212 3.29 دختر کودکان

 222. 6.229 1.133 3.39 پسر آموزان دانش

 222. 9.265 1.165 3.62 دختر آموزان دانش

 666. 432. 1.172 3.23 پسر دانشجویان

 222. 5.246 1.125 3.35 دختر دانشجویان

 519. 645. 1.124 3.24 هاسازما و ادارات کارکنان

 222. 3.567- 1.252 2.75 هاکارخانه و هاکارگاه کارگران

 222. 3.633- 1.171 2.76 کاری هایگروه سایر

 

سازمان های مردم نهاد در محیط های هدف برنامه های پیشگیری از بررسی وضعیت مشارکت  -ب

 اعتیاد در کل نمونه

 مشخص شد که:  کل نمونهاس نتایج به دست آمده در بر اس
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در محیط های محله و محیط خانواده باال)باالتر از میانگین(، در  سازمان های مردم نهاد مشارکت 

محیط های آموزشی در سطح متوسط و مشارکت در محیط های کار پایین گزارش شده است.  

 (. 27)جدول 

 برنامه های پیشگیری از اعتیاد در کل نمونه  هدفیط های وضعیت مشارکت در مح: 12شماره جدول 

 t p-value انحراف معیار میانگین 

 222. 32.463 226. 4.42 محله های محیط

 222. 12.242 1.229 3.24 آموزشی های محیط

 222. 22.376 1.225 4.14 خانواده محیط

 222. 2.292 1.299 2.17 کار  های محیط

 

 

 

 

 

 شارکت اجتماعی سازمان های مردم نهاد در استان هرمزگانوضعیت م -4-1-2

وضعیت مشارکت اجتماعی سازمانهای مردم نهاد بر اساس ابعاد و نمره کل شاخص های مورد بررسی  

ارائه شده است. جهت بررسی وضعیت هر یک از شاخص ها از نقطه برشی  22استان هرمزگان در جدول 

( در هر بعد استفاده شد. با توجه به نتایج به دست آمده 3انه )عدد برای اساس تعداد سواالت و نمره می

تک نمونه ای، مشخص شد که در تمامی ابعاد و نمرات کل، وضعیت نمونه مورد  tبر اساس آزمون 

 بررسی در استان هرمزگان به طور معناداری باالتر از نقاط برش تعریف شده می باشد. 

 ماعی سازمانهای مردم نهاد بر اساس نمره کل و هر یک از ابعاد در استان هرمزگان: وضعیت مشارکت اجت13شماره جدول 

 عدد معیار انحراف معیار میانگین بعد/ نمره کل
 تک نمونه ای tنتایج  آزمون 

t p 

 111/1 79/2 39 11/7 18/43 مشارکت در سطح فردی

 1111/1 86/9 12 81/1 81/15 مشارکت در سطح اجتماع

 1111/1 23/5 51 16/7 59 ا و سطوح مشارکت اجتماعی سازمانهای مردم نهادزمینه ه

 1111/1 74/11 6 17/1 68/8 اهداف تعیین کرده سازمانی
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 1111/1 29/12 12 95/1 13/17 سازماندهی اجتماعی

 1111/1 13/5 18 44/3 77/21 شناخت و پذیرش اجتماعی

 1111/1 53/11 36 15/5 59/47 ظرفیت سازی اجتماعی

 1111/1 61/5 15 42/3 19/19 شبکه سازی

 118/1 94/2 9 39/3 13/11 تکثرگرایی و پیوندگرایی

 1111/1 91/4 24 95/5 22/31 ظرفیت سازی مشارکت جمعی سازمانهای مردم نهاد

 1111/1 71/9 24 52/4 36/33 آموزش و یادگیری

 1111/1 64/9 135 11/17 18/171 نمره کل مشارکت اجتماعی

 

 

 

 

در برنامه های پیشگیری از اعتیاد  ی مشارکت کننده دربررسی وضعیت مشارکت افراد و گروه ها -الف

 استان هرمزگان

در ادامه به بررسی وضعیت مشارکت هر یک از افراد و گروه ها در برنامه های پیشگیری از اعتیاد به تفکیک 

سطح مشارکت به سه سطح پائین، متوسط و باال استان و در کل نمونه پرداخته شده است. برای این منظور 

تک نمونه ای، میانگین نمره مشارکت هر  tدسته بندی شده است. به عبارتی دیگر، بر اساس نتایج آزمون 

 )به عنوان وضعیت مشارکت متوسط(مقایسه شد. 3گروه با عدد 

 مشخص شد که:  هرمزگانبر اساس نتایج به دست آمده در استان 

وضعیت مشارکت مردان شاغل، کارکنان ادارات و سازمان ها و کارگران  :ینیدر سطح پا یت مشارکتوضع

 (. 29کارگاه ها و کارخانه ها در سطح پائین بود )جدول 

وضعیت مشارکت دانشجویان پسر و دختر و سایر گروه های کاری در : وضعیت مشارکت در سطح متوسط

 (.29سطح متوسط بود )جدول 

وضعیت مشارکت زنان خانه دار، همسایگان، سایر اهالی محله، کودکان : طح باالوضعیت مشارکت در س

 (. 29پسر و دختر، دانش آموزان پسر و دختر، در سطح باال بود )جدول 
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 هرمزگان: وضعیت مشارکت هر یک از افراد و گروه ها در برنامه های پیشگیری از اعتیاد در استان 19شماره جدول 

 t p-value ارانحراف معی میانگین 

 222. 13.291 562. 4.62 دارخانه زنان

 221. 3.932- 922. 2.23 شاغل مردان

 222. 4.327 1.269 4.22 همسایگان

 213. 2.731 1.293 3.64 محله اهالی سایر

 224. 3.266 1.112 3.77 پسر کودکان

 222. 4.329 971. 3.91 دختر کودکان

 225. 3.167 1.277 3.73 پسر آموزان دانش

 222. 5.267 971. 4.29 دختر آموزان دانش

 622. 532.- 1.227 2.26 پسر دانشجویان

 544. 617. 1.237 3.14 دختر دانشجویان

 229. 2.346- 1.122 2.41 هاسازما و ادارات کارکنان

 213. 2.699- 1.343 2.23 هاکارخانه و هاکارگاه کارگران

 126. 1.593- 1.472 2.52 کاری هایگروه سایر

 

سازمان های مردم نهاد در محیط های هدف برنامه های پیشگیری از بررسی وضعیت مشارکت  -ب

 اعتیاد در استان هرمزگان

 مشخص شد که:  هرمزگانبر اساس نتایج به دست آمده در استان 

بود  پایینوضعیت مشارکت در محیط های کار در سطح : پاییندر سطح محیطی وضعیت مشارکت 

 (.32ول )جد

محیط های محله، محیط های آموزشی و وضعیت مشارکت : در سطح باالمحیطی وضعیت مشارکت 

 (. 32در سطح باال بود )جدول  محیط خانواده

 برنامه های پیشگیری از اعتیاد در استان هرمزگان  هدف: وضعیت مشارکت در محیط های 11شماره جدول 

 t p-value انحراف معیار میانگین 

 222. 12.561 727. 4.64 های محلهمحیط 
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 222. 6.522 253. 4.12 محیط های آموزشی

 221. 3.222 1.234 4.22 محیط خانواده

 1.222 222.   1.447 2،22 محیط های  کار

 

 

 

 

 

 

 

 

 چهارمحال و بختیاریوضعیت مشارکت اجتماعی سازمان های مردم نهاد در استان  -4-1-3

نهای مردم نهاد بر اساس ابعاد و نمره کل شاخص های مورد بررسی  وضعیت مشارکت اجتماعی سازما

ارائه شده است. جهت بررسی وضعیت هر یک از شاخص ها  31استان چهارمحال و بختیاری در جدول 

( در هر بعد استفاده شد. با توجه به نتایج 3از نقطه برشی برای اساس تعداد سواالت و نمره میانه )عدد 

تک نمونه ای، مشخص شد که در تمامی ابعاد و نمرات کل، وضعیت  tساس آزمون به دست آمده بر ا

نمونه مورد بررسی در استان چهارمحال و بختیاری به طور معناداری باالتر از نقاط برش تعریف شده می 

 باشد. 

د در استان چهارمحال : وضعیت مشارکت اجتماعی سازمانهای مردم نهاد بر اساس نمره کل و هر یک از ابعا13شماره جدول 

 و بختیاری

 عدد معیار انحراف معیار میانگین بعد/ نمره کل
 تک نمونه ای tنتایج  آزمون 

t p 

 111/1 72/3 39 27/7 91/44 مشارکت در سطح فردی

 1111/1 11/6 12 71/2 61/15 مشارکت در سطح اجتماع

 1111/1 88/4 51 93/8 52/61 زمینه ها و سطوح مشارکت اجتماعی سازمانهای مردم نهاد

 1111/1 45/11 6 18/1 71/8 اهداف تعیین کرده سازمانی

 1111/1 52/11 12 15/2 42/17 سازماندهی اجتماعی
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 1111/1 79/5 18 74/2 47/21 شناخت و پذیرش اجتماعی

 1111/1 47/11 36 18/5 61/47 ظرفیت سازی اجتماعی

 1111/1 76/5 15 17/3 19 شبکه سازی

 111/1 82/3 9 74/2 28/11 رگرایی و پیوندگراییتکث

 1111/1 66/5 24 18/5 28/31 ظرفیت سازی مشارکت جمعی سازمانهای مردم نهاد

 1111/1 12/8 24 63/5 34 آموزش و یادگیری

 1111/1 41/8 135 41/21 42/172 نمره کل مشارکت اجتماعی

 

 

 در برنامه های پیشگیری از اعتیاد ت کننده دری مشارکبررسی وضعیت مشارکت افراد و گروه ها -الف

  استان چهارمحال و بختیاری

 مشخص شد که:  چهارمحال و بختیاریبر اساس نتایج به دست آمده در استان 

وضعیت مشارکت کودکان پسر، دانشجویان پسر، مردان شاغل، و  :متوسطوضعیت مشارکت در سطح 

 (. 32توسط بود )جدول کارگران کارگاه ها و کارخانه ها در سطح م

وضعیت مشارکت زنان خانه دار، همسایگان، سایر اهالی محله، کودکان : وضعیت مشارکت در سطح باال

دختر، دانش آموزان پسر و دختر، دانشجویان دختر و کارکنان ادارات و سازمان ها در سطح باال بود )جدول 

32 .) 

گروه ها در برنامه های پیشگیری از اعتیاد در استان چهارمحال و : وضعیت مشارکت هر یک از افراد و 11شماره جدول 

 بختیاری

 t p-value انحراف معیار میانگین 

 222. 5.645 229. 4.12 دارخانه زنان

 526. 645.- 1.214 2.26 شاغل مردان

 226. 3.121 1.256 3.71 همسایگان

 224. 3.221 265. 3.62 محله اهالی سایر

 479. 722. 1.229 3.19 پسر کودکان



162 

 

 25. 2.224 1.272 3.42 دختر کودکان

 235. 2.257 272. 3.43 پسر آموزان دانش

 221. 3.273 245. 3.71 دختر آموزان دانش

 222. 1.322 1.227 3.29 پسر دانشجویان

 215. 2.677 972. 3.57 دختر دانشجویان

 212. 2.222 926. 3.57 هاسازما و ادارات کارکنان

 329. 1.245 1.244 3.24 هاکارخانه و هاکارگاه انکارگر

 545. 616. 1.262 3.14 کاری هایگروه سایر

 

 

سازمان های مردم نهاد در محیط های هدف برنامه های پیشگیری از بررسی وضعیت مشارکت  -ب

 استان چهارمحال و بختیاریاعتیاد 

 مشخص شد که:  ریچهارمحال و بختیابر اساس نتایج به دست آمده در استان 

بود  پایینوضعیت مشارکت در محیط های کار در سطح : پاییندر سطح محیطی وضعیت مشارکت 

 (.33)جدول 

 متوسطدر سطح  آموزشیوضعیت مشارکت در محیط های : متوسطدر سطح محیطی وضعیت مشارکت 

 (.33بود )جدول 

در سطح باال  محله و خانوادهی وضعیت مشارکت در محیط ها: در سطح باالمحیطی وضعیت مشارکت 

 (. 33بود )جدول 

 

 یشگیری از اعتیاد در استان چهارمحال و بختیاری هدف: وضعیت مشارکت در محیط های 11شماره جدول 

 t p-value انحراف معیار میانگین 

 222. 4.232 949. 4.22 محیط های محله

 222. 7.672 796. 3،22 محیط های آموزشی

 222. 2.962 1.252 3.21 محیط خانواده

 276. 1.272 1.167 2.42 محیط های  کار
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 وضعیت مشارکت اجتماعی سازمان های مردم نهاد در استان فارس  -4-1-4

وضعیت مشارکت اجتماعی سازمانهای مردم نهاد بر اساس ابعاد و نمره کل شاخص های مورد بررسی  

بررسی وضعیت هر یک از شاخص ها از نقطه برشی  ارائه شده است. جهت 34استان فارس در جدول 

( در هر بعد استفاده شد. با توجه به نتایج به دست آمده 3برای اساس تعداد سواالت و نمره میانه )عدد 

تک نمونه ای، مشخص شد که در تمامی ابعاد )به جزء ابعاد مشارکت در سطح فردی  tبر اساس آزمون 

و نمرات کل، وضعیت نمونه مورد بررسی در استان فارس به طور و بعد تکثرگرایی و پیوندگرایی( 

 معناداری باالتر از نقاط برش تعریف شده می باشد. 

 : وضعیت مشارکت اجتماعی سازمانهای مردم نهاد بر اساس نمره کل و هر یک از ابعاد در استان فارس11شماره جدول 

 عدد معیار انحراف معیار میانگین بعد/ نمره کل
 تک نمونه ای tآزمون   نتایج

t p 

 16/1 19/2 39 91/5 58/42 مشارکت در سطح فردی

 1111/1 66/5 12 59/2 25/16 مشارکت در سطح اجتماع

 113/1 79/3 51 14/7 83/58 زمینه ها و سطوح مشارکت اجتماعی سازمانهای مردم نهاد

 1111/1 89/5 6 37/1 33/8 اهداف تعیین کرده سازمانی

 1111/1 66/5 12 59/2 25/16 ندهی اجتماعیسازما

 115/1 47/3 18 15/3 16/21 شناخت و پذیرش اجتماعی

 1111/1 26/6 36 39/5 75/45 ظرفیت سازی اجتماعی
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 114/1 91/2 15 87/2 41/17 شبکه سازی

 38/1 91/1 9 18/3 83/9 تکثرگرایی و پیوندگرایی

 15/1 11/2 24 34/5 25/27 ادظرفیت سازی مشارکت جمعی سازمانهای مردم نه

 1111/1 74/6 24 79/4 33/33 آموزش و یادگیری

 1111/1 77/5 135 11/18 16/165 نمره کل مشارکت اجتماعی

 

 

 

در برنامه های پیشگیری از اعتیاد  ی مشارکت کننده دربررسی وضعیت مشارکت افراد و گروه ها -الف

 فارساستان 

 مشخص شد که:  فارساستان بر اساس نتایج به دست آمده در 

مردان شاغل، همسایگان، کودکان پسر و دختر،  وضعیت مشارکت :متوسطوضعیت مشارکت در سطح 

دانش آموزان پسر و دختر، دانشجویان پسر و دختر، کارکنان ادارات و سازمان های دولتی و سایر گروه های 

 (. 35در سطح متوسط بود )جدول  کاری

وضعیت مشارکت زنان خانه دار، و سایراهالی محله در سطح باال بود : االوضعیت مشارکت در سطح ب

 (. 35)جدول 

 : وضعیت مشارکت هر یک از افراد و گروه ها در برنامه های پیشگیری از اعتیاد در استان فارس11جدول شماره 

 t p-value انحراف معیار میانگین 

 222. 2.264 651. 4.67 دارخانه زنان

 175. 1.449- 996. 2.52 شاغل مردان

 111. 1.732 1.222 3.52 همسایگان

 239. 2.345 925. 3.67 محله اهالی سایر

 551. 616.- 937. 2.23 پسر کودکان

 1.222 222. 1.244 3.22 دختر کودکان

 191. 1.393 1.243 3.52 پسر آموزان دانش
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 124. 1.773 1.323 3.67 دختر آموزان دانش

 674. 432.- 1.337 2.23 پسر دانشجویان

 269. 1.164 1.242 3.42 دختر دانشجویان

 1.222 222. 1.244 3.22 هاسازما و ادارات کارکنان

 795. 266.- 1.224 2.92 هاکارخانه و هاکارگاه کارگران

 1.222 222. 953. 3.22 کاری هایگروه سایر

 

 

 

ط های هدف برنامه های پیشگیری از سازمان های مردم نهاد در محیبررسی وضعیت مشارکت  -ب

 اعتیاد در استان فارس

 مشخص شد که:  فارسبر اساس نتایج به دست آمده در استان 

و محیط های آموزشی وضعیت مشارکت در محیط های کار  :پاییندر سطح محیطی وضعیت مشارکت 

 (.36بود )جدول  پاییندر سطح 

کت در سایر محیط ها در سطح باال بود )جدول وضعیت مشار: در سطح باالمحیطی وضعیت مشارکت 

36 .) 

 : وضعیت مشارکت در محیط های مختلف  برنامه های پیشگیری از اعتیاد در استان فارس13شماره جدول 

 t p-value انحراف معیار میانگین 

 222. 12.652 515. 4.52 محیط های محله

 229. 3.122 996. 2.92 محیط های آموزشی

 222. 5.224 222. 4.33 همحیط خانواد

 295. 1.121 1.311 2.42 محیط های  کار
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 وضعیت مشارکت اجتماعی سازمان های مردم نهاد در استان لرستان  -4-1-5

وضعیت مشارکت اجتماعی سازمانهای مردم نهاد بر اساس ابعاد و نمره کل شاخص های مورد بررسی  استان 

ده است. جهت بررسی وضعیت هر یک از شاخص ها از نقطه برشی برای اساس ارائه ش 37لرستان در جدول 

 t( در هر بعد استفاده شد. با توجه به نتایج به دست آمده بر اساس آزمون 3تعداد سواالت و نمره میانه )عدد 

تک نمونه ای، مشخص شد که در تمامی ابعاد )به جزء بعد مشارکت در سطح فردی( و نمرات کل، وضعیت 

ونه مورد بررسی در استان لرستان به طور معناداری باالتر از نقاط برش تعریف شده می باشد. در بعد نم

 مشارکت در سطح فردی وضعیت نمونه مورد بررسی در استان لرستان در سطح عدد مبنا بود.

 استان لرستان : وضعیت مشارکت اجتماعی سازمانهای مردم نهاد بر اساس نمره کل و هر یک از ابعاد در12جدول 

 عدد معیار انحراف معیار میانگین بعد/ نمره کل
 تک نمونه ای tنتایج  آزمون 

t p 

 15/1 45/1 39 52/9 61/41 مشارکت در سطح فردی

 1111/1 17/5 12 49/3 35/15 مشارکت در سطح اجتماع

 115/1 59/2 51 18/12 96/56 زمینه ها و سطوح مشارکت اجتماعی سازمانهای مردم نهاد

 1111/1 48/14 6 14/1 85/8 اهداف تعیین کرده سازمانی

 1111/1 56/11 12 22/2 85/16 سازماندهی اجتماعی

 1111/1 81/5 18 38/3 71/21 شناخت و پذیرش اجتماعی

 1111/1 11/12 36 99/4 42/47 ظرفیت سازی اجتماعی
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 1111/1 45/4 15 49/4 78/18 شبکه سازی

 111/1 71/3 9 16/3 14/11 گراییتکثرگرایی و پیوند

 1111/1 46/4 24 12/7 92/29 ظرفیت سازی مشارکت جمعی سازمانهای مردم نهاد

 1111/1 52/6 24 54/6 17/32 آموزش و یادگیری

 1111/1 43/6 135 83/25 39/166 نمره کل مشارکت اجتماعی

 

 

 

در برنامه های پیشگیری از اعتیاد  ی مشارکت کننده دربررسی وضعیت مشارکت افراد و گروه ها -الف

 لرستاناستان 

 مشخص شد که:  لرستانبر اساس نتایج به دست آمده در استان 

وضعیت مشارکت کارگران کارگاه ها و کارخانه ها و سایر گروه های  :وضعیت مشارکت در سطح پائین

 (. 32کاری در سطح پائین بود )جدول 

ردان شاغل، سایر اهالی محله، کودکان پسر، دانش آموزان وضعیت م: وضعیت مشارکت در سطح متوسط

 (.32پسر، دانشجویان پسر و دختر و کارکنان ادارات و سازمانها در سطح متوسط بود )جدول 

وضعیت مشارکت زنان خانه دار، همسایگان، کودکان دختر، و دانش : وضعیت مشارکت در سطح باال

  (.32آموزان دختر در سطح باال بود )جدول 

 : مقایسه وضعیت مشارکت هر یک از افراد و گروه ها در برنامه های پیشگیری از اعتیاد در استان لرستان13جدول 

 t p-value انحراف معیار میانگین 

 222. 7.233 244. 4.25 دارخانه زنان

 296. 1.724- 1.296 2.64 شاغل مردان

 232. 2.262 1.171 3.52 همسایگان

 269. 1.292 1.222 3.43 محله اهالی سایر

 312. 1.232 1.121 3.21 پسر کودکان

 227. 2.946 1.219 3.62 دختر کودکان
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 269. 1.292 1.222 3.43 پسر آموزان دانش

 224. 3.136 1.266 3.75 دختر آموزان دانش

 294. 1.737- 1.197 2.61 پسر دانشجویان

 265. 1.137 1.329 3.29 دختر دانشجویان

 273. 162. 1.172 3.24 هاسازما و داراتا کارکنان

 224. 2.422- 1.262 2.43 هاکارخانه و هاکارگاه کارگران

 215. 2.594- 1.311 2.36 کاری هایگروه سایر

 

 

 

سازمان های مردم نهاد در محیط های هدف برنامه های پیشگیری از بررسی وضعیت مشارکت  -ب

 اعتیاد در استان لرستان

 مشخص شد که:  لرستانج به دست آمده در استان بر اساس نتای

وضعیت مشارکت در محیط های کار در سطح متوسط بود : در سطح متوسطمحیطی وضعیت مشارکت 

 (.39)جدول 

محیط های محله، محیط های آموزشی و وضعیت مشارکت در : در سطح باالمحیطی وضعیت مشارکت 

 (. 39در سطح باال بود )جدول  محیط خانواده

 : مقایسه وضعیت مشارکت در محیط های مختلف  برنامه های پیشگیری از اعتیاد در استان لرستان19دول ج

 t p-value انحراف معیار میانگین 

 222. 6.142 1.276 4.25 محیط های محله

 222. 4.765 1.271 3.96 محیط های آموزشی

 222. 4.715 1.122 4.22 محیط خانواده

 521. 559. 1.353 3.14 محیط های  کار
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 وضعیت مشارکت اجتماعی سازمان های مردم نهاد در استان خوزستان  -4-1-6

وضعیت مشارکت اجتماعی سازمانهای مردم نهاد بر اساس ابعاد و نمره کل شاخص های مورد بررسی  استان 

قطه برشی برای ارائه شده است. جهت بررسی وضعیت هر یک از شاخص ها از ن 42خوزستان در جدول 

( در هر بعد استفاده شد. با توجه به نتایج به دست آمده بر اساس 3اساس تعداد سواالت و نمره میانه )عدد 

تک نمونه ای، مشخص شد که در تمامی ابعاد و نمرات کل، وضعیت نمونه مورد بررسی در استان  tآزمون 

 می باشد. خوزستان به طور معناداری باالتر از نقاط برش تعریف شده 

 : وضعیت مشارکت اجتماعی سازمانهای مردم نهاد بر اساس نمره کل و هر یک از ابعاد در استان خوزستان11جدول 

 عدد معیار انحراف معیار میانگین بعد/ نمره کل
 تک نمونه ای tنتایج  آزمون 

t p 

 112/1 41/3 39 69/6 56/43 مشارکت در سطح فردی

 1111/1 14/6 12 92/2 61/15 مشارکت در سطح اجتماع

 1111/1 81/4 51 46/8 16/59 زمینه ها و سطوح مشارکت اجتماعی سازمانهای مردم نهاد

 1111/1 87/7 6 71/1 68/8 اهداف تعیین کرده سازمانی

 1111/1 71/7 12 39/3 24/17 سازماندهی اجتماعی

 111/1 94/3 18 15/4 21/21 شناخت و پذیرش اجتماعی

 1111/1 79/6 36 18/8 12/47 ازی اجتماعیظرفیت س

 1111/1 73/4 15 51/3 32/18 شبکه سازی

 111/1 74/2 9 33/2 28/11 تکثرگرایی و پیوندگرایی
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 1111/1 54/4 24 16/5 61/28 ظرفیت سازی مشارکت جمعی سازمانهای مردم نهاد

 1111/1 36/4 24 28/7 36/31 آموزش و یادگیری

 1111/1 73/7 135 56/19 24/165 اعینمره کل مشارکت اجتم

 

 

 

 

در برنامه های پیشگیری از اعتیاد  ی مشارکت کننده دربررسی وضعیت مشارکت افراد و گروه ها -الف

 خوزستاناستان 

 مشخص شد که:  خوزستانبر اساس نتایج به دست آمده در استان 

پسر و دختر، دانش آموزان مردان شاغل، کودکان وضعیت مشارکت  :متوسطوضعیت مشارکت در سطح 

در سطح متوسط بود  دختر، دانشجویان پسر و دختر، کارگران کارگاه ها و کارخانه ها و سایر گروه ها کاری

 (. 41)جدول 

وضعیت مشارکت زنان خانه دار، همسایگان و سایر اهالی محله و دانش : وضعیت مشارکت در سطح باال

 (. 41سازمانها در سطح باال بود )جدول  آموزان پسر و دختر و کارکنان ادارات و

 : مقایسه وضعیت مشارکت هر یک از افراد و گروه ها در برنامه های پیشگیری از اعتیاد در استان خوزستان13جدول 

 t p-value انحراف معیار میانگین 

 222. 6.922 266. 4.22 دارخانه زنان

 346. 961. 1.241 3.22 شاغل مردان

 212. 2.721 963. 3.52 همسایگان

 224. 3.161 223. 3.52 محله اهالی سایر

 222. 149. 1.332 3.24 پسر کودکان

 292. 132.- 1.541 2.96 دختر کودکان

 212. 2.777 1.222 3.62 پسر آموزان دانش

 212. 1.221 1.249 3.32 دختر آموزان دانش

 134. 1.549 1.291 3.42 پسر دانشجویان
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 632. 426. 1.236 3.12 دختر دانشجویان

 234. 2.243 1.159 3.52 هاسازما و ادارات کارکنان

 1.222 222. 1.225 3.22 هاکارخانه و هاکارگاه کارگران

 516. 659. 1.214 3.16 کاری هایگروه سایر

 

 

 

سازمان های مردم نهاد در محیط های هدف برنامه های پیشگیری از بررسی وضعیت مشارکت  -ب

 در استان خوزستاناعتیاد 

 مشخص شد که:  خوزستانبر اساس نتایج به دست آمده در استان 

وضعیت مشارکت در محیط های کار در سطح متوسط بود : در سطح متوسطمحیطی وضعیت مشارکت 

 (.42)جدول 

وضعیت مشارکت در سایر محیط ها در سطح باال بود )جدول : در سطح باالمحیطی وضعیت مشارکت 

42 .) 

 : مقایسه وضعیت مشارکت در محیط های مختلف  برنامه های پیشگیری از اعتیاد در استان خوزستان11 جدول

 t p-value انحراف معیار میانگین 

 222. 7.742 252. 4.32 محیط های محله

 222. 4.226 1.136 3.16 محیط های آموزشی

 222. 4.437 1.172 4.24 محیط خانواده

 271. 1.127 1.242 3.22 محیط های  کار
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 وضعیت مشارکت اجتماعی سازمان های مردم نهاد در استان کرمان  -4-1-7

وضعیت مشارکت اجتماعی سازمانهای مردم نهاد بر اساس ابعاد و نمره کل شاخص های مورد بررسی  استان 

برشی برای اساس  ارائه شده است. جهت بررسی وضعیت هر یک از شاخص ها از نقطه 43کرمان در جدول 

 t( در هر بعد استفاده شد. با توجه به نتایج به دست آمده بر اساس آزمون 3تعداد سواالت و نمره میانه )عدد 

تک نمونه ای، مشخص شد که در تمامی ابعاد و نمرات کل، وضعیت نمونه مورد بررسی در استان کرمان به 

 شد. طور معناداری باالتر از نقاط برش تعریف شده می با

 : وضعیت مشارکت اجتماعی سازمانهای مردم نهاد بر اساس نمره کل و هر یک از ابعاد در استان کرمان11جدول 

 عدد معیار انحراف معیار میانگین بعد/ نمره کل
 تک نمونه ای tنتایج  آزمون 

t p 

 1111/1 19/4 39 15/8 84/45 مشارکت در سطح فردی

 1111/1 84/7 12 49/2 92/15 مشارکت در سطح اجتماع

 1111/1 29/5 51 18/11 76/61 زمینه ها و سطوح مشارکت اجتماعی سازمانهای مردم نهاد

 1111/1 59/11 6 17/1 72/8 اهداف تعیین کرده سازمانی

 1111/1 22/12 12 29/2 61/17 سازماندهی اجتماعی

 1111/1 98/5 18 97/2 56/21 شناخت و پذیرش اجتماعی

 1111/1 75/11 36 15/5 88/47 ی اجتماعیظرفیت ساز

 1111/1 23/5 15 78/3 96/18 شبکه سازی

 111/1 71/3 9 31/2 72/11 تکثرگرایی و پیوندگرایی

 1111/1 56/5 24 11/5 68/29 ظرفیت سازی مشارکت جمعی سازمانهای مردم نهاد

 1111/1 56/7 24 23/5 92/31 آموزش و یادگیری
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 1111/1 75/8 135 69/21 24/171 عینمره کل مشارکت اجتما

 

 

 

 

در برنامه های پیشگیری از اعتیاد  ی مشارکت کننده دربررسی وضعیت مشارکت افراد و گروه ها -الف

 کرماناستان 

 مشخص شد که:  کرمانبر اساس نتایج به دست آمده در استان 

پسر، کارکنان ادارات و وضعیت مشارکت مردان شاغل، دانش آموزان  :متوسطوضعیت مشارکت در سطح 

 (. 44سازمانها؛ کارگران کارگاه ها و کارخانه ها و سایر گروه های کاری در سطح متوسط بود )جدول 

زنان خانه دار، همسایگان، سایر اهالی محله، کودکان وضعیت مشارکت : وضعیت مشارکت در سطح باال

 (. 44طح باال بود )جدول در سپسر و دختر، دانش آموزان دختر، دانشجویان پسر و دختر 

 : مقایسه وضعیت مشارکت هر یک از افراد و گروه ها در برنامه های پیشگیری از اعتیاد در استان کرمان11جدول 

 t p-value انحراف معیار میانگین 

 222. 7.595 243. 4.22 دارخانه زنان

 327. 1.222- 1.222 2.76 شاغل مردان

 222. 5.252 222. 3.24 همسایگان

 223. 3.361 952. 3.64 محله اهالی سایر

 225. 3.262 1.173 3.72 پسر کودکان

 224. 2.419 1.152 3.56 دختر کودکان

 263. 1.953 1.229 3.42 پسر آموزان دانش

 224. 3.122 1.269 3.62 دختر آموزان دانش

 222. 2.449 216. 3.42 پسر دانشجویان

 221. 3.934 712. 3.56 دختر دانشجویان

 125. 1.365 279. 3.24 هاسازما و ادارات کارکنان
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 224. 1.242 1.222 3.32 هاکارخانه و هاکارگاه کارگران

 127. 1.674 1.275 3.36 کاری هایگروه سایر

 

 

 

 

 

سازمان های مردم نهاد در محیط های هدف برنامه های پیشگیری از بررسی وضعیت مشارکت  -ب

 اناعتیاد در استان کرم

 مشخص شد که:  کرمانبر اساس نتایج به دست آمده در استان 

وضعیت مشارکت در تمامی محیط  در محیط های هدف برنامه پیشگیری از اعتیاد:وضعیت مشارکت 

)محیط های محله، محیط های آموزشی، محیط خانواده و محیط های ی هدف برنامه پیشگیری از اعتیادها

 (.46)جدول ستگزارش شده ادر سطح باال  کار(

 : مقایسه وضعیت مشارکت در محیط های مختلف  برنامه های پیشگیری از اعتیاد در استان کرمان11جدول 

 t p-value انحراف معیار میانگین 

 222. 6.573 913. 4.22 محیط های محله

 221. 4.222 1.222 3.22 محیط های آموزشی

 222. 9.299 727. 4.42 محیط خانواده

 225. 2.397 1.225 3.52 محیط های  کار
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 کرمانشاهوضعیت مشارکت اجتماعی سازمان های مردم نهاد در استان   -4-1-8

وضعیت مشارکت اجتماعی سازمانهای مردم نهاد بر اساس ابعاد و نمره کل شاخص های مورد بررسی  استان 

وضعیت هر یک از شاخص ها از نقطه برشی برای  ارائه شده است. جهت بررسی 46کرمانشاه در جدول 

( در هر بعد استفاده شد. با توجه به نتایج به دست آمده بر اساس 3اساس تعداد سواالت و نمره میانه )عدد 

تک نمونه ای، مشخص شد که در تمامی ابعاد و نمرات کل، وضعیت نمونه مورد بررسی در استان  tآزمون 

 باالتر از نقاط برش تعریف شده می باشد. کرمانشاه به طور معناداری 

 : وضعیت مشارکت اجتماعی سازمانهای مردم نهاد بر اساس نمره کل و هر یک از ابعاد در استان کرمانشاه13جدول 

 عدد معیار انحراف معیار میانگین بعد/ نمره کل
 تک نمونه ای tنتایج  آزمون 

t p 

 1111/1 67/3 39 15/7 14/43 مشارکت در سطح فردی

 1111/1 19/11 12 56/2 14/16 مشارکت در سطح اجتماع

 1111/1 15/6 51 56/8 19/59 زمینه ها و سطوح مشارکت اجتماعی سازمانهای مردم نهاد

 1111/1 23/18 6 11/1 12/9 اهداف تعیین کرده سازمانی

 1111/1 71/13 12 47/2 23/17 سازماندهی اجتماعی

 1111/1 29/8 18 53/3 52/22 شناخت و پذیرش اجتماعی

 1111/1 51/14 36 75/5 88/48 ظرفیت سازی اجتماعی

 1111/1 11/7 15 87/3 19/19 شبکه سازی

 1111/1 12/5 9 67/2 17/11 تکثرگرایی و پیوندگرایی

 1111/1 7 24 79/5 26/31 ظرفیت سازی مشارکت جمعی سازمانهای مردم نهاد
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 1111/1 81/11 24 77/4 71/32 آموزش و یادگیری

 1111/1 56/11 135 36/19 54/169 نمره کل مشارکت اجتماعی

 

 

 

 

 

در برنامه های پیشگیری از اعتیاد  ی مشارکت کننده دربررسی وضعیت مشارکت افراد و گروه ها -الف

 کرمانشاهاستان 

 مشخص شد که:  کرمانشاهبر اساس نتایج به دست آمده در استان 

ارگاه ها و کارخانه ها در وضعیت مشارکت مردان شاغل و کارگران ک :ینیپاوضعیت مشارکت در سطح 

 (. 47ین بود )جدول یسطح پا

 سایر ها؛ وسازما و ادارات کارکنانوضعیت مشارکت دانشجویان پسر؛ : وضعیت مشارکت در سطح متوسط

 (.47در سطح متوسط بود )جدول  کاری هایگروه

زنان خانه دار، همسایگان، سایر اهالی محله، کودکان مشارکت وضعیت : وضعیت مشارکت در سطح باال

 (. 47در سطح باال بود )جدول پسر و دختر، دانش آموزان دختر و دانشجویان دختر 

 : مقایسه وضعیت مشارکت هر یک از افراد و گروه ها در برنامه های پیشگیری از اعتیاد در استان کرمانشاه12جدول 

 t p-value انحراف معیار میانگین 

 222. 9.231 934. 4.32 دارخانه زنان

 242. 2.123- 1.239 2.66 شاغل مردان

 222. 4.394 1.231 3.71 همسایگان

 222. 5.276 222. 3.74 محله اهالی سایر

 212. 2.623 1.225 3.45 پسر کودکان

 235. 2.127 1.225 3.44 دختر کودکان

 222. 5.612 946. 3.23 پسر آموزان دانش
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 222. 6.126 1.262 4.22 دختر آموزان دانش

 412. 219. 966. 3.13 پسر دانشجویان

 222. 2.393 1.257 3.42 دختر دانشجویان

 123. 1.356 1.252 3.23 هاسازما و ادارات کارکنان

 222. 3.393- 1.114 2.32 هاکارخانه و هاکارگاه کارگران

 297. 1.725- 1.141 2.62 کاری هایگروه سایر

 

 

سازمان های مردم نهاد در محیط های هدف برنامه های پیشگیری از بررسی وضعیت مشارکت  -ب

 اعتیاد در استان کرمانشاه

 مشخص شد که:  کرمانشاهبر اساس نتایج به دست آمده در استان 

وضعیت مشارکت در محیط های کار در سطح متوسط بود : پاییندر سطح محیطی وضعیت مشارکت 

 (.42 )جدول

در محیط های آموزشی، محله ها و خانواده وضعیت مشارکت در : در سطح باالمحیطی وضعیت مشارکت 

 (.42سطح باال بود )جدول 

 : مقایسه وضعیت مشارکت در محیط های مختلف  برنامه های پیشگیری از اعتیاد در استان کرمانشاه13جدول 

 t p-value انحراف معیار میانگین 

 222. 15.153 672. 4.59 همحیط های محل

 222. 9.237 922. 4.42 محیط های آموزشی

 222. 6.532 1.122 4.12 محیط خانواده

 324. 1.222 1.221 1.22 محیط های  کار
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 وضعیت مشارکت اجتماعی سازمان های مردم نهاد در استان مرکزی  -4-1-9

ر اساس ابعاد و نمره کل شاخص های مورد بررسی  استان وضعیت مشارکت اجتماعی سازمانهای مردم نهاد ب

ارائه شده است. جهت بررسی وضعیت هر یک از شاخص ها از نقطه برشی برای اساس  49مرکزی در جدول 

 t( در هر بعد استفاده شد. با توجه به نتایج به دست آمده بر اساس آزمون 3تعداد سواالت و نمره میانه )عدد 

شد که در تمامی ابعاد )به جزء ابعاد مشارکت در سطح فردی و بعد شناخت و  تک نمونه ای، مشخص

پذیرش اجتماعی( و نمرات کل )به جزء نمره زمینه ها و سطوح مشارکت اجتماعی سازمانهای مردم نهاد و 

نمره ظرفیت سازی مشارکت جمعی سازمانهای مردم نهاد(، وضعیت نمونه مورد بررسی در استان مرکزی به 

معناداری باالتر از نقاط برش تعریف شده می باشد. در وضعیت های غیر معنادار سطح شاخص ها در طور 

 حد اعداد میانه قرار داشت.

 : وضعیت مشارکت اجتماعی سازمانهای مردم نهاد بر اساس نمره کل و هر یک از ابعاد در استان مرکزی19جدول 

 عدد معیار انحراف معیار میانگین بعد/ نمره کل
 تک نمونه ای tتایج  آزمون ن

t p 

 42/1 82/1 39 71/9 41 مشارکت در سطح فردی

 135/1 32/2 12 87/3 25/14 مشارکت در سطح اجتماع

 19/1 37/1 51 39/12 25/55 زمینه ها و سطوح مشارکت اجتماعی سازمانهای مردم نهاد

 1111/1 33/6 6 51/1 37/8 اهداف تعیین کرده سازمانی

 1111/1 21/8 12 51/2 12/17 ندهی اجتماعیسازما

 13/1 56/1 18 62/4 81/19 شناخت و پذیرش اجتماعی

 1111/1 15/5 36 37/7 31/45 ظرفیت سازی اجتماعی
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 125/1 48/2 15 63/4 87/17 شبکه سازی

 129/1 43/2 9 22/2 41/11 تکثرگرایی و پیوندگرایی

 167/1 97/1 24 33/7 62/27 هادظرفیت سازی مشارکت جمعی سازمانهای مردم ن

 111/1 24/4 24 15/7 73/31 آموزش و یادگیری

 115/1 29/3 135 84/27 93/157 نمره کل مشارکت اجتماعی

 

 

در برنامه های پیشگیری از اعتیاد  ی مشارکت کننده دربررسی وضعیت مشارکت افراد و گروه ها -الف

 مرکزیاستان 

 مشخص شد که:  مرکزیاستان بر اساس نتایج به دست آمده در 

مردان شاغل، کودکان پسر و دختر، دانش آموزان وضعیت مشارکت : وضعیت مشارکت در سطح متوسط

دختر و پسر، دانشجویان دختر و پسر، کارکنان ادارات و سازمان ها، کارگران کارگاه ها و کارخانه ها و سایر 

 (.52در سطح متوسط بود )جدول  گروه های کاری

وضعیت مشارکت زنان خانه دار؛ همسایگان؛ و سایر اهالی محله در سطح : مشارکت در سطح باالوضعیت 

 (. 52باال بود )جدول 

 : مقایسه وضعیت مشارکت هر یک از افراد و گروه ها در برنامه های پیشگیری از اعتیاد در استان مرکزی11جدول 

 t p-value انحراف معیار میانگین 

 223. 3.529 1.263 3.94 دارخانه زنان

 292. 1.299- 1.175 2.67 شاغل مردان

 226. 3.223 931. 3.75 همسایگان

 252. 2.226 992. 3.53 محله اهالی سایر

 243. 222. 1.237 3.26 پسر کودکان

 462. 745. 1.342 3.25 دختر کودکان

 237. 1.232 1.214 3.31 پسر آموزان دانش

 152. 1.512 1.153 3.44 دختر آموزان دانش
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 532. 643.- 1.167 2.21 پسر دانشجویان

 549. 613. 1.223 3.19 دختر دانشجویان

 512. 676.- 1.146 2.22 هاسازما و ادارات کارکنان

 249. 194. 1.229 3.26 هاکارخانه و هاکارگاه کارگران

 261. 1.162- 256. 2.75 کاری هایگروه سایر

 

 

ازمان های مردم نهاد در محیط های هدف برنامه های پیشگیری از سبررسی وضعیت مشارکت  -ب

 اعتیاد در استان مرکزی

 مشخص شد که:  مرکزیبر اساس نتایج به دست آمده در استان 

و محیط های آموزشی  وضعیت مشارکت در محیط های کار: در سطح متوسطمحیطی وضعیت مشارکت 

 (.51بود )جدول  پاییندر سطح 

سطح باال بود  محیط های محله و خانوادهوضعیت مشارکت در : در سطح باالحیطی موضعیت مشارکت 

 (. 51)جدول 

 : مقایسه وضعیت مشارکت در محیط های مختلف  برنامه های پیشگیری از اعتیاد در استان مرکزی13جدول 

 t p-value انحراف معیار میانگین 

 222. 6.212 273. 4.31 محیط های محله

 242. 2.152 1.392 2.9 زشیمحیط های آمو

 222. 2.422 1.292 3.26 محیط خانواده

 646. 469.- 1.621 2.21 محیط های  کار
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 وضعیت مشارکت اجتماعی سازمان های مردم نهاد در استان سمنان   -4-1-11

بررسی  استان وضعیت مشارکت اجتماعی سازمانهای مردم نهاد بر اساس ابعاد و نمره کل شاخص های مورد 

ارائه شده است. جهت بررسی وضعیت هر یک از شاخص ها از نقطه برشی برای اساس  52سمنان در جدول 

 t( در هر بعد استفاده شد. با توجه به نتایج به دست آمده بر اساس آزمون 3تعداد سواالت و نمره میانه )عدد 

شارکت در سطح فردی، بعد شناخت و پذیرش تک نمونه ای، مشخص شد که در تمامی ابعاد )به جزء ابعاد م

اجتماعی، بعد شبکه سازی، بعد تکثرگرایی و پیوندگرایی( و نمرات کل )به جزء نمره کل زمینه ها و سطوح 

مشارکت اجتماعی سازمانهای مردم نهاد و نمره ظرفیت سازی مشارکت جمعی سازمانهای مردم نهاد و نمره 

مورد بررسی در استان سمنان به طور معناداری باالتر از نقاط برش کل مشارکت اجتماعی(، وضعیت نمونه 

 تعریف شده می باشد. در وضعیت های غیر معنادار سطح شاخص ها در حد اعداد میانه قرار داشت.

 : وضعیت مشارکت اجتماعی سازمانهای مردم نهاد بر اساس نمره کل و هر یک از ابعاد در استان سمنان11جدول 

 عدد معیار انحراف معیار میانگین بعد/ نمره کل
 تک نمونه ای tنتایج  آزمون 

t p 

 156/1 -15/2 39 51/11 38/33 مشارکت در سطح فردی

 137/1 26/2 12 48/4 38/14 مشارکت در سطح اجتماع

 36/1 -93/1 51 73/14 77/47 زمینه ها و سطوح مشارکت اجتماعی سازمانهای مردم نهاد

 1111/1 38/7 6 51/1 61/8 ه سازمانیاهداف تعیین کرد

 1111/1 61/8 12 38/2 83/16 سازماندهی اجتماعی

 186/1 82/1 18 13/4 77/19 شناخت و پذیرش اجتماعی

 1111/1 58/5 36 7 22/45 ظرفیت سازی اجتماعی

 13/1 57/1 15 46/4 71/16 شبکه سازی
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 22/1 26/1 9 38/2 75/9 تکثرگرایی و پیوندگرایی

 27/1 13/1 24 84/6 88/25 ت سازی مشارکت جمعی سازمانهای مردم نهادظرفی

 113/1 46/3 24 15/8 76/31 آموزش و یادگیری

 11/1 71/1 135 39/28 51/146 نمره کل مشارکت اجتماعی

 

 

در برنامه های پیشگیری از اعتیاد  ی مشارکت کننده دربررسی وضعیت مشارکت افراد و گروه ها -الف

 نانسماستان 

 مشخص شد که:  سمنانبر اساس نتایج به دست آمده در استان 

در سطح پائین  کاری هایگروه سایروضعیت مشارکت مردان شاغل و  :ینیسطح پاوضعیت مشارکت در 

 (. 53بود )جدول 

مشارکت همسایگان، سایر اهالی محله، کودکان پسر و وضعیت : وضعیت مشارکت در سطح متوسط

دختر و پسر، دانشجویان دختر و پسر، کارکنان ادارات و سازمان ها، کارگران کارگاه ها و  دختر، دانش آموزان

 (.53در سطح متوسط بود )جدول کارخانه ها 

 (. 53وضعیت مشارکت زنان خانه دار در سطح باال بود )جدول : وضعیت مشارکت در سطح باال

 در برنامه های پیشگیری از اعتیاد در استان سمنان : مقایسه وضعیت مشارکت هر یک از افراد و گروه ها11جدول 

 t p-value انحراف معیار میانگین 

 222. 9.222 626. 4.35 دارخانه زنان

 222. 4.722- 957. 1.22 شاغل مردان

 235. 212. 1.144 3.26 همسایگان

 152. 1.512 1.153 3.44 محله اهالی سایر

 127. 1.322- 1.322 2.53 پسر کودکان

 212. 235.- 1.122 2.93 دختر کودکان

 265. 1.162- 1.113 2.67 پسر آموزان دانش

 227. 222. 1.163 3.27 دختر آموزان دانش
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 122. 1.643- 1.322 2.47 پسر دانشجویان

 762. 322. 1.576 3.12 دختر دانشجویان

 226. 223.- 1.222 2.94 هاسازما و ادارات کارکنان

 162. 1.447- 1.229 2.56 هاکارخانه و هاکارگاه کارگران

 213. 2.212- 1.265 2.25 کاری هایگروه سایر

 

 

 

سازمان های مردم نهاد در محیط های هدف برنامه های پیشگیری از بررسی وضعیت مشارکت  -ب

 اعتیاد در استان سمنان

 مشخص شد که:  سمنانبر اساس نتایج به دست آمده در استان 

وضعیت مشارکت در محیط های کار در سطح متوسط بود : در سطح متوسططی محیوضعیت مشارکت 

 (.54)جدول 

محیط های محله، خانواده و محیط های وضعیت مشارکت در : در سطح باالمحیطی وضعیت مشارکت 

 (. 54در سطح باال بود )جدول آموزشی 

 ی از اعتیاد در استان سمنان: مقایسه وضعیت مشارکت در محیط های مختلف  برنامه های پیشگیر11جدول 

 t p-value انحراف معیار میانگین 

 222. 5.745 957. 4.32 محیط های محله

 223. 3.597 1.121 3.22 محیط های آموزشی

 222. 2.452 717. 4.47 محیط خانواده

 1.222 222. 1.414 3.22 محیط های  کار
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 های مردم نهاد در استان خراسان جنوبیوضعیت مشارکت اجتماعی سازمان   -4-1-11

وضعیت مشارکت اجتماعی سازمانهای مردم نهاد بر اساس ابعاد و نمره کل شاخص های مورد بررسی  استان 

ارائه شده است. جهت بررسی وضعیت هر یک از شاخص ها از نقطه برشی  55خراسان جنوبی در جدول 

در هر بعد استفاده شد. با توجه به نتایج به دست آمده بر  (3برای اساس تعداد سواالت و نمره میانه )عدد 

تک نمونه ای، مشخص شد که در تمامی ابعاد )به جزء ابعاد مشارکت در سطح فردی، و بعد  tاساس آزمون 

تکثرگرایی و پیوندگرایی( و نمرات کل )به جزء نمره کل زمینه ها و سطوح مشارکت اجتماعی سازمانهای 

نمونه مورد بررسی در استان خراسان جنوبی به طور معناداری باالتر از نقاط برش  مردم نهاد(، وضعیت

 تعریف شده می باشد. در وضعیت های غیر معنادار سطح شاخص ها در حد اعداد میانه قرار داشت.

 ان جنوبی: وضعیت مشارکت اجتماعی سازمانهای مردم نهاد بر اساس نمره کل و هر یک از ابعاد در استان خراس11جدول 

 عدد معیار انحراف معیار میانگین بعد/ نمره کل
 تک نمونه ای tنتایج  آزمون 

t p 

 57/1 -57/1 39 31/11 56/37 مشارکت در سطح فردی

 1111/1 56/8 12 67/2 78/16 مشارکت در سطح اجتماع

 22/1 24/1 51 21/13 43/54 زمینه ها و سطوح مشارکت اجتماعی سازمانهای مردم نهاد

 1111/1 51/12 6 19/1 86/8 اهداف تعیین کرده سازمانی

 1111/1 54/11 12 21/2 31/17 سازماندهی اجتماعی

 1111/1 85/4 18 74/2 78/21 شناخت و پذیرش اجتماعی

 1111/1 73/11 36 89/4 95/46 ظرفیت سازی اجتماعی

 114/1 22/3 15 41/4 95/17 شبکه سازی
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 17/1 91/1 9 28/3 31/11 تکثرگرایی و پیوندگرایی

 119/1 86/2 24 14/7 26/28 ظرفیت سازی مشارکت جمعی سازمانهای مردم نهاد

 111/1 66/3 24 14/9 91/31 آموزش و یادگیری

 1111/1 56/4 135 88/26 56/161 نمره کل مشارکت اجتماعی

 

 

 

در های پیشگیری از اعتیاد برنامه  ی مشارکت کننده دربررسی وضعیت مشارکت افراد و گروه ها -الف

 خراسان جنوبیاستان 

 مشخص شد که:  خراسان جنوبیبر اساس نتایج به دست آمده در استان 

مردان شاغل، همسایگان، کودکان پسر و دختر، وضعیت مشارکت : وضعیت مشارکت در سطح متوسط

گران کارگاه ها و کارخانه ها و دانش آموزان دختر و پسر، دانشجویان پسر، کارکنان ادارات و سازمان ها، کار

 (.56در سطح متوسط بود )جدول  سایر گروه های کاری

وضعیت مشارکت زنان خانه دار؛  سایر اهالی محله و دانشجویان دختر در : وضعیت مشارکت در سطح باال

 (. 56سطح باال بود )جدول 

 سان جنوبیاهای پیشگیری از اعتیاد در استان خر : مقایسه وضعیت مشارکت هر یک از افراد و گروه ها در برنامه13 جدول

 t p-value انحراف معیار میانگین 

 222. 2.525 723. 4.39 دارخانه زنان

 292. 1.724- 256. 2.67 شاغل مردان

 253. 122. 1.133 3.25 همسایگان

 232. 2.335 1.121 3.57 محله اهالی سایر

 741. 336.- 1.322 2.92 پسر کودکان

 252. 121. 1.223 3.25 دختر انکودک

 367. 925.- 1.229 2.75 پسر آموزان دانش

 576. 562. 1.153 3.14 دختر آموزان دانش

 322. 1.264 1.231 3.29 پسر دانشجویان
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 229. 2.272 1.265 3.67 دختر دانشجویان

 1.222 222. 1.123 3.22 هاسازما و ادارات کارکنان

 253. 122. 1.224 3.25 هاانهکارخ و هاکارگاه کارگران

 232. 1.241- 1.221 2.72 کاری هایگروه سایر

 

 

 

سازمان های مردم نهاد در محیط های هدف برنامه های پیشگیری از بررسی وضعیت مشارکت  -ب

 اعتیاد در استان خراسان جنوبی

 مشخص شد که:  خراسان جنوبیبر اساس نتایج به دست آمده در استان 

بود )جدول  در محیط کار در سطح پایین وضعیت مشارکت  :پاییندر سطح محیطی رکت وضعیت مشا 

57.) 

 متوسطدر محیط های آموزشی در سطح وضعیت مشارکت  :متوسطدر سطح محیطی وضعیت مشارکت 

 (.57بود )جدول 

در سطح باال  محله و خانوادهی وضعیت مشارکت در محیط ها: در سطح باالمحیطی وضعیت مشارکت 

 (.57ود )جدول ب

 : مقایسه وضعیت مشارکت در محیط های مختلف  برنامه های پیشگیری از اعتیاد در استان خرسان جنوبی12جدول 

 t p-value انحراف معیار میانگین 

 222. 17.773 456. 4.73 محیط های محله

 222. 7.955 239. 3.22 محیط های آموزشی

 222. 12.722 592. 4.57 محیط خانواده

 223. 3.327 1.256 2.22 محیط های  کار
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 زنجانوضعیت مشارکت اجتماعی سازمان های مردم نهاد در استان   -4-1-12

وضعیت مشارکت اجتماعی سازمانهای مردم نهاد بر اساس ابعاد و نمره کل شاخص های مورد بررسی  استان 

یک از شاخص ها از نقطه برشی برای اساس  ارائه شده است. جهت بررسی وضعیت هر 52زنجان در جدول 

 t( در هر بعد استفاده شد. با توجه به نتایج به دست آمده بر اساس آزمون 3تعداد سواالت و نمره میانه )عدد 

تک نمونه ای، مشخص شد که در تمامی ابعاد )به جزء ابعاد مشارکت در سطح فردی، و بعد تکثرگرایی و 

جزء نمره کل زمینه ها و سطوح مشارکت اجتماعی سازمانهای مردم نهاد(،  پیوندگرایی( و نمرات کل )به

وضعیت نمونه مورد بررسی در استان زنجان به طور معناداری باالتر از نقاط برش تعریف شده می باشد. در 

 وضعیت های غیر معنادار سطح شاخص ها در حد اعداد میانه قرار داشت.

 زمانهای مردم نهاد بر اساس نمره کل و هر یک از ابعاد در استان زنجان: وضعیت مشارکت اجتماعی سا13جدول 

 عدد معیار انحراف معیار میانگین بعد/ نمره کل
 تک نمونه ای tنتایج  آزمون 

t p 

 96/1 145/1 39 12/11 11/39 مشارکت در سطح فردی

 112/1 56/3 12 51/3 94/14 مشارکت در سطح اجتماع

 47/1 74/1 51 37/13 26/53 مشارکت اجتماعی سازمانهای مردم نهادزمینه ها و سطوح 

 1111/1 41/5 6 65/1 8 اهداف تعیین کرده سازمانی

 1111/1 67/7 12 56/2 41/16 سازماندهی اجتماعی

 124/1 44/2 18 21/4 31/21 شناخت و پذیرش اجتماعی

 1111/1 65/5 36 87/6 71/44 ظرفیت سازی اجتماعی

 1111/1 51/4 15 31/4 35/19 شبکه سازی

 194/1 76/1 9 42/3 35/11 تکثرگرایی و پیوندگرایی
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 111/1 86/3 24 59/6 71/29 ظرفیت سازی مشارکت جمعی سازمانهای مردم نهاد

 1111/1 79/6 24 99/4 61/31 آموزش و یادگیری

 113/1 47/3 135 77/27 61/156 نمره کل مشارکت اجتماعی

 

 

در برنامه های پیشگیری از اعتیاد  ی مشارکت کننده دریت مشارکت افراد و گروه هابررسی وضع -الف

 زنجان استان 

 مشخص شد که:  زنجانبر اساس نتایج به دست آمده در استان 

مردان شاغل ، سایر اهالی محله، کودکان پسر و وضعیت مشارکت : وضعیت مشارکت در سطح متوسط

انشجویان دختر و پسر، کارکنان ادارات و سازمان ها، کارگران کارگاه ها و دختر، دانش آموزان دختر و پسر، د

 (.59در سطح متوسط بود )جدول  کارخانه ها و سایر گروه های کاری

وضعیت مشارکت زنان خانه دار؛ و همسایگان در سطح باال بود : وضعیت مشارکت در سطح باال

 (.59)جدول 

 از افراد و گروه ها در برنامه های پیشگیری از اعتیاد در استان زنجان: مقایسه وضعیت مشارکت هر یک 19جدول 

 t p-value انحراف معیار میانگین 

 222. 4.652 1.134 4.21 دارخانه زنان

 295. 1.767- 1.222 2.52 شاغل مردان

 223. 2.522 1.237 3.61 همسایگان

 295. 1.767 1.222 3.52 محله اهالی سایر

 762. 322.- 1.532 2.29 پسر کودکان

 717. 369.- 1.272 2.29 دختر کودکان

 259. 121. 1.325 3.26 پسر آموزان دانش

 234. 1.237 1.372 3.41 دختر آموزان دانش

 399. 264.- 1.364 2.72 پسر دانشجویان

 422. 722. 1.342 3.24 دختر دانشجویان
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 546. 615. 1.119 3.16 هاسازما و ادارات کارکنان

 259. 121. 1.325 3.26 هاکارخانه و هاکارگاه ارگرانک

 565. 522. 1.237 3.12 کاری هایگروه سایر

 

  

 

سازمان های مردم نهاد در محیط های هدف برنامه های پیشگیری از بررسی وضعیت مشارکت  -ب

 اعتیاد در استان زنجان

 مشخص شد که:  زنجانبر اساس نتایج به دست آمده در استان 

وضعیت مشارکت در محیط های آموزشی و محیط های کار : در سطح متوسطمحیطی عیت مشارکت وض

 (.62در سطح متوسط بود )جدول 

وضعیت مشارکت در محیط های محله و خانواده در سطح باال : در سطح باالمحیطی وضعیت مشارکت 

 (. 62بود )جدول 

 نامه های پیشگیری از اعتیاد در استان زنجان: مقایسه وضعیت مشارکت در محیط های مختلف  بر31جدول 

 t p-value انحراف معیار میانگین 

 222. 6.226 249. 4.29 محیط های محله

 262. 1.963 1.421 3.69 محیط های آموزشی

 222. 6.259 295. 4.22 محیط خانواده

 223. 1.252 1.179 3.53 محیط های  کار
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 اجتماعی سازمان های مردم نهاد در استان سیستان و بلوچستانوضعیت مشارکت   -4-1-13

وضعیت مشارکت اجتماعی سازمانهای مردم نهاد بر اساس ابعاد و نمره کل شاخص های مورد بررسی  استان 

ارائه شده است. جهت بررسی وضعیت هر یک از شاخص ها از نقطه برشی  61در جدول  سیستان و بلوچستان

( در هر بعد استفاده شد. با توجه به نتایج به دست آمده بر 3االت و نمره میانه )عدد برای اساس تعداد سو

تک نمونه ای، مشخص شد که در تمامی ابعاد )به جزء ابعاد مشارکت در سطح فردی( و  tاساس آزمون 

 نمرات کل )به جزء نمره کل زمینه ها و سطوح مشارکت اجتماعی سازمانهای مردم نهاد و نمره ظرفیت

به  سیستان و بلوچستانسازی مشارکت جمعی سازمانهای مردم نهاد(، وضعیت نمونه مورد بررسی در استان 

طور معناداری باالتر از نقاط برش تعریف شده می باشد. در وضعیت های غیر معنادار سطح شاخص ها در 

 حد اعداد میانه قرار داشت.

هاد بر اساس نمره کل و هر یک از ابعاد در استان سیستان و : وضعیت مشارکت اجتماعی سازمانهای مردم ن33جدول 

 بلوچستان

 عدد معیار انحراف معیار میانگین بعد/ نمره کل
 تک نمونه ای tنتایج  آزمون 

t p 

 44/1 78/1 39 66/9 73/41 مشارکت در سطح فردی

 1111/1 76/4 12 17/2 44/14 مشارکت در سطح اجتماع

 21/1 32/1 51 28/11 42/54 رکت اجتماعی سازمانهای مردم نهادزمینه ها و سطوح مشا

 1111/1 71/8 6 39/1 78/8 اهداف تعیین کرده سازمانی

 1111/1 99/11 12 16/2 47/17 سازماندهی اجتماعی

 118/1 99/2 18 28/4 94/21 شناخت و پذیرش اجتماعی

 1111/1 17/8 36 97/5 21/47 ظرفیت سازی اجتماعی

 144/1 16/2 15 51/5 73/17 یشبکه ساز
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 115/1 71/2 9 32/2 52/11 تکثرگرایی و پیوندگرایی

 11/1 64/1 24 39/8 15/27 ظرفیت سازی مشارکت جمعی سازمانهای مردم نهاد

 1111/1 53/6 24 14/5 32 آموزش و یادگیری

 111/1 78/3 135 79/25 42/157 نمره کل مشارکت اجتماعی

 

 

در برنامه های پیشگیری از اعتیاد  ی مشارکت کننده درشارکت افراد و گروه هابررسی وضعیت م -الف

 سیستان و بلوچستان استان

 مشخص شد که:  سیستان و بلوچستانبر اساس نتایج به دست آمده در استان 

مردان شاغل، همسایگان، کودکان پسر و دختر، وضعیت مشارکت : پائینوضعیت مشارکت در سطح 

و پسر، کارکنان ادارات و سازمان ها، کارگران کارگاه ها و کارخانه ها و سایر گروه های  دانشجویان دختر

 (.62در سطح پائین بود )جدول   کاری

وضعیت مشارکت زنان خانه دار؛ سایر اهالی محله، و دانش آموزان دختر و : وضعیت مشارکت در سطح باال

 (. 62پسر در سطح باال بود )جدول 

وضعیت مشارکت هر یک از افراد و گروه ها در برنامه های پیشگیری از اعتیاد در استان سیستان و  : مقایسه31جدول 

 بلوچستان

 t p-value انحراف معیار میانگین 

 222. 4.943 222. 4.22 دارخانه زنان

 662. 437.- 1.279 2.29 شاغل مردان

 124. 1.725 1.125 3.47 همسایگان

 215. 2.691 1.122 3.62 محله اهالی سایر

 242. 195. 1.211 3.26 پسر کودکان

 522. 644. 1.292 3.17 دختر کودکان

 219. 2.577 1.157 3.62 پسر آموزان دانش

 215. 2.691 1.122 3.62 دختر آموزان دانش

 452. 775. 1.251 3.24 پسر دانشجویان
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 192. 1.365 1.321 3.44 دختر دانشجویان

 527. 672. 1.243 3.17 هاماساز و ادارات کارکنان

 122. 1.632- 1.295 2.52 هاکارخانه و هاکارگاه کارگران

 272. 1.917- 924. 2.56 کاری هایگروه سایر

 

 

 

سازمان های مردم نهاد در محیط های هدف برنامه های پیشگیری از بررسی وضعیت مشارکت  -ب

 اعتیاد در استان سیستان و بلوچستان

 مشخص شد که:  سیستان و بلوچستانبه دست آمده در استان  بر اساس نتایج

وضعیت مشارکت در محیط های کار در سطح متوسط بود : در سطح متوسطمحیطی وضعیت مشارکت 

 (.63)جدول 

ی خانواده، محله و محیط وضعیت مشارکت در سایر محیط ها: در سطح باالمحیطی وضعیت مشارکت 

 (. 63ول در سطح باال بود )جد های آموزشی

 : مقایسه وضعیت مشارکت در محیط های مختلف  برنامه های پیشگیری از اعتیاد در استان سیستان و بلوچستان31جدول 

 t p-value انحراف معیار میانگین تعداد  

 222. 6.234 927. 4.33 12 محیط های محله

 225. 3.222 1.292 3.23 12 محیط های آموزشی

 222. 5.494 223. 4.12 17 محیط خانواده

 232. 1.246- 1.224 2.63 16 محیط های  کار
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 وضعیت مشارکت اجتماعی سازمان های مردم نهاد در استان تهران  -4-1-14

وضعیت مشارکت اجتماعی سازمانهای مردم نهاد بر اساس ابعاد و نمره کل شاخص های مورد بررسی  استان 

ت. جهت بررسی وضعیت هر یک از شاخص ها از نقطه برشی برای اساس ارائه شده اس 64در جدول  تهران

 t( در هر بعد استفاده شد. با توجه به نتایج به دست آمده بر اساس آزمون 3تعداد سواالت و نمره میانه )عدد 

تک نمونه ای، مشخص شد که در تمامی ابعاد )به جزء ابعاد مشارکت در سطح فردی و بعد تکثرگرایی و 

رایی( و نمرات کل )به جزء نمره کل زمینه ها و سطوح مشارکت اجتماعی سازمانهای مردم نهاد(، پیوندگ

به طور معناداری باالتر از نقاط برش تعریف شده می باشد. از  تهرانوضعیت نمونه مورد بررسی در استان 

از لحاظ بعد مشارکت در لحاظ بعد تکثرگرایی و پیوند گرایی وضعیت نمونه استان تهران در حد عدد میانه و 

 سطح فردی وضعیت نمونه بطور معناداری پائین تر از عدد میانه قرار داشت.

 : وضعیت مشارکت اجتماعی سازمانهای مردم نهاد بر اساس نمره کل و هر یک از ابعاد در استان تهران31جدول 

 میانگین بعد/ نمره کل
انحراف 

 معیار
 عدد معیار

 ایتک نمونه  tنتایج  آزمون 

t p 

 12/1 -46/2 39 31/9 85/32 مشارکت در سطح فردی

 116/1 25/3 12 95/2 57/14 مشارکت در سطح اجتماع

 26/1 -15/1 51 56/11 42/47 زمینه ها و سطوح مشارکت اجتماعی سازمانهای مردم نهاد

 1111/1 83/8 6 19/1 57/8 اهداف تعیین کرده سازمانی

 1111/1 42/9 12 67/1 21/16 سازماندهی اجتماعی

 113/1 66/3 18 62/2 57/21 شناخت و پذیرش اجتماعی

 1111/1 75/7 36 51/4 35/45 ظرفیت سازی اجتماعی

 113/1 58/3 15 98/2 85/17 شبکه سازی

 77/1 29/1 9 75/2 21/9 تکثرگرایی و پیوندگرایی
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 139/1 29/2 24 11/5 17/27 ظرفیت سازی مشارکت جمعی سازمانهای مردم نهاد

 112/1 74/3 24 71/4 71/28 آموزش و یادگیری

 121/1 63/2 135 28/19 57/148 نمره کل مشارکت اجتماعی

 

 

در برنامه های پیشگیری از اعتیاد  ی مشارکت کننده دربررسی وضعیت مشارکت افراد و گروه ها -الف

 تهراناستان 

 که:  مشخص شد تهرانبر اساس نتایج به دست آمده در استان 

 و ادارات کارکنان وضعیت مشارکت مردان شاغل؛ کودکان پسر و دختر؛ :وضعیت مشارکت در سطح پائین

 (. 65در سطح پائین بود )جدول  کاری هایگروه سایرو  هاکارخانه و هاکارگاه کارگران ها؛سازما

  آموزان پسر شدان محله؛ اهالی سایر ؛ همسایگانوضعیت مشارکت : وضعیت مشارکت در سطح متوسط

 (.65و دختر؛ و دانشجویان پسر و دختر در سطح متوسط بود )جدول 

 (. 65وضعیت مشارکت زنان خانه دار در سطح باال بود )جدول : وضعیت مشارکت در سطح باال

 : مقایسه وضعیت مشارکت هر یک از افراد و گروه ها در برنامه های پیشگیری از اعتیاد در استان تهران31جدول 

 t p-value انحراف معیار میانگین 

 222. 12.212 497. 4.36 دارخانه زنان

 225. 3.422- 1.115 1.92 شاغل مردان

 229. 1.322 1.244 3.32 همسایگان

 273. 1.142 725. 3.23 محله اهالی سایر

 252. 2.226- 222. 2.45 پسر کودکان

 227. 2.542- 793. 2.42 دختر کودکان

 227. 249. 1.272 3.27 سرپ آموزان دانش

 636. 425. 1.144 3.15 دختر آموزان دانش

 175. 1.449- 996. 2.52 پسر دانشجویان

 1.222 222. 913. 3.22 دختر دانشجویان
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 212. 2.917- 1.299 2.14 هاسازما و ادارات کارکنان

 224. 3.633- 953. 2.22 هاکارخانه و هاکارگاه کارگران

 242. 2.324- 1.162 2.12 کاری هایگروه سایر

 

 

 

سازمان های مردم نهاد در محیط های هدف برنامه های پیشگیری از بررسی وضعیت مشارکت  -ب

 اعتیاد در استان تهران

 مشخص شد که:  تهرانبر اساس نتایج به دست آمده در استان 

ح متوسط بود وضعیت مشارکت در محیط های کار در سط: در سطح متوسطمحیطی وضعیت مشارکت 

 (.66)جدول 

ی محله، خانواده و محیط وضعیت مشارکت در سایر محیط ها: در سطح باالمحیطی وضعیت مشارکت 

 (. 66در سطح باال بود )جدول  های آموزشی

 : مقایسه وضعیت مشارکت در محیط های مختلف  برنامه های پیشگیری از اعتیاد در استان تهران33جدول 

 t p-value راف معیارانح میانگین تعداد  

 222. 12.217 519. 4.52 14 محیط های محله

 221. 4.523 262. 4.22 13 محیط های آموزشی

 212. 3.215 975. 3.79 14 محیط خانواده

 151. 1.522- 1.225 2.52 14 محیط های  کار
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 ستانوضعیت مشارکت اجتماعی سازمان های مردم نهاد در استان گل  -4-1-15

وضعیت مشارکت اجتماعی سازمانهای مردم نهاد بر اساس ابعاد و نمره کل شاخص های مورد بررسی  استان 

ارائه شده است. جهت بررسی وضعیت هر یک از شاخص ها از نقطه برشی برای اساس  67در جدول  گلستان

 tیج به دست آمده بر اساس آزمون ( در هر بعد استفاده شد. با توجه به نتا3تعداد سواالت و نمره میانه )عدد 

تک نمونه ای، مشخص شد که در تمامی ابعاد )به جزء بعد مشارکت در سطح فردی( و نمرات کل )به جزء 

نمره کل زمینه ها و سطوح مشارکت اجتماعی سازمانهای مردم نهاد(، وضعیت نمونه مورد بررسی در استان 

تعریف شده می باشد. در وضعیت های غیر معنادار سطح به طور معناداری باالتر از نقاط برش  گلستان

 شاخص ها در حد اعداد میانه قرار داشت.

 : وضعیت مشارکت اجتماعی سازمانهای مردم نهاد بر اساس نمره کل و هر یک از ابعاد در استان گلستان32جدول 

 عدد معیار انحراف معیار میانگین بعد/ نمره کل
 تک نمونه ای tنتایج  آزمون 

t p 

 81/1 23/1 39 82/8 41/39 مشارکت در سطح فردی

 1111/1 42/5 12 63/2 91/14 مشارکت در سطح اجتماع

 12/1 57/1 51 36/11 33/54 زمینه ها و سطوح مشارکت اجتماعی سازمانهای مردم نهاد

 1111/1 31/7 6 42/1 12/8 اهداف تعیین کرده سازمانی

 1111/1 11/13 12 96/1 25/17 سازماندهی اجتماعی

 1111/1 91/5 18 3 62/21 شناخت و پذیرش اجتماعی

 1111/1 51/11 36 12/5 47 ظرفیت سازی اجتماعی

 1111/1 59/4 15 91/3 66/18 شبکه سازی

 116/1 61/2 9 13/3 66/11 تکثرگرایی و پیوندگرایی

 1111/1 25/4 24 14/6 33/29 ظرفیت سازی مشارکت جمعی سازمانهای مردم نهاد
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 1111/1 99/4 24 23/5 33/29 آموزش و یادگیری

 1111/1 78/5 135 18/21 161 نمره کل مشارکت اجتماعی

 

 

در برنامه های پیشگیری از اعتیاد  ی مشارکت کننده دربررسی وضعیت مشارکت افراد و گروه ها -الف

 گلستاناستان 

 : مشخص شد که گلستانبر اساس نتایج به دست آمده در استان 

 (. 62پائین بود )جدول  کاری در سطح هایگروه مشارکت سایروضعیت  :وضعیت مشارکت در سطح پائین

مردان شاغل، سایر اهالی محله، کودکان پسر و وضعیت مشارکت : وضعیت مشارکت در سطح متوسط

در سطح ها  دختر، دانشجویان دختر و پسر، کارکنان ادارات و سازمان ها، کارگران کارگاه ها و کارخانه

 (.62متوسط بود )جدول 

وضعیت مشارکت زنان خانه دار؛ همسایگان؛ دانش آموزان دختر و : وضعیت مشارکت در سطح باال

 (. 62دانشجویان دختر در سطح باال بود )جدول 

 تان: مقایسه وضعیت مشارکت هر یک از افراد و گروه ها در برنامه های پیشگیری از اعتیاد در استان گلس33جدول 

 t p-value انحراف معیار میانگین 

 222. 2.752 772. 4.32 دارخانه زنان

 266. 1.931- 1.222 2.57 شاغل مردان

 236. 2.247 254. 3.41 همسایگان

 112. 1.664 752. 3.26 محله اهالی سایر

 266. 172.- 1.253 2.95 پسر کودکان

 231. 1.232 1.125 3.32 دختر کودکان

 724. 325. 1.223 3.29 پسر نآموزا دانش

 213. 2.692 1.135 3.63 دختر آموزان دانش

 365. 925. 1.152 3.23 پسر دانشجویان

 223. 3.321 1.193 3.23 دختر دانشجویان
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 133. 1.552- 1.271 2.65 هاسازما و ادارات کارکنان

 267. 1.926- 1.262 2.52 هاکارخانه و هاکارگاه کارگران

 222. 3.572- 294. 2.32 کاری هایگروه سایر

 

 

 

سازمان های مردم نهاد در محیط های هدف برنامه های پیشگیری از بررسی وضعیت مشارکت  -ب

 اعتیاد در استان گلستان

 مشخص شد که:  گلستانبر اساس نتایج به دست آمده در استان 

در سطح متوسط بود  وضعیت مشارکت در محیط های کار: در سطح متوسطمحیطی وضعیت مشارکت 

 (.69)جدول 

ی محله، خانواده و محیط وضعیت مشارکت در سایر محیط ها: در سطح باالمحیطی وضعیت مشارکت 

 (. 69در سطح باال بود )جدول  های آموزشی

 : مقایسه وضعیت مشارکت در محیط های مختلف  برنامه های پیشگیری از اعتیاد در استان گلستان39جدول 

 t p-value راف معیارانح میانگین 

 222. 6.252 977. 4.21 محیط های محله

 224. 3.243 1.227 3.37 محیط های آموزشی

 222. 7.222 216. 4.17 محیط خانواده

 649. 461.- 1.329 2.22 محیط های  کار
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 وضعیت مشارکت اجتماعی سازمان های مردم نهاد در استان خراسان شمالی  -4-1-16

ت مشارکت اجتماعی سازمانهای مردم نهاد بر اساس ابعاد و نمره کل شاخص های مورد بررسی  استان وضعی

ارائه شده است. جهت بررسی وضعیت هر یک از شاخص ها از نقطه برشی برای  72در جدول  خراسان شمالی

به دست آمده بر اساس ( در هر بعد استفاده شد. با توجه به نتایج 3اساس تعداد سواالت و نمره میانه )عدد 

تک نمونه ای، مشخص شد که در تمامی ابعاد )به جزء ابعاد مشارکت در سطح فردی و بعد  tآزمون 

به طور معناداری  خراسان شمالیتکثرگرایی و پیوندگرایی( و نمرات کل وضعیت نمونه مورد بررسی در استان 

ر معنادار، وضعیت نمونه در سطح عدد میانه قرار باالتر از نقاط برش تعریف شده می باشد. از لحاظ ابعاد غی

 داشت.

 : وضعیت مشارکت اجتماعی سازمانهای مردم نهاد بر اساس نمره کل و هر یک از ابعاد در استان خراسان شمالی21جدول 

 عدد معیار انحراف معیار میانگین بعد/ نمره کل
 تک نمونه ای tنتایج  آزمون 

t p 

 18/1 38/1 39 31/8 45/41 مشارکت در سطح فردی

 111/1 99/3 12 51/3 15 مشارکت در سطح اجتماع

 136/1 23/2 51 44/11 45/56 زمینه ها و سطوح مشارکت اجتماعی سازمانهای مردم نهاد

 1111/1 59/11 6 13/1 81/8 اهداف تعیین کرده سازمانی

 1111/1 26/13 12 2 68/17 سازماندهی اجتماعی

 1111/1 21/4 18 28/3 95/21 جتماعیشناخت و پذیرش ا

 1111/1 84/12 36 18/4 45/47 ظرفیت سازی اجتماعی

 1111/1 76/5 15 41/3 18/19 شبکه سازی

 46/1 69/1 9 46/2 36/9 تکثرگرایی و پیوندگرایی

 1111/1 59/4 24 63/4 54/28 ظرفیت سازی مشارکت جمعی سازمانهای مردم نهاد
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 1111/1 21/12 24 51/3 13/33 آموزش و یادگیری

 1111/1 84/8 135 21/16 59/165 نمره کل مشارکت اجتماعی

 

 

 

در برنامه های پیشگیری از اعتیاد  ی مشارکت کننده دربررسی وضعیت مشارکت افراد و گروه ها -الف

 خراسان شمالیاستان 

 مشخص شد که:  خراسان شمالیبر اساس نتایج به دست آمده در استان 

 (. 71پائین بود )جدول  در سطح مردان شاغلمشارکت وضعیت  :رکت در سطح پائینوضعیت مشا

کودکان پسر و دختر، دانش آموزان دختر و پسر، وضعیت مشارکت : وضعیت مشارکت در سطح متوسط

دانشجویان دختر و پسر، کارکنان ادارات و سازمان ها، کارگران کارگاه ها و کارخانه ها و سایر گروه های 

 (.71در سطح متوسط بود )جدول  کاری

وضعیت مشارکت زنان خانه دار؛ همسایگان؛ و سایر اهالی محله در سطح : وضعیت مشارکت در سطح باال

 (. 71باال بود )جدول 

 : مقایسه وضعیت مشارکت هر یک از افراد و گروه ها در برنامه های پیشگیری از اعتیاد در استان خراسان شمالی23جدول 

 t p-value نحراف معیارا میانگین 

 222. 2.523 222. 4.45 دارخانه زنان

 225. 2.429- 796. 2.59 شاغل مردان

 222. 4.222 231. 3.76 همسایگان

 222. 3.621 265. 3.72 محله اهالی سایر

 693. 422. 1.265 3.29 پسر کودکان

 167. 1.433 1.241 3.32 دختر کودکان

 266. 1.936 1.121 3.45 پسر آموزان دانش

 116. 1.644 1.327 3.42 دختر آموزان دانش
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 252. 121. 1.223 3.25 پسر دانشجویان

 1.222 222. 1.449 3.22 دختر دانشجویان

 592. 542. 1.195 3.14 هاسازما و ادارات کارکنان

 1.222 222. 1.427 3.22 هاکارخانه و هاکارگاه کارگران

 253. 122. 1.191 3.25 کاری هایگروه سایر

 

 

سازمان های مردم نهاد در محیط های هدف برنامه های پیشگیری از بررسی وضعیت مشارکت  -ب

 اعتیاد در استان خراسان شمالی

 مشخص شد که:  خراسان شمالیبر اساس نتایج به دست آمده در استان 

بود  پاییندر سطح کار  وضعیت مشارکت در محیط های: پاییندر سطح محیطی وضعیت مشارکت 

 (.72)جدول 

در سطح متوسط آموزشی  وضعیت مشارکت در محیط های: در سطح متوسطمحیطی وضعیت مشارکت 

 (.72بود )جدول 

 باالدر سطح محله و خانواده  وضعیت مشارکت در محیط های: باالدر سطح محیطی وضعیت مشارکت 

 (.72بود )جدول 

 تلف  برنامه های پیشگیری از اعتیاد در استان خراسان شمالی: مقایسه وضعیت مشارکت در محیط های مخ21جدول 

 t p-value انحراف معیار میانگین 

 222. 13.222 521. 4.64 محیط های محله

 222. 6.242 231. 3.22 محیط های آموزشی

 222. 5.222 962. 4.12 محیط خانواده

 1.222 222. 1.376 2.22 محیط های  کار
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های پژوهش در زیر مطالعه اول؛ وضعیت سرمایه ی اجتماعی سازمان های مردم نهاد فعال در حوزه   یافته-4-2

 پیشگیری از اعتیاد

 وضعیت سرمایه ی اجتماعی سازمان های مردم نهاد در کل نمونه )در سطح ملی(  -4-2-1

اساس ابعاد و نمره  بر فعال در حوزه پیشگیری از اعتیاد وضعیت سرمایه اجتماعی سازمانهای مردم نهاد

ارائه شده است. جهت بررسی وضعیت هر  73کل شاخص های مورد بررسی  و در کل نمونه در جدول 

( در هر بعد استفاده شد. 3یک از شاخص ها از نقطه برشی برای اساس تعداد سواالت و نمره میانه )عدد 

ص شد که در تمامی ابعاد و نمرات تک نمونه ای، مشخ tبا توجه به نتایج به دست آمده بر اساس آزمون 

کل، وضعیت سرمایه اجتماعی در کل نمونه مورد بررسی به طور معناداری باالتر از نقاط برش تعریف 

 شده می باشد.

 : وضعیت سرمایه اجتماعی سازمانهای مردم نهاد بر اساس نمره کل و هر یک از ابعاد در کل نمونه21جدول 

 عدد معیار معیارانحراف  میانگین بعد/ نمره کل
 تک نمونه ای tنتایج  آزمون 

t p 

 1111/1 61/53 24 81/3 21/35 بعد ساختاری

 1111/1 71/51 12 96/1 57/17 شبکه ها

 1111/1 31/45 12 26/2 63/17 روابط

 1111/1 65/48 21 67/3 82/31 بعد شناختی

 1111/1 11/51 12 18/2 85/17 همکاری 

 1111/1 52/35 9 12/2 96/12 ارزش ها

 1111/1 97/48 39 71/6 17/57 بعد ارتباطی

 1111/1 41/32 12 73/2 86/16 فهم متقابل

 1111/1 18/61 15 33/2 71/22 اعتماد
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 1111/1 25/36 12 75/2 49/17 تعهد

 1111/1 64/53 84 26/13 11/123 نمره کل سرمایه اجتماعی

 

 

 

 

 ان های مردم نهاد در استان هرمزگانوضعیت سرمایه ی اجتماعی سازم  -4-2-2

وضعیت سرمایه اجتماعی سازمانهای مردم نهاد بر اساس ابعاد و نمره کل شاخص های مورد بررسی  و 

ارائه شده است. جهت بررسی وضعیت هر یک از شاخص ها از نقطه  74در جدول  هرمزگاندر استان 

ر هر بعد استفاده شد. با توجه به نتایج به دست ( د3برشی برای اساس تعداد سواالت و نمره میانه )عدد 

تک نمونه ای، مشخص شد که در تمامی ابعاد و نمرات کل، وضعیت سرمایه  tآمده بر اساس آزمون 

 به طور معناداری باالتر از نقاط برش تعریف شده می باشد.  هرمزگاناجتماعی در استان 

 هاد بر اساس نمره کل و هر یک از ابعاد در استان هرمزگان: وضعیت سرمایه اجتماعی سازمانهای مردم ن21جدول 

 عدد معیار انحراف معیار میانگین بعد/ نمره کل
 تک نمونه ای tنتایج  آزمون 

t p 

 1111/1 63/15 24 53/3 77/35 بعد ساختاری

 1111/1 72/15 12 73/1 81/17 شبکه ها

 1111/1 48/11 12 66/2 95/17 روابط

 1111/1 32/12 21 99/3 51/31 بعد شناختی

 1111/1 46/19 12 56/1 51/18 همکاری 

 1111/1 93/5 9 16/3 13 ارزش ها

 1111/1 32/12 39 17/7 86/57 بعد ارتباطی

 1111/1 77/6 12 46/3 17 فهم متقابل

 1111/1 25/18 15 11/2 22/23 اعتماد

 1111/1 71/7 12 43/3 63/17 تعهد

 1111/1 87/13 84 91/13 13/125 اعینمره کل سرمایه اجتم
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 وضعیت سرمایه ی اجتماعی سازمان های مردم نهاد در استان چهارمحال و بختیاری  -4-2-3

وضعیت سرمایه اجتماعی سازمانهای مردم نهاد بر اساس ابعاد و نمره کل شاخص های مورد بررسی  و 

است. جهت بررسی وضعیت هر یک از شاخص ها از ارائه شده  75در جدول  استان چهارمحال و بختیاریدر 

( در هر بعد استفاده شد. با توجه به نتایج به 3نقطه برشی برای اساس تعداد سواالت و نمره میانه )عدد 

تک نمونه ای، مشخص شد که در تمامی ابعاد و نمرات کل، وضعیت  tدست آمده بر اساس آزمون 

 به طور معناداری باالتر از نقاط برش تعریف شده می باشد.  تیاریاستان چهارمحال و بخسرمایه اجتماعی در 

: وضعیت سرمایه اجتماعی سازمانهای مردم نهاد بر اساس نمره کل و هر یک از ابعاد در استان چهارمحال و 21جدول 

 بختیاری

 عدد معیار انحراف معیار میانگین بعد/ نمره کل
 تک نمونه ای tنتایج  آزمون 

t p 

 1111/1 61/16 24 28/3 91/35 ساختاری بعد

 1111/1 53/18 12 48/1 18 شبکه ها

 1111/1 91/12 12 19/2 91/17 روابط

 1111/1 37/15 21 11/3 42/31 بعد شناختی

 1111/1 39/13 12 13/2 95/17 همکاری 

 1111/1 13/15 9 36/1 47/13 ارزش ها

 1111/1 43/14 39 15/6 38/58 بعد ارتباطی

 1111/1 94/11 12 21/2 76/17 م متقابلفه

 1111/1 65/14 15 33/2 47/22 اعتماد

 1111/1 19/11 12 51/2 14/18 تعهد

 1111/1 88/15 84 13/12 71/125 نمره کل سرمایه اجتماعی
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 وضعیت سرمایه ی اجتماعی سازمان های مردم نهاد در استان فارس  -4-2-4

انهای مردم نهاد بر اساس ابعاد و نمره کل شاخص های مورد بررسی  و وضعیت سرمایه اجتماعی سازم

ارائه شده است. جهت بررسی وضعیت هر یک از شاخص ها از نقطه برشی  76در جدول  استان فارسدر 

( در هر بعد استفاده شد. با توجه به نتایج به دست آمده 3برای اساس تعداد سواالت و نمره میانه )عدد 

تک نمونه ای، مشخص شد که در تمامی ابعاد و نمرات کل، وضعیت سرمایه اجتماعی  tن بر اساس آزمو

 به طور معناداری باالتر از نقاط برش تعریف شده می باشد.  استان فارسدر 

 : وضعیت سرمایه اجتماعی سازمانهای مردم نهاد بر اساس نمره کل و هر یک از ابعاد در استان فارس23جدول 

 عدد معیار انحراف معیار یانگینم بعد/ نمره کل
 تک نمونه ای tنتایج  آزمون 

t p 

 1111/1 86/12 24 91/2 83/34 بعد ساختاری

 1111/1 97/15 12 13/1 25/17 شبکه ها

 1111/1 35/8 12 31/2 58/17 روابط

 1111/1 15/11 21 79/2 31 بعد شناختی

 1111/1 57/11 12 62/1 41/17 همکاری 

 1111/1 17/7 9 72/1 59/12 ارزش ها

 1111/1 43/11 39 12/5 91/55 بعد ارتباطی

 1111/1 92/6 12 2 16 فهم متقابل

 1111/1 91/11 15 35/2 41/22 اعتماد

 1111/1 73/11 12 62/1 51/17 تعهد
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 1111/1 61/12 84 19/11 75/121 نمره کل سرمایه اجتماعی

 

 

 

 لرستانمان های مردم نهاد در استان وضعیت سرمایه ی اجتماعی ساز  -4-2-5

وضعیت سرمایه اجتماعی سازمانهای مردم نهاد بر اساس ابعاد و نمره کل شاخص های مورد بررسی  و 

ارائه شده است. جهت بررسی وضعیت هر یک از شاخص ها از نقطه برشی  77در جدول  استان لرستاندر 

هر بعد استفاده شد. با توجه به نتایج به دست آمده  ( در3برای اساس تعداد سواالت و نمره میانه )عدد 

تک نمونه ای، مشخص شد که در تمامی ابعاد و نمرات کل، وضعیت سرمایه اجتماعی  tبر اساس آزمون 

 به طور معناداری باالتر از نقاط برش تعریف شده می باشد. استان لرستاندر 

 بر اساس نمره کل و هر یک از ابعاد در استان لرستان : وضعیت سرمایه اجتماعی سازمانهای مردم نهاد22جدول 

 عدد معیار انحراف معیار میانگین بعد/ نمره کل
 تک نمونه ای tنتایج  آزمون 

t p 

 1111/1 72/15 24 53/3 51/34 بعد ساختاری

 1111/1 51/13 12 11/2 14/17 شبکه ها

 1111/1 27/14 12 98/1 35/17 روابط

 1111/1 63/12 21 99/3 53/31 بعد شناختی

 1111/1 59/17 12 81/1 13/18 همکاری 

 1111/1 13/7 9 63/2 51/12 ارزش ها

 1111/1 78/14 39 18/6 28/56 بعد ارتباطی

 1111/1 78/7 12 98/2 39/16 فهم متقابل

 1111/1 21/18 15 14/2 39/23 اعتماد

 1111/1 42/13 12 16/2 51/17 تعهد

 1111/1 22/16 84 17/12 32/121 جتماعینمره کل سرمایه ا
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 وضعیت سرمایه ی اجتماعی سازمان های مردم نهاد در استان خوزستان  -4-2-6

وضعیت سرمایه اجتماعی سازمانهای مردم نهاد بر اساس ابعاد و نمره کل شاخص های مورد بررسی  و 

ت هر یک از شاخص ها از نقطه ارائه شده است. جهت بررسی وضعی 72در جدول  استان خوزستاندر 

( در هر بعد استفاده شد. با توجه به نتایج به دست 3برشی برای اساس تعداد سواالت و نمره میانه )عدد 

تک نمونه ای، مشخص شد که در تمامی ابعاد و نمرات کل، وضعیت سرمایه  tآمده بر اساس آزمون 

 ز نقاط برش تعریف شده می باشد. به طور معناداری باالتر ا استان خوزستاناجتماعی در 

 : وضعیت سرمایه اجتماعی سازمانهای مردم نهاد بر اساس نمره کل و هر یک از ابعاد در استان خوزستان23جدول 

 عدد معیار انحراف معیار میانگین بعد/ نمره کل
 تک نمونه ای tنتایج  آزمون 

t p 

 1111/1 85/19 24 98/2 84/35 بعد ساختاری

 1111/1 47/16 12 77/1 84/17 ها شبکه

 1111/1 78/21 12 44/1 18 روابط

 1111/1 93/17 21 84/2 21/31 بعد شناختی

 1111/1 85/15 12 84/1 84/17 همکاری 

 1111/1 85/17 9 22/1 36/13 ارزش ها

 1111/1 19/19 39 17/5 48/58 بعد ارتباطی

 1111/1 91/14 12 89/1 64/17 فهم متقابل

 1111/1 65/21 15 95/1 18/23 اداعتم

 1111/1 35/14 12 2 76/17 تعهد

 1111/1 81/19 84 48/11 52/125 نمره کل سرمایه اجتماعی
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 وضعیت سرمایه ی اجتماعی سازمان های مردم نهاد در استان کرمان  -4-2-7

های مورد بررسی  و  وضعیت سرمایه اجتماعی سازمانهای مردم نهاد بر اساس ابعاد و نمره کل شاخص

ارائه شده است. جهت بررسی وضعیت هر یک از شاخص ها از نقطه برشی  79در جدول  استان کرماندر 

( در هر بعد استفاده شد. با توجه به نتایج به دست آمده 3برای اساس تعداد سواالت و نمره میانه )عدد 

و نمرات کل، وضعیت سرمایه اجتماعی تک نمونه ای، مشخص شد که در تمامی ابعاد  tبر اساس آزمون 

 به طور معناداری باالتر از نقاط برش تعریف شده می باشد.  استان کرماندر 

 : وضعیت سرمایه اجتماعی سازمانهای مردم نهاد بر اساس نمره کل و هر یک از ابعاد در استان کرمان29جدول 

 عدد معیار انحراف معیار میانگین بعد/ نمره کل
 تک نمونه ای tن نتایج  آزمو

t p 

 1111/1 45/14 24 72/3 76/34 بعد ساختاری

 1111/1 26/14 12 86/1 32/17 شبکه ها

 1111/1 18/13 12 16/2 44/17 روابط

 1111/1 13/12 21 93/3 48/31 بعد شناختی

 1111/1 41/12 12 27/2 64/17 همکاری 

 1111/1 43/9 9 13/2 84/12 ارزش ها

 1111/1 94/11 39 18/7 16/56 بعد ارتباطی

 1111/1 79/8 12 61/2 61/16 فهم متقابل

 1111/1 12/13 15 75/2 24/22 اعتماد

 1111/1 19/11 12 61/2 32/17 تعهد

 1111/1 19/13 84 28/14 41/121 نمره کل سرمایه اجتماعی
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 مانشاهوضعیت سرمایه ی اجتماعی سازمان های مردم نهاد در استان کر  -4-2-8

وضعیت سرمایه اجتماعی سازمانهای مردم نهاد بر اساس ابعاد و نمره کل شاخص های مورد بررسی  و 

ارائه شده است. جهت بررسی وضعیت هر یک از شاخص ها از نقطه  22در جدول  استان کرمانشاهدر 

جه به نتایج به دست ( در هر بعد استفاده شد. با تو3برشی برای اساس تعداد سواالت و نمره میانه )عدد 

تک نمونه ای، مشخص شد که در تمامی ابعاد و نمرات کل، وضعیت سرمایه  tآمده بر اساس آزمون 

 به طور معناداری باالتر از نقاط برش تعریف شده می باشد. استان کرمانشاهاجتماعی در 

 ک از ابعاد در استان کرمانشاه: وضعیت سرمایه اجتماعی سازمانهای مردم نهاد بر اساس نمره کل و هر ی31جدول 

 عدد معیار انحراف معیار میانگین بعد/ نمره کل
 تک نمونه ای tنتایج  آزمون 

t p 

 1111/1 14/21 24 63/3 28/35 بعد ساختاری

 1111/1 18/16 12 16/2 41/17 شبکه ها

 1111/1 37/21 12 78/1 88/17 روابط

 1111/1 96/18 21 36/3 85/31 بعد شناختی

 1111/1 19/21 12 83/1 18 همکاری 

 1111/1 23/12 9 14/2 85/12 ارزش ها

 1111/1 48/14 39 54/7 85/55 بعد ارتباطی

 1111/1 23/9 12 85/2 17/16 فهم متقابل

 1111/1 86/19 15 47/2 57/22 اعتماد

 1111/1 74/9 12 46/3 21/17 تعهد

 1111/1 68/18 84 18/13 122 نمره کل سرمایه اجتماعی
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 وضعیت سرمایه ی اجتماعی سازمان های مردم نهاد در استان مرکزی  -4-2-9

وضعیت سرمایه اجتماعی سازمانهای مردم نهاد بر اساس ابعاد و نمره کل شاخص های مورد بررسی  و 

 ارائه شده است. جهت بررسی وضعیت هر یک از شاخص ها از نقطه برشی 21در جدول  استان مرکزیدر 

( در هر بعد استفاده شد. با توجه به نتایج به دست آمده 3برای اساس تعداد سواالت و نمره میانه )عدد 

تک نمونه ای، مشخص شد که در تمامی ابعاد و نمرات کل، وضعیت سرمایه اجتماعی  tبر اساس آزمون 

 به طور معناداری باالتر از نقاط برش تعریف شده می باشد. استان مرکزیدر 

 : وضعیت سرمایه اجتماعی سازمانهای مردم نهاد بر اساس نمره کل و هر یک از ابعاد در استان مرکزی33ل جدو

 عدد معیار انحراف معیار میانگین بعد/ نمره کل
 تک نمونه ای tنتایج  آزمون 

t p 

 1111/1 35/12 24 84/3 87/35 بعد ساختاری

 1111/1 68/9 12 41/2 81/17 شبکه ها

 1111/1 42/13 12 81/1 16/18 روابط

 1111/1 28/13 21 16/3 51/31 بعد شناختی

 1111/1 16/14 12 75/1 18/18 همکاری 

 1111/1 51/9 9 81/1 31/13 ارزش ها

 1111/1 99/7 39 16/9 31/57 بعد ارتباطی

 1111/1 11/7 12 19/3 51/17 فهم متقابل

 1111/1 73/9 15 13/3 37/22 اعتماد

 1111/1 46/6 12 36/3 43/17 تعهد

 1111/1 58/11 84 38/15 68/124 نمره کل سرمایه اجتماعی
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 وضعیت سرمایه ی اجتماعی سازمان های مردم نهاد در استان سمنان  -4-2-11

وضعیت سرمایه اجتماعی سازمانهای مردم نهاد بر اساس ابعاد و نمره کل شاخص های مورد بررسی  و 

ارائه شده است. جهت بررسی وضعیت هر یک از شاخص ها از نقطه برشی  22جدول  در استان سمناندر 

( در هر بعد استفاده شد. با توجه به نتایج به دست آمده 3برای اساس تعداد سواالت و نمره میانه )عدد 

تک نمونه ای، مشخص شد که در تمامی ابعاد و نمرات کل، وضعیت سرمایه اجتماعی  tبر اساس آزمون 

 به طور معناداری باالتر از نقاط برش تعریف شده می باشد.  استان سمناندر 

 : وضعیت سرمایه اجتماعی سازمانهای مردم نهاد بر اساس نمره کل و هر یک از ابعاد در استان سمنان31جدول 

 عدد معیار انحراف معیار میانگین بعد/ نمره کل
 تک نمونه ای tنتایج  آزمون 

t p 

 1111/1 98/7 24 69/5 72/34 یبعد ساختار

 1111/1 69/9 12 38/2 44/17 شبکه ها

 1111/1 75/5 12 89/3 27/17 روابط

 1111/1 45/8 21 91/4 77/31 بعد شناختی

 1111/1 15/7 12 27/3 45/17 همکاری 

 1111/1 62/9 9 91/1 33/13 ارزش ها

 1111/1 81/12 39 41/6 33/58 بعد ارتباطی

 1111/1 24/6 12 39/3 17 فهم متقابل

 1111/1 79/24 15 46/1 55/23 اعتماد

 1111/1 33/8 12 94/2 77/17 تعهد

 1111/1 47/11 84 12/16 83/123 نمره کل سرمایه اجتماعی
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 خراسان جنوبیوضعیت سرمایه ی اجتماعی سازمان های مردم نهاد در استان   -4-2-11

دم نهاد بر اساس ابعاد و نمره کل شاخص های مورد بررسی  و وضعیت سرمایه اجتماعی سازمانهای مر

ارائه شده است. جهت بررسی وضعیت هر یک از شاخص ها از نقطه  23در جدول  استان خراسان جنوبیدر 

( در هر بعد استفاده شد. با توجه به نتایج به دست 3برشی برای اساس تعداد سواالت و نمره میانه )عدد 

تک نمونه ای، مشخص شد که در تمامی ابعاد و نمرات کل، وضعیت سرمایه  tن آمده بر اساس آزمو

 به طور معناداری باالتر از نقاط برش تعریف شده می باشد.  استان خراسان جنوبیاجتماعی در 

 ی: وضعیت سرمایه اجتماعی سازمانهای مردم نهاد بر اساس نمره کل و هر یک از ابعاد در استان خراسان جنوب31جدول 

 عدد معیار انحراف معیار میانگین بعد/ نمره کل
 تک نمونه ای tنتایج  آزمون 

t p 

 1111/1 65/7 24 18/6 86/33 بعد ساختاری

 1111/1 51/8 12 14/3 39/17 شبکه ها

 1111/1 32/6 12 39/3 47/16 روابط

 1111/1 67/7 21 62/5 31 بعد شناختی

 1111/1 18/8 12 31/3 56/17 همکاری 

 1111/1 49/6 9 53/2 43/12 ارزش ها

 1111/1 67/8 39 17/9 61/55 بعد ارتباطی

 1111/1 56/6 12 31/3 52/16 فهم متقابل

 1111/1 81/11 15 21/3 21/22 اعتماد

 1111/1 83/6 12 41/3 86/16 تعهد

 1111/1 37/8 84 32/21 47/119 نمره کل سرمایه اجتماعی

 

 



211 

 

 

 

 

 مایه ی اجتماعی سازمان های مردم نهاد در استان زنجانوضعیت سر  -4-2-12

وضعیت سرمایه اجتماعی سازمانهای مردم نهاد بر اساس ابعاد و نمره کل شاخص های مورد بررسی  و 

ارائه شده است. جهت بررسی وضعیت هر یک از شاخص ها از نقطه برشی  24در جدول  استان زنجاندر 

( در هر بعد استفاده شد. با توجه به نتایج به دست آمده 3میانه )عدد برای اساس تعداد سواالت و نمره 

تک نمونه ای، مشخص شد که در تمامی ابعاد و نمرات کل، وضعیت سرمایه اجتماعی  tبر اساس آزمون 

 به طور معناداری باالتر از نقاط برش تعریف شده می باشد.  استان زنجاندر 

 مانهای مردم نهاد بر اساس نمره کل و هر یک از ابعاد در استان زنجان: وضعیت سرمایه اجتماعی ساز31جدول 

 عدد معیار انحراف معیار میانگین بعد/ نمره کل
 تک نمونه ای tنتایج  آزمون 

t p 

 1111/1 44/14 24 56/3 51/35 بعد ساختاری

 1111/1 96/13 12 91/1 95/17 شبکه ها

 1111/1 19/11 12 45/2 55/17 روابط

 1111/1 41/11 21 19/4 75/31 بعد شناختی

 1111/1 78/11 12 36/2 71/17 همکاری 

 1111/1 12/8 9 25/2 15/13 ارزش ها

 1111/1 83/14 39 95/5 75/58 بعد ارتباطی

 1111/1 18/11 12 43/2 55/17 فهم متقابل

 1111/1 13/19 15 98/1 51/23 اعتماد

 1111/1 61/8 12 95/2 71/17 تعهد

 1111/1 31/14 84 81/12 125 مره کل سرمایه اجتماعین
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 وضعیت سرمایه ی اجتماعی سازمان های مردم نهاد در استان سیستان و بلوچستان  -4-2-13

وضعیت سرمایه اجتماعی سازمانهای مردم نهاد بر اساس ابعاد و نمره کل شاخص های مورد بررسی  و در 

ارائه شده است. جهت بررسی وضعیت هر یک از شاخص ها از نقطه  25 در جدول استان سیستان و بلوچستان

( در هر بعد استفاده شد. با توجه به نتایج به دست 3برشی برای اساس تعداد سواالت و نمره میانه )عدد 

تک نمونه ای، مشخص شد که در تمامی ابعاد و نمرات کل، وضعیت سرمایه  tآمده بر اساس آزمون 

 به طور معناداری باالتر از نقاط برش تعریف شده می باشد.  سیستان و بلوچستان استاناجتماعی در 

 : وضعیت سرمایه اجتماعی سازمانهای مردم نهاد بر اساس نمره کل و هر یک از ابعاد در استان سیستان و بلوچستان31جدول 

 عدد معیار انحراف معیار میانگین بعد/ نمره کل
 تک نمونه ای tنتایج  آزمون 

t p 

 1111/1 17/14 24 48/3 31/35 بعد ساختاری

 1111/1 18/13 12 86/1 63/17 شبکه ها

 1111/1 55/13 12 82/1 68/17 روابط

 1111/1 24/13 21 27/3 94/31 بعد شناختی

 1111/1 57/14 12 77/1 94/17 همکاری 

 1111/1 11/9 9 91/1 13 ارزش ها

 1111/1 31/13 39 16/6 52/57 بعد ارتباطی

 1111/1 92/7 12 77/2 15/17 فهم متقابل

 1111/1 44/16 15 15/2 73/22 اعتماد

 1111/1 74/11 12 13/2 73/17 تعهد

 1111/1 11/14 84 37/12 78/123 نمره کل سرمایه اجتماعی
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 وضعیت سرمایه ی اجتماعی سازمان های مردم نهاد در استان تهران  -4-2-14

جتماعی سازمانهای مردم نهاد بر اساس ابعاد و نمره کل شاخص های مورد بررسی  و وضعیت سرمایه ا

ارائه شده است. جهت بررسی وضعیت هر یک از شاخص ها از نقطه برشی  26در جدول  استان تهران در

( در هر بعد استفاده شد. با توجه به نتایج به دست آمده 3برای اساس تعداد سواالت و نمره میانه )عدد 

تک نمونه ای، مشخص شد که در تمامی ابعاد و نمرات کل، وضعیت سرمایه اجتماعی  tبر اساس آزمون 

 به طور معناداری باالتر از نقاط برش تعریف شده می باشد.  استان تهراندر 

 : وضعیت سرمایه اجتماعی سازمانهای مردم نهاد بر اساس نمره کل و هر یک از ابعاد در استان تهران33جدول 

 عدد معیار انحراف معیار میانگین بعد/ نمره کل
 تک نمونه ای tنتایج  آزمون 

t p 

 1111/1 81/11 24 55/3 21/35 بعد ساختاری

 1111/1 82/12 12 64/1 64/17 شبکه ها

 1111/1 48/1 12 98/1 57/17 روابط

 1111/1 11/13 21 89/2 17/31 بعد شناختی

 1111/1 49/13 12 66/1 18 همکاری 

 1111/1 87/9 9 54/1 17/13 ارزش ها

 1111/1 44/14 39 82/4 64/57 بعد ارتباطی

 1111/1 64/11 12 85/1 28/17 فهم متقابل

 1111/1 58/12 15 21/2 42/22 اعتماد

 1111/1 93/11 12 85/1 92/17 تعهد

 1111/1 12/14 84 65/11 92/123 نمره کل سرمایه اجتماعی
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 عیت سرمایه ی اجتماعی سازمان های مردم نهاد در استان گلستانوض  -4-2-15

وضعیت سرمایه اجتماعی سازمانهای مردم نهاد بر اساس ابعاد و نمره کل شاخص های مورد بررسی  و 

ارائه شده است. جهت بررسی وضعیت هر یک از شاخص ها از نقطه برشی  29در جدول  استان گلستاندر 

( در هر بعد استفاده شد. با توجه به نتایج به دست آمده 3و نمره میانه )عدد  برای اساس تعداد سواالت

تک نمونه ای، مشخص شد که در تمامی ابعاد و نمرات کل، وضعیت سرمایه اجتماعی  tبر اساس آزمون 

 به طور معناداری باالتر از نقاط برش تعریف شده می باشد.  استان گلستاندر 

 تماعی سازمانهای مردم نهاد بر اساس نمره کل و هر یک از ابعاد در استان گلستان: وضعیت سرمایه اج39جدول 

 عدد معیار انحراف معیار میانگین بعد/ نمره کل
 تک نمونه ای tنتایج  آزمون 

t p 

 1111/1 58/21 24 77/2 66/35 بعد ساختاری

 1111/1 46/17 12 61/1 71/17 شبکه ها

 1111/1 54/18 12 57/1 95/17 روابط

 1111/1 21/15 21 18/3 87/31 بعد شناختی

 1111/1 14/14 12 2 75/17 همکاری 

 1111/1 19/14 9 42/1 12/13 ارزش ها

 1111/1 98/15 39 51/5 95/56 بعد ارتباطی

 1111/1 65/11 12 14/2 87/16 فهم متقابل

 1111/1 71/14 15 48/2 45/22 اعتماد

 1111/1 85/12 12 14/2 62/17 تعهد

 1111/1 97/18 84 19/11 51/123 نمره کل سرمایه اجتماعی
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 وضعیت سرمایه ی اجتماعی سازمان های مردم نهاد در استان خراسان شمالی  -4-2-16

وضعیت سرمایه اجتماعی سازمانهای مردم نهاد بر اساس ابعاد و نمره کل شاخص های مورد بررسی  و 

ارائه شده است. جهت بررسی وضعیت هر یک از شاخص ها از نقطه  92دول در ج استان خراسان شمالیدر 

( در هر بعد استفاده شد. با توجه به نتایج به دست 3برشی برای اساس تعداد سواالت و نمره میانه )عدد 

تک نمونه ای، مشخص شد که در تمامی ابعاد و نمرات کل، وضعیت سرمایه  tآمده بر اساس آزمون 

 به طور معناداری باالتر از نقاط برش تعریف شده می باشد.  تان خراسان شمالیاساجتماعی در 

 : وضعیت سرمایه اجتماعی سازمانهای مردم نهاد بر اساس نمره کل و هر یک از ابعاد در استان خراسان شمالی91جدول 

 عدد معیار انحراف معیار میانگین بعد/ نمره کل
 تک نمونه ای tنتایج  آزمون 

t p 

 1111/1 15 24 48/3 13/35 بعد ساختاری

 1111/1 16/16 12 59/1 51/17 شبکه ها

 1111/1 71/11 12 25/2 63/17 روابط

 1111/1 77/14 21 98/2 41/31 بعد شناختی

 1111/1 51/15 12 71/1 63/17 همکاری 

 1111/1 31/11 9 71/1 77/12 ارزش ها

 1111/1 87/11 39 98/6 68/56 بعد ارتباطی

 1111/1 61/7 12 85/2 63/16 فهم متقابل

 1111/1 11/22 15 73/1 18/23 اعتماد

 1111/1 17/7 12 22/3 86/16 تعهد

 1111/1 15/14 84 67/12 22/122 نمره کل سرمایه اجتماعی
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گیری بررسی ارتباط سرمایه ی اجتماعی و مشارکت اجتماعی سازمان های مردم نهاد در برنامه های پیش -4-3

 از اعتیاد

مقایسه وضعیت سرمایه اجتماعی و مشارکت اجتماعی سازمان های مردم نهاد در برنامه های پیشگیری  -4-3-1

 از اعتیاد 

  

 الف( مقایسه وضعیت مشارکت اجتماعی استانهای مورد بررسی

راهه بطور کلی جهت مقایسه وضعیت مشارکت اجتماعی استانهای مورد بررسی از تحلیل واریانس یک

، p<221/2استفاده شد. نتایج این آزمون نشان داد که از لحاظ سه بعد مشارکت در سطح فردی )

52/3=F( نمره کل مقیاس زمینه ها و سطوح مشارکت اجتماعی سازمانهای مردم نهاد ،)221/2>p ،

29/2=F( و همچنین نمره کل مشارکت اجتماعی )223/2=p ،42/2=F استان مورد بررسی  15( بین

 فاوت آماری معنادار و از لحاظ سایر ابعاد بین استانها تفاوت معناداری به دست نیامد.ت

 

 ب( مقایسه استان های مورد بررسی از لحاظ وضعیت سرمایه اجتماعی )نمره کل و هر یک از ابعاد(

بطور کلی جهت مقایسه وضعیت سرمایه اجتماعی استانهای مورد بررسی از تحلیل واریانس یکراهه 

تفاده شد. نتایج این آزمون نشان داد که از لحاظ هیچ یک از ابعاد و همچنین نمره کل سرمایه اس

 (.p>25/2استان مورد بررسی تفاوت آماری معناداری وجود ندارد ) 15اجتماعی بین 
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 بررسی رابطه بین سرمایه ی اجتماعی با متغیر مشارکت اجتماعی   -4-3-2

بررسی رابطه بین ابعاد سرمایه اجتماعی و مشارکت اجتماعی مورد بررسی  ( به منظور1)شکل  1مدل 

قرار گرفت. با توجه به نتایج به دست آمده مشخص شد که رابطه بین دو بعد ساختاری و شناختی 

سرمایه اجتماعی با مشارکت اجتماعی مثبت و معنادار ولی رابطه بین بعد ارتباطی سرمایه اجتماعی با 

درصد از تغییرات مشارکت  9ی معنادار نبود. بطور کلی سه بعد سرمایه اجتماعی حدود مشارکت اجتماع

 (.42، جدول 7اجتماعی را تبیین نمودند )شکل 

 
 : رابطه بین ابعاد سرمایه اجتماعی با مشارکت اجتماعی سازمانی6شکل 

 

 جتماعی: نتایج حاصل از بررسی رابطه بین ابعاد سرمایه اجتماعی و مشارکت ا92جدول 

 متغیر مالک
 

 ضریب تعیین Estimate S.E. C.R. β P متغیر پیش بین

 مشارکت اجتماعی

221/2 323. 44422 202. 24243 ساختاری --->  

29/2 221/2 290. 24625 222. 24222 شناختی --->   

292/2 055. 24052 272. 280. رابطه ای --->  
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با میانجگیری متغیر آموزش و مشارکت اجتماعی  وسرمایه ی اجتماعی رابطه بین  مدل ساختاری  -4-3-2-1

 یادگیری سازمانی )مدل اول(

در اولین مدل مورد بررسی جهت آزمون نقش واسطه گری آموزش یادگیری سازمانی بین سرمایه 

اجتماعی و مشارکت اجتماعی مشخص شد که دو بعد سرمایه ساختاری و شناختی به طور معناداری با 

 درصد از تغییرات آن را تبیین نمودند. همچنین آموزش 5دگیری سازمانی رابطه مثبت داشته و حدود یا

 (.93، جدول 7درصد از تغییرات مشارکت اجتماعی را تبیین نمود )شکل  42یادگیری سازمانی حدود  و

 
 یادگیری سازمانی و وزش: رابطه بین ابعاد سرمایه اجتماعی و مشارکت اجتماعی با میانجیگری متغیر آم7شکل 

 

 یادگیری سازمانیو  : رابطه بین ابعاد سرمایه اجتماعی و مشارکت اجتماعی سازمانی با میانجیگری متغیر آموزش 91جدول 

 متغیر مالک
 

 Estimate S.E. C.R. β P متغیر پیش بین
ضریب

 تعیین

یادگیریوآموزش

 سازمانی

224/2 154. 28852 281. 231. ساختاری --->  

25/2 224/2 121. 28252 284. 182. شناختی --->   

224/2 222. 18676 246. 277. رابطهای --->  

 ---> مشارکتاجتماعی
آموزشیادگیری

 سازمانی
28532 .162 148232 .635 221/2  42/2  
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یر آموزش و با میانجگیری متغرابطه بین سرمایه ی اجتماعی با مشارکت اجتماعی مدل ساختاری   -4-3-2-1

 یادگیری سازمانی )مدل دوم(

در دومین مدل مورد بررسی جهت آزمون نقش واسطه گری آموزش یادگیری سازمانی بین سرمایه 

اجتماعی و مشارکت اجتماعی، رابطه مستقیم ابعاد سرمایه اجتماعی با مشارکت اجتماعی نیز مد نظر 

ه عالوه بر آنکه دو بعد سرمایه ساختاری و قرار گرفت. با توجه به نتایج به دست آمده مشخص شد ک

درصد از تغییرات  5شناختی به طور معناداری با آموزش یادگیری سازمانی رابطه مثبت داشته و حدود 

درصد از  41یادگیری سازمانی به همراه دو بعد سرمایه اجتماعی حدود و آن را تبیین نمودند، آموزش 

 (.94، جدول 2د )شکل تغییرات مشارکت اجتماعی را تبیین نمو

 یادگیری سازمانی و : رابطه بین ابعاد سرمایه اجتماعی و مشارکت اجتماعی سازمانی با میانجیگری متغیر آموزش2شکل 

 
 یادگیری سازمانی و : رابطه بین ابعاد سرمایه اجتماعی و مشارکت اجتماعی سازمانی با میانجیگری متغیر آموزش91جدول 

 متغیر مالک
 

 ضریبتعیین Estimate S.E. C.R. β p ش بینمتغیر پی

آموزشیادگیری

 سازمانی

سرمایهساختاری ---> .231 .281 28852 .154 224/2 

سرمایهشناختی ---> 25/2 .182 .284 28252 .121 224/2 

سرمایهرابطهای ---> .277 .246 18676 .222 224/2 

 مشارکتاجتماعی

 221/2 582. 138422 166. 28224 یآموزشیادگیریسازمان --->

41/2 
سرمایهساختاری ---> .827 .246 38352 .143 221/2 

سرمایهشناختی ---> .713 .254 28822 .112 225/2 

سرمایهرابطهای ---> .222 .138 .268 .223 24/2 
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ردم نهاد در برنامه های یافته های پژوهش در زیر مطالعه دوم؛  مداخالت مشارکتی سازمان های م  -4-5

 پیشگیری از اعتیاد

 دموگرافی نمونه های مورد بررسی در بخش کیفی)مصاحبه(مشخصات 

نمونهدر331تعدادنمونههایموردبررسی)سازمانهایمردمنهاد(دربخشکیفی)مصاحبه(شامل25براساسجدول

درصدوکمتریننمونهبهاستان287وطبهاستانکرمانشاهاستانموردمطالعهمیباشدکهبیشترینتعدادنمونهمرب15

درصدازکلنمونههاراشاملمیگردد.386فارسبا

 : توزیع نمونه)سازمان های مردم نهاد( مورد بررسی به تفکیک استان های مورد مطالعه91جدول 

درصدتعداداستان

6/6 22هرمزگان  

3/6 21چهارمحالوبختیاری  

6/3 12فارس  

5/8 28لرستان  

6/7 25خوزستان  

6/7 25کرمان  

7/2 32کرمانشاه  

8/4 16مرکزی  

4/5 18سمنان  

2/6 23خرسانجنوبی  

 6 22زنجان

7/5 12سیستانوبلوچستان  

3/7 24تهران  

3/7 24گلستان  

6/6 22خراسانشمالی  

 122 331مجموع
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سال22تا12درصد(با3487سازمانمردمنهاد)115ونههایموردبررسی،ازتعدادکلنم26براساسجدولشماره

بهخوداختصاصدادهاند.همدنین سازمانمردمنهاد48سابقهفعالیتهایداوطلبانهدرحوزهپیشگیریازاعتیادرا

سالفعالیترابهخوداختصاصدادهاند.2تا1کمترینسابقهفعالیتبا

 سابقه فعالیت  سازمان های مردم نهاد بر حسبوزیع : ت93جدول 

 درصد تعداد سابقه فعالیت

5/14 42 سال 2تا   1  

 32 26 سال 5تا  3

7/24 22 سال 9تا  6  

7/34 115 سال 22تا  12  

 122 331 مجموع

جدول در شده ارائه نتایج به توجه 27با غیر نهاد)به هایمردم هایفعالیتسازمان زمینه حوزهسایر فعالیتدر از

پیشگیریازاعتیاد(موردبررسیقرارگرفتکهبراساسآنبیشتریندرصدفراوانیمربوطبهفعالیتدرحوزهمسائل

%(ومسائلمرتبط7/12%(وکمترینآنمربوطبهفعالیتدرحوزهمسائلحقوقی)2/65%(ومسائلزنان)2/67جوانان)

%(بود.2/13بهمحیطزیست)

 ها در نمونه مورد بررسی NGO: توزیع متغیر هر یک از متغیرهای مرتبط به زمینه فعالیت 92جدول 

 NGO فعالیت های زمینهسایر 
 خیر بله

 درصد تعداد درصد تعداد

 1/26 273 9/13 44 محیط زیست

 7/64 225 3/35 112 بهداشت روان

 1/34 122 9/65 229 زنان حوزه

 2/32 124 2/67 213 جوانان حوزه

 2/52 161 2/49 156 کودکان حوزه

 3/29 223 7/12 34 مسائل حقوقیحوزه 

 9/75 242 1/24 76 فعالیتهای مذهبی

 6/71 227 4/22 92 تنظیم خانواده

 4/52 166 6/47 151 فرهنگی و هنری

 9/59 192 1/42 127 اشتغال و محرومیت زدایی

 3/59 122 7/42 129 خیریه
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 الت مشارکتی سازمان های مردم نهاد در برنامه های پیشگیری از اعتیاد در استان تهران مداخ -4-5-1

 ابعاد مداخالت مشارکتی سازمان های مردم نهاد در برنامه های پیشگیری از اعتیاد در استان تهران: 93جدول 

 تهران ناستا در داعتیا از پیشگیری های برنامه در نهاد مردم های سازمان مشارکتی مداخالت

  پیامدها / مداخالت تشریح هدف جامعه  مداخله محیط شیوه مداخله 

 (فشرده معنایی واحدهای)

 در مشارکتی مداخله طراحی

 از خطر معرض در های گروه

 و اولیه نیازهای تحریک طریق

  ثانویه احترام

محیط های پر 

خطر) محیط های 

 حاشیه نشین و...(

گروه های در 

معرض خطر و 

 ب دیدهیا آسی

تو گروه  مردم عادی و جمعیت عمومی مشارکت گرفتن برای من سخت تر بوده است 

نسبت به گروه های در معرض خطر و آسیب دیده. اگر قرار باشه در یک گروه سخت 

در دسترس وارد بشم با یک اِلمان هایی زودتر می تونم مشارکت بگیرم. چرا که گروه 

یازهای اولیه مانده اند و تحریک این نیازها و های در معرض خطر و آسیب دیده در ن

بنیاد بحث احترام ثانویه به اونها توانستیم مشارکت اونها را سریع جلب کنیم. 

 تهران -پیشگیری و ارتقای سالمت دنیای آینده

 با مشارکتی مداخله طراحی

  همتا افراد از استفاده

محیط های پر 

خطر) محیط های 

حاشیه نشین، 

 پاتوق ها(

روه های در گ

معرض خطر و 

 یا آسیب دیده

در در هر نوع مداخله ای و حتی جلب مشارکت پیشگیری و  فراد همتا یک ابزار برایا

درمان موثر است. همتا را در محیط محالت با ویژگی محلی و در محیط کار با ویژگی 

زاد محیط کاری انتخاب کردیم و هر جایی یک تکنیکی دارد.  پاتوق محمد داراز فرح 

وقتی می خواستیم ورود کنیم با سنگ ما را می زدن. چون پاتوق باالی کوه بود و 

نفر نشسته بودند و جنس خرید و  411چوب دار داشتند و چوب دارها ایستاده بودند و 

فروش می کردند و مصرف می کردند. در این شرایط چطوری میشه رفت و بین اونها 

با معتادین پایین ارتباط برقرار کردیم و از  ها NGOکار کرد. این بود که از طریق 

گفتیم به چوب دارها  هاNGOاونها خواستیم که به ما چوب دار معرفی کنند و به 

پول بدن تا بره یک سری جزوه توزیع کنه، بعد می گفتیم یک روز هماهنگ کنید تا 

رفتیم  ماه بعد 2بچه های ما بیان و چای بدهند، بعد از چای آموزش می دیدند.  

پرسشنامه پر می کردند. یا از طریق ماماها با زنان آسیب دیده یا در معرض آسیب 

 NGO دسترسی پیدا کردیم، به اونها شأن دادیم و تبدیل به همتا کردیم و از طریق 

واسش کارت صادر کردیم و با اون جایگاه و احترام تغییرات مثبت زیادی کرد و به 

 تهران -ری و ارتقای سالمت دنیای آیندهبنیاد پیشگی مدرس تبدیل شد.

گروه های در  محله/ خانواده

 معرض خطر

ما گروه های همسان را از بین خود خانواده ها آموزش دادیم و رابطین 

بهداشتی رو آموزش دادیم  و در زمینه آسیب ها به آنها آموزش دادیم که 

روند و به آنها بعنوان سفیران بهداشتی و گروه گشت سیار در بین مردم می

خدمات ارائه میدهند که هریک از این سفیران که تعداد آنها زیاد است برای 

خود مجموعه و شبکه تشکیل دادند به آنها بروشور، کتاب ارائه میدهند. و از 

این طریق افراد آسیب دیده که پیشینه اعتیاد داشته است و به خانه های 

ده است از طریق این افراد آموزش تیمی مصرف مواد در گذشته در ارتباط بو

میبریم و  کننده موادمصرف  و خانواده های  ها را به خانه های تیمی

) انجمن سالمت خانواده  مداخالت مشارکتی را از طریق آنها انجام می دادیم.

 تهران -ایران(
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دانش آموزان  مدارس

آسیب دیده یا 

در معرض 

 خطر

یری راه انداختیم، داخل مدارس رفتیم مثالً در محله خاک سفید همیار پیشگ

به باال بودند با اینها برنامه همیار پیشگیری راه  12با بچه هایی که تو سن 

انداختیم و اینها خودشون افراد آسیب دیده و در معرض آسیب بودند پس 

بهترین گزینه بودند که توسط اینها ورود کنیم تو خونه هاشون و ما اومدیم 

م و بای اینها آموزش گذاشتیم فراخور جایگاه خودشون و برنامه ریزی کردی

 اونها رو ورود دادیم به منازل . 

 اطالع رسانی؛ -تبلیغات 

ه، تبلیغات چهره به چهر،  تبلیغات شفاهی)

 تبلیغات دیجیتالی(

 

 محله شهری

 )محله خاک سفید(

در مشارکت و شکل خود محالت خیلی « تبلیغات چهره به چهره و مردمی»بنظرم  جمعیت عمومی 

گیری احساس تعلق اثرگذار است. اما ابتدا با تیمی که داشتیم شروع کردیم به 

تبلیغات. یواش یواش اعضایی که شرکت می کردند خودشون رفتند و همسایگان و 

نفری که که  51اقوام را آوردند و توی محله، کوچه و آپارتمان تبلیغات کردند. تمام 

طبق گفته خود آنها از تبلیغات چهره به چهره مردم به  برای کالس های ما آمدند

 تهران -(پات)پژواک آتیه آرام ایرانیان کالس مراجعه کردند. 

 

 محله شهری

 )محله خاک سفید(

بخشی از تبلیغات ما از طریق شبکه ی تلگرامی و اینستاگرام با سامانه پیامکی خود  جمعیت عمومی 

 تهران -(ات)پژواک آتیه آرام ایرانیانپمحله تبلیغات را انجام دادیم. 

و بعد یکی از تکنیک هایی که ما داریم این است که طی سال دو فاز  جامعه عمومی محالت شهری

نیازسنجی داریم و نظرسنجی میکنیم که آیا مورد نیاز آنان هست یا نه. آیا 

ن این شیوه مناسب است برای اینکه آن ها ارتباط برقرار کنند باما و همی

باعث می شود که آنها احساس تعلق بیشتری به گروه ها داشته باشند. به 

نظرم تبلیغات چهره به چهره و مردمی خود محالت خیلی اثرگذارتر است تا از 

طریق فضای مجازی و پوستر. خیلی صبور بودیم و حتی با دو سه نفر در 

متوقف شود.  ابتدای امر، کار رو برگزار میکردیم و اجازه نمیدادیم که کار

یواش یواش اعضایی که شرکت میکردند خودشان رفتند و همسایگان و اقوام 

را آوردند و توی محله، کوچه و آپارتمان تبلیغات کردند. با قاطعیت میگم 

نفری که برای کالس های ما آمدند طبق گفته خود آنها از تبلیغات  52تمام 

م از سر نیازشان شناخته چهره به چهره مردم به کالس مراجعه کردند. مرد

 تهران -پات )پژواک آتیه آرام ایرانیان(بشه بیشتر احساس تعلق میکنند. 

و بعد یکی از تکنیک هایی که ما داریم این است که طی سال دو فاز 

نیازسنجی داریم و نظرسنجی میکنیم که آیا مورد نیاز آنان هست یا نه. آیا 

ارتباط برقرار کنند باما و همین این شیوه مناسب است برای اینکه آن ها 

باعث می شود که آنها احساس تعلق بیشتری به گروه ها داشته باشند. به 

نظرم تبلیغات چهره به چهره و مردمی خود محالت خیلی اثرگذارتر است تا از 

طریق فضای مجازی و پوستر. خیلی صبور بودیم و حتی با دو سه نفر در 

کردیم و اجازه نمیدادیم که کار متوقف شود. ابتدای امر، کار رو برگزار می

یواش یواش اعضایی که شرکت میکردند خودشان رفتند و همسایگان و اقوام 
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را آوردند و توی محله، کوچه و آپارتمان تبلیغات کردند. با قاطعیت میگم 

نفری که برای کالس های ما آمدند طبق گفته خود آنها از تبلیغات  52تمام 

ردم به کالس مراجعه کردند. مردم از سر نیازشان شناخته چهره به چهره م

 تهران -پات )پژواک آتیه آرام ایرانیان(بشه بیشتر احساس تعلق میکنند. 

 از مشارکتی مداخالت طراحی

 اجتماعی کارآفرینی طریق

گروه های  محله ها

آسیب دیده در 

 معرض خطر

فاً کالس آموزشی تمرکز ما بر روی توانمندسازی و کارآفرینی است. و صر

 یکشدیم فهمیدیم که کارهای آن  نمیذاریم زیرا دوره های آموزشی که وارد 

 زیرا مناطق محروم و افراد در معرض خطر یا آسیب دیده داردسیکل معیوب 

از خانواده طرد شده است و از نظر اقتصادی صفر است ولی در صورتیکه اگر با 

شناسایی شود که نیاز دارند دست آنها آنها صحبت شود و توانایی بالقوه آنها 

گرفته شود تا توانایی آنها بالفعل گردد و میتوانند در مسیر مثبت قرار گیرند 

بر همین اساس ما بر روی این خالء تمرکز کردیم و این خالء توانمندسازی و 

اشتغال است و در کارآفرینی، ما یکسری کارآفرین داریم که طریق حمایت 

لت کارتن خواب و خانواده هم از او بریده بودند پس از درمان موسسه ما از حا

شناسایی کردیم که قبالً خیاطی بلد بوده است ولی نتوانسته است مدیریت 

بحران روانی داشته باشد و حل مسئله را نمیدانسته است و این مهارت را هم 

یق نداشته است و باعث شده که دچار بحران اعتیاد بشه و پس از ترک از طر

روان درمانی که از طریق موسسه ما انجام شد حمایت عاطفی و روانی از طرف 

همسرش ایجاد کردیم و یکسری جلسات همتامحور که بهبودیافته ها از 

تجربه های موفق خود داشتند و در جلسات مطرح میکردند و انگیزشی در 

، فردایی کردیم و حمایت های مالی از طریق خیرین، کیته امداد، ستاد

بهزیستی و وام موسسه خودمون به آنها و فضای موردنیاز را فراهم کردیم. 

همچنین در بحث فروش هم از وی حمایت کردیم و کم کم مستقل شد و 

 تهران -)موسسه اندیشمندان رایا سالمت محور(االن یک کارگاه تولیدی دارد 

افراد در  فرحزاد

 معرض خطر

ت گرفت و نیازهای باقوه شناسایی مشکالت شناسایی شد و نیازسنجی صور

شد مثالً در محله فرحزاد از لحاظ مذهبی به خانم ها اجازه نمیدادند که 

بیرون از منزل بروند و بنابراین نیاز به مشاغل خانگی احساس میشد و ما فرد 

را جوری تربیت میکردیم که به ما وابسته نباشد مثالً از شروع یک کارآفرینی 

یر بوده و رایگان آموزش میداد )خیاطی، انواع بافت و که دوست داشت و خ

....( شناسایی شد که اکثراً خیاطی دارند و بر اساس فراخوان آنها را جذب 

کرده و از بین آنها یک لیدر را کارآفرین ما انتخاب میکرد و اون بعنوان مربی 

ی شده و به آنها آموزش میداد و دیدن اینکه یک فرد از آنها بعنوان مربی معرف

)موسسه این انگیزه را ایجاد میکرد که بیشتر جهت یادگیری تالش کنند. 

 تهران -اندیشمندان رایا سالمت محور(
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 از مشارکتی مداخالت طراحی

 محور اجتماع اقدامات طریق

جمعیت  محله شهری

 عمومی

 رو خودمون رزومه ابتدا که محیط داخل میریم صورت این به نفر 6 ،5 ما

 آموزشی که داریم بروشورهایی و کردیم شروع کجا از و هستیم کی میگیم،

 رو ما اکثراً که است صورت این به و میشناسونه محط به رو ما و است

 دارد ذهنی زمینه و است رسیده آنها به گوش به گوش بصورت و میشناسن

 از بعد و میکنیم معرفی خودمونو میریم نشناسن رو ما اگر و بشناسن رو ما که

 برنامه دادیم انجام نیازسنجی اینکه از پس و میدیم توضیح ر ها برنامه فهمعار

 می قرار پذیرش مورد بیشتر و دهیم می ارائه را ها آن نیاز با متناسب های

 تقاضای ما از و میشوند جذب و آیند می ما سمت به ها خانواده .گیریم

 برگزار مدارس در جلسه 12  رفتیم 6 منطقه ما دارند. رو ها کالس برگزاری

 محله سرای مکان از و محله سرای رفتن ها خانواده اون از پس و کردیم

 جلب و جذب در اتفاق بیشترین کردیم. استفاده ها کالس برگزاری برای

 از شده جذب هرکس و میگیرند صورت دهان به دهان بصورت مشارکت

 و کیفیت کنندگان مشارکت انتظار و است بوده دهان به دهان ارتباط طریق

 از رو مشارکت ما نباشد کیفیت زمان هر و هاست برنامه تنوع گرایی، نتیجه

 همایش سمینار، بروشور، محیطی، تبلیغات طریق از میدهیم. دست

 روابط و مدارس تک تک و حضوری مراجعه میکردیم. جذب رو رایگانمشارکت

  ریم.میگی مادران از را مثبت بازخورد ما و است تأثیرگذار قوی عمومی

 تهران -حنان( اجتماعی )رهپویان

محله خاک 

 سفید

جمعیت 

 عمومی

 یا ها دانشگاه تو داشتند همکاری ما با که هایی بچه کردیم، که کاری اولین ما

 مستقیم غیر یا مستقیم بصورت را آنها بودند ها محله تو که هایی نخبه

 که یمداد توضیح براشون و کردیم جمع را ها این و کردیم شناسایی

 ما با که پذیرفتند اونها دهیمو انجام شما محله در کاری چنین میخواهیم

 اونها از کنیم شروع را کار خواستیم وقتی که است جالب و کنند همکاری

 معتمد عنوان به و دارد خریدار آنها حرف محله در که افرادی خواستیم

 وقتی و خودمون جلسات تو آوردیم و کردیم استفاده افراد اون از میشناختند

 ما به که خواستیم اونها از و دادیم توضیح براشون رو طرح شدند ما جلسات به

 هست محلشون نفع به میکردند احساس اینکه بخاطر اونها و کنند کمک

 تهران -خورشید( صبح طلوع )موسسه شدند. حوزه این وارد اغماض بدون

جمعیت  محله ها

 عمومی

 وقتی چون بود. محالت مادران ما هدف کردم وعشر همیار های گروه با وقتی

 ما جذب شیوه و خانواده. کل برای شود می تسهیلگر یک ببیند آموزش مادر

 خانه در ها خانم که قرآنی جلسات از و بود رسانی اطالع و چهره به چهره

 های خانه کردیم. دعوت ها آن از و کردیم ورود و کردیم استفاده میگذاشتند

 محله سرای در ما دفتر چون و کرد کمک ما به بهداشت طینراب و بهداشت

 اداره مدی شورایاری، با کردیم. تبلیغ به شروع نیز محله سرای طریق از بود

 شهرداری و کردیم برقرار ارتباط شهرداری اجتماعی خدمات مدیر و سالمت

 )جمعیت کردیم. استفاده بسیج فرماندهان از و داد قرار ما اختیار در فضا

 تهران -خاوران( روان سالمت میارانه
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جمعیت  محله مالرد 

 عمومی

در محله ها هم از طریق مساجد و توسط خانه های بسیج و از طریق کانال 

اجتماعی تلگرام درخواست دادیم که میتوانیم این آموزش ها را ارائه دهیم و 

تقاضا  یکی دوبار این آموزش ها را ارائه دادیم و پس از آن خود آنها از ما

کردند که برنامه ها تداوم داشته باشد و برای دیگر مساجد هم برنامه رو اجرا 

میکردیم. شیوه شناسایی از طریق بسیج و محل برگزاری مساجد بود. 

 تهران -)جمعیت همیاران صبح طلوع(مشارکت عالی بود. 

 شبکه سازی 

 طریق از پیشگیری شبکه ایجاد )

 های سازمان در سازی ظرفیت

 در مداخله منظور به نهاد دممر

 (دسترس در سخت های محیط

محیط های سخت 

/ در دسترس 

محیط های 

 پرخطر 

سازمان های 

 مردم نهاد 

تجربه موفقی که ما داریم اینست که توانستیم از طریق سازمان های مردم         

که به هیچ جا وابسته نیست رو خودمون ایجاد کنیم. این « شبکه پیشگیری»نهاد

تا یوزر داره و تو حوزه اجتماع کار میکنه و ترجیح دادیم ثبتش نکنیم. چون  Nشبکه 

دسترسی به گروه های آسیب دیده و در معرض خطر سخت است. این گروه ها را 

گروه های سخت دردسترس می نامیم. کاری که ما کردیم این بود که ما از طریق 

ت در دسترس و طراحی برای دسترسی به گروه های سخ« گروه های همتا»

مداخالت پیشگیری موثر استفاده کردیم. ما از طریق این گروه های همتا تجربه ورود 

به محیط های سخت در دسترس را داریم. ما این همتاها را آموزش دادیم و همتاها 

بین گروه هدف خودشون می رفتند و به افراد گروه آموزش می دادند. این اقدام بسیار 

بود و چون نتیجه ارزیابی ها مثبت بود پس اومدیم تو استان های دیگه  موفقیت آمیز

را  NGOاستان کشور  را انتخاب کردیم و در هر استان یک  11هم توسعه دادیم. در

ها و هم افزایی   NGO انتخاب کردیم و آموزش دادیم و از  طریق ظرفیت سازی در

مداخله را در استان خودشون پیاده یک سرمایه ایجاد کردیم و  اونا تونستند این مدل 

  تهران -بنیاد پیشگیری و ارتقای سالمت دنیای آیندهکنند. 

 به مجاری فضای از استفاده

 گسترش و سازی حساس منظور

 / آگاهی

 

 

رسانه / فضای 

 عمومی

جمعیت 

 عمومی

اولین مستند اجتماعی برای رسانه ملی شبه یک آماده کردند تحت  26سال 

دقیقه ای بود که مستند مصرف معتادین  45یگر که برنامه ای عنوان امیدی د

به تصویر کشیده شد و تجزیه و تحلیل صورت میگرفت و به خانواده ها نشان 

میدادیم که وقتی فرزند آنها دچار آسیب شد چه کار کنند و چه رفتاری انجام 

ه کرد و و بعد از اونکه مدرسه رفتم رسانه ملی اومد و از ما مستند تهیدهند. 

)جمعیت خیریه امیدی در رسانه ملی پخش شد و سایت طراحی کردیم. 

 تهران -دیگر(

ما از طریق برقرار ارتباط با مادران توانستیم مشارکت خانواده ها را جلب کنیم  خانواده محله شهری محور خانواده مشارکتی مدل

ها اق خانمدر تمام این موارد حس کردیم اشتیو تمرکز ما بر خانواده بود. 

جلسه آخر در ارتباط باغنی سازی روابط جنسی پرداختیم  2شود و بیشتر می

ها جلسه منجر به تفاوت سطح دانش مشخص شد و خانم 17و خروجی 

ها بود و در کالس تغییرهای رفتار خود در خانواده  دیدند که نتیجه کالس

شما کجا میرید که ها اعالم کردند که کردند و نهایتاً همسران آنبازگو می

اخالقتون تغییر کرده و به نیابت از آقایون گل و شیرینی برامون فرستادن و 

)پژواک  ریزی کردیم کالس متناسب آقایون نیز برگزار شود.در فاز دو برنامه

 تهران -آتیه آرام ایرانیان(
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  محور مدرسه مشارکتی مدل

 اجتماعی( )مدرسه

کودکان و  مدارس

 نوجوانان

نم بزرگترین قدمی که ما برداشتیم مدرسه اجتماعی راح )رفتار، افکار فکر میک

و حس( هست که بر روی بچه ها کار میکنند )مهد کودک، پیش دبستانی و 

مدرسه( شیوه جلب مشارکت ارائه خدمات رایگان است و کالس ها بصورت 

و  باهم بودن به آنها انگیزه حضور . ایجاد فضایی برایرایگان برگزار می شد

 میزان. و تمرکز ما بر روی نوجوانان و جوانان است چون ادمشارکت می د

 -)جمعیت همیاران سالمت روان شمیرانات(مشارکت آنان خیلی زیاد است. 

 تهران

 و خانواده مشارکتی مداخله

  مدرسه

 والدین( با بهبودیافته )ارتباط

برای پیشگیری و آموزش پیاده کردیم  رونق کار ما این بود که شکل جدیدی والدین  مدارس/ خانواده

ایجاد می شد و باعث جذب  ارتباط بین بهبود یافته و والدینچون 

مرکز آموزش و پرورش ادامه دادم و گاهاً  213سال تو  2مخاطب می شد و 

کارشناس دعوت میکردم که طرح ما جزو نوین ترین طرح های پیشگیری 

آموزش و پرورش بود و اولین  خانواده محور شناخته شد. شروع کار ما با

جلسه کارگاهی برای پیشگیری برای خانواده ها بود و انجمن اولیاء و مربیان 

استارت کار از آنجا بود. بهبود یافته ها نیز متناسب با محیط  14منطقه 

مداخله انتخاب کردم مثالً برای محیط نظامی از بهبود یافته نظامی استفاد 

شنا بوده است. مرکز پژوهش من آدم بهبود یافته می کردم که با جنس کار آ

بوده و کتاب و رفرنس من بهبودیافتگان هستند و میگفت که به این دالیل 

من معتاد شدم. رمز موفقیت ما این بود که بر اساس حال مخاطب صحبت 

میکردیم و بعد به آن ها اطالعات می دادیم و زیربنای موفقیت ما عشق و 

 تهران -معیت خیریه امیدی دیگر()جانگیزه بوده است.

 جانبی های فعالیت از ادهفاست 

 فرآهم و مشارکت جلب در 

 اجتماعی حضور زمینه سازی 

 از پیشگیری های برنامه در 

 اعتیاد

 محله شهری

)محله خاک سفید 

 تهران(

نوجوانان و 

 جوانان

ی برای ما در حال حاضر دبیری داریم که از تکنیک های خودجوش و ایده های ورزش

جلب مشارکت نوجوانان و جوانان و طراحی مداخالت پیشگیری استفاده می کنه. یکی 

از این تکنیک ها برگزاری مسابقات کیوکوشین کاراته برای نوجوانان و جوانان محله 

بود. این طرح و ایده ورزشی در محله پرخطر خاک سفید نتیجه مثبت داشت و خیلی 

ن برای خانم ها و خواهران آنها یک دوره کوتاه مدت اثرگذار بود. ما در کنار ایشو

 تهران -(پات)پژواک آتیه آرام ایرانیان مهارت های زندگی برگزار کردم.

جشنواره آش رشته برگزار میکنیم در پایان سال و استقبال زیاد بود و آنها را  خانواده ها محله/مدرسه

گفتگو درباره پیشرفت  به کوهنوردی و گشت و گذار میبریم. با اولین جلسه

بچه ها و مشکالت بچه ها برگزار کردیم. و پس از آن بازی مادرو کودک 

برگزار کردیم و آش پختن رو با همکاری هم انجام دادیم و مشارکت بسیار 

و  ما پیدا کردندساختمان و مدرسه مفید است و پس از احساس تعلق به 

رکت همدیگه انجام دادیم مراسم چهارشنبه سوری و دیگر مراسم ها با مشا

مراسم قاضق زنی اجرا کردیم و برای همه بسیار جالب بود و مشارکت داشتند 

)رهپویان و دنبال بچه ها پدرو مادرها آمدند و از ظرفیت میتوا استفاده کرد. 

 تهران -اجتماعی حنان(

ما گروهی داریم بنام گروه بازی که یکسری جشن ها بنام سه نسل داریم ) 
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درومادر، پدربزرگ و مادربزرگ( همه باهم و رایگان چندساعت بازی بچه، پ

میکنند و همچنین به مدارس و مهدکودک ها میریم و با کمک هم برنامه 

 -)جمعیت همیاران سالمت روان شمیرانات(های مشارکتی اجرا میکنیم. 

 تهران

جمعیت  محله

 عمومی 

رآهم شد. با هنرمندان، از طریق ارتباط با هنرمندان زمینه های مشارکت ف

آقای آزاد فیلم نامه نویس هستند و چند مستند برای موسسه خودمون 

ساختن و کالً کالس فیلم نامه نویسی راه اندازی کردند و تبدیل به فیلم کوتاه 

 تهران -)جمعیت همیاران سالمت روان شمیرانات(شد. 

جوانان و  محله/ مدرسه

 نوجوانان

فضایی برای تیم بودند و  12ط برقرار کردیم که حدوداً با فوتبالیست ها ارتبا

پیام ورزش و فراهم کردیم با لباس هایی که  حضور نوجوانان و جوانان

روی لباس های آنها تایپ شده بود و بصورت دوره ای  نشاط آور و اعتیاد نه

برگزار شد و به تیم قهرمان جایزه داده شد و از این طریق مشارکت نوجوانان 

 تهران -)جمعیت همیاران سالمت روان خاوران(انان را جلب کردیم. . و جو

جمعیت  محله ها

 عمومی

آیتمی است که نیاز همه برنامه ها و کارگاه هاست و برنامه  شاد زیستن

هامون  به همون سمت داریم پیش میریم و کالس رو باید شاد برگزار کنیم.  

 اندیشه و انگیزه مثبتال نه روز درختکاری با کاشت نهال درختان،در 

رو ترویج کردیم و مردم رو دعوت کردیم و گفتیم وقتی این نهال رو میکارید 

نیاز به مراقبت دارد و یک آموزش ضمن خدمت در فضای آرام پاک و روز 

درختکاری که اگر شما یک بچه به دنیا می آورید نیاز به مراقبت دارد و 

 تهران -ورشید()موسسه طلوع صبح خخروجی خوبی داشت. 

جمعیت  محله 

 عمومی

 استفاده از جشنواره و همایشداشتیم و با  برنامه ای خاص و جذاب

جشنواره غذا در هفته سالمت زمینه معرفی ما ( 1مشارکت را جلب کردیم.؛ 

سبب همایش برگزار کردیم برای زوجین و خانواده ها و  (2 رو فراهم میکرد

 تهران -مت روان مهر()جمعیت همیاران سال پذیرش ما شد.
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 خراسان جنوبیمداخالت مشارکتی سازمان های مردم نهاد در برنامه های پیشگیری از اعتیاد در استان  -4-5-2

 

 : ابعاد مداخالت مشارکتی سازمان های مردم نهاد در برنامه های پیشگیری از اعتیاد در استان خراسان جنوبی99جدول 

 د در استان خراسان جنوبین های مردم نهاد در برنامه های پیشگیری از اعتیامداخالت مشارکتی سازما

  پیامدها / مداخالت تشریح جامعه هدف محیط مداخله  شیوه مداخله 

 فشرده( معنایی )واحدهای

طراحی مداخالت 

مشارکتی با استفاده از 

 افراد آسیب دیده 

 

های آسیب  گروه محیط روستایی

دیده و در 

 معرض خطر

خیزترین روستای  آسیب یکی از در شهرستان سربیشه گروستای اسکیون

شهریور( که به محله  17کشور هست. یک محله داریم در سربیشه )

ها که بدنام هستند که قاچاق فروش هستند. اسکیونگ اسم یک  اسکیونگی

روستا که یک محله در شهر را قروق کردند و فقط خودشون رو تو این محله 

دن، اومدیم فکر زیادی رو  ای اونجا راه نمی د و هیچ شهروند دیگهدهن راه می

دارند با  یزیاد جواناناینا کردیم. بهزیستی هم پیگیر بود. من دیدم 

طرح رفاقت با پسرهای کدخدا   تا پسر داشت، 4که مشارکت یک کدخدایی 

جلب کردم. پسر  آنها راها دادم و مشارکت  ریختیم، وسایل ورزشی به آن

کردند اسکیونگی هستند و نیت  گ خیلی مطالبه گر بود چون فکر میبزر

دهند من  شهر نسبت به ما بد هست. هیچ امکاناتی در اختیار ما قرار نمی

های کدخدا اومدم  اومدم در گام اول با مشارکت بهزیستی و مشارکت بچه

ی برادر برای آنها مهیا کردیم و میلیون تومان  5یک زمین ورزشی روباز با 

ها درست کردیم. اینا  یک زمین والیبال برای آن ردیم وخودمان را ثابت ک

شود به چشم  کنند چون هر عنصری که وارد محله می خیلی دیر اعتماد می

در بیاره، کسی که  اونها رایک مامور مخفی و کسی که میخاد بیاد آمار 

من د. کنن کنیم به این چشم به ما نگاه می میخاد بفهمه ما چی کار می

طرح رفاقت ریختم. حتی  اومدم اول برادری خودم را ثابت کردم.

ها نشست و  شدم. با آن وارد جلساتی که مصرف مواد داشتند می

گرایش شدیدی به  برخاست کردم که اعتماد کامل به من بکنند.

گفتن این مواد مخدر نیست.  کریستال داشتند. چون آگاهی نداشتند می

های زیادی پشت ماشین  بودند و مدت راننده کامیون اًکثرا

من گفتم درجه درجه اینارو بیارم پایین و اینکه به من اعتماد  نشستند. می

بودم، از یک شهر  همن یک فرد غریب زیرا ردند رفتار من خیلی موثر بودک

رفتم تو جمع  ها می ها تا مدت دیگه به اون شهر انتقال پیدا کرده بودم و شب

گفتم آقا امروز  ذاشتن من می کم مسابقات فوتبال که می منشستم. ک ها می آن

بریم فوتبال خونه فالنی نگاه کنیم و اونارو به سمت خود جذب کردم و اونارو 

دور خودم جذب کردم تا من رو به عنوان کسی که همشهری و شهروند 

ی بیرونی )همکاران، فرمانداری( نسبت به  خودشون پذیرفتن و حتی جامعه

دند که نکنه این آقا خودش منحرف شده است. دید بیرون نسبت من شک کر

خان میره اونجا. نکنه خودش دچار مشکل  به من عوض شده بود، چرا که یکه
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با اونا تونستم رفیق بشم و شده؟ و دچار معضالت شده است. خالصه 

ها  سری بحث  اینا چون یک های ورزشی کشوندم. کم اونارو به بحث کم

د نکن عنوان یک فرزند ناتنی به ما نگاه میبه شهر  همه در فتنگ داشتند و می

ها گرفتم اینارو  ی ورزش بودم، یک وقت سالن برای آن هرمن چون تو ادا

بردیم تو سالن و براشون توپ بردم و گفتم تا هر وقت دوست دارین فوتبال 

ها قائل  بازی کنید و تا نصف شب بازی کردن و محدودیت وقت هم برای آن

جام رمضان یک تیم از  کم اونا اومدن یک تیم شدن و تو کمشدیم. ن

کم جلسات مصرف  کم فالنن و تیم دادیم. ی هاآقا اسکیونگ -مدیها دا این

جلسات مصرف مواد تبدیل شد به جلسات دیدن و کم کم  مواد کمتر شد

دیدیم چون اینا اینقدر با هم صمیمی  ها  و تا نصف شب فوتبال می فوتبال

ی یکی بیان تا صبح هم می تونن باشن و  د که اگه شب خونههستن

نشینی ندارند چون خیلی هوای هم رو دارند. نیروی  محدودیت برای شب

کند وارد این محله شود و من وارد شدم و فلش بک بزنم  انتظامی جرات نمی

که اومدن با کمک خودشون و خیرین و بهزیستی یک زمینی ورزشی و 

بیش از   ولدارن و همه کامیون دارند هنوز که هنوزه،خودشون که خیلی پ

کنند و این زمین تبدیل شد به یک کانون  نفر هر روز تو این بازی می 122

کم از اون حالت در اومدن  کردیم و اونا کم آمدیم اونجا بازی می که عصرها می

گفتن پاشو بریم یک دست بازی کنیم والیبال بزنیم تو که تا آخر شب  و می

زده و شب یک  قت داری مواد بزنی، این کسی که از صبح تا شب مواد میو

الگوی کم  برد تو زابل و زاهدان. از اون حالت اخراج شد و من کم بار می

این کریستال بده ، بیا شیره گفتم بنظر من   .ها را تغییر دادم مصرف آن

ی  کم عده بکش و خوبه و تریاک خوب دارین و کریستال توهم داره. کم

شه  با شیره حال ما بهتر میگفتن  زیادی اومدن به سمت شیره کشیدن و می

ها  کردن بعضی نقدر تو زمین بازی میآکردن و  مدن تا شب بازی میآ و می

گفتن دیشب از بس بازی کردم شب خوابم برد و نتونستم مواد مصرف  می

 24ن گفتن یکه خان دمت گرم اال کم می کنم و صبح بلند شدم کشیدم و کم

کردن. اینا  ساعته مصرف نکردم و راحت هم هستم و تا نصف شب بازی می

نشستن پای بساط، اومدم تو ماه رمضون برای او با همکاری اداره  اول شب می

گفتم هرچی خسته شن  می  کردن، کشی کردیم و اونا تا سحر بازی می برق

کریستال اومدم  ی اونا رو عوض کردن از کشن و در اولین گاه سلیقه کمتر می

کنه و بیاین تریاک  شیره و بعد از شیره گفتم شیره صورتتون رو خراب می

بکشین و بهترین تریاک تو اسکیونگ هست که با این کیفیت تو افغانستان 

سال کریستال مصرف کردن.  5هم نیست. اومدن تریاک کشیدن بعد از 

تو سربیشه کم یک رفیق دکتر داشتم و آدم باحالی هم هست، اومد  کم

درمانگاه متادون دایر کرد که اونا به این قضایا آشنایی نداشتند که بعد از 

ها راه انداختیم. اونا یک مسجد داشتند که  رو برای آن NAهای  ها کالس مدت

مد. ما اومدیم با آ چون تو اون محله اونا بود هیچکسی سمت مسجد نمی

شتیم و تا اعتماد جامعه فرمانداری صحبت کردیم و چند جلسه براشون گذا



231 

 

رو به اونا برگردوندیم و به قول معروف نه فرماندار، نه جامعه اینارو قبول 

فقط باید با اونا های با معرفت، با مرام بودند.  کرد ولی بسیار انسان می

. اینارو به قاطی شی تا بفهمی چه قدر مرام دارند و معرفت دارن

شب فرماندار، بسیج، مردم و  کردن و یک های بد نگاه می چشم انسان

رفت.  کس نمی ها که هیچ ها را دعوت کردم تو مسجد اسکیونگی دستگاه

اومدن اونجا و دکتر هم دعوت کردم و به اونا گفتیم که هر مشکلی دارین 

شما مطرح کنید. تازه شروع شد به گفتن نیازهاشون که من نیازسنجی رو از 

  اوری رسیدیم.دل همین جلسه درآوردم و به این خودب

هم تو مسجد راه  NAها اومدن پیش دکتر ثبت نام کردن و کالس  خیلی 

سال  5سال پاکی دارند. کسی که  6-5ها االن باالی  انداختیم. خیلی

سال هم شیره و تریاک االن پاکی دارد و  3، 2کریستال مصرف کرده است و 

 کند.  برگزار میNAدر مسجد االن کالس 

سپس به آنها و  احترام گذاشتم ارزش دادام و به آنها بها و من

تو مسجد جمع کردم  آنها رو تیم اجتماع محور و در قالب  یممسئولیت داد

و به اونا گفتم فالنی تو مسئول گزارش دادن هستی که کجای محله از لحاظ 

اینا گوسفند داشتند تو محله. مامور محله جرات  .بهداشتی مشکل دارد

زنند. زندگی روستایی که  حله چون تا بخوره کتکش میکرد برود توی م نمی

گاو و گوسفند دارند آورده بودند تو شهر. من گفتم آقای فالنی تو محصول 

بهداشت محله هستی و هرکس گوسفند داشت به من گزارش بده و کسی که 

)منی  اومدم بهش بها دادمکرده، من  تا حاال این فرد رو آدم حساب نمی

اند و دنبال این هستند که  اینا تشنهشلواری هستم(. که کارمند کت و 

آوری تیم هستی(.  )تو مسئول تیم هستی، تو مسئول جمع بهشان بها بدهی

. اینا تو خانواده بهشون گفتن سگ ی شخصیتی هستند اینا له لورده

تریاکی، تو ننگی، اینارو بهشون شخصیت دادیم. کجا بودی دیشب؟ با یکه 

م ار نداشتن دیگه. به او شخصیت دادبودم. بهشون ک ) نام تسهیلگر(خانی

. حیاتش تغییر کرد و بهشون بها داده جامعه با دیدی دیگه بهش نگاه کرد

دیدند. فرد کارتن  شد و اینا خیلی رشد کرده بودند که قبال تو خواب می

کم اونارو با  کمخواب قرب و منزلتی ندارد و شهر اونارو قبول نداشتن و 

 اترک -انجمن توسعه رویکرد اجتماع محور کشور. ردیمشهر آشنا ک

           خراسان جنوبی

 -)بانوان مهر سربیشه(ی مشارکت شد.  تبلیغات دهان به دهان باعث توسعه جمعیت عمومی محله شهری اطالع رسانی؛ -تبلیغات 

 خراسان جنوبی

چادر، پوستر و آثار نقاشی دانش نمایش نمایشگاه برگزار کردیم در مسجد یا  جمعیت عمومی محله روستایی

 خراسان جنوبی -)رهپویان والیت( دادیم .  می

رسانی عمومی از طریق بنر و فضای مجازی استفاده کردیم.  ما ابتدا اطالع  
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 خراسان جنوبی -)جلوه آرامش(

طراحی مداخالت 

مشارکتی از طریق 

 اجتماعیکارآفرینی 

زنان و دختران  محله شهری

  خطر در معرض
در معرض طرح توانمندسازی دختران و زنان ما مشارکت را از طریق 

ها  از آن ما از طریق این طرح ها انجام دادیم در راستای اشتغال اعتیاد خطر

ها ایجاد شود و حال و  خواستیم که بیان تو محل کارگاه که نشاط آن می

انوار خ 12طرح برای  12همون طرح  در قالباالن  بشه. عوض  ونهواش

و  تو خونه بیکار ایی کهه خانمبه از طریق صنایع دستی  و انجام دادیم

پیشنهاد کردیم که نباید   ،در معرض خطر بودنهایی که  خانم نیازمند بودن و

دستت جلوی دیگران دراز باشد تو جوان هستی. یک دار حوله بافی به او 

ار عاطفه( به بازار عرضه بافی با برند خد )آبش بافی و پارچه دادیم و االن حوله

نفر پارچه بافی. به این صورت که ما مواد اولیه  5بافی،  نفر گلیم 5شود.  می

دهند.  ها پارچه و گلیم تحویل می دهیم و آن ها قرار می رایگان در اختیار آن

دهند. از این طریق  به خیریه تحویل می ٪52دهیم و  ها می به خود آن ٪ 52

ها و خود بیکاری هم  ه است. کمک خرج هست برای آنها بهتر شد اقتصاد آن

ها در فضای تنهایی خانه به سمت مواد گرایش پیدا کنند و  شد آن باعث می

ها ایجاد شود و  خواستیم که بیان تو محل کارگاه که نشاط آن ها می از آن

 خراسان جنوبی -های خوسف( )آبشار عاطفهحال و هواش عوض شود. 

 

های در  وهگر روستاییمحله 

  معرض خطر

)خانواده های بد 

 سرپرست(

در نتیجه از مهارت آموزی  ارنددنصف جمعیت مشکل اقتصادی اینجا 

بافی راه انداختیم که از  کارگاه تولید حوله استقبال خوبی می شد. در نتیجه

ر بحث اشتغال . همچنین داین کارها رو انجام دادیم محل طریق روحانی

ها لباس   خیاطی راه انداختیم و آنهای مهارتی  برای آنها دورهزایی 

کند تا منبع  ها خریداری می دوزند و بیمارستان از آن بیمارستان رو می

. پیشگیری ما .درآمدی باشد و درون خانه کار کنند تا مراقب فرزندان باشند

 .ی بدسرپرست خانواده برای بیشتر موردی است با روش ایجاد اشتغال

 خراسان جنوبی -بانوان( )سبزینه مهربانی

گروه های در  محله شهری

 معرض خطر

توی انجمن حمایت از زندانیان مکان به ما دادند و مربی میراث آموزش 

گردانی و  ها هم کالس و موسسه خیریه آبشار عاطفهمی داد صنایع دستی 

مدیریت کار رو بر عهده دارد. همه با هم دوتا کارگاه پارچه بافی داریم و 

با همکاری فنی و بینند و  گاه تابلو فرش که میان مجانی آموزش میکار

شود و از طریق مدرک  ای و میراث یک مدرک به اونا داده می حرفه

شه تا مواد اولیه را تهیه کنند و در خانه  به اونا وام داده می

شوند و افرادی هم که مکان نداشتند  خودشون مشغول به کار می

نا قرار گرفته شد تا کار ینگی در اختیار اطبقه زیرین میراث فره

گیریم و چند  ها برای اونا غرفه می بازار مصرف هم در همه نمایشگاه کنند.

مغازه هم صحبت کردیم که محصوالتشون رو برای فروش اونجا ببرند. 
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 خراسان جنوبی -های بانوان( )شکوفه

)همیاران یم که در جهت اشتغال زایی بود. بافی برگزار کرد کارگاه حوله جمعیت عمومی محله روستایی

 خراسان جنوبی -سالمت روان تسنیم(

دهم برای اشتغال و افراد زیادی جذب  الحسنه دارم و وام می صندوق قرض جمعیت عمومی محله روستایی

ها را تا حدودی رفع کردم. خدمات رفاهی باعث  شوند و مشکالت مادی آن می

اعتمادسازی و جهیزیه( و  -های درمانی هزینهشود بیشتر جذب ما شوند ) می

 خراسان جنوبی -)مهرآفرینان بانوان(.  جلب مشارکت صورت می گیرد

جامعه زنان  

 آسیب دیده

دیده )آموزش و اشتغال( در حوزه گیاهان  طرح توانمند سازی زنان آسیب

شناختم  دارویی. من مددکار جهاد کشاورزی هستم. گیاهان دارویی را می

ام گیاهان دارویی است. بیرجند گیاهان دارویی زیادی هست مثل  رشته چون

عناب، که برای فشار خون مفید است. زنان را درگیر اشتغال کردم که فقر 

دیده کم شد و عامل خطر و تهدیدآمیز فقر تبدیل به یک  های آسیب خانواده

ار نفر ک 72-62ها هم  بافت حولهدر بخش فرصت برای اشتغال زایی شد. 

)مهرآفرینان سازند.  ای می کنند. تعدادی هم غذاهای سنتی و کشک رشته می

 خراسان جنوبی -بانوان(

ها بیکار بودند تو محله، من  شروع کردیم، خانم کارآفرینیهای  ما با فعالیت جمعیت عمومی محله شهری 

ک ها آموزش داد و ی اومدم مربی صنایع دستی رایگان فرستادم اونجا تا به آن

گیرد. و  کم شکل می جوری اونا رو سرگرم کند.  این ارتباط صمیمی کم

 ها و اینکه آموزش رو بحثمدیم اوکم  دادیم. کم مددکاری ارائه می خدمات

بیکاری خطرزاست، در نتیجه  .گذارد  ها می ی آن چه تاثیری بر روی آینده

ین گفتیم ها را فراهم کردیم. آموزش تنها کافی نبود. به خیر اشتغال آن

ها باعث دور شدن  ها را خریداری کنن. این سرگرم کردن آن صنایع دستی آن

ها القا شد که توانمند هستند و کار  ها از مصرف مواد شد. این حس به آن آن

 -مهر کویرشود.  پروری از جامعه برداشته می کنند و گداپروری و تن می

 خراسان جنوبی

طراحی مداخالت 

 ور مشارکتی اجتماع مح

های در  گروه محله شهری

 معرض آسیب

های اجتماع محور در خود محالت تشکیل دادیم و مربیانی از  در ابتدا تیم

خود محالت انتخاب کردیم. جمعیت تحت پوشش آسیب پذیر بودند، در هر 

دادیم و به عنوان رابط  اونارو  آموزش انتخاب کردیممحله یک دختر باسواد 

 را در محله الغدیر شهر خوسف فرآهم کردیم.محلی زمینه های مشارکت 

 خراسان جنوبی -های خوسف( )آبشار عاطفه

. (خیز های آسیب در محله)تیم اجتماع محور داریم که در محل هستما یک  جمعیت عمومی محله شهری

نیازسنجی با اداره بهزیستی و نیروی انتظامی محله های آسیب خیز 

این صورت است که هر محله نماینده به ما شناسایی کردیم. روال کار ما به 

ها که آموزش در محله  ی تیم اجتماع محور کند. که میشه نماینده معرفی می

 خراسان جنوبی -)نواندیش زیرکوه(.  را به او انتقال می دادیم
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، شدیم تا روستا برنامه داشتیم و به عنوان طرح اجتماع محور وارد می 6 جمعیت عمومی محیط روستایی 

ذاریم. پس از اعتمادسازی یک جلسه عمومی  سفید و دهیار جلسه می ریش

به  .کند  سازی می گر داریم که تیم کنیم و یک تسهیل ذاریم و توجیه می می

کرد که  و خود محیط بستر رو فراهم می  دلیل موفقیت حاصل شده از برنامه

   خراسان جنوبی -)همیاران سالمت روان تسنیم(توسعه بدیم. 

ت در مهای همیار سال کردیم و گروه بر اساس آسیب محیط را شناسایی می جمعیت عمومی محله روستایی

محالت داریم و نیازسنجی کردیم. خود مردم مراجعه کردن بیان که آموزش 

دادیم  سفید( شروع کردیم. توضیح می ریش -بدهید. با افراد کلیدی )روحانی

شود. خیلی از محالت ما رو پذیرش  که هدف ما چی هست که اعتماد ایجاد

ّا انجام دادیم  های برگزاری نمایشگاه و مشاوره کردن. یک سری فعالیت نمی

پایگاه بسیج همکاری  با ها و مساجد که به ما اعتماد کنند در حسینیه

انتظار اونا این بود برای اونا  یم.ها اعتماد داشت داشتیم. چون به این ارگان

)جمعیت ای ارجاع دادیم.  ها را به فنی حرفه که فقط آناشتغال ایجاد کنیم 

 خراسان جنوبی -همیاران(

محالت شروع شد که با بانوان  شروع کردیم با تیم اجتماع محور 22سال  جمعیت عمومی محله شهری

ها آقایون  کردیم. از طریق خانم شروع کردیم و در حسینیه و مسجد ورود می

گر که  ها هم وارد کردیم. از تسهیل م و بچهکردی و شوهراشون رو دعوت می

کردیم، مثال به  ارتباط قوی داشت استفاده کردیم. ما خودمون رو لینک می

گفتیم ختم صلوات بدین تا ما بیایم تو گروه ختم صلوات  گر می فرد تسهیل

رفتیم گروه  کردیم به جلسات ختم صلوات. چند جلسه می شما و ورود می

کردیم که فالنی مشاور  اون خودمون رو معرفی میختم صلوات. بعد از 

گفتیم که نیاز چی  ان و خودم هم مرکز مشاوره دارم و آروم آروم می خانواده

گفتن زناشویی و... بعد لیست  گفتن اعتیاد، یه عده می دارین؟ یه عده می

رفتیم مسائل آموزشی  کردیم و بر اساس لیست نیاز می نیازسنجی تهیه می

های زندگی و در بحث مهارت، نه گفتن در  دیم مثال مهارتکر مطرح می

خیزترین محالت قائم هست  محله کوری از آسیب22اعتیاد موثر است. سال 

شه.  های اجتماعی از اونجا شروع می که بافت سنتی دارد و بیشتر آسیب

های تیمی قاچاقچیان مواد مخدر اونجا بودند. تو محیط ته سیگار زیاد  خانه

نگ زیاد بود. طبق بازدید میدانی که انجام دادم این محله را به عنوان بود. سر

هیچ امکانات   اولین محله انتخاب کردم و وقتی این منطقه رو بررسی کردیم،

تفریحی نداشت. مثال مسجدی که کتابخانه نداشت. به اصطالح مردم محلی 

اینکه منطقه را ها. دعوا، نزاع و درگیری زیاد بود. بعد از  میگن منطقه شغال

گر پیدا کردیم و از طریق  ها که یک تسهیل انتخاب کردیم، از سمت خانم

هیئت مذهبی علی اصغر وارد شدیم، تا حاال کسی مبحث روانشناسی صحبت 

گفتن  ساعت مشکالتشون رو می 3-2نکرده بود. از من استقبال کردند و گاها 

ها رو پیدا کردیم. مثال کار کنیم و خال و آروم آروم فهمیدیم که باید چی

کردند و هفت سنگ، که ما تیم فوتبال براشون راه  ها فقط تیله بازی می بچه

انداختیم. براشون لباس گرفتیم. خودم و همسرم به عنوان مربی تیم شدیم و 
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کردن. زمین بایری بود از شهرداری  دو تا تیم شدن و با هم بازی می

سم تیم رو نوشتیم رو لباسامون. ون صافش کنند. بعد اشخواستیم که برا

ها درگیر شدند. یکی میگفت براشون کفش بخرم، یکی میگفت  خانواده

بند. بعد از یک مدتی به عنوان تماشاگر آمدند و تشویق کردند و جو  ساق

نفر کارمون رو شروع  3سال پیش این کار رو کردیم و با  12خیلی خوب بود. 

 خراسان جنوبی -وزش نوین قائم()فرکردیم و خیلی هم خوب پیش رفت. 

جمعیت عمومی  محله شهری

 محله

نفع و مورد  اندازی کردم. ابتدا افراد ذی در محالت، مرکز توسعه محله راه

اعتماد محله را دعوت کردم از مشکالتشون صحبت کردیم. گفتیم مثل 

هیئت امنای مسجد یک تیم شوید از همه قشر )روحانی و ..(، تیم اجرایی در 

شناسی که چرا جوانان  استای کاهش آسیب محله شکل بدیم و آسیبر

کشند. بررسی که کردیم نبود تفریح و امکانات بود، تیم اجرایی  سیگار می

تشکیل دادیم و نیاز به اعتبار هم نبود. اومدیم ظرفیت شناسی کردیم تا 

 منابع محلی رو بشناسیم )فرهنگی، روحانی...(، تیم اجرایی میاد منابع و

کند )خانه بهداشت، سالن ورزشی..( این موارد رو  ظرفیت را شناسایی می

انعکاس بدهیم و زمانی که مشخص شد و ارتباط بین منابع و مردم ایجاد 

ّها رو پیش ببریم. مثال در  خیلی خوب و بدون اعتبار برنامهتونستیم شد، 

نبع را ای زمینی پشت مسجد دیدیم که بایر بود. تیم اجرایی این م محله

شناسایی کرد و مکاتبه کردیم که این ظرفیت رو ما داریم و این زمین که 

مال اوقاف بود یک سال در اختیار ما قرار دهند، که انجام شد. با کمک مردم 

 محلی اینزمین صاف شد، توپ و تور تهیه شد و یک زمین ورزشی شد. تیم 

 خراسان جنوبی -)مهر کویر(بستر را فراهم کرد. 

تو محیط محله از طریق اجتماع وارد شدم تو محله حافظ و جواد االئمه که  جمعیت عمومی ه شهریمحل

آسیب خیز بودند. شهر فردوس اولین کاری که کردم وارد مساجد شدم و با 

ها شناخت  امام جماعت صحبت کردم که کارمند زندان بود و در بحث آسیب

ن کار کنم و باید افراد معتمد داشت و استقبال کردند. گفتم میخام با جوانا

 یک جوشکار بود -نیروی ناجا-بازنشستگان -محل رو جمع کنم )کارمندان

های  بعد از اون جلسه از خانمو ( و بحث اجتماع محور رو توضیح دادم و...

تر  نفر که فعال 15المنفعه دعوت کرده بودم و افراد کلیدی من شدند و  عام

ماع محور تشکیل دادم که االن هر کس یک بودند جمع کردم و یک تیم اجت

 خراسان جنوبی -)یاوران شرق فردوس(مسئولیت دارد. 

 

مداخالت مشارکتی با  

ظرفیت های استفاده از 

 مذهبی 

)حلقه های صالحین 

 روستاییمحیط 

 سرایان

ی بسیج انجام هایی برای پیشگیری به همکار در سرایان و روستاها کارگاه جمعیت عمومی

ی  دادیم. چون اونا مورد اعتماد مردم بودن. زیرا برای اعتماد به ما یک پروسه

این امر محقق شد و تونستیم ورود پیدا زمانی الزم است. با همکاری بسیج 

ارتباطمون هنوز ادامه داره و برنامه یم و ردهایی رو برگزار ک کارگاهکنیم و 

 خراسان جنوبی -وان سرایان()بانوان رض ریزی و همکاری داریم.

ی  اولین جلسات رو با حلقه استفاده کردیم. از سپاه و حلقه صالحین بسیج جمعیت عمومیمحله شهری 

های صالحین پیشگیری هست  یک موضوع بحث حلقهشروع کردیم.  صالحین
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 پیشگیری از اعتیاد(

 

و ظرفیت خوبی است و در  ی محالت هست های صالحین تو همه و حلقه خوسف

ر )آبشاو ورود به محالت و ارتباط با خانواده ها موثر است. بحث اعتمادسازی 

 خراسان جنوبی -های خوسف( عاطفه

محله روستایی 

 خیرآباد -اشک

ما از افراد تاثیرگذار استفاده کردیم. چون روستاهای ما اهل سنت هستند. از  جمعیت عمومی

ن اهل شیعه مولوی که تاثیر زیادی بر مردم داشت استفاده کردیم، از روحانیو

هم استفاده کردیم، که از طریق تریبون خودشون در نماز جماعت و نماز 

علما استفاده کردیم. زیرا از جمعه به اهالی تبلیغ و اطالع رسانی کنند. ما 

 -)کانون فرهنگیو مورد اعتماد هستند.  بودن علما بیشتر با مردم در ارتباط

 نوبیخراسان ج -اجتماعی بانوان شهرستان درمیان(

خود با محیط در ارتباط بودیم و مدرسه قرآنی داریم. شهر ما مرزی است و  جمعیت عمومی محله روستایی

جا تاسیس  آن ی قرآن خانهها معتادهستند،  روستایی بود که بیشتر خانم

کالس قرآنی اینجا پذیرش دارد و در فضای کردیم. مسائل مذهبی و 

ن دوست شدیم. اونارو شاد ها بازی کردیم، باهاشو مسجد با بچه

 خراسان جنوبی -مهربانی بانوان(  )سبزینه کردیم و جذب کردیم.

صالحین بسیج پس از اینکه در یک پایگاه و   مسئول بسیج و سرمربی حلقه جمعیت عمومی محله شهری

های دیگر و بسیج و سپاه به ما  فرماندهان پایگاه از طریق کنیم برنامه اجرا می

ها ورود کنیم و تعامل خوبی با ما  دارند و   ه در دیگر پایگاهککردند کمک 

ها هم برنامه  ی آن خواهند برای حلقه های صالحین هم از ما می دیگر حلقه

ی صالحین بهترین مسیر رو برای  کنم حلقه من فکر میبذاریم. و 

روند و  می کند چون اعتمادی که به پایگاه دارند ها  فراهم می آسیب

کنند که  کنند و به ما کمک می الت خودشون رو اونجا مطرح میاکثر مشک

ی آسیب را بشناسیم و گروه آماده جهت آموزش رو داشته باشیم و این  ریشه

ها و نهادها یک پایگاه  ی گروه کند. همه تر می امر ارتباط ما با مردم رو آسون

 -انوان(های ب )شکوفهدارند. مثال انجمن خوشنویسان پایگاه بسیج دارند. 

 خراسان جنوبی

 

طراحی مداخالت 

مشارکتی با رویکرد 

ها برنامه  های بدسرپرست تحت حمایت ما هستند و بیشتر برای آن خانواده جمعیت عمومی محله شهری

بود همسر معتادی دهیم. مثال  ما هم برای حمایت اقداماتی انجام می، داریم

)آبشار . ند ما آنها را توانمند کردیملی نداشتهای ما که به این علت که هزینه

 خراسان جنوبی -های خوسف( عاطفه
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های در  گروه محله شهری حمایت اجتماعی 

 معرض آسیب

ما به منظور مراقبت و حمایت از فرزندانی هست  مشارکتی  تمرکز و مداخله

ها رو از اونا گرفته که  با همکاری بهزیستی بچه دارند کهپدر و مادر معتاد  که

ها منابع مالی برای  گری بچه کردند. چون از طریق تکدی اومت میخیلی مق

کردند. ما چندین جلسه برا اونا گرفتیم. پدر و مادر رو به  مواد را فراهم می

ها رو در اختیار بهزیستی قرار دادیم و پس از ترک  کمپ فرستادیم و بچه

ی کارهای زمینه اشتغال اونا رو فراهم کردیم. با شهرداری صحبت کردیم برا

ها را آموزش  ها هم کالس نظافت منزل رو به او و نظافت بچه خدماتی. خانم

ها سرکشی  داری و تربیت فرزندان مشغول است. به آن دادیم که االن به خانه

دهیم و از طریق خیرین دستگاه  ها می های مواد غذایی به آن کنیم و بسته می

کنند  االن رشته آش درست میکردن آش در اختیار او قرار دادیم که  رشته

های  چون قبال زندانی بوده است با اداره زندان صحبت کردیم که رشته

تولیدی آش رو از اونا خریداری کنند  و خانواده اونارو سر و سامان دادیم. 

 خراسان جنوبی -های بانوان( )شکوفه

د و خانم معتادی رجوع کرد که ارجاع دادیم به بهزیستی و بسیار مستاصل بو

کردند. با اونا در ارتباط بودم و از  هیچ امکاناتی نداشتند و ضایعات جمع می

های غذایی با او ارتباط برقرار کردم وقتی میومد برای غذا  طریق ارائه بسته

هاتونن کثیف باشن خودت بهداشتو رعایت  گرفتن گفتم اگر دفعه بعد بچه

(. رفتم خونش باهاش دم )تهدیدش کردم نکرده باشی بهت گوشت و غذا نمی

هارو به بهزیستی بده و از طریق خیرین به مقدار  صحبت کردم که بچه

کیلو برنج بهش دادم رفت بیرون فروخت  5دادیم. چون  مصرف بهش غذا می

شده براش ببریم. تا  کردیم غذای پخته و بهش اعتماد نداشتم. سعی می

م بهش مواد غذایی حد اینا بدبخت بودند و چند مدت که اعتماد کردی این

هات به خاطر غذا ضعف داشته  دادیم و دوباره تهدیدش کردم که اگر بچه

باشن هرچی دیدی از چشم خودت دیدی و حمایتمون رو ازت قطع 

ها درست کند  کنیم. براش بخاری بردیم و مجبور بود غذا برای بچه می

قطع  دیم بفروشه حمایتمون رو ازش گفتیم اگر امکاناتی که بهش می می

داریم با ما همکاری کرد.  کنیم و دید که دست از سرش بر نمی می

 خراسان جنوبی -های بانوان( )شکوفه

های در  گروه محله شهری

معرض آسیب و 

 پذیر آسیب

هایی بودند که پدرشان به جرم مواد حبس ابد خورده بودند و مادر هم  بچه

پردازد و مادر هم به  برای تامین معاش خانواده به خرید و فروش مواد می

خانمان بودند. دختر دیپلم بود  تا دختر و یک پسر بی 2حبس محکوم بود. 

که خبر رسید راه مادر را ادامه داده و خرده فروشی مواد داره و از طریق 

اگه دوست داری  ریم ومشاور به دختر زنگ زدیم که یک جلسه مشاوره دا

هست وقتی آمد باهاش خلوت  بیا. گفت موضوع چیه؟ گفتم مشاوره تحصیلی

دونیم. ابتدا انکار کرد خرده فروشی  کردیم و گفتیم ما مشکل شما رو می

ندارد و پس از اینکه مشاور صحبت کرد باهاش شروع کرد به درد و دل 

ی خانواده و پول کتاب خواهرم رو از کجا بیارم؟ گفتیم  کردن که من هزینه
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کشی؟ گفت آره. با خیرین  میاگر حمایت مالی شوی دست از کار خالف 

ها از  ها قرار دادیم و آن های حمایت مالی در اختیار آن صحبت کردیم و بسته

  خراسان جنوبی -های خوسف( )آبشار عاطفهاین معضل رها شدند 

 های فعالیت از استفاده

 جانبی

 و مشارکت جلب در

 فرآهم

 حضور زمینه سازی

 اجتماعی

در برنامه های پیشگیری 

 یاداز اعت

محله شهری 

 الهیه

شد تو جو دوستان  محله الهیه مردم تقریبا خال عاطفی داشتند که سبب می جمعیت عمومی

های بومی و  بازی  که میگن یه پوک سیگار بزن آروم شی. بنابراین جشنواره

ّها شاد  محلی داشتیم. ارتباط برقرار کردیم بین مردم و خودمون. وقتی برنامه

 خراسان جنوبی -)مهر کویر(ود. بود استقبال زیاد ب

دیم و  فضاسازی انجام می اونجا ،هامون هست نمایشگاه دائمی جز برنامه جمعیت عمومی محله شهری 

ها هم مسابقه  وقت بعضی و این باعث جلب مشارکت میشه.  زنیم پوستر می

کنیم. غرفه نقاشی برای کودکان داشتیم که کارشناس  کتابخوانی اجرا می

و از این طریق مشارکت را ایجاد  شتیم که مخصوص کودکان بودک داکود

 خراسان جنوبی -)جلوه آرامش( می کنیم.
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 سمنانمداخالت مشارکتی سازمان های مردم نهاد در برنامه های پیشگیری از اعتیاد در استان  -4-5-3

 در برنامه های پیشگیری از اعتیاد در استان سمنان: ابعاد مداخالت مشارکتی سازمان های مردم نهاد 311جدول 

 سمنان استان در داعتیا از پیشگیری های برنامه در نهاد مردم های سازمان مشارکتی مداخالت

  پیامدها / مداخالت تشریح هدف جامعه  مداخله محیط شیوه مداخله 

 (فشرده معنایی واحدهای)

های محیط  همتا افراد از استفاده

 پرخطر

های در روهگ

 معرض خطر

کنیم که یک ارتباط با گروه پس از شناسایی از گروه همتا استفاده می

ده و ها پیشنهاد میهایی که او برای انتخاب آنهمتا برقرار کنه که راه

کنیم که انتخاب نوع ماهم بصورت مخفیانه از خانواده و همتا حمایت می

درد فیزیکی و مرخصی  ترک همه با خود فرد است و مانع مشارکت هم

های بد گرفتن و عدم حمایت از خانواده عنوان کردند و ما در خانواده

دیم هر هفته و ها مشاوره فردی میکنیم و به آنسرپرست کار می

 سمنان -)پیک بهار امید(کنیم. شوهرش هم برای ترک جذب می

فضایازاستفاده

 مجازی

ها و ما بصورت تبلیغات مجازی بود. از طریق کانال روش جلب مشارکت جمعیت عمومی محله شهری

های ویزیت با تبلیغات خاص و تبلیغات در محیط شهری و صدور کارت

ها داشتیم که خیرین و مسئولین و هم مراجعه حضوری به دفاتر آن

 سمنان -)هالل نوین(کردیم. برنامه و اهدافمون رو براشون روشن می

های آسیب گروه محله شهری  کارآفرینی

 دیده

ها و الحسنه تشکیل دادیم و وام میدیم و باعث جذب آنصندوق قرض

شود. تو کانون که کالس میذاشتیم، گروه آسیب دیده ها میحمایت آن

کردند و شناسایی هم از طریق آشنایی و دوستی تو کالسمون شرکت می

ل کنیم و برنامه ما اوکنند و بهشون کمک میو یا خودشون رجوع می

ایجاد اشتغال است تو کانون مثل )میوه خشک کنی(، دوم مواد خوراکی 

اجتماعی بانوان  -)کانون فرهنگیکنیم. و پوشاک بهشون کمک می

 سمنان(

های در گروه محله شهری

 معرض خطر

با هیأت امنای مسجد صحبت کردیم و یک مکان گرفتیم )مسجد( و با 

وانمند کردیم . دوره خیاطی ای صحبت کردیم و اونا رو تفنی و حرفه

براشون گذاشتیم و مدرک گرفتند و دوره کارآفرینی از طریق خیرین 

گذاشتیم چرخ خیاطی گرفتیم براشون و االن هیچکس سرکوچه نمی

کنند و سال و کار می 5تا پاک هستند طی  9خانواده  12نشیند و از 

 سمنان -)پیک بهار امید(زندگی سالمی دارند. 

افراد در معرض  رمحالت خط

 خطر

طرح پاکان تعریف کردیم)پوشش آسیب دیدگان کم برخوردار اجتماعی 

ناشناس(ویژه تک اعتیاد است برای پیشگیری، درمان و صیانت از آسیب 

تومن بهزیستی داد و  222دیدگان است و بهزیستی هم یاری بزرگ داد. 

ین. تومن هم بهشون وام دادیم و حمایت طلبی کردیم از خیر 222
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شود که ما باید ازشون محافظت معتاد وقتی ترک کرد تازه بیدار می

کنیم ازشون. طرح صنایع چوبی کنیم و حمایت مالی  اقتصادی می

سازند و کنند و صنایع چوبی میپاکان راه انداختیم که االن نجاری می

در کارگاه هم نزدیک ماست و کارشون مونتاژ بود و از پسش برمیومدن. 

 سمنان -بهزیست()آرام 

 نیاز رفع در همکاری

 طریق از محله های

 محور اجتماع اقدامات

 بسیج پایگاه و مسجد سراغ رفتیم شدیم، وارد که ابتدا از هامحله همه تو جمعیت عمومی محله شهری

 از و هاست(.مکان طوراین دارند اجتماع مردم که جایی تنها )سمنان

 خود از ما کار که دادیم توضیح نبراشو و خواستیم کمک پایگاه رئیس

 راحت خیلی کامل توضیح و توجیه از پس و است مردم برای و مردم

 و دهیممی انجام نیازسنجی سپس و کردند مشارکت و شدم پایگاه وارد

 سمنان -سالمت( )پیشگامان است. آموزشی هایکالس برگزاری سپس

 با ابتدا و گذاریممی پیشگیری هایالسک کنیم،می نیازسنجی اول جمعیت عمومی محالت شهری

 بهتری و قوی ارتباط که افرادی با سازیم.می تیم یک محل معتمدین

 قوی ارتباط محل یکسبه گاهی کنیم.می جذب رو شورا -دهیار دارند

 نیازی چه که کنیممی نظرسنجی و کنیممی استفاده هم اونا از دارند

 سمنان -سالمت( )پیشگامان یم.کنمی تمرکز هاآن نیاز روی و دارند

 بازدید رو پرخطر مناطق کل و داشتیم منطقه در میدانی بازدید ابتدا جمعیت عمومی هامحله

 همیار عنوانبه و کردیم استفاده اونجا بومی افراد از بازدید برای و کردیم

 تیم کنیممی کار که مناطقی تمام تو ما چون بودند همراه ما با واقعاً

 و آموزدانش تیم -کسبه تیم -دار خانه زنان تیم )تیم دادیم تشکیل

 نماینده یک تیم هر برای و هنری(. هایتیم -ورزشی هایتیم -دانشجو

 ولی بوده اعتماد گیریشکل و ما نفوذ از بعد کارها این و گذاشتیم

 هرجا بودیم آشنا هاآن با قبل از بودند محل کلیدی که افراد از یکسری

 میادین -)مساجد رفتیم هم دیگر هایمکان و رفتیم رو تخطرزاس که

 پژوهشی و آموزشی تیم توسط نظرسنجی فرم یک اومدیم ما و...(.

 توزیع در بومی افراد و کردیم پخش منطقه در و کردیم طراحی موسسه

 رفتیمومی منازل درب به و بگیرد شکل اعتماد تا بودند ما با فرم

 مشکالت و کردیم بندیاولویت و کردیم لیزآنا و کردیم پر رو پرسشنامه

 رو عالمتش اعتیاد به مربوط مشکالت از تا 22 که شد شناسایی محله

 سمنان شهرستان -سبز( )آتیه بودند. کرده عنوان منطقه بافت

 مدیر با ابتدا که صورت این به کردیم شرکت مربیان و اولیاء جلسات در آموزاناولیاء دانش مدارس

 رو هاطرح و گذاشتیم جلسه مدرسه پژوهش و آموزش سئولم و مدرسه

 تحصیلی افت و میره باال والدین اطالعات که دادیم توضیح براشون

 کدخدا با المثل)ضرب کردیم راضی رو مدیران و کرد خواهد پیدا کاهش

 طریق از و گرفتیم جلسه والدین با نمازخونه در و بچاپ( رو ده بساز

 درصد صد دادیم. تشکیل خودمون برا وچکک هدف گروه یک والدین

 دادیم قرار خودمون پوشش تحت نفر 222 حدود آموزاندانش با والدین

 افتاده جا براشون هاوکالس در شرکت به رو خودشون بودن کرده ملزم و

 بهشون و پایین میاد هابچه تحصیلی هاینمره نروم جلسه به اگر که بود
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 به آفرین داره. رو همکاری رفیتظ بیشترین شما شهرک که میگفتم

 هاخانم طریق از و کردید سرافراز رو ما کنید. کمک ما به شما. شهرک

 و کردیممی درگیر رو خانواده کل کم کم و بیرون کشیدیممی رو پدرها

 بهشون و دادیممی تشکیل رو هاگروه و جلسات تو میومدن همشون

 قدرت بهشون و کنند ککم ما به خواستیممی ازشون و دادیممی سمت

 شوق و ذوق گیرندمی سمت اینکه از و دادیممی آموزش گیریتصمیم

 رو خودمون تیم هاآن پذیرش و هاآن درک با تونستیم و کردندمی

 کردن تبلیغ و گرفتن ارتباط و تماس همدیگه با مدیران و بدیم تشکیل

 و ستا بخش نتیجه و هست خوب ما کار که کردن محکم رو ما جای و

 هم ما شبکه و افراد و رفتیم مهدها و مدارس دیگر و کنند همکاری ما با

 ما به که داریم همیار 222 و هستن  فعال عضو 322 االن که کرد رشد

 سمنان شهرستان -سبز( )آتیه کنند.می کمک

 شدیم. از طریق فرمانده پایگاه بسیج واز طریق بانفوذان محل وارد می حمایت عمومی  محله 

شدیم و مشارکت هم به ها و روحانیون وارد محلشون میمسئولین کانون

این صورت بود که اول کالس و جلساتی برای حساسیت زایی افراد می

گذاشتیم تا افراد رو حساس کنیم و بعد از حساس سازی نیازسنجی می

 سمنان -)مهرآفرین(کردیم. 

  محله 

 جمعیت عمومی

اسی او اقدام تو محل بود و از طریق شنطبق آموزش که دیدیم آسیب

شناسی دهیار و شورا و روحانی محل و چند نفر از معتمدین این آسیب

رو انجام دادیم و با سپاه و بسیج همکاری ویژه داریم. تنها چیزی که 

خیلی از ما میخوان اشتغال است. موفقیت ما این است که یک تعاونی 

 -)باور امروز آرامش فردا(شند. زدیم تا اهالی بتونن اشتغال داشته با

 سمنان

استفاده از ظرفیت های 

 مذهبی 
 

های صالحین دارد تو مسجد که افراد که مراجعه تو محله تعاون حلقه جمعیت عمومی محله شهری

کردند با خانواده شناخت بیشتری پیدا کردیم و از روحانیون کمک می

 گرفتیم. 

ها هم ی و فعال هست و خانمورزش -هایی که آموزشیمسجد ما فعالیت

ها و بستگان و فامیل یک بیکار هستند و مسجد ما هم از طریق همسایه

الحسنه تشکیل داد و چون به لحاظ مالی مشکل داشتند صندوق قرض

اجتماعی بانوان  -)کانون فرهنگیجذب ما شدند برای دریافت وام. 

 سمنان(
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  اجتماعی حمایت

ن در خصوص جهاد کشاورزی بود که بعنوان موفقیت م زنان محله روستایی

عنوان تسهیلگر رفتم تسهیلگر نمونه کشور انتخاب شدم که به

ها بودند از اینکه تو برنامهبانوان ناتوان ای که تو محله

شرکت کنند. توانمندسازی زنان روستایی انجام دادم که زنان 

های افسرده بودند و میگفتن رومون نمیشه بیایم و آموزش

های و آوردمشون تو فعالیت -تغذیه -های زندگیهارتم

نفر رو بردم به استخر که دیگه من  62ورزشی و تو یه روز 

ها رو آوردم بیرون. گواهینامه گرفتن و از موفق شدم که اون

خمودگی اومدن بیرون و دیگه آموزش پیشگیری رو شروع 

ه کردن کها اعتیاد شوهران خود را پنهان میکردم و خیلی

آشکار کردن و معرفی کردن و بردیم کمپ و بهبود پیدا 

 سمنان -)پیک ترنم زندگی(کردند. 

  ای/تولیدرسانه اقدام

 فرهنگی محتوای

کار من بیشتر آموزشی و تولید محتوای اجتماعی و فرهنگی  جمعیت عمومی فضای عمومی

کنم و تا االن یک فرد است. و به صورت مستقیم کار نمی

د هم از نزدیک ندیدم و کار من گرافیک، ارتباط درگیر اعتیا

 -پوسترتصویری و تولید محتوای فرهنگی است مثل 

صورت جشنواره و عموماً کارم به هامستند و فیلم -عکس

شود. برخورد فرهنگی بسیار لطیف ها انجام میو ورکشاپ

کنیم است و مثل زدن آمپول نیست و ما غیرمستقیم کار می

)سرو ها ضعف دارند. کنیم و رسانهکار می رسانهو بوسیله 

 سمنان -سرخ(

های پیشگیری در هفته مبارزه با ما تا االن سه بار فعالیت

مواد مخدر انجام دادیم و به این نتیجه رسیدیم که محتوای 

فرهنگی ایجاد کنیم، تولید کنیم و توسط هنرمندان و تیم

کنند. ید میکنند و کارشون رو تولهای تحقیقاتی مطالعه می

نفره تشکیل  22یک کارگروه  93ما طی چهار جلسه سال 

دادیم از هنرمندان و... و من مدرس دانشگاه بودم و از 

دانشجویان خودم استفاده کردم و آسیب خودمون رو توسط 

مواد مخدر شناسایی کردیم. بحث کردیم و ایده پردازی 

شن به کردیم و پوسترهایی طراحی شد که قرار بود تبدیل ب

هایی بیلبوردهای شهری که اطالع رسانی کنند و فلش کارت
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ها هستند و توزیع بشه بین مردم و طرح دیگه رسانکه اطالع

های کوتاه و های بسیار کوتاه و تولید فیلمما تولید انیمیشن

 96های اعتیاد سال جشنواره و فیلم کوتاه با موضوع آسیب

خصوص طراحی  یک جشنواره کشوری برگزار کردیم در

طرح  222شرکت کننده داشتم و  122پوسترها و حدوداً 

برای ما ارسال شد که آمار برتر تبدیل به پوستر و فلش کارت 

 سمنان -)سرو سرخ(شوند. 

بره از آموز لذت میدر مدرسه هم ورود کردیم چون دیدیم که دانش

رهنگ اینکه پروفایل خودش عکس ماری جوانا باشه که تأثیر رسانه و ف

کنه، رَپ هست که ریشه آن در ها فرق میهای آنموسیقی -است

ها امریکاست که بصورت یک جنبش هیپ هاپ در اعتراض سیاه پوست

 کرد. ها ظلم میای بود که به آنبه جامعه

ای دارد و رسانه مستقیم کارش چیه؟ کارهای ما هم نیاز به قدرت رسانه

Communication مه بوجود اومده که در انگلیسی یا ارتباط از دو کل

ای تولید کنم که هم معناش میشه مشارکت و اعتماد یعنی بتونم رسانه

)سرو  مردم دخالت داشته باشن و هم بهش اعتماد داشته باشن.

 سمنان -سرخ(

شناسی او اقدام تو محل بود و از طریق طبق آموزش که دیدیم آسیب جمعیت عمومی محله  زاییاشتغال

شناسی و شورا و روحانی محل و چند نفر از معتمدین این آسیب دهیار

رو انجام دادیم و با سپاه و بسیج همکاری ویژه داریم. تنها چیزی که 

خیلی از ما میخوان اشتغال است. موفقیت ما این است که یک تعاونی 

 -)باور امروز آرامش فردا(زدیم تا اهالی بتونن اشتغال داشته باشند. 

 سمنان
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 گلستانمداخالت مشارکتی سازمان های مردم نهاد در برنامه های پیشگیری از اعتیاد در استان  -4-5-4

 : ابعاد مداخالت مشارکتی سازمان های مردم نهاد در برنامه های پیشگیری از اعتیاد در استان گلستان313جدول 

 گلستان استان در داعتیا از یریپیشگ های برنامه در نهاد مردم های سازمان مشارکتی مداخالت

  پیامدها / مداخالت تشریح هدف جامعه  مداخله محیط شیوه مداخله 

 (فشرده معنایی واحدهای)

 افراد از استفاده

 همتا

گروههای محلهشهری

آسیبپذیرو

 درمعرضخطر

این در پیشگیری هم طرفی از استو سختی کار پرخطر مناطق به ورود

اولو جزء ازمناطق اومدیم که بود این کردیم ما که کاری هاست. یت

ازبینخودشونانتخابکردیمومورد افرادیرا خودشوناستفادهکردیم.

دادیمتاباونراجلبکردیموآموزشوبهمروراعتمادشدادیمتوجهقرار

روشوزبانخودشونبتونهزمینهورودمارابهمحلوارتباطباخانوادهها

وبتدریجواردفرآ درنظرگرفتیم کوچکیازمحلهرا محدوده  همکنه،

شدیموموردپذیرشقرارگرفتیم.مادرحالحاضرسرگروههاییداریمکه

خاص روش ها سرگروه این از کدام هر دهند. می انجام را کار همین

یمکهماازافرادیمشارکتگرفتارتباطیدارندورفتارباآنهافرقمیکند.

درجامعهاینهاطردشدهاندوخیلیمحروماندوماازاینهااستفادهکردیم

مسئولیتاجتماعیدادیم. آنها به و مشارکتگرفتیم جوان)و آفرینان مهر

(شهرستانگنبد

گروههایمحلهشهری 

آسیبپذیرو

درمعرضخطر

هوکراکارتباطشیشخانوادهمعتادبهمننوعیهیچوقتنمیتونمبایک

ارتباطگرفتومنروونودشباهاشخبرقرارکنموبایدازطریقجنس

مااینافراد.ماازخودشوناستفادهکردیمومشارکتراگرفتیم.ذیرهپنمی

،کردبهشونشخصیتدادیمراحسابنمیآنهاکهتوکوچهبودنوکسی

بهاوسالموادایههمتوخیابونننگامیکهمیومدهکردیموشونبزرگ

شدبقیهافرادتشویقشوندوبیانسمتماچونسببمیوکردنداحتراممی

کردندکهفالنیتادیروزتوکوچهبودوکسیبهشاحترامنمیفکرمی

 االنواسهخودشکسیشده.،ذاشت

لوت التو کالً که اوباشبودندولیمامحالتیبود اراذل و عرقخور ،

بااوناصحبتکردیمواوناروهمجذبکردیممثالًالتترینفردرورفتیم

-عصرایمانجوانانموسسهمیذاشتیممسئولتوزیعغذا)مسئولیتدادیم(.

گرگان

 مشارکتی مداخالت

  قومی

گروههای محلهروستایی

 قومی

وقومیتعمدهفارسوترکهستندولی گرگانقومیتهایزیادیداره،

لوچهمداریمتوروستاهایومحالتانواعقومیتهاهستوهیچبنوافغا

واینباعثکدامهمهمدیگرروقبولندارندوقومیتدیگرروقبولندارند.
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میشهکهمانتونیمبهراحتیورودپیداکنیمچونبابافتاجتماعیچندگانه

دوکاریانجامایروبروهستیم.قبلازماهمخیلیهاآمدهاندوورفتهان

یجلبمشارکتتویمحلههاسعیکردیمبرااندوموفقنشدهاند.نداده

وموفقشدم.اینباعثشدکهمابرایاولآشناپیداکنیمازقومیتخودم

قومی بهعنوانسرگروه یکنفر کنیم. قومیتهایدیگههمهمینکاررا

فهباشه.بعدشاونفردراشناساییکردیمکهموردپذیرشاعضایقوموطای

متقاعدکردیمکهحلقهواسطماباشهوکمککنهتابتونیمبهقوموطایفهاو

فرآهم را زمینه بتونیم ما باعثشد اعتمادسازی و ارتباط این کنیم. ورود

با را قومیکمکمما اینسرگروه ارتباطبا اینجاستکه مهم نکته کنیم.

مشارکتبهترورودبهجامعهقومیوگرفتنرایرسومقوموطایفهبآدابو

  قابوسگلستانهموسسهآشنامیکرد.

 فعالیت از استفاده

 به جانبی های

 سازی فرآهم منظور

 حضور زمینه

 مشارکت و اجتماعی

منبرایاینکهمشارکتنوجوانانراجلبکنمبهعالیقوخواستههاشون نوجوانان محله

العالقهدارنوبراشونخوبه،تیمفوتبالتشکیلتوجهکردم.دیدمبهفوتب

انجمنره-دادموازاینطریقمشارکتفرآهمشدوگروهیتشکیلشد

 گلستان-پویانسبزجوان

روشمادرجلبمشارکتدغدغهمندکردنافرادجامعهبودوبرایاینکار جمعیتعمومی محله

همای ابتدا برگزارمیهمایشهاییبرگزارمیکردیم. درسالنها را شها

کردیم،بعدشمااومدیمهمایشروبردیمتوفضایبازدریاچهمصنوعیکه

نفرآدماونجاهست.یکجنگشادیایجادکردیمومجریال222همیشه

بهالیبرنامهپیامرودادوصفروتاصدخودمونانجامدادیمواینتجربه

مشارک کار که دادیم گسترش کاررو مخدر مواد هفته در ما کنیم تی

مشارکتیکردیمدرطولیکهفتهدرحاشیهرودخانهمصنوعیاجراکردیم

وهرشبیکاادارهمتولیبرگزاریشدوبیناداراتیکرقابتایجادشد

با تاساعتیکشبطولمیکشیدوماهمکاررومدیریتمیکردیم.

تعریفکردیمآنهارابطینبهداشتشبکهبهداشتودرمانکارمشارکتی

گفتیم ما رویبا1521داشتندو پیاده میبریم رابطینبهداشترو از نفر

شعارورزشآریاعتیادخیروبراشونصحبتمیکنیمچونافرادداوطلب

بودند.اینباعثمیشدازیکطرفپیامخودمونرابرسونیم.وازطرفیهم

شدواینایجادحساسیتدرارتباطیکهباافراددرجامعهحساسیتایجادمی

مختلفایجادمیشدمشخصبود.بعضیازافرادبرایداوطلبشدنبهما

برایتوسعه بستری و ما محله تو بیاید میگفتند بعضیهم و میشدن ملحق

 هرآفرینانجوانشهرستانگنبدوسسهمممشارکتفرآهممیشد.

 کارآفرینی

 اجتماعی

ههایدرگرو محله

 معرضخطر

بیکاری، ولی کردیم مراجعه بود آسیبخیز خیلی که های محیط در ما

افسردگیوبیحوصلگیونداشتناوقاتفراغتازیکطرفیکمعضل



246 

 

بودوازطرفیمانعیبرایمشارکتتوبرنامههایما.مابهایننتیهرسیدیم

پرکنیموهمکهبیایمبهاونهاآموزشمهارتهابدیمتاهموق تاونهارا

سببانگیزهمیشهبراشونتاازاینطریقامیداوربشوندتاشغلیبراخودشون

طریقفنیحرفه ریزیکردیماز برنامه کنن. مربیمهیا و استاد ایبرایما

پرورشقارچ-گلدوزی-هایزنبورداریکارآفرینیمیفرستادندوکالس

هم مجوز و کردیم برگزار ... اثرو در واقعا که افرادی و گردید صادر

و آموزشدادیم بهشون هم بودن شده مشکل دچار افسردگی و بیکاری

هایمهارت دوره کنار در شدند. کار به هممشغول گرفتندو مهارتییاد

آموزیمهارتهایزندگیوآموزشهایپیشگیریازاعتیادهماجرامی

 موسسهعاشقاناهلبیتکردیم.

جمعیت  له هامح

 عمومی

ما برایمشارکتگرفتناستفادهازکارآفرینیواشتغالبود. الگویکارما

اممیلیونو15موالیباقیمیدادیمومدرکهممیدادیآموزشرایگانق

جمعیت.باکارگاههایکوچکخانگیماکارروبردیمتوخونههامیدیمو

  نویدزندگی

تزنانسرپرسمحلهروستایی

 خانوار

 پروژه بود ای ریاستجمهوری طرفنهاد مرزیکشور4برایاز استان

توانمندسازیتان،کردستان،اسالمشهرتهران(وهدف)سیستان،بوشهر،گلس

سرپرستخانوار زنان ابتدا که کمکبود دعوتبه زنان  روستا بزرگان

دستانشانند،شد من و شدند کار مشغول و دادیم وام آنها به میرا

پیشگامانسالمتگرگانبوسیدم.

گروههایمحلهشهری

آسیبپذیرو

 درمعرضخطر

بود موثر مردمی مشارکت در و دادیم انجام ما که اقداماتی از یکی

 بود. اشتغالزایی و کارآفرینی سال به23از اشتغال و کارآفرینی جلسات

یاستفادهکردیموبهاصورتهفتگیبرگزارکردیمازپتانسیلفنیوحرفه

صورت به نفرشروعو ده مهارتهایشغلینفر522هفتگیاز آموزش

آوردیمازمشاغلگوناگونصحبتهرهفتههمکارآفرینبرتررومیدادیم.

هاماهیگیریبهآن.سالآموزشدادیم2دادندوکردندومشاورهمیمی

آن دادیمماهیبه ندادیمیاد نوعآندرخوشبختان.ها و هجوابمثبتداد

شرکت بود. بینظیر حتیکشور هایتعاونیمختلفهمتعریفکردیمو

پرورشماهیهمگروهی و بهصورتتعاونیاحداثکردیم سوپریهم

هابرایرضاانواعفروشگاهیالتدادیمبراساسوامصندوقمهرتسه.زدیم

 هایآسیبپذیرجوانانو مکگروه به توجه میبا انجام یابیکه دادیمان

می تأسیس قرارکردیم.براشون پوشش تحت هم خانواده سرپرست زنان

 بافندگی تسهیالت اونهادادیم، وبه براشون کردیم زایی اشتغال و دادیم

بازارشهمپیداکردیمبراشونچوناینجاگردشگرزیادهستبازارخوبی

داریم.



247 

 

اونهاییسرپرست)شوهرمعتاد(بودندوماکالسهاییداریمکهمادرانیکه

سنتیکه دوزی سوزن مثل شغلی های زمینه سایر-در و پختن آش

محصوالتوصنایعدستیاستعدادداشتنروجذبمیکردیموبهشونپول

میدادیمتاراهبیافتندوبراشوناشتغالزاییمیکردیم.

آن برای کارآفرینی انداخدر راه خانگی مشاغل جوابمثبتدادها و تیم

پیگیری وقتی و انداختیم راه خانواده و برایخودشون شغلخانگی چون

گفتیمهرچیبیکاراطرافوکردنکهجلساتبعدکارآفرینیبیانمیمی

آشنایانداریهمباخودتبیارواونفردکهبراشجاذبهایجادکردیمشد

مبیارینوبهصورتهرمیاینتبلیغگریبرایما.گفتمکهشاغالنموفقه

بزرگشدوشدن برکتهمین522مجموعه االنبه ما و مشارکتونفر

.میلیونتومانسرمایهنقدیداریمبرایسرمایهگذاری222اعتماداالن

این روبههموصلکردیمکارگرابتکارما رودادیمبهبودکهظرفیتها

فردیتسهیالتداشتولیپرورشکارخونهمثالمهارتشترمرغداشتو

 گرگان-عصرایمانجوانانموسسهبلدنبوداینافرادروبههموصلکردیم.

برای  محله روستایی   کارآفرینیدرروستایمشارکتومداخلهمامبتنیبرکارآفرینیبود.

رههایخیاطی،وکنشگیریرفتیمپایگاههمیارنمحلهزدیمدرتابستانومشا

دادیم.آشپزی، آموزش رایگاه کاری قزاقهویه های خانم آمدیم -ما

بازارچه-ترکمن پاتوق اسمشگذاشتیم و زدیم بازارچه براشون سیستانی

دراقتصادمشکلبهشونگفتیمکهشماچوناشتغالایجادکردیمو.خانواده

دادیمکهایدهشبهخانمهاآموز.وبفروشیناینجارینایدارینمحصوالتب

مثالپرورش دهندوباشوراهماهنگکردیمکهبهآنهاتسهیالتبدهند.

انجمنهمیارانمحله گلوگیاهتولیدیلباس.

زنان  روستای زیارت 

بدسرپرست و 

 بی سرپرست 

ماهزنانبدسرپرستوبیسرپرستروستایزیارتکارکردیموبهاین18

ورزناندادیمویکصندوقشکلبودکهطرحبهعنواناشتغالخردبهام

تشکیلدادیمووامصدهزارتومانیدادیمکهبرایجاجیمبافیاستفاده

هایکردندوهمونهمباعثشدکهمرتببهآنهاسرمیزدیموکالس

ماه18نتایجبعداز.ارائهمیدادیموخانودهزنانآموزشیوتخصصیبرای

هدعامیکردندوبرایآموزشهاییطبقارزشیابیخیلیخوببودوهمیش

صبرآفرینگرگانموسسه.کهبرایآنهاارائهدادیم

 صالحین های حلقه

 اعتیاد از پیشگیری

کنارهمجمعشدیمسعیکردیمدرهستیمکهنوجوانانوجوانانیازجمع  

بسیجوکانونهیئتهاهاموضعفرهنگیبگیریمودرقالبمقابلآسیب

افرادبهومایکشبکهاجتماعیواقعیتوموسسهداریممیکنیم.فعالیت

واقعیوچهرهبهچهرهانوفامیلبهصورتپدرومادروفرزندودوست
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نتایجکارمااینبودتشکیلنانوشتهغیررسمییکرسانیمیکنند.اطالع

سهبینجواناندرمحلهروابطنزدیکایجادمیکندوتشکیلصندوقسمو

ادوقوبهبقیهواممیدهندکهبهاقتصقرضالحسنه)مبلغیمیذاریمتوصند

  موسسهیاسینجواناشتغالخانوادههاکمککند.وبهفرد

 مشارکتی مداخالت

 محور اجتماع

جمعیت  محله شهری

 عمومی

یاستفادهکردیمویکیازشاخصههابهمحلهازمعتمدینمحلبرایورود

معتمدینوافرادکلیدیبرایجلبمشارکتاستوتوانسیتیممااستفادهاز

حمایتعمومیجامعهرابگیریموباخومونهمراهکنیم.بعدشنیازسنجی

براساسنیازمحلهو نیازمخاطباستوبهکردیمواساسبرنامههایما

محلی جوامع با رویحلروشکار بر ما تمرکز دادیم. انجام را اینکار

 سیراندیشانروشنموسسهئلاصلیمحلهبامشارکتخودممردمبود.مسا

جمعیت  محله روستایی 

 عمومی

گوگل،-بزرگتریننقشخانوادهداردتواعتیاد،بهمحلهروستایقلعهچشمه

الغجه،آسیبخیزهستنومداخلهکردیمرفتیمآمارگرفتیمکهچهامکانات

 شناختیم رو محیط و دارد جلسهخدماتی معتمدین و سفید ریش با بعد

مصرفکننده آموزشدارندزیرا به نیاز نیازسنجیکردیمکه گذاشتیمو

هیئتامناءشورا،ریشسفید ودهیارزیادبودبا جلسهگذاشتیموان،شورا

کردیم. برگزار  بهشتکارگاه آوای اعتیاد ترک مرکز اعتیاد، ترک

پیشگیریوفرهنگی

یت جمع محله شهری

 عمومی

کهبسیارآسیبزاستمنچوننزدیکاونمحله محله)منطقهوالغوض(

هستماونفضارومیشناختموارتباطبرقرارکردیمباافرادبانفوذوازشون

خواستیمکهباکمکآنها)اعتمادسازیانجامدهیم(یکسریکارگاهبا

 صورترایگان به کردیم ایبرگزار ومشارکتفنیحرفه شد استقبال و

ازشونخواستیمکهتودورههایماشرکتکنندوچونروانشناسیخوندم

فضای در بیشتری اعتماد جلب و کردم برقرار نزدیک ارتباط باهاشون

شکل مشارکت و دادیم تشکیل محلی تیم شد. ایجاد کارگاه آموزشی

اماتگرفت.دربخشآسیبهابراساسمصاحبهآنهاومشاهداتواقد

.میدانیآسیبشناسیکردیموسپسبرنامههایمداخلهایطراحیکردیم

  اعتیادمرکزترک

جمعیت  روستای قره دوم

 عمومی

پرآسیبترینمناطق از دوم رامیانآسیبپذیراستوروستایقره منطقه

استومردمخیلیخوشحالبودندکهبخواهیمدرحوزهاعتیادکارکنیم.در

رادیراشناساییکردیموبرایاطالعات،نیازسنجیکردیموباهاشونابتدااف

افرادیکهشناساییکردیمیکگروهکوچکتشکیل با همکاریکردیم.

 شکوفاگرانپاکاندیشگلستان دادیمومشارکتشکلگرفت.
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جمعیت  محله شهری

 عمومی

-عرفانکویواردشدیممحله82محالتپرخطرواردشدیمکهازسال

حسن-شریعتی آباد،قلعه اسالم در. زندگیمردم بهبود هدفسازمانها

ها مابودحاشیه واقع در ندارند منابع و ندارند خدمات به دسترسی که

پایگاههای خودمونواردشدیموسعیکردیمازبیسکارواردشویممثالً

بهترینپایگاه اجتماعیشناساییکردیمچون برایبود مشارکتجلبو

مناسببود.درمحالتتیممحلیشورایارانمحله-بسیج-هیئتهایمذهبی

درمحلههاکهمیگذاشتیمومشارکتیباآنهاکارکردیم.تشکیلدادیم

)مسئول کردیم می درگیر رو ها مجموعه همه -شهردار-کارمند-رفتیم

بودتجربهموفقمابسیجیو...(وتاچندسالاینمجموعهفعال-روحانی

25باموضوعشهروندیاربودکهآدمهایتاثیرگذارجمعکردیمشدندطرح

 32نفر کمکشهرداری با و کردیم.3نفر توانمند و آموزشدادیم ماه

انجمنهمیارانمحله
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اعتیاد در استان سیستان و مداخالت مشارکتی سازمان های مردم نهاد در برنامه های پیشگیری از  -4-5-5

 بلوچستان

 : ابعاد مداخالت مشارکتی سازمان های مردم نهاد در برنامه های پیشگیری از اعتیاد در استان سیستان و بلوچستان311جدول 

 بلوچستان و سیستان استان در اعتیاد از پیشگیری های برنامه در نهاد مردم های سازمان مشارکتی مداخالت

  پیامدها / مداخالت تشریح هدف جامعه  مداخله محیط  شیوه مداخله

 (فشرده معنایی واحدهای)

  محور رسانه مشارکت 

 



کاربرانفضای فضایمجازی

 مجازی

برنامهپیشگیریماوالگویمداخلهمامتمرکزبرفضایمجازی

بوده.مشارکتگیریماهمازطریقکاربرانفضایمجازی

یقدرتمندداریمبهعنوانرسانه،وزهاست.ازاونجاکهمایک

ی فضای مجازی که عمده  رسانه در حوزهبخصوص

،اگربرنامهریزیدقیقیقشر جوانان با آن سر و کار دارند

تونیمموثرباشیم،دربحثکاهشبرایآنداشتهباشیممی

یآموزشیآسیباولیناقداممادرفضایمجازی،دوره

هامیادظرفیتای سواد رسانهگذاشتیم،ایبرایجوانانرسانه

کند،کهدرقالبوتهدیدهایفضایمجازیرامشخصمی

کنیمبهیککارگاهدرمرکزاستان،وشمالزاهدانبرگزارمی

کنیمایکهازاساتیدمجرباینحوزهدعوتمیصورتدوره

مورددومانتشار.دهیمبهخودکاهشآسیبوربطشمی

هایموبایلیبودکهمتمرکزبررویکاهشآسیباپلیکیشن

یاعتیادویژهدخترانوبانوانمنتشرکردیماجتماعیدرحوزه

ایناپلیکیشنطبقفعالیتیکهدرکهبهصورتغیرمستقیم

ساسمنابعارسانهداشتیممیزانکاربریازفضایمجازیبر

بهصورتایناپلیکیشنمیادبرابرنرمالجهانیاست.2مختلف

گیره،فضایتفریحیفعالیتجوانانرومیغیر مستقیم

هاییمثلودرکنارشآموزش،حوزه بانوانمخصوصا

فیلمآموزشکارآفرینی،محتواییکهعرضهشدمتن،عکس،

عرضهکردیم،ویکاقدامریحانهصنایعدستیتحتعنوان

هازکاوقات فراغت جوانان را پر کند،پیشگیرانهکهکال

طریقبازاربهصورتنسخهاندرویدیقابلدانلودونصباست.

استبهخصوصمشاورهبخشمهمدیگراپلیکیشن،بحث

پرسندومشاورمااعتیاد،چندمشاورداریمکهسواالترومی

بحثده،بحثاعتیادهست،ازدواجوطالقهست،جوابمی

موضوعاتتحصیلیهستوچوندرخصوصدختران
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بازخوردخوبیداشتیمکهیکموردداشتیمکهفردیدرخارج

ازکشوراپلیکیشنرانصبکردهبودوسوالیمطرحکردکه

مشاورمابهاونجوابدادواحساسمنایناستکههرچه

قدرکارشود،کماستولیهرقدمموثرخواهدبود.

و خیرین با که کمککرد ما به که بود مجازی فضای این

ارتباطعالقه کنند کار حوزه این تو دارند دوست که مندان

برقرارکنیمکههرهفتهبرنامهداریمدرفضایکتابخانهبهعالوه

اقداماتخودمونرودرفضایمجازیکهخودجوشومردمی

می منتشر رو کمبودند فرهنگکردیم، یککم و شود سازی

تسهیل نوع بعدی. اقدامات برای شود عصر)گری پیشگامان

 سیستانوبلوچستان-نوین(

مامشارکتراازاقواموطوایفجلبکردیموباآنهاصحبتگروهقومیمحله قومی مشارکت الگوی

استان این در ظرفیتکردیم. دلیل قبیلهبه و قومی ایهای

وقومیتنقشگیردومیمشارکتخوبشکل درمشارکت

ونزدیکیبهقرابتحسچون.اقوامخیلیقویاستهمکاری

ب دارند، مشکالتآنهمکمکمیههم تا حلشود.کنند ها

سیستانوبلوچستان-)پیشگامانعصرنوین(

طایفهسپاهیمحله

















طایفهسرجو

مردممحلیشناختمردمنسبتبهمشارکتیکیازدالیلمهم

گراییفوایدطایفهاست.ایناستانطایفهطایفهاستواینطایفه

از روشکرنصفمردمروستا وخدا دارد معایبخودشرا و

یسپاهیبودندوآشناییداشتندوافکارمنوجدمنروطایفه

شناختند.چونسعیکردیمخیرخواهباشیمواعتمادنسبیبهمی

ماداشتندوبعدازاینکهفعالیتروشروعکردیماعتمادنسبیبه

سیستانوبلوچستان-سراوان(-اندیشهفردا)تبدیلشد.122٪

ایدارندومناومدمغفورآبادکهسراوانتعصباتقومیوقبیله

 و نشینبود باآحاشیه طایفهسرجوبودند. از و بود سیبزیاد

 را سرجو طایفه مسابقات، گفتمآمادهبرگزاری و کردم

جوانبه222تا152بااشتیاقآمدند.همسابقاتجامسرجووهم

سفیدانهمکمریشروزدرحالبرگزاریبودندوکم12مدت

روندخانهآمدندبرایتشویق.هدفماینبودکهوقتیجوانانمی

چوناعتیادفراگیرهستتوخانواده،برایجلوگیریازخشمو

بیاوریمتومسابقاتفوتبال ازمحیطپرتنشخانواده واعتیاد،
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می بدهمه که هخواستند  شوند. سرگرم فرداها -)اندیشه

سیستانوبلوچستان-سراوان(

 بهبود افراد از استفاده

  یافته

افرادآسیبدیده محلهروستایی

یادرمعرض

 آسیب

 اولیه جلسات ای میذاشتیم ریشسفیدان رابا یافتگان )بهبود

ریشمی با جلسات جلساتبردیم برگزاری هنگام و سفیدان(

عمومی از بهتر، افراد میبود دعوت بهشونیافته و کردیم

ازدورانقبلیددراختیارمردمبگذارتجاربتونراگفتیممی

یکهمسانیبین اینموضوع و بهبودی، از بعد بهبودیو از

می ایجاد خانواده فکر و هدف با ما فکر و وهدف کرد

نمیخانواده خودشونجدا از رو ما همدرها ما که ددونستند،

کنیموهدفمابدونهیچتوقعیفهمیمولمسمیهارامیآن

آن درد شدن خانوادهکمتر استو خوبدرکها اینرو ها

میمی یافته بهبود وقتی و خودشکردند تلخ گذشته از آمد

کردوهاروسبکمیزد،افکارآنگفت،وبااوحرفمیمی

ب آوردیم، وجود اینروشبه با همسانی واین ذهن دیگه عد

هامییافکاربازشدهبودوصحبتمندیگهبهدلآندریده

ازدوستانیکهتجربهتلخدرگذشتهدرواقعباایناقدامنشست.

بودند، گرفته قرار بهبودی مسیر در سال چندین و داشتند

خواستیمتاتجربهرابهصورتملموسدراختیاراعضایجامعه

شدیمدقیقاحسکنندوبعدماواردبازیمیقراردهندتااعضا

میوصحبت پیدا بهسمتپیشگیریسمتوسو .کردهایما

خانواده در میافراد اعتیاد درگیر درهاییکه افراد ذهن شوند

می کیچارچوبمصرفمواد کنند، تهیه کجا از که چرخد

هنشبخره،پولشوازکجابیارند.واینچرخهاعتیادداردوازذ

نمی میرود،بیرون که زمان میو زدنش آسیب وگذره شه

اشهمکند،خانوادهذهنیتخانوادههمدرایندایرهدرگیرمی

می بیماریبیمار این وارد هم خانواده ذهن و افکار و کند

کندروهمینحسابذهنیتخانوادههمروهمینچارچوبمی

شودوبعدازیکنمیهاخارجمیدرخهوایندایرهذهنیتآن

پذیرندکهجوانمادارهموادمصرفمیکنهومادیگهمدتیمی

نمی اونوکاری سوختن و آبشدن شدن، فنا و بکنیم تونیم

میتماشا سیستان-مکرانچابهار()پروانهبهسویرهاییکنیم.

 بلوچستان
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ببرایجلبمشارکتجمعیتعمومیمحله  تبلیغات با کردم، ازتبلیغ نماز از بعد و روشور

هامونشرکتکنند،بروشورکهتوبرنامهکردیممردمخواست

سوپرمارکتچسباندیم، ودر بردیم پوستر هم مدارس و ها

موسسه روبروی دخترانه دبیرستان توی هم پوستری نمایشگاه

سیستانوبلوچستان-)راهزندگینوهامون(گذاشتیم.

هافراخواندادیم،تراکت،وبدهبهوالدینبرایجلبمشارکت

-)موسسهترکاعتیادبهشتسالمت(وبروشورپخشکردیم.

سیستانوبلوچستان

مشارکت منظور تبلیغاتاستفادهبه و مجازی فضای از بیشتر

فرستیموسمینارهاوهاییرابرایکانالتلگراممیکردیم.مقاله

توکانالانعکاسمی رو حرشعارها فاصلیخودموندهیمتا

تبلیغاتسطحشهریداریمبهصورتنصببنر بزنیمو بارو

سیستانوبلوچستان-)سفیرانساحلآرامش(کمکشهرداری.

برایجلبمشارکتماازروشکارآفرینیاستفادهکردیموجمعیتعمومیمحلهشهری اجتماعی کارآفرینی

آموزشی خیاطی و گلدوزیهایهاکالسبرایآن

هایاشتیمودرحینکالسهمیککارگاهدربارهمهارتگذ

هاهممراجعهشدوخیلیزندگیبرایپیشگیریاجرامی

)راهکردیم.هامعرفیمیکردندکهمرکزترکاعتیادبهآنمی

سیستانوبلوچستان-زندگینوهامون(

زنانسرپرستمحلهروستایی

هایگروه-خانوار

درمعرضآسیب

زنانسرپرستخانوادهوسیبآدرمعرضیهاانوادهبرایخ

کهاالنبرگزارکردیم،هایآموزشخیاطیکالسدیدهآسیب

نفروامبهزیستی5اندوبهنفرتوغفورآبادگواهینامهگرفته38

سیستانوبلوچستان-سراوان(-)اندیشهفرداایم.داده

مایکشرکتدانشبجمعیتعمومیفضایعمومی ازحوزهنیانهستیم. یاولیناستارترا

زدیمدانش بنیان تا یکنخبه را222از استان سطح در نخبه

جذبکردیم،خودبخودوقتیشمایکعملموفقدراجتماع

اتوماتیکسایرنخبگانبهشماجذبمیانجاممی شوند.دهید،

ما رویتمرکز بانکایدهاست.ایدهوفکر موسسه هاتوی

حوزهداری در چندتام، امید، و نشاط بحث در پیشگیری، ی

هاروتیترواربیانایدهفراخواندادیمودوستانهمایدهدادند،

بهمحضاینکه.کنندویکایدهخوددرعنوانخوباستمی
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تجاری رسازیاختراعاتاختراعاتو شدندمثل؛ دیده باتما

مابهعنوانشرکتشرکتدانشبنیانینماز،آموزشدهنده

تویرسانه دیدند همه و انتخابشد کشور در مابرتر به و ها

وبرندشدیمدراستانومحوررجوعکنیمویکلیدربرنامه

.اختیمافراددیگربهمارجوعکردندویکموجخوبراهاند

سیستانوبلوچستان-آورانسیستانوبلوچستان()نام

زنانسرپرستمحلهشهری

هایگروه-خانوار

درمعرضآسیب

برایجلبمشارکتماازدورههایکارآفرینیاستفادهکردیم

چرخخیاطیدر42ودادیمآموزشخیاطیبههمینمنظورما

اختیارزنانسرپرستخانوارقراردادیمکهدرآمدزاییکردند.

سیستانوبلوچستان-)گوهرصدفچابهار(

 مشارکتی مداخالت

 محور اجتماع

محلهشهری

شیرآباد

محالتمعتمدینبه.شیرآباددرمحلهدربودیمcboابتداماجمعیتعمومی

دراینازقبلو.کردیمتشریحروکارمونوکردیمرجوع

اقدامونظرسنجیودادیمتشکیلمحلیتیمیکگروهقالب

 بلوچستانوسیستان(- شمسبانوان)کردیم.

وگفتیممیمونبرنامهعمومیصورتبهرفتیممیمساجدتوعمومیجمعیتمحلهشیرآباد

چهره.کردندمیرجوعمابهوکردیممیمعرفیهمخودمون

کهفهماندیممیبهشونوکردیممیصحبتهاآنباچهرهبه

-سیستان()امیدآفرینانهست.خوتونبرایواستخیرماکار

 بلوچستانوسیستان

محلهشهری

یرآبادش

بودنمحالتهمونازاعضامونودادیمتشکیلمحلیتیمیکجمعیتعمومی

کهگفتندهماوناوکردیمصحبتامناهیئتوسفیدریشبا

درامناهیئتوهاهمسایهباهایینشستدارد.وجودمشکل

مافرهنگیوتربیتیکانونومدارسطریقازوگرفتیممساجد

متمرکزکمکموبردیمباالرواسیتحسوکردیماپیدحضور

هایدورهدرکنارشومحلهدرمشکالتحلبرشدیم

-مکران(تاسیستان)حامیکردیم.برگزاراعتیادازپیشگیری

 بلوچستانوسیستان

خدماتاجتماعجمعیتعمومیابادمحلهشیر  پایگاه دانشگاه، طریق رااز زاهدان یشیرآباد

کردیم یکتاسیس سپس دادیم.و تشکیل محلی ازتیم

هم یکمکان و کردیم استفاده شوراها و کاسبین معتمدین،

و تعریفکنیم، رو خدمات مکان، اون تو که کردیم تعیین

هیچامکاناتینداشت نشیناستو باشیرآبادهمچونحاشیه

کمککاسبینوأصنافیکمکانرواجارهکردیمکهیک
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 یکجلسه بزرگداشتو پیشسالن نمازبا صحبتمسجد

پایگاهماهدفشکمکبهمردماستوواوناهمگفتندکردیم

بهکمکداشتندوزم برایاستقبالگرمیکردندچوننیاز ینه

برایبزرگا بزرگتر جلسه ریشن چونو شد باز محل سفیدان

مشارکتداشتنفوذسفیدانورئیسطایفهحرفشخیلیریش

گرفت شکل خوبی روزبه()پیشگا. سالمت و-مان سیستان

بلوچستان

آسیب  رجایی،محالت رسالت، )بابائیان، کردیم شروع خیز

یشهرهستند.ابتدامعتمدینوامامجماعتکوثر(کهدرحاشیه

آن طریق از و کردیم شناسایی را شروعشهر را کارمان ها

 نیازسنجیکردیم. ازطریقپرسشنامه )همیارانسالمتکردیم.

سیستانوبلوچستان-روانزاهدان(

وجمعیتعمومیمحلهشهری شورایاری طریق از کردیم بانکاطالعاتی تشکیل به اقدام

هاهمسرینشستنمازهایمحلهویکمعتمدینمحالتوپیش

برگزارکردیموراهکارهاییارائهدادیموبهایننتیجهرسیدیم

بیکاری1دهاست.کهدالیلمختلفباعثآسیباعتیادش :2:

ازدواجبی به که بودن شناسنامه فاقد و برهویتی سنتی های

گونهنظارتیهمنداردونمیشهگرددکهفامیلیبودندوهیچمی

همورودکردچونجامعهسنتیاستوارتباطباپاکستانوجود

می زندگی ایران بلوچستان در که مردمی تمام کنند،دارد،

بهانزندگیمینصفشونپاکست کنندوشناسنامهندارندوگاها

گیردوفرزنداینازدواجبیصرارخانوادهازدواجصورتمیا

نمی و است لشناسنامه از داد، ارائه خدمات او به حاظشود

ازطرفیزمینهتحصیلوکارسردرگممی فراهموشودو ها

اینافرادسوداگرانهمهستندکهدرتجارتموادمخدرهستند

جذبمی شورارا و هیئتامنایمحل طریق از ما یاریکنند.

جمع به اقدام بانمحله طریقکآوری از و کردیم اطالعاتی

شهرداریچابهارنقشهمحلروترسیمکردیمونقاطآسیبهم

با کرد کار زیاد وسعت در نمیشه چون و کردیم. شناسایی

بهقدمپیشمیریمکهآموزشچندخانوادهشروعکردیموقدم

آموزشپیشگیریازاعتیادهبهآن موادوهایاعتیادآسیبوا

هاارائهکنیم.ازطریقپیگیریباپزشکیقانونیمخدربهخانواده

شناسنامه74هاییکهازسالوبهزیستیوثبتأحوال،خانواده

نداشت،صاحبشناسنامهشدندوبهشونثابتشدکهمادنبال

مادی کنیم. کار خودشون برای میخوایم و نیستیم )امیدات
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سیستانوبلوچستان-مهربانیچابهار(

حلقه های صالحین 

 پیشگیری از اعتیاد

آسیبهموسسجمعیتعمومیمحلهشهری خیابون تو رو پهلمون کردیم.وخیز تاسیس ان

ازشون محلبودند. تویاون که داشتیم همکار و آشنا چندتا

ومعتمدینروپرسیدیموازشونخواستیمکهبهآدرسمساجد

طوریمی کمککنندچه اگرما روجذبکنیم. تونیممردم

ایبرگزارکردیمومعتمدینگفتندامامجماعتهرروزبرنامه

 به و خواندن نماز برای مسجدمیان مردمروحانی به تا بگیم

بعدازابالغامامجماعتهرروزمراجعهکنند هداشتیمبگوید.

.کمکماینموضوعباعثشدچونموسسهپشتمسجدهست

تاازطریقفعالیتهایمذهبیونقشونفوذمسجدمشارکتو

شود. بیشتر مردم هامون(استقبال نو زندگی و-)راه سیستان

بلوچستان

یکیازکارهاییکهدرمحیطانجامدادمرفتنبهتماممساجدجمعیتعمومیمحلهشهری

آسیبب مورد در عشا نماز از بعد رفتم و هایاجتماعیوود،

روصحبتکردم در باهاشونرو جواناعتیاد لینکو ما به ها

اندی12شدندچونجمعیت و هزار نفریغیررسمیو هزار

دانش راهنمایی واموز همراهودارنددبیرستان و همگام ما با

بلوچستانسیستانو-سراوان(-)اندیشهفرداشدند.

ازاستفادهوپردازیایده

نخبگانظرفیت

نخبهدرسطحاستانراجذبکردیم،خود222ازیکنخبهتاجمعیتعمومیمحیطعمومی

می انجام اجتماع در موفق یکعمل شما وقتی دهید،بخود

می جذب شما به نخبگان سایر اتوماتیک آوران)نامشوند.

بلوچستانسیستانو-سیستانوبلوچستان(

حوزه از استارترا محضاینکهیدانشاولین به زدیم، بنیان

تجاری و هشداراختراعات مثال دیدند را اختراعات سازی

ینماز،ویتسمهتایمایرانخودرو،رباتآموزشدهندهدهنده

انتخاب عنوانشرکتبرتردرکشور به شرکتدانشبنیانما

وبهمارجوعکنیمویکلیدرهاشدوهمهدیدندتویرسانه

برنامهوبرندشدیمدراستانوافراددیگربهمارجوعکردندو

و شکستیم رو تابو یک ما و انداختیم راه خوب یکموج

ذهنخیلینمی از را همبدهشود منخودم حذفکردیم، ها

حاشیه سیستانو-آورانسیستانوبلوچستان()نامیشهربودم.

بلوچستان
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ایده هم و است مهم فکر هم ما بانکبرای موسسه توی ها،

حوزهایده در داریم، امید،ها و نشاط بحث در پیشگیری، ی

فراخواندادیمودوستانهمایدهدادند، روتیترایدهچندتا  ها

می بیان وار  خوباست. عنوان در خود یکایده و .کنند

انوبلوچستانسیست-آورانسیستانوبلوچستان()نام

محیطآموزشی

دانشگاه

دانشجویان

دانشگاه

 علومNGOاعضای دانشگاه در هستند مدرس و پزشک من

رشته دانشجویان از اولپزشکیو کردیم، ّهایمختلفشروع

آن کالسدرسی صحبتسر موسسه با رابطه در مدرسین ها

وتئکردندواعضاییکهفعالوداوطلببودندتشکیلیکهی

دیدنددرقالبتراکتهاآموزشمیدادند.ابتداخودبدهگروه

تقسیم دانشجویان بین مواد با آشنایی موضوع با بروشور و

کردیموخودشونشدندازاعضایموسسهوبهاینترتیبمی

 و-)پیشگامانسالمتروزبه(شدندشورایداوطلبین. سیستان

بلوچستان

 

 مراقبت و حمایت

  اجتماعی

مردماینجاخیلیمحروماندوفقروبیکاریمشکلعمدههمهجمعیتعمومیلهشهریمح

آمدتومرکزانتظارداشتکههرکسیکهمیخانوادههااست.

ایم،ماگفتندماگرسنهیحمایتیبهاوبدهیمومییکبسته

خوایآموزشبدی،اولشکممونروسیرکنبیکاریم،چیمی

نباعثشدمااولبهبهاینرنجومشکلای.بعدآموزشبده

اونهاتوجهکنیم.درنتیجهسعیکردیمبستههایحمایتیبرای

آنهادرنظربگیریمکهاینموضوعسبباعتماداونهابهماشدو

سیستانو-حامیسیستانتامکران()مشارکتجلبشد.

بلوچستان

دشوناولمشاورگروهیشروعکردموبازبانعامیانهخو

یهاهمتونستیمیکبستهکردیمودربینکالسصحبتمی

حمایتیازخیرینبگیریمکهبیشترمشتاقشوندکهبیانتو

)حامیدادیم.افزار،غذا(بهاونامیالتحریر،نوشتکالس)لوازم

سیستانوبلوچستان-سیستانتامکران(
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هایدرگروهمحلهروستایی

معرضآسیب

تخانوارازلحاظسرویسبهداشتیمشکلیکزنسرپرس

داشتکهبهصورتمحرمانهمقدماتساختروفراهمکردیم.

هایغذاییبهزنانسرپرستخانواراهدادرماهرمضانبسته

جلد2222کردیم.یکیازکارهامایناستکهازخیرینتهران

کتابگرفتهوبینروستاییانوجواناناهداکردیموملموس

-سراوان(-)اندیشهفرداجلبشد.٪122داینکارواعتمادبو

سیستانوبلوچستان

هایدرگروهمحلهشهری

معرضآسیب

چونویزیترایگانپزشکوارائهخدماتداشتیمازطریقما

هامرکزجذبماشدندچونفهمیدندمابرایکمکبهآن

وچستانسیستانوبل-)پیشگامانسالمتروزبه(ایم.آمده

هایدرگروهمحلهشهری

معرضآسیب

اند،وقتیدرمانراببینندمطمئناهامطمئنادردکشیدهاینخانواده

ماتوکولهپشتیخودمانهمهنوعآچاروکنند،استقبالمی

هابتوانیمپاسخدهیموبریمکهبهتمامدردهایآندارومی

کنندوازماتشکرمیدهیمهاراالتیاممیزمانیکهدردآن

روشکارمابرایبیشتریخواهندداشت.ومشارکتهمکاری

مشارکتاینگونهبودومابهدردورنجومشکالتاونهاتوجه

میکردیمومسائلومشکالتشونروپیگیریمی

سیستان-)پروانهبهسویرهاییمکرانچابهار(کردیم.

بلوچستان

 های فعالیت از استفاده

 فرآهم منظور به نبیجا

 حضور زمینه سازی

 در مشارکت و اجتماعی

 از پیشگیری های برنامه

 اعتیاد

جوانانمحلهروستایی هزینه که بود گردشگری که15یکاردوی داشت، تومنی

هانداشتندمنازجیبخودمدادم.وباهمرفتیماردوومنبده

ورودصحیحهایاجتماعیمحور،بااونادوستشدمودربحث

بهاجتماعمهماست.خوداونروستاکهپولاردوشونرودادم

-)اندیشهفرداکنند.االنیکانجمندیگهثبتکردندوکارمی

سیستانوبلوچستان-سراوان(

جوانانمحلهروستایی هزینه که بود گردشگری که15یکاردوی داشت، تومنی

وباهمرفتیماردوومنهانداشتندمنازجیبخودمدادم.بده

هایاجتماعیمحور،ورودصحیحبااونادوستشدمودربحث

بهاجتماعمهماست.خوداونروستاکهپولاردوشونرودادم

-)اندیشهفرداکنند.االنیکانجمندیگهثبتکردندوکارمی

سیستانوبلوچستان-سراوان(
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حاشی نوجوانان روی ما دیگه هباهفعالیت ک بود، شهر ی

سالهستکه2رویکردمثبتدرراستایاقدامپیشگیرانهبودو

می حاشیهکار به کردیم ورود و رفتیم لینککنیم، و شهر ی

کتابخانه شیرآباد در ما باارتباطی خوبی ارتباط که است ای

مسئولکتابخانهبرقرارکردیموازظرفیتفیزیکیوتجهیزات

استفاده هاهمبهاینصورتبودکهکردیموجذببدهاونجا

شفاهیوعکستهیهکردیمودرفضایمجازیقراردادیمو

رو یکتایم و مشارکتکنند دوستدارند که داد بازخورد

بده جذبگذاشتند نفر چند و محله تو رفتند نوجوانان و ها

سیستانوبلوچستان-)پیشگامانعصرنوین(کردند.

آموزانودانشمدرسه

کودکان

تونیمکارکنیمپسازبررسیدیدیمازطریقکودکانبهترمی

می کار درمانی بازی با کارگاه تو کارگاهو وقتی کردیم،

می فکر میمیذاشتیم، وکردند ازشون، بگیریم پول خواهیم

می میتوجیه استقبال و هست مجانی که نوعکردند.کردیم

.کردیمصحبتمیآموزانبادانشارتباطهممهماست،واول

گفتمقصدمکردیمومیروشناساییمیتآنهاباواولمشکال

راحتاعتمادمیکمکبهشماستوبده کنندومنخودمها

 بود.. دخترها روی تمرکزم و بودم فرهنگی )مهرآورانهم

سیستانوبلوچستان-نواندیش(

مامشارکتراازهایاجتماعیسیبزآدربحثپیشگیریا جمعیتعمومی هامحله

دراینراستایکطریقحساسسازیجامعهفرآهمکردیم.

یهنرهایجشنوارهییراشروعکردیممثل؛هاسریبرنامه

روزبهمناسبت.تجسمی،جشنوارهفضایسبزمنازلاستان

گفتیمبریدودادیموفرصتچندماهههمیکدرختکاری

ارکنید،زیباکنیدوعکسشرودرمنازلخودتونروک

هایمجازیبرایماارسالکنیدکهدرنهایتجایزهکانال

همینامرباعثشدموجیبرایایجادفضایسبزبهدیم،کهمی

راهبیفتدوهمیشهاستارتزدنخیلیمهماست،چونیکموج

شودوکنداگرفضایسبزرونقبگیردباعثنشاطمیایجادمی

هایمثمرشودوبیشترهمدرختایجادامیدواریمیباعث

شددهندهروتاکیدکردیمکهکاشتکنند.همینباعثمیوه

یآنهمکهدرآیندهنشاطوامیدبهجامعهتزریقشود،نتیجه

اینفعالیتهاسببایجادهایاجتماعیاست.کمشدنآسیب

ینهآشناییارتباطاجتماعیوتقویتتعامالتشدوکمکمزم
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مردمباموسسهفراهمشدوماتونستیمورودکنیم.

ینکهجلویآسیبروبگیریم،ااومدیمبهجایازطرفیهمما

یکپتانسیلدیگریرافعالکردیمدربحثنشاطواومدیم

امیدکههرچهقدرنشاطوامیددرجامعهتزریقکنیم،اعتقادما

شود.همراتبخیلیکمترمیهایاجتماعیبایناستکهآسیب

 سیستانوبلوچستان-آورانسیستانوبلوچستان()نام

یتفریحیگذاشتیم)مسابقهکتابخوانی،پخشچندتابرنامه جمعیتعمومی محله

نفرنوجوانجذب52-42فیلم،مسابقاتورزشیونقاشی(.

)پیشگامانعصروازاینطریقمشارکتحاصلشد.شدند

 ستانوبلوچستانسی-نوین(
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 مداخالت مشارکتی سازمان های مردم نهاد در برنامه های پیشگیری از اعتیاد در استان خوزستان -4-5-6

 خوزستان: ابعاد مداخالت مشارکتی سازمان های مردم نهاد در برنامه های پیشگیری از اعتیاد در استان 311جدول 

 خوزستان استان در اعتیاد از پیشگیری های برنامه در نهاد مردم یها سازمان مشارکتی مداخالت

  پیامدها / مداخالت تشریح هدف جامعه  مداخله محیط  شیوه مداخله

 (فشرده معنایی واحدهای)

مشارکت سرپرستانخانواده محله  ها خانواده مشارکت جلب برای ما است محور خانواده ما مشارکت روش

بهسرا ها خانواده رفتیم. )پدرومادر( نیدراغسرپرستانخانواده

اقداماتمایکینهیزم سازاز سریآگاه در که هاست. خانواده

نرایبحثخانوادههست.خوبخانوادهدرایمسائلاجتماعستیل

ازتجاربموفقمایکیدارههنوز.اماراانسجاموکارکردخودش

ش چون ما هست. خانوار المیهستعهیآموزشسرپرستان وتیو

همیسرپرست به پررنگهست. ما الیدلنیتو کیرانیخانواده

اموزشقو هست. سرپرستمحور صحیخانواده سرپرستانحیو

م ایاجتماعتیوضعیبرایفیکرییتغتواندیخانوار کنهجادیما

ادارهخانوادهیبرایخانوادهخستهاست.موادالزمعلمنیهرچندا

ینوعشدند.مایجیوگیودچارسردرگمستینوادهنخااریدراخت

ویتاکتابیمتنوعآموزشیکارباروشهانیباامیکنیمتیحما

محیحضور تو آموزشیکارهایطیکه دانشاند.یو )پدیده

 خوزستان-امروز(

 رسانی؛ اطالع-  تبلیغات



شمحلهنیمعتمد جمعیتعمومی محالتپرخطر زیبا مسجدچهلمتریقدس،)چهلهکتار، هر،

میخواستیکهمامیمثالزمانمسجدغدیر،شیرینآبپیاماوران(

کنیکالس یروحانمیبرگزار اصطالحاًایمحل شیپهمون

یکهانجاممییازکارهایکیشونی.اشناختندینمازشون،روهمهم

ا رساننیداد اطالع که ایاشیبود بود چهره به پشتایچهره

کهاونجاینیبهمراجعزقبلازنمازوبعدازنما،کردیاعالممبونیتر

کهنمازی.بهنمازگزاران(منظورمنمازگزارانهست)حضورداشتند

رسانخوندنیم اطالع و ادکریمیاعالم به منیو ما یشکل

هامیتونست اعتیشگریپیکالس کنادیاز برگزار میرا موسسه.

 همایرحمتدزفول

روخانوادههاآسیبمحلهپر ما محالتیخوشبختانه اون تو هم ها کردخانواده .میکار

بهخونههاوسالمتبودندیعلمیهاامیپیکهحاوییکتهاترا

موسسهآوایزندگیمهرآوران.میکردیوپخششونممیدادیم
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 مشارکتی مداخالت

 محور اجتماع

محلههایپرخطر













جمعیتعمومی





ابادوریمانندمنبعآبوحصزابیسآیمحلههاآمدیمامادرابتد

.اولمیکردریرودایواونجامرکزشناساییکردیمرمضانیکو

مابررسیکردیمدیدمیکیازمشکالتسطح.کردیمیسنجازین

است. مردم آگاهی و آموز ngo نیاولسواد سواد مراکز یکه

روماخانوادههایلراکزمحمنیتواکردمابودیم.سیتاسمحلیرا

چهخانمدریبایافرادکمسواد.میکردیوتمعد اقا سوادچه

بعدگفتمیازنهسالتاپنجاهسالماکارکردیمقطعسن کهمامی.

خودتوندردیمحلهشمابایعنیمیبدهانجامکاراجتماعمحوردیبا

محالتیراماافرادرووشویعنیدیباشلیسرنوشتخودتوندخ

مافرماندهبسمیدادلیروتشک محلویوروحانمیوردآروجی.

ونشستندراونجامشکالتخودشونرومیوردآمعتمدمحلرو

یریگیپ یعنیکردند. داشتند مشکل فاضالبشون ورفتنیماگر

انجمننامآورانجوان.پیگیریمیکردن

محلههایپر

آسیب

یستیبهزسازمانباکامالیهماهنگیشورانکهیابهتوجهبامانکهیاجمعیتعمومی

شیپسالدهبایتقرمحوراجتماعیهبرنامهکیزمانهست.نکیل

دادندهاییآموزشمابهبوداشییطالدورانواشهیاولهایهیپا

ایدارمغازهایجماعتامامکیتونهیمکهیدیکلفردکیکه

یبیحتودارهیمحلنقرآجلساتهکیخانماییسوپر

برقرارارتباطومیشنکیلنیامابادارد،یقرآنسوادوسوادهست

یکتونستیمکمکموکردیماستفادهروشهمینازما.میکنقرار

بانوانموسسه.بدیمگسترشرامشارکتوکنیمدرستمحلیتیم

خوزستانکارونسبز

محالتحاشیه

نشین

همهنوزودادملیتشککهمحوراجتماعگروهچندتامنجمعیتعمومی

بوداینماروشکنند.میفعالیتدارنددادملیتشککهییگروهها

میآموزشوکردیممیانتخابسرگروهیکایمحلههردرکه

درمحوراجتماعتیمیکمحلهدرسرگروهاینطریقازودادیم

امیدسبزاشراقموسسه.کردیممیدرستمحله
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حلههایحاشیهم

نشین

جمعیتعمومی



انجامشهرهیحاشتوبودازینکهمیگرفترویطرحکیمانکهیااول

اونبابود.کردهکارشهرهیحاشاونتوکههمکارامونازیکیبشه

نیامسجدونهیحسدرمعموالنیمعتمدنقشبعد.میکردیهمکار

شتریبمسنیدماآنکهیاواونجا.ترنیمذهبچونوشهیمانجامکار

یبرابودنددختراشونوعروسهامشوقوداشتنداقیاشتشتریب

ازیکیمالمیبوداونجاماکهیانهیحسنیاها.برنامهدرشرکت

اریاختدرینجوریهمرونهیحسوداشتند.قبولشهمهبودنیمعتمد

رونهیحسکهنیهمکردیمکمکمونیلیخواون.دادیمقرارمردم

میبوفاضالبشوننایامثال.دیکنکتشردیایبگفتمردمبهوددا

دادهقولبهشونماهمکاربعدگرفتند.یپوستیهایماریبمردموداد

وکننددرستانیبکهکنهیمصحبتباهشونورهیمیشهرداربود

سعاتسبکبارپروازموسسه.شدندیمشتاقمنایا

محلههای

پرآسیب

اهلل،حزبیکومحالتدرمحوراجتماعهایروشطریقازماجمعیتعمومی

دیسفنفتیروستاشهرستانهیحاشوباهنردیشهیوکوآبادسالما

هارومحلهنیامیشناسیمومیشیممتوجهماکنیم.پیداورودتونستیم

محلهنیمعتمدایهمحلیفکریرهبراازمحلهبهمحلهازنیاومد

ماکردیم.شناساییراهمحلیهابیسآوکردیماستفادهصحبت

واردمیمستقریغطورهبوکردیمنمیصحبتادیاعتدربارهصرفا

خوزستاندسترسیتدبیروراهبردموسسه.شدیمادیاعتمساله

ماازطریقفعالیتهاییکهخودمونطراحیکردیممشارکتمردمجمعیتعمومیمحلهحاشیهنشین

،کارگاهشیماینبصورتبرگزارعالیتهاراجلبکردیم.اینف

پ ارتفاع اردو پرشفوتببحثورزش،ییمایو همدنینالو بوده.

مختلفج آشپزیشنواره هایچون هنر صنایدستیو یدستعیو

 برایمردمجذاببودودراینبوده اینبرنامهها برگزارکردیم.

پیامهاییهمدرزمینهپیشگیریاز ما اعتیادبهمردممیبرنامهها

انجمنذهنبرترجوانایراندادیمواونهاراآگاهمیکردیم.

ومشاورریبرگزارکردم،بهمدشگاهینماکیمندرهنرستانپسرانهدانشآموزانمحیطآموزشی

ییتهایکردموبراساسفعالیهامورومعرفتیمدرسهخودموفعال

کردندویروجلبکنم،همکارکهانجامدادمتونستماعتمادشون

داشتمرادرادیازاعتیریشگیپینهیکهدرزمییلوازموبروشورها

شگاهینما .کردمیراراهاندازشگاهینمانشویسالنورزش

ینهیبودکهبرونشونهاوپوستروبنردرزمادیازاعتیریشگیپ

ینهیدرزمکهیزیمجلهوهرچگهیودمیزدادیازاعتیریشگیپ
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موسسهاشراقسبزامید.میبودرواستفادهکردادیازاعتیشگریپ

 مشارکتی مداخالت

 محور اجتماع

روشمامشارکتیمااجتماعمحوربودومااینکاررادردرمحله جمعیتعمومی محلههایپرخطر

محالتسختباشدنیورودتوادیشاپرخطرکریشانانجامدادم.

رندیوشماروبپذنیدیانجاممریکارخدیکهشماداردننیبیمیول

شی.منچندوقتپرندیپذیمزشماروبهآغوشبادیمطمئنباش

کهیداشتمبهنامدوستدارانامامعلیگروهکیداشتمیجلسها

تهرانه اشکیوتو منصحبتنجاستیاشاخه با کهکردند.

ییسالو.....جاها22ای18ای17جوانیکمکمونکنبعددخترا

کهمناصالهنگکردم.میکنیممیدارییکارهاکیمیریممیدار

اصالترس دمیخودم اونجا عیعنیبرم منطقه کنیدر شانیرالدور

ولکنهیجراتنمیکس بذاره نوجوانوجواننیانیهمیپا دخترا

ادیپ خشدنده تکتکدر زدند. هارو ازونه مانده کودکباز .

خانوادههااونارویعنیکردند.ییوکودکانکارروشناسالیتحص

ایحترفتندیپذ از حمایدخترانیمحله یمتیجوانحفاظتو

باا روازدستلمیبرماونجابرگردمموباهیبغرمناگهنکهیکنند.

ولدمیم ی. اونجا ایکسیعنیرفتندیپذاونارو با برخورد نیبخاد

 انجمننامآورانجوان.رهیگیرومنایایافرادبکنند.محلهجلو

  مجاری فضای از استفاده



تابرهتوقالبرسانهوهنردیبایریشگیکهاموزشوپنهیاعتقادما جمعیتعمومی محلهومدارس

داشتهباشه متخصصوروابطیروی.چوننتأثیرگذاریخودشرا

بایعموم معتقدم فنایادیهستم مثل هنر قالب ،لمیرو کوتاه

کیمی.مااومدمیواردشولیوازمرحلهموباینقاشایکاتوریکار

بارابطهوهنردرینقاشمیدرمدارسگذاشتیمسابقاتنقاشیسر

دیبکشادیاعت رسینقاش422ای322که ادیبدستما ما نارویو

چسپاندیم و عکسمیکردجادیایمترنیچندواریدکیبهم و

ایمیگرفت از ما . رسوندیم. می را پیشگیری پیام طریق موسسهن

 راهبردوتدبیردسترسیخوزستان
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حلقه های صالحین 

 پیشگیری از اعتیاد
 

محلهشهری







محالتپرخطر

جمعیتعمومی







خانواده



کردیمورودمحلهکوتعبداهلل تومیاومد. که ازجلساتقرآن

بعداز.میکردیواعتمادسازماستفادهکردیشهیخونههابرگزارم

ساعتاخرشخودمونصحبتمینشدیملیتشککهنآجلسهقرهر

کمکمکالسهارابهداخلمسجدکشاندیمومحفل.میدکریم

هایقرآنیدرکنارشبحثهایارتقاسالمتوپیشگیریازاعتیاد

خوزستان-)موسسهبنتالهدی(همداشیم.

ازطریقمسا هایبسیجبرقرارمیشدومشارکتما پایگاه جدو

مسجدمحلدرپیشگیریازاعتیادبود.وکانوناصلیمسجدمحور

هماهنگ با یو هایبا دوره و جلسات ما مسجد امنای هئیت

موسسهآوایجویبارزندگیپیشگیریازاعتیادرابرگزارمکینم.

جمعیتعمومیمحله الگوی مشارکت قومی



اینکهاینجاقومیتهاوطوایفمختلفیساکنهستندماباتوجهبه

خودمونرودیماباازاینطریقخودمونرابهاونهانزدیککردیم.

حالتباالهیحواسمونباشه،دیباییجاهاهیمیهماهنگبااونهاکن

اونهافکرنکننماباالترازاونهاهستیدستنیی،پایدست ،مینباشه.

باشدکهدریارتباطکیارتباطمونمیباشیمیصمیلیباهاشونخ

کن درکشون بدونمیواقع جورطشونیشرامی، منهیچه قبل از و

ه،یکهچهطورمیراداشتهباشطایفهوقومینهیشیپدیمعتقدمکهبا

فرهنگشونآشنایفرهنگشونچ باآدابورسومشونبا هست،

حمتدزفولموسسههمایر.میورودکنمیتونیم.بعدمیش

افراددرمعرضمحالتپرخطر

آسیب

قومیریبافتعشااینمناطقدارای مشارکتهمو راه یاستو

پسریبالفرضمنمهاباستفادهازشیوههایقومیمشارکتاست.

کهیصحبتند.شناسیهستممنطقههمهمنومفهیطریبزرگبنخیش

.منظورماینهکهاستازخدانازلشدهکههستمانندآیتیکنمیم

اعتمادداخلیطوایفزیاداستواگرموردقبولوپذیرشطایفه

باشیهربرنامهایرامیتونیاجراکنیوهمههکاریمیکنند.ما

هماومدیموازظرفیتطوایفاستفادهکردیمونتیجهخوبیدادو

موسسهنورهدایتعلیمشارکتبهخوبیشکلگرفت.

اران همیاستفاده از 

 دانشجویی

مشارکتراماازطریقدانشجوهادرمحیطهایدانشگاهیفرآهمدانشجویاندانشگاه

کردیم.دانشجویانیکهعالقهمندبهاینموضوعاتبودندبهعنوان

ماخوشبختانههمیاردانشجوییزمینهحضوررافرآهممیکردند.

 دانشگاه هم دزفول( یکسریمیتونست)شوشو برگزارکالسها

همکارمیکن با دانشگاه در دانشجوی، د،کارکنانیان،اساتیخود

ماهمکاریدانشگاه،قسمتامورفرهنگجیدانشگاه،بس با یدانشگاه

مادویعنیمیدعوتشدیحتگهیدیدانشگاههاقیازطر،کردند
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یبوددانشگاهشوشدعوتکردازمناونجاباهمکاررشیسالپ

یروباهمکارادیازاعتیشگریکارگاهپکیخوددانشگاهدزفول

کرد شوشبرگزار دانشگاه در دزفول میدانشگاه شکلیعنی. به

اسالیشگاهینما ،پوستر،عکسبودو اراییدهایبود ومیدادهیکه

موسسههمایرحمتدزفول.بروشوربود

 های فعالیت از استفاده

 فرآهم منظور به جانبی

 حضور زمینه سازی

 در شارکتم و اجتماعی

 از پیشگیری های برنامه

 اعتیاد

برا خانواده محله یما نزدنکهیا ها هدف مثلیسرکیمیبشکتریبه برنامه

.ی.مثلآشپزمیخانوادههابرگزارکردیمحلهبرایمسابقاتتو

.میوتوهمونقالبجذبشونبکنمیدادیمزهیکهاولتادوازدهمجا

 وزستانخ-موسسهخیریهقائمآلمحمد

ایجاد جمعیتعمومی محلهشهری عمومی فضاهای در و عمومی صورت به ما را مشارکت

.میدرشهرستانواستانبرگزاکردشکاهینماستیازبشیبکردیم.

چالشهاادیتونلاعتیتخصصییهاشگاهینما شیپیکهخودما

بهمرحلهاعتیفردازکودکیرو ادیتا ما تونلدرستکیفعال.

یابتدامیردک هابآیسرکیتونل کردیدمک کهمیدرست

ازرونیبهفرزنددارهوفرزندنگاهشبهبیوجهتیبنیبعنوانوالد

ومسائلدوست یوکاریاموزشطیوبعدواردمحییایخانواده

کیخرتونلمیشه.آبهازدواجناموفقوفرزندخالصهکهتاشهیم

راه یدو اتاقکیکه روشنمیرستکردددیسفراه راه ویکه

میدرستکردمچوبهداراعداکیکیراهاتاقکتارکینجاتو

 خوزستان-موسسهخیریهقائمآلمحمد.شهیمیکهمنته

گروههایآسیب محلهپرخطر اجتماعی کارآفرینی

پذیرودرمعرض

 خطر

محیطهایکهآسیبزاهستندجزءمناطقمحرومحسابمیشه.ما

ناطقازآموزشپیشگیریازاعتیاداستقبالنمیشه.کاریدراینم

کهماکردیماینبودکهاومدیموچونخیلینیازبهشغلودرآمد

داشتندرویموضوعمهارتهایشغلیباهاشونکارکردیم.این

باعثشدکهافرادحضورپیداکنندوانگیزههاشونباالرفتچون

میحوزهاشتغالاومدمادر.ازاینروبهاینمهارتهانیازداشتند

مربیکارآفرینومشاوربراشونمی.میموزشدادآرویفرشباف

عتادهمسرمایسرپرستینفرکهبهرحالب72ای62بایتقربردیمو

ازمیدیخرفرشهارا.میاموزشدادیربودندفرشبافیفقایداشتند

انجمننامخانوادهها.تومیرواوردییکاراشتغالزاکیونایا

 آورانجوان
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 مداخالت مشارکتی سازمان های مردم نهاد در برنامه های پیشگیری از اعتیاد در استان هرمزگان -4-5-7

 هرمزگان: ابعاد مداخالت مشارکتی سازمان های مردم نهاد در برنامه های پیشگیری از اعتیاد در استان 311جدول 

دراستانهرمزگانهایمردمنهاددربرنامههایپیشگیریازاعتیادسازمانمشارکتیمداخالت

مداخالت/پیامدهاجامعههدفمحیطمداخلهشیوهمداخله

مداخالت مشارکتی 

  اجتماع محور

جمعیتعمومیمحلهشیرسوم

محله

روشمابرایجلبمشارکتروشاجتماعمحوربود.برهمیناساسما

کر نظرسنجی کوچهیکسری بود این شان دغدغه محله مردم دیم

هاشونآسفالتنیست،خیلیگردوخاکوآلودگیایجادمیکنه.مابه

شهرداریباالخرهکوچه شهرداریمراجعهکردیموپیگیریکردیمتا

اینباعثشد هایمحلهراآسفالتکردوسپسسطلزبالهگذاشتیم.

شناختندوازاونبهبعدازمردمخیلیخوشحالشدندوهمهمارامی

انجمنساحل.برنامههایمااستقبالخوبیشدومردمبهماملحقشدند

سالمتبندرعباس

جمعیتعمومیمحلهقلعهقازی

محله

طناببهتیرهایبرقمی با  براینظافتمحلهگالنهاییرا ابتدا در

دازمدتیایناقداممابستیمتامردمزبالههاراداخلگالنهابریزند.بع

حمایتکردندوسطل ما از ادامه باعثجلبتوجهشهردارشدودر

برایمحلهمافرستادوجایگزینگالنهانمودوخود هایزبالهایرا

سبب اقدام این کرد. اقدام ها زباله آوری جمع به نسبت شهرداری

باماهمکاریشناختموسسهوگروهنزدمردمشدودرادامهمردمهم

 گرفت. قرار پذیرش مورد ما های برنامه و کردند مشارکت مدیرو

همیارانقلعهقازی

استفاده از فعالیت های 

جانبی به منظور فرآهم 

سازی زمینه حضور 

 اجتماعی و مشارکت 

محلهروستایی

شهرو

جمعیتعمومی/

خانوادهها

زیست محیط رویکرد از استفاده با کردیم می سعی همایشهایما

این از و کنیم برگزار روستا پاکسازی منظور به بزرگخانوادگی

فرآهم طریقزمینههایایجادمشارکتوتجربهفعالیتهایجمعیرا

موسسهوحدتیارانشهرونماییم.

جمعیتعمومیمحله

محله

مابرایاینکهپایگاهخودمانرامعرفیکنیمیکمسابقهدومیدانیبرای

جوانانوجوانانبرگزارکردیمویکمسابقهنقاشیبرایکودکان.نو

ابتدایککانکسبهعنوانپایگاهفعالیتمادرمحلهبودکهبواسطهاین

مسابقهمردمپایگاهماراشناختندوبافعالیتهایماآشناشدند.بعداز

کردهمسابقهمامحلاصلیفعالیتمانراکهیکخانهایبودکهاجاره

فعالیتهامو پایگاه عنوان به معرفیکردیم.بودیم مردم به محله در ن

انجمنساحلسالمتبندرعباس

محلهروستایی/

روستایشهرو

بندرعباس

جمعیتعمومی

روستایشهروی

بندرعباس

مسابقهعکسبارانرحمتباهدفآشناشدنجمعیتعمومیروستابا

ز سازی فرآهم موسسه، های جلبمشارکتفعالیت و مشارکت مینه

برایاقداماتداوطلبانهطراحیشد.موضوعمسابقهاینبودکههرفردی
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باهرموضوعیکهمربوطبهباران)قطره،گل،طبیعتو...(باشدعکسی

ازطبیعتتهیهکندوبرایشرکتدرمسابقهارسالکند.اینموضوعدر

کهبعضیازافرادبرایبرنده،بطوری«جمعیتروستارادرگیرکرد»ابتدا

شدنبهکوهمیرفتندوازلحظهآمدنباراندرکوهعکسمیگرفتند.

ارسالمیشدومردمازنمایشگاه بهپایگاهمادرروستا اینعکسها

عکسدیدنمیکردند.همینمراجعهافرادوورودشانبهپایگاهمادر

فعال و پایگاه با آنها آشنایی سبب ازروستا بعد شد. می ما های یت

داوطلبانه های همکاری مشارکتو به عالمند افراد از بعضی آشنایی

موسسهوحدتیارانشهروشدندوجذبگروهماشدند.

رانندگانتاکسیومحیطهایکار

اتوبوسوخانواده

آنها

برای رانی تاکسی و اتوبوسرانی روابطعمومی که امتیازاتآموزشی

کهخودشانوخانوادهشاندربرنامههایماشرکتمیکردرانندگانی

سازمانمردمتقبالومشارکتدربرنامههاشد.درنظرگرفتسبباس

هادپویندگانراهتوسعهبندرعباسن

ماروجمعیتعمومیمحلهپرآسیب چون شدیم وارد هستند مهاجرنشین اکثرا که کوه باالی محله

دارندونمایشگاهعکسوپوستربرگزارکردیم.میشناسنوبومیاعتماد

همرازدرگهانموسسهفرهنگیوآموزشی

شدجمعیتعمومیمحلهشهری جلب اعتماد وقتی کردیم شرکت آنها فرهنگی مراسم در ابتدا

موسسهرومعرفیکردیموبعدبرایخانمهاآموزشمهارتهایزندگی

نقاشیگذاشتی کالسهای ها برایبده وو ها جشن از همدنین و م

دادیم. انجام پیشگیری کارهای و گرفتیم کمک هم مذهبی مراسم

موسسههمیارانآوایامید

بشنونوجوانانوجوانانشهریمحله سرگرم آنها رایگانکردیمتا ها برایبده رو اومدیمسینما ما

طرنجاومدیماونارورایگانعضوکتابخانهکردیموبراشونمسابقاتش

گذاشتیموجایزهتعیینکردیمکههمینالعثتشویقاوناشدوقهرمان

شدن. برایمسابقاتکشوریاعزام االن و همیاراناستانشده موسسه

آوایامید

ازطریقروابطعمومیاداراتواردمحیطهایکاریدولتیشدیموکارمندانمحیطکار

ماتخصصشطرنجداریمابتدابرایآموزششطرنجورودکردیمچون

خیلیاستقبال کردیمکه اداراتبرگزار بعدشمسابقاتشطرنجدر و

موسسههمیارانآوایامیدشدوبعدشرفتیمتومبحثپیشگیری.

استفاده از فضای 

 ی زمجا



جمعیتعمومی/محلهروستایی

خانوادهها

یگرانیکیازرسالتهایمهمماحساسسازیودغدغهمندساختند

شروع ها خانواده از ما است. اعتیاد حوزه در ها خانواده مخصوصاً و

کردیمودراینمسیرازفضایمجازیاستفادهکردیم.یکیازاقدامات

مامسابقهپیامکیجملهسازیبود.ماسهکلمهزندگی،اعتیادوخانواده
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کجملهرامشخصمیکردیموازافرادوخانوادههامیخواستیمتای

هایمنتخب بهترینجمله به ارسالکنندو مسابقه برایشرکتدر را

اینجملهسازیهانوعیآموزشبودوافرادوبویژه جایزهمیدادیم.

بهتفکردرموردموضوعاعتیادوارتباطآنبازندگیو خانوادههارا

اینموضوعگرفتیماین از ما بازخوردیکه میانداخت. بودخانواده

می زمینه این در گفتگو و بحث به فرزنداشان با مادرها و پدر که

انتخابکرده را فالنجمله میگفتما ما به مثالیکنفر پرداختند.

انتخاب را جمله این و کردیم صحبت پدرم یا مادرم با ولی بودیم

یکزمینه به محیطتبدیلمیشد در  اینموضوع کم کم  کردیم.

موسسهوحدتیارانشهرودرموردموضوعاعتیاد.بحثوگفتگو

 مشارکت قومی



دراونجمعیتعمومیمحله یکبافتقومیدرمحلهمواجهبودیمکهورودغریبهها با ما

مشارکننشده بودنولیموفقبه اومده سختبودچندینسمناونجا

روشجلبمشارکتقومی از که اینبود کردیم ما کاریکه بودن.

شناختشرایطبومیوفرهنگیوخردهاستفادهکردیم.دراینشرایط

خیلیمیتوانددرجلبمشارکتکمکیقومیوطایفهایفرهنگها

انجامدادیمتادر مانهایتتالشخودرا شرایطاینمحیطکند. ابتدا

من کنیم. شناسایی را آنها فرهنگهای خرده و فرهنگی و اجتماعی

لباسپوشیدنسعیسعیکردمخود کنمحتیدر خیلیشبیهآنها مرا

کردمخودمراشبیهآنهاکنم.ازاینرومنحتیلهجههایمحلیآنهارا

جذابسازی و ارتباطموثر برقراری برای خیلیوقتها میشناسم.

موضوعاتازضربالمثلهایااینکهکالمهاییکهآنهابکارمیبرند

اینموض کنم. پذیرشاستفاده در و میکرد عهمحسیخوبیایجاد

آقایکریمیاناجتماعیمابسیارموثربود.

استفاده از ظرفیت های 

 مذهبی 

بودکهازظرفیتمسجدبهمنظورپیشگیریازاعتیاداستفادهجمعیتعمومیمحله اولینبار

ا پیشگیری های خطبه منظور بدین جاکردیم، مسجد در را اعتیاد ز

موضوعانداختی نسبتبه مردم حساسیتاجتماعی با موضوع این و م

اعتیادشدودرمشارکتمردمدربرنامههایپیشگیریازاعتیادبسیار

موسسههمیارانوحدتشهروموثرومفیدبود.

محلهباالیکوهچونمردممذهبیهستندازمسائلدینیواردشدیموجمعیتعمومیمحله

مسا به اینکه آموزشپساز به کردن که اعتماد دیگه پرداختیم و ئل

دنبالکردیم. مهارتهایزندگیپرداختیموبحثپیشگیریازاعتیادرا

همرازدرگهانموسسهفرهنگیوآموزشی

 

 

فعالیتجمعیتعمومیمحلهشهریسورو مشارکتدر محله22تجربه در محلی غذای جشنواره بهمن،

اعثشدمایکآشپزخانهدرمحلهراهاندازیکنیم.االندوروزسوروب

درهفتهروزهاییکشنبهوپنجشنبهصبحانه،ناهاروشامغذاطبخوبه
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 حمایت اجتماعی 

فروشمیرسدوپولآنصرفکمکبهگروههایآسیبپذیرمی

انجمنراهسعادتسوروشود.

درآمداینآشپزخانهبهمردموگروهمایکآشپزخانهداریموازطریقجمعیتعمومیمحله

هایآسیبپذیرکمکمیکنیم.دراینجاهممردمسرمایههایاصلی

میخرند. را اینمردمهستندکهغذایما هستندو -خیریهموسسهما

بندرعباس

محلهروستایی/

روستایشهرو

بندرعباس

جمعیتعمومی

روستایشهروی

بندرعباس

نیازمندیاگروهدرمعرضآسیبماجشنوارهغذابرایحمایتازافراد

برگزارمیکردیمکهدرآناهالیروستاغذاهایراطبخمیکردندو

درجشنوارهبهفروشمیگذاشتندوپولیکهجمعآوریمیشدبرای

موسسههمیارانوحدتحمایتازگروهنیازمنداختصاصدادهمیشد.

شهرو

آسیبدیدگانورخطرمحیطپ اجتماعیکارآفرینی 

افراددرمعرض

آسیب

فنیو با برایتوانمندسازیروستایگدینباالکهآسیبزیادبود ما

حرفهایارتباطگرفتیمورفتیمتوروستاهاوبهزنانقالیبافیآموزش

دادیموهمدنینبهآنهاگواهیمهارتهمدادیمتاازطریقاونبتونن

یانحکمتگدینباالموسسهرهپو.وامبگیرند

مااومدیمتومحلبرایخانمهاکالسهایاموزشخیاطیوگلدوزیبانوانمحیطمحله

تونستنبرایخودشوندرآمدکسبکنندومشغول انداختمواونا راه

بشندیگهاعتمادماجلبشووماتونستیممباحثپیشگیریهممطرح

موسسههمیارانآوایامیدکنیم.

مسابقهنقاشیبررویپارچه،روزنامهدانشآموزانآموزشیمحیط مارفتیمتومدرسهبرایبدهها

دیواریومسابقاتورزشیمثلدوچرخهسواری،طنابکشیوبازی

بومی دوچرخه-های جایزه براشون و کردیم احیا براشون هم محلی

پیشگیریگذاشتیمخیلیاستقبالکردنودیگهفضاامادهشدکبتونیم

موسسهمهرفروزانسالمتتازیانپایینانجامبدیم.

ماپسازاینکهخودمونمعرفیکردیمدرکناربرنامههاموننمایشگاهجمعیتعمومیمحیطروستایی

نشون بهشون و میبردیم فیلم براشون و کردیم برگزار پوستر عکسو

وسسههمتبشاگردممیدادیمتاباعواقبومضرراتاعتیادآشنابشوند.
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 زنجانمداخالت مشارکتی سازمان های مردم نهاد در برنامه های پیشگیری از اعتیاد در استان  -4-5-8

 زنجان: ابعاد مداخالت مشارکتی سازمان های مردم نهاد در برنامه های پیشگیری از اعتیاد در استان 311جدول 

امههایپیشگیریازاعتیاددراستانزنجانمداخالتمشارکتیسازمانهایمردمنهاددربرن

مداخالت/پیامدهاجامعههدفمحیطمداخلهشیوهمداخله

حلقه های صالحین 

 پیشگیری از اعتیاد

مابیشترحسینیههاوامامزادههاوجلساتقرآنیکهتومحلههایجمعیتعمومیمحلهها

مربیا و کردیم می استفاده شد می برگزار هممختلف قرآن ن

مشارکتخوبیباماداشتند.پایگاهبسیجهماستقبالمیکردندو

پایگاه عهده مخاطببه دعوتاز داشتند. ما مشارکتخوبیبا

کانونبانوانکوثرابهر.هایبسیجبود

هسته های مشارکتی 

 خانواده محور

ایاینکهفضایکانونمایکمأواومأمنیبودبرایخانوادههابربانوانخانواده

زنجانیکفضایسنتیهست،خانمهااجازهندارنددرهرجایی

جلباعتماد با تونسته ما کانون لذا باشند خروجداشته و ورود

خانوادههامرکزیباشهبرایتجمعبانوانکههمسرشونباخیال

در و بشن جمع اینجا هفته هر همسرانشون میدن اجازه راحت

هیچوقتحاشیهفعالیتهایکلیمش اینکه برای ارکتبکنن.

و ادب مشارکت گسترش و پایداری در ما موفقیت نداشتیم.

سالقبلتغییرمکانداداندادیمورفتیمشهرک22احترامبوده.

تاخانمرا12تاخانوادهبیشترنبودیم.12خونهساختیم.اونموقع

ازشهردوریمباید ایم. همسایه ما همخوبجمعکردیمکه با

جمالت میشیم هم وقتدور پسهر باشیم هم با باید و باشیم

خوببگیم.هرکییککتاب،سوره،شعرازحافظبخونهبیاد.

های فعالیت اومدن، جدید های همسایه بعد آغازش. شد این

 یکیشد شد، هماحترام12جدیدآغاز به نفرچون هزار شد.

میذارنبرایرسیدنبههدفیکهد مذهبی-کانونفرهنگیارن.

زنجان-کوثر

مداخالت مشارکتی 

 اجتماع محور 

حاشیهنشینمحله

بیسیم

تونستیمازهرچندمحلهماروشمشارکتیمااجتماعمحوربود.جمعیتعمومی

یکنفرروانتخابکنیم.اولخواستههایخودشونروشنیدیم

میخواهی شما محله این تو بیفتدکه اتفاقی ازب.هچه استفاده ا

معتمدینوروحانیمحلهوبعضیازافرادبانفوذماتونسیتیمورود

فردایروشنمددکاریکلینیککنیمبهمحله.

حاشیهنشینمحله

بیسیم

ومحلهروجمعیتعمومی ورودکردیمکارهایخانواده ابتدا بیسیمرو محله ما

عدازواردشدندربسیجمساجدواردشدمبکانونهایمناولبا

کنیم. شرکت ها خانم خونگی توجلسات تونستیم مساجد
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براشونخیلی اوایلپذیرشما ماجلساتهفتگیوماهانهداریم.

استقبال بدردشونمیخوره فهمیدندمطالبما بعدکه سختبود

احساس اآلن انتطاراتکردند. سری یک رفته رفته کنم می

هایآموزشیباعثمشارکتبراشونایجادشده.جذابیتکالس

که کنم انتخاب رو شناسانی روان کردم سعی من میشد. اونها

از ابتدا کردیم نظرسنجی چون و جذابباشه هاشون سخنرانی

سخنرانیهامونبراساسنیازخودممردمبوداولفقطبا مردم،

یکمسجدشروعکردیماالنکلمساجدمحلهبسیمروداریم.و

نخییجاافتاده.مخصوصامابحثاصلیاعتیادوآموزشهااال

خیلیخیلیداراناستقبال مادرا بیسفرزندپروری. میذاریمرو

موسسهبازتابتوسعهزنجان(میکننازکالسهایفرزندپروری.

اعضایمحلهجمعیتعمومیمحله یکنفرازفعالینهمونمنطقهکهارتباطخوبیبا

چهبهکوچههمهمحالتراخردوتقسیمداشتنباعثشدماکو

برای پلیشدن ساکنمحله، االنتکتکافراد بندیکردیم.

ارتباطباسایرمحالت.اآلنطوریشدهماکلشهرستانراداریم

کانونفرهنگیواجتماعیبانوانخرمدرهپوششمیدیم.

مارویمحلههایمدلمشارکتیمااجتماعمحوراست.تمرکزجمعیتعمومیمحله

حسینیه،عباسیهودباغگروشهدابودهاستولیبیشترینتمرکز

مارویمحلهحسینیههست.مادرابتداتیماجتماعمحورمحلیرو

تشکیلدادیمبهشونآموزشدادیمکهبرنونیازسنجیروانجام

بدن.ماسؤاالتروازبهزیستیگرفتیمنیازسنجیروانجامدادیم

تحلیلکردیم.برخالفآندهماتصورمیکردیمدراینمحالتو

ولی باشد. اصلی مشکل و... سپیگری رو مشکالتاعتیاد، باید

آندهدراولویتهامشخصشدمشکلمعابربود.درمحلهترهبار

بامحلهبودباعثمیشدازدحامجمعیت کهمحلتالقیروستاها

میشدموادفروشهاکارشونایجادبشهکهدراینازدحامباعث

 اونجا بدن. انجام یک2رو همهستیکابتداییو مدرسه تا

را تیم و طیکردیم رو زمانییکساله یکپروسه ما دبیرستان.

و راهنمایی و شهرداری های همکاری با که کردیم راهنمایی

کردند که کاری دومین کردند، یکطرفه را خیابان رانندگی

مجاز وضعیت اصالح بود. آسفالت2پیاده رو ها کوچه از تا

کردنکوچهجاویدکهمقرخوردهفروشهابودندپاکسازیشد

واینفعالیتهاهمدنانادامهدارهاینازنیازسنجیوکاریکه

پرتوافروزانزنجانبعدازنیازسنجیکردیم.
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محلههایحاشیه

نشین)محلهبیسیم،

محلهحسینیهاعظمو

المآباد(محلهاس

کهشروعکردیمسهتامحلهبیسیم،محلهحسینیه1388ماازسالجمعیتعمومی

ومحلهاسالمآبادروورودکردم.شیوهجلبمشارکتاجتماع

هرجابریماولینگامبرایجلب.محوروتشکیلتیممحلیبود

مشارکتازمساجده.کمترمحلهایروشماشاهدهستیدکهاز

وعنشدهیابهاینجاختمنشده،شایدشروعشازمسجداینجاشر

نباشهولیباالخرهمیادمیرسهبهمسجدوسایرافرادیکهذینفوذ

هستنددرمحالت.ماشروعکاررابابسیجکردیموخیلیاستقبال

موسسههمیارانسالمتمهرزنجانکردند.

حمایت و مراقبت 

 اجتماعی

حاشیهنشینمحله

بیسیم

ههایدرمعرضگرو

خطر

های حمله طرح این در که فقرزدایی نام به داشتیم طرحی

بایدشناساییمیکردیمکهمارویمحله را فقیرنشینوآسیبزا

بیسیمزنجانتمرکزکردیمکهمحلهجرمخیریه.مثالًماتوییک

خانوادهمعتاددختریکنکوریبودکهخیلیباهوشبودوبدون

تونستشاگرداولمدرسهبشه.ماازطریقهیچکمکآموزشی

همین از تونست دختر این و کردیم کمکش خیریه کمک

اولرویتکتکاعضای ما  بشه. پزشکیقبول ای، خانواده

قبول پزشکی دختر کردیم. پیاده رو مون حمایتی نظام خانواده

براش برگشت، و ترککرد برادرشبهکمپدعوتشد. شد.

فشزدیمووقتیمشغولبهکارشدپدرخانوادهکارگاهتولیدک

همرفتدرکناروومشغولشد.مادرتونستمرتببرهپزشک

فردایروشنکلینیکمددکاریودرمانبشه.

هست.زنانسرپرستخانوارمحیطمحله استفاده از گروه همتا  محله اون سرپرستخانوار زنان از تشکیلشده من تیم

انتخ سرگروه رویک تیمی یه سرگروه بواسطه و کردیم اب

اونتیمکالسهایآموزشیمها وتشکیلدادیمبا رتخانواده

-پیشگامانسالمتماهنشانروبرگزارکردیم.

یکالگوییداریمکهزنانمحلهروستایی کارآفرینی اجتماعی بحثتوانمندسازیزنانروستاییما در

 الگو اون از ما است. جامع و وکامل مشارکت جلب برای

و ها صندوق بحث بر متکی که کردیم استفاده توانمندسازی

استفادهکردیموموفقیتآمیزهمبوده .تأمینمالیهستکهما

موسسههمیارانسالمتمهرزنجان

گروههایدرمعرضمحلهشهری

خطر

ازطریقکارآفرینیجلب مامشارکتگروههایآسیبپذیررا

واقعی گیکردیم. انگیزه باعثبی بیکاری استکه درتاین

هم است.مشارکت وشده آموزی مهارت بحث وقتی از

ما اومدیمیهکارآفرینیشروعکردیممشارکتهمتقویتشد.

 االن کردیم دایر بعد722مرکز داریم. مددجویی پرونده تا
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 هاییشرکتزدیمبرایخانمهایبدسرپرست، ازخانواده که

عتیادصدمهدیدهبودن.مثالبدهداشتندآقاشونمعتادبود.اازقبل

نفراونجاکارمیکننتوسعهازیکایدهشروع42االننزدیک

براشوناشتغالزاییکنیمویکدستگاه ایکه ایده یه با ما شد.

موسسهبهشونبدیمشروعکردیمبعدکارگاهروپیشنهاددادیم.

نگاهآسمانیرنجان
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 مرکزی مداخالت مشارکتی سازمان های مردم نهاد در برنامه های پیشگیری از اعتیاد در استان  -4-5-9

 مرکزی: ابعاد مداخالت مشارکتی سازمان های مردم نهاد در برنامه های پیشگیری از اعتیاد در استان 313جدول 

مرکزیهایپیشگیریازاعتیاددراستانمداخالتمشارکتیسازمانهایمردمنهاددربرنامه

مداخالت/پیامدهاجامعههدفمحیطمداخلهشیوهمداخله

محلهشهریکارآفرینیاجتماعی

فوتبال/حاشه

نشین

هایخانواده

آسیبدیده

اعضایزیرمجموعه و زنانسرپرستخانوار با کلینیکمهربان هایآندر

هاشودوبهآنهادعوتمیمختلفازآنهایشوندوبهمناسبتدعوتمی

مهارتآموزش میهای داده زندگی های محله12شود. در استکه سال

دارمخیرینرومی میفوتبالپایگاه داوطلبزنانرا افراد شناسم.شناسمو

خانواده اعضای آسیببرای ایجادهای خانگی اشتغال خانم خصوصاً دیده

 طراحیبر آنکردیم)خیاطی، اقتصاد به که قالبدوزی( هارویشیشه،

نهضتسوادآموزیبهآنکمکمی و کالسسرمهکرد میده. یاد سواد ها

کلینیکمددکاریاجتماعیمهربان.ذاریمدوزیوعروسکدوزیمی

زناندرمعرضمحلهشهری

خطر

محیطهاییکهمابرنامههایپیشگیریرادنبالمیکردیممحیطهایپر

طریبودن،ومردماینمناطقخیلیاعتقادیبهآموزشوبرنامههایخ

پیشگیرینداشتندمابرایاینکهمشارکتاینافرادرابگیریمازروشهای

کارآفرینیاستفادهکردیموسعیکردیمباآموزشهایمهارتیازیک

طرفبهآنهایکحرفهایرایادبدیموازطرفییکگروهواجتماع

ارکتیدرستکنیم.کهموفقهمشدیمونتیجهداد.چونفقیرهمبودندمش

هاگفتیمازتواناییخودبرایکارآفرینیاستفادهکنندوخیلیخوببهآن

هایکارآفرینیبرگزارکردیمبافندگیدارندکالس-کهافرادیکهخیاطی

مشکلمالیهاروتوانمندکردیموباتوانمندشدنمشکلبیکاریوواون

)ایمنگرانسالمت(گردد.مرتفعمی

استفادهازگروههای

همتا

گروههایدرمحلهفوتبال

معرضخطر

درمحلهفوتبالکهمحلهپرخطریمحسوبمیشودبهغریبهااجازهورود

برایجلب ما دارند. بیرونی افراد به نگرشمنفی و نمیدهند را محله به

آسیب افراد رامشارکتاز افرادآسیبدیده یکیاز کردیم. استفاده دبده

شناساییکردیموموردتوجهقراردادیمواعتمادشراجلبکردیموکم

کمبهشاموزشدادیمتابهعنوانواسطورابطماکمککنهتامابتونیمدر

محلهودرجمعخانوادههاورودکنیموابتدافقطبهاونهاخدماتمیدادیم

دحمایتقرارمیدادیموبتدریجبهمااعتمادکردنوماتونستیمبرنامهومور

()بشارتسفیرآزادیهامونرااجراکنیم.

باغ شهری محله

خلج

دیدهافرادآسیب

ودرمعرض

آسیب

خانم یکیاز باغخلجو محله تو اعتیاداومدم و باغخلجبود تو هاییکه

قبالً من و بود ترککرده وزارتداشتو بودم دیده بیمارستان تو اونو

بایدخانم که مددکارانمهرآفرینبهداشتدستورالعملداده به هایباردار

عنوانمددجویمعرفیشوند.پساونودیدموبراشتشکیلپروندهدادموبه
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ایانجامخودمپذیرفتموبنابراینبازدیدازمنزلاوانجامدادموبااومصاحبه

هاییکهمعتادهستنروبهماازاوخواستمکههمکاریکنهوخانمدادمو

معرفیکنهومنچونیکآدمبیرونیهستماونارونمیشناختمواطالعات

رفتبادیگرزناندادند.بنابرایناینخانمروپلقراردادممیروبهمننمی

صحبتمی جلبمیمعتاد رو اونا و بهکرد و کرد چهرهصورتچهره به

کردمهایمعتادروجلبمیکردموبههمینشکلافرادوکیسمالقاتمی

می تشکیلپرونده هفتهو میدادم. انجام بازدیدمنزل بهداشتاییکبار دم.

بارداریجنسیرومطرحمی استروشکنموچون ناخواسته اکثراً هایها

وسسهمهرآفرین()مکردم.هاارائهمیجلوگیریازبارداریبرایآن

مداخالتمشارکتی

اجتماعمحور

محلهپرخطر

حافظیه

جابرایاستعمالمحلهپرخطرحافظیهپارکوسیعیداردوازهمهشهربهآنجمعیتعمومی

یکدخانیاتمراجعهمی کنندونحوهاستقرارماکانکسدرونپارکبود.

ازارگانتیممحلیکهاعضایاونازمحلهحافظیهبودتشکیلد هایادیم.

نامهزدیم.آموزشوپرورشدولتیاستفادهکردیم.ازطریقبهزیستیمعرفی

خانواده کالسو در که وهایی کاری زمینه کردند شرکت مدرسه های

حاصلکالس کردند. مراجعه کانکسما به و خواستند را وآدرسما ها

تبدیلشدنپارکبهجاییبرایحضوروتفرآموزش هاشد.یحخانوادهها

خانواده و بود معتادان پارکپاتوق پارکروچون در حضور جرأت ها

نداشتند.پیامداقدامماایجادتغییردرمحلهبودواینکهزمینهتفریحاتسالم

فرآهمکردیم.خدماتیمثلفشارخوندرکانکسارائهمی دادیموافرادرا

می برنامهمراجعه جزیره)خوانیداشتیم.هایکتابکردند. اندیشگاه موسسه

مهر(

وسعتاینروشجلبمشارکتومداخلهمابهصورتاجتماعمحوراست.جمعیتعمومیمحلهفوتبال

بنابراینیکبلوکروانجاممی دهیموکوچهبهکوچهمحلهبزرگاست.

یصدادهدهیم.وابتداازطریقنیازسنجیوگفتگوبااهالینیازتشخانجاممی

مثلصورتجزئیکارمیمنخودمبه.شد یکبلوکدرستCBOکنم.

رومسراغبلوکبعد.اعتمادسازیامریمهمدرجلبمشارکتکنمومیمی

کنمچونشیوهدهوتمرکزنمیهایعلمیجوابنمیاستوبررویشیوه

موسسهبشارتسفیرآزادی()علمیبرایخروجیگرفتناست.

ریمحلهشه

ساوه-عباسآباد

محلهعباسآباددارایافرادیاستمعتمدمثالًمشاورکامالک،بسیج،جمعیتعمومی

هاصحبتکردیموهااستفادهکردیم.ماابتداباآنمرکزبهداشتازآن

هاوسپسبااهالیمحلهصحبتکردیمواطالعاتکلیراجعبهآسیب

دستآوردیموکردیموبههاازخودشانسوالمشکالتوتوانایی

ایداشتیم.ونیازسنجیکردیم.بافرموتحقیقباسبکمیدانیومشاهده

بیشترینمشکلفضایآموزشیوتفریحینداشتندچونحاشیهشهرهستندو

هاراهاخاکیاستوفقطمرکزبهداشتداشتندوهمهدورههاوکوچهزمین
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دیم.اولیناقدامیککانکس)پایگاهکردرزینبیهوحسینیهبرگزارمی

هاازسالمت(تومحلمستقرکردیمکهمکانیشدبرایتفریحوآموزشبده

طریقخودمون.نحوهوروداینبودکهبررویاعتیادتمرکزنکردیممثالً

زندگیوهایمهارتهاراپرکردیمتاباآموزشاوقاتفراغتبده

تربشوندماازواجههباآسیباعتیادمقاومخودآگاهیونهگفتنکهدرم

کنیم)بسیج،سپاهیکدورهآموزشیمیذاشتیمباهااستفادهمییپتانسیلهمه

توجهبهردهسنی(،کالسنقاشی،کامپیوتروچونکامپیوترنداشتیمتئوری

هابهماکمککردتابتونیمآسیببود،کالسقرآن،تربیتجنسی،همهاین

)موسسهمثبتاندیشان(هروکاهشدهیم.تومحل

طرحاجتماعمحوربهزیستیدرسهروستاانجامدادیم.بانامبهزیستیواردجمعیتعمومیمحلهروستایی

روستاشدیم.بابسیج،شوراومعتمدینچندینجلسهگرفتیموباپرسشنامه

یبترتمشخصشدکهمشکالتروستاچیست،مشکالتعدیدهروستابه

بیکاری،طالقواعتیاداستکهمدنظرقراردادیموباتوجهبهدستورالعمل

بهزیستیجلساتآگاهیگذاشتیموازطریقمسجد،معتمدینوروحانیون

هاسخنرانیمسجددفاتربسیجوخانهبهداشتجمعکردیموبرایآن

ساجدوسازیمردمنسبتبهتشکیلجلساتخانوادهازطریقمکردیم.آگاه

سالمتزندگیشهرستان)مجتمعپیشگیریودفاتربسیجصورتگرفت.

شازند(

محلهشهری

داوران

ابتدااعتمادسازیکردیم.جلساتیبااعضایشوراوشهردارییکسریجمعیتعمومی

خدماتتأمینکردندوباعثمشارکتشد.جلساتیبامعتمدینداشتیمواز

کردیم.طبقپرسشنامهنیازسنجیانجامدادیم.هابرایمشارکتاستفادهآن

)موسسهپیشگیریازدغدغهاصلیاعتیادبودونیازاولرواعتیادقراردادیم.

آفتاب(پنداراندیارهایاجتماعینیکآسیب

-محلهشهری

شهرکمهاجران

افرادروجمعکردیمتومسجدومشکالترومحلهازطریقفردمعتمدجمعیتعمومی

هایسازمانیشنیدیم.تواینمحلهفاصلهطبقاتیبسیارزیاداست.)خانه

هایسازمانیپتروشیمی(دوتاقشرخیلیمرفههستندوپاالیشگاه،خانه

هایمسکنمهرکهتواینمحلساختهشدوچونخیلیارزانبودخانه

دندوجاساکنشمهاجرانفقیرباهمهنوعسطحفرهنگیواقتصادیدرآن

هاراباالببریمواینقشراینطبقهازجامعهنیازبودکهعزتنفسآن

وسسهنشاطاجتماعیمهاجران()مخشونتخانوادگیزیادداشتند.

روستایمست

سلفی

شناساییمنابعودسترسیبهمعتمدینبسیارآسانبودوبهماکمککردودرجمعیتعمومی

اینروستافعالاستومنتواینروستاییگروهمادرحالحاضرهمه

-یاجتماعیمیخودمشناختهشدههستمومنرابهعنوانیکسرمایه

یدیگرابتداافرادکلیدیراشناساییکردیم،باشناسند.ولیدریکمحله

روحانیومسئولبسیجارتباطگرفتیمومکانرادراختیارماقراردادند
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سازیمنبهاینصورتجاشکلدادیم.روشتیمراآن)پایگاهبسیج(وتیم

کنموافرادیهماهنگیمیذارموافرادیراشناساییمیاستکهیکجلسه

دهموهاآموزشمیمحوررابهآنکنموکاراجتماعداوطلبراانتخابمی

پسازپایانجلسهافرادیراکهداوطلبهستندودوستدارندمحیط

دهموقبلازکنموتیمخودمراشکلمیناممیالمباشه،ثبتروستاشونس

باشد.اینامررادیدهروستاآسیبدرکنمکهورودهمبهمحالتیرجوعمی

کنم.پسازیافرادبومیومشاهداتعینیخودممیسرمیباانجاممصاحبه

یموپرسیمولیستتهیهکردتیممشکلمحلهراازخوداهالیمیتشکیل

یکقابلیتیکدارایاولویتاست،کدامبندیکردیمکهکداماولویت

اجراییدارندوهرکدامبهامکاناتینیازدارندوماچنددرصدازامکاناترا

یشهراستاستخراجشد،یکردستانکهحاشیهداریموچیزیکهازمحله

مربوطبهسپاهبودعدمامکاناتبود،مااومدیمزمینخاکیپیداکردیمکه

کهبهمازمینرااهداکردندوازطریقافرادتیمکهبعضیمعلمبودند،توپ

وتوروتیرازآموزشوپرورشگرفتندوافرادیدرتیمتراکتوروسایر

ادواتبرایهموارکردنوساختنزمینورزشیراداشتندویکزمین

ابستانبیکارهستندچونیکفاصلهفوتبالخوبیفراهمشد.اهالیروستادرت

بینبرداشتتاکاشتمحصوالتوجودداردومعضلکشاورزیسنگندم

بودویکیازاعضایتیمکهمهندسکشاورزیبودایدهدادکهجوانانو

ریزیسنگندمبااهالیروستاروکهبیکارهستندجمعکنیمتادرفصلتخم

)موسسهیکنیمومشارکتخوببودپاشمشارکتهمبریموکوهروسم

راهزندگی(



-محلهشهری

شهباز

محلهازمایبهداشتواعضایتوخانوادهومحلهدخالتداشتیموخانهجمعیتعمومی

یپیشگیریداشتهباشم.همدنینکانونبانوانمحلهرابهکهبرنامهندخواست

ایجمعیمشارکتداشتندبههماپیشنهاددادوماچندنفرروکهدرفعالیت

هاآموزشدادیمواهدافروبیانکردیمبرایمامعرفیکردندومابهآن

هاوتونستیمباهمکاریایندهنفرواردجامعهبشیمکهساکنخودمحلهآن

هایپیشگیریهایبرنامهبودندوبراساسفرمنیازسنجیبیشتریننیازبرنامه

هاییهابعددرخواستکردندکهچهساعتساسپرسشنامهازاعتیادبودوبرا

هاییبرایبرایآقایانکالسبگذارندکهبتونندشرکتکنندوچهساعت

هاییبرایکودکانبگذاریموبهماپیشنهادهابگذاریموچهساعتخانم

)پژوهشهابرگزارکنیم.هاییبرایآنهاوکالسشدکهچهبرنامهمی

ند(سالمتشاز

روشکارمااجتماعمحوربودومااقدامگروهیانجامدادیمیکگروهازجمعیتعمومیمحله
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جوانانتشکیلدادیممشکالتمحلهراپیگیریمیکردیمودرکنارش

هایزندگیهایتوانمندسازیزنانجوانونوجوانباموضوعمهارتکارگاه

یادوتوانمندسازیخانوادههابود.برگزارمیکردیموهدفپیشگیریازاعت

)ایمنگرانسالمت(

حاشیه های محله

ومرکز

هایحاشیهایجادکردیم.ازهترپایگاهسالمتاجتماعیدرمحلسالپیش4جامعهعمومی

طریقاینپایگاهسالمتافرادیراکهعالقمندبهکارمشارکتوداوطلبانه

نفرهدرستکردیمواز5چکبودندشناساییکردیمویکگروهکو

معتمدانمحلهوهئیتامنایمسجدرابهپایگاهدعوتکردیمودرفرآیند

کاردرگیرکردیمواینباعثشدکهبتونیمدرمشارکتموفقباشیمو

 )اندیشگاهجزیرهمهر(برنامههامونراارائهکنیم.

استفادهازفعالیت

هایجانبیبهمنظور

ینهفرآهمسازیزم

حضوراجتماعیو

مشارکتدربرنامه

هایپیشگیریاز

اعتیاد















برخیاقداماتمابرایجلبمشارکتشاملاجرایبرنامههاییبودکهبتونهجمعیتعمومیمحله

مردمرادورهمجمعکنهوهمیندورهمجمعشدنخودشباعثمیشدبا

ه.برنامههاییکهداشتیمشادکارهایماآشنابشنوزمینهمشارکتفرآهمبش

2222ومفرحبودمثالًمسابقهورزشیشادداشتیم.ورزشهمگانیداشتیمکه

می جایزه و دادیم انجام زیاد تبلیغ چون شرکتکردند استقیالنفر دادیم

)ایمنگرانسالمت(کردند.

محلهچشم

موشک

بجمعیتعمومی بهداشتروان و شادی موضوع با هدفمانمایشگاه ولی کردیم رگزار

گرفتندوپیشگیریازاعتیادبودچوندرمقابلپیشگیریازاعتیادگاردمی

نمی استقبال شده تکراری کهچون کردیم استفاده هنری گروه از کردند.

می اجرا زنده محلموسیقی موشککه چشم داره پارکبزرگی کردند.

هاکردیمووسطپارکغرفهدادوستدموادهستماهمونپارکروانتخاب

سندرستکردیموگفتیمیکبرنامهشادی-روچیدیموصندلیچیدیم

کردیموموسیقی موضوعپیشگیریاجرا تئاترخیابانیبا  داریم. برایشما

)ایمنگرانسالمت(زندهداشتیم.یکغرفهکارزارگلداشتیم.

جمعیتهایدانشگاه

دانشجویی

دانشگاه شادیبرارتمهدر رویتأثیر کردیمو مراقبتیبرگزار هایخود

بده کردیممخصوصاً محیطشادیدرسالمتروانکار هایخوابگاهیو

اون کردیم. ایجاد بهدانشگاه کمککردیم و بردیم کوهنوردی به رو ها

ودپرسبودنآناون کهدوریازخانواده نبرد.ها سمتموادمخدر را ها

سالمت()ایمنگران

جوانان،محلهشهری

نوجوانانو

هاخانواده

و کردیم شروع جانبی و غیرمستقیم های فعالیت از مشارکت برای ما

بده به غرفه یک دادیم. ارائه هم پیشگیری های برنامه ودرکنارش ها

نوجواناندادیمکهغرفهکارزارگلراایجادکردندودراینمسیرازجوانان
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هایجوانانونوجوانانهمآمدندتاببینندستفادهکردیم.خانوادهونوجوانانا

هاشادبودنوتأثیرگذاربودواستقبالخوبیبدههاشونچیکارکردند.برنامه

دادندوماکلافرادراشد.درکنارشکارشناسانروانشناسیمشاورهانجاممی

)ایمنگرانسالمت(دعوتکردهبودیم.

محلهشهرک

ابیطالبابنیعل

محلهفوتبال

)محلهحاشیه

نشین(

3جمعیتعمومی براینوجوانانو برایخانواده3کارگاه مهارتکارگاه زمینه در هایها

هاوآقایانوفرزندانوهایبرقراریارتباطموثرباخانمارتباطموثروروش

ربانباشیمعزتنفسواعتمابهنفسوهمدنینکارگاهیباموضوعباهممه

هاوفرزندانباهمبرگزارکردیمکهدرقالبصورتمشترکبینخانوادهبه

هاومشکالتراهاخواستیمبرایمانمایشاجراکنندوآسیبمسابقهازآن

مشکلخانواده بهارتباطموثروبلوغنوجوانان، نیاز چونبیانکنند. بود. ها

پرسوقتیمراجعهکردیموازاون هایاعتیادهمیدیمبهماگفتندوزمینهها

هاکارگاهحلهاوعلتمشکالتوراهفراهمبود.بنابرایندرقالبمشکلآن

لیستکردندویکنمایشرودرستکردند. مشکالترا برگزارکردیم.

مثالًیکیدخترخانوادهبودیکیپسربود،یکیپدرویکیهممادربودکه

قال پایانهمراهبنقشبازیمیمشکالترودر رودرحلکردنودر ها

کردنوایننمایشسببشدهکهپیببرناینرابطهقالبنمایشبازیمی

هاهایپیشگیریهستوزمینههمدلیوهمدردیهمتویخانوادهموثرزمینه

سختبه آوردیم. قالبنمایشگیریخانوادهوجود در برایحجابهم ها

)ایمنگرانسالمت(حلارائهدادیم.وراهانجامدادیم

زناندرمعرضمحلهشهریحمایتاجتماعی

آسیب

زناندرمعرضآسیببودند.بررویبعدروحیوروانیآنانکارکردیمکه

توننتغییراتیبهاینباوربرسندکهمحکومنیستنایندنینزندگیکنندومی

بودکهبپذیرندواینیکتابستونرویخودشونایجادکنندوبسیارسخت

آن روانی و روحی بعد روی که کشید طول کردیم. کار گرانها )ایمن

سالمت(
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مداخالت مشارکتی سازمان های مردم نهاد در برنامه های پیشگیری از اعتیاد در استان چهارمحال و  -4-5-11

 بختیاری

چهارمحال و مردم نهاد در برنامه های پیشگیری از اعتیاد در استان  : ابعاد مداخالت مشارکتی سازمان های312جدول 

 بختیاری

 چهارمحال و بختیاریاستان مداخالتمشارکتیسازمانهایمردمنهاددربرنامههایپیشگیریازاعتیاددراستان

(مداخالت/پیامدهاواحدهایمعناییفشرده)جامعههدفمحیطمداخلهشیوهمداخله

الت مشارکتی مداخ

 اجتماع محور 

چغاگودالهایمحلهوفارسانشهرستاندرتمرکزبرنامههایماجمعیتعمومیمحلهشهری

این.است برای است محور اجتماع ما مشارکت و کار روش

را مسائل و مشکالت و دادیم تشکیل محلی تیم ابتدا منظور

مدیراناملشکهاداریشورایورودمان،اولدرارزیابیکردیم.

رافرسودهمحیطکهشهرقرارشدتشکیلبودندشهرستان

لینککردیمبارامحلهمعتمدینشودبازسازی اطالعوخود

استچگونهآنعواقبوچیستمخدرموادبهکهکردیمرسانی

بهشروعوکردیمبرگزارمکانایندرراهاجشنوارهوجلساتو

آسیبآگاهیجاتاکردیمسازیفرهنگ و اعتیاد نسبتبه معه

خواستیماینبرایبیشتررامعتمدینماهایاجتماعیافزایشیابد.

کردندمیگوشراهاآنحرفمردمکه موسسهآوایزندگی.

پاک

زندگیمحلکوهعالیکردمبهمحلهشروعمنکهمحلیاولینجمعیتعمومیمحلهروستایی

اینکهبابودمنزندگیبهرتنزدیکهمدیگرروستاهایبودمن

متفاوتهمبافرهنگیلحاظازاماداشتندفاصلههمباهامحلهاین

درکردیمتکیهکلیدیافرادرویکوهعالیروستاهایدر.بودند

میبراینامهدعوتبایدابتدا جاکهبعدهاامافرستادیممردم

کردندمیمراجعههاکارگاهدرشرکتبرایمردمخودافتادیم

شدباعثشدایجادکهنیازیحسوکردیمایجادکهضرورتی

ندای.کردندمیشرکتهافعالیتایندرمردمهمهکه موسسه

صبحاردل

کهکاریاولینماتالشکردیمیکگروهکوچکایجادکنیم.جمعیتعمومیمحله

.داشتندبیشترینفوذکهکردیمانتخابراهاییبدهدادیمانجام

کمکمابهتوانستندمیکهجاهایوهادانشگاهمساجددربعدش

راهاآنودادیمتوضیحراخوداهدافابتداگذاشتیمجلسه

 نیزفرهنگیوهنریکارکسبگفتیمهاآنبهوکردیمتوجیه

شهرایندرماتیماالنآمدندکنارماباراحتخیلیهاآنداریم

محورزاگرسپاکبروجنتیماجتماع.استافتادهجا

درتنهاییبهاستسالیچندحلهمایندرکهفرادنبهآبادکریمجمعیتعمومیمحلهشهری
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.شیوهکارمامشارکتیوداوطلبانهوبهشیوهاجتماعکنیممیکارکریمآبادفرادنبه

محورانجاممیشه.یکتیممحلیتشکیلدادیمکهازاینطریقبا

ارتباطبرقرارکردیم.مشکالتمحلهراشناساییومردموادارات

موسسهفرهنگیواجتماعیبروجنبرایحلآنتالشمیکنیم.

ازآنازبعدکردیمهماهنگمسجددهیاروجمعهامامباابتدادرجمعیتعمومیمحلهروستایی

معتمدین سفیدانریشو کردیمو بهرایافتهبهبودافراداستفاده

طریقازبیشترکردیمسعیبردیم.میهامحلهاینبهنمونهعنوان

افرادتمامبهرایافتهبهبودفردتجربهوشویمواردمذهبیبحث

ماسعیکردیمابتداازافرادیبههینمنظور.دهیمانتقالروستاها

ابتدا بودند گرفتار اعتیاد بحث در خودشان که کنیم شروع

دا تشکیل کوچکی های همایش کهدیم افرادی مصرفبا یا

موسسهرهیادرخانواهمصرفکنندهیافروشندهداشتند.اندکننده

آورانسالمتجواننویدلردگان

استفاده از فعالیت های 

جانبی به منظور فرآهم 

سازی زمینه حضور 

اجتماعی و مشارکت در 

برنامه های پیشگیری از 

 اعتیاد

کهبودصورتاینبهداشتیمارکپدوایندرکههاییبرنامهاین

نظرازکهکشیدندمینقاشیآندرکهداشتیمغرفهیک

چهکهبفهمیمکهاستپایهیککودکاننقاشیروانشناسی

درکردیممیرسانیاطالعنقاشیتفسیردارندزندگیازمشکلی

بندیکدرراشانمصرفشیوهبامخدرموادهمهگلستانپارک

-شبدرکردیممیسخنرانیخودماهاولشبدروبودیمآمده

دادیمقرارمشاورههایایستگاهکردندمیسخنرانیمردمبعدهای

آفرینش.داشتنداعتمادزیراکردندمیمراجعهخیلیمردمکه

لبخندسبززندگی

گستردهجمعیتعمومیمحله تبلیغات با شهر داخل در و ماه سه یا دو هر موسسه

میهمایشیرا مراجعهبرگزار بیستنفر همایشاولما کنددر

درهمایشکرده وهایبعدیمشارکتاندولیبعداً زیادشده ها

نفربودندوقتیگزارشکارراگذاشتیمو222همایشقبلیماه

کردند. استقبال شدند آشنا ما اهداف کردند موسسهسرکشی

آوایزندگیپاک

تونستیمگروهعیتعمومیجممحله کارآفرینی اجتماعی که درمشارکتاینبود موفقیتهایما یکیاز

شناساییوتوانمندکنیم. شناساییازبعدهایدرمعرضخطررا

.ماتونستیمازانداختیمراهچندنفرهیگروهکاریکاینافراد

گروهخودمونداخلدراستفادهکنیموفارسانشهرستانخیر15

کردیماندازیراهگیاهیگیریعرقکارگاهیکدیگرکمکبا

کردیم.نیزجوشکاریکارگاهیک جوجهدستگاهکارگاهدایر

.همینطورماایمکردهفراهمهااینبرایراکشاورزیزمینکشی
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 را معرضخطر در اقتصادبانکبهبعدوکردهشناساییافراد

فراهملیبافیقاوبافیجورابهمهاخانمطریقاز.کنیممیمعرفی

موسسهآوایزندگیپاک.ایمکرده

کارآفرینیاستومشارکتهمازاینطریقجلبجمعیتعمومیمحله مدلکارما

هاآنباکردیموتکتککردموازدوستانوافرادمحلهشروع

بهبرایوکردیممیدعوتهابرنامهدرراهاآنوکردیمصحبت

محسوبنیزاعتیاداصلیعواملازیکیکهزاییاشتغالمشکالت

شناساییراخودشهرهایپتانسیلاولکردیممیصحبتشودمی

پیدارامدرسانوداریمنیازهاییوکنیممیارزیابیوکنیممی

هستندبیکارکههاییآنهمکنیممیدعوتراهاجوانوکنیممی

درباشندرینکارآفدارنددوستامادارندکارکههاییهمانو

تاکهکسانیدهیمانجامراکاراینکنیممیسعیجلسهودیک

یکاینهاکناردررسندمیاشتغالبهآخردرمانندمیماباآخر

همهاستمرکزاینسهامدارانکهکردیمثبتهمتعاونیشرکت

تعاونیاینبهورودشرطکنندمیکارشرکتاینداوطلبان

درهمتعاونیشرکتایناستموسسهایندرفعالعضویت

کشاورزیوداروییگیاهاندستیصنایعتوسعهگردشگریزمینه

فعالداردفعالیت ایندرداروییگیاهانکشترویکردمانما

موسسهپویادستانجوانبن.استشرکت
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 : ابعاد مداخالت مشارکتی سازمان های مردم نهاد در برنامه های پیشگیری از اعتیاد در استان لرستان313جدول 



284 

 

  اعتیاد از پیشگیری های برنامه در نهاد مردم های سازمان مشارکتی مداخالت

 )مداخالت / پیامدها (واحدهای معنایی فشرده جامعه هدف محیط مداخله  شیوه مداخله

هایمحیط همتا افراد از استفاده

 پرخطر

هایدرگروه

 معرضخطر

بده22یباال یهادرصد کردیمکار ورود ما که بود ای محله تو

فرهنگمشارکت نییپایلیخپذیری طرمنبود، واردبدهقیاز ها

ومنفکم نباکنمیشدم واردشد.دانیسفشیرقیازطردیلزوماً

ا اولما سازعقدم شودبیتماد اعجلببدهوهیو و سازتها ازیماد

ندبودنیفهمیعنیمیهابرقرارکردبودکهبابدهیارتباطموثرقیطر

که خطرآنیبرامیخواهنمیما بدمیکنجادیایها منفعتچیهونو

حسماخودشونونیفاصلهبچونومیکنیهاکمکمبهآنیشخص

نزدیکشدندوندبهردکمین ازخوداینشدم.یباهاشونخودما ما

تونسیممشارکتسایر کردیمتا استفاده ها همبده را هایکار بده

 )موسسهنسلخرم(بگیریم

 های فعالیت از استفاده

 جانبی

 کودکانکار یمحلهشهر براشونتکودکانکار بودندو نرفته استخر شنا،یهاکمیبه هندبال،

میوتمیدادرییهاراتغواعتمادجلبشدوفرهنگآنمیدادلیتشک

هانکردمونظارتآنیبراشونبازسیممنهمنقشرئیکردیریگ

.میگرفتیممیتصمیمی.وتمیکنیوباهممشورتمپرسمیرام

تیآرزوبودوباتربکیتورزشکهبراشونمهارابردمبهسآنمن

کهمیکردایرامهطیوشرامیکردیابیداستعدامیهماهنگکردیبدن

نااو روز طول ورزشمرفتندینمابونیساعتخ2در ).کردندیو

 موسسهنسلخرم(

نوجوانبسیارشیریناستویکتیمنوجوانانتشکیلدادمونوجوانانمحیطروستایی کاربا

هاحسخوبیداردومشتاقهستندکههمکاریکنند،صحبتباآن

هفتهمبارزهباموادمخدرمسابقهنقاشیوپیادهرویبرگزارکردیمدر

 تعیینکردیمکههمینتیمما نفرنوجوانجمع222وبراشونجایزه

وچون"سیگاروقلیانممنوع"کردهبودندوراهپیماییکردندباشعار

زدندسیگارممنوعدرذهنهمهمردممحلهتأثیرگذاشتهادادمیبده

کردندودرذهنوطرحیهماجراکردیمکهتهسیگارهاراجمعمی

میآن سیگار ته هرجا که بود شده نهادینه آوریها جمع دیدند

کثیفمی را محیط سیگار ته که بودند گرفته یاد چون کردند

لرستان-)گودرزی(کند.می
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محلهجمعیتعمومیمحلهروستایی با ابتدا کردم وهایروستاییکار دهیار و شخصیشورا هزینه

معتمدینرادعوتکردممنزلخودموبراشونگوسفندسربریدیمو

شامدرستکردیمبراشونوکلروستارادعوتکردمبرایشامولی

هاکردندکهمامیخوایمآناهالیاعتمادنکردندونیومدندوفکرمی

هاوتکتکخانهرادستگیرکنیم.ولیشوهرمفرستادمباهاشونرفت

هاراآوردتوخونهونمازخوندیموشامخوردیموپسازرفتوآن

آن با وشام نداریم معتاد ما که گفتند ابتدا که کردیم صحبت ها

جذبمخالفتکردندوچونشیوهصحبتکردنمؤثربودآن را ها

کردیموتاساعتیکشبجلسهطولکشیدوازآنشببهبعدبه

ا آنما مسجد بلندگوی از زمان هر و کردند دعوتعتماد را ها

میمی شرکت همه و مسجد تو میومدن همه .موسسهکردندکردیم

رهایی

افراددرمعرضمحلهشهری

آسیب

بدهکالس برای تکواندو سرپرستهای زنان به و کردیم برگزار ها

الخانوارصنایعدستیآموزشدادیموکمکخیرینباعثشداشتغ

دادیم. ارائه آنها به هم دندانپزشکی رایگان ویزیت و کنیم زایی

)موسسهطراحانهمیار(

چندحرکتورزشی32درمراسمصبحگاهیدانشآموزانمحیطآموزشی با ابتدا مدرسهرفتمو

کاهشمی استرسرا راکه وکمکمبحثاعتیاد دهدشروعکردم

زشدادمومعلمانهماستقبالمعرفیکردمومهارتنهگفتنراآمو

به و شناساییشدند مصرفبودند مشکوکبه افرادیکه و کردند

هارانمایندهکالسهایفردیوگروهیانجامدادموآنهامشاورهآن

آن به و آنکردیم به و مسئولیتدادیم بنابراینها دادم هم کادو ها

ق)موسسهشفدیم.جذبماشدندوتونستیمآسیباعتیادروکاهشب

شهرستانسلسله(

محیطکارپر

خطر

افراددرمعرض

آسیبوآسیب

دیده

شرکتلولهکهدرمناطقدورازشهراستوبهصورتهفتگیودو

 یعنی میکنند کار اقماری و واز2هفتگی هستند شرکت تو هفته

هامشکالتیایجادکردهاستکهبهسمتخانوادهدورندکهبرایآن

کارفرمایانشرکتقراردادموادرویآورده وبا منورودکردم اند،

هابرگزارکردموخودمهایفردی،گروهی،نمایشگاهبستمومشاوره

اختیار در که آسیبهایروانیتدوینکردم یککتابآشناییبا

دهموآزمونمیگیرمتااثربخشیرامشاهدهکنموخانوادهقرارمی

گیریمکهتشویقشوندبرایمطالعههمجایزهدرنظرمیبرایآزمون

موسسهآواییافتهگرینهاافزودهشود.کتابوبهآگاهیآن
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افراددرمعرضمحیطکار

آسیبوآسیب

دیده

وباواحدبسیجادارتهماهنگهستیمودرقالبکوهنوردیباآنها

میهمراهمی آموزشبهآنکردموشویموکارگاهصحراییاجرا ها

موسسهآواییافتهگریندادممی

ایپولکارمیکردنوهابرازآنیماروباورنداشتندچونبعضبدهها کودکانکار پرخطریطهایمحاجتماعی مراقبت یالگو

 چون ما موسسه تو سودآنیبراکار کمکیها ما به ندارد

.دردنکینم

بهحرکتوادارذهنآندیباما را خواستمیوازشونممیکردیمها

کهتومیحرفبزنندوفکرکنندوبهشونگفتندیرابگوازشونیکهن

میکردیونقاطضعفوقوتخودشونرابراشونروشنمیمهمهست

ابتدابرکردیم،ماهاراتوانمندآنیآموزشمهارتزندگقیوازطر

توانمیکارکردآنهایذهنریتصویرو اینکه مندیخودوشونروتا

محیطدیده و جامعه در که کمککردیم آنها به و شناساییکنند

 بدهشوند همیهاچون حاششهیکار بودههیدر عنوان به کیاند.

)موسسهنسلوتعدادزیادیروجلبکردیم.میدیهارادشهروندآن

 خرم(

افرادآسیبدیدهمحلهشهری

ودرمعرض

آسیب

ورسالتخودمانمیکهاهلمحلهبودواردشدمنسیاعضاقیازطر

میهاروشنکردآنیسرپرستاسترابرایزنانبیکهتوانمندساز

کهبهماکمکمیهمخواستجیوبسنیمسجدومعتمدیامنائتیوه

قیبودازطرادیزتعدادشونکارکهیهابدهیاعتمادسازیکنندوبرا

گاهیپاکیومیهادادبهآنییغذایهابستهه،هاللاحمرلباسزمستان

کیقدمکیخطرزابودوهراریمحلهبسبرایحمایتازاونازدیم.

اعت و بود توانمندساززدیموجمادیمعتاد همدرحوزه ما ،زنانیو

م سعمیکردیکار طرمیکردیو آموزشقیاز یزندگمهارتهای

قراردادمپباچندتاکمرکزبهداشتقی.ازطرمنیمادرانراجذبک

کمویمدادیانجاممادیمشاورهوترکاعتگانیوبهصورترایمبست

 تومحله32کمبا صحبتکردیمکه بیمارستانشفا متخصصدر تا

بیمارانسرطانیزیادهستوبیماریوفقرموجمیزندوباماقرارداد

تخ5بستندکهبهصورترایگانروزی صصپزشکاننفرمتناسببا

اعتمادهابفرستیم.ازطریقاینخدماتجهتمعاینهودرمانبرایآن

لرستان-(موسسهآیندهسبز)جلبشد.آنهابهطورکامل
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افرادآسیبدیدهمحلهشهری

ودرمعرض

آسیب

استانداری نماینده و رئیسجمهور کمکنماینده با رمضان ماه در

هایسرپرستآموزشدادیمبستههایتابآوریبرایزنانبدکالس

پکیج آنپوشاک)مدرسه( به خودکار( دفتر، )قلم، آموزشی هاهای

جلب رو آنها اینطریقاعتماد از ازشونحمایتکردیمو دادیمو

کنیم. دنبال رو پیشگیری مباحث تونستیم و آینده)کردیم موسسه

لرستان-(سبز

زدیمورایگاناینصورتابتدافراخوانمیماطرحیاجراکردیمبهبانوانمحلهشهری

کردند)شعرهایروتیناجرامیجلسهبرنامه8خانوادهدر12بودکه

خوانی،نقاشیو...(ودردلاینبرنامههاآموزشکنترلخشموتاب

آموزشمیدادیموپساز آوریودیگرمهارتهایزندگیبهآنها

فهمیدندکهمی8گذراندن کنترلکنندوجلسه را توانندخشمخود

هادرزندگیخوددیدندوعالقهمندشدندوبهسمتتأثیراینکالس

روعملی اعتیاد هایپیشگیریاز برنامه تونستیم ما جذبشدنو ما

لرستان-.)بهسازانزندگیخرم(کنیم

نوجواناندرمحیطآموزشی

معرضآسیب

دوبرایجلوگیریازآسیبدرکلقشرنوجواندرگیراعتیادشدهان

راهکارهایدبیرستان که کردیم برگزار کارگاه شهرستان های

و توضیحدادیم عواقباعتیاد توضیحدادیمعوارضو پیشگیریرا

پرورشهماهنگی میآموزشو انجام وها میکردیم ورود ما و داد

انجام از پس و میکرد فراهم ما حضور ما برای را مدارس فضای

خانوادهکارگاه چونبعضیاز ماها به بود هایدانشآموزاندرگیر

آن فردیبه صورتمشاوره به و میکردند آنرجوع خانواده و هاها

لرستان-(موسسهپژوهشگرانهمیار)کمککردیم.
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محیطپرخطر

محلهگلسفید

خرمآباد

افراددرمعرض

آسیبوآسیب

دیده

رکردیمابتداازطریقمسجدواردشدیمومحلهگلسفیدخرمابادکا

یککانکسگرفتیموکنارمسجدمستقرشدیمویکسریتبلیغات

هایمالیوازانجامدادیموچندنفرراجذبکردیمازطریقحمایت

بهصورترایگانبرایآن معرفیکنندکه معتادانرا خواستیمکه ها

لیخوبیشدوچونکانکسفرستادیمواستقبالخیدرمانبهکمپمی

افرادمراجعهحضوریداشتندوما درکنارایستگاهاتوبوسبودبعضاً

جذبمیآن را جذبآنها برای کاال سبد از و استفادهکردیم ها

هایآموزشیشرکتکردیمدرکالسهاراترغیبمیکردیموآنمی

 پزشکبودنکنند. آشنایانکه با و بیبضائتبودند دصحبتمردم

کردند.خیریهمجذبشدنفررایگانویزیتمی2کردیموروزانه

ویکمسجدساختوچونمسجدجدیدیساختهشدهبودومردم

جمعشدهبودندبهتوزیعبروشوروذکرمشخصاتدرذیلبروشورها

موسسهقاصدمحبتشکیبهاراجذبکردیم.پرداختهومشارکت

محیطهایپر

خطر

آسیبدیدهافراد

ودرمعرض

آسیب

و معتمد افراد با بودند آسبزا محله ایندو اوپله(، )سیاوش، محله

همبهما واردصحبتشدیمودهیاروشورا هیئتامنایمسجدابتدا

کردندوموسسهرامعرفیشدندودرموردمشکالتبحثمیوصلمی

توجیهمیکردیموآن را جمعمها را مردم ابتدایکردیمکه کردند.

آن برای که داشتند پذیریانتظار فرهنگ کنیم. ایجاد شغل ها

هاکارهایعمرانیآسیبشناسیمشارکتوابتدابرایآن-مشارکت

پاسخمیهایآنانجامدادیموبهخواست دادیمویکپارکبودها

هاراراهنماییکردیمکهمسئولیتمحلهراکهیکاسکلتبودوآن

عهدهگرفتندوپارکرانوسازیکردندویککتابخانهدرمسجدبهه

احداثکردیمودرمحلهسیاوشسراغبهبسیجخواهرانرفتیموچون

هاکردندوخودافرادفعالبودندوبهآنتماممردمبهبسیجمراجعهمی

دادیموهامیکمککردیماشتغالزاییکردیموموادغذاییبهآن

رزشیبراینوجواناندختراناحداثکردیموحسینیهویکسالنو

کندولیروستاهاموفقشدیمچونمردمبسیجخیلیبهماکمکمی

نمی آنقبول به قبالً ادارات چون عملکردند و بوند داده وعده ها

نکردهبودندماروستاراترککردیم.

باپجمعیتعمومیمحلهروستایی کارآفرینی الگوی هایبسیجمحلهعلیآباددرارتباطبودموازقبلاعتمادایگاهقبالً

هایکدورهآموزشیبرایآنسازیانجامدادهبودموپسازورود

پساز که گذاشتیم بافی گلیم دوره بافی، دستبند دوره بافی، قالی

یادگیریمشغولکارشدندواعتمادآنهابیشترشدازماخواستندکه

همراهانتوسعه)هاکارکنیموبهآنهاآموزشدهیم.آنهایرویبده
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لرستان-(زاگرس

"مندوستداشتنی"تومحلهعلیآبادیکطرحیداشتیمبهعنوانجوانانونوجوانانمحلهآموزشی

مهارت به رویکه طریقیککتابده از نداشتو هایزندگیکار

هانهاآموزشهایزندگیکودکانونوجوانکارکردیموبارزش

کاردستیبرایخودشوندرستکنندوکارهایدستی از دادیمکه

بهصورتپارچه ایوکاغذیبودکهبههمچسباندهشدهوهماکثراً

ایبودندویکنمایشگاهزدیموتمامکارهایبهشکلدمکشپارچه

محلهبده همدنیندر در و بود یکطرحخالقانه و شد فروخته ها

وپاچنار کمکفنی با و دادیم انجام )ویترای( شیشه روی نقاشی

دیدندوحرفه رو کارهایویترایما بهزیستیرنگخریدیمو ایو

باالی و زدیم همدنین11یکغرفه و فروشداشتیم تومان میلیون

گلیمدوزی،گلدوزیهمداشتیمکهازاینطریقبراشونکارآفرینی

لرستان-(سهمراهانتوسعهزاگر)کردیم.

افرادآسیبدیدهمحلهپرخطر 

ودرمعرض

آسیب

ازطریقگروههمیارانمحلهبهزنانبدسرپرستآموزشخیاطیدادیم

طریق از و دادیم ارائه آموزشی دوره پایان گواهینمامه آنها به و

بهزیستی، و کردیم فراهم قالیبافی برایکارگاه بهزیستییکمکان

ککردندتاچرخخیاطی،پارچه،نخگرفتیممرکزبهداشتخیلیکم

االن هم5و رضا طریقصندوقمهر از هستندو کار به مشغول نفر

کارشونروتوسعهبدیم )براشونوامگرفتیمتا سبز. -(موسسهآینده

لرستان

افرادآسیبدیدهمحلهپرخطر

ودرمعرض

آسیب

هایطریقبستهترینرکنتوسعهمشاکرتبودکهازجلباعتمادمهم

آن به نزدیکشدیمو آنها هایپوشاکلباسبه بسته هاآموزشیو

دادیموبراشونشغلیمعرفیبهپزشکوکمپترکاعتیادمینامه

آموزش و کردیم ایجاد )... و کیفچرم سازی، تاب)ترشی های

هایرایگانوزوجدرمانیبرایخانواههابهصورتآوریومشاوره

 شد.رایگان کسببجذبآنها دادیم سبز)ارائه آینده -(موسسه

لرستان

ماجمعیتعمومیمحلهروستایی بود. ظرفیتخودشون توجه با توانمندسازیسازیمردم روشما

هایفرشبافیراهاندازیکردیموبهشونوامدادیمکهموادکارگاه

کنندوهمدنینپرورشمرغبومی برایقالیبافیتهیه وآموزشاولیه

آرایشگریهمبراشونفعالکردیموآنهاروپایراپایکارآوردیم.

لرستان-)موسسهپنجرهامیدخرم(
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هایآموزشیداریمکهویژهجوانانبودودرمحیطروستاییکارگاهجمعیتعمومیمحلهروستایی

برگزار زمزم روستای مثل محروم روستای برای هم خیاطی کارگاه

مایکبرنامهسوادآموزیبرایروستاداشتیموازماخواستندکردیم.

برگزارکنیمکههاییبرایاوقاتفراغتآنهاکالسکهبرایآن ها

ایخواستیمهابرگزارکردیموازفنیوحرفهکالسخیاطیبرایآن

فراهمکردندوازاینطریقزمینه هزینهکمتجهیزاتبرایما با که

برنامکارآفرینیبر فراهمکردیمودرخاللکارگاهها ههایایآنها

موسسهطلیعهدارانسالمتزاگرسپیشگیریرومطرحمیکردیم.

 از استفاده

 رسانه

به کارکنانمحیطکار نیاز احساس بنابراین دادند. نشان منفی واکنش ابتدا کار محیط

آن در مستپیشگیری غیر که صورت این به آوردیم بوجود قیمها

میپیام نفت شرکت به پخشهایی تلویزیون طریق از که دادیم

وفیلمهاراحساسمیکردندوآنمی هاپخشهاییبرایآنکردیم.

کردیم)فیلمرخدیوانه(کهانواعآسیبهادراینفیلمبودوازاینمی

وصل حراستهم به ما داشتیم. محیطآنها به ورود سعیدر طریق

به بهآنجایمچگیریدستآنشدیمکه و بگیرد را کمکها ها

 موسسهآواییافتهگرینکند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الگوی

 های سازمان

 محور اجتماع

باجمعیتعمومیمحلهروستایی رفتیم ابتدا بهزیستیرایزنیکرد که ندادند ما به ورود اجازه ابتدا

مهرتشورایروستانچمگردانصحبتکردیموکارگاهوآموزش

هایزندگیارئهدادیمومورداستقبالقرارگرفتچونتاحاالاین

بهآن وآموزشآموزشها دادهنشدهبود. بهها 2ها  -1صورتبود:

دانستندکههدفوالدیندرمدرسهوابتدانمی-2همهافراددرمسجد

ماچیستوبرایچهچیزیرفتیموهمینکنجکاوبودنوواینکهما

کردیموبراشونجذاببودوبردیموپذیراییمیاستادومشاورهمی

 لرستان-)آبشارامید(مشارکتاوناروتونستیمجلبکنیم.

کارمحلهجمعیتعمومیمحلهشهری هست زیاد آسیب شهر حاشیه در معموالً و شهری های

می انجام محل از میدانی بازدید ابتدا ورودکردیم: پساز و دهیم

شناساییمی بانفوذرا کنموباتکتکافرادبانفوذمعتمدینوافراد

می صحبت چهره به جلسهچهره و مسجدکنیم در افراد این با ای

می میبرگزار معرفی را خودمون و آنکنم مشکالت از و هاکنیم

دهیموبرایهاراهحلمیکنیموپسازنیازسنجیبهآنصحبتمی

تشکیلمیدیموکارهایاجتماعمحوردرراستایحلیمشکلشونتیم

لرستان-)حیدریمسئولسمن(پیشگیریانجاممیدهیم.
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خواستیمبهعنواندفترکههویتماپسازورودمحلیکمکانمیجمعیتعمومیمحلهشهری

هایشهدامکانیدرشکلبگیرهوبهمااعتمادکنند،یکیازخانواده

دسپسازمعتمدینطلبحمایتکردیمومحورکاراختیارماقراردا

کارهایپیشگیریهم آن خالل در و دادیم قرار فرهنگی مسائل را

می عنوانانجام به فردی و دادیم تشکیل یکهیئتامنا ما و دادیم

بودودیگرافرادهمکهبهمحلهآشناییداشتندبهماکمک کدخدا

دیمسئولکتابخانهویکنفرهمکردندویککتابخانهزدیموفرمی

داشتیم برنامه دفترمون برای و داشتیم مکان ،چون بود شناس روان

هایمذهبیاستفادهکردیمکهمشارکتخوببودهمدنینازمراسم

نفراومدنتو2222بهصورتتدریجیجذبشدندودرنیمهشعبان

آن انتظار و ما طلبکمکبرنامه بودها مالی اجتماعی.)کانهای ون

لرستان-حضرترقیه(

هایروستاییکارکردم،روستاییکالغوشیوعزیادبودمنتومحیطجمعیتعمومیمحلهروستایی

سال3گفتندکهماخستهشدیمازاعتیادوشناختندبهمنمیومنومی

طولکشیدتانظرمسئولینبهکالغوجلبکنمچوندرطولیکسال

افتادوبهداشتمرکزییزنانبراثراعتیاداتفاقمیموردخودکش4

روستا پرآسیبترین و بود شده زیاد شیوع چون حساسکردم هم

ذی و رفتم بخشدار سراغ به محور طرحاجتماع با که شناساییشد

نفعانوموقعیتروستارابهمندادوشوراودهیارهمکاریکردندو

وهمهانگیزهداشتندکهکمککنندمنسراغبهورزروستاهمرفتم

زیراخستهشدهبودندوپسازاعتمادسازیومعارفهخودمباافرادبا

گفتن من به را روستا اجتماعی موقعیت و کردم مشورت نفوذ

تشکیل)خودکشی تیمرا فراخوانزدیمو ابتدا .)... و اعتیاد آمار ها،

مخدر مواد با کمکشورایمبارزه با و ازدادیم همایشپیشگیری

اعتیاددرکالغوبرگزارکردیموچونخودمردمانگیزهداشتندموفق

( پیشببریم. مطلوب هامون برنامه سالمتشدیم طلیعداران موسسه

 (زاگرس
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نداشتندکارمندان محیطکار اعتماد چون ابتدا و کنیم ورود سختبود بسیار محیطکار

نوشتمهمکارینمی طرحرا تاییدکردند. و دادم ارائه محیطکار به

استانداریگرفتموکارمراشروعکردم.ازبهریستیکمکگرفتمو

در چون و ارتباطگرفتم بود اداره روابطعمومی مسئول که فردی

ادارهحرفاوقابلپذیرشبودازاواستفادهکردموپرسشنامهتوزیع

نوشتمکههرکستمایلکردمونیازسنجیکردموزیرپرسشنامههم

بههمکاریداردمشخصاتخودشذکرکندوچونازبهزیستیآمده

می روابطبودم طریق از و بخوره اعتیاد انگ آنها به که ترسیدند

تقسیم پساز و تشکیلدادیم را تیم و جلبکردیم عمومیاعتماد

گذاشتموبهصورتخودکارهامیوظایفکارهاروبهعهدهخودآن

کارگاهخ و جلسه میودشون پیش را طلیعدارانبردند.ها )موسسه

(سالمتزاگرس

 

محلهپشت

حسینآباد

)حاشیهنشینوپر

آسیب(

ورودهستندفقیرواستنشینحاشیهکهآبادحسینپشتمحلهبهماجمعیتعمومی

اعتیاداثربرکهدیدیممیرانوجوانانوجوانانفوتبنرهایکردیم

سایروفروشوموادمصرفهایپاتوقوبوندکردهخودکشی

ورهنوبودپایینهماجتماعیسطحوداشتوجودهمهاخالف

همباوکنیممیکارمحلهتوهمباسمنتا2مابود،پایینهماجاره

کمکبودهممسجدمتولیکهمحلهمعتمدازوشدیممحلهوارد

ماباکهکردتقاضاافرادازوبوندهبیمذاکثراًهممحلهخودوگرفتیم

.)سمنکردیمانتخابداوطلبنیرویهاآنبینازماوکردنهمکاری

لرستان-آباد(حسینمحله

حاشیهنشینوپر

آسیب(

آبادجمعیتعمومی پشتحسین سفید، گل از-محله و کردیم ورود فلکالدین

و حمایتکردند هم خیلی و کمکگرفتیم روشجلبمعتمدین

مشارکتاستفادهازهیئتامناوشورایمحلهومعتمدینبودوپساز

کردیموحمایتگیریآمارگیریکردیمکهخانهبهخانهمراجعهمی

کالس و کردیم نیازسنجی و کردیم معرفی اهالی به را هایموسسه

ازاواج آموزشهایقبلاز خودکشی، پیشگیریاز مهارتزندگی،

ارگانهبرایآن از آن پساز و کردیم برگزار هایدولتیکمکا

گرفتیممثلنیرویانتظامی،سپاهثاراهلل،مرکزبهداشتطلبحمایت

)موسسهطراحانکردیموآمادگیخودرابرایحمایتاعالمکردند.

لرستان-همیار(



محلههایپر

خطر

باافرادمعتمدوهیئتمحله)سیاوش،گاوپله(پرازآسیببودندجمعیتعمومی ابتدا

شدندامنایمسجدواردصحبتشدیمودهیاروشوراهمبهماوصل
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کردندوماهمموسسهرامعرفیکردیمودرموردمشکالتبحثمی

کردیمکهمردمراجمعکنند،ابتداانتظارداشتندهاراتوجیهمیوآن

برایآنکهبرایآن ما اکارهایعمرانیانجامههاشغلایجادکنیم.

دادیم،پارکآنهارونوسازیهاپاسخمیهایآندادیموبهخواست

کردیمویککتابخانهدرمسجداحداثکردیمواعتمادآنهاجلب

-)موسسهپیامآورانهمدلبروجرد(کردیموآنهاروجذبکردیم.

لرستان

ریش جمعیتعمومیمحلهشهری به محله به ورود میپساز رجوع معتمدان و وسفیدان کنیم

دهیموپسازمعارفهواعتمادسازیمراحلبعدیراجلسهتشکیلمی

می استقبالانجام همه است محالت آسیب اعتیاد چون و دهیم

برایآنمی و روشنمیکردند آنها خود که بینکردیم برایاز ها

نبایدمنتظرمسئو لینباشندوحضوربردنمسئلهنقشبسزاییدارندو

هاتقسیمهایآنکردندوباتوجهبهتوانمندیخودشونروپررنگمی

رووظایفمی کارها و میدادیم تشکیل محور اجتماع تیم و کردیم

)موسسهپنجرهامیدخرم(انجاممیدادیم.

 

روستجمعیتعمومیمحلهروستایی  در بخشی توان مرکز در من کردم کار روستایی کارمحله ا

کنمبنابراینروستایمحلکارمروانتخابکردموروستایمحلمی

زندگیخودمهمکارکردمودرروستایمحلکارمازطریقدهیار

معرفی رو خودمون نماز از دعوتکردیمبعد را مردم که خواستیم

کردیم،ابتدامقاومتکردندچونمسئولینوعدهووعیددادهبوندو

 نکرده وکاری دادیم تشکیل یکتیم و مقاومتکردیم ما بودند.

می آنضعیفکار اعتماد مرور ولیبه استولیکردند رفته باال ها

تیم و تیمجدیدمشارکتخیلیضعیفبود دوباره و ریزشکرد ها

بودومشارکتمنازطریقCBOتشکیلدادیموفعالیتمادرقالب

مشکلآبآتیممنصورتمی رفعکردیموازایننگیردما را ها

 لرستان-)گودرزیمسئولسمن(طریقاوناروجلبکردیم.

برایمحیطجمعیتعمومیمحلهروستایی  دیدیم آموزش خودم ابتدا کردم مداخله روستایی های

بنابراینمحیطفعالیت ، انتخابهایاجتماعمحور را هایآسیبخیز

اجتماعی، ویژگی ورود از قبل و سیاسیمحیطراکردیم فرهنگی،

کردیموازطریقبهورزوبسیجومعتمدینوافرادکلیدیمطالعهمی

واردشدیمواستقبالکردندوبعدازآنواردروستاشدیموفرهنگ

آن به بود نیاز و داشتن کار انگیزه و بود مشارکتعالی هاپذیری

بهآن رکردیموهاواگذاکمککردوپسازیکسالهمهکارها

می انجام را کارها آموزشخودشون ودادند. پروری فرزند های
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کردچوننیازووظیفههاجاذبهایجادمیهایزندگیبرایآنمهارت

دانستند.بنابراینتقسیموظایفکردیمبسیجاطالعرسانیخودشونمی

کردودهیارکارهایاداریانجامدادبهورزکارهایبهداشتودرمان

)موسسهگیرد.دهدومشارکتشکلمیهرکسییککارانجاممیو

 سالمتاجتماعیآیندهنو(

بهمحلهورودکردیمفراخوانزدیموازمسجدکمکگرفتیمواکثرجمعیتعمومیمحلهروستایی

کارگاهبرگزارکردیمومعتمدیننقشموثریدربرنامهموندارشتند

باعث کارگاه در آنها حضور میو دیگر افراد  بنابراینشد.جذب

کنندوکردیم.مردممتاسفانهبحثپولمیاعتمادمعتمدینراجلبمی

آن به برایآندوستدارند چالشاعتیاد و درد و بدهیم پول هاها

آگاهکنیمکهرشدمحلواهمیتنداردکهماسعیکردیمآن هارا

بده کمکمهایآنپاکبودنمحلبهخود کندکهدرمحیطیها

پاکرشدمی هاموندخیلسالمو برنامه در رو اونا تونستیم کنندو

لرستان-(موسسهپژوهشگرانهمیار).کنیم

افرادآسیبدیدهمحیطشهری

ودرمعرض

آسیب

محالتیازشهراالشترکهآسیبزاهستندکارکردم)توشهرمایک

12منزدیکهستندوخیابانقشرعشایرنشینداردواقوامخیلیبهه

متریمحلآسیببود(،منبهپیشنهادبهزیستیطرحاجتماعمحورتو

اینمحلهانجامدادموابتدابازدیمیدانیانجامدادمواطالعاتیبدست

آوردمکهجواناناالفوبیکاربودندوخریدوفروشموادازطریق

حسینهوادارهارشادهمبودشد،تومحلهیکموتورسوارانانجاممی

همکاری ما محلبا کهآیا رجوعکردیموصحبتکردم وبهآنها

کنندوبهمنگفتندکههمکارینمیکنندوصالحنیستکهورودمی

بده کارکردنراهنماییگرفتموفعالیتکنیومناز هاییکهقبالً

کردم. شروع را مغربخودم نماز از هماهبعد با آخوندعشا نگی

مسجدصحبتکردمکهابتداگفتنکهتوازاقواممانیستیچونمادرم

رامعرفیکردموموردپذیرشقرارگرفتموبهمعتمدینوصلشدمو

نفربامنهمکاریکردندوفراخوانزدمکهگپخودمونیداریمو6

مشارکتکردندودرمرحلهدومفرمانداروشهرداردعوتکردمو

مهمآمدندصحبتکردیموازمشکالتکالبدیشهرگفتیمومرد

جلسهبحثاعتیادراپیگیریکردیموقتیشهرداروفرماندار4پساز

برداشتندو جدولکشیوسطلزبالهتهیهکردندوقلیانفروشیرا

هارامعرفیکردموارجاعدادیمبهترکمشاورهرایگاندادموکمپ

هاییارائهدادموایآموزشهاازطریقفنیوحرفهنماعتیادوبرایخا

فروشی قلیان همه هم انتظامی نیروی طریق کردیماز پلمپ را .ها
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(موسسهشفقشهرستانسلسله)

هارانسبتبهمشارکتدرستماپسازورودبهمحلهابتداذهنیتآن جمعیتعمومی محلهشهری قومی مشارکت الگوی

خودممی و آنکردیم از را میون صحبتها محلی لهجه با دانستیم

سنت یقومیو فرهنگها و رفتارها  رومیکردیم هایمحلیآنها

رعایتمیکردیموسپسارزیابیمحالتانجامدادیموبالهجهلریو

لکیبامردمصحبتکردیموهمدنیندیدمنبهاوناازباالبهپایین

دادموخودمهاگوشمیبهدرددلآنکردمونبودبااوناصحبتمی

آن نزدیکمیبه مشارکتها میگرفتو سازیشکل اعتماد کردم.

 موسسهحیانامیدبخش.آنهاروجلبمیکردیم

هایمذهبیاستکهیکپدیدهبهناممحملهباغدخترانیکیازمحلهجمعیتعمومیمحلهشهری

شبیکخانهمنبردارندکهچهلمنبردارنکهدرطولماهمحرمهر

درروزچهلمهمهپایبهپایبرهنهونقاببرچهرهزنانچهلخانه

روندوخانهچهلمطلبمغفرفتمیکنندهرسالهبازتابخبریهممی

اجتماع کارهای برای کردیم استفاده مذهبی ظرفیت این از و دارد

ارگرفتیم.هایمذهبیورودکردمومورداستقبالهمقرمحورمکان

موسسهحیانامیدبخش

 صالحین حلقه الگوی

  اعتیاد از پیشگیری

محیطشهریپر

 خطر

افراددرمعرض

آسیبوآسیب

 دیده

ایکهبهنامزاهدانبودمحلفروشموادبودازطریقسپاهاسمکوچه

هاراجمعکردیم.بامسئولبسیجوناجااسمکوچهتغییردادیموپاتوق

گر مارابطه وظایفبه انجام در که شدم صالحین حلقه جزء و فتم

کردندوازطریقحلقهصالحینازمعتمدینمحلهمکمککمکمی

گرفتموازرابطینبومیبرایمردممحلهانگیزهکردیمکهآگاهیو

 قاصدمحبتشکیبموسسههاراافزایشدهند.دانشآن

محیطشهریپر

 خطر

سراغبسیجخواهرانرفتیموچونتماممردمبهبسیجدرمحلهسیاوش بانوان

می بهمراجعه و بودند فعالی افراد محله در ها بسیجی خود ، کردند

غذاییآن مواد اونا به مثال دادیم ارائه خدمات و کمککردیم ها

دادیمویکسالنورزشیبراینوجواناندختراناحداثکردیمومی

طریقحلق بسیجاز و تاحسینیه کمککردند ما به صالحینخیلی ه

 کنیم. جذب رو افراد بروجرد(بتونیم همدل آوران پیام -)موسسه

لرستان
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مداخالت مشارکتی سازمان های مردم نهاد در برنامه های پیشگیری از اعتیاد در استان خراسان  -4-5-12

 شمالی 

 خراسان شمالیازمان های مردم نهاد در برنامه های پیشگیری از اعتیاد در استان : ابعاد مداخالت مشارکتی س319جدول 

  اعتیاد از پیشگیری های برنامه در نهاد مردم های سازمان مشارکتی مداخالت

 ( پیامدها/ مداخالتفشرده) معنایی واحدهای هدف جامعه  مداخله محیط شیوه مداخله
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-محالتحاشیه همتا گروه از استفاده

 شینوپرآسیبن

هایدرگروه

 معرضخطر

کنیموهنگامورودهاییدولتیبرگزارمیهارادرمکانماکالس

انگدپیگداکگردهوبگراینفرازافرادیراکهپاکشگده6الی5محلهبه

کنیم.درهگرکگالسسگاختارخگدماتیداریگموآنهاکالسبرگزارمی

گگوییمبایگدبسگیارهبودیافتگهمگینظمبسیارمهماست.مابهاینافگرادب

منظمومرتبدرکالسحاضرشوند.مثالًلباستمیزوظگاهرآراسگته

داشتهباشندزیراوقتییکفردبهبودیافتهاینطگورباشگدکسگیکگهاز

شگودکگهدرکجگاایگنکندبرایشاینسؤالایجگادمگیبیروننگاهمی

عتادبهجلساتمامراجعهمگیتغییراتبرایاواتفاقافتادهاست.افرادم

کنند.بعدازجلساتاولیهسمزداییمیشودکهاینسگمزدایگیفقگط

درصدازنظگرروحگیوروانگیازطریگق27سهدرصدازکارماستو

انجمگن)انجمنیکهدراونعضومیشوندرویآنهگاکگارمگیشگود.

 معتادانگمنام(

محیطهایپر

خطر

هایدرگروه

یبومعرضآس

آسیبدیده

می کسیکه هر است. زنجیروار ما افرادانجمن بعدی روزهای آید

جلساتمی به خود با ایناستکهبیشتریرا بنیانکارمان ما آورد.

از آشنایان و دوستان به حتیحقجوابدادن پاکشده کسیکه

طریقتلفنراهمندارد.خباینباعثطردشدگیدوستانمعتادشون

میشومی جویا اینمعتادانعلتقطعارتباطرا بنابراینآنهاد. شوند.

می ترغیب کالسهم این در که اینشوند خب کنند. شرکت ها

گسترشآنقدرزیادشدکهدرهرمحلهچندینمرکزافتتاحشد.یعنی

پارک برایمثالدر بهسوییکدیگرکشاندیم. را همدیگر کهما ها

ودندوسایلرادرپارکچیدموکارتوپاکتبیشترمعتاداننشستهب

پارک در دادم. آنها خودمانبه ما داد. افراد این به انگیزه باید ها،

مابرایهرحضوریبهآنهامراجعهکردهوباآنهاصحبتمی کردم.

یعنیدرهرکالسهرراهنما داریم. رهجودارد.32فردیکراهنما

دوم است. خودشناسی کار واولین است خداوند برتر نیروی

یخداراشکرگزاریازخداوندبهآنهاآموزشمیدادیم.اگرانگیزه

زندگیبیرونببریمزندگیبی دربارهاز بعدراهنما است. ینوعمعنا

مدتمصرفو...اطالعاتکلیدریافتمیکندو ، مصرفکردن

انجمن).تباطباشد.توانندبااینراهنمادرارطریقارتباطتلفنینیزمی

(معتادانگمنام
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 فعالیت از استفاده

 جانبی های

دانشگاه دانشگاهها محیطآموزشی ...در فرهنگیو آموزشی، کارگاه روزهایهفته یکیاز ها

میگذاشته انجام را آنها دانشگاه فرهنگی شورای خود که دهد.ایم

-ابواختیارمیدانشگاهیخیلیبازوخوباستوافرادازرویانتخ

برنامه در میآیند. انجام نام ثبت دانشگاه فرهنگی برایهای و شود

محوراست.آیند.محیطدانشگاهمخاطبافزایشدانشمی

کندویمعاونتفرهنگیدانشگاهکمکمیدرجلبمشارکتحوزه

برند.مثالًباارتباطبامؤسساتغیردولتیاینخدماترابهدانشگاهمی

کاربردیددانشگاهبجنوردفردیبهعنوانمسئول-انشگاهعلمیدرد

میNGOشودکهروابطفرهنگیانتخابمی شناسدواطالعاتهارا

کمکمی خیلیبهما بدونچشمباالییداردواینفردرابط، -کند.

فراهممی برایما شرایطآموزشرا دانشگاه کنندوداشتمالیدر

خواهندمحیطآموزشیپاکباشد.ندومیمندهستواقعاًدغدغه

باال استقبال استو باال دانشجویان فکری آموزشسطح محیط در

-استواینخودموفقیتبزرگاست.اینکهخودبهمیلخودمی

 موسسهطلوعامیدآرزومنداست.یدانشگاهدغدغهآیند.جامعه

شناسندواموهمهمنرامیمانبودهمنکارشناسمشاورهعمومیسازمدارسمحیطآموزشی

وقتی ندارم. خاصی مشکل پرورش و آموزش در دلیل همین به

سازمانبهزیستی پرورشبا آموزشو ودر -کارشناسسازمانبودم

پرورشبحثمشارکتراه-شورایهماهنگیموادمخدر آموزشو

حلقه میانداختم. مشارکت زنیجره شودهای پیوسته هم به وتواند

 هاهرمدرسدرهاستانانتخابکردهواین5تصاعدیباالرود.مثالً

گروه به میکدام آموزش میهایی ادامه حلقه این و یابد.دهند

مشارکت جلب برای امر این که کردن کسب را اولیا رضایتمندی

-هایتأثیرگذاراستفادهمیخیلیمهماستمنازتکنولوژیوکلیپ

بتوآموزشوهمدلیدرپیشگیریخیلیمهماستوکنم.تتأثیرمح

موسسهرویشنورزندگیدهیم.اینراآموزشمی

محلهجمعیتعمومیمحلهشهری آن در قرآنی جلسات که خانمی بود. پایین مشارکت خیلی

جلسه به ما بروشورها،داشت، هدایا، طریق از شدیم. وارد یقرآنی

مشاورهکتاب و اها رایگان مشارکتی به قرعهقدام کردیم. -پذیری

هاوپذیراییهمدردستوربرنامههامونقراردادیمکهتاثیرگذارکشی

موسسهطراوتبارانبود..
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کارکردیم.جمعیتعمومیمحلهشهری باقرخانو... مادرمحلههایصادقیه،کویامامهادی،

اعتماد بهما تا ازجلساتیکهاولبهمعتمدمحلهمراجعهکرده کنند.

خودشانفعالبودندمثلجلساتقرآن،استفادهکردیمواردجلسات

انجاممیشدیموازآنمی دعوتبهجلساتمانرا مسئولها یا دادیم.

می دعوت را آنها محلهجلسه بعضی در بود.کرد. کم همکاری ها

می برنامهسختاعتماد همکاریشهرداری با ما محلهکردند. هایی

هاشادرااجراکردیم.باتیمورزشیواردشدیمکهبرایآقایانوبده

گذاشتیم.درحیناینجلساتهامیبود.مامربیانخیاطیرابرایخانم

آنخیاطیصحبت جلساتبعد در اما داشتیم. بههایکوتاهی را ها

موسسهکرانهشد.کردیمواستقبالهممیجلساتخودماندعوتمی

ایآرامشبخشققنوسه

رئیسدانشگاهتفاهمدانشجویانمحیطآموزشی با -نامهمیدرمحیطدانشگاهاولینگاماینبود

خوابگاه در و میبستیم اجرا را طرح آنهاها آسیبدر زیرا کردیم.

-بیشتراست.روشکارمابهصورتبرگزاریکارگاهبود،وقتیمی

-کنیمکارگاهادامهمیمیمیرفتارمیهاچقدرصدیدندکهدرکارگاه

کنیم.یافت.منگویندهصرفنیستموکارعملیدرکارگاهاجرامی

موسسهگامهایموفقیتفردا

مهدکودکهاو محیطآموزشی

 مدارس

خواستندکهشرکتکنندهاچونمربیانازوالدینمیدرمهدکودک

خواستبرایمانمیخوببود.برایمدارسهمچونمعاونتازمعل

کردند.انگیزهوهدفآنهاباالرفتناطالعاتومشارکتاقداممی

گرفتنگواهینامهآموزشمهارتهایزندگیبودکهمارائهمیدادیم

کردند.رسانیمیومشکلمشارکتینیزوجودنداشتزیراخوداطالع

 موسسهروزنهزندگینو
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افرادآسیبدیدهمحیطآموزشی

معرضودر

آسیب

ایم.هماهنگیبامدرسهبعدازدرجریانگذاشتندرمدارسواردشده

شد.بهصورتتصادفیکالسیبامدیر،توسطمربیپرورشیانجاممی

یخودشاندادند.اماپیشنهادمااینبودکهبراساستجربهرابهمامی

هستندرابهمادیدهدانندرفتارپرخطردارندیاآسیبهاییراکهمیبده

هایگذاشتیموبابستههاکالسمیمعرفیکنند.مابااینگونهبده

روبودندهاییکهباآسیبروبهدادیم.بدهحمایتیآموزشیمی

یآموزشیدرآنجاکنجکاویوفعالیتبیشتریداشتند.مافقطجلسه

تاریوهایرفهاراباشناختداشتیم.مااساتیدیدعوتکردیم.این

یپیشگیری،درمانوپیشگیریازشناختیآموزشدادیم)درزمینه

اعتیاد(وهمدنینازمعاونتپیشگیریوکارشناساننظارتبردرمان

یاعتیاددردانشگاهعلومپزشکیوازپزشکانومشاوراندرزمینه

هاییانجامدادیمکهاستقبالهمخوببود.دعوتکردیموآموزش

یامصحتجاویدموسسهپ

افرادآسیبدیدهمحلهشهری

ودرمعرض

آسیب

هاییبهماماازطریقبهزیستیواردمدارسشدیم.اولبهزیستیکتاب

نهایتتجربه در کرد. مامعرفی اختیار در را  موفق های هایسمن

فقطآگاه نقشبهزیستی طریقگذاشتند. مدارساز در . بود سازی

آمو مربیان رااولیاء آنها داشتند. مشارکت اولیاء خیلی دادیم. زش

-نفربودند.مشارکتکردندودرنهایتجزوه32بندیکردیم.دسته

ایهاییبینآنهاتوزیعکردم.جلساتحاشیهنویسوکتابهایدست

مشاوره والدینو چون داشتم. آنها دلیلاشتیاقزیاد به یفردیهم

کنند،خلیلدوستداشتندبرایفرزندا مراجعه نشانومشکالتآنها

از نداشت. مشارکتخوببودومشکلخاصیدراینزمینهوجود

نیروهایانتظامیوستادهمبرایآموزشدراینمکاناستفادهکردم

موسسهطراوتبارانهامؤثرتربود.کهخیلیآموزش

یمشارکتآنهاراجلبکردیم.وهایازطریقمتادوندرمانیوقرصافرادآسیبدیدهمحلهشهری

اقدامبهترکانهاکردیمیکیدوموردهمکهبهبودپیداکردند،وام

فراهم را آنها اشتغال زمینه کردیم سعی و گرفتیم آنها برای اشتغال

می تقریباً را من داشتند هم کمپترکاعتیاد من وکنیم. شناختند

همیثاقفجرشیروانموسسشانبامنخوببودتقریباً.همکاری
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یکمحلهمخصوصاًدرهامشکلسازشدهاستبحثاعتیادخانوادهافرادآسیبدیدهمحیطروستایی

 طرح گذشته سال که محلهبود این )روستایدر کردیم. اجرا

که کیشانک( هم هنوز خانم35فعالهست. از ترکاعتیادنفر ها

آقایاننیزترکاعتیادکردند.نفراز115تا62کردندوحولوحوش

ترکاین وبرای هماهنگکردیم بهزیستی با کمپها معرفیبه ها

نیزبهلحاظروحیوروانیازآنهاحمایتکردیمکردیم.بعدازترک

موسسهپرتوتدبیراترک.

سینیهواولبزرگانوافرادتأثیرگذارشناساییشدندمثلهیئتامنایحجمعیتعمومیمحلهشهری

افراد و خیریه مؤسسات روانشناسی، کارشناسان معلمان، و مسجد

برنامه باکمکاینشاخص. را غیرازمسئلهپیشگیریهامیها ریختم.

هفتهاختصاصیبهسایرنیازهاومشکالتهمتوجهمی ایکردیم.مثالً

می برگزار مشاوره روز همهدو در که زمینهکنیم حالتی و بود ها

ویقیهمبود.مثلمسابقاتیکهجایزهداشت.تش

برعهدهبگیردکهیامدادپلزدیمکهبخشیازهزینهباکمیته را ها

خیلیکمککردند.کارجدیدیگریکهکردیمداوطلبانسالمتیا

علوم دانشگاه در افتخاری صورت به که بودند بهداشت دواطلبان

ام مباحث در که بودن دیده آموزش کمکپزشکی ما به وزشی

موسسهسالمتروانعاطفهمیکردند.

محیطپرخطر

محلهگلسفید

خرمآباد

افراددرمعرض

آسیبوآسیب

دیده

کاریدردرمحیط نکردیماما بایدمداخله هایآموزشیآندنانکه

انجامدادیموآنحضورپدربزرگ دانشگاه وکانونبازنشستگان ها

هایشان(هایشانبود)همانبازنشستگانونوهنوههابههمراهمادربزرگ

 آنها برای آموزش2-3و کردیم. برگزار هاساعتکالسآموزشی

دانش یا دانشجو به که آموزشی میمتفاوتاستبا اینآموز دهیم.

دوآموزش که نقاشیبود و لطیفه و شعر قالبکتابداستان، در ها

درکناروالدیناحساسآ نکتهرامشمیحسنداشت. یدیگرکنند.

هایآموزشیهمبرایگیرند.کالسآموزشراهمزمانیادمی2اینکه

موسسهسالمتروانعاطفهبازنشستگانبرگزارکردیم.
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درموفقیتدانشآموزانمحیطآموزشی هایپیشازآموزشکالسهایپیشگیریازاعتیادوما

ازبیرستانعصرهاآموزشپیشهایدازدواجبودهاست.درسطحبده

می برگزار اعتیاد اختالفژنتیکهمداریمکنیمواردواجو مشاوره

اندونسبتبهمحیطشهریهاییکهازمحیطروستاییآمدهکهخانم

محیط به نکننداگاهیکاملندارند، ازهایخطرناکگرایشپیدا و

رتوتدبیراترکموسسهپطریقاینآموزشهاازآنهامراقبتکنیم.

طریقکارگرانمحلهروستایی کارآفرینی الگوی از که کردیم اجرا را بضائتطرحی بی روستاهای مورد در

وام شودوازطریقوامهایخوداشتغالیبهکارگراندادهمیخیرین

-تونستنبرایخودشونکارآفرینیانجامبدنوماهمازآنهاحمایت

نتیجت که کردیم مالی شدهای کارگران از تا چند ترک باعث .ا

موسسهپرتوتدبیراترک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  مشارکتی مداخالت

 محور اجتماع

افرادآسیبدیدهمحلهپرآسیب

ودرمعرض

آسیب

نشگینیخیلگیبگاالخراسانشمالیاستانیاستکگهدرآنحاشگیه

هگایمگنبیشگتردرهامشارکتعالیدارنگد.کگالساست.بعضیمحله

-هاصحبتمیگاهبسیجاستیامسجدوحسینیهکهبامعتمدینآنپای

دهگیم)فراخگوانعمگومی(.هگاانجگاممگیرسانیدرمحلگهکنیمواطالع

کنندهبودند.حسینیههابیشترتسهیلهمکاریمعتمدینخوباست.آن

 موسسهتابانمهرسپیدکنند.رابازووسایلپذیراییراآمادهمی

گرواردمحلهشدیموازطریقبرایورودمنخودموچندتاتهسیلعیتعمومیجممحلهشهری

یتوجیهیبرایآنهابرگزارمعتمدینورودپیداکردیموجلسه

کردیموفعالیتاجتماعمحوربامشارکتافرادکردیم.تقسیمکارمی

موسسهروزنهزندگینومحلهانجامدادیم.

تبلیغاتبودمحلهجمعیتعمومیمحلهپرخطر مشکلما کارکردیم. هایپایینشهرمثلجوادیه

چونمحیطپرخطربود.آقایانتبلیغاتکردنددرنقاطمختلفمحله

نانواییمثلحسینیه سوپرمارکتها، روحانیوندراینزمینهها، و... ها

کمککردند.اولیناطالعاتمحلهرامعتمدمحلهبهماداد.بااستفاده

ازایناطالعاتتوانستیمتبلیغاترامتمرکزترکنیم.سهچهارروزفقط

جلسه از یکی در نهایتازتبلیغاتداشتیم. در نیازسنجیکردیم. ها

یسومبحثاعتیادرامطرحکردیم.بیشترنیازبهمشاورهداشتندجلسه

تکهبرایآنهاوقتمشاورهدرنظرگرفتیم.مشکالتمحلهرابهادرا

ارجاعدادیمتارسیدگیکنندوازاینطریقاعتمادآنهاشکلگرفت

موسسهطراوتبارانوماتونستیمجلبمشارکتداشتهباشیم.
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همجمعیتعمومیمحلهروستایی با خیلی بهزیستی مسئولین و مؤسسه این امنای هیئت اعضای

اسفراینهمکاریدارند.طبقنیازسنجیباتوجهبهاینکهخودمساکن

خیزهستند.ابتدانیازسنجیمیکنیم.دانمچهمحالتیآسیبهستمومی

روستابایکخانماهلروستاارتباطبرقرارکردیمودرکانونبانوان

عضوشد.جلسهگذاشتیم.اهدافمانرابیانکردیم.نظرایشانراجذب

ونظرشانراکردیموبعدبادهیارروستاوشوراارتباطبرقرارکردیم

و داشتند نقشکلیدی که روستا بهورز با آن از بعد جلبکردیم.

خانم اکثر آناطالعات نزد ازها قبل کردیم. برقرار ارتباط بود، ها

می را روستا موجود منابع جلسه هر بنابراینبرگزاری پرسیدیم.

می بعدنیازسنجی ندارد. منابعی چه و دارد منابعی چه که کردیم

میجلسات برگزار را فروغکردیم. روان سالمت همیران موسسه

 زندگیاسفراین

باجمعیتعمومی محلهشهری کردیم شروع رو کارمون منطقه هر محلی شورای طریق از ابتدا

روحانیونومعتدینهمجلسهگذاشتیم.مشکالتشونشماساییکردیم

مشکالتاینمحله خانوکه و جوانان اعتیاد بیکاری، آمارادهها و ها

خانواده اعتیاد ترک آنها هدف داشتند. باالیی باطالق که بود ها

رویخانمهایاجتماعکالس هاداشتیمکهمحورتأثیرخوبیخصوصاً

یاعتیادوطالقبود.چونمرکزماخیریهاستهادرزمینهاینآموزش

یجلبهادادیمکهیکیازروشهایحمایتیغذاییبهآنهامیبسته

بود. مؤثر محله مشارکتافراد خیلیدر هم مشاورها مشارکتبود.

جامعه وارد میوقتی ضعیف کنیم،ای درک را آنها اگر شویم

می پیدا گرایشبیشتریبهطرفما واقعاهمیتناخودآگاه در کنند.

).تکمراجعهکنندشدکهخودشاندوبارهتکدادنبهافرادباعثمی

 یراترکموسسهپرتوتدب

زاکهگروههایییابسیجبهراکارروستاهادرکهبوداینمنهرنامبجمعیتعمومیمحلهروستایی

طریقازوشدندمیماگرتسهیلهاآنوسپردیممیشدهتشکیلقبل

فراهمهاآنابتدارافضایعنیشدیممیهماهنگمعتمدینباهاآن

میجلسهمساجدروحانیونباراجلساتبعدوهامحلهدرکردندمی

شروعکههمیندادند.میتوضیحمردمبراینیزراهاآنوگذاشتیم

سوالمحلهیاروستامسائلبهراجعمعتمدینازابتداکردیم،میکاربه

هاآنکردیممیتالشمشکالتشانحلدرکههمینکردیممی

وظایفتقسیمند.کردمیمشارکتبیشتروکردهپیدابیشتریاعتماد

کارتیترهایسربهتوجهبارانفرچهاراینبودنفرهچهارصورتبه
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رویزیرابودخوبهممشارکتفرهنگکردیم.میبندیتقسیم

توانموسسه.کردیممیکاربودشدهنیازسنجیکهاصلیمشکل

مهرگانآوران

حاشیهنشینوپر

آسیب(

روروستایمهنانوبیدککارکردیموبهاینباقرخان،گلستانشهجمعیتعمومی

شد.باصورتبودمکهاولبااعضایشورایروستاهماهنگیمی

گذاشتندوموقعنمازبرایآنهاروحانیواعضایشوراجلسهمی

-ایراکهعنوانمیشد.بیشترمسئلهشدواستقبالمیتوضیحدادهمی

ردیمتامردمهممشارکتککردیمبهصورتسؤالآنراعنوانمی

کنندوجوصمیمیبودسببشدکهمشارکتفعالیداشتهباشند.

موسسهنیکیگستران

محلههایپر

خطر

جمعیتعمومی تمام در بجنورد شهرستان حاشیه25در داشتهمحله مداخله ایم.ای

بامبحثاعتیادنمی توانیمچیزیکهاهمیتداردایناستکهمستقیماً

دشویم.مااگردرمحالتواردشویم،بارویکردآموزشخانوادهوار

می جلسهوارد و ریششویم با قطعاً اولیه وی دهیار شورا، سفیدان،

بزرگانمحلهاست.درابتدابابسیجمحلهواردکارشدیمهمهشرکت

بانمی ما استکه اینآخرینایتم هستو ترسیکه خاطر به کنند

کنیمازهاییکهاحساسخطرمیاریکنیم.درمحلهبسیجمحلههمک

راحتمیمراجعاداریاستفادهمی آنچیزیکهکارهارا کندکنیم.

موسسهشکوهپروازهاهستند.معتمدینمحله

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

محلهیپر

 آسیب

افرادآسیبدیده

ودرمعرض

 آسیب

درمحله که ناظرآباد محلهی یک موادمخدر وحشتناکفروش ی

هایکسریمعتمدینرابهعنوانمحلهیاور،است،ازطریقشهرداری

در و شناساییکردیم دارند قبول را آن کسیکه و روحانیمسجد

محله این مراجعهشورایارها شورایارها به ما کردیم. شناسایی را ها

ریقمعتمدینغیردولتیکردیموخدماتخودراارائهکردیم.ماازط

و معرفی را ما مسجد روحانی طریق از هم آنها کردیم. پیدا ورود

طریقغیردولتیبرنامه از هرجا توضیحدادند. را پیداهایما ورود ها

کردیماستقبالبرایپذیرشچندینبرابربودچونازطریقافرادبومی

شناختداشتند اونمحلکهمسائلقومیوبومیاونجا می استفاده

 موسسهطلوعامیدآرزوکردیم.
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  مشارکتی مداخالت

 محور اجتماع

کردمکهوقتیمیرمتوومشارکتکنند.ازبزرگانمنفکرشرانمیجمعیتعمومیمحلهشهری

هاراجمعکنید.بهیشهداوقومیتروستاخواهشکردمکهخانواده

دغدغه چه که گفتیم دغدغهآنها از بعد دارید. اولویتهایی بندیها

ییکامیوندربارهکردمکهمثالًیکراننده.منفکرشرانمیکردیم

بندیکردیم.اعتیاداینهمهاطالعاتداشتهباشد.مامشکالتراکمیته

کمیته کمیتهیآبمثالً روستا، مارسانیبهمحلهیا . یبهداشتو...

مشارکتهاییمیمدامسلسلهگزارش گرفتیمومشارکتخوببود.

-یورودماخیلیمهماست.افرادذینهادینههستامانحوهدرمردم

نفوذومعتمدینقومیتهایمختلفحرفشانکلروستاراتحتتأثیر

نیروهایبومیخیلیمؤثرهستند.وقتیازنیروهایبومیدهد.قرارمی

می تسهیلاستفاده خیلیمشارکتباالاست. هایگربایددغدغهکنم،

موسسهرویشنورزندگیآنهارابفهمد.

ایکردیمونقشعمدهاولبایدماازیکیادومعتمدمحلشروعمی

قبل روز چند محالت به ورود از قبل دارد. اهدافمون پیشبرد در

دادیم.بعدازچندروزباتحقیقاترابرایشناساییمعتمدینانجاممی

-ایاوتوضیحمییتوجیهیداشتیموکارهایخودرابرمعتمدجلسه

برایجلبافرادازتکنیک کردیم.هایروانشناسیاستفادهمیدادیم.

هااست.درهرمحلهبنابرفرهنگوزبانآنهایفرهنگاینجاگنجینه

می خودشانصحبت جنس از کنند احساس باید افراد آن کردیم.

یراتوانیمفارسیکاملصحبتکنیمزیترکمننمیهستند.مادرمحله

نمی پذیرند.عاملجلبافراداینبودکهاحساسکنندکهماازمارا

 قومیتخودشون فرهنگو همون با هستیم موسسه.جنسخودشان

گامهایموفقیتفردا

 صالحین حلقه الگوی

  اعتیاد از پیشگیری

کالس جمعیتعمومی محیطشهری پایگاهبیشتر در را پایگاهها و مساجد هایبسیجهایحسینیه،

با اونا چون بردیم بهره صالحین حلقه ظرفیت از و کردیم برگزار

اینصورتاست هامونبه برنامه ارتباطهستندو جمعیتخوبیدر

می فراخوان میکه فراخوان صورتماهانه به و استقبالزنیم و زنیم

به خانواده نیاز خاطر به بیشتر مشارکتها این و است. عالی خیلی

موسسه.گرددکنند،برمیوهمدیناعتمادیکهبهماپیدامیآموزش

 تابانمهرسپید
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کالس جمعیتعمومی محیطشهری که هماهنگکردیم دهیار و روحانیت رابا آموزشی های

م در کنیم ...جسبرگزار و بهداشت خانه و بسیج مانند رابطین با د

یهشدندکهازطریقردمبهواسطهروحانیتتوجارتباطبرقرارکردیمم

 باشند همکاریداشته ما با صالحین بسیجحلقه و مردم خود از اگر

مشارکت گسترش در است موثر خیلی شود استفااده محل همان

موسسهتوانآورانمهرگانمعیارهایاصلیمابود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های پیشگیری از اعتیاد در استان فارس  مداخالت مشارکتی سازمان های مردم نهاد در برنامه -4-5-13

 فارس: ابعاد مداخالت مشارکتی سازمان های مردم نهاد در برنامه های پیشگیری از اعتیاد در استان 331جدول 
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 اعتیادازپیشگیریهایبرنامهدرنهادمردمهایسازمانمشارکتیمداخالت

 (پیامدها/ مداخالت)فشردهیمعنایواحدهای هدفجامعه مداخلهمحیط شیوهمداخله

 های فعالیت از استفاده

 جانبی

طریقجشن جمعیتعمومی یمحلهشهر از گروهما محالتو تو میکردیم ورود اعیاد یا ها

برنامه و میدادیم ارائه آموزشی های برنامه و  میدادیم تشکیل

محالت مشخصدر برنامه طبق که بود صورت این به هامون

مباحثروانشناسیومختلفمدرسم ختلفدعوتمیکردیمو

میدادن. آموزش اعتیاد از پیشگیری برای زندگی مهارتهای

 شیراز-یسعدی()جمعیتبانوانسعدیدرمحله

 اجتماع مشارکتی مداخله

محور

بودموباورودبهکالسمحله جمعیتعمومی محلهشهری هاییچوگیاکهمنساکناونجا

مباالرفت.بامعتمدینمنشروعکردم.زمانیابهزیستیمنآگاهی

شناختداشته محله به باید بشیم وارد محله توییه بخوایم که

باشیم.اولاومدمبابهزیستیگویمصحبتکردمبعدواردبهداری

بهزیستی از رو اعتبارم من کردن. باور رو من که شدیم گویم

 بگیریم بهداری از مکان یه تونستیم کردمو توسطکسب که

 خانم2بهزیستیبا از فعالیتهاییتا شروعکردیمو هایمحله

 -همیارسالمتروان()انجامدادیمکهمنجربهپیشگیریمیشد.

فنیجمعیتعمومیمحلهروستایی اجتماعی کارآفرینی با رفتیم با ماحرفه-ما داد استاد یه ما به ایصحبتکردیم

هفته آموزشل3ای براشون ولهبار و گذاشتیم رو12کشی نفر

کشیمدرکبهشوندادیمواالنتوانمندکردیم.تویبحثلوله

میتونناگرکهخودشونبخوانبرنسرکاروپسازاینکهبراشون

اشتغالزاییکردیمبهموناعتمادکردندوماتونستیمفعالیتهای

 بدیم. انجام اعتیاد از اعتیا)مؤسپیشگیری از پیشگیری پیامسه د

(رهایی

معرضمحلهآموزشی در بانوان

آسیب

اشتغالخانم واسشون معرضآسیببودن در -زاییمیهاییکه

کنیم.چونمنعالوهبراینکهآموزشخیاطیمیدمبراشونچرخ

خیاطیهمتهیهمیکنمازطریقخیرینویااینکهمیامیهگروه

تشکیلمی میرو رو اینها نیروهایفرستمبرایکدم عنوان به ار

با دارن اختالف که هایی شوند.خانم می مشغول خدماتی

شوهرشونبهعلتاعتیاد،بهمارجوعمیکننواسهطالق،بعدما
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یکمخیاطییادبگیریکمتوبرنامه یآموزشیازشمیخوایمبیا

تونمباشو...خداروشکراالندیگهبعضیاشونبهسختیمنمی

-عیتبانوانسعدیدرمحله)جمچونشاغلهستن.پیداشونکنم

یسعدی(

افرادآسیبدیدهمحلهپرخطر 

ودرمعرض

آسیب

بیان بکشونمکه رو بتافرادآسیبدیده هدفمناینبودکه

قرض وام که اینبود بهترینراه آموزشببیننو کننو -تغییر

خواستنکهمیهایاورژانسیهاوامالحسنهبهاونادادیم.وبعضی

اینشدکهجذبشدنوتونستیمکردممیخودمجورمی دادم.

همیارسالمتروان()فعالیتمونروپیشببریم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الگوی

 های سازمان

 محور اجتماع

خیزی(یآسیبی)آردسنبلکهمحلهمناستارتکارمازمحلهجمعیتعمومیمحلهشهری

ا خیلیخوبشده االن فعالیتبودکه به شروع ما که موقع ون

می که عصر بودیم مصرفکرده میکنندهشد پشتها و اومدن

می میمدرسه مصرف راحت و محلهنشستن فضیلتکردند. ی

یاطلسیهستکهپایگاهکنیم.محلهاستکهاالنداریمکارمی

سالمتروانداریموبلوارجمهوریاستوگلدشتحافظ.سال

یقرآنیارتکارماکهزدهشدمنتوییکجلسهاولیناست87

یبودمیعنیازیهجاییدعوتشدمگفتنشمابیاییدتویجلسه

قرآنی همه که جلسه توییه رفتیم ما بعد قرآنیصحبتکنید.

محله توی میخوایم ما گفتیم و صحبتکردیم یهبودن شما ی

اندازیراهمونکهمیخوایمهمدینکاریروانجامبدیمومؤسسه

آسیب از پیشگیری سازمانمون اجتماعیکنیم در-های طالق

هاصحبتکردیمگفتنباآقایونخانوادهاستوزمانیکهباخانم

کننورفتنباآقایونصحبتکردنوباهمسرانشونوصحبتمی

بعدمامعتمدمحلهکهیهآقاییبودنآقایزارعومسئولمعتمد

رف بودن محله یکجلسهمسجد و صحبتکردیم ایشون با تیم

اومدنمازمغربایکهگذاشتیمروحانیمیگذاشتن.تویجلسه

خوندوهممونمعتمدینمحلههمهوعشاروتویاینمسجدمی

نفررو منخودمبودموازبهزیستیامیکیدو شرکتداشتند.

فدعوتکردیمازستادهمجلسهایبودباآقایابراهیمیتشری

-هاییرومیآوردنوصحبتکردندرمورداینکهماچهبرنامه

خوایمانجامبدیم.مااولینکاریکهکردیماینبودکهنیازسنجی

همه نیاز محلهکردیم. این توی محله سنبلمییمردم -یآرد
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هیچآگاهی اینها بود. آگاهی بدیم انجام رو کارشون خواستیم

 رو موادمخدر یعنی نمینمینداشتند. رو عوارضش -شناختند،

تأثیراتشرونمی دونستنداگرفرزندشوندونستندونمیدونستند،

لزرصحبت ترسو خیلیبا کننو بایدچیکار بشه اعتیاد دچار

 .جمعیتیاسارغوانیکردندمی

هادرتماسم.مثالًمسجدمحلیهسریجلساتیمنباخودخانوادهجمعیتعمومیمحلهشهری

باشورایشهردرتماسبودموافرادویمساجدمیت ذاشتن،مثالً

کردندافرادبانفوذرواولدیگریکهاومدنتوجلسهشرکتمی

معتمدینمحلمثلکردممیشناساییمی تمام و رفتمتویمحله

-کردمویهجلسهمیترمحلهشناساییمیمسئولمسجدوبزرگ

جلسه اول جلسات کهذاشتم. ماهای توی قرآن مثل خودشون

شرکتمی جلساتقرآن تمام توی یواشیواشرمضان کردند

می میرخنه نشون رو خودم و محله توی خودکردم به و دادم

کردمویواشیواشکردوبعداعتمادشونروجلبمیاعتمادمی

کردمکهتویاینمحلذاشتموشناساییمیجلساتمشاروهمی

بز خیلی مشکل استچه سالمتنوایمؤسسه.)رگی همیاران ی

مهرآرامش(

محلهمحلهجمعیتعمومیمحلهشهری که دشتاب آسیبی محلهی چندتا بین از بود خیز

می که بود اولینبار کارکنیمگشتیموچون به خواستیمشروع

شیم.بعددشتابرویخیلیپرخطرنرفتیموگفتیمموفقنمیمحله

یهانتخابکردیم اولینکاریکهکردیمبا ودیگهرفتیماونجا.

هست. طوری چه اینجا شرایط که کردیم صحبت خانم حاج

هیئتامنامعرفیکردندومابااوناصحبتکردیموبهمایهمکان

دادندواونجاشروعبهکارکردیم.اولشسختبودولیبهمرور

-یددوباره.بعدنحوهگفتنشروعکناومدنمیبهترشدوخیلیامی

فعال اوناییکه رو نفر چند محله خود از که اینبود تریکار

بندیبودندصحبتکریدماوناییکهاطالعاتبیشترداشتنددسته

کردیمویهسریمسئولیتبهشوندادیمویهتیمتشکیلدادیمو

همیارانسالمت)جمعیتتومحلهکارهایپیشگیریانجامدادیم.

روان(

محلهجمعیتعمومیمحلهشهری از قالبابتدا شروعکردیمدر اجتماعمحورها.CBOها و

محله این گردخون. اکبرآباد، بودن.CBOهایگویم، اولیه های
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مامحله گام اولین داریم. رو جوش و آب لب سعدی، های

 محالتدرقابشهروروستابود.

تسهیل امر ابتدای بهزیدر خود مال هدفگرها با که بودن ستی

میتسهیل بومی افراد که شدیم محالت وارد اونا دونستنگری

آسیب محله بهکدوم واگذار اینکار بعدها خیزیبیشتریداره.

بومیانمحلهشد.

سفیدانمحلهنظراتاوناهمشورایشهرورؤسایمحلهوریش

نداشتنمهمبودوبراساسآسیبهمنقشداشتند.اعتماددرابتدا

از بیاید نرین سنگین کار یه سراغ کار اولین کردیم توصیه و

ریزترینشروعکنید.تابااینکارهایجزئیاعتمادسازیراانجام

 شیراز-)انجمنتوسعهرویکرداجتماعمحور(دادند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ز اعتیاد در استان کرمانشاه  مداخالت مشارکتی سازمان های مردم نهاد در برنامه های پیشگیری ا -4-5-14

 کرمانشاه : ابعاد مداخالت مشارکتی سازمان های مردم نهاد در برنامه های پیشگیری از اعتیاد در استان 333جدول 

 اعتیادازپیشگیریهایبرنامهدرنهادمردمهایسازمانمشارکتیمداخالت
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 (یامدها/ مداخالت)دهفشرمعناییواحدهای هدفجامعه مداخلهمحیط شیوهمداخله

 از استفاده

 همتا گروه

هایمحیط

 پرخطر

درگروه های

 معرضخطر

اجتماعی-ودرکارگروههایفرهنگیمنقبالآموزشوپرورشبودم

برمیگردد قبل استاندار چند زمان به ما شورای اولین ام. بوده عضو

کارو مون ریاستاستاندار به بود گروهی این عضو منم میتهککه

برنامهموننفربیماراناچآیویداشتیمکهعنوان8-7.آنزمانمبود

باافرادیکه بیماریهایرفتاریگذاشتهبودیم.درآنجا مبارزهبا را

و دادیم. انجام اجرایی یکبرنامه بودند آیوی اچ خریدبادچار

منطق توزیعبستههایبهداشتیبه و هقرآنبرایآنها میحاشیهشهر

میکردیم. پیدا را خطر پر مناطق و همتارفتیم عنوان به خودشون از

 موسسهفرهنگیواجتماعیاعجازقرآناستفادهکردیم.

هایمحیط

پرخطر

کسهیچانبهبودیافتهشروعکردم،بهغیرازگروههمتاکاررابامعتادافرادآسیبدیده

رنمی که کسی یا و خیابانی معتاد با ارتباطتواند دارد پرخطر فتار

معتادانپرخطریبوده اند،واوناروترکدهاندکهشناساییشبگیرد.

مباهاکمککنیم.هرجامشکلپیداکردیآنایمبهدادیموسعیکرده

خانوادهآنهاارتباطبرقرارمیکردیمومشکلوباورتکردیمآنهامش

میکردیم. رفع رو یآنها بهبود از بعد وافتگی بودیم کاراشون پیگیر

ارکنندوبهفردعادیتبدیلکتااوناروبهیهجاییمعرفیمیکردیم

.یعنیدرانجامبدیمتوانیم،رانمیهاپیگیرییشدند.ماخودمانهمه

فردیمناینهبینی.اعتقادتامعتادمی222یکپاتوقازصبحتاغروب

شدچارکنیم؛کهنهخودریپیشگیحداقلکهتمایلیبهترکنداره

نه و بیمارکنداطرافیانآسیببیشترشود رو زیادی. معتادانتعداد از

 هیچداشتیم براشانگیزهترککندشدکسباورشنمیکه ما ولی

اگربشودایجادکردیموترککرد انگیزهترکایجادبرای. معتاد

کرمانشاه-)مسئولسمن(کنیمخیلیموفقخواهیمبود.

 فعالیت از استفاده

 جانبی های

ف نوجوان یمحلهشهر طریق از را ایرانسلجذبمیپسران شارژ یا یکیازکردیوتبال م.

یفوتبالبودکهدرجاهاییکهبرایپسرانورودپیداکردیممدرسه

اینزمینهوالدینخیلیهمکاریکردند.پسرانرهاترهستندمخصوصاً

پسر خیلیبه شهرها در میاینکه بها آزادیآنهادهندان از هم ما و

موسسهنیکاستفادهکردیمودربرنامههامونازاونااستفادهکردیم.)

 باختر(

معرضحاشیهشهر در کهحاشینهستنوآسیبزیاداعالمکردندمحله13دربحثمحلههاافراد
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آسیب و آسیب

دیده

هاییدراینوباشگاهارتباطگرفتماینمحیطبامنبهخوبی،است

حاشیه ورزش سمت به جوانان که کردیم اندازی راه دربروندها .

 محالت زنان، برقراربزرگبا ارتباط محله معتمدین و مردمان کردم.

همهفرهنگپایینوسوادپایینیدارندولیباورودماحاشیهشهرما

پیش خوب خیلی محالت در اکنون و دادند هم دست به دست

کرمانشاه-)مسئولسمن(رویم.یم

هایحاشیه محله

نشین

درگروه های

معرضخطر

مناولدرمحیطخانوادهمداخلهکردمزیراازخانوادهاستکهیک

میایدربارهمننوشتهشود.جامعهتشکیلمی دادمتایاعتیادبهآنها

بده به آنها کار قبال در و کنند میخالصه پول یعنیها یکدادم.

ماابتداحالتشادابوبانشاطیداشتآموزشحالتتشویقیداشت.

موآموزشراشروعیدهبعدازحالتشادیوخوشییکپیاممیو

همهمی از و نظرخواهیمیکنم همهیکنیآنها و درگیرم را یآنها

موسسهخیریهفجر.میکنمی

هارابهصورتیکبدنیداشتیمکهاینتتربیباهایکسریهمایشجمعیتعمومیمحلهشهری

شورایشهروشهرداریپای" نشاط اجتماعی"مبهنامیطرحارائهداد

میشه،مطرحهمکارآمدندودیدندکهطرحخوبیاستواسمآنها

باروییهمایشپیاده،درمحالتحاشیهشهرحمایتکردند. تئاتر ا

یموتشکیلدادخنده بارانیتیمهنرمندانگذاشتیم.باتئاترهایخیابان

هایدیگری.طرحشودشددرشهرمشارکتشدیدباعثاینبرنامهها

هس هم نام صورتمددکار شهرتبه به کارهایاجتماعیرا ما که

داریکیازمناطقانجامشهرباکمکحاشیهشهر،قسمتلوتدرپای

وشروعبهددهدادیمبهاینصورتکهمکانیروشهرداریبهمامی

راتشکیلبانکاطالعاتآنمحله،آوریاطالعاتنیازسنجیوجمع

رودستهآموزش،اساسبانکاطالعاتآنمحلهوبرمیدیم بندیها

باکنیممی زمینهمسئولیتواگذاریو اینمشارکتیها، هاتوسعه

کرمانشاه-.)مسئولسمن(فراهممیکنیم
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طرحیرابرایروزجهانیمبارزهباموادمخدراجراکردیم،مجریماجمعیتعمومیمحلهروستایی

آنخودمبودمویکروزهبود.شعارطرحبرایکودکانونوجوانان

خواهمبود.درفرهنگسراباهمکاریافرادمحلهگفتمطرحیرامی

هایمختلفراهاچیست؟بخشاجراکنمتاببینمبازخوردهایخانواده

یباعنواننقاشی،بخشیراپوسترویکبخشراگذاشتیم.بخش

اندیشیونشستبراینامهگذاشتیم.مسابقهوشادیوهمپیمان

شبطولکشید.اینطرحدرپارک2کنندگانداشتیموتاشرکت

هایآموزشیداشتیم.استقبالخیلیخوبیبود.برشوروتراکتوبسته

.هااجراشودبیشترازاینبرنامهخواستندکهخیلیهامیشدوخانواده

موسسهپیشگیریازآسیبهایاجتماعیطلیعهتدبیرزاگرس

هایمحیطآموزشی مدارسمحله

پرخطر

انجاماستانداریازطریقیطرح دانشکهدادم آثار -نمایشگاهیاز

و هنریبود و گذاشتیم آزاد را ایننمایشگاه کردم. برگزار آموزان

نقدیگذا جوایز ناحیه هر از ما5شتیم. به نواحیپرخطر از مدرسه

 که شدند تک15معرفی برای شد. اتکمدمدرسه نصببنررس

بده صحبتکردیمو آنها هنر دبیر با راکردیم. آنها استعداد هایبا

ابزار و معرفیکردم را خودم مدرسه همان مندر شناساییکردیم.

رامورد آنها گفتمنیاز و کردم مدارستهیه آسیببا مواجهاعتیاد

اینطریقمنمیهستندو از دعوتآموزاندانشNGOخواهم رو

بعددانشآموزانآثارونقاشیکنندکهطراحیکنمکهدراینزمینه

شد. برابر چندین روز چهار هایاز آسیب از پیشگیری موسسه

اجتماعیطلیعهتدبیرزاگرس

میسعماجمعیتعمومیمحلهشهری ایجادکنیم.ی جذابیت آنها برای راکنیم هدف جامعه

اینشناسایی جذابیتمطابق و شناساییکرده کنیم. سال5-4ایجاد

می کار شکل بدین ،کهستکه ما بین طرحی االن مثال برای نیم

وزراتبهداشتویونیسفهستکهاولینبار،دانشگاهعلومپزشکی

اسمانجام مت و مشاوره نوجوانان و جوانانسال باشگاهدادیمبه 4که

 سطح داریم. مشکلی1سطح هیج که هستند جوانانی و نوجوانان

سطح نظراتخانواده3و2ندارند. کمترکسانیهستندکه آنها بر ها

باخانوادهخیلیخوبنیستندوبعضیمواقعباخانوادهومحیط شده

 ارتباط قطع آموزشی سطح و اند آسیبنهاییآ4کرده که هستند

کنیمورویسطحکارنمی4و1وماخیلیرویسطحاجتماعیدارند

کنیم.درسالهکارمی24تا12و12تا12کنیمورویکارمی3و2

گروه استخررایگانازطریقهایسنیما برایگیمنت، هابدهو...
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وکردیمدهشدهاستفاگروههمساالنتربیتاز.ایجادمیکنیمجذابیت

کنیم.ومبنایآنمشخصمیکنیمونوعمداخالترابرمیزسنجینیا

می را مداخالتبازخورد بهبعداز دوباره نبوده اثرگذار اگر بینیمو

کرمانشاه-.)مسئولسمن(گردیمرمیبنیازسنجیهمانشکلاولیعنی

.مابالکردنددیمکهخیلیاستقهایآموزشیرابرگزارکرکارگاهماجمعیتعمومیمحلهشهری

کانون نام به داریم ریزی برنامه کمیته و کردیم فضاسازی قبل از

افرادهاوازکارشناسمواجهمیشویممحدودیتووقتیباپیشگیری

دعوت میومیکنیمصاحبنظر استفاده نظراتآنها برنامهکنیم،از

دربرنامههستیم.ولیهمشغهرسهماهماکنیم.کردهواجرامییحاطر

مثالًدرسهماههاولخانوادهها.میدهیمسهماههدوماینبرنامهتغییر

باعثاعتیادمیدانیمودر واقعبهاجتماعیکردنبحثاعتیادبرایرا

کنیم.مسابقاتپردازیم.درسهماههسومجوانانرادرگیرمیهامیآن

.)مسئولکنیمتاآنهاراجذبکنیمیزارمفرهنگی،اردوهاو...رابرگ

کرمانشاه-سمن(

طرحچهرهمنعقدشد.قراردادیبینماوواردتعاملبااستانداریشدمزندانزنانمحلهپرخطر

د بندزندانزنانشروعکردیم.ربهچهرهوآموزشهایفرهنگیرا

داشتکهدرراظرفیتاینکارهایآموزشیداشتیمومجموعهیما

)ریاستجمهوریدفترحاشیهشهرهافعالیتانجامدهد.واردتعاملبا

 زنانوخانواده امور کاهشآسیبوشدیم( ارتباطبا قراردادیدر

کردیم منعقد هنوزهایاجتماعی داردکه وادامه فرهنگی موسسه .

اجتماعیاعجازقرآن

  مشارکتی مداخله

محور اجتماع

ویژه میجمعیتعمو پرخطریطهایمح نگاه توموسسه همینما داریمبا اعتیاد بحثپیشگیریاز ایبه

جلساتوبحث مثالً هایپیشگیریازهدفواردمحالتمیشویم.

اعتیاددریکمحلهدرکرمانشاهبهنامآقاجانکهبسیارپرخطرهست

هایهاوآقایاندراینمحلهخصوصاًجوانبرگزارمیکنیم.برایخانم

باهاییجهتتوانمندسازیانجاممیسالآموزش22تا13بین دهیم.

توانمندی و شوند آشنا اجتماعی معضالت و مواد با هدفکه این

 جمعیتندایرهاییخاورانقدرتنهگفتنرایادبگیرند.

بحثمحلهشهریمحلهشهری مثال میکردیم. طراحی را ها برنامه محیط های نیاز اساس بر

اقتصادیهمآسیبهای بعد . داشتیم پیشگیریرا فضایمجازیو

راافرادکهخانوادهمحورومحلهمحوربودهاندونظریمفعالیتداشت
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ایناولویتهاپرسیدیممی بندیمیکردیم. بودجه ها اساسنیاز بر

اولویت در اعتیاد از پیشگیری مثال میکند فرق مقتصیاتزمان طبق

ماباید طبقآسیبشناسیهاییکهمیکنیمتغییراتیدرکارماناست.

برنامههاایجادمیکنیم.مثالقبالتریاکوموادسنتیبودامااالنمواد

موزشهاوآصنعتیاستکهبایددوبارهاینهاراهماموزشدادهشود

موسسهفرهنگیواجتماعیاعجازقرآن.بهروزمیشود

تومحلهشهریمحلهشهری محله بیکاردر فقرو آنها نیاز دادیم. ماانمندسازیانجام که یبود

کار آنها روی میدقیقاً ما آموزشکردیم. محیط آن در اگر گفتیم

موفقیت خیلی خودببینند و شوند توانمند اگر اما بود. نخواهد آمیز

کارداشتهباشندخیلیخوبهست.درآمدداشتهباشندویکسری

مهمهمهایدیگرگانهمدنینحمایتارونیازسنجیخیلیمهماست

فنیوحرفه یمامشخصایخیلیکمککرد.هدفهمهاستمثالً

کالس به که شخصی آن و داشت وجود انگیزه و هایاست

مشارکتمیکرد.کارودرآمدیداشتنآمد،بهامیدتوانمندسازیمی

مرکزسالمتروانماهان

بعدازکرده،اولمعتمدینمحلهراشناساییورودبهمحلهقبلازجمعیتعمومیمحلهشهری ایم.

-هادرمحلهپخشمیجلساتبامشاورینومعتمدینیکسریفرم

کنیمتامشکلمحلهتوسطخودافرادبیانشودوشناساییگرددوبعد

می پروژه اعتیاد، مثل شد شناسایی محله مشکل بعدکه و نوشتیم

برایخانآموزش را ووادهها مربیان اولیاء جلسه طریق از والدین ها،

ایموبعداًآموزانکهبیشترمهارتنهگفتنبودهاستراگذاشتهدانش

کرده خودآگاهیکار و رویکنترلخشم داد ایم.بهزیستیپیشنهاد

موسسهصدایسالمتکرمانشاه

جمعیتعمومیمحلهشهری به و کردم شروع محالت از وارمن میمحالت برگهد و یشدیم

می توزیع محله افراد بین را ونیازسنجی محله معتمدین و کردیم

ازافرادیتیمکردیم.ویمحلهراشناساییمیهاامکاناتومحدودیت

تشکیلمی بودمحله محله افراد از بهخاطرشناختآنها ودادیمکه

آسیب امکان برایما جاییکه تا و شناسایی را باداشتهایمحله

موسسهطلیعه.کردیمهایدولتیبرایحلآنمشکلتالشمیارگان

تدبیرغرب
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هگاراالگدیندردولگتآبگادبدگهایبهنگامسگیدجمگالدرمدرسهدانشآموزانمحیطآموزشی

شناساییکردهوسعیکردیمبهصگورتکالسگییگکبگهیگکجلگو

هاممکگناسگتدکهاینهارانیزمعرفیکردهبودنبرویم.برخیازبده

هارابهصورتهمایشی،آموزشپیشگیریمشکالتیداشتهباشند.این

کگردیموسگبکدادیموبگهصگورتمشگارکتیعمگلمگیازاعتیادمی

کنگیمبگرآموزشخودمانهمهمیناستکهمشارکتیباشد.سعیمگی

تیسنیکهابتدایی،راهنمایییادبیرسگتانیاسگت،انتظگارااساسرده

هگاراکنگدوبگهصگورتمشگارکتیبدگههاراجذبمیفکریکهبده

کردیمکهچهطوریاگرفگردیبگهتگوکردیممثالًسؤالمیدرگیرمی

هاینهگفتنرابگاگفتیممهارتگویی.مثالًمیموادتعارفکردنهمی

دوستخودبیانکن.مندرمشاورهگروهیهمازچندخانوادههمین

ام.وقتگیایگنگونگهمگردمراامطابقباسنآنهابیانکگردههارآموزش

دهیمخیلیبازخوردخوبیدارد.بهخصوصاگرمگدرسمشارکتمی

-روداگگرهگمیجعفرآبادمگیبومیآنجاباشد.کسیکهبهیکمحله

مرکزپیشگگیریازاعتیگادکنگد.زبانآنهاباشد،خیلیبیشترجگذبمگی

زیتونسبززاگرس

محیطمسکنیعنیمحلهجمعیتعمومیریمحیطشه همسایهاز و کردم شروع  رایخودم هایم

دعوتکردموازاینکههدفمنچیستبرایشانتوضیحاتیدادمواز

آنهاعضوگیریکردمکهتعدادکمیهمعضوشدند.تحلیلوضعیت

درهمه15هاحدودمحله گشتیمودرهامییمحلهروزطولکشید.

محل پخشمیههر نیازسنجی فرم شدن جمع از بعد هاکردیم. فرم

تنظیماولویت قرارداد قالب در و مشخص خدمات و مشخص ها

که تعدادی که بود هنری کارهای آموزش قرارداد از غیر کردیم.

بهواسطه شانرایگانثبتیهمکاریوضعیتمالیخوبنداشتندتا

نمایشگاه دوتا یکیدراینخانمهاهمازکارنامشدند. هاگذاشتیم.

موسسهگلهایطابقبستان.یبهاربودیمسکنویکیدرمحلهمحله

های محیط

پرخطر

و کودکان

نوجوانان

حکمت در در را انجمن فاز اولین با کودکآباد خانه عنوان

افحکمت را حکمتآباد کودک خانه کردیم. تمامتتاح از آباد

حکمت سکودکان در آباد دسته 7-12ه 12-14سال، 12-14سال،

18سالو برنامهناممیسالثبت15تا مشاورهکردند. ایروانشناسی،

مهارت آسیب کاهش گروهی، مشاوره و وخانواده زندگی های

داشتند،انجاممیهمکاریباارگان گرفت.درهاییکهایناهدافرا

%52وحدوددارندشودکهکودکهاییواردمیاینمرکزخانواده

تانوجوان42کودکداردراتحتحمایتگرفتیم.هاییکهخانواده
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 می12و قرار خانواده بستر وقتیدر اما گرفتیم. نیز را گرفتندجوان

روبه خطر و فقر شرایط همان با بودنددوباره رو سمن(. -)مسئول

کرمانشاه

پر های محیط

خطر

دیده آسیب افراد

معرض در و

بآسی

آسیبهای استو استبافتقدیمیشهر موسسه ایکه محله در

اعتیادبینزنانو کامالزیاددراینمحلهوجوددارد)میدانجلیلی(.

دخترانوآقایانکامالرواجدارد.چونبحثسرقتهموجودداشت

،بهاینصورتواردیمواردشدیموچهرهبهچهرهباآنهاارتباطداشت

تابحثمحلهمحوراعتیادپیشآمدکهپایگاههایمحلهوشدیم.نهای

مناطقیکهدرآنجابرنامهداشتیم،اولاطالعاتوآگاهیرابهمادران

تجربهدرکنارعلم با دادیم. بهآنها دادیموآموزشفرزندپروریرا

خود همراه را انتظامی نیروی مشاوران من پیشمیبرد. را کار باهم

مولیسعیمیکردیمازطریقمباحثاخالقیودینیواردمعموالمیبرد

انها فرزندان برای هم .کالسی کمککنم آسیب بحث به و شوم

بودند بند در آنهایی دوستشدم. کانال انها فرزندان با من داشتیم.

میگرفتندوبعدازآزادیبامنتماسمیگرفتند. شمارهیمنرا

موسسهشیوهگامهایمثبتیبرمیدارم.اعتقادمنایناستکهبااین

فرهنگیواجتماعیاعجازقرآن

 کارآفرینی

 اجتماعی

جمعیتعمومیمحلهشهری هاییکهبابحثاعتیادوایدزاشتغالوتوانمندسازیخانوادهبرایما

 کارگاهدرگیر گذاشتههستند آنهاهایی به رایگان صورت به و ایم

-جلبمشارکت.بهاینصورت(خیاطیوبافیقالی)م.دادیآموزش

جمعیتندایرهاییخاوران.روگرفتیمهایآنها

مونرابهدرستیمعرفیخودماایمؤثردرمشارکتاینبودکهزمینهجوانانونوجوانانمحلهآموزشی

بیکردی زنان گذاشتیم. آموزشی کارگاه و گذاشتیم نمایشگاه -م.

م بدسرپرستبیشتر بیکاریسرپرستو همین و شکلبیکاریدارند

ایجاداشتغالباعثمی بنابراینبرایآنها شودبهمسیرانحرافبروند.

.مثلاشتغالخانگی،کشتزعفراندرهاراتوانمندکردیمکردهوآن

موسسهخیریهفجر.گلدان
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دیدهمحلهپرخطر  آسیب افراد

معرض در و

آسیب

ایداعتیاددارندوهمدرخانوادههاهستندکههمخویکسریخانم

این با دارند. معتاد که کارهستند و دادیم تشکیل گروه یک ها

هاازسربیکاریوفقردنبالتوانمدسازیراانجامدادیم.اکثراینخانم

رفته آموزشاعتیاد یکسری ما اساساند. بر رایگان صورت به ها

باکمک ایآزموندادندتافنیوحرفهسلیقهوعالقهبهآنهادادیم.

بعدازگرفتنمدرکبافندگی بسیاریازآنها بتوانندمدرکبگیرند.

زدندوبعدازآندیگرسراغاعتیادنرفتندوحتیبههمسرانمعتادخود

بخشبود.اندکهاینخیلیرضایتنیزکمکگرفته

دیدهخانوده آسیب افراد

معرض در و

آسیب

ایاهستندکههمخوداعتیاددارندوهمدرخانوادههیکسریخانم

این با دارند. معتاد که کارهستند و دادیم تشکیل گروه یک ها

هاازسربیکاریوفقردنبالتوانمدسازیراانجامدادیم.اکثراینخانم

رفته آموزشاعتیاد یکسری ما اساساند. بر رایگان صورت به ها

باکمکفنیوحرفهسلیقهوعالقهبهآنه ایآزموندادندتاادادیم.

بعدازگرفتنمدرکبافندگی بسیاریازآنها بتوانندمدرکبگیرند.

زدندوبعدازآندیگرسراغاعتیادنرفتندوحتیبههمسرانمعتادخود

مرکزسالمتروانبخشبود.کهاینخیلیرضایتکردندنیزکمک

ماهان

دیدهافرادمحیطپرخطر آسیب

معرض در و

آسیب

بنابراینفازدومخانهحکمت کهفازاشتغالنامداشتوراه. آبادرا

کهسرپرستنیوزناعبهپژوهشوثبتنامتماممردانانداختیم.شرو

از بودند. سرپرستخانواده زنان با اولویت خصوصاً بودند خانواده

خانوادهشدند.122لبههایپیشنهادیآنهاماجمعکردیم.تبدیشغل

ریاست زنان نهاد دفتر کهبا استانداریهماهنگکردیم جمهوریو

حمایتازامکاناتشکلبگیرد.تقاضایچکهمرادادیم.کهکمپ

-)مسئولسمن(سالرادراینکمپراداشتهباشیم.18،تابدههای

کرمانشاه

 فضای از استفاده

 مجازی


فضفضایمجازی ایمخاطبان

 مجازی

 برایانجامبرنامههایپیشگیریازطریق هاییکانالشیوهجذبما

 و تلگرام در های پیج دراینستاگرام همیشه افراد همه چون هست

و داد مسیر آنها راحتیمیتوانبه به دارندو فضایمجازیحضور

 کرمانشاه-(سیدونجی).مشارکتآنهاروجلبکرد

 

 

 مطمئناًبامشکلکنیمبرایاولینبارهورودپیدامیایکمادرهرمحلهجمعیتعمومیپرخطرمحله

خواهدوبالطبعنمیشویمچونتومحلهموادفروشهستمواجهمی
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  تیمشارک مداخله

 محور اجتماع

.اولینکاریکهدرکنیمومنافعآنهابهخطربیندازیمماورودپیدامیشهری

مایناستکهقبلازشروعفعالیتوافتتاحیکنمیورودبههرمحله

مرکز روززودتردعوت، معتمدینده وروحانیونو برایکسبه نامه

-ایهمکهمیکنندامابرایآنعدهایاعتنانمیفرستیم.عدهمحلهمی

هادعوتیدومازخانوادهکنیم.درمرحلهآیندکارمانراتشریحمی

ایهمبرایحلمشکالتمالیولخوباست.عدهکنیمکهاستقبامی

بنابراینماهممشکالتمحلهرومحلهمی اینپیگیریمیآیند. کنیم.

دستمی به مردم اعتماد طور آنآید. بهتریپساز کنترل و نفوذ

اوهاسخنرانیکندوکهبرایبدهمیرویمروحانیسراغداریموبه

وقتیاعتمادهمقبولمی امنیتکند. باشد، کانونهمیارانداریم.هم

 امید

کردهجمعیتعمومیمحلهشهری آموزشسعی آنایم از قبل ولی دهیم. انجام را الزم های

انجامداده استونیازسنجیرا ایمکهببینیمچهچیزیمشکالتآنها

اولویت آنها مشکالت آموزشطبق و کردیم دربارهبندی یهایی

 برایآنهابرگزارکردیم.هایزندگیمهارت

کنندکهمشکالتشانخیلیکمترشدهاستبهراحتیاالنآنهااظهارمی

اینگونهنبود.بینیمکهپارکمی هایمحلهامنشدهدرحالیکهقبالً

کنیم.اولحتیاالنجلساترابهصورتگروهیدرپارکبرگزارمی

یمکهکجابرگزارکنیمکنهاراتعیینمیشودواولویتنیازسنجیمی

آموزش راو زندگی های مهارت و فرزندپروری قبیل از الزم های

.موسسهگلهایطاقبستان.دهیمآموزشمی

درمحالتبودهاستوبااولیاکارمون86شروعمشارکتمادرسالجمعیتعمومیشهریمحله

کردیم شروع را آنها خود و دعوتکرده را آنها ابتدا عنوانو به

گرآموزشدادیموهمینطورادامهپیداکردهونتایجخوبیازتسهیل

ساختهآنهاانگاروهاییکهدادهشدهبدستآمدهاستشطریقآموز

موسسهقاصدراهروشن.محورهایاجتماعبرایبرنامهبودندشده

استفادهازمعتمدین،هایکلیدیمحوریکیازبحثبحثاجتماعدرجمعیتعمومیشهریمحله

دارند. قدرتخوبیبرایجذبافراد اینافراد اینکه بهخاطر است.

مسجدامامخمینیدرشهرکمعلم معتمددارندکهقدرتچندتامثالً

خوبیدرشناختافرادمحلهدارند.یکسریکارهابرایخیریهاست

می آنها طریق از کمککه اینگرفتتوان رازیرا خیرین -میها
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ازطرفدیگرحرفآنها یکجشنوارهبرششناسند. اگرمثالً دارد.

آوریموازاینطریقاعتمادمردمراداشتهباشیمآنهارابهجشنوارهمی

می برنامهجلب برگزاری محل کنیم. مهدکودکهای برایدر ها

 کودکانهستو پایگاه محله مسابقاتدر و بسیجاستوجشنواره

 موسسهنیکباختر.گیریممراکزهمایشیاستکهمیهادرهمایش

هایخانوادهمعرفیبرایبسیجومعتمدافرادومساجدامنایهیئتباماجمعیتعمومی محلهشهری

راهاخانوادهاینکردیم.همکاریآسیبمعرضدروپذیرآسیب

است.بودههمکارسازوشداستقبالوکردیممیهاکالسبهدعوت

ایمکردهجذبراانهاومیکنیمبرخوردآنهابااحترامباکهمینه

واردوهاومسابقاتبرگزاریایم.کردهبرقرارارتباطآنهاباایمتوانسته

اند.بودهشرایطایندرافرادجذبفاکتورهایمهمترینمعتمدین

 کرمانشاه-سمن()مسئول

محالجمعیتعمومیمحلهروستایی سطح در بیشتر خودم من ایم. کرده کار ت رامحله کوزالن

کردند.انتخابکردمچونخودمبومیآنجاهستموبهمنکمکمی

ماازطریقشهرداریوبخشداریواردشدیم.درمحلهیالهیههماز

طریقپایگاهبسیجومسجدواردشدیم.یکسریعضوگیریکردهو

امازآنهااعضایدیگریبخشیازایناعضاازآشنایانبودندوهرکد

راآوردندودرحدعیارسنجیبودهاستوبودجهخاصیدراختیارما

دهیم انجام دیگری کار استکه نگرفته از.قرار پیشگیری موسسه

اعتیادوآسیبهایاجتماعیمهرزاگرس

 صالحین های حلقه 

  اعتیاد از پیشگیری

هپسازورودب نوجوانانوجوانان محیطشهری پایگاهبسیجیکمحلهواردمسجدوپایگاه میشویم.

هاشونجمعیتزیادیازها تنوعبرنامه نوجوانانویبسیجبهخاطر

 کردنجوانان جذب رو ما. که دارن هم صالحین حلقه ظرفیت و

تونستیمازبسیجکمکبگیریمومشارکتنوجوانانوجوانانرودر

 کنیم. جلب هامون پیشبرنامه آسموسسه و اعتیاد از هایگیری یب

 اجتماعیانسان،دشواریوفلسفه
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 مداخالت مشارکتی سازمان های مردم نهاد در برنامه های پیشگیری از اعتیاد در استان کرمان -4-5-15

 : ابعاد مداخالت مشارکتی سازمان های مردم نهاد در برنامه های پیشگیری از اعتیاد در استان کرمان331جدول 

 اعتیادازپیشگیریهایبرنامهدرنهادمردمهایسازمانمشارکتیمداخالت

 (پیامدها ت/مداخالفشرده)معناییواحدهای هدفجامعه مداخلهمحیط شیوهمداخله

 افراد از استفاده

  همتا

هایمحیط

 پرخطر

درمعرضافراد

 خطر

ارکتتخصصسمنمامراقبتازبیمارانروانیاستوروشجلبمش

هاویابزرگانخانوادهماهمازهمینطریقهستبهاینصورتکهما

سرپرستبیمارانروانیرودعوتمیکنیموازطریقسرپرستخانواده

میکنیم. آنماشروع دیگربه به بتوانند حداقل که آموزشمیدیم ها

ماآموزش برایآنهامشکلیپیشنیاد. -اعضایخانوادهکمککنندتا

همدنینییهفتگیداریمها و از اعضایسرپرستانخانوادهجدا دیگر

ها.دراینکالسدهیمآموزشمیآنهابهوهاهمدعوتمیکنیمخانواده

دهیم.شروعآنازفرزندپروریاست.هایزندگیراآموزشمیمهارت

رفتاردرجامعهوفرزندان،آموزشنهگفتن،رفتاربافرزندانآسیبدیده

شودک می اعتیاد از پیشگیری سبب ها آموزش این خیریه.ه انجمن

 حمایتازبیمارانروانی

هایمحیط

پرخطر

آسیبافراد

دیدهودر

معرضآسیب

خانوادهزندانیدستماست.ماباخانوادهزندانیارتباطتنگاتنگیداریم.

مامددکارد،نکنخانوادهزندانیدرانجمنحمایتاززندانیانثبتناممی

و رفته زندانی منزل مشکالتبه میخانواده نظر در را وزندانی گیرد

معتادشود.خیلیاززندانیاناککندودرپروندهثبتمییادداشتمی ثراً

و خودهستند امنیت برای به،زندانی است. کرده معتاد را خود زن

طرحو،دومشکالتآنهاراپیگیریمیکننندمیشومددکارهایمعرفی

میدرمانیمتادون زندانیانهماجرا فقطخانواده محیطمداخلهما شود.

برنامه فقطرویبحثبود. ازطریقها اعتیاد، پیشگیریاز ترکاعتیاد،

بروشور چاپ ،CD.مختصصبود مختلف اساتید طریق از وآموزش

انجمنحمایتاززندانیانکرمان
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هایمحیط

پرخطر

آسیبافراد

هودردید

معرضآسیب

که16ازطریقمعتادانبهخانوادهآنهادسترسیداشتم.مندرکمپمادهمن

کردمبایدازاوناجانشینبودموبعدازمدتیاحساسکردم،فعالیتمی

واحساسکردمحمایتکن برقرارکردم. رهجوها منرابطهخوبیبا م.

برقرارکردم.چارتیTCیکطرحشبهبهآنهاکمککنموتوانمکهمی

عملکرد براساس و کردم میشونتهیه تنبیه یا تشویق را کردم.آنها

خستهکنندهاستشودچونیککارهرکسیکهدراینمقولهواردمی

 باشد. عاشق توانستمباید و کردم استفاده هم خیرین ظرفیت از من

 برطرفکنم. را برقراردرآنآموزشمتفاوتدهکالسنیازهایآنها جا

 پنبه مانند ،کردم ... و ستی صنایع خیاطیو افرادیکهدوزیو همه

میمدرسبودندخانم مراجعه عالقه با کردندوهایداوطلبیبودندکه

موسسهخیریهوارثانغدیر.دادنداینکارراانجاممی

افراددرمعرضمحلهشهری

آسیب

درمانیبرایخودمجالب عملیاتیکردیم.بودکهبحثگروه بحگثدر

درمانییگکگگروهی گگروه آسیبدیده معرضآسیبیا در افراد رااز

خواستیمکهمشکالتخودشانرابیانکنند.وازآنهامیکردیمدعگوتمی

 مشکالت خانواده،بیشتر میخودشوندرون مطرح بحثرا کردند.

کردندکهمابهمطرحمیفرزندانراویی،طالقوروابطبینوالدینوزناش

آسیبهاگفتیمرویکدامموضوعاولکارکنیم.معموالًیکیازآنهامی

دادیمکهبهمشکالتخودشانمیکگردیموبگهآنگهااجگازهانتگخابمیرو

کردندکهفقطمیدرگروهصحبتکنند.تجربهخوبیبودزیراافراداحساس

مرکزشود.دارندوازبارروانیآنهاکاستهمیخودشاننیستندکهاینمشکالترا

مشاورهبهار

 فعالیت از استفاده

 جانبی های

ومدیریجهادکشاورزیرفسنجانورودکردیمادارهدرمحیطکارمابه جهادکشاورزی محیطکار

 بودجهاد ما دوستان نداشتیماز ورود برای مشکلی بنابراین میز. ابتدا

 پینگپونگ تهیه کردیم می جمع هم دور رو کارمندان و وکردیم

کمگذاشتیم.درجلساتبعدازدعاکمهاشنبهدعایتوسلدرسههمدنین

یاولبعدازدعاشروعبههایمتفاوتکردیم.مثالًجلسهشروعبهبحث

کم بعد جلسات در آبکردیم. به راجع بهصحبتکردن شروع کم

وضعیتاعتیاددر آوردیموصحبتدرباره بعدمشاور مدارسکردیم.

ب و چسباندیم ادارات در پوستر کردند. زیادی استقبال مرور انجمنه

 آسیبهایاجتماعی
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 محلهشهری



افرادآسیب

دیدهودر

 معرضآسیب

شروعگر،شهرکاهللآبادومسجدخداییمحالتشیشه ورودکردیم.

جلساتقرآنیوآموزشیسعیکردیمواحدهایکارمونبامساجدبودو

کنیم برگزار خانواده با مشاوره برایو هیچکسبدرآمد اینکه بدون .

بعدازجلساتقرآنی،جلساتخیاطی،مشاورهمونداشتهباشیموخود

یافته بهبود فرزندان و دختران دربا که کردیم قانع را آنها و داشتیم ها

موسسهخیریهکردیم.)جلساتماشرکتکنندومشارکتآنهاروجلب

کرمان-خادم(

افرادآسیب محله شهری

دیدهودر

 معرضآسیب

،قلیاننبودکهبحثراهاندازیکمپیکیازکارهاییکهماکردیمای

هابود.اینکاررابراساسمداخلهدرمحلهرادرقالبگمنامکردنقلیان

جاهاییکهقلیانکشیدهگفتیمکهانجامدادیم.دراینجابهاهالیمحلهمی

گلدانبهآنهابهجاشگرفتیموهارامیقلیانورودپیداکنندوشودمی

میتحویلمی براساسقیمتقلیان را گلدان طرفدادیم. که گذاشتیم

محله در نشود. صحبتمیمتضرر مردم با درگیرها را مردم و کردیم

لودرازرویقلیان ومدرسداشتیمکههاعبوکردیمنهاینکهبا رکنیم.

درگیرمی را جُنگداشتیموجشنمیمردم ما اینکرد، در  گرفتیمو

درکهسراغموادمخدرنروندکردیممردمتوصیهمیبهمراسمات مثالً .

ماشهرداریرااالندرمحلهایرانمنش کرمانهیچقلیانیوجودندارد.

 محله کردیم. کدرگیر قلیان محل ورپردیسان ما بود. وشی کردیم ود

کردند.کارمافقطمجازینبودمشارکتمیکمپینرامعرفیکردیم.مردم

 انجمندانشورزانجوانینمردمحضورداشتیم.درببلکه

کارخانهمحیطکار

الستیکبارز

گیریازشماتومجتمعصنعتیالستیکبارزیکدورهآموزشیکاملپی

کردیم. برگزار پارامترهاماعتیاد سری یک که بودیم داده پیشنهاد ا

 حضور با مثالً بگیرید. نظر برایشاندر اضافهکاریبهدر امتیاز اردوها،

تعلقمی آنها امتیاز از درصورتعدمحضور یا برایگرفتنگیره آنها

شدند.بااینشرایطمجبوربهحضورمیشود.کارمندانپاداشکارکممی

توا دیگر مهم بانکته کارگاه در ما بود. قدرتجذبسخنرانان ناییو

tot)روشکارگاهی میاستف( طریقباراده از شافکارکردیموچون

درصورتمی بود. استقبالزیاد فقطگرفت، واقعسخنرانیکانسجام

بایدهمهاقداماتمشارکتیرامگشارکتمیدادوخگودشونمی کردند.

رخانهراباخودهماهنگکنیم.زیرابرایمثالدادیمتامسئولکاانجاممی

تمامتمرکزشانروی االنمسئولکارخانهداریمکهاعالمکردهکهفعالً

کلینیکمددکاریایرانمهراهدافداخلیوتولیدماناست.
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 مشارکتی مداخله

 محور اجتماع

 یها طیمح

 آموزشی

شهیدبهشتیبودمهمدستیارانباماسالپزشکبیمارستان2بهعلتاینکهمن دانش آموزان

میواردکارمی ایمثلخواستندراجعمسئلهشدندوهمایندستیاراناگر

ساپورت بیمارستان طریق از را آنها ما دارد مدارسوجود در مسائلیکه

برایمربیانکردیمتابتواننددرمدارسآموزشدهندوهممعنویومادیمی

بگذارندحضوردارندکالسپرورشیکهدرمدارس منهایآموزشیرا .

بهمدارسدادموآنهاآموزشهاروعلمینراآموزشمیمستقیماًدستیارانوم

می عددادند.انتقال آمار طبق 75دی کار تو که کسانی قاچاقدرصد

اند.مایامعتادهستند،اولاختالالتروانپزشکیداشتهوموادمخدرهستند

کهفشارهایخانوادگیواجتماعیباعثاعتیادشدهاست.ماازماعتقادداری

درمانکردهایمواختالالتزیربناشروعکرده ایمواینافسردگیآنرا

انجمنخیریه.تراستهایجدیپیشگیریاولیهبرایجلوگیریازآسیب

 حمایتازبیمارانروانی

زندان )افراد  محیط کار

 آسیب دیده(

 طریق محلهاز شهردار در، رفاه وجود با بردند. زندان بازدید به را ما

همهوآنهازندان،آزادیوجودنداشتواینعدمآزادیخیلیبدبود

گاهیافراداگرسطحآ.درمعرضآسیبقرارمیدادناآگاهیبهخاطر

باالببریمایناتفاقاتنمی -افتدرا وTMBمناسناد تعادلبینفکر یا

استادبهکرمانمیاوردمتابهشونآموزشبده.وداشتیموازتهرانرجسم

انتخابکردمکهنهمتادونمصرفکنندونه32برایاعتیاد چیزنفررا

راباندازنظرفکرییعنیفکروجسمدیگریبلکهخودرابهتعادلبرسان

مبایدباورهاگویهادرابتدامیهماهنگیرساندیم.مابااینآموزشبههم

قویکنیم. را بهتعادلبرسانیموموفقهمشدیم. جمعیتبایدافکاررا

همیارانسالمترواناجتماعی

کودکان بی  محیط آموزشی

 هویت

نام به داشتیم یکمرکز برایبدهما که سبز اوراقمهد فاقد هاییبود

بهمحضاتمامپایههمایرانیبودندوهمغیرایرانیهاهویتیبودند.اینبده

ومرکزآزادیراراهاندازیشوندپیشدبستانیدوبارهبهخیابانکشیدهمی

می را اول پایه که اینکردیم هفتم پایان تا سال اینچند در خواندند.

بده بدهدرسمیخوندندها اینجا در افغانی. با هاهایزیادیهستندکه

آموزشکارمی هاییبهبدهکنند. همدرگیراینهارابدهودادیممیها

جمعیتهمیارانسالمتکردیمتادرمعضآسیبنباشند.هامیآموزش

 رواناجتماعی
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محالتحاشیه

نشین

افراددرمعرض

آسیبوآسیب

دیده

می کار شهر حاشیه در بیشتر برایمشارکتما ما کاریکه تنها کنیم.

اف نوشت لباس و غذا توزیع کردیم بود.مردم میلیون62نزدیکزار

براشون خیرین توسط وپارسال کردیم درست سالن گرفتیم. کفش

نسالمتایجادسینمایمحلیدرستکردیم)درشهرکصنعتی(انجم

م بطور و داریم رایگان ویزیت که میاودکردیم که جایی تا توانیمم

 آمیرسیدگی تا کنیم باشند. امان در اعتیاد های خیسیب ریهانجمن

سالمتبانوان

محیطهایپر  اجتماعی کارآفرینی

خطر

وهمدنینپرورشماهیراهانداختموزندانیاندرمواردیبرایخانوادهخانوادهزندانیان

مشغولکردیمودرطولدهتعدادیاززندانیانرادرزمانزندانیبودن

درآمدکسبشدو ها نجرقهایروزهفتمیلیونتومانبرایخانواده

وخریدوفروشکاال فروشگاه اندازیکردم. راه شدکهچایخانه زده

تفریحی مجموعه و کردم وابرگزار کردم یجاد بیشتریکسبدرآمد

اینطریق از و مشارکتکردیم انجمنحمایتاز.دادیمانجامتوسعه

 زندانیانکرمان

عموممردممحلهروستایی تو روما کردیممحیط کار شدیمستایی وارد که یکروستا در مثالً

پیشنهادصندوقاشتغالدادیمو او به داشتو خانمیکارآفرینوجود

یانجامبدیموبراشونمشاغلخردکارآفرینوتونستیمایناتفاقهمافتاد

بازاریابیهمبهشونکمککردیمو در انداختیمو اینوخانگیراه

تحتپوششبگیریمروستاهایزیابتونیمشدکهباعث کلینیک . دیرا

 مددکاری آیین مهر 

 اجتماع مشارکتی مداخله

 محور

 محیطپرآسیب

 

گروهآسیب

دیدهودر

 معرضآسیب

برنامهفرهنگیوورزشیگذاشتیم.باهیئتامناتاابتدادرمحلهیکیدو

چهار اولویتبندیکردیم. مشکالترا گذاشتمو جلسه محله همدر

ورودیمحلهاولخاکیبودنکوچهاولویت عدمها، کهپاسبانبود، ها

کوچهنام بهگذاری نیاز که بودن منطقه امنیت و یاها پاسگاه یک

نیرویانتظامیکیوسک برایحلمشکالتاولویتداربود. بنابراینما

آنهاتالشکردیموبرخیازمشکالتآنهاروبرطرفکردیموسپس

جلسهگذاشتیموبحثمشارکترامطرحکردیم.درهیئتامنامحلهبا

-پایکاربودندوهمکاریمیبهمامعرفیکردنکهنفر8اینراستااز

ازکردند راستایپیشگیری در و دادیم تشکیل تیم آنها طریق از ما و

 کلینیکمددکاریروزنه.اعتیادفعالیتهامونروادامهدایم
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 محله شهری

 

جمعیت 

 عمومی

عتمدینمحلهاستوازطریقمتومحلهکارکردیمونحوهورودمونما

و ما ارتباطی بودندپل ومردم بحثاعتیاد که کردیم آسیبشناسی .

شهرکحجتهبیکاریمطرحکردند درشهرکصنعتی، ازطریق...و.

جوانانازافرادنوجوان،زنانوداوطلبانایازمعتمدینمحلیاولکمیته

ماتشکیلد واقعهرکاریکه دادیمدر انجام فعالیتهامونرو ادیمو

سهیلگریدرمحیطبهماکمکممیکرندوتبامحلیهاکردیمکمیته

کلینیکمددکاریایرانمهرکارهایماباسرعتبیشتریانجاممیشد.

جمعیت  محله شهری 

 عمومی

میجلسه روحانیون با درای مشارکتاونگذاشتیم. بایدجلسه اول

بفهمیمکهمردمبهکجاهاگرایشدارندوبیشترینجاییکهمردمحضور

کنندتکایاومساجداست.بعددرمجموعهورزشیواجتماعیدرپیدامی

ودومدرآموزشو اولینبارسراغمساجدرفتیم. ما ردیفآخراست.

اجا که پرورشاینبود بخشآموزشو کردیم. پیدا زهپرورشورود

ورودبهمدارسرادهند.چونماطلبهبودیمراحتورودپیداکردیم.در

وپسرانهراحتواردشدیموآگاهیدادنواطالعاتدخترانهدبیرستان

همجلسهگذاشتیم.هیئتامناوذینفوذانوالدیندادنراانجامدادیمبا

موسسهیاوران.کردیمگروهیبودکهبهآنهادرابتدامراجعهمیمهمترین

خرد

جمعیت  محله روستایی

 عمومی

 روی زمینههامحلهما اطالعاتپیش و دهیها از داشتیم. شروعی اری

هابهمسجدرفتموهمکاریاعتمادمردمجلبکنیمموبرایاینکهیکرد

نامه این ما که خواستند ما از رسمی نامه بود. بهخوب آوردیم. را ها

فعالی جایگاه انتخابطورکلی نیز را محل معتمدین بود. مسجد ما ت

ومشکالتباکردیمودرموردمشکالتمنطقه مردمصحبتکردیم.

شکلاعتیاداولویتاولرامردمرالیستکردهواولویتبندیکردیم.م

داشتپسماتیمتشکیلدادیمودراینراستابامردمهمگامشدیمکهبا

 ددکاری آیین مهرکلینیک ماونمبارزهکنیم.

جمعیت  محیط شهری

 عمومی

ونهادهاباوشدممعرفیاستانداریطرفازشدمواردکهاولسریمن

افرادودهیاریبهوگرفتمارتباطبودنددرگیرزمینهنایدرکههاییسازمان

گرتسهیلعنوانبهمن.باشندداشتههمکاریمنباتاشدموصلمحلیمعتمد

مساجدطریقازافرادگذاشتیم.میمیاندرمردمباراهدافامابودم.

تیممنبودند.کنندهتوزیعیاکنندهمصرفیامحلهدرشدند.میدعوت

کهدادمتوضیحوقتیگفتم.آنهابهرااهدافموکردمپیداراداوطلبم

محیطشوناززیراکردندمیاستقبالهستاعتیادازپیشگیریهدفمون
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 سبز طلوع مددکاری کلینیکبودند.هشدخسته

جمعیت  محلهشهری

 عمومی

دارها،مغازهازشدیم.محلهواردمونخودمعتمدینبهمراجعهازقبلما

-میآنهامحالتومشکالتراجعسواالتیبازار،کوچهوعادیمردم

یامسجددرآنازبعدپرسیدم.میسوالهممثبتنقاطازحتیم.یپرسید

طرحازهدفجلساتایندروکنیمدعوتمحلهمعتمدینازمدرسه

آموزشینفره6تیمیکماشدیم.درگیرراآنهاوگفتیممیراخود

آموزشهمهکردیم.میخودقضیهدرگیرهمرانهادهاسرییکبودیم.

جاهاییدریم.میکردبرگزارخودمراکزدرکهبودماخودعهدهبرها

مشارکتیحالتکردیممیسعیوکردیم.میرگیردمحلهمردمهم

کنارراخودآراممآرارفتیم،میجلوترکههرچهیعنیباشد.داشته

شهریمحالتازبعضیدرکردیم.میواگذارآنهابهراکاروکشیده

کمیروستاییمناطقچونبودند.کردهتحصیلقشروبودترعالیخیلی

بهارمشاورهمرکز.نبودخوباوایلهاریهمکابودند.ترافتادهدور

جمعیت محلهشهری

 عمومی

کارابتداکهداشتیمنیازمابفهمدرامشارکتمعنایافراداینکهبرای

کوچکهایگروهدرکردیممیسعیبنابرایندهند.بانجاممشارکتی

واردوقتیکردند.اعتمادمابهآنهااون،ازپسبدهیمانجامجمعیکار

تایمبگیرکگمکفگرماندارانوگورایگارهاشازکگردیمسعیشدیم

.داریمزمینهایندرمدونیتجربیاتدهیم.وکاهشراروانیهایآسیب

هربهوکردیماستفادههمجهانیتجربیاتازیمحلتجربیاتبرعالوه

بآسییهمهازاعتیادهامحلهایندرزیراکردیممبارزهاعتیادبانحوی

کرمان-سرکان(کودکدوستدارانانجمن)بود.تررنگپرها

 پیشگیری صالحین حلقه 

  اعتیاد از

محیط شهری پر 

 خطر

افراد در معرض 

آسیب و آسیب 

 دیده

ماازبودازطریقحلقهصالحینتومنازلبرگزارمیشدمراسماتمذهبی

بحثماتاکیدنوشتیمکهرامیمذهبیموضوعسخنرانیطریقمعتمدین

رفتیمکگهبرایاکثریتجالببود.اوایلبهمنازلمیبنابراینخانوادهبود

بگااستقبالزیگادبگهحسینیهمی نفردر2222باالیرفتیمکهجمعیتبعداً

مشاوره،سخنرانی،سخنرانیحسینهجمعشدند اینمجموعهمتنوعبود. .

مشاورهاعتیادانجامینجلسهنیرویانتظامی،روانشناسوروانپزشکبود.چند

ادامهدارددادیمکههنوزفعالیتمونهاراانجاممیمیدادیمودرماناوناپیگیری

 افتخاریکارمیخانم42الی32ما .موسسهمحبینکنندهستیمکههمه

 )س(زهراحضرت
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جمعیت  محیط شهری 

 عمومی

اولواینکهشتیم.گذاایباروحانیونمیجلسهماخودمونطلبههستیمو

گرایشدارندوبیشترینجاییکهمردم بایدبفهمیمکهمردمبهکجاها

می ومساجدکجاهاهستندکهمعموالتوکنندحضورپیدا حضورتکایا

بیشتریدارند مجموعهو در هایبعد اجتماعی خصوصاورزشیو و

 فعالیدارن. هایصالحینهمحضور حلقه ببسیجو اولین سراغما ار

ما چون کردیم. پیدا پرورشورود آموزشو در دوم و مساجدرفتیم.

بودیمراحت مدارسطلبه دبیرستانبه در کردیم. پیدا ودخترانهورود

پسرانهراحتواردشدیموآگاهیدادنواطالعاتدادنراانجامدادیم

 والدینبا گذاشتیم. جلسه هم و صالحین های ذیحلقه و امنا هیئت

کهگروهیبودنفوذانمهمترین درابتدا مردمکردیممراجعهمیبهآنها

شناختندخبمشارکتخوببود.ماروزاولازدومسجدهارامیطلبه

فعالاست.درمساجدپایگاه6شروعکردیمواالن هاییمسجدماکامالً

موسسهیاورانخردم.داری
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سازمان های مردم نهاد در برنامه های  مشارکت اجتماعی بومیت مشارکتی و ارائه الگوهای تلفیق مداخال  -4-6

 پیشگیری از اعتیاد

پسازتحلیلهایمحتواییتجاربزیستهیمشارکتاجتماعیسازمانهایمردمنهاددربرنامههایپیشگیری

زمانهگایمگردمنهگاددربرنامگههگایالگگویبگومیازمشگارکتسگا8ازاعتیادوتلفیقمداخالتمشگارکتی،

پیشگیریازاعتیاداستخراجگردیدکهعبارتنداز؛

(الگویحلقههایصالحینپیشگیریازاعتیاد،1

(الگویمشارکتیکارآفرینیاجتماعی،2

(الگویهستههایمشارکتیخانوادهمحور،3

(الگویمشارکتهایقومی،4

متا،(الگویمشارکتگروههایه5

(الگویمشارکترسانهمحور،6

(الگویمشارکتیسازمانهایاجتماعمحور،7

(الگویمشارکتمبتنیبرفعالیتهایجانبی.8
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 از اعتیادحلقه های صالحین پیشگیری  مشارکتی الگویمولفه های شکل دهنده  -1

 از اعتیاد ن پیشگیری حلقه های صالحی مشارکتی الگوی مولفه های شکل دهنده:  9شکل
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 کارآفرینی اجتماعی مشارکتی الگویمولفه های شکل دهنده  -2

 

 کارآفرینی اجتماعی در برنامه های پیشگیری از اعتیاد  بومی الگوی مولفه های شکل دهنده:10شکل 
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 شگیری از اعتیاد هسته های مشارکتی خانواده محور پی بومی الگوی مولفه های شکل دهنده -3

 

 

 هسته های مشارکتی خانواده محور پیشگیری از اعتیاد  بومی الگوی مولفه های شکل دهنده: 11شکل 
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 مولفه های الگوی مشارکت قومی  -4

 

 مولفه های شکل دهنده الگوی مشارکت قومی: 12شکل 
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 گروه همتامولفه های الگوی مشارکت  -5

 

 

 مشارکتی گروه های همتا الگوی مولفه های شکل دهنده : 13 شکل
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 مولفه های الگوی مشارکتی رسانه محور -6

 

:مولفههایتشکیلدهندهالگویمشارکترسانهمحور14شکل

 

 

 

 

 

 

 تولید محتوا

پیامرسانی 

 سالمت

مشاوره و 

 آموزش

 ارتقا 

 ایسواد رسانه 

مشارکت کاربران 

 فضای مجازی

الگوی مشارکت 

 رسانه محور
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 (CBOsالگوی مشارکتی سازمان های اجتماع محور) مولفه های -7

 ولفه های شکل دهنده الگوی مشارکتی اجتماع محور  م: 15شکل 
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مشارکت ذینفعان) بخش های دولتی و غیر  تحلیل محتوای کیفی جلسات گروهی متمرکز زیر مطالعه سوم؛   -4-7

 دولتی( در برنامه های پیشگیری از اعتیاد 

استانکشوربرگزار15غیردولتیدرجلساتگروهیمتمرکزبینبخشهایدولتیو113برتوجهبهجدولشماره

شاملنمایندگانسازمانهای113گردید.اعضایشرکتکنندهدرجلساتگروهیدرهراستانبراساسجدولشماره

دولتیوغیردولتیشامل؛شورایهماهنگیمبارزهباموادمخدر،معاونتاجتماعیاستانداری،سازمانبهزیستی،اداره

پرو اجتماعی،کلآموزشو رفاه و تعاونکار ای، فنیوحرفه نیرویانتظامی، جوانان، ورزشو سیما، صداو رش،

محورهایموردبحثدرهرجلسهگروهدانشگاهها،شهرداریوسازمانهایمردمنهاددرهراستانتشکیلمیدهند.

گروهیشامل؛

یپیشگیریازاعتیادوظرفیتهایمشارکتیذینفعاندربرنامههانقشالف(توصیف

ب(بررسیفعالیتهاواقداماتوچگونگیایفاینقشهایمشارکتیدربرنامههایپیشگیریازاعتیاد

ج(ترسیمچشماندازوارائهراهکارهایموثربهمنظورارتقایظرفیتهایمشارکتوهمکاریدربرنامههای

پیشگیریازاعتیاد

 

 ( در استان های مورد مطالعهFGDفعان شرکت کننده در جلسات گروهی متمرکز)ساختار و ترکیب ذین:331جدول 

سازمانردیف

شورایهماهنگیمبارزهباموادمخدراستان1

معاونتاجتماعیاستانداریاستان2

سازمانبهزیستیاستان3

ادارهکلآموزشوپرورشاستان4

صداوسیمایاستان5

انورزشوجواناناست6

ادارهکلنیرویانتظامیاستان7

ادارهکلفنیوحرفهایاستان8

ادارهکلتعاون،کارورفاهاجتماعیاستان2

دانشگاه12
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شهرداری11

سازمانهایمردمنهادفعالدرحوزهپیشگیریازاعتیاددراستان12
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معناییازطریقتحلیلمحتوایکیفیبحثهایگروهیمتمرکزکدگذاریواحدهایدرپژوهشحاضر،کلیه

اندو بندیشده طبقه که هایبراساستجاربو دیدگاه استخراجواحدهایذینفعان است. استخراجشده

نفعانصورتگرفتهاست.معناییدرپژوهشحاضربراساسنقلقولهایذی
 ی جلسه گروهی متمرکز در استان های مورد مطالعه: کدگذاری و طبقه بندی یافته ها331جدول 

 خرده مقوله  مقوله  سازه اصلی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مشارکت و همکاری بین 

بخشی )بخش دولتی و 

 غیردولتی(

سیاستها هماهنگسازی لزوم

و همکاری های چارچوب و

مشارکت

وزهسیاستگذاریهایاجتماعیدرحعدمیکپارچگیوانسجامدر

اعتیاد

اسبنبودنهمکاریدستگاههاباسازمانهایمردمنهادمن

تعریفنشدنزمینههاوچارچوبهایهمکاریومشارکتدستگاه

هایدولتیباسازمانهایمردمنهاد

موانعبروکراتیکفعالیتها 

موازیکاریدرفعالیتهایسازمانهایمردمنهاد  موازیکاریهادرایفاینقشها

موازیکاریفعالیتهایدستگاههایدولتی  

منظورخالءهایاداریوقانونی به پرورش و آموزش در مشخص العمل دستور نداشتن

در اعتیاد از پیشگیری حوزه در ها ظرفیتسمن از استفاده چگونگی

مدارس.

موانعگزینیشیوحراستیورودبهمحیطهایآموزشی

مینهمداخلهسازمانهایمردمنهاددرمحیطهایکارفرآهمنبودنز

 

با منابع و امکانات تناسب عدم

نیاز مورد خدمات و نیازها

پیشگیریازاعتیاد

مشکلنداشتنمکانودفترNGOبرایفعالیت

کمبودنیرویانسانیمتخصصدرحوزهپیشگیریازاعتیاد

م و کارشناسان تعداد نبودن ومتناسب آموزش پیشگیری ربیان

پرورشباجمعیتدانشآموزی
 

عدمپاسخمناسببهمطالبهگریچالشحمایتگیری

ضعفدرپاسخگوییاجتماعیدستگاههایدولتی 

 عدمتوجهبهارزشیابیبرنامههاطراحیمداخالتوبرنامهها

یعدمروزآمدیرویکردهاوبرنامههایمشارکت 
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  آسیب شناسی استفاده از ظرفیت سازمان های مردم نهاد به منظور مشارکت در اجرای برنامه های

 محیط های آموزشی مدارسپیشگیری از اعتیاد در 

همنظوراستفادهازظرفیتسازمانهایمردمبراساسنتایجوتحلیلهایمحتوایییافتههایپژوهشیمشخصگردیدب

مدارسچندمشکلوجوددارد؛محیطهایآموازشیدراجرایبرنامههایپیشگیریازاعتیاددرکتبهمنظورمشار

درحالحاضریکدستورالعملابالغیوبخشنامهمشخصومدونیازوزارتآموزشوقانونی و اداری:خالء ( 1

یآموزشیمدارسبرایاجرایبرنامهوورودآنهابهمحیطهاپرورشبرایاستفادهازظرفیتسازمانهایمردمنهاد

وجودندارد.هایپیشگیریازاعتیاد

کهمثال؛مادرحالحاضرخالءقانونیداریموبخشنامهایمدونیدراینحوزهنداریموپرورش)....(مسئولآموزش

استفادهکنیدکهدستدرصدازظرفیتسمنها22شماموظفیدبرایاجرایطرحهاتونمانندطرحمدارسمراقبمثالً

ماهمدراستانبازباشد،چوناگربخشنامهایمدونوجودنباشدهمکارانمشاورماومربیانآموزشخانوادهصداشون

درمیادکهچراازظرفیتآموزشوپرورشاستفادهنکردید،چراازبیرونیهااستفادهکردید.

رسمیدرخصوصاستفادهازظرفیتسازمانبخشنامهآموزشوپرورشپیشنهادوراهکارحلاینمشکلایناستکه؛

هایمردمنهاددرمحیطهایآموزشیمدارسداشتهباشد.

بخشنامهبرای ورود به محیط های مدارس: یو حراست یگزینش موانع( 2 نبود دلیل به و حالحاضر در

کهاینمهبهمحیطهایمدارسورودپیدامیکنندمشخصسازمانهایمردمنهادبهصورتموردیبرایاجرایبرنا

طیشود.سازمانهایمردمنهادازطرفآموزشوپرورشمراحلگزینشیوحراستیآنستکهنیازمنداقدام

ماوقتیبخواهیمنیروییرابهمدرسهبفرستیمایننیرویابایدهمکارفرهنگیماباشدیا؛)...(وپرورشمسئولآموزش

رهمکارمانباشدبایدبهعنواننیرویغیردولتیمراحلگزینشیوحراستیاشراطینمایدوتأییدگرددتابتوانداگ

اینهزینه گزینشخودیکمشکلاست. همدنینتأمینهزینه طیکردناینمراحلگزینشیو شود. مدرسه وارد

رامتقبلشوندویاشورایهماهنگیمبارزهباموادمخدرگزینشبرایهرسازمانمردمنهادیابایدخودسمنهاهزینه

وبایدراهکاریبرایحلاینمشکلپیداکنیم.

با جمعیت  در آموزش و پرورش پیشگیری از اعتیاد نیروی انسانی متخصص ( متوازن نبودن نسبت3

)....(استانچهارمحالوبختیاریوپرورشمسئولآموزش: استان هادانش آموزی  مشاور222ادرکلاستانم؛

باکمبود1222داریمیعنیبهازایهر خیلیکمهوپاسخگونیستوما دانشآموزیکمشاورداریمکهاینواقعا

نیرویانسانیدرحوزهپیشگیریازاعتیادمواجههستیم،اینفرصتخوبیهتاازظرفیتسمنهااستفادهشود.
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 به عملی سازمان های مردم نهادپایین بودن سطح تخصص و تجر -

سمن)....(:سازمانتأکیدبراستفادهازظرفیتسمنهاداردولیبنظرماستانزنجانادارهکلتعاون،کارورفاهاجتماعی

یکدورهایبرگزارکردموازسمنهاخواستمکهحضورداشتهباشندوبرنامهداشته هااطالعاتپایینیدارند.مثالً

ولیعلیرغمزحماتبرایتشکیلجلساتنتیجهمطلوبحاصلنشدزیراازرویچندبرگهمطالبیخواندندکهباشند

انواعموادچیستو...انتظارمیرودکهسازمانهایمردمنهادمعلوماتواطالعاتخودشانراافزایشبدهند.

مادرموضوعسازمانهایمردمنه نمیادبهاستانداریاستانزنجان)....(: کنیمودچارصورتعمیقبهموضوعنگاه

کندابتداییتریناطالعاتدربحثمحیطزیستندارندویکشویممثالًسمنیکهمحیطزیستفعالیتمیمشکلمی

 کنندکههیچتخصصدانشگاهیوتجربهعملیدراینخصوصندارند.کنندوفعالیتمیسمنمصوبمی

هاستکهبعضاًتانچهارمحالوبختیاری)....(:یکمسئلهمهمپایینبودنسطحدانشسمنسازمانمردمنهاداس

هافراهمشدهاست.هابهسمناعتمادیدستگاهخودشونیکآسیبهستندکهموجباتبی

رشناسسازمانبهزیستیاستانفارس)...(:سمنهادلسوزند،پیگیرهستندولیازتخصصالزمبرخوردارنیستندوکا

کارنیستند.

شاخص هایی برای اثربخشی استانداردها و  به ضرورت توجه به ارزشیابی سازمان های مردم نهاد و توجه -

 فعالیت ها و برنامه های پیشگیری از اعتیاد

ئهمجوز)....(:انتظارمیرودکهاستانداردهاوشاخصهاییبرایارااستانزنجانادارهکلتعاون،کارورفاهاجتماعی

بهسازمانهایمردمنهادتعریفشودووبرعملکردآنهانظارتصورتگیردوموردارزیابیقرارگیرند.

وجودنداردکهآیافعالیتngoادارهکلبهزیستیاستانمرکزی)....(:هیچگونهبرنامهپایشیوسنجشیبررویکار

انهااثربخشاستیاخیر.

مبارز عرصهشورایهماهنگیبا در اقداماتیکه ارزیابیدقیقیاز پایشو سیستم فارس)....(: استان مخدر مواد با ه

اینسیستممهمتریننقطه نداریمو صورتگرفته دستگاه توسطهمه هایآموزشی( کارگاه پیشگیری)همایشها،

ضعفماست.بنابراینیکسیستمپایشوارزیابینیازاست

راسانشمالی)...(:ارزشیابیبرنامههایسازمانهایمردمنهااجرانمیشودوآنچیزیکهسازمانمردمنهاداستانخ

اجرامیشودبیشترنظارتاستنهارزشیابی.

هادربرنامههایپیشگیریازاعتیاداستانداریاستانخوزستان:دربحثاثربخشینقشارزشیابیفعالیتهایسمن

وجودندارد.
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هارامشخصکنیمتاببینیمچهعواملمزاحمیوجودداردکهمانعلستان)...(:ابتدابایداثربخشیبرنامهبهزیستیاستانگ

رسیدنبهپیشگیریشدهاستومتاسفانهمادرحوزهارزشیابیبرنامههاکاریانجامندادهایم.

 نداشتن اطالعات جامع از فعالیت سازمان های مردم نهاد و عملکرد آنها  -

گونهاطالعاتیازوظایفوتشکیالتسازمانهایمردمنهادنداریمکهجاییداوسیمایاستانزنجان)....(:ماهیچص

 متمرکزباشندوارزیابیازمیزانموفقیتآنهانداریم

تهباشیموسازمانمردمنهادخراسانشمالی)....(:درحوزهصداوسیمانیازاستانجمنیااتاقفکراعتیادمشخصداش

وخطوطوچاروبهاییکترسیمشودکهازکجاشروعشودودرکجاپایانیابد.

شورایهماهنگیمبارزهباموادمخدرخراسانشمالی)....(:نقشصداوسیمادرراستایپیشگیریازاعتیادبسیارمهم

میزاناثرگذارینقشصداوسیمابرمیگردد.مااستوانتظاراتازصداوسیماباالستوعلتباالبودنانتظاراتبه

کمبودمحتوایرسانهایداریمبهنظرمبایدتفکیکقائلشویمبینبرنامههایصداوسیمابرایپیشگیریاولیه،ثانویه،

هایمیسمنهارفعگرددهمانطورکهجوانیدرروستاییگلخانهمکاریبابایدمانعقانونیصداوسیمابرایثالثیه.

تبلیغگلخانههماستچونراهبرداقتصادمقاومتیپخشمیشودووبااینکهزندصداوسیماازآنمستندمیسازد

تصادیاهمیتداردوبایدپخششودواعتیاددراولویتآسیبهایبایدبپذیریمکهمسائلاجتماعیهماندازهمسائلاق

اجتماعیاست.

 استانکرمان:افرادیکهدرسازمانهایدولتیاندباماهیتکارسمنهاآشناییداشتهباشند.سازمانهایمردمنهاد

صداوسیماخراسانشمالی)....(:کمبودمحتوایرسانهایدرحوزهپیشگیریازاعتیادوجودداردومیپذیریم.محتوا

هنیازاستکارگروهیتشکیلشودتامشخصراچهکسیتولیدکندبهچهشکلتولیدکندوبهچهشکلپخششودک

 شودکهچهچیزیپخششودزیراکهآسیبهایاجتماعیشمشیردولبهاست.

شورایهماهنگیمبارزهباموادمخدرخراسانشمالی)....(:مادرحوزهپیشگیریالگویوبرنامهفاخرنداریمدرسطح

زمانیکهعملکردسمنهاازطریقتلویزیونپخشنشودبازخوردآنازملیتاازطریقصداوسیمانمایشدادهشود.تا

 طریقمردمقابلارزیابینیستپسنمیتواننداعتمادکنندوبایدکهالگویموفقسمنهابایدپخششود

آموزشوپرورشاستانکرمان:مدیراندستگاههاازتوانمندیسمنهااطالعوآگاهیندارند.
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 شدن زمینه ها و چارچوب های همکاری و مشارکت سازمان های مردم نهاد با صداو سیما تعریف ن  -

وسیمایاستانزنجان)....(: بهعنوان صدا اطالعرسانیشود وسیما بهصدا نهاد اگرفعالیتهایسازمانهایمردم

معرفیالگویموفقآنهااستمثلالگوهایموفقمعرفیخواهیمکرد.بهنظرمنبهتریناستفادهازسمنهابهصورت

مهرانهکهالگویخیریهموفقدراستاناستکهمیتوانیمتسریبدهیموبهدیگراستانهامعرفیکنیم.درزمینهسمن

وانیمالگوهایموفقرامعرفیکنیم.هایحوزهاعتیادهممیت

سمن بانکاطالعاتیاز ایجاد به نیاز حوزهاستانداریاستانخوزستان: در کارشناسانیکه و فعالیتهایآنها و ها

پیشگیریومبارزهباموادمخدرفعالهستندبهمنظوربرنامهسازیهاوتولیدمحتواباصداوسیماضروریاست.بانک

فتواننددراینحوزهاطالعاتیازکارشناسانیکهمی رصتیکههاصحبتکننددراختیارصداوسیماقرارگیردقاعدتاً

تواندخیلیپربارترکندصداوسیماداردمی

 

 ضرورت روزآمد سازی قوانین و مقررات  -

ادارهکلتعاون،کارورفاهاجتماعیاستانزنجان)....(بحثبروزرسانیقوانینومقرراتهمالزماست.

نیرویانتظامیاستانمرکزی)....(:قانونبازدارندهنیست.

ارزهباموادمخدرخراسانشمالی)....(:بایدچارچوبهایقانونیرااصالحکنیم،مشارکتباشورایهماهنگیمب

شعارنیستبلکهباایجادبسترمشارکتاستوبسترمشارکتفراهمنباشدمشارکتهمفراهمنمیشود.



 وابستگی مالی و عدم استقالل سازمان های مردم نهاد -

ویکیازبخشهایادارهورزشوجوانانادارهمشارکتهایاجتماعیانزنجان)...(:استورزشوجوانانادارهکل

ازماهیتسازماناطالعاتکافیوجامعمشکالتیکهدراینزمینهداریمسمنهاهاست.یکیازثبتمجوزموضوع

کنندولیماهیتسمنایننیستوهایمردمنهادندارندوبیشتربرایاشتغالزاییودرآمدزاییبهاینعرصهورودمی

درآمدزاییبرایسمنهاوجودنداردودرآمدحاصلههمبایددرراستایفعالیتسمنهزینهشودوچونبادیدگاه

میشوندوشغلیابی مشکلمواجه مالیمیآیندبا نظر سازماناز بودجه هستندخیلیبه استقاللمالیوابسته با و

 واینموضوعاصلاستقاللآنهارازیرسوالمیبرد.فعالیتکنندخودشاننمیتوانند

بترسیدهانددرارتباطسمنهاییکهازمراجعمختلفبهثبا:شورایهماهنگیمبارزهباموادمخدراستانزنجان)...(

وبهدیدواردمیشوندزهفعالیتدراینحوبهودرآمدزاییدیداشتغالابنهادبودهایم،اکثریتسازمانهایمردم

واثربخشیآنهاپایینباشد.انتفاعبهموضوعنگاهمیکنندکهسببمیشودکارآیی
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کردیمباارائهاعتباربهآنهاوتبدیلبهgoهاراتبدیلبهngoادارهکلبهزیستیاستانمرکزی)....(:مااشتباهیکردیم

یلبهیکشغلشدهاستپیمانکارشدهاند،داوطلبانهنیستوتبد

آموزشوپرورشخراسانجنوبی)...(:سمنهااستقاللندارندووابستهبهسازمانهاهستندوچسبیدهاندبهدستگاهتا

پولبگیرندوبهنوعیدرآمدزاییفکرمیکنند.

کنندوعلتعدمودنگاهمیعنوانشغلبهفعالیتخهابهشهرداریاستانسیستانوبلوچستان)....(:ولیبعضاًسمن

هاهمهمینامراستهمکاریباسمن

 ضرورت رفع موانع بروکراتیک و رسمی صدور مجوز و فعالیت سازمان های مردم نهاد -

 موادمخدراستانزنجان)...(: با هرچقدرموانعبروکراتیکورسمیکمترشودوتخصصیشورایهماهنگیمبارزه

نهادصورتبپذیردمسیرمطلوبتریطیخواهیمکردواگرسمنیشرایطتخصصیعلمیوسازیسازمانهایمردم

تجربیالزمبرخورداربودموانعصدورمجوزوتسهیلگیریهاسرعتداشتهباشدتاروندپذیرشیمجموعباسهولت

ستانداردباشدولیتسهیلگریانجامبیشترانجامپذیردوبراساسرانتمجوزصادرنشودوبنابراینبایدمسیردقیقوا

شود.

 یورودسمنهابهمدارسمانعاداریوحراستیوجودداردبرابهزیستیاستانکرمانشاه:

 ضرورت هماهنگ سازی سیاستگذاری های اجتماعی در حوزه اعتیاد و مبارزه با مواد مخدر  -

ازپیشگیریوتقدمآ کنیمولیسیستممالیواداریبهنبردرمانصحبتمیادارهکلبهزیستیاستانمرکزی)....(:

هایکاریدرسطحکالنبایدبهسمترودسیاسترودوسیاستهاهمبههمانسمتپیشمیسمتدرمانپیشمی

 پیشگیریپیشبرود.

تماعیبهآموزشوپرورشخراسانشمالی)....(:آموزشوپرورشمیتواندازتمامچالشهایحوزهآسیبهایاج

عنوانیککالسضمنخدمتبرایکلیهکسانیکهنقشدارنددرحوزهآموزشوپرورشبخواهدکهدرپایان

کالسدرسیخودشونیکمطلبدرحوزهپیشگیریازاعتیادهمیادآوریکنندودرپایانکالسکهذهنبدههااز

دونقشآگاهیرسانیراایفاکنندتاازموازیکاریهامطالبدرسیخستهشدنکاتپیشگیریبرایبدههاعنوانکنن

ومطالبهگریهاازآموزشوپرورشجلوگیریشودچوناگرآموزشوپرورشوقتخودرادراختیاردیگرسازمان

هاقراردهندازآموزشبازمیمانند

 اولویتاول   شمالی)....(: خراسان مخدر مواد با اولویتاولشورایهماهنگیمبارزه آسیبهایاجتماعی)اعتیاد(

دستگاهمتولیعضوهستندبایداولویتخودقراردهند.24دستگاههایمتولینیستواینبایداولویتاولشودکه
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برنامه عدم گلستان)...(: استان نهاد مردم کامالًسازمان کند کار هم با پیوسته که پیشگیری حوزه در منسجم ریزی

 مشخصاست.

 با سازمان های مردم نهاد در سطح ملی  ماهنگ سازی سطح همکاری دستگاه هاضرورت ه -

:درسطحملیتفاهمنامههاییعقدشودوبهصورتمکتوبابالغشوداستانزنجان)....(آموزشوپرورشادارهکل

یشودخیلیفعالیتهاتسریعشود.کههمکاریبیندستگاههاباسازمانهایمردمنهادبهچهصورتباشدکهباعثم

تفاهمنامهایندیدهاممن بدنهجامعههستندمیتوانندواردشوندوبادستگاههمکاریکنندبایستیکهبینسمنها

نباشدارزشوکارراخیلیتسهیلمیکنندواگردرسطحملیباشدتفاهمنامههایملیداشتهباشدودرسطحملیکه

رند.اهمیتندا

راساسمدیراندستگاهیارزیابیشوندکهازسمنهاچقدرهمکاریمیگیرندوبسازمانمردمنهاداستانفارس)....(:

 بودجه هایدولتیامتیاز دستگاه بخشمشورتیهمدهند. همدر سمنها از نظارتدر و مدیراننقشدهناجرا د.

دستگاههایمختلفبایدآموزشببینند.

هایشویمبرایجلباعتمادبایستبهخواستهمردمنهاداستانسیستانوبلوچستان)...(:درهرمحلهکهواردمیسازمان

هایمالیدارندکهدراینزمینهنیازبههمکاریوحمایتدستگاهمردمپاسخدهیمبرایجلباعتمادکهبعضیخواسته

ایمشکلنیمتابهاصلموضوعپیشگیرانهاعتیادنائلشویم.مثالًمحلهداریموابتدابایدمشکالتآنهارارفعورجوعک

سطلزبالهداشتهوروشناییمعابرکهپسازرفعمشکالتآنهاتازهبهمااعتمادکردندتابتوانیمبههدفاصلخودمون

هاهمکاریمطلوباستوهایدولتیماروبپذیرندکهبعضیازدستگاهبپردازیموالزمآنایناستکهدستگاه

طلبد.هارومیهمکاریهمهدستگاه

هاهمکاریداشتهباشیمآموزشوپرورشاستانخراسانشمالی)....(:ازوزارتخانهابالغنشدهاستکهچگونهباسمن

 هاهمکاریداشتهباشیم.ازوزارتخانهابالغنشدهاستکهچگونهباسمن

ادمخدرخراسانشمالی)...(:آموزشوپرورشبهخاطرفضایبستهایکهداردفقطبهشورایهماهنگیمبارزهبامو

خودیهااجازهورودواجرایبرنامهپشگیریرامیدهند.

بهزیستیاستانخراسانشمالی)...(دربخشحمایتازسمنهابخشنامهداخلیداریمکهبرونسپاریطرحهاالزاماً

دمنهاییبدهیمکهازخودمامجوزگرفتهاندواینبخشنامهعمومیتدارد.بایدبهسازمانهایمر

آموزشوپرورشمانعورودسمنهابهمحیطهایآموزشیجهتاجرایبرنامهسازمانمردمنهادخراسانشمالی)....(:

.ستچوناعتمادبهسمنوجودندارندهایپیشگیریازاعتیادا
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موادمخدرخراسانشمالی)....(:پراکندهبودنسازمانهایمردمنهاددربیندستگاههایکشورایهماهنگیمبارزهبا

 مسئلهایهستکهپراکندهکاریرابهدنبالدارد.

،آبانمهر،)یلیتحصتعاملباآموزشوپرورشفقطدرسهماههاولسالپلیسمبارزهباموادمخدراستانکرمانشاه:

سازآنکمرنگمیشودواگرشورابرنامهساالنهبرایهمکاریباآموزشوپرورشوسمنهاداردوپآذر(وجود

تدویننمایدنتایجخوبیحاصلمیشود

دستگاههامارابهرسمیتنمیشناسندوهویتکارمامشخصنیست.سازمانمردمنهاداستانکرمانشاه:

گاههامناسبنیستوهمکاریبیندستگاههاوسمنهانیازبهایاستانخوزستان:هماهنگیبیندستفنوحرفه

تعریفدارد.

و ابزارهای مبارزه با اعتیاد ی مشارکت اجتماعیضرورت روزآمدسازی رویکردها -

وبااعتیادمبارزهکردنمیتوانمثلسابقبههمینخاطرادارهکلبهزیستیاستانمرکزی)....(:سیستماعتیادپویااست

زندگیبرنامهریزیکرد.درحالیدربحثمشارکتهمرویکردهارابایدطبقسبکجدیدروزکردایدبهرابهابزارا

.شودهابرایاعتیادبرنامهریزینمیزندگیآدمکهدرحالحاضربهسبکجدید

نهاوتبدیلدیمباارائهاعتباربهآکرngoهاراتبدیلبهngoمااشتباهیکردیمادارهکلبهزیستیاستانمرکزی)....(:

.داوطلبانهنیستوتبدیلبهیکشغلشدهاستبهپیمانکارشدهاند،

گذشتهانفجارتکنولوژیداشتهایموبهتبعآنپیدیدگیرفتارهاهم32سازمانمردمنهاداستانفارس)....(:چونطی

دبهسمتسمنهایتخصصیومادرتخصصیبرویم.بیشترشدهاستبنابراینبایدروشهارانوکنیمبای

موازی کاری ها، اقدامات جزیره ای و پراکنده  -

حاشیهنسین یکمحلهپرخطریا مثالً بینسمنهاموازیکاریوجوددارد. سازمانهایمردمنهاداستانفارس)...(:

باهمیکینیستیم،نقشسمنهاکمشدهکمرنگهستوهاهمزمانچندسمنهمزمانمداخلهمیکنند.ارتباطسمن

است.

شورایهماهنگیمبارزهباموادمخدرخراسانشمالی)....(:پراکندهبودنسازمانهایمردمنهاددربیندستگاههایک

 مسئلهایهستکهپراکندهکاریرابهدنبالدارد.

رابطهباپیشگیرییکینیستوهرکسییکحرفودیدگاههایدستگاههادرسازمانمردمنهاداستانکرمانشاه:

برنامهایرادنبالمیکند.
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-هایکگزارشتحویلمیسازمانهایمردمنهاداستانهرمزگان:موازیکاریزیاداستوهمزمانباهمهمهدستگاه

ارشمیخواهددرکشدفقطبرایارائهمستنداتوگزدهیموماشدیمابزاریکههرکسماروبهسمتخودشمی

 صورتیکهکارهابایددلیباشد

استانداریاستانهرمزگان:موازیکارزیادشدهاستوفقطگزارشمحورشدهاستبههمینخاطربرنامههاکاربردی

 هایپاسخگوییمناسبیندارند.واثربخشنیستودستگاه

.زیاداستبرنامههادریموازیکاریمشکلمالینداریمولآموزشوپرورشاستانمرکزی)...(:ما

زیاداستوموازیکارهاهمزیادشدهاست.درزمینهپیشگیریازاعتیادشهرداریاستانفارس)....(:طرح

.هاوجودداردموازیکاریبیندستگاهادارهکلبهزیستیاستانمرکزی)....(:

 آنهاشاخصهایتوسعهیافتگی.زیرایکیازفتهموفقبودهاندکشورهایپیشرادارهکلبهزیستیاستانمرکزی)....(:

یانجامدهنداngoوماظرفیتسازینکردهایموهمهبایدکاراستngoمثالسوئدهرفرددرسههاستngoتعداد

شویم.موادمواجهدرمبارزهبافیتسازیرکهباافزایشظ

اعتبارات-

 اعتباراتبایددرجایخودشهزینهشودوافزایشداشتهباشداعتباراست)....(:ادارهکلبهزیستیاستانمرکزی

آموزشوپرورشاستانمرکزی)...(:زمانتخصیصاعتباراتنامناسباستاسفندماهآموزشوپرورشتقریباروبه

موزانارتباطبرقرارکردوتوانباوالدینودانشآتعطیلاستوبعدازعیدهمهمهدرگیرامتحاناتهستندونمی

اعتباراتدرتابستانبهماواگذارشودنهدربهمنواسفندتابتوانیمبرنامهریزیمناسبیکنیم.

-مثلآموزشوپرورشادارهکلتعاون،کارورفاهاجتماعی)....(:اعتباراتبهچنددستگاهتاثیرگذاردادهشود

صداوسیما

)سرانه خدمات سالمت اجتماعی در ضوابط شهری و ان های مردم نهادضرورت پذیرش اجتماعی سازم -

  روستایی کشور(

گیریموهابرایناشناختهاستوموردپذیرشقرارنمیسازمانمردمنهاداستانچهارمحالوبختیاری)....(:هویتسمن

هابرمردممحرزشودحداقلیکمکانبرایهرشهرستاناحداثشودتاهویتسمن

هامارابپذیرندوماراقبولکنندوبهمااعتمادکنندزیرامردمازمانمردمنهاداستانسیستانوبلوچستان)....(:سازمانس

بهمااعتماددارند
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هاییپذیرشندارندبنابراینسازمانوسمنهایدولتیظرفیتسازمان سازمانمردمنهاداستانسیستانوبلوچستان)....(:

. گریعنیسمنیکهرسیدهبهارجاعیکهدارایهویتشدهکنیمسمنمطالبهاقاًوقتیدرمعیارهایسمننگاهمیکهاتف

هایسازیدرسازمانظرفیت کنیم.شوددُمآنراقیدیمیگرمیکهواردفازمطالبهدرسازماندولتیبهمحضاین

رشدسمنراندارداکنونندارد.حتیتلقیآنهادولتیبرایپذیرشرشدسمنخیلیمهماست.دولتپذیرش

دیگرگونهاستحتیتلقیآنهابرعکساست.

علیرغمهمهفعالیتهاهویتیبهسمنهادادهاست.سازمانمردمنهاداستانکرمانشاه:

سازمانمردمنهاداستانکرمانشاه:مکانومرکزواحدیبرایسمنهاوجودداشتهباشد

 و رویکردهای مداخله ای در برنامه های پیشگیری از اعتیاد برنامه های مشارکتیمدل طراحی  -

ورزشوجواناناستانفارس)....(:ماجامعهمخاطبرااشتباهگرفتهایمازاینجهتفردیکهبهسمتموادگرایش

قرمزهارابرداریممثالًتختهنرددارداصالًسرکالسمانمیآیدکهمنبتوانمآموزشدهم.پیشنهادماینهکهبرخیخط

درشهرمنآلتقمارمحسوبمیشودبهصورتیکهیکیازچیزهاییکهباعثمیشودافرادبهخانوادههابرگردند

بازیوورزشاست.طرحیداریمبرایبرگزاریوالیبالخانوادگیبهمنمجوزدادهنشدواینتابلوهاوخطقرمزها

یتهایورزشیگرفتهشدهاستوقطعاًبرایتأمینجذابیتبهجایدیگرمیروندکهتجربههستبنابراینجذاب

مصرفموادیکیازآنهاست.

واردایرانشدتااالنیکرویکردفراگیرخوبCBOکهرویکرد81ازسالادارهکلبهزیستیاستانفارس)....(: 

کهفراگیرشوددرکلکشورباهزینهاندکی(CBO) ایاجتماعمحورمابایددنبالطرحیباشیممثلطرحهنداشتهایم.

 ارزیابینکردیمکهپاسخدادیانه.هاراCBOباشدچونهاCBOورویکردعلمیترکنارانجامشودوپوششفراوان

یدانجامشودتاادارهکلبهزیستیاستانفارس)....(:الزماستپروژههایتسهیلگروهیواقدامبارویکردهایجد

 بسیجاجتماعیبهمنظورتحققمشارکتواقعیدربرنامههایپیشگیریمحققشود.

ایمومردمآموزشزدهشدهاندبهسمتآموزشسوقدادهراهامااکثرسمنادارهکلبهزیستیاستانمرکزی)....(:

برنامههابرایکهبایدیبرروینشاطنداریمولیفقطنبایدآموزشدهیمونشاطاجتماعیمظلومواقعشدهوتاکید

وافزایشسرانهورزش.طبرنامهریزیشودافزایشنشا

سازمانمردمنهادخراسانشمالی)....(:مدارسماآموزشمحورهستندوآموزشمقدمومهترازپرورشاستاینتأکید

وقتیدرآیندهاینبدههادرالمپیادهارتبهمیآورندازبرآموزشدربلندمدتوآیندهتبعاتمنفیداردبهعنوانمثال

اولینکسانیهستندکهکشورراترکمیکنندپسمااینفردرایکهموطنخوبنساختیموبیشترالمپیادهاازکشور
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بهصورتخارجشدندواینجانشانمیدهدتأکیدبرآموزشبهبیراههرفتهاستدرصورتیکهآموزشوپرورشباید

دوبالمتوازنباهمباشند

آموزشوپرورشاستانمرکزی)...(:بیشازحدبودنبرنامهها،تکراریبودنبرنامههاازمشکالتعمدهمادرحوزه

پیشگیریازاعتیاداست.بایدیکمدلبرایپیشگیریدرآموزشوپرورشطراحیشودوغربالگریکنیموطرحهای

رراحذفکنیم،هیچمدلمشخصوجودندارد.تکراریوغیرمؤث

بحثکلیماشادیونشاطدربینمردماستکهاگرفراهمشودهرامکاناتورزشیمحیا شهرداریخراسانجنوبی)...(:

 شودجوانانهیجاناتخودرادرورزشتخلیهمیکنند

ناستکهبرنامهمافقطآموزشاستکهنیازاستسازمانمردمنهاداستانچهارمحالوبختیاری)....(:نقطهضعفماای

هاپرنشاطبرگزارشودبرنامه

یشگیریبایدجذابیتداشتهباشدواینموضوعبایددرطراحیبرنامههاپسازمانمردمنهاداستانکرمانشاه:برنامههای

لحاظشود.

 ضرورت توجه به همکاری های بین بخشی دستگاه های دولتی -

2بخشاعظممتکدیانمعتادهستندوشهرداریستادمتکدیاندارد)ساختمان استانسیستانوبلوچستان)....(:شهرداری

کنندووظیفهطبقه(باتوجهبهبخشنامههیئتوزیرانوزارتکار،بهزیستیکمیتهامداد،نیرویانتظامیباماهمکاریمی

هاهمکاریکنندکههیچمانکهپسازآنبایدسایردستگاهشوددرساختآوریمیشهرداریاستکهمتکدیانجمع

گیرد.زیراحضورمتکدیاندرسطحشهرکنندچوناکثراًاعتیاددارندواعتبارمیانبخشیصورتنمیهمکارینمی

 کنند.روحیهنشاطازجامعهسلبمی

لنگرفتهاستواعتیادبهعنوانیکاولویتجدیاستانداریاستانخوزستان:ارتباطاتمیانبخشیدرحوزهاعتیادخوبشک

توسطدستگاههاتلقینمیگردد.

)بهزیستیخراسانشمالی(سازمانهایمردمنهادبهصورتمتوازندرهمهشهرستانهانیستوراهکارایناست-
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 اثبات و رد فرضیات -4-8

 فرضیه اول: 

اجتماعیسازمانهایمردمنهاددربرنامههایپیشگیریازاعتیادرابطهبهنظرمیرسدبینسرمایهاجتماعیومشارکت

مستقمومعناداریوجوددارد

بهمنظوربررسیرابطهبینابعادسرمایهاجتماعیومشارکتاجتماعیازمدلهایساختاریاستفادهشد.با

یسازمانهایمردمنهاددردوبعدمستقیمسرمایهاجتماعتوجهبهنتایجبهدستآمدهمشخصشدکهرابطه

مثبتتأثیرگذاریمشارکتاجتماعیبر(β =2/12)ضریبتأثیرباوشناختی(β =2/12)ضریبتأثیرباساختاری

(114شد.)جدولفرضیهاولاثباتبرهمیناساسوداشتهاستومعنادار

ماعیمعنادارنبودوازاینبعدفرضیهاولردولیرابطهبینبعدارتباطیسرمایهاجتماعیبامشارکتاجت

(114)جدولشد.

 : نتایج حاصل از بررسی رابطه بین ابعاد سرمایه اجتماعی و مشارکت اجتماعی331جدول 

 متغیر مالک
 

 ضریب تعیین Estimate S.E. C.R. β P متغیر پیش بین

 مشارکت اجتماعی

221/2 323. 44422 202. 24243 ساختاری --->  

29/2 221/2 290. 24625 222. 24222 شناختی --->   

292/2 055. 24052 272. 280. رابطه ای --->  



فرضیهدوم:

بهنظرمیرسدبینوضعیتمشارکتاجتماعیسازمانهایمردمنهاددراستانهایمختلفکشورتفاوتمعناداری

وجوددارد.

ستانهایموردبررسیازتحلیلواریانسیکراههاستفادهشد.نتایجبطورکلیجهتمقایسهوضعیتمشارکتاجتماعیا

(،نمرهکلمقیاسزمینههاوp،52/3=F<221/2اینآزموننشاندادکهازلحاظسهبعدمشارکتدرسطحفردی)

( نهاد مردم سازمانهای اجتماعی مشارکت p<221/2سطوح ،82/2=Fاجتماعی مشارکت کل نمره همدنین و )

(223/2=p،42/2=Fبین)استانموردبررسیتفاوتآماریمعناداربودوازاینحیثفرضیهدومتحقیقاثباتشد.15

اینموضوعنشانمیدهدبیناستانهایمختلفکشورازحیثمیزانمشارکتافرادوگروههایمختلفمشارکت

شاغل،دانشجویان،کارگران،کودکان،خانوادههاو...(وکنندهدربرنامههایپیشگیریازاعتیاد)زنانخانهدار،مردان



351 

 

همدنینمیزانمداخالتمشارکتیسازمانهایمردمنهاددرمحیطهایهدفپیشگیریازاعتیاد)محلهها،خانواده،

محیطهایآموزشیومحیطهایکار(تفاوتآماریمعناداریوجوددارد.
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 نجم: بحث و نتیجه گیریفصل پ
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 فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری  -5

 بحث و نتیجه گیری از زیر مطالعه اول  -5-1

 نگرش کاربردی به داوطلب شدن و مشارکت در برنامه های پیشگیری از اعتیاد 

راناجرایبرنامههایدرصدازافرادداوطلبوکارگزا6484براساسنتایجتوزیعجنسیتنمونههایموردبررسی

درصدرامردانتشکیلمیدهند.بنابرایناکثریتافراد3586پیشگیریازاعتیاددرسازمانهایمردمنهادرازنانو

 داوطلبدرسازمانهایمردمنهادفعالدرحوزهپیشگیریازاعتیادرازنانتشکیلمیدهند.

بهکارداوطلبانهدرسازمانهایمردمنهادازیکطرفبیانگرنقشنتایجبهدستآمدهازنسبتجنسیوپرداختن

مثبتزنانومیزانفعالشدنمعیارمسئولیتاجتماعیزنان)درمقایسهبامردان(ازطریقانجامفعالیتهایداوطلبانهدر

مسئولیتاجت معیار که میدهد نشان طرفدیگر از باشد. می اعتیاد از هایپیشگیری منظوربرنامه به ماعیمردان

پرداختنبهفعالیتهایدواطلبانهدرمقایسهبازنانفعالنشدهاست.

اینموضوعبانتایجآمارگیریالگویگذرانوقت/فعالیتهایداوطلبانهوخیریهدرایراننیازبهطورنسبیمطابقت

،زنهابهطورمتوسط1324کشوردرسالبراساسنتایجسرشماریالگویفعالیتگذرانوقتدرمناطقشهریدارد.

برابربیشترازمردهازمانخودرابهفعالیتهایداوطلبانهوخیریهاختصاصمیدهند.اینسرشماریکهدرجمعیت3

سالهوبیشتردرمناطقشهریکشورصورتگرفتهاستنشانمیدهد؛درایرانمتوسطزمانصرفشدهدریک15

دقیقهمیباشد.ایننسبتدربینمردانبطورمتوسطیکدقیقهودربین2عالیتهایداوطلبانهوخیریهشبانهروزبهف

(.1324دقیقهدریکشبانهروزمیباشد)مرکزآمارایران،3زنانبطورمتوسط

شگیریازاعتیادنامههایپیداوطلبدربرهایافرادوگروهمشارکتنقشجنسیتدربراساسنتایجبهدستآمدهاز

سازمانهایمردمنهاددرمحیطهایهدفپیشگیریازاعتیاد)محله،خانواده،مدرسهو(مداخلهمشارکت)نینوهمد

؛میتوانبهاینجمعبندیرسیدمحیطهایکار(

ی مشارکت در برنامه های پیشگیری از اعتیاد، به نظر می های جنسیتی در زمینهتعبیر و تفسیر تفاوت

بطوریکه؛،ی تحلیل محتوای نقش جنسیت استوار باشدد بر پایهرس

درصد(افرادداوطلبدرسازمانهایمردمنهادفعالدرحوزهپیشگیریازاعتیادرازنان6484اکثریت)(ازآنجاییکه1

بهگروهزنانخانهبیشترینگروهمشارکتکنندهدربرنامههایپیشگیریازاعتیاددرایرانتشکیلمیدهند،درنتیجه

)میانگین4832دار)میانگین محیطهایمحله به نهاد سازمانهایمردم بیشترینسطحمشارکت)مداخله( و و4842( )

بهنظرمیرسداینموضوعبانقشجنسیتزنانهماهنگوسازگاراست.(تعلقدارد.4814محیطخانوادهها)میانگین

ارتباط همین بیرهدر تحقیق نتایج دهد می نقش جنسیت زن بر روابط بین فردی، پرورش، تربیت و وفنشان

گیرد بیشتر با هایی که در خانواده صورت میرسانیورزد در نتیجه نقش مشارکت و یا کمکمراقبت تأکید می

  (.1321)بیرهوف،نقش جنسیت زنان سازگار است

زمانهایمردمنهادفعالدرحوزهپیشگیریازاعتیاددرصد(ازافرادداوطلبدرسا3586جمعیتکمتری)همدنین(2

)میانگینترمیزانمشارکت)مداخله(سازمانهایمردمنهاددرمحیطهایکارکمتشکیلمیدهند،درنتیجهرامردان
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ردانوهمدنینکمترینمیزانمشارکتدربرنامههایپیشگیریازاعتیادسازمانهایمردمنهادبهگروهماست(2817

(تعلقدارد.2876(وسایرگروههایکاری)میانگین2875(،کارگرانکارگاههاوکارخانهها)میانگین2861شاغل)

هایاندرتصمیمنقشجنسیتمردبررفتارقاطعواعتمادواطمیننقشاجتماعیزنانبامردانمتفاوتاست.بنابراین

رسانی از سوی مردان )مانند قش مشارکت اجتماعی و کمکپذیرش نوع ن به همین دلیل د.شخصیتأکیددار

ی رانندگی، در شرایطی که تعداد زیادی از مردم دخالت رهگذر برای کمک کردن به مصدومین یک حادثه

نشانی،احتمالاینکهمردانمأمورآتشازاینروکنند( با نقش جنسیت مردان مطابقت دارد.اند و تماشا میایستاده

هایموجودایناستکهیکیازفرضیه.دهندبازبشوند،بیشتراستوزنانعمدتاًکارهایخانهراانجاممیپلیسیاسر

شودکهالزمباشدکارامدادرسانیاحتمالدخالتمرداندرمشارکتهایاجتماعیوکمکرسانیهنگامیبیشترمی

هایاضطراری(مردانومبتکرانهباشد)مانندبحرانرسانیشاملدخالتفعالدرشرایطخطرناکانجامشود.اگرکمک

هایخوددرراهنجاتجانانسانکنند.اکثرکسانیکهبهپاسانجامخدماتبرجستهوشجاعانهبیشاززنانمداخلهمی

-تشکیلمی%ازاینقهرمانانرازنان2اند؛مردانهستند.فقطیقهرمانیکارنگیجایزهدریافتکردهازصندوقکمیته

ینقشجنسیتزن،گرمیدرروابطبینفردی،گرایشبه(معتقدبودکهمشخصه1287ایکلی)(.1321)بیرهوف،دهند

کنترلنفسو استقالل، با روابطاجتماعیونیزحساسیتدرروابطبینفردیاست،درحالیکهنقشجنسیّتمرد،

موفقیتمشخصمی به )باکانعالقه اسپن1266شود ؛ همکارانش، و اعمبه1272س، مردانبهطور آنجاییکه از .)

شودکهآنهاصفاتیراپردازند،صحتایناستنتاجثابتمیایوبهطوراخصبهخطرکردن،بیشترمیهایحرفهنقش

وعملسوق(مردانبیشتربهسمتکار1226کنندکهبیشتربانقشآنهادرزندگیمنطبقباشد.بهقولباکان)کسبمی

(.1264)پارسونس،یابندربهسویمشارکتگرایشمیشوندوزنانبیشتدادهمی

ی اجتماعی پیوند عمیقی با موضوع و  الزم است سیاست های اجتماعی در حوزه مشارکت و سرمایهبنابراین 

مشارکت  راهبردهایداشته باشد. به عبارت دیگر برنامه های کاهش تقاضای مواد مخدر نقش جنسیت در 

سرمایه ی اجتماعی در برنامه های پیشگیری  مدیریتنیازمند تحلیل نقش جنسیت و مولفه های مرتبط به آن در 

 است. از اعتیاد 
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  بررسی ارتباط سرمایه ی اجتماعی و مشارکت اجتماعی 

ادوتعهد(سازمانسرمایهیاجتماعیارتباطی)فهممتقابل،اعتمنتایجیافتههایپژوهشحاضرنشانمیدهد؛

 با معناداری ارتیاط مولفه این اما است برخوردار مناسبی وضعیت از نهاد مردم های های مشارکتمولفه

ازاجتماعی پیشگیری های برنامه در اعتیاد نداشت. ارزشها(اما شناختی)همکاری، اجتماعی سرمایه بین

برنامههایپیشگیریازاعتیادرابطهآماریمعناداریسازمانهایمردمنهادومولفههایمشارکتاجتماعیدر

؛وجودداشت.بهعبارتدیگر

به راهحلهایهمکارانه،کمککردناعضا به تمایلزیاد نهاد) شاخصهمکاریدرسازمانهایمردم

ف(ویکدیگر،داشتنروحیهگروهیوتیمیدربیناعضا،مشارکتوهمکاریاعضابایگدیگردرامورمختل

همدنینشاخصارزشهادرسازمانهایمردمنهاد)داشتناهدافوارزشهایمشترکبیناعضا،مشابهت

داشتناعتقادنیتخیروخوببینهمهاعضا(درمیزان،ngoارزشهاواهدافاعضابااهدافوارزشهای

اع برنامههایپیشگیریاز هایمختلفاجتماعیدر مشارکتافرادوگروه میزانتیاد، سازمانهایمداخله

مردمنهاددرمحیطهایاجتماعیهدفبرنامهپیشگیریازاعتیاد،ظرفیتسازیاجتماعیوظرفیتمشارکت

درصدمشارکتاجتماعیدربرنامه2جمعیسازمانهایمردمنهادتأثیرگذاروتعیینکنندهاست،بطوریکه

ازطریقسرمایهاجتماعیشناختیوساختاریسازمانهایمردمنهادهایپیشگیریازاعتیادبهصورتمستقیم

تعیینشد.

بعد هایتعاملیممکنمیکندو طریقکاهشهزینه از را سرمایهیاجتماعیساختاریارتباطبینمردم

کند می مستعد ارتباط برقراری برای را مردم آن اجتماعی(Uphof,6000)شناختی ی سرمایه .

و(Structural social capital)ساختاری شبکههایاجتماعیوانجمنهایقابلمشاهده بهرفتارهایفردی،

شناختی اجتماعی ی سرمایه دارد. اشاره گیری از(Cognitive social capital)اندازه درکفردی بیانگر

 ,Yamamura, 6077 & More et al)هنجارها،ارزشهاواعتقاداتافرادنسبتبههمکاریومشارکتاست

6009).

سرمایهیاجتماعیتنهابوسیلهعضویتدرنهادهابهدستمیآیدوشبکهنشانمیدهد؛رُزنتایجتحقیقات

روانیبرایارتقایسالمت فرآهمآوردنحمایتهایعاطفیو بطورخاصدر هایسرمایهیاجتماعی،

ارفامنیزمعتقداستسرمایهیاجتماعیعواملاسترسهمدنینه(.Ross,6000)روانیافرادنقشموثریدارند

همدنینسرمایهیاجتماعیمیتواندخطر کممیکند. درزندگیکاهشدادهوخطراینعواملرا را زا

تحقیقاتنشاندادهاست(.Harmpham,6004)تأثیراتحاصلازحوادثمنفیرادرزندگیافرادکاهشدهد

افرادبیشترباشدبرمیزانرضایتاززندگیواعتماداجتماعیآنهاافزودهمیهرچهشدتروابطاجتماعی
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می(Valenzuela,6009)شود افزایش را افراد نفس عزت و دوستی های شبکه با ارتباط همدنین .

(.Vakenburg,600  2)دهد

مشارکتویادگیریبرتأثیرسرمایهاجتماعیازطریقمولفهآموزشدرپژوهشحاضرنکتهمهموقابلتوجه

درصدسطحمشارکتدربرنامههایپیشگیری42اجتماعیدربرنامههایپیشگیریازاعتیاداست.بطوریکه

عبارتدیگرکسبمهارتهایاجتماعی به یادگیریسازمانیتبیینگردید. ازطریقآموزشو اعتیاد ،از

نهایمردمنهادوهمدنینکسبمهارتهاورشدویادگیریسازمانیازهایآموزشهایمرتبطباکسب

درصدتغییراتمشارکتدربرنامههایپیشگیریازاعتیادرا42درحوزهاعتیادوپیشگیریازاعتیاددانش

. این موضوع قاعده و نقش تسهیلگری سازمان های مردم نهاد را که لوئیس را تأیید می تبیینمینماید

در ایجاد سرمایه اجتماعی نقش تسهیلگری  یس سازمان های غیردولتیدیوید لوئ مطابق نظرنماید. 

 تحقیقات مختلفی وجود دارد که وجود این رابطه را تأیید می کند. . (Lewise, 2006)دارند

 (درپژوهشارزشیابیطرحهایپیشگیریازاعتیاددرمحلههایشهریو1323نتایجتحقیقاکبری)براساس

اعوعملکردتسهیلگرانبهعنوانشاخصهایفرآیندموردسنجشقرارگرفت.نتایجمشارکتاجتم وستاییر

مشارکت و تسهیلگران بینعملکرد میدهد؛ نشان اجتماعمحور برنامه الگویتجربیاصالحشده آزمون

عملکردقویآماریاجتماعیکهمبستگی  میزانهمبستگیبینفرآیندهایاجتماعسازیو وجوددارد.

درصدتعیینشدکهنشاندهندهاینموضوعمیباشدکهفرآیندمشارکتاثرگذاریمثبتی63/2هیلگرانتس

تعیین وپیآمدها52داردواثراینفرآینددرتحققبرآیندها) درصداز8)تعییندرصدازتوانمندسازی(

 کیفتزندگیمشارکتکنندگان(بهخوبیقابلمشاهدهاست.

 (نشاندادبینمولفهمهارتهایاجتماعیباسرمایهیاجتماعی1323رعیمتینوهمکاران)نتایجپژوهشزا

مهارتهایاجتماعیشایستگیدرارائهواکنشهای وجوددارد. درسازمانهایمردمنهادرابطهمستقیم

و نظیر نهاد مردم های سازمان متولی های دستگاه بنابراین است. دیگران برابر در ومطلوب زارتکشور

 اجتماعی تقویتسرمایه و ارتقا برای ها اعضایNGOاستانداری اجتماعی مهارتهای شایستگی باید ها

NGOاینشایستگیها تقویتوسازوکارهاییبرایبهبود برایارائهواکنشهایمطلوبدردیگرانرا ها

ت)گوشدادندرستوارسالپیامهایقابلارائهکنند.اینقابلیت)مهارتهایاجتماعی(بایدازطریقارتباطا

مشارکت و مساعی تشریک سودمند(، رابطه از حمایت و توسعه پیوندها)پیوندسازی، توسعه قبول(،

)کارگروهیبهمنظوررسیدنبهاهدافمشترک(وایجادهمافزاییدرگروهبرایرسیدنبهاهدافجمعیدر

هاینترتیب،موجبگسترشسطحسرمایهاجتماعیدرجامعهها(تقویتشودوب NGOافرادجامعههدف)

 هدفرافرآهمآورد.
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 (نشانمیدهد؛2228نتایجتحقیقآدامز) صورت به نه اجتماعی کار اعتیاد، از پیشگیری محلی های برنامه در 

 غییراتت نه و (مواد مصرف از ناشی خطرات نه خا به خانه آموزش مثالًت)اس متکی افرادتغییر بر محض

 ریزی برنامه بیافتد اتفاق باید آنچه ن(.معتادا دستگیری یا درمانی مراکزایجاد مثالً) اجتماعی خدمات

 افزایش به خدمات چناندهت.اس فرد برای اجتماع و اجتماع در فرد شرایط بهبود برای مشارکتی

 صورت اقتدارافزاییشود، منجری(زندگ شرایط در مداخله توان معنای به) قدرت بازتولید برای افرادظرفیت

 ظرفیتهای کارگیری به و شناسایی و مسئلهحل و مشکل با مواجهه توانایی کاهش به منجر اگر و است گرفته

 .است گرفته صورتاقتدارزدایی شود وی

 ایننتایجمیتواندتوجیهگرنقشسالمتاجتماعیوابعادآن)سرمایهیاجتماعیومشارکت(در

پیشگیری اعتیاد از سالمتعمومیجامعه ابعاد عنوانیکیاز واقعسالمتاجتماعیبهباشد.به در

چگونگیوضعیتارتباطفردبادیگراندرجامعه،یاهمانجامعهپذیری،اشارهدارد.سالمتاجتماعی

دگیمیکندبرابعادیازسالمتتأکیدداردکهبهارتباطفردبادیگرافرادباجامعهایکهدرآنزن

مربوطاست.بنابراینسالمتاجتماعیدرکنارسالمتجسمیوروانییکیازسهرکنتشکیلدهنده

سالمتعمومیجامعهاست.درواقعزمانیمیتوانشخصراواجدسالمتاجتماعیدانستکهبتواند

جارهایاجتماعیفعالیتهاونقشهایاجتماعیخودرادرحدمتعارفبروزدهدوباجامعهوهن

 (.1386)فداییمهربانی،پیوندوارتباطبرقرارکند

 سالمتاجتماعیبارفتارهایجامعهپسند،مسئولیتپذیریدردرهمینارتباطکییزمعتقداستبین

 آرام، دارد)سام یمثبتیوجود اجتماعیرابطه جایگاه و یکاصلپژوهشکییز.(1388جامعه از

شناختینشأتمیگیرد.اوباطرحاینسوالکهآیامیتوانکیفیتزندگیوجامعهشناختیوروان

عملکردشخصیافرادرابدونتوجهبهمعیارهایاجتماعیارزیابیکرد؟سالمتاجتماعیراترکیبی

چندعاملمیداندکهدرمجموعنشانمیدهندیکشخصتاچهاندازهدرزندگیاجتماعیاش

عنوان به ترتیبسالمتاجتماعیرا)مثالً بدین و خوبیدارد عملکرد وشهروند( همکار همسایه،

.لذادریکتحلیلعاملیگستردهپیشنهادمیارزیابیشرایطوعملکردفرددرجامعهتعریفمیکند

و انسجام پیوستگی، مشارکت، شکوفاییاجتماعی، شاملپنججزء سالمتاجتماعیافراد که دهد

 (.1324عیبرشمردهشود)موسویوشیانی،پذیرشاجتما
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 های گروه دیگرانو خانواده، کیفیتروابطشبا از الرسونسالمتاجتماعیارزیابیفرد نظر از

نسبتبهمحرک تفکراتواجتماعیاستودرواقعشاملپاسخهایدرونیفرد واحساسات، ها

 .Larson,7991))دگیومحیطاجتماعیاسترفتارهاییاستکهنشانگررضایتیانارضاییاواززن

 همینارتباط شیانی)پژوهشموسودر نیازمندسالمتاجتماعیبه؛(نشانمیدهد1324یو جامعه

عنوانسازوکارارتباطیاست.بهعبارتدیگرسالمتاجتماعیشاملویژگیهاییهمدونمشارکت،

م باعثمیشود استکه انسجام خودشکوفاییو پیوندهمبستگی، یکدیگر سالمتبه نظام و ردم

به وابسته فعالیت سه تحرکاجتماعی ایجاد و بسیج و ارتباطات جلبحمایت، اینرو از بخورند.

یکدیگرندکهدررسیدنبهارتقایسالمتمدنظرقرارمیگیرند.جلبحمایتبیشترازطریقتحت

تصمیم قبیلسیاستگذاران، برایتأمیننیازهایتأثیرقراردادنذینفعاناز گیرانوصاحبانرسانه

افزایشآگاهیمالیومنابع،تغییرسیاستها،خطوطراهنماهاویاشیوهها ست.درارتباطاتمعموالً

مردموگروههایاجتماعیدرجهتتغییررفتارهدفگذاریمیشودوتحرکاجتماعیتالشدارد

اتراارتقادهد،مشکالتاجتماعیرابرطرفکندوگروههنجارهایجامعهراتغییردهد،ارائهخدم

 هایمختلفرابهعنوانبازیگرانیواحددرراستایرسیدنبههدفیمشترکجمعکند.

 همکارانش)پژوهش ارتباط1227کاواچیو در( مشارکترا سطحجمعیو یاجتماعیدر بینسرمایه

دکهنابرابریزیاداعتمادومشارکترادرانجمنهایداوطلبانه.آنهاتوضیحمیدهنتأییدمینمایدآمریکا

 کاهشمیدهد.

 پژوهشدیگریازنوعپیمایشوبااستفادهازابزارپرسشنامهدرمیاندانشجویاندانشگاهپیامنورمشهددر

نتایجحاکیازآناستکهتمامیابعادسرمایهیاجتماعیباسالمت1382سال اجتماعیرابطهانجامشد.

نتایج سالمتاجتماعیرابطهدارد. وضعیتتأهلوجنسیتبا بینمتغیرهایزمینهای، از معناداریدارندو

درصدازتغییراتواریانسسالمتاجتماعیبوسیلهدو52بدستآمدهازتحلیلرگرسیوننشانمیدهدکه

بنابرای نبرایافزایشسالمتاجتماعیدربینجوانانالزممتغیراعتمادومشارکتاجتماعیتبیینمیشود.

 (.1321استتااعتمادآناننسبتبهسایرافرادجامعهونهادهایاجتماعیافزایشیابد)شربتیان،
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 بحث و نتیجه گیری از زیر مطالعه دوم -5-2

  مداخالت مشارکتی  

سازمانهایمردمنهادوبادرنظرگرفتنمحیطبراساستحلیلهایمحتواییمصاحبههاوبررسیتجاربزیستهی

هایمداخله،جامعههدفمشارکتوشیوههایطراحیمداخلهمیتوانگفتالگوهایمشارکتیحلقههایصالحین،

الگویهستههایمشارکتیخانوادهمحور،الگویمشارکتیاجتماعمحور،الگویمشارکتیمبتنیبرفعالیتهایجانبی

متمرکزبرجمعیتعمومی)محلهها،خانوادهها،گروهالگویم، شارکتقومیوالگویمشارکترسانهمحورعمدتاً

هایقومی،اصناف،جمعیتهایکاروکارگریو....(طراحیشدهاستوبابرنامههایپیشگیریهمگانیمنطبقو

هماهنگمیباشد.

متمرکزبرافرادوگروههایهمدنینالگویمشارکتکارآفرینیاجتماعیوالگوی مشارکتیگروههایهمتاعمدتاً

درمعرضخطر)زنانسرپرستخانوار،زنانوکودکاندارایهمسرمعتاد،دانشآموزانیکهوالدینآنهامصرفکننده

باشد.مواد،فرزندانطالقو...(طراحیشدهاستوبابرنامههایپیشگیریانتخابیوموردیمنطبقوهماهنگمی

  انگیزه و هدف سازمان های مردم نهاد از مشارکت و پرداختن به کار داوطلبانه 

هایمشارکتوپرداختنبهکاردواطلبانه نهادمهمترینانگیزه سازمانهایمردم با براساستحلیلمحتوایمصاحبه

،کسبتجربهزمینهرشتهتحصیلی،عبارتنداز؛احساسمسئولیتاجتماعی،نوعدوستی،عالقهبهفعالیتاجتماعیدر

شخصیوخودشناسیوجبرانفشارهایروحی.عالقهتکاملنسلگرایی،

مصاحبهباسازمانهایمردمنهاد،انگیزههاینوعدوستیواحساسمسئولیتاجتماعیانگیزهبراساستحلیلمحتوای

فعالیتهایداوطلبانهایجادم برایواردشدنبه درحالیکهانگیزههایمنفعتگرایانههنگامیمقدماتیرا یکند،

بیشتربروزمییابدکهتدوامکارداوطلبانموردتوجهقرارمیگیرد.شروعفعالیتداوطلبانهسازمانهایمردمنهاددر

لیتسازمانهایزمینهپیشگیریازاعتیادوتغییرمسیرفعالیتبهحوزهدرمانیکیازنمونههایتغییرانگیزههایفعا

مردمنهاددرحوزهاعتیاداست.



   انگ اجتماعی اعتیاد و تهدید تصور قالبی به عنوان مانع مشارکت در برنامه های پیشگیری از اعتیاد 

فرهنگیدرجامعهشایعاست،بویژهدرمواردیکهباهنجارهایرایجدرآنفاصله-آندهبهعنوانرفتارهایاجتماعی

توانددرحوزهآسیبشناسیمشارکتدرحوزهاعتیادجایگاهپیداکند.میگیردمی

تحلیلمحتوایمداخالتمشارکتیسازمانهایمردمنهاددربرنامههایپیشگیریازاعتیادنشانمیدهد؛مشارکتدر

نمیگیردوبهطوربرنامههایپیشگیریازاعتیادبهآسانیموردپذیرشمردمواعضایجامعههدفپیشگیریقرار
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معمولمقاومتجامعهمحلیوواکنشهایاجتماعینسبتبهبرنامههایپیشگیریازاعتیادمشهوداست.بررسیمزبور

نشاندهندهشکلگیرینگرشهاوتصوراتقالبیدرجامعهنسبتبهموضوعاعتیاداست.

فرهنگیودرمحیطهاو-دبراساسنگرشهایاجتماعیاگرچهمیزانپذیرشاجتماعیبرنامههایپیشگیریازاعتیا

بافتهایاجتماعیمختلفتفاوتهاییرانشانمیدهدامایکتوافقعمومیبراساسدیدگاهوتجارباکثرسازمان

 بنابر این می توانهایمردمنهادبرسراینموضوعوجودداردکهبرخواستهازنگرشمنفیجامعهبهاعتیاداست.

از موضوع اعتیاد یک نگرانی اجتماعی از مشارکت در « (stereotype threat)تهدید تصور قالبی»گفت

برنامه های پیشگیری از اعتیاد را در جامعه هدف مداخله ایجاد نموده است. این تصور نوعی تصور 

مه های قالبی منفی از تصورات دیگران و باور به این مطلب است که نکند بواسطه شرکت در برنا

پیشگیری از اعتیاد یا همکاری با تشکل های فعال در حوزه پیشگیری از اعتیاد، دیگران فکر کنند که 

 من معتادم یا مشکلی در این زمینه دارم. 

یکیازموانعمشارکتبرچسب نتیجهتحقیقاترفیعیدربرنامههایپیشگیریازاعتیادنیزمویّدهمینمطلباست.

ایجادمیداشتنموضوعاعتی اداستکهدرمواقعیمقاومتجامعههدفبرایورودبرنامههایپیشگیریازاعتیادرا

کند.راهحلعبورازاینمشکلازطریقورودبهمحیط)مداخله(باموضوعاتبدونبرچسبمثلارتقایسالمت،هنر،

(.1385ورزشودیگرموضوعاتجانبیاست)رفیعی،

 عبارتند مشارکتدربرنامههایپیشگیریازاعتیادبه مربوط چالشهای برخی(نشانداد؛2212نتایجپژوهشگریگسون)

 یا اقوام از محله ندارد، وجود روزمره نیازهایاز فراتر چیزی برای اقدام امکان و است دیده آسیب شدت به محله : از

 محله است، غیرممکن آنها اتحاد که است دهش تشکیل (ارتباط بدون حداقلیا) یکدیگر با درگیر و متفاوت گروههای

 ای گونه به فرهنگیشرایط معناست، بی آن در اعتیاد از پیشگیری برنامه و است معتادان یا مواد فروشندگانتسلط تحت

 متمرکز قبلی های برنامه ندارد، وجود آن امثال و مشارکتاجتماعی، تغییر اجتماعی، مسئولیت مفاهیم از درکی که است

.است رفته بین از ها برنامه نوع این به اعتماد که اندکرده ایجاد را شرایطی محله، بر
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 و نتیجه گیری زیر مطالعه سوم بحث  -5-3

 نظر به (fgdدرجلساتبحثگروهیمتمرکز)ادیاعت امر با کارشناسانمرتبط و ذینفعان نظرات یبند جمع به توجه با

؛رسد یم

  درست یاستگذاریوس یصورتهماهنگ در و شده فراهم ادیاعت با مبارزه یبرا یخشب نیکارب یبرا نهیزم 

 .افتی دست ها سازمان توان ییافزا وهم منابع جیبس به توان یم

 به یبررس نیا در که یا نکته  سطحکالن در ییاجرا و یقانون یها رساختیز نبود شد، اشارهآن مکرراً

نهادهایبینبخشهاتعامل یبرا نهادو هایمردم سازمان ویهمکار زانیم یحد تا که است دولتیبا

مردمدربرنامه مشارکت توسعهساز نهیزم و تداشتهیاولوهصینق نیا رفع البته و دهد یم کاهش را مشارکت

 مردم انیم در یفرهنگ عیوس یساز نهیزم به ازینحال نیع در شود. یم محسوب هایپیشگیریازاعتیاد

 .گردد فراهممقوله نیا در مداخله یبرا افراد یحداکثر مشارکتتا ددار وجود

 های سازمان انتظار مهمترین دهد؛ می نشان نهاد مردم های نظراتسازمان از محتوای های تحلیل نتایج

غیردولتیازدولتایناستکهظرفیتهاوتواناییهایآنهادیدهشودوزمینهالزمبرایمشارکتواقعی

بهباوراکثرسازمانهایغیردولتی،درآن ونظارتفرآهمشود. هادرسطوحمختلفتصمیمگیری،اجرا

حالحاضرمشارکتسازمانهایغیردولتیپایداروهمهجانبهنیستوعمدتاًبهمشارکتمحدودونارسادر

درتصمیمسازیوتصمیمگی درحالیکهحضور محدودمیشود، رینیزاهمیتاساسیاجرایبرنامهها

 دارد.

 کارشناسان اغلب نظر از ،پیشگیریازاعتیادیها موردبرنامه در یکشور مختلف یها استیس نیب یهماهنگ

  گردد. یم ها برنامه تیفیک کاهش به منجر و است شتریب توجه ازمندین که دارد ییها یکاست

 یها سازمان نیب که است آنالزم با مقابله ای نترلک یبرا آن، علل بودن جانبه چند و ادیتاعتیماه علت به 

 یهماهنگ و...درمانگر ،یانتظامن،یکارآفر کننده، تیحما آموزشیوتربیتی،اجتماعیوفرهنگی،مختلف

 مورد در ینناهماهنگیشتریب نرسد. مطلوب جهینت به است ممکن جداگانه، وگرنهاقدامات باشد داشته وجود

دولتیباسازمانهایمردمنهاد،کمتوجهیوبهرسمیتنشناختنسازمانهایبخشهمکاریهای یازبرخ

پیشگیریاز تقسیمکارسازمانهایدولتیدرحوزه بهمنظور وهمدنیننارساییدرهماهنگیها سمنها

باشد انیب نکارشناسایبرخ یسو از .کهمنجربهاقداماتجزیرهایوسازماننیافتهشدهاستشد ذکراعتیاد

مبخشیبههماهنگیهاوتوجهبهنقشوجایگاهستادمبارزهباموادمخدرالزماستاقدامیدرجهتانسجا

 انجامشود.تقسیمکار

 آموزشوپرورشو ؛رسد یم نظر به اد،یاعت امر با کارشناسانمرتبط و ذینفعان نظرات یبند جمع به توجه با

دستگاههاییهستندکهمیتواننددرزمینهپیشگیریازاعتیاداثرگذارباشند.برصداوسیمابهعنوانمهمترین
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از پیشگیری هدف جامعه مهمترین به دسترسی دلیل به پرورش و آموزش کارشناسان دیدگاه اساس

وانعیبهبرخورداراستکهباماعتیاد)دانشآموزانواولیاءآنها(ازاهمیتزیادیدرزمینهپیشگیریازاعتیاد

منظورایفاینقشپیشگیرانهمواجهاست،ازجملهمواردیکهکارشناسانمکرراًبهآناشارهداشتندعبارتنداز؛

تقدمرویکردآموزشیبررویکردتربیتی:اینتقدمرویکردیباعثشدهاستتاتفکرپیشگیریدربینالف(

هم باشد. نداشته زیادی رشد آموزشی مدیران و معلمان این بودند معتقد کارشناسان از برخی تقدمدنین

میدربلندمدتسببمیشودتاماباپدیدهایبهناممهاجرتنخبگانیافرارمغزهاروبروآموزشیرویکرد

 فرهنگی. گرایی نخبه تا است بوده آموزشی گرایی نخبه بر ما اصلی تمرکز زیرا ازدیگربرخیشویم

هانتظاراتخانوادههاواولیادانشآموزاننسبتبهارتقاسطحآموزشوکمیتکارشناسانمعتقدبودندک

درجمعبندینظراتلزومتوجهواهمیتبیشترگراییآموزشیسببشکلگیریچنینگرایشیشدهاست.

 بهموضوعاتتربیتیوپیشگیرانهدرمراکزآموزشیوتربیتیموردتأکیدقرارگرفت.

 انسانیمتخصصدرحوزهپیشگیریازاعتیاددرآموزشوپرورش.کمبودنیرویب(

موانعاداریواجراییبهمنظوراستفادهازظرفیتسازمانهایمردمنهاددرمدارس.ج(

 

 وسیمابهخوبیتعریفهمدنینبراساسنظرکارشناسانبهنظرمیرسدزمینههایهمکاریبینبخشیباصدا

وسیمادراستانهایمختلفبهآناشارهمینکاتیکهمکرراًازطرفکارشناسانصداوعملیاتینشدهاست.

شد؛کمبودمنابعمالیبرایتولیدبرنامههایرسانهای،عدمشناختنسبتبهفعالیتهایسازمانهایمردم

نظورشرکتدربرنامهنهادوعملکردآنها،عدمشناختکافینسبتبهافرادمرجعوعلمیدرحوزهاعتیادبهم

شناختهبودنظرفیتفضایمجازیهایصداوسیمایاستانها،ظرفیتمعاونتفضایمجازیصداوسیماونا

صداوسیمابرایبرنامهریزیدرحوزهپیشگیریازاعتیاد،ضعفدرحوزهتولیدمحتوایرسانهایدرحوزه

وتشویقحضوراجتماعیمردمدربرنامههایپیشگیریازمشارکتپرداختنبهکارداوطلبانهدرزمینهاعتیاد

بهمنظورعملیاتینمودننقشوظرفیتصداوسیمادرحوزهپیشگیریدرجمعبندینظراتکارشناساناعتیاد.

مواردزیرموردتأکیدقرارگرفت؛ازاعتیاد

دراستانهادستگاههایموثربامشارکتسازمانهایمردمنهادوومرجعتشکیلاتاقفکررسانهایالف(

 .همافزاییومشارکتاثربخشذینفعانباصداوسیمابهمنظور

 .درزمینهپیشگیریازاعتیادتولیدمحتوایرسانهایروزآمدتوجهبهپیامرسانیسالمتوب(

 ازج( گیری آنالیبهره های رسانه به ویژه توجه و سیما زمینهنظرفیتمعاونتفضایمجازیصداو در

 .پیشگیریازاعتیاد

 .وتولیدمحتوایرسانهایدرزمینهپیشگیریازاعتیادایدهپردازیبارویکردنوآوریدرفضایمجازید(
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 دارد، وجود تعامل آنها با که یدولت سازمان نیتر مهم کهشد یم ذکر یدولت ریغ یها سازمان مورد در

.است یستیبهزسازمان شورایهماهنگیمبارزهباموادمخدرو

 همدنینمهمتریندستگاههایحمایتکنندهمالیازسازمانهایمردمنهاددراستانها،شورایهماهنگی

مبارزهباموادمخدروسازمانبهزیستیبودهاست.براساسنظراتسازمانهایمردمنهادمیزانحمایتهای

میشود.همدنینبرخیازسازمانهامانندسازمانبهزیستیمالیبسیارکموآنهمبهصورتسلیقهایتوزیع

ازسازمانبهزیستیدریافت ازسازمانهایمردمنهادیکهمجوزفعالیترا براساسآییننامهداخلیصرفاً

نموده،حمایتمالیمیکنندکهبرمیزانوتوسعهمشارکتوهمکاریباسایرسازمانهایمردمنهادتأثیر

یگذارد.درجمعبندینظراتیکپارچهسازیسازمانهایمردمنهاددرهراستانونظاممندنمودنمنفیم

 حمایتهایمالیسازمانهایمردمنهادموردتأکیدقرارگرفت.

 دفتریبرای اجاره تأمینیا نهادموضوعمکانفعالیتو هایاصلیاکثرسازمانهایمردم یکیازدغدغه

توجهبهاینکهاینفعالیتموسسه با بهآنهاواردمیسازد. میباشدکهبارمالیوهزینهایقابلتوجهیرا

 در تهیه طرح موضوعتأثیرزیادیبرمشارکتمردموپرداختنبهکارداوطلبانهمیگذاردپیشنهادگردید؛

ت و ارتقای های جامع شهری و طرح هادی روستایی سرانه خدمات اجتماعی به منظور توسعه مشارک

سالمت اجتماعی )خدمات رسانی سالمت( لحاظ گردد. تحقق این موضوع می تواند یکی از زیرساخت 

های توسعه مشارکت های اجتماعی را فرآهم نماید و زمینه های حضور اجتماعی افراد را فرآهم 

 نماید.  

 

  ازمشارکتمردمیدربراساسپژوهشنظرسنجیازسیاستگذاراندرخصوصاستف درهمینارتباطو اده

 (؛1388برنامههایکاهشآسیباعتیاد)خیلتاشوهمکاران،

 نکهیا گرید و ندارد را کار نیا یرویون توان نکهیا لیدل به یکی کند. فراهم یخوب پوشش تواند یدولتنم

 جزبه به یاعتماد افراد نیا چون ست،ین راحت یلیخ خطر درمعرض یها گروه به(Coverage)دسترسی

هاNGOکهاز است نیا نهیزم نیاقدامدرا نیبهتر و کنند ینم دایپ ((Peer Groupخودشان مثل یها گروه

.شود استفاده نگروههایا و

 ؛ همکاران اساسنتایجتحقیقخلتاشو ،یهماهنگ ،یزیر برنامه ،یگذار استیس دیبا دولت واقع دربر

غیر مراکز شود. میمستق مداخله وارد ستخودشین الزم و باشد شتهدا عهده بر را ها برنامه شیپا و نظارت

 در شتریب و ستندین یوادار یبوروکراس لی مسا ریدرگ رایز کنند، یم عمل دولت از مواردبهتر نیا در دولتی

 دولتبتواند و باشد دولت با دیبا نظارت و کنترل و یگذار استیواقعس در شوند. یم وارد ییاجرا روند

در تیتقو و تیهدا را ینظارت سمینمکا   کننده توانمند طیمح کی کالن سطح ددریبا دولت واقع کند.

.دهند انجام را خود سهم دیمف نحو به مردمبتوانند تا د،ینما فراهم



364 

 

پژوهش این  یول شد ذکر خوب مخدر مواد با مبارزه ستاد با مرتبطیدیکل یها سازمان تعاملدر

 باشد، ینم توجه قابل ادیز موارد یدربرخ جز به جامعه، تر نییپا سطوح با ارتباط و یمانساز نیارتباطاتب

 با مبارزه یکشور تهیاکمی و مخدر مواد با مبارزه ستاد جلسات جز به و نشده آناحساس به ازین یعبارت به

 دهندمستقل یم حیترج عمل در ها سازمان شوند، یم جمع هم هاگرد ن سازما ندگانینما آن در که اد،یاعت

 ،یریشگیپ یها برنامه در که است یحال در نیا د.نینما یاستفادهنم گریکدی مشارکت از یلیخ و کنند عمل

 وزارت پرورش، و آموزش ،یستیسازمانبهز بهداشت، وزارت مثل ییها سازمان مشارکت از شتریبیلیخ

.شود یم استفاده ...و کار

 گاه،یوجا قدرت به توجه با ادیاعت حوزه در ندستگاهیرگذارتریتأثیکل رطو به کارشناسان غالب دید از

 در کار اساس که چرا کند، عمل نیا از بهتریلیخ تواند یم البته که باشد یم مخدر مواد با مبارزه ستاد

 استیر مخدر مواد با ستادمبارزه دارد. یادیز یهماهنگ به ازین و است یگروه بهصورت ادیاعت با مبارزه

 از را یا برنامهو یا بودجه و یمال یها تیحما اد،یاعت امر یاصل گذار استیوس یمتول عنوان به یجمهور

 مانند گرید مرتبط مختلف یها سازمان که است یحال ندریا آورد، یم عمل به مرتبط مختلف یها سازمان

 امر نیا جهت یمستقل یها بودجه ،... واحمر هالل ها، ن زندا سازمان ،یستیبهز سازمان وزارتبهداشت،

 استیس در قانون بیتصویبرا تیحما امر در هم و یبند بودجه امر در داشت توجه دیبا.دارند اریاخت در

 دییتأو ذیتنف و نظام مصلحت صیتشخ مجمع بیتصو به که مخدرمواد با مبارزه امر یبرا نظام یکل یها

.است بوده مؤثر اریبس مخدر، موادبا مبارزه ستاد یها تالش است، دهیرس یرهبر معظم مقام

 ابتدا از چون مخدر، مواد وادیاعت با مرتبط ماتیتصم شوندگان، مصاحبه از یبرخ دهیعق بنابردراینپژوهش

 باعث نیا د.دار را خود خاص مشکالت گردد، یم اخذ مختلفیها سازمان و ها وزارتخانه در انتها تا

 نیا هم یمالطیشرا خاطر به البتهیمیتصم است ممکن د.نرو شیپ عیسر یلیخ اه برنامهکه شده یا نهیزم

 از یاریبسزعم به ت.اس مختلف یمجار از ها طرحبودجه نیتأم با مرتبط که شود یم کند یگاه روند

 حساس شود ی م باعث که است یتیریمد عیسرراتییتغ ما کشور در گرید مهم مشکل نظران، صاحب

 رییتغ نیا و باشد، داشته استمرارو دیجد تیریمد در عیسر تکرار به ازین ،یتیریمد هیال کیدر یقبل یساز

برایناساس. دهد یم قرار ریتأث تحت را ییاجرا امور از یاریبس سرعت وانجام ات رییتغ نیا ت.اس یمیدا

 مشکالت و یفراسازمانمشکالتد:کر سمیتق دسته دو به توان یزمین را کشور درهایاعتیاد برنامه مشکالت

وزارت مانند مختلف یها سازمان نیب یهماهنگ به مربوط شتریبیفراسازمان مشکالت ی.سازمان درون

 مورد در شتریب که یسازمان درون ومشکالت است امور مورد در ... و ستاد و یانتظام یروین و بهداشت

.است سازمان در کار انجام نحوه و لزوم یبرا نیمسؤول همههیتوج و یهماهنگ
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اینپژوهشگرحوزهاعتیاددرایرانپسازتشریحوتحلیل(؛1322پژوهشاعتیاددرایران)مدنیقهفرخی،در

نقاطقوتوضعفبرنامههایمبارزهبااعتیادخصوصاًدرایرانپسازانقالبودرجمعبندیهمکاریهای

تیجهمیرسدکه؛مدیریتمبارزهبااعتیاد،هموارهعدمبینبخشیمدیریتکاهشتقاضادرایرانبهاینن

کمکاریبخشهایفرهنگیازجملهآموزشوپرورش،صداوفعالیتدرزمینهپیشگیریودرمانرانتیجه

سیماو...میدانستباایناستداللکهدرواقعایندستگاههاهرگزمسئولیتجدیدراینبابنپذیرفتندو

فتجمعفیزیکینمایندگاننهادهایفرهنگیوانتظامیودیگربخشهادرستادمبارزهباتصورمیشدصر

موادمخدرمیتواندضامنهمگراییوتعادلدورویکردکاهشعرضهوتقاضاباشد.درحالیکهاینتجمع

ا،مانعازآنرویکردمشخصدرزمینهکاهشتقاضسازمانیوحلنسبیروابطبینبخشیدرفقداننظریهیا

بودکهتمهیداتموردبحثبهنتیجهقابلقبولیمنجرشود.

-1358براساسیافتههایاینپژوهش؛فعالیتهاومشارکتهایمردمیدرسالهایاولیهپسازانقالب)

برروشهایسنتیوغیرسازمانیقدیمیاستواربودوخطابمدیریتاعتیاد،1352 فهومدرم«مردم»(عمدتاً

کلیآنبود.دراینپیامهامدیراناعتیاد،بیشتربهارائهبرخیتوصیههایاخالقیاکتفامیکردندودرقوانین

وآییننامههایمصوبدردولتموقتوشورایانقالببهمداخلهومشارکتمردمدراقداماتکاهش

مواردیاز1367-1362کشور،درسالهایتقاضاتوجهینشدهبود.دردورههایبعدیمدیریتاعتیاددر

برنامه اماهرگزالگویا شاهدهستیم، وافرادغیردولتیرا ابتداییتریناشکالمشارکتگروهها،سازمانها

مشخصیدراینزمینهمالحظهنمیشود.مطابقگزارشهایرسمی،درایندورهتنهادوموسسهغیردولتیدر

درفعالیتداشتند.بااینوجودتشکلهاونهادهایاجتماعیدیگری)جمعیتمبارزهبازمینهاعتیادوموادمخ

نیز مشارکتروحانیون( متعهد، پزشکان جامعه تحقیقاتزنان، مطالعاتو موسسه دخانیاتایران، استعمال

موادمخدر) با سوممدیریتمبارزه دردوره بودند. اعتیادشده رتفعالیت(ضرو1372-1367درگیرمسئله

انجمنهایغیردولتیبیشازگذشتهموردتوجهمدیریتاعتیادقرارگرفتودوسازمانغیردولتیفعالیت

معتادان»اولینقدمهادرزمینهتشکیلگروه1362خودرادرزمینهاعتیادآغازکردند.عالوهبرایندرسال

درایندورهبهتدریجادبیاتمعط«گمنام وفبهمشارکتمردمدرفعالیتهایاجتماعیقوتبرداشتهشد.

برایتقویتاینرویکرددردوهچهارمفرآهمآورد.درواقعازاوایل ،به1372گرفتوزمینهمناسبیرا

تدریجضرورتتوجهبهامکاناتومنابعمردمیبرایمبارزهبااعتیاددردستورکارمدیریتمبارزهبااعتیاد

ربیستودومینجلسهشورایعالیتحقیقاتوبرنامهریزیپیشنهادتشکیلشوراییباعنوانقرارگرفتود

درواقعاینطرحبهدلیلعدمانجاموظایفمحوله«شورایهماهنگیبسیجمردمیعلیهاعتیاد» مطرحشد.

اعضایاینشورا، بودمطرحگردید. وسیما ازنمایندگانتامواحدتبلیغاتستادکهزیرنظرمدیرعاملصدا

وزارت پرورش، وزارتآموزشو شهرداری، تبلیغات، سازمان اسالمی، وزارتارشاد صداوسیما، االختیار
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نفرازاستادانومتخصصینصاحبنظرتشکیلشدهبود.5بهداشتودرمانونیرویمقاومتبسیجبههمراه

تیدرزمینهکاهشتقاضادرایندورهوجودندارد.امابااینوجودشواهدیدالبرفعالیتجدیبخشغیردول

گسترشسازمانهایغیردولتیوتقویتفعالیتآنهادرامرمبارزهبااعتیادیکیازپدیدههایمهممدیریت

بود.دردورههایقبلنیروهایمردمیدرزمینهمبارزهبااعتیاد1382-1372مبارزهباموادمخدردرسالهای

میکردند،اماهمکاریآنهابادوویژگیمشخصمتمایزمیگردید.اوال،ًاینهمکاریها،نهادینهوهمکاری

به شد، هدایتمی و دولتکنترل رسمی مراجع وسیله به کامل طور به تقریباً ثانیاً، نبودند. یافته سازمان

همکاریاطالعاتیدرزمینهمع ترینوجهفعالیتآنها رفیمعتادانوقاچاقدیانبود.خصوصاینکهعمده

دورهچهارمباشکلگیریتشکلهاییهمراهبودکههمسازمانیافتهبودندوهمتالشمیکردندبیشتربه

استانداردهایتعریفشدهمرسومدرسازمانهایغیردولتینزدیکشوندوتاحدامکان،کمتررنگوبوی

تغی بگیرند. را عین-یرفضایاجتماعیسازمانهایدولتساخته در اینروندکمکبسیارکرد. سیاسیبه

حال،مدیریتمبارزهباموادمخدرنیزنسبتبهمشارکتبخشغیردولتیدیدگاهکامالًمثبتیداشت.درقانون

نیزفعالیتبخشخصوصیومشارکت34و22،33،درمواد1376مصوبمجمعتشخیصمصلحتدرسال

دولتیپیشبینیشدهبود.درهمیندورهمطبوعاتنیزبهتدریجمردمرابهایجادتشکلهایسازمانهایغیر

مردمیتشویقمیکردندوپیشنهادمیدادندکهدرزمینهاعتیاددرنقاطمختلفکشورانجمنهایمحلی

یوتعاملاستقبالتشکیلشود.دراینمیانسازمانهایغیردولتینیزازدعوتموسساتدولتیبرایهمکار

میکردند.درپایاندورهچهارممدیریتاعتیاد،تعدادقابلتوجهیازسازمانهایغیردولتیدرزمینهمبارزهبا

سال بهطورکلیتا فعالیتمیکردند. زمینه111حدود1382اعتیاد هدففعالیتدر سازمانغیردولتیبا

سید.بهرغمهمهاقداماتیکهبهمنظورتقویتفعالیتسازمانهایمبارزهباموادمخدردرکلکشوربهثبتر

غیردولتیدردورهچهارممدیریتاعتیادانجامشدبرخیموانعهنوزبرسرراهگسترشآنهاوجودداردکه

اتکایمالیاینسازمانهابهمراکزدولتیوسازمانهایرسمیکشور،بهدلیل-1مهمترینآنهاعبارتنداز:

عدمتواناییدرجلبمشارکتهایمردمیکهسببشدهآنهانتوانندیکیازوظایفاصلیخودراکهنقد

عدموجودجایگاهمشخصقانونیبرایاینجمعیتهاو-2عملکردنهادهایرسمیاستبهانجامبرسانند.

کارگروهیوجمعی)مدنیضعفدر-3نبودقانونویژهجهتقدرتبخشیدنبهپتانسیلهایاینتشکلها.

(.1322قهفرخی،

تقویتنسبیبرنامههایکاهشتقاضا،تحولبسیارمثبتایندورهبود.درایندورهمبانینظریپروژهمبارزه

باموادمخدربازنگریشدکهمهمترینآنپذیرشنسبیاینواقعیتبودکهاعتیادیکمعضلاجتماعی،ملی

باروشهایضربتیتناسبینبهروشهایمداوم،منطقیوپیگیرینیازداردووبینالمللیاستوحلآ

سیاستهایاجتماعیپیوندبسیارعمیقباسیاستهایاقتصادیدارند،ندارد.اماباهمهاینوجودازآنجاکه
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سئلهاعتیادازاینروامکاننداشتبابرخیاصالحاتدرروابطدرونبخشیسازمانیوباتمرکزصرفبرم

اصالحاتجدیوموثریدروضعموجودفرآهمآورد.موفقیتبرنامههایمبارزهباموادمخدردرگروبتوان

اصالحسیاستهایاقتصادیبود.بدونتوجهبهافزایشتورم،فقروبیکاری،چگونهمیتوانمانعگسترش

بیبرخورداربودوسودحاصلازخریدوفروشاعتیادشد؟درحالیکهبازارموادمخدرازرونقبسیارخو

مواد،هممشکلپولخریدموادرابرایمعتادانحلمیکردوهمبازارپرسودیبرایقاچاقدیانبهوجودمی

آوردچگونهمیشدابعاداقتصادیموضوعرانادیدهگرفت)همان(

یانحرافاتاجتماعیاینگونهبهتفاوت(درکتابآسیبشناسیاجتماعی؛جامعهشناس1322صدیقسروستانی)

باوجودآنکهدرکشورمااعتیادبهعنوانیکمشکلاجتماعیتلقیمیرویکردهادرموضوعاعتیادمیپردازد؛

بهعنوانجرمیابیماریوجودنداردودستگاههایمسئول،«اعتیادبهموادمخدر»گردد.اماهنوزنوعیوفاقکلیبرسر

معتادبهعنوانیکبیمارویامجرمشناختنآنموضوعدرواقعامر،تلقییمتفاوتینسبتبهآندارند.رویکردها

جلوهمیدهد.براساسایندیدگاهمنشأاصلیرفتارهاینامطلوبوناهنجاررافیزیولوژی،شیمی،«فردی»را

هازبینبردنجرایمدرجامعهراایجادروانشناسی،شخصیت،اخالقونگرشفردمیداند.بههمیندلیلرا

تغییروتحولدرفردمجرممیداندوبرایکنترلجرمبایدفردمجرمراازطریقمجازات،معالجاتپزشکیو

روانپزشکی،مشاورهومانندآنهمسازکرد.اینرویکردکهتأکیدرابرکنترلفردگذاشته،معتادیابیماراست

دارودرمانکردویامجرموسرکشوپرخاشگرکهبایداوراتنبیه،سرکوبوباداروآرامکهبایداورابا

کرد.ایندرحالیستکهمسئلهاجتماعیبااصالحفردحلنخواهدشدوبایدبهمسئلهاعتیادبارویکردمترقی

جتماعیتبدیلشدهدربرخوردتریبرخوردکردبهعبارتدیگرجاییکهاعتیادبهموادمخدربهیکمسئلها

بایدهمهگروههاوسازمانهایجامعهدخالتداشتهباشند.باآننیز

(؛الزمهفعالیتهای1325درپژوهشدیگریباعنواندولتوتجربههایمدنیدرایران)مقدسیوهمکاران،

حاکمیتاست،بهنحویکهتوسعهایسازمانهایغیردولتی،بهرسمیتشناختهشدنفعالیتآنهاازسوی

ازپشتوانهقانونیبرایاقداماتخودبرخوردارباشند.درواقعبهرسیمیتشناختهشدنآنهانشانهتعهددولت

ازآنجاییکهسازمانهایغیردولتیمجبورندبهنهادهایمدنیاست.بهتوسعهمشارکتیواهمیتقائلشدن

تکنند،دامنهفعالیتآنهابواسطهقوانیندولتیمحدودومشخصدرچارچوبقوانینملییککشورفعالی

بهمنظورکاستنازتضادهایاحتمالیوعمدتاًبیموردبینحکومتهاواینسازمانها،بهتراستمیشود.

انرابهعنوانهمیارومکملخوددرنظربگیرندتااینکهبهآنهابهچشمرقیببنگرند.سازمحکومتهاآنها

هایغیردولتیمیتواننددرمواردیکهوروددولتهابامحدودیتهاییازقبیلعدمپذیرشاجتماعی

مواجهاست،باسهولتبیشتریواردعملشدهوباهزینهکمتریبرنامههایتوسعهاجتماعیراپیشببرند.از

اعتماداست،ازتواناییباالییبرایاجرایآنجاکهتعامالتوپیوندآنهابابدنهاجتماعمستحکمومبتنیبر
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پروژههایمشارکتیبرخوردارند،بنابراینوجوداینسازمانهارابایدفرصتهاییدانستکهبهجایمحدود

آندهدرپژوهشمقدسیوهمکارانبیشتریناهمیتراداشته،کردن،میتوانازآنبهرهالزمرابرد.

اصلیانهایغیردولتیباتأکیدبروضعقانوناست.دراینزمینهدومالحظهچگونگیرابطهدولتوسازم

وجوددارد؛نخستاینکهسازمانهایغیردولتیبایدبراساسایدهآلهایخود،الگویبهینهرابطهبادولت

برایناساسبهرامطرحکنندودیگراینکهالگویبهینهبایددرشرایطجامعهایرانممکنوتحققپذیرباشد.

باورفعاالنمدنیشرکتکنندهدراینپژوهشدرمواجههباآییننامهتشکلهایمردمنهادنبایدصرفاًبهبیان

نکتههایاصالحیوتکمیلیبسندهکرد،بلکهبایدگفتمانحاکمبرنگارشآنرابهچالشکشیدوباآن

بیاعتمادیبهسازمانهایغیردولتیباذاتنهادهاوفعالیتمخالفتکردزیراگفتمانکنترلمحورومبتنیبر

ازنظرآنان،مواجههایازموضعپایینبااینقانونمیتواندعرصهفعالیترابرایهایمدنیناهمسواست.

سازمانهایغیردولتیمحدودکندوسببمیشودتاسازمانهایغیردولتیصرفاًبهابزاریبدلشوندتابه

ولتنشانمدنیدهند.بنابراینازمجموعهمصاحبههاوبحثهاپارهایمالحظاتاستخراجشدهاستکهد

دولتبرایپیشنهادهرگونهقانوندررابطهباسازمانهایغیردولتیالزماستآنهارامدنظرقراردهد:

تعیینکنندهبودننقشسازمانهایغیردولتیدروضعقانون*

رآیندثبتتسریعف*

تبدیلکنترلبهنظارت*

رسمیتدادنوتقویتشبکههایتخصصیسازمانهایغیردولتی*

بهرسمیتشناختننقشتصمیمسازوتصمیمگیرسازمانهایغیردولتی*

 (1384سعیدی)اینگونهبهدرپژوهشدیگریباعنوانرابطهدولتوسازمانهایغیردولتیزناندرایران

سازمانهایغیردولتیدرشرایطیمیتوانندبهبطهدولتوسازمانهایمردمنهادمیپردازد؛بررسیرا

وموفقیتخودراتثبیتکنندکهجایگاهآنهابهرسمیتشناختهشدهباشدواهدافموردانتظاردستیابند

ازمانهایغیردولتینهمحدودیتهاوقیدهایکمتریبرآنهاتحمیلشود.درواقعهمکاریبیندولتوس

تنهاسیاستوهدفمشترک،بلکهابزارمشابهیرانیزبهکارگیرند.الزمهاینوضعیت،وجوداطالعاتآزاد،

 برنامهریزیهایمناسبدولتیوبیطرفانهبودناست.

 (؛1382درپژوهشحاجلیوهمکاران)؛درکشوربراساسنتایجطرحملینگرشمردمبهمصرفموادمخدر

باوجودهمهنگرانیهاوحساسیتها،جامعهاطالعاتمشخصی.امامصرفموادازنظرمردمامریاجتماعیاست

دراینحوزهندارد،بطوریکهحساسیتجامعهفقطمربوطبهافرادوابستهاستوبهرغماحساسمسئولیتفردی

شانمیدهدکهمردمهیچامیدیبهدولتدرحلاینمعضل.نتایجاینتحقیقنایناحساساساساًاجتماعینیست

ندارندوبرخالفاخالقعمومیایرانیان،حسمسئولیتپذیریدراینحوزهزیاداست.
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 پیشنهادات:

 نقاطشناسایی و اجتماعی سرمایه وضعیت تحلیل برای الزم های داده تولید های ابزار ترین ملیرایج پیمایشهای-1

درحوزه انجمنی فعالیت اشکال اجتماعیو سرمایه پایش مأموریت تعریف ت.اسراینحوزهد جامعه ضعف و قوت

 این در گذاری سیاست است. ضروری اجتماعی سرمایه دربهبود سیاستگذاریبرای کاهشتقاضایموادمخدر

 نظارت، و پایش بخش رد اقدام مهمترینبنابراین.نیست مقدور منظم و ملی هایه داد اتکابه با جز باب

پیشنهاد می شود به صورت دوره  .است منظم زمانی مقاطع در اجتماعی سطح سرمایه پایش و ارزیابی

ساله( وضعیت سرمایه اجتماعی و مشارکت اجتماعی در حوزه اعتیاد و مبارزه با مواد مخدر 5ای )

 پیمایش شود. 

د(ازافرادداوطلبدرسازمانهایمردمنهادفعالدردرص3586جمعیتکمتری)براساسنتایجپژوهشحاضر؛-2

میزانمشارکت)مداخله(سازمانهایمردمنهاددرمحیطتشکیلمیدهند،درنتیجهحوزهپیشگیریازاعتیادرامردان

هایوهمدنینکمترینمیزانمشارکتدربرنامههایپیشگیریازاعتیادسازماناست(2817)میانگینترهایکارکم

شاغل) مردان گروه به نهاد 2861مردم ها)میانگین کارخانه و ها کارگاه های2875(،کارگران گروه سایر و )

پیشنهادمیشودباتوجهبهاینکهمحیطهایکاربویژهمحیطهایکارگریوصنعتی(تعلقدارد.2876کاری)میانگین

می محسوب پرخطری های محیط اعتیاد بروز و حیثشیوع مسئولیتپذیریاز و حساسسازی نسبتبه گردند

اجتماعیمردانبهمنظورپرداختنبهفعالیتهایداوطلبانهدرحوزهپیشگیریازاعتیاددرمحیطهایکاراقدامگردد.

(،1324براساسنتایجآمارهایرسمیالگویگذرانوقت/فعالیتهایداوطلبانهدرایران)مرکزآمارایران،-3

رینمیزانپرداختنبهفعالیتهایداوطلبانهبهگروهزنانخانهداروافراددارایدرآمدبدونکار)بازنشستگانو...(بیشت

تعلقداردوهمدنینبراساسنتایجتجربیپژوهشحاضربیشترینمیزانمشارکتدربرنامههایپیشگیریازاعتیادبه

از نقش مثبت سرمایه اجتماعی زنان و سایر گروه های  پیشنهاد می شود؛زنانخانهدارتعلقدارد.

موثر به منظور  ظرفیت سازیاجتماعی مانند بازنشستگان در حوزه ظرفیت سازی و طراحی مداخالت 

 توسعه مشارکت های اجتماعی در برنامه های پیشگیری از اعتیاد اقدام گردد

اساسالگوهایمشارکتیا-4 بر طراحیطراحیمداخالتظرفیتسازی: نسبتبه میتوان ستخراجشده

اقدامنمود.درجوامعهدفتوسعهمشارکتهایاجتماعیباهدفمداخالتظرفیتسازی

یکیازموانعمشارکتبرچسبداشتنموضوعاعتیاداستکهدرمواقعیمقاومتجامعههدفبرایورودبرنامه-5

 ایجادمیکند. باموضوعاتعراهحلهایپیشگیریازاعتیادرا بورازاینمشکلازطریقورودبهمحیط)مداخله(

بدونبرچسبمثلارتقایسالمت،هنر،ورزشودیگرموضوعاتجانبیاست.
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اعتیادامریالزموضروریاست.-6 بهمنظورتقویتسرمایهاجتماعیدرحوزه  ترین مهمازایجادانگیزه

اجتماعی سرمایهودرگیردرتولید دخیل نهادیِ و اجتماعیکنشگران رد مناسب هدف و انگیزه ایجاد های راهکار

میتوانبهمواردزیراشارهکرد:

.سیما و صدا در انجمنی و داوطلبانه های رفتار بر مبتنی های برنامه پخش و تولید -

 انگیزه دایجا جهت جمعیهای رسانه طریق از جهان و ایران در یاریگری موفق تجربیات و سابقه معرفی -

.افراد در جمعی تهای فعالی برای

 عبادات مانند مومیعخیر تولید و همکاری و تعامل کنندهتشویق اجتماعی و دینی های هنجار تقویت -

 ندادن نشا طریق از ...و تهمت و غیبتحرمت الناس، حق رعایت ظن، حسن مودت، صداقت، جمعی،

 .جامعه در هنجارهااین بر مبتنی انجمنی های کنش اثربخشی

 سپردن و اختیاراتاعطای طریق از مدنی جامعه در نقش ایفای به اجتماعی های گروه تشویق و ترویج -

 .قدرت در آنها کردن سهیم و آنها به اجتماعی وظایف

 فرهنگ در داوطلبانه های فعالیتتشویق و انجمنی زندگی جایگاه تقویت هدف با فرهنگی هایبرنامه تولید -

 .جامعه عمومی

 و ها سیاست استقرار وآنها ت فعالی موانع رفع و داوطلبانه و انجمنی های گروه گیریلشک فرایند سهیلت -

.زمینه این در شفاف و روشن معیارهای

 در اطمینان ایجاد جهتخوب حکمرانی مشخصات و لوازم به پایبندی طریق از حکومت کارآمدی فزایشا -

 .آنان مدنی یها فعالیت اثربخشی برای اجتماعی کنشگران







 



















371 

 

منابع فارسی

 

هوارد) .1 علی1384ابادینسکی، کوششمحمد به فرهنگ، و انتشاراتجامعه اجمالی، نگاهی مخدر مواد ،)

 زکریاییوگروهمترجمان،چاپاول

(،پیشگیریاولیهازاعتیاددرمحله،ستادمبارزهباموادمخدر1322احترامی،مهرداد) .2

مهرداد، .3 فصلنامه1323ابوالفضلوطنپرست)احترامی، محله، در اعتیاد راهکارهایپیشگیریاز چالشو ،)

1،شماره1سالمتاجتماعیواعتیاد،دورهی

دانشمهر) .4 حسین و رشید دانشبومی،1324احمدرش، مطالعه روشدر بینشو توسعه؛ و دانشبومی ،)

 انتشاراتجامعهشناسان،چاپدوم.

شهایتحقیقدرعلوماجتماعی،انتشاراتسمت،چاپنهم(،رو1322ارلببی) .5

(،روانشناسیاجتماعیترجمهحسینشکرکن،انتشاراترشد،چاپهشتم.1323ارونسون،الیوت) .6

شناسیروستایی،تهران،انتشاراتاطالعاتایبرجامعه،مقدمه(1364)ازکیامصطفی، .7

رابطهبیناعتمادومشارکتاجتماعیدرنواحیروستاییبررسی(.»1382ازکیا،مصطفی؛وغالمرضاغفاری) .8

.17،نامهعلوماجتماعی،ش«شهرکاشان

-هایغیردولتی،مشارکتمردمیوتوسعهپایداردرکتابنقشوجایگاهسازمانسازمان(،1378اعرابیآذر) .2

ترمطالعاتوتحقیقاتسیاسیهایملیوبینالمللیتهران،وزارتکشور،دفهایغیردولتیدرعرصهفعالیت

(،جامعهسیاسیومدنیتوسعهملیتهران:نقشونگار.1382امیراحمدی،هوشنگ) .12

-اطالعاتسیاسی«یفوکویاماهایتازهپایانتاریخوبحراناعتمادبازشناسیاندیشه(.»1374امیری،مجتبی) .11

 .27-28اقتصادی،ش

مهدی) .12 ارز1323اکبری، پژوهشی طرح و(، شهری های محله در محور اجتماع های طرح شیابی

روستایی،ستادمبارزهباموادمخدر

،سرمایهاجتماعی،اعتماد،دموکراسیو«توانبهشهرونداناعتمادداشت؟چگونهمی(.»1384اوفه،کالوس) .13

توسعه،ترجمهافشینخاکبازوحسنپویان،تهران:شیرازه.

،انتشاراتوزارتفرهنگ52،ابعادمشارکتدرنظامفرهنگیایران،تعاون،شماره(1375)ایرانزادهسلیمان، .14

 وارشاداسالمی

محمدتقی .15 ایمان (1376 جمهوری،(، ریاست انتخابات هفتمین در مردم سیاسی مشارکت و انتخابی رفتار

 118-112ام،شمارهییادبیاتوعلومانسانیدانشگاهفردوسیمشهد،شمارهسوموچهارم،سالسدانشکده

(،روانشناسیاجتماعی،ترجمهیوسفکریمی،چاپهفتم،1322بارون،رابرت،دانبیرنونایالبرنسکامپ) .16

نشرروان.



372 

 

معصومه) .17 1326بخشی، ،) پژوهشی فعالطرح و روشهایجلبمشارکتاجتماعی درباره تطبیقی مطالعه

استانآذربایجانشرقی،NGOsنترلاعتیاد،موردمطالعهسازیسازمانهایمردمنهادواجتماعمحوردرک

ستادمبارزهباموادمخدر،دفترتحقیقاتوآموزش)لرستان(

18.  میشل، سازمان1362براتون قدرت، ترجمه آفریقا در غیردولتی مسائلهای گزیده نشریه معمارزاده، اهلل

اجتماعیوانتشاراتسازمانبرنامهو–ادی(،تهران،مرکزمدارکاقتص122-121اجتماعی،شماره)-اقتصادی

بودجه

(،درسهایدموکراسیبرایهمه،تهران:نشرنگاهمعاصر1387بشریه،حسین) .12

(اعتیادوفرآیندپیشگیری،انتشاراتسمت،چاپششم.1322بهرامی،احسان) .22

21. ( هانسورنر اجت1321بیرهوف، روانشناسی دیدگاه از مطلوب اجتماعی رفتارهای رضوان(. ترجمه ماعی.

صدقینژاد.تهران:نشرگلآذین،چاپدوم.

سلیمان) .22 راهبردفرهنگ،1323پاکسرشت، فصلنامه مالحظاتوراهبردهایارتقایسرمایهیاجتماعی، ،)

1323،بهار25شماره

شهرهای(،بررسیتغییراتارزشهاورابطهیآنباشکافنسلها:مطالعهیموردی1386پهلوان،منوچهر) .23

15استانمازندران،فصلنامهتخصصیعلوماجتماعیدانشگاهآزاداسالمیواحدخلخال،سالسوم،شماره

،مبانیمفهومیمشارکتزنانروستایی،موسسهپژوهشهایبرنامهریزی1376پیرانپرویز، .24

،مشارکتاجتماعی،تهران،انتشاراتدانشگاهتهران1382توسلیغالمعباس، .25

رضا)جوادیا .26 سید رویکرد1325ن، با مددکاریگروهی مددکاریاجتماعی، شواهد بر مداخالتمبتنی  ،)

توسعهدرزمینهرفتارهایمطلوب،انتشاراترسانهتخصصی،چاپاول

(بررسیرابطهدولتوسازمانهایمردمنهادبارویکردشیگتومیوعواملاجتماعیموثر1322جوانی،فاطمه) .27

هکارشناسیارشد،دانشگاهآزادتهرانشمال.برآن،پایاننام

سعید) .28 و1383جهانشاهی، علمی فصلنامه محور، اجتماع اعتیاد از پیشگیری برنامه اجرای از تجربه پنج ،)

15پژوهشیرفاهاجتماعی،سالچهارم،شماره

نیشناسینظم؛تشریحوتحلیلنظرینظماجتماعی،تهران،نشر،جامعه1375چلبیمسعود، .22

(،مشارکتوتوسعهروستایی،مجموعهمقاالتهمایشجامعهشناسیتوسعه،تهران،1372حامدمقدم،احمد) .32

انتشاراتسمت.

شناسیتوسعه،،مشارکتوتوسعهمشارکتیروستایی،مجموعهمقاالتسمینارجامعه1373حامدمقدماحمد، .31

تکشاورزی،تهران.جلددوم،تهران،انتشاراتسمتواقتصادکشاورزیووزار

نسبتی) .32 سیدمحمدعلیوعلینیکو ایران،1321حسینیزاده، اجتماعیدر عللتغییراتسرمایه تبیینیاز ،)

1،ش17فصلنامهبرنامهریزیوبودجه،س

22و28(،ایرانوایرانی،گفتارهایبستهوباز،آیین،ش1382خانیکی،هادی) .33
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هادی) .34 مسائلکنونیوچشم(،ضعفجامع1325خانیکی، تحولتاریخی، نهاد؛ تشکلهایمردم همدنیو

اندازیبرایآینده،مجموعهمقاالتگزارشوضعیتاجتماعیکشور،جلداول.

مجموعهمحور،اجتماعپیشگیریهایبرنامهدردولتیغیرهایسازماننقش،(1383)فاطمهپارسا،خزائلی .35

.کشوربهزیستیسازمانتهران،یاد،اعتازمحوراجتماعپیشگیریمقاالت

(،آموزشپیشگیریازمصرفمواداعتیادآوردرمهدهایکودکوپیشدبستانی1322خزائلیپارسا،فاطمه) .36

ها،دانشگاهعلومبهزیستیوتوانبخشی،چاپکاریسا،چاپاول

 گذاران استیس از یرسنج(پژوهشنظ1388خیلتاش،آزیتا،سیدرضامجدزادهومهرداداحترامیوهمکاران) .37

معاونتپژوهشیدانشگاهادیاعت بیآس کاهش یها برنامه یبرایمردم مشارکت از استفاده خصوص در ،

 بعلومپزشکیتهران.

 (،مبانیارتباطاتجمعی،انتشاراتفیروزه،چاپنوزدهم.1322دادگران،سیدمحمد) .38

راهنمایپیشگیریازسوءمصرفموادمخدربرای(،1387دفتربرنامهکنترلموادمخدرسازمانمللمتحد) .32

دستاندرکارانرسانههایگروهی.

23(،تبیینافولسرمایهاجتماعی،فصلنامهرفاهاجتماعی،ش1385دینیترکمانی،علی) .42

،«هایسرمایهاجتماعیدرروسیهرود:شبکهکارهادرجامعهضدمدرنچگونهپیشمی(.»1384رز،ریدارد) .41

اجتماعی،اعتماد،دموکراسیوتوسعه،ترجمهافشینخاکبازوحسنپویان،تهران:شیرازهسرمایه

،مشارکتاجتماعیهدفیاابزارتوسعه،ماهنامهاطالعاتسیاسیواقتصادی،شماره1375رضاییعبدالعلی، .42

،تهران،موسسهاطالعات112-122

)رفیع .43 فرامرز اجتماعی1378پور، آشفتگی یا آنومی شهر(. در آنومی پتانسیل زمینه در پژوهشی اجتماعی:

تهران،تهران:سروش.

(.سرطاناجتماعیفساددرشهرتهران،تهران:شرکتسهامیانتشار.1386پور،فرامرز)رفیع .44

 سازمانپیشگیری و فرهنگی امور معاونت سخنرانی . محور اجتماع های برنامه الفبای (،1385ن)حس رفیعی، .45

.رکشو بهزیستی

 (.فلسفهوامیداجتماعی،ترجمهعبدالجسینآذرنگونگارنادری،تهران:نی.1384رورتی،ریدارد) .46

(،جامعهشناسیتالکوتپارسنز،ترجمهعبدالحسیننیکگهر،تهران،تبیان.1376روشه،گی) .47

ارعپور،محمدفاضلیهایاجتماعیومسئلهاعتماد،ترجمهالدنرهبری،محمودش(.دام1323روئستاین،بو،) .48

وسجادفتاحی،تهران:آگه.

(،نظریههایجامعهشناسی،ترجمهاحمدرضاغرویزاده،تهران،ماجد.1373ریتزر،جورج) .42

231-232(؛نگرشبهدانشبومی،مجلهجهاد،سالنوزدهم،شماره1381زارع،حشمتوجعفریعقوبی) .52

 شناختی،ترجمهغالمرضاغفاری،تهران:شیرازه.ه(.اعتماد؛نظریهجامع1386زتومکا،پیوتر) .51
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(،بررسیرابطههوشعاطفیوسرمایهاجتماعیدر1323زارعیمتین،حسن،علیاکبرقنبریومرضیهقانع) .52

1،شماره2(،فصلنامهمدیریتسرمایهاجتماعی،دورهNGOsتشکلهایمردمنهاد)

 ،یریشگیپ و یفرهنگ امور معاونت اد،یاعت از یریشگیپ جامع یبرنامه (،1372کشور) یستیبهز سازمان .53

(،بررسیرابطهسالمتاجتماعیوامنیتاجتماعیباتأکیدبررهیافتپلیسجامعه1388سامآرام،عزتاهلل) .54

 1محور،انتظاماجتماعی،شماره

ایمس) .55 ال. سوزان و استیو ترجمه1322ساسمن، توقف، و پیشگیری مفاهیم، مصرفمواد؛ سوء کورش(،

رشادت،انتشاراتدانشگاهپیامنور،دفترتحقیقاتوآموزشستادمبارزهباموادمخدر

(،سندجامعپیشگیریاولیهازاعتیاد.1322ستادمبارزهباموادمخدر) .56

.(،راهنمایآموزشیتربیتکادرمتخصص1321ستادمبارزهباموادمخدر) .57

آرشمیرابزاده) .58 و آمنه فروزان، ارتقاء1321ستاره محور ایاجتماع مداخله مدل ارائه پژوهشی طرح ،)

.برجامعهسالمتزنانشهرتهران،موسسهملیتحقیقاتسالمتمبتنی

(.رقتارمطلوباجتماعی،فصلنامهتوسعهعلومرفتاری،1387سجادینژاد،مرضیهسادات؛رنجبرکهن،زهره) .52

.15-23،صص1شماره

قاسمی .62 زهرا و سراییحسن انجمن1381، شناسی گونه انجمن، در پژوهشی و ایران در داوطلبانه هایهای

 شناسیایران،دورهچهارم،شمارهچهارم،انجمنجامعهشناسیایرانحمایتی،مجلهجامعه

(،درآمدیبرمشارکتمردمیوسازمانهایغیردولتی،تهران:انتشاراتسمت.1382سعیدی،محمدرضا) .61

(ساختدهیچارچوبیبرایارتقایکاربردیوتوسعهنظامهایدانشبومی1382کاران)شریفزادهوهم .62

261-262درتوسعهپایدار،مجلهجهاد،سالبیستوسوم،شماره

علی) .63 انتشاراتسمت،1322شکوری، ایران(، بر تأکید هایحمایتی)با سازمان مشارکتهایاجتماعیو ،)

چاپاول،تهران

(،مشارکت،جزوهدرسیسازمانهایمشارکتیروستایی،دورهکارشناسیارشد،رشته1381طالب،مهدی) .64

توسعهروستایی،دانشکدهعلوماجتماعی

سرمایهاجتماعیدرایران،وضعیتموجود،دورنمایآیندهو(.»1386عبداللهی،محمد؛ومیرطاهرموسوی) .65

.234-25:125،فصلنامهرفاهاجتماعی،ش«شناسیگذارامکان

رباب) .66 چایکندی، سازی1326عبدی فعال و جلبمشارکتاجتماعی روشهای درباره تطبیقی مطالعه ،)

 موردمطالعه واجتماعمحوردرکنترلاعتیاد، نهاد ستادNGOsسازمانهایمردم استانآذربایجانشرقی،

مبارزهباموادمخدر،دفترتحقیقاتوآموزش)آذربایجانشرقی(

(.ارزشهایاجتماعیواولویتارزشیدرایران،تهران،مرکزپژوهشهای1377،مژگان)عظیمیهاشمی .67

.128تا167بنیادی،صص
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امور1372علویتبارعلیرضا) .68 بررسیالگویمشارکتشهرونداندراداره امورشهرها، (،مشارکتدراداره

هایکشورشهرها)جلداول(،تهران،انتشاراتسازمانشهرداری

(،تلفیقدانشبومیودانشرسمی،ضرورتدستیابیبه1383ادی،محمدحسینومحمدامیریاردکانی)عم .62

54توسعهپایدارکشاورزی،سلسلهانتشاراتروستاوتوسعه،شماره

،جامعهشناسیمشارکت،تهران،انتشاراتنزدیک1386غفاریغالمرضاومحسننیازی، .72

71. ( غالمرضا و1382غفاری، بررسی طرح(. دفتر تهران، ایران، در اجتماعی اعتماد وزارتضعیت ملی، های

 فرهنگوارشاداسالمی.

(،توسعهمحلیومنطقهایازمنظررویکردنهادی،انتشاراتجهاد1321فرجیراد،خدروغالمرضاکاظمیان) .72

دانشگاهی،چاپاول

مرکزنشردانشگاهگریدرایران)جلداول(،تهران،فرهنگیاری1374فرهادیمرتضی، .73

مرتضی) .74 درآمدیبرمردمشناسیوجامعه1381فرهادی، نوعیتعاونیسنتیکهنوزنانهدرایران، واره؛ :)

دفتر وزارتجهادکشاورزیومعاونتترویجومشارکتمردمی، تهران، شناسیتعاونومشارکتمردمی،

مطالعاتوبرنامهریزی.

 قیقکیفی،ترجمههادیجلیلی،نشرنی،چاپهشتم.(،درآمدیبرتح1324فلیک،اووه) .75

مهدی) .76 مهربان، سالمت1386فدایی گذارو حال در های اجتماعی)رسانه سالمت و رسانه شهرنشینی، ،)

42اجتماعیشهروندان(،پژوهشهایارتباطی،شماره

فرانسیس) .77 ترجمهیغال1385فوکویاما، سرمایهیاجتماعیوحفظآن، پایاننظم: تهران:(، معباستوسلی،

شرکتحکایتقلمنوین.

دباغی) .78 سیداحمدوحمیده فصلنامهتوسعه1324فیروزآبادی، نقشکارآفرینیاجتماعیدرتوسعهمحلی، ،)

1،شماره17روستایی(،دوره-محلی)شهری

 (،سرمایهیاجتماعی،ترجمهیغالمرضاغفاریوحسنرمضانی،تهران:کویر.1386فیلد،جان) .72

ریدارد) .82 ترجمه1322فیلدز، درمان، و مداخله پیشگیری، خانواده، ارزشیابی علل مخدر؛ مواد انداز چشم )

غالمرضاحمیدیکیاوعابدغالمرضایی،چاپدانشگاهپیامنور

،موانعمشارکتسیاسیدرایران،مشارکتسیاسی)مجموعهمقاالت؛بهاهتمامعلیاکبر1377قادریحاتم، .81

تهران،نشرسفیرعلیخانی(،

6هایغیردولتیومشارکتاجتماعی،نشریههمراهشماره(،سازمان1382قراخانیعلی) .82

فرشته) .83 نامه1384قشقایی، پایان ایران، دولتیزنان هایغیر سازمان بخشبیندولتو اثر تعامل الگوی ،)

ایی.دکترایمدیریتدولتی،دانشکدهحسابداریومدیریتدانشگاهعالمهطباطب

248-242(،فنآوریبومیوتوسعهپایدارروستایی،مجلهجهاد،شماره1381قنبری،یوسف) .84
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،استبداد؛دموکراسیونهضتملی،تهران،نشرمرکز1372کاتوزیانمحمدعلیهمایون، .85

عبدالمحمد)کاظمی .86 پیمایش1383پور، تحلیلثانویه ایران، اجتماعیدر سرمایه تهر1382-1353های(. ان:،

هایملی،وزارتفرهنگوارشاداسالمی.دفترطرح

(آموزشبهداشتوارتقایسالمتدرایران،1322کشاورزمحمدی،نسترن،فاطمهزارعی،سعیدپارسینیا) .87

،تابستان2پژوهشیآموزشبهداشتوارتقایسالمت،سالاول،شماره-گذشته،حالوآینده،فصلنامهعلمی

1322

(.بنیادهاینظرهاجتماعی،ترجمهمنوچهرصبوری،تهران:نی.1377کلمن،جیمز) .88

(،جامعهمدنی،دولتونوسازیدرایرانمعاصر،ترجمهکمالپوالدی،مرکزبازشناسی1381کمالیمسعود) .82

اسالوایران)باز(،تهران

(،مشارکتفرهنگی،تهران،انتشاراتنشرآن.1372کوثریونجاتی) .22

دارام) .21 چشم1371گای، مشارکتی، توسعه تجربه(، عصمتقائممقامی،هایتودهاندازهاییاز هایروستایی،

جهاد وزارت روستایی مسائل بررسی و تحقیقات مرکز انتشارات تهران، توسعه، و روستا مقاالت گزیده

سازندگی

مطالعاتوتحقیقات(،راهنمایسازمانهایغیردولتی،تهران:موسسهفرهنگی1386گلشنپژوه،محمودرضا) .22

بینالمللیمعاصر.

،تهراناهلقلم22هایغیردولتیجوانان،گزارششماره(،بررسیوضعیتشکل1382گودرزیودیگران) .23

(،جایگاهجامعهمدنیدرگفتمانامامخمینی،رسالهدکتریعلومارتباطات،دانشکده1387گودرزی،محسن) .24

ی.علوماجتماعیدانشگاهعالمهطباطبای

(.تجددوتشخص،ترجمهناصرموفقیان،تهران:نی.1378گیدنز،آنتونی) .25

 کرمانشاه شهر رسمی غیر سکونتگاههای وضعیت ارزیابیطرحپژوهشی،(1387)رضازاده،سیدمجد .26

مرکزمشارکتی، مداخله برنامه تدوین وپرخطر رفتارهای و مواد مصرف سوء با رابطه در

سالمتهایپژوهش

علیرضا)محسنی .27 ترویجکشاورزی،1362تبریزی، با ارتباطآن و روستاییان مشارکتی های زمینه بررسی ،)

تهران:معاونتترویجومشارکتهایمردمیوزارتجهادسازندگی.

(،استراتژیتحقیقمحورپیشگیریازسوءمصرفمواد،انتشاراتدانشگاهعلوم1322محسنیتبریزی،علیرضا) .28

بخشی،چاپاولبهزیستیوتوان

(،مشارکتاجتماعیدرایران،تهران،آرون.1382محسنی،منوچهروعذراجاراللهی) .22

(،بررسیدرجامعهشناسیفرهنگیایران،انتشاراتعلمیوفرهنگی،چاپ1326محسنی،منوچهر) .122

اول
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وبرنامه(،هویتشهروندیدرایران،تهران:مرکزمطالعات1322محمدی،محمدعلیوملیحهشیانی) .121

ریزشهرتهران.

(،اعتیاددرایران،چاپاول.نشرثالث1322مدنیقهفرخی،سعید) .122

(،سازمانهایمردمنهاد،رکنسومتوسعهپایدار،دفترمطالعات1322مرکزپژوهشهایمجلس) .123

سیاسی.

(،چکیدهیافتههایطرحآمارگیریگذرانوقتدرنقاطشهری1324مرکزآمارایران) .124

(،دولتوتجربههایمدنیدرایران،چاپآرمانسا،چاپاول1326وهمکاران)مقدسی .125

(،کارآفرینیدرنهادهایجامعهمدنی،پژوهشیدرسازمانهایغیر1383مقیمی،سیدمحمدتقی) .126

(ایران،موسسهانتشاراتوچاپدانشگاهتهران.چاپسومNGOsدولتی)

شناسینوین،ترجمهثریاکامیار،تهذان:مؤلف.عه(.ارونیگگافمنوجام1382منینگ،فلیپ) .127

(،درآمدیبرمشارکتاجتماعی،تهران،انتشاراتجامعهشناسان1321موسویمیرطاهر) .128

شیانی) .122 ملیحه و میرطاهر و1324موسوی، مفاهیم اجتماعی؛ سالمت و اجتماعی ی سرمایه ،)

رویکردها،چاپاول،انتشاراتآگاه.

112. ( بایرا جامعه1382میسزتال، میان در اعتماد مفهوم بررسی ناصرالدین(. ترجمه کالسیک، شناسان

،تهران:معاونتپژوهشیوآموزشوزارتفرهنگوارشاداسالمی.18غراب،نمایهپژوهش،ش

(طراحیصندوقهایاجتماعی؛مشارکت،تقاضاگراییوظرفیت1383نارایان،دیپاوکاترینکاابه) .111

علیرضاکاشانی،چاپامیدوار،چاپاولسازمانمحلی،مترجم

بررسیوضعموجودتشکل1382نمازیمحمدباقر، .112 درکتابنقشوجایگاههایغیردولتیایران،

المللی.تهران،وزارتکشور،دفترمطالعاتوتحقیقاتهایملیوبینهایغیردولتیدرعرصهفعالیتسازمان
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Abstract 

Objective 

Social participation was considered as a basic principle in the addiction prevention programs. The most 

important goals of surveying participation patterns NGOs in the addiction prevention programs are 

included; a) evaluation of the social wealth situation and NGOs participation in the addiction prevention 

programs, b) Presentation of life experiences of the NGOs social participation in the addiction prevention 

programs, c) Situation survey of the participation and cooperation between governmental and non-

governmental organizations in order to pathology and capacities promotion of the participation and 

cooperation in the  prevention programs. 

Method and statistical society 

The domain of present research is whole country and statistical society was including stakeholders and 

NGOs are active in prevention area of the addiction in the country. In order to samples selection and 

extension to the national level, at first, 78 provinces were randomly selected and sampling was performed 

via complete counting of the NGOs in the studied provinces. Research tools were including; 7: Episodic 

interview, 6: questionnaire (a: questionnaire of the social wealth, b: questionnaire of the social participation 

of the NGOs in the addiction prevention programs), 1: focused group discussion was in the level of NGOs 

and non-governmental organizations.           

Results of quantitative findings 

Achieved results based on single sample t test indicated:  

A) Social wealth situation in total studied sample in all dimensions including structural, cognitive and 

communicational and indicators such as networks and relationships, cooperation and values, Mutual 

understanding, trust and commitment and total scores was significantly determined higher than cutting 

points. 

B) Social participation situation in all dimensions and total scores of the studied samples was significantly 

determined higher than cutting points. However, in the persons participation dimension and participating 

groups in the addiction prevention programs have been reported that employee men participation, 

workshops and factories workers and other working groups in the addiction prevention programs was 

significantly lower than the average level.  Also, in the part of NGOs participation in order to addiction 
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prevention, neighborhood and family participation have been significantly reported higher than average, 

whereas educational environments was in the middle level and participation of work environments was 

lower than average level.  

C) One-way of variance analysis for comparing social participation of provinces indicated regarding to 

three dimensions including participation at the individual level (F=1.80, P<0.007), total score of NGOs 

participation levels (F=6.19, p<0.007) and also, total score of social participation (F=6.46, p=0.001) is 

significant statistical difference between 78 provinces. However, other dimensions were not observed 

significant difference between provinces. Results of this test demonstrated, there was not significant 

statistical difference in none of the dimensions and also total score of social wealth between 78 provinces 

(p>0.08). 

Results of qualitative findings 

After content analysis of life experiences of the NGOs social participation in the addiction prevention 

programs and integration of participatory interventions, 1 native patterns were derived NGOs participation 

in the addiction prevention programs. As follow:  

7. The pattern of the righteous rings of addiction prevention. 

6. The collaborative pattern of social entrepreneurship  

1.  The collaborative pattern of based-family 

4. The pattern of familial participations 

8. The participation pattern of match group 

2. The participation pattern of based-media 

1. The collaborative pattern of community-based organizations 

1. The collaborative pattern of based on side activities 

Key words: social participation, Non-Governmental Organization, native pattern, social wealth, addiction 

prevention 
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 ابزارهای اندازه گیری/ضمائم

 پرسشنامه ارزیابی مشارکت اجتماعی سازمان های مردم نهاد در برنامه های پیشگیری از اعتیاد -1ضمیمه

بررسیزمینههاییاستکهدرآنمشارکتاجتماعیدربرنامههایپیشگیریاز اعتیادرخمیهدفاینپرسشنامه،

دهد.اینزمینههاشامل؛زمینههاوسطوحمشارکتاجتماعیسازمانهایمردمنهاد،ساختارهاوفرآیندهایسازمانی،

ظرفیتسازیاجتماعیوظرفیتمشارکتجمعیسازمانهایمردمنهاداستکهفرصتهایمشارکتاجتماعیدر

 محمحیطهایهدفپیشگیریازاعتیاد)محلهها، یطخانواده، را میفرآهممحیطهایآموزشیومحیطهایکار(

کند.

اینجنبههاازیکسوشاملمجموعهایازارزشهایمشترک،باورهایهنجاری،گرایشها،نقشها،مفروضات،

اقداماتیاستکهمشارکت و اعتیادراجتماعیرفتارها برنامههایپیشگیریاز نهاددر میسرمیسازمانهایمردم ا

سازندوازسویدیگرشاملجنبههایساختاریورویههاینهادینهشدهاستکهسازمانهایمردمنهادراقادرمی

نمایدتامشارکتاجتماعیدربرنامههایپیشگیریازاعتیادرابطورنظامندمحققسازند.

نمرهگزاری:

تفادهشدهکهیکیازرایجترینمقیاسهایاندازهگیرهگیریبهدرطراحیپرسشنامهازطیفپنجگزینهایلیکرتاس

شمارمیرود.امتیازبندیپرسشنامهبصورتزیرمیباشد:

 خیلی کم            کم        تاحدودی         زیاد       زیادخیلی 

 

     5               4              3               2               1 
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ابعادومولفههایارزیابیمشارکتاجتماعیسازمانهایمردمنهاددربرنامههایپیشگیریاز(:1-1جدولشماره)

اعتیاد

 سواالت مربوط به هر خرده مقیاس عوامل)مقیاس( بعد ردیف

  

 

1 

زمینه ها و سطوح 

مشارکت اجتماعی 

 سازمان های مردم نهاد

، 1-7، 1-6، 1-5، 1-4، 1-3، 1-2، 1-1 مشارکت در سطح افراد 

8-1 ،9-1 ،11-1 ،11-1 ،12-1 ،13-1 

 2-4، 2-3، 2-2، 2-1 مشارکت در سطح اجتماع )محیط های هدف(

2  

 ظرفیت سازی اجتماعی 

  -4-3 اهداف تعیین کرده سازمانی

 -8-7-6-5 سازماندهی اجتماعی

 14-13-12-11-11-9 شناخت و پذیرش اجتماعی

مشارکت جمعی  ظرفیت 3

 سازمان های مردم نهاد 

 19-18-17-16-15 شبکه سازی 

 22 -21 -21 تکثرگرایی و پیوند گروهی

آموزش و یادگیری  4

 سازمانی

نیازسنجی و رضایت از تعیین نیازهای رشد و 

 یادگیری

23-24-25-26-27- 28-29-31 
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  ؟ه های پیشگیری از اعتیاد تا چه حد بوده استمیزان مشارکت افراد و گروه های زیر در برنام-1

 خیلی کم کم تاحدودی زیاد خیلی زیاد گزینه ها ردیف

      زنان خانه دار  1-1

      مردان شاغل  2-1

      همسایگان 3-1

      سایر اهالی محله 4-1

      کودکان پسر  5-1

      کودکان دختر 6-1

      ی، راهنمایی و متوسطه(دانش آموزان پسر )ابتدای 7-1

      دانش آموزان دختر )ابتدایی، راهنمایی و متوسطه( 2-1

      دانشجویان پسر  9-1

      دانشجویان دختر 12-1

      کارکنان ادارات و سازمان ها 11-1

      کارگران کارگاه ها و کارخانه ها  12-1

      و...(سایر گروه های کاری)اصناف، رانندگان  13-1

  تا کنون تا چه حد در فعالیت های مختلف پیشگیری از اعتیاد در محیط هایی که در زیر نام برده شده است مشارکت داشته اید؟  -2

 خیلی کم کم تاحدودی زیاد خیلی زیاد گزینه ها ردیف

      محله های روستایی(  -محیط های محله )محله های شهری  1-2

      شی)مهد کودک، مدرسه، دانشگاه(محیط های آموز 2-2

      محیط خانواده  3-2

محیط های کار)محیط های کارگری، کارخانه ها، کارگاه ها،  4-2

 سازمان و ادارت، ترمینال های مسافری و...(              
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 خیلی کم کم تاحدودی زیاد خیلی زیاد گزینه ها ردیف

حوزه پیشگیری از اعتیاد دارد  رسالتی مشخص در NGOاین 3

  که بطور روشن اهداف سازمانی آن را منعکس می سازد.

     

       من از مأموریت خود در حوزه پیشگیری از اعتیاد آگاهی دارم. 4

، همکاری و مشارکت با گروه های مختلف اجتماعی NGOاین  5

نظیر؛ جوانان، هنرمندان، ورزشکاران، روحانیون،گروه های 

ذهبی، خیرین و... را اساس توسعه سرمایه های اجتماعی و م

 موفقیت سازمانی خود می داند. 

     

افراد و گروه های مختلف مردم برای مشارکت در برنامه های  6

 پیشگیری از اعتیاد مورد تشویق قرارمی دهم. 

     

این سازمان)مردم نهاد( ساختارها و سیستم هایی دارد که کار  7

 تشویق می کند.  تیمی را

     

بطور معمول از معتمدین محلی و افراد با نفوذ به عنوان رابطین  2

مشارکت مردم در برنامه های پیشگیری ا اعتیاد استفاده می 

 کنم.  

     

تقریباً همه افراد و مردم در محیط های هدف پیشگیری نسبت  9

به فعالیت ها و اهداف برنامه های پیشگیری از اعتیاد 

 آگاهی و شناخت الزم را دارند.  NGOاین

     

، برنامه های پیشگیری از اعتیاد را NGOمی توانم بگویم این  12

در بین افراد و گروه های مختلف اجتماعی پیرامون خود 

 گسترش داده است. 

     

در فعالیت ها و  بخش های زیادی از افراد و گروه های مختلف 11

با استقبال شرکت  NGOعتیاد این برنامه های پیشگیری از ا

 می کنند. 

     

می توانم بگویم افراد و گروه های مختلف هیچگونه مانع و  12

مزاحمتی برای گسترش فعالیت های پیشگیری از اعتیاد این 

NGO  .ندارند 
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محرومیت و فقر سبب شده است تا مردم تمایل و اعتقادی به  13

 ی از اعتیاد نداشته باشند. مشارکت در برنامه های پیشگیر

-     

انگ اجتماعی و نگرش منفی نسبت به اعتیاد نقش مهمی در  14

کاهش مشارکت اجتماعی و استقبال از برنامه های پیشگیری از 

 اعتیاد داشته است.  

-     

برای به اشتراک گذاشتن تجارب و دانش خود در زمینه  15

ی مردم نهاد تشویق می پیشگیری از اعتیاد با دیگر سازمان ها

 شوم.

     

از من خواسته می شود که به طور مناسب فعالیت های  16

پیشگیری از اعتیاد را که انجام داده ام با سایر سازمان های 

 مردم نهاد فعال در این حوزه به اشتراک بگذارم. 

     

بطور معمول فعالیت های پیشگیری از اعتیاد خود  NGOاین  17

 ر سازمان های مردم نهاد مورد ارزیابی قرار می دهد. را با  سای
     

بطور معمول فرصتی ایجاد می شود تا آموخته های سایر افراد  12

 و سازمان های مردم نهاد در پیشگیری از اعتیاد را بیاموزم. 

     

من فرصت دارم آنچه را مورد پیشگیری از اعتیاد آموخته و در  19

ر می گیرم را به دیگر گروه ها و محیط های مختلف به کا

 سازمان های مردم نهاد منتقل نمایم. 

     

در حال حاضر ائتالف ها و همکاری های مشخصی را با گروه  22

های مختلف اجتماعی نظیر؛ هنرمندان، ورزشکاران، روحانیون، 

خیرین و... به منظور پیشگیری از اعتیاد طراحی و تعریف کرده 

  ایم.

     

ن سازمان)مردم نهاد( با گروه های مختلف اجتماعی نظیر؛ ای 21

هنرمندان، ورزشکاران، روحانیون، خیرین و.... با هدف 

 پیشگیری از اعتیاد ارتباط برقرار نموده است. 

     

به طور معمول با گروه های مختلف اجتماعی نظیر؛ هنرمندان،  22

ت مختلفی ورزشکاران، روحانیون، خیرین و... جلسات و مذاکرا

  را به منظور پیشگیری از اعتیاد داشته ایم.

     

شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر و سازمان بهزیستی   23

فرآیند مناسبی برای اولویت بندی و تأمین نیازهای آموزشی، 

 یادگیری و رشدم در حوزه پیشگیری از اعتیاد دارد. 

     

به چه مهارت ها و دانشی  به طور کامالً روشن در می یابم که 24

برای تحقق و اجرای بهتر برنامه های پیشگیری از اعتیاد نیاز 
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 دارم. 

شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر و سازمان بهزیستی  مرا  25

به انجام فعالیت هایی که نیازهای رشد و یادگیری پیشگیری از 

  اعتیاد را تأمین می کند تشویق می کند.

     

در طول سال در زمینه نیازهای رشد و یادگیری سازمان  26

ام)مردم نهاد( با شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر و 

 سازمان بهزیستی جلساتی دارم. 

     

شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر و سازمان من با  27

درباره نیازهای یادگیری و رشد سازمان)مردم نهاد( بهزیستی 

 امل دارم. خود توافق ک

     

شورای من دریافته ام آموزش هایی که تا کنون از طرف  22

دیده ام، هماهنگی مبارزه با مواد مخدر و سازمان بهزیستی 

 کامالً ساختارمند و سازمان یافته بوده است. 

     

بسیاری از آموزش هایی که تا کنون در آنها شرکت کردم، برایم  29

 مفید بوده است. 

     

محتوای آموزشی که من دریافت می کنم، مطابق با نیازهای  32

 یادگیری ام در زمینه پیشگیری از اعتیاد می باشد. 

     

 





















321 

 






322 

 





323 

 
































324 

 










325 

 






























326 

 

































327 

 

 

 

 

Presidency 

Iran drug Control Headquarters 

Research & Education Office 
 

 

 

 

 

 

Research Project 

Surveying social participation native patterns of the Non-

Governmental Organization (NGOs) in the addiction 

prevention programs  

 

 

 

 

Project executor: Mahdi Akbari 

Project supervisor:  Dr. Mostafa Maleki 

 

 

 

 

 

1397 


