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 نقش سازمانهای مردم نهاد برای راهبری پاندمی کرونا و بینش هایی برای آینده

 

 امیررضا فوالدوند

                 دانشجوی کارشناسی مدیریت دولتی دانشگاه عالمه طباطبایی

 

 چکیده

است  یاجتماع یدارد اما اساسا مسئله ا یکیولوژیهرچند منشاء ب زین 19 دیکوو یماریبه ب یکرونا و ابتال روسیو            

و توجه به  زیو بدون تما یسطوح اجتماع یدر تمام ریکرونا به طور فراگ یاثر گذار. دارد یهم عواقب اجتماعو  امدیهم پ رایز

بودن انسان  ریپذ بیو... جوامع گوناگون، به آس یو اقتصاد یاجتماع یهاو مولفه  ایطبقه، ثروت، نژاد، رنگ، زبان، جغراف

بزرگ،  یاز زبان سعد شیقرن ها پ انیرانیکه ا یامی. پندکن یم دیانسان ها تاک نیب یمعطوف و بر ضرورت گسترش همکار

و  تهایمقاالت و متون موجود در ارتباط با فعال یمطالعه حاضر مرور موضوع .کرندیپ کی یآدم اعضا یداده اند: بن تیبه بشر

صورت  یو خارج یرانیا یاطالعات علم یگاههایمقاالت در پا یبرا جستجو. باشد یمردم نهاد م یاقدامات سازمان ها

. درهمان خط شروع میکن یکند که در مورد حکومت بازنگر یبحران ما را مجبور م نیااین مقاله نشان می دهد که گرفت.

 ییبا توانا یریهمه گ یدر ط یپزشک یردولتیغ یسازمانها .ستیآماده ن یدولت چیو ه ستیکس مصون ن چیکه: ه میبر یم یپ

 یبرا یاستراتژ نیمشترک کار و تدو یگروهها لیجامعه محور در ارائه اطالعات ، تشک کردیرو یمنحصر به فرد در اجرا

 یبهتر تیوضع یرانتفاعیغ یشود تا سازمانها ییزدا مقررات دیبا یرانتفاعیبخش غ. هستند  یاصل گرانیموثر ، باز ییپاسخگو

 بهبود داشته باشند.  یبرا

 

 پاندمی، کرونا، سازمان های مردم نهاد)سمن( ، مسئله اجتماعی :کلید واژه ها

 

 

 مقدمه

ذهنیت های هر فرد را یک شبه تغییر داد.افراد،شهرها،اقتصاد،کشورها و قاره ها شوک قرنطینه و  19کووید            

 تصمیماتی [1]ترس ازناآگاهی را تجربه کردند. دولت ها مجبور شده اند در مدت زمان کوتاهی تصمیمات زیادی بگیرند 
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ته کنار دولت اقدامات اثربخش داش ، چه کسانی میتوانند درچگونه از همه گیری رو به رشد جلوگیری کنند درباره اینکه 

پی  خط شروع همان. درمیکن یکند که در مورد حکومت بازنگر یما را مجبور مباشند و از این قبیل سواالت. این بحران 

 درس گریکدیو از  یریهمه گ نیاز ا دیبا کشورها .ستیآماده ن یدولت چیو ه ستیکس مصون ن چی: همی بریم که

 [2].رندیبگ

 یازهاین نیقادر به تام ییتها و دولتها به تنهااند که حکوم قرن کشورها و مطالعات نشان داده میاز ن شیتجارب ب       

 یبه وجود آمده از جمله مشکالت پس از جنگ جهان یو مبارزه با بحرانها میترم یو در راستا رو نیاز ا ستند،یمردم ن

مردم نهاد  یسازمانها ها،یماریو ب یعیطب یایو بال ستیز طیو در معرض خطر بودن مح یمال یو بحرا نها هایدوم، قحط

اهمیت وجود جامعه مدنی به عنوان حلقه گمشده در توسعه و محیطی که در آن مشارکت مردمی .  [3]شکل گرفتند

ضروری شناخته شد. در بطن جامعه مدنی سمن ها ، مهمترین و بهترین ابزار سامان دهی  1980شکل بگیرد در دهه 

قویت نقش سمن هارا فراهم مشارکت عمومی شناخته شده اند و کاهش قدرت دولتها در مسائل جهانی زمینه حضور و ت

 [4]آورد. 

نقطه عطف مشارکت مردم و سمن ها در سالمت جوامع بوده است چراکه حداقل دو مورد از راهبرد های پنج گانه بیانیه 

 آلماتا بر اقدامات و مشارکت مردم در سالمت خود تاکید داشت.

ی ارتباطات اجتماع زانیو م یسبک زندگ ،ییگ غذادارد چرا که وابسته به فرهن یعلت اجتماع 19 دیکوو یماریب       

کرده  جادیا یبوده و استرس جمع ریدارد چون همه گ یاجتماع امدیشود و پ یآن م وعیباشد که موجب انتقال و ش یم

را مختل کند، عالوه بر  یاجتماع یها تیو فعال دیخود نما ریمردم نهاد را درگ یو سازمان ها اجتماع شده کل ثو باع

 داریعوارض پا نیاز مهمتر یکیفقر  رسدیو به نظر م افتیادامه خواهد  زیکرونا ن پسا کرونا در دوره یآن عوارض اجتماع

 یو کنترل آن از تمام یریشگیپ یالمقدور برا یکند تا حت یم جابیا 19 دیکو یماریبودن ب یآن است. پس اجتماع

 [5]مردم نهاد استفاده شود. یاز جمله سازمان ها یاجتماع یها تیظرف
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  لزوم حرکت دولت به سمت سمن ها

نحوه مدیریت به  یاعتماد یو ب عدم اطمینان،  تیترس ، عصبانحس از مردم  یاری، بس یسطح جهانطی بحران در در       

 کی یکارکنان بهداشت پیدا می کرد.ظهور  یهمبستگ ری، تصاو کیاحساسات تار نیدر کنار ا ی. ولرا تجربه کردند دولت

 طیشرادر  روسیمقابله با و یراو عزم ب یبه جوامع خود متعهد بودند و با وجود دلسوزآنها  دادندرا نشان  یباورنکردنصحنه 

و خدمات  یافتندسازمان  ریپذ بیاز افراد آس تیحما یبرا گروهها ایفای نقش می کردند.  خطرناک یو گاه زیچالش برانگ

 [6]تقویت شد. یو بهداشت یاجتماع نیتأم

و  هی، تجز ینهاد نهی، قرنط روسیو عیدرمان سر ایتماس ، مهار  قیدق یابیجامع ، رد شیدر آزما یدولت نقش مهم         

کارگران خط مقدم دارد که بدون  یپروتکل برا جادیو ا نیقانون ، آموزش آنال یدر ارائه آنها ،اجرا تیداده ها و شفاف لیتحل

کارمندان بهداشت   یمنیا یرا برا یاقدامات مختلف دی. دولت با ستین سریآنها م یو مشارکت جامعه اجرا یعموم یبندیپا

،  یروان تی، پرداخت به موقع حقوق و پاداش، حما یپزشک یمنیانجام دهد از جمله اCOVID-19در خط مقدم مبارزه با 

 [7.]عمر مهیو پوشش ب یساز تیظرف

. ستیبهتر امور ن تیریتوان مد یقدرت، الزاما به معن زانیدولت ها در مساله کرونا، نشان داد که م یاریعملکرد بس         

کوچکتر،  یکشورها یدر سنجش با برخ ار،یو امکانات بس تیکالن، قلمرو بزرگ، جمع یمقتدر با بودجه ها یدولت ها

 بحران داشتند. تیریمددر  ینمود نا موفق تر

 ،ی. دموکراسدیشیاند یهمگان یمنافع و بهره مند نیتر قدرت به مردم ، و تام شیو انتقال ب یبه توسعه دموکراس دیبا  

 ،یمردم اند. با توسعه دموکراس یکننده منافع عموم نیقدرت و تام ینیع یو مردم نهاد، نمود ها یمدن یسازمان ها

 نیبه کمتر ت،یبشر یزا برا بیو آس نیخطرآفر یها تیفعال درت،تر مردم در کنترل ق شیحکومت ها  و سهم ب تیشفاف

   .افتیحد کاهش خواهد 

 نهیقرنط را دستور داده شد که در خانه خود COVID-19، به افراد مشکوک به  یپس از حصر شهر ووهان و استان هوبئ 

شباهت دارد ،  1995در سال  کاگویش یبه موج گرما تیوضع نیباشند. ا مارستانیشدن در ب یکنند و در انتظار بستر

 شتریفاجعه ب نیداشتند ، احتمال مرگ بر اثر ا یکم یاجتماع هیسرما ایکردند  یم یکه تنها زندگ یآن کسان یدر ط

 [8] .بود

و توجه به طبقه، ثروت،  زیو بدون تما یسطوح اجتماع یدر تمام ریکرونا به طور فراگ یاثر گذار ،یبعد اجتماع از        

 بودن انسان معطوف و بر  ریپذ بیو... جوامع گوناگون، به آس یو اقتصاد یاجتماع یو مولفه ها اینژاد، رنگ، زبان، جغراف
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 تیبزرگ، به بشر یاز زبان سعد شیقرن ها پ انیرانیکه ا یامی. پندکن یم دیانسان ها تاک نیب یضرورت گسترش همکار

 .کرندیپ کی یآدم اعضا یداده اند: بن

خواهند داشت.  ندهیآ یستیو ابتکار عمل را در مدل همز تیمحور ،یو اجتماع یمدن یمردم نهاد، تشکل ها یها سازمان

بزرگ را ندارند و هنگام  یبحران ها تیریتوان مد ارات،یبحران کرونا نشان داد که دولت ها با هر گستره از امکانات و اخت

و  یمطلوب، دچار حرکت الک پشت یو چه فقدان ارتباط اجتماع منافع، یو تالق یذات یبحران، چه به سبب ناکارآمد

 شوند. یو اجراء م یریگ میدر تصم دیترد

دخالت  زیه چو در هم اوردیخرد ب لیاست و اگر خود را در سطح مسا یدولت عصاره روح جمع»معتقد بود  میدورک        

دولت ها به سه  ،یاجتماع یمردم نهاد و تشکل ها یمناسب سازمان ها تیبا رشد و فعال«. شود یم ریپذ بیکند، آس

 نظارت؛ باز خواهند گشت. ت؛یحما ت؛یخود: هدا یاصل فهیوظ

 و یو خصوص یدولتبخش های  نیب یمشارکت قو میکند.عمل  زوریکاتال کیو اتحاد به عنوان  یهمبستگ یفراخوان ها

انجام شود و بیشتر  دیو نجات جان انسانها با ییپاسخگوبرای مداخالت  یبند اسیبه منظور مقآنها  کینزد یهمکار

 [9.]ستا داریپا یهمبستگاین حاصل شود که  نانیاطم

 

    سمن ها برای شرکت در بحرانهای بهداشت و سالمت از جمله کرونا قابلیت

 ردیگ یم میسازمان مردم نهاد در زمان بحران تصم کیاست که چرا  نیشود ا یمطرح م نجایکه ا یحال سئوال            

 دهیکنند که گروه هدف شان ناد یآن سازمان مردم نهاد احساس م یکه اعضا لیدل نیکند؟ احتماال به ا یکه مداخله گر

 هدف شان موفق عمل نکرده است.گروه  یازهاین ندولت  در برآورده کرد ایشده  عیاز آنها ضا یگرفته شده و حق

توانند  یو سمن ها م یانجام دهد؟ جامعه مدن ییبحران ها نیدر زمان چن دیبا ییسازمان مردم نهاد چه کارها کی اما

توانند مطالبه  یم یرا داشته باشند.  در مرحله بعد تیواقع رشیدر فاز انکار است، مطالبه پذ یدولت یکه نهادها یدر زمان

 به پوشش متناسب، مناسب و به  یمداخالت منته یکنند. سپس تقاضا حمداخله را مطر یبرا یآمادگ ای یآماده ساز
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به  راتییتغ نیکه ا میدان یخواستار اعالم و اصالح مداخالت غلط شوند. البته ما م یهنگام را داشته باشند و در فاز بعد

 ستیقرار ن ستمیس وشود  یمردم نهاد گوش داده نم یهابه مطالبات سازمان  یبه آسان یعنیافتد.  یاتفاق نم یراحت

در هر  یدولت ریهر سازمان  غ یاساس یاز مهارت ها یبخش یکه چانه زن می. اما فراموش نکنردیمطالبات را بپذ نیهمه ا

شود که دولت ها راحت تر  نیها منجر به ا یچانه زن نیرود ا یالخصوص در جهان سوم است. انتظار م یعل ایدن یجا

ها، موفق  یاگر مطالبه گر نیبه پوشش متناسب و به هنگام داشته باشند. بنابرا یمنته تو مداخال رندیها را بپذ تیواقع

و  ریتأث یتمرکز بر رو یریهمه گ نیا یدر ط شود. یعام وارد م یبه جامعه در معنا یکمتر بیآس تیباشد در نها

توان به  یرا م یانسان هیسرماخود دارد.  یبه خاموش شدن منابع انسان یبستگ زیجامعه ن مشارکت. مشارکت جامعه بود

 .کرد ریتفس یمربوط به منابع انسان یعنوان ارزش اقتصاد

هستند که توسط انسان  یبالقوه ا یها ییتوانا ی، قدرت و تعهد منابع انسان یها ، نوآور دهیها ، دانش ، ا ییتوانا        

. تیریو مد عتیطب در بودن یارتباط ، عمل و اخالق ی، تفکر ، برقرار یفن یها تیانجام فعال ییتوانا. شده است لیتشکها 

 ییجا ردیمورد استفاده قرار گ یو سازمان یاهداف شخص به یابیدست یتواند برا یانسان م توسطها یی، توانا نیعالوه بر ا

 [10] از سازمان است. یعضو ایکند  یکه فرد کار م

جامعه محور در ارائه  کردیرو یمنحصر به فرد در اجرا تواناییبا  یریهمه گ یدر ط یپزشک یردولتیغ یسازمانها       

همه  یهستند. در ط یاصل گرانیموثر ، باز ییپاسخگو یبرا یاستراتژ نیمشترک کار و تدو یگروهها لیاطالعات ، تشک

و داوطلبان  یپزشک زاتیتجه هیو داوطلبانه ، ته یمال یکمک ها یجمع آور یها تیفعال یبر هماهنگسمن ها ،  یریگ

افراد ناشناخته مکمل ی ازهاین ییو با شناسا وندشمی متمرکز  ریپذ بیبه جوامع آس یاجتماع تی، ارائه حما یپزشک

 یم تیرا تقو پاسخ ریتأث یبه حداقل رساندن افزونگ یها برا NGO ریبا سا یشبکه ساز بامهمتر از همه  و هستنددولت 

 [2].کند
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  ساختار موفق در مقابله با پاندمی های نمونه

 آنها از شتریبنام داشت متشکل از افسران پزشکی ) IMARET COVID 19 یکارگروه رسم ک ساختار کهی -1

 پیاده سازی می شد:( داوطلب بود در کشور مالزی بدین روش و وابسته به بهداشت یپزشک حوزه

 :ازهاین هیو توج دیی، تأ یابیارزالف( 

 یدر مراقبت ها یاساس یازهاین یاجتماع یو رسانه ها ی، ارتباطات شخص یحرفه ا یبازخورد از نهادها قیاز طر یابیارز

در مورد  ماتیشد. تصم لیو تحل دیی، تأ یکرد. سپس اطالعات گردآور ییرا شناسا یهوشیو ب ی، اورژانس ، پزشک هیاول

 شد. یریگ میبودن تصم رفهو مقرون به ص ی، امکان سنج تیبراساس فور عیتوز

ها و مقامات  NGO ریاطالعات از سا نیدولت ؛ همچن یبا بخشنامه ها یهماهنگ نیو همچن یاز افزونگ یریجلوگ یبرا

 شد. یبهداشت جمع آور یمحل

 :بودجه صیو تخص هیسرما یجمع آور هیتوج ب(

بودجه براساس  صیو با تمرکز بر موارد مهم انجام شد. تخص یاجتماع یرسانه ها قیاز طر یکمک مال یجمع آور

 .شده همانطور که در باال ذکر شد ، انجام شد دییتأ یازسنجین

 اقالم هیته ج(

کنندگان  نیتام میت نیداد. ا لیتشک یپزشک زاتیتجه دی، متشکل از پزشکان باتجربه در خر هیته میت کی هژیگروه و

کنندگان و  نیتام نانیاطم تیمواد ، مناسب بودن ، قابل تیفیاز ک نانیاطم تیکرد و مسئول دایرا پ هیو ترک نیچ

 .را بر عهده داشت یکیلجست ماتیتنظ

 تدارکات بیترت د(

 عیتوز نیشد. ا یتوسط داوطلبان انجام م لیوسا یو بسته بند یراه انداز یموجود تیریمد ستمیموقت با س یانبارها

 .کند یم لیکارآمد و به موقع را تسه
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 عیو توز لیتحو ر(

اقالم  لیاندازه ، وزن و نحوه تحو نیداده شد که شامل تخم لیتحو یکیلجست یزیاقالم توسط داوطلبان به دنبال برنامه ر

 بود. نهیهز یاثربخش یبرا

ها به مناطق دور  یکشت یرحمت و حت یاستفاده از پروازها یبراهای حمل و نقل  یرویها و ن NGO ریبا سا عیتوز یبرا

 کرد. یافتاده همکار

 امضا شد لیو نامه تحو رشیشد ، نامه پذ افتیمسئول در کیکه اقالم توسط  یهنگام

 گزارش ها نیتدو س(

ها و  لمیشدند ، که شامل ف یم میتنظ تیاهداف شفاف یشد و گزارش ها برا یارائه م لیمربوط به هر تحو مستندات

 [2] بود. یاجتماع یکوتاه در رسانه ها یپوسترها

 

 

 :ساختار موفق دیگر نیز به شرح زیر پیاده سازی شد -2

 2020مارس  21از ایران (. nCoV-2019کرد ) یکرونا را معرف روسیو هیموارد اول رانی، ا 2020 هیفور 19در              

پاسخ به  یروش ها برا نیاز بهتر یکیمورد مرگ.  8425، از جمله  COVID-19مورد  175927.  ، گزارش داده بود

COVID-19 اطالعات  یکرده اند که فناور انی. مطالعات بیماریب عیو درمان سر هیاول یانزوا است ، عیسر صیتشخ

(ITابزار )تیرغم اهم ی. علاست ریهمه گ یهایماریو پاسخ به ب یابی، رد ییشناسای قدرتمند برا ی IT  عدم استفاده ،

  .مشاهده شد رانیدر ا COVID-19 دیپس از ظهور موارد جد یفناور اطالعات تیظرفکارآمد از 

 یدولت ریغ یسازمان ها نیمختلف و از تعامل ب یها یو فن آور خدماتمی تواند از  طراحی شد کهوب پورتال  کی

(NGOو دانشگاه ها پشت )آن ، خدمات  یها شرفتیو پ یتوانند با استفاده از فناور یم یردولتیغ یها سازمان کند. یبانی

به عموم مردم  کپارچهیو ارائه خدمات  یها اطالع رسان سازمان نیمهم ا فیاز وظا یکیرا ارائه دهند.  یبهداشت عموم

 سالمت استفاده  تیریمد یتوانند برا یسازمان ها م نیکه ااست  ییها یفناور نیتر شرفتهیاز پ یکی یاست. پورتال تعامل
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دارند  یردولتیغ یعملکرد سازمان ها تیفیک شیافزا یبرابسزایی  نقشو  یاتیدانشگاه ها نظارت ح یکنند. علوم پزشک

. باشد دانشگاه ها یپزشک علوممرتبط با سالمت و یدولت ریغ یسازمان ها نیب یهمکار یبرا یتواند ابزار ی. وب پورتال م

و  نظارت تحت یدولت ریغ یشد. سازمان ها جادیدانشگاه ا کیها و  NGOتوسط  یپورتال تعامل کیمطالعه ،  نیدر ا

پورتال  نیا تیریمد بخش بودند. COVID-19در  زیتبر یدانشگاه علوم پزشک یعوامل اجتماع قاتیمشارکت مرکز تحق

،  عموم مردم دسترس در پورتال نیکند. ا یم میو خدمات تقس کیرا به دو بخش انفورمات شده یاطالعات طبقه بند

 اطالعاتمی توان  .است یگذاران و ارائه دهنده آموزش و پزشک استی، ارائه دهندگان خدمات و مهمتر از همه ، س مارانیب

اطالعات  تیامن شیپر خطر ، افزا یها طیو عموم مردم در مح مارانیب ی. براردهمه کاربران جستجو ک یرا برا یقاتیتحق

 یهمکارپورتال است.  یایاز مزا یارتباطات تنها بخش لیو تسه ازیاطالعات مورد ن افتنیدر مورد  یسردرگم کاهش ،

داشته  ینقش اساس COVID-19 ریهمه گ یماریپوشش ب یبرا دتوان یم یک وب پورتال در بستر سمن هاو  یدانشگاه

 .باشند

درمان و  ،یریشگیارائه شد: پ یها در سه مرحله اساس NGO خدمات اطالعات از یبخش خدمات پورتال ، محتوا در

 و مرگ به طور جداگانه(. یشامل توانبخش مرحله نی)ا COVID-19از  یبهبود

ارائه شده است.  ییروشها یریگیپ و یماریب یدمی، اپ یآموزش عموم روند در مورد یبخش اول ، اطالعات جامع در       

 ، محافظت نشده ، افراد مسن و ریپذ بیاز افراد آس محافظت و یابیمربوط به روند رد اطالعات ، گام به گام نیعالوه بر ا

، تعداد  نیبر ا عالوه پوشش داده شود ، ارائه شده است. یردولتیغ یاز سازمان ها یتواند توسط برخ ی، که م نینش زاغه

 .گاه موجود استدر نیکننده در ا ی، دستکش و مواد ضد عفون ماسک مانند ییو نوع اقالم اهدا

 نهی/ هز بودجه ، و ی، مواد مصرف زاتیمورد تجه دررا ا یاطالعات کاف یردولتیغ یبخش درمان ، سازمان ها در        

بر  عالوه ..رائه دادند یحرفه ا یدانشگاه یارائه شده توسط نهادها یابیارز به طور جداگانه ، براساس یماریب نیا یها

 در دسترس است دارند ییکه خطر باال یمردم و افراد عمومبرای  ی، مشاوره تخصص نیا

 هستند. موجود افتهیبهبود  مارانیمشترک توسط ب اتیتجرب،  نیهمچن

 .ه استکرد یمعرف هستند فیتخف ای گانیارائه خدمات را آمادهی که یشرکت ها / انجمن ها اتی، جزئ یابیقسمت باز در
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 یها ستمیس و یاجتماع یشبکه ها یاطالعات یمحتوا بر شواهد در مورد یارزشمند و مبتن یها نکی، ل نیبر ا عالوه 

شهری و پرخطر  ستمیس،  COVID-19 یماریب ریمس صی، تشخ مارانیب، از افراد مشکوک  یابیارزخود مانند  یمل

 یعموم مردم بصر یبرا ستمیس نیاکه  رانیا کیولوژیدمیو اپ ستمیس نی، مشاوره آنال یخودمراقبت ستمی، س ییروستا

دهندگان  ارائه، مارانیعموم مردم ، ب یدانشگاه برا وا ه NGOشده توسط  جادیا یتعامل پورتال .قابل استفاده است

 [11].دهد یرا ارائه م یو پزشک یآموزش یقاتیاطالعات تحق ،گذاران استیخدمات و مهمتر از همه س

 

 ندهیاصالح ساختار سمن ها در آ یبرا ییها نشیب

بیان این نکته که ارتقای سالمت تا حد زیادی یعنی تقویت سازمانهای مردم نهاد، جمله مربوطی است . بنابر این             

در گام اول ، بررسی اقدامات و توصیف نظر آنان به استخراج توانمندی های بالقوه و بالفعل این نهاد ها کمک خواهد کرد 

های راهبردی با هدف مقوله های سالمتی در بین سازمانهای مردمی ایجاد خواهد نمود. از  و بصیرتی را در تدوین برنامه

این یافته ها در مرحله بعد می توان برای طراحی الگوی تعامل سازمانهای غیر دولتی با بخش مجری سالمت در دولت بهره 

 جست. 

 یرانتفاعیحال ، بخش غ نیقابل اعتماد بودن در هم و ی، گشودگ تیشفاف شیافزا یمجدد بخش برا میتنظ یبرا       

 دیشدن آنها با یحرفه ا یبهبود داشته باشند. برا یبرا یبهتر تیوضع یرانتفاعیغ یشود تا سازمانها ییزدا مقررات دیبا

 [12] .کرد ییزدا یرا از بوروکراس یدولت هیریموسسات خ

 -2منابع مالی محدود  -1با تاثیر خیلی زیاد تعیین شده است: از بین موانع دستیابی سمن ها به اهدافشان سه مورد 

 باور ضعیف دولت از نقش سمن ها  -3ن های غیر دولتی با دولت اارتباط ناکافی سازم

موانع دیگر عبارت بودند از: نداشتن کانون های حمایت از سازمانهای سازمانهای غیر دولتی در بخش سالمت دولت         

زمانهای غیر دولتی از نقش موثر خود ، ضعف ارتباط سازمانهای غیر دولتی با شبکه سمن ها، نبود سنت ، باور ضعیف سا

 یر دولتی، ضعف دسترسی به اطالعات، مشکل جذب نیرو های توانمند در سمن ها، ارزیابی فعالیت ها در سازمانهای غ
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دولتی، شفاف نبودن قوانین مرتبط به فعالیت سازمان غیر  عدم به کارگیری خالقیت و نوآوری در اداره نظام سلزمانهای

 های غیر دولتی، باور و درک ضعیف مردم از نقش سازمانهای غیر دولتی و توانایی کم در انجام کار تیمی.

برای بهبود و رفع مشکالت مالی ، راهکار های زیر به ترتیب اولویت پیشنهاد شده : در نظر گرفتن ردیف اعتباری         

لب حمایت های مالی در داخل کشورو خارج کشور، اعطای معافیت در بودجه ساالنه دولت، تسهیالت قانونی برای ج خاص

مالیاتی و حذف یا کاهش عوارض خاص نظیر بیمه. سایر موارد نیز عبارتند از تشویق اعضا به کمک هتی داوطلبانه ، 

 با آب و برق وتلفن و گاز امکان تبلیغ از طریق صدا و سیما، تعلیق هزینه های مرتبط

برای ارتقای میزان موفقیت سازمانهای غیر دولتی نیز پیشنهاد های  متفاوتی به این شرح مطرح شده: رقیب        

ندانستن سمن ها ، سفارش اجرا به سمن ها با نصف قیمت، شناساندن سمن ها به مردم، همبستگی اعضای هیئت 

نظرخواهی کنند، تصویب مصوباتی که دولت را  شود، در مورد وضع قانون از سمن ها مدیره، از افراد خیر بیشتر استفاده

 [4]ملزم به همکاری بیشتر با سمن ها کند.

 

 نتیجه گیری

 تیفیو دولت ارتقا دهند، ک تیمردم، حاکم نیرا ب یاعتماد مل توانندیهستند که م یها حلقه واسطسمن            

های سازمانها به مثابه تشکل نیا نکهیا تایو نها آوردیم دیرا در جامعه پد یتریقو یسازمانها بدنه اجتماع نیا تیفعال

توانند در مواقع بحران، یافتگی، میچون تخصص، چابُکی و سازمان هاییلفهرسان، به واسطه برخورداری از مویاری

 ند.رسانی به جامعه گام برداردوشادوش دولت در مسیر خدمت

بینش ها نسبت به قابلیت سمن ها همچنان پراکنده و غیرمتمرکز  نشان داد که گریبار د COVID-19تجربه بحران 

 است. سمن ها می توانند عملکرد مدیریت دولت را آگاه و حمایت کنند. 

اساس، جامعه به تقویت هرچه بیشتر سمن ها نیاز دارد؛ چرا که سمن ها بازوان پرتوان مردمی هستند که می  نیهم بر

 توانند در شرایط دشوار به یاری دولت و نهادهای رسمی آمده و از شدت آالم اجتماعی بکاهند. تجربه بحران کرونا نشان 

www.SID.ir

http://www.SId.ir


Archive of SID
 

11 
 

 

 

به  یاریدر  یالعاده مهمنقش فوق توانندیهدفمند، م یریکارگو به یدهسامان ت،ینهاد در صورت تقومردم یداد سازمانها

 گرفته شود. یجد شیاز پ شیب دیبا تیظرف نیکنند. ا فایا تیمردم و حاکم
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