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همه کسانی که با قلم و قدم خویش در مسیر تحقق جامعه تقدیم به 

 سالم و آرامش و عزت مندی انسان ها گام برمی دارند .
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 تقدیرو تشکر :

در ابتدا،سپاس گذارخداوند منّان هستم ، به خاطر تمام نعمات مادی و معنوی که در طول 

 زندگیم بر من ارزانی داشته؛

مادرو خانواده ام  تشکر می کنم که  درتمام مراحل و لحظات زندگیم مشوق پس از آن ، از پدر و 

 و پشتیبان من بوه اند ؛

همچنین ، از اساتید ارجمند جناب آقایان دکتر محمد زاهدی اصل ، دکتر علی اکبر تاج مزینانی 

ی و دکتر محمد شیخی که با درایت ، دقت و دلسوزی الزم مرا در تهیه  این پایان نامه یار

، نهایت تشکر را داشته و برای وجود شریفشان سالمتی و عزت را از خداوند سبحان نمودند

 خواستارم  ؛ 

و در نهایت هم ،از همه مشارکت کنندگان در تحقیق که با وجود مشغله های فراوان  بخشی از 

 زمان خودشان را در اختیار این تحقیق گذاشتند ،  تشکر می کنم . 
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 چکیده :

اجرای پژوهش راهی است که از  ِقبَل آن تالش می شود عوامل موفقیت اجرای سیاست ها شناسایی و تقویت 

، و عواملی که باعث عدم دستیابی به اهداف گردیده اند کشف شده و با ارائه راهکارهایی برطرف شوند تا بتوان 

حقیق حاضر نیز ارائه الگوی مدیریت خط مشی های آینده را با موفقیت بیشتری طراحی و اجرا نمود . هدف ت

یکپارچه در جهت رفع نواقص و مشکالت مدیریتی موجود در حوزه آسیب های اجتماعی و نهایتا پیشنهاد یک 

سیستم مدیریتی مناسب برای این حوزه است . برای دستیابی به این هدف ابتدا پیشینه پژوهشی موضوع مورد 

مینه را در داخل و خارج کشور مورد بررسی قرار دادیم ، سپس از طریق تحقیق و کارهای انجام گرفته در این ز

مطالعه اسنادی نظریات مدیریت یکپارچه و مدل های مدیریت یکپارچه خدمات اجتماعی در سایر کشورهای 

جهان ، به چهارچوب مفهومی و اصول مورد نیاز برای استقرار این الگوی مدیریتی در حوزه ی آسیب های 

ست یافتیم .  پس از آن ، در فصل تحلیل اطالعات جهت شناسایی چالش های اجرایی موجود در اجتماعی د

نفر از نخبگان علمی و مدیران سازمان های دولتی ، عمومی و غیردولتی  27مدیریت آسیب های اجتماعی ، با 

شده نیز به شیوه مرتبط با آسیب های اجتماعی مصاحبه نیمه ساخت یافته صورت گرفت ، مصاحبه های انجام 

: مقوله اصلی رسیدیم  ششی تحلیل محتوای مضمونی مورد تحلیل محتوا قرار گرفتند ، که در این رابطه به 

زمینه های قانونی »، «اختار مدیریت آسیب های اجتماعیس»، « عملکرد مدیریت آسیب های اجتماعی»

مشخصه »، « استقرار مدیریت یکپارچهظرفیت های »،« رویکرد های نظری»، « مدیریت یکپارچه آسیب ها

خالء ها و زمینه های قانونی برقراری  سپس در بخش دوم ، برای شناخت « .یکپارچه های الگوی مدیریت

سیستم مدیریت یکپارچه ، اسناد باالدستی و عملیاتی سیزده سازمان مرتبط با مدیریت آسیب های اجتماعی 

، « مدیریت یکپارچه شهری» ن به هفت مقوله کلی با عنوانمورد تحلیل محتوا قرار گرفت که براساس آ

برنامه ریزی و سیاست »، « اجرا و ارائه خدمات » ، « اصالحات اداری»، «توسعه همکاری ها»، « مشارکت»

دست یافتیم . در نهایت ، در مطابقت نتایج بدست آمده از تحلیل محتوای  «ارزیابی و نظارت »، « گذاری

های انجامی با مبانی نظری مورد بررسی ، در فصل پنجم به الگوی پیشنهادی تحقیق دست قوانین و مصاحبه 

یافتیم . بر اساس این الگو ، با بهره گیری از توانمندی های مدیریتی و منابع موجود در بخش دولتی و غیردولتی 

آسیب های اجتماعی  و همچنین ایجاد زمینه های قانونی الزم ، می توان مدیریت خدمات اجتماعی در حوزه

را به گونه ای مدیریت و سازماندهی نمود که موجب تحقق اثربخش تر اهداف مورد نظر در رابطه با پیشگیری 

 ، کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی گردد. 

 

 واژگان کلیدی : آسیب های اجتماعی ، خدمات اجتماعی ، مدیریت یکپارچه .
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 مقدمه :-1-1

ادامه دارد ،  رشد شهرنشینی به عنوان یک پدیده نوین در عصر حاضر بیشتر از هر زمان دیگری در گذشته 

فرهنگی و نظایر این حرکت برای کشورهای رو به توسعه تحوالت عمده ای را در زمینه های مختلف اقتصادی، 

دگرگونی نظام ارزشی و امثال آنها  آن به دنبال داشته و موجبات تغییر ساختارهای اجتماعی، روابط اجتماعی،

رواج شهر نشینی و مهاجرت، ارتباطات فرهنگی و تغییر در عقاید و سنن با کاهش تاثیر  . را فراهم آورده است

شکل باعث که در مجموع تغییرات وسیعی در رفتارهای اجتماعی بوجود آورده  وو نفوذ خانواده ها همراه بوده 

یکی از این تغییرات مهم به ویژه در  جدیدی در زندگی اجتماعی شده است . پیامدهایجلوه ها و  گیری

، ساز و آسیب های اجتماعی  ، افزایش است آسیب های اجتماعیبروز و ظهور باالی میزان شهرهای بزرگ 

سبب آن شده است که نظام  کارهای طبیعی و هنجارهای عادی زندگی شهری را با دشواری مواجه کرده و

. در این میان ، عالوه بر مساله یا مانع شود در ایفای کارکردهای بنیادی و حقیقی خود دچار ابهام واجتماعی 

آسیب های اجتماعی ماهیتی زنجیره ای و به هم پیوسته دارند ، فقر، سرقت ، افزایش و گسترش ، متاسفانه 

ختالفات خانوادگی ، طالق ، دست فروشی ، تکدی ، کودک کاروخیابان ، بازماندگی تحصیلی ، روسپیگری ، ا

فرزندان طالق و غیره همگی در ارتباط با هم و تقویت کننده ی یکدیگر هستند ، فلذا مدیریت آن ها صرفا 

می تواند از طریق یک سیستم جامع و همه جانبه نگر به صورت موفق عمل نماید ، توجه و انجام وظیفه نسبت 

ف از عهده ی یک سازمان خارج است و تنها راه حل می تواند به آسیب های اجتماعی مختلف در جوانب مختل

هم سویی ، هماهنگی و همکاری سازمان های مختلف در این حوزه باشد . در حال حاضر به دلیل فقدان این 

موازی ، هم پوشان ، مقطعی و غیره هماهنگی و همکاری در حوزه ی آسیب های اجتماعی شاهد فعالیت های 

باعث ناکارآمدی سیستم مدیریت و اقدامات و منابع صرف شده در این حوزه شده اند .  ای هستیم که در کل

بنابراین برای مدیریت این حوزه نیازمند برقراری شبکه های خط مشی گذاری و مدیریت یکپارچه و هماهنگی 

ده این حوزه هستیم که از طریق مشارکت دادن و هماهنگی ذینفعان و بازیگران مختلف بتواند با مسائل پیچی

مدیریت یکپارچه مبتنی بر رویکرد شبکه ای با توسعه روابط و همکاری بین دولت و بخش  رو به رو شود .

غیردولتی ظرفیت های ملی را در برخورد با مسائل و نیز تحقق اهداف ، توسعه بخشیده و با ایجاد هم افزایی 

 راهم می کند .بیشتر ، امکان ارائه خدمات اجتماعی را به نحو موثرتری ف

فصل در راستای توجه به موضوع مطرح شده ، تحقیق حاضر در پنج فصل جمع آوری و تنظیم شده است :  

اختصاص دارد  ، و همچنین به پیشینه داخلی و خارجی پژوهش اول به بیان مساله ، اهداف و سواالت تحقیق 

یکپارچه را در حوزه آسیب های اجتماعی درواقع مساله اصلی تحقیق این است که ، چگونه می توان مدیریت 

ارائه ی الگوی مدیریت یکپارچه جهت استقرار در حوزه ی آسیب برقرار نمود . بنابراین ، هدف اصلی تحقیق 
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می باشد . در راستای دستیابی به این هدف ، در فصل دوم تحقیق ، به مرور  در شهر تهران های اجتماعی

، الکوهای ریت یکپارچه پرداخته شده است . پس از آن در همین فصل مبانی نظری موجود در زمینه ی مدی

تا از این طریق قرار گرفته ، در کشورهای دیگر مورد بررسی و مطالعه  مدیریت یکپارچه خدمات اجتماعی

. نهایتا ، از در حوزه خدمات اجتماعی دست یابیم  برقراری این الگوی مدیریتیاصول  روش ها و به بتوانیم

آسیب های اجتماعی دیدگاه پژوهش را در ارتباط با الگوی مدیریت یکپارچه ، چهارچوب مفهومی بیان  طریق

. فصل سوم تحقیق به بیان روش شناسی و ترسیم مسیر تحقیق در بیان نموده ایم و ویژگی های اساسی آن 

ارم به بیان یافته های جمع آوری اطالعات و رسیدن به یافته ها اختصاص یافته است . پس از آن در فصل چه

، یافته های به دست آمده نیز در چند بخش تحت عناوین جداگانه ارائه شده ، در  شده استتحقیق پرداخته 

از طریق تحلیل محتوای مصاحبه های انجام گرفته ، توانسته ایم به چالش های موجود در مدیریت ، بخش اول 

از طریق تحلیل محتوای اسناد ، قوانین و  دوم ،در بخش ، پس از آن حوزه آسیب های اجتماعی دست یابیم 

آیین نامه های سازمان های مرتبط با حوزه آسیب های اجتماعی ، خالء ها و زمینه های قانونی موجود برای 

و در نهایت  .برقراری سیستم مدیریت یکپارچه در حوزه ی آسیب های اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته است 

جهت تحقیق الگوی پیشنهادی ، و چالش های به دست آمده  مرور شده براساس مبانی نظریدر فصل پنجم ، 

امید است که قابلیت ها و مزیت های برقراری این استقرار در حوزه ی آسیب های اجتماعی ارائه شده است . 

جود در این الگوی مدیریتی در حوزه آسیب های اجتماعی بتواند بخش مهمی از نارسایی ها و کاستی های مو

 حوزه را کاهش داده یا از بین ببرد . 

 

 

 

 

 

 

 

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 

4 
 

 بیان مساله  : -1-2

توسعه ی روزافزون شهرنشینی از مشخصه های بارز زندگی اجتماعی در عصر کنونی است که تاثیر عمیقی بر 

مروزه تغییرات در محیط زندگی شهری به خصوص در کالن مختلف زندگی اجتماعی داشته است . اجوانب 

شهرها چنان شتابی به خود گرفته است که متخصصان و صاحب نظران حوزه های مختلف را برای غلبه بر 

کی از این مسائل و مشکالت مهم که ا به چاره اندیشی وا داشته است . یمسائل و مشکالت رویاروی شهره

. است های اجتماعی  توانسته به نحو عمیقی کیفیت زندگی اقشار مختلف ساکن در شهر را متاثر سازد آسیب

آسیب های اجتماعی به عنوان اعمالی که هنجارهای اجتماعی را مورد تعرض قرار می دهند و نظام اجتماعی 

ولی رشد و تنوع آسیب ها در شهرهای بزرگ ، ز اهمیت جدی هستند تهدید می کنند در هر جامعه ای حائرا 

افزایش روزافزون همچون تر خصوصا در کالن شهرهایی همچون تهران به واسطه ی شرایط خاص آن ها 

جمعیت ، مهاجرت بی رویه ، گسترش حاشیه نشینی ، فقدان مهارت های زندگی در کالن شهرها ، گسست 

آسیب پذیری شهروندان به دلیل مشکالت اجتماعی و  نظام های سنتی و پیوند های عاطفی و خانوادگی ،

بررسی آمار و اطالعات مربوط به آسیب های اجتماعی )علی رغم اینکه هشدار دهنده است .  و غیرهاقتصادی 

آمارهای رسمی و غیر رسمی در این حوزه ، تفاوت معناداری دارد و اصوال اطالعات کمی مربوط به حوزه آسیب 

یل گوناگون ، ناقص و نارسا است( نشان دهنده ی این است که وضعیت موجود نه تنها های اجتماعی به دال

خوشایند نیست بلکه با وضعیت مطلوب ، فاصله قابل توجهی دارد . نسبت ازدواج به طالق ، باال رفتن سن 

ر ، رواج پدیده ازدواج و رواج تجرد در جامعه ، نرخ بیکاری آشکار و پنهان ، شمار معتادان به انواع مواد مخد

فرار از منزل به ویژه برای دختران ، خشونت خانگی)کودک آزاری، همسرآزاری، خشونت علیه زنان( ، 

ن ، ، شرب خمر و مزاحمت های ناشی از آروسپیگری ، کودکان خیابانی و کار، تکدی ، ولگردی و پرسه زنی 

سرقت ، زورگیری و باالخره آسیب های  مزاحمت های خیابانی ، بزهکاری کودکان و نوجوانان ، جیب بری ،

نوپدید )جرایم اینترنتی و... ( از انواع آسیب های اجتماعی هستند که بروز و گسترش آن ها در جامعه به ویژه 

( 6:  1394در کالن شهرها ، که برای کل کشور الگو تلقی می شوند، نیازمند توجه جدی است )زاهدی اصل ، 

با آن مواجه است ، چندپارگی  آسیب های اجتماعیکه مدیریت  مسائلیلی ترین یکی از اص، در این میان . 

، همان چیزی که مدیریت در عرصه ی سیاست گذاری ، تصمیم سازی ، برنامه ریزی ، هدایت و نظارت است 

سیستم مدیریتی موجود در حوزه ی آسیب متاسفانه ، . مساله اصلی تحقیق حاضر را نیز تشکیل می دهد 

از یک سیستم بخشی و  علی رغم ماهیت به هم پیوسته و زنجیره وار آسیب های اجتماعی ، اجتماعیهای 

چندپاره تبعیت می کند ، که بر اساس شواهد و تحقیقات انجام گرفته چندپارگی این سیستم به لحاظ مدیریتی 

ها و موازی کاری ها در پراکنده کاری ها ، هم پوشانی مشکالتی مانند آسیب زا بوده و باعث بوجود آمدن 
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که در نهایت منجر به عدم کارآمدی سیستم  مشکالتیزمینه ی خدمات و برنامه های اجرایی شده است ، 

مدیریتی فعلی شده اند . بنابراین در راستای اثربخش نمودن نظام مدیریتی مستقر، بهینه سازی اقدامات و 

ماعی و همچنین برای جلوگیری از اتالف هر چه بهبود وضعیت موجود در زمینه ی مدیریت آسیب های اجت

جلوگیری کند  مشکالتبیشتر منابع مصرفی در این حوزه ، نیازمند سیستم مدیریتی هستیم که بتواند از این 

در این رابطه ، بر اساس مطالعات انجام گرفته در زمینه ی مبانی نظری و تجربی موجود در حوزه مدیریت  .

کشورهای جهان ، سیستم مدیریت یکپارچه می تواند در جهت بهبود و اثربخشی خدمات اجتماعی در سایر 

مدیریت یکپارچه به عنوان یکى از ضرورت هاى به طور کلی ، هرچه بیشتر اقدامات در این حوزه موثر افتد . 

 امروزى در مدیریت شهرها  مطرح می شود، زیرا مسائل شهرها به صورت سیستماتیک و مرتبط هستند و لذا

مدیریت آنها نیز باید در اختیار یک سازمان یا ارگان خاص )با همکاری سایر سازمان هاى مرتبط و درگیر( 

باید تحت مدیریت واحد آسیب های اجتماعی بخش های مختلف فعال در حوزه  بر اساس این الگو،.  باشد

ری ها و ناکارآمدی ها را کاهش درآیند تا به واسطه ی هماهنگی با یکدیگر بتوانند همپوشانی ها ، موازی کا

، تحقیقی تحت عنوان آسیب شناسی مدیریت واحد مجموعه های  سالهدر راستای توجه به این مدهند . 

شهری در کشورهای جهان سوم و مقایسه ی آن با ایران انجام گرفته است ، در این تحقیق محققان به این 

ند که ، اساسی ترین و تعیین کننده ترین تنگنا و تهدید موجود برای مدیریت مجموعه ی ه انتیجه رسید

شهری تهران فقدان نگرش جامع و متروپولیتن به برنامه ریزی مجموعه های شهری در تمام عرصه های ذهنی 

شهری ، در ( این نگرش جامع به تبع فقدان در مدیریت عام 1389، عینی و نهادهای ذیربط است )باباپور، 

زمینه ی مدیریت خدمات اجتماعی و آسیب های اجتماعی نیز دیده نمی شود . همچنین در پژوهشی دیگر 

تحت عنوان آسیب شناسی مدیریت یکپارچه شهری در تهران ، محققان دریافتند که سه عامل بر عدم 

یربط و در نتیجه روابط یکپارچگی سیاست گذاری در مدیریت شهری موثر هستند : تعدد عناصر و کنشگران ذ

سیاست گذاری و تصمیم گیری ، ساختار توزیع قدرت در میان عناصر ذیربط تصمیم متفرق میان سازمانی در 

گیری و سیاست گذاری ، عوامل مرتبط با منابع و ابزار قدرت و حاکمیت در موضوع تصمیم گیری و سیاست 

ن ، در راستای شناسایی وضعیت موجود و نهایتا ارائه ی بنابرای( . 10:  1390گذاری)کاظمیان و میرعابدینی ، 

مدیریت خدمات اجتماعی در حوزه ی آسیب  مشکالت و علل ناکارآمدیالگوی مناسب جهت فائق آمدن بر 

های اجتماعی ، در طرح پژوهشی حاضر به مطالعه ی ویژگی های مدیریت آسیب های اجتماعی و چالش های 

آسیب در حوزه ی  یکپارچه خدمات اجتماعیه مطالعه ی الگوهای مدیریت داخلی این حوزه ، و همچنین ب

 ر جهت اصالح یکی از علل اساسیاجتماعی در سایر کشورهای جهان می پردازیم ، تا از این رهگذر، د های

الگویی متناسب با مشکالت ساختاری و مدیریتی( ، )اصالح  مدیریت آسیب های اجتماعی عدم کارآمدی
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ارائه دهیم ، بنابراین ، سوال اصلی تحقیق حاضر این است که ، بر اساس مطالعات و بررسی وضعیت داخلی 

های انجامی ، چگونه می توان الگوی مدیریت یکپارچه را در مدیریت خدمات اجتماعی در حوزه ی آسیب 

 های اجتماعی در شهر تهران مستقر نمود؟

اهمیت و  ضرورت تحقیق : -3-1  

امروزه با پیچیده شدن مسائل شهری ، افزایش بیش از حد جمعیت ، تنوع و کثرت نیازها و احتیاجات در 

شهرها، نمی توان شهرها را به حال خود رها کرد تا خود به حیاتشان ادامه دهند ، از این رو طرح های توسعه 

هرها براساس نظم و برنامه از پیش بنیادی ترین ابزار شکل دهی ش موجود ،جدید متناسب با شرایط و مدیریت 

ممکن است به دالیل مختلف از جمله به عنوان یک سیستم زنده و پویا  . شهرتعیین شده محسوب می شوند 

گیر کالن شهرهایی  د ، یکی از مشکالتی که امروزه گریبانشو متعددمدیریت های ناصحیح دچار مشکالت 

در وضعیت میزان افزایش غیرمنتظره ی آن ها می باشد . مانند تهران شده است ، آسیب های اجتماعی و 

حاضر ، مدیریت آسیب های اجتماعی در هر یک از حوزه های خاص در اختیار ارگان های مختلف است ، و 

به همین دلیل ، متاسفانه هر روز با مسائل و مشکالت پیچیده تری در این حوزه مواجه خواهیم شد ، زیرا هر 

با توجه به امکانات بعد کارى خود به مسائل نگریسته و دیدى جامع در این زمینه وجود  ارگان یا و سازمانى

ندارد . همچنین این سازمان ها ارتباط زیادى با هم نداشته و در حل مسائل با هم مشورت و مشارکت خاصی 

، برنامه ها و طرح ها به صورت هماهنگ مدیریت  در صورت وجود یک دیدگاه یکپارچه وندارند ، در حالی که 

یکدست و منظم انجام خواهد شد ، در وقت و هزینه ها صرفه جویی شده و طرح ها با کیفیت و به گونه ای 

از طریق مشارکت دادن ذی نفعان و بازیگران اصلی در  مدیریت یکپارچه و هماهنگصحیح انجام خواهد شد . 

اختارهای رسمی و بروکراتیک قادر به پاسخگویی آن ها نیست هر حوزه می کوشند تا با مسائل پیچیده که س

ر فرآیند تدوین ، اجرا و ارزیابی مشارکت ذی نفعان مختلف داین شکل از مدیریت ، از طریق ، رو به رو شوند . 

بحران مشروعیت و مقبولیت می تواند عالوه بر شناسایی مسائل و خدمات مورد نیاز در این حوزه ،  ، برنامه ها

مرتفع نماید . طبیعتا ،  که در سیستم مدیریتی موجود وجود داردرا ر زمینه ی خط مشی های تدوین شده د

مشارکت موثر همه ی ذی نفعان در قالب شبکه های خط مشی اجرای بهتر و کامل تر تصمیم ها و برنامه ها 

تحت های اجتماعی حوزه آسیب مختلف درهای ارتباط و تعامل دستگاهرا در عمل به همراه خواهد داشت . 

و با مشارکت سایر ذی نفعان در مراحل مختلف تصمیم گیری ، اجرا و نظارت می  تولیت یک سازمان مشخص

تواند با شناسایی صحیح مسائل همراه بوده و با به کارگیری صحیح منابع ، سیستم را در جهت دستیابی به 

زمینه ساز توسعه و تماعی توانمند سازد و از این طریق بهتر برای کنترل و کاهش آسیب های اجیک خروجی 

نظام مدیریت محدودیت های عملی می توانند  تحکیم جامعه ی سالم باشد . بنابراین ، شبکه های خط مشی
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مرتفع از حیث شناخت نیازها ، خواست ها و انتظارات موجود در حوزه های مختلف  آسیب های اجتماعی را

 همچنین ، ودر شهر تهران و مدیریت این حوزه  آسیب های اجتماعینامناسب  وضعیته به ، با توج لذا. نمایند 

کمبود طرح ها و پژوهش های عملیاتی در زمینه این نوع سیستم مدیریتی در کشورمان ، انجام مطالعه و ارائه 

ماعی درحوزه الگو در راستای دستیابی به چگونگی و نحوه ی استقرار سیستم مدیریت یکپارچه خدمات اجت

 امری ضروری می نماید . ( شهر تهران) آسیب های اجتماعی متناسب با شرایط و وضعیت داخلی

اهداف تحقیق : -4-1  

 هدف  اصلی: 

 ارائه ی الگو جهت استقرار سیستم مدیریت یکپارچه ی خدمات اجتماعی در حوزه ی آسیب های اجتماعی

 . در شهر تهران

 : مشخص اهداف 

ی ها نظاممدیریت خدمات اجتماعی مرتبط با آسیب های اجتماعی در بررسی و شناخت چگونگی  -

 . جهانی رکشورهایسا یتیریمد

 می فعالیت تهران شهر در اجتماعی های آسیب ی زمینه در کهبررسی و شناخت وظایف قانونی سازمان هایی  -

 .  کنند

جتماعی اشناسایی خالء ها یا زمینه های قانونی موجود برای استقرار سیستم مدیریت یکپارچه ی خدمات  -

 در حوزه ی آسیب های اجتماعی در شهر تهران .

 دستیابی به چالش های سازماندهی مدیریت یکپارچه آسیب های اجتماعی در شهر تهران . -
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سواالت تحقیق : -5-1  

 سوال اصلی : 

ی در جتماعی اها بیآسی  درحوزهی اجتماع خدمات کپارچهی تیریمدی برا تواندی می تیریمدی الگو چه

 باشد؟ کارآمدشهر تهران 

 سواالت فرعی : 

 چه به جهانی کشورها ریسای تیریمدی ها نظاممدیریت خدمات اجتماعی مرتبط با آسیب های اجتماعی در  -1

 ؟ است صورت

 چه به  کنند می فعالیت تهران شهر در اجتماعی های آسیب ی زمینه در کهوظایف قانونی سازمان هایی  -2

 ؟ است صورت

خالء ها یا زمینه های قانونی موجود برای استقرار سیستم مدیریت یکپارچه ی خدمات اجتماعی در حوزه ی   -3

 ؟ کدام استآسیب های اجتماعی در شهر تهران 

 کدامند؟شهر تهران دری اجتماعی ها بیآس کپارچهی سازماندهی مدیریتی ها چالش -4
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پیشینه تحقیق : -1-6  

ا موضوع بپیش از شروع هر تحقیق الزم است عالوه بر مبانی نظری ، جست و جویی در مبانی تجربی مرتبط 

ه خوبی باشند تحقیق صورت گیرد . تحقیقات قبلی می توانند منشا الهام ما باشند ، اگر تحقیقات قبلی نمون

کمیل سایر جوانب ار خود را در جهت تمی توانیم از آن ها به عنوان الگویی برای تحقیق خود استفاده کنیم و ک

ی است ، با توجه مساله مورد نظر به انجام رسانیم ، و اگر هم تحقیقات بررسی شده همراه با نواقص و اشکاالت

ت رفع خالء قرار دادن آن ها خواهیم دانست که چه اشکاالتی را نباید مرتکب شویم و در تحقیق خود در جه

شور و که همین دلیل بخش حاضر مرور مختصری بر پیشینه پژوهش در داخل های تحقیقات قبلی برآییم . ب

قیقات مرتبط سایر نقاط جهان خواهد داشت . الزم به ذکر است ، پیشنه داخلی تحقیق به دلیل عدم انجام تح

موضوع  با مدیریت یکپارچه در حوزه خدمات اجتماعی و آسیب های اجتماعی ، به بررسی زمینه شکل گیری

ماعی می قوانین برنامه توسعه در راستای تحقق مدیریت یکپارچه خدمات اجتماعی و آسیب های اجت و سیر

 پردازد . 

پیشینه داخلی تحقیق  -1-6-1  

به کارگیری و عملیاتی نمودن دیدگاه های مدیریت یکپارچه در کشورمان ابتدا در حوزه مدیریت شهری و 

برای ایجاد یک مدیریت شهری هماهنگ در تهران در سال توسط شهرداری ها صورت گرفته است . اقدام 

شمسی با تشکیل شورای شهر مرکب از مقامات حکومتی و شهروندان صاحب نام آغاز گردید که یک  1253

شرکت کنندگان سمیناری در خصوص  1341سال بعد با برچیده شدن این شوراها عقیم ماند . در سال 

نقشه ی به روز شده ای از تهران ، ارائه یک طرح جامع و تقویت  مشکالت اجتماعی شهر تهران به دنبال

به  "قانون عمران و نوسازی شهری"مصوبه مهمی تحت عنوان  1347شهرداری بودند ، به طوری که در سال 

شهرداری امکان داد طرح جامع تهران را پیاده کند . در طرح جامع تهران ، مشکالت شهر با عناوینی نظیر 

به خصوص در مرکز تهران ، افزایش آلودگی ، گسترش فعالیت های تجاری همراه با توسعه راه ها ، تراکم باال 

زیرساخت های ناکافی ، شیوع بیکاری در مناطق فقیر تر و مهاجرت مداوم گروه های کم درآمد به تهران 

ین طرح جامع جدید (.  . نخست 8-9:  1388، دفتر مطالعات اجتماعی و فرهنگی شهر تهران شناسایی شدند )

است که توسط شرکت خصوصی مشاوره  "طرح ساماندهی شهر تهران"تهران پس از انقالب اسالمی با عنوان 

تهیه شد .  در طرح حفظ و ساماندهی تهران ، مهمترین مشکالت اجتماعی در قالب مسکن ، بهداشت  1ای آتک

، اشتغال و اوقات فراغت دیده شده بود اما این برنامه به علت عدم تبعیت شهرداری تهران به اجرا در نیامد ، 

                                                           
1 Atec 
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برنامه اول "این طرح به نام  به همین دلیل ، شهرداری اقدام به تهیه یک طرح راهبردی برای خود نمود  .

شناخته شده است . این طرح به بررسی  1375-1380طی سال های  "80تهران "یا  "شهرداری تهران

جلد  57مهمترین مشکالت شهر تهران از قبیل مسائل اقتصادی ، امنیتی ، زیست محیطی ، مدیریتی و.... در 

برنامه پنج ساله دوم شهرداری تهران  1388در سال ( . پس از آن 352-348: 1381پرداخته است )مدنی پور ،

نمود . همزمان با این برنامه  1392تا  1388، اقدام به برنامه ریزی جامع برای شهر تهران در بازه زمانی سال 

 به تصویب رسید . 1386، طرح جامع شهر تهران نیز در سال 

استقرار برنامه ها و رویکرد های جامع و یکپارچه  در کنار توضیحات فوق در رابطه با اقدامات صورت گرفته برای

در حوزه مدیریت شهری و شهرداری ها ، در سال های اخیر نیز اقداماتی در حوزه خاص خدمات اجتماعی و 

 آسیب های اجتماعی در جهت یکپارچگی مدیریت امور در این حوزه صورت گرفته است . 

تنش هاس سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی بود . کشمش  در دهه شصت ، جامعه ایران شاهد مجموعه ای از

 1367- 1359، جنگ هشت ساله در فاصله سال های  1370-1360های سیاسی داخلی در فاصله سال های 

و بحران های اجتماعی و اقتصادی ناشی از آن موجب شد تا در سال های پایانی دهه شصت ، زمینه بروز و 

اعی فراهم گردد . بنابراین ، برنامه اول توسعه تالش داشت تا مداخالتی شیوع مجموعه ای از آسیب های اجتم

به منظور کنترل آسیب های اجتماعی تدارک ببیند . در این برنامه خط مشی ها به صورت صریحی آسیب 

آمده بود :  19-3های اجتماعی را مورد بحث قرار داده بودند . مثال ذیل عنوان خط مشی سوم و تحت شماره 

یا  "ج کلیه امکانات دستگاه های اجرایی ذی ربط در جهت ریشه کنی اعتیاد و مبارزه با مفاسد اجتماعیبسی"

پیشگیری از وقوع جرائم و انجام مراقبت بعد از خروج زندانیان "آمده بود :  12-9در ذیل خط مشی نهم و بند 

.  اما برنامه اول ؛ فاقد  "مفاسد اجتماعی و خانواده های آنان و برخورد قاطع با عوامل قاچاق مواد مخدر و سایر

انسجام کافی در برخورد با انحرافات اجتماعی بود ، همچنین در برنامه مذکور آسیب دیدگان و نه پدیده آسیب 

زا ، مورد توجه قرار گرفته بودند . بنابراین ، عمدتا بر کنترل گروه های آسیب دیده تاکید می شد و نه اصالح 

آسیب ها . در این برنامه همچنین تسلط رویکرد سنتی در مواجه با آسیب ها به جای برخورد  زمینه های بروز

علمی کامال مشهود بود ، مثال با مطلق انگاری در مسائل اجتماعی نسبت به ریشه کنی آسیب ها از جمله 

عی به گونه ای نگران اعتیاد ، اظهار امیدواری شده بود . به هر حال در پایان برنامه اول ، آسیب های اجتما

کننده افزایش یافته بود . برنامه دوم توسعه نیز در ادامه سیاست های قبلی و با همان نقاط ضعف ، برنامه هایی 

را به منظور کنترل آسیب های اجتماعی تدارک دید . برنامه دوم توسعه اگرچه تالش داشت با وسعت و انسجام 

، نسبت به کاهش و کنترل آسیب های اجتماعی اقدام کند ، اما در  بیشتری در مقایسه با برنامه اول توسعه

هر حال از همان نقایص و ضعف های جدی برنامه اول رنج می برد . بنابراین هر دو برنامه اول و دوم توسعه 
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فقدان  -1در سیاست ها و خط مشی ها نقاط ضعف اساسی داشتند که مهمترین آن ها به قرار ذیل بودند : 

تاکید و توجه عمده به آسیب دیدگان و نه آسیب های  -2ستمی و جامع به آسیب های اجتماعی ، نگرش سی

برخورداری از رویکرد سنتی به آسیب ها و مشکالت اجتماعی و ضعف برخورد علمی در این  -3اجتماعی ، 

 ( . 57:  1377زمینه )مدنی قهفرخی ، 

به اصالح ساختار دستگاه ها و موسسات فعال در زمینه  عالوه بر موارد فوق هیچ یک از دو برنامه ، توجهی

آسیب ها و مشکالت اجتماعی نداشتند و از این رو به مسائلی از جمله پراکندگی و تعدد دستگاه های مسئول 

، عدم وحدت رویه آن ها و فقدان مشارکت مردم و گروه های غیر دولتی در امر کنترل و کاهش آسیب های 

 به این نقاط ضعف اساسی واکنش نشان ندادند .  اجتماعی نپرداخته و

اشکاالت و نارسایی ها در برنامه اول و دوم توسعه همچنان زمینه افزایش شیوع و بروز آسیب های اجتماعی 

را فراهم کرد ، به طوری که در آغاز تدوین برنامه سوم توسعه ، حساسیت و دقت زیادتری در مقایسه با دو 

این مسائل ایجاد شد . در واقع تقریبا اجماع کارشناسی فعال حول برنامه  سوم ، ضمن  برنامه پیشین نسبت به

تاکید بر ضرورت تدوین نظامی به منظور کاهش فقر و کنترل اقشار آسیب دیده ، بر قرار گرفتن برنامه های 

ماعی تاکید پیشگیری و کاهش آسیب های اجتماعی در چهارچوب برنامه کالن نظام جامع رفاه و تامین اجت

قانون برنامه سوم توسعه گردید . مطابق مصوبه  40می کرد . این تمایل عمومی منجر به تدوین و تصویب ماده 

مذکور سازمان های برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی موظف شدند ساختار سازمانی مناسب نظام 

تامین پوشش کامل "،  "دستگاه های موجودرفع تداخل وظایف "تامین اجتماعی را با رعایت اصولی همچون 

، تدوین و پس از تصویب  "مشارکت دستگاه های خیریه و امکانات مردمی"و  "افزایش کارآمدی"،  "جمعیتی

هیات دولت برای تصویب نهایی به مجلس شورای اسالمی تقدیم کنند . قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی 

یب و تایید توسط شورای نگهبان ، به دولت ابالغ شد .  بررسی ها و مطالعات پس از تدوین ، تصو1381در سال 

مقدماتی جهت تدوین برنامه چهارم نیز داللت بر وضعیت نامساعد اجتماعی و شیوع و بروز روزافزون مشکالت 

ن اجتماعی داشت . از این رو در برنامه چهارم ، توجه جدی معطوف به مشکالت اجتماعی گردید و بر همی

و برخی مواد دیگر اقدامات و برنامه هایی به منظور کنترل و  112،  111،  100،  98،  97اساس در موارد 

. متن این ماده به  97کاهش مشکالت اجتماعی پیش بینی گردید که محوری ترین آن عبارت بود از ماده 

اعی ، نسبت به تهیه طرح دولت مکلف است به منظور پیشگیری و کاهش آسیب های اجتم"قرار زیر بود : 

جامع کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی ، با تاکید بر پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر ، مشتمل بر 

. تاکید بر برنامه های ارتقایی ، پیشگیری اولیه ، مشارکت سازمان های غیردولتی  "محورهای ذیل اقدام نماید .
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بود که نشان دهنده ی اصالح  97ص مطرح شده در ماده ، توانمندسازی و کارگستری از سیاست های خا

 (. 17:  1386رویکرد در حوزه مسائل اجتماعی در مقایسه با برنامه های توسعه پیشین بود ) وامقی ، 

در قانون برنامه توسعه پنجم نیز مواد و تبصره های غیرمستقیم و ضمنی مبنی بر کاهش و کنترل آسیب های 

وزه ها و گروه های مختلف مانند زنان ، کودکان و جوانان آمده است . اما مواد و بندهایی اجتماعی در رابطه با ح

در این برنامه به طور خاص تاکید بر کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی دارند ، از مهمترین و مشخص ترین 

 این مواد می توان به دو مورد زیر اشاره نمود . 

 با الیه چند اجتماعی تأمین جامع نظام استقرار و برقراری به نسبت است مجاز دولت"،  27براساس ماده  -

 :الیۀ سه حداقل لحاظ

 توانمندسازی و حمایتی خدمات شامل اجتماعی مساعدتهای -الف

 پایه درمانی های بیمه و پایه های مستمری شامل پایه اجتماعی های بیمه -ب 

  درمان و بازنشستگی مکمل های بیمه  -ج 

. براساس  ".نماید اقدام کشور در ها الیه این بین هماهنگی و همسویی ساختاری، انسجام یکپارچگی، رعایت با

به طور خاص به  توانبخشی و حمایتی حوزه وظایف و توضیحات مربوط به بند الف این ماده ، برخی از اهداف

 از پیشگیری استایر در دولت مختلف های بخش هماهنگی :آسیب های اجتماعی مربوط می شود ، مانند 

 در اجتماعی های آسیب و ها معلولیت تشدید یا بروز از پیشگیری خدمات اجتماعی ، تأمین های آسیب

 آوردن درمان وتوانبخشی و فراهم پیشگیری، سطح سه در آنها دادن قرار پوشش تحت و هدف گروههای

 تالش و زندگی ادامه برای معلولین اقتصادی و اجتماعی ذهنی، جسمی، وضع بهبود منظور به الزم امکانات

 .اجتماعی دیدگان آسیب و اجتماعی برابر فرصتهای از محروم ،افراد خودکفائی معلوالن و استقالل تأمین برای

 خانواده و زنان امور مرکز جمله از ذیربط دستگاههای و سازمانها همکاری با ، دولت 230براساس ماده  -

 در بانوان قانونی و شرعی حقوق استیفاء و اجتماعی های عرصه در زنان جایگاه و نهاد خانواده تقویت هدف با

 بنیان تحکیم محورهای بر مشتمل خانواده و "برنامه جامع امور زنان"و تصویب  تدوین با ها زمینه همه

 اقتصادی امور ساماندهی و توسعه اجتماعی، آسیبهای از پیشگیری مربوطه، ومقررات قوانین بازنگری خانواده،

 اجتماعی، تأمین بدسرپرست، زنان و خانوار سرپرست زنان برای خانگی مشاغل اولویت ساماندهی با معیشتی -

 مردم سازمانهای توانایی های توسعۀ سالمت، ارتقاء حجاب، و عفاف فرهنگ پژوهش، گسترش فراغت، اوقات

 اصالح و دینی باورهای تعمیق المللی، بین تعامالت توسعه نخبه، و زنان مدیر توانمندی های ارتقاء نهاد،

 .نماید قانونی خانواده اقدام و زنان تشکیالتی اداری ساختار
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قانون برنامه توسعه چهارم طراحی شده ،  97که براساس ماده  "سند کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی"

با اتکا به اصالح رویکردها و تجدید نظر در برنامه های گذشته تالش دارد به برنامه های مداخله در آسیب ها 

ه سند مکتوب و ملی بر پایه و مشکالت اجتماعی نظم ببخشد . هدف این طرح عبارت است از : دستیابی ب

( 1حداکثر توافق کارشناسی بین صاحب نظران و مسئوالن دستگاه های اجرایی مرتبط برای مداخله در زمینه 

( 3( پیشگیری از بروز مشکالت و آسیب های اجتماعی ، 2ارتقا کیفیت زندگی و رفاه اجتماعی آحاد جامعه ، 

( بازتوانی  افراد مبتال به آسیب 5( کاهش زیان های آن ها و 4کنترل مشکالت آسیب های اجتماعی موجود ، 

 ماموریت به توجه با اجتماعی تامین و رفاه وزارت است شده پیشنهاد ، طرح این نتایج پایه برهای اجتماعی . 

 گام برنامه این سازی پیاده جهت زودتر چه هر اجتماعی های حوزه در خود کلیدی نقش و قانونی وظیفه و

سند کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی به  تدوین مورد در موجود مدارک البته . بردارد موثر و یجد های

گزارش های پژوهشی پیرامون این سند محدود شده است ، اصل سند در دسترس نیست و براساس مستندات 

  موجود فعال به تصویب مراجع قانونی نرسیده است .

 1-6-2- پیشینه خارجی تحقیق 

در زمینه تحقیقات خارجی ، می توان پژوهش های متعددی را یافت که سعی در توسعه مبانی نظری مدیریت 

یکپارچه و عملیاتی سازی این الگوی مدیریتی در حوزه های مختلف خدمات اجتماعی ، به خصوص در حوزه 

مواردی چند از این  سالمت و بهداشت و مراقبت اجتماعی ، داشته اند . در این بخش به صورت خالصه به

 تحقیقات اشاره می کنیم . 

 2015در سال  "خدمات اجتماعی یکپارچه برای گروه های آسیب دیده"در گزارش پژوهشی که تحت عنوان 

در قالب یک کتاب منتشر شده است ، این مساله مورد بررسی قرار گرفته است که آیا هماهنگی خدمات 

اجتماعی برای گروه های آسیب پذیر می تواند به موفقیت سیستم های رفاهی در سراسر کشورهای عضو 

بیان می شود که ، بسیاری  سازمان همکاری و توسعه اقتصادی کمک کند یا نه . براساس این پژوهش چنین

از گروه های آسیب دیده و آسیب پذیر اجتماعی دارای نیازهای پیچیده هستند و به همین دلیل باید مداخالت 

متعددی در رابطه با آن ها صورت گیرد . امروزه فراهم آوردن خدمات مناسب و متنوع برای پیگیری این 

ورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی چالش برانگیز نیازهای پیچیده و پرهزینه برای بسیاری از کش

شده است. برای افزایش ظرفیت ها جهت پاسخ به نیازهای پیچیده جمعیت های آسیب پذیر و بهبود اثربخش 

تر ارائه خدمات پراکنده و جداگانه ، این کشورها روش های جدیدی از ارائه خدمات اجتماعی را تجربه می 
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نشان می دهد که ، یکپارچگی خدمات باعث کاهش هزینه ها و بهبود نتایج برای استفاده  کنند . این بررسی

کنندگان از خدمات با نیازهای متعدد می شود ، همچنین ، از طریق شناخت میزان و روند آسیب پذیری ، به 

ن نحو نیازهای کارگیری استراتژی های عملیاتی دیدگاه های یکپارچه و بررسی تجربیات ، می توان به بهتری

 ( .   , 2015OECDگروه های آسیب پذیر را برآورده نمود )

عنوان تحقیق دیگری است در این  "چهاچوب سیاستی دولت برای یکپارچگی خدمات اجتماعی و بهداشتی"

انجام شده است ، در این تحقیق چنین بیان می  2014در سال  و همکاران مک گینیس  زمینه که توسط

شود که مرتبط بودن عوامل و عناصر مختلف با حوزه خدمات اجتماعی ، دولت را به فکر برقراری ارتباط میان 

این عناصر انداخته است . براساس این تحقیق ، سه عنصر ضروری برای یکپارچه سازی خدمات اجتماعی 

اندازه گیری کیفیت و ابزارهای به اشتراک گذاشتن اطالعات  -2هماهنگ کننده ، مکانیسم های  -1عبارتند از : 

تامین منابع مالی و پرداخت ها . همچنین ، این تحقیق یک چهارچوب سیاستی پنج مرحله ای برای  -3، 

کمک به دولت ها برای حرکت به سمت یکپارچگی خدمات اجتماعی و ایجاد زیرساخت های ضروری برای 

 .(McGinnis , 2014)را ارائه می دهد  این امر

در اروپا با هدف ارائه یک شیوه عملیاتی برای ارائه خدمات اجتماعی  2015در تحقیق دیگری که در سال 

انجام شده است ،  "شناسایی بهترین عملکردها در ارائه خدمات اجتماعی یکپارچه"یکپارچه ، تحت عنوان 

گی مورد بررسی قرار گرفته ، و سپس بر اساس این بررسی بهترین ابتدا تکامل رویکردهای اساسی یکپارچ

عملکرد در اروپا ارائه شئه است . اهمیت این موضوع بوسیله ی کمیسیون اجتماعی اروپا برجسته شده است ، 

این کمیسیون از کشورهای عضو درخواست کرده است که مدل های اجتماعی را برای دستیابی به رشد 

و فراگیر اتخاذ کنند . این روش نیازمند بهبود دسترسی به خدمات اجتماعی است . براساس هوشمند ، پایدار 

این تحقیق ، یکپارچگی خدمات اجتماعی به عنوان یک پاسخ ممکن به چالش های این حوزه بوجود آمده 

نیازهای رو  است . این روش می تواند به بهبود دسترسی و مقابله با انواع جدید خطرات اجتماعی ، همچنین ،

 . (Scharle , 2015)به رشد برای پیشگیری و همکاری میان خدمات پیچیده کمک کند 

 "اصالحات نهادی و هماهنگی دولتی در سیاست های حمایت اجتماعی برزیل" در پژوهشی که تحت عنوان

انجام شد ، هدف پژوهش بررسی تجربه برزیل در تدوین و اجرای سیاست های اجتماعی دولت و ارزیابی 

دیدگاه ها برای ایجاد یک قدرت اجتماعی جهت تمرکز و هماهنگی سیاست ها بود . این تحقیق ابتدا الگوی 

می دهد . سپس در ادامه  پیچیده آسیب پذیری را که باید در اصالحات اجتماعی برزیل آغاز شود ، را توضیح

استراتژی توسعه اجتماعی که به دنبال افزایش کارآمدی ، پوشش و اثربخشی است ، را مورد بررسی قرار می 

دهد . در نهایت هماهنگی سیاست های اجتماعی ، به خصوص در سیاست گذاری های سطح کالن و در سطح 
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ایجاد مکانیزم های یکپارچگی سیاست ها به عنوان  بین دولت ها را تجزیه و تحلیل می کند و توجه خاصی به

 ( . E. Faria at al , 2002جایگزینی برای ساختارهای هماهنگ کننده بروکراتیک سابق دارد )

 "نظریه عمومی حکمروایی شبکه ای : تغییر شرایط و مکانیزم های اجتماعی"تحقیق انجام شده تحت عنوان 

در ضیح شرایط مورد نیاز برای حکمروایی شبکه ای و مزایای نسبی آن ، هدف ارائه یک نظریه در جهت تو، با 

، عدم . براساس این تحقیق ، حکمروایی شبکه ای پاسخی به تغییر شرایط انجام شده است  1997سال 

ساختاری  . براساس این تحقیق شکل گیری تغییرات اطمینان تقاضا ها و وجود وظایف پیچیده و فراوان است

ه استفاده از مکانیسم های اجتماعی هماهنگ کننده را فراهم می کنند ، زمانی که همه این مشخصی زمین

شرایط ایجاد شوند ، حکمروایی شبکه ای بر سایر روش ها مزیت هایی پیدا می کند و می تواند به طور همزمان  

  . ( Jones and Hesterl , 1997همکاری ، هماهنگی و حفظ ارتباطات را به همراه داشته باشد)

 

همانطور که در بخش پیشینه داخلی توضیح داده شد ، در رابطه با پیشینه نظری و تحقیقات عملیاتی در 

جهت به دست آوردن شناخت برای چگونگی برقراری الگوی مدیریت یکپارچه در حوزه خدمات اجتماعی و به 

قیقات در داخل کشور و در تناسب با طور خاص در حوزه آسیب های اجتماعی با خالء و در واقع با فقدان تح

شرایط داخلی مواجه هستیم ، لذا بررسی حاضر سعی دارد در جهت پوشش این خالء پژوهشی گام برداشته ، 

و در این راستا ، ابتدا از طریق انجام بررسی های علمی ، چالش های مدیریت در حوزه آسیب های اجتماعی 

علمی و انجام بررسی های الزم در رابطه با زمینه های قانونی و مبانی  را شناسایی نموده و سپس با داشتن نگاه

نظری مرتبط با موضوع ، به ارائه مدلی جهت استقرار الگوی مدیریت یکپارچه در حوزه آسیب های اجتماعی 

 اقدام نماید . 
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 فصل دوم

 مبانی و چهارچوب مفهومی پژوهش
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مقدمه : -2-1  

نقد وبررسی ادبیات موضوع در تحقیقات کیفی با تحقیقات کمی متفاوت است . در تحقیقات کمی ادبیات و 

و مدل تحلیلی تحقیق بدست آمده و  نظریتحقیقات موجود بررسی می گردد تا از خالل آن ، چهارچوب 

ما از اطالعات  یولی در تحقیقات کیف، سپس در طول تحقیق این مدل و روابط بین اجزا آن آزمون شود 

از ادبیات موجود ، به منزله دانش زمینه ای استفاده می کنیم تا در بستر این ادبیات به مشاهدات و  ماخوذ

مان نظر افکنده ، یا اگر مطالعه اکتشافی و بدون مرور ادبیات در ابتدای تحقیق به عمل می  گزاره های تحقیق

ادبیات به تفاوت برداشت اولیه و بعدی مان پی ببریم . بنابراین ، آوریم ، پس از مرحله اولیه اکتشافی با مرور 

در قالب چندین  در فصل حاضر ای مورد نیاز برای شروع تحقیق ، در جهت تکامل هرچه بیشتر دانش زمینه

جهت آشنایی با ابتدا در این راستا ، . را بیان کرده ایم رتبط با موضوع تحقیق ادبیات مبخش محتوایی مجزا 

بخش دوم ، به بیان سپس در مفاهیم اساسی تحقیق پرداخته ایم ،  به بیانهیم مرتبط با موضوع تحقیق مفا

نظری تحقیق پرداخته ایم ، مبانی نظری در رابطه با یک موضوع می تواند به توصیف آن پدیده یا موضوع مبانی 

. در پژوهش حاضر با توجه به هدف  بپردازد و یا علل شکل گیری و زمینه ای موضوع مورد نظر را تبیین نماید

تحقیق ، به بیان نظریه هایی پرداخته ایم که یکپارچگی مدیریت و چگونگی ارتباط اجزا مختلف آن را بیان 

در دستیابی به شناخت مورد نظر برای ،  پس از آن می دارد و در واقع چگونگی موضوع را توصیف می کنند . 

مانند فنالند ، سوئد ات اجتماعی در سایر کشورها ی مدیریت یکپارچه خدممدل هاتحقیق ،  اولسوال رابطه با 

، اسکاتلند ، آفریقای جنوبی ، کشورهای عضو اتحادیه اروپا و کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی 

با الگوی  جهت تعیین دیدگاه پژوهش در رابطه، و نهایتا ، در بخش پایانی . ، را مورد مطالعه قرار داده ایم 

  مدیریت یکپارچه ، چهارچوب مفهومی تحقیق را بیان نموده ایم .
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 مفاهیم اساسی تحقیق : -2-2

توانند در یک  دایره ی مفهومی مورد نظر یک تحقیق می تواند بسیار گسترده باشد ، اما گروهی از مفاهیم می

ضر به در تحقیق حااساسی توضیح ، مفاهیم  این پژوهش نقش محوری و کلیدی داشته باشند ، با توجه به

 صورت ذیل قابل تعریف و توضیح می باشند .

 1اجتماعی اریسیاست گذ: 

ی سیاست اجتماعی خط مشی اجتماعی است که با تبیین مسائل و مشکالت اجتماعی ضمن صورت بندی کل

 بهبود اوضاع ال برطرف کردن آن مساله در راستای ارتقاء جامعه،آن ها در قالب یک چهارچوب مفهومی به دنب

وسعه و رسیدن به رفاه بیشتر است . به صورت عملیاتی و مشخص سیاست های اجتماعی به مسائلی چون ت

آسیب های اجتماعی، طرح نظام های حمایتی ، اصالح ساختار آموزشی و هر مساله  سیاسی ، کاهش-فرهنگی

جتماعی ( . سیاست گذاری ا42:  1391عی دیگر معطوف هستند )هزارجریبی و همکار ، خرد یا کالن اجتما

ته از عمل علمی عملگرا است که به طور بنیادی مستقل است و به طور نظام مند و تحلیلی به بررسی آن دس

ی و های سیاسی می پردازد که هدف آن ها معطوف به وضعیت زندگی افراد است ؛ یعنی موقعیت اقتصاد

تماعی )نظیر اجتماعی گروه های ضعیف و آسیب پذیر جامعه را در نظر دارد ، در پی دستیابی به هدف های اج

ا تهدید می رامنیت اجتماعی ، صلح اجتماعی و عدالت اجتماعی( و مقابله با خطرهایی است که حیات انسانی 

ات ، نهادها ای از قوانین ، مقرر ( . به طورکلی سیاست گذاری اجتماعی مجموعه108:  1378کنند )ایسینگ ،

دارند ، و  و اقدامات را شامل می شود که تغییر نظم اجتماعی از وضعیت موجود به وضعیت مظلوب را مدنظر

ولفه های بر سه هدف عمده متمرکزند : کاهش نابرابری ها ، افزایش سطح رفاه و کیفیت زندگی ، بهبود م

ذارد . تحقق گنسبت دولت و جامعه است و هم بر این نسبت تاثیر می شهروندی . این اهداف هم متاثر از نوع 

مختلف ،  این اهداف بر عهده دولت است و با توجه به بافت و شرایط اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی جوامع

ای مدنی و دولت ها زمینه را برای مشارکت مجموعه ای از کنشگران اعم از بخش خصوصی ، خانواده ، نهاده

 ( .26: 1393بین المللی در سیاست گذاری فراهم می کنند ) امیدی ، نهادهای 

در خصوص تفاوت سیاست اجتماعی و سیاست گذاری اجتماعی می توان گفت که سیاست اجتماعی ، در 

حوزه گفتمان مطرح است و سیاست گذاری در حوزه عمل مطرح می گردد، به عبارت دیگر ، هنگامی که 

                                                           
1 social policy 
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رنامه یا قانون اجرا می شود سیاست گذاری نام می گیرد)هزارجریبی و همکار ، سیاست اجتماعی در قالب ب

1391  :45 . ) 

 1خدمات اجتماعی  : 

فعالیتی  انجمن ملی مددکاران اجتماعی آمریکا خدمات اجتماعی را چنین تعریف می کند : خدمات اجتماعی

الیف و وظایف در انجام تک است حرفه ای که به افراد ، گروه ها و جوامع به منظور باال بردن ظرفیت آن ها

حقق تاجتماعیشان در چهارچوب اصول و قوانین جامعه عرضه می شود . خدمات اجتماعی وسیله ای برای 

ند که به وسیله ارتباط سازنده بین فرد و جامعه است . برخی دیگر خدمات اجتماعی را برنامه ای معرفی می کن

ه های اجتماعی ، خود به دست می آورد و در این رابطه از بیم آن جامعه توان الزم را برای مبارزه با مشکالت

ایر آن نام می رفاه کودکان ، رفاه سالمندان ، بهداشت روانی جامعه ، تعلیم و تربیت ، تفریحات سالم و نظ

  ( . 42-43: 1390برند)زاهدی اصل، 

 3آسیب اجتماعی -2مساله اجتماعی   : 

 مهمی شمار های ارزش با که دانند می ای اظهکارشناس ره وضعیت را اجتماعی مساله معموال شناسان جامعه

 مسائل(. 12:  1393، همکار و رابینگتن)کرد اقدام وضعیت آن تغییر برای باید معتقدند و دارد مغایرت مردم از

 کنش جریان در مردم از بخشی یا اکثریت که هستند ناگواری ساختاری شرایط یا کنشی الگوهای ، اجتماعی

 خواهان و کنند می احساس را آن پیامدهای و درک را آن غیرمستقیم یا مستقیم طور به خود اجتماعی های

مسائل جامعه ای  (  . 32:  1385 ، حسینی) هستند ساختاری وشرایط کنشی الگوهای آن حذف یا دگرگونی

کیفیت زندگی افراد و گروه های اجتماعی را مختل می کند ، مهمترین ارزش های عام را به خطر می اندازند 

و به رغم تالش های فراوان که افراد به عمل می آورند ، به آرمان ها و هدف ها مشروع خود دست نمی یابند، 

می رسند که برای تغییر یا اصالح وضع موجود باید به اقدامی  از این رو افراد و گروه های اجتماعی به این باور

اجتماعی دست زنند . در واقه ریشه مسائل جامعه ای در بطن نهادهای اجتماعی است که بر اثر کارکرد 

نامناسب آن ها شکل می گیرد و فراسوی افراد و گروه های اجتماعی می رود و جنبه های عینی و ذهنی به 

سائل جامعه ای در متن جامعه به بار می نشینند و در بستر زمان می توانند به آسیب دیدگی خود می گیرد . م

( . هنگامی که مسائل جامعه ای 7:  1390افراد منجر شده و بستر انحرافی آن ها را فراهم سازند )آقابخشی،

                                                           
1 Social service 
2 Social issue 
3 social problem 
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ای مستعد را برای مساله ای زمانی دراز دوام یابند به بی سازمانی یا بد سازمانی اجتماعی دامن زده ، زمینه ه

دیگر به نام کجروی های اجتماعی و پیامدهای آن به عنوان آسیب های جامعه ای فراهم می سازد 

( . آسیب اجتماعی وقایع و پدیده هایی هستند که هر جامعه ای در زمان معین و یا 11:  1390)آقابخشی،

، آن ها را غیرمنطقی و مخل نظم جامعه می شرایط مشخص با رجوع به مجموعه ارزش های مورد باور خود 

( . بر اساس تعریفی دیگر ، آسیب 19:  1394پندارد و اصوال با ارزش گذاری منفی همراه است)زاهدی اصل ، 

اجتماعی به هر نوع عمل فردی یا جمعی گفته می شود که در راستای اصول اخالقی و قواعد عام عمل جمعی 

یت کنشگران قرار نمی گیرد و در نتیجه با منع قانونی یا قبح اخالقی و یا غیر رسمی جامعه ی محل فعال

( . در تعریف و تبیین مسائل اجتماعی سه نکته وجود دارد  15:  1383اجتماعی رو به رو می گردد)عبدالهی ، 

: نخست ، به کار بردن واژه مساله اجتماعی نشان دهنده ی یک ادراک عمومی برای یک شرایط به عنوان 

رایط منفی است . دوم اینکه ، مساله اجتماعی یک امر دشوار و شرایط جدی و در عین حال آسیب زننده به ش

بخش قابل توجهی از جامعه است . سوم ، همواره در تصور از مسئله اجتماعی ، یک حالت خوش بینانه نسبت 

ود آمده ، تحت تاثیر مناسبات به امکان تغییر و تحول آن وجود دارد ؛ یعنی پذیرش این امر که شرایط بوج

انسانی و اجتماعی در مفهوم عام آن به وجود آمده است و به وسیله تنظیم همین مناسبات نیز می توان آن را 

 1394تغییر داد و تالش در راستای چنین تغییری ، منطقی و در عین حال یک ضرورت است )زاهدی اصل ، 

ی ، هر دو نشان دهنده ی وضعیت متفاوت از وضعیت مطلوب و ( . مسائل اجتماعی و آسیب های اجتماع13: 

مورد انتظار جامعه است ، وضعیتی که نوعی نارضایتی اجتماعی نسبت به آن وجود دارد و مدیران و اندیشمندان 

و اصالح گران جامعه ، خواهان دگرگونی در آن وضعیت هستند  . می توان گفت که آسیب ها و انحرافات 

اصی از مسائل اجتماعی هستند که شدت ناپسندی اجتماعی و اخالقی آن ها بیشتر است و اجتماعی نوع خ

گاهی با مجازات ها و پیگردهای قانونی همراه می باشند ، بنابراین آسیب ها و انحرافات اجتماعی ، بخشی از 

لقی کرد ولی مسائل اجتماعی هستند یعنی هر آسیب یا انحراف اجتماعی را می توان یک مساله اجتماعی ت

در اشاره ای   (.14:  1394هر مساله اجتماعی را نمی توان آسیب یا انحراف اجتماعی برشمرد )زاهدی اصل ، 

جامع به مصادیق آسیب های اجتماعی می توان موارد زیر را نام برد : اعتیاد ، طالق ، بیکاری ، قاچاق مواد 

خیابان ، دختران فراری ، کودک آزاری ، همسرآزاری ، مخدر ، فقر ، تکدی ، فرار از منزل ، کودکان کار و 

حاشیه نشینی )اسکان غیررسمی( ، روسپیگری ، هم جنس بازی ، خشونت خانگی ، خودکشی ، شرارت ، 

جرائم رایانه ای ، شرب خمر ، وندالیسم ، قوادی ، بدحجابی ، بی خانمانی)کارتن خواب( ، تورم ، ارتشاء ، گران 

ختالس ، تجرد ، بحران هویت ، آدم ربایی ، اوباشگری ، قتل ، سرقت ، مزاحمت خیابانی ، فروشی ، احتکار ، ا
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بی سرپرستی ، بدسرپرستی ، آوارگی ، در راه ماندگی ، نزاع خیابانی)ضرب و جرح( ، زورگیری ، جیب بری ، 

 (.49:  1394)زاهدی اصل ، کیف زنی 

 1مدیریت یکپارچه خدمات اجتماعی  : 

یف مربوط به کند که تمام فعالیت های الزم برای انجام یک وظیفه یا تمام وظااصول علم مدیریت ایجاب می 

ی عملکردی ایفای یک نقش خاص ، تحت مدیریتی واحد انجام گیرند، بدون آنکه اصل تقسیم کار بین الیه ها

 ر وسیعی( . طبق اصول فایول در مدیریت )که به طو16: 1383سیستم دچار خدشه شود)کاظمیان و همکار ، 

از در به وسیله مدیران امروزی تبعیت می شود( وحدت فرماندهی و وحدت جهت جزء اصول اولیه مورد نی

ارند ، سازمان هاست . منظور از وحدت جهت این است که هر گروه از فعالیت های سازمانی که یک هدف د

با  ( .432 :1384و رهبری شود)رابینز،  باید به وسیله ی یک مدیر که طرح واحدی به کار می برد ، هدایت

عالیت های عبارت است از اینکه تمام فرچه در حوزه ی خدمات اجتماعی ، مدیریت یکپا این تعریفتوجه به 

یه های المربوط به ارائه ی خدمات اجتماعی تحت مدیریت واحد درآید بدون آنکه به اصل تقسیم کار بین 

 . عملکردی سیستم خدشه ای وارد شود

 وظیفه با مدیریتی های سیستم همزمان کارگیری به فرآیند عنوان به تواند می مدیریت های سیستم ادغام

 بسیار ادغامی چنین درجه.  شود معرفی تر اثربخش و تر ساده یکپارچه مدیریت سیستم یک تحت خاص

 بستگی ها استراتژی و استانداردها های نیازمندی ، سازمان بر حاکم شرایط چون عواملی به و است متفاوت

 آمیختگی و همکاری ، سازی هماهنگ درجه سه از یک هر در است ممکن مدیریت های سیستم ادغام.  دارد

 2(IMSبه طور کلی سیستم مدیریت یکپارچه )( .  and et alBeckmerhagen  ,2003 :5)گیرد صورت

دارای تعریف مشخصی است که سه حوزه را در بر می گیرد : مدیریت کیفیت ، مدیریت محیط زیست و 

مدیریت بهداشت و ایمنی حرفه ای )کار(، که این تعریف را با نگاه به آسیب های اجتماعی نیز می توان تعریف 

سایی شوند سپس با بهره کرد، در گام اول و در شاخه مدیریت کیفیت ابتدا باید آسیب های اجتماعی شنا

گیری از متخصصین امر )که در این زمینه سازمان های بسیار زیادی درگیر خواند بود( به بررسی و شناسایی 

راهکارهای مقابله و ساماندهی آسیب ها بپردازیم . در گام دوم و شاخه مدیریت محیط زیست باید تاثیرات 

حیط های آسیب زا و همچنین تاثیر محیط های آسیب محیطی و نقش اقشار آسیب پذیر در بوجود آمدن م

زا در افزایش آسیب های اجتماعی و افراد آسیب دیده بررسی گردد و پس از آن سازمان های مرتبط در این 
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امر به بررسی و شناخت راهکارهای مقابله بپردازند . در شاخه سوم که مدیریت بهداشت و ایمنی کار است باید 

قل رساندن ریسک های ایمنی و بهداشت حرفه ای کارکنان شاغل در این حوزه بپردازیم به حذف و یا به حدا

 تا ریسک افراد شاغل را به حداقل برسانیم تا با فراق بال و اشتیاق بیشتری به انجام امور بپردازند . 

 1تمرکز و عدم تمرکز  : 

یا فدرالیسم  یکی از گرایش های غالب در زمینه اداره امور جوامع در دهه های اخیر ، گرایش به عدم تمرکز

تمرکز از جهت های می باشد . این شیوه اداره جوامع ، به ویزه بعد از آن مورد توجه قرار گرفت که نظام های م

ق نبودن مور، کاهش مشارکت مردم، دقیمختلف دچار مشکل شدند ، بروکراسی شدید و ناکارا ، گردش کند ا

، رشد فوق تصمیم گیری هایی که از جانب مرکزنشینان برای اداره امور منطقه های مختلف کشور اخذ می شد

 العاده پایتخت و... از جمله تبعات منفی پایتخت محسوب می شود . 

ه در نقاط سازمان های محلی کدر نظام غیرمتمرکز، امور ملی توسط سازمان های مرکزی و امور محلی توسط 

ز بیشتر امور مختلف خارج از حوزه فعالیت سازمان مرکزی استقرار دارند، انجام می شود. در نظام غیرمتمرک

 ( .22:  1383محلی توسط نهادهای منتخب مردم انجام می پذیرد)کاظمیان و همکار ، 

 2پیشگیری اجتماعی  : 

ن و تغییر شرایط آزماندهی برنامه هایی برای مقابله با پیشگیری اجتماعی به دنبال تعیین عوامل بزهکاری ، سا

می باشد  اقتصادی اجتماعی نامناسبی است که فرد در آن زندگی می کند و منشاء رفتارهای ضداجتماعی وی

جه در این نوع پیشگیری متخصصین در پی آن هستند تا با ایجاد تغییرات ( . در نتی50-51:  1391)ابراهیمی، 

ی از جرم ی و محیطی، منجر به اصالح جامعه و فرد شوند . این نوع پیشگیری باعث جلوگیرو اصالحات فرد

جتماعی ابه صورت پایدار می شود. در پیشگیری اجتماعی به دنبال هماهنگ سازی اعضای جامعه با قواعد 

ریق آموزش طهستیم ، محور اقدامات فرد است ، مبتنی بر تربیت و آموزش می باشد . در پیشگیری مدنظر از 

و قدرت ارزیابی ا،ترغیب و تنبیه در صدد هستیم تا معیار شناخت اعمال خوب و بد را به فرد القاء کرده و به 

 و ارزشیابی عملکرد خودش را بدهیم . 

پیشگیری اجتماعی از اقداماتی تشکیل می شود که بر انواع محیط پیرامون فرد تاثیر می گذارد . کلیه این 

یند جامعه پذیری و اجتماع پذیری افراد نقش داشته و دارای کارکرد اجتماعی هستند)نجفی محیط ها در فرآ
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(  . به طور کلی، بحث تقدم پیشگیری بر درمان در عرصه های مختلف مورد توجه 1270:  1390ابرندآبادی ،

« یشگیری ثانویهپ»و « پیشگیری اولیه»و تاکید قرار می گیرد . پیشگیری از آسیب های اجتماعی در دو سطح 

معنا می یابد . منظور از پیشگیری اولیه ، اقداماتی است که مانع از بروز آسیب های اجتماعی می شود و 

پیشگیری ثانویه ، اقداماتی را شامل می شود که مانع از گسترش یا عمیق تر شدن شرایط نامطلوب و وضعیت 

 نابهنجار می شود . 

 1مشارکت اجتماعی  : 

ن فرآیند و تجمع  برای انجام منظوری مشخص و ویژه است . از ویژگی های ایمعنای لغوی مشارکت درگیری 

ت نهادی در شکل داوطلبانه بودن ، انتخابی بودن و غیرانتفاعی بودن آن است . بر مبنای این ویژگی ها مشارک

همکار :  اری ونهادی اش از نهادهایی چون مجامع دولتی ، نهادخانواده و موسسات انتفاعی مجزا می باشد )غف

د داشته ، می ( . آقای محسنی تبریزی نیز در تعریف خود از مشارکت بر ارادی بودن و موثر بودن آن تاکی16

ه صورت گوید : مشارکت به مفهوم فعالیت ارادی اعضای یک جامعه در امور محله ، شهر و روستای خود ب

جتماعی و سیاسی صورت می مستقیم و چه به صورت غیرمستقیم است که جهت شکل دادن به حیات ا

حیات  ( . این تعریف مشارکت را یک فعالیت ارادی جهت شکل دادن به89:  1375گیرد)محسنی تبریزی ، 

 اجتماعی و سیاسی دانسته و از این رو آن را موثر و تاثیرگذار می داند . 
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: مبانی نظری تحقیق -2-3  

ن ، مشاهدات آدانش زمینه ای استفاده می گردد ، تا در بستر در تحقیقات کیفی از ادبیات موجود به عنوان 

توجه انگر ، بی« حساسیت نظری» مفهوم (.65:  1393و گزاره های تحقیق مورد مالحظه قرار گیرند )فلیک ، 

توانایی او در مقایسه اجزاء مختلف و  به وجوه مختلف موضوع مورد مطالعه دارد ای است که محقق همزمانویژه

. پژوهشگری که ذهن او از حساسیت نظری  ستها نیز بخشی از این حساسیت او یافتن پیوند میان آنتحقیق 

های ها مولد اندیشهتواند با توصیف و مقایسه اجزاء مورد مطالعه و برقراری پیوند میان آن، می برخوردار است

د و ماهیتی روش کیفی انجام می گیراز آنجا که پژوهش حاضر به لذا  . تازه و ارائه تفسیرهای نوین باشد

 م .مبانی نظری موجود در زمینه مدیریت یکپارچه می پردازی، در این بخش به بیان  اکتشافی دارد

پنجره واحد خدمات  -1-3-2  

پنجره های واحد در شکل های مختلف اجرا می شوند و بر اساس حوزه و دامنه ی برنامه های مورد پوشش یا 

متنوعی را ارائه می دهند . با این وجود، عملکرد مرکزی یک پنجره واحد را می توان به  ارجاع شده ، خدمات

این صورت تعریف کرد که ، پنجره واحد یک ورودی واحد برای ارائه خدمات دولتی در یک میدان موضوعی 

. به صورت کلی، پنجره  (Ebken , 2014 :2)خاص یا برای یک هدف خاص و گروه هدف مشخص می باشد 

واحد یک سیستم است ، که گاهی به عنوان یک مفهوم، فرآیند یا محیط توصیف می شود، که افراد و سازمان 

های دولتی  را قادر می سازد تا اطالعات را از طریق یک نقطه ی دستیابی ، که درحال حاضر معموال به صورت 

ره واحد به عنوان یک واحد فیزیکی به منظور مدیریت همه الکترونیکی تشکیل می شود ، بدست آورند . پنج

واحد ارائه دهنده "استقرار می یابد . این شیوه عموما به عنوان  پرداخت و انطباق ی فرآیندهای تشریفات ،

پنجره واحد باعث می شود تا میزان زمان و  . )1ESCWA  ,2011  :8(شناخته می شود "خدمات جامع

بایست برای پیداکردن و به دست آوردن خدمات مورد نیازشان صرف کنند کاهش  تالشی که شهروندان می

این مدل همکاری ، جهت هماهنگی سازمان ها به منظور رسیدن به اهداف  ( .Bent at al , 1999 : 2یابد )

به فعالیت از قبل توافق شده می باشد . در این رابطه ، نهادهای اجرایی مختلف نیاز دارند تا فرایندهای مربوط 

فعلی خویش را هماهنگ کنند یا حتی فرایندهای خدماتی جدیدی را تعریف و پایه گذاری کنند تا بتوانند به 

صورت کارآمد و موثر با یکدیگر کار کنند . فرایندهای خدماتی باید به گونه ای مورد توافق قرار گیرند و ثبت 

را در این رویکردها بدانند . همکاری بین سازمانی  شوند که همه ی مجریان رویکردها را بفهمند و نقش شان

به دنبال تامین نیازمندی های جامعه ی استفاده کننده از خدمات می باشد. بدین منظور، در تالش است تا 
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خدمات را مهیا ، به راحتی قابل شناسایی، در دسترس و متمرکز بر مصرف کننده ، قرار دهد . در این میان ،  

مین کننده های خدمات و مصرف کننده های خدمات نیز می بایست به صورت شفاف شکل رابطه ی بین تا

 .  (WCO , 2011 : 106)گرفته و سازمان داده شود

 (Chong , 2011 : 4) :  پنجره واحد ارائه خدمات ممکن است به اشکال مختلف تشکیل شود

 پنجره واحد الکترونیکی در مقابل پنجره واحد غیر الکترونیکی

 پنجره واحد بومی/ ملی در مقابل پنجره واحد منطقه ای/ بین المللی

هدف اصلی پنجره واحد فراهم کردن یک نقطه ی دسترسی ، و یک تقسیم کار برای یک هدف معلوم می 

باشد. این تقسیم کار ممکن است در گستره ای از عامالن دولتی ، سازمان های بخش خصوصی  و حتی افراد 

پنجره واحد خدمات یک اداره است که دستیابی به خدمات اجتماعی .   )1AESCW  ,2011  :8(صورت گیرد

مختلف به  را تسهیل می کند. این اداره در سطح محلی مدیریت می شود واز طریق کانال های گزارش دهی

سطح مرکزی متصل می شود . خدمات پنجره واحد همکاری های بین برنامه های موجود را از طریق تسهیل 

برنامه ها افزایش می دهد .  یک سیستم اطالعاتی  و توسعه ارتباطات بین تقویت برخی اقدامات اجرایی و

ترکیبی ، با استفاده از جدیدترین فن آوری موجود ) مثال اثر انگشت، کارت های هوشمند، پلتفرم های اینترنت 

و امکان ارزیابی تاثیر برنامه ها را فراهم  محور( ، نیز می تواند برای مدیریت این شیوه بسیار کمک کننده باشد

ها ، و  طرح شدن تکه تکه و همپوشانی ها کردن کند . هم چنین ، به ساخت یک سیستم منسجم ، محدود

نهایتا به بهبود کارایی آن ها ، کمک می کند . پنجره واحد خدمات به دالیل زیر به اجرای خدمات اجتماعی 

 موثر کمک می کند :  

  افزایش دسترسی برنامه ها و ارائه ی خدمات تطبیق یافته به ذی نفعان 

  تسهیل همکاری و نظارت بر سیاست های حمایت اجتماعی ملی 

  ایجاد هم افزایی و همکاری بین مداخالت و افزایش کارایی آن ها 

  2  ,2015  :4(قدرت بخشیدن به سطح محلیILO( 
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 به بخشیدن بهبود( 1: )کنند دنبال را زیر اهداف از تعدادی یا یک توانند می خدمات ارائه واحد های پنجره

 "جامع خدمات دهنده ارائه واحد" طریق از بیشتر سهولت( 2) ؛ واحد پنجره "های درگاه" طریق از دستیابی

 ( .  Bent at al , 1999 :2) "یکپارچه خدمات" کردن فراهم طریق از اختالفات بر آمدن فائق( 3) ؛

 واحد پنجره " های درگاه " طریق از دستیابی به بخشیدن بهبود

 دولتی خدمات برای "درگاه" یک ارجاعی خدمات و دولتی اطالعات طریق از توانند می واحد های پنجره

 چگونگی به توجه بدون ، دولتی خدمات با شهروندان اتصال طریق از تا دارد سعی واحد پنجره.  کنند فراهم

 بهبود. دهد  قرار دستیابی مورد بیشتر را دولت ، دولت یک داخل در خدمات ی ارائه ساختارهای تعریف

 ی درباره دولتی اطالعات به شهروندان دسترسی تسهیل معنای به "ها درگاه " طریق از دستیابی به بخشیدن

   .باشد می ، مناسب خدمات به ها آن ارجاع یا و موجود خدمات

 " جامع خدمات دهنده ارائه واحد" طریق از بیشتر سهولت

 به بتوانند شهروندان آن در که کنند فراهم "جامع خدمات دهنده ارائه واحد" توانند می واحد های پنجره

 سهولت.  کنند پیدا دست( الکترونیکی یا فیزیکی مکان)  مکان یک در دولت توسط شده فراهم خدمات ی همه

  .باشد می مکان یک در دولت خدمات آوری جمع اصلی ی کننده تحریک عامل بیشتر

  "یکپارچه خدمات " طریق از اختیارات و حدود به مربوط اختالفات بر آمدن فائق

 مشتریان از گروه یک برای یا خاص خدماتی ی زمینه یک در "یکپارچه خدمات" توانند می واحد های پنجره

 غلبه اختیارات و وظایف های محدوده به مربوط اختالفات بر یکپارچه خدمات ، عموما. کنند فراهم را خاص

  .بخشند می بهبود را خدمات ارائه طریق این از و کند می

با توجه به این که پنجره واحد معموال شامل گرد آوردن خدمات می شود ، سطح ادغام یا تقسیم کار که در 

کننده محسوب شود .  شکل گیری پنجره های واحد به کار گرفته می شوند ، می تواند یک ویژگی متمایز

برخی از پنجره های واحد شامل ادغام خدمات بین سطوح دولت هستند ، و برخی دیگر شامل محول کردن 

 ( . Bent at al , 1999 : 4) ارائه ی خدمات به سایر عامالن و ارائه کنندگان خدمات می باشند

ت ، متغیرهای ساختاری مختلفی به منظور فهم بهتر حاالت مختلف و ویژگی های طرح پنجره واحد خدما

  (Ebken , 2014 : 5-6)مورد شناسایی قرار گرفته اند که عبارتند از : 
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وسعت خدمات و گروه هدف : به معنای موارد خدمات اجتماعی و سایر برنامه های ارجاع داده شده یا مدیریت  (1)

 شده توسط پنجره واحد ؛ می باشد .

 انجام شده توسط کارمندان پنجره واحد ؛ می باشد .عمق خدمات : توصیف کننده وظایف  (2)

ساختار شراکت و همکاری بین دولتی : درمورد طیف وسیعی از نهادهای دولتی در سطوح مرکزی و محلی، به  (3)

 همراه بخش های خصوصی درگیر در طرح و جایگاه آن ها درون چارچوب دولت ملی ، بحث می کند .

) مکان فیزیکی، مجازی، مراکز تماس، واحدهای سیار( که یک شهروند از کانال های دستیابی : به راه هایی  (4)

 طریق آن با خدمات پنجره واحد تماس برقرار می کند اشاره دارد .  

سیستم های مدیریت اطالعات : بر چگونگی ادغام سیستم تکنولوژی اطالعات پنجره واحد با سازمان ها و  (5)

 . تامین کننده های همکار متمرکز می شود

 که خدماتی به را شهروندان ، کاربردی ارتباطات برقراری با خدمات واحد پنجره که گفت توان می نهایت، در

 ها تماس ، خدمات این به رسیدن منظور به که کنند مجبور را ها آن که این بدون کند می متصل دارند نیاز

 ( .  Bent at al , 1999 :2) باشند داشته دولت با متعدد ارتباطات و

حکمروایی شبکه ای  -2-3-2  

 1890مطالعه ی شبکه ها می تواند به جامعه شناسانی هم چون دورکیم، زیمل، و تونیز در اواخر دهه ی 

نسبت داده شود. آن ها بر گروه های اجتماعی و وابستگی های ارتباطی آن ها متمرکز بودند ، اما نظریه 

یی و تاثیر هر یک از ( براساس شکل های مختلف حکمروا2008حکمروایی شبکه ای توسط پرووان و کنیس )

مفاهیم شبکه یکپارچه درمدیریت عمومی در حقیقت پاسخی به ناکارآمدی سیستم اشکال بر نتایج ، ارائه شد . 

 نیازهای و ها ، عدم مشروعیت دولت ماموریت ها ، گسترش پیچیدگی ، با مواجهه در های مدیریت موجود

 ( KERRY , 2015 : 11)است  دانش خلق

تعریف ، یک شبکه عبارت است از مجموعه ای از روابط بین بازیگران )افراد یا سازمان ها( و ساده ترین در 

اتصاالت بین آن ها . زمانی که سازمان ها بازیگران اصلی هستند ، این شبکه یک شبکه ی بین سازمانی می 

ان های مستقل قانونی سه یا تعداد بیشتری از سازم"باشد . بنابر یک تعریف محدودتر، شبکه عبارت است از :

بنابراین ، .  "که با یکدیگر کار می کنند تا نه تنها به اهداف خود برسند بلکه به یک هدف گروهی نیز برسند

حکمروایی شبکه ای مکانیسم های رسمی کنترل بر شبکه می باشد . زیرا یک شبکه دربرگیرنده ی فعالیت 

ه ای نهادها و ساختارهای قدرت را در جهت تخصیص های سازمان ها یا عامالن مستقل است ، حکومت شبک

 ,Provan and Kenis) منابع و اقدام مشترک در سراسر شبکه به عنوان یک کل هماهنگ و کنترل می کند
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حکمروایی شبکه ای مکانیسم های رسمی کنترل بر شبکه است که دربرگیرنده ی استراتژی  (.231 : 2008

های هماهنگی فعاالن و مشارکت کنندگان با اهداف و ترجیحات مختلف در جهت یک مشکل معین یا اقدام 

به اهمیت  سیاسی می باشد . ساختار حکمروایی ملزم به این است که بین قدرت و اقتدار تعادل برقرار کند ، و

روابط غیررسمی اعضا توجه کند . درواقع ، شبکه ها به دولت ها اجازه می دهند تا مشکالت همگانی را از 

. در شبکه های اجرایی ( KERRY , 2015 : 11)طریق به کارگیری تخصص سایر سازمان ها مدیریت کنند  

،  ن و از طریق مدیریت افقی وظایف اصلیارائه خدمات ، دولت ها با استفاده از یک قرارداد با چندین سازما

 . ( KERRY , 2015 : 34-35)سرمایه الزم را برای ارائه خدمات فراهم می کنند

شبکه سازی یکی از اشکال همکاری بین سازمان ها محسوب می شود . به این ترتیب در این رویکرد با نوعی 

هت ایجاد و توسعه همکاری های بین سازمانی نگاه ابزاری ، شبکه ها نتیجه تعامالت بین سازمان ها در ج

محسوب می شوند . از این منظر ، شبکه به عنوان مجموعه ای از سازمان ها و نهادهای خود مختار در نظر 

گرفته می شود که برای نیل به اهدافی که به تنهایی قادر به تحقق آن نیستند گرد هم می آیند . سازمان ها 

بکه ها آن ها را به مقابله با مسائل و مشکالت کالن و پیچیده قادر می سازد . به به شبکه می پیوندند چون ش

این ترتیب می توان گفت اولین ویژگی شبکه ها ، وابستگی آن ها به اهداف و مقاصد مشترک است . دومین 

و سازمان  ویژگی ، پیوستگی نسبتا آزاد اعضاست ، مشارکت اعضا به صورت داوطلبانه بوده . اعضا به نهادها

های مختلف تعلق داشته و معموال از نظر اجتماعی و فیزیکی نیز از یکدیگر فاصله دارند به این ترتیب ، شبکه 

ها نوعی ساختار افقی محسوب می شوند نه ساختار عمودی و در نتیجه معموال هیچ یک از اعضا در روابط 

یل وجود پیوند های آزادانه واقعی بین اعضا شبکه سلسله مراتبی )مافوق زیردست( قرار نمی گیرند . لذا به دل

ها عمدتا در کنترل و اداره اعضا خود قرار داشته است و قدرت مرکزی خاصی بر آن حاکمیت ندارد و در نتیجه 

 1آن ها را می توان ساختارهای غیرمتمرکزی دانست که ماهیت غیر سلسله مراتبی دارند .به نظر آلتر و هیج

تار شناختی محسوب می شوند که در آن ها نوعی تقسیم کار وجود دارد و سازمان های شبکه ها نوعی ساخ

یادگیرنده ای هستند که خودآگاهی مهمترین ویژگی آن هاست . شبکه ها از طریق سازوکارهای ارتباطی و 

ین اطمینان ارزشیابی مستمر ، دانش و آگاهی شان را از خود افزایش می دهند . تقسیم کار حاکم بر شبکه نیز ا

را بوجود می آورد که هر یک از اعضای شبکه برای سایر اعضا ارزشمند بوده و این امر به تدریج نوعی وابستگی 

 متقابل را بین اعضا پدید می آورد . 

 

                                                           
1 Alter and Hage 
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 ویژگی شبکه های بین سازمانی -1-2جدول 

 توضیح ویژگی

باالتر از آرمان ها و توانایی های تک تک شبکه ها اهداف و آرمان های  گرایش به هدف و آرمان مشترک

 اعضای خود را دارند

فعالیت شبکه هم آثار بیرونی )اثر بر کل جامعه( و هم آثار درونی )اثر بر  فعالیت شبکه کل نظام را تحت تاثیر قرار می دهد

 اعضای شبکه( دارد

وی با ساختار شبکه سلسله مراتبی نبوده و هر عضو از جایگاه مسا ساختار افقی

 سایرین برخوردار است

 اعضا به طور آزادانه تصمیم به عضویت در شبکه می گیرند مشارکت داوطلبانه

 هیچ قدرت مرکزی در شبکه وجود  ندارد عدم تمرکز

 اعضا خود شبکه را کنترل می کنند کنترل اعضا

را همه اعضا قوانین و مقررات ، فرآیندها و رویه های حاکم بر شبکه  خودتنظیمی

 خود تعیین می کنند

 درگیر شدن در فرآیند کنش و واکنش متقابل با سایر اعضا همکاری و تشریک مساعی

خودآگاهی ، آگاهی از محیط و قابلیت انطباق با آن و نهایتا برخورداری  ساختار شناختی

 از ویژگی های یک سازمان یادگیرنده

 تخصصی شده بر عهده دارنداعضای شبکه ، دانش ؛ مهارت و وظایف  تقسیم کار

سازمان های عضو شبکه قدرت تصمیم گیری مستقل را همچنان برای  اعضای مستقل و خودمختار

 خود در دست دارند

(Alter and et al , 1993 :85-101) 

وابستگی متقابل بین سازمانی متغیر مهمی است که اغلب در رابطه با شبکه ها در ادبیات سازمانی ذکر می 

هرچقدر درجه ی وابستگی متقابل بیشتر باشد ، احتمال عملکرد بهتر شبکه نیز بیشتر خواهد بود . نوع  شود .

وابستگی متقابل )افقی یا عمودی( بر روشی که سازمان ها برای هماهنگ کردن فعالیت ها استفاده می کنند 

ها با اهداف مشترک منجر به پایه . تعامل فراوان و تبادل بین سازمان (KIM , 2006 : 12)، تاثیر می گذارد

گذاری روابط پایدار و همکاری دوجانبه می شود . این شبکه ها می توانند باعث ایجاد تغییر سیاسی شوند . 

بنابراین، فایده ی شبکه ها، در زمینه ی سیاسی، این است که آن ها سازمان ها را قادر می سازند تا از طریق 

بازیگران با یکدیگر به منظور رسیدن به اهداف مشترک،  بر مشکالت اقدام اطمینان حاصل کردن از همکاری 

 .( KERRY , 2015 : 34-35)جمعی فائق آیند

تقریبا همه  "را ایجاد کردند و بیان کردند که  "مزایای همکاری "( یک اصطالح کلی 2005هوکسام و وانگن) 

.  "ه منابع و تخصص خود محدود نیستیدچیز از طریق همکاری ممکن می شود زیرا در این صورت شما ب
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همچنین ، به کارگیری منابع و ریسک مشترک به عنوان فواید این شکل شبکه در نظر گرفته شده اند . شبکه 

ها به خاطر توانایی شان در صرفه جویی اقتصادی ، فراهم کردن خدمات هماهنگ و کیفیت باال در حین 

مشکالت پیش بینی نشده ، به عنوان شکلی کارآمد از منابع شناخته می انعطاف پذیر بودن به منظور مقابله با 

به عنوان فایده شبکه معرفی می شود زیرا شبکه ها می توانند   "انحراف مثبت "شوند . در نهایت، نوآوری یا 

 : KERRY , 2015)چهارچوبی برای اندیشیدن ماورای هنجارها ، ساختارها و احکام سازمانی سنتی باشند

34-35 ). 

( توضیح می دهند که شراکت ها همراه با تنوعی 1998در بیان تفاوت بین شراکت و شبکه، لوندز و اسکلچر ) 

از جمله شبکه، سلسله مراتب و... می باشند ، اما ، شبکه ها به عنوان  –از حالت های هماهنگی های اجتماعی 

ران فرهنگ همکاری دوجانبه را توسعه می نظام های حکومتی رسمی تر شناخته می شوند که در آنها بازیگ

( شبکه را به 1997دهند زیرا آن ها در پی یک رابطه ی طوالنی مدت هستند. جونز، هسترلی، و بورگاتی ) 

میان واحدهای مستقل درگیر در محصوالت یا خدمات موجود براساس  "عنوان تعامالت سیستماتیک 

 از حفاظت و ای سازگاری با احتماالت محیطی وهماهنگیکنند که بر تعریف می "قراردادهای ضمنی وباز

 . (KIM , 2006 : 4)روابط متقابل استفاده می شوند

ادبیات موجود درباره ی مدیریت عمومی سه نوع وسیع از شبکه ها را شناسایی می کند که عبارتند از : 

می کند که در یک زمینه ی سیاست، همکاری یا حکومت . شبکه های سیاست به گروهی از سازمان ها اشاره 

خاص سیاسی با یک هدف مشترک با یکدیگر کار می کنند. زیرا آن ها به یکدیگر وابسته هستند یا سرنوشت 

مشترکی دارند . در مقابل، شبکه های همکاری شامل سازمان های عمومی، خصوصی و غیرانتفاعی می شوند 

نند که یک سازمان خود به تنهایی نمی تواند آن ها را که باهم کار می کنند تا کاال یا خدماتی را فراهم ک

عمومی و سیاست گذاری های گروهی را  تولید کند . در نهایت، شبکه ی حکمروایی نهادی است که  اهداف

 .( KERRY , 2015 : 34-35)در یک منطقه ی خاص ترکیب می کند

 و متمرکز شده یکپارچه ساختاری شرایط شبکه ها تحت "(پیشنهاد می کنند که 1995پرووان و میلوارد) 

موثرتر خواهند بود ، اما این اثربخشی در باالترین حد خواهد بود اگر این سیستم  مستقیم خارجی وجود کنترل

. پرووان و میلوارد در تحلیل خود مدل اولیه ی اثربخشی  "پایدار باشد و منابع محیطی نیز نسبتاَ فراوان باشند

 . (Kim , 2009 : 27-28)ند که در شکل زیر نشان داده می شودشبکه را پیشنهاد کرد
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 مدل اولیه ی اثربخشی شبکه  -1-2نمودار 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدیریت در ذاتی مشکالت به توجه شبکه ها اشاره می کنند و بحث می کنند که بامحققان به محدودیت های 

( 2006دارو فرض شوند . مثال، هوارتا و واندرپالت )  پیچیده، آن ها نباید به عنوان  نوش های زمینه در کار و

دشواری  (2006چالش زحمت و هزینه های هماهنگی را مورد بحث قرار می دهند . برایسون و همکاران ) 

ذاتی به دست آوردن اجماع و برخوردهای  فرهنگی ) در رقابت با منطق های نهادی ( که می توانند تصمیم 

-KERRY , 2015 : 34)گیری را مختل کنند، یا مشکالت در اندازه گیری نتایج را مورد بحث قرار می دهند 

یر شبکه های حکمروایی را می ستایند : . اما در کل ، تصمیم گیرندگان اصلی به خاطر توانایی های ز ( 35

 توانایی 

  برای شناسایی مشکالت جدید و فراهم کردن پاسخ توافقی که هم انعطاف پذیر است و هم ممکن 

 برای ایجاد شرایط تصمیم گیری از طریق فراهم سازی اطالعات ، مباحث و ارزیابی های مورد نیاز 

  برای پایه گذاری چارچوبی برای ایجاد اجماع یا، دست کم، مدیریت اختالف ها ؛ و 

    ایجاد مسئولیت مشترک برای سیاست های جدید و بنابراین کاهش مقاومت دربرابر پیاده سازی آن ها

(Torfing , 2005 : 9) 

 ساختار شبکه :

 یکپارچه سازی متمرکز -

 کنترل مستقیم خارجی -

 :زمینه ی شبکه 

  سیستم پایداری -

 فراوانی منابع -

 اثربخشی شبکه
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می گیرند یا نه ، گروه بندی حالت های حکمروایی شبکه ای می تواند از این نظر که مورد میانجی گری قرار 

شوند . شبکه ها ممکن است توسط سازمان هایی که شبکه را تشکیل می دهند به صورت کامل اداره شوند . 

هر سازمان می تواند با سازمان دیگر به منظور مدیریت شبکه تعامل داشته باشد ، در نتیجه شکلی بسیار 

چیزی است که ما حکومت مشترک می نامیم . ولی در حالت متراکم و غیرمتمرکز ایجاد می شود . این همان 

دیگر، شبکه ممکن است به شدت مورد وساطت قرار گیرد، در این حالت به غیر از امور اجرایی تعامالت مستقیم 

سازمان بسیار کم است .در عوض ، کنترل شبکه توسط و از طریق فقط یک سازمان روی می  –به  -سازمان

ه عنوان میانجی گر شبکه ای متمرکز یا سازمان رهبری کننده عمل می کند و تمامی دهد ، این سازمان ب

اموری که برای حفظ و بقای کل شبکه مهم می باشند را در نظر می گیرد . درمحدوده ی بینابین ، یک سازمان 

یگر از ممکن است برخی از فعالیت های کلیدی کنترل شبکه را در نظر داشته باشد ، در حالی که برخی د

 (Keith , 2011 : 5-6)فعالیت ها را به اعضای شبکه واگذار کند. 

تحلیل شبکه ها مستلزم مجموعه ای از روش هاست که نهادها ، روابط آن ها و کل شبکه را اندازه گیری می 

می  کنند . در تحلیل شبکه ، نهادها یا بازیگران براساس روابط آن ها ، نه براساس ویژگی های فردی، توصیف

 : Mariana , 2015)شوند ؛ بنابراین، تحلیل بر چگونگی جای گرفتن بازیگران در شبکه تمرکز می کند

31) 

موفقیت اتخاذ یک حالت خاص از حکمروایی براساس چهار احتمال ساختاری و رابطه ای تعیین می شود : 

به ویژه ، نیاز با شایستگی ها در  اعتماد ، اندازه )تعداد شرکت کننده ها( ، اجماع هدف ، و ماهیت وظایف  )

سطح شبکه( . این عوامل تنها احتماالت مناسب نیستند ، اما مهمترین و خاص ترین عواملی هستند که می 

توانند اختالف قابل توجه در انتخاب یک حالت نسبت به حالت دیگر را توضیح دهند . به طور کلی زمانی که 

شود ، تعداد شرکت کننده ها کمتر می شود ، اجماع هدف شبکه  اعتماد کمتر در سراسر شبکه توزیع می

کاهش می یابد ، و نیاز به صالحیت ها در سطح شبکه افزایش می باید . در کل شکل های میانجیگری شده ، 

 .احتماال موثرتر از شبکه های کنترل مشترک می باشند 

 شبکه حکمروایی اشکال اثربخشی کلیدی های کننده بینی پیش-2-2جدول 

 سطح در ها شایستگی به نیاز

 شبکه

 اعتماد ها کننده شرکت تعداد هدف اجماع

 اعتماد باال تعداد کم باال پایین

 اعتماد پایین با تمرکزگرایی باال تعداد متوسط)میانه( نسبتا پایین متوسط

 اعتماد متوسط همراه با نظارت اعضاء نسبتا زیاد نسبتا باال باال

(Keith , 2011 : 9)  .  
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بنابراین ، حکمروایی شبکه ای همبستگی نسبتا پایدار افقی بازیگران به هم وابسته اما مستقل در عملکرد است 

که از طریق مذاکرات با هم در تعامل هستند ، در یک چارچوب تنظیمی، هنجاری و شناختی برقرار می شود 

اخل یا سراسر زمینه های سیاسی نظارتی می باشد و به برآورده ساختن هدف عمومی در د -که تا حدی خود

 در دگرگونی ایجاد منظور به ای شبکه حکمروایی . مفهوم (Torfing , 2005 : 9)خاص کمک می کند. 

 می استفاده ، همکاری و هدایت تر ارتباطی و تر انعکاسی تر، تعاملی اشکال سمت به حکومت مراحل ی همه

 . (Bang , 2009 : 9)شود 

  هماهنگی سیاستی -2-3-3

یک سازمان برای نائل شدن به اهداف مورد نظرش نیاز به چارچوبی دارد که فعالیت های بخش های مختلف 

سازمان را هماهنگ نموده و ارتباط مناسبی بین آن ها برقرار کند . با طراحی واحدهای سازمانی و تعیین اداره 

مکان استاندارد کردن کارها و تخصصی ها و بخش های مختلف ، کارها میان واحدهای اصلی تقسیم می شود و ا

کردن فعالیت کارکنان فراهم می گردد ، ولی موفقیت سازمان در تحقق اهدافش مستلزم هماهنگ ساختن 

فعالیت های مذکور است . درواقع بدون هماهنگی احتمال بروز تاخیر ، اتالف وقت و منابع در انجام فعالیت ها 

یابد و حتی ممکن است سازمان در انجام وظایف محوله و مورد انتظار با عجز ، پروژه ها و برنامه ها افزایش می 

و ناکامی مواجه شود . بنابراین برای جلوگیری از تداخل مسئولیت و ایجاد وحدت عمل در روند کلی حرکت 

 سازمان ، هماهنگ نمودن عملیات واحدهای مختلف یک سازمان از اهمیت ویژه ای برخوردار است . 

 , Moxley) دریافت کنندگان خدمات، هماهنگی خدمات ، اهداف ذیل را می تواند به انجام برساند :از نظر 

2000 : 2) 

 متصل کردن دریافت کنندگان خدمات به منابع مورد نیازشان -

 حفاظت از دریافت کنندگان خدمات در برابر نگرانی ناشی از انجام دادن تشریفات اداری مختلف  -

دستیابی به هزینه های کارآمد و موثر و اجتناب از هزینه های غیر ضروری و قابل  مدیریت منابع در جهت -

 جلوگیری

تسهیل در تحویل خدمات به وسیله ی هماهنگی در همکاری میان فراهم کنندگان خدمات چندگانه و زمان  -

افت کننده بندی سیستم خدمات دهی به طوری که خدمات بدون هر گونه تاخیری که تاثیر بدی بر شرایط دری

 داشته باشد ، تحویل داده شوند
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د ، به موقع نظارت بر پیشرفت یا عدم پیشرفت وضعیت آسیب زا ، که اگر چنانچه تغییر در روش ها الزم باش -

 صورت گیرد

 نی دارند یا خیر .نظارت بر نتایج برای تعیین اینکه روش ها و شیوه های خدمات رسانی، نیاز به اصالح و بازبی -

ایجاد می  زی خدمات، ارتباط کاری مناسب تری را میان دریافت کننده و ارائه کننده ی خدمات،هماهنگ سا

ازی کند. ارتباطی که در درون سیستم های خدماتی اجتماعی ایجاد شده و پیشرفت می کند. هماهنگ س

 زمانی موثر است که:

 برطرف نمی شوند  انتظارات و منابع متوازن باشند، زمانی که منابع کم باشند، انتظارات -

 هماهنگ کننده ی خدمات بتواند ارتباط مداوم با دریافت کننده خدمات برقرار کند  -

 (Moxley , 2000 : 2)انتظارات و تعهدات سازمان ارائه کننده خدمات اجتماعی به وضوح بیان شود  -

جام موضوعی هماهنگی و انسهماهنگی سیاستی می تواند به صورت افقی یا عمودی صورت گیرد . اما متاسفانه 

ن مدیرا ( .Peters , 2005 :1است که جزء کاستی های مدیریت عمومی و سیاست عمومی شناخته می شود)

ازماندهی سدولتی می توانند با تمرکز بر سه مولفه ی زیر، به منظور یکپارچگی خدمات اجتماعی، عملیات 

و  خدمات فیت، ارزیابی کیو مکانیزم های عملکرد   هماهنگ کردن ساز و کارهاشده ای را هدف قرار دهند : 

 زمان یافتهابزارهای مورد نیاز برای به اشتراک گذاشتن داده ها ، تامین بودجه ی و روش های پرداخت سا

(McGinnis at al , 2014 : 2 )  . 

ای بر هدف هماهنگی عمودی ایجاد ارتباط بین سطوح باالی سازمان با سطوح پایین تر از سطح متوسط

مودی عدستیابی به اهداف سازمان است . مهمترین ویژگی هایی که مشخص کننده ی فعالیت های هماهنگی 

رت گروهی از قد موثر هستند ، عبارتند از : درجه ای از رسمیت ، تعیین سلسله مراتب ، تمرکز و عدم تمرکز ،

 ها و تقسیم موقعیت های عملیاتی و کاربردی .

 های مشخص کننده ی فعالیت های هماهنگی عمودیویژگی  -2-2نمودار 

 

ویژگی های وضعیت  
هماهنگی عمودی 

درجه ای از رسمیت  تعیین سلسله مراتب  تمرکز و عدم تمرکز 
گروهی از 

قدرت ها

تقسیم موقعیت های 
عملیاتی و کاربردی 
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هماهنگی افقی برای هماهنگی فعالیت ها در طبقات و سطوح مشابه سلسله مراتبی متعلق به بخش های 

با فراوانی ارتباطات پردازش اطالعات افزایش می یابد  1مختلف در نظر گرفته می شود . به عقیده ی گالبرایث

عات بین خرده واحدهای سازمانی در همان سطح تسهیل می شود . مکانیسم های و از این طریق انتقال اطال

هماهنگی افقی مکمل فعالیت های مربوط به هماهنگی عمودی هستند . چهار جهت اصلی که برای ارتقای 

هماهنگی افقی شناخته شده اند ، عبارتند از : منابع ، سیستم های اطالعات ، ارتباطات افقی )هماهنگی( و 

 یران هماهنگ کننده. مد

 ق هماهنگی افقیشکل های تحق -3-2نمودار 

 

 (Isac, 2009 , 337-340. ) 

تی و خصوصی، اشاره دارد به نیاز به ضمانت اینکه ، سازمان های مختلف دول "دولت افقی"و  "هماهنگ سازی"

کرار در خدمات، و شکاف و ت که در ارتباط با سیاست اجتماعی هستند ، با یکدیگر همکاری کرده و از بروز وقفه

اقلی، جلوگیری می کنند . ما باید در مورد سطح حداقلی و حداکثری هماهنگ سازی، فکر کنیم. سطح حد

وظیفه خود  سطحی است که در آن، سازمان ها از فعالیت دیگر سازمان ها، آگاهند و به طور مستقل در حیطه

د . اما ، سطح قلید و یا در فعالیت های آن ها دخالت کننفعالیت می کنند، نه اینکه از سازمان های دیگر ت

نیازمند  حداکثری می تواند برای بسیاری از محققان و حرفه ای ها ، شدید و سخت باشد، به این علت که

نی ها ، اصالح کنترل های شدیدتر بر فعالیت سازمان ها باشد و یا نیازمند این باشد که وقفه در خدمات رسا

ست . این اکثری به توسعه ی اساسی یکپارچگی و اتحاد استاندارد ها در یک کشور، نیازمند شود. سطح حدا

خش سطح از هماهنگ سازی )سطح حداکثری(، نیازمند سطحی از آگاهی و قدرت است که تعداد کمی از ب

   . (Peters , 1998 : 10) های دولتی دارا هستند

                                                           
1 Galbraith 

ی 
فق

ی ا
نگ

اه
هم

ق 
حق

ی ت
ها

ل 
شک

ارتباط مستقیم

ارتباط غیرمستقیم 

گروه کاری 
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قرار گیرد  سیستم مدیریت دو نکته ی اساسی باید مورد توجهبر اساس این دیدگاه در تبیین نظری تشکیالت 

 (16:  1375)طرح مجموعه شهری تهران و شهرهای اطراف آن ، :

 الف(لزوم پوشش و نظارت کامل سیستم بر تمام فضای عملکردی مربوطه 

 ب( لزوم اقدام و یکپارچگی کلیه ی عناصر ذیربط مدیریت در چهارچوب تشکیالتی مدیریت. 

 

ند : ه بر این ، برنامه های سیاستی مختلف ممکن است بر یکپارچگی خدمات تاثیر گذار باشعالو

Hencoski at al , 2013 : 18). 

 برنامه های سیاستی تاثیرگذار بر یکپارچگی خدمات -4-2نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هماهنگ سازی سیاستی یک پروسه ی پیوسته ی ادغام ، تعدیل و اولویت بندی اهداف در حوزه های مختلف 

سیاست ، همچون اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و اهداف بوم شناختی، به منظور فعال کردن همکاری ها، است 

است ها تمرکز کنیم ، یا بر . اما در این میان یک سوال این است که ، ما باید بیشتر بر هماهنگ سازی سی

هماهنگی در اجرا؟ . این دو مسئله کامال به هم مرتبط اند اما تفاوت های مهمی هم دارند ، رسیدگی به یکی 

از آنها بدون در نظر گرفتن دیگری ، تنها بخشی از مشکالت هماهنگ سازی را حل می کند. هماهنگی اجرایی، 

بوط به تحویل خدمات ، متمرکز است. این جهت گیری از پایین به یک هماهنگی پایه ای است و بر مسائل مر

استفاده از فناوری های  بینش های رفتاری نتایج همکاری

 جدید دیجیتال 

سیاست های مبتنی بر 

 شواهد

شفافیت و در دسترس 

 بودن داده
 نتایج اقتصادی 

 یکپارچگی خدمات 
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باال )پایه ای( ، حکومت را موثر تر و کارآمد تر، می سازد ، البته با فرض اینکه ، مهمترین مسائل در حکومت 

، مسائل اجرایی باشند. اگر جهت گیری های دولت به سوی هماهنگ سازی سیاستی باشد، یا به عبارت دیگر، 

سیاست ها در ابتدا، درست تنظیم شوند، کمترین مشکالت به وجود می آیند. این موضوع بیشتر یک  اگر

مفهوم پایه ای و مبتنی بر سیاست ، در مورد چگونگی عملکرد بهتر دولت است تا اینکه یک هماهنگ سازی 

ل، در درون و . هماهنگی اجرایی با ضمانت همکاری بدون اشکا(Peters , 1998 : 15-16)اجرایی باشد

میان سازمان ها مرتبط است . درحالی که هماهنگی سیاسی، با توسعه ی سیاست های سازگار با هم، تعیین 

مجموعه ای از اولویت ها و فرمول بندی راهکار ها برای اجرای آنها مرتبط است . هماهنگی اجرایی، یک شرط 

اه ها و راهبردها، بدون حمایت اجرایی، نمی اساسی برای هماهنگی راهبردی است ، به این دلیل که، دیدگ

. به طور کلی ، هماهنگ (Vitola and Senfelde , 2015 : 2) توانند طرح ریزی و پیاده سازی شوند

. اجتناب یا به حداقل رساندن تکرار )تقلید(، 1سازی سیاستی ، یک اصل  پیوسته و رویه ای است که هدف آن: 

. رشد و 2ی حکومت و تناقض های سیاسی و دیوانساالرانه )امور اداری(، همپوشانی و ناهماهنگی سیاست ها

توسعه ی دیدگاه های وسیع و منسجم در سطح حکومت و  تنظیم اولویت ها به جای تنظیم دیدگاه های 

محدود و فرعی است . هماهنگ سازی سیاست ، یک مسئله ی یا همه یا هیچ ، نیست ، بلکه می تواند به زمان 

اصی، محدود شود . سازمان ها ممکن است در برخی حوزه ها به صورت مستقل عمل کنند و در و حوزه خ

برخی دیگر، با همکاری نزدیک با دیگر سازمان ها فعالیت کنند . در نتیجه ، حوزه های مختلف نیازمند سطوح 

 . (Vitola and Senfelde , 2015 : 2)متفاوتی از ظرفیت های هماهنگی، هستند

رویکرد سیستمی  -4-3-2  

تفکر سیستمی برای مقابله با ابعاد چندگانه و پیچیده مشکالت مورد استفاده قرار می گیرد . تفکر سیستمیک 

فرآیند درک چگونگی تاثیر عناصر بر روی یکدیگر است . به عبارت دیگر ، تفکر سیستمی روشی برای نگریستن 

. بسیاری از مسائل اجتماعی دارای روابط علت و معلولی به مشکالت پیچیده در ارتباط با سیستم بزرگتر است 

پیچیده ای هستند . مسائل اجتماعی معموال رابطه متقابل و تقویت کننده ای با مسائل دیگر دارند و همین 

امر پیگیری و پرداختن به آن ها را مشکل می سازد . در ارتباط با سازمان ها ، اجتماع و جوامع ، سیستم ها 

 . )www.synergos.org(، ساختارها و فرآیندهایی هستند با یکدیگر کار می کنند  شامل افراد

از آنجا که یک رابطه علت و معلولی متقابل میان سیستم و محیط آن وجود دارد ، هردو آن ها به دلیل تعامل 

. در این میان ، تعاملی بودن  (Bruce and Karen , 2010 : 9)با هم به طور مداوم در حال تغییر هستند

 Ware , 2016)سیستم بدین معنی است که سیستم به ماهیت روابط میان عوامل مختلف حساس است  
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. و سیستمیک واژه ای است که  روابط متقابل و وابستگی متقابل عناصری که یک کل را می سازند را (1 :

 . (Lines , 1984 : 25)توضیح می دهد

یق روابط دائمی با شبکه یا شبکه اجتماعی مجموعه از ارتباطات پایدار میان افراد است . زمانی که افراد از طر

طراف خود یکدیگر در ارتباط هستند و به طور همزمان می توانند حدود میان این ارتباطات را با محیط ا

م . همه سیست(Skaug , 2014 : 201)م مشخص کنند ما می توانیم از واژه سیستم اجتماعی استفاده کنی

و نتایجی را  های اجتماعی ورودی را از محیط دریافت می کنند ، در فرآیندها درگیر می شوند ، و خروجی ها

 Bruce and)تولید می کنند . عالوه براین ساختاری دارند و در حوزه عملکردی خاصی فعالیت می کنند 

Karen , 2010 : 7)  ند تباطات ورودی های یک سیستم را تشکیل می دهند ، یک فرآی.  اطالعات و ار

طات و تعامالت درون سیستم برقرار می شود ، و یک خروجی در تعامل با سایر سیستم ها ایجاد می شود . ارتبا

 .  (Bruce and Karen , 2010 : 7)می توانند یک سیستم را تنظیم ، تثبیت و یا مختل نمایند

زمینه فعالیت  نظریه سیستم ها یک تئوری سازمانی است که به روابط میان سیستم ها نظر دارد ، اینکه چگونه

، به خصوص زمانی که جامعه  (Bruce and Karen , 2010 : 4)سیستم ماهیت روابط را تعیین می کند 

تقابل سیستمی بر روابط م. رویکرد  (Skaug , 2014 : 191) از سیستم های متنوع زیادی تشکیل شده باشد

میان افراد ،  میان عناصری که یک کل را تشکیل می دهند تاکید دارد . همچنین ، تاکید این نظریه بر روابط

 Payne , 1997)گروه ها ، سازمان ها یا جوامع و تاثیر متقابل عوامل موجود در محیط بر روی آن ها است 

: 2) . 

لف با رو به رو است این است که چگونه سیستم های عملکردی مختیک چالش که رویکرد سیستم ها با آن 

ر سازمان یکدیگر مرتبط شود . جامعه مجموعه از سیستم های عملکردی مختلف است که در ارتباط با یکدیگ

دی با سایر دهی نشده اند . لومان دو استراتژی مفهومی را برای ایجاد ارتباط میان یک سیستم های عملکر

ست ، و ملکردی پیشنهاد می کند . یکی از آن ها در مورد تفاوت میان عملکرد و مشارکت اسیستم های ع

دمات رفاه خیکی دیگر در مورد ارتباطات ساختاری میان سیستم ها است . به عنوان مثال اگر ما می گوییم 

باشد  اشتهاجتماعی به عنوان یک بخش از سیستم حمایتی جامعه است ، باید در سیستم حمایتی مشارکت د

(Skaug , 2014 : 194). 

بنابراین ، به طور کلی ، رویکردهای سیستمی مربوط به مشکالتی هستند که از روابط نشات می گیرند ، دارای 

چرخه ی روابط علی است نه روابط علت و معلولی خطی ، بر تاثیرات متقابل و دوگانه تاکید دارند ، برای زمینه 

قائل هستند و تاثیر باورها ، قوانین و الگوهای ارتباطی را جدی می  و محیط فعالیت سیستم اهمیت
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. و سیستم مجموعه ای از عوامل مرتبط با یکدیگر است که در آن هر یک از  (Pendry , 2011 : 2)گیرند

عناصر دارای ارتباط مستقیم و غیرمستقیمی با سایر عناصر است . در سیستم هیچ زیرمجموعه و خرده 

 : Lines , 1984)ندارد که با هیچ عنصر و خرده سیستمی در ارتباط نباشد  سیستمی وجود

25)  . 

یستم سیک تقسیم بندی آشنا از سیستم ها شامل تقسیم سیستم های اجتماعی براساس پیچیدگی و اندازه 

ند وچک مانبا عنوان سطح خرد ، میانه و کالن است . سیستم های خرد به سیستم های اجتماعی در اندازه ک

ا ، شبکه های افراد و زوج ها اشاره دارند . سیستم ها میانه بر سیستم های با اندازه متوسط شامل گروه ه

مان ها تمرکز حمایتی و خانواده ها تمرکز دارند . سیستم های کالن بر سیستم های بزرگ مانند جوامع و ساز

 . (Bruce and Karen , 2010 : 7) دارند

 با تفکر سیستمی باید مدنظر قرار گیرند عبارتند از :اصول عملی که در رابطه 

م مورد درک این مساله که همه ذی نفعان اصلی در همه سطوح سیستم باید در قوانین صریح و ضمنی سیست -

 توجه قرار گیرند . 

و تایج خواسته ترسیم روابط علت و معلولی میان عوامل مختلف ، شناسایی نقاط قابل اتکا و تجزیه و تحلیل ن -

 ناخواسته ی مداخله در این نقاط . 

 .  )www.synergos.org(طراحی فرآیند ساماندهی ذی نفعان با درنظر گرفتن سطح پیچیدگی سیستم . -

رداخت ، پبه طور کلی ، مشکالت سیستمی یا به عبارتی ، مشکالتی که باید با رویکرد سیستمی به آن ها 

 ارای مشخصه هایی هستند :د

 عدم پاسخگویی یک سازمان برای حل مشکل )اغلب مشکالتی بین بخشی یا فرامرزی هستند( -

اشند ، بفردی نبودن مسئولیت )اغلب این مشکالت به حدی بزرگ هستند که  نمی توانند یک مسئول داشته  -

 شتباه زیاد ندارد(به همین دلیل هیچ کس نسبت به آن ها احساس مسئولیت ، سرخوردگی یا ا

 دارای محرک ها و ترتیبات نهادینه شده ای هستند که وجود سیستم ها را تقویت می کنند  -

 مشکالت بزرگ و سازمان نیافته ای هستند که باعث آسیب دیدن گروه هایی از جامعه می شوند -

 مشکالتی هستند که به عنوان عملکرد نامناسب عوامل محیطی در نظر گرفته می شوند  -

 در ارتباط با آن ها دیدگاه ها و راه حل های چندگانه ای وجود دارد  -

 نبود ارتباط و هماهنگی میان عناصر ، همراه با شکست از یک سیستم مدیریتی .  -
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این چالش ها باید در یک تفکر سیستمی مدنظر قرار گیرند تا بتوان موثرترین مداخالت هماهنگ شده ی 

 .)www.synergos.org(ا شناسایی نمود استراتژیک و نقاط قابل اتکاء ر

. برای  مرزهای سیستم های اجتماعی می توانند تاحدی به وسیله ی هنجارها و آداب و رسوم تعریف شوند

ی ریف ممثال خانواده یک سیستم اجتماعی است که مرزهای آن از طریق تعاریف جامعه شناسی و حقوقی تع

 Bruce) شود ، گروه ها سازمان های اجتماعی هستند که عضویت در گروه مرز آن ها را تعیین می کند 

and Karen , 2010 : 8)   وردبازخ"تبادل اطالعات میان سیستم و محیط نیز به وسیله فرآیندی به نام" 

مورد انتظار  یستم با نتایجتنظیم می شود . بازخورد روش ارزیابی است برای تعیین اینکه نتایج و خروجی س

 . (Bruce and Karen , 2010 : 8) همخوان هستند یا نه 
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  :یکپارچه خدمات اجتماعی مدیریت و ریزی برنامه های نظام سازوکار -2-4

یش کارایی دولت و افزا -تقویت همکاری و ادغام خدمات اجتماعی و همگانی به منظور بهبود روابط شهروندان

ه رویکرد هایی باثربخشی اقدامات ، پدیده ای است که در چند سال اخیر مورد توجه قرار گرفته است ، توجه و 

ا به هم چون چگونگی ادغام طرح های پراکنده ی حمایت اجتماعی ، چگونگی افزایش همگرایی بین آن ه

دادی از کشورهای گرفته و در تع همراه چگونگی اتصال آن ها با سایر بخش ها . این رویکردها مورد آزمون قرار

قا به اجرا آفری صحرای جنوب کشورهای و آسیا التین، آمریکا سراسر در نوظهور در حال توسعه و اقتصادهای

 . (Ebken , 2014 :1)درآمده اند 

ه اند ، و امروزه، شبکه های بین سازمانی به عنوان راه حل هایی برای مشکالت اجتماعی و عمومی ذکر شد

وصی مدیریت خص  آن ها در بخش خصوصی نیز فراگیر شده است . شبکه ها جایگاه مهمی در ساختارحضور 

چیده، تقسیم و عمومی به خود اختصاص داده اند و به تدریج به عنوان بهترین ابزار سازمان دهی مشکالت پی

رشد  یکس کننده منابع کمیاب، و رسیدن به اهداف گروهی معرفی شده اند . حجم رو به رشد ادبیات منع

هایی آن ها را شبکه ها به عنوان ابزاری برای حل مشکالتی می باشد که سازمان ها نمی توانند خودشان به تن

ستند حل کنند و هم چنین منعکس کننده ی پیچیدگی کاری است که مدیران عمومی با آن ها رو به رو ه

(KERRY , 2015 : 1 ) . 

 گام یک دتوان می ، هستند تری طوالنی سابقه دارای که کشورهایی تجربیات تحلیل و بررسیدر این رابطه ، 

 ریزی رنامهب فرآیند درو اجرا  مدیریت عناصر بهینه استقرار و ارتباط چگونگی به دستیابی راستای در اساسی

در  اعی رادر این راستا ، روش ها و اصول برقراری الگوی مدیریت یکپارچه در حوزه خدمات اجتم  . باشد

وپا و کشورهای کشورهای دیگر مانند فنالند ، سوئد ، اسکاتلند ، آفریقای جنوبی ، کشورهای عضو اتحادیه ار

ه ذکر همه کعضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی ، مورد بررسی و مطالعه قرار داده ایم ، ولی از آنجا 

وطه اکتفا یان برخی نکات و  اصول مربمطالب مربوطه از حوصله پژوهش حاضر خارج است ، در این بخش به ب

 نموده ایم .

ادبیات موجود در زمینه ی یکپارچه سازی خدمات در اروپا چند مزیت مشخص برای دیدگاه های یکپارچه 

مانند انعطاف پذیری و پاسخگویی اقدامات ، هزینه اثربخشی و کارآمدی باال به وسیله به اشتراک گذاشتن 

منابع میان عوامل همکاری کننده ، ظرفیت سازی و نوآوری و... قائل هستند . در  دانش و اطالعات ، تجربه و

کشورهای اروپایی برخی از عوامل مانند ، وضوح و هماهنگی اهداف میان سازمان های همکاری کننده و تقسیم 

موفقیت طرح های یکپارچه بیان شده اند . براساس  ه عنوان عواملبندی روشن مسئولیت ها میان سازمان ها ب

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 

42 
 

تحقیقات انجام گرفته در این کشورها ، اصالحات یکپارچه سازی موفق باید شامل طراحی دقیق مشوق های 

مالی و اداری برای همکاری و همچنین شاخص های عملکرد باشند تا بتوانند تالش های انجام گرفته توسط 

وه براین ، زمانی که یکپارچه سازی خدمات در سطح محلی انجام می گیرد مستلزم اعضا را محاسبه کنند . عال

افزایش استقالل و انواع جدیدی از وظایف هستیم که باید توسط ظرفیت سازی در برنامه ریزی ها و انجام 

 . ( European Commission , 2015 :7)ارزیابی ها مورد حمایت قرار گیرد 

سیستم ملی  یدگاه های همکاری بین بخشی پیچیده و مبهم هستند ، نوع همکاری بهبا اینکه دبه طور کلی ، 

فزایش اخدمات عمومی ، سیاست های ملی و هدف همکاری وابسته است . در سطح اتحادیه اروپا به منظور 

ده و اثربخشی سیاست های اجتماعی ، کشورهای عضو خواستار راه اندازی منافع و خدمات شخصی سازی ش

 اصول خدمات اجتماعی یکپارچه در اروپای.  (European Commission , 2014 : 2)رچه هستندیکپا

 ( Arakelyan , 2014 :8)غربی به شرح ذیل است : 

ین بهزینه خدمات حکومت ملی و محلی از طریق مالیات بر درآمد تامین می شود ، و پیمان اجتماعی  -

 ست .شهروندان و دولت فراهم کننده حقوق شهروندی ا

ایجاد  تمرکز بر گروه های آسیب دیده است . تالش درجهت ارتقای اصول برابری ، درحالی که تاکید بر -

 مسئولیت اجتماعی است . 

 هستند .   بازیگران و فعاالن اجتماعی شامل سازمان های غیردولتی و شبکه های اجتماعی رسمی و غیررسمی -

ایر خدمات سیاست ، خدمات عمومی ، مددکاری اجتماعی و س تاکید بر اهمیت مسئولیت در تمام سطوح اعم از -

 وجود دارد  . 

اف یا بهبود شرایط زندگی مردم ، درحالی که هدف کاهش هزینه های عمومی از طریق کاهش احتمال انحر -

 آسیب اجتماعی در سایر بخش ها است .

طوح سمشارکت ، اهداف و  در کشورهای اروپایی شکل های رسمیت یافته همکاری بین بخشی از نظر سطوح

تند .  همکاری بین دو یا چند نهادعمومی متفاوت است . شکل های همکاری به سطح یکپارچگی وابسته هس

ود که سایر شباالترین سطح همکاری می تواند به عنوان یک سازمان با بدنه واحد و بودجه ای واحد دریافت 

اری کنند . توانند در سطوح پایین تری با یکدیگر همکبخش ها را گرد هم می آورد . همچنین ، بخش ها می 

راسر بخش کار مشترک می تواند در سطح محلی ، منطقه ای یا ملی سازماندهی شود ، و این می تواند در س

اطات را تحت ها به گونه ای متفاوت ، بودجه ، مسئولیت های مشترک ، مدیریت و سیستم های اطالعات و ارتب

 European Commission)رخی از نمونه های همکاری در کشورهای اروپایی عبارتند از : تاثیر قرار دهد . ب

, 2014 : 4 ) 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 

43 
 

 مراقبت سازمان واحد با یک بودجه واحد : در این شیوه بودجه خدمات اجتماعی در حوزه های مختلف مثال -

 اجتماعی و سالمت توسط یک سازمان واحد )مثال وزارت بهداشت( تامین می شود . 

اوت برای عالیت در تیم های چند حرفه ای : گروهی از افراد حرفه ای و متخصص با پیش زمینه شغلی متفف -

ی برای یک هدف مشترک با هم به فعالیت می پردازند . هدف این همکاری اغلب بهبود یک رویکرد مدیریت

 استفاده کنندگان از خدمات است . 

یط های خدماتی شیوه افراد حرفه ای در یک سازمان در سایر مح قرار دادن کارکنان در سایر بخش ها : در این -

ت به مراجعان کار می کنند . هدف این کار این است که ظرفیت سازمان ها برای ارائه طیف وسیع تری از خدما

.  تقویت شود . سطح یکپارچه سازی و شخصی سازی در این روش به هماهنگی میان خدمات وابسته است

 دهند . نای ممکن است در ساختمان های مشابه کار کنند ولی لزوما تشکیل یک تیم را  اغلب افراد حرفه

ر روی یک بکار در کمیته ها با سازمان های چندگانه : در این روش نمایندگان بخش های مختلف برای کار  -

 هدف مشترک همدیگر را مالقات می کنند . 

برای یک  همکاری در یک پروژه : نیاز به یک یا چند خدمت ارزیابی می شود و سپس اعضا و فعاالن مختلف -

 راه حل مشترک با یکدیگر کار می کنند . 

که عمدتا کشورهایی توسعه یافته  1بنابر تحقیقاتی که در کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی

محسوب می شوند ، ارائه خدمات به گروه های آسیب دیده به صورت اولویت بندی شده انجام می گیرد ، در 

این اولویت بندی ارائه خدمات ضروری و اولیه در اولویت قرار دارد . عالوه براین ، در ارائه خدمات به گروه های 

مربوط به پیشگیری و خدمات مربوط به درمان ایجاد می شود  . زمانی که  آسیب دیده تمایزی میان خدمات

مراجعه کنندگان برای اولین بار مراجعه می کنند ، ارائه دهندگان خدمات باید از میزان و گستردگی خدمات 

برای مورد نیاز آن ها آگاه شوند . در ارتباط با گروه های آسیب دیده در اغلب موارد اولین خدمت یک خدمت 

درمان اضطراری است ، خدمتی که نیازهای اساسی مراجعه کننده را برطرف می کند )سرپناه ، بهداشت یا 

غذا ( . پس از خدمات اضطراری ، ممکن است ارائه کنندگان خدمات ، خدمات بیشتری را در جهت حمایت 

از ارائه خدمات می تواند به عنوان از خودکارآمدی و استقالل به مراجعه کنندگان ارائه دهند . این مرحله دوم 

مداخالت پیشگیرانه تلقی شود ، خدماتی که برای جلوگیری از نیاز مجدد مراجعه کننده به خدمات اضطراری 

طراحی می شود . بنابراین ، اولویت اول خدماتی است که برای رفع نیازهای اساسی مراجعه کننده ارائه می 

ی او فراهم می شود ، اما خدمات حمایتی به آن دسته از خدماتی گفته می کنند و بالفاصله پس از مراجعه برا

                                                           
1 Organization for Economic Cooperation and Development 
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شود که در اولویت دوم برای مراجعه کننده قرار دارند و بر ایجاد خودکفایی و خودکارآمدی متمرکز هستند 

(Richardson and Patana , 2012 ,6-7 . ) 

یان مافراد آسیب دیده بر کاهش شکاف برای مقابله با آسیب های اجتماعی تمرکز ارائه خدمات برای 

رائه خدمات استانداردهای زندگی قشر متوسط جامعه و مراجعه کنندگان است . این کار می تواند از طریق ا

ندگی گروه افراد پیشگیرانه یا درمانی انجام شود . در این کشورها با توجه به اولویت بهبود استانداردهای ز

به شمار  سکن ، سالمت ، شرایط مادی و امنیت غذایی از جمله اهداف فوریآسیب دیده ، ثبات در وضعیت م

یاز های تکمیل می روند . براساس این تحقیقات ، اگرچه ارائه خدمات یکپارچه در همه زمینه های رفاهی با ن

، افرادی  می شوند کننده یا چندگانه به کار می رود ، اما افرادی که از ارائه خدمات یکپارچه بیشتر بهره مند

با خطرات  هستند که دارای نیازهای پیچیده و مشکالت پیچیده هستند . این جمعیت )گروه ، افراد ( اغلب

ذا گرفته تا متعدد روبه رو هستند و به طیف وسیعی از خدمات نیاز دارند ، از مداخالت کم هزینه مانند غ

 Richardson andمی و روحی )مداخالت پرهزینه مانند تامین مسکن و خدمات مراقبت سالمت جس

Patana , 2012 ,10-11 . ) 

تصادی ، براساس تحقیقات انجام گرفته در کشورهای اروپایی و کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اق

رد یکپارچه ، مقرون به صرفه بودن یکی از دالیل اساسی برای ارائه خدمات یکپارچه است . از طریق یک رویک

ند و سایر از خدمات می توانند با هزینه کمتری به خدمات متعددی در یک مکان دست یاباستفاده کنندگان 

ه ( .یک نکت Richardson and Patana , 2012 ,14هزینه های انتقال و حمل و نقل را کاهش دهند )

بودن  مهم در بررسی میزان کارآمدی خدمات یکپارچه ، میزان در دسترس بودن خدمات است  . در دسترس

 Richardsonبه میزان سهولت دستیابی مراجعه کنندگان واجد شرایط به خدمات مورد نیاز اشاره دارد ) ،

and Patana , 2012 ,15 . )  

میلیون نفر است . تغییرات ساختاری مهم  5.3فنالند یک کشور جمهوری در شمال اروپا با جمعیتی حدود 

. در قانون اساسی  (Kananoja , 2009 : 1)ته است انجام گرف 1970تا  1960در این کشور در طول دهه 

فنالند حقوق اولیه مردم بیان شده است . براساس این قانون دولت باید برای همه افراد خدمات  2000سال 

بهداشتی و اجتماعی کافی را فراهم کند و همچنین سالمت عمومی را ارتقا بخشد . این وظیفه دولت است که 

ت بهداشتی را به طور دقیق در قوانین فنالند تعریف کند . در فنالند مقامات دولتی وجود رفاه اجتماعی و مراقب

خدمات اجتماعی کافی را برای همه کسانی که در فنالند زندگی می کنند تضمین می کنند )قانون اساسی 

مقررات . قانون اساسی همچنین شامل اصولی در رابطه با برابری و  (Mykkanen , 2011 : 6) فنالند(

ضد تبعیض و امثال آن است ، که براساس آن ها همه افراد بدون در نظر گرفتن سن و جنس حق مساوی را 
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برای دریافت خدمات مورد نیاز خود دارند . در فنالند قانون عمومی شامل قانون رفاه اجتماعی و قوانین جدیدتر 

اجرا گذاشته شده است . این قوانین  به 2001در مورد وضعیت و حقوق مراجعان رفاه اجتماعی در سال 

مجموعه ای از اصول هستند که در همه زمینه های خدمات رفاه اجتماعی و خدمات اجتماعی عمومی کاربرد 

در دارند و روش های اساسی را برای چگونگی ارائه خدمات به مراجعان و حفاظت اطالعات تعریف می کنند . 

ت بر آن ها به شدت توسط قانون و میزان نظارت بر خدمات اجتماعی این کشور ارائه خدمات اجتماعی و نظار

در این کشور طیف وسیعی .   (Salonen and Haverinen, 2003 : 6)بخش خصوصی تنظیم شده است

شهرداری ها هزینه خدمات خود را از طریق درآمدهای از خدمات اجتماعی توسط شهرداری ها ارائه می شوند . 

( تامین می کنند . یارانه 0.10( و هزینه های مشتری یا مراجعان )0.20ارانه های دولتی )( ، ی0.70مالیاتی )

های دولتی براساس هزینه های خدمات مانند اندازه ، ساختار سنی ، بیکاری و میزان دوری از محل استقرار 

ند خدمات . بنابراین ، در فنال  ( Salonen and Haverinen, 2003 : 7)شهرداری پرداخت می شوند 

اجتماعی به وسیله مقامات محلی )شهرداری ها( سازماندهی می شوند ، فراهم کنندگان خدمات هم شامل 

بخش دولتی است هم بخش خصوصی و خدمات اجتماعی اساسا از طریق مالیات تامین مالی می 

 . (Mykkanen , 2011 : 6)شوند

ین دلیل امیان سازمان ها و خدمات یکپارچه به فنالند همکاری کشور براساس تحقیقات مورد بررسی ، در 

ا برطرف شکل گرفته است که ، این شکل از ارائه خدمات باعث دموکراسی محلی می شود و نیازهای محلی ر

رائه خدمات را می کند ، سرعت پاسخگویی به نیازهای استفاده کنندگان از خدمات را افزایش داده و فرآیند ا

یت و تخصیص اجعان و استفاده کنندگان از خدمات تمرکز داشته و باعث تقویت کیفکارآمدتر می کند ، بر مر

رت وزا. در جهت ایجاد زمینه های الزم برای این یکپارچگی ،  ( Hanninen , 2015 :14)خدمات می شود

در سال  امور اجتماعی و بهداشت فنالند در جهت بهبود استفاده از فناوری اطالعات در خدمات اجتماعی

اعی یک برنامه توسعه ملی را شروع کرد ، اهداف اصلی این برنامه در جهت تولید خدمات اجتم 2005

 الکترونیکی ، هماهنگ کردن سیستم های اطالعاتی مراجعان در خدمات اجتماعی ، توسعه مستندات

به اشتراک  الکترونیکی ، ایجاد زمینه برای منابع الکترونیکی سازمان یافته در سطح ملی از طریق حفظ و

هم نیاز . براساس این برنامه ، اغلب اطالعات م ( Mykkanen , 2011 :8)گذاری اسناد )بایگانی( است 

د کننده است که میان سازمان ها به اشتراک گذاشته شوند : اطالعات مربوط به سازمان های مختلف تولی

ذی نفعان  کنندگان خدمات ، نیازهایخدمات ، اطالعات مربوط به خدمات قبلی ، اطالعات مربوط به فراهم 

 ( Mykkanen , 2011 :15)خارجی 
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خدمات  تحقیقات انجام گرفته در سوئد نشان می دهند که ، دو ویژگی اساسی سیاست های یکپارچه کننده

اجرا در سطح  اجتماعی در سوئد عبارتند از ، داوطلبانه بودن مشارکت ها  و غیرمتمرکز بودن برنامه ها با

ان . براساس بررسی های موجود در رابطه با کشور سوئد ، آلم ( Wiesbrock , 2011 :51)ی ها شهردار

 ( Leichsenring at al , 2015 : 8-9)سطوح مختلف همکاری به صورت زیر قابل توضیح می باشند : 

وت و اپیوند ، یک شکل نسبتا سست از یکپارچگی است ، در این شیوه افراد متخصص با پیشینه های متف -

، درحالی که  سازمان هایی که کارشان را براساس روابط با یکدیگر انجام می دهند ، به فعالیت می پردازند

رحله از خدمات ، استقالل و محدوده مداخله آن ها را حفظ می کنند . واژه دیگری که اغلب برای این م

 یکپارچگی مورد استفاده قرار می گیرد ، شبکه )شبکه سازی( است . 

ر سراسر ماهنگی ، به وسیله ی ایجاد ساختارهای واضح و موقعیت افرادی که موظف به هماهنگی خدمات ده -

ن اطالعات تشکیل می شود . هماهنگی اغلب بر به اشتراک گذاشت  سیستم های مختلف که جدا از هم هستند ،

تفاده از خدمات که نیاز به اس، مدیریت انتقال ها ، هماهنگی استفاده کنندگان از خدمات یا صالحیت افرادی 

هماهنگی ها یا سیستم های مختلف دارند ، تمرکز دارد . فناوری اطالعات به دنبال رفع نقاط ضعف و موانع نا

 موانع روابط میان سیستم ها است . 

ه منابع سطح نهایی یکپارچگی ، یکپارچگی کامل است ، این سطح یک واحد عملکردی جدید ایجاد می کند ک -

. در  ی از سیستم های مختلف یا فراهم کنندگان خدمات را زیر سقف یک سازمان گرد هم می آوردمشترک

می شوند و  این شکل از یکپارچگی ، خدمات از طریق مالکیت مشترک همراه با کنترل مستقیم برمنابع ارائه

یستم سمشخص یا  اطالعات در یک جای مشخص ثبت می شوند . بنابراین ، یکپارچگی کامل یک فراهم کننده

 جدید ایجاد می کند . 

سطوح  وهمچنین ، تحقیقات انجام گرفته در کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی نیز درجات 

  ( OECD , 2015 : 17)مختلفی از هماهنگی و شدت یکپارچگی را بیان می دارند : 

مدیریت  ند سالمت ، مسکن ، اجتماعی یادر پایین ترین سطح ، همه سازمان های فعال در یک حوزه ، مان -

صرف زمان  خدمات در یک مکان قرار می گیرند . ارائه خدمات در یک مکان می تواند پیچیدگی و هزینه های

د ، همچنین و انجام نقل و انتقال های مرتبط با دریافت خدمات را برای استفاده کنندگان خدمات کاهش ده

و متخصصان  واند به ارتقای همکاری میان گروه های فراهم کننده خدماتدسترسی آسان میان سازمان ها می ت

 کمک کند . 

در سطح باالتر از همکاری ، سطح دوم ، سازمان ها از طریق به اشتراک گذاشتن اطالعات و آموزش و ایجاد  -

ضروری در یک شبکه از سازمان ها ، برای بهبود ارائه خدمات با یکدیگر کار می کنند . همکاری مرحله ای 
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جهت کاهش شکاف های موجود میان خدمات برای استفاده کنندگان از خدمات است . از طریق به اشتراک 

گذاشتن دانش ، سازمان ها و متخصصان می توانند فرآیند ارجاع به سایر خدمات ارائه شده توسط مرکز را 

 بهبود بخشند . 

گر ارتباط و وارد مختلف استفاده از خدمات با یکدیدر باالترین سطح از یکپارچگی متخصصان در رابطه با م -

ن از خدمات همکاری دارند . همکاری موثر می تواند از طریق ارتباط درست نتایج را برای استفاده کنندگا

سخگویی و بهبود بخشد . اگر متخصصان به خوبی با یکدیگر کارکنند هزینه های خدمات کاهش می یابد و پا

 ده کنندگان از خدمات می تواند با سرعت بیشتری انجام گیرد . شناسایی نیازهای استفا

اند با  طراحی شده "باال به پایین"مدل های یکپارچگی ساختاری ایرلند شمالی و سوئد معموال به صورت 

بودجه ،  تمرکز بر یکپارچگی بودجه ، حکمروایی و مدیریت ترتیبات . ویژگی مشخص آن ها یکپارچگی کامل

مچنین آن ها هو ارائه خدمات است . شبکه های یکپارچه شامل ادغام یا انتقال منابع هستند . برنامه ریزی 

له ی ممکن است شامل حکمروایی و مدیریت رسمی همراه با یک مدیر یا یک اشتراک هماهنگ شده به وسی

 , Robertson)مشارکت کنندگان در شبکه باشند .  با این حال ، تمرکز یکپارچگی بر ارائه خدمات است 

2011 :33 )  . 

ارتند از : براساس تحقیقات انجام گرفته در کشور اسکاتلند مهمترین عوامل موثر بر موفقیت یکپارچگی عب

(Robertson , 2011 :23 ) 
 ارزش های مشترک -

 هماهنگی خدمات  -

 همکاری میان رشته های مختلف  -

 انسجام قوانین و سیاست ها در سطح سازمانی -

شارکت کنندگان مبراساس ادبیات موجود در رابطه با کشور اسکاتلند ، موفقیت شبکه ها به ایجاد اعتماد میان 

نندگان در و افراد حرفه ای که با هم کار می کنند وابسته است . همچنین ، برای موفقیت شبکه مشارکت ک

یت شناسایی ، محققان اهم وه براینعالشبکه باید درک مشابهشان را از اهداف شبکه به اشتراک بگذارند . 

ا و شکاف ها هنقش ها و مسئولیت ها را یادآرو می شوند ،  این وضوح به شناسایی و از بین بردن همپوشانی 

 , Robertson)کمک می کند و باعث می شود که کارکنان بدانند که چه چیزی از آن ها انتظار دارند 

هزینه  یکپارچگی خدمات به عنوان راهی برای کاهشور کلی ، . براساس این تحقیقات ، به ط (34 : 2011

 . ( Burgess , 2012 : 3)ها ، استفاده بهینه منابع و دستیابی افراد به نتایج بهتر در نظر گرفته می شود
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سایی قرار عوامل زمینه ساز و موانع یکپارچگی خدمات در کشور اسکاتلند تحت عنوان چهار دسته مورد شنا

 , Burgess): مسائل سازمانی ، مسائل مالی ، عوامل مربوط به مردم و روابط ، مسائل سیاسی گرفته اند 

2012 : 4-5 ) . 

 عوامل زمینه ساز و موانع یکپارچگی خدمات در کشور اسکاتلند -3-2جدول 

 سازمانی : 

 موانع عوامل زمینه ساز

 توسعه یک فرهنگ مشترک میان سازمان ها 

  اطالعات شامل داده های عملکرد و فعالیتبه اشتراک گذاشتن 

 تنظیم روش ها ، مدیریت کارکنان و آموزش 

 پاسخ به پیشنهادات و انتقادات 

 ایه سرمایه گذاری برای حمایت از ایجاد تغییرات رفتاری مانند سرم

 گذاری برای آموزش

 مدیریت و رهبری قوی 

 سرمایه گذاری برای مشارکت کارکنان 

 یپیش بینی تاثیرات محیط 

 تنظیم کارها و مالقات ها به صورت گروهی و تیمی 

 فقدان فرهنگ ، زبان و روش های عملیاتی مشترک 

 بی میلی در به اشتراک گذاشتن داده ها و اطالعات 

 فقدان توجه به آموزش ، رفتار و مشارکت کارکنان 

 فقدان تنظیمات سازمانی 

 فقدان مدیریت و رهبری قوی 

  بهبود خدماتسرمایه گذاری ناکافی برای 

 فقدان کیفیت مناسب برای خدمات جدید 

 فقدان زمان الزم و پایداری مدیریت پروژه ها 

 مردم و روابط 

 موانع عوامل زمینه ساز

 وجود یک چشم انداز مشترک میان مشارکت کنندگان 

 زمان کافی برای شکل گیری روابط 

 روابط موجود درون سازمان و سابقه کاری مشترک 

  متخصصان در توسعه خدماتمشارکت 

 برقراری ارتباط موثر 

   آمادگی برای تغییر 

 

 

 

 

 ریفقدان چشم انداز مشترک روشن ، از جمله عدم توافق در مورد رهب 

 عدم شناخت در مورد نقش و مسئولیت های سازمان ها و متخصصان 

 عدم عالقه مقامات محلی و دیگران برای کار به شیوه ی جدید 

 ن هویت حرفه ای کارکناندر معرض تهدید بود 

 مشکالت ارتباطی 

 وجود دیدگاه های غالبی منفی 

 احساس ناامنی و مقاومت در میان افراد کلیدی و حرفه ای 

 فقدان اعتماد ، احترام و کنترل 

 روابط پیچیده میان سازمان ها 
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 مالی 

 موانع عوامل زمینه ساز

 کمیسیون مشترک مبتنی بر بودجه مشترک 

  بودجه انعطاف پذیرمدل های 

 نابرابری در بودجه 

 عدم قطعیت در مورد بودجه آینده 

 نظام های پرداخت موجود 

 اعتقاد به اینکه یکپارچگی همیشه هزینه ها را کاهش می دهد 

 سیاست

 موانع عوامل زمینه ساز

 مشارکت موثر بخش سوم  تکرار تغییرات ساختاری و سازماندهی های مجدد 

  رقابتیسیاست های انتخابی و 

 د میان تنظیماتی که تمرکز زیادی بر عملکرد سازمانی دارد و به عملکر

 سازمان ها و سیستم توجه کافی ندارد

 یکپارچگی در مقیاس های بزرگ و پیچیده 

 

ی سیستمی در آرمنیا )جنوب غرب آسیا( ، دولت به دلیل کاهش سریع منابع ، از سیستم رفاهی کامل به سو

برای اغلب گروه  ط آسیب پذیرترین افراد را مورد پشتیبانی قرار می دهد . در این کشورتغییر جهت داده که فق

پرست و های آسیب دیده خدمات اجتماعی رایگان ارائه می شود ، برای گروه های معلول ، کودکان بی سر

 Arakelyan , 2014)یتیم ، افراد بیکار ، بیماران ، خانواده های زندانیان ، بازنشستگان تنها و سایر گروه ها

:4 ) . 

 

برنامه های توسعه ای یکپارچه سازی خدمات در آفریقای جنوبی بر جوانان ، زنان ، کاهش فقر و تسهیل 

فعالیت سازمان های غیرانتفاعی تمرکز دارند . مدل های ارائه خدمات در این کشور نشان می دهند که توسعه 

ی ، غیردولتی و بخش خدمات شامل مجموعه ای از سازمان های مختلف مسئول شامل سازمان های دولت

خصوصی است . در این چهارچوب ، فراهم کنندگان خدمات دولتی ، و همچنین مشارکت کنندگان در خدمات 

مانند نهادهای ملی ، سازمان های غیردولتی ، سازمان های مبتنی بر جامعه و متخصصان خصوصی در حوزه 

ور پیاده سازی یک مدل موثر از ارائه خدمات های مختلف دارای نقش و مسئولیت هستند . بنابراین ، به منظ

، طیف وسیعی از افراد ، منابع ، مدیریت اطالعات و سایر منابع زیربنایی نیاز است . تخصیص منابع در این 

زمینه به وسیله استانداردها و توسعه هنجارهای مناسب تعیین خواهد شد . عالوه براین ، نظارت و ارزیابی به 

ینکه به جای تضاد همکاری حاصل شده است ، و روابط سازمان مرکزی با فراهم کنندکان حصول اطمینان از ا
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 Department Social Development)خدمات و ذی نفعان در جهت بهبود جامعه است کمک می کند

Republic of South Africa , 2014 : 6) . 

 اصول کلیدی رویکرد توسعه ای در آفریقای جنوبی : 

 تغییر درگیر کنند .  م باید خودشان را از ابتدا تا انتها به طور کامل در فرآیند یادگیری ، رشد ومشارکت : مرد

در فعالیت ها و  مراجع محوری : افراد باید با یکدیگر و با محیط خود در ارتباط باشند به صورتی که بتوانند

ه ریزی و کسب مهارت های برنامتالش های جمعی و فردی خود برای یک زندگی بهتر ، در تصمیم گیری ها 

 بهتر عمل کنند .  

منابعی که  وقادرسازی : روابط قدرت باید به سمت دستیابی مردم به کنترل و تاثیر بیشتر بر تصمیم گیری 

 بر کیفیت زندگی آنان تاثیر می گذارد تغییر جهت دهد . 

هیچ  ب دیده در دسترس باشد .دسترسی همگانی : خدمات توسعه اجتماعی باید برای همه گروه های آسی

مات از دریافت فرد یا گروهی نباید به دلیل فقدان منابع یا کمبود اطالعات در مورد چگونگی دستیابی به خد

مان ، زبان زخدمات محروم شود . باید اطمینان حاصل شود که خدمات از نظر موقعیت جغرافیایی و فیزیکی ، 

 و نیاز در دسترس همه قرار دارند .

 برابری : توزیع منابع باید براساس نیاز و اولویت باشد . 

 اشد . تناسب : باید نسبت به شرایط اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی و سیاسی پاسخ گویی وجود داشته ب

 پاسخگویی : همه سیاست ها ، قوانین و مقررات باید به پیروی از یکدیگر طراحی شوند . 

 ریق موثرترین روش به اهداف دست یافت . بهره وری و اثربخشی : باید از ط

  .مشارکت کنندگان : ارائه خدمات یک مسئولیت جمعی برای دولت ، جامعه مدنی و بخش خصوصی است 

 Department Social)پایداری : باید امکان حفظ و تداوم اهداف در طوالنی مدت وجود داشته باشد

Development Republic of South Africa , 2014 : 10-11 ) . 

توسعه ارائه خدمات اجتماعی یک مسئولیت جمعی از مشارکت کنندگان مختلف شامل سازمان های دولتی ، 

غیردولتی و بخش خصوصی است . در ارائه طیف وسیعی از خدمات باید سیاست گذاری ها و ارائه خدمات 

اهمیت حیاتی است که از طریق آن  توسط دولت مورد نظارت و ارزیابی قرار گیرد این امر از این جهت دارای
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اطمینان حاصل شود که خدمات با کیفیت مناسب و در جهت حمایت از ذی نفعان ارائه شده است و باعث 

ارتقای بهزیستی مراجعان و استفاده کنندگان از خدمات می شود . نظارت و ارزیابی ابزارهایی برای مدیریت 

 Department Social Development Republic of South Africa)هنجارها و استانداردها هستند

, 2014 : 29 ) 

ارای مسئولیت دولت در تعیین و تنظیم دستورالعمل های اساسی در ارتباط با هنجارها و استانداردها نیز د 

ایجاد فرصت ها  است . هنجارها و استانداردها برای اطمینان از رعایت حقوق انسانی ، عدالت اجتماعی و برای

صلی برای داشتن اعی کاربرد دارند . دالیل در جهت توسعه معیارها برای فعاالن و ارائه دهندگان خدمات اجتما

 Department Social Development Republic of South)هنجارها و استانداردها عبارتند از : 

Africa , 2014 : 37 ) 

 افزایش بهره وری و کارایی به وسیله اندازه گیری عملکرد  -

 و محلی  طوح ملی ، استانی ، منطقه ایاستاندارد کردن کیفیت خدمات ارائه شده به همه شهروندان در س -

اف به اهداف مدیریت اطالعات برای اندازه گیری میزان دستیابی به اهداف سازمان و اطمینان از اینکه اهد

رآیندها فاستراتژیک سازمان منجر خواهند شد ، ضروری است . مدیریت اطالعات همچنین ، به مستند سازی 

ه شده و  به نظور ثبت بهترین عملکردها ، نظارت و ارزیابی خدمات ارائبرای پژوهش و یادگیری بیشتر به م

مه ریزی صحیح ارائه آموزش و راهنمایی به افراد تازه وارد کمک می کند . بدون مدیریت موثر اطالعات برنا

 Department Social)ارائه خدمات به صورتی که پاسخگوی نیازهای افراد باشد ، غیرممکن خواهد بود 

Development Republic of South Africa , 2014 : 36 ). 
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: چهارچوب مفهومی پژوهش  -2-5  

)نظریه  در بخش های پیشین از فصل حاضر ، ابتدا به مرور نظریه های موجود در زمینه مدیریت یکپارچه

داختیم پنجره واحد خدمات ، نظریه حکمروایی شبکه ای ، نظریه هماهنگی سیاستی و رویکرد سیستمی( پر

لعه الگوهای عمل ، به مطاو پس از آن در جهت آشنایی با اصول و ارزش های استقرار این الگوی مدیریتی در 

بی آفریقای جنو ،فنالند ، سوئد ، اسکاتلند مدیریت یکپارچه در حوزه خدمات اجتماعی در سایر کشورها )مانند 

ا از این راستا (پرداختیم ، ت، کشورهای عضو اتحادیه اروپا و کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی

می مناسبی جهت ز این نظریه ها و الگوهای مورد بررسی به چهارچوب مفهوبتوانیم با استفاده از قسمت هایی ا

 پیشبرد اهداف تحقیق دست یابیم .  

سازمان ها را  در بیان و بررسی نظریه پنجره واحد خدمات دیدیم که ، پنجره واحد یک اداره است که افراد و

ر سطح محلی ده دست آورند . این اداره قادر می سازد تا خدمات و اطالعات را از طریق یک نقطه دستیابی ب

نجره مدیریت می شود و از طریق کانال های گزارش دهی مختلف به سطح مرکزی متصل می شود . خدمات پ

ه ارتباطات واحد همکاری بین برنامه های موجود را از طریق تسهیل برخی اقدامات اجرایی و تقویت و توسع

امع عمل جواحد به صورت یک واحد ارائه کننده خدمات به صورت  بین برنامه ها افزایش می دهند . پنجره

اکردن و به می کند و از این طریق باعث می شود تا میزان زمان و تالشی که شهروندان می بایست برای پید

رایندهای دست آوردن خدمات مورد نیازشان صرف کنند کاهش یابد . براساس این شیوه از ارائه خدمات ، ف

فهمند و نقش ببه گونه ای مورد توافق قرار گیرند و ثبت شوند که همه ی مجریان رویکردها را  خدماتی باید

ست در شان را در این رویکردها بدانند . تقسیم کار صورت گرفته در سطوح مختلف پنجره واحد ممکن ا

ه ساخت بواحد . پنجره  گستره ای از عامالن دولتی ، سازمان های بخش خصوصی  و حتی افراد انجام گیرد

ایی آن ها ، یک سیستم منسجم ، محدود کردن همپوشانی ها و تکه تکه شدن طرح ها ، و نهایتا به بهبود کار

 کمک می کند .

برای ارائه خدمات اجتماعی  "درگاه"پنجره های واحد می توانند از طریق اطالعات و خدمات ارجاعی یک 

ق اتصال شهروندان با خدمات ، بدون توجه به چگونگی تعریف فراهم کنند . پنجره واحد سعی دارد تا از طری

ساختارهای ارائه ی خدمات در داخل یک دولت ، دولت را بیشتر مورد دستیابی قرار دهد . بهبود بخشیدن به 

به معنای تسهیل دسترسی شهروندان به اطالعات درباره ی خدمات موجود و  "درگاه ها "دستیابی از طریق 

 "خدمات یکپارچه"عالوه براین ، پنجره های واحد می توانند   .ا به خدمات مناسب ، می باشدیا ارجاع آن ه

در یک زمینه ی خدماتی خاص یا برای یک گروه از مشتریان خاص را فراهم کنند . عموما ، خدمات یکپارچه 
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ئه خدمات را بهبود می بر اختالفات مربوط به محدوده های وظایف و اختیارات غلبه می کند و از این طریق ارا

  ( . Bent at al , 1999 :2) .بخشند

ای مستقل براساس نظریه حکمروایی شبکه ای ، شبکه ی سازمانی شامل ، سه یا تعداد بیشتری از سازمان ه

. هی نیز برسند قانونی است که با یکدیگر کار می کنند تا نه تنها به اهداف خود برسند بلکه به یک هدف گرو

ی فعالیت بنابراین ، حکمروایی شبکه ای نیز مکانیسم های رسمی کنترل بر شبکه ها است . حکومت شبکه ا

که به های سازمان ها و نهاد های مختلف مستقل را در جهت تخصیص منابع و اقدام مشترک در سراسر شب

منجر به  اهداف مشترک عنوان یک کل هماهنگ و کنترل می کند . تعامل فراوان و تبادل بین سازمان ها با

غییر سیاسی شوند پایه گذاری روابط پایدار و همکاری دوجانبه می شود . این شبکه ها می توانند باعث ایجاد ت

کانات سایر . شبکه ها باعث می شوند که سازمان ها از طریق استفاده از همکاری ، از منابع ، تخصص و ام

ی دارند ، با ت مراجعان استفاده کنند . شبکه ها فواید زیادسازمان ها در جهت پیشبرد اهداف و رفع مشکال

یفیت ارائه به کارگیری شبکه ها می توان در هزینه های اقتصادی صرفه جویی نمود ، خدمات هماهنگ و با ک

ساختارهای  داد ، در ارائه خدمات به صورت انعطاف پذیر عمل نمود و از طریق امکان عمل ورای هنجارها و

 ، به صورت خالقانه رفتار کرد .   بروکراتیک

ند از : ادبیات موجود درباره ی مدیریت عمومی سه نوع وسیع از شبکه ها را شناسایی می کند که عبارت

مینه ی زسیاست، همکاری یا حکومت . شبکه های سیاست به گروهی از سازمان ها اشاره می کند که در یک 

ا سرنوشت می کنند. زیرا آن ها به یکدیگر وابسته هستند ی خاص سیاسی با یک هدف مشترک با یکدیگر کار

ی شوند مشترکی دارند . در مقابل، شبکه های همکاری شامل سازمان های عمومی، خصوصی و غیرانتفاعی م

واند آن ها را که باهم کار می کنند تا کاال یا خدماتی را فراهم کنند که یک سازمان خود به تنهایی نمی ت

وهی را ر نهایت، شبکه ی حکمروایی نهادی است که  اهداف عمومی و سیاست گذاری های گرتولید کند . د

 .( KERRY , 2015 : 34-35)در یک منطقه ی خاص ترکیب می کند

می کنند :  شبکه های حکمروایی امکانات و توانایی هایی را برای سیستم های مدیریت و تصمیم گیری فراهم

(Torfing , 2005 : 9) 

 مشکالت جدید و فراهم کردن پاسخ توافقی که هم انعطاف پذیر است و هم ممکن  شناسایی 

 ایجاد شرایط تصمیم گیری از طریق فراهم سازی اطالعات ، مباحث و ارزیابی های مورد نیاز 

 پایه گذاری چارچوبی برای ایجاد اجماع یا، دست کم، مدیریت اختالف ها ؛ و 
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  ن ها  ی جدید و بنابراین کاهش مقاومت دربرابر پیاده سازی آایجاد مسئولیت مشترک برای سیاست ها

(Torfing , 2005 : 9) 

، گروه بندی  حالت های حکمروایی شبکه ای می تواند از این نظر که مورد میانجی گری قرار می گیرند یا نه

وند . شره شوند . شبکه ها ممکن است توسط سازمان هایی که شبکه را تشکیل می دهند به صورت کامل ادا

کلی بسیار هر سازمان می تواند با سازمان دیگر به منظور مدیریت شبکه تعامل داشته باشد ، در نتیجه ش

می دهد ،  متراکم و غیرمتمرکز ایجاد می شود . و یا ، کنترل شبکه توسط و از طریق فقط یک سازمان روی

ی اموری که ری کننده عمل می کند و تماماین سازمان به عنوان میانجی گر شبکه ای متمرکز یا سازمان رهب

مان ممکن برای حفظ و بقای کل شبکه مهم می باشند را در نظر می گیرد . درمحدوده ی بینابین ، یک ساز

ز فعالیت ها ااست برخی از فعالیت های کلیدی کنترل شبکه را در نظر داشته باشد ، در حالی که برخی دیگر 

 (Keith , 2011 : 5-6)را به اعضای شبکه واگذار کند. 

ل در عملکرد است بنابراین ، حکمروایی شبکه ای همبستگی نسبتا پایدار افقی بازیگران به هم وابسته اما مستق

ار می شود که از طریق مذاکرات با هم در تعامل هستند ، در یک چارچوب تنظیمی ، هنجاری و شناختی برقر

ه ساختن هدف عمومی در داخل یا سراسر زمینه های سیاسی ارتی می باشد و به برآوردنظ -که تا حدی خود

 .  (Torfing , 2005 : 9)خاص کمک می کند 

رش نیاز به نظریه هماهنگی سیاستی چنین بیان می دارد که ، یک سازمان برای نائل شدن به اهداف مورد نظ

ن ها آط مناسبی بین چارچوبی دارد که فعالیت های بخش های مختلف سازمان را هماهنگ نموده و ارتبا

احدهای اصلی وبرقرار کند . با طراحی واحدهای سازمانی و تعیین اداره ها و بخش های مختلف ، کارها میان 

ولی  ،تقسیم می شود و امکان استاندارد کردن کارها و تخصصی کردن فعالیت کارکنان فراهم می گردد 

ی جلوگیری عالیت های مذکور است . بنابراین براموفقیت سازمان در تحقق اهدافش مستلزم هماهنگ ساختن ف

های از تداخل مسئولیت و ایجاد وحدت عمل در روند کلی حرکت سازمان ، هماهنگ نمودن عملیات واحد

 مختلف یک سازمان از اهمیت ویژه ای برخوردار است . 

 (Moxley , 2000 : 2) هماهنگی خدمات ، اهداف ذیل را می تواند به انجام برساند :

 متصل کردن دریافت کنندگان خدمات به منابع مورد نیازشان -

  حفاظت از دریافت کنندگان خدمات در برابر نگرانی ناشی از انجام دادن تشریفات اداری مختلف -

ری و قابل مدیریت منابع در جهت دستیابی به هزینه های کارآمد و موثر و اجتناب از هزینه های غیر ضرو -

 جلوگیری
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زمان  خدمات به وسیله ی هماهنگی در همکاری میان فراهم کنندگان خدمات چندگانه و تسهیل در تحویل -

فت کننده بندی سیستم خدمات دهی به طوری که خدمات بدون هر گونه تاخیری که تاثیر بدی بر شرایط دریا

 داشته باشد ، تحویل داده شوند

د ، به موقع ه تغییر در روش ها الزم باشنظارت بر پیشرفت یا عدم پیشرفت وضعیت آسیب زا ، که اگر چنانچ -

 صورت گیرد

 نی دارند یا خیر .نظارت بر نتایج برای تعیین اینکه روش ها و شیوه های خدمات رسانی، نیاز به اصالح و بازبی -

ای ههماهنگی افقی برای هماهنگی فعالیت ها در طبقات و سطوح مشابه سلسله مراتبی متعلق به بخش 

ی و هماهنگ سازی افقی ضمانت می کند که ، سازمان های مختلف دولتمی شود .  مختلف در نظر گرفته

شکاف و تکرار  خصوصی ، که در ارتباط با سیاست اجتماعی هستند ، با یکدیگر همکاری کرده و از بروز وقفه و

 در خدمات، جلوگیری می کنند . 

رتبط اند ی در اجرا ، کامال به هم مبراساس نظریه هماهنگی سیاستی ، هماهنگ سازی سیاست ها و هماهنگ

حل می  ، رسیدگی به یکی از آنها بدون در نظر گرفتن دیگری ، تنها بخشی از مشکالت هماهنگ سازی را

است. این  کند. هماهنگی اجرایی، یک هماهنگی پایه ای است و بر مسائل مربوط به تحویل خدمات ، متمرکز

ا فرض اینکه ، بحکومت را موثر تر و کارآمد تر، می سازد ، البته  جهت گیری از پایین به باال )پایه ای( ،

ی مهمترین مسائل در حکومت ، مسائل اجرایی باشند. اگر جهت گیری های دولت به سوی هماهنگ ساز

به وجود می  سیاستی باشد، یا به عبارت دیگر، اگر سیاست ها در ابتدا، درست تنظیم شوند، کمترین مشکالت

، یک اصل  پیوسته و رویه ای  . به طور کلی ، هماهنگ سازی سیاستی(Peters , 1998 : 15-16)آیند 

ت های . اجتناب یا به حداقل رساندن تکرار )تقلید(، همپوشانی و ناهماهنگی سیاس1است که هدف آن: 

منسجم یع و . رشد و توسعه ی دیدگاه های وس2حکومت و تناقض های سیاسی و دیوانساالرانه )امور اداری(، 

 Vitola and)در سطح حکومت و  تنظیم اولویت ها به جای تنظیم دیدگاه های محدود و فرعی است 

Senfelde , 2015 : 2) . 

نظریه سیستم ها یک تئوری سازمانی است که به روابط میان سیستم ها نظر دارد ، اینکه چگونه زمینه فعالیت 

، به خصوص زمانی که جامعه  (Bruce and Karen , 2010 : 4)سیستم ماهیت روابط را تعیین می کند 

. رویکرد سیستمی بر روابط متقابل  (Skaug , 2014 : 191) از سیستم های متنوع زیادی تشکیل شده باشد

میان عناصری که یک کل را تشکیل می دهند تاکید دارد . همچنین ، تاکید این نظریه بر روابط میان افراد ، 

 Payne , 1997)ا جوامع و تاثیر متقابل عوامل موجود در محیط بر روی آن ها است گروه ها ، سازمان ها ی
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. بنابراین ، به طور کلی ، رویکردهای سیستمی مربوط به مشکالتی هستند که از روابط نشات می گیرند  (2 :

اکید دارند ، ، دارای چرخه ی روابط علی است نه روابط علت و معلولی خطی ، بر تاثیرات متقابل و دوگانه ت

برای زمینه و محیط فعالیت سیستم اهمیت قائل هستند و تاثیر باورها ، قوانین و الگوهای ارتباطی را جدی 

 .  (Pendry , 2011 : 2)می گیرند

تقسیم بندی می سیستم های اجتماعی براساس پیچیدگی و اندازه سیستم با عنوان سطح خرد ، میانه و کالن 

. سیستم های خرد به سیستم های اجتماعی در اندازه کوچک مانند افراد و زوج ها اشاره دارند . سیستم  شوند

ها میانه بر سیستم های با اندازه متوسط شامل گروه ها ، شبکه های حمایتی و خانواده ها تمرکز دارند . 

 , Bruce and Karen) ندسیستم های کالن بر سیستم های بزرگ مانند جوامع و سازمان ها تمرکز دار

.  به طور کلی ، مشکالت سیستمی یا به عبارتی ، مشکالتی که باید با رویکرد سیستمی به آن ها  (7 : 2010

 . )www.synergos.org(پرداخت ، دارای مشخصه هایی هستند :

 شکالتی بین بخشی یا فرامرزی هستند(عدم پاسخگویی یک سازمان برای حل مشکل )اغلب م -

اشند ، بفردی نبودن مسئولیت )اغلب این مشکالت به حدی بزرگ هستند که  نمی توانند یک مسئول داشته  -

 به همین دلیل هیچ کس نسبت به آن ها احساس مسئولیت ، سرخوردگی یا اشتباه زیاد ندارد(

 جود سیستم ها را تقویت می کنند دارای محرک ها و ترتیبات نهادینه شده ای هستند که و -

 مشکالت بزرگ و سازمان نیافته ای هستند که باعث آسیب دیدن گروه هایی از جامعه می شوند -

 مشکالتی هستند که به عنوان عملکرد نامناسب عوامل محیطی در نظر گرفته می شوند  -

 در ارتباط با آن ها دیدگاه ها و راه حل های چندگانه ای وجود دارد  -

 ارتباط و هماهنگی میان عناصر ، همراه با شکست از یک سیستم مدیریتی .  نبود -

  

انی نظری برای دستیابی به چهارچوب مفهومی مناسب جهت انجام پژوهش حاضر ، از میان آنچه به عنوان مب

د ی و رویکرتحقیق مرور شد ، پژوهش حاضر بر هماهنگی سیاستی و اجرایی با تاکید بر اتخاذ رویکرد سیستم

 پیشگیرانه در برقراری سیستم مدیریت یکپارچه متمرکز است . 

براساس نظریه هماهنگی سیاستی ، سیاست های مرتبط با حوزه آسیب های اجتماعی باید به صورت هماهنگ  -

و سازگار با هم طراحی شوند . هماهنگی سیاسی عالوه بر طراحی سیاست های سازگار با هم ، با تعیین 

هماهنگی سیاستی باید هم مجموعه ای از اولویت ها و فرمول بندی راهکار ها برای اجرای آنها مرتبط است . 

به صورت افقی و هم به صورت عمودی صورت گیرد . هدف هماهنگی عمودی ایجاد ارتباط بین سطوح باالی 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 

http://www.synergos.org/


 

57 
 

سازمان با سطوح پایین تر از سطح متوسط برای دستیابی به اهداف سازمان است ، و هماهنگی افقی برای 

ی متعلق به بخش های مختلف در نظر گرفته می هماهنگی فعالیت ها در طبقات و سطوح مشابه سلسله مراتب

هماهنگی در اجرا به هماهنگی سازمان ها در حوزه ی عمل و ارائه خدمات به گروه های آسیب دیده شود . 

اجتماعی متمرکز است ، براین اساس سازمان های مختلف فعال در حوزه آسیب های اجتماعی باید با یکدیگر 

سازمان ها مطلع شوند و بر اساس این این ارتباط و اطالع به ارائه خدمات مرتبط شده و از اقدامات دیگر 

بپردازند . یکی از ملزومات اساسی برقراری این هماهنگی در اجرا و عملکرد ، ایجاد بانک اطالعاتی شامل ثبت 

هنگی اطالعات مربوط به سازمان ها ، مراجعه کنندگان و خدمات ارائه شده می باشد . به طور کلی ، هما

سیاستی و اجرایی باعث جلوگیری از بروز همپوشانی ، تداخل و تناقض در خدمات شده و  عالوه بر قادر 

ساختن سازمان ها برای استفاده بهینه و هدفمند منابع و امکانات ، اثربخشی و بهره وری بیشتری را برای 

 استفاده کنندگان از خدمات به همراه دارد . 

ست متاثر ادارای ماهیتی زنجیره ای و پیوسته هستند ، به گونه ای که هر آسیب ممکن آسیب های اجتماعی  -

عوامل و شرایط  از عوامل و شرایط متعدد ایجاد شده باشد و به دلیل همین پیوستگی روابط علت و معلولی ، بر

ز یکدیگر نه سامتعدد نیز تاثیر گذارد . در واقع آسیب های اجتماعی مختلف به نوعی تقویت کننده و زمی

ن آن ها را به هستند ، به همین دلیل باید به آن ها با رویکرد سیستمی و به صورت یک کل نگریست ، تا بتوا

ی باید عالوه نحو اثربخش تر مورد مداخله و مدیریت صحیح قرار داد . در نگاه سیستمی به آسیب های اجتماع

میان  دهنده ی یک سیستم ، باید روابط متقابل بر روابط میان خرده سیستم ها و اجزای مختلف تشکیل

 سیستم های مختلف در سطوح خرد ، میانه و کالن نیز مورد توجه قرار گیرد .

پیشگیری اجتماعی به دنبال تعیین عوامل پیدایش و شکل گیری آسیب های اجتماعی ، سازماندهی برنامه  -

نامناسبی است که افراد و گروه ها در آن زندگی می هایی برای مقابله با آن و تغییر شرایط اقتصادی اجتماعی 

کنند .  بر اساس رویکرد پیشگیری اجتماعی ، سیستم مدیریت یکپارچه از طریق ایجاد تغییرات و اصالحات 

فردی و محیطی ، منجر به اصالح جامعه و فرد شده ، و بدین ترتیب باعث جلوگیری از بروز و ظهور آسیب 

یدار می شود . پیشگیری اجتماعی از اقداماتی تشکیل می شود که بر انواع محیط های اجتماعی به صورت پا

پیرامون فرد تاثیر می گذارد . کلیه این محیط ها در فرآیند جامعه پذیری و اجتماع پذیری افراد نقش داشته 

و « پیشگیری اولیه»و دارای کارکرد اجتماعی هستند . پیشگیری از آسیب های اجتماعی در دو سطح 

معنا می یابد . منظور از پیشگیری اولیه ، اقداماتی است که مانع از بروز آسیب های « پیشگیری ثانویه»

اجتماعی می شود و پیشگیری ثانویه ، اقداماتی را شامل می شود که مانع از گسترش یا عمیق تر شدن شرایط 

ریتی استراتژیک و هدفمند است باید مدیریت یکپارچه از آنجا که مدینامطلوب و وضعیت نابهنجار می شود . 
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نه تنها آسیب های اجتماعی را مورد بررسی و مدیریت قرار دهد ، بلکه در جهت آینده نگری و مدیریت وضعیت 

های احتمالی آتی ، مسائل اجتماعی که هنوز به آسیب اجتماعی تبدیل نشده اند و به عبارتی هنوز شدت 

ماید . در واقع ، مدیریت یکپارچه با برنامه ریزی و مدیریت صحیح در زمینه نیافته اند را نیز تدبیر و مدیریت ن

ی پیشگیری ثانویه )کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی( و پیشگیری اولیه )جلوگیری از ایجاد آسیب های 

تر  اجتماعی و ارائه خدمات به افراد در معرض آسیب( فعالیت می کند تا از این طریق بتواند جامعه ای سالم

همراه با رفاه و امنیت اجتماعی پایدار را حاصل کند ، و در معنای کلی تامین کننده ی سالمت اجتماعی 

 جامعه باشد .

 

 بنابراین ، در این پژوهش تعریف زیر مبنا قرار خواهد گرفت :

زه حو منظور از مدیریت یکپارچه سیستم مدیریتی است که میان عوامل و عناصر مختلف فعال در مدیریت

ب های آسیب های اجتماعی به لحاظ سیاستی و اجرایی هماهنگی برقرار کند ، بتواند ارتباط میان آسی

و همچنین  ،اجتماعی مختلف و ارتباط میان آسیب های اجتماعی و محیط را مدنظر و مورد تدبیر قرار داده 

  رت پایدار باشد .از طریق تاکید بر پیشگیری اجتماعی کاهش دهنده ی آسیب های اجتماعی به صو
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:مقدمه  -3-1  

ن ها به روش تکی بودن آیکی از معیارهای اصلی که نوشته های علمی را از سایر نوشته ها متمایز می سازد م

 ش تحقیق علمی می باشد . به همین دلیل در گزارش های پژوهشی فصلی جداگانه به آنشناسی و رو

پژوهش  به روش شناسیدر فصل حاضر پژوهش نیز به پیروی از همین رویه، اختصاص داده می شود . در این 

ی شده ، سپس برای تعیین دقیق مسیر طبیان شده استنوع و روش تحقیق  پرداخته می شود، که در ابتدا

مونه، ابزار جمع نموارد چگونگی دستیابی به  قلمرو پژوهش وبرای دستیابی به نتایج نهایی، توضیحاتی راجع به 

 آوری داده ها و شیوه ی تجزیه و تحلیل اطالعات جمع آوری شده آورده شده است . 

نوع تحقیق : -3-2  

 می امانج سازمان درون متداول و خاص مشکالت حل برای هایش یافته نتایج کاربرد قصد به پژوهش وقتی

 شکالتم از ما درک و دانش شیافزا یبرا پژوهش که یزمان اما ، شود می نامیده کاربردی پژوهش ، شود

 یادیبن شپژوه ، شود یم انجام ها آن حل یچگونگ و افتد یم اتفاق یسازمان یها طیمح در عموما که یخاص

 یها حوزه در دانش جادیا در معموال ها پژوهش نوع نیا از حاصل یها افته، ی شود یم دهینام یا هیپا ای

 طرح،  ضیحتو این به توجه با( .  27:  1383 ، همکاران و فرد دانایی) کند یم کمک ما به تیریمد مختلف

 برای لگوییا ی ارائه در سعی شد ارائه طرح هدف بخش در که همانطور و بوده کاربردی نوع از حاضر پژوهشی

 . دارد اجتماعی های آسیب ی حوزه در اجتماعی خدمات مدیریتی مشکالت رفع

روش تحقیق : -3-3  

دسته  چند راما عموما آن ها را د ، روش هایی که برای پژوهش در علوم اجتماعی به کار می روند متعددند

 وزیتیویستیپ های کمی،ین مختلفی شناخته می شوند، پژوهش هرکدام از این دسته ها با عناو، جای می دهند 

،تاویلی و تفهمی  ، اثبات گرایانه ، پیمایشی ، تجربی و... برای نامیدن دسته اول و پژوهش های کیفی، تفسیری

در پژوهش  . ستااما آنچه امروز رایج تر است اصطالح پژوهش های کمی و کیفی  و... برای نامیدن دسته دیگر .

ورند، در آکمی داده ها را از طریق روش های آماری ،پرسشنامه و مصاحبه های ساختارمند به دست می  های

و نیمه  بیشتر بر مشاهده و مصاحبه های ساختاریافتهبرای جمع آوری اطالعات مقابل، پژوهش های کیفی 

 ( .102:  1389سعیدی و دیگران ،د)متکی هستنختار یافته سا

 د.  بهره گیری از دو روش مجزا سعی در شناسایی و حل مساله ی مورد نظر دارطرح پژوهشی حاضر با 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 

61 
 

مچنین هاسنادی ، برای پاسخگویی به سواالت شناختی تحقیق و  –در بخش ابتدایی پژوهش از روش مروری 

ستفاده برای دستیابی به یک توافق مفهومی و نظری در زمینه ی آسیب های اجتماعی و مدیریت شهری ، ا

طالعه ، تحلیل مروش اسنادی به کلیه متدهایی گفته می شود که در آن ها اطالعات مورد نظر با یم کرد . خواه

ه ای و بانک های اسناد ، منابع کتابخان مراجعه بهدر این زمینه با و بررسی لسناد و متون به دست می آید . 

بخش  رسپس دپرداخته می شود . اطالعاتی به بررسی مطالب مورد نظر بر اساس موضوع و سواالت تحقیق 

سیب های آ در رابطه با مدیریت و عملیاتی چگونگی دیدگاه اسناد باالدستیدوم تحقیق برای دستیابی به 

ت دستیابی قانونی استقرار سیستم مدیریت یکپارچه ، و همچنین جه اجتماعی ، تعیین خالءها و زمینه های

تحلیل  به چالش های مدیریتی )نقاط ضعف و قوت( در حوزه ی آسیب های اجتماعی از روش کیفی و شیوه ی

 .العات جمع آوری شده سود جسته ایممحتوا برای تحلیل اط

:حقیق کیفی ت -3-4  

غیر از روش  تحقیقی که یافته هایی را به دست می دهد که با شیوه هاییتحقیق کیفی عبارت است از هر نوع 

وردی ، م( ، اقدام پژوهی ، پژوهش 17:  1385، استراسهای آماری یا هر گونه کمی کردن کسب شده اند )

ای پژوهش مردم نگاری)قوم نگاری( ، تئوری مفهوم سازی بنیادی و همچنین تحلیل محتوا از جمله راهبرده

ه های در روش تحقیق کیفی برای دیدگا( . 177:  1383حسوب می شوند )دانایی فرد و همکاران ،کیفی م

آنکه پژوهشگر  افراد مورد تحقیق ارزش قائل می شوند و می کوشند تا از دیدگاه های آنان آگاه گردند ، ضمن

در این ( . 115:  1377مارشال ، و موارد مورد تحقیق )افراد ، متن و... ( با هم رابطه متقابل برقرار می کنند )

ای اجتماعی نسبت به مدیریت آسیب ه و عملیاتی تحقیق با توجه به ضرورت استنباط دیدگاه اسناد باالدستی

وان تکنیک و همچنین استخراج چالش های مدیریتی از مصاحبه های انجامی ، شیوه ی تحلیل محتوا را به عن

 مناسب برگزیده ایم . 

: قلمرو پژوهش -3-5  

اسناد باالدستی و  ول ، شاملدر این تحقیق شامل دو بخش است : بخش انمونه های مورد بررسی  وموارد 

در حوزه ی مورد نظر تحقیق است که به روش کل شماری مورد بررسی  عملیاتی سازمان های فعال قوانین

ارای دو زیر مجموعه است . بخش دوم ، شامل مطلعان کلیدی می باشد ، که این بخش خود د گرفته اندقرار 

متخصصان آکادمیک و دانشگاهی در حوزه ی آسیب های اجتماعی ، مدیریت و برنامه ریزی شهری ، گروه اول 

متخصصان و افراد صاحب نظر در  .و گروه دوم، مدیران اجرایی فعلی و قبلی بخش آسیب های اجتماعی  ،

دارای اطالعاتی می باشند که امکان کسب  هستندمورد موضوعاتی که در آن زمینه دارای تجربه و تخصص 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 

62 
 

به همین جهت مصاحبه با این اشخاص در امر تحقیق دارای  ، آن اطالعات از اشخاص دیگر میسر نمی باشد

  اهمیت بوده و می تواند در پیشبرد تحقیق موثر باشد.

:روش نمونه گیری و حجم نمونه  -3-6  

مطلعان و  عملیاتی، قوانین دستی باال امل اسنادبررسی پژوهش حاضر شقلمرو مورد ،  همانطور که گفته شد

 می باشد .کلیدی 

شماری  وش تمامردیریت آسیب های اجتماعی از برای انتخاب نمونه مورد مطالعه از اسناد و قوانین مرتبط با م

ه قوانین و انجام جستجوهای الزم در بانک های اطالعاتی جامع ارائ پس ازاستفاده شد . به این صورت که 

ژوهش های پمرکز مانند سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسالمی و سامانه قوانین و مقررات ) مقررات

سیزده ط با به دست آمده در ارتبابوطه ، تمام اسناد و قوانین و همچنین سایت های سازمان های مر (لسمج

ازمان عبارتند س. این سیزده  عی را مورد بررسی و مطالعه قرار دادیمآسیب های اجتما حوزه رتبط باان مسازم

 از : 

 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی .1

 سازمان بهزیستی .2

 شهرداری .3

 وزارت آموزش و پرورش  .4

 وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی  .5

 استانداری )وزارت کشور(  .6

 دستگاه قضایی .7

 وزارت فرهنگ و ارشاد  .8

  "ره"کمیته امداد امام  .9

 وزارت ورزش و جوانان  .10

 سازمان صدا و سیما  .11

 نیروی انتظامی جمهوری اسالمی  .12

 وزارت راه و شهرسازی  .13
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تقیم و یا به که به صورت مس استو قوانین بخش هایی از اسناد  نمونه مورد تحلیل از اسناد و قوانین شامل

ب های آسیخدمات اجتماعی در حوزه ا در زمینه مدیریت یکپارچه و هماهنگ مطالب و ضوابطی رصورت کلی 

را مده آبدست  یه اسناد و قوانینابتدا کل،  برای دستیابی و تحلیل این مطالب.  اجتماعی مطرح کرده بودند

را ق بودند مرتبط با موضوع و هدف تحقیچند بار مورد مطالعه و بررسی قرار داده و سپس بخش هایی را که 

ی اطالعات از طریق نمونه گیری به جمع آورکه ولی در بخش دوم تحقیق .  یمبه عنوان نمونه انتخاب نمود

گیری نمونه ؛برای انتخاب نمونه از میان متخصصان از روش نمونه گیری هدفمند استفاده شد  ، پرداخته ایم

ای است که محقق برای پاسخ مند نمونههدف. منظور از نمونه  گیری تصادفی قرار داردهدفمند در مقابل نمونه

صورت تصادفی با گروهی مصاحبه تواند به مین، محقق  . بنابراین های پژوهش خود به آن نیاز داردبه پرسش

ای در زمینه پدیده آیند هیچ تجربه زیستهزیرا ممکن است افرادی که در یک نمونه تصادفی گرد می ، کند

ین نوع نمونه گیری ا،  در واقعمورد مطالعه نداشته باشند و نتوانند داده مفیدی در اختیار پژوهشگر قرار دهند. 

وردن برای بدست آاست و راهی  روشی برای انتخاب آگاهانه شرکت کنندگان خاص توسط پژوهشگر می باشد

رکت شایده هایی اصلی در مورد یک موضوع که قبال کمتر مورد بررسی قرار گرفته است . در این روش 

ند و بیشترین کنندگان بر اساس نوع ویژگی و یا دانشی که درباره موضوع مورد پژوهش دارند ، انتخاب می شو

کننده در پژوهش  بره باشد . این افراد خبره که گروه های شرکتکاربرد آن زمانی است که نیاز به نمونه های خ

فعال  هستند ، بر اساس معیارهای از قبل مشخص شده انتخاب می شوند و پژوهشگر در این روش به صورت

ی محقق به طور در این نوع نمونه گیر نمونه های بسیار مولد را برای پاسخ به سوال پژوهش انتخاب می کند .

ز های تحلیلی یا و معیار انتخاب نمونه ها در آن نیاه ها را گردآوری ، کدگذاری و تحلیل می کند همزمان داد

تخاب نمونه نیز عالوه بر توجه به تاکیدات فوق در ان وهشدر این پژ( . 87: 1393)فلیک، نظری محقق است 

ژوهشی و پکه دارای سابقه آموزشی ،  استموارد هدف شامل نخبگان علمی و مدیران اجرایی  مورد بررسی ،

 اجرایی مفیدی در ارتباط با حوزه مورد مطالعه بودند . 

تن خود مدر پژوهش کیفی هیچ قاعده ای برای تعیین حجم نمونه وجود ندارد ، کفایت نمونه را باید در 

ای داده شده به هکه پاسخ  می کندتا زمانی ادامه پیدا نمونه افراد  ، بنابراین پژوهش با پژوهش ارزیابی کرد

 عحا به اشباد و اصطالالعات جدید از مصاحبه به دست نیایاط، هر سوال تا اندازه زیادی به هم شبیه بوده 

 نفر نمونه برای محقق محرز شد .  27این مرحله با در پژوهش حاضر  . برسیمنظری 
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 مشخصه های مصاحبه شوندگان - 1-3جدول 

 

 اداریحوزه تخصصی یا سمت 

 

 دانشگاه یا سازمان محل فعالیت

 دانشگاه عالمه طباطبایی مدرس حوزه سالمت اجتماعی

 دانشگاه عالمه طباطبایی مدرس حوزه مدیریت خدمات اجتماعی

مدرس حوزه جامعه شناسی توسعه ، آسیب های اجتماعی و مشارکت 

 اجتماعی

 دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی اجتماعیمدیر گروه مددکاری 

 دانشگاه عالمه طباطبایی مدیر گروه برنامه ریزی منطقه ای ، شهری ، روستایی

مدرس حوزه جامعه شناسی آسیب ها و مسائل اجتماعی ، جامعه 

 شناسی شهری

 دانشگاه عالمه طباطبایی

 دانشگاه عالمه طباطبایی مددکاری اجتماعی ، آسیب های اجتماعی و خانوادهمدرس حوزه 

 دانشگاه عالمه طباطبایی مدرس حوزه آسیب های اجتماعی

 دانشگاه عالمه طباطبایی مدرس حوزه آسیب های اجتماعی

عی مدیر مرکز تحقیقات رفاه اجتمامدرس حوزه آسیب های اجتماعی و 

 دانشگاه بهزیستی

 دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 دانشگاه آزاد اسالمی شناسی و آسیب شناسی اجتماعیمدرس حوزه جامعه 

 وزارت کشور مشاور وزیر و معاون مرکز امور اجتماعی و فرهنگی

 مدیر اداره پیشگیری از آسیب های اجتماعی و قائم مقام سازمان

 خدمات اجتماعی شهرداری

 شهرداری

 کمیته امداد کشور دستیار معاون حمایت و سالمت خانواده

رئیس و مدیر کل دفتر مدیریت عملکرد و رئیس انجمن مشاور 

 مددکاری اجتماعی ایران

 بهزیستی

 نیروی انتظامی کارشناس مددکاری اجتماعی معاونت اجتماعی نیروی انتظامی

 

کارشناس مسئول مشاوره و مددکاری اجتماعی سازمان آموزش و 

 پرورش کودکان استثنایی

 وزارت آموزش و پرورش

 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی پیشگیری از اعتیاد کارشناس دفتر

 وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی رئیس گروه خانواده و آسیب های اجتماعی

 وزارت ورزش و جوانان مشاور معاون ساماندهی امور جوانان

ب مسئول و سرپرست واحد مددکاری اجتماعی دادسرای عمومی و انقال

ی و معاونت اجرای احکام دادسرای عمومتهران و دادیار شعبه ی اول 

 انقالب تهران

 قوه قضاییه

 خانه خورشید مدیر مرکز
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انجمن حمایت و یاری آسیب دیدگان اجتماعی )احیای  رئیس انجمن

 ارزش ها(

 خانه کودک ناصرخسرو مدیر مرکز

 موسسه نیکوکاری مهرآفرین)شعبه مرکزی( مدیر اجرایی موسسه

لی )ع( )شعبه مردمی امام ع-دانشجویی جمعیت امداد مدیر مرکز

 مرکزی(

 

: جمع آوری داده هاابزار  -3-7  

وش اسنادی راز در بخش اول تحقیق )بررسی اسناد باالدستی و عملیاتی( برای جمع آوری اطالعات مورد نیاز 

عاتی در استفاده شد ، به این صورت که جهت جمع آوری قوانین و اسناد مربوطه به بانک های جامع اطال

های مجلس  زمینه ارائه قوانین مانند سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسالمی ایران و مرکز پژوهش

دو روش به  مکانی که در اختیار داشتیم بهشورای اسالمی مراجعه نمودیم ، در این فضای مجازی بر اساس ا

مان های جستجوی قوانین پرداختیم : ابتدا قوانین را به صورت موضوعی با توجه به موضوع تحقیق و ساز

بط و مشابه مرتبط با موضوع مورد جستجو قرار دادیم ، سپس برای اطمینان از تکمیل جستجو، با کلمات مرت

د و قوانین عالوه بر این ، به سایت سازمان های مربوطه نیز مراجعه ش نیز به جستجوی قوانین پرداختیم.

 رسی قرار گرفت . برمرتبط با حوزه تحقیق مورد 

 نیا از تا ،شده است استفاده  باز، مهین ی بهحمصا ، مصاحبه ابزار از ها داده یگردآور یبراولی در بخش دوم 

 بیآس ی حوزه در یاجتماع خدمات تیریمد موجود یها چالش و تیوضع یچگونگ و ییچرا به بتوان قیطر

 از موضوع عمق یبررس امکان و آن یباال یریپذ انعطاف ابزار نیا از استفاده لیدل.  افتی دست ی اجتماعیها

 یبررس یبرا یفیک ی مصاحبه ی است که مستقیما با مساله ی پژوهش در ارتباط هستند .افراد و خبرگان نظر

 مناسب اریبس ردیگ قرار کنکاش مورد سطوح آن نیب رابطه و یمعن مختلف سطوح دیبا که دهیچیپ یموضوعات

مصاحبه نیمه ساختار یافته یا نیمه باز شامل مجموعه ای از  ( .177:  1383، همکاران و فرد ییدانا) است

طوط سواالت نیمه باز برای طرح در جریان مصاحبه می باشد که نیمه باز بودن آن ها باعث می شود که خ

اصلی مصاحبه و هدف از انجام آن حفظ شود و همچنین فرصت هایی برای مصاحبه کنندگان و شرکت 

در این تحقیق کنندگان در پژوهش فراهم می شود تا در مورد جزئیات پرسش ها و پاسخ ها بحث کنند . 

برخی از مصاحبه ها دقیقه بود که این مقدار در  40تا  30میانگین مدت زمان الزم برای اجرای هر مصاحبه 

با  توسط محقق و ساعت هم به طول انجامید . مصاحبه ها تماما 1دقیقه و در برخی از مصاحبه ها تا  20

 تعیین وقت قبلی در دانشگاه ، محل کار و بعضا در منزل شرکت کنندگان انجام گرفت .
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:مصاحبه -3-8  

ی مصاحبه نفره که از سو یک گفتگوی دو»د کانل و کان مصاحبه تحقیقاتی را به شکل زیر تعریف می نماین

او  متمرکز می شود که یگر جهت کسب اطالعات مربوط به پژوهش آغاز میگردد و توسط وی بر موضوعات

« ) دارد برای دستیابی به هدفهای تحقیقی که شامل توصیف، پیش بینی یا توضیح منظم است به آنها نیاز

ی علوم مصاحبه یکی از پراستفاده ترین تکنیک های گردآوری داده های پژوهش ها (. 154: 1374دالور، 

صاحبه می ماجتماعی  است که امکان کسب اطالعات دقیق تر و عمیق تر را برای پزوهشگر فراهم می آورد . 

 صاحبه نیمه ساختم-2افته)بسته( ، یمصاحبه ساخت -1تواند دارای یکی از این سه ساختار اصلی باشد: 

ن نیافته)مصاحبه باز( . در مصاحبه های نیمه ساخت یافته سوال مصاحبه سازما-3یافته)نیمه ساخت یافته( ، 

ق نیز از ها از پیش طراحی شده اند و هدف محقق کسب اطالعات بیشتر و عمیق تر می باشد . در این تحقی

 ابزار مصاحبه به شیوه ی نیمه ساختار یافته استفاده شده است.

: تجزیه و تحلیل داده ها وه ییش -3-9  

حلیل تیک در طرح تحقیق حاضر برای تحلیل اسناد و همچنین مصاحبه های انجام شده رویکرد کیفی و تکن

ی انجام شده ، به این صورت که مصاحبه هاگرفته استمورد استفاده قرار محتوا به شیوه ی مضمونی)تماتیک( 

 عات باقیماندهپیاده شده ، بعد از فرآیند تقلیل داده ها اطال متن مصاحبه ها به دقتضبط شده و سپس  ابتدا

رگیری فنون . روش کیفی ، روشی است که با استفاده از رویکرد کیفی و با به کا گرفتندمورد تحلیل قرار 

هدات و یا مختلف ، به تحلیل نظام مند متون حاصل از مصاحبه ، یادداشت های روزانه ، یادداشت های مشا

ها در داده تحلیل داده های کیفی عبارت است از جستجوی الگو ( . 14:  1385پردازد ) حریری ،  اسناد می

ر داده ها یافت ها . در این نوع تحلیل ، نظریه به توصیفی از الگوها اطالق می شود که می توان آن ها را د

حتوای می و سیستماتیک پژوهشی برای توصیف عین"برایسون تحلیل محتوا را  ( . 60:  1390)محمدپور ، 

عملی است  می داند که هدف آن فراهم آوردن شناخت ، بینشی نو ، تصویر واقعیت و راهنمایی "آشکار پیام

ر آن محقق تحلیل تماتیک عبارت است از تحلیل مبتنی بر استقرار تحلیلی که د (.26: 1383)کریپندورف ، 

یلی دست می ای و برون داده ای به یک سنخ شناسی تحلاز طریق طبقه بندی داده ها و الگویابی درون داده 

ینکه دست ایابد . در تعریف دیگر ، تحلیل تماتیک عبارت است از عمل کدگذاری و تحلیل داده ها با هدف 

 ( . 66-67:  1390یابیم داده ها چه می گویند . به عبارتی تم ها از داده ها نشات می گیرند )محمدپور ، 
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: محتواتحلیل  -3-10  

فرآیندهای  تحلیل محتوای کیفی را می توان روش تحقیقی برای تفسیر ذهنی محتوای داده های متنی از طریق

یفی می توان طبقه بندی نظام مند ، کدبندی و تم سازی یا طراحی الگوهای شناخته شده دانست . با تحلیل ک

عه در نظر را با رعایت عناصر مورد مطالیک رویکرد تجربی ، روش شناسانه و کنترل شده مرحله به مرحله 

هنی ، ولی ذگرفت . تحلیل محتوای کیفی به محققان اجازه می دهد اصالت و حقیقت داده ها را به گونه ای 

ی شود . با روش علمی تفسیر کنند . عینیت نتایج به وسیله وجود یک فرآیند کدبندی نظام مند تضمین م

ا که آشکار یا رلمات یا محتوای عینی متون می رود و تم ها یا الگوهایی تحلیل محتوا کیفی به فراسویی از ک

ی معرفی کریپندورف تحلیل محتوا را تکنیکی پژوهشپنهان هستند ، به صورت محتوای آشکار می آزماید . 

این  رود . او هدف می کند که به منظور استنباط تکرار پذیر و معتبر از داده ها در مورد متن آن ها به کار می

اهنمای عمل تحلیل را همانند سایر تکنیک های پژوهشی فراهم آوردن شناخت ، بینشی نو، تصویر واقعیت و ر

ش از طریق هولستی نیز تحلیل محتوا را فنی برای یافتن نتایج پژوه( .25:  1383)کریپندورف ،  می داند

توا را صاحبنظران تحلیل مح( .38: 1380تعیین عینی و منتظم ویژگی های پیام ها می داند )هولستی ، 

بررسی منظم  بهترین روش جامع می دانند زیرا این شیوه نوعی استراتژی تحلیلی است . تحلیل محتوا مستلزم

ی کیفی )سیستماتیک( اشکال ارتباطی یا الگوهای مستند به صورت عینی است ، این روش از سایر روش ها

لف ارتباطی ن امکان را می دهد که درباره محتوای اشکال مختعینی تر است . تحلیل محتوا به تحلیل گر ای

ه اطالعات در این شیو( . 88:  1377شرحی عینی و کمی و یا همچنین توصیفی و کیفی ارائه دهد )مارشال ، 

سپس ،  جمع آوری شده و مطالب مورد تحلیل را روی کاغذ پیاده کرده و به صورت مکتوب در می آوریم ،

ات تفسیر اطالع .بعد از تقلیل داده ها به کدگذاری عبارات ، استخراج مفاهیم و تعیین مقوله ها می پردازیم 

 در یک فرآیند رفت و برگشتی صورت خواهد گرفت . 

: تحلیل تماتیک -3-11  

که در آن محقق از طریق طبقه بندی داده ها و  است تحلیل مبتنی بر استقرای تحلیلی، تحلیل تماتیک 

الگویابی درون داده ای و برون داده ای به یک سنخ شناسی تحلیلی دست می یابد . تحلیل تماتیک عبارت 

این نوع تحلیل در وهله اول  .است از عمل کدگذاری و تحلیل داده ها با این هدف که داده ها چه می گویند 

به دنبال تم ها یا مضمون  تحلیل تماتیک ، مادر  ( .66: 1390)محمدپور ، ده هاستبه دنبال الگویابی در دا

مضمون یا تم مبین اطالعات مهمی درباره سواالت تحقیق است و تا حدی معنی و مفهوم الگوی  ، ها هستیم

شود و موجود در مجموعه ای از داده ها را نشان می دهد . مضمون ، الگویی است که در داده ها یافت می 
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حداقل به توصیف و سازماندهی مشاهدات و حداکثر به تفسیر جنبه هایی از پدیده می پردازد . به طور کلی ، 

مضمون ، ویژگی تکراری و متمایزی در متن است که به نظر پژوهشگر ، نشان دهنده ی تجربه خاصی در 

سعی شده در این پژوهش نیز ،  ( .159:  1390رابطه با سواالت تحقیق است )عابدی جعفری و همکاران ، 

ان دهنده ی الگویی و نش همضامینی که حاوی اطالعات مهمی درباره سواالت و محورهای پژوهش بوداست 

  شده و از طریق فرآیند کدگذاری مورد تحلیل قرار گیرند .استخراج در ابتدا در داده ها هستند ، 

:واحد تحلیل  -3-12  

وت های میان واحد تحلیل آن چیزهایی هستند که ما برای توصیف خالصه ای از این گونه واحدها و تبیین تفا

ردن داده های پس از پیاده کدر پژوهش حاضر ( . 200: 1388این واحدها به بررسی آن ها می پردازیم )ببی ، 

مودیم . به استفاده ن عبارت و جملهکلمه ، مصاحبه به صورت مکتوب ، برای تحلیل اطالعات از واحد تحلیل 

را آن ها  وجدا کردیم  ودند رای را که با موضوع مورد تحقیق مرتبط بجمالت و عبارات کلمات، همین سبب ،

 از طریق مراحل مختلف کد گذاری وارد فرآیند تحلیل نمودیم . 

: ،محوری و گزینشیکد گذاری باز -3-13  

کیفی است که از طریق آن داده های بی نظم ، نظام مند می شوند . از کدگذاری نوعی طبقه بندی داده های 

طریق کدگذاری باز ، مفاهیم شناسایی شده و ابعاد مختلف مقوله ها در میان داده ها کشف می شود و در 

مفاهیم اولیه استخراج  ابتدا در این مرحله تمام اطالعات کدبندی می شود، قالب کدهایی دسته بندی می شود .

کدی الصاق می شود . این کد یا مفهوم باید بتواند حداکثر اهیم مفو  واحدهابه هر یک از  ی شوند ، سپسم

فضای مفهومی و معنایی آن را اشباع کند . مرحله کدبندی باز دارای دو زیرمجموعه کدبندی اولیه یا سطح 

عبارات و  کلمات،ه کدگذاری باز، در مرحلدر این تحقیق نیز ابتدا  دوم است. اول و کدبندی متمرکز یا سطح

بندی قرار گرفتند، قیق بودند استخراج شده و مورد کدحاوی مضامینی مرتبط با سواالت و هدف تح هجمالتی ک

در دسته بندی شدند . سپس برای تقلیل اطالعات، کدهای مشابه در گروه هایی تحت عنوان مفاهیم جزئی 

کدها و ، کردیمپیوند برقرار  ها و مفاهیم جزئیبین کدو از طریق آن  شدمرحله بعد کدگذاری محوری انجام 

یک بودند ،تحت عنوان یک مفهوم کلی به عنوان  د و مکمل یکدیگرمشابه را می رساندن هومیکه مف مفاهیمی

مفاهیم بر اساس ارتباط مفهومی که در مرحله کدگذاری گزینشی، گردآوری شدند . نهایتا زیرمقوله خاص 

به  در واقع پس از طی چند مرحله تحلیل اطالعات پرداختیم وشتند به تشکیل مقوالت یکدیگر دا باکلی 

بر اساس آن به جمع بندی و نتیجه بتوانیم که یم کپارچگی اطالعاتی دست یافتی از نظام یافتگی و یسطح

  گیری بپردازیم . 
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: تحقیق روایی -3-14  

فی با غنای تبار پژوهش کیاعدر بحث ارزیابی تحقیق کیفی به مساله اعتبار بیش از پایایی توجه می شود، 

ر قالب این . می توان پرسش از اعتبار را داطالعات نمونه های انتخابی و قدرت تحلیلی محقق مرتبط است 

یر . به د که می بینند یا خپرسش خالصه کنیم که آیا محققان همان چیزی را می بینند که تصور می کنن

نجد ، واقعا همان عبارتی مساله اعتبار به این موضوع می پردازد که آیا محقق آن چیزی را که در نظر گرفته بس

ه است . چیز را می سنجد یا خیر . یکی از روش های تامین اعتبار در روش کیفی ، تحلیل موقعیت مصاحب

به به که آیا درجه ای از صحت و وثوق را که در طول مصاح این روش به این صورت است که کنترل کنیم

کیفی روایی و  به عبارت دیگر، در تحقیق ( .414: 1393دنبال آن بوده ایم ، فراهم شده است یا نه )فلیک ، 

ایان پژوهش به پایایی را باید به طور فعال در کل فرآیند تحقیق مدنظر قرار داد ، زیرا در صورتی که در پ

بران ناپذیری را یفیت و اعتبار کار بپردازیم، بازنگری در تحقیق می تواند هزینه های بسیار و گاه جبررسی ک

 وهش باشدبه نتایج وارد سازد . رعایت برخی اصول در فرآیند پژوهش کیفی می تواند متضمن دقت علمی پژ

عالوه بر ،  ها اعتبار داده ازاطمینان  برای حصولدر این تحقیق نیز ( . 137:  1387)دانایی فرد و مظفری ،

اسخ ها ، در مواردی که ارتباط و فهم پ طول پژوهششده در دقت الزم نسبت به اطالعات جمع آوری صرف 

رائه ااز پاسخگویان درخواست می کردیم که توضیحات بیشتری  نسبت به سوال های پژوهش نامشخص بود ،

 می نمودیم .  دهند یا با پرسیدن پرسش های دیگر سعی در گردآوری اطالعات صحیح
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 فصل چهارم

 داده ها و یافته های پژوهش
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: مقدمه -4-1  

ه ای فصل حاضر با عنوان یافته های تحقیق در چند بخش تنظیم شده است ، که هر بخش بر اساس مجموع

ق تنظیم از مطالعات و تحلیل ها به دست آمده و در راستای پاسخگویی به یکی از سواالت و اهداف تحقی

 گردیده است . 

یی است بررسی و شناخت وظایف قانونی سازمان هاهمانطور که در فصل اول بیان شد ، دومین هدف تحقیق 

 والس، در جهت پاسخگویی به این  کنند می فعالیت تهران شهر در اجتماعی های آسیب ی زمینه در که

م شده تنظی ، شرح وظایف قانونی دستگاه های مختلف در زمینه ی آسیب های اجتماعیبخشی تحت عنوان ، 

همچنین و  و اسناد ،تحلیل محتوای قوانین  جایگزین و تحلیلی تر ، ، به دلیل وجود بخش مبحث است . این

  در پیوست پژوهش آورده شده است . این فصل طالبجلوگیری از اطناب م

ب های چالش های سازماندهی مدیریت یکپارچه آسیدر راستای دستیابی به در بخش ابتدایی فصل حاضر ، 

خبگان آکادمیک ه تحلیل محتوای مصاحبه های انجام گرفته با بیست و هفت نفر از نباجتماعی در شهر تهران ، 

،  ی شدهاطالعات جمع آورو مدیران حوزه ی آسیب های اجتماعی پرداخته ایم . جمع بندی و تقسیم بندی 

 است . نشان دهنده ی وجود چالش های مدیریتی در چهار حوزه ی تقنینی ، ساختاری ، عملکردی  و نظری

انونی خالء ها یا زمینه های قبیان در جهت پاسخگویی به سومین هدف تحقیق ، به سپس در بخش دوم ، 

ز ا،  مدیریت یکپارچه ی خدمات اجتماعی در حوزه ی آسیب های اجتماعیسیستم موجود برای استقرار 

 ای اجتماعیهبا آسیب تحلیل محتوای اسناد ، قوانین و آیین نامه های مربوط به سیزده سازمان مرتبط  طریق

 ، پرداخته شده است . 
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: توصیف محدوده مورد مطالعه تحقیق -4-2  

، ابتدا  بخش حاضر به بیان ویژگی ها و مختصات محدوده ی مورد مطالعه تحقیق می پردازد . در این بخش

ضعیت وبه بیان ویژگی های جمعیت شناختی شهر تهران مانند میزان جمعیت ، نوع دین ، وضعیت تاهل ، 

راساس منابع قسمت دوم ، باشتغال ، وضعیت مهاجرت ، باسوادی ، سرپرست خانوار و... می پردازیم ، سپس در 

به طور  ومطالعاتی و تحقیقات انجام گرفته ، توصیفی کمی از برجسته ترین آسیب های اجتماعی در کشور 

بر جایگاه  خاص در محدوده ی مورد مطالعه )شهر تهران( ارائه می دهیم . ویژگی های جمعیت شناختی عالوه

میت باشند ، ا آسیب های اجتماعی نیز می توانند حائز اهخود در شناخت جامعه مورد مطالعه ، در ارتباط ب

د با شناخت این ویژگی ها از این نظر در خور توجه است که ، درصورت وجود فاصله میان وضعیت موجو

ه خواهند وضعیت نرمال و بهنجار ، می توانند زمینه ساز شکل گیری مسائل و آسیب های اجتماعی در جامع

ان و سیاست گذاران داشتن برآورد و توصیفی دقیق از این ویژگی ها می تواند برنامه ریزبود . بنابراین در دست 

 .  اجتماعی را در برنامه ریزی صحیح و موفقیت در دستیابی به اهداف برنامه ریزی ها کمک نماید

پهنه ای  کیلومتر مربع واقع شده است . تهران در 594شهر تهران در مرکز استان تهران با مساحتی بالغ بر 

بین دو وادی کوه و کویر و در دامنه های جنوبی البرز گسترده شده است . از سمت جنوب به کوه های ری و 

بی بی شهربانو و دشت های هموار شهریار و ورامین و از شمال به واسطه کوهستان محصور گردیده است . 

ارای دشهر تهران  1385 گرفته در سالبراساس سرشماری انجام منطقه شهری است .  22شهر تهران دارای 

متوسـط رشـد  (نفـر 6758845) 1375نفر جمعیت بوده است که بـا توجـه بـه جمعیـت سـال  7803883

 3986419نفر جمعیت شهر تهران  7803883از  ، 1385در آبان ماه بوده است . درصد  45/1معادل  آن ساالنه

درمقابل  ، یعنی بوده است 43/104نسبت جنسی شهر تهران  ، درواقع نفر زن هستند 3817464نفر مرد و 

درصد  74/18از جمعیت کل تهران  . براساس همین سرشماری نفر مرد وجود دارد 4/104نفر زن  100هر 

 64تا  25درصد در گروه سنی  7/52سال و  24تا  15درصد در گروه سنی  6/22سال و  15درگروه سنی زیر 

از جمعیت شهر  ، براساس بررسی وضعیت دین .سال به باال بوده است 65سنی  درصد در گروه 95/5سال و 

اند . در ارتباط با وضعیت تاهل و تجرد در این در صد پیرو ادیان دیگر بوده  1درصد مسلمان و  0/99تهران 

 درصد 42/63 ، ساله و بیشتر در شهر تهران 10نفر جمعیت  6863115از  استان چنین بیان می شود که ،

همسر بر اثر فوت همسر  درصد بی 04/4درصـد دارای همسر و  72/57انـد )  حـداقل یـک بـار ازدواج کـرده

افرادی  ، 1375نسبت به سال  . اند درصد هرگز ازدواج نکرده 58/36همسر بـر اثـر طـالق(  درصد بی 31/1و 

 درصد 98/7مسر بر اثر طالق با ه راد بیاف ، و نـدا درصد داشته 08/1ند رشدی معادل ا که هرگز ازدواج نکرده

نسبت با سوادی  1385در سال در زمینه میزان باسوادی در شهر تهران ،   .اند ، بیشترین نرخ رشد را داشته
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 در شهر تهران ، 1385در آبان  .درصد بوده است 61/90معادل  1375درصد بوده که این رقم در سال  59/93

 .انـد درصـد دارای سرپرسـت زن بـوده 4/11ولی دارای سرپرسـت مـرد و درصد از خانوارهای معم 6/88، 

بر حسب آخرین محل اقامت قبلی در فاصله سال  همچنین براساس سنجش انجام گرفته در زمینه مهاجرت ،

تا  1365اند که این رقـم در فاصله سال های  نفر به شهر تهران وارد شده 1000192، 1385تا  1375های 

 16/7درصد از مهاجران، سایر اسـتانهـا،  85/69نفر بوده است. محل اقامت قبلی  567522ل معاد1375

درصد شهرستان محل سرشماری بوده است. محل اقامت  37/17درصـد شهرستانهای دیگر استان تهران و 

 ( 1385)مرکز آمار ایران ،  قبلی بقیه افراد، خارج از کـشور یـا اظهـار نشده بوده است

تولی مطرح در ارتباط با آسیب های اجتماعی داده ها و اطالعات متعددی از سوی نهادها و دستگاه های م 

ا از وضعیت و رشده است . با این حال مروری بر آمارها و وضعیت های ارائه شده در این زمینه می تواند ما 

 نسبت های کلی موجود آسیب های اجتماعی مطلع نماید . 

ل منابع موجود و مقاالت مطرح شده در اولین همایش ملی آسیب های اجتماعی ، در ایران با براساس فراتحلی

آسیب های اجتماعی عمده و درحال گسترشی رو به رو هستیم . براساس این تحقیقات اعتیاد و قاچاق مواد 

یلیون نفر یعنی مخدر یکی از آسیب های اجتماعی عمده در ایران به شمار می رود . امروز بالغ بر دویست م

سال به باالی جهان معتادند ، این درصد در ایران بسیار باالتر است . در این میان  15  درصد جمعیت 5حدود 

، با وجود اقدامات انجام شده در جهت کنترل تولید و عرضه مواد مخدر ، پدیده اعتیاد و قاچاق مواد مخدر 

درصد کل جرائم  20ئم مربوط به مواد مخدر حدود همچنان با روندی افزایشی رو به گسترش است و جرا

( 0.8سال اخیر نرخ رشد اعتیاد )ساالنه  20( . طی 40:  1381کشور را به خود اختصاص داده است)عبدالهی ، 

درصد( بوده است )دفتر مطالعات اجتماعی و فرهنگی شهر تهران  2.60/0بیشتر از نرخ رشد جمعیت )ساالنه 

نایت نیز بعد از پدیده اعتیاد و قاچاق مواد مخدر بیشترین تعداد جرائم و آسیب (. پرخاشگری و ج1388، 

های اجتماعی را تشکیل می دهد . خودکشی هم که گونه ای از آسیب های اجتماعی است ، علی رغم منع 

باط ( . در ارت41:  1381دینی و قبح اخالقی و اجتماعی در ایران گسترش قابل توجهی داشته است)عبدالهی ، 

با فقر و فاصله طبقاطی در جامعه نیز ، اگرچه درصد خانوارهای زیر خط فقر در سال های اخیر روند رو به 

درصد از جامعه روستایی زیر خط فقر نسبی  22درصد از جامعه شهری و  18کاهش داشته است ، لیکن هنوز 

لق قرار دارند . نسبت هزینه دهک درصد از جامعه روستایی زیر خط فقر مط 22درصد از جامعه شهری و  11و 

 14، فیلیپین  15برابر است )این نسبت در تایلند  19باال به دهک پایین گروه های هزینه ای در ایران حدود 

( . فرار کودکان 1388برابر است( )دفتر مطالعات اجتماعی و فرهنگی شهر تهران ،  7.5و پاکستان  8، اندونزی 

ای اجتماعی است که در سال های اخیر روندی رو به افزایش داشته است . در از منزل یکی دیگر از آسیب ه
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تهران ساالنه حدود یک هزار دختر نوجوان از منزل فرار می کنند . اینان در خانه خود احساس امنیت نمی 

فرار  کنند و پنداشت صحیحی از وضعیت بیرون از خانه ندارند . اغلب این دختران در اولین روز یا دومین روز

از منزل مورد تجاوز جنسی قرار می گیرند . کودکان خیابانی و دخنران فراری روز به روز درگیر مسائل و 

مشکالت بیشتر و شدید تری نظیر اعتیاد ، روسپیگری ، قاچاق مواد مخدر ، تکدی و... می شوند و شرایط برای 

 1381-1375فراریان از منزل طی سال های (.  توزیع 42:  1381بازگشت آنان مشکل تر می شود )عبدالهی ، 

درصد افزایش داشته است . در ارتباط با جرائم نوجوانان نیز شاهد  28نشان می دهد که تعداد دختران فراری 

توسط یونیسف بر روی کودکان خیابانی تهران  1377روندی افزایشی هستیم ، براساس مطالعه ای که در سال 

بچه های خیابانی مهاجرینی هستند که خود دو گروه را تشکیل می دهند ،  درصد از 60صورت گرفته است ، 

مهاجرین از شهرستان به تهران و مهاجران از سایر کشورها به ایران )عراق و افغانستان( . طالق نیز به عنوان 

یری پدیده ای که اگرچه به خودی خود آسیب اجتماعی تلقی نشود ، بلکه به عنوان عامل زمینه ساز شکل گ

درصد رشد داشته است ، در این میان  14به طور متوسط  1373-1380آسیب های اجتماعی طی سال های 

( 1388بیشترین طالق به استان تهران اختصاص داشته است )دفتر مطالعات اجتماعی و فرهنگی شهر تهران ، 

. 

نامطلوبی  تهران از وضعیت همانطور که از آمارها و توصیفات فوق برمی آید ، آسیب های اجتماعی در شهر

مختلف سنی  برخوردار است ، همچنین ، بررسی ها بیانگر گسترش مداوم آسیب ها در میان اقشار و گروه های

یران و متخصصان ، جنسی و اجتماعی است ، مساله ای که اخیرا بسیار نمود یافته و باعث نگرانی بسیاری از مد

دیریت مباید تغییرات و تدابیری در جهت اثربخش تر نمودن  اجتماعی شده است . در این میان بدون شک

 خدمات اجتماعی در این حوزه صورت گیرد .  

اساسی ترین و براساس تحقیقات مورد بررسی ، که در بیان مساله نیز اشاراتی به آن ها صورت گرفته است ، 

ان فقدان نگرش جامع و تعیین کننده ترین تنگنا و تهدید موجود برای مدیریت مجموعه ی شهری تهر

متروپولیتن به برنامه ریزی مجموعه های شهری در تمام عرصه های ذهنی ، عینی و نهادهای ذیربط است 

( این نگرش جامع به تبع فقدان در مدیریت عام شهری ، در زمینه ی مدیریت خدمات اجتماعی 1389)باباپور، 

با توجه به اینکه آسیب های اجتماعی ماهیتا پدیده  و آسیب های اجتماعی نیز دیده نمی شود . بنابراین ،

بدون هایی فرابخشی هستند و نمی توان آن ها را توسط یک سازمان و تحت یک حوزه واحد مدیریت نمود ، 

شک این نبود دید یکپارچه و پراکندگی ها و ناهماهنگی های حاصل از آن ، می تواند در بوجود آمدن مشکالت 

لذا ،  تحقیق حاضر معتقد است که برای ود در این حوزه سهم زیادی داشته باشد . و ناکارآمدی های موج

افزایش کارایی سیستم مدیریتی در این حوزه نیازمند سیستم مدیریتی هستیم که بتواند با برقراری مدیریت 
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هدف این  بنابراین ، صحیح در این حوزه ، هماهنگی و ارتباط الزم میان بخش های مختلف را برقرار کند .

تحقیق ارائه الگویی جهت استقرار سیستم مدیریت یکپارچه در حوزه آسیب های اجتماعی است . در این راستا 

، در فصل حاضر ابتدا ، برای دستیابی به چالش های سازماندهی مدیریت یکپارچه آسیب های اجتماعی در 

ن آکادمیک و مدیران حوزه ی آسیب های شهر تهران ، به تحلیل محتوای مصاحبه های انجام گرفته با نخبگا

اجتماعی می پردازیم و سپس در بخش دوم ، در جهت بیان خالء ها یا زمینه های قانونی موجود برای استقرار 

سیستم مدیریت یکپارچه ی خدمات اجتماعی در حوزه ی آسیب های اجتماعی ، به تحلیل محتوای اسناد ، 

زده سازمان مرتبط با آسیب های اجتماعی ، پرداخته خواهد شد ، تا از قوانین و آیین نامه های مربوط به سی

این طریق بتوانیم با شناسایی چالش ها در کنار بررسی زمینه های قانونی ، الگوی مدیریتی را پیشنهاد دهیم 

برد که بتواند نواقص و کاستی های موجود در سیستم مدیریتی مستقر در این حوزه را کاهش داده یا از بین ب

 . 
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:یافته های تحقیق در بخش تحلیل محتوای مصاحبه ها -4-3  

احبه شهر تهران مصدری اجتماعی ها بیآس کپارچهی تیریمدی ها چالشدر بخش حاضر در پی دستیابی به 

ا مورد رمتخصصان آکادمیک و مدیران حوزه ی آسیب های اجتماعی های انجام شده با بیست و هفت نفر از 

ق سه مرحله از طریداده های به دست آمده ، پس از پیاده سازی تحلیل محتوا قرار دادیم . در این راستا، 

محتوا  مورد تحلیلاطالعات جمع آوری شده را « گزینشی»و کدگذاری « محوری»، کدگذاری « باز»کدگذاری 

 : . به این صورت کهقرار دادیم 

مضامین و تم  ، به هر یک از کلمات ، عبارات و جمالتی که حاوی "کدگذاری باز"در مرحله ی  کدگذاری باز : -1

 های مرتبط با مساله تحقیق بودند یک کد مفهومی اختصاص دادیم . به عنوان مثال : 

 میل و نظر خودشان به فعالیت می پردازندر یک از دستکاه ها برای خودشان و بنا به ه               داده خام

 عملکرد سلیقه ای                کد اختصاص داده شده

مجموعه ای از کدهای به دست آمده که دارای ارتباط مفهومی و معنایی با  کدگذاری محوری : در این مرحله -2

 . دسته بندی نمودیم "مفهوم کلی"یک را تحت عنوان یکدیگر بودند 

کنار هم قرار دادن چند مفهوم کلی که با یکدیگر دارای ارتباط از طریق در مرحله سوم ،  گزینشی :کدگذاری  -3

 دست یافتیم .  "مقوالت کلی"مفهومی بودند ، به 

در این بخش از طریق طی مراحل سه گانه ی فوق در ارتباط با اطالعات جمع آوری شده از مصاحبه های 

 مقوله کلی دست یافتیم . این مقوله ها عبارتند از :  ششبه انجامی ، 

 .عملکرد مدیریت آسیب های اجتماعیسوء -1

 ساختار مدیریت آسیب های اجتماعی.-2

 زمینه های قانونی مدیریت یکپارچه آسیب ها.-3

 رویکرد های نظری.-4

 ظرفیت های استقرار مدیریت یکپارچه.-5

 یکپارچه.  مشخصه های الگوی مدیریت-6

، البته به دلیل محدودیت توصیف و تحلیل مقوالت به دست آمده آورده شده است  ،در ادامه ، بررسی مفاهیم 

حجم پژوهش در بخش توصیف مقوالت برای هر محور دو مورد از داده های تحلیل شده را به عنوان نمونه 

 . ذکر نموده ایم 
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 «عملکرد مدیریت آسیب های اجتماعی»مقوله  -1-4جدول 

 ردیف مفاهیم کلی مفاهیم جزئی کدها تکرار

 )عدم وجود هماهنگی( )ناهماهنگی و تداخل فعالیت ها(  )عدم 43

ر( اطالع و هماهنگی سازمان ها( )عدم اطالع از اقدامات همدیگ

کدیگر( )عدم ارتباط برنامه ها( )عدم اطالع از امکانات و خدمات ی

( )حداقل همکاری های بین سازمانی (ها سازمان فاصله افزایش)

قض( )فعالیت های ناهماهنگ و متنا (خدمات ارائه در ناهماهنگی)

ا( ه)اقدامات متعارض، متداخل و خنثی کننده( )وجود ناهماهنگی 

) ناهماهنگی میان دستگاه ها و بخش های زیرمجموعه یک 

ان ازمسدستگاه( )فراوانی ناهماهنگی ها( )هم راستا نبودن فعالیت 

ل )عدم هماهنگی  کافی( )تداخها( )لزوم هماهنگی فعالیت ها( 

وظایف( )تداخل در وظایف ، سیاست گذاری و اجرا( )تداخل 

ف( وظایف( )تداخل وظایف( )وجود دوباره کاری ها و تداخل وظای

ود )فراموشی وظایف( )هم راستا نبودن سازمان های خدماتی( )ور

 تفاهم سازمان ها( )لزوم سازمان ها به حوزه همدیگر( )لزوم

 یکپارچگی در برنامه ریزی و عمل( )ناهماهنگی ها در مدیریت

آسیب های اجتماعی( )عدم هماهنگی( )ناهماهنگی در حوزه 

آسیب های اجتماعی( )پراکندگی مدیریت( )ناهماهنگی دستگاه 

های دولتی ، غیردولتی و عمومی( )عدم همکاری کافی( )لزوم 

ا( ذاری، تامین منابع، برنامه ریزی و اجرهماهنگی در سیاست گ

)عدم همکاری فرابخشی ، درون بخشی و درون سازمانی( 

)فرابخشی بودن حل آسیب ها( )لزوم همکاری های بین بخشی( 

)عدم هماهنگی صف و ستاد( )وجود پراکندگی ها( پراکندگی 

ت فعالیت ها( )نبود یکپارچگی و وضعیت هماهنگ( )تعارض فعالی

 ا( )لزوم اتخاذ نگرش فرابخشی(سازمان ه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ناهماهنگی و تداخل وظایف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عدم ارتباط دستگاه ها

1 

وازی )فراوانی موازی کاری ها( )موازی کاری سازمان ها( )وجود م 21

)فراوانی کاری ها( )موازی کاری های خنثی کننده و متقابل( 

ی موازی کاری ها( )وجود موازی کاری ها( )موازی کاری( )مواز

کاری  کاری( )موازی کاری( )فراوانی موازی کاری ها( )وجود موازی

 ها در حوزه مدیریت آسیب ها( )موازی کاری ، پخش مسئولیت و

 کم کاری( )وضعیت روزمرگی( )وظایف مشابه، روزمرگی و انجام

کاری  جود موازی کاری ها( )فراوانی موازیفعالیت های تکراری( )و

ی و )وجود موازی کاری ها( )موازی کاری بسیار( )موازی کارها( 

ر د)نبود موازی کاری ها هم پوشانی فعالیت ها( )موازی کاری( 

 حوزه خدمات(

 

 

 

 

 موازی کاری
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یل )هم پوشانی به دل)هم پوشانی خدمات( )وجود هم پوشانی ها(  5

)همپوشانی در ارائه خدمات()هم عدم تعریف خاص وظایف( 

 پوشانی فعالیت ها(

 

 هم پوشانی

 تعدد دستگاه ها )تعدد و تفرق میان دستگاه ها(  )تعدد دستگاه ها( 2

 نبود یکپارچگی اطالعات )عدم یکپارچگی اطالعات( 2

 نبود تعریف مشترک )عدم وجود درک واحد( 2

م )عدم موفقیت مدیریت آسیب ها( )فعالیت با اثربخشی کم( )عد 3

 بهبود وضعیت(

  افزایش آسیب های اجتماعی

 

 عدم اثربخشی اقدامات

2 

( )عدم اثربخشی فعالیت ها( )انجام فعالیت بدون نتیجه مطلوب 4

 یی()عدم تحقق نتایج قابل قبول( )عدم موفقیت دستگاه های اجرا

 مورد انتظارعدم تحقق نتایج 

 افزایش مراجعه کنندگان (مراجعین باالی تعداد) 1

 )محرومیت گروه های هدف از خدمات( )دریافت نامتناسب خدمات 3

 توسط گروه هدف()عدم تامین نیاز شهروندان(

  عدم تامین نیاز گروه هدف

 توزیع نامناسب خدمات

3 

 )نارضایتی خدمت گیرندگان( )سرگردانی مراجعان( 3

 

سرگردانی و نارضایتی 

 مراجعه کنندگان

)تنزل خدمات به سطح کمی( )کاهش کیفیت خدمات( )تنزل  5

 کیفی خدمات( )نبود خدمات با کیفیت( )کیفیت پایین خدمات(

 4 کاهش کیفیت تنزل کیفی خدمات

)افزایش سرعت آسیب ها( )چندالیه شدن آسیب ها( )پیدایش  18

شکل های جدید آسیب( )تنوع و پیچیدگی آسیب ها( )فراگیر 

)عدم شدن آسیب ها( )گسترش آسیب ها( )رشد آسیب ها( 

ه موفقیت در حوزه آسیب ها( )عدم پاسخگویی مناسب( )روند روب

)عدم  )عدم کنترل و کاهش روند رشد آسیب ها(رشد آسیب ها( 

کاهش و کنترل آسیب ها( )نامطلوب بودن وضعیت آسیب ها(  

)افزایش آمار آسیب ها( )گسترش ، عمق و شدت آسیب ها( 

 )عمیق شدن آسیب ها( )بروز بیش از حد آسیب ها( )پیچیدگی و

 گستردگی آسیب ها(

 

 

 

پیشروی آسیب های 

 اجتماعی

 

 

 

 

 

 

 

عدم کنترل آسیب های 

 اجتماعی

5 

 بودن آسیب ها( )پنهان بودن آسیب ها()پنهان  2

 

پنهان بودن آسیب های 

 اجتماعی

نهادیه شدن آسیب های  )نهادینه شدن آسیب ها( 2

 اجتماعی

 افزایش خشونت اجتماعی )افزایش خشونت افراد( 1

هزینه(  )عدم مدیریت بهینه منابع( )اتالف بودجه( )اتالف در وقت و 4

 )اتالف منابع(

 

 

 منابعاتالف 

 

 مدیریت ناصحیح منابع

6 

 ارایی پایین(ک-)هزینه با اثربخشی کم( )هزینه باال 2

 

 کارایی پایین فعالیت ها
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مور ا)عدم باور آسیب های اجتماعی( )نگریستن آسیب ها به عنوان  6

 ی(امصرفی و حاشیه ای(  )مسائل اجتماعی به عنوان امور حاشیه 

 با ارتباط در غیرفعال رویکرد))بی توجهی مسئوالن به آسیب ها( 

 ها( آسیب به رسیدگی نداشتن )اولویت (ها آسیب

 

به اهمیت  عدم توجه کافی

 آسیب ها

 

 

بی توجهی به آسیب های 

 اجتماعی

7 

)عدم شفافیت و عدم پاسخگویی( )عملکرد سلیقه ای( )انجام  16

)عدم  کارهای نمایشی( )لزوم برنامه های منسجم و مشخص(

 )ارائه خدمات کم هزینه وکفایت خدمات و عملکرد سلیقه ای( 

ن( )گزینشی عمل کردآسان( )مطابق برنامه نبودن ارائه خدمات( 

دها )عدم شفافیت و عدم مسئولیت پذیری( )لزوم عمل به استاندار

نی( و قوانین( )وابسته بودن ارائه خدمات به اولویت های سازما

ریت ب با امکانات، نفوذ و قدرت( )مدی)فعالیت سازمان ها متناس

 لکه گیری(

 

 

 

 

 

 عملکرد سلیقه ای

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عدم تعریف رویه ها

8 

)عدم فعالیت )عدم وجود ارزیابی کافی( )عدم نظارت و تخصص(  3

 سیستم گزارش دهی و گزارش گیری(

 

 نبود نظارت و ارزیابی

 

 پاسخگویینبود  )عدم پاسخگویی سازمان ها و مدیران( 1

)مشخص نبودن مسئولیت سازمان ها( )عدم تعیین تکلیف بخش  2

 ها(

 مشخص نبودن وظایف

وه )شی)غیراصولی بودن روش ها( )عملکرد غیر اصولی سازمان ها(  4

 (خدمات ارائه غلط روش)ی غلط ارائه خدمات( 

 خدمات ارائه غلط روش

) عالقه ی )ورود شهرداری به حوزه آسیب های اجتماعی(  3

شهرداری به مشارکت در حوزه آسیب ها(  )ارائه خدمات توسط 

 شهرداری(

  حضور فعال شهرداری

 

ارائه خدمات توسط 

 شهرداری

9 

 جایگا مناسب شهرداری )شهرداری متولی مدیریت آسیب ها( 1

ر د)عملکرد نسبتا قابل قبول شهرداری( )لزوم استمرار و تخصص  2

 فعالیت های شهرداری(

 عملکرد مناسب شهرداری

 لزوم ارتباط گیری شهرداری )ارتباط شهرداری با سایر نهادها( 1

خصوصی سازی مدیریت  )خصوصی سازی مدیریت آسیب ها( )خصوصی سازی( 2

 آسیب ها

 10 برون سپاری خدمات

 11 کمبود خدمات ارائه شده کمبود خدمات )لزوم ارائه خدمات متناسب با جمعیت( 1

 

"عملکرد مدیریت آسیب های اجتماعی سوء "بررسی مفهوم   -4-3-1-1  

قرار « عملکرد مدیریت آسیب های اجتماعی سوء »تعدادی زیادی از کدهای اولیه بدست آمده ذیل مقوله 

عملکرد مدیریت خدمات سوء گرفته اند ، مفاهیم و کدهای تشکیل دهنده ی این مقوله نشان دهنده ی 
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یب های اجتماعی هستند . این مقوله شامل ده مفهوم کلی است . هر مفهوم کلی اجتماعی در حوزه ی آس

متشکل از تعدادی مفهوم جزئی، و هر مفهوم جزئی نیز از تعدادی کدهای اولیه تشکیل می شود . در بخش 

 باطارت (عدم1ذیل به توصیف مفاهیم کلی تشکیل دهنده ی این مقوله می پردازیم ، این مفاهیم عبارتند از : 

 های آسیب کنترل (عدم5کیفیت،  (کاهش4خدمات،  نامناسب (توزیع3اقدامات،  اثربخشی (عدم2ها،  دستگاه

 (برون9ها،  رویه تعریف (عدم8اجتماعی،  های آسیب به توجهی (بی7منابع،  ناصحیح (مدیریت6اجتماعی، 

 (کمبود خدمات ارائه شده .10خدمات،  سپاری

 

« عملکرد مدیریت آسیب های اجتماعیسوء »توصیف مقوله   -4-3-1-2  

 

 ها دستگاه ارتباط عدم-1-1-4جدول 

 ها دستگاه ارتباط محور عدم

 مفاهیم کلی مفاهیم جزئی

  ناهماهنگی و تداخل وظایف

 

 عدم ارتباط دستگاه ها

 موازی کاری

 هم پوشانی

 تعدد دستگاه ها

 نبود یکپارچگی اطالعات

 نبود تعریف مشترک

 

کرد مدیریت مفهوم بیان کننده ی این امر است که عدم ارتباط دستگاه ها یکی از مسائل مربوط به عملاین 

 نند ناهماهنگیآسیب ها در شرایط حاضر است. مصاحبه شوندگان معتقد بوده اند که در حال حاضر با مسائلی ما

د تعریف مشترک اطالعات و نبو یکپارچگی ها، نبود دستگاه پوشانی ، تعدد کاری ، هم وظایف ، موازی تداخل و

نمود در  در مدیریت حوزه آسیب های اجتماعی مواجهیم . موارد ذکر شده مسائلی هستند که می توان ادعا

رتفع مصورت برقراری سیستم یکپارچه مدیریت آسیب های اجتماعی و سیاست گذاری هماهنگ مربوط به آن 

 نده ی این مسائل در ذیل آورده می شود . خواهند شد .  موارد و صحبت های بیان کن

 کارشناس ر : 

  خیلی اوقات به دلیل عدم تخصص و جاه طلبی ها اقداماتی صورت می گیرد که نمی توان آن را موازی

کاری نام نهاد بلکه اقداماتی صورت می گیرد که در بسیاری موارد خنثی کننده یکدیگر و یا در تعارض با هم 
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ت های سازمان ها با هم تداخل و حتی تضاد با هم پیدا می کند. گزارشات موجود نه هستند . گاهی فعالی

 واقعی است و نه از عمق کافی برخوردار است . 

 استاد ت :  

 یم .حتی به نظر من در حوزه مدیریت آسیب های اجتماعی با دوباره کاری ها و تداخل وظایف مواجه

ب های در برخی نهادها فراموشی وظایف را شاهد هستیم . سازمان هایی که در حوزه کنترل و کاهش آسی

ی بینیم هر ر که ماجتماعی برای خود نقش تعریف کرده اند با یکدیگر هم آواز و هم راستا نیستند. همانطو

ان صداوسیما یک از دستکاه ها برای خودشان و بنا به میل و نظر خودشان به فعالیت می پردازند، حتی سازم

دارای  به عنوان یک عنصر  کلیدی در تبیین آسیب های اجتماعی و کمک به آموزش و تقلیل وضعیت موجود

ز الذا بسیاری  دستگاه ها به فعالیت می پردازد ، نقش است در حال حاضر کامال غیرمرتبط و بی توجه با سایر

ز موارد مقوم ابرنامه هایی که در صداوسیما تولید می شود با نگاه آسیب شناسانه همراه نیست و در بسیاری 

 آسیب ها محسوب می شوند . 

 اقدامات اثربخشی عدم-2-1-4جدول 

 اقدامات اثربخشی عدممحور 

 مفاهیم کلی مفاهیم جزئی

  آسیب های اجتماعی افزایش

 عدم تحقق نتایج مورد انتظار عدم اثربخشی اقدامات

 افزایش مراجعه کنندگان

 

ئی تشکیل دسته ای از کدهای مورد تحلیل ذیل مفهوم عدم اثربخشی اقدامات قرار گرفته اند . مفاهیم جز

رد انتظار و دهنده ی این مفهوم کلی بیان کننده ی افزایش میزان آسیب های اجتماعی ، عدم تحقق نتایج مو

نجام شده ااثربخشی اقدامات  افزایش میزان مراجعه کنندگان و خدمت گیرندگان است که همگی نشان از عدم

 در این رابطه می توانیم به مواد و عبارات زیر اشاره کنیم .در این حوزه دارد . 

 کارشناس ت : 

 ر از دیروز نتوانسته ایم در مدیریت آسیب های اجتماعی موفق عمل کنیم، به همین دلیل هر روز بیشت

 درگیر آسیب های اجتماعی هستیم .

 کارشناس چ : 
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  فاگر نقش رغم تالش های بسیار در حوزه های مختلف ، تنها تعدادی از نهادها توانسته اند ایعلی

ن موثری در کنترل و پیشگیری آسیب های اجتماعی باشند ، که آن هم تحت تاثیر مسائل مختلفی چو

ون نتایج قابل قبولی نکاعتبارات ، موانع قانونی ، تنوع آسیب ها و... اگرچه روند رو به بهبود داشته است اما تا 

 نگرفته است.

 

 خدمات نامناسب توزیع-3-1-4جدول 

 خدمات نامناسب توزیع محور

 مفاهیم کلی مفاهیم جزئی

 توزیع نامناسب خدمات عدم تامین نیاز گروه هدف

 سرگردانی و نارضایتی مراجعه کنندگان

 

انگر گروهی از صحبت های مصاحبه شوندگان به عنوان متخصین و مجربین حوزه ی آسیب های اجتماعی بی

اجعان در عدم تامین نیازهای گروه های آسیب دیده و در معرض آسیب، و همچنین سرگردانی و نارضایتی مر

ت در این امناسب خدمادریافت خدمات است ، این امر می تواند عالوه بر کمبود خدمات ، ناشی از توزیع ن

 بخش باشد . دراین زمینه به مواردی چند اشاره می شود . 

 استاد ث : 

 ه و در جلوه و برون داد این مشکالت در حوزه آسیب های اجتماعی وضعیتی است که ما در این حوز

مات قرار گیرند خدجامعه با آن مواجهیم . نتایجی مانند اینکه کسانی که باید گروه هدف و در اولویت دریافت 

 ، از خدمات محروم می مانند .

 : کارشناس ج

 جعه کنند. مراجعین بالتکلیف هستند ، مراجعین نمی دانند به کجا و چگونه برای رفع نیاز خود مرا

عین از عدم یکپارچگی اطالعات و فعالیت سازمان ها در یک حوزه گاهی باعث می شود که گروهی از مراج

خدمت  دریافت کنند ، در حالی که گروهی دیگر از گروه های هدف از هیچ سازمانیچندین سازمان خدمت 

 دریافت نمی کنند .
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 کیفیت کاهش-4-1-4جدول 

 کیفیت کاهش محور

 مفاهیم کلی مفاهیم جزئی

 کاهش کیفیت تنزل کیفی خدمات

 

این امر  یکی دیگر از مسائلی که در حوزه ی آسیب های اجتماعی با آن مواجهیم تنزل کیفی خدمات است ،

 می تواند ناشی از مشکالت ساختاری و قانونی متعدد باشد . 

 

 استاد ث : 

 ا بین تنزل کارها و مسئولیت ها در سطح کمی یکی از نتایج عدم یکپارچگی و شکل گیری رقابت ه

جه کلی این ، در این شرایط دیگر سازمان ها مسئول نیستند ، یا مقصر هستند یا مبرا ، نتی سازمان هاست

ز خدمات با ناهماهنگی ها و عدم نظارت ها تنزل کیفی و سطحی بودن خدمات را به همراه دارد ، الیه ای ا

 کیفیت بسیار پایین .

 استاد ذ : 

  در  ارجاع مدون و درستی هم خواهیم داشتاگر یک سیستم یکپارچه داشته باشیم به تبع سیستم .

 نهایت ضرر اصلی متوجه استفاده کنندگان از خدمات و کاهش کیفیت خدمات ارائه شده می شود . 

 اجتماعی های آسیب کنترل عدم-5-1-4جدول  

 اجتماعی های آسیب کنترل عدم محور

 مفاهیم کلی مفاهیم جزئی

  پیشروی آسیب های اجتماعی

 پنهان بودن آسیب های اجتماعی آسیب های اجتماعیعدم کنترل 

 نهادیه شدن آسیب های اجتماعی

 افزایش خشونت اجتماعی

 

گسترش ، عمق و دسته ای از کدهای مورد تحلیل نشان از عدم کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی دارد . 

شدت یافتن آسیب های اجتماعی در انواع مختلف و نهادینه شدن آن ها در خانواده ، در کنار پنهان بودن 

بخش اعظمی از آسیب های اجتماعی می تواند مدیریت این بخش را دوچندان سخت و مشکل نماید . در این 
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ی را رفع کنیم ، میزان و چگونگی آن ها را به زمینه باید ابتدا بتوانیم مساله پنهان بودن آسیب های اجتماع

دست آوریم ، تا سپس بتوانیم با بررسی های علمی و تخصصی در جهت کنترل ، کاهش و اصالح وضع موجود 

 اقدام کنیم . 

 کارشناس ح :

 ش مهمترین جلوه ی این عدم یکپارچگی و نبود سیاست های اجتماعی مناسب در این حوزه گستر

 اجتماعی در سطح جامعه است .آسیب های 

 

 استاد چ : 

  اهد بروز شارائه خدمات به حل آسیب های اجتماعی و بهبود وضعیت موجود منجر نمی شود ، و نهایتا

ی شوند مبیش از حد آسیب های اجتماعی هستیم . آسیب های اجتماعی روزبه روز گسترده تر و پیچیده تر 

 و به دامنه آن ها افزوده می شود .

 منابع ناصحیح مدیریت-6-1-4ل جدو

 منابع ناصحیح مدیریت محور

 مفاهیم کلی مفاهیم جزئی

 مدیریت ناصحیح منابع اتالف منابع

 کارایی پایین فعالیت ها

 

ت انسانی در بر اساس آمار و شواهد موجود علی رغم صرف و هزینه کرد میزان باالیی از منابع مالی و خدما

 به اثربخشی و نتیجه مورد انتظار دست نمی یابیم .حوزه ی آسیب های اجتماعی 

 کارشناس ت : 

 ز دیروز نتوانستیم در مدیریت آسیب های اجتماعی موفق عمل کنیم، به همین دلیل هر روز بیشتر ا

انسته ایم روند ، نتوانسته ایم مدیریت بهینه منابع را داشته باشیم ،  نتو درگیر آسیب های اجتماعی هستیم

ن است رشد آسیب های اجتماعی را در دهله اول کنترل و در مرحله بعد کاهش دهیم ، وجه مشخصه آن ای

عث عدم که امروزه بحث آسیب های اجتماعی یکی از مباحث معمول در همه جلسات است و همین امر نیز با

 در جامعه می شود .  امنیت

 استاد ث : 
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 نمی یابیم  علی رغم هزینه ها و منابع صرف شده در این حوزه به اثربخشی و نتیجه مورد انتظار دست

 . در صورت عدم وجود یک سری اهداف مشخص و عملیاتی ما حتی نمی توانیم وضعیت موجود و میزان

 . دستیابی و طی مسیر به سوی اهداف را اندازه گیری کنیم

 اجتماعی های آسیب به توجهی بی-7-1-4جدول 

 اجتماعی های آسیب به توجهی بی محور

 مفاهیم کلی مفاهیم جزئی

 بی توجهی به آسیب های اجتماعی به اهمیت آسیب ها عدم توجه کافی

 

ضعیت ویکی از مشکالت اساسی ما در به کارگیری صحیح منابع و ظرفیت های موجود و به تبع آن بهبود 

اری از آسیب های اجتماعی، عدم درک جایگاه و اهمیت آسیب های اجتماعی است . متاسفانه در نگاه بسی

ی نگریسته و حاشیه ا مدیران ، سیاست گذاران وقانون گذاران ، آسیب های اجتماعی به عنوان اموری مصرفی

ین زمینه می شود، و همانطور که در بخش تحلیل محتوای قوانین مشاهده شد، برخی سازمان های  مهم در ا

 بدون هیچگونه توجهی، از برنامه ریزی و فعالیت در این حوزه غافل مانده اند . 

 کارشناس ر : 

  ن زمینه نگاه تخصصی و حرفه ای در ایبی توجهی مسئوالن به مسائل و آسیب های اجتماعی و اینکه

زه متخصصان وجود ندارد ، به مسائل اجتماعی به عنوان امور حاشیه ای نگاه می شود و مسئوالن در این حو

 اجتماعی نیستند ، باعث می شود اقدامات موثری صورت نمی گیرد.

 کارشناس ت : 

  وند رشد آسیب رهمین دلیل نتوانسته ایم رویکرد غیرفعال در ارتباط با آسیب های اجتماعی داریم ، به

یکی  های اجتماعی کنترل و کاهش دهیم، و وجه مشخصه آن این است که امروزه بحث آسیب های اجتماعی

 از مباحث معمول در همه جلسات است و همین امر نیز باعث عدم امنیت در جامعه می شود .

 ها رویه تعریف عدم-8-1-4جدول 

 ها رویه تعریف عدم محور

 مفاهیم کلی مفاهیم جزئی

  عملکرد سلیقه ای

 

 عدم تعریف رویه ها

 نبود نظارت و ارزیابی

 نبود پاسخگویی
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 مشخص نبودن وظایف

 خدمات ارائه غلط روش

 

 ، نبودارزیابی فعال و نظارت یکی دیگر از مشکالت اساسی مطرح شده بوسیله پاسخگویان ، نبود سیستم

سیستم پاسخگویی و مشخص نبودن وظایف و تقسیم کار در حوزه ی آسیب های اجتماعی است، که به 

ز بیان این عملکرد سلیقه ای و پیدایش روش های غلط ارائه خدمات در سازمان ها منجر می شود . مواردی ا

 مضمون در ذیل آورده می شود . 

 

 استاد ت :

 فعالیت می  ا برای خودشان و بنا به میل و نظر خودشان بههمانطور که می بینیم هر یک از دستکاه ه

ک به پردازند ، حتی سازمان صداوسیما به عنوان یک عنصر  کلیدی در تبیین آسیب های اجتماعی و کم

دستگاه  آموزش و تقلیل وضعیت موجود دارای نقش است در حال حاضر کامال غیرمرتبط و بی توجه با سایر

اه آسیب شناسانه ، لذا بسیاری از برنامه هایی که در صداوسیما تولید می شود با نگ ها به فعالیت می پردازد

 همراه نیست و در بسیاری از موارد مقوم آسیب ها محسوب می شوند .

 کارشناس ز : 

 توانند بیشتر  هر یک از سازمان ها بر اساس امکانات و نفوذ و قدرت حکومتی ، پلیسی و امنیتی که دارند می

 حوزه بنا به میل و تعریف و نظر خود فعالیت کنند .  در این

 خدمات سپاری برون -9-1-4جدول 

 خدمات سپاری برون محور

 مفاهیم کلی مفاهیم جزئی

 برون سپاری خدمات خصوصی سازی مدیریت آسیب ها

 

با توجه به سیاست خصوصی سازی و کوچک سازی دولت در ابعاد مختلف، شکل گیری خصوصی سازی در 

این زمینه  حوزه ی آسیب های اجتماعی یکی از مسائلی است که مورد توجه پاسخگویان قرار گرفته است . در

 می توان به موارد زیر اشاره نمود. 

 استاد پ :
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  اجتماعی واگذاری مدیریت آسیب های اجتماعی به بخش یک مساله موجود در حوزه آسیب های

ود خصوصی است . بخش خصوصی می خواهد سود داشته باشد ، درحالی که در حوزه آسیب های اجتماعی س

با دید  دهی خاص وجود ندارد. بنابراین ، این سازمان های خصوصی متولی آسیب های اجتماعی ازآنجا که

این  ،در جهت افزایش سوددهی نیروی متخصص خود را کاهش می دهند  اقتصادی به مسائل نگاه می کنند،

مت کم کردن نیروی متخصص به معنای پایین آوردن کیفیت خدمات ارائه شده است . در این شرایط خد

ریت آسیب گیرندگان خدمت مناسب و مورد نیازشان را دریافت نمی کنند . در سایر کشورهای جهان نیز مدی

 .هده شهرداری ها است و شهرداری ها نهادهای عمومی هستند ، نه نهاد خصوصی های اجتماعی بر ع

 کارشناس ذ : 

 یریت خصوصی سازی و کوچک سازی که دولت در ابعاد مختلف دنبال می کند خیلی نمی تواند با مد

 ادهاییکپارچه آسیب های اجتماعی همخوان باشد ، باید به این فکر کرد که چگونه می شود مدیریت نه

 خصوصی را با مدیریت و برنامه های سایر سازمان ها همراه کرد .

 کمبود خدمات ارائه شده-10-1-4جدول 

 کمبود خدمات ارائه شده محور

 

بنا به نظر پاسخگویان در حال حاضر با کمبود خدمات در حوزه ی آسیب های اجتماعی مواجهیم ، خدمات 

 متناسب با جمعیت و نیازهای موجود ارائه نمی شود . 

 استاد الف : 

  نیاز به یک مدیریت کالن بین داریم که به نسبت جمعیت و آسیب های موجود سازمان های خدماتی

 ارائه خدمات بپردازد . را ایجاد کرده و به

 

 

 

 

 

 

 مفاهیم کلی مفاهیم جزئی

 کمبود خدمات کمبود خدمات ارائه شده
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«عملکرد مدیریت آسیب های اجتماعیسوء »تحلیل و تبیین مقوله    -4-3-1-3  

 نامناسب یعاقدامات، توز اثربخشی ها، عدم دستگاه ارتباط با توجه به یافته های تحقیق در این بخش، عدم

 به توجهی منابع، بی ناصحیح اجتماعی،مدیریت های آسیب کنترل کیفیت خدمات، عدم خدمات، کاهش

های  عملکرد مدیریت حوزه ی آسیب مشخصه های سوءها به عنوان  رویه تعریف اجتماعی، عدم های آسیب

کرد اجتماعی توسط پاسخگویان مطرح شده اند. همه ی موارد ذکر شده در این بخش نشان دهنده ی عمل

یابد که بتواند  حوزه ی آسیب های اجتماعی استقرارمنفی و نامطلوب در این حوزه است ، لذا باید مدیریتی در 

ر موارد ذکر خالء ها و مشکالت ذکر شده را پوشش دهد و برای رفع آن ها تدبیر مناسب اتخاذ نماید . بناب

ه است بوجود آمدن مشکالت ذکر شده، عدم مدیریت صحیح در این حوز علتشده، کامال قابل درک است که 

ای اجرایی و ان دستگاه ها را برقرار کند، با تقسیم کار صحیح ، تدوین عملکرده. مدیریتی که هماهنگی می

ننده و کشفاف و قدرت اجرایی باال بتواند از طریق مدیریت صحیح منابع و توزیع مناسب خدمات، کنترل 

کوچک  خصوصی سازی وعالوه بر موارد ذکر شده ، با توجه به کاهش دهنده ی آسیب های اجتماعی باشد . 

صی خصو بخش به اجتماعی های آسیب مدیریت واگذاری،  سازی که دولت در ابعاد مختلف دنبال می کند

ماعی می تواند به عنوان یک مساله مطرح شود که خیلی نمی تواند با مدیریت یکپارچه آسیب های اجت

 ، بایدهمخوان باشد. در صورت شکل گیری گسترده امر خصوصی سازی در حوزه ی آسیب های اجتماعی 

سازمان ها  تدبیری اندیشیده شود تا بتوان مدیریت نهادهای خصوصی را نیز با مدیریت و برنامه های سایر

 همراه کرد .
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 «ساختار مدیریت آسیب های اجتماعی»مقوله  -2-4جدول 

 تکرار کدها مفاهیم جزئی مفاهیم کلی ردیف

  ضعف شوراهای اجتماعی 1

 عدم عملکرد شوراها

ه عملکرد ستادها و شوراهای موجود( )عدم اقتدار شوراها در حوز )عدم

 اجتماعی( )عدم عملکرد شوراها در حوزه ی آسیب ها(

3 

2  

 

مدیریت تمرکزگرای 

 آسیب ها

 

 

 لزوم تمرکززدایی در عمل

)حرکت  )لزوم تمرکز زدایی در مدیریت آسیب ها( )لزوم عدم تمرکز در اجرا(

یریت محوریت شهرداری ها( )برنامه ریزی و مدبه سمت مدیریت محله ای با 

 منطقه ای( )همراهی اختیار و مسئولیت(

5 

لزوم تمرکزگرایی در 

 سیاست گذاری

 )خدشه دار شدن اختیارات استانی( )سیاست گذاری دولت در سطح کالن(

 )لزوم تمرکز در سیاست گذاری(

3 

3  

 

 

 پراکندگی ساختار

 

 ساختار بخشی

پراکنده( )ساختار بخشی مدیریت آسیب ها( )لزوم )ساختار بخشی و 

دا در زتجدیدنظر در نگرش ها ، ساختار سازمانی و اجرایی( )رویکرد تمرکز 

 وساختار موجود( )نگاه بخشی در حوزه ی سیاست گذاری ، برنامه ریزی 

 اجرا(

5 

نبود سیستم گزارش گیری 

 یکپارچه

)نقص سیستم پاسخگویی، )سیستم گزارش گیری براساس تفکیک سازمانی( 

 نظارت و ارزیابی(

3 

4  

 

 

 

ارتباط تمرکز و 

 یکپارچگی

 

 

 رابطه متکامل

)تمرکزگرایی زمینه ساز یکپارچگی( )لزوم حدی از تمرکز در مدیریت 

 یکپارچه( )لزوم وجود تمرکزگرایی در کنار یکپارچگی(

3 

 

 

 

 رابطه متقابل

مدیریت یکپارچه( )ارتباط )خروج از تمرکز گرایی زمینه ساز سیستم 

 غیرمستقیم مدیریت یکپارچه با تمرکزگرایی( )تمرکزگرایی عامل نبود

بر با مدیریت یکپارچه( )عدم یکپارچگی حاصل تمرکزگرایی( )عدم تمرکز برا

یی با یکپارچگی( )تناقض تمرکز باال با مدیریت یکپارچه( )تضاد تمرکزگرا

سب ه با تمرکزگرایی( )عدم تنامدیریت یکپارچه( )تناقض مدیریت یکپارچ

( تمرکز و مدیریت یکپارچه( )همجنس بودن تمرکزگرایی و عدم یکپارچگی

 )تمرکز کاهنده اختیار سایر دستگاه ها(

 )لزوم شکل گیری عدم تمرکز(

 

12 

6  

 

 

 تبعات ساختار متمرکز

 

 

 

 عدم مشارکت

 

عان( ذینف )تمرکزگرایی و عدم توجه به ذی نفعان( )عدم مشارکت و توجه به

بین  )لزوم حضور جدی مردم و سازمان های مردم نهاد( )لزوم یک اتاق فکر

 بخشی( )لزوم تمرکززدایی و برنامه ریزی پایین به باال(

5 

 1 )تمرکززدایی زمینه ساز پاسخگویی( عدم پاسخگویی

به  محیطی( )وابسته)توجه به تفاوت ها( )تصمیم گیری متناسب با شرایط  نبود برنامه ریزی محلی

 محیط بودن آسیب ها(

3 
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  "ساختار مدیریت آسیب های اجتماعی"بررسی مفهوم   -1-2-3-4

قرار « جتماعیساختار مدیریت آسیب های ا»بخشی از کدهای به دست آمده ذیل مقوله  2-4بر اساس جدول 

ی و ارتباط آسیب های اجتماعمی گیرند . این مقوله در بیان مواردی مرتبط با ویژگی های ساختار مدیریت 

ی، اجتماع شوراهای (ضعف1ساختار متمرکز با سیستم مدیریت یکپارچه، متشکل از مفاهیم ذیل است : 

 اختارس (تبعات5،  یکپارچگی و تمرکز (ارتباط4،  پراکندگی ساختار (3ها،  آسیب تمرکزگرای (مدیریت2

 این مقوله پرداخته می شود .  متمرکز . در بخش بعدی به توصیف مفاهیم تشکیل دهنده ی

 

« ساختار مدیریت آسیب های اجتماعی»مقوله  توصیف   -2-2-3-4  

 اجتماعی شوراهای ضعف -1-2-4جدول 

 اجتماعی شوراهای محور ضعف

 مفاهیم کلی مفاهیم جزئی

 ضعف شوراهای اجتماعی عملکرد شوراهاسوء 

 

طور خاص  عملکرد شوراهای اجتماعی در حوزه ی اجتماعی و به سوءتعدادی از کدهای به دست آمده بیانگر 

 .  مواردی مبنی بر این مورد آورده شده است در حوزه آسیب های اجتماعی است که در ذیل

 استاد ت :

  ر حال دشورا نهادی است که می تواند در حوزه آسیب های اجتماعی بسیار موثر باشد در حالی که

 .حاضر فارغ از آسیب ها است 

 استاد ب  : 

 بیشتر  ستاد و شوراهای موجود که در جهت کاهش این هم پوشانی ها و موازی کاری ها و ایجاد هماهنگی

داشته اند و عمال نایجاد شده اند مانند شورای جوانان و شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر عملکرد الزم را 

 نتوانسته اند هماهنگی الزم را ایجاد کنند .

 پراکندگی ساختار -2-2-4جدول 

 ساختارغیرمتمرکز محور

 مفاهیم کلی مفاهیم جزئی

 پراکندگی ساختار نبود سیستم گزارش گیری یکپارچه
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 ساختار بخشی

 

فهوم دو  مقرار گرفته اند . این  «پراکندگی ساختار»دسته ای از کدهای به دست آمده تحت عنوان مفهوم 

یری و ویژگی را برای ساختار مدیریت آسیب های اجتماعی مطرح می کند، عدم یکپارچگی سیستم گزارش گ

ا و سایر تبعات وجود ساختار جزیره ای و پراکنده ، این ویژگی های ساختاری باعث دامن زدن به نا هماهنگی ه

 مربوط به آن می شود .  

 استاد ذ : 

 م هشکال در یکپارچگی است ، مشکل این است که سازمان های خدمات اجتماعی نمی توانند با ا

ها باید  خوب کار کنند و شاید یک دلیل اصلی این عدم همکاری ، سیستم گزارش گیری است که این سازمان

انجام  ترکپاسخگوی آن باشند ، اساسا سیستم به گونه ای طراحی نشده است که سازمان ها با هم کار مش

 دهند .

 

 استاد ج : 

 ، برنامه  مهمترین علت عدم استقرار مدیریت یکپارچه در نوع نگرشی است که ساختار سیاست گذاری

نابراین ، بریزی و اجرایی ما به موضوعات دارد ، نگرش مسلط معموال نگاه بخشی دارد نه نگاه سیستمی ، 

ازمانی و ته است و عمال زمانی که به لحاظ ساختار ستشکیالت سازماندهی ما نیز به صورت بخشی شکل گرف

شرایط به  اداری دارای سیستم بخشی باشیم ، شکل گیری مدیریت یکپارچه کار دشواری خواهد بود . در این

و اجرایی  نظر می رسد که ما باید تجدید نظری در نگرش ها و به تبع آن تجدید نظری در ساختار سازمانی

 موجود داشته باشیم .

 ها آسیب تمرکزگرای مدیریت -3-2-4جدول 

 ها آسیب تمرکزگرای محور مدیریت

 مفاهیم کلی مفاهیم جزئی

 مدیریت تمرکزگرای آسیب ها لزوم تمرکززدایی در عمل

 لزوم تمرکزگرایی در سیاست گذاری

 

بر اساس تحلیل اطالعات به دست آمده، پاسخگویان لزوم میزان تمرکز و عدم تمرکز را برای وجوه مختلف 

مدیریت یکپارچه به صورت متفاوت ارزیابی می کنند . به این صورت که ، برای داشتن یک مدیریت کارآمد 
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ی های کالن به صورت در حوزه ی آسیب های اجتماعی، باید قوانین ، سیاست ها  ، راهبردها و خط مش

متمرکز طراحی و تدوین شود ، ولی درعین حال در حوزه ی اجرا عدم تمرکز، تفویض اختیار و انعطاف پذبری 

 و محلی عملیاتی کند .  محیطیوجود داشته باشد تا مدیریت بتواند برنامه ریزی ها را متناسب با شرایط 

 کارشناس ت : 

  ولی  یک مدیر گسترده تر باشد قدرت آن بیشتر می شود .به طور کلی ، هرچه قدر حیطه مدیریت

ازمند واقعیت این است که ما در حوزه مدیریت آسیب های اجتماعی و به طور کلی اجتماعی بدون شک نی

ریت تمرکززدایی هستیم ، ناچاریم به سمت مدیریت محله ای در حوزه خدمات اجتماعی با محوریت مدی

اقی بوظیفه ی سیاست گذاری در حوزه سیاست های کالن به عهده دولت اجرایی شهرداری ها برویم ولی 

 بماند .

 استاد ب  : 

 نامه ریزی مسائل اجتماعی و آسیب های اجتماعی بنا به شرایط منطقه ای متفاوت است ،ب نابراین بر

. به همین د و مدیریت نیز باید بنا به شرایط منطقه ای متفاوت باشد ، نه اینکه در مرکز تصمیم گیری شو

دشه شده است دلیل است که در کشور اختیاراتی به استانداران داده شده است ، ولی این اختیار نیز دچار خ

احی شده به چون همچنان در مرکز تصمیم گرفته می شود ، با نگاه کالن ، و تصمیم گرفته شده و برنامه طر

مسئولیت را از  در دست مرکز قرار داده ایم ولیمناطق مختلف ابالغ می شود . تمرکز یعنی اختیار و قدرت را 

ک واحد باشد مناطق و عامالن اجرایی می خواهیم ، در حالی که همیشه باید اختیار و مسئولیت بر عهده ی ی

 تا بتواند بر اساس شرایط منطقه ای تصمیم بگیرد ، عمل کند و پاسخگو باشد .

 یکپارچگی و تمرکز ارتباط -4-2-4جدول   
 یکپارچگی و تمرکز ارتباطمحور 

 مفاهیم کلی مفاهیم جزئی

 ارتباط تمرکز و یکپارچگی رابطه متکامل

 رابطه متقابل

 

در بیان ارتباط مقوله تمرکزگرایی با مدیریت یکپارچه دو نظر در میان پاسخ ها قابل مشاهده است ، نظری که 

معتقد به رابطه متکامل این دو مفهوم است ، به این معنا که از نظر این گروه از پاسخگویان برای استقرار 

این گروه از پاسخ ها همان مطلبی را بیان  مدیریت یکپارچه حدی از تمرکز و تمرکزگرایی الزم است ، در واقع
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می دارند که در محور سوم بیان شد. ولی در بیان رابطه متقابل، پاسخگویان تضاد و تناقض تمرکزگرایی را با 

 مدیریت یکپارچه بیان می دارند . 

ری از باال به یدر کل ، با توجه به پاسخ های داده شده به نظر می رسد که، اگر تمرکز را به معنای تصمیم گ

ابطه با سیاست پایین در نظر بگیریم ، مدیریت یکپارچه در تناقض با تمرکز است ، تمرکز فقط می تواند در ر

 ها و راهبرد های کالن مورد استفاده قرار گیرد . 

 متکامل رابطه-

 کارشناس ر : 

  جود داشته وو تکثرگرا تمرکز و یکپارچگی هر دو باید وجود داشته باشند ، یعنی هم نگاه همه جانبه

ین مشخص باشد هم تمرکزگرایی . با این نگاه که اگر یک سیاست گذاری بر اساس یک سری داده ها و مواز

ی ، شهرداری صورت گیرد باید سیاست گذری و برنامه ریزی متمرکز باشد و سازمان های مختلف اعم از بهزیست

 قدام کنند .ارت امور خارجه و... بر اساس آن برنامه ، آموزش و پرورش ، وزارت رفاه ، وزارت کشور ، وزا

 استاد ج : 

 م با تمرکز مدیریت یکپارچه به لحاظ ماهیت یکپارچگی و پیوندهای کلی که باید داشته باشد تاحدی ه

یریت همراه است ، عکس یکپارچگی پراکندگی و عدم یکپارچگی است ، پس حدی از تمرکز در این نوع مد

دار و ارتباط باال تمرکز به معنای پیوند ، هماهنگی و ارتباط فرآیندی است نه به معنای اقت الزم است ولی این

 به پایین . پس تمرکز تا حدی ممکن است مکمل یکپارچگی مدیریت باشد .

 متقابل رابطه-

 کارشناس پ : 

  یستم سدر یک به هر میزان که قابلیت کارجمعی داشته باشیم و از تمرکز گرایی خارج شویم می توانیم

 مدیریتی یکپارچه نقش خود را پیدا کنیم و انجام دهیم .

 کارشناس ز : 

 د آوریم عدم تمرکز با تمرکزگرایی دو روی یک سکه هستند ، یعنی اگر در یک سازمان خاص هماهنگی بوجو

کز و یکپارچگی مرتتمرکز از بین می رود ، و اگر تمرکز را از بین ببریم خود به خود هماهنگی بوجود می آید . 

 دو سر یک واقعیت هستند .
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 متمرکز ساختار تبعات -5-2-4جدول 

 متمرکز ساختار محور تبعات

 مفاهیم کلی مفاهیم جزئی

  عدم مشارکت

 عدم پاسخگویی تبعات ساختار متمرکز

 نبود برنامه ریزی محلی

 

ائل به طور کلی ساختار متمرکز در حوزه های عام و به طور خاص در حوزه ی آسیب های اجتماعی، مس

ای از  مدیریتی را بوجود می آورند که در کل باعث کاهش کارایی سیستم می شوند . در جدول فوق دسته

ریزی  ش برنامهکدها ذیل مفاهیمی قرار گرفته اند که کاهش مشارکت ها ، کاهش پاسخگویی سیستم و کاه

ف های بیان را به عنوان نتایج و تبعات ساختار متمرکز معرفی می کنند. برخی از توصی محیطیهای محلی و 

 کننده ی این مفاهیم به صورت زیر است . 

 استاد ذ : 

  ازمان ، سدر تمرکزگرایی نه تنها خدمت گیرندگان مورد توجه قرار نمی گیرند بلکه نیروهای درون

مشارکت داده  ، نیروهای اجرایی و... نیز مورد توجه قرار نمی گیرند و تبع در سیاست گذاری هاکارشناسان 

 نمی شوند .

 کارشناس ح :

 ته ایم ، و یک طبق تاریخ بروکراسی ایران ما همیشه سیاست گذاری متمرکز و از باال به پایینی را داش

رنامه ریزی از جم برسیم همین نگاه تمرکزگرا و بدلیل اینکه ما نتوانسته ایم به یک مدیریت یکپارچه و منس

یزی مشارکت رباال به پایین است . باید به سمت تمرکززدایی برویم ، باید بخش های زیرمجموعه در برنامه 

م . ما باید به سمت داشته باشند و برنامه ریزی از پایین به باال باشد تا بتوانیم به یک مدیریت یکپارچه برسی

 سیاست گذاری از پایین به باال برویم . تمرکززدایی و
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« ساختار مدیریت آسیب های اجتماعی»تحلیل و تبیین مقوله   -3-2-3-4  

چنین « یساختار مدیریت آسیب های اجتماع»بر اساس جداول و توصیفات فوق می توان در رابطه با مقوله 

 بیان نمود : 

ایجاد هماهنگی  نهادهایی مانند شوراها در جهت برقراری عدم تمرکز وبنا به نظر پاسخگویان، علی رغم اینکه 

ت متمرکز ها طراحی شده اند ، ولی متاسفانه به دالیل مختلف حوزه ی آسیب های اجتماعی در عمل به صور

ت . ویژگی مدیریت می شود ، و یکی از نمودهای این تمرکز در مدیریت ، عدم عملکرد شوراهای اجتماعی اس

رنامه ت گذاری ، بپراکنده و نگاه بخشی در حوزه ی سیاس گیری گزارش ختار موجود مانند سیستمهای سا

ریت یکپارچه اینکه در سیستم مدی با وجودریزی و اجرا مانع از استقرار سیستم مدیریت یکپارچه می شود . 

ی بیان می مورد بررس حدی از تمرکز برای شکل گیری هماهنگی ها و استقرار استاندارها الزم است ، مطالب

 یزیر برنامه پاسخگویی و کاهش دارد که تمرکزگرایی زیاد سیستم موجود موجب کاهش مشارکت ها ، عدم

یتی های محلی شده است، که بر اساس مبانی نظری مورد بررسی، همگی باعث کاهش عملکرد سیستم مدیر

 می شوند .  
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 «قانونی مدیریت یکپارچه آسیب هازمینه های »مقوله  -3 -4جدول 

 

 تکرار کدها مفاهیم جزئی مفاهیم کلی ردیف

1  

 

 

 

 

 

 

 

 مشکالت قانونی

 

 عدم تعیین محدوده ها

 (عملکردی های محدوده تعیین عدم( )ها محدوده نبودن مشخص)

 (عملکردی و قانونی محدوده نبودن مشخص)

 

8 

 

 

عدم رعایت و اجرای محدوده 

 های تعیین شده

 تعیین( )اعتیاد حوزه با ارتباط در وظایف و ها محدوده تعیین)

 چارت در ها محدوده تعیین) (ها حوزه برخی در ها محدوده

 (ها سازمان قانونی محدوده بودن مشخص()سازمانی

 (عملکردی و قانونی محدوده بودن مشخص)
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 2 )هم پوشانی محدوده ها( )وجود هم پوشانی ها( هم پوشانی محدوده ها

 

 

 عدم شفافیت محدوده ها

 )عدم تعیین وظایف به صورت شفاف و واضح( )لزوم تقسیم وظیفه(

عیین ت)لزوم تعیین وظیفه هر سازمان در ارتباط با هر آسیب(  )عدم 

جزئی وظایف( )تعیین محدوده های تکمیل کننده( )مشخص نبودن 

 وظایف()عدم تعیین مجریان مشخص(

7 

 

 اجرایینبود قوانین 

 )لزوم استانداردها ، مهیارهای کمی و اهداف مشخص( )عدم وجود

 دستورالعمل و پروتکل های اجرایی( )نبود برنامه ریزی مشخص(

3 

 1 (قوانین بخشی) نبود قوانین یکپارچه

2  

 

 

 

 

 

 

 نیاز به قانون گذاری

 

 کمبود قوانین

)نبود قوانین مشخص( )کمبود قوانین در حوزه آسیب ها( )عدم 

پویایی و نقص در جامعیت قوانین( )نبود قوانین کافی برای 

 تی()نیاز به قوانین حمای (ناکافی و نامنسجم قوانین)یکپارچگی( 

6 

 

 

 لزوم بازنگری و اصالح قوانین

 ن(قوانی)لزوم بازنگری در قوانین و وظایف( )جرم انگارانه بودن 

 )رفع مشکالت قانونی( )لزوم بازنگری مداوم وظایف سازمانی(

زوم )ل)لزوم اصالح و بازبینی برخی قوانین( )لزوم تغییر قوانین( 

یف و رویکرد اجتماعی و پیشگیری در قوانین( )لزوم تعیین جزئی وظا

 اختیارات(

8 

 

 کفایت قوانین موجود

ن )نبود مشکل قانونی( )امکان برقراری سیستم یکپارچه با قوانی

 )نبود مشکل خاص در حوزه قوانین( )نبود مشکل قانونی(موجود( 

 )کفایت قوانین موجود( )عدم اجرای قوانین موجود(

8 

عدم تعیین مسئولیت  3

 قانونی

 4 مشخص()لزوم داشتن یک نهاد کلی( )لزوم وجود متولی  تعیین متولی قانونی

فقدان پیوست اجتماعی  4

 قوانین

عدم الزام قوانین به پیوست 

 اجتماعی

هنگی )نبود پیوست اجتماعی فرهنگی()عدم الزام قوانین به پیوست فر

 اجتماعی(

2 
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  "زمینه های قانونی مدیریت یکپارچه آسیب ها"بررسی مفهوم   -1-3-3-4

اجتماعی  قانونی مدیریت موجود در حوزه ی  آسیب هایمجموعه ای از کدهای به دست آمده به بیان وضعیت 

یستم مدیریت سمی پردازند، موارد ذکر شده به نوعی بیان کننده ی مسائل و موانعی هستند که مانع برقراری 

ه در یکپارچه در حوزه ی آسیب های اجتماعی می شوند. بدون شک برای برقراری سیستم مدیریت یکپارچ

ولیه در انون گذاران در جهت مرتفع ساختن مشکالت مطرح شده هستیم . کدهای ااین حوزه نیازمند همت ق

 به (نیاز2نی، قانو (مشکالت1این زمینه ذیل چهار مفهوم کلی جای داده شده اند ، این مفاهیم عبارتند از : 

 قوانین . اجتماعی پیوست (فقدان4قانونی،  مسئولیت تعیین (عدم3گذاری،  قانون

« زمینه های قانونی مدیریت یکپارچه آسیب ها»مقوله  توصیف  -2-3-3-4  

 

 قانونی مشکالت -1-3-3جدول 

 قانونی محور مشکالت

 مفاهیم کلی مفاهیم جزئی

  عدم تعیین محدوده ها

 

 مشکالت قانونی
 عدم رعایت و اجرای محدوده های تعیین شده

 هم پوشانی محدوده ها

 عدم شفافیت محدوده ها

 اجرایینبود قوانین 

 نبود قوانین یکپارچه

 

رات سازمان همانطور که جدول فوق نشان می دهد، در رابطه با میزان تعیین شدگی محدوده ی وظایف و اختیا

،  های مختلف حوزه ی مدیریت آسیب های اجتماعی نظرات پاسخگویان متفاوت است ، به این صورت که

سازمان  و اختیارات گروهی از کدهای به دست آمده بیانگر این است که به نظر پاسخگویان محدوده وظایف

د که های مختلف به صورت قانونی تعیین نشده است ، در حالی که، گروهی دیگر از کدها نشان می دهن

تصاص محدوده های فعالیت سازمان ها به صورت قانونی تعیین شده است . بر اساس گروهی از کدهای اخ

ی و وضعیت ریف شده است ولی علت آشفتگداده شده محدوده فعالیت و اختیار سازمان ها به صورت قانونی تع

دیگر از  نامناسب موجود عدم رعایت و اجرای محدوده های تعیین شده است . در کنار این نظرات ، گروهی

 پاسخ ها، محدوده های تعریف شده سازمان ها را به صورت هم پوشان دانسته اند . 
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مطرح شده  سازمان ها و سایر مشکالت قانونیدر ارتباط با میزان تعیین شدگی محدوده وظایف و اختیارات 

 ان اشاره نمود . یکپارچه می توان به موارد ذیل در بیان پاسخگوی اجرایی و فقدان قوانین قوانین مانند نبود

 استاد ذ : 

 ا حد به لحاظ حقوقی و قانونی محدوده اختیارات و تکلیف سازمان ها مشخص است . محدوده ها ت

عی ، اشکال در یکپارچگی است ، مشکل این است که سازمان های خدمات اجتمازیادی تعریف شده است 

ست که انمی توانند با هم خوب کار کنند و شاید یک دلیل اصلی این عدم همکاری ، سیستم گزارش گیری 

ن ها با هم این سازمان ها باید پاسخگوی آن باشند ، اساسا سیستم به گونه ای طراحی نشده است که سازما

 مشترک انجام دهند . کار

 استاد چ : 

 ت، محدوده اختیارات و وظایف سازمان های مختلف تا حد زیادی به لحاظ قانونی مشخص شده اس

ز فعالیت های اولی به لحاظ عملکردی به دلیل ناهماهنگی های موجود و ارتباط و اطالع بسیار کم سازمان ها 

خدمات و  کاری ها مواجهیم و در بخش های دیگر خالء یکدیگر، در بخش هایی با تداخل عملکردها و موازی

 رسیدگی را داریم .

 گذاری قانون به نیاز -2-3-3جدول 

 گذاری قانون به محور نیاز

 مفاهیم کلی مفاهیم جزئی

  کمبود قوانین

 لزوم بازنگری و اصالح قوانین نیاز به قانون گذاری

 کفایت قوانین موجود

 

انون گذاری و قمفهوم نیاز به قانون گذاری شامل دسته ای از کدهای اولیه است که میزان لزوم یا عدم لزوم 

ارد . در رابطه دایجاد قوانین جدید در حوزه ی آسیب های اجتماعی برای استقرار مدیریت یکپارچه را بیان می 

ست . دسته ای ، نظرات پاسخگویان متفاوت ابا این مفهوم نیز مانند میزان تعیین محدوده ها در مفهوم قبلی

ین حوزه بیان می از کدهای اختصاص یافته به پاسخ ها کمبود قوانین موجود و لزوم ایجاد قوانین جدید را در ا

دن برای دارند، درحالی که دسته ای دیگر از پاسخ ها معتقدند که قوانین موجود هم در صورت اجرایی ش

اسخگویان بر لزوم این حوزه کفایت می کنند . در کنار این دو دیدگاه ، برخی از پ استقرار مدیریت یکپارچه در

 بازنگری و اصالح قوانین موجود تاکید دارند . 
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 استاد ت :  

 زه جرم و به طور کلی ما در حوزه ی آسیب های اجتماعی قانون خاصی نداریم ، قوانین موجود در حو

بازدارنده  حوزه آسیب های اجتماعی نداریم ، چه از نظر قوانین بزهکاری است . قوانین مدون و منطقی در

 حوزه ی آسیب های اجتماعی ، چه از نظر قوانین حمایتی در این حوزه .

 کارشناس الف : 

  می تواند نقوانین موجود برای برقراری یک سیستم یکپارچه نامنسجم و ناکافی است . قوانین موجود

ظایف و مک کند ، چون به هریک از بخش ها و سازمان ها اختیارات ، وبه برقراری یک سیستم یکپارچه ک

 جود است .منابعی را به صورت جزیره ای داده است و یکی از دالیل اساسی عدم یکپارچگی همین قوانین مو

 استاد ج : 

 ن تدوین خالء و محدودیت ارائه خدمات در برخی حوزه ها ممکن است ناشی از نقص در جامعیت قوانی

به طورکلی  ه و یا ناشی از عدم پویایی قوانین و ساختارها باشد. چون در حوزه ی آسیب های اجتماعی وشد

روبه رو شویم  در حوزه اجتماعی ما با مسائل و موضوعات سیالی سروکار داریم و هر روز ممکن است با مسائلی

ی ما ایستا باشد ر وظیفه ای و سازمانکه دیروز برای ما مطرح نبوده است ، در این صورت اگر قرار باشد ساختا

ز آسیب ها و در طول سال ها تغییر نکند ، نمی تواند خیلی از آسیب ها را پوشش دهد و در نتیجه برخی ا

ودن بمتولی و مسئول مشخصی نخواهند داشت . بنابراین ، در حوزه آسیب های اجتماعی به دلیل سیال 

 ری را در وظایف سازمان ها داشته باشیم .ماهیت موضوع ما باید به طور مداوم بازنگ

 قانونی مسئولیت تعیین عدم -3-3-3جدول 

 قانونی مسئولیت تعیین محور عدم

 مفاهیم کلی مفاهیم جزئی

 تعیین مسئولیت قانونی تعیین متولی قانونی

 

سیب های آبر اساس مفهوم فوق ، یکی از مشکالت قانونی ما در عدم استقرار مدیریت یکپارچه در حوزه ی 

مدیریت این  اجتماعی این است که برای این حوزه متولی قانونی تعیین نشده است ، به عبارت دیگر مسئولیت

نی، سازمان تعیین متولی قانو حوزه به صورت قانونی به سازمان مشخصی سپرده نشده است . طبیعتا در صورت

رخوردار باشد مربوطه باید از قدرت الزم برای سیاست گذاری، اجرا و نظارت در حوزه ی آسیب های اجتماعی ب

   . 
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 استاد د : 

  ا رمهمترین علت وضعیت موجود ضعف در قانون گذاری است ، ما باید در قانون گذاری سیستمی

حوزه ی  ارائه خدمات در حوزه آسیب های اجتماعی باشد . باید متولیایجاد کنیم که یک سازمان متولی 

زمان آسیب های اجتماعی به لحاظ قانونی مشخص شود و سازمان های مختلف این حوزه تحت پوشش این سا

 قرار گیرند  و سازمان متولی در رابطه با اقدامات پاسخگو باشد .

 کارشناس ث : 

 شت ، است مدیریت ، برنامه ریزی و نظارت بهتری خواهد دا وقتی یک سازمان متولی یک امر خاص

 حتی اگر قوی عمل نکند حداقل عملکرد با برنامه  مشخصی خواهد داشت .

 

 قوانین  اجتماعی پیوست فقدان -4-3-3جدول  

 قوانین اجتماعی پیوست محور فقدان

 مفاهیم کلی مفاهیم جزئی

 قوانین اجتماعی پیوست فقدان اجتماعی پیوست به قوانین الزام عدم

 

 

آسیب های  اجتماعی است . در بسیاری از موارد پیوست به قوانین الزام یکی از مشکالت قانونی ما ، عدم

، در صورتی  اجتماعی پیامد و نتایج پیش بینی نشده ی طرح های اقتصادی ، توسعه ای ، عمرانی و... هستند

نی و مورد که توجه به تهیه پیوست اجتماعی برای قوانین می تواند بسیاری از پیامدهای منفی را پیش بی

 تدبیر قرار دهد . 

 د : استاد 

 دارند .یکی از مهمترین علل وضعیت موجود این است که برنامه ریزی ها پیوست اجتماعی فرهنگی ن 

 کارشناس ت : 

 ای اجتماعی و در قوانین الزام به پیوست فرهنگی اجتماعی نیست ، نیاز به قوانینی داریم که رویکرده

 اجتماعی غلبه دهد .پیشگیری اجتماعی را نهادینه کند و این وجه را بر مداخالت 
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« زمینه های قانونی مدیریت یکپارچه آسیب ها»تحلیل و تبیین مقوله    -3-3-3-4  

ف فعال براساس جداول و توصیفات فوق می توان گفت که، محدوده ی وظایف و اختیارات سازمان های مختل

دیریت مسائل در حوزه ی آسیب های اجتماعی در برخی موارد دارای هم پوشانی است ، مانند ارائه خدمات و م

سناد و قوانین تحلیل محتوای ا در حوزه کودکان کار و خیابان ، و در برخی موارد دیگر، همانطور که در بخش

ن اختیاری برای آدر ارتباط با صدا و سیما ، آموزش و پرورش ، وزارت ورزش و... مشاهده شد، وظیفه و به تبع 

یب های سازمان های مرتبط با این حوزه تعریف نشده است ، ولی به طور کلی مساله ما برای مدیریت آس

عیین وظایف ه ی آسیب های اجتماعی کم است ، در این زمینه فقط تاجتماعی این است که، قوانین ما در حوز

نی خاص قرار کلی را داریم که مثال وظیفه ی حمایت و توانبخشی فالن گروه آسیب دیده را بر عهده ی سازما

چگونگی  ومی دهد ، در صورتی که باید بر اساس شناخت و زمینه های علمی الزم و حضور متخصصان جزئیات 

یی در این ر حوزه مربوطه تعیین گردد ، در واقع همان مشکلی که تحت عنوان فقدان قوانین اجراعملکرد د

ه ی حوزه توسط پاسخگویان مطرح شده است . همچنین ، برای برقراری سیستم مدیریت یکپارچه در حوز

ات ، یارآسیب های اجتماعی نیاز به قانونی داریم که متولی این حوزه را مشخص کرده و وظایف ، اخت

الوه بر این ، همانطور عاستاندارهای فعالیت ، نحوه ارتباط این سازمان با سایر سازمان ها و... را تعریف نماید . 

صورتی که  که مشاهده شد ، یکی دیگر از مسائل قانونی مطرح شده فقدان پیوست اجتماعی قوانین است ، در

جرای طرح های ابسیاری از مشکالت و مسائلی که ناشی از وجود قانونی الزام آور در این زمینه می تواند از 

 اقتصادی ، توسعه ای، عمرانی و حتی سیاسی است جلوگیری کند .  
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 «رویکرد های نظری»مقوله  -4-4جدول 

 

 ردیف مفاهیم کلی مفاهیم جزئی کدها تکرار

ی )بررسی آسیب ها در فضای غیرمتعارف سیاسی امنیتی()تسلط جنبه  21

ه سیاسی امنیتی( )رویکرد امنیتی و سیاسی( )نگاه سیاسی امنیتی ب

 آسیب ها(

جوه )تسلط نیروهای انتظامی و دولتی( )تاثیر نظام سیاسی بر سایر و

اسی به )نگاه آمرانه ، دولتی و حکومتی به آسیب ها( )نگاه سی اجتماع(

 آسیب ها( )رویکرد غلط در حوزه ی آسیب ها( )لزوم اصالح رویکرد

ضعف  )رویکرد اجتماعی متاثر از رویکرد سیاسی امنیتی( )وجودموجود( 

عی( با دید اجتما در رویکرد اجتماعی( )همراهی رویکرد سیاسی امنیتی

جه )نبود رویکرد اجتماعی فرهنگی( )عدم تو )نبود رویکرد اجتماعی(

 تخصصی به رویکرد اجتماعی(

 

 

 

 

 

 

تسلط رویکرد سیاسی 

 امنیتی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نبود رویکرد اجتماعی

1 

اتخاذ رویکرد ها  )اتخاذ رویکرد متناسب با نوع آسیب( 1

 متناسب با نوع آسیب

فعالیت کارشناسی  )فعالیت های کارشناسی نامنسجم( 1

 نامنسجم

یت )لزوم تسلط بعد اجتماعی( )لزوم تسلط نگرش اجتماعی( )لزوم تقو 5

های  اجتماعی( )لزوم بررسی آسیبنگاه اجتماعی( )لزوم تقویت رویکرد 

 اجتماعی با دید اجتماعی(

 

 رویکرد اجتماعی

 

 

رویکردهای صحیح به 

 آسیب های اجتماعی

2 

 رویکرد سیستمی )لزوم نگاه سیستمی به آسیب ها( 1

م وجود )نبود نگاه آسیب شناسانه( )عد)لزوم تسلط نگاه آسیب شناسانه(  4

بی  ،تسلط رویکرد غیرجانب دارانه  نگاه علمی و سبب شناسانه( )لزوم

 طرفانه و علمی(

 رویکرد آسیب شناسانه

 رویکرد پیشگیرانه )لزوم  توجه به پیشگیری( )لزوم توجه به افراد در معرض آسیب( 2

عدم نتیجه رویکردهای  )عدم نتیجه نگاه سیاسی امنیتی( )بی نتیجه بودن قدرت و زور( 2

 غیراجتماعی

 

بی نتیجه بودن 

 رویکردهای مسلط

3 

 )لزوم تغییر رویکرد در مدیریت آسیب ها( )شکل گیری رویکرد های 2

 علمی و اجتماعی(

 لزوم تغییر رویکردها

رنامه ب)نبود رویکرد همه جانبه( )شکل گیری رویکرد همه جانبه( )لزوم  4

 ریزی دقیق و نظارت همه جانبه(

جامعیت نداشتن  نیاز به همه جانبه نگری

 رویکردها

4 
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ر د)اقدامات مقطعی در حوزه آسیب ها( )عدم عملکرد اقدامات مقطعی  6

)تسلط نگاه های حوزه آسیب ها( )حاکمیت نگاه فیزیکی و مقطعی( 

جه )لزوم توجه به زمان بر بودن نتیمقطعی ، کوتاه مدت و مصلحتی( 

 فعالیت در حوزه آسیب ها( )برنامه ریزی مقطعی(

 

 

 نگاه مقطعی

 

 

تسلط نگاه های کوتاه 

 مدت

5 

 لزوم نگاه فرآیندی )لزوم نگاه فرآیندی( 1

 

  "رویکرد های نظری"بررسی مفهوم   -4-3-4-1

وجود مجموعه ای از کدهای اختصاص داده شده به پاسخ های پاسخگویان در زمینه ی رویکردهای نظری م

ند . دسته بندی شده ا« رویکرد های نظری»در حوزه ی آسیب های اجتماعی بوده که تحت عنوان مقوله 

 (رویکردهای2اجتماعی ، ردرویک (نبود1قابل مشاهده است پنج مفهوم کلی  4-2-4همانطور که در جدول 

 (تسلط5رویکردها،  نداشتن (جامعیت4مسلط،  رویکردهای بودن نتیجه (بی 3اجتماعی، های آسیب به صحیح

بیانگر تسلط  مدت ، مقوله رویکردهای نظری را تشکیل می دهند . به طور کلی ، این مفاهیم کوتاه های نگاه

مانطور هرویکردهای غیراجتماعی به حوزه ی آسیب های اجتماعی بوده ، در صورتی که آسیب های اجتماعی 

بنابراین،  ،ند که از پسوند آن ها مشخص می شود ، برخواسته از اجتماع و عوامل و زمینه های اجتماعی هست

مود . در بخش نبرای مدیریت آن ها نیز باید از طریق رویکردهای اجتماعی و دیدگاه های اجتماع محور اقدام 

 یم . می پرداز« رویکردهای نظری»زیر به تفکیک به توصیف هر یک از محورهای تشکیل دهنده ی مقوله 

  «رویکرد های نظری»توصیف مقوله  -4-3-4-2

 

 نبود رویکرد اجتماعی -1-4-4جدول 

 نبود رویکرد اجتماعیمحور 

 مفاهیم کلی مفاهیم جزئی

  تسلط رویکرد سیاسی امنیتی

 اتخاذ رویکرد ها متناسب با نوع آسیب نبود رویکرد اجتماعی

 فعالیت کارشناسی نامنسجم

 

همانطور که در جدول باال مشاهده می شود دسته ای از کدها بیانگر عدم تسلط رویکردهای اجتماعی در 

مدیریت حوزه آسیب های اجتماعی است . کدهای اختصاص داده شده به پاسخ های پاسخگویان نشان می 
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دچار ضعف  دهند که در اتخاذ رویکردهای علمی، تخصصی و کارشناسانه در مدیریت آسیب های اجتماعی

هستیم، و در برخی موارد اتحاذ رویکردها متناسب با نوع آسیب ها صورت می گیرد، یعنی با برخی از آسیب 

های اجتماعی که از حساسیت بیشتری برخوردارند به صورت امنیتی برخورد می شود . مواردی جهت تایید 

 این بیان آورده می شود . 

 کارشناس پ : 

  ها در  کشورمان که از بیرون با حمله های نرم و سخت مواجه است ، آسیببا توجه به وضعیت خاص

یاسی امنیتی فضای غیرمتعارف بررسی می شوند و ما مجبوریم نگاه سیاسی امنیتی داشته باشیم ، ولی نگاه س

که  اید ببینیمبصرف امکان پذیر نیست و به مقصد نمی رسد ، با سانسور نمی توانیم به نتیجه برسیم . البته 

، ممکن است  چقدر ظرفیت اجتماعی وجود دارد ، مثال اگر آمار واقعی طالق را جهت بررسی علمی اعالم کنیم

حت تاثیر برخی سوء استفاده کنندگان با جوسازی های منفی و رسانه ای کردن مساله امنیت اجتماعی را ت

بعد اجتماعی  قرار دهیم . ولی در کلقرار دهند . در اینطور فضایی مجبوریم نگاه سیاسی امنیتی را مدنظر 

 می شود .نیاز به تجربه و تسلط بیشتر دارد ، در حال حاضر به رویکرد اجتماعی به صورت تخصصی توجه ن

 استاد ت :  

 جود اصالح در حوزه آسیب های اجتماعی رویکرد و نگاه صحیحی وجود ندارد ، باید رویکرد و نگاه مو

ای امنیتی هی اجتماعی به عنوان پدیده های اجتماعی تلقی شوند نه پدیده شود ، به این صورت که آسیب ها

عی. برای . آسیب های اجتماعی پدیده های سوء اجتماعی هستند ، پدیده هایی حاصل از سوء عملکرد اجتما

 م . در شناختچاره اندیشی در آسیب های اجتماعی نباید نگاه حکومتی ، آمرانه و متمرکز دولتی داشته باشی

م باشد . در ، کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی باید یک رویکرد غیرجانب دارانه ، بی طرفانه و علمی حاک

سیب های حالی که ، در وضعیت موجود در جامعه ما نگاه ما ، نگاهی آمرانه ، دولتی و حکومتی است ، آ

سیب های آمار بسیاری از آ اجتماعی به عنوان پدیده های امنیتی دیده می شوند )به همین دلیل است که

 عتیاد و...(اجتماعی جزء آمار محرمانه تلقی می شود ، مانند آمار طالق ، سرقت مسلحانه ، تن فروشی ، ا

 رویکردهای صحیح به آسیب های اجتماعی  -2-4-4جدول 

 محور رویکردهای صحیح به آسیب های اجتماعی

 مفاهیم کلی مفاهیم جزئی

  رویکرد اجتماعی

 رویکرد سیستمی رویکردهای صحیح به آسیب های اجتماعی
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 رویکرد آسیب شناسانه

 رویکرد پیشگیرانه

 

بندی  یکی دیگر از نتایج تحقیق، بیان رویکردهای صحیح به مدیریت آسیب های اجتماعی از طریق دسته

ب های اجتماعی در حوزه آسی کدهای اولیه است . در ادامه ی محور قبل مبنی بر عدم استقرار رویکرد اجتماعی

 رویکردشناسانه، آسیب سیستمی،رویکرد اجتماعی،رویکرد ، در این بخش پاسخ ها رویکردهای صحیح)رویکرد

 پیشگیرانه( را برای مدیریت این حوزه مورد تاکید قرار داده اند .

 استاد ث : 

 گرشی نلب بوده اند ، در جامعه ما به طور کلی نگرش های تشخیصی به جای نگرش های اجتماعی غا

تکی بر محوریت مکه از باال به پایین به مسائل نگاه می کند ، قائم به فرد و درمان فرد است به جای اینکه 

 اجتماع، درمان های اجتماع محور و اصالح ساختارها باشد .

 استاد پ :

  شه ی دارای ریمسائل و آسیب های اجتماعی همانگونه که از طریق اجتماعی به وجود آمده اند و

منیتی. بر خالف اجتماعی هستند باید با دید اجتماعی مورد بررسی و مداخله قرار گیرند نه با دید سیاسی و ا

ای اجتماعی وضعیت موجود ، دید ما به مسائل اجتماعی، باید اجتماعی باشد . درحال حاضر نگاه به آسیب ه

است . در کرد در حوزه آسیب های اجتماعی آسیب زیک نگاه سیاسی و تاحدی امنیتی است ، این نگاه و روی

 نگاه به آسیب های اجتماعی باید نگاه سیستمی و اجتماعی داشته باشیم .

 بی نتیجه بودن رویکردهای مسلط  -3-4-4جدول 

 محور بی نتیجه بودن رویکردهای مسلط

 مفاهیم کلی مفاهیم جزئی

 رویکردهای مسلطبی نتیجه بودن  عدم نتیجه رویکردهای غیراجتماعی

 لزوم تغییر رویکردها

 

دسته بندی شدند « بی نتیجه بودن رویکردهای مسلط»دسته ای از کدهای به دست آمده تحت عنوان مفهوم 

، این مفهوم به بیان این واقعیت می پردازد که رویکردهای غیراجتماعی مسلط تاکنون نتوانسته اند پاسخگو 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
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باشند ، در واقع نتوانسته اند به کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی بیانجامند، بنابراین در این حوزه نیازمند 

 تغییر رویکردها هستیم . 

  کارشناس ح :

 ت خاص و با تاکیداتی که مقام معظم رهبری در جلسات خود با وزیران داشته اند ، مبنی بر فعالی

هیه اجتماعی، و گزارشاتی که وزارت کشور در مورد آسیب های اجتماعی تعلمی در حوزه ی آسیب های 

است و  نموده است ، در حال حاضر دغدغه ای نسبت به آسیب های اجتماعی در همه سازمان ها ایجاد شده

 . همه سازمان ها تالش می کنند در این حوزه فعال تر باشند و با دقت و سرعت بیشتری عمل کنند

 کارشناس ب : 

 ز قدرت ار حوزه اجتماعی و آسیب های اجتماعی دارای رویکرد اجتماعی ضعیفی هستیم ،  استفاده د

اسب همان و زور در حوزه ی آسیب های اجتماعی جوابگو نیست . طبیعتا هر رویکردی که اتخاذ کنیم به تن

ند ، امکان کمسلط می رویکرد راهکارها نیز انتخاب می شود . رویکرد سیاسی امنیتی راهکارهای خاص خود را 

 ه کار ببریم .ندارد ما در نگاه نظری رویکرد سیاسی امنیتی را بپذیریم و در عمل راهکارهای اجتماعی را ب

 جامعیت نداشتن رویکردها  -4-4-4جدول 

 محور جامعیت نداشتن رویکردها

 مفاهیم کلی مفاهیم جزئی

 جامعیت نداشتن رویکردها نیاز به همه جانبه نگری

یت و همه یکی از مشکالت رویکردهای موجود که مورد توجه مصاحبه شوندگان قرار گرفته است، فقدان جامع

ان شده جانبه نگری در رویکردهای نظری مسلط بر مدیریت آسیب های اجتماعی است ، که به صورت ذیل بی

 است . 

 کارشناس ح :

 علمی در حوزه ی آسیب های اجتماعی  در جلساتی که مقام معظم رهبری در رابطه با فعالیت خاص و

داشته اند ، حرکت خوبی در این زمینه شروع شده است و در واقع این دغدغه در سطح عالی ترین مقام کشور 

ایجاد شده است و بودجه های مناسبی هم در این زمینه در نظر گرفته شده است که توسط سازمان برنامه و 

ود ، ولی الزمه ی موفقیت این حرکت این است که با سیاست گذاری بودجه به سازمان ها تخصیص داده می ش
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های هدفمند ، برنامه ریزی های دقیق و نظارت و ارزیابی های همه جانبه همراه باشد ، وگرنه راه به جایی 

 نمی بریم و به نتیجه نمی رسیم .

  کارشناس چ :

  تبیین  ،ندارد، در بیان آسیب ها رویکرد همه جانبه ای در  برخورد با آسیب های اجتماعی وجود

 آسیب ها و...  . تحقق نیافته و تحقق آن نیاز به همت و تالش مضاعف دارد .

 تسلط نگاه های کوتاه مدت -5-4-4جدول 

 محور تسلط نگاه های کوتاه مدت

 مفاهیم کلی مفاهیم جزئی

 تسلط نگاه های کوتاه مدت نگاه مقطعی

 لزوم نگاه فرآیندی

راساس بدر مدیریت حوزه ی آسیب های اجتماعی رویکردهای مقطعی و کوتاه مدت مسلط است ، در حالی که 

یست ، باید نگاه ننتایج تحلیل ها، این نوع نگاه در حوزه ی آسیب های اجتماعی دارای کاربرد و اثربخشی الزم 

 های بلندمدت و فرآیندی بر این حوزه مسلط گردد . 

 استاد د : 

  لی مدیریت آسیب های اجتماعی در شهر تهران نسبت به سال های گذشته بهتر شده است ووضعیت

هی کارتون داقدامات صورت گرفته اقداماتی مقطعی هستند ، اقداماتی مانند احداث گرم خانه ها و سازمان 

ای وخیمی هخواب ها و ...  ،  ولی آسیب های اجتماعی به دلیل اینکه مداوم رشد می کنند و دارای پیامد

 ل نیستند .حهستند و در عین حال با یکدیگر در ارتباط و پیوسته هستند ، با انجام اقدامات مقطعی قابل 

 کارشناس ث : 

 ر یک علت اصلی وضعیت موجود و عدم کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی این است که عملکرد د

سئولین حوزه آسیب های اجتماعی هزینه بر است و نتایج آن در کوتاه مدت ملموس نیست به همین دلیل م

ه اینکه سازمان خیلی عالقه مند به فعالیت در این حوزه نیستند و اگر هم اقداماتی صورت می گیرد با توجه ب

یشتر موارد اقدامات ها می خواهند کاری را به اسم خود تمام کنند و احیانا از مزایای آن برخوردار شوند ، در ب

 صورت گرفته ، اقداماتی کوتاه مدت و مقطعی است .  
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  «رویکرد های نظری»تحلیل و تبیین مقوله  -3-4-3-4

قرار  های اجتماعی تحت تاثیر رویکردهای غیر اجتماعی بر اساس جداول و توصیفات فوق، مدیریت آسیب

عث می شود دارد و متاسفانه عالوه بر مسائل عمومی دیگر ، رویکردهای نامتناسب است که در این حوزه با

سی شناخته آمار و اطالعات دقیقی شکل نگیرد ، برخی از آسیب های اجتماعی به عنوان مسائل نیازمند برر

ختلف به نتیجه مای آن ها تدبیر مناسب اتخاذ نشود ، اقدامات انجام گرفته در حوزه های نشده و به تبع ، بر

زایش و عدم مورد نظر نرسد و.... . همانطورکه توجه به آمارها و شهود آسیب های اجتماعی در جامعه ، اف

ز عوامل یکی اکنترل و کاهش آسیب های اجتماعی را نشان می دهند ، می توان ادعا نمود که در جهت رفع 

بب سعدم اثربخشی در این حوزه نیازمند تغییر رویکردها هستیم، تسلط رویکردهای علمی ، تخصصی ، 

جتماعی می شناسانه ، سیستمی و اجتماعی در این حوزه باعث انجام اقدامات متناسب با ماهیت آسیب های ا

مان و در زطعی نیستند بلکه در طول شود ، از آنجا که آسیب های اجتماعی ماهیاتا پدیده های دفعی و مق

د متناسب با گذر فرآیند های ناسالم و معیوب اجتماعی بوجود می آیند ، نحوه ی برخورد با آن ها نیز بای

ماعی هستند ویژگی ها و مختصات خاص آن ها باشد ، بنابراین ، صرفا دیدگاه های فرآیندی و سیستمی و اجت

اله مهم در باشند، نه دیدگاه های تک بعدی و مقطعی . همچنین یک مس که می توانند در این زمینه پاسخگو

شگیری مدیریت آسیب های اجتماعی که هدف آن کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی است ، عدم توجه به پی

نی مدت منجر اجتماعی و اتخاذ اقدامات الزم در مورد افراد در معرض آسیب است . این توجه اگرچه در طوال

ر فرهنگ به می شود ، ولی مزیت اساسی آن این است که پس از دوره هایی اقدامات پیشگیرانه که به نتیج

رل و کاهش سازی و آموزش متمرکز هستند ، افراد جامعه در برابر آسیب ها مقاوم شده و از این طریق کنت

اد به آسیب های بتالی افرمحسوسی را می توانیم در این حوزه رقم بزنیم . رویکرد پیشگیرانه با جلوگیری از ا

که در بخش  اجتماعی ، می تواند نشاط اجتماعی و سالمت اجتماعی را افزایش دهد ، ولی متاسفانه همانطور

است، و  تحلیل محتوای اسناد نیز مشاهده شد ، این بخش از مدیریت آسیب ها تا حد زیادی مغفول مانده

ما که دهنده ای مانند آموزش و پرورش و صدا و سیهمچنان که دیدیم سازمان های فرهنگ ساز و آموزش 

 می توانند در این حوزه بسیار موثر باشند ، وظیفه قانونی مشخصی در این زمینه ندارند . 
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 «ظرفیت استقرار مدیریت یکپارچه»مقوله  -5-4جدول 

 

 ردیف مفاهیم  کلی مفاهیم جزئی کدها تکرار

رای بهای اجتماعی( )توانایی کافی )توانایی کافی برای مدیریت آسیب  16

ت استقرار سیستم یکپارچه( )کفایت ظرفیت ها و منابع برای  مدیری

ی آسیب ها( )وجود ظرفیت الزم برای مدیریت آسیب ها( )آمادگی برا

انایی ورود به مدیریت هوشمند( )توانایی استقرار سیستم یکپارچه( )تو

 (افیک توانایی داشتن)رچه(نیروهای غیردولتی برای استقرار سیستم یکپا

 نی()توانایی کافی برای شروع کار( )کفایت توانایی سازمانی و قانو

 

 

 

 

 

 کفایت توانایی ها و ظرفیت ها

 

 

 

 

 

کفایت توانایی ها ، 

 تخصص و بودجه

1 

 کفایت بودجه )کفایت بودجه( 1

 کفایت تخصص )توانایی تخصصی کافی()کفایت تخصص( 2

ی و اجرا )لزوم تصمیم گیر )نبود اراده واحد و منسجم()لزوم اراده جدی(  5

در سطح کالن( )وجود موانع برای تحقق یکپارچگی( )عدم انگیزه 

 نیروهای دولتی برای استقرار سیستم یکپارچه(

نبود تصمیم گیری در سطح 

 کالن

 

 

 

 

 

 

 کاستی های عملکردی

2 

 کمبود مشارکت ها یردولتی()لزوم مشارکت سازمان های دولتی و غ 1

 )نیاز به سازماندهی( )هم جهت نبودن برنامه ریزی های کالن( 4

 )لزوم ایجاد هماهنگی های الزم(

 

 

 نبود  سازماندهی

 )مسئوالن با تخصص های غیر اجتماعی( )عدم تخصص گرایی( 7

( )لزوم برنامه ریزی توسط متخصصان( )نبود نگاه تخصصی و حرفه ای

 آگاهی و تخصص( )نبود ارزیابی های تخصصی()عدم 

 

 تخصص گراییعدم 

 )لزوم ایجاد بسترهای فرهنگی( )ایجاد احساس ضرورت برای تغییر( 7

 )عدم وجود نگرش مناسب( )تقویت نگرش ها و قابلیت های الزم(

رچه( )لزوم آنالیز پذیرش و آمادگی موجود برای استقرار مدیریت یکپا

 ها( )نبود آمادگی ذهنی و سیستمی()لزوم تغییر نگرش 

 

 

 

 پذیرش و آمادگی کافی

 

 

 

 

 کاستی های فرهنگی

3 

 )لزوم تمرین کار تیمی و جمعی( )افزایش ظرفیت کار گروهی( 8

 ()نبود فرهنگ کارگروهی و مشترک( )عدم انتظار کار گروهی و تیمی

ی )نبود توانایی همکار)آموزش ترجیح منافع جمعی بر منافع فردی( 

 سازمان ها(

 

 

 

 ضعف در کار گروهی و تیمی

 )تعیین سازمان متولی( 1

 

  نبود متولی قانونی

 

4 

نبود قانون مدیریت یکپارچه  )لزوم قانون مدیریت یکپارچه( 1

 آسیب ها
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ذاری )ساختار و تشکیالت بخشی( )لزوم بازنگری در نگرش ها ، سیاست گ 2

 ساختارها ، پیوندها و وظایف(، 

کاستی های ساختاری  ساختار بخشی

 و قانونی

 

  "ظرفیت استقرار مدیریت یکپارچه"بررسی مفهوم   -1-5-3-4

« ظرفیت استقرار مدیریت یکپارچه»دهای به دست آمده تحت عنوان مقوله گروهی از ک 5-2-4مطابق جدول 

ی اجتماعی یکپارچه در حوزه آسیب هابه بیان ظرفیت ها و تونایی های الزم برای استقرار سیستم مدیریت 

 (کاستی2بودجه ،  (کفایت توانایی ها ، تخصص و1می پردازند . مفاهیم تشکیل دهنده ی این مقوله عبارتند از : 

فاهیم مقانونی . بر اساس این مقوله و  و ساختاری های (کاستی4فرهنگی،  های (کاستی3عملکردی،  های

انایی بالقوه در حوزه مدیریت آسیب های اجتماعی از بودجه ، تخصص و تو تشکیل دهنده ی آن، با وجود اینکه

یجاد ظرفیت الزم برخوردار هستیم، ولی برای برقراری سیستم مدیریت یکپارچه، نیازمند رفع کاستی ها و ا

صیف این ساختاری و قانونی ، فرهنگی و عملکردی نیز هستیم . در بخش ذیل به توهای الزم در زمینه ی 

 له می پردازیم .مقو

« ظرفیت استقرار مدیریت یکپارچه»توصیف مقوله  -2-5-3-4  

 کفایت توانایی ها ، تخصص و بودجه -1-5-4جدول 
 محور کفایت توانایی ها ، تخصص و بودجه

 مفاهیم  کلی مفاهیم جزئی

  کفایت توانایی ها و ظرفیت ها

 کفایت بودجه کفایت توانایی ها ، تخصص و بودجه

 تخصص کفایت

 

ست که ما برای اکفایت توانایی ها ، تخصص و بودجه به عنوان یکی از محور های مقوله بیان کننده ی این امر 

ان که در برقراری یک سیستم مدیریت یکپارچه از توانایی ، تخصص و بودجه کافی برخورداریم ، ولی همچن

. در این زمینه  ی این نوع سیستم را فراهم کنیممحورهای بعد خواهیم دید، باید ظرفیت های الزم برای برقرار

 می توان به موارد زیر اشاره نمود .
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 کارشناس ت : 

 اریم . با توان استقرار سیستم یکپارچه در این حوزه وجود دارد ، فقط نیاز به سازماندهی صحیح د

مشخص داشته همین ظرفیت ها و منابع موجود هم اگر یک سیاست اجتماعی مشخص و تقسیم کار ملی 

یت باشیم ، مدیریت آسیب های اجتماعی یک کار سخت نخواهد بود. ما مشکلی برای ورود به یک مدیر

ا توان هوشمند در حوزه آسیب های اجتماعی نداریم ، فقط مشکل ما فقدان این مدیریت هوشمند است . م

 مدیریت این بخش را داریم .

 کارشناس ب : 

  ه دارند ، توانایی الزم را برای استقرار یک سیستم مدیریت یکپارچسازمان های دولتی و غیردولتی

دیریت استفاده بودجه کافی وجود دارد، تخصص و نیروی انسانی کافی وجود دارد ، ظرفیت الزم را داریم فقط م

 و دور شدن از از این ظرفیت را نداریم . ما نیازمند یک مدیریت یکپارچه هستیم که عالوه بر تفویض اختیار

 تمرکز و تمرکزگرایی بر اساس تخصص فعالیت کند .

 عملکردی های کاستی -2-5-4جدول 

 عملکردی های محور کاستی

 مفاهیم  کلی مفاهیم جزئی

  نبود تصمیم گیری در سطح کالن

 کمبود مشارکت ها کاستی های عملکردی

 نبود  سازماندهی

 تخصص گراییعدم 

 

طح کالن بر اساس یافته های تحقیق برای برقراری یک سیستم مدیریت یکپارچه نیازمند تصمیم گیری در س

ازماندهی قرار سهستیم . عالوه بر این ، باید مشارکت ها افزایش یابد ، فعالیت ها و روابط سازمان ها تحت 

 گیرد، و در نهایت باید بتوانیم بر اساس اصل تخصص گرایی عمل کنیم . 

  کارشناس ح :
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  شارکت مماتوانایی استقرار یک مدیریت یکپارچه را داریم ، به این شرط که سیاست گذاری ها با

سپرده  سازمان های دولتی و غیردولتی صورت گیرد و بخش اعظم اجرا به دست مردم و سازمان های مردمی

 شود .

 استاد ب  : 

  جود ندارد ناهماهنگی های موجود به اندازه کافی وآمادگی برای ایجاد یک سیستم یکپارچه به دلیل

هت عملیاتی ج. برنامه ریزی های کالن شامل قانون اساسی ، سندچشم انداز ، برنامه های راهبردی و... در 

 سازی یکدیگر نیستند .

 فرهنگی های کاستی -3-5-4جدول 

 فرهنگی های محور کاستی

 مفاهیم  کلی مفاهیم جزئی

 کاستی های فرهنگی آمادگی کافینبود پذیرش و 

 ضعف در کار گروهی و تیمی

 

عی باید بر اساس کدهای به دست آمده ، برای برقراری سیستم مدیریت یکپارچه در حوزه آسیب های اجتما

ارهای بسترهای فرهنگی مبنی بر احساس ضرورت برای تغییر سیستم مدیریتی و همچنین توانایی انجام ک

 گروهی و تیمی فراهم شود . 

 استاد ذ : 

 زیره ای عمل می کنیم نه به صورت کارگروهی و ما در حوزه آسیب های اجتماعی به صورت ج

هماهنگی مشترک ، ما فرهنگ کارگروهی وکار مشترک نداریم و شاید علت اصلی این مساله نبود انتظار برای 

انجام کارهای تیمی و گروهی در سطوح مختلف است . شکل گیری این نحوه ی همکاری نیاز به یک تالش 

راس سیستم های سیاست گذاری و برنامه ریزی هستند باید به عنوان یک نسبی همگانی دارد. کسانی که در 

استراتژی کلی به این امر توجه داشته باشند که فعالیت ها و برنامه های سازمان های مختلف باید با هم 

هماهنگ و تکمیل کننده یکدیگر باشند ، باید سیستمی وجود داشته باشد که سازمان ها را از برنامه های 

گر مطلع کند . باید یاد بگیریم منافع جمعی را بر منافع فردی ترجیح دهیم . برنامه ریزی ما باید به گونه یکدی
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ای باشد که همگرایی ها و همکاری ها را تقویت کند ، چه در تقسیم بودجه ، چه در سازوکار تسهیل روابط و 

 ...  ، به باور کار مشترک نرسیده ایم .

 : کارشناس ج

 ایی ایجاد دولتی با کمک سازمان های غیردولتی و همراه با یک برنامه ریزی درست توان سازمان های

یرد و بسترهای یک مدیریت یکپارچه را در این حوزه دارند . در عین حال قطعا باید فرهنگ سازی الزم صورت گ

 فرهنگی ایجاد یک چنین مدیریتی را در این حوزه فراهم کنیم .

 قانونی و ساختاری های کاستی -4-5-4جدول 

 قانونی و ساختاری های محور کاستی

 مفاهیم  کلی مفاهیم جزئی

 کاستی های ساختاری و قانونی نبود متولی قانونی

 نبود قانون مدیریت یکپارچه آسیب ها

 ساختار بخشی

 

های  هبر اساس یافته های تحقیق ، برای اصالح سیستم مدیریت در حوزه آسیب های اجتماعی باید زمین

انون مدیریت قانونی الزم مانند تعیین تولیت و مسئولیت قانونی ، قوانین یکپارچه کننده و به طور خاص ق

 یکپارچه آسیب های اجتماعی فراهم شود .

 استاد پ :

  وزه مشخص حما نیازمند یک نظام جامع مدیریتی هستیم که بتواند جایگاه سازمان های مختلف را در این

شته باشد تا هماهنگی و سازماندهی هستیم . ارائه خدمات اجتماعی باید یک متولی مشخص داکند .  نیازمند 

جتماعی در بتواند هماهنگی الزم را بین سازمان های ارائه کننده خدمات اجتماعی و به طور خاص خدمات ا

 حوزه آسیب های اجتماعی بوجود آورد .

 استاد ج : 

  ساختار و سیستم مدیریت یکپارچه را ندارد . به لحاظ تشکیالتی ، ساختار مدیریت موجود ظرفیت اجرای یک

ساختار سازمانی و آمادگی نیروی انسانی باید ظرفیت ها و نگرش الزم را ایجاد کنیم . تشکیالت موجود یک ساختار و 

ت گذاری ها ، تشکیالت بخشی است ، بنابراین ، برای استقرار الگوی جدید مدیریت یکپارچه باید در نگرش ها ، سیاس
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ساختارها ، تعریف پیوند ها و وظایف بازنگری و زمینه سازی الزم انجام گیرد . استقرار این شکل از مدیریت یک فعالیت 

 تدریجی است .

« ظرفیت استقرار مدیریت یکپارچه»تحلیل و تبیین مقوله  -3-5-3-4  

یجاد زمینه ، ابرای اصالح و تغییر مدیریت آسیب های اجتماعی مانند ایجاد تغییر در هر حوزه ای  نیازمند 

ها و منابع الزم  پذیرش و ظرفیت های الزم برای تغییر هستیم . علی رغم اینکه ما در این حوزه دارای توانایی

کپارچه کننده ، الگوی مدیریتی باید قوانین یبرای استقرار مدیریت یکپارچه هستیم ، ولی برای استقرار این 

و توانایی های  فرهنگ یکپارچه ساز و تصمیم و عزمی را در جهت یکپارچگی نیز داشته باشیم تا بتوانیم منابع

ر گیریم . بر اساس بالقوه را به صورت فعل درآورده و آن ها را در جهت استقرار الگوی مدیریتی مورد نظر به کا

دولتی افزایش یق، در صورت استقرار این الگوی مدیریتی باید مشارکت ها در بخش دولتی و غیریافته های تحق

نجام شود، تا ایابد ، مشارکت ها تحت سازماندهی و برنامه ریزی قرار گرفته و اقدامات براساس تخصص گرایی 

 یابیم .  بتوانیم به هدف نهایی خود که کنترل و کاهش اثربخش آسیب های اجتماعی است ، دست
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 «یکپارچه مشخصه های الگوی مدیریت»مقوله  -6-4جدول 

 

 ردیف مفاهیم کلی مفاهیم جزئی کدها تکرار

)مشخص بودن متولی آسیب ها( )لزوم یک سازمان  5

 هماهنگ کننده( )لزوم سازمان هماهنگ کننده قانونی(

)تعیین متولی قانونی حوزه آسیب ها( )هماهنگی 

 ها تحت الزام قانونی( سازمان

 

 

 تولیت قانونی سازمان مرکزی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وجود سازمان مرکزی

 

1 

)مدیریت توسط یک سازمان( )سازمان مرکزی هماهنگ  11

کننده اجزاء( )سیستم هماهنگ کننده( )لزوم یک 

سازمان هماهنگ کننده( )هماهنگ کننده سازمان های 

عملکردی( خدمات دهنده( )هماهنک کننده قانونی و 

)لزوم یک هسته اصلی و مرکزی( )لزوم یک بخش 

 ستادی و یک بخش صف( )سیستم واحد(

)مدیریت ، برنامه ریزی و اجرای واحد( )لزوم یک 

 سازمان مرکزی و هماهنگ کننده(

 

 

 

 سازمان مرکزی هماهنگ کننده

 

 و)هدایت مداخله گران توسط سازمان مرکزی(  )راهنما  4

مدیریت یکپارچه( )نقش تشویق کننده هدایت گر بودن 

، راهنما و هدایتی دولت( )سیاست گذاری توسط 

 سازمان مرکزی(

 

 

راهنما و هدایتگر بودن سازمان 

 مرکزی

ت )قدرت اجرایی باال( )پاسخگویی سازمان متولی( )قدر 4

 اجرایی سازمان مرکزی( )تصمیم گیری در رابطه با کل

 مجموعه(

 مرکزیقدرت اجرایی سازمان 

)سلیقه ای عمل نکردن( )شفافیت در کار( )وجود  6

 سیاست های واحد( )وجود یکسان سازی(

 )داشتن شاخص های صریح و مشخص(

  لزوم صراحت در اجزا مختلف

 

 

 

 

 تعیین کلیات عملکرد

2 

د( )لزوم فهم مشترک( )ایجاد تعاریف و راه حل های واح 4

)لزوم تعریف )اشتراک در برداشت ها و شاخص ها( 

 علمی و یکسان(

 ایجاد فهم و تعریف مشترک

)لزوم وجود سازوکار علمی، قانونی و اجرایی مشخص(  3

)لزوم اهداف و استانداردهای مشخص( )لزوم نظارت و 

 قوانین مشخص(

 تعیین فرآیندها
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)عمل بر اساس استانداردها( )تصمیم گیری براساس  5

بودن استانداردهای استانداردها و تخصص ها( )مشخص 

مداخله و درمان( )مشخص بودن راهکارها( )تعیین 

 استانداردها ، نیاز ها و برنامه ها(

 

 

 تعیین استانداردها

)هماهنگی بین بخش های مختلف( )لزوم توافق سازمان  19

 ها( )عدم نا هماهنگی()هماهنگی فرآیندها( )هماهنگی

ن بخش های مختلف( )هماهنگی درون بخشی ، بی

بخشی و فرابخشی( )هماهنگی سازمان ها و نهادهای 

حوزه آسیب ها()لزوم هماهنگی افقی و 

عمودی()هماهنگی اهداف کلی و جزئی( )ارتباط 

سیستماتیک و هدفمند( )مجموعه ای از نهاد های 

مرتبط( )کار تیمی( )ارتباط دهنده ی جنبه های 

مختلف( )عدم پراکندگی( )عدم یکپارچگی و هماهنگی 

 حوزه آسیب ها( )چندپارگی مدیریت( در

 )هماهنگی و انسجام در سطح مدیریت کالن(

 

 

 

 

 

هماهنگی بخش ها و سطوح 

 مختلف

 

 

 

 

 

 

 

 

 ارتباط و هماهنگی اجزاء

3 

ها(  )لزوم تعامل و تبادل اطالعات( )لزوم تعامل سازمان 4

 )نبود ارتباط و هماهنگی الزم( )ارتباط اجزاء(

 

 مرتبط بودن اجزاء

)مشارکت همه ذینفعان در سیاست گذاری( )فعالیت  18

)لزوم حضور )مدیریت مشارکتی( مبتنی بر مشارکت( 

سازمان های مردم نهاد( )لزوم مشارکت سازمان های 

مختلف( )مشارکت و مداخله مردم( )مدیریت مبتنی بر 

جامعه( ) تعیین هدف با کمک دینفعان( )ترکیبی از 

ای مردم نهاد( )لزوم نهادهای دولتی و سازمان ه

)وجود مشارکت سازمان ها و وزارت خانه های متعدد( 

ها (   NGO یک اتاق فکر در سطح کالن با مشارکت

)مدیریت دموکراتیک( )به کارگیری ظرفیت های دولتی 

( و غیردولتی( )ایجاد و استفاده از ظرفیت های مردمی

)ارائه خدمات توسط مردم و سازمان های غیردولتی( 

 هش تصدی گری دولت()کا

)برنامه ریزی دولتی و اجرای مردمی( )اتکا به بخش 

 غیردولتی با نظارت بخش دولتی(

 

 

 

 

 

 

 

 

 حضوربخش دولتی و غیردولتی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مشارکت ذی نفعان

4 

)کنترل و کاهش آسیب ها در عرصه عمومی( )شکل  4

گیری مدیریت یکپارچه در عرصه عمومی( )رسیدگی به 

در عرصه عمومی( )تداخل فضاها در حوزه آسیب ها 

 آسیب ها(

 

 فعالیت عرصه عمومی
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)لزوم یکپارچگی در منابع( )مدیریت منابع توسط  2

 سازمان مرکزی(

 

 یکپارچگی منابع

 

 

 مدیریت منابع

5 

 اهمیت منابع انسانی )تاکید بر منابع انسانی( 1

)لزوم سیاست گذاری معطوف )هدفمند بودن سیستم(  4

 ) هدفمند بودن مدیریت(به هدف( 

  داشتن اهداف تعیین شده

 هدفمند بودن

6 

لزوم برنامه ریزی مشخص و  )مدیریت استراتژیک( ) مدیریت راهبردی( 2

 منسجم

 )پوشش همه ی آسیب ها(  )توجه به تمام جوانب( 11

)پوشش تمام مراحل( )شناسایی وجوه مختلف مساله( 

ار و )لزوم توجه به ابعاد مختلف( )در نظرگرفتن همه اقش

ع و گروه ها( )نگاه همه جانبه به مسائل اجتماعی( )جام

 سیستمی بودن مدیریت یکپارچه(

 

 

 همه جانبه بودن

 

 

 جامعیت داشتن

7 

 )لزوم توجه به مختصات اجتماعی و جامعتی( )توجه به 2

 ی(ابعاد بین جامعتی،جامعتی، اجتماعی و جامعو

 

 توجه به شرایط محیطی

)تعیین نقش اجزاء( )لزوم تقیسم کار مشخص( )اصول  6

مدیریت( )معاونت های تخصصی( )مشخص بودن 

 جایگاه اجزاء(  )مشخص بودن نقش و وظایف(

 

 تعیین نقش و جایگاه اجزاء

 

 تقسیم کار تعیین شده

8 

)برنامه ریزی منسجم براساس تجربیات( )توجه به  2

 تجربه(تخصص و 

 9 توجه به تخصص و تجربه تخصص گرایی

)سیستم نظارت و کنترل کیفیت مداوم( )مشخص بودن  2

 ابزارهای نظارتی(

 10 سیستم نظارت و پیگیری فعال وجود سیستم نظارتی

 وجود سیستم پیگیری )سیستم پیگیری( 1

)توجه به شرایط درون سازمانی و برون سازمانی(  4

)سیاست گذاری براساس فاصله  )تحلیل درست وضعیت(

 وضع موجود با مطلوب(

 

 

 تحلیل وضعیت موجود

 

 

 

 

 لیمحبرنامه ریزی 

11 

( )تفکر انعطاف محیطی)عملکرد متناسب با شرایط  2

 پذیر(

 محیطینقش شرایط 

توجه به شرایط زمینه ای و  )توجه به روابط علت و معلولی( )توجه به پیامدها( 2

 پیامدها
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مشخصه های الگوی مدیریت"بررسی مفهوم  -4-3-6-1 "یکپارچه   

کپارچه یتعدادی از کدهای به دست آمده بیانگر مشخصه ها و ویژگی های الگوی مدیریت مطابق جدول فوق 

را  خدمات اجتماعی در حوزه آسیب های اجتماعی است . بر اساس این جدول ، پاسخگویان مشخصه هایی

یرند ، این ر این بخش بیان کرده اند که در یازده محور جداگانه جای می گبرای الگوی مدیریت یکپارچه د

( 4اجزاء ،  یهماهنگ و ( ارتباط3عملکرد ،  کلیات ( تعیین2مرکزی ،  سازمان ( وجود1محورها عبارتند از : 

شده  عیینت کار ( تقسیم8داشتن ،  ( جامعیت7،  بودن ( هدفمند6منابع ،  ( مدیریت5نفعان ،  ذی مشارکت

بخش ذیل  . در لیمح ریزی ( برنامه11فعال ،  پیگیری و نظارت ( سیستم10تجربه ،  و تخصص به ( توجه9، 

 به توصیف این محورهای یازده گانه می پردازیم . 

 « یکپارچه مشخصه های الگوی مدیریت»توصیف مقوله  -4-3-6-2

 مرکزی سازمان وجود -1-6-4جدول 

 مرکزی سازمان محور وجود

 مفاهیم کلی مفاهیم جزئی

  تولیت قانونی سازمان مرکزی

 وجود سازمان مرکزی

 

 سازمان مرکزی هماهنگ کننده

 راهنما و هدایتگر بودن سازمان مرکزی

 قدرت اجرایی سازمان مرکزی

 

ای اجتماعی  بر اساس محور فوق، یکی از ویژگی های الزم برای استقرار مدیریت یکپارچه در حوزه ی آسیب ه

زمان مرکزی وجود یک سازمان مرکزی است که بتواند مسئولیت مدیریت این حوزه را به عهده بگیرد ، این سا

ا این سازمان وزه می باشد . طبیعتهماهنگ کننده و هدایت گر سایر سازمان های دولتی و غیردولتی در این ح

اتی در این زمینه برای اعمال وظایف مدیریتی خود باید از قدرت اجرایی الزم برخوردار باشد . در ذیل به عبار

 اشاره می شود . 

 استاد د : 

  یک مشکل کهنه و قدیمی در کشور ما این است که در یک حوزه خاص مثال در رابطه با کودکان کار

ای متعددی )یازده دستگاه ( مسئول هستند  . برای هماهنگی سازمان های مختلف یک راه این ، سازمان ه

است که سازمان ها را با حفظ وظایف قانونی سازمان ها هماهنگ و یکپارچه کنیم ، ولی این تجربه و این نوع 
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این است که سازمان  هماهنگی در کشور ما جواب نداده و نمی دهد . ولی یک راه دیگر برای ایجاد هماهنگی

ها به لحاظ قانونی تحت هماهنگی یک سازمان درآیند . باید متولی حوزه ی آسیب های اجتماعی به لحاظ 

قانونی مشخص شود و سازمان های مختلف این حوزه تحت پوشش این سازمان قرار گیرند، و سازمان متولی 

 در رابطه با اقدامات پاسخگو باشد  .

 کارشناس ب : 

 جتماعی یکپارچه در حوزه اجتماعی یا آسیب های اجتماعی یعنی اینکه مدیریت آسیب های ا مدیریت

داریم . ناز صفر تا صد توسط یک سازمان یا ارگان مدیریت شود ، ولی در حال حاضر ما مدیریت یکپارچه 

ر گیرد و رامدیریت یکپارچه شهری نباید منجر به تمرکز گرایی شود و باعث شود یک نفر در راس مدیریت ق

هنگ کننده همه ی کارها متصل و وابسته به آن شود . در مدیریت یکپارچه ، سازمان مرکزی یک سازمان هما

ا بتواند با هو نظارت کننده با قدرت اجرایی خیلی باال است که در صورت تخلف و عدم انجام وظیفه سازمان 

 آن ها برخورد کند  .

  عملکرد کلیات تعیین -2-6-4جدول 

 عملکرد کلیات محور تعیین

 مفاهیم کلی مفاهیم جزئی

  لزوم صراحت در اجزا مختلف

 ایجاد فهم و تعریف مشترک تعیین کلیات عملکرد

 تعیین فرآیندها

 تعیین استانداردها

 

شارکت مبرای موفقیت الگوی مدیریت یکپارچه یکی از ویژگی ها این است که کلیات عملکرد برای همه ی 

ه ذی نفعان کنندگان و ذی نفعان مشخص شده و مورد توافق قرار گیرد ، این تعیین و توافق با مشارکت کلی

ها و تعاریف ها و استانداردحاصل می شود . وجود صراحت و ایجاد توافق در سیاست ها و راه حل ها ، شاخص 

 ، باعث افزایش هماهنگی ها و مانع از عملکرد سلیقه ای در این حوزه می شود . 
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 کارشناس ت : 

  ذاری گمدیریت یکپارچه آسیب های اجتماعی یعنی اینکه هماهنگی ، سازماندهی ، نظارت و سیاست

م ، تقسیم واحدی در این حوزه داشته باشیدر حوزه ی آسیب های اجتماعی به گونه ای باشد که سیاست های 

 کار مشخصی را داشته باشیم و بر آن اساس بتوانیم برنامه ریزی کنیم و به اجرا برسیم .

 استاد پ :

  سیب آدر حوزه خدمات اجتماعی و آسیب های اجتماعی درمان و روش های مداخله در مورد یک نوع

اه های مختلف استانداردهای مشخص داشته باشیم ، یعنی در جدر شرایط مختلف باید به یک گونه باشد ، باید 

که متولی در مورد یک آسیب یا گروه هدف روش های متفاوت به کارگرفته نشود . سلیقه ای عمل نشود واین

نهایتا بتوانیم  هر آسیب مشخص باشد ، راهکارها مشخص باشند تا بتوانیم راهکارها را مدیریت و کنترل کنیم و

 سیدن به اهداف را کنترل و ارزیابی نماییم .اهداف و ر

  اجزاء هماهنگی و ارتباط -3-6-4جدول 

 اجزاء هماهنگی و محور ارتباط

 مفاهیم کلی مفاهیم جزئی

 ارتباط و هماهنگی اجزاء هماهنگی بخش ها و سطوح مختلف

 مرتبط بودن اجزاء

 

، وجود  مهمترین مشخصه الگوی مدیریت یکپارچه که از عنوان این الگوی مدیریتی نیز قابل برداشت است

 ارتباط و هماهنگی میان اجزای مختلف سیستم است . 

 کارشناس پ : 

 هنگی مدیریت یکپارچه مدیریتی است که بین بخش های دولتی ، غیردولتی ، مردمی و اجرایی هما

روجی بهتری نوع مدیریت هر چه یکپارچگی بین این حوزه ها تقویت شود ، عملکرد و خبرقرار کند . در این 

 خواهیم داشت .

  کارشناس ح :

  مدیریت یکپارچه به معنای هماهنگی درون بخشی ، بین بخشی و فرابخشی سازمان های درگیر در

، در حوزه ی تصمیم حوزه آسیب های اجتماعی است )حوزه ی پیشگیری ، کنترل و کاهش( . به طور کلی 
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گیری دو نوع هماهنگی داریم : هماهنگی افقی و هماهنگی عمودی . هماهنگی افقی ، هماهنگی میان سازمان 

هایی است که هم رتبه هم هستند مثال چند وزارت خانه ، ولی هماهنگی عمودی ، هماهنگی میان یک سازمان 

یان وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با زیرمجموعه باالدست با سازمان های زیرمجموعه است مثال هماهنگی م

های خود مانند سازمان بهزیستی و تامین اجتماعی . در سیاست گذاری برای آسیب های اجتماعی هم به 

هماهنگی افقی نیاز داریم هم به هماهنگی عمودی ، یعنی ما نیاز داریم که وزارت رفاه با وزارت بهداشت ، 

سایر سازمان های هم رتبه در این حوزه هماهنگ شده و به یک سیاست کلی برسند  وزارت آموزش و پرورش و

، سپس برای اینکه این سیاست کلی اجرایی شود هر وزارت خانه از سازمان های زیرمجموعه و بازوهای اجرایی 

 خود برای اجرای این سیاست ها استفاده کند .

  نفعان ذی مشارکت-4-6-4جدول 

 نفعان ذی محور مشارکت

 مفاهیم کلی مفاهیم جزئی

 مشارکت ذی نفعان مشاکت بخش دولتی و غیردولتی

 فعالیت عرصه عمومی

 

یت یکپارچه همانطور که در مطالب مربوط به مقوله مشارکت بیان شد ، یکی از مشخصه های اصلی الگوی مدیر

اعی کاهش آسیب های اجتمآسیب های اجتماعی ، مشارکت مردم و سازمان های غیردولتی برای کنترل و 

 است .

 استاد ب  : 

 التر از در رابطه با مدیریت آسیب های اجتماعی تردیدی نداشته باشیم که مشارکت مردم و حتی با

ا( باید وجود آن مداخله مردم )مردم شامل آسیب دیدگان و کسانی که در کنار آن ها هستند مانند خانواده ه

عم از سازمان ر جامعه باشد . مدیریت یکپارچه به کمک تمام ذی نفعان اداشته باشد . مدیریت باید مبتنی ب

مه می هها ، سمن ها و خدمت گیرندگان برای خود ماموریت و هدف تعریف می کند ،  ذی نفعان بهتر از 

 توانند نیاز ها را تشخیص ، مدیریت و ارزیابی کنند .
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 استاد ت :

 هیم که مسائل ما در پهنه ی اجتماعی و در حوزه تغییرات اجتماعی این نکته را مورد تایید قرار می د

ت به اجتماعی و تغییرات اجتماعی و کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی صرفا وظیفه دولت نیست ، دول

ر عرصه دماعی باید عنوان یکی از نقش آفرینان مهم و موثر است ولی در کل کنترل و کاهش آسیب های اجت

ه عمومی ها و با کمک کلیه ی نهادهای عرص NGOعمومی اتفاق بیفتد ، با کمک مردم و نهادهای مردمی ، 

ه عنوان یکی از از قبیل صداوسیما ، مطبوعات ، فضای مجازی ، نهادهای خیریه و... . در این میان دولت هم ب

ش تصدی ش مشوق ، راهنما و هدایتی دارد ، نه نقکنشگران ایفای نقش می کند ، یکی از کنشگران که نق

گری . مدیریت یکپارچه شامل خدماتی است که موجب کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی می شود ، 

، عرصه  خدماتی که در قالب دولت و ملت و نهادهای عمومی ارائه می شود و عرصه شکل گیری این مدیریت

 عمومی است نه عرصه حکومتی .

  منابع مدیریت -5-6-4جدول  
 منابع محور مدیریت

 مفاهیم کلی مفاهیم جزئی

 مدیریت منابع یکپارچگی منابع

 اهمیت منابع انسانی

 

ند ، یکی از از آنجا که همیشه و در همه ی حوزه ها منابع در دسترس در مقایسه با نیازهای ما محدود هست

یکپارچگی  وجوه اصلی هر الگوی مدیریتی، مدیریت منابع می باشد . در الگوی مدیریت یکپارچه تاکیدی بر

 منابع و اهمیت منابع انسانی وجود دارد . 

 استاد د : 

  ر دهد .  در حوزه آسیب های اجتماعی باید یکپارچگی در منابع را مورد توجه قرامدیریت یکپارچه

زه های تفکیک و ناهماهنگی در مصرف منابع موجود باعث می شود که منابع متناسب با اهمیت و نیاز حو

ست منابع ا مختلف توزیع نشوند . یکی از دالیل موازی کاری های موجود نیز همین عدم یکپارچگی در توزیع

 .یکپارچگی در منابع ، مانع اتالف منابع می شود ، منابعی که محدود هستند .
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 استاد پ :

 ت و گروه های تاکید این نوع مدیریت بر منابع انسانی است ، منابع انسانی شامل ارائه کنندگان خدما

 هدف و همچنین خانواده خدمت گیرندگان است .

 

  بودن هدفمند-6-6-4جدول  

 بودن محور هدفمند

 مفاهیم کلی مفاهیم جزئی

 هدفمند بودن داشتن اهداف تعیین شده

 لزوم برنامه ریزی مشخص و منسجم

 

دیریت یکی دیگر از ویژگی های الگوی مدیریت یکپارچه آسیب های اجتماعی ، هدفمند بودن آن است . م

د و از طریق داند به کجا می رویکپارچه ، مدیریتی استراتژیک است که بر اساس برنامه های طراحی شده می 

 چه مسیری به اهداف خود دست می یابد .

 استاد ث : 

  مام تمدیریت یکپارچه آسیب های اجتماعی ویژگی های یک سیستم به هم پیوسته را دارد ، یعنی

 سیستم یک هدف خاص دارد و آینده را به گونه ای تنظیم می نماید که به آن هدف خاص برسد .

 کارشناس ح :

 ی برای مدیریت یکپارچه در حوزه آسیب های اجتماعی یکی از مهمترین مشخصه ها سیاست گذار

 های اجتماعی معطوف به هدف است که خیلی می توانند کمک کننده باشد .

 

  داشتن جامعیت-7-6-4جدول 

 داشتن محور جامعیت

 مفاهیم کلی مفاهیم جزئی

 جامعیت داشتن همه جانبه بودن

 محیطیتوجه به شرایط 
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جتماعی ، ابر اساس محور فوق ، مدیریت یکپارچه باید دیدگاهی سیستمی و همه جانبه به انواع آسیب های 

 د .علل شکل گیری آسیب ها ، فرآیندهای معیوب اجتماعی و پیامدهای آسیب های اجتماعی داشته باش

 استاد الف : 

  ای داریم که جنبه های مختلف آسیب هدر مدیریت یکپارچه یک سازمان مرکزی با ابعاد متکثر

ت آسیب ها اجتماعی را اعم از حقوقی ، پزشکی ، اقتصادی جامعه شناختی را مدنظر قرار می دهد  . مدیری

یب ها باید مختصات اجتماعی و همچنین مختصات جامعتی آسیب ها و گروه هدف را مدنظر قرار دهد ، آس

ختلف( مین جامعتی )عوامل مختلف در جریان میان کشورهای ممکن است دارای چهار بعد باشند : عوامل ب

امعتی ، جکه به خارج یک جامعه مربوط می شوند ، و سه عامل نیز به درون کشور مربوط می شود ، عوامل 

 اجتماعی ، جامعوی )روابط بین افراد( .

 استاد پ :

 ین تماعی است  که امدیریت یکپارچه خدمات اجتماعی یک رویکرد جامع و سیستمی به خدمات اج

گروه ها و  ،رویکرد سیستمی به خدمات اجتماعی در راستای تحقق عدالت اجتماعی ، بهزیستی افراد ، اقشار 

 جامعه است .

  شده تعیین کار تقسیم-8-6-4جدول 
 شده تعیین کار محور تقسیم

 مفاهیم کلی مفاهیم جزئی

 تقسیم کار تعیین شده تعیین نقش و جایگاه اجزاء

 

مدیریت می  از آنجا که در الگوی مدیریت یکپارچه ، سازمان های مختلف دولتی و غیردولتی ذیل یک سازمان

نقش و  شوند ، برای اثربخشی این همکاری و جلوگیری از تداخل وظایف و ناهماهنگی های احتمالی باید

 جایگاه اجزا مختلف مشخص و تعیین شده  باشد . 
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 استاد ث : 

  زاء یکپارچه آسیب های اجتماعی یک سیستم به هم پیوسته است که در آن نقش همه ی اجمدیریت

جموعه برای رسیدن به آن هدف خاص و کلی مشخص است و در عین حال هریک از اجزاء و سازمان های زیرم

 باید بدانند چه نقش و جایگاهی را در رسیدن به هدف کلی دارند .

 استاد پ :

 این  رچه ما باید نظام جامع مدیریت آسیب های اجتماعی داشته باشیم ودر سیستم مدیریت یکپا

ای مسئولیت سازمان باید دارای معاونت های مختلف باشد و هر معاونت در حوزه مجموعه ای از آسیب ها دار

 باشد .

  تجربه و تخصص به توجه-9-6-4جدول 

 تجربه و تخصص به محور توجه

 مفاهیم کلی مفاهیم جزئی

 توجه به تخصص و تجربه گراییتخصص 

 

خصص تبراساس محور فوق ، یکی از ویژگی های بین شده برای الگوی مدیریت یکپارچه توجه به تخصص و 

شود جلوگیری می  گرایی است ، این امر از اننجام اقدامات بیهوده و بدون پایه علمی که باعث اتالف منابع می

 کند . 

 کارشناس ر : 

 وقتی که  در مدیریت یگپارچه افراد متخصص و با تجربه باید در سیاست گذاری حضور داشته باشند . تا

قرار نگیرد به  برنامه ریزی ها منسجم نباشد و الگوهای موفق دنیا در کنار تجربات گذشته خودمان مبنای کار

 مان حرکت کنیم . زو به قدر نیاز در  نتیجه نمی رسیم . ما باید بر اساس نیازهای امروز به موقع ، به اندازه

 کارشناس ژ :

  سرمایه گذاری الزم برای تولید دانش صورت نگرفته است ، باید سرمایه گذاری برای تولید دانش کاربردی

الزم در این زمینه داشته باشیم ، سپس بر اساس این دانش به دست آمده به برنامه ریزی و مدیریت بپردازیم 

پیشگیرانه نه مدیریت بحران . مدیریت آسیب های اجتماعی باید به دست متخصصین و . ترجیحا مدیریت 

 افراد مجرب و آشنا با این حوزه سپرده شود .
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  فعال پیگیری و نظارت سیستم-10-6-4جدول   
 فعال پیگیری و نظارت محور سیستم

 مفاهیم کلی مفاهیم جزئی

 سیستم نظارت و پیگیری فعال وجود سیستم نظارتی

 وجود سیستم پیگیری

 

دیریت مبر اساس مجموعه ای از کدهای اختصاص داده شده به محور فوق، یکی دیگر از ویژگی های الگوی 

لیت ها یکپارچه وجود سیستم نظارت و پیگیری فعال است ، سیستم نظارت کمک می کند که اقدامات و فعا

ی گردد میرات حاصله در مسیر دستیابی به اهداف حرکت کنند ، و سیستم پیگیری باعث حفظ تاثیرات و تغی

 . 

 استاد ث : 

 ه این سیستم مدیریت یکپارچه باید دارای یک نظارت مداوم و سیستم کنترل کیفیت مداوم باشد ک

کی دیگر از یمساله را ارزیابی نماید که فرآیندها و اقدامات در راستای اهداف مشخص شده هستند یا نه . 

و  است که می توانیم آن را  جزئی از سیستم نظارتویژگی های یک سیستم مدیریت یکپارچه پیگیری 

ارزیابی و پیگیری  ارزشیابی بدانیم . پیگیری برای تداوم و ثبات اقدامات و تغییرات حاصله . بدون وجود سیستم

 ممکن است اقدامات انجام شده در یک چرخه باطل و تکرار شونده قرار گیرند .

 استاد پ :

 با اجزاء  لی و مرکزی نیاز دارد که در طول برنامه به صورت مداوممدیریت یکپارچه به یک هسته اص

پیگیری نماید .  در ارتباط باشد و رسیدن به اهداف و عملیاتی سازی استراتژی ها را به طور مداوم ارزیابی و

 باید مشخص باشد که چه ابزار نظارتی بر سیستم نظارت دارد  .

 لیمح ریزی برنامه-11-6-4جدول 
 لیحم ریزی برنامهمحور 

 مفاهیم کلی مفاهیم جزئی

  تحلیل وضعیت موجود

 محیطینقش شرایط  لیمحبرنامه ریزی 

 توجه به شرایط زمینه ای و پیامدها
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دیریت یکی از ویژگی های الگوی مدیریت یکپارچه که باعث برتری و اثربخشی آن نسبت به سیستم های م

واردی در است . در ذیل م و محیطی پذیر و مبتنی بر شرایط محلیمتمرکز شده است ، تصمیم گیری انعطاف 

 بیان این ویژگی آورده می شود . 

 استاد پ :

 در سیستم مدیریت یکپارچه به صورت سیستمی عمل می شود ، در این نگاه سیستمی به شرایط 

یت یکپارچه سیستم مدیرزمانی و مکانی بیرون از سازمان )جامعه( و شرایظ درون سازمان توجه می شود . در 

ی گیرد متصمیم گیری ها و سیاست گذاری های کلی در سازمان مرکزی و با مشارکت سایر ذی نفعان انجام 

 ولی شیوه ی عملکرد ممکن است در مناطق مختلف به صورت متفاوت و انعطاف پذیر اجرا شود .

 : کارشناس ج

  ا وضع بداشته باشیم و فاصله وضع موجود برای ایجاد مدیریت یکپارچه باید ابتدا یک نیازسنجی

 مطلوب را محاسبه کنیم ، سپس بر اساس آن به برنامه ریزی و سیاست گذاری بپردازیم .

 

مشخصه های الگوی مدیریت»تحلیل و تبیین مقوله  -4-3-6-3 « یکپارچه   

س دسته ، بر اسایافته  های تحقیق در این بخش به بیان ویژگی های الگوی مدیریت یکپارچه می پردازد 

ی اجتماعی بندی انجام شده از کدهای اولیه ، یازده ویژگی برای این شیوه ی مدیریت در حوزه ی آسیب ها

عملکرد  کلیات عیینتمرکزی با قدرت اجرایی باال ،  سازمان وجود مورد تاکید قرار گرفته است ، که عبارتند از :

 ن ، تقسیمداشت ، جامعیت بودن منابع ، هدفمند مدیریت نفعان ، ذی اجزاء ، مشارکت هماهنگی و ، ارتباط

با توجه به  .حیطیم ریزی فعال ، برنامه پیگیری و نظارت تجربه ، سیستم و تخصص به شده ، توجه تعیین کار

یب های مطالب بیان شده در مقوالت قبلی و توضیحاتی که در هر یک از آن ها نسبت به مدیریت حوزه آس

عی وجود تقریبا هیچ یک از این ویژگی ها در وضعیت موجود مدیریت آسیب های اجتما اجتماعی مطرح شد ،

بتوانیم با بهره گیری  ندارد ، لذا برای استقرار الگوی مدیریت یکپارچه ، باید این ویژگی ها را ایجاد نماییم تا

وزه حبهینه این از این روش صحیح مدیریتی به کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی و در کل به مدیریت 

عزمی  دست یابیم . بدون شک ، رفع مسائل مطرح شده کامال ممکن الحصول بوده و در عین حال نیازمند

 جدی است تا در نهایت بتواند شیوه ی مدیریتی مناسب را در این حوزه استقرار دهد .   
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: یافته های تحقیق در بخش تحلیل محتوای اسناد ، قوانین ،آیین نامه ها -4-4  

از  تحقیق تشکیل یافته است ، در این بخش سعی داریم سومبخش حاضر در راستای پاسخگویی به سوال 

ای قانونی خالء ها یا زمینه هطریق بررسی و تحلیل اسناد و قوانین در زمینه ی آسیب های اجتماعی، به 

ر شهر های اجتماعی دجتماعی در حوزه ی آسیب امدیریت یکپارچه ی خدمات  سیستم موجود برای استقرار

، « باز». یافته های بدست آمده به روش تحلیل محتوا و بعد از سه مرحله کدگذاری  دست یابیمتهران 

ی  لهفرآیند گذار اطالعات از سه مرحبرای محقق حاصل شد . « گزینشی»و کدگذاری « محوری»کدگذاری 

صاحبه ها منیز همانند بخش تحلیل محتوای قوالت کلی تحقیق در این بخش کدگذاری و نهایتا دستیابی به م

 . صرف نظر کرده ایمکر آن در این بخش که به دلیل توضیح در بخش قبل ، از ذ می باشد ،

شم انداز قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ، سند چبررسی قوانین و اسناد باالدستی، « الف»در قسمت 

ام اداری ،  ساله پنجم توسعه کشور ، سیاست های کلی نظو برنامه پنج  1404جمهوری اسالمی ایران در افق 

رار گرفتند . ققانون جامع مدیریت شهری ، قانون ساختار جامع رفاه و تامین اجتماعی مورد مطالعه و تحلیل 

راحل مختلف ماین قوانین و اسناد به مواد و موارد متعددی دست یافتیم که پس از طی  با مطالعه و بررسی 

الحات اص»، «توسعه همکاری ها»، « مشارکت»، « مدیریت یکپارچه شهری»قالب چهار مقوله کدگذاری در 

 دسته بندی شدند.« اداری

ین نامه های ( تحلیل محتوای قوانین عملیاتی، به مطالعه و بررسی اساسنامه ها ، قوانین و آیبدر قسمت )

 سیزده سازمان مرتبط با مدیریت حوزه آسیب های اجتماعی 

 تعاون، کار و رفاه اجتماعیوزارت  .1

 سازمان بهزیستی .2

 تهران شهرداری .3

 وزارت آموزش و پرورش  .4

 وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی  .5

  (استانداریوزارت کشور ) .6

 دستگاه قضایی .7

 وزارت فرهنگ و ارشاد  .8

  "ره"کمیته امداد امام  .9

 وزارت ورزش و جوانان  .10
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 سازمان صدا و سیما  .11

 نیروی انتظامی جمهوری اسالمی  .12

 وزارت راه و شهرسازی  .13

ما در این  قابل مشاهده است( . از آنجا که هدف 1پرداخته شده است)عنوان قوانین مورد بررسی در پیوست 

 ،ی در شهر تهران است اجتماعی ها بیآسی  حوزهی جتماعا خدمات تیریمدبخش دستیابی به چگونگی 

 برنامه ریزی سازمان ها در سه حیطه ی مدیریتی)اجرا و ارائه خدمات ، تقسیم وظایفتحلیل خود را بر اساس 

عات بدست آمد . در این بخش با توجه به میزان و ماهیت اطال و سیاست گذاری، نظارت و ارزیابی( قرار دادیم

 سیاست و یزیر هبرنام» ، مقوله « خدمات  ارائه و اجرا» در سه مقوله کلی تحت عنوان : مقوله ، اطالعات 

ین طریق بتوانیم ابه تفکیک سازمان ها در کنار هم قرار گرفتند تا از « نظارت  و ارزیابی» ، مقوله « گذاری 

مقایسه و  نظارت( موردر حیطه های مدیریتی مختلف )برنامه ریزی ، اجرا ، وظایف سازمان های مختلف را د

 تحلیل قرار دهیم . 

سپس بعد  ،در توضیحات مربوط به این بخش ، مقوالت تشکیل یافته ابتدا مورد بررسی مفهومی قرار گرفته 

والت مربوط ضمنا ، جداول کلی تشکیل مقاز توصیف یافته ها به تحلیل و تبیین مقوالت پرداخته می شود . 

 ( قابل مشاهده است .4به این بخش در پیوست )شماره 
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 «الف»قسمت 

 « :مدیریت یکپارچه شهری»مقوله  -4-4-1

  "مدیریت یکپارچه شهری"سی مفهوم  برر -4-4-1-1

فاهیم جزئی برای تشکیل این مقوله پس از کدگذاری اولیه مواد و موارد قانونی مرتبط با موضوع ، ستون م

ها در دسته محوری، کدومی میان کدهای اولیه ، در فرآیند کدگذاری هحاصل شد ، سپس با برقراری ارتباط مف

مدیریت »ه های مفهومی کلی تری قرار گرفتند، نهایتا مفاهیم کلی مرتبط با یکدیگر ذیل عنوان کلی مقول

( 2(تفکیک اختیارات ، 1محور ،  سهاین مقوله دارای  7-4قرار داده شدند .بر اساس جدول « یکپارچه شهری

مواردی در  له مدیریت یکپارچه شهری به بیان مواد وهماهنگی مدیریت می باشد . مقو (3واگذاری وظایف ، 

زمینه ساز  و به نوعی اسناد و قوانین باالدستی می پردازد که در زمینه ی مدیریت یکپارچه مطرح شده اند

 استقرار مدیریت یکپارچه می باشند. 

، می 7-4، جدول « مدیریت یکپارچه شهری»در بخش ذیل به توصیف محورهای تشکیل دهنده ی مقوله 

 پردازیم . 

« مدیریت یکپارچه شهری»یف مقوله توص -4-4-1-2  

 تفکیک اختیارات -1-7-4جدول 

 

 محور تفکیک اختیارات

 محور های مدیریت یکپارچه شهری

 

 

 

 

 

 تفکیک اختیارات

 اختیار عمل واحدهای محلی

 تفکیک وظایف و اختیارات ملی از محلی

 تفکیک اختیارات و وظایف

 مدیریت محلی پاسخگویی

 کاهش حیطه مسئولیت مدیریت ملی

 کاهش تمرکز گرایی

 تفکیک امور محلی از ملی

 ارتقای توانمندی های محلی

 محیطیبرنامه ریزی 

 تفویض اختیار به مدیران محلی
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 دخالت ترمیمی دولت در امور اجرایی

 عدم تمرکز امور اجرایی و کارگزاری

 

ست که مورد بررسی قوانین و اسناد باالدستی نشان دهنده ی این است که تفکیک اختیارات یکی از مباحثی ا

محلی از ملی ،  ، تفکیک امور تفکیک اختیارات و وظایفتوجه اسناد و قوانین قرار گرفته است . بر این اساس 

ه و اجرای نهاد تفویض اختیار به مدیران محلی و... باید مورد توج ، لیمحبرنامه ریزی  کاهش تمرکز گرایی ،

  ها و سازمان های اجرایی قرار گیرند .  در این رابطه می توان به عبارات زیر اشاره نمود .

 : االمر فی شاورهم "و  "بینهم شوری امرهم و "  :کریم قرآن دستور طبق 1 اصل هفتم قانون اساسی "

 از ینهاا نظائر و روستا بخش، شهر، محل، شهرستان، استان، شورای اسالمی، شورایمجلس   :شوراها

 .کشورند امور اداره و گیری تصمیم ارکان

 

  عمران و توسعه جهت در اختیارات افزایش و تمرکززدایی منظور به: برنامه پنجم توسعه  179ماده 

 :گردد می ساماندهی زیر شرح استانی به هزینه - درآمد نظام استانها،

های  دارایی اریواگذ اختصاصی، درآمد استانی، درآمد از اعم استانی منابع شامل استانی ساالنه بودجه -الف

 دارایی ملکت و های هزین اعتبارات از اعم استانی مصارف همچنین و ملی منابع از سهم و ای سرمایه و مالی

 می درج نواتیس بودجه قوانین در سرجمع صورت به هرکدام مالی و ای سرمایه « برنامه - دستگاه »های 

 برعهده نهاشهرستا ای سرمایه های دارایی تملک اعتبارات سرجمع توزیع و ای هزینه توزیع اعتبارات .گردد

 .است استان و توسعه ریزی برنامه شورای

نماید  می صمشخ را معاونت و استان توسعه و ریزی برنامه شورای تعهدات که استان ساالنه بودجه سند -ب

 ستورالعملد و مذکور قرارداد قالب .گردد می مبادله معاونت و شورا رئیس بین و تنظیم قراردادی قالب در

 .شود می ابالغ و تهیه معاونت مربوط توسط

دارایی  و اقتصادی امور کل اداره زیرنظر و کل داری خزانه به وابسته استان معین خزانه استان، هر در -ج

 به حساب یک استان معین های خزانه از یک هر برای است موظف کل داری خزانه .شود می تشکیل استان

 نیز سال هر ابتدای در و نماید افتتاح استان مرکز در استان( معین )خزانه «کل داری خزانه حساب»عنوان

 آن ای سرمایه های دارایی تملک و ای هزینه مصوب اعتبارات با متناسب را استان هر گردان تنخواه میزان
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استان( واریز نماید  معین )خزانه «کل داری خزانه حساب»محاسبه و حداکثر تا بیستم فروردین ماه به  استان

. 

خط  و هاسیاست درآمدها، تحقق وضعیت لحاظ با استان اختیار در استانی اعتبارات تخصیص منظور به -د

عضویت  و استاندار مسئولیت با استان اعتبارات تخصیص کمیته دولت، عمومی بودجه بر ناظر کلی های مشی

 .شود می تشکیل استان دارایی و اقتصادی امور سازمان رئیس و استان ریزی برنامه معاون

معاونت  انی،است به ملی ای سرمایه های دارایی تملک طرح های و فعالیتها اجرای و واگذاری تناسب به -ه

دستگاه  یا هزینه اعتبارات از مربوط بخش سال طول در مذکور ای سرمایه دارایی تملک اعتبارات بر عالوه

 .شود می منتقل استان ها به معاونت تشخیص با ملی های اجرایی

 واگذاری وظایف -2-7-4جدول 

 محور واگذاری وظایف

 محورهای مدیریت یکپارچه شهری

 

 

 

 واگذاری وظایف

 دولتی و مردمیواگذاری اختیارات شهرداری به بخش های غیر 

 واگذری وظایف

 بازتوزیع متناسب وظایف

 واگذاری مدیریت آسیب های اجتماعی به شهرداری  .

 واگذاری مدیریت خدمات اجتماعی به شهرداری

 افزایش اختیارات شهرداری

 

گذاری وا در مواد و بند های مختلف قوانین مورد بررسی به موضوع واگذاری وظایف پرداخته شده است .

واگذاری  ،بازتوزیع متناسب وظایف  واگذری وظایف،اختیارات شهرداری به بخش های غیر دولتی و مردمی ، 

 افزایش، واگذاری مدیریت خدمات اجتماعی به شهرداری و  ریت آسیب های اجتماعی به شهرداریمدی

   .وظایف مطرح شده انداختیارات شهرداری  مواردی است که در جهت عملیاتی سازی موضوع واگذاری 

  مدیریت عجام برنامه تهیه به نسبت برنامه طول در است مجاز دولت :برنامه پنجم توسعه  173ماده 

 و محدوده در شهری یکپارچه و هماهنگ مدیریت و ساختار مناسب به دستیابی منظور به شهری

 و فوظای واگذاری طریق از مدیریت شهرها، تمرکز پایدار توسعۀ تحقق رویکرد با شهرها، حریم

 رسانیروز به و بازنگری و شهرداری ها، تعاونی و خصوصی بخش های به دولتی دستگاههای تصدیهای

 .آورد عمل به یاقدام قانون آنها اتحادیه و شهرداری ها جایگاه ارتقاء و شهرداری ها مقررات و قوانین
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  و ریشه پایدار توسعه ی اساسی، قانون اصول اجرای و تحقققانون جامع مدیریت شهری :  2ماده 

 شهر بمطلو اداره ی برای پاسخگو و مستقل پذیر، شفاف، مشارکت یکپارچه، شهری مدیریت استقرار

 :ذیل راهبردهای طریق از ها و نقش ها مأموریت وظایف، بازتوزیع و دهی سازمان با

 قلمرو شهر در محلی و ملی ورام اداره ی ارکان بین ها مسئولیت و اختیارات حدود و وظایف تفکیک و تعیین-1

مستقیم  پاسخگویی و ها مسئولیت ی حیطه کاهش و مردم مقابل در محلی مدیریت پاسخگویی ی توسعه-2

 ملی مدیریت

 شهر امور اداره ی در نهاد مردم های سازمان و خصوصی غیردولتی، بخش مشارکت افزایش -3

 انسانی و تکرام حفظ مطلوب، عمومی خدمات ی ارائه راستای در محلی های ظرفیت و ها توانایی ارتقای -4

 شهر امور ی اداره در شهروندان نقش تقویت

 شهر حریم و محدوده در عمومی منابع و اموال بهینه ی مدیریت -5

 شهر امور اداره ی در مردم مشارکت جلب و ساماندهی -6

 در قلمرو اجرایی های دستگاه اماتاقد پوشانی هم از اجتناب و رفع کاری، موازی کاری، دوباره از جلوگیری-7

 .شهر

 مدیریت هماهنگ -3-7-4جدول 

 

 محور مدیریت هماهنگ

 محورهای مدیریت یکپارچه شهری

 

 

 مدیریت هماهنگ

 مدیریت جامع شهری

 مدیریت هماهنگ و یکپارچه شهری

 

 استقرار مدیریت شهری یکپارچه

 

 وحدت رویه در مدیریت شهر

 

هماهنگی مدیریت یکی از ملزومات اصلی استقرار مدیریت یکپارچه است که در قانون برنامه پنجم توسعه و 

مدیریت هماهنگ و برنامه جامع مدیریت شهری مورد توجه قرار گرفته است . توجهاتی که تحت عنوان  

در مدیریت شهر مورد وحدت رویه مدیریت جامع شهری ،  استقرار مدیریت شهری یکپارچه، یکپارچه شهری ،

 کدگذاری قرار گرفته اند . 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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  و ریشه پایدار توسعه ی اساسی، قانون اصول اجرای و تحقققانون جامع مدیریت شهری :  2ماده 

 شهر بمطلو اداره ی برای پاسخگو و مستقل پذیر، شفاف، مشارکت ،یکپارچه شهری مدیریت استقرار

 :ذیل راهبردهای طریق از ها و نقش ها مأموریت وظایف، بازتوزیع و دهی سازمان با

 قلمرو شهر در محلی و ملی ورام اداره ی ارکان بین ها مسئولیت و اختیارات حدود و وظایف تفکیک و تعیین-1

مستقیم  پاسخگویی و ها مسئولیت ی حیطه کاهش و مردم مقابل در محلی مدیریت پاسخگویی ی توسعه-2

 ملی مدیریت

 شهر امور اداره ی در نهاد مردم های سازمان و خصوصی غیردولتی، بخش مشارکت افزایش -3

 انسانی و تکرام حفظ مطلوب، عمومی خدمات ی ارائه راستای در محلی های ظرفیت و ها توانایی ارتقای -4

 شهر امور ی اداره در شهروندان نقش تقویت

 شهر حریم و محدوده در عمومی منابع و اموال بهینه ی مدیریت -5

 شهر امور اداره ی در مردم مشارکت جلب و ساماندهی -6

 در قلمرو اجرایی های دستگاه اماتاقد پوشانی هم از اجتناب و رفع کاری، موازی کاری، دوباره از جلوگیری-7

 .شهر

  مدیریت عجام برنامه تهیه به نسبت برنامه طول در است مجاز دولت :برنامه پنجم توسعه  173ماده 

 و محدوده در شهری یکپارچه و هماهنگ مدیریت و ساختار مناسب به دستیابی منظور به شهری

 و فوظای واگذاری طریق از مدیریت شهرها، تمرکز پایدار توسعۀ تحقق رویکرد با شهرها، حریم

 رسانیروز به و بازنگری و شهرداری ها، تعاونی و خصوصی بخش های به دولتی دستگاههای تصدیهای

 .آورد عمل به یاقدام قانون آنها اتحادیه و شهرداری ها جایگاه ارتقاء و شهرداری ها مقررات و قوانین

 

وجه و تبه طور کلی می توان گفت که ، هماهنگی و یکپارچگی مدیریت از موضوعاتی است که اخیرا مورد 

 قانون گذاری قرار گرفته است . 

 

 

 

 

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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«مدیریت یکپارچه شهری»تحلیل و تبیین مقوله  -4-4-1-3  

نند عدم با توجه به یافته های تحقیق در این بخش، جنبه های مختلف استقرار مدیریت یکپارچه شهری ما

تی ، تقویت تمرکز امور اجرایی ، دخالت ترمیمی دولت در امور اجرایی ، مشارکت بخش های مردمی و غیردول

به طور  ، هماهنگی و جامعیت مدیریت شهری لیحم، برنامه ریزی اختیار و مسئولیت واحدهای محلی حیطه 

الوه بر اینکه قانون عکلی و البته در موارد محدود مورد توجه قرار گرفتنه اند . در این مورد می توان گفت که ، 

امع نظارتی گذاری ها باید جنبه های دیگر سیستم مدیریت یکپارچه مانند سیستم جامع اطالعاتی و سیستم ج

جامع رفاه و  قانون ساختار، الزم است در قوانین مرتبط با حوزه خدمات اجتماعی مانند را مدنظر قرار دهد 

مات اجتماعی قانون جامع مدیریت شهری جوانب مختلف این الگوی مدیریتی در ارتباط با خدتامین اجتماعی و 

 حوزه آسیب های اجتماعی به طور خاص مورد قانون گذاری قرار گیرد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 « :مشارکت»مقوله  -4-4-2

"مشارکت" بررسی مفهوم  -4-4-2-1  

ی می باشد بر اساس جدول فوق مقوله ی مشارکت یکی از مقوالت استخراجی از تحلیل محتوای اسناد باالدست

لی مشارکت کن ها را تحت دو مفهوم می توان آ، این مقوله از ترکیب مفاهیم کلی متعددی تشکیل می شودکه 

 شارکتم مردم، تقویت تکیه بر آرای عمومی، مشارکت حق انتخاب مردم، حاکمیت مردم،های مردم)شامل : 

 شهری دیریتشهر، م ی اداره در مردم ، مشارکت شهردار و شهر شورای انتخاب در عمومی آرای به مردم، اتکا

نمود.  مشارکت سازمان های غیر دولتی تقسیم بندیشهر( و  امور اداره در مردم پذیر، مشارکت مشارکت

ای باال با استناد هبنابراین برای آشنایی بیشتر با قوانین بیان کننده ی این مفاهیم به توصیف هر یک از محور 

 به قوانین و اسناد بررسی شده می پردازیم .  

 « مشارکت»توصیف مقوله  -4-4-2-2

 مشارکت و حق انتخاب مردم -1-8-4جدول 

 محور مشارکت و حق انتخاب مردم

 محورهای مشارکت

 

 

 

 

 

 مشارکت و حق انتخاب مردم

 حاکمیت مردم

 حق انتخاب مردم

 تکیه بر آرای عمومی

 تکیه بر رای شوراها

 مشارکت مردم

 تقویت مشارکت مردم

 اتکا به آرای عمومی در انتخاب شورای شهر و شهردار

 

 مشارکت مردم در اداره ی شهر

 مدیریت شهری مشارکت پذیر

 مشارکت مردم در اداره امور شهر

 

دسته ای از کدهای مورد تحلیل تحت عنوان مقوله کلی مشارکت و حق انتخاب مردم در کنار یکدیگر قرار 

اره ی امور و اتکا به داده شده اند. تشکیل این مفهوم نشان دهنده ی این مطلب است که مشارکت مردم در اد

رای شوراها در تصمیم گیری ها در قوانین و اسناد باالدستی مختلف مانند قانون اساسی ، برنامه پنجم توسعه 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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و.... به کرات و به عنوان یک اصل اساسی مورد توجه قرار گرفته است  . براساس  1404، سندچشم انداز ایران 

امور شهر در زمینه سیاست گذاری ، برنامه ریزی ، نظارت ، انتخاب این محور مردم در اموری مانند اداره ی 

شورای شهر و.... دارای حق هستند و قانون دستگاه ها مختلف را موظف به برقراری این حق و وظیفه نموده 

 است . در این رابطه می توانیم به مواد و عبارات زیر در قوانین اشاره کنیم . 

 : دیرینه اساس اعتقاد بر ایران، ملت که است اسالمی جمهوری ایران حکومت اصل اول قانون اساسی 

 رعالیقد مرجع رهبری به خود اسالمی پیروزمند انقالب پی در قرآن، عدل و حق حکومت اش به

 صد پنجاهسی و یکهزار ماه فروردین ویازدهم دهم پرسی همه در خمینی، امام العظمی آیتاهلل تقلید

 ریهج نه و نود و سیصد و یک هزار سال االولی جمادی دوم و اول با برابر شمسی هجری هشت و

 .داد مثبت رای آن به داشتند، رای حقکلیه کسانی که  2/98 اکثر با قمری

  اسىاس قانون  )44  (اصل کلى هاى سیاست تحقق الزمه ی سیاست های کلی برنامه پنجم: 25بند 

 :بر تأکید با بندها از یک هر به مربوط الزامات و

 .رقابتى بازارهاى گیرى شکل از حمایت  1-25 

 ظارت(ن و هدایت گذارى، )سیاست حاکمیتى وظایف ایفاى براى مناسب ساختارهاى ایجاد 2-25 

 هاى فعالیت به خانوار( دمتشکل)نها غیر هاى فعالیت تبدیل جهت در تشویقى هاى سیاست تنظیم 3-25

 .حقوقى واحدهاى

 .درمانى بیمه خدمات ارائه براى رقابتى بازار ایجاد 4-25 
 .فرهنگى و اقتصادى اجتماعى، سیاسى، هاى عرصه در مردم مشارکت و حضور تقویت 1

 مشارکت سازمان های غیر دولتی  -2-8-4جدول 

 محور مشارکت سازمان های غیر دولتی

 محورهای مشارکت

 

 

 مشارکت سازمان های غیر دولتی

 های مردم نهادمشارکت شهروندان و سازمان 

 غیردولتی بخشهای مشارکت

 مشارکت نهاد های خیریه ، وقف و مدنی

 نهاد مردم های سازمان و خصوصی غیردولتی، بخش مشارکت

 

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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است گذاری تحلیل محتوای اسناد نشان دهنده ی تاکید قوانین بر مشارکت بخش  های غیر دولتی در نظام سی

ر اداره دو تصمیم گیری است . براساس این محور بخش غیردولتی ، سازمان های مردم نهاد و خصوصی باید 

ر قوانین اشاره و عبارات زیر د ی امور شهر دارای نقش و مسئولیت باشند . در این رابطه می توانیم به مواد

 کنیم . 

  و ریشه پایدار توسعه ی اساسی، قانون اصول اجرای و تحقق قانون جامع مدیریت شهری : 2ماده 

 شهر بمطلو اداره ی برای پاسخگو و مستقل پذیر، شفاف، مشارکت یکپارچه، شهری مدیریت استقرار

 :ذیل راهبردهای طریق از ها نقشو  ها مأموریت وظایف، بازتوزیع و دهی سازمان با

قلمرو  در محلی و ملی امور اداره ی ارکان بین ها مسئولیت و اختیارات حدود و وظایف تفکیک و تعیین -1

 شهر

ستقیم م پاسخگویی و ها مسئولیت ی حیطه کاهش و مردم مقابل در محلی مدیریت پاسخگویی ی توسعه -2

 ملی مدیریت

 شهر امور اداره ی در نهاد مردم های سازمان و خصوصی غیردولتی، بخش مشارکت افزایش -3

 انسانی و کرامت حفظ لوب،مط عمومی خدمات ی ارائه راستای در محلی های ظرفیت و ها توانایی ارتقای-4

 شهر امور ی اداره در شهروندان نقش تقویت

 شهر حریم و محدوده در عمومی منابع و اموال بهینه ی مدیریت -5

 شهر امور اداره ی در مردم مشارکت جلب و ساماندهی -6

 در قلمرو جراییا های دستگاه اقدامات پوشانی هم از اجتناب و رفع کاری، موازی کاری، دوباره از جلوگیری7-

 .شهر

 بخشهای مشارکت:  سیاست های کلی قانون ساختار جامع رفاه و تامین اجتماعی بند چهارم 

 و اجرا ریزی، سیاستگذاری، برنامه سطوح در مشارکت اصل بر اجتماعی تامین نظام :غیردولتی

 شده روش های تعریف به غیردولتی سازمان های و دستگاه ها که نحوی به است استوار ارزشیابی

ازمان سقبیل  از یافته سازمان و متشکل گیرندگان خدمت مشارکت این .باشند داشته مشارکت امکان

 نیست تدول از مسوولیت رفع معنای به مشارکت این .شود می شامل نیز را غیردولتی نهادهای و ها

 .دارد عهده به را اجتماعی تامین مسئولیت دولت هرحال و در

 

 

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
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« مشارکت»تحلیل و تبیین مقوله  -4-4-2-3  

ی می تواند همانطور که در جداول و توصیفات فوق نیز قابل مشاهده ، مشارکت مردم و سازمان های غیردولت

سازمان  ودر سه حوزه ی سیاست گذاری ، اجرا و نظارت صورت گیرد ، در قوانین بررسی شده مشارکت مردم 

ته است . و توجه قرار گرف های مردمی بیشتر در زمینه ی اجرا و تصمیم گیری و بعضا نظارت مورد تاکید

را و مشارکت مردم در حوزه های مختلف مدیریتی از اهمیت زیادی برخوردار است و می تواند ضامن اج

د شهر اثربخشی هر چه بیشتر سیاست های تعیین شده باشد . ولی با وجود اینکه تقویت مشارکت و ایجا

ه چرا در قوانین ست ، جای ذکر این خالء وارد است کمشارکت پذیر در قوانین و اسناد مورد توجه قرار گرفته ا

ریت شهری و اسناد باالدستی ، خصوصا قوانین خاص تر در حوزه آسیب های اجتماعی مانند قانون جامع مدی

ده است.  قانون ساختار جامع رفاه و تامین اجتماعی توجهی به امر آموزش و سازماندهی مشارکت ها نشو 

رکت های مردمی ناشی از عدم توجه کافی و جدیت قوانین و قانون گذاران به امر مشا شاید این خالء را بتوان

 و غیردولتی پنداشت . 
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 « :توسعه همکاری ها»مقوله  -4-4-3

  "همکاری ها توسعه" بررسی مفهوم  -4-4-3-1

قوانین و  امر مهم ، درتوسعه ی همکاری ها و هماهنگی های درون سازمانی و برون سازمانی به عنوان یک 

هار مفهوم چاسناد مختلف بررسی شده مورد توجه و تاکید قرار گرفته است . مقوله ی توسعه همکاری ها از 

 نگیهماه و ساختاری (انسجام3(کاهش موازی کاری ها ، 2( توسعه همکاری های بین سازمانی ، 1کلی: 

کله . بررسی توصیفی هر یک از مفاهیم متش(هماهنگی های کالن سیاستی تشکیل شده است 4عملکردی ، 

 ی این مقوله در مطالب ذیل صورت گرفته است .

« توسعه همکاری ها»توصیف مقوله   -4-4-3-2  

 همکاری های بین سازمانی -1-9-4جدول 

 محور  همکاری های بین سازمانی

 محورهای مقوله توسعه همکاری ها

 

 

 همکاری های بین سازمانی

 های حوزه آسیب ها با شهرداریهمکاری سازمان 

 توسعه ارتباط شهرداری با جامعه مدنی

 

 هماهنگی حوزه های مختلف

 هماهنگی بین دستگاهی

 

 سیاست هماهنگی فرابخشی در حوزه آسیب ها

 گری و هماهنگی دستگاه هانتاکید بر کل 

 

امع رفاه و تامین اجتماعی و جساختار مفهوم همکاری های بین سازمانی در قانون  -3-4با توجه به جدول 

ری ها را در همچنین در قانون جامع مدیریت شهری مورد توجه قرار گرفته است . قوانین مربوطه توسعه همکا

ا سازمان بدو حوزه ی همکاری سازمان های دولتی حوزه آسیب های اجتماعی ، و همکاری سازمان های دولتی 

ا و هم بر توسعه هعالوه بر این ، در قوانین هم بر توسعه بین بخشی همکاری های غیردولتی بیان داشته اند  . 

آورده  فرابخشی همکاری ها در حوزه آسیب های اجتماعی تاکید شدده است . قوانین مربوطه در بخش ذیل

 شده است :
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  اهشک و کنترل گیری، پیش برنامه ی است مکلف شهرداری قانون جامع مدیریت شهری  : 193ماده 

 و هادهان ها، دستگاه .نماید اجرا شهر اسالمی شورای از تصویب پس و تهیه را اجتماعی های آسیب

 تایجن اند مکلف بعالوه .نمایند همکاری با شهرداری دراین خصوص اند موظف ربط ذی های سازمان

 .دهند شهرداری قرار اختیار در زمینه این در را خود های پژوهش از حاصل

  ها وزهح در هماهنگی های کلی قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی :بند اول سیاست :

 در یامداد و حمایتی ای، های بیمه حوزه از هریک در خدمات و ها فعالیت هماهنگی و ساماندهی

 لتداخ و همپوشانی که از نحوی به دستگاهها، فعالیت تر کامل پوشش و کارآمدی افزایش جهت

 .گردد جلوگیری آنها فعالیت

 کاهش موازی کاری ها -2-9-4جدول 
 محور کاهش موازی کاری ها

 محورهای مقوله توسعه همکاری ها

 

 

 کاهش موازی کاری ها

 .کاهش پراکنده کاری ها و فعالیت های جزیره ای

 

 کاهش دوباری کاری ها

 

 کاهش همپوشانی ها

 کاهش مدیریت های موازی

 

ف بر دستگاه متاسفانه عدم تعیین و تعریف دقیق محدوده های قانونی عملکرد دستگاه ها در کنار نظارت ضعی

ر حوزه آسیب های اداری و فعالیت های آن ها باعث ایجاد موازی کاری ها و همپوشانی ها در ارائه خدمات د

حدی است  وان یک آسیب اداری بههای اجتماعی شده است . موازی کاری و همپوشانی در ارائه خدمات به عن

ی ها و هم که در قوانین و اسناد باالدستی شاهد مواد و  بندهای مختلفی هستیم که کاهش این موازی کار

 پوشانی ها را خواستار شده است . 

 : جهت در قضایى و ادارى نظام اصالح بند چهارده سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه: 

مدیران  رىکارگی به کارکنان، معیشت و کرامت تأمین مردم، به رسانى خدمت بهبود کارآیى، و تحرک افزایش

 حوزه در دایىز تمرکز بر تأکید موازى، هاى مدیریت ادغام یا حذف آنان، شغلى تأمین و امین و الیق قضات و

 .نیاز مورد قوانین تنظیم و آن با مبارزه و ادارى فساد از پیشگیرى اجرایى، و هاى ادارى
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  و ریشه پایدار توسعه ی اساسی، قانون اصول اجرای و تحقققانون جامع مدیریت شهری :  2ماده 

 شهر بمطلو اداره ی برای پاسخگو و مستقل پذیر، شفاف، مشارکت یکپارچه، شهری مدیریت استقرار

 :ذیل راهبردهای طریق از ها و نقش ها مأموریت وظایف، بازتوزیع و دهی سازمان با

 قلمرو شهر در محلی و ملی ورام اداره ی ارکان بین ها مسئولیت و اختیارات حدود و وظایف تفکیک و تعیین-1

مستقیم  پاسخگویی و ها مسئولیت ی حیطه کاهش و مردم مقابل در محلی مدیریت پاسخگویی ی توسعه-2

 ملی مدیریت

 شهر امور یاداره  در نهاد مردم های سازمان و خصوصی غیردولتی، بخش مشارکت افزایش -3

 انسانی و تکرام حفظ مطلوب، عمومی خدمات ی ارائه راستای در محلی های ظرفیت و ها توانایی ارتقای -4

 شهر امور ی اداره در شهروندان نقش تقویت

 شهر حریم و محدوده در عمومی منابع و اموال بهینه ی مدیریت -5

 شهر امور اداره ی در مردم مشارکت جلب و ساماندهی -6

 در قلمرو اجرایی های دستگاه اماتاقد پوشانی هم از اجتناب و رفع کاری، موازی کاری، دوباره از جلوگیری-7

 .شهر

 عملکردی هماهنگی و ساختاری انسجام  -3-9-4جدول 

 عملکردی هماهنگی و ساختاری محورانسجام

 محورهای مقوله توسعه همکاری ها

 

 

 عملکردی هماهنگی و ساختاری انسجام

 یکپارچگی حوزه های عملکردی

 انسجام سیاست ها

 انسجام ساختاری حوزه های عملکردی

 همسویی حوزه های عملکردی

 هماهنگی الیه های عملکردی

ظام جامع نانسجام ، همسویی و هماهنگی حوزه های عملکردی در قانون برنامه توسعه پنجم و قانون سختار 

 رفاه و تامین اجتماعی به شرح زیر مورد توجه قرار گرفته است : 

  مینتأ جامع نظام استقرار و برقراری به نسبت است مجاز دولتبرنامه پنجم توسعه :  27ماده 

 :الیۀ سه حداقل لحاظ با الیه چند اجتماعی

  توانمندسازی و حمایتی خدمات شامل اجتماعی مساعدت های -

 پایه درمانی های بیمه و پایه های مستمری شامل پایه اجتماعی های بیمه -

  درمان و بازنشستگی مکمل های بیمه -
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 .یدنما اقدام کشور در ها الیه این بین هماهنگی و همسویی ،ساختاری انسجام یکپارچگی، رعایت با

  قانون  )92  (نهم و بیست اصل اجرای در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی : 1ماده 

 اسیاس قانون (21یکم) و بیست اصل (4 ) (و (2بندهای  همچنین و ایران اسالمی جمهوری اساسی

 دالتع توسعه منظور به که رفاهی سیاستهای کالن انسجام ایجاد جهت در و ایران اسالمی جمهوری

 پیامدهای و طبیعی ، اقتصادی ، رویدادهای اجتماعی برابر در کشور افراد همه از حمایت و اجتماعی

 گردد . می برقرار قانون این مفاد و شرایط رعایت با اجتماعی تامین نظام آن،

 هماهنگی های کالن سیاستی -4-9-4جدول 

 محورهماهنگی های کالن سیاستی

 مقوله توسعه همکاری هامحورهای 

 

 

 هماهنگی های کالن سیاستی

 هماهنگی سیاست های اجتماعی

 هماهنگی بخش های مختلف دولت

 هماهنگی برنامه های قلمروهای کالن

 هماهنگی برنامه های مختلف نظام جامع رفاه

 

جاد هماهنگی انجام فعالیت ها و رفع مسائل بین بخشی و بین رشته ای مانند آسیب های اجتماعی نیازمند ای

تامین  وهای سیاستی و برنامه ای در سطح کالن می باشد که به طور  خاص در قانون ساختار جامع رفاه 

 اجتماعی به شرح زیر مورد تاکید و توجه قرار گرفته است . 

  توانبخشی و حمایتی حوزه وظایف و اهداف ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی :قانون  4ماده 

 :باشد می زیر شرح به

 

  .حمایتی منابع و ها یارانه کردن هدفمند و سازماندهی  الف

 .اجتماعی های آسیب از پیشگیری راستای در دولت مختلف های بخش هماهنگی  ب

 نسبی( . و )مطلق فقر خط تعیین در مشارکت  ج

 در زمینه خصوصا آنها سوء پیامدهای و اجتماعی اقتصادی، رویدادهای برابر در جامعه افراد از حمایت  د

 .پیری و ماندگی راه در سرپرستی، بی بیکاری،

 دالیل به ادی کهافر اولویت با ندارند کافی درآمد که هائی خانواده و افراد همه برای زندگی حداقل تامین  ه

 .نیستند کار به قادر روانی و جسمی

 .محدود مدت برای و وام شکل به کار جویای افراد به مقرری پرداخت  و
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 .خودسرپرست زنان و سرپرست بی های خانواده قرار دادن پوشش تحت  ز

 .نیازمند خانوارهای شغلی های مهارت ایجاد و بازتوانی آموزش امکانات، سازی فراهم  ح

 .فرزند حضانت و بارداری دوران در خصوص به مادران از حمایت  ط

 تحت و گروههای هدف در اجتماعی های آسیب و ها معلولیت تشدید یا بروز از پیشگیری خدمات تامین  ی

 .توانبخشی و درمان پیشگیری، سطح سه در آنها دادن قرار پوشش

 ادامه رایبمعلولین  اقتصادی و اجتماعی ذهنی، جسمی، وضع بهبود منظور به الزم امکانات آوردن فراهم  ک

 آسیب و اعیبرابر اجتم فرصتهای از محروم افراد معلوالن، خودکفائی و استقالل تامین برای تالش و زندگی

 .اجتماعی دیدگان

 .معلوالن های توانائی و ویژگیها با متناسب فیزیکی فضای و اجتماعی محیط سازی آماده  ل

 .عشایر و روستائی نیازمندان از حمایت روند ادامه  م

  اجتماعی مینتا و رفاه عالی شورای وظایف قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی : 15ماده 

 :باشد می زیر شرح به

 .اجتماعی سیاستهای هماهنگی  الف

 .اجتماعی مسائل حل برای فرابخشی شوراهای سایر و اقتصاد شورای با تعامل  ب

رعایت  با وزیران هیات به آن پیشنهاد و اجتماعی تامین و رفاه سیاست های تایید و اصالح بررسی،  ج

 .نظام کلی سیاستهای

 کشور دجه ایبو و عمومی سیاستهای قالب در اجتماعی تامین و رفاه ساالنه بودجه تایید و اصالح بررسی،  د

 .وزیران هیات به آن پیشنهاد و

 و لتیاجرایی، دو دستگاه های گذاری های سرمایه و ذخائر وجوه، مدیریت نحوه کلی ضوابط پیشنهاد  ه

 یببا تصو اجتماعی تامین نظام مختلف قلمروهای در فعال صندوق های و موسسات سازمان ها، عمومی،

 .وزیران هیات
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«  مقوله توسعه همکاری ها» تحلیل و تبیین مقوله  -4-4-3-3  

وضیح را ارائه تمی توان این « توسعه همکاری ها » بر اساس جداول و توصیفات مطرح شده در ارتباط با مقوله 

رون بخشی و دداد که ، علی رغم اینکه در اسناد و قوانین مورد بررسی بر کاهش موازی کاری ها ، هماهنگی 

است ، ولی  دی از این دست تاکید شدهفرابخشی ، انسجام و هماهنگی ساختاری و هماهنگی برنامه ها و موار

کزی هماهنگ در هیچ یک از قوانین بر سازوکار ایجاد هماهنگی های الزم مانند ایجاد سازمان و مدیریت مر

یریت موجود قانون واحد هماهنگ کننده اشاره ای نشده است . در واقع، در این قوانین مشکالت مد وکننده 

ماهنگی ماهنگی درون بخشی و فرابخشی ، نبود انسجام ساختاری و همانند وجود موازی کاری ها ، عدم ه

وانین مورد بررسی برنامه ها توسط قانون گذار شناسایی شده و مورد تاکید قرار گرفته اند ولی در هیچ یک از ق

هدایت گر  خصوصا قانون ساختار جامع رفاه و تامین اجتاعی و قانون جامع مدیریت شهری به عنوان قوانین

 موضوع خاص تحقیق سازوکار قانونی برای کاهش و رفع این مسائل در نظر نگرفته اند .    در
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 « :اصالحات اداری» مقوله  -4-4-4

  "اصالحات اداری"  بررسی مفهوم -4-4-4-1

لی تحت کمجموعه ای از مفاهیم و کدهای بدست آمده ذیل مقوله اصالحات اداری و در دو دسته ی مفهومی 

نجام اصالحات در اعنوان اصالح روش ها و اصالح ساختارها و قوانین قرار می گیرند ، این مفاهیم بیانگر لزوم 

و عدم اثربخشی  و نشان از عدم مطلوبیتروش ها ، ساختار های اداری و قوانین از نظر قانون گذاران می باشد 

یل بیان می قوانین ، ساختارها و روش های موجود دارد .در ذیل مفاهیم تشکیل دهنده ی این مقوله به تفص

 گردد. 

 « ریاصالحات ادا» توصیف مقوله
 اصالح روش ها -1-10-4جدول 

 محورهای مقوله اصالحات اداری

 

 اصالح روش ها

 صحیح مدیریتیبه کارگیری روش های 

 به کارگیری روش های مطلوب و کارآمد مدیریت منابع

 

 تاکید بر اصالح و هماهنگی شیوه های نظارت

 

واد و اصالح روش های اداری یکی از الزمه های برقراری یک سیستم مدیریت یکپارچه می باشد که در م

 ست . به عنوان یک نقطه ی مطلوب مورد تاکید قرار گرفته ا 1404عباراتی از سند چشم انداز توسعه 

  یشرفته،پ دانش از رخوردارکشوری است ب 1404ایران در افق  : 1404بند دوم سند چشم انداز ایران 

 .ملى ولیدت در اجتماعى سرمایه و انسانى منابع برتر سهم بر متکى آورى، فن و علم تولید در توانا

  رفاه، ،سالمت از برخوردار کشوری است 1404ایران در افق  : 1404بند سوم سند چشم انداز ایران 

 به ده،خانوا مستحکم نهاد درآمد، مناسب توزیع برابر، هاى فرصت اجتماعى، تامین غذایى، امنیت

 .مطلوب زیست محیط از مند بهره و تبعیض فساد، فقر، از دور
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 اصالح ساختارها و قوانینمحور  -2-10-4جدول 

 اصالح ساختارها و قوانینمحور 

 محورهای مقوله اصالحات اداری

 

 اصالح ساختارها و قوانین

 اصالح نظام اداری

 اجتماعیتهیه و تصویب برنامه آسیب های 

 اصالح ساختار ها

 تاکید بر اصالح و هماهنگی ساختار های نظارت

 اصالح قوانین شهرداری ها

 

د ، که در اصالح ساختارها و قوانین نیز یکی از ملزومات اساسی استقرار سیستم مدیریت یکپارچه می باش

 قوانین و اسناد باالدستی به شرح زیر مورد توجه قرار گرفته است . 

  : 44  (اصل کلى هاى سیاست تحققبند بیست و پنجم سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه(  

 :بر تأکید با بندها از یک هر به مربوط الزامات و 1 اساسى قانون

 .رقابتى بازارهاى گیرى شکل از حمایت  1-25 

 ظارت(ن و هدایت گذارى، )سیاست حاکمیتى وظایف ایفاى براى مناسب ساختارهاى ایجاد 2-25 

 هاى فعالیت به خانوار( دمتشکل)نها غیر هاى فعالیت تبدیل جهت در تشویقى هاى سیاست تنظیم 3-25

 .حقوقى واحدهاى

 .درمانى بیمه خدمات ارائه براى رقابتى بازار ایجاد 4-25 

  مدیریت عجام برنامه تهیه به نسبت برنامه طول در است مجاز دولت :برنامه پنجم توسعه  173ماده 

 و محدوده در شهری یکپارچه و هماهنگ مدیریت و ساختار مناسب به دستیابی منظور به شهری

 و فوظای واگذاری طریق از مدیریت شهرها، تمرکز پایدار توسعۀ تحقق رویکرد با شهرها، حریم

 رسانیروز به و بازنگری و شهرداری ها، تعاونی و خصوصی بخش های به دولتی دستگاههای تصدیهای

 .آورد عمل به یاقدام قانون آنها اتحادیه و شهرداری ها جایگاه ارتقاء و شهرداری ها مقررات و قوانین

 

 

 

 

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 

148 
 

« اصالحات اداری » تبیین مقوله تحلیل و  -4-4-4-3  

قدامات و ااصالحات اداری در بخش برنامه ریزی ، مدیریت و نظارت می تواند در بهبود وضعیت و اثربخشی 

اشد ، در بمنابع، در حوزه های مختلف و به طور خاص در حوزه ی آسیب های اجتماعی، بسیار موثر مدیریت 

محدود آورده  حالی که همانطور که قابل مشاهده است این توجه به اصالحات اداری عالوه بر اینکه در موارد

م انداز ال در سند چششده است ، در عین حال به صورت کلی مورد تاکید قرار گرفته است ، به عنوان مث

ره ای به فقط اشاره ضمنی به لزوم اصالح روش ها و در برنامه پنجم توسعه در یک مورد اشا 1404توسعه 

ر ، برخالف دیده می شود . از سوی دیگ حاکمیتى وظایف ایفاى براى مناسب ساختارهاىلزوم اصالح و ایجاد 

ا ، هانتظار، با وجود مشکالت مدیریتی متعدد موجود در بخش آسیب های اجتماعی مانند موازی کاری 

به طور -ین بخشاناهماهنگی ها ، اتالف منابع ، عدم اثربخشی اقدامات و... نه تنها در اسناد بررسی شده در 

جتماعی و حوزه آسیب ها مانند قانون ساختار جامع رفاه و تامین اخاص اسناد مرتبط با خدمات اجتماعی 

اد عملیاتی سازمان های مرتبط با آسیب های اجتماعی که در بخش بلکه در اسن -قانون جامع مدیریت شهری

  تمهید و چاره ی خاصی برای انجام اصالحات الزمه اندیشیده نشده است . آورده می شود ، بعد 
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 «ب»قسمت 

امه ها دستیابی نهمانطور که در مقدمه ی این بخش توضیح داده شد ، هدف ما از بررسی اسناد ، قوانین و آیین 

امع ی است. بر اساس یک تعریف کلی و جاجتماعی ها بیآسی  حوزهی جتماعا خدمات تیریمدچگونگی به 

ابع موجود مدیریت عبارت است ازفرآیند منظم در جهت تحقق هدف های معین با به کارگیری مناز مدیریت ، 

پس از مرحله نیز  مادی و انسانی از طریق عملیات برنامه ریزی ، هدایت و کنترل اثربخش و کارا. در این بررسی

فه ی قانونی ه بیانگر وظیبه مجموعه ای از کدهای اولیه دست یافتیم ک« کدگذاری باز»اول کدگذاری قوانین 

نظارت  و یارزیاب گذاری و سیاست و ریزی خدمات ، برنامه ارائه و اجرا سازمان های مختلف در سه حیطه ی

طه ی برنامه بودند . بنابراین ، به منظور فراهم نمودن امکان مقایسه وظایف سازمان های مختلف در سه حی

» ، مقوله «  گذاری سیاست و ریزی برنامه» حت عنوان : مقوله ریزی ، اجرا و ارزیابی به تشکیل سه مقوله ت

  پرداختیم .« نظارت  و ارزیابی» ، مقوله « خدمات  ارائه و اجرا

 « :گذاری  سیاست و ریزی برنامه» مقوله  -4-4-5

  "گذاری سیاست و ریزی برنامه"  بررسی مفهوم  -4-4-5-1

تند، برنامه مختلف در حوزه ی برنامه ریزی و سیاست گذاری هسدسته ای از کدها بیانگر وظایف سازمان های 

در سایر  ریزی و سیاست گذاری اگر به صورت صحیح و اصولی انجام پذیرد می تواند تسهیل گر امر مدیریت

وزه آسیب ححوزه ها نیز باشد . بر اساس جدول فوق هفت سازمان در زمینه ی برنامه ریزی و سیاست گذاری 

 آموزش و درمان ، بهداشت ارای نقش قانونی هستند ، این سازمان ها عبارتند از : وزارتهای اجتماعی د

 فرهنگ ، وزارت اجتماعی ، بهزیستی ، استانداری رفاه و کار ، تعاون قضایه ، شهرداری ، وزارت پزشکی ، قوه

انین مربوط به اسالمی . متاسفانه سازمان آموزش و پرورش و سازمان صداو سیما به تبع اینکه در قو ارشاد و

یز برای آن نبخش اجرا و ارائه خدمات دارای وظیفه محدود و کلی هستند، در حوزه ی برنامه ریزی و نظارت 

هرسازی و وزارت راه و ش ها نقش و وظیفه ای تعریف نشده است . همچنین ، برای وزارت ورزش و جوانان ،

تعیین  کمته امداد امام )ره(  وظیفه ی خاصی در حوزه ی مدیریت آسیب های اجتماعی توسط قانون گذار

عی در نشده است . در بخش ذیل به توصیف قوانین موضوع برنامه ریزی و سیاست گذاری آسیب های اجتما

 ارتباط با سازمان های مختلف می پردازیم . 
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« گذاری  سیاست و ریزی برنامه» توصیف مقوله -4-4-5-2  

 پزشکی آموزش و درمان ، بهداشت وزارت - 1-11-4جدول 

 

وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی دارای وظایفی در حوزه ی مدیریت اعتیاد و کاهش و کنترل  اختالالت 

اداره کل سالمت روانی اجتماعی و اعتیاد مصرف مواد مخدر است که به شرح ذیل در وظایف مربوط به اداره  

 آمده است . 

 برنامه های اداره کل سالمت روانی اجتماعی و اعتیاداهداف و 

تدوین و به مصرف رساندن سیاست ها و برنامه های خدمات حمایتی معتادان )وزارت بهداشت درمان و آموزش 

 (.1387پرشکی ، 

 اهداف و برنامه های اداره کل سالمت روانی اجتماعی و اعتیاد

پیشگیری، درمان و کاهش آسیب اختالالت مصرف مواد )وزارت  تدوین سیاست ها و برنامه های کالن مرتبط با

 (.1387بهداشت درمان و آموزش پرشکی ، 

 

 

 

 

 مفاهیم جزئی مفاهیم کلی

 

 

 

 

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

 )برنامه ریزی برای حمایت معتادان(

 )برنامه ریزی جهت کاهش اختالالت مصرف مواد(

 کاهش اختالالت مصرف مواد()برنامه ریزی در جهت 

 )تدوین برنامه های کالن کاهش اختالالت مصرف مواد(

 )تدوین برنامه های سالمت اجتماعی(

 )استاندارسازی خدمات درمانی مرتبط با اختالالت مصرف مواد(

 ستری()تدوین استانداردها و آیین نامه های درمان سرپایی ، اقامتی و ب

 یکپارچه اطالعات و مراقبت سوء مصرف مواد()تدوین نظام 
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 هیقضای قوه - 2-11-4جدول 

 

قوه قضاییه دارای وظایف متعدد مدیریتی در زمینه ی پیشگیری و حمایت و اصالح محکومان است ، اکثر این 

شورای وظایف تحت قانون پیشگیری از وقوع جرم مطرح شده اند که انجام و عملیاتی سازی آن ها به عهده ی 

 ی شود .  است که رئیس قوه ی قضاییه رئیس آن محسوب م  جرم عالی پیشگیری از وقوع

 قانون پیشگیری از وقوع جرم

های مشارکت مردم و نهادهای دولتی و های کالن برای گسترش فرهنگ، ایجاد زمینهبررسی و تصویب برنامه

)سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسالمی،  آنها از حمایت و جرم غیردولتی در امر پیشگیری از وقوع

1394). 

  جرمقانون پیشگیری از وقوع 

)سامانه ملی قوانین و مقررات گانه کشور های قوای سهتقسیم کار ملی در چهارچوب وظایف و مأموریت

 .(1394جمهوری اسالمی، 

 

 

 

 مفاهیم جزئی مفاهیم کلی

 

 

 

 

 

 قوه قضایه

 )برنامه ریزی برای گسترش مشارکت های مردمی در امر پیشگیری(

 جهت پیشگیری از جرم()برنامه ریزی و تصمیم گیری مشارکتی در 

 )تخصص گرایی در زمینه پیشگیری از جرم(

 )تقسیم کار ملی در حوزه پیشگیری از وقوع جرم(

 )تعیین راهبردهای پیشگیری از وقوع جرم(

 )تعیین سیاست های اجرایی پیشگیری از وقوع جرم(

 )تعیین برنامه های ملی پیشگیری از وقوع جرم(

 درجهت حمایت از بزه دیدگان و محکومان()سیاست گذاری 

 )سیاست گذاری درجهت اصالح محکومان(

 )شناسایی زمینه های وقوع جرم و آسیب های اجتماعی(

 )توسعه هماهنگی ها و همکاری ها(
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 شهرداری  - 3-11-4جدول 

شهرداری تهران دارای وظایف مختلفی در حوزه ی آسیب های اجتماعی است . بسیاری از این قعالیت ها و 

 وجوه از یکی . گیرد می انجام اجتماعی مشارکتهای و خدمات ، رفاهوظایف قانونی ذیل سازمان تخصصی 

 ریزی برنامه دارای شهرداری سازمان ، که است این ها سازمان سایر به نسبت شهرداری سازمان ی مشخصه

  . است نهاد مردم های سازمان های فعالیت به دهی جهت و ها ظرفیت از استفاده  جهت در مشخصی های

 تهران شهرداری اعیاجتم مشارکتهای و خدمات ، رفاه سازمان اساسنامه

ای، روانی، مددکاری، پیشگیرانه و حمایتی از ریزی به منظور حمایت از ارائه خدمات اجتماعی، مشاورهبرنامه

های بخش های اجتماعی، با استفاده از ظرفیتمنظور کاهش آسیبه دیده و در معرض آسیب بافراد آسیب

 لیه نهادهای دولتی مسئول در این خصوصخصوصی و نهادهای مدنی ذیربط و همچنین با همکاری ک

 . (1390)شهرداری تهران ، 

 : تهران شهرداری دوم ساله پنج برنامه   

شهرداری تهران موظف است در راستای مسئولیت پذیری اجتماعی بخش خصوصی و بنگاههای :  97ماده 

فعالیت های شهری ،آنان  اقتصادی به منظور کاهش سوء اثرات اجتماعی ،زیست محیطی و اقتصادی مرتبط با

 مسئولیت چنین هم و. نماید تشویق اجتماعی های آسیب های طرح در گذاری سرمایه و  را برای همکاری

 همکاری و عمومی خدمات ارائه برای دولتی غیر و دولتی های سازمان و خصوصی بخش در را اجتماعی پذیری

 ( .1387)شهرداری تهران،  یب نمایدترغ و ترویج شهری های ساخت زیر توسعه در

 

 

 مفاهیم جزئی مفاهیم کلی

 

 

 

 

 شهرداری

 )هماهنگی سازمانی جهت حمایت گروه های شغلی در معرض آسیب(

 اجتماعی()ساماندهی آسیب های 

 )برنامه ریزی با استفاده از ظرفیت های بخش دولتی و غیردولتی(

 )جهت دهی فعالیت های سازمان های مردم نهاد(

 )تشویق مسئولیت پذیری اجتماعی در بخش خصوصی ، دولتی و غیردولتی(

 (تهیه و اجرای سند جامع رفاه اجتماعی)

 (ایجادبانک اطالعاتتقویت زیر ساخت های نرم افزاری و )

 (سیب دیده و آسیب پذیرآتهیه برنامه جامع شناسائی کودکان )
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 اجتماعی رفاه و کار ، تعاون وزارت - 4-11-4جدول 

 

برای وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی به عنوان اصلی ترین سازمان دولتی ارائه کننده خدمات اجتماعی در 

 اجتماعی وظایفی به شرح زیر در نظر گرفته شده است .زمینه برنامه ریزی و مدیریت  آسیب های 

 شرح وظایف اداره پیشگیری ازآسیب های اجتماع

سیاست گذاری درراستای پیشگیری ) سطح اول ( ازآسیب های اجتماعی با اولویت شناسایی آسیب های 

)وزارت تعاون ، کار و  نوپدید درچهارچوب قوانین ، مقررات واختیارات به منظور ایجادسازوکاروکارهای الزم

 رفاه اجتماعی(

 الیحه تعیین وظایف و اختیارات وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی 

طراحی ، استقرار و اجرای نظام سطح بندی خدمات حمایت و توانمندسازی متناسب با شرایط بومی ، منطقه 

سرپرست ، کودکان بی سرپرست ، ای و گروه های هدف از جمله زنان سرپرست خانوار، دختران و زنان خود 

افراد و خانواده های در معرض آسیب و آسیب دیدگان اجتماعی، معلولین و سالمندان با استفاده از امکانات و 

)مرکز پژوهش های مجلس ظرفیت های بالقوه و بالفعل به منظور نیل به استقالل فردی و اجتماعی افراد 

 (.1392شورای اسالمی، 

 

 مفاهیم جزئی مفاهیم کلی

 

 

 

 

 وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

 )طراحی و استقرار نظام سطح بندی خدمات حمایت و توانمندسازی متناسب با

 شرایط بومی ، منطقه ای و گروه های هدف(

 از آسیب ها( درراستای پیشگیریسیاست گذاری  )

 (آسیب های اجتماعی مطالعه درزمینه)

 )برنامه ریزی هادر زمینه پیشگیری با مشارکت سایر سازمان(

 آسیب ها( تدوین برنامه های کالن درحوزه)

زنان و  )ایجاد بانک های اطالعاتی جامع( )تدوین آیین نامه اجرایی در رابطه با

 با همکاری سایر سازمان ها(کودکان بی سرپرست 

اری سایر )تدوین آیین نامه اجرایی در رابطه با زنان و کودکان بی سرپرست با همک

 سازمان ها(

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
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 بهزیستی -5-11-4جدول 

 

سازمان بهزیستی به عنوان یک سازمان دولتی ارائه کننده خدمات اجتماعی دارای وظایف اجرایی متعددی  

در ارتباط با اکثر گروه های آسیب دیده و در معرض آسیب اجتماعی می باشد ، لذا الزم است جهت مدیریت 

وزه ی برنامه ریزی و این وظایف گسترده در حوزه ی آسیب های اجتماعی وظایف قانونی متناسبی در ح

سیاست گذاری نیز  برای این سازمان در نظر گرفته شود . وظایف این سازمان در حوزه ی برنامه ریزی و 

 سیاست گذاری در قوانین بررسی شده به صورت زیر آورده شده است . 

 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست

 .سرپرست، با سازمان بهزیستی کشور استبی نوجوانان و کودکان سرپرستی ـ امور مربوط به2ماده 

بی کودکان سرپرستی و مراقبت، حضانت و منظور انجام صحیح مسؤولیت پذیرش، نگهداریـ به36ماده 

سرپرستی آنان به  واگذاری اختیار و توسط سازمان بهزیستی کشور بدسرپرست و سرپرست

قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست  های اجرائینامهسات، آیینومؤس واجد شرایط هایخانواده

 مفاهیم جزئی مفاهیم کلی

 

 

 

 

 

 

 بهزیستی

 )تبادل آمار و اطالعات سازمان های حوزه آسیب ها(

 )شناسایی آسیب ها و مناطق آسیب زا در سطوح مختلف(

 )هماهنگی دستگاه ها تحت الزام قانونی در زمینه آسیب ها(

 خیابانی( کودکان )تعیین وظایف سازمان های مختلف در سازماندهی

 خیابانی( کودکان )تسهیل گری در حوزه سازماندهی

 خیابانی( کودکان  )ایجاد هماهنگی سازمانی در حوزه سازماندهی

 )تعیین وضعیت مطلوب در حوزه کودکان خیابانی توسط بهزیستی(

 ، ارتباط و اطالع رسانی در حوزه کودکان خیابانی() تهیه چارچوب آموزش

 ( رپرستسبی نوجوانان و کودکان)تکلیف بهزیستی در ارتباط با مدیریت مسائل 

 

 )تصمیم گیری مشارکتی(

و ارزشیابی ریزی، هماهنگی، نظارت)مسئولیت سازمان بهزیستی در زمینه برنامه

 آسیب ها(

 )اجرای اقدامات سازمان بهزیستی تحت نظر شورا(

 بهزیستی()مدیریت منطقه ای سازمان 
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تهیه  قانون کشور این و رفاه اجتماعی، دادگستری و های تعاون، کاروزارتخانه با پیشنهادو بدسرپرست 

 .(1392)سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسالمی،  رسدوزیران می به تصویب هیأت و شودمی

 قانونی تشکیل سازمان بهزیستی کشورالیحه 

تأمین  قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و به منظور 29و  21ماده واحده: در جهت تحقق مفاد اصول 

و ارزشیابی و تهیه هنجارها و استانداردهای خدماتی و توسعه دامنه ریزی، هماهنگی، نظارتموجبات برنامه

ارائه خدمات مختلف به سرپرست و نیازمند وهای بیحمایت خانوادههای بهزیستی در زمینه اجرای برنامه

ای و اجتماعی معلول جسمی و روانی و تجدید تربیت بخشی حرفهکودکان و تدارک امکانات پیشگیری و توان

سرپرست و معلولین غیرقابل توانبخشی و اجتماعی و حمایت و نگهداری از کودکان و اطفال بیمنحرفین

بخشی و تأمین موجبات تشویق، جلب بهزیستی و توانیازمند و آموزش نیروی انسانی خدماتسالمندان ن

مرکز شود )میهای داوطلب و مؤسسات غیر دولتی، سازمان بهزیستی کشور تشکیلمشارکت و فعالیت گروه

 ( .1359پژوهش های مجلس شورای اسالمی ، 

 استانداری -6-11-4جدول 

استانداری ها به عنوان واحد های استانی وزارت کشور در زمینه های مختلف فرهنگی ، اجتماعی ، سیاسی 

دارای وظایف مدیریتی و  نظارتی هستند، در این راستا در زمینه ی مدیریت خدمات اجتماعی حوزه آسیب 

 شرح ذیل می باشند.  دارای وظایف قانونی به امور اجتماعی و فرهنگیی اداره های اجتماعی نیز تحت 

 وظایف دفتر امور اجتماعی و فرهنگی شرح

در سطح استان برای تنظیم اولویتهای آموزشی  بهداشتی و فرهنگی ، اجتماعی مسائل وضعیت بررسی و مطالعه

 . )استانداری تهران(منظور ارتقاء سالمت بهداشتی ، روانی و اجتماعی مردم  استان به

 مفاهیم جزئی مفاهیم کلی

 

 

 استانداری

 )شناسایی و ارائه راه حل برای آسیب ها(

 (پایگاه داده های اجتماعی)ایجاد 

 اقدامات( استاندارد سازی)

 )تصمیم گیری مشارکتی استانداری در راه حل های آسیب ها (

 اجتماعی( مسائل )بررسی

 )واگذاری اختیارات به بخش غیردولتی(
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 انسانی و تحول اداری استانداری تهرانشرح وظایف دفتر منابع 

اعی ، رفاهی انجام اقدامات الزم به منظور واگذاری فعالیت های تصدی گری مربوط به خدمات فرهنگی ، اجتم

ن شده در و سایر امور خدماتی واحدهای استانی دستگاه اجرایی به بخش غیردولتی بر اساس روش های تعیی

 تهران( . )استانداری قانون و مقررات ذیربط

 اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت - 7-11-4جدول 

 

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی به عنوان یکی از نهادهای دولتی که در حوزه ی فرهنگ سازی در زمینه های 

ت است، در حوزه ی برنامه ریزی و سیاست مختلف اجتماعی ، فرهنگی ، سیاسی و... دارای نقش و مسئولی

 گذاری آسیب های اجتماعی نیز دارای وظایفی در راستای پیشگیری از آسیب های اجتماعی می باشد .

 دبیرخانه ستاد پیشگیری ازآسیب های اجتماعی 

-آسیب امور فرهنگی، تبلیغاتی و آموزشهای عمومی به منظور پیشگیری از های بررسی وارائه پیشنهاد سیاست

 )وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی(. های اجتماعی از اعتیاد بویژه مشروبات الکلی، مواد دخانی، ایدز و غیره

 شرح وظایف معاونت امور فرهنگی:

های استکبار، ظلم، منظور شناخت، پیشگیری و مبارزه با مقولههای فرهنگی بهریزی در راستای فعالیتبرنامه  

و ارائه الگو و خدمات فراخور با هماهنگی سایر واحدها   های انحرافی، خرافاتدی، عرفانمواد مخدر، مکاتب الحا

 مندی از امکانات در چارچوب اختیارات محوله )وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی(.و مراکز مربوطه و بهره

 

 مفاهیم جزئی مفاهیم کلی

 

 

 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

 )زمینه سازی تولید برنامه ها در حوزه پیشگیری از آسیب ها(

 آسیب ها( های فرهنگ و هنر در راستای پیشگیری از)تدوین استراتژی

 (ها پیشگیری از آسیببه منظور  ها ارائه سیاست)

های فرهنگی در زمینه آسیب ها با همکاری سایر سازمان ریزی در راستای فعالیت)برنامه

 ها(
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«گذاری  سیاست و ریزی برنامه» تحلیل و تبیین مقوله  -4-4-5-3  

برنامه ریزی سازمان( در زمینه ی  هشتقابل مشاهده است سازمان های مختلفی ) 5-4همانطور که در جدول 

وان به تحوزه آسیب های اجتماعی دارای وظیفه قانونی هستند ، ولی با اندک توجهی می  و سیاست گذاری

 نکاتی چند دست یافت : 

ظایف مدیریتی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در زمینه ی برنامه ریزی به حوزه ی اعتیاد و و-

فیت های کاهش اختالالت مصرف مواد محدود می شود ، درحالی که با توجه به دامنه ی وسیع فعالیت و ظر

ه های آسیب سیاری از گروتخصصی موجود ، این سازمان می تواند در کنترل و کاهش آسیب ها در ارتباط با ب

 دیده و در معرض آسیب موثر باشد . 

روه لی رغم اینکه سازمان بهزیستی دارای وظیفه حمایت و توانبخشی در ارتباط با بسیاری از آسیب ها و گع-

ه ریزی و های آسیب دیده اجتماعی است، ولی قوانین مربوط به این سازمان فقط در چندمورد وظایف برنام

ی تحت عنوان به صورت کلی برای این سازمان مطرح نموده اند و جز در مورد خاص کودکان خیابان مدیریتی را

ای نمی  آیین نامه ساماندهی کودکان خیابانی در سایر حوزه های آسیبی دارای وظایف خاص و تعیین شده

ون گذاری و عدم توجه استی در قانک-1باشد . این مطاب می تواند نشان از دو موضوع زیربنایی داشته باشد : 

ر یک دقانون گذاری -2کافی به حوزه های آسیبی مختلف  و الزمه های مدیریتی مربوط هر یک از حوزه ها ، 

نه ها ، علل ، حوزه می تواند قابل استفاده و قابل تعمیم به سایر حوزه های آسیبی باشد . با توجه به زمی

یح به نظر ای اجتماعی در حوزه های مختلف، مورد دوم صحپیامدها و به طور کلی اقتضاعات متفاوت آسیب ه

 نمی رسد .  

ازمان آموزش و پرورش و سازمان صدا و سیما به عنوان دو نهادی که دارای نقش بسیار مهمی در شکل س-

ه در گیری فرهنگ صحیح ، حفظ ارزش های اجتماعی و ترویج سبک های زندگی سالم  هستند ، همانطور ک

یزی و ری وظیفه مشخص و کافی در حوزه ی آسیب های اجتماعی نبودند ، در حوزه برنامه بخش اجرا دارا

ازمان باید سیاست گذاری نیز هیچ نقش و وظیفه قانونی برای آن ها تعریف نشده است ، درحالی که این دوس

ی بخش اعظمی از کار مدیریت آسیب های اجتماعی که به حیطه ی پیشگیری در سطوح مختلف مربوط م

 شود را به عهده بگیرند . 
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ص میته ی امداد امام )ره( ، وزارت ورزش و جوانان و وزارت راه و شهر سازی نیز علی رغم وظیفه ی خاک-

ریزی و  خود در ارتباط با گروه های در معرض آسیب ، دارای هیچ وظیفه ی مدیریتی در زمینه ی برنامه

 سیاست گذاری آسیب های اجتماعی نیستند . 

 « :خدمات  ارائه و اجرا» مقوله  -4-4-6

  "خدمات ارائه و اجرا" بررسی مفهوم  -4-4-6-1

ند ، این کدها دسته ای از کدهای بدست آمده به تعیین وظایف سازمان ها در حیطه ی اجرا و اقدام اشاره دار

د که هر می شودسته بندی شده اند از ده زیرمجموعه تشکیل « اجرا و ارائه خدمات»که تحت عنوان مقوله 

شامل :  مجموعه بیانگر قوانین تعیین کننده ی مربوط به یک سازمان خاص می باشد . این زیرمجموعه ها

اجتماعی  رفاه و کار ، تعاون (وزارت4(شهرداری ، 3قضاییه ،  (قوه2پزشکی ،  آموزش و درمان بهداشت، (وزارت1

سیما   و(صدا9پرورش ،  و (آموزش8اسالمی ، دارشا و فرهنگ (وزارت7(بهزیستی، 6انتظامی ،  (نیروی5، 

م اینکه می شود . همچنان که در جدول هم قابل مشاهده است علی رغ (ره) خمینی امام امداد (کمیته10،

)در بخش  وزارت راه و شهرسازی و وزارت ورزش و جوانان با حیطه ی آسیب های اجتماعی در ارتباط هستند

ایف آسیب های اجتماعی توضیح داده شده است( ، ولی در تعیین وظوظایف سازمان های مختلف حوزه ی 

 سازمانی هیچ وظیفه ای در زمینه ی مدیریت آسیب های اجتماعی برای آن ها تعریف نشده است . 

« خدمات  ارائه و اجرا» توصیف مقوله -4-4-6-2  

جتماعی اچنانچه جدول فوق نشان می دهد ، ده سازمان در زمینه ی اجرا و ارائه خدمات حوزه آسیب های 

 دارای وظیفه قانونی هستند که این بخش به توصیف و بیان قوانین مربوطه می پردازیم . 

 

 پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت -1-12-4جدول 

 

 مفاهیم جزئی مفاهیم کلی

 

 بهداشت ، درمان و آموزش پزشکیوزارت 

 )پیشگیری از رفتارهای پرخطر(

 )حمایت از گروه های آسیب پذیر(

 )ارائه خدمات به معلولین اجتماعی
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ای وظیفه زارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در بخش اداره کل سالمت خانواده ، جمعیت و مدارس دارو

اساس قانون  ی پیشگیری از رفتارهای پرخطر و حمایت از گروه های آسیب پذیر می باشد . عالوه بر  این بر

تکلیف قانونی  یز دارای وظیفه وتشکیالت و وظایف ، این وزارت خانه در ارائه خدمات به معلولین اجتماعی ن

سامانی می باشد.معلولین اجتماعی شامل گروه های متعددی از جمعیت آسیب دیده هستند که به دلیل ناب

یان معمول زندگی عقب مانده اند و تونایی تربیتی از جر-های اجتماعی ، اقتصادی و ناهنجاری های فرهنگی

 ان و.... ند کودکان بزهکار ، معتادین ، متکدیان ، روسپیالزم برای گذراندن امور خود را ندارند مان

 اطالعات اهداف و برنامه های اداره کل سالمت خانواده، جمعیت و مدارس

 (.1387)وزارت بهداشت درمان و آموزش پرشکی ، اجرای برنامه های مکمل یاری گروه های آسیب پذیر 

 قانون تشکیالت و وظایف وزارت بهداشت

)سامانه  اتخدمات الزم به معلولین جسمی، ذهنی و اجتماعی قابل توانبخشی در حدود امکان تأمین و ارائه

 .(1367ملی قوانین و مقررات جمهوری اسالمی، 

 قضاییه قوه -2-12-4جدول 

 

قوه قضاییه به عنوان یکی از سازمان هایی که به طور خاص در زمینه برخورد با آسیب های اجتماعی دارای 

عالوه بر اینکه در برخی مواد مربوط به حوزه مداخله دارای رویکرد پیشگیرانه است ، به طور  وظیفه است،

خاص در رابطه با پیشگیری از ایجاد آسیب ها و وقوع جرم ، حمایت از مشارکت های مردمی نیز دارای وظایف 

 قانونی می باشد .  

 

 

 مفاهیم جزئی مفاهیم کلی

 

 

 

 قوه قضاییه

 )پیشگیری از وقوع جرم(

 )پیشگیری از ایجاد آسیب ها(

 های مردمی در امر پیشگیری()حمایت از مشارکت 

 )تالش در جهت پیشگیری از ایجاد آسیب ها(

 )تالش در جهت پیشگیری از ایجاد آسیب ها(

 )تالش در جهت پیشگیری از ایجاد آسیب ها(

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 

160 
 

 های کلی قضایی پنجسالهسیاست

)سامانه ملی  ها با قوه قضاییه در این زمینهوقوع جرم و لزوم همکاری سایر دستگاهاهتمام به پیشگیری از  -3

 . (1388قوانین و مقررات جمهوری اسالمی، 

 کیفری دادرسی آیین قانون

های الکترونیکی، قاضی اجرای  در جرائم مشمول نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه -553ماده 

 عاونتم اجتماعی مددکاران نظریه و زندان بندی طبقه شورای گزارش وصول از پس تواند می کیفری احکام

 در شارکتم آموزی، حرفه آموزشی، ای، حرفه یا شغلی فعالیت یک اجرای آنکه بر مبنی کیفری، احکام اجرای

رآیند اصالح فکی، از سوی محکومٌ علیه در خارج از محیط زندان، در پزش درمان یا و خانوادگی زندگی تداوم

ظام نیمه آزادی ندیده مؤثر است، به دادگاه صادر کننده حکم، پیشنهاد اجرای  وی و یا جبران ضرر و زیان بزه

 مطابق و دهد الکترونیکی دادرسی های الکترونیکی را طبق مقررات راجع به و آزادی تحت نظارت سامانه

 ( .1394رای اسالمی ، مرکز پژوهش های مجلس شو)تصمیم این دادگاه اقدام کند

 شهرداری -3-12-4جدول 

 مفاهیم جزئی مفاهیم کلی

 

 

 

 

 

 

 

 

 شهرداری

 )ارتقاء خدمات با تاکید بر پیشگیری از آسیب ها(

 )پیشگیری از بروز آسیب ها(

 )تامین امنیت شهر در برابر آسیب ها(

 )تاکید بر توجه به آسیب های اجتماعی(

 حوزه آسیب ها( )حمایت از خدمات اجتماعی

 )حمایت گروه های شغلی در معرض آسیب(

)همکاری با سازمان های دولتی ، عمومی و غیردولتی در جهت کاهش 

 آسیب پذیری زنان(

 و)همکاری با سازمان های دولتی، عمومی و غیردولتی در جهت کنترل 

 کاهش آسیب های اجتماعی(

 (اجرای مصوبه پیشگیری ،کاهش و کنترل اسیب های اجتماعی )

 (توسعه و ارتقاءکیفیت ارائه خدمات اجتماعی )

 )ارائه خدمات روان شناختی، مددکاری و حقوقی(

 (همکاری در پیشگیری از بروز ناهنجاری های اجتماعی )

بی  اسکان افراد و خانواده های بی سرپناه و و شناسائیمشارکت در  )

 (سرپرست

 (شناسائی فضاهای بی دفاع شهری)مشارکت در 

 .(اصالح و بهسازی فضاهای بی دفاع شهری)مشارکت در
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شهرداری به عنوان سازمانی که به طور خاص مدیریت شهر و ارائه خدمات اجتماعی را بر عهده دارد در زمینه 

 ی خدمات حوزه آسیب های اجتماعی نیز دارای وظایفی به شرح قانونی زیر است : 

 تهران شهرداری اجتماعی مشارکتهای و خدمات ، رفاه سازمان اساسنامه

ای، روانی، مددکاری، پیشگیرانه ریزی به منظور حمایت از ارائه خدمات اجتماعی، مشاورهب ـ برنامه :وظایف 

های اجتماعی، با استفاده از منظور کاهش آسیبه دیده و در معرض آسیب بو حمایتی از افراد آسیب

خصوصی و نهادهای مدنی ذیربط و همچنین با همکاری کلیه نهادهای دولتی مسئول در  های بخشظرفیت

 (1390)شهرداری تهران ،  این خصوص

 : تهران شهرداری دوم ساله پنج برنامه

شهرداری تهران موظف است در راستای تحکیم و اعتالء بنیان خانواده و جایگاه زن ،ارتقاء سطح :102ماده 

فعالیتهای اجتماعی بانوان واستیفای حقوق شرعی و قانونی آنها در همه عرصه های ،پیشگیری از بروز ناهنجاری 

مع آموزش ،توانمند سازی و های اجتماعی ،بهبود کیفیت زندگی بانوان ساکن شهر تهران و ارائه برنامه جا

سازماندهی زنان با اولویت زنان آسیب دیده و آسیب پذیر با همکاری مشارکت سایر نهاد های عمومی ،دولتی 

وب قوانین و مقررات موضوعه با لحاظ موارد زیر نسبت به تهیه و ارائه برنامه مشخص چارچهو مدنی ذیربط ودر 

)شهرداری  پایان سال اول و اجرای آن تا پایان برنامه اقدام نمایدبه شورای اسالمی شهر تهران تا حداکثر 

 ( .1387تهران، 

 اجتماعی رفاه و کار ، تعاون وزارت -4-12-4جدول 

 )هماهنگی و مشارکت در برنامه های کاهش آسیب مناطق حاشیه نشین(

 )مشارکت در ساماندهی کودکان آسیب یده(

 (کودکان اسیب دیده و آسیب پذیر ساماندهی)مشارکت در 

 )حمایت از تشکل های مردم نهاد(

 مفاهیم جزئی مفاهیم کلی

 

 

 

 وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

 )همکاری در زمینه ی برنامه های فقر زدایی(

 کاهش آسیب های اجتماعی()ارائه خدمات پیشگیرانه در جهت 

 )همکاری در برنامه های بازتوانی آسیب دیدگان(

 )حمایت و استفاده از همکاری بخش غیر دولتی در ارائه خدمات(

 (با همکاری مراجع ذی ربط)پیشگیری 

 )همکاری با سازمان های مردم نهاد حوزه آسیب ها(
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ماعی در حوزه وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی به عنوان یک سازمان تخصصی در زمینه ی ارائه خدمات اجت

 ی آسیب های اجتماعی نیز دارای وظایفی به شرح ذیل می باشد . 

 الیحه تعیین وظایف و اختیارات وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی 

ه منظور پیشگیری و کاهش آسیب های اجتماعی . معلولیت ها و جرای برنامه های قفرزدایی بتدوین و ا-13

ای )مرکز پژوهش های مجلس شور همکاری با دستگاه های اجرایی ذیربط در راستای برنامه های دولت

 .  1392اسالمی، 

 شرح وظایف اداره پیشگیری ازآسیب های اجتماعی

فعال درقلمر وپیشگیری ازآسیب های مکاری وتعامل با نهادهای مدنی وسازمان های مردم نهاد ه -5

)وزارت  ابالغی های وبرنامه کلی های سیاست ، قوانین چوب درچهار هدف درجامعه( اول سطح)    اجتماعی

 تعاون ، کار و رفاه اجتماعی(

 انتظامی نیروی -5-12-4جدول 

 

نیروی انتظامی نیز همچون قوه قضاییه بیشتر در زمینه مداخله و برخورد با آن دسته از آسیب های اجتماعی 

 اند در ارتباط است .که جرم انگاری شده اند و تحت پیگرد  قانونی قرار گرفته 

 قانون نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران

 الف: قبیل از است محول انتظامی نیروی انجام وظایفی که بر طبق قانون بعنوان ضابط قوه قضائیه بعهده - 8

 مخدر مواد با مبارزه -

   زه با قاچاق.مبار - ب

 . فساد و منکرات با مبارزه - ج

 مفاهیم جزئی مفاهیم کلی

 

 

 نیروی انتظامی

 مخدر( مواد با )مبارزه

 (قاچاقزه با مبار)

 فساد( و منکرات با )مبارزه

 قانون نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران

 (جرائم وقوع از پیشگیری)
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   .جرائم وقوع از پیشگیری - د

 جرایم  کشف - هـ

های فرهنگی الزم به منظور کاهش جرائم و همکاری با سازمانهای ذیربط در جهت ایجاد و توسعه زمینه - 18

 .(1369)سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسالمی، تخلفات و تسهیل وظایف محوله

 بهزیستی -6-12-4جدول 

سازمان بهزیستی به عنوان یکی از سازمان های زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در زمینه ی 

 مدیریت آسیب های اجتماعی دارای وظایف خاص و متعددی به شرح ذیل است . 

 مفاهیم جزئی مفاهیم کلی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بهزیستی

 ) توانمند سازی در حوزه کودکان خیابانی(

 (و روانی های اجتماعیمداخله)افزایش 

 دولتی()توانمندسازی کودکان خیابانی با همکاری دستگاه های دولتی و غیر

 )جلب همکاری و مشارکت سازمانها در حوزه کودکان خیابانی(

 یابانی(خدر حوزه کودکان )ایجاد هماهنگی در برقراری ارتباط با انجمن ها 

 

 یابانی()ایجاد هماهنگی در برقراری ارتباط با مسئوالن در حوزه کودکان خ

 )ایجاد هماهنگی در آگاه سازی مردم در حوزه کودکان خیابانی(

 )جمع آوری اطالعات در حوزه کودکان خیابانی(

 خیابانی( )حمایت در حوزه سازماندهی کودکان

 برای کاهش جرائم با همکاری سایر سازمان ها()فرهنگ سازی 

 (حمایت و توانبخشی زنان خودسرپرست و سرپرست خانوار

 (حمایت و توانبخشی ایتام و کودکان بی سرپرست)

 (حمایت و توانبخشی کودکان خیابانی و بدسرپرست)

 (حمایت و توانبخشی دختران پناهجو)

 (حمایت و توانبخشی زنان پناهجو)

 ( حمایت و توانبخشی زنان آسیب دیده)

 (حمایت و توانبخشی معتادان)

 (حمایت و توانبخشی افراد در معرض آسیب)

 (منحرفین اجتماعی)وظیفه بهزیستی در ارتباط با 

 (پیشگیری از آسیبها)

 (پیشگیری از اعتیاد)

 ها( کاهش آسیب)

 )پیشگیری از آسیب ها(

 از آسیب ها()تاکید بر پیشگیری 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 

164 
 

 آیین نامه ساماندهی کودکان خیابانی

،تشکلهای ، انجمنهای خیریهو مشارکت شهرداری ازمان بهزیستی کشور موظف است با همکاریس - 2ماده 

تقردر مراکزکه غیردولتی و نیروی انتظامی و با استفاده از مددکاراجتماعی )در قالب تیم تخصصی سیار یا مس

زی ، پذیرش و توانمندسا، جذببا همکاری شهرداریها سازماندهی خواهد شد(، نسبت به شناسایی

ی باالی استانها و در صورت صالحدید کارگروه اجتماعی استان درشهرهاخیابانی در کلیه مراکز  کودکان

 ( .1384دویست هزار نفر اقدام نماید )سازمان بهزیستی ، 

 های سازمان بهزیستی کشورماموریت

 حمایت و توانبخشی زنان خودسرپرست و سرپرست خانوار

 حمایت و توانبخشی ایتام و کودکان بی سرپرست

 کودکان خیابانی و بدسرپرستحمایت و توانبخشی 

 (حمایت و توانبخشی دختران پناهجو )فراری

 حمایت و توانبخشی زنان پناهجو

 اجتماعی  حمایت و توانبخشی زنان آسیب دیده

 حمایت و توانبخشی معتادان

کودک  حمایت و توانبخشی افراد در معرض آسیب های اجتماعی )زنان متقاضی طالق، کودکان درمعرض

  (… واده های نابسامان، افرادی که اقدام به خودکشی کرده اند وآزاری، خان

 تجدید تربیت منحرفین اجتماعی و حمایت های اجتماعی از آنان

ورژانسهای پیشگیری از آسیبهای اجتماعی )کودک آزاری، خودکشی، همسرآزاری، طالق و ...( از طریق ا

جتماعی و ااورژانس  123مددکاری و خط تلفن خدمات اجتماعی و مراکز پیشگیری از طالق و کلینیکهای 

 148مراکز مشاوره حضوری و صدای مشاور تلفن 

 گری و آموزشیپیشگیری از اعتیاد به روش اجتماع محور در محالت شهری و روستائی، واحدهای اداری، کار

یماری ایدز ب اجرای برنامه های کاهش آسیب و عوارض بهداشتی و اجتماعی و اعتیاد و پیشگیری از گسترش

 ه، راه اندازیدر کشور از طریق آموزش معتادان پرخطر و خانواده های آنها، توزیع وسایل پیشگیری کنند

DIC و کلینیکهای متادون 

وجین به منظور آموزش مهارتهای زندگی )فردی و اجتماعی( در واحدهای آموزشی، کارگری و خانواده ها و ز

 )سازمان بهزیستی کشور(. آسیبهای اجتماعیمقاوم سازی افراد در برابر تهدیدات 
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 اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت -7-12-4جدول 

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی به عنوان یکی از سازمان های فعال در حوزه ی فرهنگ سازی دارای وظایف 

 قانونی در حوزه ی پیشگیری و به طور خاص در حوزه ی اعتیاد است . 

 دبیرخانه ستاد پیشگیری ازآسیب های اجتماعی

حسن اجرای مصوبات ستاد مبارزه با مواد مخدر و ارائه راهکارهای اجرایی  چگونگیدرخصوص ریزی برنامه 

 ای )وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی(. مناسب در زمینه های آموزشی، پژوهشی، هنری و رسانه

 دبیرخانه ستاد پیشگیری ازآسیب های اجتماعی 

پیشگیری از آسیب های اجتماعی و تقدیر حمایت از تولیدات نمایشی، موسیقی، هنرهای تجسمی با مضامین 

 از آثار برتر )وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی(.

 پرورش و آموزش -8-12-4جدول 

محدودی که آموزش و پرورش به عنوان اصلی ترین نهاد فرهنگ سازی و جامعه پذیری بر خالف وظیفه ی 

در قوانین برای آن در نظر گرفته شده است ، می تواند در مدیریت ، کاهش و کنترل آسیب های اجتماعی 

 بسیار مهم و موثرباشد .

 سیاست های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش کشور

)مرکز پژوهش  اجتماعیهای آموزان و پیشگیری از آسیبارتقاء سالمت جسمی و روحی معلمان و دانش- 5-2

  (.1392های مجلس شورای اسالمی، 

 

 

 مفاهیم جزئی مفاهیم کلی

 

 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

 )همکاری وزارت ارشاد با ستاد مبارزه با مواد  مخدر(

 )حمایت از تولیدات هنری در زمینه پیشگیری از آسیب ها(

 چاپ آثار در زمینه پیشگیری از اعتیاد()حمایت از تولید و 

 مفاهیم جزئی مفاهیم کلی

 )پیشگیری از آسیب های اجتماعی( آموزش و پرورش
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 سیما صداو -9-12-4جدول 

صدا و سیما به عنوان یکی از سازمان های توانمند در حوزه ی فرهنگ سازی می تواند در حوزه ی آسیب های 

 موثر باشد .اجتماعی بسیار 

 راهبردهاوراهکارهای ارتقای فعالیت های سازمان صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران

واده خان سالمت و ورزی، آرامش، امنیت عشق و وحیه مودّتر ارتقای برای صداوسیما ـ الزم است سازمان17

به عمل ونت خانگی تالش مضاعفی خش و وانی ـ اجتماعیر های آسیب کاهش جهت در و های ایرانی

 .(1384سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسالمی، )آورد

 کمیته امداد امام )ره( -10-12-4جدول 

 

کمیته امداد امام خمینی از طریق حمایت گروه های آسیب پذیر و نیازمند حمایت با حوزه ی آسیب های 

 اجتماعی درارتباط است. 

 آیین نامه ساماندهی کودکان خیابانی

خیابانی بوده اند)سازمان بهزیستی های تحت پوشش حمایتی که دارای کودکاناعمال حمایتهای الزم از خانواده

 ،1384. ) 

 

 

 

 

 

 مفاهیم جزئی مفاهیم کلی

 )تالش برای کاهش آسیب های اجتماعی( صداو سیما

 مفاهیم جزئی مفاهیم کلی

 کمیته امداد امام خمینی )ره(

 

 )حمایت از خانواده های کودکان خیابانی(
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«خدمات  ارائه و اجرا» تحلیل و تبیین مقوله  -4-4-6-3  

قتی که در از آنجا که حوزه های مختلف مدیریت با یکدیگر در ارتباط هستند ، می توان گفت طبیعی است و

صوصا در خیک حوزه با نقص مواجه می شویم این نقص را ناشی از نگاه مسلط به سیستم مدیریتی بدانیم ، 

ه ریزی و سیاست که در بخش برنامرابطه با کاستی ها و نقایص اساسی . بنابراین توضیح ، ایرادات و مشکالتی 

ه گفته شد این کگذاری مطرح شد ، در رابطه با مقوله ی اجرا و ارائه خدمات نیز قابل طرح است ، و همانطور 

هی که هنوز امر می تواند ناشی از نقص در رویکرد مسلط به مدیریت حوزه ی آسیب های اجتماعی باشد . نگا

گاهی نساز و نقش اثربخش آن ها را به درستی درک نکرده است ،  اهمیت فرهنگ سازی و نهادهای فرهنگ

سیب های که اهمیت و گستردگی تاثیر برنامه ریزی برای گروه های در معرض آسیب را در کاهش و کنترل آ

یق را در این اجتماعی مدنظر قرار نداده است . الزم می دانم مشکالت به دست آمده بر اساس یافته های تحق

 ر مستقل در ارتباط با حوزه ی خاص اجرا و ارائه خدمات نیز مطرح کنم . بخش به طو

زارت بهداشت و درمان در ارتباط با حیطه ی عملکرد و تخصص خود می تواند در کنترل و کاهش بسیاری و-

ی معتاد و ، ایمنی گروه ها  HIVاز آسیب های اجتماعی و گروه های آسیب دیده مانند مبتالیان به ویروس 

مختلف و.... دارای  زنان ویژه و ارائه ی آموزش های الزم به این گروه ها، پیشگیری از ابتالی کودکان به مسائل

د مورد بیان صرفا شاهد چن نقش موثری باشد ، این در حالی است که در قوانین مربوط به این سازمان عظیم 

وجه به کاهش رفتارهای پرخطر هستیم در حالی که با ته پیشگیری و نسبت بکلی در زمینه ایجاد وظیفه 

ن خاص تر در عملکرد این سازمان شاید شایسته تر این بود که دارای قوانیحیطه با  موضوع و ارتباطاهمیت 

 این حوزه باشیم .

ر جتماعی که دوه بر کلیت قوانین و به عبارت صحیح تر و عام تر کمبود قوانین در حوزه ی آسیب های اعال-

، در ارتباط  ن مواجه هستیمر ارتباط با همه ی سازمان ها با آمورد قبل مطرح شد و در همه ی حوزه ها و د

ترین سازمان  با وظایف سازمان بهزیستی می توان گفت که : علی رغم اینکه این سازمان اساسا یکی از مرتبط

ود و براساس شرح وظایف سازمانی خعی است حوزه ی آسیب های اجتما هدف مدیریت های ایجاد شده با

وارد مطرح ، ولی بسیاری از کدها و منسبت به گروه های آسیب دیده مختلف دارای وظیفه قانونی می باشد 

ی کودکان شده در ذیل این سازمان فقط در ارتباط با حوزه ی کودکان خیابانی و ذیل آیین نامه سامانده

آسیبی و مهم  وضیح، این سازمان از توجه الزم و کافی به سایر حوزه هایخیابانی مطرح شده اند . با این ت

 جامعه مغفول مانده است، حداقل درحد قانون گذاری. 
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معه ازمان آموزش و پرورش و سازمان صدا و سیما به عنوان دو نهاد فرهنگ سازی و جامعه پذیری افراد جاس-

م بسیار وق دادن افراد به سوی سبک های زندگی سالمی توانند در کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی و س

ی این سازمان موثر باشند ، در حالی که همانطور که در جداول باال مشاهده می شود ، در قوانین مختلف برا

ر ارتباط با ها در ارتباط با آسیب های اجتماعی نقش کافی در نظر گرفته نشده است، به عبارت صحیح تر، د

 .  یت آسیب های اجتماعی برای این سازمان ها هیچ نقش مشخصی تعریف نشده استحوزه ی اجرای مدیر

رتباط میته امداد ، وزارت ورزش  و جوانان و وزارت راه و شهرسازی نیز علی رغم نقش های مختلفی که در اک-

های یب دارند ، دارای هیچ وظیفه قانونی در حوزه ی اجرای مدیریت آس جامعه با گروه های آسیب پذیر

ده های نیستند ، جز یک مورد که بیان کننده ی وظیفه ی حمایتی کمیته امداد نسبت به خانوا اجتماعی

 دارای کودک خیابانی است . 
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 « :نظارت  و ارزیابی»  مقوله -4-4-7

"نظارت  و ارزیابی"  بررسی مفهوم -4-4-7-1  

ارزیابی فعالیت های حوزه ی آسیب های اجتماعی پنج سازمان در زمینه ی نظارت و  7-4بر اساس جدول 

اجتماعی،  هرفا و کار تعاون (وزارت2قضاییه،  (قوه1دارای وظیفه قانونی هستند . این سازمان ها شامل : 

تعیین کننده  اسالمی ، است که در ذیل به توصیف قوانین ارشاد و فرهنگ (وزارت5(استانداری، 4(بهزیستی، 3

 یم . ی این وظایف می پرداز

«نظارت  و ارزیابی»توصیف مقوله  -4-4-7-2  

 قضاییه قوه -1-13-4جدول 

 مفاهیم جزئی مفاهیم کلی

 )ارزیابی طرح های پیشگیری( قوه قضاییه

 )سنجش عملکرد نهادهای پیشگیری(

 

وظیفه ی  قوه قضاییه در زمینه ی ارزیابی طرح های پیشگیری از وقوع جرم دارای وظیفه ی نظارتی است ،

شگیری از این سازمان در حوزه ی پیشگیری به عهده ی شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم و تحت قانون پی

 وقوع جرم تعیین شده است . 

 قانون پیشگیری از وقوع جرم

)سامانه  های ملی پیشگیریارزیابی نتایج اجرای طرحها و برنامه :  جرم وظایف شورای عالی پیشگیری از وقوع 

 . (1394ملی قوانین و مقررات جمهوری اسالمی، 

 قانون پیشگیری از وقوع جرم

 ینهسنجش و پیگیری عملکرد نهادهای مسؤول در این زم :  جرم وظایف شورای عالی پیشگیری از وقوع

 .(1394)سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسالمی، 
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 اجتماعی رفاه و کار تعاون وزارت -2-13-4جدول 

 مفاهیم جزئی مفاهیم کلی

 

 وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی

 )نظارت و گزارش دهی مستمر در رابطه با تامین زنان و کودکان بی سرپرست(

 (ازآسیب ها پایش وارزیابی برنامه های پیشگیری)

 )بررسی طرح ها و پیشنهادات سایر دستگاه ها(

 (بین المللی بررسی ، مطا لعه واظهار نظر پیرامون قوانین سازمانهای)

 

نظارتی در  دارای وظایف اداره پیشگیری ازآسیب های اجتماعی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی از طریق

 این زمینه است . 

 قانون تامین زنان و کودکان بی سرپرستآیین نامه اجرایی 

تی استان ها موظفند ضمن اعمال نظارت مستمر و برنامه ریزی شده بر مراحل اجرایی سازمان بهزیس-11ماده 

ماه  6ته را هر قانون تامین زنان و کودکان بی سرپرست ، اقدامات ، گزارش اقدامات و فعالیت های انجام یاف

  (.1373ودجه ارسال کنند )وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ، یکبار به سازمان برنامه و ب

 شرح وظایف اداره پیشگیری ازآسیب های اجتماعی

سیب های بررسی واظهار نظرپیرامون طرح ها وپیشنهادات ارائه شده ازسوی سایردستگاهها درحوزه آ -1

 )وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی( اجتماعی

 بهزیستی -3-13-4جدول 

 مفاهیم جزئی مفاهیم کلی

 

 

 بهزیستی

 )نظارت بر دستگاه ها در زمینه ساماندهی کودکان خیابانی توسط بهزیستی(

 (یآیین نامه ساماندهی کودکان خیابان)رسیدگی به شکایات سازمان های زیرمجموعه 

 خیابانی توسط بهزیستی( )ارزیابی مستمر در حوزه سازماندهی کودکان

 وضعیت در حوزه کودکان خیابانی توسط بهزیستی()ارزیابی 

 و ارزشیابی آسیب ها(ریزی، هماهنگی، نظارت)مسئولیت سازمان بهزیستی در زمینه برنامه

 

اماندهی تقریبا همه ی وظایف نظارتی سازمان بهزیستی در زمینه ی کودکان خیابانی و تحت آیین نامه س

 کودکان خیابانی مطرح شده است .  
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 نامه ساماندهی کودکان خیابانی آیین

رح ـ بررسی فرآیند و عملکرد هر یک از دستگاهها و نهادهای مجری در هر یک از مراحل اجرای ط1 

 ( .1384خیابانی )سازمان بهزیستی ،  کودکان سازماندهی

 الیحه قانونی تشکیل سازمان بهزیستی کشور

تأمین  اساسی جمهوری اسالمی ایران و به منظورقانون  29و  21ماده واحده: در جهت تحقق مفاد اصول 

و ارزشیابی و تهیه هنجارها و استانداردهای خدماتی و توسعه دامنه ریزی، هماهنگی، نظارتموجبات برنامه

ارائه خدمات مختلف به سرپرست و نیازمند وهای بیهای بهزیستی در زمینه حمایت خانوادهاجرای برنامه

ای و اجتماعی معلول جسمی و روانی و تجدید تربیت بخشی حرفهت پیشگیری و توانکودکان و تدارک امکانا

سرپرست و معلولین غیرقابل توانبخشی و اجتماعی و حمایت و نگهداری از کودکان و اطفال بیمنحرفین

جبات تشویق، جلب بخشی و تأمین موبهزیستی و توانسالمندان نیازمند و آموزش نیروی انسانی خدمات

مرکز شود )میهای داوطلب و مؤسسات غیر دولتی، سازمان بهزیستی کشور تشکیلارکت و فعالیت گروهمش

 ( .1359پژوهش های مجلس شورای اسالمی ، 

 استانداری -4-13-4جدول 

 مفاهیم جزئی مفاهیم کلی

 (نظارت بر عملکرد دستگاهها) استانداری

 )وظیفه نظارتی استانداری در حوزه آسیب ها(

 

 رهنگی بر حوزه ی آسیب های اجتماعی نظارت دارد.ف-استانداری از طریق اداره امور اجتماعی

 اداره کل امور اجتماعی و فرهنگیشرح وظایف 

ماعی و فرهنگی نظارت بر عملکرد دستگاهها و نهادهای استانی و فرمانداریهای تابعه در حوزه وظائف اجت

 )استانداری تهران( .

 وظایف دفتر امور اجتماعی و فرهنگی شرح

بررسی و نظارت بردستگاهها و نهادهای فرهنگی متولی در امر پیشگیری آسیبهای اجتماعی استان  -

 )استانداری تهران(
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 اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت -5-13-4جدول 

 مفاهیم جزئی مفاهیم کلی

 (فعالیتهای فرهنگی و هنری در زمینه پیشگیری از آسیب ها)ارزیابی و نظارت بر  وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

 

ت آسیب وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی از طریق نظارت بر فعالیت های فرهنگی و هنری در زمینه ی نظار

 های اجتماعی دارای نقش است . 

 دبیرخانه ستاد پیشگیری ازآسیب های اجتماعی

شگیری از بر اجرای فعالیتهای فرهنگی و هنری در زمینه پیجمع آوری اطالعات جهت ارزیابی و نظارت  .7

 های استانی )وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی(.آسیب های اجتماعی در واحد

 4-4-7-3- تحلیل و تبیین مقوله » ارزیابی و نظارت «

ها ، اسامی سازمان هایی که به نظر می رسد می  در ارتباط با مقوله ی نظارت دستگاه 7-4بر اساس جدول 

رعین حال دتوانند نظارت کننده بر حوزه ی آسیب های اجتماعی باشند در بین مفااهیم به چشم می خورد و 

کرد سایر لبه بخش وزارت کشور و وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی این اجازه داده شده است که بر عم

دیریتی و مدستگاه ها در حوزه ی آسیب های اجتماعی نظارت داشته باشند ، این امر در کنار سایر وظایف 

ی اجتماعی به اجرایی مربوط به آن ها ، حیطه اختیار و قدرت اجرایی الزم را برای مدیریت حوزه ی آسیب ها

ی آسیب ها  رفت در صورت اهمیت کافی حوزه این سازمان ها می دهد . ولی در کنار این موضوع ، انتظار می

دارای عی آسیب های اجتمابرای سازمان های مربوطه ، همه ی سازمان هایی که در حیطه ی اجرا و مدیریت 

یز وظایف ندر سطح سازمانی ، درمان و آموزش پزشکی و... وظایفی هستند مانند شهرداری و وزارت بهداشت 

 بر این، در این حوزه در نظر بگیرند . عالوهخود ملکرد های انجامی ع جهت اطمینان از صحتنظارتی را 

د و یا بدون سازمان هایی که درزمینه ی اجرا و برنامه ریزی حوزه ی آسیب های اجتماعی دارای وظیفه محدو

 د . نیستن مشخصی تکلیف قانونی بودند ، به طریق اولی در حوزه نظارتی، نیز دارای وظیفه و تکلیف
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:جمع بندی : چالش های مدیریت یکپارچه حوزه آسیب های اجتماعی  -4-5  

ر تحقیق حاصل این فصل یافته هایی د)تحلیل محتوای اسناد و قوانین( و دوم  )تحلیل مصابه ها( در بخش اول

دف چهارم ، در این بخش با توجه به ه مورد توضیح قرار گرفتشد که هرکدام در جای خود به صورت مبسوط 

نوان به عدستیابی به چالش های سازماندهی مدیریت یکپارچه آسیب های اجتماعی می باشد ، که  تحقیق

ا استناد به به بیان چالش های مهم این حوزه می پردازیم . چالش های زیر بجمع بندی مطالب آورده شده ، 

حوزه بیان  تحلیل محتوای قوانین و مصاحبه های انجام شده با بیست و هفت نفر از متخصصین و مدیران این

در و مدیریت آسیب هامستقیم با مساله آسیب های اجتماعی  صورت تخصصی ومی گردد ، کسانی که به 

وضعیت موجود  در این خصوص می تواند ما را هرچه بیشتر به واقعیت موضوع وط بوده و لذا بیان آن ها ارتبا

 نزدیک کند . 

زه آسیب برای برقراری مدیریت یکپارچه در حو متولی قانونی در حوزه آسیب های اجتماعی : فقدان -1

انونی با ان ها با حفظ وظایف قیک روش این است که سازم به دو صورت می توان عمل نمود ،های اجتماعی 

، به  یکدیگر هماهنگ شوند ، وضعیتی که تاحدی در حال حاضر در قوانین این حوزه پیش بینی شده است

سئولیت ممی شود که با وجود دادن  مشاهدهاین صورت که در مواد و موارد متعددی در قوانین این حوزه 

با سازمان  سازمان های مرتبط را نیز ملزم به همکاری به سازمانی مشخص ، سایر آسیب اجتماعیقانونی یک 

و موازی  هماهنگی ها ، تداخل وظایفر کشور ما پاسخگو نبوده است ، نامربوطه می کند ، ولی این روش د

یک روش  .ربخشی و ناهماهنگی می باشد ناسب خدمات و... همگی دال بر این عدم اثکاری ها ، توزیع نامت

ازمان همکاری ، این است که سازمان ها به لحاظ قانونی تحت سازمان دهی یک سدیگر برای هماهنگی و 

زه این روش مستلزم تعیین سازمان مشخص و سپردن مسئولیت این حو ، مرکزی و متولی مشخص در آیند

ماعی سازمان متولی ممکن است به صورت خاص برای به عهده گرفتن مدیریت آسیب های اجت .به آن است 

ر دستگاه ب، اجازه ی مدیریت و نظارت  بر اساس زمینه ی قانونی موجود مشخص ایجاد شود و یاتحت قانون 

ظیفه قانونی که دارای وهای حوزه آسیب های اجتماعی به وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و وزارت کشور 

عی تدوین های اجتما یکی از ملزومات اثربخشی این تولیت در حوزه آسیبدر این حوزه هستند سپرده شود . 

ال و اجرای آن قانون مدیریت یکپارچه آسیب های اجتماعی و دارا بودن سازمان از قدرت اجرای الزم برای اعم

 است .

در حوزه آسیب های اجتماعی با فقدان  درون سازمانی ، بین بخشی و فرابخشی :عدم هماهنگی  -2

هماهنگی و ارتباط میان دستگاه های مرتبط مواجهیم ، این درحالی است که ، از آنجا که آسیب های اجتماعی 
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، به دالیل مختلف ایجاد می شوند و در عین حال به دلیل دامنه گستره خود متوجه گروه های مختلف سنی 

ا پدیده هایی فرابخشی هستند و نمی توان آن ها را توسط د ، ماهیتشار مختلف جامعه می شونو اقجنسی 

یک سازمان و تحت یک حوزه واحد مدیریت نمود . همانطور که در مورد قبل گفته شد ، دلیل اصلی این 

ناهماهنگی ها فقدان متولی خاص در این حوزه است . نا هماهنگی میان دستگاه ها باعث افزایش موازی کاری 

گیری فعالیت های متداخل ، متعارض و هم پوشان می شود ، مسائلی که همگی باعث اتالف منابع ها ، شکل 

 و کاهش اثربخشی اقدامات می شود . 

آسیب  سازمان های موجود در حوزه مدیریت ساختار بخشی و پراکنده مدیریت آسیب های اجتماعی : -3

غیردولتی  ویک از سازمان ها در بخش دولتی  های اجتماعی به صورت بخشی و پراکنده فعالیت می کنند ، هر

مترین اقداماتی که بدون اطالع از اقدامات سایر دستگاه ها به انجام اقدامات جزیره ای می پردازد . یکی از مه

ی حوزه آسیب می تواند این ساختار را از حالت بخشی خارج نموده و به صورت یکپارچه در آورد  تعیین متول

 ن مسئولیت مدیریت این حوزه به آن است . های اجتماعی و داد

و  یمحلدر مدیریت آسیب های اجتماعی توجهی به برنامه ریزی های  : لیمح فقدان برنامه ریزی -4

مانطور انعطاف پذیر متناسب با شرایط محیطی نشده است . این در حالی است که آسیب های اجتماعی ، ه

تفاوتی ناشی که از پسوند این کلمه نیز مشخص است ، متناسب با جوامع ، محالت و مناطق مختلف از دالیل م

می زمینه ها و علل عمومی شوند ، اگرچه بدون شک ، هر یک از آسیب های اجتماعی در نوع خود از 

لف ، متفاوت باشد ، ولی این زمینه ها ، علل و پیامدها می تواند در شرایط اجتماعی و فرهنگی مخت برخوردارند

در شرایط  ، به تبع این تفاوت در علل و زمینه ها ، راهکارهای برخورد و مدیریت با آسیب های اجتماعی

ان برنامه ه در الگوهای برنامه ریزی سایر کشورها تحت عنومختلف نیز باید متفاوت باشد ، همان چیزی ک

برنامه  نمی توانیم و محیطیریزی موضعی مطرح می شود . بنابراین ، بدون وجود برنامه ریزی های محلی 

 ریزی و مدیریت صحیحی را در این حوزه اعمال کنیم . 

ضعف  چه آسیب های اجتماعییکی از چالش های مدیریت یکپار ضعف در انجام کار گروهی و تیمی : -5

واند تقویت کارگروهی و تیمی در کشورمان است . طراحی ساختارها به صورت بخشی و پراکنده می ت انجامدر 

 کننده و دامن زننده به این ضعف باشند . 

محدوده ی وظایف و اختیارات  عدم  شفافیت و دقت محدوده های قانونی و عملکردی سازمان ها : -6

ع آن محدوده های عملکردی دستگاه های فعال در حوزه آسیب های اجتماعی به صورت مشخص قانونی و به تب

تعریف نشده است . تعریف کلی وظایف در ارتباط با سازمان های مختلف در کنار فقدان سیستم هماهنگ 

این  کننده و ساختار بخشی موجود باعث شکل گیری فعالیت های موازی ، هم پوشان ، متداخل و متعارض در
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حوزه شده است . در سیستم مدیریت یکپارچه باید محدوده ی وظایف و اختیارات سازمان ها و نهادهای 

مختلف به صورت دقیق تعریف شود تا ضمن تعیین نقش هریک از اجزا ، ارتباط هر جز با سایر اجزا تعیین 

 شده و فعالیت دستگاه های مختلف بتواند تکمیل کننده ی یکدیگر باشد . 

ایی و استاندارها در حوزه آسیب های اجتماعی با فقدان قوانین اجر دان قوانین اجرایی و استاندردها :فق -7

باید قوانین  برنامه ریزی استراتژیک است مواجهیم . این در حالی است که در مدیریت یکپارچه که مبتنی بر

داف تعیین اقدامات در مسیر اه به صورت عملیاتی تعریف گردد تا بتوانیم در مراحل مختلف ، میزان حرکت

جریان و کارکنان مشده را ارزیابی نماییم . عالوه براین ، وجود قوانین عملیاتی در این حوزه کمک می کند تا 

د . همچنین ، بدانند که باید به چه صورت عمل کنند ، این کار مانع از شکل گیری اقدامات سلیقه ای می شو

و یکسان سازی  عریف و توافقی داشته باشیم ، تا از این طریق حدی از کیفیتالزم است  استانداردهای مورد ت

 را در ارائه خدمات در نقاط و شرایط مختلف ایجاد کنیم . 

ریت آسیب بر اساس یافته های تحقیق ، برای مدی کمبود قانون گذاری در حوزه آسیب های اجتماعی : -8

وانین مشاهده های اجتماعی با کمبود قوانین مواجه هستیم ، همانطور که در بخش مربوط به بررسی اسناد و ق

یابان و گروه شد ، در حوزه آسیب های اجتماعی صرفا قوانین و آیین نامه هایی در زمینه ی کودکان کار و خ

است ، این  اندیشیده نشده ابیر مشخصیارد ، ولی نسبت به سایر آسیب های اجتماعی تدهای معتاد و وجود د

یرد که حت تاثیر عواملی شکل می گهریک از آسیب های اجتماعی به دالیل متفاوت و ت، درحالی است که 

ه دست ی بیافته هاقرار گرفته و بر اساس  و تحقیق در ارتباط با آن آسیب مشخص مورد شناساییالزم است 

 شود .  پرداخته ی سازمانیاه کارهای اقدامی در قوانین و آیین نامه هاربه ارائه راه حل ها و آمده 

مینه در حوزه ی آسیب های اجتماعی توافق و تعریف مشترکی در ز نبود توافق و تعریف مشترک : -9

یکی د ، .. وجود نداری تعریف آسیب های اجتماعی ، علل شکل گیری ، راه حل های برخورد و حل مساله و.

ن رابطه نیازمند از دالیل این امر فقدان سرمایه دانشی و کاربردی الزم در این زمینه است ، بنابراین در ای

داخله مافزایش فعالیت های پژوهشی و تحقیقی در زمینه آسیب های اجتماعی ، علل شکل گیری ، نحوه ی 

علل و  توافق و تعریف مشترک در زمینه ی تعاریف ،، برخورد و پیشگیری از آن ها هستیم . رسیدن به 

 هماهنگی ، همکاری و یکپارچگی است  .  راهکارها یکی از ملزومات برقراری 

نظارت و کنترل یکی از اجزای اصلی سیستم مدیریت محسوب می  فقدان سیستم نظارتی فعال : -10

مدیریت ، مثل برنامه ریزی ، اجرا و سازماندهی دارای نقص   گردد، بطوریکه بدون توجه به آن ، سایر اجزاء

سیستم مدیریت یکپارچه باید دارای یک سیستم نظارتی بوده و تضمینی برای انجام درست آنها وجود ندارد. 
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بتواند این مساله را ارزیابی نماید که فعال باشد تا به طور مداوم از اقدامات دستگاه های مختلف مطلع شود و 

 ندها و اقدامات در راستای اهداف مشخص شده هستند یا نه . فرآی

بخش تر یکی از نواقص موجود برای شکل گیری مدیریت اثر عدم الزام قوانین به پیوست اجتماعی : -11

وست آسیب های اجتماعی فقدان پیوست اجتماعی قوانین است ، همانطور که پیش از این گفته شد ، پی

ه ای ، عمرانی ، د از ایجاد تاثیرات سوء اجرای طرح ها در سایر حوزه های توسعاجتماعی برای قوانین می توان

ین امر نیازمند اقتصادی و.... جلوگیری کند و در صورت لزوم آن ها را مورد پیش بینی و تدبیر قرار دهد . ا

 ایجاد هماهنگی های فرابخشی است . 

ه آسیب اقدامات انجام گرفته در حوز :عدم توجه به اهمیت پیشگیری در حوزه آسیب های اجتماعی  -12

ت آسیب های اجتماعی بیشتر مربوط به مرحله ی مداخله است ، درحالی که یکی از وجوه مهم برای مدیری

جتماعی های اجتماعی توجه به امر پیشگیری و جلوگیری از ابتالی افراد در معرض آسیب به آسیب های ا

ر کشور، دبه عنوان سازمان های فرهنگ ساز و آموزش دهنده  است . سازمان آموزش و پرورش و صدا و سیما

اسناد مشاهده  در این زمینه می توانند بسیار موثر باشند ، در صورتی که همانطور که در بخش تحلیل محتوای

 شد در قوانین موجود وظیفه ی قانونی مشخصی برای آن ها در نظر گرفته نشده است . 

ای در مدیریت آسیب های اجتماعی ، رویکرده های اجتماعی : فقدان رویکرد اجتماعی به آسیب -13

ست که ، اغیراجتماعی بر نحوه ی مدیریت و برخورد با مسائل این حوزه تاثیر می گذارند . این درحالی 

ی گذارند ، رویکردهای نظری اتخاذ شده در هر حوزه ای بر نحوه ی تعیین راه کارها و راه حل ها تاثیر م

ی که آسیب رد سیاسی و امنیتی راهکارهای پلیسی و امنیتی را پیشنهاد  می کند ، در حالطبیعی است رویک

برخورد با  یهای اجتماعی مسائلی اجتماعی هستند که متاثر از عوامل اجتماعی شکل می گیرند ، فلذا نحوه 

 آن ها نیز باید از طریق اجتماعی باشد . 

گاه در حوزه آسیب های اجتماعی ن ی اجتماعی :تسلط نگاه های کوتاه مدت در مدیریت آسیب ها -14

ند جمع های کوتاه مدت و مقطعی مسلط است ، تمرکز بر اقدامات مقطعی و کوتاه مدت در این زمینه مان

ین درحالی است اآوری متکدیان ، جمع آوری کودکان کار و معتادین و... دال براین ادعا در این زمینه است . 

جتماعی ادر حوزه ی آسیب های اجتماعی نمی تواند اثربخش باشد ، آسیب های که ، نگاه های کوتاه مدت 

ح تعامالت در طول زمان و در تعامل عوامل مختلف بوجود می آیند ، لذا باید در طی زمان و از طریق اصال

 معیوب تحت مدیریت قرار گیرند . 

در مدیریت  اجتماعی :عدم استفاده از ظرفیت های دولتی و غیردولتی جهت مدیریت آسیب های  -15

حوزه آسیب های اجتماعی ظرفیت های موجود در بخش غیردولتی به اندازه کافی مورد استفاده قرار نمی 
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گیرد . در حال حاضر میزان مشارکت های اجتماعی بسیار اندک بوده ، در حالی که باید از طریق برنامه های 

ی مشارکت و فعالیت مردم و سازمان های غیردولتی نه تشویق کننده و ایجاد زمینه های قانونی الزم زمینه 

تنها در حوزه ی اجرا ، بلکه در حوزه ی برنامه ریزی و نظارت نیز استفاده شود . همچنین ، برای استفاده از 

منابع صرف شده در این حوزه ، مشارکت ها باید در جهت اهداف کلی و استراتژی های تعیین شده مورد 

قرار گیرند . عالوه بر بخش غیردولتی ، مدیریت موجود در این حوزه ، ظرفیت های آموزش و سازماندهی 

بخش دولتی را نیز به حدکفایت مورد استفاده قرار نداده است . همانطور که در بخش بررسی اسناد مشاهده 

، و  شد ، نقش سازمان هایی مانند وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در حوزه ی پیشگیری و درمان

نقش سازمان آموزش و پرورش و صدا و سیما در حوزه ی پیشگیری مغفول مانده است ، در صورتی که می 

توان با بهره گیری از ظرفیت های این سازمان ها در جهت هدف مدیریت این حوزه )کاهش و کنترل آسیب 

 های اجتماعی( بسیار اثربخش تر فعالیت نمود .  

ی ، علل را می توان در چهار دسته ی علل تقنینی ، علل عملکرددر این بخش علل و چالش های مطرح شده 

 مود . است طبقه بندی نآمده 1-4نمودار صورتی که در ساختاری و علل نظری به 

سته ی ددر ناشی از کاستی های موجود در حوزه قانون گذاری هستند  کهبرخی از چالش های به دست آمده 

وظایف و  یطهحعدم شفافیت و وضوح قوانین و آیین نامه هایی که ، برای مثال  .علل تقنینی قرار می گیرند 

ها در ارائه  عملکرد سازمان ها را تعیین می کنند باعث ایجاد موازی کاری ها ، تداخل وظایف و هم پوشانی

ی شود فقدان پیوست اجتماعی برای قوانین باعث م همچنین ، .می شود خدمات به گروه های آسیب دیده 

ی شده و بدین اجرای آن هادر حوزه های مختلف بدون اتخاذ تمهیدات برای تاثیرات اجتماعی  قوانینکه اجرای 

ایجاد ، تشدید  باعثبرنامه ها در حوزه های مختلف اقتصادی ، عمرانی و... ترتیب تاثیرات برنامه ریزی نشده 

 .  شوددر روند آسیب های اجتماعی  و یا تغییراتی

تحت عنوان علل ساختاری دسته سیستم مدیریت حوزه آسیب های اجتماعی گروهی دیگر از علل ناکارآمدی 

هستند . به عنوان مثال ساختار  این حوزهبندی می شوند ، این علل مربوط به استقرار ساختارهای نامناسب در 

زمینه ساز ایجاد در سطح سیاست گذاری ، اجرا و نظارت ماعی پراکنده و بخشی مدیریت آسیب های اجت

ناهماهنگی ها و انجام اقدامات به صورت جزیره ای و ناهماهنگ میان بخش ها و عناصر مختلف سیستم شده 

همچنین فقدان متولی قانونی برای مدیریت حوزه آسیب های اجتماعی باعث شده است که سازمان و یا است ، 

رفتن مسئولیت هماهنگی ، اثربخشی اقدامات و صرف منابع در این حوزه وجود نداشته باشد مشخصی برای پذی

 . 
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نقص ها  مربوط به وجودمی باشد ، این علل چالش های به دست آمده علل عملکردی عنوان گروهی دیگر از 

به  اصالح روابط آموزش رفتارهای مناسب و و کاستی هایی در عملکرد سیستم است ، عللی که در صورت

ر گروهی و . به عنوان مثال ضعف در انجام کا راحتی قابل رفع بوده و عملکرد سیستم را بهبود می بخشند

ی تواند از م، تیمی که برخالف ملزومات استقرار یک سیستم یکپارچه ، زمینه ساز اقدامات فردگرایانه است 

ده از ، عدم استفا همچنینشود .  روهی مرتفعتیمی و گطریق اصالح روش ها و آموزش عملکرد به صورت 

عملکرد  که در صورت اصالح، ظرفیت های دولتی و غیردولتی یکی از علت های ناکارآمدی وضع موجود است 

اند می توسیستم در جهت استفاده از این ظرفیت ها و همکاری سازمان ها با بخش غیردولتی و خصوصی 

 .  ب های اجتماعی را افزایش دهدکارآمدی و اثربخشی سیستم مدیریت آسی

نهایتا اینکه ،  برخی از علل ناکارآمدی به وجود اشکال و انحراف در رویکرد های نظری مسلط به مدیریت 

به عنوان مثال فقدان رویکرد های اجتماعی به آسیب های اجتماعی حوزه آسیب های اجتماعی مرتبط هستند . 

برخورد با آسیب های اجتماعی باعث شکل گیری رفتارهای کوتاه مدت برای و یا تسلط رویکردهای 

آسیب های اجتماعی در جامعه شده است ، به این صورت که به جای توجه ماهیت با و نامتناسب غیرتخصصی 

علل اجتماعی مورد اصالح به امر که آسیب های اجتماعی پدیده های اجتماعی هستند و طبیعتا باید از طریق 

منیتی ا -آسیب های اجتماعی از طریق رویکرد های پلیسیبا ر گیرند ، در بسیاری از موارد بررسی و مداخله قرا

رویکرد های با علل زمینه ساز  عدم تناسب میاندوگانگی و  . اینکوتاه مدت برخورد می شود و رویکردهای 

 .شده است  مداخله و درمان باعث ناکارآمدی سیستم  مدیریت در این حوزه
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علل ناکارآمدی مدیریت آسیب های اجتماعی -1-4 نمودار
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و الگوی پشنهادی تحقیق نتیجه گیری  
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: نتیجه گیری  -5-1  

به عنوان فصل پایانی تحقق قصد ما براین است که با توجه به مطالب مرور شده و تحلیل  در فصل حاضر

اطالعات جمع آوری شده بتوانیم ابتدا به سواالت مورد نظر تحقیق پاسخ داده و سپس براساس پاسخ های به 

 دست آمده به ارائه الگوی پیشنهادی تحقیق بپردازیم . 

 مدیریتی های نظام در اجتماعی های آسیب با مرتبط اجتماعی خدمات مدیریتسوال اول تحقیق : 

 ؟ است صورت چه به جهان کشورهای سایر

پرداختیم  سایر کشورهای جهانی مدیریت یکپارچه در هابه مطالعه الگو،  این سوالدر راستای پاسخگویی به 

الگوی مدیریت یکپارچه در حوزه و از مطالعات انجام شده به مجموعه ای از اصول کلی و زیربنایی برای استقرار 

 خدمات اجتماعی دست یافتیم . این اصول به صورت ذیل بیان می گردد :ی 

  یکی از مهمترین ویژگی های نظام برنامه ریزی و مدیریت یکپارچه اعتقاد به مشارکت های مردمی )شهروندان

ها ( و حضور ذی نفعان در مراحل مختلف تدوین  NGO، نهادهای جامعه مدنی ، احزاب، اتحادیه های صنفی، 

 ، اجرا و ارزیابی برنامه ها به عنوان یک امر الزم و ضروری است . 

  سیستم مدیریت یکپارچه شورا دارای نقش و جایگاه اساسی است. در 

  برای عملیاتی سازی مدیریت یکپارچه باید دارای سطوح مختلفی از برنامه ریزی باشیم، دسته ای از برنامه ها

که به صورت ساختاری بوده و خط مشی ها ، اصول و راهبرد های کالن را تعریف می کنند ، و دسته ای از 

در چهارچوب محدوده  لیمحی طراحی می شوند . برنامه ها محیطیبرنامه ریزی ها که به صورت محلی و 

های تعیین شده و در عین حال در مطابقت با شرایط و خصوصیات منطقه خاص مورد برنامه ریزی طراحی می 

 شوند . 

  ارزش های مشترک و فهم مشترک میان سازمان ها و مشارکت کنندگان در سیستم چشم انداز مشترک وجود ،

 . 

 وامل همکاری کننده به اشتراک گذاشته می شود ، البته میزان به دانش ، اطالعات ، تجربه و منابع میان ع

 اشتراک گذاری ، به سطح همکاری و شدت یکپارچگی که برای سیستم تعریف شده است بستگی دارد . 

  باید اهداف و وظایف برای هر یک از سازمان های همکاری کننده به وضوح تعریف شده و هماهنگی میان آنها

 وه بر این شاخص های ارزیابی عملکرد نیز باید به طور دقیق طراحی شوند .برقرار شود . عال
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  . در یک نظام مدیریت یکپارچه تفویض قدرت از حکومت مرکزی و دولت به مدیریت محلی صورت می گیرد

باید حکومت محلی از قدرت و اختیار کافی برای مدیریت راهبردها و تعیین خط مشی ها در محدوده متعلق 

برخوردار باشد . نظام های مدیریتی در سطوح مختلف باید دارای استقالل کافی و عملکردهای تفکیک  به خود

 شده باشند . 

  مدیریت سطح محلی دارای یک هسته مرکزی و حوزه ی ستادی و تعدادی واحدهای عملکردی در حوزه صف

 می باشد . 

  جانبه ی محیطی که به صورت مداوم صورت برنامه ریزی ها بر بررسی های تخصصی و تحلیل های علمی همه

 می گیرد مبتنی هستند . 

  . بین روند برنامه ریزی ، مشارکت و مدیریت عملکردها همکاری و هماهنگی سیستمی وجود دارد 

  دخالت دولت در امر مدیریت بسیار محدود و بیشتر در زمینه ی راهنمایی ، مشاوره و حمایت نهادهای غیردولتی

 . نمود می یابد 

  . مدیریت یکپارچه دارای یک دید همه جانبه و رویکرد میان رشته ای است 

  .تغییر ، اصالح و بازبینی مداوم قوانین و برنامه های طراحی شده با توجه به تغییرات محیطی 

  یکی از اهداف و وظایف اساسی مدیریت یکپارچه تمرکز بر رویکردهای پیشگیرانه و جلوگیری از تشدید و ایجاد

 سائل اجتماعی است .  م

  . مدیریت اطالعات و تشکیل سیستم جامع اطالعاتی در رابطه با اقدامات و فعالیت های سیستم 

 . تعریف و طراحی سیستم مالی و بودجه به صورت یکپارچه و انعطاف پذیر 

 . تشکیل سیستم های نظارتی فعال با تمرکز بر عملکرد سازمانی در کنار عملکرد سیستمی  

  . طراحی استاندارد ها و شاخص های عملکرد برای فعالیت در بخش های مختلف 

 

پس از آن ، برای مطابقت این اصول و مبانی با شرایط داخل و به طور خاص با حوزه ی آسیب های اجتماعی 

 ، زمینه های قانونی و ویژگی های عملکردی و ساختاری مدیریت آسیب های اجتماعی را مورد مطالعه قرار

 دادیم . مطالعه ی زمینه های قانونی بخشی است که در راستای پاسخ به سوال دوم و سوم تحقیق ، 

 فعالیت تهران شهر در اجتماعی های آسیب ی زمینه در کهسوال دوم : وظایف قانونی سازمان هایی 

 ؟ است صورت چه به  کنند می
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استقرار سیستم مدیریت یکپارچه ی خدمات سوال سوم : خالء ها یا زمینه های قانونی موجود برای 

 اجتماعی در حوزه ی آسیب های اجتماعی در شهر تهران کدام است ؟

 

پس از مطالعه قوانین سیزده سازمان مرتبط با آسیب های اجتماعی و  رابطه ، انجام گرفته است . در این

استخراج وظایف قانونی دستگاه های مختلف ، به تحلیل محتوای اصول ، مواد و بندهایی پرداختیم که در رابطه 

 با مدیریت آسیب های اجتماعی بیان شده بودند ، نتایج این بخش نشان داد که :

  مدیریت یکپارچه شهری مانند عدم تمرکز امور اجرایی ، دخالت ترمیمی دولت در جنبه های مختلف استقرار

امور اجرایی ، مشارکت بخش های مردمی و غیردولتی ، تقویت حیطه اختیار و مسئولیت واحدهای محلی ، 

، هماهنگی و  و محیطی واگذاری مدیریت هزینه ها به واحدهای محلی و استانی، برنامه ریزی منطقه ای

عیت مدیریت شهری و... در موارد محدود و به طور کلی مورد توجه قانون گذار قرار گرفته است ولی دراین جام

رابطه ، عالوه بر اینکه جنبه های دیگر سیستم مدیریت یکپارچه مانند سیستم جامع اطالعاتی و سیستم جامع 

قانون ساختار ه خدمات اجتماعی ، مانند نظارتی از نظر قانون گذار غافل مانده اند ، در قوانین مرتبط با حوز

قانون جامع مدیریت شهری ، در ارتباط با جوانب مختلف این الگوی مدیریتی جامع رفاه و تامین اجتماعی و 

 در حوزه آسیب های اجتماعی با خالء قانون گذاری مواجهیم . 

 ینه ی اجرا و تصمیم گیری و براساس قوانین و اسناد باالدستی مشارکت مردم و سازمان های مردمی در زم

بعضا نظارت به صورت کلی در ارتباط با حوزه های مختلف مورد تاکید و توجه قرار گرفته است ، این درحالی 

است که براساس مصاحبه های انجامی که به طور خاص حوزه ی آسیب های اجتماعی را مدنظر قرار داده اند 

بسیار کم و در عین حال بیشتر در حوزه ی اجرا و ارائه  ، مشارکت مردم در حوزه ی آسیب های اجتماعی

خدمات صورت گرفته است ، مشارکت ها در حیطه ی تصمیم گیری و نظارت بسیار محدود و در حد فقدان 

مشارکت است . بنابراین در جهت عملیاتی شدن اصول مبنایی الگوی مدیریت یکپارچه که تاکید بر مشارکت 

ی دارد ، برای ایجاد زمینه و شکل گیری مشارکت مردم و سازمان های غیردولتی ها در همه ی سطوح مدیریت

در حیطه های مختلف مدیریت آسیب های اجتماعی نیازمند قانون گذاری ها و تسهیل گری های بیشتر 

 هستیم . 

 دیریت در قوانین و اسناد باالدستی و خصوصا قوانین خاص تر حوزه آسیب های اجتماعی مانند قانون جامع م

قانون ساختار جامع رفاه و تامین اجتماعی ، توجهی به امر آموزش و سازماندهی مشارکت ها نشده شهری و 
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است ، فلذا برای استفاده بهینه و هدفمند مشارکت های مردم و سازمان های غیردولتی در جهت تحقق اهداف 

 طراحی شده سیستم ، نیازمند قوانینی در این حوزه هستیم . 

 ان یک زمینه ی قانونی تسهیل کننده برای برقراری الگوی مدیریت یکپارچه ، مفهوم همکاری های بین به عنو

سازمانی در قانون ساختار جامع رفاه و تامین اجتماعی و همچنین در قانون جامع مدیریت شهری مورد توجه 

همکاری ها در حوزه آسیب قرار گرفته است . قوانین هم توسعه بین بخشی همکاری ها و هم توسعه فرابخشی 

 های اجتماعی را مورد تاکید قرار داده اند . 

  ایجاد هماهنگی های سیاستی و برنامه ای در بخش دولتی برای مدیریت حوزه آسیب های اجتماعی در قانون

 ساختار جامع رفاه و تامین اجتماعی مورد تاکید و توجه قرار گرفته است .

 ین مورد بررسی بر لزوم کاهش موازی کاری ها ، ایجاد هماهنگی درون بخشی علی رغم اینکه در اسناد و قوان

و فرابخشی ، ایجاد انسجام و هماهنگی ساختاری و هماهنگی برنامه ها و مواردی از این دست تاکید شده است 

د سازمان ، ولی در زمینه ی اتخاذ تمهیدات و چاره اندیشی های الزم برای انجام اصالحات مورد نظر مانند ایجا

 و مدیریت مرکزی هماهنگ کننده و قانون واحد هماهنگ کننده دچار خالء قانونی هستیم . 

  سازمان هایی مانند وزارت بهداشت و درمان ، وزارت آموزش و پرورش و صدا و سیما با توجه به ظرفیت های

متاسفانه به دلیل کمبود  موجود خود می توانند در مدیریت حوزه آسیب های اجتماعی بسیار موثر باشند ولی

قانون گذاری ها در حوزه آسیب های اجتماعی و عدم توجه کافی به این حوزه درحال حاضر خالء قانونی اساسی 

 برای استفاده از ظرفیت این سازمان ها داریم .

 جتماعی با توجه به بررسی های انجام شده ، در حوزه آسیب های اجتماعی برای مدیریت و مواجه با آسیب های ا

مختلف خالء قانونی وجود دارد ، در ارتباط با بسیاری از آسیب های اجتماعی فقط ذکر نامی را در قوانین می 

بینیم و در ارتباط با برخی دیگر حتی این ذکر نام هم مشاهده نمی شود . در صورتی که با توجه به متنوع 

فاوت انواع مختلف آسیب های اجتماعی ، باید در بودن علل ، زمینه ها ، پیامدها و به طور کلی اقتضاعات مت

ارتباط با آسیب های مختلف دارای قوانین مشخصی باشیم که بتوانند مبتنی بر تحقیقات و دانش علمی ، مسیر 

 عملکرد افراد و سازمان ها را در ارتباط با هریک از آسیب های اجتماعی مشخص کنند .  

 گاه رویکردهای پیشگیرانه و اتخاذ تمهیدات الزم در ارتباط با گروه عدم توجه قوانین نسبت به اهمیت و جای

 های در معرض آسیب .

  براساس قوانین مورد بررسی به بخش وزارت کشور و وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی این اجازه داده

شده است که بر عملکرد سایر دستگاه ها در حوزه ی آسیب های اجتماعی نظارت داشته باشند ، این زمینه 
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طه اختیار و قدرت اجرایی الزم قانونی در کنار سایر وظایف مدیریتی و اجرایی مربوط به این سازمان ها ، حی

 برای مدیریت حوزه ی آسیب های اجتماعی توسط یک سازمان مشخص را فراهم می کند . 

در راستای پاسخ گویی نهایتا ، برای دستیابی به ویژگی ها و چالش های مدیریت حوزه آسیب های اجتماعی 

 ، به سوال چهارم تحقیق 

شهر تهران دری اجتماعی ها بیآس کپارچهی ریتسازماندهی مدیی ها چالشسوال چهارم : 

 کدامند؟

حوزه آسیب های اجتماعی را  ارشدمصاحبه های انجام گرفته با بیست و هفت نفر از نخبگان علمی و مدیران 

تحلیل محتوا قرار دادیم . یافته های تحقیق در این بخش بیانگر چالش ها و مشکالتی در مدیریت آسیب  مورد

این مشکالت و چالش ها را به عنوان عللی که باعث  ، دیدیمدر فصل چهارم های اجتماعی است ، همانطور که 

علل تقنینی ، علل دسته ی علل  ناکارآمدی و عدم اثربخشی اقدامات در این حوزه شده اند می توان در چهار

 عملکردی ، علل ساختاری و علل نظری دسته بندی نمود . اهم این چالش ها عبارتند از : 

 فقدان متولی قانونی مشخص برای مدیریت آسیب های اجتماعی ؛ 

 نبود هماهنگی های درون سازمانی ، بین بخشی و فرابخشی در مدیریت حوزه آسیب های اجتماعی ؛ 

  بخشی ، پراکنده و جزیره ای سازمان های مختلف در حوزه آسیب های اجتماعی ؛ساختار 

  و محلی برای مدیریت آسیب های اجتماعی ؛  محیطیفقدان برنامه ریزی ها و طرح های 

 ضعف توانایی ها و ظرفیت های الزم برای انجام کارهای گروهی و تیمی ؛ 

  وظایف و اختیارات سازمان ها ؛ عدم  شفافیت و دقت محدوده های قانونی در تعیین 

  فقدان قوانین عملیاتی و تدوین استانداردهای ارائه خدمات در حوزه آسیب های اجتماعی ؛ 

  ضعف قانون گذاری ها در سطوح مختلف مدیریت آسیب های اجتماعی ، برنامه ریزی ، اجرا و نظارت ؛ 

 ل شکل گیری ، پیامدها و راه های برخورد فقدان توافق و تعریف مشترک نسبت به آسیب های اجتماعی ، عل

 و حل آن ها ؛ 

 فقدان سیستم نظارت و گزارش گیری فعال و یکپارچه در حوزه آسیب های اجتماعی ؛ 

  عدم الزام قوانین به رعایت پیوست اجتماعی و فرهنگی ؛ 
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  عدم درک و توجه نسبت به اهمیت و جایگاه موضوع پیشگیری و ارائه خدمات به افراد در معرض آسیب های

 اجتماعی ؛ 

  فقدان رویکردهای اجتماعی و آسیب شناسانه به مدیریت آسیب های اجتماعی ؛ 

 تسلط نگاه های کوتاه مدت و مقطعی در مدیریت آسیب های اجتماعی ؛ 

 ی موجود سازمان های دولتی و غیردولتی جهت مدیریت آسیب های اجتماعی . عدم به کارگیری ظرفیت ها 

 5-2- الگوی پیشنهادی تحقیق : 

الگوی توصیف اکنون ، پس از بیان یافته های پژوهش در ارتباط با سواالت مطرح شده ، در این قسمت به 

الگوی پیشنهادی تحقیق باید پیشنهادی تحقیق برای مدیریت یکپارچه آسیب های اجتماعی می پردازیم . 

حتی االمکان در جهت رفع و کاهش مسائل بیان شده ارائه گردد ، ولی همانطور که پیش از این نیز اشاراتی 

شد ، از آنجا که مسائل و علل ناکارآمدی شناخته شده برای مدیریت آسیب های اجتماعی متعلق به حوزه های 

ی هستند ، الگوی حاضر با توجه به ماهیت آن می تواند در حوزه مختلف تقنینی ، نظری ، ساختاری و عملکرد

ی ساختار و به تبع آن در حوزه ی نقص های عملکردی که متاثر از ساختارهای نامناسب هستند اثربخش 

باشد ، ولی برای رفع مشکالت مدیریتی مربوط به سایر حیطه ها خصوصا در رابطه با علل تقنینی،  که عالوه 

، براساس در عین حال  ، بسیاری از عوامل و چالش های مطرح شده را به خود اختصاص می دهد براینکه حجم

 ( 1391)عزیزی و همکاران ،  سیستم مدیریتی هستنددارای بیشترین تاثیر در یکپارچگی تحقیقات انجام شده 

قوانین جامع و مورد  ، نیازمند تالش متخصصان و قانون گذاران در این حوزه هستیم تا با شناسایی و تصویب

 نیاز بتوانیم هر چه بیشتر در این مسیر به صورت موفق عمل کنیم . 

و تسلط شبکه ها و ساختارهای  "نظریه ارزش همگانی" پارچه آسیب های اجتماعی ، براساسالگوی مدیریت یک

مشترک و بنابراین مدیریت یکپارچه آسیب های اجتماعی تلویحا به معنای اقدام شبکه ای طراحی شده است . 

اهداف مشترک ، چارچوب های ارزشی و قواعد مشترک ، تعامل پیوسته و خواست برای دستیابی به اهداف 

جمعی است که از طریق اقدامات یک سازمان به تنهایی قابل حصول نیست . مدیریت یکپارچه به ماهیت 

 و متمرکز در سنتی مدیریت ناکارآمدی بالدن به ، . این شکل از مدیریت توجه دارد "روابط میان سازمان ها"

 شکاف نشینی، حاشیه بیکاری، ناامنی، اجتماعی، ناهنجاری فقر، هایی همچون چالش فزونی و مشکالت حل

برآمده است . سازمان هایی که به صورت بخشی فعالیت می کنند ،  امور هماهنگی جهت در غیره و طبقاتی

نمی توانند در مواجه با مشکالت گسترده ، پیچیده و میان بخشی به صورت موفق عمل کنند ؛ این در حالی 
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است که مساله آسیب های اجتماعی به دلیل گستردگی علل و پیامدها و شیوع آن در گروه های سنی ، جنسی 

لف جامعه بدون شک مساله ای پیچیده ، میان بخشی و فرابخشی است که نیازمند همکاری و و اقشار مخت

هماهنگی سازمان های مختلف می باشد . این همکاری و هماهنگی بین بخش های مختلف عملکردی نه تنها 

ختلف ، جامعیت باعث تجمیع توانایی ها ، ظرفیت ها و منابع می شود ، بلکه با کنارهم قرار دادن دیدگاه های م

دیدگاه های نظری و فعالیت های عملی را با خود به همراه دارد ، از این رو ضرورت بکارگیری دیدگاهی کل 

عالوه براین ، با ایجاد مشارکت و نگر و وسیع متناسب با پیچیدگی آسیب های اجتماعی انکار ناپذیر است . 

دیدگاه کلی گرا و استراتژیک پیدا می کنند و می  درگیر شدن در فرآیند مدیریت ، ذی نفعان و بخش ها یک

 , Cleasson at alدانند که چگونه برای ایجاد یک نظام مدیریت یکپارچه به صورت مفیدتر عمل کنند )

ساختار سازمانی مدیریت آسیب های اجتماعی اساسا ساختاری گسترده ، پیچیده و به طور کلی ، ( . 2009

وظایف متعدد و گوناگون است که جز با کمک و همراهی سازمان های مختلف متنوع بوده و موظف به انجام 

پس از آشنایی با کلیات الگوی مدیریت یکپارچه در حوزه آسیب اکنون ، . قادر به انجام وظایف خود نیست 

 های اجتماعی ، به بیان ویژگی های خاص الگوی پیشنهادی تحقیق می پردازیم : 

جمع یکایک بخش ها ، به صورت جامع نگر و فراتر از بخش دولتی به بسیج تمامی  بامدیریت یکپارچه ، 

کنشگران برای کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی می پردازد ، در این دیدگاه عوامل بخش عمومی ، بخش 

خصوصی ، تشکل های غیردولتی ، افراد و خانوارها هر یک صاحب نفع و دید متمایزی پنداشته می شوند که 

باید جایگاه مشخصی در تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها پیدا کنند. در این دیدگاه تصمیم گیری امری 

یکی از مهمترین ویژگی . درواقع ،  جمعی قلمداد می شود که باید با حضور کلیه گروه های درگیر صورت گیرد

هروندان ، نهادهای جامعه مدنی های نظام برنامه ریزی و مدیریت یکپارچه اعتقاد به مشارکت های مردمی )ش

ها ( و حضور ذی نفعان در مراحل مختلف تدوین ، اجرا و ارزیابی برنامه  NGO، احزاب، اتحادیه های صنفی، 

ها است . به طور کلی ، حضور و مشارکت ذی نفعان در امر برنامه ریزی می تواند ضامن تحقق اهداف و برنامه 

های مختلف در تصمیم گیری از یک سو باعث احساس تعلق ، احساس های طراحی شده باشد ، مشارکت نیرو

مسئولیت و آشنایی نیروهای اجرایی نسبت به تصمیمات اتخاذ شده می شود ، و از سوی دیگر زمانی که برنامه 

ریزی و تصمیم گیری از انحصار مرکز خارج شده و با مشارکت سایر نیروهای اجرایی انجام می شود باعث می 

تصمیم گیری ها بر اساس مسائل و مشکالت واقعی انجام شده و اثربخشی اقدامات افزایش یابد .  شود که 

بر اساس این الگو برنامه ریزی ها و سیاست گذاری ها باید توسط ائتالفی از ذی نفعان )نهادهای بنابراین ، 

ا دارای نقش و جایگاه اساسی شوردولتی ، عمومی و غیردولتی( صورت گیرد و به همین دلیل هم در این الگو ، 
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، بهترین نهاد که می تواند تصمیم گیری  در این رابطه ، در ساختار موجود مدیریت آسیب های اجتماعیاست. 

مشارکتی و برنامه ریزی جمعی را عملیاتی کند ، شورای اجتماعی کشور است ، این شورا به طور خاص در 

ست . چنان که در ماده یک آیین نامه تشکیل این شورا آمده ارتباط با آسیب های اجتماعی دارای وظیفه ا

 به منظور سیاستگذاری، هماهنگی، ایجاد وحدت رویه و تنظیم ساز و کار اداریاست ، شورای اجتماعی کشور 

هم  .گرددمیتشکیل های اجتماعی آسیب ، معضالت و ها، پیشگیری و مقابله با پدیده بینیدر زمینه پیش

 چنین بر اساس ماده دو این آیین نامه ، شورا دارای وظایف ذیل است : 

 بررسی و تعیین ضرورت ها و اولویت ها در برنامه ها و فعالیت های اجتماعی دستگاه های اجرای ذیربط . -1

بررسی و تعیین سیاست های عمومی در چگونگی پیش بینی ، پیشگیری و برخورد با مسایل و آسیب های -2

 اجتماعی .

 بررسی و تعیین سیاست های عمومی در تحقق توسعه اجتماعی برمبنای وفاق و نظم اجتماعی .-3

 ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در برنامه ها و فعالیت های دستگاه های اجرایی .-4

 تقویت همکاری های متقابل بین دستگاه های اجرایی و استفاده بهینه از امکانات آن ها .-5

ل کارگروه های )کمیته های( کارشناسی و تحقیقاتی با استفاده از نظرات صاحب نظران مسائل تشکی-6

 اجتماعی .

 .( 1380نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا )مرکز پژوهش های مجلس ، -7

نفر عضو می باشد، که  23همچنین بر اساس آیین نامه تشکیل شورای اجتماعی کشور ، این شورا متشکل از 

بر اساس دستورات مقام معظم رهبری  قرار بر به ریاست وزیر کشور به تشکیل جلسات می پردازد . البته ، اخیرا 

ر کشور تشکیل شود، در این صورت مصوبات این است  که جلسات شورا به ریاست رئیس جمهور و به قائم مقامی وزی

شورا از ضمانت اجرایی باالتری برخوردار است ، عالوه بر این ، بر اساس دستور رهبری حتی دستگاههای غیردولتی 

شورای اجتماعی کشور می تواند  (. براین اساس ،www.mehrnews.comموظفند مصوبات شورا را اجرا کنند )

را در این حوزه تحقق بخشد ، تیمی  و گروهی کار و اقدام براساس اصل شورایی بودن ، تصمیم گیری مشارکتی

همچنین از طریق تقویت همکاری ها ، هماهنگی ها و مشارکت سازمان های مختلف برای رفع مسائل اجتماعی و 

اجتماعی  های آسیب مدیریت در جهت غیردولتی و دولتی های یتظرف از ، می توانداجرای تصمیمات شورا 

 .  استفاده کند
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موفقیت هر سازمان در تحقق اهدافش مستلزم هماهنگ ساختن فعالیت اجزا مختلف است ، درواقع بدون 

یابد و هماهنگی احتمال بروز تاخیر ، اتالف وقت و منابع در انجام فعالیت ها ، پروژه ها و برنامه ها افزایش می 

حتی ممکن است سازمان در انجام وظایف محوله و مورد انتظار با عجز و ناکامی مواجه شود . بنابراین برای 

جلوگیری از تداخل مسئولیت و ایجاد وحدت عمل در روند کلی حرکت سازمان ، هماهنگ نمودن عملیات 

در الگوی مدیریت یکپارچه آسیب های   .ن از اهمیت ویژه ای برخوردار استواحدهای مختلف یک سازما

اجتماعی باید دارای یک نهاد مرکزی باشیم که در طول برنامه هماهنگی های الزم را میان اجزا مختلف برنامه 

برقرار نموده ، و نظارت و کنترل پیوسته ای را بر اقدامات انجام شده توسط نهادهای مختلف اعمال کند . 

، این بیان با نتایج تحقیق   و هم به صورت عمودی صورت گیرد هماهنگی باید هم به صورت افقی

Schwedler,2011   که معتقد است برای ایجاد مدیریت یکپارچه به ایجاد هماهنگی های افقی و عمودی

. هدف هماهنگی عمودی ایجاد ارتباط بین سطوح باالی سازمان با سطوح پایین تر  نیاز داریم ، همراستا است

ولی هماهنگی افقی برای هماهنگی فعالیت ها در طبقات و سطوح مشابه سلسله مراتبی متعلق سازمان است ، 

به بخش های مختلف در نظر گرفته می شود . مکانیسم های هماهنگی افقی مکمل فعالیت های مربوط به 

ت نظارت سازمان مرکزی بر فعالیت های سیستم نیز باعث می شود که اقداما هماهنگی عمودی هستند .

انجامی توسط اجزا مختلف در جهت تحقق اهداف تعیین شده حرکت کند . در حوزه ی مدیریت آسیب های 

اجتماعی ، این مسئولیت نظارت و هماهنگی می تواند به عهده ی یکی از سازمان های موجود و مسئول در 

ام آن سازمان مرکزی و این حوزه  مانند وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی گذاشته شود ، و یا جهت انج

مسئولی را ایجاد کنیم که به طور خاص وظیفه مدیریت این حوزه را به عهده بگیرد . خوشبختانه در شرایط 

کنونی با تاکیداتی که مقام معظم رهبری در جلسات خود با هیات وزیران مبنی بر توجه ویژه به کنترل و 

مینه ی ایجاد چنین سازمانی به عنوان متولی خاص کاهش آسیب های اجتماعی داشته اند ، خبرهایی در ز

در جلسه شورای عالی اداری که به ریاست اسحاق جهانگیری  حوزه آسیب های اجتماعی منتشر شده است )

یس جمهور برگزار شد، مصوب شده است برای مدیریت و ساماندهی آسیب های اجتماعی سازمانی ئمعاون اول ر

 کشور وزیر مقام قائم مقیمی حسین محمد( / )www.khabaronline.ir)د زیر نظر وزیر کشور تشکیل شو

 آسیب مدیریت سازمان : گفت اجتماعی، های آسیب کنترل به ویژه توجه بر رهبری معظم مقام تاکید از پس

وزیر کشور با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری ( / )www.irinn.ir) ودش می تاسیس زودی به اجتماعی های

برای عملیاتی کردن و پیگیری سیاست های شورای اجتماعی و نیز مقابله با آسیب های اجتماعی گفت: الزم 

 بک برای مقابله با آسیب های اجتماعی تشکیل شودتر سازمانی عملیاتی و چا است هرچه سریع
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www.khabaronline.ir  ) تعیین سازمانی خاص به عنوان متولی حوزه آسیب های اجتماعی می تواند .

 ، عدم اجتماعی های آسیب حوزه در قانونی متولی قدانفمشکالت و علل ناکارآمدی مطرح شده تحت عنوان، 

،  اجتماعی های آسیب مدیریت پراکنده و بخشی ، ساختار فرابخشی و بخشی بین ، سازمانی درون هماهنگی

 در حوزه ی آسیب های اجتماعی را مرتفع سازد . فعال نظارتی سیستم ، فقدان مشترک تعریف و توافق نبود

تعدد  1391، عزیری و همکاران  1390، کاظمیان و همکار  1390براساس تحقیقات عزیزی و همکاران ، 

رق میان سازمانی یکی از عوامل موثر بر عدم یکپارچگی سیاست گران ذیربط و در نتیجه روابط متفعناصر و کنش

مدیریت شهرتهران در عرصه های مختلف فعالیت توسط نهادهای گذاری در مدیریت شهری تهران است ، 

، بنابراین ، تشکیالت و روابط مختلف صورت می گیرد و این امر موجب تشتت و موازی کاری گردیده است 

میان سازمانی عناصر ذیربط در سیاست گذاری و تصمیم گیری باید اصالح و بازآرایی شود و از تفرق سیاسی 

 کاسته شود .  و عملکردی موجود

باید بر بررسی  در حوزه آسیب های اجتماعیبرنامه ریزی ها  الگوی مدیریت یکپارچه ،مبانی نظری براساس 

،  های تخصصی و تحلیل های علمی همه جانبه ی محیطی که به صورت مداوم صورت می گیرد مبتنی باشند

های اجتماعی( باید توجه خاصی به امر در این زمینه نیز سازمان مرکزی و مسئول )سازمان مدیریت آسیب 

مطالعه و تحقیق داشته باشد تا بتواند حوزه آسیب های اجتماعی و تغییرات حاصله در آن را به طور مداوم 

مورد رصد و ارزیابی قرار داده و در صورت لزوم تغییر ، اصالح و بازبینی الزم برای قوانین و برنامه های طراحی 

مراتب را جهت اعمال تغییرات الزم به مراجع تصمیم گیری و برنامه ریزی انتقال دهد شده را شناسایی کند و 

 . 

نظام مدیریت یکپارچه آسیب های اجتماعی ، باید همانطور که مورد تاکید بخش مبانی نظری واقع شد ، در 

ت راهبردها و مدیریت محلی تا حدی از قدرت و اختیار عمل برخوردار باشد تا بتواند براساس آن به مدیری

و محیطی خود بپردازد ، این امر فراهم کننده ی انعطاف پذیری  محلیتعیین خط مشی ها متناسب با شرایط 

 اساسی ایرادات از یکیو کارآمدی در برنامه ها است  . از سوی دیگر ، بر اساس نظریه های مدیریت یکپارچه 

 و امور واگذاری لزوم بنابراین مرکزی است ،و نهادهای  مدیریت دولتی بودن پرمسئولیت مدیریت سنتی

. براساس این است  امری ضروری محلی نهادهای قالب در تر پایین سطوح نهادهای به آن توزیع و اختیارات

ویژگی ، در حوزه آسیب های اجتماعی باید دارای سطوح مختلفی از برنامه ریزی باشیم ، دسته ای از برنامه 

ده و خط مشی ها ، اصول و راهبرد های کالن را تعریف می کنند ، و دسته ای از ها که به صورت ساختاری بو

در چهارچوب محدوده های  محلیطراحی می شوند . برنامه های  موضعیبرنامه ریزی ها که به صورت محلی و 
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تعیین شده و در عین حال در مطابقت با شرایط و خصوصیات منطقه خاص مورد برنامه ریزی طراحی می 

در این حوزه مستلزم  "محلیفقدان برنامه ریزی "د . تحقق این امر و رفع مشکل مطرح شده تحت عنوان شون

این نتیجه با یافته های آخوندی و همکاران تفویض اختیار و دادن اختیارات قانونی به واحدهای محلی است . 

بهبود وضعیت موجود  دارند ، برای، که بیان می  1390و کاظمیان و همکار  1391، عزیزی و همکاران  1387

باید فعالیت ها و وظایف به صورت هدفمند و با برنامه ریزی و سازماندهی موثر به نهادها تفویض گردد و نظام 

قدرت و تصمیم گیری شهری باید باید به نفع نهادهای محلی اصالح و تعدیل شود هم سو است . همچنین ، 

ه رسیدند که یکسان بودن مدل اداره امور شهر در تمام شهرها و مناطق به این نتیج 1387آخوندی و همکاران 

گیری شوراهای محلی و منطقه ای از جمله مشکالت اساسی مدل مدیریت شهری در ایران هستند  لو عدم شک

  ، و بهترین راه حل برون رفت از وضعیت و مشکالت موجود تقویت شوراهای محلی است . 

 دقت و شفافیت  عدمطرح شده در ارتباط با مدیریت آسیب های اجتماعی مانند ، سایر چالش ها و مشکالت م

 حوزه در گذاری قانون ، کمبود استاندردها و اجرایی قوانین ، فقدان ها سازمان عملکردی و قانونی های محدوده

 آسیب حوزه در پیشگیری اهمیت به توجه ، عدم اجتماعی پیوست به قوانین الزام ، عدم اجتماعی های آسیب

 مدیریت در مدت کوتاه های نگاه و تسلط اجتماعی های آسیب به اجتماعی رویکرد ، فقدان اجتماعی های

نیازمند تالش نهادهای تصمیم گیری و قانون گذاری در جهت رفع کاستی های قانونی  اجتماعی ، های آسیب

و همچنین سعی در جهت ایجاد رویکردهای نظری و شناخت صحیح نسبت به ماهیت آسیب های اجتماعی و 

نحوه ی مدیریت آن ها در اجزا و عامالن مختلف سیستم است . بنابراین ، همانطور که گفته شد ، استقرار 

مدیریت یکپارچه در حوزه آسیب های اجتماعی می تواند بخشی از مشکالت ساختاری و به تبع آن عملکردی 

را در این حوزه برطرف نماید ، رفع سایر مشکالت و چالش های مطرح شده تحت عنوان علل نظری و تقنینی 

 نیازمند تصمیم و اقدام در زمینه های خاص خود می باشد . 

تقرار سیستم مدیریت یکپارچه آسیب های اجتماعی و رفع مشکالت ساختاری و عملکردی امید است که با اس

این حوزه ، با تالش مسئولین و عوامل مربوطه به زودی شاهد رفع سایر چالش ها و علل ناکارآمدی مدیریت 

ر دهیم . آسیب های اجتماعی باشیم ، تا درنهایت بتوانیم سیستم جامع و اثربخشی را در این حوزه استقرا

سیستمی که با تاکید بر پیشگیری اجتماعی بتواند مدیریت کننده ی آسیب های اجتماعی در جامعه باشد ، و 

 از این طریق جامعه ای ایمن ، سالم ، شاداب و مساعد برای رشد فضایل اخالقی و انسانی را به ارمغان آورد .  
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 الگوی مدیریت یکپارچه آسیب های اجتماعی

ثربخش نمودن و کارآمدی سیستم مدیریت خدمات اجتماعی در حوزه آسیب های اجتماعی و رفع در راستای ا

نواقص و مشکالت سیستم مدیریت موجود در این حوزه ، مدیریت یکپارچه آسیب های اجتماعی با ویژگی ها 

ند از و مختصات ذیل پیشنهاد می شود . توضیح ضمنی که ، مدیریت یکپارچه آسیب های اجتماعی می توا

طریق تشکیل یک سازمان جدید با هدف مدیریت آسیب های اجتماعی صورت گیرد ، و یا ذیل یکی از سازمان 

های موجود و مسئول در این حوزه مانند وزارت کشور یا وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی انجام گیرد . در 

سازمان مدیریت آسیب های "این حوزه را هر صورت ، در توضیح الگوی پیشنهادی ، ساختار مربوط به مدیریت 

 می نامیم .  "اجتماعی

 

 اصول مبنایی و رویکردهای اساسی الگوی مدیریت یکپارچه آسیب های اجتماعی : 

  گسترش سالمت اجتماعی ،  امنیت اجتماعی ، عزت انسانی ، کیفیت نیروی انسانی جامعه ،کیفیت زندگی افراد

 برای رشد فضایل اخالقی و انسانی . و در نهایت ایجاد جامعه ای مساعد

  . پوشش جامع و همه جانبه آسیب های اجتماعی در سه سطح سیاست گذاری ، اجرا و نظارت 

 )ساماندهی و هماهنگی میان سطوح مختلف مدیریت آسیب های اجتماعی )سیاست گذاری ، اجرا و نظارت 

 بخشی و فرابخشی در حوزه آسیب های اجتماعی  درون سازمانی ، بین ایجاد هماهنگی های سیاستی و برنامه ای

. 

  و اجتماعی .  رویکردها و برنامه های تخصصی ، سبب شناسانه ، سیستمیبه کارگیری 

  . به کارگیری دیدگاه های همه جانبه و رویکردهای میان رشته ای 

 در کنار توجه و  توجه به امر پیشگیری و جلوگیری از ابتالی افراد در معرض آسیب به آسیب های اجتماعی

 تمرکز الزم به امر مداخله و درمان افراد آسیب دیده .

  ایجاد ارتباط و هماهنگی با سایر حوزه های اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی از طریق الزم قوانین به

 دارا بودن پیوست اجتماعی . 

 ، نظارت و ارزشیابی .   تاکید بر مشارکت ذی نفعان در همه سطوح سیاست گذاری ، برنامه ریزی 

  اصالح ساختار موجود مدیریت آسیب ها با : پرهیز از دیوان ساالری پیچیده ، هماهنگ سازی و ادغام برخی

 ساختار ها )در جهت رفع موازی کاری ها و افزایش کارایی( 
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  نکرده اند  .ارائه خدمات متمرکز و دولتی در مواردی که موسسات غیردولتی تمایل یا توانایی مشارکت پیدا 

دخالت دولت در امر مدیریت بسیار محدود و بیشتر در زمینه ی راهنمایی ، مشاوره و حمایت نهادهای غیردولتی 

 نمود می یابد . محلیو 

  .مبتنی بودن برنامه ریزی ها بر بررسی های تخصصی و تحلیل های علمی همه جانبه ی مداوم 

 مل الزم در جهت مدیریت راهبردها و تعیین خط مشی ها متناسب دارا بودن مدیریت محلی از قدرت و اختیار ع

 با شرایط محلی و محیطی .

  طراحی برنامه های آسیب های اجتماعی به صورت غیرمتمرکز و متناسب با ویژگی های متنوع فرهنگی و

در طراحی برنامه های محلی و موضعی در مطابقت با شرایط و خصوصیات محیطی ، در چهارچوب و قومی . 

 کنار برنامه ریزی های راهبردی و ساختاری . 

 وظایف سازمان :

 . تدوین قانون مدیریت یکپارچه آسیب های اجتماعی 

  تدوین سیاست های کالن مدیریت حوزه آسیب های اجتماعی و اعمال هماهنگ آن ها از طریق دستگاه های

 ذیربط اعم از دستگاه های دولتی ، عمومی ، غیردولتی و خصوصی . 

  ،فراهم نمودن زمینه مشارکت های مردمی )شهروندان ، نهادهای جامعه مدنی ، احزاب، اتحادیه های صنفی

NGO  ها ( و حضور ذی نفعان در مراحل مختلف تدوین ، اجرا و ارزیابی برنامه ها به عنوان یک امر الزم و

 ضروری .

 وزش های الزم در جهت افزایش و به کارگیری سیاست های تشویق کننده ، تسهیل کننده و ارائه ی آم

 سازماندهی مشارکت های مردمی . 

  ایجاد و افزایش هماهنگی های درون سازمانی ، بین بخشی و فرابخشی در حوزه آسیب های اجتماعی در جهت

افزایش کاهش ناهماهنگی میان دستگاه ها ، موازی کاری ها ، فعالیت های متداخل ، متعارض ، و در نهایت 

 اثربخشی مدیریت آسیب های اجتماعی . کارآمدی و

  . انجام تصمیم گیری ها و طراحی برنامه ریزی ها با اتکا به رای و نظرات شوراهای متشکل از ذی نفعان 

  اصالح و بازآرایی تشکیالت و روابط میان سازمان های ذیربط در سیاست گذاری و تصمیم گیری ، در جهت

 کاهش تفرق سیاستی و عملکردی موجود .
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  ، برای انجام اصالحات ساختاری از طریق ادغام ، انحالل ، تفکیک و تقسیم مجدد و دقیق وظایف سازمان ها

 جلوگیری از فعالیت های موازی ، هم پوشان ، متداخل و متعارض . 

  ایجاد توافق و تعریف مشترک در زمینه ی تعریف آسیب های اجتماعی ، علل شکل گیری ، راه حل های

 مساله در حوزه ی آسیب های اجتماعی . برخورد و حل

  برنامه ریزی برای تامین منابع و اعتبارات مورد نیاز سازمان های مختلف در حوزه مدیریت آسیب های اجتماعی

. 

 . نظارت مداوم بر فعالیت ها و اقدامات دستگاه های اجرایی فعال در حوزه آسیب های اجتماعی 

  آیین نامه های مرتبط با مدیریت آسیب های  برنامه ها ، قوانین ، مقررات وتغییر ، اصالح و بازبینی مداوم

 .اجتماعی و پیشنهاد لوایح قانونی الزم در این زمینه به مراجع تصویب قانون )مجلس شورای اسالمی ( 

  . طراحی برنامه ، بررسی ، اصالح و تصویب برنامه های مدیریت آسیب های اجتماعی کلیه دستگاه ها 

 عه ، بررسی و تحقیق مستمر در زمینه آسیب های اجتماعی و تاسیس بانک اطالعاتی جامع ثبت اطالعات مطال

 آسیب های اجتماعی . 

  تعریف قوانین عملیاتی ، تدوین استاندارد ها ، شاخص ها و ضوابط انجام و ارزیابی فعالیت سازمان های حوزه

 آسیب های اجتماعی .

 حقیقات و دانش علمی در جهت تعیین نقش و وظایف نهادها و سازمان ها در تدوین قوانین الزم مبتنی بر ت

 ارتباط با هر یک از آسیب های اجتماعی . 

 ساختار سازمان :

 ارکان سازمان عبارتند از : 

 شورا، رئیس سازمان ، کمیته های تخصصی ، مرکز مطالعات آسیب های اجتماعی .

مهمترین رکن سازمان مدیریت آسیب های اجتماعی ، شورا است که عهده دار امر تصمیم گیری و سیاست  -1

گذاری در سازمان است . مهمترین سازوکار شورایی که در حوزه اجتماعی در قانون مورد تدبیر قرار گرفته 

اعضای این شورا است ، شورای اجتماعی کشور است . بر اساس قانون تشکیل شورای اجتماعی کشور ، 

 عبارتند از :  

 ( .رییس شوراوزیر کشور) -1

 .وزیر آموزش و پرورش یا معاون او -2
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 .وزیر اطالعات -3

 .وزیر علوم، تحقیقات و فناوری -4

 .وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی -5

 . وزیر کار و امور اجتماعی -6

 .ا(دبیر شور) ربط وزیر کشورمعاون ذی -7

 .ریزی کشور یا معاون اومدیریت و برنامهرییس سازمان  -8

 .رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران یا معاون او -9

 . فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران -10

 .معاون رییس قوه قضاییه -11

 . شهردار تهران -12

 .استاندار تهران -13

 .رییس سازمان تبلیغات اسالمی -14

 .اد مبارزه با مواد مخدردبیر ست -15

 .فرمانده نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقالب اسالمی -16

 . رییس سازمان تربیت بدنی یا معاون او -17

 .رییس سازمان بهزیستی کشور -18

 .سرپرست کمیته امداد امام خمینی -19

 .رییس مراکز امور مشارکت زنان -20

 .های کشوررییس سازمان شهرداری -21

 .رییس سازمان ملی جوانان -22

  .ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشوررییس سازمان زندان -23
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 وظایف شورا از این قرار است : 

در  به منظور سیاستگذاری، هماهنگی، ایجاد وحدت رویه و تنظیم ساز و کار اداریشورای اجتماعی کشور 

، این شورا  گرددمیتشکیل های اجتماعی آسیب ، معضالت و هاپدیده، پیشگیری و مقابله با  بینیزمینه پیش

 در ارتباط با مدیریت یکپارچه آسیب های اجتماعی می تواند عهده دار وظایف ذیل باشد : 

 بررسی ، اصالح و تصویب اساسنامه سازمان و تغییرات بعدی آن . -

 جتماعی . بررسی ، اصالح و تصویب سیاست های کالن مدیریت آسیب های ا -

 بررسی ، اصالح و تصویب برنامه و بودجه سالیانه مدیریت آسیب های کشور . -

 است سازمان رئیس با سازمان وظایف کلیه انجام مسئولیت .  

  به منظور انجام بررسی های تخصصی و تعیین اصول و اولویت های برنامه ریزی ، کمیته های تخصصی متشکل

 ا حوزه های مختلف تشکیل می گردد .  از مدیران و متخصصین در ارتباط ب

  به منظور انطباق فعالیت های سازمان با یافته های علمی و تغییرات محیطی از طریق پژوهش در زمینه آسیب

 های اجتماعی مرکز مطالعات آسیب های اجتماعی تشکیل می شود . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

همکاری و هماهنگی دستگاه های دولتی ، یکی از ملزومات اساسی برای اجرایی نمودن الگوی مدیریت یکپارچه ، 

عمومی و غیردولتی در زمینه آسیب های اجتماعی است . برای شکل گیری همکاری اثربخش و صحیح در حوزه آسیب 

های اجتماعی ، نیازمند تقسیم دقیق و واضح کارها و وظایف میان عوامل و عناصر مختلف سیستم هستیم . تقسیم 

بررسی زمینه های قانونی و همچنین با مشارکت و حضور مدیران و نمایندگان سازمان های بندی وظایف باید بر اساس 

دارای نقش در این زمینه انجام گیرد . در یک چنین تقسیم کاری ، باید سازمان مسئول و هماهنگ کننده اصلی ، 

ر ارتباط با هر یک از آسیب سازمان های معین ، سازمان های همکار ، شاخص ها و اهداف کمی و اولویت های اقدام د

های اجتماعی تعیین و طراحی گردد . اقدامی که توسط شورای اجتماعی کشور در ارتباط با شانزده آسیب اجتماعی 

 مهم و در اولویت بررسی انجام شده است  .
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: محدودیت های تحقیق -5-3  

 مورد هدف برای دریافت و مدیران سازمان های تید امهمترین محدودیت تحقیق ، عدم همکاری موثر اس

استاد راهنمای  خوشبختانه این محدودیت اساسی با انجام معرفی های الزم از سوینظرات آن ها بود . البته 

ای اینجانب سهل تر و ممکن الوصول تر شد . ولی ذکر این محدودیت از محترم جناب آقای دکتر زاهدی بر

ن محدودیت و عدم همکاری ها در رابطه با دریافت اطالعات و آمار از سازمان ها آنجا اهمیت می یابد که ، ای

انجام رایزنی ها و تسهیل گری عدم عدم توجه به این محدودیت و بنابراین ،  نیز به همین صورت وجود دارد .

ند زمینه ها متخصصان می توا باپژوهشگران و امکان برقراری ارتباط  به اطالعات دستیابیجهت های الزم در 

 محدود نماید .  مورد نیاز جامعه و موارد پژوهش را در بسیاری از زمینه های

 بی اعتمادی پاسخگویان و خودداری آنان به خصوص مدیران برای ضبط  پژوهش ، مهم دیگر محدودیت

ت صدا و همچنین در پاسخگویی صریح و اعالم نظر در موضوعاتی بود که می توانست نشان دهنده ی نظرا

در این رابطه ناچار بودیم از ابتدا و در طول مصاحبه با صحبت از چگونگی کاربرد تحقیق سیاسی آنان باشد . 

پاسخگویان را برای دریافت پاسخ اعتماد و اطالعات جمع آوری شده ، اهمیت اصل رازداری برای محقق و... 

 های صحیح جلب کنیم . 

  مدیریت یکپارچه  تباط با نظریه ها و الگوهایدر ارکمبود قابل توجه کتب و منابع فارسی. 
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:پیشنهادات پژوهشی تحقیق  -5-4  

  آسیب های اجتماعی در راستای تحقق مدیریت یکپارچه  حوزه یشناسایی پتانسیل ها و نقاط قوت

 .شهری 

  مشارکت شهرونداناحساس مسئولیت اجتماعی و افزایش  افزایش معرفی شیوه هایپژوهش در زمینه 

 . در حوزه آسیب های اجتماعی

  انجام مطالعاتی در راستای برجسته ساختن اهمیت مساله پیشگیری و راه های پیشگیری از آسیب

 های اجتماعی .

  .معرفی راه های ارتقای فرهنگ کار گروهی و تیمی و فاصله گرفتن از فرهنگ های مقوم فردگرایی 
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تحقیقمنابع و ماخذ مورد استفاده در   

 منابع فارسی :

 ، نشر میزان ، تهران ، چاپ دوم . جرم شناسی پیشگیری( ، 1391ابراهیمی شهرام ) -

، ترجمه بیوک محمدی ، تهران  اصول روش تحقیق کیفی( ، 1385استراس آنسلم و کوربین جولیت ) -

 ،                      انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی .

، پایان نامه کارشناسی کارشناس ر ،           تحلیل سیاست گذاری اجتماعی در ایران( ، 1393امیدی رضا ) -

 دانکده علوم اجتماعی ، دانشگاه عالمه طباطبایی . 

 ، تهران، انتشارات سمت .  سیاست اقتصادی عمومی( ، 1378ایسینگ اوتمار ) -

آسیب شناسی مدل اداره ( ، 1387آخوندی عباس احمد ، برک پور ناصر ، اسدی ایرج و بصیرت میثم ) -

 .  135-156، صص 63، فصلنامه پژوهش های جغرافیایی ، شماره  امور شهر در ایران

، چاپ دوم ، انتشارات دانشگاه علوم  اعتیاد و آسیب شناسی خانواده تهران( ، 1390آقابخشی حبیب ) -

 تی و توانبخشی . بهزیس

بررسی الگو و آسیب شناسی مدیریت واحد مجموعه های شهری در ( ، 1389باباپور هومن ) -

 .، همایش منطقه ای شهر ، شهروند و مدیریت شهری  کشورهای جهان سوم و مقایسه آن با ایران

 ، ترجمه ی رضا فاضل ، انتشارات سمت .  روش های تحقیق در علوم اجتماعی( ، 1388ببی ، ارال ) -

، تهران ، انتشارات  دانشگاه آزاد اسالمی،  اصول و روش های پژوهش کیفی( ، 1385حریری نجال ) -

 واحد علوم و تحقیقات .

روش شناسی پژوهش کیفی در مدیریت ( ، 1383دانایی فرد حسن ، الوانی سیدمهدی و آذر عادل ) -

 تشارات صفار . ، تهران ، ان:رویکردی جامع 

ارتقاء روایی و پایایی در پژوهش های کیفی در مدیریت: ( ، 1387دانایی فرد حسن ، مظفری زینب ) -

 .  131-162، پژوهش های مدیریت، سال اول ، شماره اول ، تاملی بر استراتژی های ممیزی پژوهشی

فرهنگی شهر -طرح جامع اجتماعی( ، 1388دفتر مطالعات اجتماعی و فرهنگی شهر تهران ) -

 تهران)طرح جامع امور آسیب های اجتماعی( .
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 تهران ، انتشارات ،اجتماعی و انسانی علوم در پژوهش عملی و نظری مبانی(. 1374) علی دالور، -

 رشد .

                                                      ، ترجمه سیدمهدی الوانی و  -ساختار ، طراحی و کاربردها–تئوری سازمان ( ، 1384رابینز استیفن ) -

 حسن دانایی فرد، انتشارات صفار، چاپ دهم. 

رویکردهای نظری هفت گانه در بررسی مسائل اجتماعی ( ، 1393رابینگتن ارل ، واینبرگ مارتین ) -

 ، ترجمه ی رحمت اهلل صدیق سروستانی، چاپ نهن ، انتشارات دانشگاه تهران . 

، تهران ، چاپ ششم ، انتشارات دانشگاه عالمه  مبانی مددکاری اجتماعی( ، 1390ی اصل محمد )زاهد -

 طباطبایی. 

، تهران ، انتشارات  آسیب های اجتماعی از منظر مددکاری اجتماعی( ، 1394زاهدی اصل محمد ) -

 دانشگاه عالمه طباطبایی، چاپ دوم . 

درآمدی بر روش های کمی و کیفی ( ، 1389ینعلی )سعیدی احمد ، هاشمی مقدم امیر و میرزایی حس -

 ، تهران ، نشر طیف نگار .  تحقیق در علوم اجتماعی

مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و ( ، 1375طرح مجموعه شهری تهران و شهرهای اطراف آن ) -

 معماری ایران .

ساده و کارآمد برای تحلیل مضمون و شبکه مضامین : روشی ( ، 1390عابدی جعفری و همکاران ) -

، دو فصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی ، سال پنجم ، شماره  تبیین الگوهای موجود در داده های کیفی

2  . 

، مجموعه مقاالت دومین  آسیب های اجتماعی و روند تحول آن در ایران( ، 1383عبداللهی محمد ) -

 .  -1381خرداد -همایش ملی آسیب های اجتماعی در ایران

، مقاالت اولین همایش ملی  آسیب های اجتماعی و رند تحول آن در ایران( ، 1381لهی محمد )عبدا -

 آسیب های اجتماعی در ایران ، جلد یکم . 

بررسی نقش کنشگران و ابزارهای مدیریت شهری در ( ، 1391عزیزی محمد مهدی ، ابویی اردکان ) -

 .  5-16مجله هویت شهر، شماره دهم ،صص  یکپارچگی مدیریت کالن شهر تهران،

 ، تهران ، نشر نزدیک . جامعه شناسی مشارکت( ، 1386غفاری غالمرضا و نیازی محسن ) -

 ، ترجمه ی هادی جلیلی، تهران ، نشر نی ،چاپ هفتم .  درآمدی بر تحقیق کیفی(، 1393فلیک اووه ) -
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سنجی واگذاری وظایف جدید به شهرداری امکان ( ،1383کاظمیان غالمرضا ، سعیدی رضوانی نوید ) -

 ، انتشارات سازمان شهرداری های کشور .  -بررسی تحوالت نظری و تجارب جهانی-ها

آسیب شناسی مدیریت یکپارچه شهری در ( ، 1390کاظمیان غالمرضا و میرعابدینی سیده زهره ) -

-38، صص  46شماره  ، نشریه هنرهای زیبا ، تهران از منظر سیاست گذاری و تصمیم گیری شهری

27  . 

، ترجمه ی هوشنگ نایبی ، تهران  تحلیل محتوا )مبانی روش شناسی((، 1383کریپندورف  کلوس ) -

 ، نشر نی ، چاپ دوم . 

 ، ترجمه علی پارسائیان ، تهران ، دفتر پژوهش های فرهنگی .  تحقیق کیفی( ، 1377مارشال کاترین ) -

، نامه پژوهش، شماره بیگانگی مانعی برای مشارکت و توسعه ملی( ، 1375محسنی تبریزی علیرضا ) -

1 . 

 -مراحل و رویه های علمی در روش شناسی کیفی–روش تحقیق کیفی ( ، 1390محمدپور، احمد ) -

 ، جلد دوم ، تهران ، انتشارات جامعه شناسان . 

، انتشارات پردازش و برنامه ریزی شهری )وابسته تهران ظهور یک کالن شهر ( ، 1381مدنی پور علی ) -

 به شهرداری تهران( . 

استراتژی کاهش آسیب های اجتماعی در برنامه های اول و دوم ( ، 1377مدنی قهفرخی سعید ) -

مجموعه مباحث و مقاالت اولین همایش تدوین برنامه سوم توسعه کشور ، سازمان برنامه و بودجه  توسعه ،

 . 

گانه(  22، نتایج کلی شهر تهران )مناطق  سرشماری عمومی نفوس و مسکن( ، 1385ران )مرکز آمار ای -

. 

، تهران ، انتشارات سمت  مباحثی در علوم جنایی)تقریرات(( ، 1390نجفی ابرند آبادی  علی حسین) -

 . 

مشکالت اجتماعی ایران از دیدگاه ( ، 1386وامقی مروئه ، مدنی قهفرخی سعید ، رفیعی حسن ) -

 ، کارشناسان و صاحب نظران مسائل اجتماعی ، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی .  رانمدی

 ، تهران ، انتشارات فرهنگ .  آناتومی رفاه اجتماعی( ، 1391هزارجریبی جعفر ، صفری شالی رضا ) -
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1 شماره پیوست  

 

 شرح وظایف قانونی دستگاه های مختلف در زمینه ی آسیب های اجتماعی : 

وظایف تعیین شده برای سازمان های مختلف در ارتباط با آسیب های اجتماعی و مدیریت آسیب  در این بخش ،

، بدین منظور تمام قوانین و اسناد مربوط به سیزده سازمان مرتبط با این حوزه را بیان می گرددهای اجتماعی 

جتماعی و مدیریت آسیب های مورد بررسی و مطالعه قرار داده و مواد و مواردی که به طور خاص با آسیب های ا

 .تباط هستند را در ذیل مطرح نموده ایم ار اجتماعی در انواع مختلف آن در

به طور کلی ، در ارتباط با اسناد ، قوانین و آیین نامه های مختلف مرتبط با سیزده سازمان مورد بررسی می  

زمینه ساز برقراری مدیریت یکپارچه در  توان گفت که ، مواد و موارد متعددی را می توان یافت که می توانند

حوزه آسیب های اجتماعی باشند ، مواد و مواردی که به نوعی تاکید بر اصول الگوهای مدیریت یکپارچه محسوب 

 می شوند ، تاکیداتی مانند:

 انسجام بخشی و تقویت یکپارچگی در سیاست گذاری ، نظارت و اعتبار بخشی ؛ -

 نهادهای عمومی و غیردولتی با حفظ کارکردهای سیاست گذاری و نظارتی دولت؛حمایت از مشارکت مردم ،  -

 ؛مکاری دستگاه ها و نهادهای مسئولتعیین استاندارهای ملی ، شاخص ها و کمیت های مطلوب با ه -

 روزآمدن نمودن برنامه ها با توجه به اوضاع محیطی و تحوالت جهانی ؛ -

 دایی و ماموریت گرایی در موضوعات مورد نیاز هر منطقه ؛ تخصیص منابع با لحاظ نمودن اصول تمرکزز -

 تاکید بر ایجاد و نقش ستاد ها و شورا ها ؛ -

 بازنگری و بازسازی ساختارها و رویه ها ؛ -

 استقرار نظام جامع رصد نظارت ، ارزیابی و تضمین کیفیت،  -

سیب های اجتماعی و لزوم ولی متاسفانه این تاکیدات و اصول مصرح به دلیل کم توجهی به مساله خاص آ

مدیریت آن، در ارتباط با آسیب های اجتماعی مطرح نشده اند ، به همین دلیل در این بخش مواردی را که به 

طور خاص به آسیب های اجتماعی پرداخته اند و به عبارتی نشان از توجه و اهمیت این موضوع در حدود مطرح 

 شده است را ذکر می کنیم . 

 

 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 

 ب
 

قانون اساسی و به موجب قوانین مرتبط با  تشکیل این وزارتخانه حمایت و توانبخشی )  29و 21در اجرای اصل

از جمله قانون بیمه خدمات درمانی، قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و ... (  امور امدادی، توانمند 

ی سیاست های اشتغال  که در حوزه بروز آسیب و مراحل مدیریت بازپروری و پوشش سازی، نظارت و پیگیر

های حمایتی از اهمیت خاصی برخوردار است ، بر عهده این وزارت خانه قرار دارد. عالوه بر این، در مواد و قوانینی 

نه است . مطابق آیین نیز انجام وظایفی در زمینه ی آسیب های اجتماعی به طور خاص بر عهده ی این وزارت خا

هیات وزیران این وزارتخانه 3/5/1384مورخ  22717نامه ساماندهی کودکان خیابانی موضوع تصویب نامه شماره 

 در خصوص موارد ذیل مسئولیت دارد :

سال ) با  15ارائه تسهیالت اعتباری اشتغال زا به خانواده های جویای کار کودکان خیابانی و کودکان باالی  -

 (اولویت 

سال توسط سازمان  15آموزش رایگان مهارت های شغلی به خانواده های کودکان خیابانی و کودکان باالی  -

 آموزش فنی و حرفه ای 

تامین و صدور بیمه نامه خدمات درمانی برای کودک و خانواده درجه اول وی حسب اعالم بهزیستی استانها  )  -

 . سازمان بیمه خدمات درمانی (

دمات مورد نیاز کودک و خانواده درجه اول وی در مراکز درمان و بیمارستان های تابعه بدون پوشش درمانی و خ -

 ( .1384سازمان بهزیستی ، آیین نامه ساماندهی کودکان خیابانی، ) دریافت وجه )سازمان تامین اجتماعی (

را بر عهده دارد و این امر  کودکان خیابانی وزارت رفاه و تأمین اجتماعی هماهنگی اجرای آیین نامه ساماندهی -

رساند و هر شش ماه یک بار گزارش ( به انجام می6های ذی ربط در ماده )راتوسط شورایی متشکل از دستگاه

آیین اقدامات انجام یافته را تحلیل و جمع بندی و به شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی ارایه خواهد نمود)

 ( .1384ان بهزیستی ، سازمنامه ساماندهی کودکان خیابانی، 

بی کودکان سرپرستی و مراقبت، حضانت و منظور انجام صحیح مسؤولیت پذیرش، نگهداریبه -

 سرپرستی آنان به  واگذاری اختیار و توسط سازمان بهزیستی کشور بدسرپرست و سرپرست

نوجوانان بی سرپرست و حمایت از کودکان و  های اجرائی قانوننامهومؤسسات، آیین واجد شرایط هایانوادهخ

تاریخ  از ماهرفاه اجتماعی، دادگستری کشور ظرف سه و های تعاون، کاروزارتخانه با پیشنهاد بدسرپرست

قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی ) رسدوزیران می به تصویب هیأت و شودتهیه می قانون تصویب این

 .(1392جمهوری اسالمی،  سامانه ملی قوانین و مقرراتسرپرست و بدسرپرست، 
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گسترش مراکز خاص نگهداری، آموزشی و توانبخشی معلوالن واجد شرایط )معلوالن نیازمند، معلوالن  -

های رفتاری( با همکاری بخش غیردولتی و پرداخت الهویه، معلوالن با ناهنجاریسرپرست، معلوالن مجهولبی

وزارت تعاون ، کار و قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن،  ) تسهیالت اعتباری و یارانه )کمک هزینه( به آنها

 ( . 1383رفاه اجتماعی ، 

سیاستگذاری ، برنامه ریزی و انجام اقدامات الزم به منظور گسترش انواع تعاونی ها با هدف ایحاد چتر حمایتی  -

اری ، مالکیت و برای اقشار متوسط و ضعیف جامعه و توانمند سازی و گسترش حضور آن ها در سرمایه گذ

مدیریت فعالیت های اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی آن ها از قبیل تامین و بهبود وضع اشتغال مولد ، مسکن و 

سایر امکانات معیشتی و رفاهی و درآمدی آن ها و نیز برای صاحبان حرف و مشاغل خرد و کوچک و متوسط ، 

 بنیه اقتصادی و ارتقای رقابت پذیری آن ها . تامین نیاز ها و بازاریابی و فروش محصوالت ، تقویت 

طراحی ، استقرار و اجرای نظام سطح بندی خدمات حمایت و توانمندسازی متناسب با شرایط بومی ، منطقه ای  -

و گروه های هدف از جمله زنان سرپرست خانوار، دختران و زنان خود سرپرست ، کودکان بی سرپرست ، افراد و 

آسیب و آسیب دیدگان اجتماعی، معلولین و سالمندان با استفاده از امکانات و ظرفیت خانواده های در معرض 

 های بالقوه و بالفعل به منظور نیل به استقالل فردی و اجتماعی افراد .

رزدایی به منظور پیشگیری و کاهش آسیب های اجتماعی . معلولیت ها و همکاری تدوین و اجرای برنامه های فق -

 جرایی ذیربط در راستای برنامه های دولت . با دستگاه های ا

انجام تمهیدات الزم در جهت کاهش نرخ رشد و کنترل آسیب های اجتماعی و عوارض ناشی از آن از طریق آگاه  -

سازی عمومی ، افزایش مهارت های زندگی و اشاعه خدمات اجتماعی با رویکرد پیشگیری از آسیب های اجتماعی 

های بازتوانی برای آسیب دیدگان اجتماعی با همکاری دستگاه های اجرایی ذی ربط و تدوین و اجرای برنامه 

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی، الیحه تعیین وظایف و اختیارات وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ، )

1392.) 

حل اجرایی قانون تامین سازمان بهزیستی استان ها موظفند ضمن اعمال نظارت مستمر و برنامه ریزی شده بر مرا -

ماه یکبار به سازمان  6زنان و کودکان بی سرپرست ، اقدامات ، گزارش اقدامات و فعالیت های انجام یافته را هر 

برنامه و بودجه ارسال کنند )آیین نامه اجرایی قانون تامین زنان و کودکان بی سرپرست، وزارت تعاون ، کار و 

 (. 1373رفاه اجتماعی ، 

ذاری درراستای پیشگیری ) سطح اول ( ازآسیب های اجتماعی با اولویت شناسایی آسیب های نوپدید سیاست گ -

 .درچهارچوب قوانین ، مقررات واختیارات به منظور ایجادسازوکاروکارهای الزم
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بررسی ومطالعه درزمینه شناخت پدیده ها ، مسائل وآسیب های اجتماعی واتخاذ تدابیر وسیاست های پیشگیرانه  -

 الزم )سطح اول ( با همکاری مراجع ذی ربط به منظور افزایش ضریب سالمت روانی واجتماعی جامعه هدف

ها ، شوراها وکارگروه  ها ، مجامع ، کمسیون های اجتماعی سایردستگاه بخش تعامل ، هماهنگی وهمکاری با -

ها درراستای پیشگیری ازآسیب های اجتماعی جامعه  یهای تخصصی به منظور برنامه ریزی وتنظیم خط مش

 هدف ودستیابی به سایر اهداف مورد نظر

 پیرامون طرح ها وپیشنهادات ارائه شده ازسوی سایردستگاهها درحوزه آسیب های اجتماعی بررسی واظهار نظر -

)    ب های اجتماعیهمکاری وتعامل با نهادهای مدنی وسازمان های مردم نهاد فعال درقلمر وپیشگیری ازآسی -

 . ابالغی های وبرنامه کلی های سیاست ، قوانین چوب درچهار هدف درجامعه( اول سطح

اظهار نظر پیرامون قوانین ، مقررات ، تصویب نامه ها ، دستورالعمل های پیشنهادی ،  لعه وبررسی ، مطا -

بین المللی درحوزه  سازمانهایاستانداردها ومقاوله نامه ها ، توصیه نامه ها وآئین نامه های 

 هدف جامعه اجتماعی های آسیب از(  اول   سطح)   پیشگیری

یا تشدید آسیب های اجتماعی درجامعه هدف  بروز و تبیین وتدوین برنامه های کالن درحوزه پیشگیری از -

 درقالب تهیه بسته های آموزشی پیشگیری

شرح وظایف اداره ) ی اجتماعی وسالمت محیط کارپایش وارزیابی روند برنامه های پیشگیری ازآسیب ها -

 ، وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی(پیشگیری ازآسیب های اجتماعی

 سازمان بهزیستی 

قانون اساسی تشکیل گردیده و در حمایت از آسیب دیدگان اجتماعی  29و  21و 10این سازمان به موجب اصل

بحران، تاسیس مراکز بازپروری، مراکز اورژانس اجتماعی، نگه داری و افراد در معرض آسیب ، مرکز مداخله در 

از کودکان بی سرپرست، پیشگیری از اعتیاد و درمان معتادین ، توانمند سازی زنان سرپرست خانوار وظایفی 

دارد که در افزایش انضباط اجتماعی و کاهش مشکالت ناشی از آسیب های اجتماعی نقش مهمی دارد. آیین 

در راستای پیشگیری از اعتیاد نیز وظایفی  1377رایی قانون اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب نامه اج

افراد بی سرپرست  "در خصوص متکدیان سازمان بهزیستی موظف است  . برای این سازمان مشخص نموده است

ل گرفته در اماکن مناسب ، ناتوان ، معلول و سالمندان نیازمند را از مجتمع های اردوگاهی متکدیان تحوی

نگهداری کرده و تحت آموزش قرار دهد . همچنین برای  ایجاد شرایط مناسب برای بازگشت آنان به زندگی 

 . "عادی ، آنان را مورد پوشش های حمایتی الزم را قرار دهد
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ریزی، موجبات برنامهقانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و به منظور تأمین  29و  21در جهت تحقق مفاد اصول 

های بهزیستی و ارزشیابی و تهیه هنجارها و استانداردهای خدماتی و توسعه دامنه اجرای برنامه هماهنگی، نظارت

ارائه خدمات مختلف به کودکان و تدارک امکانات پیشگیری  سرپرست و نیازمند وهای بیدر زمینه حمایت خانواده

 علول جسمی و روانی و تجدید تربیتای و اجتماعی مبخشی حرفهو توان

سرپرست و معلولین غیرقابل توانبخشی و اجتماعی و حمایت و نگهداری از کودکان و اطفال بی منحرفین

بخشی و تأمین موجبات تشویق، جلب بهزیستی و توان سالمندان نیازمند و آموزش نیروی انسانی خدمات

شود )ماده واحده میغیر دولتی، سازمان بهزیستی کشور تشکیلهای داوطلب و مؤسسات مشارکت و فعالیت گروه

 ( .1359مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی ، ، الیحه قانونی تشکیل سازمان بهزیستی کشور

: های سازمان بهزیستی کشورماموریت  

 حمایت و توانبخشی زنان خودسرپرست و سرپرست خانوار -

 سرپرستحمایت و توانبخشی ایتام و کودکان بی  -

 حمایت و توانبخشی کودکان خیابانی و بدسرپرست -

 (حمایت و توانبخشی دختران پناهجو )فراری -

 حمایت و توانبخشی زنان پناهجو -

 اجتماعی  حمایت و توانبخشی زنان آسیب دیده -

 حمایت و توانبخشی معتادان -

کودکان درمعرض کودک آزاری، حمایت و توانبخشی افراد در معرض آسیب های اجتماعی )زنان متقاضی طالق،  -

 ...(خانواده های نابسامان، افرادی که اقدام به خودکشی کرده اند و

 تجدید تربیت منحرفین اجتماعی و حمایت های اجتماعی از آنان -

 کمک به تامین جهیزیه مورد نیاز ایتام، معلوالن و آسیب دیدگان نیازمند -

شی، همسرآزاری، طالق و ...( از طریق اورژانسهای خدمات پیشگیری از آسیبهای اجتماعی )کودک آزاری، خودک -

اورژانس اجتماعی و مراکز مشاوره  123اجتماعی و مراکز پیشگیری از طالق و کلینیکهای مددکاری و خط تلفن 

 148حضوری و صدای مشاور تلفن 

 رگری و آموزشیپیشگیری از اعتیاد به روش اجتماع محور در محالت شهری و روستائی، واحدهای اداری، کا -
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اجرای برنامه های کاهش آسیب و عوارض بهداشتی و اجتماعی و اعتیاد و پیشگیری از گسترش بیماری ایدز در  -

و  DIC کشور از طریق آموزش معتادان پرخطر و خانواده های آنها، توزیع وسایل پیشگیری کننده، راه اندازی

  کلینیکهای متادون

تماعی( در واحدهای آموزشی، کارگری و خانواده ها و زوجین به منظور آموزش مهارتهای زندگی )فردی و اج -

سازمان بهزیستی  های سازمان بهزیستی کشورماموریت) مقاوم سازی افراد در برابر تهدیدات آسیبهای اجتماعی

 کشور(.

 فوریت های اجتماعی سازمان بهزیستی :  وظایف و اختیارات مرکز

شایع و در حال شیوع در سطح کشوری، منطقه ای و  های آسیب زا و آسیب های شناسایی مناطق و کانون -

 محلی

 قضایی ـ انتظامی های و روانی قبل از مداخله های اجتماعیتقویت مداخله  -

آیین نامه ارائه خدمات ) ذیربط با رعایت قوانین و مقررات مربوط هایتبادل اطالعات و آمار مربوط با سازمان  -

 (1392سازمان بهزیستی ،  فوریت های اجتماعی ،

تشکلهای غیردولتی و  ،، انجمنهای خیریهسازمان بهزیستی کشور موظف است با همکاری و مشارکت شهرداری

نیروی انتظامی و با استفاده از مددکاراجتماعی )در قالب تیم تخصصی سیار یا مستقردر مراکزکه با همکاری 

خیابانی در کلیه  کودکان انمندسازیتو، پذیرش و ، جذبشهرداریها سازماندهی خواهد شد(، نسبت به شناسایی

 باالی دویست هزار نفر اقدام نماید .جتماعی استان درشهرهای ها و در صورت صالحدید کارگروه ا مراکز استان

اداره کل بهزیستی استانها به منظور تأمین هماهنگی بین بخشی و استفاده از همکاری سایرسازمانها و ادارات 

کل ذی ربط موظفند مسایل مربوط به ساماندهی کودکان خیابانی را به طور مستمر درکارگروه اجتماعی استان 

 .نمایندو نسبت به جلب همکاری و مشارکت سازمانها و نهادهای ذی ربط اقدام مطرح

به تحقق موارد اداره کل بهزیستی استانها موظفند محورهای زیر را در کارگروه اجتماعی استان مطرح و نسبت

 :زیر پیگیری نمایند

مراحل اجرای طرح ساماندهی بررسی فرآیند و عملکرد هر یک از دستگاهها و نهادهای مجری در هر یک از  -1

 کودکان خیابانی

 .شهرستانبررسی و رسیدگی به شکایات و تخلفات و بررسی گزارشهای ادارات بهزیستی یا کارگروه اجتماعی -2

ساماندهی کودکان خیابانی درسطح  های عملیاتیفراهم نمودن تمهیدات الزم برای تسهیل اجرای برنامه  -3

 استان
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 ساماندهی کودکان خیابانی در سطح استان های عملیاتیحمایت سیاسی از اجرای برنامه ایجاد تعهد و  -4

برقراری هماهنگی بین بخشی در سطح سازمانها و نهادهای اجرایی دولتی و غیر دولتی در راستای تحقق  -5

 اهداف برنامه ساماندهی کودکان خیابانی

 در سطح استانارزیابی عملکرد و پایش مستمر شاخصهای تعیین شده  -1

 تحلیل وضع موجود در استان بر اساس گزارشهای دریافت شده از شهرستانها -2

 های شهرستانهاترسیم وضعیت مطلوب استان بر اساس شاخصهای کشوری و داده-8

 ، برقراری ارتباط و اطالع رسانی عمومی و ایجاد هماهنگی درتهیه چارچوب آموزش -3

 :های زیرزمینه

 با انجمنهای خیریه و اطالع رسانی در این زمینهبرقراری ارتباط -الف

 ، اجتماعی و مذهبی استان و جلب حمایت آنانبرقراری ارتباط با مسئوالن سیاسی-ب

 آگاه سازی مردم از آرمانها و هدفهای برنامه ساماندهی کودکان خیابانی با استفاده از وسایل ارتباط جمعی -ج 

 استان

 گزارشهای ادواری و موردی شهرستانهاجمع آوری و تحلیل مستندات و  -4

آیین نامه ساماندهی کودکان ایجاد بستر الزم جهت توانمندسازی فردی و خانوادگی کودکان خیابانی ) -01

 ( . 1384سازمان بهزیستی ، خیابانی، 

قانون حمایت از )سرپرست، با سازمان بهزیستی کشور است بی نوجوانان و کودکان سرپرستی امور مربوط به

 .(1392سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسالمی، کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست، 

 استانداری 

استانداری به عنوان نمایندگی عالی دولت در سطح استانها در تمام امور مربوط به مدیریت پیشگیری و کنترل 

آسیب های اجتماعی ) به جز جنبه های قضایی و کیفری ( مسئولیت  سازماندهی ، هماهنگی و نظارت بر نحوه 

 انجام اقدامات را عهده دار است . 

 آسیب های اجتماعی و ارائه راه حل آنها به مقامات مسئول . تحقیق پیرامون مسائل و مشکالت و -

بررسی مسائل و نیازمندیهای اجتماعی و فرهنگی منطقه اولویت ها در این زمینه و تعامل همکاری با حوزه ستاد  -

 وزارت کشور راه اندازی پایگاه داده های اجتماعی استان ) اطلس اجتماعی ( .
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ظم جلسات کارگروهها،کمیسیونها،کمیته ها وشوراهای مرتبط بامباحث فرهنگی برنامه ریزی در جهت برگزاری من -

 و اجتماعی استان و پیگیری مصوبات .

 نظارت بر عملکرد دستگاهها و نهادهای استانی و فرمانداریهای تابعه در حوزه وظائف اجتماعی و فرهنگی . -

، اداره کل امور اجتماعی و فرهنگیظایف )شرح واستاندارد سازی کلیه فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی استان -

 استانداری کشور(

 از اجتماعی ناهنجاریهای و انحرافات کنترل های راه درخصوص کاربردی تصمیمات اتخاذ و بررسی   -

  رگروه فرهنگی ، اجتماعی استان .کا طریق

در سطح استان برای تنظیم اولویتهای  بهداشتی و فرهنگی ، اجتماعی مسائل وضعیت بررسی و مطالعه  -

  منظور ارتقاء سالمت بهداشتی ، روانی و اجتماعی مردم . آموزشی استان به

های اجتماعی  بررسی و نظارت بردستگاهها و نهادهای فرهنگی متولی در امر پیشگیری آسیب  -

  . ، استانداری کشور(امور اجتماعی و فرهنگی دفتر)شرح وظایف استان

و پیگیری انجام امور مربوط به نقاط بحران خیز و افراد شرور و سابقه دار و نزاع دسته جمعی شناسایی  -

و اتخاذ تدابیر و اقدامات پیشگیرانه در رابطه با آنها و هماهنگی ارگان های اجرایی و امنیتی و انتظامی در این 

 .، استانداری کشور(فتر امنیتی انتظامیشرح وظایف د)زمینه

ن، مطابق مصوبه تشکیل شورای برنامه ریزی و توسعه استانها و کارگروه های تخصصی وابسته به آن عالوه بر ای

هیات وزیران و 3/5/1384مورخ  22717و  آیین نامه ساماندهی کودکان خیابانی موضوع تصویب نامه شماره 

کدیان مسئولیت شورای عالی اداری کشور در خصوص ساماندهی مت 25/3/1378مورخ  604/70مصوبه شماره 

 ها و وظایف زیر برای استانداری ها و فرمانداری ها احصاء شده است . 

هماهنگی های الزم و نظارت بر حسن اجرای مفاد این آیین نامه ها و تصویب نامه ها توسط کارگروه امور -

 اجتماعی و فرهنگی 

 تامین اعتبارات مورد نیاز جهت اجرای این آیین نامه ها -

 استفاده از امکانات و اعتبارات استان به تشخیص استاندار -

 .تدوین نظام آماری متمرکز و دست یابی به هنگام به سوابق متکدیان -

 

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 

 ذ
 

 ره  "کمیته امداد امام 

کمیته امداد امام عالوه عضویت قانونی  در اغلب مجامع بررسی و مدیریت مسائل و آسیب های اجتماعی استان 

رسالت فرهنگی و اجتماعی  در خصوص خانواده های مددجویان تحت پوشش ، مطابق آیین نامه و مسئولیت و 

هیات وزیران و مصوبه شماره 3/5/1384مورخ  22717ساماندهی کودکان خیابانی موضوع تصویب نامه شماره 

 شورای عالی اداری کشور در خصوص موارد ذیل نیز  مسئولیت دارد : 25/3/1378مورخ  604/70

شش حمایتی و هدایتی برای افراد نیازمند ، گمشده ، متواری ، درمانده و ایجاد زمینه های الزم برای بازگشت پو -

 آنها به زندگی عادی .

آیین نامه )اعمال حمایت های الزم از خانواده های تحت پوشش حمایتی که دارای کودکان خیابانی بوده اند -

 . ( 1384سازمان بهزیستی ، ساماندهی کودکان خیابانی، 

 شهرداری ها

پیشگیری و  در قوانین و آیین نامه های مختلف وظایف متعددی به شرح ذیل برای شهرداری تهران در خصوص

 ساماندهی آسیب های اجتماعی در نظر گرفته شده است .  

و مقاوم در برابر مخاطرات و  چشم انداز توسعه شهر تهران : تهران ؛ شهری امن و مقاوم در برابر انواع آسیب ها

 سوانح .

تهران ؛ شهری روان با رفاه عمومی و زیرساخت های مناسب ، همراه با تعدیل نابرابری ها و تامین عادالنه کلیه  -

 ( 1386حقوق شهروندی)طرح  جامع شهر تهران ، شهرداری تهران ، 

اجتماعی بخش خصوصی و بنگاههای شهرداری تهران موظف است در راستای مسئولیت پذیری :  97ماده  -

اقتصادی به منظور کاهش سوء اثرات اجتماعی ،زیست محیطی و اقتصادی مرتبط با فعالیت های شهری ،آنان را 

 پذیری مسئولیت چنین هم و. نماید تشویق اجتماعی های آسیب های طرح در گذاری سرمایه و  برای همکاری

 توسعه در همکاری و عمومی خدمات ارائه برای دولتی غیر و دولتی های سازمان و خصوصی بخش در را اجتماعی

 یب نماید .ترغ و ترویج شهری های ساخت زیر

پ(ترغیب و جهت دهی به فعالیت و حضور سازمان های مردم نهاد و تشکل های صنفی در برنامه :100ماده  -

 های مشترک در حوزه آسیب ها ،رفاه و مشارکت اجتماعی.

تهران موظف است در راستای تحکیم و اعتالء بنیان خانواده و جایگاه زن ،ارتقاء سطح  شهرداری:102ماده  -

فعالیتهای اجتماعی بانوان واستیفای حقوق شرعی و قانونی آنها در همه عرصه های ،پیشگیری از بروز ناهنجاری 
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ش ،توانمند سازی و های اجتماعی ،بهبود کیفیت زندگی بانوان ساکن شهر تهران و ارائه برنامه جامع آموز

سازماندهی زنان با اولویت زنان آسیب دیده و آسیب پذیر با همکاری مشارکت سایر نهاد های عمومی ،دولتی و 

وب قوانین و مقررات موضوعه به تهیه و ارائه برنامه مشخص به شورای اسالمی شهر چارچهمدنی ذیربط ودر 

 .یان برنامه اقدام نمایدتهران تا حداکثر پایان سال اول و اجرای آن تا پا

شهرداری تهران موظف است ،در راستای توسعه رفاه اجتماعی،اجرائی نمودن مصوبات شورای اسالمی :104ماده  -

شهر تهران به ویژه مصوبات شهر دوستدار کودک، شهر دوستدار سالمند، توسعه کار آفرینی، مهار کنترل و کاهش 

انی گروههای آسیب پذیر کم توان ومعلول و سایر مصوبات مربوطه آسیب های اجتماعی ،کارگران فصلی و ساختم

 با همکاری سازمان های دولتی ،غیر دولتی و نهاد های مدنی ،اقدامات ذیل را به انجام رساند.

الف(تهیه و اجرای سند جامع رفاه اجتماعی با رویکرد خدمات اجتماعی برای اقشار در معرض اسیب و آسیب 

 جوانان.دیده به ویژه 

 ب(اجرای مصوبه پیشگیری ،کاهش و کنترل اسیب های اجتماعی.

پ(تقویت و توسعه زیر ساخت های نرم افزاری و هوشمند سازی و ایجادبانک اطالعات در اجرای برنامه های 

 اجتماعی با هماهنگی دستگاه های ذیربط.

مات اجتماعی به گونه ای که تعداد این ت( توسعه ،نگهداری و ارتقاءکیفیت ارائه خدمات اجتماعی در مراکز خد

مرکز(تا پایان برنامه برسد و کلیه خدمات اجتماعی  3مرکز )به ازای هر سال برنامه  22مرکز حاضر به  7مراکز از 

 مرتبط با اهداف را در سطح هر منطقه این مرکز پوشش دهند.

طریق آموزش و ارتقاءمهارت های اجتماعی ث(همکاری در پیشگیری از بروز رفتارها و ناهنجاری های اجتماعی از 

 در قالب نظام جامع آموزشی و هم چنین مددکار ی اجتماعی و ارائه خدمات مشاوره ای صالحیت دار.

ژ(حمایت و گسترش واحدهای تخصصی مشاوره روانشناختی،مددکار ی و حقوقی با استفاده از مشاوران صالحیت 

 ارائه خدمات به افراد آسیب دیده و در معرض آسیب.دار،در خانه های سالمت سرای محالت جهت 

وب قوانین و مقررات چارهس(شناسائی و همکاری در اسکان افراد و خانواده های بی سرپناه و بی سرپرست ،در چ

 موضوعه با همکاری وهماهنگی سایر دستگاهای مسئول در این زمینه.

ت سایر دستگاههای مسئول و هماهنگی جهت ش(شناسائی فضاهای بی دفاع شهری با همکاری و جلب مشارک

 اصالح بهبود و بهسازی فضاهای یادشده از طریق مناطق و سازمان های مسئول ذیربط.

ص(مشارکت در تدوین و اجرای برنامه های مورد نیاز به منظور کاهش آسیب های اجتماعی ناشی از اسکان غیر 

 مسئول در این زمینه.رسمی و حاشیه نشینی،با همکاری وهماهنگی دستگاههای 
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ض(شهرداری تهران موظف است در راستای ایجاد شور،نشاط، خالقیت ،رشد وتعالی کودکان و اجرائی کردن 

با مصوبات شورای اسالمی شهر تهران از قبیل شهر دوستدار کودک و ضرورت ساماندهی کودکان آسیب دیده 

 .همکاری نماید  لتیر دوغینهاد ها و دستگاههای ذیربط و سازمان های دولتی و 

تهیه برنامه جامع شناسائی کودکان اسیب دیده و آسیب پذیر از قبیل کودکان کار و خیابان بی سرپرست در  -

سال اول برنامه و ساماندهی آنان از طریق برنامه هایی که سایر دستگاههای ذیربط و نهاد های مدنی مرتبط برای 

 به کار گرفته شود.باز پروری و اقدامات تربیتی در این راستا 

انجمن های خیریه ،همیاران مرتبط با کودکان به ویژه معلولین و کودکان ، حمایت از تشکل های مردم نهاد- -

 ( .1387شهرداری تهران،  ، دوم ساله پنج برنامه) فرار،کار و خیابان در چارچوب ضوابط قانونی

ارتقای خدمات و رفاه اجتماعی با تاکید بر پیشگیری از آسیب های اجتماعی  )اهداف و موضوعات محوری برنامه  -

 ( . 1394ریزی فرهنگی و اجتماعی ، شهرداری تهران ،

به عنوان یک موضوع جدی در سطح شهر و « سبک زندگی»و « آسیب های اجتماعی»توجه خاص به مبحث  -

 (.1394ردها، شهرداری تهران ، شهرداری )سیاست ها و رویک

 حمایت، همکاری و مشارکت جهت توسعه کمی و کیفی رفاه اجتماعی مبتنی بر نیاز جمعیتی شهر تهران. -

شار اق در هاآن بروز از پیشگیرانه کارهایراه از حمایت و اجتماعی هایآسیب ساماندهی به کمک ـ د  -

 .توانمندسازی جامعه هدف مورد نظرپذیر و در معرض آسیب با رویکرد آسیب

ای، روانی، مددکاری، پیشگیرانه و حمایتی از افراد ریزی به منظور حمایت از ارائه خدمات اجتماعی، مشاورهبرنامه -

های بخش خصوصی های اجتماعی، با استفاده از ظرفیتمنظور کاهش آسیبه دیده و در معرض آسیب بآسیب

  ین با همکاری کلیه نهادهای دولتی مسئول در این خصوص.و نهادهای مدنی ذیربط و همچن

های شغلی در معرض آسیب در شهر تهران با هماهنگی و همکاری ریزی جهت حمایت و ساماندهی گروهبرنامه -

 مشارکتهای و خدمات ، رفاه سازمان اساسنامه) کلیه مراجع ذیربط و در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه

 . (1390تهران ، ،شهرداری  اجتماعی

  .قانون شهرداریها)6(به استناد ماده تخصیص و تجهیز فضای فیزیکی مناسب جهت اجرای مراحل ساماندهی -

آیین نامه ساماندهی کودکان تأمین امکانات موردنیاز ساماندهی یا اجرای تصمیمات کارگروه اجتماعی استان)

 ( .1384سازمان بهزیستی ، خیابانی ،

 (قانون شهرداری 55ماده  5بند  )و واداشتن گدایان به کار و توسعه آموزش عمومی و ...جلوگیری از گدایی  -
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 شناسایی و جمع آوری و تحویل افراد موضوع این مصوبه به مجتمع اردوگاهی  -

افراد مشمول مصوبه عبارتند از: افراد معلول و ناتوان)اعم از جسمی و ذهنی( بی سرپرست، مجهول الهویه، درراه 

مصوبه شورای عالی اداری در )ه، گمشده، متواری، افراد نیازمند غیرحرفه ای، متکدیان و ولگردان حرفه ایماند

 .(1378، خصوص ساماندهی متکدیان

 وزارت آموزش و پرورش 

بر اساس قوانین و مقررات بررسی شده ی سازمان آموزش و پرورش ، در موارد و قوانینی به صورت مستقیم 

وظیفه ی پیشگیری از آسیب های اجتماعی به عهده ی این سازمان گذشته شده است ، و از سوی دیگر توجه 

زش و پرورش ، که در ذیل هم به سایر اهداف و وظایف مانند هدف کالن این سازمان در سند تحول بنیادین آمو

به عنوان نمونه آمده است به طور ضمنی لزوم فعالیت آموزش و پرورش را در حوزه ی آسیب های اجتماعی 

 تایید می کند . 

سیاست های کلی ) های اجتماعیآموزان و پیشگیری از آسیبارتقاء سالمت جسمی و روحی معلمان و دانش -

  (.1392مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی، ، پرورش کشورایجاد تحول در نظام آموزش و 

وظیفه پیشگیری از  1377آیین نامه اجرایی قانون اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب  5مطابق ماده -

 اعتیاد بردوش این وزارت خانه است . 

وزه پیشگیری از آسیب های در بخشنامه ها و دستورالعمل های درون سازمانی مسئولیت این وزارتخانه در ح-

 اجتماعی آورده شده است .

تالش » های اجتماعی وزارت آموزش و پرورش های دفتر سالمت و پیشگیری از آسیبماموریت 32در بند  -

آورده «  ریزی برای مقابله با آنهابندی آنها و برنامه های اجتماعی در مدارس، اولویتبرای شناسایی انواع آسیب

 شده است . 

پیشگیری »های اجتماعی وزارت آموزش و پرورش  به های دفتر سالمت و پیشگیری از آسیبماموریت 37در بند -

 اشاره شده است.« آموزان های اجتماعی، روانی و جسمانی دانشاز آسیب

هیات وزیران این وزارتخانه در خصوص موارد ذیل 3/5/1384مطابق آیین نامه ساماندهی کودکان خیابانی مورخ -

 مسئولیت دارد :

 الف ـ هشدار و آگاه سازی اولیا دانش آموزان از طریق طرح مسئله توسط انجمنهای اولیا

 و مربیان

 ب ـ شناسایی و راهنمایی دانش آموزانی که در معرض آسیب هستند از طریق مشاور مدرسه
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 بهزیستی مددکاران سازمانبا همکاری

 ارایه آموزشهای الزم و آگاه سازی دانش آموزان توسط مربیان و معلمان در خصوص -ج 

سازمان آیین نامه ساماندهی کودکان خیابانی، خطرات فرار ازخانه و گروههای آسیب رسان و دامهای اجتماعی)

 .( 1384بهزیستی ، 

عالوه بر این همانطور که بیان شد در برخی از مواد و موارد موجود در قوانین و مقررات وظیفه ی فعالیت در 

 حوزه ی آسیب های اجتماعی به طور ضمنی به عهده ی وزارت آموزش و پرورش گذاشته شده است . 

 متعهد و آشنا و معاد به معتقد و تربیت انسانی موحد، مؤمنبر اساس سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ، -

و، جصلح و واهخعدالت ، عاقل و وجحقیقت طبیعت، و وظایف در برابر خدا، خود، دیگران و هاولیتمسئ به

 اندیش،جهانی و گرادوست، مهرورز، جمعوطن و ایثارگر و ستیز، جهادگر، شجاعظلم

 عزت دارای و خودباوروار، امید و با ارادهومت عدل جهانی، حک تحقق جهت در تالشگر و منتظر و مداروالیت

 اسالمی، اخالق به متخلق آزادمنش، و گرانتخاب باحیاء، و وانا، پاکدامنت و تدار، داناامان نفس،

ورود به زندگی شایسته  یآماده و پذیرنظم و ون مدارقان بانشاط، و سالم ماهر، و مقتصد و کارآفرین و خالق

سند اسالمی از اهداف کالن این سازمان محسوب می شود ) معیار نظام اساس بر اجتماعی و فردی، خانوادگی

  (.1390مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی،  تحول بنیادین آموزش و پرورش،

 و  ی اجتماعیترین نهاد تربیت نیروی انسانی و مولّد سرمایهارتقاء جایگاه آموزش و پرورش به مثابه مهم-

 عنوان به( دانشگاه تا دبستانیپیش و کودک مهد از) آن بر نظارت و هدایت و مصوب هایسیاست اجرای دارعهده

، سیاست های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش کشور)اهدستگاه همکاری یتوسعه با حاکمیتی امر

  (.1392مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی، 

تر وجود نه در جهت تضعیف امر مهم پرورش که در جهت گستردهم هایبرنامه و ریزانهدف برنامه -

، ررسی ادغام امور پرورشی و آموزشی در ساختار جدید وزارت آموزش و پرورشقانون ب)ویت آن استتق و کردن

 . (1380سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسالمی، 

 وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی 

 انین و مقررات مورد بررسی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در موارد ذیل مسئولیت دارد : مطابق قو

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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، نظارت بهداشتی در همه امور ، صدور 1367به موجب قانون تشکیالت و وظایف این وزارت خانه مصوب سال -

پروانه فعالیت در بهداشت و درمان و دارو ، حمایت از آسیب دیدگان اجتماعی و پیشگیری از شیوع بیماری های 

 واگیر دار بر عهده این وزارتخانه است . 

این وزارتخانه در اغلب کارگروه ها و مجامع مرتبط با مدیریت  آسیب های اجتماعی  همچنین  به موجب قانون، -

عضویت داشته و حسب قانون وظایفی به آن محول شده است . برای نمونه قانون اصالح  قانون مبارزه با مواد 

وری اعتیاد و  تعیین مخدر ، ضمن عضویت این وزارتخانه به عنوان عضو ستاد  ،  تعیین مراکز مجاز درمان و بازپر

 تعرفه این مراکز را به این وزارتخانه واگذار کرده است .

هیات وزیران 3/5/1384مورخ  22717مطابق آیین نامه ساماندهی کودکان خیابانی موضوع تصویب نامه شماره -

 این وزارتخانه در خصوص موارد ذیل مسئولیت دارد :

ابانی و خانواده درجه اول آنان و تامین پزشک و پرستار مورد نیاز تامین نیازهای بهداشتی و درمانی کودکان خی

 مراکز ساماندهی کودکان خیابانی . 

آیین نامه ساماندهی کودکان خیابانی، )این آیین نامه  3و  2ارائه خدمات بهداشت و درمان در مراکز سطح 

 .( 1384سازمان بهزیستی ، 

اهداف اصلی این بخش تحقق رویکرد سالمت همه جانبه و بر اساس سیاست های کلی بخش سالمت یکی از 

مرکز پژوهش های  ،سیاست های کلی سالمتانسان سالم در همه قوانین ، سیاست های اجرایی و مقررات است )

( در حالی که ، باید این توضیح را مدنظر قرار داد که  بر اساس سند ملی توسعه 1393مجلس شورای اسالمی، 

 ان، سالمت برابر است با رفاه کامل جسمی ، روانی و اجتماعی . بخش بهداشت و درم

 ارتقاء سطح سالمت نوجوانان ، جوانان و مدارس ؛-

 تدوین و استقرار نظام مراقبت پیشگیری از رفتارهای پرخطر؛-

 تدوین برنامه مداخله ای پیشگیری از رفتارهای پرخطر؛-

 یر ؛اجرای برنامه های مکمل یاری گروه های آسیب پذ-

 آموزش و ارتقاء سالمت جامعه ،-

 تدوین برنامه پنج ساله پنجم سالمت روان کشور ؛-

 تدوین سیاست ها و برنامه های کالن مرتبط با پیشگیری، درمان و کاهش آسیب اختالالت مصرف مواد ؛-

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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بازتوانی و کاهش سیاست گذاری و برنامه ریزی کالن ملی در حوزه اختالالت مصرف مواد )پیشگیری، درمان، -

 آسیب(؛

 تدوین برنامه پنج ساله پنجم اختالالت مصرف مواد ؛-

 تدوین و به مصرف رساندن سیاست ها و برنامه های خدمات حمایتی معتادان ؛-

 ساماندهی و استاندارسازی خدمات درمانی مرتبط با اختالالت مصرف مواد ؛-

نامه های درمان سرپایی ، اقامتی و بستری با همکاری ستاد  تدوین و بازنگری پروتکل ها ، استانداردها و آیین-

 مبارزه با مواد مخدر؛

 تدوین و پایلوت نظام یکپارچه اطالعات و مراقبت سوء مصرف مواد ؛-

 تدوین سیاست ها ، دستورالعمل ها و آیین نامه های سالمت اجتماعی ؛-

)وزارت بهداشت درمان و آموزش پرشکی ، ت های مرتبط با حوزه سالم ngoاجرای طرح جامع ساماندهی به -

1387.) 

)سامانه  تأمین و ارائه خدمات الزم به معلولین جسمی، ذهنی و اجتماعی قابل توانبخشی در حدود امکانات.-

 .(1367ملی قوانین و مقررات جمهوری اسالمی، 

 سازمان صدا و سیما 

واده خان سالمت و ورزی، آرامش، امنیت عشق و وحیه مودّتر ارتقای برای صداوسیما الزم است سازمان -

ونت خانگی تالش مضاعفی به عمل خش و وانی ـ اجتماعیر های آسیب کاهش جهت در و های ایرانی

سامانه ملی قوانین ، راهبردهاوراهکارهای ارتقای فعالیت های سازمان صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران)آورد

 .(1384و مقررات جمهوری اسالمی، 

مصوبه شورای عالی اداری کشور صدا و سیما موظف است برنامه ریزی و اقدامات الزم برای آشنایی سب ح -

جامعه با تبعات مختلف تکدی ، جلب مشارکت مردم در مبارزه با این پدیده و تجربه های موفق مردمی را انجام 

 دهد.

و همچنین قوانین  61قانون اساسی و خط مشی مصوب صدا و سیما در سال  175با توجه به اصل  -

، در راستای پیشگیری از  1377دیگری مانند آیین نامه اجرایی قانون اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 

 ط
 

اعتیاد ، صدا و سیما به دلیل گسترش جغرافیایی و مخاطبان زیاد  یک دانشگاه عمومی برای انتشار آموزه ها و 

 اصالح رفتارهای اجتماعی است. 

سازمان به عنوان یک دانشگاه عمومی نشر فرهنگ اسالمی، ایجاد محیط مساعد برای تزکیه هدف اصلی  -

باشد. اخالقی و شتاب بخشیدن به حرکت تکاملی انقالب اسالمی در سراسر جهان میو تعلیم انسان و رشد  فضائل

ساسنامه سازمان صدا و ا)گرددتفریحی تأمین میهای ارشادی، آموزشی، خبری واین هدفها در چهارچوب برنامه

 .(1362، سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسالمی،  اسالمی ایران سیمای جمهوری

وناگون گ هایزمینه در جامعه رشد و ومی به گسترش آگاهیعم دانشگاه یک مثابه به باید سیما و صدا -

مشی کلی و اصول برنامه های قانون خط )نماید کمک نظامی و اقتصادی مکتبی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی،

 .(1361،سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسالمی،  سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران

برنامه سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران با رعایت مقررات مربوط نسبت به تهیه و پخش  -

آیین )استانی با هماهنگی سازمان اقدام نماید ی وخدمات فوریت های اجتماعی در شبکه های مل مرتبط باهای 

 (1392سازمان بهزیستی ، نامه ارائه خدمات فوریت های اجتماعی ، 

 دستگاه قضایی

مسئولیت پیشگیری از وقوع جرم در قانون اساسی جمهوری اسالمی به عنوان وظیفه قوه قضائیه آمده است ، و 

در راستای اجرایی کردن این وظیفه قانون گذار در مواد مختلف اختیاراتی را به قضات و دستگاه قضایی داده 

درسی کیفری ،که به موجب این قوانین قانون آیین دا  552و  203،  153،  82،  81،  80است ، مانند ماده 

متهم را حسب مورد، مکلف به اجرای   ،را از شش ماه تا دو سال معلق کند متهم  تعقیبقاضی اختیار دارد 

 برخی از دستورهای زیر می کند:

خودداری از اشتغال به کار یا حرفه معین، خودداری از رفت و ،ترک اعتیاد  ،دیده  ارائه خدمات به بزه -الف 

انجام دادن کار در ایام یا ساعات معین در مؤسسات عمومی یا عام المنفعه با ، آمد به محل یا مکان معین، 

عدم ارتباط و مالقات با شرکاء  ،شرکت در کالسها یا جلسات آموزشی، فرهنگی و حرفه ای  ،تعیین دادستان

 .دیده  زهجرم و ب

عالوه بر این ، به موجب قوانین مصوب و آئین نامه ها و تصویب نامه ها نیز وظایفی برای این دستگاه پیش بینی 

مورخ  22717شده است . مطابق آیین نامه ساماندهی کودکان خیابانی موضوع تصویب نامه شماره 

ای عالی اداری کشور وزارت دادگستری شور 25/3/1378مورخ  604/70هیات وزیران و مصوبه شماره 3/5/1384

 در خصوص موارد ذیل مسئولیت دارد :

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 صدور مجوزها و احکام قضایی الزم در مراحل مختلف ساماندهی متکدیان و کودکان خیابانی -

 ارایه مشاوره حقوقی الزم برای تسهیل ساماندهی کودکان خیابانی  -

 این مصوبه ) ساماندهی متکدیان ( صدور قرار یا رای قضایی برای هر یک از افراد موضوع  -

مصوبه (  8و  7، 6برخورد قضایی با کسانی که علی رغم تمهیدات بهزیستی ، کمیته امداد و اداره کل کار )مواد  -

 مجددا به تکدی گری روی آورده اند .

 نیروی انتظامی جمهوری اسالمی

مقابله با  آسیب های اجتماعی مسئولیت مطابق قانون تشکیل نیروی انتظامی این نیرو در حوزه پیشگیری و 

مسئولیت اسقرار نظم و امنیت و تامین  "قانون نیروی انتظامی  3های متعدد و گسترده ای دارد . مطابق ماده 

در زمره اهداف تشکیل این نیرو می باشد ، همین مضمون به عنوان اولین  ماموریت  "آسایش عمومی و فردی 

مبارزه  " 4ماده  8آمده است . همچنین در ردیف های الف تا ه ردیف  4صدر ماده و وظیفه  نیروی انتظامی در 

 "کشف جرائم  "و   "پیشگیری از وقوع جرم   "، "مبارزه با منکرات و فساد  "مبارزه با قاچاق  "با مواد مخدر 

 از مسئولیت های ناجا به عنوان ضابط قوه قضائیه است .

نظارت بر اماکن عمومی و انجام سایر امور مربوط به اماکن مذکور برابر مقررات    " 4ماده  18و  14مطابق ردیف 

همکاری با سازمان های ذیربط در جهت ایجاد و توسعه زمینه های فرهنگی الزم به منظور کاهش  "و  "مصوب 

 بر عهده ناجاست . "جرائم و تخلفات و تسهیل وظایف محوله 

هیات 3/5/1384مورخ  22717دکان خیابانی موضوع تصویب نامه شماره همچنین مطابق آیین نامه ساماندهی کو

وزیران ، برقراری امنیت در کلیه مراحل اجرایی ) امنیت مراکز و تیم های سیار (و مچنین تعیین تکلیف کودکان 

ساماندهی  آیین نامه)ماده دو این آیین نامه بر عهده ناجاست 2خیابانی بزهکار و اقدامات الزم برای اجرای تبصره 

 ( . 1384سازمان بهزیستی ، کودکان خیابانی، 

 وزارت راه  و شهرسازی 

با توجه به وظایف و اختیارات  قانونی این وزارتخانه در امر مسکن، جلوگیری از گسترش بی رویه شهرها و حاشیه 

فضاهای  نشینی و همچنین نوسازی بافت های فرسوده شهری، توجه به فضاهای شهری به خصوص در اصالح

پنهان از نظارت . که می توانند زمینه ساز و تشدید کننده  بسیاری از آسیب ها و بحران های اجتماعی باشند ، 

 مسئولیت قانونی دارد .

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 وزارت ورزش و جوانان 

اهمیت ورزش و نقش بازدارنده آن در گرایش به اعتیاد و جرم بر همگان روشن است. موضوعات مهمی از قبیل 

اوقات فراغت و توجه به مسائل جوانان نیز در این وزارت ،  برنامه ریزی ، سیاست گذاری ، اجرا و نظارت می 

و تقویت نشاط جوانان و کمک به حل  گردد. همچنین رشد متعادل جوانان و تامین نیاز های فکری و اجتماعی

 مشکل اشتغال و ازدواج و... جوانان تاثیر بسزایی در انضباط اجتماعی دارد. 

 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 

این وزارت خانه اقدامات مهمی را  1365بر اساس قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی مصوب  

ایفا می کند . عالوه براین ، صدور مجوز برای موسسات  ری ازآسیب های اجتماعیدبیرخانه ستاد پیشگیاز طریق 

فرهنگی و هنری و نظارت بر فعالیت آن ها  همچنین ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در آیین نامه اجرایی قانون 

عهده ی این وزارت در راستای پیشگیری از اعتیاد نیز وظایفی ب  1377اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 

 خانه نهاده شده است .  

حسن اجرای مصوبات ستاد مبارزه با مواد مخدر و ارائه راهکارهای اجرایی  درخصوص چگونگیریزی برنامه  -

 ای؛ مناسب در زمینه های آموزشی، پژوهشی، هنری و رسانه

های فرهنگی و  گ به منظور تولید برنامهدر هنرمندان، اهالی فرهنریزی برای ایجاد انگیزه، حساسیت  برنامه -

 از آسیب های اجتماعی؛هنری در ابعاد مختلف با رویکرد پیشگیری 

 اجتماعی؛ آسیب های های بخش فرهنگ و هنر در راستای پیشگیری ازو تدوین استراتژی تهیه -

به منظور پیشگیری از های عمومی  امور فرهنگی، تبلیغاتی و آموزش های بررسی وارائه پیشنهاد سیاست -

 ؛ویژه مشروبات الکلی، مواد دخانی، ایدز و غیرهه های اجتماعی از اعتیاد بآسیب

حمایت از تولیدات نمایشی، موسیقی، هنرهای تجسمی با مضامین پیشگیری از آسیب های اجتماعی و تقدیر  -

 از آثار برتر؛

بروشور، پوستر( و آثار غیر مکتوب )نرم افزارهای حمایت از تهیه و چاپ کلیه آثار مکتوب )بولتن، نشریه،  -

 ای ( به منظور اشاعه فرهنگ پیشگیری از اعتیاد؛رایانه
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جمع آوری اطالعات جهت ارزیابی و نظارت بر اجرای فعالیتهای فرهنگی و هنری در زمینه پیشگیری از آسیب  -

ای اجتماعی ، وزارت فرهنگ و ارشاد های استانی)دبیرخانه ستاد پیشگیری ازآسیب ههای اجتماعی در واحد

 اسالمی(

های استکبار، ظلم، منظور شناخت، پیشگیری و مبارزه با مقولههای فرهنگی بهریزی در راستای فعالیتبرنامه -

و ارائه الگو و خدمات فراخور با هماهنگی سایر واحدها   های انحرافی، خرافاتمواد مخدر، مکاتب الحادی، عرفان

مندی از امکانات در چارچوب اختیارات محوله)معاونت امور فرهنگی، وزارت فرهنگ و بوطه و بهرهو مراکز مر

 ارشاد اسالمی(.
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 2 شماره پیوست

 سواالت مصاحبه :

 اجتماعی چیست؟ های آسیب ی حوزه در اجتماعی تعریف شما از مدیریت یکپارچه خدمات 

 اجتماعی در شهر تهران را چگونه  های آسیب ی حوزه در اجتماعی وضعیت موجود مدیریت خدمات

 ارزیابی می کنید؟

 اگر معتقدید وضع موجود یکپارچگی الزم را ندارد، مهم ترین جلوه های آن چیست؟ 

 اگر معتقدید وضع موجود یکپارچگی الزم را ندارد، مهم ترین علل آن چیست؟ 

  ف فعال در حوزه ی آسیب های اجتماعی محدوده ی مدیریت و اختیارات نهادها و سازمان های مختل

را تا چه حد مشخص شده می دانید ؟ این امر را تا چه حد در عدم استقرار سیستم مدیریت یکپارچه در این 

 حوزه موثر می دانید ؟

 ارتباط مقوله تمرکزگرایی با فقدان استقرار یک سیستم مدیریت یکپارچه را چگونه می بینید ؟ 

  موازی کاری ها در ارائه خدمات حوزه ی آسیب های اجتماعی را چگونه ارزیابی می وضعیت ناهماهنگی ها و

 کنید ؟دلیل آن را در چه می بینید ؟

 های غیردولتی و گروه های خودیاری( در تمامی سطوح وضعیت مشارکت مردم و نهادهای مردمی )سازمان

یابی می کنید ؟ ارتباط این مشارکت با مدیریت برنامه ریزی ، مدیریت و ارزیابی آسیب های اجتماعی را چگونه ارز

 یکپارچه چیست ؟

  به نظر شما در حال حاضر رویکرد همه جانبه ای به لحاظ سیاسی ، امنیتی و اجتماعی در حوزه ی

 های اجتماعی وجود دارد؟ مدیریت و برنامه ریزی نسبت به آسیب

 های مدیریتی سازمانهای )دولتی و غیردولتی( حوزه ی آسیب های اجتماعی را در دستیابی به یک توانایی

 سیستم مدیریت یکپارچه چگونه ارزیابی می کنید ؟ 

  محتوا و جهت گیری قوانین موجود را برای استقرار مدیریت یکپارچه در حوزه آسیب های اجتماعی چطور

 چه حد اجرایی شده است ؟ارزیابی می کنید ؟ محتوای موجود تا 

  چه الگویی را برای برقراری مدیریت یکپارچه در حوزه آسیب های اجتماعی پیشنهاد می کنید ؟ 

آیا مطلب دیگری هست که مایل باشید درباره علل عدم تحقق مدیریت یکپارچه خدمات اجتماعی در حوزه 

 آسیبهای اجتماعی در شهر تهران توضیح دهید؟
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 3 شماره پیوست

 : اسناد ، قوانین ،آیین نامه هاان قوانین مورد بررسی در بخش تحلیل محتوای عنو

 آموزش و پرورش 

 قانون اهداف و وظایف وزارت آموزش و پرورش 

  سند نقشه جامع علمی کشور 

  سند تحول بنیادین آموزش و پرورش 

  برنامه درسی ملی 

 سیاست های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش کشور 

  راهنمای برنامه های درسی 

  الیحه قانونی راجع به تشکیل شورای عالی آموزش و پرورش 

  آیین نامه داخلی  شورای عالی آموزش و پرورش 

 ترکیب اعضا و وظایف شوراهای آموزش و پرورش مناطق کشور 

 آیین نامه نحوه تدوین و تصویب برنامه های درسی 

  پرورشقانون نحوه مشارکت مردم در امر آموزش و 

  اصول حاکم بر تدوین نظام جامع مشارکت در آموزش و پرورش 

  مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش 

  تشکیل شورای تغییر بنیادی نظام آموزش و پرورشقانون 

 ایپرورش منطقه و آموزش قانون تشکیل شورای 

 بررسی ادغام امور پرورشی و آموزشی در ساختار جدید وزارت آموزش و پرورش 

........................................................ 

 اسالمی ایران  صدا و سیمای جمهوری

 اسالمی ایران اساسنامه سازمان صدا و سیمای جمهوری 

 قانون اداره صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران 

  طرح اداره صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران 
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  های سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایرانقانون خط مشی کلی و اصول برنامه 

 راهبردهاوراهکارهای ارتقای فعالیت های سازمان صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران 

........................................................ 

 وزارت بهداشت درمان و آموزش پرشکی 

 درمان و آموزش پزشکی قانون تشکیالت و وظایف وزارت بهداشت 

  نقشه جامع علمی سالمت 

  سند ملی توسعه بخش بهداشت و درمان 

  نقشه جامع علمی کشور 

  قانون بیمه همگانی خدمات درمان کشور 

 سیاست های کلی سالمت 

 اهداف و برنامه های اداره کل سالمت خانواده، جمعیت و مدارس 

  اجتماعی و اعتیاداهداف و برنامه های اداره کل سالمت روانی 

  اطالعات اهداف و برنامه های معاون هماهنگی 

 اهداف و برنامه های معاونت مشاور امور زنان 

 

........................................................ 

 قوه قضاییه 

 های کلی قضایی پنجسالهسیاست 

 قانون پیشگیری از وقوع جرم 

  ( .1376قانون مبارزه با مواد مخدر)قوه قضاییه جمهوری اسالمی ایران ، آیین نامه اجرایی قانون اصالح 

 کیفری دادرسی آیین قانون 

 قانون جدید مجازات اسالمی 

 قانون مدنی 
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 شهرداری 

  طرح  جامع شهر تهران 

 تهران شهرداری دوم ساله پنج برنامه 

 تهران شهرداری اجتماعی مشارکتهای و خدمات ، رفاه سازمان اساسنامه 

  94سیاست ها و رویکردهای شهرداری در سال 

 اهداف و موضوعات محوری برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی در شهرداری تهران 

  درخصوص ساماندهی کودکان خیابانی 26/4/1384مصوبه هیئت وزیران مورخ 

  مجتمع مهارت آموزی و کارآفرینی بهارانآیین نامه و راهنمای اجرایی 

 راهنما و دستورالعمل تاسیس و اجرا مجتمع مهارت آموزی و کارآفرینی بهاران 

 )طرح آینه )بر اساس مدل امید. مدیریت مهارت و دانش رفتار 

........................................................ 

 وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی 

 تامین اجتماعی قانون 

  الیحه تعیین وظایف و اختیارات وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی 

 شرح وظایف اداره پیشگیری ازآسیب های اجتماعی 

 قانون کار جمهوری اسالمی ایران 

 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسالمی ایران 

 قانون تامین زنان و کودکان بی سرپرست 

 مین زنان و کودکان بی سرپرستآیین نامه اجرایی قانون تا 

  قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن 

  قانون بیمه همگانی خدمات درمان کشور 

 قانون بیمه بیکاری 

........................................................ 
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 نیروی انتظامی 

 قانون نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران 

........................................................ 

 بهزیستی 

 های سازمان بهزیستی کشورماموریت 

  قانون حمایت از کودکان و نوجوانان 

 قانون تامین زنان و کودکان بی سرپرست 

  آیین نامه ارائه خدمات فوریت های اجتماعی 

 آیین نامه ساماندهی کودکان خیابانی 

  اجرایی قانون تامین زنان و کودکان بی سرپرستآیین نامه 

 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست 

 قانون افزایش پوشش توانبخشی و حمایتی معلوالن و زنان سرپرست خانوار 

  قانون حمایت از خانواده 

  قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن 

 قانون مدیریت خدمات کشوری 

  قانون هدفمند کردن یارانه ها 

 قانون تسهیل ازدواج جوانان 

........................................................ 

 وزارت کشور )استانداری(

  اداره کل امور اجتماعی و فرهنگیشرح وظایف 

 وظایف دفتر امور اجتماعی و فرهنگی شرح 

 فتر امنیتی انتظامیشرح وظایف د 

  دفتر منابع انسانی و تحول اداری استانداری تهرانشرح وظایف 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 

 ن
 

........................................................ 

 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

 قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 

 وظایف اساسی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 

 

  اسالمیراهبردهای محتوایی وزارت فرهنگ و ارشاد 

........................................................ 

 وزارت راه و شهرسازی 

 قانون تشکیل وزارت راه و شهرسازی 

 طرح ریزی و مدیریت مجموعه شهری تهران و سایر شهرهای بزرگ کشور و شهرهای اطراف آن ها 

  اساسنامه بنیاد مسکن انقالب اسالمی 

  اداری در خصوص ادغام شورهاتصویب نامه شورای عالی 

  دستورالعمل اجرایی برنامه های تامین مسکن 

 

........................................................ 

 وزارت ورزش و جوانان کشور

 سیاست ها و اولویت های فرهنگی سازمان تربیت بدنی 

  نظام جامع توسعه تربیت بدنی و ورزش کشور 

  از حوزه ستادی سازما تربیت بدنیتفکیک وظایف اجرایی 

 اجتماعی ورزش زنان کشور-سیاست های فرهنگی 

  قنون اجازه تاسیس باشگاه ورزشی و ورزشگاه توسط مردم با نظارت دولت 

 قانون تسهیل ازدواج جوانان 
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 ه
 

  آیین نامه وظایف ، مسئلیت ها و نحوه همکاری دستگاه های اجرایی در زمینه رشد و شکوفایی ورزش

 ی کشور قهرمان

  مصوبه شورای عالی جوانان در خصوص اعالم سیاست ها و برنامه های مصوب اوقت فراغت جوانان ب

 سازمان ملی جوانان

 آیین نامه اجرایی برنامه جامع ساماندهی اوقات فراغت جوانان 

 تصویب نامه در خصوص اوقات فراغت جوانان 

 اساسنامه شورای عالی جوانان 

  ساماندهی امور جوانانبرنامه جامع ملی 

 اهداف وزارت ورزش و جوانان 

 

........................................................ 

 کمیته امداد امام خمینی )ره( 

 (اساسنامه کمیته امداد امام خمینی )ره 

 قانون تامین زنان و کودکان بی سرپرست 

  قانون بیمه همگانی خدمات درمان کشور 

  هزارهاهداف توسعه 

 طرح مدد جویی 

  سیاست های کلی اشتغال 

 سیاست های کلی مسکن 

 

 

 

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 

 و
 

 4 شماره پیوست

 :اسناد ، قوانین ،آیین نامه ها  جداول کلی مقوالت ، تشکیل یافته در بخش تحلیل محتوای

 «مدیریت یکپارچه شهری»مقوله  -7-4جدول 
 

 سند مرجع مفاهیم جزئی مفاهیم کلی

 

 

 

 

 

 

 

 تفکیک اختیارات

 قانون اساسی اختیار عمل واحدهای محلی

 تفکیک وظایف و اختیارات ملی از محلی

 

 قانون جامع مدیریت شهری

 سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه تفکیک اختیارات و وظایف

 قانون جامع مدیریت شهری پاسخگویی مدیریت محلی

 قانون جامع مدیریت شهری کاهش حیطه مسئولیت مدیریت ملی

 برنامه پنجم توسعه کاهش تمرکز گرایی

 سیاست های کلی نظام اداری تاکید بر انعطاف پذیری و عدم تمرکز سازمانی

 تفکیک امور محلی از ملی

 

 قانون جامع مدیریت شهری

 قانون جامع مدیریت شهری ارتقای توانمندی های محلی

 تامین اجتماعیقانون ساختار نظام جامع رفاه و  محلیبرنامه ریزی 

 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی عدم تمرکز امور اجرایی و کارگزاری

 برنامه پنجم توسعه تفویض اختیار به مدیران محلی

 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی دخالت ترمیمی دولت در امور اجرایی

 

 

 

 

 

 واگذاری وظایف

شهرداری به بخش های غیر  واگذاری اختیارات

 دولتی و مردمی

 

 قانون جامع مدیریت شهری

 برنامه پنجم توسعه واگذری وظایف

 بازتوزیع متناسب وظایف

 

 قانون جامع مدیریت شهری

واگذاری مدیریت آسیب های اجتماعی به 

 شهرداری

 قانون جامع مدیریت شهری

 قانون جامع مدیریت شهری واگذاری مدیریت خدمات اجتماعی به شهرداری

 قانون جامع مدیریت شهری افزایش اختیارات شهرداری

 

 

 برنامه پنجم توسعه مدیریت جامع شهری

 برنامه پنجم توسعه مدیریت هماهنگ و یکپارچه شهری
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 ي
 

  هماهنگی مدیریت

 استقرار مدیریت شهری یکپارچه

 

 قانون جامع مدیریت شهری

 قانون جامع مدیریت شهری وحدت رویه در مدیریت شهر
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أأ  
 

 «مشارکت»مقوله -8-4جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 مفاهیم کلی مفاهیم جزئی سند مرجع

  حاکمیت مردم قانون اساسی

 

 

 

 

 

 مشارکت و حق انتخاب مردم

 حق انتخاب مردم قانون اساسی

 

 تکیه بر آرای عمومی قانون اساسی

 

 تکیه بر رای شوراها قانون اساسی

 مشارکت مردم 1404چشم انداز ایران سند 

 تقویت مشارکت مردم سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه

 تکیه بر کار مشترک و گروهی 1404سند چشم انداز ایران 

اتکا به آرای عمومی در انتخاب شورای شهر و  قانون جامع مدیریت شهری

 شهردار

 

 اداره ی شهرمشارکت مردم در  قانون جامع مدیریت شهری

 مدیریت شهری مشارکت پذیر قانون جامع مدیریت شهری

  مشارکت شهروندان و سازمان های مردم نهاد قانون جامع مدیریت شهری

 

 

 مشارکت بخش های غیردولتی

 غیردولتی بخشهای مشارکت قانون ساختار جامع رفاه و تامین اجتماعی

 مشارکت نهاد های خیریه ، وقف و مدنی قانون ساختار جامع رفاه و تامین اجتماعی

 سازمان و خصوصی غیردولتی، بخش مشارکت قانون جامع مدیریت شهری

 نهاد مردم های
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بب  
 

 «توسعه همکاری ها»مقوله  -9-4جدول 

 مفاهیم کلی مفاهیم جزئی سند مرجع

همکاری سازمان های حوزه آسیب ها با  قانون جامع مدیریت شهری

 شهرداری

 

 

 

 

 همکاری های بین سازمانی

 توسعه ارتباط شهرداری با جامعه مدنی قانون جامع مدیریت شهری

 

 هماهنگی حوزه های مختلف قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی

 هماهنگی بین دستگاهی قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی

 

 سیاست هماهنگی فرابخشی در حوزه آسیب ها اجتماعی قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین

 گری و هماهنگی دستگاه ها(ن)تاکید بر کل  سیاست های کلی نظام اداری

کاهش پراکنده کاری ها و فعالیت های جزیره  برنامه پنجم توسعه

 ای

 

 

 

 

 کاهش دوباری کاری ها قانون جامع مدیریت شهری کاهش موازی کاری ها

 

 کاهش همپوشانی ها ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعیقانون 

 کاهش مدیریت های موازی برنامه پنجم توسعه

  یکپارچگی حوزه های عملکردی برنامه پنجم توسعه

 

 عملکردی هماهنگی و ساختاری انسجام

 انسجام سیاست ها قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی

 انسجام ساختاری حوزه های عملکردی توسعهبرنامه پنجم 

 همسویی حوزه های عملکردی برنامه پنجم توسعه

 هماهنگی الیه های عملکردی برنامه پنجم توسعه

  هماهنگی سیاست های اجتماعی قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی

 

 هماهنگی های کالن سیاستی

 هماهنگی بخش های مختلف دولت تامین اجتماعیقانون ساختار نظام جامع رفاه و 

 هماهنگی برنامه های قلمروهای کالن قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی

 هماهنگی برنامه های مختلف نظام جامع رفاه قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی
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 «اصالحات اداری»مقوله  -10-4 جدول

 مفاهیم کلی مفاهیم جزئی سند مرجع

  به کارگیری روش های صحیح مدیریتی 1404سند چشم انداز ایران 

 اصالح روش ها
به کارگیری روش های مطلوب و کارآمد  1404سند چشم انداز ایران 

 مدیریت منابع

 

 سیاست های کلی نظام اداری

 

 تاکید بر اصالح و هماهنگی شیوه های نظارت

  اصالح نظام اداری برنامه پنجم توسعه

 

 اصالح ساختارها و قوانین

 تهیه و تصویب برنامه آسیب های اجتماعی قانون جامع مدیریت شهری

 اصالح ساختار ها برنامه پنجم توسعه

 اصالح قوانین شهرداری ها برنامه پنجم توسعه

 سیاست های کلی نظام اداری

 

 تاکید بر اصالح و هماهنگی ساختار های نظارت
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 «گذاری  سیاست و ریزی برنامه» مقوله  -11-4 جدول

 اساسنامه ، قانون یا آیین نامه مرجع مفاهیم جزئی مفاهیم کلی

وزارت بهداشت ، درمان و 

 آموزش پزشکی

 اهداف و برنامه های اداره کل سالمت روانی اجتماعی و اعتیاد )برنامه ریزی برای حمایت معتادان(

ریزی جهت کاهش اختالالت )برنامه 

 مصرف مواد(

 اهداف و برنامه های اداره کل سالمت روانی اجتماعی و اعتیاد

 

)برنامه ریزی در جهت کاهش اختالالت 

 مصرف مواد(

 اهداف و برنامه های اداره کل سالمت روانی اجتماعی و اعتیاد

 

)تدوین برنامه های کالن کاهش اختالالت 

 مصرف مواد(

 رنامه های اداره کل سالمت روانی اجتماعی و اعتیاداهداف و ب

 

 اهداف و برنامه های اداره کل سالمت روانی اجتماعی و اعتیاد )تدوین برنامه های سالمت اجتماعی(

 

)استاندارسازی خدمات درمانی مرتبط با 

 اختالالت مصرف مواد(

 اهداف و برنامه های اداره کل سالمت روانی اجتماعی و اعتیاد

 

)تدوین استانداردها و آیین نامه های 

 درمان سرپایی ، اقامتی و بستری(

 اهداف و برنامه های اداره کل سالمت روانی اجتماعی و اعتیاد

 

)تدوین نظام یکپارچه اطالعات و مراقبت 

 سوء مصرف مواد(

 اهداف و برنامه های اداره کل سالمت روانی اجتماعی و اعتیاد

 

)برنامه ریزی برای گسترش مشارکت های  قوه قضایه

 مردمی در امر پیشگیری(

 قانون پیشگیری از وقوع جرم

)برنامه ریزی و تصمیم گیری مشارکتی در 

 جهت پیشگیری از جرم(

 قانون پیشگیری از وقوع جرم

 

)تخصص گرایی در زمینه پیشگیری از 

 جرم(

 قانون پیشگیری از وقوع جرم

 

حوزه پیشگیری از )تقسیم کار ملی در 

 وقوع جرم(

 قانون پیشگیری از وقوع جرم

 

)تعیین راهبردهای پیشگیری از وقوع 

 جرم(

 قانون پیشگیری از وقوع جرم

 

)تعیین سیاست های اجرایی پیشگیری از 

 وقوع جرم(

 قانون پیشگیری از وقوع جرم
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جج  
 

)تعیین برنامه های ملی پیشگیری از وقوع 

 جرم(

 وقوع جرمقانون پیشگیری از 

 

)سیاست گذاری درجهت حمایت از بزه 

 دیدگان و محکومان(

 قانون پیشگیری از وقوع جرم

)سیاست گذاری درجهت اصالح 

 محکومان(

 قانون پیشگیری از وقوع جرم

)شناسایی زمینه های وقوع جرم و آسیب 

 های اجتماعی(

 قانون پیشگیری از وقوع جرم

 

 قانون پیشگیری از وقوع جرم ها()توسعه هماهنگی ها و همکاری 

 

)هماهنگی سازمانی جهت حمایت گروه  شهرداری

 های شغلی در معرض آسیب(

 تهران شهرداری اجتماعی مشارکتهای و خدمات ، رفاه سازمان اساسنامه

 

 تهران شهرداری اجتماعی مشارکتهای و خدمات ، رفاه سازمان اساسنامه )ساماندهی آسیب های اجتماعی(

 

)برنامه ریزی با استفاده از ظرفیت های 

 بخش دولتی و غیردولتی(

 تهران شهرداری اجتماعی مشارکتهای و خدمات ، رفاه سازمان اساسنامه

 

)جهت دهی فعالیت های سازمان های 

 مردم نهاد(

 تهران شهرداری اجتماعی مشارکتهای و خدمات ، رفاه سازمان اساسنامه

 

اجتماعی در )تشویق مسئولیت پذیری 

 بخش خصوصی ، دولتی و غیردولتی(

 تهران شهرداری دوم ساله پنج برنامه

 تهران شهرداری دوم ساله پنج برنامه (تهیه و اجرای سند جامع رفاه اجتماعی)

تقویت زیر ساخت های نرم افزاری و )

 (ایجادبانک اطالعات

 تهران شهرداری دوم ساله پنج برنامه

تهیه برنامه جامع شناسائی کودکان )

 (سیب دیده و آسیب پذیرآ

 تهران شهرداری دوم ساله پنج برنامه

وزارت تعاون ، کار و رفاه 

 اجتماعی

)طراحی و استقرار نظام سطح بندی 

خدمات حمایت و توانمندسازی متناسب با 

شرایط بومی ، منطقه ای و گروه های 

 هدف(

 وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی الیحه تعیین وظایف و اختیارات

 

از  سیاست گذاری درراستای پیشگیری )

 آسیب ها(

 شرح وظایف اداره پیشگیری ازآسیب های اجتماعی
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حح  
 

 شرح وظایف اداره پیشگیری ازآسیب های اجتماعی (آسیب های اجتماعی مطالعه درزمینه)

 

)برنامه ریزی هادر زمینه پیشگیری با 

 سازمان(مشارکت سایر 

 شرح وظایف اداره پیشگیری ازآسیب های اجتماعی

 

آسیب  تدوین برنامه های کالن درحوزه)

 ها(

 شرح وظایف اداره پیشگیری ازآسیب های اجتماعی

 

 )ایجاد بانک های اطالعاتی جامع(

 

 الیحه تعیین وظایف و اختیارات وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

 

اجرایی در رابطه با زنان )تدوین آیین نامه 

و کودکان بی سرگرست با همکاری سایر 

 سازمان ها(

 قانون تامین زنان و کودکان بی سرپرست

 

)تبادل آمار و اطالعات سازمان های حوزه  بهزیستی

 آسیب ها(

 آیین نامه ارائه خدمات فوریت های اجتماعی

)شناسایی آسیب ها و مناطق آسیب زا در 

 سطوح مختلف(

 نامه ارائه خدمات فوریت های اجتماعی آیین

 

)هماهنگی دستگاه ها تحت الزام قانونی در 

 زمینه آسیب ها(

 آیین نامه ارائه خدمات فوریت های اجتماعی

)تعیین وظایف سازمان های مختلف در 

 سازماندهی کودکان خیابانی(

 آیین نامه ساماندهی کودکان خیابانی

 

  سازماندهی)تسهیل گری در حوزه 

 خیابانی(  کودکان

 آیین نامه ساماندهی کودکان خیابانی

 

)ایجاد هماهنگی سازمانی در حوزه 

 کودکان خیابانی(  سازماندهی

 آیین نامه ساماندهی کودکان خیابانی

 

)تعیین وضعیت مطلوب در حوزه کودکان 

 خیابانی توسط بهزیستی(

 آیین نامه ساماندهی کودکان خیابانی

 

، ارتباط و اطالع تهیه چارچوب آموزش) 

 رسانی در حوزه کودکان خیابانی(

 آیین نامه ساماندهی کودکان خیابانی

 

 )تکلیف بهزیستی در ارتباط با

 ( سرپرستبی نوجوانان و کودکان

 

 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست
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خخ  
 

 کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرستقانون حمایت از  )تصمیم گیری مشارکتی(

 

)مسئولیت سازمان بهزیستی در زمینه 

و ارزشیابی ریزی، هماهنگی، نظارتبرنامه

 آسیب ها(

 الیحه قانونی تشکیل سازمان بهزیستی کشور

 

)اجرای اقدامات سازمان بهزیستی تحت 

 الیحه قانونی تشکیل سازمان بهزیستی کشور نظر شورا(

 

 )مدیریت منطقه ای سازمان بهزیستی(

 الیحه قانونی تشکیل سازمان بهزیستی کشور

 

 اداره کل امور اجتماعی و فرهنگیشرح وظایف  )شناسایی و راه حل آسیب ها( استانداری

 اداره کل امور اجتماعی و فرهنگیشرح وظایف  (پایگاه داده های اجتماعی)ایجاد 

 اداره کل امور اجتماعی و فرهنگیشرح وظایف  اقدامات( استاندارد سازی)

)تصمیم گیری مشارکتی استانداری در راه 

 حل های آسیب ها (

 وظایف دفتر امور اجتماعی و فرهنگی شرح

 

 وظایف دفتر امور اجتماعی و فرهنگی شرح اجتماعی( مسائل )بررسی

 

 انسانی و تحول اداری استانداری تهرانشرح وظایف دفتر منابع  )واگذاری اختیارات به بخش غیردولتی(

 

وزارت فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی

)زمینه سازی تولید برنامه ها در حوزه 

 پیشگیری از آسیب ها(

 دبیرخانه ستاد پیشگیری ازآسیب های اجتماعی

های فرهنگ و هنر در )تدوین استراتژی

 آسیب ها( راستای پیشگیری از

 های اجتماعیدبیرخانه ستاد پیشگیری ازآسیب 

به منظور پیشگیری از  ها ارائه سیاست)

 (ها آسیب

 دبیرخانه ستاد پیشگیری ازآسیب های اجتماعی

های ریزی در راستای فعالیت)برنامه

فرهنگی در زمینه آسیب ها با همکاری 

 سایر سازمان ها(

 شرح وظایف معاونت امور فرهنگی

 ........... ........... آموزش و پرورش

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 

دد  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ........... ........... صدا و سیما

کمیته امداد امام خمینی 

 )ره(

 

........... ........... 

وزارت ورزش و جوانان 

 کشور

 

........... ........... 

 وزارت راه و شهرسازی

 

........... ........... 

 ............ ............ نیروی انتظامی
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ذذ  
 

 «خدمات  ارائه و اجرا» مقوله  -12-4جدول 

 اساسنامه ، قانون یا آیین نامه مرجع مفاهیم جزئی مفاهیم کلی

وزارت بهداشت ، درمان و 

 آموزش پزشکی

 اهداف و برنامه های اداره کل سالمت خانواده، جمعیت و مدارس )پیشگیری از رفتارهای پرخطر(

 های اداره کل سالمت خانواده، جمعیت و مدارساهداف و برنامه  )حمایت از گروه های آسیب پذیر(

 قانون تشکیالت و وظایف وزارت بهداشت )ارائه خدمات به معلولین اجتماعی

 

 های کلی قضایی پنجسالهسیاست )پیشگیری از وقوع جرم( قوه قضاییه

 

 های کلی قضایی پنجسالهسیاست )پیشگیری از ایجاد آسیب ها(

 

مردمی در امر )حمایت از مشارکت های 

 پیشگیری(

 قانون پیشگیری از وقوع جرم

 

 کیفری دادرسی آیین قانون )تالش در جهت پیشگیری از ایجاد آسیب ها(

 

 کیفری دادرسی آیین قانون )تالش در جهت پیشگیری از ایجاد آسیب ها(

 

 کیفری دادرسی آیین قانون )تالش در جهت پیشگیری از ایجاد آسیب ها(

 

)ارتقاء خدمات با تاکید بر پیشگیری از آسیب  شهرداری

 ها(

اهداف و موضوعات محوری برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی در 

 شهرداری تهران

 

 شهرداری اجتماعی مشارکتهای و خدمات ، رفاه سازمان اساسنامه )پیشگیری از بروز آسیب ها(

 تهران

 

 شهر تهرانطرح  جامع  )تامین امنیت شهر در برابر آسیب ها(

 

 94سیاست ها و رویکردهای شهرداری در سال  )تاکید بر توجه به آسیب های اجتماعی(

 

 شهرداری اجتماعی مشارکتهای و خدمات ، رفاه سازمان اساسنامه )حمایت از خدمات اجتماعی حوزه آسیب ها(

 تهران
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رر  
 

 شهرداری اجتماعی مشارکتهای و خدمات ، رفاه سازمان اساسنامه )حمایت گروه های شغلی در معرض آسیب(

 تهران

 

)همکاری با سازمان های دولتی ، عمومی و 

 غیردولتی در جهت کاهش آسیب پذیری زنان(

 

 تهران شهرداری دوم ساله پنج برنامه

)همکاری با سازمان های دولتی، عمومی و 

غیردولتی در جهت کنترل و کاهش آسیب های 

 اجتماعی(

 تهران شهرداری دوم ساله پنج برنامه

اجرای مصوبه پیشگیری ،کاهش و کنترل  )

 (اسیب های اجتماعی

 تهران شهرداری دوم ساله پنج برنامه

 تهران شهرداری دوم ساله پنج برنامه (توسعه و ارتقاءکیفیت ارائه خدمات اجتماعی )

)ارائه خدمات روان شناختی، مددکاری و 

 حقوقی(

 تهران شهرداری دوم ساله پنج برنامه

همکاری در پیشگیری از بروز ناهنجاری های  )

 (اجتماعی

 تهران شهرداری دوم ساله پنج برنامه

اسکان افراد و خانواده  و شناسائیمشارکت در  )

 (های بی سرپناه و بی سرپرست

 تهران شهرداری دوم ساله پنج برنامه

 تهران شهرداری دوم ساله پنج برنامه (شناسائی فضاهای بی دفاع شهری)مشارکت در 

اصالح و بهسازی فضاهای بی دفاع )مشارکت در

 (شهری

 تهران شهرداری دوم ساله پنج برنامه

)هماهنگی و مشارکت در برنامه های کاهش 

 آسیب مناطق حاشیه نشین(

 تهران شهرداری دوم ساله پنج برنامه

 تهران شهرداری دوم ساله پنج برنامه )مشارکت در ساماندهی کودکان آسیب یده(

کودکان اسیب دیده و  )مشارکت در ساماندهی

 (آسیب پذیر

 تهران شهرداری دوم ساله پنج برنامه

 تهران شهرداری دوم ساله پنج برنامه )حمایت از تشکل های مردم نهاد(

وزارت تعاون ، کار و رفاه 

 اجتماعی

تعیین وظایف و اختیارات وزارت تعاون ، کار و رفاه الیحه  )همکاری در زمینه ی برنامه های فقر زدایی(

 اجتماعی

 

)ارائه خدمات پیشگیرانه در جهت کاهش آسیب 

 های اجتماعی(

الیحه تعیین وظایف و اختیارات وزارت تعاون ، کار و رفاه 

 اجتماعی

 

تعاون ، کار و رفاه الیحه تعیین وظایف و اختیارات وزارت  )همکاری در برنامه های بازتوانی آسیب دیدگان(

 اجتماعی
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زز  
 

 

)حمایت و استفاده از همکاری بخش غیر دولتی 

 در ارائه خدمات(

 قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن

 

 شرح وظایف اداره پیشگیری ازآسیب های اجتماعی (با همکاری مراجع ذی ربط)پیشگیری 

 

)همکاری با سازمان های مردم نهاد حوزه آسیب 

 ها(

 وظایف اداره پیشگیری ازآسیب های اجتماعیشرح 

 

 قانون نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران مخدر( مواد با )مبارزه نیروی انتظامی

 

 قانون نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران (زه با قاچاقمبار)

 

 قانون نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران فساد( و منکرات با )مبارزه

 

)همکاری در جهت فرهنگ سازی برای کاهش 

 جرائم(

 قانون نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران

 قانون نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران (جرائم وقوع از پیشگیری)

 

 آیین نامه ساماندهی کودکان خیابانی وانمند سازی در حوزه کودکان خیابانی()ت بهزیستی

 

 آیین نامه ارائه خدمات فوریت های اجتماعی (و روانی های اجتماعی مداخله)افزایش 

 

خیابانی با همکاری  )توانمندسازی کودکان

 دستگاه های دولتی و غیردولتی(

 آیین نامه ساماندهی کودکان خیابانی

 

)جلب همکاری و مشارکت سازمانها در حوزه 

 کودکان خیابانی(

 آیین نامه ساماندهی کودکان خیابانی

 

)ایجاد هماهنگی در برقراری ارتباط با انجمن ها 

 در حوزه کودکان خیابانی(

 

 آیین نامه ساماندهی کودکان خیابانی

 

)ایجاد هماهنگی در برقراری ارتباط با مسئوالن 

 در حوزه کودکان خیابانی(

 آیین نامه ساماندهی کودکان خیابانی
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 )ایجاد هماهنگی در آگاه سازی مردم در حوزه

 کودکان خیابانی(

 آیین نامه ساماندهی کودکان خیابانی

 

 آیین نامه ساماندهی کودکان خیابانی )جمع آوری اطالعات در حوزه کودکان خیابانی(

 

 آیین نامه ساماندهی کودکان خیابانی )حمایت در حوزه سازماندهی کودکان خیابانی(

 

حمایت و توانبخشی زنان خودسرپرست و 

 (خانوارسرپرست 

 های سازمان بهزیستی کشورماموریت

 

حمایت و توانبخشی ایتام و کودکان بی )

 (سرپرست

 های سازمان بهزیستی کشورماموریت

 

حمایت و توانبخشی کودکان خیابانی و )

 (بدسرپرست

 های سازمان بهزیستی کشورماموریت

 

 بهزیستی کشورهای سازمان ماموریت (حمایت و توانبخشی دختران پناهجو)

 

 های سازمان بهزیستی کشورماموریت (حمایت و توانبخشی زنان پناهجو)

 

 های سازمان بهزیستی کشورماموریت ( حمایت و توانبخشی زنان آسیب دیده)

 

 های سازمان بهزیستی کشورماموریت (حمایت و توانبخشی معتادان)

 

 های سازمان بهزیستی کشورماموریت (حمایت و توانبخشی افراد در معرض آسیب)

 

منحرفین )وظیفه بهزیستی در ارتباط با 

 (اجتماعی

 های سازمان بهزیستی کشورماموریت

 

 های سازمان بهزیستی کشورماموریت (پیشگیری از آسیبها)

 

 های سازمان بهزیستی کشورماموریت (پیشگیری از اعتیاد)

 

 سازمان بهزیستی کشورهای ماموریت ها( کاهش آسیب)

 

 های سازمان بهزیستی کشورماموریت )پیشگیری از آسیب ها(

 

 سیاست های کلی جمعیت )تاکید بر پیشگیری از آسیب ها(
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شش  
 

 

 

 

 

 

 

وزارت فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی

)همکاری وزارت ارشاد با ستاد مبارزه با مواد  

 مخدر(

 دبیرخانه ستاد پیشگیری ازآسیب های اجتماعی

 

)حمایت از تولیدات هنری در زمینه پیشگیری از 

 آسیب ها(

 دبیرخانه ستاد پیشگیری ازآسیب های اجتماعی

)حمایت از تولید و چاپ آثار در زمینه پیشگیری 

 از اعتیاد(

 دبیرخانه ستاد پیشگیری ازآسیب های اجتماعی

 تحول در نظام آموزش و پرورش کشورسیاست های کلی ایجاد  )پیشگیری از آسیب های اجتماعی( آموزش و پرورش

 

  )تالش برای کاهش آسیب های اجتماعی( صداو سیما

راهبردهاوراهکارهای ارتقای فعالیت های سازمان صداوسیمای 

 جمهوری اسالمی ایران

 

کمیته امداد امام خمینی 

 )ره(

 

 آیین نامه ساماندهی کودکان خیابانی )حمایت از خانواده های کودکان خیابانی(

 

 ........... ........... استانداری

وزارت ورزش و جوانان 

 کشور

 

........... ........... 

 وزارت راه و شهرسازی

 

........... ........... 
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صص  
 

 

 «نظارت  و ارزیابی» مقوله  -13-4جدول 

 اساسنامه ، قانون یا آیین نامه مرجع مفاهیم جزئی مفاهیم کلی

 قانون پیشگیری از وقوع جرم طرح های پیشگیری( )ارزیابی قوه قضاییه

 

 قانون پیشگیری از وقوع جرم )سنجش عملکرد نهادهای پیشگیری(

 

وزارت تعاون کار و رفاه 

 اجتماعی

)نظارت و گزارش دهی مستمر در رابطه 

 با تامین زنان و کودکان بی سرپرست(

 آیین نامه اجرایی قانون تامین زنان و کودکان بی سرپرست

 

پایش وارزیابی برنامه های پیشگیری )

 (ازآسیب ها

 شرح وظایف اداره پیشگیری ازآسیب های اجتماعی

 

)بررسی طرح ها و پیشنهادات سایر 

 دستگاه ها(

 شرح وظایف اداره پیشگیری ازآسیب های اجتماعی

 

بررسی ، مطا لعه واظهار نظر پیرامون )

 (بین المللی قوانین سازمانهای

 وظایف اداره پیشگیری ازآسیب های اجتماعیشرح 

 

)نظارت بر دستگاه ها در زمینه  بهزیستی

ساماندهی کودکان خیابانی توسط 

 بهزیستی(

 آیین نامه ساماندهی کودکان خیابانی

 

)رسیدگی به شکایات سازمان های 

آیین نامه ساماندهی کودکان زیرمجموعه 

 (خیابانی

 خیابانیآیین نامه ساماندهی کودکان 

 

)مسئولیت سازمان بهزیستی در زمینه 

و ارزشیابی ریزی، هماهنگی، نظارتبرنامه

 آسیب ها(

 الیحه قانونی تشکیل سازمان بهزیستی کشور

 

)ارزیابی مستمر در حوزه 

خیابانی توسط  کودکان سازماندهی

 بهزیستی(

 آیین نامه ساماندهی کودکان خیابانی

 

کودکان )ارزیابی وضعیت در حوزه 

 خیابانی توسط بهزیستی(

 آیین نامه ساماندهی کودکان خیابانی
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ضض  
 

 اداره کل امور اجتماعی و فرهنگیشرح وظایف  (نظارت بر عملکرد دستگاهها) استانداری

)وظیفه نظارتی استانداری در حوزه 

 آسیب ها(

 وظایف دفتر امور اجتماعی و فرهنگی شرح

 

وزارت فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی

)ارزیابی و نظارت بر فعالیتهای فرهنگی و 

 هنری در زمینه پیشگیری از آسیب ها(

 

 دبیرخانه ستاد پیشگیری ازآسیب های اجتماعی

 

 ........... ........... شهرداری

وزارت بهداشت ، درمان و 

 آموزش پزشکی

........... ........... 

 ........... ........... نیروی انتظامی

 ........... ........... پرورش آموزش و

 ........... ........... صدا و سیما

کمیته امداد امام خمینی 

 )ره(

 

........... ........... 

وزارت ورزش و جوانان 

 کشور

 

........... ........... 

 وزارت راه و شهرسازی

 

........... ........... 
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طط  
 

Abstract  :  

The implementation of study is a way through which attempts to identify and strengthen policy 

implementation success factors, and factors that failure to achieve the targets have been 

discovered and remove them by providing solutions to meet future policies can be designed and 

implemented with greater success. The aim of the present study is to provide integrated 

management model in order to eliminate existing management defects and problems in the 

field of social problems and at last offer a proper management system for this scope. To achieve 

this goal, first, we study the research background and examine research topics and tasks taken 

inside and outside the country, then, through reading documents integrated management 

theory and management models of integrated social services in the other countries of the 

world, we have achieved the conceptual framework and principles for the establishment of this 

management model in the field of social problem . Then, in the chapter of data analysis to identify 

operational challenges in the management of social problems, with 27 scientific experts and 

managers from government agencies, public and non-public related to social problems, Semi-

structured interviews have been taken, also interviews have been content analysis in the content 

analysis method, which in this case came into six main categories: " Management Performance 

of social problems", " management structure of social problems," "integrated management of 

legal grounds problems", "theoretical approach", "potential establishment of the  Integrated 

Management", "characteristic pattern of the Integrated Management" . Then in the second 

part, to identify gaps and legal areas of Integrated Management System, upstream documents 

related to the management and operation of thirteen organizations relating to social damages 

have been analyzed, in which we have achieved seven general categories as "integrated urban 

management", "partnership", "development cooperation", "administrative reform", 

"implementation and provide service", "planning and policy making", "evaluation and 

monitoring". Finally, in accordance with the results of the analysis of the content of the laws 

and done interviews with theoretical principles discussed in the fifth chapter, we have achieved 

the suggested research model. According to this model, by utilizing of the management 

capabilities and resources in the public and non-public sector as well as creating the necessary 

legal grounds, can manage social services in the field of social damages in such a way that the 

management and organization lead to more effective achievement of targets in relation to the 

prevention, control and reduce the social damages. 

 

Key words: social problems , social services, integrated management. 
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