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 چکیده
 ؛یاجتماع یهابینهادِ فعال در حوزه آسمردم یهاسازمان یداریبقا و پا یهاچالش یمقاله حاضر به بررس

مصاحبه  قیاز طرو  یگراندد تئورروش  باپژوهش  نیا یهادادهپردازد.  ید بر رابطه آنها با دولت میبا تأک

به  یاجتماع یهابیفعال در حوزه آس هایسمننفر از فعاالن و مؤسسان  2۵با  افتهیساختمهین عمیق

 یهای پژوهش نشان داد فقدان روندهاشده است. یافته یآورو هدفمند جمع ینظر یریگنمونه وهیش

بود و ن یاجتماع هیکمبود سرما ،یمنابع انسان تیریجذب و مد یها،چالشیمنابع مال دیتول یبرا داریپا

کالن و جامع نسبت  دیو نبود د یو نظارت، نگاه حداقل یزیربرنامه یهاچالش ،یاقعمشترک و هایزهیانگ

پژوهش نشان داد  جینتا نیها بوده است. همچندرونی سمن یهاچالش نیاز مهمتر یبه مسائل اجتماع

 یسازمانبرون یهاها، و رابطه با دولت از چالشسمن ریرابطه با جامعه و شهروندان، رابطه با سا یمقوله ها

 یهادستگاه یسمن و ناهماهنگ سیتأس نیضعف قوان امدیپژوهش نشان داد پ جیها بوده است. نتاسمن

ها، فقدان دولت و سمن انیدوطرفه م یاعتمادیو عدم استقالل از دولت، ب یمال یوابستگ ،یمتول یدولت

و  یادار ستمیو ضعف س یدولت ینهادها یها به دولت، عدم گشودگسمن کدستیمنسجم و  کردیرو

 سمن ها با دولت شده است. نیدولت منجر به چالش در رابطه ب یو سازوکار نظارت ارهایمشخص نبودن مع

.های اجتماعیآسیب ؛سرمایه اجتماعی ؛دولت ؛های مردم نهادسازمان :هاواژه کلید
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 لهأو بیان مس مقدمه -۱
 هایبه سازمانترین تعریف در رایجنهاد( های مردمها )سازمانیا سمن 1های غیردولتیسازمان

و شوند ایجاد میزندگی  ارتقاء سطح و ها و آالم مردمخصوصی اشاره دارد که برای رفع گرفتاری

 (.۱34: ۱39۵ صمدی میارکالیی،) نقش اساسی بر عهده دارندکاهش معضالت اجتماعی در 

های داوطلبانه فردی یا سازمانی عمدتاً غیرانتفاعی هستند که معمواًل های غیردولتی گروهسازمان

رسانی و یا سیاستالمللی برای خدمتوابسته به هیچ دولتی نبوده و در سطح محلی، ملی یا بین

سیس أبا ت« های غیردولتیسازمان»عبارت (. 20۱6 ،2کارنزاند )گذاری عمومی شکل گرفته

ضرورت کار با آن و ( و ۱0: ۱386پژوه، )گلشن به وجود آمد ۱94۵سال  رد ،سازمان ملل متحد

آغاز شد.  ۱946سازمان ملل در سال  3انجام امور از طریق آنها با تأسیس بخش اطالعات عمومی

ظهور  -ها از یک سو واکنشی به شرایط و عوامل اجتماعی و اقتصادی آن دوران ظهور سمن

و از سوی دیگر محصول  –ای جوامع ها در پاسخ به نیازهای توسعهگفتمان توسعه و ناتوانی دولت

های ها و سازمانتحوالت در سیاست و ساختارهای نهادی دولت -رایی نیروهای سیاسی گفعال

 ینهاد در کشورهامردم یهاسازمانگسترش (. ۱3۱: ۱39۱بوده است )موسوی،  -دولتیبین

 موضوعی که. ندینمایم تأییدامر را  نیا زیاطالعات نشتاب گرفته و آمار و  یصنعتریو غ یصنعت

وده نم لیتبد یو بازار کار در سطوح مل یرفاه اجتماع نهیدر زم یمهم گرانیرا به بازها سازمان نیا

 . (3: ۱997 ،4هلم و ادواردزاست. )

یافته و های غیردولتی در کشورهای توسعهسازماندهد اسناد بانک جهانی نشان می

گزارش تهیه شده توسط کردند.  تجربهبه بعد رشدی انفجاری را  ۱970توسعه از نیمۀ دهۀ درحال

داد که در آن زمان قریب به در خصوص حکومت جهانی نشان می ۱99۵سازمان ملل در سال 

نیز تعداد تقریبی سمن 2۱است. در اوایل قرن المللی وجود داشتهنهاد بینسازمان مردم 29000

(. ۵200 ،۵شاآناپبرآورد شد ) 30000توسعه حدود های داخلی فقط در کشورهای درحال

دهد؛ به ها در نقاط مختلف دنیا خبر میهمچنین آمارهای جهانی از رشد فزاینده این سازمان

 ،7مرکز نشر هندوستان؛ 20۱0 ،6شوکالمیلیون ) 2های غیردولتی در هند طوری که تعداد سازمان

 

1- NGO: Non Governmental Organization 

2- Karns 

3- Public Information 

4- Hulme and Edwards 

5- Anup Shah 

6- Shukla 

7- Indian Express 
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 هزار 277( و در روسیه 20۱3 ،۱دپارتمان ایالت متحدهمیلیون ) ۱.۵(، در ایاالت متحده 20۱۱

 ( تخمین زده شده است.2008 ،2رودریگرز)

در حال گسترش  ینسبتاً تند بیها با شسمن تعداد دهدینشان م در ایران نیز تحقیقات

بعد از انقالب که  است.بوده ریچشمگ ریها در چند دهه اخسازمان نیا یهستند و رشد تصاعد

 با و ۱370 دهۀ اواسط ویژه ازشود و به مردم محسوب می جوییمشارکت زمینه عنوان خود به

 هایحوزه در مدنی و اجتماعی هایتشکل از موجی شهروندی و مدنی جامعۀ نظیر مباحثی طرح

 یاجتماع مطالبات تا شدند فعال ایران در...  و بشر حقوق زنان، محیطی،زیست اجتماعی، مختلف

درصد تا اواخر  8شده بعد از انقالب، های ثبتاز مجموع سمن .کنند پیگیری طریق این از را خود

درصد در پنج سال انتهایی دهه  ۵۱درصد تا نیمه دهه هفتاد و حدود  32دهه شصت، بیش از 

تعداد  ۱384در سال  آمارگیری مرکز آمار ایران(. 2: ۱382)سعیدی، اند هفتاد تأسیس شده

اطالعات جدیدتر (. ۱38۵د اعالم کرده است )صدر، مور 7000های فعال در کشور را حدود سمن

مورد نشان  هزار ۱7بالغ بر ی را اجتماع -یمختلف فرهنگ یهانهاد در حوزهمردم هایسازماننیز 

 (. ۱393داده است )امینی، 

 عهمطالکند. بنابراین برای ها معنا پیدا میها در ارتباط و نسبت با دولتزمینه ظهور سمن

 ها توجه داشت.ها همواره باید به رابطه آن با دولتشرایط بقای سمن

روشن و  عملی هایزمینه توانهای توسعه کشور میبرنامه قانون بستر از سوی دیگر در

مسئول یافت )سعیدی،  دولتی هایدستگاه و غیردولتی هایسازمان همکاری طرح از متعددی

در ها از سوی دولت هاسمنارتقاء مشارکت همواره بر  در قوانین برنامه توسعه کشور(. ۱384

مجلس،  های)مرکز پژوهشو ... تأکید شده است  های اجتماعیاعمال حمایت، فقرزدایی جهت

 نیز تأکید شده است برنامه ششم توسعه یشنهادیپ حهیالحتی در (. ۱384؛ جهانگیر، ۱۱: ۱392

 تیو تقو جادیا قیآحاد مردم از طر جیبسو  یجلب مشارکت عموم یبستر الزم براکه دولت باید 

با این (. ۱394، توسعه ششمقانون برنامه نماید )الیحه فراهم را  نهادمردم یهاها و سازمانتشکل

ترین عوامل نهاد با دولت به عنوان یکی از اصلیهای مردمتوضیح لزوم بررسی رابطه سازمان

 کند. رت بیشتری پیدا میها، ضروپیرامون بقا و پایداری این سازمان

های مردمی قائل هستند، مقرراتی که برای تأسیس و ها برای مشارکتاهمیتی که حکومت

شود و می داده قرارها وجود دارد، تسهیالتی که در اختیار بخش غیردولتی حمایت از سمن

های دولتی و غیردولتی و سازوکارهای نظارت و کنترل بر عملکرد آنها، چگونگی ارتباط سازمان
 

1- U.S Department of state 

2- Rodriguez 
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بنابراین در بررسی ثبات و  گذارد.ها تأثیر میاز مسائل مهمی است که بر رشد و گسترش سمن

یکی وضیح با این ت (.۱2۱: ۱382 مقیمی،) ها را نادیده گرفتتوان نقش دولتها، نمیبقای سمن

 ها است.ها نوع رابطه آنها با دولتسمن روی پیش موانع و هااز چالش

 یهایسمنشان ترینکنند، یکی از مهمها که در کشور فعالیت میاز طیف وسیعی از سمن

. در واقع همه مباحثی که پیش از این کنندمیهای اجتماعی فعالیت که در حوزه آسیب هستند

ها از نظر گذشت، در ها بر بهبود عملکرد این سازمانها و سمندر مورد تأثیر نوع رابطه دولت

یابد. می دوچندانهای اجتماعی اهمیت نهاد فعال در حوزه آسیبهای مردمخصوص سازمان

سرپرست، ن بدسرپرست یا بیها، کودکاخوابهایی افراد زیادی همچون کارتنچنین سازمان

معتادان، افراد محروم از تحصیل، مستمندان، کودکان کار و خیابان، معلوالن جسمی و ذهنی، 

افزایش کارایی دهند. بنابراین بدیهی است که زنان سرپرست خانوار و ... را مورد توجه قرار می

 اراییک کاهش. در مقابل شودپذیر فوق میهای آسیبهایی باعث بهبود وضعیت گروهچنین سمن

منجر شود. با این توضیح مقاله  اقشاریتر شدن اوضاع چنین تواند به وخیمهای مذکور میسازمان

 با ابطهر با تأکید بر های مذکورسمن کارایی بر تأثیرگذار عوامل تبیین و حاضر به دنبال شناخت

 است. مسیر این در موجود موانع و مشکالت فهم و دولت

 پیشینه پژوهش -۲

 های تجربیپژوهش -۲-۱

 پژوهشهایشده است. ننهاد در ایران انجام های مردمزیادی در خصوص سازمان پژوهشهای

 نگاه عامپژوهشها برخی از این انجام شده در این حوزه دارای ویژگی های خاصی هستند.  اندک

 هایسازمان و مردمی مشارکت بر درآمدی» تحقیقی با عنوان ها دارند؛ برای مثالبه سمن

 نیافتگیتوسعه بر اثرگذار انجام گرفته که عوامل ۱382توسط سعیدی در سال « غیردولتی

 هب نگاه سازمانیبا  از مطالعات برخیاست. ایران را مورد کنکاش قرار داده  غیردولتی هایسازمان

 ایران غیردولتی هایسازمان در که کارآفرینی۱383 ؛ از جمله تحقیق مقیمینگریسته اندها سمن

ثیرگذار بر تبلیغات و برندینگ أوامل تع۱393 در سال کاظمی یا و را مورد مطالعه قرار داده است.

 را تحلیل نموده است.  ها در ایرانها با گرایش خیریهسمن

های حمایتِی بر سمن هستند که به موضوع پژوهش حاضر نزدیکترپژوهشهای دیگر برخی 

( در ۱393) شکوری. برای مثال شده اندمتمرکز  های اجتماعیفعال در حوزه مسائل و آسیب

 نهاد در توانمندسازی کودکان در وضعیّت دشوارهای مردمررسی نقش سازمانبه بپژوهش خود 



 ۹۷....................... ......... نهادِ فعالمردم یهاسازمان یداریبقا و پا یهاچالش یشناختجامعه یلتحل

 

ی با عنوان در تحقیق( ۱390)دالرام و روشنفکر  پرداخته است. و یا تهران ۱2منطقۀ  در منطقه

ی های دولتی و غیردولتنگاهی به سازمانکودکان با  تهدیدکننده اجتماعی هایآسیب بندیپهنه

یخشهای مرتبط با کودکان پرداختند. های آسیبفعال این حوزه به شناسایی خالءها و کاستی

معرض نهاد در توانمندسازی زنان در های مردمنقش سازمان، ۱389 نیز در سال االسالم

بررسی نمود. فعال در حوزه زنان سمن نمونه آماری متشکل از هفت را با  های اجتماعیآسیب

های زندگی و آموزش کارآفرینی دو عامل آموزش مهارت نشان داده است،از تحلیل  حاصلنتایج 

، ۱388در سال  ،تباررضائی. هستندمؤثر های اجتماعی در توانمندسازی زنان در معرض آسیب

با کمیته امداد امام  نهادهای مردمطراحی و تبیین الگوی تعاملی سازمان»حقیقی با عنوان در ت

با ، «پذیرحمایتی به محرومین و اقشار آسیب وری خدماتخمینی)ره( به منظور افزایش بهره

و نظرخواهی از خبرگان  یقهای عمروش توصیفی ضمن بررسی مشاهدات میدانی و انجام مصاحبه

های ها و تجارب خیریهاستفاده بهینه از ظرفیتبر مسئول بخش ارائه خدمات حمایتی کشور، 

نهاد وابسته به عامه مردم، شامل های مردمهای جدیدی از سازمانایجاد یا تقویت گونه وموجود 

أکید تیلی و صنفی های خودجوش حمایتی فاممحور و تشکلهای داوطلبانه حمایتی محلهتشکل

 داشته است.

ها در توسعه، یا به فعالیت عمومی سمن پژوهشهاعمده  توان بیان نموددر جمع بندی می

هایی چون اند و یا با نگاه سازمانی به ویژگیزیست و... توجه داشتهاشتغال، رفع فقر، حفظ محیط

های بر سمناز یک سو حاضر  حقیقاما ت. اندپرداختهها کارآفرینی و سرمایه اجتماعی این سازمان

شده و از سوی دیگر عوامل اصلی های اجتماعی متمرکز حمایتیِ فعال در حوزه مسائل و آسیب

اده دقرار  کنکاشها را با تأکید بر رابطه آنها با دولت مورد تأثیرگذار بر حفظ و پایداری سمن

 است.

 ادبیات مفهومی -۲-۲

پذیر است که هر های غیردولتی تنها زمانی امکانسازمانبرقراری ارتباط سالم بین دولت و 

سه نوع رابطه را میان  2(. گوردن کر و ویس۵۱99، ۱دو دارای هدف مشترکی باشند )کالرک

های غیردولتی که حکومت کنند: نخست، سازمانهای غیردولتی و حکومت شناسایی میسازمان

منظور در اختیار گرفتن . این دسته در کشورهای جهان سوم به3کندها را سازماندهی میآن

 

1- Clark  

2- Gordenker & Weiss 

3- Government-organized NGOs 
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آیند. دوم، شود، بوجود میهای غیردولتی سرازیر میروزافزونی که به سوی سازمان هایکمک

اند و عمدۀ درآمدشان ، این دسته در کشورهای صنعتی بوجود آمده۱غیردولتیهای شبهسازمان

شده از سوی های غیردولتی سازماندهیسوم، سازمان کنند.را از محل خزانه عمومی کسب می

توان طیفی از ترتیب می(. بدین44: ۱382)سعیدی،  2المللیهای مالی بیناعطاکنندگان کمک

در آنها درگیر هستند.  غیردولتیهای ها و کارکردهای مختلف را ترسیم کرد که سازمانفعالیت

ها است در شکل زیر نشان داده شده این سه نوع رابطه که حاصل آن سه شکل مختلف از سمن

 است.

 نهاد و دولتمردم هایسازمان های حاصل از نوع روابط بینانواع سمن :۱شکل 

 

های مختلفی برای شده در سطح جهان استراتژیهای انجامپژوهش اساس براز سوی دیگر 

 3وانهیر (.26: ۱390)جوانی، های غیردولتی ترسیم شده است همکاری میان دولت و سازمان

های غیردولتی را در طیفی از استراتژی بازدارندگی های مختلف تعامل دولت با سازماناستراتژی

های های سازمانراتژی بازدارندگی از نگرانی دولت از فعالیتشمرد. استتا استراتژی مکمل برمی

 هایداند. دولت در استراتژیها را ضد خود میاین سازمان دولتشود و درواقع غیردولتی ناشی می

 شودها میشناسد و وارد تعامل محدود با آنمی رسمیت بههای غیردولتی را تدریج سازمانتر بهنرم

 .(26۵: همان)

 

1- Quasi-Nongovernmental Organization 

2- Donor-organized NGOs 

3- Vanheier 

سمن سازماندهی شده از محل 
کمک های مردمی به دولت 

سمن سازماندهی شده از محل 
خزانه عمومی دولت

سمن سازماندهی شده از محل 
های مالی بین المللیکمک
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از  اندعبارتشمرد که های غیردولتی برمیچهار نوع تعامل را میان دولت و سازمان ۱نجم

برد برای هر دو طرف تعامل -بیگانگی، تقابلی، ابزاری و همکاری. استراتژی همکاری رابطۀ برد

باخت -رابطۀ برد ابزاریباخت و استراتژی -های بیگانگی و تقابلی رابطۀ باختاست. استراتژی

ها براساس میزان مشابهت در اهداف ت و به زیان سازمان غیردولتی است. این استراتژینفع دولبه

عنوان مثال استراتژی همکاری شوند. بههای غیردولتی ایجاد میو راهبردهای دولت و سازمان

زمانی است که دو طرف از راهبردها و سازوکارهای یکسانی برای دستیابی به هدفی مشترک 

اند و اطالع. در استراتژی بیگانگی طرفین از اهداف و راهبردهای یکدیگر بیکننداستفاده می

های ( استراتژی۱998) 2فیشر اینکهدر نهایت  گیرد و نه همکاری.رو، نه تقابل شکل میازاین

همکاری را شامل استراتژی جداسازی، حمایتی، همیاری و تعاون، بازدارندگی، به رسمیت 

 داند.ابزاری میشناختن، گزینشی و ن

های غیردولتی در هماهنگی با سایر نهادهای جامعۀ مدنی نه تنها رقیب ساختار سازمان»

عنوان پل ارتباطی میان جامعه و حکومت شوند، بلکه در کنار حکومت و بهسیاسی محسوب نمی

یراحمدی، های آن داشته باشند )امهش آالم اجتماعی و رفع نابسامانیتوانند نقش مؤثری در کامی

ای تواند جامعه را از حالت تودههای غیردولتی می(. همچنین تقویت سازمان۱2۵-۱۱3: ۱380

خارج کند و خصلتی پویا به آن ببخشد و انسجام اجتماعی را که الزمۀ توسعه است، افزایش دهد. 

راد هویت کند که در آن افوار پیدا میدر غیاب این نهادها، جامعه به تعبیر آرنت خصلت توده»

های و نهادهای واسط بین دولت و ها و انجمندهند و در غیاب گروهفردی خود را از دست می

و نهادهای  هاسمن(. تقویت ۱۱6: ۱39۱ )موسوی،« ای نیز ندارندفرد، هویت جمعی خودانگیخته

شود که افراد ضرورت فعالیت جمعی و تشخیص منافع جمعی را دریابند و بر مدنی سبب می

 طلبی خودخواهانه غلبه کنند.دخواهی و منفعتخو

ها های غیردولتی )براساس کارکرد آنانواع سازمان توانمندیتوانند برای ها مینقشی که دولت

 آمده است. در جدول زیر در فرایند توسعه( ایفا کنند، 

توانند ذیل هر میاجتماعی  هایآسیب حوزه در فعال نهادمردم هایبا توجه به اینکه سازمان

ها در توان نقش دولتبگیرند، طبق جدول فوق می قرارو حمایتی  سه دسته خدماتی، نمایندگی

 های مختلف مشاهده نمود.هایی را در حوزهبهبود عملکرد چنین سمن

ها و کنند و دولتتوانند با اصالح دائمی ساختارها، به اجرای عدالت کمک ها میسمن

های اخیر کنند تا از عواقب اعمال غیرقانونی خود بترسند. این موضوع در سال ها را وادارشرکت
 

1- Najam 

2- Fisher  
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های خود شفافیت بیشتری داشته باشند و بیش از ها در فعالیتها و شرکتباعث شده که دولت

 فعالهای (. حال اینکه آیا در ایران نیز سمن4۱: ۱386پذیر باشند )ون روی، گذشته مسئولیت

توانند به عنوان چنین کارکردهایی را دارند و در این مسیر می اجتماعی هایآسیب حوزه در

 نماینده مردم، با دولت ارتباط برقرار کنند، محل پرسش تحقیق حاضر است. 

 های غیردولتی سازمان در توانمندینقش دولت  :۱ جدول

انواع 

ها سمن

براساس 

 عملکرد

 های توانمندساز دولتنقش

کنندگی تنظیم

 احکام
 کنندگیتسهیل

تأمین 

 مالی

سازی زمینه

 مشارکت
 پشتیبانی

 خدماتی
ثبت/ صدور قوانین 

 تنظیمی

مقررات تنظیم 

قرارداد/ 

های نامهآیین
 تأمین مایحتاج

قوانین 

مالیاتی/ 

های معافیت
 گمرکی

طراحی نحوۀ 

مشارکت/ 

سازی زمینه

مشارکت سایر 
 هابخش

سازی/ ارزش
تبلیغ برای 

خدمات 

 عمومی/ تقویت
مسئولیت 

 اجتماعی

نمایندگی 

 هاگروه

قوانین و مقررات 

برای سازماندهی 

ها/ تجمع
های مشیخط

مشارکت 

شهروندان/ قوانین 

 ساده و حداقلی

سازی ظرفیت

های عمومی بخش
جهت مشارکت با 

شهروندان/ 

های برنامه

 آموزشی

های کمک

بالعوض/ 
تأمین 

اعتبارات 

 اجتماعی

ابتکار عمل 

جهت حمایت 
ها/ سازماناز 

دادن شرکت

ها در سازمان

 هاکمیته

تقویت 

های ارزش
اجتماعی/ 

توسعۀ 

های آموزش

 شهروندی

حمایتی و 
 بانیدیده

وضع قوانین و 

مقررات برای 

دسترسی به 

اطالعات/ وضع 
قوانین آزادی بیان/ 

درخواست 

و  پاسخگویی

 گیریگزارش

شفافیت 

ها و سیاست

ها/ تفسیر بودجه

های سیاست
عمومی/ تهیۀ 

سازوکارهای 

پاسخگویی 

 اجتماعی

تأمین 
 منابع مالی

سازی زمینه

برای مشارکت 
در فرایند 

 گذاریسیاست

کارهای 

ای برای رسانه

حمایت از 

ها/ سازمان
حمایت از نتایج 

حاصل از 

های پژوهش

 هاسازمان
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توان در قالب طیفی نشان داد که یک پژوهش پیش رو را می چارچوب مفهومیدر پایان 

سمت دیگرش کاهش  و اجتماعیهای فعال در حوزه آسیبی هاسمت آن بقا و پایداری سمن

 اثرگذاری آنهاست که در مدل زیر بطور خالصه آمده است:

های آسیبفعال در حوزه  هایسمن مدل مفهومی عوامل تأثیرگذار بر بقا و پایداری :۲شکل 

 اجتماعی
 

همواره با دو دسته  های اجتماعینهاد فعال در حوزه آسیبهای مردمسازمانطبق مدل فوق 

های سازمانی و دیگری چالشهای درونرو هستند؛ یک دسته به چالشمشکل اساسی روبه

ده و را تحت تأثیر قرار داها این سازمانها هستند که فعالیت . همین چالشاستسازمانی برون

توانند آنها را به سمت پایداری بیشتر از یک سو و اضمحالل و ضعیف شدن از سوی دیگر می

های تر که تمرکز پژوهش بر آن خواهد بود موانع، مشکالت و چالشسوق دهند. اما بُعد مهم

 رابطه و مردم با رابطه چون عناصری کنار سازمانی درهای برونها است. این چالشبیرونی سمن

های غیردولتی با دولت است. غیردولتی، بیش از همه متوجه ارتباط سازمان هایسازمان سایر با

ها عمل کنند، باید نوع ارتباط توانند کامالً جدا از دولتها نمیبا پذیرفتن این موضوع که سمن

های مذکور مشخص شود. به لحاظ مفهومی از جهت شناخت سطوح رابطه دولت و سازمان



 ۹۷/ بهار و تابستان  ۱۱جامعه شناسی نهاد های اجتماعی/ دوره پنجم / شماره  ............................ ۱۰۲ 

 

ها سه جزء و بخش اصلی دارد ارتباط دولت و سمن، های اجتماعیفعال در حوزه آسیبغیردولتی 

ق شوند. در واقع تحقیمی «تعامل ارتباطی هاکانال»و  «تعامل کیفیت»، «تعامل سویۀ»که شامل 

ها را سامان حاضر سعی دارد مشخص کند که هریک از این اجزا چگونه رابطه دولت و سمن

ها هنگام تأسیس چه مشکالتی در مواجهه با دولت دارند دیگر باید دید سمنبخشد. به بیان می

 دهد. و این مشکالت و موانع به چه شکلی فعالیت آنها را تحت تأثیر قرار می

 تحقیق روش -۳
 ۱یمبنای نظریه و مبتنی بر استراتژی روش کیفی تحقیق هایروش نوع از پژوهش این روش

 طی در که است هاییداده از برگرفته اینظریه مبنایی، نظریه از منظوراست.  تئوری یا گراندد

  (. ۱990 ،نی)استراوس و کورب شوندیم لیو تحل یمند گردآورپژوهش به صورت نظام فرایند

فعاالن و نفر از  2۵پژوهش را  نیکنندگان ا مشارکت :یریگکنندگان و نمونهمشارکت

 دهند. یم لیتشکهای اجتماعی نهاد فعال در حوزه آسیبهای مردممؤسسان سازمان

شوند تعداد هایی که با استفاده از روش تحقیق کیفی انجام میدر پژوهششایان ذکر است 

در  .گیردگیری در میدان تحقیق انجام میبلکه نمونه ،دقیق افراد نمونه از قبل مشخص نیست

 بوده و هدفمند 2گیری نظریشیوه نمونهبه  گیریمتناسب با استراتژی تحقیق، نمونه این پژوهش

 . است شده حاصل 3نظری اشباع ،مصاحبه تعداد این انجام از پس  که است

ی روش نظریه»با توجه به ماهیت موضوع و استراتژی های گردآوری اطالعات: تکنیک 

عمیق یافته های نیمه ساخت مصاحبهها گرداوری دادهو تکنیک محوری و اصلی برای « مبنایی

یز نهای مشارکتی و مستقیم پژوهشگر در میدان پژوهش این، مشاهدهو باز بوده است، عالوه بر 

 است.  شده افزوده

فرایندی منظم و در عین حال  ها به صورت تحلیل دادهها: روش تجزیه و تحلیل داده

ها در این روش . فنّ اصلی برای تجزیه و تحلیل دادهپذیرفتصورت  4مداوم از مقایسه دادها

 کدگذاریو  7محوری کدگذاری ،6باز در سه سطح کدگذاریاست که طی فرایندی  بوده۵گذاریکد

 

1- Grounded theory method 

2- Theoretical sampling 

3- Theoretical Saturation  

4- Constant Comparative Data Analysis 

5. Coding 

6- Open coding 

7- axial coding 
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داده بندیطبقه و توصیف گذاری،نام شناسایی، باز انجام پذیرفت. در مرحله کدگذاری  ۱انتخابی

باز  کدگذاریهایی که در مرحله محوری مفاهیم و مقولهدر مرحله کدگذاری  ها صورت گرفت و

ی گذاردر کد اند، در تجزیه و ترکیبی جدید به یکدیگر مرتبط شدند. و نهایتاًهشناسایی شد

عوامل تأثیرگذار بر  را برای تحلیلی ها مدلدل داده از بتوانند اند تامحققین تالش کردهانتخابی 

 نمایند. ارائه های اجتماعیحوزه آسیب های فعال دربقا و پایداری سمن

(. ۱388 ،)ایمان در ارزیابی عملی اعتبار در تحقیقات کیفی، اتفاق نظر نیست ها:داده ۲اعتبار

های مختلفی مد نظر قرار گرفت. مطالعه حاضر برای دستیابی به اعتبار در این پژوهش جنبه

در تمامی مراحل پژوهش نظارت داشته است. همچنین  3استاد راهنما به عنوان بازرس خارجی

های دیگر . از روشه استتبادل نظر شد و مشاوران علمی 4حقیق با همتایانتدر مسیر 

توصیف محقق را  ،سنجی در روش کیفی اعتبار از طریق اعضا است. در این روش اعضاءاعتبار

در این تحقیق نیز نتایج تحقیق به . (۱8۱: ۱388 ،)ایمان دانندمیانعکاس دنیای اجتماعی خود 

بر  عالوه است. مطابقت داده شدبا یافته ها شوندگان برگردانده شد و سپس نظرات آنها مصاحبه

ها و تصمیمات محقق در حال ها، روشدادهتا برای افزایش اعتبار تحقیق سعی شده است این 

های قدرت درک تصمیم گران،پژوهشای ثبت و مستندسازی شد که به سایر اجرای طرح به گونه

ها، محقق، تکرار فرایند تحقیق و امکان ارزشیابی مطالعه را بدهد. پیاده کردن دقیق متن مصاحبه

نامه و ... شونده(، تدوین مشاهدهها )در صورت رضایت مصاحبهداری صوت مصاحبهذخیره و نگه

 5یمنف موارد تحلیلعالوه بر این، . دیگری است که به اعتبار کار افزوده است از جمله این موارد

اصالح  اند( نیز باعثشوندگان داشته)تدقیق در دیدگاه افرادی که نظراتی متفاوت با غالب مصاحبه

 ها شده است. برخی یافته

 های پژوهشیافته -4
اند. به لحاظ درصد مرد بوده 67درصد زن و  33شوندگان از بین کل مصاحبهدر این بررسی، 

 7سال بوده است. همچنین  42سال و میانگین سن افراد  60و حداکثر آن  29سنی حداقل سن 

 ۱3درصد فوق لیسانس و  47درصد لیسانس،  33دیپلم، شوندگان تحصیالت فوقدرصد مصاحبه

شوندگان جزء مؤسسان احبهدرصد مص ۵3اند. از نظر نوع فعالیت درصد نیز دکتری داشته

 

1- Selective Coding 

2- Truthworthiness 

3- External Audits 

4- Peer Debriefing 

5- Negative Case Analysis 
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 اند. این حوزه بودههای صد فعاالن و همکاران اصلی سمندر 47و  نهادهای مردمسازمان

مورد تحلیل  ، به شرح زیرمقوله اصلیحول چند پس از کدگذاری،  اصلی پژوهشهای یافته

 قرار گرفتند:

 کارکردهای این های اجتماعی و فعال در حوزه آسیب هایسمن در فعالیت انگیزه

 هاسازمان

و  های غیردولتی در ایران بیش از آنکه تخاصمیهای سازمانها در سطح فعالیتانگیزه

تماعی نوعی واکنش اج و  کننده دولتنه و یاریهایی همیاراجویانه علیه دولت باشند؛ انگیزهستیزه

 است. ها است. های موجود در این حوزهاقتصادی و کاستی -به شرایط و عوامل اجتماعی

ن توزیع نامتوازها است. یکی از این انگیزه« ستانهدوانسان با اهداف حمایت و توانمندسازی»

ای هختلف کشور، سبب شده تا بسیاری از سازمانثروت و امکانات رفاهی و آموزشی در مناطق م

های گوناگونی جهت بهبود غیردولتی از طریق دو رویکرد حمایتی یا توانمندسازی به فعالیت

ها بیش از هرچیز ایجاد وضعیت محرومان در جامعه اقدام کنند. در رویکرد توانمندسازی، گروه

های الزم برای خروج از چرخه فقر و و دانشها های اقتصادی و اجتماعی و ارتقاء قابلیتفرصت

 کنند. محرومیت را دنبال می

در میان  )تأکید بر کمک مادی( دهد رویکرد حمایتیهای تحقیق حاضر نشان مییافته

، های حمایتیتر است. با این حال برخی دیگر از فعاالن فراتر از بحثهای بررسی شده رایجسمن

ای که های مؤسسۀ خیریهمحور فعالیت ۱مثال ز.نونعنوان دارند. بهتر را مدنظر تأثیرات بنیادی

ساز دانسته و های توانمندریزی و تالش در جهت اجرای طرحکند را برنامهآن فعالیت می

 داند.ستانه مطلوب نمیدوهای انسانرویکردهای صرفاً حمایتی را در انجام فعالیت

 گوید:ز.نون در این زمینه می

 لتعام بیرون؛ بیایید و بدهید را چیزی یک بروید شما که نیست این بحث»
 توانمندسازی بر یعنی دارد، را خودش سازوکارهای دوسویه تعامل این و است دوسویه
 «است. مبتنی

 

 هایشکاف کردن پر» توانها استخراج شده است را میانگیزه دیگری که از تحلیل مصاحبه

 یترسم منظور بهبههای دانست. سمن« سازیاجتماعی از طریق آگاه نیازهای و دولت، جامعه بین

 

 آمده است. مستعار صورت به متن تحقیق برای رعایت محرمانگی در شوندگانمصاحبه همه اسامی - 1



 ۱۰5....................... ......... نهادِ فعالمردم یهاسازمان یداریبقا و پا یهاچالش یشناختجامعه یلتحل

 

از  یدولت یهادستگاه یسازآگاه، به دنبال یمردم یهاجلب مشارکتی و شناختن مسائل اجتماع

 هستند. یاجتماع یازهاین

اجتماعی و  مناسبات بهبود برای« افزایی اجتماعیفرهنگی و هم -اجتماعی دانش ارتقاء»

گذار، از جانب فعاالن اجتماعی به عنوان هدفی های کالن و نهادهای قانونگذاری بر سیاستتأثیر

شده به نظر های انجامهایی مورد توجه بوده است. طبق مصاحبهبرای فعالیت در چنین سمن

ه و گرایانعرسد تمایالت اجتماعی در فعاالن این عرصه در ایران بیش از آنکه بر تمایالت جممی

 محور و فردگرایانه مبتنیمحور مبتنی باشد، بر موضوعات و مسائل اجتماعی و تمایالت ابژهسوژه

 است. 

از دیگر اهداف فعالیت « گریتقویت حوزۀ عمومی، مشارکت اجتماعی و ایفای نقش واسطه»

 اد فضایی بیندنبال ایجهای غیردولتی مورد مطالعه بهاست. سازمانهای بررسی شده بودهسمن

ها و نهادهای اجتماعی دولت و بخش خصوصی برای رفع معضالت اجتماعی هستند. رشد تشکل

های شود. سازمانگیری و تقویت مفهوم شهروند فعال و حوزۀ عمومی میداوطلبانه، موجب شکل

 سازی بستر مناسب برای مشارکت اجتماعی دارند. تقویتغیردولتی ظرفیت باالیی برای  فراهم

های جمعی روی تواند موجب شود افراد با تشخیص منافع جمعی، به فعالیتها میاین سازمان

 گوید:در این زمینه می سین.الفطلبانه غلبه کنند. خانم آورند و بر فردگرایی منفعت
های هدف بخشی و رفع نیازهای گروهتوانند با آگاهیهای غیردولتی میسازمان»

 «.مدنی بپردازندبه ارتقاء وضع جامعه 
 

های نیازمند و های فعال اجتماعی و چه برای گروههای اجتماعی چه برای گروهمشارکت

های دوستی، احساس تعلق اجتماعی، کاهش ویژگیجامعه هدف موجب تقویت حس نوع

 گوید:در این زمینه می ر.شینشود. خودخواهانه و افزایش اعتماد اجتماعی می

ها آن است که با نیروی مردم و پول مردم برای مردم کار سمنترین ویژگی مهم»
شدن گیری، به گستردهکنند. این ویژگی عالوه بر دادن استقالل فکر و تصمیممی

 «کند.فضای دوستی در جامعه کمک می
 

ر از دیگ« گذاریاجتماعی و انتقال آن به سطح سیاست بندی نیازهایاولویت و شناسایی»

تعامل بیشتر نهادهای مردمی با اجتماعات،  شود.های مذکور محسوب میسمنکارکردهای 

های دولتی سبب شده ها در جامعه نسبت به سازمانها و اعتماد باالتر به آنبودن آنغیرانتفاعی

ویژه های اجتماعی و بهتا این نهادها بیش از نهادهای دولتی نسبت به مشکالت و نیازمندی

های مهم این توان گفت یکی از کارکردگاهی داشته باشند. در حقیقت میهای آنان آاولویت
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های غیردولتی ها شناسایی، گردآوری و تدوین تقاضاها و نیازهای اجتماعی است. سازمانسازمان

تری از مسائل و نیازهای جامعه دارند واسطه با جامعه، شناخت دقیقدلیل ارتباط مستمر و بیبه

اشند. گذاران بنند پل ارتباطی مؤثری برای انتقال نیازهای واقعی جامعه به سیاستتوارو میو ازاین

 گوید:در این زمینه می میم.عین

های غیردولتی، تجمیع نیاز گروه هدف و انتقال آن به ترین کارکرد سازمانمهم»
دهد که یک نیازی شناخته شود، سازمان غیردولتی این امکان را می. مسئوالن است

 «ت پیدا کند و به مسئوالن منتقل شود.رسمی

دلیل فاصله از جوامع ها و مسائل اجتماعی، بهها و نهادهای متولی آسیبکه دولت در مواردی

 هایکنند، سازمانها را انکار مییا منافع نهادهای حاکم از پرداختن به مسائل موجود پرهیز یا آن

 ندبلگذار و ترسیم مسائل واقعی جامعه و نهادهای سیاست کشیدن چالشغیردولتی ضمن به 

شوند تا مسائل از طریق این نهادها های مطرود اجتماعی موجب میصدای محرومان و گروه کردن

ریزی و اجرایی قرار گیرند. ر.میم در این خصوص های برنامهرسمیت شناخته شوند و در اولویتبه

 گوید:می

های غیردولتی است و دلیل آن تفاوت زیاد فضای جامعۀ ما محتاج سازمان»
مان نفی های جامعه را در مدیریتهای واقعی مردم است. واقعیتایجادشده با نیاز

ایم و مسائل اجتماعی ما از مرحله بروز به مرحله اخفا رفته است و حل این کرده
د حرکت های خوها است و مردم باید با تمام ظرفیتمسئله به دست این سازمان
 «کنند تا مسائل نمایان شود.

 

به  را نیز باید« پاسخگو نمودن و نظارت غیرمستقیم بر خدمات حمایتی دولت و تکمیل آن»

توان های اجتماعی افزود. در این زمینه میهای فعال در حوزه آسیبهای سمناهداف و انگیزه

هایی که به های افراد و گروهخواست های آنها بر شمرد. از یکسوای را برای فعالیتاهداف دوگانه

ند، و رساگذاران میگیران و سیاستگذاری دسترسی ندارند را به گوش تصمیممجراهای سیاست

 کنند. های دولت را فراهم میاز سوی دیگر امکان نظارت بر فعالیت

شود یگستردگی و تنوع مسائل اجتماعی و نیز فاصله دولت و نهادهای دولتی از جامعه سبب م

لب رو جها نباشند. از اینتنهایی قادر به بهبود شرایط اجتماعی و کاستن از بحرانها بهتا دولت

طور قابل توجهی رود شکاف بین دولت و جامعه را بهطور که انتظار میهای عمومی همانمشارکت

 گوید: در این زمینه می شین.کافکند. جبران می
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هایی که دولت مداخله وانند خألها را در زمینهتهای غیردولتی[ میسازمان»] 
 «کند پر کنند.نمی

شدن جامعه مدنی در مواردی به پاسخگویی های غیردولتی و فعالعملکرد سازمان همچنین

شود تا شفافیت نهادهای دولتی ها در قبال عملکردشان انجامیده است. این امر سبب میدولت

 گوید: در این زمینه می شین.کافاداری کاهش یابد.  و دولتی افزایش و فساد

 و سطحیهم ]دولت بر های غیردولتیسازمان نظارتی کارکرد[ حالت این»
 نفعذی البته که آگاه وجدان یک منزلهبه سازمان نگاه این در. است دولت با عرضیهم
 .«کندمی نظارت دولت بروکراتیک فرایند بر هست هم

 

 دولت با غیردولتی هایسازمان تعامل 

گیرند، اما برای ادامه فعالیت ناچارند ها اگرچه ماهیتاً مستقل از دولت شکل میاساساً سمن

 ها تعریف کنند. که به نوعی هویت خود را در تعامل با دولت

 اعتمادیبی»باید های انجام شده طبق مصاحبهدر این حوزه را موجود ترین مشکالت اساسی

فقدان تعامالت » ،«ابزاری-اجراییوجود روابط » ،«های غیردولتیزمانمتقابل دولت و سا

 دانست. «های غیررسمی و فردی برای ارتباطو وجود راه قانونی-ساختاری

عضی اند، بای با دولت نداشتهاند که هیچگونه رابطهشوندگان اشاره کردهبسیاری از مصاحبه

به  ای کههای دولتیهایی محدود با سازمانهایشان، از تعاملدیگر نیز، با توجه به حیطۀ فعالیت

تمادی اعدهد که این بیتوضیح می عین.زاند. شان بیشتر مربوط بوده است، سخن گفتهحوزۀ کاری

، تعامل دولت با ز.نونها شده است. به نظر گیری هرگونه تعامل میان آندو طرفه، مانع از شکل

ها انتظار های غیردولتی در حال حاضر در حد مباحث اجرایی است و دولت از این سازمانسازمان

 تحققکه مشارکت اجتماعی واقعی زمانی های وی باشند، درحالیکنندۀ تصمیمدارد که پیاده

ها ریگیها و تصمیمسازیها در تصمیمها فراتر از اجرا رفته و آنیابد که تعامل دولت با سازمانمی

  هم دخیل شوند.

یس بیشترین ارتباط ما با پل»گوید: به ارتباط سازمان خویش با پلیس اشاره کرده و می ح.میم

 سین.الف«. کنیمد به آنجا مراجعه میهای خواز فعالیت امنیت بود که بیشتر به دلیل ارائۀ گزارش

ن اگرچه ارتباطی با ای»گوید: وپرورش و بهزیستی اشاره کرده و میبه ارتباط با دو سازمان آموزش

های غیررسمی و ارتباط با افرادی ها دارند، اما این تعامالت ساختاری نبوده و بیشتر از راهسازمان

گرفته در های صورتبه پژوهش نکردن توجهر واقع د«. شناسند.ها میاست که در این سازمان

طورکلی ها است. بهدادن به تعاملانگیزگی در ادامههای مربوطه، عاملی برای بیسازمان
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شده های بررسیاند. سازمانشوندگان به عدم داشتن تعامل گسترده با دولت اشاره کردهمصاحبه

سطح روابط غیررسمی، بدون ساختار مشخص و تنها  یا اصالً تعاملی با دولت ندارند، یا اینکه در

 های ایشان دارند، در رابطه هستند.های محدودی که بیشترین ارتباط را با فعالیتبا سازمان

های اجتماعی و نهاد فعال در حوزه آسیبهای مردمسازمانتوان رابطه بین به طور کلی می

ل نمود. تحلی «تعامل ارتباطی هاکانال»و  «ملتعا کیفیت»، «تعامل سویۀ»مقوله دولت را ذیل سه 

شدن قدم، شناسایی میزان ارتباطات هر یک از طرفین با یکدیگر و پیشمنظور از سویه تعامل

شوندگان عمدتاً به روابط دوسویه، یعنی هم از جانب برای ایجاد تعامل و ارتباط است. مصاحبه

اند. با وجود روابط دوسویه، دولت و هم از جانب سازمان مورد نظر در امور مختلف اشاره کرده

دهد آنچه تعامل با دولت های دولتی اشاره کرده و توضیح میر سازمانبه نقش اشخاص د ح.میم

دهد، در بسیاری مواقع نه یک رابطۀ رسمی در سازمانی خاص، بلکه رابطه با شخص را شکل می

 گوید: کنند، وی در این مورد مییا اشخاصی است که در آن سازمان کار می

 یا بودند اشخاص واقع در و کردیممی مراجعه فرهنگی انقالب شورای به ما»
 ها،امهبرن در. ایوظیفه تا بود ایسلیقه بیشتر. دادمی نشان تمایل که بود شخصی
 یبهزیست یا شهرداری با مستمر طور به اینکه ولی آمدند،می مسئولین هایخانواده

 .«نبوده است اینطور باشیم، کرده کار
توان چنین برداشت کرد که سویۀ تعامل متناسب با نوع شوندگان میهای مصاحبهاز پاسخ

شود. های هریک تعیین میهای سازمان غیردولتی و دولت متفاوت بوده و به فراخور فعالیتتصمیم

 :ز.نونبه نظر 

 رایب کندمی انجمن را تالش بیشترین دهیم، وزن بخواهیم اگر شاید واقعاً گاهی»
 وقتهیچ مدنی نهاد یککند.  جلب کودکان حوزۀ هایآسیب به را دولت نگاه اینکه
 و آیدمی پیش موضوعی وقتی ما یعنی برود، دولت سمت به اینکه از ندارد ابایی

 «.داریم را مراجعات این کرات به شودمی ایجاب ضرورتی
های غیردولتی با دولت، در رابطۀ سازمانشوندگان در نظر مصاحبه «تعامل کیفیت»به لحاظ 

دوران مختلف یکسان نبوده، بلکه تغییراتی کرده و فراز و فرودهایی داشته است. بعضی از 

سالۀ ریاست جمهوری دیده و براساس  8های شوندگان، این کیفیت را با توجه به دولتمصاحبه

 : دگویسین.الف در این خصوص می. اندعملکرد هر دولت، رابطه را مثبت یا منفی ارزیابی کرده

 رابطه هادولت به بسته. است نداشته وجود مورد این در مناسبی ساختار»
 «.است متغیر دولت با های غیردولتیسازمان
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ه اند کها را نیز ارزیابی کرده و اشاره کردهکنونی دولت با سازمان روابطشوندگان، مصاحبه

ها و ها به این سازماندلیل نگاه ابزاری دولتای وجود دارد، اما بههرچند در حال حاضر رابطه

توان این رابطه را واقعی دانست، بلکه تصنعی و ساختگی همچنین عدم حمایت از ایشان، نمی

 : ح.میممطلوبی ندارد. به نظر است و درنتیجه کیفیت 

 افراد شما بگوید دارد قصد بیشتر دولت است، کردنتلف وقت بیشتر فعلی شکل»
 کاری کی ما وقتی و نیست واقعی و است تصنعی بیشتر حس این ولی هستید، خوبی

 .«شوندمی ظاهر کمتر هاآن عمل مرحله در بدهند، انجام بخواهیم هاآن از

شدۀ رسمی در های تعریفوجود کانالباید گفت « ارتباطی تعامل هاکانال»در مورد 

های غیردولتی در ارتقاء سطح تعامل دولت با های دولتی برای ارتباط با سازمانسازمان

های شده با فعاالن سازمانهای انجامهای غیردولتی اهمیت اساسی دارد. براساس مصاحبهسازمان

های غیررسمی است که ماهیت ها با دولت از طریق کانالغیردولتی، عمدۀ رابطۀ این سازمان

مند دارند و عمدتاً محدود و پنهان هستند. از نظر اکثر این فعاالن غیرساختاری و غیرنظام

ها در مسائل خاصی های روشنی برای ارتباط با دولت وجود ندارد و معموالً برخی دستگاهکانال

کنند که آن های غیردولتی برگزار میهایی را با سازماننظیر مسئلۀ کودکان کار و خیابان نشست

لزام های دولتی ابیان روشن، دستگاهای است. بههم مجرای رسمی و قانونی ندارد و بیشتر سلیقه

دلیل تغییرات سریع و مداوم های غیردولتی ندارند. همچنین بهقانونی برای ارتباط با سازمان

ی دولتی هاتوان رابطۀ بلندمدت و مستمری با سازمانیتی، نمیثباتی مدیرمسئوالن مربوطه و بی

دهند با بدنۀ کارشناسی و میانی سازمانی ارتباط داشته ها ترجیح میرو غیردولتیبرقرار کرد. ازاین

 کند.طور جدی تغییر میباشند که البته با تغییر کارشناسان نیز، شکل و کیفیت رابطه به

های دولتی در قالب های غیررسمی، رابطه با سازماناز طریق کانالهای رابطه از دیگر مصداق

لتی های دوها است. بنا به اظهار برخی فعاالن، دستگاههای دوستی با کارشناسان دستگاهشبکه

نظیر سازمان بهزیستی، شهرداری تهران، و وزارت ورزش و جوانان در چارت سازمانی خود دفتر 

طورکلی، سازوکار روشنی در این زمینه وجود ندارد و ارتباط . اما بهنهاد دارندهای مردمسازمان

های بیان دیگر، سازمانگیرد. بههای غیردولتی شکل میبراساس مسئلۀ مورد پیگیری سازمان

و در این  گیرندهای تخصصی دولتی ارتباط میشان با دستگاهغیردولتی براساس موضوع فعالیت

ه دولت کند کی وجود ندارد. یکی از فعاالن باسابقۀ این حوزه تأکید میاشدهزمینه سازوکار تعریف

، ها کند. به باور ویهای غیردولتی و شبکههای دولتی را موظف به تعامل با سازمانباید دستگاه

ها و ارتباط سازنده با های دولتی برای شناخت مسائل این سازمانطراحی معاونت در دستگاه

های هایی را برای ارتباط رسمی سازمانست. براین اساس، دولت باید کانالها بسیار مؤثر اآن
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های کانال نبودن روشنهای دولتی تعریف کند. ابهام در ارتباط رسمی و غیردولتی با دستگاه

 های غیردولتی و دولت شکل نگیرد. شود همکاری اثربخشی میان سازمانارتباطی موجب می
 

 غیردولتی هایسازماندرونی  هایچالش 
ت ها، شناخبخش دیگر این تحقیق برای فهم موانع و مشکالت پیرامون بقا و پایداری سمن

است. هر  های اجتماعیفعال در حوزه آسیب غیردولتی هایهای درونی پیش روی سازمانچالش

الشعاع قرار های آن را تحتتواند فعالیتسازمانی به لحاظ درونی با مشکالتی مواجه است که می

 است.« منابع کمبود و مالی هایچالش»های مذکور در این حوزه یکی از مشکالت سمندهد. 

 ودنب پایین و مالی منابع کمبود به هاغیردولتی بررسی شده در مصاحبه هایسازمان فعاالن

گری دی از موارد ساختمان و کار فضای نبود و کالبدی منابع کمبود همچنین. اندکرده اشاره درآمد

 ییردولتغ هایسازمان که اندداشته بیان هاسازمان این است که بر آن تأکید شده است. اعضای

 یا ذبج درسو  یکاز  ینو بنابرا یستندن مندبهره «مالی منابع تولید برای پایداری روندهای»از 

 همچنین زمینه این در. اندوابسته دولتی منابع به یگرد یو از سو ناتوانند متخصص نیروهای حفظ

 بدون و خودگردانبا اقتصاد  یبرخالف مدل غرب یراندر ا یردولتیغ هایسازمان که شده اشاره

ها انسازم این مالی تأمین منابع بودن نامشخصبه  یتوضع ینو ا اندشده یفتعر دولتی منابع

 . شودمی منجر

 «مالی منابع تولید پایدار روندهای فقدان» ها،چالش از دیگر یکی فعال اعضای از یکی بیان به

 شد،با اینگونه وقتی و ندارند مالی منابع تولید برای روشنی روند ها،سازمان از بسیاری. است

 دکنننمی جذب یا را متخصص انسانی نیروهای اینکه اول. شودمی ناشی آن از بعدی هایچالش

نیروی داوطلب و تعدادی نیروی متخصص دارند  ها تعدادیدارند، زیرا سازمان نگه توانندنمی یا

ها به منابع مالی کنند و بعضاً برای جبران خدمات آنوقت کار نمیصورت تمامکه گروه دوم به

 هکصورتی در. اندازدمی خطر به را هاسازمان این استقالل چنینهم مالی منابع نیاز است. فقدان

 برخی فعاالن .است دولت از شاناستقالل حفظ تی،غیردول هایسازمان قوی عملکرد اولیۀ شرط

نیز  های انتفاعیتدریج فعالیتهای غیردولتی بهاند که در برخی سازمانبه این موضوع اشاره کرده

 ها موجب شده است. هایی را در فعالیت سازمانتعریف شده که این تغییر، اختالل

فعال در های از دیگر مشکالت پیش روی سمن« انسانی منابع مدیریت و جذب هایچالش»

 با که اندکرده اشاره غیردولتی هایسازمان فعالین اکثر های اجتماعی بوده است.حوزه آسیب

 ذبج ساده، بیان به. اندمواجه فعالیت اولیه سرمایۀ عنوان؛ به«اجتماعی سرمایه کمبود» مشکل

 دنش درگیر علت به نیروها ریزش البته و خصصمت و ماهر داوطلبان کمبود فعال، انسانی نیروی
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 همچنین در خصوص .است غیردولتی هایسازمان پیش روی مشکالت از...  ازدواج و کار، در

 بینشی و فرهنگی هایتفاوت داوطلبان، تنوع و مشکالت مربوط به مدیریت منابع انسانی تکثر

ها در ایران است. های پیش روی سمنچالشاعضا، از  تجربۀ و دانش سطح در تفاوت و آنها بین

 «واقعی مشترک هایانگیزه فقدان» به منجر شوندگان موضوع مذکوربنا بر اظهار نظر مصاحبه

 شناختن رسمیت به عدم» کنار زند که درمی رقم را «هاانگیزه در تکثر» نوعی واقع در و شده

 رونید مناسبات در را ایپیچیده مشکالت ،«ناسودمند هایهمرنگی برای فشار» و «هادیدگاه تنوع

 . دهدمی قرار فعاالن سمن رویپیش غیردولتی هایسازمان

 مشارکتی کار هایضرورت از فعاالن ناآگاهی ،«مشارکتی و گروهی کار مهارت و دانش ضعف»

 شکل و انتخابات در زمان مخصوصاً  سازمان داخل فعاالن مختلف هایگروه یارکشی گروهی، و

 مواردی از همکاری، جای به هم با هاهسته این رقابت و سازمان داخل در متکثر هایهسته گرفتن

 سازمان در همیاری، خودمحوری جای به مسیر این در. اندکرده اشاره هابدان فعاالن که است

 فعالیت محیط در شخصی نظرهایاختالف و نشده نهادینه مشارکتی کار گرفت، خواهد شکل

 روحیه از کافی قدربه داوطلبان فعاالن، نظر از. کرد خواهد سخت را گیریتصمیم داوطلبانه

 مبودک و هستند ناتوان ایحرفه با شخصی روابط تفکیک از نبوده، برخوردار همکاری و مشارکت

 . شودمی آنها در عقاید تنوع تحمل نبود باعث گروهی رفتار مهارت

. ارندد «گرایانهبرداشت» نگاه غیردولتی، نهاد به «آورنده» نگاهِ جای به داوطلبان نیز گاهی

 :اندکرده اشاره هاسازمان برخی در «داوطلبانه کار مفهوم شدنفراموش» به فعاالن همچنین

 و هستند بگیرانشانحقوق دامنۀ گسترش حال در داوطلبانه روحیۀ پرورش جایبه هاسازمان»

 به تعارض بگیران، دامنۀحقوق گسترش همین و «اندکرده تبدیل شرکت به را هاسازمان اساساً

توان گفت که با توجه بر این اساس می. منجر شده است موظف نیروهای و داوطلب نیروهای میان

 و مدیریتی بنیه ضعف های غیردولتی،سازمان متفاوت و متکثر اعضای بودن مدیریت به پیچیده

 ها بهمسائل این سازمان ترینمهمیکی از  داوطلبان و انمدیر در مدیریتی مهارت و دانش نبود

هستند که موجب  «تخصصی مدیریت جای به احساسی مدیریت» گاه شاهد و آیدشمار می

 اعتبار که است مواردی زمره از گردد و این خودسازمانی میدرون مضر و موردبی هایبندیجبهه

 .کندمی تضعیف کلی صورت به را های غیردولتیسازمان

برخی  نیز از دیگر موارد قابل طرح در این بخش است.« ساختار سازمانی و اداری هایچالش»

را به  های اجتماعیهای فعال در حوزه آسیبسمن سازمانیاز فعاالن ریشه مشکالت درون

 هب دانستند که نهایتاًمرتبط می سازمان، در شدید دموکراسی و سازمانی ساختار بودن نامناسب

 هایدهر باالترین به «غیرمتخصص و کارتازه اعضای ورود» باعث و شده منجر سازمان در پوپولیسم
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 انسازم حقوقی ارکان در شفافیت عدم و هانقص عواقب از گاهی مدیران و اعضا. شودمی مدیریتی

 را آنها و ورزیده تعلل غیردولتی سازمان داخل حقوقی ارکان به پایبندی در گاهی و نیستند آگاه

 و ریگیتصمیم الگوی و مدیریتی ساختار مشکالت در این خصوص به همچنین. کنندنمی اجرا

 .است شده اشاره گرفته شکل ایمدیرههیئت ساختار بودن اجباری نتیجۀ در که گروهی کار

 از ناشی اداری مشکالت به همچنین غیردولتی هایسازمان ساختار مورد سمن در فعاالن

 ستد از به داوطلبان مقام در متنوع افراد ورود آنان، زعم به. اندکرده اشاره «باز عضویت سیستم»

 چون خاص هاییدغدغه با خاص افراد حضور سبب به گاهی و منجر شده سازمان کنترل رفتن

 وانعن از استفادهمعضل سوء  به نیز برخی. زندمی رقم را امنیتی مشکالت سیاسی، هایدغدغه

-دهکر نیروهای داوطلب و شبکۀ اجتماعی آن در راستای مقاصد متفاوت اشاره غیردولتی،سازمان 

 .اند

 هایی است.از مشکالت مهم درونی چنین سمن« ریزی و نظارتبرنامه هایچالش»در نهایت 

 ارهاش سازمان برای «ریزیبرنامه و راهبردها اهداف، تعیین» در مشکالت از انواعی به فعاالن برخی

 عدم حرکت، برای رو پیش اندازهایچشم تعیین در ضعف اهداف، تعریف در ابهام. اندکرده

 عدم و فردگرایی نیز و جمعی مدون هایبرنامه نبود عملیاتی، راهبردهای فقدان نگری،آینده

 هایسازمان اغلب که شده اشاره زمینه، همین ازجمله این مواردند. در ریزیبرنامه در اجماع

 یهافعالیت از انبوهی و نداشته توجههای اجتماعی در حوزه آسیب تخصصی کار به غیردولتی

 از نیز «اهمیت مختلف درجات با موضوعات به توجه بودن نامتوازن». گیرندمی عهده به را متنوع

. است شده شمرده شانکاری اصلی زمینۀ کردن مشخص در غیردولتی هایسازمان هایچالش

 کسب هدف با را آن و شناسندنمی را سازمان غیردولتی ماهیت فعاالن، که شده بیان گاهی

 . کنندمی تأسیس...  و سیاسی یا اقتصادی منفعت

 در این خصوص از سوی« جامع و کالن دیدنبود » و «اجتماعی مسائل به حداقلی نگاه»

 روشن مطالبات و دولت با رابطه برای مشخص برنامۀ نداشتن» و همچنین هاسازمان این مدیران

 برنامگی، درهمین بیاز مشکالتی است که در این حوزه برشمرده شده است.  «دولت از شفاف و

 شده است و «مقامی تشریفاتی»ناظر تبدیل به ها، بخش نظارت نیز وجود دارد و در اغلب سمن

 ینهمچن و سازمان نام ذیل شخصی انتفاعیِ یا و مالی فعالیت واسطۀشود که بهنتیجه این می

 متزلزل طورکلیبه غیردولتی هایسازمان جایگاه ها،سازمان کارنامه تخریب و کاری تعهد عدم

  .شودمی دارخدشه هاسازمان این اعتبار و سرمایه و شده
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 غیردولتی هایبیرونی سازمان هایچالش 

نهاد مردمهای سازمانبخش دیگر این تحقیق برای شناخت مشکالت پیرامون بقا و پایداری 

 بسیارآن دامنه  سازمانی آنها است کهبرونهای ، بررسی چالشهای اجتماعیفعال در حوزه آسیب

 را هاسمن سازمانیبرون هایتوان چالشسازمانی است. در واقع میهای درونتر از چالشگسترده

 رابطه» سطح ،«شهروندان و جامعه با رابطه» سطح داد؛ قرار بررسی مورد سطح سه با ارتباط در

هرچند هریک از این سطوح «. با دولت رابطه» سطح نهایت در و «غیردولتی هایسازمان سایر با

 اهمیت خاص خود را دارند و در این پژوهش پیرامون هریک از آنها سخن به میان خواهد آمد،

د تحلیل یشتر مورهای مرتبط با سطح سوم با تفصیل ب، چالشاما در راستای موضوع اصلی تحقیق

 قرار خواهد گرفت. 

 اشاره« توقعات کنار گود نشینان»مفهوم توان به می «شهروندان و جامعه با رابطه»در مورد 

یک نهاد دولتی با محدوده وظایف تعریف  مثابهبهشهروندان از سازمان غیردولتی توقع » که بهکرد 

عدم شناخت مفهوم سازمان عمدتاً ناشی از  اشاره دارد و، «شده و ملزم به پاسخگویی در آن حوزه

فاعی فرض انتپیشدر میان شهروندان است. گاهی جامعه به سبب  غیردولتی به صورتی گسترده

ها دارد و گاهی نیز بدبینی شهروندان در قبال این سازمان «اعتمادیبی»، نوعی بودن هر رفتاری

گردد. به طور کلی ها میاین سازمانسد راه « محکوم به شکست بودن هر اصالحی»فرض پیشو 

به سمت ممکن است  ،جامعه به جای یک حالت میانهعموم با  غیردولتی هایرابطه میان سازمان

نکته مهم دیگر که از سوی فعاالن  .بودن میل کند خنثی تاهای افراطی سانتیمانتالیسم قطب

های مختلف ازن طبقات و بخشعدم شراکت متو»های غیردولتی بدان اشاره شده است، سازمان

زبان نبودن با بعضی از هم»باعث در نتیجه  است که «غیردولتی هایجامعه در بدنه سازمان

سازمان غیردولتی های اجتماعی، آن شود برخی از الیهباعث مییا گردد، می «هاطبقات و بخش

 ندانند.  «خودی»را به اصطالح 

امکان  باید گفت نوعی نگاه امنیتی «غیردولتی هایسازمان سایر با رابطه»در خصوص 

کند؛ هرچند دلیل دیگر عدم را با مشکل روبرو میها بین این سازمانهمکاری و تشکیل شبکه 

 است.« های مشابههای غیردولتی همکار یا فعال در زمینهکمبود سازمان»گیری همکاری، شکل

های های غیردولتی، اعتبار سایر سازمانازمانبرخی از س های کالهبردارانهاز سوی دیگر، فعالیت

شوندگان از تعامل و ارتباط اندک با سایر سازد. هرچند بعضی از مصاحبهمشابه را مخدوش می

های های مرتبط با حوزهها با سایر سازماناند، اما تقریباً همۀ آنهای غیردولتی سخن گفتهسازمان

 هایشوندگان به انجام پروژهدهند. مصاحبهی انجام میهایشان ارتباط داشته و همکاریفعالیت

اشاره  های غیردولتیعنوان بیشترین شکل تعامل با سایر سازمانهای مختلف، بهمشترک در زمینه
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مدت هایی کوتاههای غیردولتی و انجام پروژهبا سایر سازمان بستن قرارداداند. بعضی نیز از کرده

 اند. خص سخن گفتههای مشیا بلندمدت در زمینه

 «های مشترکاستراتژی و هاارزش اهداف، های غیردولتی درسازمان اجماع عدم»، میم.عین

در  مشارکت داند. به نظر وی، نبود فرهنگها با یکدیگر میرا از عوامل تعامل نداشتن این سازمان

جمعی و  دانش ، ضعف(حقوقی/ حقیقی) فردی هایفعالیت به ها، میلمیان این سازمان

ت. دار کرده اسها را با یکدیگر خدشهیکدیگر از عواملی است که تعامل مستمر آن به اعتمادیبی

ظر به ن ها شکل نگیرد.بین این سازمان «الگوی ارتباطی مستمری»این مسائل موجب شده تا 

ها اعتمادی آنهای غیردولتی، بیگیری تعامل میان سازمانترین عامل در عدم شکلواو.دال، مهم

ها است. به گفته میان آن «های تشکیل شبکهعدم وجود درک کافی از ضرورت»به یکدیگر و 

 وی:

 خواهان و داوطلب ما. کنند اعتماد هم به هاانجمن تا مانده زیادی فاصله کل در»
 گییکپارچ و نیاز احساس اما هستیم، های غیردولتیسازمان دیگر با همکاری و تباطار

 «است. نگرفته شکل هاسازمان این بین الزم
 

نهاد فعال های مردمسازمانسازمانی پیرامون بقا و پایداری مشکالت درون سطح سومدر مورد 

مورد زیادی سخن گفت.  مواردتوان از می« با دولت رابطه»، یعنی های اجتماعیدر حوزه آسیب

است. از این منظر « های دولتی متولیضعف قوانین تأسیس سمن و ناهماهنگی دستگاه»اول 

 یاصل معضل ذیل توانمی را تمدید و تأسیس مرحله در های غیردولتیسازمان مشکل ترینهمم

عاالن بنا بر نظر ف. کرد بندیدسته «آن بودن ایسلیقه و هادولت رویکرد به قوانین وابستگی»

 هشد هاسازماندر زمینۀ ثبت  ایبرخورد سلیقه به منجر دولت، در سیاسی ثبات عدم اجتماعی

 های غیردولتی هستند وسازمان نهادهای دولتی مختلفی متولی امر تأسیس دیگر سوی از. است

 ازمانس اطالعات، ناجا، کشور، وزارت) دولتی نهاد چند میان هاسازمان ثبت فرایند تقسیم سبب به

 ،(دولت اب انتظامی نیرویمثالً ) هم با حکومتی هایدستگاه تعارض و نتیجۀ ناهماهنگی در و( ثبت

 یجادا باعث ها،دستگاه میان تعارض و ناهماهنگی این در واقع. هستیم ثبت روند شدن کند شاهد

 از ماستعال شوندگان فرایندگفتۀ مصاحبهبه . شودها میبرای ثبت سمن طوالنی، بوروکراسی

 .شودیم ثبت روند بیشتر پیچیدگی باعث که است، غیرشفاف و طوالنی امنیتی نیز نهادهای

 قوقی،ح تأسیس فرایند نبودن شفاف چون معضالتی با های غیردولتیسازمان ثبت فعلی فرایند

 که است روبرو آن بودن پرهزینه البته و بوروکراسی و روندها بودن وپاگیردست و شدن طوالنی

 . شودمی مسیر ابتدای در اجتماعی فعال انگیزگیبی و دلسردی موجب
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 هایسازمان سرشت با شده، بینیپیش گذارقانون توسط ثبت مسیر در که مواردی از برخی

 برای هسوءپیشین عدم گواهی ارائه لزوم مثالً راند.تناقض دارد و کنشگران را به عقب می غیردولتی

 الح است. کرده محدود شدتبه خود مشکالت رفع برای را اجتماعی دیدگانآسیب فعالیت ثبت،

 فعر برای کنشگران پذیرترینمسئولیت و دارتریندغدغه افراد این موارد از بسیاری در آنکه

 مجری سوی از اخالق سوء عدم به اشتهار عدم مثل مواردی همچنین. هستند مشابه مشکالت

 ،.کافشینبر همین اساس به باور  .دارند سلیقه اعمال قابلیت و تفسیرپذیرند شدتبه قانون

 هایسازمان سرشت با ثبت نیز مرحلۀ در شدهمشخص پیش از ضوابط و قالبی نامۀاساس طراحی

 البیق صورتی هااین سازمان فعالین نظر از دولت پیشنهادی نامۀاساس. ندارد همسویی غیردولتی

 اعضای به و شودمی اعمال سازمان خاص هر واقعی هایبرنامه و اهداف به توجه بدون و داشته

 . دهدعمل نمی آزادی مناسب نامۀاساس طراحی برای هاسازمان

 زاویۀ از نیز دیگری مشکالت های اجتماعیی فعال در حوزه آسیبهاسمن تأسیس مرحلۀ در

 شخصیت اعطای عدم» به توانمی جمله آن از که است اجتماعی فعاالن گریبانگیر حقوقی

 ثبت به الزام همچنین. کرد اشاره بانکی و اداری انجام امور جهت سازمان غیردولتی به «حقوقی

 و بگیرد قرار دارایی سازمان زیرمجموعۀ سمن که شودمی منجر تجاری، شرکت عنوانبه سازمان

 ایدب سازمان غیردولتی ثبت، از پس اما. شود روبرو مالیاتی نظارت  زمینه در متعددی مشکالت با

 . است ثبت از ترپیچیده و ترسخت گاهی تمدید فرایند و کند تمدید را خود مجوز سالههمه

ال فع یهاسمنوابستگی مالی است.  «دولت از استقالل عدم و مالی وابستگی» مشکل دوم

هایی است که فعاالن بدان اشاره ترین چالشبه دولت از مهم یاجتماع یهابیدر حوزه آس

های غیردولتی، حفاظت از حقوق مردم و نقد دولت است اند. به نظر فعاالن، وظیفه سازمانکرده

 به این امر شدتبهو « استقالل فکری آنها را مخدوش کرده»آنها به دولت، « وابستگی مالی»و 

های تغزل با نهاد اًبعضو یا  بستان بده»بعضی از فعاالن هم به  کند. در این زمینهضربه وارد می

 اند. اشاره کرده« قدرت سیاسی

به زعم فعاالن، دولت نگرش است. « هاسمن و دولت میان دوطرفه اعتمادیبی» مشکل سوم

های غیردولتی نگاه های غیردولتی نداشته و در سطوح مختلف به سازمانصحیحی به سازمان

 عنوان به مدنی گویی نهادهای ؛ساز برای آنها قائل نیستدارد و نقش تصمیم« امنیتی»

نگاهی »کنند که در دولت ها حس می. گاهی سازمانندمورد پذیرش نیست« جامعه هاینماینده»

بینند و می« اکارفرم»به آنها وجود دارد. گاهی هم موضع دولت را همچون یک « از باال به پایین

داند. از سوی دیگر خود می« لشگرسیاهی»یا « مزاحم»کنند که دولت آنها را گاهی حس می

 گاهی«. اعتمادی دوطرفه استبی»های غیردولتی هم به دولت اعتماد ندارند و به بیانی سازمان
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د کننحس میکند. گاهی نیز می« استفاده ابزاری»کنند که دولت از آنها ها حس میاین سازمان

کند، یم سوءاستفادههای غیردولتی، از آنها برای تبلیغات های سازمانکه دولت با مصادره فعالیت

یا استفاده از « هاها و اعتبارگیریاستفاده برای مردمی نشان دادنسوء»به  بارهدراینبرای مثال 

 اشاره« دوره قانونی قدرت ابزار برای دستیابی به قدرت پس از»نهاد به عنوان های مردمسازمان

کند. به صورت موازی عمل می هاسمنمنظور تبلیغات با اهداف شده است. گاهی نیز دولت صرفاً به

 ها به دولت، یک نفر از فعالین هم اشاره کرده که:اعتمادی این سازماندر خصوص بی

 اعتمادی به دولت حاضر به هزینه دادن برایها به خاطر بیاین سازمان»
ها و تداوم چرخه هایشان نیستند و این مسئله منجر به عقیم ماندن طرحفعالیت

 «. گردداعتمادی میبی
 

 باشد.می «ها به دولتسمن فقدان رویکرد منسجم و یکدست»در این حوزه چهارمین مشکل 

خود نیز مطالبات مشخص و شفافی ندارند و در های اجتماعی، های فعال در حوزه آسیبسمن

ها هم در واقع خود این سازمان .کنندخصوص دولت رویکرد منسجم و یکدستی اتخاذ نمی

دانند باید با چه رویکردی با دولت روبرو شوند. فعاالن بخشی از این ابهام در مناسبات را به نمی

ای شدن دهند. در مقابل اما دولت با این یکپارچگی و شبکهها نسبت میبین سمن« نبود شبکه»

های دولت با قدرتمند شدن و متشکل شدن سازمان»کنند که راه نیست و  فعاالن احساس میهم

ها کهها و شبتشکلباید به مطالبات گسترده این »مخالف است؛ زیرا در این صورت « غیردولتی

معتقد است که ناهماهنگی و همپوشانی نهادهای مختلف حکومتی در  ح.میم«. پاسخگو باشد

های میان خود نهادهای حکومتی، در نهایت های غیردولتی و بعضاً چالشسازمان شیوه برخورد با

گردد و در این میان مشخص های غیردولتی تمام شده و موجب سردرگمی آنها میبه ضرر سازمان

تواند بر این ناهماهنگی دامن می« قواعد نظارتی، بوروکراسی و امنیتی دولتی»و شفاف نبودن 

 ها است. از سوی سمن یکی از دالیل نداشتن رویکرد یکدست به دولتزند. همین موضوع 

به باور فعاالن  است.« عدم گشودگی نهادهای دولتی و ضعف سیستم اداری» پنجمچالش 

ها را های آنهای غیردولتی آشنا نبوده، توانمندیهای سازماناجتماعی، گاهی مسئولین با فعالیت

یان مهای غیردولتی واقف نیستند. گویی که دانند و به ضرورت مشورت گرفتن از سازماننمی

د ندارد. به ، همسازی وجو«ها از مفاهیمی چون مشارکت و سیاستادراک دولت و این سازمان»

، است« های غیردولتیتفاوت فرهنگ سازمانی دولت و سازمان»زعم فعاالن این مسئله ناشی از 

 های غیردولتی حق ابراز بیان قائل نیست. زیرا که دولت برای سازمان

گردد، یعنی نگاه یکسانی در سرتاسر دولت مشکل البته به عدم یکپارچگی دولت نیز برمی

عدم ثبات سیاسی از دولتی به دولتی دیگر و »ها وجود ندارد. همچنین نسبت به این سازمان
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ی دولت مواجهه تاریخچه»نیز مورد توجه قرار گرفته است. به طور کلی « اعتمادی ناشی از آنبی

های غیردولتی بسیار نوسان داشته است و همین اعتماد مردم را به فعالیت در با سازمان

به گفته فعاالن خود اجرای قانون فراتر از متن آن «. ین برده استهای غیردولتی از بسازمان

اوت از متف توسط کارشناسان دولتی هم مهم است و ای بسا کارشناسی قانون را به شکلی کامالً

 روح آن اجرایی کند.

بررسی  های موردی که در خصوص ارتباط دولت و سمنمشکل و آخرین پنجمیندر نهایت 

فعاالن بر لزوم  است. «مشخص نبودن معیارها و سازوکار نظارتی دولت»کرد توان از آن یاد می

 هایسازمان« ها و هم بر مسائل مالینظارت دولت هم به صورت تخصصی بر کیفیت فعالیت»

 اند: غیردولتی تأکید کرده

پسندیم و به آن نقد کنیم یعنی وضعیت موجود را نمیوقتی ما اظهار وجود می»
گیر است خودش باید خیلی سالم و گیریم و کسی که خردهین ما خردهداریم. بنابرا

 «. شفاف باشد، ولی مکانیزم نظارتی وجود ندارد که این شفافیت را عیان کند
عدم وجود سازوکارهای مشخص برای نظارت و عدم تعریف صحیح »همچنین فعاالن از 

عدم »های غیردولتی انتقاد کرده و نوعی اند. آنها عالوه بر این از خود سازمانناراضی بوده« نظارت

ایی ها شناسرا در این سازمان« هارسانی و دسترسی دادن به کارنامهشفافیت و عدم تمایل به اطالع

اند. فعاالن اجتماعی بر تمایز میان نظارت و کنترل انگشت گذارده و نحوه عملکرد دولت را ردهک

 معتقد است که:  سین.الفاند. های اخیر به وضعیت کنترل نزدیکتر دانستهدر سال

نظارت به این معناست که کارکرد سازمان غیردولتی چقدر در راستای اهداف »
 « خود سازمان بوده است. شدهالل راهکارهای تعریفشده این سازمان و از ختعریف

بوده است. فعاالن مکرراً  به این « تفاوتیبی»اما آنچه در عمل توسط دولت رخ داده، نوعی 

های تهیه شده ساالنه یا بیالن مالی آنها در وزارت کشور حتی خوانده اند که گزارشاشاره کرده

یر تنها در بعضی از موارد بدون زمینه قبلی وارد شده های اخنشده است. در عوض، دولت در سال

ها از این رویه ها برخورد کرده است. سازمانشکنی یا تخلف یا انحراف با سازمانو با اتهام قانون

و  «معیارهای مشخصی برای نظارت»اند. به زعم فعاالن در دولت نه انتقاد کرده« کنترل»با نام 

« کاریموازی»امر وجود ندارد. از نظر آنان در زمینه نظارت نوعی  برای این« سازوکار مشخصی»نه 

 «گربزرگ و  مداخله»وجود دارد. در چنین شرایطی که دولت « کنندههای نظارتتعدد سازمان»و 

رسد نوعی کند، به نظر میهای غیردولتی مداخله میبوده و به اشکال مختلف در امور سازمان

به وجود آمده است. از « های غیردولتیوروکراتیزه کردن سازمانگرایش به دولتی کردن و ب»

اند که به همان اندازه که دولت محق و موظف به نظارت بر سازمانسوی دیگر فعاالن بیان داشته
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اعمال نظارت بر دولت از »های غیردولتی نیز، های سازمانهای غیردولتی است، یکی از نقش

 بینی نشده است. کاری برای این امر پیشکه سازودر حالی« سوی مردم است

 گیریبحث و نتیجه -5
و حکومت المللیبینهای قرن است که مورد توجه سازمانهای غیردولتی بیش از نیمسازمان

های های فعال در حوزه آسیبسمنهای اخیر اند. در ایران نیز در دهههای ملی قرار گرفته

 شناخته هایی، به رسمیتالزمه فعالیت بهینه چنین سازماناند. اجتماعی گسترش پیدا کرده

نحوی که از پشتوانۀ ها از سوی حاکمیت و تعامل مناسب آنها با دولت است؛ بهشدن اقدامات آن

ها نشانۀ تعهد شدن آنشناختهقانونی برای اقدامات خود برخوردار باشند. در واقع، به رسمیت

 شدن برای نهادهای مدنی است. دولت به توسعۀ مشارکتی و اهمیت قائل

در این راستا تحقیق حاضر سعی نمود از طریق بررسی مباحث نظری و مصاحبه با فعاالن 

 پایداری و بقا اساسی پیرامون مشکالت و های اجتماعی، موانعل در حوزه آسیبهای فعاسمن

مورد تحلیل و تبیین قرار  ایران دولت در با آنها بر رابطه را با تأکید نهادمردم هایسازماناین 

 نشان داد. 3توان در شکل ها را مینتایج نهایی حاصل از تحلیل دادهدهد. 

ا همورد بین حکومتمنظور کاستن از تضادهای احتمالی و عمدتاً بی دهد بهها نشان میبررسی

یار و مکمل خود در نظر بگیرند تا اینکه ها آنها را به عنوان همها، بهتر است حکومتو این سازمان

 ها باتوانند در مواردی که ورود دولتهای غیردولتی میها به چشم رقیب بنگرند. سازمانبه آن

از قبیل عدم پذیرش اجتماعی مواجه است، با سهولت بیشتری وارد عمل شده و هایی محدودیت

ها با های توسعۀ اجتماعی را پیش ببرند. از آنجا که تعامالت و پیوند آنبا هزینۀ کمتری برنامه

رکتی های مشابدنۀ اجتماع مستحکم و مبتنی بر اعتماد است، از توانایی باالیی برای اجرای پروژه

کردن،  هایی دانست که به جای محدودها را باید فرصتد، بنابراین وجود این سازمانبرخوردارن

 توان از آن بهرۀ الزم را برد.می

توانند های اجتماعی در شرایطی میهای غیردولتی فعال در حوزه آسیببراین اساس، سازمان

جایگاه آنها به رسمیت به اهداف مورد انتظار دست یابند و موفقیت خود را تثبیت کنند که 

همکاری بین »ها و قیدهای کمتری بر آنها تحمیل شود. در واقع، شناخته شده باشد و محدودیت

های افتد که در یک موضوع مشخص، دستگاههای غیردولتی هنگامی اتفاق میدولت و سازمان

ه کار ی را نیز بهای غیردولتی نه تنها سیاست و هدف مشترک، بلکه ابزار مشابهدولتی و سازمان

ن بود طرفانههای مناسب دولتی و بیریزیگیرند. الزمۀ این وضعیت، وجود اطالعات آزاد، برنامه

(. در مواردی که این امر روشن نشده است، 36: ۱384)سعیدی، « های حکومتی استسیاست
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ممکن است  آید. در این شرایطای درمیها به صورت کامالً سلیقهنحوۀ همکاری با این سازمان

-های وابسته به خود را ایجاد کنند و فعالیت سازمانها را محدود یا سازمانهای آنها فعالیتدولت

 های غیردولتی را به محاق ببرد. 

 

های اجتماعیهای فعال در حوزه آسیبسمن مدل عوامل تأثیرگذار بر بقا و پایداری :۳شکل   

ای هکند که رابطۀ دوجانبه و قوی مبتنی بر همکاری بین سازمانتاندون تصریح می»همچنین 

 های غیردولتی و دولت در زمینۀهای دولتی، یک مشارکت صحیح بین سازمانغیردولتی و دستگاه

، به، پذیرش استقالل عمل، عدم وابستگیای باید بر پایۀ احترام دوجانرفع مشکالت ملی یا منطقه

(. الزمۀ 82: ۱382)سعیدی، « های غیردولتی باشدگرایی و نیز پذیرش جایگاه سازمانکثرت

ها این است که خود از ساختار و ماهیتی دموکراتیک برخوردار عملکرد موفق و سالم این سازمان

فاف، و کردشان شمنابع مالی و هزینه ها مشارکتی بوده،گیری در آنباشند، بدین معنا که تصمیم

های ناظر پاسخگو باشند تا خود از افتادن در دام فساد احتمالی و مورد در مقابلِ مردم و گروه

ای ههای سودجو مصون بمانند. به عبارتی دیگر، سازمانسوءاستفاده قرار گرفتن از جانب گروه

انگیزه تأسیس و 
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اینکه عملکرد قابل قبولی داشته باشند، های اجتماعی، برای غیردولتی فعال در حوزه آسیب

های یک سازمان ای کسب کنند، الزم است ویژگیمشروعیت یابند و پایگاه اجتماعی ویژه

دموکراتیک را در درون خود بپرورانند تا احساس اطمینان و اعتماد را در جامعه نسبت به 

 هایشان ایجاد کنند.فعالیت

 منابع

 نگار. و تهران: نقش .ملی توسعه مدنی و سیاسی جامعه .(۱380) هوشنگ حمدی،امیرا 

 ( ۱393امینی، داود .)مصاحبه با  .نهادمردم هایسازمانی تیقانون جامع حما نیتدو

 مهر نیوز. از سایتبرگرفته ، نهاد کشورمردم یهاکشور و معاون امور سازمان ریمشاور وز

  ،و کیفی تحقیق در علوم انسانی پارادایمی روشهای کمی(. مبانی ۱388) یمحمدتقایمان، 
 .و دانشگاه پژوهشگاه حوزه :قم

 ،373 شماره ،نوروز روزنامه مردمی، نهادهای و مدنی جامعه (.۱38۱احمد ) پورنجاتی. 

 ،شیگتومی رویکرد با نهاد مردم هایسازمان و دولت رابطه بررسی .(۱390)فاطمه  جوانی 
 شمال(. تهران آزاد دانشگاه ارشد، کارشناسی نامه)پایان آن بر مؤثر اجتماعی عوامل و

 دکنندهیتهد یاجتماع یهابیآس یبندپهنه .(۱390) امیروشنفکر، پ و یعل ،دالرام 

، رانیا یشناسانجمن جامعه ،رانیا یاجتماع یهابیآس یمل شیهما نیدوم .کودکان

2۱۱. 

 ( ۱388رضائی تبار، رضا). های مردمطراحی و تبیین الگوی تعاملی سازمان( نهادNGOs )

ی به محرومین وری خدمات حمایتبا کمیته امداد امام خمینی)ره( به منظور افزایش بهره

نامه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، دانشکده مدیریت دانشگاه پایان) پذیرو اقشار آسیب

 .(تهران

 ،ایران؛  در زنان غیردولتی هایسازمان و دولت رابطه .(۱384) اصغرعلی سعیدی

 .27-۵8 ،(3)3 ،زنان پژوهش .بهینه همکاری یک جستجوی

 ،تهران: .غیردولتی هایسازمان و مردمی مشارکت بر درآمدی ،(۱382) محمدرضا سعیدی 

 سمت. انتشارات

 ،غیردولتی هایسازمان و مردمی مشارکت بر درآمدی ،(۱393) محمدرضا سعیدی 

 سمت. انتشارات تهران: .)ویراست دوم(

 کودکان کار  یندسازنممردم نهاد در توا یهانقش سازمان ی. بررس(۱393ی )عل یشکور

 .33-60 (،3)3، فرهنگی–مطالعات توسعه اجتماعی . یابانیخ
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 نهاد در توانمندسازی زنان در معرض های مردم(، نقش سازمان۱389االسالم، نجمه )شیخ

نامه کارشناسی ارشد پژوهشگری علوم اجتماعی، دانشکده پایان) اجتماعیهای آسیب

 .(علوم اجتماعی دانشگاه تهران

 ( ۱38۵صدر، علی). شماره روزنامه اطالعات .فعال در کشور نهادمردم هایسازمان ،

236۵3. 

 ( ۱39۵صمدی میارکالیی، حسین؛ صمدی میارکالیی، حمزه .)یارتقاء سطح تعهد سازمان 

مدل معادالت  قیاز طر یشغل تیرضا یِنقش راهبرد نییمردم نهاد: تب یهادر سازمان

 .۱33-۱۵7(، 8)3، جامعه شناسی نهادهای اجتماعی .یساختار

 برندینگ و تبلیغات بر تأثیرگذار عوامل تعیین ،(۱393) ایراندخت اظمی،ک NGO  ها با

دانشکده مدیریت دانشگاه  ات،یمدیریت عمل یدکتررساله ) یرانها در اگرایش خیریه

 .(تهران

 فرهنگی مؤسسه تهران: .غیردولتی هایسازمان راهنمای .(۱386) محمودرضا پژوه،گلشن 

 معاصر. المللیبین تحقیقات و مطالعات

 در نهادمردم هایسازمان مقررات و قوانین بررسی .(۱390) مجلس هایپژوهش مرکز 
 سیاسی. مطالعات دفتر .استونی و فنالند کانادا، موردی مطالعه (2) مختلف کشورهای

 در نهادمردم هایسازمان مقررات و قوانین بررسی .(۱390) مجلس هایپژوهش مرکز 
 سیاسی. مطالعات دفتر .ایرلند و روسیه موردی ؛ مطالعه(۱) مختلف کشورهای

 دفتر .پایدار توسعه سوم رکن نهاد؛ مردم هایسازمان .(۱392) مجلس هایپژوهش مرکز 

 سیاسی. مطالعات

 ،مدیریت فرهنگ مجله .کارآفرین غیردولتی هایسازمان .(۱382) محمد سید مقیمی، 

3 ،۱24-9۵.  

 ،جامعه انتشارات تهران: .اجتماعی مشارکت بر درآمدی .(۱39۱) میرطاهر موسوی

 شناسان.

  اعتراضبازی مشروعیت؛ جامعه مدنی، جهانی شدن و (. ۱388، آلیسون )رویون.  
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