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چکيده
تشکل مردمنهاد ،در حال حاضر بهعنوان یک کنشگرر تث یرگگاار در حگال ایفگای نقگ
گوناگونی هستند که ممکن اس

اسگ

عوامگل

روند آرام و کم تغییر حوزۀ تشکلهای مگردمنهگاد را متغیگر کگرد و کفگۀ

آسیبها و تهدیدات تشکلهای مردمنهاد را بهشدت سنرین کنند ایندرحالیاس که با شناخ

صگحیح از

احتماالت آیند و ایجاد آمادگی الزم برای هرگونه تغییر در این حوز  ،نهتنها بهمیزان زیادی از آسگیبهگا و
تهدیدات آن کاسته میشود ،که به کنشرری تبدیل میگردد که جایرگا مهمگی در حگل مشگک ت مگردم و
حاکمی

خواهد داش

از این رو تحقیق حاضر با عنوان «شناسایی پیشرانهای تشکلهای مردمنهگاد ایگران

در افق د ساله آیند » با هدف کمک به مدیران تصمیمساز انجام شد برای پاسخ به پرس

اصگ ی پگووه

«پیشرانهای مؤ ر تشکلهای مردمنهاد ایران تا دهگۀ آینگد کدامنگد » سگؤاالت فرعگی ذیگل طراحگی شگد
«کنشرران فعال حوز تشکلهای مردمنهاد کدامند ؛ چه عوام ی بر تشکلهای مردمنهگاد تگا د سگال آینگد
تث یر خواهند گااش

» این پووه

از نوع کیفی و به لحاظ هدف ،کگاربردی اسگ

و بگرای جمگ آوری

داد ها از هر دو روش کتابخانهای و میدانی بهر برداری و در گامهای مخت ف شناسایی و تح یل پیشرانهگا،
از نشس های خبرگی (پانل) استفاد شگد در نهایگ

شگانزد پیشگران مگؤ ر در دسگتهبنگدی پیشگرانهگای

توانمندساز  ،همرراساز ،ناتوانساز و واگراساز تشکلهای مردمنهگاد شناسگایی و پیشگنهادات تقویگ کننگد
پیشرانهای مط وب و تضعیفکنند پیشرانهای نامط وب ارائه شد
کليد واژهها :تشکل مردمنهاد ،پیشران ،آينده.
 1دکتری تخصصی دانشرا دفاع م ی ،نویسند مسئول ،رایانامه ebrahimhadi1401@gmail.com

مقدمه
تشکل مردمنهاد یکی از کنشرران بزرگی اس

که مگیتوانگد بگر جمهگوری اسگ می در

رسیدن یا نرسیدن به اهداف م ی و بینالم ی تث یرگاار باشد برخی ،از این کنشرر بهعنوان
تهدید یاد میکنند و برخی آن را فرص

میداننگد برخگی آن را زاییگدۀ بگرب مگیداننگد و

برخی ،یکی از مفاهیم کهن کشور در هرصورت ،مهم این اس

که تشکلهگای مگردمنهگاد،

در حال حاضر بهعنوان یک کنشرر تث یرگاار در مسائل داخ ی و خگارجی کشگور در حگال
فص نامه ع می مطالعات مدیری

ایفای نق

هستند

فوایدی که تشکلهای مردمنهاد در سالهای گاشته بگرای کشگور داشگتند ،بسگیار زیگاد
اس ؛ اما میزان تهدید و آسیبها هم بهگونهای نبود که بتوان از آن چشمپوشی کرد بگرای
به دس

آوردن میزان فاید و کارنامه تشکلهای مردمنهاد و مقایسگه بگا میگزان آسگیبهگا و
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تهدیدات ،نیاز به داد های آماری وسی و بررسی دقیق اس ؛ امگا موضگوعی کگه بیشگتر در
دسترس اس  ،قضاوت در این خصوص اس

که رویکرد م ی و حاکمیتی بگه ایگن حگوز ،

تهاجمی و فعال بود یا منفعل یکی از م کهای این قضاوت ،ب به موض منفی رسانههای
داخ ی و خارجی اس
در بخ

که با توجه به فرهنگ بنی م ی و اجتماعمحور بودن دین اس م کگه

زیادی از دستورات دینی تب وریافته ،جای تثمل دارد

به هرحال ،تهاجمی یا تدافعی بودن ایگن رویکگرد ،بگاوجود سگیرنالهگای تغییگر ،اهمیگ
بیشتری پیداکرد اس

تشدید ب یای طبیعی و بیرطبیعی ،تغییر هوی

تشکلهای مردمنهاد ،تشدید حاکمی

سازمانها و بگهتبگ آن

فضای سایبر ،تصمیمساز شدن تشکلهای مردمنهگاد در

عرصههای م ی و بینالم ی ،تغییر در کارکردهای اساسی تشکلهای مگردمنهگاد و از جم گه
مواردی هستند که ممکن اس
متغیر کند؛ در اینصورت ،در پی

روند آرام و کم تغییر حوزۀ تشکلهای مردمنهگاد را بگهشگدت
نررفتن رویکرد فعال در مقابل این تغییرات ،میتواند کفگۀ

آسیبها و تهدیدات تشکلهای مردمنهاد را بهشدت سنرینتر کند این در حالی اس
شناخ

کگه بگا

صحیح از احتماالت آیند و ایجاد آمادگی الزم برای هرگونگه تغییگر در ایگن حگوز ،

نهتنها بهمیزان زیادی از آسیبها و تهدیدات آن کاسته میشگود؛ ب کگه تشگکل مگردمنهگاد ،بگه
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کنشرری تبدیل میشود که جایرا مهمی در حل مشک ت مردم و حاکمی

خواهد داش

بهر وری باال و همررایی در حوز تشکلهگای مگردمنهگاد ،معیگار مط وبیگ
اس می اس

کگه در سگال هگای آتگی ،ممکگن اسگ

مسثله این اسگ

وقگوع رویگدادها و

شکل گیری روندهای مخت ف ،موجب نزدیکی یا دوری از ایگن مط وبیگ
بات و موفقی

جمهگوری

شگود ودر واقگ

در سیاس گااریهای مرتبط با تشکلهای مگردمنهگاد ،منگوب بگه شگناخ
ازایگنرو پگووه

صحیح پیشرانها و پی بینی ناپایریهای این عرصگه اسگ

حاضگر بگا

هدف شناسایی پیشرانهای مؤ ر بر سازمانهای مردمنهاد ایران در افق د سگاله آینگد انجگام

اهميت و ضرورت
حاضر ،نرا بگه تشگکلهگای مگردمنهگاد از دریهگه حاکمیگ

رویکرد پووه

موضوعاتی که از این منظر اهمی
مردمنهاد نسب

بیشگتری مگییابگد ،همررایگی یگا واگرایگی تشگکلهگای

به اهداف ،رسال ها و چشمانداز حاکمی

با این رویکرد ،پووه
اط ع از وضعی

اسگ

و

در خصوص آنهاس

حاضر دستاوردهای ذیل را بههمرا خواهد داش

آیند تشکلهای مردمنهاد ،این توانگایی را در مگدیران مربگوب ایجگاد

میکند که هموار با خود برویند «ما برای هر آنهه اتفاق بیفتد ،آماد هسگتیم » ایگن همگان
توانایی عمل و اقدام بر اساس درک آگاهانه از خطرات و موقعی ها اس

که مدیران موفگق

را از دیرران جدا میکند
شناسایی پیشرانهای مؤ ر بر تشکلهای مردمنهاد به تغییگر نرگرش مگدیران نسگب
واقعی

و تطبیق هرچه بیشتر این نررش با واقعی  ،همان طور که هس

حال به وجود آمدن اس  ،کمک خواهد کرد در واق به مدیران بین
بدینسان ،پووه

مقاله پووهشی پیشرانهای مؤ ر بر تشکلهای مردمنهاد ایران در افق د ساله آیند

شد

بگه

یا همانطورکه در
راهبردی خواهد داد

حاضر این امکان را ایجاد میکند تا الروها و تفکگرات بالگب در حگوز

تشکلهای مردمنهاد به چال

کشید شود بنابراین از منظری دیرر ،میتگوان بگه پیامگدهای

ناگوار محقق نشدن هدف پووه
و بهطوراخص پووه

کنونیاندیشید؛ ازاینرو بیتوجهی به چنگین موضگوعاتی

حاضر مشک ت ذیل را ایجاد میکند
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در درازمدت ،بیتوجهی و حتی انکار تغییر در موضوع تشکلهای مردمنهاد ،منتهگی بگه
مرح ه شرف زدگی و شوک خواهد شد و ممکن اس

آسیبهگای زیانبگاری را بگه دنبگال

داشته باشد
سؤاالت پژوهش
کنشرران فعال حوز تشکلهای مردمنهاد کدامند
فص نامه ع می مطالعات مدیری

تشکلهای مردمنهاد تا د سال آیند تح

تث یر چه عوام ی خواهند بود

تشکلهای مردمنهاد تا د سال آیند با چه پیشرانهایی مواجه خواهند شد
مباني نظری و پيشينه شناسي تحقيق
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پیشینه
مهمترین پیشینه این پووه
ایرانی با تثکید بر مناف امنی

«الروی راهبردی تثسیس و توسعه سازمانهگای مگردمنهگاد
م ی ج ا ایران» اس

سازمانهای مردمنهاد بر مناف امنی
نتیجه رسید اس

که پووهشرر ابتدا مؤلفههای تث یرگااری

م ی در پنج ق مگرو کگ ن را بررسگی کگرد و بگه ایگن

که تمامی آن مؤلفهها ،بر الروی راهبردی تثسیس و توسگعه تشگکلهگای

مردمنهاد ایرانی دارای تگث یر مسگتقیم هسگتند و مؤلفگه اداری و حقگوقی در شگرایط کنگونی
بیشترین ا ر را دارد

(حمیصی)1391 ،

در پووه

دیرری با عنگوان «موانگ رشگد و گسگترش

سازمانهای بیردولتی در ایران» ،این نتیجه بهدس

که از آنجگایی کگه وضگعی

آمد اس

مشارک های مردمی در هر جامعهای از فرآیندهای تاریخی ،سگاختارهای قگانونی ،سیاسگی،
اداری ،اجتمگگاعی ،اقتصگگادی و فرهنرگگی تگگث یر م گیپگگایرد ،متغیرهگگای سگگطح خگگرد ،نظیگگر
ویوگیهای فردی و ذهنی نیز به سگهم خگود در تبیگین مشگارک هگای مردمگی و گسگترش
پووه

دیرری با عنوان «بررسگی نقگ

تشکلهای مردمنهاد ا رگاار هستند

(سعیدی)1381 ،

عوامل سیاسی و امنیتی در سیاس

گااری سازمانهای مردمنهاد ایرانی» بگا روش پیمایشگی

نشان داد که عوامل سیاسی و امنیتی احصاء شد بر سه بعگد منگاف امنیگ
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اس می ایران ،یعنی اید دول  ،نهادهای دول
(مجیدی)1392 ،

همهنین در پووه

و پایرا های مادی دول

دیرری با عنوان «بررسی نق

م گی جمهگوری
تث یر مستقیم دارند

سازمانهای مردمنهگاد در

تحقق حکمروایی مط وب» ،اینگونگه نتیجگهگیگری شگد اسگ
حکمروایی مط وب در نهادهای قدرت و افزای

کگه «بگا گسگترش ق مگرو

سازمانهای مردمنهاد توام با درک صگحیح

از مولفههای حکمرانی خوب و تخصیص سهم بیشتری به مقوله مشارک
به گر گشایی از بخ

مردمی ،میتگوان

قابلتوجهی از مسائل پی آمد در سطح کشور پرداخ

»

(محمگدی و

پریزاد)1399 ،

درمجموع ،در پووه های پیشین به این موضوع پرداخته شد که تشکلهای مردمنهگاد
اینکه الروی تثسیس و توسعه تشکلهای مردمنهگاد مگورد بررسگی قگرار گرفتگه اسگ ؛ امگا
پرداختن به آیند حوز تشکلهای مردمنهاد در پووه های بررسگی شگد پیشگین مغفگول
ماند و اگر راهبردهایی برای این حوز پیشنهاد شد با ایگن پگی

فگر

بگود اسگ

کگه

شرایطی که مبتنی بر آن تشکلهای مردمنهاد مورد بررسگی قگرار گفتگهانگد ،تغییگر چنگدانی
نخواهد کرد دراین پووه

با توجه به آیند  ،ت ش شد اس

تا این ضعف برطرف شگود

در مجموع ،استفاد از روشهای آیند پووهی و رویکرد آیند محور به تشکلهای مردمنهاد
از جم ه نوآوریهای این پووه

اس

پیشرانها
«نیروهای پیشران» مفهومی اس
و منظور آن نیروهایی اس
که باعث حرک

که بیشتر در طراحی سناریو مورد استفاد قرار میگیرد

مقاله پووهشی پیشرانهای مؤ ر بر تشکلهای مردمنهاد ایران در افق د ساله آیند

چه تث یری بر جامعه دارند و یا چه عوام ی بر تشکلهای مردمنهاد تث یرگاار بگود انگد و یگا

که بر پیامد رویدادها ا ر دارند؛ بهعبارتدیرر ،عناصری هسگتند

و تغییر در طرح اص ی سناریوها شد و سرانجگام داسگتانهگا را مشگخص

میکنند شوارتز در خصوص کشف نیروهای پیشران اینگونه نظر میدهد «هر زمگانی کگه
من به دنبال نیروهای پیشران میگردم ،ابتدا به طبقگهبنگدیهگای معمگولی انجگامشگد فکگر
میکنم؛ مثل جامعه ،فناوری ،اقتصاد ،سیاس

و محیطزیس »

(شوارتز)108 1388 ،
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فص نامه ع می مطالعات مدیری

نمودار  :1طبقهبندي کشف نیروهاي پیشران

نیروی پیشران ،نرهدارند و در واق ایفای نق
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ممکن و احتمالی عدم قطعی

حساس را هدای

یک نیگروی محیطگی اسگ

میکند نیروی پیشران دارای سگطح نسگبتا

باالیی از نیروی شرح و توضیح مسائل در ارتباب با موقعیگ
)287 1389

کگه نتیجگه

مگوردنظر هسگتند

نیروهای پیشران اجزای مهم توسعهی سناریو هستند

(وان درهیگدن،

(وان درهیدن)296 1389 ،

1

تشکل مردمنهاد
اصط ح سازمان بیردولتی یا تشکل مردمنهاد که در انر یسی با حروف مخفگف

()NGO

شهرت دارد ،اگرچه از متون بربی به ایران منتقل شد اس  ،با این حال در محافل ،مناب و
سازمانهای م ی و بینالم ی این کشورها نیز از تعریف واحد و جامعی برخگوردار نیسگ
در این پووه  ،تعریف تشکل مردمنهاد بر اساس آییننامه تشکلهگای مگردمنهگاد مصگوب
هیئ

وزیران ( )1395به شرح ذیل اس
ماد  2آییننامه -تشکل مردمنهاد که در این آییننامگه «تشگکل» نامیگد مگیشگود ،نهگاد

بیرسیاسی و بیرانتفاعی بود و با رویکردی اجتماعی توسط جمعی از اشخاص حقیقی بگه

 1هیئ
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وزیران در ج سه های  1395/1/11 ،1394/12/2و  1395/5/27به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و

سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اس می ایران ،آیین نامه تشکل های مردم نهاد را تصویب نمود که در پایرا اینترنتی
روزنامه رسمی کشور به آدرس  https://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=11593در دسترس اس

شکل داوط بانه و با رعای
کرد و به ب
قانون فعالی

مفاد این آییننامه در موضوع مشخص ،پروانه فعالیگ

می رسد تبصر  -1منظور از بیرسیاسی ،نداشتن فعالیگ

دریافگ

سیاسگی موضگوع

احزاب ،جمعی ها و انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمگنهگای اسگ می یگا

اق ی های دینی شناختهشد (مصوب  )1360و منظور از بیرانتفاعی ،عدم برداش

مسگتقیم

یا بیرمستقیم سود و سایر مناف اقتصادی حاصل از انجام فعالی ها ،به نف اعضا ،مؤسسان،
مدیران و کارکنان یا افراد وابسته آنان اس
اهمی

می یابد ،از این رو در بخ های مخت ف پووه

به تمام تشکلهای مردمنهگاد کگه

حوز تث یر آنها جمهوری اس می ایران اس  ،توجه شد اس
ویوگیهای تشکلهای مردمنهاد براسگاس برآینگد تعگاریف آن از دیگدگا سگازمانهگا و
دانشمندان مخت ف عبارتنگد از  -1بعگد اقتصگادی بیرانتفگاعی بگودن ،توزیگ بیرانتفگاعی،
خودگردان و معاف مالیاتی؛  -2بعد سیاسی عدم وابسگتری بگه دولگ  ،خصوصگی بگودن،
خودگردانی و استق ل و بیرسیاسی بگودن؛  -3بعگد اجتمگاعی داوط بانگه بگودن ،مگدیری
دموکراتیک و مشارکتی و سگازمانیگافتری؛ و  -4بعگد حقگوقی برخگورداری از شخصگی
حقوقی
کنشگران تشکلهاي مردمنهاد
برای شناسایی کنشرران ،ضمن مطالعه اسناد موجود همهنین نشس

مقاله پووهشی پیشرانهای مؤ ر بر تشکلهای مردمنهاد ایران در افق د ساله آیند

اما با توجه به این که برای بررسی آیند های محتمل و ممکن ماهی

تشگکل مگردمنهگاد

طوفان فکگری

در جم  10نفر از خبرگان ،در ابتدا نام  53کنشرر که با موضگوع سگمن هگا در ارتبگاب
بودند ،به همرا وزن آنها ( ،)0-3به دس

آمد در مرح ه بعد ،برخی از کنشرران (اوزان

کمتر از  2و تکراری ها) حاف شد و آنهایی که نسب
ادبام شدند کنشرران در یک لیس

کل و جزء داشگتند بگا یکگدیرر

قرار داد شد و طی یگک پرسشگنامه ،امتیگازدهی

مجدد شدند
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جدول  :1کنشگران مؤثر در سازمانهاي مردمنهاد

فص نامه ع می مطالعات مدیری

ردیف

کنشگران

تقسيمبندی

وزن ()0-3

1

دسترا اجرایی

داخ ی

2

2

دسترا تقنینی

داخ ی

3

3

مردم

داخ ی

2

4

تشکلهای مردمنهاد

داخ ی

2

5

دسترا قضایی

داخ ی

2

6

مراکز ع می و دینی

داخ ی

2

7

سازمانهای بینالم ی

خارجی

3

8

سازمانهای بیردولتی بینالم ی

خارجی

2

9

سازمانهای اط عاتی بیرانه

خارجی

2

امتیازدهی فوق ،نشان از آن دارد که مهگمتگرین کنشگرران مگؤ ر بگر تشگکل مگردمنهگاد،
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قانونگااران و سازمانهای بینالم ی هستند
کنشگران و بازيگران داخلي
تحليل کنشگر دستگاه اجرایي

وزارت کشور ،سازمان بهزیستی و نیروی انتظگامی سگه نهگاد قگانونی در اعطگای مجگوز
فعالی

به تشکلهای مردمنهاد هستند برخگی از دسگترا هگای دولتگی دیرگر ماننگد وزارت

بهداش

نیز بر اساس آییننامگههگای داخ گی اقگدام بگه صگدور مجوزهگایی بگرای فعالیگ

تشکلهای مردمنهاد میکنند
انگیزهها و اهداف - :شناسایی و بهر گیری از توان و ظرفی
حمای

از آنها در جه

تشکلهگای مگردمنهگاد و

بهبود مشگک ت در حگوز هگای مخت گف؛  -رویکگرد دولگ

بگه

تشکلهای مردمنهاد مبتنی بر همکاری و استراتوی برد – برد
وضعیت مطلوب - :فراهم کردن زمینه حضور مؤ ر تشگکلهگای مگردمنهگاد در مراحگل
مخت ف سیاس گااری و تصگمیمسگازی در جهگ

حگل مشگک ت؛  -حمایگ

و تقویگ

تشکلهای مردمنهاد و ت ش برای توانافزایی آنهگا؛  -تسگهیل شگرایط بگرای فعالیگ هگای
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سمنهای همررا؛  -برخورد مدبرانه با سمنهای واگرا

عوامل مؤثر - :تصویب و اصگ ح قگوانین در جهگ
مردمنهاد و مشارک

از فعالیگ

حمایگ

تشگکلهگای

فعاالنه آنها؛  -ایجاد پشتوانه حقوقی برای تشکلهای مردمنهاد؛

احتماالت رفتاري - :توانافزایی و تخصصیتر کردن تشگکلهگای مگردمنهگاد از طریگق
سیاس گااریها و برنامهریزیهای صحیح؛  -اعتماد به تشکلهای مردمنهاد و بهگا دادن بگه
آنها از طریق واگااری بخ

بهر گیری از تخصص و

از خدمات؛  -ظرفی سازی در جه

مهارتهای کارآمد تشکلهای مردمنهاد

مهمترین نهادی که در خصوص فعالی

تشکلهای مردمنهاد قوانینی را تصویب میکنگد

مج س شورای اس می اس
انگیزهها و اهداف - :تهیه چارچوبهای قانونی جه

ساماندهی فعالیگ

مردمنهاد؛  -تصویب قوانین با رویکرد تسهیلگری و حمایتی نسب

تشگکلهگای

به تشکلهای مردمنهاد

وضعیت مطلوب - :ورود آگاهانه و فعاالنه به حوز سمنها بهعنوان نمونه فراهم کگردن
شرایط ورود سمنها بهعنوان مدعیالعموم به برخی از پروند ها و قائگل شگدن حگق شگکای
برای آنها؛  -تصویب قوانین با هدف تقوی

سمنهای همررا و تضعیف سمنهای واگرا

عوامل مؤؤثر - :تصگویب قگوانین در راسگتای برخگورداری تشگکلهگای مگردمنهگاد از
حمای های قانونی
احتماالت رفتاري - :تصویب قوانین در جه

افگزای

فعالیگ

مردمنهاد؛  -تصویب قوانین در راستای همررا کگردن و تقویگ

مقاله پووهشی پیشرانهای مؤ ر بر تشکلهای مردمنهاد ایران در افق د ساله آیند

تحليل کنشگر دستگاه تقنيني

و تعگداد تشگکلهگای

تشگکلهگای مگردمنهگاد؛ -

تصویب نکردن قوانین در راستای واگرا شدن تشکلهای مردمنهاد
تحليل کنشگر مردم

با توجه به اینکه ماهی

تشکل مردمنهاد داوط بانه و مردمی بودن و هدف آن انجام امور

خیرخواهانه به نف جامعه اس ؛ ازاینرو ،مقبولیگ
صورت میپایرد

تشگکلهگای مگردمنهگاد توسگط مگردم
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انگیزهها و اهداف - :شناسایی مشک ت مردم از سوی تشکلهای مردمنهگاد در جهگ
تقوی

پیوند و همبستری مردم با حاکمی ؛  -ت ش تشکلهای مردمنهاد در راستای مرتف

کردن مشک ت مردم و ورود به حل مسائل در حوز های مخت ف مانند اجتماعی ،فرهنرگی
و اقتصادی ،معیش  ،محیطزیس  ،جوانان ،ازدواج و اشتغال
وضعیت مطلوب - :اقبال مردم به تشکلهای مردمنهاد دارای مجوز از حاکمی ؛  -عدم
فص نامه ع می مطالعات مدیری

اقبال مردم به تشکلهای مردمنهاد بیرمجاز
عوامل مؤثر - :ج ب مشارک

و رضای

مردم بهعنوان یکی از را هگای تگثمین بودجگه

تشکلهای مردمنهاد
احتماالت رفتاري - :استقبال مردم از تشکلهای مردمنهاد؛  -عدم پایرش تشگکلهگای
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مردمنهاد توسط مردم؛  -عدم اعتماد مردم به تشکلهای مردمنهاد
تحليل کنشگر تشکلهای مردمنهاد

بازخورد عم کرد تشکلهگای مگردمنهگاد در داخگل و خگارج از کشگور بگر آینگد آنهگا
تث یرگاار خواهد بود همهنین تشکلهای مردمنهاد بینالم ی که در داخگل کشگور فعالیگ
آنهگا در داخگل کشگور بگر فعالیگ

میکنند در این دسته قرار مگیگیرنگد و نحگو فعالیگ
تشکلهای مردمنهاد داخ ی نیز مؤ ر اس
انگیزهها و اهداف - :خدم

به مردم و رف مشک ت و دبدبههای جامعه؛  -تقویگ

وحدت و همبستری میان مردم و حاکمی ؛ وضعی

مط وب  -کمک به دول

در برطرف

کردن بخشی از مسائل مردم در حوز های مخت ف؛  -واسطهگری تشکلهای مردمنهاد میگان
دول

و مردم
عوامل مؤثر - :نظاممنگد و قگانونی شگدن تشگکلهگای مگردمنهگاد؛  -تخصصگی شگدن

تشکلهای مردمنهاد
احتماالت رفتاري - :همررایی تشکلهگای مگردمنهگاد بگا نظگام جمهگوری اسگ می؛ -
واگرایی تشکلهای مردمنهاد از نظام جمهوری اس می
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تحليل کنشگر مراجع قضایي

ک یه فعالی
رعای

تشکلهای مردمنهاد بر اساس مجوزهای قانونی اسگ

ضوابط ،رسیدگی نهایی که ممکن اس

و در صگورت عگدم

منجر بگه انحگ ل تشگکل مگردمنهگاد شگود،

توسط مراج قضایی صادر میشود
انگیزهها و اهداف - :توجه به نق آفرینی سمنها در کنار دولگ

و مگردم بگرای حگل

مسائل؛  -توجه به ظرفی ها و توانمندی تشکلهای مردمنهاد برای پیشریری از وقوع جرم،
حمای

نظارت بر اجرای قوانین ،رسیدگی و اص ح مجرمان قوانین و
وضعیت مطلوب - :رسیدگی به مشک ت واص ه در خصوص تشکلهای مردمنهگاد در
کوتا ترین زمان ممکن؛  -صدور حکمهای عادالنه برای تشکلهگای مگردمنهگاد بگر اسگاس
قوانین و مقررات
سگازمانهگای

عوامل مؤثر - :آسانسازی قوانین تشکلهای مردمنهاد؛  -توجه به نقگ

مگگردم در پیشگگریری از جگگرائم و آس گیبهگگای اجتمگگاعی؛ احتمگگاالت رفتگگاری  -برخگگورد
سخ گیرانه در خصوص تشگکلهگای مگردمنهگاد؛  -برخگورد سگهلگیرانگه در خصگوص
تشکلهای مردمنهاد (تساهل و تسامح)
تحليل کنشگر مراکز علمي و دیني

میزان مشارک
نق

و تعامل این مراکز با تشکلهای مردمنهگاد در تقویگ

و گسگترش آنهگا

مقاله پووهشی پیشرانهای مؤ ر بر تشکلهای مردمنهاد ایران در افق د ساله آیند

از بز دیدگان ،تسهیل دسترسی متهمان به عدال  ،میگانجیرری و صگ ح و سگازش،

اساسی دارد
انگیزهها و اهداف - :بسترسازی توسط روحانی

مشارک

و فعالی

در جه

تقوی

و اساتید دانشرا ها در جهگ

ج گب

مردم در تشکلهای مردمنهاد؛  -تعامل مراکز ع می و دینی بگا سگمنهگا
و گسترش آنها

وضعیت مطلوب - :ارتباب و تعامل مراکز ع می و دینی بگا تشگکلهگای مگردمنهگاد در
زمینههای فرهنری ،ماهبی و ع می در راستای ارتقای ع وم دینی و آموزش
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عوامل مؤثر- :امضای تفاهمنامه همکاری بین سمنها ،دانشرا و حوز هگای ع میگه در
قالب چهارچوبهای قانونی؛  -اسگتفاد از ظرفیگ هگای مراکگز ع مگی و دینگی در جهگ
افزای

تعامل با سمنها

احتماالت رفتاري - :بیتفاوتی تشکلهای مردمنهاد و مراکز ع می و دینی؛  -همراسگتا
شدن تشکلهای مردمنهاد و مراکز ع می و دینی؛  -مشارک

و کمک مراکز ع می و دینگی

فص نامه ع می مطالعات مدیری

به تشکلهای مردمنهاد
کنشگران و بازيگران خارجي
تحليل کنشگر سازمانهای بينالمللي

در اصل  71منشور سگازمانم گل ،بنگدهایی بگرای مشگاور سگازمانهگای بیردولتگی بگا
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بخ های مخت ف سازمانم ل پی بینی شد اسگ

بگر ایگن اسگاس ،شگورای اقتصگادی و

اجتماعی سازمانم ل در قطعنامه شمار  1296در تگاریخ  23مگی  ،1968ترتیبگات نگاظر بگر
روابط مشورتی را تعیین کرد جایرا مشورتی ،نوعی امتیگاز مشگاور ای اسگ

کگه شگورای

اقتصادی و اجتماعی سازمانم ل ،برای یک سازمان بیردولتی واجد شرایط ،قائل میشود
انگیزهها و اهداف - :ایجاد فرص

حضور سمنها در اج سها و برنامههای سگاالنه و

تخصیص بودجه به تشکلهای مردمنهاد؛  -نق
در وضعی

سازمانم ل و تصویب قوانین از سگوی آن

سمنها در داخل کشور

وضعیت مطلوب - :بها دادن به سازمانهای مردمنهگادی کگه انریگز هگای خیرخواهانگه
واقعی دارند؛  -عدم توجه به سازمانهای مردمنهادی که مقاصد سیاسی و براندازانه دارند
عوامل مؤثر - :حضور در مجام بینالم ی با تکیه بگر توانمنگدیهگا؛  -فگراهم کگردن
فرص

طرح نظرات در سازمانهای بینالم ی

احتماالت رفتاري - :اعطای حق رأی به تشکلهای مردمنهاد و ایجاد زمینگه در جهگ
خروج آنها از چتر حاکمیتی کشور؛  -جهانیشدن و ایجاد نهادی بینالم ی برای سگمنهگا
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در سطح سازمانم ل به آنان قدرت کافی را میدهد تا مستقل عمل کنند

تحليل کنشگر سازمانهای غيردولتي بينالمللي

سازمانهای بیردولتی بینالم ی1شگامل آن دسگته از تشگکلهگای مگردمنهگاد اسگ
فعالی

آنها در عرصه بینالم ل متمرکز میشود که بهمنظور ایفای نق

و پاسخرویی به مسگائل جامعگه جهگانی شگکلگرفتگه و فعالیگ
رویدادهای ک ن عرصه بینالم ل اس
شامل سازمانهایی اس

در عرصه بینالم گل

آنهگا در زمینگه مسگائل و

نوع دیرری از سازمانهای بیردولتگی بگینالم گی،

که در کشورهای مخت ف دنیا شکل گرفته و بخشی از فعالی

در عرصه بینالم ل متمرکز اسگ

کگه

آنهگا

اخگا مقگام مشگورتی از سگازمانم گل متحگد ،تعامگل بگا

میتوان بهعنوان مهمترین اقدام این سازمانها در عرصه بینالم ل برشمرد
انگیزهها و اهداف - :استفاد از ظرفی های سازمانهای بیردولتی بینالم ی در جهگ
همافزایی با تشکلهای مردمنهاد داخ ی؛  -فراهم کردن زمینه دخال

یا نفگوذ سگازمانهگای

بیردولتی بینالم ی با هدف تثمین بودجه تشکلهای مردمنهاد
وضعیت مطلوب - :اقدام سازمانهای بیردولتی بینالم ی با نیات خیرخواهانه و نگه بگا
اهداف سیاسی و اط عاتی
عوامل مؤثر - :تخصیص بودجه کافی به سمنهای داخ ی؛  -اتحاد سمنهای داخ ی و
بینالم ی همررا با کشور
احتماالت رفتاري - :حرک
 -حرک

به سم

به سم

تقوی

اقتدار تشکلهای مردمنهگاد در کشگورها؛

مقاله پووهشی پیشرانهای مؤ ر بر تشکلهای مردمنهاد ایران در افق د ساله آیند

سازمانهای بینالم ی و همهنین عضوی

در سازمانهای بیردولتی بگینالم گی بگزر

را

جایرزینی برای گرو هایی که کارکرد سمن داشته باشند

تحليل کنشگر سازمانهای اطالعاتي بيگانه

تشکلهای مگردمنهگاد یکگی از ابزارهگای نفگوذ و جاسوسگی سگرویسهگای اط عگاتی
کشورهای بیرانه در کشورها هستند در گاشته برخی از تشکلهای مگردمنهگاد داخ گی بگه
ابزاری جه

نفوذ این سرویسهای جاسوسی به کشور تبدیل شد اند
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انگیزهها و اهداف - :فراهم شدن زمینه نفوذ بیرانران در کشورها بگه بهانگه کمگک بگه
تشکلهای مردمنهاد؛  -تبدیل کردن تشکلهای مردمنهاد در کشورها بگه ابگزار جاسوسگی و
نفوذ
وضعیت مطلوب - :من سازمانهای اط عاتی بیرانه از سوی سازمانهای بینالم ی در
خصوص سوءاستفاد از سمنها در راستای جاسوسی و نفوذ در کشورها
فص نامه ع می مطالعات مدیری

عوامل مؤثر - :فعالی
نظارت قانون بر فعالی

تشکلهای مردمنهاد در چهارچوب اساسگنامه و قگانون؛  -لگزوم
تشکلهای مردمنهاد

احتماالت رفتاري - :استفاد از ظرفی

سمنها در راستای اهداف جاسوسی و نفوذ؛ -

قرار دادن جایرزینی برای سمنها در راستای اهداف جاسوسی و نفوذ
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روششناسي تحقيق
این پووه

از نوع کیفی و به لحاظ هدف ،کاربردی اس

و برای جم آوری داد هگا از

هر دو روش کتابخانهای و میدانی بهر برداری و از روشهگای اسگتی  ،پسگتل و اسگتخوان
ماهی نیز برای مقوله بندی استفاد شد همهنگین بگرای اقنگاع ایگن پگووه  ،در گگامهگای
مخت ف ،از خبرگان عرصه ع وم اجتماعی ،تشکلهای مگردمنهگاد و آینگد پووهگی در قالگب
نشس ها و پانلهای خبرگی بهر برداری شد
آیند پووهی بر حسب تعریف ،یک فعالی
اید آلی برای مباحثه و بحثهای عمیق اسگ

مشارکتی اسگ

و پانگلهگا گردهمگاییهگای

پانگل خبرگگان متشگکل از جمعگی خبگر و

متخصص بین  8تا  20نفر هستند که در مدت زمان مشخص ،در مورد آیند یگک موضگوع
خاص تامل کرد و به بحث میپردازند خبرگان پانلهای پووه

از بین جامعه آماری ذیل

انتخاب شدند
• رؤسا ،پووهشرران و کارشناسان حوز سمنها در دسترا های دولتی از قبیل وزارت
کشور و دسترا های اط عاتی و قضایی؛
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• اساتید و دانشجویان دکتری با گرای های آیند پووهی و اجتماعی؛
• صاحبنظران فعال سمنها

در واق  ،اعضاء پانلهای خبرگگی ،بگه نحگوی انتخگاب شگدند کگه ترکیگب متناسگبی از
تخصصهای ماکور در آن باشد از اینرو ،نمونهگیری بگه روش هدفمنگد بگود کگه تعگداد
خبرگان و مراحل آن در جدول شمار  2شرح داد شد اس
جدول  :2نشستها و پانلهاي خبرگي
هدف نشست
نشسؤؤؤت بؤؤؤراي
امتیؤؤؤازدهي بؤؤؤه
کنشگران
نشسؤؤؤت بؤؤؤراي
شناسايي عوامؤل
مؤؤؤؤؤؤثر بؤؤؤؤؤر
تشؤؤؤکلهؤؤؤاي
مردمنهاد

برای شناسایی کنشرران ،ضمن مطالعه اسناد موجود همهنین نشس

طوفان فکگری در جمگ 10

نفر از خبرگان ،در ابتدا نام  53کنشرر که با موضوع تشکلهای مگردمنهگاد در ارتبگاب بودنگد بگه
همرا وزن آنها ( )0-3بهدسگ

آمگد در مرح گه بعگد ،برخگی از کنشگرران (اوزان کمتگر از  2و

تکراریها) حاف و آنهایی که نسب
یک لیس

کل و جزء داشتند با یکگدیرر ادبگام شگدند کنشگرران در

قرار داد شد و طی پرسشنامه ای ،امتیازدهی مجدد شدند

در این بخ

از الروی پِستل و نمودار استخوان ماهی استفاد شد برای بهدسگ

آوردن هریگک

از ساقهها که عوامل مؤ ر بر تشکلهای مردمنهاد هستند ،از روش طوفان فکری در جمگ  7نفگر
از خبرگان ( 3نفر کارشناس تشکلهای مردمنهگاد و  4نفگر دانشگجوی دکتگری رشگته مگدیری )
استفاد شد از خبرگان خواسته شد به عوامل و مؤلفههای احصاء شد  ،طگی پرسشگنامه دوم  ،از
 1تا  7امتیاز دهند امتیازها به درصد ،نرمال شد و از باالبه پایین مرتبسازی و عناصر پراهمیگ
به روش پارتو( 84/8درصد) انتخاب شدند

نشست شناسؤايي

برای استخراج پیشرانها ،کن

پیشرانها

حضور  7نفر از خبر های حوز ی تشکلهای مردمنهاد مورد بحث قرار گرف

کنشرران در هریک از حوز های تث یرگاار در  3پانل خبرگگی بگا

نشسؤؤت تحلیؤؤل

برای تح یل ،پیشرانهای بهدس

پیشرانها

و پی بینیناپایری آنها مورد ارزیابی  8تن از خبرگان قرار گرف

آمد در مرح هی قبل ،در یک جدول امتیازدهی ،ارائه و اهمی

مقاله پووهشی پیشرانهای مؤ ر بر تشکلهای مردمنهاد ایران در افق د ساله آیند

شناسؤؤؤؤؤؤايي و

شرح برگزاری

یافتهها و تجزیهوتحليل دادهها
الف :يافتههاي تحقیق
 .1شناسایي عوامل تأثيرگذار بر آینده تشکلهای مردمنهاد

این عوامل نق

مهمی در تعیین پیشرانها دارند برای این کار از یک رویکرد متداول و

مشهور به نام «تح یل استی » که روشی تح ی ی و بگه نگوعی ابگزار سگاختاربندی محسگوب
می شود ،استفاد شد تح یل استی  ،یک روش منطقی و مؤ ر بگرای شگروع کگار و تح یگل
متغیرهگای اجتمگاعی (جمعیگ شناسگی ،آمگگوزش ،سگ یق) ،فناورانگه (فنگاوری اط عگگات،
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ارتباطات را دور ،آماد و پشتیبانی ،حملونقل) ،اقتصادی (رشد بازارها ،سیاس های مگالی،
مالیاتها) ،زیس

بومی (مواد ،مناب  ،آب وهوا ،آلودگی) و سیاسی (سگاختارها ،فعالیگ هگا،

رهبگری ،سیاسگ هگگا) اسگ

کگه در ترکیگگب بگگا یکگگدیرر ،محگیط ک گگی بافتگگاری را شگگکل

میبخشند(وندرهیدن و همکگاران)1390 170 ،

البته درحین نشس

طوفگان فکگری ،برخگی مگوارد

مطرح شگد و مشگخص شگد کگه الرگوی پسگتل «1»PESTELمناسگبتگر اسگ

از ایگن رو

متغیرهای حقوقی نیز به مؤلفهها اضافه شد
فص نامه ع می مطالعات مدیری

در این بخ

از نمودار استخوان ماهی2استفاد شد این نمودار در محلیابی عگوام ی کگه

موجب ا ر می شوند ،کاربرد دارد امتیاز این روش در این اس

که عوام ی که ممکن اسگ

دید نشد باشند ،بارزتر تشخیص داد می شوند این نمودار برای اولین بگار توسگط ایشگی
کاوا3ابداع شد

راهبردی دفاع م ی ،سال پنجم ،شمار  ،17بهار 1400

از این جه

(جعفری و اصولی)185 1394 ،

روش استخوان ماهی برای این گام انتخاب شد که حل کنندگان مسئ ه

را به بررسی تمامی اجزای مسئ ه تشویق می کند؛ به نمای

روابط بی ن ع گل و اهمیگ

نسبی آن ع ل کمک می کند؛ به شروع فرایند خ ق کمک می کند؛ به شروع یگک تگوالی
منطقی برای حل مسئ ه کمک می کند؛ دید ک ی از مسئ ه می دهد؛ روشی را برای کاه
حیطه مسئ ه به دس

می دهد و به افراد کمک می کند روی مسئ ه واقعی تمرکگز داشگته

باشند
برای به دس

آوردن هریک از ساقهها که عوامل مؤ ر بر تشکلهای مردمنهاد هسگتند از

روش طوفان فکری4اسگتفاد شگد و از آنهگا خواسگته شگد ،طبگق الرگوی ذیگل ،بگه عوامگل
تث یرگاار مرتبط اهمی
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بیشتری دهند

1. PESTEL: Political, Economic, Social, Technological, Environmental, legal
2. fishbone diagram
3. Ishikawa
4. Brainstorming

نتیجه آن در نمودار ذیل که با استفاد از نرمافزار  xmindترسیم شد قابل مشاهد اس

نمودار  : 3استخوان ماهي عوامل و مؤلفههاي تأثیرگذار بر فرآيندهاي سازمان آينده

از خبرگان خواسته شد به عوامل احصاء شد از  1تا  7امتیاز دهند که نتایج ذیل حاصل
شد
جدول  :2عوامل و مؤلفههاي تأثیرگذار بر آينده تشکلهاي مردمنهاد
ردیف

عوامل

مؤلفههای تأثيرگذار بر آینده

ميانگين اوزان

نرمال شده

درصد

()PESTEL

تشکلهای مردمنهاد

(بين1تا)7

به درصد

تجمعي

7

13.2

13.2

7

13.2

26.4

7

13.2

39.6

13.2

52.8
64.1

1

فناورانه

4

اجتماعی

5

حقوقی

تغییر قوانین

8

سیاسی

جهانیشدن

7

2

فناورانه

روند مجازی شدن

6

11.3

7

زیس محیطی

فیزیکی و مجازی

6

11.3

75.4

3

فناورانه

ارتباطات و انتقاالت و تبادالت

5

9.4

84.8

6

اجتماعی

ویوگیهای جمعیتی

4

7.6

92.4

9

اقتصادی

مناب فیزیکی

4

7.6

100

فناوریها و دان
تغییر نیازها و ماهی

محیطزیس

نیازها

مقاله پووهشی پیشرانهای مؤ ر بر تشکلهای مردمنهاد ایران در افق د ساله آیند

نمودار  :1تأکید بر عوامل تأثیرگذار

183

فص نامه ع می مطالعات مدیری
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نمودار  :2انتخاب عوامل و مؤلفههاي تأثیرگذار بر آينده فرآيندهاي سازمان آينده

عناصر پراهمی

به روش پارتو1انتخاب شدند که تا  ،%84/8هف

مورد از آنهگا احصگاء

شد و «مناب فیزیکی» و «ویوگیهای جمعیتی» با وزندهگی کگه شگدند امتیگاز الزم را بگرای
ادامه بررسیها کسب نکردند
شناسايي پیشرانها
پیشرانها ،کن

تغییرنگد پیشگران ایگن پتانسگیل را دارد کگه

کنشرران و نیروهای بزر

صحنه را با تحول اساسی روبهرو سگازد پیشگرانهگا از دو جهگ

بگرای مگا دارای اهمیگ

هستند ،از یک سو در مقام توصیف ،آیند را بر مبنای آنها توصیف میکنیم و از سوی دیرر،
در مقام تجویز و مبتنی بر پیشرانها ،آیند را مطابق با میگل خگود تغییگر مگیدهگیم در ایگن
بخ

به پیشرانهای تشکلهای مردمنهاد در ش

حگوز ی سیاسگی ،اقتصگادی ،اجتمگاعی،

فناورانه ،زیس محیطی و حقوقی (مطابق با الروی  )PESTELپرداخته میشود شگایان ذکگر
اس

برای استخراج پیشران های ذیل ،کن

کنشرران در هریک از حوز های تث یرگگاار در
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1. Pareto principle

 3پنل خبرگی با حضور  7نفر از خبر های حوز ی تشکلهای مردمنهاد مگورد بحگث قگرار
گرف

که نتیجهی ذیل حاصل شد
پیشرانهاي سیاسي
نفوذ سرویسهای اطالعاتي بيگانه در سمنها

سگگمنهگگا از جایرگگا ویگگو ای در جریگگان تصگگمیمسگگازی در سگگطح م گگی و بگگینالم گگی
گسترشیافته و به مشورت دهی ،تدوین برنامه و تث یرگااری در مااکرات رسمی دولتگی در
زمینه های مخت ف رسید اس

احتمال نفوذ بیرانرگان و سگرویسهگای اط عگاتی در ایگن

سازمانها به دلیل استق ل مناب مالی و انسانی ،تصمیمگیری سری و به دور از بوروکراسگی
دولتی ،انعطافپایر بودن ،خود پدیداری و کارآمدی روبهرشد و نقشی که در شگبکهسگازی
روبهرشدی داشته اسگ

تشکلهای مردمنهاد دارند ،افزای

سگمنهگا بگهعنگوان نهادهگایی

بیردولتی توانایی اجرای زیرزمینی پروژ های ویو از سوی سرویسهای اط عاتی بیرانه را
نیز دارا هستند؛ بهطوریکه برخگی از کشگورها معتقدنگد در آینگد ی نگهچنگدان دور ،بنگای
تشکی ت جهانی «سازمانهای بیردولتی» بر «نفوذ سازمانیافته» در جوامگ هگدف ،اسگتوار
خواهد شد
از سوی دیرر ،حمای
شد اس

تا مشارک

و استفاد ابزاری از سمنها توسط دسترا های اط عاتی موجب

و مشروعی

مقاله پووهشی پیشرانهای مؤ ر بر تشکلهای مردمنهاد ایران در افق د ساله آیند

برخوردارنگگد و دامنگگه نفگگوذ آنهگگا از عرصگگه فرهنرگگی و اقتصگگادی تگگا امگگور بشردوسگگتانه

سمنها در فرآیندهای شکلگیری و تصمیمسازی دچار

محدودی های بنیادین شود؛ اگرچه تقوی

سازمانهای بیردولتگی و اعطگای مسگئولی

بگه

آنان جزو سیاس های ک ی کشور اس  ،اما رویکرد فرص ط بانه کشورهای بیرانگه نسگب
به سمنهگا جهگ

ضگربه زدن بگه کیگان و تمامیگ

ارضگی و امنیگ

م گی کشگور ،عرصگه

فعالی های سمنها را با تنرناهای گسترد ای روبهرو کرد اس
احساس خطر کشورهای تأثيرگذار جهاني از تشکلهای مردمنهاد

امروز حضور و نق

تشکلهای مردمنهاد بهعنوان رکن سوم جوام  ،به دلیل گسگترش

فرایند جهگانیشگدن و کگاه

قگدرت دولگ هگا در برخگورد بگا مسگائل جهگانی از قبیگل
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آنچنانکگه تجربگه کشگورهای

محیطزیس  ،ص ح و فقر و بی ازپی

پررنگ شد اس

درحالتوسعه و توسعهیافته در طول بی

از نیمقرن ،تث یرگااری این نوع سازمانها را ا بات

کرد اس
در این بین دول ها که نرگران ارتباطگات اقتصگادی خگود هسگتند ،عمومگا در نقگدهای
بینالم ی خود ،هیچ گا به کشورهایی ماننگد آمریکگا نقگد جگدی وارد نمگیکننگد یکگی از
مهمترین رسال

تشکلهای مردمنهاد ،اط عرسانی و آگاهیبخشگی بگه جوامگ اسگ

کگه

فص نامه ع می مطالعات مدیری

میتواند در نظارت بر فعالی های م ی و بینالم ی مؤ ر باشد
از این رو ،هریک از سمنها که در حوز ی خاصی به شک ی متمرکز فعالی

میکننگد و

در آن زمینه صاحب نظر و متخصص هستند ،میتوانند از دول ها در خصوص موضگوعات
مربوطه مطالبهگری کنند؛ البته نه بهعنوان ناظر ،ب که بگهعنگوان شگاکی وارد مسگیر دادرسگی
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شوند بدین ترتیب ،این جنبه نظارتی سمنها و قاب ی

افشای نقاب ضعف کشگورها زمینگه

نررانی برخی کشورهای جهان را فراهم کرد اس
پیشرانهاي اقتصادي
افزایش قابلمالحظه در تخصيص بودجههای خارجي به سمنها

بودجه سمن ها از طریق کمک های دولتی و یا از سوی شرک های خصوصی تثمین
می شود؛ نوع دیرری از تخصیص بودجه به سمن ها وجود دارد که از سم

سازمان های

بین الم ی صورت می گیرد ،این سازمان ها در قبال واگااری اجرای برخی از طگرح هگا،
بودجه هایی را برای سمن ها در نظر می گیرند و همین مسئ ه زمینه دخال

یا نفوذ ایگن

سازمان ها در سمن ها را فراهم می کند در واق تخصیص بودجه از سم

سازمان هگای

بین الم ی برای سمن ها گاهی به ابزاری جه

نیل به اهگداف ایگن سگازمان هگا تبگدیل

می شود؛ بنابراین سمن ها باید سازوکاری را اتخاذ کن ند که ع و بر دریاف

کمک هایی

که به تعمیق و گسترش دامنه ی ع می  -تخصصی کار آنهگا کمگک مگی کنگد ،زیگر بگار
دخال های آنها نروند
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مشروط شدن حرکتهای بينالمللي به عضویت در پروتکلهای محدودکننده

عضوی

تشکل های مردم نهاد در معاهدات بگینالم گی جهگ

آنهاس ؛ از این رو سمنها با عضوی

شگفافسگازی عم کگرد
مفاد آن میشوند بگه

در هر پروتکل م زم به رعای

عنوان نمونه ،الحاق به برخی از معاهدات مربوب به تراکن های مگالی ،ک یگه فعالیگ هگای
مالی سمنها را تح الشعاع قرار میدهد و حتی تخصیص بودجگه بگه سگمنهگا منگوب بگه
بررسی امور مالی و نحو هزینهکرد آنها اس

شدت یافتن شبکهای شدن تشکلهای مردمنهاد بهخصوص در سطح بينالمللي

شبکه ای شدن ابزار نیرومندی برای گسترش و تعمیگق فعالیگ

تشگکلهگای مگردمنهگاد

بهحساب میآید برخی از محققان از شبکهها و شبکهسگازی بگهعنگوان عوامگل تحگوالت و
تغییرات اجتماعی یاد کرد انگد و تثکیگد داشگتهانگد کگه شگبکههگا نقگ

مهمگی در ارتقگای

اص حات و تضمین پایداری آنها در جوام دارند ،زیرا شبکهها ابزار قدرتمندی برای تبادل
اط عات و دان

و ایجاد اجماع در خصوص رهیافگ هگای جدیگد هسگتند ازآنجگاییکگه

شبکهها گرو های ذینف را در عرصه های مخت ف حول یک موضوع گگرد هگم مگیآورنگد،
میزان نفوذ و تث یرگااری آنها بر اجتماع بیشتر از یک سازمان بیردولتی منفرد خواهگد بگود
بهنظر میآید که منطق فعالی

شبکهای عزمی اجتماعی فگراهم مگیآورد و مگیتوانگد منگاب

حیاتی تغییر و تحول در جامعه باشد از مزایای دیرر فعالی

مقاله پووهشی پیشرانهای مؤ ر بر تشکلهای مردمنهاد ایران در افق د ساله آیند

پیشرانهاي اجتماعي

در شبکه ،ساختار باز آن اس

که بدون هیچ محدودیتی میتواند گسترش یابد شبکه ،میتواند کانون افکار عمومی بخشی
از جامعه باشد و ارتباب میان اعضای خود را تسهیل کند شبکه ،توانایی نوآوری را افگزای
می دهد و ابزار مناسبی برای تعمیق و گسترش فعالی ها در سطح م ی یا بینالم گی اسگ
شبکه نوعی همررایی در عین پایرش تفاوت موجود میان اعضا اس

شبکه شاهرا اصگ ی

جریان اط عات میان اعضا و از بیرون شبکه به اعضگا و از اعضگا بگه بیگرون شگبکه اسگ ؛
بنابراین ،می توان گف

امروز در سگطح جهگانی ارتباطگات گسگترد ای بگین سگازمانهگای

بیردولتی شکل گرفته اس

و سازمانهای بیردولتی بگینالم گی بگا مسگاعدت بسگیاری از
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سازمانهای بیردولتی مح ی شبکههایی را در عرصه جهانی شکل داد اند که برخگی از آنهگا
به شکل فدراسیون و برخی به شکل یک جنب
گرفتهاند که در صورت مشارک

بینالم ی و برخی بهصورت اتحگاد نضگج

فعال سازمانهای عضو ،مگیتوانگد بگه تخصصگی شگدن و

توانمند شدن آنها منجر شود
بستر شدن تشکلهای مردمنهاد برای شهرت افراد /تغيير کارکرد
فص نامه ع می مطالعات مدیری

امروز میتوان سمنها را یکی از شاخص های توسعه جامعه مدنی و ابزار کمکی مهمی
در کنار دول

و مردم برشمرد؛ تا جایی که تعدد تشکلهای مردمنهاد فعگال و تثسگیس ایگن

سازمانها توسط افراد مخت ف نشانهای از حضور آزادانه مردم بدون هیچ دبدبهای در کنگار
سیاس های ک ن دول

آن منطقه بهشمار میروند همهنین فعالی
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اخیر در عرصه های مخت ف و بهخصوص حوز های اجتماعی افزای

سمنها در سگالهگای
چشگمریری یافتگه و

تعداد زیادی از این سازمانها با هدف کمک به حگل مشگک ت جامعگه و کنتگرل و کگاه
آسیبهای اجتماعی را اندازی شد اند
از سوی دیرر ،امروز در کشور بعضی از تشکلهای مردمنهاد تبدیل بگهنگوعی مؤسسگه
انتفاعی خانوادگی شد اند که عد ای جوان و یا افراد فاقد شغل و تخصگص را درون خگود
سامان دهی کرد و منب درآمدشان کمکهای ب عگو

از سگازمانهگای دولتگی اسگ ؛ در

حالی که یک سازمان بیردولتی باید استق ل مالی الزم را داشته و بینیاز از اعتبارات دولتی
باشد؛ چراکه در بیر این صورت نق
این میان قابلتثمل اس  ،این اس
دارای مدیری

نظارتیاش بر دول ،کمرنگ میشود نکتهای کگه در
که معموال تشگکلهگای مگردمنهگاد در ابتگدا ،کوچگک و

شخصی یا خانوادگی هستند که در صورت موفقی

و توسعه بگا مشگک ت

ساختاری از جم ه چرونری ادار و حسابرسی روبهرو میشوند و برای آنها روی آوردن به
ایجاد مدیری

مستقل و یا نق های تخصصی در زمینه کاری خودشان دشوار اس

کاهش اعتماد مردم به تشکلهای مردمنهاد

تشکلهای مردمنهاد با بهر گیری از مناب انسانی داوط ب و جاب مناب مالی ،با هزینگه
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بسیار پایین ،قادر به تحقق اهدافی هستند که سایر سازمانها از انجگام دادن آنهگا بگا آن حگد

هزینه ،ناتوان هستند از سوی دیرر ،تشکلهای مردمنهاد قادر به جاب و ج گب مشگارک
گرو های داوط ب مردمی برای عم ی کردن اهداف و برنامههای خود هستند این سازمانها
به دلیل خودجوش بودن ،به اصول خود ،پایبندتر و متعهدتر هستند؛ اصگولی کگه دولگ هگا
گاهی به دلیل حفظ مناف یا دیرر مسائل به فراموشی میسپارند تشکلهای مردمنهاد بهدلیل
آنکه با اهداف خیرخواهانه و بشردوستانه ایجاد میشوند ،نوعی اقتدار ،اعتبگار و شایسگتری
به آنها داد میشود که ناشگی از حگس احتگرام و مقبولیگ

اجتمگاعی آنهاسگ

و بگهدلیگل

امدادرسانی را انجام دهند تشکلهای مردمنهاد نهتنها در شرایط عادی میتوانند فاید بخگ
باشند که در هنرام بروز حوادث و بحرانها نق

بیرقابلانکاری در بهبود اوضاع و شگرایط

دارند
با این وجود پشتوانه سازمانهای مردمنهاد اعتماد عمومی اس

که رابطه مستقیم با مشگارک

مردم دارد و یکی از آسیبهایی که میتواند به این سازمانها ضرر بزند ،سگ ب اعتمگاد عمگومی
اس

در واق تخریب وجهه و اعتماد عمومی به سمنها به ع گ

عم کگرد ضگعیف در مواقگ

بحرانی مانند سیل ،زلزله و و ضعف تجربه و گم کردن اهداف اص ی ،صورت میگیرد
از بين رفتن موضوع یا دالیل فعاليت سمن و ایجاد بدیلهای جدید و کارآمدتر بهجای آنها

تشکلهای مردمنهگاد بگا حضگور در بخگ هگای اجتمگاعی ،فرهنرگی و ا ربخشگی و
کارآمدی برنامههای پیشرف
دول

مقاله پووهشی پیشرانهای مؤ ر بر تشکلهای مردمنهاد ایران در افق د ساله آیند

انعطاف پایری باال و به دور بودن از بروکراسی دولتی قادرند سری تر و با کارایی بیشتر ،کار

و توسعه را تسری میکنند و بهعنوان پل ارتباطی میان مردم و

مطرح میشوند و میتوانند دول ها را در مسیر برطرف کردن آسیبهای اجتماعی و

نابسامانیهای درون جامعه یاری رسانند تشکلهای مردمنهاد یکی از اهگرمهگای مشگارک
مردم در مدیری
کنار نق

جامعه هستند که میتوانند کشور را به سم

پیشرف

سوق دهنگد امگا در

مؤ ر این نهادها ،موفق شدن یکی از رقبایی که این کارکردهگا را دنبگال مگیکننگد

میتواند هوی

سمن ها را تح

تث یر قرار دهند ممکن اس

نیازمندیهای مگردم از طگرق

پیشرفتهتری تثمین شود و یا اینکه با توجه به اینکه سمنها بر خأل دول ها تمرکز کرد اند،
کارکرد صحیح دول

ممکن اس

کارکرد سمنها را با کاه

روبهرو سازد
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افزایش حضور سمنهای بينالمللي در داخل کشور

تشکلهای مردمنهاد بین الم ی ،ظرفیگ
افزای

و سگرمایه مناسگبی در جهگ

توانمندی و توسعه کشور هستند و باید از ظرفی

آنان در جه

حفگظ منگاف م گی و
همافزایی با سگمنهگای

داخ ی استفاد شود اگرچه حضور سمنهای بینالم ی نقاب قوتی دارد اما از آنجایی که برخگی
از حضور سمنهای بینالم ی پوش
موضوع فعالی

و جایرا مناسگبی بگرای فعالیگ هگای براندازانگه دارنگد،

این سازمانها کام حساس میباشگد؛ بنگابراین ایگن مسگائل عمگد تگرین نقگاب

فص نامه ع می مطالعات مدیری

ضعف سمنهای بینالم ی محسوب میشود حتی ممکگن اسگ

آنهگا بگا اسگتناد و اسگتفاد از

اط عات کسبشد در طول حیات خود ،ع یه کشور ادعاهایی را در مجگام بگینالم گل مطگرح
سازند از این رو ،در این زمینه وجود قانونی جام و شگفاف کگه دربرگیرنگد اصگول برشگمرد
شد و مناف م ی باشد ،میتواند تا حدودی زمینه فعالی

این سمنها را روشن سازد
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گره خوردن کارکرد سمنها با اهداف قوميتها در کشور

تشکلهای مردمنهاد ،ذاتا مجموعههایی بیرسیاسی هستند و در راستای انسجام وحگدت
م ی ت ش میکنند و حیطه فعالی
اقتصادی کشور اسگ
میتوانند فعالی
اس

آنان در جهگ

توسگعه سیاسگی ،اجتمگاعی ،فرهنرگی و

هریگک از سگمنهگا در حگوز هگای تخصصگی و موردع قگه خگود

کنند یکی از این حوز های چال برانریز برای سمنها گگرو هگای قگومی

در قانون با ایجاد تشکلهای مگردمنهگاد در ایگن حگوز مخگالفتی نشگد و برخگی از

سمنها باوجود مشخص بودن حوز فعالی هایشان درگیر مسائل قومیتی میشوند کگه ایگن
اص ی آنان مغایرت دارد

مسئ ه تهدیدزا بود و با ماهی

شبدری شدن تشکلهای مردمنهاد

سازمانهای شبدرى چارلز هندى از سه نیروی کار (سه جزء مهم) تشکیلشد اند
 .1هسته حرفهاي و متخصص

نخستین بر

1

شبدر ،کارکنان اص ی سازمان هستند که هسته متخصص نامید میشگوند،

زیرا آنها افرادی با ص حی  ،حرفهای و با تخصص های باال درزمینه فنى و دان

مگدیری
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1. Professional Core

هستند این گرو اشخاص با در اختیار داشتن اط عات حساس و دان

خاصى که سازمان

را از رقباى آن متمایز میسازد ،برای سازمان ضروریاند و رکن اص ى سگازمان مگیباشگند
اگر آنها را از دس

بدهید ،سازمان را ازدس داد اید آنها خود را بهنگوعی شگریک شگرک

میدانند و میخواهند به آنها به چشگم یگک همکگار نرگا کننگد نگه زیردسگ
نمیتوان به آنها امرونهی کرد و گف
اس

از ایگن رو،

چهکار بکنند جایرزینى این افگراد تقریبگا بیگرممکن

و معموال سازمانها به این اعضاى خود حقوق و مزایاى چشمریرى میپردازند

دومین بر
ازای دریاف

شبدر پیمانکاران (شرک هایی) هستند که با سازمان قرارداد میبندنگد و در
حق الزحمه ،بسیاری از کارها و خدمات سازمان را انجگام مگیدهنگد سگازمان

شبدری اگر خرد بر آن حاکم باشد برای کارهای خستهکنند قرارداد میبندد و در ازای اخا
نتیجه ،حقالزحمه میپردازد؛ یعنی کار به کسانی واگاار میشود که در آن بهنوعی تخصص
رسید اند و به لحاظ نظری باید بتوانند آن را بهتر و با هزینهای کمتر انجام دهند
 .3تأمین نیرو از خارج

2

سومین بر شبدر ،نیگروی کگار انعطگافپگایر شگامل نیروهگاى قگراردادى ،پگار وقگ هگا،
نیمهوق ها ،کارگران موقتى و فص ى و همهکسانی که بهصگورت پگروژ ای بگراى سگازمان کگار
میکنند ،هستند که در دوران اوج کار برای رفگ نیگاز سگازمان اسگتفاد مگیشگوند نیگروی کگار
انعطافپایر هیچگا تعهد یا ب نگدپروازی کارکنگان هسگتهای را نخواهنگد داشگ
دریاف

مقاله پووهشی پیشرانهای مؤ ر بر تشکلهای مردمنهاد ایران در افق د ساله آیند

 .2مقاطعهکاري و پیمانکاريها

1

آنهگا خواهگان

حقوق و برخورداری از شگرایطی آبرومندانگه و برخگورد مناسگب و همراهگانی خگوب

هستند
شبدری بودن برای تشکل های مردم نهاد کمی متفاوت با سازمان های دیرر اسگ ؛ امگا
در صورتی که این مدل از سازمان رواج یاب،د تث یر مستقیمی بر روی سگمن هگا خواهگد
داش
1. Subcontracting
2. Out – Sourcing
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پیشرانهاي فناورانه
تغيير هویت و مجازی شدن تشکلهای مردمنهاد و پيوندخوردن آنها با رسانههای پرمخاطب

شبکه جهانی اینترن
اینترن

بخ

حیاتی و بیرقابلتفکیک جامعه جهانی اس

در واق شبکه

ستون فقرات ارتباطات کامپیوتری جهانی در دهه  1990اس ؛ زیرا اساسا بهتگدریج

بیشتر شبکه ها را به هم متصل کرد اس
این شبکه نیاز دارد ،دسترسی به اینترن
فص نامه ع می مطالعات مدیری

و ارتباب گیری فراهم کرد اس
اینترنتی جه

تمام آنهه یک تشکل مردمنهاد بگرای اتصگال بگه
امکان مناسبی برای تبادل اط عگات

اس ؛ اینترن

گاهی برخی از شبکهها در درون خود یک شبکه مجگازی

اط عرسانی شکل می دهند و گا اص شگبکه واقعگی وجگود نگدارد و فقگط

افراد در اینترن  ،شبکه مجازی را برای گفترو و همنظری شکل میدهند
مجازی شدن تشکلهای مردم نهگاد موجگب بهبگود ارتباطگات و همکگاری میگان شگبکه
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تشکلهای مردم نهاد شد اس

از طریق ایگن شگبکه ،تشگکلهگای مگردمنهگاد بگه اینترنگ

دسترسی می یابند ،دارای یک پس
اط عرسانی در اختیار آنهاس

الکترونیکی هستند و مناب اینترن

برای اط عگیگری و

و بدین ترتیب این سازمانهگا ایگن امکگان را مگییابنگد کگه

مؤ رتر از گاشته با یکدیرر ارتباب برقرار کنند در هگر صگورت ،جریگان سگری اط عگات،
کاه

هزینهها ،صرفه جویی در زمان ،تبادل اط عات و نزدیکی با تشگکلهگای مگردمنهگاد

خارجی و سازمانهای بینالم ی ،آسانترشدن ایجاد شبکه در تشکلهای مگردمنهگاد و از
ویوگیهای دیرر مجازی شدن تشکلهای مردمنهاد اس
تشکل های مردم نهاد ،شخصی

حقوقی دارند کگه مگی تواننگد مطالبگه گگری کگرد و

حضور آنها در عرصه های مخت ف و اقگدامات خیرخواهانگه مشگروعی

دارد از سگوی

دیرر رسانه های پرمخاطب با وجود اینکه دامنه تث یر باالیی دارند ،امگا فاقگد شخصگی
حقوقی سمن ها هستند از این رو ،اگر بین این دو کنشرر پیوند خگورد شگود ،قگدرت
بزرگی ایجاد می شود که می تواند مانند یک شمشیر دو لب عمل کرد و منشگث تگث یرات
بسزایی شود این پیوند یکگی از نیروهگای بگزر
مردم نهاد اس
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ت غییگر در رونگد آینگدۀ تشگکل هگای

پیشرانهاي حقوقي
تغيير قوانين داخلي کشور در مورد تشکلهای مردمنهاد

یکی از رویدادهایی که میتواند بهعنوان پیشران در سرنوشگ
تغییر ایجاد کنگد ،تغییگر قگوانین در مگورد آنهاسگ
تشکلهای مردم نهاد ،اولوی

تشگکلهگای مگردمنهگاد،

ایگن موضگوع کگه شخصگی

رسیدگی قضایی دارد و یا شخصگی

حقگوقی

حقیقگی اعضگا آن و یگا

اینکه چه مراجعی و با چه شرایطی میتوانند مجوز تثسیس سمنهگا را صگادر نماینگد و یگا
وظایف و اختیارات آنها چه میزان اس  ،همری تث یر بسگیار زیگادی در میگزان توانمنگدی و
کارکرد تشکلهای مردمنهاد ایجاد خواهد کرد
خروج سمنها از چتر حاکميتي جمهوری اسالمي ایران

یکی از عرصههای بینالم ی جه

حضور سمنهگا ،مجگوز مقگام مشگورتی اسگ

شورای اقتصادی و اجتماعی سازمانم ل متحد در راستای حمای

کگه

از تشکلهای مگردمنهگاد،

آن را اعطا میکند تا بگه ایگن ترتیگب ایگن سگازمانهگا ،توانگایی حضگور در کنفگرانسهگا و
اج سهای مجام بینالم ی را داشته باشند
برخی سمن ها با وجود اینکه دارای تعام ت مؤ ر در داخل کشور هستند ،در خگارج از
کشور نیز بهعنوان شخصی
تقوی

حقوقی ت قی میشوند تا در راستای تحقق اهداف بگینالم گی،

سایر سازمانهای بیردولتی و ایجاد هماهنری میان این سازمانها و در زمینۀ قگوانین
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اینکه سمنها چرونه میتوانند با خارج از کشور ارتباب برقرار نمایند و یگا اینکگه محگدود

و الزامات حقوقی ،اجرایی و مدیریتی و گسترش فزایندۀ فعالی ها ،اقداماتی انجام دهند
از این رو ،یکی از موضوعات مهمی که باعگث تغییگر در رونگد شگکلگیگری و فعالیگ
تشکلهای مردم نهگاد خواهگد شگد ،ایگن اسگ

کگه سگازمانهگای بگینالم گی در راسگتای

فراحاکمیتی کردن تشکلهای مردمنهاد ،قوانین و پروتکلهای الزامآوری را تصگویب کننگد؛
این پروتکلها ممکن اس

با ایجاد یکنهاد بینالم ی در سطح سازمانم ل برای سمنهگا و

یا ایجاد محدودی های حقوقی برای دول ها در امر نظارت بر سمنها و باشد که نتیجگه
آن خروج برخی از سمنها از چتر حاکمیتی جمهوری اس می اس
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پیشرانهاي زيستمحیطي
تشدید بحرانها و بالیا

در بحرانها و حوادث طبیعی ،گا عمق فاجعه آنقدر وسی و مخرب اسگ

کگه دولگ

بهتنهایی نمیتواند به همه امور در کوتا ترین زمان ممکن و تنها با تصمیمگیگری یگکطرفگه
رسیدگی کند؛ بنابراین در چنین شرایطی حضور نهادهای مردمی ضروری بهنظگر مگیرسگد
تشکلهای مردمنهاد را افزای

شاید بتوان مهمترین نق

مشگارک

اجتمگاعی ،پیشگرف

و

فص نامه ع می مطالعات مدیری

توسعه جامعه دانس
از سگگوی دیرگگر ،یکگگی از تجربیگگات جهگگانی در مگگدیری
اجتماع محور اس

بحگگران ،مگگدیری

بحگگران

درگیر ساختن نیروهای بومی مح ی در برنامگهریگزی ،سیاسگ گگااری،

هماهنری ،کنترل و سازمان دهگی مگدیری
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بسیاری از کمکهای ب عو
هستند از را هایی اس

بحگران بگا هگدای

دولگ

و اولویگ

پرداخگ

به سازمانهای اجتماعمحور که همان تشکلهای مگردمنهگاد

که در مدیری

بحران و ب یای طبیعی موفقی

نسبی داشته اس

بنابراین تشکلهای مردمنهاد ،بهواسطه برخورداری از مؤلفههایی چون تخصص ،چابکی
و سازمانیافتری میتوانند در مواق بحران ،نقگ

مگؤ ری ایفگاء کننگد؛ بگدین ترتیگب اگگر

شرایطی ایجاد شود و بحران ها و ب یای طبیعی و بیرطبیعی از میزان خاصی بیشتر شود ،در
نق

تشکلهای مردمنهاد بسیار تث یرگاار خواهد بود
ب :تجزيه و تحلیل يافتهها
تحلیل و امتیازدهي پیشرانها
ویوگی بارز عدم قطعی  ،پی بینیناپایری اس

زیاد قابل پی بینی اس  ،دیرر عدم قطعیگ

اگر رویدادی حتی با احتمال نهچندان

بگهشگمار نمگیآیگد در ایگن گگام ،مبتنگی بگر

پیشرانها ،عدم قطعی ها مشخص میشود برای تح یگل ،پیشگرانهگای بگهدسگ
مرح هی قبل ،در یک جدول امتیازدهی ،ارائگه و اهمیگ
ارزیابی خبرگان قرار گرف
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شایان ذکر اس

آیند » در قالب اهداف ک ی زیر مورد توجه اس

آمگد در

و پگی بینگیناپگایری آنهگا مگورد

در این پووه  ،مجموعگه «معیگار مط وبیگ
 -1همررایی تشگکلهگای مگردمنهگاد بگا

اهداف متعالی جمهوری اس می ایران؛  -2بهر وری حگداکثری تشگکلهگای مگردمنهگاد در
حوز های تخصصی مرتبط
جدول  : 6امتیازدهي به پیشرانها
ردیف
1

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

و استفاد ابزاری از تشکلهای مردمنهاد

حمای

توسط دسترا های حریف
احساس خطر کشورهای تث یرگاار جهانی از
تشکلهای مردمنهاد
قابل م حظه در تخصیص بودجههای

افزای

خارجی به تشکلهای مردمنهاد
مشروب شدن حرک های بینالم ی تشکلهای
مردمنهاد به عضوی

در پروتکلهای محدودکنند

شدت یافتن شبکهای شدن سازمانهای مردمنهاد به
خصوص در سطح بین الم ی
بسترشدن تشکلهای مردمنهاد برای شهرت افراد/
تغییر کارکرد
اعتماد مردم به تشکلهای مردمنهاد

کاه

از بین رفتن موضوع یا دالیل فعالی

تشکل مردمنهاد

و ایجاد بدیلهای جدید و کارآمدتر بهجای آنها
افزای

حضور تشکلهای مردمنهاد بینالم ی در
داخل کشور

گر خوردن کارکرد تشکلهای مردمنهاد با اهداف
قومی ها در کشور
نفوذ سرویسهای اط عاتی بیرانه در تشکلهای
مردمنهاد
شبدری شدن تشکلهای مردمنهاد
تغییر هوی

و مجازی شدن تشکلهای مردمنهاد و

پیوندخوردن آنها با رسانههای پرمخاطب

ناپذیری

پيشران

به هدف

3

2

2

3

2

2

2

2

3

2

2

2

2

3

3

2

2

1

2

1

3

1

2

1

3

2

عدم قطعی
اص ی
عدم قطعی
اص ی

واگرایی
واگرایی

عدم قطعی

واگرایی/

کمکی

توانمندی

عدم قطعی
کمکی

واگرایی

عدم قطعی

توانمندی/

اص ی

همررایی

عدم قطعی
کمکی
عدم قطعی
اص ی
عدم قطعی
اص ی
عدم قطعی
مستعد
عدم قطعی
مستعد
شرفتیساز
عدم قطعی
مستعد
عدم قطعی
اص ی

ناتوانی
ناتوانی
ناتوانی
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2

پيشران (ناشي از کنش کنشگران)

اهميت

پيشبيني

خاصيت

پيشران نسبت

توانایی
واگرایی
واگرایی
توانمندی
توانمندی
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ردیف
14

اهميت

پيشران (ناشي از کنش کنشگران)
تغییر قوانین داخ ی کشور در مورد سازمانهای

15

مردمنهاد
خروج تشکلهای مردمنهاد از چتر حاکمیتی

16

جمهوری اس می ایران
تشدید بحرانها و ب یا

فص نامه ع می مطالعات مدیری

در اینجا دو عدم قطعی

پيشبيني

خاصيت

پيشران نسبت

ناپذیری

پيشران

به هدف

عدم قطعی

توانمندی/

اص ی

همررایی

3

3

3

2

3

2

عدم قطعی

واگرایی

اص ی
عدم قطعی

توانمندی/

اص ی

همررایی

ک یدی به ترتیب ذیل احصگاء شگد  -1همرگرا یگا واگراشگدن

تشکلهای مردمنهاد که از ترکیب پیشرانهایی چگون سگطرهای ،14 ،11 ،10 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1
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15و  16جدول پیشرانها تشگکیل شگد اسگ

 -2توانمنگد یگا نگاتوان شگدن تشگکلهگای

مردمنهاد که از ترکیب پیشرانهایی چگون سگطرهای 14 ،13 ،12 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،3و  16بگه
وجود آمد اس
نتيجهگيری و پيشنهاد
تشکل مردم نهاد ،در حال حاضر به عنوان یک کنشرر تث یرگگاار در مسگائل داخ گی و
خارجی کشور در حال ایفای نق

اس

پیشران های شناسایی شد  ،نشان از آن دارد کگه

صحنه حضور تشکلهای مردم نهاد در حال تغییر اس
کمک خواهد کرد تا در جه

این پیشران ها بگه تصگمیم سگازان

دهی به تغییرات حوز تشکل های مردم نهاد ،نقگ

فعگالی

داشته باشند
این پووه

به لحاظ دسگتیابی بگه نتگایج کگاربردی فعگال و خ رگاق درخصگوص آینگد

تشکلهای مردمنهاد آیند پووهی در این حوز  ،استفاد از روش و ابزار و رویکرد چندگانگه
و بیرقطعی به فرص ها و تهدیدهای آیند تشکلهای مردمنهگاد بگا پگووه هگای پیشگین
متفاوت اس
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اس

و نتایج تاز ای را احصاء کرد اس

پیشرانهای بهدس

آمد به شرح ذیگل

پیشرانهاي توانمندساز تشکلهاي مردمنهاد
 افزای

حضور تشکلهای مردمنهاد بینالم ی در داخل کشور؛

 شدت یافتن شبکهای شدن تشکلهای مردمنهاد به خصوص در سطح بین الم ی؛
 شبدری شدن تشکلهای مردمنهاد؛
 تغییر هوی

و مجازی شدن تشکلهای مردمنهاد و پیوندخوردن آنها با رسانههگای

پرمخاطب؛
 تغییر قوانین داخ ی کشور در مورد تشکلهای مردمنهاد
پیشرانهاي همگراساز تشکلهاي مردمنهاد
 شدت یافتن شبکهای شدن تشکلهای مردمنهاد به خصوص در سطح بین الم ی؛
 تغییر قوانین داخ ی کشور در مورد تشکلهای مردمنهاد؛
 تشدید بحرانها و ب یا
پیشرانهاي ناتوانساز تشکلهاي مردمنهاد
 تغییر قوانین داخ ی کشور در مورد سازمانهای مردمنهاد؛
 بسترشدن تشکلهای مردمنهاد برای شهرت افراد /تغییر کارکرد؛
 کاه
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 تشدید بحرانها و ب یا؛

اعتماد مردم به تشکلهای مردمنهاد؛

 از بین رفتن موضوع یا دالیل فعالی

تشکل مردمنهاد و ایجاد بدیلهگای جدیگد و

کارآمدتر بهجای آنها
پیشرانهاي واگراساز تشکلهاي مردمنهاد
 حمای

و استفاد ابزاری از تشکلهای مردمنهاد توسط دسترا های حریف؛

 احساس خطر کشورهای تث یرگاار جهانی از تشکلهای مردمنهاد؛
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 مشروب شدن حرک هگای بگینالم گی تشگکلهگای مگردمنهگاد بگه عضگوی

در

پروتکلهای محدودکنند ؛
 گر خوردن کارکرد تشکلهای مردمنهاد با اهداف قومی ها در کشور؛
 نفوذ سرویسهای اط عاتی بیرانه در تشکلهای مردمنهاد؛
 خروج تشکلهای مردمنهاد از چتر حاکمیتی جمهوری اس می ایران؛
 افزای
فص نامه ع می مطالعات مدیری

پیشنهادات تقويتکننده پیشرانهاي مطلوب و تضعیفکننده پیشرانهاي نامطلوب
باوجود اینکه ماهی

تشکلهای مردمنهاد برای جمهگوری اسگ می بسیارفرصگ محگور

اس  ،اما دستهبندی پیشران ها ،نشان از آن دارد که کنشرران متخاصم در روندهای فع گی و
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جاری نق

فعالی دارند از این رو ،تنها را تبدیل شدن تشکلهای مردمنهگاد بگه فرصگ ،

اتخاذ رویکرد فعال و فوق فعال اس

که پیشنهادهای زیر میتواند به تحقق این امگر کمگک

کند
 .1رويکرد تقنیني
بخشی از مواردی که باعث ایجاد رویکرد فعال در سمنها خواهد شد عبارتند از
•

تصویب قانون شفافی

مالی سمنها؛

•

تصویب شفافی

•

تصویب نحو حضور سمنها در فضای سایبر؛

•

تغییر در تعاریف اولیه سمن؛

•

تنظیم دو الیحه جداگانه و تخصصی برای فعالی

•
•
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قابل م حظه در تخصیص بودجههای خارجی به تشکلهای مردمنهاد

عم کردی سمنها؛

بررسی دقیقتر ص حی
تقوی

سمنهای ایرانی و خارجی؛

متقاضیان و تطابق اهداف سازمانها با مناف م ی؛

پشتوانه اجرایی برای نظارت بر سمنها و برخورد با سمنهایی کگه منگاف

م ی را به خطر میاندازند

 .2رويکرد گفتماني
الروی بومی و متعالی سازمان مردمنهاد مط وب کشف و با استفاد از ابگزار رسگانهای و
برنامههای منطقهای و بینالم ی ،تج ی ویوگیهای یک سمن واقعگی در ایگن الرگو ،تبیگین
شود؛ به نحوی که در سطح م ی و بینالم ی ،ادبیات جدیدی از سمنها ،تولید شود
 .3رويکرد اجرايي
جهان و بهخصوص منطقه ،شبکههای واقعی ،کارآمد و مؤ ر تشکیل دهند
 .4رويکرد فني -سايبري
با توجه به اینکه برخی از کارکردهای سمن با شتاب زیگادی در حگال تغییگر بگه سگم
پ تفرمی شدن اس  ،ضرورت دارد تا پ تفرمهایی که با امنی
دارند ،پی

و مناف م گی ارتبگاب بیشگتری

از اینکه پ تفرمهای بیربومی فراگیر شوند ،با هگدای

جامعه را برطرف کنند

حاکمیگ  ،ایجگاد و نیگاز
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این امکان فراهم شود تا سمنهای توانمند و همررا ،بتوانند با سمنهگای عگدال خگوا
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فهرست منابع و مآخذ
الف .منابع فارسي


ابطحی ،سید مصطفی؛ سعید بشیری؛ ع ی مرشدی زاد (تابستان  ،)1399نق
وضعی



فضای مجگازی بگر

حوز عمومی در ایران ،مطالعات سیاسي ،شمار  ،48صص 118-93

بیشاب ،پیتر و همکگاران ( ،)1388وضعیت کنوني سناريونويسي؛ مؤرور اجمؤالي تکنیؤ هؤا،
مترجم مسعود منزوی ،تهران مؤسسه آموزشی تحقیقاتی صنای دفاعی

فص نامه ع می مطالعات مدیری



شوارتز ،پیتر ( ،)1388هنر درونگري؛ برنامهريزي براي آينده در دنیايي با عدم قطعیت ،ترجمه
عزیز ع یزاد  ،تهران مؤسسه آموزشی تحقیقاتی صنای دفاعی.



حاتمی ،خدیجه؛ قاضگی نگواد ،مگریم؛ باسگتانی ،سوسگن؛ راد ،فیگروز (پگاییز و زمسگتان ،)1399
فراتح یل پووه های صورت گرفته در حوز سازمانهای مردم نهاد؛ با تاکید بر ع گل مشگارک

راهبردی دفاع م ی ،سال پنجم ،شمار  ،17بهار 1400



افراد در این سازمانها ،جامعه شناسي اقتصادي و توسعه ،سال  ،9شمار  ،2صص 46-23
حافظنیا ،محمدرضا ( ،)1391مقدمه اي بر روش تحقیؤق در علؤوم انسؤاني ،تهگران انتشگارات
سم .



حفظی فرد ،محمود و همکاران ( ،)1388سازمان مجازي و منابع انساني ،بی جا



خ ی ی شروینی ،سیاوش ( ،)1393روشهاي تحقیؤق در علؤوم سیاسؤي ،چگا

هفگتم ،تهگران
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