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 مقدمه:

 امور انجام اي بر ، كشور آن در موجود فرهنگ به توجه با مختلف هاي كشور در نهاد مردم سازمانهاي

 كشورها چوب قوانين درچار ... و بشردوستانه ، زيست محيط اي، خيريه فرهنگي، هاي گرايش با داوطلبانه

 و خالصانه و شرط و قيد بي تالش كه آيند مي پديد افرادي همت با معموالً سازمانها اين .ميكنند فعاليت

 جامعه در ها دولت حمايت بدون معموال هرچند و قرارداده خويش عمل سرلوحه را داشت چشم بدون

 و آرماني اهداف راه در معموالً و ميباشند ها دولت با جانبه دو ارتباطات و تعامالت داراي اما گيرند مي شكل

 . دارند مي بر گام مقدس

 را جامعه آحاد ثيرگذاري تأ بستر نوعي به و ، شوند مي محسوب اجتماعي پديده يك نهاد مردم سازمانهاي

 سبب سازمانها اين در مشاركت كه گفت توان مي لذا نمايند، مي فراهم تخصصي فرايندهاي و ها جريان طي

 .ميباشد يكديگر به نسبت تعهد واحساس يكديگر به مت خد انجام جهت افراد تشويق

 گذشت و صداقت ،سويي هم ، وفاق اعتماد، چون هايي مولفه وجود با بستري چنين در افراد پايدار فعاليت

پيدا مي  رشد تجارب و ها دانش ها، مهارت انواع درجريان سازمانه اين فعالين جاكه آن از و است همراه

 اجتماعي هاي سرمايه به آنها در فعال مختلف وگروههاي افراد ميان اجتماعي ارتباطات عمق و ميزان به ،كنند

 .ميگردد افزوده جامعه

 در ديني فرهنگ ترويج و توسعه براي فرصتي بسترو نهاد مردم سازمانهاي ايران، اسالمي جمهوري نظام در

 از گيري بابهره خيرخواهانه هاي همكاري ايثار تعاون، همچون رزشهاييا درجهت بايد و شده تلقي جامعه

 موجود خالءهاي ، دولت حمايت با خود هاي ظرفيت هاو توانمندي به اتكا با و . نمايند تالش ديني هاي آموزه

 .بكوشند آن رفع براي و شناسايي را جامعه در
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 فعاليتهاي تا طلبد مي را ملي عزمي و اراده ، تأثيرگذار و هدفمند هاي فعاليت سوي به ها اين سازمان هدايت 

 .نمايد منطبق اسالمي جامعه معيارهاي ،ضرورتهاو نيازها ها، برخواست را آنها

 است ري ضرو بسيار اخالقي هاي ضابطه ،وجود ها سازمان گونه اين كيفي ارتقاء و هدايت و اصالح منظور به

 اولويتها از ها سازمان قبيل اين فعاالن در رفتاري و انساني فضايل و ها مالك و ارزشها اخالقي، هاي شاخص ؛

 .ميگردد محسوب

 مديريتي مباحث شناختي جامعه هاي تحليل . است شده فراواني مطالعات نهاد مردم سازمانهاي باب در

 به ديگررهيافتها و  سازماني كارآفريني سرآمدي، اثربخشي، كارآيي، تعهدسازماني، چون مسايلي به معطوف

 اخالقي رويكرد شده فراموش حدودي تا رهيافتها از يكي. است معاصر ازپژوهشهاي نهادبخشي مردم سازمان

 .است سازمانها اين به

 ؟چیست  NGO سازمانهای مردم نهاد

 المللي بين و ملي روابط در را آن ژرف تأثيرو رفيع جايگاه و شويم مي مواجه فراوان NGOاصطالح  با امروزه

 به معني سازمان non-governmental organization انگليسي اصطالح مخفف NGO .كنيم مي مشاهده

  شده انتخاب واژه اين ترجمه براي سمن اختصار بانهاد مردمان واژة سازم فارسي زبان در .است دولتي غير

 در داوري گونه هر .بريم مي كار نهادبه مردم سازمانهاي معناي به را سمن واژة نوشتار اين تمام در   .است

 .است آن تعريف گرو در آن اجتماعي ونقش نهاد مردم زمان سا خصوص

ها نامي است كه زياد به گوش مي خورد و در كشورهاي مختلف با توجه به  NGO مردم نهاد ياسازمانهاي .

و بر اساس بررسي هاي انجام شده فرهنگ هاي موجود در هر كشور حول محور هاي مختلف شكل مي گيرد 
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بوجود آمدن اين  اكثر قريب به اتفاق مردم با اين نهاد ها فقط از لحاظ نام آشنائي مختصري داشته و از نحوه

 .گونه نهاد هاي مردمي وقدرت مانور اينگونه تشكل ها اطالع چنداني ندارند

 ها (NGO) تعریف سازمانهای مردم نهاد و یا 

سازماني با شخصيت حقوقي مستقل، غير دولتي، غير انتفاعي و غير سياسي است كه براي انجام فعاليت 

مذهبي، بشردوستانه و بر اساس قانونمندي و اساسنامه مدون، رعايت داوطلبانه با گرايش فرهنگي، اجتماعي، 

 .چارچوب قوانين موضوعه كشور و مفاد آيين نامه هاي اجرايي آن فعاليت مي كند

 تاریحچه:

هاي غيردولتي اغلب به همان اند، سازماناشتهوجود د تاريخشهروندان در سراسر  داوطلبانههاي انجمناگرچه 

اند. يكي از اولين شوند، در دو قرن اخير توسعه يافتهالملل ديده ميمنوال كه امروزه، به ويژه در سطح بين

 تأسيس شد.  ۳۶۸۱است كه در سال  صليب سرخ جهانيهاي اين چنيني، سازمان

از فصل  ۱۳كه محتواي آن در ماده  ۳۴۹۱در سال  سازمان ملل متحد تأسيسبا « هاي غيردولتيسازمان»عبارت 

 است، به وجود آمد. منشور سازمان ملل آمده ۳۱

شود به قطعنامه است مربوط مي( ارائه شدهINGO«)الملليهاي غيردولتي بينسازمان»اولين تعريفي كه از 

۸۶۶  ECOSOC  المللي كه از هر گونه سازمان بين»است : كه در آن اينچنين آمده۳۴۱۱، فوريه ۸۱به تاريخ

هاي گروه»هاي غيردولتي و ديگر نقش اساسي سازمان«. استالمللي ايجاد نشدهطريق پيمان و معاهده بين

است، كه منجر به توافقات جديد و به رسميت شناخته شده ۸۳دستور كار  ۸۱سعه پايدار در ماده در تو« اصلي

 نهاد شد. هاي مردمبازبيني شده براي روابط شورايي بين سازمان ملل و سازمان

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B1_%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%84%DB%8C%D8%A8_%D8%B3%D8%B1%D8%AE_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%84%DB%8C%D8%A8_%D8%B3%D8%B1%D8%AE_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B8%DB%B6%DB%B3_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%84%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%84%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B2%DB%B7_%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B5%DB%B0_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
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نهاد شد. امكان حل خيلي از هاي مردمدر قرن بيستم موجب اهميت يافتن سازمان سازيجهانيفرايند 

رت سازمان تجاالمللي از قبيل هاي بينو سازمان الملليبينمعاهدات مشكالت داخلي يك كشور وجود نداشت. 

سات مالي بزرگ متمركز بودند. در اقدامي براي متعادل كردن اين روند، بيش از حد بر منافع مؤس جهاني

د كه نمونه س شدنكمك به توسعه و توسعه پايدار تأسي ،بشردوستانههاي غيردولتي با تأكيد بر مسائل سازمان

مجمع اقتصادي شود و رقيب برگزار مي داووساست كه هر ساله در ماه ژانويه در  مجمع اجتماعي جهان بارز آن

برگزار شد و نمايندگان بيش از  برزيلپورتو آلگرشود. پنجمين اجالس اجتماعي جهان در محسوب مي جهان

 …سازمان غيردولتي در آن شركت كردند ۳۱۱۱

:نهاد در ایرانهای مردمتشکلسابقه   
 

دانند و پس ازآن ها را نهادهاي غيردولتي سنتي قديمي ميخانههاي مذهبي و قهوهمساجد، تكايا، هيئت

التحصيلي در دوران بعدتر و هاي فارغهاي اسالمي و حتي دورهها، انجمنهاي قرض الحسنه، خيريهصندوق

هاي جديدتر نهادهاي مدني هستند كه و مهندسي و غيره، شكل هاي صنفيها، اصناف و نظامسپس اتحاديه

 .دولتي خارج شوندرفته بايستي از دست مديران نيمهالبته رفته

 های غیردولتیگیری سازمانمراحل تکامل و شکل

سه دوره »اي زير عنوان در نوشته ۳۴۴۱هاي غيردولتي توسط كورتون سال سه مرحله يا دوران تكامل سازمان

 است. شناسايي شده« هاي داوطلبانهگيري فعاليتشكل

متمركز بود و مستقيماً  رفاهگيرد كه بر امدادرساني و كل مينهاد شدر مرحله اول، نوع خاصي از سازمان مردم

 هايي ازنمونه بهداشتيكرد. توزيع غذا، تأمين پناهگاه و ارائه خدمات ع خدمات امدادي ارائه مينفبه افراد ذي

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%88%D8%B3%D8%8C_%D8%B3%D9%88%D8%A6%DB%8C%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%88%D8%B3%D8%8C_%D8%B3%D9%88%D8%A6%DB%8C%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%88%D8%B1%D8%AA%D9%88_%D8%A2%D9%84%DA%AF%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%88%D8%B1%D8%AA%D9%88_%D8%A2%D9%84%DA%AF%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%88%D8%B1%D8%AA%D9%88_%D8%A2%D9%84%DA%AF%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B9%DB%B0_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C
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د در اين مرحله نيازهاي روز افراد را نهانهاد بود. در واقع سازمان مردمهاي مردمخدمات اين قبيل سازمان

 پرداختند. ها ميدادند و به برآورده ساختن آنتشخيص مي

هاي مستقل نهاد از لحاظ وسعت و اندازه كوچكتر شده و به مجموعههاي مردمدر مرحله دوم از تكامل، سازمان

امل، امكانات جوامع محلي را نهاد در اين مرحله از تكهاي مردمو خودكفايي محلي تبديل شدند. سازمان

 ها را برآورده سازند. نيازهاي آن 'اقدامات محلي مستقل'گسترش دادند تا بتوانند با 

خواند. در اين مي 'هاي پايدارتوسعه نظام 'نهاد را هاي مردمگيري سازمانكورتن مرحله سوم از تكامل و شكل

ها و مؤسسات در سطح داخلي، ملي و ا در سياستكوشند تغييراتي رنهاد ميهاي مردممرحله، سازمان

ها از نقش سابق خود كه تأمين و ارائه خدمات عملياتي بود، فاصله گرفته و نقش المللي به وجود آورند؛ آنبين

نهاد سازمان مردم»به « نهاد امدادرسانسازمان مردم»تدريج اين سازمان از به عهده گرفتند. به كاتاليزوري

 تغيير ماهيت داد. « توسعه و آباداني

 موضوع فعالیت سازمان مردم نهاد:

ه ، امورزنان ، آسيب موارد علمي ، فرهنگي ، اجتماعي ، ورزشي ، هنري ، نيكوكاري وامورخيريه ، بشردوستان

ديدگان اجتماعي ، حمايتي ، بهداشت و درمان ، توانبخشي ، محيط زيست ، عمران وآباداني و نظايرآن ، يا 

 مجموعه اي ازآنها مي باشد.

 انواع سازمانهای غیر دولتی:

 ادوارد و هولم سه گروه از سازمانهاي غير دولتي را دسته بندي كرده اند :

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B2%D9%88%D8%B1%DB%8C
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 دولتي فزاينده و توسعه جوسازمانهاي غير  -۳

 سازمانهاي غير تكثيري -۸

 سازمانهاي ترويجي -۱

 دسته بندی سازمانهای غیر دولتی بر اساس نقش سازمانهای غیر دولتی :

 نقش اجرايي -۳

 نقش تسهيل گري  -۸

 نقش مشاركت جويي -۱

 ضرورت سمن ها:

به فردگرايي داده و اين فرهنگ نادرست هاي مشاركت جمعي جاي خود را هاي مردمي، فعاليتدر نبود تشكل

در جامعه نهادينه خواهد شد. از طرف ديگر نيز نهادهاي دولتي با نگاه از باال به پائين براي جامعه تصميم گيري 

 كنند؛ اصلي كه در تضاد با توسعه پايدار است.مي

,نهادها ,بنيادها ,موسسه ها  انواع سازمانهاي مردم نهاد ممكن است به صورت انجمن هاي گوناگون ,سازمانها

,تعاوني ها ,باشگاه ها , گروه ها و هيات ها باشد .با توجه به اينكه اين سازمانها به عنوان نهادهايي مستقل و 

بدون وابستگي به دولت ايفاي نقش مي كنند و به صورت داوطلبانه و براي مقاصد غير انتفاعي و غير سياسي 

ند در پيشگيري از جرم نقش بسيار موثري داشته باشند و در كاهش جرايم و به وجود مي آيند .لذا مي توان
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پيشگيري از آنان باالخص نقش آفرين باشند .سازمانهاي مردم نهاد ازطريق اطالع رساني و آگاه سازي عمومي 

، (بسيج منابع)، جذب سرمايه ها و منابع كوچك مردمي (بسيج عمومي)، جلب مشاركت مردمي(ارتباطات)

اد، گسترش و تقويت هماهنگي بين دولت ومردم، گسترش نظارت عمومي و ارزيابي فعاليت ها، افزايش ايج

بهره وري در استفاده از منابع وهنجارسازي عمل مي كنند كه در اين بين سه موضوع جلب مشاركت مردمي ، 

آنها در موضوع پيشگيري بسيج منابع و نظارت و ارزيابي از اهميت و جايگاه بااليي برخوردار هستندو نقش 

ات در مبارزه با انحراف نقش بسيار تاثير گذاري است.به واقع ميتوان گفت شكست رويكردهاي انحصارطلبانه

اجتماعي و پيشگيري از بزهكاري موجب شده است كه از حدود نيم قرن اخير دولت ها به اتخاذ رويكردهاي 

شاركتي سياست جنايي خويش ، به ويژه پيشگيري از مشاركتي در ياد مي شود ، به معناي سياست جنايي م

جرم ، روي آورند . اين رويكرد كه از آن با عنوان شركت دادن مردم در مراحل مختلف نظام عدالت كيفري مي 

باشديكي از قالب هاي مشاركت مردم در عرصه پيشگيري از جرم سازمان هاي مردم نهاد است كه به دليل 

  است. صصي بودن ، از كارآيي و تاثير گذاري زيادي برخوردارنظام مند ، هدف مند و تخ

 اهداف

كنند و معموالً در جهت پيشبرد اهداف نهاد براي رسيدن به اهداف گوناگوني فعاليت ميهاي مردمسازمان

ها طيف ها بسيار زياد است و اهداف آنسياسي يا اجتماعي اعضا در حركت هستند. تعداد اين قبيل سازمان

 توان به موارد زير اشاره كرد: گيرد. براي نمونه ميرا در بر مي فلسفيو  سياسيهاي وسيعي از موقعيت

  در كشور، گردشگريو  محيط زيستبهبود وضعيت 

 هاي درماني به بيماران خاص در حوزه سالمتكمك 

 در جامعه، حقوق جانورانو  حقوق بشرها و مردم به رعايت وهتشويق گر 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7_%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7_%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A8%D8%B4%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A8%D8%B4%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86
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 پذير اجتماع با مطرح ساختن يك برنامه مشترك و دسته باال بردن سطح رفاه قشرهاي محروم و آسيب

 رساني به طبقات مختلف جامعه.جمعي و آگاهي

 هاي اجتماعي در كشور.حمايت از بيماران مبتال به اعتياد در حوزه آسيب 

 ها (NGO) ادویژگی سازمانهای مردم نه 

بدين معني كه تأسيس آنها بر اساس تصميم دولتي و در چارچوب بودجه عمومي انجام  :غير دولتي بودن .۳

نگيرد بلكه اشخاص حقيقي يا حقوقي خصوصي مؤسس آنها باشند، البته سازمانهاي مردم نهاد و مجموعه دولت 

 .داراي ارتباط و اثرات دوجانبه مي باشند

بدين معني كه دست يافتن به درآمد و سود و انجام فعاليتهاي تجاري و صنفي انتفاعي  :بودنغير انتفاعي  .۸

بمنظور تقسيم منافع بين اعضاء ، مؤسسان، مديران و كاركنان هدف سازمان نباشد، هرچند كه اين ويژگي، 

 .سازمان مردم نهاد را از دست يابي به درآمد براي اداره امور خود باز نمي دارد

مايل به استقالل: بدين معني كه سازمان مردم نهاد سعي مي كند براي تحقق اهداف خود در چارچوب ت .۱

برخوردار باشد و زير نفوذ صاحبان قدرت و يا گرايش  قوانين موضوعه تا حد ممكن از درجه استقالل بااليي

 .هاي مختلف قرار نگيرد

نياز طبيعي ناشي از شرايط فكري، محيطي، انگيزش  خودجوشي و نياز طبيعي: سازمانهاي مردم نهاد بنابر .۹

ها، خصوصيت ها و آرمانهاي مشترك افراد و جامعه، و به صورت داوطلبانه و خودجوش و بر اساس اصل آزادي 

 .اراده اشخاص تأسيس و اداره مي شوند
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، فقرا، گروههاي اين سازمانها تعهد اجتماعي دارند. هدف اساسي آنها خدمت به اجتماعغير سياسي بودن: .۱

آسيب پذير، رفع تبعيضهاي جنسي، نژادي، مشكالت محيطي و... است. ساز و كارهاي تاسيس سازمانهاي غير 

دولتي نيز با سازمانهاي سياسي)احزاب( متفاوت است و معموالً آنها در زمان تاسيس تعهداتي مبني بر وارد 

 نشدن به حوزه هاي سياسي مي سپارند.

 مشتركتعهد و هدف  -۸

 برنامه و فعاليت مشخص -۱

 جلب مشاركت و عضويت -۶

 معافيت مالياتي -۴

نداشتن وابستگي به دولت: سازمانهاي غيردولتي را مردم تاسيس مي كنند و عموماً دولتها در ايجاد و  -۳۱

مذهبي. مديريت آنها نقش چنداني ندارند؛ از قبيل انجمنها، مجامع، گروههاي حرفه اي، سازمانهاي خيريه و 

به ديگر سخن، اين سازمانها در ساختار ديوان ساالري دولتي جايي ندارند. با وجود غير دولتي بودن اين 

ي م       سازمانها، برخي دولتها با هدف گسترش مشاركتهاي مردمي در تاسيس و مديريت اين سازمانها دخالت 

 كنند.

وابط و سازمان كار مشخص و تعريف شده مي باشند قانون مندي :تشكل هاي غير دولتي داراي ضوابط ، ر -۳۳

. اين قوانين الزاما منطبق بر شرايط و مقتضيات هر سازمان غير دولتي است و مي تواند دامنه متنوعي داشته 

باشد ، اما اين قوانين به هر شكل و از هر نوع كه باشد ، اساسا مورد توافق جمعي قرار گرفته و افراد خود را 

 يت آنها مي دانند .ملزم به رعا
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برخورداري از شخصيت حقوقي : براي گسترش فعاليت سازمانهاي غيردولتي، قوانيني وضع مي شود كه  -۳۸

بر اساس آن اين سازمانها به ثبت مي رسند و از شخصيت حقوقي مستقل برخوردار مي شوند. اين امر موجب 

د با سازمانهاي دولتي قرارداد امضا و از تسهيالت جلب اعتماد مردم به آنها مي شود و از اين طريق مي توانن

 مختلفي نظير وام بانكي استفاده كنند.

مديريت مشاركتي : محققان معتقدند كه در اين سازمانها فرايند دموكراتيك يا مردم ساالري اهميت  -۳۱

(. ماهيت مردمي ۳۱۱۸كند)ريچارد،بااليي دارد؛ زيرا اين روند، مشاركت مستمر افراد داوطلب را تضمين مي 

سازمانهاي غيردولتي اقتضا مي كند كه فرايند اداره آنها از پايين به باال و مشاركتي باشد. بر همين اساس نيز 

مديران آنها از سوي اعضا انتخاب و در صورت نارضايتي از عملكردشان بركنار مي شوند. اين ويژگي سبب مي 

د مديران نظارت داشته و مديران پاسخگوي عملكردشان در برابر اعضا باشند شود كه اعضا همواره بر عملكر

و به اين ترتيب نيز سازمان از پويايي بيشتر برخوردار شود. بنابر اين، هر چه سازمانها به سوي نخبه گرايي 

  حركت كنند از ماهيت دموكراتيك بودن به دور خواهند شد.

خودگردان هستند. هرچند آنها از دولت، افراد خير، سازمانهاي بين  سازمانهاي غيردولتي، از نظر مالي -۳۹

المللي و... كمكهايي دريافت مي كنند، اين كمكها نبايد به گونه اي باشد كه وابستگي شان را به منابع كمك 

 دهنده فراهم كند و آنها را از اهداف و تعهدات اجتماعي شان دور سازد.

 دولتی:نقاط قوت و ضعف سازمانهای غیر 

 طبق تحقيق بانك جهاني نقاط قوت سازمانهاي غير دولتي شامل موارد زير است :

 پيوندهاي قوي بين مردم -۳
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 تخصص ميداني توسعه -۸

 رويكرد جهت دار در روند توسعه -۱

 روش شناسي و ابزار مشاركتي -۹

 مسئوليت دراز مدت و تأكيد بر پايداري -۱

 غیر دولتی عبارتند از :عمومی ترین نقاط ضعف سازمانهای 

 كارشناسي مالي و مديريتي محدود  -۳

 ظرفيت موسسهاي محدود  -۸

 سطح پايداري پايين -۱

 جدايي يا فقدان ارتباطات و يا هماهنگي ميان سازماني   -۹

 مداخالت جزئي -۱

  عدم شناخت بافت هاي گسترده تر اجتماعي -۸

 : ها (NGO)ارکرد سازمانهای مردم نهادک

 رساني و آگاه سازي عمومي اطالع -۳

 جلب مشاركت مردمي -۸

 جذب سرمايه ها و منابع كوچك مردمي -۱
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 ايجاد، گسترش و تقويت هماهنگي بين دولت ومردم-۹

 گسترش نظارت عمومي-۸

 ارزيابي فعاليت ها-۱

 افزايش بهره وري در استفاده از منابع-۶

 هنجار سازي-۴

از اهميت و جايگاه  وارزيابي ونظارت منابع مردمي،بسيج مشاركت جلباز ميان كاركردهاي فوق سه موضوع 

 .باالتري برخوردار هستند

 ها (NGO)اهم اقدامات سازمانهای مردم نهاد 

 اقدامات اجرایی-الف

 عضوگيري: رسمي و غير رسمي-۳

 برنامه ريزي و نظارت و ارزيابي-۸

 بهره وري: منابع طبيعي و محيط زيست-۱

 دستگيري از مستمندان، بيماران خاصامور حمايتي: -۹

 )درآمدزايي: خيريه، نمايشگاه، تحقيقات، انجام پروژه هاي مشترك، كمك ها) دولتي، مردمي، بين المللي-۱

 ..اطالع رساني: خبرنامه، پوستر، اطالعيه، اينترنت و-۸
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 فرهنگ سازی-ب 

 جلسه هاي مذهبي-۳

 ..وتبليغات و هنر: تئاتر، موسيقي، نقاشي، فيلم -۸

 ايجاد هويت: فردي و جمعي-۱

 مسئوليت بخشي به مردم-۹

 حفظ آثار باستاني و ميراث فرهنگي-۱

 آموزش عمومی-ج

 شركت در كنفرانسهاي آموزشي-۳

 برگزاري كارگاه و سمينارهاي آموزشي-۸

 تربيت نيروي متخصص-۱

 بازديد : سفر تحقيقاتي، اردو-۹

 سخنراني عمومي و علمي-۱

 مديران ارشد، مردم مشاوره: كاركنان،-۸
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 پژوهش-د

 نياز سنجي اجتماعي-۳

 افزايش كارآيي-۸

 معرفي نمونه ها-۱

 روان كاوي نظرها-۹

 ایجاد ارتباط با بخش های دولتی-ه

 دادن مشورت و برگزاري جلسات مشترك-۳

 انجام پروژه مشترك-۸

 بيان اشكال ها و پيشنهاد در راستاي بهبود امور-۱

 هاي دولتينظارت و كنترل پروژه -۹

 ها (NGO) شرایط اعضاء مؤسس سازمانهای مردم نهاد

 تابعيت ايراني و داشتن هيجده سال تمام-۳

 دارا بودن صالحيت تخصصي حداقل دو نفر از مؤسسان در خصوص موضوع فعاليت سازمان-۸
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اشتن اند و ندعدم عضويت در گروههايي كه بر اساس رأي دادگاه صالح، محارب و معاند شناخته شده-۱

 .محكوميت موثر كيفري به نحوي كه موجب محروميت از حقوق اجتماعي شود

 ها (NGO) مراحل تأسیس و ثبت سازمانهای مردم نهاد

 .تعيين موضوع فعاليت مناسب براي سازمان با توجه به عالقه، دغدغه و توانمنديهاي متقاضيان-۳

 .اسناد و امالكتعيين نام براي سازمان مورد نظر از طريق سازمان ثبت -۸

ارائه طرح مقدماتي تأسيس سازمان) شامل موضوع فعاليت، اهداف و روش اجرا( به استانداري و يا -۱

 .فرمانداريها جهت كسب موافقت اوليه و دريافت نمونه اساسنامه و فرمهاي مورد نياز

 :ير مي باشدتكميل و ارائه مدارك الزم به مرجع صدور پروانه فعاليت كه مدارك شامل موارد ز-۹

 نامه تكميل شدهالف: فرم تقاضا

 ب: مدارك هويتي اعضاء مؤسس شامل يك قطعه عكس و دو سري از تصوير صفحه اول شناسنامه

 ج: گواهي عدم سوء پيشينه اعضاء مؤسس

 (د: اساسنامه سازمان در چهار نسخه )بصورت تايپي

 ه: فرم مشخصات فردي اعضاء مؤسس

 .مؤسس و هيئت مديرهو: صورتجلسات مجمع عمومي 



 چهارمحال و بختیاریمعاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری 
 و تحول اداریبودجه دفتر برنامه ریزی،   

 آموزش و پژوهش معاونت 
                                                                         ......................................................................... 

17 
 

حداقل تعداد اعضاء مؤسس در سازمانهاي با ساختار عضو پذير) مجمع عمومي( پنج نفر و در : ۳تبصره 

 .سازمانهاي با ساختار هيأت امنايي نه نفر مي باشد

سازمانهاي مردم نهادي كه داراي گستره فعاليت در سطح يك محله يا شهرستان خاص هستند بايد : ۸تبصره

بت و تأسيس را از طريق فرمانداري مربوطه و سازمانهايي كه داراي گستره فعاليت در سطح استان مراحل ث

 .هستند بايد مراحل را از طريق دفتر امور اجتماعي استانداري دنبال نمايند

دريافت و بررسي مدارك توسط كارشناس مربوطه در استانداري يا فرمانداريها و اجراي تشريفات اداري -۱

 .استعالم از مراجع ذيربط، طرح موضوع در هيئت نظارت و در صورت تصويب صدور پروانه فعاليتشامل 

ارسال اصل پروانه فعاليت به انضمام دو نسخه از اساسنامه و صورتجلسات مجمع عمومي مؤسس و هيئت -۸

آگهي تأسيس مديره طي يك نامه اداري توسط مرجع صدور مجوز به سازمان ثبت اسناد و امالك جهت ثبت و 

 سمن مورد نظر

 :تهدیدهای پیش رو سازمانهای مردم نهاد

 رشد فرد گرايي -۳

 احساس بي فايده بودن فعاليت اجتماعي -۸

 رشد منفعت گرايي شخصي -۱

 اطالعات ناكافي تاريخي و انقطاع فرهنگي -۹

 نبودن ساختارفيزيكي مناسب جهت ارتباط و مشاركت -۱
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 خانوادهايجاد موانع توسط نهاد  -۸

 ايجاد شبهات تئوريك در بحث موقعيت حركت هاي سياسي و اجتماعي -۱

 شفاف نبودن حريم مسائل قابل نقد و بررسي -۶

 مشکالت سازمانهای غیر دولتی:

 مشکالت درون سازمانی : -الف 

 مشكالت مديريتي -۳ 

 ارتباطات ناقص -۸

 عدم تجربه كافي در برنامه ريزي -۱

  ضعف فرهنگ مشاركت -۹

  مشکالت برون سازمانی :  -ب

 مشكالت ثبت -۳

 عدم اطالع رساني -۸

 مشكالت مالي -۱

 فقدان شبكه هاي تخصصي -۹

  نداشتن همكاري با دستگاهاي دولتي با سازمانهاي غير دولتي -۱
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 :تأثیرات حضور و فعالیت تشکل های مردم نهاددر امور فرهنگی و اجتماعی 

“ و ” حقوق“ از حس احترام و مقبوليت اجتماعي نشأت مي گيرد ، معموال كه “ اقتدار سازمانهاي مردمي “ 

 را در پي خواهد آورد .“ اختياراتي 

توجه به امتيازات و صالحيت هايي كه جامعه براي تشكل هاي غير دولتي قائل مي شود ، كاركرد اجتماعي 

امور حل ناشدني دستگاههاي دولتي تشكلها را بيش از پيش محسوس مي گرداند ، چنان كه امروزه بسياري از 

از طريق اين سازمانها با سهولت تحقق  مي يابد . از اين رو نقش دولت ها در سازماندهي و جهت بخشي به 

  تشكل هاي غير دولتي حائز اهميتي جدي است .

 دارای مزیت رقابتی هستند را بیان می کند: NGOsسرنیا چهار حوزه اصلی که 

۳- Ngoرا در مناطق محروم مورد رسيدگي قرار مي دهند؛جايي كه حكومت حضور ندارد و يا  ها  مردم فقير

 حضورش اثر بخش نيست.

  ۸- Ngo باالسري  ها با هزينه كمتري عمليات خويش را انجام مي دهند، چرا كه ماهيت داوطلبي دارند و هزينه

 فني كمتري نيز دارند.

۱- Ngo عنوان شركاء مشاركت محلي را ارتقاء مي بخشند و بر ابتكارات ها بوسيله كار با گروه هاي جامعه به

 خودياري محلي و كنترل محلي برنامه ها تأكيد دارند.

۹- Ngoها متناسب با نيازها و شرايط محلي نوآوري مي كنند و خود را  با آنها تطبيق مي دهند.  
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 ها را به چهار دسته تقسیم می کند: NGOsدیوید کورتن در کتاب )) در ورود به قرن بیست و یکم(( ،

 سازمانهاي داوطلبانه  -۳

      پيمانكارهاي خدمات عمومي  -۸

  سازمانهاي مردمي -۱

      سازمانهاي غير دولتي حكومتي -۹

 ها را در موارد ذیل خالصه می کند: NGOشبکه جهانی سازمان های غیر دولتی گروههای مهم 

 كودكان و نوجوانان -۳

 طاتارتبا -۸

 حل تضاد -۱

 خلع سالح -۹

 امداد رساني -۱

 استفاده نا بجا از مواد مخدر -۸

  آموزش -۱

 مسائل محيطي-۶
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 اخالقيات و ارزش ها -۴

 خانواده، سالمتي و تغذيه -۳۱

 منابع انساني -۳۳

 حقوق بشر -۳۸

 حقوق -۳۱

  منابع طبيعي و انرژي -۳۹

 صلح و امنيت-۳۱

 جمعيت و سكونتگاه ها انساني -۳۸

 جويان  پناه -۳۱

 مذهب -۳۶

 علم و تكنولوژي -۳۴

 توسعه پايدار -۸۱

  وضعيت زنان-۸۳

 تجارت ، امور مالي، حمل و نقل-۸۸
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 :مهمترین نقش های سازمانهای غیر دولتی در فرآیند توسعه

ها را به عنوان جايگزيني مناسب براي دول كشورهاي ميزبان در NGOسازمان هاي غير دولتي، حاميان  -۳

ارائه خدمات و اولويت هايي همچون برنامه ريزي خانواده ها، حمايت كودكان، توسعه شركت هاي كوچك، 

محيط زيست و غيره مي دانند. تمركز اصلي حاميان،درتقويت بخش سازمان هاي غير دولتي،موجب گسترش 

 وتوانايي سازماني در برنامه ريزي،اجرا و ارزيابي برنامه هاي توسعه شده است.

هاي غير دولتي در سطح عام،نيروهاي مهم براي دموكراتيزه ساختن و تقويت جامعه مدني به شمار سازمان  -۸

مي آيند. از آنجائيكه بسياري از سازمان هاي داوطلب داراي ارزش ها و ايده آل هاي مشتركي در ميان اعضاء 

 روند.خود هستند،لذا حاميان و تسريع كنندگان هم تغييرات اجتماعي بشمار مي 

سازمانهاي غير دولتي مي توانند منبع نوآوري،تجربه كردن وآزمودن رويكردهاي نوين در قبال مسائل  -۱

 توسعه باشند.سازمان هاي غير دولتي  مي توانند نقشي بسيار مهم در توسعه داشته باشند. 

و برنامه ها دارند كه اين سازمان هاي غير دولتي نقشي مهم در ارائه بازخورهاي الزم در زمينه سياست ها  -۹

  امر از طريق مشاركت در تغييرات سياسي و كمك به تدوين برنامه هاي توسعه محقق مي گردد.

 :ها در فرآیند خط مشی گذاری بیان می داردNGOناجام چهار نوع نقش برای 

 اقدام مستقيم براي انجام آنچه كه بايد صورت گيرد. نقش خدمات رساني: -1

 گفتگو و رايزني با حكومت براي انجام كارهاي درست. يا حمايتي: نقش وكالتي -2

 ارائه پيشنهاد و اثبات اينكه چطور كارها بايد به طريق متفاوتي انجام شود. نقش نوآوري: -۱



 چهارمحال و بختیاریمعاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری 
 و تحول اداریبودجه دفتر برنامه ریزی،   

 آموزش و پژوهش معاونت 
                                                                         ......................................................................... 

23 
 

تالش در جهت اطمينان از اينكه حكومت و بخش خصوصي كاري كه بايد انجام دهند را انجام  نقش نظارتي: -4

  مي دهند.

های دولتی و یا عمومی مانند توانند در سه مرحله به مدد نهادها یا سازمانهای مردم نهاد میسازمان

 مدیریت شهری برآیند.:

زي در ريريزي مشاركتي و برنامهگيري برنامههاي مردمي با ايفاي نقش مشورتي، درشكلدر اين مرحله تشكل

توانند ها ميها با ورود به عرصه اجراي طرحراستاي توسعه پايدار بسيار موثر خواهند بود. همچنين سمن

وب شوند. اگرچه اشاعه تفكر پايدار دهندگان تفكر توسعه پايدار محسترين اشاعهعنوان يكي از اساسيبه

ها مند، خود بر عموم جامعه و دولتهاي مردمي دغدغهنيازمند اهتمام دولتي و مردمي است اما زماني كه گروه

انداز و اهداف برنامه هاي تعيين شده را دنبال كرده و در تحقق چشمتوانند خط مشينظارت كنند مي

تر ها به عنوان نهادهايي مردمي نظارت دقيقNGOهاي مردم نهاد يا زمانآفريني موثري داشته باشند. سانقش

ريزي را موجب خواهند ها داشته و كاهش زاويه اجرا و برنامهتري را نسبت به اجراي برنامهطرفانهو قضاوت بي

 «شد.

 نقش سازمان های مردم نهاد در پیشرفت جامعه

 

فت كشور، تحقيقات فراواني صورت پذيرفته است. در گزارش در مورد نقش سازمان هاي مردم نهاد در پيشر

كارويژه سازمان هاي « سازمان هاي مردم نهاد، ركن سوم توسعه پايدار»مركز پژوهش هاي مجلس با عنوان 

حلقه واسط ميان جامعه و حكومت، اولويت بندي تقاضاهاي اجتماعي، مشاوره به » مردم نهاد مواردي همچون: 

رد حكومت، تاثيرات فعاليت هاي سازمان هاي مردم نهاد بر نهادهاي دولتي، ارتقاي سطح حكومت، نقد عملك
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فرهنگ مشاركت عمومي، افزايش آگاهي هاي اجتماعي مردم، توان باال براي جذب نخبگان اجتماعي، ايجاد 

 .ذكر شده است« هماهنگي و انسجام اجتماعي و كاهش خشونت هاي اجتماعي

سازمان هاي مردم نهاد در ايران در بسياري از حوزه ها تاثيرگذار بوده اند. مبارزه با بيماري در سال هاي اخير 

ها و حمايت از بيماران خاص همچون كودكان سرطاني، بيماران ام.اس، كودكان مبتال به اوتيسم، حمايت از 

وسيعي است از حوزه فعاليت معلولين، بيماران مبتال به ايدز، حمايت از جانبازان شيميايي و مانند آن طيف 

 .دهها سازمان مردم نهاد فعال در بخش بهداشت و درمان كشور

سازمان هاي مردم نهاد در ايران همچنين در حوزه درمان اعتياد و بازتواني معتادان، حمايت از زندانيان و 

اعي و كودكان محروم خانواده هاي آنان، حمايت و آموزش كودكان كار و خيابان، حمايت از آسيب ديدگان اجتم

از تحصيل، كمك مالي و غذايي به نيازمندان و مواردي مشابه نيز بسيار فعال بوده و كارنامه درخشاني داشته 

 .اند

سازمان هاي مردم نهاد علمي نيز در كشور بسيار فعال هستند. سازمان هاي مردم در حوزه علم و فناوري فعال 

ا، كارگاه هاي آموزشي و علمي، باعث پيشرفت علمي كشور شده و مي بوده و با برگزاري نشست ها و همايش ه

 .توانند به دولت خدمات و مشاوره هاي علمي در حوزه هاي مختلف ارايه دهند

حوزه هنر نيز محل فعاليت كانون ها و تشكل هاي مردم نهادي است كه با هدف ترويج هنر و فرهنگ ايراني و 

ين انجمن ها دست به كار حفظ و حراست از ميراث فرهنگي ملموس و اسالمي تشكيل شده اند. برخي از ا

ناملموس شده اند، برخي ديگر به پاسداشت زبان فارسي همت گماشته اند، گروهي ديگر از اين سازمان ها 

مشغول ترويج فرهنگ و عرفان اسالمي هستند و تعدادي ديگر نيز از دستاوردهاي انقالب اسالمي ايران حفظ 

 .ي نمايندو حراست م
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سازمان هاي مردم نهاد همچنين در زمان بحران ها و حوادث طبيعي و انساني نيز مشاركتي فعاالنه دارند. بطور 

مثال در زلزله سال گذشته كرمانشاه، موسسات مردم نهاد بسياري به جمع آوري كمك هاي مادي و معنوي 

آالم و دردهاي مردم اقدام و به آموزش و حمايت  براي زلزله زدگان اقدام كرده و با حضور در منطقه به تسكين

 .از آنان همت گماشتند و همچنان نيز در آن مناطق حضوري فعال دارند

سازمان هاي غير دولتي واقعيت سياسي جديدي را در قلمرو جهاني آشكار مي سازند. آنهابراي ايجاد تحرك، 

 بوجودآمده اند.افع مردم در سطوح مختلف تصميم گيري نبيان عاليق و م

سازمان هاي غير دولتي،در حال فعاليت بر روي مسائلي همچون كمك به حذف علل ساختاري فقر؛براي     

 تشخيص حقوق سبز،جهت محافظت از محيط،و دستيابي به الگوهاي پايدار توسعه مي باشند.

Ngo   .ها نسبت به آژانس هاي دولتي از يك مزيت  مقايسه اي برخوردارند 

 ن های مردم نهاد و تحقق شعار مردم ساالری دینیسازما

 

حضور سازمان هاي مردم نهاد، مي تواند موجب كاهش تصدي گري دولتي شود. سازمان هاي مردم نهاد در 

بسياري از حوزه ها قادر هستند تا حضور يابند و مسائل و مشكالت را بدون دخالت يا هزينه هاي دولتي حل 

اعتماد و ارتباط انساني حرف اول را مي زند. تجربه حضور سازمان هاي مردم نهاد  نمايند. به ويژه زماني كه

 براي كمك به آسيب ديدگان اجتماعي از جمله چنين تجاربي است. بطور مثال درمان هزاران مصرف كننده

نسته اند مواد مخدر در طي سال هاي اخير تنها با تالش سازمان هاي مردم نهاد ممكن شد و اين سازمان ها توا

كارنامه خوبي در اين بخش از خود بجاي گذارند. كمك به كودكان بيمار نيز بخش ديگري است كه با فعاليت ده 

ها سازمان مردم نهاد، باعث حمايت از كودكان مبتال به بيماري هاي سخت و ياري خانواده هاي آنان شده و 
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مي نمايند.       مان هاي مردم نهادي همكاري اكنون بسياي از شهروندان به صورت داوطلبانه با چنين ساز

اتفاقي كه اگر قرار بود توسط دولت انجام دهد، بايستي ميلياردها ريال بودجه و ده ها هزار ساعت نيرو صرف 

 .آن مي شد؛ اما با كمك سازمان هاي مردم نهاد، آالم بسياري تسكين داده شده است

مي توانند مشاركت بيشتري در حوزه هاي مختلف داشته و ضمن  در شرايط تحريم نيز سازمان هاي مردم نهاد

دفاع از حقوق ملت ايران در مجامع جهاني مختلف، به دولت در برداشتن موانع و مشكالت پيش روي جامعه 

كمك و ياري نمايند. سازمان هاي مردم نهاد ايراني مي توانند پرچمدار صلح و دوستي ايرانيان در مجامع 

 .اسالمي تبديل شوند تبديل به سفيران حسن نيت و فرهنگ ايراني جهاني باشند و

چنين امري بي شك نيازمند اعتماد هرچه بيشتر ميان سازمان هاي مردم نهاد و سازمان هاي دولتي است. 

بوروكراسي دست و پا گير، قوانين پيچيده و نبود برنامه مشخص از سوي دولت براي استفاده از توان سازمان 

نهاد، موانعي هستند كه با برطرف شدن آن ها مي توان اميدوار بود اين سازمان ها و به ويژه سازمان  هاي مردم

هاي مردم نهاد ريشه دار و باسابقه فعالتر شده و براي رسيدن به كشوري پيشرفته و توسعه يافته فرصتي 

 مناسب فراهم گردد

 :مردم نهاد سازمانهای در اخالقی مسئولیتهای

 ترويج و حامي سمن طرفي اززيرا .دارند سويه چند تعامل اي حرفه اخالق با نهاد مردم سازمانهاي

 ديگر جانب از . است جامعه در شهري اخالق حتي و اجتماعي ،گروههاي دراصناف اي حرفه اخالق كنندة

 آن پيدايش بدو از اخالقي مالكهاي به پايبندي محتاج ، نهاد مردم هويت از آن انحراف عدم و سمن قوام

 در .است اخالقي مسئوليتهاي به بندي پاي وامدار را خود موفقيت سازماني هر مانند سمن همچنين . است

 :ميآيد ميان به اي عمده مسأله سه شد بيان اجمال به آنچه

 سازماني  فرهنگ و جامعه در اخالق ترويج در سمن نقش -۳
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 سمن بر حاكم اخالقي معيارهاي -۸

 نهاد مردم سازمانهاي در اخالقي مسئوليتهاي -۱

 تفصيل به آن از آثاري چنين در نيز ما و جستجوكرد بايد اي حرفه اخالق به مربوط آثار در را نخست مسأله

 اخالقي مسئوليتهاي .پردازيم مي سمن بر حاكم اخالقي معيارهاي از بحث به فصل اين در .ايم گفته سخن

 .ميشوند نهاده بنا اخالقي معيارهاي براساس سازمان

 امور به معطوف سازمان منزله به سمن .نهاداست مردم سازمان هر فعاليت مبناي مهمترين اخالقي اصول

 آرايهاي نه اخالقي هنجارهاي و ضوابط . باشد اخالقي سازمان يك الگوي اول دردرجة بايد خود ، اخالقي

 است ماهيتي نهاد مردم سازمانهاي براي اخالق . است سازمانهايي چنين پيدايش استوار بنيان بلكه بيروني

 .عاريتي نه

 جامعه با حاكم اخالقي رايج و عام مالكهاي همان آنها آيا كدامند؟ سمن بر حاكم اخالقي مالكهاي و هنجارها

 مي نيز معين هنجارهاي آمدن ميان به سبب سمن خاص هويت ، اخالقي عام ازهنجارهاي فراتر آيا اند؟

 استوارند؟ اخالقي وارزشهاي اصول چه بر هنجارها اين گردد؟

 

 :سازمانی هنجارهای و اخالقی مالکهای تمایز
 

 به غالبا سازماني هنجارهاي زيرا .نيست سازماني هنجارهاي صرفاً سمن، بر اخالقي حاكم ي مالكها از مراد

 اخالقي معيارهاي حاليكه در . متغيرند و متنوع سازمانها، و اجتماعي گروههاي به نسبت و اند وابسته گروه

 جهان مالكهاي نيازمند جهاني وتعامل دارند جهاني نهادنقش مردم سازمانهاي از بسياري .شمولند جهان

 يا و جاودان ثابت، برارزشهاي بايد نهاد مردم سازمانهاي فعاليتهاي دليل همين به . است اخالقي شمول

 .گردد استوار شمول جهان حداقل
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 تنها نه وابسته، گروه هنجارهاي از برخي زيرا. اند اخالقي مميزي محتاج خود سازماني هنجارهاي عالوه به

 به كاري كم اجتماعي، هاي گروه و سازمانها از برخي در . اخالقند خالف مواردي در بلكه نيستند فضيلت

 هنجارها اين . غيرقانوني ابزارهاي و روشها از استفاده است همچنين . يابد مي حاكميت هنجار يك منزله

 . نيست آنها بودن اخالقي معناي جامعه،به در حتي سازمان، در رفتارها شدن هنجار هرگز .غيراخالقيند

 نبايد را اخالقي مالكهاي همچنين.نيست رفتار آن بودن اخالقي دليل درسازمان رفتار يك رواج كه همانگونه

 .اند وابسته گروه هنجارها، مانند كه دارد وجود آدابي اي حرفه هر در. درآميخت رسوم و آداب با

 اعم آداب .اند ارزشي ضد حتي و غيرارزشي مواردي در شده عرفي و افتاده مقبول عادتهاي و رسوم و آداب

 .اخالقيند مميزي محتاج لذا و اخالقند از

 مي اصول اين اساس بر كه اي گونه به استوارند شمول جهان ارزشهاي و اصول بر اخالقي مالكهاي طرفي از

 رسالت با و خاتم دين عنوان به اسالم ديگر طرف از . داشت تعامل جهاني سازمانهاي با اخالقي نحو به توان

اخالقي  ارزشهاي با اسالمي نظام در اخالقي ارزشهاي . دارد تأكيد شمول جهان اخالقي ارزشهاي بر جهاني

 اخالقي و ارزشها طلبي عدالت خيرخواهي، داري، امانت صداقت، وفاداري، ديگردوستي، همياري، و تعاون

 .ببرد بهره پايان بي سرمايه منزلة به آنها از ميتواند سمن كه شمولند جهان و اسالمي

 .دارند نظر اختالف اخالقي ضوابط و مالكها باب در دانشمندان حداكثري اخالق و حداقلي اخالق

 و مالكها . است اخالقي خاص مالك بر آنها از هريك حصرگرايانه تأكيد اخالقي متنوع مكاتب بروز منشاء

 اخالقي نظامهاي گيري درجهت دوگانگي سبب امر همين .دانست گونه دو بر ميتوان اساساً را اخالقي ضوابط

 حداقلي گيري جهت : دارد وجود اخالقي گيري جهت دو سازماني وتعامل اجتماعي مناسبات در زيرا . است

 اخالق مرتبة ترين پايين . است مراتب و درجه داراي اخالق كه است آن مطلب سرّ . حداكثري گيري جهت و

 حقوق رعايت بر حرَف و مشاغل در اخالقي نظامهاي از بسياري . است ارتباطي رفتار در افراد حقوق رعايت
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 عمده محور سه متقابل اصيل احترام و صراحت صداقت، .كنند تأكيد مي اخالقي عمدة مالك منزلة به افراد

 رعايت بر فراواني اخالقي اصول .آورند وجودمي به گري سلطه و پذيري سلطه پرخاشگري، مانند الگوهايي

 اخالقي رفتار .رسيم مي اخالق ارزشي دو نظام به اخالقي گيري جهت اساس بر .ميشود مترتب افراد حقوق

 و خيرخواهي . است ديگران به نسبت فداكاري و افراد منابع حفظ اخالق، باالتر مرتبة.اخالقي غير رفتار و

 مطهري استاد . است گيري جهت اين در اخالقي مالك ترين عمده شخصي منافع بر ديگران منافع ترجيح

 گيري جهت اساس بر .كند مي تأكيد مالك همين بر شخصي بين ارتباطي رفتار در اخالق تعريف در نيز

 ميتوانداخالقيات سمن . اخالقي غير و اخالقي ضد اخالقي، :رسيم مي اخالق ارزشي سه نظام به حداكثري

 .دهد سامان گيري جهت دو اين بر را خود

 بودن اخالقي از ديگران حقوق به پايبندي و كند مي طرح را واالتري سطح در اخالق ديگردوستي بنابراين

 منافع با مواجهه نحوة حيث از را سازمانها كه است آن مطلب توضيح .كند مي صيانت كلمه حداقلي سطح در

 :كرد تقسيم توان مي عمده دستة سه به ديگران حقوق و

 حرام از خود منافع جلب جهت در و گريزند مسئوليت ديگران حقوق به نسبت كه اخالقي ضد سازمانهاي -۳

 بزهكارانه فعاليتهاي با ديگر گريز،سازمانهاي ماليات بنگاههاي .ندارند پرهيز ديگران حقوق و منافع به تعدي و

 .اند سازمانهايي چنين از هايي نمونه ستيز قانون هاي مؤسسه مجرمانه، و

 آنكه بدون كنند مي فعاليت سازماني به اهداف دستيابي جهت در و خويشند منافع پي در كه سازمانهايي -۸

 اين . ضرري نه و دارند نفعي نه ديگران به نسبت كنند پايمال را ديگران حقوق يا بزنندو ديگران به ضرري

 .گيرند نمي قرار كسي تقبيح ويا سرزنش مورد لذا و نيستند اخالقي ضد سازمانها

 مي        خود مرام را انسانها به وخيررساني كنند مي فعاليت ديگران منافع پي در اساساً كه سازمانهايي -۱

 .ميكنند تشويق و ستايش را آنها انسانها . نيست شكي دناخالقي سازمانهايي چنين اينكه در .دانند
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 :حداکثری اخالق و نهاد مردم سازمان
 

 اين از يعني . است مراد حداقلي غالباًجهتگيري ، گوييم مي سخن كار و كسب سازمانهاي در اخالق از وقتي

 در اما .باشند اخالقي ني بيرو و دروني محيط عناصر حقوق به بندي پاي به معناي داريم انتظار سازمانها

 . است اخالقي كلمه خيرخواهي معناي به اساساً سمن. است مقام اين از ژرفتر بسي بحث سمن خصوص

 پيشگام ديگردوستي درفداكاري، و باشد متعهد ديگران منافع به بايد سمن افراد، حقوق ازرعايت فراتر يعني

 است ديگران براي خيرخواهي و انسانها دوستي اصل د نها مردم سازمانهاي بر حاكم اخالقي مالك پس.گردد

 عمدة فعاليتهاي گيري جهت و تأسيس غايي علت خيرخواهي . است سازمان خيرخواه تعريف به بنا سمن .

 استيفاي . است حاكم اصل ورزيدن محبت آنها به و كردن اكرام رفتارهايشان از فراتر را انسانها . است آن

 منافع ترجيح عامل ديگردوستي. است ديگردوستي بركات از احترام و امداد رفع محروميتها، انسانها، حقوق

 ايثار نيكوكاري، ديگر منافع حفظ به شدن معطوف و فداكاري آغاز ديگردوستي. است شخصي منافع بر ملي

 .است شده فداكاري و

 سمن گيري جهت . است تقوي و نيكي وتعاون، همكارانه فعاليتهاي عمده گيري جهت اسالمي هاي آموزه در

 مگر رسيد توان نمي بر به كه كند مي تأكيد قرآن ديگري آيه در . باشد ونيكوكاري افراد حقوق حفظ در بايد

  .تُحبون مما تنفقوا حتّي البر تنالوا لن : كنيد انفاق داريد دوست آنچه از اينكه

 :است آمده همچنين .است آن نهايت و احسان بهترين ايثار كه است آمده)ع( علي امام از مختلفي روايات در

 هيچ . نيكوكاري در مگر است ناپسند هرامري در اسراف . برسد محتاج به كه است آن نيكوكاري بهترين

  .نيست ازاحسان تر گرامي فضيلتي
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 پذيري، بيني پيش اعتمادآفريني، . دارد آنها موفقيت در راهبردي نقش نهاد مردم سازمانهاي بودن اخالقي

 . رويند مي اخالق مبارك درخت بر كه اند سازماني موفقيت مؤثردر عناصر طلبي مشاركت

 اعتماد .شوند مي اعتمادآفريني ترويج سبب سازماني برون و سازماني درون مناسبات در اخالق به پايبندي

 . دارد تعاون و همياري افزايش و نزاعها و تنشها كاهش در راهبردي نقش و است اجتماعي سرمايه يك

 مي كارآمدتر را سازماني فعاليتهاي تبعيض از پرهيز و انصاف رعايت رازداري، داري، امانت صراحت، صداقت،

 . سازد

 بر امر همين و مصونند مالي و رفتاري ، اداري مفاسد سازماني، تنشهاي منفي، انرژي از اخالقي سازمانهاي

 .ميكند اضافه آنها موفقيت

 سمن: اخالقی سازی

 

 اخالقي رشد مانع مقام اين در انگاري ساده. نيست يابي وآسان سهل امر نهاد مردم سازمانهاي سازي اخالقي 

 :ميشود ارايه سمن سازي اخالقي براي راهبردي هاي توصيه منزله به اينجامواردي، در . شود مي

 قبال در سمن اخالقي مسئوليتهاي همه متضمن بايد سند اين .نهاد مردم سازمان اخالقي سند تدوين -۳

 آيين يا سند ويژگي مهمترين از اجرا قابليت و وضوح انسجام، فراگيري، . باشد وبيروني دروني عناصر حقوق

 .است سمن اخالقي

 .آن سنداخالقي ترازوي در سمن وظايف شرح و ساختار اهداف، مميزي -۸

 آن به وفاداري اعالم و اخالقي سند پذيرفتن. سازمان اعضاي همه براي اخالقي سند ترويج و آموزش -۱

 چرا نيست مستقيم روشهاي در منحصر هرگز اخالق آموزش .شود مي تلقي سمن در عضويت شرايط جزو

 .برخوردارند كمتري كارآيي از روشها اين كه
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 گون به باشد اخالقي مميزي مرحله بايدداراي سازي تصميم فرايند .سازي تصميم هرگونه اخالقي مميزي -۹

 . نيست اخالق خالف تصميم اين كه شد مطمئن بايد نهنحوكارشناسا به تصميمها تصويب از قبل كه هاي

 مستقيم پذيرش آيا .پردازيم مي مردمي كمكهاي طلب و عمومي فراخوان به بودجه تأمين مقام در كنيد فرض

 ختم پولشويي يا و بعدي هاي سوء استفاده به است ممكن مستقيم پذيرش آيا است؟ امراخالقي حمايت مالي

 .ميپردازند آن به سمن اخالقي سند ترازوي محتاج مسايل اين شود؟

  .سمن درفعاليتهاي سازمان اخالقي رشد موانع مهار يا و رفع شناسايي، -۱

 . اخالقي باتعارضات مواجهه مهارت ويژه دراعضابه سازمان اخالقي معضالت حل وتوانايي مهارت افزايش -۸

 مهارتهاي با درسازمان كه است آن مهم . است طبيعي امر اجتماعي هاي گروه در اخالقي معضالت بروز

 .گمارد همت اخالقي معضالت ودرمان پيشگيري به بتوان مسأله حل و تشخيص

 نظام با همراه سمن، اخالقي سند درترازوي سازمان عملكرد و اعضا و رفتار مستمر و منظم ارزيابي -۱

 .تنبيه و تشويق

 

 :مردم نهاد سازمانهای فعالیت در اخالقی ارزشهای

 تصميم مميزي به توان مي قواعدي چه با كرد؟ راتدوين سمن اخالقي سند توان مي اصولي چه اساس بر

 مي   معيار كدام با را رفتاري ونظامنامه وظايف شرح ساختار، اهداف، بودن اخالقي پرداخت؟ درسمن سازي

 قوام فعاليت سنجيد؟ توان مي ترازو كدام در را نهاد مردم سازمانهاي عملكرداخالقي داد؟ تشخيص توان

 رفتار از توان مي اصول كدام براساس را شود؟رفتار اخالقي مي استوار ثابت صخره كدام بر سمن در جمعي

 متمايزساخت؟ اخالقي غير
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 مردم حقوق سبحان، خالق رضايت بودن، فطري . نيست نهايي مالك و نظري معيار اينجا، در اصول از مراد

 فعاليتهاي به معطوف و عملياتي مالكهاي اما . بخشند مي سامان را اخالقي نظام بنيان كه است نظري مالكهاي

 با مالكهاميتوان اين از . دهند مي نشان موضعي هر در را فرد رفتار بودن اخالقي كه دارند وجود نيز عيني

 .برد نام كاربردي قواعد و راهبردي اصول عنوان

 سامان را برون سازماني تعامل نيز و نهاد سازمان مردم اعضاي ارتباطي رفتار در اخالقي تعامل كه اصولي

  .مي بخشيد

 طرفی بی و استقالل اصل -1

 منصف داورهاي همچون آنها .اند طرفي بي به ملزم كنند، مي فعاليت كه سطحي هر در نهاد، مردم سازمانهاي

 اصل اين .سازد نمي مخدوش را آنان بيطرفي و استقالل امري هيچ كه كنند مي عمل بين تيز و

 را چيزي آن طرفانه، بي و عادالنه شكلي به بايد دولتي غير سازمانهاي . است سمن اخالق مبناي مهمترين

 عموم اطالع به خود، دسترس در ابزارهاي از استفاده با كردند، مي درك ياموضوع ماجرا يك واقعيت از كه

 آسان دسترسي واسطه به رويداد يك وقوع هاي ريشه فهم به نهاد مردم سازمان يك بودن نزديك . برسانند

 متنوع ابزارهاي از برخورداري وهمچنين سياسي خاص مالحظات در نبودن درگير حقيقي، شواهد به آن تر

 .ميرسانند نهادراياري مردم سازمان راه دراين كه هستند هايي رساني،شاخصه واطالع گيري ارتباط

 غيردولتي، سازمان يك عملكرد بودن وداوطلبانه غيردولتي خودجوش، مردمي، عالوه به فوق عوامل تمامي

 افكار و جامعه اذهان در دولتي غير سازمان يك عمل برنامه و رفتار از مثبت تصويري همواره تا شده سبب

 خواسته غيردولتي سازمانهاي از برخي . ندارد مصداق موارد در تمامي امر اين حال، اين با. بندد نقش عمومي

 مي مخدوش را خود فعاليت بودن بيطرفانه عنصر افتاده، گير سياسي ترفندهاي برخي دام در ناخواسته يا

  . سازند
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 :پذیر مسئولیت و هوشمندانه واکنش -2

 يمعضل وقتي . است يكديگر با درمواجهه هيجاني واكنشهاي از اجتناب اخالقي تعامل در مالك نخستين

 مشاركت ازهمياري، را آنها هيجاني واكنشهاي رسند، مي تنش يا و چالش اختالف، به افراد و كند مي بروز

 مردم سازمان فعاليتهاي بنيان كه اند هيجاني واكنشهايي عمده گونه دو گريز و ستيز . سازد مي دور تعاون و

 پرخاشگري تندي، كشمكش، تعارض،نزاع، به نظرها اختالف و گرفتاريها در كه انسانهايي .لرزانند رامي نهاد

 سمن اساس كه گروهي كار قوام و شوند مي ناتوان همياري و همكاري ازتعاون، شوند، مي متوسل خشم و

 .مانند مي باز همكاري از قهر و يكديگر از فرار دليل به انسانها نيز گريز واكنش در .ريزد مي فرو است

 را فرد يا خود آنكه بدون معضالت با درمواجهه كه است آن هيجاني مخرب شهاينواك درمان و پيشگيري

 قبال در مسئوليت به و برآييم مسأله هوشمندانه حل مقام در و بيانديشيم مسأله به كنيم تخطئه و متهم

 اثربخش و اخالقي تعامل اساس پذير مسئوليت و هوشمندانه واكنش .باشيم واقف خويش گفتار كردار،

 از نهاد مردم سازمان اعضاي هرچه . است استوار افراد اي لحظه خودشناسي بر آن و است درسمن

 مصون هيجاني واكنشهاي ساير و پرخاشگري از ميزان همان به باشند برخوردار تري ژرف خودشناسي

 .ميگردند

 كار در تفاهم و اخالقي تعامل بنيان مهمترين هيجاني واكنشهاي از خودداري و هوشمندانه واكنش اخذ

 توزي، كينه تنش،قهر، آبزني، زير پرخاشگري، كند، مي تهديد را سمن سازماني موفقيت آنچه . است گروهي

 همين به . اند هيجاني واكنش از اي گونه رفتارها اين همه . است اخالقي رذايل ساير و دشمني و عداوت

 .قرارداد اخالقي مالكهاي سرلوحة بايد را پذيري مسئوليت و هوشمندانه اخذواكنش دليل
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 صادقانه: مواجهه -3

 دارد رواج جوامع از برخي در دروغگويي متأسفانه اگرچه . است شمول جهان و بنيادي ارزشهاي از صداقت

 بر اسالمي هاي آموزه . ندارد ترديد پردازي دروغ بودن خالف و صداقت بودن اخالقي اصل در كسي اما

 قصار كلمات شامل كه الحكم غرر شريف كتاب تنهادر . اند كرده فراوان تأكيد دروغ از دوري و راستگويي

 وجود نكته چند صداقت از دربحث . است آمده مهم امر اين در روايت ۴۹ بر بالغ است(ع)علي اميرمؤمنان از

 :دارد

 واقع با مطابق فردي سخن كنيم كشف اگر كه اي گونه به است واقع با مطابق گفتار همان صداقت آيا يك،

 دروغگويي و واقع با مطابق گفتار همان را صداقت غالباً كرد؟ منسوب دروغگويي به را وي توان مي نيست

 آن متمايز كاربرد دو بين صداقت مفهوم تحليل در است آن واقع اما ، انگارند مي گفتن واقع خالف سخن را

 .اخالقي كذب و صدق و منطقي كذب و صدق :شود مي درآميخته

 مفهوم اين اما . است صادق واقع با مطابق هرگفتار و است كاذب واقع خالف سخن هر كلمه منطقي كاربرد در

 بر و بداند واقع با مطابق داليلي به را واقع خالف سخن كسي اگر زيرا .بريم نمي كار به اخالق علم در را

 در وي دانستن دروغگو ، است واقع با مطابق كند مي گمان كه بياورد زبان به ا ر سخني خود باور اساس

 در اخالل يا و لوحي ساده كسان، به اعتماد دليل به افراد زيادي موارد . است ترديد قابل اخالقي مفهوم

 سرّ .دروغگودانست توان نمي را آنان اما كنند مي بيان واقع خالف سخن اطالعات به داده تبديل روشهاي

 باب در تحريف . واقع خالف بيان نه و است حقيقت تحريف اخالقي مفهوم در كذب كه است اين مطلب

 خالف را آن خود كه چيزي بيان در عامدانه سعي يعني است حقيقت سازي وارونه در فرد اقدام نوعي تفعيل

 .ميداند واقع
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 ب الف )كه دهد مي نشان اما (است ب الف (داند مي فردي : دارد وجود عنصر چند دروغگويي پديده در

 . ( نيست

 . نيست گفتار به محدود واژه ظاهر برخالف دروغگويي كه است آن دوم نكته   

 گفتاري، زبان از حداقل آدمي اساساً گفتارباشد جمله از مختلف روشهاي به تواند مي حقيقت سازي وارونه

 كه كسي .دهد مي رانشان حقيقت تحريف از بعدي تنها واقع خالف گفتار . است برخوردار كرداري و كالبدي

 كه كسي و كند مي سازي وارونه واقع در دهد مي نشان را آن خالف كالبدي حركات با اما است خشمگين

 . پردازد مي حقيقت تحريف به سازددرواقع مي فردپنهان آميزبه احترام رفتارهاي وسيله به خودرا نفرت

 اندك به زيرا نيست اي ساده و سهل امر دروغگويي رايج تصور برخالف كه ميدهد نشان نكته اين به توجه

 .بردارد فرد ازدروغگويي پرده توان مي شده ياد زبان سه مقايسه و تأمل

 جو اخالق فطرت خالف كه چرادروغگويي .است مربوط جوامع برخي در دروغگويي رواج تبيين به سوم نكته

 دروغ رواج پديده طرفي دارداز مختلف علوم در ريشه واقع در مسأله اين دارد؟ رواج ميان عدهاي در است

 از يكي . كرد ارايه توان مي شناختي جامعه و شناختي روان متعدد تبيينهاي لذا و است عاملي چند پديده

 راست و آميز مصلحت دروغ داستان (  اخالقي تعارضات با مواجهه در افراد ناتواني در توان مي را عامل دهها

 دروغ يا بگويم راست ) اخالقي تعارضات حل در ناكارآمد روشهاي از يكي واقعدر  .دانست)انگيز مفسدت

 مي انتخاب را بد بدتر، و بد ميان از داليلي به و گيرد مي قرار راهة دو سر بر فرد كه است موضعي ) بگويم

 نهاد، مردم سازمانهاي در اگر دليل، همين به .بپردازد ) بدتر نه و بد نه( سوم راه از جستجو به آنكه كندبدون

 توجهي قابل ميزان به دروغگويي رواج از توانيم مي كنيم نهادينه را اخالقي تعارضات اثربخش حل مهارتهاي

 .شويم مانع
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 توان مي را آن كه شوند مي متمسك يبه شيوهاي دروغگويي رذيلت از دوري براي اي عده چهارم، نكته

 بودن وشفاف صراحت دليل همين به . است ناقص و مبهم بيان از استفاده آن ناميدو نقابدار دروغگويي

 به تواند مي واقع در اطالعات كامل و موقع به عدم ارايه و گويي ابهام هرگونه . است همراه صداقت با زبان

 .بيانجامد فرد صداقت عدم

 

 :نامشروط و اصیل احترام -4

 امر هر از فارغ انسان . است آدمي وكرامت حرمت اسالم ارزشي نظام در اخالقي مالكهاي مهمترين از يكي

 كه است ما اخالقي وظيفه احترام . است برخوردار احترام و كرامت از ... و نژاد،قوميت زبان، مانند عارضي

 احترامي بي واقع در چشمداشت طرش به احترام كاذب، احترام . نيست بندي و قيد هيچ گرو در آن انجام

 تعامل به محدود احترام البته . است آن اعضاي بين احترام شدن نهادينه به سمن فعاليتهاي قوام . است

 .گردد استوار احترام بر بايد نيز سازمانها و افراد ديگر با نهاد مردم سازمان تعامل بلكه نيست سازماني درون

 مفاهيمي با نبايد را آن و است آدمي ذاتي ارزش به نهادي حرمت معناي به احترام چيست؟ احترام از مراد

 احساس كه است رفتاري به بندي پاي احترام . كرد اشتباه آن مانند امور و چاپلوسي،تملق پذيرايي، چون

 به را تحقير و كهتري ذلّ، احساس كه است رفتاري از خودداري يا و دهد انتقال مقابل فرد به را ارزشمندي

 ديگران كهتري احساس سبب كه فعاليتي هر و كردن تمسخر داشتن، خوار توهين، . دهد مقابل انتقال طرف

 به وتوهين تحقير از اجتناب به فراوان توصيه نيز اسالم ديني هاي درآموزه  است اخالقي رذيلت شود،

 .دارد وجود ديگران

 

 امانت نگری: -5
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 رفتاري فضيلت يك امانتداري .است داري امانت از تر ژرف حقيقتي و تر عميق مفهومي نگري امانت از مراد

 امانت دارد، دراختيار را آنچه هر آن اساس بر انسان كه بينشي . دارد انسان متعالي بينش در ريشه كه است

 هاي امانت حيواني و طبيعي زيست محيط اند، الهي نيزامانتهاي ديگران است، الهي امانت فرد خود .بيند مي

 قرار من اختيار در ديگري طرق يابه و وديعه رسم به يا واقع در است من اختيار در آنچه هر  . هستند الهي

 را آن بلكه ندارد تصرف حق وديعه مورد امر در فرد . دارد محدودي مفهوم دروديعه نتدارياما . است گرفته

 وخيانت امانتدارانه :است گونه دو تصرف اما. گرداند پس باز امانت صاحب به و كرده حفظ تصرف بدون بايد

 درخاصي دارد. مفهوم گيرد، مي      قرار فرد دست در تصرف با توأم كه اموري همه در امانت مفهوم .آميز

 بايد ميكند تصرف آنها در كه اموري به نسبت بايد فرد . است حاكم معنا همين به امانتداري سمن فعاليتهاي

 .كند رفتار امانتدارانه

 كه است آن دارانه امانت تصرف بلكه نيست تصرف از خودداري و حفظ مفهوم اين در داري امانت از مراد

 . باشد دور تعدي و تفريط و افراط گونه هر از و پذيرد انجام وجه بهترين بر امور تصرف

 طبيعت خود، به نسب نگري امانت بينش آن و گيرد مي منشاء غني ازسرچشمهاي مفهوم اين در داري امانت

 خداوند امانت صاحب آن اساس بر زيرا بخشد مي قداست داري امانت به بينش اين . است امور ساير و

  .است عزوجل

 شخصی: حریم حفظ -6

 خصوصي حريم رفتن بين از و فردي استقالل افتادن مخاطره به سازماني فعاليت و گروهي كار آفات از يكي

 حريم رعايت .كشاند مي ديگران خصوصي حريم به را افراد ،كنجكاوي و جستجوگري حس . است افراد

 قرآن صريح صن ) ا تجسسو فال ) حجرات مباركه سوره در. است اخالقي اصل يك انسانها خصوصي
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 رسيده خصوصي حريم حفظ ضرورت به اي حرفه تعامل در زمينيان مغرب كه است آن از پيش مجيدقرنها

 .اند

 به ورود اجازه كسي . است افراد خانوادگي حريم آن مرتبة نخستين . دارد مختلف مراتب خصوصي حريم

 خانوادگي حريم والدين و فرزندان بين روابط همسرش، و فرد بين روابط . ندارد انسانهارا خانوادگي اسرار

 بايد خاص موارد در و نيستيم افراد خانوادگي مسايل درزمينه اطالعاتي هرگونه كسب به مجاز ما . افرادند

 .شود انجام فرد اطالع با و مقررات درچارچوب تنها

 اعضاء و افراد كه نيست چنين درخانواده، . است فرد خود شخصي حريم خصوصي، حريم مرتبة دومين

 فرزندان براي نه آن به ورود كه دارد خصوصي حريم پدر . باشند يكديگر در امور تجسس به مجاز خانواده

 به فرزندان كنترل . شود حفظ بايد كه دارند خصوصي حريم فرزندان برعكس و همسر براي نه و است مجاز

 به كاركنان كنترل نيز و فرزندان كنترل بايد دليل همين به . نيست آنان خصوصي حريم شكستن معناي

 .نباشد آنان خصوصي حريم به ورود مستلزم كه باشد اي گونه

 :رازداری  -7

 هر به اگر كه است آن رازداري از مراد .ميشود اشتباه داري امانت با و خصوصي حريم حفظ با رازداري غالباً

 ورود طريق از لزوماً اسرارافراد به دستيابي . كنيم افشا ديگران براي را آنها نبايد يافتيم اسراردست به دليلي

 منشاء اطالعات امروزه . يابند مي وقوف ديگران اسرار به مختلف طرق به افراد بلكه نيست خصوصي حريم به

 پردازند مي غيبت به كه افرادي . است اخالقي اصل يك افراد اسرار و محرمانه اطالعات حفظ و است قدرت

 تأكيد خويش اسرار ويژه به اسرار نهفتن و رازداري به ديني هاي آموزه در .ميكنند راافشا مردم راز غالباً

 اسرار حفظ و حقيقي اشخاص عنوان به افراد اسرار حفظ :است مرتبه دو داراي رازداري . است شده فراوان

 . حقوقي اشخاص عنوان به سازمان
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 اصل اين . كرد خودداري بايد نيز اسرارسازماني افشاي از كرد، افشا را اشخاص اسرار نبايد كه همانگونه

 امنيت رفتن ازبين مانند ناپذير جبران خسارت موجب رازداري كه شرايطي در بلكه نيست نامشروط اخالقي

 بايد را وظيفه اين اما شود مي اخالقي وظيفه يك اسرار شود،افشاي بهداشت و صلح افتادن مخاطره به ملي،

 .داد انجام اخالقي بادغدغة

 به صرفاً و باشد مطمئن سازمانها يا اسرارافراد بودن آميز مخاطره از اوالً فرد شود مي سبب اخالقي دغدغه

 . نكند اكتفا ظن و گمان

 :نقدپذیری و پاسخگویی -8

 به دهند مي انجام آنچه از تكبر با كساني. دارند تلقي دوگونه خود اقدامهاي و ها تصميم به نسبت انسانها

 پاسخگو خويش عملكرد درقبال و دانند نمي چرا و چون قابل را خود رفتار هرگز و راضيند نامشروط نحو

 .است خوب پس دادم انجام من چون : است چنين آنان تلقي .نيستند

 آنان . است رفتار و تصميم قبال در پذيري است،مسئوليت استوار اخالقي منش و نگرش بر كه دوم تلقي

 ديگران حق را پرسش نقدو آنان نگرش، اين اساس بر . بپرسند رفتارشان دليل از كه ميدانند محقّ را افراد

 .ميكنند تلقي خود اخالقي راوظيفة پاسخگويي و نقدپذيري و دانند مي

 تصميم ادله بايد بلكه دهيم نشان هيجاني بايد واكنش رفتارهايمان به نسبت ما كه است اين اخالقي نگرش

 سازمانهاي در ويژه به سازماني فعاليت و گروهي كار قوام.دهيم قرار همگاني داوري درترازوي را خود رفتار و

 سازمان و دارند استيضاح و انتقاد حق مطبوعات . است سازمان پاسخگويي و افراد پاسخگويي بر نهاد مردم

 بايد خود نقدپذيري براي سازمان .ريزد فرومي را سازمان قوام نقدگريزي .رادارد آنها به دادن پاسخ وظيفه

 پاسخ منطقي نحو به و تحليل را آنها ديگران نقد به اقبال با و كند تدوين را وانتقادات پيشنهادات جامع نظام

 .دهد
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 :گذشت و عفو  -9

 سازماني فعاليت و گروهي كار در افراد كه است طبيعي همچنين . است طبيعي امر گروهي كار در اختالف بروز

 . نمايد اجحاف ديگري بر و كند پايمال را حقي كسي . كنند طرپيدا خا رنجش يكديگر از

 . باشد انتقام و جويانه تالفي مثل،عمليات به مقابله هيجاني، واكنش با تواند مي ديگران خطاي با مواجهه

 .ميكند تبديل مخرب دشمني به را سازنده وتعامل ريزد مي فرو را گروهي فعاليت اساس واكنشي چنين

 ناشي اخالقي نگرش از ديگران خطاي گرفتن ناديده . است گذشت و عفو ديگران خطاي با اخالقي مواجهة

 خطا، در عمد. شناسد مي رسميت بهكنند  خطا افراداينكه  گروهي فعاليت در اخالقي انسان . شود مي

 جويانه تالفي و هيجاني واكنشهاي از را فرد ،گذشت عفوو . است متفاوت خطاكاري اصل با خطا در استمرار

 است شده فراوان تأكيد عفو اهميت بر ديني منابع در.ميشود خطا وقوع از پيشگيري سبب واين دارد مي باز

 و نمايد مي   تلقي تقوي به نزديك را بخشودن و  كند مي اشاره است عفوكننده خداوند اينكه به قرآن .

 بخشودن .است احسان از بهتر عفو كه است شده نقل (ع)علي ازاميرمؤمنان . كند مي دعوت عفو به را مردم

 كينه پيشگيري سبب گذشت و عفو .عدل و عفو :است سنجش از فراتر فضيلت دو اجر . است دينداري از

 سازماني و گروهي درفعاليتهاي ويژه به معاصر جامعه در امروزه .ميگردد ديگران رفتار اصالح ضامن و شود مي

 وبخشودن گذشت و عفو بر نهاد مردم سازمان بنيان .منديم نياز اخالقي اصل اين به ديگر امر هر از بيش

 .است استوار

 :سازمانی وفاداری -11

 تعهد و وفاداري مسئوليتها ازمهمترين يكي .آورد مي ميان به را فراواني مسئوليتهاي سمن در عضويت

 ضرر موجب كه اقدامي هرگونه از اجتناب : اند كرده تعريف صورت دو به را سازماني وفاداري .است سازماني
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 ارايه نيز ديگري تعريف . است گرايانه حداقل تعريف اين .يامعنوي مادي ضرر از اعم شود، مي سازمان به

 .آن توسعة و سازمان منافع حفظ دغدغة : است رساندن ضرر از دوري از فراتر كه است شده

 و گردند مي وفادار سازمان با عاطفي رابطه دليل يابه يابند مي سازماني تعهد شغلي رضايت دليل به يا افراد

 تلقي با سازماني تعهد .است سازمان منافع قبال در افراد اخالقي پذيري مسئوليت از دليل برخاسته به يا

 كرد دوري آن از بايد كه دانيم مي كي وحشتنا امر را سازماناينكه . دارد معناداري نسبت سازمان از فرد

 گاوي يا و است غنيمت آن از هم مو يك كندن كه است خرسي سازمان يا داشت آن با را ارتباط وحداقل

 .دوشيد را آن بايد كه است

 سازماني منافع ترجيح لذا و كند مي زندگي آن با و آن در كه است اي خانواده سازمان، از اخالقي فرد تلقي

 .ماند مي          خود اجتماعي نقش با سازمان اما رويم مامي شود مي تلقي اخالقي اصل شخصي برمصالح

 .است نگرشي چنين از برخاسته سازماني غيرت و حميت

 :ملی منافع -11

 نيز سازماني وفاداري . است اجتماعي ومصالح ملي منافع توسعه و حفظ سمن اخالقي مسئوليت مهمترين

 توسعه و اجتماعي مصالح قبال در نهاد مردم سازمانهاي .يابد مي ارزش ملي منافع به دستيابي راستاي در

 اخالق ترويج ويژه به اجتماعي نهادهاي همه در فراوان اخالق ابعاد پذيري مسئوليت اين . مسئولند جامعه

 .است جامعه قبال در سمن پذيري مسئوليت بارز سازمانهامصداق در

 توسعه ملي، ثروت انساني، منابع طبيعي، منابع تاريخي، فرهنگي، ميراث : دارد فراوان ابعاد ملي منافع

 .است ملي منافع مروج و حافظ سمن . اند ابعاد اين از هايي نمونه جهاني تعامل در راهبردي مزيت و اجتماعي


