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As the most important part of civil society, the NGOs face many difficulties every day 
to continue their activities. The purpose of this study is to identify the most important 
issues of non-governmental organizations and examine their impact and impact. In this 
research, first, by studying several books and articles on the issues of NGOs in the last 16 
years (1382 -1399), obstacles were extracted. The questionnaire was distributed among 
15 experts and activists in this field and the barriers were classified using the DEMATEL 
technique. According to the research findings, 6 factors are weaknesses in laws, lack of 
appropriate regulatory mechanisms, incomplete views of government officials on the im-
portance and status of NGO, perception of illegitimacy among the people, weakness in 
the comprehensive database and lack of accurate information about NGO as the main 
issues that are essentially in the way of the NGOs. 7 factors are politicization of NGOs, 
weakness of financial resources, weakness in effective communication and cooperation 
between NGOs, lack of necessary social capital, weakness in efficient manpower, lack of 
capacity and government and weakness in the management and leadership of NGOs as 
key factors of impact are transitions; which solve the main problem.

A B S T R A C T

Keywords: 
Non-Governmental 
Institutions, Civil Soci-
ety, NGOs, NON-Gov-
ernmental Organiza-
tions, Iran

* Corresponding Author:
Elham Yaghoobi
Address: MA.Public Management, Faculty of Management & Accounting, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran
E-mail: e.yaghoobi7498@gmail.com 

Citation: Yaghoobi, E., Nooshiravan Baboli, P., Mohammadi, S., & Khanmohammadi, H. (2021). 
[Analysis of the Impact of the Most Important Issues of NGOs in Iran (Persian)]. Journal Strategic 
Studies of Public Policy, 11(40), 74-101.

Use your device to scan 
and read the article online

Received: 09 Feb 2021
Accepted: 24 Apr 2021
Available Online: 01 Nov 2021

https://orcid.org/0000-0002-8913-2258
http://orcid.org/0000-0001-7579-4835
http://sspp.iranjournals.ir/?lang=en


پاییز 1400. دوره 11. شماره 40

75

1. کارشناس ارشد مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه عالمه طباطبائی، تهران، ایران. 
2. گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه عالمه طباطبائی، تهران، ایران.

مقاله پژوهشی
تحليل تأثير و تأثر اهم مسائل سازمان های مردم نهاد در ايران

، پگاه نوشیروان بابلی1، سارا محمدی1، هادی خان محمدی2  *الهام يعقوبی1 

* نویسنده مسئول:
الهام یعقوبی

نشانی: تهران، دانشگاه عالمه طباطبائی، دانشکده مدیریت و حسابداری، کارشناس ارشد مدیریت دولتی.
 e.yaghoobi7498@gmail.com :پست الکترونیکی

سازمان های مردم نهاد )سمن ها( به  عنوان مهم ترین بخش جوامع مدنی، هر روزه مشکالت زیادي را برای 
ادامه فعالیت متحمل می شوند. هدف این پژوهش شناسایی اهم مسائل سازمان های مردم نهاد و بررسی تأثیر 
و تأثر آن هاست. در این پژوهش، ابتدا با مطالعه کتب و مقاالت متعدد پیرامون مسائل سمن ها در شانزده 
سال اخیر )1382 تا 1399(، موانع موجود استخراج شد. توزیع پرسش نامه بین پانزده نفر از خبرگان و 
فعاالن این حوزه صورت گرفت و با تکنیک دیمتل، موانع سطح بندی شد. بنابر یافته های پژوهش، شش 
عامل ضعف در قوانین، فقدان سازوکارهای نظارتی مناسب، دیدگاه ناقص دولتمردان نسبت به اهمیت و 
جایگاه سمن ها، ادراک عدم مشروعیت نزد مردم، ضعف در بانک اطالعاتی جامع و به روز و عدم اطالع صحیح 
مردم از سمن ها به  عنوان مشکالت اساسی بر سر راه سمن ها شناسایی شدند. هفت عامل سیاست زدگی 
سمن ها، ضعف تأمین منابع مالی، ضعف در ارتباطات و همکاری مؤثر بین سمن ها، فقدان سرمایه اجتماعی 
الزم، ضعف در نیروی انسانی کارآمد، فراهم نشدن ظرفیت و بستر الزم توسط دولت و ضعف در مدیریت و 

راهبری سمن ها به  عنوان عواملی کلیدی تأثیر گذار هستند که مشکالت اصلی را حل می کنند.

کليدواژه ها: 
سازمان های مردم نهاد، 

سمن ها، جامعه 
مدنی، سازمان های 

غیردولتی، ایران
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مقدمه

دستگاه های  و  حکومت  با  مردم  ارتباط  امروزه، 
دولتی و رشد مشارکت بیشتر آنان از طریق نهادها 
و سازمان هایی صورت می گیرد که به سازمان های 
وابستگي  نداشتن  شده اند.  معروف  مردم نهاد 
و  داوطلبانه  دولت،  عمومي  منابع  و  ساختار  به 
دولتي  سازمان های  از  را  آن ها  بودن،  دموکراتیک 
متمایز می کند. پیش بینی می شود آینده جهان در 
سیطره سازمان های غیردولتی خواهد بود. بر همین 
اساس هر کشوری احتمال بقای قدرتمندی خود را 
از طریق گسترش سازمان های مردم نهاد رقم خواهد 

زد )مقیمی، 1387: 40(. 

از نظر توکیل، اندیشمند فرانسوی، »انجمن های 
در جامعه  مذهبی  و  فرهنگی، حرفه ای  اجتماعی، 
مدنی، چشم مستقل جامعه را تشکیل می دهند و 
گروه های  دموکراسی های  در  تنوع  و  آزادی  حافظ 
مختلف مردم هستند« )حجاریان، پورعزت و قلی پور 

.)35 :1390

 ضرورت ایجاد و تقویت این سازمان ها را می توان 
دولت،  کوچک سازی  چون  اهدافی  تحقق  در 
اجتماعی،  سرمایه  افزایش  و  مردم  توانمندسازی 
فرایند،  بهینه سازی  اقتصادی،  نظام  کارآمدسازی 
با  مقابله  و  برنامه ها  عملیاتی سازی  و  برنامه ریزی 
اجتماعی،  آگاهی های  افزایش  دانست.  آسیب ها 
ناکارآمدی مدیریت یک جانبه از سوی دولت، ضرورت 
مشارکت مردمی در پیشبرد امور جامعه و... از جمله 
عللی محسوب می شوند که باعث ایجاد سازمان های 

مردم نهاد شده اند. 

در ایران، سمن ها نسبتاً نوپا بوده و مراحل ابتدایی 
این،  وجود  با  می کنند.  طی  را  خود  بلوغ  و  رشد 
به  خاصی  اهمیت  کشور  قوانین  و  آیین نامه ها  در 

توانمندسازی سمن ها و لزوم بهره گیری از نقش مؤثر 
و قابلیت های آنان، به ویژه در دولت یازدهم داده شده 
است. در حال حاضر برآورد دقیقی از وضعیت این 

سازمان ها )تعداد دقیق و ...( در اختیار نیست. 

طبق گزارش دفتر آمارهای فرهنگی و خدمات 
تعداد   ،1383 سال  در  ایران،  مرکز  اجتماعی 
سازمان های غیردولتی شناسایی شده در ایران، حدود 
ده هزار فقره بوده که استان تهران با داشتن 1965 
سازمان، رتبه نخست و استان کهگیلویه و بویراحمد 
با 69 سازمان پایین ترین رتبه را داشته است. البته 
تا  بین شصت  ایران  در  غیررسمی  آمارهای  طبق 
هفتاد هزار انجمن و تشکل ثبت نشده است )سلیانی 

و وثوقی، 1397(. 

و  کشور  بهزیستی  سازمان  کشور،  وزارت 
می دهند،  مجوز  سمن ها  به  دیگر  دستگاه های 
درحالی که این مؤسسات از نظام مشخصی تبعیت 
نمی کنند و اساساً یک نگاشت نهادی در این زمینه 
مجوز  صدور  در  به هم ریختگی  وجود  ندارد.  وجود 
بهره برداری سیاسی  و همچنین  ایران  در  سمن ها 
چالش های  از جمله  سمن ها،  از  احزاب  و  گروه ها 

مهمی است که باید بدان پرداخته شود. 

در قانون اساسی کشور به اهمیت نقش مردم در 
تأکید  اجتماعی خویش  تعیین سرنوشت سیاسی 
 44 اصل  و   56 اصل  از جمله  شده  است،  فراوانی 
قانون اساسی، که در اصل 44 بر ضرورت سپردن 
امور به مردم تأکید فراوان شده است. به  عالوه، بر 
اساس اصل مردم ساالری دینی در ارزش های نظام 
امری  مردمی  مشارکت  افزایش  اسالمی،  جموری 
مدیریت  از سویی چالش های  است.  اجتناب ناپذیر 
کالن کشور ایجاب می کند که سازمان های مردم نهاد 
به کمک حاکمیت آمده و تحقق اهداف توسعه ای 
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کشور را بیش از پیش ممکن کنند؛ بنابراین توانمندتر 
شدن سمن ها می تواند به  عنوان حلقه واسط میان 
بهبود وضعیت  در  مؤثری  نقش  و حاکمیت  مردم 
حکمرانی کشور ایفا کند. ازاین رو، این پژوهش به 
دنبال آن است که به وضعیت سمن ها، چالش ها و 
مسائل مختلف این حوزه بپردازد و با ارائه راهکار، 
سیاست گذاری صحیحی در این زمینه صورت گیرد؛ 
از:  عبارت اند  تحقیق  این  اصلی  سؤاالت  بنابراین 
مهم ترین مسائل سمن ها در کشور کدام اند؟ شبکه 
به  به  منظور رسیدن  مسائل سمن ها  تأثر  و  تأثیر 
نقاط کانونی مسائل کدام است؟ چه راهبردهایی را 

می توان با توجه  به شبکه مسائل پیشنهاد داد؟

پيشينه پژوهش

در ایران پژوهش های کمی درباره مسائل سمن ها 
صورت  گرفته است که در ادامه به تعدادی از آن ها 
به  منابع  این  به  دست یابی  برای  می شود.  اشاره 
پایگاه های اطالعاتی دانشگاهی داخلی و بین المللی 
شد.  مراجعه  دانشگاه  چند  دیجیتالی  کتابخانه  و 
پایگاه های داخلی همچون پایگاه مجالت تخصصی 
نور، مرکز اطالعات علمی جهاد دانشگاهی و پورتال 
مانند  بین المللی  پایگاه های  و  علوم  انسانی  جامع 

سیج1، ساینس دایرکت2 و اِِمرالد3 استفاده شد.

با مالحظه پیشینه پژوهش مشخص می شود که 
پژوهشی تاکنون به طور متمرکز به بررسی مسائل 
بنابراین  نپرداخته؛  ایران  سازمان های مردم نهاد در 
نوآوری این پژوهش شناسایی و معرفی شبکه تأثیر و 

تأثر این مسائل در کشور است.

1. Sage
2. Science Direct
3. Emerald

1. ادبيات موضوع

1-1. تعاريف

در ادبیات سازمان های مردم نهاد، در این زمینه که 
چه نوع نهادهایی می توانند سازمان های مردم نهاد 
تلقی شوند، اتفاق نظر وجود ندارد )میرزایی اهرنجانی 
و مقیمی، 1382: 102(. تاکنون تعاریف گوناگونی 
ارائه شده، اما علی رغم این تالش ها، تعریف جامعی 
وجود ندارد، در ذیل به چندی از آن ها اشاره شده 

است:

- سازمان های مردم نهاد سازمان هایی با شخصیت 
که  غیرانتفاعی اند  و  غیردولتی  مستقل،  حقیقی 
گرایش های  با  داوطلبانه  فعالیت های  انجام  برای 
غیرسیاسی بر اساس قانون اساسنامه مدون، رعایت 
چارچوب موضوعه کشور و مفاد آیین نامه های اجرایی 
آن فعالیت می کنند. سمن ها به منزله راهکاری نو 
برای مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خویش از 
آن  رو در دنیای امروز اهمیت یافته اند که می توانند به 
عنوان حلقه واسط میان حکومت ها و مردم، عهده دار 
باشند  به  نظام حکومتی  ملت  انتقال خواسته های 
 :1394 پور طاهری،  و  رضوان فر  حجازی،  )جاللی، 

.)88

از جمله  را  غیردولتی  سازمان  جهانی،  بانک   -
»سازمان های خصوصی برمی شمارد که فعالیت های 
خود را در حوزه های کاهش امراض، ارتقای منافع 
خدمات  ارائه  محیط زیست،  حفظ  فقرا،  مصالح  و 
اجتماعی اساسی و یا توسعه اجتماعی، برنامه ریزی 

و اجرا می کند« )مقیمی، 1387: 15(.

- سازمان های غیردولتی4 در حال حاضر به  عنوان 
کلیدی ترین بازیگران بخش سوم در مناظر توسعه، 
 4. Non-governmental Organizatio n (NGOs)

الهام يعقوبی و همکاران. تحليل تأثير و تأثر اهم مسائل سازمان هاي مردم نهاد در ايران
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جدول 1. پیشینه تحقیق

اهم يافته هاعنوان پژوهشنوع تحقيقسالپژوهشگر

لطفی خاچکی، بهرام؛ 
مقاله 1399ايمانی جاجرمی، حسین

مطالعه موانع شناساندن مسائل 
اجتماعی به جامعه توسط 

سازمان های مردم نهاد با روش 
نظريه مبنايی

مهم ترين چالش های پیش روی سمن های 
حمايتی برای آشناسازی مسائل اجتماعی، 

اثرگذاری محدود، نداشتن پشتوانه حقوقی و نبود 
شیوه های اقناع سازی و ضعف در اعتبار اجتماعی 

نزد اذهان عمومی 

مقاله1398محمدی، سعدی

شناسايی و تحلیل موانع مؤثر 
بر گسترش فعالیت سازمان های 

مردم نهاد زيست محیطی در 
نواحی روستايی )مطالعه موردی: 
انجمن سبز چیا در شهرستان 

مريوان(

شناسايی سه عامل عدم توسعه ظرفیتی جامعه 
محلی، نارسايی های مديريتی، ضعف برنامه ريزی 
و کمبود منابع در انجمن به  عنوان عواملی که 
بیشترين تأثیر را در عدم مطلوبیت عملکرد و 

گسترش فعالیت های زيست محیطی دارند

خسروی پور، بهمن؛ 
برفی زاده، لیال؛ عامری، 

مريم
مقاله1398

نقش سازمان های غیردولتی 
)NGOs( در مشارکت اجتماعی 

جهت حفاظت از منابع طبیعی

بررسی نقش و توانمندی سازمان های مردم نهاد 
در جلب مشارکت اجتماعی و راه های تشويق 

مردم به فعالیت در اقدامات زيست محیطی

سلیانی، مسعود، وثوقی، 
مقاله1397منصور

تحلیل ظرفیت سازمان های 
مردم نهاد در نظارت بر عملکرد 
دولت و ارائه استراتژی های بهبود

تحلیل وضع موجود، استفاده از ظرفیت سمن ها 
در نظارت بر عملکرد دولت و ارائه استراتژی 

بهبود

پايان نامه1387آرامی، حسین
بررسی موانع رشد سازمان های 
مردم نهاد در جمهوری اسالمی 

ايران

بررسی مسائل و مشکالت سمن ها در ايران و 
ارائه راه حل هايی برای بهبود

 Diaz, Daniel
 A; Rees,

Christopher J
مقاله2020

 Checks and
 balances? Leadership

 configurations and
 governance practices

of NGOs in Chile

بررسی مسائلی مانند پايداری تأمین مالی، قدرت 
و اختیار مديران اجرايی، تأثیرات مؤسسین 
و متغیرهای خارجی در رهبری سازمان های 

مردم نهاد در شیلی
 Aiza, Yasmeen;

 Mansoor,
 Ahmad;

 Muhammad
 Mustafa, Raziq;

 Muhammad,
Laeeq Khan

مقاله2020

 Structural
 empowerment,

 cultural diversity, and
 interpersonal conflict:

 Evidence from
 international NGOs in

Pakistan

ارائه يک ديدگاه مديريتی نسبت به نقش 
فرهنگی و ساختاری سمن ها در جامعه پاکستان 

و تعارض هايی که ممکن است ايجاد شود 

 Lorente-Ayala,
 Jose Miguel;
 Vila-Lopez,

Natalia; Kuster-
Boluda, Ines

مقاله2019

 How can NGOs
 prevent volunteers
 from quitting? The

 moderating role of the
NGO type

شناسايی انگیزه های داوطلبان و چگونگی 
اقدامات برای نگهداشت و رضايت آن ها 
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و  محیط زیست  بشردوستانه،  اقدامات  بشر،  حقوق 
اقدامات عمومی شناخته شده اند  از  بسیاری دیگر 

.)Aboramadan, 2018: 2(

• »سازمان های مردم نهاد سازمان هایی هستند با 
شخصیت حقیقی مستقل، غیردولتی و غیرانتفاعی 
که برای انجام فعالیت های داوطلبانه با گرایش های 

.)Lewis, 2010( غیرسیاسی به فعالیت می پردازند

سازمان های مردم نهاد، تأثیرات اقتصادی، اجتماعی 
و زیست محیطی بر جامعه می گذارند و موظف اند اعتبار 
نیروی  با جذب  آن ها  کنند.  را حفظ  اجتماعی خود 
انسانی، نقش مشارکت دهی افراد در فعالیت ها را برعهده 
می گیرند و سبب توانمندسازی افراد برای ایفای نقش 

 .)Gazzola, et al., 2019( در جامعه خواهند شد

فعال  برخی تحقیقات نشان می دهد که حضور 
سمن ها در جوامع و کارکردهای مثبت آنان می تواند 

اهم يافته هاعنوان پژوهشنوع تحقيقسالپژوهشگر

 Nunez, Jami
Nelson2019مقاله

 Substitution or
 Facilitation: Service
 Delivery NGOs and

 Political Engagement
 in the Peruvian

Amazon

بررسی پیامدهای نقش سازمان های مردم نهاد در 
ارتباط میان مردم و دولت 

 Mohammed
 Aboramadan,2018مقاله

 NGOs management: a
 roadmap to effective
 practices”, Journal of
Global Responsibility

طراحی چارچوبی برای مديريت سمن ها به 
طور مؤثر

Akiko Iizuka2018مقاله

 The nature and
 characteristics of
 Japanese NGOs in

 international disaster
response

بررسی ماهیت سازمان های غیردولتی ژاپن در 
پاسخ به فاجعه بین المللی و ويژگی های متمايز 

سمن ها

 Nanthagopan,
 Yogarajah;

 Williams, Nigel
 and Thompson,

Karen

مقاله2018

 Levels and
 interconnections of
 project success in

 development projects
 by Non-Governmental
Organisations (NGOs)

شناخت معیارها و ارزيابی میزان موفقیت 
پروژه های سازمان های غیردولتی در فرايند 

توسعه

 Hermanto,
 Solimun,

 Fernandes,
 Wahyono &

Zulkarnain

مقاله2018

 The importance of
 open government

 data for the private
 sector and NGOs in
 Indonesia. Digital

 Policy, Regulation and
Governance

پتانسیل سمن ها برای استفاده از داده های 
باز دولتی برای هدايت نوآوری و خدمات در 

بخش های مختلف اقتصادی
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کاهش  دولت ها  برای  را  عمومی  مشارکت  چالش 
سمن ها  رونق   .)Aldashev, Vallin o, 2019( دهد 
و گسترش فعالیت آن ها بسته به شرایط فرهنگی، 
اجتماعی و سیاسی هر جامعه متفاوت است و این 
Aroun- )سبب تفاوت کارکردهای آن ها نیز می شود 

do Bebbington, Dammert, 2019(. بدیهی است 
که هرچه ساختار نظام اداری یک کشور به سمت 
شفافیت و پاسخگویی حرکت کند، سمن ها نیز به 
 عنوان یک ذی نفع در جامعه تأثیر گرفته و مسیر 
می کند  به  درستی طی  را  شفافیت  و  پاسخگویی 

.)Arantes, Zou, Che, 2019(

1-2. انواع سازمان های مردم نهاد

از  متعددی  طیف  مردم نهاد  سازمان های 
در  را  غیردولتی  و  مردمی  نهادهای  مجموعه ها، 
کشورمان فرامی گیرند که آن ها را می توان به شکل 
انجمن های گوناگون، نهادها، بنیادها و مؤسسه ها در 
بنابراین دسته بندی های گوناگونی در  جامعه دید؛ 
این حوزه وجود دارد. در جدول شماره 2 چند نمونه 

از این دسته بندی ها آورده شده است: 

1-3. کارکردها

شهروندان در جوامع امروزی خواهان نقش فعالی 
هستند و تمایل دارند به طور مستمر در امور اجتماع، 
جامعه  رو،  این  از  باشند.  داشته  پررنگ  حضوری 
نیازمند نهادهای میانجی است )طهماسبی، 1390(. 
تجربه کشورهای توسعه یافته و در حال  توسعه نشان 
می دهد که سازمان های مردمی قدرت هدایتگری 
فشارهای عمومی برای پاسخ به نیازهای اجتماعی 
را دارا بوده و می توانند با برجسته کردن یک مسئله 
اجتماعی در جهت دهی جامعه، نقشی فعال ایفا کنند 

.)Jamali, 2003: 4(

غیردولتی  سازمان های  فعالیت های  بنابراین 
مدیریت  در  فعال  نقش  و  خدمات  ارائه دهنده  از 
کشورها،  توسعه  با  مرتبط  فعالیت های  تا  بحران 
می شود  شامل  را  بحران ها  از  پیشگیری  و  بهبود 
دارد که  اعتقاد  میرآفتاب )1997(   .)Iizuk, 2018(
سازمان های غیردولتی هرچه بیشتر در عرصه های 
در  فساد  کاهش  سبب  کنند،  فعالیت  اجتماعی 
برای  امر  این  و  شد  خواهند  دولتی  سازمان های 

جدول 2. دسته بندی سمن ها

گونه های سمنمالک طبقه بندیرديف

زمینه فعالیت1
فرهنگی، اجتماعی، آموزشی، پژوهشی، تفريحی، مذهبی، ورزشی، صنفی، توسعه ای، زيست محیطی، 
انسان دوستانه، حقوقی، اضطراری، خانواده و سالمت، اخالقیات و ارزش ها، منابع انسانی و طبیعی، 

صلح و امنیت، توانمندسازی اقلیت های قومی و نژادی
محلی، ملی، بین المللی، عملیاتی، حمايتیسطح فعالیت2

بلندمدت، میان مدت، کوتاه مدتنوع اهداف مدنظر3

جهت گیری 4
سازمانی

سازمان های داوطلبانه، پیمانکاران خدمات عمومی، سازمان های مردمی، سازمان های غیردولتی، 
سازمان های دفاع از حقوق انسان ها، سازمان های حمايت از محیط زيست، سازمان های امدادگر، 

سازمان های صنفی، سازمان های هدايتی
انجمن، سازمان، نهاد، بنیاد، مؤسسه، تعاونی، باشگاه، گروه، هیئت، کانون، مرکز، جمعیت، مجمع، خانهقالب شکلی5

مأخذ: )اصلی پور و خان محمدی و سقا، 7931(
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جامعه مدنی فرصت مناسبی است تا به جامعه هویت 
 .)Miraftab, 1997: 369( ببخشد

مردم،  بسیج  نقش  عهده گیری  با  سمن ها 
توانمندسازی و جهت دهی به آن ها می توانند منابع 
و امکاناتی که توسط دولت ها تهیه می شوند را در 
 Gupta,( رسانند  مصرف  به  خود  مناسب  جایگاه 
Koontz, 2019(. این رویکرد مدیریت مشارکتی که 
توسط سمن ها می تواند پیگیری شود، دارای نظمی 
می طلبد  را  موقعیت  هر  خاص  استراتژی  و  بوده 
این  سمن ها  به  عالوه،   .)Atouba, et al 2019(
قابلیت را دارند که به شرکت های تجاری در راستای 
Stekelo- )مسئولیت اجتماعی شرکتی یاری رسانند 

.)rum, Laguir, Elbaz, 2020

از آنجا که این سازمان ها در بطن جامعه شکل 
و  ارزش ها  با  بیشتر  که  می رود  انتظار  می گیرند، 
قوانین محلی و رسمی عجین بوده و بتوانند خود را با 
شرایط تطبیق دهند. این قدرت تطبیقی سازمان های 
مردم نهاد باعث می شود تا نقش های متفاوتی در روند 

توسعه داشته باشند:

- توانمندسازی یا بسیج منابع از طریق کمک های 
گوناگون و ترویج فرهنگ مشارکت

- شناسایی مسئله پیش از ظهور که باعث توجه 
اذهان عمومی به مسائل می شود

گروه های  بین  بودن  رابط  یا  میانجی گری   -
اجتماعی )جایی که اغلب مرزهای سیاسی مانع تأثیر 

مثبت می شود(

- اعمال فشار عمومی به  منظور تغییر یا ایجاد 
سیاست ها

اجرایی  ضمانت  عنوان  به   خدمت  یا  نظارت   -
.)jamali, 2003: 4( پروژه ها و سیاست ها

که  پتانسیل هایی  و  کارکردها  تمام  وجود  با 
سمن ها برای توسعه جوامع دارند، محدودیت هایی 
برای فعالیت نیز دارا بوده که از برخی آگاهی داشته 
از برخی آگاه نبوده؛  و سعی بر تقلیل آن دارند و 
بنابراین دچار چالش هایی در مدیریت مجموعه خود 

 .)Gupta, Lele, Sahu, 2020( می شوند

و  سمن ها  حوزه  در  شفاف  اطالعات  وجود 
به خط مشی گذاران  می دهند  انجام  که  پروژه هایی 
بتوانند  تا  می دهد  را  فرصت  این  تصمیم سازان  و 
تصمیم گیری بهتری در حوزه فعالیت های اجتماعی 
داشته باشند و از نقاط قوت مجموعه های مختلف 
در راستای پیگیری اهداف اجتماعی بهره مند شوند 
داوطلبان،  میان  روابط  چگونگی   .)Teles, 2020(
مدیران سمن ها، خیرین، ذی نفعان اجتماعی و سایر 
بازیگران حوزه سمن ها می تواند از شرایط اجتماعی و 
Dewi, Mano- )نوع روابط افراد در جامعه متأثر باشد 

.)chin, Belal, 2019

1-4. چارچوب نظری پژوهش

در این پژوهش، برای تشریح و طبقه بندی مسائل 
سمن ها در ایران، از مدل سه شاخگی استفاده شده 
است. مدل سه شاخگی دارای سه بُعد ساختاری، 
زمینه ای و رفتاری است. رابطه میان این سه شاخه 
یک رابطه تنگاتنگ ناگسستنی است که در عمل از 
هم تفکیک ناپذیرند. به عبارتی بین این سه شاخه 
به هیچ وجه سه گانگی حاکم نیست، بلکه سه گونگی 
حاکم است. تمایز و تشخیص این سه جنبه صرفاً 
نظری و به منظور تجزیه و تحلیل مسائل و شناخت 
مفاهیم است )مبینی دهکردی و کشتکار هرانکی، 

.)1394

عناصر،  تمام  دربرگیرنده  ساختاری:  عوامل   .1
عوامل و شرایط فیزیکی و غیرانسانی سازمان است 
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که با نظم و قاعده و در قالب بدنه فیزیکی و مادی 
مادی،  منابع  تمام  بنابراین  دارد؛  وجود  سازمان 
قرار  ساختاری  شاخه  فنی جزء  و  مالی  اطالعاتی، 

می گیرند.

محیطی  عوامل  و  شرایط  زمینه ای:  عوامل   .2
متقابل  تأثیر  سازمان  بر  که  برون سازمانی هستند 

دارند.

3. عوامل رفتاری: شامل عوامل و روابط انسانی در 
سازمان است. هرگونه عواملی که به طور مستقیم 
به نیروی انسانی مربوط باشند در این شاخه قرار 

می گیرند )میرزایی اهرنجانی و سرلک، 1384(.

با بهره گیری از این مدل، مسائل سمن ها در ایران 
به سه طبقه تقسیم بندی می شود: طبقه اول: عوامل 
ساختاری )این طبقه؛ متوجه مسائلی است که مربوط 
به منابع مادی، اطالعاتی، مالی و فنی سمن ها است(، 
طبقه دوم: عوامل زمینه ای )این طبقه متوجه مسائلی 
است که از سوی محیط سمن ها ایجاد می شود( و طبقه 
سوم: عوامل رفتاری )این طبقه متوجه مسائلی است که 
نیروی انسانی و روابط آن ها در شکل گیری آن مؤثرند(. 

1-5. بررسی مسائل و آسيب های سمن ها

کسی  بر  سمن ها  برای  متعدد  مشکالت  وجود 
برای  معدودی  پژوهش های  اما  نیست،  پوشیده 
بررسی چالش های سازمان های مردم نهاد انجام  شده 
است. اغلب پژوهش های انجام گرفته نیز به معرفی 
به خصوص در حوزه خاصی  چالش های سمن های 
پرداخته اند؛ بنابراین این پژوهش با بررسی کل نگرانه 
توسط  که  چالش هایی  عمده  شناسایی  به  ابتدا 
محققین پیشین معرفی شده اند، پرداخته و سپس به 
تفکیک و دسته بندی آن ها در سه طبقه می پردازد. 
در جدول شماره 3 این طبقه بندی آورده شده است:

1-6. چالش های حوزه ساختاری

و  قوانين  )پراکندگی  قوانين  در  ضعف   .1-6-1
جامعيت(

سمن ها در همه کشورها در بستر جوامع تشکیل 
می شوند؛ بنابراین متعهد بودن به قوانین و ارزش های 
جامعه مقصد، در تمدد یافتن فعالیت های آن ها امری 
اجتناب ناپذیر است. اندیشمندان حقوق اذعان دارند 

تصویر 1. چارجوب نظری پژوهش

 

شامل عوامل و روابط انسانی در سازمان است. هرگونه عواملی که به طور  :عوامل رفتاري. ۳
)میرزايی اهرنجانی و  گیرندمستقیم مربوط به نیروي انسانی باشد در اين شاخه قرار می

 .(۱۳۸۴سرلک، 
شود: طبقه اول؛ عوامل می يبندمیتقسها در ايران به سه طبقه گیري از اين مدل، مسائل سمنبا بهره

ها )اين طبقه متوجه مسائلی است که مربوط به منابع مادي، اطالعاتی، مالی و فنی سمن ساختاري
ايجاد  هامحیط سمن)اين طبقه متوجه مسائلی است که از سوي  ايزمینه(، طبقه دوم؛ عوامل است

ابط نیروي انسانی و رو)اين طبقه متوجه مسائلی است که  رفتاري شود( و طبقه سوم؛ عواملمی
 (.مؤثرندگیري آن در شكل هاآن
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هاسمن هایو آسیب مسائلبررسی 
هاي معدودي براي اما پژوهش ؛ها بر کسی پوشیده نیستوجود مشكالت متعدد براي سمن

هاي است. اغلب پژوهش گرفتهانجام یطورکلبهنهاد هاي مردمهاي سازمانبررسی چالش
اند. لذا اين هاي بخصوص در حوزه خاصی پرداختههاي سمننیز به معرفی چالش گرفتهانجام

 هاهای سمنچالش 

 ایهای زمینهچالش

مسائل مرتبط با نیروی 
 هاآنانسانی و روابط 

 های ساختاریچالش

به منابع مسائل مربوط 
 مادی، اطالعاتی، مالی وفنی

 های رفتاریچالش

مسائل موثر از محیط 
 ها سمن

 چارجوب نظری پژوهش -۱ شکل
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که در مقایسه نظام قانونی و حقوقی ایران و کشورهای 
دیگر در زمینه تأسیس سمن ها، در ایران سختگیرانه 
برخورد می شود، به  نحوی  که بسیاری از گروه های 
مردمی در بدو تأسیس درگیر اخذ مجوزهای الزم 
مردم نهاد  سازمان  تشکیل  از  مانع  گاهی  که  شده 

می شود )رمضانی قوام آبادی، 1394: 588-564(. 

برای  پراکنده  قوانین  وجود  سو،  یک  از  بنابراین 
تأسیس و فعالیت سمن ها و از سوی دیگر، نبود قانون 
جامع در این حوزه که فارغ از قانون تجارت و قانون 
آزادی تشکیل انجمن ها )اصل 26 قانون اساسی(، به 
شرح کامل وظایف، اختیارات و چارچوب فعالیت های 

سمن ها بپردازد تا از برخوردهای سلیقه ای و افراط  و 
تفریط در آن ها جلوگیری شده و نظام یکپارچه حقوقی 
برای نظارت بر سمن ها ایجاد کند، الزم است )رمضانی 

قوام آبادی و شفیعی سردشت، 1391: 62-58(. 

1-6-2. ضعف تأمين منابع مالی

است.  مالی  خودگردانی  سمن ها  بارز  ویژگی  از 
دریافت  کمک هایی  گوناگون  منابع  از  هرچند 
می کنند، اما این کمک ها نباید به  گونه ای باشد که 
وابستگی ایجاد کند. مشکالت مالی و وابستگی مالی 
به اشخاص حقیقی و حقوقی، سمن ها را آسیب پذیر 

جدول 3. دسته بندی سمن ها

چالش هاعوامل

ساختاری

ضعف در قوانین )پراکندگی قوانین و جامعیت(

ضعف در تأمین منابع مالی

ضعف در بانک اطالعاتی جامع و به روز

ضعف در ارتباطات و همکاری مؤثر با ديگر سمن ها

سیاست زدگی سمن

زمینه ای

فقدان سازوکارهای نظارتی مناسب توسط دولت

فراهم نشدن ظرفیت و بستر الزم توسط دولت

فقدان سرمايه اجتماعی الزم

ادراک عدم مشروعیت نزد مردم

عدم اطالع صحیح مردم از سمن ها

ديدگاه ناقص دولتمردان

رفتاری
ضعف در نیروی انسانی کارآمد

ضعف در مديريت و راهبری سمن ها
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کرده و در کنار این مشکل، مدیریت مالی نامناسب 
مانع مهم تری برای کسری بودجه به  حساب می آید 
دو طریق  از  بودجه سمن ها  )زینلی، 1393: 30(. 
کمک  و  خصوصی  بخش  کمک  می شود:  تأمین 

بخش عمومی )خادمی، 1393: 46(. 

فروش  اعانه،  مثل جمع آوری  مواردی  همچنین 
برای  شهریه  دریافت  نشریات،  و  مخصوص  کتب 
برگزاری دوره های خاص، انجام پروژه های متعدد و 
دریافت حق عضویت از راه هایی هستند که می توانند 
راه های  اما   ،)30  :1393 )زینلی،  باشند  درآمدزا 
پیشنهادی بادوام نیست و باعث می شود که درآمد 
پایدار و ثابتی وجود نداشته باشد )صمدی، 1394: 
59(. برخی از این سازمان ها نمی توانند از بانک ها وام 
گیرند، زیرا آن ها شخص حقیقی نیستند و از سوی 
دیگر شرکت هم نیستند و این مسئله می تواند به 

اهداف آن ها ضربه وارد کند )سعیدی، 1384: 52(.

1-6-3. ضعف در بانک اطالعاتی جامع و به روز

گاهی نبود اطالعات دقیق و ثبت نشدن اطالعات 
حتی  و  می شود  اطالعات  تحریف  سبب  صحیح 
ممکن است باعث گمراهی و ترویج اطالعات غلط 
ناشی  مشکل  این   .)30  :1393 )زینلی،  شود  هم 
باعث  که  است  اطالعات  مدیریت  نبود سیستم  از 
می شود مهم ترین اطالعات و آمار کشور به دست 
نااهالن افتاده و مورد سوءاستفاده دشمنان واقع شود. 

دقیقی  تدبیر  مسئله  این  برای  باید  بنابراین 
از  کارآمد  اطالعاتی  بانک  نداشتن  اندیشیده شود. 
در  واحد  و  مشخص  محل  یک  در  تشکل ها  همه 
از چندین  تشکل  یک  بعضاً  نحوی  که  -به   کشور 
نهادهای  ارگان مجوز فعالیت دارد و در آمار همه 
دولتی لحاظ می شود- ازجمله دیگر آسیب ها است 
)مرکز پژوهش آرا، 1395(. گاهی اهمیت اطالعات و 

داده ها به این دلیل است که باید مبنای تصمیم گیری 
قرار گیرد و اگر اطالعات و گزارش فیزیکی کار ناقص 
باشد، تصمیم گیری در این شرایط با مدارک ناکافی 
Hermanto، Solimun، Fer- بود  خواهد  )سخت 

 .)nandes،Wahyono، Zulkarnain، 2018

1-6-4. ضعف در برقراری ارتباط مؤثر با دولت و 
ديگر سمن ها

سمن ها سازمان هایی مستقل هستند، اما با  وجود 
این، همچنان نیازمند ارتباط و حمایت های دولت 
هستند. منظور از این ارتباط، تعامل با یکدیگر برای 

دست یابی به موفقیت های بیشتر است. 

سازمان های  میان  مؤثر  ارتباط  برقراری  امروزه 
مردم نهاد و دولت به دلیل زیاد شدن فعالیت ها و 
امور جامعه  بیشتر  در  دولت  نفوذ  گسترش حجم 
و  ظرفیت ها  به  توجه   با  تا  است  ضروری  اتفاقی 
دغدغه های هر دو طرف، بتوان تعاملی مؤثر صورت 

داد )آرامی، 1387: 74(. 

گستردگی فناوری اطالعات، ابزاری قدرتمند در 
کمک  گرفتن  است  مردم نهاد  سازمان های  اختیار 
از این ابزار باعث سرعت در خدمات دهی و پوشش 
)صمدی،  می شود  جامعه  از  وسیعی  حجم  دادن 
با  سمن ها  میان  ارتباط  برقراری  در   .)50  :1394
یکدیگر و همچنین سمن ها با دولت، فهم نیازها و 
بوده  امری ضروری  پتانسیل های طرفین و جامعه 
است که این دانش جز از طریق ارتباطی هوشمند و 

مؤثر حاصل نخواهد شد. 

1-6-5. سياست زدگی سمن ها

سمن ها مانند سایر سازمان های غیردولتی تعهد 
اجتماعی دارند و هدف اصلی آن ها خدمت به اقشار 
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مختلف جامعه اعم از فقرا و گروه های آسیب پذیر 
است؛ بنابراین سازوکار آن ها با احزاب متفاوت بوده و 
اغلب هنگام تأسیس تعهد می دهند که به حوزه های 

سیاسی وارد نشوند )زینلی، 1393: 30(. 

با این  حال برخی از سمن ها برای پیشبرد برخی 
به  و  شده  سیاسی  منازعات  درگیر  خود  اهداف 
از  از گروه یا حزبی خاص دست می زنند.  حمایت 
سوی دیگر، بعضی گروه های سیاسی برای استفاده 
از برخی فرصت های سمن ها -که ازجمله مهم ترین 
آن نیروهای جوان و داوطلب آن هاست- در راستای 
تحقق اهداف سیاسی و اجتماعی خود اقدام می کنند. 
جریان های سیاسی، سازمان های مردم نهاد را فرصتی 
می دانند تا بتوانند با استفاده از ظرفیت آن ها مقاصد 
سیاسی و اجتماعی خود را پیگیری کنند )آرامی، 

 .)52 :1387

1-7. چالش های حوزه زمينه ای 

مناسب  نظارتی  سازوکارهای  فقدان   .1-7-1
توسط دولت

برای  فزاینده  طور  به  که  است  ابزاری  نظارت، 
مبارزه با فساد استفاده می شود )سلیانی و وثوقی، 
1397: 98(. آنچه در نظارت اهمیت دارد دانستن 
بر  نظارت  از  دولت  هدف  است.  نظارت  از  هدف 
فعالیت های  در  مردم  حقوق  از  پاسداری  سمن ها 
این سازمان ها است. وجود سازوکاری مناسب برای 
نظارت بر سمن ها فارغ از برخوردهای سلیقه ای و 
سختگیرانه امری ضروری است؛ بنابراین برای درمان 
و پیشگیری از چنین انحرافی، فراهم  کردن مکانیسم 

نظارت ضروری است )زینلی، 1393: 31(. 

که  مردم ساالری  و  مردم محوری  رویکرد  تقویت 
موجب جلب مشارکت مردم در رفع مسائل اجتماعی 

می شود، سبب خواهد شد فرایندهای نظارتی بهبود 
یابند )عبداللهی و ایمان، 1385(. چگونگی ارتباط 
بر  کنترل  و  نظارت  سازوکار  و  سمن ها  و  دولت 
عملکرد آنان از مسائل کلیدی هستند که بر رشد 
شوند  واقع  مؤثر  می توانند  غیردولتی  سازمان های 

)عباسی، 1389: 81(.

1-7-2. فراهم نشدن ظرفيت و بستر الزم توسط 
دولت

فعالیت  مانع  که  مهم  چالش های  از  یکی 
بستر  نبودن  آماده  سازمان های مردم نهاد می شود، 
برای  آمادگی  ایجاد  آن هاست.  فعالیت  برای  الزم 
ظرفیت سازی  مستلزم  جوامع،  در  سمن ها  حضور 
ظرفیت سازی،  آن هاست.  مدیریت  و  جامعه  در 
یعنی توسعه ظرفیت ها، توانایی ها و مهارت های یک 
سازمان در زمینه های مختلف و هدف آن ثبات و 
کارآمدی سازمان است. ظرفیت سازی به سازمان های 
غیردولتی این امکان را می دهد که با بخش های دیگر 
جامعه به رقابت پرداخته و در عین  حال باعث رشد 
می شود  آن ها  تأثیرگذاری  و  کارایی  گسترش  و 

)صمدی، 1394: 33(. 

ظرفیت سازی برای سازمان های غیردولتی فراتر 
هدف  گروه  به  طوری  که  است،  سازمان  خود  از 
با  اگر  می گیرد.  در بر  نیز  را  سازمانی  همکاران  و 
ظرفیت سازی  مقوله  به  هدف  گروه های  توجه  به 
شود، سه سطح معرفی می شود: اجتماع و محیط 
)توانمندسازی مردم(، سطوح سازمانی )توانمندسازی 
سازمان های غیردولتی و سازمان های مدنی( و سطح 
به  عنوان  که  شبکه هایی  )توانمندسازی  شبکه ای 
شبکه اطالعاتی عمل می کنند( )صمدی، 1394 به 

نقل از مؤسسه اسمیت، 1384(.
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1-7-3. عدم اطالع صحيح مردم از سمن ها

امروزه با گسترش جوامع و افزایش تعداد انجمن ها 
و نهادهای مردمی و دولتی، پرواضح است که همه  
مردم از گستره فعالیت ها، ویژگی ها و مزایای عضویت 
بنابراین  هستند؛  مطلع  کمتر  سازمان ها  این  در 
و  مردم  میان  ارتباطی  کانال  ایجاد  و  اطالع رسانی 
مسائل اجتماعی از طریق رسانه ها یکی از اولیه ترین 
 .)69-32  :1393 )زینلی،  است  سمن ها  وظایف 
نتیجه باال رفتن آگاهی مردم از توانمندی جوامع و 
سمن ها سبب می شود که تقاضاهای عمومی برای 
بهبود شرایط در مسائل مختلف سازمان یافته تر شده 
و رویکرد مردم ساالری و تصمیم سازی مردمی را در 

جامعه پررنگ تر کند )خادمی، 1393: 66(.

1-7-4. فقدان سرمايه اجتماعی الزم

از گام های اولیه هر سازمانی، اعتمادسازی است. 
این مسئله حیاتی تضمین کننده فعالیت های آتی 
سازمان و سبب شکل گیری اعتبار و ذهنیت مثبت 
از آن در اذهان مردم شود. رضایت و اعتماد مردم 
به سمن ها اصلی ترین سرمایه آن هاست. شفافیت و 
سادگی فعالیت ها سبب مردمی تر شدن آن ها شده و 
همچنین رضایتمندی افراد از فعالیت در ساختارهای 

روشن و شفاف بیشتر است )رفیعی، 1391: 15(. 

با توجه  به اهمیت اعتبار یک سازمان غیردولتی 
در شکل گیری اعتماد مردم به آن، عدم دقت کافی 
ارائه می دهد، می تواند ضربات  در گزارش هایی که 
جبران ناپذیری بر این سازمان ها وارد آورد و سرمایه 
دهد  قرار  خطر  معرض  در  را  سازمان  اجتماعی 

)زینلی، 1393: 52-31(.

1-7-5. ديدگاه ناقص دولتمردان 

بودن  موفق  علل  و  بارز  ویژگی های  از  یکی 
سازمان های غیردولتی، نداشتن وابستگی به دولت 
و خودکفا بودن آن هاست. فلسفه تشکیل سمن ها 
به بطن جامعه بازمی گردد و دولت ها در ایجاد آن 
نوع  دو  دولت   .)29 )زینلی، 1393:  ندارند  نقشی 
خود  از  غیردولتی  سازمان های  به  نسبت  واکنش 
را مانعی می دانند که  نشان می دهد: برخی سمن 
در پیش  بردن منافع آنان را دچار مشکل می سازد، 
برخی دیگر از کشورها آن را عامل همبستگی بین 

جامعه و ملت می دانند )عباسی، 1389: 81(. 

رابطه خصمانه میان دولت و سازمان های غیردولتی 
هنگامی که اهداف و راهبردهای هرکدام با دیگری در 
تضاد باشد، شکل می گیرد و همچنین عکس رابطه 
این دو، هنگامی مکمل یکدیگر هستند که دارای 
بنابراین  1384(؛  )سعیدی،  باشند  یکسان  اهداف 
نگرش نادرست دولت به سازمان های مردم نهاد سبب 
شده این سازمان ها به  قدر توان در جامعه حضور 

نداشته باشند.

1-7-6. ادراک عدم مشروعيت توسط سمن ها

دریافت حمایت های مردمی به  عنوان تکیه گاهی 
برای سازمان امری اجتناب ناپذیر است، اما پیشرفت 
خدمات،  پی درپی  به روزرسانی های  و  تکنولوژی 
مشروعیت و کاربرد سمن ها را به خطر انداخته اند. 
آن  بقای  تضمین کننده  سازمان  یک  مشروعیت 
سازمان است. همیشه مشروعیت چالش برانگیز است 
و سه دلیل برای آن می توان بیان کرد: 1. گسترش 
این معنی که سازمان های مردم نهاد  به  مشروعیت 
برای ادامه و گسترش فعالیت های خود، به تأیید و 
پذیرش از سوی مردم نیاز دارند. 2. حفظ مشروعیت: 
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یعنی مدت زمانی که سازمان مردم نهاد به فعالیت 
مشغول است و حفظ نکردن مشروعیت به معنی عدم 
حمایت مردم از طریق پشتیبانی یا کمک مالی است. 
3. دفاع از مشروعیت مخصوص زمانی است که سمن 
مورد تهدید قرار می گیرد و به تنهایی توانایی مبارزه با 

.)Said , Lokman, 2018: 118( آن چالش را ندارد

1-8.چالش های حوزه رفتاری

1-8-1. ضعف در نيروی انسانی ناکارآمد

در همه  سازمان ها وجود دانش و نیروی کار ماهر، 
متخصص و خالق در بهره وری مؤثر است. سمن ها 
برای رشد خود به منابع علمی نیاز دارند و باید اهداف 
خود را بر اساس دانش روز، به عمل تبدیل کنند که 
این کار به ندرت اتفاق می افتد )آرامی، 1397: 143(. 
توانمندسازی  فرایندهای  فقدان  و  آموزش  ضعف 
کارکنان مشکلی است که در مدیریت سازمان های 
به  رسیدن  برای  اعضا  که  دارد  وجود  غیردولتی 
موفقیت در مجموعه ها آموزش نمی بینند و به همان 
شکل سنتی، امور را اداره می کنند )صمدی، 1394: 

.)63

همچنین از عوامل موفقیت سازمانی می توان به 
ارائه خدمات باکیفیت اشاره کرد؛ بنابراین برای این 
کار نیاز است تا افراد به  درستی آموزش دیده و مهارت 
جلب  سبب  کارکنان  مهارت  باشند.  داشته  کافی 
اعتماد خدمات گیرندگان است و زمینه رشد سمن 
را فراهم می کند )Okorley, nkrumah, 2012: 6(. در 
ضمن تعداد اعضای سمن ها کم است و نیروهای خود 
را بر اساس اهداف و توان اعضا استخدام نمی کنند 
و از طرفی به مقوله خالقیت و توانایی اعضا اهمیت 
نمی دهند و این خود دلیل برای بی انگیزگی افراد 

می شود )آرامی، 1387: 134-133(.

1-8-2. ضعف در مديريت و راهبری سمن ها

اتخاذ  نیازمند  غیردولتی  سازمان های  مدیران 
رویکرد مدیریت منطقی با فرض بهره گیری از تفکر 
هستند  مشارکتی  انعطاف پذیر  روحیه  و  تحلیلی 
)عبداللهی و ایمان، 1385(. تأکید مدیریت سمن ها 
اغلب بر پروژه ها و خدماتی است که نتایج قابل لمس و 
کوتاه مدت داشته باشد؛ بنابراین پروژه های انجام شده 
غالباً ناپایدار بوده و این یکی از نقاط ضعف مدیریت 

این سازمان ها است )زینلی، 1393: 30(. 

از جمله وظایف مهم رهبری و مدیریت سمن ها 
نیز استفاده  انسانی و  انگیزه دادن، مدیریت منابع 
از محرک های غیراقتصادی برای همراه کردن اعضا 
در طی مسیر است )صمدی، 1394: 52(. از دیگر 
ارزیابی  بودن  سخت  و  پیچیده  سمن ها،  چالش 
پروژه ها است؛ بنابراین ضروری است که مدیران و 
رهبران سازمان به تکنیک های ارزیابی پروژه ها مسلط 
بوده و همچنین با بهره گیری از نگاه چندوجهی به 
 Nanthagopan,( بررسی همه جانبه مسائل بپردازند
Williams and Thompson, 2018(. در این شرایط 
مردم  و  و رسانه ها  باشد  علنی  اهداف سازمان  اگر 
از آن به خوبی مطلع باشند، سازمان اعتبار خویش 
را نزد مردم حفظ خواهد کرد )صمدی، 1394 به 
نقل از سعیدی، 1381(. از طرفی اجرای برنامه ریزی 
استراتژیک نیازمند توانایی مدیریت در این زمینه 
بوده که موجب ارتقای فکری اعضا می شود، بدین 
فکر می کنند و سپس  استراتژیک  افراد  معنی که 

عمل می کنند )عبداللهی و ایمان، 1385(.

2. روش شناسی پژوهش

روش تحقیق استفاده شده در این پژوهش در ابتدا 
روش کتابخانه ای است. با مطالعه اسناد و مدارک 
ایران،  در  پیش روی سمن ها  زمینه چالش های  در 
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چالش هایی استخراج شد. سپس پرسش نامه مقایسه 
زوجی تدوین و بین خبرگان توزیع شد. از تکنیک 
چالش ها  اهمیت  درجه  سطح بندی  برای  دیمتل 

استفاده شد. 

تکنیک دیمتل یکي از ابزارهاي تصمیم گیري براي 
مواردي است که چندین معیار براي تصمیم گیري 

وجود دارد. این روش مي تواند مسائل کیفي را به 
معیارهاي کّمي براي تصمیم گیري تبدیل کند. در 
تصمیم گیري هاي چند معیاره، هنگامی  که الزم باشد 
مسائل پیچیده را هنگام روشن  کردن روابط میان 
عناصر مهم آن ها حل کنیم، باید از روش دیمتل 
استفاده کنیم. در تکنیک دیمتل، روابط کّمي بین 
عوامل چندگانه یک مسئله و تأثیر هر یک از آن ها 

جدول 4. اطالعات جمعیت شناختی خبرگان

اطالعات جمعيت شناختی خبرگانشماره

آقا - هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبائی - بیش از 20 سال سابقه مطالعه جامعه شناسی و نهادهای 1
اجتماعی و رخدادهای فرهنگی اجتماعی در جوامع ايران

آقا - هیئت علمی دانشکده مديريت دانشگاه عالمه طباطبائی - مطالعات در خصوص مبانی جامعه شناسی و پاتولوژی، مديريت 2
سازمان های محلی، اصول برنامه ريزی و فرهنگ عامه

آقا - هیئت علمی دانشکده مديريت دانشگاه عالمه طباطبائی - مطالعات و پژوهش در حوزه مشارکت شهروندی و مسائل 3
سمن ها

آقا - هیئت علمی دانشکده علوم سیاسی دانشگاه عالمه طباطبائی - مطالعات و پژوهش در حوزه حقوق مجموعه ها، جرائم و 4
دادرسی حقوقی

آقا - هیئت علمی دانشکده مديريت دانشگاه عالمه طباطبائی - مطالعات و پژوهش در حوزه مسائل شهری، مديريت جهادی 5
و مسائل سمن ها

آقا - هیئت علمی دانشکده مديريت دانشگاه عالمه طباطبائی - مطالعات در حوزه رفتار شهروندی، سرمايه اجتماعی، کارآفرينی 6
و تصمیم گیری

خانم - دکتری مديريت دولتی - مطالعات در حوزه مسائل عمومی، اجتماعی و مسئولیت اجتماعی و رفتار سازمانی7

آقا - دکتری مديريت دولتی- حوزه های تحقیقاتی شامل اعتماد عمومی، رفتارهای شهروندی و سرمايه اجتماعی8

آقا - ده سال فعالیت در حوزه آسیب های اجتماعی در شهرداری تهران - تأسیس چند سمن اجتماعی در تهران، مشهد و اهواز 9
و برگزاری چندين اردوی جهادی و سازندگی

آقا - شش سال فعالیت در حوزه آسیب های اجتماعی در شهر گنبدکاووس و تأسیس يک سمن اجتماعی در شهر گنبدکاووس10

آقا - پنج سال فعالیت در دو سمن در شهر تهران و مسئول چند اردوی جهادی و سازندگی در تهران و اهواز11

خانم - پنج سال فعالیت در حوزه آسیب های اجتماعی کودکان و سه سال فعالیت اجرايی در يک بیمارستان کودکان در تهران12

خانم - شش سال فعالیت در بخش ستادی و اجرايی سه سمن اجتماعی و برگزاری پويشهای اجتماعی در سطح شهر تهران13

خانم - چهار سال فعالیت در حوزه سمن ها و تأسیس يک سمن اجتماعی در شهر ساری14

خانم - سه سال فعالیت در دو سمن در حوزه های اجتماعی15
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بر دیگري محاسبه می شود. گفتني است که در این 
روش، میزان تأثیر مستقیم و غیرمستقیم عوامل بر 
یکدیگر سنجیده مي شود )آرش پور و طالبی، 1392(. 

در این تکنیک گام هاي زیر طی می شوند:

1. ساخت ماتریس نظرسنجی از پاسخ دهندگان

2. ساخت ماتریس تصمیم گیری اولیه 

3 . محاسبه ماتریس اثر اولیه 

4. استخراج ماتریس کامل اثر مستقیم غیرمستقیم 

 5. تعیین ارزش آستانه و به  دست  آوردن نقشه 
ارتباط اثر

6. تحلیل )آذر و خسروانی و جاللی، 1395(.

در  که  هستند  افرادی  حاضر،  پژوهش  جامعه 
حیطه سمن ها فعالیت داشتند و به طور خاص دو 
فعالیت  سابقه  و  نظری  مطالعات  بودن  دارا  معیار 
اجرایی در حوزه سمن ها را دارند. روش نمونه گیری 
به  صورت قضاوتی هدفمند بوده است. تعداد پانزده 
نمونه از میان جامعه پژوهش با دو معیار ذکرشده، 
انتخاب شد. اطالعات جامعه شناختی این افراد در 

جدول شماره 6 ذکر شده است.

3. يافته های پژوهش

گام اول: جهت تحلیل از طریق تکنیک دیمتل

ابتدا چالش های سازمان مردم نهاد استخراج شده و 
به هریک از سیزده چالش مطرح، کدی اختصاص داده 

)Ali, Moktadir, Shaikh, Deb & Rashed-Ul-Islam, 2018( جدول 5. طیف امتیازدهی

تأثیر خیلی زيادتأثیر زيادتأثیر کمتأثیر خیلی کمبدون تأثیرطیف

01234نمره

جدول 6. ماتریس اثر متوسط
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 شده است. 

در  ماتریس 13*13  قالب  در  این کدها  سپس 
اختیار خبرگان و فعاالن این حوزه با ویژگی )داشتن 
مطالعات نظری در خصوص سمن ها داشتن تجربیات 
خبرگان  از  است.  گرفته  قرار  در سمن ها(  اجرایی 
تا تأثیر عناصر هر سطر را بر عناصر  خواسته شد 
 i مندرج در ستون مشخص کنند و شدت اثر چالش
بر چالش j را به  صورت عددی از صفر تا چهار امتیاز 
دهند، به  گونه ای که این اعداد مفاهیم طیف زیر را 

بیان کند. 

)A( گام دوم: ماتریس متوسط اثر

پس از امتیازدهی هر یک از خبرگان و فعاالن، 
ماتریس اثر مستقیم )A( که میانگین حسابی نظرات 
پانزده نفر از خبرگان و فعاالن است که طبق جدول 

شماره 6 نشان  داده  شده است.

)D( گام سوم: ماتریس اثر اولیه

ازطریق   A ماتریس  نرمال سازی  جهت  سپس 
فرمول های شماره 1 و 2 به دست می آید

)T(جدول 8. ماتریس اثر کل

جدول 7. ماتریس اثر اولیه
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1 و 2. 
[dij ]n×n=S×[aij ]n×n 

max∑ni=1)[aij ] max∑n
j=1[aij ]

1 1,Min

)T( گام چهارم: ماتریس کل

این گام در این مرحله ابتدا تفاضل ماتریس همانی 
و  معکوس شده  و  به  دست  آمده   D ماتریس  از   I
سپس در ماتریس D ضرب می شود و ماتریس اثر 

کل )T( به  صورت زیر است:

دست   به   و  آستانه  ارزش  تعیین  پنجم:  گام 
آوردن نقشه ارتباط اثر 

جهت تعیین نقشه روابط شبکه باید ارزش آستانه 
محاسبه شود که در این تحقیق 0/76 در نظر گرفته 
شده است. بعد از تعیین شدت آستانه، تنها روابطی 
مقدار  از  کل  ارتباط  ماتریس  در  آن ها  مقادیر  که 
آستانه بزرگ تر باشد، در دیاگرام نمایش داده خواهد 
شد و تمام مقادیر ماتریس ارتباط کل که کوچک تر 

از آستانه باشد، صفر می شود.

)IRM( تصویر 2. نقشه روابط تأثیر متغیرها

جدول 9. ماتریس تعیین ارزش آستانه
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گام ششم: تحلیل

 R وD مجموع سطرها و ستون ها به ترتیب ماتریس
نامیده می شود. از جمع دو ماتریس Ri+Dj که ماتریس 
 Ri-Dj برتری )تأثیرگذاری( نام دارد و از تفاضل آن ها
ماتریس ارتباط )تأثیرپذیری( به دست می آید. برای 
مشخص کردن ارتباط بین عوامل باید با توجه به 

مفروضات این تکنیک به روش زیر عمل کرد:

1( اگر 0> )Ri+Dj(=M ،)Ri-Dj( و M عددی بزرگ 
باشد، گفته می شود که عامل c مشکل اصلی مسئله 

مورد نظر است و باید حل شود.

2( اگر 0< )Ri+Dj(=M ،)Ri-Dj( و M عددی بزرگ 
باشد، گفته می شود که عامل c مشکل کلیدی مسئله 
مورد نظر را حل می کند. در راستای محاسبه نتایج 
باال ابتدا مقادیر R و D که در مراحل باالتر به دست 
 Ri+DJ آوردیم را در جدولی جداگانه آورده و میزان

و Ri-DJ را محاسبه می کنیم. این مقادیر در جدول 
شماره 10 آورده شده است.

مورد  شش  مطرح شده،  چالش  سیزده  میان  از 
به  نیز  به  عنوان مشکل اصلی و هفت مورد دیگر 
عنوان عواملی کلیدی که مسئله مورد نظر را حل 
می کنند، شناسایی شدند. با توجه  به آنچه گفته شد 
اگر عاملی Ri+Dj(=M ،)Ri-Dj( >0( مشکل کلیدی 
مورد نظر است؛ بنابراین مشکالت اصلی مسئله به 
 c1- c2- c3- c4- c10-( از اولویت عبارت اند  ترتیب 
c11- c13(: ضعف در قوانین )پراکندگی و جامعیت(، 
دولت،  توسط  مناسب  نظارتی  فقدان سازوکارهای 
دیدگاه ناقص دولتمردان نسبت به اهمیت و جایگاه 
سمن ها، ادراک عدم مشروعیت نزد مردم، ضعف در 
بانک اطالعاتی جامع و به روز و عدم اطالع صحیح 

مردم از سمن ها. 

جدول 01. میزان اثرگذاری یا اثرپذیری عوامل
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همچنین اگر Ri+Dj(=M ،)Ri-Dj( <0( ، عوامل به 
به  که  می شوند  به کارگرفته  مسئله  راه حل   عنوان 
 :)c5- c6- c7- c8 c9- c12( ترتیب اولویت عبارت اند از
مالی،  منابع  تأمین  ضعف  سمن ها،  سیاست زدگی 
ارتباطات و همکاری مؤثر بین سمن ها،  ضعف در 
نیروی  در  ضعف  الزم،  اجتماعی  سرمایه  فقدان 
انسانی کارآمد، فراهم نشدن ظرفیت و بستر الزم 
توسط دولت و ضعف در مدیریت و راهبری سمن ها.

تصویر شماره 2 نقشه روابط تأثیر متغیرها5، شبکه 
تأثیرگذاری و تأثیرپذیری عوامل را توضیح می دهد. 
میزان تراکم پیکان ها در یک متغیر نشان از اهمیت 
آن و تأثیرپذیری از سایر عوامل و میزان وابستگی 
باالی آن است. همچنین میزان باالی خروج خط ها 
در یک متغیر نیز نشان از قدرت تأثیرگذاری بر دیگر 

متغیرها و مستقل بودن آن است.

4. بحث و نتيجه گيری

این پژوهش با هدف شناسایی و سطح بندی مسائل 
تأثیرگذار بر عملکرد سمن ها در ایران، صورت گرفته 
است. در میان تحقیقاتی که تا به  حال انجام شده، 
مسائل  موانع،  درخصوص  محدودی  پژوهش های 
سمن ها  فعالیت های  راه  سر  بر  که  چالش هایی  و 
پژوهش های  میان  از  است.  شده  هستند،  انجام 
تحلیل  به موضوع  انجام شده اند، کمتر  که  اندکی 
که  نقاطی  شناسایی  و  عوامل  این  اولویت بندی  و 
بایستی راهکارها را در آن جست، پرداخته اند. ازجمله 
محدودیت هایی که در مدت تحقیق، محققان با آن 
ناکافی  آمارهای  و  محدود  اطالعات  شدند،  مواجه 
که  بود  آن ها  فعالیت های  و  سمن ها  درخصوص 

موجب چالش در طی فرایند تحقیق شد.

5. Impact Relationship Map

با توجه  به آنچه در ادبیات تحقیق به آن پرداخته 
نقش های  ایفای  در  مردم نهاد  سازمان های  شد، 
جامعه مدنی به  عنوان یکی از ارکان اصلی جوامع 
به  سازمان ها  این  دارند.  تأثیرگذاری  و  مهم  نقش 
علت نزدیکی بیشتر به مردم می توانند به  عنوان یک 
میانجی منصف و تأثیرگذار میان دولت ها و ملت ها 
باشند و اگر بتوانند مسائلی که بر سر راه دارند را به 
 خوبی پشت سر بگذارند، شاهد تحوالت گسترده ای 
این  پیش شرط  بنابراین  بود؛  خواهیم  جوامع  در 
که  است  مسائلی  اولویت بندی  و  تحول، شناسایی 
نرم  دست وپنجه  آن ها  با  مردم نهاد  سازمان های 

می کنند. 

در تحقیق حاضر، ابتدا مسائل و چالش هایی که 
سمن ها با آن روبه رو هستند، از میان پژوهش هایی 
شد.  گردآوری  و  شناسایی  بود،  صورت  گرفته  که 
سپس اهم این مسائل با نظر خبرگان پژوهشی و 
مسائل  و  مردم نهاد  سازمان های  حوزه  در  اجرایی 
اجتماعی، شناسایی و تأثیر و تأثر این عوامل بر سایر 

متغیرها مشخص شد. 

با  شناسایی شده  معیارهای  اولویت بندی  نتایج 
استفاده از تکنیک دیمتل حاکی از آن است که شش 
چالش از میان سیزده چالش معرفی شده به  عنوان 
سازمان های  نقش آفرینی  مسیر  اصلی  مشکالت 
همچنین  تأثیرگذارند.  ایران  جامعه  در  مردم نهاد 
تأثیرگذارترین متغیر مدیریت و راهبری سمن ها و 

تأثیرپذیرترین متغیر سیاست زدگی سمن ها است.

و  مدیریت  نقش  است  مشخص  که  همان طور 
راهبری سمن ها به  مانند مدیریت در هر سازمانی، 
نقطه کلیدی و مهمی شناخته شده است. بایستی 
و  نبوده  مستقل  ذکر شده  مسائل  که  شود  توجه 
به  سویی  از  است.  همه جانبه  دیدگاهی  نیازمند 
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 موجب اصل 44 قانون اساسی، دولت موظف است 
بستر الزم برای فعالیت بخش غیردولتی را فراهم 
کند. زمانی که بستر الزم برای فعالیت سمن ها در 
اعتماد  و  اجتماعی  سرمایه  و  نشود  فراهم  جامعه 
متقابل میان اعضای جامعه از طریق اطالع رسانی و 
آگاه سازی مردم توسط رسانه ها صورت نپذیرد، میزان 
مشارکت پایین خواهد بود. همین امر سبب می شود 

افراد محدودی در این سازمان ها فعالیت کنند.

ضعف در اعتماد متقابل و مهیا نبودن بستر فعالیت 
میان سمن ها  و همکاری  ارتباطات  در  در جامعه، 
تأثیر منفی دارد. به  عالوه، اغلب سمن ها در تأمین 
منابع مالی خود ضعف دارند و کمتر سراغ کارهای 
می روند.  دارند  باالیی  هزینه های  که  بزرگ تری 
سیاست زدگی  به دست آمده،  یافته های  تبیین  در 
به  عنوان یکی از عوامل مهم است، به  گونه ای که 
این امر باعث ایجاد پیوند میان مردم و اعتمادسازی 
میان آنان می باشد و باعث جذب نیروی مردمی برای 
تسهیل در انجام امور است؛ بنابراین به  عنوان راه حل 

مسئله قابل اهمیت است. 

به  عالوه، ضعف در مدیریت و راهبری سمن ها، 
در  مدیریت  حوزه  فعالیت های  گرفتن  نظر  در  با 
یک سازمان شامل برنامه ریزی، سازمان دهی، بسیج 
امکانات و منابع، رهبری و کنترل و همچنین تأثیر 
واحدهای  دیگر  کار  بر  فعالیت ها  این  از  هریک 
سازمان، میزان تأثیرگذاری این عامل به  عنوان یک 

راه حل برای مسئله را خاطرنشان می کند.

4-1. توصيه های سياستی

- ارائه اطالعات دقیق و به روز از وضعیت سمن ها 
در اختیار عموم مردم

در  یکپارچگی  و  نهادی  نگاشت  یک  ایجاد   -

معیارها و شاخص های ثبت مجوز سمن ها با همکاری 
دیگر سازمان های مسئول در ثبت مجوزها همچون 

سازمان بهزیستی کشور

به  بیشتر  بایستی  مردمی  و  ملی  رسانه های   -
جامعه  در  مردم نهاد  سازمان های  حضور   ضرورت 
بپردازند، تا مضاف بر آن که آگاهی مردم از وضعیت 
در  آن ها  مشارکت  می رود،  باالتر  سازمان ها  این 

سمن ها نیز افزایش یابد. 

متولی  سازمان های  با  کشور  وزارت  همکاری   -
این حوزه و تدوین معیارها و استانداردهای صحیح 

سنجش عملکرد سمن ها

صورت  به   سازمان ها  این  عملکرد  بر  نظارت   -
دوره ای و گزارش گیری دوره ای از عملکرد سمن ها 
و همچنین مشخص کردن ارگان خاص برای نظارت 

بر سمن ها

و  هم اندیشی  نشست های  دوره ای  برگزاری   -
مشارکت در حل مسائل محله ای، شهری یا ملی برای 
مدیران و کارکنان سمن ها که سبب ایجاد ارتباطات 
در راستای تحقق اهداف و همچنین ایجاد هم افزایی 

می شود.

- تأمین مالی مناسب با بهره گیری از دانش روز، 
خالقیت و نوآوری در طراحی مدل مسیر درآمدزایی 
خود، حرکت به سمت دست یابی به مدل کسب وکار 

خاص خود

- تعیین چشم انداز برای سمن ها و الزام به حرکت 
به سمت آن )این امر در قانون اساسی اشاره شده، اما 

تاکنون اجرایی نشده است(

- ایجاد صندوق های حمایتی از سمن ها

مهارت افزایی  و  آموزشی  دوره های  برگزاری   -
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افزایش  به  منظور  سمن ها  اعضای  شرکت  لزوم  و 
توانمندی آن ها

- پژوهش در حوزه چالش های سمن ها به تفکیک 
حیطه فعالیت

مالحظات اخالقي

پيروي از اصول اخالق پژوهش

بخش تکمیل موارد پرسش نامه با رعایت اصول 
حرفه ای کار و با رضایت اعضا و تعهد نویسندگان 
به محرمانه ماندن اسامی آن ها انجام شده است، اما 

رضایت نامه کتبی برای این امر تهیه نشده است.

حامي مالي

این پژوهش حامی مالی نداشته است.

مشارکت نويسندگان

مفهوم سازی: هادی خان محمدی؛ روش شناسی، 
الهام  خان محمدی،  هادی  تحلیل:  و  اعتبارسنجی 
یعقوبی، سارا محمدی و پگاه نوشیروان بابلی: دکتر 
محمدی  سارا  یعقوبی،  الهام  خان محمدی،  هادی 
الهام  بررسی:  و  تحقیق  بابلی؛  نوشیروان  پگاه  و 
یعقوبی، سارا محمدی و پگاه نوشیروان بابلی؛ منابع: 
الهام یعقوبی، سارا محمدی و پگاه نوشیروان بابلی؛ 
نگارش پیش نویس: هادی خان محمدی؛ ویراستاری 
و نهایی سازی نوشته: الهام یعقوبی، سارا محمدی و 
پگاه نوشیروان بابلی؛ بصری سازی: الهام یعقوبی، سارا 
محمدی و پگاه نوشیروان بابلی؛ نظارت: دکتر هادی 

خان محمدی؛ مدیریت پروژه: الهام یعقوبی.

تعارض منافع

بنابر اظهار نویسندگان این مقاله تعارض منافع 
ندارد.
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