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 دهيچک

 و شراکت «یب رفاهیترک»مدل که با اند يیآنها یاجتماع يهااستین سيترموفقن است که يواقع امر ا

ن و اجرا يتدوالمللی بیندولت، بخش خصوصی، جامعة مدنی، خانواده و نهادهاي ة چندگان يهاتیعامل

مقالة ، یاجتماع يگذاراستیدر س( او هاجیاِن) یردولتیغ يهاضرورت حضور سازمانبنا به . شوندیم

با  افتهيساختارمهیق نیک مصاحبة عمیو تکن یفیک يل محتوایروش تحلکاربست بر  یکه مبتنحاضر 

مختلف  يهادر عرصهموفق در شهر تهران  یردولتیسازمان غ ۲1ن یدر ب یبرفگلوله يریگراهبرد نمونه

ر د یاجتماع يگذاراستیس ها درن سازمانيگاه ايجااست بر  یتيروا، باشدیم یاجتماع يگذاراستیس

 عیتموقدارد و  یت دولتیران، ماهيدر ا یاجتماع يگذاراستیس تِیت عاملینشان داد که واقع هاافتهي .رانيا

، ستوار و سیاسی اگذاري، موقعیتی تزئینی، ابزاري، نمايشی، سايهستسیان يادر  هاي غیردولتیسازمان

نقش آنها به مجريان صرفِ قوانین دولت و مؤسسات خدماتی تقلیل يافته و فاقد  مواردر بسیاري از د

 يگذاراستیدر س از آنها یکه برخ يیدر جاها یحت. اندگذاري اجتماعیجايگاه مشخصی در سیاست

)عمدتاً  یاجتماع يگذاراستیاز چرخة س یتنها نقش آنها محدود به مرحلة خاصد، نَهنقش دارن یاجتماع

 اندوابسته به دولت يیهادچار دگرديسی هويتی شده و سازمان آنهامرحلة اجرا( است، بلکه غالب 

ر د هاي غیردولتیسازمان امتناع نقشداللت بر ها افتهي. (یدولت یِ ردولتی/غیردولتیغشبه يها)سازمان

 .ددار رانيا یاجتماع گذارياستیدر س يمحورمتناع اجتماعا يریو به تعب یاجتماع يگذاراستیس

 .يمحورجتماع؛ ازدگیدولت ت؛یعامل ؛هاي غیردولتیسازمان ؛یاجتماع يگذاراستیس: هاکليدواژه

 

 karamhabibpour@yahoo.com شناسی دانشگاه خوارزمی،استاديار جامعه -1
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 لهأطرح مسمقدمه و  -۱

ها در ن بحثيزتریبرانگمواره از چالشه  1(او هاجیاِن) یردولتیهاي غن دولت و سازمانیرابطة ب

در  ياکنندهنیین رابطه، نقش تعيبوده و هست. چه بسا شکل ا یو اجتماع یاسیشة سيحوزة اند

 یدارد. جامعة مدن یجامعة مدناز  یبه عنوان بخشهاي غیردولتی سازمانت یت و موفقيموجود

اي از حوزه، يافتهدموکراسی سازمان به يا)جامعة( تودهذار از دموکراسی گ يبه عنوان تالش برا

اي از نهادها، مؤسسات و تشکیالت و مجموعه بودهکه فارغ از قدرت سیاسی  استروابط اجتماعی 

مهمترين  که (93: 13۸0ه، يریبشاقتباس از ) گیردخصوصی و مدنی )غیرخصوصی( را دربرمی

گزيدن از امور سیاسی، دوريبودن، ايجاد تسهیالت جهت مشارکت مردم در مردمی ،ويژگی آنها

 (.1۵7: 137۸قدرت سیاسی، تحديد، تأثیرگذاري و حتی مشارکت در آن است )رزاقی، 

ق يتواند از طریدولت منمونه،  يبرا، هاي غیردولتیسازمانن دولت و یث رابطة بیاز ح

ع تا حد وضون ميکمک کند که البته ا آنهات ي، به تقوهاي غیردولتیسازمانها به تیفعال يواگذار

و  یمت) کشورهاست یو فرهنگ یو اجتماع ی، اطالعاتی، قانوني، اقتصادیاسیتابع بافت س ياديز

، رابطة هاي غیردولتیسازمانن دولت و یرابطة مطلوب ب حتماما به (.۸۵0: ۲014، ۲آپوستو

 ،ک موضوع مشخصيافتد که در یاتفاق م یزمان ين همکارياو  است یانه و شراکتيجويهمکار

 یاست و هدف مشترک، بلکه ابزار مشابهیتنها سنَههاي غیردولتی سازمانو  یدولت يهادستگاه

، مشترک يان اهداف و ابزار، برقرار است. هنجارهایم يین حالت، همگرايدر ا که رندیز بکار گیرا ن

 ت است که الزمة تحقق آن، وجودین وضعيها، از مشخصات ایهماهنگ یارتباطات آزاد و برخ

، يدیدولت است )سع يهااستیبودن سطرفانهیو ب یمناسب دولت يهايزيراطالعات آزاد، برنامه

13۸4 :3۶.) 

 گفت یستي، بایاست اجتماعیحوزة سهاي غیردولتی در سازمانگاه ياما در رابطه با جا

کارکردهاي متعددي را هاي مهم جامعة مدنی، عنوان يکی از بخشهاي غیردولتی به سازمان

 یاجتماع يگذاراستین کارکردها، مربوط به حوزة سياز ا یدهند که بخش مهموشش میپ

از  %1۲است که حدود ن حوزه آن ياهاي غیردولتی در سازمانهاي اهمیت يکی از نشانه.است

هاي سازماناز طريق ازجمله آموزش و بهداشت هاي غرب درزمینة سیاست اجتماعی کمک

، یاست اجتماعیدر حوزة س(. 1۶1: 1394، یپور گتاببیو حب يفارپذيرد )غصورت میغیردولتی 

يا  ،ها موازي با دولتسازمانن يدولت بستگی به آن دارد که آيا اهاي غیردولتی با سازمانرابطة 

1- NGOs: Non-Governmental Organisations 

2- Matei & Apostu 
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هاي زنی گروهاي براي تقويت قدرت نمايندگی و چانهعنوان وسیلهو يا بهآن در جهت خالف 

قارة هند، اعتقاد بر اين در برخی از مناطق جهان، نظیر شبه .کنندحرکت می تر در جامعهضعیف

تر با دولت کار کنند، احتماالً استقالل عمل آنها هاي غیردولتی هرچه نزديکاست که اگر سازمان

هاي غیردولتی گیرد. در ساير مناطق، مانند آمريکاي التین، سازماندر معرض خطر قرار می

ن چوهايی گذاري دولت در زمینهسیاستش تقابلی را با جريان گرايش دارند که بیشتر نق

ورت، تر است. در هر صزيست و امور بومی داشته باشند، درحالیکه وضعیت در آفريقا پیچیدهمحیط

اند تا کنترل از باال به و مشارکت محلی مبتنی 1گرايییبر اصول داوطلبهاي غیردولتی سازمان

اند که به اهداف اجتماعی و اعضاي آنها تمام تالش خود را وقف اين کردهمحورند پايین. آنها وظیفه

رنر و ت مثابة ابزاري براي نیل به سلطة سیاسی.منزلة هدف غايی دست يابند، نَه بهو توسعه به

هاي خود را بشناسند و هاي غیردولتی بايد محدوديتکنند که سازمان( عنوان می1997) ۲هولم

ايگزين توانند جيرند که گرچه آنها مزاياي نسبی مشخصی دارند، اما هیچگاه نمیاين واقعیت را بپذ

به کارآيی و انسجام هرچه بیشتر  ،دولت شوند. بلکه آنها بايد از طريق مذاکره با دستگاه دولت

 (.1۶4-1۶3: همانجامعة مدنی در جهت رفع نیازهاي مردم کمک کنند )

هاي سازمان، در مورد هاي غیردولتیسازمان ن دولت وین رابطه بيت ایفیمختصات و ک

 ياز الگوها متأثر ن سازمانياز عملکرد ا یز مطرح است و قطعاً بخش مهمیران نياغیردولتی 

ا يستاست ي، ایو رقابت هيسوکيا ياست  و سازنده یلن رابطه تعاميانکه يآنهاست؛ ادولت با رابطة 

قش ن رابطه که به سهم خود نياز ا يگريت دیفیها کده، و يتازکهيا ياست  یو شراکت يا، انبازيپو

 آنها تيموجود يرو یبلکه حت ،هاي غیردولتیسازمانعملکرد  يتنها روهنَ ياکنندهنییبسزا و تع

 يگذاراستیدر سغیردولتی  يهاسازمانگاه يتواند جایها، متیفین کيحتم فهم ادارند و به

 را روشن کند. یاجتماع

مشارکت در حوزة  يبراهاي غیردولتی سازمان يهاين مالحظات و ظرفیتبا عنايت به ا

اهیت م جانبه و پايدار از يک سو و تأثیرگذاري اجتماعی به منظور حصول به توسعة همهسیاست

دهی مطالعة حاضر با اين سئوال جهترابطة آنها با دولت در کیفیت اين مشارکت از سوي ديگر، 

ن دولت و یبر رابطة ب یو چه مناسبات بودهبرخوردار  يیچه الگو ن رابطه ازياشده است که 

 حاکم است؟در کشور هاي غیردولتی سازمان

 

1- voluntarism 

2- Turner & Hulme 
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 پيشينه پژوهش -2

 تجربيهاي پژوهش -2-۱

ات موجود یدر ادب یهاي غیردولتی، مطالعات اندکنة خاص رابطة بین دولت و سازمانیدر زم

تر کرده و به سطح وضعیت يا مشکالت ا وسیعصورت گرفته است، اما وقتی دامنة مطالعات ر

شود که مورد استفادة دهیم، تعدد اين مطالعات بیشتر میهاي غیردولتی تسرّي میسازمان

اند. با اين استدالل، در اين قسمت صرفاً به مهمترين و معرفتی و روشی مطالعة حاضر قرار گرفته

طعاً مطالعات موضوعی ديگر که بخشی از ترين مطالعات با تحقیق حاضر اشاره شده و قمرتبط

آنها مرتبط با موضوع تحقیق حاضر است، وجود دارند که اشاره به آنها خارج از چارچوب اين 

  مطالعه است.

شناسی تطبیقی سازمانهاي غیردولتی در دوران آقاي هاشمی و آسیب» ا( ب13۸۲) دهقان

ان در زنهاي غیردولتی سازماندريافت که « آقاي خاتمی )با تأکید بر سازمانهاي غیردولتی زنان(

بودن اين مفهوم در آن زمان، عدم دوران هاشمی با مسائل و مشکالت متعددي ازجمله ناشناخته

ها، زير چتر حمايت دولت بودن و ابزار تبلیِغ آشنايی مؤسسان و دولت با نقش و کارآيی اين سازمان

وران اند. اما در دامنیتی نسبت به آنها درگیر بوده نظام قرارگرفتن، نظارت حداکثري دولت و نگاه

هايی تهشوند، بسکند، به رسمیت شناخته میزنان تغییر میهاي غیردولتی سازمانخاتمی، وضعیت 

( 13۸4سعیدي )مطالعة شود. شود و نگرش دولت به آنها نیز متفاوت میبراي فعالیت آنها آماده می

 اباست،  یردولتیغ يهان دولت و سازمانینة رابطة بیمها در زن پژوهشيترکه از مرتبط

هاي غیردولتی زنان در ايران )جستجوي يک همکاري رابطة دولت و سازمان»شناسی آسیب

ها، احتماالً فعالیت اين که استمرار شکل رابطة کنونی دولت با اين سازمان نشان داد« بهینه(

 ییر ساختاري مسائل زنان ندارد. ها را محدود کرده و نقش چندانی در تغسازمان

با « در ايرانهاي غیردولتی سازماناجتماعی کارکرد  ارزيابی» در( 13۸۵عبداللهی و ايمان )

اري مشکالت ساخت ه وجودب، محیطیمسائل زيست ةفعال در زمینهاي غیردولتی تأکید بر سازمان

ها، ضعف در ررات اين سازمانقوانین و مق ةابهام در مجموعو نیز ها و سازمانی اين سازمان

 هاي آناننفوذ سیاسی در فعالیتهاي ذيهاي مديريتی حاکم بر آنها، دخالت دولت و گروهمهارت

 يمهم در بسترساز يهااز گام یکي، یفیک مطالعة کي( در 139۵) یو وثوق یانیسل .بُردند یپ

نة یجاد زميرا، ا یند توسعة محلينهاد در نظارت بر عملکرد دولت در فرامردم يهامشارکت سازمان

و  متقابل دولت ين امر با توانمندسازياند که اها دانستهن سازمانين دولت و ایاعتماد متقابل ب
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 ینگن هماهيا يبرقرار يبرا یاسیرسیلگر غیک نهاد تسهيجاد يک سو و اينهاد از مردم يهاسازمان

 گردد.یممکن م

 يداريبقا و پا يهاچالش یشناختل جامعهیتحل»( با 1397) یخاچک یو لطف یرازق

ند افتيدر «د بر رابطه آنها با دولتیبا تأک یاجتماع يهابینهادِ فعال در حوزه آسمردم يهاسازمان

 یل اصليهاست که دالن سازمانيا یسازمانبرون يهاچالشن ياز مهمتر یکي رابطه با دولت که

عدم  و یمال ی، وابستگیمتول یدولت يهااهدستگ یس سمن و ناهماهنگین تأسیف قوانآن، ضع

 کدستيکرد منسجم و يها، فقدان روان دولت و سمنیدوطرفه م ياعتمادیاستقالل از دولت، ب

ارها ینبودن معو مشخص يستم اداریو ضعف س یدولت ينهادها یها به دولت، عدم گشودگسمن

 .ستادولت  یو سازوکار نظارت

يافته نیز به الگوي مشابهی پیرامون رابطة اي کمتر توسعهمطالعات خارجی بويژه در کشوره

ند و گودهرسیدند. براي مثال، هاي غیردولتی سويه و غیرتعاملی بین دولت و سازمانايستا، يک

 توسط نهادهايهاي غیردولتی در کشور افغانستان اغلب ( دريافتند که سازمان199۶) 1چمبرالين

نیز از نخبگان با تحصیالت بسیار پايین هستند. همچنین، خارجی تشکیل شده و کارکنان آنها 

در حال حاضر دارند فضاي خالی ناشی از فروپاشی دولت را  ،در اين کشورهاي غیردولتی سازمان

دست پیدا هم آنکه در غیاب نهادهاي کارآمد دولتی، به نفوذ بسیار زيادي کنند، ضمنر میپُ

 کنددر زامبیا پیشنهاد میهاي غیردولتی سازمانويش روي خ ةطی مطالع( 199۶) ۲کولیر .اندکرده

که  تیادر تصمیم نهفعاالبايد کنند، گري و مطالبهنسبت به دولت ادعا  هابراي اينکه اين سازمان

 ندةکنهه اينکه صرفًا به نقش ارائشود، مشارکت داشته باشند، نَراجع به منابع عمومی اتخاذ می

 .خدمات ادامه دهند

 ۵0هاي غیردولتی در هند در طی يک دورة ( با بررسی رابطة دولت و سازمان1999) 3سِن

ساله، قائل به وجود سه مرحلة متمايز و مشخص در اين رابطه است. مرحلة اول که به عصر 

شود معروف است، با يک دولت قوي مشخص می 19۵0تا اواخر دهة  1947هاي در سال 4همکاري

هاي غیردولتی ا در دوران پس از استعمار برعهده دارد و از سازمانسازي رملت-که وظیفة دولت

را  1970تا  19۶0هاي کرد. دورة دوم که دهههاي رفاهی و نوسازي حمايت میفعال در عرصه

1- Goodhand & Chamberlain 

2- Collier 

3- Sen 

4- era of co-operation 
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هاي غیردولتی شود که در آن دولت سازمانمشخص می 1شود، با ظهور خصومتشامل می

هاي محور که فعالیتهاي غیردولتی رفاهاز سازمان کشد، اما همچنانمحور را به چالش میکنش

کرد. دورة سوم، که با افزايش کنترل اي او بود، حمايت میهاي توسعهآنها کمابیش مکمل تالش

شود، دولت رغبتی به مشخص می 1990تا  19۸0هاي هاي غیردولتی در دههبر سازمان ۲دولت

ه کردند، نداشت و يا نسبت بردولتی معرفی میهاي غیپذيرش الگوهاي توسعة بديلی که سازمان

بین دولت و  3هاي ناهموار، شاهد شراکت19۸0کرد. حتی در اواخر دهة آنها احساس تهديد می

 (.۲010، 4ان، دو گروت و دو روجتري)نقل از توماس، مراد هاي غیردولتی هستیمسازمان

 هبدين نتیجلتی در کشور اوگاندا هاي غیردو( با بررسی رابطة دولت و سازمان0۲00) ۵کانون

 در بخشهاي غیردولتی سازماندولت اوگاندا ظاهراً تصمیم به بکارگیري و حمايت از  رسید که

هاي انسازمت گرفته است، که اين مسئله اعتماد و شفافیت بیشتر در روابط میان دولت و سالم

ها گذاريدر سیاستغیردولتی هاي سازمانرا به همراه داشته و در نهايت بر نفوذ غیردولتی 

اي را زمینهها، زدايی قدرت و مسؤلیت به بخشاي سیاست تمرکزربر اين، اج عالوهافزايد. می

تر کنند. البته در یتر و صمیمروابط خود با دولت را نزديکهاي غیردولتی سازمانتا فراهم کرده 

م است، از اين رو هماهنگی و نامشخص و مبه هاي غیردولتیسازمان سطح ملی، چون مسؤلیت

 نظارت بر آنها کار دشواري است.

در هند دريافتند که بخش  هاي غیردولتیسازمان( با بررسی نقش ۲011) ۶رائو و جِین

هاي سازمانساير  مداخلةدر اين کشور با مشکالت بودجه، مداخلة سیاسی، هاي غیردولتی سازمان

آنها در نقش همکار از سوي دولت و امثال آن مواجهند. زنی، پذيرش ، فقدان قدرت چانهغیردولتی

 در هند دريافتهاي غیردولتی سازمانکردن رابطة بین دولت و ( نیز با تئوريزه۲014) 7اسد و کاي

یده، اي پیچدوستانة فعال در زمینة پزشکی، رابطهانسانهاي غیردولتی سازمانکه رابطة دولت با 

اند که تعامل خود با هاي آنها زمانی موفقها و پروژهاين سازمانشده است و بنديناهمگن و بخش

ها را با راهبردهايی چون سازگار/همنواسازي و مذاکره تعديل کنند. در تحقیقی مشابه، انواع دولت

1- emergence of antagonism 

2- increased state control 

3- uneasy partnerships 

4- Thomas, Muradian, de Groot & de Ruijter 

5- Cannon 

6- Rao & Jain 

7- Asad & Kay 
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در  يیرویرا به عنوان نهاي غیردولتی سازمانو ظهور  آفريقا ضعف دولت( ۲014) 1نِگا و اِشنايدر

دولت گیري کنارهبا در رابطه عمده  ةبه دو مسئلکرده و  فیتوص سمیبرالیحت نولت ياقتصاد ةتوسع

قابل يهانهيتوسعه و هز فراينددر  یدولتریغ ی کنشگراننقاط ضعف ذاتاشاره کردند:  قايدر آفر

ضرورت بازگشت مجدد مطالعه، در نهايت،  نيشوند. ایم ايجادنقش دولت  فیکه با تضع یتوجه

تی هاي غیردولسازمانبا  مولّدبا وجود مشارکت البته  ،ياقتصاد ةتوسع یاصلابزار به عنوان  لتدو

 دهد.ی را پیشنهاد میاجتماع نانيکارآفر

که بويژه به مزيت مطالعة حاضر در قیاس با مطالعات قبلی  ن بخش،يا يیانتهانکتة 

( 13۸۵)تا سال شته هاي گذمطالعات قبلی در داخل کشور مربوط به سالاکثر گردد، اينکه برمی

يا وجود  (1397، یخاچک یو لطف ی)مطالعة رازق بوده و مطالعات جديد در اين حوزه يا نادر است

ن شکاف ياز ا یبخشبوده و از اين حیث  139۵مطالعة حاضر مربوط به سال که یدرحالندارد. 

از  یه بخشرا پوشش داده است و در نتیج 1397تا  13۸۵ يهاژه در فاصلة ساليبو یمطالعات

چه کند؛ گرشناختی روايت میهاي غیردولتی در ايران را بويژه از حیث جامعهتاريخِ اکنون سازمان

در خارج از کشور  نکهيان حوزه وجود دارد. ضمنيدتر در اياز به انجام مطالعات جدیهنوز ن

 مطالعات جديد در اين حوزه وجود دارد.

 يمفهومچارچوب  -2-2

هاي پُرمناقشه درباب فعالیت همواره يکی از بحثهاي غیردولتی انسازمرابطة دولت با 

ا ي ستاي/اطرفهتواند به شکل يکرود که میدر يک کشور به شمار میهاي غیردولتی سازمان

هاي سازماناي دارند. در رابطه با باشد که هر کدام از اين دو شکل، الزامات ويژه اي/پوتعاملی

است و بررسی رابطة  صادقگذاري اجتماعی نیز، همین قاعده استة سیفعال در حوزغیردولتی 

تواند شکل و مرحلة مشارکت آنها را به فعال در اين حوزه، میهاي غیردولتی سازماندولت و 

الشعاع قرار دهد. از طرفی، با توجه به اينکه ماهیت تحقیق حاضر کیفی است، شکلی اساسی تحت

ردولتی هاي غیسازمانشده براي بررسی رابطة بین ز قبل تعیینا ينظر بنابراين اشاره به الگوي

بنابراين،  .منافات دارد یفیق کیو با منطق تحق گذاري و دولت ممکن نیستفعال در زمینة سیاست

درباب رابطة دولت شده از سوي صاحبنظران مختلف در اين قسمت به مهمترين الگوهاي مطرح

را  غالب يهاي تحقیق، الگوشود تا در نهايت بتوان از دِل دادهاشاره میهاي غیردولتی سازمانبا 

 بندي کرد.رَديابی و ماهیت رابطه را صورت

1- Nega & Schneider 
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ايد ها بکنند که دولتبا اين فرض کار میهاي غیردولتی سازمانبسیاري از نکه ياتاً مقدم

 شانکردنیادهدهند و يا ناکام در پتعهداتی را قبول کرده و مسؤلیت اقداماتی را که انجام می

از طريق گرفتن بار هاي غیردولتی سازمانبر اين باور است که  1. کلیز، برعهده گیرندهستند

 هايسازمانبرخی و  کنندتوسعه و اجراي برنامه از دوش دولت، به نیروهاي نولیبرال کمک می

، ۲ستیمکوئ)استرو شوندزدايی دولت میاز اين طريق، سهواً موجب تضعیف و مشروعیتغیردولتی 

شکل فعالیت  ۵براساس هاي غیردولتی سازمانمعتقد است که رابطة دولت و  3مويو (.۲: 199۸

شکل روي دولت تأثیر بگذارند:  ۵توانند در اين میغیردولتی  يهاسازمانشود که مشخص می

مقاومت  (4هاي دولت، ها و سیاست( تکمیل برنامه3ها، ( ورود به فعالیت۲( نمايندگی و وکالت، 1

در  هاي دولت.ها و فعالیت( تضاد و مقابله با برنامه۵هاي دولت، و منفعل در برابر برخی سیاست

بر دولت و جامعه هاي غیردولتی سازمانشکل اثرگذاري  4( قايل به 199۶) 4توماسنه، ین زمیهم

مقابله ، ۵دولتهمکاري با : کنداستفاده می« Cچهار »است و براي توصیف اين اَشکال، از عبارت 

 .(۲0۵: 13۸۵)نقل از عنبري،  ۸افزايش سطح آگاهیو  7هاي تکمیلیفعالیت، ۶يا رويارويی

بوده و  ینسبهاي غیردولتی سازمان( معتقدند که رابطة دولت با ۲001) 9براتِن و پالمرو

 ولت، ديگذاراستینة سیژه در زميها بواز حوزه ياریاست و در بس یخاص يهاتیمحدود به فعال

کند که فقدان مشارکت ینه اشاره مین زميدهد. او در ایرا نمهاي غیردولتی سازماناجازة ورود به 

ت دارد که دولت اساسًا اجازة مشارکت ین واقعيشه در ايدر توسعه، رهاي غیردولتی سازمان

 کيها استین سيدهد و معتقد است که تدویها را نماستین سيدر تدوهاي غیردولتی سازمان

ن عرصه خارج از تصور است. يدر اغیردولتی  يهاسازماناست که ورود  یاسیت کامالً سیفعال

ر ین مسییآنها تع يشوند که خودِ دولت برایدعوت م يیهاتنها در عرصههاي غیردولتی سازمان

مانند حقوق  يیهادر عرصه ینقش مهمغیردولتی  يهاسازمانن، گرچه يکرده است. بنابرا

1- Klees 

2- Stromquist 

3- Moyo 

4- Thomas 

5- collaboration 

6- confrontation 

7- compelementary 

8- consciousness raising 

9- Braathen & Palmero 
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ه یکنند، اما دولت آنها را همچنان در حاشیم ي.. بازو  یسالمت، ادغام مجدد اجتماعکودکان، 

 (.۲93: ۲013، 1یسیو هوف یسیهوف نگه داشته است )نقل از

هاي ولت و عرصهدر کنار دهاي غیردولتی سازماننحوة فعالیت در رابطه با ( 43: ۲00۲) ۲تِک

ايستا، که با ويژگی فعالیت محدود دولت و يک بخش لگوي ا( 1ست: چهار الگوبه  ليقامختلف، 

الگوي آزاد، که با ويژگی فعالیت محدود دولت ( ۲ شود.مشخص میهاي غیردولتی سازمانضعیف 

، که ال دموکراتیسوسالگوي ( 3شود. مشخص میغیردولتی  يهاسازمانو يک بخش قوي 

 هايسازمانرگیري محدود بخش مشخصة آن، درگیري وسیع دولت در فعالیت رفاه اجتماعی و د

هاي سازمانالگوي انبازي و شراکتی، که در آن هم دولت و هم بخش ( 4 باشد.میغیردولتی 

 فعاالنه و اغلب با همکاري يکديگر در حل مسايل جامعه درگیرند.غیردولتی 

 و ن دولتیزنان، قائل به چهار نوع رابطه بهاي غیردولتی سازماند بر یبا تأکز ین 3نِجام

 نه.او رابطة برانداز یلیباشد: رابطة همکارانه، رابطة خصمانه، رابطة تکمیمهاي غیردولتی سازمان

ابزار و اهداف هاي غیردولتی در سازمانحات دولت و یق و ترجيبر عال یمبتن ین قالب چهاروجهيا

ر ابزار و ن ابزار مشابه، رابطة تضاد بر سیبخاطر اهداف و همچن يهاست. رابطة همکاراستیس

نها، دن به آیمشترک و ابزار متفاوت در رس یلیبخاطر اهداف تکم یلیاهداف متفاوت، رابطة تکم

د. شونیکسان به کار گرفته مي يکه اهداف متفاوت است اما ابزار يو رابطة براندازنده در موارد

هاي سازمانو  یدولت يهااز رابطة سازمان يتوان درک بهترین چهار نوع رابطه، ميبراساس ا

 يهان سازمانیاز روابط ب یبیفراهم کرد. البته انواع تعامالت تنها با درک انواع ترکغیردولتی 

ر دولت )چه یکه عوامل جدا از هم نظ ین معنيفهم است. بدقابلهاي غیردولتی سازمانو  یدولت

مانده(، عقبشرفت و چه یکشور )چه در حال پ يات توسعهیساالر و چه اقتدارگرا(، وضعمردم

 یوبن نوع روابط را به خيتوانند ایشده( نما کنترليبرال یحاکم بر کشور )ل ياقتصاد يدئولوژيا

 (.34: 13۸4، يدین کنند )نقل از سعییتب

1- Hofisi & Hofisi 

2- Tek 

3- Najam 
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 تحقيق روش -۳

 از نوع یفیک يل محتوایبا روش تحل کیفی است که قیتحق مطالعة حاضر جزو خانوادة روش

تکنیک مصاحبة عمیق و  (۲00۵، ۲هِسیه و شانون) یجمعشده و تتي)نَه هدا 1متعارف

شده نییاز مقوالت از قبل تعمتعارف،  يل محتوایدر روش تحلانجام شده است. ساختاريافته نیمه

رون یب یمتن يهاماً از دلِ دادهیو مستق يیکرد استقرايبا رو يمقوالت کدگذارشود و یم يخوددار

ق ها، غرمعنا در دلِ داده يدربارة الگوها یپنداشتشیچ پیون هکرد، محقق بدين رويدر ا ند.يآیم

 ها ظهور کنند.د از درون خودِ دادهيجد يهانشیها شده تا بداده

ها بودند که جامعة مورد مطالعه، مديران يا يکی از اعضاي هیأت مديره يا امناي اين سازمان

سازمان غیردولتی  ۲1نمونه برابر با از اطالعات کافی نسبت به سازمان برخوردار بودند. حجم 

است. اجماع بر  بودهدرگیرند،  اجتماعیهاي مختلف سیاست موفق در شهر تهران که در حوزه

ها، مسؤلین وزارت کشور و شهرت آنها در بین صاحبنظران مرتبط بوده بودن اين سازمانموفق

گرچه بوده است. ا یبرفن، گلولهو راهبرد آ یراحتمالیغ يریگوة نمونهین اساس، شیاست که بر هم

سازمان است، اما به دلیل رسیدن به اشباع نظري و عدم حصول به  ۲1تعداد آنها بیشتر از اين 

هايی که در اين تحقیق مورد بررسی قرار سازمانگیري متوقف شد. هاي جديد، نمونهداده

ند باشموفق در شهر تهران میهاي غیردولتی سازماناند، بنا به گزارش وزارت کشور، جزو گرفته

هاي گوناگون حمايت از کودکان، نابینايان، زنان، بشردوستانه، بحران، بهداشت و که در حوزه

 يریگو همانطورکه در بخش نمونه (1)جدول  کنندسالمت، توسعة پايدار و ترک اعتیاد فعالیت می

  سازمان بود. ۲1برابر با  يار اشباع نظریمورد مطالعه با مع يهااشاره شد، تعداد سازمان
ها، ها، از رويکرد استقرايی در سه مرحله شامل آشناشدن با دادهبراي تحلیل محتوا و داده

ها )کدگذاري( و نوشتن گزارش استفاده شد. بدين شکل که در مرحلة آشناشدن ساماندهی داده

لعه شد. در مرحلة ساماندهی ها بارها و بارها براساس سؤاالت تحقیق مطاها، متن مصاحبهبا داده

بندي از آنها در سه طبقه شامل مقولة ها و تشکیل نظام مقولهها، به کدگذاري اولیة دادهداده

مقوله( اقدام شد و سپس اين مقوالت چندين بار اصالح اصلی، مقولة میانی و مقولة فرعی )خُرده

  هاي تحقیق تفسیر و ارائه شدند.شدند. در نهايت نیز، يافته

1- conventional content analysis 

2- Hsieh & Shanon 
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 هاي غيردولتي مورد مطالعه در شهر تهراناسامي و موضوع فعاليت سازمان :۱جدول 

 موضوع فعاليت نام سازمان غيردولتي رديف

 حمايت از کودکان انجمن حمايت از کودکان کار و خیابان 1

 امور اجتماعی )نابینايان( مؤسسة عصاي سفید ۲

 امور زنان انجمن ملی زنان کارآفرين 3

 امور اجتماعی )نابینايان( هاي نابینايانمرکزي تشکل شبکة 4

 امور بشردوستانه انجمن دفاع از قربانیان خشونت ۵

 مديريت بحران بنیاد غیردولتی امداد و نجات ايثار ۶

 بهداشت و سالمت رسانی ديابت گابريکانجمن اطالع 7

 بهداشت و سالمت انجمن سالمت خانواده ايران ۸

 مقابله با اعتیاد تولد دوباره جمعیت خیرية 9

 امور اجتماعی ديدگان اجتماعیمؤسسة حمايت از آسیب 10

 توسعة پايدار شبکة رشد فراگیر و توسعة پايدار 11

 بهداشت و سالمت مؤسسة مقابله با گرسنگی 1۲

 امور اجتماعی ديدگان اجتماعیانجمن آسیب 13

 امور اجتماعی )اعتیاد( ۶0کنگرة  14

 سالمت نون هموفیلی ايرانکا 1۵

 امور اجتماعی کانون نداي معلولین 1۶

 سالمت انجمن حمايت از بیماران اتیسم 17

 اجتماعی مرکز توسعة خواهر شهرهاي ايران 1۸

 اجتماعی جمعیت امداد دانشجويی امام علی )ع( 19

 اجتماعی )ترک اعتیاد( معتادان گمنام ۲0

 حمايت از کودکان رطانحمايت از کودکان مبتال به س ۲1

 ي پژوهشهاافتهي -۴

ک يداشت که هر  یمقولة اصل 4ت از استخراج يق حکایتحق يهاداده يرو یفیک يل محتوایتحل

مقوالت اصلی شامل . (۲)جدول  ( بودند4۲) ی( و مقولة فرع9) یانین مقولة ميمشتمل بر چند

هاي غیردولتی، شکل عالیت سازمانهاي غیردولتی، ارادة سیاسی براي فامکان فعالیت سازمان

ن يدر اهاي غیردولتی از دولت بودند که هاي غیردولتی، و استقالل سازمانرابطة دولت و سازمان

 و یو فرع یانین اشاره، مقوالت ميپرداخته و در ا یمقوالت اصل اين و شرح یقسمت، به معرف

 شوند.یقوله دارند، آورده مها که داللت بر هر ماز متن مصاحبه يیهاحال نمونهنیدرع
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 قيتحق يو اصل ياني، ميمقوالت فرع :2جدول 

 يمقوالت اصل يانيمقوالت م يمقوالت فرع

 ها نسبت به حضور اين تشکلدولت  يباورنا -

 تیعدم تعامل با کل حاکم -

 ارتباطِ صرف با دولت -

 بودن حمايت دولتشعاري و ويترينی  -

 هاي غیردولتیسازمانمشکالت ساختاري و بورکراسی  -

 هاي غیردولتیطلبی سازمانمنفعت -

 تیامتناع فعال

ت یامکان فعال

هاي سازمان

 غیردولتی

 یمردم يیگراو تعاون ية همکاریروح -

 فرهنگ کار مشارکتی و مدنی در بین مردم  -

 مسؤلیت اجتماعی  -

 عملگرايی مؤثر اجتماعی  -

 یردولتیغ يهات سازمانیعامل -

 يبرنامة عمل و راهبردداشتن  -

 به دولت یاز وابستگ يدور -

 تیامکان فعال

 یاسیوجود ارادة س -

 دولت يیگرامثبت -

 يت نهاديحما -

  یت مردميحما -

رابطة مثبت خود با دولت و نهادهاي متولی با  -

 هاي غیردولتیسازمان

 یيگرااراده

ارادة سیاسی براي 

هاي ت سازمانیفعال

 غیردولتی

 یاسیارادة س انکار -

 ياقهیسل يبرخوردها -

 یردولتیغ يهات سازمانیدولت از فعال یرغبتیب -

 یردولتیغ يهات سازمانیفقدان قانون فعال -

 یردولتیغ يهانداستن سازمانمشروع -

 یيگرارارادهیغ

 هات دولتیارادة تابع ماه -

 یردولتیغ يهات از سازمانيحما يبرا یضعف امکانات -

 یردولتیغ يهابه سازمان یتیو امن یتيتوأمان حمانگاه  -

 یردولتیغ يهادولت و سازمان یتعامل نوسان -

 ینسب یيگرااراده

 هاي غیردولتینگاه رقابتی دولت به سازمان -

 هاي غیردولتیراُرگانیک بین دولت و سازمانیرابطة غ -

 نبود رابطة منسجم، پويا و پايداري  -

 متقابل يزافقدان رابطة اعتماد -

 رابطه امتناع

رابطة دولت و  شکل

هاي سازمان

 غیردولتی
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 يمقوالت اصل يانيمقوالت م يمقوالت فرع

 مراتبی رابطة سلسله -

 ینیو تزئ یرابطة نمايش -

 یرابطة انفعال -

 دولت يدر مقام کارگر و مجر یردولتیغ يهاسازمان -

 یمصلحترابطة 

 به دولت یمال یعدم وابستگ -

 متعدد و چندگانة خارج از دولت یمنابع مال -

هاي سازمان

 خودمختارغیردولتی 

استقالل 

هاي سازمان

 غیردولتی از دولت

 به دولت یردولتیغ يهاسازمان یت وابستگیعموم -

 یضمن یوابستگ -

 یتیماه یوابستگ -

 هاي غیردولتیِ دولتیسازمان -

 از دولت يخواررهیج -

هاي سازمان

و  تابعغیردولتی 

 لیطف

 

 ولتيغيرد يهاسازمان تيفعال امکان

توان به دو مقولة یم در ايران،غیردولتی  يهاسازمانو الزامات فعالیت  هانهیزمدر رابطه با 

در کشور اشاره کرد که در  یردولتیغ يهات سازمانیتحت عنوان امتناع و امکان فعال یانیم

 اند:ن دو مقوله قرار گرفتهيدر اشوندگان مصاحبهقت دو گروه از یحق

ت را بیشترين نسبشوند و یده میان ناميگراامتناع اين گروه از افراد که .تيامتناع فعالاول، 

ها در و الزامات الزم براي فعالیت اين سازمان هانهیزم به نبود اند، قايلبه خود اختصاص داده

 . هستندکشور 
ها در کشور تعريف نشده است. يکی از داليل عدم رشد هنوز باور حضور اين تشکل

.. . فقط با دولت تعامل دارند و ينکه تعامل آنها با کل سازمان حاکمه نیستا ،هاتشکل

 نیاز به تغییر استراتژي در اين زمینه داريم.

ور، در کشغیردولتی  يهاسازمانفعالیت  يبسترهامخالفان وجود قت یان و در حقيگراامتناع

 اند از:د که ازجمله عبارتکردنبراي اقامة داليل خود براي اين اعتقاد، به مواردي اشاره می

شوندگان معتقدند که بسیاري از برخی مصاحبهبودن حمايت دولت. ( شعاري و ويتريني ۱

ه اينکدولتی دارند، ضمنشود، ماهیت دولتی يا شبهها میهايی که از اين سازمانکارها و حمايت

 گیرد. هاي خاصی صورت نمیاقدامات صبغة شعاري دارد و در عمل حمايت
، شودیم دادهدولتی. متأسفانه شعارهايی در کشور کارها اکثراً يا دولتی هستند يا شبه

تد افهايی که بايد شود، اتفاق نمیها حمايتشود. خیلی وقتچیزي ديده نمی ولی عمالً

 کرد که در حال حاضر اين امکان وجود ندارد.]...[ دولت کمک می
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کند. ها نمیاي از تشکلبوطه هیچ استفادههاي مرمتأسفانه وزارت کشور و سازمان

افتد. بستر شعاري وجود دارد، شود، ولی در عمل هیچ اتفاقی نمیفقط مجوز صادر می

 ولی بستر عملیاتی وجود ندارد.

ها وجود دارد، ولی به دلیل نوع نگاه براي فعالیت اين سازمان هانهیزمبرخی نیز معتقدند که 

 افتد.ويترينی و تزيینی است، در عمل اتفاق خاصی نمی ها کهدولت به اين سازمان
 ها به عنوان يک ويترينبستر و زمینة فعالیت وجود دارد، ولی نگاه دولت به تشکل

 کند.ها شرکت میگیرياست نَه مشاور و يک نهادي که در تصمیم

ايران به  درغیردولتی  يهاسازمان. غيردولتي يهاسازمان( مشکالت ساختاري و بورکراسي 2

دلیل وابستگی به دولت و نهادهاي دولتی، درگیر بوروکراسی شديدي شدند که اين بوروکراسی 

ت، آنها ها به دولن سازمانيا یقت، وابستگیدر حق هاي دولتی به آنها تسّري يافته است.از سیستم

آن حاکم  بر یدولت يادار يل کرده و در طول زمان سازوکارهاياز بدنة دولت تبد یرا به بخش

 شده است.

کارکردن، مشکالتی وجود دارد. زيرساخت به متأسفانه بدلیل عدم نگاه گروهی به 

هاي دولتی هست، به هايی که در سیستمروکراسیونسبت آماده هستش. متأسفانه ب

 گیرد.سرعت و چابکی تشکل را می ]جلوي[ها هم تسرّي پیدا کرده است و داخل تشکل

 يهاسازمانبستر انتفاعی کارکردن در برخی از . غيردولتي يهانسازماطلبي ( منفعت۳

وجود ندارد و همین موضوع، يکی از مشکالتی است که مانع از فعالیت مؤثر اين غیردولتی 

پذير نیستند و فاقد ظرفیت ها مشارکتها در کشور شده است. برخی از اين سازمانسازمان

م مردم هستند. آنها عمدتاً به فکر خويش و نفع خويشتن رسانی به عمواجتماعی الزم براي منفعت

 بوده و بر اين باور نیستند که نفع آنها، در نفع مردم است.

د پذيري را دوست دارنهايی که مشارکتاند: يکی تشکلها دو دستهاز نظر من تشکل

ی پذير نیستند ولهايی که مشارکتاما ظرفیت اجتماعی زيادي ندارند. و ديگري تشکل

 بینند.ظرفیت اجتماعی زيادي دارند ولی منافع خودشون رو در کمک به مردم نمی

ها و بدان راد که نسبت آنها کمتر از دستة اول استاين دسته از اف .تيامکان فعالدوم، 

ر دغیردولتی  يهاسازماني فعالیت هانهیو زم ، قايل به وجود بسترهاشودیان اطالق ميگراامکان

 بیشتر محدود به بستر مردمیآن را ند، نکايران هستند، منتهی وقتی صحبت از اين بسترها می

. مثال اين افراد براي وجود چنین بستري، همراهی ندکنردم میو در واقع همکاري و حمايت م
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توان شرايط جنگ را مثال خوبی براي اين مردم در جنگ تحمیلی است که طبیعی است نمی

 موضوع دانست.
ها قبل نشان دادند که زمینة الزم براي هرگونه کمک و همراهی با مردم ما از سال

 مطلب، جنگ تحمیلی است. باشند. بهترين مثال براي ايندولت را دارا می

ساختار خانواده و ساختار  ... تا چند سال گذشته اين بستر واقعاً وجود نداشت

بفهماند هر کدام از ما يک مسؤلیت اجتماعی داريم  مردماي نبود به گونهآکادمیک ما به

 توانیم در سطح کالن اجتماع تأثیرگذار باشیم.و می

ردولتی غی يهاسازماناين باورند که اين بستر براي فعالیت نیز بر  انيگراامکانبرخی از اين 

ها هستند که بايستی خود را ثابت کنند در کشور وجود دارد، اما در وهلة بعدي اين خودِ سازمان

هاست که ماهیت و جايگاهی در عرصة مديريت کشور پیدا کنند. در واقع، عاملیت اين سازمان

 کند.ولت به آنها را تعیین میفرصت يا تهديد آنها و نوع نگاه د

ريزي استراتژيک ها هم براي خودشان برنامهبستر وجود دارد، به شرطی که تشکل

مستقل عمل کنند. اين به مديران غیردولتی  کهداشته باشند و دنبال راهکارهايی باشند 

 ی. تمردمی باشد نَه وابستگی دول گیگردد که براساس بیانیة ماموريت دنبال وابستبرمی

 غيردولتي يهاسازمانت يفعالارادة سياسي براي 

در کشور، وجود ارادة سیاسی براي اين غیردولتی  يهاسازمانيکی از الزامات مهم براي فعالیت 

 یانیسه مقولة محضور و فعالیت است. در رابطه با اين موضوع، براساس نتايج تحقیق حاضر، 

 استخراج شدند:

که در کشور ارادة سیاسی الزم  بودند بر اين باور شوندگانمصاحبهاز  یبخش. ييگراارادهاول، 

وجود دارد و با توجه به رويکردهاي جديد دولت مبنی غیردولتی  يهاسازمانبراي حضور و فعالیت 

ها در مديريت کشور و حمايت نهاد متولی )وزارت کشور( از يک سو و حمايت بر حضور اين سازمان

 اراده تقويت هم شده است. مردمی از سوي ديگر، اين
هاي جديدي که از طرف دولت و وزارت با توجه به رويکردهاي جديد و همراهی

 دهد که دولت اين اراده را داراست.ها صورت گرفته، نشان میکشور با تشکل

توانند کار بله، در حال حاضر بستر و اراده وجود دارد و مردم با همتی که دارند، می

 را شروع کنند.

ور در کش یردولتیغ يهات سازمانیفعال يبرا یاسیس يیگرال به ارادهيکه قا يافرادرخی از ب

ه رابطة بن تجربه يابه تجربة زيستة خود در اين زمینه اشاره کرده و براي توضیح  نیبودند، همچن
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هاي مختلف ها و دورهحتی در دولتغیردولتی  يهاسازمانخوب خود با دولت و نهادهاي متولی 

 اند.هدشمتوسل 

بله، ما هیچ وقت در اين زمینه مشکلی نداشتیم، چون مؤسسة ما به عنوان يک 

 هاي مختلف همکاري کرده است.بازوي کمکی با افراد مختلف در دوره

نوع ارادة سیاسی براي فعالیت قت منکر هر ین مقوله که در حقيهواداران ا. ييگرارارادهيغدوم، 

دارد ها ناي به فعالیت اين سازمانند، اعتقاد دارند که دولت هیچ عالقههستغیردولتی  يهاسازمان

د رغبتی، نبوهاي اين بیزعم اين افراد، يکی از نشانهاي بوده است. بهو برخوردها عمدتًا سلیقه

 هاست.قانون مشخص در مورد فعالیت اين سازمان
دارد، مشخص است دولت نهاد وجود نهاي مردمبراي تشکل یبا توجه به اينکه قانون

ها وجود ندارد. دولت ضرورتی اي به آنها ندارد و ارادة سیاسی براي فعالیت تشکلعالقه

 ت.اي بوده اسها همیشه سلیقهبیند. برخورد با تشکلنمیها سازمانبراي تشکیل اين 

کند. قوة مقننه به و در کنار دو قوة ديگر فعالیت می استدولت خودش يک قوه 

ها را قبول ندارد. قوة مجريه ارادة سیاسی را دارد، ولی در گذار چندان تشکلقانونعنوان 

 افتد.عمل اين اتفاق نمی

هاي اول و دوم است، گرايان که تعداد آنها بیشتر از دسته. نسبینسبي ييگراارادهسوم، 

ها برخی دولت درغیردولتی  يهاسازماناند که قايل به وجود ارادة سیاسی براي فعالیت کسانی

هاست و يا اينکه با موانعی مواجه است. بوده، منتهی معتقدند اين اراده يا تابع ماهیت دولت

ها را ، فعالیت اين سازمانهادولت یبرخگرايان ضمن اعتقاد به وجود ارادة سیاسی از جانب نسبی

ارادة سیاسی اشاره کرده  اند. آنها در اين زمینه، به سیر نوسانی ايندانسته هاتابع ماهیت دولت

هاي ديگر به دلیل نگاه ها به شکل حمايتی وجود داشته و در برخی دولتکه در برخی دولت

 امنیتی غايب بوده است.
ها ريزش پیدا کردند. شود، بخش عظیمی از اين تشکلهر بار که هر دولتی وارد می

هاي یاسی خودش را از گروهآيد، به دنبال اين است که منافع سهر دولتی که روي کار می

 مختلف کسب بکند.

ها هاي مدنی متفاوت است. دولت آقاي خاتمی به تشکلها به فعالیترويکرد دولت

اشت ها دداد، دولت بعدي اين رويکرد را نداشت، نگاه امنیتی به مقولة تشکلفرصت می

 اي شکل گرفته ...ولی در حال حاضر يک طلیعه ...
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نهاد، هاي مردمنويس قانون سازمانن حوزه ندارد، چون پیشدولت اعتمادي به اي

نهاد در حوزة اجتماعی است، ولی هاي مردمنويس فعالیت يک مجموعه از سازمانپیش

 د.شوها به چشم تهديد نگاه می. به اين سازمان.. آوردسَر از کمسیون دفاعی دولت در می

یت براي فعال هادولت یبرخ سیاسی از جانب گرايان معتقدند ارادةسبیناز  یبخشحال نیدرع

در مديريت کشور وجود دارد، اما مشکالت و موانعی که بر سَر راه فعالیت غیردولتی  يهاسازمان

 آنها وجود دارد، جلوي حضور مؤثر آنها در مديريت کشور را گرفته است.
موضوع ها اهمیت زيادي به اين ارادة سیاسی الزم وجود دارد، ولی در سازمان

ها دهند. حتی امکانات اولیه مثل برنامة مدون، بودجه و... براي هدايت اين کارگروهنمی

 وجود ندارد.

هاي گذشته به شکل واحد نبوده و نوسان داشته و هنوز ارادة سیاسی در طی سال

ها در علیرغم بیان زبانی و پذيرش تشکل ،هاي دولتی و غیردولتیهم بین تعامل سازمان

 خورد.دولتی، مشکالتی به چشم می ادبیات

 غيردولتي يهاسازمانرابطة دولت و  شکل

ها در ، نقش محوري در جايگاه و میزان مداخلة اين سازمانغیردولتی يهاسازماننگاه دولت به 

مديريت کشور دارد. نتايجی که در اين رابطه حاصل شد، نشان داد که از اين منظر، در يک 

ند که باشیان ميگراان و مصلحتيگراة امتناعشوندگان شامل دو دستبندي کلی مصاحبهدسته

 : معتقد بودند یدستة اول به امتناع رابطه و دستة دوم به رابطة مصلحت

عتقدند م یردولتیغ يهان دولت و سازمانین شکل از رابطة بيبه اکسانی که اول، امتناع رابطه. 

، یردولتیغ يهاسازمانه دلیل اعتقاد به نگاه رقابتی دولت به بد، یان ناميگراتوان آنها را امتناعیو م

ا و ية منسجم، پوها هستند و هیچ رابطدولت و اين سازمانن یک بیارگانقايل به امتناع رابطة 

دانند. آنها بر اين باورند که يکی از داليل عدم موفقیت را بین آنها مفروض نمی يداريپا

 ها رقابتی استکشور، اين است که نگاه دولت به اين سازمان در مديريتغیردولتی  يهاسازمان

تر هاي مديريت کشور، مجال فعالیتش تنگها به عرصهو دولت معتقد است با ورود اين سازمان

 شود.شده و اين امر در نهايت به کاهش مشروعیت دولت منجر می
 بیند.ها را به عنوان رقیب خود میمتأسفانه دولت تشکل

 شود.ها برخورد میعنوان يک رقیب با تشکل گاهی به

اي ، رابطهغیردولتی يهاسازماناين گروه معتقدند که در حال حاضر رابطة بین دولت و 

 غیراعتمادي است و هیچکدام از طرفین به يکديگر اعتماد ندارند.
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ها اعتماد الزم را به دولت ندارند، همانطورکه دولت هم با نگاه اعتمادي به تشکل

نبايد  شود وها برخورد میاي با تشکلکند و متأسفانه بصورت سلیقهها نگاه نمیشکلت

 به اين صورت باشد. متأسفانه يک اعتماد متقابل وجود ندارد.

د، یان ناميگراتوان مصلحتین شکل از رابطه که هواداران آن را ميا. يمصلحترابطة دوم، 

 هستند، منتهی براي اينغیردولتی  يهاسازمانلت و که قايل به امکان رابطة بین دو اندکسانی

در مديريت کشور را محدود به غیردولتی  يهاسازماناند و عمدة نقش مراتبی قايلرابطه سلسله

شوندگان اعتقادي به نقش دانند. اين دسته از مصاحبهنمايش، انفعال، مشاوره و همکاري می

 نیت چنین ماهيو بنابرا مديريت کشور ندارند ها در کلیة مراحلذينفع و فعال اين سازمان

 :دانندیبر مصلحت م یو مبتن يرا ابزار يارابطه

شوندگان معتقدند که دولت اعتقادي به نقش . برخی از مصاحبه( نقش نمايشي و تزييني۱

کند، صرفاً جنبة اي که دولت از آنها میدر مديريت امور ندارد و استفادهغیردولتی  يهاسازمان

 باشد.هاي خاصی براي نمايش قدرت خود میمايشی و تزيینی داشته و محدود به مناسبن
آنها  کنند و ازها برخورد میمتأسفانه بیشتر نهادهاي دولتی در مقام تعارف با تشکل

 کنند.هاي مختلف استفاده میها و مناسبتهاي مراسمهاي صحنهدر مقام گلدان

 يهاسازمانگرايان، نقش شوندگان در دستة امتناعصاحبه. بنا به اکثر م( نقش انفعالي2

کنند، عمدتاً انفعالی است و آنها صرفاً قوانینی را که دولت و نهادهاي مرتبط مصوب میغیردولتی 

گیري راجع در مشاوره به دولت در تصمیمغیردولتی  يهاسازمان آورند. بنابراين، به اجرا درمی

 هاي دولت ندارند.ه عنوان شريک و همکار در اجراي برنامهبه اين قوانین و نیز نقشی ب

 نقش انفعالی داشته و فقط مجري صرف قوانین هستند.

گان شوندکه البته مصاحبهغیردولتی  يهاسازمان. شکل ديگر رابطة دولت و ( نقش مشاوره۳

ر شود و آنها دها استفاده میگیريکمی قايل به آن بودند، اين است که از نظرات آنها در تصمیم

 اين زمینه نقش مشاور را دارند.

 شود.ها از نظرات آنها استفاده میگیريبه عنوان مشاور در تصمیم

شان هم زياد است، بازوي اجرايی شوندگان که نسبت. بخش ديگري از مصاحبه( نقش همکار۴

. اين گروه از هاي دولت نقش دارندسري برنامهدولت هستند و به عنوان شريک اجرايی در يک

ها دارند و نَه در تمام مراحل مديريت گیريها نَه نقشی در مشاوره به دولت در تصمیمسازمان

هاست که دولت براي تسريع در نقش دارند، بلکه يگانه نقش آنها مربوط به مرحلة اجراي برنامه

 گیرد.میغیردولتی  يهاسازمان ها از سوي مردم و... از ها، پذيرش برنامهاجرا، کاهش هزينه



 2۴۹..... .................. گذاري اجتماعي ايرانهاي غيردولتي در سياستلگوي رابطة بين دولت و سازمانا

 

 به عنوان همکار در فرايندهاي اجرايی نقش دارند.

اه ها نگهاي دولت، به تشکلسري از برنامهمتأسفانه به عنوان يک ابزار اجرايی يک

 شود.می

 دولت از غيردولتي يهاسازمان استقالل

 یاست که البته بخش، استقالل آنها از دولت هاي غیردولتیسازمانهاي مهم و ممیزة يکی از ويژگی

از اين استقالل ماهیتی تابع استقالل مالی آنهاست. در تحقیق حاضر، به منظور فهم وابستگی  ياديز

ق، موفهاي غیردولتی سازمانها به دولت و يافتن پاسخی براي اين سؤال که آيا واقعاً اين سازمان

که  مطرح شد و نتايج نشان دادشوندگان غیردولتی هستند يا وابسته به دولت، پرسشی از مصاحبه

ل ت استقالیاي که در اين تحقیق مورد مطالعه قرار گرفتند، از نظر وضعهاي غیردولتیسازمان

 اند:در رابطه با دولت به دو دسته قابل تقسیم

اند که مستقل از ها، آنهايی. اين دسته از سازمانخودمختار غيردولتي يهاسازماندستة اول، 

هیچ وابستگی بويژه از جنبة مالی به دولت ندارند. منابع و پشتوانة مالی اين دولت هستند و 

ها و... تأمین شده و ها و همايشها، از جانب خیرين، مردم، اسپانسرها، برگزاري کالسسازمان

 دولت نقشی در اين زمینه ندارد.
است،  هاي مختلف مثل صدور مجوز و... همکاري داشتهدولت همیشه با ما در زمینه

 ولی ما هیچگونه کمک مالی از دولت دريافت نکرديم و نخواهیم کرد. 

جذب منابع ما فقط از طريق مردم و مؤسسات خیريه است. هیچگونه کمکی از دولت 

 شود، است.کنیم. بخشی از جذب منابع براساس تبلیغاتی که انجام میدريافت نمی

ا فراخوانديم و با آوردن مردم جمعیت ما کامالً مستقل است. همیشه حضور مردم ر

شده کامالً مشخص و در کارهاي میدانی، اعتمادسازي کرديم و منابع تخصیص داده

 . شودروشن بدون هرگونه ابهامی استفاده می

قدري بر استقالل خويش از دولت تأکید دارند که حتی اعتقاد داشتند ها بهبرخی از اين تشکل

سبت به آنها شده و در واقع به ضرر و آسیب آنها تمام شده اين استقالل باعث دشمنی دولت ن

 است.
تنها ما هیچ وابستگی به دولت نداريم، در بعضی موارد دولت به چشم دشمن به  نَه

 ايم.مؤسسة ما نگاه کرده، چون ما احقاق حق کرده بوديم. حتی صدمه هم از دولت خورده

 اند که با دولتها، آنهايیاين دسته از سازمان. لیو طف تابع غيردولتي يهاسازماندستة دوم، 

م ها بطور مستقیکنند. البته اين سازمانها همکاري دارند و از آنها کمک مالی دريافت میو سازمان
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اعتقادي به وابستگی خود نداشته و معتقدند هر کمکی که از نهادهاي دولتی گرفتند، صرفاً در 

 اند.اين نهادها کرده پاسخ به خدماتی بوده است که آنها به
گذاري ارتباط نزديکی با ها داريم. در زمینة قانونما رابطة نزديکی با تمامی ارگان

ها و شوراي شهر داريم تا بتوانیم حقوق برابر شهروندي براي مجلس، دولت، وزارتخانه

 ها تحققش را فراهم کنیم.معلوالن را مطالبه کنیم و زمینه

دهند که اون هم صرفاً کمک ت و نهادهاي دولتی انجام میها را دولسري کمکيک

 ..ودشدلیل به انجمن داده نمی.. در واقع، هیچ کمکی بی. بدون عوض بدون دلیل نیست

ت استقالل سازمان خود از دولت دستخوش یشوندگان در پاسخ به وضعاز مصاحبه یالبته برخ

اند که اصوالً ارتباطی با موضوع هايی دادهسخسوگیري شديدي شده، از پاسخ به آن طفره رفته و پا

هايی مشاهده شده است که گويا وابستگی به رفتن بويژه در مورد سازماننداشته است؛ اين طفره

( دارند. حتی برخی بطور ضمنی اين 1اوجیانجیدولتی )هاي غیردولتیِ سازماندولت و ماهیتِ 

یشتر ها به دولت وابسته باشند، موفقیت آنها باين تشکل وابستگی را پذيرفته و اشاره داشتند که اگر

 شوندگان به شرح زير است:است. برخی از اظهارات اين مصاحبه

هايی نهاد اساساً مستقل از دولت هستند، اگرچه زير نظر سازمانهاي مردمتشکل

 کنند.مثل بهزيستی فعالیت می

ست، ولی در کل اين ديدگاه که تر اقطعاً اگر تشکلی وابسته به دولت باشد، موفق

 اند، غلط است.هاي موفق الزاماً به نوعی به دولت وابستهتشکل

 وقتیخواهیم که داشته باشیم؛ چراکه ما هیچ وابستگی به هیچ جا نداريم و نمی

کمکی از دولت دريافت کنیم، يعنی دولتی هستیم و بهزيستی به عنوان يک ارگان دولتی 

 زة کافی فعالیت دارد.در اين زمینه به اندا

 يهاموفق در شهر تهران را سازمان یدولت يهااساساً کل سازمان شوندگانبرخی از مصاحبه

هاي بر اين باور بودند سازمانآنها  ل نبودند.يآنها قا يبرا یتیقلمداد کرده و استقالل ماه یدولت

تهران يا حتی کل کشور  شوند و در شهرهاي موفق تلقی میاي که به عنوان سازمانغیردولتی

 هاي واقعًا دولتی و به عبارتی وابسته به دولت هستند.کنند، سازمانفعالیت می

در بعضی موارد وجود دارد و  ]هاي موفق به دولتوابستگی سازمان[متأسفانه اين 

 گري درستی داشته باشند.توانند مطالبهها نمیبه همین دلیل اين تشکل

1 - GNGO  
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ا غیردولتی هستند ... ولی در واقعیت، اين موارد نقض هطبق تعريف، اين تشکل

خور دولت هستند و نقش اصلی ها هستیم که جیرهشود و ما شاهد خیلی از تشکلمی

 دهند.گري حقوق هست، انجام نمیتشکل را که مطالبه

 يريگجهيبحث و نت -5

 يگذاراستیس یزدگدولتداشت و آن،  یک گزارة اصليداللت بر  کسرهي قیتحق يهاافتهي

مورد غیردولتی  يهاسازماناز  ياریم، بسيديها دافتهي. همانطورکه در استران يدر ا یاجتماع

مشابه غیردولتی  يهاسازمانگر يف و از ديتعر« موفق»مطالعه در شهر تهران که با برچسب 

د يشد یوابستگ یعني زده هستند.تر دولتروشن یگرا و به عبارتدولت يهااند، سازمانز شدهيمتما

ن يد که ایحال تصور کن ز رقم زده است.یگر را نيد يهادر عرصه یآنها به دولت، وابستگ یمال

م که یکن یبررس« کمتر موفق»ا ي« رموفقیغ» غیردولتیِ  يهاسازمانرا در مورد  یزدگدولت

بر  .ودبخواهد  ترپُررنگ یدولت یوابستگ صبغةاز آنها  یدر بخش، ین شکلیاست در چن یعیطب

سويه است و دولت اي تکموفق، رابطهغیردولتی  يهاسازمانن اساس، رابطة دولت با اين یهم

  آنهاست.بازيگر اصلی در موقعیت 

، علیرغم بهبود اوضاع در دوران غیردولتی يهاسازمانن، رويکرد کلی دولت در رابطه با يبنابرا

ري گذاواقعیت عاملیتِ سیاست فت کهتوان گیل، سیاسی و امنیتی است و ماصالحات و اعتدا

ي، گذارايران در اين سیاستغیردولتی  يهاسازماناجتماعی در ايران، ماهیت دولتی دارد و موقعیت 

وار و سیاسی است و در بسیاري از موارد نقش آنها به مجريان موقعیتی تزئینی، ابزاري، نمايشی، سايه

تقلیل يافته و فاقد جايگاه مشخصی در  یو آموزش صرفِ قوانین دولت و مؤسسات خدماتی

در غیردولتی  يهاسازمانگذاري اجتماعی هستند. حتی در جاهايی هم که برخی سیاست

تنها نقش آنها محدود به مرحلة خاصی از چرخة گذاري اجتماعی نقش دارند، نَهسیاست

رديسی هويتی شده و دچار دگ آنهاگذاري اجتماعی )عمدتاً مرحلة اجرا( است، بلکه غالب سیاست

 ن اساس،يغیردولتی/غیردولتیِ دولتی(. بر اهاي شبهاند )سازمانهايی وابسته به دولتسازمان

گذاري اجتماعی و به تعبیري امتناع در سیاستغیردولتی  يهاسازمانتوان اذعان بر امتناع نقش یم

 یخاچک یو لطف یرازقجة مطالعة یگذاري اجتماعی ايران داشت. نتمحوري در سیاستاجتماع

چون  یليبه دال یردولتیغ يهاو سازمان ولتن دیز رابطة بیبرانگت چالشیبر ماه ی( مبن1397)

 ی، عدم گشودگآنهاان دولت و یدوطرفه م ياعتمادیو عدم استقالل از دولت، ب یمال یوابستگ

( ۲001ن و پالمرو )براتِ، مطالعة دولت یارها و سازوکار نظارتینبودن معو مشخص یدولت ينهادها

جه یمبابوه و در نتيدر زغیردولتی  يهاسازماندولت در قبال  ینشيو گز یبر رابطة نسب یمبن
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شدة دولت بر رابطة کنترل ی( مبن1999جة مطالعة سِن )یز نتیها، و نن سازمانيا ياهینقش حاش

العه ن مطيبا ا يیبت محتواهند، قرا يالت کرااليدر اغیردولتی  يهاسازمانو شراکت ناهموار آن با 

 دارند.

ز ابطور بالقوه ، گرچه یاجتماع يگذاراستیفعال در حوزة سغیردولتی  يهاسازمانن، يبنابرا

و  یدرون متعدد نه برخوردارند، اما در عمل با مشکالتین زميت در ایپتانسیل بااليی براي فعال

ژه يو بوی، مالی، و اجتماعی و فرهنگی نهادي، سیاسی، مديريتی، اداري، حقوق يهادر حوزه یرونیب

ا ها بتغییر دولت چون کشور،در رسد یو به نظر م مواجهندت رابطة خود با دولت یفیث کیاز ح

ن يرابنابتغییرات اساسی همراه نیست و همچنان پس از تغییرات، شاهد تعادل ساختی هستیم، 

در همین زمینه،  .و ندارد نداشتهی غیردولت يهاسازمانها نقش چندانی در عملکرد تغییر دولت

زنان در غیردولتی  يهاسازمانوضعیت  بهبود ( در زمینة13۸۲) محقق با بخشی از نتايج دهقان

شان را يانتیجة تحقیق حاضر نیز، نتايج تحقیق و  هاشمی موافق استنسبت به دورة  یدورة خاتم

 وافقبطور نسبی با اين ايده منگارنده ت، کند، اما اينکه در دوران خاتمی وضع بهتر شده اسيید میتأ

زنان وضعیت بهتري در قیاس غیردولتی  يهاسازمان. بدين معنی که گرچه در دورة خاتمی است

 يهاسازمانرسد روح و رويکرد کلی دولت در ايران با با دورة هاشمی يافتند، اما به نظر می

ت مجال چندانی براي فعالیت اين ، امنیتی، نظارت حداکثري و رقابتی است و دولغیردولتی

( نیز در مطالعة رابطة دولت و 13۸4سعیدي )ها قايل نیست. چه بسا در همین زمینه، سازمان

تاکنون،  70ها از دهة نشان داد که رشد کمّی اين سازمان زنان در ايرانغیردولتی  يهاسازمان

ااًل ها، احتمولت با اين سازمانرابطة د یفعلداللت بر رشد کیفی آنها نداشته و استمرار شکل 

ها را محدود کرده و نقش چندانی در تغییر ساختاري مسائل زنان ندارد. فعالیت اين سازمان

ة ، مداخلغیردولتی يهاسازمانکه يکی از مشکالت اصلی  نشان داد( نیز ۲011رائو و جِین )مطالعة 

ی و پذيرش آنها در نقش همکار از زنها از يک سو و فقدان قدرت چانهسیاسی دولت در فعالیت

 از سوي ديگر است.  دولتسوي 

رف اند و از طبه دولت وابستهغیردولتی  يهاسازماناز  یخشاز يک طرف بموضوع ديگر اينکه 

هاي زيادي يا حداقل مهم دخالت ها اعتماد ندارد و آنها را در پروژهدولت به اين سازمانژه يبوديگر 

حال نقش مهم نین اعتماد متقابل و درعيبه فقدان ا ]139۵[ یو وثوق یانی)مطالعة سل دهدنمی

نهاد در نظارت بر عملکرد دولت اشاره کرده مردم يهامشارکت سازمان يبرا يآن در بسترساز

سويه و گزينشی است و دولت اي يک، بازيغیردولتی يهاسازمان. به عبارتی، بازي دولت و است(

ه باشد، از آنها استفاده کرده و جاهايی هم که نیازي نباشد، آنها را طرد در جاهايی که نیاز داشت

در غیردولتی  يهاسازمان، الگوي رابطة بین دولت و (43: ۲00۲داکال ) موافق با نظرکند. می
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که با ويژگی فعالیت محدود دولت و يک بخش  (یو شراکت ي)تا اَنباز کشور، الگويی ايستاست

شود. بدين معنی که َنه دولت فعالیت منسجم و مشخص مییردولتی غ يهاسازمانتر ضعیف

غیردولتی  يهاسازماندارد و نَه مجال کافی به  یاجتماع يگذاراستیسساختارمندي در زمینة 

 دهد. نواقص و خألها می اين حوزه براي فعالیت و پوششِ

ت یماه قتیو در حق ردره کها اشاافتهيداللت به عنوان  توانیمن قسمت يکه در ا یانينکتة پا

 و یت پسادولتیدر وضع یاجتماع يگذاراستیسرنوشت حوزة سدارد، مربوط به  يسازمسئله

ع موضو نيا یستيران، بايدر ا یاجتماع يگذاراستیدر حوزة سن معنا که يبد زدوده است.دولت

وجود  یاجتماع يگذاراستیدر حوزة س یزدگرفع دولت يبرا ياارادهچنانچه  ديدو  ردرا رصد ک

ا ين عرصه خواهند داشت يرا در ا یلين دولت، قدرت بديگزيجا يهاتیا کارگزاران و عاملي، آدارد

رها  بوده و یاز کارگزار اصل یخال یاجتماع يگذاراستیدولت، حوزة س يریگر، با کنارهینکه خيا

انند بدون که بتو زدو برسا دیل، بازتودین عرصه توليرا در ا یا دولت توانسته کارگزارانيخواهد شد. آ

 يازیا اصوالً در حال حاضر نير، آیر؟ اگر خیا خيشوند  یاجتماع يگذاراستیس یاتکا به آن، متول

أمل تمرتبط و قابل موضوع شود؟ و الخ.یاحساس م یاجتماع يگذاراستیاز حوزة س يیزدابه دولت

د طبق برنامة ينکه باياست. ا یتف دولت در زمان پسادولي، کارکردها و وظانهین زمیدر هم

دولت از  يریگکناره و یاجتماع يگذاراستیحوزة س يم درصورت آزادسازیمشخص، بدان

 ریبه تعبدا خواهد کرد. یورود پ يگريد کارکردهاين حوزه، دولت در چه يدر ا یاصل يکارکردها

را در  يیهاتیه فعالدولت چد که يد دي، با۲«يیگرادولتِ پس از دولت»اب ت( در ک۲00۶) 1يولِ

(، با ۲011در )ينِگا و اِشناد هم موافق با مطالعة يشا یحت برعهده خواهد گرفت. يعصر آزادساز

 توجهقابل يهانهيو هز ک سوياز  توسعه نديفرادر  یدولتریغ کنشگران ینقاط ضعف ذاتتوجه به 

 یصلکارگزار ابه عنوان  لتبازگشت مجدد دوگر، احتمااًل يد ياز سونقش دولت  فیتضعمترتب بر 

 جلوه کند. ي، ضرورغیردولتی يهاسازمانبا  مولّدبا وجود مشارکت البته  ه،توسع

 قیتحق در پايان، بايستی خوانندگان را به اين نکته يادآور شوم که همانطورکه در بخش روش

است و  هاي غیردولتی مورد مطالعه بودهاشاره شد، جامعة آماري تحقیق شامل مديران سازمان

هاي اِمیک اين مديران و نیز برساخته اي و ديدگاههاي مصاحبهبنابراين تحلیل عمدتاً برپاية داده

مرتبة دوم محقق صورت گرفته است. بنابراين، با توجه به عدم مصاحبه با مسؤلین بخش دولتی که 

م گیري و تعمیجههاي غیردولتی هستند، رعايت احتیاط در نتینقطة مقابل رابطة دولت و سازمان

1- Jonah Levy 

2- The State After Statism: New State Activities in the Age of Liberalization 
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ها هم از سوي محقق و هم از سوي خوانندگان ضروري است و امید است که مطالعات آتی يافته

 بتوانند اين محدوديت و خأل مطالعاتی را پوشش دهند.
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