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Abstract 
Objectives: In today's world, the non-governmental organizations have proven their 
presence in many fields, including the welfare field, and it seems that they have an 
indispensable position in the establishment. They have a system of benevolence and 
charity. The aim of the present research is to investigate the paradoxical nature of 
independence and dependence of German non-governmental organizations (principle of 
subordination) and their accountability mechanisms toward regulatory institutions. Study 
method: This research was conducted with a qualitative approach and documentary 
method. Findings: Based on the results of the research, the contribution of the mentioned 
organizations in Germany is expanding by maintaining independence from the 
government in providing services to the needy people, and they use five accountability 
mechanisms to respond to the government and government agencies. In Iran's peer 
organizations, however, due to the existence of a non-functional relationship, there is no 
independence, and due to the absence of a regulatory system and a coordinating 
mechanism, their performance is practically not evaluated. Conclusion: based on the 
findings of the research and to apply these results in the establishment of the charity 
system, some recommendations can be made about peer organizations in Iran: 1. Services 
should be provided to the disadvantaged organization involved in the policy making 
process. 2. The best services should be given to the needy classes, a managed division of 
work should be done between governmental and non-governmental organizations. 3. The 
government should maintain its supervisory role and demand periodical reports from the 
custodian organizations. 4. To prevent parallel work between the custodian institutions, 
support should be individual-oriented and based on the national code of individuals. 5. 
The mission and description of the duties of the custodian organizations should be based 
on their level of empowerment and organizational capability. 6. A specific system should 
be set up to apply transparency in providing aid to governmental and non-governmental 
institutions. 
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Extended Abstract 
Introduction 
Based on the general welfare and social 
security policies announced by the Supreme 
Leader on 1/21/1401, creating public welfare, 
eliminating poverty and deprivation, 
supporting the classes and target groups of 
social services, including the homeless, the 
disabled, and the elderly and what is required 
from the goals of welfare and social security 
that are stated in Principles 3, 21, 28, 29, 31 and 
43 of the Constitution, an efficient, 
empowering, justice-based, dignifying, and 
comprehensive system for social security of all 
should be designed and implemented which is 
derived from Islamic-Iranian models and based 
on an efficient administrative system, 
eliminating unnecessary organizations and 
unfair discriminations, as well as taking 
advantage of people's participation.  

One of the methods that can be used to 
obtain the requirements for establishing such 
a system is to use the successful experiences 
of other countries in this field. One of the 
distinct characteristics of the Federal Republic 
of Germany is having a comprehensive system 
in the field of social security. In addition, in this 
direction, institutions under the supervision of 
the private sector, parties or charitable 
institutions and churches help the government 
to complete and make the social security 
system as inclusive as possible. Therefore, it 
can be said that the German government has 
used all the power and capacity of non-
governmental organizations to provide 
services to the needy and reduce poverty. The 
present study intends to use the alignment of 
governmental and non-governmental 
organizations in this country to establish the 
system of benevolence and charity in Iran. The 
aim of the current research can be stated in the 
following two questions: 

1. How can the paradox of independence 
and dependence of German non-
governmental organizations (legal 
independence and financial dependence on 
the government) be realized? (Principle of 
compliance) 

2. What are the accountability mechanisms 
of German non-governmental organizations in 
front of regulatory bodies? 

Methods 
The current research method is document-
library; This means that the researchers have 
obtained the texts by referring to domestic and 
foreign scientific sites and have compiled them 
based on the goals and direction of the study. 
However, it should be noted that they selected 
and sampled from the obtained sources.  

Results 
In providing social services, non-governmental 
organizations in Germany strive to shape and 
improve society and guarantee social rights. 
Their goal is to protect the dignity of 
individuals, to create a life of solidarity in a 
pluralistic world, and to live in freedom, justice, 
and peace. These organizations have no risk of 
replacing the government because the 
government is the biggest actor in providing 
social services. Germany's welfare system is 
unique in Europe and this issue is caused by 
the existence of non-governmental 
organizations alongside the government in 
providing services to the poor and needy. 
Based on this, it can be said that in Germany, 
the concepts of public interests and public 
responsibilities have gradually changed from 
the government to other actors and are still 
changing, and this process led to the creation 
of new roles for non-profit organizations. In 
such a situation, the government was placed in 
the position of an "empowering" and 
"animator" element. In fact, the non-profit 
sector can become a testing ground for new 
ideas. This is where compliance becomes a 
modern issue and independence regains its 
meaning. Among the accountability 
mechanisms, social audit has a distinctive 
comprehensiveness. This mechanism is a 
strategic response that can help NGOs in 
shaping long-term approaches to address 
social development problems.  

Conclusion 
Based on the results of this research and in line 
with the requirements of establishing the 
benevolence and charity  system, some 
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recommendations can be made regarding peer 
organizations in Iran: 

• For providing services to the deprived, 
non-governmental organizations should also 
be allowed to operate and involve in the policy-
making process.  In this case, non-
governmental organizations will not lose their 
sense of usefulness and trust, and social capital 
will increase in the society; finally, the civil 
society, which is the link between the 
government and the nation, will remain. 

• For providing the best services to the 
needy and vulnerable groups, there should be 
a principled and managed division of work 
between the governmental and non-
governmental organizations. In such a 
situation, the occurrence of overlapping 
between organizations can be prevented, and 
at the same time, this issue will lead to synergy 
between them.  

The government is only a distributor of 
responsibility and power between 
governmental and non-governmental 
organizations, not the one that takes over the 
policy-making process centrally. In this case, 
governmental and especially non-
governmental organizations will be more 
inclined to use innovative approaches 

• The government should maintain its 
supervisory role and demand periodical 
reports from governmental and non-
governmental organizations related to 
providing services to the needy. In other 
words, related organizations should be 
accountable to the government and report 

their performance to the government with as 
much transparency as possible.  

• Providing services to vulnerable groups 
should be individual-oriented and based on 
their national code. If this action is realized, it 
will bring two important functions: 1. Parallel 
work between organizations and institutions 
will be prevented to a large extent. 2. There will 
be no deserving person who is not subject to 
the help of any supportive institution and 
organization.  

• One of the basic and key points that 
should be paid attention to is that the mission 
and description of the duties of the 
organizations in charge of the support field 
should be in accordance with the level of 
capability and financial and human resources. 
Otherwise, planning and policy-making will 
fail.  

• To operationalize accountability and 
transparency in the social security system 
(helping governmental and non-governmental 
institutions), a specific system should be set up 
to audit the organizations and institutions in 
charge of supporting vulnerable groups and 
providing services to them. .  
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چکیده
یسازمان  کنونی،  دنیای  در:  اهداف حوزۀ   ازجمله  هاحوزه   از  بسیاری  در  آن  به  متعلق  دولتیغیر  ها

 جایگاهی   ها،آن  ساماندهی  و  مدیریت  با  رسدمی  نظربه  و  اندرسانده   اثبات  به  را  خود  حضور  رفاهی
م   استقرار  در  اغماضقابلغیر چگونگی   بررسی  پژوهش،  هدف.  دارند  نیکوکاری  و  احسان   نظا

صل)  آلمان  دولتیغیر  هایسازمان  وابستگی  عین  در  استقالل  پارادوکسیال های مکانیسم  و(  تبعیت  ا
 کیفی  رویکرد  با  پژوهش  این:  مطالعه  روش.  استبوده گرتنظیم نهادهایمقابل  در  هاآن  پاسخگویی

در   مذکور  هایسازمان  سهم  پژوهش،  نتایج  اساس   بر:  هایافته.  است  شده  انجام   اسنادی  روش  و
جهت   و  است  گسترش  حال  در  نیازمند  افراد  به  خدمات  ارائۀ  در  دولت  از  استقالل  حفظ  با  آلمان

یدستگاه  و  دولت  به   پاسخگویی ویی  مکانیسم   پنج  از  دولتی  ها فاده  پاسخگ در .  کنندمی  است
ی   عین  در  استقالل  غیرکارکردی،  رابطۀ  یک  وجود  دلیل  به  سو،یک  از  ایران  در  همتا  هایسازمان  وابستگ

 مکانیزم   یک  و  گرتنظیم  نظام  یک  وجودعدم   دلیل  به  دیگر  سوی  از  و  استنگرفته   شکل  هاآن  در
ا   هاآن  عملکرد  ارزیابی  کننده،هماهنگ های یافته  مبنای  بر:  گیرینتیجه.  پذیردنمی  صورت  عمال

تایج  این  نمودن  کاربردی  راستای  در  و  پژوهش چند   توانمی  نیکوکاری  و  احسان  نظام  استقرار  در  ن
رح  ایران  در  همتا  هایسازمان  مورد  در  را  توصیه محرومین،   به  خدمات  ارائۀ  در.  1:  نمود  مط

 به  خدمات  بهتر  هرچه  ارائۀ  جهت.  2.  نمود  دخیل  گذاریسیاست  فرایند  در  را  مذکور  هایسازمان
.  3.  پذیرد   صورت  دولتیغیر  و   دولتی  هایسازمان  بین  شدهمدیریت  کار  تقسیم  یک   نیازمند،  اقشار

ماید  حفظ  را  خود  نظارتی  نقش  دولت .  4.  نمایند  طلب  ادواری  هایگزارش  متولی  هایسازمان  از  و  ن
. باشد  افراد  ملی  کد  پایۀ  بر  و  فردمحور  هاحمایت  متولی،  نهادهای  بین  کاری  موازی  از  ممانعت  جهت

ی   قابلیت  و  توانمندسازی  سطح  اساس  بر  متولی،  هایسازمان  وظایف  شرح  و  مأموریت.  5 سازمان
خص  ایسامانه.  6.  باشد  هاآن یکمک  در  شفافیت   اعمال   جهت  مش دولتی غیر  و  دولتی  نهادهای  رسان
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 بیان مسأله 1
جمهور  ی اجتماع   نیمأت عال  اسالمی   ی در   یۀاهداف 

ح و  تعال  بهیط  اتیکفاف  خانواده   یو  و  افراد،  ها 
رشد   و  معنو  یاخالق   لیفضاجامعه  تکامل  آحاد    یو 

م دنبال  را  محروم.  کندی جامعه  و  فقر  با    تیرفع 
و    صحیح   یاقتصادنظام    ریزی پی   اولویت عادالنه  و 

چندال   یده شکل اتأم   یۀنظام    پوشش و    یجتماع ین 
زندگی    ریفراگ در  اجتماعی  و  اقتصادی  مخاطرات 

 متناسب با نیازهای جامعۀ هدف است.  

سیاست  مبنای  که  بر  اجتماعی  تأمین  کلی  های 
تاریخ   در  رهبری  معظم  مقام  ابالغ    1401/ 1/ 21توسط 

فق کردن  برطرف  عمومی،  رفاه  ایجاد  و  گردید،  ر 
گروه  و  اقشار  از  حمایت  هدف  محرومیت،  های 

اجتماعی   کار  بی   ازجملهخدمات  از  سرپرستان، 
افتادگان، معلوالن و سالمندان و آنچه از اهداف رفاه  

اصول   در  که  اجتماعی  تأمین  و    31،  29،  28،  21،  3و 
می   43 اقتضا  است،  آمده  اساسی  کند  قانون 

بننظامی  عدالت  توانمندساز،  یان،  کارآمد، 
بخش و جامع برای تأمین اجتماعی همگان که  کرامت 

اسالمی   برگرفته الگوهای  نظام  -از  بر  مبتنی  و  ایرانی 
تشکیالت   حذف  کارآمد،  رفع  رضروریغاداری  و  ی 

بهره تبعیض و  ناروا  مشارکت های  از  های  گیری 
 باشد، طراحی و اجرا شود.  مردمی 

نظام   طوربه استقرار  تمامی کلی  در  در  وزهحها  ها 
یک چالش مهم در دنیای کنونی    عنوانبه حال حاضر  

است،   رخ    چراکهمطرح  خطایی  مرحله  این  در  اگر 
نیز   سیستم  انرژی،  و  زمان  اتالف  بر  عالوه  دهد 
از   بود.  نخواهد  جامعه  مطالبات  و  نیازها  پاسخگوی 
این رو، توجه فزاینده به مرحله الزامات و رویکردهای  

ها ها منجر به شناسایی روش مختلف برای تعیین آن 
تکنیک می و  فراوانی  جهت  های  را  مسیر  که  شود 

پیش   از  اهداف  به  هموارتر    شدهنییتعدستیابی 
 خواهد کرد.  

 
1 - Robinson 
2 - Moore 
3 - Clayton 

توان جهت اخذ الزامات  هایی که می یکی از روش 
نظامی  چنین  از  استقرار  استفاده  جست،  بهره  آن  از 

ا زمینه  این  در  کشورها  سایر  موفق  ست.  تجربیات 
نظامی   داشتن  که به  کشورهایی است  از  یکی  آلمان 
فراگیر در زمینۀ تأمین اجتماعی مشهور است. کشور  
مذکور ضمن تبعیت کامل از نظام اقتصاد بازار، رفاه  
دادن   قرار  اجتماعی  تأمین  پوشش  تحت  و  عمومی 

سیاست و  اهداف  اولویت  در  را  افراد  خود  همه  های 
ا و  قرار داده است. نظام گسترده   پیچیده تأمین    نسبتا

اجتماعی در آلمان شرایطی را به وجود آورده که کمتر  
توان در زیر خط فقر یافت، حتی این امر  کسی را می 

می  صدق  هم  پناهندگان  مورد  این در  ضمن  که  کند. 
و   نهادها  مسیر،  این  بخش    مؤسساتدر  نظر  تحت 

خیریه و کلیساها به    مؤسساتخصوصی، احزاب و یا  
هرچه   کردن  فراگیر  و  کردن  کامل  جهت  در  دولت 

می  کمک  اجتماعی  تأمین  نظام  )علی  بیشتر  کنند 
می 1:  1382حسینی،   رو  این  از  دولت  (.  گفت،  توان 

ی  غیردولت  های سازمان  ت یظرف  و  توان  تمام   از آلمان  
فقر   کاهش  و  نیازمندان  به  خدمات  ارائۀ  راستای  در 

گرفته  از  اسبهره  دارد  نظر  در  حاضر  پژوهش  ت. 
هم  سازمانچگونگی  غیردولتی  راستایی  و  دولتی  های 

و   احسان  نظام  استقرار  جهت  کشور  این  در 
 نیکوکاری در ایران استفاده کند. 

های  سازمان  ندهیفزا  تی که محبوب  رسدی نظر مبه
توسعه  یدولتغیر زمینۀ  خدمات  در  ارائۀ  ظهور  و  با   ،

»  برنامه اصطالح  دهه در    د«یجد   استیسبه    چند 
،  1993،  2، مور 1993  ،1نسونیگذشته مرتبط باشد )راب

همکاران،    3تون یکل ا2000و  به   نی (.  کار،  نوبه  دستور 
ناش ترد  ی خود،  و  شک  ن  ندهیفزا  د یاز  مورد    قش در 

توسعه در  فقر  دولت  کاهش  و  1994  ،4ال ی)سان  و   )
پ  ی نگران  مورد  »رانت جو   ی منف  یامدها یدر    « ییرفتار 

(.  1962،  6و توالک   5است )بوکانان   ی دولت  یهاوکرات ر ب
س  دیتأک کار  دستور  است    ده یا   ن یا  د یجد   است یبر 

ا کارآمدتر از ابتکارات    یکه ابتکارات بخش خصوص  ذاتا

4 - Sanyal 
5 - Buckanan 
6 - Tullock 
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هستند هولم   1)ادواردز   عمومی  (.  1996a   ،961،  2و 
غیرسازمان و  نه   ی دولتهای  نوآورتر  کارآمدتر،  تنها 

بروکراسی یپو  از  بلکه    شوند،ی م  ی تلق  یدولت   ی هااتر 
  یی پاسخگو  یهاسمیمکان   یسازنهینهاد   یبرا

آن  مشابه  حدود    ییهادمکراتیک  پ  کیکه    ش یقرن 
دمکراسی  اهم  برال یل  یهادر  کردند،  ظهور    ت یغرب 

استدالل  صورتیم  دارند.  در  دمکراسی  که    ی شود 
پا ی شکوفا م  از  جامعۀ مدنی    ک یتوسط   ن ییشود که 

جنب  )پاتنام پر  شود  حفظ  (.  1993،  3وجوش 
غیرسازمان م  یدولتهای  مقامات   کنندی کمک  تا 

عناصر    نی خود" نگه دارند و بنابرا  ی پا  ی منتخب را "رو
توسع  یدیکل روند  به    دمکراتیک  ۀدر  فقر  کاهش  و 

عملکرد    یدولتهای غیر سازمان  آیند. چنانچهشمار می 
باشند  یخوب  به داشته  م،  دل  رسدینظر    ل یبه 

س  ی هاسبک برخ   یگذاراست یمختلف  در    ی است. 
سازمان  غیرموارد،  ا  ی دولتهای  موفق    ل یدل  ن ی به 

ش که  مشارکتی    عملکرد  وهیهستند  رویکرد  را  خود 
 . کنندی اتخاذ م برای مداخله در سیاست 

پژوهش حاضر  با توجه به آنچه گفته شد، هدف 
 زیر مطرح نمود:   سؤال توان در دو را می

ع.  1 در  استقالل    ی وابستگ   نیپارادوکس 
غیردولت سازمان حقوق  یهای  )استقالل  و    یآلمان 

دولتمال  یوابستگ  به  می (  ی  تحقق  پذیرد؟  چگونه 
 )اصل تبعیت(

های  سازمان   ییپاسخگو  های سمی مکان.  2
آلمان مقابل  غیردولتی  چگونه    رگمیتنظ  ی نهادها  در 

 است؟

 پیشینه پژوهش 2
( در پژوهشی  1398)لطفی خاچکی و ایمانی جاجرمی

با عنوان »مطالعۀ موانع شناساندن مسائل اجتماعی  
سازمان توسط  جامعه  روش    نهاد مردم های  به  با 

که   داشتند  بیان  چنین  مبنایی«  مطابق  نظریه 
محورافتهی پ  نیتری ها،  سازمانرو  ش یچالش  های  ی 

 
1 - Edwards 
2 - Hulme 

حمامردم  اجتماع   یآشناساز  یبرا  ی،ت ینهاد  ی  مسائل 
محدود« پشتواناست  »اثرگذاری  نداشتن    ی حقوق ۀ  . 

قانون  ش  ی،و  نبود  برااقناع  یهاوه یو    ی کننده 
دال  ، یادعاساز .  استع  مان   ن یا  یریگشکل  ل یازجمله 

مذکور سازمان وخ  ساختن   برجسته  با   های  و    م یابعاد 
تحر  ،ی ماع اجت  یهابیآس  ۀزنند به    فیمتهم 

نوع تیواقع و  ها  چالش   نی هستند. ا  یی نما اهیسی  ها 
  هاآن مورد توجه    یمسائل اجتماع  شدنمانع عمومی  

 شود.  ی از جامعه م یمحدود  بخش و متقاعدشدن

( پژوهشی با عنوان  1397رزاقی و لطفی خاچکی ) 
جامعه چالش »تحلیل  پایداری  شناختی  و  بقا  های 

آسیب   نهاد مردم های  سازمان حوزۀ  در  های  فعال 
آن رابطۀ  بر  تأکید  با  دولت«اجتماعی،  با  نشان    ها 

که  داد قوان  امدیپند  های  سازمان   س یتأس  نیضعف 
ناهماهنگ  نهاد مردم    ، یمتول  ی دولتی  هادستگاه  ی و 

عدم   یمال   یوابستگ  ب و  دولت،  از    ی اعتمادی استقالل 
و   انیدوطرفه م   کرد یرو   ، فقدانهااین سازماندولت 

و   عدم   هاآن   کدستیمنسجم  دولت،    ی گشودگبه 
س  یدولت   ی نهادها ضعف    مشخص   و   یادار   ستمیو 

مع نظارت  ارهاینبودن  سازوکار  به    یو  منجر  دولت 
ب رابطه  با دولت    نهاد های مردم سازمان  ن یچالش در 

 شده است.  

»2015)   4بکر عنوان  با  پژوهشی  در  های  سازمان ( 
تأمبه  یمذهب در    ی اجتماع  خدمات  کنندگاننیعنوان 

که  آلمان داشت  بیان  چنین  خدمات  «  ارائۀ  در 
غیرسازمان   ،یاجتماع آلمان    یمذهب  یدولتهای  در 

تضم  یبرا و  جامعه  بهبود  و  دادن  حقوق    نیشکل 
ن  آلما  تاس یکنند. هدف انجمن کاری تالش م  ی اجتماع

ح از  ا  تیثیحفاظت    ی زندگ  ک ی  جادیافراد، 
گرا و متعهد کردن خود در  کثرت   یدر جهان   یهمبستگ 

زندگ  به  جهان  آزاد  یسراسر  صلح    ،یدر  و  عدالت 
  ک، یکاتول  ی سایکل  هیریسازمان خ   کیعنوان  است. به 

و    سای کل  یزندگ  یریگآلمان به شکل  تاس یانجمن کار
 کند.  کمک می   یطور کل جامعه به

3 - Putnam 
4 - Becker 



 

171 

 .188تا  165 صفحات  .1401زمستان  و  پاییز .20 شماره .9 دوره

اجتماعی  های نهاد شناسی جامعه  

Sociology of Social Institutions 

 دولتی آلمان( های غیر استقرار نظام احسان و نیکوکاری)مطالعه موردی: سازمان الزامات .  رحیم سرهنگی، زینب مرادی نژاد

)   1ابراهیم هولم  »2010و  عنوان  با  پژوهشی    ا یآ( 
است؟   کرده  کمک  فقرا  به  مدنی  بر    ی مرور  -جامعۀ 

« انجام  نقش و مشارکت جامعۀ مدنی در کاهش فقر
آن در  و  بررس  دادند  مدنی    یدستاوردها  یبه  جامعۀ 

ا بر سه    تمرکزد. نپرداز ی در زمینۀ کاهش فقر م عمدتا
ارائۀ  (  3و )   یمشخط  ریی( تغ2)   ایتحم(  1حوزه است )

تک  پژوهش   ن یا.  خدمات ا   هیبا  مطالعات   ن یبر 
دال  ت یموفق  ی دهایکل  ،یمورد شکست    ل یو 

کاهش  سازمان با  مؤثر  مقابله  در  مدنی  جامعۀ  های 
 .  دهدی م ح یفقر را توض

گردد در مورد  طور که مشاهده می از این رو، همان 
مردم سازمان در  های  هم  هم  نهاد  و  داخلی  حوزه 

پژوهش  به  خارجی  و  پذیرفته  صورت  زیادی  های 
جنبه  از  اما  بسیاری  است.  شده  پرداخته  آن  های 

به  که  گسترده  کشور  پژوهشی  به  اختصاصی  طور 
این   اجتماعی  تأمین  سیستم  مسأله،  بیان  )در  آلمان 

سازمان  سهم  و  مردم کشور  سیستم  های  این  در  نهاد 
شد(   شده    مطالعه  صورت به اشاره  پرداخته  موردی 

سازمان همکاری  و  تعامل  نحوه  و  باشد،  دولتی  های 
غیردولتی آن را در راستای ارائۀ خدمات به محرومین  
و کاهش فقر را مورد بررسی قرار دهد و همچنین به  

آن مکانیسم پاسخگویی  نیز  های  و    تشان یشفافها 
نگرفته  صورت  بر  بپردازد،  حاضر  پژوهش  لذا  است. 

 پژوهشی را مرتفع نماید.    خألاین آن است که 

 چارچوب مفهومی 3
مفهوم    پژوهش   ی مفهوم چارچوب   دو  حول  حاضر 

« شکل گرفته 3« و »خیر عمومی 2»مشارکت اجتماعی 
»دیوید   نظریۀ  از  اجتماعی  مشارکت  بحث  در  که 

عمومی  4بنتام خیر  بحث  در  و  »یورگن «  دیدگاه    از 
 « بهره جسته است. 5هابرماس 

بيتام» كتاب    «ديويد  حقوق  » در  و  دمكراسي 
  مشاركت اجتماعي را يكي از معيارهاي (  1999)  «6بشر 

ارزيابي  »:  دارد کهچنین بیان می داند و  پويا مي   ۀجامع

 
1 - Ebrahim 
2 - Social participation 
3 - Common good 

انساني در جامعه نبايد به   ۀآگاهي اجتماعي و توسع
انتخابات صندوق   پاي  و  رأي  شود.    هاي  محدود 

مي  ميان  به  سخن  عمومي  حقوق  از  كه  آيد  هنگامي 
سریع   به ذهن خیلی  ساختار    یسوها  در  مردم  سهم 

مي  متمركز  اسياسي  حال  مشاركت    نکه یشود. 
مردم  جايگاه    اجتماعي  تعيين  براي  مناسبي  معيار 

ياسي يك كشور است. مشاركت  س مردم در ساختار
و در قالب   یاسیرسیبيشتر در امور غها آن اجتماعي 

غسازمان مي   یردولت یهاي  پيدا  كه  معنا  هنگامي  كند. 
براي  كمك    مردم  يا  خود  زندگي  امور  از  بخشي  اداره 

هم به به  عرصنوعان  وارد  داوطلبانه  كار    ۀصورت 
به    شوند،مي نهايت  در  جمعي  و  گروهي  كار  اين 

مي   یرسانخدمات ختم  مردم  به  در  مردم  شود. 
بهره   مشاركت از    هیدوسو   یوراجتماعي  دارد.  وجود 

طرف، و    یک  ذهني  مالي،  توانمندي  از  كه  مردمي 
انسان   تخصصي ارائۀ خدمات  با  دوستانه  برخوردارند 

حوز به    ۀدر  كمك  تحصيل،  به  كمك  فقرزدايي، 
ازو. . . مشاركت مي   بيماران و  اين    دیگر،  طرف  كنند 

روحيكمك  تقويت  به  و    ۀها  خودباوري 
ميانليت ؤومس در  مي   پذيري  ختم  شود  شهروندان 

ام اين  دولت كه  نفع  به  نهايت  در    بيتام، )  «هاستر 
نظري.  (23  ،1384 بيتام»   ۀطبق  از    «ديويد  يكي 

توسعه ارزش معيارهاي  و  بنيادي    جوامع،   یافتگیهاي 
جامعه   امور  در  شهروندان  اجتماعي  مشاركت  ميزان 

سازمان  مردم است.  حوزههاي  مختلف نهاد،    هاي 
جامعه يك  در  را  شهروندان  پوشش  تحت    اجتماعي 

 .  دهندقرار مي 

ا هابرماس    یورگن  عمومی   معموال   و   با مفهوم حوزۀ 
ارتباطی  اش شناخته شده است. حوزۀ  نظریه کنش 

دولت،    مثابهبه   عمومی و  جامعه  اط  ارتب نتیجه 
ها  امکان گفتگو و نقد آشکار ابعاد، جنبه   کنندهفراهم

اجتماعی   زندگی  بر  چیره  گوناگون  ساختارهای  و 
ده وی، حوزۀ عمومی، جایگاهی در میان  است. به عقی

و   دارد  دولت  و  مدنی  بحث    واسطهبهجامعۀ  آن 
انتقادی در خصوص مسائل همگانی نهادینه  - عمومی

4 - David Beetham 
5 - Jürgen Habermas 
6 - Democracy and human rights 
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است.  می تباری  شده  دارای  را  حوزه  این  هابرماس 
مشخصی   سیاسی  کارکردهای  و  انتقادی  اجتماعی، 

شکل  نیز  و  خصوصی  حوزۀ  استقالل  گیری همچون 
م سازمان نهادهای  و  مردم دنی  می های  از  نهاد  داند. 

مباحث   و  مسائل  بنیاد  گرفتن  نظر  در  با  رو،  این 
و  موجود در خصوص مفهوم حوزۀ عمومی  هابرماس 

عمومی   خیر  با  آن  ارتباط  عمومی،  تحلیل  کاالهای  و 
سازمان عمومی  مسألۀ  خیر  مفهوم  با  مدنی  در  های 

 شود.  گرفته می  نظر

و   خیر  امور  به مجموع  که  را  وسیلۀ مطلوبی 
دورهکنش  طی  در  جمعی  می های  شکل  از  ای  و  گیرد 

خواستنی  آن جامعه، مطلوب،  اعضای  طرف اکثریت 
  توان خیر عمومی شود، می طور عام تلقی می و خیر به 

)ریش  کاهیل 2018،  1نامید  عمومی  2004)   2(.  خیر  را ( 
تر  عنوان تشکلی برای همبستگی افراد که چیزی فرابه

منافع   تعریف    تکتک از  است،  جامعه  کل  در  افراد 
)کاهیل،  می را  4:  2004کند  آن  نمود  آشکارترین  که   )
 های غیردولتی دید.  توان در سازمانمی

نم  نی ا  یعموم   ریخ  مشخصۀ که    تواند ی است 
افراد    توسطها  شود. آن   فیتوسط افراد تعر  ییتنهابه
قابل به جداگانه  به    بلکه   ستند نیساخت  طور  فقط 

خ  زین  اجباري  همکاري  ینوع   لیدل ندارند.    ریوجود 
دل به  دارد    کی   لیعمومی  وجود  مشترك  عمل  سنت 

را آن  آزادانه    که  کندی م   ریپذامکان   که  مردم  آن  در 
م حفظ    کنند،ی مشارکت  توسعهشود  می درنتیجه    و 

آزادانه  ا  بدون تردید. دیابیم فراد خاص ممکن است 
  ن یا  اماکار کنند.  ن یتوقف در ا ایشروع به مشارکت  

با انتخاب فردي از    یسادگکه به   از آن   شیب  ریامور خ
 ۀلیوسبه  تنها   باشند،ی  ابیدستمنبع موجود قابل   ک ی

 .  شوندمی  دیکنش مشترك باهم تول

می  اساس  این  که  بر  گرفت  نتیجه  چنین  توان 
گستردۀ  سازمان اجتماعی  مشارکت  با  غیردولتی  های 

هرچه   گسترش  خواهان  عمومی،  عرصه  در  خود 
افراد   به  عمومی  خیر  و    ژهیوبهبیشتر  نیازمند  اقشار 

مشارکت  آسیب هدف  مبنا،  این  بر  هستند.  پذیر 

 
1 - Reisch 

سازمان  مردماجتماعی  خیر  های  گسترش  نهاد، 
است،   شمایل  خی  چراکهعمومی  در  تنها  عمومی  ر 

منافع   از  فراتر  چیزی  که  افراد  همبستگی  از  تشکلی 
 دهد.  ها باشد، رخ می آن  تکتک

 روش پژوهش 4
است،   اسنادی  حاضر،  پژوهش  پژوهش  روش 

از    ی مبتن  تحقیقی  ،یاسناد برگرفته  شواهد  بر 
آرش مانند  اسناد،  رسم   ای  وهایمطالعه    است   یآمار 

 (.  276: 1383)مجدفر، 

اسناد  یاسناد پژوهش  در  استفاده    یکه  مورد 
م نتا  رندیگی قرار  و  اطالعات  شامل  ا  است    ی جی عمدتا

نو  توسط  پژوهش  سندگان یکه  قبل گو  حوزه    ی ران  در 
گرد  فراهم  بحث  (.  726:  1398)گیدنز،    اندده یمورد 

است،  ی مورد استفاده، از نوع هدفمند بوده ریگنمونه 
که   است  شده  انتخاب  سندی  که  معنا  بدین 

نزدیک پژ  مطالعه  هدف  به  را  نماید.  وهشگران  تر 
با مراجعه به سایت  ی و  داخل ی علم های  پژوهشگران 

یافته دست  متون  به  آن خارجی  و  اساس  اند  بر  را  ها 
جهت  و  دستهاهداف  مطالعه  نموده گیری  اند.  بندی 

ارزش   دارای  منابع  همه  که  نمود  توجه  باید  البته 
محتوایی یکسانی نیستند و بر این اساس، از    و  ی علم

و   گزینش  به  دست  آمده،  دست  به  منابع  بین 
 گیری زدند.  نمونه 

 های پژوهشیافته 5
رفاهی   نظام  ابتدا  به  گراکثرت در  آلمان  کشور  ی 

سازمان  نیترمهمهمراه   اساسی  غیردواصل  لتی  های 
سازمان این  رویکردهای  و  فقر  آلمان  کاهش  برای  ها 

های  است. در ادامه مکانیسم مورد بررسی قرار گرفته
 های مذکور بیان شده است.  پاسخگویی سازمان

2 - Cahill 
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در   1گرا کثرت نظام رفاه اجتماعی  5.1
 آلمان 

وجود    کی  یاصل   ی ژگیو دمکراتیک  و  آزاد    ک یکشور 
قو مدنی  فعال  ی جامعۀ  سازمان  ی اریبس  ت یو  های  از 

آزادانه معاشرت    مردم، بدین معنا که  ستی اغیردولت
سع  کنند سازمان  نمایند  ی و  گروه   یده با  و  در  ها 

س  ی هایسازمان محل   است یبر  سطح    ا ی  یمل   ،یدر 
به  بگذارند  ریتأث  ی المللنیب کلی و    ا ی   ی زندگ  طور 

 کنند.   تی ریخود را باهم مد طیمح

فدرال آلمان    یجمهور   ینظام اجتماع طور کلی،  به
اساس   همبستگ بر  بر  می   ت یهدا  ی اصل  که  شود 

تسه  کینزد   یاشبکه   جادیا و  خدمات    الت یاز 
برا   ی اجتماع دارا  ۀ ارائ  یکه  افراد  به    ی ازهاین  ی کمک 

اجتماع   یبهداشت توسط    جاد یا   یو  و  است  شده 
تضم سازمان ی م  ت یهدا   و   نیدولت  های  شود. 

اجتماع   یدولتغیر مهم   زین   یرفاه  در    ینقش 
شکل جلب  مردم،  آگاه  ی دهتوجه  و    ی اجتماع  یبه 

برا  زهیانگ  جادیا مردم  کار    تعهدم  ی در  به  شدن 
ا  یاجتماع عقیده    کنندی م  فایداوطلبانه  این  بر  و 

با حکم دولت    توانی را نم   ی وجدان اجتماعهستند که  
 کرد.    جادیا

سازمان آلمان  کشور  رفاهی  نظام  های  در 
ارائۀ در  مقدم  غیردولتی  هستند.  خدمات    ن یاتر 

تسه و  مال  التیخدمات  منابع  از  استفاده  خود،    ی با 
هز ب  ییهانهیازجمله  مؤسسات  توسط    مه یکه 

کمک   یهاارگان   ای  یاجتماع   ، یاجتماع   یهامسؤول 
غیر و  جوانان  ازا  هرفاه  ارائه   یدر  شده خدمات 

م  کمک   شودی پرداخت  دولت  ی هاو  از    ی بالعوض  که 
. کنندی م  ی مال  نیبرخوردار است، تأم  یاژه یو   تیاهم

  ی شده در زمینۀ مددکاراز خدمات ارائه  مییاز ن  شیب
ارائه    یدولتدر غرب آلمان توسط بخش غیر   یاجتماع

 .  (25، 2015)بکر،   شود می

اجتماع   هایسازمان خدمات  غیردولتی مسؤول    ی 
رقبا آلمان  یکدیگردر  چن  ی    ی آزاد  یرقابت  نیهستند. 

تضم را  محروم  افراد  آلمان  ی م  نیانتخاب  در  کند. 
 

1 - Pluralist social welfare system 

ب خدمات  ن یرقابت  خاص   ی اجتماع  ارائۀ  شکل    ی به 
گرفته سشکل  آن  به  که  جانب  ستم یاست    ۀسه 

ب  ۀرابط   ک ی.  ندیگوی م  ی اجتماع جانبه  افراد    نی سه 
ارائه بضاعتی ب و  دولت  وجود  ،  خدمات  دهندگان 

وم اعطا  را به افراد محر   یدارد. دولت خدمات اجتماع 
ایم اما  به  نی کند،  را  نم   یی تنهاخدمات  دهد.  ی ارائه 

ارائه با  عوض،  مورد  در  در  خدمات،  دهندگان 
هز  یاستانداردها بازپرداخت  و  وارد    نه،یخدمات 

قرارداد فقمی   ی روابط  شخص  و  را    ن یا   ریشود  حق 
ارائه  کدام  از  که  کند  انتخاب  خودش  که  دهنده  دارد 

برا د   یادعا  یخدمات  کند  وعده  استفاده  به    ایولت 
 دهنده را انتخاب کند.  کدام ارائه   گریعبارت د 

می به کلی  گفت،  طور  بین    رقابتتوان 
خدمات    ت یفیک  خدمات،  کنندهارائه های  سازمان

تضمارائه را  نوآوریم  نیشده  امکان   یکند،    ر یپذرا 
ساختارها  سازدیم استقرار    ی شنهادیپ   ی و  و 

ن  ها یگذارهیسرما با  را  پرسنل    ان یمشتر  ی ازهایو 
)بکر،    قیتطب داد  رو،  .  (26  –  27،  2015خواهد  این  از 

می  مطرح  پرسش  اصل  این  چه  پایه  بر  که  شود 
سازمان محوری  آلمان  ای  در  غیردولتی  های 

نقش  توانسته  دولت،  کنار  در  زیادی،  میزان  به  اند 
 در ارائۀ خدمات به نیازمندان ایفا نمایند. را ی مهم

های  اصل اساسی سازمان نیترهمم 5.1.1
 2غیردولتی آلمان: اصل تبعیت

س  ک ی  تبعیت تصر  ی استیاصل  که    کندی م  ح ی است 
تصم پا   شه یهم  د یبا  ماتیکه  سطح    نیترن ییدر 

تأثمکانی    نیترک ینزد   ا یممکن   را    رشان یکه 
شوند  گذارند،یم بهاتخاذ  کلی  .  دولت،  طور  در 

به  برا   کیعنوان  تبعیت  تقس  نییتع  یاصل    مینحوه 
با    نی ب  اراتیاخت  میتقس  ای و  دولت  مختلف  سطوح 

ا شده  درک  عمومی  مشارکت  مختلف  .  ستسطوح 
اصل   ساین  که    کندی م  انیب  ،یاجتماع  استیدر 

زمان تنها  شهروندان،    د یبا  ی دولت  که  کند  مداخله 
خصوصسازمان محل   ی های  جوامع  نتوانند    یو 

 مقابله کنند.   یخودشان با مشکالت اجتماع 

2 - Principle of Subsidiarity  
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تأث به  عمومی  رفاه  تبعیت    ۀ وزن  ن یرگذارتریاصل 
ا ا  کی دئولوژیتعادل  برابر  محور  دولت   یهاده یدر 

در اصل، مترادف    تبعیتشد. اصل    ل یرفاه تبد  نیتأم
جا نوع  س  یبرا   ی نهاد  ن یگز یهر  در    است یدولت 

اصلشد.    ی اجتماع جابه  این    ی برا  ی نیگز یعنوان 
دهه   در  عمومی  رفاه  قابل   1950دولت    ی توجه قدرت 

انجمن   دایپ   ی هاشبکه   یعنی  گان،یرا  ی رفاه  یهاکرد. 
سازمان  غیربزرگ  انجمن   یانتفاع های  با    ی هامرتبط 

تبد  ،یاسیس  ای  یمذهب تبعیت  اصل  تجسم    ل یبه 
 .  شدند

تبعیت نل  -  اصل  توسط  اصل  در    1نگ یبرون  -که 
حل 1976) به  مربوط  و  شد  فرموله  وفصل ( 

و    1880  یهاسال   ن یب  یمذهب -سکوالر   یهااصطکاک
به   1918 و  جهان بود  جنگ  از  پس  تنها  کامل    ی طور 

توسعه   به    تی اولو  -  افتیدوم    ی انتفاعغیر بخش  را 
تأم به  اجتماع   نینسبت  امور  اختصاص    یعمومی 

 دهد.  یم

تفس  یرفاه  یهاانجمن  تجسم  از    یدیجد  ریبه 
تبد تبعیت  آن   لیاصل  نقش  و  عمشدند  ا یها  در    قا

قوان  هااستیس به   ماندگار  ی اجتماع   ن یو  عنوان  شد. 
ماده   در  مددکار   10مثال،  آلمان  اجتماع   یقانون  ی 

»دستگاه   چنین است:  از  موظف   یدولت   یهاآمده  اند 
بهز  یهاانجمن  فعال  ی ستی آزاد  در    یهاتیدر  خود 

کمک مقتض  یاجتماع   ی اهزمینۀ  نحو    ت یحما   ی به 
ا به  تبعیت  اصل  صورت،  هر  در  بود    نیکنند«.  معنا 

برنامه طر   ی هاکه  از  اغلب  عمومی  شبکه    قیرفاه 
بهز   یهاانجمن  م  یست یآزاد  ، 2)هلموت   شدی اجرا 

وابستگ   استقالل (.  53،  2009 با  همراه  سوم    ی بخش 
حما  نظر  ا  ی مال   ت یاز  که    یمعن  ن یبه  است 

از    ی انتفاعدهندگان غیرارائه   ی تا حدود  سوک یبزرگ 
  ی منزو   یپارلمان   استیاز س  گری د  یاز جامعه و از سو

 شوند.  یم

عنوان  به  و دولت ضامن خدمت به منافع عمومی 
ی  و خصوص   ی دولت   گران ی باز   نی کار ب  میاز تقس  ی بخش 

تحت نظارت  است. در این زمینه بازیگران خصوصی  

 
1 - Nell-Bruning 

اول  ی دولت بودجه  با  می دولت   ه یو  فعالیت  در  کنند.  ی 
غیرسازمان   و،یسنار   نیا   توانندی م   یانتفاعهای 

ها  آن   ع کار شوند، اگرچه نقش مناب  م یاز تقس  ی بخش 
  ی استقالل حقوق   نجا یکمتر مشخص خواهد شد. در ا

وابس داشت  یمال   یتگ و  وجود  ،  2009)هلموت،    باهم 
تبعیت  تی جذاب  رغمیعل.  (54 اشکال    ،اصل  دو 

)   یاساس به 1دارد:  است  ممکن  دولت  از  (  کامل  طور 
کناره  تیمسؤول همه   یریگخود  و  به   زیچکند  را 

انجمن گروه  ابتکارات و  داوطلبانه    یرفاه  یهاها 
صرفهنه یبسپارد تا در هز   ی ( نهادها 2کند. )  ییجوها 

مشخصات/   یرفاه است  ممکن    ت ی هو   داوطلبانه 
ب  یردف اگر  بدهند  دست  از  را  به    ازحدشیخود 

ها، دام   ن یاز ا   زیپره  یباشند. برا  ی دولت متک  تی حما
تا    جاد ی ا  د یبا   شدهنهینهاد   ی همکار  ی هاوهیش شود 

دولت  یرفاه   ی نهادها مقامات  و  در    ی داوطلبانه 
عمل مذاکره کنند و مشخص کنند که چه   یهازمینۀ

،  2015)بکر،  است  فیمسؤول انجام کدام وظا یکس 
سازمان26 شد،  گفته  آنچه  پایه  بر  مردم (.  نهاد  های 

در   استقالل  )حفظ  تابعیت  اصل  اساس  بر  آلمان  در 
توانسته دولت(  به  وابستگی  سهم  عین    در   ی مهم اند 

آسیب  و  نیازمند  اقشار  به  خدمات  داشته  دیدارائۀ  ه 
سازمان  اما  با  باشند.  را  مهم  نقش  این  مذکور  های 

می  انجام  آن رویکردهایی  به  ادامه  در  که  ها  دهند 
 شود: پرداخته می 

 یبرا های غیردولتیسازمان یکردهایرو 5.1.2
 رییتغ ،بسیج عمومیکاهش فقر: 

 و ارائۀ خدمات استیس
مدنی فعال ی م  جامعۀ  با  مختلف    تیتواند  سطوح  در 

جهان   یمل  ،ی)محل را  یو  توسعه  و    ابعاد  یتمامدر  ( 
نقش جامعۀ مدنی در   ی ابیارتقا دهد. در ارزجوانب 

جامعۀ مدنی را    ی توان چهار بعد اصلی کاهش فقر، م
)   ی بررس )1کرد:  آن.  ساختار  فضا 2(  آن    یی (  در  که 

)یم  تیفعال ارزش 3کند.  حما  ییها(  آن  از    ت ی که 
و  یم ت4)کند،  س  ریثأ(  بر    ر،یها)آن   یگذاراستیآن 

ا بر ارزش   لیتحل   نی (. تمرکز ا32- 29،  2004 ها و  عمدتا
زمینۀ سازمان  ریتأث در  که  است  نی  مد جامعۀ  های 

2 - Helmut 
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فعال فقر  در  آن   یی توانا  ی عنی  کنند، ی م   تیکاهش  ها 
ارزش  از  برابر  یی هادفاع  ترو   یکه  و    کنندی م  ج یرا 

آن  صدابخشنقش  در  فقرا  ی ها  کردن    ی الب   ، به 
  ن یو کمک به ارائۀ خدمات. با وجود ا   گذاراناستیس

توانند با  ی م   یدولتهای غیرموارد، بدون شک سازمان 
فق  ی ابی»دست نقش  ن یرتریبه  فقر  کاهش  در  ها« 

)الوسون  باشند  همکاران،    1داشته  امر   ( 2009و  این  و 
 رییتغ  ی دولت برابا کردن   ی بال وسیلۀ  توانند بهرا می 

اجتماع  استیس خدمات  ارائۀ  دهد    ی و  )ون  انجام 
راب  2یرو های  سازمان (.  42-39،  1998  نسون،یو 

اند کاهش فقر  غیردولتی آلمان با سه رویکرد توانسته 
دهند: ترویج  برا 1)   را  فشار  و    یساختار  راتییتغ  ی( 

عمومی]   یاجتماع الب 2)،  [بسیج  دولت  با  کردن    ی( 
ازاصالحات    یبرا حمایت  جهت  ]تغ  در   رییفقرا 

)استیس و  تأم3[  ]ارائۀ    ی اساس   یازهای ن  ن ی( 
 خدمات[. 

 بسیج عمومی  5.1.3
کل  کی سازمان  یدیحوزه  از  که  مدنی  جامعۀ  های 

هستند،    قیطر فقر  کاهش  دنبال  به  بسیج  آن 
سال عمومی   در    ت یموفق  ر،یاخ  یهااست. 

غیردولتیسازمان نقش های  که    ی ،  عمومی  را  بسیج 
ترو   تواند یم ا   یهااست یس  ج یدر  فقر  کند،    فایضد 

داد کوتس ه استنشان  ( استدالل  2002)  4د یو یو د   3. 
  اق یاشت  نی دتریبه جدبسیج عمومی  کنند که »کار  یم

سازمان   افراد   ی برا به  در    ریدرگ  هایو  خدمات  ارائۀ 
است.    لیتبد  نیازمندان د  «شده  و    س، ی وی )کوتس 

استف530،  2002 سازمان(.  غیراده  از    یدولتهای 
  ل یکننده در همه سطوح به دالهماهنگ   یهاتیفعال

ا، درک آننیاز دارد  ی مختلف   ت یها از فقر و محروم. اوال
است  ترقیعم ا،یثان.  شده  سازمان  یانهیزم  ا های  که 

فعال آن  در  مدنی  درنتیجه  ی م   تیجامعۀ  کنند 
 ر ییتغ  ی های غیردولتسازمان  تیاندازه و ظرف  ش یافزا

درنتیجه است.  غیر»سازمان  ،کرده  و    یدولتهای 
کش  ی اجتماع  یهاجنبش چالش  به    دن یدر 

 
1 - Lawson 
2 - Van Rooy 
3 - Coates 

د  یساختارها به  رقدرت  و  خود  کشور  طور  داخل 
ب  یاندهیفزا سطح  شدهقاطع   ،یالمللن یدر  اند« تر 

د  و  کش531،  2002  د،یو ی)کوتس  چالش  به    دن ی(. 
از    یساختارها  نیچن   ل فعا  یهان یکمپ  قیطرقدرت 

ا، به دل  ریپذامکان  کنندهبسیج    ت یموفق  لیاست. ثالثا
زمینه  ابعاد   یتمامدر  مختلف    یهان یکمپ   ها،و 

  ی دیشدند تا نقش جد   ق یتشو  ی های غیردولتسازمان
 کنند.   فا یکاهش فقر ا بسیج در راستایدر  

 کنندهبسیج   یهاتالش  ریتأث  یبررس  جهت
غیرسازمان فقر    یدولتهای  کاهش  اذعان  بر  باید 

  ، دشوار است ی ریتأث نیچن لیوتحله یتجزداشت که 
هماهنگ"  رایز عمومی  بنابرا نیست  بسیج  و    ن ی" 

خط  یناش  رییتغ آن  عمومی  .  ستی ن  ی از  به  بسیج 
برا   یبستگ   ی همکار تأث  ی اب یارز   یدارد.    ر یمؤثر 

مدنی  کنندۀبسیج   ی هاتالش الزم    ن یهمچن  ، جامعۀ 
ارزش  تغدنبال   یهااست  و    جادشدهیا  راتییشده، 

بس  ی ریپذانعطاف  کردیرو توسط  از    یاریکه 
غیرسازمان نظر    ی دولتهای  در  است  شده  اتخاذ 

د  و  )کوتس  شود.  درواقع 539،  2002  د،یوی گرفته   .)  
گفت،می عمومی    توان  مبسیج  وسی را    ی الهیتوان 

برا  ب   ج یترو   ی مؤثر  الهام  با  فقر  به    دن یخشکاهش 
برا  نانینشهیحاش فقرا  دفاع    ی دهسازمان  یو  و  خود 

جنبش  گرفت.  نظر  در  خود  حقوق    ی هااز 
با جلب توجه مردم به مبارزات    توانندی م  کنندهبسیج 

»س گسترش  بخش  د«یام  استیفقرا،  الهام  به    دنیو 
طر از  محرومان  و  ا  قیفقرا  دادن    رییتغ  نکهینشان 

 کنند.   ج یاست، کاهش فقر را ترو  ریپذامکان

شهر  ۀ حوز  در فقر  از    یاریبس  ،یکاهش 
غیر سازمان ب  یمحل   یدولتهای  با    زین  ی المللن یو 

و تحت فشار قرار دادن    یاز حقوق شهروند  تی حما
محل   ، یکاف   ی هارساخت ی ز  ۀارائ  ی برا  ی مقامات 

به فقرا به دنبال کاهش فقر    نیزم  تیخدمات و مالک
ساترثویت   5میتلین )  هستند  یشهر (.  a2004  ،18،  6و 

طور  به  ی دولتهای غیرسازمان  نکهیا   یحال، برا  ن یبا ا 

4 - David 
5 - Mitlin 
6 - Satterthwaite 
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فقرا حقوق  از  با   یشهر  یمؤثر  کنند،  قدرت    دیدفاع 
براگروه   ن یا  ی زنچانه را  و    حمایت ی ها  از حقوق خود 

جمع  ی ده سازمان  تیظرف  شیافزا   ت ی تقو  یو اقدام 
 کنند. 

 استیستغییر 
راستای  بر    عالوه در  عمومی  حقوق    تی حمابسیج  از 

سازمان برافقرا،  دولت  با  اغلب  مدنی  جامعۀ    ی های 
  شتری را ب  هااستیتا س  کنندی م   یاصالحات خاص الب

نفع   آن   فقرابه  دهد.  انشان  دنبال  به   رییتغ  جادی ها 
س تعداد   ی مشخط و    است یدر  کردن  دنبال    ی با 

آن   یاستراتژ اول،  دی م  یها سعهستند.  و  کنند  ولت 
را    صیتخص آن  حاش  به منابع  نظارت    نانینشهینفع 

ا،یثاند.  کنن بحث عمومی در مورد    کی کنند  یم  یسع  ا
طراح  بر  تا  کنند  مطرح  فقر  با  مرتبط    ی مشکالت 

تأثاستیس اتحادها  ر یها    جاد یا   د یجد  ی بگذارند، 
 گذاراناستیبه دست آورند و س  دیجد  انیکنند، حام

تشو  ا   قیرا  ا  یدگیرس  ی برا  ییهابرنامه  جاد یبه    ن ی به 
کار    یدولتهای غیراز سازمان  یار یبسمشکالت کنند.  

که مشکالت   کنندی شروع م یخود را با مقامات محل 
 ر ییو به دنبال تغ  دهندی فقرا را مورد توجه خود قرار م 

مستق  یی هااستیس که  ا یهستند  را    شت یمع  ما فقرا 
کنند  ی کار م  یمحل   یها با شوراها. آن بخشدی بهبود م

مقبول را    ت یتا  دهند خود  ا  افزایش    کرد یرو   ک ی  ز و 
م   یغیرتقابل  اطمی استفاده  تا  کنند    نانیکنند  حاصل 

پ به  م آن   شنهادات یکه  داده  گوش  میتلین  )  شودی ها 
ساترثویت،   های  سازمان  ن،یبنابرا (.  b2004  ،18و 

م مدنی  ا  توانندی جامعۀ  کار  جاد ی با  با    « ی»روابط 
کاهش    یهای استراتژ  نی مربوطه، بر تدو  هایسازمان

 بگذارند.   ریفقر تأث

تأثآن   تیموفق در  ها  ی استراتژاین  بر    ی رگذاریها 
متعدد عوامل  زم  یبستگ   یبه  اول،   ی اسیس  نهیدارد. 

باز  نقش  تدو  یخارج   گرانیو    ی های استراتژ  نیدر 
فقر،   از  کاهش  توانا یکی  در  مهم    یی عوامل 

غیر سازمان تغ  یرگذاریتأث  ی برا  یدولتهای   رییبر 
ثان  استیس ا،یهستند.  آتامپوگر  1وزیه  ا (  2005)  2و 

 
1 - Hughes 
2 - Atampugre 

سازمان  دهند ی م  ح یتوض »اگرچه  غیر که    ی دولتهای 
  یهاارائۀ خدمات و مراقبت به گروه   یطور مؤثر برابه

  ی خود را برا  تیو ظرف  کنندی کار م   ریپذبیو آس  ریفق
فقر    ت یریمد بهبود  مسائل  جامعه  سطح  در 

مکان  بخشند،یم و  ساختارها  فاقد    ی برا  ییهاسم یاما 
جامعه   سطح  در  سیاست  کار  و    وز ی )ه  «هستندو 

بهبود عملکرد جامعۀ مدنی    ی برا(.  13،  2005آتامپوگر،  
تغ حوزه  های  سازمان   تی ظرف  جادی ا  است،یس  رییدر 

برا  است.  مهم  مدنی  دولت  با  مؤثر    یالب   یجامعۀ 
سازمان  ،یاستیس  صالحات ا   یبرا که  است  های  الزم 

ا  شراکت  مدنی  شکاف  جاد یجامعۀ  و  بکنند  را    ن یها 
محل  جوامع  خود،  س  ی کارکنان  پر    گذاراناستیو 

با    توانندی های جامعۀ مدنی مسازمان  ن،ی کنند. بنابرا
ضعف و  قوت  نقاط  ارتقادرک  و    ی،  فقر  از  خود  درک 

ا فقر،  مسؤول  جادیکاهش  دولت،    یریپذت یحس 
ا  یهات یظرف  جادیا و  سا  جادیخود  با    ر یائتالف 

مدنیسازمان جامعۀ  القا  ،های    یهااست یس  ی در 
(.  19،  2005و آتامپوگر،    وز یفقرا موفق شوند )ه  یحام

بآن فضابه   د یاها  از  مؤثر  اخت  یی طور  در  دارند    اریکه 
و    یتوانمندساز  یبرا کنند  استفاده  خود  شهروندان 

به   یدیجد   یهااستیس گرا  نفع    رندیکار  به  که 
 باشد.   نانینشهیحاش

 ارائۀ خدمات 
حما  عالوه تغ  تی بر  های سازمان  است،یس  رییو 

طر از  فقرا  به  کمک  دنبال  به  مدنی  ارائۀ    ق یجامعۀ 
که    کند( استدالل می2006)  3خدمات هستند. رحمان 

غیردولتیسازمان "بخش   از    کیعنوان  به   های  کل 
اول ترو   هیتمرکز  بر  دولت    ی اسیس  جیبس  جیخود  و 

ارائ به  اساس  یاسیسغیر  ۀپاسخگو،   رییتغ  یخدمات 
( است"  سازمان 451،  2006  رحمان، کرده  های  (. 

طر   یدولتغیر فقر    قیاز  کاهش  به  خدمات  ارائۀ 
م  یشهر نقش  کنندی کمک  »اغلب  که    ی و  را 

دولتسازمان می کنند  فا یا  د یبا   ی های  یاری  رسانند ، 
ساترثویت،   و    ی ک یحال،    نیا   با(.  a2004  ،18)میتلین 

مشکالت سازمان  ی از  غیرکه  ارائۀ    ی دولتهای  در 

3 - Rahman 
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فقرا به  خود  هستند،    یشهر  یخدمات  مواجه  آن  با 
دل  نیا   یداریپاعدم  به    اد یز   یوابستگ   لیخدمات 

غیر سازمان مال   یدولتهای  منابع    ، یخارج   یبه 
ناتوان  «یسازاس ی»مق  یدشوار باز آن   ی و  در    ی اب یها 

یاست  ها نهیهز رو   گر ید  ی ک .  مشکالت  ارائۀ    کرد یاز 
برا جابجا   یخدمات  فقر،  و    تیمسؤول  یی کاهش 

عدم   یی پاسخگو در    ی داریپاو  که  صورت  این  است 
برا   ت یمسؤول  باید  را  ک  یدولت  خدمات  و    ی اف ارائۀ 

تقو  فقرا  به  چنین2000)  1کلیر.  نمود  ت یکارآمد   ) 
کاالها و خدمات    میمستق  »ارائه  کند که:یاستدالل م

سازمان غیر توسط  فق  دینبا  ی دولتهای  به    ریمردم  را 
کمتر دولت   یانتظار  برعکس،    یهااز  کند.  وادار  خود 

غیرسازمان  یهاپروژه  های  سازمان   دیبا   یدولتهای 
ظرف  یمردم فق  تیو  برا  ریافراد  خود    ی ادعاها  یرا 

داشتن دولت  نسبت به منابع عمومی و پاسخگو نگه
دهند«  ا  ی اریبس(.  122،  2000)کلیر،    ارتقا    ن یاز 

کاهش فقر شکست    جی در ترو   یدولتهای غیرسازمان
فرصت آن   را یز  ،خورندیم دنبال  ها  به  ا  صرفا طلبانه 

خود را فقط   یهاو برنامه ستنده  یخارج یمنابع مال
ن  یی پاسخگو   یبرا به   یازها یبه   یجااهداکنندگان 

ن  یدگیرس طراح  یازهایبه  کرد  ی فقرا  .  خواهند 
ا   یاریبس غیر سازمان   نیاز  درون    یدولتهای  از 

ن ترو   ستندی دمکراتیک  در    ی هافرایند  ج یو 
سازمان   ی حت  ی مشارکت  یریگمیتصم درون  های  در 

، 966،  1996)هولم و ادواردز،    خورندی خود شکست م
(.  9،  2002  ،4ینی، سابات57،  1993  ،3لهیو ت  2نگتونیبب

ا  ا   ن یبا  بر  اعتقاد  هنوز  که    ن یوجود،  است 
نحوسازمان به  مدنی  جامعۀ  مز  یهای    ی نسب   تیاز 

دولت  به  کمک نسبت  و  ارائۀ خدمات  ها  در  کنندگان 
ها را در  آن شان به فقرا برخوردارند. اندازه و گسترش 

ارائۀ خدمات قرار    یهاپروژه  نفعانیبا ذ   ک یتماس نزد 
 دهد.  یم

رو این  سازمان  ،از  موفق  غیر مداخالت    ی دولتهای 
با سطوح    د یارائۀ خدمات با  قیکاهش فقر از طر   ی برا

عموم  ی باال کارکنان    ی قو  ت یریمد  ، یمشارکت  و 

 
1 - Collier 
2 - Bebbington 

)راب باشد  همراه  ماهر  بر  (.  34،  1992  نسون،یمتعهد 
می  اساس،  گفتاین  سازمان   توان  های  نقش 

با  یدولتغیر ارائۀ خدمات  و    دیدر حوزه  مکمل دولت 
 باشد.   یاز جوامع محل  تی حما

مذکور   حوزه  سه  که  است  ذکر  به    صورتبه الزم 
ها رابطه  ای و جدا از یکدیگر نیستند و بین آنجزیره 

توان  می ها را  آن و پیوند تعاملی وجود دارد. به عبارتی  
که    گرفت در نظر  ی متفاوت ی تعامل ی عنوان فضاهابه

طر سازمان  ق یاز  غیرآن  بر  ی م   یدولتهای  توانند 
تأث فقر  اینبگذارند.    ریکاهش  بر  با  هم   ،عالوه  زمان 

سازمان فقر،  کاهش  به  مدنی  پرداختن  جامعۀ  های 
عمل   ازین اقدامات  اتخاذ  استراتژ  ی به  با  .  دارند  کی و 

راه  نیا بر  تمرکز    ت یاهم  دینبا  یعمل   یها حلحال، 
در جهت کاهش فقر را    کی استراتژ  یهابرداشتن گام 

هولم،    کند  فیتضع و  برای  .  (20  –   27،  2010)ابراهیم 
رفاهسازمانمثال،   و  تاسی)کار   کیکاتول  ی های   )

سازمان  یاکونی)د  یلوتر  /  پروتستان  یسایکل دو   )
آن  یرفاه هستند.  آلمان  در  با  بزرگ  رابطه  در  ها 

حقوق  از  رفاه  یدولت  سازمان  چهار  ی  مشابه 
رفاه    گرید   غیردولتی  انجمن  کارگران،  رفاه  )سازمان 

سازمان    ی غیرمذهب صل  یهودی آلمان،  سرخ(    بی و 
ب س  یگری الب   ن یشتری برخوردارند.    یگذاراست یدر 

ا  یاجتماع سازمان  نیتوسط  م  شش  شود.  ی انجام 
.  ستیو دولت ن  تاسیکار  نیب  ییمسأله جدا  نی بنابرا

رابطه ب و دولت  سازمان  ن یمسأله  های جامعۀ مدنی 
جامعۀ    یعیطب  ی بخش  تاس یکار   چراکه   ،است از 

ف.  باشدمی مدنی   کاهش  برای  سه  کاریتاس  از  قر 
یعنی    شدهگفتهرویکرد   باال   ر ییتغ  ،یعموم   جیبسدر 

اده می   و ارائۀ خدمات  استیس ،  2015کند )بکر،  استف
های غیردولتی جهت بهبود عملکرد خود  (. سازمان30

به   فقر،  کاهش  و  نیازمند  افراد  به  خدمات  ارائۀ  در 
نوعی تعهد و التزام به منظور جوابگویی و پاسخ دادن  

ذی  مکانیسم به  از  غرض  دارند.  نیاز  های  نفعان 
پاسخگویی، تعیین نوع مشکل و نقطه شروعی برای  
و   انواع  چگونگی  بعدی  مبحث  در  که  است  آن  رفع 

3 - Thiele 
4 - Sabatini 
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سازمان در  آن  آلمان  سازوکارهای  در  غیردولتی  های 
 تشریح خواهد شد.  

یی  پاسخگو ی هاسم یمکان 5.2
 های غیردولتی آلمان سازمان

سازمانبه کلی  غطور  مکانیسم  های  پنج  از  یردولتی 
 کنند: پاسخگویی به شرح زیر استفاده می 

مکان   قبل مورد  در  بحث    ن یب  ز یتما   ها،سمیاز 
»فرایند  یی هاآن و  »ابزار«  مف  «که  است.    دیهستند 

اغلب    گیرند،هایی که در دسته ابزار قرار می مکانیسم
توانند  ی شوند، می محدود اعمال م  یدوره زمان  ک یدر  

و    طوربه شوند  مستند  توانند ی م همچنین  ملموس 
سو از  شوند.    ی فرایند  یهاسمیمکان  گر،ی د  یتکرار 

خودتنظ و  مشارکت  گسترده   یمیمانند  ا  و عموما تر 
حال  تری وجهچند در  هستند،  ابزارها  کمتر    ی از  که 

هرکدام   اگرچه  هستند،  زمان  به  محدود  و  ملموس 
مجموعه  است  ابزارها    یاممکن  به  از  ارزیابی  برای  را 

از برخی  بگیرند.  حسابرس   هاسمی مکان  کار    ی مانند 
دارد که در مرز فرایندهم    ی اجتماع ابزار قرار    - وجود 

مورد بحث    شتریب  اتیبا جزئ  ریدر ز   زاتیتما   نی دارد. ا
 است.  قرار گرفته

 افشا  یهاها و گزارشهیانیب 5.2.1
گزارش  هاهیانیب پرکاربردتر  یهاو  ازجمله    ن یافشا 

قوان  ییپاسخگو  یابزارها توسط  اغلب  و    ن یهستند 
بس  ی الت یا  ا یفدرال   ن  ی اریدر  مورد  کشورها    از یاز 

سازماناست.   از  بسیاری  مثال  غیرانتفاعی  برای  های 
خیریه  ازجمله آلمان   کارآفرینی  دنبال    1شرکت  به  که 

پاسخگویی  معافیت شیوه  این  از  است،  مالیاتی  های 
می  معاف  باکند.  استفاده  به   یاتیمال  تیقانون    ژه یوو 

ا  یبرا دادن  برا  یهات ی فعال  نکهینشان  ا  عمدتا   ی آن 
آموزش برا   ی علم  ا ی  ی مذهب  ه،یریخ  ،یاهداف    ی و 

خصوص  نه  و  عمومی  ا  یمنافع  بر  عالوه    ن، ی است. 
قانون   قوان  نیهمچنها  آن مقررات  شامل    ن یاغلب 

گزارشگر و  مالی م  یثبت  گزارش  شامل  که    ی شود 
 

1 - charitable entrepreneurial company 
2 - Balda 
3 - Chisolm 
4 - charitable entrepreneurial company 

بود    هساالن چ72،  1994  ،2الدا)ب خواهد   ،3سلم ی ، 
ع147،  1995 در  دولت   نی(.  محال،  از  ی ها  توانند 

سازمان  یبرا   یقانون الزامات   بر  بهنظارت    ژه یوها، 
فعال  ی هایسازمان به  مظنون  از    یهاتیکه  خارج 

کنند  قاعده سوءاستفاده  فارغهستند،  از    . 
ن  ،یقانون   یهاگزارش   ی هاگزارش  ازمندیاهداکنندگان 

سازمان از  که    ی های منظم  آن هستند  ها  در 
چنکنندی م  یگذارهیسرما و  گزارش  نی.  ها 

  یی پاسخگو   یبرا  یمهم  ی ابزارها   یقانون   یهایافشاگر
  ی هاتیرا در مورد فعال  ی اساس   یهاداده   را یز   ،هستند

غیرسازمان د  ی دولتهای  و  عموم    یبرا  هم)  سترسدر 
و    ز یمتما  تی . ماهدهندی ( قرار مینظارت  ی نهادها  هم

آن  مملموس  باعث  به ی ها  دسترس    یراحتشود  در 
ا با  عمد  ن یباشند.  بخش  بر  گزارش   نی ا  ۀحال،  ها 

نشانه   ی مال   یهاداده   ی ده گزارش با    یهاتنها 
ک  ی محدود غیردولتی سازمانکار    ت یفیاز  و    های 

ا یتقر  .  کندی م دیتأکبه مسائل دیگر  توجه  ن بدو با

 عملکرد سنجشو  یابیارز 5.2.2
د پرکاربرد  شامل    یی پاسخگو   لیتسه  یبرا  گریابزار 

  ریعملکرد و تأث ی ابیازجمله ارز ،یاب ی انواع مختلف ارز
سازمان است.   مردم ازجمله  آلمان  های  در  که  نهادی 

کراپ   نموده،  استفاده  پاسخگویی  شیوه  این  از 
تراست  است.    4تراست  غیر   ک یکراپ    ی دولتسازمان 

  نان ی»اطم  تی مستقر در آلمان که با مأمور   ی المللنیب
ب دسترس  در  و  حفظ  برااز  محصوالت  تنوع    ی ودن 

شده است.    سیدر سراسر جهان« تأس  ییغذا  تیامن
ارز   یی های اب ی ارز  نیچن هدف  با  ا    ا یآ   نکهیا   ی اب یمعموال

شده  محقق  برنامه  اهداف  اندازه  چه  تا  انجام  اندو   ،
تع  شوند می در  آ  نییو  های  سازمان   یبرا   ندهیبودجه 

ا  اریبس  یدولتغیر هستند.  ممکن    های ابیارز  ن یمهم 
ب مداخلکوتاه   جینتا   راست  های  سازمان  ۀمدت 

شوند    ی غیردولت و    6ملتسنر   ،5ی )لومتمرکز 
ارز22،  1999،  8روچ ،  1974  ،7ی لداوسک یو   یهای اب ی (. 

کارکنان    معمول   زین  ی داخل آن  در  که  است 

5 - Levy 
6 - Meltsner 
7 - Wildavsky 
8 - Roche 
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در    شرفتیپ  یدولتغیر  یهاسازمان چه  را،  خود 
برنامه   یراستا چه    یخارج   ی مال  نیتأم   یهااهداف  و 

مأمور  و  اهداف  جهت    ی اب یارز   ،یداخل   یهات ی در 
 کنند.  یم

 ( هولم  و  پa1996  ،968ادواردز    کنند ی م  شنهادی( 
چارچوب  از  گسترده  استفاده  و    ی منطق  یهاکه 

آن  تأکمشتقات  »با  است  ممکن  بر    ازحدش یب  د یها 
  ت یر یمد  یساختارها  حی مدت و ترجکوتاه   یکم   دافاه

مراتب  کند  یی پاسخگو  ی،سلسله  مخدوش    چراکه ،  را 
پاسخگویی    لیتما از  حسابداررا  جهت    ی به  تغییر 

از.  دهدمی د   یکی  به  مربوط    ی هادگاه یمشکالت 
غیرسازمان ارز  ی دولتهای  با  ارتباط  است.    یاب یدر 

دال 1999)  1دل یر م  ی متعدد  لی(  فهرست  که  ی را  کند 
سازمان  غیرچرا  مور   ی دولتهای  ندر  هدف    از ید  و 

از    د یترد  یاب یارز های  سو، فرهنگ سازمان   ک یدارند. 
به   ل یتما  یدولتغیر عمل  بر    د یتأک  لیلتح  یجادارد 

اهداکنندگان به    یهای ابیارز   لیتما   ن،ی کند. عالوه بر ا
پروژه  بر  آن   یهاتمرکز  ارتباط  بررسمجزا،  در  را    ی ها 

 کند. ی محدود م 

  ی های غیردولت مهم که توسط سازمان ینگران  کی
است که کارکنان و منابع   نیا  شودی کوچک مطرح م

آن  دلمحدود  به  گزارش    یاب یارز  ل یها  و 
کم شده است.    ار یبس  گذارانهیسرما   یهادرخواست 

نم   ی گاه   دگاناهداکنن درک  الزامات    کنندی اوقات  که 
  ی های کوچک )و حت سازمان تواندی م دهیچی پ یاب یارز

تأث  ی گاه تحت  را  بزرگ(  ا   ریاوقات  و  دهد    که ن یقرار 
ظرف و  غیردولتسازمان   ت یاندازه  عوامل    د یبا  ی های 

تع  یدیکل   م،ی)ابراه  باشند   ی اب یارز  اس یمق  نییدر 
از  (.  2002 دیگر  کهمشکال یکی  است  این    هدف    ت 

تردیداب یارز و  شک  مورد  سنجش،  و    ن یا.  است  ی 
ارزش  جودو  لیتما که  ارز   یابیدارد  با  عملکرد    یاب یرا 

منظور ها به ی اب یکه انجام ارز  ی . در حال میبدان  کسانی
منطق  یسوبه  شرفتیپ  یاب یارز   است   یاهداف 

ارز1996،  2)فاولر ا ی اب ی(.  برا  لیپتانس  نی ها    ی را 

 
1 - Riddel 
2 - Fowler 

  ق یاز طر  ژهیوتر، بهگسترده   یسازمان  راتییتغ  لیتسه
 دارند.    یسازمان یریادگی و  یسازتیظرف

 مشارکت  5.2.3
ا از    ،ییپاسخگو  سمیمکان  کیعنوان  به مشارکت کامال

گزارشی اب یارز و  متما ها  فرایند    کی   را یز   ،است  زیها 
  ی جار   یهااز روال   ی بخش   ن یابزار و بنابرا   ک یاست تا  

  ز ی(، چهار تما1969)   3نی سازمان است. آرنشتا   ک یدر  
مشارکت    نیب  ی کل وان  می انواع  در  ت شد.    ک یقائل 

اطالعات  به  مشارکت  مورد    ی سطح،  پروژه    ک یدر 
م   شدهی زیربرنامه قرار  عموم  دسترس  در   رد،یگی که 

دار  مشارکت  داشاره  شامل  مشارکت  دوم  سطح   .
فعال در  است    یواقع   یهات یعمومی  پروژه  با  مرتبط 

ن مشارکت  شکل  به  است  ممکن  و    یروی و  کار 
نگهدار  ی اجرا  یبرا   ایبودجه در  ا  احتماال و    ی پروژه 

امکانات باشد. در سطح سوم، شهروندان    ایخدمات  
چانه  و  مذاکره  به  تصم  ی زنقادر  سر  با    مات یبر 

غیرسازمان دولتسازمان  ا ی  ی دولتهای  هستند    یهای 
بر  یحت  ای وتو  درنهایت  مات یتصم  حق  دارند.  در    ،را 

مرحله چهارم مشارکت، ابتکارات خود مردم است که  
از   غیردولتی سازمانمستقل  پروژه   های    ی هاو 

می   شدهت ی حما اتفاق  دولت  وود    نیراب.  افتدتوسط 
غیر  کی آلمان  محیطی  زیست   یدولتسازمان  در 

برا که  زیست   ی است  از    ،محیطیعدالت  حفاظت 
عدال آب و  اقلوهوا  برا   ، یمیت  دمکراتیک    ی مشارکت 

جنگل تراف  یهاهمه،  چرخش    ک یسالم، 
سوخت زیست  بدون  انتقال    ،یل یفس  یهامحیطی 

انرژ پا   ، یدرست  و  م یاتالف  مبارزه  جهت  کندی دار   ،
جسته   سود  مشارکت  شیوه  از  ارزیابی  و  پاسخگویی 

چند148  ، 1999)  چ رو است.   مطالعه  در    ی ابیارز  نی( 
»تمر  یمشارکت  ریتأث که  کرد    ی مشارکت  ناتیمشاهده 

ا زنان    ی برخ  یهادگاه ید   تواند ی ها مدر گروه  افراد )مثال
  ی هادگاه ید   ن، یو عالوه بر ا   رد یبگ  ده یکودکان( را ناد   ا ی

م   یهاگروه مشروع  و  معتبر  را   سازد،ی مسلط 
آن قدرت  ددرنتیجه  برابر  در  را    ش یافزا   گرانیها 

 . «دهدیم

3 - Arnstein 
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پا   یریپذ   ت یمسؤول به  از  ی م  زین  نییرو  تواند 
جوامع  ابدی  شیافزا  یمشارکت   یابیارز  قیطر  .

تهد ی نم با  بودجه    دیتوانند  برداشتن  اعمال    ا یبه  با 
غیر سازمان  مشروط،  را    ا ی  یدولتهای  اهداکنندگان 

ا  به  دارند.  نگه  مشارکت    ب،ی ترت  نیپاسخگو 
ارز  کیستماتیس در  های  سازمان  ی اب یجوامع 

  ی دیکل  سم یمکان  ک ی   گذاران ه یسرماو    ی دولتغیر
م  که  افزا   تواندی است  آن   ش یبه  کند.  اهرم  کمک  ها 

 گذارانهیسرما   ن ییرو به پا  یی طور مشابه، پاسخگوبه
سازمان غیربه  که    یدولتهای  است  آن  مستلزم 

سبه   های اب یارز   یهادگاه ید   کیستماتیطور 
غیرسازمان عملکرد    یدولتهای  مورد  در 

ارز   یمال  کنندگاننیتأم با  به    یسنت  یهای ابی را  »باال 
بوروکرات  نییپا های  سازمان  گذارانهیسرما  ک«یو 

)رو  یدولتغیر کنند  ا 29،  1999،  چادغام  به  ن  ی(. 
می   یاب یارز   ی ابزارها  ب،یترت فرایندرا  با    ی هاتوان 

برا رو به    یی پاسخگو  یهازمیتوسعه مکان  ی مشارکت 
 کرد.    بیترک ن ییپا

 ی میخودتنظ 5.2.4
به کار    نجایطور که در ا " همان یمیخودتنظ"  اصطالح

بهیم تالشرود،  به  خاص  های  سازمان  ی هاطور 
توسعه    ی برا  ی انتفاعغیر  یهاشبکه   ا ی  غیردولتی 

دارد.    ی کدها  ایاستانداردها   اشاره  عملکرد  و  رفتار 
خرس  غیر  ک ی   1دوستانکمک    ی دولتسازمان 

با هدف   2004است که در سال  ی بشردوستانه آلمان
سر تشر  عی "واکنش  هرگونه  از  اجتناب    فات یو 

ن  ی ضرورغیر کودکان  به  کمک  هنگام  "  ازمندیدر 
شیوه    شد  سیتأس از  پاسخگویی  جهت  و 

سازمان می  استفاده   ی میخودتنظ های  کند. 
  ی تا حد   کنندنهادی که از این شیوه استفاده می مردم 

تالش  کهبخش   ریتصو  انددر  خود  وجه  از  درنتیجه    ی 
از  لکردعم  زیآماغراق   یادعاها   ایعمومی    ی هایی رسوا  ،

رفته بازیابند    بین  حال2001  ،2تز ی)شوارا  در  که    ی (. 
خارج  ی درجات مداخله  برا  ی از  است  مقابله    ی ممکن 

 
1 - Buddy Bear Help 
2 - Schweitz 
3 - Gonella 

ا باشد  نی با  مناسب  عمومی  اعتماد  ،  مشکل 
م  یلیتکم  ریمس  می یخودتنظ ارائه  به    کندیرا  که 

غیر سازمان م  دولتی های  مستق  دهد یاجازه  ا یتا  به    ما
 کنند.    یدگیمشکالت خود در سراسر بخش رس

ماه به  توجه  حاکم  ت یبا  و    ی جهان  ت یساختار 
اجرا    ییهنجارها و  گرفته  قرار  استانداردها  آن  در  که 

شکل شیم غیر سازمان  ی کدها  یریگوند،    ی دولتهای 
تر است. ده یچیپ  اریبس  یالمللن یاجرا در سطح بقابل

واکنش   یبرا بال   یهامثال،  به    ی ایبشردوستانه 
درگ  یعیطب سازمان  ها،یریو  اهداکننده  اغلب  های 

سازمان  سازماندوجانبه،  چندجانبه،  دولت های    ی های 
غیر و سازمان  را شامل    ی و محل   ی المللن یب  ی دولتهای 

سازمان شودیم عملکرد  ا .  در  به    طیمح  ن یها  اغلب 
سا س  نی ریعملکرد  تعداد   ستمیدر  است.    ی وابسته 

  د انکدها در دهه گذشته شروع به ظهور کرده  ن یاز ا
جمع  بیصل  یالمللنیب  ونی)فدراس و    ت یسرخ 

خودتنظ1994احمر،  هالل  طر  یمی(.    ی کدها  قیاز 
سا بازرس  ،یرفتار و  ا  ییهاراه   ریها  در  مورد    نجایکه 

نگرفته  قرار  اعتباربخش بحث  )مانند  (،  یاند 
آن    قیکه از طر   کنندیرا فراهم م  ی مهم   ی هاسمیمکان

غیرسازمان به    ییپاسخگو   توانندی م   یدولتهای 
 جوامع و خود را بهبود بخشند.   گذاران،هیسرما

 ی اجتماع یحسابرس 5.2.5
مکانبه   درنهایت،  پاسخگو   ی گرید  زم یعنوان    ، ییاز 

فرایند  ی اجتماع  یحسابرس  از    یبه  که  دارد  اشاره 
اجتماع   ک یآن    قیطر عملکرد  رفتار    یسازمان  و 

ارز   یاخالق را  م  ،یاب یخود  بهبود  یگزارش  و  دهد 
پیلینگ3)گنال  بخشدیم زدک  4،  .  (21،  1998،  5و 

پ  یاجتماع   حسابرسی که    یاده یچیفرایند  است 
بس مکان  ی اریعناصر  در    یی پاسخگو  یهاسم یاز  که  را 

گرفت قرار  بحث  مورد  م  باال  ادغام  .  کندی را 
توسط  به   ی اجتماع  یحسابرس  گسترده  طور 

  ی هامدل .  شده است  رفتهیپذ   ی دولتهای غیرسازمان
اجتماع   یاب یارز   یبرا  یمختلف عملکرد  بهبود  در    یو 

4 - Pilling 
5 - Zadek 
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پد گذشته  تفاوت آمده  د یدهه  که    ی هااند 
 ها وجود دارد.  آن  نیب  یتوجه قابل

حسابرس  را    یمتعدد  ل یدال  یاجتماع   یطرفداران 
م سازمانیارائه  چرا  که  غیرکنند    د یبا   ی انتفاعهای 

  ی داخل  ت یریمد   یایفرایند را اتخاذ کنند. ابتدا مزا  نیا
م ارائه  عملکرد  بر  نظارت  نظر  از  یدهدی را  از    ی ک . 

توسعه    ، یاجتماع   ی حسابرس   ی دیکل  یاجزا
  ن یاست. ا   یط یو مح  یاطالعات اجتماع   یهاستمیس

به غیرسازمان   ی برا  ژه یوامر  است    دیمف  ی دولتهای 
س ا  قبال گزارش    لیوتحله یتجز  ی برا  ی ستم یکه  و 

اجتماع  حسابرس   ی عملکرد  دوم،  ندارند.    ی خود 
مکانبه   ی اجتماع   ، ییپاسخگو   یبرا  زمی یعنوان 

سرما   نفعان یذ  یهادگاه ید و  جوامع  ( گذارانهی)مانند 
م قادر  توسعه    سازدی را  در  و  ارزش   ی بازنگر  ا یتا  ها 

سازمان طراح  یاهداف  در    ی برا  ییهاشاخص   یو 
پا   ییپاسخگو  ی عنیعملکرد )  یاب یارز و باال(    نییرو به 

شوند.   گرفته  نظر    ی اجتماع   یحسابرس   سوم،در 
  ی زیربرنامه  ی ابزار ارزشمند برا  کیعنوان  تواند به یم

اگر    یسازمان  ی ریادگیو    کیاستراتژ کند،  عمل 
د به  مربوط  عملکرد    نفعانیذ   یهادگاه یاطالعات  و 

تصمیماجتماع فرایندهای  در  داده    گیریی  بازخورد 
راست.  شود حسابرسی خارج  ییآزمای چهارم،    ی های 

برا  یراه   یاجتماع غیر سازمان  یرا  فراهم    یدولتهای 
افشا  کند یم با  را  خود  عمومی  شهرت  اطالعات    ی تا 

تأ   یمبتن شواهد  جا  دشدهییبر    ا ی  ات یحکا   ی به 
 (. 9 ،1996 ،1و ی )ماافزایش دهد  مستندغیر  یادعاها 

حسابرس آش  یا یمزا  رغمیعل   ، یاجتماع   یکار 
پذ   یتعداد عوامل  سازمان آن  رشیاز  توسط  های  ها 

عامل    نیترمهم  دیرا محدود کرده است. شا  دولتیغیر
بار    تواند ی م  ی اجتماع  یباشد. فرایند حسابرس   نهیهز

هز   یتوجه قابل و  زمان  به  نهیاز  بر  را  خصوص 
(. با  1998،  2کند )داوسون   ل یهای کوچک تحمسازمان

س بر  اساس    ییهاستم یاصرار  بر  و  واضح  ساده،  که 
سازمان  تیظرف غیر موجود  ساخته    ی دولتهای 

مشده پتانس  توانی اند،    ی هاحسابرسی   لیبا 
سازمان  یبرا  یاجتماع گذاشتن  فشار  های  تحت 

جمع   یدولتغیر تحل  یآوربا  اضاف   لیو    ی اطالعات 
 مقابله کرد.  

سازمان و  توسعه  چتر    ی لتدوغیر  یهاسازمان 
یک سازمان غیردولتی در آلمان است.    3بشردوستانه 

  140شد و از حدود    سیتأس   1995انجمن در سال    ن یا
تشک پ  لیسازمان  است.  در  آن   نهیشیشده  ها 

  یهاکمک   سا، یتوسعه مستقل و مرتبط با کل  ی همکار
همچن و  روابط    نیبشردوستانه  توسعه،  آموزش 

و   حمایتیعمومی  خدمات    ی اصل   هدف .  است  ارائۀ 
سازمان تأک  یسازی جهان   جادیا   این  با    ژه یو   دیعادالنه 

ر  نابرابر  کن شه یبر  جهان  یکردن  فقر  ب  است  ی و  ه  و 
حسابرس عناصر  ادغام  تجربه    یاجتماع   یدنبال  با 

ارز  در  حسابرسی   یاب یخود  )ر   و  (.  1998  نارد،یاست. 
ا  ماه  ن یبا    ی اجتماع   ی حسابرس  کپارچهی  تی وجود، 

مکان به  را  ارزشمند  زمیآن    ش یافزا   یبرا  یبالقوه 
 کند. می  لیتبد یی پاسخگو

که    ییپاسخگو  یهاسم یمکان  یدیکل  یهای ژگیو
در جدول  باال مورد بحث قرار گرفت  خالصه    ذیل  در 

 شده است.  

  

 
1 - Mayo 
2 - Dawson 

3 - Development umbrella organization and 
humanitarian non-governmental organizations 
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 های غیردولتی در آلمان یی سازمان پاسخگو   ی ها سم ی مکان   ی ها ی ژگ ی . و 1جدول  

سخگو زمیمکان   ییپا
 فرایند(  ای)ابزار 

)به   ؟یبه چه کس ییپاسخگو
به سمت   ای نییسمت باال، پا

 خود( 
 ( یخارج ای  ی)داخل انگیزه

  ای ی)عملکرد یپاسخ سازمان
 ( کیاستراتژ

ها گزارش/هابیانیه
 )ابزار( 

و  گذارانهیسرما به باال––
 ی نظارت یهاسازمان

  زانی)به م نییسمت پا به––
تر   ییاعضا ای انیکمتر( به مش

 خوانندها را میکه گزارش

 ی قانون الزامات––
 یاتیمال توضعی––

 ی مال یازهانی––
از دست دادن   یخارج دی)تهد

 ( یاتیمال تیوضع ایبودجه 

با تمرکز بر  ،یدرجه اول عملکرد در––
 مدت کوتاه جینتا

 سنجشو  یابیارز
 عملکرد )ابزار( 

 گذاران هیبه سرما باال––
 یبرا  یتوجهقابل لیپتانس

 های غیردولتیسازماننزول از 
  گذارانهیبه جوامع و از سرما

 های غیردولتیسازمانبه 

 ( ی)خارج یمال یازهانی––
 کیبه  شدنل یتبد لپتانسی––

 ( ی)داخل  یری ادگیابزار 

ا کاربرد ––   یدر حال حاضر عمدتا
ن ارز   یهایابیاست، با امکا

 بلندمدت  کیاستراتژ

 مشارکت )فرایند(

به  های غیردولتیسازمان از––
و جوامع رو  انی سمت مشتر

 است  نییبه پا
  یهابه خود سازمان داخلی––

 یدولتغیر
 یبرا  یتوجهقابل لپتانسی––

به   گذارانهینزول از سرما
 .یدولتغیر یهاسازمان

 ( ی )داخل یسازمان هایارزش ––
 ( ی)خارج یمال یازهانی––

مشارکت محدود به مشاوره و  اگر––
ا کاربرد  است  یاجرا باشد، اساسا

 شیاگر مستلزم افزا :کاستراتژی –
ر   انیمشتر یزنقدرت چانه در براب

 یها و سازمان یدولتغیر یهاسازمان
  گذارانهیدر برابر سرما یدولتغیر

 باشد.

ند( یمیخودتنظ  )فرای

  یهاخود سازمان به––
 بخش  کیعنوان به یدولتغیر

و  انیمشتر یبالقوه برا ––
 اهداکنندگان 

رفتن اعتماد عمومی به   نبی از –
ها و اغراق در ییرسوا لیدل

 هیرفتن سرما نیدستاوردها )از ب
از دست دادن شهرت   ،یخارج

 ( یداخل

جهت که به  نیاز ا کیاستراتژ –
رفتار  یبلندمدت شامل کدها راتییتغ

ی  شود مربوط م

  یجتماعا یحسابرس
 )ابزار و فرایند(

های  خود سازمان به––
ن   وندی)با پ یدولتغیر داد

و   یها به استراتژارزش
 عملکرد(

  یبرا یو صعود ینزول ––
 نفعان یذ

رفتن اعتماد عمومی   نیب از ––
 ( ی)خارج

 ،یعملکرد اجتماع یگذارارزش –
تراز با  هم یمحیطی و اخالقزیست

 ( ی)داخل یعملکرد اقتصاد

سازمان   کیکه بر رفتار  یتا حد ––
 دارد  یگذارد، عملکردمی ریتأث

که بر تعامل  یتا حد کاستراتژی – –
  ریتأث نفعانیو ذ سازمان غیردولتی

ندمدت را  یزیرگذارد، برنامهمی بل
 رفتهیکند و در کل بخش پذمی جیترو

 شود. می
 

 

های مقایسۀ موضوعی سازمان 6
 نهاد در ایران و آلمانمردم

های  جدول ذیل، به مقایسه موضوع فعالیت سازمان 
در ایران و آلمان پرداخته است. مردم    طور همان نهاد 

می  مالحظه  امور  که  همچون  موضوعاتی  در  شود، 
سالمت،  توسعه بشردوستانه،  صلح،  المللنیبای،  ی، 

ف آبادی،  و  عمران  گردشگری،  علمی،  رهنگ، 
سازمان  ست یزطیمح خیریه  امور  مردم و  نهاد  های 

 ایران و آلمان فعالیت دارند.  
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 نهاد در ایران و آلمان های مردم . موضوع فعالیت سازمان 2جدول  

مموضوع فعالیت سازمان ردیف مموضوع فعالیت سازمان نهاد در ایرانهای مرد  نهاد در آلمانهای مرد
ی آسیب 1  ـــــــــــ  های اجتماع

 ـــــــــــ  اجتماعی  2

 ـــــــــــ  امور زنان 3
سکن  ی توسعه رساخت یزامور  4  توسعه و م

 ـــــــــــ  امور هنری  5
تانه فعالیت بشردوستانه  6  های داوطلبانه بشردوس

 سالمت  بهداشت و سالمت  7
ه  8  ـــــــــــ  تحکیم بنیان خانواد
للنیب ی المللنی بهای توسعه همکاری 9  ی الم

 ـــــــــــ  جوانان 10
و تاریخی  11  ـــــــــــ  حفظ آثار فرهنگی 

 صلح  حفظ صلح  12
ی  13  آموزش و پژوهش  علم

و آبادی 14 سکن  عمران   توسعه و م
گی  15  فرهنگ  فرهن

 ـــــــــــ  کشاورزی 16
ریح  گردشگری  17  گردشگری و تف
ی  ست یزطیمح 18 نابع طبیع  ست یزطیمح و م
 ـــــــــــ  مدیریت بحران  19
نی،  20  ـــــــــــ  و کیفیت  ستیزطی محمدیریت بهداشت، ایم

اجتماعی  نیکوکاری و امور خیریه  21  خدمات 
 ـــــــــــ  ورزشی  22

 

این   به  پاسخ  استقرار    سؤال در  راستای  در  چرا  که 
هم  ایران  در  نیکوکاری،  و  احسان  و  نظام  افزایی 

گیرد ها و دولت صورت نمی همکاری بین این سازمان 
طرف   دو  هر  ظرفیت  از  استفاده  درستبهو  ی 

توان متناسب با دو بحث اصل تابعیت  شود، می نمی 
)استقالل در عین وابستگی( و پاسخگویی و شفافیت  

سازمان  شدهمطرح خصوص  آلمان  در  در  همتا  های 
 پاسخ داد: 

)   و  یمیمق.  1 بودند  1399ساغروانی  باور  این  بر   )
ب ارتباط  در  مردم سازمان  ا که  یک  های  دولت،  و  نهاد 

مسأله   این  است.  حاکم  ترس  و  امنیتی  رویکرد 
می   خودی خود به دولت  باعث  به  وابستگی  که  شود 

سازمان این  فر در  و  نیاید  وجود  به  این  ها  از  اتر 

را   یکدیگر  از  طرف  دو  بیشتر  هرچه  جدایی  موجبات 
عین   در  استقالل  اصل  دیگر،  بیان  به  کند.  فراهم 

سازمان  در  که  موجب  های مردم وابستگی  آلمان  نهاد 
ها و دولت گردیده است،  افزایی و همکاری بین آن هم

در همتایانشان در ایران صورت نپذیرد و فراتر از این،  
بحث   طرف  توافقدو  جای  به  به  سازنده  های 

در  تقابل و  کنند  پیدا  گرایش  مخرب  مقابل  های 
 قرار گیرند.   گری کدی

عظیمی   زعمبه .  2 و  عدم 1399)ویسی  وجود  ( 
عملکردی  مشخصه  شفافیت  همچون  های 

مردم سازمان و  های  اطالعاتی  بانک  ایجاد  و  نهاد 
بین   کار  تقسیم  و  شدن  تخصصی  همچنین 

و دولت موجب گردیده است بین    های مذکور سازمان
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همسازمان و  همکاری  دولت  و  مذکور  افزایی  های 
به  نگیرد.  می صورت  بتواند  نظر  دولت  چنانچه  رسد 

تنظیم نظام  یک  را  نقش  ریگوالتور  و  عهده گر    بر 
از   یک  هر  وظایف  بتواند  که  معنا  بدین  بگیرد، 

سامانهسازمان یا  و  نماید  تعیین  را  مذکور  ای  های 
ی کند و همچنین  اندازراهها  ذخیره اطالعات آن جهت  

ها طلب نماید، زمینه و بستر  های ادواری از آن گزارش
فراهم   ایران  در  نیکوکاری  و  احسان  نظام  استقرار 

نظامی    چراکهگردد،  می چنین  استقرار  رکین  رکن 
سازمانبهره  ظرفیت  و  توان  از  حداکثری  های  گیری 

رسانی به اقشار  دولتی و غیردولتی متولی امر خدمات
 است.   ر یپذبیآسنیازمند و 

 گیرینتیجه 7
اجتماع  در  خدمات  غیرسازمان  ، یارائۀ  در    ی دولتهای 

برا تضم  یآلمان  و  جامعه  بهبود  و  دادن    ن یشکل 
اظت  حف  هاآن کنند. هدف ی تالش م  ی حقوق اجتماع 

ح ا   تیثیاز  همراه    کی   جاد ی افراد،  با  زیست 
گرا و متعهد کردن خود در  کثرت   یدر جهان   یهمبستگ 

زندگ  به  جهان  آزاد  یسراسر  صلح    ،یدر  و  عدالت 
  ک ی  جاد ی ا  تی در آلمان، مسؤولها  این سازماناست. 

عهده    ی اجتماع   ۀ عادالن  ۀجامع بر  .  دارندرا 
مذکور سازمان شر  ی حام  های  محروم  کیو    و   افراد 

خود مشارکت   یار یمروج  خدمات    ۀدهندارائه  ،و 
شکل دادن به   ی برای همبستگ گذاران یو بن ی اجتماع

عمومی   زمینه  رفاه  این  در  و  سا هستند    ریبا 
رفاه اجتماعسازمان کار    نی او    کندی م  یهمکار  ی های 

د  ندهی در هر سطح انجام م   یاسیس  یالب   قیرا از طر
بودجه    ای  یبه خدمات اجتماع  ازینو دولت را در مورد  

اجتماع   یبرا م  یخدمات    ی هاانجمن د.  نکنی متقاعد 
ا  یرفاه اساس  بر  آلمان  آنمی کار    ثاری در  ها  کنند. 

ندارند  یاعالقه  چیه سود  کسب  که  به  معنا  بدین   ،
  ب نامتناس  ی هااز پرداخت   د ینبا  یی تنهابه   یفرد  چیه

  ست، یکه با اهداف انجمن همسو ن  ی از مخارج  ا ی  اد یز
ببرد.   مذکور  سازمان سود    ی برا  یخطر  چیههای 

بزرگ  ندارند، دولت    ی ن یگزیجا دولت    ن یترچراکه 
  ن، ی. عالوه بر ا است  ی در ارائۀ خدمات اجتماع  گر یباز

بهزسازمان اجتماع   یست یهای  بازار    ب یرق  یدر 

می هستند.   رو  این  گفت،  از    ی رفاه  ستمیستوان 
ب  اروپا  در  از    است  رینظی آلمان  ناشی  مسأله  این  و 

سازمان  ارائۀ  وجود  در  دولت  کنار  در  غیردولتی  های 
است.   نیازمندان  و  فقرا  برای  چنین  خدمات  در 

عنصر یک  جایگاه  در  دولت    »توانمندساز« شرایطی، 
»ان سازمان  «(بخشروح )  ماتوریو  گرفت.  های  قرار 

کارآفرفعال   غیردولتی  و  و  تر  نانهیتر  حال  شدند  در 
حفاظت  سپر  از  شدن  دولت   یدور  محور  تبعیت 

قوانهستند اساس  بر  کمتر  آن  استقالل  و    ن ی. 
وادار  ی هاهیرو پا   شتریب  ی  جامعۀ    ک ی  هیبر  نهاد 

است.   استوار  ده  امروزه،مدنی  پنج    ۀ برخالف 
آلمان، ازجمله  و غیردولتی    ی انتفاعگذشته، بخش غیر 

نهاد ی م  گان، یرا  ی رفاه  یهاانجمن  تنوع  به    ی تواند 
باید.  دیافزایبخود   جا  دولت  برا  یبه  حفظ    یتالش 

نوآور   تیوضع به  کنندها  آن   یموجود،  و    کمک 
غیردولتی سازمان ا ی م  های  با  از    یاحوزه   جاد ی توانند 

و بازار   یدولت  تی ریدر کنار حوزه مد  یخودسازمانده 
ساختارها توسعه  کنند.   یریجلوگ  یانحصار  یاز 

غیر در  بخش  می م  ی انتفاعواقع،  به    دان یتواند 
جدید ایده   شیآزما ا   لی تبد  های  که    نجاستیشود. 

به   مدرن    کی تبعیت  می موضوع  و  تبدیل  شود 
 .  ابدیی استقالل دوباره معنا م

مکانیسم  بین  حسابرسی  در  پاسخگویی،  های 
این   است.  برخوردار  متمایزی  جامعیت  از  اجتماعی 

راهبرد   کی   مکانیسم م   ی پاسخ  که  به    تواندی است 
غیر سازمان شکل  یدولتهای    ی کردهایرو   یده در 

برا توسعه    یدگیرس  یبلندمدت  مشکالت  به 
به   ی اجتماع کند،  طر  ژهیوکمک  بهتر    قیاز  مشارکت 

تصم در  پ  یریگم یسهامداران  ارزش   وندیو    ی هادادن 
برنامه  یسازمان برابه  دل  ی هایسازمان  ی ها.  به    لیکه 

درگ  تید محدو حسابرس   ریمنابع  فرایند  در    ی شدن 
مق  ی اجتماع پاسخگو  اس یدر  هستند،  مردد    یی کامل 

طر  کیاستراتژ ش  ی بازنگر  قیاز  موجود،    یهاوه یدر 
ارز  اصالح  کوتاه   یهای اب یمانند  براعملکرد    ی مدت 

 است.   ر یپذامکان، تمرکز بر اثرات بلندمدت

  ی پژوهش و در راستا  ن یبرآمده از ا   جی نتا  یبر مبنا
ن و  احسان  نظام  استقرار    توانی م   ی کوکاریالزامات 
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توص سازمان  ه یچند  مورد  در  ارا  در  همتا    ران یهای 
 مطرح نمود: 

به   • محرومین،  به  خدمات  ارائۀ  در 
فعالیت  سازمان اجازۀ  نیز  غیردولتی  های 

آن  و  شود  فرایند  داده  در  را  ها 
این  گذاراستیس در  نمایند،  دخیل  ی 

سازمان احساس  صورت،  غیردولتی  های 
نمی  دست  از  را  خود  بودن  دهند،  مفید 

اعتماد و سرمایۀ اجتماعی در جامعه افزایش  
جمی درنهایت  و  حلقۀ  یابد  که  مدنی  امعۀ 

همچنان   است  ملت  و  دولت  بین  اتصال 
 رود.  ماند و از بین نمی باقی می 

اقشار   • به  خدمات  بهتر  هرچه  ارائۀ  جهت 
آسیب  و  کار  نیازمند  تقسیم  یک  پذیر، 

و   سازمان  شدهت ی ریمد اصولی  های  بین 
چنین   در  گیرد.  صورت  غیردولتی  و  دولتی 

ها  شرایطی از رخداد همپوشانی بین سازمان
این   ضمن  در  و  آمده  عمل  به  جلوگیری 

هم  به  آن مسأله  بین  خواهد  افزایی  منجر  ها 
 شد. 

دولت نقش نظارتی خود را حفظ نماید و از   •
با  سازمان مرتبط  غیردولتی  و  دولتی  های 

خدمات گزارش  ارائۀ  ن  نیازمندا های  به 
دیگر،   عبارت  به  نمایند.  طلب  ادواری 

در  سازمان باید  مرتبط  دولت های    مقابل 
پاسخگو باشند و عملکرد خود را با شفافیت  

 هرچه بیشتر به دولت گزارش دهند.  

آسیبرسانخدمات • اقشار  به  فرد  ی  پذیر، 
آن ملی  کد  اساس  بر  و  باشد.  محور  ها 

قق پیدا کند، دو کارکرد  چنانچه این اقدام تح

داشت:   خواهد  همراه  به  را  حد  1مهم  تا   .
سازمان بین  کاری  موازی  از  و  زیادی  ها 

می  عمل  به  ممانعت  فرد  2آید.  نهادها   .
و   نهاد  هیچ  کمک  مشمول  که  مستحقی 
نخواهد   وجود  نباشد،  گری  یاری  سازمان 

 .  داشت

یکی از نکات اساسی و کلیدی که باید به آن   •
این مسأله است که مأموریت و    توجه نمود،

سازمان  وظایف  حوزه  شرح  متولی  های 
توانمندی،   سطح  با  متناسب  حمایتی، 

انسانی   و  مالی  امکانات  و  ،  باشدقابلیت 
برنامه  نی ا  ریغدر    چراکه و  صورت،  ریزی 

شکست  سیاست با  خواهد    روروبهگذاری 
 شد. 

جهت عملیاتی کردن پاسخگویی و شفافیت   •
تأمین سیستم  )  در  ی  رسانکمک اجتماعی 

غیردولتی(،   و  دولتی  ای سامانه نهادهای 
راه که    اندازی مشخص    ی حسابرسکار  شود 

از    هاسازمان حمایت  متولی  نهادهای  و 
  را   هاپذیر و ارائۀ خدمات به آناقشار آسیب 

 دهد.   انجام 

نداشته   مالی  حمایت  مطالعه  این  مالی:  منابع 
 است.  

اندازه   یک  به  نویسنده  دو  هر  نویسندگان:  سهم 
 اند. در نگارش مقاله سهیم بوده 

نویسندگان   منافع:  تعارض    گونهچ یهتعارض 
 منافعی ندارند.  
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 منابع
 ( دیوید  سرمایه1384بیتام،  اجتماع (.  ی  گذاری 

رزاقی،   سهراب  ترجمه  مشترک،  مسؤولیت 
  –   15:  25،  نشریه کنشگران داوطلبتهران:  

21  . 

( بهنام  خاچکی،  لطفی  و  نادر  تحلیل  1397رزاقی،   .)
چالش جامعه پایداری  شناختی  و  بقا  های 

مردم سازمان حوزه  های  در  فعال  نهاد 
ها  های اجتماعی، با تأکید بر رابطه آن آسیب

دولت،   اجتماعی  یناسشجامعهبا  ،  نهادهای 
 .  97 –  128  :11دوره پنجم، 

حسینی،   )محمدتق علی  تأمین  .  (1382ی  نظام 
، تهران: موسسۀ کار و تأمین  اجتماعی آلمان

 اجتماعی.  

) آنتون  دنز،یگ منوچهر   ،یشناسجامعه(.  1398ی 
 تهران: انتشارات نی.  ،یصبور

حسین   جاجرمی،  ایمانی  و  بهنام  خاچکی،  لطفی 
مسائل  1398) شناساندن  موانع  مطالعه   .)

سازمان توسط  جامعه  به  های  اجتماعی 
مبنایی،  مردم  نظریه  روش  با  فصلنامۀ نهاد 

ایران در  اجتماعی  تحقیقات  و    : 9،  مطالعات 
160  – 131  . 

فاطمه   ، یعموم  یشناسجامعه(.  1383)  مجدفر، 
 عاع.  تهران: انتشارات ش

( ساغروانی  محمد،  نامتقارن  1399مقیمی،  تعادل   .)
سازمان بستر  مردم در  فصلنامۀ  نهاد،  های 

:  4، دوره هجدهم،  مدیریت فرهنگ سازمانی
701 – 683  . 

( میترا  عظیمی،  سیمین،  مطالعۀ 1399ویسی،   .)
در  شناسانجامعه همکاری  فضای  تحقق  ۀ 

مردم سازمان موردی:  های  )مطالعۀ  نهاد 
هر  تهران(،  محلۀ  مطالعات ندی  مجلۀ 

 .  120 –  141(:  3) 14،اجتماعی ایران
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