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 چکیده

 محلی اجتماعی مدیریت مختلف های عرصه در توانند می که اند مردمی عظیم های ظرفیت جمله از نهاد مردم های سازمان

 در. است نظارت بحث گرفت، بهره ظرفیت این از توان می آن در که محورهایی ترین اساسی از یکی باشند، آفرین نقش

 مؤثر عوامل بررسی برای مدلی طراحی بستر موضوع، این بر مؤثر عوامل استخراج با که است آن بر تالش حاضر مقالۀ

 و اجرایی های زیرساخت متفاوت شرایط. شود فراهم دولت عملکرد بر نظارت امر در نهاد مردم های سازمان مشارکت بر

 بستری ایجاد بر تأکید لزوم و دشوار را مشابه تجربیات از استفاده کشورها، دیگر به نسبت ایران در آن بر مترتب عوامل

 از نفر 35 با مصاحبه با و مضمون تحلیل روش از استفاده با است شده تالش منظور بدین. سازد می مشخص را بومی

 نهاد مردم های سازمان و موفق نهاد مردم های سازمان فعاالن دولتی، مرتبط مسئوالن طیفِ سه در نظر صاحب افراد

 نظارت امر در نهاد مردم های سازمان ظرفیت از استفاده چگونگی بر تأثیرگذار عوامل ترین مهم ایران، در فعال المللی بین

 و فراگیر مضامین. باشد علمی ای پایه ظرفیت، این از استفاده بعدی مراحل برای تا شود استخراج دولت عملکرد بر

 و آموزش متقابل، اعتماد لزوم قانون،: از است عبارت نظران صاحب های اندیشه مضمونی تحلیل حاصل اصلی

 نهاد یک تأسیس لزوم نهاد، مردم های سازمان در گری مطالبه اصل نهاد، مردم های سازمان و دولت متقابل توانمندسازی

 بسترسازی راه در قدم اولین که است آن بیانگر تحقیق نتایج. نظارت مفهوم از مشابه های تلقی و سیاسی غیر تسهیلگر

 گام. است نهاد مردم های سازمان قانون رسیدن سرانجام به دولت عملکرد بر نظارت در نهاد مردم های سازمان مشارکت

 و آموزش یعنی بعدی مستخرج مضامین در که است هم به نهاد مردم های سازمان و دولت متقابل اعتماد زمینه ایجاد دوم

 ایجاد برای سیاسی غیر تسهیلگر نهاد یک ایجاد و یکسو از نهاد مردم های سازمان و دولت متقابل توانمندسازی

 ایدۀ شدن عملیاتی نظارت، امر از مشابه مفهومی فضای ایجاد نهایتاً است، شده متبلور دیگر سوی از الزم های هماهنگی

 .ساخت خواهد هموارتر را پژوهش
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 و بیان مسئله مقدمه

 برایهای مناسب  سیاست ۀبرای توسع 1اجرایی مدیریتها و به ویژه   حکومت های ظرفیت

 در زمینۀترین اقدامات  ( از اساسیNGOs) دولتی غیر های سازمانمشارکت و همکاری با 

نقش  غیر دولتی های سازمان 2محلی های ظرفیت. استفاده از استفرهنگی -ۀ اجتماعیتوسع

 های (؛ در حوزه11 :2008، 3)تمبومهمی در کسب آثار و نتایج مثبت توسعه خواهد داشت 

در  غیر دولتی های سازمانامروزه ست. لگو کارساز و کارگشادیگر مدیریت کالن نیز این ا

ها در انطباق و  کنند که بسیاری از این نقش ای بازی می چندگانه های نقشمدنی  ۀجامع

حقوق و تکالیف  های آموزش، زیست  محیط. حفظ است اجرایی هماهنگی با وظایف مدیریت

 کاهشک زباله، بهداشت و سالمتی، حمل و نقل و ترافیک و و تفکی  شهروندی، دفع

توانند نقش  ها می . این سازماناند ۀ این وظایف مشترکو ... از جمل صوتی و هوایی های آلودگی

، مشارکت و همکاری با بخش خصوصی، 5سازی ظرفیت برایو حمایت(  4واسط )تسهیلگری

سازی این  امات بخش دولتی و شفافخدمات مناسب دولتی و نظارت بر اقد دهندۀ ارائه

ها همانند تریبون آزاد برای  بعالوه این سازمان (.2012، 6هیت -)مولر اقدامات را بازی کنند

های  پذیر در عرصه ای و آسیب اجتماعات حاشیه 7توانمندسازی به منظورو نیز  اقشار مختلف

 ۀنهادهای اجتماعی، سرمای(. 124 :8،2002)هیلبراند کنند سازی می مختلف و متنوعی ظرفیت

ها غیرممکن و یا پُرهزینه  آن هایی را که در نبود آورند و دستیابی به هدف را پدید می 9اجتماعی

های  سازمانکه عضویت در  طوری (. به74 :1377کنند )کلمن،  ، ممکن و تسهیل میاست

های  . منفعتشود میاجتماعی  ۀ، میزانی برای سرمایغیر دولتی های سازمان اجتماعی؛ نظیر

ها را ممکن  آورد که حصول منفعت حاصل از عضویت در یک گروه، همبستگی را به وجود می

طور روزافزونی اجتماعات از یک سو و  امروزه به  (.17 :1385 سازد )الوانی و شیروانی، می

سیار توانند نقش ب می غیر دولتی های سازمانکه  رواندز سوی دیگر با مسائلی روبمدیریت ا

اجتماعات، تجدید حیات و پویایی  سائلی از قبیلها بازی کنند. م مهمی در حل آن

                                                           
1. administrative Management 
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و توانمندسازی نهادهای  های خدمات اجتماعی و سالمتی های آموزشی، نظام دگرگونی

برای  توان گفت افزایش رقابت  اجتماعی، فرهنگی و مدنی و اجتماعات محلی. همزمان می

نیروهایی عمل  ۀهای فناوری، تغییرات جمعیتی و افزایش آن به مثاب نوآوریدستیابی به منابع، 

و مانع توانمندی  آورند آشفتگی و تالطم به بار می غیر دولتی های سازمانکنند که برای  می

، 1)استارووسشوند  نیازهای اجتماعات محلی می رفعخدمات بهتر برای  عرضۀها برای  آن

1998: 58.) 

 ،نهاد و مردم غیر دولتی های سازمانمدنی از جمله  ۀجامع های سازمان های نقشیکی از 

اجتماعات محلی در قالب توانمندسازی و جلب مشارکت برای پیوند با  های ظرفیت ۀتوسع

از  2تمرکززُدایی غیر دولتی های سازماناصلی  های نقشاز دیگر  نهادهای رسمی جامعه است.

سازی و  ریزی، تصمیم در برنامه غیر دولتی های سازمانقدرت است. مشارکت مدیریت با 

خدمات از نمودهای اصلی تمرکززُدایی از قدرت است. تمرکززدایی از قدرت دولت  عرضۀ

ساکنان  ۀ، توانایی بالقو3محور -اجتماع غیر دولتی های سازمانها و ثبات  محلی و رشد ظرفیت

شان و نیز بهبود اجتماعاتشان را  ندگیهای مختلف ز محلی برای کنترل سرنوشت خود و جنبه

محققان بر این باورند که منافع (. 2001، 5؛ آسناولی و دیزائی2008، 4ابی )مک دهد میافزایش 

ها در  شامل؛ کاهش خطرات و مسئولیت غیر دولتی های سازمانو  همکاری بین دولت محلی

های  هبود کیفیت سیاستو ب های بخش عمومی رساندن بدهی بخشی از دولت محلی، به حداقل

در موقعیت بهتری برای  غیر دولتی های سازمانبعالوه  (.14 :2004، 6)هاگعمومی است 

های مردم محلی و  ، فهم نیازها و اولویتروستاییداشتن دانش محلی، شناسایی فقر شهری و 

هر زمان که یک جامعه یا نهاد اجتماعی شود  میگفته . ای هستند ورهکارگیری مدیریت مشا به

، آن کندجلب  ای مسئلهبتواند مشارکت اعضای خود را برای دستیابی به اهداف خاص یا حل 

اجتماعی،  های فعالیتتواند الزام به  اجتماعی است. این مشارکت می ۀجامعه دارای سرمای

مردم در  دهی سازماندر  غیر دولتی های سازمانسیاسی، فرهنگی و هر نوع دیگر باشد. نقش 

لویس و  ؛1385)موسوی،  .اجتماعی دیده شده است ۀهای محلی به مثابه تقویت سرمای زمینه

                                                           
1. Starvos 
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از  مؤثر ۀگروهی، استفاد های آموزشتشویق تشکیل نهادهای مدنی، تقویت (. 2003، 1مدون

های ارتباطی، اصالح الگوهای رفتاری کارکنان و مدیران، پایبندی به اخالقیات، توجه به  رسانه

تواند باعث تقویت  تر، بسترسازی فرهنگ توسعه توسط دولت می مصلحت عامه و از همه مهم

 ؛(38: 1389 )حسینی، شوداجتماعی های  سرمایه یغیر دولتی و در نهایت ارتقانهادهای 

و حفظ منفعت در اجرا با کاهش  مؤثرهای استفاده از منابع به طور  پتانسیل  ۀدهند ارائهظرفیت، 

غیر  های سازمان. پس (14: 1999، 2)کاپالن های مالی خارجی است تدریجی سطوح حمایت

و  سازمانی های ظرفیتخود نیازمند ارزیابی  های مأموریترسیدن به اهداف و  برای دولتی

موجودیتی  ۀانجام وظایف خود به مثاب تواناییسازمان با ظرفیت دارای  . یکاند یساز ظرفیت

اغلب شامل،  غیر دولتی های سازمانسازی در ظرفیتپذیر است و  مستقل، راهبردی و انعطاف

شود.  میگیری، تدوین سیاست، ارزیابی و یادگیری هایی مانند تصمیمها و تواناییایجاد مهارت

 مأموریتتا بتواند  بودهبرای تقویت سازمان  یروش غیر دولتی های سازمانسازی در  ظرفیت

در حال  یفرایند نهمچنیسازی  برجا بماند. ظرفیت پا اجرا کرده و بنابراین مشخص خود را

و کرده هدایت  و کارشان، سازمانها را برای بازتاب پیوسته بر  پیشرفت است که سازمان

 (.164: 2003، 3)الفوند و براونخود هستند های یل فعالیتها در حال تکم آن کندتضمین می

 های سازمانمتنوع  های ظرفیتاجتماعی در قالب  ۀبنابراین شناسایی و تقویت سرمای

های اجتماعی و  های داوطلبانه سبب افزایش سطح همکاری اعضا در گروه نهاد و عضویت مردم

و از این طریق به افزایش سطح ارتباطات، نظارت و کنترل در سطح نهادهای  شود میجامعه 

نظیر توان برای پیشگیری از مسائلی  ، در نتیجه از آن میشود میعمومی اجتماعی منجر 

، داراتر و تر سالماجتماعی جامعه را  ۀاجتماعی یا سایر معضالت استفاده کرد. سرمای های آسیب

، دولت در کشورهای پیشرفته(. 219: 2001سازد )اسالنر و دکر،  می رشاید باتدبیرتر و شکیبات

های  حمایت عرضۀبه  غیر دولتی های سازمان های ظرفیت ۀگیری و توسع محلی به منظور بهره

آموزش، مکان، ابزار و  ات،خدم عرضۀکاری،  قراردادهای مقاطعهمالی نظیر اعطای امتیاز، انعقاد 

متنوع و  های ظرفیتها بر  تا این سازمان کند تجهیزات، وام و تخفیفات مالیاتی اقدام می

عکس در کشورهای کمتر بر کنند. تمرکز روستاییهای ابتکاری مسائل شهری و  حل راه

که با  دان یۀ خدمات بخش عمومبه نوعی جانشینی برای تهی غیر دولتی های سازمانفته، یا هتوسع

                                                           
1. Lewis & Madon 
2. Kaplan 

3. Lafond & Brown 
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، آموزش و زیست  محیطمسکن، بهداشت، دفع زباله، حفظ  ۀتهی ۀدولت محلی در زمین

 .(86 :2000، 1)بوجک و اسمیت کنند خدمات همکاری می عرضۀنوین ا های روش

به لزوم استفاده از این نیروی عظیم  ،نه به سرعت دیگر کشورهاسرانجام، ولی ایران نیز 

در اداره کشور پی برده و در پی استفاده از آن است. وجود دولت بسیار حجیم، با ساختار 

 رغم به ،و اثربخشی پایین نیز از جمله دالیل سوق یافتن ایران به این سمت وری بهرهمعیوب و 

است. طبق ادبیات موجود  ،های رایج مدیریتی در داخل کشور میل باطنی در بعضی دیدگاه

، اجرا و نظارت ریزی برنامهدر سطوح مختلفی از جمله نهاد  مردم های سازمانظرفیت استفاده از 

اندک صورت پذیرفته است اما از  هرچندکه در مورد دو سطح اول اقداماتی  وجود دارد

فول مانده که نسبت به سطوح دیگر مغ های سازمانهای استفاده از ظرفیت  عرصه ترین مهم

یند توسعه است. همسویی ادر نظارت بر عملکرد دولت در فرنهاد  مردم های سازماناستفاده از 

خواهد داشت و در همین راستا  در پیفساد را  ۀبازرسی و نظارت با اجرا در تضاد بوده و شائب

در است که با توجه به شرایط ایران کلیه کارشناسان این حوزه از یکسو و مقامات کشوری 

 وجوی آنند. در جستسطوح مختلف نیز این امر را پذیرفته و 

 های کالن کشور شده است، ذکر سازی دولت از جمله سیاست و چابک تمرکززدایی

های  در سیاست اثربخشیو عدم تمرکز اداری با رویکرد افزایش  پذیری انعطافمواردی چون 

بند )بر حضور نهادهای مردمی  تأکید(، 11بند )کلی نظام اداری ابالغی از سوی مقام رهبری 

از سوی  شده ابالغراه اصالح نظام اداری  ۀ( و استفاده از این ظرفیت در بخش هشتم از نقش19

جمهور نیز به همین موضوع اشاره دارند. وجود  رئیسشورای عالی اداری با امضای 

ها  باالی این سازمان و هزینۀ ساختار حاکمیتبسیار در حوزه نظارت و بازرسی در  های سازمان

و کاهش اعتماد عمومی ناشی از آن از سوی  ها نظارتاز یکسو و نبود خروجی مناسب از 

هم نهاد  مردم های سازمان های ظرفیتداشته است تا با استفاده از  بر آنسازان را  دیگر، تصمیم

یجاد بستر الزم . اجلوگیری کنند ها دولتشدن تر از بزرگو هم  بردهرا باال  ها نظارتکارایی 

عملکرد  ۀبه منظور نظارت بر نحونهاد  مردم های سازمان های ظرفیتاستفاده از برای 

هزار سمن فعال  بیست. وجود بیش از پذیرد میصورت  به همین منظوراجرایی نیز  های دستگاه

 (1395نهاد،  مردم های سازمانوزارت کشور، معاونت )های مختلف فعالیت در کشور  در حوزه

 م مشاور در سازمان ملل متحدند،ه برخی از آنها دارای ساختار مناسب مدیریت و حتی مقاک

                                                           
2. Buček and Smith 
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اما نبود یک مدل مشخص  ؛استفاده از این ظرفیت عظیم فراهم کرده است برایبستر مناسب را 

شده را به شدت ایجاد های نهاد، تالش مردم های سازمان مؤثربرای این حضور و ایفای نقش 

با بررسی نظرات  بر آن استساخته است. این نوشتار  ر داده و آن را ناکاراتأثیر قراتحت 

بر  تأثیرگذارهای اصلی  کارشناسان خبره و آشنا با شرایط این موضوع در کشور به ویژگی

 شونده در امر نظارت طراحی مدلی بومی برای استفاده از این ظرفیت عظیم، پایدار و بازتولید

 دست یابد.

اقصی نقاط جهان، با عنایت به بافت اجتماعی، به صورت متفاوتی از ایران در ها در  سمن

اند. اکثر تحقیقات موجود در حوزۀ  ریزی، اجرا و نظارت امور عمومی مشغول زمینه برنامه

نهاد و  های مردم نهاد در امر نظارت با نحوۀ نظارت دولت بر سازمان های مردم فعالیت سازمان

 زمینه نهاد مرتبط است، اما در های مردم مشارکتی با همکاری خود سازمانیا نهایتاً ارزیابی 

 نهاد بر عملکرد دولت در فرآیند توسعۀ محلی های مردم مؤثر بر نظارت سازمان ای عوامل زمینه

نظیر آنچه از نتایج این تحقیق بدست  تحقیقات مرتبطی انجام نشده است، وجود بسترهای الزم

برای  اعتماد متقابل و نظایر آن( در بطن ساختار اجتماعی در آن جوامع،قانون اختصاصی، )آمد 

 تأثیر نیست. ها بی وقوع این نظارت
 

 ارچوب نظریچ

بودن دولت است. دولت در فرایند های متفاوت، کارآمد توسعه، به رغم تجربه کنندۀ تعیینامل ع

مستقیم  کنندۀ فراهما این حال نه به عنوان اقتصادی نقش محوری دارد، ب اجتماعی و ۀتوسع

: 1378بانک جهانی، )روند توسعه  ۀکنند تسهیلرشد بلکه به عنوان یک شریک، عامل تسریع و 

عبارتند  دهند،اجتماعی انجام  ۀد برای تقویت سرماینتوان می ها ترین اقداماتی که دولت مهم. (2

 تأمین ،های عمومی آموزش سازی غنی و تقویت ،شویق و تقویت تشکیل نهادهای مدنیت: از

 گری تصدیپرهیز از  ،حضور داوطلبانه در نهادهای اجتماعی جهت درامنیت شهروندان 

مربوطه به نهادهای  های فعالیتمختلف اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و واگذاری  های بخش

هادهای اجتماعی و زمینه سازی ایجاد و تقویت ن ها فعالیتمردمی برای جلب مشارکت آنها در 

 . (118 :1379 ،فوکویاما) اعتماد بین آحاد مختلف مردم های شبکهو 

را با عملکرد خوب حکومت مرتبط سرمایۀ اجتماعی که  سازوکارهاییدر تبیین 

کرد. در مدل  را بیانتوان پنج مدل ( می1998پوسنر و بویکس ) ، بر اساس مطالعۀسازند می
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اول عملکرد کارآمد نهادهای سیاسی به توانایی شهروندان برای در اختیار داشتن نمایندگان 

به سرمایۀ اجتماعی منتخبی بستگی دارد که در مورد کیفیت حکومت خود مسئول باشند. 

 سازد. ها سیاستزیرک  کنندگان مصرفمیزانی مولد حکمرانی خوب است که شهروندان را 

های اجرا و اجبار به اطاعت هزینهسرمایۀ اجتماعی اشاره دارد که ای دومین مدل به شیوه

در سرمایۀ اجتماعی . این مدل بر نقش دهد میت حکومت را کاهش راو مقر ها سیاستاز 

کند. در مدل سوم توجه به اثر می تأکیدحکومت -معامله در حوزه روابط شهروندۀ کاهش هزین

تواند فضیلت میسرمایۀ اجتماعی بر طبیعت ترجیحات شهروندان است. سرمایۀ اجتماعی 

تحلیل دمکراسی »مدنی را در شهروندان پرورش دهد. این همان نکته مورد توجه توکویل در 

حکمرانی خوب را با تقلیل تمایالت جامعه از عالیق سرمایۀ اجتماعی بوده است. « در آمریکا

توان امور محور )چگونه می عالیق جامعه ( بهمند شومثروت توانم میگرایانه )چگونه  خاص

 .شود میمان را بهبود بخشید( موجب محله

ر رفتار سیاستگذران و ب تأثیرکارآیی نهادی را از طریق سرمایۀ اجتماعی در مدل چهارم 

پذیرد: یک. پرورش  می. این اقدام به دو طریق صورت دهد میافزایش  کیبوروکراتنخبگان 

دو( افزایش  همکاری با یکدیگر در انجام وظایف وهای حکومتی برای کراتروتوانایی بو

عمومی. مدل پنجم با اتکا به توانایی  های سازمانظرفیت کارکنان حکومتی برای مدیریت 

و سرمایۀ اجتماعی سازش میان نخبگان متخاصم،  های روشبرای ترویج سرمایۀ اجتماعی 

پنج مدل مذکور به همراه  (.1384کند )ازکیا و ایمانی، حکمرانی خوب را به یکدیگر متصل می

 در هر مدل در جدول زیر بیان شده است:سرمایۀ اجتماعی  های نقشاصلی آنها و  ۀفرضی
 

 و حکمرانی خوبسرمایۀ اجتماعی  ۀهای رابط مدل .1جدول 
 سرمایه اجتماعی های نقش فرضیه مدل نام مدل

عقالنی  دهندگان رأی
 جو رقابتو نخبگان 

زیاد جامعهه موجهب کهارآیی حکومهت     سرمایۀ اجتماعی 
 .شود می

اعهالم   تسههیل  امور عمهومی/  ۀافزایش آگاهی شهروندان دربار
 های شهروندان به حاکمانخواسته

بهها کههاهش هزینههه حکومههت موجههب سههرمایۀ اجتمههاعی  پذیری قانون
 .شود میبه خدمات و کارآیی  آزادشده عاختصاص مناب

 میان شهروندان ایجاد اعتماد
 میان شهروندان گرایی قانونایجاد اطالعات پذیری و 

با ایجاد فضیلت مهدنی موجهب اعهالم    سرمایۀ اجتماعی   فضیلت مدنی
 .شود میتقاضاهای جامعه محور به حکومت 

 گرایانه محور به جای عالیق خاص افزایش ترجیحات جامعه

با ایجاد اعتماد میان کارکنهان و مهدیران   سرمایۀ اجتماعی  کارآیی بوروکراتیک
 .دهد میبوروکراتیک را افزایش  های دستگاهکارآیی 

 های حکومتی برای همکاری با یکدیگرروکراتپرورش توانایی بو
 عمومی. های سازمانظرفیت کارکنان حکومتی برای مدیریت افزایش 

سازش میان نخبگان  های روشبا ترویج سرمایۀ اجتماعی  سازش نخبگان
 .شود میمتخاصم موجب حکمرانی خوب در جوامع متفرق 

در شبکه موجب تمایل به ایجاد سرمایۀ اجتماعی سطوح بسیار باالی 
 .شود میای روابط برون شبکه

 (.1384منبع: ازکیا و ایمانی )
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در تمامی تعاریف سرمایۀ اجتماعی یکی از بسترهای تسری نهاد،  مردم های سازمان

اد چرا که تبلوری از مشارکت به معنای سهیم شدن افر روند میبه شمار سرمایۀ اجتماعی 

شاره شد سبکی از مدیریت است انگونه که هماحکمرانی خوب  ،جامعه در اداره امور خودند

 دارد.ارتباط مستقیمی عی در جوامع های اجتما تحقق سرمایه ۀکه تضمین موفقیت آن با نحو

های  حکمرانی خوب، بهبود کیفیت دولت است. برای توضیح توصیه ۀمسئله اصلی نظری

استفاده کرد. این نمودار در بسیاری از  1توان از نمودار  می حکمرانی خوب ۀسیاستی نظری

همانطور که در  (.15: 2003)بانک جهانی،  های حکمرانی خوب آمده است و کتاب ها گزارش

اولین پیام  د.ننجاما میبه بهبود حکمرانی ی متعددهای مختلف و  بینیم، سیاست می این نمودار

  های بهبود حکمرانی است. این نمودار تعدد و تکثر سیاست
 

 خوب حکمرانی نظریه سیاستی های توصیه: 1 نمودار
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 میدریدو راهبرد کلی برای بهبود حکمرانی است )تر و پاسخگویی بیشتر  رقابت گسترده

های  های بازرگانی، فصل دوم(. در صدر نمودار، سیاست مطالعات و پژوهش ۀ، موسس1383

های تقویت پاسخگویی آمده است. منظور از رقابت،  تقویت رقابت و در قسمت دوم سیاست

انتخاب  ۀتواند دایر می دانیم، رقابت می اعم از رقابت اقتصادی و سیاسی است. همانطور که

سیاست را گسترش دهد و از  ۀانتخاب شهروندان در حوز ۀراقتصاد یا دای ۀخریداران در حوز

 قرار تقاضاکنندگانیا حاکمان( را در معرض انتخاب  تولیدکنندگان) کنندگان عرضهسوی دیگر 

 .دهد می

راهبرد دوم بهبود حکمرانی، تقویت پاسخگویی است که به پاسخگویی درون حکومت و 

مردم با حکومت محدود  شود. بحث حکمرانی تنها به رابطۀ می بیرون از حکومت تقسیم

حکومت است.  مراتب سلسلهشفاف و قانونمند در  ۀ. حکمرانی خوب نیازمند رابطشود نمی

های حکمرانی خوب نیازمند شرایط مناسب در درون  و سایر شاخص گذاری قانونمهار فساد، 

موکراسی به تنهایی برای حکمرانی حکومت و بین حکومت و مردم است. آزادی سیاسی و د

حکومت باید تدابیری اندیشیده شود که فساد کاهش و قانون  کند و در درون نمیخوب کفایت 

حاکم شود. بدون تردید آزادی سیاسی و پاسخگویی بیرونی، در تقویت پاسخگویی درون 

وکراتیک های غیر دم است، اما این دو همچون ظروف مرتبطه نیستند. حکومت مؤثرحکومت 

 توانند راهکارهایی برای تقویت پاسخگویی درونی طراحی کنند. می نیز

: الف( توازن قوا و شود میهای درون حکومت به دو دسته تقسیم  تدابیر و سیاست

های گروه نخست )توازن قوا و نظارت ملی( بیشتر به  نظارت ملی؛ ب( تدابیر اداری. سیاست

گردد که در  میو اداری بر اجراییهای  به سیاست ساخت کالن سیاسی و گروه دوم بیشتر

اداری  های روشدارد. یکی از  سازی پیادههای مختلف سیاسی قابلیت  و ساخت ها حکومت

ریزی است. بودجه،  بودجهگرایی و اصالح نظام ود پاسخگویی درونی، تقویت عملکردبرای بهب

آن  ۀدر کشوری که بودج حکومت و یک کارکرد بیرون از حکومت دارد. یک کارکرد درون

غیر استاندارد و غیر منضبط است امکان اعمال قدرت از سوی سطوح فوقانی به سطوح تحتانی 

اداری و همچنین امکان اعمال نظارت صحیح از سوی مردم بر حاکمان اندک  مراتب سلسلهدر 

مدنی و  ۀمعاستاندارد و منضبط، هم به تقویت نظارت جا ای بودجهبه عبارت دیگر، نظام  ؛است

انجامد. به دلیل همین نیاز درونی،  می حکومت مراتب سلسلههم به بهبود اعمال قدرت در 

دولت از لوازم اساسی  ۀ. انضباط مالی در بودجاند ریزی بودجهخواهان اصالح نظام  ها حکومت
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کردن حتی برای  ای مناسب، حکومت بودجهبه عبارت دیگر، بدون یک نظام  ؛است گرایی قانون

. حاکم مستبد نیز باید قدرت ردیابی مالی داشته باشد، باید شود می حاکم مستبد نیز مشکل

بتواند گردش وجوه عمومی را نظارت کند و آن منبع را به سوی اهداف مورد نظر خود سوق 

 در حکومت غیر دموکراتیک نیز قابل اجرا و توصیه است. ریزی بودجهاصالح نظام  لذادهد. 

خدمات  عرضۀیت منابع و ظرفیت نهادهای محلی در طراحی، تطبیق و سیاست دیگر تقو

گیران یا دولتمردان با  تمرکززدایی فاصلۀ تصمیماست.  تمرکززداییعمومی و به طور خالصه، 

های محلی را  بخشد و امکان نظارت می محلی را ارتقا ۀ، ظرفیت جامعدهد می مردم را کاهش

ست و در حال حاضر نیز جوامع غیر دموکراتیک قابل اجردر . این سیاست نیز دهد می افزایش

. در زمینه ی به لحاظ اداری غیر متمرکزندبسیاری از کشورهای غیر دموکراتیک مانند چین و لیب

اقدامات ملی و  ۀکه به دو دست شود می های مختلفی پیشنهاد پاسخگویی بیرونی نیز سیاست

بازخورد از مشتریان و انتشار نتایج آن در  هایسازوکار. ترویج شود  می اقدامات محلی تقسیم

کند، مقامات مسئول را  می است. این سیاست سخن شهروندان را تقویت مؤثرکیفیت حکمرانی 

کند.  میترغیب  کند و یا حداقل آنها را به توجه بیشتر به مطالبات مردم می مجبور به تغییر رفتار

بوده است. در  مؤثرسیاست در بهبود حکمرانی  در برخی از کشورها از جمله هند و مالزی این

از مردم در خصوص کیفیت  یافته نظاماین کشورها برای مبارزه با فساد، به طور مستمر و 

اعالم نظر مردم نوعی  ،به خوبی طراحی شود نظرسنجی. اگر شود نظرسنجی میخدمات اداری 

در سطوح اداری  ساالری ردمم. در واقع، این سیاست نوعی شود می محسوب مسئوالنفشار بر 

از این قبیل طراحی شود. تنها اعالم  سازوکارهاییاست. حتی در جوامع دموکراتیک نیز باید 

مردم و نظر آنها به  رأی. کند نمیمردم بسنده  حاکمیتبرای  رأیهای  نظر در پای صندوق

 های ریز و درشت باید اعالم شود. صورت مستمر و آن هم در حوزه

خصوصی سیاست دیگری است  مؤسساتعمومی و  مؤسساتبت در میان افزایش رقا

شهروندان و حاکمان  . همین رقابت نوعی تغییر رابطۀبرای جوامع مختلف قابل توصیه استکه 

، دعوت به شود می بخشد. سیاست دیگری که در نمودار مالحظه می است و حکمرانی را بهبود

های  توان در حوزه میمدنی است.  جامعۀ ها توسط نمایندگان سیاستبحث و نقد عمومی 

مختلف مانند نظام آموزشی، نظام اداری، اداره شهر و نظایر آن، گفتگوی عمومی راه انداخت. 

کند.  می آورد و یا آن را تقویت می روابط اجتماعی را به وجود ۀشبک ها حوزهگفتگو در این 

ای  بهبود حکمرانی فرایندی است که ابواب فراوان دارد، نباید باب آن را در هیچ جامعه بنابراین
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حکمرانی خوب گسترش ابزارهای  ترین شالودۀ اصلی ،اشاره شد گونه همان بسته فرض کرد.

به عنوان نهاد  مردم های سازمانمردمی است.  های ظرفیتمستقل نظارت و شفافیت و استفاده از 

 .ندنمودهای استفاده از ظرفیت مردمی در جوامع در این نوشتار مورد نظر ترین اصلییکی از 

 

 پژوهشروش 

 پژوهشهگر از طریهق   در آناز تحلیل مبتنی بر استقرای تحلیلی که  عبارت استتحلیل تماتیک 

شناسهی تحلیلهی دسهت    ای به یک سهنخ ای و برون دادهابی درون دادهیها و الگوبندی دادهطبقه

ها ها با این هدف که دادهاز عمل کدگذاری و تحلیل داده عبارت استتحلیل تماتیک "یابد. می

هاست. زمانی که الگویهابی  اول به دنبال الگویابی در داده ۀگویند. این نوع تحلیل در وهلمی هچ

 "گیردها نشات میباید حمایت تمی یا موضوعی از آن صورت پذیرد، به عبارتی تم از داده شد

(. حضور و نقش محقق در اجرا و بکارگیری متد تحلیهل تماتیهک زیهاد    14 :1389)محمدپور، 

در تحلیل تماتیک محقهق مداخلهه و تفسهیر بیشهتری از     "شود که است. به همین دلیل گفته می

 (.11 :2012)گِست،  " دهد نشان میخود در خصوص موضوعات 

داللت ضمنی بر تحلیهل مهواد   "لیل در تعریف دیگری که از تحلیل تماتیک آمده، این تح

 تهم ها تحت عنهوان  گونه و استفاده از واحدهای نسبتاً جامعی از تجزیه و تحلیلشفاهی داستان

تحلیهل تماتیهک در پیرامهون    . (1992،4)اسهمیت،   " دارد هها بندیموضوع( یا ترکیبی از دسته)

دسته یا کد مفههومی اسهت   است.  شدهبندی قابل توصیف است، بنا دسته ۀایجاد تم که در حوز

های مورد تحلیل داده. (303 :2010)هارتاس،  هاستها در دادهکه بیانگر تکرار برخی از ویژگی

بهه   .ای متنهی شهده هسهتند   های مشاهدههای متنی، مصاحبه و دادهشامل داده تماتیکدر روش 

 مهتن  تواننهد شهامل  یانهد و مه   شوند، بیشهتر کیفهی   استفاده میهایی که برای تحلیل عبارتی داده

 .( 88: 2006)گیبسون،  فیلم و مانند آنها باشند عکس، سیاستی، اسناد زمینه، یادداشت مصاحبه،

مضامین اسهتفاده   ۀشبک ۀ، در این مقاله از شیودارداجرا متعددی های  شیوهتحلیل مضمون 

دهنهده   سازمان ۀ اصلشبیه تارنما به مثاب ای نقشه ،کند می مضامین عرضه ۀآنچه شبکشده است، 

مضامین بر اساس روندی مشخص، مضامین پایه )کهدها و نکهات    ۀو روش نمایش است. شبک

و  مضامین پایه( تلخیصدست آمده از ترکیب و )مضامین ب دهنده مضامین سازمان ،(کلیدی متن

کنهد.   می کل( را نظامند ۀاصول حاکم بر متن به مثاب ۀمضامین فراگیر )مضامین عالی در برگیرند
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هر یهک از ایهن    ۀتارنما، رسم و مضامین برجست ۀهای شبک سپس این مضامین به صورت نقشه

  .شود می سه سطح همراه با روابط میان آنها نشان داده

و ههدف   هها  دادهمضامین این است که با توجه به پیچیهدگی   ۀمهم و جالب در شبک ۀنکت

استخراج شود بها ایهن حهال تعهداد      تحلیل ممکن است از مجموعه متون، چند مضمون فراگیر

دهنده کمتر خواههد بهود ههر مضهمون فراگیهر،       تعداد مضامین پایه و سازمان فراگیر ازمضامین 

 این ممکن است تحلیل به چندین شهبکۀ بنابر؛ دهد می مضمونی را تشکیل ای شبکهکانون  ۀهست

شناسهایی عوامهل    هدف از این پژوهش (.170: 1390 )عابدی و همکاران، مضامین منجر شوند

 کهامالً  به صورتدر نظارت بر عملکرد دولت نهاد  مردم های سازمانبر چگونگی مشارکت  مؤثر

استفاده  بر آنهای ساختار نظام اجرایی در ایران و شرایط خاص حاکم  عملیاتی است. پیچیدگی

کنهد. از   مهی غیر عملیهاتی و اجرایهی    عمالًاز ادبیات جهانی این حوزه را بسیار دشوار ساخته و 

بها سهه    هایی مصاحبهمقرر شد ر نتایج و نزدیک بودن آن به اجرا، دقت هرچه بیشت این رو برای

مردم نههاد،   های سازمان ۀدسته از ذینفعان اصلی این حوزه شامل مدیران دولتی مسئول در حوز

 های سازمانموفق و دارای مقام مشورتی سازمان ملل و مسئوالن نهاد  مردم های سازمانمسئوالن 

 فعال در ایران تحقیق صورت پذیرفته و نتایج استخراج شود. المللی بین

دستۀ اول مدیران دولتی با تأکید برمدیران دولتی فعهال در   افراد مورد مصاحبه عبارتند از:

دسهتۀ دوم: مسهئوالن    ههای مهردم نههاد.    های دارای حق صدور مجوز فعالیهت سهازمان   سازمان

ها با محوریهت   مصاحبه .مرتبط المللی های بین دستۀ سوم: فعاالن سازمان د.های مردم نها سازمان

ابعاد مختلف تأثیرگذار بر بسترسازی چگهونگی اسهتفاده از    آنموضوع تحقیق انجام و در حین 

ها، مضهامین پایهه،    قول نهاد در فرایند توسعه، شناسایی و در قالب نقل های مردم ظرفیت سازمان

 بندی و مستند شده است. ( دسته2 ه و مضامین فراگیر )ن. ک به جدولدهند مضامین سازمان

 

 پژوهشی ها یافته

های  های علمی تحقیق بیان شده است. تم های اصلی مستخرج در قالب یافته در این بخش تم

لزوم اعتماد متقابل ( 2) .مردم نهاد های سازمان لزوم تدوین قانون( 1) اصلی تحقیق عبارتند از:

اصل ( 4) .مردم نهاد های سازمانمتقابل دولت و  توانمندسازیآموزش و ( 3) ها. سمندولت و 

تشکیل )نظام مشارکت  نهاد تسهیلگر غیر سیاسی( 5) .مردم نهاد های سازمانگری در  مطالبه

 .تلقی مشابه و مشخص از مفهوم نظارت( 6) .نما( -اجتماعی
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   های مردم نهاد سازمان قانونلزوم تدوین 

ان، لزوم به سرانجام رسیدن قانون فعالیت نظر صاحباولین مضمون فراگیر مورد اشاره 

 ۀاجرایی در حوز نامۀ آییندر کشور است، در حال حاضر آخرین نهاد  مردم های سازمان

 51305ت /67735 ۀهای مردم نهاد( مصوب به شمار تشکل ۀنام آیین)مردم نهاد،  های سازمان

 نویس پیش به صورتبود  نامه که ابتدا مقرر یران است، این آیینوز هیئت 6/6/1395مورخ 

 ۀنام صورت یک آیین ه شدن در مجلس ارائه شود، ناگهان ب ای جهت طرح و قانون الیحه

به دنبال نهاد  مردم های سازمان ۀحوز فعاالن. بسیاری از ایی از سوی هیئت وزیران ابالغ شداجر

 های سازمانفعالیت  برایبه عنوان بستری قابل اعتماد  نهاد مردم های سازمانتصویب قانون 

 نظران است. های مورد نظر صاحب بیانگر حوزه 2 مضامین مرتبط در جدول .نهادند مردم
 . مضامین مرتبط با مفهوم قانون2جدول 

 های تحقیق منبع: یافته

 شده در این مورد به شرح زیر است: ارائه های قول نقلبرخی از 
ها دارد و از ضمانت اجرایی الزم  ها و مقررات خالف قوانین وابستگی زیادی به تفکر دولت نامه آیین»

 «.ا –ف  -ای نباشد برخوردار نیست باید قانون حاکم شود تا تغییر آن سلیقه
 «.گ -م -نهاد عملیاتی شود بسیاری از ابهامات موجود از بین خواهد رفت های مردم اگر قانون سازمان»
های مختلف در چرخش است  های سال است که در مجلس بین کمیسیون نهاد سال های مردم قانون سازمان»

 «.ی( -این خود بیانگر اهمیت آن است، م
نهاد به عنوان اساس کار اعتماد نداریم، فرآیند را از  های مردم ما دیگر به دولت در طرح الیحه قانون سازمان»

 «.آ-در مجلس پیگیری خواهیم کرد، س طریق تدوین و نهایی کردن طرح
ای که  دهد به گونه انقدر دستورالعمل و آیین از نامه مراجع مختلف داریم که به هر کسی در دولت اجازه می»

 «.ط-مکند )خواهد عمل  می
اعتمادی متقابل به سبب  های مردم نهاد، خود بسترساز بی همین نبود یک قانون واحد در مواجهه با سازمان»

 «.ا -ف)برخوردهای چندگانه در موارد مشابه است 

 ردیف مضمون پایه دهنده مضمون سازمان مضمون فراگیر

 
 
 

 لززوم تزدوین قزانون   

 نهاد های مردم سازمان
 
 
 

 
 

 ها گیری از ظرفیت سمن ایجاد بستر دائمی بهره
 
 
 
 

 1 الزم برای انجام کار فقدان بسترهای

 2 ها نبود الزام در بکار گیری سمن

 3 ها لغو مقررات موجود در تحدید فعالیت و تهدید سمن

 4 لزوم تغییر دید امنیتی

 5 ها محترم شناخته شدن حق دادخواهی برای سمن

 6 های مردم نهاد حتی یک قانون در حوزۀ سازماننبود 

 7 پیشگیری از نظام توزیع رانت

 
 

 در اجرا رفع برخوردهای چندگانه

 8 ها برای ورود به موارد پر مناقشه ایجاد جرئت در سمن

 9 ها با سمن ایجاد وحدت رویه در مواجهه

 10 دولتها و  المللی در امور مشترک با سمن تثبیت نگاه بین

 11 ها نامه قدرت بیشتر قانون در برابر دستورالعمل و آیین
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 اعتماد متقابل 

ندهد( و )کند که اقدامی را انجام دهد  نفره است، یکی از طرفین تعهد میرابطۀ دواعتماد یک 

کند و ممکن است بر مبنای این تعهد، امتیازاتی را برای طرف  را قبول میدیگری این تعهد 

اعتماد اتفاق افتاده است. اعتماد یعنی  ۀپدید توان گفت دیگر قائل شود. در این صورت می

طرف مقابل کسب  پذیری آسیباز  شود نمیاطمینان متقابل از اینکه هیچ یک از طرفین حاضر 

رود  می اعتماد به معنای باور به عملی است که از دیگران انتظار؛ (1993، 1)سبل منفعت کند

ها و مقاصد افراد است که به  اعتماد فردی به معنای اعتماد به صالحیت(. 211: 1384اوفه، )

طور عمده بر مبنای روابط شخصی و ارتباطات چهره به چهره و آشنایی طوالنی شکل گرفته  

 نظران است. مضامین با حوزه اعتماد از دید صاحببیانگر  2 (. جدول1391است )طالب، 

 . مضامین مرتبط با اعتماد متقابل3جدول 
 ردیف مضمون پایه دهنده مضمون سازمان مضمون فراگیر

 
 
 
 
 
 
 

لزوم اعتماد متقابل دولت و 
 ها سمن

 
 
 ها به دولت اعتماد سمن

 
 
 
 
 

 ها اعتماد دولت به سمن

 1 رفع موانع ایجاد اعتماد
 2 طرفین در اعتماد متقابل خواست

 3 بخش بودن همکاری باور به نتیجه

 4 ها در امر نظارت باور به سالمت سمن

 5 های موجود اشراف به ضعف

 6 ورود به حلقۀ نظارت دولتی

 7 ها عملکرد کم نقص سمن

 8 ها واگذاری امور به سمن

 9 ها ها نظارتی دولتی از سوی سمن پذیرش اهرم

 10 ها القاء حس مالکیت به سمن

 11 ها از سوی دولت به رسمیت شناخته شدن سمن

 های تحقیق منبع: یافته

 عبارتند از: با توجه به این تِم شده بیان های قول نقل برخی
 ،رود میبه شمار  چندکارهاعتماد حلقه مفقوده و کلیدی نهاد  مردم های سازماندر حوزه رابطه بین دولت و »

 «.م.و.م
ر به همین منوال به عنوان یک شریک اعتماد نداشته باشد کانهاد  مردم های سازمانتا هنگامی که دولت به »

 «.خواهد بود، ا. م
 «.خدانند ایراد کارشان کجاست، ن.  میچرا که خوب  کنند نمیاعتمادی نهاد  مردم های سازمانبه  عمالً ها دولت»
و  ها دولتهستند که در بسیاری مواقع به نهاد  مردم های سازمانن اغلب مشهود است ای آنچهبرعکس »

 «.ن -اعتمادند، م بیاقداماتشان 
چرا باید تمام توان ما به جای اینکه صرف انجام اقداماتی در راستای تحقق اهدافمان شود در جلسات متعدد »

 «.ا -جهت اثبات خودمان تلف شود، ف دولتی و های دستگاهدر 

                                                           
1. Sable8 
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 مردم نهاد های سازمانمتقابل دولت و  توانمندسازییند آموزش و اتوجه به فر 

است که در ادبیات علمی امروز دنیا از کاربرد  ای رشته بینو  چندبعدیمفهومی  توانمندسازی

این مفهوم،  ۀمای بسیار باالیی برخوردار است، اگر از تعاریف متعدد آن گذر کنیم، جان

امور مربوط به خود است که آموزش یکی از  ۀیند ادارادر فر ها گروهشدن افراد یا  سهیم

نهاد  مردم های سازمانمتقابل دولت و  توانمندسازیمفهوم آموزش و  .های اساسی آن است پایه

  نیز از مفاهیم اصلی استخراج شده است.

 :ها آموزش و توانمندسازی متقابل دولت و سمنمرتبط با  های قول نقلبرخی 
، این امر ارتباط استمشخص  کامالًطیف عملکردی بسیار متفاوتی دارند؟ پاسخ نهاد  ممرد های سازمانچرا »

 «.م-و-م -آن سازمان دارد توانمندسازیمستقیمی با نحوه آموزش و 
صورت مالی  داند نمیامور را به سازمان مردم نهادی واگذار کنم که  توانم میمن به عنوان یک مدیر چگونه »

مدعی هستند، در بسیاری از موارد این  ها دولتیبر عکس آنچه »  «.خ-استاندارد چیست؟ ن
 «.ق -ا -دهند مینشان  ها دولتهای همکاری را به  هستند که زمینهنهاد  مردم های سازمان

در حوزه  تراشی مانعدارد، آنوقت مدام در حال نهاد  مردم های سازمانچه توقعی از  داند نمیخود دولت »
 «.ی-م -فعالیت ماست

چگونه به من که به صورت رایگان در  کنی میبه مأمور دولتی گفتم شما برای انجام کارت حقوق دریافت »
 «.ی –؟ خندید و پذیرفت، م زنی می ناآگاهیو  سوادی بیهستم انگ  المنفعه عامحال انجام امور 

 ها . مضامین مرتبط با آموزش و توانمندسازی متقابل دولت و سمن4 جدول
 ردیف مضمون پایه دهنده مضمون سازمان مضمون فراگیر

 
آموزش و توانمندسازی 

های  متقابل دولت و سازمان
 مردم نهاد

 

 
 
 
 

 آموزش متقابل 
 
 
 
 
 

 سازی متقابل فرهنگ

 
 
 
 
 
 

 توانمندسازی متقابل

 1 آموزش و ایجاد رابطۀ مؤثر

 2 استمرار و فرایندی بودن شناخت متقابل

 3 های غیر دولتی در فعالیتوجود نیروی گریز از مرکز 

 4 لزوم تجربۀ اجتماعی در درازنای زمان

 5 های تخصصی و عمومی تقسیم کار در آموزش

 6 ها آموزش تخصصی نظارت با توجه به ماهیت سمن

 7 است مترادف با میزان آموزش و توانمندی کارآمدی

 8 ها های تخصصی نظارت برای دولت و سمن آموزش شاخص

 9 ها لزوم آموزش دولت در حوزه تعامل با سمن

 10 العادۀ آموزش در حوزۀ نظارت اهمیت فوق

 11 شدن آموزش به عنوان زیربنای تخصصی

 12 تغییر مترادف با آموزش و توانمندسازی است

 13 های دولتی برگزاری جلسات توجیهی در دستگاه
 14 ها دولت و سمنلزوم ارتقاء ظرفیت کارشناسی در 

 15 تمرکزگرایی و مقاومت در واگذاری امور شکست فرهنگ

 16 شدن فرهنگ پاسخگویی نهادینه

 17 ها و دولت در طراحی مفاد آموزش لزوم مشارکت سمن

 18 های حائز شرایط نظارت تعداد محدود سمن

 19 جویی در واگذاری امور با ارتقاء دانش تخصصی رفع بهانه

 20 ها گیری از دولت در سمن حذف نگاه حمایت
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 21 ها مندی از ظرفیت سمن درک دولت از چگونگی بهره

 مردم نهاد های سازمانگری در  اصل مطالبه 

و در  کردن آمده مطالبه در فرهنگ فارسی معین به معنی خواستن و طلب واژۀگری از  مطالبه

به معنی گری  مطالبهبنابراین ؛ فرهنگ دهخدا نیز به معنی وساطت کردن ذکر شده است

فرهنگ  -دهخدا نامۀ لغت) .است درخواست فعل، نیاز و یا کاری از فرد یا نهاد و سازمان

نهاد  مردمگر بودن سازمان  مطالبهان مفهوم نظر صاحبمعین(، از مضامین مهم دیگر مورد نظر 

های  یندبرای تحقق اهداف سازمان و اصالح فرا زنی چانهشرایط، بررسی قوانین و رصد مستمر 

نظران  تحلیل مضامین مورد نظر صاحب جدول ذیل بیانگر غلط از سوی شریک دولتی است.

 در مورد این مفهوم است.
 گری . مضامین مرتبط با اصل مطالبه5جدول 

 ردیف مضمون پایه دهنده مضمون سازمان مضمون فراگیر
 
 
 
 

های  گری در سازمان اصل مطالبه
 مردم نهاد

 
 
 
 
 

 

 
گری شرط الزم در  مطالبه

 ها فلسفۀ وجودی سمن
 

 1 نهفته است ها سمن گری در ماهیت مطالبه

 2 هر سمن به دنبال احقاق حقوق جمعیت هدف خود است

 3 ها در اولویت آخر است گری در برخی سمن مطالبه

 4 گری ضعف دارند در مطالبه ها بسیاری از سمن

 5 هاست سازی اجتماعی رسالت سمن شناسایی دردها و حساس

 
سمن  توانمندی میزان اهمیت

 گری در مطالبه
 

 

 6 گری باید ایجاد شود ظرفیت کارشناسی در مطالبه

 7 اند گر در اولویت های مطالبه در امر نظارت سمن

 8 گری است مطالبهاز رویکردهای اصلی در  تخصصی شدن

 9 گری رابطۀ مستقیم دارد ها با مطالبه توانمندی سمن

 10 گری است مطالبه توانمندی و دانش تخصصی شرط الزم در

 های تحقیق منبع: یافته

 ها عبارت است از: گری سمن ها در حوزۀ مطالبه قول برخی نقل
ها از تمامی شرایط یک سازمان  باید دید منظور نظر ما چه نوع سازمان غیر دولتی است؟ بسیاری از سازمان»

به میگویند ما به چیز دیگری کار  دانند میهستند اما خود را در مرحله ارائه خدمت متوقف  مند بهرهموفق 
 «ق -ا -نداریم

رت بر عملکرد دولت وارد شود باید بسیاری از در حوزه نظا خواهد می خصوصاًسازمان مردم نهادی که »
 «.ا-ف -استگری  مطالبهآن  ترین مهمرا در حد اعال داشته باشد،  ها ویژگی

مورد فعالیت، اشراف  بر حوزه، سازمانی که عالوه بر تسلط کامل شود گر می مطالبهچه سازمان مردم نهادی »
 «.م-و-م -دولت داردکاملی بر اتمسفر اجرایی موضوع و فرآیندهای اجرایی 

 «.ق-ا -برای چه باید نظارت کنیم اصالًیعنی مطالبه گری، اگر دنبال مطالبه حقایق نباشیم  اصالًنظارت »
موفق در عرصه نظارت، بررسی کامل وضع موجود از لحاظ قانونی، اجرایی، نهاد  مردمخاصیت یک سازمان »

 «.-ش -س -مطالبه از شرکای دیگر در راستای تحقق آن است نهایتاًترسیم فضای مطلوب و 

 

 



  215  ... نهاد مردم های سازمان ظرفیت از استفاده بر مؤثر عواملوثوقی/  وسلیانی 

 

 

  غیر سیاسی و گر تسهیللزوم وجود یک نهاد 

لزوم موجود  ها مصاحبهگرفته از  بدست آمده از خالل تحلیل مضمون صوت مسائل ترین مهماز 

و تنظیم نسبت، شدت و نهاد  مردم های سازمانساماندهی فعالیت گر برای  تسهیلیک نهاد 

متعددی دولتی و در رأس  های دستگاهدر حال حاضر  .دولت استخود و  آن با ۀکیفیت رابط

نتایج تحقیق اما بیانگر آن است که نهاد مورد  آنها وزارت کشور این مسئولیت را برعهده دارد،

ها  این حوزه موجود درهای  باشد تا بتواند با احتراز از آسیب غیر سیاسی نظر باید غیر دولتی و

در دو بعد لزوم ایجاد یک سازوکار برای  ه وظایف ذاتی خود عمل کند، جدول ذیلب

ها از جمله در حوزه نظارت از یکسو و کیفیت و نحوه انجام  ساماندهی فعالیت سمن

 دارد. های آن از سوی دیگر را بیان می فعالیت

 گر و غیر سیاسی . مضامین مرتبط با وجود یه نهاد تسهیل6جدول 
 ردیف مضمون پایه دهنده مضمون سازمان گیرمضمون فرا

 تشکیل گر غیر سیاسی نهاد تسهیل

 )نما( نظام مشارکت اجتماعی

لزوم ایجاد سازوکار 
ها در  مشارکت سمن
 نظارت

 1 کارگیری ذینفعان ضعیف با به عدم اتالف انرژی
لزوم تحول در ساختار و عملکرد کنونی گذر از فرد 

 محوری/ ساختار هیئتی
2 

 3 ناکارآمدی بخش دولتی در نظارت

 4 ها های سیاسی، جناحی و مادی در سمن فقدان انگیزه

 5 خروج از انحصار بخش دولتی

 6 های دولت و تسریع در امر نظارت کاهش هزینه

 7 افزایش دقت در نظارت

 8 ورود مردم به عرصه نظارت

 9 مندی از سرمایۀ عظیم انسانی بهره

 10 ایجاد شفافیت در عملکرد دولت

 11 های مفقوده کنونی یص و حلقهنقارفع 

 12 توان ها از آن پرهیز دارند ها به مباحثی که دولت ورود سمن
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 :ها سمن دهی سازمانسیاسی برای گر غیر تسهیلمرتبط با لزوم ایجاد نهاد  های قول نقل

نیستم اما نباید  سوءاستفادهاست، من منکر وجود زمینه  المنفعه عام های نهاد فعالیت مردم های سازمانخاصیت »
 «.ق -ا -نگاه سیاسی داشتنهاد  مردم های سازمانبه 

 رود میکنار  معموالًافراط و تفریط خاصیت مدیریت ماست، وقتی نگاه سیاسی به میان آید اولین چیزی که »
 «.م–و  -م -نگاه کارشناسی است، باید به این موضوع توجه داشت

وضعیت و ساختار موجود اگر مناسب بود که خروجی ما با این همه استعداد این نبود باید طرحی نو در این »
 «.ش -س -حوزه درانداخت

را هم بدهد، هزینه این کار کنار  اش هزینهبهره ببرد باید نهاد  مردم های سازماناز منافع  خواهد میدولت اگر »
واسپاری است، من به عنوان یک دولتی میگویم باید یک ساختار غیر سیاسی و ها و  گذاشتن برخی مسئولیت

 «.-خ -غیر دولتی کار را به دست بگیرد ن
-مردم نهاد، مطالبه دوجانبه است، هر دو در کنار و برابر با هم های سازمانبهترین نوع همکاری دولت با »

 «.ش-س
 

 های مشابه از مفهوم نظارت تلقی 

طوری تحت نظارت و  ها فعالیتیندی است که طی آن نتایج عملکرد و فراکنترل و ارزیابی 

را با عملکرد مطلوب مقایسه کرد. این فرایند گیرد که بتوان عملکرد واقعی  می کنترل قرار

تا بتوانند نتایج را ارزیابی کنند و در صورت لزوم اقدامات  دهد می الزم را به مدیرانبازخورد 

، (260: 2001 ال ویلن، توماس جی.دیویدهانگر،) را اتخاذ کنندکننده و اصالحی  تصحیح

نهاد  های مردم شده در عوامل مؤثر بر استفاده از ظرفیت سازمان آخرین مضمون فراگیر استخراج

های مشخص و  در نظارت بر عملکرد دولت، لزوم توجه به تعریف مشخص، حوزه

های مورد بررسی  ست، مضمونعمومی و اختصاصی ا بعدهای مشخص نظارت در دو  شاخص

 به تفکیک بیان شده است. 7 در جدول
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 از مفهوم نظارت مشخص . مضامین مرتبط با تلقی مشابه و7 جدول
 ردیف مضمون پایه دهنده مضمون سازمان مضمون فراگیر

 
 

تلقی مشابه و مشخص از 
 مفهوم نظارت

 
 
 
 
 
 
 

 
ها و  تعریف نظارت، حوزه

 های آن شاخص

 1 تعریف مشخص از نظارتلزوم وجود 
 2 ها لزوم تعریف مشخص از شاخص

 3 های نظارتی به صورت تخصصی و بخشی طراحی شاخص

 4 های تخصصی و بخشی با تعامل ذینفعان طراحی شاخص

 5 های عمومی و اختصاصی در نظارت توجه به تمایز شاخص

 کیفیت اجرایی شدن نظارت

 6 نظارت های تخصصی در مشخص بودن بخش

 7 ها آغاز فرایند نظارت از خود نظارتی در سمن

به  لزوم طراحی فرایند از اولین مرحله تا گزارش نهایی
 ها خروجی نظارت عنوان

8 

 9 رسانی در امر نظارت توجه به شفافیت و اطالع

 10 لزوم رویکرد جامع به مفهوم نظارت

 

 :تلقی از مفهوم نظارت ها در حوزۀ قول نقلبرخی از 
اینکه بدانیم مراد ما از نظارت چیست پنجاه درصد کار است، آیا ما در پی نظارت پله به پله هستیم یا به »

 «.م -و – م دنبال بررسی تطابق اهداف با منافع جمعی؟ شرایط حاکی از نگاه دوم است.
در حال حاضر نظارت به معنای بررسی اینکه در حوزه مورد نظرش چه اتفاقات نهاد  مردمبرای یک سازمان »

و بسیار دشوار  خواهد می، قابل اجرا شدن است، ورود به جزئیات هم تخصصی فراتر دهد میکالنی رخ 
 .«ش-س -خواهد بود

د، فلذا نگاه های بسیاری روبرو خواهد ش بر عملکرد دولت با مقاومتنهاد  مردم های سازماننظارت توسط »
 «.ا -ف –مناسب برای ورود به مسئله است  ای مقدمه نگر یکلبخشی و 

صورت پذیرد به همان میزان دقت کار  تر صنفیبا نگاه نهاد  مردم های سازمانهر چه قدر نگاه نظارتی توسط »
 «.ق -ا -باالتر خواهد رفت

هدف گزینی مجدد صورت پذیرد، نوع اگر با هدف تغییر رفتار و نهاد  مردم های سازماننظارت توسط »
 «.ا م–از نظارت مشارکتی را شاهد خواهیم بود  ای عالی

 

 گیری نتیجه

نهاد در توسعۀ محلی، به عنوان واسط دولت و مردم، اساس حکمرانی  مردم یها سازماننقش 

رود.  بین مردم و دولت با وجود این بخش از بین می حائلدهد. مرز و  محلی را تشکیل می

نهاد  مردم های سازمان ۀنظران حوز با صاحب شده انجامهای  نتایج تحلیل مضمونی از مصاحبه

، بیانگر آن است که اولین قدم در راه المللی غیر دولتی و بین -ایران در سطوح دولتی

در نظارت بر عملکرد دولت به سرانجام رسیدن نهاد  مردم های سازمانبسترسازی مشارکت 

است که با عنایت به ضمانت اجرایی باالتر قانون در مقایسه با نهاد  مردم های سازمانقانون 

 های موجود باشد. تواند راهگشای بسیاری از دشواری ها می نامه مقررات و آیین



 1395 ، پاییز و زمستان2 شمارۀ ،هشتم دورۀ ،(شهری-روستایی) محلی توسعۀ  218 

 

به هم است که در نهاد  مردم های سازماناعتماد متقابل دولت و  گام دوم ایجاد زمینۀ

از نهاد  مردم های سازمانندسازی متقابل دولت و مضامین مستخرج بعدی یعنی آموزش و توانم

های الزم از سوی دیگر  ایجاد هماهنگی برایغیر سیاسی  گر تسهیلیکسو و ایجاد یک نهاد 

های  در قالب طرحنهاد  مردم های سازماننه تنها در بخش  ها آموزشمتبلور شده است، این 

بلکه باید در ساختار  ،تواند بروز یابد مینهاد  مردمها  سازمان استانداردسازیسازی و  ظرفیت

بر تحقق نهاد  مردم های سازمان تأثیرگذاری ۀتوانمندی و نحو ۀدر حوز ها آموزشدولتی نیز 

از این بستر  برداری بهرهاهداف دولت صورت پذیرد تا بخش دولتی نیز آمادگی پذیرش و 

مفهومی مشابه از امر نظارت،  از طریق ایجاد یک فضای نهایتاًعظیم را داشته باشد. این نیرو 

در واقع اعتماد یک مکانیسم هماهنگی  تر خواهد ساخت.را هموارپژوهش  ۀشدن اید عملیاتی

حساسی در حکمرانی محلی است که بازیگران مختلف به حقوق همدیگر احترام بگذارند. از 

نهاد  مردم های سازمانمتقابل دولت و  توانمندسازییند آموزش و اتوجه به فربحث  رو ینا

ای باید بین این سه  شود. طوری که اگر این توانمندسازی نباشد، مذاکرات پیچیده مطرح می

نهاد شکل گیرد که بیشتر اوقات به نتایج مغایری هم  مردم های بخش دولت، مردم و سازمان

 انجامد. می
 

 دولت در فرایند عملکرد بر نظارت درنهاد  مردم های سازمان ظرفیت از استفاده بر مؤثر عوامل. 2شکل 

 توسعۀ محلی

 

 

 

 

 

 

 

 
 

دهد که دولت ضمن تفویض اختیار و  نهاد نشان می مردم های سازمانگری در  اصل مطالبه

غیر سیاسی  و گر تسهیلیک نهاد های ایجاد  نهاد باید زمینه مردم های قدرت دادن به سازمان

 نهاد مردم هايسازمان
 بر نظارت در ظرفيت آنها از استفاده بر مؤثر عوامل

 محلی توسعه فرايند در دولت عملكرد

قانون 

اعتماد متقابل 

متقابل دولت و  توانمندسازیند آموزش و ایتوجه به فر

 های مردم نهادسازمان

های مردم نهادسازمانگری در اصل مطالبه 

غیر سیاسی بودن لزوم وجود یک نهاد تسهیلگر و 

های مشابه از مفهوم نظارتتلقی 

 مردم دولت
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گیری  ، اعتماد و هماهنگی باشد، این مسئله باعث شکلها را فراهم کند. اگر بین این بخش بودن

 دهد. های مرتبط را نیز کاهش می شود و خیلی از هزینه نظارت و کنترل درونی در آنها می

 

 منابع

بیوک  :ترجمه .کیفی؛ نظریۀ مبنایی اصول روش تحقیق(. 1385) جولیت ،استراوس، آنسلم و کوربین

 .تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. محمدی

 ۀجوانان به عنوان حامالن اصلی سرمای غیر دولتی های سازمان(. تبیین نقش 1387پور، لیال ) آریان

. 3 ۀ. شمار2. سال نامۀ علوم اجتماعی پژوهشاجتماعی.  ۀاجتماعی در توسع

. تهران: ها و کاربردها( سرمایۀ اجتماعی )مفاهیم، نظریه(. 1385وانی، سید مهدی؛ شیروانی؛ علیرضا )ال

 انتشارات مانی، چاپ اول.

 . 8  ، شمارهماهنامۀ شوراهانهاد در تعامل با شوراها.  مردم های سازمان(. 1385بوچانی، محمدحسین )

 ۀدر ایجاد و ارتقاء سرمای غیر دولتی های سازمانهای  استراتژی تأثیر(. 1389حسینی، میرزاحسن )

.82-100اول. صص  ۀ. سال پنجم، شمارفصلنامۀ مطالعات مدیریت انتظامیاجتماعی. 

. جلد اول، تهران: ها های غیر دولتی؛ تاریخچه، تعریف و ویژگی سازمان(. 1382پارسا، فاطمه ) خزایلی

 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، چاپ اول.

نهاد  مردم های سازمان(. نقش و عملکرد 1393دماری، بهزاد؛ حیدرنیا، محمدعلی؛ رهبری بناب، مریم )

 . 1393آبان -، مهر5 ۀ، شمار13، سال فصلنامۀ پایشدر حفظ و ارتقای سالمت جامعه. 

ایران.  در روستایی حکمرانی و روستایی های (. تعاونی1391) زاده، حسن بخشی مهدی و طالب،

 .1391 زمستان ،2 شماره ،4 ، دورهمحلیتوسعۀ 

. ترجمه: غالمعباس توسلی. اتشارات جامعه ایرانیان.پایان نظم(. 1379فوکویاما، فرانسیس )
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