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Abstract 
Objective: The present study seeks to design a model for Acceptance of Non-
Governmental Organizations (NGOs) by the Citizens. This research is fundamental and 
practical in purpose and is exploratory in nature. 

Methods: Qualitative method and Grounded Theory strategy were used to help design 
the study. 20 key experts were selected sing using judgmental purposive sampling, and 
then the researchers conducted deep interviews with them. Afterwards, the components 
were classified using the process of open, axial and selective coding and the final model 
was configured. 

Results: The results of the research showed that the “acceptance” of NGO can be 
affected by many different factors like organizational, sociological, environmental and 
personal elements. In the proposed model, organizational and social elements are the 
causal elements; public gain and profitably are the axial categories; the attitudes include 
positive or negative emotions which are considered as the model Strategy. Eventually, 
behavioral intent which is the consequence of acceptance or non-acceptance of NGOs 
were identified. Activity environment and individual morality had significant effects on 
public attitudes of citizen toward NGOs.  

Conclusion: The main outcome of this model in the behavioral field is the acceptance of 
NGOs by the Citizens, based on systematic perspective to the subject and considering 
organizational, environmental, and individual factors. 
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  چكيده
اين پژوهش . طراحي شودنهاد از نگاه شهروندان  هاي مردم مدلي براي پذيرش سازمانتالش شده است كه  ،پژوهش حاضردر  :هدف

  .اكتشافي است هاي پژوهش و از لحاظ ماهيت از دستهرود  مي شمار بهـ كاربردي  از نظر هدف بنيادين

هـاي    ، مصـاحبه موضـوع  كشف منظور به، بنياد داده پردازي نظريه استراتژي و كيفي تحقيق روش از استفاده با پژوهش اين در :روش
 گـردآوري  ي پـژوهش هـا  انجام گرفت و از اين طريق داده هدفمند گيري نمونه روش به كليدي آگاهان و خبرگان از نفر 20 عميقي با

  .دش پيكربندي نهايي مدل و پرداخته ها مؤلفهبندي  به دسته ،گزينشي و محوري، باز كدگذاري فرايند از استفاده بادر ادامه  .شدند

، سـازماني  مختلـف  عوامـل  تـأثير  و هـا  كـنش  نتيجه نهاد مردم يها سازمان »پذيرش« كه است آن مبين پژوهش يها يافته :ها يافته
 نفـع  و سـودمندي  ؛شـوند  مـي  محسوب علي شرايط ،اجتماعي عوامل و سازماني عوامل مدل اين در .است فردي و محيطي، اجتماعي

 /پـذيرش  پيامـد  ،رفتاري قصد و گيرد مي قرار نظر مد مدل راهبرد ،منفي و مثبت احساسات شامل نگرش هستند؛ محوري مقوله ،عامه
 در شـهروندان  نگـرش  بـر  ،گـر  مداخله شرايط عنوان به فردي اخالقيات و فعاليت محيط بعد دو .شوند مي شناخته سازمان پذيرش عدم

  .است گذارتأثير نهاد مردم يها سازمان پذيرش

نگاه سيستمي به موضوع و در نظـر   ،توسط شهرونداننهاد  هاي مردم سازمانپذيرش  پيامد اصلي مدل در حوزه رفتاري :گيري نتيجه
  .عوامل سازماني، محيطي و فردي استگرفتن 
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  مقدمه
 اين .اند كرده آغاز را خود كار جهان سطح در مردم رنج و درد رفع هدف با بسياري نهاد مردم يها سازمان ،اخير قرون طي

 توسعه ،سالمت خدمات ،باسوادي ،جنسي برابري ،روستايي توسعه ،فقر رفع نظير موضوع چند يا يك بر ها سازمان
 شدن جهاني ازبرآمده  مختلف مسائل بروز و جهانوضعيت  .اند هشد متمركز ...و زيست محيط حفظ ،بشر حقوق ،اجتماعي

 با همراه ،بهداشتي و محيطي زيست مشكالت ،ها هويت و ها گروه برخي ماندن حاشيه در ،خاص اي هتوسع يها سياست و
 يها تشكل و مدني جامعه فعاالن ،موارد گونه اين به توجهي بي يا مسائل حل در هاآن ناتواني و ها دولت نقش كاهش
 پاسخگويي در ييها سازمان چنين .است كرده اجتماعي مطالبات پيگير و آورده صحنه به مؤثر نيروي عنوان به را داوطلب

 ايجاد و پايدار توسعه به كمك ،مختلف اقشار مطالبات و ها خواسته پيگيري و مدرن دنياي مشكالت از بسياري به
 و راد قانعي( دهند مي تشكيل را جامعه سوم ركن واقع در و دارند زيادي توانايي ،توسعه در مشاركت براي اي هزمين

 بخش كه معتقدند )1987 ،گاريالئو ؛1987 ،فرناندز ؛1987 ،اليوت( نپردازا هينظر از ياريبس ).98 :1383 ،حسيني
 در رييتغ به قيتشو ،دوردست ينواح در توسعه و خدمات نيتأم ،ريفق افراد يازهاين شناخت در است ممكن داوطلبانه
 از تيحما ،يطيمح هايديتهد بردن نيب از و شناخت ،ضيتبع اهشك يبرا الزم يها تيفعال انجام و ها نگرش

 ،ويليتس( دنباش داشته يبهتر قابليت توانمندي و ،نيزم نيفاقد و اننناتوا رينظ ها گروه از ياريبس يديتول هاي توانمندي
 قيطر از كه »يرونيب رييتغ عامل« در قالبNGO( 1( غيردولتي يها سازمان نقش به )119 :1990( نورتك ).2006
 )1992( سيكجائ نظر اساس بر .كرده است اشاره ،كند مي كمك جامعه هاي ليپتانس شناخت در مشاوره و لهمداخ

 يها سازمان تيموفق يبرا كه نداربرخورد يق و عمليار دقيدانش بساز  يطيمح مشكالتدر زمينه  غيردولتي يها سازمان
به گفته  .كند مي كمك يدولت جعامر طريق از جامعه مشكالت رفع يبرا ها حل راه تعيين در دانش نيا .است ديمف يدولت

 .كنند مي برقرار فقرا با يتر يكنزد ارتباط يعموم بخش ينهادها به نسبت غيردولتي يها سازمان ،)1999( يبوكل رابرت
 ).2001 ،دهرمراجان( اند هشد ليتبد ،دارند قرار توسعه محور در كه يافراد يبرا يديكل عامل به غيردولتي يها سازمان

 افراد به خدمات ارائه شامل ،هم به مرتبط اما ،متفاوت تيفعال نوع دوانجام  يبرااغلب  غيردولتي يها سازمان
 اين ،آن بر عالوه .شوند يم شناخته ياجتماع رييتغ يبرا يعموم شيوپ نيهمچن و يسازمان مشي خط از تيحما و ازمندين

 حفظ ،يبشر حقوق تيفعال ،تعارضات حل ،يدموكراس جاديا شامل يتخصص يها نقش ريسا از يعيوس حوزه در ها سازمان
 قرون طي ها سازمان از نوع اين .كنند يت ميفعال اطالعات ارائه و قيتحق ،يمش خط ليتحل ،ستيز طيمح تيفعال ،فرهنگ
 و 1980 دهه در و هشد برجسته يالملل نيب توسعه در ورودشاندليل  به و اند هآمد وجوده ب متعدد يها شكل در يمتماد
  ).3 :2007 ،ليوايس( اند يافته ايشافز يريچشمگ طور به 1990

 يها سازمان اصطالح هك يحال در .است اي هكنند سرگردان عناوين مجموعه دربردارنده غيردولتي يها سازمان لمهك

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Non- governmental organization 
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 با زين 3مدني جامعه و 2داوطلبانه ،1انتفاعي ريغ يها سازمان رينظ يمشابه اصطالحاتاي دارد،  استفاده گسترده غيردولتي

نشئت  يليتحل اي يحيتشر مشكالت از متفاوت اصطالحات از استفاده ،موارد از ياريبس در .دشو مي تلقي برابر آن
 كلمه از ايكآمر در ،مثال رايب .ستها سازمان اين برآمدن متفاوت خيتار و فرهنگ جهينتدليل آن  بلكه گيرد، نمي

 دهند نشان يشهروند يها سازمان چنانچه و تاس حاكم بازار كشور اين در رايز ؛شود مي استفاده يانتفاع ريغ يها سازمان
 از ،كنند مي تيفعال يعموم يكاالها نيتأم يبرا و ستندين سود كسب دنبال به ،دارند يتجار ريغ يها تيموجود كه

 هب كه داوطلبانه و يارياخت كار از طور عمده  به ،يطوالن سنت دنبال به انگلستان در .شوند مي برخوردار يمال هاي مزيت
 استفاده »هيريخ« يا »داوطلبانه سازمان« عنوان از ،است گرفته شكل هيريخ قانون بيتصو و سايكل يها ارزش لهيوس
با  كه شود مي اطالق ييها تشكل به« )سمن( نهاد مردم  سازمان ،اجرايي نامه آيين 1 ماده اساس بر ،ايران در .شود مي

 شده سيسأت مربوط مقررات رعايت با و داوطلبانه صورت به حكومتي غير حقوقي يا حقيقي اشخاص از گروهيهمكاري 
ـ  غيرتجاري هاي هسسؤم« عنوانبا  ها تشكل اين ).2011 ،كشور وزارت( »است سياسي غير و غيرانتفاعي اهداف داراي و

 غيردولتي يها سازمان فعاليت موضوع ،نامه آيين 3 ماده اساس بر ).25 :1396 ،زاده ملك( رسند مي ثبت به »غيرانتفاعي
 ،زنان امور ،بشردوستانه ،خيريه امور و نيكوكاري ،هنري ،ورزشي ،اجتماعي ،فرهنگي ،علمي موارد از يكي بر مشتمل
 اي مجموعه يا آن يرنظا و آباداني و عمران ،زيست محيط ،توانبخشي ،درمان و بهداشت ،حمايتي ،اجتماعي ديدگان آسيب

 طريق از وبوده  مستقل دولت بدنه از كه هستند ييها گروه يا ها آژانس غيردولتي يها سازمان ،خالصه طور به .ستآنها از
  .)2007، ريدل( كنند نمي فعاليت سود خاطر به زيرا شوند؛ مي متمايز داوطلبانه اعضاي از برخورداري
 از بيش ؛1384 سال در 10250 حدود به 1376 سال در فقره 2000 از غيردولتي يها سازمان تعداد ،ايران در
 در 20000 برافزون  و )542 :1393 حيدرنيا و رهبري بناب،دماري،  :به نقل از 2007 ،پو بهرام( 1390 سال در 17000

 اين با .)1395 ،نهاد مردم يها سازمان معاونت ،كشور وزارت( كنند مي فعاليت مختلف يها حوزه دركه  رسيده 1395 سال
 خالف بر .است متفاوت آن مدرن نوع با شود مي شناخته غيردولتي سازمان نام به ايران در آنچه رسد مي نظر به حال

 جا و سنتي يها ارزش حول مردمي يها تشكل قالب در سنتي مشاركت ،غيردولتي يها سازمان قالب در مدرن مشاركت
 بيماران و نمعلوال ،نيازمندان و مستمندان از دستگيري ،همياري و همكاري به مذهبي باورهاي و هااعتقاد چون اي هافتاد

 نهاد مردم يها سازمان نام به كه ايران در افتاده جا سنتي يها تشكل بنابراين ).1384 ،صادقي( گيرند مي شكل اينها جز و
 به دموكراتيك سازوكار پيشبرد براي يكفايت بي نظير هايي تفاوت آن مدرن انواع با گستردگي رغم به ،كنند مي فعاليت
  .دارد پايين اجتماعي سرمايه از برخورداري همچنين و بودن بسته لحاظ

 ،بوم بيرون و بديع( است قوي دولت برابر در ضعيف جامعه رابطه ،دولت و جامعه رابطه نوع ايران در ،سويي از
 گيري شكل مانع و كند مي اعمال خصوصي حوزه بر را خود تسلط و هژموني دولتي حوزه اي هرابط چنين در ).1387

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Non- profit organization 
2. Voluntary organization 
3. Civil society 
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 و جامعه بر حاكم فرهنگي و تاريخي شرايط دليل به ديگر، بيان به .شودمي مدني جامعه تقويت و مستقل يها تشكل
 اقتدارگرايانه عمل شيوه و روحيه و )1393 ،مالمير و قوام ؛1380 ،كاتوزيان( ملت و دولت بين شكاف ومتضاد  رابطه وجود

 و بسته حالت جامعه نتيجه در و نگرفته شكل آن مدرن مفهوم به مدني جامعه ،)1389 ،القلم سريع( جامعه و حكومت
 و شدهمواجه  اعتمادي بي و بدبيني ،ظن سوء با 2گروهي برون تشكل گونه هر بنابراين .است كرده پيدا 1گروهي درون
 در خصوص اندكي تجربي و علمي تحقيقاتدر ايران،  .دارد وجود جامعه سوي از آنپذيرفته نشدن  و مخالفت امكان
 تاكنون ،شهروندان توسط نهاد مردم يها سازمان پذيرش بر مؤثر عوامل زمينه دراما  ،گرفته انجام نهاد مردم يها سازمان

 توجه با پژوهش ايندر  ،اساس اين بر .شود مي احساس شدت به آن تحقيقاتي خأل و است نگرفته صورت تحقيقيهيچ 
 غيردولتي يها سازمان پذيرش بر مؤثر عوامل تبيين و اكتشاف منظور به و كشور فرهنگي و اجتماعي ،تاريخي زمينه به
 ذهني ،تاريخي ،فرهنگي ،اجتماعي موانع ،كليدي آگاهان و خبره كارشناسان نظر بررسي با ،شهروندان نگاه از )نهاد مردم(
 ارتقاي و حفظ ،كسب نحوه براي الگويي و شده استخراج بيروني نهادهاي پذيرش به نسبت شهروندان نگرشي و
  .شودمي ارائه و طراحي شهروندان توسط نهاد مردم يها سازمان »پذيرش«

  پژوهش نظري پيشينه
 يها سازمان .اند كرده ايفا توسعه در تري پررنگ نقش هگذشت به نسبت غيردولتي يها سازمان ،1980 دهه لياوا از

 كمك يبرا تازه يها حل راه آورنده فراهم مزنله به يالملل نيب كننده اعطا جامعه توسط سپس، شدند كشف اول غيردولتي
 از يدولت تيحما و ناكارآمد دولت دهنده نشان كه مشكالتي ؛گرفتند قرار توجه ، در كانوننيريد مشكالت حل به

در  دولت ينينش عقب و اقتصاد كردن آزاد يبرا يبعد يها تالش خالل در ،عالوه به .بود مؤثر ريغ اي هتوسع يها پروژه
 به خدمات ارائه يبرا اي نهيهز كم و مؤثر نيزيگجا غيردولتي يها سازمان ،يساختار ليتعد يها استيس از يبخش قالب
 »خوب دولت« عنوان اب را يديجد مشي خط ،يالملل نيب كننده اهدا جامعه ،سرد جنگ از پس .شدند دهيد سوم بخش مثابه
 نيا مطابق .ديد مي سوم بخش و بازار ،دولت نيب متوازن روابط از برآيندي را اي هتوسع جينتا كه داد قرار كار دستور در

 به زمان نيا در كه يديجد توجه .شدند دهيد نوظهور يمدن جامعه يك از يبخش غيردولتي يها سازمان ،ميپارادا
 يها سازمان تيقابل ارتقاي يبرا ييها تالشمنابع كمكي بسياري را به همراه داشت،  ،شد معطوف غيردولتي يها سازمان

 ،يعمل و متوازن اي هتوسع اتتفكر رد اي هعمد راتييتغ به در نهايت و آمد عمل به آنها يكار وزهح شيافزا در غيردولتي
 يبرا مردم بر متمركز يردهايكرو از يزانيم و تيجنس ،يتوانمندساز ،مشاركت خصوص در ديجد هاينظر شامل
  .)2007 ،ليوايس(منجر شد  فقر كاهش به مربوط يها تيفعال

 به ،سوم بخش عنوان به ها سازمان اين كه شود مي گفته همواره ،غيردولتي يها سازمان به مربوط ادبيات در
 رسد مي نظر به .برسانند حكومت گوش به را خود صداي تا دهند مي فرصت شدگان طرد و فرودستان ويژه به و بازيگران

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. In-group 
2. Out-group 
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 از روشني درك و است ناقص ،فعاليت محيط فرهنگي و اجتماعي ،سياسي ،تاريخي زمينه گرفتن نظر در بدون تفكر اين

داده  مشاركت امكان بازيگران به غيردولتي يها سازمان اينكه ايده .دهد نمي دست به شود، مي فعاليت اي كه در آن جامعه
 بر كه است هايي فرض بر مبتني ،شود شنيده دولت توسط آنها صداي تا دهند مي فرصت شدگان طرد و فرودستان به و

 به گفتار اين در مدني جامعه كه است شده گذارده بنا2پاتنام رابرت و 1دوتوكويل آلكسي دموكراسي ليبرال اصول اساس
 همجموع به و كند محافظت دولت برابر در خود از تواند مي ،است مستقل كه شود مي اطالق اجتماعي زندگي از اي هحوز

 جامعه از مفهومي ،گرامشي نزد، به ويژه مدني جامعه ادبيات در ،مقابل در ).48 :1382 ،صادقي( استمقيد  يمشترك قواعد
 بخشي به مثابه نيز غيردولتي يها سازمان رو اين از و شود مي اعمال آن طريق از بورژوازي هژموني كه يابيم مي را مدني

 اي هرابط واسطه به اغلب ها تشكل اين .هستند تر كالن سطح در منافع سر بر منازعات دهنده بازتاب تنها ،مدني جامعه از
 آنها وظيفه رو اين از )1999 ،آنن( شوند مي تلقي نهادها اين كارگزاران واقع در ،دارند المللي بين و پولي اهداكنندگان با كه

 ،نقد اين مطابق ).1383 ،پتراس( است جهاني داري سرمايه براي كارگزاري بلكه نيست، ضعفا و فرودست اقشار از حمايت
 .كنند مي تقويت را داري سرمايه اقتصاد و فرهنگ غيردولتي يها سازمان .نيست يمستقل هرابط مدني جامعه و دولت رابطه
 يها دولت با تقابل در غيردولتي يها سازمان كه نقشي واسطه به عمدتاً دموكراتيك گذار ،شيلي و برزيل در ،مثال براي

 مشروعيت و هويت بحران دچار دموكراتيك گذار از پس ها تشكل اين اما ؛است شده پذير امكان ،اند هداشت اقتدارگرا
 واسطه به ،است بوده جامعه محرومان و نرايفق ضرر به كه ساختاري تعديل يها سياست از انتقاد جاي به زيرا ،اند هشد

 در سكوت از ناچار ،اند هداشت ها دولت كارآمدن روي در كه نقشي و المللي بين و پولي نهادهاي از مالي يها كمك دريافت
 كه است ينقش ديگر، شده مطرح هايانتقاد از .)1382 ،صادقي( اند هبود دولت از حمايت و ها سياست اين مقابل

 اصالح در و دارند يخصوص اريبس يها شكلت به يدولت ينهادها توجه و اذهان كردن دور در غيردولتي يها سازمان
 قيطر از اي غيردولتي يها سازمان ،نامنتقد نيا نظر از .)1998 ،تاويدت( اند هكرد يباز نقش كمتري يدولت بخش

 يها يآشفتگ فصل و حل براي تيمسئول پذيرش اي يعموم خدمات يسپار برون صورت به يساز يخصوص در مشاركت
 سميبرالينئول مشي خط ليتسه در ،است زده بيآس ريفق افراد به نامتناسبي طرز به كه سميبرالينئول استيس از مانده يبرجا

   .اند هكرد كمك
 از بسياري كه است اين بر باور آن اساس بر و است شده وارد ها سازمان اين به ديگري انتقاد نيز چپ ادبيات در 

 و فرودست يها گروه با اندكي ارتباط كه آيند مي پديد متوسط طبقه كرده تحصيل نخبگان توسط عمدتاً ها تشكل اين
 نيز ايران در ).1994 ،دياموند( كرد ترديد فرودست طبقات سوي از آنها كردن نمايندگي در بايد ، از اين رودارند محروم

 نماينده آنكه از بيش ها سازمان اين كه باورند اين بر برخي زيرا ؛است وارد غيردولتي يها تشكل برخي به هاانتقاد اين
 طبقات با منافعشان و ها دغدغه كه كنند مي نمايندگي را شهري باالي و متوسط طبقه عمدتاً ،باشند فرودست اقشار

   ).1382 ،صادقي( است متفاوت شدگان طرد و فرودست

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Alexis de Tocqueville 
2. Robert Putnam 
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به  )1997( وود ،مثال براي. شود مي مربوط غيردولتي يها سازمان ييپاسخگو كمبود به ،شده انيب يانتقادها ساير

 غيردولتي يها سازمان به اي هنديفزا طور به يديكل يعموم خدمات آن در كه بنگالدش در »زيفرانش دولت« جاديا
 به شدن ليتبد در يريگ جهت دليل به ،عالوهه ب .كند مياشاره  ،شده واگذار جامعه به فيضع ييپاسخگو با يخارج

 برنامه ها سازمان اين كه است اين بر اعتقاد زيرا انتقاد شده است، غيردولتيهاي  سازمانبه  ،رانيگباز يخودمنفعت
 نقاط گوياي غيردولتي يها سازمان يبرخ ،)2003( كالدور نظر از .اند متمركز كرده خود براي شهرت كسب بر را شانيكار
 اقدامات موضوع در ،عالوهه ب .اند هداد دست از را خود ياسيس نفوذ كه هستند اي»شده يبوم« ياجتماع يها جنبش يانيپا

 در يهمكار انتظار برآوردن در زيرا ،است شده وارد ها سازمان اين به اي يقو هايانتقاد ،ييپاسخگو و دوستانه انسان
 به خصوص( اطراف طيمح از محدود درك جمله از ديگري به مسائل همچنين .ورزند مي قصور، ياضطرار يها تيموقع

 انتقاد ها حكومت و جوامع بين يثبات بي و تعارض اصلي ليدال به نسبت ساده رديكرو ،)يمحل غيردولتي يها سازمان نيب
   . )2007 ،ليوايس( است شده

 وجود ضرورت ،اخير قرن نيم از بيش در يافته توسعه و توسعه حال در كشورهاي تجربه ،هاانتقاد اين وجود با
 سطح بردن باال و انسان نيازهاي مينأت براي اجتماعي توسعه .است كرده تقويت پيش از بيش را نهاد مردم يها سازمان
 ،ديگر طرف از .نيستند آن مينأت به قادر تنهايي به ها دولت و است نامحدود و گسترده نيازها اين ،ستها گروه همه زندگي
 شده مشخص و داده جهت تغيير پايدار و فراگير توسعه به اقتصادي كاركردهاي از ،بعد به 1980 دهه از توسعه مفهوم
 جامعه وجود اهميت و )مدار انسان توسعه( ندارد ثبات مردم و مدني جامعه فعال مشاركت بدون پايدار توسعه كه است
 شده شناخته ضروري ،گيرد مي شكل مردمي مشاركت آن در كه محيطي و توسعه در شده مفقود حلقه عنوان به مدني
 اند هشد شناخته مردمي مشاركت دهي سازمان ابزار بهترين و ترين مهم ،غيردولتي يها سازمان ،مدني جامعه بطن در .است

 ،فقر و صلح ،زيست محيط جمله از ،جهاني مسائل با برخورد در ها دولت قدرت كاهش و شدن جهاني فرايند گسترش و
 تنها عنوان به دولت شدن خارج با ترتيب اين به .كند مي فراهم را غيردولتي يها سازمان آفريني نقش و حضور زمينه
 كه طوري به ؛اند هشد شناخته توسعه سوم بخش ، به منزلهغيردولتي يها سازمان و مدني جامعه ،پايدار توسعه دار سكان
 ،پائول( است رسيده 90 دهه در درصد 52 به 20 از ميالدي 80 دهه در جهاني بانك سازمان از شده جذب بودجه ميزان
1996(.   

   پذيرش
 در و است فرمانبرداري و لبتق ،تعهد ،اريتپذيرف ،قبول يامعن به و پذيرفتن دوم مصدر از دهخدا نامه لغت در پذيرش واژه

 شده تعريف ديگر دولتي نزد دولت يك هنمايند شدن شناخته رسميت به و قبول و فرمانبردارينيز به معناي  معين فرهنگ
 برقراري« پذيرش از منظور ،)6-5: 2010( اونيل و فست تعريف اساس بر ).معين فارسي فرهنگ و دهخدا نامه لغت( است
 مقامات همكاري يا نظر جلب و »متخاصمان ،محلي يها قدرت صاحبان ،انعنف ذي رضايت حفظ و ايجاد ،مؤثر روابط
 به بالقوه هايتهديد حذف يا كاهش يامعن به تعريف اين .ستها برنامه و اهداف پيشبرد منظور به شهروندان و دولتي
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 و پايه همچون پذيرش .است جامعه توسط آنها برنامه يها فعاليت قبول و غيردولتي يها سازمان پذيرينا آسيب منظور
 از حمايت منظور به موجود هايتهديد شناسايي براي يموضوع فقط بنابراين؛ كند مي عمل مديريت استراتژي اساس

 آن در كه اي هزمين پوياي ماهيت اساس بر .ستها برنامه ساختن ميسر و دستيابي از اطمينان بلكه ،نيست كاركنان
فست، فريمن، ( گيرد قرار نظر تحت زمان طول در و مستمر طور به بايد پذيرش ،كنند مي فعاليت رسان كمك يها آژانس

  ).225: 2013اونيل و رولي، 
 پذيرش« تا طيف سوي يك در »تحمل« از كهاست  يپيوستار تابع پذيرش ،آمده دست به هاي هتجرب اساس بر
 :است زير شرح به پيوستار اين .يابد مي امتداد ديگر سوي در »كامل

 .كنند مي عمل فعاالنه آن شهرت يا ها دارايي ،كاركنان از حفاظت براي سازمان نفع به نفعان ذي :تأييد •

 است ممكن همچنين و كرده فراهم را پذير آسيب هاي جمعيت به مستمر و امن دسترسي نفعان ذي :رضايت •
 .بگذارند اختيار در را امنيت به مربوط اطالعات

 و كاالها ،تر وسيع هاي بخش در ،كنند مي تحمل جامعه در را غيردولتي يها سازمان وجود نفعان ذي :امدار •
 .كنند مي فراهم را شوند مند بهره آن از توانند مي يا دارند نياز و خواهند مي ديگران كه خدماتي

 پذير آسيب هاي جمعيت به دسترسي مانع يا غيردولتي يها سازمان هاي برنامه تضعيف باعث نفعان ذي :عامتنا •
 .شوند مي

 تهديد را آنها شهرت يا ها دارايي ،ها برنامه ،غيردولتي يها سازمان كاركنان فعاالنه نفعان ذي :مستقيم مقابله •
 .كنند مي تخريب را هاآن يا كرده

 صاحبان وسيله هب ها سياست آن در كه كند مي تقويت را پايينـ  باال ديدگاه ،»پذيرش« مفهوم از غالب استفاده
 حمايت يا( ذيرندنپ را آن مردم كه صورتي در ؛گردد مي القا »قبول« براي مردم عموم به سپس شود، مي طراحي قدرت
 تر رايج مردم بين مفهوم از كاربرداين  ).2013 ،تنجلند و رايت ، دوين ،بتل( اند مخالف با آن كه شود مي فرض ،)نكنند

 يا »پذيرش« گيري اندازه براي اي هگزين دو عمومي الؤس يك ،بررسي شده مطالعات از بسياري در كه طوري به ،تاس
 كامل مجموعه و گيرد در اختيار پاسخگويان قرار ميپذيرش يا رد  گزينه دو معموالً شود و مي مطرح »پذيري پذيرش«

 .شود مي گرفته ناديده آنها ميان در ها نگرش

ه ب از قبل نگرش به پذيري پذيرش .شود مي مربوط به زمان »پذيري پذيرش« و »پذيرش« بين تفاوت همچنين
 ،واكر و درير( است پسيني نگرش پذيرش كه حالي در ؛ارتباط دارد سياست يا انرژي تسهيالت تكنولوژي كارگيري

 ،افزايد مي ابهام بر حتي كه كنند مي استفادهيگر يكد جاي هب را اجتماعي پذيرش و پذيري پذيرش نامحقق برخي ).2013
ده و به ش موضوع درگير بايد كه است اجتماعي عوامل كليه دربردارنده ،اجتماع شامل جامعه كنند مي فرض كه طوري به

   .نظر آنها توجه شود
توسط  )نهاد مردم( غيردولتي يها سازمان شناختن رسميت به و تعهد ،قبول ،پذيرش از منظور پژوهش اين در
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 بلكه ،نرسانند آسيب آنها كاركنان و اموال به و نشوند جامعه در آنها فعاليت مانع تنها نه كه است نحوي بهشهروندان 

 و سلبي جنبه دو دارايبيان شده  تعريف بنابراين .انجام دهند الزم و مؤثر همكاري آنها يها برنامه و اهداف پيشبرد براي
 نهاد مردم يها سازمان كاركنان و اموال به رساندن آسيب يا تخريب ،تراشي مانع عدم شامل آن سلبي جنبه .است ايجابي
 و آنهاست يها فعاليت و ها برنامه اجرايبراي  اجتماعي يها گروه مؤثر مشاركت و همكاري آن ايجابي وجه و است

 و نهاد مردم يها سازمان بين گرايانه همكاري و فعاالنه رويكرد طريق از را شهروندي دموكراسي و مشاركتي ديدگاه
  .كند مي ترويج شهروندان

  پژوهش شناسي روش
. گردد ميباز آن كاربري به راهبرد اين از استفاده خردمايه .است شده استفاده 1»بنياد داده نظريه« روش از پژوهش اين در

 فرايند تبيين به ،گسترده سطح در كه است اي هنظري خلق براي كيفي و مند نظام روشي ،بنياد داده نظريه پژوهشي راهبرد
 »فرايند« نوعيدرباره  نظريه ،بنياد داده نظريه ).2007 ،كرسول( پردازد مي مشخص هويت با موضوعي متقابل كنش و

   يا ها كنش ،ها فعاليت ،رويدادها فرايند يعني ،است
 ،ريزي طرح نظير پژوهش سنتي مراحل از بسياري .كند مي تبيين ،دهد مي رخ زمان گذر در كه را مديريتي هاي تعامل

 ،نگر كلي بلكه ،نيست خطي كامالً فرايند اما ؛شود مي رعايت راهبرد اين در دهي گزارش و تحليل ،ها داده گردآوري
  ).59 :1389 ،فرد دانايي( است استقرايي و گرايانه طبيعت

را  كيفي يها داده از بسياري انواع ،كند مي آوري جمع فرايندها تشريح براي بنياد داده پرداز نظريه كه ييها داده
 و ها همجل و ،هدهند پاسخ هاي هخاطر ،دولتيسندهاي  ،ها مصاحبه ،شنودها و گفت ،ها همشاهد جمله از گيرد؛ دربرمي

 ها داده ي ازانواع بنياد داده پردازي نظريه براي ).1990 ،چامرز ؛405 :2005 ،كرسول( پژوهشگر خود شخصي مالتأت
 ،بريكس و ثاني ،رالف( اند هآورد روي كانوني يها گروه و مصاحبه از اطالعات استخراج به محققان بيشتراما  ،است موجود
 انتخاب را ها داده آوري جمع از اشكالي محقق كه معناست اين به بنياد داده پردازي نظريه در نظري پردازي نمونه ).2014
 نه و[ 2ارادي ،برداري نمونه كه معنا بدان اين دست يابد؛ نظريه يك توليد براي مفيديتصورهاي  و ها متنبه  كه كند مي

  ).405: 2005 ،كرسول ؛89 :2004 ،فرناندز( استمتمركز  نظريه يك توليد بر و بوده ]تصادفي
 نگاه از غيردولتي يها سازمان پذيرش بر مؤثر عوامل و متغيرها شناسايي ،پژوهش ايناجراي  از هدف كه آنجا از

 بودن بسته جمله از ،ايران جامعه بر حاكم سياسي و اجتماعي ،تاريخي ،فرهنگي شرايط گرفتن نظر در با ،است شهروندان
 بين شكاف و تضاد ،اداري سيستم ناكارآمدي ،ياعتماد بي ،حاكميت از مردم تاريخي ترس ،اجتماعي و فرهنگي فضاي
 از برگرفتهطور عمده  به كه كشورها ساير ادبيات از استفاده كه شود  مي مشخص ...و استبدادي رفتار ،ملت و دولت

 كشور اجتماعي مشكالت و مسائل حلبراي  را و دقيقي مناسب يها حل راه تواند نمي ،است غربي كشورهاي موضوعات

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Grounded Theory 
2. Intentional 
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 شهروندان نگاه از نهاد مردم يها سازمان پذيرش بر مؤثر عوامل از مناسب تبيين به دستيابي منظور به نتيجه در .دهد ارائه
 ارائه جامعه رفتاري و ذهني ،نهادي ،محيطي هاي پيچيدگي از يمناسب ترسيم كه استنياز  بومي مدلي طراحيبه  ،كشور
 هاي هخاطر ،دولتي سندهاي ،ها مصاحبه ،شنودها و گفت ،ها همشاهد از استفاده با اول مرحله در ،اساس اين بر .دهد
 و مصاحبه انجام با بعد مرحله در و شد بررسي نهاد مردم يها سازمان و شهروندان ارتباط نحوه ،... و ها همجل ،هدهند پاسخ
 عوامل و متغيرها از انبوهي ،نهاد مردم يها سازمان حوزه در متخصص و مطلع افراد از ييها گروه با باز يها پرسش طرح
 كدگذاري فرايند طي و بنياد داده نظريه روش از استفاده با سپس شدند؛ آوري جمع نهاد مردم يها سازمان پذيرش بر مؤثر
   .شدند پيكربندي دست آمده و به نهايي مدل قالب در نتايج و شده بندي دسته تحقيق يها يافته ،گزينشي و محوري ،باز

  پژوهشاجراي  مراحل
  وهشژپ يها پرسش :اول مرحله

  :شود هاي اصلي و فرعي پژوهش مطرح مي پرسشدر اين مرحله 
  ند؟ا كدام نهاد مردم يها سازمان پذيرش كننده تعيين عواملاز ديدگاه شهروندان،  :اصلي پرسش

 توانند مي چگونه ايران در نهاد مردم يها سازمان :شود به اين صورت مطرح مي فرعي پرسش اصلي پرسش اساس بر
   بخشند؟ ارتقا وكنند  حفظ كرده، كسب را اجتماعي پذيرش

  پاسخ دريافت و آوري جمع :دوم مرحله
 بر عالوه محقق ،است سازماني پذيرش بر مؤثر عوامل شناخت دنبال به كه اصلي پرسش به توجه با پژوهش اين در

 ،خود شخصي هاي ملأت و ها همجل ،ها هخاطر ،دولتي سندهاي ،شنودها و گفت ،ها همشاهد و موضوع ادبيات از استفاده
 آگاهان و خبرگان با عميق مصاحبه طريق از ها داده وريآگرد به ،موضوع از مناسب تبيين و عميق درك به دستيابي براي

 و ها ؤالس به پاسخگويي قدرت كه پژوهش موضوعبه  مطلع و نظر صاحب افراد ابتدا ،اساس اين بر .كرداقدام  كليدي
 كه ترتيب اين به شدند؛ انتخاب 1برفي گلوله قضاوتي و هدفمند گيري نمونه روش اساس بر داشتند، را تحقيق موضوعات

 اهداف اساس بر نيز آنهاو رو در رو با خبرگان منتخب مصاحبه عميق به عمل آمد، در ادامه  به صورت انفرادي ابتدا
  .كردند معرفي را ديگري خبرگان ،مطالب تكميل و موضوع
 يها نگرش و ها عقيده توصيف و اكتشاف ،مصاحبه از هدف چنانچه ،اطالعات گردآوري شيوه به توجه با
 ،كوال( بود خواهد كافي مصاحبه براي نمونه 15 تا 10 ،دسترس در منابع و زمان گرفتن نظر در با و باشد شونده مصاحبه

 كاركنان و مديران مختلف گروه سه از منتخب نمونه پژوهش اين در كه آنجا از ).1395 ،نوريائي و سرلك از نقل به1996
 براي ،بودند دانشگاه استادان و نهاد مردم يها سازمان حوزه با مرتبط دولتي مقامات و مديران ،نهاد مردم يها سازمان
 1 جدول شرح به انفرادي مرحله در مصاحبه براي نفر 20 ،نظري اشباع به دستيابي و اطالعات كسب از بيشتر اطمينان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Snowball sampling 
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 به .آمد به دست مختلفي و متنوع هاي موضوع و ها تم ،هانظر بندي جمع و اول مرحله مصاحبه انجام از پس. شدند انتخاب
 هجلس طي برگزاري ،اول مرحله كنندگان مشاركت از دعوتضمن  ،بيشتر توافق به دستيابي و اطمينان كسب منظور
 توافق اصلي يها تمروي  و شد گذاشته بحث بهبه دست آمده  يها تم و هانظر بار ديگر ،آنها از نفر 10 حضور با يمشترك
 مجموع در وشدند  ادغام ديگريك در مشابه موارد از برخي و شده حذف غيرمرتبط مفاهيم برخي مرحله اين در .گرديد
   .نديافت تقليل كمتري مفاهيم به اوليه كيفي يها داده

  آن مراحل و شونده مصاحبه يها گروه .1 جدول
 تعداد

  عنوان
 كاركنان و مديران

NGO امور به آگاه خبرگان  دولتي ومقامات مديران  ها  

  7  5  8  فردي صورت به كليدي آگاهان با مصاحبه

  4  3  5  گروهي هاي بحث

  

  ها داده گذاري كد :سوم مرحله
 گذاري كد روش ،مدل تكوين و شده حاصل كيفي يها داده بندي دسته منظور به مناسب ابزار توليد براي پژوهش اين در
 كتاب در كوربين و استراوس .استمد نظر قرار گرفته  كوربين و استراوس بنياد داده پردازي نظريه روش از استفاده با

 ،لي( انتخابي كدگذاري و محوري كدگذاري ،باز كدگذاري :دادند پيشنهاد را گذاري كد فن سه بنياد داده نظريه كشف
 گزينشي كدگذاري و محوري كدگذاري ،باز كدگذاري طريق از ها داده تحليل مراحل از استفاده بر روش اين ).47 :2001

   ).1391 ،بازرگان( پردازد مي تكوين حال در نظريه از تجسمي تصور يا منطقي پارادايم عرضه به همچنين و دارد كيدأت

 باز گذاري كد

به كمك اين روش . است باز كدگذاري ،رود به كار مي اطالعات تحليل و ها داده سازي مفهوم برايهايي كه  يكي از روش
 آورده سطح به ها داده عمق از مفاهيم ،باز كدگذاري مرحله در .كرد بندي دسته مشخص يها مقوله در را ها دادهتوان  مي
 ).22 :1387 ،كوربين و استراوس( پردازد مي آنها يها ويژگي و ها مقوله دهي شكل نحوه به گر تحليل همچنين .شوند مي
 شود مي كشف ها داده در هاآن ابعاد و ها ويژگي و شده شناسايي مفاهيم ،آن طريق از كه است تحليلي فرايند ،باز گذاري كد

بندي اطالعات،  از طريق بخش ،بنياد داده پرداز نظريه ،مرحله اين در ).49 :2001 ،لي ؛1990 ،كوربين و استراوس(
 همهاساس  بر را ها مقوله پژوهشگر .دهد مي شكل مطالعه حال در پديده خصوص دررا  اطالعات اوليه يها مقوله
 :2005 ،كرسول(كند  گذاري مي پايه خود يها يادداشت يارخدادها  و ها همشاهد ،ها مصاحبه نظير ،شده آوري جمع يها داده
 انجام يها مصاحبه جمله از ،گفته پيش يها شيوه از آمده دست به يها داده از استفاده با ،پژوهش از مرحله اين در ).397
 قرار نسبي توافق مورد وشد  بيشتري كيدأت آن بر ها مصاحبه در كه ...و پژوهشگر شخصي مالتأت ،تحقيق ادبيات ،گرفته
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 پذيرش« بر مؤثر عوامل ،متغيرها تفكيك و كردن جزء به جزءاز طريق  روش كدگذاري باز وبا استفاده از  ،گرفت

  ).2 جدول( ندشد بندي دسته »سازماني

  باز كدگذاري ازآمده  دست به متغيرهاي و مفاهيم .2 جدول
  متغيرها تعريف  مفهوم

  جامعه واقعي نيازهاي كردن برطرف و رسيدگي براي ها فعاليت و ها برنامه گذاري هدف ميزان  نياز وردنآبر

 افكـار  تنفـر  يـا  حساسـيت  برانگيختن موجب كه دولت يا شخص ،گروه ازنكردن   جانبداري و طرفي بي رعايت  تبعيض عدم و طرفي بي
  شود عمومي

  جامعه اعضاي براي سازماني يها مأموريت و اهداف بودن درك قابل و شفافيت ميزان  بودن درك قابل و شفافيت
  هدف اجتماعي مختلف يها گروه پوشش و فعاليت گستردگي ميزان  ها گروه پوشش

 و گرانيباز نفوذ و يگذارتأثير قدرت و روابط ،ها زهيانگ يابيارز و ليتحل( ميرمستقيغ و ميمستق نفعان ذي نييتع  نفعان ذي با ارتباط
  )ها برنامه بر متعدد نفعان ذي

  ...)و يزبان ،يمذهب ،يجنسيت ،ينژاد( جامعه اجتماعي يها گروه بين از كاركنان عضوگيري و استخدام نحوه  عضوگيري
  )عالي و يانيم ،سرپرستي از اعم( مديريتي مناصب تخصيص مبناي و مالك   مناصب واگذاري
  المللي بين /ملي /محلي كاركنان بين مزايا و حقوق تمايز ميزان  مزايا و حقوق
   آن به سازمان وستنيپ زانيم و يسازمان يساز شبكه  سازماني شبكه
  مجازي و مكتوب ،شنيداري ،ديداري از اعم )المللي بين /ملي /محلي( ها رسانه با سازمان مواجهه و ارتباط نحوه  ها رسانه با ارتباط

   يشهروند حقوق عييتض اي يعموم عيوقا و رخدادها برابر در سازمان يريگ موضع نحوه  گيري موضع
   ها برنامه اصالح يا طراحي در شهروندان نظر اعمال ميزان  هانظر گذاري تأثير
  بازخور دريافت و مردم براي كسب نظر ارتباطي يها كانال ايجاد  ارتباطي يها كانال

  يعموم فرهنگ و رسوم و آداب ،ها ارزش با برخورد نحوه  ها ارزش با مواجهه
   ها برنامه وها  هدف تشريحبراي  اجتماعي يها گروه با مذاكره انجام نحوه  مذاكره نحوه

  ...) و قدرت يها گروه ،مخالفان ،اننفع ذي( مختلف يها گروه جذببراي  مذاكراتي استراتژي از برخورداري  جذب استراتژي
  سازمان يها مأموريت و ها ارزش ،اصول به نسبت شهروندان شناخت و آگاهي ميزان  آگاهي

  سازمان يها مأموريت و ها برنامه ،اهداف بودن مفيد به نسبت عمومي باور ميزان  بودن مفيد
  ها برنامه بودن عملي به نسبت عمومي باور ميزان  بودن عملي
  جامعه توسعه و رشد در غيردولتي يها سازمان يگذارتأثير به نسبت عمومي باور و اعتقاد ميزان  گذاريتأثير
   خيريه و دوستانه انسان يها فعاليت انجام به جامعه افراد گرايش  دوستي انسان

   جامعه امور به نسبت جامعه افراد پذيري مسئوليت ميزان   پذيري مسئوليت
  اجتماعي هنجارهاي و ها ارزش اساس بر رفتارپذيري و ترغيب  هنجاري تأثير

  كاري )ندادن انجام(دادن  انجام در بيروني الگوهاي از پيروي  الگوپذيري
  هاي ناشناخته ميزان ترس و نگراني ذهني شده جامعه از فعاليت يا همكاري با سازمان  ترس تاريخي
  ص و رفع نيازهاي اجتماعييزان اعتماد در تشخيم  نياز تشخيص و رفع
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  2 جدول ادامه

  متغيرها تعريف  مفهوم
  يعموم مصالح تيرعا به اعتماد زانيم  عمومي مصلحت

 زيـان  و مناسـب  ماتيتصـم  اتخـاذ  در غيردولتـي  يهـا  سازمان )تخصص و تعهد( شايستگي به اعتماد زانيم  مناسب گيري تصميم
   جامعه بهنرساندن 

  اجتماعي وحدت و انسجام افتادن مخاطره به از ترس ميزان  اجتماعي انسجام
  اجتماعي سنت و آيين افتادن مخاطره به از ترس ميزان  ها سنت و آيين حفظ
  سنتي اقتدار و اجتماعي موقعيت افتادن مخاطره به از ترس ميزان  سنتي اقتدار حفظ

   طرد و توبيخ و جامعه توسط انحرافي خوردن برچسب از افراد نگراني ميزان  اجتماعي توبيخ

 همكاري /فعاليت از يناش هايخطر و غيردولتي يها سازمان تيفعال با دولت مخالفت از جامعه ينگران زانيم  حكومتي تعقيب
  آنها با

   همكاري نتيجه در شغلي آينده افتادن خطر به از ترس ميزان  شغلي مخاطره
  عملكرد برابر در غيردولتي يها سازمان پاسخگويي ميزان  عملكردي پاسخگويي

  درآمدها كرد هزينه يها محل و درآمد منبع درباره پاسخگويي ميزان  مالي پاسخگويي
  جامعه اعضاي انساني كرامت و نأش حفظ در سازمان اخالقي تعهد ميزان  اخالقي پاسخگويي

 كاربسـت  و نظرها بيان و سازمان به شهروندان دسترسيبراي  مناسب بسترهاي ايجاد در سازمان تعهد ميزان  دموكراتيك پاسخگويي
  گيري تصميم نظام در آن

 آزادي و اسـتقالل  رفـتن  دسـت  از و غيردولتي يها سازمان بودن بيگانه /دولت سلطه عامل از نگراني ميزان  گري سلطه
  اجتماعي

  جامعه براي غيردولتي يها سازمان حضور )مزايا( منافع ميزان  اجتماعي نفع
  زيست محيط براي غيردولتي يها سازمان )مزايا( منافع ميزان  محيطي زيست نفع

   جاني و مالي هايخطر وجود عدم و جامعه امنيت ميزان  امنيتيوضعيت 
  تعامل و همكاري روحيه وجود و مناسب فرهنگي فضاي  فرهنگيوضعيت 
   اجتماعي فعاليت انجام امكان و اجتماعي فضاي بودن بسته /باز وضعيت  اجتماعي موقعيت

   فعاليت انجامبراي  مناسب مقررات و قوانين وجود  قانونيوضعيت 
  غيردولتي ها تشكل فعاليت آزادي و سياسي رقابت شرايط وجود  سياسيوضعيت 
  اقتصادي فعاليتبراي  مناسبهاي  موقعيت و ها زيرساخت وجود  اقتصاديوضعيت 

 و تنفـر  ،رنـج  ،نگرانـي  نظيـر ( جامعـه  در غيردولتـي  يها سازمان حضور جهينت در يمنف احساسات بروز زانيم  منفي احساسات
  )قدرتي بي و استرس ،خشم ، بيزاري

 ،شـادي  ،افتخـار  ،رضايت رينظ( جامعه در غيردولتي يها سازمان حضور جهينت در مثبت احساسات بروز زانيم  مثبت احساسات
  )آرامش ،اميد

  شهروندان توسط غيردولتي يها سازمان تأييد ميزان  تأييد
  غيردولتي يها سازمان با همكاري به تمايل ميزان  همكاري
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  محوري گذاري كد

 اين .است ابعاد و ها ويژگي سطح در ها مقوله دادن پيوند و ها زيرمقوله به مقوله دهي ربط فرايند ،1محوري كدگذاري
 و استراوس( يابد مي تحقق مقوله يك »محور« حول كدگذاري كه است شده ناميده »محوري« دليل اين به ،كدگذاري
 و شده تدوين ،باز كدگذاري از به دست آمده ابعاد و ها ويژگي ،ها مقوله ،مرحله اين در ).49 :2001 ،لي ؛1990 ،كوربين
 شده شناسايي مفاهيم اساس اين بر ).84 :2001 ،لي(شود  ايجاد روابط درباره فرايندي دانش تا گيرد مي قرار خود سرجاي

  .گرفت قرار تر كلي چارچوب در وشد  مرتبط 3درج شده در جدول  يها مقوله به ،اول مرحله در

  محوري كدگذاري ازآمده  دست به يها مقوله. 3 جدول
   مفاهيم   مقوله

  ها گروه پوشش ،مأموريت بودن روشن ،تبعيض عدم ،نياز برآوردن  مأموريت و ريزي برنامه

  مزايا و حقوق ،مناصب واگذاري ،عضوگيري  استخدام و انساني منابع

  گيري موضع ،ارتباطي يها كانال ،ها رسانه با ارتباط ،سازماني شبكه ،نفعان ذي با ارتباط  سازماني هاي پيام و ارتباطات مديريت

  ها ارزش با مواجهه ،گيري موضع ،جذب استراتژي ،مذاكره نحوه   اي همذاكر و ديپلماتيك هاي مهارت

   دموكراتيك پاسخگويي ،اخالقي پاسخگويي ،مالي پاسخگويي ،عملكردي پاسخگويي  پاسخگويي

   گذاريتأثير ،بودن عملي ،بودن مفيد ،آگاهي  باور و شناخت

   گري سلطه ،شغلي مخاطرات ،اجتماعي توبيخ ،حكومتي تعقيب  شده ادراك يها ريسك

  هانظر گذاريتأثير ،مناسب گيري تصميم ،عمومي مصلحت ،نياز رفع و تشخيص  اعتماد

  تاريخي ترس ،سنتي اقتدار حفظ ،ها سنت و آيين حفظ ،اجتماعي انسجام   هنجاري و ارزشي حساسيت و تاريخي ذهنيت

  اقتصادي /سياسي /قانوني /اجتماعي /فرهنگي /امنيتي وضعيت   فعاليت محيط

  الگوگيري ،هنجاري پذيريتأثير ،پذيري مسئوليت ،دوستي انسان  فردي اخالقيات

  محيطي زيست نفع ،اجتماعي نفع  عامه نفع و سودمندي

  مثبت احساسات ،منفي احساسات  نگرش

  همكاري ،تأييد  رفتاري قصد

  انتخابي گذاري كد
 هدف به توجه با پژوهش اين در .است نظريه گيري شكل براي ها مقوله بهبود و سازي يكپارچه فرايند ،انتخابي كدگذاري

  :هستند زير عوامل از متشكل ها مقوله ساير .شده است انتخاب اصلي مقوله غيردولتي يها سازمان پذيرش ،آن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Axial coding 
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  علي شرايط
 پژوهش اين در .دنانجام اي مي هپديد گسترش يا وقوع به كه رويدادهايي يا وقايع ،حوادث از است عبارت علي شرايط
  :اند، شرايط علي شناسايي شدند بندي شده دسته اجتماعي عوامل و سازماني عوامل اصلي بعد دو بهكه  زير يها مقوله
 منـابع . 2؛ مأموريـت  و ريزي برنامه. 1: اند از عبارت سازماني عوامل بعد درهاي شناسايي شده  مقوله: سازماني عوامل )الف

  .پاسخگويي. 5و  اي همذاكر و ديپلماتيك هاي مهارت. 4؛ سازماني يها پيام و ارتباطات مديريت. 3؛ استخدام و انساني

 يهـا  ريسـك . 2؛ بـاور  و شـناخت . 1: انـد از  عبارت اجتماعي عوامل بعدهاي شناسايي شده در  مقوله: اجتماعي عوامل )ب
  .هنجاري / ارزشي حساسيت و تاريخي ذهنيت. 4و  اعتماد. 3؛ شده ادراك

 فعاليت محيط يا بستر

 را راهبردها كه است كالن محيط عوامل شامل فعاليت بستر .تأثير بسياري دارد سازمان پذيرش بر فعاليت محيط و بستر
 براي ضروري الزامات از سازمان پذيرش بر آن آثار و كالن محيط بررسي و ارزيابي بنابراين .دهد مي قرار تأثير تحت
 محيط ،قانوني /سياسي محيط نظير هايي همقول ،كالن محيط بعد در پژوهش اين در .است پذيرش شناخت و تعيين

  .شد شناسايي امنيتي محيط و اقتصادي محيط ،فرهنگي /اجتماعي

 محوري مقوله

 شامل محوري مقوله پژوهش اين در .شود محسوب مي فرايند اساس كه است اي هپديد از ذهني صورت ،محوري مقوله
 نفع و سودمندي شامل و دهد مي شكل سازمان از را شهروندان ادراك و ذهني تصوير كه است برداشت و شناختي حوزه
 .شود مي شده ادراك

 گر مداخله شرايط

 كه زماني از ).398 :2005 ،كرسول( گذارد تأثير مي راهبردها بر كه است عمومي اي هزمين شرايط گر مداخله شرايط
 .شود مي ظاهرگر  متغير مداخله ،گذاريتأثير اين زمان تا و دنكن مي وابسته متغير بر گذاريتأثير به شروع مستقل متغيرهاي
 )هاي(متغير از تابعي عنوان به گر مداخله متغير .دارد وجود گر مداخله متغير براي زماني بعد يا موقت حالت نوعي ،بنابراين
 متغير بر مستقل )هاي(متغير تشريح و سازي مفهوم به و شود مي ظاهر و آشكار ،كنند مي عمل وضعيتي هر در كه مستقل
 فردي اخالقيات باور از متشكل گر مداخله شرايط تحقيق اين در ).135 :1386 ،امامي و فرد دانايي( كند مي كمك وابسته

   .است اجتماعي هنجارها و ها ارزش از فرد پيروي ميزان و

 راهبردها

 عاطفي حوزه شامل راهبردها تحقيق اين در .شود مي منتج محوري پديده از كه است خاصي يها كنش برهم يا ها كنش
 نيات و عواطف ،اعتقادات از اي همجموع نگرش .پردازد مي محيطي هاي محرك منفي يا مثبت ارزيابي به و شود مي

 كه است رويدادي يا چيزي يا ،شخصي به پايدار نسبتاً تمايل بياني، به .است واقعه يا شخص ،ءشي يك به نسبت رفتاري
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 و احساسات شامل ،ها نگرش و عاطفي حوزه پژوهش اين در ).108 :1386 ،پور قلي( شود مي نمايان رفتار و احساس در

   .شود مي غيردولتي يها سازمان به نسبت جامعه منفي و مثبت رفتاري نيات

 پيامد

 ظاهري و بيروني بخش پيامدبيان ديگر،  به .بخشد مي شكل را راهبردها استخدام ازمده به دست آ يها خروجي پيامد
 شامل پيامد تحقيق اين در .است آمدهبه دست  قبلي موارد از حاصل يها كنش برهم و ها كنش نتيجه در كه است رفتار

 و دهد مي انجام زنده موجود كه است عملي و فعاليت هر رفتاربياني،  به .دهد مي شكل را رفتار كه است »رفتاري حوزه«
 عمل هر براي اصطالح اين .است عقلي فعاليت و عاطفي ،فيزيولوژيك اعمال ،پنهان و آشكار بدني كارهاي دربردارنده

 كهشود  مي رفتاري حوزه شامل »پيامد« پژوهش اين در ).54 :1368 نژاد شعاري( رود مي كار به اعمال مجموعه يا خاص
  . كند مي مشخص را غيردولتي يها سازمان رد و همكاري عدم يا پذيرش ،همكاري امكان

  

  
  محوري مرحله گذاري كد اساس بر نهاد مردم يها سازمان پذيرش كننده تبيين مدل .1شكل 

  پژوهش فرايند سنجي اعتبار :چهارم مرحله
 بنابراين ،شود مي توليد مطلوب پديده با كننده بررسي شخص فعال درگيري طريق از پژوهش يها يافته ،كيفي پژوهش در
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 نظريه تحليل از كه ييها مقوله انواع ،مثال براي. است كننده بررسي رويكرد دهنده نشان كمابيش ،شده توليد آنچه

 كه است حالي در اين .دارد بستگي گر تحليل جهاني ديدگاه و فكري نظام به ،آيند به دست مي يبنياد داده سازي مفهوم
 توصيف گوناگون پژوهشگران با متفاوت يها موقعيت در يكسان نتيجه آوردن دسته ب امكان اساس بر پژوهش اعتبار
  :است شده استفاده زير هاي روش از پژوهش اين اعتبارسنجي براي اين بر عالوه .)1385 ،هومن( شود مي

كرد، نتايج  نهايي و بندي جمعآنكه محقق مرحله كدگذاري محوري را  از پس :كنندگان مشاركت توسط تطبيق .1
 آنها يها ديدگاه ،مصاحبه مراحل در كننده مشاركت اعضاي نظر دريافت از پس ورا در اختيار تمام اعضا قرار داد 

 .شد اعمال محوري گذاري كد مرحله در

در اختيار چهار استاد  محوري گذاري كد يها يافته ،مدل سازي يكپارچه منظور به :خبرگان نظر ازمندي  بهره .2
   .به تأييد رسيد مدل كليتقرار گرفت كه با دريافت نظر آنان،  دولتي مديريت

 پيشنهادها و گيري نتيجه

 در يمؤثر نقش و شوند مي شناخته مردم و دولت نهاد بين واسط و سوم بخش عنوان به نهاد مردم يها سازمان
 بهبود محور حول ،كاركرد و ماهيت در پيچيدگي و تنوع وجود با ها سازمان اين .دارند عهده رب اي هتوسع يها فعاليت
، ها برنامه و اهداف به مؤثر دستيابي براي بنابراين ؛اند هگرفت شكل زيست محيط از حفاظت و محروم دافرا زندگي كيفيت
 نيز به شهروندان توسط نهاد مردم يها سازمان پذيرش ارتقاي و حفظ ،كسب .است شهروندان »پذيرش« نيازمند

 .نياز دارد اجتماعي محيط يها مؤلفه و عوامل و سازماني درون اجزاي بين هماهنگ و سيستماتيك ،آگاهانه رويكردي
 نظير سازماني درون عوامل شناخت و توجه بدون ،نهاد مردم يها سازمان سوي از جذاب هبرنام صرف ارائه با بنابراين
 هاي ذهنيت و باورها ،ها ارزش ،نيازها مانند اجتماعي محيط يها مؤلفه و عوامل همچنين و رفتاري و ساختاري عوامل

 اين نوآوري .اميدوار بود ها فعاليت و ها برنامه توفيق به توان نمي ،آنها بين منسجم و هماهنگ ارتباط نداشتن و شهروندان
 و مديران گروه سه شامل ،نهاد مردم يها سازمان حوزه نظران صاحب و كليدي آگاهان با مصاحبه طريق از كه پژوهش
 را مدلي ،آمد دسته ب دانشگاهي خبرگان و نهاد مردم يها سازمان با مرتبط دولتي مديران ،نهاد مردم يها سازمان كاركنان
 و ورود براي تواند مي و است ايران اداري و تاريخي ،اجتماعي ،فرهنگي شرايط و پيشينه با سازگار كه كند مي پيشنهاد
ه ب .شود واقع مؤثر شهروندان توسط آنها پذيرش ارتقاي و حفظ ،كسب و جامعه در نهاد مردم يها سازمان موفق حضور
 ارائه زير پيشنهادهاي ،شهروندان توسط پذيرش كسب از اطمينان وپيشنهاد شده  مدل بهتر كاربست براي ،عالوه
  :شود مي

 عنوان به شهروندان سوي از نهاد مردم يها سازمان بودن مفيد و سودمندي ادراك ،پژوهش نتايج اساس بر .1
 نيازهاي رفع و تشخيص بر مبتني اثربخش و مؤثر ريزي برنامه بنابراين ،شد شناخته پذيرش محوري مقوله

 به توجه ؛ها مأموريت و اهداف كردن روشن و واضح ،نيازمند يها گروه پوشش ،تبعيض عدم اساس بر اجتماعي
 برقراري ،اجتماعي يها گروه و مردم ،نفعان ذي با مؤثر رابطه ايجاد نظير سازماني يها پيام و ارتباطات مديريت
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 اخذ و شهروندان نظر دريافتبراي  دسترس در و مناسب ارتباطي يها كانال ايجاد ؛ها رسانه با مناسب رابطه
 ،جذب در انساني منابع مديريت به جدي توجه ،ها سازمانساير  با متقابل همكاري ايجاد و سازي شبكه ،بازخور

 اهداف؛ به باورمند و انگيزه با افراد جذب و سازمان يها مأموريت و اهداف اساس بر اعضا ارتقاي و كارگيري به
 قدرتمند و گذارتأثير يها گروه و نامخالف ،نفعان ذي با مذاكره هنگام ديپلماتيك هاي مهارت كارگيري به

 سازماني يها مؤلفه ترين اصلي عنوان به تواند مي ،جامعه به نسبت سازمان بودن پاسخگو همچنين و اجتماعي
 .شود واقع مؤثر سازمان يها برنامه و اهداف پذيرش و همكاري جلب در

 شناخت ميزان ،دارد سازماني برون بعد و اجتماعي جنبه كه سازماني پذيرش بر گذارتأثير و مهم عواملساير  از .2
 و بودن عملي بودن، مفيد از آگاهي طريق از كه است نهاد مردم يها سازمان به نسبت شهروندان باور و

 دريافت يا همكاري در شهروندان شده ادراك يها ريسك آيد؛ به دست مي نهاد مردم يها سازمان گذاريتأثير
 مخاطرات ،اجتماعي توبيخ ،حكومتي تعقيب از ترس نظير مواردي شامل كه نهاد مردم يها سازمان از كمك
 گيري تصميم ،عمومي نيازهاي رفع و تشخيص شامل كه سازمان به نسبت عمومي اعتماد شود؛ مي ...و شغلي
 در مردم دادن دخالت و عمومي مشاركت زمينه ايجاد ،عمومي مصالح و منافع رعايت با منطقي و مناسب
 و ارزشي يها حساسيت و تاريخي ذهنيت ؛شود مي نهاد مردم يها سازمان توسط ها برنامه و ها گيري تصميم
 و ها آيين رفتن دست از ،اجتماعي وحدت و انسجام خوردن بهم از ترس نظير مواردي شامل كه جامعه هنجاري

 يها سازمان بنابراين .آيد مي وجود به ها گروه برخي سوي از سنتي اقتدار و نفوذ كاهش از نگراني ،ها سنت
 ها حساسيت ،بخش اطمينان و مؤثر سازوكارهاي ايجاد با بايد شهروندان پذيرش به مؤثر دستيابي براي نهاد مردم

  .رفع كنند و شناسايي را جامعه هاي نگراني و

 ،استراتژي ،اهداف بر غيرمستقيمي يا مستقيم تأثير كه كند مي فعاليت كالني بستر و محيط در سازماني هر .3
 بر را تأثير بيشترين كه نهاد مردم يها سازمان فعاليت بستر پژوهش اين در .دارد آن يها فعاليت و ها برنامه
 هرچند .امنيتي و اقتصادي ،فرهنگي /اجتماعي ،قانوني /سياسي محيط :از است عبارت ،دارد آنها يها فعاليت
آن تالش  مديريت و كنترلبراي  بايد ،نيستند فعاليت محيط عوامل كليه كنترل به قادر نهاد مردم يها سازمان
 ،كننده حمايت مقررات و قوانين تدوينبه منظور  دولتي مقامات با كردن البي و زني چانه اساس اين بر .كنند
 نيازهاي سمت به دولتي منابع هدايتبراي  دولت به فشار ،داوطلبانه يها فعاليت انجام براي باز فضاي ايجاد

 اقتصادي هاي زيرساخت ايجاد و گذاري سرمايه ويافته  توسعه كمتر و محروم نقاط در ويژه به شهروندان ضروري
 ساختن فراهم و محيطي زيست مخرب و غيرمولد يها بخش در گذاري سرمايه از جلوگيري يا مناسب و مفيد
 آگاهي سطح ارتقاي و فرهنگي و اجتماعي يها فعاليت انجام همچنين و اقتصادي و اجتماعي امنيت و ثبات

 و نهاد مردم يها سازمان اقدامات و ها فعاليت با فعاليت محيط همراهي در اي هكنند تعيين تأثير تواند مي ،عمومي
 .شود شهروندان توسط آنها پذيرش

 جنبه وشد  شناخته گر مداخله شرايط عنوان به كه نهاد مردم يها سازمان پذيرش در كننده تعيين عواملساير  از .4
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 هنجارهاي و ها ارزش از تبعيت و افراد دروني كننده ترغيب و محرك عنوان به اخالقي باورهاي ،دارد فردي

 و دوستي انسان نظير ييها مؤلفه همراستايي صورت در. است خارجي محرك عنوان به اجتماعي
 و اهداف با سازگار اجتماعي يها ارزش و هنجارها از شهروندان متابعت همچنين و فردي پذيري مسئوليت

 باورهاي ،بياني به. شود مي تسهيل شهروندان سوي از ها سازمان اين پذيرش ،نهاد مردم يها سازمان يها برنامه
اساسي و  نقش ،بيروني مشوق عنوان به اجتماعي هنجارهاي و ها ارزش و دروني محرك عنوان به اخالقي
، هنجاري و باوري بعد به توجهي بي صورت در و دارند نهاد مردم يها سازمان پذيرش در اي كننده تعيين
  .بود نخواهد همراه موفقيت با ها برنامه و اهداف اجرايبراي  ها تالش

 اجتماعي يها ارزش و هنجارها و فردي اخالقيات و باورها نظام و فعاليت محيط شرايط شده؛ ادراك سودمندي .5
 به نسبت شهروندان )منفي يا مثبت( نگرش گيري شكل و سازمان از ادراك و ذهني تصوير آمدن وجود بهسبب 
 جهاني يها پويايي نظير متعددي عوامل از سازمان يك از ادراك و ذهني تصوير .شود مي نهاد مردم يها سازمان

 و آثار و جامعه در سازمان يها فعاليت و برنامه اجراي و كاربست پيامدهاي و عملكرد اساس بر همچنين و
 برسند دركي به شهروندان چنانچه ،اساس اين بر ).18 :2006 ،چكام و يكارل( گيرد مي شكل آن احتمالي نتايج
 و ،بپندارند غيرتهديدآميز و مناسب را فعاليت محيط و بدانند مفيد جامعه براي را ها سازمان فعاليت و حضور كه

 يها سازمان پذيرش ،باشند داشته همكاري به گرايش اجتماعي يها ارزش و فردي باورهاي لحاظ از همچنين
 پيشنهاد اساس اين بر .شد خواهدمنجر  شهروندان حمايتي رفتارهاي به و گرفته شكل افراد بين در نهاد مردم
 موقعيت ارتقاي و تثبيت براي همچنين و جامعه به ورودبراي  ارزيابي هنگام نهاد مردم يها سازمان شود مي
 در فعاليت و ورود به مناسب آگاهي با و كرده بررسي را شهروندان منفي و مثبت احساسات و نگرش ،خود

  .اقدام كنند جامعه

 شناخته مردم و دولت بين حائل و سوم بخش عنوان به نهاد مردم يها سازمان و مدني جامعه اينكه به توجه با
 تحقيقات شود مي توصيه آينده پژوهشگران به ،دارند مردم اساسي مشكالت حل براي بااليي بسيار ظرفيت و شوند مي
 ارتقاي و حفظ ،كسببه منظور  نهاد مردم يها سازمان رفتاري و ساختاري عوامل همچنين و دولتي موانع بر را خود

  . شود فراهم بهتر جويي چاره امكان ،آنها مشكالت و موانع علمي شناخت با تا كنند متمركز پذيرش

  منابع
   كشور وزارت پورتال ،نهاد مردم يها سازمان معاونت .)2011( نهاد مردم يها سازمان فعاليت و سيسأت اجرايي نامه آيين

  .ديدار نشر :تهران ،)سوم چاپ( .آميخته و كيفي تحقيق يها روش بر اي همقدم .)1391( عباس ،بازرگان
  .قومس نشر :تهران ،زاده نقيب احمد ترجمه ،دولت شناسي جامعه .)1387( ير پي ،بوم بيرون و برتون ،بديع

  . 21-14 ،2 شماره ،نو نقد ،ثقفي عليرضا ترجمه .امپرياليسم خدمت در هاNGO .)1383( ، جيمزپتراس
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   .550 -541 ،)5( 13 ،پايش فصلنامه .جامعه
 از اسـتفاده  بـا  دولتي يها سازمان شكافنده يها جريان بر مؤثر عوامل شناسايي .)1395( محمدحسين ،نوريائي و محمدعلي ،سرلك
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  .كبير امير انتشارات :تهران .پرورش و آموزش فلسفه .)1395( اكبر علي ،نژاد شعاري
  .47 شماره ،وگو گفت ،اصالحات دوره در غيردولتي يها سازمان تجربه :مدني جامعه از زدايي سياست .)1385( فاطمه صادقي

 بين در تجربي مطالعه( غيردولتي يها سازمان در مشاركت و روابط شبكه ،ها ارزش .)1384( فاطمه ،حسيني و محمدامين ،راد قانعي
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  .سمت انتشارات :تهران .)فردي رفتار( سازماني رفتار .)1386( آرين ،پور قلي
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   .13 شماره .)كشور وزارت داخلي خبرنامه( كشور سالم ،خبري گزارش .)1396( رضا ،زاده ملك
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