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 به نام خدا

 های مردم نهادهای نوین مدیریت در سازمانشیوه

 

رو بوده است سرعت تغییرات هم در یعنی تکنولوژی اطالعات و ابزار اطالع رسانی روبه IT با تحولی شگرف و عظیم در 12قرن 

های ر اداره امور و حتی در تفکرات و همچنین شیوهافزارها بشر امروز را درمعرض تغییرات بنیادی در ساختاافزارها و هم در نرمسخت

آفرینی مردم در امور زندگانی در ابعاد سیاسی، ها، میزان مشارکت و نقشمدیریت قرار داده است از آنجا که به موازات این پیشرفت

رو بوده و سام بسیار زیاد روبههای مختلف با تنوع و اقاجتماعی و اقتصادی و فرهنگی افزایش چشمگیر یافته است و بازیگران صحنه

  .اند ساماندهی و مدیریت آنان نیز تحت تاثیر همین تحوالت قرار داشته و قرار داردمواجه شده
 
  

شود اما به تدریج و به ها و قدرتمندان تعیین کننده سیاست بوده و امور مردم تنها با تصمیمات آنان اداره میروزگاری فقط دولت

های مختلف مورد عالقه اعم از اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، های آنان در گروها مردم، بسته به سالیق و خواستهخصوص در روزگار م

ها نقش فعال و موثر خود NGO ها و نهادهای مردمی و غیردولتیبندی شده و در قالب سازمانفرهنگی، هنری، ورزشی و ... دسته

  .نمایندرا در تعیین سرنوشت جامعه ایفا می
 
  

های سیاسی حاکم بر آنها میزان مشارکت و تعیین کنند که این نهادها متغیر است اما در کمتر بسته به جوامع مختلف و سیستم

  .توان از نقش و فعالیت و اثرگذاری اینگونه نهادها غفلت نمودکشوری می
 
  

و میزان طرفداران و اعضا خود و شیوه فعالیت و ها(، با توجه به موضوع فعالیت ها )سمنNGO های مردم نهاد یا همانسازمان

های مستقر و یا امور جاری و ها و دولتهای راهبردی و بلندمدت حکومتریزیسازماندهی خود، بعضا بر تصمیمات و برنامه

ت با توجه به وسع هایینماید. طبیعی است که چنین سازمانهای درحال اجرا تاثیر گذاشتند و آنها را دچار تحول نموده و میسیاست

سازمانی و اعضا و میزان تاثیرگذاری خود بر امور از روش ساده و ابتدایی اداره امور خویش عدول نموده و خود را با مقتضیات سازمانی 

های کاربردی جدید در مدیریت و سازماندهی خویش های مدیریتی نوین و ابزار و برنامهو محیطی خود منطبق نموده از روش

  .ری نمایندگیبهره
 
  

ها و های ارشد و گروهکنندهای بین هماهنگها رابطه حرفهها به اعضا، تقسیم کار براساس تجارب و تخصصتفویض امور و مسئولیت

های الزم حضوری های مسئول در امور مربوط و پیگیریهای عضو مجموعه از طریق آنالین )برخط(، ارتباط موثر با بخشکمیسیون

های به موقع و رسانیای و اطالعهای عمومی و رسانهورزیهای الزم از مسیر سیاستهای الکترونیک، پیگیریتیمو از طریق 

های مردم نهاد را پررنگ و حقیقی نموده بر تاثیرگذاری های ضروری بخشی از راهکارهای نوینی هستند که نقش سازمانسازیشفاف

شود و یا به ا در جهان امروز است که بدون آن یا از میزان نفوذ و اعتبارشان کاسته میهها ضرورت حضور اینگونه سازماناین روش

  .توانند موثر واقع شوندکلی از صحنه خارج شده و نمی
 
  

https://www.mashreghnews.ir/news/653063/%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF
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های اهها، بنگها به عنوان بازیگران عرصه قوانین و زیرساختگانه دبیر کل سازمان ملل از تعامالت جهانی دولتبراساس تفکیک سه

های غیردولتی یا مردم نهاد به عنوان بازیگران جامعه مدنی این سه بخش اقتصادی به عنوان بازیگران عرصه اقتصاد هستند و سازمان

  .شوندهای غیردولتی تعریف میاستراسبورگ دو عامل مهم برای سازمان 2891راساس ماده یک کنوانسیون دهند برا تشکیل می

  

  :این دو عامل عبارتند از
 
  

شوند، اگرچه ها با هدف کسب سود ایجاد نمیداشتن اهداف عام المنفعه بدون قصد انتفاع، این بدان معنی است که این سازمان

های هدف خود هزینه کنند. به همین دلیل برخی منابع، آنها را های سودآور بپردازند و سود حاصله را برای گروهتوانند به فعالیتمی

  .سازدهای اقتصادی متمایز میهای غیردولتی را از بنگاهنامند. این عامل سازمانهای غیرانتفاعی نیز میسازمان
 
  

لی الملهای غیردولتی اعم از داخلی و بینک دولت، به آن معنی است که سازمانهای غیردولتی براساس حقوق داخلی یایجاد سازمان

 2891شوند. این مسئله را شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد در قطعنامه به وسیله قانون داخلی یک دولت ایجاد می

ها نباشد، یک سازمان نامه بین دولتوافقتخود اعالم کرده است که براساس آن در سازمانی که سند تاسیس آن ناشی از یک م

  .سازدهای دولتی متمایز میهای غیردولتی را از سازمانشود.این عامل سازمانغیردولتی محسوب می
 
  

 هایهای بخش دولتی و همچنین پدیدهگذاریهای مختلف جامعه که در جریان سیاستفعالیت نهادهای مردمی برای کمک به بخش

های چشمگیری را رقم زده است اما آنچه در این بین اند در بسیاری از کشورها موفقیتها و ... آسیب دیدهبیماریطبیعی همچون 

های های قانونی، مالی و فرهنگی در جهت تسهیل شرایط برای به وجود آمدن چنین موسسهباید موردتوجه قرار گیرد، ایجاد زیرساخت

توانند درحل مشکالت ه مردمی در کشورمان نشان داده است که این نهادها میمردمی است تاکنون فعالیت موسسات خیری

  .های مختلف از جمله بیماری، فقر و گرسنگی نقش بسزایی داشته باشندهموطنانمان در بخش
 
  

دولتی سازمان غیرشود. براساس تعاریف مستخرج از منابع گفتاری و نوشتاری جمهوری اسالمی ایران، این تعریف بیش از همه دیده می

کند و خدماتی از قبیل امدادی، حمایتی، بهداشتی، آموزشی، تشکلی مردمی است که خارج از محدوده دست و پاگیر دولتی عمل می

باشد در واقع رساند و این تشکل حزب سیاسی و شرکت تجاری نمیهای داوطلبانه به جامعه میتحقیقی و ... را با جلب کمک

گر، رفاهی یا حمایتی هستند که نقش واسط بین دولت و جامعه را بازی دوستانه، توسعههای انسانتی، سازمانهای غیردولسازمان

  .کنندمی

  

های غیردولتی به عنوان عوامل اثرگذار در امور فرهنگی، اقتصادی، های جزئی موجود در این تعاریف، سازمانصرفنظر از تفاوت

  .ای دارندر ارزندهاجتماعی و سیاسی جامعه، نقش بسیا
 
  

ها، های عملی برای رفع کاستیحلیابی مسائل اجتماعی و ارائه راهسازی در جامعه و شناختن و ریشهآنها در توانمندسازی و فرهنگ

  .توانند با تقویت خودباوری و به کارگیری توان بالقوه نیروی کارآمد قشر عظیمی از مردم، مانع هدررفتن استعدادها شوندمی
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دهند تا با انجام کارهای داوطلبانه، به رشد فکری و های غیردولتی فرصت مناسبی برای حضور افراد در جامعه به آنها میتشکل

 ها با جلبهای خود بپردازند که اثرات مثبت آن در عرصه خانواده و جامعه انکارناشدنی است. همچنین این سازمانباالبردن توانایی

  .توانند بار سنگینی را از دوش دولت بردارندهای اجتماعی، میالمللی برای رفع گرفتاریمردمی، ملی و بینهای اعتماد و کمک

  

  .های غیردولتی قابل بررسی استدو رویکرد اساسی سنتی و سیستمی در اداره سازمان
 
  

زیع های هدف تواز دریافت منابع، آنها را بین گروهنشیند و پس های هدف میدر رویکرد سنتی، سازمان در انتظار منابع موردنیاز گروه

ریزی پردازد و پس از شناسایی و تشخیص نیازها به برنامهکند. در رویکرد سیستمی، سازمان به شناسایی نیازهای گروه هدف، میمی

 .پردازدهای هدف میبرای جذب منابع و تبدیل منابع به خدمت و توزیع خدمت به گروه

  

های سیستمی است. شناسایی و تشخیص نیازهای گروه هدف و زمان براساس رویکرد سیستمی نیازمند وجود زیرساختاداره یک سا

های منابع انسانی، مالی و جذب منابع ریزی جذب منابع، وجود سیستمهای هدف، نیازمند سیستم خدمات، برنامهارائه خدمت به گروه

  .ی و داوطلبان استهای جلب مشارکت، روابط عمومنیازمند سیستم
 
  

های پشتیبانی هستند و همه اینها در کنار هم به معنی وجود یک سازمان بزرگ است که اداره های عملیاتی نیازمند سیستمسیستم

  .ریزی عملیاتی و بودجه استریزی استراتژیک، برنامهچنین سازمانی نیازمند برنامه
 
  

ازی سها و الزامات، صرفنظر از پیچیدگی حاکم بر طراحی و پیادهند که این زیرساختکنطرفداران رویکرد سنتی معموال مطرح می

آنها، هزینه در یک موسسه خیریه دارای توجیه است؟ باید توجه داشت، هر تصمیمی در یک سازمان واجد نقاط قوت و نقاط ضعف 

 .است

  

ری های سیستمی مقدابدیهی است که ایجاد زیرساختگیری اصولی، ضروری است نتایج تحلیل و بررسی شود. برای یک تصمیم

های سنتی مقدار این هزینه به مراتب کمتر است، اما در مقابل رویکرد کند که در سازمانهزینه پشتیبانی به سازمان تحمیل می

ن به شود ایمنجر می های اهدایی نیکوکارانسیستمی از یکسو به پایداری سازمان و از سوی دیگر به تولید ارزش افزوده روی کمک

های نیکوکاران آن معنی است که در رویکرد سیستمی، یک موسسه خیریه یا سازمان مردم نهاد فقط به ارائه اعانه از محل کمک

های مردم را به خدمت موردنیاز گروه کند که کمکهایی را ایجاد میهای سازمان، تیمگذاری در زیرساختپردازد، بلکه با سرمایهنمی

  .آفرینندکند. بدیهی است که تبدیل منابع به خدمات، ارزش افزوده میف تبدیل کرده و این خدمت را به گروه هدف ارائه میهد

  

های مردم نهاد کنند، در سازمانهای مردم نهاد سوال میهای کمک کننده و از سوی دیگر، گردانندگان سازمانامروز از یکسو گروه

 وریجویی و باالبردن بهرههای باالسری سازمان، قطعا هر دو به یک اندازه مهم هستند رعایت صرفه هزینهارزش افزوده مهم است یا 

 .در یک سازمان مردم نهاد مهم و الزم است، اما کافی نیست

  

ن تریاقتصادی نیز مهم هایهای مردم نهاد، بلکه در بنگاهوری و ارزش افزوده نه تنها در سازمانتر، ارتقای همزمان بهرهبه طور دقیق

تر های مردم نهاد به دلیل ماهیت آنها چندین برابر سنگینوظیفه و مسئولیت مدیر سازمان است و این وظیفه و مسئولیت در سازمان
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 است. اندیشه نیکوکاری از دیرباز در کشور عزیزمان نهادینه بوده است که ریشه در باورها، آداب مذهبی و قومی مردم این سرزمین

 .دارد

  

گیری و توسعه های مردم نهاد به عنوان بازیگران جامعه مدنی با سرعت خوبی درحال شکلبرپایه همین اعتقادات است که سازمان

های غیرانتفاعی و غیردولتی بزرگی با تکیه بر مشارکت مردم درحال ارائه خدمت هستند. هستند و خوشبختانه درحال حاضر سازمان

 .های جدی مردم ودولت استهای مردم نهاد ضرورت نظارت برعملکرد آنها از دغدغهی و کیفی سازماندر کنار این رشد کم

  

ما ها دارند، آنهادهای متولی رسیدگی به عملکرد این موسسات در چارچوب وظایف قانونی خود نظارت مستمر بر عملکرد این سازمان

 .هاستکنندگان منابع مالی برعملکرد این سازماننآنچه که جای آن خالی است، نظارت مردم به عنوان تامی

  

های آماری و تحلیل عملکرد، نه ها را در ارائه گزارشپذیری بیشتر این سازمانبدیهی است رشد آگاهی و انتظارات مردم، مسئولیت

 .های رسمی نظارت کننده، بلکه به افکار عمومی به همراه خواهد داشتتنها به سازمان

  

 

 مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره و بنیان گذار بنیاد خیریه ملیا دکتر رضا ماکوالتی، : نویسنده 

 

 

 


