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چکيده
با شناخت صحیح از احتماالت آینده سازمان های مردم نهاد و ایجااد آمااد ی الزم بارای هر ونا
تغییر در این حوزه ،ن تنها ب میزان زیادی از آسیب ها و تهدیدات آن کاست می شود ک با کنگا ری
تبدیل می ردد ک جای اه مهمی در حل مگکالت مردم و حاکمیت خواهد داشت .از این رو تحقیاق
حاضر با عنوان «سناریوهای سازمان های مردم نهاد ایران در افق ده سال آینده» با هدف کمک ب مدیران
تصمیم ساز انجام شد .برای پاسخ ب پرسش اصلی پژوهش «سناریوهای سمن های ایران تا دهۀ آیناده
کدام اند؟» این سؤاالت فرعی طراحی شد« :کنگ ران فعال حوزه سمن ها کدام اند؟ سمن ها تا ده ساال
آینده با چ پیگران هایی روب رو خواهند شد؟ سمن ها تا ده سال آینده با چ عدم قطعیت های کلیدی
روب رو خواهند شد؟ و تجویز برای تقرّب ب سناریوی مطلوب چیست؟» این پژوهش از نوع کیفی و
ب لحاظ نتیج  ،کااربردی اسات و بارای جما آوری داده ها ا از هار دو رو

کتاباانا ای و میادانی

بهره برداری و در ام های ماتلف سناریونویسی از تحلیل مضمون و پانل خبر ی استفاده شد کا در
مراحل ماتلف 48 ،نفر از متاصصین ب عنوان جامع نمون و ب رو
ن ار

ام های سناریوپردازی ،از رو

هدفمند انتااب شدند .بارای

جی بی ان ال و یری شد .در نهایت از تقاط عدم قطعیت ها ی

کلیدی ،چهار سناریوی داروگ (سمن های هم را و توانمند) ،سنگ خارا (سمن های هم را و ناتوان)،
کفتار (سمن های وا را و ناتوان) و اسب تراوا (سمن های وا را و توانمند) ن اشت و برای هر سناریو،
تجویزهای الزم ارائ شد .در یک جمل می توان این ون عنوان کرد ک راهکار رسیدن با ساناریوی
مطلوب ،اتااذ رویکرد فعال و فوق فعال است.
کليد واژهها :سازمان مردمنهاد ،سمن ،ان جی او ،آینده ،سناریو.
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مقدمه
سازمانهای مردمنهاد یکی از کنگ ران بزر ی هستند ک میتوانند بر جمهوری اساالمی
در رسیدن یا نرسیدن ب اهداف ملی و بینالمللی تأثیر ذار باوده و با عناوان یاک کنگا ر
تأثیر ذار در مسائل داخلی و خارجی کگور ایفای نقش کنند.
در سال های اخیر ،سیاست ذاری در این حوزه ،با وجود سای نالهاای تغییار ،اهمیات
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بیگتری پیدا کرده است .تگدید بالیای طبیعی و غیرطبیعی ،تغییر هویت سازمانها و ب تبا
آن سازمانهای مردمنهاد ،تگدید حاکمیت فضاای ساایبر ،تصامیمسااز شادن سامنهاا در
عرص های ملی و بینالمللی ،تغییر در کارکردهای اساسی سازمانهای مردمنهاد و ...ازجملا
پیگران هایی هستند ک ممکن است روند آرام و کم تغییر حوزۀ سمنها را با شادت متغیار
کند .در این صورت ،در پیش ن رفتن رویکرد فعال در مقابل این تغییارات ،مایتواناد کفاۀ
آسیب و تهدیدهای سمن1را ب شدت سن ینتر نماید .این در حاالی اسات کا باا شاناخت
صحیح از احتماالت آینده و ایجاد آماد ی الزم برای هر ون تغییر در این حوزه ،ن تنهاا با
میزان زیادی از آسیبها و تهدیدات آن کاست میشاود بلکا سامن ،با کنگا ری تبادیل
می ردد ک جای اه مهمی در حل مگکالت مردم و حاکمیت خواهد داشت.
بهرهوری باال و هم رایی در حوزه سازمانهای ماردمنهااد ،معیاار مطلوبیات جمهاوری
اسالمی است ک در سالهای آتی ،ممکن است وقاوع رویادادها و شاکل یاری رونادهای
ماتلف ،موجب نزدیکی یا دوری از این مطلوبیت شود .باگی از این رویدادها و رونادها،
عدم قطعیت2باالیی دارند .از این رو ثباات و موفقیات در سیاسات اذاریهاای مارتبب باا
سازمانهای مردم نهاد ،منوط ب شناخت صحیح پیگرانهاا و پایشبینایناپاذیریهاای ایان
عرص است.
درواق نتیج این پژوهش ب مدیران تصمیمساز کمک خواهد کرد تا در صاورت وقاوع
تغییرات اساسی ماتلف در حوزۀ سازمانهای مردمنهاد ،ن تنها آمااد ی الزم بارای روبا رو
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 .1در این پژوهش ،سمن ،مافّف عبارت سازمان مردمنهاد و ترجم  NGOدر نظر رفت شده است.
 .2عدم قطعیت ب معنای پیشبینیناپذیری است.




شدن با این تغییرات را داشت باشند بلک بتوانند طی رویکرد فعال ،راهبردهایی برای ایجااد
تغییرات مؤثر بر ساخت آیندۀ مطلوب اتااذ کنند.
رویکرد پژوهش حاضر ،ن اه ب سمنها از دریچ حاکمیت اسات و موضاوعاتی کا از
این منظر اهمیت بیگتری می یابد ،هم رایی یا وا رایی سمنها نسبت ب اهداف ،رسالتهاا
و چگمانداز حاکمیت در خصوص آنها است.
با این رویکرد ،پژوهش حاضر دستاوردهای ذیل را ب همراه خواهد داشت:
سناریوهای وضعیت آینده سمنها ،این توانایی را در مدیران ذیربب ایجاد مایکناد کا
همواره با خود ب ویند« :ما برای هر آنچ اتفاق بیفتد ،آماده هستیم» .این همان توانایی عمل
جدا میکند.
همچنین طراحی سناریوهای وضعیت آینده سمن ها ب تغییر ن ر
واقعیت و تطبیق هرچ بیگتر این ن ر

مادیران نسابت با

با واقعیت ،همانطور ک هست یا همانطور ک در

حال ب وجود آمدن است ،کمک خواهد کرد .درواق ب مدیران بینش راهبردی خواهاد داد.
بدینسان ،پژوهش حاضر این امکان را ایجاد میکند تا ال وها و تفکارات غالاب در حاوزه
سمنها ب چالش کگیده شود.
از منظری دی ر ،می تاوان با پیامادهای ناا وار محقاق نگادن هادف پاژوهش کناونی
اندیگید از این رو بیتاوجهی با چناین موضاوعاتی و با طاور اخاپ پاژوهش حاضار
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و اقدام براساس درك آ اهان از خطرات و موقعیتها است ک مدیران موفاق را از دی اران

مگکالت ذیل را ایجاد میکند:
در درازمدت ،بیتوجهی و حتی انکار عدم قطعیت در موضوع سمنها قاعدتاً ،منتهی با
مرحل ش فت زد ی و شوك خواهد شد و ممکن است آسیبهاای زیانبااری را با دنباال
داشت باشد .همچنین پابرجایی برناما هاا و سیاساتهاا در خصاوص سامنهاا در مقابال
چالشهای آینده ،بسیار کاهش یافت و مادیریت ماا در ساطح انفعاال بااقی خواهاد ماناد.
سوالت این پژوهش عبارتاند از:
 .1سناریوهای سمنهای ایران تا دهۀ آینده کداماند؟
 .2کنگ ران فعال حوزه سمنها کداماند؟
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 .3سمنها تا ده سال آینده با چ پیگرانهایی مواج خواهند شد؟
 .4مطلوبیتهای جمهوری اسالمی ایران در حوزۀ سمنها کداماند؟
 .5سمنها تا ده سال آینده با چ عدم قطعیتهای کلیدی روب رو خواهند شد؟
 .6برای تقرّب ب سناریوی مطلوب چ تجویزی میتوان داشت؟
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مباني نظری و پيشينهشناسي تحقيق
پيشينه
مهمترین پیگین این پژوهش «ال وی راهبردی تأسیس و توسع سازمانهاای ماردمنهااد
ایرانی با تأکید بر مناف امنیت ملی ج.ا.ایران» است ک ابتدا مؤلف های تأثیر ذاری سمنها بر
مناف امنیت ملی در پنج قلمرو کالن را بررسی کرده و ب این نتیج رسیده است ک تماامی
آن مؤلف ها ،بر ال وی راهبردی تأسیس و توساع سامنهاای ایرانای دارای تاأثیر مساتقیم
هستند و مؤلف اداری و حقوقی در شرایب کناونی بیگاترین اثار را دارد (حمیصای .)1391 ،در
پژوهشهای دی ری همچون «موان رشد و ستر

سازمانهای غیردولتی در ایاران» ،ایان

نتیج ب دست آمده است ک  :از آنجایی ک وضعیت مگارکتهای مردمی در هر جامعا ای
از فرایندهای تاریای ،ساختارهای قانونی ،سیاسی ،اداری ،اجتمااعی ،اقتصاادی و فرهن ای
تأثیر میپذیرد ،متغیرهای سطح خرد ،نظیر ویژ یهای فردی و ذهنی نیز با ساهم خاود در
تبیین مگارکتهای مردمی و ستر

سمنها اثر اذار هساتند (ساعیدی .)1381 ،همچناین در

پژوهش دی ری با عناوان «بررسای نقاش ساازمانهاای ماردمنهااد در تحقاق حکمروایای
مطلوب» ،این ون نتیج یری شده است ک  :باا ساتر

قلمارو حکمروایای مطلاوب در

نهادهای قدرت و افزایش سازمانهای مردمنهاد توأم با درك صحیح از مؤلف های حکمرانای
خوب و تاصیپ سهم بیگتری ب مقول مگارکت مردمی ،میتوان ب

ره گایی از بااش

قابل توجهی از مسائل پیش آمده در سطح کگور پرداخات (محمادی و پریازاد .)1399 ،پاژوهش
دی ری با عنوان «ارائ مدل راهبردی سازمانهای مردمنهاد حامی نیروهای مسلح» نیز ب این
موضوع پرداخت ک امروزه در کگورهای توسع یافت (آمریکا ،بریتانیاا  ،کاناادا و اساترالیا)،
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سازمانهای مردم نهاد و خیری بسیاری با رویکرد حمایات و پگاتیبانی از نیروهاای مسالح


وجود دارند ک ب عنوان باش سوم اقتصاد ،مانند بازویی برای دولت ب تأمین اماور رفااهی
و معیگتی نظامیان و خانوادههای آنها میپردازند (نظم آبادی.)1399 ،
ب هر حال پژوهشهای انجامشده اغلب بر س حوزه تمرکز داشات اناد :اول اینکا چا
عواملی بر توسع و کارکرد سازمانهای مردمنهاد تأثیر دارند و دوم اینک نقش سازمانهاای
مردمنهاد در حوزه های ماتلف سیاسی ،اجتماعی ،امنیتی و اقتصادی چیسات و ساوم ارائا
ال وهایی برای ن اه راهبردی ب سازمانهای مردمنهاد است .در دو باش اول ،پژوهشهاای
انجامشده ،ب بررسی ذشت سازمانهای مردمنهاد پرداخت اند و یافت های آنها حااکی از آن
است ک اول ،نیازمند حمایت های دولتی هستند و دوم در حوزههای ماتلاف ،تأثیر اذاری
نتایج آنها نگان از اهمیت برنام ریزی صحیح در کارکرد مطلوب ساازمانهاای ماردمنهااد
دارد اما پژوهش های دست سوم ک ن اه راهبردی ب سازمانهای مردمنهاد داشت اند باا ایان
تحقیااق دارای مگااابهت اساات .از آنجااایی ک ا هاادف ایاان پااژوهش تاادوین سااناریوهای
سازمانهای مردمنهاد ایرانی تا ده سال آینده است ،یک رویکرد کالنن ر دارد و ایان دسات
از تحقیقات راهبردی نیز ن اه کالنن ری ب حوزه سمنها داشت اند ،اما ایان تفااوت اصالی
وجااود دارد ک ا محااور اصاالی در پااژوهش حاضاار ،در نظاار اارفتن عاادم قطعیااتهااا و
پیشبینیناپاذیریهاا در آیناده ساازمانهاای ماردمنهااد اسات کا در رو
سناریونویسی اسات تجلای یافتا اسات .در مجماوع ،اساتفاده از رو

پاژوهش کا
سناریونویسای و
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ب سزایی داشت اند بنابراین پژوهش حاضر سنایت زیادی با این پژوهشها نداشت و صارفاً

رویکرد آینده محور ب سازمانهای مردمنهاد ازجمل نوآوریهای این پژوهش است.
سناريو و فرايند سناريونگاري
سناریو محصولی است ک ب توصیف وضعیت احتمالی آینده میپردازد و داستانی است
ک در خصوص نحوه حادث شدن این وضعیت بیان میشود .حالت اول را وضعیت نهاایی
یا حتی سناریوهای «روز زند ی» مینامند و دومی را سناریوهای زنجیارهای (حاوادث) یاا
تاریخهای آینده مینامند (بیگاب و همکاران.)9 :1388 ،
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ب عبارت دی ر ،سناریو ابزاری برای نظم باگیدن ب ادراکات فرد در مورد محایبهاای
بادیل آینده است کا در آن تصمیم فارد مایتواناد ،با درساتی اجارا شاود (شاوارتز.)1991 ،
سناریوها پیش بینی آینده نیستند ،بلک درك آینده های ماتلف در زماان حاال هااستند
(همان . )38 :1388 ،درواق نتیج نهایی ،رسیدن ب تصاویری دقیاق از فاردا نیسات ،بلکا
اتااذ تصمیم های بهتر دربارۀ آینده است (همان.)11 ،
فصلنام علمی مطالعات بینرشت ای دانش راهبردی ،سال یازدهم ،شماره  ،45زمستان 1400

سناریو را نمی توان توصیف یک آینده خاص فرض کرد بلک توصایف مجموعا ای از
شرایب ممکن آینده است .سناریونویسی دارای تمرکزی ستردهتری اسات کا با صاورت
نظاممند طیف عدم قطعیتهای محیب را در نظر می یرد

(بورو

و چارلز.)25 :1992 ،

برای انجام یک فرایند سناریونویسی ،مایبایسات یکای از رو هاای ساناریون اری را
ب عنوان پیشفرض انتااب کرد .طبق بررسیها هگت کالس ماتلاف از رو هاا و یاازده
نوع ماتلف از انواع شیوههای توسع ی سناریو وجود دارد (بیگااب و همکااران .)1388 ،پاس از
پدید آمدن ایده ن ار

سناریو توسب هرمن کان در مؤسس رناد ،دو مکتاب در دو کگاور

ان لیسی زبان با دو رویکرد متفاوت ایجاد شد .مکتب اول ک توساب مؤسسا شال توساع
یافت ب منطق شهودی مرتبب بوده و با عنوان جی بی اِن شهرت یافت و هاماکناون نیاز در
آمریکا و بسیاری از دی ر کگورها مورد استفاده قرار می یرد.
مکتب دوم توسب اوالف هلمر و تِد وردون براساس روندهای اصاال شاده احتماالی
پیگنهاد شد .مکتب دوم بر پای دو رو

آیندهپژوهی تحلیل تأثیرات روند و تحلیل تأثیرات

متقابل بنا نهاده شد و برخالف رویکرد مکتب اول ،کمیت را بوده است.
در مقابل این دو مکتب در قاره اروپا از رویکرد دی اری اساتفاده مایشاود کا توساب
استون بر ر و برتنارد دی یووِنِل با عنوان آیندهن ر پیگنهاد و نیز ب وسیل مایکال اودِت
ب صورت ستردهای مورد استفاده قرار رفات .با عاالوه اودت موفاق شاد برناما هاای
رایان ای را برای کمک ب تدوین سناریو ایجاد کند.
یکی از رو های خوب و پرکاربرد ،روشی است ک با عنوان ماتریس «رویکارد شابک
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جهانی تجارت» مگهور ب «جی بی اِن»1شناخت میشود .این شیوه توسب پیار واك در دها
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
1
. GBN




 1970میالدی ایجاد شد و ب دست شوآرتز در سال  1991مایالدی (هنار دوربینای) و وان
درهیدن در سال  1996میالدی (سناریوها :هنر مکالم راهبردی) مورد استفاده قارار رفات
و شهرت یافت (حافظی و اسامعیلزاده .)7 :1393 ،ساده بودن و کامهزینا باودن رو

در مقابال

نتایج مطلوب آن ،استفاده از آن در پروژه های مهام در جهاان ،اساتفاده توساب دانگامندان
حوزه آیندهپژوهی و توج کیفی و ن صرفاً کمی ب متغیرها باعث شد ایان رو
رو

با عناوان

مبنای این پژوهش انتااب شود.
سمن

شهرت د ارد ،ا رچ از متون غربی ب ایران منتقل شده است ،با این حال در محافل ،مناب و
سازمانهای ملی و بین المللی این کگورها نیز از تعریف واحد و جامعی برخاوردار نیسات.
در این پژوهش ،تعریف ساازمان غیردولتای براسااس بناد (الاف) از مااده یاک آیاینناما
اجرایی 2،تأسیس و فعالیت سازمانهای غیردولتی ماور  ،1384/05/08با عناوان اصاطال
عملیاتی پذیرفت شده است .بر این مبنا «سمن» با تگاکلی اطاالق مایشاود کا « :توساب
روهی از اشااص حقیقی یا حقوقی غیرحکومتی ب صورت داوطلبان باا رعایات مقاررات
مربوط تأسیس شده و دارای اهداف غیرانتفاعی و غیرسیاسی است» ،اما با توجا با اینکا
برای بررسی آیندههای محتمل و ممکن ماهیت سازمان مردمنهاد اهمیت مییاباد از ایان رو

مقال پژوهگی :سناریوهای سازمانهای مردمنهاد ایران در افق دهسال آینده

اصطال سازمان غیردولتی یا ساازمان ماردمنهااد کا در ان لیسای باا حاروف مافاف

1

در باشهای ماتلف پژوهش ب تمام سمنهایی ک حوزه تاأثیر آنهاا جمهاوری اساالمی
ایران است ،توج شده است.
روششناسي تحقيق
این پژوهش با توج ب استفاده از تحلیل مضمون و پانال خبر ای ،کیفای و با لحااظ
نتیج  ،کاربردی اسات و بارای جما آوری دادههاا از هار دو رو

کتاباانا ای و میادانی

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
1
. NGO 

 .2شماره /27862ت  31281ها

187




بهره برداری شد .در این پژوهش ،با شناسایی نقااط قاوت ،ضاعف ،تهدیاد و فرصاتهاای
حوزۀ سمن و روندهای جهانی مؤثر بر آن ،شناخت اولیا ای نسابت با وضاعیت موجاود
ایجاد شد .در مرحل بعد و با بر زاری نگست خبر ی ،پیگرانهای این حاوزه شناساایی و
وزن دهی شد .پیگاران هاای مهام کا عادم قطعیات بااالتری داشاتند ،باا در نظار ارفتن
مطلوبیت های حاکمیتی ،عدم قطعیت های کلیدی را شکل دادند .در نهایات از تقااط عادم
فصلنام علمی مطالعات بینرشت ای دانش راهبردی ،سال یازدهم ،شماره  ،45زمستان 1400

قطعیتهای کلیدی ،چهار سناریو ن اشت و برای هر سناریو ،تجویزهای الزم ارائ شد.
با توج ب مطالب بیانشده ،برای ن ار

امهاای ساناریوپردازی ،از رو

جایبایان

بهره برداری و در نهایت از فرایند سناریونویسای کا در کتااب برناما ریازی ساناریویی در
سازمانها (چرمک )1394 ،و کتاب آموزهها و آزمودههاای آینادهپژوهای

(پادرام و احمادیان)1394 ،

ارائ شده ال و یری و امهای ذیل استاراج شده است:

نمودار  :1گامهاي پژوهش (ارتباط بين اجزاء پژوهش)

برای شناسایی کنگ ران ،مؤلف ها و عوامل تأثیر ذار از یک روه کارشناسی مگتمل بار
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افرادی ک در حوزه سمنها فعال بودهاند استفاده و در مراحل بعدی ازجمل شناسایی عادم
قطعیت ها از خبر ان و مدیران فعال در این حوزه بهره برداری شد .در نهایت نیز با توج ب




رویکرد کیفی پاژوهش ،بارای تأییاد نتاایج حاصال از جلساات کارشناسای و خبر ای از
کارشناسان ،خبر ان ،اساتید و مدیران ارشد موضوع سازمانهای مردمنهاد استفاده شد.
آینده پژوهی برحسب تعریف ،یک فعالیت مگارکتی است ک بایاد مبتنای بار شاواهد و
قضاوتهای موجود باشد .استفاده از پانلها در میان مجموع ی رو های موجود ،انتااابی
طبیعی است .پانلها ردهماییهای ایدهآلی برای مباحث و بحثهای عمیق میباشاند .پانال
خبر ان ،روشی است ک هم ب عنوان رو

اصلی و هم ب صاورت رو

تکمیلای اساتفاده

میشود .کمتر پروژه آیندهپژوهی را میتوان یافت ک پانل در آن جایی نداشت باشاد .مارور
فعالیتهای آیندهپژوهی انجامیافت در ده های ذشات  ،اساتفاده ساترده از پانالهاا را در
بهترین شواهد و قضاوت های موجود باشد .در این شرایب ،آیندهپژوهان استفاده از پانالهاا
را در میان مجموع رو های موجود ،انتاابی طبیعی میدانند.
پانلها متگکل از جمعی خبره و متاصپ بین هگت تا بیست نفر هستند ک در مدتزماان
مگاپ ،در مورد آینده یک موضوع خاص تأمل کرده و ب مگاورت مایپردازناد .پانالهاا در
اشکال و اندازههای بسیاری وجود دارند .پانلها میتوانند افراد غیرحرف ای را نیاز شاامل شاوند.
درواق اعضای پانلها ممکن است ب معنای واقعی ،تاصپ و خبر ای نداشات باشاند .چناین
پانلهایی ،از ذینفعان یعنی افرادی ک سهم و منفعتی در نتایج فرایناد پانال دارناد و در بعضای
مواق نماینده یک سازمان خاص هساتند ،تگاکیل مایشاوند .معماوالً تجربیاات کااری چناین

مقال پژوهگی :سناریوهای سازمانهای مردمنهاد ایران در افق دهسال آینده

فرایند اجرای پروژهها نگان میدهند .آینده پژوهی فعالیتی مگارکتی است ک باید مبتنای بار

افرادی ،معیار عضویت آنها در روه است .ویژ یهای خبر ان مزبور ب شر ذیل است:
ا رؤسا ،پژوهگ ران و کارشناسان حوزه سمنها در دست اههای دولتی از قبیال وزارت
کگور و دست اههای اطالعاتی و قضایی
ا اساتید و دانگجویان دکتری با رایشهای آیندهپژوهی و اجتماعی
ا صاحبنظران فعال سمنها.
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درواق  ،اعضای پانلهای خبر ای ،با نحاوی انتاااب شادند کا ترکیاب متناسابی از
تاصپ های مذکور در آن باشد .از این رو ،نمون یری ب رو

هدفمند بود1و در هر سا

مرحل شامل  )1شناسایی کنگ ران ،مؤلف ها و عوامل تأثیر ذار  )2شناساایی و امتیاازدهی
عدم قطعیتها و  )3صحتسنجی یافت ها مجموعاً  48نفار از خبر اان2انتاااب شادند کا
این انتااب براساس نحوه تگکیل پانل ک توضیح داده شد صورت پذیرفت.
فصلنام علمی مطالعات بینرشت ای دانش راهبردی ،سال یازدهم ،شماره  ،45زمستان 1400

برای اقناع این پژوهش ،از خبر ان عرص علاوم اجتمااعی ،ساازمانهاای ماردمنهااد و
آینده پژوهی در نگستها و پنلهای خبر ی در شش موضاوع3بهارهبارداری شاد .درواقا
روایی تحقیق با ارائ ب خبر ان ب دست آمد و صحتسنجی دادهها باا ارزیاابی ساناریوها
توسب خبر ان انجام شد.
قلمرو تحقیق ،سمنهایی است ک حوزه تأثیر آنها جمهوری اسالمی ایران است.
یافتهها و تجزیهوتحليل دادهها
الف .مصاحبه

از مصاحب برای جم آوری نقاط قوت ،ضعف ،فرصت و تهدید استفاده شده ک تحلیل
آنها نیز با رو

تحلیل مضمون ،دست بندی شده است.

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 .1نمون یری هدفمند ب این معنی است ک محقق ،افراد و مکانهایی را برای مطالع انتاااب کناد کا بتوانناد آ ااهی
هدفمندی در زمین درك مسئل تحقیق و پدیده مورد مطالع در اختیار او قرار دهند (کرسول.)131 :1391 ،
 .2ده نفر از کارکنان و مدیران وزارت کگور ،س نفر از اساتید جامع شناسی دانگ اه ،چهار نفر کارشناس حقاوقی ،سا
نفر از کارکنان و مدیران سازمان بهزیستی ،ده نفرفعال حوزۀ سمن در موضوع حقوق بگر ،زنان و سالمت ،یازده نفر از
کارکنان و مدیران نظامی و انتظامی و شش نفر از دانگجویان دکتری آیندهپژوهی.
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جدول  :1بخشي از جدول مضامين پايه
کد
مصاحبه

متن مصاحبه

کد
مضامين

مضامين پایه

ا در حال حاضر یکی از مگکالت سازمانهای مردمنهااد
در کگور این است ک آموز

مناسبی برای آنها وجاود

ندارد .برخی از جوانان عالق مند سامنی را با ناام خاود
ثبت میکنند ،اما پس از مدتی ب دلیل عادم موفقیات یاا
مگکالتی کا پایش روی آنهاا قارار مای یارد ،منفعال
میشوند ک یکی از مهمتارین علال ایان موضاوع ،نباود
آموز

مناسب بارای توانمندساازی سامنهاا اسات .از

طرف دی ر توج بسیاری از دساتانادرکاران صارفاً با
خاص و ب صورت بسیار محدود انجام میشود اما ب هار
A1

حال سمنها باعث شدهاند تا روحی مگارکتجویانا در
مردم تقویت شود.
ا ب سازمانهای مردمنهاد صارفاً ن ااه آمااری مایشاود.
توانمندیهایی در سازمانهای مردمنهااد وجاود دارد کا
در صورت بهرهبارداری مایتواناد موفقیاتهاای بازرگ

B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7

ا توسع فزاینده و صرفاً کمی سمنها
ا نبود ال وی نظارت مناسب
ا باال بردن روحیۀ مگارکت جویان مردم
ا ن اه کمی ب سمنها
ا افزایش تأثیر ذاری در سازمان ملل
ا حضور در همایشهای بینالمللی

داخلاای و خااارجی باارای کگااور ایجاااد نمایااد .تعااداد
سمنهایی ک از کگور ایران ،مقام مگورتی ساازمان ملال
را دریافت کردهاناد بسایار محدودناد .باا برناما ریازی و
تقویت سمنها میتوان اثر ذاری آنها را در عرص هاای
ملی و بینالمللی افازایش داد .حضاور در هماایشهاای
بینالمللی ازجمل فرصتهایی است ک ب نحاو مطلاوبی
از آن استفاده نمیشود.
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توسع کمی سمنهاست و ن کیفی .نظارت در زمانهای

ا عدم آموز

سمنها

جدول  :1مضامين سازماندهنده
کد مضامين پایه
B4-B13-B19-B20-B27-B36-B38
B1-B2-B3-B5-B9-B10-B11-B12-B21-B22-B23-B26- B27B28-B33-B34-B35-B39-B40-B43-B44-B45-B46-B47-B52B53-B54-B55-B56-B60-B61-B62-B63-B64-B65
B6-B7-B29-B30-B31-B32-B51-B57-B58-B59-B78-B79B80-B81-B82-B83-B84-B85
B8-B14-B15-B16-B17-B18-B24-B25-B36-B37-B38-B41-

مضامين
سازمان
دهنده

کد مضمون
سازمان
دهنده

نقاط قوت

C1

نقاط ضعف

C2

فرصتها

C3

تهدیدات

C4

191




B42-B48-B49-B50-B66-B67-B68-B69-B70-B71-B72-B73B74-B75-B76-B77

جدول  :2مضامين فراگير
ردیف

مضامين سازماندهنده

مضامين
فراگير

باال بردن روحیۀ مگارکتجویان مردم /افزایش رو همکاری و تعاون در جامعا  /هادایت برخای
از فعاالن اجتماعی در قالب حرکت در چارچوبهای مگاپ و صحیح /خنثی کردن توطئا هاای
فصلنام علمی مطالعات بینرشت ای دانش راهبردی ،سال یازدهم ،شماره  ،45زمستان 1400
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خارجی با حضور در صحن های حمایتی /وجود آماار بااالی ساازمانهاای غیردولتای در کگاور/
1

افزایش تأثیر ذاری در سازمان ملل /حضور در همایشهای بینالمللای /روشان ری در خصاوص
حقانیت ایران در مقابل اتهامزنیهای نادرست بی ان ان /شفافساازی اقادامات ضادحقوق بگاری
کگورهای متااصم /انتقال تجرب جوام مدرن برای برطرف کردن مگاکالت اجتمااعی /نفاوذ در
الی های ماتلف جامع اعم از هنرمندان ،کار ران و  ...و پی یری اهاداف اطالعااتی /ایجااد امکاان
بهره یری از امکانات سایر کگورها در زمین های ماتلف برحسب نیاز.

نقاط
هم راساز
سمنها


عدم آموز

سمن ها /توسع فزاینده و صرفاً کمّی سمنها /نبود ال وی نظارت مناسب /نبود

چارچوب قانونی جام  /ارجاع پرونده های متالفین و متهماین با دسات اه قضاایی توساب
هیئت نظارت بر سازمانهای مردمنهاد /عدم بهاره یاری از ظرفیات آنهاا در مسایر ارتقاای
امنیت ملی و بینالمللی /نامگاپ بودن حیط مأموریت آنها /تبدیل نقد اجتمااعی با نقاد
سیاسی ،جهتدهی خواست ها و مطالبات مردمی ب سمت مطالباات غیرمعقاول و نادرسات/
فقدان ال وی درونزا و تکی بر نمون های غربای /ایجااد فضاا بارای نفاوذ در دسات اههاای
اجرایی /عدم تگکیل بانک جام  /حضور چهرههاای غیرهمساو در سامنهاا /عادم نیاروی
کارشناسی الزم در نهادها /نقش سمنها در جنبشهای اجتماعی /ایجاد اعتمادب نفس کااذب
در اقگار پیرو ،برای تغییر حاکمیت /مدیریت جنبشهای اجتماعی /وابست ی پنهان ماالی با
غرب از جامع ایران /توسع فعالیت و انتقاال اطالعاات با بیارون /مادیریت بیرونای ایان

وا راساز

سازمانها /تعریف و القای قواعد سمنها از سوی بی ان ان در جامع  /تنوعباگی ب عرصا

سمنها

فعالیت و استفاده از کارکرد عامالمنفع در عرص اجتماعی /آموز

سرویسهاای اطالعااتی

ب سمنها با پوشش مسائل حقوق بگری و زیستمحیطی /تقاضای دسترسای با اطالعاات
محرمان قبل از نهادین شدن اصول حیط بندی و طبق بندی در این سازمانها /تقویت اهداف
مگترك غیرقانونی بین سمنها و شبک سازی بر ضد نظام اسالمی و اهداف آن /وابست ی با
سمنهای بینالمللی دارای شعب در داخل کگور /همافزایی سامنهاای ناامطلوب داخلای و
خارجی /با چاالش کگایده شادن احکاام و عقایاد اساالمی /حضاور در منااطق ممنوعا ،
حفاظتشده و حساس در کگور /برقراری ارتباطات سترده خارج از عرف باا مؤسساات و
اشااص حقیقی و حقوقی /فعالیت غیرقانونی سمنهای خارجی در داخال کگاور /فعالیات
برخالف مناف ملی ایران توسب سمنهای خارجی

جدول  :4کفايت نظري
تعداد

تعداد مضامين

تجمعي مضامين

مضامين پایه

پایه جدید

پایه جدید

7

7
16

ردیف

مصاحبهشونده

1

A1

7

2

A2

10

9

3

A3

12

8

24

4

A4

11

9

33

5

A5

9

8

42

6

A6

10

7

49

7

A7

7

5

54

8

A8

8

3

57
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2

بی ان ان /تطبیق حوزه فعالیت با ارز های غربی و ن نیازهای واقعی جامع  /آ اهی کااذب

نقاط
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9

A9

5

0

57

10

A10

6

0

57

ب .پانل خبرگي
کنشگران فعال حوزه سمنها
فصلنام علمی مطالعات بینرشت ای دانش راهبردی ،سال یازدهم ،شماره  ،45زمستان 1400

از ام های اولی سناریونویسی ،شناسایی کنگ ران اسات کا ضامن مطالعا اساناد
مو جود همچنین توزی پرسگنام  ،در ابتدا نام  53کنگ ر کا باا موضاوع سامن هاا در
ارتباط بودند ب دست آمد .در مرحل بعد برخی از کنگ ران ک تکراری بودناد حاذف
شدند و آن هایی ک نسبت کل و جزء داشتند با یکدی ر ادغام شدند .کنگ ران در یاک
لیست قرار داده شده و توسب ده نفر از خبر ان ،امتیاز دهی شدند تا در نهایت کنگ ران
ذیل استاراج شدند:
جدول  :5امتیازدهی ب کنگ ران توسب خبر ان
ردیف

کنشگران

تقسيمبندی

وزن ()3-0

1

دولت

داخلی

2

2

قانون ذاران

داخلی

3

3

مردم

داخلی

2

4

سازمانهای مردمنهاد

داخلی

2

5

مراج قضایی

داخلی

2

6

مراکز علمی و دینی

داخلی

2

7

سازمانهای بینالمللی

خارجی

3

8

سازمانهای غیردولتی بینالمللی

خارجی

2

9

سازمانهای اطالعاتی بی ان

خارجی

2

کنشگران و بازیگران داخلي

دولت :وزارت کگور ،سازمان بهزیستی و نیروی انتظاامی سا نهااد قاانونی در اعطاای
مجوز فعالیت ب سمنها هستند .برخی از دست اههای دولتی دی ار مانناد وزارت بهداشات
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نیز براساس آییننام های داخلی اقدام با صادور مجوزهاایی بارای فعالیات ساازمانهاای
مردمنهاد میکنند.


قانونگذاران :مجلس شورای اسالمی ،شورای ن هبان ،مجم تگایپ مصالحت نظاام
ازجمل نهادهای قانونی هستند ک در خصوص فعالیت سمنها قوانینی را تصویب میکنند.
مردم :با توج ب اینک ماهیت سمن داوطلبان و مردمی باودن و هادف آن انجاام اماور
خیرخواهان ب نف جامع است از این رو ،مقبولیت سمنها توسب مردم صورت میپذیرد.
سازمانهاي مردمنهاد :بازخورد عملکرد سمنها در داخل و خارج از کگاور بار آیناده
آنها تأثیر ذار خواهد بود .همچنین سازمانهای مردمنهاد بینالمللای کا در داخال کگاور
فعالیت میکنند در این دست قرار می یرند و نحوه فعالیت آنها در داخل کگور بر فعالیات
سمنهای داخلی نیز مؤثر است .در جهان امروز ،سازمانهای مردمنهاد ،ب عنوان رکان ساوم
میشوند(حاتمی و همکاران.)1399 ،
مراجع قضايي :کلی فعالیت سمن ها براساس مجوزهای قانونی است و در صورت عدم
رعایت ضوابب ،رسید ی نهایی ک ممکن است منجر ب انحالل سمن شاود توساب مراجا
قضایی صادر میشود.
مراکز علمي و ديني :میزان مگاارکت و تعامال ایان مراکاز باا سامنهاا در تقویات و
ستر

آنها نقش اساسی دارد.

کنشگران و بازیگران خارجي

سازمانهاي بينالمللیي :در اصال  71منگاور ساازمان ملال ،بنادهایی بارای مگااوره

مقال پژوهگی :سناریوهای سازمانهای مردمنهاد ایران در افق دهسال آینده

جوام ا

و اباازار اصاالی مگااارکت مااردم در عرص ا هااای ماتلااف اجتماااعی محسااوب

سازمان های غیردولتی با باشهای ماتلف سازمان ملل پیشبینی شده است .بر این اساس،
شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل در قطعنام شماره  1296در تااریخ  23مای 1968
میالدی ،ترتیبات ناظر بر روابب مگاورتی را تعیاین کارد .جای ااه مگاورتی ،ناوعی امتیااز
مگاوره ای است ک شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل ،برای یک ساازمان غیردولتای
واجد شرایب ،قائل میشود.
سازمانهاي غيردولتي بينالمللي INGOs :شامل آن دست از سازمانهای مردمنهاد است
ک فعالیت آنها در عرص بینالملل متمرکز میشود کا با منظاور ایفاای نقاش در عرصا
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بینالملل و پاسا ویی ب مسائل جامع جهانی شکل رفت و فعالیت آنها در زمین مساائل
و رویدادهای کالن عرص بینالملل است .نوع دی ری از سازمانهای غیردولتی بینالمللای،
شامل سازمانهایی است ک در کگورهای ماتلف دنیاا شاکل رفتا و باگای از فعالیات
آنها در عرص بین الملل متمرکز است .اخذ مقام مگورتی از سازمان ملل متحاد ،تعامال باا
سازمانهای بینالمللی و همچنین عضویت در سازمانهای غیردولتی باینالمللای بازرگ را
فصلنام علمی مطالعات بینرشت ای دانش راهبردی ،سال یازدهم ،شماره  ،45زمستان 1400

میتوان ب عنوان مهمترین اقدام این سازمانها در عرص بینالملل برشمرد.
سازمانهاي اطالعاتي بيگانه يا حريف :سمنها یکای از ابزارهاای نفاوذ و جاسوسای
سرویس های اطالعاتی کگورهای بی ان در کگورها هستند .در ذشت برخی از سمنهاای
داخلی ب ابزاری جهت نفوذ این سرویسهای جاسوسی ب کگور تبدیل شدهاند.
پيشرانهای سمن تا ده سال آینده

برای استاراج پیگران های ذیل ،کنش کنگ ران در هر یک از عوامل تأثیر ذار سیاسای،
اقتصادی ،اجتماعی ،فناوران  ،حقوقی و زیستمحیطی در س پانل خبر ی با حضاور هفات
نفر از خبرههای حوزهی سازمانهای مردم نهاد مورد بحث قرار رفت .در این پانل ،جادول
کنش کنگ ران1برای حاضرین ب نمایش درآمد و از آنها خواست شد روی نقش هار یاک
از کنگ ران روی حوزه های ماتلف بحث کرده و نیروهای بزرگ تغییری ک ممکان اسات
توسب هر یک از کنگ ران یا ترکیبی از کنگ ران ب وقوع بپیوندد عنوان کنناد کا نتیجا ی
ذیل حاصل شد:
پيشرانهای سياسي

 نفوذ سرویسهای اطالعاتی بی ان در سمنها و احساس خطر کگورهای تأثیر ذار جهانی از سازمانهای مردمنهاد.پيشرانهای اقتصادی

 افزایش قابل مالحظ در تاصیپ بودج های خارجی ب سمنها و مگروط شدن حرکتهای بینالمللی ب عضویت در پروتکلهای محدودکننده.اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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 .1در ستون اول (ابتدای هر سطر) ،کنگ ران و در سطر اول و ابتادای هار ساتون نیاز حاوزههاای سیاسای ،اقتصاادی،
اجتماعی ،فناوران  ،حقوقی و زیستمحیطی آورده شده است .




پيشرانهای اجتماعي

 شدت یافتن شبک ای شدن سازمانهای مردمنهاد ب خصوص در سطح بینالمللی، بستر شدن سازمانهای مردمنهاد برای شهرت افراد /تغییر کارکرد، کاهش اعتماد مردم ب سازمانهای مردمنهاد، از بین رفتن موضوع یا دالیل فعالیت سمن، افزایش حضور سمنهای بینالمللی در داخل کگور، ره خوردن کارکرد سمنها با اهداف قومیتها در کگور و شبدری شدن سازمانهای مردمنهاد. تغییر هویت و مجازی شدن سازمانهای مردمنهاد1و پیوند خوردن سمنها با رسان های پرمااطب.پيشرانهای حقوقي

 تغییر قوانین داخلی کگور در مورد سازمانهای مردمنهاد و خروج سمنها از چتر حاکمیتی جمهوری اسالمی ایران.پيشرانهای زیستمحيطي

 تگدید بحرانها و بالیاشناسایي عدم قطعيتها

ویژ ی بارز عدم قطعیت ،پیشبینی ناپذیری است .ا ر رویدادی حتی با احتمال ن چندان
زیاد قابل پیشبینی است ،دی ر عدم قطعیت با شامار نمای آیاد .در ایان اام ،مبتنای بار
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پيشرانهای فناورانه

پیگرانها ،عدم قطعیتها مگاپ میشود .یک پیگران میتواند یک عدم قطعیات یاا چناد
عدم قطعیت ایجاد کند یا اینک چند پیگران با هم ،میتوانند یک عدم قطعیت ایجاد کنناد و
یا اینک ممکن است یک پیگران ،هیچ عدم قطعیتی ایجاد نکند بنابراین ،هیچ ونا تنااظری
میان پیگران و عدم قطعیت ها وجود ندارد .همچنین ،دو سار طیاف عادم قطعیات بایاد از
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 .1امروزه پدیده انقالب اطالعاتی و ارتباطی و محصول شناخت شده آن یعنی فضای مجازی و شابک هاای اجتمااعی در
حال ایجاد تغییرات بنیادین و وسیعی در ماهیت اشکال و ساختارهای سیاسی اجتمااعی در جواما وناا ون اسات و 197
فضای مجازی در بازتعریف و تقویت حوزه عمومی نقگی مؤثر و مثبت داشت است (ابطحی و همکاران.)1399 ،





احتمال قابل قبول برخوردار باشند و حد واسب عدم قطعیتها نیز باید تعیین شاوند .بارای
تعیین عدم قطعیتها ،پیگرانهای ب دستآمده در مرحل ی قبل ،در یک جادول امتیاازدهی
ارائ و اهمیت و پیشبینیناپذیری آن ها مورد ارزیابی خبر ان قرار رفات .بارای اینکا از
نسبت بین مطلوبیتها و عدم قطعیت ها غفلت نگود ،ستونی با عنوان مقولا اضااف شاد و
مقول هر یک از پیگرانها نسبت ب اهداف تعیین شد .این ساتون اندیگا هاای خبر اان را
جدول  :6امتيازدهي به پيشرانها و تعيين عدم قطعيتهاي کليدي

پيشران (ناشي از کنش کنشگران)

اهميت

1

حمایت و استفاده ابزاری از سمنها توسب دست اههای حریف

3

 2عدم قطعیت اصلی وا رایی

2

احساس خطر کگورهای تأثیر ذار جهانی از سازمانهای مردمنهاد 2

 3عدم قطعیت اصلی وا رایی

3

2

2

2

2

3

 2عدم قطعیت اصلی توانمندی

ردیف

4
5



افزایش قابل مالحظ در تاصیپ بودج های خارجی ب سمنها
مگروط شدن حرکتهای باینالمللای سامنهاا با عضاویت در
پروتکلهای محدودکننده
شدت یافتن شبک ای شدن سازمانهای مردم نهاد ب خصاوص در
سطح بین المللی

خاصيت پيشران

مقوله

عدم قطعیت

وا رایی/

کمکی

توانمندی

عدم قطعیت
کمکی

عدم قطعیت

وا رایی

6

بستر شدن سازمانهای مردمنهاد برای شهرت افراد /تغییر کارکرد

2

2

7

کاهش اعتماد مردم ب سازمانهای مردم نهاد

2

 3عدم قطعیت اصلی ناتوانی

8

از بین رفتن موضوع یا دالیل فعالیت سمن

3

1

ش فتیساز

ناتوانی

9

افزایش حضور سمنهای بینالمللی در داخل کگور

2

1

عدم قطعیت

توانایی/

مستعد

وا رایی

10

ایجاد بدیلهای جدید و کارآمدتر ب جای سمنها

3

 3عدم قطعیت اصلی ناتوانی

11
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برای ترکیب و ادغام پیگرانها و رسیدن ب عدم قطعیتهای کلیدی نظم داد.

12

ره خوردن کارکرد سمنها با اهداف قومیتها در کگور
نفوذ سرویسهای اطالعاتی بی ان در سمنها

2

1

3

1

کمکی

عدم قطعیت
مستعد
ش فتیساز

ناتوانی

وا رایی
وا رایی


عدم قطعیت

13

شبدری شدن سازمانهای مردمنهاد

2

1

14

تغییر هویت و مجازی شدن سازمانهای مردمنهاد

3

 2عدم قطعیت اصلی توانمندی

15

پیوند خوردن سمنها با رسان های پرمااطب

2

2

16

تغییر قوانین داخلی کگور در مورد سازمانهای مردم نهاد

3

 3عدم قطعیت اصلی

17

خروج سمنها از چتر حاکمیتی جمهوری اسالمی ایران

3

 2عدم قطعیت اصلی وا رایی

18

تگدید بحرانها و بالیا

3

 2عدم قطعیت اصلی توانمندی

مستعد
عدم قطعیت
کمکی

توانمندی

توانمندی
توانمندی/
ناتوانی

ترسيم چشمانداز کلي

کلی نسبت ب آینده یا ب عبارتی رؤیاییترین تصویر قابل تحقق از آینده ترسیم مایشاود و ایان
چگمانداز باید قابل تحقق باشد اما در شرایطی ک هم چیز بر وفق مراد باشد.
در این پژوهش ،مجموع «معیار مطلوبیت آینده» پس از بررسی در نگست خبر ای ،در
قالب اهداف کلی زیر مورد توج قرار رفت:
ا هم رایی سازمانهای مردمنهاد با اهداف متعالی جمهوری اسالمی ایران
ا بهرهوری حداکثری سازمانهای مردمنهاد در حوزههای تاصصی مرتبب و
ا رویکرد فعال در عرص های داخلی و بینالمللی.
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منظور از چگمانداز کلی ،تعیین مطلوبترین آینده ممکن است .در این ام ،یک چگماناداز

تقاطع عدم قطعيتهای کليدی و نگارش سناریو

در این ام ،باا در نظار ارفتن چگاماناداز کلای ن اشات شاده در اام پیگاین ،عادم
قطعیتهای کلیدی ،از حیث تأثیر و اهمیت تعیین میشوند .باید این اطمینان وجاود داشات
باشد ک عدم قطعیت های کلیدی حداکثر فضای عدم یقینی را پوشاش مایدهاد .همچناین
الزم است ک عدم قطعیت های غیرکلیدی نیز بررسای شاوند .در ایان اام ،چاارچوب یاا
فضای سناریوها ،ترسیم میشود.
نکت اصلی ،شناسایی دو یا س عاملی است ک دارای بیگترین اهمیت بوده و با بیگترین
عدم قطعیت (پیشبینی ناپذیری) همراه باشند .درواق  ،این ام ،بیان ر محورهایی اسات کا
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سناریوهای نهایی ،براساس آنها متمایز می شوند و مگاپ کاردن ایان محورهاا ،درواقا
یکی از مهمترین امها در فرایند خلق سناریوها است .هدف نهایی ،رسیدن ب ساناریوهایی
است ک تفاوتهای موجود بین آنها ،برای تصمیمساازان قابال توجا باوده و آینادههاای
ماتلف را رقم میزنند (شوارتز.)213 :1388 ،
در پانل خبر ی دی ری ،با توج ب نسبت هر یک از عادم قطعیاتهاای اصالی ،کمکای و
فصلنام علمی مطالعات بینرشت ای دانش راهبردی ،سال یازدهم ،شماره  ،45زمستان 1400

ش فتیسازها با مطلوبیتهای حوزه سمن ،دو عدم قطعیت کلیدی ب ترتیب ذیال احصااء شاد:
 -1هم را یا وا را شدن سازمانهای مردمنهاد ک از ترکیب پیگارانهاایی چاون ساطرهای اول،
چهارم ،نهم ،یازدهم و چهاردهم جدول پیگرانها تگکیل شده است -2 .توانمند یا ناتوان شادن
سازمانهای مردمنهاد ک از ترکیب پیگرانهایی چون سطرهای دوم ،سوم ،پانجم ،شگام ،هفاتم،
هگتم ،دهم ،چهاردهم ،پانزدهم ،شانزدهم و هیجدهم ب وجود آمده است.
جدول  :7منطق سناريوهاي سازمانهاي مردمنهاد
وضعيت عدم

وضعيت عدم

قطعيت اول

قطعيت دوم

1

هم را

توانمند

داروگ (نماد بگارتدهنده انقالب)

2

هم را

ناتوان

سنگ خارا (نماد انعطافناپذیری)

3

وا را

ناتوان

کفتار (نماد الش خوری)

4

وا را

توانمند

ردیف

نام سناریو

اسب تراوا (نماد وا ذاری تدریجی برخی از عناصر حاکمیتی ،با
کگور مهاجم)

زمانی ک محورهای اصلی عدم قطعیتهای حسااس و کلیادی شناساایی شاده باشاند،
بعضیاوقات ،نگان دادن آنها ب صورت یک ستره (بر روی یک محور) یا ماتریس (باا دو
محور) یا حجم (با س محور) مفید است ،ب ون ای ک سناریوهای ماتلف ،قابل شناساایی
بوده و جزئیات آنها نیز قابل بسب باشند.
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همگرايي سمنها

توانمندي سمنها

عدم توانمندي

نمودار :2سناريوهاي سازمانهاي مردم نهاد
سناریوی داروگ (سمنهای همگرا و توانمند)

سناریوی اول زمانی ب مرحل اجرا درمیآید کا از طریاق ایجااد شابک هاای داخال و
خارج از کگور ،تصویب قوانین حمایتکننده داخلی ،عدم وجود ممانعتهای بینالمللای و
اتصال صحیح فضای سایبر با سازمانهای مردمنهاد توانمندی سامنهاا افازایش یافتا و از
طرف دی ر روههای جهادی ب زمره سازمانهای مردمنهاد وارد شدهاند .از این رو ،برخای
از سازمانهای مردمنهاد بینالمللی با حضور در مجم سالیان سازمان ملل ب نقا

حقاوق

مقال پژوهگی :سناریوهای سازمانهای مردمنهاد ایران در افق دهسال آینده

واگرايي سمنها

بگر در سرزمین های اشغالی ،آمریکا و ...پرداخت و یک رویکرد تهاجمی برای کگور ایجااد
نموده اند .تعدادی از سازمانهای مردمنهاد در کگورهای ماتلف همچون ایران ،عراق ،لبنان
و ...متحد شده و در شرایطی ک ترس دولتها از تحریمهای هم جانبا آمریکاا و ...باعاث
شده بود نق

حقوق بگر آنها مورد اعتراض واق نگود ،ب مثاب یاک مطالبا ار اثر اذار

عمل نموده و کگورهای ناق

حقوق بگر را با چالش جدی روبا رو سااختند .قاانونی در

مجلس شورای اسالمی تصویب شده ک ب واسط آن بسیاری از روههای جهادی و مذهبی
ازجمل پای اههای بسیج ،کانونهای مساجد ،روههای جهادی ،هیئت مذهبی و ...با عناوان
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سازمان مردمنهاد شناخت شدهاند .دولات فعالیات سامنهاا را تساهیل نماوده و باگای از
مأموریتهای خود را ب سمنها وا اذار نماوده اسات .همچناین آیاینناما هاای مناساب،
تقویتکننده و حمایتکننده برای سمنها تصویب نموده است.
سناریوی سنگ خارا (سمنهای همگرا و ناتوان)

سناریوی دوم زمانی شکل می یرد ک باش زیادی از کارکرد سازمانهای مردمنهاد ،با
فصلنام علمی مطالعات بینرشت ای دانش راهبردی ،سال یازدهم ،شماره  ،45زمستان 1400

کنگ ر دی ری منتقل شده است .سمنها ب یک چارچوب کلیگ ای تبادیل شادهاناد و باا
اینک ممانعتهای قانونی ،دست روههای وا را را بست  ،انفعال اروههاای هم ارا باعاث
شده تغییر مثبتی ایجاد نگود .از این رو ،دیده میشود ک با ورود برخی رسان های جمعای،
برخی افراد مگهور (سلبریتی) و سازمانهای خاص مانند بیم و ...نقش سمنها در امورات
خیرخواهان کمرنگ تر شده است .از سوی دی ر بعضی از سازمانهای مردمنهاد ب نوعی ب
مؤسسات انتفاعی خانواد ی تبدیل شدهاند ک ب سامن با عناوان یاک منبا درآماد ن ااه
می کنند .مؤسس تعدادی از این سازمانها ،مدیران بازنگست کگوری و لگکری هساتند کا
اهدافی چون کسب شهرت ،ایجاد اشتغال برای فرزندان و بسات ان و ...را دنباال مایکنناد.
زار های موجود نگان از آن دارد ک سازمانهایی ک در سالهای اخیر شکل رفتا اناد،
اغلب ب اندازهای ک جاذب بودج های دولتی و کمکهاای غیردولتای باودهاناد ،اقادامات
خیرخواهان متناسب با این درآمدها انجام ندادهاند.
سناریوی اسب تراوا( :سمنهای واگرا و توانمند)

سناریوی سوم نیز زمانی در دستور کار قرار می یارد کا قادرت سامنهاای وا ارا در
عرص های داخلای و باین المللای افازایش و از طارف دی ار حمایات دولتای و مردمای از
سمنهای هم را کاهش یافت و در عرص های بینالمللی نیز محادودیتهاایی بارای آنهاا
ایجاد شده است .فرا یر شدن خودکارسازی جریاان عملیاات در ساازمانهاای ماردمنهااد،
باعث کاهش شفافیت در پگتصحن سازمانهای مردمنهااد شاده اسات با نحاوی کا در
برخی موارد حتی یک نفر ب تنهایی توانست حوزه تأثیر خود را در حاد بسایار زیاادی بااال
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برده و حتی قدرت بسیجکنند ی و همراهکنند ی خاود را بارهاا با ر بکگاد .ایان عادم


شفافیت ،سرویس های اطالعاتی حریف را بر آن داشت افرادی را مأمور نمایند تا با تگاکیل
سازمان مردم نهاد و ایجااد یاک جلاوه زیباا و مردمای بارای آن و باا اساتفاده از پگاتیبانی
فناوری های نوین ،مگکالتی ازجمل بحاران مگاروعیت بارای نظاام جمهاوری اساالمی و
مان سازی بر سر پروژههای ملی ایجاد نمایند .تعدادی از این سازمانهای مردمنهاد باا ثبات
خود ب عنوان یک سازمان مردمنهاد بینالمللای ،مقاام مگاورتی ساازمان ملال را اخاذ و در
مجم سالیان این سازمان بر ضد کگور ایران سانرانی نمودهاند و از نق

حقوق بگار در

ایران مستنداتی ارائا کارده و با شادت با بزر نماایی آنهاا پرداختا اناد .ساازمان ملال
پروتکلهای الزام آوری مصوب کرده ک سازمانهای مردمنهاد ا ر باواهند دارای شاصیت
نمایند ،از سوی دی ر بسیاری از دولتها ازجمل جمهوری اسالمی نیز با پاذیر بنادی در
یکی از کنوانسیونهای بینالمللی پذیرفت اند ک قواعد محدودیتساز داخلی خود را کاهش
داده و ب سمنهای مطالب ر ،مصونیتهای خاصی اختصاص دهند .عالوه بار آن ،تعادادی
از سازمانهای مردم نهاد غرب و جناوب کگاور نیاز باا طار مساائل قاومیتی با تارویج
جداییطلبی پرداخت و مگکالتی برای کگور ایجاد کردهاند.
سناریوی کفتار( :سمنهای واگرا و ناتوان)

سناریوی چهارم زمانی باید در دساتور کاار قارار یارد کا بااش زیاادی از کاارکرد
سازمانهای مردم نهاد ب کنگ ران دی ری منتقل شده است اما همچنان سمنهای وا ارا در

مقال پژوهگی :سناریوهای سازمانهای مردمنهاد ایران در افق دهسال آینده

حقوقی بینالمللی باشند و از امکانات و تبادالت بین المللی بهاره ببرناد بایاد از آن تبعیات

تال اند تا این امکان را برای خود حفظ کنند .از این رو دیده میشاود کا اخبااری کا از
عملکرد ضعیف و پر ابهام سازمانهای مردمنهاد در بحرانهایی چون سیل ،زلزل و ...منتگار
شده ،کاهش اعتماد مردم نسبت ب این سازمانها را ب دنبال داشات اسات .باا ایان کااهش
اعتماد ،سمن ها ب یک ساختار ظاهری بدون باطن و عملکرد صحیح تبدیل شدهاند .سازمان
اطالعاتی کگورهای حریف ک تا پیش از این از ابزار سازمانهاای ماردمنهااد بارای سالب
مگروعیت از کگورها اقدام مینمودند ،حتی در کگورهایی مثال رجساتان توساب هماین
سمن ها ،انقالب نارنجی راه انداخت بودند استفاده از تأثیر این کنگ ر را ب صرف ندانست و
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قوانین و آییننام های دولتی میزانی از بوروکراسی ایجاد نمودهاناد کا سامنهاای هم ارا
منفعل شده و سمن های وا را ک با وجود فضای بدون محدودیت سایبر خاود را مقیاد با
ضابط ها نمیدانند حضور بیگتری پیدا کردهاند.
ارزيابي سناريوها
در این ام ،سؤاالتی برای ارزیابی جذابیت ،باورپاذیری و کاارکرد ساناریوها ،براسااس
فصلنام علمی مطالعات بینرشت ای دانش راهبردی ،سال یازدهم ،شماره  ،45زمستان 1400

ال ویی ک در سال  2006میالدی توسب دانیل پینک در کتابی باا عناوان «ذهان کامال ناو»
توصیف شده است طراحی و طبق همین ال و ،توسب هگت نفر1از صااحبنظرانای کا در
فرایند سناریونویسی ،مگارکت فعال نداشاتند ،امتیاازدهی شاد .اجمااع پاساخ ساؤاالت در
جدول ذیل ارائ شده است:
جدول  :8ارزيابي سناريوها
ردیف
1
2

سؤاالت
آیا اسامی و عناوین سناریوها مناسب هستند و ب خاطر سپردن آنها آسان اسات؟ آیاا ارائا
سناریو جذاب است و از نظر هنری و زیباییشناختی مناسب است؟
آیا داستان سناریو برای مااطب هدف ،مرتبب ،چالشبران یز و باورپذیر اسات؟ آیاا داساتان
ارائ شده در هر سناریو جذاب و جالب است؟

وزن
()5-1
4/25
3/25

آیا هر سناریو ،دنیایی یکپارچ ارائ می کند ک در آن عناصر ماتلف با یکدی ر ارتباط داشت
3

باشند؟ آیا هر سناریو رویدادهای ترکیبشده را توصیف میکند و میتوان آن را ب عنوان یک

3/25

کل ،عرض کرد؟
4

آیا سناریوها ،همدلی ب وجود میآورند؟ آیا برقراری ارتباط بین شاصیتهاا و رویادادهای
هر سناریو با واقعیت و استاراج مسائل واقعی ب وسیل مدیران آسان است؟

3/19

آیا هر سناریو ،زمین و پیگین ای برای تجرب آیندههای ماتلف در اختیار مدیران مای اذارد؟
5

آیا هر سناریو ،موجب بروز خالقیت در پاسخ دادن ب پرسشهای «چ اتفاقی میافتد ا ار؟»

4

میشود؟
6

آیا هر سناریو ،مجمعی برای روه مدیریت ب منظور استاراج و خلق معنا فراهم میکند؟ آیاا
سناریو ،رویدادهای معنادار را ترکیب میکنند؟

3/6

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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موضوع خاص تأمل کرده و ب مگورت میپردازند.




نتيجهگيری
در باش های پیگین ،با شناسایی دو عدم قطعیت کلیدی ،چهار سناریو در رابط با آینده
سازمانهای مردم نهاد کگف و مورد بحث قرار رفات و در نگسات خبر ای ایان اجمااع
ایجاد شد ک در صورتی ک روند فعلی ادام یابد ،سناریوی چهاارم (اساب تاراوا) کا با
لحاظ مطلوبیت در رتب آخر قرار دارد محتمالتار خواهاد باود .از ایان رو در یاک جملا
می توان فت ک ا ر در موضوع سمنها ،رویکرد تدافعی نسبت ب نیاات خصامان برخای
کگورها ،اتااذ شود ،در سالهای آینده ،ظهاور و باروز بحارانهاای امنیتای ،اقتصاادی و...
محتمل خواهد بود.
تنها راه تبدیل شدن سمن ها ب فرصت ،اتاااذ رویکارد فعاال و فاوق فعاال اسات کا
پیگنهادات ذیل میتواند ب تحقق این امر کمک نماید:
رويکرد تقنيني براي تقرّب به سناريوي مطلوب
باگی از مواردی ک باعث ایجاد رویکرد فعال در سمن ها خواهد شد عبارت اند از:
ا تصویب قانون شفافیت مالی سمنها
ا تصویب شفافیت عملکردی سمنها
ا تصویب نحوه حضور سمنها در فضای سایبر
ا تغییر در تعاریف اولی سمن

مقال پژوهگی :سناریوهای سازمانهای مردمنهاد ایران در افق دهسال آینده

پيشنهاد

ا تنظیم دو الیح جدا ان و تاصصی برای فعالیت سمنهای ایرانی و خارجی
ا بررسی دقیقتر صالحیت متقاضیان و تطابق اهداف سازمانها با مناف ملی
ا تقویت پگتوان اجرایی برای نظارت بر سمنها و برخورد با سمنهایی ک مناف ملای
را ب خطر میاندازند.
رويکرد گفتماني براي تقرّب به سناريوي مطلوب
ال وی بومی و متعالی سازمان مردم نهاد مطلوب کگف و با استفاده از ابازار رساان ای و
برنام های منطق ای و بینالمللی ،تجلی ویژ یهای یک سمن واقعای در ایان ال او ،تبیاین
ردد ،ب نحوی ک در سطح ملی و بینالمللی ،ادبیات جدیدی از سمنها ،تولید شود.
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رويکرد اجرايي براي تقرّب به سناريوي مطلوب
این امکان فراهم شود تا سمن های توانمند و هم را ،بتوانند با سمنهاای عادالتخاواه
جهان و ب خصوص منطق  ،شبک های واقعی ،کارآمد و مؤثر تگکیل دهند.
رويکرد فني-سايبري براي تقرّب به سناريوي مطلوب
فصلنام علمی مطالعات بینرشت ای دانش راهبردی ،سال یازدهم ،شماره  ،45زمستان 1400
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با توج ب اینک برخی از کارکردهای سمن با شتاب زیاادی در حاال تغییار با سامت
پلتفرمی شدن است ،ضرورت دارد پلتفرمهایی ک با امنیات و منااف ملای ارتبااط بیگاتری
دارند ،پیش از اینک پلتفرم های غیربومی فرا یر شوند ،با هادایت حاکمیات ،ایجااد و نیااز
جامع را برطرف نمایند.


فهرست منابع و مآخذ
الف .منابع فارسي



ابطحی ،سید مصطفی بگیری ،سعید و مرشدیزاد ،علی (تابستان  ،)1399نقش فضاي مجازي بر
وضعيت حوزه عمومي در ايران ،مطالعات سیاسی ،شماره  ،48صپ .93-118
بیگاب ،پیتر و همکااران ( ،)1388وضعيت کنوني سناريونويسي؛ میرور اجمیالي تکنيی هیا،
مترجم :مسعود منزوی ،تهران :مؤسس آموزشی تحقیقاتی صنای دفاعی.




شوارتز ،پیتر ( ،)1388هنر درونگري؛ برنامهريزي براي آينده در دنيايي با عدم قطعيت ،ترجم :
عزیز علیزاده ،تهران :مؤسس آموزشی تحقیقاتی صنای دفاعی.
حاتمی ،خدیج قاضای ناژاد ،ماریم باساتانی ،سوسان و راد ،فیاروز (پااییز و زمساتان ،)1399
مشارکت افراد در اين سازمانها ،جامع شناسی اقتصادی و توساع  ،ساال  ،9شاماره  ،2صاپ
.4623-23



حافظنیا ،محمدرضا ( ،)1391مقدمه اي بر روش تحقيیق در علیوم انسیاني ،تهاران :انتگاارات
سمت.




حفظیفرد ،محمود و همکاران ( )1388سازمان مجازي و منابع انساني ،بیجا.
خلیلی شروینی ،سیاو

( ،)1393روشهاي تحقيیق در علیوم سياسیي ،چااپ هفاتم ،تهاران:

یادواره کتاب.


فرامرز قراملکی ،احد و سکندری ،مرضی ( ،)1388اخالق در سازمانهاي مردمنهاد ،تهران :نهاد
ریاستجمهوری ،مرکز امور زنان و خانواده.



لگنپژوه ،محمودرضا ( ،)1381راهنماي سازمان هاي غيردولتي ( ،)NGOSتهران :انتگاارات

مقال پژوهگی :سناریوهای سازمانهای مردمنهاد ایران در افق دهسال آینده

فراتحليل پژوهشهاي صورت گرفته در حوزه سازمانهاي میردمنهیاد؛ بیا تیکيید بیر علیل

مؤسس فرهن ی و مطالعات و تحقیقات بینالمللی معاصر.


محمدی ،حمیدرضا و رضا ،پریزاد (پاییز  ،)1399بررسي نقش سازمانهاي مردمنهاد در تحقیق
حکمروايي مطلوب (ايران – تهران) ،تحقیقات جدید در علوم انسانی ،شماره  ،29صپ -331
.315



نظمآبادی ،کامران و علیمحمدی ،عباس ( ،)1399ارائه مدل راهبردي سازمانهاي میردمنهیاد
حامي نيروهاي مسلح ،شگمین همایش ملی پژوهشهای نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات
اجتماعی ایران.
207














Boroush, Mark A, Thomas, Charls, (1992), Alternative Scenarios for the Defense
Industry after 1999, Planning Review.
Chermack, T.J, (2011), Scenario Planning in Organizations, San Francisco: by
business book.
Godet, M. (2006), Creating Futures: Scenario Planning as a Strategic
Management Tool, France: Economic publish.
Lewis, David; Kanji, Nazneen, (2009), Non-governmental organizations and
development, 2 Park Square, Milton Park, Abingdon, Oxon, OX14 4RN:
Routledge.
Locke, John, (1988); two treatises of government, ed. Peter Laslett, Cambridge,
Cambridge university press.
Mukasa, S. (1999), Are expatriate staff necessary in international development
NGOs? A case study of an international NGO in Uganda, International Working
Paper Series, 4, Centre for Civil Society, London School of Economics and
Political Science, London, UK.
Schwartz, P, (1991), the Art of the Long View: Planning for the Future in an
Uncertain World, New York: Currency Doubleday.
Soyoung An, Donghwa Lee,(2020), corporate Social Responsibility of Integrated
Resort Company: Tourism Development and the Role of NGO, The Korean
Association of NGO Studies (KANGOS), 15, vol 3.
Willetts, Peter, (2012), what is a Non-Governmental Organization? UNESCO
Encyclopedias of Life Support Systems.

1400  زمستان،45  شماره، سال یازدهم،فصلنام علمی مطالعات بینرشت ای دانش راهبردی



 منابع انگليسي.ب

208



