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 مقدمه
ارکان ساختارهای اقتصادی مدرن  ازجمله ها تشکل

ی  باشند؛ که نقش بسزایی در توسعه امروزی می
با استعانت  ها تشکلند. این دار عهدهاقتصادی کشور به 

قانونی و  سازوکارهایکسب شده از  زنی چانهاز قدرت 
عوامل اساسی  ازجملهی خود که  بافت تشکیل دهنده

ندگی باشد سعی در بهبود وضعیت کار و ز تولید می
 ها تشکلبودن این  پذیر مسئولیتاعضاء خود دارند؛ و 

خود عامل موثری در تحقق این روند است؛ چراکه در 
است که شخصیت، ذهنیت و « گرایی تشکل»فرآیند 

شود و  ها دچار تحول مثبت می الگوهای رفتاری انسان
ها و بسیج امکانات و  گیری سازی و تصمیم تصمیم

تغییر در گستره ملی فراهم افزایی نیروها برای  هم
خصوص راهبری  شود. به راین اساس کار تشکلی به می

امری سخت و دشوار است. لذا، برای تحقق  ها تشکل
این امر، باید از خرد جمعی که منطق و اساس 

 باشد بهره جست. می« دموکراسی»

پس از پیروزی انقالب اسالمی نیز از آنجا که یکی از 
ش برای افزایش مشارکت اهداف عمده انقالب تال

مردم در امور کشور بود، مقوله مشارکت در اسناد 
اصل سوم( و  8قانون اساسی )بند  ازجملهباالدستی 

جدی قرار گرفت و بسترها  موردتوجههای توسعه  برنامه
های حقوقی مشارکت مردم در عرصه سیاست،  و زمینه

اقتصاد و اجتماع فراهم شد. مشارکت واقعی حتی با 
رداری از ایدئولوژی مشارکتی، بدون نهادها و برخو

های  مناسب و مرتبط مانند تشکل های سازمان
اجتماعی امکان تحقق نخواهد داشت. نهادینه نمودن 

 مشارکت اجتماعی

باعث ارتقاء سرمایه اجتماعی خواهد شد و مانند حلقه 
واسطی بین مردم و دولت دستیابی به اهداف را میسر 
خواهد نمود؛ و همچنین تحکیم و تثبیت سرمایه 

های  اجتماعی به واسطه نهادمند نمودن مشارکت
اجتماعی، پیشرفت و توسعه را به ارمغان خواهد آورد. 

موجب گرمی حیات تقویت نهادی سرمایه اجتماعی 
های اجتماعی  شود و میزان جرائم و هزینه اجتماعی می

دهد و برابری اجتماعی، رفاه و  و اقتصادی را کاهش می
شود. لذا، بر اساس  پیشرفت اقتصادی را موجب می

های موجود و با توجه به برکات و فواید  ضرورت
قانون توسعه  نویس پیشمشارکت مردم در همه امور، 

اجتماعی مدنی تدوین گردید که برخی از های  تشکل
اهداف آن شامل نهادینه نمودن مشارکت واقعی افراد 
جامعه و سازمان دادن به مشارکت اجتماعی سامان 
نیافته افراد جامعه به مشارکت اجتماعی هدفمند و 

های  و نیز آگاهی و مراقبت نسبت به آسیب نظامند؛
یتی نسبت احتمالی مرتبط، رویکرد تسهیل گری و حما

 باشد. های اجتماعی می به نهادمند نمودن مشارکت

 

 تعریف تشکل -9

تشکل، از نظر لغوی به معنای صورت گرفتن چیزی 
است )تَ شَ کُّ( ]ع.[ )مص ل.( صورت پذیرفتن، 

و از نظر اصطالحی تشکل  (1371معین، )شکل گرفتن 
توان به معنای تشکیل دادن یك جمع برای  را می

دستیابی به هدف خاص، گردهم آمدن برای انجام 
کاری مشترک، جمع شدن در کنار هم برای اجرای 

عبداله زاده، )نمود  و امثالهم، تعریف المنفعه عامحرکتی 
توسط  ها بعضاً د اشاره نمائیم که تشکلالبته بای ،(1314

و مشی  ها آرمانیك گروه اشخاص حقیقی معتقد به 
در مقایسه با  ها تشکلاند.  سیاسی معین، تأسیس شده

ترند و دارای ارتباط  ها به ساختار حزبی نزدیك جناح
 اند. تشکیالتی

 

 معنا و مفهوم تشکل -2

در حوزه  ویژه بهبا توجه به فراگیری این عنوان 
ره وسیعی از نهادهای غیردولتی که در عصر حاضرگست

کارکردهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را به انجام 
رسانند؛ کنکاشی در معنا و مفهوم آن خالی از فایده  می

و معنای تشکل،  در مفهومرسد. تصریح  به نظر نمی
های  برای متصدیان امور تأسیس و فعالیت تشکل

کارگری و کارفرمایی )مسووالن اجرایی قوانین و 
 ها تشکلو همچنین اعضا و مسووالن ( ربط ذیمقررات 
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که دسته اخیر در پیشبرد اهداف تشکل، نقش  -
اهمیت اساسی دارد. بدون شناخت  -محوری دارند 

تشکل در ادامه  بسا چهکافی نسبت به این مفهوم، 
 فعالیت، از هدف اولیه منحرف یا دچار سردرگمی شود.

، (1387افشار و آقابخشی، )فرهنگ علوم سیاسی 
( را formationیا  organizationیا سازمان )تشکل 

آگاهانه، ترتیب یافته با اهداف معین  های فعالیتبه 
توان گفت  تعریف نموده است. در تشریح این تعریف می

 مفهوم تشکل سه جز دارد:

به یك  و محدودهاست  ای از فعالیت اوالً مجموعه
فعالیت منفرد و بدون پیشینه و الحقه نیست بلکه 

 ای از اقدامات مرتبط به هم و هدفمند است. سلسله

آگاهانه است که مبتنی  های فعالیتثانیاً مجموعه 
برداوطلبانه بودن، خودجوش بودن یا غیر اجباری بودن 

 اقدامات مورد نظر است.

همچنین اقداماتی است که براساس استقالل رأی 
 بناشده است. ها آناعضا و بینش و شناخت 

ترتیب یافته  طور به مورداشارهمات ثالثاً مجموعه اقدا
است. این جزء از تعریف تشکل به لزوم سازماندهی 
شدن اقدامات مورد نظر اشاره دارد. بدین معنا که 

شود و از مجموعه  تشکل دارای شخصیت حقوقی می
 گردد. ای و مقطعی متمایز می اقدامات لحظه

اینکه اقدامات آگاهانه و  یفآخر تعررابعاً جزء 
ندهی شده مذکور، مبتنی بر اهداف معین است، سازما

 هایی هدفمند است. یعنی مجموعه فعالیت

هدفمند بودن اقدامات به جهت تعیین مسیر فعالیت 
 ها تشکلعموماً  رو ازاینتشکل اهمیت خاصی دارد. 
کنند به سه دسته تقسیم  بسته به هدفی که دنبال می

 شوند. می

سیاسی یا حکومتی  های سازمانیا  ها تشکل- 1
(organiztions political این دسته از :)ها تشکل 

مبتنی بر اهداف کسب، حفظ یا سهیم شدن در قدرت 
بر تصمیمات مقامات سیاسی  تأثیرگذاریسیاسی یا 
 های فشار. شوند. مثل احزاب و گروه تشکیل می

اقتصکککادی  هکککای سکککازمانیکککا  هکککا تشککککل- 1
(organizations economicسازم :)هایی هسکتند   ان

سکود تشککیل    و توزیکع که با اهداف انتفاعی و کسکب  
هکای   شکوند. مثکل مسسسکات اقتصکادی و شکرکت      می

 تجاری.

اجتمکککاعی  هکککای سکککازمانیکککا  هکککا تشککککل- 3
(organizations socialتشکل :)    های اجتمکاعی نیکز

که در پی اهکداف خکاص خکود هسکتند؛ در دو سکطح      
 شوند: می بندی دسته

ر با مفهوم عام: ساخت کلیه الف( سطح کلی نگ
دارند  باهمواحدهای اجتماعی از لحاظ ارتباطی که 

 های خویشاوندی. )مثل نهادها، مسسسات، طبقات، گروه

 های فعالیتب( سطح جزئی نگر با مفهوم خاص: کلیه 
آگاهانه، سازماندهی شده و معطوف به اهداف 

های صنفی،  نظیر تشکل یرسیاسیغو  یراقتصادیغ
 هنگی، مذهبی.علمی، فر

توان بنا به  می الذکر فوق بندی دستهبنابراین با توجه به 
های کارگری یا کارفرمایی دنبال  اهدافی که تشکل

های اجتماعی  ها را در ذیل عنوان تشکل کنند؛ آن می
به معنای خاص آورد. براساس این تعریف اقدامات یا 

آگاهانه، سازماندهی شده و معطوف به  های فعالیت
اف دفاع از حقوق منافع صنفی کارگران یا اهد

شود.  انجام می ها تشکلکارفرمایان عضو در قالب این 
 ها تشکلتعین یك مرز مشخص در فعالیت  وجود ینباا

ای  در باال به گونه مورداشاره بندی دستهبه معنای 
کامالً تفکیك شده امکان پذیر نیست و امکان بروز 

بقایی و )تداخل مرزها در این تعاریف وجود دارد 
اگر نگاهی به سابقه فعالیت  (11: 1314همکاران، 

در سطح جهانی و کشور خودمان داشته  ها تشکل
خورد، دستاوردهای  باشیم؛ اولین چیزی که به چشم می

تاکنون است.  گرایی تشکلزمان پیدایش از  ها تشکل
ها  ها، پیگیری زنی چانهاین دستاوردها حاصل مبارزات، 

ها،  های فراوانی است که اشخاصی، گروه و تالش
اند و  های خاصی در این عرصه داشته نهادها و ملت

را نیز بدون رفتار سیاسی و تعامل با  ها آناقدامات 
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ترین کارکرد  مدهتوان در نظر گرفت. ع ها نمی حکومت
حلقه واسط بین  عنوان بهیك تشکل این ست که 

ها و مطالبات اشخاص جامعه  دولت و جامعه، خواست
 زنی چانه باقدرت)اعضا( را از طریق یك سازمان رسمی 

حکومتی منتقل کرده و بازخورد  و مقامات ها دستگاهبه 
 .خود منعکس نماید یرمجموعهزآن را به اشخاص 

 

 گرایي در ایران تشکلي  سابقه -9

های صنفی یا  ی تشکل در تاریخ ایران وجود سابقه
سال )از زمان حکومت  1411تجاری به بیش از 

رسد؛ که برای تنظیم و تدارکات  هخامنشیان( می
نظامی و تهیه ملزومات مختلف اقدام به ایجاد همکاری 

شد. در طول تاریخ ایران  بین واحدهای مختلف می
نافع رئیس التجارها و روسای صنوف در حفظ م

های مختلف صنفی، تجاری، بهبود کیفیت کاال و  رشته
ها با حکمرانان هر منطقه همکاری  کنترل نرخ

در تاریخ ایران در  ها تشکلکردند و اوج فعالیت این  می
زمان صفویه بوده است؛ که تشکیالت مختلف صنفی و 

سال قبل در مرداد ماه  131بازرگانی به وجود آمدند. 
ان در غالب مجلس وکالی تجار اتاق ایر 1113سال 

ی انقالب مشروطه نیز  شد. در دوره یانداز راهایران 
های فعال در جامعه حضور  تشکل صورت بهاصناف 

های کارفرمایی،  تشکل یجتدر بهداشتند. در این دوره 
صنعتی و حتی کارگری در مناطق مختلف کشور اروپا 

 ها کلتشرسید. این  71ها به  که تعداد آن ایجاد شدند
نقش  وری یشهپو  در امور بازرگانی، صنعتی، صنفی

 1311-1311های  کردند. در سال اساسی را ایفاء می
مراکزی با عنوان اتاق تجارت در برخی از شهرهای 
کشورها ایجاد شدند؛ فعالیت این مراکز بعدها تحت 
عنوان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن شکل قانونی به 

بعد از این دوران  (11: 1388خلیلی، )خود گرفت. 
قوانینی برای رسیدگی به مسائل امور صنفی و نظم 

اصناف به تصویب رسید که  های فعالیتبخشیدن به 
بود برای  ها آنعمدتاً شهرداری و انجمن شهر مجری 

در فصل وظایف  31از ماده  1توان به بند  مثال می

انجمن شهر و قصبه مصوب چهارم مردادماه سال 
کند  جری شمسی اشاره نمود که تصریح میه 1318
صنفی در صورت مرجع از طرف  های اختالفرفع 

شهرداری با اصناف به عهده انجمن شهر و قصبه 
هئیت وزیران  1333در آبان ماه  ازآن پساست. 

های صنفی و بازرگانی  مجمع عمومی اتحادیه نامه آئین
و  اصالح منظور به نامه آیینرا به تصویب رساند. این 

و  ها آنبهبود امور بازرگانی و صنفی و تمرکز سازمان 
نیز همکاری نزدیك بین بازرگانان و اصناف وابسته به 

 های دستگاهاقتصادی و  های بنگاهامور بازرگانی و 
که به  هایی شهرستاندولتی و شهرداری در تهران و 

تشخیص دولت اهمیت بازرگانی داشته باشند تصویب و 
آن جمعیتی به نام مجمع عمومی اتحادیه  موجب به

 33ماده  موجب بهصنفی و بازرگانی تشکیل شد. سپس 
همان  ماه دیبازرگانی مصوب هفتم  های اتاققانون 

 نامه آیینهای اجرایی، در تکمیل  نامه آیینسال و
ها صنفی  عضویت اتاق بازرگانی تهران و اتحادیه
سید و مقرر بازرگانان به تصویب وزارت اقتصاد ملی ر

ها صنفی تحت نظارت فرماندار  گردید انتخابات اتحادیه
تهران به عمل آید. سپس وزارت کشور به استناد ماد 

های مطابق بند شانزدهم  نامه آیینقانون شهرداری،  41
تحت عنوان  1334از قانون مذکور مصوب تیرماه سال 

تصویب نمود. اهمیت  «های اصناف اتحادیه نامه آیین»
اصناف موجب  های فعالیتت نظامند کردن روو ضر

خردادماه  11تدوین اولین قانون نظام صنفی در روز 
با حضور نمایندگان دولت وقت تشکیل گردید و  1311

بروی این الیحه توسط مجلس  شده انجاماصالحات 
سنا پس از بررسی مورد تصویب قرار گرفت. از این 

مستقل در عنوان یك سازمان  تاریخ سازمان صنفی به
کشور ایجاد شد و این سازمان را اتاق اصناف نامیدند. 
اتاق اصناف در تهران تحت نظر هئیت عالی نظارت و 
ریاست هئیت مذکور با وزیر کشور بود و در سایر 

بر عهده نظارت فرمانداران شهر بود. بعد از  ها شهرستان
های امور  اصناف منحل و کمیته های اتاقانقالب 
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ت امور جاری اصناف را در سراسر کشور صنفی مسئولی
 شد. دار عهده

به دلیل نیاز تشکیالت صنفی پس از پیروزی انقالب 
اسالمی به یك مرجع قانونی معتبر اولین قانون نظام 
صنفی در دوران پس از پیروزی انقالب اسالمی 

بند و تبصره  41ماده و بالغ بر  81فصل،  11مشتمل بر 
صویب شورای انقالب رسید. به ت 1311در تیرماه سال 

شورای مرکزی اصناف منحل و دو  1311در سال 
مجمع امور صنفی ایجاد و بخش مهمی از اختیار 

ها منتقل شد. فعالیت  شورای مرکزی اصناف به اتحادیه
شورای مرکزی اصناف در کنار مجمع امور صنفی 

ادامه یافت و در اردیبهشت ماه  1318تهران تا سال 
ن نظام صنفی برای برخی از اصالحات همان سال قانو

به مجلس شورای اسالمی رفت و تصویب شد. که 
این قانون، اصناف به چهار گروه تقسیم  4ماده  ازجمله

شد. صنوف تولیدی، خدمات فنی، توزیع و خدماتی. در 
اسفند ماه همان سال توسط مجلس نام شورای  13

 1381مرکزی اصناف از متن قانون حذف شد. در سال 
قانون مذکور با اصالحات کلی مجدداً تدوین و به 
تصویب مجلس ششم شورای اسالمی رسید. قانون 
قبلی از نقاط ضعفی چون عدم تناسب وظایف و 

ها و مجامع امور صنفی، مشکالت  اختیارات اتحادیه
بودجه  بینی پیشصنفی، فقدان  های سازمانتشکیالت 

ر صنفی و الزم و عدم شفافیت اختیارات مجامع و امو
در حوزه اصناف مواجه بود  ها دستگاهمداخله زیاد سایر 

 (.1313سهل آبادی، )

های صنعتی در دوران  نظر از این سابقه تشکل صرف 
ساله دارند. کشور ما  11ای  نوین اقتصاد ایران سابقه

اکنون در شرایطی قرار دارد که بیش از هر زمان دیگر به 
ویژه  های بالقوه به اییبسیج همگانی و همساز کردن توان

ای  ی اقتصادی نیاز دارد. از سوی دیگر عالقه در عرصه
های اخیر در مقاطع مختلف برای  که مردم ما در سال

اند فضای مساعدی  مشارکت در سرنوشت خود نشان داده
ی اقتصادی  ها به حضور در صحنه را برای فراخوان آن

 (11-11: 1383خلیلی، )ایجاد کرده است 

 در اجتماع ها تشکلنقش و کارکرد  -4

درعصری که ارتباطات فردی جای خود را به ارتباطات 
گروهی سپرده است و جوامع بر اساس عقل و فکر 

در  ها تشکلتوان به نقش  شوند، می جمعی اداره می
را به درستی  ها آناداره جامعه آگاهانه پی برد و جایگاه 

و قرن به این تعریف و تبیین کرد. در مدتی کمتر از د
 عنوان بهای  های غیرسیاسی و حرفه سو، تشکل

های صاحبان  ها و تالش ای که قادر است کوشش پدیده
های آنان را سامان  یك حرفه را نظم دهد و توانایی

بخشد و در نهایت نیروی جامعه را برای مقصود و 
هدفی مشخص به حرکت در آورد، همواره مطرح بوده 

گونی اجتماعی، درک و شناخت است. در جریان هر دگر
گذاری و رهنموددهی بر  انتظارات مردم و سیاست

های تهیه و اجرای هر  ها، از پیش فرض اساس خواست
برنامه توسعه است. اگر چنین تفکری وارد فرآیند 
توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی شود به 

گیری هوشمندانه و عقالیی منجر خواهد شد و  جهت
با هزینه و مانع بسیار کمتری به اهداف مورد جامعه 

نظر خواهد رسید. تاکید بر مشارکت و همدلی در 
ساخت نظام سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نه تنها 

کند بلکه محورهای  موفقیت آن نظام را تضمین می
ها قرار  ها و حقیقت ای از واقعیت نظام را بر پایه سلسله

حساسی و غیر عملی را های ا دهد و به تدریج پیرایه می
زداید و از دیدگاه اقتصادی جلو اسراف و تبذیر  از آن می

به تعبیری  ها تشکلشود.  و فساد و انحراف گرفته می
هویت »یا به عبارت دیگر « هویت اجتماعی»در حوزه 

گیرند و نهادهایی هستند که در قالب  قرار می« جمعی
 پردازند. به اداره نظام یافته جامعه می« اهداف برگزیده»
 

 ها تشکلکارکردهاي اصلي  -5

تسهیل ارتباط و تعامل بین بخش دولتی و تولید  - 1
 .ها تشکلو ارتباط اعضاء  برداران بهرهکنندگان و 

 .گیری یمتصممشارکت نهادینه در تصمیم سازی و  - 1

 دولت. گری یتصدپذیرش برخی از وظایف  -3

 افزایش زمینه تولید و بهبود کیفیت زندگی. -4
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عضو  برداران بهرهتعیین استانداردهای شغلی برای -1
تشکل صنفی بر اساس قانون نظام صنفی و الزام افراد 

 رعایت آن.صنف به 

 هویت بخشیدن به مشاغل مرتبط.-1

 گیری از مزایای قانونی آن. صدور پروانه صنفی و بهره-3

قابلیت نظارت بر نحوه تدوین قوانین و مقررات -7
 مرتبط با موضوع فعالیت براساس قانون.

حفظ حقوق اجتماعی و صنفی بر اساس شغل و نوع -8
 فعالیت.

به عهده گرفتن امکان ایجاد ظرفیت الزم برای  -1
 های غیر حاکمیتی دولتی. مسئولیت

امکان برخورد قانونی با متخلفان صنف وابطال -11
 پروانه و معرفی به مراجع حقوقی و قانونی.

ای و  های حرفه امکان انتقال مناسب خواست-11
تخصصی اعضائ صنف به سیاستگزاران و برنامه 

 ریزان دولتی و مدیران اجرایی.

مناسب برای تدوین وتصویب قوانین و ایجاد زمینه -11
 باشد. مقررات مناسب که ضامن حقوق اعضائ صنف می

 فعالیت افراد صنف. بندی درجهو  بندی رتبه-13

تخصصی و ارتقاء سطح  و تجاربانتقال اطالعات -14
 دانش اعضاء صنف.

و کیفیت شغلی و اجتماعی تولید کنندگان  ارتقا-11
 کنندگان بخش. توزیع

اعضاء صنف با قوانین و مقررات حقوقی و  آشنایی-11
 اجتماعی و حقوق صنفی.

قابلیت و امکان پوشش تأمین اجتماعی بهتر برای -17
 (1311نجفی، ) اعضاء

 

 ها تشکلانواع  -6

و  ها ضرورتدر جوامع مختلف، انواع تشکل بر حسب 
های زمانی و مکانی وجود دارند که هر یك  موقعیت
های تشکیالتی خاص خود را دارند و در  ویژگی

پردازند. به همین  ها به فعالیت می محدوده این ویژگی
علت تاکنون بیشترین تکیه در این بحث بر لغت 

جمعی از  های پذیری شکلبوده که بر انواع « تشکل»

مردمی و  های قبیل نهادهای حکومتی، تشکل
شوند. چون شناخت  می بندی دستههای صنفی  تشکل

های هر یك کمك مفیدی در  و ویژگی ها تشکلاین 
باشد، درباره هر یك از  شناخت وظیفه تشکیالتی می

شود؛ با تذکر این نکته  شرحی مختصر داده می ها آن
باید  ها تشکلکه در یك جامعه ایمانی و الهی کلیه این 

 در خط اهلل باشند.
 

 نهادهاي حکومتي:  9-6
این نهادها طبق قوانین اساسی کشورها و قوانین 

گیرند و مردم با حضور در انتخابات  موضوعه شکل می
ی  مشارکت و اراده یرمستقیمطور مستقیم یا غ مربوط به

ی  ی امور مملکت به منصه خود را بر حاکمیت و اداره
در  . در کشور خودمان حضور فعال مردمدرسان ظهور می

انتخابات خبرگان رهبر، ریاست جمهوری و مجلس 
ی امور  شورای اسالمی نمونه بارز مشارکت مردم در اداره

باشد. عالوه بر نهادهای فوق که در سطح ملی  کشور می
و کشور مطرح است، نهادهای دیگری مانند شورای 

گردد و  ها متجلی می امور آن ی شهر و روستا نیز در اداره
با حضور در انتخابات این نهادها و تعیین مشارکت مردم 

 گردد. ها مطرح می نماینده برای اعالم نظر آن
 

 هاي مردمي:  تشکل 2-6
تجمع عقاید و نظرات افراد حول یك مرام و عقیده 

ی  ها که بیشتر جنبه ها، احزاب و جمعیت صورت گروه به
ها و  حکومت گیری شکلسیاسی داشته و مردم را در 

در  ها تشکلکند؛ که اصوأل این  ها هدایت می دولت
قالب قوانین اساسی و بیان نظرات و عقاید خود 
حامیانی فراهم و آنان را در ابراز حاکمیت نظرات و 

 طلبد. عقاید به مشارکت می
 

 هاي صنفي:  تشکل 9-6
های مختلف  اهداف و منافع مشترک عده یا گروه

نماید.  هی یا صنفی را ایجاد میهای گرو جامعه، تشکل
در قالب انجمن، جامعه، کانون، سندیکا،  ها تشکلاین 

ای یا  صنوف و اتحادیه ایجاد که با مقررات خاص حرفه
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صنعتی یا گروهی از حقوق و منافع اعضاء دفاع و بر 
های صنفی بسیار  کند. تشکل ها نظارت می روابط آن

ی، کارمندی، های مختلف کار و کارگر وسیع و در رده
شغلی مانند پزشکان، وکال، حسابداران، کارشناسان، 

و صنوف مختلف تولیدی، توزیع، خدماتی و  مهندسان
به لحاظ منافع و  ها تشکلشوند. این  ... ایجاد می

ها  تر و نظام مشارکت در آن اهداف صنفی فعال
های مردمی  تر است )انصاری، نهادها و تشکل ملموس

 مشارکت(. در بستر سازی نظام

 

 در فقه اسالم ها تشکلجایگاه  -7

های دینی به همه نیازهای بشر  از آنجایی که آموزه
توجه کرده، به بخش اقتصادی و مالی نیز توجه خاصی 
داشته است. معامالتی همچون؛ مشارکت، مضاربه، 
مزارعه، معامالت مشاعی و تعداد بسیاری از دیگر 

در ابواب  یژهو بهمعامالت در فقه و احکام شرعی 
اقتصادی فقه، نشان دهنده اهمیت کار و فعالیت 

ها و همچنین نیروی  گروهی در جذب کردن سرمایه
تواند انگیزه خوبی برای جامعه در  انسانی است که می

ترویج فرهنگ کار و فعالیت گروهی باشد. فعالیت 
ها  گروهی به دلیل در کنار هم قرار گرفتن افکار، انرژی

ا موجب تولید فکر بیشتر، تقویت اندیشه، ه و توانمندی
به وجود آمدن افکار گوناگون، همدلی و همراهی بیشتر 

شود و در نهایت منجر به  و تقویت انگیزه افراد می
شود. همچنین ایجاد  افزایش کمی و کیفی در امور می

فکر و همکار باعث ارتقا همّت،  های هم وگروه ها تشکل
ش و اراده جمعی برای تربیت نیروهای متخصص و تال

گردد. تالش و  تر می بزرگ های فعالیتانسجام کارها و 
کار گروهی در صورتی محقق خواهد شد که ارکان آن 
یعنی تعاون و همکاری، نظم و انضباط و مشورت وجود 

توان به  داشته باشد؛ که مستندات هر سه مورد را می
 های دینی پیدا کرد. روشنی، در آموزه

وَ تَعَاوَنُواْ عَلَی الْبِرِّ وَ التَّقْوَی وَ لَا ». تعاون و همکاری: 1
تَعَاوَنُواْ عَلَی الْإِثْمِ وَ الْعُدْوَانِ ...؛ و در نیکی و تقوا با 

یکدیگر تعاون و همکاری کنید و در گناه و تعدی 
 (.1)مائده:  «دستیار هم نشوید...

السالم(  )علیه امام علی نامه یتوص. نظم و انضباط: در 1
به امام حسن و حسین )علیهماالسالم( آمده است که 

أُوصِیکُمَا وَ جَمِیعَ وَلَدِی وَ أَهْلِی وَ مَنْ »حضرت فرمود: 
بَلَغَهُ کِتَابِی بِتَقْوَی اللَّهِ وَ نَظْمِ أَمْرِکُم؛ شما را و تمام 
فرزندان و خاندانم را و کسانی را که این وصیّت به 

به ترس از خدا و نظم در امور زندگی  رسد، می ها آن
 «کنم. توصیه می

وَ أَمْرُهُمْ شُورَی بَیْنَهُمْ وَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ ».... مشورت: 3
مشورت در میان  صورت بهیُنْفِقُونَ؛ و کارهایشان 

ایم انفاق  روزی داده ها آنو از آنچه به  هاست آن
 (.38)شوری:  «کنند می

فرمایند: )و الزموا السواد  می حضرت امیرالمسمنین )ع(
االعظم فان ید اهلل علی الجماعه(، )نهج البالغه، خطبه 

(، همراه جماعت باشید که خدا باالی سر جماعت 117
اش که )ان ید اهلل مع  است؛ جمع به معنای تشکلی

الجماعه( یاری و امداد خداوند با جماعت است. الزم به 
 های فعالیتاز تشکلی غیر  های فعالیتذکر است که 

جمعی افراد در یك  های فعالیتباشد، در  جمعی می
مسیر واحد قرار دارند ولی ممکن است با اهداف 

تشکلی  های فعالیتمتفاوت تجمع کرده باشند ولی در 
افراد در یك مسیر واحد و به دنبال یك هدف واحد 

تعهد و آرمان مشترکی هست  ها تشکلباشند؛ لذا در  می
هستند برای رسیدن به یك آرمان  که افراد ملزم

مشترک به یکسری امور متعهد شوند. زیرا حضور در 
یك کار تشکیالتی، یك تمرین جمعی برای افراد است 

رابطه طولی و عرضی خود را در یك تشکل تقویت  تا
ی طولی فرد رابطه با باالدستی خود  رابطه وحفظ کنند.

و مربوط باشد و رابطه عرضی ا و محور اصلی جامعه می
 باشد. ی فرد با هم طرازهای خود می شود به رابطه می

 

 در حقوق ایران ها تشکلجایگاه  -8

قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران مبتنی بر موازین 
باشد و در صورت اجرای کامل،  و دستورهای اسالم می
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زمینه سازی برای رسیدن به عدالت اجتماعی و 
برقراری قسط و عدل در جامعه، ایجاد روحیه تعادل و 

مختلف  های بخشمشارکت همگانی و مردمی در 
اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و ...؛ و 
جلوگیری از ایجاد بسترهای فساد و درآمدهای غیر 

باشد. در قانون اساسی، اصول کلی  مشروع می
نیادگیری نظم عمومی جامعه و پیوندهای بین ب

حکومت کنندگان و حکومت پذیران )یعنی مردم(، 
ارتباط دو سویة مبتنی بر حق و تکلیف،  صورت به

شود؛ و نتیجة عمل به آن، رسیدن به  می ریزی پایه
و  ها آرمان عنوان بهو هنجارهایی است که  ها ارزش

اند. از سوی  هاهداف، در قانون اساسی مدنظر قرار گرفت
هایی نیز  نامه آییندیگر، قوانین عادی، دستورکارها و 

 یراقتصادیغکه بسترهای قانونی رفتارهای اقتصادی و 
دهند، الزاماً باید در چارچوب  در کشور را شکل می

اصول قانون اساسی و شرع مقدس اسالمی قرار گیرند 
نداشته باشند تا نیل به اهداف و  ها آنو مغایرتی با 

نظام از نظر اجرایی و در عمل، دارای  های آرمان
در  ها تشکلاهمیت  پشتوانه و تضمین الزم باشد.

درک شده و این  وضوح بهحقوق ایران در سالیان اخیر 
در  ها تشکلتوان در توجه جدی به بحث  موضوع را می

قانون برنامه  ازجملهقوانین مصوب چندین سال اخیر 
قانون بهبود مستمر فضای پنج ساله توسعه اقتصادی و 

 11مثال از مجموع  عنوان بهکسب و کار مشاهده کرد؛ 
ماده،  11ماده قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، 

اجرایی  های دستگاهمستقیم، به وظایف دولت و  طور به
ماده، وظایف اتاق ایران ذکر  14کشور توجه کرده؛ در 

دی را اقتصا یها تشکلماده وظایف مستقیم  7شده، 
ماده نیز ناظر به وظایف مستقیم  1بیان نموده و 

 عنوان بهشورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی 
پل ارتباطی برای بحث و تبادل نظر درخصوص 

اقتصادی  یها تشکلهای متقابل  موضوعات و خواسته
 و سایر نهادهاست.

 یا ها تشکل فعالیت و تأسیس نامه آیینهمچنین 
بنا به  11/3/1384مورخه  غیردولتی های سازمان

وزارت اطالعات و به استناد  8/1/1383پیشنهاد مورخه 
تصویب و اجرایی شد.  اساسی قانون 138ل اص

توانند با موضوع فعالیت و اهداف مشترک  می ها تشکل
شبکه درآیند و یا به  صورت بهنامه مذکور با رعایت آیین

ها یا حتی  لمللی درآیند. شبکها بین های سازمانعضویت 
های مشروع  های فعال در راستای تحقق خواسته تشکل

بسته به اعتبار و صالحیت خود  -اعضای خود
)کار  ها تشکل با دیگر ها آنوگسترش فعالیت و تعامل 

های قانونی بسیار دارند؛ از  قابلیت -( ها تشکلجمعی 
صمیم انتشار نشریه و برگزاری تجمع و گردهمایی تا ت

 یو حتدولتی  های گیری تصمیمسازی و مشارکت در 
اعطای طرح و لوایح به دولت یا مجلس و حتی 

ماده تقاضای اصالح در قوانین موضوعه کشور. لذا در 
های اجتماعی مدنی آمده  قانون تشکل نویس پیشیك 

های بنیادین قانون  تحقق ارزش منظور بهاست که 
اکید بر تأمین اساسی جمهوری اسالمی ایران با ت

ها و حق مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت  آزادی
اجتماعی خویش و هم چنین اجرایی نمودن 

بیست ساله و  انداز چشمکلی نظام، سند  های سیاست
فرهنگی جمهوری اسالمی ایران  های سیاستاصول 

مبنی بر تحکیم الگوی مردم ساالری دینی، نواندیشی 
بستر سازی و ایجاد و  و پویایی فکری و اجتماعی،

های الزم درامور اجتماعی و تقویت  توسعه ظرفیت
 های اجتماعی، این قانون با هدف راهبردی سرمایه

تعمیق و نهادینه نمودن مشارکت مردم از طریق »
وضع  «های اجتماعی عرصه های اجتماعی در تشکل

های  قانون تشکل نویس پیش 1شده است )ماده 
اجتماعی مدنی(، مشارکت اجتماعی فعالیتی آگاهانه، 
داوطلبانه، آزادانه و مسئوالنه است که توسط گروهی از 
افراد جامعه برای دستیابی به اهداف اجتماعی صورت 

های اجتماعی  قانون تشکل نویس پیش 1گیرد )ماده  می
نامیده  «تشکل»و تشکل اجتماعی که در قانون  مدنی(

شود که در راستای  شود به نهادی مدنی اطالق می می
اهداف اجتماعی در موضوع مشخص توسط گروهی از 

داوطلبانه با رعایت مقررات  صورت بهاشخاص حقیقی 
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و  یرسیاسیغ، یردولتیغ صورت بهاین قانون 
پروانه فعالیت دریافت نموده و به ثبت برسد  یرانتفاعیغ

ی اجتماعی مدنی(، ها قانون تشکل نویس پیش 3)ماده 
های تخصصی  تواند با رعایت صالحیت هر تشکلی می

و تجربی اعضای خود و با رویکردی اجتماعی در یکی 
، حفظ آثار و دستی یعصنااز موضوعات؛ ورزشی، هنری، 

میراث فرهنگی و تاریخی، توسعه گردشگری، امور 
، امور اجتماعی محلی، یتوانمندسازخیریه و نیکوکاری، 

های زندگی، بهداشت و  یان خانواده و مهارتتقویت بن
درمان و سالمت عمومی، حمایت از کودکان، 

، منابع طبیعی و کشاورزی، عمران و زیست یطمح
آبادانی، رفاه و توسعه اجتماعی، دوستی ملل و کشورها، 

و امدادی، امور زنان، امور جوانان،  یرمترقبهغحوادث 
، آسیب دیدگان ییزا اشتغالاوقات فراغت، کارآفرینی و 

های اجتماعی، حقوق  آسیب اجتماعی، پیشگیری از
 نویس پیش 1شهروندی تأسیس و فعالیت نماید )ماده 

ها،  احزاب، جمعیتهای اجتماعی مدنی(.  قانون تشکل
اسالمی یا  های انجمنسیاسی و صنفی و  های انجمن
دینی شناخته شده آزادند، مشروط به این که  های اقلیت
استقالل، آزادی، وحدت ملی، موازین اسالمی و  اصول

نکنند. هیچکس را  اساس جمهور اسالمی را نقض
منع کرد یا به شرکت در  ها آنتوان از شرکت در  نمی

قانون اساسی جمهوری مجبور ساخت ) ها آن یکی از
(. در 11اسالمی ایران، فصل سوم، حقوق ملت اصل 

می ایران ( قانون کار جمهوری اسال131اجرای ماده )
حفظ حقوق و منافع مشروع و  منظور به 1311مصوب 

قانونی و بهبود وضع اقتصادی کارگران و کارفرمایان 
که خود متضمن حفظ منافع جامعه نیز است، کارگران 
مشمول قانون کار و کارفرمایان هر حرفه یا صنعت 

 نامه آیینتوانند با رعایت مقررات قانونی و این  می
 .(1ل انجمن صنفی نمایند )ماده مبادرت به تشکی

یکی از سطوح   محدوده جغرافیایی فعالیت هر تشکل،
المللی است  ای، استانی، شهرستانی یا بین ملی، منطقه

 منظور به .(3ماده  ،های مردم نهاد تشکل نامه آیین)
های  هماهنگی و حسن انجام وظایف مربوطه، تشکل

کار فرمائی و کارگری موضوع این فصل از قانون 
مجزا نسبت به ایجاد تشکیالت  طور بهتوانند  می

مقام والیت  .(137مرکزی اقدام نمایند )همان، ماده 
توانند در هر یك از  فقیه در صورت مصلحت می

مذکور نماینده داشته باشند )همان، ماده  یها تشکل
شود که  می(. لذا، در یك نگاه کلی مالحظه 138

اصل از اصول مندرج در فصول چهارده گانة  11حداقل 
قانون اساسی، بر تعاون، همکاری و مشارکت همگانی 

دهندة اهمیت  کند که این امر، نشان در امور تأکید می
 موضوع در نظام جمهوری اسالمی است.

 

 در حقوق ایران ها تشکلانحالل  -1

 پذیرد: میانحالل تشکل به دو شکل زیر صورت  -

 

 انحالل اختياري:  9-1
آید؛ در  بر طبق شرایط مقرر در اساسنامه به عمل می

ها  صورتی که در اساسنامه متصدی امرتصفیه حساب
حداقل سه  العاده فوقمعین نشده باشد شورای عمومی 

کند و این  هیات تصفیه انتخاب می عنوان بهنفر را 
و  ها حسابهیات موظف خواهد بود پس از رسیدگی به 

و وصول مطالبات باقیمانده و تعیین  ها یبدهتصفیه 
(، دارایی یرمنقولغاموال مسلم )اعم از منقول و 

 العاده فوقرا به تصویب شورای عمومی  «تشکل»
برساند. هیات مذکور موظف است نتیجه را به دبیرخانه 
شورای مربوطه ارائه و پس از تأیید شورای ذیربط 

 پذیرد. رسمی صورت می طور بهانحالل تشکل 
 

 انحالل اجباري:  2-1
 گیرد: به دو شکل صورت می

در صورتی که تشکل پس از ابالغ تذکرات الزم  - 1
توسط دبیرخانه شورای ذیربط و سپری شدن مدت 
 تعلیق موقت، نسبت به اصالح وضعیت خود اقدام ننماید.

در صورت عدم تطبیق وضعیت تشکل با این قانون - 1
قانون  نویس پیش 38در مهلت تعیین شده )ماده 

 (های اجتماعی مدنی تشکل
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 ها تشکلدالیل ایجاد  -91

هدف از ایجاد تشکل، انجام کار یا کارهائی است که فرد 
های کوچك به تنهائی قادر به انجام آن نبوده و  یا گروه

وارد به تنهائی موجب ایجاد مشکل و یا بعضاً انجام آن م
گردد. لذا، فعاالن اقتصادی  ای می یا تأخیر قابل مالحظه

های استراتژیك به سمت تشکیل گروها  با تدوین برنامه
رفته و با قرار گرفتن در کنار هم و بدون تلفیق در هم، 
آن را با نامی خاص و در قالب یك تشکل در جهت 

 ه معرفی نمودند.های تعریف شد پیشبرد برنامه
 

 ها مزیت 9-91

های  در کنار هم قرار گرفتن تفکرات با قابلیت -
 مختلف؛

 یکپارچه؛ صورت بهانجام کارها با هماهنگی و  -

دولتی در جهت  های بخشکمك به تصمیم گیران  -
 روان سازی توسعه اقتصادی کشور؛

انجام امور مرتبط با تشکل در درون تشکل و کاهش  -
 ای از امور اجرائی سیستم دولتی مرتبط؛ مالحظهقابل 

توسعه بازارهای داخلی و خارجی جهت خرید، فروش،  -
 ی مورد نیاز؛ صادرات و واردات کاالها و مواد اولیه

ر جهت تصویب د یگذار قانونکمك به سیستم  -
 الح قوانین دست و پا گیرکه بعضاًاص قوانین و یا احیاناً

 گردد؛ عه اقتصادی کشور میموجب اخالل در روند توس

 تسریع در انجام امور مرتبط با ذی نفعان؛ -

 (.1314)عبداله زاده،  و سایر موارد مشابه -

 

 ها تشکلدالیل ناکامي  -99

بر اساس اصول و ضوابط  ها تشکلدر کشور ما ایجاد 
بوده و اجزاء تشکیل دهنده آن نیز در ابتدای شروع 
همکاری، خود را واجد شرایط حضور در تشکل اعالم 

به وظایف  ها آننمایند. ولی در ادامه روند همکاری  می
کنند و  عمومی و اولیه خود نسبت به تشکل عمل نمی

گاهی موفق و  ها تشکلما شاهد هستیم که بعضی از 
نیامده  ها آننمایند و بعضی از  گاهی ناموفق عمل می

گردند. دلیل یا دالیل به وجود آمدن این  منحل می

موارد چیست؟ دارا بودن اعضاء و یا گردانندگان مناسب 
یا بالعکس، دارا بودن رانت یا سرمایه مناسب یا 

و  بالعکس، دارا بودن مدیران اجرائی مناسب یا بالعکس
مورد ذکر شده. عدم بررسی درست در یا ترکیبی از سه 

زمان ایجاد تشکل، عدم آموزش کافی تشکیل 
دهندگان و گردانندگان تشکل، عدم نظارت وهدایت 

گردد تا خیلی از  تشکل، همه و همه موجب می
با رکود کاری و یا انحالل مواجه گردند. سسال  ها تشکل

عارضه یابی درست و  تاکنونمهم در اینجاست که، آیا 
لی برای این امر انجام گرفته است؟ با توجه به اصو

های به عمل آمده، اهم دالیل عدم موفقیت  بررسی
 باشد: در کشور از قرار زیر می ها تشکل

عدم بررسی درست در زمان تشکیل تشکل از طرف  -
 مجوز دهندگان.

عدم حمایت، هدایت و نظارت درست از طرف  -
 متولیان امر.

قوق و وظایف خود نسبت به عدم آگاهی اعضاء از ح -
 تشکل مربوطه.

عدم آگاهی گردانندگان تشکل از حقوق و وظایف  -
 خود نسبت به تشکل مربوطه.

ای برای دست  عدم اجرای آموزش الزم و دوره -
 اندرکاران تشکل.

نگاه خاص داشتن بعضی از گردانندگان تشکل به  -
 منافع شخصی.

 امور اجرائی تشکل.عدم استفاده از مدیران کارآمد در  -

ای  های جدید باید نگاه ویژه بنابراین، در ایجاد تشکل 
 به موارد زیر داشت:

 عدم وجود تشکل همانند و مشابه در منطقه مورد نظر. -

دارا بودن اطالعات کافی اعضاء مبنی بر ایجاد  -
 تشکل و وظایف مرتبط با آن.

های الزم و کافی توسط  داشتن مشخصه - 
 تشکل. گردانندگان

هدایت، حمایت و نظارت همه جانبه صادر کننده  -
 مجوز تشکل.
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دارا بودن و ایجاد تفکر تشکیل تشکل برای ادغام  - 
های موازی در جهت رشد و توسعه اقتصاد کشور  تشکل

 هرگونهدارا بودن و ایجاد تفکر مبنی بر وجود  -
سرمایه کشور نه شخص و تالش در  عنوان بهسرمایه 

 افزایش و جلوگیری از نابود شدن آن.جهت حفظ و 

، ینیب خودبزرگاز بین بردن و عدم ایجاد  -
خودمحوری، منافع طلبی شخصی و سایر موارد مشابه 

 در میان گردانندگان تشکل

 (1314عبداله زاده، ) ایجاد ساختار نوین در تشکل -

 

 هاي روابط تشکلي آسيب -92

، ها تشکلمهم در  یها آفتیکی از انحصار طلبی: 
 ی خود به دیگران است. یعنی تشکلی خواسته تحمیل

ی خود تأیید شود و فقط  بخواهد فقط نظر و خواسته
خودبرتربینی، منیت نفسانی  طرح او عملی گردد. عجب،

جدی در روابط بین  های یباز آسو تشکیالتی یکی 
 تشکلی است.

تکثر در  یشیاند جزم ها: و برنامه ها روشدر  ییگرا جزم
در عقاید و  یشیاند جزمکند؛ لذا  باورها را القاء می

به  درروشگرایی  را نباید نادیده گرفت. جزم ها آرمان
« روش»این معناست که فرد معتقد باشد فقط 

ها باید به  پیشنهادی من درست است؛ درحالیکه گروه
ها و  خاطر یك هدف و آرمان مشترک، روش

ه کنند و به اصالح و های متفاوت را تجرب برنامه
توان در  بپردازند و بپذیرند که می ها روشبازنگری 

 های دیگران نیز مشارکت کرد. برنامه

نه تنها به خلوص  ها رقابت گونه یناکاذب:  های رقابت
زند، بلکه باعث  ها لطمه می این برنامه نیت مجریان

های وجودی، انسانی و حتی  سرمایه هدر رفتن
شود. از طرفی منجر به  شور میسطح ک اقتصادی در

 شود. می ها تشکلتخریب حیثیت  انزوا یا

گاهی بنا به دالیل متفاوت اعم از زایی:  تنش
کاذب و عجب و خودبرتربینی و... در  های رقابت

شود؛ و با ایجاد یا دامن  هایی ایجاد می ها تنش مجموعه
ساز اختالفات و  ای، زمینه زدن به مسائل حاشیه

شوند. اگر این کار از روی بی  جا می نابههای  تنش
 توجهی اتفاق بیافتد، قابل اغماض و درمان است.

فرد  یکی از موانع اصلی رشد یكروحیه خودشیفتگی:  
ای  مجموعه یا گروه، غرور و خودبرتربینی است. اینکه

ای  یابد یا در زمینه های چشمگیری دست به موفقیت
های قابل  و خروجی تخصص داشته باشد و کارها

باعث ایجاد این روحیه  تواند توجهی داشته باشد، می
روحیه تحقیر و کوچك شمردن  شود. از آثار مخرب این

های همسو است و  های مجموعه برنامه و ها تالش
و پیشرفت  آورد که مانع رشد مشکالتی را به وجود می

 شود. خود و دیگران می

موعه و در هر مجالتزام نداشتن به تعهدهای جمعی: 
جزء به کل سیستم آسیب  سیستم، خراب شدن یك

کارافتادن یا کندی کار سیستم  رساند و منجر به از می
در جمع نیز حکم سیستم را دارد و  شود. کارکردن می
رود. اگر هر کدام از اعضا به  مند پیش می نظام صورت به

 درستی انجام ی خود را به خود عمل نکنند و وظیفه تعهد

دلخوری،  باعث بوجودآمدن اصطکاک، سوءتفاهم،ندهند 
بازدهی کارها  شود. در نتیجه عقب نشینی و رکود می

 افتد. آید و گروه از هدف اصلی دور می پایین می

گاهی در مجموعه و مشترک:  یها فرصتغفلت از 
اجرا است که در  در حال هایی یتفعالتشکلی 
است.  اجراشدهاز قبل  های دیگر همان فعالیت مجموعه

 یها فرصتندادن به  این مسأله به دلیل اهمیت
آید  کاری به وجود می موازی مشترک است که درنتیجه

 های شود و هزینه دوباره تکرار می های ناموفق و تجربه

 توان یك کار دهد؛ لذا می مادی و معنوی را افزایش می

هزینه  صورت مشارکتی را در دو مجموعه، هم زمان به
 کاری رخ ندهد. کرد تا موازی

در هر گروه و های متفاوت:  تحمل نکردن سلیقه
متفاوت پیش آید؛  تشکلی ممکن است آراء و نظرات

ها را تحمل  ها و سلیقه ایده اگر فرد یا گروهی نتواند این
 ماند. فعالیت باز می ی کند، به طبع از ادامه

هر تشکلی در رسیدن به زنی:  کاهش قدرت چانه
های خارج از  نیازمند ارتباط با تشکل اهدافش،
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 خود است؛ که در این مسیر، مذاکره و تعامل، ی مجموعه

بشمار  ی پیگیری آن اهداف ای و اولیه های پایه ارزش
 نبود تعامل و تمرکز نداشتن روی نقاط مشترک آیند. می

و  ها زنی در استفاده از فرصت ها قدرت چانه در تشکل
 (1311حسین زاده، )دهد  تسهیالت را کاهش می

 

 وري بهرهاهم راهکارهاي افزایش  -99

 ها تشکل

 یابی در سیستم تشکلی. اجرای پروژه عارضه -

 های موازی در هم. ادغام تشکل -

هایی که دارای اهداف  های تشکل اصالح اساسنامه -
 باشند. مشترک می

کاهش تعدد متولیان و صادر کنندگاه مجوز ایجاد  -
 تشکل در کشور.

با  ها تشکلتدوین دستورالعمل انتخاب گردانندگان  -
 های الزم. در نظر گرفتن شاخص

ای برای  های الزم و دوره تدوین و اجرای آموزش -
 گردانندگان فوق.

ای و مستمر توسط صادر  ارزیابی و نظارت دوره -
 کنندگان مجوز تشکل از تشکل ذیربط.

حمایت و هدایت همه جانبه تشکل توسط صادر  -
کنندگان مجوز تشکل از تشکل ذیربط بخصوص در 

 (1314عبداله زاده، ) های اولیه تأسیس آن سال

گیری از  های گسترده و فراگیر با بهره تشکیل شبکه -
افزاری در  های نرم فناوری اطالعات و زیرساخت

ها،  ها، پیام ی ایمیل ی مجازی مانند شبکه عرصه
 .ها یتسانشریات تخصصی و 

های مرتبط و لینك شدن به  شبکهعضویت در  -
 ها. آن های یتسا

های فراگیر با محوریت مخاطب،  ایجاد تشکل -
 موضوع و صنف.

اطالعاتی مشترک مانند بانك  یها بانكایجاد  -
اطالعات نویسندگان آماتور، بانك اطالعات نویسندگان 
نخبه، بانك اطالعات سخنرانان، بانك اطالعات 
وبالگ نویسان، بانك اطالعات مدیران فرهنگی 

مسسسات، بانك اطالعات محصوالت فرهنگی 
 های همسو. تشکل

های تخصصی درون تشکل با قابلیت  ایجاد نشریه -
ائه در فضای مجازی در قالب سایت، وب یا وبالگ ار
های دیگر به مجموعه  دسترسی تشکل منظور به

 های خود ها و برنامه فعالیت

ی توزیع محصوالت برای آگاهی  راه اندازی شبکه -
 مصرف کنندگان از تولید چنین محصولی.

های مصوب  در اجرای برنامه ها تشکلمشارکت دادن  -
 ها یتفعالازی و واسپاری این س هر استان و خصوصی

محور و  به بخش غیردولتی با نگاهی تخصص
 مدار. نخبه

جهت رشد و ارتقاء و  دائمی های یشگاهنماایجاد 
 (1311اکبری جدی، )بهتر محصوالت  ی هر چه عرضه

 

 نتيجه گيري

ای رسیدن به  ی هر جامعه ترین هدف توسعه بزرگ
تکامل اجتماعی و اقتصادی است و جامعه جهانی با 

های اقتصادی  ها و بحران تجربیاتی که از شکست
اندوخته، دریافته است که این تکامل و بهبود جز با 

های اجتماعی و  خصوصی در تمامی عرصه حضور بخش
ه دست گرایی ب تشکل یسو بهاقتصادی و حرکت 

نخواهد آمد و در پیش گرفتن هر روش دیگری به 
معنی آزمون و خطایی دوباره خواهد بود. در کشور ما 
نیز به دلیل مشکالت وابستگی به اقتصاد تك 

و نبود توان و سرمایه الزم، دولت قادر به  محصولی
پاسخگویی به نیازهای موجود نیست؛ بنابراین هیچ 

سعه کار تشکلی خصوصی و تو راهی جز تقویت بخش
گری  وجود ندارد. لذا، خصوصی سازی و کاهش تصدی

ی اخیر است؛ که  دولت در دهه های سیاستیکی از 
منجر به تفیض اختیار از وظایف دولت به بخش 

های  باشد. با همین نگاه، مسوولیت می یردولتیغ
ابالغی برنامه  های سیاستفراوانی به واسطه قانون و 

گذاشته است و در واقع  ها لتشکششم توسعه بر دوش 
خصوصی و  های بخشحلقه ارتباطی میان  ها تشکل
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های دو  اند و نقش خطیر انعکاس دیدگاه دولت شده
ها و  طرف به یکدیگر، نظارت بر اجرای درست برنامه

پیگیری مسائل قانونی و حقوقی صنف خود، احصای 
ند. در دار عهدهمشکالت و ارائه راهکار مناسب را بر 

گرایی و کار تشکلی نوعی آموزش به افراد  تشکل واقع
تر  جامعه برای تمرین مشارکت در جهت اداره مطلوب

رود و  جامعه و کمك جمعی به پیشرفت آن به شمار می
متعدد اجتماعی و  های فعالیتبر  ها تشکلتسلط 

اقتصادی در جامعه، انباشت سرمایه مولد و رشد و 
آورد. اما  ارمغان میپیشرفت اجتماعی و اقتصادی را به 

ی حائز اهمیت این است که خصوصی سازی به  نکته
تواند تأثیرات مثبت و بهینه داشته  همان میزان که می

نادرست از شرایط، عدم  یبردار بهرهباشد، در صورت 
های موجود و بدون توجه به چگونگی  توجه به واقعیت

ساختار بخش خصوصی ممکن است منجر به انحصار 
کنترل  یرقابلغایجاد نظام دیکتاتوری و پنهان و 

گروهی گشته و مخاطراتی را برای کشور به وجود آورد. 
های ایجاد کننده چنین  نامه آئینلذا، توجه به قوانین و 

ضمن اینکه  هایی ضرورتی اجتناب ناپذیر است؛ تشکل
الزم است برای رسیدن به توسعه و پیشرفت مورد نظر، 

داشته باشیم و پس از تقویت  ای نگاه بلندمدت و توسعه
ها به سطح مورد  های داخلی و رساندن آن تشکل

المللی فکر کرده و  های بین انتظار، به ایجاد تشکل
 برای آن طرح و برنامه ارائه دهیم.

 

 مالحظات اخالقي

مالحظککات اخالقککی در خصککوص نگککارش مقالککه و    
 در ارجاعات رعایت گردید.  یدار امانت

 

 تقدیر و تشکر
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 کنیم.  را یاری رساندند تشکر می
 

 سهم نویسندگان
نگکارش و تکألیف ایکن مقالکه مشکترکأ توسکط تمکامی        

 نویسندگان صورت گرفته است.

 

 تضاد منافع
در این تحقیق تضاد منافعی وجود ندارد.
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 نهج البالغه 

 (.1311های مردم نهاد ) تشکل نامه آیین 

 ( روش1311اکبری جدی، صابر .)  افزایی  همهای
 . مشهد: آستان قدس رضوی.ها تشکل

 ( 1387افشاری راد، مینو و آقا بخشی علی اکبر .)
 . تهران: نشر چاپار.سیاسی علوم فرهنگ

 ( 1371انصاری، غالمرضا .)های  نهادها و تشکل
  مردمی در بستر سازی نظام مشارکت.

  بقایی، حمید؛ مصطفی شبه؛ سروستانی، مسلم و
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 ( 1383خلیلی، محسن .)«بستری گرایی  تشکل
نامه صنعت  . دو هفته«ی صنعتی مناسب برای توسعه

 .  14-41:  1(11)نفت،

 ( 1313سهل آبادی، مژگان .) تاریخ تشکیل
. قم: اتاق بازرگانی صنایع، معادن ها در ایران تشکل

 و کشاورزی.

 ( 1314عبداله زاده، حسین .) تشکل و نقش آن در
 دبیرخانه صنعت، معدن و تجارت. دوران پسا تحریم

 استان البرز.

 ( 1318قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران.) 

 ( 1371معین، محمد .)تهران: مزین.فرهنگ معین . 

 ( 1311نجفی، ابراهیم .)های  نظام صنفی و تشکل
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5a5400cad08721c44c5845f. 

 
 

  

https://www.gisoom.com/book/1485237/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C/
https://www.gisoom.com/book/1485237/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C/
https://www.gisoom.com/book/1485237/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C/
https://www.gisoom.com/book/1485237/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C/
https://www.gisoom.com/book/1485237/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C/
https://www.gisoom.com/book/1485237/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C/
https://www.gisoom.com/book/1485237/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C/
https://www.gisoom.com/book/1485237/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C/


            .                                                                                            9911 بهار ،اول شماره اول، دوره حقوقي، انديشه مجله / 11

 

 
 

 
The Role and Function of Organizations in Iranian Law 

 
Iraj Afshar Ahmadi

1 
 

 

*1. PhD, Jurisprudence and Fundamentals of Islamic Law, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran. 

 

ARTICLE INFORMATION:  ABSTRACT 

 
Article Type:  Original Research 
 

Pages: 1-15 

 
Article history: 

 

Received: 25  Jan  2020 

 

Edition: 30  Feb  2020 
 

Accepted: 7  Mar  2020 
 

Published online: 4  Apr  2020 

  

 Background and Aim: Nowadays world is witnessing the widespread 

rise of many developing countries and organizations. Teamwork and 

organization play a very positive and productive role, especially in 

economic matters. Some "in developing and third world countries have 

not yet fully understood the importance of the issue and are still hesitant 

about whether or not to do so. 

Findings: To this end, to increase public participation in the affairs of 

the country, the Draft Law on the Development of Civil Society 

Organizations The constitution addressed the issue of constitutional 

participation and development programs, and provided legal grounds for 

public participation in politics, economics and society. 

Materials and Methods: This research is of theoretical type and the 

research method is descriptive-analytical and the method of data 

collection is library and has been done by referring to documents, books 

and articles. 

Ethical Considerations: In order to organize this research, while 

observing the authenticity of the texts, honesty and fidelity have been 

observed. 

Conclusion: What has caused the failure of organizations so far is the 

existence of some obstacles in the social, cultural and structural-legal 

dimensions that have caused the organizations to be dissolved or 

typically inactive shortly after their formation and before achieving the 

necessary consistency and stability. 
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