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    هاي غيردولتي سازمان باالبردن كارآيي
  
  

ــن       ــه راه ايــ ــته بــ ــازمان   نوشــ ــر ســ ــاركرد بهتــ ــت كــ ــايي جهــ ــاره  هــ ــي اشــ ــاي غيردولتــ ــا  ،دارد هــ   بــ
چگونـه   سـازماني و سـرانجام نظريـاتي دربـاره    بـازبيني  هـايي بـراي    گامتشريح سپس  شود و ها آغاز مي مقدمه درك سازمان

  .شود بيان مي يمديريت تغييرات سازمان
  

  درك سازمان
  :كرد آنان به چند دليل مفيد است درك از موجوديت سازمان و چگونگي عمل      
 .و داليل آن چيست منابع، آيند وجود مي كند تا بدانيم چرا مشكالت در سازمان به كمك مي •

 كمك به رفع مشكالت داخلي / هاي مداخله  ها و روش يابي به راه حل دست •
 
متفـاوت   ) هاي دولتي مانند بخش( چه دولتي ) ها مانند شركت( چه خصوصيها  يا سازمان غيردولتي از ديگر سازمانآ  

  : باشند مي تفاوتمها  بنيادي با ديگر سازمانغيردولتي در موارد   هاي سازمان آري،است؟ 

 )ديگران مانند كمك به(ارزش مدار بودن  •

 )مانند بهبود وضعيت جامعه(داشتن اهداف گسترده  •

 غيرانتفاعي بودن •

  و غالباٌ تأكيد داشتن بر نيروي داوطلب •

امـا  . نـد نبدا و موسسـات   هـا  از ديگـر سـازمان  ) رتو به(متفاوت  كه خود راهستند غيردولتي عالقمند هاي  سازمان •
ـ دار را هـا  ديگـر سـازمان   اغلب ساختار مشـابه  .تفاوت زيادي ندارندبا آنها  اقل از نظر سازمانيحد د و بـا همـان   ن

  .هاست زمانسا غيردولتي اين مشكالت شديدتر از ديگر هاي گاهي اوقات در سازمان. باشند مي مشكالت روبرو
  

  يهاي سازمان ديدگاه
) ديـاگرامي (دو ديدگاه اصلي شامل ديدگاه تاريخي و تصـويري  . وجود دارد ها مانمتفاوتي براي نگاه به ساز هاي ديدگاه      
  .است

  
  تاريخي -الف
هاي مكانيكي ساده و قابل  به عنوان ماشين گذشتهدر قرن . اند هاي مختلفي بررسي شده در طول زمان از ديدگاهها  سازمان      
  پيچيـده، غيرقابـل    را بـه عنـوان سـاختارهايي زنـده،     آنـان  هـم اكنـون   .دش ها نگاه ميني و اسبابي براي انجام كار به آنبي پيش
   .پندارند ميبيني ودائم در حال تغيير پيش
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  :ديدگاه قديمي
 ماشيني / ساختار نظام يافته •

 اند براي  انجام كار ايجاد كرده آنرا مردم •

 ساده •

 بيني قابل پيش •

 ايستا •

  
  :ديدگاه جديد

 موجودي زنده و پويا •

 پيچيده •

 ات ارتباطرگيرنده ب در •

 دائم در حال تغيير •

 بيني غيرقابل پيش •

 باشد را داشته غييرحال تبايد قابليت انطباق با محيط در •

  
  دياگرامي/ تصويري -ب

  .كنند مي       متفاوت ترسيم مردم متفاوت آنان را. ها اغلب با ترسيم آسان تراست سازمانشناخت       
  

هـاي مختلـف مناسـب     دهد و براي درك سلسله مراتب و بخـش  سازمان را نمايش مياين شكل ساختار رسمي  :ارگانوگرام
  .دهد اما درباره چگونگي كاركرد سازمان اطالعات كمي در اختيار قرار مي، است

به ضـميمه  (دهد  نشان مي گيرد را هايي كه فعاليت در آن انجام مي متفاوت سازمان و بخشاين مدل اجزاي  :مدل پوست پياز
  )شودمراجعه 

  
  .اين نوع نگاه به سازمان به چند دليل مفيد است

ها تنها موجودي فيزيكي نيسـتند و بـيش از مـردم، تجهيـزات و محـل كـار        دهد كه سازمان اين گونه نگاه نشان مي •
 .موجوديت دارند

رسـت عمـل   خواهيم سازمان دباگر . ديگري مرتبط است اند كه هر كدام به ها از اجزاي متفاوتي ساخته شده سازمان •
 .كند وجود تمام اجزا ضروري است

ـ اجزايي كـه دورتـر از مركـز قـرار دار     .)ها و ارزش ويتمانند ه(دارند  مهمترين اجزا در مركز وجود • اهميـت   از دن
 )ندا اما ضروري. (برخوردارندكمتري 

  
  )دايراه اي 3(سازمان  عملياتي چارچوب
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هـا   طـرح هـا و   درونـي، برنامـه   سـازمان ؛ به هم مرتبط تشكيل يافته اسـت بخش  3سازمان از توان گفت  ز ديدگاهي ميا      
فرهنگي و سياسي قرار  ينبطدر نيز ها  ست كه سازمانا شود اين القا مي مدل تلويحاًاين  آنچه از. ها وارتباطات با ديگر سازمان

  ).به ضميمه مراجعه شود. (گذارد اثر مي ايشان  هاي فعاليت وها آنرد كه بندار
  
  :اند جزء اصلي تشكيل شده 4ها و نيز سازمان غيردولتي از  ام سازمانتم

  مقاصد واهداف -1
  . باشد ها و ديد سازمان مي ارزش ،بيني جهاناز نمايد كه برگرفته  سازمان  را مشخص ميمقاصد  مأموريت واي سرفصل،      

  
  ساختارها وسيستم ها -2

  ساختار -الف
كـه   دنماي ميمشخص يابي به اهداف اصلي و اختصاصي سازمان  ديگر براي دستيك بارا  سازمان بين اعضاي ارتباطات 

  . باشد مياختيار  شامل وظيفه، عملكرد و
  سيستم ها -ب

  )ها گيري و نظارت بر هزينه مانند تصميم(كند  هايي است كه سازمان را هدايت مي شامل دستورالعمل
  
  مردم -3

مردم شامل كاركنان، داوطلبان و اعضاي هيئت مديره اسـت اگـر ايشـان    . دنآي مهمترين جزء به شمار ميشايد بتوان گفت      
  .اهداف سازمان توافق كنند و گذار باشند بايد بر ارزشهاي مشترك خواهند اثرب

  
  منابع فيزيكي -4
ـ  جـزء هـم وابسـته    4تمام ايـن  . استمالك ا ديگر و ساختمان ،، دفتر كار) وجوه نقدي( كه شامل منابع مالي        يكـي  . دان
براي اينكه سازماني مولد باشد اجزاء بايد با هماهنگي يكـديگر  . باشد كرد مؤثري داشته عمل تواند بدون وجود جزء ديگر نمي

  .كار كنند
  

  تركيب سازمان غيردولتي سالم 
بـد بايـد بـه    دست يا اش اختصاصي ايفا كند و به اهداف كلي وبه خوبي  سازمان غيردولتي نقش خويش رابخواهيم اگر       

  :هاي ذيل را داراست سازمان غيردولتي سالم ويژگي. خوبي سازماندهي و هدايت شود
 اهداف اصلي مشترك اندازي كه به وضوح توصيف شده و چشم •

 مديريت و رهبري كارآمد •

 برنامه هاي كار توانايي فرموله كردن اهداف اصلي و: كارآمدي راهبرد •

 سيستم ها وساختارهاي مناسب •

 )كاران به شركاء و دست اندر( بيرونيو ) هم دروني و به كاركنان(پاسخگو  •
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 داشتن فرهنگ يادگيري و ترغيب •

  
  
  

  :باشد بر دارابودن چنين مشخصاتي استوار ميسازمان غيردولتي بنيه و قدرت يك 
 فرهنگ و روش مديريتي مناسب •

 با تغييرات  زندگيو قابليت قدرت سازگاري  •

 توانايي پيشبرد طرح •

 انساني توسعه و پيشرفت تأكيد بر •

 يلجلب مشاركت و تجهيز منابع ماقدرت  •

 و شبكه هاي مؤثر ائتالفتوانايي ايجاد  •

 توانايي مديريت مناقشات دروني و بيروني •
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  دولتي رهبري در سازمان غير

  
  .شود هاي غيردولتي اشاره مي در اين نوشته به نكات اهم رهبري در سازمان

  
  :رهبري

هاي غيردولتي معموالٌ بـراي   با توجه به اينكه سازمان. ديگر اهميت دارد هاي زمان غيردولتي همانند سازمانرهبري در سا      
كيفيت رهبـري در تعيـين موفقيـت    . شوند بسياري از آنها نسبتاٌ جديد هستند هاي جديد ايجاد مي گويي به نيازها و طرح پاسخ

  .شود آنان عامل اصلي محسوب مي
  

  :نقش رهبران
  :هبر چندين نقش ارتباطي را داراست كه شامل موارد ذيل  استيك ر
 ايجاد و تأكيد بر چشم انداز مشترك براي سازمان •

 ايجاد درك از اين چشم انداز •

 يابي به اين اهداف تشويق و ترغيب كاركنان براي  همكاري با يكديگر براي دست •

 ن خارج از سازما انداز و اهداف اصلي به ديگران در انتقال چشم •

 هاي جديد  براي سازمان شناسايي فرصت •

 آوردها ئيد دستات •

  
  هاي رهبران قابل تحسين ويژگي

  :شود هاي يك رهبر خوب چيست عقايد مهمي دارند كه شامل موارد ذيل مي كه ويژگي بيشتر افراد درباره اين      
 صداقت •

 غرض طرف و بي بي •

 اتكا انگيز و خود خود •

 اثرگذارنده والهام بخش •

 و با قابليتكارآ  •

 قابل اعتماد •

 قاطع •

 كننده تعيين •

 كننده حمايت •

 با شهامت •

  
كنيـد چـه    و سازمان غيردولتي كه در آن كـار مـي    NGOsoشما به رهبر . ها را دارا هستند افراد اندكي تمام اين ويژگي      
  دهيد؟ اي مي رتبه
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  ها روش رهبري و مهارت
نشـان   مـورد را  2اين امـر   . هاي رهبران و رهبري رو به فزوني است تعداد كتاب است و درباره رهبري بسيار نوشته شد      
  .ها براي رهبري و مشكل تعريف معين از واژه رهبري رشد اهميت شاخص. دهد مي

هاي محدودي دارد و موروثي اسـت و موضـوعي نيسـت كـه قابـل       درگذشته كارشناسان گمان داشتند كه رهبري روش      
  .يادگيري باشد

  
  :است شرح ذيل شناسايي شده طبقه متضاد قرار دارد به 2در  دو روش رهبري كه

  .توسط چه فردي، چه زماني و در كجا بايد انجام شود يگيرد چه فعاليت رهبر تصميم مي : مستبدانه   •
  .كند گيري با ديگر كاركنان مشورت مي رهبر قبل از تصميم  :دموكراتيك  •

  
كه او  در زماني اگر كاركنان با نظر رهبر مخالف باشند يا: مؤثر باشد اما مشكالتي نيز دارد الاولين روش ممكن است كام      

سبت نتر است اما برخي رهبران  رسد دومين روش براي بيشتر كاركنان مطلوب حضور ندارد اين روش مؤثر نيست به نظر مي
  .شود يكنند قدرت ايشان محدود م يماحساس نارضايتي دارند و گمان  به آن 
همه به نقش آگاهي مفيد اذعان دارند و اينكه تمام نكات فوق تنها براي ساده كردن مطلب است و رهبران جديد  مروزها      

  .بايد قادر باشند روش خود را با شرايط فعلي هماهنگ كند
  :عامل بستگي دارد 4روش مناسب رهبري به 

  .رهبري است در روش برتر كهرهبر  -1
 ان استها، نيازها وعالئق آن ها، ويژگي يت ها، توانايكه مهار كاركنان -2

 هاست بندي اجرا و تكميل فعاليت  زمان پيچيدگي، قدار،كه م  هوظيف -3

  "بيروني "هاي آن مانند انتظارات از دنياي  ارزش سازمان و، متن وشرايط -4

  هاي رهبري هارتم
  

  :گسترده تقسيم كرد توان به سه عملكرد رهبري رامي
  

  كننده چشم انداز و جهت سازمان است كه تعيين -ديراهبر -الف
  .دهد نشان مي كه چگونگي سازماندهي براي رسيدن به اهداف را -تاكتيكي -ب
  يكديگر براي تشخيص اهداف و حفظ روحيه جمعي و تشويق كاركنان به كار باايجاد انگيزه  -ميان فردي -ج
  

  :اند هاي مهم در ذيل فهرست شده برخي از اين مهارت. الزم است هايي ت براي انجام هر يك از اين وظايف مهار      
  و اختصاصي يتنظيم و اهداف اصل

  ريزي برنامه
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  سازماندهي
  تفويض اختيار عيين وظايف وت

  سازي تصميم
  حل مسئله

  ارتباط
  ايجاد انگيزه

  مشاوره و حمايت
  مديريت مناقشات

  
  هاي رهبري هايي براي بهبود مهارت راه

  :روش اصلي وجود دارد 3اي خود را بهبود دهند ه ارتههبران مبراي اينكه ر
  آزمون و خطا -1

  .ها است طرح ها و يافت اين روش مشاهده كاركرد درست يا نادرست ره
  
  هده ديگرانمشا -2

  .اند شده تجربيات ديگران هم بياموزند و همچنين از رهبراني كه به عنوان نمونه شناخته توانند از رهبران مي
  
  تحصيالت و آموزش -3

همچنين خوانـدن كتـاب بسـيار     ،است برخي موضوعات كه در فوق ذكر شده كاربردي درباره  و هاي رهبري شركت در دوره
  . مؤثر است

  
  يك رهبر خوب

  :يك رهبر خوب فردي است كه
  ديگران بياموزد از تجربيات خود و •
 مند باشد به تجربيات جديد و ريسك كردن عالقه •

 يردتغييرات را بپذ •

 هاي خود را ارزيابي كند بتواند توانايي •
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  مشاركتواژه تعاريف 
  

ارتبـاط مشـاركت    نيك سـمت ايـ  . ها براي تحقق اهداف مشترك است گروه مشاركت نوعي ارتباط ميان افراد يا " •
يكي از شركاء است كه  نوع ديگر مشاركت اجباري يا تعيين شده. است از روي عالقه ايجاد شده است كه آگاهانه و

                                                                                                             " .است را ايجاد كرده آن

             1موهي دين              

  آنـــان را شـــركا   -هـــا هـــاي غيردولتـــي كشـــورهاي در حـــال توســـعه و ديگـــر گـــروه       ســـازمان " •
                  ".پذيرنـد  هـا بـراي جمعيـت هـدف را مـي      كننـد و مسـئوليت اجـراي طـرح     كه كمك ها را دريافت مي -ناميم مي

 2موسلي ويليامز

هاي غيردولتي محلي است كه هرگـز   سازمان المللي و هاي بين آل ميان آژانس ايده يكت توصيف ارتباطرواژه مشا " •
 3هوبر         ".شود كامل تشخيص داده نمي

ـ قراردادي است كه همبستگي بشردوستانه، روحي، سياسـي، عقيـدتي    اي در واقع مشاركت كلمه " • ا روانـي ميـان   ي
هـاي   هاي غيردولتي توسعه در كشورهاي توسعه يافته و كشورهاي در حال توسعه كه بـراي پيگيـري علـت    سازمان

 4فاولر   ".دهد كاس ميكنند را انع جتماعي با يكديگر همكاري ميمشترك تغييرات ا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
1 Mohiddin- 1999 
2 Moseley-Williams-1997 
 3Hober-1994  
4 Fowler-2000 
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 انگيزه و كار تيمي

  
. پردازد عامل مي 2اين نوشته به هر . كار تيمي توجه كنيم اگر بخواهيم سازمان غيردولتي درست كار كند بايد به انگيزه و      

اين كار، آنان ابتدا بايد تشخيص  براي انجام. هاي اصلي مدير در سازمان غيردولتي ايجاد انگيزه در كاركنان است يكي از نقش
 .كنند يتخاب مهاي غيردولتي را براي كار ان دهند كه چرا افراد سازمان

  
  كنند هاي  غيردولتي كار مي چرا افراد در سازمان

كـار  ها متفـاوت اسـت را بـراي     براي درك مفهوم انگيزه ابتدا بايد بدانيم چرا مردم سازمان غيردولتي كه با ديگر سازمان      
  :ممكن است يكي از داليل ذيل باشد. كنند يانتخاب م
  آل گرائي تعهد و ايده •
 كسب درآمد •

 فرصت براي خالقيت •

 توسعه فردي •

 ارتباطات اجتماعي •

 قدرت •

 هاي مشترك انگيزه افرادي با كار با •

 راحتي •

 هاي ديگر فقدان فرصت •
 

اي نباشد كه موارد مثبـت بيشـتري كسـب شـود افـراد       گونهاگر كار به . برخي از اين داليل از ديگر داليل مثبت تر است      
  . باشند سازمان را ترك خواهند كرد داشت و اگر انگيزه نداشته انگيزه نخواهند

  )مراجعه شود 1به جدول : (شود عواملي كه باعث ايجاد انگيزه و كاهش انگيزه مي
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  .1جدول 

  
  دهد انگيزه را كاهش مي  كند انگيزه ايجاد مي

  كند كاري كه رضايت ايجاد مي
  تشخيص

  آوردها دست
  مسئوليت

  فرصت ترقي و رشد فردي

  فشار كاري بيش از اندازه
  فقدان حمايت

  استرس
  منازعه

  فقدان تشخيص
  پاداش مالي ناچيز

  
  دهد هايي كه انگيزه را ارتقاء مي راه
  

تـوان بـه    انگيزه موردي است كه آن را نمـي . استاگر بخواهيم سازمان غيردولتي درست كار كند وجود انگيزه ضروري       
  .تواند راه گشا باشد آساني ايجاد كرد نشانه هاي ذيل مي

شـود بـراي افـراد مختلـف      مـي  آنچه باعث ايجاد يا كاهش انگيزه. اند باشم هر يك از كاركنان متفاوت بخاطر داشته -1
  .متفاوت است

شود به احتمال زياد انگيـزه خـود را از دسـت     مان برآورده نميد انتظارات آنان از شغل و سازناگر افراد احساس كن -2
 . دهند مي

 .دهند مي نشود به احتمال زياد انگيزه خود را از دست طلبي شخصي افراد ارضا جاهاگر  -3

ممكن است فـردا  ) مانند يك وظيفه چالش برانگيز(كند  چه امروز در فردي انگيزه ايجاد مينآ: افراد در حال تغييرند -4
شود مخصوصـاٌ اگـر سـاير شـرايط تغييـر كنـد مـثالٌ         چالش به آساني به يك  مانع تبديل مي(را از او بگيرد  انگيزه

 )مشكالت در خانه

هماننـد عوامـل درون سـازماني برانگيـزه افـراد اثـر       ) مانند زنـدگي شخصـي  (باشيم كه عوامل بيروني  بخاطر داشته -5
 .گذارد مي

گذارد و همه روحيه خود را از دست  تمام سازمان به شكل موج اثر مي اگر فردي انگيزه خويش را از دست دهد بر -6
 . دهند مي

  
  كار تيمي

باشند سـازمان اثرگـذاري بيشـتري     كار تيمي اهميت زيادي دارد زيرا وقتي افراد با يكديگر تشريك مساعي خوبي داشته      
  :ترين داليل ذكر شده به شرح ذيل است مهم. دارد

  .الزم استاي  نه سلسله مراتب و دموكراسگوها چ در مسير انجام فعاليتمشخص نيست  در سازمان غيردولتي •
 . و داوطلبان واضح نيست نها وتعهدات مديرعامل، مديريت، كاركنا مسئوليت •
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  .حتي اگر در موارد فوق توافق صورت گيرد موانع ديگري براي كار تيمي وجود دارد
  .است شود به خوبي تعريف نشده ميپرده اي كه به فرد س وظيفه يا مسئله •
  مند نيستند مشاركتي كار كنند برخي از افراد عالقه •
 شوند معموالٌ افرادي كه بايد سهيم نمي •

 شود براي انجام كارها زمان ناكافي در نظر گرفته مي •

آنچه بايد انجـام  توافق درباره فقدان افراد يا كه در اثر احساس برتري برخي ( رد دا در بين اعضاي تيم مناقشه وجود •
 )شود گيرد ايجاد مي

 گيري اشتباه نگراني از تصميم •

 ها توافق عقايد و انديشه گيري در اثر عدم مشكل تصميم •

 است كه اجرا و پيگيري نشدهتصميمي اتخاذ  •

  
 يافت كار تيمي تشويق ره

  :شامل موارد ذيل استيافت كار تيمي در يك سازمان غيردولتي چند مورد الزامي است كه  براي ايجاد ره      
  يافتي به چنين ره) به ويژه مديريت(احساس تعهد تمام افراد سازمان  •
  تأئيد همه افراد ازمقاصد و مأموريت سازمان درك و •
  )فه بستگي داردظيتيم به و تعداد افراد(مند باشند  هنگام انجام وظايف اصلي همه افراد به شركت در تيم عالقه •
اي كه درك و  به گونه(ريزي فعاليت ايشان  تيم و مشاركت دادن اعضاي تيم در برنامهتعيين اهداف خاص براي هر  •

  )آيد تعهد همگاني به وجود
  )هاست كه شامل حمايت اداري تيم( مديريت و حمايت  •
 هاي تيم و تشويق اعضا به مشاركت بازبيني منظم فعاليت •
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  چرخه زندگي 
  

  
  
  

  
  
  
  
  

ري
گذا

اثر
 

 زمان

 تولد

  بزرگسالي

  ثبات

 بلوغ جواني 

 بهساالري

 ديوان ساالري

  مرگ
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  مديريت در سازمان غيردولتي

  
  .شود مي بيانهاي متفاوت آن  يافت ره در اين نوشته تعريف مديريت و. تساي درباره مديريت ا مقدمه اين نوشته      

  
  اي درباره مديريت مقدمه

  :توان به شكل زير تعريف كرد مدريت را مي
  "شـود  گفتـه مـي   ريتياهداف اصلي واختصاصـي سـازمان مـد   آوردن  وظيفه سازماندهي مردم و ديگر منابع براي به دست "

هاي ايشان درباره ايـن موضـوع    شماري از رهبران مديريت و كتاب بيتعداد  دارد و پاياني درباره مديريت وجود هاي بي تئوري
شته اسـت را  نو  5براي بررسي اين رهبران مختلف و مكاتب فكري كتاب رهبران مديريت كه كارول كندي . توان يافت را مي

مـديريت   "و   6LVSCنوشـته   "تنهـا دربـاره مـديريت     "آنچه براي سازمان غيردولتي سودمندي وعملي تر است . بخوانيد
   .است 7سندنوشته مايك ها "بدون سود 

  
  دو ديدگاه متفاوت

  يافت تطبيقي مديريت و ره يافت علمي ره: يافت اساسي درباره مديريت وجود دارد ره 2حداقل       
  
  يافت علمي مديريت هاي اصلي ره ويژگي 

  .شود سازمان مانند يك ماشين با ساختار ثابت و كار منظم در نظر گرفته مي •
  هاي عمومي و قوانين  ساده، مدل •
ــه ب(و كنتــــرل ) تــــدوين اهــــداف اصــــلي و اختصاصــــي (برنامــــه  •   امــــه حاصــــل نرآنچــــه در نتيجــ

  )شود مي
  هاي فني براي حل مسائل راه حل •
  شوند شكل محسوب ميافراد يك م •
  بيني تصور محيط مناسب ثابت و قابل پيش •
  كار مدير كنترل است •

  
  :آغاز شد شامل موارد ذيل است 1980مدل كه دهه  نتقاد از اينا

  .شمارد ناچيز مي مشكالت سازمان را-انگارانه است بسيار نامناسب و ساده -1
 بسيار مركز محور، سلسله مراتبي و خشك است -2

 .آورد حساب نمي افراد وابعاد اجتماعي را بهبسيار فني است و  -3

 .روبرو شود) كه از خصائص دنياي امروز است( بيني  تغييرات و موارد غيرقابل پيش تواند با نمي -4

                                                 
5 Carol Kennedy 
6 LVSC 
7 Mike Hudson 
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  يافت تطبيقي مديريت هاي اصلي ره ويژگي
  كه دائم در حال تغيير است "كل  "در نظر گرفتن سازمان به عنوان يك مجموعه  •
خـود   باشـند و بـر اسـاس راه    ها بايد مـدل خـود را داشـته   هستند بنابراين هر يك از آن "صر بفردمنح "ها   سازمان •

  .دهند عملكردشان را انجام
كه حتي ممكـن  ( داريم  قرار "درست " در مسيركه  هنگامي، نظارت حتي )بيش از كنترل(اهميت يادگيري و تطبيق  •

  )است با مسير در نظر گرفته شده معمول متفاوت باشد
يافـت فنـي    درايـن مـوارد بـيش از يـك ره    ( ندارد  اي وجود حل فني ساده براي مشكالت و شرايط پيچيده هيچ راه •

  )ضروري است
رو افراد مناسب كه بتوانند بـا كـارآيي فعاليـت كننـد بسـيار       از اين. سازمان هستند "هوش "مردم محور سازمان و  •

  .اهميت دارد
  .كه ثابت باشدشرايط بيشتر در حال تغيير است تا اين •
  . تفويض اختيار و تمركززدايي بسيار مهم است .سازد كند و مي مدير رهبري مي •

  
  .كند تأكيد مي يافتهاي مديريتي بر ابزارهاي متفاوت مديريت هر كدام از ره 

  
  

  ابزارهاي مديريت تطبيقي  ابرازهاي مديريت علمي
  ساختارها
  ها برنامه

  اختصاصيكلي و اهداف 
  ها مدل
  ها ژيتكنولو

  ريزي استراتژيك برنامه
  وزش فنيآم

  ها قوانين ودستورالعمل
  ابزارها

  قدرت و ارتباط
  مختلف راهبردهاي

  مقاصد وارزشها
  فرهنگ

  توسعه افراد
  تفكر راهبردي

  هاي مختلف آموزش مهارت
  ها يافت  ره
  هاي مناسب روش

  
  هاي اصلي يك سازمان با مديريت مناسب شاخص

  :شود لي مديريت مناسب يك سازمان غيردولتي ذكر ميهاي اص در ذيل برخي شاخص
  جابجايي كم كاركنان •
 )دروني و بيروني(پايين بودن سطح منازعات  •

 رضايت كاري •
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 ثبات مالي •

 هاي مؤثر ها و برنامه پروژه •

  
  جامعه مدنيواژه  تعاريف

  
هـاي   هـا شـامل انجمـن    ايـن سـازمان  و  انـد  هايي كه خارج از چارچوب دولتي و بدون توجه به منافع ايجاد شده سازمان "  

هـاي روسـتايي مسـكن،     هـاي بازرگـاني، تعـاوني     هـاي اجتمـاعي، اتـاق    ، گروههاي تجاري هاي زنان، اتحاديه داوطلبي، گروه
... هاي مصـرف كننـده و    هاي ورزشي، مؤسسات علمي تحقيقاتي وگروه هاي فرهنگي، انجمن هاي مذهبي و بومي، گروه گروه
                                         DFID                                       ".است

    
سـازد و   در يك پهنه مشترك با هم مرتبط مي ورد كه افراد راه عنوان بخشي از اجتماع به حساب آتوان ب جامعه مدني را مي "

هـاي    عـه مـدني كـه مشـاركت مـردم در سياسـت      هاي جام سازمان... شمار آورد توان آنرا به عنوان چهره سياسي جامعه به مي
يابي به منابع عمومي به ويژه براي مردم حاشـيه   اقتصادي و سياسي فرهنگي را به منظور اثرگذاري بر سياست عمومي و دست

هاي جامعه مدني مكانيسم معرفي عاليق مردم و كانالي بـراي   در اين صورت سازمان. كنند مي شهر و آسيب پذير سازماندهي
  برنامه عمران ملل متحد  ".رود تگوي جمعي به شمار ميگف
 
افراد با مقاصد اجتمـاعي يـا سياسـي     ر جامعه مدني از تعداد كثيري سازمان و انجمن واباز با پر كردن فاصله ميان دولت و "

سـت كـه   ايـن سـرزميني ا  . شود كه بر محور موضوع مشتركي كه تحت قيمومت دولت نيست فعاليت كند متفاوت تشكيل مي
          8ليزاودانل  ".هاي غيردولتي بازيگران اصلي آن هستند سازمان

 
يت لموضوعي فعا يرت سياسي بلكه به دليل اهميت برابه دليل فايده يا قدو نه  عاليق مشترك  اي كه مردم در آن با عرصه "

 9ادواردز  ".دهند جمعي انجام مي

  
در سطح ارتباط ميان خود بازيگران كه جامعه مدني را به وجـود  . رتباطي استمفهوم ا جامعه مدني بيش از هر چيز يك "    
 10رنشاو  ".كنند آورند وآناني كه در ارتباط با دولت فعاليت مي مي
 
  
حاشـيه نشـيني اسـت كـه ممكـن اسـت عضـو         تقويت جامعه مدني به معني تقويت ظرفيت صداي زنان و مـردان فقيـر و   "

 11وين    ".نباشند اي قانوني باشند/ مؤسسات رسمي

  
بهرحـال  ... سـازمان دهنـده ماننـد جامعـه مـدني بسـيار جـذاب اسـت        مفهـومي   جايي كه توسعه بسيار پيچيده است ناز آ "

    ".رساند يف ميضع به سوي تحريف، تحليل و نتايج  حد ما را ري بيش ازانگا ساده

                                                 
٨ Liz o’dannel  
٩ Edwards        
١٠ Renshaw     
١١ Win   
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  وضعيت موجودبررسي 

  
گيـري دربـاره    قبـل از تصـميم  را  جودشود بررسي وضعيت مو موفق نمي  NGOSOبسياري از سازمانهاي غيردولتي و      
كـار تكـرار   را  هـاي غيردولتـي و آژانـس هـا     درنتيجه كارهاي ديگر سازمان. هايي كه بايد انجام دهند به پايان برسانند يتلافع
  .كنند مي
  

  تعريف وضعيت موجود 
اسـت و دربـاره    هـا سـودمند     NGOSOهاي غيردولتي و هم   براي سازمان هوضعيت موجود تمريني است كبررسي       

بازيگران مختلف كه بطور مستقيم يا  با اين كار. دهد افتد شرح مختصري به دست مي آنچه در جامعه منطقه يا كشور اتفاق مي
مـك  بـه شـما ك   شـود و  شما فعال هستند شناسايي مـي  NGOSOغيرمستقيم درهمان بخش يا موضوع سازمان غيردولتي يا 

نيـاز كاركنـان در سـازمان     كند تـا  مي شما كمكبه  نيز. كه در آن فعاليد شناسايي كنيد  گذار را در بخشي كند گرايشات اثر مي
  .كنيد را شناسايي كنيد اي كه با آن كار مي NGOSOغيردولتي يا 

  
  وضعيت موجود سودمند استبررسي چرا 

  :آورد را براي شما فراهم ميوضعيت موجود سودمند است زيرا امكانات ذيل بررسي 
 حوزه فعاليت شناسايي بازيگران مختلف  •

 حوزه فعاليت ها در  هاي فعاليت و پروژه شناسايي فرصت •

 هاي ديگر كارهاي آژانس جلوگيري از كپي •

 شناسايي شركاي فعلي •

 )نه تنها منابع مالي(شناسايي منابع حمايت  •

 تبيين نقش و فعاليت سازمان •

  
  برداري كنيم ود نقشهچگونه از وضعيت موج

  )اين موارد براي سازمان غيردولتي كه بخواهد وضعيت خود را بررسي كند نيز مناسب است(
 
     NGOSOشناسايي منطقه جغرافيايي فعاليت  -1

 اي يا محلي است  ملي منطقه سازمان منطقه فعاليت •

  را فهرست كنيد يمهايي كه در آن فعال بخش -2
 ؟)محيطي فقرزدايي و زنان زيست( كنيد هايي كارمي با چه سازمان •

  .دهيد فهرست كنيد ها ارائه مي خدماتي كه به سازمان •

  شناسايي ديگر فعاالن اين بخش  -3
هـاي غيردولتـي،    بخش خصوصي و ديگـر سـازمان   ،)اي وگاهي ملي در سطح محلي منطقه(فعاالن كه شامل دولت  •

 دشو مي NGOSOو ديگر  كه با آنان همكاري داريد بخشي
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  آوري كنيد براي هر بخش اطالعات ذيل را جمع -4
  

  )اي و ملي درسطح محلي منطقه(دولت )  الف 
 )طرف طرفدار مخالف يا بي(ها نسبت به سازمان  گرايش •

 دهند ه آنچه شما در نظرداريد تهيه كنيد ارائه ميهاي مشاب كه سرويسنواحي  •

 گذارد بر بخشي كه در آن فعاليد اثر ميكه احتماال ) در شرايط فعلي و آينده(هاي دولت  سياست •

 منابعي كه در اختيار ايشان است •

 هاي مردمي  هاي غيردولتي و گروه سازمان)    ب 

 موضوعات و مشكالت اساسي كه با آن روبرو هستند •

 عقايد ايشان درباره حل مشكالت  •

 ميزان انگيزه و سازماندهي ايشان •

 منابعي كه در اختيار ايشان است •

 نقاط ضعف  •

 چه افرادي با آنان همكاري دارند  •

 مشاغل آزاد  ) ج

 آيا فعاليت آنان بر آنچه در بخشي كه شما فعاليت داريد اثرگذاراست •

 هاي غيردولتي چيست رفتار آنان با سازمان •

 توانند سازمان شما را حمايت كنند به چه شكل مي •

  هاي ديگر NGOSO)  د    
 كند فعال است كار مي در همان بخشي كه سازمان شما  NGOSOچه تعداد  •

 اند چه مدت زماني است كه تاسيس شده •

 كنند  دهند و چگونه كار مي چه خدماتي ارائه مي •

 نمايند  چگونه تجهيزات خود را تامين مي •

 هاي ايشان براي آينده چيست برنامه •

  
  كنندگان كمك مالي ء اعطا -5

 مند هستند چه كساني هستند؟ عالقهكنندگان كمك مالي كه درباره موضوع فعاليت سازمان شما ء اعطا •

 دهند در اين بخش به چه تعداد سازمان كمك مالي ارائه مي •

 كنند چه نظري دارند نسبت به فعاليت سازماني كه به آنها كمك مالي مي •

 )ميزان كمك مالي و شرايط ومدت زمان( چه امكاناتي دارند  •

 ه خواهد بود؟گرايشات اصلي آنان در آينده چ •

  
  

  اطالعاتآوري  جمع -5
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توانيد ميزگـردي بـا    در برخي موارد مي. آوري اطالعات در هريك از موارد فوق روش مصاحبه است جمعبهترين روش 
رسـي گسـترده آن   برگزاري ميزگرد از يـك سـو راه مناسـبي بـراي بر    . شركت چند بازيگر اصلي آن موضوع برگزاركنيد

. دقت شما درباره موضوع ممانعت كندديگر ممكن است از افتد و از سوي  چيزي است كه در حواشي موضوع اتفاق مي
  . روش ارزيابي مشاركتي و گفتگو با رهبران جامعه موثرترين روش است ،در مواردي كه با اجتماع محلي روبرويم

  
  تحليل اطالعات -6

  :گويي به موارد ذيل تحليل شوند اطالعات بايد به منظور پاسخ
هـاي   ه سـازمان عكنندگان كمك مالي چگونه بر توسـ ء و اعطا) ي و محليا در سطح ملي منطقه(هاي دولت  سياست •

 .گذارد هاي محلي اثرمي غيردولتي وگروه

 .هاي اجتماعي چه كساني هستند  بازيگران اصلي حوزه فعاليت سازمان يا گروه •

 .توان از نزديك همكاري كرد با كداميك از اين بازيگران مي •

 ؟تماعي چيستهاي اج نيازهاي اصلي سازمان و گروه •

 .گواست شود به اين نيازها پاسخ آيا خدماتي كه ارائه مي •

هاي اجتماعي و سازمان همكاري دارند چه كساني هستند و آيا خـدمات ارائـه شـده مـا      افراد ديگري  كه با گروه  •
 .مشابه خدمات ايشان است

 .عي را بهبود بخشيدهاي اجتما ها و گروه توان سرويس هاي ارائه شده به سازمان با چه روشي مي  •
 

  ارائه اطالعات  -7
ارائه به صورت نوشتار و تصـوير بهتـرين   . شود ممكن است به شكل نوشته يا تصويري ارائه شود آوري مي اطالعاتي كه جمع

فراموش نشود در انتها مالحظات ذكرگردد كه نظرات درباره نقشي كه سازمان بايد ايفا كند و چگونگي فعاليـت را  . نوع است
  .اين مالحظات بر اساس تحقيقاتي است كه انجام گرفته است. دهد مي  نشان
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  مدل پوست پياز
 

  
  
 
پـول، سـاختمان،   (  نشان دهنده منابع فيزيكي و مالي است كه سازمان به آن نياز دارد  "پوست پياز " يهخارج از ال •

 )وسيله نقليه و تجهيزات

 )قابليت و توانايي هريك از كاركنان(مهارتهاي انساني است كه براي انجام فعاليت الزم است درون اليه  •

 منابع مالي

 مهارتهاي كاركنان

 سيستم ها

  متن

  ماموريت  - چشم انداز

هويت  ارزشها       
  فرهنگ      

 چهانبيني

 مقاصد راهبردها
ساختارها

 توانمنديها

  منابع فيزيكي
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كه بـراي  ) ، سيستم پرسنلي و سيستم مديريت ماليمانند نظارت و ارزشيابي(  و در درون آن ساختارها و سيستم ها •
 .اند قراردارد فعاليت يك سازمان ضروري

آورد و راهـي كـه بـراي رسـيدن بـه آن       خواهد به دست آنچه مي(قاصد و راهبرد سازمان در درون آن چشم انداز م •
 .قراردارد) كند انتخاب مي

 درست در قلب سازمان هويت، ارزشها، باورها، فرهنگ انگيزه و تئوري توسعه قرار داردو  •

  
وجود ارتبـاط و   . گ با يكديگر قرار دارددهد تمام اين اجزاء در ارتباط تنگاتن مزاياي اين مدل اينست كه به وضوح نشان مي

و توجه به اين نكته كه كار بر روي يك جزء بر روي ديگر اجزاي سازمان نيز اثرگذاراست ميان اين اجزاي متفاوت سازگاري 
  . باشد وجود داشته مناسبهماهنگي  ميان اجزاي مختلف نيز بايد. ضروري است

براي نيـاز سـازمان    12مشابه تاكيدي است كه فاولر لب سازمان كليد آنست و اينكند كه ق پوست پياز به وضوح بيان ميمدل  
باشـند مشـكالت   مناسب هاي دروني  اليه وقتي. ها وجود دارد براي ايجاد هويت قائل است و تقريبا سلسله مراتبي از ظرفيت

ه دست آوردن منافع مادي و نه به جهت آنهايي كه براي ب ( هاي غيردولتي چمداني با افزايش تعداد سازمان. كمتراستبيروني 
كه معموال در گذشته به عنـوان آنچـه بايـد    ( ها و رفتارهاي سازمان  موضوع ارزش) اند تعهد و عالقه به توسعه به وجود آمده

  . دهد كنندگان كمك مالي را تشكيل ميء هاي غيردولتي و نيز اعطا حساسيت اصلي سازمان) آمد باشد به حساب مي
ون انگيزه هاي مناسبي وجود نداشته باشد تجهيزمنابع مالي يا اعطاي پول به سازمان دربهترين شرايط بـه هـدردادن   اگر از در

بدون وجود هماهنگي و صداقت در سازمان باالبردن منابع مـالي ممكـن    .انجامد مي تباه سازمانبه  پول و در بدترين شرايط 
حس مالكيت و تعهد بـه توسـعه در كاركنـان سـازمان ضـروري اسـت در       وجود . كاهش فعاليت هاي مولد بيانجامد هاست ب
بعالوه شواهد زيادي  از روشـهاي  . صورت و حتي با وجود اهداف و سيستم هاي مناسب سازمان اثرگذار نخواهد بود غيراين

و اين به  شود اغلب قدرت در دست يكي است كه حتي وقتي از تصميم گيري دموكراتيك سخن گفته مي رهبري وجود دارد
  . دنماي را نقض و تحليل مي  "توانمندسازي  "كه هدف اصلي شود  مي ايجاد فرهنگ تباه كننده سازمان مبدل

براي مثال زماني . ن غيردولتي ضروري است سازمادارد كه براي  ديگري وجودقابليت هاي اساسي   "اصلي "عالوه بر موارد
راهبردهـاي واقعـي بـراي    مشخص و  د اما به سختي قادر است آن را با مقاصدسازمان براي دنياي بهتر چشم انداز خوبي دار

  . ايجاد تغيير هماهنگ نمايد
كنند و بيشـتر فعاليـت    غيردولتي در مواجهه با نيازهاي بي شمار قادر نيستند پاسخ منفي دهند و زمانيكه سعي ميهاي  سازمان

الزم اسـت   . توانند تاثيرگـذار باشـند   شوند كه ديگر به سختي مي مي نمايند آنقدر ضعيف كنند و منابع خويش را تجهيز مي مي
كـه نقـش   انـداز   در زمينـه چشـم   كوتـاه مـدت    به فعاليـت و  باشيم قرار داشته درچه شرايطي خواهيم  ميكه  در آينده  يمبدان

  .داي نمو شود توجه ويژه اي مي توسعه وجودي سازمان را ناچيز و باعث خال راهبرد و كاهش اثرات
شود و هنوز  بديهي است كه جز به مناسب بودن شرايط هسته سازمان به تجهيز منابع مالي يا آموزش كاركنان كمتر توجه مي 

  . ورزيم كنيم و به آن اهتمام مي اين همان چيزي است كه سعي مياغلب 
. يابـد  كنيم افزايش مي مي در اين مدل مشخص است كه پيچيدگي ظرفيت سازمان غيردولتي هرچه به سمت مركز پياز حركت

هاي  در حقيقت سازمان. استهاي شخص محور قاصد نامعلوم و ارزشاغلب حل مشكل فقدان منابع مالي آسان تر از وجود م
و هنوز مشكالت جدي تر و  غيردولتي اغلب براي تحليل نيازهاي خود بيش از كمبود منابع ضروري با مشكل مواجهه هستند

  .شود هاي مالي بيروني و به آساني حل نمي دي دارد و تنها از طريق كمكبلندمدت ايشان عمق زيا

                                                 
١٢ Fowler  
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  دايره  3مدل 

  
  
  

  .دايره به هم پيوسته در متني گسترده در نظر گرفت 3ها را مي توان به مثابه  سازمان
يابي به اهداف اصلي را نشان  و نيز توانايي دستدهد  مياي كه سازمان انجام  هاي برنامه فعاليت " ها  انجام شده"دايره  

وصي و جامعه مدني را نشان بخش دولتي، خص 3ارتباطات بيروني سازمان با بازيگران ديگر در  "اتارتباط"دايره . دهد مي
ا نشان داده شود دايره ها با يكديگر همپوشاني دارند ت. دده عملكرد دروني سازمان را نشان مي "موجوديت "دايره . دهد مي

درعملكرد سيستم مديريتي سازمان ممكن است به بهبود  تغييرات در يكي بر ديگري تاثيرگذاراست براي مثال تغيير
  . هاي سازمان بيانجامد فعاليت

موجب  به شكل طبيعي "موجوديت  "شود و دايره دايره است كه توسعه عقالني سازمان را موجب مي 3اين ارتباط تنگاتنگ 
  .است توسعه سازماني

   
  جامعه مدني به چه مفهوم است

  

  
  
  

  متن                                                                          
  متن                                                                               

                                 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  متن                                         

  
  سازمان دروني 

 "موجوديت"

  
  ارتباطات بيروني   

  "اطاتارتب "    

 
 ها نتايج برنامه

  " انجام شده ها "
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كنندگان كمك مالي  هاي بخش سوم و اعطاء طي ده سال گذشته دولت ها سازمان. ايده جامعه مدني قدمتي تاريخي دارد       
رود براي  ار ميهاي مختلف مردم به ك اي توسط گروه هايي كه به طور گسترده ها و ايده را بيشتر رونق بخشيدند مانند واژه

رسد كاربرد امروزي  به نظر مي. رود اي است كه به شكل مبهم به كار مي اغلب واژه. هاي مختلف معاني متفاوتي داراست گروه
  .توان مفاهيم ذيل استفاده كرد رسد جامعه مدني را مي به نظر مي. گيرد آن بر مبناي توافق و مفهوم مشترك انجام مي

  ها و هنجارها ارزش جامعه مدني به مثابه -1
 

هاي اجتماعي  اين واژه توصيفي آن گونه اجتماع نيك منشي است كه دوست داريم در آن زندگي كنيم نيز اهداف تالش      
آل است و يكي صداقت و تحمل انگيزه و مشاركت  اين اهداف براي جامعه ايده. خواهيم به آن دست يابيم و سياسي كه مي

  .است
  
  مثابه يك گروه جامعه مدني به -2

هاي حقوق بشر  هاي اجتماعي، سازمان هاي غيردولتي، جنبش هاي مروج، سازمان جامعه مدني با بخش سوم به ويژه گروه      
ها به مثابه گروهي اندك به بخش خصوصي يا  هاي فعال در تغييرات اجتماعي مترادف است اغلب اين گروه و ديگر سازمان

  .دولتي تعلق ندارد
  
  عه مدني به مثابه مكاني براي فعاليتجام -3

معموالٌ اين فضا . شود كنند نيز به كار برده مي ها اشغال مي اي براي فضايي كه سازمان واژه جامعه مدني به عنوان استعاره      
  :شود مي در نمودار به شكل ذيل نمايش داده

  

  
  

شوند،  هاي برابر با هم پوشاني منظم رسم مي ها اغلب در اندازه ريف آن است كه دايرهيكي از نقايص اين گونه تع      
بعالوه در شرايطي كه . افتد متفاوت است همانگونه كه اغلب از روي تجربه اطالع داريم اين شكل، آنچه در واقعيت اتفاق مي

  .است ها نامشخص است تعيين خطوط مشخص ميان آنها كار مشكلي مرز ميان سازمان
  
  جامعه مدني به مثابه پادزهري در برابر دولت -4

اين تعريف به ويژه در . شود هاي مخالف دولت مركزي يا مستبد تأكيد مي در برخي از تعاريف اين واژه بر روي فعاليت      
  .اي دارد مدارس امريكايي سياسي كاربرد گسترده

 بازاركشور

 مدنيجامعه 
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  خالصه

  .ن تعاريف تأكيد بيشتري شده استآيد دو شعبه از جامعه مدني در اي به نظر مي
       

. نخست آنكه جامعه مدني جمعيتي است كه براي مقاصد گروهي تشكيل شده است و از بخش دولتي و خصوصي مجزاست 
شود، اما اين تعريف  هاي اجتماعي براي اهداف جمعي و بهبود زندگي مردم انجام نمي مشخص شده است كه تمام فعاليت

  .كنند سساتي تمركز دارد كه در جهت دموكراتيزه كردن و توسعه اهداف در كشورشان فعاليت مياغلب به فعاليت مؤ
  .رساند مي دوم آنكه جامعه مدني ابزار مناسبي است كه به ايجاد جامعه مناسب و ضعف ياري 

  
  منزل در هاي گروهي مسئوليت

  
هر روز اعضاي گروه منزل با . كنيد د نامي تعيين ميشما در طي كارگاه در گروه منزل عضو هستيد در ابتدا براي گروه خو

  .باشد و اگر وجود داشت بايد تسهيلگر آنرا برطرف كند كنند كه هيچ مشكل زباني يا عملي وجود نداشته يكديگر بررسي مي
  :دقيقه با يكديگر درباره مباحث ذيل گفتگو كنند 15در پايان هر روز اعضاي گروه منزل بايد به مدت       
  .تواند بهتر اجرا شود ه مواردي ميچ •
 .درباره مدت زمان باقي مانده كارگاه چه پيشنهاداتي دارند •

  
  .نمايد جلسه دوره پايان هر روز هر گروه يكي از اعضاي كارگاه را براي بيان نظرات گروه به تسهيلگران انتخاب مي

  :دهند فهرست شده ذيل را انجام مي  "مشق روز "هاي منزل  بندي معين هر يك از گروه بعالوه، رقباي زمان
  .كنند كنندگان وقت را رعايت مي نگهداشتن زمان براي اطمينان از اينكه تسهيلگران و شركت -1
 )يا اجراي تمرينات انرژي بخش در زمان مناسب(دقت به سطح انرژي و پيشنهاد استراحت كوتاه در صورت لزوم  -2

. هاي روز گذشته آغاز كنند رين از همين بخش و بيان آموختههر روز صبح اعضاي گروه بايد روز را با يك تم -3
 .دوره آموخته ها بايد با شوخي همراه باشد و بيش از ده دقيقه زمان طول نكشد
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  هاي غيردولتي سازمان هاي مختلف نسل 

است اين  ردهيافته در توسعه تفاوت فاحشي پيدا ك هاي غيردولتي كشورهاي توسعه در چندين دهه گذشته، نقش سازمان
هاي منسجم براي ايجاد تغيير در عوامل  هاي رفاه و توانبخشي و سمت تالش ها از همكاري مستقيم در فعاليت سازمان

نسل از  3توان با مراجعه به توصيف  اين تفاوت را به طور خالصه مي. آورنده فقر سوق يافته است ساختاري به وجود
  : بيان كرد 13ق گفته كورتنهاي غيردولتي بر طب هاي سازمان فعاليت
يافته به  هاي غيردولتي كشورهاي توسعه سازمان. آمد شمار مي اولين نسل راهبرهاي گرايشات رفاهي و توانبخشي به •

كردند وضعيت مردم فقير را با اهداي وسـايل و خـدمات    شكل مستقيم با جامعه محلي در ارتباط بودند و سعي مي
  .بهبود بخشند

هـاي غيردولتـي    سـازما . بهبود موقت وضعيت مردم به سمت توسعه پايـدار گـرايش پيـدا كـرد     راهبرد سال دوم از •
  توســــــعه اي را بــــــا مشــــــاركت مــــــردم محــــــل ارتقــــــاء . هــــــاي خودجــــــوش فعاليــــــت

هـا    اگر چه راهبرد خود جوش پيش از راهبرد قبلي رفاه و توانبخشي ماندگار بود اما بسـياري از سـازمان  . دادند مي
  .موضوعات گسترده ديگري نيز براي توسعه سازماني پاسخگو باشند دريافتند بايد به

اين راهبردها تشخيص داد اگر به موانع اساسي ساختاري . راهبردهاي نسل سوم با سيستم ها و مؤسسات پايدار مربوط است 
براي غلبه بر  تالش. داشت هاي خودجوش مردمي بازخوردهاي محلي اندك خواهد براي توسعه برابر توجه نشود حتي طرح

  .شود موانع سازماني يا سياسي و به وجود آوردن شرايط مناسب براي توسعه حركت اصلي اين ره يافت ها محسوب مي
كند عامل مهمي در راهبردهاي نسل سوم است و  سازي كه در توسعه سازماني بخش غيردولتي نقش ايفا مي راهبرد  ظرفيت

  .نمايند فته اين نقش توانمندسازي را به ضرورت ايفا مييا هاي غيردولتي كشورهاي توسعه سازمان
به عنوان فاكتور ) با جامعه مدني(هاي غيردولتي  توان توسعه سازماني سازمان هاي غيردولتي را مي آغاز نسل چهارم سازمان 

اي غيردولتي ه توان ديد توجه به نقش ترويجي سازمان پس مي. گرفت  اصلي راهبردهاي مياني و نهايي توسعه در نظر
ها و ديگر  سازي و ائتالف با بخش يافته و كشورهاي در حال توسعه رو به فزوني است و بر نياز شبكه كشورهاي توسعه

  .شود هاي بيرون بخش بيش از پيش تأكيد مي سازمان
  
  جامعه مدني هايي از يدها

  :تواند توسعه را به وسيله ابزارهاي ذيل ارتقاء دهد مدني مي جامعه
  ه افزايش رشد اقتصاديكمك ب •
 توجه به عدالت و برابري با تأكيد بر فقيرترين مردم •

 .آيد فراهم آوردن خدماتي كه دولت ديگر از عهده تدارك آن بر نمي •

  
  .تواند به وسيله ابزارهاي ذيل به ايجاد دموكراسي ياري رساند مدني مي جامعه
  بازبيني توان دولت •
 .اندازد اسرا را به دليل تعداد كم به زندان نمي ايجاد تكثير گروهي، در اينصورت دولت •

 مشاركت گروه بيشتري از مردم در زندگي سياسي •

                                                 
13 Korten's - 1987 
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 كرد تعداد بيشتري از مردم در مسائل اجتماعي شركت خواهند •

 ايجاد زمينه استخدام و به كارگيري رهبري سياسي •

 مقاومت در برابر استبداد و خودكامگي •

  
  14سازي چيست؟ ظرفيت

  
سازي بسيار مشكل  شك توصيف معيني از واژه ظرفيت بي. اين سؤال واضح توصيفي قراردادي بيان داشت توان براي نمي

درجاتي اين فقدان وضوح با انگيزه كاربرد واژه  از. توان براي آن جوابي يك جانبه در نظر گرفت گاه نمي است و هيچ
در نتيجه اين عبارت در سطحي وسيعي به كار . ايدنم گردد و مشكل درك مفهوم را تشديد مي سازي به معني برمي ظرفيت

  .معني است رود به صورتيكه انتقال مفهوم آن تقريباٌ بي مي
  :توان به شرح ذيل بيان داشت مي تعاريف مناسب را

ها براي ارتقاء و تطبيق با تغييرات محيط  ها وانجم سازي پروسه اي است دائمي براي كمك به مردم، سازمان ظرفيت •
  .آيد نتايج وارتقاء از طريق مأموريت، اهداف اختصاصي، متن، منابع و پايداري فراهم مي. اطراف

سازي سازماني دخالت آگاهانه براي ارتقاي اثربخشي و پايدراي سازمان در ارتباط با مأموريت و محـيط آن   ظرفيت •
 .است

در . است توان آنرا به كار برد تأكيد شده سازي و سطوح مختلفي كه مي يتفدر تعريف اول بر طبيعت دائمي بودن ظر      
به گفته . است باشد تأكيد شده) تا تصادفي(سازي بايد دخالتي آگاهانه و روشن  تعريف دوم بر سطح سازماني اينكه ظرفيت

  كه توسط افتد با تغييراتي  توان از تغييرات اجتناب كرد، تغييراتي كه براي سازمان اتفاق مي اگر چه نمي 15 "هيوز وكامينگز 
شود  در هردو تعريف بر اينكه مأموريت بايد در محيط در نظر گرفته ".افتد متمايز است ريزي اعضاي سازمان اتفاق مي برنامه

سازي دخالتي بد از  هيچكدام از اين تعاريف به اين نكته كه ظرفيت. است تواند پايدار باشد تأكيد شده و اثرگذاري الزاماٌ نمي
در شرايطي كه بيشتر . است توان آنرا درون سازمان ايجاد كرد توجهي نشده سازماني است يا مي در زندگي "بيروني"

سازي به بيروني بودن گرايش دارند، تشخيص اين نكته كه منحصراٌ اينطور نيست و رد برخي شرايط  مداخالت ظرفيت
  .ميت داردتوانند تا حدودي ظرفيت خود را از درون ايجاد كنند بسيار اه ها مي سازمان

INTRAC  2 اين امر با توجه به اين نكته . است چارچوب اساسي كه در درك مفهوم ظرفيت سازي كارگشاست پيدا كرده
  "تمام مدل ها غلط هستند اما برخي مفيدند "است كه 

  
  سازي سطوح ظرفيت

نه اختالل معني به طور مشخص گو گيرد و بسيار مهم است كه براي اجتناب از هر سازي در سطوح مختلف انجام مي ظرفيت 
دارد و متداول است كه  هاي مختلفي براي استفاده از اين مدل وجود راه(سازي موردنظر است  معلوم شود كدام سطح ظرفيت

  ) هاي كوچك و جوامع محلي نيز به آن افروده شود گروه
     

                                                 
هـاي   هـاي غيردولتـي كتـاب    سازي سازمان رفيت، قدرت ومشاركت؟ تجارتي از ظ)2001( -جيمز آر: اقتباس از  ١٤

 INTRAC، آكسفورد، 12هاي غيردولتي جلد  ن سياست ومديريت سازما
 Hose and Cummings, 1985تغييرات و توسعه سازمان   ١٥
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هاي توسعه بستگي  سازي براي آژانس انتخاب سطح ظرفيت. شود اين شكل نشان داده ميتعدادي از اين سطوح متفاوت در    

با ترسيم سطوح مختلف به شكل دواير متحدالمركز اما با خطوط نقطه چين ارتباط ميان اين سطوح به . به راهبرد ايشان دارد
اي حائز اهميت هستند و تغيير  وح به گونهتوان سطحي را براي تمركز تعيين كرد زيرا تمام سط نمي. روشني قابل درك است

  .داشت در يكي بر سطوح باالتر يا پايين تر بازخورد خواهد
  

  ظرفيت سازي فردي

  ظرفيت سازي سازماني 

 ظرفيت سازي ميان سازماني

  ظرفيت سازي اجتماعي 
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  INTRACسازمان  سازي اثبات شده است مدل برگ شبدر  مدل ديگري كه سودمند بودن آن در شناخت ابعاد ظرفيت       
  )شكل ذيل( .است

  
  
ها، سازمان دروني ارتباطات  برنامه. منطقه اصلي هستند 3هاي غيردولتي تركيبي به هم پيوسته از  ل ساده شكلدر اين مد  

عنصر اصلي بر گستردگي  3هاي دروني ميان  در اين مدل بخش. دارند خارجي، كه همگي در يك محيط مشخص وجود
  .كند ارتباط ميان بخشي آنان تأكيد مي

مشكالت توسعه بيشتر فني به نظر . است ها تمركز بيشتري وجود داشته بر روي دايره برنامه سازي هاي گذشته در ظرفيت 
. شد هاي غيردولتي محسوب مي هاي كاركنان سازمان سازي به عنوان فقدان آموزش فني در برنامه آمد و نيازهاي ظرفيت مي

  .ها مشخص و نزديك است داد برنامه سازي و برون ارتباط ميان ظرفيت
هاي غيردولتي هنوز  داد سازمان رغم آموزش فني برون علي. است يافت برنامه محور مشخص شده هاي اين ره يراٌ محدوديتاخ 
رسند و اين به دليل فقدان رهبري يا نبود كاركنان  هاي غيردولتي به انجام نمي ها در سازمان ري از پروژهايسب. است اميد كننده نا

سازي است با تأكيد بر  بنابراين تغيير به سوي عوامل سازماني كه نيازمند ظرفيت. افتد اق ميماهر و نه حمايت اندك فني اتف
  .يابد ها، ساختار و منابع گرايش مي موضوعات درون سازماني مانند رهبري سازمان غيردولتي، فرهنگ، راهبرد، سيستم

اند كه  ها درك كرده تشكل .شود ميتوجه از پيش   بيش  ها تشكل هاي بازخورد فعاليتبر روي ي جر روابط خارياثتبر خيرا ا
ها  تشكل اگر. شوند شمار يك بازيگر محسوب مي اندركاران بي توانند توسعه ايجاد كنند و تنها در ميان دست در تنهايي نمي

دارند تا بر  نياز آنها. بخواهند در تقويت توسعه فعال عمل نمايند بايد با ديگر بازيگران به شكل مناسبي ارتباط برقراركنند
ها استفاده نمايند و از تكرار بپرهيزند و در  ؛ از تجربيات ديگر سازمانگذارند تصميمات دولت در سطح ملي و محلي اثر

  . راستاي اهداف اختصاصي خود با ديگر موسسات همكاري كنند

  متن
  هاي دروني سازمان

 اجراي برنامه ها ارتباطات دروني 
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سازي و مداخالت مناسب به  ظرفيتنسبت چارچوب اين مدل، متن به عنوان عامل اصلي و فراگير در ارزيابي نيازهاي به 
بديهي است كه موفقيت . سازي مي شود در سطح وسيع، اين تغييرات درمتن است كه موجب نياز ظرفيت. رود شمار مي

  .سازي در سطح وسيع به متن بستگي دارد بسياري از مداخالت ظرفيت
  
   

انيم ظرفيت مستقل از هر نوع تالش خارجي شود ضروري است كه بد بحث مي"سازي چيست  ظرفيت "وقتي درباره اينكه 
سازي به دليل توجه بيش از حد به مشكالت بجاي  هاي ظرفيت در گذشته بسياري از برنامه. دارد سازي وجود ظرفيت

و  اينكه  »سازي  واژه ظرفيت« درباره نامناسب بودن . جستجوي پتانسيل و ترميم ظرفيت موجود به شكست انجاميده است
هاي جايگزين مانند ارتقاي  واژه. هاي فراواني در جريان است به مفهوم شروع كاري از آغاز است بحث» نساخت«  واژه

هاي به شكل دروني آنرا بكار  هاي هستند كه بسياري از آژانس ظرفيت؛ رشد ظرفيت؛ تقويت ظرفيت و توسعه ظرفيت واژه
اي بكار  اين واژه هنوز به شكل گسترده. بكاهد» سازي  ظرفيت«  اژه ها نتوانسته است از اعتبار و كدام از اين واژه هيچ. برند مي
واژه گيربودن  اينكه يافتن واژه جايگزين دليل مناسبي است ممكن است خيلي ساده و تنها به دليل دست و پا با .رود مي

رسد  به نظر مي. ير نباشددر واژه فعلي تغيير آن امكان پذ» ما در حال ساختن هستيم « جديد يا وجود مفهوم جذاب ضمني 
  . پيش از بحث درباره كلمه مناسب بهتر است از واژه متداول استفاده كنيم و زمان بيشتري به درك مفهوم آن اختصاص دهيم

  
  سازي چيست؟ هدف از ظرفيت
پتانسيل  ها و تقويت هاي دروني تشكل گويي به ضعف ابتدا پاسخ: موضوع بيان كرد 2توان در  سازي را مي هدف ازظرفيت

و هدف نهايي اين كار اينست كه برنامه . كمك به ايشان تا با تغييرات سريع محيط بيروني هماهنگ شوندموجود ايشان، دوم 
  . بهتر انجام شود –نفعان  بازخورد در سطح ذي –ها 
  

ها  مشكالت تشكلتوجه بيشتر به سمت اولين موضوع است و تحليل قابل توجهي از سازي،  هاي توسعه ظرفيت در برنامه
هاي معين  و پيش از پرداختن به جزئيات برنامه شود مي در موضوع دوم به ايجاد ظرفيت توجه كمتري. گيرد انجام مي
در اين بخش   16مطابق نظريه آلن فاولر. گردد سازي، به منظور درك همه جانبه و جهاني برخي از موضوعات ذكر مي ظرفيت

ها شامل موارد  اين گرايش. است اثرگذاشته و موجب تفاوت آن شده 17سازي بيعت ظرفيتدارد كه بر ط گرايش اصلي وجود 3
  :ذيل است

رود و گشايش بازارهاي جديدي كه دولت كنترل كمي برآن دارند را  آوري به پيش مي شدن كه با تغييرات شتاب جهاني -1
  دارد در پي

  دركشورحمايت از ظهور جامعه مدني به عنوان نيروي خنثي كننده  -2
  تمركززدايي از دولت ملي به دولت محلي  -3
  هاي دولتي كنندگان كمك مالي و كاهش كاركنان سرويس ءها در اثر در دسترس بودن منابع مالي اعطا گسترش تشكل -4

                                                 
١٦ Alan Fowler 
 المللي؛ آروشا؛ تانزانيا هاي بين هاي آموزشي تشكل ، طرح شده در برنامه2000فاولر، جان،  17
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است اكنون  انجام گرفته» قلمروي نفوذ « ها بر اساس سياست  در گذشته كمك –هاي تغييركرده حمايت  دستورالعمل -5
اقتصاد  ربه اين دليل كه فقر و محروميت عوامل ايجاد ناپايداري و فشار بگيرد تا پايداري تقويت شود  ها انجام مي ككم

  . به شمار مي رود كشورهاي توسعه يافته
مقدار كمك  ) دهد را نشان مي 1991-1997كاهش در فاصله زماني درصد  29ارقام ( ها  با وجود كاهش سطح كلي كمك -6

  .تشكلها افزايش يافته است مالي به
  
  

ها؛  ها داللت دارد كه بايد به سمت تقاضاي بيشتر براي خدمات تشكل سازي تشكل اين گرايشات به شكل ضمني به ظرفيت
ها و تماميت،  رساني بيشتر، نياز به مشاركت در ترويج، نياز تقويت پايه هاي اعتماد از طريق ارزش تاكيد بيشتر به خدمات

نمايد و  ها ايجاد مي سازي در تشكل اين گرايشات تقاضاي جديدي براي ظرفيت. ها منتج گردد ناسايي تشكچالش براي ش
  دهيم؟ سازي انجام مي ها ظرفيت شود كه چرا براي تشكل مان سوال مطرح ميه
  

  غلبه بر هراس، بي اعتمادي و حسادت در ساالري: ائتالف جامعه مدني
آنچه باعث اثربخشي ائتالف . روند ن ضروري فرآيند دموكراتيزه كردن جهاني به شمار ميهاي جامعه مدني محركا شبكه      

هاي جامعه  المللي در ترغيب و تشويق ائتالف سازمان هاي غيردولتي بين شود چييست؟ سازمان هاي جامعه مدني مي سازمان
  المللي باشند؟ بين هاي هاي محلي بايد دنباله روي سياست مدني محلي چه نقشي دارند؟  آيا شبكه

است درسهاي  تهيه كرده INTRAC(18(هاي غيردولتي  المللي آموزش و تحقيقات سازمان گزارشي كه مركز بين      
است تجربه ائتالف بر سر موضوعاتي همچون  مدني در ساالري تعيين كرده هاي جامعه شده از تشويق ائتالف سازمان آموخته

هاي جامعه مدني به طور مشابه براي  ارضي در ديگر كشورهاي توسعه يافته كه گروهآموزش عدالت اقتصادي و اصالحات 
  .كنند داللت ضمني دارد ارتقاي مشاركت شفافيت و دموكراسي تالش مي

بر شرايطي كه   19به ماالوي رسيد، نقش ديكتاتور پيشين هستيگنس باندا 1994اگر چه دموكراسي چند حزبي در سال       
رسد كه  گذار است به نظر مي معه مدني براي توسعه فضاي كارهاي ترويجي در آن فعاليت دارند هنوز تأثيرهاي جا نسازما

  .دهد كه جامعه مدني بر نشر سياستها متمركز باشد نه ايجاد آن دولت ماالري ترجيح مي
  

   برنامه عملي
  :موارد ذيل را شناسايي نمايم  سازي متوجه شدم كه در بازگشت به محل كار بايد از شركت در دوره ظرفيتپس 

  
  :اولين برنامه عملي من به شرح ذيل است

  
  خواهم به موارد ذيل رسيده باشم ماه مي 6پس از گذشت                              

  
  

                                                 
18 International NGO Training and Research Central (INTRAC) 
19 Hastings Bzindz 



 مخصوص تارنمانسخه                                                                           

 

  :پس از پايان يكسال دوست دارم به اهداف ذيل رسيده باشم                             
  

  هاي حامي آنها كل هاي غيردولتي و سازماناصلي پيش روي تشموضوعات 
  

  : كنيم هاي غيردولتي جالب و سودمند است را بيان مي در اينجا برخي از موضوعات اصلي كه براي حاميان سازمان
 هاي غيردولتي با آن روبرويند جهاني فعلي كه سازمانموضوع  •

 هاي حامي تشكل هاي غيردولتي نقاط ضعف مشترك سازمان  •

  
  :هاي غيردولتي در دنيا با آن روبرويند صلي كه تشكلموضوعات ا

برند كه مشكالتي كه با آن روبرويند با نقاط ديگر  كنند گمان مي مي انيكه در بخش غيردولتي كاردر بسياري از كشورها كس
ي پس الزم است موضوعات پيش رو. كند بودن و ايزوله شدن اين امررا تقويت مي احساس تنها: جهان متفاوت است

  . هاي غيردولتي را جهاني در نظر بگيريم تشكل
فهرست ذيل برمبناي مقاالت . هاي غيردولتي با آن روبرويند دارد كه تشكل در تمام نقاط جهان چندين موضوع اصلي وجود

  .:هاي غيردولتي در انگليس تهيه شدند كنفرانس اخير تشكلو اخير مجالت توسعه 
  

  جهاني شدن 
 هاي چند كه به قدرت اندازه و اثرگذاري شركتحاليرد. كه دنيا با آن روبروست جهاني شدن استيكي از موضوعات اصلي 

توليد ناخالص ملي برروي مانند مايكروسافت  برخي از اينها . است شود جهاني شدن اهميتي روزافزون يافته ده ميمليتي افزو
شماري  ي برتصميمات و زندگي مردم كشورهاي بيمليت چند هاي شركتبه همين دليل . بسزايي دارد چندين كشورتاثير

  . گذارد مياثر
هم  از نظر اقتصادي وهم  فرهنگ زندگي غربي  تلويحاًگاهي اوقات اين تصميمات بازخورد نامناسبي براين كشورها دارند و 

 گو ي پاسخبه چه كسهاي بزرگ  اين شركت. محلي استكنند كه باعث تضعيف ارزشها و فرهنگ  ترويج مي را اجتماعي
  توانند با آنها روبروشوند؟  هستند؟ تشكل هاي غيردولتي كه معموال كوچك و ضعيف هستند چگونه مي

  
  كاهش فقر

كنند مانند  در مناطق محروم دنيا زندگي ميكه ميان مردم فقير و  هاست به ويژه آنهايي اين امر از موضوعات مهم توجه تشكل
در مناطق ثروتمند دنيا به اين موضوع كنند  هاي غيردولتي احساس مي ل برخي از تشكلبا اين حا. جنوب شرقي آسيا و آفريقا

هاي  چه توانمنديهاي كاهش فقر  هاي غيردولتي در اجراي پروژه تشكلكه كنند  ديگران هم سوال مي. شود توجه كافي نمي
   .است نبودهخيلي اثرگذاراز اعتبارخرد  به غيرها در اجراي پروژه ها  فعاليت تشكل. دارند

  
  مي كنند تعيين  را  سازمانفعاليت كنندگان كمك مالي ء اعطا

به . دهند گان كمك مالي انجام ميكنندء و تعيين اولويتها را اعطاريزي  برند كه برنامه هاي غيردولتي گمان مي بسياري از تشكل
.  اشاره كرد و آفريقا به سمت شرق اروپاآسيا نواحي محروم  از 1990ها در دهه   يير جهت كمكغت طور مثال مي توان به
  . هاي اختصاص يافته براي كمك كشورهاي فقير افزايش نداشته است  بطور كلي مقداركمك
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  ترويج
اين كار در بسياري از . نقش ايفا نمايندزني  در ترويج و چانهاي سعي دارند بيش از پيش  هاي غيردولتي به طور فزاينده تشكل

چطور ممكن است  بدون ارتباط نزديك با . رود گريزانند تهديدي بسيار جدي به شمار ميها از انتقاد  تكه دولنقاط دنيا 
  . چالش با دولت پرداخت مي توان به ييبا چه راهها. ها بتوانند چنين كاري انجام دهند دولت تشكل

  
  
  
  
  

  گويي  مشروعيت و پاسخ
د و به چه روشي هستنچه افرادي نماينده ها  تشكل. ن روبروستاين موارد از اهم مواردي است كه تشكل غيردولتي با آ

و گ دهندگان مشخص خود پاسخ كه نسبت به راي داندكي هستنتعداد  كه عضو دارند به نسبت آنهايي. باشند گو توانند پاسخ مي
. شود محسوب ميجدا اند  آورده مردمي كه آنرا بوجود رود و گروه به شمارنميهاي غيردولتي نماينده  در نتيجه تشكل .باشند
  . برد سوال مي ها را زيراين ادعا اعتبار آن. روند صورت موسساتي واقعا مردمي به شمار نمي دراين

  
  گمراهي

به چشم شماري  مبني برنگراني درباره گمراهي اين  بخش  موارد بي به ويژه در كشورهاي درحال توسعه ها در دنياي تشكل
هاي بسياري در جهت ازبين  تالش. شود نيز مياز تشكل براي مقاصد سياسي يا اقتصادي افراد استفاده  شاملاين  .خورد مي

  ها شهامت و توانمندي اين كار را دارد؟ اي تشكلينآيا  د. دارد بردن اين زوال وجود
  

  شدناي  حرفه
اي  هايي كه به سمت حرفه تشكلاي در كشورهاي در حال توسعه به تعداد  امروز در كشورهاي توسعه يافته و به طور فزاينده

و به  بينند و گاهي اوقات مديران از بيرون  آموزش بيشتري ميكاركنان ها  در اين تشكل. شود يابند اضافه مي شدن گرايش مي
گاهي اوقات اين نگراني . ها را افزايش دهند كارآمدي تشكل و تا بتوانند تاثيرگذاري شوند  استخدام ميويژه دنياي تجارت 

در و  هاي اصلي آنرا تضعيف نمايد اثرگذارد و ارزشها  تشكل عملكرد رروياي شدن ممكن است ب دارد كه اين حرفه دوجو
  .به جاي كمك به ديگران به خود سرويس ارائه دهدنتيجه 

  
  هاي غيردولتي  هاي حامي تشكل نقاط ضعف مشترك سازمان

بدين ترتيب . بريم هاي حامي آنها پي مي ورت تشكيل سازمانضرهاي غيردولتي به  در بيشتر كشورها پس از ايجاد تشكل
اند و با مشكالت  ز آنها جوانند تقريبا ضعيف و شكنندهبسياري ا. ها بيشتر است ها گاهي از خود تشكل تعداد اين سازمان
  .  بسياري روبرويند

هاي  سازماناست  يقات اخير نشان دادهتحق. با اين حال يايد توجه داشت كه مشكالت و نقاط ضعف آنها منحصربه فرد نيست
  :است موارد اصلي در ذيل فهرست شده. ها نقاط ضعف مشتركي دارند حامي تشكل
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 .ندستضعيف هها اغلب كوچك جوان و  تعداد زيادي از اين سازمان: تعداد اندك •

ــدازه    • ــيش از انـ ــت بـ ــكل   :فعاليـ ــن تشـ ــادي از ايـ ــداد زيـ ــترده   تعـ ــاي گسـ ــت هـ ــا فعاليـ ــام هـ                   اي انجـ
هـاي   سازي ميان تشـكل  شبكهسازي سازماني،  آوري اطالعات و انتشار آن، آموزش، ظرفيت كه شامل جمع دهند مي

در نتيجـه اغلـب بـر روي يـك     . اسـت هاي دولتي و ترويج  كنندگان كمك مالي و آژانس ءغيردولتي، ارتباط با اعطا
  . متمركز نيستندموضوع 

اين امر موجب اثرگذاري بر روي اعضـا و  . اند بيشتر آنها به يك رهبر قوي و كاريزماتيك وابسته: ه رهبروابستگي ب •
  .شود نيز تحت تاثير قرارمي گيرد خدماتي كه ارائه ميدرنتيجه . شود كاركنان  و نيز اتكاي تشكل به يك فرد مي

ايـن امـر موجـب    . بع مالي مشخصي داشته باشـند تعداد اندكي هستند كه منا: كنندگان كمك مالي ءوابستگي به اعطا •
كنندگان كمك مالي  ءبرخي از اعطا. شود اثرپذيري از آنان ميكنندگان كمك مالي و  ءوابستگي بيش از اندازه به اعطا

بـه   نمايـد  تواند چالشي جدي ايجـاد  ميامراين . ها برسانند ها را به ديگر تشكل كنند كه كمك از آنان درخواست مي
واضح است كه بيش از اعضا به عاليـق   .رسد مياين پول به اعضا  ر سازمان حامي سازماني عضوپذير باشدويژه اگ
  . شود كنندگان كمك مالي توجه ميء اعطا

  
آيد كـه نظـرات گونـاگوني دربـاره      به چشم مي حامي  هاي عضوپذير اين امر در سازمان: از نظردروني فاقد انسجام •

همـين  . رود نيرو بجاي آنكه صرف خدمات گردد در مناقشات دروني به هـدر مـي  . دارد تعيين هدف تشكل وجود
   .گردد تواند ايجاد يستند با مناقشات دروني ميان اعضا و هئيت مديره ميهاي حامي كه عضوپذيرن خطر براي سازمان

  
گـاه در تشـكل    كننـد كـه هـيچ   تاسيس دهد كه افرادي سازمان حامي را  اين امر زماني رخ مي : فقدان درك مناسب •

  . توانند  موضوعات پيش روي اعضا و حاميان خود را درك كنند در نتيجه نمي. اند غيردولتي كارنكرده
  
ـ      :تمركز بر نواحي فني و عملياتي •  بهبـود  هبيشتر حمايتهاي آموزشي در منـاطق عمليـاتي تمركـز دارد در حاليكـه ب

  . شده استتوسعه سازماني و راهبردي توجه كمتري و  يمديريتوضعيت 
  
هـا   حمايـت . خطابـه اسـت   كتي ورآموزش تئوري غيرمشاساختار اغلب موارد: روشهاي نامناسب حمايت وآموزش •

  . شود اغلب بسيار مستقيم است و با روش تكبرآميزي ارائه مي
  
كننـد و   زمان را  اغلب صرف مسائل دروني ميهاي غيردولتي  هاي حامي تشكل بسياري از سازمان: خدمت به خود •

يابي به نتايج قابل اندازه توجه كـافي   دستبه اغلب  . اند شده ه افرادي ايجادكنند كه براي خدمت به چ فراموش مي
       .شود نمي

  
  هاي تيم ويژگي

  
  : هاي ذيل هستند شود كه اعضاي آن واجد ويژگي تيم يكي از اقسام ويژه گروه محسوب مي

  معموال هدف و قصدي مشترك دارند  •
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ــت  • ــراي دس ــا ب ــديگر    ي ــا يك ــود ب ــد خ ــه مقاص ــي بي ب ــاري م ــد و همك ــام     كنن ــت انج ــاهنگي فعالي ــا هم   ب
  دهند مي

  آورند خود را بخشي از تيم به شمارمي •
  تعامل دارند به شكل منظم با يكديگر •
  استفاده نماينداز اختيار فردي يابي به اهداف تيم  براي دست دروقتي ضرورت ايجاب ك اند آماده •
  د كنن از يكديگر حمايت مي  •
  گيرند با همكاري و يادگيري از يكديگر نيروي بيشتري مي  •
    غيير يابنداعضاي تيم تممكن است پس از گذشت زمان  •
     
  

      
  20جلب حاميان 

  
جامعه مدني امري اساسي است و اين اقسام هاست كه در  يافتن راه مناسب جلب گسترده انگيزهمنظور از اعتمادسازي "

  . شود ع مالي تا عملكرد مستقيم را شامل ميحمايت از قبيل تجهيزمناب
حمايت جلب كنند نياز است كه شرايط معيني به وجودآيد، حداقل نياز مشخص بودن علت، ها بتوانند  قبل از اينكه تشكل

  . دارد است اهداف كلي و اختصاصي، مخاطبان اصلي و آنچه از آنان انتظار
آورد به علت  حمايتي كه سازمان به دست ميكنند، نوع و اندازه  ميدر سطوح مختلف حمايت طبقات مختلف مردم شركت 

داراي پشتوانه و شركاي بسيار قوي است و  Save the Childrenپيچيده مانند براي مثال سازماني . ايجاد آن مربوط است
  . گذارند اثرگروهي از مردم كه بر تفكر و سياستگزاري دولت 

الزم است براي مثال چارچوب قانوني  اسي است بنابراين شرايط معيني براي ايجادآني اسجلب حاميان در جامعه مدني امر
داشته باشد و مخاطبان  آن نظر مساعدي درباره توسعه وجودهاي فرهنگي كه در كه حمايت مردمي را جلب نمايد، سنت

  . مند را شناسايي نمايد اصلي عالقه
تواند از ديدگاه مالي به آن استقالل دهد كه موجب استقالل  مي: ري استها ضرو به داليل متعددي جلب حاميان براي سازمان

تواند به  ميآيد،  كند كه بدون وجود گروه حامي نقاط ضعف به حساب مي تواند مشروعيت و اختيار ايجاد مي هاست، فعاليت
  ".دهد گيرند توانمندي مي هاي حمايت شده كمتر برعهده مي هايي كه ديگرسازمان گرفتن مسئوليت سازمان براي برعهده

  
  تجهيز منابع در قزاقستان  -مطالعه موردي 

رسد به شكل فردي و نه به شكل بخش غيردولتي در  به نظر مي. هاي غيردولتي در قزاقستان هنوز ضعيف هستند بيشتر تشكل
صوصي، دولتي، نيروهاي هاي اثرگذار اجتماعي مانند بخش خ روند و با بنيان اصلي اجتماع به شمار نميكل، بازيگران 
  . بخش غيردولتي اصال مطرح نيستدر چنين دنيايي . در ارتباط نيستند، قبايل و طوايف مذهبي، خانواده

حامي مالي  2آنها اغلب با يك يا حداكثر . هاست يكي از داليل اصلي ضعف بخش غيردولتي آسيب پذيري نهفته خود تشكل
  . نفعان در تماس هستند در خود كشور با تعداد كمي ذي و) كه معموال در خارج از كشور واقع است(
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مشكل اساسي اينست كه تشكل غيردولتي فاقد مهارت و توانمندي براي به كارگيري عناصر گوناگون اجتماع به شكل 
  . دانند هاي مختلف اجتماع را نمي ها راههاي استفاده از بخش تشكل. هماهنگ است

هايي آنان را  چنين مهارتتوسعه . مدني ارتباط تنگانتگ دارد هاي جامعه و ديگر سازمان سازي تشكل تجهيز منابع با ظرفيت
نيز با . كند هاي مختلف اجتماعي كه در آن فعاليت دارند توانمند مي براي ايفاي نقش بازيگري جدي در ارتباط با بخش

. گيرند ارتباط دارد ه در آن فعالند به كار ميدر اجتماعي كهاي جامعه مدني  شناسايي و توجه به امنيت منابعي كه سازمان
هدف اينست كه نهادهاي جامعه مدني در . آيد اجتماع به شمار ميهاي مناسب  امنيت منابع نتيجه مستقيم به كارگيري بخش

    خود را تقويت نمايند  اي كه در آن فعالند  جامعه
جتماع هنوز كامال از سال فعال است و ا 10- 15در كل  اين است مشخصه ويژه اروپاي غربي كه  در آن بخش جامعه مدني

  . شرايط قديمي تفكر و برنامه ريزي شورايي عبور نكرده است
  
  
  :وضوعاتم

 چيست؟  "تجهيزمنابع  "يا  "بازاريابي اجتماعي "اينجا منظور از  •

ري در اجتماعي كـه در  مناسب ترين روش براي تجهيزمنابع مالي مستقل، خالقانه، و پايدار و جلب حامي و اثرگذا •
 آن فعالند، چيست؟

حـامي مـادي و معنـوي بيـنش فـردي و سـازماني ضـروري دربـاره         آيا قزاقستان شورايي گذشته در زمـان جلـب    •
 هاي غيردولتي وجود داشته تا به كارگرفته شود؟ تشكل

. جي منتج شده اسـت ها و تجهيزمنابع خار از طرحهاي غيردولتي و تجهيزمنابع  سازي تشكل بيشتر طرحهاي ظرفيت •
 . اكنون موضوع اينست كه چگونه اين كار ادامه دار، اثرگذار و متعلق به قزاقها باشد

 چگونه اين كار در مناطق ديگر قزاقستان انجام شود •

هـاي غيردولتـي مبحثـي بسـيار مهـم اسـت و از ديگـر         شـركا و بخـش   ،هاي غيردولتي دور هم جمع كردن تشكل •
 .تري داردها اولويت بيش دستورالعمل

  


