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پیشگفتار

در طول سه دههی گذشته ،رشد سازمانهای غیر دولتی در بسیاری از بخشهای جهان پدیدهای
قابل توجه بوده است .خیریههای کوچک تبدیل به سازمانهایی بزرگ و موفق شده و برخی از
آنها حتی در زمینهی فعالیت خود به رقابت با سازمانهای دولتی و شرکتهای بخش خصوصی
پرداختهاند .رشد سازمانهای غیر دولتی در جنوب آسیا به دلیل وجود چالشهای فرهنگی ،سیاسی و
اقتصادی که بسیاری از سازمانهای مذکور با آن روبهرو بوده و بر آن غلبه نمودهاند از اهمیت بیشتری
برخوردار است.
به وجود آمدن سازمانهای غیر دولتی در کشورهای جنوب موضوع مطالعات مختلفـی بوده
است ،اما مسالهای که تقریبا مورد غفلت ق رار گرفته مدیریت این گونه سازمانها در کشورهای
جنوب م یباشد .این موضوع جای بسی شگفتی است ،چ را که سازمانهای غیر دولتـــی در حالی
به قرن بیست و یکـــم وارد م یشوند که از یک طرف می زان تاثیرگذاری و نقش آنها افزایش یافته
و از طرف دیگر با چالشها و فرصتهای پیچیدهتری در زمینهی توسعه و گسترش خود مواجهاند
که این امر اهمیت نیاز به پرداختن به موضوع مدیریت این سازمانها در کشورهای جنوب را بیش از
پیش افزایش م یدهد.
چ را مدیریت سازمانهای غیر دولتی مهم است؟ دلیل اول آن است که ابعاد ،اهمیت ،دامنه
و پیچیدگی فعالیت این سازمانها در مقایسه با گذشته افزایش یافته است .دوم آنکه ،نسل اول
سازمانهای غیر دولتی هم اکنون به سطحی از تج ربه و موفقیت نائل شده و در موقعیتی ق رار دارند
که م یتوانند به همکاران جوانتر خود در رابطه با خط رات و مشکالت مرتبط با فرآیندهای رشد و
تغییر از نقطه نظر سازمانی و واقعی تهای موجود در جهان کنونی آموزش دهند .دلیل سوم آن است
که در بخش غیر دولتی نسل جدیدی از مدی ران در حال پیدایش است که نیازمند گنجینهی غنی
اطالعات و تج ربیات مدی ران با تج ربه م یباشند.
به دالیلی که مطرح شد ،بنیاد آقا خان کانادا 1اقدام به ط راحی و اج رای یک پروژهی تحقیقاتی در
رابطه با مدیریت سازمانهای غیر دولتی نمود .هدف از این اقدام عبارت بود از پی بردن به شیوهی
مدیریتی سازمانهای غیر دولتی موفق و همچنین کمک به استــفاده از تج ربیات سازمانهای
آســیایی توسط سازمانهای فعال در دیگر نقاط جهان – در شمال و جنوب– و همچنین دولتها و
اهداکنندگانی که با سازمانهای مذکور همکاری دارند .کتاب حاضر جزئی مهم از پــروژهی تحقیقاتی
فــوق است که به الگوهای مدیریتی سازمانهای غیر دولتی م یپردازد .این کتاب هم ب رای مدی ران با
تج ربه و هم ب رای اف راد مبتدی قابل استفاده م یباشد.
)Aga Khan Foundation Canada (AKFC
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انتخاب سازمانهای غیر دولتی که در این پژوهش مشارکت داشتند بر پایهی موفقیت آنها در
زمینهی کاری خود صورت گرفته است .این سازمانها عبارتند از :ب رنامهی حمایت روستایی آقا خان
در کشورهای هندوستان و پاکستان ،بنیاد تحقیقات توسعهی بیف ،کمیتهی پیشرفت روستایی
بنگالدش (برک) ،اتحادیهی بی نالمللی حفاظت از طبیعت پاکستان ،بنیاد آب و توسعهی سادگورو،
سازمان غیر دولتی پروشیکا ،بنیاد توسعهی سونگی و سازمان حمایت روستایی سرحد .سازمانهای
فوق الذکر به دلیل خدمات خود در زمینهی فق رزدایی و همچنین کیفیت خدمات و مهارتهای
مدیریتی آنان در میان فعاالن توسعه مورد احت رام بوده و بنیاد آقا خان نیز با آنها همکاری داشته و
یا از تج ربیات آنان بهره برده است.
در اج رای پژوهش سعی شده تا علت موفقیت سازمانهای فوق از نقطه نظر مدیریتی مشخص
شود .آیا علت موفقیت این سازمانها تنها داشتن روابط دوستانه با اهداکنندگان؛ کاریزمای رهب ران
آنها؛ قدرت چشمانداز و ارزشهای سازمانی و پرورش و تحکیم آنها؛ مدیریت مشارکتی؛ ب رنامهریزی
است راتژیک دقیق و یا اصال تنها شانس و اقبال بوده است؟ ما قصد داشتیم تا دریابیم که آیا وجه
مشترکی میان مدیریت سازمانهای غیر دولتی در سه کشور مورد مطالعه وجود داشته است و آیا
استانداردهای مدیریتی غ ربی جایگاهی در نحوهی مدیریت آنها دارا بوده است یا خی ر .کتاب حاضر
پژوهشی در بارهی علل و چگونگی مدیریت موفق سازمانهای غیر دولتی است.
انجام این پژوهش تالشی مهیج و چالشزا ب رای بنیاد آقا خـان بود و ما مفتخریم که این کــتاب
نتیجهی مطالعات موردی تهیه شده توسط اف راد بوم یکشورهایی است که سازمانهای مورد مطالعه
در آنها ق رار دارند .صد البته پژوهش حاضر از تشویق و یاری اف راد بسیار و همچنین سازمانهای
غیر دولتی که با شرکت در این پژوهش خود را در معرض قضاوت دیگ ران ق رار دادهاند بهره برده است.
ما معتقدیم که چنین اقدامی از سوی این سازمانها نه تنها ب رای خود آنان بلکه ب رای کسانی که با
فعالی تهای آنها آشنا شده و از تج ربیاتشان استفاده م یکنند بسیار ثم ربخش م یباشد.
در اینجا مایلیم از آژانس توسعهی بی نالمللی کانادا (یکی از اولین آژان سهای دو جانبه که به
همکاری با سازمانهای غیر دولتی اقدام کرده است) ب رای تشویق و حمایت ب یدریغ از این پژوهش
– که گواهی بر تعهد تاریخی این آژانس در قبال بخش غیر دولتی در کشورهای در حال توسعه
م یباشد– تشکر کنیم .همچنین از نویسندگان این کتاب ،که زمان و تالش بسیاری را جهت
گردآوری و تالیف اطالعات و ارقام ،کار با محققان محلی در رابطه با مطالعات موردی م ربوط به آنها و
مصاحبه با اعضای کنـونی و سابق سازمانهای غیر دولتی شرکت کننده در پروژه صرف نمودند تشکر
م یکنیم .تج ربیات ،بصیرت و تخصصی که ایشان در اختیار ب رنامهی پژوهشی مدیریت سازمانهای
غیر دولتی و به طور خاص کتاب حاضر ق رار دادهاند بسیار گ رانبها است .ما به ویژه از تعهد و بردباری
که ایشان از ابتدای ب رنامه از خود بروز دادهاند سپاسگزاری م یکنیم.
نظیر عزیز لدهانی (مدیر عامل بنیاد آقا خان کانادا)
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بنیاد توسعه سونگی ،ب رنامهی حمایت روستایی آقا خان در هندوستان و بنیاد تحقیقات توسعهی
بیف مطالعات موردی م ربوط به یکدیگر و کمیته پیشرفت روستایی بنگالدش و سازمان غیر دولتی
پروشیکا نیز مطالعات موردی م ربوط به یکدیگر را بر عهده گرفتند .مطالعات موردی به صورت مشروح
و دقیق و بر پایهی بازدیدهای میدانی و مصاحب ههای انجام شده با کارکنان میدانی و مدی ران سطح
متوسط و ارشد صورت گرفت .دیگر بخشهای پژوهش نیز توسط پژوهشگ ران مستقل انجام شد.

کتاب حاضر نتیجهی فرآیندی شش ساله است .پس از مشورت با رهب ران تعدادی از سازمانهای
غیر دولتی در جنوب آسیا در داکا در سال  ،1994بنیاد آقا خان با هدف بررسی برخی از چالشهای
کلیدی که سازمانهای مذکور با آن روبهرو بودند به ط راحی و اج رای ب رنامهی پژوهشی توسعهی
نتایج پژوهش که در پایان سال  1998آماده گردید در برخی موارد بحث بر انگیز بود :در یک یا
سازمانهای غیر دولتی در جنوب آسیا اقدام کرد .بخشی از این ب رنامه به موضوع توانمندسازی
دو مورد این برداشت صورت گرفت که هدف از این مطالعه ارزیابی عملکرد سازمانهای مورد مطالعه
اقتصادی زنان در جنوب آسیا 1اختصاص داشت .این بخش توسط مریلین کار ،مارتا چن و رنانا جابواال
بوده و در نتیجه تالش شد تا بخشهایی از پژوهش که چنین تصوری را موجب گردیده بودند حذف
تهیه گردید .2این بخش از مطالعه که قسمتی از منابع مالی م ربوط به آن توسط صندوق توسعه زنان
گردند .مطمئنا هدف از پژوهش نه ارزیابی و قضاوت در بارهی سازمانهای مورد مطالعه بلکه دستیابی
ملل متحد تامین گردید به بررسی تج ربیات سازمانهای غیر دولتی در جنوب آسیا در زمینهی ایجاد
به درسهایی بود که با کمک آنها بتوان استانداردهای عملیاتی م ربوط به مدیریت سازمانهای غیر
فرصتهای پایدار تولید درآمد ب رای زنان م یپرداخت.
دولتی را بررسی کرده و به می زان درستی یا خطای آنها پی برد .در فصلهای آینده عالوه بر واقعیات
در سال  ،1997بنیاد آقا خان کانون توجه ب رنامه را به موضوعات مدیریتی تغییر داد .در طول موجود در رابطه با مدیریت سازمانهای غیر دولتی به اسطورههای رایج در این زمینه نیز پرداخته
دو دههی گذشته ،بخش سازمانهای غیر دولتی در کشورهای پاکستان ،هندوستان و بنگالدش خواهد شد.
از نظ راندازه ،پیچیدگی و می زان تاثیرگذاری رشد داشته است .در این کشورها ،تعداد فزایندهای
کتاب مدیریت ب رای تغییر نتیجهی  9مطالعهی موردی 600 ،صفحه گزارش و صدها ساعت
از سازمانهای غیر دولتی در مدیریت طیف گوناگونی از کارکنان که در بخشهای مختلف و در
مصاحبه با حداقل  120نفر از کارکنان سازمانهای شرکت کننده در کلی هی سطوح سازمانی است.
پروژههای متنوع سرگرم کار هستند با مشکل مواجه هستند .این سازمانها باید عالوه بر ایجاد تعادل
در این رابطه ،مصاحب ههایی نیز با سازمانهای اهدا کننده ،م راکز آکادمیک و نمایندگان دولت انجام
میان تقاضاهای پیچیدهی مالی و عملیاتی کارکنان خود ،الزامات وضع شده از سوی دولت و همچنین
گرفت .پس از پایان مطالعات موردی ،سه نفر از اعضای کمــیتهی راهبــردی پروژه از ســال 1998
ش رایط گوناگون اهداکنندگان مختلف را نیز لحاظ نمایند .اگرچه همهی این سازمانها با مشکالت
تا سال  2000به جمعآوری دیگر اطالعات الزم و انجام مصاحب ههای بیشتر با سازمانهای شرکت
عدیدهی مدیریتی و سازمانی دست به گریبان هستند اما برخی از آنها به خوبی بر این مشکالت
کننده پرداختند .در این رابطه ،ظفر کرشی در رابطه با سازمانهای پاکستانی ،جان هیلی در رابطه با
غلبه کرده و راه رشد خود را هموار نمودهاند.
سازمانهای هندی ،یان سمیلی در رابطه با کمیته پیشرفت روستایی بنگالدش و سازمان پروشیکا در
هدف اولی هی کتاب حاضر این بود که هریک از سازمانهای شرکت کننده در پژوهش فردی را به بنگالدش و بنیاد توسعه سونگی در پاکستان فعالیت داشتند.
عنوان محقق برگزینند تا به انجام مطالعهای موردی در بارهی سازمانی دیگر بپردازد .این کار دو فایده
نظ رات بیان شده در این کتاب متعلق به نویسندگان اثر م یباشد .نویسندگان کتاب م راتب سپاس
داشت :یکی اینکه پژوهش با نگاهی عمیق به درون سازمانهای غیر دولتی صورت م یگرفت و دوم
ف راوان خود را ازنه سازمان شرکت کننده که در تهـــی هی پژوهــش بردباری بسیاری از خود نشان
آنکه این شیوه خود به تبادل تج ربه میان سازمانهای غیر دولتی منجر م یگردید .در جلس های که در
دادنــد ابــ راز م یدارند .همچنین الزم است از اف رادی که آمادهسازی مطالعات موردی را بر عهده
سال  1997در الهور با هدف ب رنامهریزی ب رای انجام پروژهی حاضر تشکیل گردید سازمانهای شرکت
داشتند قدردانی گردد .این اف راد عبارتند از :سارا احمد (بنیاد آب و توسعهی سادگورو) ،سانیه حسین
کننده و محققان گرد هم آمده و طرحی مشروح جهت انجام پژوهش تهیه کردند .اما طرح فوق آنطور
(بنیاد توسعهی سونگی) ،شاندانا خان (ب رنامهی حمایت روستایی آقا خان پاکستان) ،اپوروا اوزا (بنیاد
که انتظار م یرفت عملی نشد .یکی از دالیل این مساله آن بود که مشخص شد انجام ترتیبات الزم
تحقیقات توسعهی بیف) ،ضیاء احمدخان و محمد اعظم (سازمان حمایت روستایی سرحد) ،وصیف ا.
ب رای محققان جهت کار برون مرزی بیش از آنکه انتظار م یرفت مشکل م یباشد .برخی از سازمانهای
ریزوی (اتحادیه بی نالمللی حفاظت از طبیعت پاکستان) و گیریش سوهانی (ب رنامهی حمایت روستایی
شرکت کننده تمایل چندانــی نداشتند که عملکرد آنها توسط همکارانشان بررسی شود .با این
آقا خان هندوستان) .مطالعات م ربوط به کشور بنگالدش به صورت گروهی انجام گرفتند و اف رادی
وجود محققان برگزیدهی اتحادیهی بی نالمللی حفاظت از طبیعت  3مطالعهی موردی م ربوط به
که در آنها شرکت داشتند عبارت بودند از :محمد فاطمی (پژوهشگر اصلی) در مطالعهی کمیتهی
1 Speaking Out: Women’s Economic Empowerment in South Asia
 2 IT Publications, London, 1996پیشرفت روستایی بنگالدش ،محمد ازمال کبیر ،اصغر علی صبری و محمد شهاب الدین .مطالعهی
IUCN
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م ربوط به سازمان غیر دولتی پروشیکا توسط م .جی .ستار ،نینا افرین و م.جی.سمدانی فکیر انجام
شد.
نویسندگان کتاب همچنین مایلند از خوانندگانی که نظـــ رات سازندهی خــود را در ارتباط با
نسخهی اولی هی کتاب مطرح کردند سپاسگزاری نمایند .برخی از این اف راد عبارتند از :دیوید بانب رایت،
مایکل ادواردز ،الن فولر ،ورونیکا هوپ هیلی ،استال جفری ،ریک جیمز ،کمال ملهوت را ،پیتر مورگان و
جان سکسبی .همچنین الزم م یدانیم از نظیر لدهانی و فیاض مانجی به خاطر حمایت و اب راز نظر
سازندهی آنها تشکر کنیم .طبیعتا ،نویسندگان کتاب مسئول دیدگاههای ارائه شده در آن و هرگونه
اشتباه یا از قلم افتادگی در ارتباط با مطالب کتاب م یباشند.
جان اسمیلی ،اوتاوا  /جان هیلی ،آکسفورد
اکتبر 2000
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مقدمه

موضوع کتاب حاضر نحوهی مدی ریت موفقت رین سازمانهای غیر دولتی فعال در زمینهی توسعه در جهان؛
فرآیندهای یادگیری ،تغییر و رشد؛ رهبری و دنباله روی؛ بقا در ش رایط غیر دوستانه که در آن سیاست و سنت ب رای
دستیابی به موقعیت ب رتر با بوروک راسی و ب رنامههای اهدا در سطح جهانی به رقابت مشغولاند؛ ریسک ،اهداف عالی
و ت واضع و مدی ریت رشد م یباشد .مطالب کتاب عمدتا به  30سال آخر قرن بیستم م ربوط م یشود ،اما در عین
حال نشانگر پتانسیل باالی بخش غیر دولتی در قرن بیست و یکم است .از نقطه نظر جغ رافیایی نیز کتاب حاضر
منطقهی وسیعی را در بر م یگیرد .کتاب مدی ریت ب رای تغییر در بارهی اف رادی است که کارهای بزرگی را شروع
کرده و راه دستیابی به اهداف بزرگ را یافتهاند.
این کتاب به واقعیات و اسطورههای رایج در بارهی مدی ریت سازمانهای غیر دولتی و همچنین می زان کارایی
اعمال روشهای غ ربی در سازمانهای غیر دولتی آسیایی م یپردازد .کتاب حاضر نتیج هی تالشی طوالنی است
که گرچه در بعضی م واقع با دش واری م واجه گردیده ،اما هیچگاه ب رای تهیه کنندگان آن خستهکننده نبوده است.
این کتاب حاصل کار دستها و ذهنهایی است که به موضوع پیچیده و بحث ب رانگیز مدی ریت سازمانهای غیر
دولتی پرداختهاند.

مقدمه

سازمانهای غیر دولتی به دلیل ت واناییشان در بسیج منابع و انگیزه دادن به کارکنان خود – با هزینههای باال سری
پایین و حداقل ساختارهای اج رایی – مورد حسادت بخش دولتی و بخش بازرگانی ق رار دارند .با این حال ،موفقیت
و رشد س ریع برخی از این سازمانها طی دههی  ،1990مشکالتی را در زمینهی مدی ریت این گ ونه سازمانها در پی
داشته است .برخی از این مشکالت عبارتاند از :عدم قطعیت در تمرکز فعالی تهای است راتژیک ،ساختارهای مبهم
مدی ریتی ،رهبری ضعیف ،ساختارها و سیست مهای معیوب ،سرمای هگذاری محدود در زمینهی پیشرفت کارکنان،
تامین بودجه نامنظم و ب یقاعده ،تاثیر و نفوذ متناقض اهداکنندگان بی نالمللی و سیاستگذاران محلی و افزایش
انتظارات استفاده کنندگان از خدمات این گ ونه سازمان ها .تحت چنین ش رایطی بود که پژوهش حاضر با هدف
تحلیل چگ ونگی غلبــ هی یک سازمان غیر دولتی نم ونه بر مشکالت فوق و ادامهی روند رشد و توسع هی خود
آغاز شد .هدف ما این بود که با نگاهی ژرف به سازمانهای غیر دولتی موفق ،خصوصیات و ویژگ یهای فرآیند
رشد را درک کرده و به است راتژیها ،شیوههای مدی ریتی و ساختارهای سازمانی که موجب موفقیت سازمانهای
مذکور گردیده است پی ب ریم.
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امروزه یکی از موضوعات اصلی اشغال کنندهی ذهن مدی ران در س راسر جهان تغیی رات درون سازمانهای خود
و قابلیت آنان در پاسخگ ویی به نیازهای پیچیدهی ش رایط کن ونی است .این امر علت اصلی نشر کتب گ وناگون
در زمینهی تغییر سازمانی و ساختار دهی مجدد و دگرگ ونی سازمانها و موضوعات مشابه آن بوده است .به عن وان
مثال ،جستج ویی که در ماه فوریه  2000در سایت  Amazon.comصورت گرفت ،تنها بیش از  05عن وان کتاب
در رابطه با موضوع «مدی ریت تغییر» (منتشر شده بین سالهای  1993و  )2000که نام آنها با حروف  aیا  bآغاز
م یگردید را نشان م یداد.
در رابطه با تغییر ،این کتاب به موضوعاتی از قبیل م وارد زیر م یپردازد :روش سازمانهای موفق جهت سازگار
نمودن فعالی تهای خود با چالشهای ایجاد شده از سوی ذینفعان ،اهداکنندگان ،دولتها و منتقدان آنها؛ نحوهی
برخورد سازمانهای مذکور با فرآیند رشد؛ راههای ارائه شده توسط این سازمانها ب رای ت وانمندسازی اقتصادی و
اجتماعی فردی و سازمانی و راههای ارائه شده ب رای مبارزه با فق ر .آن طور که مشاهده م یشود ،کتاب حاضر نه
تنها به مدی ریت تغیی رات درون سازمانی بلکه به مدی ریت با هدف ایجاد تغییر در وضعیت اف راد و ج وامع م یپردازد.
ایجاد تعادل میان چالشهای گ وناگون کلید مدی ریت سازمانهای غیر دولتی است .با این وجود ،تحقیقات
صورت گرفته در رابطه با این موضوع بسیاراندک بوده است .در رابطه با ط راحی و اج رای پروژههای توسعه و همچنین
روابط میان دولت و سازمانهای غیر دولتی اطالعات و مطالب زیادی موجود است .همچنین ،پژوهشهای زیادی
دربارهی مدی ریت سازمانهای غیر انتفاعی در کشورهای شمال صورت گرفته است .اما در بارهی موضوع مدی ریت
سازمانهای غیر دولتی در کشورهای جنوب و دیگر موضوعات است راتژیک و سازمانی م رتبط با آن تحقیقات
ناچیزی انجام شده و مطالباندکی موجود است .در مورد مهارتهای مورد نیاز مدی ران در سازمانهای غیر دولتی
کشورهای جنوب وضع از این هم بدتر است و می زان مطالب موجود بسیار ناچیز است .گ ویی رویکردهای م ربوط به
رهبری ،ب رنامهریزی است راتژیک و بسیج فردی و بسیج منابع که در لندن یا نی ویورک قابل استفادهاند کامال به همان
صورت م یت وانند در ک راچی ،دهلی نو و داکا نیز به کار گرفته ش وند!
هدف پژوهش حاضر این بود تا مشخص کند فرض باال تا چه حد صحیح است .ما تصمیم نداشتیم تا نشان
دهیم که تحلیل چارچوب منطقی در ش رایط منطقهی جنوب آسیا کاری درست یا نادرست است .بلکه ،هدف ما
این بود تا ببینیم آیا مفاهیم و ابزار مدی ریتی «استاندارد» در این منطقه به کار گرفته م یشدند یا خیر و در صورت
مثبت بودن پاسخ این عمل تا چ هاندازه موفق بوده است .مسالهی مه متر شناسایی ابزار ،مفاهیم و روشهای متفاوت
با استانداردهای غ ربی بودند که در این منطقه مورد استفاده ق رار م یگرفتند .به عن وان مثال ادبیات جاری توسعه
اهمیت زیادی به امر مشارکت م یدهد .ما قصد داشتیم دریابیم مشارکت در رابطه با مدی ریت یک سازمان که به
سرعت در حال رشد بوده و دارای رویکردی فرم ولی به بهداشت ،آموزش ،مدی ریت منابع طبیعی و پ سانداز و اعتبار
م یباشد ،چه معنا است .رشد و مشارکت تا چه حد با یکدیگر سازگارند؟ چه سلسله م راتبی در این رابطه موجود
است؟ گروهها در اینجا چگ ونه شکل گرفته و چقدر از اهمیت برخوردارند؟ تعهد از کجا ریشه م یگیرد؟ آیا این
امر از نظر سازمانهای غیر دولتی در جنوب آسیا مفهومی لوکس بشمار م یرود؟ چه کسی تدوین است راتژی را

بر عهده دارد؟ آیا است راتژیهای رسمی سودمند هستند؟ آیا این است راتژیها مه ماند؟ آیا اصال چنین است راتژیهایی
وجود دارند؟ حقایق م ربوط به عملکرد سازمانها در قبال دولت کدامند؟ آیا مشارکت میان سازمانهای غیر دولتی
جنوب آسیا و حمایت کنندگان آنها در کشورهای شمال – که در بارهی آن با افتخار صحبت م یشود – امری
حقیقی است؟ ممکن است برخی از پاسخهای عن وان شده به س واالت باال در فصلهای این کتاب ب رای خ وانندگان
ما تعجب آور باشند!
معموال اهداکنندگان کشورهای شمال در رابطه با رهبری سازمانهای غیر دولتی در کشورهای جنوب اب راز
نگ رانی م یکنند .برخی از این نگ ران یها از این ق راراند :آیا مدی ریت این سازمانها حقیقتا مشارکتی است؟ آیا رهبری
کاریزماتیک ب رای مدی ریت سازمانهای غیر دولتی در دنیای مدرن مناسب است؟ س واالت فوق از نظر سازمانهای
غیر دولتی کشورهای جنوب و همچنین اهداکنندگان کشورهای شمال دارای اهمیت است .یکی از معیارهایی
که در انتخاب چهار سازمان از سازمانهای دعوت شده جهت مشارکت در پروژه دخالت داشت این بود که آنها
دارای تج رب هی تغییر در رهبری بودند .زمانی که پژوهش در حال تکمیل بود ،دو سازمان دیگر نیز دستخوش تغییر
در رهبری شدند.

موفقیت ،رشد و توسعه
قبل از ادامهی موضوع بنیاد تحقیقات توسع هی بیف بیفایده نیست تا به عبارات «موفقیت» و «سازمان موفق»
اشارهای گردد .علت دعوت سازمانهای مورد بحث در این کتاب به مشارکت در پژوهش ،موفقیت آنها بوده است.
کلی هی این سازمانها حداقل یک دهه و برخی از آنان چهار دهه با موفقیت به فعالیت خود ادامه دادهاند .از این
رو ،بقا در ش رایط پیچیده و اغلب غیر دوستانه یکی از معیارهای ما ب رای انتخاب سازمانهای موفق بوده است .بر
خالف تصور و انتظارات موجود در رابطه با سازمانهای غیردولتی کشورهای در حال توسعه ،برخی از این سازمانها
به سازمانهای بزرگی تبدیل شدهاند.
از این رو ،رشد یکی دیگر از معیارهای ما ب رای انتخاب سازمانهای موفق بود .البته ،موفقیت تنها به رشد و
بقا م ربوط نم یشود .این دو معیار ممکن است ب رای ارزیابی موفقیت یک کمپانی اتومبی لسازی کافی باشند اما
حتی در این مورد نیز «محصول» ت ولیــد شده بخشی ضروری از تع ریف یا دلــیل موفقــیت را تشکیل م یدهد.
در رابـــطه با سازمانهای غیر دولتی« ،محصول» پدیدهای پیــچیده است .در اینجا محــصول م یت واند کاهش
فقر باشد یا کاری که به یک سیاستگذاری جدید دولتی در زمینهی حفاظت از محیط زیست منجر م یشود
یا فرآیندی که م وارد فوق را در پی دارد – مانند افزایش آگاهی عمومی زنان در بارهی ت وانای یهای بالقوهی خود،
افزایش می زان باس وادی ،یا ت وانایی اف راد در همکاری با همسایگان خود جهت بهبود اوضاع جامعه .این کتاب
محصول اصلی هر سازمان غیر دولتی را «توسعه» م یداند .با این وجود ،خ وانندگان باید هم واره به این نکته توجه
داشته باشند که موضوع کتاب حاضر مدی ریت است نه توسعه.
در اینجا نیاز به توضیح بیشتری وجود دارد .در رابطه با سازمانهای غیر دولتی جنوب آسیا ،بحث پی رامون
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«موفقیت» شامل چند مق وله م یشود که بسیاری از آنها با مفاهیم پای های رشد یا بقا دارای تضاداند .بر طبق نظر
بسیاری از ن ویسندگان« ،موفقیت» تنها م یت واند در قالب محصول تع ریف شود و بخش عمدهای از ادبیات مهم
سازمانهای غیر دولتی جنوب آسیا فاقد مفهوم محصول است .سازمانهای غیر دولــتی در دههی  1970و  1980به
عدم کارایی متهم شدند .زمانی که همین سازمانها کارایی خود را به اثبات رساندند به ایجاد «سیستمی م وازی» با
دولت و تقسیم کردن ارائهی خدمات و در نتیجه تضعیف نقش دولت و نهادهای مدنی مشروعتری چون احزاب
سیاسی و اتحادی ههای صنفی متهم شدند .به گفته «جف وود» ،مفسر بنگالدشی ،پاسخگ ویی هم در مبدا و هم
در غایت آن تضعیف م یشود .در این حال امر تخصیص منابع و مخارج عمومی توسط نهادهای غیردولتی و غیر
شفاف مجزا از سیستم جهانی پاسخگ ویی صورت م یگیرد.

سازمانهای فوق متاسفانه هم واره سرگرم مبارزه با یکدیگر نیز بودهاند .از طرف دیگر ،اهداکنندگان نیز دست از
تالش ب رای متمایز ساختن سازمانهای غیر دولتی فعال در زمینهی توسعه و دیگر اشکال جامع هی مدنی بر نداشته
و در اغلب م وارد با دیدهی شک و تردید به این سازمانها نگ ریستهاند .برخالف نظر هاشمی ،بحث جامع هی
مدنی ب رای بیشتر سازمانهای غیر دولتی فعال در امر توسعه سودمند نبوده است؛ بلکه در عمل به افزایش رقابت
ب رای جلب اهداکنندگان – که هم واره در پی یافتن شرکای جدید از جمله احزاب سیاسی و اتحادی ههای صنفی
هستند – منجر گردیده است .همچنین الزم به ذکر است که یو.اس.اید به بیشتر سازمانهای مورد مطالع هی کتاب
حاضر کمکی ارائه نکرده است .در یکی از دو موردی که کمک فوق صورت گرفت (فصل  2را ببینید) نتیج هی
مخ ربی ب رای سازمان دریافتکننده آن در پی داشت.

اما گ ویی متهم کردن سازمانهای غیر دولتی به توسع هی ضعیف کافی نبوده است ،برخی فعالی تهای
سازمانهای غیر دولتی را اصال خارج از حیطه توسعه عن وان نمودند .سازمانهای غیر دولتی بزرگتر در جنوب
آسیا به ویژه در کشور بنگــالدش در تالش ب رای بقا و رشد بیشتــر به «ارائهی خدمات» و انجام پروژههای کوچک
که اعتبارات خرد به آنها تعلق م یگیرد روی آوردهاند چ را که اهداکنندگان از این گ ونه فعالی تها بیشتر حمایت
م یکنند و سازمانها – در صورت مدی ریت صحیح – م یت وانند از این ط ریق به پایداری مالی دست یابند .به
عقیدهی سید هاشمی بیشتر سازمانهای غیر دولتی در بنگالدش «است راتژیهای فق رزدایی خود را کنار گذاشته
و فعالی تهای خود را صرفا بر ارائهی کم کهای اقتصادی متمرکز کردهاند» .این عقیده منطقا به نتیجه گیری
عن وان شده توسط مایکل ادواردز منتهی م یگردد که م یگ وید« :گ رایش موجود در میان سازمانهای غیر دولتی
بنگالدشی دستیابی به پایداری مالی خود سازمان است  ...این امر به ویژه در میان سازمانهای ارائه کنندهی اعتبار
صادق است» .به عبارت دیگر ،سازمانهای غیر دولتی که قبال به دلیل وابستگی مالی مورد انتقاد ق رار گرفته بودند
در تالش ب رای دستیابی به پایداری مالی دچار اشتباه شدند.

این موضوعات در بخشهای دیگر کتاب نیز مورد توجه ق رار خ واهند گرفت اما الزم به تک رار است که هدف
اصلی این کتاب پرداختن به این گ ونه موضوعات نیست .کتاب حاضر عمدتا به مدی ریت سازمانهای غیر دولتی
م ربوط م یشود و نه کارهایی که این سازمانها انجام م یدهند .نکتهی دیگری که باید به آن اشاره کرد این است
که بیشتر سازمانهای غیر دولتی معموال به عن وان یک سازمان رفاهی کوچک کار خود را آغاز م یکنند .سپس
برخی از آنان فعالی تهای خود را گسترش داده و به موضوعات م ربوط به توسعه م یپردازند .این سازمانها پس
از رشد بیشتر ،به وجود مشکالت گستردهتر م ربوط به سیستم پی برده و در نتیجه به فعالی تهای است راتژیکتر و
اغلب سیاســی م یپردازند .این سه نســل از زندگی سازمانهای غیر دولتی توسط دی وید کورتن مطرح گردید و
تا حدود زیادی در ادبیات م ربوط به سازمانهای غیر دولتی مورد پذیرش ق رار گرفته است .در این رابطه فرضی هی
روشنی وجود دارد :هرچه سازمانها دارای درک پیشرفتهتری از ،بطور مثال ،فقر یا مشکالت زیست محیطی گردند
بیشتر از فعالی تهای رفاهی به سوی عمل گ رایی و از فعالی تهای ک وتاه مدت و موقتی به سوی فعالی تهای معنی
دار سوق پیدا م یکنند.

برخی نیز بر این عقیدهاند که تغییر جهتی کلی در میان سازمانهای غیر دولتی از بسیج نیروهای مردمی به
ارائهی خدمات یا حتی رفاه گ رایی روی داده است و دولت بنگالدش فعاالنه در پی جلوگیری از فعالیت سازمانهای
غیر دولتی در حوزههای غیر از م وارد فوق الذکر بوده است .عالوه بر این ،گفته م یشود سازمانهای غیر دولتی در
بنگالدش تق ریبا به آلت دست اهداکنندگانی تبدیل شدهاند که به اشتباه اما عمدا آنان را با «جامع هی مدنی» یکی
دانسته و از آنها جهت اج رای ب رنامهی بزرگ یو.اس .اید 1استفاده م یکنند .به عقیدهی هاشمی:

این فرضیه ممکن است کمی ساده باشد .اگر یک سازمان غیر دولتی بخ واهد به عن وان یک سازمان رفاهی
فعالیت کند یا به ارائهی خدمات بــپردازد چه اشکالــی وجود دارد؟ جهان صنعتــی مملو از سازمانهای غیر
دولتی خدماتی است :صلیب سرخ ،سپاه رستگاری ،م راکز نگهداری از کودکان ،خ وابگاهها ،خدمات مشاوره،
خانههای سالمندان .برخی از این سازمانها بزرگ و بالغ بوده و نه تنها از نسل اول به نسل دوم و سوم تغییر وضعیت
ندادهاند بلکه حتی از آنان چنین انتظاری نم یرود .این گروه نیازی به چالش با مشکالت م ربوط به نظام جامعه
ندارند .ممکن است شماری از این سازمانها به نس لهای دوم و سوم تغییر وضعیت دهند اما بسیاری از آنها نیز این
کار را نم یکنند .به همین ت رتیب ممکن است سازمانهای مشابه در کشورهای در حال توسعه – آژان سهای رفاهی
و سازمانهای خدماتی – شرکای مناسبی ب رای آژان سهای اهداکننده نباشند .البته این امر باعث ب یاعتباری موفقیت
آنان در زمینهی کاری خود و یا ت وانایی آنان در آموزش مدی ریتی به دیگر سازمانهای غیر دولتی نم یگردد؛ چ را که
آنها نیز ناگزیر از مدی ریت اول ویتها ،منابع ،اف راد و فشارهای محیطی خود هستند.

یو.اس.اید قصد دارد تا از طریق حمایت مالی به تقویت جامع هی مدنی بپردازد و این
استراتژی را عنصری منطقی از ب رنام هی بازار آزاد و جامع هی آزاد خود م یداند  ...از این رو
گروههایی که به تبلیغ ارزشهای دموکراسی در جامعه بپردازند از کمک اهداکنندگان
برخوردار خواهند شد .روشن است که احزاب سیاسی ،اتحادی ههای صنفی و سازمانهای
کشاورزان که همواره مشغول مبارزه با استثمار و بهره کشی در بنگالدش بودهاند شامل این
تعریف نم یگردند.
USAID

1

موفقیت در رابطه با سازمانهای غیر دولتی مفهومی نسبی و وابسته به دیدگاههای مرجع تعیین کنندهی آن
است .بسیاری از سازمانهای غیر دولتی آسیایی در دستیابی به ابعاد مطلوب در زمینه فعالی تهای خود به شکست
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متهم م یش وند .همین سازمانها در صورت ارتقاء می زان فعالی تهای خود ممکن است به دخالت در کار دولت متهم
گردند .سازمانهایی که به دلیل نداشتن پایداری مالی سرزنش م یش وند در صورت ایجاد نظامهای مالی و اعتباری
به توجه بیش ازاندازه به سود شخصی متهم م یگردند .سازمانهایی که به فعالیت علیه دولت متهم م یش وند
زمانی که دولت را در فعالی تهای خود دخالت م یدهند به عدم توجه کافی به فق را متهم م یگردند .بدون توجه
به فعالی تهای مثبت سازمانهای غیر دولتی از قبیل بسیج نیروهای مردمی ،آموزش اف راد در رابطه با حقوق خود،
رویایی با منافع اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی و مذهبی خ واص ،دخالت دادن دولت در ب رنامههای بزرگ م ربوط به
توسعه و محیط زیست ،این سازمانها از نظر منتقدانشان تفاوت چندانی با سازمانهای خدماتی مطیع اهداکنندگان
سوء استفادهگر ندارند .اگرچه ممکن است برخی از انتقادات فوق الذکر صحیح باشند مدارک بسیاری نیز در تایید
عکس مطلب وجود دارد .عالوه بر این ،شاید صحیح نباشد که فرض کنیم سازمانهای غیر دولتی جنوب آسیا در
مدی ریت اول ویتها و روابط خود از سازمانهای همکار خود ضعی فتر هستند.
به عن وان زمینهای ب رای پژوهش حاضر ،ما به بررسی بیشتر منابع موجود و مطرح در زمینهی مدی ریت اقدام
نمودیم .نکتهی جالبی که در این بررسی مشخص شد عدم اشارهی ص ریح به موضوع جنسیت در منابع مذکور بود.
این امر عالوه بر منابع م ربوط به بخش فعالی تهای داوطلبانه در مورد بخش خصوصی نیز صادق بود .تحقیقی که
در مورد آثار اف رادی چون مینتزبرگ ،دروکر ،سنگ ،هندی و دیگ ران انجام گرفت حاکی از آن بود که در این آثار
به موضوع جنسیت و زنان توجه نشده است .این موضوع زمانی تعجب بیشتری به دنبال خ واهد داشت که بدانیم در
دههی  1990کتابهای بسیاری با موضوع زنان و مدی ریت منتشر شدهاند .تنها حدود  25کتاب در این دوره به انتشار
رسیدند که عبارت سقف شیشه ای 2در نام آنهابه کار رفته بود.
ما مدعی این امر نیستیم که کتاب مدی ریت ب رای تغییر در زمینهی پرداختن به موضوع جنیست و زنان کامل
و ب ینقص است .سازمانهایی که در این پژوهش شرکت داشتند موضوع زنان را کانون فعالی تهای خود ق رار داده
و طی سالها آموختهاند که ت وانمندسازی موضوعی جنسیتی است که به طور مساوی با زنان و مردان ارتباط داشته
و نقش اجتماعی و م ولد زنان مه متر از نقش آنان در ت ولید مثل است .سازمانهای شرکتکننده در این پژوهش با
گذشت زمان و در نتیج هی افزایش ب رنامههای خود در زمینهی توسع هی با رویکرد جنسیتی در درک و به کارگیری
سیاستهای مدی ریتی جنسیتی با مشکل روب هرو شدند .ما از دیدگاه مدی ریتی (به جای دیدگاه توسعه) در فصلهای
 5 ،3و  6به این مشکل توجه کرده و به بررسی موفقی تهای تنها مدیر عامل زن از میان  16مدیر عامل سازمانهای
شرکتکننده در این پژوهش خ واهیم پرداخت.

توسعه س ونگی تعجبی ندارد که این سازمان دارای کمت رین درآمد در میان سازمانهای مذکور باشد و این در حالی
است که کمیتهی پیشرفت روستایی بنگالدش (برک) احتماال بزرگت رین سازمان غیر دولتی فعال در زمینهی توسعه
در جهان است در سال  1998دارای درآمدی معادل  262میلیون دالر بود .سازمانهای دیگر از نظ راندازه و درآمد در
بین این دو سازمان جای م یگی رند .دو سازمان بنگالدشی ،سه سازمان هندی و چهار سازمان پاکستانی در پژوهش
حاضر شرکت داشتند .خصوصیت سازمانهای غیر دولتی هندی قدمت آنها و خصوصیت سازمانهای پاکستانی
انرژی و پ ویایی آنهاست .این درحالی است که سازمانهای پروشیکا و برک ه ریک به تنهایی از ترکیب کلی هی
سازمانهای دیگر شرکتکننده در پژوهش بزرگت راند .منشا تشکیل سازمانهای غیر دولتی شرکتکننده در پروژه
در بر گی رندهی اف راد و اقشار متنوعی است .به طور مثال سازمان سادگورو و سازمان بیف به ت رتیب توسط دو استاد
مکتب هندو تاسیس شدند .کمیتهی پیشرفت روستایی بنگالدش (برک) و بنیاد توسع هی س ونگی توسط فعاالن
مدنی ج وان تشکیل شده و سازمان پروشیکا نیز ریشه در یک پروژهی اهدایی اج را شده توسط فعاالن اجتماعی
ج وان دارد .سه سازمان دیگر شرکتکننده در پروژه دارای منشاء خارجی بوده و سازمان حمایت روستایی سرحد نیز
با حمایت اولی هی دولت پاکستان تشکیل گردیده است.
جدول  1-1سازمانهای غیر دولتی شرکتکننده در پژوهش
نام سازمان

تعداد کارکنان

درآمد سال 1997

تاریخ تاسیس

تغییر در رهبری

 4/6میلیون دالر

بیف

۱۹۶۷

۱۹۹۳

۱۷۰۰

برک

۱۹۷۲

نداشته

 24700( 58700تمام وقت)

 237میلیون دالر

سادگورو

۱۹۷۴

نداشته

۸۶

 9/1میلیون دالر

پروشیکا

۱۹۷۶

نداشته

۲۹۸۸

 5/56میلیون دالر

آقا خان پاکستان

۱۹۸۲

 1992و 1994

۳۳۶۸

 93/11میلیون دالر

آقا خان هندوستان

۱۹۸۳

۱۹۹۳

۱۶۹

 63/1میلیون دالر

آی.یو.سی .ان-پ

۱۹۸۵

۲۰۰۰

بیش از 200

 38/3میلیون دالر

سرحد

۱۹۹۸

 1995و 1996

۲۱۱

 84/2میلیون دالر

سونگی

۱۹۸۹

۱۹۹۹

۱۰۰

 48/0میلیون دالر

تذک ر :مبالغ فوق بر مبنای نرخ تبدیل ارز در سال  1997محاسبه شدهاند.

شش سازمان غیر دولتی از سازمانهای شرکتکننده در پژوهش کامال بومی و سه سازمان دیگر دارای منشاء
مختلط م یباشند .ب رنامه حمایت روستایی آقا خان در پاکستان و هندوستان توسط بنیاد آقا خان تاسیس گردیدهاند
سازمانهای شرکتکننده در این پژوهش
و این در حالی است که هر دو سازمان فوق در کشورهای متبوع خود به ثبت رسیدهاند .سازمان سرحد به این دلیل
نه سازمان غیر دولتی از منطقهی جنوب آسیا در پژوهش حاضر شرکت کردند .ج وانت رین این سازمانها «
ب رای شرکت در پژوهش انتخاب گردید که با الگو برداری از ب رنامه حمایت روستایی آقا خان پاکستان تشکیل
بنیاد توسع هی س ونگی» – تاسیس  – 1989و قدیم یت رین آنها بنیاد تحقیقات توسع هی بیف م یباشد که در سال
شد که این تج ربه م یت واند درسهای ارزشمندی را در بر داشته باشد .اتحادی هی بی نالمللی حفاظت از طبیعت
 1967به طور رسمی تاسیس گردیده اما ریشهی تشکیل آن به سال  1946باز م یگردد .با توجه به ج وان بودن بنیاد
پاکستان – تنها سازمان غیر دولتی در پژوهش که مدیر آن یک زن است – شاخهی پاکستانی این سازمان است

2

این عبارت به مانعی غیر واقعی که باعث عدم تصدی پس تهای مهم توسط زنان است اشاره دارد – مترجم
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که مرکز آن در کشور س وئیس ق رار دارد .اگرچه این سازمان در اصل یک سازمان پاکستانی نیست اما دارای کلی هی کمیت هی پیشرفت روستایی بنگالدش (تاسیس )1972

ویژگ یهای یک سازمان غیر دولتی موفق در جنوب آسیا م یباشد .نماینده این سازمان در پاکستان ،آبان مارکر
کابراجی ،این ب رنامه را در این کشور از صفر آغاز نمود و کلی هی اقدامات م ربوط به ب رنام هریزی و تامین مالی
سازمان را در داخل پاکستان انجام داد .حمایتهای دفتر مرکزی این سازمان در کشور س وئیس از این سازمان تنها
به حمایت معنوی و ارائهی مشاوره در م واقع لزوم محدود بود .اتحادی هی بی نالمللی حفاظت از طبیعت پاکستان
در مدت ک وتاهی شروع به ارائهی خدمات مشابه به دیگر دفاتر این سازمان کرد و به بزرگت رین ب رنامه کشوری این
سازمان در جهان تبدیل شد .جزئیات م ربوط به سازمانهای شرکتکننده در پژوهش در طول متن ذکر خ واهد شد،
اما ب رای شروع شرح ک وتاهی در بارهی ه ریک از این سازمانها در زیر ارائه م یشود.

بنیاد تحقیقات توسعه بیف – تاسیس 1967

این سازمان که پس از جنگ با هدف کمک رسانی تشکیل شد هم اکنون با بیش از  58000کارمند تمام وقت
و پاره وقت و درآمد سالیانهی بیش از  260میلیون دالر یکی از بزرگت رین سازمانهای غیر دولتی در جهان است.
کمیتهی پیشرفت روستایی بنگالدش در بیش از  40000روستا به فعالیت مشغول است .تمرکز اصلی فعالی تهای
این سازمان بر روی زنان روستایی ق رار دارد .دلیل این امر آن است که زنان نه تنها از نظر اجتماعی و اقتصادی
محرومت رین قشر به شمار م یروند بلکه محدودیت منابع ایشان را در خان وار به مدی ران بهتری در مقایسه با مردان
تبدیل کرده است .ب رنامههای برک در زمینهی آموزش ،بهداشت ،دامپروری ،پ سانداز و اعتبار و به ویژه ساختمان با
یکدیگر تداخل دارند به نحوی که منجر به اتخاذ رویکردی یکپارچه در سطح روستایی توسط این سازمان گردیده
است .کمیتهی پیشرفت روستایی بنگالدش به منظور تامین مالی فعالی تهای خود به ایجاد یک مرکز توسع هی
صنایع دستی ،یک سردخانهی صنعتی ،یک چاپخانه و یک کارخانهی مدرن ت ولید لبنیات اقدام نموده است.
ب رنامههای م ربوط به پ سانداز و اعتبار این سازمان در سال  1999به صورت یک بانک به ثبت رسیده است .این
سازمان همچنین قصد دارد تا در آیندهی نزدیک یک دانشگاه تاسیس کند.

بنیاد تحقیقات توسع هی بیف (که سابقا بنیاد صنایع کشاورزی باراتیا نامیده م یشد) در سال  1967رسما به ثبت
رسید .الزم به ذکر است فعالیت این سازمان عمال در سال  1946زمانی که گاندی از منطقهای به نام «اورولیکانچان»
(دهکدهای فقیر نشین در منطقه پون) دیدن م یکرد آغاز شد .یکی از هم راهان ج وان گاندی به نام مانیبای دسای
کمیتهی پیشرفت روستایی بنگالدش به اف رادی که زندگی آنان در فقر مفرط ،ب یس وادی ،بیماری و دیگر
در این منطقه ماند تا بر روی اصالحات اجتماعی ،آموزش و توسع هی روستایی کار کند .فعالی تهای مانیبای دسای نارسای یها م یگذرد یاری م یرساند .این سازمان تالش م یکند تا از ط ریق ب رنامههای گ وناگون در زمینهی توسعه،
در زمینهی تلفیق نژاد دامها در این منطقه به تشکیل بنیاد تحقیقات توسع هی بیف منجر شد .سازمانی که امروزه در زندگی اف راد فوق الذکر تغییر مثبت ایجاد نماید .برک بر آن است تا با استفاده از روشها و فن آوریها جدید،
در رابطه با م وارد زیر فعالیت م ینماید:
ب رنامههای خود را از نقطه نظر اجتماعی ،مالی و زیست محیطی پایدار نماید .این سازمان مصمم به ارتقاء حقوق
بشر ،شان انسانی و ب رابری جنسیتی م یباشد (گزارش سالیانهی برک.)1998 ،ضمن آنکه تاکید ب رنامههای برک
ایجاد فرصتهای درآمدزایی از راه خود اشتغالی برای خانوادههای روستایی ،به ویژه
بر اف راد م یباشد ،این سازمان به تالشهای خود جهت ایجاد تغییر در سطح سیاست گذاریهای کالن نیز ادامه
محرومان ،تضمین معیشت پایدار ،محیط زیست غنی ،بهبود کیفیت زندگی افراد و ترویج
خ واهد داد.
ارزشهای انسانی .این اهداف از طریق تحقیق در زمینهی توسعه ،استفادهی موثر از منابع
محلی ،ترویج فن آوریهای مناسب و ارتقاء سطح مهارتها و توانای یهای افراد از راه مشارکت
محلی قابل دستیابی خواهند بود .بنیاد تحقیقات توسع هی بیف سازمانی حرفه ای ،غیر سیاسی بنیاد آب و توسع هی سادگورو (تاسیس )1974
و غیر مذهبی است.
بیناد آب و توسع هی ن وینچاندرا مافاتالل سادگورو در مناطق قبیلهای داهد و دیگر ن واحی شمال شرق گوج رات
ترکیب پژوهش ،آموزش و توسعه ویژگی منحصر به فرد فعالی تهای بنیاد تحقیقات توسع هی بیف است .بنیاد فعالیت م یکند .اهداف کلی این سازمان عبارتند از بهبود ش رایط زندگی اف راد روستایی و قبایل عمدتا از راه ارائهی
تحقیقات توسع هی بیف معتقد است هرگ ونه توسعه بدون پژوهش ب یاعتبار بوده و هرگ ونه پژوهش بدون توسعه ب رنامههای سازگار با محیط زیست در زمینهی منابع زمین و آب .این سازمان قصد دارد تا از راه ب رنامههای حفاظت
تنها حرکتی آکادمیک خ واهد بود .عالوه بر دام ،بنیاد تحقیقات توسع هی بیف در زمینهی آبادانی مناطق خشک از منابع طبیعی توسع هی زیست محیطی و اجتماعی را تق ویت نماید .از دیدگاه این سازمان:
و ب یآب و علف ،باغداری ،توسع هی منابع آبی ،جنگلداری ،بازسازی قبایل و ت وانمندسازی زنان فعالیت م یکند.
هدف کمک به قبایل در خروج از چرخهی معیوب فقر  ...از راه استفادهی بهینه از منابع
این سازمان دارای  725مرکز تلفیق نژاد دام در س راسر هندوستان بوده و خدمات خود را به بیش از نیم میلیون خان وار
آب قابل دسترس و نشان دادن فوائد اقتصادی و زیست محیطی جنگل کاری و توسع هی آبخیز
عرضه م یکند.
داری م یباشد .این سازمان از ادام هی روند مهاجرت افراد قبایل از زمی نهای خود به دلیل
خشکسالی و فرسایش جلوگیری و روند آن را معکوس نموده و از این راه باعث رونق اقتصادی
و بهبود وضعیت زیست محیطی مناطق فوق الذکر گردیده است.

مـدیـریـت بـــرای تـغـیـیـر

11

تا سال  ،1999بنیاد آب و توسع هی سادگورو بیش از  75000خان واده و  465000نفر از اف راد قبایل را تحت پوشش
فعالی تهای خود ق رارداد .با تاسیس یک موسس هی آموزشی در زمینهی مدی ریت منابع طبیعی ،سازمان سادگورو بعد
مهمی را به فعالی تهای خود اضافه کرده و به ظرفی تسازی و کمک به دیگر سازمانها جهت اج رای ب رنامههای
مشابه در سایر نقاط هندوستان اقدام نمود.

سازمان غیر دولتی پروشیکا (تاسیس )1976
امروزه ،سازمان غیر دولتی پروشیکا یکی از بزرگت رین سازمانهای غیر دولتی در بنگالدش است .نام این
سازمان برگرفته از سه کلم هی بنگالدشی به معنای آموزش ،ت ربیت و عمل م یباشد .ماموریت این سازمان اج رای
یک توسع هی مشارکتی و فشرده از راه ت وانمندسازی اف راد فقیر م یباشد .اهداف این سازمان از این ق راراند:
 .1مبارزه با فقر به صورت ساختاری
 .2حفاظت و احیاء محیط زیست
 .3بهبود وضعیت زنان
 .4افزایش مشارکت مردم در نهادهای عمومی
 .5ظرفی تسازی در زمینهی حقوق بشر و حقوق دموک راتیک
تا اواسط سال  ،1999سازمان غیر دولتی پروشیکا  87000گروه روستایی با عض ویت  7/1میلیون نفر تشکیل
داده بود که بیش از نیمی از آنان را زنان تشکیل م یدادند .ب رنامههای این سازمان شامل کشاورزی اک ولوژیکی،
باس وادی بزرگساالن ،آموزش ابتدایی غیر رسمی ،جنگلداری گروهی ،خانهسازی ،پ سانداز و اعتبار م یگردید.
این سازمان یکی از اولین سازمانهای غیر دولتی بود که کار کردن در میان اف راد فقیر در شهرها را آغاز کرد و
اکنون دارای ب رنامههایی در این زمینه در کلی هی شهرها و شهرکهای اصلی کشور م یباشد .یکی از بخشهای
اصلی فعالی تهای این سازمان را «انستیتوی حمایتگری و تحلیل سیاستهای توسعه» تشکیل م یدهد .این انستیتو
در پی ایجاد پی وند میان فعالی تهای سازمان در زمینهی توسعه در میان مردم عادی و حمایتگری در رابطه با
سیاستگذاریهای کالن است .انستیتوی مذکور به طور مثال در یکی از ب رنامههای مشترک سازمانهای غیر دولتی
و بانک جهانی تحت عن وان «بررسی مشارکتی تعدیل ساختاری» با هدف درک تاثیر ب رنامههای تعدیل ساختاری
بر فق را شرکت داشت .فعالی تهای این انستیتو بر پای هی این عقیده ق راردارد که توسع هی رضایتبخش بدون ایجاد
پی وندهای محکم میان موضوعات م ربوط به عامهی مردم و سیاستهای کالن اقتصادی میسر نخ واهد گشت.

ب رنامه حمایت روستایی آقا خان -پاکستان (تاسیس )1982

ب رنامه حمایت روستایی آقا خان (پاکستان) با هدف افزایش ظرفیت مردمان مناطق شمالی و منطقهی چیت رال جهت
دخالت در توسع هی خود و افزایش درآمد و رفاه آنان به صورت پایدار و ب رابر شکل گرفت .عناصر اصلی در رویکرد این سازمان
غیر دولتی تاسیس سازمانهای روستایی جهت مدی ریت فرآیند توسعه ،استفاده از پروژههای زی ربنایی با کمک مالی جهت
حمایت از توسع هی اقتصادی و ایجاد انگیزهی اولیه ب رای سازمان دهی محلی ،معرفی ب رنامهی پ سانداز و اعتبار و ب رنامههای
آموزشی جهت حمایت از فعالی تهای مستقل بودند .ب رنامهی حمایت روستایی آقا خان (پاکستان) در منطقهای کوهستانی
دارای ش رایط سخت به وسعت  75000مایل م ربع فعالیت م یکند .تا اواسط سال  ،1997این سازمان بیش از  80درصد جمعیت
منطقهی مذکور را در قالب سازمانهای روستایی بسیج کرده و فعالی تها و تکن ولوژیهای متنوع و جدیدی را جهت افزایش
درآمد اف راد معرفی نمود .در این زمان تعداد  17000نفر از اف راد محلی از ب رنامههای آموزشی ب رنامهی حمایت روستایی آقا خان
(پاکستان) بهره برده و تخمین زده م یشود درآمد اف راد در این منطقه بین سالهای  1982و  1994تا دو ب رابر افزایش یافته است
که یکی از دالیل این افزایش ،فعالی تهای ب رنامهی حمایت روستایی آقا خان (پاکستان) م یباشد.

ب رنام هی حمایت روستایی آقا خان -هندوستان (تاسیس )1983
هدف ب رنامهی حمایت روستایی آقا خان ،هندوستان ت وانمندسازی ج وامع و گروههای روستایی به ویژه محرومان
و زنان جهت به دست گرفتن کنترل زندگی خود و مدی ریت محیط زیست خود به منظور ایجاد جامع های بهتر
و عادالنهتر م یباشد .این سازمان که در سال  ۱۹۸۳و با کمک مالی بنیاد آقا خان تشکیل گردید در ایالت
گجرات (دفتر مرکزی در شهر احمد آباد و سه دفتر در مناطق دیگر) فعالیت داشته و حوزهی آبگیری به مساحت
تق ریبی  ۱۰۰۰۰هکتار را پوشش م یدهد .از دیدگاه ب رنامهی حمایت روستایی آقا خان ،هندوستان ،کلید ریشه کنی
فقر پذیرش پی وندهای موجود میان نیازهای توسعه – نه فقط به صورت ذهنی بلکه از ط ریق اج رای ب رنامههای
تاثیرگذار بر زندگی مردم – م یباشد .به همین دلیل ،از سال  ،۱۹۹۵ب رنامهی حمایت روستایی آقا خان ،هندوستان
رویکردی مبتنی بر آبخیز داری را اتخاذ نموده است .این رویکرد ارتباطات فیزیکی حوزهی یک رودخانه را به
صورت هماهنگ در نظر گرفته و آنها را با ب رنامههای مختلف م ربوط به توسعه شامل کشاورزی ،حفاظت آب و
خاک ،توسع هی منابع آبی ،جنگل داری و توسع هی انرژی بیوگاز م رتبط م یسازد .محور این ب رنامه ،ایجاد موسسات
روستایی جهت امور مالی (پ سانداز و اعتبار) ،تهی هی م واد اولیه کشاورزی و بازاریابی محصوالت و ب رنامههای
م رتبط با جنسیت و توسعه م یباشد .ب رنامهی حمایت روستایی آقا خان ،هندوستان در زمینهی اج رای ب رنامههای
مشترک در رابطه با مدی ریت جنگلها ،مدی ریت مشارکتی آبیاری ،موضوعات جنسیتی در مدی ریت منابع طبیعی و
ارزیابی مشارکتی روستایی پیشگام بوده است .این سازمان بیش از آنکه به خاطر ابعادش شناخته شده باشد به دلیل
رویکردهای نوآورانه به مدی ریت منابع طبیعی متمایز است.
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اتحادی هی بی نالمللی حفاظت از طبیعت پاکستان (تاسیس )۱۹۸۵

بنیاد توسعه سونگی – تاسیس 1989

اتحادی هی بی نالمللی حفاظت از طبیعت که در سال  ۱۹۸۴تاسیس گردید کشورها ،آژان سهای دولتی ،و طیف
متنوعی از سازمانهای غیر دولتی را گرد هم آورده و مشارکتی منحصر به فرد متشکل از  ۹۰۰عضو از  ۱۳۸کشور
جهان را شکل داده است .پاکستان در سال  ۱۹۷۶به عض ویت این سازمان درآمد ،اما اولین دفتر  IUCNدر سال ۱۹۸۵
با هدف آغاز کار بر روی ایجاد یک است راتژی حفاظتی ملی ب رای پاکستان در شهر ک راچی گشوده شد .است راتژی
مذکور در سال  ۱۹۹۲کامل گردید و از آن زمان ،اتحادی هی بی نالمللی حفاظت از طبیعت پاکستان از نزدیک با
دولت فدرال و دولتهای محلی ،سازمانهای غیر دولتی و بخش خصوصی بر روی پروژهها و است راتژیهای م رتبط
با اج رای است راتژی حفاظتی ملی همکاری داشته است .اتحادی هی بی نالمللی حفاظت از طبیعت پاکستان ضمن
آنکه بخشی از یک سازمان بی نالمللی است خود سازمانی کامال پاکستانی به شمار م یرود .اتحادی هی بی نالمللی
حفاظت از طبیعت پاکستان با  ۲۴عضو نهادی در این کشور و بیش از  ۵۲۰کارمند در پایان سال  ۱۹۹۸بزرگت رین
بخش  IUCNدر جهان بود .چش مانداز این سازمان پاکستان از این ق رار است:

بنیاد س ونگی در سال  1989با هدف فعالیت در زمینهی بسیج ج وامع محلی در منطقهی هازارا در شمال غ ربی
پاکستان تاسیس شد .تالشهای اولی هی س ونگی بر حمایتگری تمرکز داشت اما پس از وقوع سیل در سال 1992
به فعالی تهای امداد رسانی پرداخت .س ونگی دریافت که فعالی تهای بازسازی تنها دارای نتیج های موقت بوده و
تغییر حقیقی در زندگی مردم زمانی رخ خ واهد داد که از راه مکانیزمهای نهادسازی ماندگارتر با فقر مبارزه شود.
از آن زمان س ونگی به سرعت رشد کرده و تعداد کارکنان آن که در  5دفتر مختلف به کار مشغول بودند به  100نفر
رسید .س ونگی عالوه بر فعالیت در زمینهی حمایتگری (به عن وان مثال در رابطه با اصالحات در حوزهی جنگلداری)،
در زمینهی مدی ریت پایدار منابع طبیعی ،بهداشت و سالمت ،دامپروری و ب رنامههای مالی (پ سانداز و اعتبار) نیز
فعالیت م یکند .بنیان گذار و اولین مدیر عامل س ونگی ،عمر اصغر خان ،در سال  1999به سمت وزیر محیط
زیست و توسع هی روستایی پاکستان برگزیده شد.

برابری میان کلی هی گروهها در جامع هی بشری هم یک اصل و هم یک ارزش سازمانی
است :ارزشی که در روح سازمان جاری بوده و قابل عدول نیست ،و اصلی که اتحادی هی
بی نالمللی حفاظت از طبیعت پاکستان تالش م یکند تا ب رنام هها و سیستم مدیریتی خود را
بر روی آن پای هگذاری نماید .ماموریت این سازمان تنها زمانی محقق خواهد شد که تالشی
دائمی برای پیش بردن فرآیند تغییر اجتماعی و رفتاری صورت گیرد .اجزای تشکیل دهندهی
چنین تغییری عدالت و توانمندسازی جوامع ،از راه اطالعات و دانش که افراد را به تاثیرگذاری
بر تصمیمات تاثیرگذار بر زندگی آنان و فرزندانشان قادر م یسازد م یباشد.

سازمان حمایت روستایی سرحد (تاسیس )1989
سازمان حمایت روستایی سرحد در سال  1989در منطقهی شمال غ ربی پاکستان با هدف ترویج توسعه از راه
رویکرد مشارکتی به شبکهسازی و سازماندهی اجتماعی در سازمانهای محلی تشکیل گردید .این عمل تالشی بود
ب رای تک رار رویکردی که قبال در مناطق شمالی پاکستان توسط ب رنامه حمایت روستایی آقا خان با حمایت اولی هی
یو.اس.اید و دولت محلی صورت گرفته بود .تا سال  ،2000این سازمان دامنهی فعالی تهای خود را گسترش داده
و در هفت ناحیه از ط ریق  2887سازمان محلی فعالیت م یکرد .هدف این سازمان افزایش سطح درآمد و کیفیت
زندگی روستائیان از راه افزایش امنیت اقتصادی و غذایی و ایجاد ساختارهای پایدار ب رای مدی ریت م وثر منابع طبیعی،
انسانی و مالی است .این اهداف در ب رنامههای گ وناگون آموزشی ،کشاورزی ،مالی (پ سانداز و اعتبار) و جنسیتی
قابل مشاهده م یباشند.
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راه درست تدوین یک کتاب در بارهی مدی ریت سازمانهای غیر دولتی م یت واند این باشد که در شروع به
ماموریت سازمانی پرداخته شود و پس از آن است راتژی ،شیوهی اداره و ساختارهای سازمانی مورد بررسی ق رار گی رند.
ممکن است در اوائل مسیر ،خ واننده انتظار یافتن مطالبی دربارهی کار گروهی ،فرهنگ نهادی و رهبری را داشته
باشد .راهی که ما ب رای تهی هی این کتاب انتخاب کردهایم اندکی با شیوهی فوق متفاوت م یباشد .دلیل این امر
از یک طرف منشاهای متفاوت مطالعات موردی ما در بارهی سازمانهای غیر دولتی و از طرف دیگر محیطی که
سازمانهای مذکور در آن فعالیت م یکنند بود .بسیاری از سازمانهای غیر دولتی که در این کتاب مورد بررسی
ق رار گرفتهاند سازمانهایی هستند که ما آنها را «سازمانهای غیردولتی از پیش ب رنامهریزی نشده» م ینامیم .هر
یک از این سازمانها در ابتدا به عن وان پاسخی ک وتاه مدت به یک وضعیت اضط راری و یا تالشهای تج ربی بدون
عمر مشخص شکل گرفتهاند .سازمانهای مذکور فاقد بیانی هی ماموریت و ب رنامهی است راتژیک بوده و ایدههایی
که داشتند بسیار بیشتر از آن بود که بت وانند هزینههای آن را تامین کنند .تعداداندکی از این سازمانها انتظار رشد
داشتند؛ و حتی تعداد بسیار کمتری از آنها تصور م یکردند که روزی به الگ ویی ب رای سازمانهای دیگر تبدیل
ش وند .نم ونهی این گ ونه سازمانها عبارتند از :بنیاد تحقیقات توسع هی بیف ،کمیتهی پیشرفت روستایی بنگالدش
(برک) ،سازمان غیر دولتی پروشیکا و بنیاد توسع هی س ونگی .دیگر سازمانهای مورد بررسی در این کتاب را
«سازمانهای غیر دولتی از پیش ب رنامهریزی شده» م ینامیم .این دسته از سازمانها از ابتدا با یک ماموریت روشن،
است راتژی و ب رنامهی کاری اولیه و حمایت کافی اهداکنندگان شروع به کار نمودند .از این رو ،آغاز کتاب حاضر با
بحث پی رامون چش مانداز ،ماموریت و است راتژی در حالی که نیمی از سازمانهای مورد مطالعه در ابتدا فاقد این م وارد
بودند مانند آغاز مسافرت با اتومبیل با دو تایر پنچر م یباشد.
از این رو ،در آغاز فصل  2ش رایط محیطی از جمله طبیعت دش وار و مقیاس گستردهی فقر که سازمانهای غیر
دولتی جنوب آسیا قصد پایان دادن به آن را دارند و همچنین محیط پیچیدهی سیاسی و مالی که این سازمانها
طی دو دههی گذشته در آن فعالیت کردهاند ،رویکرد در حال تغییر دولتهای گ وناگون ،چارچوب نظارتی موجود
و تالشهای سازمانهای غیر دولتی ب رای همکاری با دولتها و فعالی تهای این سازمانها در زمینهی حمایتگری
مورد بررسی ق رار م یگیرد .بخشی از بحث مذکور شامل اهداکنندگان و چگ ونگی ارتباط آنان با سازمانهای غیر
دولتی م یشود.
رفتار سازمانی تا حدودی محصول ش رایط محیطی هر محل و تا حدودی محصول ماموریت و ارزشهای هر
سازمان است ،اما در عین حال از شیوهی همکاری و آمیزش مردم با یکدیگر نیز متاثر م یباشد .فصل  3دینامیک
فرآیند مذکور پرداخته و نقش نمادها و نظامهای رسمی در ایجاد فرهنگ سازمانی م وثر و هدفمند را مورد بررسی
ق رار م یدهد .بخش وسیعی از ادبیات م ربوط به توسعه به موضوع ظرفی تسازی م یپردازد (عموما از دیدگاه ع وامل
بیرونی مانند اهداکنندگان) .بخش  4به چگ ونگی ظرفی تسازی سازمانهای غیر دولتی جنوب آسیا توسط خودشان
که تااندازهای از راه سرمای هگذاری شفاف و هدفمند در ساختارهای یادگیری رسمی صورت گرفته است م یپردازد.
از آنجا که نظامها و ساختارهای رسمی در ارتباط با یادگیری و ظرفی تسازی از اهمیت باالیی برخوردارند ،ممکن

است انتظار رود همان می زان رسمی بودن در زمینهی ایجاد است راتژیها نیز وجود داشته باشد .ما طی این پژوهش
دریافتیم که جدالی مداوم در داخل سازمانهای غیر دولتی میان رسمی و غیر رسمی وجود دارد .فصل  5نشان
م یدهد جایی که موضوع است راتژی مطرح باشد ،احتیاط ،افزون گ رایی و فرصت طلبی انتخابی با است راتژیهای
رسم یکه در بسیاری از مطالب مدی ریتی از آنها طرفداری شده است دارای همزیستی م یباشند .در م واردی که
ب رنامهریزی است راتژیک وجود دارد ،این پرسش مطرح م یگردد که آیا این ب رنامهریزیها به صورت ظاهری و غیر
واقعی تنها با هدف برآورده ساختن انتظارات اهداکنندگان ،ارزیابان و دیگر ناظ ران اج را م یش وند یا جزیی حقیقی از
مدی ریت موفق سازمانهای غیر دولتی هستند.
فصل  6به موضوعات قدرت ،مشارکت ،سلسله م راتب و شیوهی اداره پرداخته و چگ ونگی تکامل م وارد مذکور
طی زمان را مورد بررسی ق رار م یدهد (در رابطه با سازمانهای غیر دولتی موضوع کتاب حاضر که از گروه کوچکی
از دوستان هم فکر به نهادهای بزرگ تاثیرگذار بر سیاستهای دولتی تبدیل شدهاند) .در حالی که تعداد قابل
توجهی از سازمانهای موضوع این پژوهش محصول فکری یک فرد دارای کاریزما بودهاند ،ما در آخر کتاب به
موضوع رهبری خ واهیم پرداخت .البته رهب ران و موضوع رهبری موضوعاتی است که در این کتاب مکررا به آنها
اشاره خ واهد شد .اما فصل هفتم مطالبی که در شش فصل اول در ارتباط با رهبری مطرح گردیده است را یکجا
مطرح م یکند .اگر این کتاب ده سال پیش نوشته شده بود ،مطالب ارائه شده در بارهی رهبری با قطعیت کمتری
عن وان م یگردید .در آن زمان سازمانهای مورد مطالعه ج وان بوده و آیندهی آنان نا مطمئن بود .در آن زمان این
پرسش مطرح بود که آیا سازمانهایی که توسط یک فردی پ رت وان و دارای کاریزما تشکیل شدهاند م یت وانند به
موفقیت دست یابند؟ فصل  7به بررسی این نکته م یپردازد که کدامیک از سازمانهای مورد مطالعه توسط اف راد
دارای خصوصیات فوق پای هگذاری شدهاند .فصل آخر به جمعآوری درسهای آموخته شده و موضوعات ف راگیر
مطرح شده در کتاب که م یت وانند در رابطه با سازمانهای دیگر در جنوب آسیا و مناطق دیگر نیز دارای موضوعیت
باشند م یپردازد.

کتاب «مدی ریت ب رای تغییر» در بارهی نحوهی مدی ریت برخی از موفقت رین سازمانهای غیر دولتی در جهان
است .با استفاده از مطالعات موردی مفصل و مشروح ،این کتاب به کشف حقایق م ربوط به مدی ریت سازمانهای
غیر دولتی پرداخته و نشان م یدهد که چگ ونه اف راد واقعی به چالشهای واقعی پاسخ م یگ ویند .این پژوهش در
بستر تاریخی و اجتماعی منطقهی مورد مطالعه ریشه داشته و به بررسی تاثی رات محیط خارجی و فرهنگ سازمانی
داخلی م یپردازد .کتاب سپس به کشف سیست مها و فرآیندهای مورد استفادهی سازمانهای غیر دولتی جهت
ارتقاء یادگیری سازمانی و تدوین است راتژی م یپردازد .در آخر ،به روشهای ایجاد تعادل میان شیوهی اداره سازمان
و رهبری از راه فعالیت به صورت تمرکززدایی شده و فرآیندهای مشارکتی نظر م یافکنیم .کتاب «مدی ریت ب رای
تغییر» روایتی رو به تکامل از موفقی تها و خطاها ،چش ماندازها و تعهد است .بیش از هر چیز ،این کتاب در بارهی
اف رادی است که این سازمانهای مهم را به آنچه امروز هستند تبدیل کردهاند.
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مقدمه

از سازمانهای غیردولتی جنوب آسیا ،به ویژه سازمانهای قدیم یتر و بزرگتر اغلب به عن وان نهادهایی قوی
و مستقل یاد م یشود که از برخی جهات خارج از محی طهای پیچیدهی سیاسی و اقتصادی اط راف خود عمل
م یکنند .به نظر م یرسد که بسیاری از این سازمانها به منظور رشد و دستیابی به موفقیت از محیط خارجی خود
ف راتر رفتهاند.

دریایی پر مخاطره:
مدیریت محیط خارجی

اولین نکته در مورد محیط بی نالمللی که سازمانهای غیردولتی شمال و جنوب در آن فعالیت م یکنند
این است که این محیط طی دو دههی گذشته شدیدا دچار تغییر گردیده و این روند همچنان ادامه دارد .بح ران
بدهی مکزیک در اوایل دههی  1980و متعاقب آن بح رانهای بدهی در مناطق دیگر به ساختاردهی مجدد مفهوم
کم کرسانی و ب رنامههای تعدیلی گسترده در س راسر کشورهای در حال توسعه منجر گردید .با کوچک شدن یا
از بین رفتن شبکههای امنیت اجتماعی دولتی ،نقشههای جدیدی ب رای سازمانهای غیردولتی در کشورهای جنوب
و شمال به عن وان ارائهی کنندهی خدمات پدید آمد .پایان جنگ سرد وگذار از اقتصاد دستوری به اقتصاد بازار
نیروهای قوی که در حال عقب زدن دولت بودند را تق ویت کرده و چالشهای جدیدی را پیش روی سازمانهای
غیردولتی ق رار داد.
پیدایش تکن ولوژیهای جدید – کامپی وتر و اینت رنت– سرعت فرآیند تغییر را به شدت افزایش داده و باعث شد
تا مردم – در صورت داشت امکان مالی الزم و اتصال به شبکه– بت وانند با نقاط دیگر جهان م رتبط ش وند .این امر
موجب تس ریع در روند جهانی شدن و تاثیرگذاری بر زندگی مردم در س رتاسر منطقهی جنوب آسیا گردید .کاهش
چشمگیر در «کمک رسمی به توسعه»1در دههی  1990باعث تشدید فشار بر روی سازمانهای غیردولتی گردید :در
حالی که در برخی از کشورها پول بیشتری ب رای سازمانهای غیردولتی وجود داشت ،اغلب این امر به قیمت کمک
دوجانبه تمام شده و سازمانهای غیردولتی جنوب را در رقابت با دولتهای خود ق رار م یداد .نگ رانی فزایندهی
بی نالمللی دربارهی نقض حقوق بشر در دههی  ،1980گسترش جنگهای داخلی و ح وادث ناگهانی و شکوفایی
غیر منتظرهی گفتمان جامع هی مدنی – به هم راه حمایتهای مالی هم راه آن– فرصتها و چالشهای بیشتری را به
ویژه ب رای سازمانهای غیردولتی در کشورهای جنوب به وجود آورد.
بدون شک رویدادهای فوقالذکر به صورت «اتفاقی» صورت نگرفته بلکه محصول سیاستها و انتخابهایی
بود که عمدتا توسط آژان سهای اهدا کنندهی دولتی شکل گرفته بود .به عبارت دیگر ،بخش عمدهی محیطی که
باعث شکلگیری سازمانهای غیردولتی در طول این سالها گردید به طور آگاهانه توسط اهداکنندگان و دولتهای
کشورهای شمال ایجاد شد.
آلبرت انیشتین در جایی محیط را این گ ونه تع ریف کرده است« :هر چیزی که من نباشد» .این فصل تع ریف
فوق را تااندازهای ک وتاه کرده و عمدتا بر رابطهی میان سازمانهای غیردولتی و دولتهای آنها ،اهداکنندگان و
Official Development Assistance
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جامع هی سازمانهای غیردولتی که آنها در آن ایفای نقش م یکنند تمرکز دارد .این بخش به بررسی محیط
سیاسی داخلی کشورهای موضوع مطالعه و همچنین عناصر محیط طبیعی که به شکلگیری آن کمک کرده
است م یپردازد .نخست ،الزم است ش رایط اجتماعی که در آن سازمانهای غیردولتی فعالیت م یکنند را بررسی
کنییم.

فقر
فقر را م یت وان از راههای گ وناگون تع ریف کرد ،به طور مثال به وسیلهی سطح درآمد ،دارایی ،می زان کالری
مورد استفاده ،ت ولید ناخالص ملی س رانه و یا ترکیبی از فاکتورهایی مانند شاخص توسع هی انسانی  .UNDPچند
سال پیش ،رابرت چمبرز محرومیت را به ابعاد یا ش رایط مختلفی تقسیم کرد :فقر کامل (فقدان درآمد و دارایی)؛
ضعف فیزیکی (فقر غذایی ،بیماری ،فقدان دسترسی به خدمات دولتی ،زندگی در مناطق دور افتاده)؛ آسیب پذیری
(در ب رابر رویدادهای غیر مترقبه یا فقر بیشتر)؛ و نات وانی.
به م وارد فوق به درجات متفاوت توسط ب رنامههای دولت توجه شده است ،اما آسیب پذیری و نات وانی در مقایسه
با دیگر م وارد مورد غفلت واقع شدهاند ...به نظر نخبگان ج وامع ،ضعف فیزیکی ،انزوا و فقر جنب ههایی از محرومیت
هستند که کم توجهی به آنان تهدیدات کمتری را در پی داشته و بیشتر قابل پذیرش است .م وارد اخیر همچنین
در مقایسه با آسیب پذیری و نات وانی (که کمتر ملموس و بیشتر دارای ویژگی اجتماعی و سیاسی هستند) بیشتر
قاب لاندازهگیری م یباشند .از این رو میان عالئق نخبگان در محدود کردن فعالی تهایشان به جنب ههای فیزیکی
محرومیت و عالئق متخصصان دراندازهگیری این م وارد همگ رایی وجود دارد .دو گروه مذکور در همکاری با
یکدیگر ب رنامهریزی ،ب رنامههای ،سیاستها و مباحثات را بر روی ضعف فیزیکی ،انزوا و فقر متمرکز کرده و آسیب
پذیری و نات وانی را نادیده م یگی رند .تعجبی ندارد که الگوهای متعارف نخبگان و متخصصان در رابطه با محرومیت
عمدتا فیزیکی هستند.
چمبرز که به بر روی گزارش توسع هی جهانی بانک جهانی م ربوط به سال  2000کار م یکرد ،از راه مصاحبه
با طیف وسیعی از اف رادی که در فقر زندگی م یکردند تالش نمود تا برداشت آنان را از مفاهیم «رفاه» و «سختی»
دریابد .م وارد اصلی مطرح شده از سوی مصاحبه ش وندگان در رابطه با رفاه عبارت بودند از آزادی انتخاب و عمل،
روابط اجتماعی مطلوب و امنیت .م وارد اصلی عن وان شده از سوی مصاحبه کنندگان در رابطه با سختی نیز عبارت
بودند از خش ونت ،فساد و ب یقان ونی و بیماری (به ویژه بیماریهای صعب العالج و مصیبت بار) که اف راد را به سوی
فقر سوق م یدهند.
بسیاری از ساکنین جنوب آسیا از بدو ت ولد در فقر بسر بردهاند .بر اساس گزارش بانک جهانی ،بیش از 500
میلیون نفر در این منطقه با در آمد کمتر از یک دالر در روز در فقر مطلق زندگی م یکنند .این عده  40درصد
جمعیت اف راد فقیر در س راسر جهان را تشکیل م یدهند .روند امیدوار کنندهی کاهش فقر در این منطقه در دههی
 1970و  1980در دههی  1990متوقف شده و یا معکوس گردید .در این دوره نسبت فقر در بنگالدش و پاکستان

افزایش یافت .در مورد هندوستان ،اگرچه نسبت فقر رو به کاهش داشت ،اما رقم مطلق آن دستخوش تغییر نگردید.
تق ریبا  300میلیون نفر در هندوستان همچنان در فقر بسر م یب رند که این رقم هندوستان را در صدر کشورهای دارای
جمعیت فقیر ق رار م یدهد.
در جنوب آسیا ،نرخ ثبت نام در مدارس ابتدایی باال است اما اف راد ت وانایی به پایان رساندن دورهی ابتدائی را
ندارند .در شرق آسیا ،هر کودک به طور متوسط  6/2سال به تحصیالت م یپردازد و این در حالی است که در
جنوب آسیا هر کودک کمتر از  1/5سال از امکانات تحصیلی برخوردار م یگردد .آمار م ربوط به بهداشت و
همچنین تخ ریب محیط زیست در این منطقه نگ رانکننده است .ب رای زنان فقیر در این منطقه زندگی به می زان قابل
توجهی در مقایسه با مردان مشکلتر است .نرخ مرگ و میر مادران در منطقه دو ب رابر نرخ مشابه در شرق آسیا بوده و
نرخ با س وادی زنان بزرگسال  63درصد – در مقایسه با رقم  44/6درصد در اف ریقا م یباشد .شاخص توسع هی جنسیتی
در جنوب آسیا اعالم شده توسط  UNDPدر سال  04 ،5991درصد از رقم م ربوط به شرق آسیا پایی نتر بود که این
امر نشان دهندهی شکاف عمیق در این منطقه در رابطه با فرصتهای موجود ب رای زنان م یباشد.

چش مانداز روستایی که بیشتر سازمانهای غیردولتی جنوب آسیا در آن به فعالیت مشغولاند طی چهار دههی
گذشته (به ویژه دو دههی اخیر) دستخوش تغیی رات عمدهای گردیده است .مجموع جمعیت سه کشور هندوستان،
پاکستان و بنگالدش بین سالهای  1980و  2000تق ریبا دو ب رابر شد و درحالی که دگرس ویی عمدهای در تعادل
جمعیت روستایی و شهری در این مناطق روی داده است بیشتر اف راد هنوز در روستاها به سر م یب رند .تکن ولوژیهای
جدید ،روشهای جدید کشاورزی و تغیی رات در ت راکم نیروی کار موجب تغیی رات عمدهای گردیده است .در حالی
که روشهای فئودال کشاورزی و مالکیت زمین در حال تغییر بوده و می زان محصوالت کشاورزی در حال افزایش
م یباشد سود کمی عاید فق را م یگردد .خود اشتغالی و کار در ازای دریافت دستمزد و همچنین نداشتن زمین در
بیشتر مناطق روستایی افزایش داشته است .در سال  1960یک میلیون نفر در پاکستان فاقد زمین بودند .تا اواسط
دههی  1990این رقم به  5میلیون افزایش یافت .در بنگالدش 75 ،درصد از خان وارها فاقد زمین بودند .در هندوستان
این می زان بیش از  72درصد و در پاکستان بیش از  88درصد بود .در بخشی از گزارش توسع هی انسانی در جنوب
آسیا 1999آمده است:
جنوب آسیا منطقهای است که میان آروزهای ثروتمندان و نومیدی فق را تقسیم شده است :منطقهای که
ثروتمندان که یک پنجم جمعیت را تشکیل م یدهند تق ریبا  40درصد درآمد را در اختیار دارند ،و فق را از کمتر از
 10درصد در آمد برخوردارند .منطقهای که در آن امروز با تالش  515میلیون تهی دست ب رای بقا آغاز م یشود و
فردا آیندهی  395میلیون بزرگسال ب یس واد را تهدید م یکند .منطقهای که در آن زنان اغلب از حقوق اولی هی خود
محروم بوده و اقلیتها همچنان در تالش ب رای مقابله با تبعیض و تعصب به سر م یب رند.
فقر ،تخ ریب محیط زیست ،تبعیض شهری ،فشار فزایندهی جمعیت ،فساد ،سطوح باالی مخارج نظامی و بح رانهای
مکرر در حاکمیت موضوعاتی هستند که سازمانهای غیردولتی جنوب آسیا به صورت روزانه با آنها سر و کار دارند.
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دولت
محیط سیاسی و نظارتی

پیدایش سازمانهای غیردولتی مدرن در جنوب آسیا در طول سه دههی آخر قرن بیستم با نابسامانی سیاسی
شدید در منطقه ه مزمان بود .در هر یک از دو کشور هندوستان و پاکستان در این دوره نه دولت (به جز دولتهای
موقت) و در کشور بنگالدش  6دولت بر روی کار آمدند .در دههی  ،1990با وجود  5دولت مختلف در هر یک
از کشورهای هند و پاکستان و سه دولت مختلف در کشور بنگالدش سرعت تغیی رات در منطقه افزایش بیشتری
داشت .طی  30سال گذشته ،پاکستان و بنگالدش هم واره در حال تج رب هی متناوب دولتهای نظامی و غیر نظامی
بودهاند .در دههی  ،1970هندوستان وضعیت اضط راری را تج ربه کرد و چندین ایالت این کشور دچار نابسامانی
شدید سیاسی شدند .هر یک از این کشورها در طول این مدت دورههای طوالنی نابسامانی سیاسی به هم راه
اعتصاب و ناآرامی مدنی را تج ربه کردهاند.
در طول این دوره ،سازمانهای غیردولتی بعضا در صحنهی سیاسی خود را نشان دادند ،اگرچه از نظر بیشتر
سیاستمداران این کشورها سازمانهای غیردولتی از جایگاه چندان مهمی برخوردار نبودند .با این وجود ،سیاستمداران
و مهمتر از آنان مقامات دولتی از نظر سازمانهای غیردولتی دارای اهمیت م یباشند .تغیی رات مکرر دولتها
در منطقه منجر ب یثباتی چارچوب نظارتی فعالی تهای سازمانهای مذکور گردیده است .بسیاری از تغیی رات
سیاستهای نظارتی دولتها در قبال سازمانهای غیردولتی نه یک تصمیم ساده توسط یک مقام دولتی بلکه نشان
دهندهی احساس خطر دولتها (ی ب یثبات که نگ ران حفظ موقعیت خود بودند) از تغیی رات ایجاد شده در بخش
سازمانهای غیردولتی بود .یکی از این تغیی رات که دولتهای جنوب آسیا نم یت وانستند آن را نادیده بگی رند رشد
چشمگیر تعداد سازمانهای غیردولتی و سازمانهای جامعه محلی بود .تا سال  ،2000حدودا  12000سازمان غیردولتی
و محلی در بنگالدش وجود داشت که تعداد بیش از  1000سازمان از این میان توسط «انجمن آژان سهای توسعه
بنگالدش» به ثبت رسیده بود 2.اگرچه پیدایش سازمانهای غیردولتی ثبت شده در پاکستان دی رتر از بنگالدش
صورت گرفت اما روند مذکور در دههی  1990سرعت یافته و در این زمان دهها سازمان غیردولتی و محلی در این
کشور به ثبت رسیدند .در هندوستان در سال  10963 ،1994سازمان غیردولتی از خارج کمک دریافت کردند که این
تعداد تنها بخش کوچکی از سازمانهای غیردولتی در هندوستان را تشکیل م یدهد.
رشد تعداد سازمانهای غیردولتی با افزایش ظرفیت آنان در انجام فعالی تهای م وثر در رابطه با فق را (ارائهی
خدماتی که دولت قول آنها را داده بود اما به قول خود عمل نکرده بود) هم راه بود .این حرکت مای هی شرمندگی
دولت و سیاستمداران بود .عالوه بر این ،سازمانهای غیردولتی اف راد را به مطالب هی حقوق خود از دولت تش ویق
م یکردند .این کار از راههای متفاوتی انجام م یگرفت؛ از تظاه رات محلی در طرفداری از حقوق بشر تا فعالی تهای
در سطح ملی ب رای جلوگیری از اج رای پروژههای عظیم زی ربنایی .سازمانهای غیردولتی هندی سالها با دولت این
کشور بر سر پروژهی سد «نارمادا» درگیر بودند؛ در بنگالدش سازمانهای غیردولتی با «ب رنامهی عمل گستردهی
)Association of Development Agencies in Bangladesh (ADAB
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سیل» مبارزه کردند؛ و در پاکستان سازمانهای دولتی بر سر اج رای پروژههای مخرب محیط زیست سدسازی
و ایجاد بزرگ راه با دولت در حال منازعه با دولت بودهاند .علیرغم وجود مخالفت احتمالی دولتها و حتی
اهداکنندگان با انتقاد سازمانهای غیردولتی از اج رای پروژههای خاص ،در کل افزایش ظرفیت سازمانهای غیردولتی
ب رای فعالی تهای حمایتگری به عاملی مهم جهت افزایش کم کهای مالی اهداکنندگان به این سازمانها تبدیل
گردیده است .جامع هی مدنی که سازمانهای غیردولتی جزئی از آن هستند بعضی اوقات به عن وان خنث یکننده
و یا حتی پادزهری در ب رابر رفتار ضد دموک راتیک دولت قلمداد م یگردد .از این رو ،در اواخر دهه ی 1980و دهه
ی 1990حمایت از ایجاد یک جامع هی مدنی قوی به بخشی از فعالی تهای اهداکنندگان با هدف تحقق حاکمیت
بهتر در کشورهای جنوب تبدیل شد.

در حالی که عملکرد سیاسی علنی در میان سازمانهای غیردولتی مورد این مطالعه بیشتر حالت استثنا داشته
است تا قاعده ،بسیاری از این سازمانها به صورت مستقیم در تالشهای هماهنگ جهت مقاومت در ب رابر تحمیل
ض وابط محدود کنندهی فعالیت سازمانهای غیردولتی شرکت داشتهاند .برخی سازمانها نیز در این میان به اتخاذ
م واضع سیاسی آشکار و ب یپرده پرداختهاند .در پاکستان ،سازمان س ونگی به یک ب رنامهی حمایتگری گسترده با
هدف مطالب هی خسارت ب رای کسانی که از اج رای پروژهی برق آبی «قاضی باروتا» زیان دیده بودند اقدام نمود و
با سازمانهای محلی جهت متقاعد ساختن دولت به منع استفادهی تجاری چوب به همکاری پرداخت .سازمان
پروشیکا به سازماندهی اف رادی پرداخت که در نتیج هی سکنی گزیدن در زمینهای بال استفاده منافع شخصی عدهای
خاص را دچار تهدید کرده بودند .سازمان پروشیکا همچنین در اوائل دههی  1990طی روزهای پایانی دولت غیر
دموک راتیک وقت به اتخاذ یک موضع سیاسی علنی اقدام کرده و آشکارا خ واهان استعفای دولت مذکور گردید.
این سازمان در سال  1996نیز به اقدام مشابهی دست زد و خ واهان برگزاری انتخابات طی یک دورهی ناآرامی مدنی
گردید که با این کار نظر م وافق برخی از سیاستمداران و نظر مخالف برخی دیگر را ب رای خود کسب نمود .در
حالی که اتخاذ م واضع سیاسی علنی در میان سازمانهای غیردولتی بنگالدشی امر رایجی نبود ،سازمان پروشیکا
معتقد است که نم یت وان امر توسعه را از موضوع حاکمیت جدا کرد .البته این عقیده منعکس کنندهی طرز فکر
بیشتر اهداکنندگان دوجانبه و چند جانبه است که همگی موضوع حاکمیت را در صدر ب رنامهی کار توسعه ق رار
م یدهند ،اما معموال به ذکر اسامی خاص نم یپردازند و هرگز خ واهان استعفای دولتها نم یش وند.
آنچه ب رای سیاستمداران خوشایند نبود این بود که سازمانهای غیردولتی نه تنها در مسائل سیاسی دخالت
م یکردند بلکه در دریافت کم کهای مالی از کشورهای شمال نیز رقیب دولتهای خود شده بودند .رشد
سازمانهای غیردولتی در منطقهی جنوب آسیا در ابتدا با حمایت سازمانهای غیردولتی کشورهای شمال امکان پذیر
شد .تا اواسط دههی  1980بسیاری از سازمانهای غیردولتی آسیایی در حال دریافت کمک از آژان سهای دوجانبه
یا چند چانب هی کشورهای شمال بودند و این روند در دههی  1990افزایش داشت .از نظر برخی از آژان سهای رسمی
توسعه ،کمک به فق را از ط ریق سازمانهای غیردولتی در مقایسه با روش سنتی کمک به فق را از ط ریق دولتها
م وث رتر بود .این طرز نگرش ،سازمانهای غیردولتی را از نظر مالی در موقعیت بهتری ق رار م یداد اما باعث افزایش
محب وبیت آنان در میان دولتها نم یشد!
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سال
۱۹۷۱

هندوستان
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پاکستان

بنگالدش

دولت غیر نظامی در هندوستان؛ دولت نظامی در پاکستان .جنگ :در شرق پاکستان اتحادی هی  Awamiپس از اغتشاش انتخاباتی استقالل بنگالدش را اعالم م یکند .سرکوب توسط ارتش پاکستان بح ران عظیم آوارگان را در پی دارد.
هندوستان شرق پاکستان را مورد تهاجم ق رار م یدهد که در نتیجه این عمل کشور بنگالدش به وجود م یآید.
انتخاب دولت غیر نظامی؛ ذوالفقار علی ب وتو به مقام نخست وزیری برگزیده
م یشود

۱۹۷۳
۱۹۷۵

ایندی را گاندی به فساد محکوم م یشود؛ وضعیت فوق العاده اعالم
م یشود

شیخ موجیب در کودتا به قتل م یرسد؛ کودتای دوم به تصاحب قدرت توسط
نظامیان منجر م یگردد

۱۹۷۷

حزب جاناتا پس از انتخابات عمومی به قدرت م یرسد

ضیاء حزب سیاسی تشکیل داده ،انتخابات برگزار کرده و به مقام ریاست
جمهوری برگزیده م یشود

۱۹۸۱

ضیاء در کودتایی نافرجام ترور م یشود

۱۹۸۲

ژن رال محمد ارشاد قدرت را در دست گرفته و حکومت نظامی اعالم م یکند

۱۹۸۴

ایندی را گاندی ترور م یشود؛ پسر وی ،راجیو گاندی ،به مقام نخست
وزیری م یرسد
ژن رال ضیاء در سقوط ه واپیما جان م یبازد .ب ینظیر ب وتو پس از برگزاری
انتخابات عمومی به نخست وزیری م یرسد

۱۹۸۸
۱۹۸۹

گاندی اکث ریت را از دست م یدهد جبههی ملی به وسیله سینگ دولت
اقلیت تشکیل م یدهد

۱۹۹۰

سینگ استعفا داده و جاناتا دال جانشین وی م یگردد؛ چاندرا شکر ،رئیس جمهور دولت ب وتو را منحل م یکند؛ ن واز ش ریف به نخست وزیری
م یرسد
نخست وزیری م یشود

ناآرامی گستردهی سیاسی؛ ارشاد استعفا م یدهد

۱۹۹۱

گاندی ترور م یشود؛ ناراسیمها رائو پس از انتخابات کنگره به نخست
وزیری م یرسد

خالده ضیاء ،بیوهی ژن رال ضیاء پس از انتخابات خست وزیر م یشود
رئیس جمهور ن واز ش ریف را برکنار م یکند؛ ب وتو مجددا به خست وزیری
برگزیده م یشود

۱۹۹۳
۱۹۹۶

انتخابات عمومی :دولت حزب باراتیا جاناتا پس از  13سال استعفا

م یدهد؛ جبههی متحد به رهبری دیو گودا دولت ائتالفی تشکلیل رئیس جمهور ب وتو را برکنار م یکند؛ دولت موقت تعیین م یگردد
م یدهد

۱۹۹۷

انتخابات؛ ن واز ش ریف به نخست وزیری م یرسد

۱۹۹۸

انتخابات عمومی BJP :دولت ائتالفی تشکیل م یدهد

۱۹۹۹

ائتالف  BJPسقوط م یکند؛ انتخابات عمومی :ائتالف جدید BJP
شکل م یگیرد

کودتای نظامی؛ پرویز مشرف به ریاست جمهوری م یرسد

جناح مخالف نتایج انتخابات عمومی را مردود م یشمارد ،ناآرامی گسترده؛
انتخابات جدید؛ شیخ حسینه به نخست وزیری م یرسد
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نگ رانی دولت در رابطه با سازمانهای غیردولتی تنها ناشی از حسادت نبود .بسیاری از سازمانهای غیردولتی به
وسیلهی اف راد فرصتطلبی ایجاد شدهاند که زمینهی فعالیت آنها با طرحهایی که ب رای دریافت کمک مالی ارائه
م یدهند ارتباطی ندارد .لطیفهای در کشور پاکستان در مورد سازمانهای غیردولتی وجود دارد .م یگ ویند  10سال
پیش مه ریه یا جهیزی هی دخت ران و پس ران شامل پول نقد و تعدادی دام بود؛ اما امروز شامل پول نقد ،تعدادی دام
و یک سازمان غیردولتی است! لطیفهی دیگری نیز وجود دارد که م یگ وید یک پدر بنگالدشی به پسر خود که
در اروپا مشغول تحصیل بوده است این طور م ین ویسد« :پسرم ،به خانه بیا و پیش از آنکه دیر شود یک سازمان
غیردولتی تاسیس کن»! گرچه این مطالب دارای اغ راق م یباشند اما نشاندهنده دیدگاهها و نگ ران یهای موجود در
سطح جامعه هستند .طی دههی گذشته رویداد مشکل دیگری نیز به وجود آمده است .تعدادی سازمان غیردولتی
در سطح محلی و بی نالمللی با هدف حمایت از دیدگاههای بنیاد گ رایانهی مذهبی و جنبشهای جدایی طلبانهی
سیاسی شکل گرفتهاند .ض وابط وضع شده به منظور محدود کردن این گ ونه سازمانها در هر سه کشور مورد مطالعه
منجر به محدودیت سازمانهای غیردولتی عادی نیز گردیده است و این حقیقتی است که مورد تصدیق بسیاری از
سازمانهای غیردولتی جنوب آسیا ق رار دارد.

دولت بنگالدش که طی دههی  1980شیوهی نظارتی کشور هندوستان در مورد سازمانهای غیردولتی را به
اج را گذاشته بود در سال  1993کنترل خود بر این سازمانها را افزایش داده و به وزارت رفاه اجتماعی جهت ثبت
سازمانهای غیردولتی و همچنین لغو مجوز آنها در صورت بروز رفتار «ضد دولتی یا ضد اجتماعی» (که دارای
تع ریف مشخصی نیز نبود) از سوی آنان اختیار کامل اعطا نمود .دولت پاکستان نیز که در سال  1961مقررات
سختگی رانهای را تحت عن وان مقررات رفاه اجتماعی به اج را گذاشته بود در سال  1994اقدام به اصالح آن با هدف
اعمال کنترل بیشتر بر سازمانهای غیردولتی نمود .بر اساس مقررات جدید به دولت فدرال جهت اصالح اساسنامهی
سازمانهای غیردولتی ،انحالل هیات مدیرهی آنان ،توقیف کم کهای دریافتی توسط آنان و انتقال دارایی آنها
اختیار داده م یشد .بدتر از همه طرحی بود که بر طبق آن سازمانهای غیردولتی تنها م یت وانستند کم کهایی را از
خارج از کشور دریافت کنند که مستقیما از کانال دولت به آنان رسیده باشد .این طرح در پاکستان و بنگالدش در
نتیج هی اعت راضات گستردهی سازمانهای غیردولتی و اهداکنندگان به اج را گذاشته نشد .اقدام دیگری که در کشور
پاکستان صورت گرفت انحالل  1941سازمان غیردولتی و سازمان جامعه محلی توسط دولت پنجاب در سال 1999
در پاکستان بود .این طرح نیز با اعت راض گسترده از سوی سازمانهای غیردولتی متوقف گردید.

هندوستان ،پاکستان و بنگالدش دارای تاریخ استعماری مشترک م یباشند .ض وابط م ربوط به سازمانهای
داوطلبی نیز در این سه کشور مشترک است .قانون ثبت انجمنهای هندی  ،31861که تق ریبا از ق وانین مشابه
در هم هی کشورهای دیگر قدیم یتر است همچنان اساس نظارت بر سازمانهای غیردولتی در هر سه کشور را
تشکیل م یدهد .اگرچه مقررات ملی و دولتی نیز در سه کشور به قانون فوقالذکر اضافه گردیده است اما این قانون
همچنان اساس هم هی آنها تشکیل م یدهد .هر گاه در یکی از سه کشور تغیی راتی در زمینهی مقررات م ربوط به
سازمانهای غیردولتی صورت گیرد ،معموال کشورهای دیگر نیز دست به عملی مشابه م یزنند.

در یک دگرگ ونی ،دولت نظام یکه در پایان سال  1999در پاکستان به قدرت رسید عمر اصغر خان ،مدیر عامل
سازمان غیردولتی «س ونگی» را به سمت وزیر محیط زیست ،دولت محلی و توسع هی روستایی برگزید« .اسالم آباد
نیوز» در این رابطه این مطلب را بیان داشت« :با این حرکت ،دولت پیام محکمی به مافیای چوب در مناطق دورافتاده
که در گذشته سعی در متوقف کردن فعالی تهای س ونگی داشتند فرستاد».اما این حرکت چه پیامی ب رای جامع هی
مدنی داشت؟ یک عضو برجستهی جامع هی مدنی در کابینهی یک دولت نظامی چه م یکرد؟ عمر اصغر خان در
این رابطه اظهار داشت که وضعیت جدید چالشها و فرصتهای جدیدی را ب رای جامع هی مدنی به هم راه دارد .وی
همچنین هشدار داد که نباید جامع هی مدنی بیش ازاندازه به دولت جدید متکی باشد:

با این حال ،بیشتر تغیی رات صورت گرفته در مقررات ،ش رایط را ب رای سازمانهای غیردولتی مشکلتر کرده
است .آنطور که مطالع های که در کشور هندوستان انجام گرفت بیان م یکند« ،هر اصالحی که در قانون ثبت
انجمنها در هر یک از ایاالت کشور صورت م یگیرد تالشی بوده است ب رای تنگتر کردن عرصه ب رای فعالیت
سازمانهای غیردولتی از ط ریق اعطای قدرت یک جانبه و ب یحد و حصر به ع وامل دولت جهت مداخله ،نظارت
و کنترل بر سازمانهای غیردولتی.
هندوستان اولین کشوری بود که کنترلهایی را بر کم کهای بی نالمللی اعمال کرد .این تصمیم در سال 1976
اتخاذ گردید .دو سال بعد ،بنگالدش نیز اقدام مشابهی صورت داد .در هندوستان در برخی م وارد دریافت کم کهای
خارجی منجر به تعلیق یا لغو ثبت سازمانهای غیردولتی م ربوطه گردیده و این امر باعث شد تا دیگر سازمانها
توجه بیشتری به حساسی تهای دولت داشته باشند .تحقیقی که در سال  1991انجام شد بیان م یدارد« :قانون ثبت
انجمنها از سال  1976بارها با هدف سختتر کردن آن مورد اصالح ق رار گرفته است  ...طی  20سال گذشته ،دولت
در حال افزایش نقش نظارتی خود بر سازمانهای غیردولتی و محدودتر کردن فعالیت آن دسته از آنها که کاری
بیش از کمک به فق را انجام م یدهند بوده است».
Indian Societies Registration Act 1861
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الزم است بار دیگر بر نقش جامع هی مدنی که بر اساس تع ریف در نقطهی مقابل دولتهای سلطه جو و
مستبد ق رار دارد تاکید شود  ...انتظار از دولت حاضر ب رای ایفای نقش اصلی در فرآیند تق ویت نهادهای دموک راسی
باعث خ واهد شد تا نهادهای مدنی از انجام مسئ ولی تهای خود در این رابطه باز مانند .جامع هی مدنی  ...باید به
تق ویت ارتباط و همکاری خود با دولت بپردازد تا از این راه صدای محرومین و اف راد در حاشیه شنیده شده و در
ایجاد یک ق رارداد اجتماعی جدید لحاظ گردد.
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بخش عمدهای از ادبیات م ربوط به سازمانهای غیردولتی در کشورهای جنوب به طبیعت تقابلی این سازمانها
با دولت م یپردازد .بسته به این که ن ویسندهی یک مطلب صبح از کدام دنده از خ واب برخاسته باشد ،نقش تقابلی
چیزی خوب ،بیانگر عملکرد جامع هی مدنی به عن وان پادزهری در ب رابر دولت و جزئی کلیدی در ایجاد دموک راسی
خ واهد بود .حتی اگر «ایجاد دموک راسی» هدف اصلی یک سازمان غیردولتی نباشد ،تصور سر و کار داشتن با اداره
جات و سازمانهای یک دولت خودکامه و ناکارآمد م یت واند با فلسفهی وجودی سازمان مذکور مغایر باشد .بسیاری
از سازمانهای غیردولتی – اگر نه هم هی آنها – با این هدف تشکیل شدهاند تا به انجام اموری بپردازند که دولت
آن امور را انجام نم یدهد و قصد آنان تاثیرگذاری به صورت غیر مستقیم ،به طور مثال از راه به نمایش گذاشتن
تج ربیات موفق ،م یباشد نه رویارویی با دولت .از نظر بسیاری از ناظ ران ،یکی از دارای یهای ارزشمند سازمانهای
غیردولتی ب ینیازی آنان از راهها و ساختارهای قدیمی و بوروک راتیک انجام امور است .دقیقا به همین دلیل است
که واژهی «سازمان غیردولتی» تا کنون در ب رابر کلی هی تالشها ب رای تغییر این نام مقاومت کرده است؛ چ را که
سازمانهای غیردولتی مایلند با دولت متفاوت باشند یعنی انعطافپذیر ،غیر بوروک راتیک ،س ریع و نزدیک به مردم.
اما جدایی سازمانهای غیردولتی از دولتها نیز مورد انتقاد بوده است .نقد معروف شلدون انیس دربارهی
سازمانهای غیردولتی هنوز دارای موضوعیت است:
«مقیاس کوچک» م یت واند تنها به معنای «بی اهمیت» باشد؛
«مستقل از نظر سیاسی» م یت واند به معنای «ضعیف» یا «بدون ارتباط» باشد؛
«کم هزینه» م یت واند به معنای «دارای مشکل مالی» یا «دارای کیفیت پایین» باشد؛
«نوآورانه» م یت واند به معنای «موقتی» یا «ناپایدار» باشد.
در اواخر دههی « ،1980مقیاس» مفهومی بود که به وسیلهی آن سازمانهای غیردولتی هم واره مورد نکوهش
ق رار م یگرفتند .نکوهشکنندگان م یگفتند سازمانهای غیردولتی تنها م یت وانند مثالهای کوچکی از تج ربیات
موفق را ارائه کنند و دیر یا زود باید به دولت بپی وندند .به گفتهی ادواردز و ه ولم:
دالیل خوبی برای سازمانهای غیردولتی برای ایجاد ارتباط مثبت و خالق با دولت وجود
دارد .دولتها همچنان مسئول اصلی ارائ هی خدمات در زمینهی بهداشت ،آموزش و کشاورزی
و دیگر خدمات مورد نیاز مردم هستند .......دولت نیز همچنان داور نهایی و تعیین کنندهی
تغییرات گستردهتر سیاسی که توسع هی پایدار به آنها بستگی دارد خواهد بود .ممکن است
برخی بر این عقیده باشند که تنها دولتها هستند که م یتوانند این امور را به صورت موثر و
عادالنه اجرا کنند...
عقیدهی اخیر ممکن است عقیدهی بعضی باشد ،اما باور همگان نیست .سازمانهای غیردولتی مورد

مطالع هی حاضر در رویکرد خود در همکاری با دولت در طول زمان تغیی رات گستردهای داشتهاند ،از جدایی کامل
تا خصومت یا همکاری نزدیک تا پی وند .هارناث جاگاوات از سازمان سادگورو م یگ وید  99درصد سازمانهای
غیردولتی از دولت شکایت م یکنند اما سادگورو تنها سازمان غیردولتی است که از دولت شکایتی ندارد و دولت
از آن شکایتی ندارد.

ب رای برخی از سازمانهای غیردولتی رابطه با دولت از ابتدا به صورت پی وند آغاز گردیده است .سازمان حمایت
روستایی سرحد بر پای هی اقدام اف رادی که خود عضو دولت محلی در استان سرحد شمالغ ربی پاکستان بودند
شکل گرفت و در سالهای آغازین فعالیت خود بیشتر شبیه یک سازمان غیردولتی سازمان یافته توسط دولت بود
تا یک سازمان غیردولتی 4.اولین مدیر عامل سازمان مذکور دارای حکم ماموریت دولتی و مدیر هیات مدیره آن نیز
یکی از مقامات ارشد دولتی بود .قصد دولت از کمک به تاسیس این سازمان غیردولتی تالش ب رای تک رار برخی از
دستیاب یهای مهم ب رنامهی حمایت روستایی آقا خان بود .با پذیرش نظر سازمان آقا خان ،دولت محلی استان سرحد
شمالغ ربی به محدودیتهای خود در زمینهی بسیج نیروهای اجتماعی ،انعطافپذیری و نوآوری اذعان داشت .این
دولت محلی تنها بودج هی اولیه مورد نیاز ب رای راهاندازی سازمان غیردولتی سرحد راه ف راهم کرده و مدیر عامل آن
را نیز تعیین نمود؛ اما در ادامه با سازمان مذکور مانند دیگر سازمانهای غیردولتی رفتار نمود .یکی از تکنی کهای
سازماندهی سازمان سرحد –ایجاد ارتباط میان سازمانهای روستایی و سازمانهای دولتی– از جذابی تهای عمدهی
این سازمان از نظر دولت محسوب م یشد .هدف سازمان سرحد جایگزینی خدمات دولت یا دوری از دولت نبود،
بلکه این سازمان در پی افزایش کارایی سازمانهای دولتی در انجام وظایفشان بود .این رویکرد همچنین یکی از
خصوصیات اصلی سازمان غیردولتی آقا خان در کشورهای هند و پاکستان بود .جایی که خدمات دولتی وجود
داشتند ،تالشهایی ب رای کمک به ارتقاء آنها به سطوحی که قبال امکان پذیر نبود صورت م یگرفت.

آیا سازمان حمایت روستایی سرحد یک سازمان غیردولتی بشمار م یرود؟ تحقیقی که توسط دانشگاه جان
هاپکینز در رابطه با بخش غیر انتفاعی صورت گرفت سازمانهای غیردولتی را سازمانهایی تع ریف م یکند که در
هر یک از  5مورد زیر عملکرد قابل قب ولی داشته باشند:
 -1رسمی
سازمان حداقل تا حدودی نهادینه است :احتماال به ثبت رسیده ،اما حد اقل از نظر دارا بودن جلسات منظم،
کارمندان دفتری و درج های از پایداری سازمانی حالت رسمی دارد.
 -2خصوصی
سازمان از نظر نهادی از دولت جدا است ،اگرچه مورد حمایت دولت ق رار دارد.
 -3غیر انتفاعی بودن
ممکن است سازمان اضافه درآمد داشته باشد ،اما اضافه درآمد به صاحبان یا مدی ران سازمان تعلق نم یگیرد.
 -4استقالل در شیوهی اداره
GONGO: government-organized NGO
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سازمان جهت کنترل و مدی ریت فعالی تهای خود ت وانا و مجهز است.

امکان را به این سازمان داده است که در م واقع لزوم در بخش دولتی و یا غیردولتی به فعالیت پردازد.

 -5داوطلبانه
درج هی معق ولی از مشارکت داوطلبانه در اج رای امور یا ادارهی سازمان وجود دارد .این بدان معنا نیست که کل یا
بیشتر درآمد سازمان باید از کم کهای داوطلبانه تامین شده یا بیشتر کارکنان سازمان را داوطلبان تشکیل دهند.

ب رنامه حمایت روستایی آقا خان هندوستان تا حدودی با هدف همکاری با سازمانهای خدماتی دولتی در
مناطق روستایی گج رات تشکیل شد .اولین مدیر عامل این سازمان یک کارمند ارشد بازنشسته بود که دارای
وجههای خوب و روابط عالی با دولت بود .این امر این امکان را در اختیار سازمان مذکور ق رار داد تا از ابتدا با
مقامات ارشد دولتی در ارتباط باشد که در نتیج هی آن از این سازمان ب رای مشارکت در کمیتههای دولتی م ربوط به
آموزش ،مدی ریت جنگل و منابع آب دعوت به عمل آمد .به طور مشابه ،سازمان غیردولتی سادگورو نیز در شماری
از کمیتههای دولتی مشارکت داشته و بخش قابل توجهی از درآمد خود را از ط ریق دولت تامین م یکند .در سال
 ،1995یک مقام ارشد دولتی دلیل عدم فعالیت سازمان سادگورو در منطقهای خاص را ج ویا شد .وقتی به وی گفته
شد که علت امر کمبود بودجه است وی طی درخ واستی که ظرف تنها چند ساعت به آن پاسخ داده شد تاییدی هی
جهت اختصاص مبلغ  900هزار دالر ب رای منظور فوق را اخذ نمود.

بر اساس نتایج یک ارزیابی که در سال  1996انجام گرفت ،سازمان سرحد قطعا دارای ش رایط یک سازمان
غیردولتی است ،به ویژه از نقطه نظر استقالل از دولت در زمینهی امور مالی و سیاستگذاری .یکی از خصوصیاتی
که سازمان سرحد را منحصر به فرد م یسازد اینست که دولت استان سرحد شمالغ ربی پاکستان این نکته را درک
نمود که اگر ق رار باشد سازمان سرحد کاری را که با هدف انجام آن تشکیل شده صورت دهد باید از دولت مستقل
باشد.
از طرف دیگر ،اتحادی هی بی نالمللی حفاظت از طبیعت پاکستان سازمانی مختلط است .اعضای این سازمان
که در سال  1948در اروپا تاسیس گردید عبارتند از  74دولت 105 ،سازمان دولتی ،بیش از  700سازمان غیردولتی
و همچنین هزاران دانشمند و متخصص متعهد به حفاظت از طبیعت .این سازمان از ط ریق شورا ،کمیسیونها
و جلسات خود به اف راد و نهادهای گستردهای پاسخگو م یباشد .این سازمان نه کامال دولتی است و نه کامال
غیردولتی ،اما م یت واند ،ضمن حفظ ارتباطات قوی خود با دولت ،در م واقع لزوم شکل یک سازمان غیردولتی را
به خود گیرد .در پاکستان ،نهادهای دولتی استانی و فدرال و همچنین سازمانهای غیردولتی ،از جمله سازمانهای
غیردولتی سرحد و س ونگی عضو اتحادی هی بی نالمللی حفاظت از طبیعت پاکستان م یباشند .این وضعیت منحصر
به فرد به این معناست که اتحادی هی بی نالمللی حفاظت از طبیعت پاکستان قادر به تاثیرگذاری بر طیف گستردهای
از عامالن م یباشد .این امر در عوض باعث شد تا مزیت ویژهای در تدوین است راتژی ملی حفاظت ،فرآیندی که
توسط دولت در سال  1986آغاز شد ،نصیب این سازمان گردد .احتماال بدون کمک اتحادی هی بی نالمللی حفاظت
از طبیعت پاکستان این فرآیند ادامه پیدا نم یکرد 5.با اختصاص دادن تق ریبا کل انرژی خود به تدوین است راتژی
ملی ،اتحادی هی بی نالمللی حفاظت از طبیعت پاکستان ت وانست مشارکتهای رسمی و غیر رسمی میان طیف
گستردهای از سازمانهای غیردولتی پاکستانی ،م راکز آکادمیک ،تجار و نهادهای دولتی ایجاد نماید .محصول
نهایی ،که در سال  1992توسط کابینه به تص ویب رسید ،به عن وان «یکی از جامعت رین واندیشمندانهت رین اسناد
از نوع خود در جهان» شناخته شد 14.بر اساس نتایج تحقیقی که در سال  1993توسط اتحادی هی بی نالمللی
حفاظت از طبیعت پاکستان انجام گرفت ،هم دولت و هم سازمانهای غیردولتی این سازمان را بسیار حرفه ای ،غیر
بوروک راتیک و دارای نقش کاتالیزوری ارزیابی نمودند .اگرچه وضعیت بی نالمللی اتحادی هی بی نالمللی حفاظت از
طبیعت پاکستان و روابط آن با دولت تا حدودی نامشخص به نظر م یرسند ،اما به دلیل آنکه کارکنان ارشد این
سازمان هم واره پاکستانی بوده و بودج هی این سازمان نیز همیشه توسط خود سازمان و عمدتا از ط ریق اهداکنندگان
بی نالمللی که در پاکستان فعالیت م یکنند تامین شده است ،این سازمان توسط بسیاری کامال پاکستانی قلمداد
م یشود .در رابطه با نامشخص بودن وضعیت اتحادی هی بی نالمللی حفاظت از طبیعت پاکستان از لحاظ دولتی
یا غیردولتی بودن باید گفت که این امر هم واره به عن وان عاملی به سود این سازمان عمل کرده است ،چ را که این
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تج رب هی بنیاد تحقیقات توسع هی بیف با دولت کمی بیشتر هشدارآمیز است .بنیاد تحقیقات توسع هی بیف
با طی دهههای  1960و  1970در مناطق روستایی ماهاراشت را فعالیت کرده و طیفی از پروژههای توسع هی روستایی
را به انجام رساند که اصل یت رین آنها اصالح نژاد دامها به منظور ت ولید شیر با کیفیت باالتر بود .بنیاد تحقیقات
توسع هی بیف که به شدت به بودج هی دولتی متکی بود زمانی که بودج هی مذکور در اوائل دههی  1980قطع شد
ناگهان خود را تنها و ب یکس یافت .پس از این رویداد که در نتیج هی آن بنیاد تحقیقات توسع هی بیف مجبور
به تعطیلی  250شعبه از شعب خود گردید این سازمان تالش کرد تا مجموعهای متعادلتر از اهداکنندگان ب رای
خود ف راهم کند .در این راستا ،این سازمان به جستجو ب رای یافتن اهداکنندگان بی نالمللی پرداخت و مهمتر از آن
فعالیت خود را به شش ایالت دیگر نیز گسترش داده و ت وافقات درازمدت هفت تا ده ساله با دولتهای ایالتهای
مذکور منعقد کرد .این سازمان در حال حاضر با موسسات پژوهشی مانند «شورای تحقیقات کشاورزی هندوستان»
دارای همکاری بوده و همچنین دارای ب رنامهای فعال در زمینهی دعوت از مقامات منتخب جهت بازدید از ب رنامههای
سازمان است .در حالی که ممکن است سازمان مورد بی زاری برخی از مقامات دولتی ق رار داشته باشد ،اما بنیاد
تحقیقات توسع هی بیف م راقب است تا روابط خوب و آداب حرفهای خود را حفظ کند .تحقیقی که در رابطه
با همکاری میان دولت و سازمانهای غیردولتی در منطقهی راجاستان انجام گرفت دالیل زیر را ب رای روابط کاری
خوب بنیاد تحقیقات توسع هی بیف ارائه داد.
نخست ،این یک همکاری ساده ،قابل سنجش و دارای زمانبندی است .دوم ،این رابطه بر اساس م وافقتنامهای
کتبی است که ب رای طرفین التزام آور م یباشد .سوم ،روی ههای روشن و دقیقی ب رای ارائهی پیشنهاد ،بررسی ب رنامه
و واگذاری کم کهای مالی وجود دارد .چهارم ،بنیاد تحقیقات توسع هی بیف دارای شایستگی در زمینهی ثبت
جزئی س وابق و گزارش دهی دقیق به دولت است .مه متر از همه ،بنیاد تحقیقات توسع هی بیف جهت کار با صبر
و حوصله با هدف ایجاد تغیی رات مورد نظر خود در نظام موجود بدون رویارویی با آن است راتژی خاصی اتخاذ کرده
است.
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نارایان هج ،مدیر بنیاد تحقیقات توسع هی بیف ،با یادآوری رویکرد پای هگذار این سازمان این موضوع را
به سادگی بدینگ ونه شرح م یدهد« :از دولت انتقاد نکنید .مانیباتی هم واره به ما م یگفت که دولت تنها یک
چارچوب بوروک راتیک است .شما م یت وانید در دل به این چارچوب ناسزا بگ ویید ،اما نه به کسانی که در آن کار
م یکنند .سعی کنید این نکته را درک کنید که ای راد از سیستم است ،نه اف راد ».مدیر بنیاد تحقیقات توسع هی
بیف معتقد است که این سازمان باید به دولت پاسخگو باشد نه سیاستمداران .وی همچنین م یگ وید« :تا زمانی که
الزم نشده به سوی دولت نروید و زمانی که یک مشکل م یت واند توسط یک کارمند رده پایین حل شود به سوی
کارمندان ارشد نروید».
در س راسر جنوب آسیا ،روابط میان سازمانهای غیردولتی و دولت توسط وضعیت سیاسی و برداشتهای دولت
و سازمانهای دولتی از ماهیت اینگ ونه سازمانها شکل گرفته است .سازمانهای غیردولتی که در مقیاس کوچک
به مبارزه با فقر م یپردازند مورد توجه – مثبت یا منفی– دولت ق رار ندارند .اگرچه برخی از سازمانهای موضوع
این کتاب از ابتدا دارای ابعاد کوچک بودهاند اما همگی آنها رشد کرده و توجه بخشهای مختلف را به خود
جلب کردهاند .صالح الدین احمد ،معاون مدیر عامل کمیتهی پیشرفت روستایی بنگالدش (برک) ،روابط این
سازمان با دولت بنگالدش را به سه مرحلهی کلی تقسیم م یکند .به نظر او دههی  1970دورهی «بی توجهی دولت
به این سازمان و بالعکس»؛ دههی  1980دورهی «حسادت و تکبر» (در نتیج هی رشد و شکوفایی س ریع سازمانهای
غیردولتی) و دههی « 1990دههی آشتی» است که طی آن سازمانهای غیردولتی دولت را به عن وان ارائه کنندهی
بسیاری از خدمات پذیرفته اما معتقد بودند که دولت نیز به همکاری با سازمانهای غیردولتی نیاز دارد ،چ را که آنها
م یت وانند نیروهای اجتماعی را به منظور موفقیت ب رنامههای دولت بسیج کنند.

سازمان غیردولتی پروشیکا نیز دارای تج رب هی مشابهی بوده است :رابطهای مملو از بی زاری و خصومت در
دههی  1970و اوائل دههی  1980که در نهایت به آشتی با دولت انجامید .این نزدیکی زمانی طی سی لهای 1987
و  1988اتفاق افتاد که در آن پروشیکا موفق شد به دولت در امدادرسانی س ریع و م وثر به سی لزدگان کمک کند.
در سالهای بعد شماری از پروژههای کوچک به صورت مشترک میان این سازمان و دولت انجام شد که از آن
میان به واکسیناسیون دامها ،درختکاری ،ایجاد قلمستان و طرحهای شیالت اشاره کرد .همانند سازمانهای هندی
مورد مطالع هی این پژوهش ،سازمانهایی مانند کمیتهی پیشرفت روستایی بنگالدش (برک)و پروشیکا هم اکنون در
کمیتههای مختلف دولتی عض ویت داشته و مدی ران آنها تالش شخصی گستردهای را صرف ایجاد یک سازمان
چتری جهت حمایت از سازمانهای غیردولتی نمودهاند.
در حالی که ممکن است این طور به نظر رسد که سازمانهای غیردولتی موضوع پژوهش حاضر با دولت روابط
خ وبی برق رار کرده و این وضعیت در آینده نیز ادامه خ واهد داشت اما حقیقت اینست که نم یت وان چنین حالتی
را بدیهی فرض کرد .مطالعات نشان م یدهند که روابط کاری خوب میان دولت و سازمانهای غیردولتی م یت واند
در طول زمان بهبود یابد و این امر در جنوب آسیا نتیج هی تکامل بخش غیردولتی و ارتقاء سطح درک این گ ونه
سازمانها بوده است .وضعیت موجود در جنوب آسیا نشان دهنده بلوغ و اعتماد به نفس دولت و سازمانهای
غیردولتی م یباشد.

وجود سازمانهای غیردولتی همچنان تا حدود زیادی به خ واست و ارادهی دولتها بستگی دارد و مشخص
نیست که در آینده وضعیت به چه صورت خ واهد بود .جالب آن است که بیشت رین می زان خصومت و همچنین
باالت رین سطح تایید و تحسین متقابل میان سازمانهای غیردولتی و دولت در کشور هند به چشم م یخورد.
سازمانهای غیردولتی هندی موضوع این پژوهش مورد حمایت سخاوتمندانهی دولت هند ق رار داشته و هندوستان
تنها کشور در منطقه است که دارای صندوقی رسمی ب رای حمایت از سازمانهای غیردولتی م یباشد .صندوق
مذکور نزد شورای پیشرفت اقدامات مردمی و تکن ولوژی روستایی به ثبت رسیده است .در همین حال ،هندوستان
شاهد شدیدت رین رویارویی میان دولت و سازمانهای غیردولتی بوده است که در م وارد متعدد به رجوع به م راجع
قضایی و بسته شدن سازمانهای مذکور نیز منجر شده است .آنچه مطالع هی سازمانهای غیردولتی موضوع این
پژوهش نشان م یدهد آن است که دولت و سازمانهای غیردولتی م یت وانند به صورت م وثر با یکدیگر در سطوح
مختلف ،از عملیات امدادرسانی تا پروژههای مشترک در زمینهی توسعه ،فعالیت در زمینهی سیاستگذاری در رابطه
با موضوعاتی به سادگی درختکاری یا موضوعاتی بنیادین چون است راتژی ملی حفاظتی همکاری نمایند .با این وجود
از نقطه نظر سازمانهای غیردولتی ،ارتباط با دولت باید هم واره با هشیاری و مهارت هدایت شود .لطیفهای قدیمی
م یگ وید« :چگ ونه م یت واند در کنار یک فیل خ وابید؟ پاسخ« :با احتیاط».
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کلیات
به استثناء بنیاد تحقیقات توسع هی بیف ،که از حمایت مالی گستردهی دولتی برخوردار است ،هیچیک از
سازمانهای غیردولتی موضوع پژوهش حاضر بدون دریافت کمک از اهداکنندگان بی نالمللی قادر به رشد و تبدیل
به آن چیزی که امروز هستند نم یگردیدند .البته این به آن معنا نیست که سازمانهای مذکور بدون کمک مستمر
اهداکنندگان قادر به فعالیت نخ واهند بود .بسیاری از سازمانهای غیردولتی منابع درآمدی دیگری از جمله فروش
کاال و خدمات ،کم کهای مردمی ،بهرهی وامهای اعطایی و کم کهای دولتی دارند .اما کلی هی این سازمانها در
مقاطع حساس از سالهای آغازین فعالیت خود از حمایت اهداکنندگان برخوردار بودهاند .ارتباط با اهداکنندگان
ب رای بیشتر سازمانهای غیردولتی امری حیاتی به شمار م یرود .با این وجود ،اهداکنندگان تنها در فهرستهای
اسامی یا پاورق یها در پایان گزارشات سالیانهی سازمانهای غیردولتی جای دارند .علیرغم آنکه سازمانهای
غیردولتی موضوع این پژوهش قصد تغییر این وضعیت را داشتند ،تنها شمار قلیلی از آنان موفق به انجام کاری بیش
از ذکر جمالت معمول در گزارشات سالیانهی خود گردیدند.
دو علت احتمالی م یت وان ب رای وضعیت مذکور در نظر گرفت .اول آنکه معموال سازمانهای غیردولتی به
طور آشکار اهداکنندگان را مورد نقد ق رار نم یدهند .بسیاری از سازمانهای مذکور نیز اصال از اهداکنندگان انتقاد
نم یکنند .دوم آنکه رابطهی سازمانهای غیردولتی و اهداکنندگان ،اگرچه پیچیده و دش وار ،در طول سالیان در
کل رابطهای مثبت بوده است .با نظر به زمان طوالنی و سخاوتمندی اهداکنندگان بی نالمللی ،ظاه را جای چندانی
ب رای پرداختن به جزئیات و انتقاد از آنان توسط سازمانهای غیردولتی باقی نمانده است .طی سالیان اخیر تغیی رات
عمدهای در طرز تفکر و رفتار اهداکنندگان به وجود آمده و شماری از سازمانهای موضوع پژوهش حاضر نیز
از تغیی رات مذکور منتفع یا متضرر گردیدهاند .به عن وان مه مت رین مثال در این زمینه م یت وان به حمایت مالی
سخاوتمندانهی یو.اس.اید که به شکلگیری سازمان حمایت روستایی سرحد انجامیده و قطع ناگهانی آن پس از
دو سال در اثر اختالف سیاسی میان دولت ام ریکا و دولت پاکستان اشاره کرد .از این رو شایسته است تا به تفصیل
به ارزیابی روابط میان سازمانهای غیردولتی جنوب آسیا و اهداکنندگان بپردازیم.

آغاز ارتباط
معموال در مورد بیشتر سازمانهای غیردولتی جنوب آسیا ،اولین اهداکننده یک سازمان غیردولتی از یکی از
کشورهای شمال بوده است .بزرگت رین سازمان غیردولتی در کشورهای شمال Save the Childrenاست که از
دل جنگ و ش رایط اضط راری زاییده شد .این سازمان محصول جنگ جهانی اول م یباشد .سازمان غیردولتی Plan
 Internationalنیز پس از جنگ داخلی در اسپانیا پا به عرصه گذاشت .سازمانهای  Oxfamو CARE
محصول جنگ جهانی دوم بودند .سازمان غیردولت ی  World Visionمحصول جنگ کره بود و سازمان M e

 decins sans Frontieresطی جنگ بیافران به وجود آمد .با گذشت زمان ،بیشتر سازمانهای مذکور
موضوع توسعه را به فعالی تهای خود اضافه کرده و در مورد بعضی سازمانها این بخش به زمینهی اصلی فعالیت
آنها تبدیل شد .در اواسط دههی  ،۱۹۷۰همگی این سازمانها در حال ط راحی و اج رای ب رنامههای خاص خود در
کشورهای در حال توسعه بودند .در این زمان ،به جز چند مورد حمایت از پروژههای انجام شده توسط کلیساهای
محلی ،اکثر این سازمانها دارای ارتباط ناچیزی با سازمانهای غیردولتی داخلی در کشورهایی مانند هندوستان و
پاکستان بودند .یکی از دالیل این امر تکبر و غرور این سازمانها و تصور آنها مبنی بر این بود که آگاهتر از
دیگ ران هستند .دلیل دیگر تعدا د اندک سازمانهای غیردولتی داخلی واجد ش رایط جهت همکاری با آنها بود.
بسیاری از سازمانهای داوطلبانهی در منطقهی جنوب آسیا در دهههای  ۱۹۵۰و  ۱۹۶۰بیشتر دارای رویکرد رفاهی تا
رویکرد توسعه و غالبا شبیه ن وانخانههایی ب رای اطعام فق را تا م راکز فعال در زمینهی توسعه بودند.

در اوائل دههی  ۱۹۷۰این وضعیت به دو صورت شروع به تغییر کرد .اولین تغییر زمانی روی داد که سازمانهای
غیردولتی شمالی به این نکته پی بردند که سازمانهای محلی قادرند با سرعت بیشتر و به صورت م وث رتر به به فق را
دسترسی یابند .در سال  ۱۹۷۱در واکنش به وضعیت کشور بنگالدش که در این زمان متحمل وی ران یهای جنگ
بود سازمان  Oxfamبه عن وان یک تازه وارد فعالی تهای خود در این منطقه را آغاز نمود .در چنین ش رایطی یافتن
همکاران محلی که بت وانند در ب رنامهریزی به این سازمان کمک کنند از اهمیت باالیی برخوردار بود .کمیتهی
پیشرفت روستایی بنگالدش (برک)که ب رنامهای کوچک جهت امدادرسانی به آسیب دیدگان جنگ بود از اولین
گروههایی بود که بدین ت رتیب وارد صحنه شد .اهداء کمک مالی توسط  Oxfamبه کمیتهی پیشرفت روستایی
بنگالدش (برک) چیزی بود که هم ب رای  Oxfamو هم ب رای کمیتهی پیشرفت روستایی بنگالدش (برک) و
همچنین دیگر ب رنامههای ن وپای محلی تازگی داشت .با گذشت زمان ،کمیتهی پیشرفت روستایی بنگالدش (برک)
زمینهی فعالیت خود را از امدادرسانی ف راتر برد – درست مانند  Oxfamو دیگر سازمانهای غیردولتی بی نالمللی.
 Oxfamبه حمایت از کمیتهی پیشرفت روستایی بنگالدش (برک) ادامه داد و ظرف چند سال همکاری با
سازمانهای غیردولتی محلی به گ رایشی در میان سازمانهای غیردولتی کشورهای شمال تبدیل گردید .اما پیدایش
سازمان غیردولتی پروشیکا متفاوت بود و توسط مسئوالن پروژهی بنگالدشی که در اواسط دههی  0791ب رای یک
سازمان غیردولتی کانادایی ( )CUSOکار م یکردند صورت گرفت .در حقیقت ،ب رنامهی اولی هی  CUSOبه
زودی به یک سازمانی غیردولتی ثبت شدهی محلی (پروشیکا) و حمایت از فعالی تهای اولی هی آن به هدف اصلی
 CUSOدر بنگالدش تبدیل شد.
تا اواسط دههی  ،۱۹۸۰سازمانهایی مانند کمیتهی پیشرفت روستایی بنگالدش (برک) و پروشیکا در بنگالدش
و ب رنامهی حمایت روستایی آقا خان در پاکستان در حال پیشی گرفتن از ظرفیت سازمانهای غیردولتی شمالی
ب رای حمایت از آنها بودند .این سازمانها و دیگر سازمانها در س راسر منطقه در حال رشد از نظر ابعاد و همچنین
پیچیدگی فعالی تهایشان بودند .از طرف دیگر به تعداد سازمانهای غیردولتی همه ساله افزوده م یشد و این امر
باعث افزایش رقابت ب رای منابع مالی گردیده بود .در همین زمان ،برخی از آژان سهای دوجانب هی فعال در زمینهی
توسعه نیز متوجه گ رایش موجود شده و شروع به یافتن راههایی ب رای حمایت از سازمانهای مذکور نمودند .برخی
از این آژان سها – مانند  Danida ،Sidaو  – NORADبه صورت مستقیم و برخی دیگر به صورت غیر
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مستقیم و از ط ریق یک سازمان غیردولتی شمال این کار را انجام م یدادند .در حالی که می زان نیاز سازمان غیردولتی
پروشیکا به حمایت مالی در حال پیشی گرفتن از ت وانایی  CUSOبود CUSO ،به س راغ  CIDAکه از این
سازمان حمایت م یکرد رفته و درخ واست کمک مالی جهت ارائه به سازمان غیردولتی پروشیکا را نمود که نهایتا
این عمل صورت گرفت .چنین شیوهای در رابطه با برخی از سازمانهای مورد مطالع هی این کتاب به طور مستمر
صورت گرفته است .به طور مثال بنیاد آقا خان به عن وان کانال حمایت مالی توسط انگلستان ،هلند و اتحادی هی
اروپایی ب رنامهی حمایت روستایی آقا خان هندوستان و پاکستان عمل م یکند .بنیاد آقا خان کانادا نیز به عن وان
کانال حمایت مالی از کمیتهی پیشرفت روستایی بنگالدش (برک) توسط  CIDAعمل م یکند.
آژان سهای چند جانبه در دههی  ۱۹۹۰به صحنه وارد شدند؛ در بعضی م وارد با حمایت مالی – مانند حمایت
ی ونیسف از ب رنامهی غیر رسمی آموزش ابتدایی کمیتهی پیشرفت روستایی بنگالدش (برک) – و در بعضی م وارد به
صورت ق راردادی .به طور مثال ،سازمان حمایت روستایی سرحد به صورت ق راردادی با صندوق بی نالمللی توسع هی
کشاورزی و بانک توسع هی آسیا وارد همکاری شد تا بخشی از ب رنامههای مشترک آژان سهای مذکور و دولت را
در زمینهی اطالعرسانی و بسیج روستایی بر عهده گیرد .به شکلی کمی متفاوت CIDA ،در سال  ۱۹۹۵ق راردادی
پنج ساله در حمایت از است راتژی حفاظت ملی است راتژی ملی حفاظت با اتحادی هی بی نالمللی حفاظت از طبیعت
پاکستان امضا نمود .در این پروژه ،دو سازمان دولتی و یک موسس هی تحقیقاتی نیز شرکت داشتند ،اما اتحادی هی
بی نالمللی حفاظت از طبیعت پاکستان آژانس رسمی اج را کنندهی پروژه از طرف  CIDAبود ،نقشی که در
سالهای قبل معموال به یک سازمان کانادایی یا یک شرکت خصوصی واگذار م یشد.

حالی بود که بسیاری از فعالی تهای فرعی ضروری و ب رنامههای پشتیبانی اصال مورد حمایت مالی ق رار نم یگرفتند.

یکی از راههای خروج از این معضل حمایت مالی از ب رنامهها بود .به طور مثال ،به جای حمایت از یک
پروژهی بهداشتی یا یک پروژه در رابطه با زنان ،سازمان توسع هی بی نالمللی 6به حمایت از کلی هی فعالی تهای
ب رنامهی حمایت روستایی آقا خان در ناحی هی چیترال در شمال پاکستان پرداخت .سازمان توسع هی ( GTZاز
کشور آلمان) از کل ب رنامهی «آستور» حمایت کرد .بجای رویکرد جغ رافیایی م یت وان رویکردی بخشی اتخاذ نمود.
به عن وان مثال چندین اهداکننده از ب رنامهی آموزش ابتدائی غیر رسم یکمیتهی پیشرفت روستایی بنگالدش (برک)
حمایت م یکنند .اگرچه در این مورد یک ب رنامهی خاص مورد حمایت ق رار م یگیرد اما اینکار با حمایت محدود
از یک پروژه که در باال بدان اشاره شد کامال متفاوت است .دالیل این امر از این ق رار است :نخست ،این حمایت
شامل کلی هی بخشهای متفاوت ب رنامه مانند آموزش معلمان ،انتشار کتابهای درسی ،پرداخت حقوق معلمان و
 ...م یباشد .دوم ،کل هزینهی ب رنامه در این حمایت تامین م یگردد که این امر به جای تامین درصدی اختیاری از
هزینههای باال سری ،تضمین کنندهی پشتیبانی اج رایی و حرفهای کل ب رنامه م یباشد .در صورت استفاده از شیوهی
حمایت از پروژههای منفرد ،کمیتهی پیشرفت روستایی بنگالدش (برک) ناگزیر بود ب رای هر یک از امور ساخت
مدرسه ،چاپ کتب درسی و آموزش به س راغ یک اهدا کنندهی مجزا برود .عالوه بر منجر شدن به یک ب رنامهی
نا مت وازن که اجزای آن با یکدیگر هماهنگی ندارند ،در شیوهی حمایت پروژهای ممکن است هزینهی باال سری
تامین شده توسط یک اهداکننده بسیار پایی نتر از باال سری تامین شده توسط یک اهدا کنندهی دیگر بوده و این
امر موجب فقدان حمایت اج رایی کافی و انتقال نا مناسب بودجه میان بخشهای مختلف پروژه شود.

پروژهها و ب رنام هها

کنسرسیوم ها

تغییر جهت از مشارکتهای نسبتا کوچک با سازمانهای غیردولتی شمالی هم فکر به همکاری ق راردادی با
آژان سهای دوجانبه یا چند جانبه ب رای بیشتر سازمانهای غیردولتی جنوب آسیا حرکتی بسیار کند بوده است.
یکی از تحوالتی که این تغییر را عملی ساخت حرکت تدریجی برخی از آژان سهای توسعه از پروژهها به سوی
شیوههای کل گ رایانهتر حمایت مالی بود .پرداختن به پروژهها تا می زان معینی معقوالنه است .پروژهها تشکیل
شده از مجموعهای مجزا از فعالی تها و دارای بودجه و چارچوب زمانی مشخصی هستند .آنها چارچ وبی ب رای
ب رنامهریزی ارائه داده و به اهداکننده و دریافتکننده امکان ارزیابی نتایج بر اساس اهدافی واضح را م یدهند .با
اینحال ،مشکل پروژهها اینست که آنها بیشتر منعکس کنندهی اول ویتها و چارچ وبهای زمانی اهداکنندگان
هستند تا دریافت کنندگان یا اف رادی که با آنها همکاری م یکنند .پروژهها همچنین کارکردی انتخابی داشته و
تنها به فعالی تهای خاصی از هر بخش م یپردازند .اما واقعیت آن است که ،به طور مثال ،یک کشاورز نم یت واند
بر طبق زمانبندی حمایت مالی یک اهداکننده به کشت بپردازد همانطور که یک ب رنامهی بهداشتی پیش گی رانه
نیز موفق نخ واهد بود مگر آنکه در هماهنگی با خدمات درمانی محلی اج را گردد نه اول ویتهای اهداکنندگان .در
اواسط دههی  ،1980بسیاری از سازمانهای غیردولتی بزرگتر در جنوب آسیا در حال ایجاد تعادل میان پروژههای
گ وناگون بودند که برخی از آنها به صورت مطلوب و برخی به صورت نامطلوب تامین مالی م یشدند و این در

یکی دیگر از نوآوریهایی که در سالهای اخیر صورت گرفته ایجاد کنسرسیومهای اهداکنندگان با رویکردی
ب رنامهای به کلی هی فعالی تهای سازمانها بوده است .این شیوه که توسط سازمانهایی چون ( Sarvodayaاز
کشور س ریالنکا) ،آژانس نروژی همکاری توسعه ( DFID ،)NORADو سازمان هلندی همکاری
توسعه بی نالمللی ( )NOVIBپای هگذاری گردید ،دارای مزایایی چند ب رای اهداکننده و دریافتکننده کمک
م یباشد .در اینجا نیز مانند رویکرد ب رنامهای و بر خالف رویکرد تفکیک جغ رافیایی یا بخشی دیدی کل نگر و
ف راگیر وجود دارد .در این شیوه ،سازمان غیردولتی به تهی هی ب رنامهای جامع و برآورد بودج هی مورد نیاز آن به عن وان
مثال ب رای مدت سه سال اقدام م یکند .سپس یک گروه (کنسرسیوم) از اهداکنندگان طی مالقات و بحث و بررسی
با سازمان مذکور به اصالحات احتمالی ب رنامه مذکور اقدام کرده و بر اساس می زان عالقه و ت وانایی خود به حمایت
مالی از ب رنامه مورد نظر متعهد م یگردند .در این روش از آنجا که هر یک از اهداکنندگان تامین مالی بخشی از
ب رنامه را تقبل م یکند م یت واند بر اج رای کل ب رنامه نظارت داشته باشد .از نقطه نظر سازمان غیردولتی مورد نظر نیز،
عالوه بر دریافت حمایت مالی کل نگر و چند جانبه ،یکی دیگر از مزایای این روش صرفه ج ویی در زمان است .به
عن وان مثال ،در کنسرسیومهای تشکیل شده ب رای حمایت از کمیتهی پیشرفت روستایی بنگالدش (برک) و سازمان
غیردولتی پروشیکا ،این دو سازمان تنها باید به یک مجموعه گزارش داده ،تحت نظارت یک مجموعه بوده و مورد
)The Department for International Development (DFID
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ارزیابی یک مجموعه ق رار گی رند.

استراتژیهای بافرینگ

در این شیوه حداقل اصل بر آن چیزی ق رار دارد که در باال گفته شد گرچه اهداکنندگان باز هم تا حدودی
تمایل به انجام ارزیاب یهای ویژه و اعزام نمایندگان خود جهت نظارت دارند .در این رابطه ،تاسیس یک دفتر
هماهنگی در سازمانهای اهداکننده با هدف انجام این گ ونه اقدامات و محدود کردن آنها م یت واند مفید واقع
شود .دفاتر هماهنگی کمیتهی پیشرفت روستایی بنگالدش (برک) و سازمان غیردولتی پروشیکا مانند نوعی بافر
عمل کرده و به ب رنامهریزی بازدیدها و اقدامات نظارت و ارزیابی با در نظر گرفتن ش رایط مورد نظر اهداکنندگان و
دریافت کنندگان م یپردازد.

با این که اهداکنندگان اغلب دلیل حمایت خود از سازمانهای غیردولتی را کمک به ایجاد جامع هی مدنی
عن وان م یکنند ،بخش اعظم رابطه آنان با سازمانهای مذکور به صورت ق راردادی بوده و با هدف دستیابی به نتایج
خاص صورت م یگیرد .یک سازمان غیردولتی با هدف انجام آنچه اهداکننده از آن م یخ واهد مورد حمایت اهدا
کنندهی مذکور ق رار م یگیرد .از نقطه نظر اهداکنندگان ،کنسرسیومها ،هیاتهای نظارتی و شوراهای مشورتی
همگی مکانیزمهایی ب رای دستیابی به شفافیت بیشتر و کاهش اقدامات دست و پاگیر اج رایی هستند .از نقطه نظر
سازمانهای غیردولتی ارگانهای مذکور عالوه بر م وارد فوق دارای نقش باف رینگ با هدف حفاظت از فعالی تهای
هستهای در ب رابر دخالتهای بیش از حد از خارج و ب یثباتی ذاتی ب رنامههای تامین مالی م یباشند.

اگرچه ب رنامهی حمایت روستایی آقا خان پاکستان هرگز دارای یک کنسرسیوم نبوده است ،در اواسط دهه
 ۱۹۹۰با در همکاری با اهداکنندگان با مشکالت اج رایی روب هرو شد.اندازه ،پیچیدگی ،توزیع جغ رافیایی و دوری
مسافت م ربوط به مناطقی که این سازمان در آنها به فعالیت مشغول بود به آن معنا بود که هر یک از تق ریبا دوازده
اهدا کنندهای که از این سازمان حمایت م یکردند یا باید هزینه اضافی صرف بازدیدهای نظارتی خود نمایند و یا
این که هرآنچه در گزارشات سازمان مذکور ذکر شده بود را بپذی رند .در سال  ،۱۹۹۲به پیشنهاد ب رنامهی حمایت
روستایی آقا خان ،اهداکنندگان اصلی به تاسیس «هیات نظارتی مشترک» ( )JMMمتشکل از نمایندگانی از
 ،AKF ،NORAD ،DFID ،CIDAاتحادیه اروپایی و دولت هلند اقدام کردند .استم رار در فعالی تهای این
گروه و بازدیدهای منظم طی سالهای متمادی به هیات مذکور این امکان را داده است تا بر موضوعاتی که ب رای
اهداکنندگان و ب رنامهی حمایت روستایی آقا خان دارای اهمیت بوده تمرکز نموده ،مسئ ولیت گزارش دهی ب رنامهی
حمایت روستایی آقا خان را کاهش داده و نتایجی را در بر داشته باشد که به صورت فردی قابل حصول نبودهاند.
نقطه ضعف هیات فوقالذکر این بود که به گروهی از اهداکنندگان دارای عالئق مشترک اما ش رایط کامال متفاوت
در رابطه با تامین مالی ب رنامهی حمایت روستایی آقا خان گزارش م یداد .گروه مذکور یک کنسرسیوم نبودند و تا
سال  ۱۹۹۸بسیاری از آنان خ واهان اج رای ب رنامههای نظارتی و ارزیابی خود در کنار اقدامات مشابه انجام شده توسط
هیات نظارتی مشترک بودند .بدون توجه به کیفیت گزارشات هیات نظارتی مشترک ،این امر باعث شکست در
دستیابی به یکی از اهداف هیات مذکور یعنی کاهش مسئ ولیت ب رنامهی حمایت روستایی آقا خان در این رابطه
بود .در نتیجه ،در سال  ،۱۹۹۹هیات نظارتی مشترک به جزئی فرعی از ارتباط ب رنامهی حمایت روستایی آقا خان و
اهداکنندگان حامی آن تبدیل شد.
در هندوستان ،بنیاد آب و توسع هی سادگورو از مکانیزمی دیگر جهت کاهش بازدیدهای نظارتی توسط
اهداکنندگان و افزایش اعتماد آنان بهره گرفت .این مکانیزم عبارت بود از یک «شورای مشورتی» متشکل از
اهداکنندگان و مقامات دولتی .این شورا که در سال  1991شروع به کار نمود تا سال  1999دارای  26عضو شد که
به صورت سالیانه جهت بررسی است راتژیها ،ب رنامهها و چگ ونگی تامین مالی سازمان مذکور و ب رنامهریزی جهت
فعالی تهای آینده گرد هم م یآمدند.

النور ابراهیم به بررسی برخی دیگر از تکنی کهای باف رینگ که وی آنها را نمادگ رایی ،نتیج هگ رایی و
عملکرد حرفهای م یخ واند م یپردازد .نمادگ رایی به معنای جمعآوری رسمی اطالعات – از راه نظارت ،ارزیابی و
تحقیقات – است که الزمه ایجاد اعتماد در اهداکنندگان م یباشد (حتی اگر در م واردی با شیوهی تصمی مگیری
یک سازمان غیردولتی هماهنگی نداشته باشد) .به عقیدهی النور ابراهیم اگر نقد فعالی تهای یک سازمان
غیردولتی توسط خود آن سازمان صورت گیرد هم واره تمایل به بزرگنمایی موفقی تها و ب یاهمیت جلوه دادن
شکس تها وجود خ واهد داشت .وی به نقل گفتهی یکی از مقامات ارشد ارزیابی در بنیاد آب و توسع هی سادگورو
م یپردازد« :من هیچ مطلب منفی در مورد سازمان نم ین ویسم ،چ را که ممکن است این کار باعث ایجاد اختالل در
تامین مالی از سوی اهداکنندگان شود» .وی معتقد است در حالی که ممکن است شکس تها شناسایی شده و در
ب رنامهریزیهای آینده لحاظ گردند اما در گزارشات رسمی جهت ارائه به اهداکنندگان اشارهای به آنها نم یشود.
نتیج هگ رایی به تمایل اهداکنندگان و سازمانهای غیردولتی به تاکید بر محصول کار به جای شیوه کار اشاره
دارد .اهداکنندگان اغلب تمرکز بر چیزی دارند که قابل سنجش باشد مانند تعداد سدهای ساخته شده ،چاههای
حفر شده و یا کودکان واکسیناسیون شده .این م وارد م یت واند با نتایج بلند مدتتر مانند کاهش فقر یا کاهش مرگ
و میر کودکان م رتبط باشد یا نباشد ،اما شیوه انجام کار در تمام م وارد فوق مسالهای است که هم واره مورد غفلت
ق رار دارد .به اعتقاد النور اب راهیم چنین موقعیتی دو مشکل در پی دارد .اول اختالف میان نتیجه و شیوه انجام کار
یرانند اما از طرف دیگر اصول گزارش
است که در آن طرفین (به ویژه اهداکنندگان) سخن از اهمیت شیوه کار م 
دهی را بر پایه محصول کار (یعنی اهداف فیزیکی و مالی) ق رار م یدهند .دومین مساله ایجاد مشکل در روابط میان
سازمانهای غیردولتی و اهداکنندگان به این دلیل که سازمانهای مذکور اهداکنندگان را غافل از واقعیات موجود
م یدانند م یباشد.
اما خطر واقعی ایجاد مشکل در روابط میان سازمانهای غیردولتی و اهداکنندگان نیست بلکه این احتمال است
که در عمل محصول کار ،شیوه کار را تحت الشعاع ق رار دهد .در این رابطه ،النور اب راهیم گفتهی یکی از مدی ران
ارشد ب رنامهی حمایت روستایی آقا خان را نقل م یکند:
«طی سه سال گذشته من تنها یک هدف داشته ام – هدفی که مانند یک بازی ک ریکت مزخرف بود – و آن
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تحقق صد درصد اهداف از پیش تعیین شده بود ...آنچه شما هم واره به بررسی آن مشغول هستید تعیین کنندهی
کاری است که شما انجام م یدهید .اگر شما به بررسی اهداف مشغول باشید در نهایت تنها چیزی که کسب
م یکنید همان اهداف است».

خوشبختانه هم اکنون تعداد زیادی از اهداکنندگان خود داری از هدف -محوری را آغاز کرده و بیشتر سعی
بر تاکید بر نتایج دارند .البته این امر نیز خود م یت واند مشکل ساز باشد ،به ویژه زمانی که نتیج هی مورد نظر –
مانند یک ارتباط قابل رویت میان بهداشت یا آموزش و کاهش فقر – خارج از چارچوب زمانی یک اهداکننده
باشد .میل رو به افزایش اهداکنندگان ب رای نتایج قابل سنجش م یت واند همچنین باعث از بین رفتن برخی از
ویژگ یهای خاص فعالی تهای سازمانهای غیردولتی از جمله نوآوری ،آزمایش و ریسک پذیری شود .این امر
همچنین م یت واند موجب فاصله گرفتن سازمانهای غیردولتی از ج وامع محروم گردد چ را که در آنها کسب
موفقیت دش وار تر ،پرهزینهتر و وقتگی رتر است.
«تحلیل چارچوب منطقی» ( )LFAکه آژان سهای اهداکننده هم واره به انجام آن تمایل بسیار دارند بر مشکل
م یافزاید .گرچه انتظار م یرود این نوع تحلی لهایی دارای انعطاف بوده و به طور مکرر صورت گی رند ،در اغلب
م وارد ماهها و سالها پس از تهیه به طرحی کلی ب رای سنجش فعالی تها و نتایج یک سازمان غیردولتی تبدیل
م یش وند .این نوع تحلیل به توصیف نتایجی که باید حاصل گردند و شاخ صهایی که نتایج مذکور باید با توجه به
آنها سنجیده ش وند پرداخته و به ندرت به شیوه کار توجه م ینماید .این نوع تحلیل فرض را بر آن است وار م یسازد
که کلی هی ذینفعان – اهداکنندگان و دریافت کنندگان– پروسه توسعه را درک م یکنند .این تحلیل همچنین
فرض را بر ثبات ،قابل پیش بینی بودن و قابل کنترل بودن ش رایط که منجر به موفقیت م یگردند ق رار م یدهد .در
برخورد با مسال هی موفقیت به هنگام یکه اهداف خروجی مالک عمل ق رار دارند دو راه وجود دارد .نخست،
دست کم گرفتن دستیاب یها از پیش به طوری که موفقیت در دستیابی به اهداف تضمین شود .دوم ،اغ راق در
موفقی تها پس از کسب آنها و کوچک شمردن مشکالت .بدون توجه به آنکه کدامیک از شیوههای فوق اعمال
گردد ،از آنجا که «تحلیل چارچوب منطقی» بخشی ضروری از اکثر روابط میان اهداکنندگان و دریافت کنندگان
است ،این شیوه به صورت بخشی ثابت از نمادگ رایی و نتیج هگ رایی تبدیل م یگردد.
به نظر النور اب راهیم ،عملکرد حرفهای (به کارگیری مهندسان ،دانشمندان علوم اجتماعی ،مدی ران و متخصصان
کامپی وتر) سومین است راتژی باف رینگ است .این است راتژی گ رایشی جهانی میان سازمانهای غیردولتی است که
اساس آن نیاز این گ ونه سازمانها م یباشد نه اهداکنندگان .این است راتژی عالوه بر این هدف دیگری را نیز تامین
م یکند و آن تسهیل در ارتباطات میان سازمانهای غیردولتی و اهداکنندگان است:
متخصصان دارای زبانی مشترک با اهداکنندگان در زمینهی توسعه هستند .آنها نیز از مفاهیمی چون مشارکت،
پایداری ،تحلیل هزینه و سود ،تاثی رات ،شاخصها و غیره استفاده م یکنند .از این رو ،متخصصان نیز قادرند فعالی تهای
خود را قالبی که مورد پذیرش اهداکنندگان ق رار دارد بیان نمایند .سازمانهای غیردولتی م یت وانند با استفاده از زبان
متخصصان به توجیه فعالی تهای خود اقدام نموده و بدین وسیله از می زان نظارت مستقیم اهداکنندگان بکاهند.

اگر چنین کاری نادرست به نظر م یرسد ،رفتار آژان سهای اهداکننده که به سختی اجازهی بررسی و نظارت
بر عملکرد خود را به دیگ ران م یدهند ،ب رای دیر کرد تصمیمات و اقدامات خود توضیحی ارائه نم یکنند و در
اعطای کمک تبعیض قائل م یش وند نیز نادرست است .آبان کاب راجی (اتحادی هی بی نالمللی حفاظت از طبیعت)
در بارهی مسالهی ایجاد ت وازن میان دو حوزه که یکی بر پایه تقاضا و دیگری بر پایه عرضه ق رار دارد م یگ وید:

حوزهی مبنی بر تقاضا آن است که دریافت کنندهی خدمات ما است مانند دولت ،سازمانهای غیردولتی و
مردم؛ حوزه مبنی بر عرضه نیز آژانس اهداکننده است .چالش اصلی ایجاد ت وازن میان این دو حوزه و هماهنگ
ساختن عرضه و تقاضا در کنار تحقق اهداف سازمانهای غیردولتی ذینفع است ...در گذشته زمانی که ج ریان
کم کهای مالی دارای انعطاف بیشتری بود این چالش کمتر مشاهده م یشد ،اما امروزه این چالش شدت یافته
است ...به ویژه زمانی که شما دریابید که اهدا کنندهای که از شما حمایت م یکند دارای دستور کار و اهداف
کامال متفاوتی است.
در مقابل این نظر باید به گفتهی همکار آبان کاب راجی در اتحادی هی بی نالمللی حفاظت از طبیعت یعنی استال
جفری در بارهی روابط میان اهداکنندگان و دریافت کنندگان که به نظر وی م یت واند سازنده و ب رای طرفین سود
آور باشد اشاره نماییم:
برخی از اهداکنندگان ،عموما از کشورهای کوچکتر ،حقیقتا به صورت مشارکتی با سازمانهای غیردولتی
همکاری کرده و در شناسایی و ط راحی ب رنامهها با سازمانهای تحت حمایت خود همکاری نموده و از خود
انعطافپذیری نشان م یدهند تا امکان وجود یک رویکرد مشارکتی متقابل با هدف تامین رضایت طرفین را ف راهم
سازند.
آیا شرایط بنگالدش متفاوت است؟
حدسیات زیادی در مورد این که چ را چنین تعداد زیادی از سازمانهای غیردولتی داخلی در بنگالدش به وجود
آمده و چ را تعدادی از آنها در سطح منطقهای و بی نالمللی چنین رشد گستردهای داشتهاند وجود دارد .تا آنجا که
به مسالهی سازمانهای غیردولتی م ربوط م یشود ،بنگالدش نیز در شروع وضعیتی مشابه پاکستان داشت ،اما طی ده
سال پس از استقالل خود در سال  ،1971سازمانهای قدیمی تامین اجتماعی که دارای خصوصیات بخش داوطلبی
در پاکستان پیش از سال  1971بودند کامال به وسیلهی انبوهی از سازمانهای فعال و ن وپا مغلوب گردیدند .دو دهه
دیگر طول کشید تا نسل مشابهی از سازمانهای غیردولتی پاکستانی پا به عرصه گذارند .در هندوستان ،بخش
سازمانهای غیردولتی دارای ابعاد بسیار گسترده بوده و ریشههای آن در مقایسه با بخش غیردولتی در پاکستان و
بنگالدش عمی قتر است ،اما سازمانهای غیردولتی هندی عموما به وسیلهی موفقی تها و رشد همکاران خود در
بنگالدش تحت الشعاع ق رار گرفتهاند و این امر در حالی است که هندوستان جمعیتی معادل هشت ب رابر بنگالدش
دارا است.
پاسخ این مساله را نم یت وان در خصوصیات ملی مردمان بنگالدش جستجو کرد چ را که آنها قبل از سال
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 ۱۹۷۱در صحنهی مذکور حاضر بودند .پاسخ مذکور فرهنگی نیز نم یت واند باشد چ را که  ۵۷میلیون بنگالدشی در روابط سازمانهای غیردولتی

هندوستان چیزی شبیه کمیتهی پیشرفت روستایی بنگالدش (برک)یا سازمان غیردولتی پروشیکا یا GERMAN
 BANKایجاد نکردهاند .پاسخ مذکور به مذهب این مردمان نیز م ربوط نم یشود ،حداقل در مقایسه میان پاکستان
و بنگالدش .بیشتر پاسخها در این زمینه به موضوع ش رایط باز م یگردد .در اوائل دههی  ۱۹۷۰و پس از آن نیازهای
موجود در بنگالدش بسیار گسترده بودند .ب رای ناظ ران بیرونی بسیار ساده است که ف راموش کنند یک میلیون
بنگالدشی در جنگی که به تشکیل کشورشان منجر گردید کشته شدند .ده میلیون نفر نیز در جنگ مزبور آواره
شدند و زمانی که به کاشانه خود بازگشتند در فقر شدید به زندگی ادامه دادند .نه دولت و نه آژان سهای امدادی
ب یشمار که با کم کهای مالی ب یسابقه وارد میدان شدند نت وانستند حتی گوشهای از چالش موجود را پاسخ
گ ویند .جای تعجبی نداشت که در این هنگام جنبش استقالل هستهای از فعاالن ج وان را به وجود آورد که خ واهان
کمک به بازسازی کشور خود بودند .انرژی و اشتیاق این ج وانان که هستهی اولین سازمانهای غیردولتی پس از
استقالل تشکیل م یدادند را به هیچ وجه نم یت وان کم اهمیت انگاشت.
البته در این زمان کم کهای مالی اهداکنندگان نیز ب رای سازمانهای مزبور وجود داشت .اما تصور این که
این سازمانها تنها با هدف کسب منافع مالی به این کار اقدام کرده بودند نه تنها ناخوشایند بلکه اشتباه است .با
این وجود ،بدون سطوح ب یسابقهی کم کهای مالی اهداکنندگان ،هیچکدام از سازمانهای مذکور امکان رشد
و دستیابی به موفقیت نم ییافتند .حجم کم کهای مالی اهداکنندگان به سازمانهای غیردولتی در بنگالدش با
می زان مشابه در هند و پاکستان متفاوت است .البته فاکتورهای دیگری نیز در این رابطه وجود دارند .یکی از این
فاکتورها طبیعت یکپارچ هی دولت بنگالدش است .ساختارهای فدرال در هندوستان و پاکستان الی های از کنترل و
بوروک راسی دولتی ایجاد کردهاند که بدون شک مانعی در ب رابر رشد سازمانهای غیردولتی بودهاند .دولت بنگالدش
با وجود تالشهای خود در جهت کنترل سازمانهای غیردولتی هی چگاه محدودیتهای شدیدی که در هندوستان
و پاکستان به چشم م یخورد را بر این سازمانها تحمیل نکرده است.اندازهی این کشور نیز فاکتوری دیگر است.
بنگالدش کشوری نسبتا کوچک است که علیرغم مشکالت جدی در زمینهی ارتباطات ،بیشتر مناطق آن دارای
فاصلهای کمتر از یک روز از شهر داکا م یباشند .فاکتور مهم دیگر یکدست بودن از لحاظ فرهنگی و اقتصادی
است .بیش از  90درصد از جمعیت این کشور دارای زبان ،مذهب و رسوم مشترک م یباشند .اگرچه ناب رابریهای
اقتصادی بزرگی میان دارا و ندار در بنگالدش وجود دارد اما این ناب رابریها هی چگاه با نظام فئودالی و ناب رابریهای
موجود در کشورهای هندوستان و پاکستان قابل مقایسه نیست .در کشور بنگالدش ،تنها  7درصد از جمعیت بیش
از  5ج ریب زمین دارند و کسی که دارای  10ج ریب زمین باشد یک زمین دار عمده محسوب م یگردد.
از آنجا که فقر عمق و شیوع بسیار داشته و در نقاط مختلف کشور تق ریبا به صورت یکسان یافت م یشود،
این امکان وجود داشته است تا ب رنامههای بهداشتی ،آموزشی یا کشاورزی اج را شده در یک روستا جهت استفاده
از روستاهای دیگر کپی برداری گردد بدون آنکه به ایجاد تغیی رات عمده از لحاظ زبانی ،فرهنگی ،مذهبی یا
اجتماعی در آنها نیاز باشد .فرآیند بسیج گروهی نیز م یت واند به صورت مشابه در س راسر کشور بنگالدش اج را
شود ،کاری که انجام آن در هندوستان و پاکستان امری غیر ممکن به نظر م یرسد.

سازمانهای غیردولتی در جنوب غرب آسیا با مشکل دیگری نیز دست به گ ریبان هستند :حسادت .رهب ران
اکثر سازمانهای غیردولتی موفق نامههای تهدیدآمیز دریافت م یکنند .ایشان اغلب به ارتداد ،خیانت ،اعتقاد به
کاپیتالیسم یا کم ونیسم ،دزدی ،فساد و سوء رفتار جنسی متهم م یش وند .در برخی م وارد ،علت این امر مورد تهدید
ق رار گرفتن منافع شخصی اف راد و در م وارد دیگر حتی دلخوری یک کارمند است .اما در اکثر م وارد حسادت
تنها علت است .عبد الستار در اواخر دهه  1950شروع به کم کرسانی به فق رای ک راچی نمود و در آخر موفق
به ایجاد یک بنیاد بزرگ ملی با شبکهای گسترده از بیمارستانها ،خدمات آمبوالنس و م راکز بازپروری شد .از
خودگذشتگی و خیرخ واهی وی در س رتاسر پاکستان زبانزد خاص و عام است .زندگینامهی وی که توسط خودش
درج گردیده و در سال  1996به چاپ رسیده بیانکننده یک عمر موفقیت است که تمام روزهای آن با حمله،
تهمت ،افت را و بد رفتاری ت وام بوده است .وی م ین ویسد« :از هر سه نفر ،دو نفر ایشان بدلیل موفقی تهای من با من
خصومت داشته و هم واره آمادهی مخالفت با من بودند ».در این گ ونه م وارد از یک سازمان غیردولتی کار زیادی
ب رای دفاع از خود بر نم یآید مگر مثال نوشتن ج وابی های به یک روزنامه .گاهی نیز خصومت از حد معمول ف راتر
م یرود .نم ونهی این امر در اواسط دهه  1990در کشور بنگالدش قابل مشاهده است .در آن زمان متعصبان مذهبی
کلی هی سازمانهای غیردولتی را به ارتداد متهم کرده و علیه آنان اقدام به خش ونت سیاسی و فیزیکی نمودند .ج ریان
مذکور با تفصیل بیشتر در فصل پنجم این کتاب مورد بررسی ق رار خ واهد گرفت.

روابط با سازمانهای غیردولتی دیگر :معمای زندانی
بر خالف دهه  ،1970اهداکنندگان امروزه اغلب از تعداد زیاد سازمانهای غیردولتی در جنوب آسیا و عدم
ت وانایی یا عدم تمایل آنان جهت همکاری با یکدیگر و کپی برداری و دوباره کاری در فعالی تهای آنها شکایت
دارند .سازمانهای غیردولتی نیز در این رابطه ناراض یاند .آبان کاب راجی م یگ وید همکاری میان سازمانهای
غیردولتی مشکلتر از همکاری میان سازمانهای غیردولتی و اهداکنندگان یا دولت است .م وانعی که بر سر راه
همکاری میان سازمانهای غیردولتی ق رار دارد عبارتند از رقابت ،تهدید ،ترس و ب یاعتمادی .در بیشتر م وارد اختالف
میان سازمانهای بزرگتر و سازمانهای کوچکتر به چشم م یخورد .اما در بسیاری م وارد سازمانهای هم سطح و
ه ماندازه نیز به دالیل ذکر شده قادر به همکاری با یکدیگر نیستند.
متخصصان تئوری بازیها 7راههای بسیاری ب رای توصیف شکست در همکاری با هدف نفع متقابل ،مشکلی
که در سطوح مختلف در کلیه ج وامع یافت م یشود ،ارائه دادهاند .در  ،tragedy of commonsهیچ شبانی
نم یت واند چ رای دام دیگ ران را محدود کند ،اما اگر وی چ رای دام خود را محدود کند وی تنها بازنده خ واهد بود .در
تئوری منابع عمومی ،به طور مثال همگان از ه وای تمیز نفع م یب رند ،چه یک شخص به تنهایی به آن کمک کند
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یا نه .از این رو ،بسیاری کمک نکرده و باعث ایجاد مشکل ب رای دیگ ران م یش وند .با این حال ،معمای زندانی
بهت رین راه ب رای توضیح تردید سازمانهای غیردولتی در اقدام به همکاری با یکدیگر است .همانطور که رابرت
پوتنام م یگ وید:

در «معمای زندانی» ،دو همدست بدون داشتن امکان ایجاد هرگ ونه ارتباطی با یکدیگر زندانی شدهاند و به هر
یک از آنها گفته م یشود که اگر وی به حرف آمده و همدست خود را متهم سازد بدون مجازات آزاد خ واهد
شد ،اما اگر ساکت بماند و همدستش اعت راف کند مجازات بیشتری دریافت خ واهد کرد .حال اگر هر دو زندانی
سکوت نمایند ،ب رای آنها بهتر خ واهد بود اما از آنجا که آنان قادر به هماهنگ کردن گفتههای خود با دیگری
نم یباشند بنابر این به نفع هر کدام خ واهد بود که همدست خود را لو داده و خود را از مخمصه نجات دهد بدون
توجه به آنچه دیگری انجام م یدهد.
در مورد سازمانهای غیردولتی مثال باال به این معناست که بیشتر آنها ب رای داشتن ارتباط با دولت و
اهداکنندگان با یکدیگر رقابت کرده و از سهیم نمودن دیگ ران در تج ربیات خ ویش خودداری م یکنند .عدم
همکاری میان سازمانهای غیردولتی به سازمانهای غیردولتی جنوب آسیا منحصر نیست .با این وجود ،مشکل
خاص سازمانهای غیردولتی این منطقه تا حدودی به دولتهای آنها م ربوط م یشود که ،همانطور که در باال
نشان داده شد ،دارای پیشینهی ب یثباتی هستند .اهداکنندگان نیز باید در جهت ایجاد حس مسئ ولیت در میان
سازمانهای غیردولتی آسیایی اقدام کنند ،اوال به دلیل عدم تمایل خود آنان به هماهنگی با یکدیگر و ثانیا
به دلیل روابط رقابتی حامی-مشتری که آنها با شرکای خود ایجاد م یکنند .به عقیدهی پوتنام از آنجا که
روابط سازمانهای غیردولتی مذکور حالت عمودی دارد – از باال با اهداکنندگان و دولت و از پایین با ذینفعان
خود– امکان بهره کشی و سوء استفاده از طرف اهداکنندگان و کمک کاری از طرف سازمانهای غیردولتی وجود
دارد .پوتنام و دیگ ران بر این عقیدهاند که شبکههای افقی همکاری مدنی م یت وانند به ایجاد سرمای هی اجتماعی
و تمایل به همکاری با هدف منفعت متقابل منجر گردند .شبکههای همکاری بر پای هی تعامل و اقدام جمعی
معنای واقعی جامع هی مدنی است نه تعدادی سازمان منفرد که بدون توجه به دیگ ران در مسیر خود گام بردارند.
پ وتنام این امر را بدین صورت توضیح م یدهد:
به دالیلی که به خوبی در معمای زندانی توضیح داده شدهاند استراتژی «هرگز همکاری
نکن» یک حالت تعادل پایدار است .به محض آنکه کسی در این موقعیت گرفتار آید ،بدون
توجه به میزان استثمارآمیز و نامطلوب بودن آن ،برای هر فرد غیر منطقی خواهد بود که در
پی جایگزینی با میزان همکاری بیشتر باشد ،مگر شاید در میان خویشاوندان نزدیک ...در این
وضعیت ،ممکن است بازیگران به خوبی دریابند که در موقعیت بدتری در مقایسه با یک حالت
تعادل مبنی بر همکاری قرار دارند ،اما رسیدن به آن حالت تعادل که برای آنها مطلوبتر
است فراتر از قدرت هر یک از آنها به عنوان یک فرد است.
البته سازمانهای غیردولتی زندانی نیستند ،اهداکنندگان ب رای همه مشکالت آنها قابل سرزنش نیستند و تئوری
بازیها عذری ب رای عدم همکاری آنان با یکدیگر نم یباشد .عالوه بر این ،ش واهد زیادی وجود دارد که م یت وان

موقعی تهای منفردانه را با گذشت زمان تغییر داد .در بنگالدش ،تهدید مقررات جدید و سختگی رانه باعث گردهم
آمدن سازمانهای غیردولتی در اوائل دهه  ۱۹۹۰گردید و «انجمن توسع هی آژان سهای بنگالدش» ( )ADABرا به
اتحادی است راتژیک میان سازمانهای غیردولتی تبدیل نمود .اتحادی هی بی نالمللی حفاظت از طبیعت نیز با هدف
معتبر ساختن و حفاظت نمودن از فعالی تهای خود در زمینهی است راتژی حفاظت ملی پاکستان ،عالوه بر همکاری
با آژان سهای دولتی ،به ایجاد شبکهای از سازمانهای غیردولتی و رهب ران کسب و کارهای مختلف اقدام نمود.
موضوعات زیست محیطی در دستور کار سازمانهای غیردولتی پاکستانی در مقایسه با هندوستان یا بنگالدش
از اهمیت بسیار باالیی برخوردارند و شبکههای غیر رسمی اکنون با هدف مبارزه با تهدیدات ناشی از فعالیت
بخش خصوصی یا عملیات سدسازی و راهسازی دولت به طور مستمر در حال شکلگیری و ساماندهی م یباشند.
ج وانت رین سازمان غیردولتی در مطالع هی ما یعنی بنیاد توسعه س ونگی شاید یکی از فعالت رین سازمانها در زمینهی
استفاده از شبکهها بوده است .سانیه حسین م یگ وید « نقش بنیاد توسعه س ونگی به عن وان یک سازمان غیردولتی
فعال در عرصهی حمایتگری و توسعه تا حدود زیادی به وسیله روابطی تع ریف شده است که این سازمان با دیگر
بازیگ ران اصلی بخش سازمانهای غیردولتی و جامعه مدنی داشته است .سازمان مذکور این کار را از سه راه انجام
داده است :ایجاد شبکههایی ب رای مقاصد خاص دربارهی موضوعات زیست محیطی مشخص؛ همکاری با دیگر
سازمانها (از جمله اتحادی هی بی نالمللی حفاظت از طبیعت) بر روی پروژههای مشترک؛ و راهنمایی سازمانهای
کوچکت ر.
بسیاری از سازمانهای غیردولتی موضوع این مطالعه از نارضایتی سازمانهای غیردولتی کوچکتر آگاه
گردیده و سعی کردهاند تا راههایی ب رای همکاری فعاالنهتر با آنان بیابند .کمیتهی پیشرفت روستایی بنگالدش
(برک)به سازمانهای غیردولتی بسیاری در نسخه برداری از پروژهی آموزش ابتدایی غیر رسمی خود مساعدت
نموده و به آنان ب رنامهای جهت آموزش مدی ران سازمانهای کوچکتر در رابطه با ب رنامهریزی است راتژیک پیشنهاد
کرده است .سازمان غیردولتی پروشیکا نیز ب رنامههای آموزشی از جمله آموزش کارکنان در زمینهی مدی ریت زنان و
توسع هی پایدار به سازمانهای کوچکتر پیشنهاد داده است .بنیاد آب و توسع هی سادگورو از راههای گ وناگ ونی به
پدیدهی رشد م ینگرد .یکی از آنها رشد خود این سازمان است .اما رشد همچنین م یت واند از راه اشاعهی رویکرد
و تکن ولوژیهای این سازمان رخ دهد .این سازمان دارای همکاری نزدیک با سازمانهای کوچکتر در زمینهی
مدی ریت منابع طبیعی ،به ویژه در محی طهای قبیلهای است .در سال  ،1998با حمایت از سوی ای رلند و نروژ ،این
سازمان کار با متخصصان اتی وپیایی و آموزش آنان در زمینهی رویکرد بنیاد آب و توسع هی سادگورو را آغاز کرد.
سازمان غیردولتی هلندی  NOVIBاز یک ب رنامهی تبادلی حمایت م یکند که از ط ریق آن اعضای
سازمانهای غیردولتی در خاور میانه ،ام ریکای التین ،شوروی سابق ،و دیگر کشورهای آسیایی و دیگر مناطق
گرد هم م یآیند تا به یادگیری از تج ربیات سازمانهای سازمان غیردولتی پروشیکا و کمیتهی پیشرفت روستایی
بنگالدش (برک) بپردازند .در کشور پاکستان ،ب رنامهی حمایت روستایی آقا خان الگ ویی بود که بر اساس آن
سازمان حمایت روستایی سرحد شکل گرفت .اولین مدیر عامل سازمان حمایت روستایی سرحد ماهها به مطالع هی
شیوهی کاری ب رنامهی حمایت روستایی آقا خان پرداخته و برخی از کارکنان کلیدی سازمان حمایت روستایی
سرحد نیز از ب رنامهی حمایت روستایی آقا خان به آن سازمان منتقل شدند .ب رنامهی حمایت روستایی آقا خان
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همچنین الگوی «ب رنامه ملی حمایت روستایی» ( )NRSPبود که توسط اولین مدیر ب رنامهی حمایت روستایی آقا
خان ،شعیب سلطان خان پس از بازنشستگی وی از ب رنامهی حمایت روستایی آقا خان پای هگذاری شد.

نتیج هگیری
تنها کافیست به این نکته توجه کنیم که جنبش ن وین سازمانهای غیردولتی در جنوب آسیا طی سه دهه
دگرگ ونی اجتماعی گسترده ،ب یثباتی سیاسی مزمن و ه مزمان با پیدایش تغیی رات قابل مالحظه در طرز نگرش
اهداکنندگان قدم به عرصه نهاد .از نقطه نظر ارتباط با دولت ،برخی از سازمانهای غیردولتی موضوع مطالع هی
حاضر کار خود را با ارتباط نزدیک با دولت شروع کرده ،دو سازمان مورد بی زاری (اگر نه خصومت) دولت ق رار
داشتند و یک یا دو سازمان نیز اصال هیچ نوع ارتباطی با دولت نداشتند .اما به تدریج ،هم هی آنها ارتباط نزدیکتری
با دولت برق رار نمودند که اینکار بخشی به عن وان یک مکانیزم دفاعی ،بخشی به دلیل آنکه همکاری با دولت به
جای رقابت با آن بیشتر ب رای ذینفعان آنها سود آور بوده است و بخشی هم به دلیل تش ویق اهداکنندگان صورت
گرفت .با این وجود ،روابط بهتر همیشه به معنای روابط خوب نیست .علیرغم پیشرفتهای به وجود آمده ،بیشتر
سازمانهای غیردولتی جنوب آسیا هنوز در صورت رضایت دولت قادر به ادامه فعالیت هستند و حتی بزرگت رین
و موفقت رین آنها نیز از غیر قابل پیش بینی بودن موضع دولت در قبال خود رنج م یب رند .در این حالت ممکن
است روابط حالت شخصی پیدا کنند به صورتی که در کنار رفتار دوستانه و برخورد سازندهی یک مقام دولتی،
رفتار مقامی دیگر دقیقا حالت عکس داشته باشد .ممکن است روابط با وزیر بهداشت بسیار عالی باشد در حالی
که روابط با وزیر کشاورزی تیره و تار باشد .ممکن است فعالی تها در یک استان به خ وبی در حال انجام باشد در
حالی که در استانی دیگر ،سازمان ناگزیر از مبارزهی دائمی با یک مقام محلی صرفا ب رای بقای خود باشد.
یکی از مکانیزمهای دفاعی سازمانهای غیردولتی در این زمینه ایجاد شبکهها و گروههای غیر رسمی حول
موضوعات بخشی و ائتالفات رسم یتر مانند  ADABدر بنگالدش ،یا «اتحاد سازمانهای غیردولتی سرحد» در
پاکستان بوده است .یکی دیگر از مکانیزمهای دفاعی شرکت در فورمهای ملی و بی نالمللی است .در سال ،۱۹۹۷
رئیس بنیاد تحقیقات توسع هی بیف در ده کمیتهی فنی ملی و دولتی مشغول به کار بود .در سال  ،۱۹۹۸سازمان
بنیاد آب و توسع هی سادگورو دارای نمایندگانی در ده کمیتهی ناحی های دولتی ،نه کمیتهی دولتی و پنج کمیتهی
ملی بود .نمایندهی کشوری اتحادی هی بی نالمللی حفاظت از طبیعت پاکستان ب رای مدت چند سال در هیات
مدیرهی موسسه بی نالمللی توسع هی پایدار خدمت کرد؛ مدیر عامل کمیتهی پیشرفت روستایی بنگالدش (برک)
در کمیتههای و شوراهای بسیاری از جمله کمیتهی ارتباطات سازمانهای غیردولتی در بانک جهانی عض ویت
داشته است .با رشد سازمانهای ایشان ،رهب ران سازمانهای غیردولتی موضوع این مطالعه اقدام به سفرهای بسیار نه
تنها با هدف «خدمت به اهداکنندگان» بلکه با هدف آگاه شدن از تغیی رات در عرصهی توسع هی بی نالمللی ،دیدن
و دیده شدن و ایجاد ائتالفهایی که بت واند در سالهای آتی ب رای آنان مفید باشد نمودند.
حمایت اهداکنندگان ه مزمان دارای تاثیری مثبت و منفی بر روی شکلگیری ارتباط سازمانهای غیردولتی با
دولت بوده است .زمانی که کمک عمدتا از سوی سازمانهای غیردولتی کشورهای شمال ارائه م یشد ،دولت توجه

زیادی از خود نشان نم یداد .اما زمانی که آژان سهای دوجانبه و چند جانبه در اواسط دههی  1980شروع به حمایت
از سازمانهای غیردولتی در جنوب آسیا نمودند ،برخی دولتها این امر را عن وان رقابت مستقیم قلمداد کردند.
عقیدهی دولتهای مذکور از نقطه نظر مالی درست بود – این نوعی رقابت بود اگرچه مقادیر اعطایی به ندرت از
نظر اهداکنندگان یا دولتها قابل توجه بودند .جدای از مق ولهی رقابت ،آژان سهای دو جانبه و چند جانبه بعضی
اوقات ،به ویژه زمانی که مقررات محدود کنندهی جدید اعمال م یگردید ،از راههای دیگر به عن وان متحدان مهمی
ب رای سازمانهای غیردولتی جنوب آسیا عمل کردهاند .حد اقل در یک مورد در پاکستان و یک مورد در بنگالدش،
اهداکنندگان دوجانبه مداخله نموده و موفق شدند دولت را جهت اصالح طرحهای خود متقاعد سازند.

به جز بنیاد تحقیقات توسع هی بیف که عمدتا با حمایت دولت گسترش یافت ،تغییر در طرز تفکر
اهداکنندگان دو جانبه بود که به رشد ب یسابقهی همگی سازمانهای غیردولتی موضوع این مطالعه منجر گردید.
بیشتر این سازمانها با همکاری با تعدادی اندک از حمایت کنندگان کشورهای شمال کار خود را آغاز کردند.
به جز بنیاد آقا خان و سازمان  ،NOVIBبیشتر این سازمانها تا دههی  ۱۹۹۰به عرصهی جدیدی گام گذاشته
بودند و آژان سهای دو جانبه بخش اعظم کار را بر عهده گرفتند .اهداکنندگان دو جانبه سخاوتمندانه عمل
کردهاند اما خالی از مشکل نیز نبودهاند .تغیی رات مکرر در پرسنل منجر به روابط ضعیف م یگردد؛ ق راردادهای
رسمی جایگزین مشارکت میان سازمانهای غیردولتی شود؛ تصمی مگیری مبهم و اول ویتگذاری غیر واقعی به این
معناست که تامین مالی ب رای «مرحلهی بعدی» تق ریبا همیشه با نگ رانی هم راه است .عقب نشینی ناگهانی ،اگرچه
پدیدهای رایج نیست ،اما م یت واند مصیبت بار باشد یا –مانند مورد سازمان حمایت روستایی سرحد و یو.اس.اید–
تق ریبا مخرب و وی رانگر باشد .سازمانهای غیردولتی موضوع مطالع هی حاضر در پی آن بودهاند تا از راههای متنوع
این مشکالت را برطرف کنند .همگی آنها تالش کردهاند تا با اهداکنندگان مختلف ارتباط داشته باشند تا تغییر در
ارتباط آنها با یک اهداکننده آثار مخرب ب رای آنان در پی نداشته باشد .برخی از این سازمانها (کمیتهی پیشرفت
روستایی بنگالدش ،بنیاد توسع هی س ونگی و سازمان غیردولتی پروشیکا) کنسرسیومهایی با اهداکنندگان تشکیل
دادهاند که باعث افزایش درک اهداکنندگان از ش رایط و وحدت آنان و پایگاهی مطمئنتر ب رای حمایت نهادی
از سازمانهای غیردولتی گردد .سازمانهایی نیز «نظارت مشترک اهداکنندگان» را تج ربه کردهاند (ب رنامهی حمایت
روستایی آقا خان و بنیاد آب و توسع هی سادگورو) .بنیاد آب و توسع هی سادگورو همچنین یک کمیتهی مشورتی
از اهداکنندگان ایجاد نموده که شامل دولت و نمایندگان اهداکنندگان بی نالمللی است .این تکنی کهای «باف رینگ»
و دیگر تکنی کهای به کار رفته کمک م یکنند تا شکاف موجود در درک ش رایط ،اول ویتگذاری و چگ ونگی
تامین مالی که ناگزیر میان اهداکنندگان و دریافت کنندگان وجود دارند پر گردد .اگر در این مق وله درسی ب رای
اهداکنندگان وجود داشته باشد ،آن درس این است که کاهش تاکید بر نظامهای رسمی و تاکید بیشتر بر شفافیت،
اشتیاق و هماهنگی بیشتر از سوی آنان کمک شایانی به تحقق اهداف توسعه خ واهد نمود.
دو حیطه وجود دارد که در آن مدی ریت محیط بیرونی نسبتا دارای رشد کمی بوده است ،حتی در میان
قدیم یت رین و بزرگت رین سازمانهای غیردولتی موضوع این مطالعه .اولین حیطه ،رابطهی آنها با سازمانهای
غیردولتی دیگر است .بسیاری از این سازمانها هم اکنون شروع به پرکردن خالءهای ارتباطی کرده ،سازمانهای
کوچکتر را راهنمایی کرده و حول موضوعات دارای اهمیت از نظر سیاسی یا بخشی با آنان به همکاری مشغ ولند.
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اما روابط عمودی – از باال با اهداکنندگان و دولتها ،و از پایین با ذینفعان و سازمانهای روستایی– همچنان
هنجار غالب باقی مانده است .این امر م یت واند ب رای ایجاد روابط مدنی افقی و ج وامع مدنی قویتر مضر باشد ،اما
سازمانهای غیردولتی را نم یت وان به تنهایی ب رای قرنها فئودالیسم  patron-clientیا روابط patron-client
نامتقارن در رژیم حمایتی بی نالمللی سرزنش نمود.
دومین حیطهای که از رشد کمتری برخوردار بوده است پایگاه محلی اهداکنندگان سازمانهای غیردولتی است.
این چ وبی است که معموال به طور غیر منصفانه بر سر سازمانهای غیردولتی در کشورهای جنوب فرود م یآید.
در حالی که مقادیر گستردهای از ثروت خصوصی در جنوب آسیا یافت م یگردد ،ثروتمندان این منطقه از راه
بخشیدن دارایی خود ثروتمند نشدهاند .نیکوکاری و اقدامات انسان دوستانه در این منطقه بیشتر به صورت ساخت
بیمارستان ،یتیم خانه و امور مذهبی است نه در قالب کمک به ب رنامههای توسع هی درازمدت .بسیاری از مردم در
پاکستان ،هندوستان و بنگالدش در امور فوق کمک م یکنند و این خود نشاندهنده وجود اقدامات انسان دوستانه
و خیرخ واهانه در سطح محلی است .سازمان بنیاد آب و توسع هی سادگورو توسط گروه صنایع مافاتال پای هگذاری
شد که همچنان به حمایت از بنیاد تحقیقات توسع هی بیف ادامه م یدهد .بنیاد چند میلیون دالری  Edhiدر
پاکستان تا حدود زیادی توسط کم کهای بخش خصوصی ایجاد شده و به کار خود ادامه داده است .تا زمانی که
جایگزینهایی مانند اهداکنندگان بی نالمللی وجود دارند انگیزهی سازمانهای غیردولتی ب رای یافتن پایگاه کمک
محلی ضعیف باقی خ واهد ماند .تالش مورد نیاز ب رای متقاعد ساختن سازمانی مانند  NORADیا NOVIB
ب رای حمایت از یک پروژهی چند میلیون دالری به طور قابل مالحظهای سهلتر از قانع ساختن اف راد محلی ب رای
پرداخت چنین مبلغی است.
خوشبختانه ،برخی از سازمانهای غیردولتی موضوع این مطالعه منابع جایگزینی از درآمد مستقل ایجاد
کردهاند .تعداد اندکی از این سازمانها به بهرهگیری از وقف روی آوردهاند ،گرچه این شیوه در مقیاس کم قابل
دسترس بوده ،بعضا با ب یتفاوتی اهداکنندگان روب هرو شده و معموال ب رای نیازهای م ربوط به زمان حال و نه آینده قابل
استفاده است .شماری از سازمانها نیز با گذشت زمان پایگاهی از دارایی شامل زمین ،ساختمان و صندوقهای وام
ایجاد کردهاند که درآمد و امنیت اقتصادی دراز مدتتری را ب رای آنان به هم راه دارد .عملیات اعتباری خرد برخی از
سازمانها مانند کمیتهی پیشرفت روستایی بنگالدش (برک) ،سازمان غیردولتی پروشیکا و سازمان حمایت روستایی
سرحد تا می زان زیادی آنها را از نظر مالی تامین کرده و نیاز آنان به حمایت اهداکنندگان از ب رنامههای اصلی
ایشان را کم کرده است .برخی از سازمانها نیز تالشهایی ب رای کسب درآمد صورت دادهاند ،اگرچه تنها کمیتهی
پیشرفت روستایی بنگالدش (برک) در این زمینه به نتایج قابل توجهی دست یافته است .سردخانهی و چاپخانهی
این سازمان با هدف حمایت از ب رنامههای آموزشی و کشاورزی آن ایجاد شدند ،اما فعالیت آنها به حدی گسترش
یافت که حتی قابل ارائه در بازار گردید .کمیتهی پیشرفت روستایی بنگالدش (برک) همچنین اقدام به ایجاد یک
بازار صنایع دستی خود در بنگالدش نمود و هم اکنون بیش از  30000پیشه ور روستایی را در یک بازار صنایع
دستی محلی چندین میلیون دالری تحت حمایت خود دارد .در سال  ،1998کارخانهی لبنیاتسازی این سازمان
نیز تاسیس گردید که از کاهش یارانهی شیر در اتحادی هی اروپایی سود جسته بود .کارخانهی لبنیاتسازی مذکور
منبع درآمد جدیدی ب رای هزاران روستایی شد و نیاز چندانی به حمایت اهداکنندگان نداشت چ راکه از ابتدا پای هی

اقتصادی آن محکم شده بود.

این فصل نشان داد که سازمانهای غیردولتی جنوب آسیا در حال حرکت در دریایی طوفانی هستند ،دریایی
پرمخاطره و غیر قابل پیش بینی .این فصل همچنین نشان داد که سازمانهای غیردولتی موفق آموختهاند که
چگ ونه در این دریا مسیر خود را یافته ،رویکردی متعادل در قبال دولت ،اهداکنندگان و منتقدان در پیش گی رند.
آنان خط راتی را که با آن روب هرو بودند تا حد ممکن شناسایی نموده و تالش م یکنند تا حد امکان با هیچ خطری
شاخ به شاخ نش وند .در حالی که ایشان ابزارهای مختلفی جهت دریانوردی در این دریای پر مخاطره ابداع کردهاند،
شاید بت وان گفت زمان بزرگت رین دارایی آنان در مدی ریت محیط بیرونی است .زمان دشمن سیاستمداران و مای هی
شکست آژان سهای اهدا کنندهی ف راموشکار است .دولتها تغییر کرده و اهداکنندگان از صحنه خارج م یش وند،
اما سازمانهای غیردولتی ،دست کم سازمانهای موضوع مطالع هی حاضر ،دارای چش ماندازی درازمدت و حسن
شه رتی خ واهند بود که به خ وبی ب رای آنان و بهره برداران از خدماتشان مفید فایده خ واهد بود.
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اکنون توجه خود را از محیط خارجی به محیط داخلی سازمانهای غیردولتی معطوف م ینماییم .این عمل
را با این پرسش آغاز م یکنیم که آیا سازمانهای غیردولتی سازمانهایی منحصر به فرداند؟ برخی معتقداند این
سازمانها با یکدیگر متفاوت م یباشند و این امر به دلیل وجود ارزشهای منحصر به فرد و ماموریت متمایز آنان
است .با این وجود حقیقت آن است که بدون توجه به انگیزه یا اهداف سازمانهای غیردولتی ،این گ ونه سازمانها
دارای خصوصیات رفتاری مشترکی نیز هستند .سازمانهای غیردولتی ،مانند هر نوع سازمان دیگر ،م یت وانند به
عن وان مجموعهای ف راگیر از رفتارهای انسانی در نظر گرفته ش وند .مطمئنا سازمانهای مذکور دارای اهداف متفاوتی
م یباشند ،اما همگی دارای ساختارها و نظامهایی خاص بوده و از نیروی انسانی و منابع دیگر جهت دستیابی به
اهداف خود بهره م یج ویند .رفتار سازمانی آنها تا قسمتی محصول محیط داخلی و تا قسمتی دیگر محصول
ماموریت و ارزشهای آنها م یباشد .اما این سازمانها همچنین در نتیج هی روش کار اعضای خود و تعامل میان
آنان شکل م یگی رند .فصل حاضر به کشف چگ ونگی این فرآیند در سازمانهای غیردولتی جنوب آسیا پرداخته
و عالوه بر آن نقش نظامهای رسمی در تشکیل و ایجاد یک ساختار سازمانی م وثر و دارای هدف را مورد بحث
ق رار م یدهد.
در فصلهای آتی ما به کشف موضوعات رهبری ،است راتژیها ،ساختارها و شیوهی اداره این سازمانها خ واهیم
پرداخت .با این که موضوعات فوق در جای خود حائز اهمیت م یباشند ،اما پژوهش حاضر نشان م یدهد که
چگ ونه سازمانهای غیردولتی دارای مدی ریت صحیح و مستقل در جهتی گام بر م یدارند که در آنها کارکنان و
داوطلبان با یکدیگر به تعامل بپردازند .بدیهی است که ماموریت ،هدف و ارزشهای هر سازمان غیردولتی ع واملی
تعیی نکننده در این رابطه م یباشند .در عین حال ،سازمانهای غیردولتی موضوع مطالع هی حاضر به طور روز افزون
از نظامهای منابع انسانی رسمی به منظور ترویج فرهنگ سازمانی قوی و تاثیرگذاری بر عملکرد فردی کارکنان خود
بهره م یگی رند .این امر به ن وب هی خود دربارهی این که آیا هنوز ارزشهای سنتی سازمانهای غیردولتی و تعهدات
فردی در انگیزه دادن به کارکنان و داوطلبان م یت وانند دارای نقش باشند پرسشهایی را در پی دارد.
ش واهد به دست آمده از مطالعات موردی ما س واالت مهمی را بر م یانگی زند .از آن جمله م یت وان به م وارد زیر
اشاره کرد :آیا سازمانهای غیردولتی همچنان م یت وانند در تعیین عملکرد کارکنان بر ارزشها و تعهدات فردی
متکی باشند؟ در صورت منفی بودن پاسخ ،آیا این موضوع ب هاندازه و می زان پیچیدگی یک سازمان م ربوط م یشود؟
آیا باور داشتن به آرمان سازمانی و نگ رانی از وجود ناب رابری و سوء استفاده م یت واند ب رای انگیزه دادن به کارکنان
کافی باشد؟ تا چه می زان پرداخت ،ترفیع و آموزش در تعیین عملکرد اف راد و رفتار فردی م وث راند؟ به عبارت دیگر،
آیا سازمانهای غیردولتی از نقطه نظر روشی که ب رای استفاده از منابع انسانی جهت ایجاد یک فرهنگ ساختاری
به کار م یگی رند در حال شبیه شدن به دیگر سازمانها م یباشند؟ در اینصورت ،آیا این امر از نقطه نظر اهداف و
مقاصد کلی سازمانی این گ ونه سازمانها پدیدهای مثبت به شمار م یرود یا منفی؟
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به عبارت بسیار ساده ،فرهنگ سازمانی را م یت وان تار و پود هر سازمان دانست که – به ویژه  -در زمان سختی
و نامالیمات مانع فروپاشی آن م یشود .همانند بسیاری از جنب ههای دیگر مدی ریت ،در اینجا نیز تنوع تعاریف به
چشم م یخورد .از نظر برخی ،فرهنگ سازمانی به «نحوهی انجام امور در سازمان» م ربوط م یشود .از نظر دیگ ران،
فرهنگ سازمانی با «حس مشترک معنایی ،درک مشترک و معنا دهی مشترک» در ارتباط است .از نظر عدهای
دیگر نیز فرهنگ سازمانی صرفا «استعارهای ب رای زندگی سازمانی» است .بیشتر سازمانهای غیردولتی دارای ه ویت
فرهنگی متمایز هستند؛ فصل حاضر تالش م یکند تا خصوصیات کلیدی این فرهنگ و همچنین ویژگ یهای
مشترک فرهنگی سازمانهای غیردولتی جنوب آسیا را مورد شناسایی ق رار دهد.
بر اساس ش واهد به دست آمده از سازمانهای موضوع پژوهش حاضر فرهنگ سازمانی محصول تعامل پنج
عنصر متمایز است .اول ارزشهای فردی و فرضیاتی که در پس آنها ق رار دارند .دوم خصوصیات نمادین هر
فرهنگ ،به ویژه زبان رسمی بیانیه ماموریت .در این رابطه ،آیی نها ،محصوالت و رویدادهای م رتبط با یک سازمان
خاص نیز از اهمیت برخوردارند .سومین عنصر بلوغ یا سن سازمان است .چهارمین عنصر شیوهای است که تی مها
و گروهها توسط آن ،به طور رسمی یا غیر رسمی ،با یکدیگر کار م یکنند .عنصر پنجم مجموعهی سیاستها و
روی ههای رسمی مورد استفادهی یک سازمان است.
هرکس قصد داشته باشد تا نحوهی عمل یک سازمان را درک کند نیاز دارد تا تاثیر پنج عنصر فوقالذکر
را لحاظ نماید .فرهنگ سازمانی کلید توضیح چگ ونگی روب هرو شدن سازمانهای غیردولتی با تغیی رات ضمن
ادامهی روند رشد خود م یباشد .صورت عمومی این فرهنگ م یت واند در چارتهای سازمانی ،بیانی ههای ماموریت
و اسناد سیاستگذاری هر سازمان یافت شود .در مورد سازمانهای غیردولتی موضوع پژوهش حاضر ،بسیاری از
این ساختارها و نظامها ،مانند سیاستهای م ربوط به منابع انسانی ،تا اواسط دههی  1990شکل رسمی بخود نگرفته
بودند .تا آن زمان ،نظامهای غیر رسمی و موردی در بسیاری از سازمانهای مذکور مرسوم بوده و فرهنگ نهادی هر
سازمان منعکس کنندهی عالئق شخصی بنیانگذار آن بود.
شاید خالی از فایده نباشد تا این س وال را طرح کنیم که آیا این سیاستها و نظامهای جدید باعث افزایش
یا کاهش کیفیت زندگی سازمانی شدهاند .سیاستها و نظامهای مذکور ممکن است وضوح ،شفافیت و عینیت
درپی داشته باشند ،اما در عین حال م یت وانند تهدید کنندهی عملکرد غیر رسمی و انعطافپذیری نظامهای قدیمی
باشند .آنها م یت وانند مانع تعهد فردی شده ،تعادل قدرت را معکوس کرده و در عمل رفتار سازمانی را محدود و
دست و پاگیر کنند« .چارلز هندی» معتقد است که شیوهی ساختاریابی یک سازمان ،نظامهایی که آن سازمان به
کار م یبرد و شیوهی مدی ریتی آن در درک نحوهی عمل آن دارای نقش اساسی م یباشند .دیگ ران معتقدند که
نشانههای ملموس و مشخصی ب رای موفقیت وجود دارند که میان کلی هی سازمانهای موفق مشترکاند« .پیترز»
و «واترمن» در مطالع هی خود در زمینهی ویژگ یهای فرهنگی کلیدی مشترک میان شرکتهای «ب رتر» تعدادی
از خصوصیات مشترک آنها را برشمردند – به طور مثال ،م یت وان ت وانایی حفظ ارتباط نزدیک با مشت ریان را نام
برد .یکی از چالشهای مطالع هی حاضر شناسایی خصوصیات مشترک م ربوط به ساختار سازمانی سازمانهای

غیردولتی موفق در جنوب آسیا بود .برخی از این خصوصیات در زیر ذکر م یگردد.

ارزشها و فرضیات
هرگ ونه تحلیل در رابطه با فرهنگ سازمانی نیازمند آن است که از نظ رات «جانبدارانه»ی کارکنان و داوطلبان
ف راتر رفته و به عمق این مساله پرداخته شود که چگ ونه فرهنگ بر رفتار فردی تاثیر م یگذارد .در ک این نکته
بسیار مهم است که چگ ونه ارزشها و فرضیات مشترک بر نحوهی عملکرد کارکنان تاثیر م یگذارند« .ادگار شین»
در زمینهی چگ ونگی تاثیر ارزشها و فرضیات مذکور بر فرهنگ سازمانی تحقیق کرده است .او بر نقش «فرضیاتی
که در پس ارزشهای یک سازمان ق رار دارند» تاکید کرده و معتقد است که این فرضیات با گذشت زمان ایجاد شده
و گسترش م ییابند .به عقیدهی وی ،این فرضیات تعیین کنندهی الگوهای رفتاری و مصنوعات قابل رویتی هستند
که میان اعضای یک سازمان به طور مشترک وجود دارند.
سازمانهای غیردولتی کارکنان خود را اغلب از میان اف رادی که عمیقا پایبند به ارزشهای مبتنی بر حقوق
بشر ،انصاف و عدالت م یباشند جذب کردهاند .آنها همچنین به فرضیات بنیادین مشخصی دربارهی نحوهی
عملکرد سازمانهای غیردولتی باور دارند .عقاید فردی کارکنان سازمان م یت واند به غلب هی ارزشهای شخصی بر
مقاصد است راتژیک یک سازمان غیردولتی منجر گردیده و باعث ایجاد تضاد میان دستور کار شخصی اف راد و امور
سازمانی شود .این امر به ن وب هی خود م یت واند به ایجاد گروه بندیهای غیر رسمی قدرتی ،ائتالفهای مختلف و
ق واعد نانوشتهی عملکرد منجر شود.
نکتهی جالبی که این پژوهش نشان م یدهد تنوع ارزشهای اصلی سازمانهای غیردولتی است .ضمن وجود
تعهد مشترک جهت کمک به فق را و محرومین ،ارزشهایی که پای هی رویکردهای سازمانهای غیردولتی به توسعه
را تشکیل م یدهند با یکدیگر متفاوتند .برخی ،مانند بنیاد آب و توسع هی سادگورو یا ب رنامهی حمایت روستایی آقا
خان در هندوستان و پاکستان ،بر حرفهایگ رایی و کیفیت کار خود تاکید م یکنند که نم ونهی آن در ارزشهای
اخالقی قوی ،انضباط ،پاسخگ ویی و استفادهی بهینه از منابع در این دو سازمان قابل مشاهده است .کارکنان ب رنامهی
حمایت روستایی آقا خان در پاکستان نقل م یکنند که اولین مدیر عامل این سازمان ،شعیب سلطان خان ،فرهنگی
ایجاد کرده بود که بر پای هی صداقت و درستی ،کار سخت ،انضباط و تعهد ق رار داشت .کارکنان ب رنامهی حمایت
روستایی آقا خان در هندوستان نیز ب رای توصیف فرهنگ خود از واژهی «حرفهای و مه ربان» استفاده م یکنند.
«هارناث جاگاوات» ،مدیر بنیاد آب و توسع هی سادگورو ،معتقد است چنین ارزشهایی کلید ه ویت سازمان وی را
تشکیل م یدهند .او م یگ وید «از آنجا که ما یک سازمان غیردولتی هستیم ،باید طوری عمل کنیم که هی چگاه
مورد سوء ظن ق رار نگی ریم» .او ق ویا معتقد است که سازمانهای غیردولتی باید ب رای هر روپیه که دریافت م یکنند
کامال پاسخگو باشند.
از طرف دیگر ،سازمان غیردولتی پروشیکا و بنیاد توسعه س ونگی ضمن پاسخگو بودن ب رای مخارج خود ،بر
اعتماد متقابل ،ت وانمندسازی و تعامل مشارکتی تاکید دارند .از این رو ،کارکنان بنیاد توسعه س ونگی ارزشهای اصلی
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سازمان خود را بر اساس فلسفهی مشارکتی که باز بودن ،پاسخگ ویی و اعتماد را تش ویق م یکند پای هگذاری کردهاند.
ارزشهای سازمان غیردولتی پروشیکا بر پای هی ت وانمندسازی ،مشارکت و ایمان به ت وانای یهای فق را ق رار دارد .مدیر
این سازمان ،قاضی فاروق احمد ،م یگ وید که این م وارد خود بر پای هی این باور بنیادین ق رار دارد که فق را م یت وانند از
حداقل فرصتها حداکثر بهره برداری را نموده و در صورت وجود فرصتها ب رای آنها نه تنها وضعیت خود ،بلکه
وضعیت کل کشور را ،بهبود بخشند.
در برخی م وارد ،آرمان یک سازمان م یت واند دارای خصوصیت سیاسی یا حتی معنوی باشد .ب رای مثال ،شیوهی
کاری بنیاد تحقیقات توسع هی بیف بر اساس اصول مطرح شده توسط گاندی ق رار دارد .بنیانگذار این سازمان،
«مانیبای دسای» ،یکی از پیروان نزدیک گاندی بود .وی ق ویا عتقاد داشت که ایمان و تعهد کافی نیستند ،و این که
فق را از پیشرفتهای علمی به هماناندازهی مقاصد خیر بهره مند م یش وند .او موفق شد که تحقیقات علمی مورد
نیاز ب رای پرورش دام و باغ داری را با فلسفهی گاندی تلفیق کند .بخش اعظم موفقیت بنیاد تحقیقات توسع هی
بیف مدیون ت وانایی «مانیبای» در حفظ عنصر فلسفی مذکور در کنار معرفی تکن ولوژیهای نوآورانه م یباشد .در
این رابطه ،وی ت وانست ضمن زنده نگهداشتن طرز فکر گاندی ،نیازهای علمی و فنی جامعه را نیز برآورده سازد.
طی دههی  ،1990درک رو به رشدی در رابطه با اهمیت تطابق و تغییر به وجود آمد .یکی از رویکردهای به
وجود آمده در نتیج هی این امر تاکید بر اهمیت یادگیری به عن وان یکی از ارزشهای اصلی سازمانی بود .به عن وان
مثال ،کمیتهی پیشرفت روستایی بنگالدش (برک) بخش قابل توجهی از بودج هی خود را به آموزش و پیشرفت
کارکنان اختصاص داد .سازمانهای دیگر نیز به این امر پی بردهاند که الزمست مجموعهای از ارزشها ب رای خود
تعیین نمایند تا به آنها کمک کند که با تغیی رات روب هرو ش وند .بناب راین ،ب رنامهی حمایت روستایی آقا خان
هندوستان در تالشهایی ب رای تق ویت درک سازمانی در رابطه با «چش مانداز ،باورها و رویکردها ،ارزشها و ماموریت»
خود سرمای هگذاری نموده است .چنین فرآیند فرهنگ پذیری به ارتباطات گسترده ،قدردانی از کار با کیفیت،
افزایش سرمای هگذاری در آموزش و یادگیری ،و تق ویت مستمر ارزشهای اصلی – کار سخت ،صداقت و درستی و
احت رام ب رای گروهها و ج وامعی که کارکنان با آنها کار م یکنند– بستگی دارد.

نمادهای سازمانی :ماموریت ،آیی نها و رویدادها
امروزه تاثیر خصوصیات نمادین در فرهنگ سازمانی به طور فزایندهای مورد پذیرش ق رار دارد .سازمانها
به وسیلهی نمادها و پیامهای رسمی شکل م یگی رند .اما رویدادها و آیی نهای غیر رسمی نیز در گذر زمان
درشکلگیری آنها م وث رند« .اندرو پتیگرو» م وارد اخیر را «بافت اجتماعی معنادار» که به فعالی تها معنا م یبخشند
م ینامد .آنها موضوعاتی فرعی یا ب یاهمیت نیستند بلکه بیان نمادین قوی ارزشهای اصلی و احساسات انگیزه
بخشی هستند که فرهنگهای سازمانی را شکل م یدهند .آنها م یت وانند بیان نمادین مقاصد سازمانی باشند ،مانند
بیانی ههای ماموریت و شعارهای سازمانی .آنها همچنین م یت وانند شکل آیی نها ،رویدادها و یا اسطورههای مشترک
را بخود گی رند.

به عن وان مثال به بیانی هی ماموریت به عن وان یکی از نمادهای رسمی مقاصد یک سازمان توجه م یکنیم:
بیانی هی ماموریت امروزه بخشی از چش مانداز یک سازمان غیردولتی را تشکیل م یدهد .بیشتر سازمانهای موضوع
پژوهش حاضر طی ده سال گذشته به خلق دست کم یک بیانی هی ماموریت اقدام کردهاند .تج رب ههای موفق نشان
م یدهد که بیانی هی ماموریت باید دارای دو جزء اصلی باشد .اول بیان ارزشهای مشترک میان اعضای سازمان؛ دوم
توضیح علت وجودی سازمان و سود ب رندگان از آن .ماموریت هر سازمان ،آنگ ونه که مایک هیوستن معتقد است ،به
قلب و ذهن اعضای آن م ربوط م یشود .باورها که از قلب بر م یخی زند و منطق که از ذهن نشات م یگیرد .کلی هی
سازمانها دارای ماموریت هستند ،حتی اگر نوشته نشده باشد .اما پرسش اینست که چنین بیانی ههای نمایدن چه
تاثیری بر عملکرد کارکنان سازمانها دارند؟ آیا آنها باعث شکلگیری فرهنگ سازمانی هستند یا تنها منعکس
کنندهی آن م یباشند ؟
در برخی م وارد ،بیانی هی ماموریت یک سازمان غیردولتی از سازمانی بزرگتر منتج م یگردد .اتحادی هی
بی نالمللی حفاظت از طبیعت پاکستان دارای بیانی هی ماموریت نسبتا متمرکزی است که بخشی از تاکید جهانی
اتحادی هی بی نالمللی حفاظت از طبیعت بر موضوعات محیط زیستی را تشکیل م یدهد .در م وارد دیگر ،ممکن
است واژه پردازی یک بیانی هی ماموریت با گذشت سالها تغییر کند اما ماهیت اصلی و درونی آن بدون تغییر باقی
بماند .در مورد سازمان غیردولتی پروشیکا ،فلسفهی اصلی بر پای هی مفهوم ت وانمندسازی از راه توسع هی انسانی ق رار
دارد .واژه پردازی بیانی هی مذکور دارای م وارد تک راری م یباشد که این امر تااندازهای پختگی و پیچیدگی کار این
سازمان را نشان م یدهد .عالوه بر آن ،این بیانیه همچنین خصوصیت فدرال سازمان با تاکید بر مباحثات و تبادل
نظر مشترک ،ت وانمندسازی و تصمی مگیری جمعی را منعکس م ینماید.
در ادبیات مدی ریت ،بحثهای زیادی در ارتباط با ارزش و نقش بیانی هی ماموریت در ج ریان است (فصل قبل
را ببینید) .آیا اینگ ونه بیانی هها دارای هیچگ ونه ارزش عملی نیز م یباشند؟ آیا آنها تنها ابزاری ف ریبنده و یا بیان
نمادین اهداف سازمان هستند؟ ما در فصل  5به تفصیل در این باره سخن خ واهیم گفت .با این وجود ،است راتژی
سازمانی هرچه باشد ،انتقال آن م یت واند یکی از ع وامل مهم تعیی نکننده در موفقیت سازمان باشد .روشن است
که یکی از چالشهای عمدهی سازمانهای غیردولتی حصول اطمینان از انگیزه داشتن و تعهد کارکنان نسبت
به ماموریت و است راتژی سازمان م یباشد .با رشد سازمان ،به کارگیری کارکنان بیشتر و وسعت یافتن محدودهی
جغ رافیایی فعالیت سازمان این امر اهمیت بیشتری م ییابد« .باریاندروود» ،مدیر عامل ب رنامهی حمایت روستایی آقا
خان ،هندوستان ،بر ارزش یک بیانی هی ماموریت روشن ،قابل درک و انگیزه بخش تاکید م یکند .بیانی هی ماموریت
باید مشهود ،قابل فهم و قابل به خاطر سپردن باشد .به عقیدهی وی بیانی هی ماموریت چیزی است که کارکنان به
طور مکرر به آن م راجعه م یکنند و ضمن آنکه به کارکنان انگیزه م یدهد ،مردم را به سوی سازمان جذب م یکند.
در تئوری ،هرچه یک سازمان بزرگتر باشد ،بیانی هی ماموریت آن به عن وان مکانیزمی ب رای ارتقاء آگاهی
کارکنان از اهداف و مقاصد سازمان اهمیت بیشتری خ واهد داشت .با این وجود ممکن است که بیانی هی مذکور تنها
بیانی نمادین بوده و ارزش عملی چندانی نداشته باشد .همانطور که در فصل پیشین بیان شد ،سازمانهای غیردولتی
با منظور حفاظت از خود در ب رابر مداخالت خارجی به ایجاد است راتژیهای باف رینگ اقدام نمودهاند .یکی از این
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است راتژیها م یت واند استفادهی نمادین از بیانی هی ماموریت باشد با هدف تسکین بخشیدن به تقاضای اهداکنندگان بلوغ و سن سازمانی

ب رای یک بیانی هی کلی حاوی اهداف سازمان بدون این که منعکس کنندهی فعالی تهای روزانهی سازمان باشد .در
فصل  5که به بررسی تدوین است راتژی م یپردازد مجددا راجع به این موضوع صحبت خ واهد شد.

صرفنظر از ارتباط و تاثیر آنها ،روشن است که نمادها ،آیی نها و رویدادهای گ وناگ ونی وجود دارند که بدون
دارا بودن نقش رسمی در تار و پود یک سازمان جای دارند .تج ربه به ما م یگ وید که م وارد فوقالذکر دارای اهمیت
زیادی در شکل دادن به درک و تصورات کارکنان و تاثیر بر رفتار آنان است .به طور مثال ،کلی هی سازمانها دارای
آیی نها ،اسطورهها ،خصلتها ،و حتی نظام غیر رسمی لباس پوشیدن هستند که بر زندگی روزمره تاثیرگذار است.
آیی نها و رویدادها ارزشهای مشترک میان اف راد را تق ویت کرده و م یت وانند باعث پی وند عناصر مختلف با یکدیگر
گردند .به طور مثال ،هر روز صبح کلی هی کارکنان بنیاد آب و توسع هی سادگورو ب رای مدت  5دقیقه گرد هم
آمده ،به دعا کردن پرداخته ،در بارهی پیام بنیانگذار بنیاد آب و توسع هی سادگورو تعمق کرده و از خدا م یخ واهند
ب رای ادامه راه وی به آنان نیرو و قدرت بخشد .به همین ت رتیب ،حکایتهایی دربارهی «مانیبای» در بنیاد تحقیقات
توسع هی بیف مکررا شنیده م یشود که یادآور تاثیر وی بر این سازمان م یباشد .توجه او به انضباط و وقت شناسی
مشهور است – به طور مثال:
اگر وی با گروهی از کارکنان سفر م یکرد ،روز قبل به آنها م یگفت :فردا ساعت  5صبح کارمان را شروع
م یکنیم ،اما ساعت  4کسی را م ی فرستاد تا مطمئن شود که ما همگی بیدار بودیم ،و ما باید راس ساعت  5در
کنار اتوم وبیلها حاضر ب رای حرکت بودیم .رفتار او مثالی ب رای دیگ ران بود .سادگی و ت وانایی او در کار الگوی دیگر
کارکنان بود.
چنین حکایتهایی روشی قدرتمند ب رای انتقال ارزشهای اخالقی سازمان است« .ف اچ عابد» در بارهی یکی
از سفرهای میدانی در اوائل فعالیت کمیتهی پیشرفت روستایی بنگالدش (برک) م یگ وید .به هنگام بازگشت به
داکا از یک پروژه پرورش ماهی ،او دو ماهی بزرگ در صندوق عقب ماشین پیدا کرد .او یادداشتی شدید اللحن به
مسئول پروژه نوشته و از وی درخ واست فاکتور ب رای آن دو ماهی نمود .حکایت مشابهی دربارهی پرداخت هزینهی
اقامت گاندی توسط وی دارای پیامی محکم و پرمعنا ب رای کارکنان بنیاد تحقیقات توسع هی بیف بود .چنین
حکایتهایی بخشی از فرهنگ عامهی سازمانی را شکل م یدهند .در سطحی معم ولی و روزمره تر ،بسیاری از
کارکنان معتقداند گفتگوهای غیر رسم یکه در زمان است راحت کارکنان (مثال ب رای نوشیدن چای) میان آنان صورت
م یگیرد در شکل دادن به شیوه تفکر سازمانی دارای اهمیت هستند .کامال روشن است که چنین مکالماتی بنیان
تاریخچ هی شفاهی یک سازمان را تشکیل م یدهند .این مکالمات به ویژه در فرهنگ غیر رسمی و خصوص یتری
که در اوائل رشد هر سازمان در آن وجود دارد دارای اهمی تاند .در این دوره نقش اف راد و شخصیت آنان در
شکلگیری ه ویت سازمان تاثیر زیادی داشته و رویدادهای کوچک تاثی رات بزرگی بر جای م یگذارند .با گذشت
زمان و نگاه نوستالژیک اف راد به رویدادهای مزبور این رویدادها تبدیل به اسطوره م یش وند .با رشد سازمان روشهای
ارتباطی پیچیدهتر شده و کمتر منجر به اسطورهسازی به شیوهای که مطرح شد م یگردند.

روشن است که فرهنگ هر سازمان تحت تاثیر ع وامل متعددی از جمله سیاست ،شخصیت اف راد ،فرضیات و
ارزشها ،می راث تاریخی و استعدادهای بالقوه شکل م یگیرد .ش واهد به دست آمده از سازمانهای موضوع پژوهش
حاضر بیانگر آناند که نیازهای مدی ریتی و فرهنگهای سازمانی بر اساس سن و بلوغ هر سازمان یا جایگاه آن در
چرخهی حیات خود متغیر م یباشند« .گ رینر» ب رای اولین بار م راحل رشد سازمانها را توصیف کرده و بح رانهایی
که آنها احتماال در طول چرخهی حیات خود با آنها م واجه خ واهند شد را شناسایی نمود .محققان مدل مذکور را
بسط داده و در مورد سازمانهای غیردولتی به کار بردهاند .به طور مثال« ،دی وید کورتن» ،این نظ ریه را مطرح کرد که
سازمانهای غیردولتی از چهار مرحلهی کلی عبور م یکنند که اولین آن سازمان خی ریه و آخ رین آن – در صورتی
که درست عمل نمایند – یک جنبش اجتماعی است« .آلن کاپالن» سه مرحله ب رای رشد سازمانهای غیردولتی
عن وان م یکند :مرحلهی «پیشگامی»؛ مرحلهی «دگرسانی»؛ و مرحلهی «تلفیق» .اکثر سازمانهای غیردولتی موضوع
پژوهش حاضر هنوز در مرحلهی «پیشگامی» بسر م یب رند .سازمانهای معدودی از جمله کمیتهی پیشرفت روستایی
بنگالدش (برک) و بنیاد تحقیقات توسع هی بیف به مرحلهی دوم یا سوم رشد رسیده و به سازمانهایی نظام مند،
تمرکززدایی شده و دارای رهبری جمعی مبدل شدهاند.
جدای از تاثیر تکامل تدریجی ،ش واهد موجود دال بر اهمیت تاثیر بنیانگذار هر سازمان هستند .در تحقیقی
مهم دربارهی سازمان و رهبری« ،ادگار شین» نشان داد که چگ ونه سازمانها در قالب فکری بینانگذاران خود شکل
م یگی رند .بینانگذار هر سازمان تعیین کنندهی هدف ،فرهنگ و کارکنان آن سازمان است .بر اساس نتایج پژوهش
حاضر این بنیانگذاران اف رادی دارای اعتماد به نفس باال و مصمم م یباشند .این اف راد معموال در واداشتن دیگ ران
به پذیرش نظ رات خود مشکلی ندارند و عموما این کار را به طور ناخودآگاه انجام م یدهند .تج ربه به دست آمده
از سازمانهای غیردولتی جنوب آسیا نشانگر آن است که موفقیت رهب ران این سازمانها در همان ابتدا و مرحلهی
شکلگیری سازمان مشخص م یگردد .اگر است راتژی آنان با شکست م واجه گردد ،سازمان به سرعت از هم م یپاشد.
از طرف دیگر ،اگر آنها موفق عمل کنند ،سازمانشان رشد کرده و باعث تق ویت فرضیات اولی هی آنان م یگردد.
از این رو در مرحلهی پیشگامی است که فرهنگ و است راتژیهای بسیاری از سازمانها مشخص م یشود .تاثیر
رهبری اولیه نیز در طی سالیان بعدی همچنان ادامه خ واهد داشت .ممکن است در روزهای اولیه سازمان مانند یک
خان واده و به صورت کامال غیر رسمی فعالیت کند .در این دوره معموال روابط قوی بوده و جو گرم و دوستانهای
بر سازمان حاکم است .رهبری مورد احت رام بوده و عموما کارکنان با رضایت از کسی که این نقش را بر عهده دارد
تبعیت م یکنند .تصمی مگیری غیر رسمی و به صورت خودجوش صورت م یگیرد .نظامهای کاری ابتدایی بوده
و سطح باالیی از انرژی ،انگیزه و تعهد وجود دارد .سازمانها در مرحلهی پیشگامی بسیار آسیب پذی راند .با رشد
یافتن سازمان ،نیاز به وجود ساختارها و روی ههای کاری به تدریج غیر رسمی بودن را تحت الشعاع ق رار م یدهد.
کارکنان در مهارتها و ت وانای یهای خود اعتماد به نفس بیشتری پیدا م یکنند .آنها دیگر تمایل ندارند که صرفا
دنباله رو باشند و خ واهان مشارکت فعال هستند .در این مرحله ممکن است سازمان با بح رانی در رابطه با اطمینان
به بنیانگذار م واجه گردد.

مـدیـریـت بـــرای تـغـیـیـر

34

در سازمان غیردولتی پروشیکا ،فرهنگ سازمانی طی  25سال از یک گروه تحقیق روستایی کوچک به تی مها و کار تیمی

سازمانی بزرگ دارای ساختارهای رسمی ،مجموعهای از ب رنامههای پیچیده و کارکنان بسیار و روابط بی نالمللی
قوی رشد یافت .رشد به دو نوع ویژه از تغییر در این سازمان منجر گردید .اول ،رسم یسازی گسترده در ساختارها،
سیستمها و روابط .دوم ،جذب ویژگ یهای فرهنگی دیگر سازمانهای بزرگ در بنگالدش :با این حال الزم است
بر این نکته تاکید گردد که فرهنگ و عملکرد این سازمان هنوز در گذشته و زمان پیدایش آن ریشه دارند .این
سازمان هنوز شیوهی مدی ریتی شخصی وجهت دهی عملیاتی خود و توجه حقیقی به کمک به محرومان را حفظ
کرده و به منظور حل مشکالت از روش تشکیل تی مهای ویژه استفاده م یکند .این سازمان هنوز دارای خصوصیاتی
چون استفاده از تی مهای موقت ب رای انجام فعالی تها ،تساوی اختیارات در رهبری ،و تاکید بر «هماهنگی» به جای
مدی ریت است .اگرچه امروزه سازمان غیردولتی پروشیکا یکی از بزرگت رین سازمانهای غیردولتی در جهان به شمار
م یرود ،فرهنگ آن همچنان در م راحل اولی هی بلوغ آن ریشه داشته و م وید این اصل است که مدی ریت تغییر حداقل
تا قسمتی توسط شیوه و رویکرد بنیانگذاران سازمان تعیین م یشود.

به طور مشابه ،در اثر رشد س ریع اتحادی هی بی نالمللی حفاظت از طبیعت پاکستان تغییر مشهودی در فرهنگ
این سازمان رخ داده است .در میان کارکنان این سازمان نوستالژی روزهای نخستین و فرهنگ غیر رسمی و
صمیمانهتر آن دوره – که در آن کارکنان دارای استعداد قادر به رشد بودند – به چشم م یخورد .با رشد سازمان،
سرمای هگذاری بیشتری در زمینهی نظامهای مدی ریتی جدید و ایجاد الی ههای جدید قدرت و اختیارات انجام گرفت.
در نتیجه ،برخی از کارکنان احساس م یکنند که سازمان بیش ازاندازه بوروک راتیک شده و مدی ریت ارشد آن از
سایر بخشهای سازمان فاصله گرفته است .این شکایت در میان سازمانهایی که در حال رشد س ریع م یباشند رایج
است .اختالف نظر موجود در اتحادی هی بی نالمللی حفاظت از طبیعت پاکستان میان کسانی که در بارهی روزهای
نخستین فعالیت سازمان احساس نوستالژیک دارند و آنهایی که از فرهنگ سیستم -محور و توسعه گ رای جدید
حمایت م یکنند در بسیاری از سازمانهای غیردولتی در سطح جهان به چشم م یخورد .تنش میان اعضای قدیمی
و اعضای ج وان و جدید یکی از خصوصیات رایج در سازمانهای غیردولتی است که با فرآیند تغییر م واجه هستند.
با این وجود ،نتیج هی کار همیشه مطلوب نیست GSS .یک سازمان موفق بنگالدشی بود که به سرعت در
دههی  ۱۹۹۰بر پای هی رویکردی واال به آموزش ابتدایی غیر رسمی رشد کرد .این سازمان به سرعت رشد کرده و
ابعاد آن به سه ب رابر افزایش یافت .این سازمان مانند دیگر سازمانهای موضوع پژوهش حاضر زمان کافی ب رای
فرهنگ پذیری کارکنان ،ایجاد تی مهای کاری یا ایجاد سیست مهایی که بت وانند تاب موشکافی عمومی را بیاورند را
نداشت .زمانی که میان کارکنان این سازمان چند دستگی پدید آمد موضوع به عرصهی عموم یکشیده شد .اعتماد
اهداکنندگان به این سازمان رو به ضعف گذاشت .پس از آن نیز موضوع به دادگاه کشیده شد و زمانی که حکم
دادگاه در سال  ۲۰۰۰صادر شد تق ریبا اثری از  GSSباقی نمانده بود.

با رشد سازمانها ،تف ویض اختیارات ،خود -ت وانمندسازی و کار تیمی بیشتر مورد تاکید ق رار م یگیرد .تی مهای
کاری در تمام سطوح سازمانی وجود داشته و به وسیلهی امور و مسئ ولی تهای مختلف به یکدیگر م رتبط م یگردند.
مدیر عامل کمیتهی پیشرفت روستایی بنگالدش (برک)« ،اف اچ عابد» تی مها را مجموعههای یادگیری کوچک
م یداند که به وسیلهی خصوصیت «اشتیاق به خدمت گذاری» با یکدیگر دارای پی وند م یباشند .در بنیاد آب و
توسع هی سادگورو ،تی مها به وضع اهداف و تقسیم وظایف و مسئ ولی تها در سطح دپارتمانی م یپردازند .در بنیاد
توسعه س ونگی ،مدی ریت به صورت فعاالنه میان تی مهایی که در دفاتر ناحی های کار م یکنند رقابت ایجاد کرده و
به طور منظم عملکرد آنان را مورد پایش ق رار م یدهد .کار تیمی نیازهای اساسی روانی اف راد را برآورده ساخته و به
آنان کمک م یکند تا به طور سازنده در داخل و خارج از سازمان با دیگ ران تعامل داشته باشند« .آلن ف ولر» کار تیمی
مشارکتی را یکی از خصوصیات اصلی سازمانهای غیردولتی م یداند که ب رای ایجاد مشارکت و روابط خارجی این
گ ونه سازمانها ضروری است.
بسیاری از سازمانهای غیردولتی موضوع پژوهش حاضر کار تیمی را ب رای نوع کاری که انجام م یدهند
ضروری م یدانند .کارمندان ارشد ب رنامهی حمایت روستایی آقا خان پاکستان معتقدند کار آنان در زمینهی توسع هی
یکپارچ هی روستایی به کار تیمی آنها وابسته است .طبیعت کل گ رایانهی تالشهای آنان و اهمیت همکاری
گروهی نیازمند تی مهای چند بخشی دارای متخصصان گ وناگون م یباشد .اهمیت فعالی تهای تیمی مزبور از
روزهای نخستین فعالیت این سازمان در مناطق شمالی کشور ه ویدا بود« .شعیب سلطان خان» در مالقاتهایی که
با رهب ران محلی داشت هم هی اعضای تیم مدی ریت را به هم راه خود م یبرد .به زودی طی این بازدیدها یک نظام
رفتاری غیر رسمی شکل گرفت .اعضای گروه در هنگام مالقات با روستاییان از نشستن بر روی صندلی خودداری
م یکردند .ایشان از روستاییان غذا قبول نم یکردند .آنها همیشه در ق رارهای مالقات با مقامات روستایی حاضر
م یشدند و درهای دفاتر سازمان هم واره به روی روستاییان باز بود .م وثر بودن کار تیمی بر اساس می زان مشارکت با
جامع هی محلی و اول ویت دهی به امور م ربوط به آنان سنجیده م یشد .بدین ت رتیب ،احت رام به جامع هی محلی به
جزیی جدایی ناپذیر از کار تیمی این سازمان تبدیل گردید.
بنیاد توسعه س ونگی نیز کار تیمی را ب رای رویکرد گروهی یکپارچ هی خود ضروری م یداند .کمیتهی پیشرفت
روستایی بنگالدش (برک) نیز کار تیمی را محور فعالی تهای میدانی خود که در آن «اشتیاق ب رای انجام فعالی تهای
توسعه» انگیزه بخش تی مها است م یداند .تعهد چیزی است که باعث م یشود تی مها ساعتهای متمادی به سختی
کار کنند .در بسیاری م واقع مدی ران ارشد به تعهد فردی و کار سخت کارکنان خود سخن م یگ ویند .ضمن آنکه
این عمل یک نقطهی قوت به شمار م یرود ،اما در عین حال م یت واند یک نقطه ضعف بالقوه نیز باشد ،چ را
که تاکید بیش ازاندازه به تالشهای فردی تحت عن وان تعهد م یت واند کارکنان را از توجه کافی به اول ویتهای
است راتژیک سازمانی باز دارد.
ب رای یک سازمان غیردولتی مانند بنیاد تحقیقات توسع هی بیف ،ساعتهای طوالنی کاری و کار تیمی به
عن وان بخشی از مجموعهی ارزشی به شمار م یرود که انسجام این سازمان را میسر م یسازد .دری بنیاد تحقیقات
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توسع هی بیف ،تی مها در تمام سطوح سازمانی ،در فعالی تهای میدانی و دفاتر منطقهای به فعالیت مشغولاند .تیم
ارشد مدی ریت در دفتر مرکزی سازمان (در  )Puneرهبری این سازمان را بر عهده دارد .در سطح پایی نتر از این تیم،
تی مهای ایالتی ،منطقهای و ناحی های ق رار دارند .تی مهای پروژهای خاص یا گروههای کاری متشکل از متخصصان
که با هدف تحقق مقاصد خاص تشکیل م یگردند نیز در کنار تیمهای فوقالذکر به کار مشغولاند .اگرچه این
تی مها دارای مسئ ولی تهای مشخصی هستند ،اما عموما غیر قابل انعطاف نبوده و م یت وانند به شیوهای نسبتا غیر
رسمی فعالیت کنند.
بر پای هی  30سال تج ربه ،مدی ران بنیاد تحقیقات توسع هی بیف معتقدند که دو مانع عمده بر سر راه کار
گروهی ق رار دارد :اول سلسله م راتب که منظور از آن رئیس ساالری است و دوم تقسیم سازمان به بخشهای
تخصصی مختلف .از این رو ،اگرچه سلسله م راتب در بنیاد تحقیقات توسع هی بیف در مقایسه با بسیاری از
سازمانهای دیگر بیشتر به چشم م یخورد ،این سازمان سعی کرده است تا فرهنگی ایجاد نماید که در آن نقش
سلسله م راتب به حداقل برسد .در تالش ب رای تش ویق کار تیمی بهتر ،کارکنان در پس تهای مختلف گردش کرده و
ترغیب م یش وند تا نقشهای جدیدی را بر عهده گی رند .در پس این سیاست رویکرد مانیبای ،بنیانگذار این سازمان،
ق رار دارد که سازمان را یک خان واده متشکل از اعضای دارای ارزشها و فلسفهی مشترک م یدانست.
علیرغم کلی هی است راتژیهای آگاهانه با هدف ترویج کار تیمی ،پژوهش حاضر نشان م یدهد که م وث رت رین
روش تشکیل تی مها ب رنامهریزی نشده ،غیر رسمی و به می زان زیادی شخصی است .گرد آمدن کارکنان ب رای صرف
چای یا یک گپ دوستانه پس از کار م یت واند از نقطه نظر تی مسازی ب هاندازهی است راتژیهای از پیش تدوین
شده مهم باشد .بسیاری از کارکنان مسافرت را یکی از راههای عالی تی مسازی م یدانند .مکالمات انجام شده طی
سفرهای طوالنی که با اتومبیل ،ات وبوس یا قطار انجام م یشود فرصتی عالی ب رای کارکنان ارشد و کارکنان عادی
یا کارکنان دفتر مرکزی و دفاتر دیگر ب رای تبادل تج ربیات و نظ رات میان اف راد م یباشند .جلسات غیر رسمی
بخشی اساسی از ج ریان ارتباطات در این سازمان را تشکیل داده و راهی م وثر ب رای ایجاد پی وند میان کارکنان ارشد
و کارکنان عادی به شمار م یرود.
البته همیشه با تی مهای موفق سر و کار نداریم .کامال روشن است که ممکن است بین تی مها اختالف و تنش
وجود داشته باشد .ممکن است تی مها علیه یکدیگر کار کنند .تی مها ممکن است بر سر حیطهی کاری و قلمرو
یکدیگر با هم اختالف پیدا کنند .در این گ ونه م واقع عملکرد آنها مخدوش شده و نیاز به مکانیزمهایی ب رای حل
اختالف وجود دارد .در بنیاد توسعه س ونگی ،یک رویکرد غیر رسمی وجود دارد که بر اساس آن اختالفات باید در
سطح ب رنامهای حل ش وند .در این شیوه مدیر ب رنامه به عن وان داور عمل م یکند .با رشد سازمانها و در پی آن فاصله
گرفتن کارکنان از رهبری سازمان و معرفی نظامهای رسمی تر ،ممکن است می زان ناکام یکارکنان افزایش یابد .در
این حال ممکن است در رابطه با پرداختها ،ش رایط کاری ،برکناری از کار و انتصابات جدید اختالفاتی به وجود
آید .بسیاری از سازمانهای غیردولتی موضوع پژوهش حاضر با اعت راضات کوچک یا تهدید به اعتصاب روب هرو
بودهاند .ضمن آنکه م وارد مذکور م یت وانند تنها نشانهای از وجود اختاللی ساده در ارتباط بین اعضای سازمان و یا
دلسردی نسبت به نظامهای مدی ریتی جدید سازمان باشند ،اما همچنین م یت وانند وجود اختالل در کار تیمی را نشان

دهند .چنین اختالالتی ممکن است تی مهایی را که شکل گرفتن آنها سالها به طول انجامیده است نابود سازد.

ش واهد زیادی حاکی از آناند که کار تیمی به معنای صدور بیانی ههای حاوی ارزشها و یا اعمال روشهای
رسمی تی مسازی نیست .کار تیمی یعنی ت وانایی حل اختالفات و اجازه دادن به اف راد جهت کار با یکدیگر
به روش خودشان ،عمل کردن بر طبق ق واعد غیر رسمی ،تشکیل ائتالف میان کارکنان و حتی در بعضی
م واقع عمل کردن بر خالف آنچه مدی ریت ارشد سازمان صالح م یداند .ب رای شکل گرفتن تی مهای موفق
زمان زیادی الزم است و این قیمتی است که سازمانها ب رای دستیابی به ف وائد ناشی از کار تیمی م یپردازند.

توسع هی منابع انسانی
سازمانهای غیردولتی به نیروی انسانی زیادی نیاز دارند .نیروی انسانی یکی از منابع کلیدی ب رای سازمانهای
غیردولتی به شمار م یرود که باید به طور رسمی بسیج شده ،توسعه یافته و پرورش یابد« .مایکل بیر» ،که به
عن وان است راتژی پرداز در دانشگاه هاروارد مشغول به کار است ،معتقد است که کارکنان یک سازمان «دارایی»
یا «سرمای هی اجتماعی» قاب لاندازهگیری آن سازمان م یباشند .به دلیل محدودیت منابع بسیاری از سازمانهای
غیردولتی ،مهارتها و دانش تک تک اف راد آنها ب رایشان یک دارایی واقعی به شمار م یرود .ب رای سازمانهای
مذکور سرمای هی انسانی بیش از تکن ولوژی یا نفوذ اقتصادی دارای ارزش است .در نتیجه از سازمانهای غیردولتی
انتظار م یرود تا سیاستهایی ب رای تضمین ثم ربخش بودن این «دارایی» داشته باشند .سیاستهای مذکور باید
کار تیمی را ترویج نموده ،فرهنگ کاری مورد نیاز آن را ایجاد نموده و تضمین کنند که نظامهای فردی مانند به
کارگیری نیروهای جدید ،آموزش و ارزیابی عملکرد کارکنان به درستی اج را م یش وند.
از این رو ،سیاستهای م ربوط به منابع انسانی همانقدر که به معرفی نظامهای م وثر م ربوط م یش وند نیازمند
پروراندن ارزشهای مشترک نیز هستند .این سیاستها بر پای هی عناصر ملموس و ساختاری و نه غیر ملموس و
تصادفی مدی ریت کارکنان ق رار دارند« .مایک هیودسن» معتقد است که چنین سیاستهایی به ویژه در بخش غیر
انتفاعی دارای اهمیت است ،چ را که در این بخش این فرض وجود دارد که «توسع هی اف راد» چیزی است که به
خودی خود رخ خ واهد داد .به عقیدهای وی ب رای توسع هی کارکنان است راتژیهای کنشگ رایانهی منابع انسانی مورد
نیاز است.
بیشتر سازمانهای غیردولتی موضوع پژوهش حاضر تنها به معرفی سیاستهای مزبور به صورت نظام مند در
سالهای اخیر اقدام کردهاند .اقدام دیر هنگام این سازمانها می راثی از مدی ریت ضعیف و رویکردهای موقتی در
رابطه با موضوعات م ربوط به کارکنان برجای گذاشته است .با رشد سازمانهای غیردولتی موضوع پژوهش حاضر
طی سالهای اواخر دههی  1980و اوائل دههی  ،1990سطح نارضایتی کارکنان از شخصی و ابتدایی بودن روی ههای
م ربوط به کارکنان و نیروی انسانی رو به افزایش گذاشت .در برخی از این گ ونه سازمانها ،تنشها و نارضایت یها
خود را به شکل روحی هی پایین کارکنان ،عزل و نصب آنان ،اتهامات تبعیض ،حمایت از تشکیل اتحادی ههای غیر
رسمی و شکایتهای ناشناس از امنای سازمانها نشان داد.
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این امر منجر به اج رای سیاستهای رسمی منابع انسانی ،به کارگیری مدی ران پرسنلی متخصص و تدوین
دستورالعم لهای تفصیلی در این رابطه گردید .برخی از آژان سها از سیاستهای ف راگیر سازمانی حمایت
م یکردند ،در حالی که دیگ ران طرفدار پرداختن به موضوع در سطح ب رنامهریزی بودند .بنیاد تحقیقات توسع هی
بیف با  1770کارمند در هفت ایالت ساختار خود را تمرکززدایی کرده و هم اکنون دفاتر آن در ایالتهای فوق به
صورت جداگانه و مستقل فعالیت کرده و دارای هیات امنا و سیاست منابع انسانی خاص خود م یباشند .با این
وجود ،یک معاون مدیر وجود دارد که دارای مسئ ولیت کلی ب رای موضوعات م ربوط به پرسنل در س راسر سازمان
است .ب رنامهی حمایت روستایی آقا خان هندوستان درسال  1994به اج رای یک پروژهی عمده در زمینهی بازنگری
منابع انسانی اقدام نمود .این اقدام به ایجاد یک دپارتمان منابع انسانی و معرفی یک دستورالعمل رسمی سازمانی
در این رابطه گردید منتهی شد .در نتیجه ،یک سیستم نوآورانهی مشاوره معرفی شده ،شرح وظایف کلی هی کارکنان
تدوین گردیده و نظامی ب رای ارزیابی عملکرد کارکنان در سطح سازمانی ارائه شد .هدف رسمی این سیاست جدید
ایجاد ت وانای یهای الزم در کارکنان ب رای انجام کارهای مختلف ،ایجاد فضای سازمانی سالم ،و انگیزه دادن به
کارکنان ب رای عملکرد بهتر بود .اما در عین حال این نگ رانی وجود داشت که سیاستهای مذکور به تنهایی ب رای
ایجاد فرهنگ و سطح تعامل اجتماعی مورد نیاز میان کارکنان کافی نباشد .از این رو ب رنامههای غیر رسمی مانند
م راسم دعای روزانه ،پیک نیک و جشنهای گ وناگون معرفی شدند تا مکملی ب رای سیاستهای رسمی بوده و اف راد
را به صرف وقت با یکدیگر و ایجاد پی وندهای فردی قویتر تش ویق نمایند .سعی در ایجاد تعادل میان ب رنامههای
رسمی و غیر رسمی یکی از ویژگ یهای موجود در اکثر سازمانهای موضوع پژوهش حاضر است.

به کارگیری نیروی انسانی
این امر مورد تصدیق همگان ق رار دارد که به کارگیری کارکنانی که به صورت بالقوه دارای ت وانایی توسع هی
مهارتهای الزم در خود بوده و همچنین از رویکردها و ارزشهای مناسب و مطلوب برخورداراند ب رای موفقیت
هر سازمان امری ضروریست .ب رنامهی حمایت روستایی آقا خان پاکستان به طور فعال در پی به کارگیری تیمی
متنوع از مدی ران با هدف دستیابی به تعادل باالتر جنسیتی و همچنین ایجاد تعادل در گ رایشات مذهبی است .این
سازمان به دش وار بودن به کارگیری کارکنان واجد ش رایط از راههای سنتی واقف بوده و از این رو ب رای این منظور از
بنگاههای کاریابی استفاده کرده یا کارکنان جدید را به عن وان انترن به خدمت گرفته و به آموزش آنان جهت انجام
فعالی تهای خاص اقدام نموده است .سازمان غیردولتی پروشیکا همچنان از راههای سنتی از جمله چاپ آگهی
در روزنامه و برگزاری آزمون کتبی نیروهای مورد نیاز خود را جذب م یکند .این سازمان به دلیل ابعاد بزرگ و نیاز
گستردهی آن به نیروی کاری جدید هر ماه اقدام به مصاحب هی متقاضیان م یکند .از هر  100متقاضی ،حدودا 25
تا  30نفر به مرحلهی مصاحبه راه م ییابند که از این تعداد 60 ،درصد پذیرفته م یش وند .در مجموع یک پنجم کل
متقاضیان توسط این سازمان به کار گرفته م یش وند.
مانند دیگر سازمانهای موضوع پژوهش حاضر ،بنیاد آب و توسع هی سادگورو نیز هر ماه پذی رای شماری
از متقاضیان م یباشد .به دلیل وجههی کاری این سازمان ،برخی از متقاضیان را متخصصان امور توسعه تشکیل

م یدهند .این سازمان دارای روابط نزدیکی با تعدادی از موسسات آکادمیک است که این امر خود باعث م یگردد
تا تعدادی از متقاضیان از سوی موسسات فوق معرفی ش وند .با این وجود ،در عمل بیش از  80درصد از کارکنان این
سازمان را اف راد محلی تشکیل م یدهند و اکثر متقاضیان از ط ریق دوستانشان که در سازمان کار م یکنند از وجود
پس تهای خالی آگاه م یش وند .به طور مشابه ،بنیاد تحقیقات توسع هی بیف نیز در به کارگیری نیروهای جدید
بر روی اف راد محلی بیشتر تکیه دارد .این سازمان به کارگیری نیروهای جدید و انتخاب صحیح کارکنان را یکی
از کلیدهای موفقیت م یداند« .مانیبای» وقت زیادی را صرف جذب نیرو نمود و بسیاری از کارکنان ارشد کن ونی
این سازمان توسط وی به کار گرفته شدند .این رویه هم اکنون نیز در این سازمان ادامه دارد و پروسهای فشرده ب رای
انتخاب اف راد در کنار ارائهی فرصتهای آموزشی و ب رنامههای دیگر ب رای کارکنان در این سازمان وجود دارد .این
ب رنامهها شامل آموزش حین شغلی ،گردش شغلی ،تج رب ههای کاری جایگزین و آموزش از راه دور م یباشند.

معرفی و آموزش کارکنان جدید
کلی هی مدی ران ارشد سازمانهای غیردولتی موضوع پژوهش حاضر که در این رابطه مصاحبه شدند بر اهمیت
سرمای هگذاری در آموزش مناسب و م وثر کارکنان تاکید داشتند .ایشان به ویژه بر اهمیت ب رنامههای ب رنامههای
معرفی کارکنان جدید در مشاغل سازمانی خود در ارتقاء سطح درک کارکنان از ارزشهای سازمانی ،ماموریت و
فرهنگ سازمان اهمیت زیادی قائل بودند .طول مدت و چگ ونگی این ب رنامهها به طور قابل توجهی با یکدیگر
متفاوت است .به عن وان مثال ،کلی هی کارکنان جدید در بنیاد آب و توسع هی سادگورو یک دورهی یک ماهی را
جهت آغاز به کار خود م یگذرانند که طی آن هر روز در یکی از بخشهای سازمان حضور یافته و با فعالی تهای
آن آشنا م یش وند و در آخر به مدت یک هفته در دپارتمانی که ق رار است در آن کار کنند حاضر م یش وند .آنها
همچنین چند روز با با مدی ران ارشد گذرانده و در بارهی تاریخچ هی سازمان و فلسفهی رهبر سازمان اطالعات
کسب م یکنند.
کارکنان جدید در سازمان غیردولتی پروشیکا یک دورهی  13روزه را ظرف سه ماه اول فعالیت خود م یگذرانند.
این دوره به توصیف چش مانداز ،ماموریت ،است ر ِ
اتژی ،اهداف و مقاصد سازمان اختصاص دارد .هدف ب رنامهی حمایت
روستایی آقا خان هندوستان از برگزاری دورهی معرفی کارکنان کمک به آنان جهت درک ابعاد مختلف فرهنگ
سازمانی است .این ب رنامهی یک هفتهای شامل جلساتی در بارهی تاریخچه ،ماموریت و ارزشهای سازمانی و
همچنین جزئیات عملیاتی آن م یباشد .مه متر از آن ،ب رای هر تازه وارد یک راهنما در نظر گرفته م یشود که به
عن وان م ربی شخص تازه وارد عمل م ینمایند .بنیاد تحقیقات توسع هی بیف نیز یک سیستم مشاوره و راهنمایی
ایجاد کرده است که شامل طیفی گسترده از فرصتهای مشاوره رسمی ب رای کارکنان م یباشد.
با تاکید قوی بر یادگیری مشترک ،کمیتهی پیشرفت روستایی بنگالدش (برک) در بسیاری از م وارد الگ ویی
ب رای شماری از سازمانهای موضوع پژوهش حاضر بوده است .این سازمان بر یادگیری و ایجاد محیطی انگیزه بخش
که در آن اف راد بت وانند به فعالیت بپردازند تاکید داشته است« .اف اچ عابد» این سازمان را به دانشگاهی که در آن
یادگیری مستمر ،مباحثات جالب و احت رام به روح تحقیق وجود دارد تشبیه م یکند .او همچنین آموزش را بخشی
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جدایی ناپذیر از کار مدی ران این سازمان م یداند .در این سازمان از مدی ران انتظار م یرود که نقش تسهیلگر ،مشوق
یادگیری ،راهنما و مشاور را ب رای کارکنان ایفا نمایند .معاون مدیر عامل این سازمان ،صالح الدین احمد معتقد است
که در این سازمان یک مدیر باید دارای قابلی تهای مختلف باشد ،به طور مثال بت واند به عن وان یک روانشناس ،رابط،
مذاکره کننده ،انگیزه دهنده ،رهبر ،و شن ونده عمل کند .کمیتهی پیشرفت روستایی بنگالدش (برک) به این نکته
اذعان دارد که یادگیری مشترک و توسع هی کارکنان هدفی جدی بوده و ب رای این منظور منابع قابل توجهی ( 7درصد
بودج هی در نظر گرفته شده ب رای پرداخت حقوق کارکنان) را به این امر اختصاص م یدهد.

پذیری ،یادگیری ،آزمودن ایدههای جدید و ت وانایی تصمی مگیری و حل مسائل ق رار دارد .به دلیل تنشهایی که
ممکن است چنین سیستمی در پی داشته باشد ،سیستمی نیز ب رای پژوهش خ واهی و بازنگری در این سازمان
ایجاد گردیده است .در سازمان غیردولتی پروشیکا ،سیستم ارزیابی عملکرد غیر رسم یکه سالها مورد استفاده
ق رار م یگرفت با رشد این سازمان ناکافی به نظر م یرسید .از این رو در سال  ،1994یک سیستم ارزیابی عملکرد
رسمی معرفی شد که بر اساس اهداف و ب رنامهی عمل هر شخص ق رار داشت .ارزیابی هر یک از کارکنان توسط
س رپرست مستقیم وی صورت گرفته و در دفتر مرکزی ثبت م یشد و پس از آن نیز یک برگهی حاوی نتایج ارزیابی
مذکور به آنها داده م یشود.

دستمزد ،ترفیع و ارزیابی عملکرد کارکنان

با این حال ،بنیاد آب و توسع هی سادگورو که مدیر عامل آن زمانی در بخش خصوصی به عن وان مدیر پرسنلی
فعالیت م یکرده معتقد است که سیستمهای ارزیابی که به تالشهای فردی اف راد پاداش م یدهند باعث ایجاد
جدایی میان آنها م یش وند .این سازمان فاقد یک سیستم رسمی ب رای پاداش دهی یا قدردانی از اف راد به خاطر
تالش ب رای تحقق ارزشهای سازمان است .از طرف دیگر هیچ سیستم رسمی نیز ب رای انتقاد از عملکرد کارکنان
دراین سازمان یافت نم یشود .مدی ران و بسیاری از کارکنان این سازمان معتقدند که یک سیستم ساختار یافتهی
ارزشیابی کارکنان که بر پای هی ارائهی مشوق ق رار داشته باشد باعث ایجاد رقابت تفرقه انگیز و اختالفات شخصی
میان کارکنان م یگردد .هارناث جاگاوات به وجود جنب ههای مثبت در سیست مهای ارزیابی اذعان دارد ،اما معتقد
است که این سیست مها نه کامل و نه ب یغرض هستند و به جای عمل کردن به عن وان یک مشوق باعث سرخوردگی
و ناخشنودی کسانی م یش وند که توسط این سیستمها مورد قدردانی ق رار نم یگی رند .او معتقد است که سیستم
افزایش حقوق بنیاد آب و توسع هی سادگورو که سابقهی خدمت کارکنان را مبنای محاسب هی پرداخت حقوق آنان
ق رار م یدهد در عمل منصفانهتر بوده و به ارتقاء کیفی فعالیت کارکنان در کل سازمان منجر م یشود .او ترجیح
م یدهد بجای تش ویق کارکنان موفق به آموزش کارکنان نا موفق پرداخته شود .از این رو در کل کارکنان این سازمان
بر پای هی می زان تحصیالت ،تج رب هی کاری و نوع شغلی که بر عهده دارند حقوق دریافت م یکنند .ترفیع کارکنان
نیز تنها به زمان خدمت آنان بستگی داشته و هر سه یا پنج سال یکبار اتفاق م یافتد .زمانی که یکی از کارکنان
در سطح خود به باالت رین سقف از لحاظ رتبه دست یابد پیش از این که به سطح بعدی ارتقاء پیدا کند از حقوق
و مزایای آن برخوردار خ واهد شد.

هم اکنون دربارهی آنکه تا چه می زان سازمانهای غیردولتی از ارزشهای سازمانی و تعهدات فردی خود
انگیزه م یگی رند و آیا حرفهایگ رایی زیاد باعث تضعیف تعهد و تالش کارکنان م یشود یا نه بحث مستمر وجود
دارد .پژوهش حاضر نشان م یدهد که تعهد دارای اهمیت است ،اما زمانی که یک سازمان رشد م یکند کارکنان
آن هرچه بیشتر به می زان حقوق و مزایای خود توجه نشان م یدهند .بیشتر سازمانهای غیردولتی جنوب آسیا هم
اکنون طیف جامعی از مزایا را به کارکنان خود ارائه م یدهند که اگرچه با سازمانهای غیردولتی بی نالمللی یا
آژان سهای اهداکننده قابل مقایسه نیست اما با خدمات دولتی رقابت م یکند .بستهی پیشنهادی سازمان غیردولتی
پروشیکا شامل پاداش ،پ سانداز ،حمایت درمانی ،وام مسکن و وامهای کم بهره است .در این سازمان همچنین
امکانات ویژهای نیز در رابطه با بیمه و حق بازنشستگی به کارکنان پیشنهاد م یگردد .در صورت فوت زود هنگام
هر یک از کارکنان ،خان وادهی وی ب رای  51سال از سازمان مستمری دریافت خ واهند کرد .بستهی پیشنهادی بنیاد
آب و توسع هی سادگورو شامل هزینهی اجارهی منزل ،پاداش سالیانه ،پ سانداز ،ب رنامهی بازنشستگی ،بیم هی
پزشکی و ح وادث و هزینهی نهار ،حمل و نقل و رفتن به تعطیالت م یباشد .امروزه بیشتر سازمانهای غیردولتی
به ارائهی پیشنهادات مالی بهتر به کارکنان خود اهمیت م یدهند .همچنین روی ههای مختلفی نیز ب رای قدردانی و
اعطای پاداش به کارکنان سازمانها پدید آمدهاند .به طور مثال ،در ب رنامهی حمایت روستایی آقا خان هندوستان ،به
موفقی تهای جمعی پاداش تعلق م یگیرد – مانند «جایزهی بهت رین تیم کاری» .تی مهای ب رنده عالوه بر نشان خاص
یک جایزهی نقدی نیز دریافت م یکنند.
با این حال ب رای بیشتر کارکنان می زان حقوق و ترفیع آنان مه متر از دریافت نشان و جایزه است .به همین جهت
بیشتر سازمانهای موضوع پژوهش حاضر به ارائهی سیست مهای ارزیابی عملکرد کارکنان اقدام نمودهاند .این امر
نشان دهندهی پذیرش فزایندهی مدی ریت دارای ساختار مدرن توسط این گ ونه سازمانها است؛ چیزی که تا 20-10
سال پیش مورد پذیرش سازمانهای مذکور نبود .به عن وان مثال ،بنیاد تحقیقات توسع هی بیف دارای یک سیستم
ارزیابی عملکرد کارکنان در سطح کل سازمان م یباشد که شبیه سیستم ارزیابی عملکرد به کار رفته در بخش
خصوصی است .در این سیستم ،کارکنان توسط س رپرست خود مورد ارزیابی ق رار م یگی رند .این سیستم بر پای هی
ارائهی مشوقهای مالی ق رار دارد .در این سازمان اضافه حقوق یکسان ب رای همگان وجود ندارد ،بلکه اضافه حقوق
به عملکرد اف راد و دستیابی به اهداف سازمانی بستگی دارد .ترفیع کارکنان بر پای هی دانش و تخصص ،مسئ ولیت

تمامی سازمانهای غیردولتی موضوع مطالع هی حاضر با هدف انگیزه دادن به کارکنان و بهبود وضعیت
و ادارهی امور کارکنان سیست مها و سیاستهای رسمی منابع انسانی ارائه دادهاند .از نظر سازمانهای غیردولتی
ارزشهای فردی و تعهد مشترک دیگر به تنهایی کافی نبوده و سیاستها و سیست مهای رسمی ب رای تکمیل آنها
الزم است .از یک نظر م یت وان این سیست مها را شکلی از مهندسی اجتماعی با هدف تغییر رویکردهای موجود یا
تق ویت رفتارهای مناسب به شمار آورد .این امر به ویژه در مورد امور رویکردهای م ربوط به زنان صادق است.
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سیاستهای جنسیتی

ناشی از خ واست اهداکنندگان و ریشه دار در ایدههای غ ربی در رابطه با فمینیزم م یدانند.

بسیاری از سازمانهای غیردولتی موضوع پژوهش حاضر فعالی تهای خود را مستقیما بر بهبود وضعیت زنان
در جامعه متمرکز کردهاند .فصل  5تکامل است راتژیهای جنسیتی در برخی از سازمانهای مذکور را مورد بررسی
ق رار خ واهد داد ،اما ب رای برخی از سازمانهای مذکور اتخاذ است راتژیهای گنجانده شده در ب رنامهریزیها در مقایسه
با است راتژیهای جنسیتی درون نظامها و ساختارهای مدی ریتی خود آسانتر بوده است.

بخش عمدهای از این موضوع به رهبری م ربوط م یگردد .سازمانهای غیردولتی نشان دادهاند که م یت وانند
شیوههای جدید کاری را اتخاذ و ترویج نمایند .موضوع استفاده زنان شاغل در سازمانهای غیردولتی از دوچرخه و
م وتورسیکلت ب رای تردد به محل کار خود در دههی  1980در بنگالدش مطرح شد .از آنجا که تا آن زمان مدی ران
زن این سازمانها توسط جیپ به محل کار خود برده شده و سپس از آن م راجعت م یکردند ،کسی آنان را به عن وان
فعاالن توسع هی روستایی یا مدیر جدی نم یگرفت .سازمانهایی مانند کمیتهی پیشرفت روستایی بنگالدش (برک)
بر موضوع پافشاری کرده و طی گفتگو با کارکنان و حتی رهب ران مذهبی آنان را متقاعد نمودند که اگر یک زن
س وار بر دوچرخه شود جهان به آخر نخ واهد رسید .در اینجا تنها تغییر رویکرد عمومی دربارهی یک موضوع خاص
مطرح نبود ،بلکه مساله ایجاد تغییر در سطح رویکردهای اجتماعی در بارهی نقش و رفتار زنان بود.

جنسیت موضوعی ف راگیر است که در برگی رندهی جنب ههای مختلفی از سیاست منابع انسانی هرسازمان
م یباشد .در حالی که اکث ریت کارمندان سازمانهای غیردولتی موضوع پژوهش حاضر را مردان تشکیل م یدهند،
تالشهای قابل توجهی ب رای تش ویق این سازمانها به استفادهی بیشتر از زنان صورت گرفته است .این موضوع
یک اول ویت است راتژیک است که هم هی این سازمانها با آن درگیر بودهاند :حساسیت جنسیتی ممکن است یک
اول ویت باشد ،اما به سه ولت یا به طور طبیعی پدید نیامده است .در حقیقت ،بیشتر سازمانها ناگزیر از اعمال
سیاستهای جنسیتی حاوی ساختارهای جدید و سرمای هگذاری در آموزش تخصصی بودهاند .در حالی که این امر
نشان دهندهی نقش قدرتمند نظامها و روی ههای رسمی و محدودیتهای روشهای غیر رسمی در این رابطه است،
اما ناقض حقیقت تاثیرگذاری روی ههای غیر رسمی در ش رایط دیگر نم یباشد .این موضوع همچنین نشان دهندهی
دوگانگی میان تئوری و واقعیت عملیاتی م یباشد .اگرچه تدوین یک است راتژی کار نسبتا سادهای م یباشد اما
اج رای آن در سازمان کاری بسیار دش وارتر است.

سازمان غیردولتی پروشیکا نیز ناگزیر از رویارویی موجود با مقاومت در ب رابر نقش و وضعیت در حال تغییر
زنان بود .در گزارش م ربوط به بررسی انجام شده در سال  1997عبارت «محیط خصمانه یا استهزاءآمیز در سازمان»
به چشم م یخورد .این گزارش همچنین به شماری از محدودیتهای موجود در رابطه با به کارگیری کارکنان زن
اشاره دارد .محدودیتهای مزبور شامل سطح پایین تحصیالت ،عدم تمایل زنان به ترک خانه و شوه ران خود و
زندگی در مناطق دوردست و دش واری تردد شبانه به منظور بازگشت از محل کار بود .هم اکنون بسیاری از این
محدودیتها در اثر تغیی رات س ریع اجتماعی در بنگالدش در حال از بین رفتن م یباشند .اما این سازمان تالش نموده
است تا کارکنان خود را متوجه این موضوع سازد که این امر یک اول ویت است راتژیک ب رای سازمان م یباشد .افزایش
تعداد کارکنان زن در سازمان به معنای بهبود کیفیت فعالی تهای توسعه است .در پاسخ انتقادات صورت گرفته از
سازمان ،سازمان غیردولتی پروشیکا به معرفی یک سیاست جنسیتی روشن و یک نظام رفتاری در رابطه با اخالق
و آزار و اذیت جنسی و همچنین برگزاری کارگاههایی در زمینهی جنسیت و توسعه اقدام نمود .اخی را یک واحد
هماهنگی زنان نیز با هدف حصول اطمینان از مطلوب بودن ش رایط کاری ب رای زنان و تسهیل پیشرفت شغلی زنان
در این سازمان تشکیل شده است .در این رابطه همچنین یک هستهی منابع جنسیتی و هماهنگی با هدف پایش
پیشرفت واحد مزبور تشکیل گردید.

تا کنون سیاستها و اقدامات مختلفی هدف ایجاد حساسیت در میان کارکنان سازمانهای غیردولتی نسبت
به موضوعات جنسیتی مورد استفاده ق رار گرفتهاند .در اوائل دههی  ،1980کمیتهی پیشرفت روستایی بنگالدش
(برک) – سازمانی که مهمت رین گروه هدف آن زنان فقیر روستایی است – دریافت که نیازمند آن است تا به مشکل
عدم وجود تعادل جنسیتی در میان کارکنان خود توجه کند .مدی ریت این سازمان در دههی  1990دست به اقدام
جدی ب رای ترویج حضور زنان در سازمان زد .در سال  ،1991یک کمیتهی مشورتی زنان در این سازمان تشکیل
شد تا به موضوعات م ربوط به زنان در سطح سازمان بپردازد .در سال  ،1993اولین ب رنامهی آموزشی جنسیتی در این
سازمان اج را گردید و در سال  1994تیم ویژهای با هدف پی وند دادن موضوع جنسیت به موضوعات گستردهتر م ربوط
به تغیی رات سازمانی تشکیل شد .در سال  ،1995یک مرکز منابع جنسیتی در این سازمان ایجاد شد تا به عن وان
کاتالیزور در ایجاد حساسیت به مسائل جنسیتی در میان کارکنان عمل نماید .این اقدامات به زنان این اعتماد به
نفس را داده است که باور کنند م یت وانند به پستهای ارشد سازمانی دست یابند.

در روز بی نالمللی زن در سال  ،2000دویست تن از زنان شاغل در کمیتهی پیشرفت روستایی بنگالدش (برک)
که س وار بر دوچرخه و م وتور سیکلت بودند به برگزاری م راسم رژه در خیابآنهای داکا پرداختند .به جز تهدید
احتمالی مداخلهی گروههای اف راطی بنیادگ را ،تنها ع وامل مزاحم این رژه دود اتوم وبیلها و تجمع خب رنگاران بود.

چالش بزرگتری که کمیتهی پیشرفت روستایی بنگالدش (برک) و دیگر سازمانهای غیردولتی با آن روب هرو
هستند تغییر رویکرد سنتی به نقش زنان در جامعه و ترویج این دیدگاه است که موضوع جنسیت نه به زنان بلکه
به ارتباط میان زنان و مردان م ربوط م یگردد .در بنیاد تحقیقات توسع هی بیف ،این موضوع زمانی اهمیت خود را
نشان داد که تمرکز فعالی تهای این سازمان از پروژههای فنی توسعه که توسط مردان اج را م یشد به ب رنامههای
محلی م ربوط به زنان تغییر یافت .هم اکنون فرهنگ سنتی مردانه در این سازمان دچار دگرگ ونی شده است ،اما هنوز
مقاومتهایی نیز در این زمینه وجود دارد .برخی از کارکنان قدیمی سازمانهای غیردولتی هنوز مسالهی جنسیت را

سازمان غیردولتی پروشیکا همچنین ب رنامهای ب رای قادر ساختن کارکنان جدید زن به دستیابی به پس تهای
ارشد سازمانی ط راحی کرده است .بر طبق این ب رنامه ،کارکنان مزبور پس از گذراندن یک دورهی آموزشی  18ماهه
به سرعت به پس تهای مدی ریت میانی در سازمان گماشته م یش وند .مدیر عامل این سازمان ،فاروق احمد ،معتقد
است که موفقیت این روش مشکل زنان را در سازمان حل خ واهد کرد .سازمانهای دیگر موضوع پژوهش حاضر
نیز به اقدامات مشابهی در این رابطه دست زدهاند .بنیاد آب و توسع هی سادگورو دارای ب رنامههایی در زمینهی
جنگلداری و باغداری و ب رنامههای درآمدزا م یباشد که منحص را توسط زنان اج را م یش وند .اخی را ،زنان در این سازمان
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به انجام کارهای فنی در زمینهی پروژههای آبیاری و سدسازی موفق شدهاند .در پاکستان ،ب رنامهی حمایت روستایی
آقا خان بودج هی خاصی ب رای حمایت از ب رنامههای مشابه در زمینهی توسعه اختصاص داده است .با این وجود ،به
دلیل تفاوتهای محلی ،هر سازمان از است راتژیهای خاص مورد نیاز در منطقهی خود استفاده کرده است .این امر
در بعضی م وارد تا حدودی با هرج و مرج و اغتشاش هم راه بوده است ،اما در کل نشانگر دش واری تالش ب رای ترویج
رویکردهای ن وین جنسیتی به صورت ب رابر در ج وامعی است که در آنها فرآیند تغییر ،حساسی تهای مذهبی و
سیاسی را مورد تهدید ق رار م یدهد.

به عن وان یک موضوع سازمانی ،جنسیت نم ونهای جامع از مسائلی است که نیازمند یافتن بهت رین راه ب رای
تسهیل و مدی ریت تغییر م یباشند .این موضوع م وانع موجود و همچنین ارزش و اهمیت سیست مهای منابع انسانی
رسمی و محدودیتهای روشهای غیر رسمی و راه ح لهای تدریجی را روشن م یسازد .مقاومت در ب رابر تغییر
م یت واند بسیار قوی باشد .هماهنگ ونه که ش واهد به دست آمده از پژوهش حاضر نشان م یدهد رویکردها و رفتارهای
شخصی به وسیلهی تغییر مصنوعی فرهنگهای سازمانی یا امید واهی به استفاده از دلیل و منطق تحول پیدا
نخ واهند کرد .در چنین م واردی ،تنها است راتژیهای دراز مدت و جامع که حمایت فعاالنهی رهبری سازمان را به
هم راه داشته و با ارزشهای سازمانی تلفیق گردند باعث تغییر مثبت خ واهند شد.

نتیجه گیری
خصوصیات کلیدی فرهنگ سازمانی در یک سازمان غیردولتی موفق کدامند؟ روشن است که این خصوصیات
ف راتر از ارزشهای شخصی و تعهدات فردی ق رار دارند .فرهنگ سازمانی سازمانهای غیردولتی محصول تاریخ،
رویدادها ،سمب لها ،ساختارها و نظامها از یکطرف و مشارکت ،کار تیمی و ارزشهای مشترک از سوی دیگر است.
خصوصیات این فرهنگ چندالیه است .اما در صورتی که بخ واهیم عناصر اصلی آن را بیان کنیم م یت وانیم به
م وارد زیر اشاره کنیم:
•تعهد به آرمان و هدف مشترک؛
•ایجاد و حفظ آیی نهای سازمانی ،حکایتها و نمادهای کلیدی ،چه از راه گفتگوهای غیر رسمی به هنگام صرف
چای یا گردهمای یهای رسم یتر مانند م راسم دعای صبحگاهی؛
•ایجاد و حفظ تی مهای رسمی و ترویج کار تیمی؛
•کار تیمی غیر رسمی و مالقاتهای اتفاقی که به ایجاد درک مشترک و شکل دهی ائتالفات منجر م یش وند؛
•تدوین و اعمال نظامها و سیاستهای منابع انسانی رسمی و م وثر که به طور پایدار و شفاف حام یکارکنان در
اج رای ماموریت سازمان باشند.

می زان فعالی تهای رسمی و غیر رسمی در هر سازمان متغیر است .ممکن است یک سازمان غیردولتی کوچک
تا حدود زیادی به طور غیر رسمی عمل کند ،اما این شیوه ب رای یک سازمان بزرگتر چندان مناسب نیست .به طور
مشابه ،نظامهای رسم یکه از یک سازمان بالغ انتظار م یرود م یت واند ب رای یک سازمان کوچک مشکل ساز باشد.
از این رو ،به نظر م یرسد ع وامل متغیر عمده در فرهنگ سازمانی به عنصر زمان و ابعاد سازمانی م ربوط گردد نه
به ارزشهای مشترک .ضمن آنکه در مورد نیاز به تعهد و پذیرش ارزشهای مشترک تردیدی وجود ندارد ،اما این
ع وامل به تنهایی ب رای ارتقای سازمان به سطح ب رنامهریزی گستردهتر و م وث رتر کافی نخ واهد بود .سیست مهای منابع
انسانی رسمی در شکل دادن به فرهنگ سازمانی و حفظ آن و همچنین کار م وثر با ج وامع محلی نقشی حیاتی
دارند .این سیست مها باعث تضمین به کارگیری کارکنان مناسب م یگردد که دارای ارزشها ،مهارتها و درک الزم
ب رای کار با اف راد محلی باشند.
از این رو ،نم یت وان نقش سیست مهای رسمی را در یک فرهنگ سازمانی سالم دست کم گرفت .اما این
موضوع باعث مطرح شدن این پرسش م یگردد که آیا چنین سیستمها و روی ههایی تهدید کنندهی آزادیهای
فردی و نوآوری نیستند؟ تحلیل ما حاکی از آن است که اعمال م وثر چنین سیست مهایی حتی دارای اثر عکس
خ واهد بود به این معنا که خود زمینهای ب رای شکوفایی فعالی تهای نوآورانه به وجود خ واهد آورد .بهنگام یکه
با ان واعی خاص از تغییر ازجمله در رابطه با سیاستهای جنسیتی روب هرو باشیم ،روی ههای رسمی نه تنها مناسب
بلکه ضروری خ واهند بود .سیست مها ،به ویژه سیستمهای منابع انسانی ،چارچ وبی هستند که فرهنگ یک سازمان
را شکل م یدهند؛ آنها تضمین م یکنند که است راتژیها در راستای ارزشها ق رار داشته؛ یادگیری و کار تیمی را
ترویج کرده – که به این موضوع در فصل بعد پرداخته خ واهد شد – و درآخر ،به روشهای غیر رسمی اجازهی
شکوفایی م یدهند.
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یادگیری و مدی ریت دانش ت وانای یهایی ضروری ب رای هر سازمان غیردولتی است که قصد بقا و شکوفایی در
ش رایط نامطمئن توسعه در قرن جدید را داشته باشد .سازمانهای غیردولتی ادعا م یکنند که «سازمانهای یادگی رنده»
هستند ،اما چگ ونه یادگیری مشترک را ترویج کرده یا امکان یادگیری کارکنان خود را ف راهم م یآورند هنوز کامال
مشخص نیست .ش واهد به دست آمده از سازمانهای غیردولتی موضوع پژوهش حاضر نشانگر آن است که نقش
یادگیری سازمانی در ظرفی تسازی و تسهیل تغییر دارای اهمیت بسیار است .این پژوهش پرسشی را دربارهی این
که آیا تمایل و ت وانایی یادگیری جزئی ذاتی از ارزشها و فرهنگ سازمانهای غیردولتی است یا خیر را مطرح
م یکند (و به آن پاسخ م یدهد) .پژوهش حاضر به این پرسش پاسخ منفی م یدهد :یادگیری م وثر هدفی دش وار
است که به روشهای مشارکتی غیر رسمی و سرمای هگذاری صحیح به شیوهی رسمی در آموزش و پژوهش بستگی
دارد .فصل حاضر به بررسی تاثی رات عملیاتی این یافته پرداخته و کارایی سیست مهای به کار گرفته شده توسط نه
سازمان غیردولتی موضوع پژوهش حاضر جهت اطالع رسانی ،ایجاد دانش و تسهیم یادگیری را مورد مطالعه ق رار
م یدهد.
در دورهای که همه جا سخن از «سازمانهای یادگی رنده» است شاید بهتر باشد این پرسش را مطرح نماییم که
«یادگیری ب رای چه؟» .بیشتر سازمانها – انتفاعی یا غیر انتفاعی – با این هدف در پی «یادگیری» م یروند که کارایی
خود را افزایش دهند .در سطحی باالتر ،سازمانهای مطرح در زمینهی توسعه در پی آنند تا کارایی خود را در ارائهی
خدمات فنی ،تعامل با دیگ ران ،ظرفی تهای نهادی مانند حمایتگری یا تعهدات اجتماعی ارتقاء بخشند .یادگیری
م یت واند به پیشرفتهای کوچک مانند تج رب هی بنیاد تحقیقات توسع هی بیف در زمینهی باروری دام و یا مسائل
بنیادیتر مانند تکامل تدریجی بیانی هی ماموریت سازمان حمایت روستایی سرحد که در فصل  5بررسی خ واهد شد
م ربوط گردد .یادگیری خوب مدی ریت ،است راتژیها و ارزشهای سازمان را موردارزیابی ق رار م یدهد .نتایج یادگیری
م یت واند به صورت غیر مدون یا مدون وجود داشته باشد .به عن وان مثال بهت رین کتابی که ما دربارهی بیماری اسهال
مشاهده نمودیم  -با نام یک راه حل ساده – بیانگر تج رب هی کمیتهی پیشرفت روستایی بنگالدش (برک) در
زمینهی روش معالجه اسهال از ط ریق ریهایدریشن دهانی است .اما این کتاب از این جهت دارای اهمیت است که
نشان م یدهد چگ ونه کارکنان این سازمان خود یاد گرفته و آموختههای خود را به دیگ ران منتقل م یکنند.

سازمان غیردولتی یادگی رنده
اهمیت یادگیری به عن وان یکی از ظرفی تهای کلیدی سازمانی در ش رایط اقتصادی و سیاسی غیر قابل پیش
ببینی دههی  1990مشخص گردید .یادگیری به سازمانها امکان م یدهد تا به طور مستمر خود را با آیندهای غیر
قابل پیش بینی منطبق نمایند .به اعتقاد «رگ رونز» ،یکی از پیشگامان در زمینهی یادگیری عملی ،موفقیت و بقای
هر سازمانی که در ش رایط غیر قابل پیش بینی و نامطمئن فعالیت م یکند به این بستگی دارد که آیا می زان یادگیری
آن از می زان تغیی رات محیط بیرونی ب رابر یا بیشتر است یا نه.
واقعیت موجود ب رای بیشتر سازمانهای غیردولتی آن است که ش رایط اقتصادی و سیاسی که آنان در آن عمل
م یکنند به طور فزایندهای پیچیده و غیر قابل پیش بینی است .از این رو ،ایجاد ظرفیت سازمانی ب رای مدی ریت
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دانش ،ترویج یادگیری و تبدیل شدن به یک «سازمان یادگی رنده» باید یکی از اول ویتهای هر سازمان غیردولتی
باشد .به عقیدهی آلن ف ولر سازمانهای غیردولتی محکوم به زوال خ واهند بود مگر آنکه به یادگیری بپردازند.
مایکل ادواردز نیز به اهمیت نیاز سازمانهای غیردولتی به سیست مهای باز و سیالی که در آنها یادگیری پیش نیاز
و جزء ضروری اقدام و تعامل م وثر باشد تاکید م یکند .ما پا را از این نیز ف راتر م یگذاریم :به عقیدهی ما توسعه
روی های مبتنی بر دانش است .دانستن این که چه چیزی نتیجه بخش است و چ را و این که چه چیزی نتیجه بخش
نیست ب رای موفقیت هر سازمان غیردولتی عنصری اساسی است.
دانش شامل آگاهی ،حافظه و آشنایی است که با تج ربه و یادگیری توسعه م ییابد .دانش محصول اطالعات،
تج ربه و قضاوت است .با این وجود ،اگر دانش منتقل نگردیده ،به کار گرفته نشده ،و مهمتر از همه ،ب رای یادگیری
مورد استفاده ق رار نگیرد ب یفایده خ واهد بود .از این رو ،دانش و یادگیری از یکدیگر جدایی ناپذی راند .صاحبنظ ران
در زمینهی مدی ریت مانند چارلز هندی و پیتر دراکر معتقدند که دانش منبع کلیدی است که کلی هی سازمانهای
مطرح – انتفاعی و غیر انتفاعی – در صورتی که بخ واهند موقعیت خود را حفظ کنند باید آن را مدی ریت کرده و
از آن بهره برداری نمایند .از این رو ،نقش اف رادی که در سازمانها این وظیفه را بر عهده دارند در موفقیت سازمانی
بسیار مهم است .امروزه این عقیده نیز هرچه بیشتر مورد پذیرش ق رار دارد که استفادهی م وثر از دانش جزئی کلیدی
در فرآیند توسعه م یباشد .گزارش توسع هی جهانی بانک جهانی در سال  1998با نام «دانش ب رای توسعه» بر اهمیت
کسب ،جذب و انتقال دانش در پر کردن شکاف میان کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه تاکید دارد.
یادگیری و دانش محصول تعامل خالق میان فرآیندهای پیچیده که در محیط خارجی متغیر عمل م یکنند
م یباشد .فعالیت کارکنان سازمانهای غیردولتی با امکانات محدود در ش رایط سخت و غیر قابل پیش بینی
نم ونهای از موقعیت مذکور م یباشد.
حتی در سال  ،1980دی وید کورتن اظهار داشت که موفقیت بسیاری از سازمانهای توسع هی کشورهای جنوب
به ت وانایی آنان در یادگیری از یکدیگر و همچنین از ج وامعی که با آنها کار م یکردند بستگی داشت .تع ریف
وی از موفقیت دارا بودن ظرفیت پاسخگ ویی و تطابق مشارکتی ،آمادگی ب رای دخالت دادن اف راد محلی در فرآیند
ب رنامهریزی ،پذیرفتن اشتباه به عن وان بخشی از فرآیند یادگیری و پی وند دادن دانش و عمل بود.
با این وجود ،ش واهد حاکی از آنند که بسیاری از سازمانهای غیردولتی در یادگیری شکست م یخورند.
به عقیدهی ف ولر نقطهی ضعف مشترک سازمانهای غیردولتی فعال در زمینهی توسعه ظرفیت محدود آنان در
یادگیری ،تطابق ،و بهبود مستمر کیفیت فعالی تهای خود م یباشد .او م یگ وید تعداد اندکی از کارکنان ارشد
دیدی مثبت به شکست داشته و از این رو نم یت وانند خطا را منبعی ب رای یادگیری به حساب آورند .عدم ت وانایی
در یادگیری و بخاطر آوردن آموختهها یکی از مشکالت سازمانهای غیردولتی است .این امر تا حدودی به دلیل
آن است که مشوقهای اندکی ب رای اشاعهی اطالعات و درسهای آموخته شده وجود دارد .از طرف دیگر ،دالیل
بسیاری ب رای پنهان داشتن و ف راموش کردن شکس تها و تج رب ههای ناموفق وجود دارد.
محیط رقابتی و ش رایط سخت وضع شده از سوی اهداکنندگان باعث گردیده است تا سازمانهای غیردولتی

تمایلی به افشای اشتباهات خود نداشته باشند .این کار م یت واند آنها را از اظهار نظر دیگ ران و شرمساری در امان
نگاه دارد ،اما کاهش یادگیری مشترک را در پی داشته و نوآوری را به مخاطره م یاندازد .یک سازمان غیردولتی
نخ واهد ت وانست به سازمانی یادگی رنده تبدیل شود مگر آنکه پذی رای اشتباهات خود باشد .این خصوصیتی دش وار
است که تنها معدودی از این سازمانها جسارت انجام آن را دارند.

یادگیری سازمانی پیش نیاز تغییر است .اگر این نتیج هگیری را بپذی ریم ،باید به یادگیری سازمانی به عن وان یک
فرآیند تفکر فعاالنه ،کنجکاوی و گفتگو بنگ ریم .یادگیری سازمانی فرآیندی غیر رسمی ،خالقانه و تعاملی است
که شامل گفتگو میان کارکنان ،استفاده کنندگان از خدمات و دیگر ذینفعان م یباشد به طوریکه آنان در فرآیند
یادگیری حقیقی دخیل م یگردند .سازمانهای یادگی رنده در ش رایط سخت بهتر کار کرده و م یت وانند تغیی رات
ساختاری الزم ب رای برخورد با ش رایط جدید را در خود ایجاد نمایند .به طور خالصه ،بیشتر صاحبنظ ران معتقدند
که ت وانایی یک سازمان در یادگیری از تج ربیات ،آموزشهای رسمی و ارزیابی و پژوهش دارای نقش کلیدی در
کارایی آن م یباشد.
از این رو م یت وان گفت فرآیندهای یادگیری غیر رسمی به تنهایی کافی نیستند .برخی از عناصر یادگیری باید
بر روی پای های قویتر بنا گردند .پژوهش صحیح به آموزش کمک کرده و ارزیابی م وثر جهت تدوین است راتژی
مفید واقع خ واهد گردید .بنابر این م یت وان نتیجه گرفت که یک سازمان غیردولتی یادگی رنده بر روشهای رسمی و
غیر رسمی یادگیری متکی بوده ،از تج رب ههای گذشته درس آموخته و رویکردهای جدید را آزمایش م یکند .چنین
سازمانی دارای خصوصیت کنجکاوی در کشف حقایق و مشتاق به نوآوری است .کارکنان سازمان یادگی رنده به
تفکر ،تج ربه و ایدههای جدید عالقمندند .آنها هم واره درحال بهبود بخشیدن دیدگاههای خود م یباشند .پژوهش
حاضر نشان م یدهد که عناصر کلیدی یادگیری مورد نیاز سازمانهای غیردولتی در حال رشد عبارتند از ت وانایی
آنان در فیلتر کردن دادهها و اطالعات ،ت وانایی تحلیل تج ربیات گذشته ،میل به یادگیری و ت وانایی به خاطر سپردن
درسهای گذشته.
بسیاری از سازمانهای غیردولتی موضوع پژوهش حاضر چنین ت وانای یهایی را از خود نشان دادهاند .کمیتهی
پیشرفت روستایی بنگالدش (برک) سازمانی است که در این رابطه بیشتر به آن اشاره م یشود .کورتن در سال 1980
زمانی که تنها  8سال از عمر این سازمان م یگذشت آن را سازمانی یادگی رنده نامید .وی علت موفقیت این سازمان را
ت وانایی آن در یادگیری در فعالی تهای میدانی و همچینین قابلیت آن در ایجاد تعادل میان ظرفی تهای سازمانی و
نیازهای مخاطبان خود عن وان نمود« .لوول» معتقد است یادگیری هم واره یکی از اصول مورد توجه کمیتهی پیشرفت
روستایی بنگالدش (برک) بوده است .به نظر او این سازمان دارای جوی از یادگیری بود که باعث م یشد ب رنامههای
مختلف سازمان در آن رشد کرده و با موفقیت اج را گردند .در این سازمان خطا به عن وان بخشی از فرآیند یادگیری
قلمداد شده و این درک وجود داشت که اعمال آنها واقعیتی را که در آن عمل م یکردند شکل م یداد .بررسی
فعالی تهای  25سالهی کمیتهی پیشرفت روستایی بنگالدش (برک) نشان م یدهد که چگ ونه روش آزمون و خطا،
و آزمایش و یادگیری از زمان تاسیس آن در سال  1972تشکیل دهندهی رویکرد این سازمان به توسعه بوده است.
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فرآیند یادگیری سازمانی

سازمان به معنای یادگیری سازمان نیست.

برخی دههی  1990را دههی سازمان یاد گی رنده م یخ وانند .پیتر سنگ ،مهمت رین طرفدار ایدهی یادگیری،
تفکر سیست مها را به زمینههای موجود یادگیری یعنی یادگیری فردی ،الگوهای ذهنی ،چش مانداز مشترک و
یادگیری گروهی اضافه نمود .کتاب وی – با نام «پنجمین زمینه» – در شکل دادن به درک مفهوم سازمان یاد
گی رنده نقش مهمی ایفا کرده است .به طور مثال ،او معتقد است که یادگیری معموال به فرآیندی خالق از تغییر
منجر م یشود که م یت واند باعث تغییر شکل سازمان گردد .به نظر وی سازمان یاد گی رنده سازمانی است که به طور
مستمر در حال گسترش ظرفیت خود ب رای خلق آینده اش م یباشد .به طور مشابه،

هم نظ ری ههای رایج در رابطه با سازمانهای عادی و هم ش واهد به دست آمده در رابطه با سازمانهای غیردولتی
موضوع پژوهش حاضر نشان م یدهند که یادگیری فردی و یادگیری نهادی هر دو ت وانای یهای کلیدی سازمانی در
زمان تغیی رات س ریع و ش رایط ب یثبات را شکل م یدهند .این مساله خود س واالت بزرگتری را در پی دارد :چگ ونه
سازمانهای غیردولتی م یت وانند ظرفیت یادگیری را در خود ایجاد کنند؟ و چگ ونه این سازمانها باید یادگیری را
درمیان کارکنان خود ترویج و تش ویق کنند؟

پدلر معتقد است که سازمان یاد گی رنده سازمانی است که یادگیری اعضای خود را تسهیل
کرده و به طور مستمر در حال ایجاد تغییر در خود م یباشد.
از این رو م یت وان سازمان یاد گی رنده را حد اقل تا حدودی مت رادف با فرآیندهای یادگیری مشترک،
ظرفی تسازی و توسع هی سازمانی دانست .امروزه واژهی «سازمان یاد گی رنده» تق ریبا به استعارهای ب رای مدی ریت
تغییر تبدیل شده است .از این رو ،همانگ ونه که پدلر م یگ وید ،یک سازمان یاد گی رنده سازمانی نیست که تنها
در آموزش سرمای هگذاری م یکند ،بلکه سازمانی است که یادگیری را به عن وان یک ارزش اصلی که دارای نقش
محوری در کارایی آن است م یبیند .راجر ه ریسون ،یکی از صاحبنظ ران در زمینهی توسعه ،از این نیز ف راتر رفته
و بیان م یدارد که قبل از آنکه تغییر واقعی بت واند اتفاق افتد هم اف راد و هم سازمانها باید بیاموزند که چگ ونه
بیاموزند .او همچنین بر اهمیت یادگیری در سطحی باالتر در این فرآیند تاکید م یکند .او این امر را یک فرآیند
پیچیده م یداند که فرضیات اساسی مدلهای ذهنی رایج را زیر س وال برده و خارج از الگوی جاری به دنبال پرسش
پاسخهای خود م یگردد.

یکی از راههای پاسخ به این س واالت آن است که بررسی کنیم تا چه می زان یادگیری سازمانی محصول
فرآیندهای مشارکتی و غیر رسمی و تا چه می زان نتیج هی آموزش ،تحقیق و ارزیابی رسمی است .چنین رویکردی
بحث گستردهتری را در ادبیات مدی ریت در رابطه با این موضوع در پی خ واهد داشت که آیا مدی ریت سازمانها به
شیوهی رسمی نتایج بهتری را در پی خ واهد داشت یا روشهای مشارکتی و غیر رسم یکه به اف راد انگیزه داده و
باعث بهبود عملکرد آنان م یگردد .رویکرد اخیر در مرکز ادبیات مدی ریتی بیشتر سازمانهای غیردولتی ق رار دارد.
در قالب گستردهتر مدی ریتی« ،پیتر سنگ» بیان م یدارد که فرآیندهای ت وافقی و مشارکتی – ت وانای یهای فردی،
خالقیت ،باز برخورد کردن ،تصمی مگیری مشترک و یادگیری گروهی – کلید بازدهی باالتر و انگیزش بیشتر
م یباشند .شاید بت وان گفتگوی فوق را در سطحی پایی نتر مطرح کرد و در پی پاسخ این س وال بود که کارآمدت رین
رویکرد به تغییر و یادگیری سازمانی بر مبنای کنترل ق رار دارد یا ت وافق؟

یادگیری توافقی

الن ف ولر موضوع را یک مرحلهی دیگر نیز ف راتر برده و پیشنهاد م یکند به زیر س وال بردن فرضیات اساسی
سازمان کافی نیست .او معتقد است که آژان سهای توسعه و سازمانهای غیردولتی باید یک است راتژی «یادگیری
ب رای کسب نفوذ بر دیگر سازمانها با استفاده از تج ربیات و تحقیقات خود اتخاذ نمایند .این امر م یت واند باعث
شود تا سازمانهای غیردولتی محلی از «یادگیری» و «دانش» خود در رابطه با ب رنامههای حمایتگری در دست اج رای
خود استفاده نمایند .از آنجا که حمایتگری به طور روز افزون به عن وان یکی از فعالی تهای اصلی سازمانهای
غیردولتی در سالهای آتی قلمداد م یگردد ،این موضوع از اهمیت خاصی برخوردار است .این امر بدین معناست
که «سازمان یاد گی رنده» باید از یادگیری خود جهت بهبود عملکرد خود استفاده کند ،اما در عین حال باید از
یادگیری و دانش به عن وان وسی لهای ب رای تاثیرگذاری بر تغییر سیاسی و نفوذ بر جامع هی مدنی نیز بهره گیرد.

یادگیری از راه گفتگو

با این وجود ،هم هی آنچه گفته شد به تمایل و ت وانایی اعضای سازمان جهت درگیر شدن در فرآیندهای
یادگیری جمعی که به ایجاد تغیی رات ملموس منجر م یگردد بستگی خ واهد داشت .بنابر این ،همانگ ونه که
«س وی رینگا» و «ویردزما» بیان م یدارند ،بدون یادگیری فردی ،یادگیری سازمانی وجود نخ واهد داشت .آنها معتقدند
که یادگیری فردی شرط الزم اما نه کافی ب رای یادگیری سازمانی م یباشد .آنان نتیجه م یگی رند که یادگیری اعضای

فرآیند شنیدن و یادگیری عنصری اصلی در روش کاری بسیاری از سازمانهای غیردولتی موضوع این پژوهش
بوده است .به طور مثال در هندوستان ،بنیاد آب و توسع هی سادگورو از سال  1974با قبایل ساکن در منطقهی
گج رات شرقی کار کرده است .بنیانگذاران این سازمان ،شارمیستا و هارناث جاگاوات طی سال اول ایجاد سازمان
هر روز ق ریب به  30کیلومتر را با پای پیاده طی م یکردند تا با اف راد محلی دیدار کرده و از نیازهای آنان مطلع

پژوهش حاضر اهمیت یادگیری از راه عمل و همچنین نقش دخالت شخصی ،گفتگو و اتفاق نظر در کمک
به سازمانهای غیردولتی ب رای یادگیری از منابع مختلف را بررسی م یکند .این فرآیندهای غیر رسمی و مشارکتی
اساس روشی را تشکیل م یدهند که بسیاری از سازمانهای غیردولتی از آن ط ریق به یادگیری م یپردازند .یادگیری
از راه عمل و یادگیری عملی در شکل دادن به روش کار و یادگیری سازمانهای غیردولتی فوقالذکر نقش محوری
داشته است.
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گردند 25 .سال بعد ،هارناث جاگاوات معتقد است که تنها تفاوت عمده در شیوهی کار آنان از زمان تا به امروز
آن است که این سازمان هم اکنون به منابع گستردهتری از جمله متخصصان بیشتر دسترسی دارد (و البته این که
اکنون کارکنان سازمان ب رای تردد به مناطق مختلف از اتومبیل استقاده م یکنند) .این سازمان هنوز هم ب رای ط راحی
ب رنامههای خود به نظ رات و باز خورد از سوی جامع هی محلی نیازمند است .جاگاوات موفقیت سازمان را مدیون
یادگیری از تج ربیات ،بازخوردهای به دست آمده از ج وامع محلی و ارزیاب یهای مستمر توسط مشاوران مستقل و
دانشگاهیان م یداند .در مثالی دیگر از منطقهی گج رات ،ب رنامهی حمایت روستایی آقا خان هندوستان به شدت
به فلسفهی یادگیری از راه عمل و یادگیری عملی پایبند است به طوریکه این رویکرد شیوهی کاری و آموزشی
این سازمان را تشکیل م یدهد .بیشتر ب رنامههای آموزشی این سازمان در حال حاضر شامل ارائهی اطالعات الزم به
صورت عملی در کنار کار میدانی م یباشد.
تق ریبا هم هی سازمانهای غیردولتی موضوع این پژوهش به منظور یادگیری و درک نیازهای ج وامع محلی
از روش مشابه مبنی بر کار با روستاییان استفاده م یکنند .در پاکستان ،کارکنان بنیاد توسعه س ونگی خیلی زود
دریافتند که ارزشمندت رین تج ربیات آنها در زمینهی یادگیری از راه تعامل با ج وامع محلی به صورت مشارکتی
به دست آمدهاند .در ب رنامهی حمایت روستایی آقا خان پاکستان ،بخش اعظم آموزشهای اولی هی کارکنان از راه
گفتگو میان گروههای اعزامی از سوی سازمان و اف راد محلی انجام م یگرفت .این گفتگ وها در فضای باز انجام
شده و شرکت همگان در آن آزاد بود .اگرچه زنان مستقیما در این جلسات شرکت نم یکردند ،م یت وانستند از
فاصله به گفتگوها گوش دهند که همین امر مشارکت زنان در آینده را پایه ریزی نمود .گفتگوهای صورت گرفته
معموال ضبط شده و در فرصتهای بعدی بررسی شده و بدین ت رتیب اساس فعالی تهای آتی سازمان را تشکیل
م یدادند .با رشد این سازمان و گسترش و تخصصی شدن نیازهای آموزشی ،دورههای رسمی آموزشی بیشتر مورد
توجه سازمان ق رار گرفت .با این وجود ،هنوز کارکنان این سازمان گفتگوهایی را که در آن زمان با روستاییان داشتند
م وث رت رین شیوهی آموزشی خود م یدانند .این گفتگوها نه تنها به آنان بینشی عملی م یداد ،بلکه به ایجاد درک
مشترک ،روحی هی قوی کار گروهی و رویکردی یکپارچ هتر به کار منجر م یگردید.
به طور مشابه ،رشد س ریع سازمانی بر ت وانایی کمیتهی پیشرفت روستایی بنگالدش (برک) ب رای یادگیری
در نتیج هی همکاری نزدیک با ج وامع محلی تاثیر زیادی داشته است .ب رای مثال ،به منظور باالتر بردن کارایی
ب رنامههای بهداشتی این سازمان در روستاها و تردد س ریعتر کارکنان م وتورسیکلتهایی در اختیار کارکنان ق رار گرفت.
تالش کارکنان ب رای دستیابی به اهداف کمی بیشتر و در نتیجه تردد س ریع س وار بر م وتورسیکلت هایشان باعث شد
تا آنان دیگر زمان کافی ب رای نشستن و صحبت کردن با اف راد محلی نداشته باشند .سپس ،کارکنان متوجه شدند
که زمانی که پیاده یا به وسیلهی دوچرخه تردد م یکردند نتیج هی فعالی تهایشان بهتر بود .از این رو سازمان مجددا
اقدام به بازگرداندن حالت قبلی نمود.
مدیر عامل کمیتهی پیشرفت روستایی بنگالدش (برک) ،اف اچ عابد ،معتقد است که یادگیری عملی دو طرفه
است .از همان ابتدا ،وی از یک طرف خود را م ربی کارکنانش م یدانست و از طرف دیگر سعی در آموختن از آنان
و همچنین گروههایی که سازمان با آنها کار م یکرد داشت:

من  4تا  7روز را در محل پروژه حاضر م یشدم و با اف راد محلی زندگی کرده و با کارکنان سازمان صحبت
م یکردم .کارکنان در محلی گرد هم م یآمدند و آنگاه ما در مورد است راتژیها و مشکالت صحبت و تصمی مگیری
م یکردیم .این روشی بود که ما یاد م یگرفتیم .در حقیقت کمیتهی پیشرفت روستایی بنگالدش (برک)یادگیری را
با عمل آغاز کرد .هیجان موضوع در این بود که همه در حال یادگیری بودند ...درست مثل یک دانشگاه کوچک.
فرآیند غیر رسمی یادگیری شامل تکنی کهای دیگری نیز م یگردد .کارکنان دیگر سازمانهای غیردولتی
موضوع پژوهش حاضر از سازمانهای کمیتهی پیشرفت روستایی بنگالدش (برک) و سازمان غیردولتی پروشیکا
در بنگالدش بازدید کردهاند .دو سازمان مذکور نیز کار یکدیگر و همچنین دیگر سازمانهای بنگالدشی مانند
«بانک گ رامین» را تحت نظر دارند .اف .اچ .عابد صادقانه اعت راف م یکند که از کار خوب دیگ ران تقلید م یکند
و این که بخش عمدهای از موفقیت کمیتهی پیشرفت روستایی بنگالدش (برک) ناشی از ت وانایی آن در یادگیری
از سازمانهای دیگر است.
ش واهد روشنی وجود دارد که بسیاری از این سازمانها در روزهای اولی هی کار خود میل زیادی به استفاده از
منابع تخصصی خارج از سازمان و مشاوران مستقل داشتند .به طور مثال ،تغیی رات عمدهی سازمانی و عملیاتی در
اتحادی هی بی نالمللی حفاظت از طبیعت پاکستان در پنج سال گذشته محصول دو بازنگری مدی ریتی عمده انجام
شده توسط مشاوران خارجی بوده است .سازمانهای قدیم یتر – مانند اتحادی هی بی نالمللی حفاظت از طبیعت
پاکستان یا بنیاد تحقیقات توسع هی بیف – ضمن آنکه به استفاده از مشاوران مستقل تمایل دارند اما سعی
م یکنند تا این کار را به شیوهای انتخابی انجام دهند .شاید این موضوع به این دلیل باشد که سرعت توسعه در
سازمانهای غیردولتی ن وپا زمانی زیادی را ب رای تامل واندیشه باقی نم یگذارد ،در حالی که سازمانهای قدیم یتر
به طور طبیعی بیشتر تامل کرده و تمایل به سرمای هگذاری در پژوهش دارند .شایان ذکر است که در مقایسه با
همکاران خود در کشورهای شمال ،سازمانهای غیردولتی در کشورهای جنوب که موضوع پژوهش حاضر بودهاند
به استفاده از مشاوران مستقل با هدف توسع هی سازمانی و ایجاد تغییر تمایل بیشتری دارند .اهداکنندگان نیز
حاض رند مخارج چنین مشاوراتی را تقبل نمایند ،گرچه تمایلی به انجام این کار ب رای خود ندارند.
جدای از مسالهی استفاده از مشاوران خارج از سازمان ،سازمانهای موضوع پژوهش حاضر عالقهی زیادی به
یادگیری از تج ربیات خود نشان دادهاند« .بریاندروود» ،مدیر عامل ب رنامهی حمایت روستایی آقا خان هندوستان ،بر
اهمیت پذیرش اشتباهات و یادگیری از آنها و ایجاد فرهنگ انتقاد پذیری تاکید م یکند .یکی از مدی ران ارشد
ب رنامهی حمایت روستایی آقا خان پاکستان نیز م یگ وید« :اگر یک سازمان تن واند آزمایش و نوآوری کند ،روح
تغییر در آن رو به نابودی خ واهد رفت» اف .اچ .عابد اشتباهات را جزیی ذاتی از فرآیند یادگیری دانسته و م یگ وید
کمیتهی پیشرفت روستایی بنگالدش (برک) اشتباهات زیادی م رتکب شد که باید از آنها درس م یآموخت:
شما به خانهی زنی م یروید و م یبینید که وام یکه در اختیار او گذاشته اید توسط شوهرش از او گرفته شده.
یا کودکی به مدرسهی شما م یآید و ناگهان ناگزیر به ترک تحصیل م یشود چون والدینش از آن محل نقل مکان
کردهاند و به این ت رتیب وی از یادگیری بازمی ماند .اینها همه م واردی از شکست هستند ...اشتباهات کوچک
جزیی از هر ب رنامهی موفق هستند .شما باید این موضوع را بپذی رید ،چ را که اشتباهات بخشی از فرآیند یادگیریاند.
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اگرچه سازمانها معموال به اشتباهات کوچک خود اعت راف کرده و یا اشتباهات بزرگی را که در گذشته م رتکب
شدهاند برمال م یسازند اما این عمل همیشه کاری آسان نیست .به طور مثال ،زمانی که یکی از اهداکنندگان سازمان
کمیتهی پیشرفت روستایی بنگالدش (برک) اشتباه جدی صورت گرفته توسط این سازمان در رابطه با یکی از
پروژههای این سازمان را متذکر شد ،شرمساری این سازمان نه به دلیل خود اشتباه ،بلکه به این دلیل بود که قبل از
آنکه کارکنان خود سازمان به اشتباه مذکور پی ب رند ،دیگ ران به آن پی برده بودند .برخی از ناظ ران در این مورد
تردید دارند که آیا این سازمانها در عمل اشتباهات خود را پذی را م یش وند یا سعی در پوشاندن آن م ینمایند.

بنیاد تحقیقات توسع هی بیف این هدف را از راه ق رار دادن کارکنان در پستهای مختلف در سازمان تعقیب
کرده است .سیاست سازمان در انتقال دادن کارکنان از بخش تحقیقات به پستهای میدانی ،از یک ب رنامه به ب رنامهی
دیگر و از پستهای تخصصی به پستهای مدی ریتی باعث ایجاد آگاهی و یادگیری بیشتر در میان کارکنان گردیده
است .رویکرد مذکور توسط ساختار تمرکززدایی شدهی این سازمان نیز تشدید شده و این ذهنیت را در بین کارکنان
ایجاد کرده است که کارکنان دفتر مرکزی سازمان در  Puneمنابعی بیرونی هستند که م یت وان با آنها تبادل نظر
و تج ربه نموده و روی نظ رات تخصصی آنان حساب کرد.

علیرغم وجود مسائلی که در باال بدآنها اشاره شد ،یکی از برجستهت رین خصوصیات سازمانهای غیردولتی
موضوع پژوهش حاضر تمایل آنان به ترویج و سرمای هگذاری در آموزش از اولین روزهای شروع به کارشان بوده است.
زمانی که گفتگوی غیر رسمی مکمل آموزش رسمی بوده و به فق را و اف رادی که سازمان با آنها کار م یکند به
عن وان منبع اصلی یادگیری نگ ریسته شود ،م یت وان گفت که فرهنگ یادگیری از راه عمل واندیشهی فعال به تحقق
پیوسته است .در اینجا چالش موجود حصول اطمینان از آن است که یادگیری با دیگ ران تقسیم شده و دیدگاههای
مختلف در سازمان مورد پذیرش ق رار گی رند.

ب رای بسیاری از سازمانهای غیردولتی یادگیری محصول فرآیندهای داخلی و حافظهی سازمانی نتیج هی
مشارکت است .همانطور که فاروق احمد ،مدیر سازمان غیردولتی پروشیکا ،م یگ وید« :اگر من به عن وان رئیس
سازمان ناگزیر بودم همه چیز را به خاطر بسپارم ،آنگاه بسیاری از مطالب به ف راموشی سپرده م یشد .اما اگر اینکار
به روش مشارکتی توسط هم هی کارکنان انجام شود آنگاه ما دارای یک حافظهی سازمانی خ واهیم بود ».این سازمان
ابزار مشارکتی و تکنی کهای ارزیابی روستایی مختلفی را با هدف دریافت بازخورد از گروهها و ج وامعی که با
آنها کار م یکند مورد استفاده ق رار داده و فرآیندهای داخلی خاصی را به منظور دریافت بازخورد و گفتگو در
داخل سازمان ایجاد کرده است .هر سه ماه یکبار جلس های با حضور  200تن از کارکنان ارشد سازمان و تمایندگان
گروههای مختلف تشکیل شده و در آن عملکرد سازمان و تغیی رات الزم مورد بحث و بررسی ق رار م یگیرد.

یادگیری سازمانی

بسیاری از سازمانهای غیردولتی از جلسات م رتب ،کارگاهها و سمینارها ب رای ترویج یادگیری مشترک و تبادل
ایدههای مشترک استفاده م یکنند .بنیاد توسعه س ونگی از شکس تهای خود به عن وان فرصتی ب رای تحلیل مسائل
جاری و ارائهی است راتژیهای جدید استفاده کرده است .یکی از این شکس تها باعث شد این سازمان بت واند رویکرد
خود به ب رنامههای حمایتگری را با توجه به تنشهایی که در یکی از پروژههای روستایی پدید آمده بود مورد تجدید
نظر ق رار دهد .به طور مشابه ،یک کاهش ناگهانی در تامین بودجه در سال  1995منجر به تشکیل یک کارگاه
ب رنامهریزی است راتژیک شد که مدی ریت ارشد این سازمان را قادر ساخت تا نگاهی انتقادی به عملکرد خودانداخته،
اعمال قبلی خود را مورد بازبینی ق رار داده و تغیی راتی بنیادی در سازمان و ب رنامههای آن ایجاد نماید.

یکی از چالشهای عمده پیش روی سازمانهای غیردولتی بزرگی چون ب رنامهی حمایت روستایی آقا خان،
بنیاد تحقیقات توسع هی بیف ،کمیتهی پیشرفت روستایی بنگالدش (برک)و سازمان غیردولتی پروشیکا ،که هر
ساله شمار زیادی از کارکنان جدید را به خدمت م یگی رند ،موضوع ف راموش کردن آموختههای نادرست قبلی و
یادگیری مجدد م یباشد .این موضوع به ویژه در رابطه با متخصصان جدید یا کارکنان بخش مدی ریت صادق است.
این اف راد که به قشر متوسط تحصیل کرده تعلق دارند ممکن است دارای دید آکادمیک و محدود بوده و مسائل
روستاییان را آنطور که خود آنان م یبینند درک نکنند .به طور مثال ،متخصصان سازمان کمیتهی پیشرفت روستایی
بنگالدش (برک) که ابتدا سعی داشتند کودکان روستایی را به صورت تمام وقت مورد آموزش ابتدایی ق رار دهند
بنیاد آب و توسع هی سادگورو در روزهای شنب هی آخر هر ماه جلسات منظمی در سطح سازمانی تشکیل
بزودی متوجه شدند که واقعیت زندگی در روستا اینست که کودکان در فصل برداشت محصول نم یت وانند به
م یدهد که در آن کارکنان به تبادل تج ربیات و نظ رات م یپردازند .هم هی کارکنان ،از رانندگان گرفته تا کارکنان
صورت تمام وقت در کالس درس حاضر ش وند.
دفتری و مدی ران ارشد ،در این جلسات شرکت م یکنند .با این وجود در سال  ،1998هارناث جاگاوات احساس
این فرآیند یادگیری مجدد بخشی اساسی از فرآیند آشناسازی کارکنان جدید با شیوهی کار سازمان م یباشد.
کرد که این جلسات به نوعی یکن واختی دچار شدهاند به این ت رتیب که س واالت معدودی مطرح شده ،کارکنان
دکتر سمدانی ،مدیر آموزش کمیتهی پیشرفت روستایی بنگالدش (برک) ،معتقد است که فرآیند آشناسازی
رده پایین در گفتگوها مشارکت واقعی نداشته و شرکت کنندگان زمان کافی ب رای تامل در مورد موضوعات مطرح
کارکنان جدید با سازمان باید شامل ف راموش کردن آموختههای نادرست قبلی و یادگیری مجدد باشد .او معتقد
شده نداشتند .جلسات تنها به ارائهی گزارشهای متعدد تبدیل شده و در آنها وقت و توجه کافی به انتقاد ،تامل
است باید محیط آموزشی جدیدی ایجاد گردد که در برگی رندهی راههای تقسیم اطالعات با هدف ایجاد دانش،
و یادگیری داده نم یشد.
مهارتها ،رویکردها و رفتارهای جدید باشد .چالشی که هم آموزش پذی ران و هم مدی ران با آن روب هرو هستند یافتن
بنیاد آب و توسع هی سادگورو تنها سازمانی نیست که با این مشکل م واجه است .هم هی سازمانهای غیردولتی
راههایی م وثر ب رای کمک به کارکنان جهت ف راموش کردن آموختههای نادرست قبلی و یادگیری مجدد است .این
موضوع تنها به معنای تغییر رویکردها و مهارتها نیست ،بلکه به معنای حذف اطالعات نادرست و جایگزین کردن در نتیج هی رشد و افزایش می زان کاری آنها زمان کمتری ب رای تفکر و تحلیل مسایل دارند .عالوه بر این ش واهد
به دست آمده از پژوهش حاضر نیز نشان م یدهد که خالقیت و نوآوری به ندرت در جلسات رسمی از پیش
آن با اطالعات صحیح است.
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ب رنامهریزی شده اتفاق م یافتد .خالقیت معموال در گردهمای یهای غیر رسمی در سازمان یا در حین فعالی تهای
میدانی رخ م یدهد .عموما در این گ ونه گردهمای یها است که اف راد م یت وانند به طور فعال در بارهی تج ربیات
مشترک خود به گفتگو و تامل اقدام نموده و به نتایج خالقانه دست یابند.
با توجه به نتایج به دست آمده از بررسی عملکرد سازمانهای موضوع این پژوهش به ج رات م یت وان گفت
که سازمانهای غیردولتی از ط ریق راههای غیر رسمی گ وناگ ونی به یادگیری م یپردازند .این راهها عبارتند از:
گفتگوهای روستایی ،اشتباهات ،آزمایش ،گفتگو میان کارکنان و یادگیری از کار دیگر سازمانهای غیردولتی.
مطرح کردن س واالت ،مرور و بررسی عملکرد و اصالح آن بخشی ثابت از فرآیند یادگیری را تشکیل م یدهد .یکی
از راههای یادگیری که عموما هم هی سازمانهای غیردولتی به آن مبادرت م یورزند یادگیری از راه عمل است.
در اینجا یک پرسش مطرح م یگردد :آیا روشهای یادگیری غیر رسمی و مشارکتی ب رای سازمانی که در حال
رشد س ریع و انجام پروژههای مختلف در مناطق گ وناگون است کافی است؟ علیرغم مطلوب و م وثر بودن روشهای
یادگیری غیر رسمی ،این روشها به تنهایی کافی نیستند .پرسش بعدی اینست که آیا مکانیزمهای رسم یتر و
ساختاردهی شدهتر یادگیری چه نقشی در ارتقاء کیفیت یادگیری در یک سازمان دارند؟ ب رنامههای آموزشی رسمی،
مشوقهای مالی ،تکنی کهای ارزیابی عملکرد کارکنان تا چه می زان در فرآیند یادگیری سازمانهای غیردولتی در
جنوب آسیا نقش دارند؟ یکی از مه مت رین یافتههای پژوهش حاضر اینست که اگر ق رار باشد یادگیری در درون
سازمان نهادینه شود باید روشهای غیر رسمی به وسیلهی روشهای رسمی تکمیل گردند.

فرآیندهای یادگیری رسمی

سازمانهای غیردولتی در کشورهای جنوب ق رار دارد.
«استال جفری» (اتحادی هی بی نالمللی حفاظت از طبیعت) متدکر م یگردد که به دلیل فقدان نیروی کاری
متخصص به می زان کافی ،سازمانهای غیردولتی ناگزیر از به کارگیری اف رادی هستند که دارای «پتانسیل» یادگیری
و کسب مهارتهای متنوع الزم ب رای کار در حیطهی گستردهی توسعه و رقابت با بخش خصوصی باشند .عالوه
بر این ،در بسیاری م واقع نیز الزم است تا اف راد دانستههای قبلی خود را کنار گذاشته و به یادگیری مجدد بپردازند.

آموزش :ابزاری استراتژیک
توجه کمیتهی پیشرفت روستایی بنگالدش (برک) به امر آموزش کارکنان که در فصل پیش مورد بحث ق رار
گرفت محور فعالی تهای این سازمان در دههی  1970را تشکیل م یدهد .یکی از مسئ ولی تهای بخش آموزش این
سازمان حصول اطمینان از آن است که فقدان مهارتهای الزم و مدی ریت ضعیف مانع تالشهای الزم ب رای رشد
نم یگردد .در این سازمان به آموزش به عن وان ابزاری است راتژیک ب رای تسهیل ب رنامهریزی نگ ریسته م یشود .این
سازمان هم واره به اهمیت نقش آموزش رسمی در موفقیت خود اذعان داشته و از این رو  7درصد از بودج هی سازمان
را به آموزش کارکنان اختصاص داده است .با توجه به تعداد کارکنان این سازمان در سال  1999یعنی  24700کارمند
تمام وقت و  34000کارمند نیمه وقت ،این موضوع اهمیت خود را نشان خ واهد داد .این رویکرد تاسیس  12مرکز
آموزشی در مناطق مختلف در بنگالدش را در پی داشته است 150 .آموزشگر در م راکز مذکور مشغول به آموزش
دورههای مدی ریتی ،توسع هی منابع انسانی و تق ویت مهارتها به کارکنان کمیتهی پیشرفت روستایی بنگالدش
(برک) ،روستاییان و کارکنان سازمانهای غیردولتی دیگر م یباشند.

تق ریبات تمام سازمانهای غیردولتی موضوع این پژوهش سرمای هگذاری خود در آموزش رسمی و تحقیقات
را طی دههی  1990به می زان قابل توجهی افزایش دادند .در این دوره ،ب رنامهی حمایت روستایی آقا خان ،بنیاد
تحقیقات توسع هی بیف ،کمیتهی پیشرفت روستایی بنگالدش (برک) و سازمان غیردولتی پروشیکا همگی به
گسترش دپارتمانهای تخصصی تحقیقات خود اقدام نمودهاند .بنیاد آب و توسع هی سادگورو و بنیاد تحقیقات
توسع هی بیف در نیم هی دوم دههی  1990اقدام به تشکیل م راکز آموزشی هدفمند نموده و این در حالی بود که
کمیتهی پیشرفت روستایی بنگالدش (برک) و سازمان غیردولتی پروشیکا نیز ظرفیتهای آموزشی خود را افزایش
دادند تا قادر باشند به یک میلیون نفر در سال خدمات آموزشی خود را ارائه دهند .روشن است که این سازمانها
روشهای آموزشی رسمی را بخشی ضروری و عمده از ب رنامههای یادگیری خود م یدانند .ریشهی این تفکر به
دههی  1970باز م یگردد که این سازمانها به تاسیس اولین م راکز آموزشی و تحقیقاتی خود اقدام کردند.

در سال  45000 ،1998نفر در ب رنامههای آموزشی م راکز آموزشی مذکور شرکت کردند که اکث ریت آنان را
کارکنان کمیتهی پیشرفت روستایی بنگالدش (برک) تشکیل م یدادند .تعداد  3000نفر از این عده را کارکنان دیگر
سازمانهای غیردولتی و کارمندان بخش دولتی تشکیل م یدادند .کمیتهی پیشرفت روستایی بنگالدش (برک) به
این امر واقف بود که دورههای آموزشی ارائه شده در م راکز فوق به طور کامل نیاز کارکنان ارشد سازمان را تامین
نم یکرد و از این رو به تشکیل مرکز توسع هی مدی ریت در سال  1991اقدام نمود .در سال  ،1997این مرکز به می زانی
رشد کرده بود که در آن دورههای کارشناسی و کارشناسی ارشد مدی ریت سازمانهای غیردولتی در کشور زیمبابوه
و همچنین دانشکدهی آموزش بی نالمللی در «ورمانت» برگزار م یشد .سازمان این دورهها را در همکاری با سازمان
انجمنهای روستایی برگزار م یکرد .هم اکنون سازمان کمیتهی پیشرفت روستایی بنگالدش (برک) قصد دارد تا
دانشگاه خاص خود را نیز تاسیس کند .یکی از اهداف این دانشگاه توسع هی «رهبری اخالقی» در بنگالدش است.

نکتهی جالب آن است که چنین سرمای هگذاری در آموزش و یادگیری در سازمانهای غیردولتی کشورهای
شمال کامال محدود بوده و یا اصال وجود نداشته است .بیشتر سازمانهای غیردولتی در کشورهای شمال دارای
دپارتمانهای تحقیقاتی کوچکی بوده و یا اصال فاقد آن م یباشند .در این سازمانها فرصتهای کارکنان ب رای
یادگیری بسیار محدود است .این موضوع در تضاد با سیاستهای این سازمانها جهت ایجاد چنین ظرفی تهایی در

در سازمان غیردولتی پروشیکا ،آموزش در زمینهی توسعه کلید موفقیت سازمان به شمار م یرود چ را که
کلی هی فعالی تهای سازمان را به هم م رتبط م یسازد .این حقیقت که تنها در یک سال نزدیک به نیم میلیون نفر
در ب رنامههای آموزشی این سازمان شرکت کردند نه تنها نشان دهندهی می زان باالی این فعالی تها ،بلکه نشانگر
اهمیتی است که این سازمان به امر یادگیری م یدهد .سازمان غیردولتی پروشیکا ب رنامههای آموزش رسمی خود را
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در دو بخش توسع هی انسانی و مهارتهای عملی در توسعه ارائه م یدهد .شرکت کنندگان این دورههای آموزشی
را کارکنان سازمان و همچنین استفاده کنندگان از خدمات آن تشکیل م یدهند .این سازمان دورههای آموزشی
توسع هی انسانی خود که در سال  99-1998بیش از  694000نفر در آن شرکت کردند را نم ونهای از استفاده از
روشهای رسمی یادگیری در ارتقاء آگاهی اف راد دانسته و معتقد است این دورهها کمک م یکنند تا تالشهای
صورت گرفته در رابطه با توسعه در بستر بزرگتر جامعه ق رار گرفته و باعث ش وند مردم فرآیندهای اجتماعی که بر
رفتار آنها تاثیرگذار است را بهتر درک نمایند .از طرف دیگر ،دورههای آموزشی مهارتهای عملی توسعه که در
سال  99-1998تعداد شرکت کنندگان آن به  137000بالغ م یگردید دانش و مهارتهای الزم ب رای تصمی مگیری غیر
رسمی با هدف شناسایی و انجام فعالی تهای مختلف اقتصادی را در اختیار شرکت کنندگان ق رار م یداد.
همانطور که در فصل  3بیان شد ،سازمانهای غیردولتی بزرگتر به توجیه کارکنان جدید و آموزش آنان توجه
بیشتری نشان م یدهند .این موضوع در ش رایط رشد س ریع ،تمرکززدایی و ساختار دهی مجدد سازمانی اهمیت خود
را بیشتر نشان م یدهد .ب رنامهی توجیه کارکنان سازمان غیردولتی بنیاد تحقیقات توسع هی بیف با هدف ارائهی
اطالعات به کارکنان جدید در زمینهی تاریخچ هی سازمان و شیوههای کاری آن برگزار م یش وند که پس از آن
کلی هی کارکنان جدید با یکی از اعضای ارشد سازمان آشنا شده و با وی همکاری م یکنند .سازمان حمایت
روستایی سرحد نیز تالش کرده است تا از راه برگزاری کارگاههایی در زمینهی «مهندسی منابع انسانی» درک
کارکنان از موضوعات فردی و اجتماعی را افزایش دهد .ب رنامهی حمایت روستایی آقا خان پاکستان از راه برگزاری
دورههای انت رنی ب رای فارغ التحصیالن ج وان وجههی بی نالمللی خود را بهبود بخشیده است .این ب رنامهی آموزشی
اف راد را از نقاط مختلف جهان جذب نموده و این فرصت را در اختیار آنان ق رار م یدهد تا با مردم عادی کار کرده
و مهارتهای جدید کسب نمایند.

توسع هی کارکنان :مزایا ،مشوقها و پ یگیری
علیرغم اهمیت روشهای رسمی آموزش در مورد مقرون به صرفه بودن آنها تردیدهایی وجود دارد .بر طبق
تخمین بنیاد تحقیقات توسع هی بیف ،بیشتر کارکنان این سازمان در سال حداقل در دو یا سه دورهی آموزشی
شرکت م یکنند .اگرچه چنین دورههای آموزشی از دید سازمان یک سرمای هگذاری اساسی تلقی م یگردد اما از
طرف دیگر می زان قابل توجهی از وقت کارکنان را به خود اختصاص م یدهد .بنیاد توسع هی س ونگی نیز بر آن شد
تا تعادلی میان زمانی که کارکنان در دورههای آموزشی م یگذرانند و وقتی که به کار کردن اختصاص م یدهند
ایجاد کند .این تصمیم در پی انجام یک ارزیابی اتخاذ گردید که نشان م یداد معادل یک سال نفر -روز در این
سازمان صرف دورههای آموزشی ،سفرهای تحقیقاتی و سمینارها م یشود .یکی از راه ح لهای مطرح شده در این
رابطه این بود که مدی ران مقرون به صرفه بودن ب رنامههای آموزشی را درنظر گی رند .برخی دیگر نیز به این نتیجه
رسیدهاند که توسع هی کارکنان تنها یک هزینهی باالسری سنگین نبوده بلکه مانند یادگیری یک ارزش اصلی است
که باید توسط سازمان به آن ارزش داده شده و مورد حمایت هیات امنا و مدی ریت ق رار گیرد.
یکی از چالشهای دیگری که برخی از سازمانهای موضوع این پژوهش با آن روب هرو بودهاند ایجاد نظامهایی

ب رای تق ویت یادگیری و حصول اطمینان از این که آموزش باعث بهبود عملکرد کارکنان م یشود بوده است .برخی
از راه ح لهایی که سازمانهای مذکور در این رابطه یافتهاند عبارتند از استفاده از ب رنامههای ارزیابی جهت تحلیل
نیازهای آموزشی ،ب رنامههای پیشرفت شغلی و ادامه تحصیل و گذراندن دورههای آموزشی در خارج از کشور.
تکنی کهای خاصی مانند استفاده از مشوقهای مالی و پایش دقیق عملکرد کارکنان پس از گذراندن دورههای
آموزشی نیز در این رابطه پیشنهاد شدهاند .ب رنامهی کمیتهی پیشرفت روستایی بنگالدش (برک) در رابطه با بیماری
اسهال نم ونهای از این اقدامات است .هدف سازمان برک از ب رنامهی مذکور کمک به خان وادههای فقیر در معالج هی
بیماری اسهال بود که در میان کودکان رواج داشته و باعث مرگ و میر آنان م یشد .به این منظور اف رادی به منطقه
اعزام شدند تا شیوهی معالجه را به خان وادهها آموزش دهند .موفقیت ب رنامه تا حدود زیادی به نحوه عملکرد این
اف راد بستگی داشت .به منظور انگیزه دادن به این عده از یک مشوق مالی استفاده شد .نحوهی احتساب این مشوق
مالی به این ت رتیب بود که از مادران س واالت استانداردی دربارهی نحوهی معالجه پرسیده م یشد که در صورت
پاسخگ ویی صحیح آنان مشوق مذکور به فرد آموزش دهنده تعلق م یگرفت.
یکی از مشکالتی که سازمان برک درب رنامهی معالج هی اسهال کودکان با آن روب هرو بود این بود که طبق برآورد
صورت گرفته یک سوم کسانی که دربارهی نحوهی معالج هی بیماری آموزش دریافت م یکردند مطالب آموخته
شده را ف راموش م یکردند .ب رای مقابله با این مشکل سازمان اقدام به برگزاری دورههای پ یگیری آموزشی نمود که
این عمل نتیجه بخش بوده و به مدت دو سال اج را گردید .پس از آن طی س واالتی که از اف راد محلی پرسیده شد
مشاهده گردید که آنان پس از گذشت یکسال از آموزش طرز تهی هی محل ولی را که جهت معالج هی بیماری به
آنان آموخته شده بود به خاطر داشتند .معرفی مشوقها و پایشهای پس از آموزش مثالهای خ وبی از سیستمهای
مدی ریت منابع انسانی هستند که با هدف حصول اطمینان از م وثر بودن یادگیری صورت م یگی رند .نتیج های که در
اینجا م یت وان گرفت اینست که اتکا بر ب رنامههای آموزشی بدون پ یگیری کافی نیست ،به ویژه زمانی که می زان
سرمای هگذاری صورت گرفته در این زمینه باال بوده و نتایج آن دارای اهمیت باشند .اقدامات عینی زمانبندی شده
م یت وانند انتقال م وثر مهارتها را تق ویت نمایند.

تولید اطالعات و دانش برای یادگیری
دانش و یادگیری دارای پی وندی ناگسستنی هستند .دانش همانقدر که محصول اطالعات ،بازخورد و تحلیل
است ،نتیج هی تج ربه و خود هر فرآیند نیز م یباشد .از این رو ،بیشتر سازمانهای موفق موضوع این پژوهش آگاهانه
تصمیم گرفتهاند که در پژوهش به عن وان یک منبع کلیدی یادگیری سرمای هگذاری نمایند و ارزیابی را بخشی از
فرآیند مستمر بازخورد م یدانند.
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یکی از شعارهای بنیاد تحقیقات توسع هی بیف اینست که «توسعه بدون پژوهش منسوخ و پژوهش بدون
توسعه ب ینتیجه است» .از این رو مدی ریت این سازمان تاکید زیادی بر پژوهش با کیفیت در زمینههای فنی دارد .این
سازمان سرمای هگذاری سنگینی به منظور تاسیس یک مرکز تحقیاتی نمود که هم اکنون یکی از بزرگت رین م راکز
تحقیقاتی در زمینهی دام در هندوستان است .بنیاد تحقیقات توسع هی بیف متخصصان خود را تش ویق م یکند تا
نتایج پژوهشهای خود را در جهت چاپ در اختیار نش ری ههای آکادمیک گذاشته و آنها را در کنف ران سهای ملی
عرضی نمایند .در گزارشهای سالیانه این سازمان در سالهای  1996 - 97تعداد  60مقاله و فیلم آموزشی تهیه شده
توسط کارکنان این سازمان معرفی گردیده و گزیدهایی از  20مقاله از میان آنها در گزارشات مذکور آمده است.
در پاکستان ،م راکز تحقیقاتی ب رنامهی حمایت روستایی آقا خان حرکت مشابهی در زمینهی توسع هی محصوالت
زراعی و جنگلکاری صورت دادهاند.
در بنگالدش ،سازمانهای غیردولتی پروشیکا و برک به سرمای هگذاری سنگین در زمینهی تحقیقات اقدام
کردهاند .رویکرد سازمان پروشیکا تلفیق تحقیقات و آموزش و حصول اطمینان از این که نتنایج تحقیقات انجام
شده در ب رنامههای آموزشی اعمال م یگردند بوده است .انستیتوی تحلیل سیاستهای توسعه و حمایتگری
پروشیکا میان ب رنامههای مردمی و سیاستهای توسع هی کالن خود ارتباط مستقیم ایجاد م یکند .این انستیتو در
همکاری با انستیتوی تروپیکال رویال هلند پژوهشی دربارهی باورهای فرهنگی زنان مسلمان و تاثیر آنها بر آموزش
و فرهنگ آنان در زمینهی بچه دار شدن انجام داده است .ضمن آنکه یادگیری از راه عمل اساس رویکرد سازمان
برک در رابطه با گروههای هدف خود را تشکیل م یدهد ،اما این سازمان اهمیت پژوهش را نادیده نگرفته و اقدام به
گسترش ابعاد دپارتمان پژوهش و ارزیابی خود کرده است .در سال  ،1990تعداد محققانی که در این سازمان مشغول
به کار بودند  16نفر بود که این تعداد تا سال  1997به  52محقق تمام وقت افزایش یاف که  10نفر از ایشان دارای
درج هی دکتری بودند.

پایش و ارزیابی
مزیت ارزیابی رسمی اینست که م یت واند در زمینهی کیفیت ،عملکرد ،تاثی رات و پایداری درازمدت بازخورد
و دیدگاههای جدیدی عرضه کند .برخی از سازمانهای غیردولتی نیز معتقدند ارزیاب یهای خارج سازمانی باعث
م یش وند تا سازمان اقدام به ارزیابی داخلی نماید چ را که هر سازمانی مایل است قبل از آنکه دیگ ران به ارزیابی
عملکرد آن بپردازند وضعیت موجود خود را بهبود بخشد .ب رای مثال ،بنیاد توسع هی س ونگی پیش از آنک ه N O
 VIBدر سال  ۱۹۹۷اقدام به ارزیابی آن نماید ،خود یک ارزیابی داخلی انجام داد که نتایج آن به شکلگیری یک
ب رنامهی چهار سالهی جدید منجر شد.
در حقیقت ،بیشتر سازمانهای موضوع پژوهش حاضر در طول زمان به ایجاد نظامهای داخلی پایش و مدی ریت
اطالعات اقدام نمودهاند .بنیاد آب و توسع هی سادگورو گزارشات ماهانه از روند کار پروژههای خود دریافت کرده

و مطالعات منظمی در بارهی تاثی ران آنها شامل دریافت بازخورد از گروههای هدف خود انجام م یدهد .سازمان
غیردولتی پروشیکا نیز از «هستهی پایش و ارزیابی تاثی رات» خود به منظور پایش کار م راکز توسع هی منطقهای خود
بهره م یگیرد .ارزیابی و پایش در این سازمان با استفادهی گسترده از امکانات رایانهای انجام شده و نتایج آن در
جلسات هماهنگی که هر سه ماه یکیار تشکیل م یگردد ارائه م یشود .به طور مشابه ،بنیاد تحقیقات توسع هی
بیف معتقد است بخش زیادی از فرآیند یادگیری نتیج هی فرآیندهای بازنگری رسمی است که باعث تغییر در
روشهای رایج و کارهای پروژهای م یشود .این سازمان یک سیستم بازنگری یکپارچه در سطح ناحی های و کشوری
ایجاد کرده که وظیفهی آن گردآوری نتایج کاری محققان خود و متخصصان خارج از سازمان است .ب رای مثال ،یک
ارزیابی که دربارهی ب رنامهی باروری دام صورت گرفت این سازمان را تش ویق کرد تا بستهای جامعتر شامل ارائهی
واکسن ،کود ،سیمان و دیگر مصالح ساختمانی در قالب ب رنامهی مذکور عرضه نماید.

بخش پژوهش و ارزیابی سازمان برک بر پای هی این عقیده ق رار دارد که هدف از ارزیابی بهبود وضعیت است نه
تنبیه .این حقیقت که این بخش در سال  1975تشکیل شد یعنی زمانی که تنها سه سال از عمر سازمان م یگذشت
نشاندهندهی اهمیتی است که این سازمان از ابتدا به پایش عملکرد و کیفیت داده است .کار این بخش عبارتست
از شناسایی فرصتهای اقتصادی بالقوه و ارزیاب یهای دقیق درون سازمانی .کاربرد این ارزیاب یها فقط به درون سازمان
محدود نم یگردد بلکه شمار قابل توجهی از آنها در ژورنالهای ملی و بی نالمللی به چاپ رسیدهاند .این بخش
خود نیز نش ری های را به زبان بنگالی منتشر م یکند که در آن نتایج ارزیاب یها را جهت اطالع کارکنان ارائه م یدهد.
ب رنامهی حمایت روستایی آقا خان در سال  1994اقدام به تشکیل یک تیم پایش و تحقیقات کرد تا در داخل
سازمان به انجام پژوهش و سیاستگذاری اقدام کند .یکی از نوآوریهای این تیم معرفی فرآیندی با نام «ثبت تغیی رات
مهم» بود که اف راد را از راه شناسایی و ثبت تغیی رات و رویدادهای عمده در کار خود قادر به تحلیل تج ربیات خود
م ینمود .این فرآیند به سازمان کمک م یکرد تا بت واند تاثی رات موضوعات قابل سنجشی را که معموال در اقدامات
و شاخ صهای رسمی خود را نشان نم یدهند ارزیابی نماید .درحال حاضر سازمانهای غیردولتی سرمای هگذاری قابل
توجهی در زمینهی اینگ ونه روشهای نوآورانه با هدف کمک به پایش عملکرد و ارزیابی ب رنامهها انجام م یدهند.
نکتهای که در مورد رویکردهای مختلف م یت وان گفت اینست که هدف از هم هی آنها نظام مند کردن فرآیند
ثبت اطالعات و به کارگیری آنها است.
بحثهایی در این زمینه وجود دارد که آیا پایش و ارزیابی توسط اهداکنندگان حقیقتا و تنها با هدف ترویج
یادگیری و تعمق درمورد تج ربیات عملی سازمانهای غیردولتی صورت م یگیرد یا مقصود از آن نظارت بر عملکرد
سازمانهای مزبور و پاسخگ ویی آنان در رابطه با مسائل مالی است .در این زمینه نقطه نظ رات متفاوتی در میان
سازمانهای غیردولتی وجود دارد .به نظر م یرسد که سازمانهای قدیم یتر به دیدهای مثبت به آن نگ ریسته و آن
را در بهبود عملکرد خود و ترویج فرهنگ یادگیری م وثر م یدانند .از طرف دیگر ،سازمانهای ن وپا که از نظر مالی
موقعیت آسی بپذی رتری دارند دید چندان مثبتی به پایش و ارزیابی توسط اهداکنندگان نداشته و آن را وسی لهای
ب رای قضاوت اهداکنندگان دربارهی سازمانهای غیردولتی و تصمی مگیری مبنی بر اعطا یا عدم اعطای کم کهای
مالی به آنان در آینده م یدانند .در چنین وضعیتی ،پایش و ارزیابی ب رای آنان حکم نوعی تهدید را پیدا خ واهد کرد
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نه اقدامی مثبت و مفید .به همین دلیل است که برخی از سازمانهای غیردولتی اقدام به ارزیابی و پایش داخلی
م ینمایند تا قبل از آنکه اهداکنندگان ب رای ارزیابی سر برسند نقصهای کار خود را اصالح کنند.

انتشار اطالعات و دانش برای یادگیری
ت وانایی ت ولید اطالعات و پژوهش دارای ارزش چندانی نخ واهد بود مگر آنکه نظامهای م وثری ب رای انتشار و
تقسیم اطالعات و حصول اطمینان از یادگیری حقیقی وجود داشته باشد .ش واهد موجود نشان م یدهد نظامهای
رسمی ثبت اطالعات نیز دارای ارزش نخ واهند بود مگر آنکه کارکنان سازمانها به طور فعال با اطالعات و فرآیند
تحلیل آن دخالت داشته باشند .یکی از اعضای بنیاد تحقیقات توسع هی بیف در بارهی نظامهای پایش این سازمان
م یگ وید که این سازمان دارای «اطالعات بسیار اما ضعف در تحلیل آنها» است.
گستردگی حجم اطالعات و ثبت آن
ش واهد به دست آمده از پژوهش حاضر نشاندهندهی وجود حجم گستردهی اطالعات است که در فرآیند
یادگیری دارای ارزش اندکی م یباشد .تج رب هی ب رنامه حمایت روستایی آقاخان پاکستان مثال خ وبی بر این مدعاست.
این سازمان غیردولتی در سالهای اولی هی فعالیت خود بخش قابل توجهی از فعالی تهای خود را به ثبت اطالعات
با هدف تهی هی بازخورد از عملیات میدانی و استفاده از آن در فرآیند ب رنامهریزی اختصاص داد .با گذشت زمان و
رشد سازمان ،کارکنان زمان کافی ب رای مطالع هی اوراق ب یشمار تهیه شده در نتیج هی سیاست فوق را نداشتند .در
نتیجه انگیزه قبلی ب رای تهی هی و ثبت اطالعات نیز در میان کارکنان رو به کاهش گذاشت .حتی کار تا به آنجا
پیش رفت که کارکنان عادی از ب رنامههای است راتژیک سازمان نیز ب یخبر بودند به این دلیل که صورتجلس ههای
م ربوطه را مطالعه نم یکردند.
بناب راین ،ضمن آنکه تردیدی وجود ندارد که اطالعات اساس کار یک سازمان یادگی رنده را تشکیل م یدهد،
مفید بودن آن به این بستگی دارد که تا چه می زان کارکنان به اطالعات مذکور دسترسی داشته و در کار خود از آن
استفاده م یکنند .ارائهی اطالعات به تنهایی شاخص یادگی رنده بودن یک سازمان نیست .مثال فوق همچنین بیانگر
اهمیت تشخیص این نکته است که هر گروه یا پروژه به چه نوع اطالعاتی نیاز دارد و این که اطالعات مزبور در
اختیار گروه یا پروژه م ربوطه ق رار گیرد .در مورد ب رنامهی حمایت روستایی آقا خان نیاز موجود تغییر کرد اما فرآیند
اطالعاتی همگام با آن تغییر داده نشد.
پژوهش حاضر همچنین حاکی از باور بسیاری از کارکنان سازمانهای غیردولتی مبنی بر اینست که گزارشات
و اسناد رسمی اغلب بر اهداف تحقق یافته تمرکز دارند نه بر روشهای به کار رفته و درسهای آموخته شده.
علت این امر تا حدود زیادی تاکید اهداکنندگان بر رعایت استانداردهای عملکرد از سوی سازمانهای غیردولتی
است .به طور مثال ،سازمان حمایت روستایی سرحد نظام گزارش دهی شش ماههای ایجاد کرد که قادر بود سطوح
عملکرد و پیشرفت سازمان رااندازهگیری نماید ،اما از نقطه نظر تسهیم اطالعات و تج ربیات با کارکنان دارای ارزش

زیادی نبود .اما از طرف دیگر همین سازمان مطالعات موردی ک وتاهی را با هدف بیان درسهای آموخته شده و
اقدامات اصالحی مورد نیاز تهیه کرد که بر اساس تفاسیر و مشاهدات شخصی کارکنان و متخصصان سازمان ق رار
داشت .این مطالعات موردی در ب رنام هریزیهای سازمان بسیار م وثر واقع شده و از وقوع مجدد اشتباهات جلوگیری
م یکردند .به عن وان مثال ،یکی از این مطالعات به این موضوع اختصاص داشت که ب رنامههای آموزشی بیش ازاندازه
نظری بوده و به حد کافی به مسائل عملی توجه نم یکردند .در نتیج هی این مطالعه سازمان در است راتژی آموزشی
خود تجدید نظر کرده و بازدیدهای میدانی بیشتری را در ب رنامههای آموزشی گنجاند.
مثال دیگر سازمان سادگورو است که حتی توسط طرفداران خود سازمانی دارای سخت افزار قوی و نرم افزار
ضعیف م یباشد (ایدهای که چندان خوشایند مدی ران این سازمان نیست) .این موضوع نشاندهنده تاکید این سازمان
بر ساختارهای زیر بنایی فنی است .این سازمان دارای رویکردی مبنی بر عدم سرمای هگذاری زمان کارکنان در تهیه
گزارشات و امور دفتری م یباشد .بدیهی است چنین رویکردی م یت واند ع واقب نامطل وبی در پی داشته باشد .یکی
از تیمهای ارزیابی اروپایی ،ضمن ستایش از فعالی تهای این سازمان ،به دلیل عدم توجه کافی به امر ثبت اطالعات
و مستندسازی روشهای به کار رفته در فعالی تهای این سازمان از آن انتقاد م یکند .هارناث جاگاوات در پاسخ به
این انتقاد م یگ وید« :ما اج راکننده هستیم نه محقق .من بودجه و زمان کافی ب رای مستندسازی فرآیندهای سازمان
ندارم» .او همچنین م یگ وید« :سخت افزار و نرم افزار دو روی یک سکه هستند و هیچکدام به تنهایی قادر به
موفقیت نخ واهد بود» .جاگاوات ارزش و مقرون به صرفه بودن سرمای هگذاری در ثبت اطالعات و مستندسازی را مورد
تردید ق رار م یدهد .علیرغم پیامدهای منفی که چنین رویکردی ممکن است ب رای سازمان درپی داشته باشد ،وی
دیدگاه خود را اینچنین بیان م یدارد« :اگر ما خود را درگیر ثبت اطالعات و مستندسازی کنیم اینکار زمان زیادی از
ما خ واهد گرفت ...حداقل  30درصد از زمانی که م یت وانستیم در چهار یا پنج روستای دیگر به فعالیت بپردازیم».
انتشارات

در حالی که دربارهی مفید بودن ت ولید حجم باالی اطالعاتی که مورد استفادهی م وثر کارکنان ق رار نگیرد تردید
وجود دارد ،امروزه تصور غالب بر این است که انتشارات با هدف استفاده در خارج ازسازمان یکی از ابزارهای کلیدی
الزم ب رای هر سازمان غیردولتی است .انتشارات عالوه بر کمک به یادگیری ،حاوی اخبار خوب م یباشد .آنها
دیدگاهها را شکل داده ،بر شیوهی تفکر دربارهی موضوعات تاثیر گذاشته و وجههی خ وبی از سازمان م یسازند.
بیشتر سازمانهای غیردولتی موضوع پژوهش حاضر به طور فعال با رسانهها کار کرده و اکثر آنها به ت ولید کتب،
ژورنالها و فیل مهایی ب رای استفادهی عموم اقدام کردهاند .برخی از سازمانهای مذکور ب رای این عمل به می زان زیادی
به راههای سنتی متکی بودهاند .بنیاد تحقیقات توسع هی بیف فصلنامهای حاوی مطالعات موردی گ وناگون منتشر
م یکند که هدف آن تبادل تج ربه در ایالتهای مختلفی است که این سازمان در آنها به فعالیت مشغول است.
سازمان غیردولتی برک نیز در سال  1977اقدام به تاسیس چاپخانهای کرد که نیازهای انتشاراتی خود را تامین کند.
این چاپخانه هم اکنون از راه ارائهی خدمات چاپی به سازمانها و کسب و کارهای دیگر به منبع درآمد سود آوری
ب رای این سازمان تبدیل شده است.
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سازمان غیردولتی پروشیکا انتشار یک ژورنال با نام «گفتگو» که به مسائل م رتبط با توسعه م یپردازد را آغاز
کرده است .این سازمان همچنین از تل ویزیون و ب رنامههای ویدی ویی ب رای برق راری ارتباط با مخاطبان خود و تبادل
تج ربه استفاده م یکند .در اواخر دههی  ،1990این سازمان به تهی هی یک ب رنامهی تل ویزی ونی با نام «دیگانتا» نمود که
از تل ویزیون ملی کشور پخش م یشد .تا سال  1999این سازمان  90ویدیوی مختلف دربارهی موضوعات گ وناگون
تهیه کرده بود که هدف از آنها آموختن مهارتها و ایدههای الزم به سازمانهای روستایی بود .سازمان پروشیکا
همچنین دارای ب رنامهی دیگری است که درآن گروههای محلی را به تهی هی فیلم از مشکالتشان – و راه ح لهای
احتمالی آنها – تش ویق م یکند.
برخی از سازمانهای موضوع پژوهش حاضر از تکن ولوژیهای جدیدتر نیز استفاده کرده و دارای وب
سایتهایی حاوی اهداف ،ب رنامهها و اطالعات م ربوط به کارکنان خود م یباشند .این سازمانها عبارتند از بنیاد
تحقیقات توسع هی بیف ،اتحادی هی بی نالمللی حفاظت از طبیعت پاکستان ،سازمان غیردولتی پروشیکا و کمیتهی
پیشرفت روستایی بنگالدش (برک) .اتحادی هی بی نالمللی حفاظت از طبیعت در همکاری با ب رنامهی توسعه سازمان
ملل ( )UNDPیک ب رنامهی ایمیلی با نام شبکهی توسع هی پایدار ایجاد نموده است .سازمانهای پروشیکا و برک
یک گام ف راتر رفته و اقدام به تاسیس یک  ISPکردهاند که به مشت ریان خارج از سازمان سرویس م یدهد .این مرکز
منبع درآمدی ب رای این سازمانها بشمار م یرود.

واقعیت یادگیری
کنجکاوی و ارائهی ایدههای نو از خصوصیات یک سازمان غیردولتی یاد گی رنده است .کارکنان چنین سازمانی
به تامل ،تج ربه کردن و ایدههای جدید تمایل دارند .این سازمانها همچنین نیاز به ف راموش کردن آموختههای قبلی
و یادگیری مجدد را پذیرفته و به یادگیری از راه عمل اهمیت م یدهند .یادگیری فرآیندی مستمر شامل اصالح و
بهسازی است.
با این وجود ،م وانعی نیز بر سر راه یادگیری سازمانهای غیردولتی وجود دارد .یکی از مهمت رین این م وانع
نگ رانی در میان مدی ران ارشد دربارهی از دست آمدن احتمالی درآمد ،موقعیت و قدرت سازمان در نتیج هی تغییر
است .از نظر برخی مدی ران ،دانش قدرتی است که نباید آن را با دیگ ران تقسیم کرد.
مانع دیگر فرهنگ «عمل کردن» است که در بسیاری از سازمانهای غیردولتی به چشم م یخورد .این رویه
باعث تضعیف تفکر انتقادی و ارزیابی شخصی در سازمانها م یشود .سازمانهایی که به این شیوه فعالیت م یکنند
تحلیل شکس تها با هدف پی بردن به علل آنها را نوعی اتالف وقت و باعث دور افتادن سازمان از هدف اصلی
خود یعنی کمک به فق را م یدانند .مانع دیگر یادگیری ترس از اعت راف به اشتباهات به این دلیل است که مبادا این
عمل منجر به جلب انتقادات دیگ ران از جمله دولت و همچنین اهداکنندگان شود .م وانع عملیاتی م یت وانند ناشی
از حجم زیاد اطالعات و اسناد ،ضعف در ارتباطات ،قلمروهای شخصی که مانع تقسیم اطالعات م یگردند و از
دست دادن کارکنان کلیدی و باتج ربه باشند.

یک راه حل ب رای مقابله با م وانع یادگیری استفاده از نظامهای تخصصی ط راحی شده با هدف غلبه بر مقاومت
علیه یادگیری است .ب رای مثال در ب ریتانیا  Oxfamدر زمینهی طیف گستردهای از نظامها و فرآیندهای مشوق
تحلیل و یادگیری شامل تبادل دوجانبه ،برگزاری کارگاه ،ایجاد شبکه ،انتشارات ،استفاده از ویدیو کنف رانس و ایمیل
کنف رانس سرمای هگذاری کرده است.

نتایج حاصل از مطالع هی حاضر نشان م یدهد که سازمانهای غیردولتی م یت وانند ب رای مقابله با م وانع یادگیری
به طور م وث رتری از سیست مهای مدی ریت منابع انسانی شامل ارزیابی عملکرد کارکنان ،ارائه مشاوره و آموزش به
آنان ،و پاداش دهی به آزمایش و نوآوری استفاده کنند .ب رای این که این گ ونه سیست مها م وثر واقع گردند باید
شاخ صهایی تعیین ش وند که بت وان به کمک آنها می زان یادگیری م وثر سازمانی را سنجید .مثالهایی از این
شاخ صها عبارتند از :می زان دخالت کارکنان در اعمال تغیی رات با هدف ایجاد سازگاری ،دفعات اعمال تغیی رات
در ب رنامهها ،می زان انتقادات داخلی ،حجم پژوهشهای صورت گرفته ،یا تعداد گزارشات عملکرد سازمانی .چنین
شاخ صهایی پیش نیاز هرگ ونه یادگیری م وث ر.
یکی از یافتههای مهم این پژوهش اینست که بیشتر سازمانهای غیردولتی موفق در اوائل دوران شکلگیری
خود سرمای هگذاری قابل توجهی در آموزشی رسمی و پژوهش نمودهاند .این کار دو نتیج هی مهم ب رای آنان در پی
داشته است :اول آنکه این سازمانها در اثر یادگیری به سطحی از ذکاوت سازمانی دست یافتهاند که آنها را قادر
به پذیرش تغیی رات م یکند؛ و دوم آنکه در اثر همین ذکاوت و سرعت عمل در تصمیم گیری ،آنها م یت وانند
به خ وبی با تغیی رات فوق مقابله کرده و حتی از آنها پیشی گی رند .تمامی سازمانهای موضوع مطالع هی حاضر در
اوائل پیدایش خود ارزشهای اساسی خود را در س راسر سازمان خود پرورش داده و در ب رنامههای آموزشی سازمانی
گنجاندهاند .این ارزشها عبارتند از :اخالق کاری و تاکید بر کارایی؛ چش ماندازی روشن از آنچه سازمان در پی
انجام آن است؛ و تعهد به توسع هی مهارتها و قابلیتهای اساسی کارکنان .در آخر ،این سازمانها به کارکنان خود
آزادی عمل داده و آنها را به نوآوری تش ویق نمودهاند.
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پژوهش حاضر نشان دهنده نقش پ راهمیت یادگیری در موفقیت و رشد سازمانهای غیردولتی است .اما این
پژوهش این ایده که یادگیری به صورت طبیعی و ذاتی در این گ ونه سازمانها صورت م یگیرد را مورد تردید ق رار
م یدهد .واقعیت اینست که سازمانهای غیردولتی باید به سختی تالش کرده و زمان و هزینهی قابل توجهی را
صرف نمایند تا بت وانند یادگیری در سطح سازمانی را تحقق بخشند .ب رای هیچ سازمانی این عمل خود به خود اتفاق
نم یافتد و فرآیندی فرم وله نیست که ابتدا دستورالعمل آن مشخص شده باشد؛ بلکه فرآیندی غیر رسمی و مستمر
از یادگیری از راه عمل است که توسط آموزش رسمی ،تحقیقات و دیگر نظامهای مدی ریتی حمایت م یگردد.
یادگیری سازمانی فرآیندی پ ویا است که روشهای غیر رسمی را با نظامها و ساختارهای رسمی تلفیق م یکند.
روشهای غیر رسمی آنهایی هستند که به گفتگو،اندیشه و یادگیری از راه عمل م ربوط م یش وند .فرآیندهای
دارای ساختار رسم یتر عبارتند از دورههای آموزشی ،سمینارها ،تحقیقات ،ارزیاب یها ،ثبت اطالعات و مستندسازی،
سیست مهای گزارش دهی و ابزارهای مدی ریتی مانند ارزیابی عملکرد و مشوق ها .پژوهش حاضر نشان م یدهد که
صرف نظر از چگ ونگی ترکیب فرآیندهای رسمی و غیر رسمی ،مشخصهی بارز یک سازمان غیردولتی یادگی رنده
و موفق گام برداشتن در جهت اصالح و پیشرفت مستمر و تالش ب رای انجام کارها به صورت مقرون به صرفه تر،
س ریعتر و بهتر م یباشد .یادگیری فرآیندی پیشرونده و تج ربی است.
سازمانهای غیردولتی موفق تنها تک رارکننده ب رنامههای موفق نیستند .بلکه آنها در پی نوآوری و م واجهه با
چالشهای جدید م یباشند .ساختار این گ ونه سازمانها دارای سه ویژگی مهم است .اول ،چش مانداز مشترک –
ایدههای راهنمایی که شکل دهندهی ارزشها و اهداف سازماناند .دوم ،وجود ساختاری زیر بنایی ب رای یادگیری
– حمایت توسط مدی ریت ،ایجاد شبکهها ،امکانات ،زمان و مدی ریت سیست مهای اطالعاتی .سوم ،وجود ابزار و
شیوههای ترویج دهندهی یادگیری – پاداش ،فرصتهای آموزشی ،ب رنامههای ارزیابی عملکرد کارکنان ،تکنی کهای
ارزیابی داخلی دارای شاخ صهای روشن بازدهی و کیفیت ،انتشارات و خب رنامهها .هرسه ویژگی فوق خصوصیات
اصلی یک سازمان غیردولتی یادگی رنده بوده و جنب ههای بنیادین ت وانایی یک سازمان در مدی ریت تغییر ،بسیج منابع
و برآورده ساختن نیازهای گروههای هدف خود را تشکیل م یدهد.
مطالب زیادی در مورد ب رنامهریزی ،مدی ریت و انتخاب است راتژیک نوشته شده است .گفته م یشود که اگر ق رار
باشد توسعه پایدار باشد ،مدی ران باید به است راتژی اهمیت زیادی بدهند .الزمهی این امر تغییر کانون توجه مدی ران
از پروژههای انف رادی به است راتژیها و سیاستهای کلی است که تاثیرگذار بر سیاستهای ملی و بی نالمللی
اهداکنندگان و دولتها باشد .به گفتهی «ب رینکرهاف» ،است راتژی را م یت وان روشی نامید که از ط ریق آن یک بخش،
سازمان یا ملت به محیط اط رافش م رتبط م یشود تا به اهداف مورد نظر خود دست یابد .دی وید کورتن نیز معتقد
است سازمانهای غیردولتی باید به منظور ایجاد فرصتهای مطلوب خود از طرز تفکر محدود و ک وتاه مدت ف راتر
روند .پیتر دراکر نیز نظر خود را اینگ ونه اب راز م یدارد« :می گ ویند آنچه کوهها را جابجا م یکند قصد و نیت خیر
نیست بلکه ب ولدوزر است .در مدی ریت سازمانهای غیر انتفاعی ،ماموریت و ب رنامه به منزلهی قصد و نیت خیر و
است راتژی به منزلهی ب ولدوزر است .است راتژی موجب تحقق مقاصد و اهداف شما م یشود».
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فصل پنجم

اعتقاد بر اینست که رویکرد مدی ریت است راتژیک دراز مدت بوده و همگام با فرآیند پیش م یرود .این رویکرد
باید اجزای محیط خارجی مانند تکن ولوژی ،سیاست ،اقتصاد و موضوعات اجتماعی و تاثیر مثبت یا منفی هرکدام
بر توسعه را به حساب آورد .م راحل کلیدی در مدی ریت است راتژیک شامل این م وارد م یشود :بررسی ماموریت و
است راتژیهای جاری؛ شناسایی نقاط ضعف؛ ارزیابی تهدیدات و فرصتها؛ تعیین انتظارات ذینفعان؛ شناسایی
موضوعات کلیدی است راتژیک؛ ط راحی و انتخاب گزینه ها؛ اج را و پایش ،بازنگری و تعدیل.
بر طبق یک تع ریف:

استراتژی به معنای چگونگی و اصول اصلی محقق ساختن ماموریت است .استراتژی در
برگی رندهی تصمیم گیریهای م ربوط به استفاده از منابع و اعمال روزانهی سازمان است.
استراتژی شامل ارائ هی خدمات و همچنین در برگی رندهی ارزشهای سازمانی و شیوههای
عملیاتی است که نتیج هی تج ربه ،دانش و گفتگو م یباشند.
یکی دیگر از ن ویسندگان معتقد است که درسازمانهای غیر انتفاعی بزرگ ،است راتژی در سه سطح وجود دارد:

دیدگاههای موجود
دربارهی اسرتاتژی

•است راتژی کلی سازمان؛
•است راتژی بخشی (به طور مثال ب رنامهی توسع هی روستایی یا ب رنامههای بهداشتی)؛
•است راتژی در سطح خدمات (به طور مثال ب رای بخش اعتباری یک ب رنامهی توسع هی روستایی یا بخش
م راقبت از مادر و فرزند یک ب رنامهی بهداشتی).
مانند دیگر ایدههای مدی ریتی که از بخش خصوصی و دولتی به بخش غیر انتفاعی راه پیدا کردهاند؛ است راتژی
در اصل در امور نظامی ریشه دارد .ریشهی این واژه کلم هی ی ونانی  stratosبه معنای ارتش م یباشد .در اواسط قرن
هیجدهم ،واژهی است راتژی – به معنای کلی هی اموری که از پیش جهت آماده شدن ب رای جنگ انجام م یشد –
توسط افس ران ارتش در مقابل واژهی تاکتیک – به معنای شیوهی ادارهی جنگ – استفاده م یشد .نکتهی دیگری
نیز در مورد است راتژی وجود دارد .مارتین ون م ین ویسد:
زمان کوتاهی پس از پیدایش مفهوم استراتژی ،هال های از رمز و راز و پیچیدگی آن را فرا
گرفت ...مکانی که استراتژی در آن شکل م یگرفت ...دفتری با اثاثی هی مجلل و نقشههای
رنگارنگ که بعدها تلفن و کامپیوتر نیز به آن اضافه شد ...هم هی اینها باعث م یشدند تا
انسان فکر کند که استراتژی نیاز به توانایی ذهنی باالتر و قدرتمندتری در مقایسه با صرف عمل
جنگیدن در میدان دارد.
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ما در ابتدای پژوهش ،به موضوع است راتژی نپرداختیم .علت این امر توجه ما به گفتهی ن ویسندگان است رالیایی،
فردریک هیلمر و لکس دانلدسن ،مبنی بر ضعف زبانی در تع ریف است راتژی بود 7.این ن ویسندگان هفت تع ریف
مختلف برگرفته از ادابیات مدی ریتی را ب رای است راتژی ارائه م یدهند.
است راتژی یکی از رایجت رین واژهها در زمینهی مدی ریت است ،اما چگ ونه یک فرد م یت واند تشخیص دهد که
در هر زمان منظور به کار ب رندهی این واژه کدامیک از هفت معنای ذکر شده ب رای آن است؟ اگر این واژه تنها
دارای چهار معنا بود ،آنگاه احتمال این که منظور شخصی که این واژه را به کار م یبرد و شخص شن ونده یکی
باشد  1به  16بود!
«مینتزبرگ»« ،آلست راند» و «لمپل» ده مکتب مختلف مدی ریت است راتژیک را بر م یشم رند که طی  40سال اخیر
رواج داشتهاند 8.سه تای آنها– یعنی مکتب ط راحی ،مکتب ب رنامهریزی و مکتب مکان یابی – تدوین است راتژی
را به ت رتیب یک فرآیند ادراکی ،یک فرآیند رسمی و یک فرآیند تحلیلی م یدانند .این رویکردها دارای طبیعتی
تج ویزی بودند و اگرچه نسبتا در نظ ری هی کسب و کار در دههی  1980به حاشیه رانده شدند ،اما در میان بخشهای
دولتی ،آژان سهای اهداکننده و سازمانهای غیردولتی به حیات خود ادامه دادهاند.
شش مکتب دیگر مدی ریت اخی را مورد اقبال بیشتری ق رار گرفتهاند .مکتب کارآف رینی تدوین است راتژی را
فرآیندی خیالی و مکتب شناختی آن را فرآیندی ذهنی م یداند .مکتب یادگیری بر است راتژیهای نو تاکید داشته
و مکتب قدرت ،است راتژی را مذاکره میان گروههای دارای اختالف در درون یک سازمان م یداند .هشتمین مکتب
است راتژی را ریشه دار در فرهنگ یک سازمان م یداند .مکتب محیطی نیز تدوین است راتژی را فرآیندی واکنشی
م یداند که به اتفاقات خارج از سازمان عکس العمل نشان م یدهد .مینتزبرگ و همکاران وی مکتب دهمی را
تع ریف م یکنند – مکتب ساختاری – که در رابطه با وجود مکاتب دیگر در م راحل مختلف فعالیت یک سازمان
تمایز قایل م یشود.
در رابطه با معنای است راتژی از نظر سازمانهای غیردولتی ،در تئوری و عمل ،اختالف وجود دارد .از نظر بعضی
سازمانهای غیردولتی ،است راتژی به ابعاد سازمان و رشد آن م ربوط است؛ از نظر برخی دیگر است راتژی به حفظ وضع
موجود و بقا م ربوط م یشود .با این وجود ،از نظر بیشتر سازمانها ،است راتژی جایی بین ب رنام هریزی و چش مانداز
ق رار دارد .این مکان همان نقطهای است که تع ریف سازمان از وضعیت خود و همچنین اهداف آن در رابطه با
سازمانهای دیگر و محیط بیرونی را در خود جای م یدهد .اگرچه بسیاری از سازمانهای غیردولتی است راتژی را با
ب رنامهریزی کاری ب رابر م یدانند ،اما در آغاز این پژوهش ما دریافتیم که سازمانهای مورد مطالع هی ما بیشت رین توجه
را به ترکیب ب رنام هریزی کاری و چش مانداز سازمانی دارند .این مهمت رین جنب هی مدی ریت است راتژیک سازمانها است
که در فعالی تهای روز به روز آنها دخیل است.
ب رنامهریزی است راتژیک در دههی  1980در سازمانهای غیردولتی رواج یافت .علت این امر تا حدود زیادی این

بود که سازمانهای اهداکننده که خود ب رنامهریزی است راتژیک را از بخش خصوصی آموخته بودند مایل بودند تا
سازمانهای غیردولتی مورد حمایت آنان نیز آن را به کار برده و از ف واید آن بهره مند ش وند .در مورد موضوعاتی
چون مدی ریت از ط ریق اهداف 1و بودجه بندی بر مبنای صفر در دههی  ،1970مدی ریت کیفیت کلی 2در دههی
 ،1980و مدی ریت ب رپای هی نتایج 3که یک دهه بعد رایج گردید نیز وضعیت به همین صورت بود .دانستن این نکته
جالب است که در نتیج هی جستج ویی که ب رای عبارات «ب رنامهریزی است راتژیک»« ،مدی ریت است راتژیک» و «انتخاب
است راتژیک» در کتاب معروف مدیریت سازمانهای غیر انتفاعی – انتشار یافته درسال  – 1977صورت گرفت
هیچ موردی از کاربرد واژههای مذکور یافت نگردید (از جمله در بخشی از کتاب که به دراکر ن ویسندهی معروف
ام ریکایی اختصاص داشت) .با این حال ،در اواسط دههی « ،1990است راتژی» حداقل یک فصل از هر کتاب منتشره
در رابطه با موضوع مدی ریت سازمانهای غیر انتفاعی را به خود اختصاص م یداد .یک سوم کتاب نوشته شده توسط
دراکر در سال  1992در رابطه با مدی ریت سازمانهای غیر انتفاعی به موضوع است راتژی اختصاص دارد .در این زمان،
هر سازمان غیردولتی که فاقد مدی ریت است راتژیک بود عقب مانده و قدیمی خ وانده م یشد.
آیا ب رنامهریزی است راتژیک و مدی ریت است راتژیک مفاهیمی زودگذر هستند؟ اگرچه سابقهی به کارگیری این
واژهها زیاد نبوده و دستورالعم لهای م رتبط به آنها نیز هم واره در حال تغیی راند اما سازمانهای غیر انتفاعی قطعا
همیشه دارای نوعی است راتژی بودهاند .ممکن است این است راتژی به صورت مدون و یا تنها در ذهن مدی ران وجود
داشته و یا به صورت غیر رسمی مورد ت وافق آنان ق رار م یگرفته است .پژوهش حاضر تالش کرده است تا به یک
پرسش اساسی پاسخ دهد :می زان اهمیت و کارایی است راتژیهای مدون در عمل چقدر است؟ به این منظور از
محققان خ واسته شد تا دربارهی هر سازمان به موضوعات زیر توجه کنند:
•آیا سازمان ب رای آیندهی ک وتاه مدت و دراز مدت خود دارای یک است راتژی مدون است؟ در صورت مثبت
بودن پاسخ ،سازمان چگ ونه است راتژی را تع ریف م یکند؟ (به طور مثال بیانی هی ماموریت ... ،در اینصورت
سازمان چگ ونه آن را مورد استفاده ،پایش و اصالح ق رار داده است؟) آیا سازمان دارای است راتژیهای فرعی
(به طور مثال دردر رابطه با جنسیت ،بهداشت یا آموزش) است؟ در چه زمانی ،چ را و چگ ونه تدوین
است راتژی به صورت رسمی در سازمان ایجاد گردیده است؟
•آیا قبل از تدوین است راتژی رسمی ،سازمان دارای است راتژی غیر رسمی بوده است؟ آیا این امر ب رای سازمان
مفید بوده یا باعث ب یهدفی آن شده است؟ آیا رسمیت بخشیدن به است راتژیها ب رای سازمان مفید بوده
است؟
•سازمانها اغلب در تضاد میان اهداف توسعه و اهداف سازمانی ق رار م یگی رند .سازمانها ممکن است
دارای است راتژیهای ب رنامهریزی با هدف تامین منافع ذینفعان و مشارکت کنندگان باشند ،اما از طرف
دیگر است راتژیهای سازمانی نیز داشته باشند که به اهداکنندگان ،دولت و دیگر عامالن در خارج از
سازمان م ربوط گردد .سازمان چگ ونه میان است راتژیهایی که ممکن است با یکدیگر در تضاد باشند
)Management by objectives (MBO
)Total quality management (TQM
)Results-based management (RBM
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ما همچنین از محققان خود خ واستیم تا از راههای نوآورانه جهت پرداختن به موضوع ،در صورت امکان ،از
ط ریق طرح س واالت زیر استفاده کنند:
•آیا سازمان در طول تاریخ فعالیت خود به ایجاد یا کنار گذاشتن است راتژیهای رسم یکلی اقدام کرده
است؟
•آیا موردی بوده است که در آن یک است راتژی کلی به سرعت تغییر یابد؟ در اینصورت ،چ را و چگ ونه؟
•شکل دهندهی است راتژیهای سازمان کیست (مدی ران ارشد ،دیگر کارکنان ،هیات امنا ،گروههای هدف،
دولت ،اهداکنندگان)؟
•آیا «مشارکت» جزیی مهم از است راتژی سازمان را تشکیل م یدهد؟ در اینصورت ،مشارکت چگ ونه در
عمل مدی ریت م یشود؟
•آیا سطوح مختلف مدی ریتی دارای درک و پذیرش کلی در رابطه با است راتژیها م یباشند؟
•سازمان چالشهای است راتژیک امروزهی خود را چگ ونه م یبیند؟

استراتژی :نقشهی راهنما
در میان سازمانهای غیردولتی جنوب آسیا دربارهی ماهیت است راتژی اختالف نظر و سردرگمی وجود دارد.
سازمانهای مختلف است راتژی را نوعی ب رنامه ،سیاست ،یا چش مانداز م یدانند .در مورد ریشهی است راتژی نیز اختالف
نظر وجود دارد .در ادامه به برخی از منابع است راتژی از جمله فرآیند تکامل سازمانی ،فرصتطلبی انتخابی و
خودآگاهی سازمانی اشاره خ واهیم کرد.

استراتژیهای تکاملی
یکی از شیوههای معمول شکلگیری است راتژی در میان سازمانهای غیردولتی موضوع پژوهش حاضر ایجاد
است راتژیها به صورت تکاملی در رابطه با ارائهی خدمات اغلب به شیوهی موردی بوده است .اف اچ عابد نحوه
تکامل است راتژی بهداشتی سازمان غیردولتی برک را این گ ونه توضیح م یدهد:
ما م یخ واستیم مردم سالم باشند اما نم یدانستیم ب رای این منظور چه باید بکنیم .ابتدا از پزشکان استفاده
کردیم .اما به زودی متوجه شدیم که آنها در منطقه نم یمانند و قیمت کارشان هم گ ران است .سپس اقدام به
ت ربیت بهیاران جهت اعزام آنها به روستاها کردیم تا آنها بت وانند خدمات اولیه پزشکی را به روستاییان ارائه دهند.

بعد از آن به ارتقاء آگاهی مردم در زمینهی مسائل بهداشتی و بهداشت آب و فاضالب توجه کردیم ،و به اهمیت
پیشگیری پی بردیم .بدین ت رتیب به تدریج راههای را که در دستیابی به اهدافمان م وثر بودند شناخته و آنها را در
مناطق دیگر نیز به کار بردیم و چیزهایی را نیز که در کارمان زائد بودند حدف کردیم؛ در حقیقت نوعی یادگیری
از راه عمل.

به طور مشابه ،بنیاد تحقیقات توسع هی بیف نیز که سالهای زیادی کار خود را بر توسع هی دام متمرکز کرده
بود در سال  1979آغاز به گسترش فعالی تهای خود کرده و به منظور همکاری با دیگر سازمانهای غیردولتی در
زمینهی امدادرسانی در ش رایط اضط راری به مناطق قبلی های کشور رفت .پس از پایان ش رایط اضط راری ،این سازمان
اقدام به معرفی ب رنامهی خود در زمینهی دام در منطقه نمود؛ اما از این ب رنامه استقبال چندانی به عمل نیامد .علت
این ام ران بود که قسمت اعظم این مناطق را زمینهای بایر م یپوشاند .سازمان به تدریج محصوالت علوفهای و
سپس درختانی که م یشد از آنها ال وار تهیه کرد را معرفی کرد که این عمل فرصتهایی را ب رای حمایت توسط
اهداکنندگان به وجود آورد.
سازمان سادگورو نیز تج رب هی مشابهی داشته است .ب رنامهریزی جنگلداری این سازمان با یک رویکرد محلی
و در سطح مزارع و خان وارهای محلی آغاز شد و سپس به ب رنامهی مدی ریت مشترک جنگلها با مشارکت ج وامع
محلی و ادارهی جنگلداری دولت گسترش یافت .سپس به دلیل تغییر اوضاع اقتصادی ،ب رنامهی مذکور به بخش
باغداری و ت ولید میوه توجه بیشتری کرد .در عین حال ،این سازمان به ب رنامههای حمایتگری به ویژه در رابطه با
نقش زنان و حصول اطمینان از دسترسی ب رابر آنان به ب رنامههای مذکور پرداخت .همانطور که مشاهده م یشود،
یک ب رنامهی کاشت درخت به تدریج به یک ب رنامهی چند بخشی جنگلداری تبدیل شد که دولت و روستاییان را
گرد هم م یآورد و کاشت درخت تنها یکی از بخشهای فرعی آن بود.
در ادبیات مدی ریتی ،ممکن است از این پدیده با عن وان «سیستم تطابقی پیچیده» یاد گردد .این موضوع
همچنین ممکن است در نوشتجات م ربوط به نظ ری هی ب ینظمی 4که هدف آن ارائهی درک بهتری از سیست مهای
غیر خطی ،پیچیده و پ ویا و مدی ریت رشد در زمان تغیی رات بنیادی است جایگاهی را به خود اختصاص دهد.

استراتژی و فرصتطلبی انتخابی
شاید واژهی «فرصتطلبی» دارای مفهوم چندان خوشایندی نباشد ،اما عنصری کلیدی در تکامل تعدادی
از سازمانهای غیردولتی موضوع مطالع هی ما بوده است .سانیه حسین کار سازمان غیردولتی س ونگی با ق ربانیان
سیل در سال  2991را فرصتی منحصر به فرد ب رای این سازمان جهت باالبردن می زان آگاهی آن در رابطه با نیازهای
روستاییان و متعاقبا ب رنامهریزی بهتر در آن رابطه توصیف م یکند .اتحادی هی بی نالمللی حفاظت از طبیعت در
توصیف اولین دههی فعالیت خود از به کار بردن واژهی «فرصتطلبی» خودداری نم یکند:
در مدت زمان  10سال اتحادی هی بی نالمللی حفاظت از طبیعت پاکستان از هیچ به موقعیت امروز خود دست
Chaos theory
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یافت .ب رای این کار این سازمان نیاز داشت تا فرصتطلب باشد .اما رشد س ریع این سازمان همچنین نتیج هی تالش
هایش ب رای حفظ استانداردکاری باال نیز بوده است که این امر به ن وب هی خود موجد انتظارات باالی اهداکنندگان و
شرکا از این سازمان بوده است.
تبدیل س ریع اتحادی هی بی نالمللی حفاظت از طبیعت پاکستان از دفتری کوچک به یکی از بزرگت رین
سازمانهای غیردولتی پاکستان نتیج هی رهبری پ رانرژی و هدفمند ،کارکنان متعهد و حمایت اهداکنندگان بود .اما
بدون وجود فرصت و بدون ت وانایی شناسایی و استفاده از فرصت مذکور ع وامل فوق ب رای موفقیت این سازمان کافی
نبودند .این فرصت خ واست دولت پاکستان مبنی بر ایجاد یک است راتژی حفاظت ملی بود که اتحادی هی بی نالمللی
حفاظت از طبیعت آن را تشخیص داده و در اواخر دههی  1980و اوایل دههی  1990یعنی درست زمانی که محیط
زیست به موضوع مورد توجه اهداکنندگان بی نالمللی تبدیل شده بود از آن استفاده کرد .رشد سازمان و فعالی تهای
آن جهت اج رای است راتژی حفاظت ملی و ایجاد است راتژیهای محافظتی استانی مثالی از اینست که چگ ونه یک
فرصت م یت واند به اقدام یکه هم راستا با اهداف یک سازمان است تبدیل شود.
کمیتهی پیشرفت روستایی بنگالدش (برک) با حدود  67000دامدار زن همکاری م یکند و  23000نفر بین
سالهای  1993و  1995از این سازمان جهت فعالی تهای دامپروری وام دریافت کردهاند .با این وجود درآمد اف راد
مذکور به دلیل رقابت با شیر خشک ارزان قیمت وارداتی و عدم ت وانایی آنان جهت بازاریابی محصول خود در
خارج از روستاهای خود مورد تهدید ق رار گرفت .در سالهای اخیر ،جامع هی اروپایی یارانههای م ربوط به شیر و
فرآوردههای آن را کاهش داده و با این اقدام به رقابت غیر عادالنه با کشورهای در حال توسعه پایان داد .در چنین
ش رایطی سازمان برک به ایجاد یک کارخانهی محصوالت لبنی اقدام نمود .این کارخانه که در سال  1998در
نزدیکی داکا افتتاح گردید دارای ظرفیت ت ولید 50000لیتر در روز بوده و قادر به ت ولید کره ،پنیر ،شیر خشک،
کرهی مایع و دیگر محصوالت لبنی م یباشد .با به کارگیری پنج سردخانهی محلی و یک سیستم حمل و نقل
محصوالت پیش بینی م یشود که این فعالیت ب رای  35000دامدار کار ایجاد کند .با درک این که هنوز جا ب رای
پیشرفت وجود دارد ،سازمان برک با بنیاد تحقیقات توسع هی بیف در هندوستان ت وافق کرده است تا کارکنان این
سازمان را در زمینهی امور م ربوط به دام مورد آموزش ق رار دهد.

استراتژی ،ماموریت و خودآگاهی سازمانی
شاید بت وان دو نوع ماموریت به هم راه است راتژیهای انتخاب شده ب رای اج رای آنها در شروع کار سازمانهای
غیردولتی متصور شد .اول ،رویکرد تکنوک راتیک و خدمات -محور .به نظر النور اب راهیم تفکر اولی هی سازمانهای
سادگورو و ب رنامهی حمایت روستایی آقا خان هندوستان متفاوت از تفکر آژان سهای دوجانبه و چند جانبه دربارهی
توسعه ،که در آن مشکالت اقتصادی نتیج هی محدودیتهای طبیعی جف رافیایی و جمعیتی قلمداد م یش وند،
نبوده است .این محدودیتها شامل کمبود زمین و غذا و افزایش جمعیت بوده و راه حل مقابله با آنها رویکردهای
فنی و مدی ریتی و نه پرداختن به اقتصاد سیاسی فقر قلمداد م یگردد .رویکرد دوم مبتنی بر وجدانگ رایی است که
م یت وان آن را در گفتهی هاشمی و حسن در بارهی ریشههای وجودی برخی از سازمانهای بنگالدشی از جمله

برک مشاهده کرد:

بر اساس فرضی هی تحلیلی اساسی که بنیاد این است راتژی را تشکیل م یدهد فقر نتیج هی ناب رابری در ساختار
قدرت و دسترسی به منابع م یباشد و تنها از راه به چالش طلبیدن م وثر سیستم مذکور قابل حل است.
ممکن است تحلیلگ رانی که در پی یافتن مشکل هستند به وسیلهی تبلیغات سازمانهای غیردولتی ،به ویژه
شعارهای تکنوک رات مابانه ،مدیرگ رایانه و مخالف با نظامهای موجود که این سازمانها در شروع فعالی تهای خود
عن وان م یکنند گم راه گردند .اما واقعیت در مورد بیشتر سازمانهای دولتی چیز دیگری است.
اهداف تعیین شده توسط بسیاری از سازمانهای غیردولتی موضوع پژوهش حاضر در روزهای آغازین فعالیت
ایشان اغلب دارای خصوصیت تکنوک راتیک بوده و راه توسعه را اتخاذ رویکردهای نو به بهداشت ،آموزش و
مدی ریت م یدانستند .بسیاری از این سازمانها ،از جمله برک ،کار خود را با رویکردی کلی به جامعه بر اساس این
عقیده که در صورت بهبود کلی وضعیت جامعه وضع گروههای محروم نیز بهبود خ واهد یافت شروع کردند .به
عبارت دیگر یک موج باعث حرکت هم هی قایقها م یشود .البته وجود چنین رویکردی جای تعجب نداشت ،چ را
که بنیانگذاران اولین سازمانهای غیردولتی فعال در زمینهی توسعه در منطقه جنوب آسیا تحت تاثیر آژان سهای
بی نالمللی در دههی  1950بودند که مفهوم توسع هی جامعه را با پیشرفت صنعتی یکی م یدانستند .تنها زمانی که
سازمانهای غیردولتی دیدند که قایقهای کوچک در حال غرق شدن هستند به درستی مفاهیم و است راتژیهایی
که مبنای توسع هی اجتماعی را شکل م یدادند تردید کردند .تغییر روی هی است راتژیک ب رای سازمان برک در سال
 1975یعنی چهارمین سال فعالیت این سازمان با اتخاذ رویکرد «گروههای هدف» رخ داد .مدیر عامل برک ،اف اچ
عابد م یگ وید:
ج وامع نیز در تضاد بسر م یب رند .فقی ران و ثروتمندان گروههایی هستند که دارای منافع متضادند .ما مشاهده
کردیم که در نهایت ف واید ناشی از توسع هی اجتماعی بیشتر عاید ثروتمندان و مرفهان م یشود .از این رو ما رویکرد
توجه به گروههای هدف را اتخاذ کرده و فق را را کانون توجه خود ق رار دادیم .این تغییر به این معنا بود که کارکنان
ما از آن زمان به بعد به فقی رت رین اف راد توجه م یکردند و این امر باعث نارضایتی کسانی که دارای وضعیت بهتری
بودند گردید .در نتیجه این عده به مخالفت با ما پرداختند.
این تغییر نوعی خودآگاهی است راتژیک و نقطهی عطفی در حیات سازمان برک به شمار م یرود .چندین
سازمان دیگر از سازمانهای موضوع پژوهش حاضر نیز چنین خودآگاهی است راتژیکی داشتند .سازمان غیردولتی
پروشیکا که در سال  1975تشکیل شد از همان ابتدا به حمایت از فق را پرداخت .فاروق احمد ،رئیس این سازمان
این گ ونه به خاطر م یآورد:
قبل از به وجود آمدن سازمان پروشیکا ،کسی دربارهی سازماندهی جداگانهی فقرا چیزی
نم یدانست .الگوی پیشین سازماندهی همگان در جامعه بود .اما این دیدگاه که باید فقرا به
طور جداگانه و مستقل سازماندهی گردند تا بتوان آنها را از منابع بهره مند ساخته و نهادهایی
میان آنان ایجاد نمود چیزی بود که اولین بار من در بنگالدش معرفی کردم و پس از آن
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رایج گردید .هم اکنون بسیاری این را بنیان فعالی تهای سازمانهای غیردولتی در بنگالدش موجب شد تا سازمان س ونگی به بررسی و بازنگری ساختار و شیوهی مدی ریتی خود اقدام کرده و با اصالح آن در
نهایت موفق شود با گروهی از اهداکنندگان ارتباط برق رار کرده و از حمایت آنان برخوردار گردد .سانیه حسین
م یدانند.
م یگ وید «س ونگی فعالیت خود را با چش ماندازی ویژه که تع ریف کنندهی کار آن در روزهای نخستین بود شروع
این گفته ممکن است صحت داشته باشد .اما در خود این سازمان اختالف نظری در رابطه با جهتگیری
کرد ،چش ماندازی که تاکید اصلی آن بر ارتقاء آگاهی در زمینهی تغیی رات اجتماعی از راه حمایتگری و اقدام
است راتژیک سازمان پیش آمد که منجر به ایجاد دو جناح در آن شد .جناح اول که معتقد بود فق را باید تنها با هدف
جمعی بود ».رویداد سیل نشان دهندهی نوعی دیگر از نیازها و فرصتی تازه ب رای س ونگی بود و این امر در زمانی
مبارزه با ظلم زمین داران و کسانی که در مناطق روستایی دارای منافع شخصی بودند سازماندهی ش وند .جناح دوم به
اتفاق افتاد که س ونگی پی به اشتباه خود در اتکا به تنها یک اهداکننده نیز پی برده بود.
رهبری فاروق معتقد بود که اعتبار و دیگر ب رنامههای اقتصادی جهت فرآیند توسعه الزم بودند .او م وافق نبود که به
اعضای این سازمان همگی اتفاق نظر داشتند که بسیج اجتماعی و حمایتگری باید به هم راه یکدیگر و نه به
طور مثال وجدانگ رایی و اعتبار نافی یکدیگر بودند .در عوض ،وی اعتقاد داشت که بدون ت وانمندسازی اقتصادی،
صورت جداگانه انجام ش وند .رویکرد ترکیب حمایتگری و فعالی تهای م ربوط به توسعه به ویژگی سازمان س ونگی
ت وانمندسازی ف راگیر ممکن نیست.
تبدیل شد که فعالی تهای آن را از فعالی تهای دیگر ب رنامههای حمایت روستایی در پاکستان متمایز ساخته و
مثالهای دیگری که م یت وان به آنها اشاره کرد تج رب هی بنیاد تحقیقات توسع هی بیف (قدیم یت رین سازمان
چارچ وبی کلی ب رای است راتژیهای نهادی و ب رنامههای حال و آیندهی ارائه م یداد.
غیردولتی موضوع این پژوهش) و بنیاد توسع هی س ونگی (ج وانت رین سازمان غیردولتی موضوع این پژوهش) است.
ب رای سازمانهای دیگر ،تغیی رات شاید خفیف تر ،اما از جهاتی پر اهمیت بودند .استال جفری به بیان
بنیاد تحقیقات توسع هی بیف کار خود در ایالت ماهاراشت را شروع کرد و در طی دو دههی اول کار خود توسط
بودج هی دولتی حمایت م یشد .در سال  1985تامین بودجه از سوی دولت قطع شد که این امر موجب تعطیلی تصمیم اتحادی هی بی نالمللی حفاظت از طبیعت ب رای تبدیل است راتژی حفاظت ملی به چارچوب ب رنامهریزی
 250شعب هی بنیاد تحقیقات توسع هی بیف گردید .در حالی که این رویداد م یت وانست باعث نابودی یک سازمان خود در پاکستان م یپردازد .ممکن است امروزه به نظر آید که اقدامات این سازمان در مقطع زمانی مزبور کامال
ضعی فتر شود به بنیاد تحقیقات توسع هی بیف درسی در مورد وابستگی به یک منبع درآمد آموخت .این سازمان منطقی و بدیهی بوده است ،اما در آن زمان موضوع گفتگو و تفکر بسیاری ق رار داشته است:
نه تنها در اثر این رویداد نابود نشد بلکه فعالی تهای خود را به دیگر ایاالت نیز گسترش داده و با دیگر م راکز و
سازمان بر سر این دوراهی قرار داشت که عالوه بر سیاستگذاری به اجرای پروژههای بزرگ
سازمانهای فعال در زمینهی دامپروری م وافقتنامههایی امضا نمود .در عین حال این سازمان اقدام به ارتقاء کیفیت
میدانی بپردازد .این حرکت نه تنها مورد تایید مشاوران خارج از سازمان نبود ،بلکه در داخل
خدمات خود کرد به طوریکه امروزه حدود  90درصد از درآمد این سازمان از ط ریق ارائهی خدمات به دولتهای
سازمان نیز این نگرانی وجود داشت که آیا سازمان دارای ظرفیت کافی برای این کار هست یا
ایالتی حاصل م یشود ،حقیقتی که این سازمان را در میان سازمانهای غیردولتی کشور هندوستان منحصر به فرد
نه .عواملی که در این تصمی مگیری دخالت داشتند عبارت بودند از :نیاز اتحادی هی بی نالمللی
م یسازد.
حفاظت از طبیعت به این که به خود و دیگران نشان دهد که استراتژی حفاظت ملی تنها یک
بنیاد توسع هی س ونگی که در سال  1989تاسیس شد کارخود را به عن وان یک سازمان فعال در زمینهی سند نبوده بلکه م یتواند اجرا گردد؛ نیاز به آزمودن رویکردهای جدید و مطمئن شدن از این
حمایتگری آغاز کرد که هدف آن ایجاد تغیی رات نهادی و سیاستگذاری به منظور ایجاد محیطی مساعد که سیاستهای سازمان واقع بینانه است؛ و در آخر نیاز به رشد ابعاد سازمان با هدف افزایش
ب رای رشد فعالی تهای توسع هی محلی یکپارچه با هدف ارتقاء کیفیت زندگی فق را بود .سانیه حسین تاثیرگذاری آن.
سالهای ابتدایی فعالیت این سازمان را سالهای کشف و رشد و پای هگذاری روابط با اهداکنندگان بالقوه
تغیی رات و نتایج حاصل از اج رای تصمیم فوق ناگهانی و شدید بودند :رشد ابعاد سازمان و پیچیدگی
م یداند .اما رویدادهایی چند باعث تغییر رویکرد این سازمان گردید .اولین آنها سیل وی رانگر سال 1992
فعالی تهای آن باعث ایجاد سیست مهای قویتر ب رای مدی ریت مالی ،مدی ریت منابع انسانی و اج را در سطح سازمان
بود که س ونگی و دیگر سازمانهای غیردولتی پاکستان در فعالی تهای امدادرسانی م ربوط به آن شرکت
گردید .ساختارهای مدی ریتی باید ش رایط جدید تطبیق داده م یشدند .هیچیک از بخشهای سازمان از این تحول
جستند .اما به عقیدهی سانیه حسین روشن بود که فعالی تهای امدادی ک وتاه مدت ب رای کمک به سیل
مستثنا نبود.
زدگان کافی نبود .او م یگ وید« :باید از راه مکانیزمهای دائمی نهادسازی با بسیج اجتماعی به عن وان هستهی
اصلی آن با ریشههای اصلی فقر برخورد م یکردیم ،از این رو سازمان س ونگی اقدام به فعالیت در زمینهی
ب رنامهی حمایت روستایی آقا خان هندوستان در سال  1984فعالیت خود را با رویکردی به توسعه آغاز کرد که
توسع هی روستایی یکپارجه نمود ».دومین عنصر در خودآگاهی سازمانی بنیاد توسع هی س ونگی قطع ناگهانی بیشتر تکنیکی و کمتر اجتماعی بود و هدف آن ارائهی الگ ویی از یک شرکت غیر انتفاعی خصوصی ،تسهیل
حمایت مالی تنها یک سال پس از شروع پروژهی اصلی این سازمان در زمینهی توسع هی روستایی بود .در این واقعه توسع هی روستایی ،تکمیل خدمات دولت و توسع هی پایدار اکوسیست مها در مناطق آسیب پذیر به خشکسالی بود.
تغییر اول ویتهای اهدا کنندهی اصلی این سازمان باعث شد تا کم کهای آن به این سازمان قطع شود .این امر راههای دستیابی به این هدف شامل م وارد زیر م یشدند :تسهیل روند تکامل نهادهای محلی ،آزمودن تکن ولوژیها
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و رویکردهای مدی ریتی جدید و کار با روستاییان ب رای شناسایی و بهرهگیری از فرصتهای م ربوط به درآمد زایی عوامل تاثیرگذار بر تدوین استراتژی

و اشتغال با توجه خاص به اقشار ضعی فت ر .عدالت خ واهی نیز بخشی از رویکرد این سازمان را تشکیل م یداد ،اما
در مقایسه با ابعاد تکنیکی ب رنامهها از تاکید کمتری برخوردار بود .این ابعاد تکنیکی عبارت بودند از :پروژههای
حفاظت از آب ،مدی ریت آبخیزداری و جنگلداری .در سال  ،1994بیانی هی ماموریت سازمان دستخوش تغیی رات قابل
توجهی شده بود:
هدف ب رنام هی حمایت روستایی آقا خان هندوستان توانمندسازی جوامع روستایی ،به ویژه
محرومین و زنان ،جهت به دست گرفتن کنترل زندگی خود ،مدیریت محیط زیست و ایجاد
جامع های بهتر و عدالتخواهان هتر م یباشد.
سازمان غیردولتی سازمان حمایت روستایی سرحد نیز تغیی رات مشابهی را پشت سر گذاشت .بخشی از بیانی هی
اهداف این سازمان در سال  1992از این ق رار است:
معموال سازمانها دارای اهداف و استراتژیهای خاص خود و متفاوت با دیگران هستند
که با گذشت زمان به تعقیب آنها م یپردازند .اما نکت هی جالب توجه آن است که بیشتر
سازمانهای موضوع پژوهش حاضر مسیر مشابهی را طی کردهاند ،بدینصورت که همگی فعالیت
خود را با یک رویکرد کلی و تکنوکرات شروع کرده ولی با گذشت زمان تاکید خود را به طور
خاص به سوی فقرا ،زنان و محرومان معطوف ساخته و ضمن تالش برای بسیج اجتماعی آنان و
انجام فعالی تهای حمایتگری به ارائ هی خدمات آموزشی ،بهداشتی و غیره به آنان پرداختهاند.
نکت هی جالب توجه دیگر آن است که همگی سازمان هایمذکور در آغاز دارایدرکی معقوالنه
از اهداف خود و استراتژیهای الزم برای رسیدن به آنها بودهاند اما هر یک به تدریج و با
کسب تج ربیات جدید – برخی اوقات با رخ دادن اتفاقی که باعث خود آگاهی آنان گردیده
است – دستخوش تغییر و تحول شده و سپس اقدام به اصالح استراتژیهای خود و صدور بیانیه
ماموری تهای جدید نمودهاند.

استراتژی و بلند پروازی
اف راد م یت وانند تاثیری قوی بر توسع هی است راتژیهای سازمانی داشته باشند .تق ریبا در کلی هی سازمانهای
موضوع پژوهش حاضر ،بنیانگذاران و مدی ران اف رادی بلند پرواز بودهاند .در حقیقت بلند پروازی این اف راد از دو جنبه
در تکامل است راتژیهای سازمانها آنها نقش کلیدی دارا بوده است :کیفیت و کمیت.
پافشاری بر کیفیت باال در ب رنامهریزی اساس موفقیت هر است راتژی را تشکیل م یدهد .اگر کیفیت اقدامات
یک سازمان پایین باشد ،آن سازمان رشد نکرده و مورد توجه اهداکنندگان و استفاده کنندگان از خدمات
آن ق رار نخ واهد گرفت .ب رنامه حمایت روستایی آقا خان هندوستان از ابتدای فعالیت خود به کیفیت تکنیکی،
یادگیری تطابقی و همچنین فرآیند توسعه به یک می زان اهمیت داده است .یکی از ویژگ یهای ب رنامهی حمایت
روستایی آقا خان پاکستان نیز توجه به فرآیندهای مورد استفاده در تشکیل سازمانهای روستایی بوده است .این
سازمان تالشهای زیادی صرف نوآوری در زمینهی محصوالت کشاورزی ،دامی و جنگلداری – که همگی در بهبود
وضعیت زندگی و درآمد ساکنان مناطق شمالی دورافتاده نقش داشتند – نمود .این سازمان نه تنها از متخصصان
برجستهی پاکستانی در ب رنامههای خود استفاده کرد ،بلکه از مشاوران پاکستانی و بی نالمللی ب رای بهبود ب رنامههای
سازمان استفاده نمود .ب رنامه حمایت روستایی آقاخان پاکستان همچنین ،در اقدامی غیر معمول ،از بانک جهانی
خ واست تا عملکرد آن سازمان در سالهای  1990 ،1987و  1996را موردارزیابی ق رار دهد .این کار باعث شد تا این
سازمان قادر شود از نظ رات بانک جهانی جهت بهبود عملکرد خود استفاده کند .عالوه بر آن این عمل دارای
فایدهی است راتژیک دیگری نیز بود یعنی جلب اعتماد اهداکنندگان.
شاید بت وان گفت بنیاد تحقیقات توسع هی بیف در زمینهی ترکیب ت وانایی تکنیکی باال با ارزشهای اخالقی به
بهت رین نحو عمل کرده است .همانطور که پیشتر اشاره گردید ،این سازمان توسط شری مانیبای – یکی از شاگردان
گاندی – تشکیل شد .سازمان مذکور مدت  20سال (در پیروی از دستور گاندی) در زمینهی پرورش دام فعالیت
کرد .این سازمان هی چگاه از ریشهی خود که رهنمودهای گاندی بود فاصله نگرفت.
مانیبای اهمیت زیادی به کیفیت علمی ،استفاده از تکنیسی نهای برجسته و تضمین یادگیری صحیح م یداد.
یکی از موفقی تهای این سازمان که در همکاری با دولت و کشاورزان به دست آمد ،بارورسازی مصنوعی دام بود
که به هم راه خدمات جانبی با هزینهای پایین به دامداران ارائه م یشد .این سازمان هم اکنون ت ولید کنندهی یک
دهم گاوهای شیری از ط ریق باروری مصنوعی در کشور است.
همانطور که در باال اشاره شد ،جنب هی دوم کمیت است .یکی از مدی ران باسابقهی سازمان برک در این رابطه
م یگ وید:
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اگر م یخواهید تاثیرگذار باشید باید بزرگ باشید .اگر کوچک باشید ،تاثیر مهمی بر جای
نخواهید گذاشت .این امر تا حدودی به جمعیت زیاد کشور م ربوط م یباشد ...اگر شما بزرگ
نباشید کسی شما را جدی نخواهد گرفت .مثال این موضوع ب رنام هی آموزش ابتدایی غیر
رسمی سازمان ما است .اگر ما تنها تعداد کمی مدرسه داشتیم کسی به ما توجه نم یکرد.
اما حاال که ما بزرگ هستیم (دارای  34000مدرسه در سال  ،)1999سیاستگذاران ما را جدی
م یگی رند .همین قضیه در مورد اهداکنندگان و روشنفکران جامعه نیز صادق است .اگر
بخواهید تاثیرگذار باشید ،ابعاد فعالیت سازمان دارای اهمیت خواهد بود.

سازمان برک با درآمدی معادل  262میلیون دالر در سال  ،1998بدون شک سازمانی بزرگ به شمار م یرود .نظر
مدیر سازمان غیردولتی پروشیکا نیز چنین است:
می گویند کوچک زیباست .این گفته ممکن است در مورد تکنولوژی درست باشد اما
زمانی که شما با فقر که خود پدی دای بزرگ و ریشه دار است روب هرو هستید باید بزرگ باشید.
بسیاری از سازمانهای غیردولتی اشتباها تصور م یکنند باید کوچکی ابعاد خود را حفظ کنند
تا خالص و غیر بوروکراتیک باقی بمانند .این رویکرد باعث م یشود که آنها بزرگ فکر نکنند...
من از همان ابتدای کارمان احساس م یکردم که باید بزرگ باشیم و این بزرگی را از راه فرآیند
آزمون و خطا تحقق بخشیم به این معنا که به تکرار اقدامات موفق بپردازیم و اعمالی را که در
آنها موفق نم یشویم به دیگران واگذار نماییم .کوچک زیباست ،اما بزرگ بهتر است – این
عقیدهی من است.
فرآیند رشد سازمانی در کشور بنگالدش در مقایسه با هندوستان و پاکستان آسانتر است،
چ را که این کشور از دو کشور دیگر کوچکتر و از نظر فرهنگی و زبانی همگنتر بوده و
چالشهای م ربوط به توسعه در نقاط مختلف کشور تق ریبا شبیه هم است .با این وجود ،فرآیند رشد هم واره
با طیف گستردهای از چالشهای مدی ریتی هم راه است که خود چالشهای است راتژیک را در پی دارند.
یکی از مدی ران ب رنامه در سازمان سادگورو م یگ وید« :ما هم اکنون یک شعاع 80-70کیلومتری را تحت پوشش
خدمات خود داریم و نم یت وانیم محدودهی مذکور را بیش از گسترش دهیم .چ را که در این صورت حفظ
همان کیفیت قبلی در ارائه خدمات دش وار خ واهد بود .به همین دلیل سازمان سادگورو انتخابی است راتژیک انجام
داده و گسترش خدمات خود را از راه همکاری با دیگر سازمانهای غیردولتی و اقدام از ط ریق آنان پ یگیری کرده
است.
اتحادی هی بی نالمللی حفاظت از طبیعت پاکستان در اوایل دههی  1990با مشکل مشابهی م واجه
شد .این سازمان که در سال  1985تنها یک کارمند در پاکستان داشت در این زمان به سازمانی با 53
کارمند و پروژههایی به ارزش  3میلیون دالر در سال  1992تبدیل شده بود .نگ رانی اصلی این سازمان در
این زمان حفظ کارکنان حرفهای خود و روحی هی نوآوری به عن وان کلید موفقیت آن بوده است:

اگر سازمانی بیش ازاندازه بوروک راتیک شود نوآوری در آن شکوفا نخ واهد شد ،با این وجود سطحی از مدی ریت
ب رای حفظ انسجام و پاسخگ ویی واح دهای سازمانی ضروری است .عدم تمرکز اغلب به رشد ب یرویه و افت کیفیت
– در اثر توجه کمتر به جزییات – منجر م یگردد .حفظ کیفیت در ساختارهای بزرگتر به ت وانایی سازمان در
جذب و نگهداری کارکنان شایسته بستگی دارد.

اهداکنندگان و تدوین استراتژی توسعه
آیا اهداکنندگان م یت وانند در تدوین است راتژی سازمانهای غیردولتی کشورهای جنوب نقش سازندهای داشته
باشند؟ در اغلب م وارد این طور نیست ،و نباید هم باشد .اما استثنائاتی وجود دارد .در این رابطه م یت وان به روند
تکاملی است راتژی جنسیتی ب رنامهی حمایت روستایی آقا خان هندوستان اشاره کرد .اولین مدیر عامل این سازمان
م یگ وید« :در سال  ۱۹۸۴جنسیت در دستور کار ما ق رار نداشت .به من گفتند که بهتر است آن را در ب رنامهی کاری
سازمان بگنجانم ،در غیر اینصورت کم کهای مالی  CIDAبه سازمان قطع خ واهد شد .من با این کار مخالفتی
نداشتم ».این حرکت به ایجاد ب رنامههای زنان ،ارائهی مشاورههای م ربوط به امور جنیستی ،و در نهایت تشکیل واحد
«زنان در توسعه» در اوایل دههی  ۱۹۹۰در اثر فشار اهداکنندگان منجر گردید .طی این مدت ۳۶ ،گروه زنان تشکیل
شد ،گرچه نم یشد این اقدامات را یک چرخش است راتژیک در سیاستگذاری و ب رنامهریزی سازمان دانست .است راتژی
جنسیتی سازمان اولین بار در سال  ۱۹۹۳تدوین گردید .گزارش سالیانهی سازمان در سال  ۱۹۹۳تغییر تفکر سازمان
را اینگ ونه توصیف م یکند:
اگرچه تعداد سازمانهای توسع هی زنان در سال گذشته اضافه نشد ( ،)36تاکید ما در سال
 1993بر آن بود تا این سازمانها را تقویت کرده ،به آگاهسازی مردان پرداخته و رویکرد خود
را حقیقتا جنسیتی نماییم ...اگرچه در گذشته نیز زنان در ب رنام ههای ما به طور فزایند حضور
داشتهاند اما در اغلب موارد به آنان مالکیت و کنترل واقعی ب رنام هها داده نشده است.
علیرغم موقعیت جغ رافیایی سازمان حمایت روستایی سرحد که در منطقهای مسلمان نشین و سنتی واقع شده
است دگرگ ونی مشابهی نیز در این سازمان به وقوع پیوست .این سازمان در سال  ۱۹۹۰با هدف مبهم «آگاهسازی زنان
از ت وانای یهای بالقوهی خود و افزایش ظرفیت آنان از راه تش ویق مشارکت آنان در فرآیند توسعه» ب رنامهی زنان خود
را آغاز کرد .ظرف چند سال روشن شدکه یک واحد «زنان در توسعه» و ب رنامههای م وازی ب رای زنان باعث افزایش
ظرفیت یا تش ویق زنان به مشارکت نخ واهد شد .برعکس ،این رویکرد باعث ایجاد شکاف در خان وادهها ،ج وامع و
حتی خود سازمان حمایت روستایی سرحد شده بود .درک این مساله و همچنین فشار آژانس اهدا کنندهای که از
این سازمان حمایت م یکرد ( )NOVIBمنجر به اقدام این سازمان جهت بازنگری و اصالحات کلی در سال ۱۹۹۶
گردید .طبق رویکرد جدید:
هدف سازمان حمایت روستایی سرحد ت وانمندسازی زنان از راه کاهش ناب رابریها و ب یعدالت یهایی که با آن
م واجه هستند و افزایش نقش آنان در فرآیند تصمی مگیری در خان وار و جامعه م یباشد .ب رای دستیابی به این هدف،
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اقدامات و ب رنامههای صورت گرفته باید پاسخگوی نیازهای عملی شناسایی شده توسط زنان و در برگی رندهی افراط در یک استراتژی؟
روشهای پرداختن به عالیق است راتژیک آنان باشد.

این رویکرد به طور عینی حاکی از آن بود که واحد «زنان در توسعه» منحل شده و جای خود را به یک
رویکرد جنیستی در س راسر سازمان داده بود .الزمهی این حرکت ایجاد تغییر در سه سطح بود :در داخل
سازمان ،در ب رنامههای میدانی و در رابطهی سازمان با دیگر آژان سهای توسعه .در سطح میدانی ،تاکید
بیشتری بر فرصتهای آموزشی ب رای دخت ران و ب رنامهریزی بهداشتی ب رای زنان ق رار گرفت .همچنین تالش
شد تا درک داخل سازمانی در رابطه با موضوعات جنسیتی ارتقاء داده شود .نتیج هی این تالش ایجاد
سیاست مبارزه با آزار و اذیت جنسی بود .در رابطه با ب رنامههای میدانی ،این سازمان به بررسی مفروضاتی
که در پس این ب رنامهها ق رار داشت پرداخته و به طور مثال دریافت که انجام تحلیل جنسیتی ب رنامههای
مذکور م یت واند تاثیر قابل توجهی در افزایش درآمد زنان شرکتکننده در این ب رنامهها داشته باشد.
الزمست تا است راتژیها ساده و روشن بوده و پاسخگوی نیازهای واقعی باشند .همچنین الزم است تعهد
سازمانی به است راتژیهای مزبور وجود داشته باشد .در مورد ب رنامهی حمایت روستایی آقا خان هندوستان
و سازمان حمایت روستایی سرحد ،رویکرد اولی هی آنان به موضوع جنسیت مبهم بود و بیشتر پاسخی به
فشارهای اهداکنندگان بود تا نیازهای واقعی ذینفعان آنها یا انگیزهی خود سازمان .در نتیجه ،فعالی تهای
م ربوط به جنسیت بدون هدف ارزنده و تعهد الزم ب رای آنکه آنها را به بخشی ذاتی از ماموریت سازمان تبدیل
کند بودند .چیزی که به منظور اثر بخش کردن این فعالی تها مورد نیاز بود تعیین اهداف روشن ،تدوین یک
است راتژی عملی و تق ویت تعهد سازمانی به آنها بود.
فشار اهداکنندگان بر سازمانهای غیردولتی همیشه سازنده نبوده و اجبار چیزی است که هی چگاه خوشایند
نم یباشد .در این گ ونه م وارد با ارزیابان و بازرسان اعزامی از سوی آژان سهای اهداکننده در ظاهر برخوردی
مودبانه صورت م یگیرد ،اما در حقیقت آنها نزد سازمانهای غیردولتی دارای محب وبیت چندانی نیستند .یکی از
سازمانهای غیردولتی موضوع این پژوهش تا این لحظه در ب رابر فشارهای اهداکنندگان جهت ایجاد ب رنامهی «زنان
در توسعه» مقاومت کرده و معتقد است قبال خود موضوع جنسیت را در سازمان مذکور پذیرفته و مورد توجه ق رار
داده است .کار این سازمان به می زان زیادی در رابطه با زنان است و یک سوم اعضای هیات مدیرهی آن و نیمی از
روسای دپارتمانهای آن را زنان تشکیل م یدهند .یکی از مدی ران این سازمان با ناخشنودی م یپرسد« :اهداکنندگان
از ما چه م یخ واهند؟» در این مثال ممکن است واضح نباشد که اهداکنندگان چه م یخ واهند ،اگرچه آنچه آنها
م یخ واهند م یت واند نوعی دگرگ ونی باشد مانند آنچه در سازمان حمایت روستایی سرحد روی داد – از مجموعهای
از فعالی تها با هدف کمک به زنان گرفته تا یک است راتژی بلند مدت با هدف بهبود فرصتهای زنان و موقعیت
آنان در خانه و جامعه .در م وارد م ربوط به جنسیت ،اعمال فشار از سوی اهداکنندگان همیشه نیز ب یفایده نبوده
است ،به ویژه در کمک به سازمانها جهت رویارویی با پدیدههای منفی اجتماعی که در این زمینه با آنها م واجه
بودهاند.

با این وجود ،پدیدههای منفی اجتماعی م یت وانند بسیار جدی باشند و سازمانها در همه جا باید در نحوهی
اج رای است راتژیهایی که هدف آنها تغیی رات اجتماعی است با احتیاط عمل کنند .در دههی  ،1970یک سازمان
غیردولتی بنگالدشی با نام کندرا 5زنان ج وان را به عن وان بهیار آموزش داده و آنها را ب رای فعالیت در زمینهی
ب رنامههای بهداشتی عمومی به روستاها گسیل م یداشت .رفت و آمد پیاده به این مناطق عملی دش وار و رقت گیر
بود؛ حمل و نقل با اتومبیل نیز مقرون به صرفه نبود .ب رای آنکه ب رنامهی مذکور به طور مقرون به صرفه اج را شده
و گسترش یابد نیاز به یک است راتژی بود .راه حلی که سازمان کندرا ب رای این موضوع یافت استفادهی زنان از
دوچرخه بود که امری کامال غیر معمول تلقی م یشد .اما پس از اج رای طرح در چند ماه کارکنان این سازمان موفق
شدند تا بر این عقیدهی که زنان نم یت وانند و نباید از دوچرخه استفاده کنند غلبه نمایند .یک دهه بعد ،برک
جهت رفت و آمد کارکنان زن سازمان م وتوسیکلتهایی در اختیار آنان گذاشت .عمل دیگری که با عرف جامعه
سازگاری نداشت .اما این حرکت تنها با مقاومت کمی روب هرو شد .اقدامات این سازمانهای غیردولتی در رابطه
با زنان تنها به مساله رفت و آمد آنان محدود نم یشد .طی سه دهه ،سازمانهای غیردولتی بنگالدشی در ارائهی
است راتژیهای م وثر به منظور بهبود زندگی و وضعیت زنان – شامل بهداشت ،آموزش ،اعتبارات خرد و فرصتهای
درآمد زایی – پیشگام بودند .این سازمانها سعی در عبور از محدودیتهای موجود ب رای زنان داشتند.
اما در این هنگام اوضاع تغییر کرد .در سال  ،۱۹۹۴گروه بنیاد گ رای جماعت شروع به حمله به سازمانهای
غیردولتی نمود .زمینهی این حمالت به سالهای  1991و  ۱۹۹۲یعنی زمانی که اولین دولت دموک راتیک پس از
گذشت یک دهه بر روی کار آمد م ربوط م یگردد .این دولت که به ظاهر نگ ران حمایتهای مالی گسترده از
سازمانهای غیردولتی توسط خارجیان بود اقدام به وضع ق وانین و مقررات سختگی رانه در رابطه با فعالیت این
گ ونه سازمانها کرد .دولت همچنین سعی کرد تا سازمان چتری سازمانهای غیردولتی ( )ADABرا به تعطیلی
کشاند .ه مزمان با این اقدامات مقاالت زیادی نیز در نش ریات و روزنامهها در رابطه با فعالی تهای «ضد دولتی»
و «ضد اسالمی» سازمانهای غیردولتی به چاپ رسید .پس از وقفهای ک وتاه این گ ونه حمالت مجددا در سال
 ۱۹۹۴شدت یافت .در این زمان تظاه رات خیابانی علیه سازمانهای غیردولتی صورت گرفته و «انجمن مبارزه
با ملحدان و سازمانهای غیردولتی» نیز تشکیل شد .هاشمی و حسن معتقدند سازمانهای غیردولتی بر خالف
خ واست احزاب چپ و راست عمل کرده بودند .احزاب چپی سازمانهای غیردولتی را به دریافت پول از خارجیان و
مخالفت با انقالب متهم کرده و آنان راع وامل خارجیان م یدانستند .این در حالی بود که احزاب راست نیز اقدامات
سازمانهای غیردولتی ،به ویژه اقدامات آنان در رابطه با زنان ،را تالش ب رای حاکم ساختن فرهنگ غ ربی و کمک به
غلب هی مسیحیت بر ارزشهای اسالمی م یدانستند .اعت راض کنندگان در روستاها اقدام به از ریشه کندن درختها در
نهالستآنهای سازمان پروشیکا و سوزاندن مدارس ابتدایی دخت رانه متعلق به سازمان برک کردند.
درسی که بیشتر سازمانهای غیردولتی از این اتفاقات گرفتند این نبود که آنها زیاده روی کردهاند ،بلکه این
بود که است راتژیهای آنان دارای نقصهایی بوده است .سازمان پروشیکا تصمیم گرفت تا موضع علن یتری در رابطه
با نیاز به وجود نظام دموک راتیک در سطح ملی اتخاذ نماید .سازمان برک نیز دریافت که در این فرض اشتباه کرده
Gonoshasthaya Kendra
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بود که همگان در جامعه م وافق با فعالی تها و سیاستهای آن سازمان هستند .سازمانهای غیردولتی همچنین به
آگاهسازی بیشتر مردم ،روزنامه نگاران ،دانشگاهیان ،دانشج ویان و سیاستمداران پرداخته ،نقش خود در روستاها را
مورد ارزیابی مجدد ق رار داده و از مدی ران میانه رو در فعالی تهای خود بیشتر استفاده نمودند.
باالگرفتن مجدد منازعات در سال  1998و رویارویی صورت گرفته به رهبری سازمان پروشیکا میان بنیاد گ رایان
و سازمانهای غیردولتی در رابطه با موضوع مشارکت زنان در امر توسعه نشان داد که موضوع همچنان بر جای خود
باقی است .با ادامهی خش ونت شکافهایی در میان سازمانهای غیردولتی در مورد درستی تاکتی کها و است راتژیهای
آنان به وجود آمد.

استراتژی و هیات مدیره
مطالع هی موردی ب رنامهی حمایت روستایی آقا خان پاکستان بر گرفته از یکی از اسناد سیاستگذاری م ربوط به
سال  1994این سازمان دربارهی عدم قطعیت است راتژیک طی نیم هی اول دههی  1990چنین م یگ وید:
هم اکنون بحث شدیدی در رابطه با موقعیت کنونی و جهتگیری آیندهی سازمان در
جریان است .برخی معتقدند سازمان به سرزمینی ناشناخته قدم گذاشته است .بسیاری احساس
م یکنند که سازمان بر سر دو راه یهای متعددی قرار دارد .موقعیت حاضر پرسشهایی بنیادین
را در مورد واقعیت خارجی و برداشت موجود از آن مطرح م یسازد .به طور مثال این پرسش
پیش م یآید که از این سرزمین ناشناخته چگونه باید عبور کرد .چرا گذشته تضمینی برای
آینده ارائه نم یدهد؟ چرا استراتژی کنونی راهنمای آینده نیست؟ چرا مفهوم موفقیت در یک
سازمان موفق مورد تردید قرار دارد؟
به نظر م یرسد نوعی سردگمی و اتالف وقت ارادی و عدم توجه به توصی ههای ارائه شده در ارزیابی بانک
جهانی در سال  1990دربارهی تغییر است راتژیک در این سازمان رخ داده است .سه عامل در ایجاد نگ ران یهای
فوقالذکر که میان بیشتر کارکنان سازمان مشترک بود نقش داشته است .اولین عامل ،موضوع پایداری نهادی بوده
است که یکی از نگ ران یهای بنیاد آقا خان  -بنیانگذار ب رنامهی حمایت روستایی آقا خان  -بوده است .دومین
عامل بازنشستگی اولین مدیر عامل این سازمان در سال  1992پس از دورهای از رشد س ریع سازمانی و موفقی تهای
قابل توجه در طول یک دهه بوده است .سومین عامل نقش هیات مدیرهی ب رنامهی حمایت روستایی آقا خان که
برخی آن را «دخالت» هیات مدیره م یخ وانند بوده است.
آخ رین پرسشی که در باال به آن اشاره گردید (چ را مفهوم موفقیت در یک سازمان موفق مورد تردید
ق رار دارد؟) به عامل اول و تا حدودی عامل دوم م ربوط م یگردد .از نظر هیات مدیرهی سازمان اوایل
دههی  1990زمان بازنگری اهداف سازمان بود .نیاز به انجام این بازنگری در ارزیابی انجام شده توسط
بانک جهانی در سال  1989که به درخ واست ب رنامه حمایت روستایی آقاخان پاکستان انجام گرفت
مشهود است .در این زمان برخی معتقد بودند که باید به جای یک سازمان چند کاره شماری از سازمانهای مستقل

با هدف فعالیت در زمینههای متفاوت ایجاد نمود؛ از جمله :نهاد مالی توسعه ،مرکز توسع هی منابع انسانی و غیره.
این ایده یعنی ایجاد «سازمانهای جانشین» از سالها پیش وجود داشته و برخی معتقد بودند که گسترش جغ رافیایی
باید به نفع تعمیق ریشههای آنچه تا کنون به دست آمده محدود گردد .تغییر در رهبری سازمان فرصت بررسی
این ایده را به وجود آورد و در سال  1992یک کمیتهی توسع هی است راتژیک توسط هیات مدیره جهت ب رنام هریزی
ب رای آیندهی سازمان تشکیل شد.
کمیتهی توسع هی است راتژیک شامل اعضای هیات مدیره و همچنین مشاوران خارج از سازمان بود ،اما به نظر
برخی از کارکنان تالش دو ساله حاکی از غلب هی نظر مشاوران خارج از سازمان و «مافیای توسعه» که رهبری آن را
همین مشاوران در دست داشتند بود .به نظر م یرسید آنها در حال از دست دادن سازمانی بودند که از هیچ بنا کرده
بودند« :هیچ کس نم یدانست چه اتفاقی در حال وقوع بود .بیشتر ما فکر م یکردیم که کار سازمان تمام است!».

در حالی که ممکن است هیات مدیره ب رای نادیده گرفتن اصل مشارکت مورد انتقاد ق رار گیرد ،اما مشکل
اصلی در در مقطع مذکور از توسع هی سازمان بیشتر یک زورآزمایی میان کارکنان و هیات مدیره بود که در
سازمانها معمول است .سردرگمی دربارهی جهت یابی است راتژیک سازمان چیزی نیست که سازمانهای غیردولتی
منطقهی جنوب آسیا با آن نا آشنا باشند .تقسیم سازمان پروشیکا به دو سازمان جدا در سال ( 1981که پیشتر به آن
اشاره شد) نتیج هی عدم ت وانایی این سازمان در آشتی دادن دیدگاههای مختلف در زمینهی است راتژی سازمانی بود.
در آن زمان نیز کارکنان سازمان در ایجاد و حل اختالف نقش عمدهای بر عهده داشتند .آنچه که مورد ب رنامهی
حمایت روستایی آقا خان را به موردی جالب توجه تبدیل م یکند اینست که اختالف معمول در سازمانها میان
هیات مدیره و کارکنان عمدتا در سازمانهای غیر انتفاعی در کشورهای شمال دیده م یشود .در کشورهای جنوب
این امر رایج نسیت و علت آن این حقیقت است که بسیاری از هیاتهای مدیرهی سازمانهای غیردولتی در بیشتر
م وارد تنها به عن وان یک «تایید کننده»ی تصمیمات عمل م یکنند نه به عن وان مرجع سیاستگذاری آنگ ونه که در
ادبیات مدی ریت سازمانهای غیر انتفاعی از آن یاد م یشود.
هیات مدیرهی «تایید کننده» پدیدهای غیر معمول نیست ،چه در کشورهای شمال و چه
در کشورهای جنوب .این پدیده بیش از همه در میان سازمانهای ج وان که توسط بنیانگذاران
پر شور و ح رارت تشکیل م یش وند رایج – و قابل درک – است .با در نظر گرفتن «مدل» رشد یافتهتر این پدید
در کشورهای شمال ،جای تعجب ندارد که برخی از سازمانهای غیردولتی در کشورهای جنوب تالش کردهاند
تا از ظهور یک مرجع دارای آزادی عمل و قدرت تصمی مگیری کامل در راس سازمان خود جلوگیری کنند.
جان کارور در بارهی هیاتهای مدیرهی سازمانهای غیر انتفاعی در کشور ایاالت متحده م ین ویسد« :آنها م رتبا
دچار اشتباهات مشهود م یش وند  ...آنها هی چگاه به این نکته اعت راف نم یکنند ،اما هدفشان اینست که ظاهر را
حفظ کرده و نقاط ضعف سازمان را نمایان نسازند» 44.رابرت گیل ،رئیس انجمن هیاتهای مدیرهی دانشگاهها
و کالجها ،م یگ وید« :از  35هیات مدیرهی سازمانهای غیر انتفاعی که من در آنها خدمت کرده ام ،تنها یکی
حقیقتا دارای عملکرد م وثر بود».
گذشته از نقاظ ضعف هیاتهای مدیره ،چه در کشورهای جنوب و چه در کشورهای شمال ،هیات مدیره
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قان ونا و اخالقا مسئول سازمان و حافظ آن م یباشد .سازمانهای غیردولتی نم یت وانند تحت مالکیت کارکنان خود نتیج هگیری

ق رار گی رند ،هرچند آگاه شدن از این امر ب رای کارکنان آنها دردناک و دش وار باشد .این آگاهی ب رای ب رنامهی
حمایت روستایی آقا خان زودتر از دیگر سازمانهای موضوع پژوهش حاضر حاصل شد .شاید علت آن این بود که
این سازمان توسط یک موسس هی دیگر – بنیاد آقا خان – که خود تحت نظارت یک هیات مدیره عمل م یکرد
تاسیس شد.
سال  1996زمانی بود که کارکنان ب رنامهی حمایت روستایی آقا خان در حال بیرون کشیدن خود از رکود
درونگ رایانه سازمان بودند و سازمان به سوی سرزمین ناشناخته که هم واره انتظار سازمانهای فعال و پ ویا را م یکشد
در حال حرکت بود .پرسشی که در رابطه با هیات مدیره و کمیتهی توسع هی است راتژیک این سازمان وجود دارد این
نیست که آیا تصمیمات اتخاذ شده توسط آنان درست یا غلط بوده ،بلکه اینست که آیا عملکرد آن در بررسی
چش مانداز دراز مدت است راتژیک سازمان قابل قبول بوده است یا خیر؟ در پاسخ م یت وان گفت هیات مدیرهی این
سازمان از جهاتی دارای عملکرد مناسبی بودهاند:

هنری مینتزبرگ در گزارش خود از پژوهش انجام شده در رابطه با تدوین است راتژی در بخش خصوصی و بخش
غیر انتفاعی م یگ وید:
بر اساس تحقیق ما تدوین استراتژی فرآیندی پیچیده ،تعاملی و تکاملی است که بهترین
مفهوم برای توصیف آن یادگیری تطابقی است .نتیج هی تحقیق نشان م یدهد که تغییر
استراتژیک پدیدهای ب ینظم و غیر قابل پیش بینی است .استراتژیهای عمده اغلب برای
مدتهای طوالنی – برخی اوقات تا چندین دهه – نسبتا پایدار مانده و سپس ناگهان دستخوش
تغییرات گسترده م یگردند .این تغییرات معموال نتیج هی تحوالت غیر قابل پیش بینی در
شرایط محیطی است .در ضمن افراد گوناگون م یتوانند در ایجاد استراتژیهای جدید نقش
داشته باشند.

•هیات مدیره و کمیتهی توسع هی است راتژیک فعالی تهای خود را بر چش مانداز دراز مدت متمرکز
نمودهاند؛

مطلب باال تق ریبا از هر نظر مطابق با وضعیت سازمانهای غیردولتی در منطقهی جنوب آسیا است .شکلگیری
است راتژی م یت واند از راههای گ وناگون صورت گیرد .است راتژیهای کلی با گذشت زمان تکامل م ییابند؛ این
است راتژیها م یت وانند در نتیج هی نوعی خودآگاهی (در داخل سازمان یا تحت تاثیر ع وامل خارجی مانند دولت،
اهداکنندگان یا رویدادهای سیاسی) دچار تغیی رات حاد ش وند .است راتژیها ،حتی است راتژیهای بنیادی ،م یت وانند یا
هدف استفاده از فرصتها ،از جمله فرصتهای اقتصادی ،شکل گی رند .است راتژیهای نهادی تحت تاثیر تغیی رات
در تفکر توسعه م یباشند ،همانطور که در تغییر جهت از توسع هی جامعه -محور به رویکردهایی که هدف آنها
کمک به فق را است این امر مشاهده م یشود .یک تکامل کلی در شیوهی تفکر دربارهی نقش زنان در توسعه،
است راتژیهای کلی هی سازمانهای موضوع پژوهش حاضر را تحت تاثیر ق رار داده است .در سطح ب رنامه ای ،ب رنامهی
اعطای اعتبارات خرد که اولین بار توسط سازمان برک پنج سال قبل از تاسیس بانک گ رامین اج را شد در کلی هی
بخشهای جهان توسعه نفوذ کرده است .این حرکت در حقیقت به چیزی بیش از یک است راتژی کاهش فقر
تبدیل شده است ،چ را که به دلیل قابلیت آن در جذب اهداکنندگان به بسیاری از سازمانهای غیردولتی کمک
کرده تا یک منبع مالی پایدار از سرمای هی کاری مستقل ایجاد کنند.

•هرچه فرآیند طوالن یتر شود ،احتمال کاهش تعهد کارکنان و تاثیر سازمانی بیشتر خ واهد شد.

اهمیت است راتژیهای رسمی نیز آنگ ونه که بعضی در آن اغ راق کردهاند نیست .البته این بدان معنا نیست
که این گ ونه است راتژیها مفید نیستند .چارلز هندی در مورد ضعف است راتژیکی که ممکن است باعث شود
سازمانهای غیردولتی به اشتباه تصور کنند که علت کار از نتیج هی آن مه متر است و متعاقبا از ارزیابی نتایج
خود بگ ریزند هشدار م یدهد .این امر م یت واند به «گم راهی است راتژیکی» (قبول پول از هر منبع در دسترس تا زمانی
که در خدمت «علت» باشد) منجر گردد .از طرف دیگر ،است راتژیهای خوب ب رنامهها را عمل یتر و آینده را قابل
پیش بین یتر م یکنند .آنها م یت وانند عدم قطعیت را کاهش داده ،اکتشاف را تش ویق نموده و وفاداری و تعهد را
ایجاد و حفظ نمایند .محصول جانبی است راتژیهای خوب نیز انسجام در فعالی تهای سازمانی و در نتیجه جذب
اهداکنندگان است .عملی بودن و موفقیت هر است راتژی به درستی فرضیات انجام گرفته در رابطه با منابع ،ظرفی تها
و محیط خارجی بستگی خ واهد داشت .در ش رایط متغیر سیاسی و منابع نامطمئن ،موفقت رین است راتژیهای رسمی،

•هیات مدیره تمرکز خود را از عملکرد داخلی سازمان به سوی خارج از سازمان منعطف نمودند؛
•هیات مدیره س واالتی دربارهی نتایج دراز مدت اقدامات مطرح کرده و تفکر دربارهی آیندهی سازمان را تق ویت کرد؛

•هیات مدیره تنوع در تفکر دربارهی گزینههای سازمانی را تش ویق کرد.
برخی از درسهای م ربوط به این فرآیند عبارتند از:
•نظ رات کارکنانی که در نهایت اج راکنندهی است راتژیها یا چش ماندازهای جدید خ واهند بود باید در
فرآیند لحاظ شده و خود آنان نیز اینگ ونه احساس کنند؛
•نظ رات دیگ ران از جمله ذینفعان ،دولت و اهداکنندگان نیز باید لحاظ گردد؛
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است راتژیهای کلی سازمانی هستند که هدف آنها بقا و ادامهی فعالی تهای سازمان باشد .بدون توجه به فاکتور
نیاز به تطابق با ش رایط زمانی ،سازمانهای غیردولتی در همه جا ب رای تدوین ب رنامههای است راتژیک روشن و درازمدت
(که بجامانده از یک مکتب خردگ رایانه متعلق به بخش بازرگانی است) تحت فشار ق رار دارند .شاید بت وان سه دلیل
ب رای این امر قائل شد .اول آنکه اهداکنندگان آن را ممکن م یدانند .دلیل دوم تمایل اهداکنندگان به پایداری است
که خود موضوعی پیچیده م یباشد .دلیل سوم – به عقیدهی جان کی – اینست که مدی ران م یخ واهند از شیوهای
استفاده کنند که بت وانند حداقل آن را تا حدودی کنترل کرده و علیرغم نقاظ ضعف آن با مکتب خرد گ رایانه
ب رنامهریزی است راتژیک مطابق باشد.

نکتهی جالب توجه آن است که ،علیرغم تاکید تق ریبا جهانی بر این شیوهی تدوین است راتژی توسط
اهداکنندگان  -حد اقل پنج سازمان از میان نه سازمان موضوع پژوهش حاضر بدون استفاده از چنین شیوهای دههی
اول فعالیت خود را با موفقیت پشت سر گذاشته و دو سازمان نیز تا بیست سال پس از آغاز فعالی تهای خود از
شیوهی تدوین است راتژی رسمی استفاده نکردند .این به آن معنا نیست که سازمانهای مذکور هیچ است راتژی نداشتند،
بلکه به این معناست که است راتژیهای رسمی آنقدر که اهداکنندگان و ادبیات مدی ریت سازمانهای غیر انتفاعی بر
آن تاکید م یکنند مهم نیستند.
دالیل آشکاری در این رابطه وجود دارد .یکی از این دالیل ،همانطور که قبال اشاره شد ،اینست که سازمانهای
غیردولتی در ش رایطی کامال متغیر فعالیت م یکنند .دولتهای م یت وانند با یک یادداشت منابع مالی آنان را قطع
کنند ،کما این که این اتفاق ب رای بنیاد تحقیقات توسع هی بیف در اوایل دههی  1980روی داد .دولتهای م یت وانند
از ط ریق وضع مقررات سخت به سازمانهای غیردولتی فشار زیادی وارد آورده و از این راه حتی انعطافپذی رت رین
است راتژیها را دچار مشکل سازند .این امر حداقل یک بار در طول دههی گذشته در هندوستان ،پاکستان و
بنگالدش اتفاق افتاده است .همچنین ممکن است اهداکنندگان کم کهای خود را ناگهان قطع کرده و سازمانهای
غیردولتی را در ش رایط سخت رها کنند ،همانطور که یو.اس.اید در سال  1992ناگهان حمایت خود از سازمان
حمایت روستایی سرحد را قطع نمود یا سازمان س ونگی در سال  1995بزرگت رین حمایت کنندهی خود را از دست
داد .تغییر در رهبری نیز م یت واند باعث تغییر است راتژی شود .علیرغم تصور رایج در بارهی سازمانهای غیردولتی
در جنوب آسیا مبنی بر این که هم واره یک شخص در آنها همه کاره است ،شش سازمان از سازمانهای موضوع
پژوهش حاضر حداقل یک بار دچار تغییر در رهبری شدهاند که در نتیج هی آن شیوهی کاری  -اگر نه است راتژی
 آنها نیز دستخوش تغییر شده است .الزم به ذکر است که کلی هی سازمانهای مذکور به بقای خود ادامه دادهاند.دلیل دومی نیز ب رای مشکلدار بودن است راتژیهای رسمی وجود دارد .راب پاتون در این باره م یگ وید:
سازمانها مانند انسانها دارای ارزشهای بسیار و اهداف گوناگون هستند که ممکن است
کم و بیش مبهم بوده و حتی میان آنها ناسازگاری نیز وجود داشته باشد ...مقداری ناسازگاری
میان ارزشها و عمل سازمانها گریز ناپذیر است – در واقع این مقدار ناسازگاری حتی م یتواند
در حفظ آرمآنهای سازمانی تاثیر مثبتی نیز داشته باشد.
به عقیدهی پاتون ،اک ولوژی ارزشهای موجود در یک سازمان پ ویا هم واره پیچیدهتر و غن یتر از نم ونههای

ب ینقص ارائه شده در بیانی ههای ماموریت و ارزشها است 05.اگرچه اکثر سازمانهای غیردولتی در جنوب آسیا
احتماال این موضوع را انکار خ واهند کرد ،با توجه به محیطی که آنها در آن کار م یکنند ،ممکن است که برخی
از آنها در اصل به دلیل این که ناظ ران بیرونی است راتژیهای رسمی را مهم م یدانند به تدوین آنها روی آورده باشند.

سومین عاملی که از اهمیت است راتژیهای رسمی م یکاهد به مبادالت موجود میان فرآیندها و اف راد و میان
مدی ران و اف راد م ربوط م یگردد .در رابطه با سازمانهای غیردولتی موضوع پژوهش حاضر ،م وارد بسیاری از تدوین
است راتژی طی گفتگوهای طوالنی با مشارکت کارکنان و ذینفعان صورت م یگیرد .به طور مثال ،سازمان پروشیکا
عالوه بر ب رنامههای یکساله دارای ب رنامهای پنج ساله است که به صورت میدانی و با مشارکت کارکنان و ذینفعان
تهیه شده و یکبار در سال مورد بازنگری و اصالح ق رار م یگیرد .عالوه بر آن ،هر سه ماه یکبار جلسات دو یا سه
روزهای با شرکت  200تن از هماهنگ کنندگان فعالی تهای میدانی با هدف بررسی موضوعات کلیدی فعالی تهای
سازمان تشکیل م یشود .در محیط سازمانهای غیردولتی هرآنچه که رنگ و بوی مشارکتی نداشته باشد طرد
خ واهد شد .استال جفری از اتحادی هی بی نالمللی حفاظت از طبیعت در م وافقت با اهمیت است راتژیهای غیر
رسمی م یگ وید:
استراتژیهای غیر رسمی دارای یک عنصر «ناخودآگاه» هستند ....به این معنا که آنها به
صورت آگاهانه و صریحا به صورت یک کل بیان نم یشوند و در صورت بیان شدن نیز این عمل
بدین گونه نیست که هم هی بخشهای استراتژی در اختیار هم هی کارکنان سازمان قرار گیرد.
عالوه بر این ،استراتژیهای غیر رسمی به طور مستمر در حال تغییر هستند تا موارد جدید را
نیز در بر گرفته و پاسخگوی چالشهای در حال تغییر محیطی باشند .ضرورت بیان استراتژی
م یتواند باعث تغییر و اصالح آن و حتی اضافه شدن بعدی جدید به آن شود.
پژوهش حاضر نشان م یدهد که نباید نقش مدی ران سازمانهای غیردولتی در ایجاد است راتژی در این سازمانها
را دست کم گرفت .مدی ران کسانی هستند که ایدههای جدید ارائه داده و پای هگذار است راتژیها هستند .این اف راد
ایجادکننده و هدایتکننده سازمانهای موضوع این پژوهش بودهاند که در زمینهی توسع هی روستایی و کاهش
فقر دارای است راتژیهای بسیار موفق بودهاند .آنها همچنین است راتژیهایی با هدف تاثیرگذاری بر دولتها و
اهداکنندگان و رشد و بقای سازمانهای خود در ش رایط دش وار و متغیر ارائه دادهاند .به گفتهی آلن ف ولر ،این مدی ران
سازمانهای خود را به شیوهی است راتژیک اداره م یکنند .به عقیدهی وی مدی ران باید قادر باشند تاثی رات درازمدت
وقایع ک وتاه مدت را با هدف جهت دهی است راتژیک به سازمان خود دریافته و به شیوهای متناسب به آن پاسخ دهند.
به ج رات م یت وان گفت که همگی این مدی ران در رابطه با سازمان خود و اهداف آن بلند پروازی داشتهاند .یادگیری
و ب رنامهریزی دارای کیفیت باال بخشی از این بلند پروازی بوده است .همان گ ونه که در فصل چهارم اشاره شد ،کلی هی
سازمانهای غیردولتی موضوع این پژوهش به یادگیری اهمیت بسیار داده و است راتژیهای خود را بر پایهی تج ربیات عملی و
درک روشن از قابلی تهای خود پای هگذاری کردهاند .بیشتر مدی ران سازمانهای مذکور در دههی اول فعالیت سازمان خود به

ضرورت افزایش ابعاد سازمانی با هدف مطرح شدن در عرصهی فعالی تهای م ربوط به توسعه پی بردند .با این وجود این مدی ران
در بارهی نقش خود در رهبری سازمان هایشان مت واضعانه برخورد م یکنند .باریاندروود ،مدیر ب رنامهی حمایت روستایی آقا خان
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هندوستان ،م یگ وید»:در بیشتر م وارد م یت وان به صورت مشارکتی عمل کرد و نیازی به رهبری یک شخص بر دیگ ران نیست».
در مورد تع ریف «مشارکت» ،وی م یگ وید« :مشارکت با دموک راسی متفاوت است .آنچه در سازمان من وجود دارد دموک راسی
نیست بلکه اتفاق نظر است» .حتی مدیر پروشیکا که ق ویا معتقد است که نقش مدی ران است که ش رایطی را ف راهم کند که
«اف راد بت وانند در تصمی مگیری مشارکت کنند» ،اذعان دارد که «اج رای یک گفتگوی مشارکتی با شرکت  200نفر کاری مشکل
است» .م یت وان اینگ ونه نتیجه گرفت که مشارکت بیش از آنچه بخشی از فرآیند تدوین است راتژی باشد ،به تایید آن م ربوط
م یگردد .به عبارت دیگر ،بدون توجه به آنکه ریشهی شکلگیری یک است راتژی در کجاست (به طور مثال مدیرسازمان،
اهداکنندگان یا کارکنان عادی) ،مشارکت ب رای ایجاد اتفاق نظر و جلب حمایت سازمانی مورد نیاز است.
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در میان سازمانهای غیر انتفاعی ،واژههای خاصی وجود دارند که دارای معانی مهمی م یباشند .با این وجود،
ممکن است با گذشت زمان این معانی دستخوش تغییر ش وند« .سلسله م راتب» یکی از این واژهها است .سلسله
م راتب به معنای نظامی شامل اشخاص و غیره که هر یک دارای م رتب های معین هستند م یباشد .این امر به آن
معناست که در چنین نظامی از لحاظ م رتبه برخی باالتر از دیگ ران ق رار دارند .در سازمانهایی که که در آنها
به مشارکت ،تبادل و اصول دموک راتیک ارزش داده م یشود ساختارهای مدی ریتی بر مبنای سلسله م راتب مشکل
ساز هستند .این مساله تا به حدی است که واژهی «سلسه م راتب» حتی یک بار نیز توسط سازمانهای غیردولتی
موضوع این پژوهش در سیاستهای م ربوطهی آنها به کار گرفته نشده است .کاربرد واژهی مذکور در متون م ربوط
به سازمانهای غیر انتفاعی نیز بندرت مشاهده م یشود« .ساختار» واژهی دیگری از این نوع است ،اما دارای بار ارزشی
کمتر م یباشد .این واژه و مفهوم آن همچنین در گفتگوهای طوالنی در رابطه با مدی ریت مشارکتی ،تمرکز زدایی،
ت وانمندسازی کارکنان و غیره به کار رفته است.
نگ رانی در مورد ساختار و سلسله م راتب بیش از همه در میان سازمانهای غیردولتی کشورهای شمال رایج
است ،اما انتقال این نگ رانی از کشورهای شمال به کشورهای جنوب نیز به طور م وثر صورت گرفته است .فصل
حاضر روند تکامل تفکر دربارهی شیوهی اداره ،سازماندهی و ساختار در میان نه سازمان غیردولتی موضوع این
پژوهش را بررسی کرده و به بحث پی رامون رویکردهای رسمی و غیر رسمی موجود در این زمینه م یپردازد.

شیوهی اداره
در بیشتر کشورها ،از جمله در بنگالدش ،هندوستان و پاکستان ،سازمانهای غیر انتفاعی قان ونا باید دارای
اعضا و هیات مدیره باشند .تعداد اعضا م یت واند انگشت شمار بوده و یا به هزاران نفر بالغ گردد (مانند سازمان عفو
بی نالملل یا صلح سبز) .اعضای یک سازمان م یت واند از اشخاص یا سازمانهای دیگر تشکیل شده باشد .بیشتر
سازمانهای غیردولتی موضوع پژوهش حاضر ،و البته بیشتر سازمانهای غیردولتی در س راسر جهان ،دارای تعداد
محدودی عضو م یباشند.
تنها یکی از سازمانهای موضوع پژوهش حاضر یعنی اتحادی هی بی نالمللی حفاظت از طبیعت دارای اعضایی
که خود سازمان هستند م یباشد .اعضای اتحادی هی بی نالمللی حفاظت از طبیعت پاکستان را بیشی از دوازده
سازمان غیردولتی و اداره جات دولتی تشکیل م یدهند که معموال دو بار در سال جهت بررسی سیاستها و
ب رنامههای اتحادی هی بی نالمللی حفاظت از طبیعت در پاکستان گرد هم م یآیند .دفتر اصلی این سازمان در کشور
س وئیس ق رار دارد.
در بیشتر سازمانهای غیردولتی موضوع این پژوهش ،هیات مدیره (یا هیات امنا) ادارهی سازمان را بر عهده
دارند .در بیشتر این م وارد ،اعضای هیات مدیره به صورت انتخابی برگزیده م یش وند .به عبارت دیگر ،این خود هیات
مدیره است که دربارهی پذیرش اعضای جدید تصمیم م یگیرد .اف راد برگزیده م یت وانند دوستان و آشنایان باشند.
همچنین ممکن است ب رای تعیین اعضای هیات مدیره روش رسم یتری به منظورجذب اف راد دارای تخصصها،
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بخش بزرگی از ادبیات م ربوط به شیوهی ادارهی سازمانهای غیر انتفاعی به هیات مدیره و نحوهی عملکرد
آن م یپردازد .نقاط ضعف مشترکی میان هیاتهای مدیرهی سازمانهای غیردولتی وجود دارد .این نقاط ضعف
عبارتاند از صرف زمان بیش ازاندازه ب رای کارهای کم اهمیت بجای پرداختن به امور مهم سازمان؛ دخالت بیش
ازاندازه در فعالی تهای روزانهی سازمان که ادارهی آنها از وظایف کارکنان است؛ عملکرد انفعالی به جای عملکرد
کنشگ رایانه؛ تمرکز بر موضوعات و اهداف ک وتاه مدت به جای توجه به اهداف دراز مدت سازمانی؛ ب یتفاوتی و
عدم فعالیت کافی و عمل کردن تنها به عن وان صح هگذار تصمیمات مدی ریت ارشد سازمان .ب رای رفع چنین نقاط
ضعفی راههای مختلفی وجود دارد ،از جمله تمرکز هیات مدیره بر چش مانداز و اهداف ،ارزشها و سیاستهای
بنیادین سازمان.
پژوهش حاضر نشان م یدهد که نحوهی عملکرد هیاتهای مدیره در سازمانهای غیردولتی جنوب آسیا بیشتر
به ریشهها و قدمت سازمانی م ربوط م یشود تا درک وظایف هیات مدیره و رعایت نکات تج ویز شده .برخی از
سازمانهای غیردولتی موضوع این پژوهش – بنیاد تحقیقات توسع هی بیف ،کمیتهی پیشرفت روستایی بنگالدش
(برک) ،سازمان غیردولتی پروشیکا و بنیاد توسع هی س ونگی – توسط گروهی
از اف راد ایده آل گ را و متعهد پای هگذاری شدند که از آنچه قصد انجام آن را داشتند آگاه بودند اما بودج های
بسیار محدود ،الگوهای اندک و دانشی قلیل از جزییات راهی که در آن گام نهاده بودند داشتند .شاید به ت وان این
سازمانها را سازمانهای غیردولتی از پیش ب رنام هریزی نشده نامید .در این م وارد ،امنای سازمان معموال جمعی از
دوستان بودند که نقش اصلی آنان تش ویق و حمایت از بنیانگذاران سازمان بود.
شکلگیری دیگر سازمانهای موضوع پژوهش – ب رنامهی حمایت روستایی آقا خان هندوستان ،ب رنامهی
حمایت روستایی آقا خان پاکستان ،سادگورو و سازمان حمایت روستایی سرحد – بیشتر حالت از پیش ب رنامهریزی
شده داشت .در این سازمانها اولین مدیر عامل توسط گروهی از حامیان سازمان که هستهی اصلی هیات مدیره
را تشکیل م یدادند منصوب گردیده است .این سازمانها قبل از آغاز فعالیت خود از بودج هی کافی برخوردار
بوده ،دارای الگوهایی – از جمله برخی از سازمانهای گروه اول – بوده ،و همچنین ایدهای نسبتا روشن از اهدافی
که باید طی یک یا دو سال اول فعالیت خود به آنها دست م ییافتند داشتند .در سازمانهای غیردولتی از پیش
ب رنامهریزی نشده ،مدیر عامل و شماری از کارکنان اصلی بنیانگذاران سازمان بودند .در سازمانهای غیردولتی از
پیش ب رنام هریزی شده بنیانگذاران سازمان را اعضای اصلی گروه پای هگذاری سازمان به هم راه آژان سهای اهداکننده
که از آنان حمایت م یکردند تشکیل م یدهند .این تفاوتی مهم میان سازمانهای گروه اول و سازمانهای گروه
دوم است .در سازمانهای گروه دوم ،مدیر عامل دارای نقشی کلیدی بوده اما بنیانگذار سازمان نبوده است .در
سازمانهای مذکور معموال مدیر عامالن از خارج از بخش سازمانهای غیردولتی جذب م یشدند (علت این امر تا
حدودی این بود که بخش غیردولتی در آن زمان بسیار کوچک بود) .در این سازمانها ،هیات مدیره نقشی بسیار
فعالتر در سیاستگذاری و ب رنام هریزی سازمان داشته است .در سه سازمان از چهار سازمان مذکور – سازمان حمایت
روستایی آقا خان (هندوستان) و سازمان حمایت روستایی آقا خان (پاکستان) و سازمان حمایت روستایی سرحد –

هیات مدیره (آنگ ونه که در سازمانهای غیردولتی در کشورهای شمال رایج است) به عزل و نصب مدی ران نیز اقدام
کرده است .م وارد فوقالذکر به این معنا نیست که سازمانهای غیردولتی گروه دوم از نقاط ضعف سازمانهای
غیردولتی مب را هستند .اما م یت وان این نتیجه را گرفت که در سازمانهایی که گروه بنیانگذاران آنها اعضای هیات
مدیره هستند (نه مدی ران تمام وقت سازمان) ،هیات مدیره از ابتدا نقش کنشگ رایانهتری را در مقایسه با سازمانهایی
که در آنها بنیانگذاران سازمان همان مدی ران ارشد هستند ایفا م یکند.

موضوع دوم به زمان م ربوط م یشود .مایک هادسن چرخهی زندگی هیاتهای مدیره را به پنج مرحله تقسیم
م یکند.اشاره به سه مورد از م راحل فوق ب رای بحث حاضر کافیست .این سه مرحله عبارتند از« :مرحلهی شکل
گیری»« ،مرحلهی ج وانی» و «مرحلهی بزرگسالی» .در مرحلهی شکل گیری ،یک رهبر با شخصیت کاریزماتیک
که قادر به تع ریف یک موضوع یا مشکل اجتماعی ،فرهنگی ،زیست محیطی و غیره م یباشد اف راد دارای ایده
آلهای مشترک را گردهم آورده و به تشکیل سازمان اقدام م یکند .در چنین ش رایطی ،هیات مدیرهی سازمان را
عدهای از دوستان تشکیل م یدهند که هرآنچه را رهبر گروه انجام دهد تایید م یکنند .در مرحلهی ج وانی ،هیات
مدیره فعالتر م یشود که در اغلب م وارد این حالت پس از آنکه اعضای موسس سازمان را ترک کنند رخ م یدهد.
در این ش رایط ،هیات مدیره اهداف جدیدی تعیین نموده ،به بررسی بودجه پرداخته و به دلیل وجود اعضای جدید
خ واهان اطالعات بیشتر دربارهی جزییات عملکرد سازمان م یگردد .در این مرحله ،هیات مدیره جلسات بیشتری
را برگزار کرده و به تشکیل کمیتههای فرعی اقدام م یکند .در این مرحله کاغذ بازی در هیات مدیره رشد کرده و
بزودی هیات مدیره توسط کارکنان به مداخلهی بیش ازاندازه در جزییات متهم م یگردد .پس از این مرحله ،هیات
مدیره به مرحلهی بزرگسالی پا م یگذارد .در این مرحله هیات مدیره رویکرد عدم مداخله را در پیش گرفته و به
جذب نیروهای متخصص و شناخته شده م یپردازد .در این مرحله ممکن است هیات مدیره تمایلی نداشته باشد تا
سیاستها و ب رنامههای پذیرفته شدهی سازمان را به چالش طلبد و جلسات شکل تک راری پیدا کنند .اگر در این
حالت بح رانی بروز کند ،غیر معمول نخ واهد بود که برخی از اعضا سازمان را ترک کرده و اعضای باقی مانده بار
دیگر به مداخلهی بیشتر در جزییات بپردازند.
دو سازمان از سازمانهای غیردولتی از پیش ب رنامهریزی نشده موضوع این پژوهش – برک و پروشیکا – در
مرحلهی شکلگیری جای م یگی رند (اگرچه سازمان برک با دارا بودن عمری  30ساله بر اساس استانداردهای
سازمانهای غیردولتی در جنوب آسیا سازمانی قدیمی محسوب م یگردد) .در هردوی این سازمانها هیات مدیره
کوچک باقی مانده و حامی بنیانگذاران سازمان م یباشد .حالت منفعالنه و حمایتگ رانهی هیاتهای مدیرهی این
سازمانها این پرسشها را به ذهن م یآورد که :آیا وجود یا عدم یک هیات مدیرهی فعال و کنشگر در یک سازمان
غیردولتی تفاوتی را به دنبال خ واهد داشت؟ آیا وجود هیات مدیره در عمل م یت واند دلیلی ب رای هیچیک از
موفقی تهای سازمان باشد؟ یکی از درسهایی که در این رابطه م یت وان آموخت اینست که همیشه الزم نیست که
یک هیات امنا آنطور که در کشورهای غ ربی مرسوم است وجود داشته باشد .ضمن آنکه چنین هیاتی م یت واند
نقش م وثری در استم رار و مشروعیت فعالی تهای سازمان و محافظت از آن در ب رابر ش رایط محیطی داشته باشد
اما ممکن است شرط الزم مدی ریت مطلوب سازمان و پاسخگ ویی آن نباشد .کات رین الول در کتاب خود دربارهی
سازمان برک که در سال  1992منتشر شده است تنها در یک پاراگ راف به بدنهی اصلی  9عضوی این سازمان
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اشاره م یکند که  7نفر از آنان جهت تشکیل هیات مدیره انتخاب گردیدهاند .در سالهای اخیر تالشهایی ب رای
گسترش ساختار مدی ریتی این سازمان با توجه خاص به موضوع جانشینی مدیر عامل صورت گرفته است .با این
وجود ،هیات مدیرهی این سازمان در بخش اعظم فعالی تهای خود دارای خصوصیاتی بوده است که آن را به
مرحلهی شکلگیری (توصیف شده توسط هادسن) منتسب م یسازد.

مورد انتظار بود گاهی اوقات مفید و گاهی اوقات مشکل ساز بود .یک ارزیابی که در سال  1996از فعالی تهای
سازمان حمایت روستایی سرحد به عمل آمد نشان داد که علت مداخلهی هیات مدیرهی این سازمان در مدی ریت
آن بح رانهایی بوده است که در زمینهی امور کارکنان و مسائل مالی رخ داده بود .این ارزیابی همچنین م واردی را
نشان داد که در آن:

سازمان پروشیکا اگرچه در بعضی زمینهها دارای ساختار گستردهتری در مقایسه با سازمان برک م یباشد اما در
سایر زمینهها حتی از سازمان مذکور نیز دارای محدودیت بیشتری است .بدنهی اصلی این سازمان در زمانی بیش
از دو دهه تغیی رات بسیار اندکی داشته است .هیات مدیرهی  9عضوی این سازمان نیز از میان  31عضو اصلی آن
برگزیده م یش وند 3 .عضو از  9عضو هیات مدیره از بنیانگذاران سازمان هستند – مدیر عامل و دو جانشین وی.
در بنیاد توسع هی س ونگی تالشهای انجام شده ب رای گسترش تعداد اعضای سازمان و دموک راتیزه کردن ساختار آن
توسط کارکنان ارشد آغاز شد نه هیات مدیره .در تقلید از تج رب هی موفق سازمان پروشیکا ،بنیاد توسع هی س ونگی
در سال  1996اقدام به تشکیل پانلی  20نفره نموده که  9نفر از آنان همیشه در هیات مدیره جای داشتند 6 .تن از
اعضای این پانل از بنیانگذاران سازمان م یباشند که دو نفر از آنان هم واره دارای عض ویت در هیات مدیره هستند.
البته این حرکت با مخالفتهایی از سوی اعضای قدیمی هیات مدیره هم راه بود .این مثالی از تالشی آگاهانه جهت
ف راتر رفتن یک سازمان (اما نه زیاد) از مرحلهی شکلگیری خود م یباشد 3.نظر بنیاد توسع هی س ونگی اینست
که از شعب ههای خود که در سطح روستایی فعالیت م یکنند به عن وان هیاتهای گزینشی جهت معرفی اف راد ب رای
عض ویت در سطوح باالتر و نهایتا هیات مدیره استفاده کند.

هیات مدیره و کمیتهی اجرایی آن روی ههای خود را با هدف تسهیل فرآیند تصمی مگیری
تغییر داده بودند .این تصمیم گیریها عمدتا به به کارگیری و عزل کارکنان ارشد و پرکردن
پس تهای ارشد بدون آگهی کافی م ربوط م یشد ...بخش اعظم عالق هی هیات مدیره به
پرداختن به جزییات از بین م یرفت اگر گروه مدیریت دارای ظرفیت بیشتری بود یا در برخورد
با مشکالت عدیدهی م ربوط به کارکنان مسئولیت بیشتری م یپذیرفت (مسئولیتی که هم اکنون
بر عهدهی کمیتهی اجرایی هیات مدیره است) .موضوعات م ربوط به کارکنان باید در سطحی
بسیار پایین تر(به طور مثال در دپارتمان پرسنل) مورد رسیدگی قرار گرفته و اعتراضات مطرح
شده در رابطه با آنها نیز به مدیر عامل ارجاع گردد نه هیات مدیره.

مرحلهی شکلگیری در رفتار هیات مدیرهی سازمانهای غیردولتی از پیش ب رنامهریزی شده وجود ندارد.
هیاتهای مدیرهی ب رنامهی حمایت روستایی آقا خان در هند و پاکستان و همچنین سازمان حمایت روستایی
سرحد از ابتدا در زمینهی سیاست گذاری ،ب رنامهریزی ،روابط با اهداکنندگان ،امور کارکنان و بعضی اوقات مدی ریت
خرد فعال بودهاند .هیاتهای مدیرهی مذکور نه تنها وظایف یک هیات مدیره را انجام دادهاند ،بلکه کارهای
بسیاری را نیز که وظیفهی آنان نبوده بر عهده گرفتهاند .علت این امر این نیست که کلی هی هیاتهای مدیره
باید مرحلهی ج وانی – که در آن به مداخله در هم هی امور سازمان م یپردازند – را بگذرانند .هیاتهای مدیرهی
سازمانهای مذکور شامل اف رادی بود که به نوعی مسئ ولیت مستقیم موفقیت و شکست سازمان را پذیرفته بودند .به
عن وان مثال ،هیاتهای مدیرهی ب رنامهی حمایت روستایی آقا خان در هند و پاکستان دارای اعضایی از بنیاد آقا خان
بوده است .هیات مدیرهی ب رنامهی حمایت روستایی آقا خان در هندوستان طی  15سال اول فعالیت خود رسیدگی
به امور م ربوط به روابط با اهداکنندگان را برعهده داشت ،پدیدهای که با هیچ استانداردی مطابقت نداشت .هیات
مدیرهی ب رنامهی حمایت روستایی آقا خان در پاکستان به دلیل دخالت در بازنگری ب رنامهریزی است راتژیک (که
در فصل  5به آن اشاره شد) نارضایتی کارکنان را ب رانگیخت .سازمان حمایت روستایی سرحد تقلیدی از ب رنامهی
حمایت روستایی آقا خان در استان مرزی شمال شرقی پاکستان بود و مدیر عامل ب رنامهی حمایت روستایی آقا خان
و یکی از مقامات ارشد این استان را در هیات مدیرهی خود داشت .دو شخص مذکور دارای خ واستی قوی ب رای
موفقیت سازمان بودند و طی سالهای اولی هی فعالیت این سازمان نقشی عمده در مدی ریت و ب رنام هریزی در رابطه با
فعالی تهای روزانهی این سازمان داشتند .دخالت آنان در امور جزیی و فعالی تهای روزانهی سازمان که بیش از حد

در میان سازمانهای غیردولتی موضوع این پژوهش ،بنیاد تحقیقات توسع هی بیف بهت رین مثال ب رای یک
سازمان در مرحلهی «بزرگسالی» است .شاید علت این امر آن باشد که رهبر آن که فردی دارای کاریزما و بینش بود
چند سال پیش از صحنهی فعالیت کنار رفت .پس از گذشت زمان کافی از مرگ وی در سال  ،1993هیات مدیرهی
این سازمان ت وانست نقش خود را در سازمان بیابد .هیات مدیرهی سازمان بیف همانطور که هادسن توصیف کرده
است شامل متخصصان (دانشمندان ،مدی ران و مالکان بخش صنعت ،کارکنان بازنشستهی دولت) در زمینههای
مختلف م یباشد .رئیس هیات مدیره به مدت  20سال عض ویت سازمان را دارا بوده است .امنای سازمان نیز طی این
مدت نقشی حمایتکننده داشتهاند .به عقیدهی رئیس هیات مدیرهی سازمان ،این امر تا حدودی به دلیل آن است
که آنها در رابطه با موضوعات اصلی هم نظر بوده ،رویکردی علمی داشته و معتقدند ب رای فعالی تهای م ربوط به
توسعه باید از متخصصان و اف راد حرفهای کمک گرفت.
در حقیقت مهمت رین چیزی که در سازمانهای غیردولتی از پیش ب رنامهریزی نشده موجب بلوغ هیات مدیره
م یگردد باال رفتن سن یا فوت بنیانگذار آنهاست .اف .اچ .عابد ،بنیانگذار سازمان برک ،که در پایان دههی 1990
بازنشسته شد به نقش مهم هیات مدیره در این زمان در رابطه با آیندهی سازمان اعتقاد دارد .زمانی که به عمر اصغر
خان پستی در کابینه پیشنهاد گردید بنیاد توسع هی س ونگی نیز با وضعیت مشابهی روب هرو شد .بناب راین ،س وال این
نیست که آیا هیات مدیره به سبک غ ربی ب رای یک سازمان غیردولتی مهم است یا نه ،بلکه آن است که چنین
هیات مدیرهای چه زمانی اهمیت پیدا م یکند .نحوهی عملکرد یک سازمان غیردولتی در جنوب آسیا بیش از
آنکه به دستورالعم لهای تج ویزی و درک نقش هیات مدیره ارتباط داشته باشد با ریشهها و قدمت سازمان و احتماال
م واجهه یا عدم م واجههی آن با تغییر در رهبری م رتبط است.
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سازمانها در بستر تاریخی ،فرهنگی و مذهبی ج وامع شکل م یگی رند .آلن ف ولر با کمک تحقیقات انجام
شده توسط «گرت هافستید» و دیگر محققان چارچ وبی ب رای توضیح تفاوتهای فرهنگی در درک مردم از مفاهیم
مدی ریت و رهبری ارائه م یدهد .ممکن است در یک جامعه توزیع ناب رابر قدرت امری پذیرفته شده باشد در حالی
که در جامع های دیگر اینچنین نباشد .ممکن است در یک کشور بر حقوق و مسئ ولی تهای فردی تاکید زیادی
وجود داشته باشد و در کشوری دیگر به مسئ ولیت جمعی ارزش داده شود .ممکن است در یک جامعه اصول مردانه
مانند رقابت ،پافشاری و مالکیت غلبه داشته باشد و در جامع هی دیگر ارزشهای زنانه مانند خالقیت ،توجه و
م راقبت و مذاکره غالب باشند .در ج وامع مختلف تفاوتهای مشابهی در رویکردهای موجود نسبت به پدیدههایی
چون ریسک ،عدم اطمینان ،قضاوت فردی و جهتگیری به سوی ارزشها وجود دارد.
دی وید آبکاسیس دربارهی ارتباط میان ه ویت ،اسالم و توسع هی انسانی در مناطق روستایی بنگالدش م یگ وید
س رنوشت باوری ،سلسله م راتب و نقش فرودستانهی زنان ابعاد غالب فرهنگی در این مناطق را تشکیل م یدهند.
س رنوشت باوری مکانیزمی ب رای کنار آمدن با فقر و ضعف است .کسی که به این شیوه فکر کند به راحتی تسلیم
شده و م یپذیرد که هیچ کاری ب رای بهبود وضعیت خود نم یت واند صورت دهد .بدین ت رتیب این عقیده در میان
اف راد فقیر رواج دارد که همیشه فقیر باقی خ واهند ماند .جایگاه اجتماعی نیز تعیین کنندهی م رتب هی و موقعیت
اف راد است .هرچه فردی دارای م رتب هی اجتماعی باالتر باشد بیشتر مورد احت رام بوده ،زندگی اجتماعی راحتتری
داشته ،دارای قدرت بیشتری بوده و به منابع بیشتری دسترسی خ واهد داشت .دارایی ،تحصیالت و پول ،قدرت و
م رتب هی اجتماعی را در پی خ واهند داشت .از این رو روابط مبتنی بر سلسله م راتب در دولت ،در تجارت و در
تعامالت اجتماعی بخشی از واقعیت موجود را تشکیل م یدهند .تا به آنجا که تعمی مهای فوق صحیح باشند
زمان عاملی مهم در ایجاد جایگزینهای نهادی م وثر خ واهد بود.
به منظور توضیح راههای تکاملی مختلف سازمانهای داوطلبی در کشورهای جنوب ،ساالمون به بررسی
فاکتورهای استعمار ،استبداد و مذهب در  13کشور پرداخت .وی متوجه شد که اسالم مشوق ایجاد سازمانهای
داوطلبی نبوده و به جای حمایت از وجود فضای مستقل اجتماعی ب رای انجام فعالی تهای فردی بر تلفیق
اف راد در یک نظم بزرگتر اجتماعی و مذهبی تاکید دارد .نقش مذهب هندو در توسع هی بخش غیر انتفاعی در
هندوستان کمی پیچیدهتر است .مذهب هندو از آنجا که تذهیب روحی فردی را راه رسیدن به آرامش درونی
م یداند ،بر اقدامات فردی تاکید زیادی دارد .از این رو مذهب هندو از ایجاد شبکههای سازمانی که اف راد بت وانند
از ط ریق آنها به فعالیت بپردازند حمایت چندانی نم یکند .ممکن است بر اساس این منطق انتظار داشته باشیم
که سازمانهای غیردولتی کمتری به ویژه سازمانهای غیردولتی بزرگ در کشورهایی مثل هندوستان ،پاکستان و
بنگالدش وجود داشته باشد .اما عکس این امر صادق است .تعداد سازمانهای غیردولتی و سازمانهای محلی در
این کشورها از سایر نقاط جهان بیشتر است (هم به طور مطلق و هم به طور س رانه) .این سازمانها در برگی رندهی
سازمانهای غیردولتی بزرگ و مدرن نیز م یباشند.
بانک گ رامین از کارکنان خود م یخ واهد تا در جلسات شعارهای سازمان را تک رار کرده ،ادای احت رام نموده و

در صفهای م رتب بنشینند .علت این ام ران است که مشت ریان این بانک به اقشاری از جامعه تعلق دارند که به ت وانایی
خود ب رای ایجاد تغییر اعتماد کافی ندارند .مشتری بانک گ رامین شدن به طور اتوماتیک به آنان اعتماد به نفس
ب رای ایجاد تغییر نداده و باعث ارتقاء سطح اجتماعی آنان نم یگردد .به گفتهی سوزان ه ولکومب انضباط در این
بانک از راه حضور م رتب در جلسات ،مشارکت کامل در تم رینها ،سردادن شعار ،ت وانایی در صحبت با کارکنان
مرد سازمان (ب رای زنان) و افزایش اعتماد به نفس خود را نشان م یدهد  ...به این ت رتیب ،انضباط همچنین باعث
اج رای بهتر فرآیند تصمی مگیری در رابطه با اعطای وامها م یشود.

تاریخ ،مذهب و فرهنگ م یت وانند به خ وبی برخی از جنب ههای رفتارهای سازمانی و تکامل آن را توضیح دهند.
با این وجود به نظر م یرسد سازمانهای غیردولتی در جنوب آسیا در مجموع تحت تاثیر گستردهی این ع وامل
نبودهاند .به عبارت دیگر ع وامل مذکور در مقایسه با دیگر جنب ههای محیط خارجی ،که در فصل  2مورد بررسی
ق رار گرفت ،دارای نقش کمتری بودهاند.
اما ان واع دیگری از فرهنگ نیز وجود دارد که در درک ساختارها و مدی ریت سازمانهای غیردولتی در منطقهی
جنوب آسیا دارای اهمیت است .اول ،فرهنگ فردی به معنای فرهنگ م ربوط به خان واده ،دوستان ،موقعیت اجتماعی،
تحصیالت ،مذهب و گروههای اجتماعی .دوم ،فرهنگ گروهی که در میان سازمانهای همفکر وجود دارد .در
اواخر دههی  ،1980سازمانهای غیردولتی پاکستانی اکث را بسیار کوچک و در نزد عامه تق ریبا ناشناخته بودند .در
آن زمان هر کس که ب رای یک سازمان غیردولتی کار م یکرد در نظر دوستان و خان وادهی خود دی وانه یا کسی که
ت وانایی انجام کار دیگری ندارد قلمداد م یشد .با گذشت یک دهه این نگرش به کلی تغییر کرد .علت این امر
افزایش تعداد سازمانهای غیردولتی که اف راد حرفهای در آنها فعالیت م یکردند و از سوی آژان سهای اهداکننده
به طور سخاوتمندانه حمایت م یشدند بود .هنجارهای حاکم بر این سازمانها نیز در اثر کسب تج ربه و همچنین
تعامل با سازمانهای بی نالمللی ارتقاء یافت .زیر مجموعهای از این فرهنگ جمعی در هر یک از سازمانهای
غیردولتی وجود دارد که این موضوع در فصل  3بررسی شده است.
سوم ،فرهنگ برورک راسی است که ساختارهای مدی ریتی دولت و بخش خصوصی ب رپای هی آن ق رار دارند.
نظامهای بوروک راتیک دولت و بخش بازرگانی در قالب سلسله م راتبی عمل م یکنند که مبنای آن نظامهای
مشخص قدرت و پاسخگ ویی م یباشد .سازمانهای غیردولتی در منطقهی جنوب آسیا در زمینهی روابط خود با
دولت و آژان سهای اهدا کننده ،استخدام کارکنان جدید و نحوهی مدی ریت تحت تاثیر فرهنگ بوروک راتیک ق رار
دارند.
فرهنگ بوروک راتیک بیش از همه در بخشهای سازمانی ،شرح وظایفها و انتشارات سازمانهای غیردولتی
به چشم م یخورد .این فرهنگ ممکن است توسط یک ناظر تصادفی با شیوهی عمل کرد غالب سازمانهای
غیردولتی آسیایی اشتباه گرفته شود .با این وجود فرهنگهای فردی و سازمانی – که کمتر رسمی بوده اما از بعضی
جهات عمی قتر هستند – توضیح دهندهی عدم هماهنگ یهای موجود در تعاریف واژههایی چون «سلسله م راتب»
و «تمرکز زدایی» هستند .فرهنگهای مذکور همچنین توضیح دهندهی دوگانگی میان واژگان به کار رفته و آنچه
در عمل رخ م یدهد م یباشد که م یت وان نم ونهی آن را در رویکرد مشارکتی و تمرکززدایی شدهی بانک گ رامین به
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امر توسعه و انجام تش ریفاتی چون شعار دادن ،ادای احت رام و نشستن در صفهای منظم در جلسات سازمان مشاهده
نمود .از این رو باید به این نکته تاکید کرد که ناسازگاری میان سلسله م راتب و مدی ریت مشارکتی از ناسازگاری
میان تمرکززدایی و دخالت دولت در امور بیشتر نیست .سازمانی که دارای سلسله م راتب مدی ریتی مشخص باشد
در عین حال م یت واند دارای شیوهی عملکرد مشارکتی نیز باشد .از طرف دیگر ،ممکن است تکنی کهای مدی ریت
مشارکتی در یک سازمان تمرکززدایی شده کاربردی نداشته باشند.

شامل گروهها ،ردههای سازمانی و ائتالفهایی هستند که به طور گ ریز ناپذیر باعث ایجاد بلوکهای قدرتی
م یش وند .این بلوکهای قدرتی م یت وانند عامل ایجاد تغییر و یا مانعی ب رای آن باشند .بلوکهای مذکور از یکسو
باعث ایجاد چند دستگی در سازمانها شده و از سوی دیگر اب راز دیدگاههای مختلف پیش از هر تصمی مگیری را
موجب م یگردند.

این امر به طور منطقی ما را به توصیف «ب رینکرهاف» از ساختار سازمانی رهنمون م یشود .به عقیدهی وی
ساختار سازمانی راهی است که یک سازمان هدفمند ب رای رسیدن به اهداف خود ط راحی م یکند .این راه شامل
چگ ونگی تقسیم کارها میان گروههای کاری و تعیین روش هماهنگی فعالی تها م یباشد .ب رینکرهاف ساختار را
به اختیار و قدرت ،سلسله م راتب ،تمرکز زدایی ،تش ریفات و پیچیدگی تقسیم م یکند که در زیر مورد بررسی ق رار
م یگی رند.

سلسله مراتب

اختیار و قدرت
کات رین الول در کتاب خود دربارهی سازمان برک به مقایس هی سلسله م راتب ،مشارکت ،کنترل و ت وانمندسازی
م یپردازد .او خاطر نشان م یسازد که در کشور بنگالدش ،سلسله م راتب بخشی بنیادین از خان واده ،روستا و زندگی
سیاسی را تشکیل م یدهد .در حالی که اف اچ عابد م یگ وید «چیزهای بسیار زیادی در فرهنگ ما وجود دارد که
ب رای ادارهی یک سازمان م وثر مضر هستند» ،الول معتقد است:
ارزشهای م ربوط به سلسله مراتب دارای نقشی مهم در سازمان برک هستند .این ارزشها از
راه تقویت احترام به رهبری سازمان و ارائ هی مبنایی برای پذیرش ساختارها و قواعد به ثبات و
پایداری سازمان کمک م یکنند .سازمانی به بزرگی برک ،که در محیطی متغیر و فاسد فعالیت
م یکند ،به ساختارهای روشن کنت رلی و قواعد محکم برای کار خود نیازمند است.
قدرت مافوق دارای اهمیت است ،اما در بیشتر سازمانهای غیردولتی موضوع این پژوهش ،این پدیده آنقدر
که ناشی از احت رام به رهبری م یباشد نتیج هی یک سنت فرهنگی نیست .در فصل  7به تفصیل به موضوع رهبری
پرداخته خ واهد شد .با این وجود در اینجا متذکر م یش ویم که در حالی که مبنای قدرت رهبری احتماال در هم هی
سازمانهای غیردولتی موضوع این پژوهش مشابه یکدیگر است ،اما به شیوههای متفاوتی در این رابطه در میان این
سازمانهای مختلف اج را م یگردد .ممکن است بنیانگذار یک سازمان از رهبر به مدیر سازمان تبدیل شود .برخی
از رهب ران اف رادی سرد و ب یعالقه به ارتباط با دیگ ران بودهاند در حالی که برخی دیگر اف رادی خون گرم و عالقمند
به ایجاد ارتباط با اط رافیان و کارکنان خود بودهاند .برخی رهب ران توسط کارکنان خود «صاحب» خطاب م یش وند،
برخی دیگر «ب رادر» .در حقیقت ،در بیشتر سازمانهای موضوع پژوهش ما روابط کارکنان و رهبر سازمان به صورتی
بوده است که رهب ران خود را باالتر از کارکنان نم یدانستهاند.
در سالهای اخیر مطالب زیادی دربارهی روابط قدرتی و سیاست سازمانی نوشته شده است .کلی هی سازمانهای

بیشتر سازمانها دارای سلسله م راتب م یباشند .سازمانهای موضوع این پژوهش نیز از این قاعده مستثنا نبوده
و از ابتدای تشکیل دارای سلسله م راتب بودهاند .یکی از اولین موضوعاتی که در رابطه با سلسله م راتب در این
سازمانها مطرح م یگردد تعداد سطوح مدی ریتی در آنها است .هر قدر یک سازمان دارای سطوح مدی ریتی بیشتری
باشد ،هرم سلسله م راتب در آن بلندتر خ واهد بود .در پژوهشهای م ربوط به مدی ریت سازمانهای غیردولتی و
همچنین در بسیاری از متون م ربوط به تجارت عقیدهای وجود دارد که بر مبنای آن هرچه ساختار یک سازمان
مسطحتر باشد بهتر است .ساختارهای مسطح به مدی ران این امکان را م یدهد که با سطوح دیگر سازمان و کارکنان
آنها ارتباط نزدیکتری داشته باشند .این گ ونه ساختارها همچنین باعث به حداقل رسیدن هزینههای باالسری شده
و حداکثر تمرکززدایی را ممکن م یسازند.
در حقیقت ،عکس این موضوع نیز م یت واند صادق باشد .هر سازمان در زمان شروع به کار خود کوچک
و دارای ساختاری مسطح م یباشد .علت این امر به سادگی تعداد کم کارکنان آن است .زمانی که یک سازمان
غیردولتی رشد م یکند بازهم مایل است مسطح باقی بماند .یکی از دالیل این تمایل آن است که مسطح باقی
ماندن ساختار سازمان به مدی ریت ارشد آن امکان م یدهد تا با عملیات میدانی و کارکنان در تمام سطوح سازمان
دارای تماس بیشتری داشته باشند .یک ارزیابی که در سال  1986دربارهی عملکرد ب رنامهی حمایت روستایی آقا
خان در پاکستان انجام شد از ساختار سه ردهای مدی ریتی این سازمان – که تا آن زمان  526سازمان روستایی تاسیس
کرده و دارای  191کارمند بود – تمجید کرده و خاطر نشان م یسازد ساختار مسطح مدی ریتی ب رنامهی حمایت
روستایی آقا خان به ارتباطات آزاد ( ...شامل) روی ههای کاری به درستی مستند شده و قابل فهم کمک م یکند.
چنین ساختاری همچنین باعث کاهش نگ ران یهای مدی ریتی دربارهی جزییات اج رایی م یگردد .در حقیقت ،زمانی
که این سازمان رشد کرد گزارش دهی مستقیم توسط  9مدیر این ب رنامه – که هر یک ب رنامههای بزرگی را مدی ریت
م یکردند – به مدیر کل ب رنامه دش وارتر شد .جلسات هفتگی مدی ران طوالن یتر شده و کارایی آن پایین آمد چ را
که کارکنان ارشد باید به هم هی امور جزیی و کلی رسیدگی م یکردند .علیرغم توصیف ب رنامهی حمایت روستایی
آقا خان به عن وان سازمانی تمرکززدایی شده (به دلیل دارا بودن ساختاری مسطح) ،این ب رنامه عملیاتی از نطقه نظر
مدی ریتی کامال متمرکز بود .با رشد این سازمان دیگر نم یت وان گفت که هرچه ساختار آن مسطحتر باشد بهتر
است .در نهایت الزم بود تا هرم مدی ریتی این سازمان با افزودن سطوح تمرکززدایی شده و واقعی مدی ریتی ارتقاء یابد.
یک ارزیابی انجام گرفته دربارهی سازمان پروشیکا در سال  1997نشان داد که گروه کوچکی که بنیانگذار این
سازمان بودند هنوز نفوذ زیادی بر فرهنگ سازمانی و اقدامات این سازمان داشتند .این سازمان هنوز دارای شیوهی
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مدی ریت ارشد اختصاصی با خصوصیاتی چون پاسخگ ویی محدود کارکنان ارشد ،سطوح باالی انگیزشی و تاکید
بر «هماهنگی بجای مدی ریت» م یباشد .در حالی که چنین شیوهای دارای مزایایی چند در رابطه با مدی ریت
بود اما ارزیابی نشان داد که با توجه به وجود بیش از  50000گروه فعال روستایی و  3000کارمند (دوب رابر تعداد
کارکنان در سه سال قبل) در این سازمان ساختارها و سیست مهای سازمان تحت فشار بودند .انجام دهندگان ارزیابی
پیشنهاد کردند که مدیر عامل این سازمان حوزهی مسئ ولی تهای مدی ریتی خود را از راه ایجاد پس تهای مدی ریتی و
معاونتهای جدید محدودتر نماید .در سازمان پروشیکا نیز مانند ب رنامهی حمایت روستایی آقا خان به نظر م یرسید
که دیگر نم یت وان گفت که هرچه ساختار سازمانی مسطحتر باشد بهتر است.
در این رابطه ،هیلمر و دانلدسن م یگ ویند:
ایدهی آنکه هرچه ساختار یک سازمان مسط حتر باشد بهتر است ایدهای رایج است .این
عقیده که مدیریت میانی ذاتا مخرب یا حداقل غیر ضروری است نیز دارای محبوبیت زیادی
م یباشد ...افرادی که طرفدار عقاید باال هستند راههایی چون کاهش الی ههای مدیریتی ،کاهش
ابعاد سازمانی ،اصالح ابعاد سازمانی ،وارونه کردن هرم سازمانی و جایگزین نمودن مدیران با
تکنولوژیهای ارتباطی و کامپیوتری را پیشنهاد م یکنند.
هیلمر و دانلدسن با این دیدگاه به مخالفت برخاسته و در ادامه م یگ ویند:
سازمانهای بزرگ وجود دارند به این دلیل که آنها م یتوانند از راه هماهن گسازی
اقدامات هزاران نفر به ارائ هی خدمات بپردازند .سلسله مراتب شیوهای قدرتمند برای امکان
پذیر ساختن این عمل است ،اگرچه یک ساختار سازمانی ساده و آسان نم یباشد .از این رو کنار
گذاشتن سلسله مراتب و ساختار سازمانی راه معقولی به نظر نم یرسد.
مدیر عامل سازمان برک ،اف اچ عابد ،م یگ وید «ما دارای یک سلسله م راتب معم ولی هستیم .ما دارای یک
سازمان دهندهی ب رنامه ،یک مدیر حوزه ،یک مدیر منطقهای و در باالی هم هی آنها مدی ران ب رنامه و یک مدیر
ب رنامهی کل هستیم .بناب راین ،ما دارای سلسله م راتب م یباشیم ،اما در کل سازمان دارای ساختاری نسبتا مسطح
است ».اگرچه سازمان برک دارای یک «سلسله م راتب معم ولی» است ،اما آقای عابد نیز توسط ایدهی سازمان
مسطح گم راه شده است .وی م یگ وید« :اگر ما در بنگالدش دارای سیستم ارتباطی قوی بودیم – تلفن یا فاکس –
آنگاه شاید به مدی ران منطقهای نیازی نداشتیم ،اما در اینصورت الزم بود تا ارتباطات به می زان زیادی تق ویت شود».
عابد با قیاس صورت گرفته توسط پیتر دراکر دربارهی گروه ارکستر به عن وان یک سازمان مسطح م وافق است:
یک گروه ارکستر مانند سازمانی کامال مسطح است زیرا رهبر ارکستر کل آن را اداره م یکند.
ویولونیست اول زیر نظر ویولونیست دوم نم ینوازد .هر یک از نوازندگان نتهایی را که باید
بنوازد در پیش روی خود دارد .بنابر این هرکسی م یداند که چه کاری باید انجام دهد و نیاز
به رئیس ندارد .بنابراین در رابطه با ساختار سازمانی ،اگر بتوان کارکنان را دقیقا در مورد آنچه
باید انجام دهند توجیح نمود از میان برداشتن یک یا دو الی هی سازمانی امکان پذیر خواهد بود.

هیلمر و دانلدسن وسوسه انگیز بودن ایدهی فوق ب رای مدی ران سازمانهای غیردولتی درک م یکنند.
اما به این نکته نیز اشاره م یکنند در مثال ارکستر ،آنچه که هر ن وازنده باید بن وازد از قبل دقیقا توسط
آهنگساز تهیه و تنظیم شده و در اختیار وی ق رار م یگیرد .در حالی که در مورد سازمانهای غیردولتی
قضیه بدین شکل نیست و کسی که مو به موی اعمال کارکنان را از پیش تهیه و در اختیار آنان ق رار
دهد وجود ندارد .آنها همچنین ایدهی رایج در مورد استفاده از تکن ولوژی پیشرفته جهت جایگزینی نقش
مدی ران را رد کرده و معتقدند مدی ران واقعی ماشین حساب یا نوعی شبکهی الکترونیکی اطالعات نیستند
که بت وان آنها را با تکن ولوژی جایگزین کرد .نتایج پژوهش ما نشان م یدهد که مشکل سازمانهای
غیردولتی وجود سلسله م راتب نیست بلکه نحوهی عمل آن است درست مانند کار گروهی ،یادگیری
و تمرکز زدایی .سلسله م راتب با تمرکززدایی و یا شیوههای مدی ریت مشارکتی در تضاد ق رار ندارد.
تمرک ززدایی و مشارکت

تمرکززدایی به معنای توزیع قدرت و مسئ ولیت در داخل سازمان است .تمرکززدایی م یت واند از راههای مختلفی
صورت گیرد .ابتدای یت رین شیوهی تمرکززدایی ایجاد شعب فرعی است ،مانند تاسیس دفاتر میدانی که زیر نظر
شعب هی مرکزی سازمان عمل م یکنند .تف ویض قدرت به معنای واگذاری قدرت به دفاتر میدانی سطح دوم به معنای
تمرکززدایی است .آخ رین و پیشرفتهت رین سطح تمرکززدایی انتقال قدرت به اف راد یا گروههای مستقل از سازمان
است.
اکثر سازمانهای موضوع پژوهش حاضر تالش کردهاند تا ترکیب مناسبی از سه شیوهی باال را اج را کنند.
اولین اقدام یکه سازمانهای مذکور جهت تمرکززدایی انجام دادهاند ایجاد شعب میدانی بوده است .زمانی که
ب رنامهی حمایت روستایی آقا خان (پاکستان) با ایجاد الی ههای جدید مدی ریتی اقدام به گسترش ساختار سازمانی
خود نمود به طور ه مزمان مسئ ولیت بیشتری را به شعب منطقهای تف ویض کرد .بدین ت رتیب ،ضمن آنکه می زان
سلسله م راتب در سازمان افزایش یافت ،تمرکززدایی نیز در آن صورت گرفت .تف ویض قدرت از تف ویض مسئ ولیت
امری پیچیدهتر است .موضوع اول تمایل مدی ریت ارشد به تف ویض قدرت در ش رایط فرهنگی است که این عمل
غیر عادی به نظر م یرسد .موضوع دوم ت وانایی مدی ران پایی نتر به پذیرش قدرت است .یکی از مدی ران سابق
ب رنامهی حمایت روستایی آقا خان (هندوستان) م یگ وید که اولین مدیر این سازمان ،انیل شاه ،بسیار بوروک راتیک
بود و کمتر به صورت مشارکتی عمل م یکرد .وی م یگ وید« :من شخصا مایلم شمار سطوح سازمانی را به حداقل
برسانم .من بیشتر به عمل کردن به صورت ب رابر اعتقاد دارم .من به کارکنانم نیاز داشتم .اما مشاهده م یکردم که در
اثر روی ههای اشتباه گذشته در حال از دست دادن آنها هستم .به عن وان مثال قبال قاعدهای وجود داشت که بر طبق
آنان هم هی کارکنان ملزم بودند پیش از رئیس در سازمان حاضر ش وند .وی همچنین م یگ وید که انیل شاه در م وارد
زیادی به کلنجار رفتن با فارغ التحصیالن ج وانی که با سازمان همکاری م یکردند م یپرداخت .این عده زیاد اب راز
نظر م یکردند اما ب یتج ربه بودند .اما انیل شاه به هماهنگ کنندگان ب رنامهها که در میدان به فعالیت مشغول بودند
اعتماد زیادی داشت  ...او از ما حمایت م یکرد .بسیاری از پروژههای ما ناموفق بودند و او م یت وانست به خاطر آنها
ما را به شدت سرزنش کند ،اما او هی چگاه به طور غیر منصفانه کسی را مجازات نم یکرد .او تاوان اشتباهات ما را
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همانطور که در فصل  3اشاره شد ،با رشد یک سازمان و تف ویض و واگذاری اختیارات و مسئ ولی تها ناگزیر
بعضی چیزها از دست م یروند .یکی از مدی ران بنیاد آب و توسع هی سادگورو به نیکی از گذشتهای که در آن این
سازمان کوچکتر بود و همه از هم باخبر بودند یاد م یکند .او م یگ وید« :من با شیوهی قبلی که غیر رسم یتر
بود راحتتر بودم .زمانی که به روستایی م یرفتم و در آنجا کسی از من س والی مثال در بارهی ب رنامهی جنگلداری
م یپرسید ،من به راحتی به آن س وال پاسخ م یدادم .اما حاال سازمان ما آنقدر بزرگ شده که من حتی نم یدانم در
دپارتمانهای دیگر چه م یگذرد ».در اتحادی هی بی نالمللی حفاظت از طبیعت نیز نوستالژی روزهای گذشته که
در آن هم هی اف راد با یکدیگر در ارتباط بودند وجود دارد .مدیر یکی از بخشهای این سازمان م یگ وید« :دسترسی
به مدی ریت کل سازمان دیگر امکان پذیر نبوده و الی ههای جدیدی نیز در میان کارکنان و مدی ریت پدید آمده
است ».وی معتقد است که شیوهی کاری غیر رسمی در گذشته موجب کیفیت و خالقیت باالتر م یگردید .در
بنیاد توسع هی س ونگی با ایجاد یک الی هی اضافی مدی ریتی سازماندهی مجدد مشابهی صورت گرفت .اینکار نسبتا
به سه ولت انجام گرفت .دلیل این امر آن بود که موضوع در کارگاهی پنج روزه مورد بررسی ق رار گرفت که در
آن کلی هی مدی ران با لزوم ایجاد تغییر م وافقت کردند .با این وجود ،برخی از این که دسترسی همیشگی به مدیر
عامل از میان رفته بود احساس تاسف م یکردند .دلیل آن شاید بار اضافی مسئ ولیتی باشد که این عده در نتیج هی
تمرکززدایی احساس م یکردند.
سومین موضوع به نیاز به ب رنامهریزی استانداردسازی که پیش نیاز گسترش صحیح است م ربوط م یگردد .به
عن وان مثال ،در یک ب رنامهی اعتبار و پ سانداز م یت وان اختیار م ربوط به صدور اجازهی اعطای وام تا سقفی معین را
به یک مدیر شعبه واگذار نمود .اما اختیارات و قدرت تصمی مگیری راجع به امور بنیادیتر مانند تغییر معیارهای
عض ویت ،می زان بهره ،یا شیوهی بازپرداخت وامها را نم یت وان به رئیس شعبه واگذار نمود .یک مدیر منطقهای
م یت واند دربارهی یک ب رنامهی آموزشی یا بهداشتی تصمی مگیری کند ،اما مجاز نیست در محت وای ب رنامههای
مذکور تغییری ایجاد کند (مگر در م وارد بسیار جزیی و مجاز) .اگر در سازمانهای موضوع این پژوهش دفاتر
میدانی مجاز به تغییر محت وای ب رنامهها بودند این سازمانها هی چگاه ب هاندازهی فعلی خود گسترش نم ییافتند.
در سازمان پروشیکا ،تمرکززدایی – و همچنین تاحدودی تف ویض اختیارات – به راحتی انجام م یگیرد .دلیل این
امر «یگانگی در دیدگاه ها» است .فاروق احمد م یگ وید «فرهنگ الزم ب رای این کار باید ایجاد شود .فرهنگ و
هنجارهای سازمانی بسیار با اهمی تاند .یکی از وظایف مدی ران ارشد ایجاد ش رایطی است که در آن اف راد بت وانند
مشارکت کرده و جزیی از فرآیند تصمی مگیری ش وند ».در سازمان پروشیکا ،جلسات کارکنان در کلی هی سطوح
سازمانی به طور منظم برگزار م یشود .مهمت رین این جلسات نشست مشترک دو روزه  120تن از مدی ران ارشد و
هماهنگ کنندگان سازمان است که هر سه ماه یکبار برگزار م یشود.
همانطور که در فصل  3اشاره شد ،فرهنگ رسمی سازمانی توسط فعالی تهای غیر رسمی تکمیل م یشود.
این فعالی تها شامل روابط دوستانه میان اف راد ،سفرهای طوالنی کارکنان در کنار یکدیگر ،کارهای گروهی ،پیک
نی کها و گفتگوهای زمان است راحت م یباشند .تعامل میان مدی ران ارشد و کارکنان میدانی م یت واند دخالت

نامطلوب در محت وای ب رنامهها و دیگر مظاهر نامطلوب خودمختاری مدی ران را کاهش دهد .شیوههای مدی ریت
مشارکتی و ب رپای هی مشورت با دیگ ران در تف ویض قدرت جهت دخالت در ط راحی ب رنامهها و سیاستگذاری نتایج
مثبتی در بر ندارند .این شیوههای مدی ریتی باید در زمینهی حصول اطمینان از وفاداری کلیه کارکنان به سیاستهای
م ربوط به ارتقاء فعالی تهای سازمان به کار گرفته ش وند .شیوههای مذکور را همچنین م یت وان به منظور گردآوری
سرمای هی فکری سازمان و ایجاد چش ماندازهای متنوع و اعمال آنها در بخشهای مختلف فعالی تهای سازمان
مورد استفاده ق رار داد .به طور مثال ،از این ط ریق یک م ربی اتحادی هی بی نالمللی حفاظت از طبیعت م یت واند با
چش ماندازهای ارزشمند و متنوعی در رابطه با ب رنامهی تنوع زیستی آشنا شده یا خود معرفی کنندهی آنها به سازمان
باشد.
تف ویض اختیار به ذینفعان مساله سازت رین بخش تمرکززدایی است .ایجاد گروههای روستایی مستقل و پایدار
هدف نهایی هشت سازمان از نه سازمان موضوع این پژوهش بوده است .گروههای مذکور تا چه می زان باید در
تصمی مگیری م ربیان خود در مورد ب رنامهها نقش داشته باشند؟ این اتفاق چه زمانی باید روی دهد؟ تق ریبا هم هی
سازمانهای موضوع این پژوهش از مشارکت با عنوآنهای متنوعی چون «مشارکت مردم» یا «مشارکت حقیقی مردم»
تمجید م یکنند .فاروق احمد مشارکت حقیقی مردم در سازمان پروشیکا را بدین گ ونه توصیف م یکند:
مشارکت حقیقی مردم دخالت ذینفعان عمده در م راحل حساس چرخهی پروژه را شامل گردیده و مردم را در
م وارد زیر دخالت م یدهد:
•مرحلهی تع ریف موضوعات ،فرصتها و مشکالت
•مرحلهی بیان نیازها و اول ویتهای م ربوط به پروژه
•مرحلهی ط راحی پروژه
•اج را ،عملیات و حفظ و نگهداری پروژه
•مرحلهی ارزیابی و پایش
الزم است از مشارکت دروغین و یا نم ونه کاری پرهیز شود.
زمانی که از پیش م یدانیم که یک سازمان دیر یا زود «مشارکت کنندگان» را به سوی ب رنامههای پ سانداز
یا اعطای اعتبار ،پروژههای دامی و یا آموزش ابتدایی سوق م یدهد ،موضوع چه شکلی پیدا م یکند؟ زمانی که
ب رنامههای پ سانداز یا اعطای اعتبار در میان باشد ،مشارکت کنندگان معموال از ابتدا در تصمی مگیری دخی لاند .در
پروژههای آموزش ابتدایی ،مشارکت در ساخت مدرسه ،تنظیم ب رنامهی کاری مدارس و برخی از جنب ههای نظارت بر
کار آموزگاران توسط والدین صورت م یگیرد .والدین در این کار دارای نقش ارزشمندی در ارائهی مشاوره هستند.
این فعالیت که به صورت مشارکتی انجام م یشود باعث م یگردد تا والدین احساس واقعی مالکیت ب رنامهها را
داشته باشند .اما در هیچیک از این مثالها تف ویض قدرت عمدهای مشاهده نم یشود .در این م وارد مشارکت به
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مشارکت م یت واند به معنای مشاوره ،اتفاق نظر یا روی های دموک راتیک باشد .یک متصدی ب رنامهریزی ارشد در
بنیاد آب و توسع هی سادگورو م یگ وید که در این سازمان هر سه مورد فوق بر حسب نیاز انجام م یگیرد.
موضوع تف ویض مسئ ولیت در فرآیند توسعه – در مقابل مدی ریت ب رنامهی یک سازمان غیردولتی – یکی از
حالتهای مهم این موضوع است که زمان در آن نقش عمدهای بازی م یکند .مدیر عامل بنیاد تحقیقات توسع هی
بیف م یگ وید« :زمانی که این سازمان کار خود را آغاز کرد ما به عن وان مدیر عمل م یکردیم؛ ما رهبری کل روستا
را بر عهده داشتیم؛ ما به کار تک تک روستاییان سرکشی م یکردیم تا مطمئن ش ویم آنها کار خود را به درستی
انجام م یدهند .آنها خیلی به ما وابسته بودند .ما متوجه شدیم که هرچه بیشتر بر آنها سلطه داشته باشیم باعث
خ واهیم شد تا آنان کمتر مشارکت کرده و بیشتر به ما وابسته ش وند .در این زمان تاکید ما به سوی ایجاد سازمانهای
کشاورزان معطوف شد ،اما به نتیجه رسیدن این کار به نحوی که آنها روی پای خود بایستند م یت وانست  10تا 20
سال طول کشد».
تشریفات و پیچیدگی
با پیچیدهتر شدن ب رنامهها تمرکززدایی با مشکالت بیشتری هم راه م یگردد .آبان کاب راجی دربارهی موضوع
سلسله م راتب و تمرکززدایی در اتحادی هی بی نالمللی حفاظت از طبیعت م یگ وید :م یت وان مسئ ولی تها را از
سطح اول مدی رتی به سطح دوم تف ویص نمود ،اما ممکن است در این حال مدی ران سطح دوم – به ویژه مدی ران تازه
کار – تمایل چندانی به تف ویض قدرت به مدی ران پایی نتر از خود نداشته باشند .این امر م یت واند تا قسمتی ناشی
از پیچیدگی ب رنام هریزی در یک سازمان باشد.
زمانی که ب رنامه حمایت روستایی آقا خان (هندوستان) یک سازمان کوچک بود ،واحدهای عملیاتی یا
دپارتمانهای مستقل در آن وجود نداشت .تمام کارها توسط مدیر این سازمان کنترل م یشد .با گذشت زمان،
واح دهای گ وناگون – ب رنامهریزی ،مالی ،اج رایی ،پایش ،منابع انسانی – در این سازمان ایجاد شدند .با رشد ابعاد
و پیچیدگی ب رنامهها ،این ساختار نیز با مشکالت و تنگناهایی مانند تاخیر در تصمی مگیری و مشکالت م ربوط
به بودجه روب هرو شد .این امر موجب گردید تا پس از انجام بررس یهای الزم توسط حسابرسان مستقل در رابطه با
سطوح مناسب کنترل ،مسئ ولیت ب رنامهریزی و تعیین بودجه به سطوح پایی نتر واگذار شود.
در ادبیات مدی ریتی ،بعضی اوقات شکل ساختاری سازمانها بر روی طیفی در نظر گرفته م یشود که در یک
سر آن رویکرد سازمانی و در سر دیگر آن رویکرد ارگانیک ق رار دارد .ساختارهای سازمانی متمرکز و دارای سلسله
م راتب بوده و در آنها تقسیم وظایف به صورت دقیق و روشن صورت م یگیرد ،در حالی که ساختارهای ارگانیک
بیشتر دوستانه ،تمرکززدایی شده ،انعطافپذیر و بازتر بوده و از نوآوری حمایت م یکنند .در این ساختارها کارها
و مسئ ولی تها به صورت مستمر در حال تغییر هستند .بیشتر سازمانهای موضوع این پژوهش از هر دو ساختار
فوقالذکر استفاده م یکنند .این سازمانها ب رای فعالی تهای روزانه و عادی شامل امور مالی ،امور پرسنل و لجستیک

که نیازمند پاسخگ ویی و کنترل بیشتر هستند از ساختار سازمانی استفاده م یکنند .همین سازمانها در زمانی که
ب رنامهها در حال آزمایش یا تغییر بوده و یا در م واردی که محیط ب رنامهریزی نامطمئن باشد از ساختارهای ارگانیک
استفاده م یکنند.
محل سازمانهای غیردولتی موضوع این پژوهش بر روی طیف فوقالذکر به ش رایط زمانی و عملکرد آنها
بستگی دارد .جایگاه این سازمانها بر روی طیف فوقالذکر نه تنها نشان دهندهی قدمت و بلوغ آنان ،بلکه بیانگر
ش رایط زمانی است که آنها در آن فعالیت م یکنند .بیشتر سازمانهای غیردولتی موضوع پژوهش ما در ایجاد
ت وازن میان حالت رسمی و غیر رسمی تبحر پیدا کردهاند .همان طور که در فصل  5عن وان شد ،این سازمانها
ضمن آنکه دارای ب رنامهها و است راتژیهای دراز مدت و روشن هستند در پی استفاده از فرصتهای پیش آمده نیز
م یباشند .تمام این اقدامات تحت س رپرستی و نظارت رهبر سازمان انجام م یگیرد .بندرت م یت وان یک سازمان
دولتی یا خصوصی را یافت که دارای ساختار کامال سازمانی بوده و هیچیک از ویژگ یهای ساختارهای ارگانیک
را دارا نباشد (یا بالعکس).
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علیرغم ایده آل بودن از نقطه نظر ادبیات مدی ریتی ،ساده لوحانه خ واهد بود اگر انتظار داشته باشیم ساختار
مدی ریتی یک سازمان غیردولتی نمایندهی واقعی کلی هی عالیق و مهارتهای موجود در سطوح مختلف آن سازمان
بوده و دقیقا بر چش مانداز و سیاستهای سازمان تمرکز داشته باشد .م وارد فوقالذکر خصوصیات ایده آلی هستند
که تنها در سازمانهای با سابقه که در آنها نقش امنای سازمان به خ وبی درک و قاعده مند شده است یافت
م یشود .حتی قدیم یت رین و بزرگت رین سازمانهای غیردولتی و غیر انتفاعی در کشورهای شمال نیز در ایجاد
تعادل میان تئوری و عمل در زمینهی مدی ریت سازمانی با دش واری روب هرو هستند .بیشتر سازمانهای موضوع پژوهش
حاضر ساختارهای مدی رتی خود را کوچک نگاه داشتهاند .این سازمانها تازمانی که به ثبات در زمینهی امور مالی
و ب رنامهریزی نرسند یا در آنها انتقال رهبری صورت نگیرد ،شیوه ادارهی آنها همچنان درونگ را باقی خ واهد ماند.
در حقیقت ،بدون در نظر گرفتن سن سازمانی ،تنها دو یا سه سازمان از سازمانهای موضوع این پژوهش به گسترش
ساختارهای مدی ریتی اولی هی خود اقدام کردهاند .یکی از ع وامل م وثر در این کار زمان است ،اما ریشههای سازمانی
نیز به همان می زان از اهمیت برخوردارند .ساختارهای مدی ریتی در سازمانهایی دارای رهب ران کاریزماتیک و دارای
بصیرت ممکن است محدود گردیده و تا زمان کنارهگیری آنان از فعالیت به همان صورت باقی بماند .در چنین
زمانی است که این سازمانها با مسایلی روب هرو م یش وند که هیاتهای مدیرهی سازمانهای غیردولتی در کشورهای
شمال و سازمانهای غیردولتی از پیش ب رنامهریزی شدهی موضوع این پژوهش با آنها م واج هاند .این مسایل عبارتند
از :تضاد میان چش مانداز سازمانی و مدی ریت ،میان سیاستگذاری و اج را و میان صح هگذاری و مداخله.
واژهی «سلسله م راتب» در بخش بزرگی از گفتگوهای م ربوط به مدی ریت سازمانهای غیردولتی به صورت اشتباه
مورد استفاده ق رار گرفته و به جای «استیالی روسا» تعبیر م یگردد .هر نه سازمان موضوع این پژوهش دارای سلسله
م راتب م یباشند .برخی از این سازمانها تالش بسیاری کردهاند تا از نقطه نظر سلسله م راتب تا آنجا که ممکن
است «مسطح» باقی بمانند .در برخی م وارد این امر بسادگی به آن دلیل بوده است که بنیانگذاران این سازمانها قصد
داشتهاند تا بر همه چیز کنترل داشته باشند .در م وارد دیگر علت امر این بوده است که در ادبیات مدی ریت گفته شده
است که ساختار «مسطحتر بهتر» است و همچنین به این دلیل که ساختار با فرآیند اشتباه گرفته شده است .برخی
سازمانها نیز تصور م یکردند که «مدی ریت مشارکتی» از بعضی نظ رات ب رای سازمانهای دارای سلسله م راتب مضر
است .در حقیقت ،عکس این مطلب صادق است .سلسله م راتب و مدی ریت مشارکتی م یت وانند مکمل یکدیگر
باشند .این موضوع یافتهی مهمی به شمار م یرود ،چ را که بر خالف عقیدهی رایج است .سازمانهایی که در آنها
حوزهی کنت رلی مدی ران بسیار گسترده است احتماال کمتر قادر به استفادهی م وثر از شیوههای مشارکتی در سطح
میدانی م یباشند چ را که مدی ران ارشد سازمان دارای اختیارات نامحدود هستند .برخی از سازمانهای موضوع این
پژوهش توسط هیاتهای مدیرهی آنان و یا اهداکنندگان به ایجاد سطوح اضافی مدی ریتی و تفکر مجدد در بارهی
تلقی خود از «مشارکت» وادار شدهاند.
پژوهش حاضر نشان م یدهد که تمرکززدایی با مشارکت متفاوت است .ممکن است یک سازمان کامال
متمرکز از شیوههای مشارکتی استفاده نماید .خود تمرکززدایی نیز اشکال متفاوتی داراست .ممکن است در یک

سازمان تنها اختیارات و مسئ ولی تهای مدی ریتی به بخشهای دیگر تف ویض گردد .اما ممکن است تمرکززدایی
به صورت گستردهتر انجام شود .بررسی سازمانهای موضوع این مطالعه نشان م یدهد که فرآیندهای مشارکتی
م یت وانند باعث افزایش تاثیر تمرکززدایی گردند .این پژوهش همچنین نشان م یدهد که هرچه یک سازمان بیشتر
به سوی تف ویض مسئ ولی تهای ب رنامهریزی به نهادهای روستایی حرکت کند ،مشارکت روستاییان اهمیت بیشتری
خ واهد یافت .نتیج هی دیگری که این تحقیق ارائه م یدهد اینست که در تمرکززدایی امور روزمره و تک راری
سازمانها و استفاده از ساختارهای مدی ریتی ارگانیک در این رابطه محدودیتهایی وجود دارد .تف ویض میان مدت
و دراز مدت اختیارات و مالکیت به نهادهای روستایی در جایی که مشارکت روستاییان در فعالی تها و کسب
مشاوره از آنان مهم است م یت واند مفید باشد .البته باید توجه داشت که این نوع تف ویض اختیار به آن معنا نیست
که نهادهای روستایی مجازند در محت وای ب رنامهها تغییر ایجاد کنند و تنها در م واردی صورت م یگیرد که عملیات
از قبل به طور کامل ب رنامهریزی شده باشد.
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خصوصیات ویژهی سازمانهای غیردولتی فعال در زمینهی توسعه چالشهایی را در زمینهی مدی ریت ب رای
آنان به هم راه دارد که متمایز از چالشهای پیش روی دولت و بخش خصوصی است .هدف سازمانهای غیردولتی
ایجاد تغییر در جامعه است .در تالش ب رای دستیابی به این هدف ،سازمانهای مذکور از اف راد و گروههایی کمک
م یگی رند که معموال توسط دولت و بخش خصوصی نادیده گرفته شدهاند .هدف سازمانهای غیردولتی ،یعنی
ایجاد تغییر در جامعه ،هدفی جاه طلبانه است و در اج رای موفق آن همه چیز به شخصی که در راس سازمان ق رار
دارد منتهی م یگردد.

علیرغم ایدهی رایج مبنی بر آنکه رهب ران سازمانهای غیردولتی در جنوب آسیا اف رادی کاریزماتیک ،خود
محور و بعضی اوقات مستبد هستند ،نتایج تحقیق ما وجود خصوصیات کامال متفاوتی را در میان این رهب ران نشان
م یدهد .در حقیقت در پیدایش سازمانهای غیردولتی بزرگ در جنوب آسیا نوع جدیدی از رهب ران حرفهای پا
به عرصه گذاشتند .پژوهش حاضر نشان م یدهد که این رهب ران دارای ت وانایی ایجاد تعادل میان پنج چیز بودهاند:
ارزشها ،بلند پروازی ،مهارتهای فنی ،ظرفیت الهام بخشیدن به دیگ ران و تصمیم گیری .این رهب ران قادر بودهاند
تا ط راحی سازمانی مناسب و مدی ریت م وثر را با ارزشهای فردی قوی ،آرمآنهای بلندپروازانه در زمینهی توسعه و
ت وانایی درک و کار کردن در ش رایط متغیر محیط خارجی ترکیب نمایند.

رهربی و مدیریت نوین

زمانی که این تحقیق آغاز شد ،تمرکز زیادی بر بنیانگذار و نفوذ وی؛ مدی ران ارشد و جانشینان آنها وجود
داشت .ما کار خود را با این عقیده شروع کردیم که ماموریت ،شیوهی مدی ریتی و می زان تاثیر یک سازمان غیردولتی
به می زان قابل توجهی به شخصیت و ایدئ ولوژی رهبر کاریزماتیک و بنیانگذار آن بستگی دارد .در م وارد بسیاری
چنین رهب رانی ضمن آنکه ب رای سای رین الهام بخش بودهاند اما فاقد مهارتهای بنیادین مدی ریتی بودهاند .این
گ ونه مدی ران مانند شهابهای آسمانی خیلی زود از صحنه ناپدید م یش وند .این حالت را م یت وان به یک کسب و
کار خان وادگی تشبیه کرد که توسط یکی از اعضای خان واده رهبری م یشود که دارای شور و انرژی کار بوده اما
فاقد مهارتهای الزم ب رای رشد دادن کسب و کار مذکور است .در چنین حالتی اختالفات در زمینهی تعیین یک
جایگزین مناسب ب رای شخص مذکور خیلی زود در میان اعضای خان واده ایجاد خ واهد شد.
معموال ت وانایی رهبر یک سازمان در تاثیرگذاری بر اف راد و سازمانهای دیگر را دلیل موفقیت یک سازمان
م یدانند .مثالهای زیادی در رابطه با رهب ران کاریزماتیک سازمانهای دولتی وجود دارد .کسانی که قادر به انگیزه
دادن به دیگ ران و جلب همکاری آنان بودهاند .این رهب ران قادر بودهاند تا دولتها و اهداکنندگان را به ارزشمند بودن
کار خود متقاعد نمایند .از طرف دیگر ،برخی از رهب ران نیز به دلیل استیال ،پاسخگو نبودن و شکست در تطابق با
ش رایط در حال تغییر مورد انتقاد ق رار گرفتهاند.
یکی از مشکالت موجود در رابطه با مدی ریت سازمانهای غیردولتی به «دام بنیانگذار» یا «سندرم رهبری»
معروف است .مثالهای متعددی از رهب رانی وجود دارد که در ب رابر تغییر ،نوآوری و تکامل رویکردهای مدی ریت
مشارکتی مقاومت کردهاند .رشد سازمانی م یت واند پایگاه قدرتی ،روابط و می زان حمایت مالی از این رهب ران را
به مخاطرهاندازد .در نتیجه آنها به سرکوب سازمان خود اقدام کردهاند .موضوعی که در اینجا بدان م یپردازیم
خصوصیات رهب رانی است که ت وانستهاند با این مشکل به مقابله برخاسته و بر آن غلبه کنند .چه نکتهای در رویکرد
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این رهب ران وجود دارد که موجب موفقیت سازمانهای آنان م یگردد؟ چه چیزی این رهب ران را از دیگ ران متمایز
م یسازد؟

رهبران و رهبری
راههای زیادی ب رای تع ریف رهبری وجود دارد .از این میان به م واردی چون اعمال قدرت ،دستیابی به نتایج ،یا
انگیزش اف راد اشاره کرد .وینستون چرچیل رهبری را «استفادهی هوشمندانه از قدرت» م یدانست .جان ادر یکی
از ن ویسندگان حوزهی مدی ریت معتقد است رهبری به معنای «کنار هم نگاه داشتن اف راد به عن وان یک گروه ضمن
هدایت آنان در جهت صحیح» م یباشد .جان هاروی ج ونز بر این عقیده است که رهبری به معنای»گرفتن عملکرد
فوق العاده از اف راد عادی است».
ادبیات و تحقیقات انجام شده در رابطه با رهبری گسترده ،متنوع و بعضا در برگی رندهی نتایجی متناقض
م یباشد .برخی از محققان چنین نتیج هگیری م یکنند که شیوهی رهبری و رفتار م رتبط با آن به ش رایط و محیطی
که رهبر در آن عمل م یکند – فرهنگ ،سنت ،چارچوبهای قان ونی و سیاسی و فرهنگ سازمانی – بستگی
دارد .ش واهد زیادی دال بر این امر وجود دارد که رهب ران کارآمد ،عملگ را ،انعطافپذیر و قادر به تطابق با شیوههای
مختلف رهبری بودهاند« .وروم» 1و «یتون» 2شیوههای متفاوتی را بیان م یکنند که رهب ران کارآمد در ش رایط مختلف
به کار م یگی رند .بناب راین ،یکی از مهارتهای بسیار مهم رهب ران کارآمد ت وانایی آنان در تشخیص شیوهی رهبری
مناسب ب رای هر موقعیت است.
محققان دیگر به شناسایی و تحلیل ویژگ یها و مهارتهای ذاتی رهبری پرداختهاند .هدف این تحقیقات
مشخص نمودن خصوصیات فردی و روانشناسی رهب ران برجسته است .این امر شامل مطالعه بر روی خصوصیات
ظاهری ،ت وانایی ذهنی ،شخصیت و مهارتهای ارتباطی آنان م یباشد .محققان همچنین سعی کردهاند تا شیوهی
مدی ریتی و رفتار رهب ران خاص را مورد تحلیل ق رار دهند .زمانی که مهارتها و رفتارهای مذکور مورد شناسایی ق رار
گی رند رهب ران دیگر سازمانها م یت وانند از آنها استفاده کنند .اخی را ،محققان به طور ویژه به خصوصیاتی چون
کاریزما ،بصیرت ،هوش احساسی و ت وانایی ترویج یادگیری توجه نمودهاند.به طور مثال« ،پیتر سنگ» 3معتقد است
که رهبر یک سازمان یادگی رنده باید بیشتر دارای نقش تسهیلگری باشد تا انگیزشی یا تخصصی .یک رهبر باید
بت وانند نقش ط راح ،کارپرداز و م ربی را ایفا نماید.
به طور خالصه ،در پس درکی که ما از «رهبری» داریم حجم گستردهای از پژوهش ق رار دارد .هم اکنون در
تشخیص یک رهبر کارآمد به خصوصیات و رفتار فردی و ش رایط و فرهنگ اهمیت بیشتری داده م یشود .با این
وجود ،به نظر م یرسد رهبری دارای سه عنصر متمایز باشد .اول ،ت وانایی تاثیرگذاری بر رفتار زیردستان یا پیروان و
درک دینامیک و حساسی تهای روابط قدرتی .دوم ،ظرفیت و وجههی الزم ب رای انگیزش کارکنان و داوطلبان و
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تشکیل گروههای کاری .سوم ،ت وانایی تفکر است راتژیک و انتقال دیدگاهها به نحوی عملی و انجام شدنی .به طور
ساده م یت وان گفت که رهبری فرآیندی است که از ط ریق آن یک فرد بر دیگر اعضای گروه یا سازمان با هدف
دستیابی به اهداف آن گروه یا سازمان اعمال نفوذ م ینماید.

رهبری :چش مانداز توسعه
در ادبیات توسعه ،تحقیقات محدودی دربارهی خصوصیات م ربوط به رهبری و ظرفی تهای مدی ریتی اف راد
کلیدی که در راس یک سازمان غیردولتی یا یک ب رنامهی توسع هی روستایی ق رار دارند صورت گرفته است.
روایتهای زیادی دربارهی تاثیر منفی «رهب ران سلطه جو و کاریزماتیک» و پیامدهای نامطلوب «سندرم رهبری» در
بخش سازمانهای غیردولتی نقل شده است .از یکطرف ،رهب ران کاریزماتیک دارای قابلیت و تعهد الزم ب رای بسیج
اف راد و منابع هستند .از طرف دیگر ،این رهب ران ب رای تالش بر تسلط بر سازمانهای خود ،عدم پاسخگ ویی و عدم
تطابق با ش رایط در حال تغییر مورد انتقاد ق رار م یگی رند.
رهب ران کاریزماتیک در ب رابر تغییر ،نوآوری و همکاری با دیگ ران مقاومت م یکنند .این امر به سازمانهای
غیردولتی محدود نم یگردد ،بلکه در بخش خصوصی و همچنین در میان ساستمداران نیز رایج است .رشد
سازمانی م یت واند پایگاه قدرتی ،روابط و می زان حمایت مالی از رهب ران را مورد تهدید ق رار دهد .در نتیجه بسیاری
از رهب ران جلوی اج رای برخی از ب رنامههای سودمند را م یگی رند« .رابرت چمبرز» 4دربارهی رهب ران سازمانهای
غیردولتی فعال در زمینهی توسعه م یگ وید :رهب ران کاریزماتیک به دلیل شهامت ،بصیرت و تعهد خود م یت وانند
باعث پیشرفت سازمان خود ش وند .اما قدرت آنان م یت واند تهدیدی ب رای کارایی سازمان باشد .رهب ران کاریزماتیک
در ب رابر تعظیم و تک ریم و چاپلوسی دیگ ران آسیب پذی رند؛ چ را که همیشه مایلند نظر خود را اعمال نمایند .رفتار
آنها را نم یت وان به سادگی اصالح کرد یا با آن به مخالفت پرداخت .آنها همیشه تمایل دارند نظ رات خود را به
دیگ ران تحمیل کرده ،مانع تغییر شده و واقعیات و دیدگاههای دیگ ران را نادیده گی رند.
«نورمن آپهاف» 5دیدگاه دیگری دربارهی رهب ران کاریزماتیک ارائه م یدهد .وی آنها را به دیدهی کارآف رینان
بخش توسعه یا نوآوران اجتماعی م ینگرد .وی اینگ ونه رهب ران را افردی دارای انگیزهی فوق العاده که بسیاری از
ب رنامههای توسع هی روستایی را آغاز و رهبری کردهاند م یداند .این عده روشهای مدی ریتی ساده اما م وثر را به ج وامع
روستایی وارد کرده ،تکن ولوژیها و ساختارهای سازمانی جدید را معرفی نموده و آزمایش و یادگیری را تش ویق
کردهاند .آنچه در میان این رهب ران مشترک است تعهد آنان به توسع هی مشارکتی گسترده و ت وانایی آنان در متقاعد
کردن گروهها در مورد نتایج مثبت این حرکت است .آپهاف نتیج هگیری م یکند که نسل بعدی مدی ران توسعه
نیاز خ واهد داشت که مهارتهای ذهنی و میان فردی خود را بهبود داده تا قادر گردد نقش تسهیلگر و آغازکننده
را نیز ایفا نماید.
عدهای معتقدند که رهبری سازمانهای غیردولتی نوعی خاص از رهبری و متفاوت از رهبری دیگر سازمانها
Robert Chambers
Norman Uphoff
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است .به عقیدهی ایشان ،رهبری سازمانهای غیردولتی پدیدهای ذاتا شخصی و مشارکتی است که در آن رهب ران این
سازمانها در سطح فردی و احساسی با کارکنان سازمان تعامل دارند« .آلن ف ولر» معتقد است شیوهی شخصی رهبری
سازمانهای غیردولتی نتیج هی طبیعی طرز نگرش و رفتار کارکنان نسبت به یکدیگر ،سطح باالی تعهد و حس
مشترک مالکیت است« .ف ولر» و «آپهاف» هردو تعهد به هدفی اخالقی را از خصوصیات ویژهی رهب ران سازمانهای
غیردولتی موفق م یدانند« .آپهاف» تعهد و احساس مسئ ولیت نسبت به وضعیت مردمان روستایی را یکی از ع وامل
عمدهی تاثیرگذاری و موفقیت این گ ونه رهب ران م یداند« .ف ولر» نیز تعهد این رهب ران به اصول اخالقی را از
شخصیت کاریزماتیک آنان مه متر م یداند .وی معتقد است همین تعهد است که آنآن را قادر م یسازد تا الهام
بخش دیگ ران بوده و آنان را بسیج نمایند.
همچنین ش واهدی وجود دارد که فرهنگهای مختلف دارای دیدگاههای متفاوتی در رابطه با رهبری هستند.
همانطور که در فصل  6اشاره شد ،محققان از راههای گ وناگون به بررسی جنب ههای فرهنگی رهبری پرداختهاند.
برخی از محققان اب راز داشتهاند که فرهنگهای موجود در جنوب آسیا به می زان زیادی گروه گ را بوده و تفاوتهای
ذاتی اجتماعی را در مقایسه با فرهنگهای اروپایی و ام ریکای شمالی راحتتر م یپذی رند« .گرت هافستد» 6معتقد
است که در ج وامع جنوب آسیا اعضای ضعی فتر سازمانها توزیع ناب رابر قدرت و اختصاص قدرت بیشتر به اعضای
قویتر را م یپذی رند .وی همچنین م یگ وید این ج وامع به می زان زیادی گروه گ را هستند به این معنا که مردم در
این ج وامع به وجود گروههای مختلف اجتماعی که هر کس از بدو ت ولد به یکی از آنها تعلق دارد اعتقاد دارند.
«ف ونس ت رامپنارز» 7نیز معتقد است که گروه گ را بودن ج وامع در جنوب آسیا باعث م یشود تا در این ج وامع قدرت
و موقعیت اف راد بر اساس گروهی که به آن تعلق دارند تعیین شود.
بنابر این در این ج وامع ما با یک بستر فرهنگی روب هرو هستیم که مبنای آن گروههای اجتماعی و روابط میان
آنها است و این امر پذیرفته شده است که قدرت و جایگاه اف راد به موقعیت خان وادگی و شبکههایی که به آنها
تعلق دارند وابسته است .این طرز تفکر از دیدگاه به شدت فردی غ ربی (که در اروپای غ ربی و ام ریکای شمالی رایج
است) که به دستاوردهای فردی اهمیت باالیی م یدهد غیر عادی به نظر م یرسد .از نقطه نظر سازمانی ،این امر بدان
معناست که در کشورهای منطقهی جنوب آسیا روابط قوی شخصی میان رهبر سازمان و کارکنان یا گروههایی که
سازمان با آنها کار م یکند ب رای موفقیت و بقای سازمان ضروری است.
این موضوع ب رای سازمانهای غیردولتی منطقهی جنوب آسیا دارای اهمیت زیادی بوده و این پرسش را مطرح
م یسازد که آیا م یت وان مفاهیم غ ربی رهبری را در ش رایط فرهنگی کشورهای جنوب آسیا مورد استفاده ق رار داد.
بدون شک از تحقیقات انجام شده توسط «هافستد» و « ت رامپنارز» م یت وان نتیجه گرفت که فرهنگ گروه گ را
که در بیشتر کشورهای در حال توسعه رواج دارد به شیوهی رهبری متفاوت از آنچه در کشورهای غ ربی اعمال
م یگردد منتهی م یشود .این بدان معناست که مفهوم رهبری مفهومی جهانی نبوده بلکه تحت تاثیر فرهنگهای
مختلف ق رار م یگیرد .با این وجود ش واهد به دست آمده از پژوهش حاضر نشان م یدهد که ضمن آنکه برخی از
جنب ههای مشخص رهبری کامال به فرهنگ بستگی دارند ،اما هم اکنون گروهی از رهب ران فعال در زمینهی توسعه
Geert Hofstede
Fons Trompenaars
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در حال شکلگیری است که دارای دیدگاهها و ت وانای یهای مشابهی هستند که از مرزهای فرهنگی ف راتر رفته و به
دنیای مستقل توسع هی بی نالمللی تعلق دارد.

رهبران بنیانگذار
به نظر م یرسد هر یک از رهب ران بنیانگذار سازمانهای غیردولتی در مطالع هی ما دارای کاراکتر و شیوهی
مدی ریتی متمایزی بودهاند .تحلیل تفصیلی بیشتر حاکی از وجود شماری از خصوصیات مشترک میان این اف راد
است که م یت واند موفقیت آنان را توضیح دهد .برخی از این خصوصیات را م یت وان در شش رهبر بنیانگذار که در
زیر مورد مطالعه ق رار م یگی رند مشاهده کرد .علت انتخاب این شش نفر ب رتری آنان نسبت به دیگ ران نبوده بلکه
این امر بوده است که آنان دارای شیوههای مدی ریتی متفاوت بودهاند .این اف راد عبارتند از« :مانیبای دسای» – یکی
از فعاالن پیرو گاندی؛ «هارناث جاگاوات» – یک بوروک رات و نوآور اجتماعی؛ «اف اچ عابد» – یک مدیر بخش
خصوصی و عالقمند به فعالی تهای انساندوستانه؛ «شعیب سلطان خان» – یک مدیر و س رپرست حرفه ای؛ «آبان
مارکر کاب راجی» – یک بی ولوژیست که به مدی ریت روی آورده؛ و «قاضی فاروق احمد» – یک فعال اجتماعی .این
رهب ران منعکس کنندهی تنوع موجود در س وابق و تعهد به روحی های هستند که به وجود آورندهی شمار بسیار رهب ران
فعال در بخش توسعه در جنوب آسیا بوده است.

بنیاد تحقیقات توسع هی بیف و دکتر مانیبای دسای
بنیاد تحقیقات توسع هی بیف در سال  1967توسط دکتر مانیبای دسای به عن وان یک سازمان داوطلبی غیر
انتفاعی به ثبت رسید .انگیزهی وی از این کار عقیدهی شخصی او بود مبنی بر این که تحقیقات و توسعه باید
همگام با یکدیگر حرکت کنند .مانیبای با گاندی کار کرده و یکی از نزدیکان او به شمار م یرود .فعالی تهای وی
بر پای هی دو اصل از اص ولی که گاندی عن وان کرده بود ق رار داشت .اول آنکه توسعه باید از نیروی کار اف راد بهره
گیرد نه از سرمایه و دوم آنکه باید از منابع طبیعی ب رای تش ویق خودکفایی اقتصادی استفاده شود.
مانیبای در سال  1945به پیروان گاندی پیوست .در سال  ،1946زمانی که او  26سال داشت ،سوگند تجرد یاد
کرد و متعهد گردید تا تمام زندگی خود را وقف خدمت به روستاییان فقیر نماید .او نیز مانند گاندی به پایداری
اقتصادی و درستکاری مالی پایبند بود .این امر در داستانی که به یکی از دیدارهای گاندی در سال  1946م ربوط
م یشود ه ویداست .داستان از این ق رار است که در وسط دیدار گاندی از وی خ واسته شد ب رای انجام مذاک رات فوری
با مقامات انگلیسی ب رای انتقال قدرت از انگلستان به یک دولت مستقل به دهلی برگردد .گاندی پیش از آنکه به
سوی دهلی حرکت کند مانیبای را ف راخ وانده و از او درخ واست صورت حساب کرد .مانیبای به او گفت که لزومی
به انجام این کار نیست ،اما گاندی اص رار کرد .در نتیجه مانیبای مبلغ غذا و محل اقامت گاندی را محاسبه نموده
و بر اساس آن صورتحسابی نوشت و آن را به گاندی داد که وی وجه آن را به مانیبای پرداخت کرد .سپس گاندی
صورتحساب را به مانیبای برگرداند و به او گفت :این صورتحساب را قاب و بر روی دی وار نصب کن تا آن را به هر
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شخصی که به هر دلیل مثال انجام فعالی تهای انساندوستانه یا کمک و حمایت از ما قصد عدم پرداخت داشت بنیاد آب و توسع هی سادگورو و جاگاواتز
نشان دهی و بگ ویی که حتی گاندی نیز حساب خود را پرداخت کرده است .پس از این ماج را ،مانیبای تصمیم
به دریافت وجوه از همگان گرفت تا از این راه سازمان به خودکفایی اقتصادی برسد.

مانیبای ضمن آنکه اهمیت زیادی به پایداری اقتصادی م یداد از تاثیر استفاده از علوم و تکن ولوژی جهت
کمک به روستاییان فقیر نیز غافل نبود .تا اوایل دههی  ،1960مانیبای در دو زمینهی پرورش دام و باغداری در سطح
ملی دارای مشهور شده بود .وی اطالعات خود در زمینهی کشاورزی را تا حدود زیادی شخصا کسب کرده و از این
اطالعات ب رای خدمت به روستاییان فقیر استفاده م یکرد .تنها برخی از سازمانهای پیرو گاندی تا دهههای 1980
و  1990به بقای خود ادامه دادند .سازمان بیف در تمام طول فعالی تهای خود با الگو ق رار دادن دیدگاه مانیبای
رویکردهای علمی را به صورت عملی با نظ ریات گاندی ترکیب نموده است .در نتیجه این سازمان موفق شده است
تا ضمن حفظ ارزشهای بنیادین خود در ش رایط و محیط در حال تغییر به فعالیت خود ادامه دهد .بخش اعظم
موفقیت سازمان بیف را م یت وان مدیون ت وانایی مانیبای در تطابق پیشرفتهای تکنیکی با نیازهای فق را و همچنین
این عقیدهی وی دانست که «تعهد به تنهایی کافی نیست ،بلکه مهارتهای تکنیکی نیز ب رای رسیدن به هدف
الزم است».
مانیبای از جهات بسیاری یک رهبر کاریزماتیک بود که مانند س رپرست یک خان وار سازمان بیف را هدایت
م یکرد .برخی از عباراتی که در این رابطه از کارکنان سازمان بیف نقل شده است عبارتند از« :من به خاطر مانیبای
به سازمان پیوستم»؛ «ما همیشه منتظر بودیم تا مانیبای از بخش ما دیدن کند ،اما در عین حال نگ ران بودیم که
مبادا وی در کار ما ای رادی پیدا کند ،چ را که وی مدیری بسیار سخت گیر بود»؛ «او ب رای ما مانند یک پدر بود»؛ یا
«مانیبای حتی خان وادههای ما را نیز م یشناخت ،وی به خانههای ما م یآمد و همیشه ج ویای اح وال زنان و بچ ههای
ما بود» .شیوهی کاری مانیبای غیر قابل تقلید بود .او هرگز تشکیل خان واده نداد و زندگی خود را وقف کار کرد.
او دارای تعهد باال ،دانش عملی سیاسی و دانش فنی گسترده بود .او همیشه م یگفت« :زندگی من پیام من است».
او مانند یک پدر سازمان بیف را که خان واده اش محسوب م یشد س رپرستی م یکرد .این س رپرستی شامل
زندگی کاری و زندگی شخصی کارکنان سازمان م یشد .به نظر نم یرسید که او بر مردم ریاست م یکند ،بلکه مردم
خود به دنبال وی م یرفتند .او ضمن آنکه رهبری دلسوز و مه ربان بود اما در جای خود بسیار سخت گیر ظاهر
م یشد .او به وجود مقررات اعتقاد داشت .او مقرراتی ب رای انضباط و وقت شناسی در سازمان وضع کرده بود .وی
با کارکنانی که با سستی کار م یکردند برخورد م یکرد .او با رفتار خود الگ ویی ب رای دیگ ران ارائه م یداد .شیوهی
رهبری مانیبای از جهات بسیاری شبیه کارآف رینان توسعه و نوآوران اجتماعی است که آپهاف توصیف م یکند .او
فردی پر انگیزه و پایبند به اصول بود که خود را به بهبود زندگی روستاییان فقیر متعهد م یدانست .در عین حال،
او به معرفی تکن ولوژیهای جدید ،تش ویق آزمایش و ترویج شیوههای تازهی کاری و اشکال جدید سازمانی متمایل
بود.

کسانی که در تشکیل بنیاد آب و توسع هی سادگورو نقش داشتند عبارتند از «رانچ ولد داسجی ماهاراج»،
«سادگورو» و یکی از م ریدان وی به نام «آروین مافاتالل» که یک کارخانه دار ثروتمند بود .پیش وند «ساد» در
زبان سانسک ریت به معنای معلم بزرگ و زاهد است .آروین مافاتالل در سال  1967ب رای اولین بار با سادگورو در
فعالی تهای امدادرسانی م ربوط به قحطی «بیهار» آشنا شد .سادگورو راهبی بود که به لزوم توسع هی ج وامع روستایی
معتقد بود .وی دارای آرمآنهای واالیی بود که اف راد را به مشارکت ب رای تحقق آنها تش ویق م یکرد .وی به ساخت
معبد اعتقاد نداشت ،بلکه در پی بهبود وضعیت زندگی روستاییان فقیر بود.
آرویند مافاتالل نیز به جمع م ریدان سادگورو پیوست و از فعالی تهای وی در مناطق روستایی فقیر نشین
حمایت مالی کرد .در سال « ،1974هارناث جاگاوات» و «شارمیستا جاگاوات» با مافاتالل آشنا شدند .مافاتالل از
ایشان خ واست در ب رنامههای مبارزه با فقر در ج وامع قبلی های با وی همکاری کنند.
هارناث و شارمیستا جاگاوات با این پیشنهاد م وافقت کردند به این شرط که به آنها زمان کافی داده شود تا
خود به بررسی ش رایط موجود در منطقه و نیازهای محلی پرداخته و از این ط ریق نوع اقدامات مورد نیاز را تعیین
کند .در نتیجه ،طی دو سال اول فعالیت کار اصلی آنها این بود که به روستاهای مختلف سفر کرده و پای صحبت
روستاییان بنشینند .در این زمان هارناث جاگاوات به طور متوسط روزی  30مایل را با پای پیاده طی کرده و با حدود
 200روستایی به صحبت م یپرداخت .بدین ت رتیب ،آنها درکی شخصی از نیازهای فوری روستاییان پیدا کردند.
نهایتا ،آبیاری و مدی ریت منابع طبیعی به عن وان اول ویتهای کاری تعیین شدند .در این زمان آنها همچنین به ایجاد
روابط و اعتمادسازی الزم به منظور موفقیت در فعالی تهای آیندهی خود اقدام نمودند .این دورهی دوسالهی سفر
به روستاها و صحبت با اف راد محلی دارای ف واید عملیاتی بسیار و پای هگذار روابط بنیاد سادگورو با ج وامع محلی
بوده است.
هارناث جاگاوات در بارهی  25سال تج ربه کاری سازمان م یگ وید «در اوایل کار تنها دش واریها و چالشها
وجود داشتند .طی دو سال اول تنها یک شخص بود که خود به تنهایی نقش مدیر عامل ،تایپیست ،منشی ،راننده
و کارگر ساده را ایفا م یکرد» .او همچنین به خاطر م یآورد که «دفتر» آنها تنها از یک اتاق تشکیل شده بود که
در آن یک میز چهارنفره ق رار داشت .در آن زمان خ رید یک صندلی ارزان قیمت نیازمند بررسی بسیار بود .برخی
از جنب ههای این موقعیت طی  10سال اول فعالیت سادگورو ادامه داشت .هم هی کارکنان از جمله مدیر عامل در
کارها مشارکت کرده و به یکدیگر کمک م یرساندند .این امر باعث شکلگیری اخالق کاری گردید که هنوز
هم در سازمان رایج بوده و کارها بر اساس آن تقسیم م یش وند .یکی از کارکنان سابق سازمان م یگ وید« :ما اغلب تا
دیروقت و حتی یکشنب هها کار م یکردیم .زمانی که ب رای انجام فعالی تهای میدانی به منطقهای م یرفتیم هرکس
پول غذای خودش را م یداد» .البته هارناث جاگاوات معتقد است که صمیمیت و رفتار غیر رسمی در محیط نباید
به کیفیت کار لطم های وارد سازد یا عذری ب رای کم کاری باشد.
هارناث و شارمیستا جاگاوات در شیوهی همکاری خود با ج وامع محلی و همچنین در شیوهی معرفی تکنی کها
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و ایدههای جدید دارای نوآوری بودند .روزهای اولی هی کار این سازمان نیازمند کار سخت بود که الزمهی آن نیز
تعهد و پشتکار باال بود .این خصوصیت در فعالی تهای امروز بنیاد آب و توسع هی سادگورو نیز مشاهده م یگردد.
سازمان برک و اف اچ عابد
سازمان برک در سال  1972و در پی وی رانی و خ رابی به وجود آمده در اثر بالیای طبیعی (توفان) و جنگهای
استقالل تاسیس گردید .گروه کوچکی به رهبری «فاضل حسن عابد» از منطقهای مصیبت زده در شمال شرق
بنگالدش با هدف کم کرسانی به آسیب دیدگان گرد هم آمدند .این گروه با نام «کمیتهی کمک به بازسازی
بنگالدش» فعالیت خود را آغاز کرد ،اما بعدا به «کمیتهی پیشرفت روستایی بنگالدش» – که به اختصار «برک»
خ وانده م یشود – تغییر نام داد.
این گروه در  200روستا به فعالیت پرداخته و بیش از  14000خانه را بازسازی کردند .آنها همچنین به پیشه
وران آسیب دیده کمک کردند تا کسب و کار خود را از سر گی رند .در ابتدا تصور م یشد بازسازی حداکثر  2یا
 3سال به طول انجامیده و پس از آن اوضاع به حالت عادی بازگردد .اما به زودی مشخص شد که این تفکر ایدهی
خامی بیش نیست .اوضاع از آنچه تصور م یرفت وخی متر بود و آژان سهای دولتی فاقد امکانات و انگیزهی کافی
ب رای فعالی تهای درازمدت بودند .همچنین مشخص شد که چیزی بیش از ب رنامههای امدادرسانی و بازسازی مورد
نیاز بود .از این رو کمیتهی پیشرفت روستایی بنگالدش (برک) شروع به تفکر دربارهی چگ ونگی تشکیل نهادهای
روستایی مستقل کرد.
بدون شک یکی از ع وامل کلیدی موفقیت کمیتهی پیشرفت روستایی بنگالدش (برک) مدیر عامل ان
یعنی اف اچ عابد بوده است .از جهات بسیاری ،تکامل این سازمان انعکاسی از شخصیت و سابقهی این شخص
م یباشد .وی که قبال به عن وان حسابدار در شرکت نفتی «شل» فعالیت کرده بود ق ویا معتقد به یادگیری و همچنین
پاسخگ ویی و نظم بود .اعتماد به نفس او باعث م یشد دیگ ران نیز در خود چنین حسی نمایند.
عابد کمیتهی پیشرفت روستایی بنگالدش (برک) را سازمانی خودمختار م یداند که وجود یا عدم آن به شخص
وی وابسته نیست .او به خ وبی از وجود سازمانهای بسیاری آگاه است که بود و نبود آنها به کاریزما و وج هی
رهب ران بنیانگذارشان وابسته است.
آنچه من م یخ واستم نه شناخته شدن عابد بلکه شناخته شدن کمیتهی پیشرفت روستایی بنگالدش (برک)
بود .از این رو تا آنجا که م یت وانستم از ایجاد شهرت ب رای خودم جلوگیری م یکردم .من تا آنجا که م یت وانستم
در مصاحب هها و یا ب رنامههای تل ویزی ونی شرکت نم یکردم .من احساس م یکردم در بنگالدش سازمانهای بسیاری
وجود دارند که توسط اف رادی که با استفاده از کار کارکنان خود به شهرت و سروری م یرسند رهبری م یش وند .من
م یخ واستم کاری کنم تا کارکنان برک خود را صاحب این سازمان بدانند .این سازمان متشکل از اف راد بسیاری است
که همگی آنان سخت کار کرده و تالش م یکنند تا شیوههای جدیدی ب رای انجام کارها بیابند.

اگرچه این گفتهی عابد درست بوده و هم هی کارکنان برک خود را مالک سازمان م یدانند اما در برک نیز مانند
هر سازمان دیگر کارکنان و ذینفعان به کسی نیاز دارند که مرکز ثقل ه ویت سازمان را تشکیل دهد .عابد به عن وان
مدیر برک چش مانداز روشنی بر پای هی الگ ویی پایدار از خودیاری جمعی ب رای این سازمان دارد .او این ت وانایی را
دارد که این چش مانداز را نه تنها با کارکنان سازمان بلکه با اف راد خارج از سازمان نیز سهیم گردد .گفته م یشود او
در پیش بینی آنچه مورد قبول اهداکنندگان و دولت است مهارتی خاص دارد .اما در عین حال وی معتقد است این
وظیفهی رهبر یک سازمان نیست که به تنهایی هم هی پاسخها را در آستین خود داشته باشد:
پاسخها بیشتر از جانب کارکنان مطرح م یشد تا من .حتی در شروع کار ،من م یخ واستم آنچه را صحیح
م یدانستم به دقی قت رین شکل ممکن انجام دهم .از این رو معتقدم باید با مردم مثل انسان رفتار کرد.
با این وجود ،او در این باره غیر واقعی فکر نم یکند:
من م یخواستم تا کمیتهی پیشرفت روستایی بنگالدش (برک) به عنوان یک سازمان دارای
کیفیت باال شناخته شود ،از این رو ما در میان افراد زیادی جستجو کردیم ...اما اگر مشخص
م یشد کسی واجد شرایط مورد نظر ما نیست عذر وی را م یخواستیم .من در درستی این
کار شکی نداشتم ،چراکه نم یخواستم برک توسط افراد نامطلوب آلوده شود .من م یخواستم
کمیتهی پیشرفت روستایی بنگالدش (برک) به سازمانی تبدیل شود که تنها به حرف زدن
نپردازد ،بلکه عمل کند.

تاکید عابد بر کیفیت وی را از همان ابتدا تش ویق کرد تا سیست مهایی را معرفی کند که هم مشوق و هم
پایشگر کار دارای کیفیت باال باشند .او آموزش و یادگیری مشترک را در کمیتهی پیشرفت روستایی بنگالدش
(برک) ترویج کرد .از این نقطه نظر ،وی در چارچوب تع ریف «سینگ» 8از رهبری م یگنجد که بر اساس آن رهبری
محور یادگیری سازمانی بوده و رهبر دارای نقش تسهی لکننده و آموزشگر م یباشد .این امر همچنین توضیح
دهندهی این واقعیت است که بیشتر مدی ران ارشد برک سالهای طوالنی در این سازمان باقی ماندهاند با این که
م یت وانستند با کار کردن در جای دیگر درآمد بیشتری کسب کنند .دلیلی که بیشتر این مدی ران ب رای کار خود
دارند حس یادگیری مشترک و آزادی است که آنها در کار احساس م یکنند .در مصاحب هی ورودی یکی از
مدی ران کن ونی سازمان به هنگام استخدام وی ،عابد به وی گفته بود« :من یک آروز دارم که ب رای انجامش به کمک
شما نیاز دارم» .از دیگر خصوصیات عابد آن است که بیش از آنکه سخن م یگ وید به سخن دیگ ران گوش
م یدهد .همگان او را انگیزه بخش و الهام بخش روستاییان ،کارکنان و اهداکنندگان م یدانند.

Senge
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ب رنام هی حمایت روستایی آقا خان و شعیب سلطان خان

ب رنامهی حمایت روستایی آقا خان در سال  1982در منطقهی شمال پاکستان تشکیل شد .بنیانگذار این سازمان
شعیب سلطان خان بود که تا سال  1992به عن وان مدیر این سازمان رهبری آن را بر عهده داشت .وی در گذشته به
عن وان کارمند ارشد دولتی و معلم خدمت کرده بود و در زمینهی فعالی تهای توسعه روستایی چهرهای شناخته شده
به شمار م یرفت .او تا حدود زیادی تحت تاثیر کار «اختر حامد خان» ،یکی از چهرههای مشهور در فعالی تهای
م ربوط به توسع هی روستایی پس از دوران مستعم راتی در بنگالدش و پاکستان ،ق رار داشت« .شعیب صاحب» نظام
اخالق کاری سخت گی رانهای را به ب رنامهی حمایت روستایی آقا خان (پاکستان) آورده و فرهنگ انضباط و کار
دارای کیفیت باال را در این سازمان رواج داد .به عن وان بنیانگذار و مدیر ب رنامهی حمایت روستایی آقا خان ،وی
چنان موفق عمل کرد که این سازمان را به عن وان الگ ویی ب رای سازمانهای مشابه در پاکستان و دیگر کشورهای
آسیایی مطرح نمود .وی که به ارزشهای ذاتی توسع هی ج وامع محلی متعهد بود ،دانش ،مهارتهای اج رایی و
ارتباطات سیاسی خود را جهت موفقیت سازمان به کار گرفت .او همچنین رهبری الهام بخش بود و ت وانست در
میان روستاییان و کارکنان سازمان وفاداری شدیدی را نسبت به خود به وجود آورد به طوری که تا به امروز همگان
با احت رام و تحسین از او یاد م یکنند.
شیوهی رهبری شعیب سلطان خان به می زان زیادی شخصی بود .این شیوه بر اساس روابط شخصی با کارکنان،
ت وانایی زیاد وی در درک دیگ ران و ایجاد تعهد و وفاداری در آنان ق رار داشت .او دارای شم سیاسی قوی و پایگاه
قدرتی گستردهای بود .شعیب سلطان خان در ایجاد ائتالف با دیگ ران خبره بود؛ همانطور که وی م یگ وید« :داشتن
پنجاه پایگاه قدرت بهتر از داشتن یک پایگاه قدرت است ».او قادر بود حمایت منابع گ وناگون را جلب نماید
– از اهداکنندگان و دولت گرفته تا بخش خصوصی .شیوهی رهبری و ت وانایی وی در همکاری با اف راد ،گروهها
و سازمانهای مختلف و انگیزه دادن به آنها منعکس کنندهی وجود یک رویکرد عملی به رهبری در وی است.

اتحادی هی بی نالمللی حفاظت از طبیعت و آبان مارکر کابراجی
آغاز فعالیت اتحادی هی بی نالمللی حفاظت از طبیعت در پاکستان در سال  1985عبارت بود از یک بی ولوژیست
نیمه وقت که بر روی پروژهی الک پشتهای دریایی کار م یکرد .اما الک پشت دریایی تنها بخشی از آن چیزی
بود که آبان کاب راجی تا آن زمان در بارهی موضوعات اجتماعی و محیط زیستی درک م یکرد .وی کودکی خود
را در «ک وتا» سپری کرد و از همان زمان به حی وانات و طبیعت عالقمند بود .او در روزهای پرشور جنبش فمینیستی
در انگلستان مشغول به تحصیل بود و از این رو از نزدیک با این جنبش آشنا گردید .اگرچه زمانی که وی به کشور
خود بازگشت ابتدا در کسب و کار موفق پدری خود که داروسازی بود به کار مشغول شد اما در کنار آن به فعالیت
در جنبش ن وپای زنان در پاکستان پرداخت .وی بنیانگذار «شرکت گاه» ،یکی از اولین سازمانهای حمایتگری
فمینیستی در پاکستان بود و پس از آن نیز در تاسیس فورم عمل زنان 9مشارکت نمود.
Women’s Action Forum
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سه سال کار در کارخانهی داروسازی پدرش به آبان خان درسهای زیادی دربارهی مدی ریت آموخت .زمانی
که وی متوجه شد دپارتمان حیات وحش «سیند» در پی شخصی بود تا پیشنهاد پروژه آن را تهیه کند این کار را
پذیرفت .وی به این دپارتمان در تامین منابع مالی کمک کرد و در نتیج هی کار مدی ریت پروژهی مذکور به وی
سپرده شد .طی اج رای پروژهی فوق ،او با فعاالن دیگر عرصهی حفاظت از محیط زیست آشنا گردید .در سال
 ،1984دولت پاکستان از اتحادی هی بی نالمللی حفاظت از طبیعت در ژنو جهت تهی هی پیش ن ویس اولین «است راتژی
حفاظت ملی» درخ واست کمک کرد .ب رای اینکار ،اتحادی هی بی نالمللی حفاظت از طبیعت نیاز به یک دفتر
محلی در پاکستان داشت .کاب راجی این وظیفه را بر عهده گرفته و به شروع به کار ب رای این سازمان به صورت نیمه
وقت نمود .او نیم هی دیگر وقت خود را به همکاری با صندوق جهانی حیات وحش اختصاص داد .این فرصتی
ب رای آبان خان بود تا به اتحادی هی بی نالمللی حفاظت از طبیعت بپی وندد .در این زمان جنبش زیست محیطی در
اوج خود ق رار داشت و اتحادی هی بی نالمللی حفاظت از طبیعت در حال جذب فعاالن ج وان و پرشور بود که از
این نکته آگاهی داشتند که موضوعات زیست محیطی موضوعاتی اجتماعی بودند .او نیز به عن وان مدیر منطقهای
اتحادی هی بی نالمللی حفاظت از طبیعت در آسیا این موضوع را در نظر گرفته و به جستجو ب رای یافتن اف راد دارای
ایدههای واال و سابقهی کاری مطلوب در کشورهای مختلف منطقه پرداخت.

آبان کاب راجی به نقش روابط شخصی در انجام امور در کشورهای جنوب آسیا اذعان نموده و خود نیز از این که
به خان وادهای معروف تعلق دارد نگ ران نبود .او م یگ وید« :در پاکستان ،متاسفانه مهم آن است که شما چه کسانی
را م یشناسید ».با این وجود پدر او به وی گفت که شناختن اف راد تنها به وی کمک م یکند تا اولین ق رار مالقات با
اشخاص را به دست آورد و پس از آن آنچه مهم است ظرفی تها و قابلی تهای شخصی خود او است .در نتیج هی
همکاری پنج ساله با دپارتمان حیات وحش «سیند» ،وی کامال به آثار منفی بوروک راسی پی برده و مشاهده کرد
که در اثر آن چه می زان از استعدادهای انسانی هدر م یرود .این امر او را به موضوعاتی چون قدرت و سوء مدی ریت
حساس نمود .اما وی چیز دیگری نیز آموخت :مدی ران ارشد همانقدر که ب رای انجام کارهای مثبت قدرت دارند
ب رای انجام کارهای منفی نیز قدرتمند هستند.
او به هنگام همکاری با اتحادی هی بی نالمللی حفاظت از طبیعت نظ ری های با عن وان «فضا و آشفتگی» ارائه داد.
ناظ ران بیرونی معموال از این که چگ ونه سازمانهایی مانند اتحادی هی بی نالمللی حفاظت از طبیعت ،بنیاد توسع هی
س ونگی و ب رنامهی حمایتی روستایی آقا خان در ش رایط خصمانهای که به نظر کاب راجی از هر نقطهی دیگر
آسیا مشکلتر است دوام آوردهاند متعجباند .بر طبق نظ ری هی مذکور ،در زمینهای خالی یا دستخوش آشفتگی
در مقایسه با ش رایط منظم و دارای ت رتیب شانس بیشتری ب رای ایجاد تغییری مثبت وجود دارد .در زمینهای خالی
یا وضعیت آشفتگی اگر پیشنهاد امیدوار کنندهی جدیدی مطرح گردد با استقبال کسانی که از ش رایط موجود
خسته شدهاند روب هرو خ واهد شد .با این وجود ،ایجاد چیزی جدید در چنین محیطی کار آسانی نیز نخ واهد بود.
با این حال کاب راجی سعی م یکند خوشبینانه به اوضاع بنگرد .علیرغم ابعاد گستردهی وی رانی طبیعت به دست
انسآنها ،وی معتقد است عمق فاجعه دیر یا زود باعث بیداری آنها خ واهد شد به نحوی که نیاز به ایجاد تغییر
مثبت را احساس خ واهند کرد .چالشی که وی با آن روب هروست اینست که تودهی حیاتی تنوع زیستی را ب رای  50تا
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به عقیدهی کاب راجی ،در جامع های مانند پاکستان زنان با م وانع و محدودیتهای بسیاری روب هرو هستند .زنانی
که به موفقیت م یرسند مطمئنا در مقایسه با مردان سخت یهای بیشتری متحمل شدهاند و از این رو ب رای مقابله
با چالشهای مستمر و در حال تغییر از آمادگی بیشتری برخودار خ واهند بود .در عین حال ،زنانی که در بخش
غیردولتی به فعالیت مشغ ولند در مقایسه با زنانی که در بخش خصوصی و دولتی کار م یکنند از یک مزیت بر
خورداراند و آن این که نگرش موجود نسبت به زنان در سازمانهای غیردولتی در مقایسه با بخش دولتی و بخش
خصوصی نگرشی بهتر است.

سازمان پروشیکا و قاضی فاروق احمد
زمان که قاضی فاروق احمد به عن وان متصدی پروژه به یک سازمان غیردولتی کانادایی با نام  CUSOپیوست
دارای مدرک کارشناسی ارشد در رشتهی شیمی بود .در سن  27سالگی ،او قصد نداشت در این سازمان فعالیت
خود را ادامه دهد و حتی در آزمونهایی ب رای اشتغال در بخش دولتی شرکت کرده بود .اگرچه زمینهی کاری اصلی
این سازمان غیردولتی اعزام داوطلبان بود اما در بنگالدش بیشتر به حمایت از سازمانهای غیردولتی ن وپا مانند
کمیتهی پیشرفت روستایی بنگالدش (برک) – که پس از جنگ استقالل در سال  1971شروع به کار کرده بود –
م یپرداخت .در این زمان فاروق ب رای اولین با برخی از سازمانهای مزبور آشنا شد .در سال  ،1974او از مرخصی
استفاده کرد تا به منطقهی بنگال شمالی رفته و در آنجا در ب رنامههای امدادرسانی به آسیب دیدگان از قحطی
کمک کند .او مطالبی راجع به قحطی شدید سال  1924مطالعه کرده بود ،اما حاال این فرصت را داشت تا از نزدیک
چنین واقع های را که باعث رنج و فالکت انسآنها شده بود مشاهده نماید .او به این نتیجه رسید که فقر در کشورش
مانند یک قحطی ادامه دار و ناشی از ناب رابریهای موجود در سیستم موجود بود .در چنین ش رایطی ،راه ح لهای
فنی به تنهایی کافی نبودند به ویژه زمانی که اف راد در اثر فقر جان م یسپردند و کسی هم نم یت وانست اعت راض
کند ،چ را که آنها سازماندهی نشده و دارای سازمانهایی که از آن خود آنها باشد نبودند.
در این ش رایط فاروق تصمیم خود مبنی بر کار در بخش دولتی را ف راموش کرد .شاید یکی از علل این حرکت
از سوی وی پیشنهادی بود که  CUSOبه او و برخی از همکارانش داد تا خود به تشکیل سازمانی مجزا اقدام کنند.
این سازمان همان پروشیکا بود که پس از یکی دو سال جای  CUSOرا در بنگالدش گرفت.
تشکیل پروشیکا ب رای فاروق یک آزمایش به شمار م یرفت .آزمایش دیگری که وی با آن روب هرو شد این بود
که وی در سال  1987ناگزیر بود ب رای مدت یک سال جهت تکمیل تحصیالت دکتری خود سازمان پروشیکا را
ترک کرده و به دانشگاه ساسکس در انگلستان برود .در این یک سال مسائل مختلفی ذهن وی را به خود مشغول
کرده بود .او عالوه بر آنکه باید زمان کافی ب رای مطالع هی دروس خود صرف م یکرد باید زمانی را نیز به خان واده
اش که تازه آن را تشکیل داده بود اختصاص م یداد .در کنار این همه او به سازمان پروشیکا و این که در غیاب
وی چه وضعیتی دارد نیز م یاندیشید .این دوره به یکی از داستآنهای معروف دربارهی سازمان پروشیکا تبدیل شده

که در خاطر هم هی کارکنان باقی مانده است .همه م یدانستند که این دوره چالشهای پرخطری را ب رای سازمان به
هم راه دارد .موفقیت سازمان در برخورد با این تج ربه هنوز هم مای هی مباهات مدی ران این سازمان است.

فاروق اشتیاق زیادی به مطالعه داشته و کتب زیادی در اتاق وی نظر بیننده را به خود جلب م یکرد .زمانی که
از وی در بارهی چیزی که بیشت رین تاثیر را بر تفک رات وی داشته پرسش م یشود ،وی از کتاب «مارکس و مائو،
گاندی و نهرو» نام م یبرد .او همچنین از نقش «ج ولیوس نیرر» 10در رابطه با امر آموزش و «پائ ولو ف ریر» 11تمجید
م یکند .عالوه بر اینها ،او از طرفداران مکتب بودایی و اصول فلسفی آن« ،راه میانه» ،حقیقت و جستجوی حقیقت
م یباشد.
موضوعاتی که وی به آنها عالقه دارد عبارتند از روان شناسی ،مدی ریت ،روانشناسی مدی ریت ،ارتباطات ،ایجاد
تی مهای کاری و مشارکت .او در سالهای اخیر عقاید سیاسی خود را به صورت علن یتر بیان م یکرد .به عن وان مثال
در سالهای  1990و  1996وی علنا خ واستار استعفای دولتهای وقت شد .برخی وی را یک سیاستمدار در حال
شکلگیری م یدانند ،اما او م یگ وید تنها هدف سیاسی او آن است که احزاب موجود بهتر ،صادقانه تر ،پاسخگ وتر
و شفافتر در مسیر توسعه گام بردارند .هنگام یکه از وی دربارهی وقایعی که بیشت رین تاثیر را بر وی داشتهاند س وال
م یشود او از قحطی سال  1974و مرگ بیهودهی دهها هزار انسان یاد م یکند.

مشاهدات
اف راد معرفی شده در باال دارای س وابقی آن چنان متفاوتاند که در نگاه اول تفاوتهای آنان بیش از شباهت
هایشان به چشم م یآید :یک م رید گاندی ،یک حسابدار از شرکت نفتی شل ،یک کارمند پیشین دولت ،یک
مدیر بخش خصوصی ،یک فعال اجتماعی و یک متخصص الک پشتهای دریایی.
اما در نگاهی دقی قتر شباهتهای چشمگیری میان این اف راد به چشم م یخورد .اول آنکه آنها اف رادی دارای
ایدههای جدید بودند نه کسانی که در سیست مهای موجود حل شده باشند .هر یک از آنها دارای دیدگاهی روشن،
ارزشهای محکم و تعهد به تغییر بودند که م یت وانستند آنها را با دیگ ران سهیم شده و مشارکت آنان را نیز جلب
نمایند .دوم آنکه ایشان به آزمایش روشهای جدید ،به کارگیری تکن ولوژیها و اشکال سازمانی نو بهرهگیری
از علم و دانش تمایل داشتند .سوم آنکه ،آنها دارای ت وانایی تحلیل ش رایط محیطی ،پیروی از گ رایشات موجود
و پاسخگ ویی به ش رایط در حال تغییر بودند .چهارم آنکه همگی آنها دارای مهارتهای ارتباطی قوی بودند که
آنها را قادر م یساخت به کارکنان خود انگیزه داده و همکاری بخشهای مختلف جامعه و اهداکنندگان را جلب
نمایند.
مهمت رین مهارت رهبری مشترک میان این اف راد ت وانایی آنان در ایجاد تعادل میان خ واستههای گ وناگون و
ایفای نقشهای متفاوت بر اساس ش رایط موجود در موقعی تهای مختلف م یباشد .این رهب ران دارای مخلوطی از
10 Julius Nyerere
11 Paolo Freire
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مهارتها ،بینش و عالئق مختلف هستند .آنها مانند یک آفتاب پرست قادرند نقشهای خود را تغییر داده ،از
شیوههای مختلف استفاده کرده و با نیازهای سازمانی مختلف خود را منطبق کنند .آنها م یت وانند در یک زمان
مانند یک مرشد روحانی و در زمان دیگر مانند یک مدیر مدرن رفتار کنند .آنها قادرند ایده آلها و ارزشها را با
تحلیل ،تخصص فنی و رفتار حرفهای ترکیب نمایند.

رهبری گروهی
مثالهای مطرح شده در باال مطالبی را در رابطه با س وابق شش رهبر بنیانگذار سازمانهای غیردولتی موضوع این
پژوهش و شیوهی رهبری آنان در اختیار ما ق رار داد .گذشته از شیوهی رهبری و ادارهی امور جاری هر سازمان ،این
نکته جالب توجه است که رهب ران مذکور چه می زان به ایجاد گروههای کارآمد و رهبری گروهی اهمیت دادهاند.
در کلی هی سازمانهای موضوع این پژوهش تعهدی قوی ب رای تحقق رهبری مشارکتی یا گروهی به چشم م یخورد.
کارگروهی و مشارکت در شروع کار سازمان پروشیکا ب رای این سازمان اهمیت زیادی داشت .این سازمان
نتیج هی ایدهها و تالشهای چهار نفر بود که دو نفر از آنها مشترکا و به طور رسمی مدی ریت این سازمان را بر
عهده داشتند .رهبری پروشیکا بر اهمیت دیدگاه مشترک ،شیوهی مدی ریتی مشارکتی و یادگیری تاکید زیادی دارد.
یکی از اولین چیزهایی که بنیانگذاران این سازمان ایجاد کردند یک ب رنامهی است راتژیک منسجم و بعد از آن تیمی
ب رای اج رای آن بود .این اقدام منشا رهبری گروهی در سازمان پروشیکا بود که ویژگی رویکرد این سازمان به مدی ریت
است .همانطور که یکی از کارکنان ارشد این سازمان م یگ وید« ،اگر همه چیز به درستی انجام شود ،همه احساس
خوشحالی خ واهند کرد و در م وارد شکست نیز همه فکر م یکنند که به طور جمعی م رتکب اشتباه شدهاند».
فایدهی این روش اینست که هیچکس به خاطر داشتن مسئ ولیت بیش از دیگ ران به خاطر اشتباهات بیشتر مورد
سرزنش ق رار نگرفته و یکپارچگی سازمان نیز حفظ م یشود.
فاروق معتقد است توسع هی نهادی با رهبری گروهی دموک راتیک و مشارکتی دارای پی وندی نزدیک است .از
این رو مدی ریت فعالیتی تسهیلگر با موضوعات عملیاتی تا حد امکان تمرکززدایی شده است که باعث کاهش
اتکای بیش ازاندازه به مرکز و تیم مدی ریت ارشد م یشود .وی ت واضع را یکی از اجزای اصلی رهبری گروهی
م یداند.
در مورد سازمان بنیاد تحقیقات توسع هی بیف ،مرگ مانیبای در سال  1993تنها باعث رسمی شدن حرکت به
سوی رهبری گروهی شد ،چ را که وی قبل از مرگ خود تصمی مگیری مشارکتی را عمال در سازمان خود رواج داده
و تمرکززدایی را در سازمان اعمال کرده بود .رهبری گروهی در این سازمان به این معنا بود که به کارکنان آزادی
بیشتری در تصمی مگیری و انجام اقدامات داده م یشد که البته این کار توسط یک سیستم کیفی و عملکرد به
دقت مورد نظارت ق رار م یگرفت .رهبری گروهی م وثر کار آسانی نیست .این کار به اعتماد متقابل ،اخالق کاری
قوی ،شفافیت مسئ ولی تها و ب رنامههای روشن نیاز دارد .سازمان بیف از این مزیت برخوردار بود که دارای یک تیم
ارشد بود که مدت طوالنی با یکدیگر کار کرده و همگی با تفک رات مانیبای م وافق بودند .آنها یکدیگر را شناخته

و از نقاط ضعف و قوت هم با خبر بودند.

در بنیاد توسع هی س ونگی این نگ رانی وجود داشت که بیشتر مسئ ولی تها بر عهدهی معدودی از کارکنان که
دارای مهارتهای مدی ریتی بهتری بودند ق رار گیرد و تقسیم مسئ ولی تها به درستی انجام نپذیرد .اما مدیر عامل
این سازمان یعنی عمر اصغر خان به خ وبی م یدانست چه هدفی ب رای سازمان دارد .او در پی ایجاد شیوهی رهبری
گروهی و مشارکتی در سازمان خود بود .با این وجود ،به عن وان یکی از سازمانهای ج وانتر موضوع پژوهش ما ،ردهی
دوم مدی ریتی در این سازمان هنوز ب هاندازه کافی رشد نیافته بود و به همین دلیل زمانی که در سال  1999به اصغر
خان پست وزارت محیط زیست و توسع هی روستایی پیشنهاد شد ،مدی ریت این سازمان مورد یک آزمایش دش وار
ق رار گرفت .در نتیج هی این رویداد ،تیم مدی ریت این سازمان ناگزیر شد تا نقش رهبری سازمان را بر عهده گیرد
که با این کار وظیفهی تصمی مگیری بر عهدهی یک کمیتهی مدی ریت ب رنامه گذاشته شد .زمان موفقیت یا عدم
موفقیت این حرکت را نشان خ واهد داد.
مدی ران کمیتهی پیشرفت روستایی بنگالدش (برک) از «محیط کاری دوستانه» صحبت م یکنند .آنها معتقدند
این امر از ط ریق ارتباط آزاد میان کلی هی سطوح سازمانی محقق م یگردد .در این سازمان دیدگاهی وجود دارد که
بر اساس آن بخش اعظم رهبری سازمان از کارکنان میدانی که با ج وامع محلی کار م یکنند نشات م یگیرد .ب رای
این که این کار عملی گردد ،این سازمان به سیست مهای ارتباطی کارآمد و ساختارهای تصمی مگیری مشارکتی که
مدی ران منطقهای را به دیگر مدی ران و کارکنان م رتبط سازد نیاز دارد .از دیدگاه رهبری سازمان برک ،یکی از اهداف
مدی ریت گروهی ایجاد یک فرهنگ مشترک و محیط کاری دوستانه است .بر طبق این دیدگاه ،محیط کاری
دوستانه تنها به تصمی مگیری م ربوط نم یگردد ،بلکه با فرهنگ سازمانی و ف واید ناشی از کار گروهی م رتبط است.
جمعگ رایی ،مشارکت و روابط کاری دوستانه عناصر مشترک شیوهی رهبری رایج در بسیاری از این سازمانهای
غیردولتی را تشکیل م یدهد .این عناصر نقش و مسئ ولیت مدی ریت ارشد سازمان را کاهش نم یدهد .در حقیقت،
همانطور که در فصل  6نیز اشاره شد ،آنها مکمل رهبری بوده و کیفیت آن را ارتقاء م یبخشند .این عناصر مسئ ولیت
مشترک ب رای ب رنامهها و است راتژیها را تضمین کرده؛ شفافیت و پاسخگ ویی بیشتر در تصمی مگیری را تش ویق نموده؛
ارتباط داخل سازمانی را بهبود بخشیده؛ یادگیری و درک موضوعات پیچیده را تسهیل کرده و در کل به گرد آوری دانش
و تخصص طیف گستردهای از اف راد دارای دیدگاهها و مهارتهای مختلف کمک م یکند .رهبری گروهی اغلب نشان
دهندهی کار گروهی خوب و بلوغ سازمانی است.

رهبری :گروهها و پیروان
این خطر وجود دارد که تالش ب رای شناسایی ویژگ یهای رهبری تنها به ارائهی لیستی از کلیات منتهی شود:
میل به موفقیت ،روشنی دیدگاهها ،ت وانایی حل مساله ،مهارتهای بین فردی ،خالقیت ،اعتماد به نفس و انضباط
شخصی ،ذکاوت و مهارتهای ارتباطی.
مطمئنا ،رهبری ترکیبی از نقشها و خصائل فردی است .رهبری با ریاست متفاوت است؛ رهبری ت وانایی انگیزه
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دادن به اف راد و مانند راهنمایی آنان در یک سفر است .این امر در سازمانها هم شامل کارکنان و هم شامل داوطلبان
م یگردد« .جان ادر» 12که از متخصصان موضوع رهبری است معتقد است رهب ران کارآمد به صورت درونی نیازهای
«پیروان» خود را تشخیص داده و آنها را برآورده م یسازند .وی همچنین معتقد است رهبری کارآمد تنها به معنای
برآورده ساختن نیازهای پیروان نیست ،بلکه با اول ویت بندی آن نیازها هم راه است .در عین حال مهم است تا به
نحوهی تاثیرگذاری پیروان بر شیوهی رهبری توجه کرد .دلیل این امر آنست که حق رهب ران در رهبری – حداقل
تا قسمتی – توسط پیروان به صورت داوطلبانه آنها داده م یشود .در عین حال رهب ران الگوی رفتاری پیروانشان
هستند .یکی از مثالهای خوب در این رابطه آبان مارکر کاب راجی (از اتحادی هی بی نالمللی حفاظت از طبیعت)
است که با تالش سخت و پایبندی اش به جزییات الگوی کارکنان خود بود .برخی از گفتههای کارکنان وی در
مورد او از این ق رار است« :ای کاش من یک چهارم کارایی او را داشتم»؛ «کسی را ندیده ام که حتی نصف آبان کار
کند»؛ یا «او هم هی موضوعات ،اعم از موجود یا پیش بینی نشده – را به خ وبی اداره م یکند» .در ب رنامهی حمایت
روستایی آقا خان پاکستان نیز شعیب سلطان خان اخالق کاری متمایزی را ایجاد کرد که بر پای هی کار سخت،
مدی ریت زمان و احت رام به ج وامع محلی ق رار داشت .وی همچنین یک نظام رفتاری ب رای تع ریف روابط سازمان با
ج وامع روستایی تدوین نمود .کارکنان این سازمان ملزم بودند تا به ق رارهای خود احت رام گذاشته ،در جلسات روستایی
روی صندلی ننشینند ،از روستاییان غذا قبول نکنند و هم واره درهای دفاتر خود را به روی روستاییان باز بگذارند.
در ابتدا کارکنان این سازمان در مفید بودن این نظام رفتاری تردید داشتند اما به زودی و زمانی که با واکنش مثبت
روستاییان م واجه شدند به سودمندی آن پی بردند.
رهب ران کارآمد اف رادی کنش گ را بوده و این ویژگی را در کارکنان خود نیز تش ویق م یکنند .به طور مثال ،رشد
س ریع اتحادی هی بی نالمللی حفاظت از طبیعت نتیج هی عم لگ رایی و آگاهی مدیر آن یعنی آبان کاب راجی بوده
است .وی در سال  1985اولین دفتر اتحادی هی بی نالمللی حفاظت از طبیعت در پاکستان را به صورت نیمه وقت
راهاندازی کرد و ظرف یک دهه آن را به بزرگت رین ب رنامهی اتحادی هی بی نالمللی حفاظت از طبیعت در جهان
تبدیل کرد .در نتیجه ،این سازمان به به یکی از سازمانهای غیردولتی محیط زیستی مهم و پیشتاز در جنوب آسیا
تبدیل شد .این امر نتیج هی ت وانایی آبان کاب راجی در تشکیل تی مهای کاری ،دادن فضا و آزادی عملیاتی کافی به
کارکنان ،و معرفی سیست مها و ساختارهایی که از کار آنها حمایت کند بود .این امر در عین حال نشان دهندهی
اطمینان کاب راجی به تصمی مگیری خود است .در بیشتر سازمانهای غیردولتی موضوع این پژوهش ،اعتماد به نفس
رهبر سازمان و قدرت تصمی مگیری وی با یکدیگر ارتباط مستقیم دارند .بر تحصیالت و تج رب هی کاری این گ ونه
مدی ران ،ت وانایی آنها در کنار ماندن از امور روزانه و جزییات نیز در کارایی آنان نقش دارد ،چ را که این کار به آنان
این ت وانایی را م یدهد تا بت وانند بر امور کلی سازمان اش راف داشته و آن را مورد نقد ق رار دهند.
همانطور که در فصل  3عن وان شد ،بخش اعظم روابط میان رهب ران و کارکنان آنها در چارچوب تی مها و کار
تیمی ق رار دارد .در عین حال دستورالعمل استانداردی ب رای این گ ونه روابط وجود ندارد .تحقیقات نشان م یدهد
که رهب ران کارآمد قادرند شیوهی رهبری خود را با محی طهای متفاوتی که در آنها عمل م یکنند یا تی مهای
مختلفی که با آنها کار م یکنند تطابق دهند .از این رو برخی معتقدند که رهبری در اصل عبارت است از ت وانایی
John Adair
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رهب ران در کار با تی مهای مختلف و درک قابلی تهای آنها .به طور مثال« ،هرسی» 13و «بالنچارد» 14معتقدند که
هدف اصلی یک رهبر ایجاد تی مهای م وثری است که وی را از پرداختن به امور روزانه ب ینیاز سازند به طوری که
وی بت واند به جای آن به موضوعات است راتژیک سازمان بپردازد .این امر باعث م یگردد تا ت وانایی یک رهبر در
درک موقعی تهای است راتژیک اول ویت پیدا کند .رهب ران دمدمی مزاج و دارای دیدگاههای غیر واضح و متغیر باعث
تضعیف کار گروهی و کاهش کارایی سازمانها م یگردند.

رهب رانی که در فرآیند ایجاد گروههای کاری بیش ازاندازه دخالت م یکنند به محدود کردن آزادی این گروهها
متهم م یش وند .علیرغم این موضوع به نظر م یرسد کارکنان بنیاد آب و توسع هی سادگورو ،از «شیوهی مدی ریت
خان وادگی» که در این سازمان وجود دارند راضی هستند .پی وند میان اعضای این سازمان از راههایی مانند شرکت
هم هی کارکنان در م راسم دعای صبحگاهی حفظ و تق ویت م یگردد .عالوه بر اهمیت کار گروهی در داخل
سازمانها ،برخی از سازمانهای غیردولتی این کار را تکنیکی ب رای ایجاد ارتباطات جدید و همکاری با ذینفعان
مختلف م یدانند .در مورد ب رنامهی حمایت روستایی آقا خان (پاکستان) این دیدگاه به ایجاد ظرفی تهای منطقه ای،
کار با سازمانهای روستایی ،استفاده از داوطلبان و انترنها و ایجاد ارتباط با رهب ران مذهبی و سیاستمداران محلی
منجر شده است.
در مقابل ،بنیاد تحقیقات توسع هی بیف رویکردی سیستماتی کتر اتخاذ کرده و سرمای هگذاری قابل توجهی
در ارتباطات رسمی و غیر رسم یکرده است .مدی ریت ارشد این سازمان کار گروهی را عامل اصلی موفقیت دانسته
و ب رای استم رار آن به جابجایی کارکنان در پس تهای مختلف جهت قادر نمودن آنها به ایفای نقشهای مختلف
اقدام کرده است .این سازمان همچنین به کارکنان ب رای ب رنام هریزی کار خود ،تع ریف ب رنامههای کاری و شناسایی
حوزهی مسئ ولی تهای خود آزادی کافی داده است .اعتماد و احت رام متقابل و استفادهی صحیح از شاخ صهای
کنترل کیفی و ارزیابی عملکرد به این سازمان در ایجاد ارزشهای سازمانی و «انتظار موفقیت» در میان کارکنان
کمک کرده است .نکتهی جالب توجه آن است که سازمان بیف با آنکه دارای ریشههای مذهبی (هندو) و عقاید
گاندی است از یک رویکرد سیستماتیک استفاده م یکند .علت آنکه چنین تناقضی مشکل ساز نشده است وجود
حس خان وادهای است که مانیبای ب رای ایجاد آن تالش بسیار کرد .مدی ران ارشد این سازمان همچنان به وضعیت
خان وادههای کارکنان سازمان توجه کرده و به حفظ جو خان وادگی سازمان متعهد هستند.
رهب ران کارآمد م یدانند که موفقیت موفقیت م یآورد .از این رو آنها تالش م یکنند وجههی سازمان خود را
نزد رهب ران ج وامع محلی ،دولت و آژان سهای اهداکننده ارتقاء بخشند .این نقشی مدب رانه است که رهب ران مذکور
با استفاده از شبکهی ارتباطی خود و با هدف توسع هی حوزهی کاری و پایگاه قدرتی خود انجام م یدهند .به
عن وان مثال ،اتحادی هی بی نالمللی حفاظت از طبیعت از روابط آبان کاب راجی سود زیادی برده است .پدر وی یک
تاجر بسیار موفق و عموی وی یکی از کارکنان ارشد در سازمان ملل و دارای وج هی بی نالمللی بود .کارکنان این
سازمان معتقدند که گذشتهی کاب راجی نقش مهمی در موفقیت اتحادی هی بی نالمللی حفاظت از طبیعت پاکستان
داشته است .بنیانگذار بنیاد توسع هی س ونگی ،عمر اصغر خان ،نیز دارای خان وادهای شناخته شده بود .پدر وی افسر
Hersey
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بازنشستهی ارتش و یک سیاستمدار برجسته بود .پیشینهی خود وی در تجارت و کارهای سیاسی نیز در شکل
دادن به وجههی این سازمان و گسترش شبکهی ارتباطات آن م وثر بوده است .این م وارد نشان دهنده اهمیت سابقه
و پیشینهی رهب ران سازمانهای غیردولتی در موفقیت این سازمانها است.

آباد ادامه داد .زمانی که وی تحصیالت خود را به پایان رساند قصد داشت تا به یک شرکت بی نالمللی دیگر ملحق
شود ،اما شنیدن یکی از سخن ران یهای مانیبای باعث شکلگیری یک نقطهی عطف در زندگی شغلی وی شد.
تج رب های که وی در بخش خصوصی به دست آورده بود در به کارگیری سیست مهای مدی ریتی در بخش غیردولتی
که بعدا در آن به فعالیت پرداخت دارای تاثیر زیادی بود .وی هنوز هم مدی ریت را در چارچوب سیستمها ،اهداف و
ب رنامههای است راتژیک روشن و ت وانایی پرداختن به موضوعات اصلی به جای امور فرعی و عملیاتی م یداند.

یکی از راههای توضیح موفقیت رهب ران بخش توسعه بررسی خاستگاه آنها است« .آپهاف» 15معتقد است که
بسیاری از رهب ران مذکور از خارج از بخش توسعه به این بخش پیوستهاند .این امر در مورد سازمانهای موضوع
این پژوهش نیز صادق است .از نقطه نظر ش رایط محیطی باید گفت بخش توسعه در کشور بنگالدش زمانی که
سازمانهای برک و پروشیکا شکل گرفتند بخش بسیار کوچکی بود .در پاکستان نیز در زمان تشکیل اتحادی هی
بی نالمللی حفاظت از طبیعت ،ب رنامهی حمایت روستایی آقا خان ،سازمان حمایت روستایی سرحد و بنیاد
توسع هی س ونگی در دههی  1980بخش توسعه کوچک بود .بیشتر رهب ران سازمانهای موضوع پژوهش حاضر از
قشر باالی متوسط و تحصیل کرده بودند .اغلب آنان دارای تخصصهای حرفهای بوده و برخی از آنان بیش از
یک مدرک داشتند« .آنیل شاه» 16و «شعیب سلطان خان» ،17بنیانگذاران ب رنامهی حمایت روستایی آقا خان در دو
کشور هند و پاکستان از کارکنان ارشد دولت بودند ،اگرچه ایشان به فعالی تهای توسع هی روستایی عالقمند بودند.
بنیانگذاران پروشیکا از فعاالن دانشج ویی بودند .آبان کاب رای دارای پیشینهی علمی است .حتی رهبر سازمان بیف
یعنی مانیبای دسای که از پیروان مکتب گاندی بود سالهای زیادی را صرف تحقیق علمی دربارهی پرورش دام،
کشاورزی و باغداری کرده بود .در این مدت وی به صورت ب یوقفه در پی مطالعه و انجام آزمایشات جدید دربارهی
تکن ولوژیهای نو بود به طوریکه در اوایل دههی  1960او به عن وان یک پرورش دهندهی دام و باغدار دارای وجههی
ملی شناخته شده بود.

جانشینی

پیشینهی رهبران و موفقیت آنها

رهب ران کن ونی سازمانهای بیف ،برک و سادگورو همگی قبال در بخش خصوصی فعالیت م یکردهاند .مدیر
برک یعنی اف اچ عابد قبال حسابدار شرکت نفتی بی نالمللی شل بود .وی معتقد است کار وی در شرکت شل وی
را در مسائل حسابداری و مالی خبره کرده است« .هارناث جاگاوات» ،مدیر سادگورو ،معتقد است سابقهی کاری
وی به عن وان مدیر امور پرسنلی در بخش صنعت به وی در برخورد با بوروک راسی و اعتماد به کارکنان کمک کرده
است .وی م یگ وید «من از بخش صنعت آموختم که به کارکنان خود اعتماد بیشتری داشته و قدردان اعتماد آنان
به خود باشم .برخی اوقات ممکن است اف راد در پی استفاده از شما باشند ،اما شما باید این امر را پذیرفته و در پی
تشکیل تیم خود باشید».
«نارایان هگ» ،18مدیر بنیاد تحقیقات توسع هی بیف ،دو سال از عمر خود را صرف کار ب رای شعب هی یک
شرکت بزرگ تنباکو 19در هند کرد و پس از آن تحصیالت خود در زمینهی مدی ریت را در انستیتوی مدی ریت احمد
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جانشینی در مدی ریت موضوعی است که بسیاری از سازمانهای غیردولتی با آن درگیر هستند .فرآیند جانشینی
رهبر و بنیانگذار یک سازمان با هدف ادامهی رشد سازمان کلید بقای هر سازمان در دراز مدت است .موضوع
جانشینی اغلب حول این محور ق رار دارد که آیا سازمان به رهبری دیگر با خصوصیات منحصر به فرد رهبر قبلی
از جمله بصیرت باال ،انگیزش ... ،نیاز دارد یا مدیری که دارای مهارتهای مدی ریتی و سازمانی بوده و قادر باشد از
عهدهی چالشهای سازمانی پیچیده بر آید.
در سال  ،2002کمیتهی پیشرفت روستایی بنگالدش (برک) 30ساله م یشود .اما فرآیند نهادینهسازی نسل دوم
رهبری در این سازمان در اواخر دههی  1990آغاز شد .از نقطه نظر مدیر عامل این سازمان ،دومین نسل رهبری «باید
حداقل به خ وبی من یا بهتر از من باشد – چ را که به نظر من رهبری بهتر در آینده مورد نیاز خ واهد بود و همچنین
به این دلیل که برک دیگر یک سازمان کوچک نیست ».در اواخر دههی  ،1990کمیتهی پیشرفت روستایی
بنگالدش (برک) در زمینهی ب رنامهریزی فرآیند جانشینی از یک شرکت 20مستقل مشاوره گرفت .این سازمان
همچنین عملکرد شرکتهای بزرگ دیگر مانند «فورد» و «بنیاد راکلفر» در این رابطه که طی آن به موضوعات
مدی ریت و شیوهی اداره به صورت مستقی متر پرداختهاند را مورد مطالعه ق رار داد.
جایگزین کردن اف رادی که بنیاد آب و توسع هی سادگورو را پایه ریزی کرده و طی  25سال آن را رهبری کردهاند
ب رای اعضای این سازمان کار آسانی نبوده و موجبات نگ رانی آنان را ف راهم م یکند .کارکنان این سازمان از این
نگ رانند که نت وانند جایگزین مناسب و شایستهای ب رای «جاگاوات» بیابند .در سازمان پروشیکا ،ب رنامهی جانشینی
مدی ریت سازمان بر پای هی تق ویت تیم مدی ریت ارشد در طول زمان ق رار دارد .همانطور که در باال اشاره گردید ،در
سال  ،1987مدیر سازمان پروشیکا جهت ادامهی تحصیالت خود این سازمان را ترک کرد .غیبت وی به تالشی
آگاهانه ب رای دادن فرصت به دیگ ران ب رای ادارهی سازمان تبدیل شد .بقا و ادامهی رشد این سازمان در غیاب مدیر
اصلی خود نشانگر این حقیقت است که موضوع جانشینی در این سازمان در آینده نیز مشکل ساز نخ واهد بود .به
طور مشابه ،بنیاد توسع هی س ونگی از غیاب بنیانگذار خود به عن وان راهی ب رای ارتقاء سطح دیگر کارکنان استفاده
کرد .موفقیت چنین رویکردی بدون شک به نحوهی تقسیم مسئ ولی تها و توسع هی ظرفی تهای مدی ریتی ارشد
بستگی دارد« .مانیبای دسای» جانشینان بالقوهی خود را از راه واگذاری مسئ ولی تهای مدی ریتی شعب ههای فرعی این
سازمان مورد آزمایش ق رار م یداد .ب رای مثال ،جانشین مانیبای یعنی «نارایان هگ» ب رای مدت چند سال مدی ریت
20 Arthur D Little & Company

مـدیـریـت بـــرای تـغـیـیـر

82

شعب هی سازمان بیف در «کارناتاکا» را بر عهده داشت .مانیبای سه سال قبل از مرگ خود «گروه مدی ریت مرکزی» این
سازمان را تش ویق کرد تا به طور مستقل تصمی مگیری کنند .او همچنین به آنها گفت« :اگر ب رای حل مشکالتتان
به س راغ من بیایید و از من راهنمایی بخ واهید از نظر من کارتان دارای نقص خ واهد بود».
فرآیند جانشینی در سازمان بیف به نحو احسن به انجام رسید .این سازمان جانشین مانیبای را ظرف مدت 24
ساعت پس از مرگ وی معرفی کرد .اگرچه مدیر جدید سازمان« ،هگ» ،و معاون وی« ،گی ریش سوهانی» ،21از
بسیاری از کارکنان ارشد سازمان ج وانتر بودند ،شایستگی آنان مورد م وافقت کلی اعضای سازمان ق رار داشت .علت
این امر هم تج ربه و ویژگ یهای فردی آنان و هم ج وان بودن نسبی آنها بود که این امر باعث م یشد تا آنها بت وانند
سالهای بیشتری در خدمت سازمان باشند .عالوه بر این ،از آنجا که «هگ» پیش از مرگ مانیبای معاون وی بود،
کارکنان و امنای سازمان با انتخاب وی احساس م یکردند که انتخاب مانیبای را تایید کردهاند .البته مانیبای ب رای
جانشینی خود کسی را تعیین نکرده بود .به گفتهی یکی از کارکنان ارشد این سازمان ،مانیبای گروهی از اف راد را
ب رای مدی ریت سازمان پس از مرگ خود آماده کرده بود.
یافتن جانشین م یت واند فرآیندی وقتگیر باشد .اما هنگام یکه زمان کافی در اختیار باشد این امر چیز بدی
نخ واهد بود .آبان کاب راجی عالوه بر نقش خود به عن وان نمایندهی اتحادی هی بی نالمللی حفاظت از طبیعت در
پاکستان در اواسط دههی  1990مسئ ولیت این سازمان در منطقهی جنوب آسیا و متعاقبا در س رتاسر این قاره را
بر عهده گرفت .بدیهی است وی نم یت وانست بر دو کار کامال متفاوت تمرکز کافی داشته باشد .با این وجود تا
سال  2000وی هردوی این مشاغل را اداره م یکرد تا آنکه در آن زمان مسئ ولیت اتحادی هی بی نالمللی حفاظت از
طبیعت در پاکستان را به «محمد رفیق» واگذار نمود .فرآیند تغییر در این سازمان به طور نامحسوس و به تدریج
صورت گرفت .او به آهستگی مدی ران ارشد بیشتری را در سازمان وارد کرده و مسئ ولی تهای خود را به دپارتمانهای
مختلف سازمان در نقاط مختلف کشور واگذار نمود .در ابتدای قرن جدید بیشتر مسئ ولی تهای وی به سطوح
پایی نتر سازمانی واگذار شده و وی در آن م وارد تنها دارای نقش نظارتی بود .در این زمان او دیگر نیازی به آن
نداشت که کلی هی امور را شخصا کنترل کند .اتفاقی که افتاده بوده این بود که این سازمان صاحب یک ردهی
مدی ریتی جدید به نام «گروه ارشد مدی ریت» شده بود که وظیفهی تصمی مگیری است راتژیک در این سازمان را بر
عهده داشت.
در ب رنامهی حمایت روستایی آقا خان (هندوستان) نیز زمان و انرژی قابل مالحظهای جهت شناسایی جانشین
«آنیل شاه» صرف شد .این جستجو به مدت یک سال ادامه داشت .نهایتا فردی خارجی یعنی «بریاندروود» 22ب رای
این منظور برگزیده شد .وی از همان ابتدا به ارائهی ایدههای جدید و اول ویتهای نو پرداخت .تغییر در شیوهی
مدی ریتی این سازمان در این دوره در برخی از سطوح آن به وضوح قابل مشاهده است .شیوهی آنیل شاه شیوهای
متفاوت بود .او که بنیانگذار و رهبر این سازمان بود نقش پدر سازمان را ایفا م یکرد .او که قبال یکی از مدی ران
ارشد دولتی در هندوستان بود از ارتباطات خود با دولتمردان ب رای رشد این سازمان بهره گرفت .او تاکید زیادی بر
روابط شخصی داشت.
21 Girish Sohani
22 Barry Underwood

در مقابل،اندروود یک مدیر حرفهای بود که سالها در زمینهی توسع هی ج وامع محلی تج ربه داشت .او قبال
با ج وامع محلی در گج رات کار کرده و همچنین به عن وان مدیر منطقهای شرکت آکسفام 23و مدیر ملی «اکشن
اید» 24خدمت کرده بود .او به شیوههای مشارکتی اعتقاد داشت .او شخصا بر یادگیری و پژوهش تاکید داشت و
به دلیل فشارهای موجود ب رای تغییر به آموزش ،توسع هی سازمانی و ب رنامهریزی است راتژیک توجه زیادی داشت .او
ضمن آنکه مسئ ولی تهای بیشتری به کارکنان میدانی داد سیست مهای مدی ریتی جدید را معرفی کرده و به ارتقاء
سطح پایش و ارزیابی در سازمان اقدام نمود .او به تف ویض قدرت معتقد بوده و سعی م یکند دیدگاههای خود را به
دیگ ران نیز منتقل نموده و آنها را به دیدگاههای همگانی در سطح سازمان تبدیل کند .او همچنین یک دپارتمان
منابع انسانی ایجاد کرده و به ارتقاء تعادل جنسیتی در سازمان توجه زیادی کرد .برخی اعتقاد دارند از آنجا که
وی فردی خارجی است دارای رویکرد احساسی کمتری به سازمان بوده و از این رو ت وانسته است رویکردی علمی و
بی نالمللی اتخاذ نماید .مثال ب رنامهی حمایت روستایی آقا خان نشان دهندهی نقاط ضعف و قوت انتخاب جانشینی
از راهی متفاوت از روش بنیانگذار سازمان در این زمینه م یباشد .چنین حرکتی م یت واند در اثر تغییر در نظام موجود
به اختالفاتی منجر شود ،اما از طرف دیگر زمینه را ب رای نوآوری ،تنوع و انعطافپذیری بیشتر در همگام شدن با
ش رایط در حال تغییر مهیا م یسازد.

رهبر یا مدیر؟
رهبری و منصب با یکدیگر متفاوتاند .به طور مشابه ،منصب نیز همیشه نیز به معنای قدرت و نفوذ نیست.
با این وجود ،روشن است که اف راد م یت وانند به دلیل کاریزما ،شخصیت ،مهارتها یا دیگر ویژگ یهای فردی دارای
قدرت گردند .با گذشت زمان کافی ،چنین اف رادی نقش رهبری را بر عهده گرفته و خود را در موقعیتی م ییابند
که به طور بالقوه م یت وانند بر جهت گیری ،شیوهی کاری و ارزشهای یک سازمان تاثیرگذارند .به این ت رتیب آنها
به مدیر یا رهبر تبدیل م یش وند.
اگرچه معموال واژههای رهبر و مدیر به جای یکدیگر به کار م یروند ،اما تفاوتی برجسته میان این دو وجود
دارد .این تفاوت عمده به عملکرداندو م ربوط م یگردد .رهبر کسی است که در راستای دستیابی به اهداف سازمانی
بر اف راد تاثیر و نفوذ دارد .اما یک مدیر ب رای انجام وظایف خود – از جمله سازماندهی ،ب رنامهریزی ،زمانبندی –
لزوما نیاز به مهارتهای رهبری ندارد .در بسیاری م وارد ،مدی ران به عن وان رهبر نیز عمل م یکنند ،اما پی وند ذاتی
میان این دو نقش وجود ندارد« .پیتر دراکر» معتقد است که یک رهبر بینش و عملکرد اف راد را ارتقاء م یدهد ،در
حالی که وظیفهی یک مدیر تنها حصول اطمینان از انجام صحیح امور روزانهی یک سازمان است« .بنیس» 25و
«نانوس» 26نیز معتقدند رهبری یافتن راه و مدی ریت پیمودن راه است .رهبری یعنی انجام دادن کار درست ،اما مدی ریت
یعنی درست انجام دادن کار.
OXFAM
Action Aid
Bennis
Nanus
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بناب راین م یت وان گفت که رهب ران از مقصدی که سازمان در جهت آن باید حرکت کند آگاه بوده و آنچه را نتیج هگیری

که ب رای موفقیت سازمان الزم است تشخیص م یهند .رهب ران اف راد دارای ایده هستند .آنان چش ماندازی دارند که
م یت وانند آن را به دیگ ران منتقل کرده و دیگ ران را جهت رسیدن به آن بسیج کنند .مدی ران نیز بیشتر با اج رای
است راتژیها و ب رنامهها سر و کار دارند .وظیفهی آنان ادارهی بخش م ربوط به خود و حصول اطمینان از این است
که کارها به درستی انجام م یش وند .به عقیدهی پروفسور «جان کاتر» 27از دانشگاه هاروارد ،رهبری مکمل مدی ریت
است نه جایگزین آن .رهبری چیزی بیش از یک مهارت عملی است .رهبری فرآیندی نانوشته است که احساسات
مثبت را میان کارکنان ایجاد م یکند .رهبری بجای کنترل بر انگیزش تاکید داشته و استعدادهای بالقوه را به فعلیت
م یرساند بدون آنکه در این کار کسی را ملزم به انجام کاری کند .وی معتقد است که مدی ریت به فعالی تهایی
م ربوط م یشود که با هدف ایجاد پایداری و نظم ط راحی شدهاند در حالی که رهبری به تغییر سازنده م ربوط است.

این پژوهش برخی از تفاوتهای میان رهبری و مدی ریت را در بستر زمان و نیازهای در حال تغییر پس از دوران
شکلگیری سازمانها مورد بررسی ق رار م یدهد .یکی از جدیت رین مشکالت سازمان حمایت روستایی سرحد در
شروع کار خود (به جز از بین رفتن حامی اصلی وی) انتخاب یکی از مدی ران به عن وان اولین مدیر عامل این سازمان
توسط بنیانگذاران آن بود .در حقیقت ،مدیر مذکور – که دارای سابقه کار دولتی بود – و جانشین او – که قبال
در یو.اس .اید به کار مشغول بود – دارای مهارتهای مدی ریتی عالی بودند .با این وجود این دو نفر رهبر نبودند و
نم یت وانستند گروهی پ راکنده و ناهمخ وان را با خود هم راه کند به ویژه در زمان بح ران مالی .سومین مدیر عامل این
سازمان یعنی «فروز شاه» 28دارای سابقهی کار دولتی بود ا ما همچنین با ب رنامهی حمایت روستایی آقا خان (پاکستان)
همکاری کرده و شاهد ت ولد سازمان حمایت روستایی سرحد بود .وی پس از آنکه سمت مدی ریت سازمان را برعهده
گرفت از خود لیاقت و کارایی نشان داده و درمدی ریت و رهبری سازمان به خ وبی عمل کرد.
ب رنامهی حمایت روستایی آقا خان (پاکستان) میان نقش راهنمایی رهبر بنیانگذار خود و نقش مدی ریتی «استفان
رازموسن» ،29که در سال  1994سمت مدیر عاملی این سازمان را بر عهده گرفت ،تمایز قائل م یشود .شعیب سلطان
خان دارای ت وانایی ایجاد تعادل میان رویکرد رسمی و غیر رسمی در سازمان بود ،اما همانطور که یکی از کارکنان
این سازمان م یگ وید ،قدرت وی در این بود که «اف راد را به کار وا دارد در حالی که م یدانست چه موقع و چگ ونه
در چه کسی انگیزش ایجاد کند» .او نیز مانند «آنیل شاه» ،همتای خود در ب رنامهی حمایت روستایی آقا خان
(هندوستان) ،یک رهبر بود .تردیدی وجود ندارد که تحت راهنمایی شعیب سلطان خان ،ب رنامهی حمایت روستایی
آقا خان (پاکستان) سازمانی شخصی و آشکارا تحت نفوذ دیدگاههای فردی وی بود .این وضعیت با انتخاب
«رازموسن» در سال  1994تغییر کرد .وی نیز مانند بریاندروود فردی بود که از خارج از سازمان آمده بود .اما بر
خالفاندروود ،رازموسن در بخش توسعه تخصص داشته و دارای سالها تج رب هی کاری در این زمینه در پاکستان
بود .شیوهی مدی ریتی وی در مقایسه با مدی ران قبل از وی کمتر شخصی و بیشتر تکنوک راتیک بود و این در زمانی
بود که سازمان حقیقتا به آن نیاز داشت.
27 John Kotter
28 Feroze Shah
29 Stephen Rasmussen

روشن است که رهبری م وثر به ش رایط محیطی ،فرهنگ و بستری که در آن ریشه دارد وابسته است .به عبارت
دیگر ،شیوههای رهبری با هدف عمل کردن در بستری که در آن شکل گرفتهاند تکامل م ییابند .این شیوهها را
نم یت وان به راحتی از ش رایطی به ش رایط دیگر منتقل کرد .ش واهد به دست آمده از پژوهش حاضر نشان م یدهد
که تصمیم گی رندگان در سطحی بسیار شخصی عمل م یکنند .آنان زمان قابل توجهی را ب رای ایجاد ارتباطات
شخصی صرف م یکنند .در عملیات میدانی ،آنها با پای پیاده راه رفته و با روستاییان به صحبت م یپردازند؛ آنها
به سخنان ایشان گوش داده و یاد م یگی رند .آنان بر تماسها و گفتگوهای غیر رسمی و یادگیری متقابل تاکید زیادی
دارند .روابط آنها ،گرچه بعضا شخصی شده و دارای حالت پدرساالری م یباشد اما در تعهد راستین آنان به کمک
به فق را و محرومین ریشه دارد .اما باالتر از همه ،موفقیت آنان به درک ایشان از نیازهای ج وامع محلی که با آنها
کار م یکنند و پاسخ دادن به نیازهای مذکور بستگی دارد.
رهب ران سازمانهای موضوع پژوهش حاضر دارای ویژگ یهای مشترکی هستند .از جمله این ویژگ یها م یت وان
به این م وارد اشاره کرد :دارا بودن چش ماندازی روشن بر پای هی ارزشهای محکم و باور بنیادین به توسع هی مشارکتی
و اعتقاد به این که با تش ویق ،کمک و حمایت از فق را ،آنها م یت وانند کنترل زندگی خود را به دست گی رند.
علیرغم تفاوت در پیشینه و سابقهی کاری ،هم هی رهب ران فوق اف رادی متعهد ،آمادهی تج ربه و به کارگیری دانش و
تکن ولوژی مدرن جهت برآورده ساختن نیازهای فق را و تطابق دادن آن با واقعیات م ربوط به ش رایطی که آنها در آن
به سر م یب رند م یباشند .این رهب ران عمل گ را و بلند پروازاند .آنان دارای ارزشهای شخصی محکم بوده و اف رادی
منطقی و اهل دانش هستند که مایلند بهت رین نتیجه را از علم و آموزش در جهت رسیدن به اهداف خود کسب
کنند .آنان به یادگیری و یادگیری مجدد ارزش م یدهند .آنها از محیطی که در آن کار م یکنند آگاهی کافی
دارند .آنها همچنین دارای ت وانایی تحلیل موضوعات به منظور واکنش به ش رایط در حال تغییر ،تصمی مگیری
مناسب و پاسخ دادن به چالشهای ایجاد شده هستند .هر یک از این رهب ران دارای مهارتهای فردی و ارتباطی
خوب بوده و م یت وانند با کمک آنها به دیگ ران انگیزه داده و حمایت اهداکنندگان را نیز جلب کنند.
در ابتدای این فصل ما برخی از نظ رات موجود در بارهی رهب ران سازمانهای غیردولتی در منطقهی جنوب آسیا
را بازگو کردیم .هم هی این نظ رات به این نگ رانی منتهی م یش وند که این سازمانها بیش از حد تحت کنترل و
س رپرستی رهب ران خود واقع شده و پس از مرگ آنها با مشکل م واجه شده و ت وانایی بقا نداشته باشند .در این رابطه
باید متذکر شد که شش سازمان از نه سازمان موضوع این پژوهش از مرحلهی تغییر در رهبری با موفقیت عبور
کردهاند .این پژوهش نشان م یدهد که رهب ران سازمانهای مذکور دارای مخلوطی از شیوههای مدی ریتی ،مهارتها،
بینشها و عالیق بوده و قادرند با توجه به ش رایط موجود نقشهای مختلفی ایفا کنند .این رهب ران قادرند ایده آلها و
ارزشها را با تحلیل ،تخصص فنی و عملکرد حرفهای ترکیب نموده و در عین حال دیدگاههای خود را به دیگ ران
منتقل کرده و به آنان انگیزه دهند .این رهب ران تا حد زیادی به کار تیمی توجه کرده و شیوهی رهبری آنان بر اساس
ارزشها و دانش است وار است .نم یت وان این رهب ران را مستبدانی دارای کاریزما دانست؛ بلکه آنها پدیدهای جدید
در عرصهی مدی ریت توسعه هستند .آنها در حقیقت «مدی ران توسعه»اند.
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فصل هشتم

این پژوهش با کارگاهی که در شهر الهور در اواخر سال  1997برگزار گردید آغاز شد و آخ رین بخش کارهای
میدانی آن در مارس سال  2000در داکا و دهلی نو صورت گرفت .طی این مدت مطالعات موردی تفصیلی م ربوط
به پژوهش توسط محققان آسیایی در بارهی هر یک از سازمانهای غیردولتی موضوع تحقیق انجام شده و صدها
ساعت مصاحبه توسط محققان در هندوستان ،بنگالدش و پاکستان صورت گرفت .سازمانهای شرکتکننده در
پژوهش زمان زیادی را صرف کمک به پژوهشگ ران کرده و به طور سخاوتمندانه اطالعات و مدارک مورد نیاز را در
اختیار ایشان ق رار دادند.

در شروع پژوهش ،ما تصور مبهمی از می زان تطابق شیوههای مدی ریتی سازمانهای غیردولتی در منطقهی جنوب
آسیا با استانداردهای موجود داشتیم .اما به زودی دریافتیم که این تطابق از جهات چندی موجود م یباشد .بیشتر
این سازمانها دارای است راتژی ،بیانی هی ماموریت و دپارتمانهای مختلف هستند .بیشتر آنها دارای شیوهی مدی ریت
مشارکتی و کار تیمی بوده و رهب ران آنها دارای بسیاری از ویژگ یهای موجود در متون مرجع م ربوط به مدی ریت
هستند .درعین حال م واردی نیز بودند که باعث تعجب ما م یشدند .به طور مثال ما متوجه شدیم که برخی از
شنیدهها و دانستههای قبلی ما در مورد سازمانهای غیردولتی در جنوب آسیا کامال اشتباه بوده است.

موضوعات مشترک

نتیجه

در طول تهی هی این کتاب ،ما در پی موضوعات مشترک میان سازمانهای غیردولتی ،تشابهات و رویدادهایی
بودیم که م یت وانستند به ما در رسیدن به نتایجی کمک کنند که ب رای دیگر سازمانهای غیردولتی در این منطقه
یا مناطق دیگر جهان و کلی هی کسانی که در پی یافتن دلیل موفقیت برخی سازمانها و شکست بقیه هستند
قابل استفاده باشد .در این راستا ما به برخی از موضوعات مشترک برخوردیم .به طور مثال ،مشاهده کردیم که
بیشتر سازمانهای موضوع پژوهش ما در اوایل فعالیت خود با نوعی بح ران م واجه شده و از آن گذر کردهاند .به
طور مثال ،سازمان حمایت روستایی سرحد و سازمان بیف با انص راف ناگهانی حامیان خود از حمایت آنان روب هرو
شدند .سازمان برک نیز از یک دورهی بح ران ایدئ ولوژیکی گذر نمود و سازمان پروشیکا با تضاد شخصیتی از
نوع ایدئ ولوژیکی که منجر به دو شاخه شدن سازمان گردید م واجه شده و از آن عبور کرد .اگرچه اینها وقایعی
ناخوشایند ب رای سازمانهای مذکور بودهاند اما در نتیج هی آنها این سازمانها قویتر شدهاند.
یکی از درسهایی که ما آموختیم این بود که ظاهر م یت واند ف ریبنده باشد .به طور نم ونه ،در ابتدا به نظر
م یرسد که اسناد سازمانی و رسمی مثال در زمنی هی تدوین است راتژی سازمانی در مقایسه با فعالی تهای غیر رسمی
و دوستانه در این زمینهی دارای اهمیت بیشتری هستند .اما حقیقت چیز دیگری است .ممکن است از نظر ناظ ران
بیرونی اسناد و مدارک و روی ههای رسمی دارای بیشت رین اهمیت باشند ،اما ب رای کارکنان و اعضای یک سازمان
این طور نیست .آنچه در درون یک سازمان اهمیت داشته و تعیی نکننده است کارتیمی و روابط بین کارکنان و
مدی ران است .ممکن است یک ناظر بیرونی سازمانهای برک ،سادگورو و س ونگی را با نام رهب ران آنها یعنی عابد،
جاگاوات و عمر اصغر خان بشناسد .اما حقیقت آن است که مدی ریت گروهی و کارتیمی م وثر در موفقیت این
سازمانها نقش عمدهای داشته است .بلند پروازی ،انرژی وانگیزهی رهب ران مطمئنا دارای اهمیت است ،اما بدون
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وجود کار تیمی و دیدگاهها و ارزشهای مشترک میان مدی ران و کارکنان هرگ ونه تالشی ب یثمر خ واهد ماند .اگرچه
بیشتر رهب رانی که ما در ج ریان این تحقیق با آنها مصاحبه کردیم اشخاصی دارای ت وانای یهای باال بودند اما همگی
آنان به نقش کارکنان خود در موفقیت سازمان هایشان اذعان داشتند.
کار سازمانی کاری انف رادی نیست ،بلکه فعالیتی جمعی است که شامل ایجاد تعادل میان نیازهای گ وناگون
و کنار آمدن با ش رایط محیطی در حال تغییر م یباشد .سازمانهای موضوع این پژوهش در مدی ریت و ایجاد تعادل
میان مجموعهای متنوع از روابط خبره هستند .آنها این قابلیت را در خود ایجاد کردهاند که با دولت و اهداکنندگان
همکاری کنند ،اما در عین حال فاصلهی الزم را نیز از آنان حفظ م یکنند .از طرف دیگر آنها قدرند میان نیازهای
ج وامع محلی و نیازهای کارکنان و حامیان خود و سیاستمداران نیز تعادل ایجاد نمایند .علت این امرمی ت واند تا
حدودی استفادهی صحیح آنان از شیوههای مدی ریتی رسمی و غیر رسمی در کنار یکدیگر باشد .فرهنگ سازمانی
محصول ارزشهای سازمانی و تعهد شخصی و همچنین است راتژیها ،نظامها و ساختارها است.
است راتژیهای سازمانهای موضوع این پژوهش با گذشت زمان تکامل یافتهاند .در این سازمانها تصمی مگیری
همانقدر که در قالب شیوههای رسمی انجام م یشد بر پای هی گفتگو و اعتماد متقابل نیز ق رار داشت .یادگیری
در این سازمانها به صورت تج ربی و تصاعدی انجام م یگرفت .یادگیری – که علیرغم تحسین بسیاری که از آن
صورت م یگیرد در ادبیات مدی ریتی توجه کافی به آن نشده است – در سازمانهای موضوع مطالع هی ما دارای
اهمیت ویژهای بوده است .بر خالف سازمانهای غیردولتی کشورهای شمال ،بیشتر این سازمانها به طور گسترده
در زمینهی سیست مهای رسمی و غیر رسمی یادگیری در سطوح فردی و سازمانی سرمای هگذاری کردهاند.
نتایج و یافتههای این تحقیق را م یت وان در چهار گروه ق رار داد .اول ،اهمیت و تاثیر ش رایط محیطی مانند
سنت ،فرهنگ ،مذهب ،رویدادهای جاری ،سیاست و نظ رات ناظ ران بیرونی .دوم ،زمان که عبارتست از لحظهای که
در آن فعالی تها انجام م یگی رند؛ دورهی تاریخی که در آن تغییر پذیرفته شده یا مورد چالش ق رار م یگیرد؛ طول
مدت زمانی که ب رای وقوع یک امر الزم است؛ و بلوغی که باید به دست آید تا یک سازمان بت واند خود را در معرض
نظ رات بیرونی ق رار داده و از عهدهی آنها برآید .سوم ،ارتباط میان روی ههای رسمی و غیر رسمی شامل نیاز به
ایجاد است راتژیها ،سیست مها و ساختارهای رسمی و درعین حال حفظ انعطافپذیری و تعامل با دیگ ران در ش رایط
سیاسی و اقتصادی ناپایدار .چهارم ،مشارکت و نحوهی اعمال آن در سازمانهایی که بر محور یک شخص (رهبر)
ق رار دارند؛ مرز میان رهبری و مدی ریت؛ و چگ ونگی تعامل میان ایندو بدون آنکه هر یک به دیگری آسیب برساند.

تاثیر شرایط و فرهنگ
درک تاثیر و اهمیت باالی ش رایط محیطی کار دش واری نیست .با این حال در فضاوت عملکرد سازمانهای
غیردولتی جنوب آسیا ،بسیاری آن را کامال نادیده م یگی رند .ش رایطی که سازمانهای غیردولتی در آن طی  30سال
گذشته شکل گرفتهاند در کشورهای هندوستان ،بنگالدش و پاکستان متاثر از فقر ،خصومت دولت ،سردرگمی
اهداکنندگان و بالیای طبیعی بوده است .این ش رایط با پیشرفتهای تکن ولوژیکی و اجتماعی تاثیرگذار بر زندگی

مردمان عادی ه مزمان بوده است .ضمن آنکه خصومت دولتها با گذشت زمان به طور نسبی کاهش یافته
است ،اما سازمانهای غیردولتی موضوع این پژوهش کماکان ناگزیر از پذیرش نظ رات و خ واستههای دولتها و
سیاستمداران بودهاند .البته در برخی م وارد نیز دولتها از سازمانهای غیردولتی حمایت کردهاند ،مانند حمایت
دولت ایالت ماهاراشت را از سازمان بیف در سالهای آغازین فعالیت آن .بیش از نیمی از سازمانهای غیردولتی
موضوع این پژوهش دارای این تج ربه بودهاند که به هنگام وقوع بالیای طبیعی (سیل ،خشکسالی ،توفان)... ،
دولتهایشان از آنان عاجزانه درخ واست کمک کردهاند .اما زمانی که همین سازمانها مورد حملهی گروههای
بنیادگ را ق رار گرفتهاند دولتهایشان در حمایت یا محافظت از آنها هیچ اقدامی نکردهاند .همچنین ،زمانی که
آنها از دولت هایشان به خاطر قطع درختان ،احداث سد بر روی رودخانهها ،یا تخ ریب محیط زیست از راههای دیگر
انتقاد کردهاند به آنها این اتهام نسبت داده شده است که نوکر اهداکنندگان غ ربی هستند.
ارتباط سازمانهای غیردولتی با اهداکنندگان نیز ارتباطی ناپایدار است .این سازمانها هنوز نم یدانند که
اهداکنندگان از آنان چه م یخ واهند .آیا آنها م یخ واهند سازمانهای غیردولتی آژان سهای توسعه ،ترویج دهندگان
جامع هی مدنی ،حامیان تغییر و یا ارائه دهندگان خدمات در قالب ق راردادهای کم ارزش باشند؟ اهداکنندگان از
دولتها م یخ واهند تا برخی از کارهای خود را به سازمانهای غیردولتی واگذار کنند و از این راه سازمانهای مذکور
را در مقابل دولتها ق رار م یدهند .اهداکنندگان ضمن آنکه ترجیح م یدهند بودج هی خود در زمینهی مبارزه با
فقر را در اختیار سازمانهای غیردولتی ق رار دهند به طور مداوم آنها را ب رای حرفهای تر ،پاسخگ وتر و نتیجه
گ راتر شدن بیشتر – آنطور که اهداکنندگان م یخ واهند – تحت فشار ق رار م یدهند .در همین حال اهداکنندگان
تمایلی به پرداخت هزینههای م ربوط به این تغیی رات ندارند ،چ را که نم یخ واهند سازمانهای مذکور بیش ازاندازه
به آنها وابسته باشند .سازمانهای غیردولتی کشورهای شمال که زمانی حامیان کلیدی تمامی سازمانهای موضوع
این پژوهش بودند اکث را در زمانی که این سازمانها به حد اکثر کارایی رسیده بودند آنها را رها کردند .چ را؟
مطمئنا علت این امر این نبود که آنها به خود کفایی مالی رسیده بودند .علت این امر در بیشتر م وارد این بود که
اهداکنندگان احساس م یکردند که سازمانهای مذکور بیش ازاندازه رشد کرده و بوروک راتیک شدهاند.
البته نم یت وان این طور نتیجه گرفت که اهداکنندگان کشورهای شمال با سازمانهای غیردولتی کشورهای
جنوب رفتار نادرستی داشتهاند .در هر حال این سازمانها از حمایت اهداکنندگان مذکور برخوردار بودهاند .البته
اهداکنندگان در م واردی نیز ،از جمله در رابطه با موضوعات جنسیتی و مدی ریت مالی ،سیاستهایی را اعمال
کردهاند که شاید به مذاق سازمانهای غیردولتی خوش نیامده باشد .الزم به ذکر است که این سازمانها نیز ب رای
جلوگیری از مداخلهی بیش ازاندازهی اهداکنندگان در امور آنها از روشهای غیر مستقیم از جمله است راتژیهای
باف رینگ استفاده کردهاند.
آبان کاب راجی در بارهی چگ ونگی ایجاد تعادل میان دو حوزهی عرضه و تقاضا در حیطهی کاری سازمانهای
غیردولتی م یگ وید:
حوزهی تقاضا حوزهای است که ما خدمات خود را به آن ارائه م یدهیم ،از جمله دولت،
سازمانهای غیردولتی دیگر و مردم .حوزهی عرضه نیز عبارتست از اهداکنندگان .چالش واقعی
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در اینجا ایجاد تعادل میان این دو و هماهنگ کردن عرضه و تقاضا با یکدیگر و در عین حال
حفظ ارزشهای سازمانی م یباشد.
البته م یت وان دولت را یک حوزهی مستقل نیز به شمار آورد.

مطالب زیادی دربارهی اهمیت نقش طبقهی اجتماعی ،مذهب و طبیعت جمع گ رای ج وامع جنوب آسیا در
ارتباط با روشهای مدی ریتی بیان شده است .اما ما در این که رهبری در سازمانهای غیردولتی موفق موضوع این
پژوهش تحت تاثیر بیش ازاندازهی رهب ران سلطه گ را بوده است تردید داریم .البته این درست است که بعضی از
این رهب ران دارای شخصیت برجسته و کاریزما بودهاند که باعث تاثیرگذاری بر دیگ ران م یگردیده است ،اما اگر
این تنها عامل پیش ب رندهی سازمانهای مذکور بود هیچیک از آنها قادر به گذشتن از بح رانهایی که با آنها
روب هرو شدهاند نم یگردیدند .کلی هی ش واهد به دست آمده از پژوهش حاضر حاکی از آن است که علت موفقیت
این رهب ران و سازمانهای آنان ت وانایی آنها در تش ویق دیگ ران و جلب حمایت آنان و ترویج مدی ریت گروهی بوده
است .از طرف دیگر ،اگر آنطور که برخی از ن ویسندگان اعتقاد دارند ،فرهنگ کشورهای جنوب آسیا فرهنگی
است که بر مبنای سلطهگ رایی و طبقات اجتماعی ق رار دارد ،آنگاه م یت وان نتیجه گرفت که علیرغم وجود این
ویژگی نیز م یت وان به موفقیت نایل گردید .با این وجود ،شاید نتیج هیگیری ژرف بینانهتر این باشد که در عین
حال همین فرهنگ دارای ویژگ یهای مثبت و مطل وبی نیز هست که ویژگ یهای نامطلوب آن را تحت الشعاع ق رار
م یدهد .این ویژگ یهای مطلوب عبارتند از اهمیت دادن به کسانی که در فقر زندگی م یکنند؛ انگیزه ب رای بهبود
وضعیت اجتماعی؛ ت وانایی تطابق و تغییر و تمایل به یادگیری .بدیهی است که با پذیرش زمان و حمایت کافی،
این خصوصیات – که کامال بارزاند – م یت وانند به نیروهایی قدرتمند ب رای ایجاد تغییر مثبت تبدیل ش وند.

تاثیر زمان و زمانبندی
موضوع زمان در طول مطالعات موردی به دفعات خود را نشان م یدهد .اولین موضوع کلیدی م ربوط به زمانبندی
به زمان تاسیس یک سازمان غیردولتی م ربوط م یشود .ش واهد نشان م یدهند که سازمانهای غیردولتی که در
محیطی خصومتآمیز تاسیس شده باشند به زمان طوالن یتری ب رای بالغ شدن و تطابق با ش رایط محیطی خود نیاز
خ واهند داشت .سازمانهای برک و پروشیکا در زمانی تاسیس شدند که در کشور بنگالدش جو خصومتآمیزی
در رابطه با بخش غیردولتی حکمفرما بود و به همین دلیل  20سال طول کشید تا آنها قادر به همکاری با دولت
گردند .البته الزم به ذکر است که طی این زمان دولت نیز به درک صحی حتری از سازمانهای غیردولتی دست یافته
و متوجه شد که آنها خطری ب رای دولت محسوب نم یش وند.
در مقابل ،اتحادی هی بی نالمللی حفاظت از طبیعت پاکستان از ابتدای فعالیت خود رابطهی خ وبی با دولت
داشت .دو دلیل ب رای این امر م یت وان متصور شد .اول ،همکاری این سازمان با دولت پاکستان در زمینهی است راتژی
حفاظت ملی و دیگر پروژههای مشابه و دوم ،این حقیقت که در آن زمان یعنی اوایل دههی  1980بخش غیردولتی
به دلیل جدید بودن تق ریبا ناشناخته بود و دولت آن را تهدیدی ب رای خود نم یدانست .به عبارت دیگر ،ب رنامهریزی

زمانی اتحادی هی بی نالمللی حفاظت از طبیعت ب رنامهریزی خ وبی بود .چند سال پس از ایجاد اتحادی هی بی نالمللی
حفاظت از طبیعت پاکستان اوضاع در این کشور تغییر کرد .در این زمان سازمانهای غیردولتی زیادی مانند قارچ در
گوشه و کنار کشور روییده و سیاستمداران آنها را مزاحم و حتی تهدیدی ب رای خود یافتند .بنیاد توسع هی س ونگی
یکی از سازمانهایی بود که در این زمان پا به عرصه گذاشت .این سازمان که با طرحهای صنعتی ساختمانی و قطع
درختان که توسط بخشهای دولتی صورت م یگرفت مخالف بود به خاری در چشم دولت تبدیل شده بود .اگرچه
این سازمان طی دههی اول فعالیت خود به بلوغ بیشتری رسیده و دریافت که باید حداقل در بعضی زمینهها با دولت
همکاری کند اما کماکان نقش پیکارگ رایانهی خود را حفظ کرده و در انجام فعالی تهای م ربوط به توسعه ،شفافیت
و درستکاری وجههی مطل وبی ب رای خود بنا کرد .بناب راین ،عنصر دیگری که باید در نظر گرفت زمانی است که طول
م یکشد تا یک سازمان غیردولتی به بلوغ و پختگی الزم برسد تا میان بخشهای مختلف دولت با یکدیگر ،میان
موضوعات مختلف و میان ان واع مختلف روابط با اهداکنندگان تمایز قائل شود.
دومین موضوع کلیدی م ربوط به زمان ،مدتی است که ب رای ایجاد فرهنگ سازمانی متمایز و اعتماد به نفس
و دانش و درایتی که ناشی از آن است صرف م یشود .در م راحل اولی هی ایجاد یک سازمان ،این موضوعات به
می زان زیادی به رهبری سازمان و مهارتها و قابلی تهای وی بستگی دارد .ب رنامهریزی و تدوین است راتژی – حتی در
از پیش ب رنام هریزی شدهت رین سازمانهای غیردولتی موضوع این پژوهش – هی چگاه نت وانسته است جایگزینی ب رای
نقش رهبری باشد .به همین ت رتیب ،سیست مها و است راتژیهای رسمی مدی ریتی در این سازمانها در زمانی دی رتر
ایجاد شدهاند .حتی در سازمانهای غیردولتی از پیش ب رنامهریزی شده ،با این که از ابتدا اسکلت بندی سیستماتیک
وجود داشت اما نقش رهبری در دوران شروع کار آنها بیشتر بوده است .بیشتر سازمانهای غیردولتی در روزهای
ابتدایی فعالیت خود بیش از ب رنامهریزی است راتژیک به استفاده از فرصتهای موجود و موقعیت سنجی با توجه
به محدودیتهای عملیاتی و مالی و چش مانداز خود توجه داشتهاند .با این وجود ،باید بر این نکته تاکید کرد که
است راتژی از چش مانداز متمایز است .تا زمانی که شاهدی مبنی بر آنکه سازمانهای غیردولتی موضوع این پژوهش
به ایجاد یک ب رنامهی است راتژیک در روز اول فعالیت خود نیاز دارند یافت نشود ،این نکته مبرهن است که تق ریبا
هم هی این سازمانها و رهب رانشان از ابتدا دارای چشم ا نداز روشنی بودهاند که با گذشت زمان نیز دچار تغییر مهمی
نشده است.

موضوع سوم نقش زمان در تعیین نوع رهبری مورد نیاز است .هم هی سازمانهای موضوع این پژوهش به جز
یکی کار خود را با کسانی شروع کردند که به تدریج یا به سرعت قابلیت و ظرفیت خود ب رای رهبری سازمان
و بیان یک چش مانداز و انگیزش دادن به دیگ ران را توسعه دادند .قابلیت رهبری از عناصر مختلفی تشکیل شده
است :حس همدردی ،بلند پروازی ،ت وانانی گوش دادن به سخن دیگ ران ،ت وانایی انگیزه دادن به دیگ ران ،صحبت با
گروهها ،متقاعد کردن کسانی که دارای تردید هستند ،چه کارکنان ،مقامات دولتی و یا اهداکنندگان.
رهبری نیازمند آمادگی ب رای ریسک کردن است ،اما در عین حال یک رهبر باید قادر باشد می زان ریسک
موجود در هر موقعیت را تشخیص داده و بر اساس آن عمل نماید .در اینجا دو عنصر را باید در نظر گرفت .اول،
مدت زمانی که یک رهبر الزم دارد تا مهارتهای الزمه را در خود به وجود آورد .رهب ران دو سازمان از سازمانهای
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از قبل در بخش خدمات دولتی و توسع هی روستایی تج ربیات زیادی کسب کرده بودند .غیر از این دو ،رهب ران سایر
سازمانها دارای تج رب هی اندکی در بارهی رهبری بودند و مدت زمانی الزم بود تا ایشان تج رب هی رهبری را کسب
کرده و قابلی تهای آن را در خود ایجاد کنند .عنصر دوم به تفاوت میان مدی ریت و رهبری م ربوط م یشود .ضمن
آنکه مهارتهای مدی ریتی ب رای هر سازمانی دارای اهمیت است اما نم یت واند جای رهبری یک سازمان را بگیرد،
به ویژه در سالهای بعدی فعالیت آن .در این مورد م یت وان به سازمان حمایت روستایی سرحد اشاره کرد .اگرچه
این سازمان از ابتدا ب هاندازهی دو ب رنامهی حمایت روستایی آقا خان دارای ب رنامهریزی قبلی بود ،هیات مدیرهی آن
شخصی را به عن وان اولین مدیر این سازمان انتخاب کرد که دارای مهارتهای عالی مدی ریتی بود ،اما در زمینهی
رهبری دارای قابلیتهای کافی نبود .آنها همان اشتباه را در انتخاب جانشین وی نیز م رتکب شدند و تنها در سومین
انتخابشان بود که به اهمیت رهبری در سالهای اولیه فعالیت سازمان پی بردند و دریافتند که ب رای رهبری یک
سازمان تنها داشتن مدارک تحصیلی باال کافی نیست بلکه دارا بودن ویژگ یهای رهبری نیز الزم است.
با این وجود ،اگر رهبری با مدی ریت صحیح هم راه نباشد با گذشت زمان با مشکل م واجه خ واهد شد .مثالهای
زیادی از سازمانهای غیردولتی در جنوب آسیا وجود دارد که به دلیل تن ندادن رهب ران بنیانگذار آنها به تغییر
و هماهنگی با ش رایط و تف ویض اختیارات و قدرت با شکست م واجه شدهاند .این نکته قابل توجه است که
جانشینان شعیب سلطان خان ،آنیل شاه و مانیبای دسای همگی در مقایسه با خود آنها تکنوک راتتر بوده و
تغیی رات عمدهای را در ساختار و نحوهی مدی ریت سازمانهای خود اعمال نمودند .علت این امر بیش از آنکه به
خصوصیات رهبر و بنیانگذار یک سازمان م ربوط شود نتیج هی رشد سازمان و پشت سر گذاشتن م راحل اولی هی
رشد و نیاز به ایجاد تغییر در روشهای انجام امور است.
همین موضوع در مورد ساختارهای م ربوط به ادارهی سازمانها نیز صادق است .در م راحل اولی هی حیات یک
سازمان ،معموال اعضای هیات مدیره را دوستان و حامیان بنیانگذار سازمان تشکیل م یدهند .این شیوه به ویژه
در میان سازمانهای غیردولتی از پیش ب رنام هریزی نشده به چشم م یخورد .در چنین موقعیتی رهبر و بنیانگذار
سازمان به حمایت نیاز دارد نه سیاستگذاری .رهبر یک سازمان تازه تاسیس نام ،وجهه و آیندهی زندگی خود را
در معرض مخاطره ق رار داده است .در این مرحله شاید کمتر کسی از اط رافیان وی از می زان نگ رانی و فشار موجود
بر وی آگاه باشد .در اینجاست که نقش حمایت دوستان وی که حاال اعضای هیات مدیره را تشکیل م یدهند
مشخص م یشود.
بناب راین ،نگ ران یهای م ربوط به عدم پاسخگ ویی سازمانهای غیردولتی ن وپا تق ریبا نابجا هستند .رهب ران
این سازمانها – که دولتها و اهداکنندگان اغلب با آنها به طور مستقیم در ارتباط هستند – شخصا آسیب
پذیر بوده و از این رو به می زان زیادی پاسخگو هستند .تنها پس از پاگیری و بقای سازمان است که رهب ران
آنها م یت وانند عملکرد خود را در معرض قضاوت اف راد ناشناس به عن وان هیات مدیره ق رار دهند .تنها
پس از آنکه یک سازمان دارای ذینفعان زیادی گردد مسئ ولیت ب رنامهها و امور مالی توزیع شده و اهمیت
پاسخگ ویی خود را نشان م یدهد و این موضوعیست که بیش از هرچیز نتیج هی گذشت زمان است.

در طول این پژوهش مکررا با ارتباط میان روی ههای رسمی و غیر رسمی م واجه شده ایم .معموال ساختارهای
ادارهی سازمانهای غیردولتی در سالهای اولی هی شکلگیری آنها غیر رسمی هستند و همانطور که در باال اشاره
شد دالیل موجهی نیز ب رای این امر وجود دارد .ضمن آنکه کار تیمی و ایجاد فرهنگ نهادی را م یت وان ب رنام هریزی
و مدی ریت کرد ،اما آنچه پایه و محور کارتیمی حقیقی را تشکیل م یدهد گروهها و روابط غیر رسمی است.
فرهنگ سازمانی عالوه بر است راتژیهای رسمی و نظامها و ساختارهای سازمانی ،نتیج هی تاریخچه ،سن ،روابط غیر
رسمی و گروه بندیهای موجود در هر سازمان است .در این رابطه گفتگوی گستردهتری در ادبیات مدی ریتی در
ج ریان است که هدف آن روشن ساختن این نکته است که آیا سازمانها از ط ریق شیوههای رسمی یا شیوههای غیر
رسمی و ت وافقی که باعث انگیزه دادن به کارکنان و تسهیل تغییر م یگردند بهتر اداره خ واهند شد.
بیشتر کتابهای م ربوط به مدی ریت فعالی تهای داوطلبی و همچنین بیشتر سازمانهای اهداکننده بر اهمیت
ب رنامهریزی است راتژیک به عن وان یکی از فرآیندهای رسمی مدی ریت تاکید دارند ،اما ش واهد م ربوط به پژوهش حاضر
حاکی از آناند که است راتژیهای م وثر اغلب ن وپا و نیازمند تکامل هستند .این است راتژیها منعکس کنندهی نیازها،
فرصتها و چالشهای م ربوط به ش رایط محیطی است که یک سازمان در آنها عمل م یکند .سازمانهای موضوع
این پژوهش نیز دارای بیانی ههای ماموریت و ب رنامههای است راتژیک هستند ،اما از ابتدا به تدوین آنها مبادرت نکرده و
معموال با گذشت زمان و طبق خ واست اهداکنندگان به این کار اقدام م یکنند .ممکن است ب رنام هریزی است راتژیک
اکنون ب رای برخی از سازمانهای غیردولتی اهمیت پیدا کرده باشد و آنها خود به استفاده از آن تمایل داشته باشند.
احتمال دیگری نیز وجود دارد و آن این که این سازمانها در ظاهر چنین کاری را با هدف راضی کردن اهداکنندگان
خود انجام دهند .با توجه به ش رایط سیاسی و مالی نامطمئنی که سازمانهای غیردولتی در جنوب آسیا در آن
فعالیت م یکنند ،به نظر م یرسد داشتن قابلیت تطابق با محیط و تغییر مهمتر از ت وانایی در تدوین یک ب رنامهی
پنج ساله باشد .منظور از این سخن آن نیست که سازمانهای غیردولتی نیاز به است راتژی ندارند .هم هی این سازمانها
دارای است راتژیاند .موضوع آن است که تدوین اسناد رسمی است راتژی چیزی بود که این سازمانها با تاخیر انجام
دادند و احتماال دلیل آن این بوده است که نیاز چندانی به آن نداشتهاند .حتی برخی از این سازمانها هنوز هم اقدام
به تدوین است راتژیهای رسمی نکردهاند.
در عین حال ،در برخی م وارد روی ههای رسمی ب رای سازمانهای غیردولتی موضوع این پژوهش دارای اهمیت
بوده است .این م وارد شامل سیاستهای پرسنلی رسمی و است راتژیهای مدی ریت منابع انسانی م یگردد .البته این
گ ونه سیاستها و است راتژیها نیز در ابتدای فعالیت سازمانهای غیردولتی ایجاد نشدند .هرچه این سیاستها و
است راتژیها دی رتر در یک سازمان مورداستفاده ق رار گی رند ،آن سازمان در زمینهی مدی ریت با مشکالت بیشتری
روب هرو خ واهد بود .در ابتدای فعالیت سازمانها استفاده از روشهای غیر رسمی و شخصی جهت به کارگیری اف راد
جدید قابل قبول است .اما با رشد سازمانها استفاده از نظامهای رسم یتر در این رابطه اهمیت خ واهد یافت .از
طرف دیگر ،همگام با رشد سازمانها ،کارکنان آنها نیز رشد م یکنند .بسیاری از سازمانهای غیردولتی بهت رین و
شایستهت رین کارکنان را به خدمت گرفته و در زمینهی مهارتهای م ربوط به توسعه به آنها آموزش دادهاند .بنابر
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این م یت وان نتیجه گرفت که نگهداری کارکنان کارآمد نیز یکی از موضوعاتی است که این سازمانها با آن روب هرو
هستند.
یکی از بخشهای مهم مدی ریت منابع انسانی آموزش و توسع هی کارکنان است به طوریکه این کار در کل
به یادگیری سازمانی کمک کند .یکی از نکات برجستهای که در میان سازمانهای غیردولتی موضوع این پژوهش
مشترک است می زان سرمای هگذاری باالی آنان در امر ارتقاء کارکنان است .این امر وجه تمایز میان این سازمانها
و همکاران آنها در کشورهای شمال را تشکیل م یدهد .در سازمانهای غیردولتی موضوع این پژوهش ،یادگیری
مهارتها ،مفاهیم و رویکردهای جدید در قالب ب رنامههای رسمی اعمال م یشود .در این سازمانها آموزش کارکنان
از زمان آغاز به کار آنان شروع شده و پس از آن نیز از راههای گ وناگون ادامه م ییابد .کلی هی سازمانهای موضوع
این مطالعه ب رنامههای آموزشی منظم در زمینهی مدی ریت برگزار کرده و برخی از آنان حتی به ایجاد م راکز آموزشی
که به روی عموم نیز باز است اقدام نمودهاند .در این سازمانها اعطای بورس ،ماموریتهای کاری به نقاط مختلف
و آموزشها م ربوط به کامپی وتر ،موضوعات زیست محیطی و جنسیتی امری رایج است.
برخی از مفس ران بر این عقیدهاند که یادگیری امری ذاتی و م ربوط به ارزشها و چش ماندازهای سازمانهای
غیردولتی است .اما ش واهد به دست آمده از این پژوهش عکس این موضوع را نشان م یدهد .بر اساس این ش واهد
یادگیری هدفی است که از سرمای هگذاری در ب رنامههای رسمی آموزش و پژوهش و همچنین ت وانمندسازی فردی
و تماسهای غیر رسمی اف راد حاصل م یشود .تالشهای صورت گرفته جهت ترویج سیاستهای جنسیتی در
سازمانهایی مانند برک و سازمان حمایت روستایی سرحد نم ونهای عالی از تاثیر رویکردهای رسمی آموزشی در
رها کردن سازمانها از تکرر و ابتذال و وارد ساختن آنها به حیطهی مدی ریت حقیقی و پیشرفت م یباشد .حقیقت
آن است که سازمانهای غیردولتی نیز مانند سازمانهای دیگر از یک طرف به سیست مهای رسمی مدی ریت و از
طرف دیگر به فرآیندهای مشارکتی و غیر رسم یکه باعث انگیزش کارکنان ،ترویج یادگیری و تسهیل تغیی رات
مثبت م یگردند نیاز دارند.

مشارکت و مدیریت مشارکتی
مدی ریت مشارکتی عنصری الزم ب رای سازمانهای غیردولتی فعال در زمینهی توسعه است .مدی ریت مشارکتی
شرطی اساسی است که کلی هی این سازمانها بدون تردید آن را م یپذی رند« .رابرت چمبرز» 1در تهی هی کتاب خود
دربارهی مشارکت از برخی از سازمانهای غیردولتی موضوع این پژوهش کمک گرفته است.
در شروع این تحقیق ،ما زیاد به این که آیا سازمانهای غیردولتی از تکنی کهای مدی ریت مشارکتی استفاده
م یکنند یا نه توجه نداشتیم .ما فرض را بر این گذاشته بودیم که آنها این کار را م یکنند .در عوض ،ب رای ما این
نکته مهم بود تا بدانیم آنها معنای مشارکت را چه م یدانستند .سه دلیل ب رای این موضوع وجود داشت .اول آنکه
تق ریبا هیچ نهادی وجود ندارد که از توسع هی مشارکتی و مدی ریت مشارکتی حمایت نکند .این موضوع شامل بانک
جهانی ،سازمان توسعه و همکاری اقتصادی و کلی هی اهداکنندگان دوجانبه نیز م یشود .کدام سازمان این روزها
Robert Chambers
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مایل است بگ وید که شیوهی کاریش غیر مشارکتی است؟ بناب راین اولین پرسش ما دربارهی سازمانهای غیردولتی
منطقهی جنوب آسیا باید به معنای این واژه م ربوط م یشد .دومین پرسش ما نیز باید به موضوعات عملیاتی م ربوط
م یشد .در سازمانهایی که ب رنامهها به صورت فرم وله تدوین و اج را م یگردند مشارکت چه معنایی م یت واند داشته
باشد؟ آیا روستاییان زیر یک درخت گرد هم م یآیند و با یکدیگر تصمیم م یگی رند که مثال به ب رنامهی اعتبار و
پ سانداز نیاز دارند؟ پرسش سوم اینست که در سازمانی که تحت تسلط یک رهبر فعال و دارای کاریزما یا یک
گروه کوچک مدی ریتی فعالیت م یکند مشارکت چگ ونه م یت واند تحقق یابد؟ آیا این گ ونه سازمانها حقیقتا
مشارکتی هستند یا این تنها ظاهر قضیه است؟

در رابطه با ب رنامهریزی ،مشارکت دارای محدودیتهای روشنی م یباشد .یکی از گ رایشاتی که در رابطه با
ب رنامهریزی وجود دارد تک رار پروژههای موفق است .این رویکرد از نطقه نظر مالی و تامین هزینه نیز کاری معقوالنه
به نظر م یرسد .از این رو به ندرت اتفاق م یافتد که ب رای هر روستا ب رنام هریزی جداگانهای صورت گیرد .البته
ممکن است یک سازمان در مورد انتخاب پروژهی م ربوط به یک روستا ،به ویژه پروژههای م ربوط به نیازهای
اولی هی روستاییان مانند درآمد ،بهداشت و آموزش ،با روستاییان مشورت نماید که این کار نوعی مشارکت به شمار
م یرود .ممکن است مشارکت از این سطح باالتر بوده و مدی ریت و اج رای پروژه را نیز شامل گردد .به عن وان مثال
صندوقهای وام و پ سانداز م یت وانند به صورت مشارکتی اداره ش وند .روستاییان م یت وانند به صورت جمعی یک
وام را تضمین کنند .والدین کودکان م یت وانند در ساخت مدرسه کمک کنند؛ ب رنامهریزی زمانی آموزش در یک
مدرسه م یت واند با کمک والدین صورت گیرد؛ یا ممکن است والدین به انتخاب معلم اقدام کرده و به او مسئ ولیت
داده و خ واهان پاسخگ ویی از جانب وی باشند .مدی ریت آب م یت واند به صورت جمعی سازماندهی شود؛ بذر را
م یت وان به صورت مشترک خ ریداری کرد؛ و محصوالت روستایی را م یت وان به صورت گروهی بازاریابی کرد .بسته
به نوع سازمان و ب رنامهها ،مشارکت م یت واند به معنای مشاوره ،اتفاق نظر یا رایگیری باشد .به حداکثر رساندن ،یا
حداقل بهینهسازی ،مشارکت ذینفعان باعث ایجاد حس مالکیت در آنان شده و ت وانمندسازی آنها را به دنبال
خ واهد داشت.
از نظر برخی ،مفاهیم رهبری و مشارکت با یکدیگر سازگاری ندارند .این گمان وجود دارد که سازمانهای
غیردولتی علیرغم آنکه بسیار از مدی ریت مشارکتی سخن م یگ ویند در اغلب م وارد به یک شخص (رهبر سازمان)
یا گروهی از اشخاص (تیم مدی ریت) متکی هستند .ما قصد داریم تا نادرست بودن این عقیده را نشان دهیم .مطمئنا
بنیاد تحقیقات توسع هی بیف را مانیبای دسای ایجاد کرده است .اگر جاگاوات دو سال از عمر خود را صرف
پیمودن روستاها با پای پیاده و صحبت با روستاییان نم یکرد بنیاد آب و توسع هی سادگورو به وجود نم یآمد .بدون
وجود اف اچ عابد کمیتهی پیشرفت روستایی بنگالدش (برک) یک سال هم دوام نم یآورد .بدون وجود شعیب
سلطان خان یا آنیل شاه نیز تمام ب رنامهریزیهای است راتژیک ب رنامهی حمایت روستایی آقا خان ب ینتیجه بود و اگر
آبان کاب راجی مدیر اتحادی هی بی نالمللی حفاظت از طبیعت پاکستان نبود ،این سازمان در این کشور هنوز فقط
یک دفتر کوچک داشت .هیچ چیز نم یت واند از اهمیت کار این اف راد بکاهد.
ممکن است در شروع کار سازمانهای مزبور ،این اف راد وقایع و رویدادها را به معنای واقعی کلمه «هدایت» کرده
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باشند .اما تصور این که اف اچ عابد بت واند به تنهایی  30000مدرسهی ابتدایی را هدایت کند (چه رسد به آنکه
مدی ریت کند)؛ یا این که فاروق احمد و تیم کوچک مدی رانش بت وانند  90000گروه روستایی را با موفقیت اداره
کرده؛ یا آبان کاب راجی بت واند فعالی تهای اتحادی هی بی نالمللی حفاظت از طبیعت در زمینهی است راتژی محافظت
ملی و است راتژیهای محافظت استانی و همچنین کلی هی فعالی تهای این سازمان در س راسر آسیا را به تنهایی اداره
کند مضحک به نظر م یرسد .این تصور همچنین توهینی است به صدها و هزاران کارمند و مدیر شایسته که طی
سالها به توسعه و ادارهی این سازمانها کمک کردهاند.
شیوهی دیگری نیز ب رای نگ ریستن به مشارکت وجود دارد .این شیوه در چند سطح در این پژوهش نمایان شده
است .مدی ریت مشارکتی و مشورتی نه تنها در تف ویض اختیارات در زمینهی ب رنامهریزی ،بلکه به منظور حصول
اطمینان از وفاداری به چش مانداز مشترک سازمانی در میان هم هی کارکنان قابل استفاده است .این پژوهش نشان
م یدهد که سلسله م راتب و مدی ریت مشارکتی م یت وانند مکمل یکدیگر باشند .یک سازمان دارای سلسله م راتب
روشن مدی ریتی در عین حال م یت واند از شیوهی مشارکتی استفاده کند.
در حقیقت ،نتیج هی تحقیق حاضر نشان م یدهد که در سازمانهای غیردولتی منطقهی جنوب آسیا سلسله
م راتب در سطح باالیی وجود دارد .موضوع این نیست که آیا سلسله م راتب وجود دارد یا نه ،بلکه آن است که
سلسله م راتب چگ ونه عمل م یکند .این پژوهش نشان م یدهد که مدی ریت مشارکتی به ساختار فکری و ت وانای یهای
مدی ریتی خاصی نیاز دارد .اول از همه آنکه رهب ران موفق باید قادر به گوش دادن و پاسخ دادن به آنچه م یشن وند
باشند .آنها باید در مدی ریت تی مهای مختلف و عملیات تمرکززدایی شده دارای قابلیت کافی باشند .بدون وجود
درک و احت رام متقابل میان مدی ران و کارکنان و بدون تف ویض اختیارات ،تق ریبا هیچیک از سازمانهای موضوع این
پژوهش قادر به بقا و رشد نم یگردیدند .شش سازمان از نه سازمان موضوع این تحقیق دارای تغیی رات عمده در
رهبری خود بودهاند و بیشتر آنها ب رای مدت پنج یا شش سال بر خالف پیش بین یهای صورت گرفته با موفقیت
به کار خود ادامه دادهاند .علت این امر چیست؟ به این دلیل که آنها دارای سلسله م راتب از نوعی که یک رهبر
مستبد در راس آن ق رار داشته باشد نبودهاند بلکه سلسله م راتبی ت وانمندسازی شده داشتهاند که توسط «رهب ران
توسعه» بر اساس ارزشها و دانش هدایت م یشده است.
پس ایدهی سازمان غیردولتی دارای یک رهبر مستبد از کجا آمده است؟ این ایده تا حدودی ناشی از آن است
که اف راد معموال در ذهن خود معادلهای شکل م یدهند مبنی بر آنکه سازمان برک ب رابر است با عابد (رهبر آن -م)
یا سازمان حمایت روستایی سرحد مساوی است با فیروز شاه (رهبر آن-م) .برخی از رهب ران سازمانهای غیردولتی
در جنوب آسیا وجههای اسطورهای پیدا کردهاند .این امر بخشی به دلیل موفقیت و شهرت آنان و بخش دیگر
به دلیل آن است که آنها کسانی هستند که به عن وان نمایندگان این سازمانها دربارهی فعالی تها و موفقی تهای
این سازمانها سخن م یگ ویند .این عمل باعث تق ویت نقش آنان در معادلهی فوقالذکر م یگردد .آژان سهای
اهداکننده نیز در این میان دارای تاثیر منفی هستند ،چ را که مقامات آنها نیز فقط با رهب ران سازمانهای مذکور
در ارتباط هستند .عالوه بر این ،تصوری که اهداکنندگان از سازمانهای غیردولتی که با آنان کار م یکنند دارند بر
اساس گزارشات و ارزیاب یهایی شکل م یگیرد که در آنها به ندرت نامی از اف راد دیگر (غیر از مدیر سازمان) برده

م یشود .در نتیجه ،مدیر عامل سازمان تنها کسی است که در ذهن آنان جای دارد .موضوعی که باعث بدتر شدن
وضعیت در چنین ش رایطی م یشود آن است که تنها مدی ران ارشد سازمان قادر به تکلم به زبان انگلیسی م یباشند.
مدی ریت مشارکتی به این معنا نیست که هم هی تصمیمات از راه اتفاق نظر اتخاذ شود یا این که رهبری وجود
نداشته باشد که سازمان را هدایت کند .مدی ریت مشارکتی ،همانطور که در نه سازمان موضوع این تحقیق مشاهده
م یشود ،فرآیندی مرکب از اعتماد ،احت رام متقابل ،گفتگو و تعهد به هدفی مشترک و است راتژی تعیین شده ب رای
دسترسی به آن هدف است .مدی ریت مشارکتی یعنی ترکیب سیست مهای رسمی و غیر رسمی ،فرهنگهای کهنه و
نو ،بلند پروازی ،امید و نیاز که همگی در راستای از بین فقر در کشورهایی است که با آن دست به گ ریبان هستند.

مدیریت برای تغییر :چالشهای آینده
مدی ران سازمانهای غیردولتی در جنوب آسیا ناگزیر از آن بودهاند تا میان تعهد فردی خود به چش ماندازی
که به آن باور دارند از یکسو و نیازهای ج وامع محلی ،خ واست اهداکنندگان و و عالیق سیاستمداران و حتی
دیدگاههای گروههای اف راطی از سوی دیگر تعادل ایجاد نمایند .آنان با هدف پاسخگ ویی به نیازهای در حال تغییر
بخش غیردولتی ،از شیوهی رهبری مختلط استفاده کردهاند .آنها آموختهاند چگ ونه است راتژیهایی تدوین کنند
که ضمن پرداختن به نیازهای واقعی اف راد فقیر ،نیازهای کارکنان و خ واست اهداکنندگان را نیز تامین کنند .این
مدی ران در ج وامع فقیر و آسیب پذیر که دارای منابع بسیار محدودی هستند کار م یکنند .آنها ناگزی رند با استفاده
از منابع مالی محدود در راستای ارزشهای م ربوط به فعالی تهای مدنی و همچنین چش مانداز سازمان خود حرکت
نمایند .برخی از این سازمانها دارای بودج هی مدی ریتی بسیار اندک و منابعی آنقدر محدود هستند که آنان را تنها
قادر به تامین هزینههای اج رایی اولی هی خود م یکند .اما در همین حال ،از این مدی ران انتظار م یرود که به وضعیت
کارکنان خود توجه داشته ،مدی ریت مشارکتی را ترویج نموده و یادگیری همگانی را در سازمان خود ارتقا بخشند.
روشن است که مدی ریت در بخش غیردولتی با مدی ریت در بخشهای دیگر متفاوت است .با این وجود،
م راکز آموزشی یا دانشگاههای بسیار معدودی وجود دارند که در آنها به توسع هی ظرفی تهای مدی ریتی کارکنان
سازمانهای غیردولتی پرداخته شود .تحقیقات انجام گرفته در این زمینه نیز بسیار محدود بوده است .در مجموع،
تعداد م راکز ارائه دهندهی آموزشهای تخصصی در زمینهی مدی ریت بسیار معدود است .از این رو ،کسانی که
هدف آنان مدی ریت سازمانهای غیردولتی فعال در زمینهی توسعه است در زمینهی کسب دانش و مهارتهای الزم
با مشکل روب هرو هستند .راه دیگری که ب رای این گ ونه اف راد وجود دارد گذراندن دورهی ( MBAکارشناسی ارشد
مدی ریت بازرگانی) است .این عمل را م یت وان بدینگ ونه توجیه نمود که شیوههای مدی ریتی در بخشهای مختلف
(غیردولتی ،بازرگانی )... ،مشابه یکدیگ راند .اما چنین دورههایی بیشتر به فضای بخش خصوصی و تجارت تعلق
دارد تا جایی که موضوعات م ربوط به توسعه یا سازمانهای غیردولتی در این دورهها به عن وان واحدهای تخصصی
اختیاری ارائه م یگردند .واقعیت اینست که برخی از چالشهای عملیاتی و است راتژیکی که مدی ران سازمانهای
غیردولتی با آنها روب هرو هستند خاص بخش غیردولتی هستند .این کتاب به شناسایی بعضی از موضوعات مدی ریتی
ویژهی بخش غیردولتی پرداخته است .در این کتاب همچنین به اهمیت پژوهش بیشتر و نیاز به م واد آموزشی تاکید
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جدای از نیاز به آموزش و پژوهش بیشتر در زمینهی مدی ریت سازمانهای غیردولتی ،موضوعاتی که در آینده
این سازمانها با آن م واجه خ واهند بود کداماند؟ این کتاب به برخی از این چالشها نیز اشاره م یکند .یکی از
این چالشها موضوع جانشینی رهب ران و مدی ران این سازمانها است .این امر نه فقط به تغییر مسئ ولیت درسازمان
بلکه به واکنش به تغییر ،معرفی نظامها و ساختارهای مدی ریتی جدید ،سازگاری با تکن ولوژیهای جدید اطالعاتی و
ارتباطی ،تمرکززدایی در مسئ ولی تها و قدرت و ایجاد و تکامل فرهنگهای سازمانی متفاوت با هدف رویارویی با
چالشهای جدید م ربوط م یباشد .ش واهدی وجود دارد که چنین روندی از هم اکنون آغاز شده است .گسترش بنیاد
تحقیقات توسعه بیف از ط ریق تمرکززدایی امور اداری و اج رایی و تف ویض قدرت به واحدهای خود مختار صورت
گرفته است .سازمان برک نیز در حال حاضر به شدت سرگرم اج رای ب رنامههای درآمدزا مانند ارائهی خدماتی
اینت رنتی ،انتشارات ،چاپ و فرآوری محصوالت کشاورزی است .هم هی سازمانهای غیردولتی موضوع این پژوهش
بر اهمیت سرمای هگذاری بیشتر در یادگیری سازمانی ،پیشرفت کارکنان و اقدامات مثبت در زمینهی سیاستهای
جنسیتی با هدف ایجاد سازمانهای ف راگی رتر ،خالق تر ،اتعطاف پذی رتر و در نتیجه کارآمدتر تاکید داشتهاند.
چنین اقداماتی تا حدودی در پاسخ به فشار موجود جهت استفادهی م وث رتر از منابع با توجه به محیط در حال
تغییر فعالی تهای کمک رسانی ،تغییر اول ویتهای اهداکنندگان و رقابت فزاینده در جلب حمایت اهداکنندگان
صورت گرفته است .دلیل دیگر این اقدامات م یت واند تغییر نقش سازمانهای غیردولتی در جامعه و روابط در حال
تغییر میان ج وامع و دولتها باشد .در حال حاضر در این زمینه بحث وجود دارد که آیا سازمانهای غیردولتی موفق
و بزرگ مانند سازمانهای موضوع این پژوهش م یت وانند همچنان مستقل باقی بمانند یا این که ش رایط در حال
تغییر مالی و حمایتی و نیازهای جدید در این رابطه آنان را به سوی همکاری با دولتها سوق خ واهد داد (همانطور
که در بسیاری از کشورهای صنعتی این امر مشاهده م یشود) .اما اگر ق رار باشد سازمانهای غیردولتی مذکور
همچنان مستقل باقی بمانند ،نیاز خ واهند داشت تا بخش بیشتری از بودج هی خود را از راه ب رنامههای درآمدزا،
جلب کم کهای محلی یا یافتن حامیان جدید تامین نمایند .ما اکنون شاهد آن هستیم که سازمانهای بزرگی
مانند کمیتهی پیشرفت روستایی بنگالدش (برک) در حال روی آوردن به فعالی تهای م ربوط به بخش خصوصی با
هدف تامین مالی اقدامات خود در زمینهی توسعه هستند .این گ رایش م یت واند به ایجاد دوگانگی در فعالی تهای
سازمانهای غیردولتی و جدایی فعالی تهای توسعه و فعالی تهای درآمدزا از یکدیگر و حتی تاسیس شعب مجزا
ب رای هر یک منجر گردد.
یکی از نقاط ضعف مشهود در این پژوهش عدم موفقیت سازمانهای غیردولتی در همکاری با یکدیگر یا
ایجاد روابط جدید بود .با این وجود ،فشار ناشی از ش رایط در حال تغییر مالی و سیاسی ممکن است سازمانهای
غیردولتی را به همکاری با یکدیگر ،ایجاد ائتالف یا حتی ادغام در یکدیگر تش ویق نماید .اشکال و ساختارهای
سازمانی جدید فشار زیادی در رابطه با شیوه رهبری و مهارتهای مدی ریتی بر کارکنان ارشد این گ ونه سازمانها
در پی خ واهد داشت .در چنین ش رایطی الزم است تا رویکردهای رهبری دارای ویژگی تسهیل کنندگی بیشتری
بوده و اهداف و است راتژیهای سازمانی به روشنی وضع و پ یگیری ش وند .در چنین م واردی ،ساختار هیات مدیره

و نقش شیوهی ادارهی هر سازمان باید مورد تجدید نظر ق رار گیرد .این امر م یت واند به تغییر در وضعیت حقوقی
سازمانهای غیردولتی منجر گردد .چنین وضعیتی م یت واند افزایش فشار بر دولتها جهت وضع ق وانین جدید ب رای
تع ریف بخش غیردولتی و ف راهم آوردن امکان پدید آمدن اشکال نوآورانهی سازمانی را در پی داشته باشد .مدی ریت
یک سازمان غیردولتی به خودی خود فرآیندی دش وار است که در صورت وجود تغیی رات فوقالذکر بر دش واری آن
بیش از پیش افزوده شده و نیاز به مجموعهای متفاوت از مهارتها و ت وانای یهای است راتژیک محسوستر خ واهد
گردید.
در ابتدای این کتاب عن وان شد که ممکن است برخی از یافتههای این تحقیق مای هی تعجب باشد .برخی از
مهمت رین یافتههای این پژوهش ارزش آن را دارند که در اینجا مجددا عن وان گردند.

نخست آن که ش رایط و فرهنگ دارای اهمیت بسیاری هستند ،اما نباید آنها را تنها به عن وان محدودیت یا
مانعی در سر راه تغییر قلمداد کرد .مدی ران سازمانهای غیردولتی م یت وانند از این دو عامل به عن وان اهرمی ب رای
ایجاد تغییر استفاده کنند .به طور مشابه ،زمانبندی و بلوغ سازمانی نیز از ع وامل تعین کنندهی شیوهی مدی ریتی
سازمانهای غیردولتی و همچنین عامل کارایی و تاثیر سیست مها و ساختارهای آن م یباشند.
دوم آن که رهبری ،سلسله م راتب و مشارکت با یکدیگر مغایرت ندارند .سازمانی که دارای سلسله م راتب
آشکار در حوزهی مدی ریت است م یت واند در عین حال به شیوهی مشارکتی عمل کند .موضوع اصلی در رابطه با
سازمانهای غیردولتی این نیست که آیا آنها ساختار سازمانی مسطح دارند یا نه ،بلکه اینست که آیا آنها دارای
نظامها و فرآیندههایی هستند که از کار گروهی ،یادگیری و تمرکززدایی حمایت کند یا خی ر .آنچه دارای اهمیت
است ،استفاده از روی ههای مشارکتی به منظور نشر اطالعات و دانش و دستیابی به اتفاق نظر حول چش مانداز و
اهداف سازمانی م یباشد.
سوم آن که سازمانهای غیردولتی همانقدر به سیاستها و نظامهای رسمی وابستهاند که به فرآیندهای
مشارکتی و غیر رسمی و تعهد فردی نیاز دارند.
چهارم آن که ،رهبری م وثر یک سازمان غیردولتی تنها به یک فرد بستگی ندارد ،بلکه نتیج هی کار تیمی
خوب ،مسئ ولیت پذیری مشترک و پاسخگ ویی گروهی است .یک رهبر دارای کاریزما و پر ج رات نقشی آشکار
در شکلگیری یک سازمان غیردولتی دارد ،اما اگر ق رار باشد که سازمان مذکور به بقای خود ادامه داده و رشد کند،
الزم است تا شخص مذکور زمینه را ب رای رهبری مشارکتی سازمان ف راهم سازد .بناب راین ،ایجاد رهبری گروهی و
یک ب رنامهی جانشینی مشخص در رابطه با رهبری از ع وامل تعیین کنندهی موفقیت آیندهی سازمان خ واهد بود.
موضوع آخر به سطوح باالی سرمای هگذاری توسط مدی ران سازمانهای غیردولتی در منطقهی جنوب آسیا
در زمینهی آموزش ،پژوهش و یادگیری م ربوط م یباشد .این امر ان واع جدیدی از دانش نهادی دربارهی توسعه و
چگ ونگی مدی ریت م وثر فعالی تهای توسعه را ایجاد کرده و تج ربیات اولی هی این سازمانها را به سالحی کارآمد
در مبارزه علیه فقر تبدیل کرده است.
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سازمانهای غیردولتی منطقهی جنوب آسیا مورد توجه بسیاری از محققان مسائل مدی ریتی بودهاند ،چ را که
این سازمانها در زمانی بسیار ک وتاه رشد و موفقیت چشمگیری داشتهاند .سازمانهای مذکور علیرغم چالشهای
اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی که با آن م واجه بودهاند به موفقیت رسیده و به دلیل همین موفقیت توجه همکاران
خود در سایر نقاط جهان را به خود جلب کردهاند .این سازمانها همچنین به دلیل امید بخشیدن در زمینهی
موفقیت در مبارزه با فقر و ب یعدالتی در آینده مورد توجه ق رار گرفتهاند .ب رای موفقیت و رشد این سازمانها یک
دلیل خاص وجود ندارد .همانطور که این کتاب نشان م یدهد ،ب رای این امر دالیل زیادی وجود دارد که همگی آنها
نیز به اف راد دخیل در آنها و ش رایط زمانی و محیطی بستگی دارند.
در نتیجه ،شاید مهمت رین درس گرفته شده از سازمانهای غیردولتی موضوع این پژوهش این باشد که رویدادی نو
و مهم در زمینهی توسع هی بی نالمللی و اقدامات داوطلبانه در حال وقوع است .در رابطه با امر توسعه و سازمانهای
غیردولتی ،تج رب هی به دست آمده از سه دههی پایانی قرن بیستم در جنوب آسیا نشان دهندهی پتانسیلی بزرگ
ب رای قرن بیست و یکم است .این پتانسیل در ابتدا مورد توجه تعداد اندکی از اف راد ق رار گرفت ،اما در نتیج هی کار
و تالش هزاران نفر رشد کرد – اف رادی ب یق رار و بلندپرواز که بهت رین ابزارها و روی ههای مدی ریتی را که م یت وانستند
مورد استفاده ق رار دادند تا رخداد وقایع مطل وبشان را میسر سازند .آنها از شکایت کردن از مشکالت خسته شده و
بر آن شدند تا اوضاع را بهبود بخشند.
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