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سه راه حل جهت جلب مشارکت کارمندان در یک سازمان غیرانتفاعی 

y www.nonprofitpro.com : منبع

در دنیــای امروز از دســت دادن شــغل 
بــرای کارمندانی که با آخریــن تغییرات 
تکنولوژی و ابزارهای به روز آن آشــنایی 
ندارند، دور از انتظار نیست. پیشرفت های 
جدید در تکنولوژی ممکن اســت کیفیت 
زندگی را بهبود ببخشد، اما چنین پدیده ای 
به این معنی است که برخی از افراد از این 

پیشرفت ها متضرر می شوند. 
به همین دلیل، طی 5 سال آینده گوگل 
در ســازمان های غیرانتفاعی تــا 1 میلیارد 
دالر سرمایه گذاری می کند. هدف پروژه 
این اســت که به انســان ها کمک کند تا 
بدون صــرف هزینه های ســنگین ماهیت 
کار خود را تغییر دهند. آنها یک پروژه 10 
میلیون دالری-بزرگترین تعهد بشردوستانه 
از یک غــول اینترنتی- بــرای یک برنامه 
آموزشــی جهت کار با GoodWill در 

نظر دارند. 
این یکــی از چندین اخبــار مثبت برای 
ســازمان های غیرانتفاعی اســت. سازمان 
های غیرانتفاعی با کمترین بودجه در حال 
مبارزه با چالش ها هستند و این موضوع بر 

روی کارکنان تاثیر منفی دارد. 
انجــام شــده در شــرکت  تحقیقــات 

نشان می   Quantum Workplace
دهــد که فقــط 56.7 درصــد از کارکنان 
سازمان های غیرانتفاعی در حال مشارکت 
و تعامل هســتند. ایــن آمار در مقایســه با 
شرکت های بخش خصوصی 70.8 درصد 
است. این سطح پایین از میزان تعامل چیزی 
است که فعاالن سازمان های غیرانتفاعی از 

آن غافل بوده اند. 
به اســتثنای مشارکت با شــرکت های 
بــزرگ ماننــد گــوگل، ســازمان هــای 
غیرانتفاعی دارایی های کمی برای سرمایه 
گذاری در مشــارکت کارکنان دارند. این 
بدان معنی اســت کــه آنها بایــد راه های 
دیگــری را برای ایجاد انگیزه در کارکنان 

خود ایجاد کنند. 
در ایجا ســه راه برای جلب مشــارکت 
کارکنان سازمان های غیرانتفاعی پیشنهاد 

می شود : 
1- واقع بین باشیم  

اگر در رســانه ها اخبار مربوط به شبکه 
های اجتماعی را بررســی کنیــد خواهید 
دید که همه این سازمان ها در حال تالش 
برای جذب بودجه مورد نیاز خود هستند. 
این موضوع باعث می شود که ایجاد یک 

محیط کار انگیزشــی و با بهــره وری باال 
برای شــما سخت شــود، مخصوصا به این 
دلیل که کارکنان سازمان شما نیز این اخبار 

را مطالعه می کنند. 
با این حــال آنها به طــور کامل متوجه 
نیســتند که کاهش بودجه چــه تاثیری بر 
شغل آنها و آینده شــرکت می گذارد، به 
همین دلیل مهم است که با کارکنان صادق 
باشیم. اگر دانش آنها در ارتباط با سازمان 
محدود باشد برداشت آنها از آینده سازمان 
اشتباه خواهد بود و این سبب می شود تعهد 
آنها نسبت به سازمان از بین برود. حتی اگر 
سازمان شما عملکرد خوبی نیز داشته باشد، 
ممکن از کارمندان خوب خود را از دست 

بدهید. 

بنابرایــن به جای پنهان کــردن اخبار از 
کارکنــان خود، در مــورد آنچه اتفاق می 
افتد، شفاف باشید. بگذارید تیم شما بداند 
چه چالشــی برای ســازمان وجــود دارد. 
ممکن است شما از دیدن راه حل های آنها 
برای حل چالش ها شــگفت زده شــوید. 
حتــی اگر همه چیــز ناهنجار باشــد، اگر 
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آنها اطالعات کامل درمورد سازمان داشته 
باشند و شانس این را داشته باشند که بتوانند 
تاثیر اثربخشی را ایفا کنند، ارتباط بیشتری 

با سازمان احساس خواهند کرد. 
2- چرخ شایعه را در هم بشکنید 

هنگامی که کارکنــان در فضای مملوء 
از شــایعات سازمانی گفت و گو می کنند، 
بدترین حالت ممکن را برای سازمان متصور 
می شــوند و نظرات خــود را با یکدیگر به 
اشتراک می گذارند. این موضوع می تواند 
به ســرعت تعهد کارکنــان را از بین ببرد. 
کارکنــان همیشــه از چیزهایــی که باعث 
ترسشان می شود با رهبران سازمان صحبت 
نمی کننــد، بنابراین بهترین کاری که یک 
ســازمان غیرانتفاعی می توانــد انجام دهد 
این است که بررسی های نامحسوس انجام 

دهد. 
با دریافــت فیدبک از ترس هایی که در 
وجود کارکنان وجــود دارد، مدیر متوجه 
می شود که شایعات ســازمانی در اطراف 
او پراکنــده شــده اند. این نظر ســنجی ها 
همچنین به شما کمک می کند تا تهدیداتی 
که متوجه تعهد سازمانی کارکنان می شوند 

را شناسایی کنید. 
به عنوان یک رهبر شــما دیــدگاه های 
متفاوتــی نســبت بــه کارکنان و ســازمان 
دارید، این دیدگاه ها می تواند چشــم شما 
را بــه روی آنچه در واقعیــت در حال رخ 
دادن اســت ببندد. با انجام نظرسنجی های 
تعاملی، نه تنها متوجه می شوید کدام یک 
از کارکنان وضعیت نگران کننده ای دارند 
بلکه مــی توانید راه حل هــای جدیدی را 
نیز پیدا کنید. این کار باعث می شــود که 
کارمنــدان احســاس ارزشــمندی و ثبات 

نسبت به سازمان داشته باشند. 
3- تیم خود را با هم هماهنگ کنید  

از میــان 30 عامــل موثر در مشــارکت 
کارکنــان که ما در نظرســنجی هــا به آن 
پرداختیم، ســازمان های غیرانتفاعی به جز 
یک مورد در سایر موارد امتیاز مورد نظر را 
کســب نکردند. و آن مورد این است :  من 
کار مورد عالقه و چالــش برانگیز خود را 

پیدا کردم.  
بدیهی اســت که بیشتر کارکنان سازمان 
های غیرانتفاعــی از کارهایی که انجام می 

دهند لذت می برند. گذشته از همه چیز آنها 
به خاطر پول و شــهرت وارد یک سازمان 
غیرانتفاعی نمی شوند. اما عشق به کاری که 
در حال انجام آن هستید تا حدی می تواند 
تاثیر داشته باشد و کافی نیست. بنابراین می 
توان گفت که بسیاری از کارکنان سازمان 
های غیرانتفاعی با تمام توان خود مشــغول 
به کار نیســتند و ممکن است به فکر شغل 

بعدی خود باشند. 
کارکنان خود را متحد کنید تا در آینده 
به سازمان شما اختصاص داشته باشند. اگر 
آنها بر روی تیم و ماموریت خود در سازمان 
سرمایه گذاری کنند بسار بعید است که از 

کشتی سازمان بیرون بپرند. 
یکــی از راه حــل های مناســب در این 
مورد این اســت که به جای توسعه سازمان 
تمرکــز بر روی توســعه فــردی کارکنان 
باشد. اگر سازمان شــما به بن بست رسیده 
است کارکنان شما می توانند با شرکت در 
سمینارها و وبینارهای آموزشی یاد بگیرند 
و به خارج شدن سازمان از بن بست کمک 
کنند. این کار شــما به مردم نشان می دهد 
که سازمان شما حتی در شرایط سخت نیز 
حاضر اســت بر روی توانمندی کارکنان و 

آینده آنها سرمایه گذاری کند.   
کارکنــان ســازمان هــای غیرانتفاعــی 
کارهــای بزرگــی انجام می دهنــد اما این 
بدان معنا نیســت که آنها همیشــه احساس 
امنیت شغلی می کنند. با توجه به این نکات 
سازمان های غیرانتفاعی می توانند امیدوار 
باشــند که در شرایط ســخت و دشوار نیز 
استعدادها و کارکنان خوب خود را دست 

نمی دهند. 
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اهمیت استراتژیک سرمایه فکری در بخش غیرانتفاعی \

منبع: ماهنامه تدبیر، شماره  196
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چکیده:
هدف ایــن مقاله ، آزمــون پنج مفهوم 
کلیــدي مدیریت اســتراتژیک : ســازمان 
صنعتــي )O/I ( دیــدگاه مبتني بــر منابع 
 ،)KBV( دیدگاه مبتني بر دانش )RBV(
کارت امتیازي متوازن )BSC( و سرمایه 
فکــري )IC( در بافت یک ســازمان غیر 
انتفاعي اســت و تعیین اینکه کدام یک در 
بخش غیر انتفاعي کاربرد بیشــتري دارد. 
این مقاله مفاهیم یاد شده را در محیط غیر 

انتفاعي مرور مي کند.
این مقاله به تکمیل ادبیات نوظهوري که 
مي گویــد: مفهوم IC کارآمدترین مفهوم 
مدیریت اســتراتژیک در بخش هاي غیر 
انتفاعي است، کمک مي کند. از آنجا که 
تحقیقات سیســتماتیک کمتري در مورد 
قابلیت کاربرد مفهوم مدیریت استراتژیک 
در بافــت غیر انتفاعي انجام شــده اســت، 
این مقاله به عنوان نخســتین تالش براي پر 
کردن این شکاف موجود تهیه شده است.

مقدمه
 )NPOs(امروز سازمانهاي غیر انتفاعي
به طور عموم در یک محیط داراي رقابت 
باال، فعالیــت مي کنند که مشــخصه آنها 
تقاضــاي فزآینده از طرف جامعه، اســت. 
نیاز به مفاهیم مناسب مدیریت استراتژیک 
که قادر به هماهنگي با محیطهاي منحصر 
به فرد غیرانتفاعي باشــند به گونة وســیعي 

مورد پذیرش واقع شده است.
حوزه مدیریت اســتراتژیک در سه دهه 
اخیر، برجســته و چشــمگیر شــده است. 
بیشــتر مفاهیم مدیریت استراتژیک، مانند: 
ســازمان صنعتي )O/I( دیــدگاه مبتني بر 
منابــع )RBV( دیــدگاه مبتنــي بر دانش 
 )BSC( کارت امتیازي متوازن )KBV(
و ســرمایه فکري )IC( پا به عرصه ظهور 
گذاشــته انــد. به هر حال بر خالف ســایر 
مفاهیــم اســتراتژیک ، ســرمایه فکــري 
روي شــاخصهاي کیفــي و غیرمالي براي 
دورنماهاي اســتراتژیک آینده تاکید دارد 
و شــاید بتواند با محیــط منحصربه فردي 
که ســازمانهاي غیرانتفاعي درآن فعالیت 
مي کننــد، هماهنگ شــود. IC بــا ارائه 
شناخت بیشتر درباره چگونگي تخصیص 
منابع ســازماني ، به اســتقرار اســتراتژیک 

ســازمانهاي غیرانتفاعي کمــک مي کند. 
همزمان، IC ســازمانهاي غیــر انتفاعي را 
توانا مي سازد تا با ارائه اطالعات معني دار 
به ذینفعان سازماني ، عملکرد خودشان را 
بهبود بخشند. به این شکلها، IC به سازمانها 
در مــورد تالش بــراي تطبیق بــا هدفهاي 
اجتماعــي و بازرگانــي خــود کمک مي 
کند. همان گونه که در این مقاله نشان داده 
خواهد شد ، IC مناسبترین مفهوم مدیریت 
استراتژیک، براي ســازمانهاي غیر انتفاعي 

است.
این مقاله به ســه بخش عمده تقسیم مي 
شــود. نخســت ، یک توضیح مختصر در 
مورد چهار مفهوم مدیریت اســتراتژیک: 
شــامل ســازمان صنعتي )O/I( ، دیدگاه 
مبتني بر منابــع )RBV(، دیدگاه مبتني بر 
دانــش )KBV(و کارت امتیازي متوازن 
)BSC( در بافــت غیرانتفاعــي ارائه مي 
کند. استدالل مي شــود که این مفاهیم در 
بخش غیر انتفاعي قابل استفاده نیستند. دوم 
، یک توضیح اجمالي از تاریخچه ، مفهوم 
و ســه جزء تشکیل دهنده ســرمایه فکري 
ارائه مي شود. سرانجام اهمیت استراتژیک 
سرمایه فکري در ســازمانهاي غیرانتفاعي 
بررســي مي شــود. این مقاله بیان مي کند 
که IC یک چارچوب مفهومي جایگزین 
مدیریت اســتراتژیک در محیط منحصربه 

فرد غیرانتفاعي است.
)O/I( سازمان صنعتي

ســازمان صنعتــي، یکــي از معروفترین 
مفاهیــم مدیریــت اســتراتژیک اســت و 
بر شــاخصهاي محیط خارجــي عملکرد 
ســازمان تاکید دارد. آموزشگاه استراتژي 
O/I بــر انتخــاب یک صنعت مناســب و 
اســتقرار یــک ســازمان در آن صنعت با 
توجه به یک اســتراتژي کلي : هزینه پایین 
یــا تمایز محصول ، تاکیــد مي کند)زاک 
، 2005(. بــه هــر حال مکتب اســتراتژي 
O/I در بخــش غیرانتفاعــي نمــي تواند 
کاربرد داشــته باشد؛ زیرا موجب مي شود 
ســازمانهاي غیرانتفاعي تمایزهاي خود از 
رقبا را در زمینه فعالیتشــان را با استفاده از 
منطق بازار نشان دهند)گولد،1997(. آنها 
اصــرار دارند با استقـــرار و تمایز خدمات 
خود در این بخش موفق شــوند به گونه اي 

که بتوانند ذینفعان خودشان ، به ویژه تامین 
کننــدگان مالي را متقاعد ســازند که آنها 
منابع را سزاوارتر از رقبایشان مورد استفاده 

قرار مي دهند.
تمایز، منجر به تشــکیل سلســله مراتبي 
از مقایســه بین ســازمانهاي غیرانتفاعي و 
رقبایشــان با توجه به سنجه ها و معیارهاي 
مشخصي نظیر حســاب هزینه و درآمد یا 
اندازه گیــري نتایج مي شــود ، که در آن 
سازمانهاي غیرانتفاعي ســعي مي کنند به 
راس سلســله مراتــب صعود کننــد. به هر 
حال این سازمانها اغلب هدفهایي دارند که 
شکل مشــخصي ندارند و خدماتي را ارائه 
مي کنند که غیرملموس هســتند. بنابراین 
موفقیت سازمانهاي غیرانتفاعي را نمي توان 
با چگونگي مصرف دقیق و مطابق با بودجه 

بندي انجام شده، اندازه گیري کرد.

دیــدگاه مبتنــي بــر منابــع )RBV( و 
شایستگي اصلي

رویکــرد مبتني بــر منابــع در مدیریت 
اســتراتژیک، بر ویژگیهاي پرهزینه براي 
الگوبرداري یک سازمان به عنوان نیروهاي 
اساسي جلو برنده عملکرد و مزیت رقابتي، 
تاکید دارد. تئوري شایستگي اصلي بعنوان 
زیرمجموعه اي از RBV یک شــرکت ، 
به سازمانها امکان تجدیدنظر ، شناسایي و 
بهره برداري از آنچه که رشــد شرکت را 
در رقابت جهاني ممکن مي سازد، مي دهد. 
این دو تئوري به قابلیتهاي دروني شرکت 
تاکید مي کنند. بــه هر حال هر دو تئوري 
به طور عمده روي ابعاد دروني ســازمانها 
توجه دارند. پپارد و ریالندر بیان مي کنند 
که RBV چشــم انــدازي کل نگر براي 
درک چگونگي استفاده از منابع در ارزش 
آفریني براي سازمانها ارائه نمي کند و این 
موجب شــده تا این تئوري بیشــتر به یک 
چارچوب مفهومي محدود شــود. تئوري 
شایستگي اصلي را بیان مي کند که ارزش 
افــراد با اســتعداد خیلي زیاد اســت؛ زیرا 
بخشي از سیستم سازماني مي باشد. بنابراین 
، ارزش ابعاد غیرانســاني یک سازمان نظیر 
تکنولوژي اطالعات ، اغلب نادیده گرفته 

مي شود.
در  اســتراتژیک،  مدیریــت  فراینــد 
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بخــش غیرانتفاعي پیچیده تر اســت و این 
در اثــر ویژگیهاي ایــن ســازمانها، نظیر: 
ترکیــب کارکنــان و داوطلبــان حقــوق 
بگیــر و پاســخگویي به موسســان متعدد 
بنابراین تئوریهايRBV و  سازمان است. 
شایستگي اصلي که روي قابلیتهاي دروني 
تاکید دارند ، شاید قادر به ارائه یک تصویر 
متعادل از چگونگي عملکرد یک سازمان 

غیرانتفاعي نباشند.
)KBV( دیدگاه مبتني بر دانش

توسعه تفکر مدیریت استراتژیک از هر 
لحاظ تا اندازه اي از اهمیت نقش اقتصادي 
دانــش تاثیر مــي پذیرد. ســازمانهایي که 
مي تواننــد از دانــش و بــه گونــه اي قابل 
مالحظه از دانش ضمني استفاده موثر کنند 
به احتمال زیاد منابع و قابلیتهاي سنتي خود 
را در روشــهاي جدید و مجزا که نسبت به 
رقبایشان ارزش بیشتري براي مشتریان خود 
ارائه کــرده، هماهنگ و ترکیب مي کنند. 
چشــم انداز استفاده از دانش به عنوان منبع 
اولیه مزیــت رقابتي با عنوان دیدگاه مبتني 
بــر دانش شــناخته مي شــود که از بســط 
دیدگاه مبتني بر منابع به وجود آمده است. 
به هرحــال محدودیت KBV این اســت 
کــه، هم دانش ضمني و هم آشــکار را به 
عنوان امــوري مي پندارد که به طور عیني 
قابل تعریف هســتند. KBV بیان مي کند 
کــه دانش یک منبــع ایســتاي دروني در 
سازمانهاست که مي تواند مانند بیشتر منابع 
فیزیکي: کنترل، استفاده و داد و ستد شود. 
در نتیجه، سیســتمهاي اطالعاتي اغلب در 
تالش براي تسخیر، ذخیره، بهبود و انتقال 
دانش بین واحدها ، اداره ها، سازمانها و بین 

افراد توسعه مي یابند.
اگرچه این واقعیت که KBV، به دانش 
به عنوان یــک دارایي مي نگــرد، مفهوم 
مهمي اســت ، اما ایــن ادراک تا اندازه اي 
از ایــن مورد که روي توســعه تکنولوژي 
اطالعات تاکید فراوان دارد ، مورد تحریف 
قرار گرفته است و این امر، تصور و درک 
ابعاد فکري و به ویژه دانش ضمني را براي 
ارزش آفریني در ســازمانهاي غیرانتفاعي 

محدود مي کند.
)BSC( کارت امتیازي متوازن

کارت امتیــازي متوازن بــه تولید منابع 
فکري در سازمانها کمک مي کند و شامل 
مجموعــه اي از معیارها بــراي نظارت بر 

عملکرد سازماني از چهار بعد است:
1( مالي؛

2( مشتري؛
3( فرایند داخلي؛

4( یادگیري و رشد.
روابط علــت و معلولي بین چهار معیار ، 
 BSC هم مالي و هم غیرمالي، اســت که
را از دیگر سیستمهاي مدیریت استراتژیک 
متمایــز ســاخته اســت. بیــان مي کند که 
BSC، سازمانهاي غیرانتفاعي را توانا مي 
سازد تا شــکاف بین بیانیه هاي ماموریت و 
استراتژي و فعالیتهاي عملیاتي روزمره را با 
تسهیل فرایندي که سازمانهاي غیرانتفاعي 
بتوانند به تمرکز اســتراتژیک دست یابند 
، پر کنند. به هر حــال دالیلي وجود دارد 
که بیان مي کند BSC چارچوب ضعیفي 

براي بافت غیرانتفاعي ارائه مي دهد.
مدیریت منابع انسانی

نخســت، BSC استراتژي اي را معرفي 
مي کند که تحت فرضیه هایي شکل گرفته، 
اجرا مي شــود کــه وجود گــروه ثابتي از 
مشتریان هدف براي سازمان و بیشینه کردن 
قابلیت سودآوري بین دو سازمان رقیب را 
همیشــه بدیهي مــي دانند. به هــر حال در 
اصل هیچ یــک از این دو فرضیه در بافت 
غیرانتفاعــي صدق نمي کند. ســازمانهاي 
غیرانتفاعي اغلب در برابر موسسان مختلف 
ســازمان مســئول هســتند. این بدین معني 
است که ذینفعان خدمات غیرانتفاعي نوعاً 
از آنهایي که پشتیباني مادي ارائه مي کنند، 
متفاوت هستند. براي مثال دولت، خدمات 
را از ســازمانهاي غیرانتفاعــي خریــداري 
مي کنــد و ســایر گروه افــراد، اســتفاده 
کنندگان نهایي از خدمات هستند. بنابراین 
سازمانهاي غیرانتفاعي مشتري ندارند، بلکه 
فقط دریافــت کنندگان خدمــات دارند. 
همچنین سازمانهاي غیرانتفاعي براي رفاه 
جامعه ایجاد شــده اند. ماموریت و رسالت 
آنها اغلب به عنــوان یک ماموریت کامال 
معنوي شــناخته مي شــود تــا اینکه یک 
موضوع خاص اقتصادي براي حساب سود 
و زیان باشــد. یک استراتژي که ماموریت 
را قرباني ســود بیشتر مي کند ، از آنجا که 
ذینفعان از جمله دریافت کنندگان خدمات 
بخش غیرانتفاعــي را نادیده مي گیرند، در 
نهایــت قابل دفــاع نخواهد بــود. بنابراین 
این رویکردهاي مدیریت استراتژیک که 

اساسا برپایه درک رقابتها و مشتریان هستند 
عموما براي بخــش غیرانتفاعي قابل قبول 

نیستند.
دوم، ایــن نگراني وجود دارد که روابط 
 BSC علــت و معلولي بیــن چهــار بعد
 BSC منطقــي هســتند تــا اتفاقــي. در ،
همیشــه فرض مي شــود کــه یادگیري و 
رشــد، فرایندهاي داخلــي موثر را هدایت 
مي کنند، سپس ســطح باالیي از رضایت 
مشتري را باعث شده، و نتایج مالي خوبي 
را به دســت مي دهــد. این سفســطه هاي 
منطقــي مي تواند منجر بــه یک پیش بیني 
نادرســت از شــاخصهاي عملکرد شــود. 
در مورد ســازمانهاي غیرانتفاعي مي توان 
اطمینان داشــت که روابط علت و معلولي 
در ســازمانها، زماني که انتظارها و خواسته 
هــاي گروههاي مختلف موسســان بخش 
غیرانتفاعــي، اغلــب در تعــارض و حتي 

تناقض هستند، کارساز نیستند.
عــدم  خاطــر  بــه   BSC ســوم، 
انعطاف پذیري کامــل آن مورد انتقاد قرار 
مي گیرد؛ زیرا چهــار بعد مربوط به هم و 
شــاخصهاي آنها به نســبت محدود کننده 
هســتند. بــراي مثــال مالحظــات محیط 
خارجــي در BSC فقــط بــه مشــتریان 
محدود مي شود. به هر حال مباحث بخش 
شــاخصهاي  هســتند.  پیچیده  غیرانتفاعي 
محیط خارجي براي سازمانهاي غیرانتفاعي 
 BSC احتماال وســیعتر از بعد مشتري در
مي باشــند. ریســک بالقوه آن اســت که 
مدیران غیرانتفاعي ممکن اســت با تمرکز 
صرف بر چهار بعد BSC گمراه شــوند 
و این ممکن اســت به از دست دادن سایر 
عوامل همسطح آنها در سازمانهایشان ختم 

شود.
ســرانجام، هیچ عنصر انســاني در چهار 
بعد BSC مورد توجه قرار نگرفته است. 
اهمیت نوآور بودن و استعدادهاي کارکنان 
و داوطلبــان در ســازمانهاي غیرانتفاعــي 
ممکــن اســت به گونــة معنــي داري کم 
شــود. توانایي سازمانهاي غیرانتفاعي براي 
تحقق هدفهایشان، تقریبا به گونه اي کامل 
وابسته به دانش، مهارتها و تجربه کارکنان 
و داوطلبــان حقــوق بگیر اســت. در واقع 
بیشتر سازمانهاي غیرانتفاعي بر نیروي کار 
داوطلب، اتکاي زیادي دارند. نبود تمرکز 
نیروي انساني در چهار بعد BSC ، ممکن 
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اســت افراد مســتعد را از پیوســتن به این 
ســازمانها بازدارد؛ زیرا آنها شاید احساس 
کنند که تالشهایشان در این سازمانها تحت 

مدل BSC تشخیص داده نمي شود.
حتي کاپالن و نورتــون مي پذیرند که 
کاربرد BSC در سازمانهاي غیرانتفاعي با 
کاربرد آن در سازمانهاي تجاري متفاوت 
است؛ زیرا سازمانهاي غیرانتفاعي سعي در 
دستیابي به نتایج ماموریت نامشخص خود 
دارنــد؛ نه عملکرد مالي برتر. آنها ادعا مي 
کنند کــه BSC را به ویــژه براي محیط 
منحصربه فرد غیرانتفاعي تعدیل کرده اند. 
به هر حال نویســنده ایــن مقاله بر این باور 
اســت که BSC تعدیل شــده مشکالت 
یاد شــده را حل نمي کند. BSC تعدیل 
شده حتي سردرگمي ها را بیشتر هم خواهد 
کرد. این سردرگمي ها از بعد مالي شروع 
مي شود که در مدل تعدیل شده با یک بعد 
اعتماد و امانتداري جایگزین مي شــود که 
منعکس کننده هدفهاي سایر موسسان نظیر 

خیران و مالیات دهندگان است.
کاپــالن و نورتــون بیان مــي کنند که 
رضایت هر دوي ذینفعان مالي و مشــتري 
باید به گونه اي همزمان جلب شود. بنابراین، 
هم بعد مشتري و هم اعتماد و امانتداري در 
یک ســطح قرار مي گیرند که به هر حال 
با تئوري علت و معلولي اولیه ســازگاري 
ندارد. ایــن دو بعد)اعتمــاد و امانتداري ، 
و مشــتري( ربطي به یکدیگــر ندارند. در 
نتیجه ممکن اســت یک تصور نادرســت 
وجود داشــته باشــد که دریافت کنندگان 
خدمات براي خیــران و مالیات دهندگان 
اهمیتي ندارند و یا اینکه مورد دوم )مالیات 
دهندگان( در ارتباط بــا نیازهاي دریافت 
کنندگان خدمات نیســت. بــه هر حال در 
واقع هــم خیران و هــم دریافت کنندگان 
خدمات با هم در ارتباط نزدیک هستند و 
نیازها و انتظارهاي آنها از طرفین لزوما در 
یک جهت قرار نمي گیرند. بنابراین تامین 
همزمان نیازهاي ذینفعان مالي و مشــتري 
تنها مشکل نیست؛ بعضي وقتها غیرممکن 
اســت. به گونــه خالصه ، حتــي اگرچه 
مــدل BSC یک گام بزرگ در توســعه 
مدیریت اســتراتژیک را از لحاظ تجســم 
دانش و مهارتها در سازمانهاي غیرانتفاعي 
تایید کرده اســت ، لیکن خود این مدل با 

محیط منحصربه فرد غیرانتفاعي، ســازگار 
نیست.

با وجــود حمایت قــوي از این ایده که 
ســازمانهاي غیرانتفاعــي نیازمند مدیریت 
اســتراتژیک هســتند ، این مقاله یک گام 
فراتــر رفته و بــه این مورد مي پــردازد که 
ســازمانها باید بعد اجتماعــي را در مرکز 
اســتراتژي خودشــان قرار دهند؛ زیرا بعد 
اجتماعــي اغلب دلیل وجود ســازمانهاي 
غیرانتفاعــي در جامعه اســت. ایــن مقاله 
استدالل مي کند که برخالف سایر مفاهیم 
ذکر شــدة مدیریت اســتراتژیک، مفهوم 
ســرمایه فکري )IC ( مــي تواند به عنوان 
یک چارچوب مفهومِي مناســِب مدیریت 
اســتراتژیک در بخــش غیرانتفاعي مورد 

استفاده قرار گیرد.
مفهوم سرمایه فکري)IC ( و اجزاي آن
اســتوارت، ســرمایه فکري را از لحاظ 
منابع سازماني ، مربوط به ثروت آفریني از 
راه ســرمایه گذاري در دانش ، اطالعات ، 
دارایــي فکري و تجربــه تعریف مي کند. 
براســاس کار تعدادي از محققان در زمینه 
سرمایه فکري، این مفهوم در برگیرنده سه 
جــزء اصلي غیرمالي و داراي رابطه متقابل 

به صورت زیر است:
1( سرمایه انساني)HC(؛

2( سرمایه ساختاري)SC(؛
.)RC(سرمایه رابطه اي )3

منابع  مختلف  انســاني،عناصر  ســرمایه 
انساني شامل: نگرش، شایستگیها ، تجربه ها 
و مهارتهــا، دانش ضمنــي و نوآوربودن، 
اســتعداد و دانش ضمني موجود در ذهن 
افراد در سازمانها را در برمي گیرد. سرمایه 
انســاني بــه عنوان یــک منبع نــوآوري و 
بازسازي اســتراتژیک، براي سازمانها مهم 
است. یک سرمایه انساني که سطح باالتري 
دارد اغلب با بهره وري بیشــتر و درآمدها 
یا حقوق و مزایاي باالتر تداعي مي شــود. 
بنابراین به نفع مدیران منابع انساني است که 
بهترین و روشن ترین کارکنان را به عنوان 
ابزار تحقق مزیت رقابتي ، جذب و توسعه 

دهند.
سرمایه ســاختاري به یادگیري و دانش 
مقرر در فعالیتهاي روزمره گفته مي شــود. 
مجموعه دانشــي که در یک ســازمان در 
پایــان روز و بعد از اینکه افراد ســازمان را 
ترک کردند، باقي مي ماند، هســته اصلي 

سرمایه ساختاري را نشان مي دهد. سرمایه 
ســاختاري، زیر ســاختار حمایتي سرمایه 
انســاني محســوب مي شود و شــامل همه 
ذخایر غیرانساني دانش در سازمانها- مانند 
پایــگاه داده هــا، دفترچه هــاي راهنماي 
فرایندهــا، اســتراتژیها ، رویه ها، فرهنگ 
سازماني، انتشارات و کپي رایتها- مي شود 
که براي ســازمانها ایجاد ارزش مي کنند و 
بنابراین به ارزش مادي سازمانها مي افزایند.
ســرمایه رابطــه اي ، روابــط رســمي و 
غیررســمي یــک ســازمان را بــا ذینفعان 
خارجي و ادراکهاي آنها درباره ســازمان 
و نیز تبادل اطالعات بین سازمان و آنها را 
مشخص مي کند. ســرمایه رابطه اي براي 
یک سازمان اهمیت دارد؛ زیرا با ربط دادن 
سرمایه انساني و سرمایه ســازماني با سایر 
ذینفعان خارجي ، مانند یک عنصر افزایش 
دهنده ارزش آفریني براي ســازمان عمل 

مي کند.
این ســه جــزء ســرمایه فکــري داراي 
وابســتگي متقابل هستند. ســرمایه فکري 
از راه ترکیــب ، بــه کارگیــري، تعامل ، 
یکپارچه سازي و ایجاد تعادل بین سه جزء 
خود و نیز مدیریت جریان دانش بین آنها ، 
بهترین ارزش ممکن براي سازمانها را ارائه 
مي کند. اگرچه بعد ســرمایه فکري اولین 
بار به عنوان چارچوبي براي تجزیه و تحلیل 
سهم منابع فکري در ســازمانهاي انتفاعي 
توسعه داده شد ، اما همان گونه که در این 
مقاله بحث شــد ، به همان نسبت ، مناسب 

سازمانهاي غیرانتفاعي نیز خواهد بود.

بافــت  در  فکــري  ســرمایه  اهمیــت 
غیرانتفاعي

ســرمایه فکري قــادر به ســازگاري با 
چالشــهاي محیط غیرانتفاعــي در اقتصاد 
دانش محور اســت؛ زیرا برخــي از مباني 
نظري ســرمایه فکــري از کانــون دروني 
سرچشــمه  اصلــي  شایســتگي  تئــوري 
مي  گیرند. ســرمایه فکري به انتقال کانون 
استراتژیک سازمانهاي غیرانتفاعي به منابع 
فکري،شــامل: دانش  ، مهارتهــا و تجربه 
کمک مي کنــد و این براي ســازمانهاي 
غیرانتفاعــي مهم اســت؛ زیــرا فعالیتها و 
تغییرهاي استراتژیکي که در سازمانها انجام 
مي شــوند به طور عمده از راه ابتکارهاي 
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درونــي کارکنان و داوطلبــان هدایت مي 
شوند تا نیروهاي خارجي نظیر کارگزاران 
دولتي. بنابراین احتمــاال مقاومت در برابر 
آن فعالیتها و تغییرات استراتژیک از طرف 

کارکنان و داوطلبان کمتر خواهد شد.
مدیریت منابع انسانی

در ســازمانهاي انتفاعي ،ســود به عنوان 
یک زبان مشترک براي ارتباط ها، تفویض 
و هماهنگــي ، و به عنوان وســیله اي براي 
انــدازه گیري موفقیــت ســازمان و معیار 
عملکرد عمل مي کند. بنابراین همان گونه 
که پیشتر اشاره شد، سازمانهاي غیرانتفاعي 
در صورت اجراي مدیریت اســتراتژیک 
انتفاعي که بر ذخیــره هزینه و ارزش پول 
تاکید دارند، آسیب پذیر هستند. موریتسن 
و دیگران تاکید مي کنند که سرمایه فکري 
در ارتبــاط با پرسشــهایي دربــاره هویت، 
مانند: شــما چه کسي هســتي و چه چیزي 
مي خواهي بشوي؟ است و بنابراین سرمایه 
فکري فقط یــک هدِف مربــوط به منابع 
فکري نیست بلکه هویتي است که به وسیله 
قابلیــت و دانــش اینکه یک ســازمان چه 
چیزي مي تواند انجام دهد، درســت شده 
اســت. در نتیجه، رویکرد سرمایه فکري، 
رهبران غیرانتفاعي را ملزم به تجدیدنظر در 
ماموریت و دلیل وجودِي اجتماعي شــان 
مي کند. ســرمایه فکري براي سازمانهاي 
غیرانتفاعي مهم شــده؛ زیرا نــه تنها به این 
ســازمانها کمک مي کند تا از جابه جایي 
هــدف و توزیــع منابع پرهیــز کنند، بلکه 
همچنیــن به آنها یاري مي دهــد تا دوباره 
هدفهاشان را روي ابعاد اجتماعي متمرکز 
کنند، که بعضا بوسیله فعالیت در محیطهاي 
قرارداد تجاري تحت جنبش اصالح بخش 

عمومي، مورد تحریف قرار گرفته است.
بیشتر منابع سازماني در طول عمر خود، 
بازده کاهشــي و یا افزایشــي دارند. براي 
نمونه ، یک دارایي فیزیکي در اثر استفاده 
مستهلک مي شود. از طرفي، ارزش سرمایه 
فکري در اثر استفاده کاهش نمي یابد. پپارد 
و ریالندر بیان مي کنند که منابع ســرمایه 
فکري همزمان مي تواند توســط کاربران 
زیــادي در جاهاي مختلف بــه کار گرفته 
شود، بنابراین از لحاظ اقتصادي ، غیررقابتي 
هستند. این بدین خاطر است که زماني که 
سرمایه فکري مورد شناسایي و چالش قرار 

مي گیرد ممکن است دانش جدید توسعه 
داده شــود. بنابراین سرمایه فکري اغلب با 
بازده افزایشي شناخته مي شود؛ یعني ارزش 
ایجاد شــده به ازاي هر واحد مصرف شده 
ســرمایه گذاري افزایش مي یابد. ویژگي 
غیررقابتي ســرمایه فکري براي سازمانهاي 
غیرانتفاعــي داراي اهمیــت اســت؛ زیرا 
سرمایه فکري ممکن است به جاي رقابت 
بر سر منابع ، به اشــتراک گذاري منابع را 
تشــویق کند. رقابت شــدیدي که در اثر 
اصالحــات در بخش عمومــي، به وجود 
مي آید ، براي بخش غیرانتفاعي - هنگامي 
که سازمانهاي غیرانتفاعي به جاي همکاري 
با یکدیگر براي حل مشــکالت اجتماعي، 
بر ســر منابع رقابت مي کننــد- مي تواند 
مخرب باشــد. ویژگي غیررقابتي ســرمایه 
فکري همچنین ســازمانهاي غیرانتفاعي را 
براي کســب مزیت از راه تسهیم دانش در 

اقتصاد دانش محور تشویق مي کند.
نورکلیت بیــان مي کند کــه اگر یک 
مدل در ســازمان موثر باشد، آن مدل باید 
ریشه در زبان افراد ســازمان داشته باشد و 
به همه بخشهاي ســازمان منتقل شود. این 
یک نکته مهم دیگري را نیز بیان مي کند: 
اگر یک مدل در ســازمانهاي غیرانتفاعي 
مورد اســتفاده قرار گیــرد ، باید کاربرد یا 
توزیع آن در کل ســازمان ســاده و آسان 
باشــد. بونتیس و دیگران بیان مي کنند که 
ســرمایه فکري ، انعطاف پذیر و درک آن 
آســان اســت ؛ زیرا مجموعــه اي از منابع 
فکري و جریانهاي آنهــا را ارائه مي کند. 
بنابراین مفهوم ســرمایه فکري مي تواند به 
عنوان یک چارچوب مفهومي ساده براي 
ســازمانهاي غیرانتفاعي مورد استفاده قرار 
گیرد که نیازمند تغییر به نسبت کمي است. 
سرمایه فکري براي سازمانهاي غیرانتفاعي 
داراي اهمیت است؛ زیرا به ایجاد تغییرات 
در رفتار و ارزشهاي افراد کمک مي کند. 
روس، بیان مــي کند که اگرچه ســرمایه 
فکري ممکن اســت به ظاهــر در ارتباط با 
رشد فروش و ایجاد ارزش باشد ، اما یک 

هدف عمیق تر دارد:
هدف اصلــي یــک رویکرد ســرمایه 
فکري، تغییر رفتار افراد است اما نه حداقل 
 IC از راه تغییــر در زبان موسســه. مفهوم
مجموعه کاملي از ارزشهاي جدید، است 

درباره اینکــه مدیریت خوب چیســت و 
مدیریت بد چیست، انجام دادن چه مسائلي 
در ســازمانها درست و چه مســائلي اشتباه 

است؟
نتیجه گیري

ســازمانهاي  غیرانتفاعــي،  محیــط 
غیرانتفاعي را مجبور به تغییر روش مدیریت 
و انجام فعالیتهاي آنها کرده اســت. اکنون 
ســازمانهاي غیرانتفاعي تشــویق مي شوند 
تــا از منابع ســازماني به صــورت کارآتر 
استفاده کنند. همان گونه که در این مقاله 
بحث شــد ، باید یک چارچوب مناســب 
مدیریت استراتژیک حتمي در سازمانهاي 
غیرانتفاعي، توسعه داده شــود. این مقاله ، 
پنج مفهوم کلیدي مدیریت اســتراتژیک 
را در بافــت غیرانتفاعــي مــورد بررســي 
قرار داد و مشــخص کرد کــه کدام یک 
بیشــترین کاربــرد را در بخش غیرانتفاعي 
دارد. در مقایسه با ســایر مفاهیم مدیریت 
استراتژیک، IC یک چارچوب مفهومي 
معتبر مدیریت استراتژیک براي سازمانهاي 
غیرانتفاعي است. سرمایه فکري با استفاده 
موثــر از منابع بــه ســازمانهاي غیرانتفاعي 
امکان پیگیري هدفهاي اجتماعي و همزمان 
حفظ کیفیــت موردنظرشــان را مي دهد. 
پژوهشهاي بیشتر شامل: بخشهاي فرعي و 
ویژة غیرانتفاعي و روش شناســیها، نیازمند 
اجــراي آزمون تجربي یافته هاي این مقاله 

خواهد بود.
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\ N.G.O نظریه انتقادی هابرماس و فرموله کردن آن در مفصل بندی استراتژی کالن فعالیت مدني فعال

 N.G.O خرد انتقادی، شالوده نگرش فعال

منابع:
- تئودور آدورنو، زیبا شناسی انتقادی،ترجمه امید مهرگان، گام نو، 1382

- آدورنو و هورکهایمر، دیالتیک روشنگری، ترجمه مراد فرهاد پور و امید مهرگان، گام نو
- ریچارد رورتی، اولویت دموکراسی بر فلسفه، ترجمه خشایار دیهمی، طرح نو

- یورگن هابرماس، جهانی شدن و آینده دموکراسی منظومه ی پساملی،ترجمه کمال پوالدی، مرکز
- ژان پل سارتر، در دفاع از روشنفکران، ترجمه رضا سید حسنی،نیلوفر

- فصلنامه روژه ف، شماره 4 و5، زمستان و بهار 1385-86
- هربرت ماکوزه، خرد و انقالب، ترجمه محسن ثالثی، جاویدان

- هربرت ماکوزه، گفتاری در رهایی، ترجمه محمود کتابی، پرسش
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تعریــف هابرمــاس در خصــوص نظریــه 
انتقادی در جامعه: نظریه انتقادی عبارت است 
از نظریــه ای جامع و فراگیــر درباره کنش و 
عقالنیــت ارتباطی در بســتر وضعیت کالمی 
مطلوب که معمــوالً از آن تحت عنوان نظریه 

کاربرد شناسی همگانی نیز یاد می کند .
این تز هابرماس مبتنی بر این عقیده اســت 
کــه اوالً در عقل ارتباطی نوعی قدرت خارق 
العاده   اســتعالیی   سرســختانه ای نهفته است 
که در پارادایم های دیگر به ندرت به چشــم 
می خورد و ثانیاً انسانها نیز همواره نوعی تعلق 
خاطر و وابستگی عمیق و دیرپایی  به عقالنیت 

و خردورزی از خود نشان دادند .
در تعریف نظریه انتقادی آقای هابرماس سه 
کلید واژه یافت می شــود که مــی توان با در 
نظــر گرفتن مفصل بنــدی جامعه مدني آن را 

این گونه تئوریزه کرد .
عالئق ســه گانه پروفسور هابرماس   کنش 
ارتباطــی     عقالنیــت تفاهمــی   و   اخــالق 
گفتمانی    در رویکرد خرد انتقادی، در مفصل 
بندی جامعه مدني در قالب یک قرائت بومی 

اینگونه می باشد .
جامعــه مدني مجموعــه ای از کارکترهای 
منظم با تعریفی مشــخص در راســتای تحقق 
اهــداف تعییــن شــده ی توافقــی و معقــول 
)عقالنیت تفاهمی( می باشــد که کنشــگری 
و کنــش پذیری هــر شــهروند در قالب یک 
کارکتــر فعــال )کنــش ارتباطــی( تاثیــری 
سرنوشــت ساز بر کل برنامه ها و اهداف فعال 
N.G.O خواهد گذاشت . )اخالق گفتمانی(
اما باید در نظر داشــت روح عالئق سه گانه 
هابرماس یعنــی   کنش ارتباطــی     عقالنیت 
تفاهمــی   و   اخــالق گفتمانــی  ،  آگاهــی  
می باشــد و ســپس   آگاهــی   با اســتفاده از 
مکانیزمهای تدوین یافته در بســط و گسترش 
تئــوری جامعــه مدني   زبــان    را بــا غلظت 
اخالقی انســان مدارانه به کار مــی بندد، البته 
برخالف مارکــس، که کار را اصالت و روح 
انســان می نامد، هابرماس ایــن کار کرد را به 
زبان   می دهد، هابرمــاس زبان را وجه تمایز 
انســان و حیوان می داند و حتی محرک تغییر 

خود و محیط را   زبان   می داند.
عالئق سه گانه و سپس چهارگانه هابرماس 
در راســتای تدوین اســتراتژی تئوری جامعه 
مدنــي کار ویــژه خــود را دارا مــی باشــند. 
هابرمــاس عالیــق  رهایی بخــش  را آخرین 

عالیق مــی دانــد که ایــن عالیق نیز ریشــه 
در  زبان  دارد  که بیشــتر ســعی دارد کنش و 
ارتباط را وجــه مصالعه هیچ کدام قرار ندهد. 
شاید این مورد در راستای شکل گیری علمی 
تحت نام  خرد انتقــادی  قرار گیرد، این مورد 
در توانایــی انســانها برای تفکــر و عمل خود 
آگاهانــه،  عقالنیت تصمیم گیــری  بر مبنای 
واقعیات شــناخته شــده و قواعد پذیرفته شده 
کنش متقابل ریشــه دارد. در این میان واقعیت 
باید شــفاف در دســترس تمــام کاراکترهای 
N.G.O قــرار گیرد که در غیــر اینصورت 
تعدادی در راســتای منافع شخصی و گروهی 
خود دنباله رو آمیزه های تحمیلی خاص خود 
خواهند بود که ایــن جریان انحرافی در روند 
تصمیم سازی اصالت فعال N.G.O، اختالل 

ایجاد می کند .
و همچنین باید در نظر داشت دانش و توان 
تفسیر و تأویل )پاردایم عقالنیت هرمنوتیک( 
باید در تمام عرصه های گفتمانی کارکترهای 
N.G.O و حتــی دیالــوگ روزمره حضور 
خود را حفــظ نماید و این مهم هم شــهامت 
نظــری و پراکتیکی فعال N.G.O را در تمام 
حوزه های ذهنی و عینــی جامعه می طلبد. و 
شــاید از آن به عنوان جســارت وقاطعیت که 

رنگ و بوی بشردوستانه دارد نام برد .
عقل گرایی انتقادی در روند شــکل گیری 

N.G.O نگرش انتقادی فعال
تاکنون اندیشمندان بســیاری در خصوص 
واژه یــا مســلک عقل گرایی انتقادی ســخن 
گفتــه اند اما انســجام نظریــات کارل پوپر از 
تمامی آنها برجسته تر و قابل فهم تر می باشد .

پوپر عقل گرایی فراگیــر و غیر انتقادی را 
که حاوی اســتدالل عقالنی و تجربه نباشد را 
در مقابل عقل گرایــی انتقادی قرار می دهد، 
پوپــر جانبدار عقل گرایی فروتنانه ای اســت 
که از خــود انتقاد می کنــد . از دیدگاه پوپر 
نگرشــهای صرفــاً متافیزیکــی ، انعطاف نقد 
پذیری را ندارنــد و در چارچوب تحلیل قرار 

نمی گیرند .
تــالش نقد همواره در این اســت تا فرضیه 
هــا را باطل کند. هر چه نقد محکمتر باشــد، 
به همان اندازه کشــف سریع خطاها ممکن تر 
میشــود. فرضیه های باطل شده  از حوزه علم 

حذف می شوند .
پوپر   عقل گرایی  را در مقابل تعریف  عام 
و کالن آن یعنی   عقل گریزی   قرار می دهد، 

اما در تعریف فلســفی عقالنیت می توان ســه 
گونه عقالنیت را بحث کرد . عقالنیت ابزاری 
، عقالنیت هرمنوتیک و عقالنیت دیالکتیکی .

عقالنیــت ابزاری در غیــاب عقل در جهت 
رســیدن به هــدف براســاس تصمیم ســازی 
مشخص کاربرد دارد، و عقالنیت هرمنوتیک 
پیمانه فهم و تشــریح ســنت می باشــد که در 
تعریــف این گونه عقالنیــت، صاحب نظرانی 
قلیل صرفــاً معتقد به این گونــه عقالنیت فهم 
سنت هســتند، اما نوع ســوم عقالنیت که پایه 
آن بر اساس نقد سنت اســت، یعنی کار ویژه 
تاریخی و اصیل عقالنیت هرمنوتیک را ساقط 
مــی کند و بــه آن وجه تئوریک می بخشــد، 
یعنی بیان اینکه انتخاب آگاهانه سنت می تواند 

سرآغاز شروعی نو باشد .
حال این سوال به ذهن خطور می گردد.

آیا مدیریت و بســط تفکــر فعالیت مدني با 
همراهــی کدام یک از عقالنیتهای ذکر شــده 

امکان پذیر است؟
نگرش فعال N.G.O با مفاهیم متجددانه و 
نو مجهز خواهد گشت و در راستای ذهنیت و 
عمل مدني پاردایمهای ســنتی تنها در راستای 
اتفاق نظر و گره گشــای نقــاط کور تاریخی 
می توان کارگشا باشــد ولی همانگونه که در 
تعریــف فعالیت مدني بیــان گردید نمی توان 
بر اســاس عقالنیــت هرمنوتیک یــا عقالنیت 
 N.G.O دیالکتیکی در بافت مهندسی تئوری
ســرمایه گذاری کرد بلکه باید با برنامه ریزی 
و اکتیو کردن شیوه های تدوین یافته براساس 
عقالنیت تفاهمــی و در نظر گرفتن واقعیتهای 
خــاص و با اســتفاده از مکانیزمهای موجود به 
هدفهای مشــخص شــده نائل گردید که این 
جریــان فکری را می تــوان در قالب عقالنیت 
ابــزاری بحــث کــرد . عقالنیت ابــزاری در 
راه ثبــات و نظــم جوامع مدنــی موفق جهان 
مدرن نقش بســزایی داشته اســت و مهمترین 
تــوان و انرژی ایــن جوامع بوده اســت . خرد 
فعال N.G.O بر اساس مشــارکت اجتماعی 
تمام  فرد های تعریف شــده در یک مجموعه 
عقالنی خاص با مهندسی عقالنیت ابزاری که 
یــک عقالنیت علمی-  انتقادی اســت امکان 

پذیر می باشد .
 فرد های تعریف نشــده و بدون شناســنامه، 
عاری از عقالنیت ابزاری انتقادی می باشــند و 
نمی توانند در پروسه مشارکت اجتماع سازی 
مدرن حضوری مثبت داشــته باشند . فردهایی 
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که توانایی نقد ســازه های اجتمــاع را با تمام 
مواد تشــکیل دهنــده اش را ندارنــد، توانایی 
تغییر و یا ســاخت مهندسی جدید را نخواهند 
داشــت . شاید بعنوان تکه گوشتهای متحرک 
و منفعل حضور فیزیکی داشته باشند ولی تنها 
کارکرد یک وســیله ابزاری بــدون دارا بودن 

شعور اجتماعی را دارند.
 ، N.G.O کارکترهــای تشــکیل دهنــده
بعنــوان کارکترهای فعال و نــه منفعل توانایی 
شناســایی اســتعدادهای خود و سپس تعریف 
محیط همراه با شــناخت مفاهیــم جهانی البته 

بومی شده را خواهند داشت .
تعریف  فرد ،   شــهروند آگاه  و  روشنفکر   

جامعه مدني
تعریــف روشــنفکر متفــاوت از تعریــف 
صاحب نظر، تحلیلگر یا فیلســوف می باشد ، 
معرفت روشــنفکر تلفیقی از هر سه می باشد، 
صاحب نظر و فیلســوف در راســتای رشــته 
تخصصی خود اقدام به اندیشــیدن می کنند و 
تحلیلگر پسوند هر دو می باشد، اما روشنفکر، 
فرا از تعریف تاریخیش ، به فردی که بیش از 
حد متعــارف از دیگران خردمندتر و آموخته 
تر باشد گفته می شود . تشخیص روشنفکر در 
فضایی که ســطح دانش و آگاهیهای عمومی 
در ســطحی نازل قــرار دارد گمراه کننده می 
باشد اما در مناطق مدرن بر اساس شاخصهای 
مشخص، روشنفکر تعریف می گردد .اما وجه 
تمایز روشنفکر و عامه در هر دو فضای توسعه 
یافته و توســعه نیافته در ســه اصل     احساس 
مسئولیت  ،   جســارت و قاطعیت   و   شهامت 
انتقاد  نهفته می باشد .که هر کدام از این موارد 
تکمیل کننده همدیگر و الزم و ملزوم هم می 

باشند .
در وظیفه شناســی روشنفکر غربی، جست 
و جوی حقیقت جایگاهی برجســته دارد، اما 
این تعبیر غیر شــفاف می باشد زیرا فیلسوف، 
تحلیلگر و صاحب نظر هم در جســت جوی 
حقیقت می باشند، با این تفاوت که روشنفکر 
در جریان کســب حقیقت، تعریف یک فعال 
مدنی منتقد جســور را به خــود می گیرد که 
دیگــران فاقد این مشــخصه بازر می باشــند . 
روشــنفکر، منتقد پروپاقرص نظــم اجتماعی 
حاضر      می باشــد و همیشــه سعی و اهتمام 
بر این دارد که با تمام توان و شــعور خود در 
صف نایســتد و بر خالف جریان فکری توده 

حرکت کند و در راســتای تحقــق نظم نوین 
اجتماعی هیچ مصلحتی را     نمی پذیرد و در 
برابر عمل انســانی خود در پی کسب موقعیت 

اجتماعی نیست .
حال جهت ترسیم شفاف تر مرز روشنفکر 
و عامــه بــه دو مشــخصه بارز روشــنفکر که 
اصالت و معرفت روشــنفکر را شکل می دهد 

می پردازم .
شعور علمی + شعور اجتماعی = روشنفکر 

و یا شهروند آگاه
دو مشــخصه بــارز و متمایز روشــنفکر از 
دیگر افراد دارا بودن شعور اجتماعی و شعور 
علمی می باشــد . فارغ التحصیالن دانشگاهی 
و صاحــب نظریــن حــوزه هــای تخصصی 
شــعور علمــی دارند و افرادی کــه در عرصه 
اجتماعــی در برابر مشــکالت روزمــره توان 
تجزیــه و تحلیــل رویدادهــا رادارنــد دارای 
شــعور اجتماعی می باشــند، و جمــع این دو 
شعور در یک جســم، به فرد اصالت شهروند 
آگاه و در صورت تجمیع ســه اصل   احساس 
مســئولیت     جســارت و قاطعیت   و   شهامت 
انتقاد   با دو مشخصه  شعور اجتماعی  و  شعور 
علمی ، منزلت  روشنفکری  به شهروند آگاه و 
حتی عنوان شــهروند صاحب نظر، تحلیلگر، 

فیلسوف و یک مبارز  شجاع می بخشد .
فریدون مالیی اعتقاد دارد به فردهایی که با 
تجمیع شعور اجتماعی و شعور علمی در خود، 
توان   تمام کنندگی   دارنــد، می توان عنوان 

شهروند آگاه بخشید .
داشــتن مــدرک تحصیلــی و یــا موقعیت 
اجتماعــی و یا بــازی با مفاهیم علوم انســانی 
در گوشــه کتابخانه بدون انعکاس و بروز ذره 
ای از آگاهی خفتــه در جامعه، نمی توان فرد 
عادی را به درجه روشنفکری و حتی شهروند 
آگاه ارتقا دهــد و یا افرادی که در تمام طول 
زندگیشــان فقط نق و نوق را پیشه کرده اند و 
در نهایت با یک پرســتیژ شهروند مدار عنوان 
یک شــهروند منتقد را به خود اختصاص می 
دهنــد، اینان باید بدانند که افــرادی بی بنیه و 
منفعل هستند که حتی در چهارچوب یک فرد 

با ثبات روحی و روانی قرار نمی گیرند .
در پایان می توان شــکل گیــری و تکامل 
فکری قابل انعطاف  شخص  جامعه غیر مدني 
و ســپس   فرد  جامعه مدني را اینگونه فرموله 

کرد .  شــخص  غیر مدني متاثر از حضور  مام 
رســو  ،  خاله وتمــان  و کاک احمــد  هیکل 
فیزیکیش شــکل می گیرد که در روند بسط 
و شــکل گیری دانش و آگاهیهای متجددانه 
مهندسی فکری قابل شکل گیری جامعه مدني 
و با اســتفاده از مکانیزمهای قابل تعریف ، می 
خواهد از  شــخص  به  فرد  ارتقــاء درجه پیدا 
کند و به عنــوان کارکتری خالق و مبتکر در 
تمام حوزه ها نقش آفرینی کند و سپس منشا 

ثبات فکری و اخالقی جامعه گرد
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مرور تجربیات برنامه ریزی مشارکتی در برزیل برای حل مسائل حاشیه نشینان

y  Tereza herling, elisabete france, social housing in saopaulo : challenges and : منبع
2009 , new management tools  ,world bank

پرداختن به نیــاز زاغه نشــینان، ازجمله 
مهاجــران و جمعیــت شــناوری کــه در 
اطراف شــهرهای بزرگ هستند، بخشی از 
دســتورکار سیاســی و اجتماعی در برزیل 
است.  این یک جزء حیاتی از استراتژیهای 
توسعه اقتصادی و اجتماعی محلی به شمار 
مــی رود.  بعد عملیاتی این اســتراتژی در 
مراکز شــهری بزرگتر مستلزم ساختارهای 
ســازگار با مقیاس شهرستانی و شدت این 
چالش اســت.  برنامه های اجراشده توسط 
مدیریت شهری شــهر ســائوپائولو برزیل 
مشــکالتی که شامل این تالشــها است را 

نشان می دهد. 
ســائوپائولو، بزرگتریــن شــهر برزیل و 
مرکز اقتصادی این کشور به شمار می رود.  
با مجموع 20 میلیون نفر جمعیت دارای 55 
شهرداری است.  محور برنامه های مدیریت 
شــهری در این شــهر مقابله با بــی عدالتی 
در دسترســی به زمین و خدماتی است که 
زمینه ساز گســترش اسکان غیرقانونی و به 
حاشــیه راندن گروههای آسیب پذیر شده 
است، می باشد.  رئوس برنامه های مدیریت 

شهری در این شهر عبارت است از: 
ساخت وساز واحدهای مسکونی جدید 
توســط بخش دولتی و یا توسعه دهندگان 

خصوصی؛
مدیریــت و ارتقاء محله های فقیرنشــین 

شهر (شهرکهای زاغه نشین رسمی)؛
امکان اسکان مجدد و تهیه زیرساختهای 
الزم برای جمعیت ســاکنینی که در مناطق 

خطرناک کار می کنند؛
ســاخت و ســاز مســکن و بهبود آن در 

مناطق نزدیک به گرههای اشتغال شهری؛
اجرای برنامه های توانبخشــی در مرکز 

بخشهای حاشیه نشین؛
طرحهــای فــوق متکــی بر مشــارکت 
اجتماعی و توانمندســازی و بــر پایه چند 
اصل اساســی در اغلب شــهرهای بزرگ 

برزیل همانند سائوپائولو استوار است: 
حق اجتماعی همه شهروندان در داشتن 

یک خانه مناسب و معقول؛ 
دسترســی دموکراتیک به فضای شهری 

برای همه؛ 
مشارکت جامعه مدنی در تصمیم گیری 

و مدیریت شهرداریها؛ 
اولویت دادن به خانوادههای کم درآمد 

در تخصیص منابع عمومی و یارانه؛ 
استراتژی اساسی طرحهای اجرا شده در 
این شــهر، اقدام برای ارتباط بین محله های 
فقیرنشــین و محرومیــت اجتماعــی مبتنی 

بــر شــناخت و در جهت پاســخ به جهت 
گیری مجدد در زمینه سیاســتهای مســکن 
شهری اســت که برای تقویت تالش ها در 
کاهش فقر الزم و ضروری اســت.  برنامه 
مســکن اجتماعی بر پایه تمرکــز بر روی 
خانوادههایی است که در حال حاضر محل 
اسکان آنها در مناطق خطرناک زیستی و یا 

خانوادههای آواره می باشد .
در شــهرهای دیگر برزیل نیز نگرانیها از 
جنس دیگری اســت.  برای نمونه اختالف 
طبقاتی در ریو بسیار مشهود است.  از یک 
سو هتل مجلل شرایتون قابل مشاهده است 
و از ســوی دیگر و پشــت این هتل تپه ای 
پــر از خانه های آلونــک مانند وجود دارد 
که هر شب ساکنان آن از بلندی می توانند 
به تماشــای زندگیهای نورانــی ثروتمندان 
در این شــهر بپردازند. محله های حاشیه ای 
در شهر ریو ازجمله پر جرم ترین مکانهای 
برزیل اســت.  این مناطق در نقاط مختلف 
شــهر و عمدتاً روی بلندیها شــکل گرفته 
و بخشــی از ماهیت شــهر می باشند. زاغه 
نشــینها بخش عمــده ای از جمعیت شــهر 
ریو را شــکل می دهند . در زمان برگزاری 
المپیک، ســطح امنیت ریو به شدت ارتقاء 
داده شد.  مناطق حاشیه ای ریو تحت کنترل 
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افراد خالف کاری اســت که غالباً مسلح بود 
و در کار فروش و توزیع مواد مخدر هســتند.  
بســیاری از مردم در این مکان کشــته شده اند 
و بســیاری نیز قربانی دزدان شــده اند.  شنیدن 
صدای گلوله در این اماکن برای ســاکنان آن 

اعجاب آور نیست. 
بعضــی از مناطــق فقیرنشــین برزیل تحت 
مجموعه ای از خط مشــیهای دولتی به نسبت 
قبل امن تر شــده اند و حتی ســاکنان برخی از 
آنهــا خانه های خــود را در زمــان المپیک به 
توریستهای بی خبر از همه جا، اجاره می دادند. 
یکی از این خط مشیها کوچ دادن تعداد زیادی 
از ساکنان محالت حاشیه نشین به اماکن دیگر 
و جایگزیــن کــردن افرادی با ســطح درآمد 
بهتر به جای آنها اســت.  منتقدان اعالم دارند 
افرادی که از مناطق حاشیه نشین جا به جا شده 
اند خود را در شــرایط بدتری پیدا کرده اند . 
حاشیه نشینهای برزیل ساختار و چهارچوبهای 
خود را دارنــد و دولت کمک چندانی به این 
مناطق نمی کند. در این اماکن فروشــگاههای 
کوچک و برخی از موارد متوسط برای فروش 
مایحتاج اولیه وجود دارد.  سیســتم فاضالب 
درســت و مشــخصی وجود ندارد و بوی آن 
در خیلی از مناطق پیچیده اســت و جانورهای 
مــوزی از قبیــل مــوش در جویهــای بزرگ 
فاضالب جا بــه جا می شــوند.  برنامه دولت 
برزیل در حل مشــکل حاشیه نشینی بر اساس 

سه محور زیر طراحی و اجرا می شود: 
توســعه مســکن و عمل شــهری در مناطق 
مختلف شهری:  این دست از برنامه ها ترکیبی 
از منابع فنی و مالی از بخشهای مختلف است.  
اهــرم منابع محلــی برای این نــوع از برنامه ها 
به دســت آوردن کمکهای مالــی از دولتهای 
ایالتی و فــدرال و همچنین منابــع خارجی از 
جمله بانک توســعه قاره آمریکا و بسیاری از 
سازمانهای غیردولتی به عنوان شرکای اولویت 
دار در برنامه های اجتماعی و فرهنگی اســت 
که به خوبی و به طور فعال در مسائل اجتماعی 
ازجمله کنترل خشــونت، درگیری و نزاعهای 

شهری سازمان داده شده اند. 
توســعه و ارتقاء محیطهای زاغه نشــین در 
برنامه هــای یکپارچه فیزیکــی و اجتماعی در 
شهرهای کوچکتر برزیل: این نوع از برنامه ها 
را از طریق بهبود دسترســی به زیرســاختها و 
خدمات عمومی، تأمین مسکن، ارائه امکانات 

جدیــد به جامعه هدف و پروژههای اجتماعی 
عملیاتی می کننــد. پرورش توســعه و ارتقاء 
روحیه مشــارکت ســاکنان محله های حاشیه 
نشــین در برنامــه ریــزی و تصمیــم گیری و 
حصــول اطمینان از تأیید آن از ســوی جامعه 
هدف در هر مرحلــه از این برنامه و فعالیتهای 
مختلــف آن، بــه عنوان یک جزء اساســی از 
اســتراتژی بلندمدت این کشــور، سنگ بنای 
موفقیت آن می باشــد. شفافیت و اعتماد پیش 
شــرط مهمی برای حمایت جامعــه هدف از 
برنامه ها اســت و برای مشــارکت سازمانهای 
مردمــی در نگهداری از زیرســاختها و فضای 
عمومــی و مدیریــت فیزیکــی و اجتماعــی 
محالت و در نهایت در به روزرسانی آنها مهم 

و حیاتی است. 
برای پیشــرفت در هر برنامــه ای ضرورت 
جلــب توجــه و مشــارکت افــراد ذی نفــوذ 
در آن برنامــه ضروری اســت.  آنچــه زمینه 
ســاز پاســخگویی دولتهای محلی شده است 
قــدرت قانونی، سیاســتهای منطقه ای، قدرت 
سازمانهای خصوصی و مردم نهاد یک منطقه، 
وجود ســازمانهای غیردولتی و بازیگران فعال 
جامعه اســت که از طریق کانالهای رســمی و 
غیررســمی در صحنه محلی مشــروعیت پیدا 
کرده اند. توانایی همکاری بازیگران مختلف 
یــک عامــل کلیــدی در اثربخشــی برنامه و 
کارایی ســاختارهای اجرایی است که به طور 
قابل توجهی می تواند زندگی زاغه نشــین را 
بهبود دهد. طیف وســیعی از شــرکای درگیر 
در طرحهای محلــی به صورت موازی با عدم 
تمرکز و دامنه گســترده از مسئولیتهای محلی 

در برزیل افزایش یافته است. 
مدیریت شهری بهترین راه اداره و به دست 
گرفتن تصمیمات جسورانه، مذاکره با جوامع 
هــدف مختلف و جنبــش هــای اجتماعی و 
گروههای حامی گروههای حاشــیه نشین، از 
توافق با شرکای اســتراتژیک و بنیان گذاری 
شــیوههای ابتــکاری برای حل مشــکل زاغه 
نشــینی در برزیل شــده اســت.  راز موفقیت 
مشــارکتها در ایجــاد طرحهای چندبخشــی 
اســتراتژیک، یکپارچگی اســت که تقویت 
کننده ویژگیهای کلیدی در برنامه ریزی برای 
رفع محرومیتها در برزیل شــده اســت. منطق 
ایــن برنامه ایجاد یک رابط قــوی برای انجام 
اقدامــات هماهنگ در میــان ذینفعان کلیدی 

درگیر در توسعه شــهری است.  روند سرمایه 
گذاری بر روی سازمانهای غیردولتی در نقش 
مکمل، برای توســعه ظرفیت نوآوری و بسط 
و گســترش تالشهای  امدادگرانه و بسیج همه 
منابع و امکانــات و نهادینه کردن آن، روندی 
مطلــوب و قابل تأمل در این کشــور اســت.  
عالوه بــر آن، این برنامه ها دارای ســه هدف 
استراتژیک هستند که شامل ایجاد یک محیط 
امن و ســاخت مســکن برای افراد زاغه نشین، 
ایجاد فرصتهای اشتغال و در نهایت به مجموعه 
ای رو به جلــو در یک فرایند توســعه پایدار 
اســت.  بر اساس این طرح دولت، شهرداریها، 
دانشگاه و مدارس فنی و حرفه ای، سازمانهای 
غیردولتی واسطه ای و گروههای جامعه مدار 
توسط یک کمیسیون ویژه با نام شورای ادغام 
که شــامل دو نماینده از هر یک از شــرکای 
درگیــر اســت، اداره می شــود. این شــورای 
آمادگــی الزم برای تعیین برنامه کاری، تعیین 
فعالیتهای ضروری را که باید توسط بخشهای 
عمومی و خصوصی انجام شود و ورودیهایی 
کــه جامعه باید فراهم کند را دارد.  از ســوی 
دیگر در خصــوص منابع مالی مورد نیاز و در 
تخصیص کمک مالی بــه فعالیتهای مختلف 
به صورت کاماًل یک صــدا و یکپارچه عمل 
می کنند و توافقــات جداگانه برای هر پروژه 
امضا می کنند. به عنوان نمونه دولتهای ایالتی 
هزینه زیر ساخت را پوشش می دهد و ماشین 
آالت و تجهیــزات الزم را برای کارگاههای 
عمرانی فراهم می کنند. در کنار آن شهرداریها 
هم ضمن حفظ و حراست از زمینهای مربوط 
به حاشیه نشینها، موضوع پیاده سازی خدمات 
عمومی مطلوب را بر عهــده دارند.  عالوه بر 
آن نهادهای آموزشی آموزش به افراد مختلف 
در ایــن فضا را بر عهده دارند و این خود یک 
تقسیم کار ملی برای رفع موضوع حاشیه نشینی 
است.  انجمنهای اجتماعی در هر منطقه پروژه 
ســازمان یافته ای برای مدیریت یک صندوق 
کارآفرینی در ابعاد مختلف است. این صندوق 
منابع خود را از کمک اعضا و از اجاره مسکن 
اجتماعی در اختیار تأمین می کند و عواید خود 
را صرف کارگاهها و ساختمانهای تجاری می 

کند. 
به عبارتی گرایشهای جدید در طرح ریزی 
دولتهای محلی تشکیل دهنده مجموعه ای از 
شبکه ذینفعانی است که به صورت تیمی کار 
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می کننــد و مکمل در عمــل و اعمال نفوذ 
در منابع موجود هســتند.  توانایــی و تمایل 
شهرداریهای این کشــور به سرمایه گذاری 
بــه صــورت غیرمتمرکز اســت و از ســوی 
دیگر به طور مستقیم به ظرفیت درونی خود 
در الیه برنامه نویســی طرحهــای عملیاتی و 
تبدیل سیاستهای کالن کشور به اجزایی که 
ترتیبات نهادی و پشــتیبانی مالی را می توان 
به طــور جداگانه دنبال کنند، مرتبط اســت.  
این به معنی ظرفیتی برای شناســایی شرکای 
اســتراتژیک، بهره برداری از منابع متعدد از 
بودجه و در اختیار داشتن منابع اهرمی است 
که هماهنگــی جریان صندوقهای ســرمایه 
گــذاری بــرای اطمینان از انســجام کلی در 
اجرای برنامه و بهره برداری نیز به شــمار می 

رود. 
در شــهرداری ســائوپائولو برنامــه ریزی 
شــهری و بودجه بنــدی در دل دبیرخانه ای 
مشــخص به چهار گروه اصلی ســازماندهی 
شــده است. بخش اول مســئول برنامه ریزی 
مشــارکتی در قالب فرآیندهای برنامه ریزی 
و بودجــه بندی اســت کــه تســهیم کننده 
تأمین منابع اســت. بخش دوم، بخش کنترل 
اســتراتژیک برنامــه و بودجــه و نظارت بر 
بودجه شهرداری اســت و بخش سوم، دفتر 
هماهنگــی اجتماعی و اقتصادی اســت که 
وظیفه آن بررسی شاخصهای توسعه و تعیین 
نقشه اطالعاتی و آماری برای شناسایی مناطق 
حاشیه نشــینی اســت که یکی از بزرگترین 
نیازمندیها نیز به شــمار می رود و در نهایت 
بخش چهارم که مسئول دفتر هماهنگی منابع 
می باشد که مسئول دسترسی به منابع خارج 
از شهرداری و مدیریت و کارگردانی بودجه 

برای اجرای پروژهها است. 
این برنامه یکپارچه شــامل حدود 11 زیر 
برنامه است. تعداد واقعی این برنامه ها با توجه 
به در دسترس بودن برنامه و بودجه در سطح 
دولت فدرال و دولتهای محلی در هر نقطه از 
زمان تغییر می کند؛ زیرا برنامه طراحی شده 
پوشش دهنده طیف گســترده ای از فعالیت 

زیر است: 
-  ارتقاء زاغه نشین ها؛

 - بازیافت؛
 - تأمیــن حداقل درآمد مربوط به حضور 

کودکان در مدرسه؛
-  آمــوزش حرفه ای بــرای ورود به بازار 

نیروی کار؛
 - تعــاون و رشــد بــه منظــور حمایــت 
ایجــاد مهارتهــای  از گروههــای کاری و 

کارآفرینی؛
-  دادن قرضهــای کوچــک و ظرفیــت 

سازی برای کارگران بخش غیررسمی؛
 - آموزش حرفه ای برای جوانان بیسواد و 

کم سواد و بزرگساالن؛
 - توجه به بهداشت جامعه؛

-  کودکان خیابانی؛
-  توجه به روش های جنســیت محور به 

کاهش فقر (جنسیت و شهروندی)؛
-  غلبه بر گرسنگی؛

نهادینه کردن برنامه ریزی مشــارکتی در 
مدیریت شــهری بایــد چالشــهای دو اراده 
سیاسی شامل رسیدگی مقامات محلی برای 
حمایــت از اصالحــات و مشــارکت پایدار 
توسط شــهروندان از سوی دیگر برای انجام 
ایــن فراینــد را حل و فصل کنــد. کمکها و 
بودجه هایی از سوی سازمانهای بین المللی و 
دو جانبه در حال کمک به محالت فقیرنشین 
در امریــکا التین و توســعه فرهنگ تمرکز 
زدایی و مشارکت ارائه می شود که می تواند 
تأثیر قابل توجهی بر زندگی زاغه نشین داشته 
باشــد. نهادینه کردن فرآیندهای مشــارکتی 
برای تخصیص منابع عمومی مستلزم تفویض 
اختیار اجرایی به ســاختارهای مشــارکتی و 
نیاز به ادغام این ســاختارها به سازمان نهادی 
از قبیل شــهرداریها اســت.  این امر مســتلزم 
اعتقــاد و تعهد در بخشــی از شــهرداران و 
دیگر مقامات ارشــد در ســازمانهایی از این 
دســت است.  با درگیر شــدن شهروندان در 
تدوین سیاســت، درک درستی از فرصتها و 
محدودیت شــکل گرفته و منجر به افزایش 
آگاهــی از نیازهای هر محله و شــهروندان 
می شــود که زمینه ســاز برای تصمیمگیری 
آگاهانه در مورد تخصیص منابع شــهری را 
فراهــم می کند.  مهمترین برنامه در حاشــیه 
شهرهای بزرگ در برزیل آگاهی رسانی از 
طریق جلسات در سطح محله است که منجر 
به گســترش فرصتهایی برای مشارکت مردم 

کم درآمد را ضروری می کند. 
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متن سخنرانی دکتر سارا شریعتی در اولین کنفرانس شبکه ملی موسسات نیکوکاری و خیریه

y  موضوع: امر اجتماعی و فعالیت اجتماعی به مثابه فعالیت اخالقی

دکتر ســارا شریعتی، اســتادیار جامعه شناسی 
دانشگاه تهران

امر اجتماعــی و فعالیت اجتماعــی به مثابه ی 
فعالیت اخالقی

در بخش اول برنامه آقای دکتر مومنی عنوان 
کردند که فعالیت های داوطلبانه یا کار داوطلبانه 
امروزه به یک ضرورت مدنی تبدیل شده است و 
اشاره شد که در جامعه ی ما، فرهنگ کار جمعی 
و کار مشــارکتی وجود ندارد. مهندس بازرگان 
یــک قرن پیش در اثر  رســاله ی کار ، که جزء 
نادر رســاله هایی اســت که در مورد کار بحث 
کــرده اســت، در مطلبی تحت عنوان  ســوغات 
فرنگ  بــه این نتیجه می رســند که مــا در چند 
حوزه دچار مشکل جدی هستیم، ایشان سه مورد 
آسیب را  تشخیص می دهند. اول این که وجدان 
کار بایــد به وجود بیاید، برای این که مفهوم کار 
از وجه اقتصادی خودش ارتقاء پیدا کند و وجه 
اجتماعــی پیدا کنــد باید وجــدان کار به وجود 
بیاید. دوم اصطالح دینی است، چیزی که باعث 
می شــود درک ما نســبت به این مسائل متفاوت 
باشد، ایشــان در این مورد ضرورت اصالح دین 
تکیــه می کنند. و ســومین مورد ضــرورت کار 
جمعی اســت، یعنی بــر این تکیــه می کنند که 
روحیه ی فرد گرایی ایرانی ها باعث می شود که 
ما کار جمعی انجام ندهیم، اعتماد نداشته باشیم، 
مشارکت نداشــته باشیم. این تشخیص مربوط به 

یک قرن پیش است. 
در ارتبــاط بــا خلق و خوی خلــق و خوی ما 
ایرانیان میتوان گفت که ما اصاًل خلق و خوی کار 
جمعی نداریم. رویکرد مــن در این مورد کامال 
اجتماعی اســت و خیلی وارد جنبــه های دیگر 
موضوع نمی شــوم. من این خلق و خو و ذات را 
به شرایط و عوامل اجتماعی ربط می دهم. اجازه 
دهید به دو نکته اشاره کنم. آن چه مهمترین مانع 
فعالیت جمعــی، اجتماعی و داوطلبانه در جوامع 
ما شده، سیاست و اســتبداد تاریخی بوده است، 
در واقع همین اســتبداد تاریخی است که باعث 
شده ما بی اعتماد شــویم. همین استبداد تاریخی 
است که هشــدار می دهد که کار جمعی نکنیم 
و فعالیت جمعی نداشــته باشــیم. همین استبداد 
تاریخی باعث می-شــود که به ما اصاًل اجازه و 
مجال فعالیت های مشارکتی را نداشته باشیم. در 
نتیجه ما نمی توانیم بدون توجه به عامل سیاســی 
طرح بحث کنیم. مــن از همین جا می خواهم از 
موضوع کار و فعالیت جمعــی و داوطلبانه دفاع 

کنم. 
زمانی هســت که حوزه ی اجتماعی و فعالیت 
اجتماعی یک حوزه ی ناتوان است. به چه معنا؟ 
به ایــن معنا که چــون نمی توانیم کار سیاســی 
کنیــم، کار جمعــی می کنیم. چــون نمی توانیم 
کار سیاسی کنیم و پر هزینه است، کار فرهنگی 
می کنیــم. بســیاری از فعاالن سیاســی دیروز ما 

امروز به فرهنــگ و کار اجتماعی گرویده اند و 
هم در ســاختارهای فرهنگی بســیار فعال هستند 
هــم در فعالیت های اجتماعی. چــرا؟ چون کار 
سیاسی کرده اند، ســرخورده شدهاند و هزینه ی 
باال پرداختنه اند. این یک شــکل قابل تحلیل هم 
هســت. من امروز به عنــوان یک حوزه ی کاماًل 
مســتقل می خواهم از امر اجتماعــی دفاع کنم، 
کــه در جامعــه ی ما متولد نشــده اســت و الزم 
اســت کــه متولد شــود، تربیت شــود و بزرگ 
شــود. در واقع مدرنیته ی سیاســی یعنی همین، 
یعنــی تقویت جامعــه ی مدنــی در برابر قدرت 
سیاســی، این امر در همه ی جوامع هم هســت و 
خاص جامعه ما نیســت. همه ی تحقیقات نشــان 
می دهند که جامعه ی قــوی می تواند نقش یک 
ضد قدرت را در برابر قدرت سیاســی ایفا کند. 
می تواند بپذیرد، می تواند واکنش نشــان دهد و 
فقط نقش قربانی را بازی نکند. ما به همین دالیل 
دچار چنین وضعیتی هستی و قربانی سیاست های 
غیر کارشناسانه یا سیاست های استبدادی شده ایم. 
چرا ما قربانی هســتیم؟ چــون جامعه ی ضعیفی 
هســتیم و در نتیجه باید از این جامعه دفاع کرد. 
کار داوطلبانه می-توانــد از این منظر قابل دفاع 
باشــد و به عنوان یک میانجی برای رشد و ارتقا 
و تقویت جامعه ی مدنی مورد استفاده قرار گیرد. 
آقای دکتر مؤمنی هم به آن اشــاره کردند و این 
نکته ی اصلی من اســت. دلیل حضــور ما هم به 
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عنوان جامعه شــناس صرفاً به دلیل عالقه مندی به 
کار نیکــوکاری و خیر نیســت، بلکه هم به دلیل 
پیوندی است که اشاره کردم باید میان حوزه های 
مختلف اجتماعی باشــد و هم اساساً دفاع از امر 
اجتماعی کار ما اســت. دفاع از امری که در زیر 
ســایه ی سیاست است و شاید در مواقعی هم زیر 
ســایه دین بوده و اصاًل قدرت ظهور پیدا نکرده 
اســت. قدرت مجــال پیدا نکرده اســت. جامعه 
مدنی، حوزه  ای است که در خیلی از کشور های 
دیگر رشــد پیدا کرده و تقویت شده است اما در 
ایران به دالیل مختلف جزء ضعیف ترین حوزه-

ها اســت. حتی من می توانــم از این فراتر بروم و 
بگویم در حوزه ی دینی ما هم جزء ضعیف ترین 
حوزه ها اســت. در حوزه ی دین بــه آموزه های 
سیاسی توجه شده است ولی در مورد آموزه های 
اجتماعی اســالم هیچ کاری انجام نشــده است. 
می شــود روی این هم بحث کرد. تمام جریانات 
سیاسی که در اروپا و در کشورهای دیگر بودند 
وارد جوامع ما شدند اما معادل های اجتماعی آنها 
نیامدند. ما دقیقاً معادل های چهره های سیاسی را 
داریم امــا چهره های اجتماعی اروپا، چهره هایی 
که نمی دانم تا چه حد شــناخته شــده اند، این ها 
چهره هایی هســتند کــه معادل هــای ایرانی آن 
را کســی جســتجو نکرده اســت چون اصاًل امر 
اجتماعی به نظر می رســد که هنوز متولد نشــده 
اســت و جامعه هنوز نتوانســته حق خــودش را 
بگیرد. از این منظر وارد بحث خودم می-شــوم، 
در این ترکیب ســازمان های نیکوکار و خیریه و 
فعالیــت داوطلبانه آن چیزی که باعث می شــود 
بنــده در این جا حضور پیدا کنم نــه به دلیل امر 
خیر اســت و نه به دلیل امر نیکــوکاری، بلکه به 
دلیل نقــد کار خیر و نیکوکاری اســت. این آن 
چیزی که باعث می شــود حضور مــا در این جا 
ضرورت پیدا کند، چون موضوع کار ما اســت. 
کار داوطلبانه باعث شــده اســت که امروز نگاه 
ما به امر نکوکاری و خیر عوض شــود، تا دیروز 
ما در حوزه ی فکری و در حوزه ی دانشــگاهی 
جزء جریاناتی بودیم که نسبت به امر نیکوکاری 
و خیــر منتقد بودیم و فکر می کردیم کار خیر و 
کار نیکوکاری شکاف های اجتماعی را تقویت 
می کنــد، نابرابری هــا را تعمیق می-بخشــد، از 
ثروتمند فقط می خواهد که سخاوتمند باشد و از 
متــن جامعه و فقیر می خواهد که صبور باشــد و 
در نتیجه کار خیر فقط باعث می شود که جامعه 
را در ناتوانی خــودش اتفاقاً تحکیم کنیم و فقیر 

را فقط چشم انتظار سخاوت ثروتمند میکند. در 
نتیجه بیشترین نقد را ما به کار خیر و نیکوکاری 
داشتیم. اما چه چیزی باعث شده است که امروز 
از کار خیر و نیکوکاری دفاع  کنیم، همین چندی 
پیش با کمک یکی از دوستانم مطلبی تحت همین 
عنوان بخشش یا مبارزه مناظره ای نوشتیم البته او 
همچنان کار خیــر و نیکــوکاری را از حوزه ی 
مبارزه با ســاختارهای نابرابر نقــد می کرد. چرا 
باید به فقراء کمک کرد؟ ســاخته های نابرابر را 
باید عوض کرد و این امر فقط از طریق مبارزه ی 
سیاسی، کالن و اجتماعی ممکن است نه از طریق 
کار نیکوکاری و خیریه. ولی من از کار داوطلبانه 
دفاع کــردم، به چه دلیل؟ یک به دلیل این که به 
نظر می رســد که کار خیر و نیکوکاری به دلیل 
همیــن فعالیت هــای داوطلبانه هم تغییــر یا تنوع 
نقش داده اســت و هم تغییر یا بسط کارکرد. به 
چه معنا؟ به این معنا که امروز دیگر تعریف کار 
خیر عبارت نیست از توزیع خدمات و توزیع پول 
و بخشیدن یا بخشایندگی مادی و غیر مادی. ما در 
کنار بحث نــذر مثاًل مالی، نذر کتاب و نذر مثاًل 
دارو و نذر اشکال دیگری پیدا کردیم هم از آن 
شکل ســنتی جمعی ای که فقط تعلق و وظیفه ی 
دینی ما حکم می کرد بســط پیدا کرده اســت و 
صرفاً استدالالت دینی بر مؤمنان باعث نیست که 
آن ها در این تاریخ حضور پیدا کنند، بلکه جامعه 
هم به دلیل تعهد اجتماعی که از شما می خواهد 
باعث شــده که به شما فراخوان حضور بدهد، از 
شــما دعوت کند که بیاییــد و در جهت تحکیم 
ســاختارهایی که سست و ضعیف شده اند نقشی 
را ایفا کنیــد. در نتیجه در کنار وظیفه ی دینی ما 
تعهد اجتماعی هم به همان اندازه پر رنگ شــده 

است و این مهم است. 
نیروهــای بیشــتری دارند بــه کار اجتماعی و 
کار خیــر و نیکــوکاری می پردازنــد و صرفاً از 
منظر دینی نیســت، بلکه بســط پیدا کرده است 
و چهره هــای جدیــدی، تیپ هــای دیگــری و 
داوطلبان دیگری هــم دارند به آن می -پیوندند، 
و همچنین کارکردهای آن نیز بســط پیدا کرده 
اســت. امر خیر و نیکوکاری امروز صرفاً جنبه ی 
اقتصادی ندارد، آن چیزی که باعث می شــود ما 
از آن دفاع کنیم وجه غیر اقتصادی آن است. امر 
خیــر و نیکوکاری به یــک فرصت برای حضور 
و نقــش آفرینی در جامعه تبدیل شــده اســت. 
مثاًل در حــوزه ی این فعالیت ها باعث می شــود 
که بخشــی از زنان که هیــچ فرصت دیگری در 

هیــچ جا برای ورود به اجتمــاع ندارند، از همین 
طریق وارد جامعه می شوند. امر خیر و نیکوکاری 
شــکل دهنده فرهنگ و اخالقیاتی است که این 
اخالقیــات به دلیــل ارزش های رایج و مســلط 
امــروز در جامعه ی ســرمایه داری جهانی شــده 
است. انســان جامعه-ی امروز، اخالقیات امروز، 
اخالقیات مبتنی بر نفع و ســود شــخصی است. 
انســان امروز انســان منفعت جو است. هر چیزی 
کــه به کار مــن و منفعت من می خــورد، من از 
آن اســتفاده می کنم. دلیل جمعی دیگری ندارم. 
ســفر می کنم چون آینده ی من اســت، زندگی 
من اســت، کار و بار من اســت، منفعت و ســود 
من است. این ارزشی اســت که اتفاقاً دارد تبلیغ 
می شــود و مکانیزم تغییرات اجتماعی در همه ی 
جوامع بر اســاس ســود و نفع شخصی است. امر 
خیر و نیکــوکاری دارد یک دیگری دیگر وارد 
می کند، و آن فرهنگ دگردوســتی است، یعنی 
اینکــه آن فرهنگ خودخواهانه کامــاًل در برابر 
فرهنگ کار خیر و نیکوکاری است. اندیشیدن به 
دیگری قبل از اندیشیدن به خود؛ بر اساس همان 
آموزه هایی که در فرهنگ اومانیستی داریم و در 
این جمله ی آلبر کامو تجسم پیدا می کند:  به چه 
کار ما می آید سعادت وقتی دیگران در آن سهیم 
نیستند؟  خوشــبختی در اقیانوسی از رنج معنایی 
ندارد. این فرهنــگ کار خیر، نیکوکاری و کار 
داوطلبانه است که جامعه را تقویت می کند، کار 
داوطلبانه باعث یک مواجه می شــود. مواجه ای 
کــه اغلب اتفــاق نمی افتد. مواجهــه ی نخبگان 
اجتماعــی یا متمــوالن اجتماعی یا کســانی که 
صاحبان ســرمایه و امکانات هستند با متن جامعه 
بــه شــکل رو در رو. این مواجهه ی مســتقیم و 
مهمی اســت. بحث را از حالــت نظری و تئوری 
در می-آورد، شــما را در برابر جامعه شناسی که 
همیشه سر او در کتاب هاست قرار می دهد، شما 
را می برد به متن جامعه و با واقعیت اجتماعی که 
موضوع مطالعــه ی او اســت رو در رو می کند. 
ما اتفاقــاً به ایــن مواجهه احتیاج داریــم. زمانی 
ســازمان های سیاســی نیروهای خودشــان را به 
کارگری می فرســتادند، برای این کــه با جامعه 
برخورد کنند. این فرهنگ امروز با افول چهره ی 
تیپ سیاسی و تیپ مبارز از بین رفته است و باعث 
شده اســت که ما می توانیم تمام عمر در دفاع از 
حقوق مردم حرف بزنیم بدون این که یک بار با 
متن جامعه مواجه شــده باشیم. این کار داوطلبانه 
چنین چیزی را مهیا می کنــد و ما امروز در میان 
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دانشــجویان خودمان که دارند فعالیت اجتماعی و 
جمعــی می کنند این وجه را می بینیم. این خودش 
یک مکتب اســت. یک مکتب مواجهه ی مستقیم 
بــا پدیده ی واقعیت اجتماعی کــه اتفاقاً جریاناتی 
مثــاًل مثل داعــش دارند از این اســتفاده می کنند. 
برخالف شکل قبل که می گفتیم برای این که فرد 
خودســازی داشته باشد و ساخته شود ما باید برای 
او یک دوره ی آموزشی بگذاریم و کتاب هایی را 
بخواند، امروز دو قطب خالف ما می گویند، برای 
شــکل دادن و آموزش، فرد باید مستقیم با پدیده 
مواجه شــود. وقتی به آن پدیده هــای دنیا گرایانه 
می گوییم آموزه ها و آثار فکری شــما چیســت؟ 
می گویند مواجهه ی مســتقیم با مــرگ مهمترین 
مدرسه ی دانش است. این یکی از تیترهای مطلب 
آن ها است. مدرســه ی ما کجاست؟ مدرسه ی ما 
که از امــر اجتماعی، از حــوزه ی اجتماعی دفاع 
می کنیم همین کار داوطلبانه اســت که مستقیم ما 
را با متــن جامعه مواجهه می کنــد. کار دواطلبانه 
در ایــن امر خیــر و نیکوکاری باعــث چه چیزی 
می شــود؟ بــه آن می گویند نقد روشــنفکرانه ی 
ذهنــی کــه جنبــه ی زیباشــناختی دارد را تبدیل 
می کند به یــک نقد اجتماعی با پیونــد دادنش با 
اقشــار اجتماعی، کارگران، کشاورزان، محرومان 
و همه ی اقشــار آســیب دیده ای که موضوع کار 
ما اســت. بنابرایــن می بینید که امــروز کار خیر و 
نیکوکاری از آن شکل سنتی قبلی اش در می آید، 
از جنبه ی محدود اقتصادی اش در می-آید، وجه 
اجتماعی پیدا می کند و دیگر هم به شکل تفکیکی 
ما به آن نمی اندیشیم بلکه جنبه ی تبدیلی برای من 
دارد. زمانی ما در برابــر دوگانه هایی باید انتخاب 
می کردیم. دوگانه ی احســان یا عدالت. کار خیر 
یا مبارزه ی سیاســی؟ کار حســنه یا کار صالحه؟ 
با فقر مبــارزه کنید یا به فقــراء کمک کنید؟ این 
دوگانه هــای زمان ما بــود. کار داوطلبانه امروز و 
بحث تنوع نقش و بســط کارکردهایی که امروز 
امور خیر و نیکوکاری یافته است به نظر باعث شده 
که ما از این دو گانه ها فراتر برویم. گاه یکی منجر 
به شکل گیری دیگری می شود. بستر شکل دادن به 
دیگری را مهیا می کند. امر خیری که منجر به یک 
جنبش اجتماعی وســیع می شود. ما نمونه ی این را 
در بسیاری از کشورهای اسالمی و آمریکای التین 
می بینیم. هســته ی اولیه ی بســیاری از جنبش های 
اجتماعی و حتی می توان گفت سیاســی از همین 
انجمن های کوچک خیریه بوده اســت که شکل 
گرفته اســت. یکی از نمونه هــای آن مثاًل اخوان 

المســلمین بود. از یک جمعیت خیریه ی کوچک 
شــروع می-کنــد و بعــد تبدیل به یــک جنبش 
اجتماعی عمومی می شود. امروز این فعالیت های 
داوطلبانــه به ما نشــان می-دهد کــه الزاماً تحول 
اجتماعی از ســر تا پا نیست بلکه باید این تحول را 
روی پای خودش نشــاند و این پای خودش همین 
فعالیت هــای خرد و کوچک اجتماعی اســت. به 
عنوان محور آخر میخواهم در مورد  پیوند حوزه ی 
اجتماع و اخالق صحبت کنم، این پیوند بسیار مهم 
اســت، به چه دلیل؟ به دلیلی که یکی از مهمترین 
آموزه هــای جامعه شــناختی که مــا در آن تربیت 
یافتیم این اســت که جامعــه ی ضعیف اخالقیات 
ضعیفــی دارد. امروز در قرن بیســت و یکم که ما 
زندگی می کنیم شــرایط مانند قرن نوزده که تولد 
رشته هایی مثل جامعه شناســی در آن دوره شکل 
گرفت، نیست. در آن دوره تبدیل جامعه ی سنتی 
به جامعــه ی صنعتی باعث ناهنجاری شــد، باعث 
به وجــود آمدن نابرابری های عظیم شــد و باعث 
رشــد روحیه ی فرد گرایی شــد و این تغییرات و 
تحوالت جامعه را از حالت تعادل خودش درآورد 
و بی ثباتــش کرد. رشــته ای مثل جامعه-شناســی 
شــکل گرفت برای این که این تحوالت اجتماعی 
را مطالعه کند. امروز در قرن بیست و یکم به نظرم 
می رسد که ما در شرایط مشابه هستیم. اگر مسئله ی 
کشــورهای ما در قرن بیستم مسئله ی دقیقاً سیاسی 
بود، مسئله ی اســتقالل از اســتعمار بود، مسئله ی 
ساخت دولت های ملی بود، مسئله ی شکل دادن و 
مطالبات دموکراتیک بود، امروز بیش از هر زمان 
مسئله کشورها مسئله اجتماعی و نابرابری است. ما 
در دوره ی سرمایه داری جهانی شده به سر می بریم. 
با دهه ی قبل از دهه ی هشتاد و هفتاد تفاوت داریم. 
امروز در دوره ای هستیم که مسئله ی مهاجرت ها، 
جا بــه جایی جمعیت هــا و .... مشــکالت اصلی 
جوامع توســعه نسافته اســت. این مسائل اجتماعی 
پاسخ اجتماعی می خواهند و نه الزاماً پاسخ سیاسی. 
بنابراین این حوزه ی اجتماعی را باید تقویت کرد. 
این بستر را باید شکل داد. باید نیروهای میانجی بین 
قدرت سیاســی و جامعه-ی مدنی به وجود آورد. 
نیروهایــی که در آگاهــی و ارتقــاء جامعه نقش 
دارنــد، در تقویت جامعه ی مدنــی نقش دارند و 
این نیروها از طریق همین فعالیت های نیکو کارانه، 
فعالیت های امر خیر، و فعالیت های اجتماعی شکل 
می گیرند. کانون حرارتی و کانون آموزشی ای که 
می تواند این نیروها را شــکل دهد جامعه اســت و 
بنابراین این تشــکالت اجتماعی هســتند که نقش 

تعیین کننده دارند. امروز به پیوند ها اشــاره کردم، 
که اساتید از دانشگاه به حوزه ی فعالیت اجتماعی 
بیایند، من طبیعتاً از ایــن پیوند دفاع می کنم چون 
فکر می-کنم مسئله ی ما سست شدن این پیوند ها 
اســت ولی تأکید بر این پیوند نشان دهنده ی یک 
آسیب دیگری اســت و آن آسیب جامعه ی قطعه 
قطعه شده است. جامعه ی مجمع الجزایر نا متحد که 
ُ ها، این  بین آن ها ارتباطی برقرار نیست. این ان جی ا
شــبکه ها، این فعالیت داوطلبانه امکان این ارتباط 
را به مــا می دهد و به جامعــه فرصت می دهد که 
خودش خودش را صاحب  شود، خودش خودش 
را به دســت  گیرد، سرنوشــت خودش را بســازد 
و این از طریق شــکل گیری اجتماعی همه ی این 
فعالیت های کوچــک می توانند منجر به تحوالت 

عظیم و کالن و بزرگی شوند. 
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1-  برگزاری کارگاه آموزشی   روش های تأمین مالی در سازمان های مردم نهاد  
 مدرس : جناب آقای رضا درمان، مشاور مدیریت، فعال اجتماعی و مدیر عامل جامعه یاوری فرهنگی

 زمان برگزاری : 28 خردادماه، 30 خردادماه و 2 تیرماه 1397

2-  برگزاری کارگاه آموزشی   آشنائی با اقدامات قبل، حین و بعد از زلزله 
 مدرس : جناب آقای احمد بختیاری، دبیر سازمان خانه نجات ایران

 زمان برگزاری : 10 مهرماه 
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3-  برگزاری نشست مطبوعاتی/ تخصصی  ترویج کارداوطلبانه 
 سخنرانان : 

- خانم فاطمه  قاسم  زاده   فعال مدنی و رئیس هیأت مدیره شبکه یاری کودکان کار و خیابان   
- خانم فاطمه فرهنگ خواه  فعال اجتماعی و موسس انجمن حمایت و یاری آسیب دیدگان اجتماعی )احیاء( و انجمن حمایت از   

کودکان و نوجوانان توانیاب 
- خانم زهرا رحیمی  فعال مدنی و مدیرعامل جمعیت دانشجویی امام علی   

 زمان برگزاری : 14 آذرماه 97 

4- شوراهای تخصصی:
به استناد ماده 37 اساسنامه شبکه ملی موسسات نیکوکاری و خیریه، شبکه دارای شوراهای تخصصی و مشورتی است که تعداد، ترکیب، نحوه 
انتخاب و شرح وظایف آن ها از سوی هیات مدیره پیشنهاد و به تصویب شورای مرکزی خواهد رسید. آئین نامه شوراهای تخصصی به شرح زیر 

است:

1-4 شورای تخصصی قوانین و مقررات: 
اهداف:

1. کمک به قانونمند شدن جایگاه اجتماعی سمن ها در کشور
2. کمک به بهبود قوانین، مقررات، آئین نامه ها و بخش نامه های  مرتبط با حوزه سمن ها

3. کمک به تصویب قانون سازمان های مردم نهاد
مسئولیت ها:

1. بررسی قوانین مرتبط با سازمان های مردم نهاد
2. ارائه پیشنهاد های اصالحی قوانین مرتبط

3. مطالعه تطبیقی تجارب موجود در سطح جهانی
4. بررسی مشکالت ناشی از مسائل مرتبط با قوانین و مقررات سازمان های مردم نهاد

5. برقراری ارتباط موثر و اطالع رسانی مکتوب و مستند به اعضاء در مورد راهکارها و 
پیشنهاد های اجرائی شورا از طریق دبیرخانه

6. برگزاری جلسات مشترک توجیهی با قانون گزاران و مجریان قانون
7. برگزاری نشست های تخصصی با اعضاء و مسئولین مربوطه

8. تهیه گزارش عملکرد ادواری )سه ماه یکبار( وارائه به هیات مدیره 
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2-4  شورای تخصصی ترویج کار داوطلبانه
اهداف:

1. ترویج و اشاعه فرهنگ کارداوطلبانه اقشار مختلف و در سطح ملی
2. کمک به تقویت کار داوطلبانه از طریق توسعه فرهنگ تشکل گرائی 

3. کمک به تعریف پروژه های ملی ترویج و توسعه کار داوطلبانه
مسئولیت ها:

1. بررسی معنا و مفهوم کار داوطلبانه
2. بررسی زمینه های تقویت کارداوطلبانه بر حسب گروههای مختلف اجتماعی در 

ایران 
3. مطالعه تطبیقی تجارب موفق در جهان

4. بررسی زمینه های نشر و آموزش فرهنگ کار داوطلبانه در سطوح 
و مختلف آموزشی ) نظام آموزش و پرورش، نطام آموزش عالی( 

جامعه مدنی)رسانه ها، سمن ها(
5. بررسی زمینه های الزم جهت پیوند بخش خصوصی ، بخش دولتی و جامعه مدنی 

در راستای ترویج کار داوطلبانه
6. بررسی مشکالت ناشی از کار داوطلبانه در سمن ها

7. برگزاری نشست ها و جلسات مرتبط با موضوع کار داوطلبانه با اعضاء، 
صاحبنظران و مسئولین مربوطه

8. برقراری ارتباط موثر و اطالع رسانی مکتوب و مستند به اعضاء در مورد راهکارها 
و پیشنهاد های اجرائی شورا از طریق دبیرخانه

9. تهیه گزارش عملکرد ادواری )سه ماه یکبار( وارائه به هیات مدیره

3-4 شورای تخصصی مدیریت حوادث غیر مترقبه
اهداف:

1. کمک به  بهبود روش های مدیریتی و توسعه ظرفیت های اجرائی در حوادث غیر مترقبه
2. کمک به شناسائی روش های پیشگیرانه در کاهش آسیب های ناشی از حوادث غیر مترقبه

3. کمک به یکپارچگی عوامل اجرائی مختلف در حوادث غیر مترقبه
مسئولیت ها:

1. آسیب شناسی مدیریت حوادث غیر مترقبه در ایران
2. بررسی و ارائه روش های پیشگیرانه در حوادث غیر مترقبه

3. بررسی و مطالعه زمینه های نشر و آموزش و ارائه پیشنهادهای 
اجرائی آن در بروز حوادث غیر مترقبه

4. ارائه نقشه راه تعامل و یکپارچگی سمن ها در مدیریت حوادث 
غیر مترقبه

5. برقراری ارتباط موثر و اطالع رسانی مکتوب و مستند به اعضاء 
در مورد راهکارها و پیشنهاد های اجرائی شورا از طریق دبیرخانه
6. برگزاری نشست ها و جلسات مشترک توجیهی با مسئولین 

مربوطه، صاحبنظران و اعضاء
7. تهیه گزارش عملکرد ادواری )سه ماه یکبار( وارائه به هیات 

مدیره
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5- گروه تخصصی توسعه روستایی:
 تعداد جلسات برگزار شده : 15 جلسه

نتایج :
- انتخاب روستای قلعه محمد خان بعنوان روستای پایلوت  

- افتتاح طرح توسعه پایدار روستایی کشور در روستای قلعه محمدعلی خان بخش حسن آباد فشافویه شهرستان ری  
- پیگیری جهت اخذ اعتبارات از جهت طرح هادی، مرمت والیروبی چشمه آب شرب روستای قلعه محمد علی خان   

6- اولین جلسه کارگروه قوانین مالیاتی سازمان های مردم نهاد با سازمان امورمالیاتی کشور
زمان برگزاری : 23 اردیبهشت ماه 

محورهای گفتگو :
- ناظر مالیاتی : قرار شد برای ناظرین مالی جلسات آموزشی و توجیهی متناسب با ماهیت موسسات خیریه و سازمان های مردم   

نهاد توسط سازمان امور مالیاتی برگزار شود.

- ضرورت دیدگاه مشترک:  دیدگاه سازمان امور مالیاتی به موسسات خیریه و نیکوکاری مبتنی بر قانون تجارت است. در   
حالیکه این موسسات کامال غیر انتفاعی هستند و بنابراین ضرورت دارد که سازمان با دیدگاه متفاوتی به این موسسات نگاه و بررسی کند.

- تاکیدات قانونی و اقدامات مشترک:  درخواست ناظر توسط موسسه و ثبت آن در دبیر خانه مهم است. از آن پس   
مسئولیت با سازمان امور مالیاتی است حتی اگر ناظر پس از آن نیاید.
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7- نشست با ستاد توانمند سازی سمن ها:
 تعداد و زمان برگزاری : 2 جلسه، 10 مرداد و 16 مهرماه

 پیشنهادات مطرح شده از سوی شبکه :
- ترویج فرهنگ کار داوطلبانه درکشور  

- کمک به تقویت سمن های موجود و نهادسازی در سطح ملی  
- قانونمندشدن محیط فعالیت سازمان های مردم نهاد   

- بررسی نقش شبکه ها در کمیسیون های شهرداری و شورای شهر  

8- نشست مشترک با شبکه های ملی و تخصصی
 زمان برگزاری : 22 مردادماه

 موضوع نشست : همگرایی شبکه ها به عنوان ضرورت توسعه جامعه مدنی
 سخنران: خانم دکتر شهیندخت خوارزمی، استاد دانشگاه و مشاور مدیریت

 پیشنهاد مطرح شده از سوی شبکه ها:
- استمرار جلسات و شناسائی محورهای مشترک جهت ایجاد تعامل و ارتباط بیشتر میان شبکه ها  
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9- تهیه و تنظیم بیانیه سازمانهای غیر دولتی ایرانی در برابر اقدامات قهری یکجانبه دولت ایاالت متحده امریکا علیه مردم ایران
 زمان اعالم رسمی : 1 مهر ماه

 مورد تأئید 95 موسسه از سازمان های مردم نهاد: 
- 80 موسسه عضو شبکه   

- 15 موسسه خارج از شبکه   

10- خاتمه و ارائه گزارش نهائی طرح  تدوین الگوی همکاری و مشارکت هم افزای دولت )شرکت بازآفرینی شهری( و 
سازمان های مردم نهاد  6 مرداد ماه

 نتایج طرح :
- مطالعه اجمالی تجارب جهانی   

- بررسی تجارب 11 سمن  
- مصاحبه با 9 نفر از مدیران کارشناسان شرکت بازآفرینی شهری  

- مصاحبه با 3 نفر از مهندسین مشاور در بخش خصوصی  
- برگزاری دو نشست تخصصی با مدیران و کارشناسان شرکت بازآفرینی شهری  

- برگزاری یک نشست تخصصی با تعدادی از مدیران سمن ها  
- تهیه و ارسال گزارش نهایی  

- تهیه و ارسال خالصه مدیریتی طرح  
- ارایه شفاهی به مدیران شرکت  

- تهیه پیش نویس آئین نامه همکاری سمن ها و شرکت بازآفرینی شهری برای تصویب در ستاد ملی بازآفرینی شهری  

11- کارگروه تشکل های مردم نهاد و ستاد ملی بازآفرینی شهری:
1-11  کارگروه تشکل های مردم نهاد ستاد بازآفرینی شهری

 تعداد جلسات: 11 جلسه
نتایج:

- برنامه ریزی شکل گیری کارگروه استانی استان مرکزی  
- تهیه برنامه آموزشی برای سازمان های مردم نهاد با هدایت و راهبری کارگروه و ارائه آن به ستاد بازآفرینی   

- پیش بینی برای اختصاص بودجه ای برای کارگروه براساس برنامه های آموزشی   
- بررسی و توافق کلی در مورد چارچوب تعامل و همکاری سمن ها و دولت در اجرای برنامه ستاد بازافرینی شهری  
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2-11 شرکت در جلسه کمیته راهبری ستاد بازآفرینی شهری
 برگزاری 1 جلسه : 17 مهرماه

 پیشنهادات مطرح شده از سوی شبکه:
- بررسی آئین نامه همکاری تشکل های مردم نهاد ودولت  

- ارایه گزارش طرح مدل همکاری دولت و سمن ها   
3-11 اقدامات انجام گرفته در کارگروه تشکل های مردم نهاد ستاد بازآفرینی شهری 

 تشکیل کارگروه استانی تهیه و تنظیم آئین نامه کارگروه استانی تشکل های مردم نهاد متناظر کارگروه ملی
 انجام اقدامات اولیه در جهت راه اندازی کارگروه تشکل های مردم نهاد به 22 استان کشور

 راه اندازی اولین کارگروه استانی تشکل های مردم نهاد در استان های خوزستان و سیستان و بلوچستان با حضور دبیرکارگروه 

12-  برگزاری مجمع عمومی عادی و شورای مرکزی شبکه)انتخاب اعضاء هیات مدیره و بازرسین( 
 زمان برگزاری: 21 آبان ماه

 نتایج:
1. خانم رقیه دادخواه از موسسه خیریه بنیاد کودک )عضو اصلی هیات مدیره(  

2. آقای علی اصغر خامنوی از جامعه نیکوکاری ابرار)عضو اصلی هیات مدیره(  
3. آقای سید محمود آذین از موسسه خیریه فاطمه زهرا)عضو اصلی هیات مدیره(  

4. آقای سید اکبر کسا از موسسه خیریه امام علی شهر ری)عضو اصلی هیات مدیره(  
5. خانم لیال ارشد از موسسه زنان سرزمین خورشید )عضو اصلی هیات مدیره(  

6. آقای رضا درمان از جامعه یاوری فرهنگی)عضو اصلی هیات مدیره(  
7. آقای پیمان مغازه از موسسه رحمان )عضو اصلی هیات مدیره(  

8. خانم اکرم مصوری منش از مرکز مطالعات و تحقیقات زنان )عضو علی البدل هیات مدیره(  
9. آقای سید محمد صحفی از موسسه خیریه داراالکرام)عضو علی البدل هیات مدیره(  

10. خانم محبوبه خلوق از موسسه توان گستران برنا)بازرس اصلی(  
11. آقای سهیل معینی از انجمن باور)بازرس اصلی(  

12. آقای احمد هوشنگی از انجمن حمایت از اقشار محروم یاریگران)بازرس علی البدل(  
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