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 چکیده:

نهاد و گفتار جامعه  های مردم هدف این مقاله بیان نتایج تحقیقاتی است که در چند سال گذشته درباره توسعه و تغییر وضعیت سازمان

نهاد و غیردولتی در زمان بحران و  های مردم اله بر لزوم درک نقش سازمانمدنی در لهستان و روسیه رخ داده است. نویسنده مق

های سیاسی ناشی از گذران چند دهه بعد از تغییرات  ترین این تغییرات عبارتند از: بحران تغییرات سیاسی اجتماعی تاکید دارد. مهم

ها و  های ارتباط جمعی، دولت دهد که رسانه ی مهاجرتی. نتایج این تحقیق نشان میها سیاسی و دولتی، بحران اقتصادی، و بحران

دانند، در حالی که  نهاد را مشارکت و غلبه بر مسائل اجتماعی می م های مرد تان نقش اصلی سازمانه مردم روسیه و لهسعام

اند. از سویی دیگر نتایچ این  بوده تمرکز «جامعه مدنی»بیشتر بر ساخت ادبیات و گفتار  های اخیر در سال نهاد های مردم سازمان

دهد  های غیردولتی در ایجاد تغییر هستند. ادغام نتایج تحقیق و تحلیل داده در این تحقیق نشان می دهنده ضعف سازمان تحقیق نشان

سازی، کار جمعی و  های دیگر را جلب کنند نیازمند شبکه نهاد برای اینکه بتوانند حمایت و توجه نهادها و بخش های مردم که سازمان

گیری در  برای تغییر قابل اندازه یتی نقش مهم و اساسی در به وجود آوردن نیرویهای غیردول سازی سازمان ای هستند. شبکه اتحادیه

ها درک شده و در نظر  جامعه دارد. مهم است که بستر مهم توسعه اجتماعی در روسیه و لهستان در غلبه کردن بر پیامدهای بحران

 گرفته شود. 
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 مقدمه:

سال انجام  6طی نهاد لهستان و روسیه  های مردم هایی است که از عملکرد سازمان و مصاحبه ها نتایج تحلیل دادهتطبیقی این تحقیق 

شناسی را باهم ترکیب  حوزه علوم سیاسی و جامعه را در نظر گرفته و دوهای پژوهش اجتماعی  تنیدگی گرفته است. این تحقیق درهم

 است.  کرده

هاست، نویسنده  نهاد در توسعه جوامع در غلبه بر پیامدهای بحران های مردم برای پاسخ به پرسش اصلی این تحقیق که نقش سازمان

س در حوزه رسانه، بخش خصوصی، نهادهای غیردولتی، و کارشنا 05های عمیق با  از روش تحلیل گفتمان و همچنین مصاحبه

 است.  های محلی در هردو کشور استفاده کرده دولت

نهاد در این کشورها که بر توسعه جامعه مدنی مترکز هستند دائم در حال تحول و  های مردم باید در نظر گرفته شود که بخش سازمان

وجود آمدن هستند، اما در عین حال،  تر دائما در حال به کوچکتر و تخصصینهاد  های مردم فرایندهای تغییر هستند. سازمان

های  ها در حال کاهش و فروگذار شدن است. به همین دلیل است که تاثیر سازمان نهاد در برخی حوزه های مردم های سازمان فعالیت

 است.  تر شده ور ضعیفدهی به افکار عمومی به مر نهاد در شکل مردم

 نهاد در جوامع لهستان و روسیه: های مردم نقش سازمان

نهاد برای اینکه بتوانند نقش مهمی در  های مردم سازماندهد که  ها به دست آمده نشان می هایی که از مصاحبه تقریبا تمامی پاسخ

نهاد هنوز وجود  های مردم انداز همسو برای سازمان اما هنوز یک چشم ند و پویا باشند.حوزه و زندگی عمومی ایفا کنند باید قدرتم

کنند. برخی قوی و  می  متفاوتی فعالیتهای متفاوتی و در سطح بسیار  نهاد بر حوزه های مردم ندارد. دلیل این امر این است که سازمان

های اخیر شکاف بزرگی میان نهادهای  برخی ضعیف، برخی بزرگ و برخی کوچک، برخی فعال و برخی منفعل. همچنین در سال

 نهاد به وجود آمده است؛ شکافی که در طی زمان در حال گسترش است.  های مردم قدرتمند )خصوصی و دولتی( و سازمان

پذیری  های همگانی و همچنین عدم شفافیت و مسئولیت گر این است که به خاطر ناکارآمدی نهادهای دولتی و سازماندلیل مهم دی

عادی به وجود آمده است که در   نگاران، و مردم های محلی، روزنامه آنها، مطالبه بزرگی در میان فعاالن بخش خصوصی، سازمان

ها، عدم گشودگی آنها، و عدم احترام آنها به قوانین  مسئول باشند. عدم شفافیت این سازماننهاد انتظار دارد شفاف و  های مردم سازمان

نهاد از شفافیت  های مردم شود که سازمان است. این اتفاق وقتی مهم می و مقررات باعث به وجود آمدن عدم اعتماد و دلسردی شده

های جامعه و اقشار  گرا بودن برای دیگر بخش ساالنه دقیق و شمولکنند اما بسیاری از آنها حتی از منتشر کردن گزارش  صحبت می

 مختلف مردم ناتوانند. 

نهاد نقش داشتن در حل مسائل اجتماعی  های مردم دهد که انتظار عمومی جامعه از سازمان از سویی دیگر، نتایج این تحقیق نشان می

و نهادهای  های مسئول ها، همکاری آنها با سازمان به خصوص در زمان بحران اقتصادی است. اما به دلیل ناکارآمدی این سازمان

 نها نیز نادیده گرفته شود و یا از بین برود. شود دستاوردهای گذشته آ عمومی بسیار مشکل است؛ چرا که نتایج ضعیف آنها باعث می
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المللی را آشکار کنند،  های قدرتمند داخلی و بین سازی و اتحاد دوری کنند و نخواهند ارتباط خود با سازمان از شبکه ها هرچقدر سازمان

تحقیق وجود رقابت شدید میان نهاد صدمه خواهند زد. از دیگر نتایج این  های مردم بیشتر به اثرگذاری خود و دیگر سازمان

ها  توانند منابع این سازمان سازی می ها است. این در صورتی است که شبکه ریافت حمایت مالی و بودجهبرای د نهاد های مردم سازمان

 را به اشتراک بگذارد و به اثرگذاری بیشتر آنها منتهی شود. 

هایشان، جذب حامیان مالی، پایداری، و  نهاد برای بازبینی فعالیت ردمهای م نیاز سازمان هدوران بحران یک بار دیگر نشان دهند

 های توسعه است.  های تبلیغ و استراتژی شیوه

نهاد توجه به اقشار  های مردم شوند باعث شده دیدگاه مردم به سازمان ها ساخته می افکار عمومی که توسط فعالین اجتماعی و رسانه

نهاد  های مردم شوند. این در صورتی است که بیشتر سازمان ها و مردمانی است که کمتر در حوزه عمومی دیده می یر، اقلیتپذ آسیب

 اند.  گری در حوزه جامعه مدنی اختصاص داده رسانی، و به طور کلی خطابه وقت خود را تغییر افکار عمومی، آگاهی

 گیری: نتیجه

-ها، ساختارهای اجتماعی جامعه مدنی در کشور لهستان و روسیه به دلیل تفاوت در سنتگفت که بخش  توان به طور کلی می

ی، و فرهنگی متفاوت است و فرایند خلق و توسعه جامعه مدنی در این دو کشور هم به همین دلیل متفاوت بوده. اما اریخاقتصادی، ت

های ناصحیح  های و برداشت نهاد در هر دو کشور شبیه بوده، هرچند که سرشار از کلیشه دمهای مر درک عمومی از نقش سازمان

 است. 

گذاری بر جوامع محلی متمرکز بوده توانسته از محبوبیت و حمایت بیشتری در میان نهاد که بر تاثیر های مردم آن بخش از سازمان

خواهی، و تشکیل جامعه مدنی  های جامعه مدنی در هر دو کشور بر توسعه جامعه، دموکراسی مردم برخوردار شود. تمرکز اولیه سازمان

 . های خیرخواهانه تمرکز کرده اند های اجتماعی، جذب داوطلب، و فعالیت ها بیشتر بر فعالیت شت سالیان، این سازمانبوده، اما با گذ

تر باشند،  نهاد به طور کلی باید از نهادهای دولتی تاثیرگذارتر و قوی های مردم بر اساس این تحقیق این تصور وجود دارد که سازمان

تراز با نهادهای دولتی است.  ها هم نهاد معضلی جدی و در برخی بخش های مردم که ناکارآمدی سازمان دهند ها نشان می اما ارزیابی

نهاد به خصوص  های مردم تواند صدمه جدی به جذب داوطلب در سازمان می امه مردم()به خصوص دانستن آن توسط عچنین واقعیتی

 . دهای خیرخواهانه باش در فعالیت

نهاد برای اثرگذاری در سطحی بزرگتر است.  های مردم سازی، همکاری، و اتحاد سازمان شبکه پیشنهاد نویسنده مقالهدر پایان، 

ها  تواند بخش فعال جامعه مدنی را به نیرویی اثرگذار در توسعه اجتماعی لهستان و روسیه در غلبه بر پیامدهای بحران سازی می شبکه

 کنند. 


