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  سخن ناشر
امروزه اهمیت توسعه روستایی و نقش حیاتی آن در توسعه و پیشبرد کشورها و به ویژه 

اندرکاران امر،  کشورهاي در حال رشد بر  هیچ کس پوشیده نیست و به باور کارشناسان و دست
به همین اعتبار، اولویت رشد و . هم بیش از هر چیز در گرو توسعه منابع انسانی استتحقق این م

به دیگر سخن، . نماید توسعه منابع انسانی بر سایر وجوه توسعه روستایی، امري انکارناپذیر می
توسعه منابع انسانی، عامل کلیدي و پیش شرط ضروري براي دستیابی به توسعه پایدار روستایی 

  .است
گیري از تجارب دیگران و در نتیجه کاربرد  مستلزم بهره عه منابع انسانی بدین مفهوم،توس

تالیف و نگارش کتب و مقاالت سودمند، انعکاس و انتشار نتایج . رسانی است روشهاي اطالع
پژوهشها و مطالعات به صور مختلف و نیز ترجمه آثار ارزنده ساز و کارهاي اصولی به منظور 

اند که زمینه را  مندان و راهگشاي ورود به عرصه تحقیق و تفحص روزآمد به عالقهعرضه اطالعات 
براي گسترش افق دید صاحبنظران، سیاستگذاران و مجریان هموار کرده، موجبات دگرگونی 

  .آورند هاي تولید و نوع معیشت روستاییان را فراهم می ساختار اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و شیوه
مشارکت مردمی وزارت جهاد سازندگی در راستاي رسالت خویش به  معاونت ترویج و

هاي اجرایی و  عنوان یکی از عوامل اجرایی توسعه منابع انسانی در مناطق روستایی، در کنار فعالیت
حاضر یکی ریات مختلف نموده است که نوشتار پژوهشی، اقدام به تهیه، ترجمه، چاپ و انتشار نش

  .از آنهاست
ه و انتشار هر نوشتار کاري است گسترده که جز از رهگذر تالش و کوشش بدون شک، تهی

سازي این اثر یاري  از این رو از کلیه کسانی که به نحوي ما را در راه آماده .گردد جمعی میسر نمی
اند، صمیمانه سپاسگذاري کرده، براي همگی آنان از درگاه ایزدمنان آرزوي توفیق روزافزون  داده
  .داریم
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ذکر است که انتشار این آثار لزوماً به معناي تایید تمامی محتواي آنها نیست بلکه  شایان
ذکر گردید، منظور انعکاس و انتشار نتایج پژوهشها و مطالعات و عرضه  پیشترهمان گونه که 

مندان در جهت تجربه اندوزي و به کارگیري تجربیات  اندرکاران و عالقه اطالعات روزآمد به دست
  .ز سوي آنان در راستاي رفع نیازهاي جامعه روستایی استسودمند ا

مندان و  بدیهی است که برخورداري از رهنمودهاي سازنده اساتید، محققان، عالقه
اندرکاران امر، مشوق ما در ادامه راهی خواهد بود که مقصدش هر چه پربارتر کردن ادبیات  دست

آن که به یاري پروردگار متعال و ارائه رهنمود از امید . توسعه روستایی این مرز و بوم پهناور است
  .موفقیت گردیده، مقبول نظر صاحبنظران نظر افتد نسوي شما، تالش ما قری

  
  التوفیق... و من ا

  معاونت ترویج و مشارکت مردمی
  مدیریت مطالعات و بررسیها
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  پیشگفتار مترجم
ند توسعه و تحرك بخشیدن به منـابع بـومی بـراي    دخالت خود ساخته عناصر محلی در فرآی

 توان بـا عنـوان   دهد که از آن مینیل به توسعه ملی و محلی ، زیربنا و شالوده نگرشی را تشکیل می
ریـزان ،  اي ، خـود بخـود ، طراحـان ، برنامـه    اعتقاد به چنین عقیـده . یاد کرد  "توسعه مشارکتی "

هـاي  ریـزي و اجـراي رهیافـت   هاي توسعه را بـه پـی  روژهها و پمجریان و دست اندرکاران سیاست
  . سازد کارگیري نیروي انسانی و منابع بومی در توسعه روستایی ملزم میهجلب و ب
در مقام یک ابزار اساسی و ضروري دستیابی به مشارکت مردمی براي ارتقـاي   "خودیاري"

   اي  فـراروي ر تحقـق چنـین توسـعه   روشـنی را در مسـی   شرایط اقتصادي و اجتماعی ، افقهاي نسبتاً
واند گهگاه در بعد اقتصادي و نهادهاي تعاونی تبلـور و تجلـی   تمفهوم خودیاري اگرچه می. نهد یم

هاي اقتصـادي در  جنبه بدین ترتیب. یابد ، اما در حقیقت حایز معنایی گسترده و چند وجهی است 
دي در زمـره مهمتـرین هـدفهاي خودیـاري     گیرد و اهداف اقتصاکنار سایر وجوه خودیاري قرار می

  . شود تلقی می
هاي نوین توسعه روستایی ، بـر ارزش و اعتبـار عوامـل انسـانی و     طی سالیان اخیر در نظریه

انگیزش استعدادهاي نهفته محلی و ایجاد و تقویت نهادهاي مردمی بـراي  . بومی افزوده شده است 
، آنچـه بـر اسـتحکام و    بـر ایـن اسـاس    . هاسـت ریهاصلی غالب این نظ ۀتوسعه روستایی خمیر مای

افزاید ، همانا اراده و همت کسانی است که توسـعه بـراي آنهـا تحقـق     مداومت توسعه روستایی می
هاي مردمـی و حمایـت از   دخالت دولت در این میان باید در جهت ارشاد و هدایت انگیزه. یابد می

  . سعه باشد ایجاد و گسترش نهادهاي مردمی و غیردولتی تو
هاي اساسی توسعه همواره در کانون توجه صاحبنظران و جنبهبه عنوان یکی از  "فقرزدایی"
ضرورت مداومت کوششـها در ایـن حـوزه ، گـرایش     . اندرکاران توسعه روستایی بوده است دست

هـاي  مردمی فقرزدا و از جملـه نهاد  –هاي نهادي بسیاري از آنان را به سمت طراحی  و ایجاد قالب
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نظـر طرفـداران آن در         خودیـاري بـه معنـاي واقعـی کلمـه ، از نقطـه      . خودیاري سوق داده اسـت  
ي منـابع  در گذشـته بـه صـورت پراکنـده از سـو      تواند جایگزین کوششهایی گردد کهمدت میدراز

  .گرفت المللی براي رفع آالم جوامع محروم روستایی صورت میدولتی و بین
اي از این کتـاب حـاوي مجموعـه   . به چنین نگرشی فراهم گردیده است  اثر حاضر با اعتقاد

ضـمن آن کـه   . کارهاي گسترش و حمایت از خودیاري در جوامع روستایی اسـت  ها و راهسیاست
امید پدید آورندگان این نوشته آن بوده که در نتیجه مطالعه اثر حاضر ، تحـولی صـحیح در ذهنیـت    

توسعه روستایی در باب معناي مشارکت مردمی در توسعه روستایی اندرکاران سیاستگذاران و دست
  . صورت پذیرد و به مفهوم اصیل خودیاري نیز دست یافته شود 

عنایت مجموعه تشکیالت معاونت ترویج و مشـارکت مردمـی وزارت جهـاد سـازندگی بـه      
را بـراي   خود بخـود زمینـه مسـاعدي   شناخت تجارب و رهیافتهاي مشارکتی در توسعه روستایی ، 

اندرکاران این امور نیز در طریقـی  امید آن که دست. طرح و انتشار این گونه آثار فراهم آورده است 
  . اند به موفقیت نایل آیند که پیش گرفته

  
  

  حمید رضا زرنگار
        1374پاییز 
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  مقدمه 
دیـاري  راهبردهایی براي گسـترش سـازمانهاي خو  "فراهم آوردن اثر موسوم به هدف از 

غیر دولتـی   يها و سازمانها، دولت "فائو"آشنا ساختن پرسنل فنی  "ویژه محرومان روستایی
هـاي  مندان به توسعه روستایی با موقعیت سازمانی و رهیافت مربـوط بـه تعـاونی   و سایر عالقه

  . هاي خودیاري براي محرومان روستایی است روستایی و سایر تشکل
مورد تصویب کنفـرانس فـائو    1991که در نوامبر   1"ردمیبرنامه کار براي مشارکت م"

مندي و تعهد سـازمان بـه گسـترش توسـعه روسـتایی پایـدار و       عالقه یدقرار گرفت ، خود مؤ
  . مشارکتی است 

با خصلتی عضوگرایانه و تحـت نظـارت اعضـا، در قلـب توسـعه      سازمانهاي خودیاري 
توسعه در قرن گذشته ، اغلب شاهد رکـود و   روستایی مشارکتی قرار دارند ، هر چند که تاریخ

  . سستی این نهادهاي محلی بالقوه نیرومند بوده است 
بر اسـاس تجزیـه و تحلیـل تجربیـات      "فائو"سازمان خوار و بار کشاورزي ملل متحد 

اي اند ، رهیافت جـامع و یکپارچـه  خود و سایر سازمانهایی که با گروههاي خودیاري کار کرده
تشخیصی که مبتنی بـر کمکهـاي ویـژه    . هایی تدوین کرده است چنین تشکل در باب گسترش

توانـد پایـه توسـعه سـازمانهاي     سازمان باشد غالبا حایز منافع درازمدت قلیلی است و حتی می
امروزه در پی آن اسـت تـا بـه کشـاورزان و اقشـار       "فائو". نیرومند و مستقل را متزلزل سازد 
ازمانهاي خودگردان و به لحاظ مـالی قـائم بـه ذات ، در جهـت     محروم روستایی براي ایجاد س

پیرامون رهیافت مذکور در صـفحات بعـد   . اجتماعی اعضاي آنها یاري رساند منافع اقتصادي و 
  . توضیحات مبسوطی ارائه خواهد گردید 

در باب حمایـت   "فائو"چند وجهی بودن پدیده توسعه روستایی ، کوششهاي به سبب 
ریـزي و اجـراي   هبرنامـ . گیـرد  هاي فنی متعددي را در بر مـی زمینه ایی نیز نوعاًاز توسعه روست

هاي علوم کشـاورزي ، اقتصـاد ، جامعـه شناسـی ،     ، همکاري روزافزون متخصصان رشتهپروژه
هـیچ کارشناسـی بـه تنهـایی و بـدون         . کنـد  ها را طلب مـی علوم زیست محیطی و سایر رشته

                                                
1 - Plan of Action for People's Participation 
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تواند انتظار طراحـی برنامـه   کنند نمییر کسانی که کار او را تکمیل میهاي سامندي از دادهبهره
 کمال مطلوب آن است کـه هـر کارشـناس   . اي را در زمینه توسعه روستایی داشته باشدیا پروژه
هـاي مختلـف و   هاي تخصصی سایر همکاران خود و نیز راههاي دخول در رشتهزمینه  درباره 

  . اختیار داشته باشد تبادل میان آنها اطالعاتی در 
نوشتار حاضر که بر پایه چنین نگرشی نسبت به لـزوم افـزایش آگـاهی ، مهیـا و منتشـر      

در زمینـه سـازمانهاي    "فـائو "گردیده بر آن است تا ضمن آشنا ساختن خوانندگان با رهیافت 
یابی در باب گسترش این گونه سازمانها و دست "فائو"آنان را از رهیافت خودیاري روستایی ، 

  . اي پایدار که در آن تمامی روستاییان توانایی مشارکت داشته باشند ، مطلع سازد به توسعه
  
  

  "مألوف. دي . دبلیو "
  مسئول بخش منابع انسانی ، مؤسسات و اصالح اراضی

          "فائو"
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  خالصه اجرایی    
  

  مقدمه
ند از طریق سازمانهاي محلی توا مشارکت فعال محرومان در توسعه روستایی منحصراً می

گیري مقاصد  خودیاري عضوگرا و همسوي با اعضا محقق گردد؛ سازمانهایی که هدف اولیه آنها پی
گنجانده شده » برنامه کار فائو براي مشارکت مردمی«این اصل در . اجتماعی و اقتصادي اعضا باشد

هاي محلی براي  سایر تشکل ها و است و فائو در این اثر رهنمودهایی در باب گسترش تعاونی
نوشتار حاضر با استفاده از تجربیات فائو و دیگر سازمانهاي  .محرومان روستایی ارائه داده است

خواسته فائو . تخصصی و متخصصان توسعه، این موضوع را نقطه شروع کار خود قرار داده است
ي غیردولتی و دیگر سازمانها آن است که کارکنان فنی سازمان، مقامات و کارکنان دولتی،

مندان به توسعه روستایی و همچنین خوانندگان را با رهیافت فائو در خصوص گسترش  عالقه
اثر حاضر سوابق راهبرد فائو در باب گسترش سازمانهاي روستایی . سازمانهاي خودیاري آشنا سازد

. سازد گام را مطرح میکند و یک رهیافت عملی و گام به  را ارائه کرده، مفاهیم بنیادي را تبیین می
هاي توسعه سازمانهاي خودیاري را ـ از ثبات مالی گرفته تا توسعه منابع  رهیافت فائو تمام جنبه

اي که تشکیل نهادهاي وابسته  سان از افتادن در مهلکهسازد و بدین انسانی ـ یکدست و یکپارچه می
  .گردد آورد، احتراز می به کمک خارجی پدید می

  
  زمانهاي خودیاريخودیاري و سا

اي از  سازمانهاي خودیاري تشکیالتی هستند که افراد را بر پایه منافع مشترك یا آمیزه
  .زنند  کوششهایشان در جهت بهبود شرایط زندگی خود، به هم پیوند می
، سازمانهاي خودیاري با  بودن صرف نظر از وضعیت حقوقی یا حد و اندازه رسمی

  :شوند معیارهاي زیر مشخص می
 .وجود گروهی از مردم با حداقل یک هدف مشترك ـ

 .هاي مشترك گروهی در جهت نیل به هدف گروه فعالیت ـ

 .گسترش دامنۀ رفاه اعضاي گروه به واسطۀ کوششهاي مشترك ـ
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هاي بومی  گسترده، سازمانهاي خودیاري متنوعی از گروه  براساس این تعریف نسبتاً
هاي  هاي روستایی کارگري و اتحادیه نان، سازمانهاي ز خویشاوند، شوراهاي جمعی سنتی، تشکل

  .هاي قانونی تعاونی وجود دارد دهقانی گرفته تا انجمن
بادوام، یک وجه تمایز کارکردي میان  خودیاريبراي حمایت از توسعه ساختارهاي 

هاي خارجی به  آوري و توزیع کمک جمع خودیاريخوداتکا و سازمانهاي  خودیاريسازمانهاي 
  :شود مطرح می صورت زیر

خوداتکا تشکیالتی است که در جهت پیشبرد منافع اقتصادي و اجتماعی  خودیاريسازمان 
  ).سازمان خودیاري به معناي واقعی کلمه(کند  اعضا و با اتکا به کوششها و ابزار خود آنان عمل می
اي  نههاي خارجی و اعا برداران آنها به کمک البته تشکیل و گسترش سازمانهایی که بهره

اي است لیکن این نوع سازمانها ارتباطی با توسعه قائم به ذات سازمانهاي  وابسته باشند، کار ساده
  .خودیاري ندارند

، بایستی شرایط  براي گسترش سازمانهاي خودیاري خوداتکاي مبتنی بر اعضا و عضوگرا
نده آمادگی و توانایی این شرایط در برگیر. د در نظر گرفته شودرپیدایش این سازمانها در سطح خ

  .گذاري سازمانهاي خودیاري است اعضا براي کمک به یکدیگر و استقالل رأي در پایه
دار ترویج و گسترش خودیاري هستند باید شرایط بقاي مداوم  افزون بر این، کسانی که عهده

لیلی براي به عنوان روشی تح» آزمون سازمان خودیاري« .سازمانهاي خودیاري را نیز در نظر گیرند
آزمون مذکور . تجزیه و تحلیل شرایط آینده جهت بقاي یک  سازمان خودیاري طراحی شده است

کند،  مبتنی بر این فرض است که یک شخص بدون دلیل از یک سازمان خودیاري جانبداري نمی
هاي بخش  نظیر خدمات دولتی و بنگاه(بلکه خدمات و تولیدات آن را با سازمانهاي مشابه دیگر 

بنابراین یک سازمان خودیاري در روند جذب منافع براي . دهد مورد مقایسه قرار می) خصوصی
اول، باید در مقام : آوردن سود خالص براي آنان با دو آزمون رو به رو است  اعضا و از طریق فراهم

سود  ؛ دوم آن که )آزمون بازار( مقایسه با دیگر موسسات، نرخ سود قابل رقابتی را به دست آورد
هر دو آزمون در مجموع، آزمون ). آزمون مشارکت(حاصل را در جهت منافع اعضا به کار گیرد 

  .دهند سازمان خودیاري را تشکیل می
این . اي در جهت بقاي سازمان خودیاري است کننده آزمون مشارکت حاوي عناصر تعیین

ها یا ادروندداعضا در ارائه  کت همزمان از سويرپیشبرد موثر اعضا و نیز مشا: از عناصر عبارتند
بر این اساس، مشارکت اعضا در این زمینه به ترتیب زیر . ها نهادهاي ضروري براي انجام فعالیت

  :شود استنباط می
 ؛ )ها مشارکت در تأمین نهاده( ها آوردن نهاده فراهم ـ
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 ؛ گیري مشارکت در روند تصمیم ـ

 ؛ )مشارکت در بازده(مشارکت در منافع  ـ

  
  اريگسترش خودی

مقصود نهایی از پدیده گسترش خودیاري حمایت از تاسیس تشکیالت خودیاري خودگردان 
راهبرد دستیابی به این مهم سه براي . و خوداتکا و توانمند ساختن آن براي ادامه حیات است 

  :رود مختلف به کار می
 ).ريراهبردهاي تاسیس سازمانهاي خودیا(جدید خودیاري  تاسیس سازمانها یا حرکتهاي ـ

راهبردهاي تنوع بخشی به (خودیاري موجود براي ادامۀ حیات  يسازمانهاتوانایی افزایش  ـ
 ).سازمانهاي خودیاري

 تغییر شکل سازمانهاي موجود تحت کنترل دولت به سازمانهاي خودیاري مستقل ـ
 ).کردن سازمانهاي خودیاري ی براي غیردولتییراهبردها(

هاي مدیریت متناسب براي  نظام«رهیافتی تحت عنوان  الذکر در واقع عصاره راهبردهاي فوق
پنج عنصر اساسی . شود یاد می AMSAC1است که از آن با واژة اختصاري » هاي کشاورزي تعاونی

به . ش.ر(سازي و آموزش  در این رهیافت عبارتند از مشارکت، مدیریت، تنوع بخشی، یکپارچه
  ).گفتار پنجم

دید خودیاري باید شرایط توسعۀ یک تعاونی موفق در راهبردهاي تأسیس سازمانهاي ج
شرایط مذکور مستلزم توجه به تجربه قبلی، . براساس خودیاري در سطح خرد در نظر گرفته شود

براي گسترش سازمانهایی که از . منافع مورد انتظار، دسترسی به منافع و مواردي از این قبیل است
ست سازمانهاي جدیدالتاسیس خودیاري از حیث میزان نیاز باشند الزم ا کمکهاي دایمی دیگران بی

   . اي پایدار و مستقل، به محک کشیده شوند توانایی در حمایت موثر از اعضا، آن هم به گونه
تر از خودیاري صورت گیرد ، کار راحتاي از سازمانهاي  القاعده، این آزمون اگر براي مجموعهعلی

موفقیت در تاسیس . مجزا و منفک از یکدیگر پرداخته شود آن خواهد بود که به آزمون سازمانهاي
  :اي از ساختارهاي خودیاري، مستلزم وجود چهار عامل کلیدي است چنین شبکه

 .ـ وجود مفهومی روشن و واقع گرایانه از پدیده خودیاري تعاونی1

اي از  گیري سازمانهاي خودیاري مشتمل بر مجموعه ـ وجود راهبردي روشن براي شکل2
 .هنمودهاي عملیر

 .اي که توانایی اجراي راهبرد ترسیم شده را در طول یک دوره زمانی دارا باشد وجود موسسهـ 3

 .صالح وشایسته در امر خودیاري ـ وجود مروجان ذي4
1- AMSAC (Appropriate Management Systems for Agricultural Cooperatives)  
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تر کرده،  هاي خود را گسترده زمان خودیاري کوششیابد که سا تنوع بخشی زمانی تحقق می
. تولیدات یا خدمات جدیدي به  اعضا عرضه دارد و یا بازارهاي جدیدي را به آنها معرفی کند

تواند منافعی اضافی براي اعضاي سازمانهاي خودیاري  تجربه نشان داده است تنوع بخشی هم می
تواناییهاي اعضا و (درونی سازمانهاي خودیاري فراهم آورد و هم این که تکمیل کننده استعداد 

ها توسط اعضا، براي موفقیت مداوم امر تنوع بخشی یک  مشارکت در تامین نهاده. باشد) مدیران
در توجه بیش از حد به  يالبته افراط رواج دهندگان خارجی خودیار. عنصر تعیین کننده است

شان ممکن است به زوال کوشش در تحقق  هاي یتتواناییهاي این سازمانها در تنوع بخشیدن به فعال
آوري و براي جمعخودیاري انجامیده، منجر به تغییر شکل سازمان خودیاري خوداتکا به سازمانی 

  .دولتی خودیاري گرددهاي خارجی و یا تبدیل آن به یک سازمان توزیع کمک
ت و یا تحت تاثیر کردن، به معناي تغییر شکل سازمانهاي خودیاري تحت قیمومی غیردولتی
در . استو تحت نظارت اعضا  خودگردانهاي توسعه و تبدیل آنها به سازمانهاي  دولت یا طرح

کنندگان باید  جریان چنین فرآیندي، مقاصد، منافع و استعدادهاي متفاوت و بعضاً متعارض مشارکت
زمانهاي خودیاري از کردن سا زمان الزم براي تحقق موفقیت در امر غیردولتی. مطمح نظر قرارگیرد

در . یک سازمان به سازمان دیگر متفاوت است و امکان دارد در این راه موانع بزرگی پدیدار گردد
از . کردن، تنها بر مبناي روشی گام به گام امکان پذیر است نتیجه، توسعه موفق راهبردهاي غیردولتی

کنندگان در فرایند خودیاري  این رو، کمک خارجی باید بر تسهیل گفتگوي مستمر میان مشارکت
  .تمرکز داشته باشد

پذیر است که باید در آن،  گسترش و رواج خودیاري مستلزم وجود چارچوبی انعطاف
 ها به عنوان فرایندهاي طراحی شده پویایی در نظر گرفته شوند که مدام خود را با راهبردها و پروژه

اي با این ماهیت پویا، به عوامل زیر نیازمند  پروژه.سازند کنندگان منطبق می تغییر موقعیت مشارکت
  .است

 .گفتگوي مداوم میان مشارکت کنندگان) 1

 .شناسایی اهداف قابل دستیابی بطور مشترك) 2

 .ریزي و اجراي مرحله به مرحله اقدامات مورد نیاز در جهت رواج خودیاري برنامه) 3

ها و  دیاري، نیازمند رویهاي گسترش خوه عالوه بر این، درس گرفتن از تجارب پروژه
  :ابزارهاي جدید و عملی براي نظارت و ارزشیابی است که داراي چنین ویژگیهاي باشند

  .کنندگان که فاقد تجربه قبلی هستند به کار روند ـ به سادگی توسط اکثریت مشارکت
ممکن کنندگان به حداقل  هاي مربوط به مراحل کاري و زمانی را براي  تمام مشارکت ـ هزینه

  .برسانند
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  .کنندگان در پروژه مجال مشارکت را فراهم آورند ـ براي تمام مشارکت
دادن سوبسیدهاي مستقیم به سازمانهاي خودیاري یا موسسات گسترش  بجاي اختصاص

دهنده خودیاري الزم است بر ابزارهایی براي کمک غیرمستقیم به آنها در جهت تقویت توانایی 
هاي خودیاري، افزایش توانمندیهاي  آموزش اعضا و مدیران سازمان. ادامه حیاتشان تکیه گردد

هاي خودیاري،  مروجان خودیاري و آشنایی تصمیم گیرندگان سیاسی و اداري با مفاهیم و فعالیت
هاي آموزش مروجان  براي تغییر جهت برنامه. گیرد هاي غیرمستقیم مذکور قرار می در زمره کمک

هاي خودیاري باید  هاي تاسیس سازمان ه فنی به سمت تقویت مهارتخودیاري از آموزشهاي پیچید
گیري از چنین روشهایی  روشهاي آموزش مشارکتی شناخته شود و از وجود مربیانی که توانایی بهره

  .را دارند استفاده گردد
انتخاب یک موسسه یا نهاد مناسب براي همکاري در زمینه اجراي برنامه گسترش و رواج 

نه یید مبتنی بر تجزیه و تحلیل دقیقی از کارایی و ظرفیت سازمانی آن موسسه در زمخودیاري با
گسترش خودیاري باشد که این مهم نیز در نتیجه بررسی کارهاي قبلی موسسه مذکور حاصل 

  .گردد می
که مورد اعتماد گروههاي ) کارآفرینان توسعه(دهندگان شایسته خودیاري افزون بر این، رواج

براي جلوگیري از . هاي مشابه با یکدیگر کار کنند تند باید براي مدتی در در پروژههدف نیز هس
دار امر گسترش خودیاري هستند و نیز ممانعت از  هاي کارکنان بومی که عهده نابودي انگیزه

هایی همچون حقوق و دستمزد مناسب و یک دورنماي  مهاجرت آنان به مناطق دیگر، باید محرك
  .ه در جهت استخدام درازمدت آنها ایجاد و ارائه گرددشغلی واقع بینان

از حیث محدوده زمانی، کمک خارجی به امر خودیاري باید مدت زمانی استمرار داشته 
از سوي دیگر باید براي اجتناب از تغییر شکل . باشد تا طی مراحل یادگیري امکان پذیر گردد

کمکهاي خارجی، دوره زمانی مذکور  سازمان خودیاري به سازمانی براي جمع آوري و توزیع
  .داراي محدودیت باشد

  
  ساختار مطالعه حاضر

  :مراحل مطالعه حاضر از این قرار است
  ).گفتار اول(هاي مختلف سازمانهاي خودیاري  ـ تعریف خودیاري و گونه

  ).گفتار دوم(ـ تجزیه و تحلیل شرایط اساسی توسعه سازمانهاي خودیاري خوداتکا 
گیري راهبردهاي یک عضو بالقوه، قبل از پیوستن به سازمان خودیاري؛  تصمیم ـ تبیین روند

 ).گفتار سوم( » SHO «آزمون
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  ).گفتار چهارم(ـ تشریح شرایط اصلی براي بقاي سازمانهاي خودیاري
کردن  ـ ارائه عناصر اساسی موجود سه راهبرد اثربخش تاسیس، تنوع بخشی و غیردولتی

  ).ر پنجمگفتا( سازمانهاي خودیاري
هاي  ها و پروژه بی برنامهریزي، اجرا، نظارت و ارزشیا ـ تعیین یک راهبرد مناسب براي برنامه

  ).گفتارهاي ششم تا هشتم(گسترش خودیاري  اثربخش
  ).گفتار نهم(ـ ارزشیابی ابزارهاي رایج در گسترش خودیاري 

ز چارچوب زمانی خالصه تجارب کلی در انتخاب موسسات همکار، نیروي انسانی و نی ـ 
  ).گفتارهاي دهم تا دوازدهم(هاي گسترش خودیاري  پروژ
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  گفتار اول

  
  
  

  بندي سازمانهاي خودیاري طبقه
  
  ـ خودیاري فردي و خودیاري گروهی1

نکته جالب آن است که چه به لحاظ نظري و چه به لحاظ عملی در امر گسترش و رواج 
اي دو پهلو و  ون خودیاري، سازمان خودیاري و گسترش خودیاري به گونهخودیاري، مفاهیمی چ

  .مبهم و حتی تضاد تعریف شده است
 . قبل از هر چیز باید میان خودیاري فردي و خودیاري گروهی تمایز قابل شد

گیري نیات خود صورت  خودیاري فردي به معناي کوششی است که از جانب فرد براي پی
  .محرکی براي هر نوع فعالیت اقتصادي باشد تواند گیرد و می می

گردد که کوششهاي فردي شکست خورده  خودیاري گروهی معموالً در مواردي عملی می
  .باشد و یا ویژگیهاي الزم براي رسیدن به مقصود مشخصی را دارا نباشد

  
  ـ وجه تمایز سازمانهاي خودیاري2

اي از  فراد برپایه منافع مشترك یا آمیزهسازمانهاي خودیاري سازمانهایی هستند که در آنها ا
با توجه به این . پیوندند کوششهایشان در جهت پیشبرد و بهبود شرایط زندگی خود به  هم می

  :شوند تعریف گسترده، سازمانهاي خودیاري براساس عوامل زیر مشخص می
  وجود یک گروه از افراد،) 1
 ،)يانگیزه خودیار(دادن به یکدیگر نیت وقصد یاري) 2

 .تدارك منافعی براي اعضا) 3
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: از سازمانهاي خودیاري تعریفی روشن ارائه داده است  )Münkner , 1990 , p3( مونکنر
تواند با  سازمانهاي خودیاري شکل نهادي دیگري از خودیاري تعاونی به وسیله افراد است که می

چنین . نامحدود فعالیت کندبرخورداري از یک بخش عملیاتی و یا بدون آن براي یک دوره زمانی 
  :گردد سازمانی به واسطه معیارهاي زیر از سایر سازمانهاي اقتصادي مجزا می

  . کنندگان سازمان تعاونی، داراي ویژگیهاي مشابهی هستند ـ مالکان و استفاده
رابطه عضو و (ـ پیشبرد منافع اقتصادي اعضا، نیت اصلی در تشکیل سازمانی مشترك است 

  ).ريگسترش خودیا
بندي شوند، که یکی از آنها  توانند براساس مالکهاي متفاوتی طبقه سازمانهاي خودیاري می

توانند به عنوان سازمانی محلی و بومی از پایین  سازمانهاي خودیاري می. منشاء و خاستگاه آنهاست
  .و از درون جامعه ظاهر شوند یا به وسیله رواج دهندگان خارجی پدید آیند

امکان دارد سازمانهاي خودیاري . در تمایز سازمانهاي خودیاري، نوع هدف استمعیار دیگر 
مقاصد سیاسی، اجتماعی، . اهداف خود را بر پایه مقاصدي فرا اقتصادي یا صرفاً اقتصادي قرار دهند

آن دسته از سازمانهاي خودیاري که . فرهنگی و یا مذهبی در زمره مقاصد فرا اقتصادي به شمار آیند
که توانند با یک واحد عملیاتی تجاري به کار بپردازند و هم آن  جنبه اقتصادي دارند، هم میبیشتر 

  .فاقد چنین بخشی باشند
وجه . بندي سازمانهاي خودیاري است بودن سازمان، معیار دیگري براي طبقه درجه رسمی

ونی و هم توان هم براساس ثبت قان تمایز میان سازمانهاي خودیاري رسمی و غیررسمی را می
بر این اساس، دو معیار متمایز براي سازمانهاي . براساس میزان رسمیت سازمانی تعیین کرد

  :خودیاري رسمی وجود دارد
  .ـ سازمانهاي خودیاري رسمی در مفهوم قانونی

  .سازمانهاي خودیاري رسمی در مفهوم ساختاري ـ 
، مراحل هي رسمی و ثبت شدمیان دو گروه کامالً متفاوت سازمانهاي غیررسمی و سازمانها

تواند خودبخود و در عمل به فعالیت بپردازد و یا آن که فقط  اولی می. متعدد بینابینی نیز وجود دارد
یک  نتواند متضم هاي غیرفعال و در برخی کنشهاي گروهی تجلی یابد و دومی نیز می در گروه

  .معناي حقوقی و محدودتر باشد
سایر . ی سازمان خودیاري رسمی در معناي قانونی استیک انجمن ثبت شده تعاونی، نوع

انجمنها و نظیر (انهاي خودیاري تعلق دارند سازمانهاي خودیاري شناخته شده به این نوع سازم
سازمان خودیاري رسمی در معناي ). هاي خاص سازمانهاي پیش تعاونی به ثبت رسیده وتشکل
  :گیرد ا دربرمیساختاري، تمام سازمانهاي داراي ویژگیهاي زیر ر
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ـ سازمانهایی که داراي مجموعه قوانین سازمانی متناسب و معتبري براي تمام اعضاي کنونی 
خاطر تواند به صورتی سنتی و نانوشته باشد که به این قواعد و قوانین، هم می. و آینده خود هستند

مکتوب باشد و  گیرد و هم آن که به صورت وجود نظارت اجتماعی گروهی، مورد اطاعت قرار می
  .به واسطه وجود قوانین عمومی و اعمال کنترل از سوي نهادهاي دولتی، رعایت شود

براي اعضاي سازمان الزامی است و در مواردي نیز قواعد اي موارد، رعایت  ـ در پاره
  .گیرد تخلفات و جرایم مورد رسیدگی قرار می

براي . سازمانهاي خودیاري استبندي انواع  حاوي مروري گذار بر طبقه 1نمودار شماره 
بندي کارکردي از سازمانهاي خودیاري  سیاستگذاري و اعمال فرآیند گسترش خودیاري، یک طبقه

برمبناي تفسیر متون . در مقایسه با بیان وجوه تمایز این سازمانها از اهمیت بیشتري برخوردار است
موردي، دو گونه متفاوت از تجزیه و تحلیل بسیاري از مطالعات  نظري در باب خودیاري و

  :سازمانهاي خودیاري از یکدیگر قابل تمایز هستند
  .ـ سازمانهاي خودیاري خوداتکا براي پیشبرد منافع اقتصادي و اجتماعی اعضا

  ).گیر سازمانهاي اعانه(آوري و توزیع کمکهاي خارجی  ـ سازمانهاي جمع
   

  بندي سازمانهاي خودیاري طبقه - 1نمودار شماره
  
  

  
  
  
  
  
        
          
      
                    
      

  
      

  

 سازمان خودیاري

 سازمان خودیاري با اهداف اصلی اقتصادي سازمان خودیاري با اهداف اصلی اجتماعی

ي سازمان خودیار
 رسمی

سازمان خودیاري غیررسمی به رسمیت 
 شناخته شده از سوي حقوق عرفی

سازمان خودیاري 
رسمیغیر   

سازمان خودیاري 
رسمیغیر   

سازمان خودیاري 
رسمیغیر   

واحد عملیاتی مشترك بدون با واحد عملیاتی مشترك با واحد عملیاتی مشترك واحد عملیاتی مشترك بدون  اتی مشتركواحد عملی بدون   

انجمن تعاونی 
 ثبت شده

سازمانهاي شبه 
 تعاونی

مؤسسات بومی 
 خودجوش

گروههاي نوین 
 محلی

گروههاي بومی 
 خودجوش

هاي تشکل
 باشگاهی

شوراهاي 
 محلی سنتی

هاي  از قبیل تشکل
 کشاورزي پیش تعاونی

قبیل گروههاي پس انداز   از
هاي  و اعتبارات با فعالیت
 مستمر اقتصادي

 )Kirsch, Armbruster, Kochendörfer- Lucius , 1983(برگرفته شده از : منبع 
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  ـ سازمانهاي خودیاري خوداتکا براي پیشبرد منافع اقتصادي و اجتماعی اعضا3
این گونه سازمانها براي بسیج منافع محلی محرومان روستایی به منظور بهسازي و بهبود   

ي خاصی ها این سازمانها در مفهوم اصلی داراي شکل. شرایط زندگی آنان بسیار مناسب است
  :هستند

بخصوص پیشرفت شرایط (مشترك گروهی که اعضاي آن داراي یک یا چند مقصود ) 1
  .هستند) اقتصادي و اجتماعی خود

 .یک واحد عملیاتی تعاونی که تحت تملک و مدیریت اعضا قرار دارد) 2

ها و اندازه آن، واحد عملیاتی تعاونی به عنوان عامل  صرف نظر از شکل واقعی فعالیت
این امر . گردد آوري کاال و خدمات براي اعضا تلقی می هیل کننده در کاربرد منابع تولید یا جمعتس

اعضا، داراي دو گونه قابلیت هستند؛ یعنی در عین . نتیجه استفاده اقتصادي بهینه از این منابع است
  .کنند آیند، از کاال و خدمات نیز استفاده می حال که صاحبان منابع به شمار می

وظیفه کلی واحد عملیاتی مشترك، پیشرفت اعضا از طریق تدارك مستقیم کاال و خدمات ) 3
  .ها یا بنگاههاي اقتصادي وابسته به آنهاست براي خانواده

الذکر از  ، تعریف فوقنبنابرای. ها انطباق دارد این شکل از سازمان خودیاري با تعاونی
هاي ثبت شده تعاونی بر پایه خودیاري اعضا نیز  تواند به تشکل سازمانهاي خودیاري خوداتکا می

کنند در عمل فاقد  اشاره داشته باشد؛ اگرچه بسیاري از سازمانهایی که تحت عنوان تعاونی کار می
  .خوداتکایی هستند و حتی تحت مدیریت اعضا نیز قرار ندارند

هاي خودیاري آوردن منافع مشهود و ملموس براي اعضا، الزمه تاسیس و بقاي سازمان فراهم
ع و بازارها، افزایش بتواند نتیجه راهبردهایی نظیر تسهیل دسترسی به منا این منافع می. است
  ).گفتارسوم. ش.ر(هاي مقیاس و سایر راهبردها باشدجویی وري از طریق صرفه بهره

ي از این رو یکی از ویژگیها. ها همراه باشد مشارکت در بازده باید با مشارکت اعضا در نهاده
بدین معنا که مالکان سازمان . توان اصل یکسانی دانست سازمانهاي خودیاري خوداتکا را می

  .آوري شده نیز هستند کنندگان منافع و خدمات تولید شده یا جمع خودیاري، دریافت
  .کند را ترسیم می» یکسانی«خصوصیات این نوع سازمان خودیاري و اصل  2نمودار شماره 
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  ازمان خودیاري خوداتکا براي پیشبرد منافع اقتصادي ـ اجتماعی اعضاـ س2نمودار شماره 
 اصل یکسانی                                     خصوصیات

  خودیاري گروهی    
  اعضا در آن واحد، هم مالک و حمایت 

  واحد عملیاتی بر مبتنی بر اعضا    
  کننده هستند و هم مشترك و متصدي

  طریق ارائه کاالها و خدماتپیشبرد اعضا از           
 تدارکات

  Marburg Consult 1989 ; 40 برگرفته شده از:  منبع
  

چون در عمل ممکن است لغزشهایی معمول از اصل یکسانی مطلق صورت گیرد که براي 
تر  در مفهومی گسترده» یکسانی« هتکمیل وظیفه اصلی و پیشبرد اعضا مفید فایده باشد باید قاعد

رخی از این لغزشها در مواردي همچون داد و ستد با افراد غیرعضو یا وجود اعضاي ب. ادراك شود
  .یابد حامی یا متعهد به سازمان تجلی می

مشارکت در (مشارکت اعضا نه تنها به معناي مشارکت در تامین منابع مادي و یا مالی 
مقاصد سازمانهاي . شود میگیري را نیز شامل  بلکه، ارائه نقشی فعال در روند تصمیم) ها است نهاده

ها نیز به وسیله خود آنها طراحی، کنترل و  گردد و فعالیت خودیاري خوداتکا توسط اعضا مطرح می
صد غیرمنطبق با اکثریت اعضا، آن هم در موقعیتی که آنها به صورت فعال و امق. شود ارزشیابی می

به . ش.ر(امر مخاطره آمیز است  گیري و کنترل داخلی سازمان دخالت ندارند، یک موثر در تصمیم
  ).گفتار پنجم 3گفتار چهارم و بخش 

    
  آوري و توزیع کمکهاي خارجی ـ سازمانهاي جمع4

برخالف سازمانهاي ) گیر سازمانهاي اعانه(آوري و توزیع کمکهاي خارجی  سازمانهاي جمع
بر این است که  آیند؛ بلکه تالش آنها خودیاري خوداتکا بر پایه منابع شخصی اعضا پدید نمی

گیري این نوع  انگیزه شکل. حمایت خارجی را به منظور بهبود وضع اعضاي خود به دست آورند
، همانا برخورداري از توزیع منابع خارجی )بالقوه(سازمان یا پیوستن به آن از نقطه نظر یک عضو 

گسترش خودیاري  گیر به سبب سودمندي عملی فراوانی که در امر این نوع سازمانهاي اعانه. است
هاي اعطاکنندة کمکها، ابزار  این سازمانها از نقطه نظر آژانس. گیرند دارند، مورد توجه قرار می

هاي جنسی و کمکهاي فنی و  نظیر اعتبارات، داده(مناسبی براي انتقال خدمات و کاالهاي متعدد 
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اند راه انجام وظیفه تو وجود چنین سازمانهایی می. شوند هاي هدف تلقی می به گروه) سازمانی
  :مذکور را به دالیل زیر هموار سازد
هاي هدف  کننده و گروه توانند به عنوان رابط میان آژانس پشتیبانی ـ این نهادهاي محلی می

عمل کنند و موجبات تسریع جریان اطالعات مورد عالقه و مبتنی بر  مقاصد هر دو طرف را فراهم 
  .آورند

  .دل را کاهش دهندهاي تبا توانند هزینه ـ می
ضمن این که . با این وصف بقاي چنین سازمانهایی به حمایت خارجی وابستگی بسیار دارد

کننده خارجی،  ها از سوي آژانس پشتیبانی ها و برنامه حوزه عمل آنها عمدتاً به واسطه طراحی پروژه
د نظر اعطاکنندگان دچار محدودیت است و بر همین اساس، بقاي آنها مستقیماً منوط به شرایط مور

  .است
گیر از سازمانهاي  الزم است در جریان گسترش و رواج خودیاري، سازمانهاي اعانه

نوع سازمان خودیاري از نظر موارد زیر با یکدیگر تفاوت دو این . خوداتکاي خودیاري مجزا شوند
  :دارند

  .ـ داراي شرایط و قواعد متفاوتی براي توسعه هستند
  .آنها متفاوت است ـ شکل و نحوه گسترش

  .ـ با مسائل متفاوتی رو به رو هستند
  .کنند ـ از معیارهاي ارزشیابی متفاوتی پیروي می

توان به وضوح در یک آزمون  تفاوت اصلی میان این دو نوع سازمان خودیاري را می
  . از لحاظ میزان عدم پذیرش حمایت خارجی، مشخص ساخت) ذهنی(دوام

ی برنامه یا پروژه، انتقال مستقیم کمک خارجی به افراد یا یاز نقطه نظر مدیریت عقال
با این حال ، . است براي بهبود وضع محرومان روستایی  هترین را ترین و کامل ها، ساده خانواده

و گسترش دامنه اقدامات قابل توجه واقعیت اثبات شده آن است که رسیدگی به محرومان روستایی 
ري بسیار دشوار است؛ زیرا منابع خارجی اصوالً توسط اعضاي و پایدار در زمینه خودیاري کا

. گیرد برداري قرار می نفوذ سازمانهاي خودیاري ـ آن هم براي مقاصد شخصی ـ مورد بهره ذي
گیر با گذشت زمان به صورت سازمانهاي  رفت که سازمانهاي اعانه انتظار می نوانگهی، پیش از ای

گیر  در نتیجه تاسیس سازمانهاي اعانه. عمل چنین چیزي رخ ندادخودیاري خوداتکا درآیند، اما در 
آمیز  تواند به عنوان راهبردي مناسب براي توسعه موفقیت ـ حتی به صورت یک مرحله انتقالی ـ نمی

توان ترکیبی از هر دو شکل سازمانهاي می. پایدار خودیاري مورد توجه قرار گیرد سازمانهاي 
ترین وظایف یک  ترین و پیچیده ، لیکن چنین اقدامی در زمره مشکلخودیاري مزبور بوجود آورد
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آید و از این رو، فاصله بین موفقیت و شکست در  سیاست توسعه معطوف به خودیاري به شمار می
  .این زمینه بسیار اندك است
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  گفتار دوم
  
  
  

  شرایط توسعه سازمانهاي خودیاري خوداتکا
    

توان  ها، بطور کلی در سازمانهاي خودیاري می ز تعاونیترده حاصل اسبر مبناي تجارب گ
  :خوداتکا واجد نقش دانستخودیاري گیري و ظهور سازمانهاي  ا در شکلر شرایط اساسی زیر

ها به عنوان فشار تلقی  مسائلی که به صورت فردي قابل حل نیست، از سوي افراد و گروه
و در نتیجه تدوین و تنظیم مقاصد مشترك این امر به شناسایی نیازهاي ارضا نشده . گردد می
نیازهاي اولیه، نظیر تهدید رفع انجامد، فشار شدید که معموالً در قالب موانع موجود بر سر راه  می

مسئولیت، تجلی  هاي بی زایی و یا حضور دشمن مشترکی نظیر واسطه به قحطی، خشکسالی و بیابان
  .تعاونی است یابد، از جمله علل پیدایش خودیاري در شکل می

هاي  گیري سازمانهاي خودیاري خوداتکا داراي جنبه شرایط بنیادي مذکور در زمینه شکل
  :متعددي است که باید به وضوح یادآوري شود

  .اي وجود داشته باشد همان طور که گفته شد، باید نیازهاي محسوس و ارضا نشده )1
 .نفع باشند گروهی از افراد، در مواردي ذي )2

مسایل و منافع مشترك، . ، منافع یا الاقل نفعی مشترك را بوجود آورندنیازهاي محسوس )3
 .اي براي ابتکار و نوآوري در جهت ایجاد تعاونی است اي براي اقدام فوري و انگیزه زمینه

معموالً یک تشکیالت اجتماعی رده باالتر نظیر . جایگزین دیگري براي خودیاري نباشد )4
تر، داراي  جتماعی برخوردار از سازمان اجتماعی و سیاسی کاملکالن، قبیله، حکومت یا هر نهاد ا

خودیاري در مواردي ضرورت . شود هاي کوچکتر حل نمی مسائلی است که به وسیله افراد یا گروه
 .یابد که انتظار مشارکت موثرتر از سوي یک تشکیالت سازمانی رده باالتر منتفی باشد می

یا شروط مقدم براي ظهور خودیاري مبتنی بر  الذکر، اگر چه پیش نیازها شرایط فوق )5
آیند؛ زیرا باید عالوه بر امکان  تعاون هستند؛ لیکن تنها شروط الزم براي این مهم به شمار نمی
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نیز وجود داشته ) انتظار موفقیت(کردن نیازهاي مبرم، احتمال موفقیت خودیاري تعاونی  برطرف
ریزي شده تعاونی در آیندة نزدیک محتمل و براي  بدین ترتیب باید اجراي پروژه برنامه. باشد

داشته باشد، ضمن این که هر عضو باید از مزایاي قابل حصول تعاونی  اعضاء منافعی دربر
 .خودیاري نیز مطلع گردد

تواند سبب پیدایش و یا تأخیر در  عوامل دیگري جداي از اصول باال نیز وجود دارد که می
خاص هر مورد نوع و وسعت تاثیر این عوامل به شرایط . ودگیري سازمانهاي خودیاري ش شکل

عام پیدایش سازمانهاي خودیاري تواند در زمره شرایط البته این عوامل چندان نیز نمی. بستگی دارد 
. دایمی تعریف شود؛ با این حال باید آنها را به عنوان عواملی افزون بر سایر عوامل در نظر گرفت

  .شد این عوامل بعداً توضیحاتی ارائه خواهدپیرامون مهمترین انواع 
استدالل موجود . یکی از دیدگاههاي عام در باب خودیاري، لزوم تجانس و همگونی است

بیشتر و سپس به مشترك در این زمینه آن است که وجود همگونی بیشتر در یک گروه، به منافع 
صحت این نقطه نظر . گردد نجر میاي براي خودیاري م تر از آن یعنی ضرورت و انگیزه عاملی مهم

ها منافعی را عاید  همگونی گروهی ممکن است در برخی موقعیت. در تمام موارد اثبات نشده است
سازد؛ اما به شرط وجود منافع مشترك، تشکل افراد و ترکیب منابع و مواضع مختلف اجتماعی نیز 

آمیز باشد و موجبات پویایی و بالندگی  تواند براي ارضاي نیازها و نیل به مقاصد، بسیار موفقیت می
    .گروه را فراهم آورد

آید و آن وجود  در اینجا شرایط دیگري براي پیدایش سازمانهاي خودیاري پیش می
تاریخ نهضت تعاونی نشان داده که پیدایش . دهندگان یا مروجانی براي این سازمانهاست رواج
بطورمثال، طی تاریخ تعاون در . ها بستگی داشته استدهندگان آن ها همواره به اقدامات رواج تعاونی

ها  مدخل با فعالیت تعاونی اروپا، معموالً رواج دهندگان تعاونی از اعضاي یک گروه مرتبط و ذي
       ش ی، شولز دل » Owenاون  « ، » Raiffeisen «به عنوان نمونه کسانی چون رایفیزن .  اند نبوده

» Schulz Delitzch  «رو فوری» Fourrier  «هاي  اعضاي طبقه اجتماعی باالتري بودند که اندیشه
هاي اخیر پیرامون  در بحث. انسان دوستانه، مذهبی و اجتماعی ـ سیاسی آنان را برانگیخت

این بدان . اي یافته است خودیاري تعاونی، نقش مروجان یا همان کارآفرینان خودیاري، جایگاه ویژه
ي وجود داشته باشد که دست به ابتکار بزند و نمایندگی گروه را بر معناست که حداقل باید فرد

این موضوع اثبات شده است که لزوماً باید اعضاي سازمان خودیاري، یکدیگر را به . عهده گیرد
موفقیت در کارها مستلزم آن است که نماینده گروه، . اعتبار وجود چنین فردي به رسمیت بشناسند

در گفتار  2به بخش . ش.ر(د و داراي شخصیتی گیرا و پرجذبه باشد فردي موثق و قابل اعتما
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کننده گروه خودیاري، فردي متعهد و متواضع  شرایط آرمانی آن است که مروج و هدایت). پنجم
  .باشد

تواند  اند می هاي خودیاري تعاونی بوده اندر کار فعالیت تجربه کسانی که به نحوي دست
واقعیت امر آن است که در سازمانهاي . سازمانهاي خودیاري قرارگیرداي موثر براي توسعه  دستمایه

خودیاري، هر کدام از افراد به تنهایی یا فاقد تجربه هستند یا این که تبعات مثبت  و منفی تجربه 
آنها به نتایج مشخص و مرتبط با توقعاتی که از تشکیل سازمان خودیاري وجود دارد، منجر 

معموالً یک سازمان خودیاري به فعل و انفعال متقابل میان سه عامل تجربه با این حال، . گردد نمی
وجود تجربه مثبت . مروج، فشار وارده از ناحیه نیازهاي موجود و دورنماي موفقیت، وابسته است

تواند مسبب و مشوق ایجاد سازمانهاي خودیاري باشد؛ اما تجارب  هاي خودیاري می در فعالیت
تواند به نوبه خود بسیار  وفق در زمینه تاسیس سازمانهاي خودیاري نیز میحاصل از کوششهاي نام

  .سودمند باشد
نکته دیگري که اغلب به عنوان یکی از شروط الزم براي پیدایش خودیاري تعاونی ذکر 

اهمیت این عامل به وضعیت . شده، همانا وجود چارچوبی از شرایط مناسب و مطلوب است
براي نمونه، واضح است که در یک موقعیت بسته و . بستگی دارد) گروه مثالً نحوه ترکیب(موجود 

اي در بعضی جوامع روستایی مجاز نیست، ایجاد فعالیت جمعی با  محدود که طی آن، دیدار با عده
مانع رو به رو خواهدشد؛ از سویی دیگر، اغلب چارچوبی از شرایط نامناسب، دلیلی براي احساس 

ه سمت ایجاد سازمانهاي خودیاري است؛ بخصوص افراد یا گروههاي نیاز قوي و سوق یافتن ب
ماندهی خود بپردازند و در قالب گروههاي فشار، به منظور زتحت تبعیض ممکن است متقابالً به سا

  .بهبود شرایط دشوار خود، وارد عمل شوند
ري اثر تواند بر پیدایش سازمانهاي خودیا بطور قطع، عوامل دیگري نیز وجود دارد که می

بینی شود و چگونگی آنها در هر  تواند بطور عمومی پیش گذارد، لیکن از آنجایی که تاثیر آنها نمی
مورد به ترکیب افراد، منافع، عوامل خارجی و مواردي از این قبیل بستگی دارد، بررسی کامل آنها و 

به دلیل تنوع عوامل . رسد بینی راهبردهاي روشن کاري در این زمینه، امري ناممکن به نظر می پیش
ناشناخته و دخیل در این امر، نیاز به وجود افرادي است که قادر باشند عوامل ضروري محلی در 

در زیر، عوامل کلیدي توسعه . جهت خودیاري اثربخش و سازمان یافته را کشف و شناسایی کنند
  .گردد سازمانهاي خودیاري به اختصار و به ترتیب ارائه می
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  آمادگی براي پذیرش خودیاري: اول عامل کلیدي
هاي تعاونی عمدتاً وابسته به موارد ذیل  آمادگی افراد در استفاده از منابع شخصی در فعالیت

  :است
  ـ برخورداري از تجربه قبلی در زمینه خودیاري تعاونی،

  ـ انتظار کسب منافع فردي،
  .نظرهاي اجتماعی و فرهنگی سازمان مورد  ـ مقبولیت یا پذیرش جنبه

  
  ظرفیت خودیاري: عامل کلیدي دوم

هاي دسته جمعی وجود رهبران توانمندي که داراي مقبولیت  براي سازماندهی فعالیت
این رهبران باید توانایی تشخیص این را داشته باشند که در کجا و . اجتماعی باشند، ضرورت دارد

غیر از شناسایی منافع . ی بدست آوردتواند با توسل به شیوه تعاونی، منافع به چه میزان یک گروه می
و مزایاي بالقوه، رهبران مذکور باید توانایی اعمال مدیریت روشهاي آموزشی و فعالیت روزمرة یک 

  .سازمان خودیاري را نیز دارا باشند
افزون بر این، براي ابداع و توسعه سازمان خودیاري، اعضا باید منابع شخصی خود را در 

هاي مالی، کار، ابزار تولید یا  تواند شامل سرمایه منابع شخصی می. ه کار گیرندهاي سازمان ب فعالیت
ظرفیت خودیاري تا حد زیادي به نوع و مقدار منابع موجود بستگی . هاي مورد نیاز باشد مهارت
  .دارد

  
  هاي خودیاري برخورداري از استقالل عمل در انجام فعالیت: عامل کلیدي سوم

گیري و توسعه  ایی، شرایط سیاسی، اقتصادي و حقوقی نیز در شکلغیر از آمادگی و توان
  .سازمانهاي خودیاري تاثیري بسزا دارد

فضاي سیاسی حاکم بر مشارکت فعال مردم بخصوص برخورداري از حق تاسیس 
) کننده هاي بازرگانی و سازمانهاي رهبري نظیر گروههاي فشار، اتحادیه(کننده  سازمانهاي پشتیبانی

گذاري،  ساز و کارهاي قیمت. تأثیر نیستند مجموعه شرایط سیاسی است که در این زمینه بی در زمرة
و شانس دستیابی سازمانهاي خودیاري به بازارهاي موجود نیز جزو ) اقتصادي(اصول رقابت 

گیري  وجود یک زمینه قانونی مناسب براي شکل. آیند شرایط اقتصادي براي این منظور به شمار می
نظیر (مایت قانونی از اعضاي چنین سازمانهایی حاي خودیاري و انجام وظایف آنها و نیز سازمانه

مجموعه شرایط . در زمره شرایط مهم قانونی و حقوقی دراین خصوص است) تعهدات محدود
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اي موارد، حتی  اي نیست؛ بلکه در پاره نامطلوب در خودیاري تعاونی همیشه عامل بازدارنده
  .کننده براي توسعه تعاونی عمل کند عاملی انگیزشی یا تسهیل تواند به منزله می
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  گفتار سوم 
  
  
  

  گیري راهبردي براي پیوستن به سازمان خودیاري  تصمیم
  »آزمون سازمان خودیاري«

 
همان گونه که در گفتار دوم توضیح داده شد ظهور سازمانهاي خودیاري به شرایط موجود و 

  .هاي تعاونی بستگی دارد موفقیت فعالیت انتظارات افراد در رابطه با
اصوالً هر فردي براي رفع نیازهاي خویش، راه کارهاي مختلفی در اختیار دارد، براي مثال، 

تواند شخصاً و به صورت مستقل به رفع نیازهاي خود  می) یا یک تولیدکننده خانگی(یک فرد 
کاري  اگر این رشته. کفا وجود داردبپردازد؛ نظیر رفتاري که در فعالیت مداوم یک کشاورز خود

بخشی به دنبال نداشته باشد، ممکن است شخص درصدد برآید به سوي منابع   نتایج رضایت
این منابع ممکن است از طریق مجاري متفاوتی ـ نظیر موسسات دولتی، . خارجی روي آورد

راه . بازار ـ ارائه گرددهاي عرضه شده توسط  سازمانهاي غیردولتی، بنگاههاي تجاري یا سایر گزینه
  .چاره سوم، تشکیل سازمان خودیاري و پیوستن به آن است

کند؛ ضمن این که هر کدام  گیري می نواده تولیدکننده از صدها نهادة مختلف تولید بهرهاهر خ
و یا  و یا آن را از بازار تأمین کند هاي موردنیاز را راساً تولید کند اي نهاده بالقوه قادر است پارهبطور 

اگر یک شرکت یا . فراهم آورد) براي مثال، سازمان خدمات ترویجی دولتی(از طریق منابع خارجی 
اي  یک خانواده در مورد تولید یک نهادة تولیدي تصمیمی اتخاذکند، براي انجام این مهم به مجموعه

د، با سایر از تبادالت داخلی در حوزه کاري خود خواهد پرداخت و اگر تصمیم به خرید آن بگیر
سازمانها یا موسسات وارد معامله خواهد شد؛ که در هر دو مورد اطالع از اصل و قاعده مبادالت 

اما برخی از آنها ) نظیر خریداري یک تراکتور( برخی از تصمیمات آشکارند. حایز اهمیت است
به وسیله نظیر خرید خدمات تعمیراتی براي تراکتور شخصی یا تعمیر آن (چندان آشکار نیستند 

هاي تولید و  اگر یک موسسه اقتصادي، خواهان به دست آوردن هر چه ارزانتر نهاده). خود مالک
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فروش تولیدات به باالترین قیمت ممکن باشد، راهی را انتخاب خواهدکرد که آن را به باالترین 
الذکر  یکی از کارهاي مورد توجه براي اتخاذ تصمیم درباره موضوعات فوق. سود خالص برساند

  .سازمان خودیاري است
کار موجود و تثبیت شده در در صورت وجود یک بازار آزاد رقابتی، معموالً قویترین راه

اي شرایط، شاید عملکرد یک سازمان خودیاري، به  اما در پاره. گیرد زمینه خرید، مورد توجه قرارمی
  .مراتب بهتر از بازار باشد

هاي قابلیت بقا و استعداد تعاونی، باید تصمیم به خرید یا بنابراین در تجزیه و تحلیل راهبرد
تولید نهاده از نقطه نظر اعضاي بالقوه نیز مورد تحلیل قرار گیرد، بخصوص در آزمون سازمان 
خودیاري باید به این پرسشها پاسخ داده شود که چرا بازار، تولیدات را ارزانتر از این فراهم 

  .شود صول یا خدمات، گاهی در بازار یافت نمیآورد یا آن که چرا فالن مح نمی
هاي تولید که در آزمون خودیاري ذکر  باید تصمیمات مربوط به دو امر تولید یا خرید نهاده

اگرچه نخستین فرض باید همیشه در . گردد با منطقی یکسان مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد می
اشد، اما در مواردي خاص، تلفیق و یکپارچگی بها در بازار  ها یا فروش ستانده مورد خرید نهاده

تولیدکننده تولید  ها به وسیله خود بدین معنا که نهاده. شود افقی نیز واجد اهمیت اقتصادي می
. رسد ها نیز از طریق یک واحد تحت تملک یا تحت کنترل تعاونی به فروش می شود و ستانده می

شود،  نمی تولید لبنیات و یا خرده فروشان عرضههاي  مثالً، شیر تولیدي توسط اعضا به کارخانه
  .گردد هاي لبنی تبدیل می بلکه به صورت تعاونی، توسط خود اعضا به فرآورده

تولید بازارگرا و وابسته به بازار، بخصوص براي  خودگردانانتقال از وضعیت تولید معیشتی 
چنین تصمیمی باید به دقت آزموده آمیز است؛ بنابراین  افراد و خانوارهاي کم بضاعت بسیار مخاطره

به . ش.ر(هاي تولید، شامل سه اقدام به ترتیب زیر است  گیري براي تهیه نهاده روند تصمیم. شود
  ):3نمودار شماره 
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  گیري راهبردي ـ تصمیم3نمودار شماره 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

نیروهاي  کاري یا وابستگی به  در نخستین مرحله، شخص باید از بین دو وضعیت استقالل
توان  را می» به دیگران تکیه کن«یا  »متکی به خود باش«عباراتی مانند . خارجی یکی را برگزیند

  .نامید» آزمون اقتصادي«آزمون سودمندي یا 
براي شخص منحصراً مفهومی از منفعت بیشتر را در ) ها نهاده(خرید تولیدات یا خدمات 

حالت خودکفایی، گامی خطرناك از پیش از این که  آورد؛ بنابراین تولید پدید می خودگردانروش 
کننده به سمت اتکا و وابستگی به نیروهاي خارجی برداشته شود، شخص این دو موضوع  و تعیین

توجه و با ثباتی را عاید  را که کدام یک از دو نهاد بازار یا سازمان خودیاري، سود خالص قابل
ها را برگزیند باید  حل تصمیم بگیرد کدام یک از راه براي آن که فرد. کند خواهد ساخت، بررسی می

ها و منافع هر یک را با دیگري مورد مقایسه قرار دهد؛ لذا، راه حل اتکا به نیروهاي خارجی  هزینه
  .را تنها در صورتی خواهد پذیرفت که سود بیشتري عایدش سازد

گیري براي انتقال از تولید  حل، دومین گام در روند تصمیم ترین و میسرترین راه انتخاب کامل
در این موقعیت، سازمانهاي خودیاري همانند . خودکفا به تولید مرتبط با مراودات خارجی است

گیرند؛ بنابراین، تنها ارائه  سایر موسسات و بنگاههاي موجود در بازار مورد بحث قرار می
راي جلب توجه شخص از پیشنهادهاي کلی در ارتباط با تولید سود توسط سازمانهاي خودیاري ب

یک سازمان خودیاري باید در مقایسه با دیگر . کند حل کفایت نمی ها به سمت این راه حل سایر راه
ها و منافع هر یک از  هزینه. ها منافع بیشتري عاید سازد تا جذابیت الزم را داشته باشد حل راه

گیري راهبردي  تصمیم
 تولید یا خرید

تولید شخصی یا 
 خریداري از

 یک موسسه دولتی یک بنگاه تجاري سازمان خودیاري
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آیا  رو به رو است تا دریابد که» بازارآزمون «ها باید محاسبه گردد؛ از این رو، تعاونی با یک  گزینه
تواند در مقام مقایسه با شرکتهاي خصوصی، خدماتی را با هزینه کمتر، کیفیت بهتر و شرایط  می

  مطلوبتر عرضه کند یا خیر؟
هاي خودیاري تعاونی، چه چیز  گردد که هنگام محاسبه هزینه دراینجا این پرسش مطرح می

  باید مورد توجه قرار گیرد؟
کارگیري الاقل گیري سازمان خودیاري مستلزم مشارکت یا به یاري تعاونی و شکلخود

گیري مشترك در مورد استفاده از  بخشی از منافع شخصی افراد یا خانوارهاي تولیدکننده و تصمیم
برداري از منابع مشترك  آنها است و این بدان معناست که فرد کنترل خود را در مورد چگونگی بهره

  .دهد یاز دست م
هایی را براي  خودیاري تعاونی، افزون برگرفتن بخشی از استقالل عمل اعضا، همیشه هزینه

کردن منافع متفاوت و این  هاي تبادلی، از لزوم هماهنگ این هزینه. ها دربردارد کردن فعالیت هماهنگ
  .شود که چگونه و براي چه منظوري منافع باید مورد استفاده قرار گیرند، ناشی می

  تواند داراي چه مزایا و محاسنی باشد؟ بر این اساس، سازمان خودیاري می
نخستین مزیت، استفاده مشترك از منابع در سازمان خودیاري است که خود نیز در موارد زیر 

  :یابد تجلی می
راه دسترسی به منابعی را که براي اعضا به صورت انفرادي قابل دستیابی نیست، هموار ) 1

رسی به وامهاي اعطایی از سوي بانکهاي تجاري را که به واسطه تعهد گروهی در یک دست. سازد می
  .اي از دسترسی به این گونه منابع ذکر کرد توان نمونه گردد، می پذیر می سازمان خودیاري امکان

ممکن است نسبت هزینه به فایده یا کارایی بیشتري را در مقایسه با بازار یا سایر ) 2
هاي تولید که با نرخهاي عمده فروشی براي  تر نهاده ته باشد نظیر خرید پرمنفعتموسسات دربرداش

 .پذیر است همه اعضاي گروه امکان

 .درتواند مجال ارائه خدمات جدید و ابتکاري را فراهم آو می) 3

کننده منافع یا مزایاي بالقوه سازمانهاي  ، بعضی از عوامل اصلی تعیین4نمودار شماره 
  .دهد شان میخودیاري را ن
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  کننده مزایاي بالقوه سازمانهاي خودیاري ـ عوامل تعیین4نمودار شماره 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
            

تواند تشکیل گردد و دوام یابد  یک سازمان بادوام و پایدار خودیاري، منحصراً در صورتی می
  .آید که منافع آن بیش از منافعی باشد که توسط سایر موسسات بدست می

: بود که اري در مقایسه با رقباي خود در صورتی داراي مزیت و برتري خواهدسازمان خودی
اوالً خدماتی مشابه خدمات آنها را با قیمتی نازلتر عرضه کند؛ در ثانی امکان ارائه خدمات جدید در 
آن میسر باشد؛ و باالخره این که راه دسترسی به منابع یا خدمات خارج از سازمان بر روي او باز 

تواند نتیجه موارد ذیل  هاست که می بودن قیمت  دومین مزیت سازمانهاي خودیاري نازل .باشد
  :باشد

  جوییهاي مقیاس کردن صرفه درك )1
هایی نظیر اطالعات، اجرا، مبادله کاالها و خدمات و  در زمینه(تبادل  يها کاهش هزینه )2

 )نظارت بر آنها

هاي  ها و دسترسی به نهاده تکاهش میزان تزلزل یا عدم قطعیت، مثالً در مورد قیم )3
 ،)تولید

 1اي هاي زنجیرهرد به شبکه بازاواجتناب از ور )4

مان خودیاري به موفقیت در بازار نایل گردد و نتیجه حاصل از حتی در صورتی که ساز
آزمون اقتصادي نیز مثبت باشد، باز هم تضمینی وجود ندارد که منافع یک عضو بالقوه به وسیلۀ 

اگرچه نتیجه مثبت آزمون بازار یک امر ضروري است، . سازمان خودیاري در عمل افزایش یابد

هاي تولید و بازاریابی براي محصول با فراهم آوردن براي مثال خرید نهاده. مبادالت اغلب با یکدیگر مرتبطند  -1
  . یابند تسهیالت اعتباري ، زنجیروار به یکدیگر ربط می

 اي تبادله هزینه

 انحصار اي بازارهاي زنجیره

 اطمینان مزایاي سازمانهاي خودیاري عدم امنیت

 نوآوري سایر عوامل
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  .بودن عضویت به شمار آورد اي سودمندتوان آن را تنها شرط بر لیکن نمی
تواند فراهم آورد،  اعضاي سازمان خودیاري باید در کسب منافع و مزایایی که سازمان می

و این بدان معناست که آنها باید در وهله اول انتظار هدایت سازمان  سهیم و شریک باشند
س چنین چیزي را تجزیه کنند خودیاري را به نفع خود و در راستاي منافع خود داشته باشند و سپ

  ).به گفتار چهارم. ش.ر) (آزمون مشارکت(
کردن سود خالص براي آنان  سازمان خودیاري در راه جذب فعالیت اعضا، باید با فراهم

اول آن که باید در مقایسه با دیگر موسسات . یاراي ایستادگی در برابر دو آزمون را داشته باشد
؛ دوم آن که باید این مزایا در راستاي منافع اعضا )آزمون بازار(باشد  اي رقیب داراي مزایاي بالقوه

دو آزمون مذکور در مجموع، آزمون سازمان خودیاري را ). آزمون مشارکت(به کار گرفته شود 
کند که آیا الزم است فالن سازمان خودیاري تشکیل شود  نتیجه این آزمون معلوم می. آورند پدید می
  .یا خیر

  
  ـ آزمون سازمان خودیاري5ماره نمودار ش

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
        
  
        
      
  

مزایاي سازمان 
 غیر خودیاري

مزایاي غیر 
 شدن تخصصی

مان مزایاي ساز
 خودیاري

 آزمون سازمان خودیاري آزمون اقتصادي

 آزمون مشارکت آزمون بازار
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  گفتار چهارم
  
  
  

  شرایط بقاي سازمانهاي خودیاري
  

شرطی بدیهی وجود دارد مبنی بر آن که این سازمانها باید  ،براي بقاي سازمانهاي خودیاري
انگیزه عاملی اساسی در  این.  کارها، همواره منافع بیشتري عاید اعضا سازنددر مقایسه با دیگر راه

اعمال مدیریت اثربخش براي رسیدن به این مقصود، . گیري و بقاي خودیاري تعاونی است شکل
گیري الزم است شخص یا اشخاص متعددي ابتکار عمل  طول مرحله شکلدر . امري ضروري است

یی و گیري تشکیالت، شناسا را به دست گیرند و به اقداماتی همچون سازماندهی روند شکل
یک . ها و مواردي از این قبیل مبادرت ورزند ریزي فعالیت سازي منافع و مقاصد، برنامه همگون

هاي مدیریتی رهبران خود وابستگی بسیار زیادي دارد، زیرا  سازمان خودیاري به صالحیت
ریزي شده، سازماندهی  هاي برنامه کردن منابع گروهی، نطارت بر کاربرد و اجراي فعالیت اداره

کارگیري اعضاي جدید، جملگی گیري و باالخره جذب و به جریان اطالعات و روندهاي تصمیم
کردن  هاي ضروري براي اداره مدیران سازمانهاي خودیاري باید مهارت. نیاز به اعمال مدیریت دارند

ا ی(آمیز یک سازمان اقتصادي را دارا باشند، تا هدف بهبود و پیشبرد شرایط زندگی اعضا  موفقیت
  .محقق گردد) همان وظیفه اساسی در بهبود وضع اعضا و جلب رضایت خاطر آنان

مشارکت اعضاء شرط دیگري براي یک سازمان خودیاري خوداتکا است که باید در سه 
  :سطح تحقق یابد

بطور مثال، مشارکت در ) هاي تولید مشارکت در نهاده(مشارکت در تهیه وتأمین منابع ) 1
  وي کار و تحویل تولیدات،تأمین سرمایه و نیر

گیري انجمن تعاونی به عنوان عضوي از مجمع عمومی،  مشارکت در روند تصمیم) 2
  ها یا به عنوان رهبر منتخب هیئت مدیره، نشستهاي داخلی و کمیته
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که به واسطه تقسیم مازاد بدست آمده در ) مشارکت در بازده(مشارکت در منافع حاصله ) 3
گذاري مجدد حمایتی، سود سهامی حاصل از  ونی در قالب سرمایهطول سال توسط شرکت تعا

  .یابد ا استفاده از تسهیالت و خدمات مشترك تجلی مییسرمایه 
هاي شرکت تعاونی در الذکر عملی شود، تعدیل فعالیت در صورتی که تمام شرایط فوق

نیازها و منافع . دداشتارتباط با نیازها و منافع اعضا نیز نقش حساسی را در موفقیت سازمان خواه
تواند از زمانی به زمان دیگر تغییر یابد و ممکن است همه اعضا داراي منافع یکسانی نباشند،  می

و . زیرا شرایط زندگی آنها با یکدیگر تفاوت دارد اما مشخص نیست که منافع چه کسی غالب است
  یر؟یا آن که آیا ممکن است برخی از اعضا بر دیگران تسلط یابند یا خ

ها و کسب منافع در سازمان خودیاري  اي براي نوع فعالیت کننده اگر سود اعضا، عامل تعیین
رسانی، ارتباطی و نظارتی بین اعضاي هیئت مدیره  باشد، در آن صورت وجود روشهاي اطالع

  ) از گفتار پنجم 3بخش  هب. ش.ر. (یابد ضرورت می
  :کنند وش استفاده میعمول اعضا براي مشارکت و نظارت از سه رمبطور 

  .ـ نقد و اظهار شفاهی یا مکتوب
  .گیري و نظرخواهی در اجتماعات عمومی ـ رأي

قبول یا رد خدمات (ـ تقاضاي موثر براي دریافت خدمات از سازمان خودیاري یا رقباي آن 
  ).ارائه شده از سوي سازمان خودیاري

. نگیزه اعضاي آن بستگی داردان خودیاري به میزان شایستگی و امپدیده مشارکت در ساز
دهنده خودیاري نیز شاخصی  هاي رواج تواند براي آژانس بودن توانمندي و انگیزه اعضا می پایین

بودن گسترش موسسات پیچیده و عریض و طویل  مورد باشد تا براساس آن در شرایط خاص به بی
بر جاي گذارد، زیرا اعضاي تواند آثاري منفی  گسترش چنین نهادهایی حتی می. تعاونی پی ببرند

در صورت . آنها توانایی مشارکت کافی در امر نظارت بر سازمانهاي بزرگ خودیاري را ندارند
د که کنترل شاي با هاي کاري اعضا، ماهیت سازمانهاي خودیاري باید به گونه بودن قابلیت پایین

ینان از این موضوع که سازمان اگر چه ایجاد اطم. اعضا بر آنها به سادگی و به آسانی صورت پذیرد
به مراحل . ش.ر(کند، یک امر ضروري است  کار می خودیاري براي منافع اعضاي خود

، اما نباید این امر به معناي ایجاد یک مدیریت با )گیري راهبردي براي پیوستن به خودیاري تصمیم
شود، زیرا چنین مدیرتی  کیفیت بسیار باال براي انجام امور یک سازمان پیچیده خودیاري انگاشته

براي برقراري ارتباط با اعضاي سازمان که به لحاظ کیفیت کار در سطح بسیار نازلی قرار دارند، نه 
از این رو، شکل و مدیریت سازمان . انگیزه الزم را داراست و نه از توانایی کافی برخوردار است

  .مندیهاي اعضا مطابقت داشته باشدنباید با توا
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بودن سطح ارتباطات داخلی توانایی پیشبرد منافع اعضا را  خودیاري به دلیل پایین اگر سازمان
به . دادن منابع شخصی خود در سازمان نخواهند داشت اي براي مشارکت نداشته باشد، آنان انگیزه

کسب . هر حال، استفاده از منابع شخصی اعضا، شرطی براي بقاي سازمان خودیاري خوداتکاست
ع براي اعضا، یکی از دیگر شروط اساسی براي بسیج اعضا و نهایتاً موفقیت هر سازمان مزایا و مناف

کند، بلکه باید این مزایا و منافع به  کسب منافع به تنهایی براي اعضا کفایت نمی. خودیاري است
شرطی ) مشارکت در بازده(مشارکت اعضا در منافع سازمان . نحوي نیز در اختیار آنان قرار گیرد

اختیار سازمان خودیاري  رکه بدون آن، اعضا منابع شخصی را براي استفاده مشترك د است
  .قرار نخواهند داد) ها مشارکت در نهاده(

) فرمانی، خود سازماندهی و خودگردانی اداري خود(گذشته از شرایط داخلی پیش گفته 
خود و براي این که به  استقالل و حاکمیت این سازمانها و اتکاي آنها به منافع خودي جهت بقاي

. ها و یا دیگر نهادها تبدیل نشوند، ضرورت دارد ابزارهایی براي رسیدن به اهداف حکومت
شدن سازمانهاي خودیاري، پیامدهاي وابستگی به منابع  شدن و دولتی هایی چون ابزاري پدیده

  .خارجی است که در گفتارهاي بعدي تشریح خواهدشد
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  گفتار پنجم
  
  
  

  اهبردهاي اثربخش براي گسترش خودیارير
  
  هاي اساسی گسترش خودیاري ـ جنبه1

مقصود نهایی از گسترش خودیاري، حمایت از ایجاد تشکیالت جدید و مستقل خودیاري و 
براي دستیابی به چنین مقصودي، سه راهبرد متفاوت به کار . تکامل و بهبود سازمانهاي موجود است

  :رود می
  .ا جنبشهاي خودیاري جدیدتاسیس سازمانها ی )1
 .حمیات از ادامه حیات سازمانهاي خودیاري موجود )2

تغییر شکل سازمانهاي تحت کنترل حکومت به سازمانهاي خودیاري مستقل یا  )3
 .خودگردان

این راهبردها به سمت . شود براي اجراي این سه راهبرد، ابزارهاي متعددي به کار برده می    
  :اند گیري شده اهداف زیر جهت

  ).دخالت در سطح خرد(ـ گروههاي هدف نظیر محرومان روستایی 
  ).دخالت در سطح خرد(ـ سازمانهاي خودیاري موجود 

  ).دخالت در سطح کالن(هاي خودیاري  دهنده فعالیت ـ مؤسسات رواج
  ).مداخله در سطوح میانی و کالن(اي و ملی  قهطـ شرایط خارجی مرتبط در سطوح من

 کردن را در بر که سه راهبرد تاسیس، تنوع بخشی و غیردولتی رهیافت توسعه خودیاري
هاي مدیریت  نظام«الذکر دخالت کند، از آن به عنوان رهیافت  داشته باشد و در هر سه سطح فوق

 Appropriate Management systems for Agricultural(هاي کشاورزي متناسب براي تعاونی

Cooperatives ( امساك «یا با عنوان اختصاريAMSAC  «برنامه مذکور هم به وسیله . شود یاد می» 
»    المللی  بنیاد آلمانی براي توسعه بین «و هم به وسیله  » سازمان خواربار و کشاورزي ملل متحد
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)German Foundation For International Development ( گسترش یافته است و برنامه یا رهیافت
شد این برنامه بازگشتی است به مفهوم یا شکل  بود که گفته میبهتر آن . چندان جدیدي نیست

شود کسب موفقیت در زمینه  اغلب تصور می). 1به کادر شمارة . ش.ر(اي و اولیه تعاون  ریشه
گسترش خودیاري مستقیماً به میزان کمکهاي ارائه شده خارجی بستگی دارد، یعنی گسترش بیشتر 

این نگرش . موفقیت بیشتر در امر گسترش خودیاري است از سوي عوامل خارجی، معادل با کسب
اندرکار موسسات گسترش خودیاري رواج دارد، بلکه گروههاي هدف  نه تنها در بین مقامات دست

کننده کمکهاي خارجی هستند به آن معتقدند اما در جریان گسترش خودیاري،  نیز که دریافت
سازمانهاي . ي خارجی و درجه موفقیت ایجاد کرداي میان میزان کمکها توان رابطه خطی ساده نمی

خودیاري اغلب به لحاظ میزان پیشرفت و گسترش دچار افراط و یا تفریط هستند؛ یعنی میزان 
ساز گسترش  بهینگی یا مطلوبیت کمکهاي خارجی به ندرت در حدي است که بتواند زمینه

  .باشد خودگردانسازمانهاي خودیاري و یا جنبشهاي خودیاري مستقل و 
کمکهاي خارجی امري غیرممکن است؛ زیرا در طول مرحله » مطلوبیت«محاسبه میزان 

دهندگان خودیاري فاقد اطالعات کافی درباره موقعیت و چارچوب شرایطی  ریزي رواج برنامه
  ).به گفتار هفتم. ش.ر(هستند که سازمان خودیاري باید در آن به کار بپردازند 
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  هاي کشاورزي هاي مدیریت متناسب براي تعاونی اي از رهیافت نظام خالصه:  1کادر شماره 

  :عناصر مندرج در این رهیافت به اختصار از این قرار است
کنندگان در تعاون  ـ سیاست دولت در زمینه توسعه تعاونی باید به سمت پیشبرد اعضا و مشارکت1

هاي  این نکته تاکید گردد که انجمناي روشن بر  گیري شود؛ این بدان معناست که باید به گونه جهت
ي خودیاري هستند و از این رو، منظور اولیه آنها باید بهبود شرایط رفاهی هاتعاونی در وهله اول سازمان

  .اعضا باشد
یابد؛  ـ مدیریت سازمانهاي تعاونی با واردکردن و یا تزریق عنصر تخصص در عملیات خود ارتقا می2

جمنهاي تعاونی نیازمند مدیریتی هستند که وظیفه خود را در مقام این امر بیانگر آن است که ان
هاي توسعه  کارآفرینان توسعه، جانبداري از اعضاي تعاونی تلقی کند، نه این که صرفاً مجري برنامه

  .تنظیم شده در خارج از سازمان باشد
به درآمد بیشتر، به  ـ سازمانهاي تعاونی باید داراي مقاصد گوناگون باشند تا شانس دستیابی اعضا3

  .واسطه استفاده بهینه از منابع محلی فزونی یابد
هایی  بایستی به صورت افقی و عمودي درتشکل) گروههاي روستایی(ـ واحدهاي اولیه نظام تعاونی 4

این تشکلها تمام خدمات ضروري براي توسعه . ها یکپارچه شوند ها و فدراسیون چون تعاونی، اتحادیه
اما در عین حال باید اختیارات کافی براي . دهند اي تخصصی مورد نیاز را ارائه میه و نیز مهارت

هاي اقتصادي و اجتماعی گروههاي روستایی با استفاده از روشهاي اختصاصی به  سازماندهی فعالیت
 این اختیارات پیروي از قواعد ویژه هر یک از گروههاي تعاونی روستایی و رفع نیازهاي .آنها داده شود

  .شود اختصاصی آنها به وسیله خودشان را نیز شامل می
ارائه یک مفهوم روشن و واقع بینانه در باب » هاي مدیریت متناسب براي تعاونیهاي کشاورزي نظام«هدف برنامه 

عملکرد تعاونی به سیاستگذاران، گردانندگان و کارگزاران توسعه تعاونی، مجریان، مدیران و اعضاي هیات 
این عمل، دستیابی به اتفاق نظر در . مندان به توسعه تعاونی است ها و تمام عالقه ها و اتحادیه عاونیهاي ت مدیره

  .سازد خصوص کاربرد یک رهیافت و یک زبان مشترك را میسر می
 )Münkner 1987 pp 15-16(: منبع

  
  ـ راهبردهایی براي تاسیس سازمانهاي خودیاري2

لیکن این سازمانها نه تنها . سازمانهاي خودیاري هستند امروزه اغلب کشورهاي جهان داراي
کنند و از  به لحاظ بافت و ترکیب اعضا با یکدیگر تفاوت دارند، بلکه مقاصد متفاوتی را دنبال می

  .برند تشکیالت سازمانی متفاوتی بهره  می
  پشتیبانی از تاسیس سازمانهاي جدید خودیاري تحت چه شرایطی مفید واقع خواهد شد؟

که ساختارهاي پیشین سازمانهاي خودیاري به میزان زیادي بر اثر دخالت  یدر صورت )1
  .ویران شده باشد) المثال جنگهاي داخلی فی(عوامل خارجی 
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اي به گشودن درهاي تشکیالت خود  در صورتی که سازمانهاي خودیاري موجود عالقه )2
 .نداشته باشند) گروههاي قومیهمچون محرومان روستایی، زنان، جوانان و (بر روي اعضاي جدید 

در صورتی که سازمانهاي خودیاري موجود فاقد توانایی و یا آمادگی الزم براي ارائه  )3
 .خدمات یا تولیدات جدید باشند

کننده  در صورتی که سازمانهاي جدید خودیاري بتوانند در مقام مقایسه با مجاري تامین )4
 .تر و کیفیت برتر عرضه کنند نه نازلا تولیدات مورد نیاز را با هزییموجود، خدمات 

گروههاي  ازاي  در صورتی که ساختهاي سازمانی تشکیالت موجود خودیاري براي پاره )5
 .هدف نظیر محرومان روستایی نامناسب باشد

در صورتی که سازمانهاي خودیاري موجود به دلیل اشتباه کاري و تبعیت از اهداف  )6
، در نظر )حکومت، حزب و یا سایر عوامل تاثیرگذارنظیر (تعیین شده از سوي عوامل خارجی 

 .ه باشندداعتبار ش مردم بی

ها به تجزیه و تحلیل این موضوع  دهندگان خودیاري باید در هر یک از این موقعیت رواج
تواند پاسخگوي  هاي الزم براي نیل به موفقیت در خودیاري تعاونی می بپردازند که آیا پیش شرط
آیا در آنها شرایط حقوقی، اجتماعی و اقتصادي حاکم بر جامعه در نظر  گروههاي هدف باشد و
اولین مرحله این تجزیه و تحلیل آن است که شرایط الزم براي توسعه . گرفته شده است یا خیر

  ).به گفتار دوم .ش.ر(آمیز خودیاري تعاونی در سطح خرد مورد لحاظ قرار گیرد  موفقیت
هاي خارجی نباشند  هاي خودیاري که وابسته به حمایتبراي گسترش آن دسته از سازمان

اي  تواند به گونه توجه به این نکته نیز ضرورت دارد که آیا سازمان خودیاري تازه تاسیس شده می
  .مستقل بهبود بخشد یا خیر اي پایدار و موثر منافع اعضا را بر شالوده

حیات سازمان خودیاري ترین عوامل ادامه  تجارب گذشته نشان داده است که مناسب  
  :عبارتنداز
  .پیشرفت موثر اعضا )1
 .ارائه همزمان منابع توسط اعضا )2

براي ارزیابی امکان تحقق عوامل موفقیت در یک سازمان خودیاري که با کمک خارجی 
دهندگان خودیاري باید پیش از انجام هر کاري به آزمون سازمان  تاسیس شده است گسترش

نتیجه حاصل از این آزمون باید نشان دهد منافع ). به گفتار سوم .ش.ر(خودیاري متوسل شوند 
اقتصادي عرضه شده از سوي سازمان خودیاري جدید به اعضاي آینده آن بیشتر از سایر 

کرد اقدامات به  توان تصور تنها برمبناي نتایج مثبت آزمون است که می. هاي موجود است حل راه
  .خوداتکا موثر خواهد افتادعمل آمده، در ایجاد سازمان خودیاري 
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تواند کمکی در راه تحقق توسعه پایدار مشارکتی  تاسیس خودیاري تعاونی به تنهایی نمی
اي از ساختارها و روابط  گیري یک جنبش خودیاري با شبکه باشد، بلکه مسأله ضروري همانا شکل

اري از چنین تنها به واسطه برخورد. است که از سطح خرد به سمت سطح کالن گسترش یابد
نیل به موفقیت کامل در . بینی نتایج ناشی از توسعه پایدار وجود دارد اي است که امکان پیش شبکه

  :ایجاد جنبش خودیاري به بذل توجه نسبت به چهار عامل کلیدي زیر بستگی دارد
  

  عامل کلیدي اول
  وجود یک مفهوم روشن، واقع بینانه و قابل عمل از خودیاري تعاونی

  :تواند واقع بینانه باشد هوم عمومی با داشتن شرایط زیر میاین مف
این عناصر دربرگیرنده الگوي . اول، در صورتی که عمدتاً بر پایه عناصر ساختاري بنا گردد

اساسی یک تشکیالت گروهی و یک واحد اجرایی است که به صورت مشترك ـ از سوي اعضا ـ 
شود و دوم، چنانچه  آنها پشتیبانی، اداره و کنترل میبه منظور پیشبرد منافع اقتصادي ـ اجتماعی 

خودیاري تعاونی به یک ساختار بنیادي مشخص سازمانی با نیتی مشخص، محدود گردد و این 
  .مفهوم بتواند در طول حیات افراد عملی گردد و به طرق مختلف توسط اعضا به کار برده شود

ط زیر از قابلیت عمل برخوردار خواهند مفاهیم خودیاري تعاونی نیز در صورت داشتن شرای
  :بود

  .فرهنگی و ارزشها و عالیق گروههاي هدف را در نظر گیرند وهنجارهاي مذهبی  ـ 
  .ـ ساختهاي اقتصادي و سیاسی موجود را مطمح نظر قرار دهند

  .ـ با چارچوب قانونی و حقوقی حاکم بر جامعه، انطباق داشته باشند
  .ریتی اعضاي گروههاي خودیاري را در نظر گیرندهاي سازمانی و مدی ـ ظرفیت

را در نظر داشته ) نظمی وعدم وفاداري نظیر خودخواهی، بی(ـ ضعفهاي انسانی 
  .باشند

اند از  گذاري شده آن دسته از سازمانهاي خودیاري که بر اساس یک سازمان مناسب پایه
ش قرار خواهند گرفت و تنها در سوي اعضاي آینده به مثابه یک سازمان متعلق به خود مورد پذیر

ها مشارکت خواهند  ریزي، اجرا و کنترل فعالیتاین صورت است که آنها به صورت فعال در برنامه
  )ها مشارکت در نهاده(هاي سازمان مهیا خواهند شد  کرد و براي بسیج منابع خود در فعالیت

ریتی محرومان روستایی، هاي سازمانی و مدی تجربه نشان داده است که با توجه به ظرفیت
مشخصه بارز این گروهها که در . تر است وجود گروههاي کوچک و غیررسمی از هر چیزي مناسب

کردن هستند و با  کنند، داشتن تعدادي از افراد است که به آسانی قابل اداره سطح روستا فعالیت می
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رك هستند که به انجام این گروهها مرکب از مردمی با منافع مشت. یکدیگر نیز آشنایی دارند
  .پردازند هاي نسبتاً کم مخاطره و فاقد پیچیدگی در سطح خرد می فعالیت

هاي گسترش خودیاري  معموالً استعداد این گروهها براي توسعه در صورتی که از آژانس
ها وابسته شوند، شکوفا نخواهند شد؛  فاصله گیرند یا بر خالف آن، به کمکهاي مستقیم این آژانس

اقتصادي تبدیل شوند   هاي محلی توسعه اجتماعی ـ توانند به هسته گروهها تنها در صورتی میاین 
که بر انزواي خود فایق آیند و طرق و وسایل اتصال و ارتباط به شبکه گروههایی را بیابند که در 

گروههاي محلی در صورت عضویت در . مسائل و مقاصد با آنها شباهت و یا وجه اشتراك دارند
شدن به یک عنصر پویا را در میان یک تشکیالت گروهی  اي به آسانی توانایی تبدیل ین شبکهچن

تشکیالت رده باالتر در واقع یک سازمان مادر است که مدیریت . سطح باالتر خواهند یافت
با استفاده از ساختار . کند اي، خدمات و دسترسی به مجاري تدارکاتی و بازاریابی را مهیا می حرفه
جوییهاي مقیاس، بدون صرف نظرکردن از مزایاي حاصل از  اي، امکان کاربرد صرفه ن شبکهچنی

ها معموالً تحت  از این شبکه. گردد تشکیل گروههاي کوچک و سازمانهاي محلی ساده، فراهم می
  .شود هاي نسل سوم یاد می عنوان پروژه

منفرد و مجزا باشد که  گیریها به سمت یک الگوي سازمانی با این حال شایسته نیست جهت
تحقق این مهم . است) هاي تعاونی مثالً انجمن(تاسیس آن منوط به استفاده از کمکهاي خارجی 

هاي مختلف سازمانی به گروههاي هدف  پذیري است که در آن، شکل مستلزم رهیافت انعطاف
فرهنگی و هاي فرهنگی و براي مقاصد گوناگون اقتصادي، اجتماعی،  مربوط به خود، در محیط

ترین شکل کار را  سیاسی و در زمانهاي متفاوت، ارائه گردد، به نحوي که هر گروه بتواند مناسب
  .جهت دستیابی به مقاصد خود برگزیند

  
  عامل کلیدي دوم

  گیري سازمانهاي خودیاري راهبردي روشن براي شکل
ین عامل موثر وجود یک راهبرد با تعریفی روشن براي دایرکردن سازمانهاي خودیاري دوم

تجارب موجود بر ضرورت گسترش همزمان پدیده . آمیز جنبش خودیاري است در تاسیس موفقیت
نفع متعددي ـ همچون  در چنین رهیافتی، گروههاي ذي. خودیاري درتمام سطوح تاکید دارد

رچه هم یکپابا رغم برخورداري از هنجارها، ارزشها و آرمانهاي متفاوت، باید گروههاي ذیل ـ علی
  :شوند

  هاي آنان؛ ـ کشاورزان خرده پا و خانواده
  ـ متصدیان و کادر مدیریت سازمانهاي خودیاري؛
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  دهندگان و مربیان خودیاري؛ ـ رواج
  .گیرندگان سیاسی و اداري ـ تصمیم
مصداق بارز این » )AMSAC(هاي کشاورزي  نظام مدیریت متناسب براي تعاونی«رهیافت 

مشارکت، : این رهیافت بر پایه پنج عنصر بنیادین بنا شده است. رود یراهبرد یکپارچه به شمار م
  .بخشی و آموزش یکپارچگی، مدیریت، تنوع

گیري و نیز به  گذاري، عملیات اجرایی، تصمیم به مشارکت اعضا در فرآیندهاي سرمایه
مشارکت آنان در مزایاي سازمان خودیاري جهت نیل سازمان به موفقیت، همچون عنصري مهم و 

افراد مستعد عضویت با دریافت مقداري کمک و . شود کننده نگریسته می داراي نقش قاطع وتعیین
توانند در قالب گروه اقدام به تشکیل  در زمینه اصول و مزایاي خودیاري تعاونی می نیز آموزشهایی

  .سازمانهاي خودیاري در سطح ابتدایی کنند
گذاري  گیرند؛ توسط اعضا در آنها سرمایه این گروهها بر پایه عضویت داوطلبانه شکل می

  .شوند شود و به وسیله خود آنها نیز اداره و کنترل می می
مرحله فوق موسسات مذکور نیازمند آنند که بدل به جزئی از مجموعه اجزاي یک  پس از  

تر  سازمانهاي خودیاري با الحاق به یک شبکه گسترده. ساختار مدیریتی و سازمانی باالتر شوند
توانند قدرت کارایی خود را فزونی بخشند، موضع خود را در بازار تقویت کنند و ارزش  می

در رهیافت . اي را افزایش دهند انایی خود در پرداخت دستمزد به مدیریت حرفهاعتباراتی و نیز تو
اي آموزش دیده و حقوق  براي مدیریت حرفه» هاي کشاورزي نظام مدیریت متناسب براي تعاونی«

است که از طرف » کارآفرین توسعه«مدیر یک . بگیر، جایگاهی حساس در نظر گرفته شده است
ماموریت عمده مدیر، . کند دهد، کار می نی کسی که به او دستمزد میعضو سازمان خودیاري، یع

یک . یافتن راههاي جدید براي ازدیاد درآمد و افزایش سطح خدمات فراهم شده براي اعضاست
کردن منابع خود با سایر گروهها  سازمان خودیاري در سطح ابتدایی غالباً تنها از طریق ترکیب

  .ه شده از سوي چنین مدیري باشدتواند پاسخگوي خدمات ارائ می
سازمانهاي خودیاري جدیدالتاسیس یا غیردولتی، غالباً نیازمند کمکهایی هستند تا بتوانند 

سازمان فزونی  با کاربرد راهبردهاي تنوع بخشی طول عمر. حیات اقتصادي خود را تداوم بخشند
یاري و جستجوي بازارهاي بخشیدن به مقاصد سازمان خود  به معناي وسعت تنوع بخش. یابد می

از گفتار  3به بخش . ش.ر(جدید براي تولیدات اعضا و  معرفی خدمات جدید براي آنهاست 
افزون بر اینها، تنوع بخش، وابستگی سازمان به فعالیتهاي مجزا و  منفردي را که قبالً براي ). پنجم

مشغولی ازمان به دلبا گذشت زمان، بقاي س. دهد شود کاهش می دستیابی به سود انجام می
  .همیشگی مدیر تبدیل خواهد شد
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. است» هاي کشاورزي نظام مدیریت متناسب براي تعاونی«آموزش، آخرین عنصر رهیافت   
رسانی در امر آموزش و تعلیم در تمامی  در جریان گسترش سازمانهاي خودیاري نیاز به کمک

هایی که به صورت مطلوب مایل  دولتحتی . امري بدیهی است ،سطوح دولتی، مدیریتی و نیز اعضا
هایی براي ایجاد به رشد یک شبکه قوي از سازمانهاي خودیاري هستند ممکن است به راهنمایی

در سطح مدیریتی نیز ارائه . یک محیط مساعد حقوقی و اقتصادي جهت این سازمانها نیازمند باشند
کارفرماي «اي ایفاي نقش با اهمیت سازي کامل افراد بر اي فشرده در جهت آماده آموزشهاي حرفه

اعضا یا افراد مستعد براي عضویت، نیازمند به آموزشهایی براي آشنایی با . ضرورت دارد» توسعه
اصول سازمانهاي خودیاري هستند؛ بخصوص اگر تجاربی طوالنی در زمینه کار در موسسات 

  .خودیاري داشته باشند» دولتی«
هاي خودیاري که از رهیافت  ها و پروژه هندگان برنامهد با این وجود آن عده از سازمان  

جویند باید همیشه نسبت به این حقیقت آگاهی داشته باشند که چنانچه کمال دقت  مذکور بهره می
ناپذیر خواهد بود؛ که از آن جمله  در این زمینه صورت نگیرد آثار منفی مداخلۀ دیگران اجتناب

شدن را  خودیاري به کمکهاي خارجی و همچنین دولتی  افتۀیتوان وابستگی سازمانهاي گسترش می
  .نام برد

اي جهت تاسیس سازمانهاي خودیاري ارائه شده که قادر است  عالوه بر این، راهبرد یکپارچه
راي مقاصد مختلف را با فعالیتهاي    نظر و دا ابزارهاي گوناگون براي گروههاي متعدد مورد

  1.دغام سازداي در سه سطح عملیاتی اهپروژه

  
  عامل کلیدي سوم

  وجود سازمانهاي توانا براي اجراي راهبرد طراحی شده
آمیز سازمانهاي  انتخاب دقیق موسسات همکار، سومین عامل کلیدي براي تامین موفقیت

موسساتی که در حال حاضر به اجراي   دامنۀ  در کشورهاي در حال توسعه. خودیاري است
  :این موسسات عبارتنداز. پردازند، نسبتاً گسترده است یهاي توسعه خودیاري م برنامه

ها را بر عهده  ها مسئولیت تعاونی ها و اداراتی که غالباً به موازات سایر وزارتخانه وزارتخانه ـ 
  .دارند

هاي بازرگانی، مراکز مذهبی و  ـ سازمانهاي بخش خصوصی نظیر احزاب سیاسی، اتحادیه
  .سازمانهاي غیردولتی

  :شتر رجوع کنید به کسب اطالعات بیبراي  -1
Planning of Programmes and Projects For the Promotion of Cooperatives and Rural 
Groups Based on the AMSAC Concept (Appropriate Management Systems for Agricultural 
Cooperatives) FAO 1991 . 



 ٤٨

  .بانکهاي توسعه و سازمانهاي بازاریابیـ سازمانهاي نیمه دولتی توسعه نظیر 
  .هاي خودیاري ـ انجمنها و فدراسیون

هاي مربوط به گسترش خودیاري وظیفه اصلی و اولیه  در بسیاري از این موسسات، فعالیت
پذیرد؛ تا جایی که  هاي اصلی آنها انجام می رود؛ بلکه این وظایف در کنار فعالیت به شمار نمی

. ها با اهداف گسترش خودیاري نیز مغایرت داشته باشد اقع، این فعالیتممکن است در برخی مو
هاي مسئول توسعه تعاونی نیز موضوع تاسیس سازمانهاي خودیاري تنها  حتی در بین وزارتخانه
  .شود هاي منظم محسوب می یکی از مجموعه فعالیت

ارائه ی بر سر راه افزون بر این فقدان منابع و وجود دیوانساالري در اغلب موسسات موانع
کند؛ مضافاً این که خودیاري خود اتکا ایجاد مینوآوري در زمینه تاسیس و گسترش سازمانهاي 

ان خودیاري تضاد دخودگرگیري و توسعه سازمانهاي نهاد یا موسسه نیز با شکل) شخصی(منافع 
هاي خارجی و  کند که آینده موسسه به افزودن سرمایه این موضوع بخصوص زمانی صدق می. دارد

بیشتر منافع فراهم شده براي گسترش . سازمان خودیاري وابستگی داشته باشد بودجه معمولی
هاي سطح باال و بوروکراتیک یا در جریان چشم و هم  خودیاري در داخل بافت اداري آژانس

ي الزم ها رسد، این رقابتها مانع ایجاد هماهنگی هاي درون سازمانی به مصرف می ها و رقابت چشمی
  .شود ها می گشته، موجب دوباره کاري و تکرار فعالیت

موضوع کلی در اینجا فقدان موسسات مناسب براي تاسیس و گسترش ساختارهاي 
توان تقویت تدریجی سازمانهاي  بهترین راه حل این معضل را می. خودیاري خوداتکا و پایدار است

  .کننده تعاونی دانست رهبري
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  قاصد، گروههاي هدف و امکانات تاسیس سازمانهاي خودیاريـ م1جدول شماره 
سطح فعالیت 

  امکانات  گروههاي هدف  مقاصد  پروژه/برنامه

  سطح خرد

ارتقاي توانایی و آمادگی اعضاي 
بالقوه سازمان خودیاري براي 

  خودیاري مبتنی بر تعاون
  

تقویت تواناییهاي مدیریتی براي 
رسیدگی به نیازمندیهاي سازمان 

  ري خودیا

افراد مستعد عضویت در 
  سازمانهاي خودیاري

  
  
  

کارمندان دفتري و مدیریتی 
  سازمانهاي خودیاري

هاي  دوره(هاي آموزشی عمومی  حرکت
  )آموزشی پیش از عضویت

  مواد آموزشی دیداري ـ شنیداري
  مواد خواندنی انفرادي
  کارگاههاي روستایی

  آموزش رهبري
  آموزش مدیریت

  فق تعاونیبازدید از بنگاههاي مو
  )هاي آموزشی نمایشی برنامه(

  سطح میانی

تاسیس و حمایت از موسسات 
شایسته ترویج خودیاري و 

هایی از  همچنین گسترش شبکه
  سازمانهاي خودیاري

  مروجان و مربیان
  
  
  

کارمندان دفتري و مدیریتی 
  موسسات گسترش خودیاري

  آموزش مربیان
تولید مواد آموزشی براي آموزش 

  مشارکتی
  لید مواد آموزشی براي عوامل میدانیتو

  اي براي مروجان  برنامه مبادالت منطقه
  تربیت مدیر

هاي بازدید از موسسات موفق  برنامه
  گسترش خودیاري

ریزي، اجرا و  کمک مشورتی براي برنامه
  هاي گسترش خودیاري ارزیابی برنامه

  سطح کالن
ایجاد شرایط مطلوب براي 

  سازمانهاي خودیاري
یرندگان امور سیاسی تصمیم گ
  و اداري

  میزگرد
هاي تبادل نطرات در ارتباط با  برنامه

  پشتیبانی از همکاریهاي جنوب ـ جنوب
  المللی هاي بینکنفرانس

  
  عامل کلیدي چهارم

  دهندگان شایسته و با انگیزه رواج وجود
نهاي تجارب موجود در اروپا و ممالک توسعه یافته نشان داده است که فکر ایجاد سازما

گیرد، بلکه غالباً این تفکر توسط  خودیاري بندرت از ناحیه ساکنین بومی این کشورها نشأت می
زدایی  زایی و انگیزه با این حال مرز میان انگیزه. شود دهندگان خارجی برانگیخته می رواج
  .هاي خودیاري از طریق عرضه کمکهاي خارجی بسیار باریک است فعالیت

آمیز  وههاي تعاونی دایمی و شرایط محلی مطلوب براي تاسیس موفقیتبنابراین شناسایی گر
آنان باید از پیش برآورد . دهندگان خودیاري است سازمانهاي خودیاري یکی از وظایف اصلی رواج
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کند و در صورتی که  کنند که آیا خودیاري تعاونی مزایاي اقتصادي براي اعضاي گروه ایجاد می
  .توان به این مهم جامه عمل پوشاند پاسخ مثبت باشد چگونه می

 ربهدهندگان با تج برآورد اولیه استعدادهاي موجود در ارتباط با خودیاري حتی براي رواج
در بسیاري موارد، رواج دهندگان خارجی به دالیل  زیر فقط به یک برآورد . نیز بسیار دشوار است

  :ندنک یشتابزده و کلی از مزایاي بالقوه خودیاري تعاونی اکتفا م
ـ آنها فاقد اطالعات ضروري پیرامون شرایط موجود اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی محلی یا 

  .شرایطی که ممکن است بر سر راه خودیاري تعاونی ایجاد مانع کند، هستند
داشتن به دسترسی همیشگی به سرمایه، تکنولوژي،  اي و عادت ـ به واسطه سوابق حرفه
الظاهر براي  آن دسته از موانع موجود بر سر راه خودیاري که علی دانش و ارتباطات، ممکن است

  .رسد، در عمل فائق نیامدنی جلوه  کند آنان قابل کنترل به نظر می
هاي  توان از طریق مقررات  رویه هاي الزم براي ایجاد سازمانهاي خودیاري را نمی فرصت

دهندگانی  اثربخش، نیازمند رواجرواج و گسترش خودیاري به نحو . اداري کشف و یا عملی کرد
رواج دهنده خودیاري براي اجراي وظایف . است که در مقام کارآفرینان توسعه عمل کنند

  :کارآفرینان توسعه باید داراي شرایط زیر باشد
هاي تعاونی و اجراي آنها به طرز  هاي مناسب براي فعالیت توانایی شناسایی فرصت ـ 
  اثربخش،

  اد اهالی محل،ـ مورد پذیرش و اعتم
  .ـ برخورداري از انگیزه کاري بسیار قوي

بودن سطح دستمزد و فقدان  با این وجود به واسطه رواج آموزشهاي نازل فنی و پایین
به کار دادن  بسیاري از کارگزاران میدانی فاقد کارآیی یا انگیزه کافی براي انجام ،دورنماي شغلی

  .عنوان کارفرماي توسعه هستند
  

  دهایی براي تنوع بخشی به سازمانهاي خودیاريـ راهبر3
تنوع بخشی به معناي انتخاب تولیدات یا خدمات جدید و معرفی آنها به سازمان خودیاري 

پیوندد که یک سازمان خودیاري، تولیدات یا  خدمات جدیدي را  این امر زمانی به وقوع می. است
  .به بازار معرفی کندبه اعضاي خود عرضه دارد، یا آن که تولیدات اعضا را 

بر . در داخل یک سازمان خودیاري باید به ارتقاي سطح منافع اعضا بیانجامد» تنوع بخشی«
  :تواند بر مبناي موارد زیر جهت دهی شود ها می این اساس، این گونه فعالیت

  .کاهش میزان وابستگی اعضا به یک بازار، محصول یا خریدار انحصاري ـ 
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افی اجازه کهاي موجود به اندازه  سازمان، در صورتی که فعالیتهاي  ـ افزایش فعالیت
  .خ رشد ندهدرافزایش بیشتري را به ن

  .هاي موجود بازاریابی ـ افزیش سوددهی نظام
ـ استفاده بهینه از ظرفیت تولیدي بنگاههاي اقتصادي متعلق به اعضا و بنگاههاي اقتصادي 

  .متعلق به سازمان خودیاري
  .قتصادي و فنی بنگاههاي اقتصادي متعلق به اعضاـ کاهش مخاطرات ا

افزایش کارایی بنگاههاي اقتصادي متعلق به اعضا از طریق معرفی و کاربرد روشهاي  ـ 
  .تولیدي مبتنی بر تعاون

به اعضاي سازمان خودیاري آن است » تنوع بخشی«پرسش اساسی در آستانه معرفی پدیده 
  .تواند عملی گردد ه شرایطی میکه کسب منافع بیشتر براي اعضا تحت چ

  :اسی باید تحقق یابدسبدین منظور سه شرط ا
هی را بسازمان خودیاري باید در مقایسه با موسسات رقیب که خدمات و کاالهاي مشا) 1
  ؛)آزمون بازار(اي را دارا باشد  کنند مزیت بالقوه تولید می
یت را در جهت منافع اعضاي بخشیدن به این مز  سازمان خودیاري باید توانایی تحقق) 2

 ؛)آزمون مشارکت(خود داشته باشد 

هاي مدیریتی الزم در رابطه با  باید در میان اعضا کسانی وجود داشته باشند که مهارت) 3
 ).آزمون توانایی مدیریت محلی(هاي چندوجهی در یک گروه را دارا باشند  فعالیت

تصدیق ) SHO - Test(خودیاري وجود دو شرط اول و دوم باید توسط آزمون سازمان 
مثال زیر، . و تایید شرط سوم نیز مستلزم انجام آزمون مشارکت است) به گفتار سوم. ش.ر(گردد 
خودیاري سازمانهاي هاي  ریزي راهبردي را که براي تنوع بخشی موفقیت آمیز به فعالیت برنامه

 :کند امري ضروري است، ترسیم می
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  هاي سازمان خودیاري راهبردي براي تنوع بخشی به فعالیتریزي  برنامه:  2کادر شماره 
زنی را به عنوان یک  فرض کنید یک سازمان خودیاري تصمیم دارد یکی از خدمات خود در زمینه شخم

آمیز باشد؟ یک زارع نیز به عنوان  تواند موفقیت تحت چه شرایطی این تنوع بخشی می. فعالیت جدید معرفی کند
کارهاي ذیل زنی با راه القوه از خدمات جدید، در صورت تمایل به استفاده از تراکتور براي شخمکننده ب یک استفاده
  :روبرو است

ـ آیا باید تراکتوري بخرد یا آن که اجاره کند؟ آیا باید شخصاً به استفاه از تراکتور بپردازد یا از خدماتی که 
دهند استفاده کند و یا  در اختیار او قرار می) ولتنظیر بنگاههاي بخشی خصوصی و د(» بازار«هاي مختلف   بخش

بتواند ) اعضاي موسس خودیاري(آنکه به سازمانهاي خودیاري روي آورد؟ اگر یکی از کارآفرینان خودیاري 
است که کسی ارزانتري فراهم آورد، کشاورز منطقی کار راهزنی را با  کارها، خدمات شخمدرمقایسه با سایر راه

کارها باید به  گیري در پیرامون انتخاب راه وي براي تصمیم. را انتخاب نکند» له خودیکار به وس انجام«حل  راه
پیوستن به سازمان خودیاري به عنوان پیش شرطی براي استفاده از خدمات . ها و منافع بپردازد مقایسه میان هزینه

سازي خدماتی  زمان خودیاري، توانایی فراهمحلی ارزشمند باشد که سا تواند براي زارع راه زنی، در صورتی می شخم
هاي بخش خصوصی و با کیفیتی حداقل مشابه با کیفیت خدمات بخش مزبور را داشته باشد  با هزینه کمتر از هزینه

اما حتی در صورتی که زمانی سازمان خودیاري در بازار با موفقیتی روبرو گردید تضمینی نیست که ). آزمون بازار(
  .یز از طریق خدمات سازمان پیشرفت کننداعضاي آینده ن

زنی ارزانتر، تجهیزات و نیز  گیري از مزایایی نظیر خدمات شخم در مثال باال، کشاورز مذکور باید در بهره
او باید انتظار آن را داشته باشد که سازمان خودیاري در مسیر منافع او به فعالیت بپردازد . راننده تراکتور توفیق یابد

در اینجا اموري همچون (بخشی  هاي تنوع توان به انطباق فعالیت تنها در صورتی می. زي را نیز تجربه کندو چنین چی
با منافع اعضا اطمینان یافت که در ساختار داخلی سازمان خودیاري، امکان مشارکت اعضا در ) زنی خدمات شخم

بخشی به خدمات نیز بر پایه  در زمینه تنوعگیریها وجود داشته باشد و عالوه بر آن باید تصمیمات متخذه  تصمیم
  .تجزیه و تحلیل دقیق کارآیی هزینه استوار باشد

  
بودن نتایج آزمونهاي بازار و مشارکت، حتی اگر به مرحله تنوع بخشی نیز  در صورت منفی

جه اتحقق یافته باشد، سازمان خودیاري در روند بهبود وضع موثر اعضاي خود با شکست مو
در چنین شرایطی ممکن است امر تنوع بخشی با کمک و حمایت دیگران تحقق یابد و . خواهد شد

ترتیب، سازمان خودیاري به لحاظ اقتصادي امکان بقا پیدا کند، اما با یک سازمان متکی به   بدین
بنابراین در یک سازمان خودیاري، عامل کلیدي براي . کمکهاي خارجی تغییر ماهیت دهد

میز به خدمات، در امکان افزایش سود اعضا و مشارکت فعال آنها نهفته است آ بخشی موفقیت تنوع
گیري،  یافتن اعضا براي مشارکت در فرایند تصمیم رود که با فرصت اما از سوي دیگر بیم آن می

بخشی به خدمات و تولیدات، سازمان خودیاري را   تنوع بخشی غیرضروري یا افراط در تنوع
  .الشعاع قرار دهد تحت
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  بخشی مشکالت بالقوه تنوع
کردن مزایا و منافع براي اعضاي خود در مقایسه  ممکن است یک سازمان خودیاري در فراهم

شکست بخورد یا آن که ) نظیر خدمات بنگاههاي خصوصی و دولتی(هاي موجود  با دیگر گزینه
یک سازمان خودیاري . هاي خودیاري به غلط مورد ارزیابی قرار گیرد مزایاي بالقوه ناشی از فعالیت

تواند از حیث  سازد، با گذشت زمان نمی هاي خود را بر پایه چنین روشی متنوع می که فعالیت
  .اقتصادي تداوم یابد

ها، احتمال دارد که تواناییهاي اعضاي عادي و  بخشی فعالیت به موازات افزایش میزان تنوع
هاي سازمان به دلیل  زي و کنترل فعالیتری رهبران سازمان خودیاري براي مشارکت فعال در برنامه

قرار گرفتن در چنین وضعیتی، خطر معرفی . هاي فنی در آنها کاهش یابد فقدان شایستگی
  .دهد فایده به حال اکثر اعضا را از سوي مدیر سازمان افزایش می نوآوریهاي بی

ت اعضا، تر باشد، خطر کاهش مشارک هر چه دامنه تنوع در یک سازمان خودیاري گسترده
که براي وحدت ) هاي همچون زمان، منابع و انگیزش در زمینه(هاي مدیریت  بیشتر و هزینه

در چنین سازمانی، اعتماد متقابل بسیار زیاد . نماید، باالتر است بخشیدن به منافع اعضا ضروري می
رش اعضا باید به مدیریت به عنوان پیش شرطی براي پذی. میان اعضا و مدیریت ضرورت دارد

کادر مدیریت سازمان خودیاري پیش از هرگونه . نوآوریهاي ارائه شده، اعتماد داشته باشند
ها باید در مورد برخورداري اعضا ازخدمات جدید  گذاري در زمینه متنوع ساختن فعالیت سرمایه

  .اطمینان حاصل کند
جانس در میان تنوع بخشی بسیار زیاد تنها عامل مؤثر در بهبود وضعیت اعضا نیست، بلکه ت

به این . شدن منافع نسبتاً همگون آنان توسط سازمان خودیاري است اعضا نیز مبنایی براي برآورده
تواند وضع اعضاي  ترتیب، حتی یک سازمان خودیاري با ساختاري ساده و خدماتی اندك نیز می

زمان را براي هاي سا تی اثربخش ارتقا بخشد و در عین حال، مجال کنترل فعالیترخود را به صو
اما برعکس سازمان خودیاري با اعضایی ناهمگون باید براي برآوردن . آنان فراهم سازد

  .ها را به آنان عرضه کند تري از فعالیت هاي اعضا، گستره بسیار متنوع خواست
  

  بهبود تنوع بخشی توسط عوامل خارجی
پیشرفته، از کوشش هاي گسترش خودیاري غالباً با تهیه کاال و خدمات جدید و  پروژه

کنند تا وضعیت اعضا بهبود  شان حمایت می هاي سازمانهاي خودیاري براي تنوع بخشیدن به فعالیت
اي موثر وضعیت  با وجود این، بویژه در مواردي که برخی سازمانهاي خودیاري قبالً به گونه. یابد

پیشرفت گروههاي تواند به سمت  هاي خارجی می اند، حمایت اعضاي خود را بهبود بخشیده
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اي و نیز کمکهاي  بدین منظور، آموزش مدیریت و خدمات مشاوره. دیگري از اعضا سوق داده شود
  .گردد فنی و مالی موجب تنوع بخشی به خدمات و افزایش توان سازمان می

دهندگان خارجی، این خطر وجود دارد که استعداد  ها توسط رواج با ایجاد تنوع در فعالیت
این امر . اي سطحی مورد ارزیابی قرارگیرد ها به گونه براي متنوع ساختن فعالیت ذاتی سازمان

رفتن انگیزه خودیاري در بین اعضا، تغییر شکل سازمان خودیاري به یک سازمان  تواند به از بین می
با این حال اگر اقدامات ). گفتار پنجم 3به بخش . ش.ر(شدن سازمان منتج گردد  گیر و دولتی اعانه
هاي  نظام مدیریت متناسب براي تعاونی«ها از رهیافت  نابع خارجی براي ایجاد تنوع در فعالیتم

هاي  تبعیت کند و به سمت استفاده بهینه از منابع محلی و معرفی فرصت» کوچک کشاورزي
دهی شود، در آن صورت  جهت) با همکاري نزدیک اعضاي سازمان(درآمدزا توسط مدیران شایسته 

  .ثرات مثبت و پایداري دربرداشته باشدتواند ا می
نقشی » تنوع بخشی«هاي تولید در موفقیت پایدار امر  مشارکت اعضا براي تامین نهاده

دامی براي پیشبرد قوقتی نیازي به مشارکت مالی خود اعضا نباشد، تقریباً هر ا. دارد  کننده تعیین
با این حال، معموالً چنین . واهد کردپیدا خ) یا چیزي شبیه به آن(منافع اعضا، حالتی یکسویه 

اقدامی به ایجاد سازمانهایی بسیار متنوع و گسترده خواهد انجامید که به شدت به کمکهاي خارجی 
ها حتی اگر به سمت نیازهاي آنان هم  بدون مشارکت اعضا و تأمین نهاده» تنوع بخشی«. اند وابسته

هاي گسترش خودیاري اثبات گردیده است که  هدر پروژ. گرایش داشته باشد، پدیده مطلوبی نیست
گیري نماید  اگر تنوع بخشی در کوتاه مدت به سمت خل نیازهاي محسوس گروههاي هدف جهت

  )3به کادر شماره . ش.ر. (کار گیرد، داراي بیشترین کارآیی خواهد بودو مشارکت فعال افراد را به
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  دیاريهاي بهبود خو تنوع بخشی در پروژه:  3کادر شماره
  

اي گسترش خودیاري، گرایشی است که در  ها به عنوان ابزاري براي حل مشکالت پروژه فعالیت» ترویج«
ترویج بدین معنا در اشکل . شود پدیدار می خودیاريصورت عدم موفقیت کوششهاي قبلی در زمینه گسترش 

  :پیوندد مختلف به وقوع می
هاي گسترش خودیاري انتخاب  گیري از برنامه راي بهرهـ گروههاي هدف یا سازمانهاي خودیاري جدیدي ب1

  .شوند می
انداز  هاي درآمدزا براي باشگاههاي پس گردد که رواج فعالیت هایی می هاي جدید شامل برنامه ـ فعالیت2

  )ها بخشیدن به فعالیت تنوع(از جمله این موارد است ) انداز هاي پس تعاونی(
بخشی، پروژه  ، با این حال این گونه تنوع)بخشی جغرافیایی تنوع(ابد ی ـ حوزه عملیات خودیاري وسعت می3

  .العلل بسیاري از مشکالت باشد تواند خود علت کند و می تر می را پیچیده
اند که نیازمند کاربرد فنونی ویژه کمیاب در زمینه  هایی پیچیده هاي تنوع یافته معموالً پروژه ـ پروژه4
هاي بسیار متنوع،  هایی با فعالیت در پروژه). به گفتار هشتم. ش.ر(و ارزشیابی هستند  ریزي، مدیریت، نظارت برنامه

هاي ساده،  ساز و کارهاي بازخوردي در پروژه. حل مسایل فنی، سازمانی و مدیریتی کاري بسیار مشکل است
از . تري برخوردارند اسبتر و آشکارترند و به همین دلیل براي اتخاذ تصمیمات راهبردي مدیریت، از زمینه من صریح

اندیشی  اي بسیار اثربخش چاره این طریق، تنگناها  و انحرافات بالقوه خطرناك توسعه به سادگی کشف و به گونه
  .شوند می

موفقیت این نوع پروژه عمدتاً . گردد ـ پروژه تنوع یافته گسترش خودیاري تنها به وسیله یک فرد عملی نمی5
با افزایش شمار . یک عامل بستگی دارد و آن هم چیزي نیست مگر سرمایه انسانی درکشورهاي در حال توسعه به

) یا شرایطی نظیر تعویض مداوم کارشناسان خارجی، مدیران محلی، گردانندگان و سایر عوامل(کارکنان پروژه 
ب موفقیت در یابد و بدین ترتیب کس بندیها و فقدان گروههاي کاري فزونی می احتمال عدم توافق، پیدایش دسته

  .گردد زمینه گسترش خودیاري با مانع رو به رو می
ـ خطر بالقوه آن است که اعضا در درازمدت نتوانند سازمان خود را کنترل کنند و ارتباطات، مشارکت و نیز 6

اي و یا گروهی کوچک از  ایجاد هماهنگی میان منافع متضاد به قدري پیچیده گردد که تنها یک مدیریت حرفه
  .ي فعال بتوانند بدون اعمال کنترل و نیاز به ایجاد تعادل، بر تمام این فرایندها تسلط یابنداعضا

تر است؛ در چنین شرایطی ـ یک پروژه تنوع یافته و بسیار بزرگ در برابر مالحظات سیاسی حساس7
  .سیاسی استوار باشدتصمیمات ممکن است چندان مبتنی بر معیارهاي منطقی نبوده، بلکه بیشتر بر پایه مالحظات 

  
  کردن سازمانهاي خودیاري ـ راهبردهایی براي غیردولتی4

شدن به معناي آن است که سازمانهاي خودیاري تحت کنترل اعضا نباشند؛ بلکه این  دولتی
شوند  سازمانهاي خودیاري دولتی، متعهد انجام اموري می. هاي دولتی صورت گیرد امر توسط ارگان

ها  سرپرستی و اداره این فعالیت. اعضا نبوده، بلکه نتیجه الزامات خارجی است که منبعث از تقاضاي
کردن به معناي تغییر شکل چنین سازمانهایی به  غیردولتی. شود توسط نیروهاي غیربومی انجام می
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هاي  سازمانهاي خودیاري تحت نظارت اعضا و خود مختار، در راستاي پیشبرد اعضا از جنبه
  .ي استاجتماعی و اقتصاد

. پس از سالهاي دهۀ پنجاه. هاي دولت باشد ها و حمایت تواند نتیجه سیاست سازي می دولتی
هاي روستایی به منزله ابزار اجرایی براي نیل به توسعه کشاورزي و تحوالت اجتماعی ـ  از تعاونی

ار، دیدبسوطی برهه مزبور، اعطاي اعتبارات س. گیري شده است اقتصادي در مناطق روستایی بهره
گرفت و خدمات ترویجی  دولتی صورت می هاي هاي زراعی و کاالهاي مصرفی توسط تعاونی نهاده

  .شد و تسهیالت بازاریابی نیز توسط همین موسسات مهیا می
گردد؛ اما در اینجا  المللی توسعه نیز مشاهده می هاي بین سازي در خالل پروژه روند دولتی

اي خاص، توسط مدیریت پروژه تاسیس  هاي پروژه جراي فعالیتسازمانهاي خودیاري صرفاً براي ا
  .شوند و پشتیبانی می

ا انجمنهاي متشکل از کشاورزان تاسیس یتوسعه روستایی، گروهها  يها در بسیاري از برنامه
هاي ترویج کشاورزي و اخیراً نیز  گردیده که کار سازماندهی کشاورزان براي مشارکت در برنامه

  .هاي حفاظت از محیط زیست را بر عهده دارند براي مشارکت در برنامه سازماندهی آنان
ها و نیز تأثیر بر  هر دو وضعیت به تاثیر مستقیم عوامل خارجی بر اهداف، مقاصد و فعالیت

با توجه به میزان تاثیر عوامل خارجی، دو نوع . گردند ساختار سازمانهاي خودیاري، منجر می
  :از یکدیگر متمایز ساخت توان سازمان خودیاري را می

هاي خارجی براي  ها، که از طریق فعالیت سازمانهاي تحت حمایت دولت یا پروژه) الف
شوند و مداومت یا بقاي  تاسیس می دگردانوخپیشبرد سازمانهاي خودیاري به شکل سازمانهاي 

  .ار بستگی داردگذ تحت کنترل آژانس سرمایه يها هاي خارجی و استفاده از سرمایه آنها به سرمایه
ها، که از سوي سازمانهاي دولتی یا  سازمانهاي خودیاري تحت کنترل دولت یا پروژه) ب

در . روند دهند و به منزله مدیریت دولتی توسعه به شمار می ی را انجام مییها غیردولتی فعالیت
ازمانی، تحت گیري درباره ساختار س ها و تصمیم ها، اجراي فعالیت چنین سازمانهایی، تعیین هدف

  .کننده است تاثیر و سیطره مستقیم موسسات پشتیبانی
کردن موسسات صورت  در گذشته کوششهایی جهت گسترش خودیاري از طریق غیردولتی

اي مربوط به سالهاي دهه هفتاد در کشور ایران و نمونه دیگري نیز  گرفته است؛ در این مورد نمونه
مورد اخیر داراي موفقیت محدودي . هشتاد وجود دارددر کشور اندونزي در سالهاي اواسط دهه 

کردن  هاي غیردولتی و ظرفیت هابراي انجام برآوردي واقع گرایانه از استعداد). Koch 1986(بود 
سازي، شرایط داخلی سازمانهاي خودیاري و عوامل خارجی  خودیاري، باید دالیل مختلف دولتی
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سازمانهاي خودیاري بطور مستقیم با مقاصد گسترش  سازي علل دولتی. نیز مورد توجه قرار گیرد
  :این علل به ترتیب ذیل است. یابد خودیاري پیوند می

  
  علت اول ـ دولتی سازي به عنوان نتیجه رهیافت گسترش طرفدار خودیاري

سازمان خودیاري در امر ) آینده(رسانی به اعضاي  در این رهیافت، منابع خارجی براي یاري
براین . شوند یی که مبتنی بر اعضا، خوداتکا و از لحاظ اقتصادي پایدار باشند، ارائه میایجاد سازمانها

به عبارت دیگر، کمک . دایتگر براي پیشبرد خودیاري باشدهاساس، اعطاي سوبسید باید یک اصل 
منابع غیربومی باید تا حد ضروري و فقط تا زمانی که اعضا قادر به پذیرش مسئولیت شوند، به این 

دراغلب موارد جنبشها و سازمانهاي خودیاري که از ) به گفتار نهم. ش.ر(ها اختصاص یابد  عالیتف
حتی پس از گذشت سالها همچنان از لحاظ مالی و مدیریتی  شوند جانب منابع خارجی پشتیبانی می

  .بطورمستقیم وابسته به کمکهاي خارجی هستند
  

  عملیتوسعه  سازي به عنوان نتیجه رهیافت علت دوم ـ دولتی
اي کاالها یا  گیري این رهیافت به سمت تجهیز گروههاي هدف خاص و عامه به پاره جهت
کردن به گروههاي  سازمانهاي خودیاري در واقع در حکم مجراهایی براي رسیدگی. خدمات است
هاي  هاي مبادالتی هستند که سرمایه اي براي کاهش هزینه این سازمانها در مقام وسیله. هدف هستند

این . کنند گذار نیز به کاربرد آنها نظارت می هاي سرمایه یابد و آژانس خارجی توسط آنها انتقال می
گیرد که کاالها و خدمات ارائه شده  نوع نظارت تا زمانی از جانب اعضا مورد پذیرش قرار می

ص توسط سازمان خودیاري پاسخگوي نیازهاي آنها باشد و در صورت اختصاص یا عدم اختصا
به عنوان . شان قرارگیردسید از جانب آنها، کاالها و خدمات مذکور در دسترولهاي ت حداقلی از نهاده

هاي  در اندونزي، تدارکات مورد نیاز برنامه، توسط تعاونی 1نمونه در جریان برنامه موسوم به بیماس
جانب کشاورزانی  بدین ترتیب، این رهیافت از. گردید روستایی دولتی دربین کشاورزان توزیع می

  .مشارکت داشتند بخاطر بهبود وضع تولید و درآمد آنان، مورد پذیرش قرار گرفت هکه در برنام
هاي  اما غالباً در نتیجه جایگزینی منافع شخصی اعضاي سازمانهاي خودیاري دولتی با سرمایه

مانهاي اغلب ساز. شوند خارجی، این سازمانها در ماندگاري اقتصادي با شکست مواجه می
  .یابند آوري وتوزیع کمکهاي خارجی توسعه می خودیاري دولتی در قالب نهادهایی براي جمع

  
  
  

1- BIMAS Programme 
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  ریزي اقتصادي متمرکز علت سوم ـ دولتی سازي، نتیجۀ برنامه
به منظور  خودیاريریزي متمرکز، سازمانهاي  در کشورهاي داراي اقتصاد مبتنی بر برنامه

هدف اولیه سازمانهاي خودیاري در . هاي اقتصادي ملی تحت نظارت دولت قرار دارند امهاجراي برن
در . شدن منافع اعضا نیست؛ بلکه دستیابی به مقاصد برنامه توسعه ملی است چنین مواردي برآورده

پذیر خواهد بود که  کردن سازمانهاي خودیاري تنها در صورتی امکان چنین شرایطی غیردولتی
  .اسی و اقتصادي حاکم بر جامعه تغییر یابدشرایط سی

  شدن سازمانهاي خودیاري را عملی ساخت؟ توان غیردولتی چگونه می
هاي زیر براي شناخت موانع درونی  بررسی دقیق سیماي درونی سازمانهاي خودیاري از جنبه

  :شدن این سازمانها مناسب است و غیردولتی
  ازمان خودیاري؛در اعضاي س ـ انگیزه و منابع قابل دسترس

بطور مثال؛ مواردي همچون استقالل (ـ شرایط جاري حاکم بر توسعه سازمانهاي خودیاري
  ؛)ها و ساختار سازمانی مالی؛ نوع و حجم فعالیت

  .ـ شکل و میزان رابطۀ بین اعضا و سازمان خودیاري
را مجاز شدن  محیط سیاسی، اقتصادي و اداري بیرون سازمان نه تنها باید روند غیردولتی

هاي یک محیط مساعد سیاسی،  مشخصه. شمارد، بلکه این عمل را مورد تشویق نیز قرار دهد
  :اقتصادي و اداري براي رشد و تشویق روند مذکور عبارتنداز

ـ اتخاذ تصمیمات سیاسی اصولی براي ممانعت از اعمال تبعیضات اقتصادي و غیراقتصادي 
  ).پرداخت مالیات و مقررات ضدتراست نظیر نظام(بر علیه سازمانهاي خودیاري 
  .هاي عمومی یا بخشی، که عمالً از اقدامات خودیاري حمایت کنند ـ اعمال نوعی سیاست

هاي  ـ تشکیل موسسات خودیاري نوآورانه و کارا، که قادر به توسعه و اجراي برنامه
 .شدن باشند غیردولتی

  
  سازي سازمانهاي خودیاري عناصر راهبرد غیردولتی

ییر شکل سازمانهاي خودیاري دولتی با سازمانهاي مستقل و خودمختار، بر فرآیندهاي تغ
آزمون و خطا نشان داده است که موفقیت چنین از این رو، فرآیند . یادگیري متقابل مبتنی است

شدن  مدت زمان ضروري براي غیردولتی. توان تضمین کرد راهبردهایی را به هیچ وجه نمی
تفاوت است و ممکن است سازمان در این راه با موانع می تا سازمان دیگر خودیاري از سازمان
  .بزرگی رو به رو شود
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سازي خودیاري تنها در قالب یک  آمیز غیردولتی در نتیجه، توسعه راهبردهاي موفقیت
. ش.ر(پذیراست  کنندگان امکان واسطه گفتگوي مداوم میان تمام مشارکتو به سیاست گام به گام 

سازي  رسانی به روند غیردولتی هایی که به سمت یاري از این رو پروژه). 2شمارهبه جدول 
هاي  ها و برنامه اند باید با سازماندهی کارگاهها، سمینارها، کنفرانس گیري کرده خودیاري جهت

سازمانهاي خودیاري باید از رهگذر این فرایندهاي . رسانی از این گفتگوها حمایت کنند اطالع
یاراي تغییر شکل به  دیگران شناسانده شوند، آن گونه که پس از قطع حمایت خارجی، ارتباطی به

آزمون سازمان خودیاري . ان را داشته باشند و بتوانند به حیات خود ادامه دهنددودگرخسازمانهایی 
آن، عالوه بر . تواند به عنوان ابزاري براي ارزیابی توانایی بقاي سازمانهاي خودیاري به کار رود می

گیرندگان براي پذیرش ساختارهاي  در جریان این گفتگوها آمادگی سیاسی و اداري تصمیم
  .یابد غیرمتمرکز خودیاري افزایش می

کنندگان باید در جریان توسعه  مقاصد، منافع و استعدادهاي متفاوت و گاه متضاد مشارکت
مند هستند  دولتی عالقه کردن خودیاري به حساب آید؛ براي نمونه، موسسات راهبرد غیردولتی

تر سازند، بدون آن که قدرت نظارت خود بر  حیطه استقالل مالی سازمانهاي خودیاري را گسترده
این سازمانها را از دست بدهند، درحالی که سازمانهاي خودیاري و موسسات گسترش خودیاري 

هاي مالی  حمایت خواستار خودمختاري کامل سازمانهاي مذکور هستند، بدون آن که بخواهند از
تواند در طول زمان تغییر یابد اما  این گونه عالیق و منافع متضاد می. پوشی کنند مستقیم دولت چشم

به این ترتیب الزم است اهداف اعالم شده و اهداف واقعی تمام . بینی است رشد آنها غیرقابل پیش
. رد تجزیه و تحلیل قرار گیردکردن خودیاري بطور مستمر مو کنندگان در فرایند غیردولتی مشارکت

 سازد و سیستم هشدار تجزیه و تحلیل مذکور امکان مشاهده عینی تضادهاي بالقوه را فراهم می
سازي به شمار  دهنده اولیه و در واقع به منزله پیش شرطی براي تدوین یک راهبرد روشن غیردولتی

  .رود می
ه فنون جدید پشتیبانی شود؛ فنونی که تواند به وسیل کردن خودیاري می فرایندهاي غیردولتی

پذیر  بینی تضادهاي بالقوه آنها را امکان کنندگان مختلف و پیش هاي مشارکت هماهنگی در هدف
خودیاري  خودگردانسازد و ازخودسنجی و ارزشیابی منابع خارجی در توسعۀ سازمانهاي 

  .کند جانبداري می
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  کردن ي غیردولتیچهار مرحله توسعه راهبردها:  2جدول شماره 

  *)DNOCS( برزیل »شرق اداره ملی توسعه کشاورزي شمال«تجربه 
کنونی توسعه تشکیالت موجود خودیاري و اولین نشستهاي اطالعاتی مرحله تجزیه و تحلیل اولیه   مرحله اول

  .گیرندگان سیاسی و اداري و اعضاي سازمان خودیاري و آموزشی براي تصمیم
 با تجزیـه و تحلیـل دقیقـی از زمینهـاي مزروعـی     » سازمان خودیاري«پروژه در سه  یمرحله تجرب  مرحله دوم

 گیري در مورد اسـتعدادهاي موجـود   اعضا، بنگاههاي خودیاري و مدیریت محلی به منظور تصمیم
  .کردن براي غیردولتی

ی هاي اولیـۀ داخلـ   اولین دوره آموزشی نظام یافته ضمن خدمت براي اعضا و مدیران؛ تکمیل طرح
  .براساس نتایج حاصل از مرحله تجربی پروژه» کردن خودیاري غیردولتی«براي یک راهبرد 

برزیـل  » شرق اداره ملی توسعه کشاورزي شمال«هاي اولیه به کمک مدیران  ارزشیابی مجموعه طرح  مرحله سوم
)DNOCS (سازي هاي عملیات غیردولتی و طراحی اقدامات عملی و برنامه.  

اداره ملـی توسـعه کشـاورزي    » بـه وسـیله مـدیر کـل    «سـازي   اسایی رسمی طرحهاي غیردولتیشن  مرحله چهارم
کـردن سـازمانهاي    غیردولتـی «االختیـار بـراي عملیـات     شرق برزیل و انتصاب نمایندگان تـام  شمال

  .هاي عملی آموزش ضمن خدمت براي مدیران سازمانهاي خودیاري با طراحی برنامه» خودیاري
اداره ملی توسعه کشاورزي «ضاي سازمانهاي خودیاري و کارکنان آموزش ضمن خدمت اع

  .کردن سازمانهاي منتخب خودیاري هاي منتج از غیردولتی برزیل با توجه به ضرورت» شرق شمال
آوري و پردازش اطالعات براي تجزیه و تحلیل مداوم اطالعات مربوط  توسعه روشهاي سادة جمع

  .خودیاري و ادارات به زمینهاي مزروعی اعضا، بنگاههاي
 :*DNOCS است هاي عبارات پرتغالی زیر مأخوذ شده از سرواژه:  
»Departamanto Nacional de obras Contra las Secas«  

  Marburg Consoult, 1989: منبع  
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  گفتار ششم
  
  
  

  الگوي آرمانی براي توسعه گام به گام راهبردهاي موثر 
  گسترش خودیاري

  
یل جامع شرایط محلی، پیش شرطی براي تدوین یک راهبرد موثر گسترش تجزیه و تحل

گردد این است که آیا سازمانهاي هم اکنون در منطقه  پرسشی که در اینجا مطرح می. خودیاري است
نظر، در چارچوب کاري مشخص و براي گروههاي موردنظر فعالیت دارند یا خیر؟ در  مورد

موقعیت و امکانات بالقوه آنها براي توسعه مورد ارزیابی قرار صورت وجود چنین سازمانهایی باید 
افت نشود الزم است دالیل آن بررسی یچنانچه در منطقه مورد نظر، سازمانهاي خودیاري . گیرد
  :هاي مربوط به علل عدم وجود سازمانهاي خودیاري از این قرار است فرضیه. گردد

این . وجود ندارد تشکیل این گونه سازمانهااز نقطه نظر گروههاي هدف، تقاضایی براي ) 1
تواند ناشی از عدم احساس نیاز باشد، زیرا ممکن است آنان به راحتی به خدمات و کاالهاي  امر می

  .مورد نیاز دسترسی داشته باشند
به . (اند گروههاي هدف تاکنون مجالی براي تشکیل سازمانهاي خودیاري پیدا نکرده) 2

  ).هاي نامطلوب دولتی جود ساختارهاي ظالمانه رهبري محلی یا سیاستعنوان مثال، بر اثر و
هاي هدف به دلیل تجارب ناخوشایند قبلی خود در ارتباط با سازمانهاي خودیاري هگرو) 3

 .آوردن به خودیاري تعاونی هستند فاقد انگیزه الزم براي روي

ند؛ مفاهیم خودیاري گروههاي هدف از مزایاي بالقوه خودیاري تعاونی اطالعی ندار) 4
 .دهندگان خودیاري نیز خبري نیست ناشناخته است و از رواج

آوري اطالعات، گروههاي کوچک و غیررسمی خودیاري، به دلیل  در خالل جمع) 5
 .اند توجهی واقع شده مهري و بی رد بیوبودن روشهاي کار، م  نامناسب



 ٦٢

بودن شرایط   ی براي نامساعدتواند شاخص نفسه نمیعدم وجود سازمانهاي خودیاري، فی
گسترش و رواج موثر خودیاري باشد، بنابراین، تجزیه و تحلیل شرایط زیر داراي ضرورت حیاتی 

  :است
ي انگیزه ادار  هاي خودیاري تعاونی ن به فعالیتدآور  آیا گروههاي هدف براي روي) 1
 هستند؟

 آیا منابع مورد نیاز را در اختیار دارند؟) 2

 هاي تعاونی از آزادي عمل برخوردار هستند؟ انجام فعالیتآیا براي ) 3

اي از توسعه  در صورت وجود سازمانهاي خودیاري، باید مشخص شود که در چه مرحله
  :کسب اطالعات زیر با چنین تجزیه و تحلیلی تناسب دارد. قرار دارند

  ).میزان رسمیت سازمانی(شکل و صورت ظاهري سازمانهاي خودیاري  )1
 .گیري سازمان و هدف از تشکیل آن شکلمدت زمان  )2

 .ساخت عضویتی یا ترکیب اعضا )3

بخصوص در ارتباط با سهم اعضا در (ادي موجود محجم و میزان تامین منابع مالی و  )4
 ).این منابع

 .میزن اهمیت پشتیبانی از سوي منابع غیربومی )5

 .ها میزان و شکل مشارکت اعضا در فعالیت )6

 .گیري شکل تصمیم )7

 .مدیریتی سازمان ساخت رهبري و )8

 .هاي اصلی فعالیت )9

 .گیرد هاي سازمان خودیاري سرچشمه می منافعی که به نظر اعضا از فعالیت )10

خودیاري خود اتکا و بندي سازمانها هم در شکل سازمانهاي  براساس چنین اطالعاتی، طبقه
  .گردد پذیر می گیر امکان اعانههم در شکل سازمانهاي 

شدن میان سازمانهاي  یکی تمایز قائل: یر دو نکته مهم وجود داردگ در مورد سازمانهاي اعانه
تحت حمایت دولت و سازمانهاي تحت کنترل آن و دیگري برآورد احتمال تغییر شکل ساختارهاي 

تواند  می» آزمون سازمان خودیاري«. خودگرداندولتی شده خودیاري به صورت سازمانهاي 
  .امین کنداطالعات ضروري براي چنین برآوردي را ت

براساس این نوع تجزیه و تحلیل شرایط حاکم بر جامعه، اولین انتخاب از راهبردهاي مناسب 
  :تواند انجام پذیرد به شکل زیر می
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تاسیس سازمانهاي جدید خودیاري، زیرا یا چنین سازمانهایی وجود ندارد و یا آن که ) 1
خره آن که شاید سازمانهاي موجود سازمانهاي موجود براي گروههاي هدف نامناسب هستند و باال

توانند بیش از این در قالب ساختارهاي  تحت نظارت دولت قرار دارند و نمی يبه لحاظ ساختار
  .یابندتکامل خوداتکا 
موجود خودیاري به منظور تقویت توان ادامه حیات  تنوع بخشی به فعالیتهاي سازمانهاي) 2

  .آنها در درازمدت
نهاي موجود خودیاري در جهت تحول گام به گام آنها در شدن سازما غیردولتی) 3
  .خودیاري خودگردانشدن به سازمانهاي  تبدیل

توان ایجاد توازن  آمیز براي رواج خودیاري را می یکی از ویژگیهاي بارز یک راهبرد موفقیت
ر هاي موجود د با توجه به غیبت. دائمی میان مراحل مداوم تکامل سازمانهاي خودیاري دانست

از هر سه راهبرد به صورت همزمان  یکه ترکیب ، شاید الزم باشدمرحله تکامل سازمانهاي خودیاري
ریزي راهبردهاي گسترش وضوع نشان دهنده آن است که برنامهماین . مورد استفاده قرار گیرد

خودیاري، رویدادي منفرد و مجزا نیست؛ بلکه باید آن را به عنوان فرایندي مستمر و مداوم 
تواند با پیچیدگیهاي موجود در امز گسترش  ریزي می تنها یک رهیافت پویاي برنامه. گریستن

  .خودیاري به مقابله برخیزد
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  گفتار هفتم

  
  
  

  براي گسترش خودیاري اریز پوی برنامه
  

و در خصوص . بینانه باشد ریزي براي گسترش خودیاري باید مبتنی بر مفروضاتی واقع برنامه
ط الزم براي ظهور خودیاري تعاونی و استعداد سازمانهاي موجود خودیاري براي توسعه، شرای

معموالً در مراحل اولیه یک پروژه، چنین اطالعاتی یا در دسترس نیست . آوري گردد اطالعاتی جمع
عدم تکافوي اطالعات یکی از مسائل اصلی در روشهاي . و یا آن که بسیار خام و ابتدایی است

  .هاي گسترش خودیاري است ریزي پروژه رد استفاده براي برنامهجاري مو
به دلیل پیچیدگی موضوع گسترش خودیاري، مدیریت پروژه باید از انعطاف و از این رو 

. هاست ریزي، نظارت و ارزشیابی فعالیت مدیریت در اینجا متضمن برنامه. الزم برخوردار باشد
م به گام باشد، بطوري که امکان یادگیري متقابل را براي پذیري باید مبتنی بر رهیافتی گا انعطاف

در چنین رهیافتی موضوعات زیر باید مورد توجه قرار . کنندگان در پروژه فراهم آورد تمام مشارکت
  :گیرد

  
  کنندگان گفتگو میان تمام مشارکت) 1

 هر راهبرد اثربخش گسترش خودیاري باید بطور همزمان به سمت تمام سطوح مداخله و
براي تسهیل در امر مشارکت گروههاي ناهمگون در . هاي موردنظر، گرایش داشته باشدهتمام گرو

  .با نیازهاي خاص هر گروه انطباق یابد يریز طراحی پروژه، بایستی برنامه
الزم براي مشارکت کشاورزان خرده پا در قالب به عنوان نمونه در مورد ابزارهاي 

هاي ویژه  کارگاههاي روستایی، به روشها و فنون ارتباطی متفاوت با آنچه در کنفرانس
  1.رود، نیاز است گیرندگان سیاسی ـ اداري به کار می تصمیم

1- (Silverman , Kettering , Schmidt : 1986 , Ullrich Krappitz : 1984) 
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 ریزي مشارکتی موفق براي گذشته از ابهام معنایی، عدم آگاهی از چگونگی انجام یک برنامه
  .خورد پروژه، ضعف مستمري است که عمالً در امر گسترش خودیاري به چشم می

تواند  معموالً مدیریت پروژه تحت فشار کارهاي روزمره اداري قرار دارد و بر این اساس نمی
وقت و فرصت گروههاي هدف نیز . گیر را در یک پروژه مشارکتی عملی سازد رهیافتهاي وقت

ار بتظار دارند که پروژه، نتایج محسوسی را در زمانی قابل قبول به محدود است و از این رو ان
ومان رکنندگان، از جمله مح در صورتی که انتظار مشارکتی فعال از سوي تمام مشارکت. آورد

برداري به  قرار باشد بطور جدي از مشارکت آنان بهرهکه روستایی وجود داشته باشد و در صورتی 
  .اشد که اهداف و معیارهاي پروژه تا حدودي تعدیل گرددعمل آید، ممکن است الزم ب

  
  شناسایی اهداف مشترك) 2

کنندگان  جهت تشریح هر برنامه گسترش خودیاري باید اهداف مشترك تمام مشترك
  :تواند از طرق زیر صورت گیرد روند شناسایی اهداف مشترك می. شناسایی شود

هاي اعالم شده و اهداف واقعی و گاه  یمش ـ یک مرحله توجیه و آشناسازي که در آن خط
  .پنهان اعضاي گروه هدف شناخته شود

پیدا کنند و با  ریج نمود بارزتريهاي پروژه بتد ریزي که به وسیله آن هدف ـ یک فن برنامه
  .یکدیگر هماهنگی بیشتري بیایند

ه جلوگیري کنندگان پروژ ـ تاکید بر اهدافی واقعی که هم از به هدررفتن انگیزه در مشارکت
  .منابع موجود قابل حصول باشد اکند و هم ب

در تعیین هدف . ها معین و تنظیم شود منابع همیشه کمیابند، بنابراین الزم است که اولویت
هایی مانند  هاي گسترش خودیاري باید مراقب بود تا از گرفتارشدن در دام فعالیت براي پروژه

گیري در سازمانهاي خودیاري که تحقق موفقیت  میمآموزشهاي درازمدت و بهسازي فرآیندهاي تص
رسد  هایی که اجرا، نظارت و ارزشیابی آنها آسان به نظر می فعالیت. آنها دشوار است احتراز گردد

هاي مختلف گسترش  تمایل دارند مجموعه اهداف پروژه) گذاریهاي عمدتاً فنی نظیر سرمایه(
  .دهند الشعاع خود قرار سازمانهاي خودیاري را تحت

  
  هاي گسترش خودیاري ریزي و اجراي پروژه بندي برنامه مرحله

بینی و کنترل تمام عوامل و  طبیعت پیچیده فرآیند گسترش خودیاري، تجزیه و تحلیل، پیش
توسعه  ،در نتیجه. سازد مکن میمگذارند غیر رویدادهایی را که بر موفقیت پدیده مذکور تاثیر می

اي گام به گام  هاي مذکور تنها به گونه ریزي و اجراي فعالیت نامهراهبرد گسترش خودیاري و بر
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باید شناخت نسبت به شرایط  ،هاي گسترش خودیاري در مراحل مختلف پروژه. گردد عملی می
در طول مرحله آزمایش  بدین ترتیب. هاي موجود کاستی گیرد حاکم فزونی یابد و نااطمینانی

حلها  این گروه راه. شود ساز گسترش خودیاري شناخته می چاره پروژه، رهیافتها و ابزارهاي جدید و
تواند مورد آزمایش قرار گیرد و شرایطی که در آن  گیري پروژه می در طول مراحل آزمایشی یا شکل

توان با  با پیروي از چنین شرایطی است که می .افتد، مشخص شود هاي مذکور موثر می حل راه
  .، راهبردها یا ابزارهاي موفقی را اشاعه دادهاي موفق الگوبرداري از پروژه
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  گفتار هشتم

  
  
  
  هاي گسترش خودیاري نظارت و ارزشیابی پروژه

  
اي  ها و ابزارهاي ویژه هاي خودیاري، رویه تاکنون براي گسترش، نظارت و ارزشیابی پروژه

اگرچه این امر باید به یک ابزار  از جمله در مورد آموزش نیروي انسانی،. طراحی نشده است
کانونی براي گسترش خودیاري مبدل گردد، اما نظارت و ارزشیابی اثرات این آموزشها چندان 

شود که منحصراً براي آموزشهاي رسمی در  در برخی موارد از فنونی استفاده می. تکامل یافته نیست
اي موارد که  در پاره. تناسبی ندارند اند و با یادگیري توام با مشارکت کالسهاي درس طراحی شده

فضاي جلسات آموزشی و قضاوت فراگیران، تنها معیارهاي ارزشیابی هستند، از فنون ناقص 
گرایی  ها و ابزارهاي نوین و عمل نظارت و ارزشیابی، مستلزم وجود رویه .شود مشارکتی استفاده می

  :است که از ویژگیهاي زیر برخوردار باشند
کنندگانی که فاقد تجارب قبلی در  اي ساده براي اکثریت مشارکت ها به گونهکاربرد آن) 1

  .پذیر باشد زمینه روش شناسی و آمار هستند امکان
  .کنندگان در پروژه طلب نماید کار و زمان کمی را از مشارکت) 2
  . با توجه به دو شرط باال، مشارکت تمام افراد درگیر در پروژه را ممکن سازد) 3

هاي عینی و  دادهتوان بر روش مقایسه ساده هاي گسترش خودیاري را میر پروژهنظارت ب
براي . و بروندادهاي پروژه و چگونگی کاربرد بروندادها متمرکز ساخت مشخص، یعنی دروندادها

بندي  چنین رهیافتی نیازمند فرمول. توان از اطالعات عملیاتی استفاده کرد اي می چنین مقایسه
. اف پروژه است که سازمانهاي مشخص برخوردار از بازده پروژه را نیز دربرگیردمنسجمی از اهد

کنندگان مورد بررسی قرار  در صورت بروز انحرافات اساسی، دالیل آن باید با کمک تمام شرکت
یا (اندرکاران پروژه  تواند به دست استفاده از یک پرسشنامه یا فهرست پرسشها می. گیرد
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در شناسایی و تجزیه و تحلیل موانع و راههاي تسلط بر موانع در جهت ) يدهندگان خودیار رواج
  .آمیز پروژه یاري رساند اجراي موفقیت

براي استفاده مروجان میدانی اقدام به تهیه یک » سازمان خواروبار و کشاورزي ملل متحد«
ودسنجی کتابچه راهنما کرده است که حاوي پرسشهایی در قالب چند فهرست براي اجراي یک خ

        است »برنامه مشارکت مردمی«هاي گروهی و بین گروهی مرتبط با  مشارکتی در تشکل
)FAO 1988( .  

با توجه به سطوح مختلف مداخله، الزم است ارزشیابی از فعالیتها در زمینه گسترش 
  :خودیاري در سه سطح صورت گیرد

  حاصله براي اعضاي سازمانهاي خودیاري؛ ارزشیابی منافع )1
 گردد؛ رزشیابی منافعی که عاید سازمانهاي خودیاري میا )2

 )Dülfer 1981(ارزشیابی منافع کلی گسترش خودیاري براي توسعه  )3

است؛ اما همیشه ) خارجی(حتی امروزه نیز فن ارزشیابی، جزئی از حوزه اقتدار کارشناسان 
براي تمام  ي ارزشیابی آنها چندان قابل درك نیست؛ چرا که وجود این معیارهامعیارها
ی و ببا این حال، درست نمایی روش ارزشیا. کنندگان در پروژه قابل رؤیت نیست مشارکت

. کنندگان در پروژه باشد رود باید در برگیرنده تمام مشارکت معیارهایی که در این فرآیند به کار می
ودیاري و هاي گسترش خ مردم نسبت به فعالیت) فرهنگی(چنین رهیافتی باید نگرشهاي گوناگون 
براي آن که تمام . ها را در نظر گیرد این فعالیت» موفقیت«همچنین ادراکات متفاوت آنها درباه 

کننده در پروژه، توانایی مشارکت در ارزشیابی راهبرد گسترش خودیاري را  هاي شرکت طرف
یک نمودار  اي از خالصه 3جدول شماره . اده کردفتوان از نمودارهاي ارزشیابی است داشته باشند می

توانند نگرشهاي متفاوت  نمودارها می. دهد ارزشیابی توسعه سازمانهاي خودیاري را نشان می
خودیاري و نیز نگرشهاي اعضاي عادي ) غیربومی(دهندگان  رهبران سازمانهاي خودیاري، گسترش

تعلق به مقایسه نمودارهاي م. این سازمانها نسبت به مرحله جاري توسعه سازمان را سندیت بخشند
امکان ) نظیر رهبران و اعضاي عادي سازمانهاي خودیاري(گروههاي متفاوت مشارکت کننده 

بعداً در توان را میاین اطالعات . سازد تشخیص مشکالت بالقوه سازمانهاي خودیاري را میسر می
  .تر به کار برد هاي عمیق تجزیه و تحلیل
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  اي از نمودار ارزشیابی  خالصه:  3جدول شماره
  توسعه سازمان خودیاري

  ـ ساختار داخلی
  .در سازمان خودیاري بر روي اعضاي جدید باز است

  هاي ـ رتبه1ـ2ـ3ـ4ـ5مورد ندارد ـ 
  .هاي اصلی و فرعی فعالی به کاراشتغال دارند در سازمان خودیاري کمیته

  هاي ـ رتبه1ـ2ـ3ـ4ـ5مورد ندارد ـ 
  .گردد جلسات در فواصل منظمی برگزار می

  هاي ـ رتبه1ـ2ـ3ـ4ـ5ندارد ـ مورد 
  ـ مشارکت

  .کنند تمام اعضا به صورت منظم در جلسات شرکت می
  هاي ـ رتبه1ـ2ـ3ـ4ـ5مورد ندارد ـ 

  .کنند ها شرکت می تمام اعضا مرتباً در بحث
  هاي ـ رتبه1ـ2ـ3ـ4ـ5مورد ندارد ـ 

  .ها مشارکت دارند تمام اعضا به صورت منظم در فعالیت
  هاي ـ رتبه1ـ2ـ3ـ4ـ5مورد ندارد ـ 

  ـ ساختار رهبري
  .تمام رهبران مورد قبول اعضا هستند

  هاي ـ رتبه1ـ2ـ3ـ4ـ5مورد ندارد ـ 
  .فعالیت در سازمان خودیاري واجد شرایط هستندبراي تمام رهبران 

  هاي ـ رتبه1ـ2ـ3ـ4ـ5مورد ندارد ـ 
  .دهند تمام رهبران فعال هستند و از خود ابتکار عمل نشان می

  هاي ـ رتبه1ـ2ـ3ـ4ـ5ارد ـ مورد ند
  ـ همکاري با سایر موسسات

  .تواند بازار موجود را بشناسد و از آن استفاده کند سازمان خودیاري می
  هاي ـ رتبه1ـ2ـ3ـ4ـ5مورد ندارد ـ 

  .سازمان خودیاري با سایر موسسات خودیاري همکاري دو جانبه مداومی دارد
  هاي ـ رتبه1ـ2ـ3ـ4ـ5مورد ندارد ـ 

  .خودیاري با تشکیالت اداري محلی همکاریهاي دو جانبه مداومی دارد سازمان
  هاي ـ رتبه1ـ2ـ3ـ4ـ5مورد ندارد ـ 

  .سازمان خودیاري داراي همکاریهاي دو جانبه مداومی با بانکهاست
  هاي ـ رتبه1ـ2ـ3ـ4ـ5مورد ندارد ـ 

  .سازمان خودیاري فعاالنه در پس شناسایی شرکاي خود براي همکاري است
  هاي ـ رتبه1ـ2ـ3ـ4ـ5د ندارد ـ مور

 Baltes , Gamm , 1991: منبع
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مشارکت در جریان خودسنجی، عالوه بر تأمین نیازهاي اطالعاتی مدیران پروژه و برنامه 
الوصف، این مزایا همواره  تواند به نوعی خودآموزي در میان گروههاي هدف نیز منجر گردد؛ مع می

هاي خودیاري، به وسیله  اي مربوط به خودسنجی از فعالیتابزاره. گیرد مورد غفلت قرار می
 هايرغم برخورداري از تکنیکاند، اما تا کنون نیز علیمتعدد توسعه تکامل یافته هاي آژانس

تنها . بندي از تجارب حاصله در زمینه خودسنجی به عمل نیامده است گوناگون هیچ نوع جمع
ي بودند که در سالهاي بعد از خاتمه کارشان مورد هاي گسترش خودیار تعداد اندکی از پروژه
هاي دیرهنگام نیز نتایجی براي پایداري راهبردها، هر چند از همین ارزشیابی. ارزشیابی قرار گرفتند

  .معیارها و ابزارهاي خاص گسترش خودیاري بدست آمده است
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  گفتار نهم

  
  
  

  خودیاريابزارهاي گسترش 
  

گیري  هاي گسترش خودیاري الزم است به منظور اجتناب از شکل در جریان فعالیت
این امر بدان معناست که گسترش . گیري شود گیر، از اصل سوبسیددهی بهره سازمانهاي اعانه

خودیاري باید به خدماتی محدود گردد که توسط خود سازمان خودیاري میسر نباشد؛ اما بتواند 
ابزارهاي اساسی زیر براي تاسیس، تنوع بخشی یا . ي دهدسازمان را در پیشبرد منافع اعضا یار

  :روند ماندهی سازمانهاي خودیاري دولتی به کار میزسا
  .اطالعات و آموزش )1
 ).در باب مسائل مفهومی، سیاسی و مدیریتی(اي  خدمات مشاوره )2

 .تهیه وتدارك سرمایه و سایر مواد مورد نیاز )3

مانهاي خودیاري، زاندرکاران و مدیران آیندة سا تواند متوجه اعضا، دست ابزارهاي مذکور می
  .گیرندگان سیاسی و اداري باشد دهندگان خودیاري، موسسات اشاعه خودیاري و تصمیم رواج

هاي  هاي اعطاي وام با قیمت در مواردي همچون برنامه(در عوض ارائه سوبسیدهاي مستقیم 
رمستقیم در زمینه تاسیس و تقویت بهتر است بر کمکهاي غی) هاي کشاورزي حمایتی براي نهاده

آموزش اعضا، . قدرت ادامه حیات سازمانهاي خودیاري و موسسات گسترش خودیاري تاکید شود
هاي  گیرندگان سیاسی و اداري با مفاهیم و فعالیت تجهیز مدیران و آشناسازي و توجیه تصمیم

اي  ن است انتقال منابع سرمایهممک. گیرد می بندي کمکهاي غیرمستقیم قرار خودیاري، در زمره طبقه
به موسسات محلی گسترش خودیاري یا حتی به صورت مستقیم به سازمانهاي خودیاري امري 

  .ترین نوع سوبسید دشوار است ضروري باشد، اما توجیه آن به عنوان اصلی
اغلب راهبردهاي گسترش خودیاري، آموزش را ابزاري برتر در گسترش موثر خودیاري 

آموزش در راستاي خودیاري باید به سمت پیشبرد توانایی مدیریت راهبردي، . نندک قلمداد می
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گیرندگان  دهندگان خودیاري و تصمیم اعضا و مدیران سازمانهاي خودیاري، رواج. گیري شود جهت
در میان  خودیاريسیاسی و اداري نیازمند کسب شایستگی بیشتري در ارتباط با طبیعت پیچیده 

هاي  آمیز فعالیت ودیاري هستند و باید براي شناخت و اجراي موفقیتگروهها و گسترش خ
هاي آموزشی از شکل  براي آن که برنامه. خودیاري تعاونی واجد تواناییهاي بیشتري باشند

آفرین توسعه تغییر جهت یابد، به رهیافتهاي  تر فنی به سمت تقویت مهارتهاي کار مالحظات پیچیده
مباحث گروهی عمیق، . بیشتر، نیاز فراوانی وجود دارد ربهتج آموزشی مبتنی بر مشارکت و

هاي  تواند در این محیط هاي موفق، از جمله فنونی هستند که می سازي و تجزیه و تحلیل نمونه مدل
آموزشی به کار رود؛ اگرچه هنوز براي مقاصد آموزشی مرتبط با این زمینه یک بانک اطالعاتی که 

هاي گسترش خودیاري باشد تاسیس نشده  موفق و ناموفق پروژهاي از تجارب  حاوي مجموعه
  . سازد است و این امر، امکان تبادل تجارب جنوب ـ جنوب را محدود می

دامنه کاربرد رهیافتهاي یادگیري نوآورانه و مشارکتی نیز به واسطه فقدان مربیانی که توانایی 
از این رو، آموزش مربیان یکی از اجزاي استفاده از این رهیافتها را داشته باشند محدود است؛ 

  .تفکیک ناپذیر راهبردهاي گسترش خودیاري است که آثار چند جانبه نیرومندي در پی دارد
  
  
  
  
   

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  



 ٧٣

  
  
  
  

  گفتار دهم
  
  
  

  انتخاب موسسات گسترش خودیاري
  

گزینش دقیق موسسات همکار، پیش شرطی دیگر براي اجراي راهبردهاي گسترش 
براي حمایت از سازمانهاي خودیاري، وظیفه اصلی موسسات گسترش خودیاري . تخودیاري اس

آن است که از منابع مادي، فکري و اقتصادي اعضا استفادة بهتري به عمل آورند و از دسترسی به 
کند که قبل از هر چیز، مؤسسات  گیري حکم می تصمیم. خارجی نیز غافل نباشنداضافی منابع 

از نظر کارایی و صالحیت در زمینه گسترش خودیاري، مورد تجزیه و مستعد براي همکاري، 
سازگاري اهداف موسسه با گروههاي مورد نظر  تاین امر مستلزم ارزیابی قابلی. تحلیل قرار گیرند

  .است
با وجود آن که بسیاري از موسسات موفق گسترش خودیاري، سازمانهایی غیردولتی   

گرفت که هر سازمانی در بخش غیردولتی، شایسته کمک به توان چنین نتیجه  هستند، اما نمی
تواند فرایند  نگرش آمرانه و پدرمابانه بسیاري از سازمانهاي غیردولتی می. محرومان روستایی است

  .یادگیري متقابل را متوقف سازد
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  گفتار یازدهم
  
  
  

  هاي خودیاري نقش نیروي انسانی در پروژه
  

سترش خودیاري به میزان بسیار زیادي وابسته به شایستگی و انگیزه اي گهموفقیت پروژه
نیروي انسانی محلی در موفقیت یک پروژه درازمدت، داراي . نیروي انسانی شاغل در پروژه است

دهندگان  بایستی رواج اي اثربخش رواج یابد می براي آن که خودیاري به گونه. اي است اهمیت ویژه
د گروههاي هدف باشند، در حوزه کاري یک پروژه واحد براي مدتی با صالحی که مورد اعتما ذي

رفتن انگیزه و نیز جلوگیري از  براي غلبه بر مشکالتی همچون از بین. یکدیگر به فعالیت بپردازند
در (هاي شغلی درازمدتی نظیر حقوق و دستمزد  مهاجرت نیروي انسانی شایسته محلی باید محرکه

   و یا دورنماي شغلی ) هاي پروژه و دستمزد با استفاده از سرمایه صورت لزوم افزایش حقوق
  .بینانه عرضه گرددواقع

میان کارشناسان خارجی و کارشناسان محلی ) دراز مدت(ها، همکاري در بسیاري از پروژه
هاي فرهنگی  در کنار رشد مشکالتی که ناشی از وجود تفاوت در زمینه. گیرد به سختی صورت می

عی است امکان دارد در نتیجه واگذاري مدیریت موسسات محلی گسترش خودیاري به و اجتما
این موضوع احتماالً بسیج کوششهاي نشأت گرفته از . کارکنان غیربومی نیز مشکالتی پدید آید

  .سازد محدود میرا درون موسسات همکار 
هاي یادگیري و فیتگرا در پروژه غالباً ظرافزون بر این، توسل به یک رهیافت بسیار کمال

  . سازدهاي موسسات همکار و نیز آمادگی آنها براي ارائه نوآوریها را دچار مشکل میقابلیت
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  زدهماگفتار دو
  
  
  

  هاي خودیاري چارچوب زمانی پروژه
  

باید مدت زمان حمایت خارجی از سازمانها و جنبشهاي خودیاري محدود گردد؛ زیرا سیر 
گیر و نیز نتایجی  گیري سازمانهاي اعانه از سوي منابع خارجی به شکل ثابت گسترش خودیاري

) تعاونی(هاي دراز مدت خودیاري خوداتکا  سازي و فقدان انگیزه نظیر پیدایش دیوانساالري، دولتی
هاي  توان نتیجه پروژه هاي ناموفق خودیاري را می از سوي دیگر، بسیاري از پروژه. گردد منجر می

کنندگان آنها در دستیابی به تجارب مبتنی بر   اي دانست که مشارکت یر واقع بینانهمدت و غ کوتاه
توسعه منابع انسانی و بویژه رواج دایمی تواناییهاي خودیاري و . اند عاجز بودهمتقابل یادگیري 
اي قابل حصول  هاي سازمانی تنها از رهگذر آموزش دراز مدت و عرضه کمکهاي مشاورهظرفیت

  .نماید می
جاد یاز آنجایی که الزم است عملیات مربوط به رواج و گسترش خودیاري صرفاً تا مرحله ا

اي براي  شده  بندي تعریف توانایی در فرآیندهاي یادگیري ادامه یابد، پروژه باید شامل برنامه زمان
نعت طی مراحل اجرایی باشد و براي آن که از پیدایش تشکیالت وابسته یا غیرمستقل خودیاري مما

اگر چه ارائه یک نظریه . به عمل آید، بایستی میزان کمکهاي اعطایی خارجی بتدریج کاهش یابد
هاي گسترش  ها یا پروژه عمومی در خصوص مدت زمان ضروري انجام عملیات میدانی براي برنامه

 سال، 20تا  10نماید، لیکن تجربه نشان داده است که محدوده زمانی بین  خودیاري غیرممکن می
  . ساله است 5تا  2تاهتر وهاي ک تر از دوره بینانه بسیار مناسبتر و واقع
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  واژه نامه انکلیسی به فارسی
 

  D      A    
  Achievable  قابل حصول ـ قابل دستیابی  De officialization  غیردولتی سازي
 Development  کارآفرین توسعه

entrepreneur  
 Advantage  مزیت، برتري

 Advisory services  اي خدمات مشاوره  Deviation  انحراف

 Alternative  کارراه Discredited  اعتبار بی

 APEX ORganization  سازمان مرکزي Discrimination  تبعیض

 Approach  رهیافت Diversification  تنوع بخشی

  Duplication  دوباره کاري
 

 Association  انجمن

 Assumptions  مفروضات  Dynamic  پویا

  E    نگرش  Attitude 
 Autochthonous  بومی  Economies of scale  اقتصاد معیار

 Autonomous  خودمختاري ـ مستقل Entrepreneurship  کارآفرینی

 Autonomy  استقالل رأي  خودمختاري ـ  Ethnic groups  گروههاي قومی

 Awareness  آگاهی  Expectation of success انتظار موفقیت

  External aids   B  کمکهاي اقتصادي خارجی
  Benefit  سود، فایده  External assistance کمکهاي خارجی

   Evaluation   C  ارزشیابی

 F  ركمنافع مشت  Common interests 
 Competitive  رقابتی  Familiarizing شناسازيآ

   Cooperative self help 

   خودیاري مبتنی بر تعاون   

 Cost – benefit ratio  نسبت هزینه به فایده   

 Criterion  معیار   
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  Felt needs  نیازهاي محسوس  

  L    سرمایه اقتصادي  Financial capital  
 Flexibility  انعطاف پذیري  Linked markets  اي ارهاي زنجیرهباز

 Long - term  Functional classification  دراز مدت
 طبقه بندي کارکردي  Low - risk  کم مخاطره

   
  M      G  
 Market Test  Geographical diversification  آزمون بازار

 تنوع بخشی جغرافیایی  Mechanism  سازوکار 

   Member - based  نیاد ـ مبتنی بر اعضاعضو ب
   Member - oriented    H  عضوگرا

 Heterogeneous  ناهمگون   Meta - economic  اقتصادي فرا
 Homogeneous  همگون ـ متجانس  Mother organization  سازمان مادر

   Motivation  انگیزش
    Mutual learning    I  یادگیري متقابل

 Implementation  اجرا   
  N    محرك  Incentive 

Non - governmental organization  درآمدزا  Income - generating  
 Innovative  ابتکاري  نوآورانه ـ  )NGO(  سازمان غیردولتی

 Input  درونداد ـ نهاده Norm  هنجار
 Instruction  دستورالعمل ـ رهنمود  

 Instrumentalization  شدن ابزاري  
  O    یکپارچه  Integrated 

 Intensive  فشرده  Officer  متصدي
 Intervention  مداخله  One - way  یکسویه
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  Open market  بازار آزاد  Resources  منابع

 Optimal  مطلوبیت  Retailer  خرده فروش
 Option  گزینه  

  S    Organizations of beneficiaries 
   گیر سازمانهاي اعانه  Saving clubs  باشگاههاي پس انداز

ی خودگردان
 Output  بازده  برونداد ـ  Self - administration  اداري

   Self - determination  خودفرمانی
  Self - evaluation   P  خودسنجی

 Participation test  آزمون مشارکت  Self - help movement  جنبش خودیاري
 Participatory  مشارکتی  Self - help organization  سازمان خودیاري

 Paternalistic  بانه ـ آمرانهآپدر م  Self - reliant  خوداتکا
 People's participation  مشارکت مردمی  Self - sufficient  خودکفا

 Perfectionist  کمال گرا  Simulation  مدل سازي
 Planning  ریزي برنامه Small farmer  کشاورز خرده پا

 Plan of action  برنامه کار  Spontaneous  خودجوش
 Practice - oriented  عمل گرا  Structure  ساختار

 Principle of identity  اصل یکسانی  Subsistence production  تولید معیشتی
 Procedure  رویه   Supply channels  مجاري تدارکاتی

 Productivity  وري بهره  Sustainable  پایدار
 Profitability  سودمندي  Systematic  نظام یافته

 Promoter  دهنده رواج  
  T    گسترش، رواج، پیشبرد  Promotion 
   Target group  گروه هدف 
   Technical assistance    R  کمکهاي فنی

Third generation projects  عقالیی  Rational 
 Realistic  واقع بینانه  هاي نسل سوم پروژه
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  Trial and error  آزمون و خطا    
     
      U  
 Uncertainty  عدم قطعیت    
 Unsatisfied needs  نیازهاي ارضا نشده    
     
      V   
 Values  ارزشها    

 Viable  بادوام    

 Vocational training  اي آموزش حرفه    

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

  



 ٨٤

  واژه نامه فارسی به انکلیسی
 

  Marketing  بازاریابی    آ  
 Saving clubs  باشگاههاي پس انداز  Market test  آزمون بازار

 Planning  ریزي برنامه  Participation test  آزمون مشارکت 
 Plan of action  برنامه کار  Trial and error  آزمون و خطا

 Output  بازده  برونداد ـ  Familiarizing  آشناسازي
 Autochthonous  بومی   Awareness  آگاهی 

 Productivity  وري بهره  Vocational training  اي آموزش حرفه
 Discredited  اعتبار بی  

       ا  

  پ   Instrumentalization  شدن ابزاري
 Sustainable  پایدار   Implementation  اجرا

 Paternalistic  بانه ـ آمرانهآپدر م  Deviation  انحراف
 سومهاي نسل  پروژه  Evaluation  ارزشیابی

  Values  Third generation projects  ارزشها
 Dynamic  پویا  Principle of identity  اصل یکسانی
   Expectation of success  انتظار موفقیت

  ت   Association  انجمن
 Discrimination  تبعیض  Flexibility  پذیري انعطاف
 Diversification  تنوع بخشی  Motivation  انگیزش

  شی جغرافیاییتنوع بخ  
 Geographical diversification    ب  

 Subsistence production  تولید معیشتی  Viable  بادوام 
     Open market  آزاد ربازا

     Linked markets  اي بازارهاي زنجیره
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  Competitive  رقابتی     ج  

  Promoter  دهنده رواج    Self - help movement  جنبش خودیاري
 Approach  ترهیاف    

 Procedure  رویه    خ  

   Advisory Services  اي خدمات مشاوره

  س   Retailer  فروشخرده
 Structure  ساختار  Self - reliant  خوداتکا

 Self - help organization  سازمان خودیاري  Spontaneous  خودجوش
    Non - governmental  ان غیردولتیمساز  Self - evaluation  خودسنجی
 Self - determination    organization (NGO)  خودفرمانی

         Mother organization  ان مادرمساز  Self - sufficient  خودکفا
 Apex organization  سازمان مرکزي  Self - administration  خودگردانی اداري

   گیر سازمانهاي اعانه  Autonomous  ستقل مخودمختار ـ 
   Autonomy  Organizations of beneficiaries  قالل رأيـ است يخودمختار

  Mechanism  ساز و کار     خودیاري مبتنی بر تعاون
Cooperative self - help  سرمایه اقتصادي  Financial capital       

  Benefit  سود، فایده  
 Profitability  سودمندي    د  

                  Long - term  درازمدت
  ص   Income - generating  درآمدزا

 Economies of scale  جوییهاي مقیاس صرفه  Input  درونداد ـ نهاده
    Instruction  دستورالعمل ـ رهنمود

  ط   Duplication  کاري دوباره
  Functional classification  بندي کارکردي طبقه  

       ر  

    Alternative  کار راه

  



 ٨٦

  
  Low - risk  کم مخاطره    ع  

     Uncertainty  طعیت، تزلزلعدم ق

  گ   Member - based  عضو بنیاد ـ مبتنی بر اعضا
 Target group  گروه هدف  Member - oriented  عضوگرا
 Ethnic groups  گروههاي قومی  Rational  عقالیی

 Option  گرینه  Practice - oriented  عمل گرا
 Promotion  گسترش، رواج پیشبرد    

       غ  

  م   De _ officialization  ازيس غیردولتی
 Officer  متصدي    

 Incentive  محرك    ف  

 Supply channels  کاتیرمجاري تدا  Meta - economic  فرا اقتصادي
 Intervention  مداخله  Intensive   فشرده

 Simulation  سازي مدل    

 Advantage  مزیت، برتري    ق  

 People's participation  ت مردمیمشارک  Achievable  قابل حصول ـ قابل دستیابی
 Participatory  مشارکتی    

 Optimal  مطلوبیت    ك  

 Criterion  معیار  کار آفرین توسعه

Development entrepreneur  مفروضات  Assumptions 
 Resources  منابع   Entrepreneurship  کارآفرینی

 Common interests  منافع مشترك  Small farmer  کشاورز خرده پا
     Perfectionist  کمال گرا

  ن   Technical assistance  کمک فنی
 Heterogeneous  ناهمگون  External aids  کمکهاي اقتصادي خارجی

     External assistance  کمکهاي خارجی

  



 ٨٧

  
 Cost - benefit  نسبت هزینه به فایده

ratio     

    Monitoring  نظارت
     Systematic  نظام یافته
     Attitude  نگرش

     Innovative  نوآورانه ـ ابتکاري

 Unsatisfied  نیازهاي ارضانشده
needs     

     Felt needs  نیازهاي محسوس
       

       و  

     Realistic  واقع بینانه
       

       هـ  

     Homogeneous  همگون
     Norm  هنجار

       

       ي  

 Mutual  یادگیري متقابل
learning     

     Integrated  یکپارچه
     One – way  یکسویه

       
       
       
       

  


