
و رابطه غها سازماندولت ار دولتي زنانيي 1راني در

بهيجستجوي( )نهيك همكاري

∗دييعلي اصغر سع

اي است كه رابطه، پديدهخورشيدي 1370ي غير دولتي زنان در دههها سازمانرشد كمي: چكيده

و اين  ت. را تحت تأثير قرار داده استها سازماندولت بأبا توجه به هاي توسعه، رنامهكيد قانون اساسي،

و نخبگان فكري جامعه بر اهميت موضوع، رشد كمي اينها گروه و اجتماعي ،ها سازماني سياسي

بر.ي غيردولتي نداردها سازمانداللت بر گسترش كيفي  محور چهاربررسي آسيب شناسانه اين رابطه

د و امكان توانمندسازي افراد در و تخاصم، ظرفيت راها سازمانرون اين همكاري، تعارض، تكميل

سو. دهد نشان مي  مختلف اجرايي دولت، به دنبال قانونمندكردن امور نظارت بر اين هاي دستگاهاز يك

و از سوي ديگرها سازمان و نخبگان فكري معتقدند، دولت نبايد به ايجادها گروه هستند ي اجتماعي

كهي مردمي مبادرت ورزد،ها تشكل  را به تدريجها سازمانو ظرفيت اين انجام اين كار توانچرا

مي. برد تحليل مي و همين امر نشان ي غيردولتيها سازماندهد كه تعيين نسبت بهينه رابطه دولت

مياين اين مقاله به بررسي. سزايي داردب زنان اهميت هاي اين آسيبتا مشخص شود پردازد رابطه

 
و سازمان بررسي آسيب شناسانه رابطه« نامبااز پژوهشي است برگرفته اين مقاله-1 بهكه»هاي غير دولتي زنان اي دولت

و در سال1383 سفارش دفتر امور بانوان وزارت كشور در سال هاي بسياري بنابراين وامدار تالش.به پايان رسيد 1384 شروع
و مدير. يافت تحقق نميمطمئناًها است كه بدون آن و شوراي پژوهش وزارت كشور نخست كارشناسان كل وقت دفتر امور بانوان
و معنوي به دليل حمايت و خانم آستين فشانبه ويژه،هاي مالي . خانم محتشمي پور، خانم صمدزاده، خانم كبادي، خانم بكتاشي
و انتقادات، دكتر پدرام، توصيههاسپس، پيشنهاد و در نهايت تمامي ها،  موسوي كه موجب تقويت ساختار اين پژوهش گرديد

وي كساني كه در بحث خانموه خانم موسوي، خانم مقدم، خانم پارسي، آقاي روشندلژهاي گروهي متمركز شركت كردند، به
ف. هاي مختلف در استاندولتي زنان هاي غير اسالمي از سازمان ريدون شيرينكام، خانم آزاده مسلماً بدون وجود همكارانم آقاي

و آقاي سعيد صادقي انجام اين  و، نظربه سبب نقدفسائي همچنين از سركار خانم دكتر صادقي. ميسر نبودپژوهش جاللي
ميآنهايشان در مورد اين مقاله كه موجب تقويت ساختار نكته و اما مسئوليت تمامي كوتاهي. كنم شد صميمانه تشكر ها
.مالي بر عهده نويسنده است احتهاي اشتباه
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و بر اساس چه محوري مي تاايهتوان رابط رابطه كدامند ي غير دولتيها سازمانبهينه را سامان داد

بر اين اساس، نتايج. اقتصادي زنان را بهبود بخشند-شرايط اجتماعي،در آن موقعيتزنان بتوانند

وها گروهي گروه متمركز با نوعها بحث درها شهرستاني متفاوت در تهران ، راهكارهاي ميان مدتي را

و مي اين برنامه با ارائه توصيه.ي غيردولتي زنان ارائه داده استها سازمانقبال رابطه دولت تواند هايي،

و  و تشريك مساعي دولت ي غيردولتي زنانها سازمانبه مثابه يك زمينه عملي كار ميان مدت، تعاون

و در تغيير ساختاري مسائل زنان فعاليتاستمرار رابطه فعلي احتماالً. را بهبود بخشد نقش ها را محدود

ت و برنامهأچنداني ايفا نخواهد كرد؛ ضمن آنكه هاي توسعه به مشاركت سازمان كيدات قانون اساسي

.مانندميتوجه باقيبي،ها يافته زنان در برنامه

و، دولت، زناني غير دولتيها سازمان: هاي كليدي واژه برنامهي غير دولتي،ها سازمانرابطه دولت

.متمركز بحث گروهيوعمل همكاري

 مقدمه
و هدف اين مقاله بررسي مشكالت ايجاد رابطه و پايدار بين دولت ي غيردولتيها سازماناي مطلوب

و تدوين برنامه عمل براي اصالح زنان كه عمل اين برنامه.رابطه استاين در ايران آن، در نحوه تدوين

مي بخش روش و به معناي قدمي مهم در گيرد، شناسي مورد بحث قرار يها سازمانتطور رابطه دولت

هاي گروهي متمركز بر اساس كه حاصل بحث برنامه عمل چارچوب. شود غيردولتي زنان در ايران تلقي مي

و دولت استها سازمان مفهومي همكاري چارچوب ميي غير دولتي زنان كند كه نحوه اين مسئله را پيگيري

و  درها سازمانهمكاري دولت و برنامهي غيردولتي زنان مها سياستها مقاله. ثر خواهد بودؤي مرتبط دولت

مورد بحث هاي گروهي متمركز پردازد كه در بحثميهايي پرسش مفهومي به طرح چارچوب از تشريح پس
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و ها را براي تدوين هاي متمركز نقطه نظرات مطرح شده در اين بحث در نهايت نمايندگان گروهقرار گرفتند

م مييك برنامه عمل منظور از تدوين يك برنامه عمل، قدم برداشتن در جهت. دهند ورد ارزيابي نهايي قرار

و چارچوبايجاد  .ي غيردولتي زنان استها سازماني پايدار براي برقراري رابطه بهينه دولت

و  هاي توسعه در برنامهي غير دولتي زنانها سازماناهميت رابطه دولت

و سازماني غير دولتي زنانها سازمان هاي رغم فعاليت اي هستند كه علي يافته در ايران، نيروي اجتماعي

و ظاهراً و متفاوت  در رابطه با نهادهاي دولتي، از قابليت بااليي براي اجرايها شهرستان متضاد در تهران

ويعه هاي توس اين مسئله در مواد مختلف برنامه.هاي توسعه مربوط به زنان برخوردار هستند برنامه ازهژبه

ت و فرهنگي مورد برخي مواد برنامه چهارم. كيد قرار گرفته استأبرنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي

و توسعه نيز به طور اخص زمينه و عملي متعددي براي رابطه دولت ي غير دولتي زنانها سازمانهاي عيني

بر. كه براي دوره برنامه چهارم نيز تنفيذ شده است قانون برنامه سوم توسعه 194 ماده براي نمونه. در بر دارد

م«: اين ماده»ـه«بند اساس و هاي فقر زدايي سسات خيريه، در برنامهؤارتقاء مشاركت نهادهاي غير دولتي

و خانواده و هاي منطقه هاي زير خط فقر، در كليه مناطق كشور توسط مديريتو شناسايي كودكان يتيم اي

ا اعمال حمايت و دستگاههاي و اقتصادي براي افراد ياد شده توسط آنان و نهادهاي جتماعي، فرهنگي ها

ت ميأمسئول در نظام ودر.گيرد مين اجتماعي صورت قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي

كه بر اين مسئله تأكيد»هـ« در ادامه بند؛فرهنگي و مشارك اتخاذ رويكرد توانمند«: شده است ت سازي

و تشخيص نياز توسط جوامع محلي براي ارائه خدمات محلي، بر اساس الگوي نيازهاي اساسي توسعه

مي از جمله اهداف توسعه... اجتماعي  .»آيد اي دولت بشمار
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ب شماره96ماده همچنين بر6 بند و« قانون نيز ي غيردولتي در امرها سازمانتقويت نقش مردم

و مبارزه كه»ي« همين طور در بند.)همان(» اعتياد تأكيد داردبا پيشگيري  اين مسئله عنوان شده است

و تدوين طرح جامع توانمندسازي زنان خود«دولت بايد نسبت به با تهيه و سرپرست خانوار سرپرست

وها سازمانهمكاري ساير  ششها تشكلو نهادهاي ذيربط و تصويب آن در هيئت وزيران در ي غيردولتي

ب،نابراينـب.)همان(دام كندــاق»ه نخست سال اول برنامهماه و سترـ در برنامه چهارم قانون برنامه سوم

 دولتي مسئول هاي دستگاهو زناني غيردولتيها سازمانهاي عملي روشني از طرح همكاري توان زمينه مي

كه. ايجاد كردمربوطه ، زناندولتيي غيرها مانسازرويكرد دولت به مسئله اگر اين فرض را بپذيريم

و در اين راه، مسئله رويكردي توسعه اي با تأكيد بر مشاركت سطح باالي افراد جامعه در توانمندسازي است

و تدوين راهكارهايي براي اصالح، جنسيت از اهميت بااليي برخوردار است دولت به دنبال هماهنگ كردن

.استي غيردولتي زنانهاسازمانرابطه خود با 

 1357يك دهه از انقالب حدود پس از گذشتو 1370ي غيردولتي در پي رخدادهاي دههها سازمان

 تعداد آنها 1378 گزارش شده است، اما تا سال 377 تنها 1347 در سالها سازمانتعداد اين. گسترش يافتند

وزارت كشور جمهوري( اند رسيد، كه از آن ميان، بسياري ديگر وجود دارند كه به ثبت نرسيده4000به

 ، در سازمان غير13 تنها 1365 تا سال 1355از سالكه درحالي همچنين.)1378اسالمي ايران دولتي زنان

و سازمان 158به اين تعداد1379ايران وجود داشت، تا سال  در سال. رسيد سازمان ثبت نشده92ثبت شده

و 228 اين تعداد به 1380 و در سالثب200 سازمان ثبت شده و 279 به 1381ت نشده  ثبت 289 ثبت شده

1.)همان(نشده، افزايش يافته است

1������ �	
��سا مانزسا� ����� ���  و آمارهاي مختلف رسمي مانزهاي غيردولتي به سبب تغييرات كمي در اين ها
ا هنوز مرجعي براي انتشار آمارهاي رسميي رسمي به ويژه اينكه بر خالف بسياري آمارها. همراه باشدهايي ست با اشتباهممكن

.هاي غيردولتي از سوي دولت معرفي نشده است مانزسا
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و حتي غير مربوط به مسائل زنان را انجام داده، متفاوتهاي فعاليتها سازماناين كه متنوع اند

وهاي كار خود جوش مانند تالش براي ساختن مهد كودك در محلهاي فعاليتهاي آن به برخي ريشه

مي ...و آموزي هاي سواد كالس ي صنفيها انجمن به رشد آگاهي زنان در تشكيلها اين فعاليت.گردد بر

و معلمان گوناگون وها انجمنهمچنين. استمنجر شده پرستاري، وكال و فقرا ي خيريه كمك به معلولين

.)254-255: 2004ي پويي، رستم(ستها سازمانحفاظت از محيط زيست از ديگر انواع فعاليت زنان در اين

هاي مذهبي كه دگم ها مبني بر اين هاي غربي اي در برخي بررسي هاي ساده انگارانه برخالف ديدگاههمچنين

مي اي ضد مشاركت جويانههدر برخي جوامع مسلمان فشار ،)2004بهرام تاش،(كند اي را بر زنان تحميل

را بايد در عواملي مانند مشاركت سازمان يافته زناني رشدها با نگاهي جامعه شناختي زمينهبايد گفت كه

و بي و مشاركت گسترده سابقه زنان در انقالب اسالمي؛ فعاليت جمعي زنان در پشت جبهه جنگ ايران

و ارائه خدمات بهداشتي و ترغيب مردان به اعزام به جبهه؛عراق؛ در مساجد براي تهيه مواد غذايي ها تشويق

.)1384و شيرودي، 254-255: 2004رستمي،(جستجو كردو مسئله حجاب

دري بااليي براي دموكراتيزه كردن حوزهها قابليتازي غير دولتي زنانها سازمانهمچنين هاي زندگي

او(جامعه مدني برخوردار هستند يها سازمان البته به طور اجمالي، توسعه وسيع.)2004سيريم، جانسون

ويي دولتها سياست را مي توان نتيجه 1370غيردولتي از دهه كه از برنامه سوم توسعه به بعدهژبه دانست

 با دولتها سازمانبا اين وجود رابطه اين. فراهم كردها سازمان براي اينيتسهيالتبه هدف توسعه سياسي 

و و با شك و بررسي آنها است، بسيار محدود  ترديد روبرو به داليل مختلف، كه اين مقاله در صدد بحث

مي. شده است كه همچنين مقاله اين بحث را مطرح ي غير دولتي زنان متمايز از سايرها سازمانكند

. تر هستند چند منظورهها سازمان نسبت به سايرها سازمانبه اين معني كه اين.ي غير دولتي اندها سازمان

مي زنان به موضوويژه عالوه بر امورها سازمانزنان عضو اين . پردازند عات عامي غير از مسائل زنان نيز
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از.ي ديگر كمتر مشاهده شده استها سازمان امري كه در بهها سازمانبنابراين، تعريف ما ي غيردولتي زنان

بهها سازمان و يا و مسئولين آن يا اكثريت اعضاء آن را زنان تشكيل دهند يي اشاره دارد كه هيئت مديره

.ازند زنان بپردويژهامور 

 هاي پيشين پژوهشمروري بر

صورت گرفته است تفاوت انواع رابطه هاي گروهي كه بر اساس چارچوب مفهومي نتايج بحث

ويي پيشينها ژوهشـپچشمگيري با برخي از  تعهژبه و فــريـ در مورد الويت مسائل مربوط به زنان

و شهرهاي مختلف داردها سازمان .ي غيردولتي زنان در تهران

وپيش ميها سازمان از بررسي مسائلي كه مربوط به رابطه دولت شود، اشاره به اين مسئلهي غيردولتي

و نيز وضعها سازماناساسي ضروري است كه يكي از عواملي كه موجب آشفتگي در رابطه اين   با دولت

بهي غير دولتي زنانها سازماناجماع، بر سر تعريفي از حداقلي از دروني آنها شده، عدم  در هنگام آغاز

و برداشت سليقهوكه تعاريف دلخواه به طوري.كارشان در دهه گذشته بوده است و يك تعريف اي است

و ارائه نگرديده است سازي سيماي اصلي كس قادر به شفاف در چنين موقعيتي هيچ. همگاني قانوني اعمال

و  و مؤثر به حال جامعه نبودهها سازماناين نهادها  اي از ابهام قرار گرفته استو فعاليت آنان در هالهي مفيد

.)1381شعباني،(

ها هاي پيشين مسئله عدم اطمينان برخي مسئوالن دولتي به فعاليت هاي اين سازمان همچنين پژوهش

مي را علت مسائل فيمابين سازمان تهاي پژوهش. دانند هاي غير دولتي با دولت كيدأ انجام شده بر اين مسئله

بدار يكراي غيردولتيها سازمانرخي مسئوالن، ند كه خود مطرح براي،)آلترناتيو( جايگزينبه عنوان

كه به غير از عوامل عمده.)1382اميد محترم،(جاي مديران دولتي را هم بگيرندكه قصد دارند كنند مي اي

و ناقص؛عواملي مانندبرها پژوهش،ذكر شد موانع،ها سازماندولت بر اين كنترل ناهماهنگ، غير متمركز،
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و توسعه، قانوني وي،ي غيردولتي در تهرانها سازمان تمركز در ثبت بههژبه دولتيي غيرها سازمانتوجه

و فقدان دانش،)UNDPگزارش(شبه دولتي تازه تشكيل يافته در پايتخت و تسهيالت، فقدان امكانات

و اين به اين مسائلكيد دارندأتي غير دولتيها سازمان در كافي ميهاسازمانرابطه دولت . زند آسيب

و ذينفعانو اظهارنظرهايها پژوهش ميمطلعان ي غيردولتيها سازمانبحث كه هنگامي دهد نشان

ميشدهتر خاص ميو به مسئله زنان پرداخته در.يابد شود، بار اهميتي آن نيز افزايش  شركت آزادانه زنان

و بازشناسي ارزشي غيردولتها سازمان و حقوق آنان، راهي مطمئن در ايجاد محيطي امن براي بروزي ها

و افزايش مشاركت اجتماعي زنان  ميخالقيت، ابتكار ميها پژوهشنتايج. شود تلقي كه نشان دهند

وي غيردولتي زنان جايگاه ويژهها سازمان و توسعه نيروي انساني اي در ارتقاي سطح آگاهي عمومي

در همچنين.)1381 اميري،(ندن نقش زنان در تحقق جامعه مدني دارندشناسا يها انجمنلحاظ شدن زنان

و كمك به ايفاي بهتر نقش به همين. شدن آنان مقدور استتوانمندترهاي آنها در جامعه از طريق غيردولتي

و تحصيلها انجمن هاي فعاليت دليل بهي زنان پيشرو و خودباوري در زنان، كرده، براي ايجاد اعتماد نفس

.)1381گزارش همشهري،(اهميت دارد

كه نشان دادهها پژوهش و آيين هاي مردمي، ديگر تشكل هاي زنان نيز مانند، تشكلاند هاي نامه از قوانين

و پاگير دولتي رنج مي به در زمينه ثبت، مشكالت ماليبه ويژه،برند دست و نبود اعتماد به نفس نسبت

و غلبه بر محدوديتو تواناييها ظرفيت يها سازمانقوانين ناظر بر فعاليت.هاي موجود هاي خود در مبارزه

و كاركرد آنها و عدم آشنايي مردم با ماهيت عوغيردولتي  را در تنگناها سازماني است كه اينلما از جمله

و تحوالت سياسيهمچنين،.)1382گزارش جوان،(قرار داده است ي غيردولتي زنانها سازمان،موضوعات

و باعث تضعيف اين را تحت شعاع خود قرار مي به.)5،6،7گزارش ميزگرد، نامه(شودميها سازماندهد
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 ها ناعادالنه استي غيردولتي زنان در مقايسه با كليه غير دولتيها سازمانقوانين دولتي درباره اينكه، ويژه

.)1382خراساني،(

و بررسي چارچوب مفهومي در ي غير دولتي زنانها سازمانرابطه دولت

و ميها سازمانابعاد مختلفي بر رابطه دولت ازكه حاكم باشددتواني غير دولتي زنان رابطه: عبارتند

و.)2000نجام،(براندازانهرابطه يا رابطه تكميليخصمانه، رابطهه،انهمكار افزايش تعامل بين دولت

و. دامن زده استنوع روابطي زنان به انواع ايني غير دولتها سازمان اين قالب چهار وجهي مبتني بر عاليق

و ترجيحات و اهدافي غير دولتيها سازمان دولت به خاطر اهداف رابطه همكاري.استها سياستدر ابزار

و اهداف متفاوت؛ رابطهو همچنين ابزار مشابه؛  اهداف تكميلي رابطه تكميلي به خاطر تضاد بر سر ابزار

و ابزار متفاوت در رسيدن به آن و مشترك اما ابزاري در مواردي كه اهداف متفاوت بوده است، براندازانهها؛

يها سازمانتوان درك بهتري از رابطهميممكننوع روابط چهار اين بر اساس. شوند يكسان به كار گرفته مي

و تنها با درك انواع تركيب روابط بين انواع تعامالت البته.ي دولتي فراهم كردهاسازمانغيردولتي

و غيردولتي قابل فهم استيها سازمان چه دولت(بدين معني كه عوامل جدا از هم، نظير نوع دولت. دولتي

، ايدئولوژي)عقب ماندهكشوري پيشرفت يا چه در حال(كشوراي، وضعيت توسعه)مردم ساالر يا اقتدارگرا

كاقتصادي حاكم به خوبي تبيين اين نوع روابط را توانند نمي) ليبرال يا اقتصاد كنترل شدهايدئولوژي(شور بر

.)1996و 2000نجام(نمايند 

و كارالبته همپوشي بين انواع رابطه نيز وجود دارد كه ناشي از آنساز براي نمونه.هاست هاي مشترك

و وظايفدر صورت هم، حتي اگر تداخل كارها و اختالفات توان از تنش كارانه باشد نميرابطه غالب ها

و اين اجتناب ناپذير نيز هستندباها كه اجتن همپوشياگر اين. جلوگيري كردها سازمانناپذير ميان دولت

مي اينديده نشود،  از طور تصور كنار كشيده روابط موجودةصحنشود كه نوعي از اين چهار شكل رابطه
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ميدر صورتي كه اين روا. است به عبارت ديگر، تمامي چهار شكل رابطه،. دهد بط تنها نوع آرماني را نشان

و غير دولتيها سازمانافتند، اما مطمئناً در برخي لزوماً اتفاق نمي ميي دولتي كها. كند صدق لبته بايد گفت

و شودميفتيابيشترها بخشتر ميان اين هاي مشاركت جويانه به علت ظهور پديده جهاني شدن، رهيافت

با اگرچه به طور عام برخورد دولت. طلب است همكاريو براندازانه باشد،جو بيش از آنكه رابطه ستيزه ها

نظ اي وسيع از تسهيلي غيردولتي دامنهها سازمان بربخشمگري، برخورد خنثي، گيردمي ي، تا سركوب را در

.)همان(

و سازماني دار آن اي مجموعههمانطور كه گفته شد هر نهاد و ابزار رسيدن به مي اي از اهداف با. باشد ها

و آنها را در چهار شكل ممكن،ها نيز در امر سياستگذاري دخيل هستند فرض اينكه غيردولتي  رابطه دولت

رسيدن به تالش در جهت)2تالش براي رسيدن به هدفي مشترك با ابزار مشابه،)1: كنيم ترسيم مي

ا ترجيح)4وتالش براي هدفي مشترك اما ترجيحاً با ابزاري متفاوت،)3بزار متفاوت، اهداف متفاوت با

مـنتي. ابزاري مشترك با اهداف متفاوتاستفاده از  ذي ها به صورتيتـوقعـجه اين بـهاي مـل : كنديــروز

و تعاون،)1 .براندازي يكديگر)4وديگرطرف تكميل اقدامات)3خصومت،)2همكاري

و-1 شمارهجدول ي غيردولتيهاسازمانرابطه دولت

 اهـــداف

 راهبردهاي ترجيحي
 متفاوت مشترك

 مشابه

 متفاوت

 همكاري

 تكميل

 براندازي

 خصومت

)نقل از عادل نجام(
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و البته روشن است كه موقعيت پنجمي نيز مي و آن اين است كه دولت يها سازمانتواند، روي دهد

كهتي كاري به كار يكديگر نداشته باشند، غيردول هاي با وجود حوزهكه چنين حالتي بيشتر فرض است چرا

و اهداف مشترك فعاليت اجتماعي امكان عدم تداخل  و دولتها سازمانبين وظايف بسياري غير دولتي

1.پايين مي آيد

و ميهنگاميي غير دولتيها سازمانهمكاري بين دولت د اتفاق ر يك موضوع مشخص، افتد كه

و هاي دستگاه و هدف مشترك، بلكه ابزار مشابهي را نيز به كارها سازمان دولتي ي غيردولتي نه تنها سياست

و ابزار هر دوي اين. گيرند هنجارهاي مشترك،. ها برقرار است در اين حالت يك همگرايي ميان اهداف

و برخي هماهنگي و ها از مشخصه ارتباطات آزاد وجود) الف:الزمه اين وضعيت. ضعيت استهاي اين

ب جهاي برنامه ريزي) اطالعات آزاد، و هاطرفانه بودنبي) مناسب دولتي در.ي حكومتي استسياست البته

و غيردولتي اين رويكرد، الزم نيست و متقارن دولت و ادامه همكاري از قدرتي يكسان ها براي شروع

مب. برخوردار باشند در اگر زمينه.ناي اصلي برنامه عمل احتمالي استاين نوع همكاري هاي مناسب ذكر شده

 مورد بررسي پرسش بايستيبنابراين اين؛هاي گروهي متمركز وجود داشته باشد مورد ايران نيز، از نظر بحث

؟ خيريانگردميي غير دولتي زنان به عنوان پيمانكاران خدمات اجتماعيها سازماندولت به قرار گيرد كه آيا

مسپيشترالبته همانطور كه و چهارم توسعه تصريح شده استلهأ بحث شد اين .در برنامه سوم

و مينيزي غيردولتيها سازمانرابطه خصمانه ميان دولت گيرد كه اين دو تصور كنند، زماني شكل

و ابزارهاي  و راهبردهاي هر كدام با اهداف ميطرف ديگر اهداف  نشان اخيرايه پژوهش. باشد در تضاد

و مي باها سازماندهد كه دولت ي غيردولتي اغلب به طور روشن يا ضمني رابطه خصمانه يا ناسازگارانه

و.كنند همديگر احساس مي ميهنگاميي غيردولتي نيزها سازمانرابطه تكميلي ميان دولت كه ايجاد شود

 
رواي با هم نخواهند داشت، گذشته از اين، در آن صورت اين دو در واقع رابطه-1 اياز اين .ن بررسي خواهد بود خارج از چارچوب



���
�� �  !�� "#$%� & '���% �� ��	
 ()!�� *��%* ��

بايد. براي رسيدن به آن اهداف استفاده كنندو طرف داراي اهدافي يكسان باشند، اما از ابزار متفاوتيدهر

و يك طرفه نيست ي غيردولتيها سازمانيعني بدين صورت نيست كه فقط. توجه داشت كه اين رابطه ساده

و يا نتوانسته انجام دهد، بلكه دولت نيز اقداماتي را انجام دست به انجام اقداماتي بزنند كه دولت نخواسته

و يا تمايلي به انجام آن نداشتندها سازماندهد كه اين مي  به ويژه،اين نوع رابطه. از انجام آن ناتوان بودند

كهيدر فراهم كردن خدمات چنين به تهيه بايد دستي غيردولتيها سازماناز نظر دولت مورد توجه است

آنزندخدماتي  ي غيردولتيها سازمانبراي اين دسته از البته. ها را فراهم نكرده است كه دولت به هر دليلي

از. اغلب مهم اين است كه به توسعه از پايين به باال در اجتماع دست يابند  دوست دارند،ها سازماناين نوع

و جدا از دولت انجام دهند، اما رابطه شان با دولت خصمانه نيست .اقدامات خود را مستقل

و كهي غيردولتها سازمانبراندازي نيز نوعي رابطه ميان دولت  حاكم است كه هر دو هنگاميي است

مي طرف از راهبردهايي يكسان استفاده كنند، در حالي كه اهداف جداگانه كه. كنند اي را تعقيب اين رابطه

و گذرا مي به اين ترتيب. روابط همواره الزامي نيستنداين البته.باشد مبتني بر اختالف است، معموالً ناپايدار

و كه ممكن است در بسيار آنها سازماني از كشورها، حكومت را شاخصه،ي غيردولتي هاي اين نظريه

و حتي جغرافياي آن ها مربوط داشته باشند، اما رابطه اين دو از نوع ديگر باشد كه اين امر به نوع جامعه، ملت

.)2000نجام،(است

و چالش ها مسائل

با فهرستي از چالشبر اساس چارچوب مفهومي انواع رابطه، و مورد تأكيد در جلسات بحث هاي مهم

و مشاركت)1: قرار گرفته استي بحث متمركز به شرح زير مورد بررسيها گروهذينفعان در  تقويت درگيري

و تعامل از طريق دسترسي به اطالعات از درون براي اعضا)2ي غيردولتي زنان،ها سازمان افزايش شفافيت
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و جامعه، درها ظرفيتچگونگي تقويت)3و از بيرون براي دولت ميان به منظور حمايت از همكاري

با)4ذينفعان،  وها سازمانتقويت همكاري دولت هاي سازمانيها ظرفيتتوسعه)5ي غيردولتي زنان

.ي غيردولتي زنانها سازمانبراي همكاري با دولتي مربوطه 

ي براي همكاريچارچوبتوسعه

اي دو طرفه در تسهيل است همكاري بايد دو طرفه باشد، اجراي برنامهاز آنجايي كه رسيدن به هر سي

و اي براي ايجاد رابطه هر برنامه.ي غيردولتي مورد نظر اين مقاله استها سازمان تشريك مساعي بين دولت

و به همين. داردي غيردولتي در سطح كشوري به كار مستمر دو طرف ذينفع نيازها سازمان پويا بين دولت

و دولت است چونها سازمان ترجيح اصلي دو طرف يعني»همكاري«اطر نيز قالبخ ي غير دولتي زنان

رو. فرض بر اين است كه هر دو طرف اهداف مشابه دارند هاي مقاله در پي روشن كردن حوزهاين از اين

و كه برخي حوزه.ي غيردولتي زنان استها سازمان همكاري دولت مورد ژوهشپدر اين هاي پيشنهادي

از؛استبررسي قرار گرفته  آنها كمك ارائه: عبارتند و يكپارچه كردن و دانش دري فني، انتقال تجربه ها

و كار در سطح كشور در مواقع اضطراريي مختلف، برنامهها سازمان رواز.ها سياست توسعهوريزي بر اين

و مطلوب براي تقويت همكاري  و دولت،هاانسازماساس بررسي وضعيت موجود  چارچوبي غيردولتي زنان

و كارگاهها بحثاصول همكاري دو طرف در جلسات شدي گروهي .ه استهاي پژوهشي به بحث گذاشته

وچارچوبتوسعه و رابطه بهينه دولت كهها سازمان اصول همكاري ي غيردولتي زنان بر اين تأكيد دارد

و مهمي را در فرآ طرفين ذينفع نقش ميهاي مشروع مي يند توسعه ايفا و به كنند توانند از طريق همكاري،

و حل مشكالت گوناگون آن و توانمندسازي زنان، افزايش مشاركت اجتماعي آنان هاي ها در قالب برنامه رشد
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و تالش براي حل مسائل زنان در جايي كه1 وجود حاكميت خوب،توسعه اجتماعي. توسعه كمك كنند

و درك متقابل اين تعامل نيازمند.، ممكن استباشند توسعه پايداري ايجاددرگير تعامل براطرفين دولت

.از يكديگر استهاي غير دولتي سازمان

 تا تدوين برنامه عمل2ي گروهي متمركزها بحثاز: روش شناسي

 بحث گروهي متمركز

و يافتن راهكسبراي آسيب شنا و سازمان هاي غيردولتي زنان ارهاي مناسب برايي نحوه تعامل دولت

و برنامهبا. آن از روش كيفي بحث گروهي متمركز استفاده شده است ريزان بهتر اين روش مديران دولتي

و دركبهتوانند مي  بهينهةبراي ساختن مبناي قياسي كه بتواند نقط. دست يابند3ي ذينفعها گروه فهم

و ، روش طرح بر مبناي دو روش مكمل اجراييي غيردولتي زنان را شناسايي كندها سازمانرابطه دولت

در گروه با تيپ8 روش بحث گروهي متمركز، شامل ابتدا: استوار است ، مختلفيها شهرستانهاي گروهي

و اعضاي هيئت مديره  كارگاه بررسي برنامه عمل سپسو4ي غير دولتي زنانها سازمانمركب از مسئولين

.يهي قبلهاي گرو مركب از نمايندگان بحث

با بيشتر برنامهدر از معطوف به كنش است هاي پژوهشهاي مبتني بر كنش اجتماعي كه درگير عموماً

ميمتمركز گروهروش  مي استفاده مشاور، ناظر يا مدير هاي پرسشبه تنهايي به تواند شود چرا كه هم

و هم اينكه، در كنار انجام برنامه به پيمايشي آماريايه پژوهشهاي دولت يا بخش خصوصي پاسخ دهد

1 - Good governance 
2 - Focus Group Discussion 
3- Stakeholder 

4-��� �� �����
� �� �
� � ��!� "!#$� %&'() *�#+ � �,�- .#/ �� �0� 1�� 2�� ���
 � 3!���4 �5#� 2�� �� �� �+
������ ���� ��6� 7�
�.



�, ���� ���	
 ���������� ������������ 

هاي در مقايسه با روشپژوهشهاي كيفي اين روش به عنوان يكي از انواع روش.عنوان مكمل قرار گيرد

ميكم و از سطحي محدوديت بيشتري دارند، اما مزيت عمده آن اين است كه به عمق بيشتري رود

صِ و گروه كه در شدني در افراد انساني، نها هاي مشاهده رف يا ويژگيمشاهدات  هاي پژوهشدها، طبقه

مي گيرد، پيمايشي انجام مي ب. رود فراتر  اين انگيزهاتمايل روز افزون به برگزاري جلسات متمركز گروهي

و ها، ايده ها، انگيزه بتوان در موضوع مورد بررسي به فهم روابط پويا، طرز تلقيكهگيرد صورت مي ها

و حتي در زمينهبه در يك حوزه معي مشكالت مبتال درن كاربردي و  انساني دست هاي فعاليتهاي نظري

. يافت

و تحتنداز كساني بودو) نفر12تا6( محدودها گروهتعداد افراد در  كه تا حدي هم سطح بودند

را در برخي موارد ما تسهيل. گر به بحث درباره موضوع مربوط به خودشان مي پرداختند مديريت تسهيل گر

ردبا آم هم. كنندگان انتخاب كرديم شركتة وزش اوليه از همان سنخ يعني رهبري گروه را به يكي از افراد

كن. همان گروه سپرديم د تا به بيان آزادانه نظرياتنتمامي اين امور براي اين صورت گرفت تا افراد را ترغيب

ع در اين روش، ما به شركت.و اعتقادات خود بپردازند  بلكه به پژوهشنوان منابع اطالعاتي كنندگان نه به

و در ايجادپسو پژوهشنگريم كه بايد در فرايند عنوان عامل انساني مي  هاي دگرگوني از آن فعال باشند

كنندگان در دعوت به همين دليل به غير از اطالع رساني به شركت. اجتماعي نقش مهمي داشته باشند

و اقدامات هماهنگي پيش نامه ي گروهي نيز توضيحاتها بحث در شروع، از تشكيل جلساتهاي ارسالي

مي باره روش مورد مطالعه به شركت مبسوطي در انتظار رسيدن به وفاق نسبي در اين.شد كنندگان ارائه

مي ها اگرچه بنظر ممكن نمي بحث به رسد اما و چه توان گفت كه بيان افراد در ميان جمع چه به طور فردي

ت ميصورت جمعي نوعي و قدرت وانايي به افراد دهد كه از آن به عنوان توانمندي اجتماعي صحبت كردن

.اند بيان مشكالت نام برده
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 برنامه عملچارچوب

هاي گروهي متمركز تدوين شده است پيشنهادي اين پژوهش كه بر اساس بحث1 برنامه عملچارچوب

و دولتها مانسازنخست اينكه توسط ذينفعان: دو جنبه استةدر بردارند ي غيردولتي زنان در جامعه مدني

ازها بحث از طريق سلسلهو بر. ماه به طول انجاميد، بيرون آمده است6ي گروهي متمركز كه بيش افزون

درها سازمان نفر از نمايندگان 70 و كارشناسان دولتي  جلسه بحث متمركز گروهي8ي غيردولتي زنان

ا. شركت كردند  عمل نيست، بلكه تنها راهبرد برنامه عمل يك نوع سياست يا چارچوبين جنبه دوم اينكه،

و»نقشه راه«به مثابه يك و تشريك مساعي دولت و راهنمايي جهت تعاون يها سازمان براي هدايت

مي غير و كارشناسان دولتي مربوطه از طريق تشريكها سازمانذينفعان.باشد دولتي ي غيردولتي زنان

وها سازمان آن تعاون بين چارچوبد تا برنامه ميان مدتي را تدوين كنند تا در مساعي قادر شدن ي غيردولتي

و تجربيات، محقق شود 2.دولت با توجه به كثرت نظرات

و اين ارتباطات با هدف كاهش آسيب بر.ي غيردولتي زنان عمل خواهد كردها سازمانهاي رابطه دولت

كه اين مسئله تأكيد مي ميها مانسازكنيم  را در اتخاذ پژوهشتوانند نتايج ايني دولتي تنها زماني

كهها سازماندولتي زنان به كل اين نوعي غيرها سازمانهاي عام در قبال رهيافت دو نكتهبه تسري دهند

و روش شناختي توجه كنند تواني گروهي متمركز نميها بحثنخست، به دليل مشكالت تشكيل: اجرايي

و بااليي از تمام ميزان من  مورد بررسيها سازماني ذينفع فراهم آورد تا هم نظريات تمام انواعها گروهاسب

و هم به عينيت كار پژوهش توجه شود هاي اجتماعي دوم آنكه، به دليل اينكه، مسئله بررسي جنبه. قرار گيرد

قها سازمان و موضوعي زنان به عنوان عامل مهمي در روابط جنسيتي مورد توجه عام رار گرفته است

و توسعه پايدار است نمي توان به آساني ضرورت جنسيت يكي از مسائل مهم در دستور كار علوم اجتماعي

 
1 - Action plan 

.بانك توسعه آسيايي.ك.ن براي تجربه مشابه-2
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هاي موضوع جنيست بيشتر حوزه. پاسخ به نيازهاي فكري روز افزون پژوهش در اين باب را ناديده گرفت

و روابط جنيستي به اشكال  ميزندگي امروزه را تشكيل داده همچنين. شود متفاوتي در جوامع مختلف ظاهر

هايي اجرايي دولت كه متولي امور بانوان هستند، نيازمند رهيافتي مناسب براساس نتايج پژوهشها بخش

 در تمام مراحل ارتباطي از انجامها سازمانهايي بهينه در تعامل خود با اين خاص هستند تا دست به انتخاب

تدها آموزش .ها بزنند نامه وين آييني ضروري تا

هانتايج و مصاحبه هاي عميق بحث 1ي گروهي متمركز

آنها گروه كلي در اين هاي پرسشطرح به با توجه ، برخي از نتايج بدست آمده كه بيشترين توافق بر

و اگرچه طرح برنامه عمل به عنوان تكمله نهايي به مناقشات. قرار داشته است به شرح زير ارائه شده است

: اختالف نظرها تا حد زيادي پايان داد

شد-1 و با آميز در رابطه يكي از مسائل مناقشههمانطور كه گفته ي غير دولتي زنانها سازماندولت

و وفاق بر سر تعريفي واحد از اين درها سازمانتعداد.ستها سازمانتعريف مشترك ي غيردولتي كه زنان

آنمديريتسطوح يي و راحضور دارند ميا زنان اكثريت اعضاء آن اگرچه. دهند، قابل مالحظه است تشكيل

 اما آيا اين تعريفي قابل قبول است؟. زنان نپردازندويژهممكن است، به امور 

وها سازمانبراي تعريف تواني غيردولتي زنان به طور اخص نميها سازماني غيردولتي به طور اعم

مي.هاي مهم است بودن يكي از ويژگي»غيردولتي« اينكه قدر مسلم. تعريف واحدي ارائه كرد توان اما آيا

 
هاي دهد، مصاحبه به همان اندازه كه صحبت كردن با شيوه گروهي با زنان هر چه بيشتر عينيت نتايج حاصله را افزايش مي-1

و وحشت مي و طوالني از آنجايي كه احتماالً باعث افزايش احساس ترس به تنها ميها پرسششود، عينيت پاسخ . دهد را كاهش
ميپژوهشتواند مطمئن شود، گروه از آنجايي است كه مصاحبه شونده واقعاً نمياين احساس و چه كساني هستند چه . خواهد

شد بنابراين دو مصاحبه كهاي كه در اين پژوهش انجام در توانستند در جلسه شركت كنند؛ ها نمي شونده مصاحبهبدين سبب بود
شدر مكان بحثدها ضمن براي ايجاد شرايط بهتر، اين مصاحبه و در حضور يك يا دو زن ديگر انجام .هاي گروهي با تأخير زماني
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 نوعي عدم رابطه با دولت را استنباط كرد؟ همين طور اگر بر اين وجه تمايز تأكيدها سازماندر تعريف اين

ازها سازمانتوان بين اين شود، به راحتي نمي ي اقتصادي در بخش خصوصيها سازمانو دسته وسيعي

در تعريف سازمان. در نظر گرفتها سازمانهاي ديگري را نيز بايد براي اين يك قائل شد، لذا ويژگيتفك

و يا محلي المللي، منطقه كه در سطح بينهايي هستند هاي غير دولتي سازمان ملل متحد سازمان اي، ملي

،(كنند بدون كنترل دولت فعاليت مي با.)1380هريسي نژاد وها سازمانيد بين بنابراين، حداقل ي دولتي

.)همان(به اين معني كه سازمان غير دولتي در اصل بخشي از دولت نمي باشد. غيردولتي تمايز قائل شد

، دموكراتيك بودن، منعطف بودنبه غير از دولتي بودن، مستقل بودن، غيرانتفاعي بودن، داوطلبانه بودن،

ازواي غيرسياسي، خيريه . ها شناخته شده است دولتيي غيرها فعاليتيها ويژگيساير نوع دوستانه بودن

.ي غير دولتي قرار نگيردها سازمانالبته ممكن است در مواردي چنين ادعاهايي مورد موافقت صاحب نظران

و در جريان ي گروهي مورد بررسي قرار گرفته استها بحثاما در اينجا به عنوان يك فرض مطرح شده

نج( ، نگاه كنيد به .)2000ام

و ويژگيها بحثيكي از مواردي كه در هاي سازمانهايي گروهي بررسي شده است، مسئله تعريف

آن. غيردولتي زنان است و اين امر بر كار ت هنوز اجماعي بر اين مسئله نزد ذينفعان وجود ندارد ثير جديأها

دولتي مبناي عمل مناسبيي غيرها سازمانو1از آنجايي كه درك مشترك كارشناسان دولتي.گذارد مي

 
سا-1 هاي دولتي نتايج كلي زير را داشته است كه در جلسه مانز نتايج جلسه بحث گروهي متمركز با برخي كارشناسان زن در

و بحث پيرامون برنامه عمل مورد بررسي قرار گرفتج تمامي گروهيبررسي نتا سا: ها هاي مانزفقدان اطالعات كافي نسبت به
و عدم دسترسي به اطالعات مورد نياز، عدم آموزش در سا هاي غير دولتي براي دنبال كردن مانزغيردولتي، فقدان آسيب شناسي

و جهت گيري به سوي مسائل جنسيتي، عدم كمك مالي دولت به غير دولتيومسائل خاص زنان چ جلوگيري از رشد قارلزوم ها
و در نتيجه راه ندادن به فعاليت گونه آن ها، تدوين قانون، هاي غير انتفاعي غير دولتي ها، سنگين شدن ساخت نهادهاي دولت

و ايجاد دغدغه هاي غير دولتي ها، رسيدن به تعريفي حداكثري با تغيير فعاليت ها در كنار دولتي آموزش زنان غير دولتي هاي زنان
سابراي زنان نسبت به مسا هاي هاي غيردولتي با توده مردم، كمك به شبكه سازي در بين غير دولتي مانزئل خود، برقراري ارتباط

از هاي غير دولتي زنان، داشتن معياري مشخص براي كمك مالي به غير دولتي مانززنان، تخصصي كردن سا ها، جلوگيري
.نياز به برنامه عملسرانجاموهاي غير دولتي كاذب مانزسا
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و حركت به سمت يك تعريف حداكثريها سازمانبراي اتخاذ يك تعريف حداقلي از ي غير دولتي زنان

در) به امور خاص زنان يا عمدتاً صرفاًها سازمانيعني پرداختن اين( است اين امر يكي از مسائل مورد بحث

ذيها گروه و اعضايي غير متمركز است كه براي زنان يها سازماننفع، چه در ميان كارشناسان دولتي

مي. غيردولتي زنان مطرح شده است كه به عبارت ديگر، آيا ي غيردولتي زنان صرفها سازمانتوان گفت

كه سازماننظر از اهداف خاص، زنان در مديريت آن نقش كليدي دارند؟ چنين تعريف مشترك هايي هستند

راي دولتي در جهت ارتقاي آگاهي جنسيتي زنان برنامهها سازمانتاو حداقلي كمك خواهد كرد هاي خاصي

از. تدوين كنند ي غيردولتي زنان كه تنها مقوالت زنان را پيگيري كند، تعريفها سازماناما تأكيد بر تعريفي

ازها سازمانحداكثري است كه با محسوب كردن آن ممكن است بخش اعظمي از آني غير دولتي زنان

.حذف شوند

ها نشان داد كه برخي بر اين نظر بودند كه زنان به اين دليل بيشتر به مسائلي نظير محيط نتايج بحث

كه) كه به هر صورت بيشتر مسئله اي مردانه است(، يا معتادان زيست را نميمي پردازند و مردان توان زنان

بودر اينگونه امور جداي از هم ديد و هم براي زنان وجود دارد مشكالت انساني هم در. راي مردان مثالً

دهند، خواه مورد معتادان به فرض كه اكثر معتادان مرد باشند، ولي زناني، كه خانواده اين افراد را تشكيل مي

و قرباني اين معضل مي اين. به عالوه، در جامعه ما مسئله زنان حساسيت برانگيز است. شوند ناخواه درگير

برحساسيت از فر و جامعه ما و براي آنكه آن را كمرنگ كنيم، بايد زنان در سطح اجتماع فعالمي هنگ خيزد

و فرهنگ دموكراسي را آموزش ببينند و آموزش دهنده اين امر بسيار ساده. شوند تر از آن است تا اينكه تر

اي كه باشد، نفس اين كه خود فعاليت در هر زمينه. كند را پيش كشيد مسائل خاصي كه حساسيت ايجاد مي

مي زنان دارند اين فعاليت را انجام مي بر اين اساس، زنان با حساسيت ايجاد كردن نسبت. كند دهند، كفايت

ب به مسائل خود مي و ، سازمان غيردولتي براي نمونه. تدريج جامعه را متوجه خود سازنده توانند فعاليت كرده

.ص فعاليت كند، در قم وجود نداردكه در مورد حقوق زنان به صورت خا
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ميها سازماناعضاي يكي از و خيريه«:گويدي غير دولتي زنان اي مانند اگر مباحث زنان عمومي

اشتغال زنان سرپرست خانوار باشد، كسي كاري ندارد ولي اگر وارد فضاهاي فرهنگي جامعه شوند، مثالً 

چه،حقوق زنان و و دولت شد چه از طرف بخش عمومي از.»از طرف افراد جامعه با آنها برخورد خواهد يكي

ام، چون دوست نداشتم وارد كاري من تا به حال با جايي مشكل پيدا نكرده«: زنان در كرمانشاه مي گفت

كار اينگونهاگر،»ام ام، هيچ مشكلي هم نداشته فقط در حوزه اجتماعي كار كرده. شوم كه به من ربطي ندارد

ميها سازمان«كنيم  و ما مشكل خاصي پيداو مسئوالن استاني تا جايي كه ممكن است، همكاري كنند

.»كنيم نمي

آنها سازمانهر چه شناخت جامعه از كار روي غير دولتي زنان بيشتر باشد، كار ها كمتر با مانع رو به

ي موجود در آذربايجان فرهنگ سنت«كنندگان در جلسات گروهي تبريز به گفته چند تن از شركت. خواهد شد

ميهاي فعاليتاي است كه تعداد اندكي از زنان به صرافت انجام به گونه  يكي.»افتندي در جهت خاص زنان

اين مسئله از سوي زنان مورد غفلت قرار گرفته است كه يكي از علل آن عدم آگاهي«: گويد ديگر نيز مي

و علت ديگر نيز ساخت برها گروهالبته در برخي.» اجتماعي منطقه استكافي زنان از حقوق خود بوده  نظر

ازوكرده است هاي اخير بسيار تغيير اين بود كه نگرش جامعه نسبت به كار زنان در سال  براي فعاليت زنان

و مقوله.شود نظر فرهنگي كمتر مشكل ايجاد مي  بيشتر مشكل از عدم شناخت جامعه از سازمان غيردولتي

NGOو مسئولين باشندها سازمانايشان به نظر. است .ي غيردولتي بايد پل ارتباطي بين مردم

درأمس : است مطرحي غير دولتيها سازمانله عدم تفاهم زنان در كارهاي گروهي به عنوان يك آسيب

و يشان، مردان قدرت تعيينها تشكلبا وجود اكثريت داشتن زنان در كنندگان در جلسات شركتكننده هستند

و حس رقابتاين مي شان كه در اغلب موارد تخريب امر را ناشي از عدم تفاهم زنان با هم شود، كننده

مي. دانستند مي را بيشتر خانم%69يعني. ها هستند تو گروه خودمون اكثريت خانم«: گفت يكي از زنان ها
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و.»داريم، ولي در رأس كارهامون آقايون هستند شان شايد ساختارهاي روانيزنان به دليل شيوه تربيت خود

و اين به مردان اجازه مي در،رغم در اقليت بودن دهد علي در برخورد با مردان موضعي انفعالي دارند  قدرت را

. تشكل به دست گيرند

كنندگان اگر زنان بخواهند، پايگاهشان را تغيير دهند، سه بعد بايد مورد توجه قرار از نظر برخي از شركت

و خانواده قانون؛گيرد  تا زماني كه زنان آموزش نبينند كه چگونه فرزندان خود را تربيت كنند، مسائل.، عرف

و. شود ديگر حل نمي و مسائل ديگر از جمله خشونت عليه زنان، قوانين مشكل اصلي مشكل تربيتي است

و در نتيج به. تربيت هستندةغيره مسائل ثانوي و مسائل اصلي بحث زنان به صورت شعار مطرح شده

.پرداخته نشده است

مها سازمان كه بر رابطه ايناي مسئلهدومين.2  اي بهينه موانع قانوني در رسيدن به رابطهثر استؤ با دولت

 ثبت در زمينهكه است هاييي غيردولتي زنان، محدوديتها سازمانمشكل مشترك بيشتر. است

و هم در زماني كه اينمگي غيردولتي وجود دارد، هم از جهت سردرها سازمان ي در يافتن مرجع اخذ مجوز

ميها سازمان يها سازمان تجديد مجوز، از سوي ديگر نيروي انتظامي.شوند به خط قرمزها نزديك

و يا اجاره مكان دانسته است مس. غيردولتي را در استان منوط به تملك له روشن نبودن قانونأامري كه به

شها سازمان و بر ركتي غير دولتي به. گرددمي هاي خصوصي بر اساس قانون تجارت همين امر است كه

آن، گردهمايي1ي غير دولتي زنانها سازمانعلت ضعف بنيه مالي  را هاي ميبا ها . كند مشكل جدي روبرو

كه ...«: گفت يكي از زنان مي  يعني اگر قرار باشد يك سازمان، غير دولتي باشد پس به ازاي تمام كارهايي

ولي عمالً ما در قبال كوچكترين. خواهد انجام دهد، نيازي به دريافت مجوز از هيچ سازمان دولتي ندارد مي

 
مي هاي غيردولتي براي كسب درآمد متكي به طرح مانزبجاي اينكه سا-1 سا هايي كه اجرا به مانزكنند باشند، بيشتر اين ها

هاي جذب منابع با برگزاري كارگاه روشTOTالبته روش تجهيز منابع، از سوي وزارت كشور در طرح. اند خيريه محدود شده
.داده شده استآموزش 
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و كاري كه مي خواهيم انجام بدهيم، حتي زدن يك پرده براي كارهاي تبليغاتي، حتي رفتن به يك جايي

م گذاشتن يك جلسه يا بعضي ....جوز بگيريم اي براي يك استان بايد از كوچكترين سازمان در دولت

مي بازي كاغذ .»....اندازد ها كه كارها را خيلي عقب

و صالحيت كافي براي اين كار را ندارند  همچنين. افرادي كه معموالً بايد مجوزها را صادر كنند، دانش

مي فرآيند كسب مجوز انرژي زيادي از آنان مي و مسير حركت آنها را منحرف د. كند گيرد يگر اعمال از سوي

مثالً ديده شده كه از افراد تعهد بگيرند كه كار اجتماعي انجام. اي گاهي بسيار گسترده است نظرهاي سليقه

مس! ندهند و اينأهمين ميأتها سازمانله بر جوانب مختلف رابطه دولت ، ممكن است براي نمونه. گذارد ثير

مها كمكاين امر بر از. ثر باشدؤي دولت نيز ييها سازماني غير دولتي زنانها سازمانكه آنجاييهمچنين،

و مستقل، تشكيل به همين. آميز استي غيردولتي توسط دولت امري مناقشهها سازمانهستند غير انتفاعي

مي دليل نمايندگان شركت  را به صورت امريها سازمانكنند كه دخالت دولت اين كننده اين بحث را مطرح

كهمي وارداتي در و به صورت دولتي باقي ماندهآورد عدم ديگر مشكل. اند در ميان مردم نهادينه نشده

بهها سازمان اين با فعاالنتجانس بين مسئولين دولتي  ست كه به صورت عدم اعتماد برخي نهادهاي دولتي

.ي مردمي نمودار مي شودها تشكلاين 

دها سازمانطبق تجربه اين به دليل عدم. اند تر بوده اند موفق ولت نگرفته هرجا كه افراد هيچ ارتباطي با

و مدون هر جا كه دولت سعي. اي تبديل مي شود نظارت دولت معموالً به اعمال نظر سليقه،قوانين مشخص

اي تصويب كند، خودش تعيين كرده كه آن را چگونه خرج كنند، بدون آنكه كرده در جهت تسهيل، بودجه

هاي غيردولتي به دليل همين مداخالت سازمان. دولتي داشته باشد غيرهاي آشنايي كافي با مشكالت سازمان

و به صورت،زنان و به صورت خودجوش، بلكه توسط مراكز دولتي، با پول دولت  نه بر حسب نياز جامعه



�� ���� ���	
 ���������� ������������ 

.ي از آنها توسط افراد وابسته به حاكميت براي كسب وجهه شخصي ايجاد شده اندرخب. اند تصنعي ايجاد شده

و استقالل ندارندبن .ابراين به هيچ وجه بدون كمك دولت قادر به ادامه حيات نيستند

ت.3 ميأسومين مسئله مهم كه رسيدن به رابطه همكاري بهينه بين طرفين را به عدم اعتماد اندازد خير

 بر اينهانسازمازنان ذينفع در اين. استي غيردولتي زنانها سازمانهاي نهادهاي دولتي به تواناييبرخي 

وقتي اعضاي آن را به ويژه(ي غيردولتي را قبول ندارندها سازماني دولتي تواناييها سازماننظرند كه اكثر

و جوانان تشكيل مي از.)دهند زنان ميي دولتي كه به ظاهرها سازمان حتي آن دسته كه اظهار  به دارند

مديران در استان،. كنند نميها سازمان به ايني غيردولتي ايمان دارند، در عمل توجهيها سازمانقدرت

ي غيردولتيها سازمانحتي حاضر به صحبت با نمايندگان. شناسندي غيردولتي را به رسميت نميها سازمان

وها شهرستاني غيردولتيها سازماناين واقعيتي است كه براي رابطه. نيستند درها فعاليت با دولت ي آنان

مي يكي از زنان در بحث. كند جامعه ايجاد مشكل مي و[ ...«:تفگ هاي گروهي در استان گيالن از آموزش

 بدهند، باور]بازيافت زباله[ها آموزش هاي ما اجازه بدهند، بروند در مدرسه به بچه به بچه]پرورش خواستيم

و، به ما مجوز داده كنيد سه ماه است در شهر صومعه سرا نمي مساند به مدرسه هم رفتيم، لينئولي يكي از

و پرورش صومعه سرا گفت هاي كوچك چطوري به شما اعتماد كنيم، شايد شما رفتيد به اين بچه: آموزش

مس»....گفتيد چه جوري بمب اتم درست كنند  لين هستند كه بايد نسبت به تواناييئو بدين سبب، اين

و اين آگاهي را بايد از طريقها سازمان آموزش مثالً بوسيله كارگاه آموزشي كسبي غيردولتي آگاه شوند

ميها آموزشچنين. كنند مس يي كمك براي مثال. تعديل شودها سازمانلين نسبت به اينئوكند تا ديدگاه

. ها را دارند مسئولين تلقي انتفاعي بودن اين سازمان

.ي منجر شودي غيردولتها سازمان اين امر ممكن است به گزينشي عمل كردن دولت براي همكاري با

ميها سازماندولت براي انتخاب ميي غيردولتي كه در. كند خواهد با آنها كار كند، به شدت گزينشي عمل

بائوواقع مس ميها سازمانلين دولتي فقط آني غيردولتي كار ها افراد سرشناسي كنند كه در بين اعضاي
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و سعي در شناسايي دها سازمانحضور داشته باشند مي در حالي. يگر ندارندي غيردولتي با كه دولت تواند

اما در عين.و اجرايي كمك كندپژوهشييها طرحي غيردولتي در امر گرفتنها سازمانايجاد قوانيني به 

ي غيردولتي نبايد از دولت كمك مالي دريافت كنند، زيرا اين امر استقالل آنها را به خطرها سازمان حال

ا مي يها سازماناساس مالي. ستقالل مهمترين رسالت يك سازمان غير دولتي استاندازد در حالي كه حفظ

ميها طرحغيردولتي بايد بر اساس هاي كاهش بيكاري در جامعه اين امر يكي از راه. كنند يي باشد كه اجرا

.است

د البته براي فقدان اعتماد داليلي ديگر ذكر شده است، از آن و پسران رجمله مشكل روابط دختران

بها سازمان كمبود فضاي كافي براي.ي وابسته به سازمان ملي جوانانها سازماندره ويژهي غيردولتي،

و پسران در اين ارتباط آنان در سطح جامعه موجب مي  گرد هم آيند، اين موضوعها سازمانشود كه دختران

و مسئولين را نسبت به اين ميبيها سازمانجامعه يكها سازمانماد به عدم اعت.كند اعتماد ي غير دولتي از

و نياز به خدمات اين بهها سازمان ايجادث باعها سازمانطرف  شده»دم دستي«يها سازماني موسوم

ميهر زمان غيردولتي كه مسئوالن دولتي به ظاهريها سازمان. است و كه نياز دارند از آنها استفاده كنند

مي»صف شكن«اكثر موارد به عنواندرواند عمالً وابسته به دولت شده  شايد نبود يك شبكه.كنند عمل

.ي غيردولتي عامل اصلي تشديد اين مسئله باشدها سازمانارتباطي بين

مها سازمانمسئله مهم ديگر كه بر همكاري اين.4 . استبزرگ بودن بيش از اندازه دولتثر استؤو دولت

مين عاملي شده است كه بزرگ بودن بيش از اندازه دولت در ايرا ي غيردولتيها سازمان نه تنها شود سبب

 دولتي هستند،ها طرحها دولتي هستند، در ايران سالن. بلكه هيچ فعاليتي نتواند كامالً از دولت مستقل باشد

با موافقت دولت ها بايد دولتي باشد، بنابراين در اين ساختار دولتي بزرگ هر اقدامي بايد در ارتباط تنگاتنگ

.ي غيردولتي به دولت در يك دولت بزرگ، اجتناب ناپذير استها سازمان» زالو وار«وابستگي. صورت گيرد
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يها سازمانهاي تاالر براي گردهمايياحداث مانندي خود را صرف امور زير بناييها كمكاما دولت بايد

كه شركت. غيردولتي كند آن زيربمسائلكنندگان با تأكيد بر اين امر  ها را به دو دسته نايي بسيار مهم هستند

درو تقسيم كردند»سخت افزاري«و»نرم افزاري« ي غيردولتي را مهمترينها سازمان نيروهاي داوطلب

.بخش نرم افزاري دانستند

و عامل مهم ديگري كه بر رابطه.5 ميي غير دولتي زنانها سازماندولت كه تأثير گذارد اين است

ي دولتي بايدها سازمان.ها با بخش خصوصي كار كنند NGOدهند به جايميترجيح دولتي هاي سازمان

و و از ترجيحها سازمانارتباط بين بخش خصوصي بخش خصوصي بر دادني غيردولتي را تسهيل كنند

ميبراي نمونه. ها پرهيز كنند غيردولتي را استاندار  به طرف تواند كانالي باشد كه منابع مالي كارخانجات

ح.ي غيردولتي هدايت كند تا زمينه اشتغال جوانان را فراهم آوردها سازمان كه در مواردي دولت رابطهليادر

را سازمان تربيت بدني سالنها استان، در برخي براي نمونه. با بخش خصوصي را ترجيح داده است هاي خود

بر. دهد به بخش خصوصي اجاره مي و هم براي مردماين امر هم هزينه بيشتري در،اي تربيت بدني دارد

به كه اگر اين سالن حالي و يا امتيازي به اين بخشها سازمانها را و بخش داوطلبي واگذار كند ي غيردولتي

ميها سازمانبدهد، اين و هم هزينه هم كاراتر عمل . هاي كمتري دارد كنند

در.6 دريزنان مسئله مهم ديگري غيردولتيها سازمان دولتي براي هاي دستگاهجابجايي مديران  است كه

ميراه همكاري طرفين ي دولتي موارد متعددي پيش آمده است كه با تغييرها سازماندر.كند مشكل ايجاد

مي. كرده استتغيير نيز يك مدير اهداف آن بخش كند، براي يك سازمان غيردولتي كه با دولت همكاري

و ناتمام ماندن هماهنگي با اين تغييرات بسي و گاهي حتي به قطع رابطه . انجامدميها طرحار مشكل است

ي غيردولتيها سازمانو انهي داوطلبها حركتله باعث شده است تا مسئوالن آشنايي كافي با مقولهأاين مس

ميي غيردولتي،ها سازماننداشته باشند، از اين رو گاهي براي و مشكل . كند ايجاد دلسردي
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مي شركتيكي از ـ دو سال«: گفت كنندگان يها سازمان فردي كه متصدي پيشبه عنوان مثال، يكي

 نيز در زمانها سازمانتعداد زيادي از مجوزهاي. مند بود غيردولتي در استانداري بود به اين كار بسيار عالقه

 كنار رفت، روند درست از زماني كه وي، به خاطر ادامه تحصيل، از اين سمت. تصدي وي صادر شده است

كه.»أخذ مجوز به صورت معناداري دشوارتر گرديد پيشنهاد برخي از حضار اين بود كه الزم است، كساني

ميها سازمانبراي كار در مناصب مربوط به  يي قرارها آموزششوند، ابتدا تحتي غيردولتي وارد نظام اداري

و نوعها سازمانباوگيرند  يشان آشنا گردند تا بدون اخالل در روند موجود، بتواننداهاي فعاليتي غيردولتي

.ي غيردولتي باشندها سازمانياور 

و تشكيالتي نيز بر رابطه اين سازمان.7 فقدان يك يكي از كمبودها. ها با دولت مؤثر است مسائل مديريتي

دري غيردولتيها سازمانشبكه كارا در ميان  ي غيردولتي كه در زمينهاه سازمانحتي بين.ستها استانزنان

يها سازماندر صورتي كه وجود اين همكاري قدرت. اي نيست كنند، نيز چنين رابطه خاصي فعاليت مي

اگرچه. تاكنون موفقيت چنداني به دست نياورده استها استانيها تشكلخانه. كند غيردولتي را مضاعف مي

مها استاني غيردولتيها سازمان ها با همكاري اين اميدواري وجود دارد كه اين خانه ثري داشتهؤ بتواند نقش

 دو جنبه داشت از يك طرف در مرحله اول به دليل عدم همكاري دولت در ثبتها تشكلضعف خانه(باشد 

و در دوره دوم نيازمند همكاري بيشتر  نياز.)ي غيردولتي استها سازمان اساسنامه با مشكل مواجه بود

ي غيردولتيها سازمان بايد از طريق خودها تشكلي غيردولتي نظير خانهها ازمانساي ميان تشكيل شبكه

. احساس شود، ولي اين تشكل از طرف دولت ايجاد شده است

سا.8 و ت زمانمحور ديگري كه بر رابطه دولت اي است كه آنها ثير داشته است رابطهأهاي غير دولتي زنان

ميحبا  كنندگان آلوده شدن سازمان خود را كه قصد كارهاي از شركتبعضي. كنند وزه سياست برقرار

و آن چيزي كه از آن به عنوان  و مسائل سياسي باعث آسيب دانسته »رشد پفكي«اجتماعي داشت به اهداف
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از نظر آنان كساني كه به قصد كار سياسي يا به عبارتي كار حزبي دست. كردند، را مضر قلمداد نمودند ياد مي

از ديگر مشكالت،. لطمه وارد كردندها سازماني غيردولتي زدند به كليت اينها سازمانت در قالب به فعالي

بهها سازمان اين موضوع اعالم شد كه گروهي از حاكميت از و دستيابي ي غيردولتي جهت تبليغات سياسي

در. اهداف شخصي سود بردند مسها سازمانيكي از فعاالن چهأتلهأي غير دولتي بر اين كيد دارد كه اگر

با مي بهها فعاليتتوان بسياري از مشكالت سازمان غير دولتي را ي سياسي حل كرد اما چون افراد نسبت

. فعاليت سياسي داشتها سازمانبايد در اينني غيردولتي ديدي سياسي دارندها سازمان

مو محور عمده ديگري كه دستيابي به رابطه.9 مياي بهينه را با مشكل دركمش،سازد اجه الت اقتصادي

توانند كه آنها نميآن بودي غير دولتي زنان،ها سازمانيكي از مشكالت.ي غير دولتي زنان استها سازمان

آن از بانك و از سوي ديگر شركت هم نيستند ها وام بگيرند، زيرا اين امر تا حدي. ها شخص حقيقي نيستند

ت مي نظير قرضهاي مالي فعاليت، سيس زمينهأبا اش با اين اما دولت در اصالح رابطه. شود الحسنه انجام

مس. ها كمك كند بايد به اين صندوقها سازمان ميأاين و زايي تواند به برخي از اهداف اشتغال له

دولتي زنان،ي غيرها سازمانترين مسئله انجام اين امر مهم. توانمندسازي زنان سرپرست خانوار كمك كند

آن تأمين مالي طرحيعني و احتماالًراها هاي مي براي دورهحل كرده .نمايند اي كوتاه اشتغالزايي

و فعاليت در له ديگر اقتصاديأمس برخي اوقات. زنان استي غيردولتيها سازمانمعضل بيكاري

ساهم كرده، كه معموالً با معضل بيكاري گروهي از افراد تحصيل زمان مواجه هستند، با تشكيل يك

با. سازندميغيردولتي، آن را ممر درآمد خود  ي غيردولتي، اذعانها سازمانيكي از كارشناسان دولتي مرتبط

كه مي بهپسكنندگان براي تأسيس سازمان غيردولتي انتظار دارند اغلب اوقات مراجعه«دارد  از كمي فعاليت

.» جوانان درآيند ملياستخدام اداره محيط زيست يا سازمان
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و ي غير دولتي زنانهاسازمانبرنامه عمل پيشنهادي رابطه دولت

هاي گروهي مقدماتي توسط نمايندگان آنها در سه مرحله مورد بررسي قرار در اين بخش نتيجه بحث

طرح برنامه عمل بر اساس نتايج جلسات بحث گروهي متمركز تهيه شده بود، محور اين طرح تقويت. گرفت

دريها سازمانمشاركت  و پاسخ گويي از طريق دسترسي هاي فعاليت غيردولتي  اجتماعي، گسترش شفافيت

ي غير دولتي زنان،ها سازمان براي افزايش همكاريها ظرفيتي غيردولتي، توسعهها سازمانبه اطالعات در

و توسعه ظرفيت در ساخت تعها سازمانها و فراهم كردن حمايت نهادي، تقويت همكاري، وي غيردولتي اون

و دولت بوده استها سازمانتشريك مساعي  مسهمچنين.ي غير دولتي زنان كهأ به اين له توجه شده است

و نيز تأثير كاملي بر آنها گذاردها سياست اين برنامه بايد با چارچوب  موجب همچنين.ي دولت منطبق باشد

ف.ي غير دولتي زنان گرددها سازمانتقويت اركان  امور زير به در موردكنندگان شركتوقبا توجه به اهداف

: كردند عنوان برنامه عمل توافق نسبي پيدا

و هيئت مديره آنان را زنان تشكيلها سازماني غير دولتي زنانها سازمان)1 يي هستند كه اكثريت اعضا

و يا اينكه به اموري مي و. پردازند كه مستقيماً مربوط به زنان استميدهند ي غيردولتيها سازماندولت

و اجتماعي هر منطقه بايد تمهيداتي را در جهت گسترش  هاي فعاليتزنان با توجه به موقعيت فرهنگي

ميها سازمان. انجام دهندها سازمانخاص زنان در اين و فرهنگ خاصي غير دولتي زنان توانند به زبان

و يا گسترش آن را در اساسنامه خود لحاظ كنند .قومي فعاليت

يها سازمان چارچوب خاص زنان را در هاي فعاليت زمينه گسترش،المللي خود دولت با توجه به تعهدات بين)2

.غير دولتي زنان فراهم كند

:ي زير با كمك دولت به اجرا گذارده شودها طرح،ي غير دولتي زنانها سازمانبراي حل مشكالت مالي)3
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م و تسهيالت تكليفي به پرداختكسسات مالي اعتباري خرد، الزام بانؤافزايش ها از طريق قوانين بودجه

به وام و بدون بهره ي غير دولتي زنان، معافيت مالياتي وجوهي كه به هدفها سازمانهاي طوالني مدت

مي به غير دولتي از طرف بخش خصوصيها سازمانتقويت اين . يابد ها اختصاص

و نياز مالي اين امر با توجه به غير انتفاعي بودن از يك ي غير دولتي زنان از سوي ديگرها سازمان طرف

.مورد توجه قرار گرفتكنندگان نسبت به بخش خصوصيو با توجه به نظرات شركت

ي غير دولتي زنان موظف هستند تا اعتبارات دريافتي از دولت را براي امور مرتبط با مسائلها سازمان)4

م.دنبالفصل زنان مصرف نماي و ميؤدولت .نمايد سسات مالي اعتباري بر انجام امور نظارت

و نمايندگان دولت با تشكيل كميته)5 و نيز كارشناسانها سازماناي از كارشناسان دولتي ي غير دولتي زنان

يها سازمانبهها الويت را با در نظر گرفتنها طرحي غيردولتي زنان برنامه نحوه واگذاريها سازمانمسائل

.نمايدمشخص زنان غير دولتي

و ثبت)6 ازيها سازمان دولت،براي حل مسئله اخذ مجوز هاي مشمول قانون تجارت شركتغيردولتي را

و نسبت به تصويب قانون مشخص سازمان نمهاي غير دولتي زنان متمايز كرده  همچنين بانك.ايداقدام

.تهيه نمايدي غير دولتي زنانها سازمانهاي اطالعاتي از تمامي اساسنامه

و داوطلبانه بودنها سازماندولت براي تمايز بين)7 و در جهت استقالل و غير دولتي زنان ي دولتي

وها سازماندولتي زنان برخيي غيرها سازمان هاي فعاليت ي غير دولتي زنان را كه شبهه مستقل بودن

. زنان به رسميت شناسد غير دولتيي نيمه مستقلها سازماندولتي بودن در آنها مشهود است به نام غير

ميها سازمانموراني كه در اينأم آن. توانند جزو كارمندان دولت محسوب شوند به كار مشغولند، ها برخي از

 كارها سازمانوقت براي اين اغلب به صورت پارهها سازمانمديران اين. از جمله متخصصان امور هستند

هم مي و بر كنند ميزمان به كار خود اصطالح نيمه مستقل. دهند اي كارفرمايان ديگر از جمله دولت ادامه
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ازها سازمانبدين معنا است كه اين ميهاي نظارت نسبتاً مي حكومتي خارج توانند به صورت باشند اما

و مديريت حوزه گسترده . اي از خدمات عمل كنند بازوهاي حكومتي در انجام

و سازمان)8 و كارايي هاي غيردولتي دولت گذاري خود، سرمايههاي فعاليت بايد به منظور افزايش اثربخشي

هاي آموزشي همچنين دولت برنامه. انجام دهندايشانو تواناسازيها بيشتري در زمينه افراد، سازمان

.ي غير دولتي زنان ترتيب دهدها سازمان نيروهاي مرتبط با به ويژههماهنگي براي كارشناسان دولتي 

و شبكه سازي ارتباطات ولت به عنوان تسهيلد)9 باها سازمانگر از توزيع اطالعات ي غير دولتي زنان

ها را كميته مشترك دولت، كارشناسان مستقل مسائل ترتيب اين برنامه. هاي مشخص حمايت كند برنامه

و نمايندگان اينها سازمان گيري شكلهاي ينهزماين كميته. نمايند مشخصها سازماني غير دولتي زنان

. را ايجاد نمايدهاي زنان شبكه توسط خود غير دولتي

و كارشناسان مسائل غير دولتيها سازمان كميته مشترك نمايندگان)10 را برنامه،هاي زنانى غيردولتى اي

و بخش خصوصى ارائه كنندها سازمان راهبرديدر جهت تقويت اتحادهاى   دولت بر اين.ي غير دولتي زنان

جز برنامه و از گسترش آن بدون دخالت در ميها سازمان. يات حمايت كندئها نظارت توانندي غير دولتي زنان

و امضا نمايندرا هاي بخش خصوصي هاي همكاري مشترك با بنگاه در قالب اين اتحادها برنامه .تدوين

هاي برنامه،و برعكسلتيدوغيريها سازمانافزايش اعتماد مسئوالن دولتي به به منظور دولت) 11

درآموزشي  به صورت مشترك تواندميها اين برنامه. نمايدو غير دولتي برگزاري دولتيها سازمان منظمي را

.برگزار گردد

بي غيرها سازمان) 12 راو مردم راي اصالح نگاه مسئولين دولتي دولتي زنان و اقدامات خود كليه تصميمات

كارشناسان آموزش را دولت با مند براي انجام مستمر اين امر نظامهاي برنامه.معرض عموم قرار دهند در

ميها سازمان .دهدي غير دولتي زنان مورد حمايت قرار
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و مديريت سازمانهانسازمادولتي زنان اعضاي ايني غيرها سازماندولت با كمك) 13  را براي اداره

م توسط كارشناسان مستقلها آموزش. آموزش دهد و دانشگاهؤو شد سسات علمي .ها انجام خواهد

كهها سازماندولت در مورد) 14 ميها كمكي غير دولتي زنان كنند، برنامه نظارتي فنيي دولتي را دريافت

ي غير دولتي زنانها سازمان اين نظارت از كارشناسان مستقل امور برايدولت. اي به مورد اجرا گذاردو ويژه

.استفاده نمايد

راي غير دولتي زنان برنامهها سازمان گسترش استقالل مالي به منظوردولت)15 هاي كمك مستقيم مالي

و براي هدفمند كردن برنامه  برنامه هاي آموزشي در جهت،ها كميته مشترك به صورت زمانبندي ارائه دهد

. نمايدرا تدويني غير دولتي زنانهاسازمانارتقاي استقالل
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