كارگاه چهارم :توانمندسازي زنان و قدرتيابي از طريق تعاوني
ساعت برگزاري ١٣:٣٠ :تا ١٦:٠٠
تاريخ برگزاري١٦/١٠/١٣٩٥ :
تسهيلگر :خانم آذر تشكر
تعداد كل شركتكنندگان در كارگاه چهارم ٥٤ :نفر
نقشة پراكندگي افراد شركتكننده در كارگاه اول به تفكيك استانها:

عنوان اين كارگاه توانمندسازي زنان از طريق تعاوني است و من خوشحالم مردان هم در اين كارگاه حضور دارند .چقدر خوب كه زنان و
مردان باهم پيش بروند و باهم كار كنند .در كارگاهها مرسوم است قواعدي وضع كنند .در حال حاضر اينجا هستيم و فضايي شكل داديم،
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فارغ از اينكه چه خواهيم گفت و به چه سمتي خواهيم رفت فضاي دو ساعتهاي كه در اختيار ماست موجباتي را فراهم مي كند كه بتوانيم
قوانيني برايش بگذاريم .شما قواعد پيشنهاد دهيد.
شركتكنندگان كارگاه بر اين قوانين توافق كردند:
تمركز خوبي داشته باشيم
موبايلها را خاموش كنيم.
با جمع حرف بزنيم.
ما از زندگي و كارمان گذشتيم تا پس از اين دو ساعت باهم چيزهايي ياد يگيريم و ارزيابي هم در پايان همين كارگاه انجام خواهد شد.
اعتقاد و روش من كه برايش تﻼش ميكنم اينست كه اساساً اعتقاد ندارم كه دانش چيزي فردي است يعني كسي وجود دارد كه
دانشهاي جهان را در اختيار دارد و آن را به ديگران عرضه ميكند .به همان اندازه كه من حق دارم در اين كارگاه صحبت كنم شما هم
حق داريد تا از اين طريق كمك كنيد به روشن شدن مفاهيم براي من .دانشي كه در اين جلسه توليد ميشود از اهميت زيادي برخوردار
است .من فقط يك سري مفاهيم را به شما پيشنهاد ميدهم بنابراين از آغاز كار قرارمان توليد دانش مشاركتي باشد .در اين كارگاه از تمثيل
آجر براي مفاهيمي كه دربارة آنها بحث خواهم كرد استفاده ميكنم .سعي ميكنم آجرهايي به دست همهمان بدهم تا ساختماني را با هم
بسازيم؛ در كار ساختمانسازي ديدهايد كه يكي آجر دست ديگري ميدهد و ديگري آن را در آب ميزند و به نفر بعدي ميدهد كه روي
آجرهاي قبلي بگذارد .هر كدام از آنها دارند كاري روي آجرها انجام ميدهند آجرهايي كه من به شما ميدهم مفاهيم هستند .ممكن است
به نظر برسد اين مفاهيم متفاوت هستند ولي ما به كمك آنها دانشي توليد ميكنيم و ساختماني ميسازيم كه براي همهمان مشترك است.
مفاهيم كه بر مبناي آنها دانش توليد ميكنيم مفاهيم خيلي انتزاعي نيستند .اتفاقا اين مفاهيم كامﻼً با زندگي روزمره و مسئلهشناسي و
مسائلي كه در كار و زندگي با آنها روبهرو هستيم مرتبط هستند .بنابراين مفهوم و مسئله كامﻼ در راستاي هم هستند و ماحصل آن دانشي
است كه من و شما در دو ساعت پيشرو به يكديگر اضافه ميكنيم.
دانشي كه ميخواهم با شما به اشتراك بگذارم حاصل سالها مطالعه است و تفكر و رفت و برگشت ميان تئوري و كار ميداني است .شما
ميتوانيد يادداشتهاي كوچكي برداريد و يك تكليف داريد كه در پايان كﻼس كه آن را به عنوان ارزيابي كارگاه تلقي ميكنيم تا متوجه
شويم ديدگاههايمان چقدر تغيير كرده است.
در بروشور كارگاه عنوان شده است كه ميخواهيم در اين كارگاه يك شخصيت معلم-تعاونگربراي خودمان تصوير كنيم .پرسشمان
اينست كه يك معلم-تعاونگر چه ويژگيهايي دارد؟ تمام چالشها و مشكﻼت را با هم مرور خواهيم كرد .عنوان كارگاه توانمندسازي
زنان و قدرت يابي از طريق تعاوني است .من نقدهايي به اين عنوان دارم كه در ادامه برايتان ميگويم.
اولين نكتهاي كه ميخواهم بر آن انگشت بگذارم بحث توانمندسازي زنان است .دوستان ،اصطﻼح توانمندسازي زنان را احتماﻻ بسياري از
شما شنيدهايد ،اينكه زنان بايد توانمند شوند به اين معنا را تداعي ميكند كه زنان موجوداتي هستند كمتوان يا ناتوان و بايد كمك كنيم
توان كسب كنند؛ ميخواهم چند اشكال به اين مفهوم وارد كنم و اين نخستين آجر ما خواهد بود .اوﻻً توانمندسازي ترجمه نارسايي از كلمه
empowermentاست .يعني در اين تركيب واژة  /powerقدرت وجود دارد و ما در فارسي آن را توانمندسازي ترجمه كردهايم .دو كلمه
توان و قدرت به لحاظ ايماژ و تداعي كه در ذهن ايجاد ميكنند تفاوت زيادي باهم دارند .اينكه به كسي بگوييم تو »توان« نداري و تو
»قدرت« نداري دو پژواك متفاوت دارند .مشخص نيست چه كسي و به چه دليل دو دهة پيش اين تركيب را توانمندسازي ترجمه كرد.
سيستمهايي در جهان و خاورميانه وجود و همين طور در ايران وجود داشتهاند كه گروه ها و نظاماتي را شكل دادند به نام  NGOاينها قرار
است سازمانهايي باشند كه كساني را توانمند كنند .بيشتر زنان در اين نوع گروهها فعال بودند .آنها گروهي تشكيل ميدادند و آن را ثبت
ميكردند و ميرفتند ميان گروههاي حاشيه ودر شهرهاي دورافتاده تا افراد را توانمند كنند .براي توانمند كردن چه ميكردند؟ برايشان
كﻼس ميگذاشتند و دانشهايي را به آنها منتقل مي كردند ،مثﻼ آموزش سواد ميدادند.
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هنگامي كه پس از دو دهه فعاليت اين NGOها را مرور كنيم ،متوجه ميشويم ماجراي توانمندسازي اين است كه آموزشهاي اولية
مهارتهاي زندگي به اين افراد بدهند يا به آنها كمك كنند در مدرسه ثبتنام كنند يا فعاليتهاي خيريه مانند رساندن لباس به افراد
بيبضاعت

و ازدواج و امثالهم يا گرفتن وامهاي كوچك براي خانوادهها انجام دهند .تمام اين فعاليتها مفهومي از توانمندسازي را جا انداخت كه گويي
مهارت كوچكي را به اين اجتماعات اضافه ميكند .مثﻼً به زنان تنفروشي كه در يك نقطه حاشيهاي شهر ساكن هستند كمك ميكنند تا
بتوانند به طريقي زندگيشان را تأمين كنند .ولي اتفاقي كه رخ داده اينست كه اين اتفاقات به هيچ عنوان نتوانستهاند اين زنان را از
ساختارهايي كه در آنها قرار دارند بيرون بكشندNGO .ها خودشان در ارتباط با كﻼسهاي آموزشي كه برگزار ميكردند به مشكل برخوردند
يعني ميگويند در وضعيتي قرار دارند كه كاري از دستشان برنميآيد به اين علت كه تغيير اساسي در زندگي حاشيهنشينان و فقرا ايجاد
نكردهاند ،صرفاً خدماتي ارائه دادهاند و اين خدمات اثرگذاري محدودي داشته است .اما ماجراي  empowermentچيز ديگري است و بايد
تغيير اساسي در زندگي افراد ايجاد كنيم و به كارهاي كوچك با اثرگذاري محدود بسنده نكنيم .يعني شما تا وقتي نتوانيد براي كسي كار
مناسب پيدا كنيد نميتوانيد تغيير عمدهاي در زندگياش ايجاد كنيد .يعني شما هر قدر كمكهاي كوچك صورت دهيد او در همان وضعيت
باقي ميماند .بنابراين ،توانمندكردن و قدرتمند شدن دو موضوع كامﻼً متفاوت هستند .شما زماني ميتوانيد بگوييد فردي قدرتمند شده كه
او بتواند براي زندگياش تصميمات جدي بگيرد و توانايي تغيير بنيادين مناسبات زندگياش را به دست آورد .ولي هر چه فرد به همسايه،
دوست ،آشنا ،خانواده و غيره وابستگي بيشتري پيدا كند و اقدامات شما طوري باشد كه اين وابستگي ادامه پيدا كند ممكن است فرد توانمند
شود اما قدرتمند نخواهد شد و همواره افرادي بايد باشند كه به آنها خدمات ارائه كنند و اين روند غلط است .بايد كاري كنيم كساني كه در
حاشيه هستند هر چه بيشتر به متن تصميمگيريها اضافه شوند .بنابراين ،ما هر كاري انجام ميدهيم بايد هدفمان اين باشد كه قدرت در
افراد ايجاد كند.
خيلي از شما فرزند داريد هرگاه كاري كرديد كه فرزند شما تصميم بگيرد كاري را انجام دهد او قدرت اين را پيدا كرده است كه زندگياش
را در دست گيرد درغيراينصورت در تمام عمرش بايد از او حمايت كنيد .خودتان كه حامي هستيد به مرور ضعيف خواهيد شد و او را هم به
دنبال خواهيد كشيد .ميخواهم بگويم اين مفهومي است كه در تمام زندگيتان با آن سروكار داريد چه در ارتباط با فرزندتان ،چه
دانشآموزانتان و چه كساني كه به صورت خيريه به آنها كمك ميكنيد .قدرت افراد را بايد اضافه كنيد و همواره ميبايست فكر كنيد من
چه كاري ميتوانم انجام دهم كه قدرت اين افراد بيشتر شود .قدرتي كه بتواند براي خودش تصميم بگيرد و درست تصميم بگيرد .خُب به
اين ترتيب آجر دوم يعني قدرت انتخاب و تصميمگيري درست را هم به دستتان دادم.
وقتي ميگوييم فردي قدرتمند است مفاهيم سواستفاده ،سياست در ذهنمان تداعي ميشود .درحاليكه قدرت فقط اين نيست و در هر
رابطة دو نفرهاي وجود دارد .هر رابطة بشري را نوعي نفوذ و سلطه تلقي كنيم يك رابطة قدرت وجود دارد .حتي وقتي شما قدرت استدﻻلي
براي مجاب كردن فردي بهره ميبريد مرتبهاي از قدرت وجود دارد چون شما خود را برتر از فردي ميبينيد كه سعي بر مجاب كردنش
داريد .بنابراين مفهوم قدرت كه دائما آن را تكرار ميكنم مفهومي سياسي نيست و نوعي قدرت اجتماعي است .قدرتي است كه در رابطة
ميان افراد ايجاد ميشود و صرفاً با قدرت اقتصادي يا سياسي سنجيده نميشود نيست و مفهومي وسيعتر است.
 oفعاليت گروهي :تعريف قدرت و تفاوت توان و قدرت
گروه يك :قدرت به معناي تحميل اراده فرد به ديگري است.
پرسش تسهيلگر :منظور از تحميل چيست؟
مانند همان مثال خودتان اينكه من ميتوانم اين كار را انجام دهم پس حتماً تو هم ميتواني.
تسهيلگر :يعني شما قدرت را با تحميل يكسان در نظر ميگيريد .به عبارت ديگر كسي كه قدرت و توان نفوذ دارد تواناست .كسي كه
ميتواند خواست خود را بر ديگري تحميل كند.
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گروه دو :يعني كسي كه با تصميمگيري بتواند ديگري را تحتتأثير قرار دهد و رهبري كند .قدرتمند يعني فردي كه
توانايي آن را دارد كه روي ديگري تأثير بگذارد و او را پيرو اهداف خود كند.
تسهيلگر :اين بحث تحميل بحث قدرت را به سياست نزديك ميكند .هيچوقت شده در برابر فرزندانتان كم بياوريد؟ براي بسياري از ما به
دفعات زياد اتفاق افتاده است .چرا؟ چون بچه آن كاري كه ما ميخواهيم را انجام نميدهد.
گروه سه :توانمندي يعني فرد بتواند از هر موقعيتي بهترين استفاده را ببرد و به قول معروف گليمش را از آب بيرون
بكشد .كسي كه توانمند است بدون پشتوانههاي ديگر ميتواند كاري كه ميخواهد را انجام دهد .ولي كسي كه
قدرت دارد اگر قدرت از او سلب شود ديگر نميتواند كاري انجام دهد.

گروه چهار :توانايي جنبة دروني دارد و قدرت جنبة بيروني .ميتوانيم افراد را تواناتر كنيم و تواناييهايشان را كشف
كنيم .هيچ وقت نميگوييم قدرتشان را كشف كرديم .روي توانايي افراد ميشود كار كرد قدرت جنبة بيروني دارد.
هر فردي توانايي دارد كه ميتواند كشف شود و از آن براي تغيير وضعيت زندگياش استفاده كند.
گروه پنج :قدرت مترادف است با صاحباختيار بودن ولي كسي كه توانمند است كسي است كه پلهپله پيشرفت
كرده است.
ميخواهم بحثها را به موضوع تعاوني مربوط كنم .بنابراين ،بحث ها را بايد از موضوع روانشناسي و تربيت و تعليم و تربيت جدا كرد.
وظيفة شما به عنوان معلم اينست كه تواناييهاي دانشآموزان را كشف كرده و آنها را توسعه دهيد ولي نقش شما به عنوان معلم-تعاونگر
متفاوت است .همه حرفهاي ما ناظر به اينست كه چگونه هم ميتوانيم معلم باشيم و هم تعاونگر .در ادامه معلوم ميشود چقدر به اين
مفاهيم نياز داريم تا استدﻻل كنيم كه چرا تعاوني مهم است؟
اﻻن شخصيت معلمي شما غلبه دارد و سطح بحثها در سطح آموزش و تربيت است .اما سوال مهم ما اينست كه چرا ميخواهيم تعاوني
داشته باشيم؟ چه دليل دارد؟ مگر اﻻن مدرسه كار نميكند؟ چرا ميگوييم تعاوني براي زنان مهم است؟ يا چرا ميگوييم تعاوني براي
گروههاي حاشيه مهم است؟
دقيقاً اين جا است كه بحث موقعيت مطرح ميشود .شما موقعيت فردي را از نقطة آ به نقطة ب منتقل ميكنيد .مثﻼ او را باسواد ميكنيد،
موقعيت فرد تغيير ميكند و تغيير موقعيت قدرت است و ما به اين مفاهيم اينجا نياز داريم .پس وقتي ميگوييم توانايي تحميل چيزي بر
ديگران فكر ميكنيم من كه آن باﻻ ايستادهام .من قدرتمندم .اتفاقاً ميخواهم بگويم كسي هم كه مقاومت مي كند قدرتمند است و اشكال
مختلف مقاومت نوعي قدرت است .نخواستن ،نكردن ،تنندادن قدرت است .مهم اينست كه شما با چه نگاهي داريد به قدرت نگاه
ميكنيد.
مفهوم ديگري كه ميخواهم در راستاي بحث نهاييمان است كه چگونه معلمان تعاونگر خوبي باشيم .ما معموﻻً توانايي و ناتواني را چيزي
دوگانه قلمداد كرده و فكر ميكنيم كسي كه توانا است يك سري ناتوانيها ندارد و كسي كه ناتوان است يك سري تواناييها را ندارد.
واقعيت اينست كه فقر و ثروت ،توانايي و ناتواني همه روي يك طيف هستند .شما نميتوانيد بگوييد كسي ناتوان است همانطور كه
نميتوانيد بگوييد كسي مطلقاً فقير است .همانطور كه نميتوانيد بگوييد ثروتمند است.
بحث ديگر يا آجر بعديمان سازمان كار است .شركتهاي خصوصي داريم كه انواع مختلف خدمات يا كاﻻيي توليد ميكنند .اين شركتها
يا سهاميعام هستند كه چند سرمايهدار دارد و به نسبت سهمي كه دارند حق رأيشان متفاوت است و يا سهامي خاص كه يا يك نفر
سرمايهدار دارد و يا دولت كارفرما كه حقوق را دولت پرداخت ميكند و يا تعاوني كه سازمان كار متفاوتي دارد .سيستم تعاوني كه سازمان
كار متفاوتي است ما را وارد فضاي ديگري از نظر سازمان كار كند .ببينيد فرايند ديگري شكل ميگيرد كه شما طي آن توانهاي فرديتان
را گره ميزنيد به يك سازمان.
مفهوم و يا آجر بعدي كه با آن كار داريم كار است.
o

فعاليت گروهي :كار چيست؟
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گروه يك :فعاليتي كه در قبال انجام آن مزد دريافت ميكنيم
گروه دو :فعاليتي كه طي آن توليدي انجام شود .در واقع فعاليتيست كه محصول داشته باشد
گروه سه :وقتي در فضاي اجتماعي قابليتزا قرار بگيريم كه قابليتهاي ما را افزايش دهد و توانمندمان كند و
بتوانيم به ديگران كمك كنيم كار انجام شده است .يعني شرايطي فراهم كنيم كه به كسان ديگر كمك كنيم و
كسان ديگر هم به ما.
گروه چهار:كار چند تعريف دارد .بستگي دارد از چه منظري به آن نگاه كنيم از منظر فعاليت اقتصادي ،اجتماعي يا
حتي فعاليت جسماني و يا فعاليتي كه براي كسب تجربه ،امرار معاش يا حتا براي سرگرمي انجام ميدهيم.
گروه پنج :كار فعاليتي است كه تغييري در چيزي ايجاد كند و هدف از انجام آن از نقطهاي به نقطة ديگر رسيدن
است .مثﻼ وضع معيشت فرد يا خانواده را تغيير دهد.
تسهيلگر :چرا ميگوييم كار و نميگوييم انجام يا چرا اصﻼ نميگوييم فعاليت؟
شركت كننده :چون اگر كار باشد قبلش بايد يادگيري اتفاق افتاده باشد كه بعدش كاري انجام شود كه در قبالش مزد دريافت شود .يا
يادگيري باشد كه كاري بعدش انجام نشود و مزدي هم دريافت نشود .مثل كارهايي كه در خانه انجام ميدهيم و يا كارهايي كه ميدانيم
در قبال انجام آنها مزدي دريافت نخواهيم كرد .گاهي كار براي دريافت مزد است و گاهي فعاليتي است كه با هدف ديگري انجام ميدهيم.
تسهيلگر :خب اگر بر سوال تمركز كنيم از خودمان ميپرسيم  :آيا من كار كردم در قبال پول؟ آيا من كار كردم براي كسب تجربه؟ آيا من
كار كردم كه كار كرده باشم بيهدف و صرفاً براي سرگرم شدن؟ آيا پايين آمدن من از تخت خوابم كار است؟ تعريفي كه منتهي به يك
سيستم و سازمان كار و سيستم اقتصادي شود و معناي اقتصادي پيدا كند ،اين كنجكاوي را در ما ايجاد كند كه چگونه ميشود آن را اندازه
گيري كرد؟ اينجاست ميگويند كار با فعاليت متفاوت است و آن فرايندي است كه تغييري در چيزي ايجاد كند .اساساً در تعاريف اوليه
ميگفتند تغييراتي كه انسان بر طبيعت اعمال ميكند كار است .بنابراين بيرون آمدن شما از كار نيست ،يك فعاليت است .من اﻻن دارم كار
ميكنم چون قرار است اين جمع باهم تغييري ايجاد كنيم اگر بعد از دو ساعت بگوييم در ذهن ما هيچ تغييري اتفاق نيافتاده است و هيچ
دانشي توليد نكرديم پس من كاري انجام ندادهام چون تغييري ايجاد نشده است.
تفاوت كار و فعاليت:
كار با فعاليت و جنب و جوش متفاوت است .مبنا اينست كه ما در چيزي تغيير ايجاد كنيم .يكي از بحثهاي مهم اينست كه كار هميشه
و در تمام جوامع با انسانيت پيوند دارد .اما چيزي كه باعث ارزشگذاري كار شده است مسئلة پول است .تا پيش از دوران مدرن بسياري از
كارها انجام ميشده است و تقسيم كار صورت ميگرفت و آدمها كارهايي انجام ميدادند كه در قبالش پول نميگرفتند چون مناسبات طور
ديگري بود ولي كاري انجام ميدادند .در دوران مدرن و در زندگي مدرن است كه كار با پول در نظر ما يكسان شده است و به اين ترتيب
انبوهي از كارهايي كه انجام ميدهيم و معموﻻً هم زنها انجام ميدهند خارج از مقولة كار تلقي ميشود .بنابراين ،ارزشگذاري انجام
ميدهيم و ميگوييم كار انجام بده و پول را دريافت كن و كسي كه پول دريافت نميكند ميگوييم كار نميكند .يعني وقتي پول را وسط
ميگذاريم دستة مهمي از كارها را كنار ميگذاريم.
وقتي پاي پول وسط ميآيد مهمترين مشكلي كه در ارتباط با كار مطرح ميشود چيست؟
شركتكننده :اينكه آيا مزدي كه دريافت ميكنيم با ميزان كاري كه انجام ميدهيم متناسب است يا به اصطﻼح عاميانه آيا ميارزد؟
بله ،در واقع بحث اندازهگيري كار مطرح ميشود كه يكي از مهمترين مسائل تعاونيها است .مثﻼً شما ميگوييد براي كاري كه قرار است
انجام شود زمان را معيار سنجش قرار ميدهيد .بعد ميگوييم فﻼني ده ساعت كار كرده است و هر ساعت انقدر و محاسبه ميكنم و
حقوقش را پرداخت ميكنم .ممكن است فردي براي كاري ده ساعت وقت صرف كند و ديگري براي همان ميزان كار بيست ساعت وقت
صرف كند .شما چگونه ميتوانيد آن را محاسبه كنيد؟

آدرس :تهران -شهرك غرب -فاز يك -خيابان مهستان -پﻼك ٢١
تلفن٨٨٥٧٢١٠٥ -٩ :

شركتكننده :مثﻼً من در حوزة كامپيوتر فعاليت ميكنم ميخواهم بنر طراحي كنم آن را ميدهم به فرد ايكس در دو ساعت طراحي ميكند
و مي دهم به ايگرگ در يك ربع.
تسهيلگر :ايشان ميخواهد بگويد من كارفرما هستم و براين مبنا كداميك ميارزد .و پولي را براي كاري با كيفيت در نظر مي گيرد و آن را
به فردي كه كارش كيفيت باﻻتري دارد پرداخت ميكند .در تعاوني اگر بخواهيد كار مشترك را تعريف كنيد يكي از مهمترين مسائل
اينست كه ميخواهيد تركيب آدمهايي كه در تعاوني هستند چه كساني باشند؟ همه شان از جنس طراح زرنگي باشند كه بنري را در يك
ربع طراحي ميكند؟ آيا امكانپذير است؟ يا طراحي كه ممكن است ده ساعت طول بكشد يك بنر طراحي كند.
شركت كننده :ببينيد در ايران عرف است كاري كه در يك روز ميتوان انجام داد را ده روز طول ميدهند با اين استدﻻل كه اگر زود
تمامش كنيم كارهاي تازهاي به ما ميسپارند.
ميخواهم بگويم شما وقتي ميخواهيد در تعاوني مدل كار جمعي را به تحقق برسانيد اصل بر اينست كه عدهاي كه سرمايههاي كوچك
دارند دورهم جمع شوند و باهم كار كنند .يكي از مهمترين گرفتاريها تعريف كار است .اعضاي تعاوني با هم برابر نيستند مي خواهيم چكار
كنيم؟
شركتكننده :ما در حال تأسيس يك تعاوني ITو كامپيوتر هستيم .در آغاز كار هر كس قابليتهايش را نوشت و آمديم براساس قابليتهايي
كه داشتيم تقسيم كار كرديم .مسائلي بود كه نابرابري ايجاد ميكرد و آمديم كارها را دستهبندي كرديم و گفتيم اگر اين كار را سه نفر بلد
باشند ممكن است در آينده براي ما پولساز باشد .گفتيم همه بروند مهارتهاي متناسب با پروژهاي كه در دست داريم را ياد بگيرند.
شركتكننده :در تعاوني وقتي ميشود كار را سنجيد كه ببينيم هدفگذاري مجموعه و هدف گذاري فرد چيست؟ و چقدر توانسته تﻼش
موثر كند.
دوستان به دو نكتة بسيار مهم اشاره كردند .تعاوني يك سازمان كار اقتصادي است كه در آن سرمايههاي كوچكمان را روي هم
ميگذاريم .مسئلة سرمايه يكي از مهمترين مسائل در آغاز تشكيل تعاوني است .اين پرسشها برايمان مطرح ميشود كه سرماية اوليه را
چگونه تامين كنيم؟ سهم را چقدر تعيين كنيم؟ تقسيم سود به چه صورت باشد؟ ذهن ما دائما درگير مسئلة سرمايه است .ميخواهم به شما
بگويم سازمان كار تعاوني سازمان كاري است كه دو موضوع مهم دارد سرمايه و كار .و چه بسا كار مهمتر از سرمايه است .اگر سرمايه مهم
بود از سرمايهداري دعوت ميكرديم هزينههاي اولية كار را بر عهده گيرد .ولي چرا ميگوييم كار مهمتر است؟ چون اينجا جمع مي شويد
كه كار كنيد و تغيير ايجاد كنيد كه ريز ريز به سرمايهها اضافه كنيد .بنابراين تكية اصلي بر كار است .پس آنچه اهميت دارد كار است و در
تعاوني دربارة مفهوم كار بايد بسيار بيانديشيم .اينكه چگونه آن را اندازهگيري كنيم؟ چگونه متناسبش كنيم؟ چگونه پاداشش دهيم كه به
عدالت و برابري نزديك باشد؟ چون ميخواهيم اين تعاوني طوري باشد كه با همكاري يكديگر ثروت برابر بسازيم.
شركتكننده :در واقع نيروي كار ارزشمندتر از سرمايه است.
دقيقاً .در تعاوني نيروي كار ارزشمندتراست .دوستمان گفت همه تواناييهايشان را اعﻼم ميكنند و براي شروع كار بررسي ميكنند چه
كسي تواناييهاي بيشتري دارد .بعد نگاه ميكنند كسي كه تواناتر است يك حجم انبوهي از كار در دست دارد .چه اتفاقي ميافتد؟ مي بينيد
هركس قدرتمندتر است بار بيشتري برميدارد و شما در درازمدت كسي كه توانايي بيشتري دارد را فرسوده خواهيد كرد .انگيزههاي او را
ميكشيد و او جمع را ترك خواهد كرد .يكي ديگر از پيشنهادها اين بود كه در سازمان كار بايد كار همراه با آموزش باشد يعني فرض
ميكنيم در تعاوني كوچك ما يك نفر مهارت خوبي در زمينة كامپيوتر دارد و ديگري در اين زمينه مهارتي ندارد .كار تعاوني بايد اين باشد
كه بعد از مدتي كسي كه كامپيوتر بلد نيست توانايياش را افزايش دهد و با آموزش به حد بقيه برساند .اگر شما در تعاوني تﻼش نكنيد كه
افراد تواناييهاي نسبتاً برابر به دست بياورند .تعاوني ضربة جدي خواهد خورد.
يكي از مباحثي كه در بروشور كارگاه عنوان شده است بحث امكانات و محدوديت هاي تعاوني است .من به شما دربارة محدوديتها
ميگويم .اگر به فكر كار نباشيد و فقط به سرمايه فكر كنيد ضربه ميخوريد .آدمهاي توانمند انگيزهها را از دست ميدهند و آدمهاي ناتوان
رشد نميكنند و چون رشد نميكنند شروع ميكنند به لجبازي و مقاومت ايجاد ميكنند كه اين روند ميتواند سازمان شما را زمين بزند.
اينجا دوباره به موضوع قدرت برميگرديم .چون فرد خودش را در سيستم پيدا نميكند .احساس ميكند به او اهميت داده نشده و كساني
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فقط جلو رفتند و از فرايند مشاركت سود برده اند و او بيبهره مانده است.كساني كه سود نبردند از سازمان جدا ميشوند يا شروع به
سنگاندازي ميكنند.
شركتكننده :نتيجهگيري كه در كارگاه ديروز داشتيم كامﻼ قانون تعاوني دوستمان را نقض ميكند .چون شما ميگوييد تواناييها را روي
ميز ميريزيم ولي كسي كه توانايي انجام كاري را دارد لزوماً تﻼش زيادي براي آن كار انجام نميدهد .ما ديروز نتيجه گرفتيم كه ميزان
بهرهوري را فقط تﻼش تعيين ميكند .چون هر كس توانايي كمتري داشته باشد ممكن است تﻼش بيشتري انجام دهد نسبت به كسي كه
توانايي بيشتري دارد .ما كار فيزيكي را به راحتي ميتوانيم اندازهگيري كنيم چون كمي است و با عدد و رقم ميتوان آن را اندازهگيري كرد.
تعريف هم ميزان انرژيست كه فرد در فاصله معين به جسمي وارد ميكند ،اين تعريف كار است .ولي كاري كه در تعاوني انجام ميشود
چون نسبي و كيفي است بنابراين فقط تﻼش ميتواند ميزان سنجشاش باشد نه داراييهاي يك فرد.
شما مدير يك تعاوني هستيد كه من و همكارم در آن كار ميكنيد .از كجا ميخواهيد بفهميد كه من به قدر تﻼش كردهام يا نكردهام؟
ميخواهم بگويم مفاهيمي كه در تعاوني استفاده ميكنيم مفاهيم پيچيدهاي هستند .البته همه اينها اگر بخواهد به عرصة عمل دربيايد بايد
با توافق جلو برويم .بايد با عقل جمعي بنشينيم و معياري تعيين كنيم كه به عدالت نزديكتر باشد ،ولي دشواري اينست كه براي سنجش
ميزان عدالت نميتوان سنجهاي گذاشت .اينها مفاهيمي نيستند كه بتوان به طور كمي اندازهگيري كرد .البته تمام ارزشگذاريها قراردادي
است مثﻼ ارزش هر ساعت كار .در واقع عقل جمعي افراد است كه آن را تعيين كرده است .تعاوني در واقع يعني حاكميت عقل جمعي .يعني
در تعاوني فرض ميكنيم كه يك فرد به عنوان يك مدير يا به عنوان سرمايهگذار يك سازمان نميتواند تمام كارها را پيشبيني كند
بنابراين در تعاوني عقل جمعي بهتر عمل ميكند؛ كسي هم كه كاري انجام ميدهد كه ديگران نميبينند او هم صدا دارد و در كارهاي
سازمان مشاركت مي كند.
شركتكننده :گفتيد كه روند كار در تعاوني طوري باشد كه تﻼش كنيم سطح تواناييها را افزايش دهيم و همه را به نقطة مطلوب برسانيم.
مثﻼ ما يك تعاوني ورزشي ثبت ميكنيم و يك تيم فوتبال درست ميكنيم .اگر اعضاي تيم در سطح مبتدي باشند حداقل شش يا هفت
سال طول ميكشد تيم مطلوبي داشته باشيم .ولي اگر نصف تيم حرفهاي باشند بقيه مجبور ميشوند تﻼش بيشتري كنند تا خود را به سطح
آنها برسانند .قانون نانوشتهاي ميگويد اگر ميخواهي پيشرفت كني بايد با افراد توانمند كار كني.
حرفي كه دوستمان گفت دو اشكال دارد .اين ماجراها را تا جايي كه امكان دارد به امر اخﻼقي بدل نكنيد .بايد تﻼش كنيم ،باشد تﻼش
ميكنيم .مسئله فقط اين نيست كه بايد تﻼش كنيم يا چنين و چنان كنيم .همه اين بايدها را به ديوار ميزنيم دائما هم به افراد تذكر
ميدهيم .ولي آيا نصيحت و تذكر اثرگذار است؟ ما چيزي كه در تعاوني داريم و به بحث مشاركت مربوط ميشود وضع سازوكارهاي جمعي
است و اين سازوكارهاي جمعي بايد بتوانند مناسباتي برقرار كنند كه افراد بدون نياز به توصيه كار انجام دهند .امكانپذيري اين امر يكي از
چالشهاي تعاونيهاست .ميخواهم بگويم بنگاه تعاوني اساساً با بنگاههاي ديگر تفاوت دارد .تعاوني بر مبناي كار جمعي است و اساساً بر
گذاشتن بنياد ديگري استوار است .يعني چه؟ يعني در يك سيستم اقتصادي مبتني بر نظام سرمايهداري افراد كار و فعاليت ميكنند و بر
مبناي رقابت ثروت توليد ميكنند و به تبع آن فاصله طبقاتي ايجاد ميشود .در اين سيستم همه كار ميكنند ،اما تنها يكدرصد ثروتمند
هستند .چراكه توانستهاند بهتر رقبايشان را از ميدان به در كنند .در تعاوني سيستم متفاوتي درست ميكنيم ،سيستمي كه بر مبناي همكاري
است و نه رقابت .در تعاوني با هم توليد ميكنيم ،باهم از توليدمان بهره ميبريم؛ باهم اداره ميكنيم و اداره ميشويم .روح تعاوني آنجايي
است كه باهم بهطور برابر رشد كنيم؛ منظور از رشد آن است كه زندگي خود را بهشكل مطلوب و آبرومندانه تأمين كنيم .اگر كسي با
مناسبات نظام بازار كه مبتني بر سود و رقابت است وارد تعاوني شود ،بهطور جدي به تعاوني ضربه خواهد زد .در سيستم تعاوني افراد
راحتتر هستند و رقابتهاي مرسوم بازتوليد نميشود.
بدون رقابت پيشرفتي حاصل نميشود.در تعاوني نظامي ايجاد ميكنيم كه مفاهيم پيشرفت ،سرعت و رقابت زير سؤال ميرود .ممكن است شما خﻼقيت و خرد جمعي را به كاربيندازيد تا مدرسهاي با باﻻترين سطح امكانات و آموزش داشته باشيد؛ ولي روح تعاوني بيشتر همبستگي است و آرام كار كردن و همكاري
كردن .در صورتي كه اين روح را به دست آوريد ،به موفقيت رسيدهايد .در نظام سرمايهداري موفقيت به هر قيمت اصل است.
خلقوخوي رقابت در همة انسانها وجود دارد ،اما ساختار تعاوني باعث ارتقا ميشود بدون اينكه افراد را جايگزين يكديگر كند .اين تفاوت
عمدة اين ساختار با سازمانهاي كار مبتني بر نظام سرمايهداري است .در نظام سرمايهداري وقتي ميگويند فﻼن شخص براي كاري
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مناسب نيست و از شخص ديگري ميخواهند كه آن كار را انجام دهد ،آن شخص به راحتي كار را ميپذيرد بدون آنكه به قابليتها و
تواناييهايي خودش فكر كند.اما در ساختار تعاوني كه همه ذينفع هستند ،آن فرد در چنين موقعيتي از خودش ميپرسد براي اعتبار سازمان
چه اتفاقي ميافتد؟ براي سود راه رشد چه اتفاقي ميافتد؟ آيا به روند توسعه مجموعه خللي وارد ميشود؟ خواه ناخواه اينها غلبه پيدا
ميكنند به رقابتهاي فردي .چون تجربة مشخص داشته و داريم از افرادي كه دشمن هم هستند ولي زماني كه خواستم فردي را از سمتي
بردارم گفت صبر كنيد و منافع ادامه حضور فرد موردنظر در آن سمت براي مجموعه را برايم توضيح داد؛ مگر اينكه حضور آن فرد ،گروه و
يا دپارتمان واقعا به مجموعه آسيب برساند.اينجا همه در حال رصد يكديگر و بازخورد دادن هستند حتي ممكن است برخي مناسبات انساني
ميان ما تغيير كند و گاهي يكديگر را اذيت هم كنيم ولي اين موضوع مانع از آن نميشود كه منافع جمعيمان را در نظر نگيريم.
رقابت نامطلوب ،رقابتي است كه به كسب برتري به هر قيمت منجر شود .ولي در سازمانهاي مختلف و از جمله در تعاونيها ،افراد ازيكديگر انواع و اقسام سوبرداشتها و سوتعبيرها را دارند و از روند كاري يكديگر ناراضي هستند.
كارمند دبيرخانه ممكن است به مديرعامل سازمان دسترسي نداشته باشد چون به دليل سلسله مراتب گاهي ارتباط انسان ها قطع ميشود در
سيستم تعاوني همه بر هم نظارت دارند همه و باهم در ارتباط هستند .همه ميدانند بهطور بالقوه ميتوانند جايگزين يكديگر شوند و همه
ميدانند رأيشان ممكن است تغيير كنند .مناسبات سازماني ممكن است در تعاوني طور ديگري باشد .بنابراين ممكن است سوتفاهم هم زياد
اتفاق بيافتد .مسائل انساني در تعاوني به مراتب از شركت خصوصي بيشتر و پيچيدهتر است نسبت به يك شركت خصوصي كه مسائل به
مراتب سادهتر قابل حل و فصل است .دموكراسي دشوار است و ديكتاتوري به مراتب راحتتر .در سيستم مديريت هند كه به قولي
قديميترين دموكراسي دنياست پژوهشگران هندي ميگويند سيستم پردردسري است و وقتي ميخواهند بزرگراه بكشند تمام تاكسيدارها و
ريكشادارها و احزاب اعتصاب ميكنند و در اين فضا رشد و توسعه كمتر امكانپذير است .بشر به لحاظ موقعيت اجتماعي و زيستي جايي به
اين نتيجه رسيد كه بايد توسعه و پيشرفت باشد بنابراين سيسيتم سرمايهداري را توسعه داد و گفت يك سري نخبه وجود دارند كه پولدار
هم هستند و كارهاي خﻼقانه انجام ميدهند و با طرحهاي بهتر و مديريت بهتر و خﻼقيتهاي بيشتر سازمان را پيش ميبرند و از آنجا كه
موفقيت مساوي با پول است موفق محسوب ميشوند .اما انسان در مقطعي به اين نتيجه رسيد كه اين سيستم كارآمد نيست چون محيط
زيست را نابود ميكند و نميتواند نفس بكشد و بچهها موجودات فردگرايي بارآمدهاند .ما در سيستم رقابتي سرمايهداري روز به روز از
انسانيتمان خرج ميكنيم بنابراين جزو اولين نسلهايي هستيم كه به گونة ديگري از كار و باهم بودن و ادارة زندگيمان فكر ميكنيم؛ يك
تعاوني به محيطزيست بيشتر اهميت ميدهد تا كارخانهداري كه ميخواهد به قيمت آلوده كردن يك رودخانه كارش را پيش ببرد.
شركتكننده :من مصداقها را دائما به ياد ميآورم .ما دنبال زمبن بوديم و شهرداري ميخواست زميني پر از درخت را به قيمت خيلي ارزان
در اختيار ما قرار دهد .ما نپذيرفتيم چون اعضايمان از بين بردن درختها را به هيچ عنوان نميپذيرند .اما بخش خصوصي اهميتي براي اين
موضوع قائل نيست.
بله اينكه ميگوييم تعاوني شايد به اين معنا است كه بشريت به موضوع طور ديگري نگاه كند ولي در عين حال به اين معنا نيست كه شما
سوتفاهم نداشته باشيد ،از هم دلگير نشويد و مشكﻼتي از اين دست .به بحثهاي زنان كه نزديكتر شويم موضوعي كه مطرح ميشود
اينست كه در نظامهاي بروكراتيك خصوصي دولتي و همه آن سيستمها ،سلسله مراتب تعريف شده ،وظيفه و نقش و جايگاه شما در
سيستم را تعيين ميكند و روابط بين فردي را كامﻼ از شما ميگيرد ولي در سيستم تعاوني كه همه باهم كار مي كنند نوعي روابط بين
فردي وجود دارد كه باعث بروز چالشهاي بسيار ميشود .يكي از چالشهاي مهم اينست كه آدمها از هم خوششان ميآيد و بعضي از هم
بدشان ميآيد .بعضي براي هم جذابيت دارند و بعضي ديگر از هم متنفرند و اين موضوع روي سازو كار سازماني شما تأثير ميگذارد.
شركت كننده :به نظر ميرسد تعاوني مانند كشتي است كه ميخواهيم از يك نقطه به نقطة ديگر برسيم و براي اينكه سريعتر و امنتر به
آن نقطه برسيم هر كس كاري انجام ميدهد كه سريعتر و امنتر برسيم .مثﻼ اگر همكار من سريعتر پارو مي زند من ناراحت نميشوم
چون ميدانم هر دو ميخواهيم به يك نقطه برسيم .تعاوني به اعتقاد نياز دارد در روايات هم هست كه دست خدا با جماعت است .اگر
چيزي را براي همه بخواهيم بركتش به طريق اولي به خودمان هم ميرسد.
كاري كه نظام سرمايهداري ميكند اينست كه يك سري مفاهيم كلي را از ما ميگيرد مانند مفهوم جمع ،جماعت و جامعه .همه اديان بر
اهميت جمع تأكيد كردهاند .نظام سرمايهداري تمام آمال و آرزوي ما را تبديل به آرزوي فردي كرده است .بنابراين ما آن كليت را از دست
دادهايم و دچار گرفتاريهاي زيادي شدهايم .ما در جامعه به اين دليل كه معلم و زن هستيم به نوعي جمعيتهاي حاشيهاي هستيم به اين
علت كه اصل جامعه را رانتهاي اقتصادي حركت ميدهد .ما زحمت ميكشيم و ميتوانيم زندگيمان را در حد معمول اداره كنيم .سازمان
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كار تعاوني در اصل بيشتر سازمان كار حاشيههاست .اين آدمها دور هم جمع ميشوند تا بتوانند در برابر غولي كه زندگي انسانها را ساقط
ميكند مقاومت كنند .اين ماجراي رقابتهاي كوچك طبيعت كار و طبيعت انسان است.
شركتكننده :شما گفتيد در تعاوني به افراد توانمندتر كار بيشتر واگذار ميشود و منجر ميشود به فرسودگي و دلزدگي و از بين رفتن
انگيزهها .ما در تعاوني تازه تأسيسمان قرار گذاشتيم كسي كه كار را آورده ده درصد در پايان كار به سهامش اضافه مي كنيمّ .ايا اين راه
ميتواند از فرسودگي بكاهد؟
درست است پاداش مالي يكي از راه هاي برخورد با اين مسئله است .اما تجربة من حاكي از اينست كه آدم خسته با اين سيستمهاخستگياش چندان برطرف نميشود .چه خوب است سيستم خستگي ايجاد نكند.
شركتكننده :قرار ما اينست كه فرد توانمندتر ضمن كار دانش خود را به بقيه هم منتقل كند.
يكي ديگر از آجرها و نيز يكي از چالشهاي مهم مديريت و رهبري در سازمان تعاوني اينست كه قرار است تعاوني همه نيروها و
قدرتهايشان را روي هم بگذارند و بتوانند سازمان را به پيش ببرند و هر دوره رهبران سازمان تغيير كنند .ميتوانيد تصور كنيد سازمان
تعاوني آرامآرام به سمتي ميرود كه يك نفر تمام فعاليتها،زحمتها و تصميمات را بر عهده ميگيرد .يعني روابط طوري ميشود كه يك
نفر تمام سازمان را مديريت مي كند سواي از اينكه انرژي و تواناش تحليل ميرود ،بيحوصله و عصباني ميشود .مهم اينست شما
مديريت و رهبري را جوري تعريف كنيد كه انرژي و تجربهاي كه مدير به دست ميآورد براي شما ذخيره شود .به مدير بگوييد دو سال برو
استراحت كن و دوباره سال چهارم برگرد .در صورتي كه قدرت و مديريت غيرچرخشي باشد ،تعاوني ممكن است برود روي سيستم تك
رهبري و تك مديريت؛ اصوﻻً سيستم تعاوني اين كار را ميكند كه يك نفر را انقدر باﻻ ميكشد و بقيه تواناييهايشان بالفعل نميشود .اين
تقصير متوجه كسي نيست و هر گروهي و اجتماعي از انسانها اگر حواسشان نباشد به اين سمت حركت خواهند كرد .دو كار ميشود انجام
داد كه ديگران هم بتوانند در سيستم جا بگيرند يعني مدير تعويض شود .اين موضوع از اين جنبه اهميت دارد كه وقتي فقط يك فرد مدير و
رهبر يك تعاوني باشد ممكن است شما از خودتان بپرسيد مگر اينجا مال من است كه انقدر زحمت بكشم و ديگران كاري نكنند؟ در نظام
سرمايهداري معنا دارد يك نفر رييس و رهبر باشد و همه كارها را انجام دهد ولي در سيستم تعاوني بيمعنا است و در نهايت به سيستم
ضربه ضربه ميزند .روابط سازماني تكستارگي را ايجاد ميكند و به شدت مخرب است .سازمان تعاوني سازماني است كه بايد ليدرهاي
چند گانه داشته باشد تا رهبران بتوانند جايشان را باهم عوض كنند .موضوع ديگر اينست كه مبحثي داريم به نام »يادگيري از طريق انجام
دادن« رهبران تعاوني بايد بتوانند تغيير كنند تا ديگران هم فرصت احراز اين مسئوليت و يادگيري را داشته باشند .مديران سازمان بايد
سيستم ريش سفيدي  mentorshipدرست كنند يعني در فعاليتهاي مختلف افرادي را با خودشان همراه كنند .اين موضوع براي زنان
مهمتر است زيرا كمتر در اين موقعيتها بودهاند و به اين واسطه هراس و ترس بيشتري را احساس ميكنند و موقعيت برايشان بيشتر
مخاطرهآميزتر است .كسي كه در موقعيت رهبري قرار دارد بايد بتواند افرادي را با خودش در موقعيتهاي دشوار و حساس مانند سخنراني
مذاكره و غيره همراه كند ،به عبارت ديگر مديران تعاوني بايد به فكر زماني كه خسته خواهند شد باشند.
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