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 مدیریتی خالصه
است، اقتصادهای این کشورها معموالً از آنجا که جنگ و تنازع در بیشتر کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا شایع 

سازد. یکی از دشوار می این کشورهاوکارها در در شرایط شکننده و دشواری قرار دارند که فعالیت اقتصادی را برای کسب

است که فعاالن  منامنطقه اند مناطقی که فعاالن اقتصادی در آن با تنازعات و شرایط دشوار و شکننده دست به گریبان

 یهااز چالش یمواجه هستند. برخ یستمیو س یاتیمختلف عمل یهاروزانه با چالشوکار برای انجام کسب آن یاقتصاد

برق، موانع  نیمأتنامطئن بودن شبکه فساد،  ،یثباتیعبارتند از: ب اندوکار در این منطقه عنوان کردهکه فعاالن کسب یاصل

 ی. رسم یمال یهاکانال بهها بنگاه دسترسی عدممناسب و  دهیدآموزش نیروی کار، کمبود یتجار

توان ها بنگاهشوند و همه یم دیها تشدچالش نیا ،رو باشددر شرایطی که اقتصاد با شرایطی مانند جنگ و تنازع روبه

تحت  ای حاکم یهااقتصاد اغلب تحت سلطه خانواده در این کشورها جه،ی. در نترا ندارند یدشوار طیشرا نیدر چن فعالیت

 یگاهدر این اقتصادها که گردد بازمی وکارهابدولت و کس نیعدم اعتماد ب به مسئله گریچالش د. استکنترل دولت 

-های کوچکبنگاهندارند.  یبه همکار یلیمعموالً تما این کشورها نانیکارآفرمعدود . دانندیها را غارتگر مدولتمردم 

و نظارت بر  یطراح یدولت برا تی؛ و ظرفد در این اقتصادها فراوان هستندشونگی اداره میخانواد که به صورت ومتوسط

و این مسئولیت  ساختهرا محدود این منطقه اقتصاد  ظرفیت هاییوجود چنین محدودیت محدود است. وکارکسبمقررات 

 .نمایند یدگیموانع رس نیبه ا گذاشته که وکارکسب یهاتشکلگذاران و استیس را بر دوش

 استفاده از ظرفیت بخش خصوصی از طریق یچگونگ خصوصدر  مهمی رهنمودهای ،گزارش نیشده در اارائه یهاهیتوص

در شرایط شکننده و متأثر  کشورها یاقتصاد آوریتابکه به  کندیارائه م داریمؤثر و پا ،یقو وکارهای کسبتشکل جادیا

-تیظرفو اعمال فشار بر دولت و  زنیچانهاز طریق د نتوانیموکار های کسبتشکل .کندیکمک م از تعارض

 یهاگروه یبرا دیجد یدرآمد یهافرصتایجاد و  یباز نیزم ساختن تریمساوبه  ،ی در بخش خصوصیساز

-که روابط مولد دولت دهدینشان م مبابوهیو ز ایزامب س،یتجارب مور .ی کمک کنندکاهش نابرابرو در نهایت، محروم 

بخش  خوبیاند و بهظاهر شده یقو وکارکسب یهاتشکلکه  هایی ایجاد شده استزماناغلب در  بخش خصوصی

 . نداپرداختهبا دولت  ی خودوندهایپبه تقویت در طول زمان البته، و  اندخصوصی را نمایندگی کرده

د ندهینشان مود دارند که وج زیادی اتیتجرببیند، ها را نهادهایی به دنبال رانت میبرخالف تصور سنتی که تشکل

 هیپوشاک ترک دکنندگانیتول توان از تشکلنمونه می براید. انداشته یصنعت یهااستیس یدر اجرا یها نقش مثبتتشکل

 بوده است.کوچکتر تولیدی  یهاشرکتبندی برای که هدف از ایجاد آن برقراری نوعی توازن در نظام سهمیه یاد کرد

اثربخش  یصنعت یهاروهدر قامت گ وکارهای کسبتشکل نهچگو دهدینشان ماست که بنگالدش نمونه دیگر مورد 

 اند.اند و منافع صنعت خود را تعقیب کردهظاهر شده

را به همراه  هاهای عضو تشکلبنگاه یوربهرهی درصد 40افزایش  اًحدود با دولت، هاتقویت تعامل تشکل ،ایزامبدر 

زنی با دولت وکار یعنی اعمال فشار و چانههای کسبکارکرد تشکل به طور عمده به پرکاربردترین داشته است که این امر

است،  باالنسبتاً  یتجار یهاتشکلدر فعاالن اقتصادی  تیکه عضو یجنوب یقایآفر و یوپیات ا،یزامبدر  گردد.بازمی
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خدمات ارائه شده توسط  ترینمهممورد از دو  یاطالعات در مورد مقررات دولتاحصاء و  زنی و فشار به دولتچانه

 . هستند وکارکسب یهاتشکل

کار شایسته ، فراهم ساختن فرصت زنان تیتحت مالک وکارهایکسب در قالب حمایت ازی تیجنس یبرابرکمک به 

 ترکوچک ینهادهااز طریق کمک به شنیده شدن صدای  هازیرساخت و، نوآوری رتقاء صنعترشد اقتصادی، ا و

آوری توانند در اقتصادهای شکننده به خوبی در آنها ایفای نقش کنند و به تابها میاز موارد دیگری هستند که تشکل

 اقتصادی بیانجامند.
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 مقدمه
ی هارانت بیند که در جستجویمی ییهاسازمانبه عنوان  آنها را وکارهای کسببا وجود آنکه نگاه سنتی به تشکل

وکار های کسبواقعیت این است که تشکلاما  شوند،ینم یمنافع عموم شیافزاموجب  هستند که غیرمولدی

 شرایطدر  یاقتصاد آوریتاب جادیو ا یبخش خصوص تیدر تقوی مثبت ارینقش بس توانندیم

 کنند. فایا اقتصادی دشوار و شکننده

است که  1منامنطقه اند شکننده دست به گریبانیکی از مناطقی که فعاالن اقتصادی در آن با تنازعات و شرایط دشوار و 

 یمواجه هستند. برخ یستمیو س یاتیمختلف عمل یهاروزانه با چالشوکار برای انجام کسب آن گذارانهیو سرما هابنگاه

نامطئن بودن شبکه فساد،  ،یثباتیعبارتند از: ب اندوکار در این منطقه عنوان کردهکه فعاالن کسب یاصل یهااز چالش

ی. البته، رسم یمال یهاکانال بهها بنگاه عدم دسترسیمناسب و  دهیدآموزش نیروی کار، کمبود یبرق، موانع تجار نیمأت

 نیاند. با اکرده دایها پچالش نیاز ا یمقابله با برخ یبرا ییهاراه، خالقانه یهانیگزیها و جاحلراه از طریقوکارها کسب

گذاران استیس و این مسئولیت را بر دوش ساختهرا محدود این منطقه اقتصاد  ظرفیت هایینین محدودیتوجود چ، حال

 .نمایند یدگیموانع رس نیبه ا گذاشته که وکارکسب یهاتشکلو 

فراموش نکنیم که کنند؟  فاینقش ا یگذارهیسرما یفضا تیتوانند در تقویمدر چنین شرایطی  وکارهای کسبتشکل ایآ

 -کار یرویو ن تیها، امنرساختیها، زاستیس ،یاقتصاد طیشرا به معنای برخورداری مناسب از -یقو یگذارهیجو سرما

 یهاسازمانو  هادولت .رساندانجام  ی بهاقتصاد رشددهد تا عملکرد خود را به عنوان موتور یاجازه م یبه بخش خصوص

 دشوار و یهاتیدرآمد و موقعکم یدر کشورها گذاریاصالح جو سرمایه یرا صرف تالش برا یادیز یانرژ ،یالمللنیب

 یسنت یهابرنامهدهد تجربه نشان میدارد.  ازیبه زمان ن یقو یگذارهیسرما یفضا جادیحال، ا نی. با اکنندیم هشکنند

شکننده و  اقتصادی شرایطدر اند اند نتوانستهشدهگسترده  های مختلفکه در سطح بخش یگذارهیسرما بهبود فضای

وکار کسب یدر بهبود فضا یتوانند نقش اساسیم وکارکسب یهاحال آنکه تشکل ظاهر شوند.موفق  اتثر از تعارضأمت

  شکننده داشته باشند. یدر اقتصادها آوریتابو  ریفراگ یاز رشد اقتصاد تیو حما

ثر از أشکننده و مت اقتصادیشرایط در  یاقتصاد آوریتاب جادیدر ا هاتشکلسهم بالقوه . 1

  تنازعات

دو  چارچوبدر دارند را رقابت  گریکدیکه در بازار با  ییهاوکارکسبهستند که افراد و  ییهانهاد وکارهای کسبتشکل

های تشکل. دنکنیم تأمینرا وکارها افراد و کسبکه منافع متقابل  ندورآیگرد هم م یجمع یو همکار یاریخودمؤلفه 

 ای یتوانند دولتیم هاتشکل(. 1 کادرآنها وجود ندارد ) یبندطبقه یبرا ید و روش واحدندار یانواع مختلف وکارکسب

داشته  یاهداف متفاوتتوانند میو  ی را دربربگیردترگستردهطیف  ایبخش  کتواند یمی دامنه فعالیتشانباشند،  یخصوص

آورند تا یرا گرد هم م -از آن ییهابخش ای- یبخش خصوص کار،وهای کسبتشکل یحال، به طور کل نیباشند. با ا

 ببرند. شیرا پوکارهای واحد کسبفراتر از منافع  یابرنامه

                                                 
1- MENA 
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 وکارکسب یهاتشکل. انواع 1 کادر

o معموالً به طور مستقل  ییکارفرما نهادهایباشند،  یتوانند عمومیمها این تشکلاگرچه  :های کارفرماییتشکل

 اند.افتهیبدون توجه به صنعت، توسعه  غالباً ،صنفی یهاهیاتحاد یو به عنوان همتا

o یهاو بخش صنایع ندهینما ها،این گروه از تشکل :صنایع ای یبازرگان یهاو اتاق وکارهای کسبتشکل 

 .با هم رقابت تجاری دارندکه معموالً اند یخاص

o موقعیت  ایرا بر اساس بخش  وکارتشکل کسب نیچند این گروه، :صنفی یهاهیاتحاد ایها ونیکنفدراس

 تعامل داشته باشند. یدهند و با دولت در سطوح عال شیخود را افزا هتا قدرت مذاکر آورندیی آنها گرد هم میایجغراف

o مجزا هستند. یهادر حرفه فعاالن اقتصادی ندهینما ها،این انجمن :یاحرفه هایانجمن 

ح باال را ودر سط تعامل با دولتو برقراری ارتباط  ،اعمال نفوذ زنی وچانه از جمله یمختلف فیوظا وکارهای کسبتشکل

به ها تیفعال نیو درآمد حاصل از ا گرددمی ءبه اعضا وکارکسبارائه خدمات  حولها تشکل تیفعال عمده. بر عهده دارند

 باشند. غیروابستهمستقل و که دهد یماین امکان را آنها 

 که کنندیم تیفعال ییهادر بخش هابنگاهاز  یاری، بسو شرایط دشوار ثر از تعارضأمت ایدر حال توسعه  یاقتصادها در

که تحت سلطه این صنعت  یداخل یهاو بخشنفت استخراج  یصادرات یهامانند بخش ،استمحدود در آنها رقابت 

و  تأمینکمتر نقش خود را در  وکارکسب یاهتشکل ،ییفضا نیهستند. در چن رابطه انحصار ودارای بزرگ  یهاشرکت

ند که اهمتهم بودپیوسته و  اندآوازه خوبی نداشته یطور سنتبه هاتشکلدر واقع،  کنند.یم فایا یعموم یکاالها بهبود

 (.261، ص 2009 ن،یهستند )ام به دنبال رانت مولدو  اهداف عمومیداشتن  یجابه

 یصنعت یهااستیس یدر اجرا یها نقش مثبتتشکلد ندهینشان موجود دارند که  زیادی اتیتجرببرخالف تصور فوق، 

که هدف از ایجاد آن برقراری نوعی توازن  یاد کرد 2هیپوشاک ترک دکنندگانیتول توان از تشکلنمونه می براید. انداشته

در ترکیه را  یبندهیسهم نظامنه تنها این تشکل،  بوده است.کوچکتر تولیدی  یهاشرکتبندی برای در نظام سهمیه

را به عملکرد  بندیهیسهممرتبط با  ازاتیکنترل و امت زیرا ن ی صنعت پوشاکهارانت عیکرد، بلکه توز تیریمد

 تیریرا به مد یبندهیسهم اتیعملاست که  3کره ینساج عیصنا ونیفدراسنمونه دیگر . تولیدکنندگان مرتبط ساخت

 نهچگو دهدینشان موجود دارد که مانند بنگالدش نیز  یگری. موارد داین کشور پیوند زد یصنعت نساج یصندوق نوساز

 اند.اند و منافع صنعت خود را تعقیب کردهاثربخش ظاهر شده یصنعت یهاروهدر قامت گ وکارهای کسبتشکل

اغلب در  و بخش خصوصی دولتبین مولد  رابطهکه  دهدینشان م مبابوهیو ز ایزامب س،یمورکشورهایی چون تجارب 

 اندبخش خصوصی را نمایندگی کرده خوبیاند و بهظاهر شده یقو وکار،کسب یهاتشکلکه  هایی ایجاد شده استزمان

تقویت تعامل  ،ایزامبدر (. 2002و همکاران،  گامی)برات نداپرداختهبا دولت  ی خودوندهایپبه تقویت در طول زمان البته و 

را به همراه داشته است که این امر به  هاهای عضو تشکلبنگاه یوربهرهی درصد 40افزایش  اًحدود با دولت، هاتشکل

                                                 
2- Turkish Clothing Manufacturers’ Association (TGSD) 
3- Korean Federation of Textile Industries (KOFOTI) 
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 ا،یزامبدر  گردد.زنی با دولت بازمیوکار یعنی اعمال فشار و چانههای کسبکارکرد تشکل طور عمده به پرکاربردترین

زنی و فشار به چانهاست،  باالنسبتاً  یتجار یهاتشکلدر فعاالن اقتصادی  تیکه عضو یجنوب یقایآفر و یوپیات

 وکارکسب یهاتشکلخدمات ارائه شده توسط  ترینمهممورد از دو  یاطالعات در مورد مقررات دولتاحصاء و  دولت

 آفرینینقشدر را  وکارهای کسبشکلت ظرفیت ی سیاه قابل ذکر هستند کهقایآفر منطقه از یگرید یهانمونه. هستند

 (.2 کادر) دهندینشان می اقتصاد آوریتاب جادیو ا یاقتصاد یهااستیدر س

 اثربخش در آفریقای سیاه یهاتشکل هایی ازنمونه. 2 کادر

ها نمونه ایناز  ی. برخشوددیده می ی سیاهقایآفرمنطقه در  وکارهای کسبتشکلمؤثر  یهاتیاز فعال یادیز یهانمونه

 :عبارتند از

o ها برای سایر کشورها ی خوبی در زمینه اثربخشی تشکلتوانند الگویمموریس  وکارکسب یهاتشکل :موریس

هایش را خودش تأمین این نهاد که هزینه کند.عمل می یاحرفه اری، بس4سیرو صنعت مو ی. اتاق بازرگانباشند

 دهد.یارائه م وکار در این کشورکسبمختلف  یهابخش یهارا متناسب با چالش یاریخدمات بس ،کندمی

o در سطوح باال به است که  وکارکسب یهاتشکلفعال از  ونیکنفدراس کی متشکل از ایکن یبخش خصوص :ایکن

وکار کسب یمل مجموعه دستوراتاز  دستور نیبر سوم به طور ویژه این کنفدراسیون که. پردازدمیبا دولت گفتگو 

مسئله  از جمله ها با آن درگیر هستند،بنگاه تعداد زیادی ازکه  پردازدمی یاصالحات به ،متمرکز شده استاین کشور 

بزرگ،  یهاشرکت ،محورعضو یهاسازمان بهاز خدمات را  یاگسترده فیط ،نیهمچناین نهاد مزاحم.  یهااتیمال

 .دهدیها ارائه مآپو استارتوکارهای کوچک و متوسط کسب

o همچنین، . اتخاذ شد یدر سومال 2016سال  یاز برنامه توسعه مل یبه عنوان بخش «یمل یگفتگو» کردیرو :یلسوما

وکار با تمرکز بر زنان کارآفرین در این کشور داشته های کسبالمللی کار رویکرد جامعی به توسعه تشکلسازمان بین

به  ۵یاطالعات و ارتباطات سومال یتوسعه فناور توان به تشکلمی فناوری اطالعات و ارتباطات،در بخش است. 

اطالعات و ارتباطات در تمام  یفناور استفاده از جیکه هدف آن ترو یرانتفاعیو غ یردولتیانجمن غ کعنوان ی

با  یاطالعات و ارتباطات سومال یتوسعه فناور تشکل. ، اشاره کردتوسعه است عیتسر با هدف یزندگ یهاجنبه

بخش  در قالب آن بتواند برکه  اقدام کرده است مقرراتی نظام  کی ی، به طراح6مخابرات یالمللنیب هیاتحاد یهمکار

  نظارت کند.کنند فناوری اطالعات و ارتباطات و فعالین آن که در یک فضای بدون مقررات تنظیمی فعالیت می

مشارکت را بدون  یتوسعه بخش خصوص یهااستیبه درجات مختلف، س ایرواندا و زامبمانند  کشورهااز  یدولت در برخ

 لور،ی؛ ت2002و همکاران،  گامی)برات ستین داریمثبت و پالزوماً در بلندمدت کار  نی. اکندیاجرا م وکارهای کسبتشکل

با در سنگاپور، دولت . بنشینندگفتگو به و با آنها  بشناسندبه رسمیت را  وکارکسب یهاتشکلارزش  دیها با(. دولت2012

گفتگو میان دولت و و  وکارهای کسبی تشکلقو گیریبخش خصوصی موفق شده است زمینه شکل مشارکت جلب

                                                 
4- Mauritius Chamber of Commerce and Industry (MCCI) 
5- The Somali ICT Development Association (SICTDA) 
6- International Telecommunications Union (ITU) 
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به اهداف  یابیو دست یبه توسعه اقتصاد توانندیم وکارکسب هایتشکل ،یبه طور کل د.نک یگذارهیرا پا بخش خصوصی

 (.3 کادر) کمک کنند داریتوسعه پا

 

  داریاهداف توسعه پا در وکارکسب یهاتشکلتوسعه  نقش. 3 کادر

 حوزهچهار در این زمینه کمک کند.  ۷داریبه اهداف توسعه پا یابیتواند به دستیم وکارکسب ریفراگ یهاتشکل تیفعال

 است:  قابل ذکر هاآفرینی تشکلنقش

های ضیتبع بازنان اغلب  تیتحت مالک وکارهایکسب :از اهداف توسعه پایدار( 5ی )مورد تیجنس یبرابر

هستند.  لارزش قائ متقابل و راهبری ارشادو گرایی تیحما یبراوکارشان همواره در توسعه کسبو زنان اند تقنینی مواجه

 .کنندباز می انزن یقو یرهبر برایرا  عرصهو فراهم  موارد نیا یهر دوتحقق  بستر را برای وکارکسب هایتشکل

 ها و خدماتمهارتبا تأمین توانند یم هاتشکل: اهداف توسعه پایدار(از  8کار شایسته و رشد اقتصادی )مورد 

فرآهم  یو رفع موانع مشارکت اقتصاد بیشتردرآمد  خلق یرا براالزم فرصت  دیجد وکارهایکسبو  نانیکارآفر مورد نیاز

 .آورند

 ینهادهاو صدای  تریبون هاتشکلاز اهداف توسعه پایدار(:  9)مورد  هازیرساخت، نوآوری و ارتقاء صنعت

ایجاد و  ی اقتصادیهابخش گیریشکلبه  هاتشکل. دشینم دهیشن صدای آنها صورت نیا ریکه در غهستند تر کوچک

 کنند.یکمک م دیجد هایرهیافتها و دهیا توسعهارزش و  یهارهیزنج

و اعمال فشار بر  زنیطریق چانهاز د نتوانیها متشکلاز اهداف توسعه پایدار(:  10)مورد  کاهش نابرابری

 یبرا دیجد یدرآمد یهافرصتایجاد و  یباز نیزم ساختن تریمساوبه  ی در بخش خصوصی،سازتیظرفدولت و 

 .ی کمک کنندکاهش نابرابرو در نهایت، محروم  یهاگروه

 ثر از تعارض أشکننده و متدر شرایط اقتصادی  وکارهای کسبتشکل آفرینی مثبتنقش. موانع 2

 بدون ،یریثر از درگأشکننده و مت شرایطدر  ویژهبهدر حال توسعه، و  یدر کشورهاها با دولت تعامل و گفتگوی تشکل

ها شوند. در این خصوص عوامل زیر را تشکلخود  گیریشکلمانع  توانند حتیمیاز عوامل  ی. برخنخواهد بودچالش 

 :توان نام بردمی

o  از سوی  و دولت یبخش خصوص نیو باز یک سو ها بنگاه نیب– نبود اعتمادنفعان: ذی نیاعتماد بوجود عدم

پلی در این توانند به عنوان یم نهادمردم یهاو سازمان هاخیریه. اعتماد حاکم شود نفعان بایدبین تمام این ذی. دیگر

 کنند. میان عمل

                                                 
7- Sustainable Development Goals (SDGs)  

 



 

9 

 

o محور غالب است بر ذهنیت تشکلمحور ت کمکدر کشورهای در حال توسعه، ذهنی محور.تشکل تیفقدان ذهن

 ،همانند ماهی دادن به جای یاد دادن ماهگیری است محوراز آنجاکه ذهنیت کمککه این ذهنیت کارآمد نیست. 

 «های مفرطخواهیسهم»بر سازنده،  تشکلی یهاتیتمرکز بر فعال یبه جا رایز تواند مؤثر واقع شود،اغلب نمی

 .متمرکز است

o  ها تشکلعالقه  زانیم دهد،الشعاع قرار میها را تحتآفرینی تشکلعامل دیگری که نقش. تخصیص منابعمیزان

برخالف سایر ها تینوع فعال نیا رایاست، ز هایگذاراستینقش فعال در س یفایا یاختصاص منابع خود برا به

 .کندمستقیم به استقالل و پایداری آنها کمک نمیها ندارد و به طور زایی برای تشکلدرآمدرسانی، های خدماتفعالیت

o اکثریت  ی و ماهیتساختار بخش خصوص ها،تشکل چالش نیبزرگتر دیشا. و ماهیت بخش خصوصی ساختار

یا در ، کنندفعالیت میثر از تعارض أشکننده و مت شرایطکه در  هاییبنگاه ،یکشور باشد. به طور کلهای هر بنگاه

دارند،  های بخش خصوصیتشکلدر  تیعضو یبرا پایینی یهازهیانگ ،هستند رقابتکم ایرقابت  یک محیط بدون

 ی(. بخش خصوص4 کادر) کندیمبرای آنها برابر را  یباز زمینکه  ییهااستیس بر سر لتدو زنی باچانهرسد به بچه 

 بانفوذ قرار داردبزرگ و  یهاشرکتتحت تسلط آمیز دارند، و تعارضشکننده در بسیاری از اقتصادهایی که شرایط 

ممانعت گفتگو  ندیدر فرآ -هستند های کوچک و متوسطشرکت ندهیکه نما ییآنها ژهیوبه- هاتشکل ریسا از ورودکه 

 .آورندبه عمل می
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 وکارهای کسبآنها در تشکل منافعها و بنگاه . ماهیت4کادر 

مرتبط آنها  تیبا ماه یتوان تا حدیرا مگفتگوی دولت و بخش خصوصی  یندهایمشارکت در فرآ یها برابنگاه زهیانگ

 تیبه عضو کمیرو هستند، عالقه هروب اندکیکه با رقابت « های نزدیک به قدرتبنگاه»و « های رانتیبنگاه» دانست.

اما ممکن  -مربوط گردد وکار خودشانشود که به کسبفقط محدود به زمانی می این امر– دارند وکارهای کسبتشکلدر 

 (.1مند باشند )جدول عالقه رشد اقتصاد کالنبه به طور کلی، است 

 

 های بخش خصوصی در خاورمیانه و شمال آفریقابندی بنگاه: دسته1جدول 

 )بر اساس ماهیت آنها(

 رقابت حداقلی 
های )تعداد محدودی بنگاه

بزرگ، با نفوذ و برخوردار از 
 گذاری(رانت مقررات

 رقابت بازار
 ها()با تعداد حداکثری بنگاه

بازارهای 
 صادراتی

 های صادراتی رانتیبنگاه
صنایع  مانند: صادرکنندگان
 استخراجی

 های پیشروبنگاه
 مانند: تولیدات صنعتی و صادرکنندگان خدمات

بازارهای 
 داخلی

 کارگزاران قدرت
مانند: انحصارهای قانونی، 

های بزرگ و بانفوذ، بنگاه
 بازارهای خدمات دولتی

 مراکز تولید و تجارت
های هایی از بازار داخلی که تعداد زیادی از بنگاهمانند: بخش

-اند. بازرگانان، خردهکوچک یا خرد را در خود جای داده

های مرتبط با فناوری اطالعات و ارتباطات و فروشان، بخش
 های خدماتی کوچکبخش

 

ها این شرکت بسازند،بازار  چیه در تالش هستند ازو  کنندیرقابت م یجهان یر بازارهاد« پیشرو» یهاشرکتکه حالیدر 

محصول در  یاستانداردها نییتع ،یبرند مل خلق ،یصادرات یمذاکره و باز کردن بازارها یدولت برا تیتوانند از حمایم

-های کسبتشکل گونه کهدرست همان شوند.مند بهره رهیو غ یمساعد و مشارکت یارتج طیمح جادیا ،یالمللنیسطح ب

 . اندکرده ییایآسدر کشورهای  یدیتول یهادر بخش هاوکار کمک فراوانی به شکوفایی و رشد بنگاه

 تیفعال یداخل یخرد هستند که در بازارها ایکوچک  هایبنگاهعموماً « مراکز تولید و تجارت» ی فعال درهاشرکت

های بستر که ییهستند، و جاو غیرشفاف و مقررات مبهم  نیقواندر شرایطی که  توانندیم وکارهای کسبتشکل. کنندیم

 . موجود نیست ارزش باالیی داشته باشند دیجد یوکارهاکسبپاسخگویی به نیازهای حداقلی ایجاد  یبراالزم 

 

 جهیدر نت که و کار هستندکسبمعدود فعاالن تحت تسلط  قایو شمال آفر انهیدر سراسر منطقه خاورم اقتصادی یهابخش

-18۷، صفحات 2009 ،یکنند )بانک جهانیمقاومت م دتریکوچکتر و جد یهابنگاهدر برابر ورود  ،دولتبا  یروابط طوالن

 تیکه وضعقرار دارند  بزرگ بانفوذی یهاتحت تسلط شرکت ایهستند  لتتحت کنترل دو ای هاتشکلاز  یاریبس(. 91



 

11 

 

وارد های تازهکه متشکل از بنگاه «دیجد» یبخش خصوص .دهندترجیح میسودمندتر و محور شدبر اصالحات ررا موجود 

 برای ایجاد آنها ییهاتیکشورها محدود یو در برخ نیستند رییتغ دهی کافی برای ایجاددارای سازمان تر است،و کوچک

  دارد. ودوج

 وکار کارآمدهای کسبتشکل جادیا یبرا یچارچوب. 3

به عبارت «. پیشی بگیرد یرقابت طیشرا ازها آن یاعضا یجمع یازهایکه ن ابندییتوسعه م یزمان» وکارهای کسبتشکل

دارای  های اقتصادیبنگاهها برای در تشکل تیعضو که کنندشوند و بقا پیدا میی ایجاد میتنها در صورت هاتشکل گر،ید

 تشکل کی ایآ که دنکنیم نییتع از عوامل یا. مجموعهدارند تلفیکارکردهای مخمعموالً ها تشکل. منافع خالص باشد

 . در زیر به این عوامل پرداخته شده است:ریخ ایاست  اقتصادی کارآمد

 هاکارکرد

فعال در بازار  هایی، خواه بنگاهصادراتهای بنگاهکوچکتر، خواه  یهاشرکت یبرا وکارکسب یهاتشکل یدو کارکرد اصل

 شودیگفته م زین 8«منطق نفوذ»که به آن  «وکارکسب -دولت  ارتباط» کارکرد، نخست. دارد یاژهیو تیاهم یداخل

(Owuor ،201۵ که ،)توانند:یم وکارکسب یهاتشکلعد است. بُ نیرابطه دو طرفه با چند کی 

o نیکه زم تنظیمیاصالحات  ژهی، به وءبه نفع اعضا اتاصالح ی پیشبرددولت برا زنی بااعمال نفوذ و چانه 

 کند.یم کسانبرای بازیگران بخش خصوصی و دولت یرا  یباز

o یکرده و به رشد اقتصاد تیرا تقو یکه بخش خصوص یاصالحات یو طراح یبندتیها در اولوکمک به دولت 

 کند.یکمک م برابر آنها با بخش دولتی

o  یایو مزا اتیجزئ تشریح، هنمون ی، برای تشکل و بخش خصوصدولت به اعضاسمت ارائه اطالعات از 

 .دیجد نیقوان

شرایط متأثر از در  ژهیبه و یبخش خصوص تیتقو در راستایاصالحات  بخشی بهجهتدر  وکارکسب یهاتشکلنقش 

که روبرو است  یمتعدد آمیزتعارض یاست و با تقاضاها فیکه دولت اغلب ضعشرایطی -مهم است یریدرگ تعارض و

 .نگیردها قرار تیوکار در فهرست اولوکسب طیمح شودموجب می

 ءکه اعضا اشاره دارد فردی منافع به 9«منطق خدمات». است« ءاعضا رسانی بهخدمات» هاکارکرد مهم تشکل یندوم

است که « کننده بازارلیتکم» یهاتیشامل فعال مورد نیا .(Owuor ،201۵کنند ) افتیخود در یهاتشکلتوانند از یم

. چند نمونه از کندکمک می باقی مواردکم در آموزش و  یعموم یگذارهیسرما نه،یجبران اطالعات ناقص و پرهز به

 عبارتند از: دهندی خود ارائه میاعضا ها بهی که تشکلخدمات

o  سازی در بخش خصوصیتیآموزش و ظرف ،یمشاوره حقوقارائه 

o یتجار یهاتیمورأماز طرقی مانند صنعت،  ءارتقا 

                                                 
8- logic of influence 
9- logic of services 
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o  اطالعات بازارارائه 

o یسازتیآموزش و ظرف 

o  ءاعضا نیب یهماهنگایجاد 

o اتحل و فصل اختالف 

 هاشرط شیپ. 4

بر اساس اصول  هاتشکل. شوندیم یها رهبرهستند که توسط شرکت یردولتیابتکارات غمنبع معموالً های کارآمد تشکل

تالش کنند  دیبا یقو یهاتشکلآنجا که  از. و خودگردان هستند از نظر تأمین مالی مستقلو  شوندمی یبازار سازمانده

برقراری  کارکرددر کنار  دیبا دهی، خدماتکنندخود ارزش ارائه  یپول به اعضادر قبال شوند و مستقل  یمال نیمأتدر تا 

 باممکن است دولت  رابطه باها در برقراری تشکل، کارکرد نمونه ی. براو مورد توجه قرار گیرد با دولت ارائه شود رابطه

این کارکرد ارزش  ی مجانی گردد که ازسوار هایی چونچالش هایی از زمان اسیرهایی مواجه شود و در برههفراز و نشیب

 اریبس مزیتخدمات،  ،شرایط نی(. در ایگذارقانوندر  یاصل یهاشرفتیپ نیبیا وقفه  سکون یهادوره) کاهدمهم می

 کند ارزش آن را لمس کند. در برابر پولی که پرداخت میتواند یعضو م کیکه  ندروبه شمار می یخاص

 عبارتند از:شان تیفعالحوزه در  وکارکسب یهاتشکل یظهور و اثربخش یبرا کلیدی مورد نیاز طیشرا

 در اجرایی ییکاراافزایش و ارائه خدمات ارزشمند و  جذب تعداد اعضای بیشتر، واقع شدنثر ؤم یبرا هاتشکل :تیظرف

 دارند. ازین یبه قدرت سازمان ،به اطالعات یدسترس/یو جمع آور یسازمانده

 نیاای ایفا کنند. در واقع، توانند نقش دوگانهها مینیروهای خارج از تشکل :دهایتهد ای یخارج پیشران یروهاین

به  یفرصت دسترس، برعکس ای(، یخارجها )در برابر رقابت بنگاه یاقتصاد یریپذبیآس تواند هم به معنایمورد می

 .دولت باشد مداخالت ایستادگی در برابر ای یبه مقاومت جمع ازین تواند به معنایمی ن،یباشد. عالوه بر ا یخارج یبازارها

 نیابه موازات ارائه ارزشمند است. ء اعضا یرا ارائه دهند که برا یخدماتبتوانند رشد کنند تا  دیها باتشکل ارزش: ارائه

ها تواند برای تشکلمیمنابع  ریو سا مردم نهاد یهاکمک کننده، سازمان یهاسازماناز جانب  تیحمادریافت خدمات، 

 .گردد اجتناب «هابه کمک یوابستگ»از باید که  ی، در حالحائز اهمیت باشد

در . قدر بدانندرا  ریفراگ هایتشکلکنند و ارزش  تیحما های تشکلهااز تالش دیها بادولت دولت: جانباز  تیحما

 کنند. فایا یتوانند نقش مهمیم های مالیهای اهداکننده کمکنهاد و سازمانمردم یها، سازماناینجا نیز
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 نفعانیذ ریو سا های مالیهای اهداکننده کمکسازمانها، نقش دولت. 5

 نفعانذیاز  یاگسترده فیو مشارکت طرا دست بگیرند ( PPD) یخصوصبخش -دولت یگفتگو ندیفرآ دیها بادولت

و  جانبههمه یرشد اقتصاد یبرا ژهیبه و ندیفرآ نیدر ا های کوچک و متوسطبنگاه. مشارکت بطلبندرا  یبخش خصوص

 مهم است. اریبس زاییاشتغالو  یدرآمد یهافرصت جادیا

 دیکنند، اما با فایا هانهیزماین در همه  مهمیبسیار  یتینقش حما توانندیم های مالی نیزاهداکننده کمک یهاسازمان

-های اهداکننده کمکسازمان. اجتناب کنند داریناپا هایتشکل راتو خط« به کمک یوابستگ» جیمراقب باشند که از ترو

این کنند.  تیحما ءاعضا رسانی بهو توسعه خدمات هاتشکل یساختار یسازتیاز ظرفهمچنین، توانند یم های مالی

 مورد نیاز یمشاوره فنارائه و  هاوکارکسب تیریمد یازهایبه ن یدگیرس یبرا تیظرف جادیا تواند شاملسازی میتظرفی

 یاستانداردها پیروی از یبراقوی  زهیها انگتشکلکه در آن  ،یاحرفه هایتیباشد. خدمات مرتبط با صالح ءاعضا

 . رندیقرار گ تیثر مورد حماؤطور متوانند به یماز مواردی هستند که دارند،  یالمللنیب
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