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  سخن ناشر

گـر توسـعه    تـسهيل زنان  طرح   1378از سال   ونت ترويج،   دفتر امور زنان روستايي و عشايري معا      

 زنـان   با هدف توسعه توانمندي   و   همكاري مركز تحقيقات و بررسي مسائل روستايي         روستايي را با    

ســازي بــراي جلــب مــشاركت مــردم در فراينــد   اســاس ايــن طــرح، ظرفيــت.نمــودروســتايي اجــرا 

، زمينه واگـذاري    روستايي توانمندسازي زنان    اين طرح از طريق   . ريزي و اجراست  نيازسنجي، برنامه 

  .كند قانون اساسي را فراهم مي44امور به مردم و تحقق اصل 

اي و محلي طرح تسهيلگران و مديريت اقتضايي كه در فرايند اجـراي آن              ماهيت مردمي، منطقه  

 سـطوح   شود، شرايط را براي حضور كليه دست اندركاران اعم از كارشناسـان دولتـي در              اعمال مي 

مختلف ستاد وصف، جامعه محلي و زنـان روسـتايي در مراحـل مختلـف، اجـرا و ارزشـيابي طـرح                      

كند تا همه فرصت تبادل دانش و تجارب بدسـت آمـده از اجـراي طـرح را پيـدا كننـد و                       فراهم مي 

  . هاي آموخته خود را به اشتراك بگذارنددرس

 پژوهشي، نقاط قوت و ضعف طرح از        هاي آموزشي و  به اين ترتيب در خالل برگزاري كارگاه      

هاي مختلف مورد بحث و بررسي قرارگرفت و راهكارهايي جهت اصالح و بهبود آن ارائه               ديدگاه

اين كتاب كه انعكاس ارزشيابي طرح تـسهيلگران در يـك دوره ده سـاله اسـت تالشـي اسـت                     . شد

ن در فرايند اجراي طـرح      هاي همه دست اندركارا   براي مستند سازي و ثبت وقايع، تجارب و آموزه        

  . و اصالح آنداي براي بهبوو دست مايه

اميد است همه كساني كه به نوعي در اجراي طرح هاي توسـعه توانمنـدي هـاي جوامـع محلـي            

  .كنند ازآن بهره برداري نمايند و ما را از نظرات اصالحي خود بهره مند سازندفعاليت مي

  
  ي رقريشي ابه سيدجواد

 معاون ترويج و آموزش                                                     





  

  :چكيده

كتاب حاضر به فرايند اجرا و ارزشيابي مشاركتي طرحي مي پردازد كه تحـت عنـوان زنـان                  

گر توسعه روستائي طي چندين سال گذشته بي وقفه در سـطح محلـي و ملـي در حـال                      تسهيل

اين مطالعه در تداوم و تكميل پايلوت ميانكوه و در سـطح ملـي انجـام گرفتـه                  . اجرا بوده است  

اصلي به كار گرفتـه شـده در ايـن مرحلـه، ماننـد مراحـل قبلـي، روش پـژوهش                     روش  . است

ترغيبـي      ولي ارزشيابي در اين مرحله بيشتر بـا گـرايش پـژوهش تاييـدي             . مشاركتي است   عملي

مرز نظريه و عمل برداشته شود       در اين فراگرد چند ساله سعي شده است كه        . انجام گرفته است  

به مرور متوجـه ايـن نكتـه        . زاران توسعه و محققين شكل گيرد     و تعامل سازنده بين مردم، كارگ     

ها ارتباط نزديكتري داشته باشـيم و آنهـا را بـصورت جمعـي تحليـل       شديم كه هر چه با پديده    

 نيست  در واقع حقيقت چيز ثابتي پيش من و يا شما         . شويم   نزديك مي  "حقيقت" بيشتر به    كنيم،

  . ماست"بين"بلكه 

گران زن روستايي تا تعميم طرح در سطح ملـي            پايلوت طرح تسهيل  از ابتداي شروع اولين     

. سعي كرديم كه عمل، تفكر و يادگيري جمعي را با مردم و با كـارگزاران توسـعه تجربـه كنـيم                    

تالش شد طي اين مدت اين گفته را سر لوحه خود قرار بـدهيم كـه هـيچ كـس همـه چيـز را                         

طي ايـن مـدت متوجـه شـديم كـه خيلـي از              داند و همچنين      داند بلكه هر كس چيزي مي       نمي

در واقع بخش مهمي از اين پژوهش بـازنگري        . دانيم اشتباه است    كرديم مي   چيزهايي كه فكر مي   

هـر چـه بيـشتر در        .ها، در يك فرايند مداوم اجرا و يادگيري بوده است           خودمان، بعنوان بيروني  

  .تر شد ا عميقاين پروژه درگير شديم و هر چه بيشتر زمان گذشت، يادگيري م

بايد مد نظر داشت كه اين الگوسازي و گـسترش آن در سـطح ملـي صـرفاً شـكل نظـري                      

تـسهيل رونـد   . نداشت بلكه در يك بستر طبيعي از دفتر مركزي تا روستاها انجام گرفتـه اسـت        

توانمند شدن و مشاركت مردم خصوصا زنان تحت يك ساختار نسبتا عمودي و متمركز، كاري               

كند چرا كه چنـين سـاختاري در زمينـه            ر است و پيچيدگي كار را دو چندان مي        ب  مشكل و زمان  

اين چالش اصلي فرا روي تمـام       . نمايد  خلق دانش و ايجاد ارتباط، نسبتا غير مشاركتي عمل مي         

خواهند توسعه مشاركتي را از طريق سازمانهاي نسبتا متمركز دولتي تـسهيل              كساني است كه مي   

  .نمايند



 
اركتي ما نيازمند سازمانهايي يادگيرنده، منعطف و معتقـد بـه تغييـر مـداوم               براي توسعه مش  

 صـحيح   گران زن روستائي انتظار مشاركت واقعي و برقراري ارتباط          توانيم از تسهيل    نمي. هستيم

 مردم روستا داشته باشيم ولي ارتباط ما كـارگزاران دولتـي بـا آنهـا يـك ارتبـاط غيـر                      و موثر با  

  .كسويه باشدمشاركتي و عمدتاً ي

بازدارنده طرح، خصوصا تغييرات مداوم مـديريتي از سـطح           در كل، علي رغم وجود موانع     

اي داشته است و كارشناسان و        گران زن روستائي اثرات قابل مالحظه       كالن تا خرد، طرح تسهيل    

اند روند يادگيري و توانمند شدن خود و جامعـه روسـتائي را               گران زن روستايي توانسته     تسهيل

هاي مشاركتي را در      فرايند اجرا و نتايج اين طرح براي كساني كه بخواهند پروژه          . هموار سازند 

اجـراي اينگونـه طرحهـاي      . تواند مفيـد واقـع گـردد        چنين شرايط سازماني پيگيري نمايند، مي     

 "تـسهيل " بـه سـوي      " ترويج "تواند نويد تغيير نگرش و رفتار تدريجي از سمت            مشاركتي مي 

  .ازمانهاي مربوطه قلمداد گرددتوسعه در س

گري، توسـعه مـشاركتي       تحقيق عملي مشاركتي، ارزيابي مشاركتي، تسهيل     : هاي كليدي   واژه

 .گر روستايي، تغيير روستايي، ارتباط دو سويه، زنان تسهيل
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  گفتارپيش

 مردم كار كنم و زمان "با" مردم كار كردم، مدتي طول كشيد تا ياد بگيرم "براي"سالها 

رتباط مدارك علمي رسمي گاه مانع ايجاد ا. فهمند ام مردم بهتر از من ميست كه فهميدهكوتاهي ا

 و چه بسا پس از اخذ اين مدارك ما كمتر شاهد يادگيري و تغيير در شود صحيح بين ما و مردم مي

ايجاد كنيم و اين امر باعث  نياز از هر گونه تغيير و يادگيري قلمداد مي بي ما خود را. خودمان باشيم

دهد  اين سد اجازه نمي. شود، يعني بين دانش علمي و دانش مردمي فاصله بين ما و مردم مي

هاي  شود كه در برنامه راحتي بتوانيم با مردم گفتگوي موازي داشته باشيم و همين امر باعث مي به

  .اي مواجه شويم توسعه، خصوصاً توسعه روستائي، با مشكالت عديده

ها  اي است كه ديگر انگشت نشانه خود را از سوي مردم برداريم و به حرفهزمان آن فرا رسيده 

اگر در برقراري ارتباط و اجراي . يعني خودمان اشاره كنيم و خودمان را مورد خطاب قرار دهيم

شايد ما بهتر . هاي توسعه اشكال وجود دارد بيش از روستائيان ما اهل علم و تحقيق مقصريم برنامه

بتوانيم بخوانيم ولي مطمئن نيستم بهتر از آنها درس زندگي كردن و كنار آمدن با از روستائيان 

دانيم؟ بحث  آيا صبوري، تحمل و كنار آمدن با زندگي را بهتر از آنها مي. مشكالت را بلد باشيم

تا . ارتباط نه صرفاً بين كارگزاران توسعه و مردم، بلكه بين محققين و كارگزاران هم مطرح است

د، با آنها همراه و اند با كارشناسان ارتباط موثر و صحيح برقرار كنن دازه محققان توانستهچه ان

و وارد يك ارتباط مشاركتي و يادگيري مشترك گردند؟ فاصله علم و تجربه بين قدم شوند،  هم

 اين دو گروه زبان مشترك كمي دارند و كمتر با دنياي ؛ محقق و كارشناس هم وجود دارد

  . دنياي علم و عمل-نا هستنديكديگر آش

 و تجربه، جهت برقراري ارتباط بهتر بين علماميد است اين پژوهش قدمي هر چند كوچك در 

تجربي را با هم  هر چه بيشتر بتوانيم دو ديدگاه علمي و. و بين محقق، كارگزار توسعه و مردم باشد

شويم بلكه جامعه هم بيشتر  ك ميو در كنار هم داشته باشيم نه تنها خودمان بهتر به حقيقت نزدي



  

توان توسعه داد بلكه بايد ما و مردم با هم در يك  مردم را نمي. گردد بسوي توسعه رهنمون مي

اگر بناست در جامعه شاهد تغييري باشيم بايد . فراگرد تعاملي و يادگيري مشترك، توسعه پيدا كنيم

رفا براي ديگران مفيد نيست بلكه براي ما تغيير و توسعه ص. خودمان هم از تغيير استقبال نماييم

خواهيم در زمان زندگي كنيم، بايد تغيير  اگر مي. پژوهشگران و كارگزاران توسعه هم خوب است

مطمئناً يادگيري و تغيير با حضور در جمع تسهيل و . و پذيرش تغيير را سر لوحه زندگي قرار دهيم

گر تغيير مردم شويم مگر آنكه  توانيم تسهيل ا نميم. رسيم شود و ما زودتر به حقيقت مي تسريع مي

  .نخست خود را تغيير دهيم

تيم مطالعه در اين پژوهش مشاركتي سعي كرد تا از ديدگاه محدود مشاركت مردان بيرون آيد 

براي انجام اين امر، . و بحث مشاركت مردم، يعني مشاركت زنان و مردان، را همزمان دنبال نمايد

سطوح مختلف با حضور زنان و مردان صورت تيمي در  لعاتي اين پروژه به مطافراگرد اجرائي و

در واقع تركيب افراد تيم و فراگرد انجام اين ارزشيابي خود يك جريان تحليل . شكل گرفت

  . براي همه شركت كنندگان در اين مطالعه بوده است" آگاهي–جنسيت "جنسيت يا 

 مون طرح تحقيق، چهارچوب نظري تحقيق و اين پژوهش به بحث پيرافصل اول تا سوم

هاي پژوهشي بر مبناي دو كارگاه سه  در فصل چهارم، يافته. تحقيق اختصاص يافته استروش 

  .روزه بررسي شده و در فصل آخر نتايج و پيشنهادات ارائه گرديده است

كننــدگان و  انجــام اينگونــه مطالعــات مــشاركتي بــدون همكــاري و مــساعدت تمــامي شــركت 

انـد، عـضو    به نظر اينجانب، كليه كساني كه در اين پژوهش نقش داشته    . نفعان امكان پذير نيست    ذي

م از تالش و زحمـات تمـامي آنهـا    بين  ميفرضعنوان هماهنگ كننده بر خود   تيم مطالعه هستند و به    

دانـم از تمـامي       همچنـين بـر خـود الزم مـي        . تشكر و قـدرداني نمـايم     ) از سطح روستا تا سطح ملي     (

گر توسعه روستائي، كارگزاران ترويج و كارشناسان دفتر امـور            شركت كنندگان شامل زنان تسهيل    

و جديت به مباحث پرداختند،    پژوهشي سه روزه با صبر و شكيبايي       زنان روستائي كه در دو كارگاه     

و ويژه از تمامي كـساني كـه درزمينـه برگـزاري كارگـاه، نگـارش             به. نمايم  سپاسگزاري و قدرداني    

سـحر  : هـا   از همكـاران محتـرم خـانم      . كنم  اند تشكر مي    تدوين مطالب زحمات زيادي را تقبل كرده      

اقدسي، رشيده قاسمي، سميرا انواري، پرسيما خدابخش، فريـده عظيمـي و فريبـا ميرابـزاده و آقـاي                   



 
. كـنم   انـد قـدرداني مـي       نژاد كه در تدوين و نگارش نهايي پـژوهش همكـاري داشـته              عليرضا شعبان 

نـان روسـتائي    مديريت محترم دفتر امور ز    كار خانم فروغ السادات بني هاشم       سر زمچنين جا دارد ا   ه

طي اين مدت كمال همكاري و مـشاركت را جهـت بـه ثمـر رسـاندن ايـن پـژوهش                      كه   و عشايري 

بـسيار خرسـندم كـه      . تـشكر نمـايم    در تدوين اين كتـاب نمـوده انـد           راهنمايي هاي موثري  داشته و   

ريزي، اقتـصاد كـشاروزي و توسـعه روسـتائي ايـن فرصـت را بـراي مـن                     هاي برنامه  موسسه پژوهش 

گر در عرصـه عمـل    عنوان يك پژوهشگر بلكه يك تسهيل  بوجود آورد كه طي اين مدت نه فقط به        

همچنين از آقـاي سـيد حـسن        . تجربه كنم تسهيل و   بتوانم آموزش و تغيير را براي خود و همكارانم          

 عبدالرسـول مرتـضوي كـه ويـرايش         اند و آقـاي     ن حاضر را بعهده داشته    رضوي كه ويرايش فني مت    

در پايـان از خـانم مهديـه        . كـنم   اند، تشكر و قدرداني مـي       ي و ادبي پيش از انتشار را تقبل نموده        نهاي

انـد صـميمانه تـشكر و سپاسـگزاري      عهده داشـته  فچيني اين مطالعه و پژوهش را به وابراهيمي كه حر  

متعال براي تمامي بزرگواران فـوق و كليـه كـساني كـه در انجـام ايـن پـژوهش                    از خداوند   . كنم  مي

 نيـست، آرزوي توفيـق و سـالمت روز          اند و نام بردن يكايك آنهـا ميـسر          نحوي نقش داشته    به

  .افزون دارم

  

  

  هماهنگ كننده پژوهش

  محمد باقر كمالي 

  1389 تابستان
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  قدمهم

اصـفهان در     گر توسعه روستايي در ادامه الگوسازي مروجين دوسـويه فريـدن              طرح زنان تسهيل  

البته در ابتـدا    . دهستان ميانكوه از توابع شهرستان اردل در استان چهارمحال و بختياري شكل گرفت            

وستايي هر دو در فريدن انجام گيرد؛ اما عمالً بـه دليـل             قرار بود طرح مروجين دو سويه مرد و زن ر         

، خصوصاً مروجان زن در استان اصفهان و شهرستان فريدن، طـرح مـروجين دو                فقدان پرسنل كافي  

  . سويه زن روستايي در فريدن انجام نگرفت

ري در پي آشنايي كارشناسان و مسئوالن ترويج و امور زنان روستايي استان چهارمحال و بختيـا               

، در بازديدي كه از اين طـرح در حـين           »مروجان دوسويه فريدن  «و دفتر امور زنان روستايي با طرح        

الگوسازي به عمل آمد و طي جلسات متعدد بـا كارشناسـان اسـتان چهارمحـال و بختيـاري و ابـراز                      

در سـال   » الگوسـازي مروجـان دوسـويه زن روسـتايي        «عالقمندي كاركنان ترويج آن استان، طـرح        

پس از گذشت يكسال از شروع طرح در استان مـذكور و ارزشـيابي   .  در اين استان شروع شد     1378

مشاركتي در حين الگوسازي، شش استان ديگر كـشور هـم طـرح را بـه صـورت پـايلوت در يكـي          

كار اين شش استان جديد پس از برگزاري كارگاه آموزشي          . وردندٱهاي خود به اجرا در      ازدهستان

انـدركاران    استان چهارمحـال و بختيـاري انجـام گرفـت و گفتگـو بـا كليـه دسـت                  و بازديدي كه از     

پـس از   . گران ايـن دهـستان آغـاز شـد          پايلوت استان و بازديد از دهستان پايلوت و گفتگو با تسهيل          

گذشت دو سال، طي كارگاهي كه با حضور كارشناسان هفت استان و كارشناسان مـرتبط بـا طـرح      

با مشاركت همة اعضا  » گر توسعه روستايي    زنان تسهيل «برگزار شد، طرح    در دفتر مركزي در تهران      
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  . به عنوان فوق تغيير كرد» الگوسازي مروجان دوسويه زن روستايي«تدوين گرديد و عمالً عنوان طرح از 

از آن زمان تاكنون، عالوه بر ارزشيابي مشاركتي طـرح در اسـتان چهارمحـال و بختيـاري، ايـن                    

. نيز بـه صـورت مـوردي ارزشـيابي شـده اسـت            ) آذربايجان غربي و تهران   (ديگر  طرح در دو استان     

هـاي كـشور تعمـيم     هاي متمادي به تمام استان      طرح در قالب يك فرآيند ممتد و مشاركتي طي سال         

يافته است، به طوري كه در هر استان حداقل يك دهستان پايلوت وجود دارد؛ در حال حاضر طرح                  

 سال از شروع اولـين پـايلوت   11پس از گذشت . آيد ور به اجرا در مي روستاي كش5000در حدود  

هاي كشور، بر آن شديم تا به ارزيابي آن در سطح ملي              طرح و گسترش تدريجي طرح به بقيه استان       

.  گسترش به صورت علمـي ادامـه يابـد          فرآيند بپردازيم تا همچنان برحسب ماهيت مشاركتي طرح،      

گـر توسـعه روسـتايي     ايج و كاربرد اين طرح صرفاً به زنان تسهيل   همچنين بر حسب اهداف طرح، نت     

طور همزمان بحث آموزش كارگزاران ترويج درگيـر در طـرح در سـطح                شود، بلكه به    محدود نمي 

بنابراين اميدواريم با انجام اين ارزشيابي عالوه بر بررسي اثـرات           . محلي تا ملي هم مطرح بوده است      

هـاي    د اجرايي طرح به صـورت مـشاركتي بتـوانيم بـا بكـارگيري روش              و نتايج طرح و مطالعه فرآين     

اين مطالعه در سطح ملي و      .  دست اندركاران را تسهيل نمائيم      مشاركتي فرآيند تغيير و آموزش همة     

  فرآينـد  در تكميل مطالعه موردي استان چهارمحـال و بختيـاري انجـام گرفتـه اسـت كـه عـالوه بـر                     

  .دهد  سطح ملي مورد توجه قرار مياجرائي طرح اثرات آن را هم در

ريزي كنيم و با      از ابتداي شروع اولين پايلوت تاكنون بر اين باور بوده ايم كه بايد با مردم برنامه               

دانيم و اگر با هم كاركنيم و تعامل          دانيم و هم نمي     توجه داشته باشيم كه ما هم مي      . مردم ياد بگيريم  

يكـي از اهـداف مهـم ايـن طـرح از            . ها از يكـديگر بيـاموزيم     توانيم خيلي چيز    و تبادل نظر كنيم مي    

حتـي  . همان ابتدا، يادگيري مداوم همه خصوصاً كارگزاران توسعه در حين اجراي طرح بوده است             

اميـد اسـت بـا      . در اين ارزشيابي ملي هم، يادگيري مشترك عمدتاً دغدغة اصلي همه ما بوده اسـت              

 گامي اساسي در راه تغيير ترويج سنتي به تسهيل توسـعه            اجراي اين طرح و ارزشيابي مشاركتي آن،      

هاي توسعه ايفـاي از نقـش         اي برداريم و شاهد تغيير روزافزون سازمان        روستايي و روند خودـتوسعه   

  . سنتي ارائه و ترويج به سوي تسهيل توسعه باشيم

 در دفتـر     نفـر از كارشناسـان مـرتبط       8براي انجام ايـن ارزشـيابي يـك تـيم اجرايـي متـشكل از                

تـسهيل گـر      سعي شد همة اعضاء به عنوان كمك      . مركزي، استان تهران و مشاور طرح شكل گرفت       
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اين مطالعه از زمان تشكيل تـيم تـا مرحلـه           . و محقق در اين مطالعه در تمام مراحل نقش داشته باشند          

اجرايـي،  در مراحـل    .  مـاه بـه درازا كـشيد       20برگزاري دو كارگاه سه روزه و تدوين مطالعه حدود          

گـران روسـتايي،      هـا، تمـامي شـركت كننـدگان اعـم از تـسهيل              خصوصاً در حين برگزاري كارگاه    

كارشناسان شهرستان، كارشناسان استاني و تيم اجرايي دفتر مركزي بـه عنـوان همكـاران پـژوهش،                 

  . محقق را در انجام اين تحقيق ياري دادند

  

  بيان مسئله )1-1

هـاي توسـعه، نبايـد بـه بررسـي مـشكالت و موانـع                 ي برنامـه   دهـه از اجـرا     6آيا پس از گذشت     

محوري توسعه خصوصاً توسعه روستايي بپردازيم؟ بعضي از صاحبنظران بر اين باورند كه آموزش،              

هـا بـه سـوي        هـا و بيرونـي        اي  ترويج و تحقيق سنتي يك ارتباط يكسويه و عمـودي از سـمت حرفـه              

روسـتائيان را در     تـر توانـسته اسـت زمينـه مـشاركت         اي كم   چنـين ارتبـاط يكـسويه     . روستاييان است 

ها بـا مـردم محلـي محـدود           البته اين بحث صرفاً به ارتباط بين بيروني       . هاي توسعه فراهم آورد     برنامه

ريزان، مديران، محققان، مربيـان و        يعني ارتباط بين برنامه   (ها    اي  شود بلكه ارتباط بين خود حرفه       نمي

رنـگ كارشناسـان و       مطالعـه عميـق و همـه جانبـه از مـشاركت كـم             . ردگي  را هم در بر مي    ) مروجين

دقيقاً بحث اصلي و محوري در همـين        . هاي توسعه روستايي حكايت دارد      مروجين ميداني در برنامه   

هـاي توسـعه داشـت در حـالي           توان از روستائيان انتظار مشاركت در برنامه        نكته است كه چگونه مي    

بـاط مـشاركتي و دوسـويه ضـعيف اسـت؟ كـساني كـه خودشـان بـه                   هـا ارت    كه در بين خود بيرونـي     

تواننـد توسـعه روسـتايي و ارتبـاط بـين             دهنـد چگونـه مـي       مشاركت خودشان كمتر ارزش و بها مي      

  كشاورزان را تسهيل نمايند؟ 

پارادايم كشاورز نخست به مفهوم يادگيري از فقرا، تمركززدايي و توانمند شدن جوامع محلـي               

 يك فرد يا سازمان يادگيرنده به اجرا درآورد و اين همان چالش اساسي است كه                توان توسط   را مي 

ما در واقع تسهيل توسعه را      . گر توسعه روستايي قرار دارد      هاي تسهيل   ها و سازمان    پيش روي بيروني  

هايي انتظار داريم كه به انحصار توليد دانش و ارتبـاط غيرمـشاركتي در بـين                  ها و سازمان    اي  از حرفه 

هـاي    نه فقراي روستايي اعم از زن و مرد بلكه خود سـازمان           » مشكل«بنابراين،  . اند  ود شناخته شده  خ

بــراي خــروج از ايــن ســاختار نــامتوازن بايــد همزمــان بــا ايجــاد تغييــر در . توســعه روســتايي هــستند
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  . هاي توسعه را تجربه كنند ها نيز تغيير در خود و سازمان اي روستائيان، خود حرفه

ها به عنوان هدف غـايي توسـعه، مـشاركت را بايـد هـدف فرآينـد                   د به رشد و تعالي انسان     اعتقا

در فرآينـد توسـعه مـشاركت روسـتايي، خلـق دانـش و              . توسعه دانست نه وسيله و ابزاري بـراي آن        

براي رسيدن به هدف توسعه مشاركت روسـتايي، نيـاز          . گيرد  مشاركت جمعي محور توسعه قرار مي     

يادگيرنده داريم كه پيوسته بر حسب شرايط و مقتضيات زمان و مكـان تغييـر كننـد؛    هايي   به سازمان 

هايي كه همراه و همگام با مردم ياد بگيرند و در راستاي تفويض قدرت و اختيارات به مردم            سازمان

اولين قدم در اين مسير، ايجاد تغيير در خود كارشناسـان و مـديران              . دارند  و كارشناسان خود گام بر    

  . ها بايد از خود شروع كنند اي هاست؛ تغيير را حرفه ن سازماناي

هاي مهم، بحث جنسيت و تحليل جنسيتي است، بدين معنـي كـه زنـان در                  يكي ديگر از چالش   

هـاي توسـعه      هاي توسعه ديده شوند و مـشاركت فعـال آنهـا چـه در روسـتا و چـه در سـازمان                       برنامه

گيرنـد و     انـد و عمومـاً مـورد غفلـت قـرار مـي               پنهـان مانـده    زنان روستايي غالباً از نظر    . تضمين شود 

هـاي كمـك مطـرح        كننـده   شـود بـه عنـوان فقـراي روسـتايي و دريافـت              چنانچه اسمي از آنها برده      

اند و اين مسئله صرفاً بـه روسـتا           در نظر گرفته شده   » شركاي روستايي «زنان كمتر به عنوان     . شوند  مي

براي اينكه زنـان روسـتايي      . اند  م كم و بيش آنها را به حاشيه برده        ها ه   بلكه بيروني . شود  محدود نمي 

آگـاه و     هاي توسعه جنـسيت     در روند توسعه روستايي مشاركت واقعي داشته باشند، اول بايد سازمان          

الزم نيـست كـه     . حساس شوند تا به اهميت نقش زنان در توسعه پايدار بيـشتر توجـه نماينـد                 جنسيت

هاي مـساوي رشـد و توسـعه را بـراي همـه       ر نظر بگيريم بلكه بايد فرصت    زنان را يك گروه مجزا د     

البته شروع اين حركت، تمرين اين باور در بين خـود كارشناسـان و              . اعم از زن و مرد فراهم آوريم      

. گر توسعه است كه زنـان را شـركا و همكـاراني همطـراز خـود در نظـر بگيرنـد                      هاي تسهيل   سازمان

 سنتي عمالً نتوانسته است جوابگوي نيازهاي واقعـي مـردم باشـد و در آن                هاي رهيافت ترويج    برنامه

كمتر به نقش زنان در توسعه روستايي اهميت داده شده است؛ از اين رو، تغييـر در رهيافـت تـرويج             

  . سنتي ضروري است

و هاي تـرويج      اند كه برنامه    كارگزاران ترويج و توسعه روستايي عموماً به اين نكته اذعان نموده          

تـوان مـردم را       توسعه روستايي بايد با مشاركت فعال خود روستائيان اجـرا شـود و در حقيقـت نمـي                 

كارگزاران تـرويج و توسـعه صـرفاً    . توان توسعه توسط مردم را تسهيل كرد توسعه داد بلكه فقط مي    
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هـاي    نبايـد تـوا   . كننـد    مردم ايفـا مـي     "اي  توسعه-خود"  فرآيند گر را براي    نقش كاتاليزور و تسهيل   

هـا و     براي اين شناخت و باور، تغيير نگـرش در بيرونـي          . بالقوه و بالفعل مردم را شناخت و باور كرد        

مـردم  » بـراي «مـردم و نـه      » بـا «هايي داريم كـه       ما نياز به سازمان   . هاي يادگيرنده الزامي است     سازمان

 ايـن مـشاركت، بـدين معنـا         .ريزي كنند و همگام با آنها به تمرين يـادگيري و تغييـر بپردازنـد                برنامه

ها بايد ياد بگيريم  ها شركت كنند، بلكه برعكس ما بيروني        هاي بيروني   نيست كه روستائيان در برنامه    

قبـول و بـاور مالكيـت، فاعليـت و كنتـرل مـردم بـر                . هـاي روسـتائيان مـشاركت كنـيم         كه در برنامه  

 يـك شـبه      فرآينـد  لبتـه ايـن   ا. هاي توسعه روستايي و سرنوشت خود اساس اين حركت اسـت            پروژه

اسـاس و  .  محلـي رخ دهـد      هـا و در مـردم       افتد بلكه بايد به مرور زمان تغييرات در بيرونـي           اتفاق نمي 

سازي مردم و كارگزاران ترويج و توسـعه اسـت و             هاي توسعه و ترويج، تسهيل ظرفيت       محور برنامه 

خودشان تفويض كنـيم و مـردم هـم      ها اختيارات غصب شده مردم را به          اينكه هرچه بيشتر ما بيروني    

  . حقوق خود را ادعا نمايند

تاكنون در ايران مانند خيلي از كشورهاي ديگر، ترويج عمدتاً يك حركت يكسويه و يكطرفـه                

در ايـن   . خواسـته كـشاورزي و مـردم را توسـعه بدهـد             انتقال دانـش و فنـاوري بـوده اسـت كـه مـي             

بـوده  ) جاهـل (و گيرنده فردي محتاج بـه دانـش         ) معال(چارچوب ارتباطي، فرستنده فردي با دانش       

بـدتر  . در اين رهيافت كمتر به توانايي، تجربه و دانش محلي و بومي مردم توجـه شـده اسـت                  . است

ها استيالي كامل بر دانش بومي پيدا كرده است و در اين ارتباط يكـسويه                 اينكه دانش علمي بيروني   

اند كه آنها ناتوان و ضعيف هـستند و بـراي             اورزان قبوالنده ها غير مستقيم به كش      اي  ها و حرفه    بيروني

اين جريـان ارتبـاطي پيچيـده مـردم را هرچـه بيـشتر بـه                . فقرزدايي و توسعه نياز به متخصصان دارند      

  . ها وابسته كرده و تا حد زيادي خودباوري و اعتماد به نفس را در مردم ضعيف نموده است بيروني

شوند نه رابـط      ها محسوب مي    ان روستايي و محلي عاملين بيروني     در رهيافت ترويج سنتي مروج    

هـا بـا      بيرونـي . شـوند   برداران، مروجان روستايي بازوي ترويج در روستا محسوب مـي           و نماينده بهره  

طبيعـي اسـت كـه مروجـان     . كنند طرفه و عمودي برقرار مي مروجان روستايي يك ارتباط نسبتاً يك 

در طـرح مـروجين روسـتايي و        . كننـد   طرفـه برقـرار مـي       ارتباط يـك  روستايي هم با روستائيان يك      

هـاي خـود دسـت بـه          ها و كارگزاران ترويج با مـالك        مددكاران ترويج، از همان ابتداي امر بيروني      

زدنـد و روسـتاييان كمتـرين نقـش را در انتخـاب نماينـده خـود داشـتند، در ادامـه هـم                          انتخاب مـي  
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. كردنـد   روجان و مددكاران و مردم روستايي را مشخص مـي         كارگزاران ترويج نيازهاي آموزشي م    

البته اين مطلب درست است كه داشتن يك نماينده ترويج روستايي در زمينه ارتبـاط بـا روسـتائيان                   

كند و در واقع يك گام به جلو است ولـي تـا زمـاني كـه تغييـر نگـرش                    كمك بزرگي به ترويج مي    

» رواج دادن «تـرويج انجـام نگيـرد بـاز جريـان يكـسويه             هاي    اساسي در اين رهيافت سنتي و سازمان      

  . شود نه تسهيل توسعه توسط خود روستائيان دنبال مي

ام در زمينه ترويج و انجام چند پژوهش عملـي مـشاركتي در بـاره                 با توجه به تجربه چندين ساله     

مي در رونـد  مروجان روستايي بايد اذعان كنم كه مروجان روستايي و مددكاران ترويج تأثيرات مه          

اند، اما بررسي مجدد جايگاه و نقش آنان ما را به الگوي تـسهيل     توسعه كشاورزي و روستايي داشته    

اين بحث خصوصاً در ارتباط با مروجان زن روستايي بيـشتر صـدق             . كند  به جاي ترويج رهنمون مي    

توان به    ي مي با بازنگر . كند، چرا كه مشاركت كمرنگ مروجين زن روستايي بيشتر مشهود است            مي

ها پرداخت كه اسـاس آن را آمـوزش افـراد در حـين اجـراي ارزشـيابي                    تغيير و اصالح مداوم طرح    

 ارزشـيابي آن   گـر توسـعه روسـتائي، روش        بنا به ماهيت مشاركتي طرح زنان تسهيل      . دهد  تشكيل مي 

ساً خـود   هم بنا بر روند اجرايي و بازنگري طرح طي چند سال گذشته طوري انتخاب شده است اسا                

  . ارزشيابي يك جريان آموزشي در حين پژوهش باشد

گر توسعه روستايي در كشور از پايلوت دهستان ميانكوه در اردل شروع شد و                طرح زنان تسهيل  

ها گسترش يافت     سپس به هفت دهستان در هفت استان تعميم يافت و در مراحل بعدي به كل استان               

نگري مشاركتي طرح مروجان روسـتايي شـروع شـد عمـالً بـه             اين طرح كه با باز    . و هنوز ادامه دارد   

يك الگوي مشاركتي منجر شد و پس از مطالعه پـايلوت و گـسترش تـدريجي آن در كـشور، ايـن                      

 اجـرا و اثـرات طـرح در سـطح            فرآينـد  احساس بوجود آمد كه بهتر است پس از گذشت چند سال          

ج و توسـعه روسـتايي عـالوه بـر فرآينـد            مطالعه رهيافت جديد تـروي    . ملي مورد بازنگري قرار گيرد    

  . اندركاران باشد تواند محملي براي آموزش دست دائمي اصالح و بازنگري طرح مي

  

  گران زن روستائي ساز طرح تسهيلهاي زمينهپيشينه اجمالي فعاليت) 2-1

  هاي قبل از اجراي پايلوت ميانكوه  فعاليت-الف

هاي ميداني و تحقيقاتي قبلي صورت پـذيرفت كـه در           مطالعه اين مرحله از تحقيق بر مبناي كار       
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 همزمان با شروع كار مجدد مجري طرح در جهاد سازندگي اصفهان پس از اتمـام دوره                 1368سال  

هاي آموزشـي و تحقيقـاتي مـشاركتي را بـا همكـاري تعـدادي از                  ما فعاليت . فوق ليسانس آغاز شد   

ها پايـه و اسـاس رسـالة          اين فعاليت . ل نموديم  در سطح استان دنبا    1همكاران براساس تفكرات فريره   

سـازي توسـعه    گران در روند تسهيل بررسي عوامل مؤثر بر نقش تسهيل«دكتراي محقق تحت عنوان    

  .قرار گرفت) 1372-1376(»  مطالعه موردي اصفهان-مشاركت روستايي

هـاي   شينه فعاليت براي اينكه تحليل روشني از اين مطالعه داشته باشيم، الزم است مختصري از پي             

هـاي    ساز مطالعه اين مرحله را بازگو كنيم؛ در حقيقت مطالعه مرحلة فعلي تداوم همان فعاليـت                 زمينه

  .قبلي است

 به عنوان يك مروج در طـرح و برنامـه آمـوزش روسـتائيان اصـفهان مـشغول                   1372 تا   1368از سال   

كننده توسـعه مـشاركت روسـتائيان در         در آن زمان فكر من روي عوامل بازدارنده و تسهيل         . خدمت بودم 

هاي آموزشي و اجرايي از سطح روستا تا سطح ملـي بـه ايـن                 من از مجموعه فعاليت   . اصفهان متمركز بود  

در ) مروجين روسـتايي  (فرضيه رسيدم كه آموزش مجدد و مشاركتي كارگزاران ترويج و نيروهاي معين             

 نهايـت منـتج بـه ارتبـاط دو سـويه و مـشاركتي بـين                 سطح استان باعث بهبود ارتباط بين اين نيروهـا و در          

سپس تصميم گرفتم رسالة دكتري خود را براساس همين فرضـيه و            . شود  روستائيان و جهاد سازندگي مي    

  . به رشته تحرير درآورم1372-1368هاي  هاي آموزشي و ميداني بين سال فعاليت

باعث شد كه ماهيـت كـار     دورهتجربيات و مطالعات قبل از شروع دورة دكتري و در حين اين

 مورد نظر را بهتـر بـشناسم و بـه زودي بـه ايـن بـاور رسـيدم كـه انجـام اينگونـه مطالعـات                             فرآيند و

كـارگيري    ي، به عنوان يك رونـد آموزشـي بـراي مـن و همكـارانم، مـستلزم بـه                   فرآيند اي و   توسعه

ز ايـن طـرح را بـه طـور          هاي زمينـه سـا      براي روشن شدن بحث، فعاليت    . رهيافت تحقيق عملي است   

  .كنم اجمال بيان مي

مـدير قبلـي رفتـه      . موقعي كه من به واحد آموزش روستائيان ملحق شدم به وضعيت بحراني بود            

سازي و ارتباط با همكـاران،        پس از چند ماه زمينه    . بود و مدير جديد را چند روز بعد معرفي كردند         

ن خواستند كـه مبـاحثي را پيرامـون توسـعه           مدير جديد و معاون ايشان طي جلسات غير رسمي از م          

چند جلسه اول كه تمـام اعـضاي واحـد آمـوزش روسـتائيان       در. مشاركتي براي اعضاء مطرح كنم

                                                                                                                   
1 - Freire 
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پـس از ايـن جلـسات بـه         .  حضور داشتند به ارائه مباحث آموزش، مشاركت و توسعه روستائي پرداختم           

هـا بـه صـورت گفتگـو و           سه حضور بهم رسانند و بحث     اين نتيجه رسيديم كه بهتر است افراد محدوتري در جل         

 2 نفر محدود شد و هر هفتـه         10اين جلسات تحت عنوان جلسات هماهنگي آموزش به         . مشاركتي دنبال گردد  

شد و  ميموضوع جلسه هفته قبل توسط شركت كنندگان مشخص         .  ماه برگزار گرديد   18ساعت در طي مدت     

 آموزش روستائيان هم در اين جلسات به عنوان يك عـضو ماننـد بقيـه                مدير و معاون  . شدند  همه وارد بحث مي   

هاي آموزشـي در سـطح اسـتان و در سـطح              اين جلسات باعث تسهيل در روند فعاليت      . كردند  اعضا شركت مي  

  :اند از ملي شد كه مهمترين آنها عبارت

ندهي و اي، آموزش مشاركتي مربيـان و پرسـنل تـرويج و سـازما              منطقه -تشكيل جلسات بخشي  

در اينجا محقق بر حـسب ضـرورت صـرفاً بـه صـورت              ). مروجين روستايي (آموزش نيروهاي معين    

  .پردازد گذرا به بحث نيروهاي معين مي

  

  )مروجين روستايي(نيروهاي معين 

تجربيـات و  . هـاي فكـري محقـق شـده بـود      بحث نيروهاي معـين در آن زمـان يكـي از دغدغـه           

ري حاكي از آن بود كه برنامه مشخصي براي انتخاب، آموزش و           مطالعات در حين انجام رسالة دكت     

كـرد كـه طـرح        تجربيات و مطالعات اين نكته را تقويت مـي        . حمايت از نيروهاي معين وجود ندارد     

هـاي الزم     نيروهاي معين بيشتر بر مبناي نظرية نشر استوار بـود و در پرسـنل موجـود تـرويج توانـائي                   

همچنـين  . گرديد  يه و مشاركتي با نيروهاي معين كمتر مشاهده مي        براي برقراري يك ارتباط دو سو     

  .هاي مشخص نظارت، ارزشيابي و اصالح طرح كمتر مورد توجه بود برنامه

هـاي ميـداني رسـالة دكتـري در شهرسـتان شهرضـا               در يك مطالعه موردي كه در حين فعاليـت        

حتـي نيروهـاي    . كند  همكاري نمي انجام دادم متوجه شدم كه برخي از نيروهاي معين ديگر با جهاد             

در آن زمان وقت كافي براي      . معين موجود هم بيشتر رابط جهاد با مردم بودند تا رابط مردم با جهاد             

برسي دقيق موضوع نيروهاي معين را نداشتم ولي به دنبال فرصتي در آينده بـودم كـه بتـوانم وقـت                     

 پايان تحصيالت مقطع دكتري بـرايم  باالخره اين فرصت پس از. بيشتري را صرف اين موضوع كنم    

از همان ابتدا دنبال يك منطقه كوچك براي مطالعه موردي بودم كه بتوانم بر مبنـاي آن                 . فراهم شد 

يك الگوي آزمايشي در مقياس كوچك را ارائـه دهـم، الگـويي كـه در آن كـارگزاران دولتـي و                      

 استان
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  1.هاي معين به صورت مشاركتي با هم كار كنند گروه

» فريـدن -طرح روند تسهيل سازي الگوي آزمايشي مروجين دو سويه روستايي         «طالعه  در واقع م  

 مداوم  فرآينداي از يك اين مطالعه مرحله.بر مبنا و راستاي رسالة دكتراي محقق انجام پذيرفته است        

بـا انجـام    . تحقيق عملي پژوهشي است كه قبل از رسالة دكتري شروع شده است و هنوز ادامـه دارد                

گـران زن روسـتايي را در         و كسب تجربيات فوق در اصفهان توانـستيم الگوسـازي تـسهيل           مطالعات  

تر دنبال نمـائيم كـه خـود يـك حركـت          استان چهار محال و بختياري با همكاران جديد طرح آسان         

بنابراين، پايلوت چهارمحال و بختياري كه در شهرسـتان اردل  . جديد و مكمل روند قبلي بوده است    

نكوه به صورت مشاركتي انجام گرفـت در گـسترش طـرح در منـاطق ديگـر كـشور                   در دهستان ميا  

نقش به سزايي داشته اسـت بـه طـوري كـه طـرح در حـال حاضـر در كـل كـشور در حـال اجـرا و                              

  .باشد گسترش مي

  

  هاي پايلوت ميانكوه  فعاليت-ب

 1375در سال   به منظور تسريع و تسهيل در انجام امور آموزشي و ترويجي ويژه زنان روستايي،               

موضوع بكارگيري تعدادي از زنان و دختران روستايي بـه عنـوان مـروجين زن روسـتايي در اسـتان                    

بـر همـين اسـاس مـروجين زن روسـتايي بـر اسـاس             . چهارمحال و بختياري مورد توجه قرار گرفـت       

هايي همچون دارا بودن مقبوليت اجتماعي، رضايت خـانواده، سـواد و آگـاهي از وضـعيت                   شاخص

  .شدند ها انتخاب مي تماعي و اقتصادي روستا، توسط همكاران اداره ترويج شهرستاناج

هاي آموزشي و ترويجي      حضور اين مروجين اگر چه توانست كمك زيادي به گسترش فعاليت          

بنمايد اما اين افراد در برقراري ارتباط مؤثر با جامعه روستايي چندان موفـق نبودنـد زيـرا روسـتائيان       

  .شناختند يشتر به عنوان عوامل دولتي ميمروجين را ب

با اجراي طرح بررسي عوامل مؤثر بر ارتباطات مروجين روسـتائي فريـدن، رهيافـت ارتبـاط دو                  

مركـز تحقيقـات و بررسـي مـسائل روسـتايي مطـرح شـد كـه مباحـث           سويه مروجـان روسـتايي در    

                                                                                                                   
بررسي عوامـل مـؤثر     « به مطالعه موردي     مرحلهها و مطالعات اين       ينه فعاليت  براي اطالعات بيشتر در مورد پيش      -1

  . دكتراي محقق در اين ارتباط مراجعه گرددرسالةو » دنيبر ارتباط دو سويه مروجين روستايي فر

M. B. Kamali, 1997, "Factors affecting the role of animators in the facilitation of 
participatory rural development", Manchester University 
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ايـن رهيافـت بـراي      . جديدي در خصوص مشاركت، ترويج، تسهيل و ارتباط دوسويه در برداشـت           

  . براي مردان پايلوت شده بود1377اولين بار در استان اصفهان، شهرستان فريدن در سال 

 مدير كل دفتر امور زنان از طريق معاون وزير وقت بـا كليـات طـرح الگوسـازي                   1378در سال   

ت و دفتـر امـور زنـان بـه منظـور بررسـي بيـشتر ايـن رهيافـ            . مروجين دو سويه فريدن آشنا شده بـود       

آشنايي با نحوه اجراي آن تصميم گرفـت از ايـن طـرح بـه اتفـاق كارشناسـان اسـتان چهارمحـال و          

ابتدا . بختياري بازديد كند تا در صورت امكان اين طرح براي زنان روستايي كشور الگوسازي شود              

ن در كه به دليـل وجـود عالقـه، انگيـزه و تـوا     (دفتر مركزي، امور زنان استان چهارمحال و بختياري      

را در جريان امر قرار داد و بنـا         ) سطوح مديريتي و كارشناسي براي اجراي پايلوت انتخاب شده بود         

بود چنانچه نظر مسئوالن استان پس از بازديد طرح در شهرستان فريدن مساعد باشد آمـادگي خـود                  

ل امـور   پـس از بازديـد مـدير كـ        . را جهت اجراي طرح در استان چهارمحال و بختياري اعالم نمايد          

زنان و تعدادي از كارشناسان دفتر مركزي و نيز كارشناس امور زنان اسـتان چهارمحـال و بختيـاري                   

از طرح در شهرستان فريدن تصميم گرفته شد كه اين طرح براي اولين بـار بـراي زنـان بـه صـورت                       

  .الگويي در چهارمحال و بختياري اجرا شود

معـاون و مـسئول     ( نفر از همكاران دفتر مركزي       در مرحله بعد، تيمي متشكل از محقق طرح، دو        

محقق از ابتدا بر مشاركتي فكـر       . ، مدير ترويج استان، كارشناسان امور زنان استان تشكيل شد         )اداره

هـايي    مالك. هاي تيمي براي اجراي الگوسازي تأكيد نمود        كردن و عمل نمودن در راستاي فعاليت      

، حضور كارشناسان امور زنـان در شهرسـتان، همـراه           نظير وجود مروجين زن روستايي در شهرستان      

 در نهايـت تـيم پژوهـشي     كـه بودن مدير جهاد كشاورزي شهرستان و محروميت منطقه موجب شـد            

  .شهرستان اردل را براي انجام پايلوت دهستاني انتخاب كند

اي كه    هگون  پس از انتخاب شهرستان اردل و دهستان ميانكوه بر تعداد اعضاي تيم افزوده شد، به              

مدير جهاد كشاورزي شهرستان، مسئول اداره شهرسـتان و كارشـناس امـور زنـان شهرسـتان اردل و                   

  .به جمع اعضاي تيم اوليه پيوستند) محل اجراي طرح(مسئول جهاد دهستان ميانكوه 

به منظور الگوسازي طرح ابتدا نحوه انتخاب، فعاليـت مـروجين و بـازنگري طـرح مـروجين زن                   

رستان اردل بررسي شد و با حضور مروجين قبلي كه توسط اداره تـرويج شهرسـتان                روستايي در شه  

  .انتخاب شده بودند نقاط قوت و ضعف طرح مذكور مورد بحث و بررسي قرار گرفت
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در مرحله بعد اعضاي تيم به منظـور آشـنايي بيـشتر بـا فـضاي فرهنگـي، اجتمـاعي و اقتـصادي                       

. تاهاي منطقه پايلوت يعنـي دهـستان ميـانكوه پرداختنـد          دهستان، به روستاگردي در تعدادي از روس      

همچنين با توجه به فضاي فرهنگي و اجتماعي روستاها، به منظور جلـب موافقـت همكـاري مـردان                   

اي با حضور رؤساي شـوراي اسـالمي روسـتاهاي مـورد نظـر در مركـز        روستا با اجراي طرح، جلسه   

ه دليـل محوريـت مـشاركت فراگيـر زنـان           سـپس بـ   . جهاد كشاورزي دهستان ميـانكوه برگـزار شـد        

از طريـق دعوتنامـه و      (روستايي، جهت برگزاري جلسه توجيهي با زنان روستايي، فراخوان عمـومي            

  .در سطح هر روستا انجام گرفت) شوراها

اعضاي تيم از پيش سؤاالتي را براي جلسه بحث متمركـز گروهـي بـا زنـان روسـتايي طراحـي                     

كردنـد   ي صميمي همراه با گفتگوي دو جانبه در هر روستا مطرح مـي كرده بودند كه آن را در فضا 

  .شد  به صورت مشاركتي انتخاب مي"گر  تسهيل"و فردي از ميان اعضاي جلسه به عنوان 

گر در تمام روستاهاي دهستان ميانكوه صورت گرفت، اعضاي تـيم      پس از آنكه انتخاب تسهيل    

 به شيوه مشاركتي نيازسنجي آموزشي صورت گرفت        سپس. گران برگزار نمودند    اي با تسهيل    جلسه

هـاي   توانند بـا همكـاري زنـان روسـتايي انجـام دهنـد در كارگـاه             گران مي   هايي كه تسهيل    و فعاليت 

  .گري تشريح شد مشاركتي توسط اعضاي تيم تسهيل

گـران بـه    هاي آموزشي با توجه به نيازسنجي صورت گرفته براي تسهيل    ها و كارگاه    سپس دوره 

ماننـد  (گران و نماينـدگاني از ادارات جهـاد كـشاورزي             همچنين تسهيل . تيب اولويت برگزار شد   تر

نشـست  ... و سـاير ادارات ماننـد شـبكه بهداشـت، بانـك و     ...) منابع طبيعي، امـور دام، دامپزشـكي و      

  .هاي اين ادارات بيشتر آشنا شوند گران با شرح فعاليت مشتركي برگزار كردند تا تسهيل

ها، بـا حـضور اعـضاي تـيم اسـتان، معـاون                به منظور گسترش طرح به ساير استان       1378در سال   

وزير، مدير كل وقت دفتر امور زنان و مديران ترويج و كارشناسان شـش اسـتان از منـاطق مختلـف                     

پس از گفتگـو و تـشريح هـدف طـرح و بازديـد از منطقـه                 . كشور همايشي در شهركرد برگزار شد     

ها با چگونگي الگوسـازي طـرح در اسـتان چهارمحـال و بختيـاري                 ت استان پايلوت و آشنايي شناخ   

  .قرار شد يك طرح پايلوت دهستاني در هر استان به اجرا درآيد

تيم سياستگذاري با عضويت مدير كل دفتر امور زنان، مشاور طرح، كارشناسان دفتر مركزي و               

تان، كارشناسان امور زنـان اسـتان و        تيمهاي اجرايي استاني فوق شامل مديران ترويج استان و شهرس         
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هـاي مزبـور بـراي بحـث و           سپس چند كارگاه سه روزه با مشاركت استان       . شهرستان تشكيل گرديد  

 7مرور زمان يك زبان مشترك بـين          كه به     طوري  بررسي و تبادل نظر پيرامون طرح شكل گرفت، به        

ران زن روستايي پس از گذشـت       گ  استان براي انجام طرح ايجاد شد و در كارگاه آخر طرح تسهيل           

گاه پـس از بحـث و بررسـي،           آن. صورت مشاركتي تدوين گرديد     حدود دو سال از اجراي طرح به      

  .هاي كشور گسترش دهد تيم دفتر مركزي تصميم گرفت كه طرح را به تدريج در تمام استان

ور طـي پـنج     هـاي كـش     برنامه دفتر امور زنان روستايي براي تحت پوشش قرار دادن كليه اسـتان            

  :سال به شرح ذير است

   استان7سال اول گسترش طرح در  -

  استان10سال دوم گسترش طرح در  -

  استان4 سال سوم گسترش طرح در -

  استان3 سال چهارم گسترش طرح در -

  استان6 سال پنجم گسترش طرح در -

هاي اجراي پروژه، ساالنه حداقل سـه كارگـاه آموزشـي بـا هـدف تبـادل تجربيـات و                      طي سال 

گري شامل مفاهيم مشاركت، فنون مشاركتي و نحوه اجراي           هاي تسهيل   آموزش و يادگيري مهارت   

در طي اين مدت چند رسالة كارشناسي ارشد پيرامـون          . شد  طرح با همراهي مشاور طرح برگزار مي      

گران زن روستايي در چند استان انجام گرفت كـه در نهايـت در اوايـل سـال                    ارزشيابي طرح تسهيل  

ر نتيجه بازخوردهاي حاصل از بازديدهاي استاني و گزارشات ارسالي، ضرورت ارزشـيابي              د 1387

اي در خـصوص ارزشـيابي        به همين دليل بـا مـشاور طـرح مـذاكره          . طرح در سطح ملي احساس شد     

مشاركتي در سطح ملي صورت گرفت كه پس از توافـق مـديريت و تـأمين اعتبـار، تـيم ارزشـيابي                      

يران و كارشناسان دفتر مركزي، مـشاور طـرح و كارشناسـان اسـتان تهـران                متشكل از تعدادي از مد    

بدليل نزديكي استان به مركز جهـت شـركت در جلـسات مكـرر هفتگـي و قـدمت آن در اجـراي                       (

  .تشكيل گرديد) طرح

  

  اهميت پژوهش ) 3-1

يل نقش زنان روستايي كه نيمي از جمعيت روستايي كشور را براي نيل به توسعه روستايي تـشك               
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بديهي است كه توسـعه روسـتايي بـدون مـشاركت واقعـي زنـان و                . دهند بر كسي پوشيده نيست      مي

هاي متمادي تا حدودي از زنـان روسـتايي           حضور فعال آنان مفهومي نخواهد داشت؛ نقشي كه سال        

 را  هاي خـود    ها و توانايي    اند قابليت   نشين نموده است و زنان كمتر توانسته        سلب شده و آنها را حاشيه     

رنـگ و   تحقيقـات مـرتبط بـه زنـان هـم كـم         عالوه بر نقش كمرنـگ زنـان،        . به منصه ظهور برسانند   

اند و مردان  گري قرار گرفته  مردان روستا مورد پرسش در بيشتر مطالعات، عموماً  . محدود بوده است  

  . اند  بنابراين، در تحقيقات هم زنان حاشيه نشين شده؛اند به مثابه مردم تلقي شده

هاي مرتبط بـا زنـان روسـتايي بـيش از پـيش احـساس                 ر چنين شرايطي، اهميت انجام پژوهش     د

 ميليون شهروند زن روستايي را در بحث توسعه روسـتايي ناديـده             11توان نقش     شود؛ چگونه مي    مي

البتـه فعاليـت    . كه آنها نقش قابل تـوجهي در توليـد محـصوالت كـشاورزي دارنـد                گرفت در حالي  

هاي اصلي مربوط به امور منزل اسـت كـه حجـم عظيمـي از كـار و                    ر كنار فعاليت  كشاورزي زنان د  

  . بنابراين، زنان روستايي در واقع دو شغله هستند. گردد هاي متعدد و متنوع را شامل مي فعاليت

اگر بناست زنان نقش واقعي و مهم خود را در توسعه ايفـاء نماينـد و بـه نحـو مطلـوبي از تـوان                         

تواند نقش بـه سـزايي در          گيرند، آموزش مي     توسعه روستايي و جوامع انساني بهره      بالقوه خود براي  

البته بحث آموزش به مفهوم انتقال يكطرفه دانش از صاحبان علم           . نيل به اين هدف مهم داشته باشد      

نظر و مشاركت ايجـاد    تعامل، تبادل فرآيندسواد نيست؛ بلكه يادگيري از ديد ما طي يك  به افراد بي  

گري و اهميت آن در رسـيدن بـه توسـعه روسـتايي بـيش از پـيش                    در اينجا مفهوم تسهيل   . گردد  مي

اي كـه     گونه  اند به   زنان در امر آموزش هم مثل تحقيق مورد كم توجهي قرار گرفته           . گردد  نمايان مي 

البتـه سـواد از نظـر مـا صـرف خوانـدن و نوشـتن                . شوند  سوادان روستايي را زنان شامل مي       عمدة بي 

در كـل، بـه بحـث آمـوزش زنـان خـصوصاً       . و تحليـل زنـدگي اسـت    يست بلكه خوانـدن، نوشـتن   ن

هاي توسعه روسـتايي كمتـر بـه موضـوع            بخش توجه كافي نشده است و سازمان        هاي رهايي   آموزش

  . اند  مناسب روستاييان خصوصاً زنان روستايي پرداخته آموزش

جي كه در وزارت جهـاد كـشاورزي بـه          هاي مروجين روستايي و مددكاران تروي       حتي در طرح  

هـا هـم مـورد تبعـيض قـرار          انـد و زنـان در ايـن طـرح           اجرا درآمده است، محور اصلي مـردان بـوده        

 اسـت كـه مـردان محـور      ها در اين دو طرح بر اين پيش داوري استوار بـوده           عمدة فعاليت . اند  گرفته

  . بخشد  زنان را هم بهبود ميتوليد و توسعه روستايي هستند و پيشرفت آنها طبيعتاً وضعيت
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گر توسعه روستايي و تغييـر در رهيافـت           اين پژوهش عالوه بر اهميت دادن به نقش زنان تسهيل         

ي براي توانمند شدن و تغيير در زنان و مردان از يك سو و تغييـر نگـرش                   فرآيند ترويج سنتي، خود  

 ايـن . رود  سوي ديگـر بـه شـمار مـي        ها نسبت به اهميت و جايگاه زنان در توسعه روستايي از              بيروني

تواند بـراي همـه ذيربطـان از      مي2"جنسيت ـ حساس " و 1"جنسيت ـ آگاه " همچنين از منظر فرآيند

از اين رو، اهميت اين طرح به پـژوهش دربـاره رهيافـت             . سطح محلي تا ملي مورد توجه قرار گيرد       

بلكه تسهيل يادگيري كارگزاران    شود،    مشاركتي و بررسي اثرات طرح بر زنان و روستا محدود نمي          

 اجرائي طرح از ابتدا تا كنون نيز مورد          فرآيند همچنين در اين پژوهش،   . گيرد  ترويج را نيز در بر مي     

  . گيرد بحث و بررسي قرار مي

يكي از محورهاي مهمي كه در اين پژوهش مدنظر است، توجه به اين مطلب است كـه توسـعه                   

از .  نيست بلكه توسعه مردم توسط مردم است، اعم از زن و مرد        روستايي توسعه مردان توسط مردان    

رغم اهميت طرح مروجين روستايي و مددكاران و نقش اين دو طـرح در تـسهيل                  طرف ديگر، علي  

توسعه روستايي، تحقيقات اندكي از اين دو طرح در ايران انجام گرفته است؛ خصوصاً در ارتباط با                 

همچنـين  . شـمار اسـت     ها بسيار اندك و انگشت      عات و پژوهش  گران زن روستايي مطال     بحث تسهيل 

گـري توسـط زنـان روسـتايي          گري و خصوصاً تسهيل     بايد توجه داشت كه در ايران موضوع تسهيل       

از اين رو، اين پژوهش عـالوه بـر مباحـث زنـان و توسـعه روسـتايي از منظـر                     . مبحث جديدي است  

  . گري هم اهميت به سزايي دارد رهيافت تسهيل

 5000 گذشت بيش از يك دهه از شروع طرح و گـسترش و تعمـيم تـدريجي آن بـه حـدود                       با

 الزم است كه قبل از اجراي طرح در سطح كـل روسـتاهاي كـشور، يـك ارزيـابي                    روستاي كشور، 

تـري بتواننـد     به نحو مطلوب  گري  گزاران مرتبط به بحث تسهيل    مشاركتي از طرح انجام گيرد تا كار      

اميد است با انجام اين پژوهش مـشاركتي، نقـش كـوچكي را             . سترش دهند طرح را در سطح ملي گ     

در تسهيل روند مشاركت مردم در امور خود ايفا كنيم و نيز كارگزاران ترويج را نسبت بـه مباحـث                    

  . تر نماييم تر و حساس جنسيت آگاه

                                                                                                                   
1 - Gender - awareness 
2 - Gender- Sensitive 
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  روش تحقيق ) 4-1

 كـه در ايـن مرحلـه بـا     مشاركتي است    اي از مراحل قبلي يك پژوهش عملي        اين پژوهش مرحله  

ترغيبي يك شكل مثبـت           در واقع پژوهش تاييدي   .  انجام گرفته است   1ترغيبي  گرايش تحقيق تاييدي  

هـاي علمـي متـداول در         ترغيبـي بـر خـالف روش           پژوهش تاييـدي  . مشاركتي است   از تحقيق عملي  

رود به پـژوهش از     گيرد و و    پژوهش، حتي تحقيق عملي مشاركتي با بيان مسئله و حل آن انجام نمي            

ترغيبــي بيــشتر بــر   در پــژوهش تاييــدي. پــذيرد دريچــة بررســي مــشكالت و نــواقص صــورت نمــي

به طوري كه روند پژوهش و سئواالت مرتبط        . شود  كنندگان تأكيد مي    ها و تجارب شركت     موفقيت

ر آورد و آنهـا را بـه سـوي اصـالح و تغييـ               كنندگان بـه وجـود مـي        با آن فضايي مثبت را در شركت      

  . سازد رهنمون مي

پس از برگزاري چندين جلسه با تيم اجرايي پژوهش به اين نتيجه رسيديم كه ارزيابي طرح بـر                   

دست آمده و همچنين      نتايج به   اين رهيافت شامل اهداف اوليه طرح،       .  باشد 2باز  اساس رهيافت هدف  

شـود، و بـه       سـي مـي   در اين رهيافت تمـامي اثـرات طـرح برر         . باشد  بررسي فرآيند اجرايي طرح مي    

 3از طرف ديگر، اين ارزشيابي از سنخ ارزشـيابي تكـويني          . شود  بازتاب اهداف اوليه طرح اكتفا نمي     

هدف اين نوع ارزشيابي بهبود برنامه، سياست و در نهايت بهتر و مؤثر سـاختن پـروژه بعنـوان                   . است

  . يك مداخله آگاهانه است كه در اهداف اوليه طرح مدنظر بوده است

  گر توسعه روستائي  ارزشيابي مشاركتي طرح زنان تسهيل:  كلي تحقيقهدف

  

  : اهداف فرعي

  بررسي نتايج مهم طرح  •

  بررسي فرآيند اجرايي طرح  •

  بررسي عوامل مؤثر بر طرح  •

  اندركاران  انجام پژوهش به عنوان يك روند آموزش و يادگيري براي همة دست •

  ارائه راهكارهايي براي اصالح و بهبود طرح  •

                                                                                                                   
1 - Appreciative Inquiry  
2 - Goal Free 
3 - Formative Evaluation  
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  تعريف مفاهيم) 5-1

ــاوري  :توســعه روســتايي •  توســعه روســتايي راهبــردي در راســتاي توانمندشــدن و خودب

اي كه فقيران روستايي بر سرنوشت خود كنتـرل بيـشتري داشـته باشـند و بـه                    گونه  روستائيان است به  

ه توسعه روسـتايي نـه راهبـرد داشـتن بلكـ          . گران توسعه عمل كنند نه كنش پذيران آن        عنوان كنش 

 .است» بودن«راهبرد 

هـا و     گيـري    كنترل و تالش آگاهانه همراه با اختيار براي سهيم شـدن در تـصميم              :مشاركت •

زنـي بـه نحـوي كـه همـه بـراي           تعديل قدرت و چانه    ،توانمند شدن از طريق فراگرد تبادل اطالعات      

  .مندي از منافع حاصل از تصميمات و طرح ها فرصت برابر داشته باشند تالش و بهره

 روش تحقيق عملي است كه با مشاركت همـراه اسـت و روش              :تحقيق عملي مشاركتي   •

مهمتـرين ويژگـي ايـن روش پژوهـشي، اثـرات           . تحقيق مشاركتي است كه با عمل تلفيق شده است        

اين روش فرآيند توانمند شـدن و خودبـاوري را در شـركت كننـدگان تقويـت                 . آموزشي آن است  

 بر اين باورند كه دانش در انحصار خبرگان نيست بلكـه در تبـادل               اندركاران  نمايد چرا كه دست     مي

  .شود افكار و نظرات خلق مي

مـشاركتي بـا نگـرش مثبـت اسـت كـه بيـشتر بـر                   تحقيق عملـي   :ترغيبي  پژوهش تاييدي  •

 .هاي مورد مطالعه كند تا بر مشكالت و نقات ضعف پديده ها تأكيد مي ها، امكانات و توانايي داشته

اندركاران به صورت مشاركتي       فراگردي است كه در آن همه دست       :اركتيارزشيابي مش  •

گيري و برنامـه   دهند و براي اصالح و تداوم آن تصميم پروژة در دست اجرا را مورد مطالعه قرار مي      

مشاركتي رونـد توانمنـد شـدن و          ارزشيابي مشاركتي مثل بقيه مراحل پژوهش عملي      . كنند  ريزي مي 

  .كند گان را تسهيل ميكنند سازي شركت ظرفيت

 عمل براي ايجاد تغيير     - تفكر -عمل سازي و سهولت بخشيدن به چرخة        زمينه :گري  تسهيل •

گيري جمعي توانمنـد      فرآيندي است كه مردم با تمرين مالكيت، كنترل و تصميم         . و يادگيري است  

  .نها گام برمي دارندشناسند، و در راستاي تغيير آ شوند، نيروهاي بازدارنده توسعة خود را باز مي مي

گردد كه توسط زنان  به داوطلب زن روستايي اطالق مي     :گر توسعه روستايي    زن تسهيل  •

شود و در يك ارتباط دوسويه رونـد خودبـاوري و توسـعه خودجـوش محلـي                   روستايي انتخاب مي  

 .نمايد سازي و تسهيل مي آنها را زمينه



  

  

  

  

  :دومفصل 

  

   تحقيقچهارچوب نظري

 



 



  

  توسعه ) 2- 1

هـاي    هاي اخير به يكي از اصـطالحات بحـث برانگيـز تبـديل شـده و از ديـدگاه                    توسعه در سال  

براي مدتي مالك اصـلي توسـعه، درآمـد سـرانه بـود امـا بتـدريج ايـن                   . مختلف تعريف شده است   

. ح گرديدديدگاه تغيير يافت و بحث كيفيت زندگي مطر

  

گيـري    تجديـد جهـت    توسعه بايد به عنوان جرياني چنـد بعـدي كـه مـستلزم تجديـد سـازمان و                 

توسعه، عالوه بر بهبود وضع      .اجتماعي كشور است مورد توجه قرار گيرد       مجموعه نظام اقتصادي و   

طـرز  نيـز    ها و توليد، آشكارا متضمن تغييرات بنيادي در ساخت نهادي، اجتماعي و اداري و               در آمد 

 ).115ص، 1368 تودارو،( رسوم و اعتقادات است در بيشتر موارد حتي آداب و تلقي عامه و

گيري متفاوت كـل نظـام       سمت به طوركلي توسعه جرياني است كه در خود تجديد سازمان و          "

درآمـد شـامل    توسـعه عـالوه بـر بهبـود در ميـزان توليـد و       .اجتمـاعي را بـه همـراه دارد    -اقتصادي

هـاي    همچنـين ايـستارها و وجهـه نظـر         هاي نهادي، اجتمـاعي، اداري و       سي در ساخت  دگرگوني اسا 

رسـوم و عقايـد مـردم را نيـز در بـر       توسعه در بـسياري مـوارد حتـي عـادات و    . عمومي مردم است

  ).7، ص 1381 ازكيا،(” گيرد مي

. است از رشد اقتصادي به توسعه فرهنگي و انساني گرايش پيدا كرده              توسعه در حقيقت، بحث  

كنـد و در تـصميم گيريهـاي          توسعه فرآيندي است كه انسان، بدون توجه به جنـسيت، انتخـاب مـي             

خواهد بـه سـوي توسـعه گـام بـردارد              كه مي   اي  جامعه. نمايد  مربوط به سرنوشت خود مشاركت مي     

بايد به جاي تغيير صرف عوامل مـادي در جهـت مـشاركت بيـشتر مـردم و كنتـرل بيـشتر مـردم بـر                          
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 . خود قدم برداردسرنوشت 

مردم را بـراي زنـدگي    »هاي استحقاق «و »ها قابليت «نامد كه  آمارتياسن توسعه را فراگردي مي

به جاي تمركز بر محصول ملـي يـا در           دهد و  از نظر ما ارزشمند است، بسط مي      كه  كردن به روشي    

 هـاي مـردم و   اقكنـد كـه اقتـصاد دانـان توسـعه بايـد بـر اسـتحق              مـي  آمد كل، از اين ديـدگاه دفـاع       

  ). 39، ص1378 مير،. (كند، متمركز شوند ها را ايجاد مي هايي كه اين استحقاق قابليت

  افـراد فقيـر ومحـروم    بـه  در جامعـه دانند كه  مياستقرار وتأسيس نهادهايي توسعه راشاو  اون و

يعنـي فرآينـد    ،كنـد  هاي مهم وسرنوشت سـاز زنـدگي را اعطـا مـي      فرصت شركت دراتخاذ تصميم   

دفتـر  (. هـاي فرهنگـي ميدانـد        ميسرا توسعه را دسـتيابي فزاينـده انـسان بـه ارزش            .ها  كاهش نابرابري 

 ).21، ص1384، نظام بهره برداري طراحي ترويج و مطالعات و

  

  توسعه روستايي) 2-2

 درصد از جمعيت كشور در مناطق روستايي زنـدگي          سي و سه  ،  1385براساس سرشماري سال    

 وحجـم وسـيع مهـاجرت نيـاز بـه      يي ميليـون جمعيـت روسـتا    22ا داشتن حـدود      كشور ما ب   .كنند  مي

  .اي گسترده وهمه جانبه در سطح روستاها دارد هاي توسعه ريزي برنامه

كنند، و اين امر بـر        در مناطق روستايي زندگي مي      اكثريت مردم فقير كشورهاي در حال توسعه        

توسعه روستائي در بيشتر كشورهاي جهان     . داهميت نقش توسعه روستايي در توسعه ملي داللت دار        

 .سوم به شكل صحيح و اصولي پياده نشده است

گــاهي توســعه . توســعه روســتايي ماننــد خــود توســعه، پيچيــده و داراي مفــاهيم مختلفــي اســت

گروهـي نيـز ايجـاد شـرايط الزم بـراي عـدم             . انـد   روستايي را همان توسعه كشاورزي تعريف كرده      

  ).63، ص 1998كمالي، (اند   مناطق روستايي را توسعه روستايي ناميدهمهاجرت روستائيان از

اي صـورت     اگر قرار است توسعه   « نويسد   مايكل تودارو اقتصاددان معاصر در اين باره چنين مي        

گيرد وخود مستمر باشد بايد به طور اعم از مناطق روسـتايي وبـه طـور اخـص از بخـش كـشاورزي            

  ). 1368تودارو، (» آغاز شود

هـاي كـشاورزي و        كـه بـا توزيـع نهـاده        توسعه روستايي صرفاً به معناي توسعه كشاورزي نيست       

 كه بـا تزريـق پـول بـه           است  نبوده  نيز  رفاه اجتماعي   توسعه به مفهوم   همچنينترويج صورت پذيرد؛    
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 را بسيج انساني هاي گوناگون و  طيف وسيعي از فعاليتروستايي حاصل گردد؛ بلكه توسعهمناطق 

هــاي سـاختاري كـه    به ايستادن روي پاي خود واز ميان برداشتن ناتوانائي شود كه مردم را     ميشامل  

 به بـاور كارشناسـان و     . سازد  شان نگهداشته است قادر مي     آنها را در اسارت شرايط نامساعد زندگي      

بـه   .اندركاران امر، تحقق توسعه روستايي بيش از هر چيز درگرو توسعه منـابع انـسـاني اسـت                 دست

همين اعتبار اولويت رشد وتوسعه منابع انساني برسـاير وجـوه توسـعه روسـتايي، امـري انكارناپـذير                   

پـيش شـرط ضـروري بـراي دسـتيابي بـه        توسعه منابع انساني، عامل كليدي و  عبارت ديگر،  هب. است

   ).1384 برداري، دفتر مطالعات و طراحي ترويج و نظام بهره(است  توسعه پايدار

منـابع مـورد نيـاز توسـعه روسـتايي از            .اسـت مـورد نيـاز توسـعه        ع ازعوامل اساسي و    وجود مناب 

  .ارائه شده است زير  در نمودار1 انگبرگديدگاه

                                                                                                                   
1 - Engberg 
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منــابع مادي،  ،ينابع مورد نياز توسعه روستايي در سه گروه منابع انسان م فوق،با توجه به نمودار

هايي هستند كه  ها داراي زير مجموعه     گيرند كه هركدام از اين گروه        مي جايمحيطي   ومنابع زيست 

به براي دستيابي   رسد     به نظر مي   .كنند  در رسيدن به اهداف توسعه روستايي نقش بسزايي را ايفاء مي          

چگـونگي    و در  شـمار رود    بـه    توسعه روسـتايي توسـعه انـساني مهمتـرين منبـع              نيز ه و اهداف توسع 

قابل  بهبود وايجاد اين منبع جهت بهره برداري بهينه وپايدار، نقش آموزش بسيار مهم و              بكارگيري،

   .تأمل باشد

 نشأت گرفته از نگرش كلي ما نسبت        هاي ما در مبحث توسعه روستايي،         حل  بديهي است كه راه   

اگر هدف توسعه روستايي صرفاً توسعه كشاورزي است، بحث ترويج هـم بـه              . به اين موضوع است   

اگـر در بحـث توسـعه       . گـردد   حيطه انتقال دانش و فناوري جديد، يعني ترويج سـنتي، محـدود مـي             

ها، محيط و روابط زندگي است، رهيافت ها و راهكارهـا پيـشنهادي               روستايي سخن از توسعه انسان    

شود يعني اينكـه      در اينجا بحث توانمندي و ظرفيت سازي مطرح مي        . آن تناسب داشته باشند     بايد با   

هاي توسعه كنتـرل و        فراهم گردد كه روستائيان خودشان بر تشخيص نيازهايشان و اجراي پروژه            اي  زمينه

  . دگر و كاتاليزور را برعهده گيرن مالكيت داشته باشند و كارگزاران توسعه صرفاً نقش تسهيل

. ايـم   هاي اخير شاهد طرح مفاهيم و راهبردهاي جديد در بحث توسعه روستايي بوده               ما در دهه  

 60 و 50هـاي   در دهـه  . آيد كه هنوز مشكالت اساسي محرومـان همچنـان پابرجاسـت            ولي به نظر مي   

مطرح شـد كـه ماحـصل آن         هاي نوسازي تحت عنوان عمران روستايي       بحث انتقال فناوري و نظريه    

  .  بحث توسعه جامع روستايي مطرح گرديد70سپس در دهه .  سبز بودانقالب

خـصوصاً در    1»بخـشي روسـتايي     روح«همزمان با بحث عمران روستايي ما شـاهد كـاربرد واژه            

بحـث عمـران روسـتايي بيـشتر در منـاطق           . ايـم   مناطق و كشورهاي فرانـسوي زبـان در آفريقـا بـوده           

بنـا بـود الگـوي      . شة آن در طرح مارشال در آلمان غربي بـود         زبان آفريقا دنبال گرديد و ري       انگليسي

. مارشال كه همان انتقال سرمايه، دانش و فناوري در آلمان بود، در منـاطق ديگـر هـم دنبـال گـردد                     

ريـزي، اجـرا، ارزشـيابي و         عمران روستايي يك رهيافت توسـعه عمـودي اسـت كـه معمـوالً برنامـه               

در اين رهيافت   . گردد  ز اجتماع مورد نظر دنبال مي     مديريت آن توسط يك گروه متخصص خارج ا       

گيرنـد و     كـه تـصميم مـي       شوند يعنـي كـساني      كنندگان و گيرندگان تقسيم مي      افراد به دو دسته ارائه    

                                                                                                                   
1 - Animation Rural 
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بحث اصلي در اين رهيافت آن است كه بايـد كـار را             . شود  شان تصميم گرفته مي     كساني كه درباره  

دانند و ديگران بايـد بـراي آنـان تـصميم             م روستايي نمي  يعني اينكه مرد  : به متخصصان واگذار كرد   

  . بگيرند و آنها هم صرفاً بايد دستورها را اجرا كنند

تـري    بخشي روستايي نسبت به عمران روستايي از مبناي نظري قوي           البته از اين نظر، مفهوم روح     

 از وجـوه تمـايز      شايد يكي . شود  برخوردار است و در آن به مشاركت مردم اهميت بيشتري داده مي           

شـود و پـل    اين شخص از ميان مردم انتخاب مي. كننده باشد   بخش يا تسهيل    اين دو نظريه نقش روح    

كننده عضوي از جامعه محلي است و نقـش مهمـي ايفـا               تسهيل. شود  ها مي   ارتباطي بين مردم و اداره    

ترك مـردم و    طرح مذكور از اين جهت با عمران روستايي متفـاوت اسـت كـه فـصل مـش                 . نمايد  مي

هاي دولتي، يك فرد غيردولتي است؛ در عمران روستايي، مروج يك عامـل دولتـي اسـت،                   سازمان

اما . هاي دولتي يك فرد روستايي است       بخشي روستايي، فصل مشترك مردم و سازمان        ولي در روح  

ه گيـري بـ     گيرنده در هر دو شكل، ديوانـساالران دولتـي هـستند و رونـد تـصميم                 هنوز عامل تصميم  

گر يا روح بخش روستايي يـك عامـل مهـم و              صورت متمركز است؛ يعني درست است كه تسهيل       

سازي بستر     ولي به تنهايي شرط كافي براي بهينه        آيد،  حساس در روند توسعه روستايي به حساب مي       

  . توسعه روستايي نيست

ث توسـعه   در نهايت هر دو رهيافت مورد نقد و بررسي صـاحبنظران توسـعه قـرار گرفـت و بحـ                   

از اوايـل   . شـود   جامع روستايي مطرح گرديد كه به نحوي بر مشاركت مردم در آن بيشتر تأكيد مـي               

 تاكنون اين رهيافت هم مورد نقـد و بررسـي قـرار گرفتـه و نقـاط ضـعف آن بيـشتر نمايـان                 80دهه  

  ).63-78، ص 1998كمالي، (گرديده است و راهبردهاي جديد توسعه روستايي مطرح شده است 

گردند تا عامل و      ر چنين شرايطي معموالً مردم روستايي بيشتر موضوع بحث توسعه قلمداد مي           د

آمـاده  » تيپيـك «هـاي     ها قبالً در دفاتر دولتي براي مردم مناطق روستايي با برنامـه             برنامه. فاعل توسعه 

تدوين شـده   هاي از پيش      مردم قرار است اين برنامه    . نسخه براي همه بيماران يكسان است     . گردد  مي

هاي فقيـر، ناآگـاه وعقـب مانـده           مردم روستايي به عنوان انسان    . آنكه برنامه بدهند    را عمل نمايند نه     

تـر از آن هـستند كـه نيازهـاي خودشـان را               آنهـا ضـعيف   . مطرح هستند كه قـيم فكـري نيـاز دارنـد          

هـاي   آنهـا و برنامـه   نيـاز   . تشخيص بدهند، چه برسد به آنكه برنامه توسعه براي خودشان داشته باشند           

  . )همان منبع، ص(توسعه آنها بايد توسط كارشناسان مجرب دنبال گردد 
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هاي موجود، وضع بيشتر روستاييان محروم در كشورهاي در حال توسـعه بـدتر شـده                  با رهيافت 

اند؛ تا زماني كه ما به سوي مردم بازنگرديم           است و اكثر آنها تنها راه نجات خود را مهاجرت دانسته          

 تا وقتي كه به مردم و دانش و آگاهي آنها در روند توسـعه اعتقـاد نداشـته باشـيم، ايـن مـشكالت                و

البته از نظر محقق، مشكالت و عدم توسعه روستاييان صرفاً به يك عامـل    . همچنان باقي خواهد ماند   

. وداي از عوامل است كه بايد از جوانب مختلف بررسي شـ   شود، بلكه ناشي از مجموعه      محدود نمي 

در ميان موضوعات مختلفي كه در تحقيق توسعه روستايي نقـش دارنـد، در ايـن تحقيـق، پـژوهش                    

  . گري به عنوان موضوع محوري مدنظر قرار گرفته است مشاركتي و تسهيل عملي

  

  زن و توسعه

 توسـعه،    فرآينـد  توسعه روستايي بر اساس رشد برابر ومتعادل، مستلزم گنجاندن كامل زنان در           "

هـا وخـدمات وايجـاد        نهـاده  منـابع طبيعـي،    ديگـر  آب و   دسترسي برابر ويكسان بـه زمـين،       از جمله 

 در دنياي كنوني، نيل     ".هاي خود است    هاي مساوي براي آنان جهت توسعه وكاربرد مهارت         فرصت

 يعني زنان، امري غير ممكـن خواهـد         ،به اهداف توسعه بدون استفاده ازذخيره نيمي از پيكره جامعه         

 هاي نوسازي اقتصاد ملي وتوسعه اجتماعي، مشاركت زنـان و   يكي از شاخص،بارت ديگربه ع .بود

هـاي ترويجـي،    دفتـر مطالعـات وبررسـي روش   ( ايفاي نقش آنـان در سـاختارهاي اقتـصادي اسـت    

1379.( 

هـاي    داده. انـد  هاي متمادي است كه زنان با اقتصاد كشاورزي پيونـد خـورده            در حقيقت، قرن   "

ايـن   از .دهنـد   دهد كه بخش عظيمي از نيروي كار كشاورزي را زنان تـشكيل مـي              مي موجود نشـان 

شـود، بلكـه ايـن     رو، موضوع مورد توجه در شرايط حاضر به گنجاندن زنان در توسعه مربـوط نمـي     

صـالح  (" از خانواده است كه اهميت دارد "بيرون"و  "درون"همه جانبه آنان در  مشاركت عملي و 

  ).1377نسب، 

  :كنيم كه بدان بصورت اختصار اشاره مي مختلفي وجود دارد يها زن وتوسعه نظريه دربارة

ايجـاد   و نيـز     بـه عرصـه رسـاندن نيـروي كـار          عنـوان توليدكننـده و     هنقـش زن بـ     بـر  1نظريه رفاه 

   تأكيد داردبهزيستي اعضاي خانواده هاي درآمدزاي خانگي براي آنان به منظور فرصت

                                                                                                                   
1 - Welfare Theory  
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وري كاركنـان ومـشاركت مـستقيم آنـان در            يش سطح ميـزان بهـره      بر افزا  1نظريه برابري حقوق  

هـاي    اي بـا ارائـه مهـارت         پرورشي وآموزشي حرفـه    يها  هاي عمده تأمين برنامه     كار با گرايش   بازار

  . تاكيد داردبازار به زنان به منظور توانا ساختن آنان در رقابت با مردان در بازار كار مورد نياز

طـور كلـي بـه عنـوان        ه  هـاي فقيـر بـ       زايش سـطح درآمـد زنـان خـانواده        بر اف  2 نظريه فقر زدايي  

  . تأكيد داردبردار و دومين توليدكننده درآمد نقدي خانوار بهره

 بيشتر بر مشاركت زنان در امور اقتصادي و تغييرپذيري كـار زنـان در               اين نظريه  3 نظريه كارايي 

امورخانه

 

  . تاكيد داردن در اجتماعهاي مختلف زنا داري وپرورش نيروي كار وفعاليت

صورت برتري يك فرد بر فرد ديگر بلكه بر          بر قدرت زنان نه به     اين نظريه  4 نظريه توانمندسازي 

دفتـر مطالعـات و طراحـي       :  در قلـي نيـا   . (ا تاكيـد دارد   اتكايي زنان و قدرت دروني آنه      افزايش خود 

  )1384 ترويج و نظام بهره برداري،

 وخصوصاً توسعه منابع انساني وزنان روسـتايي بـه عنـوان بخـش              رسد در بحث توسعه    به نظر مي  

  .استاي برخوردار  مهمي از منابع انساني، نقش آموزش ومشاركت از اهميت ويژه

المللي متشكل از جمعـي از زنـان          مفهوم زن در توسعه را اولين بار كميته زنان انجمن توسعه بين           

طرفـداران ايـن مفهـوم كوشـيدند تـا          . ار گرفـت   به ك  70 در رشته توسعه در دهه        اي  متخصص حرفه 

نشان دهند كه چگونه طي چند دهه بعد از پايان جنگ جهاني دوم، در كشورهاي عقب مانده، زنان                  

انـد    شونده از نتايج آن بـه دورنگـه داشـته شـده             كننده و برخوردار    از فرآيند توسعه به مثابه مشاركت     
(Overholt et al, 1984, P:3).  

بر اعطاي امتياز به زنان و تخصيص بخشي از         » زن در توسعه  «وسعه مبتني بر رويكرد     هاي ت   رنامهب

 تأكيد دارد و حتي اين بحث را تا حد ساختن دنيايي براي زنان در كنـار                  منافع به دست آمده به آنها     

رويكرد پيشين را كـه عموميـت بيـشتري         » جنسيت در توسعه  «اما رويكرد   . برد  دنياي مردان پيش مي   

داند و بر     هاي صورت گرفته را غفلت از مشكل اصلي مي          كند و سياستگذاري    يافته است، رد مي   نيز  

اين باور است كـه مـشاركت زنـان در فرآينـد توسـعه در فـضايي جـدا از مـردان و فـارغ از روابـط                   

                                                                                                                   
1 - Equity Theory 
2 - Anti – Poverty Theory  
3 - Efficiency Theory 
4 - Empowerment Theory 
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) سـطح ملـي   (تـا كـل جامعـه       ) خـانواده (اجتماعي اين دو جنس كه از كوچكترين گـروه اجتمـاعي          

  )1385كمالي، . (حقق نخواهد يافتجريان دارد، ت

  

  توسعه  وجنسيت

شـود و      امروزه با آنكه بيش از گذشته بر اهميت و نقش زنان در تحوالت اجتماعي تأكيـد مـي                 

ولـي در     هاي اجتماعي در زمينه نابرابريها و تبعيض در ابعاد گونـاگون افـزايش يافتـه اسـت،                    آگاهي

ريـزي    در واقع، اهميت برنامـه    . شود  اين موضوع توجه نمي   هاي توسعه چندان كه بايد به         ريزي  برنامه

  . جنسيتي، در توانمندي زنان براي دستيابي به فرصت هاي برابر با مردان است

عمده كشورهاي جهان داراي تشكيالتي براي پيشرفت پايگاه اجتماعي زنان هـستند، بـا وجـود                

تر حضور بـسيار      و كار و مسئوليت سنگين    تر    اين، زنان به دليل آموزش كمتر و اعتماد به نفس پايين          

  . گيري در كشور خود دارند اندكي در سطوح مختلف تصميم

، راهبرد نايروبي كه به پيشرفت آتـي زنـان نظـر            1985 با توجه به اين مالحظات بود كه در سال          

وم داشت، به منظور ارزيابي دستاوردهاي سازمان ملل متحد در زمينه برابري و توسعه و صـلح، مفهـ                 

نقش زنان در توسـعه     : توسعه را با تكيه بر نقش زنان، بدين شرح مورد بازبيني و تجديد نظر قرارداد              

مستقيماً به هدف توسعه اجتماعي و اقتصادي بستگي دارد و از اين رو در تحول همه جوامع انساني،                  

سعه سياسي يك دگرگوني پرشمول است كه تو    منظور از توسعه،    . گردد  عاملي بنيادين محسوب مي   

همچنـين توسـعه    . گيـرد   و اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي و وجوه ديگر زندگي انساني را در بر مي              

ويـژه زنـان تهيدسـت فـراهم كنـد تـا آنهـا بتواننـد ضـمن ابـراز                      بايد امكانات الزم را براي زنان و به       

هـاي     فرصـت  هاي انساني خويش دست يابند و از مواهب زنـدگي و            مطالبات فزاينده خود، به هدف    

عالوه بر اين، مشاركت مقرون به توفيق هر زن به عنوان يك عامل مـستقل               . يكسان برخوردار شوند  

هاي اجتماعي به شناسايي و تحقق عملي حق او در عرصه برابر اجتمـاعي منجـر                  و قانوني در فعاليت   

نسبت بـه نيازهـا     همچنين توسعه نيازمند يك نظم اخالقي است تا به ما اطمينان دهد كه              . خواهد شد 

هــاي اجتمــاعي و  دارد و در همــه حــوزه و حقــوق انــساني، جانــب مــسئوليت و عــدالت را نگــاه مــي

شود كه امنيت محيط زندگي بشري را در سياره ما            مند مي    از علم و فناوري بهره      اي  گونه  اقتصادي به 

  ).10، ص 1375ليستورس و روزاريو، (تأمين كند
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ه، گذشته از آنكه نسبت بـه زنـان حـسن نيـت دارد، از موضـعي                 اين تجديد نظر در مفهوم توسع     

 دوستانه نيز برخوردار است و حامي فقرا و خواستار مشاركت اجتماعي آنان و توسـعه پايـدار                   انسان

كـرد و      با مفهوم پيشين توسعه كه صرفاً بر رشد اقتصادي تأكيد مي            اي  از اين رو، چنين توسعه    . است

  .متفاوت است گرفت،  حياتي محيط زيست را در نظر نميبرابري اجتماعي و اهميت 

بـه منزلـه يـك      » زن« مفهـوم    60هـاي دهـه       هاي پس از جنگ جهاني دوم تا نيمه         در اغلب نوشته  

شناختي ميان او و مرد داشت؛ يعنـي زن هماننـد    هاي زيست شد كه نشان از تفاوت  قلمداد مي 1جنس

با گسترش مسئله تبعيض عليه     . شد   مرد ديده مي   موجودي با مسائل و مشكالت خاص خود و جدا از         

هــاي زنــان بــراي كــسب برابــري و رواج عــدالت  زنــان و جهــاني شــدن آن و تــالش بيــشتر نهــضت

» جـنس «درجامعه، تغيير نگرش در مباحث اجتماعي اتفاق افتاد كـه در نتيجـه آن، بـه جـاي مفهـوم                     

 ميـان مـرد و زن از نظـر اجتمـاعي و             هاي  به تفاوت ” جنسيت”مفهوم  .  به كار رفت   2»جنسيت«مفهوم  

هـاي    بنابراين، در رويكرد جنسيتي پذيرفته شـده اسـت كـه زن و مـرد نقـش                . ساختاري داللت دارد  

كنند، ولي اين امر نـه صـرفاً بـه خـاطر              هاي اجتماعي كوچكتر ايفا مي      متفاوتي در جامعه و در گروه     

يده جوامـع، سـوابق تـاريخي و عوامـل          شناختي، بلكه تحت تأثير ايدئولوژي و عق        هاي زيست   تفاوت

هـا    گيري اجتماعي و محتواي اين نقش       نحوه شكل . دهد  مذهبي، قومي، اقتصادي و فرهنگي رخ مي      

، 1381شادي طلـب،    (در فضاهاي گوناگون و در طول زمان، متفاوت و همواره در حال تغيير است               

  ).99 و 98ص 

ن برنداشته است، بلكه برخالف شبهه علمي دنياي مدرن و مدرن شدن، نه تنها باري از دوش زنا          

هـاي آنـان هـم افـزوده اسـت، در             هاي زنان و حجم و تنوع فعاليـت          بر وظايف، نقش    و باور عاميانه،  

گيـري و ميـزان مالكيـت زنـان روسـتايي و              صورتي كه هنـوز تغييـرات چنـداني در قـدرت تـصميم            

  ). 18 ، ص1379اقتصاد ايران، (دسترسي به منابع ايجاد نشده است 

شـود كـه بـسياري از تبعيـضات و            در كل، در تحليل جنـسيت در ايـران ايـن بحـث مطـرح مـي                

  .هاي موجود بين زن و مرد در ايران مربوط به جنسيت است نه جنس نابرابري

                                                                                                                   
1 - sex 
2 - gender 
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 شدنمفهوم توانمند
   

داننـد و     ها مـي    ت شدن وجود دارد، بعضي آن را توسعه مهار         هاي گوناگوني از توانمند     برداشت
گيـري بـراي امـور زنـدگي          عبارت ديگر مشاركت و تصميم      بعضي آن را مديريت بهتر زندگي يا به       

 گفتگـوي    فرآينـد   بدين مفهوم است كه انسان در يـك        شدن  كنند؛ در اين حالت توانمند      قلمداد مي 

 ذاتـي خـود را      هـاي   موازي، خود را باور كند واعتماد به نفس در او تقويت شود تا بتوانـد خالقيـت                

. بينـد  همـانطور كـه هـست مـي    بلكه  انسان خودش را نه از چشم ديگران صورتدر اين  .بروز دهد

. شـود    توسعه انساني اسـت كـه عمـدتاً در فراگـرد مـشاركت تـسهيل مـي                  فرآيند توانمند شدن يك  

گـري پـژوهش      هاي اصلي تـسهيل توانمنـد شـدن، تـسهيل           توان گفت كه يكي از روش       همچنين مي 

 ).1385 كمالي، (. مشاركتي استعملي

هـاي    اعتمادي است كه بر جنبـه       خود  در راستاي  عاملي براي بهبود موقعيت افراد و     شدن  توانمند  

، تقويت عقايد افراد جهت ايجاد اعتماد بـه نفـس   شدندر كل توانمند  .گذارد ميزندگي اثر  متنوع

هنـوز   عريف و تعيين چـارچوب آن اما در ت اساسي است ي موضوع گرچه فرآينداين .در آنها است

 ).1385چيذري و پناهي،(اختالف نظر وجود دارد 

  زنان شدنتوانمند

وجود آوردن حداقل شرايط ممكن براي برابري  هبراي ب ترين راهبرد  زنان محوري شدنتوانمند

 بـه صـورت   آنكـه  نـه گيـرد   ي است كه از درون شكل مـي  فرآيند زنان شدنتوانمند .جنسيتي است

كنـد و     هاي مختلف تجلي پيدا مي       زنان در عرصه    شدن توانمند. شود  اي از باال به زنان تحميل       كليشه

هاي اسارت و تبعيض  هدف نهايي آن بازيابي موقعيت طبيعي و حقيقي زنان از طريق زدودن زنجيره   

 هاي مختلف به ويژه تالش براي به رسميت شناختن نيـاز            حركت سازمان يافته زنان در عرصه      .است

 شود و    زنان در امور مختلـف زندگي اجتمـــاعي آغاز مي         نشيني زنان با مسأله جويي منظم و حاشيه      

  ).1385 چيذري و پناهي،( شود  تبعيض و بي عدالتي در توزيع منابع و امكانات منتهي ميخاتمه يافتنبه 

سل آينـده   گـذاري بـراي نـ      سـرمايه «از طريق مشاركت و يادگيري در واقع        »  زنان  شدن توانمند«

بخـشي بـه زنـان و         اولويـت  ،به همـين دليـل    . شود  يمگذاري محدود ن   و فقط به دوران سرمايه    » است

  ).1381 عمادي،( هاي آموزشي آنان اهميت جدي دارد فعاليت

 نه تنها به عنوان يـك كـارآفرين كـسب و كـار               كه كند   به زنان كمك مي    مند شدن فرآيند توان 

 شدنتوانمند) 1-2-2
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منـد  توان .ه در زندگي شخصي خود فردي مسلط و موفـق باشـند  ، بلككنندخود را هدايت و كنترل 

 اثربخشي ارتباط زنان با ديگران در اجتماع ودرمحيط كسب و كار و تجارت را افزايش                شدن ميزان 

 :توانند  مي فرآيندزنان طي اين .دهد مي

 درك  هاي بالقوه خود را شناسايي كنند و موانع را از سر راه خود بردارنـد و بـه ايـن                     توانايي ∗

 به فعاليت برسانند؛هاي بالقوه خود را   تمام تواناييقادرندبرسند كه 

خواهنــد زنــدگي كننــد و شــجاعت  طــور مــستقل فكــر كننــد و بــه روشــي كــه خــود مــي بــه ∗

 ؛دست آورند هقوه تشخيص و تميز و بينش ادراكي را ببرخورداري از 

  بپردازند؛ود هاي خ م تفكرات، احساسات، نيازها و آرمانينظتبه شناسايي و  ∗

  ؛ باشند صادقدر كردار و گفتار خود ∗

  ؛ خود شوند احقاق حقد و متعهد بهنناز حقوق خود دفاع ك ∗

هاي خـود را      و لذت كشف توانايي    به خودشان احترام بگذارند، به درك امكان رشد برسند         ∗

 ).1378 معاونت ترويج و مشاركت مردمي،(تجربه كنند 

  

 شدن زنان روستايياهداف توانمند 

 روحيـه خالقيـت و      ياحيـا  :بـدين قـرار اسـت     طـور خالصـه      ه بـ  شـدن مهمترين اهداف توانمند    

هاي   ايجاد زمينه ؛   عزت نفس و خوديابي زنان و دختران روستايي        ي ارتقا ؛نوآوري در زنان روستايي   

 نـوآوري و خالقيـت در صـنايع روسـتايي و            ؛مشاركت اجتماعي و اقتصادي زنان در توسـعه پايـدار         

گيـري، مـديريت و برنامـه         هاي تصميم   ايش مشاركت زنان روستايي و عشايري در زمينه       افز؛  خانگي

 افـزايش   ؛افزايش توان فكري و عملي زنان روستايي در جهت تربيـت نـسل آينـده              ؛  ريزي روستايي 

افـزايش رفـاه اقتـصادي      و   ؛هـاي روسـتايي     هاي زنـان و دختـران در محـيط          وري فعاليت   كيفيت بهره 

  ).1378 اونت ترويج،مع(جامعه روستايي 

  

  مشاركت) 2-2-2

توان بحث توسعه و توسعه روستايي را بـدون در نظـر گـرفتن مفهـوم               در زمان كنوني ديگر نمي    

به سخني ديگر، مشاركت با توسعه و توسـعه روسـتايي عجـين شـده اسـت و                  . مشاركت مطرح كرد  
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نظـران توسـعه تعـاريف        بكارشناسان و صـاح   . رود  امروزه يكي از مفاهيم اصلي توسعه به شمار مي        

 . كنيم هايي از آن اشاره مي اند كه به نمونه گوناگوني را براي مشاركت ارائه داده

توانـد در بـر گيرنـده اشـكال گونـاگون فعاليـت              مـي  ي چندجانبـه اسـت و      فرآيند مشاركت ∗

ي، محيطـ   فعاليت زيست  ،اي آموزشي، سياسي، فعاليت اتحاديه    اجتماعي باشد مانند فعاليت فرهنگي،    

 ).36ص ،1379هوئين كائوتري، (يا فلسفي  هاي علمي، ادبي و فعاليت

تالش جمعي ميـان افـراد يـك         مشاركت عبارت است از نوعي احساس همبستگي و تعلق و          ∗

 ).44ص ،1377متين، (جامعه به منظور نيل به يك نظام عادالنه اجتماعي 

 ، بـازنگري  ،ريـزي، اجـرا    هگيـري، برنامـ    سنجي، تصميم   نياز  فرآيند مشاركت عبارت است از    ∗

هـا كـار و       هر كنش متقابل اجتماعي كه در آن افراد يا گروه          يا مندي مشترك افراد،    ارزشيابي و بهره  

آميزنـد تـا هـدفي        يافته و با كمـك متقابـل بـه هـم مـي             بيش سازمان  فعاليت خودرا به صورتي كم و     

 ).1377متين،(مشترك تحقق پذيرد 

دمـي كـردن امـور، بـه شـكلي كـه حـضور مـردم در                 ي اسـت پيرامـون مر      فرآينـد  مشاركت ∗

هـاي بـالقوه آنـان       پذيري وهمچنـين بـروز توانـائي       هاي خرد وكالن باعث گسترش مسئوليت       فعاليت

 ).1376 آقايي فيشاني،(گردد  مي

اساساً مشاركت بـه ايـن معناسـت كـه افـراد هـر پـروژه بـه طريقـي فعـال طـي مراحـل مختلـف                    

 را ديگـران    نكـه صـرفاً پـروژه     آ  نـه هـاي آن دخالـت دارنـد          در فعاليت ريزي، اجرا و ارزشيابي      برنامه

  ).1381 ميردامادي،(كنند دريافت 

  

 انواع مشاركت 

. مـشاركت خـودانگيز و مـشاركت ديگرانگيـز        :  ديدگاه دو نـوع مـشاركت وجـود دارد          يك از

تن اي است كه شوق مطرح شدن، مطرح كردن، حضور داش مشاركت خودانگيز همان تالش راغبانه    

چه در مردم   "و مواردي از اين قبيل در آن مطرح است و عاملي غير از تمايالت و مكنونات دروني                  

مشاركت ديگرانگيز نوعي مشاركت اسـت كـه انگيـزه كـار از      . نيست موجد اين تالش "يا رهبران

 .دو القاء ش به اوبيرون از وجود فرد

قـي و فرهنگـي باشـد، درايـن         هـاي اخال     محـدوديت   يـا   ناچـاري و   از سر مشاركت ممكن است    
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دهد اين نـوع مـشاركت را         دليل تنگناهاي مختلف از روي بي ميلي تن به مشاركت مي           هحالت فرد ب  

 وجـود دارد كـه      حقيقي مشاركتي به نام مشاركت      ،در مقابل  .ناميم  مشاركت كاذب يا غيرواقعي مي    

شاركت نـدارد بلكـه روز      در آن فرد خود دليل مشاركت است و هيچ گريزي از عالئق خود براي م              

 .كند به روز براي اين كار رغبت بيشتري پيدا مي

 تمايالت، نيات، اهداف، امكانـات،      ازهاي خودانگيز از لحاظ ماهيت درونزا هستند و           مشاركت

انگيـز، برونـزا هـستند و        هاي ديگر    مشاركت .گيرند  شأت مي ن هاي فرد   هاي شخصي و قابليت    ويژگي

 يا پيش بيني و حدس مـردم از رضـامندي احتمـالي آنهـا از تـأمين نيازهـا و                     ميزان رضامندي  ازغالبأ  

نهايتـأ مـشاركت از هـر        .گيرند   فرد سرچشمه مي   دستيابي به اهداف از طريق عواملي بيرون از وجود        

را در برداشـته    شـونده    كننـده و مـشورت      رضامندي هر دو طرف مشورت     بايدنوعي كه باشد، ماهيتاً     

  ).1377 ملك محمدي، (باشد

گيـري،    در خصوص توسعه روستايي، مـشاركت شـامل دخالـت مـردم در فرآينـدهاي تـصميم                

هاي توسعه و دخالت آنان در ارزشيابي ايـن طـرح             ها، شراكت در منافع حاصل از طرح        اجراي طرح 

  )1383فمي، (هاست 

ايـن نظـر بـر      . شـدن محرومـان و طردشـدگان تلقـي كـرد            توان فرآينـد توانمنـد      مشاركت را مي  

ها و طبقات اجتماعي گوناگون بـه لحـاظ قـدرت سياسـي و اقتـصادي مبتنـي                   ناسايي تفاوت گروه  ش

هايي براي فقراست كـه دموكراتيـك، مـستقل و       مشاركت به اين مفهوم مستلزم ايجاد سازمان      . است

  ).همان منبع(خوداتكا باشند 

هـا و      و تـصميم   ربط بـر ابتكارهـاي توسـعه        مشاركت فرآيندي است كه از رهگذر آن افراد ذي        

  .(World Bank, 1994)گذارند  كننده در آنها دارند، تأثير مي منابعي كه نقش تعيين

 : تقسيم كرد زيرتوان مشاركت را به انواع  از ديدگاهي ديگر مي

 تـدوين اي را   درايـن حالـت مـردم و متخصـصان امـر بـا همكـاري يكـديگر برنامـه         .پذيرا )الف

 و كاربردي هـستند     يها اصول   گونه برنامه  اين .ت هر دو گروه باشد    كنند كه مورد پذيرش و حماي       مي

  .پذيرند و طرفين آنها را مي

ها ندارند و عامـل تـرويج بـه همـراه             در اين حالت مردم نقشي در تدوين برنامه       . پيش ساخته ) ب

يجـي  هاي ترو   در برنامه . كنند  يزي و كارشناسان سازمان ترويج برنامه را طرح مي        ر  متخصصان برنامه 
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 . نيستريزي به اين صورت اصوأل مطلوب  برنامه،ريزان الزامي است كه حضور مردم دوشادوش برنامه

 در اين حالت مردم با اينكـه بـه متخصـصان نيـاز دارنـد از وجـود آنهـا محـروم                       .خود ساخته ) ج

 ريـزي و   امـه هـا غالبـأ از اصـول برن         اين نوع برنامـه    .كنند  ريزي مي  خودشان برنامه   ناچار  به مانند و   مي

 .اند بهره  علمي بيمباني

ر د. نـه مـردم  و هـا دخالـت دارنـد       در اين حالت نه دست اندركاران در تنظيم برنامـه          .يتحميل) د

  .دهد انجام ميبه دلخواه اي وجود ندارد و هر كس كاري را  ي احتماأل برنامهشرايطچنين 

  

انـدركاران   تـوأم مـردم و دسـت       مـشاركت    بابرحسب حكم كلي ترويج، برنامه بايد از نوع اول          

باشد تا با برخوردار بودن از بنياني استوار بر منطق و علم همـواره مـورد پـذيرش مـردم و تـشويق و                        

  ).1382اميدي نجف آبادي، ( دست اندركاران قرار گيرد رغيبت

به توجهي    نگري و كم    پاييني، بخشي   ريزي باال   يكي از موانع اصلي توسعه پايدار روستايي، برنامه       

توجهي به مـردم و       ها كم   ريزي  مشخصة بارز اين گونه برنامه    . توسعه جامع و يكپارچه روستايي است     

بهره برداران بـه جـاي اينكـه بـه عنـوان عـامالن و        . مشاركت خود روستائيان در امور خودشان است      

 و  كنندگان منفعل فكر و خدمات مبـدل شـده          فاعالن اصلي توسعه روستايي مطرح شوند به دريافت       

هـاي    بـه عبـارت ديگـر، حركـت       . انـد   در چنبرة نظـام پيچيـده ديوانـساالري و دولتـي گرفتـار آمـده              

بنا به گفته نـايرره، بـه       . هاي عظيم آنها به انحاء مختلف ناديده گرفته شده است           خودجوش و توانايي  

 آنهـا   گيرنده  خواهيم قيم وتصميم    جاي اينكه كمك كنيم تا مردم خودشان خود را توسعه بدهند مي           

  ).Carmen, 1993(باشيم و آنها را توسعه دهيم 

طيفي كه در يك سـر آن مـشاركت بـه       . توان طيف وسيعي را براي مشاركت در نظر گرفت          مي

گـاه  .  براي رسيدن به هدف و در سر ديگر آن مشاركت به عنـوان هـدف قـرار دارد     اي  عنوان وسيله 

كنند، و گاه متـرادف بـا توسـعه قلمـداد             ا مي ها جنبه كمك فيزيكي و يا مالي پيد         مشاركت در طرح  

اسـت نـه    » خودانگيختـه «هـاي     آنچـه در فرآينـد مـشاركت مهـم اسـت، دخالـت در طـرح               . شود  مي

نفع در فراهم آوردن نيـروي        افراد ذي » شركت«؛ بديهي است كه مشاركت واقعي از        »ديگرانگيخته«

 ). Carmen, 1933(ها فراتر است  و توسط بيروني» انگيخته ديگر«هاي  كار داوطلبانه براي طرح

تدريج از مفهوم محدود و صوري به مفهوم گـسترده و اصـيل تغييـر مـي                   به در اين حالت، مشاركت   
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به مفهوم واقعي واگذاري قدرت يعنـي مالكيـت،    مشاركت ديگر صرفاً يك شعار نيست بلكه. كند

 مردم و حق آنهـا در تعيـين         دولت به قدرت  . گيري به مردم و نهادهاي مردمي است        كنترل و تصميم  

ايجـاد سـازوكارهايي بـراي تـسهيل حـضور مـؤثر             كنـد و از طريـق       نوشت خودشـان اذغـان مـي        سر

طور كامل از مشاركت      ها به   ريزي و اجراي طرح     هاي مردمي و محلي در تمامي مراحل برنامه         تشكل

ي مـدني و اصـيل، از       دولت عالوه بر زمينه سازي و تقويـت نهادهـا         . نمايد  اجتماعي آنها حمايت مي   

ايـن  . پـردازد   هاي ملي مي    هاي رسمي و غيررسمي به تقويت مشاركت در برنامه          طريق ارائه آموزش  

و بـه تفـويض واقعـي     هاي مردم گرايي و كثرت گرايي الهـام گرفتـه اسـت    شيوه مشاركت از نظريه

  ).1381رعنايي، (قدرت به مردم متعهد است 

ها و مالحظات توسعه را در برگيرد؛ تا جائيكـه            دة فعاليت مشاركت به مثابه چتري قادر است عم      

ريـزي، مـديريت،    برنامـه   هاي توسعه از قبيـل تحقيـق،          توان پسوند مشاركتي را براي بيشتر فعاليت        مي

بدين ترتيب، بحث مشاركت به جايي رسيده است كه برخي معتقدند           . كار برد   ترويج و ارزشيابي به   

  ).1383 در فمي، 1قاي( تغيير و تحول اجتماعي  فرآيندست تا يككه مشاركت بيشتر يك افسانه ا

  

 نتايج مشاركت صحيح 

 : را به بار خواهد آورد زيرگذاري شود نتايج مثبت  پايهدرستي بهمشاركت چنانچه 

  ؛يابد وري افزايش مي بهره -1

 ؛آيد وجود مي هميان مردم يگانگي ب -2

  ؛شود مياز تمامي منابع محلي به صورت بهينه بهره گرفته  -3

 ؛شود مي  پرشتابيدگرگوني و تحول در امور اجتماعي و فرهنگروند  -4

   ؛شود اعتماد مردم به يكديگر زياد مي -5

  ؛شوند  و فاعل جهان خود مينندك مي ها در تعيين سرنوشت خود شركت انسان -6

  ؛يابد ها افزايش مي شكند و آگاهي فرهنگ سكوت در هم مي -7

  ).1377، متين(گردد  عدالت اجتماعي ايجاد مي -8

نيز در   د و وش ميآيد كه مشاركت خود باعث تكامل و توسعه انسان             فوق چنين بر مي    مطالباز  

                                                                                                                   
1 - Ghai 
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آمادگي بـراي سـازماندهي       و ،كه زمينه همبستگي، روح تعاون وهمكاري      پذيرد   مي تحقق يجوامع

  .داشته باشد وكار گروهي وجود

مطـرح نيـست، بلكـه      » شتن بيشتر دا«بحث  . ها در مورد توسعه دائماً دستخوش تغيير است         نگرش

موضوع اينجاسـت كـه     . و نقش پردازي مردم در اين فرآيند مطمح نظر است         » شدن«و  » بودن بيشتر «

هـا را مـردم محلـي         كننـد؛ آيـا اولويـت       هاي پژوهشي و توسعه را چـه كـساني مـشخص مـي              اولويت

ي مردم محلي هستند گير ها و يا هردو؟ آيا متخصصان در خدمت تصميم      كنند يا بيروني    مشخص مي 

  ).3-2، صص 1382پرات و لويزوس، (ها  يا مردم محلي در خدمت تصميمات و منافع بيروني

هـاي مـرتبط را فـراهم آورده          بديهي است كه تغيير در مفهوم توسعه زمينه تغيير در سـاير زمينـه             

ا نـوين   عدم تمركز، مشاركت، توانمند شدن و خوداتكايي در بطـن ايـن توسـعه جـايگزين يـ                   . است

مردم به . در رهيافت جديد، ديگر بحث كارگزار توسعه و كارپذير توسعه مطرح نيست    . مستتر است 

در . عنوان فاعل و سازنده زندگي خود مطرح هستند نه موضوع مورد تصميم گيري و تفكر ديگران               

 .اين فرآيند مشاركتي، بحث كنترل و مالكيت جمعي بر تصميمات و سرنوشت مردم مد نظـر اسـت                 

توانند از مشاركت     ديگر مبلغان نمي  . شود  اين فرآيند هم كارگزار و هم كارپذير توسعه را شامل مي          

سخن به ميان آورند اما خود به آن عمل نكنند؛ همه الزم است در ايـن فرآينـد تمـرين و يـادگيري                       

  . شركت كنند

عي، سياسـي و  مشاركت، فراگرد توانمند شدن است يعني اينكه شخص نسبت به نيروهاي اجتما 

 عمـل بـه     – تحقيـق  -اين فرآيند در يك چرخه دائمـي عمـل        . كند  اقتصادي درك و كنترل پيدا مي     

شـوند و بـر    كننـدگان در آن بـه تـدريج توانمنـد مـي      گيرد كه همه شركت صورت جمعي شكل مي   

ه يـا   در اينجا مشاركت ديگر به عنوان وسـيل       . نمايند  عوامل و نيروهاي بازدارندة توسعه خود غلبه مي       

  .عنصري در توسعه مطرح نيست بلكه خود هدف است

  

   تسهيلياترويج ) 3-2-2

بـه اعتقـاد    . با گذشت چندين دهه، مشكالت ترويج يك سويه بيش از پيش نمايان شـده اسـت               

 يك نظام ارتباطي عمودي بـا هـدف انتقـال فـن             بر ترويج   اين نوع نظران، از آنجا كه      برخي صاحب 

ز يـ ، آگـاهي از بـازخورد و نظـرات روسـتاييان و ن            اسـتوار اسـت   رداران  آوري و اطالعات به بهـره بـ       
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كننـده نيازهـا     تواند تـأمين     حاكم نمي  يپايين-الگوي باال . نيست پذير جوابگويي به آنان چندان امكان    

بـا وجـود ايـن مـشكالت در تـرويج سـنتي، بايـد بـه ارائـه             . هاي مختلـف باشـد      در مناطق و موقعيت   

  .مبتني باشد و تسهيل شدن كه بيشتر بر مشاركت، توانمندراهكارهايي جديد پرداخت

شـود و بـا توجـه بـه مـشكالت فـراوان               ، ترويج بـا مـشاركت مـردم دنبـال مـي            جديد در فراگرد 

گيرد و براي شكوفايي      هاي بالقوه خود روستاييان مورد توجه قرار مي         هاي ترويجي، توانايي    سازمان

هاي ترويجي    سازماننگرش  ، ضروري است از يك سو       براي تحقق چنين امري   . شود  آنها تالش مي  

  .هاي ترويجي شركت كنند  در فراگرد برنامهيتر از سوي ديگرمردم به طور فعال  وتغيير كند

طرفـه   هاي ترويجي دولتي و البتـه بـه طـور يـك             در اين رهيافت، مشاركت روستاييان در پروژه      

هـاي آنـان      طـرح  و كارگزاران دولتـي در    هاي خودشان      روستاييان در طرح   بلكهگيرد،    صورت نمي 

 را شـامل    ي اين مشاركت، تمام مراحل نيازسنـجي، برنامـه ريـزي، اجـرا و ارزشـياب              .كنند  شركت مي 

مـشاركت  .  بلكـه خـود توسـعه اسـت        نيست توسعه    رسيدن به   مشاركت براي  ،در اين قالب  . شود  مي

ل، تفكـر شـكل     عمـ ا  بـدين ترتيـب كـه بـ       . و عمـل اسـت     تفكر  چرخه عمل،   حركت جمعيتسهيل  

د و يـك    وشـ  مـي گيـري شكـسته      سلسله مراتب تـصميم    همچنين   .شود  گيرد و با تفكر، عمل كامل مي        مي

  .گيرد شكل ميآيد و بدين ترتيب، يك فراگرد توسعه انساني  وجود مي  هها ب سطح بين انسان ارتباط هم

 .اسـت گـري     تـسهيل  وي  توانمندسـاز  سـازي،  گـران زمينـه     در اينجا، نقش كارگزاران و تـسهيل      

فاعالن توسعه خود مردم هستند و وظيفه كارگزاران دولتي تسهيل روند تمركززدايـي، مـشاركت و                

 دسترسـي بـه منـابع       ميـزان اين توزيع مجدد بـه       . آن در جامعه است    ميزانتفويض اختيار و قدرت و      

مـردم بايـد بـه    شـود و بـراي تحقـق آن           بلكه وسايل تفكر را نيز شامل مي       شود  نمياقتصادي محدود   

هاي تفكر جمعي خودشان دسترسي و نظـارت داشـته            دانش موجود، منابع تحقيقاتي و حتي سازمان      

 ضروري است از يك سو روحيه اعتماد به نفس و خودباوري نـسبت بـه توانـايي،                  ،از اين رو  . باشند

كـه    برسـند  از سوي ديگر كارگزاران نيـز بـه ايـن بـاور            وجود آيد و   هگيري در مردم ب    فهم و تصميم  

سويه دانـش شكـسته      بدين ترتيب انحصار عمودي و يك     . قدرت خلق دانش در انحصار آنان نيست      

دانش بومي و دانش     ن مردم و متخصصان تحت عنوا      بين سويه شود و به جاي آن، يك ارتباط دو         مي

 بـه   عنـوان تـسهيل گـر       گيرد؛ براي تسهيل اين ارتباط دوسويه الزم است نيروهايي به           علمي شكل مي  

  ).1383كمالي، (سازي آن بپردازند  زمينه
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  گري  تسهيل) 1-3-2-2

گري مفهومي است كه در حوزة توسعه در نيمه دوم قرن بيستم و پس از جنـگ جهـاني                     تسهيل

گري در راستاي بهتر ارتباط برقرار كردن است تا اينكه مفهوم بهتري            تسهيل. دوم شكل گرفته است   

توانستند   توان به جرأت ادعا كرد كه اگر همه مي          مي. ن، درك كنيم  از زندگي را به عنوان يك انسا      

گري را خصوصاً در مراحل اوليه زندگي بياموزند، جهان مكـان صـلح آميزتـري     هاي تسهيل  مهارت

تواند زندگي بهتري را براي انسان        گري مي    كه تسهيل  معتقد است  1هوگان. شد  براي كل بشريت مي   

 حـال تغييـر      افـزون و هميـشه در       هـاي روز    ي را بـراي درك پيچيـدگي      هـاي مناسـب     نويد دهد و زمينه   

گـري ماننـد بقيـه مفـاهيم توسـعه ماننـد مـشاركت،                البته مفهـوم تـسهيل    . دهكده جهاني فراهم آورد   

بـه  . نفسه مثبت نيست بلكه بستگي به كاربرد صحيح آن دارد           توانمند شدن، خوداتكائي و ارتباط في     

 توانمند شـدن را سـهولت بخـشيد و يـا آنكـه وابـستگي                 فرآيند توان گري مي   سخن ديگر، با تسهيل   

  . (Hogan, 2002, PP. 1-2)بيشتر را ايجاد نمود

گردد، نگرشي است كه محقـق فعـالً بـه آن رسـيده               گري كه در اينجا مطرح مي       مباحث تسهيل 

عتقـديم كـه    اگـر م  . دسـت آيـد     اي بـه    است و چه بسا در آينده به دليل تغيير ديد و فهم، نگرش تازه             

 رشد و توسعه انساني است بايد توسعه و تغيير تسهيل گـر را هـم در همـين                    فرآيند گري يك   تسهيل

.  كلي و هميشه در حـال تغييـر اسـت    فرآيند تحليل و تبيين كرد؛ او هم جزئي از اين        فرآيند ظرف و 

 تـسهيل   فرآينـد   تغيير و تحول قرار نگيرد بايد بـه كـل           فرآيند در حقيقت اگر تسهيل گر در راستاي      

گري صرفاً براي ديگران نيست بلكه خـود        به عبارت ديگر، تسهيل   . گري با شك و ترديد نگاه كرد      

  . شود تسهيل گر را هم شامل مي

كنند در حال تسهيل مشاركت        با مردم محلي برگزار مي      اي  بسياري بر اين باورند كه وقتي جلسه      

شوند بدون آنكـه      ات صرفاً نظرات مردم را جويا مي      حال آنكه آنها عموماً در اين جلس      . مردم هستند 

پندارند كه اين جلسات براي مشاركت مردم محلـي           آنها ساده انگارانه مي   . به نظر آنها اهميت بدهند    

آنهـا خوشـحال هـستند از اينكـه مـردم را در             . گيـري بهتـرين روش اسـت        ريزي و تـصميم     در برنامه 

و آنهـا   . افتـد   زي به جز برگزاري و تشكيل جلسه اتفاق نمـي         اما در عمل چي   . اند  ها شركت داده    برنامه

بـدون شـك چنـين      . كنـد   هـاي خودشـان مـردم را دعـوت مـي            هـا و طـرح      بيشتر بـراي تأئيـد برنامـه      

                                                                                                                   
1 - Hogan 
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مـشاركت حـضور فيزيكـي در جلـسه         . هايي بيشتر براي فريب مردم است تـا مـشاركت آنهـا             فعاليت

گـر وجـود      ص و معـين بـراي يـك تـسهيل          معتقد است كه صرفاً يك چارچوب مشخ       1بوردا. نيست

يعني اينكـه چقـدر     . گر دارد   هاي مشخص هر تسيهل     ها و ارزش    گري بستگي به قابليت     تسهيل. ندارد

تـسهيل گـري مـستلزم وجـود        . گردد  براي مشكالت مردم و پيگيري كارهاي آنها احساس تعهد مي         

 تسهيل گري به عوامل زيادي      .يك نيروي دروني همراه باكه مقاومت و صبر و تسليم ناپذيري است           

گـر در     هـاي تـسيهل     هـا وارزش    بستگي دارد ولي عوامل دروني مهمترين آنهاست كه همان نگـرش          

  .(Borda, in: S. White, 1999)قبال تعهد نسبت به مردم است 

گر اصل تغيير و تكامل را هم براي مردم و هم براي خود بخواهد و در                  مهم اين است كه تسهيل    

گـر   اگر تـسهيل . او هم بايد همزمان و هماهنگ با مردم توسعه و تكامل يابد . كوشا باشد راستاي آن   

هاي گونـاگون مواجهـه نگـردد،          خود، احساس تغيير نكند و با چالش        اي  هاي حرفه   به هنگام فعاليت  

   .بسيار جاي تعجب و تأمل دارد

  

  تسهيل يا تدريس

دانـد، امـا هـركس چيـزي           را نمـي   به همه گـوش كـن، از همـه بيـاموز، هـيچ كـس همـه چيـز                  «

آيا گذشت شش دهه كافي نيست كـه ببينـيم مـشكالت توسـعه      .(Hogan, op. cit, P.7)»داند مي

شايد به راحتي بتوان اذعان كرد كه مهمترين عامـل در توسـعه،             . خصوصاً توسعه روستايي كجاست   

دي و انتقـال دانـش بـه        ارتباط با روستائيان عمـدتاً عمـو      . چگونگي و كيفيت آموزش وارتباط است     

در ايـن   . گيرد  ها عموماً از باال با هدف انتقال فناوري و اطالعات شكل مي              برنامه .آنها يكطرفه است  

» بـراي «هـا از قبـل        برنامـه . رهيافت ما كمتر شاهد ابراز نظـر و بـازخورد از سـوي روسـتاييان هـستيم                

ريـزي    شود، چه برسـد بـه برنامـه         افي نمي مردم توجه ك  » با«ريزي    روستاييان تدوين ميشود و به برنامه     

  . توسط خود مردم

 روانـشناسي   هاي مديريت، آمـوزش،     زماني در زمينه    هاي هم   از زمان جنگ جهاني دوم، حركت     

ما هر روز شـاهد رشـد   . و توسعه در ارتباط با تسيهلگري در جريان بوده است و هنوز هم ادامه دارد              

  . ايم ه توسعه انساني بود فرآيندو گسترش اين

                                                                                                                   
1 - Borda 
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 يكي از متخصصيني كه نظرات او تأثيرات بنيادي در تعليم وتربيت ايجاد نمود، بـه                1جان ديوني 

ــاد دارد     ــران اعتق ــود فراگي ــات خ ــاي تجربي ــر مبن ــادگيري ب ــداوم و ي ــوزش م ــادگيري . آم ــر ي او ب

 و  او بـر ايـن بـاور اسـت كـه مربيـان بايـد شـرايط                . نهـد   محور تأكيد مـي     محور در مقابل معلم     فراگير

او معتقد اسـت كـه      . سويه تدريس نمايند    امكانات يادگيري را فراهم آورند نه اينكه به صورت يك         

محور نظر او بيشتر بر طرح مسئله و حـل مـسئله اسـت تـا                . گر است تا مدرس     يك معلم بيشتر تسهيل   

  . تدريس محتواي خاص

بيت بزرگساالن به وجـود   هم به موازات جان ديوني تحوالت زيادي را در امر تعليم و تر        2فريرر

هـاي ملمـوس زنـدگي        سازي از طريق بحث و گفتگو پيرامون واقعيـت          مبناي فكري او، آگاه   . آورد

در نظـام بـانكي     . گذاري اسـت    سازي و تعليم و تربيت بانكي و وديعه         او مخالف روش ذخيره   . است

 درآينـده مـورد اسـتفاده    شود تا تعليم و تربيت، دانش و معلومات در ذهن افراد به وديعه گذاشته مي      

در اينجا، ذهن انسان به منزلة ظرفي خالي است كه بايد با دانـش و معلومـات خـاص پـر                     . قرار گيرد 

تـر اسـت، و افـراد هـر چـه بيـشتر محتويـات                 هرچه معلم بيشتر بتواند ظرف را پرنمايد شايـسته        . شود

لـم در نقـش يـك انـسان         مع. ظروف خود را حفظ و نگهداري نمايند شاگردان بهتري خواهند بـود           

طرفـه عرضـه       مغلـوب و يـك     -گردد و افكار خـود را در يـك رابطـه غالـب              ماهر و غالب ظاهر مي    

او معتقـد اسـت كـه ايـن متـد آموزشـي، خالقيـت و                . كنـد   نمايد يا بهتر است بگوييم تحميل مي        مي

بـه  . نمايـد   مـي برد و فراگيران را منفعل و تشويق به پـذيرفتن وضـع موجـود                 سازندگي را از ميان مي    

جاي اينكه افراد جهان خود را با توجه به نيازها و عاليق خود بسازند خود را با جهان به همان شكل                     

فريرر همچنين معتقد است كـه در نظـام آمـوزش و پرورشـي              . كنند  كه هست تطبيق و هماهنگ مي     

انـا و آگـاه   كه بر اساس روش بحث و گفتگو و حل مسئله استوار است معلم در نقش يـك انـسان د     

او نيـز در رونـد گفـت و شـنود شـركت          . شود كه منبع كليـه اطالعـات و معلومـات باشـد             ظاهر نمي 

او بـه جـاي دانـشگري و انتقـال دانـش،            . افزايـد   نمايد و از اين راه بر دانش و معلومات خود مـي             مي

هـاي پيرامـوني    كند تا فراگيران با تفكر انتقادي شناخت و آگاهي خود را از واقعيت گري مي  تسهيل

  ).185-188، صص 1364صباغيان، : فريرر در(افزايش دهند 

                                                                                                                   
1 - John Dewey 
2 - Freire 
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ها با تـدريس از   انسان. كنيم ما با تدريس، انسان را دعوت به سكوت و پذيرش وضع موجود مي   

نهـا  ٱ. شـوند   ها و دنياي معلـم مـي        فراگيران محكوم به پذيرش واقعيت    . شوند  خود بيگانه و منفعل مي    

پرواضح است كه چنين جوامعي محكـوم و آلـت دسـت            . بينند   چشم معلم مي    چيز را از دريچه     همه

هـاي آموزشـي، بيـشتر توسـعه نيـافتگي و             بديهي اسـت كـه بـا ايـن گونـه روش           . شوند  ها مي   بيروني

تنهـايي    تواند و نبايد به     فريرر معتقد است كه مربي نمي     . دهد تا خودباوري و توسعه      وابستگي رخ مي  

تـدوين  . او بايد برنامه آموزشـي را بـه كمـك فراگيـران تهيـه نمايـد               . ن كند برنامه آموزشي را تدوي   

برنامه آموزشي با فراگيران مقدمه صحيح آموزش و ارتباط با ستمديدگان است، درصورتي كـه در                

مربـي  . پردازد روند تدريس، مربي با برنامه و محتواي خاص خويش بيشتر به كنترل، القا و تسلط مي   

،  1972فريـرر،   (نمايـد      و ارتباط براي وديعه سپردن و انتقال بهتـر اسـتفاده مـي             حتي از گفت و شنود    

  ).140-150صص 

فراگيران با برطرف   .  هم معتقد است كه تعليم و تربيت بايد آزادي افراد را افزايش دهد             1راجرز

ــدها، تقويــت عــزت  ــع و تهدي ــه  كــردن موان ــر شــدن در برنام ــابي   نفــس، درگي ــزي و خــود ارزي   ري

گيرنـد كـه چگونـه آزاد و مـستقل             يـاد مـي     فرآينـد  ، و در اين   »گيرند كه چگونه ياد بگيرند      يياد م «

   (Rogers, in: Hogan, op. cit, P . 26 )باشند

دهنـد تـدريس كننـد تـا           داليل زيادي وجود دارد كه برخي از مربيان ترجيح مي          2 از نظر كارپو  

ترسند و موقعي كـه تحـت فـشار           دست بدهند مي  بسياري از آنها از اينكه كنترل گروه را از          . تسهيل

تواننـد    دانند و بهتر مـي      كنند كه بهتر مي     كنند به روشي رجعت مي      گيرند و احساس خطر مي      قرار مي 

. سـويه نيـست     اين روش چيزي جز سخنوري و ارتبـاط يـك         . كنترل و قدرت خود را تحميل نمايند      

هاي ارتباط و آموزش بزرگـساالن، آشـنايي          ش، يعني رو  3بسياري از مربيان ما با مفهوم اندراگوجي      

هـا و فنـون آمـوزش و ارتبـاط            تعداد زيادي از مربيان از روش     . ندارند و براي آن ارزش قائل نيستند      

  طلبـد   همچنين به نظر بعضي، تـسهيل نـسبت بـه تـدريس زمـان بيـشتري مـي                 . چندان اطالعي ندارند  

)( Carpo, in: Hogan, op. cit, P. 32.  
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اند كـه در      آنها خود در نظامي آموزش ديده     . شود  اينجاست كه بحث آموزش مربيان مطرح مي      

اند، آنها هم خـود دسـت پـروده نظـام             آن كمتر براي تجربه و تالش خود فراگيران ارزش قائل شده          

هـاي نـو و       مربيان كمتر فرصـت تجربـه و ابـداع روش         . آموزشي گوش كردن و حفظ كردن هستند      

اعتمـاد   بـاوري،   هاي يادگيري جديد يعنـي خـود    فرآينداز اين رو، مربيان خود به. اند خالق را داشته  

بنابرابن همزمـان بـا آمـوزش فراگيـران بايـد           . به نفس و قدرت مخاطره و تجربه كردن احتياج دارند         

جـايي باشـد كـه از       شـايد انتظـار بـي     . هاي آموزشـي قـرار داد       آموزش مربيان را هم سرلوحه فعاليت     

محور را در پيش گيرند در صورتي كه خود برخالف آن             هاي خالق و فراگير     ن بخواهيم روش  مربيا

  .اند آموزش ديده

الزمـة ايـن امـر ايجـاد تغييـرات و           . واقعاً تغيير از تدريس به تـسهيل كـار بـسيار دشـواري اسـت              

و بايد مربي از خـود بگـذرد      .  قابل حصول است    فرآيند اصالحات اساسي است كه آن هم طي يك       

هـا    ها و يادگيري    همچنين الزم نيست كه مربي سرچشمه همه دانش       .  ببيند  فرآيند خود را در گروه و    

ديگر بحث اين نيست كه مربيان بايد چه انجام بدهند بلكه بحث دخالت و كنترل كمتر مربـي                  . باشد

الزم است كه مربيان كمتر حرف بزنند، بيـشتر گـوش دهنـد و سـكوت كـردن را يـاد                     . مطرح است 

در اولي فراگيران فعـال و محـور هـستند و در            . تفاوت تسهيل و تدريس كامالً مشهود است      . بگيرند

  . دومي معلم محور است

  :اند از گر عبارت هاي مهم تسهيل ها و مهارت ويژگي

  آگاهي به روابط اجتماعي -

  )خصوصاً خوب گوش دادن(هاي ارتباطي  مهارت -

  همنوائي، احترام، تحمل و صبر -

  نامه ريزي و ارزشيابيتوانايي بر -

  )صريح، شفاف و صادقانه(جسارت در بيان  -

  )بايد از احساس و فكر خود و علت آن آگاه باشد(خودآگاهي  -

  پذير انعطاف -

  عادل، منطقي و آرام بودن -

  .(Connolly, 2008.PP. 98-99)) قدرت تحليل و عمق نگري(داشتن تفكر انتقادي  -
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نخـست  . انـد   فق چندين تجربه اساسي را دروني كـرده       گران مو   دارد كه تسهيل     اظهار مي  1كارپو

اند، دوم آنكه آنها در ارتبـاط بـا فراگيـران معتقـد بـه مفهـومي بـه                  اينكه آنها قبالً مربيان موفقي بوده     

هايي بالغ و عاقل بـاور دارنـد و           سوم اينكه آنها مردم را به عنوان انسان       . عنوان گروه متخاصم نيستند   

هستند، آنها در واقـع بـه ايـن نكتـه اعتقـاد             ) اندراگوجي( بزرگساالن   معتقد به روش خاص آموزش    

چهـارم اينكـه    . كننـد   ها كار مي    دارند كه فراگيران داراي دانش و تجربه هستند و بر اين مبنا با گروه             

. هاي اختالف بايد بتواند خود را كنترل كند و با آرامش برخـورد نمايـد                گر در موقعيت    يك تسهيل 

هـاي امـن و قابـل وثـوق را ايجـاد نمايـد، يعنـي جـايي كـه                      گـر بايـد محـيط       هيلدر نهايت يك تـس    

هاي   كنندگان بتوانند موضوعات جديد را تجربه كنند و با كمك خود آنها موانع و پارازيت                شركت

 .(Ibid, PP. 30-32)ارتباطي و يادگيري برطرف شود 

يد اين نكته را مد نظر داشـت        ريزي يك فعاليت يادگيري گروهي با       از نظر من، در شروع برنامه     

هـاي    هـا و برنامـه      بنـابراين، فعاليـت   . كه بزرگساالن مختارند كه در هر لحظه كارگاه را ترك نمايند          

شـان    قدري جالب و جذاب باشد كه افراد را مشغول و عالقمند بـه ادامـه مـشاركت                  آموزشي بايد به  

  .(Connolly. 2008, P. 115)بنمايد 

تسهيل گري يك هنر است كه نيروهاي خالق دروني و تجربيات را              يد،  نمائ  چنانكه مالحظه مي  

ــي   ــر م ــل و تفك ــه عم ــه      وارد چرخ ــراي هم ــادگيري را ب ــال ي ــشه در ح ــيط همي ــك مح ــد و ي كن

در ايـن چرخـه صـرفاً عمـل نيـست بلكـه             . آورد  گر فراهم مي    كنندگان از جمله خود تسهيل      شركت

گـر يـك      به عبارت ديگر، تسهيل   .  در آن وجود دارد    ايم هم   تفكر و بازنگري بر آنچه كه انجام داده       

او در  . مشاركتي اسـت    كند و بنابراين او يك محقق عملي        مشاركتي را دنبال مي     چرخه تحقيق عملي  

 پيگيـري ايـن   . كند كه تبـديل بـه يـك تـيم بـشوند             اي كمك مي     به اعضا به طرز خالقانه      فرآيند اين

گري عـالوه بـر هنـر نيـاز بـه عـشق و تعهـد                   تسهيل فرآيند . نياز به صبر و پشتكار زيادي دارد       فرآيند

   .(White. S, 1999, PP. 20, 41) دارد  نيزنسبت به مردم

گـر بايـد گـرايش، مهـارت و دانـش             گري يك كار بسيار پيچيده اسـت تـسهيل          بنابراين، تسهيل 

د معـدودي   توانند تدريس كنند ولي افـرا       شايد بتوان گفت كه همه به نحوي مي       . خاصي داشته باشد  

دركل، يك فرد بايد تالش و ممارست زيادي انجام دهد تا بتواند يك             . گري كنند   توانند تسهيل   مي

                                                                                                                   
1 - Carpo 
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  . گر موفق باشد تسهيل

او كاتاليزور فكر، انگيزش، تعامل، عمـل و  . كند گر، مالكيت و كنترل مردم را تسهيل مي    تسهيل

در زمينـه نگـرش، دانـش و مهـارت     هـا را   گـري دامنـه وسـيعي از قابليـت       تسهيل. العمل است   عكس

  :كند  به اين موارد مهم اشاره مي1گري، وايت در ادامه، در ارتباط با نگرش صحيح در تسهيل. طلبد مي

  تنوع فرد و جامعه بايد درك و محترم شمرده شود؛  −

 . تمام مردم حق روشنگري از طريق يادگيري آزمايشي دارند −

 ه محرومان مسئوليت دارند؛ كارگزاران توسعه و ديگران در قبال رفا −

 درستي، سخاوت، كنجكاوي و روشنفكري اصولي مهم هستند كه بايد پرورش داده شوند؛ −

 در مورد توانمندشدن مردم، هم بايد بدان اعتقاد داشته باشيم و هم مخاطرات آن را بپذيريم؛  −

 اتي هستند؛هاي ارتباطي و دسترسي، اطالعات و فناوري براي توانمندشدن حي توسعه قابليت −

ها و رفتـار   ها، حسادت ها، بدگماني گول زدن ها،  ها، طرد شدن   كنار آمدن با تضادها، دشمني     −

 غيراصولي روندي طبيعي و سازنده است؛

 آورد؛ سازي انسان را فراهم مي شخصي و ظرفيت سازي بستر تعامل بين اعتماد −

 اهميت فرد در ارتباط با رفاه جمع بايد در نظر گرفته شود؛ و −

 ).همان منبع(مشاركت واقعي بايد بر مبناي عدالت اجتماعي و اصول دموكراسي استوار باشد   −

  

  گري  تعاريف تسهيل

. گـري داشـته باشـيم       تري بـه منبـع و تعـاريف جديـد تـسهيل             كوشيم كه نگاه عميق     در اينجا مي  

تعريـف  گري تعاريف متعددي دارد و هركس بر حسب نگرش و دانش خود آن را به نوعي                   تسهيل

گـر را فـردي       دانـد و تـسهيل       تسهيل را به مفهـوم آسـان كـردن مـي           2 هارت  براي نمونه . نموده است 

گـر بـا مربـي        او معتقـد اسـت كـه نقـش تـسهيل          . نمايـد   نامد كه كار گروهي را آسان و روان مي          مي

. كنـد    دارد و دومـي بيـشتر بـر محتـوي تكيـه مـي               فرآينـد  متفاوت است، به علت اينكه اولي تكيه بر       

نمايـد كـه گـروه را در     كنـد و سـعي مـي    گر هدف انتخاب شده توسط گـروه را تعقيـب مـي        تسهيل

                                                                                                                   
1 - White 
2 - Hart 
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در . نمايـد   را دنبال نمـي  اي گر هيچ هدف از قبل تعيين شده      رسيدن به هدف خود ياري دهد؛ تسهيل      

  .كنـد   صورتي كه يك مربي از برنامه و محتواي تدوين شده خود در جريـان آمـوزش اسـتفاده مـي                   

سازي و كمك بـه گـروه اسـت تـا اينكـه گـروه            گر، زمينه   معتقد است كه نقش اصلي تسهيل     هارت  

 ,Hart, 1996)بتواند انرژي خود را روي محور و هدفي كه بناست فعاليت كنـد، متمركـز نمايـد   

PP. 17-21)  .گـري   تـسهيل . گري مثل بيشتر مفاهيم مرتبط توسعه در حال و تكامل اسـت  تسهيل

هـاي قبلـي مبتنـي بـر          يستم، بعنوان يك سبك از رهبري و مشاركت ماوراي مـدل          در نيمه دوم قرن ب    

گـري اسـتقالل و       جريـان تـسهيل   . اقتدار فردي و دنباله روي منفعالنه و بي چون و چرا، ظهور نمـود             

گـران بـه صـورت مطلـوبي          در واقع تـسهيل   . رساند  ارتباطات مناسب را در ميان گروه به حداكثر مي        

  .كنند ري جمعي را در ميان اعضاي تيم تسهيل ميكار گروهي و يادگي

اي   گونـه   بـه . گران بايستي فضايي دوستانه، صميمي و نشاط آور را براي همه ايجاد نمايند              تسهيل

آنها در چنين فـضايي عـالوه بـر       . كه همه براي ابراز نظر و مشاركت احساس آرامش و راحتي كنند           

گر بايـد فـردي آرام و صـبور           تسهيل. آورند  راهم مي شادي و نشاط، شرايط تشويق يكديگر را نيز ف        

 .(Connolly, 2008)باشد و اين احساس آرامش را به جمع هم تسري دهد 

كنند در حال     بسياري فكر مي  . گري هنوز تعريف مورد توافق جمع ارائه نشده است          براي تسهيل 

ف خودشـان هـستند نـه       كه در حال كنترل و هدايت مردم در راستاي اهدا           تسهيل هستند در صورتي   

 است براي توجيه و كنترل مردم به شكل نوين نـه             اي  گري وسيله   در اين حالت تسهيل   . اهداف مردم 

آيد ولي درك و عمـل واقعـي بـه آن             گري گاه ساده به نظر مي       محور از اين رو، تسهيل      توسعه مردم 

  . بسيار پيچيده و مشكل است

او نبايـد اجـازه دهـد كـه         . ل قدرت حركـت كنـد     گر بايد بر خالف جريان متداول تحمي        تسهيل

جريان آموزش و كار گروهي تحت تأثير اهداف افراد خاص در گروه يا حاميان مالي پـروژه قـرار                   

. براي كنترل اهداف گروه و تداوم و موفقيت گروه، تحليل روابط قدرت امري حياتي اسـت               . گيرد

نها طبيعتاً قدرت اجتمـاعي خـود را هـم          شوند، آ   وقتي افراد مختلف در يك گروه دور هم جمع مي         

كنند كه اين امر چه بسا مانع مهمي براي برقراري ارتباط و تعامل صحيح در گـروه و                    وارد گروه مي  

. قدرت اجتماعي از شغل، جنـسيت، سـن و غيـره ناشـي شـود      . شمار آيد   تشكيل يك تيم منسجم به      

. قدرت خود را بر فرد ديگر تحميل كنـد        گر از همان ابتداي كار گروهي نبايد بگذارد كسي            تسهيل
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  گــر بايــد نخــست مراقــب اعمــال و رفتــار خــود باشــد، و از تحميــل   بــراي توزيــع قــدرت، تــسهيل

  گـر بايـد توجـه داشـته باشـد كـه او هـم يـك انـسان اسـت و هـر                          تـسهيل . و اعمال قـدرت بپرهيـزد     

دار خــود را ارزيــابي كنــد ، بنــابراين بايــد دائمــاً رفتــار و كــر .انــساني مــستعد خطــا و اشــتباه اســت 
(Connolly, 2008, PP. 86-7).  

 بيشتر بـر    1لي  بنت. تغيير» محركين«گران كاتاليزورهاي تغيير هستند نه        بعضي معتقدند كه تسهيل   

 همچنـين .  اسـت  فرآينـد گـري يـك   تـسهيل .  بـودن و توانمنـد شـدن تأكيـد دارد          فرآينـد  هـاي   جنبه

. كند افراد به اهداف خود نائـل گردنـد          كه كمك مي  ي براي توانمندشدن است      فرآيند گري  تسهيل

. گـران بتواننـد ديگـران را توانمنـد سـازند            هوگان معتقد است كه اين امكان وجود ندارد كه تسهيل         

گـران بـه      تـسهيل . آورنـد   گران صرفاً شرايط مناسب را براي توانمند شدن ديگران فراهم مـي             تسهيل

پردازنــد وصــرفاً از اختيــارات مــشروع و برخوردهــاي   مــي اي توســعه  خــود فرآينــدتــشويق تعــاون و

اما بحث اساسي در اينجا حـق انتخـاب و كنتـرل            . كنند   استفاده مي   فرآيند دار براي تسهيل اين     جاذبه

  (Hogan , op. cit, P.50).گيري و اجراي آن است افراد و اراده آزاد آنها در تصميم

دهيـد تكيـه      و بيشتر بر چگونه كاري را انجام مي       ا. داند   مي  فرآيند گري را يك     هم تسهيل  2هانتر

 اسـت و رونـد كـار را آسـان      فرآينـد گـر راهنمـاي   تـسهيل . دهيـد  دارد نه محتواي آنچـه انجـام مـي     

گر اعضاي گروه را      تسهيل. به ب  الف    حركت از  -گري در ارتباط با حركت است       تسهيل. نمايد  مي

گـري رونـد رسـيدن بـه هـدف       عبارتي، تسهيلبه . سازد به طرف مقصد انتخاب شده آنها رهنون مي       

   .(Hunter, in: Hogan, op. cit, PP. 50-51)سازد  توافق شده گروه را آسان مي

هاي ارتباطي و بين فردي را براي برقراري ارتباط و تخليـه              گر الزم دارد كه مهارت      يك تسهيل 

ــد   ــه اي دارا باش ــورت حرف ــه ص ــساسات ب ــب اح ــت در . مناس ــد موفقي ــاس و كلي ــهاس ــزي  برنام ري

. ارتباطي كـه شـفاف، صـادقانه و صـريح باشـد           . گري، تقويت ارتباط صحيح و مناسب است        تسهيل

سازد كه عقايد، احساسات، نگرش و حقوق مـان را آشـكار بيـان كنـيم                  ارتباط صريح ما را قادر مي     

). منـصف (بدون اينكه به حقوق ديگران تعدي كنيم؛ ما نه زور گو هـستيم و نـه تـسليم محـض ديگـران                       

  .كند  ميدهد و حس احترام به خود و به ديگران را در ما تقويت ارتباط صريح حقوق ما را بهبود مي

                                                                                                                   
1 - Bently 
2 - Hanter 



 ارزشيابي مشاركتي طرح زنان تسهيلگر توسعه روستايي � 48

 

ــي     ــا م ــاوري در م ــه نفــس و خــود ب ــاد ب ــت، اعتم ــاط مناســب باعــث احــساس امني گــردد  ارتب

(Connolly, 2008.166) .گر بايد آئينه استعاري گروه باشد، يعني هرآنچـه   همچنين يك تسهيل

نكته قابل توجه اينجاست كه قوانين و راهكارهـاي انـدكي           . افتد نشان دهد    ه در گروه اتفاق مي    را ك 

  . گر وجود دارد براي انجام اين گونه كارها توسط تسهيل

  گــر بايــد خــالق و منطقــي باشــد و بايــد بتوانــد بــر حــسب شــرايط زمــان و مكــان  يــك تــسهيل

 را به صـورت يكنواخـت و تكـراري انجـام دهـد              گر نبايد كارها    يك تسهيل . به موقع تصميم بگيرد   
(Hogan, op. cit, PP. 51-52).   

گر  هاي يك تسهيل ها و فعاليت حركت.  همنوايي و صلح است  گري به مفهوم هماهنگي،     تسهيل

سازي صلح و همدلي بين اعضاي يك گروه و گروه بزرگتر كه جامعـه اسـت                  بايد در راستاي زمينه   

كند بتوانـد نقـشي هـر چنـد كوچـك در جهـت               در هر سطحي كه كار مي      بايد تسهليگر . قرار گيرد 

 ملي و جهاني ايفا نمايد كه در نهايت به صلح جهاني بر مبناي عـدالت               درك و فهم مشترك محلي،    

 از فعاليـت، دانـش،       اي  بلكـه مجموعـه   . نيـست »  خنثـي  -ارزش«گـري     بنابراين تـسهيل  . اجتماعي بيانجامد 

 به    جامعه ها اعم از مرد و زن را در راستاي حركت            است كه توانمندي انسان    مهارت، نگرش، هنر و تعهد      

  .(Hunter, in: Hogan, op.cit, P.55)كند   هماهنگي و صلح تقويت مي سوي پايداري،

گري   داند ولي بر اين باور است كه تسهيل         هوگان با وجود آنكه خط فكري هانتر را صحيح مي         

آنهـا  . آگاه باشـند    گران بايستي خود    به نظر او تسهيل   . كند   توصيف مي  هانتر  تر از آن است كه      پيچيده

ها آگـاه باشـند، و همزمـان يـك بـازنگري درونـي و                 بايد هميشه به درون خود بنگرند، از سوگيري       

  . هاي خود داشته باشند  ارتباطي وفعاليت فرآيندبيروني از

شـود بلكـه مهمتـرين بخـش آن      گـر و گـروه محـدود نمـي        اين بحث صرفاً به ارتباط بين تسهيل      

گـري هنـري اسـت كـه نيروهـاي خـالق درونـي                تـسهيل . گـر و خويـشتن اسـت        ارتباط بين تـسهيل   

آورد  كند و محيطي را فـراهم مـي   گر و گروه را در يك چرخه ممتد عمل و تفكر درگير مي            تسهيل

گر هم    ود تسهيل  خ  فرآيند در اين . گيرند  كه در آن همه در حالت تعامل فكري و يادگيري قرار مي           

گر خود باشد     گر نتواند تسهيل    اگر تسهيل . دخيل است و او هم در همه حال در حال يادگيري است           

گـر بايـد بـه خـوبي خـود و احـساسات خـود را                  تـسهيل . گري نمايـد    تواند براي ديگران تسهيل     نمي

پيچيـدگي و   . داو در عين تواضع بايد اعتماد به نفس قـوي هـم داشـته باشـ               . مديريت و كنترل نمايد   
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توسـعه پايـدار و مـداوم فـردي         . ظرافت تسهيگري ماننـد راه رفـتن روي يـك ديـوار نـازك اسـت               

گـر در مـسير    بنـابراين تـسهيل  . گر به معناي توسعه مداوم و مؤثر گروه هـم اسـت و بـرعكس        تسهيل

 نـسان گـر بايـد يـك ا        تـسهيل .  بايد به ساختن خود هـم بپـردازد         فرآيند گري و همزمان با اين      تسهيل

گـر ضـرورت      ها، دانش و نگرش براي تسهيل       داشتن تنوعي از مهارت   . بازنگر باشد    و خود   يفرآيند

  .(Hogan, op.cit, PP. 56-57)دارد 

چنانكـه در  . گيـرد  گر را در بـر مـي        گري و بازنگري همزمان اعضاي تيم و تسهيل         فرآيند تسهيل 

 مطـرح اسـت كـه محـدود بـه            فرآيند  در اين   اي  حركت و ارتباط بسيار پيچيده      نمودار زير پيداست،    

گـر و     مهمترين عامل در اين ميان، بـازنگري درونـي تـسهيل          . شود  يك ارتباط ظاهري و بيروني نمي     

طبيعتـاً  . اين بازنگري موتور محركه حركت صحيح به سوي اهداف گـروه اسـت            . اعضاي تيم است  

گـر هـم خـود     يعني تـسهيل . شود يگر هم م اين حركت خود باعث تغيير و ايجاد انگيزش در تسهيل 

  . گردد گر مي شود و هم تغيير گروه خود كاتاليزور توسعه و تغيير تسهيل كاتاليزور تغيير مي
  فرآيند تسهيل گري گروه، فرد و تسهيل گر: نمودار 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 و حركتي است از زندگي، در زندگي و گرفتـه            فرآيند دهد بلكه   گري در خالء رخ نمي      تسهيل

. كنـيم   شود كه ما در آن زندگي مـي          به زمان و مكاني مربوط مي       فرآيند اين. ز محيط پيرامون  شده ا 

گر هم در همان زمان و        شود بلكه تسهيل    بديهي است كه اين روند صرفاً به شركت كنندگان محدود نمي          

در ظـرف  گر هم در حال تعامل با گـروه و هـم محـاط     يعني تسهيل. مكان تيم و تحت تأثير آن قرار دارد   
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  . شود گر مي اين داد و ستد در نهايت هم باعث توسعه گروه و هم تسهيل. زمان و مكان تيم است

گري به خوبي انجام شود، شركت كنندگان بايد بگوينـد كـه مـا خـود عامـل تعيـين                 اگر تسهيل 

وقعي گـر مـ     تـسهيل . ها و نتايج از آن خود گروه است         يعني مالكيت و كنترل فعاليت    . ايم  كننده بوده 

كنندگان بگويند ما بـا تـالش خودمـان بـه             كند كه شركت    شود و احساس موفقيت مي      خوشحال مي 

به سخن ديگر،   . گر بايد كمرنگ و به مرور زمان بي رنگ شود           نقش تسهيل . هدفمان نائل گرديديم  

  فرآينـد  .گـر   گري بحث توانمند شدن گروه توسط اعضا مطـرح اسـت نـه توسـط تـسهيل                  در تسهيل 

ي به معناي زمينه سازي و جايگزين كردن تدريجي ارتبـاط و همكـاري جمعـي بـه جـاي         گر  تسهيل

گري، مهمترين موضوع فاعليـت، مالكيـت و           تسهيل  فرآيند در. كنترل، ترويج و دستور فردي است     

اگر چنين تفكـري در مـردم رشـد و توسـعه يابـد مـا مطمئنـاً شـاهد                    .  توسط تيم است    فرآيند كنترل

  . همراه با صلح و عدالت خواهيم بود اي ي توسعه تمام بشريت در جامعه روشن برا اي آينده

  

  گر مروج يا تسهيل

هـا عمومـاً از بـاال بـه پـايين طراحـي               هاي مرسوم ترويج كـه برنامـه        در نظام    چنانكه قبالً گفتيم،    

شود، خود كارگزاران تـرويج هـم داراي سلـسله مراتـب هـستند و نيروهـاي سـطوح بـاال نقـش                         مي

، راهنمايي و كنترل را برعهده دارند و نيروهـاي ميـداني عمومـاً گـوش بـه فرمـان نيروهـاي                      هدايت

فعاليت عمده مروجين،   . بينند تا مردم    تر خود را به سطوح باالتر متعهد مي         سطوح پايين . باالتر هستند 

در ايـن سيـستم، نقـش اصـلي بـر دوش      . انتقال اطالعات و فناوري از مراكز بـه سـطح محلـي اسـت           

را بگيرد، اولين چيزي » ترويج گر«جاي نظام » تسهيل گر «اگر بناست نظام    . رگزاران ترويج است  كا

كه بايد تغيير بكند، نقش مروجين است كه بايد از يـك ارتبـاط يكـسويه عمـودي تبـديل بـه يـك                        

اگر چنين نقش جديدي شكل گيرد، فصل مشترك سازمان ترويج          . ارتباط دوسويه و موازي گردد    

. تواند پل ارتباطي بين سازمان و مردم باشـد          برداران مي   نماينده بهره . داران نيز بايد تغيير يابد    بر  و بهره 

الزم اسـت نظـام       برداران يا مروج روستايي بتواند چنين نقـشي را ايفـا كنـد،                براي اينكه نماينده بهره   

معنـي كـه يـك      بـدين   . سازماني ترويج بين خود كـارگزاران تـرويج نيـز تغييـر كنـد               ارتباطي درون 

تواند در سطح محلي با نماينده كشاورزان يك ارتباط دوسـويه و دموكراتيـك                سازمان هنگامي مي  

بـديهي اسـت كـه كاركنـان تـرويج          . داشته باشد در بين خود اعضا چنين حركتي شكل گرفته باشد          
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كـنش متقابـل بـين      . بايد حركت آمـوزش مـشاركتي و دوسـويه را اول از خودشـان شـروع نماينـد                 

كننده است و چنين تعاملي به نوع ارتباط مروجان ميداني            وجان روستايي با روستاييان عامل تعيين     مر

بــا مروجــان روســتايي بــستگي دارد و در يــك مرتبــه بــاالتر ارتبــاط همــه اينهــا بــستگي بــه ارتبــاط 

كـديگر  هاي زنجيـر بـا ي       همه اين افراد مثل حلقه    . كارگزاران در سطح باالتر با مروجان ميداني دارد       

اگر بناسـت     . شود  جا ارتباط قطع شود، ارتباط بقيه نيز قطع مي          اي كه اگر يك       گونه  به. مرتبط هستند 

برداران داشـته باشـد، الزم اسـت كـه سـازمان              گرانه با بهره    تسهيل كه مروج روستايي ما يك ارتباط     

تـوانيم از   نمـي .  باشـد ترويج آماده ارتباط دوسويه با مروج روستايي به عنوان پـل ارتبـاطي بـا مـردم     

مروجين روستايي انتظار برقراري ارتبـاط دموكراتيـك و مـشاركتي بـا مـردم را داشـته باشـيم ولـي                      

  .گونه عمل نكند و يا حتي برخالف آن حركت كند سازمان ترويج خود اين

روسـتاييان  .  يكي از نكاتي كه در ترويج سنتي دنبال شده است وابسته كـردن روسـتاييان اسـت               

ف اصل خـود اتكـائي و خودبـاوري عمومـاً منتظرنـد كـه از بيـرون بـه آنهـا كمـك بـشود و                           برخال

در بسياري از مناطق روستايي دنيا عدم وجـود خالقيـت و ابتكـار              . مشكالت آنها از بيرون حل شود     

انـد و     كشاورزان عموماً به اقدامات و تـصميمات دولتـي عـادت كـرده            . بين كشاورزان مشهود است   

حـال ايـن   . (Scarborough, et al, 1977) منتظر دريافت يارانـه دولـت هـستند    براي هر حركتي

  را؟» ترويج خودباوري«كنيم يا  را دنبال مي» ترويج وابستگي «شود كه ما  سؤال مطرح مي

كـه  . كنـيم    در امر ارتباط با روسـتاييان مـا بـه يـك طيـف وسـيع از عوامـل تغييـر برخـورد مـي                        

مل ترويج، مروج، عامـل توسـعه، كـارگزار توسـعه، كـارگزار تـرويج،               اند از عامل تغيير، عا      عبارت

كننـده، آموزشـگر،      كننـده، تحريـك     كننده عمران روستايي، روح بخش روسـتايي، بـسيج          هماهنگ

او كشاورز را توانمند    .  مروج مسئول تهيه علم و اطالعات است       1از نظر اوكلي  . گر  روشنگر و تسهيل  

او بـه عنـوان يـك       . ها تصميم بگيرد    عميقتر براي پذيرش نوآوري   سازد كه بهتر بفهمد وبا درك         مي

ولــي  .(Oakley in: Kamale, op. cit, P.148) پــردازد معلــم بــه آمــوزش كــشاورزان مــي

ها و اهداف مخصوص ترويجي است و بيشتر به كـشاورزان كمـك               كننده كمتر نگران پروژه     تسهيل

  ).همان منبع( را سازماندهي كنند و توسعه دهند دست آورند و خودشان كند تا اعتماد به نفس به مي

                                                                                                                   
1 - Oakley 
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  :هاي زير داشته باشد  معتقد است كه تسهيل كننده ايده آل بايد واجد خصلت1بانچ

  انگيزه كمك به ديگران  -1

 دانش فني  -2

 توانايي تدريس به ديگران  -3

 شوق وعالقه  -4

 اعتقاد  -5

 .(Bunch, In: Scarborough, op.cit, P. 77) اي شخصيت حرفه -6

  آنهــا معتقــد : دهــد كننــدگان را ايــن چنــين توضــيح مــي  مشخــصات اصــلي تــسهيل2اراتنــاتيالك

ــد     ــان دارن ــرومين ايم ــت مح ــه خالقي ــستند و ب ــرومين ه ــرا و مح ــه فق ــردم  . ب ــه م ــود را ب ــد خ   عقاي

ــي  ــل نم ــد، تحمي ــده   . كنن ــائق آم ــاتي ف ــرش طبق ــستند     برنگ ــادگيري ه ــال ي ــشه در ح ــد و همي ان
(Tilakaranta, in: kamali, 1998, PP. 159-160).  

محور معتقد است و از لحاظ نظـري بـه اصـول               ارگانيك و مردم    نگارنده به توسعه خودبخودي،   

هـاي    توسعه توسط مردم و براي مردم باور دارد، ولي از آنجائي كـه بحـث ايـن تحقيـق بـه سـازمان                      

كنـد، در     گري را بهترين راهبرد در اين محدوده قلمداد مي          گردد، حركت تسهيل    دولتي محدود مي  

 مرتبـه  در گران  مطرح است و تسهيل3بحث توسعه خودبخودي، در ابتدا نقش روشنگران ارگانيك

ارگانيك فردي است از بطن جامعه و داوطلب و بدون داشـتن جايگـاه                روشنگر .گيرند  دوم قرار مي  

  ).1998كمالي، (نمايد  گر را در اجتماع دنبال مي  بخود نقش تسهيل رسمي كه خود

كننـدگان را بـا هـم مقايـسه كنـيم متوجـه خـواهيم شـد كـه بـانچ و                         خصوصيات تسهيل  چنانچه

تيالكارتنا معتقد است كه تسهيل كننده      . تيالكارتنا در يك موضوع اساسي با هم اختالف نظر دارند         

كننده بايد توانـايي تـدريس بـه          گويد كه تسهيل    هميشه در حال يادگيري است در حالي كه بانچ مي         

هـا    جاي تكيه بر مالك خاص كـه عمـدتاً مـا بيرونـي              با اين حال بهتر است به     . اشته باشد ديگران را د  

هـاي خودشـان      بنـدي برحـسب مـالك       روي آن تأكيد داريم، اجازه دهيم خود مردم در يك جمـع           

  . نماينده خود را انتخاب كنند

                                                                                                                   
1 - Bunch 
2 - Tilakaratna 
3 - Organic Intellectual 
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   و توسعه ديوان ساالري) 3-2

 بديهي اسـت    .ايم   مواجه بوده   و تفسير آن   وسعهت مفهو در م   اساسي با تغييراتي  درطي ساليان اخير  

، مـشاركت،   زداييتمركز. در پي دارد  هاي مرتبط با آن را        در مفاهيم توسعه، تغيير در زمينه      كه تغيير 

سـازنده    مـستتر اسـت و مـردم بـه عنـوان فاعـل و              ه و خود اتكايي در مفهوم نوين توسع       شدن  توانمند

توان تبليغ مـشاركت     نمي ديگر. ر توسعه مطرح هستند   سرنوشت خويش و نه به عنـوان يك كار پذي        

  . جويند شركت تمرين و يادگيري فرآينددر اينكرد بدون اينكه مبلغان توسعه خود به آن عمل كنند و 

بـر  يافته مـانع بزرگـي       توسعه نيافته و يا كمتر     حاكم بر جوامع توسعه    ديوان ساالري متاسفانه نظام   

، محققــان و  مــشاركتيبــراي دســتيابي بــه توســعه.  توســعه اســتدســتيابي بــه مفهــوم نــوينســر راه 

هاي در گير در بحث توسعه و توسعه روستايي اول بايد آموزش مشاركت را از خود شـروع        سازمان

 و در نهايت به مفهـوم نـوين         بپردازندند تا به تبع آن بتوانند همراه با روستائيان به عمل مشاركتي             ينما

  .را تحقق بخشندتوسعه 

ــر جامعــه مــا نيــز ديــوان ســاالريم نظــا ــه داليــل مختلفــي از قبيــل تمركــز قــدرت،    حــاكم ب ب

هاي مـشاركتي     ، امكان اجراي مطلوب پروژه     اقليتي هاي  گيري هاي باال به پايين و تصميم       ريزي برنامه

همكاران خود از انجـام چنـدين        به همراه محقق   در همين راستا     .نمايد  را از مجريان توسعه سلب مي     

هـاي اصـفهان و چهـار محـال          مشاركتي در وزارت جهاد كشاورزي در اسـتان        حقيقاتي عملي طرح ت 

 كـه برخـي از آنـان بـه بكـارگيري ايـن روش در                يـم بختياري به موانع و مشكالتي برخورد كـرده ا        

مربـوط   در امر توسـعه روسـتايي در ايـران           دخيلهاي    شرايط اجتماعي، فرهنگي و مديريتي سازمان     

  :ند از  كه عبارتشود مي

  ي مرتبطها مشكل ساختار سازماني و اداري در وزارتخانه -1

  ترويج – اجرا–ها و جدايي تحقيق بخشي بودن فعاليت -2

   خصوصاً در نزد مجريانهاي مشاركتي در كشور اعتقاد ضعيف به بحث -3

هـاي آمـوزش عـالي در         تربيت و آموزش نامناسب كارشناسان، مـديران و محققـان در دوره            -4

هـاي     ضعف فرهنگ گروهـي و فعاليـت       همچنين. تحقيق مشاركتي و توسعه مشاركتي     مباحث   زمينه

 ).1386كمالي،  (مناسب سازمان با مردم  ارتباط برقراريتيمي و
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. در واقع براي رفع موانع و آسيبهاي موجود ما نيازمنـد يـك توسـعه پويـا و چنـد بعـدي هـستيم                       

هـا و مـديران در سـطوح          شاهد تغيير در برنامه   همزمان و همگام با تغيير نگرش در سطوح پايين بايد           

ساختارهاي قدرت در ايران بايد مورد بـازنگري قـرار گيـرد و دولـت بـه دايـره                   . كالن و ملي باشيم   

نظارتي خود بسنده كند و كارها و اختيارات بيـشتري را بـه مـردم و نهادهـاي غيـر دولتـي تفـويض                        

مدني و توسعه حيطه عمومي و بالطبع ايجاد        نمايد؛ در اين صورت ما شاهد گسترش فرهنگ جامعه          

اي   براي اين منظور بايد مفهـوم تـازه       . ها و نهادهاي مدني خواهيم بود       دولت پاسخگو و رشد سازمان    

هـا و    در مفهـوم جديـد وجـود تـشكل        . از دولت و اعمال حاكميـت دولتـي در ايـران شـكل بگيـرد              

شـود، بلكـه در يـك فراينـد           ضعيف دولت نمي  نهادهاي غير دولتي، و توانايي و اقتدار آنها، باعث ت         

بـه عبـارت    . )1381رعنـايي،   (تعامل و چانه زني با دولت ما شاهد اقتدار و توسعه ملـي خـواهيم بـود                

. ديگر، تعامل نهادهاي مدني و غير دولتي با دولت زمينه ساز توسعه روزافزون و پايدار خواهـد بـود                  

  .يران، تغيير را در تمامي سطوح دنبال نماييمما بايد براي نيل به تسهيل توسعه واقعي در ا

 افـراد و    تغييـر نگـرش    و آمـوزش و      ديـوان سـاالري   آنچه كه مسلم است تغيير در نظام يكسويه         

نظـام   (مقولـه و تـا زمـاني كـه ايـن دو            هاي مشاركتي توسعه الزم و ملزوم يكديگرند        مجريان پروژه 

 دستيابي به مفهوم نوين توسعه و عمل مشاركتي         اند  تغيير نكرده ) مجريان حاكم و تفكر     ديوانساالري

با ماهيت مشاركتي كه بـه       هاي توسعه   چه بسيار پروژه  . انتظار است براي نيل به اهداف توسعه دور از        

  .اند دليل عدم تغييرات مذكور ابتر مانده و يا به صورت بسيار ناقص اجرا شده

  

  ريزي مشاركتي برنامه) 4-2

طـور تـصور      عمومـاً ايـن   . ريزي و پـژوهش در جامعـه وجـود دارد           امهمعموالً تلقي خاصي از برن    

 قليل متخصصان  ريزي يك كار انتزاعي و پيچيده است كه مختص عدة   شود كه پژوهش و برنامه      مي

شـوند كـه مـردم        هايي خاص نگـارش مـي       ها به زبان تخصصي و با واژه        عمدتاً اينگونه فعاليت  . است

  .كنند عادي كمتر آن را درك مي

هـاي متمـادي خـود را در بنـد           ريزي و پژوهش روستايي، در طول سال       جربه نظام رسمي برنامه   ت

معيارهاي كمي تحقيق و توسـعه گرفتـار سـاخته و در نتيجـه از شـناخت كيفـي نيازهـا، تحـوالت و                        

ريـزي و پـژوهش روسـتايي،     در نظـام رسـمي برنامـه     . هاي روستا و روستائيان باز مانده است        اولويت
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كه  كارشناسان و پژوهشگران نيز مكلفند    . ها دارند   ها و اولويت    باالترين نقش را در تعيين سياست     مديران  

هـا،    ريـزي و پـژوهش را كـه در سـطوح مـديريتي تعيـين شـده اسـت در قالـب طـرح                        هاي برنامـه    اولويت

  ).1386 استرال و گونتا،(هاي اجرايي و مطالعاتي دنبال كنند و مشروعيت بخشند  ها و پروژه شاخص

ريزي و انتقال فنĤوري مورد ترديد قـرار گرفتـه و مـا شـاهد معكـوس            با اين همه، پارادايم برنامه    

هـاي    بعضي متخصصان داليل به كارنگرفتن فنĤوري     . سازي اين پارادايم خطي و باال به پايين هستيم        

تجو هـاي فرآينـدي جـس       جديد از سوي كشاورزان را نه در نـاداني آنهـا بلكـه در ضـعف و كاسـتي                  

 كسب اطالعات از كشاورزان منفعل توسط        فرآيند .ها را پديد آورده است      كنند كه اين فنĤوري     مي

. متخصصان بيروني و تحليل اطالعات توسط اين متخصصان مورد سـؤال جـدي قـرار گرفتـه اسـت                  

هـا     نخست مورد توجه قرار گرفته اسـت كـه در آن تـا حـدي نقـش                 -اخيراً پارادايم جديد كشاورز   

. شـود   در پارادايم جديد بحث تلفيق دانـش مـردم بـا دانـش علمـي مطـرح مـي                  . شده است معكوس  

هـاي   اي گيـرد و حرفـه   اي كه تحليل، انتخاب و آزمـايش بـا همكـاري روسـتائيان انجـام مـي                  گونه  به

   ).149-150،صص،1381چمبرز ،(گر و كاتاليزور را برعهده دارند  بيروني بيشتر نقش تسهيل

 پـائيني بـودن آن در       -ريزي، ماهيت دستورالعملي و متمركز و بـاال         ي برنامه ويژگي پارادايم سنت  

ولـي در پـارادايم   . طراحي و اجراست و افراد ذي نفع حداقل مشاركت يا مشاركت منفعالنـه دارنـد              

هر چه . جديد مشاركتي، پيام اصلي بسيار ساده و روشن است و معيار آن مشاركت كشاورزان است           

  شـود و بـا واقعيـت        تـر مـي     ريزي بيشتر شود برنامه كاملتر و كـاربردي           برنامهمشاركت كشاورزان در    

در اينجا، ديگر صرفاً بحث توليـد بيـشتر مطـرح نيـست بلكـه بهبـود كيفيـت                   . يابد  تطبيق بيشتري مي  

حـساب    خواهنـد كـه بـه       مـردم مـي   . دهد  زندگي، سالمت، اميد و توليد اولويت اصلي را تشكيل مي         

خواهند   آنها مي . شود  ها و تصميماتي كه مستقيماً به زندگي آنها مربوط مي           ريزي  نامهآيند، خصوصاً در بر   

بينند كـه     روستائيان زندگي را يك مجموعه بهم پيوسته مي       . كنترل بيشتري بر سرنوشت خود داشته باشند      

  ).224، ص 1375كمالي، : مايندرتسما در(افزايش توليد هم عنصري از آن مجموعه است 

ريـزي نـاقص اسـت و تـا سـطح       كند كه در ايران برنامـه  گونه مطرح مي    بحث را اين   عظيمي اين 

كـه در      و انسجام است، در صورتي      هاي  ها در ايران فاقد پيوند انديش       برنامه. بهينه فاصله زيادي دارد   

  ).29، ص 1383عظيمي، (ها بود  ريزي بهينه بايد شاهد بهم پيوستگي انديشه يك برنامه

ريزي توسعه روستايي با مـشاركت ضـعيف و يـا             شود كه آيا در برنامه      مطرح مي حال اين سؤال    
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در   ريـزي توسـعه روسـتائي       هـا بـود؟ برنامـه       توان شاهد انسجام و پيوند انديـشه        مشاركت منفعالنه مي  

هـاي توسـعه      كه هدف برنامه    ها    هاي ملي، عمدتاً خطي است، و ذينفع        ريزي  ايران، مانند تمامي برنامه   

ريـزي بـه دليـل تـسلط نظـام اداري و              برنامـه . نماينـد   شوند، كمتر در آن مـشاركت مـي         محسوب مي 

ريـزي    گرچه اخيراً بحث مشاركت و برنامه     . ها بيشتر متمركز و عمودي بوده است        اجرائي بر سياست  

شود ولي بيشتر به مباحث نظري محدود شـده و كمتـر، خـصوصاً                ها مطرح مي    مشاركتي در گفتمان  

  . گيرد ريزي توسعه روستائي، مبناي عمل قرار مي مهدر زمينه برنا

ريزي مـشاركتي     هاي توسعه به صورت مشاركتي نيازمند اجراي برنامه         بدون شك اجراي پروژه   

هـا    ريزي براساس نيازسنجي مشاركتي افراد صورت پذيرد اجراي مشاركتي پـروژه            اگر برنامه . است

  . را نيز تضمين خواهد كرد

بـه  . ريزي مشاركتي است گري خود يك فراگرد برنامه  تسهيل فرآيند  و مشاركتي  پژوهش عملي 

ريزي مشاركتي را     ريزي مشاركتي است و هم برنامه       مشاركتي، هم برنامه    عبارت ديگر، تحقيق عملي   

شناسـي بـه آن    مشاركتي كه در فـصل متـدولوژي يـا روش          در تسهيل پژوهش عملي   . كند  تسهيل مي 

ريــزي و انجــام پــروژه هــستند نــه هــدف آن و فراگــرد   برنامــهپرداختــه خواهــد شــد، مــردم محــور

ي براي توانمندشدن و آموزش دست انـدركاران توسـعه و مـردم بـه شـمار                  فرآيند ريزي خود   برنامه

 توسـعة    فرآيند در اين چرخه، مردم ديگر موضوع برنامه نيستند بلكه خود فاعل و برنامه ريز             . آيد  مي

 اين نوع پژوهش موجب تسهيل ارتباط بين كارگزاران توسـعه و            توان گفت كه    مي. شوند  قلمداد مي 

در تمـام   . شـود   هـا مـي     ساز بهم پيوستگي انديـشه      مردم، تلفيق دانش بومي و علمي و در نهايت زمينه         

  . ، از تعريف اهداف گرفته تا عمل، نظارت و ارزشيابي همه مشاركت فعال دارند فرآيندمراحل اين

آيد كه به طور مداوم بهبود و اصـالح         ه صورت روندي دائمي در مي     ريزي ب   بدين ترتيب، برنامه  

، عالوه بـر اصـالح       فرآيند در اين . نمايد  هاي توسعه توسط همة دست اندركاران را تسهيل مي          برنامه

در . آيـد   ها، فراگرد توانمند شدن و آموزش براي همة شركت كنندگان به اجرا در مـي                دائمي برنامه 

مـشاركتي اسـت و ارتبـاط بـين         ريزي مشاركتي كـه همـان پـژوهش عملـي           امهنمودار زير مراحل برن   

  . شود عناصر ديده مي
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  )82ص . 1364صباغيان،  (ريزي مشاركتي نمودار مراحل برنامه

  

توان    مي هاي توسعه روستايي    هاي تحقيق و فعاليت     براساس تجربه چندين ساله نگارنده در زمينه      

هـا    گفت كه مشاركت در توسعه روستايي در ايران بيشتر براي تحقق اهداف كـارگزاران و بيرونـي                

هاي از قبل تدوين شـده متخصـصان دولتـي            ايم كه مردم در پروژه      صورت پذيرفته است؛ ما خواسته    

و در باب مشاركت مردم محلي بيشتر بحث كمك مالي و نيروي كار مطرح است               . مشاركت نمايند 

هـاي توسـعه      كمتر به توانمند شـدن و مـشاركت فعـال مـردم در فراگـرد و مراحـل مختلـف پـروژه                     

ايـم؛   پرداختـه نما غالباً تبليغ مشاركت را كرده ايم و به تمـرين و اجـراي آن          . شود  روستايي توجه مي  

ا الزم اسـت كـه مـ      . شـود   در بين كارگزاران كمتر اعتقاد عملي به مشاركت مردم روستايي ديده مي           

اول برداشت خود از مشاركت را تصحيح و اصـالح نمـاييم            ) محققان، مروجان و مجريان   (ها    بيروني

  . و تغيير را از خود شروع كنيم
  

   توسعه روستاييگر تسهيلسازماندهي و آموزش زنان طرح ) 5-2

ل ها به عنوان هدف نهائي توسعه، مشاركت جدي مردم را در مراح             اعتقاد به رشد و تعالي انسان     
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  .سازد ها ضروري مي ها و بروز استعدادها و خالقيت مختلف براي كارآمد ساختن هر چه بيشتر برنامه

با توجه به اينكه يكي از اهـداف تـرويج، ارتقـا سـطح آگـاهي، دانـش، مهـارت و تغييـر بيـنش                         

، باشـد    و در نهايت رشد و تعالي افـراد مـي           اي  هاي مردمي در طرحهاي توسعه      روستائيان و مشاركت  

عنـوان نيمـي از       زنـان روسـتايي بـه     .  حـائز اهميـت اسـت       ها  ريزي  در نظر گرفتن كليه اقشار در برنامه      

از ايـن قاعـده   ) مـديران خـانواده  (هـاي مختلـف كـشاورزي و صـنايع دسـتي           جمعيت فعال در بخش   

همـي  كنندگان توسعه روستايي نقش بسيار م       گران و تسريع    عنوان تسهيل   توانند به   مستثني نيستند و مي   

بنابر اين اگر برآنيم كه بـه توسـعه انـساني و در نهايـت توسـعه روسـتايي و ملـي نائـل                       . را ايفا نمايند  

ريـزي از ديـوان سـاالري بـه           گرديم بايد در پي راهبردهـايي باشـيم تـا از يـك سـو سـاختار برنامـه                  

ه امـر    زنـان بـ     مشاركتي سوق پيدا كند و از سوي ديگـر توجـه اقـشار مختلـف روسـتائيان خـصوصاً                  

  . مشاركت واقعي جهت نيل به اهداف توسعه جلب گردد

طرح بازنگري مروجان زن روستايي با هدف شناسايي هر چه بيشتر توان بالقوه زنـان روسـتايي،                 

هاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي همـسان بـا مـردان، و افـزايش                مشاركت زنان روستايي در تالش    

هاي نوين مشاركتي توسط دفتـر امـور زنـان در سـال               ازشيوههاي زنان روستايي با استفاده        توانمندي

مركـزي، همـدان،   ( به شش اسـتان  1379 در استان چهار محال و بختياري آغاز شد و در سال   1378

  .طور آزمايشي گسترش يافت به) مازندران، خراسان، هرمزگان و آذربايجان غربي

ن روسـتايي و مـددكاران ترويجـي        گر توسعه روستايي با طرح مروجي        تفاوت طرح زنان تسهيل   

  :عمدتاً در سه محور اصلي زير است

  ها  گر توسط خود زنان روستايي نه توسط بيروني انتخاب تسهيل -1

روش كارگـاهي و      گران به   گري و تشخيص نيازهاي آموزشي توسط خود تسهيل         تأكيد بر تسهيل   -2

 ). اي انتقال يكسويه دانشج  توسعه درونزا و توانمندشدن به فرآينداهميت دادن به(مشاركتي 

  ”تيپ”جاي داشتن يك طرح  منعطف بودن طرح برحسب شرايط خاص هر منطقه به -3

هـاي توليـدي و       رود اين شيوه و اين طرح از طريق گسترش توانائيهـاي انـساني مهـارت                اميد مي 

وي  باشد، به نح    اي  هاي توسعه   ها عامل موثري در جهت افزايش مشاركت زنان در طرح           تغيير نگرش 

بررسي، (آل مشاركتي، زنان روستايي بتوانند در تمام مراحل از طرح مساله               ايده  فرآيند كه از طريق  

بـه ثمـر رسـاندن      (، اجـرا    )هـا   ريزي و ارائه راه حـل       برنامه(گيري    گرفته تا تصميم  ) تعيين و اعالم نياز   
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  .  داشته باشندها و اقدامات نقش موثري و باالخره ارزشيابي فعاليت) ها و اقدامات فعاليت

  

  اهميت و ضرورت

گيـرد كـه از همـه تـوان و نيـروي خـود در جهـت                    در مسير پيشرفت و توسعه قرار مي        اي  جامعه

هايي فراهم آورد كه هر فرد به اندازه توان خود جامعه             از اين رو، بايد زمينه    . وري استفاده نمايد    بهره

  . را بسوي توسعه سوق دهد

بـرداران روسـتايي، و تنـوع          جغرافيـايي، تعـداد بـسيار زيـاد بهـره          با توجه به گستردگي قلمروي    

شرايط اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كـشور دسـتيابي بـه اهـداف توسـعه روسـتايي بـدون نهادينـه                     

گيـري از امكانـان دولتـي و غيردولتـي در             كردن مشاركت و رفع نـابرابري زنـان روسـتايي در بهـره            

شاركت روستائيان، وجود يك شبكه ارتبـاطي دوسـويه بـين           الزمه م . فرآيند توسعه غيرممكن است   

برداران روستايي از سـوي ديگـر، و انتخـاب مناسـب              نيروهاي دولتي و غيردولتي از يك سو و بهره        

  . باشد گران روستايي از طريق طرح فوق مي تسهيل

ات هاي مختلف توسـعه روسـتايي از حـد ضـروري            در اين ميان، مشاركت فزاينده زنان در مقوله       

معمول فراتر رفته و به يك نياز اساسي تبديل شده است؛ وقت آن فرا رسيده است كه براي رفع اين                

  .ريزي دقيق و اصولي اقدامات الزم صورت پذيرد نياز با برنامه

 مـشاركتي،    فرآينـد  گر توسعه روستايي از طريـق يـك         طرح سازماندهي و آموزش زنان تسهيل     

ــان و دختــران  زمينــه ــا  هــاي مــشاركت زن ــه ت  روســتايي را در تمــامي مراحــل از طــرح مــساله گرفت

هـا، حفـظ و نگهـداري طرحهـا، و بـاالخره ارزشـيابي                گيري، اجرا، به ثمـر رسـاندن فعاليـت          تصميم

  .هاي فراهم خواهد نمود فعاليت

  

   :هدف اصلي طرح

ظـور نيـل   همانا توانمند شدن و تقويت روحيه خودباوري با مشاركت همه جانبه زنان روستايي بـه من    

  .باشد به توسعه روستايي مي

  :اهداف فرعي طرح

  گر ايجاد ارتباط دوسويه بين زنان روستايي و كارگزاران دولتي و غيردولتي از طريق زنان تسهيل -
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هـاي    هـاي الگوسـازي و ويژگـي        تفكـر توليـدي، روش    (گـري     هـاي تـسهيل     آشنايي با روش   -

  )كارآفريني

 ها و ادارات اجرايي مرتبط با روستاها گر با وظايف سازمان آشنايي زنان تسهيل -

 )خصوصي، تعاوني(هاي غيردولتي  آشنايي با نحوه تشكيل سازمان -

 هاي ارتباطي ترويج  مشاركتي و شبكه–هاي ترويجي گر با طرح آشنايي زنان تسهيل -

  روز و مورد نياز روستا آشنايي زنان تسهيل گر با اطالعات به  -

  ز آنگيري ا آشنايي با دانش بومي بهره -

هـا بـه      ها و پروژه    گران با چگونگي مشاركت نيروهاي مردمي در اجراي طرح          آشنايي تسهيل  -

  گري دولت  منظور كاهش تصدي

  شناسايي نيازهاي آموزشي ـ ترويجي زنان روستايي -
  

  گران  وظايف تسهيل

ريــزي و  بنــدي، برنامــه يــابي، اولويــت جلــب مــشاركت زنــان و معتمــدين محلــي در شــكل  -

  با تاكيد بر منابع و امكانات موجود در روستا گيري  تصميم

  هاي اجتماعي و اقتصادي جلب مشاركت زنان روستايي به منظور ايجاد تشكل -

هـا     شـوراهاي روسـتايي و سـازمان        برقراري ارتباط دو سويه ميان زنان روسـتايي، معتمـدين،          -

  هاي مرتبط با روستا  وارگان

هاي آموزشي ويژه زنان      ينه تشكيل كالس  شركت در كالسهاي آموزشي و فراهم نمودن زم        -

  روستايي

  سازي اوقات فراغت زنان و دختران روستايي ريزي جهت غني برنامه -

  هاي ضربتي  همكاري در زمينه بسيج زنان روستايي و در اجراي طرح -

همكاري در زمينه شناسايي دانش بـومي و تـرويج آن در ميـان روسـتائيان بـه منظـور بهبـود                       -

   هاي آنها فعاليت
  

  مراحل اجرايي

  ريزي تشكيل هسته برنامه -1
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  دفتر مركزي : الف

  گروه كارشناسي دفتر امور زنان در وزارتخانه  −

  مشاوران طرح  −

  استان : ب

  برداري استان  مدير ترويج و نظام بهره −

  اداره ترويج استان  −

  اداره امور زنان استان  −

  ) مشاورين(مركز تحقيقات روستايي  −

  شبكه ترويجاداره تجهيز و پشتيباني  −

  ريزي اداره مطالعات و برنامه −

  شهرستان : ج

  مدير جهادكشاورزي شهرستان  −

  رئيس اداره ترويج شهرستان  −

  كارشناس امور زنان شهرستان  −

  رئيس جهادكشاورزي بخش −

 مسئول مركز خدمات جهادكشاورزي دهستان  −

  انتخاب  -2

  تشكيل جلسه كارشناسي : الف

  ...)ايي محل اجرا، انتخاب محل، زمان اجرا وها، شناس تعيين شاخص(يابي  زمينه: ب

توجيه شوراهاي اسالمي و مروجان قبلي، فراخوان زنان روستايي و تشكيل جلسات            (سازي    زمينه: ج

  ) گران بحث و گفتگو با آنها، و در نهايت انتخاب تسهيل

  آموزش  -3

  هاي عمومي  آموزش: الف

  هاي تخصصي  آموزش: ب

  حمايت و تجهيز -4
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  هاي كشاورزي  كار و نهاده ر زمينه تهيه ابزار و وسايلهمكاري د: الف

  اي  حرفه–هاي فني ارائه آموزش: ب

   انگيزشي–بازديدهاي آموزشي: ج

  بيمه حوادث و درمان: د

  اولويت برخورداري از تسهيالت بانكي: ر

  اهداء هدايا به منظور تشويق: ش

  صدور كارت شناسائي : ه

  نظارت و ارزشيابي -5

 بل از اجراي طرحارزشيابي ق: الف

 ارزشيابي در حين اجراي طرح: ب

 ارزشيابي پاياني: ج

  )1382دفتر امور زنان، ) (مداوم(ارزشيابي پيگيري : د
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  گران نمودار مكانيزم ارتباطي تسهيل

  دفتر امور زنان روستايي                                                                       

  

  

  هاي بهره برداري مديريت ترويج و نظام                                                        

  

  

  امور زنان روستايي استان                                                                      

  

  

  رزي شهرستانمديريت جهادكشاو                                                             

  

  

  اداره ترويج شهرستان و امور زنان                                                             

  

  

  مركز خدمات بخش                                                                             

  

  

  دهستان                                                                                     

  ادارات مرتبط با امور

    روستا

  گران تسهيل                                                                                   

  

  

  شوراها و معتمدين روستايي                             زنان روستايي                                          گران ساير مناطق تسهيل

  

  1382ائي و عشايري، سعه روستايي دفتر امور زنان روستگر تو طرح سازماندهي و آموزش زنان تسهيل: منبع
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  گر تسهيل  در ارتباط با طرح زنان و اجرايييهاي ترويج  زيرشرح وظايف بخشجدولدر مچنين ه

    . نمايش داده شده استتوسعه روستايي به
   مرتبط به طرح زنان تسهيل گر توسعه روستايي و اجرايييهاي ترويج  وظايف بخشدولج

 يهاي ترويج و وظايف بخش ها فعاليت  و اجرايييهاي ترويج بخش

 مديريت دفترامور زنان روستايي
هــاي آموزشــي و تــوجيهي ويــژه  تخــصيص اعتبــار الزم، برگــزاري كارگــاه

  و ارزشيابي طرح... ،ظرات ارائه ن، مشاركت در جلسات،تيم اعضاي

 مدير ترويج و مشاركت مردمي
  به عنوان عـضو تـيم، شـركت در جلـسات تـيم،             تخصيص اعتبار به شهرستان   

  برنامه ريزي و ارزشيابي، اجرا،ارائه نظرات و پيشنهادات

 كارشناس امور زنان

 تيم، پيشرفت كاري، شركت در جلـسات و ارائـه           يهماهنگي الزم بين اعضا   

ها، تهيه گزارشات الزم به همـراه اعـضاي تـيم و ارسـال بـه                   ديدگاه نظرات و 

  ... تحقيقات روستايي در خصوص طرح مطالعاتي و مركزمركز، همكاري با

 رئيس اداره تحقيقات روستايي استان
شـــركت در جلـــسات، ارائـــه نظـــرات وپيـــشنهادات، اجـــراي مطالعـــات و 

  و بررسي ميزان اثربخشي طرح،هاي الزم پژوهش

 مدير جهاد كشاورزي شهرستان
ــين آالت،   ــصوص ماشـ ــتان در خـ ــا شهرسـ ــاري الزم بـ ــارات و  همكـ اعتبـ

  و ارائه نظرات، شركت در جلسات و كليه مراحل اجرايي طرح،كردها هزينه

 رئيس اداره ترويج شهرستان

 روسـتاها و   بيني شـده، سركـشي بـه        پيش يهاي اجرايي و آموزش     برنامهنجام  ا

هـاي الزم     راهنمـايي  ارائه   بوطه، مر  مشكالت و نيازهاي   پيگيري گران،  تسهيل

 گـزارش بـه      ارائه  و ،در خصوص عملكرد و تغييرات انجام شده در هر روستا         

 . شركت در جلسات و تيم و استان،ياعضا

 كارشناس امور زنان شهرستان

گـران بـصورت حـضوري و غيرحـضوري، بررسـي             ارتباط مستمر بـا تـسهيل     

زنان روستايي، ثبت كليه اطالعـات و        ان خصوصاً يتائها و نظرات روس     ديدگاه

هـاي     همـاهنگي بـا اداره تـرويج جهـت اجـراي برنامـه              و تغييرات ايجاد شده  

 مختلف

   1382 بنكدار، :منبع



  

  

  

  

  :ومسفصل 
  

   تحقيقروش
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  مقدمه

آموزشي بيش از يك دهه است كه در          ي است كه به شكل پژوهشي      فرآيند اين پژوهش، تداوم  

 يـا يـادگيري و      1مـشاركتي    از مراحل قبلـي تحقيـق عملـي         اي  اين پژوهش مرحله  . باشد  حال اجرا مي  

 در سـال     فرآيند اين.  انجام گرفته است   3ترغيبي   است كه با گرايش پژوهش تأئيدي      2عمل مشاركتي 

 با طرح بازنگري مروجين روستائي و الگوسازي دو پايلوت براي مطالعه و اصالح ايـن طـرح                  1377

هـاي اصـفهان و چهارمحـال و بختيـاري شـروع       به ترتيب در اسـتان  هاي فريدن و اردل در شهرستان

گـران زن روسـتايي    تدريج طـرح تـسهيل   ها و مطالعه مشاركتي آنها به پس از اجراي پايلوت   . گرديد

حـال پـس از     ). حداقل يك دهـستان در هـر شهرسـتان از هـر اسـتان             (در كل كشور گسترش يافت      

گران زن روستايي     كار طرح تسهيل    اندر  تيم دست  گذشت چند سال از گسترش طرح در سطح ملي،        

 مـداوم آمـوزش،     متشكل از همكاران محقق و خود محقق برآن شـدند كـه بـار ديگـر ايـن فرآينـد                   

اي جديـد ادامـه       گونه  هاي درگير در طرح، به      تغيير و اصالح را با كمك تعدادي از استان         يادگيري،

گيرد، يـادگيري، اصـالح       مشاركتي انجام مي    كه اين پژوهش در قالب تحقيق عملي        از آنجائي . دهند

يابي طـرح جـزء     بـه سـخن ديگـر، ارزشـ       . و ارزيابي دائم جزء الينفك چرخه فعاليت پژوهشي است        

                                                                                                                   
1 - Participatory Action Research 
2 - Participatory learning and Action 
3 - Appreciative Inquiry  
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  .پذيرد زات اجراي طرح صورت مياهاست و از همان ابتدا بمو گونه پژوهش ذات اين

در انجـام پـروژه     . شكل گروهي و مشاركتي دنبال شده اسـت         در تحقيق حاضر، بيشتر مباحث به     

هاي مختلف در سطوح روستا، شهرستان، استان و دفتر مركـزي يعنـي زنـان               سعي شده است ديدگاه   

 توسعه روستائي، كارشناسـان مـرتبط در سـطح شهرسـتان، اسـتان و دفتـر مركـزي مـورد                     گر  تسهيل

دست آمـد، همـه در       بررسي و تفحص قرار بگيرد تا يك ديدگاه جامع و روشن نسبت به موضوع به              

  . و در نهايت بتوانيم روند اجرائي طرح را اصالح كنيم،اين فرايند يادگيري از همديگر بياموزيم

قبلي، از همان ابتدا سعي شد كه در اين مطالعـه، جمعيـت آمـاري مطـرح نباشـد                   همانند مراحل   

هـا    در كليـه برنامـه    . كنندگان به عنوان همكار محقق در مطالعه نقش داشـته باشـند             بلكه همه شركت  

كوشيديم تا براساس نظر جمعي عمل كنيم تا خود انجام اين پژوهش يـك جريـان تغييـر نگـرش و                     

 به عبارت ديگر، تحقيق از همان آغاز يك فراگرد آموزشي براي همه و به               .آموزش براي همه باشد   

اين مطالعه يك كـار انحـصاري تحقيقـي پيرامـون يـك جامعـه                .ويژه براي گروه مطالعه بوده است     

همگـي در   . كـه . شـدند   آماري نبود، بلكه محقق و همكاران خود جزء جامعه آماري محـسوب مـي             

در كل، فراينـد تحقيـق يـك        . گرفتند  قرار مي »  عمل - تحقيق -عمل  «يك مجموعه در روند پوياي      

  .كنندگان بوده است سازي براي همه شركت  و ظرفيت اي توسعه جريان خود

  

  شناسي مناسب توسعه مشاركتي روستائي روش: تحقيق عملي مشاركتي) 1-3

 تحقيق واقعا براي چيست؟ آيا وسيله اي براي دريافت مـدرك و كـسب ارزش پايگـاه                

اجتماعي براي عده معدود محقق اسـت؟ پـژوهش در مبحـث توسـعه روسـتايي از اهميـت                   

تــوان دور از واقعيــت زنــدگي  تحقيــق در ايــن حيطــه را نمــي . ويژهــاي برخــوردار اســت

در روند توسعه مـشاركتي، مجـزا بـودن محقـق و         . ها دنبال كرد    كشاورزان و در آزمايشگاه   

بـرداران در     تحقيق بايد بر حسب نياز بهـره      . شتتحقيق از زندگي مردم مفهومي نخواهد دا      

.تحقيق به اجرا در آيد                 اجرا              آموزش             تفكر               تحقيقخه قالب چر   

با وجود اين، انتخاب از ميان محقق مـشهور يـا   . به عبارتي، تحقيق يك روند آموزش و توسعه است     

براي مثال چه بسا با مردم بودن و با آنها زندگي كردن، اعتبـار              . اب آساني نيست  محقق مردمي، انتخ  

محقق در نظام تحقيق مرسوم بايـد       . كند و او را به محقق درجه دو تنزيل دهد           و ارزش محقق را كم      



  69 � تحقيقروش   –  سومفصل

 

چنانچه محقق بـا مـردم در تمـاس نزديـك باشـد، تحقيقـات او از اعتبـار                   . با مردم فاصله داشته باشد    

به كالم ديگر، به خاطر عينيت و وسواس علمي، محقق بايـد در حـد               . خوردار نخواهد شد  خاصي بر 

  .(Kronenberg, 1986, P: 251)امكان با موضوعات و جامعه آماري فاصله بگيرد 

معموالً تلقي ما از تحقيقات اجتماعي اين است كه تعدادي محقق خارج از اجتماع مـورد نظـر،                  

هـايي معـين، آمـار و اطالعـات           آنهـا از طريـق پرسـشنامه      . رار بدهنـد  زندگي مردم را مورد بررسي ق     

كننـد، و در      آوردند، سپس به صـورت كمـي آنهـا را تجزيـه و تحليـل مـي                  مشخصي را به دست مي    

مهم اين است كه محقـق تـا حـد زيـادي     . دهند دست آمده را به كل جامعه تعميم مي     نهايت نتايج به  

تواند نظـام ارزشـگذاري نداشـته باشـد و بـه صـورت                سان مي به صورت خنثي عمل كند، ولي آيا ان       

  خنثي مطالعه وتحليل نمايد؟

چطور ممكن است كه يـك محقـق بـدون مـالك ارزشـيابي         : گويد  مك دونالد در اين باره مي     

هـاي شخـصي خـودش نـدارد؟ آيـا       قضاوت كند؟ و آيا مالك ارزشيابي محقـق ارتبـاطي بـا ارزش          

ال آنها هـم مثـل بقيـه افـراد اجتمـاع تحـت تـاثير عوامـل اقتـصادي،                    محققان انسان نيستند؟ به هر ح     

  .(Macdonal, In: Carmen, 1988, P: 262) فرهنگي و اجتماعي جامعه خودشان هستند

در رهيافت متداول تحقيق، تنها عدة معدودي از افراد حق تحقيق و تفكر دارند، چرا كـه مـردم                   

كه اهميت و ارزش تحقيق را كم كنيم، بلكـه موضـوعي   البته هدف اين نيست  . عموماً ناآگاه هستند  

اگـر تحقيـق رونـد      . كه مـورد سـوال اسـت انحـصار تحقيـق و علـم بـراي يـك عـده خـاص اسـت                       

يابي است معموالً مردم با زندگيشان در حال تحقيـق هـستند، چـه آن را تحقيـق بـدانيم چـه                        حقيقت

يقي خاص نياز داريـم كـه بـا رهيافـت           شناسي تحق   براي نيل به توسعه مشاركتي به يك روش       . ندانيم

در روند توسعه مـشاركتي الزم اسـت        ! توان پرواز كرد    با قطار نمي  . توسعه مشاركتي هماهنگ باشد   

محقق بايد مباحث نظري و عملي را يكجا مد         . كه محقق، دانش علمي و دانش مردمي را تلفيق كند         

حقيقت بين ما و    . شود   علمي ديده نمي   در علوم اجتماعي حقيقت صرفاً با چشم مسلح       . نظر قرار دهد  

بايد دنياي محقق به دنياي مردم نزديكتر شود تا بـه حقيقـت نزديكتـر شـويم، يعنـي                   . مردم قرار دارد  

  .همان تلفيق دانش مردمي با دانش علمي و تلفيق مباحث نظري و عملي

پندارنـد كـه      ره مي بيشتر مردم تحقيق را فعاليتي پيچيده و جدا از زندگي روزم          : گويد  تاندون مي 

تنها محققان توانـايي شـناخت و كنتـرل         . توانند آن را انجام دهند       مي  اي  صرفاً يك عده محقق حرفه    
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شود كه صرفاً محققـان       ضمناً تحقيقات به زباني نوشته مي     . فنون و نتايج اين گونه تحقيقات را دارند       

 انحصاري است و در راستاي ثبات طبقـه         ها  به عبارتي اين نوع فعاليت    . توانند از آن استفاده ببرند      مي

 :Tandon, In:Hall, et al, 1982, P)كنـد   محققان به عنوان تنها مولدين دانـش، عمـل مـي   

83)  
محـور متـداول كمتـر        با روش تحقيق مشاركتي صرف و مـسئله        سازي،  مشاركت و روند توانمند   

ه ريـشه ايـن مـشكل در        ريسون معتقـد اسـت كـ      . همخواني دارد چه رسد به تحقيقات كمي و سنتي        

هـاي    مهمترين كار در پيش روي مـا ايـن اسـت كـه بيـاموزيم بـه روش                 . شناسي است   بحث شناخت 

ــكل     ــه شـــ ــاز بـــ ــود نيـــ ــه خـــ ــيم كـــ ــر كنـــ ــد فكـــ ــل دارد  جديـــ ــد عمـــ ــاي جديـــ   هـــ

 (Reason, 1994, P: 9) .        بايد يادبگيريم كـه صـرفاً نكـات منفـي و مـشكالت را مـدنظر قـرار

توان پژوهش را راهبـري       ها و تخيل دورنماهاي مطلوب هم مي        وفقيتندهيم و بدانيم كه با بررسي م      

محور در تحقيق عملـي مـشاركتي         محور و موفقيت    شايد تلفيق رهيافت مسئله   . كرد و به انجام رساند    

  .كاملترين نوع آن تلقي شود

همچنين زماني كه موضـوع، توسـعه انـسان اسـت، جـدا كـردن محقـق و جامعـه مـورد تحقيـق                        

همه انسان هستيم و بهتر است فعاالنه در روند جـستجوي حقيقـت مـشاركت داشـته                 . دمفهومي ندار 

در بارة مشاركت در تحقيـق  . محقق نبايد در طرح مسئله و نيز در حل آن به تنهايي عمل كند     . باشيم

هاي توسعه  هاي مختلفي از دانش، محقق و همچنين سازمان كند كه برداشت و توسعه، فريره بيان مي   

مردم بايد در جريان دانش، تحقيق و آموزش، مشاركت فعال داشته باشـند نـه               .  وجود دارد  و تحقيق 

  .(Freire, 1972)اينكه موضوع تحقيق يا جامعه آماري به حساب آيند 

هاي تحقيق خاصـي را كـه بـا           براي سنجش ميزان مشاركت، توانمندي و خوداتكايي بايد روش        

هـا    بعـضي پديـده   .  شـمرد   و توان كمي كرد    همه چيز را نمي   . اين هدفها هماهنگي دارند، دنبال كنيم     

تـوانيم بگـوييم مـا دو         براي مثال آيا مـي    . و بايد آنها را فهميد    . كميت پذير نيستند بلكه كيفي هستند     

  ايم؟ متر يا دو كيلو مشاركت داشته

بـرعكس تحقيـق    . پاييني مناسب اسـت     شناسي تحقيق متداول كمي، بيشتر براي توسعه باال         روش

در يـك مفهـوم عميـق، سـازماندهي مجـدد      . محـور همخـواني دارد    مشاركتي بيشتر با توسـعه مـردم      

مشاركت مردمي نه فقط به توزيع دوباره منابع اقتصادي احتياج دارد، بلكه به توزيـع مجـدد وسـايل                   
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مردم بايد به دانش و نتـايج تحقيقـاتي بـه زبـان             . فكر و تحقيق و حتي روش تحقيق هم نيازمند است         

هاي مردمي بر توسعه دانش جمعـي بـر مبنـاي تحقيـق      اده دسترسي داشته باشند و از طريق سازمان      س

  .(Rahman, 1993, P: 47)نظارت كنند 

شود؛ تحقيقي كه صـرفاً       تشويقي مطرح مي    اينجاست كه بحث تحقيقات عملي با نگرش تأئيدي       

اجـرا          تحقيـق          اجراتفكر و ذهنيت نيست بلكه تلفيق تفكر و عمل است كه در يك چرخه

. به عبارتي، تحقيق فرايند زنـدگي اسـت       . كند  ما را از طريق مشاركت مردمي به حقيقت نزديك مي         

هـا بـه سـوي     ها نيست، بلكه تالش آگاهانه براي هدايت آن پديـده       تحقيق فقط شناخت دنيا و پديده     

فكر و عمل آگاهي مـا را نـسبت   چرخه پيوسته ت. (Hall, et al, 1982, P: 73)مطلوب هم هست 

. سازد  دهد و در نتيجه به سوي توسعه مطلوب رهنمون مي           ها، از جمله خودمان، افزايش مي       به پديده 

البته اين روند تنها توسعه ديگران نيـست،        . شود  در نهايت، پژوهش يك فرايند آموزش و توسعه مي        

اول محققـين بايـد در       دن به هدف توسعه،   مهمتر اينكه براي رسي   . گيرد  بلكه محققان را هم در بر مي      

  .هاي پژوهشي خود تغييراتي ايجاد كنند نگرش خود و روش
  

   تحقيق عملي يا تحقيق مشاركتي )1-1-3

انـد و     گويد اين تحقيقات گاهي تحقيق عملي و گاهي تحقيق مشاركتي ناميده شـده              رحمان مي 

. (Rahman, 1993, P: 75)انـد   هنوز محققان نـسبت بـه تعريـف واحـد بـه توافـق كامـل نرسـيده        

كند و با رحمان در ايـن بـاره           گ تا حدودي مشخصات كلي تحقيق مشاركتي را بيان مي           كرونون بر 

گيري   هم عقيده است كه تحقيق مشاركتي يك رهيافت علمي است و هنوز در حال تكامل و شكل                

مشاركتي تاكيد  يق عمليرحمان با اشاره به بوردا بر تحق. (Kronenburg, 1986, P: 75)باشد  مي

مـا دربـاره آن نـوع       . توانـد واژه مفيـدي باشـد        مشاركتي مي   من بر اين باورم كه تحقيق عملي      «دارد،  

كنـيم    كنيم كه مشاركتي است و درباره آن نوع تحقيق مشاركتي بحث مي             تحقيق عملي صحبت مي   

  .(Rahman, 1993, P: 75)» كه با عمل تلفيق شده است

تحقيق مشاركتي يك روش تحقيق است كه به مردم محروم و عادي اجازه             هال معتقد است كه     

اين روش تحقيق يك جريان تعـاملي آموزشـي بـين           . ميدهد تا در طرح و حل مسئله شركت جويند        

انجامد كه بـراي   محقق و شركت كنندگان براي تبادل افكار و دانش است كه در نهايت به عمل مي       
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  .(Hall, In: Maguire, 1987, P: 29)شركت كنندگان منفعت داشته باشد 

اين نوع تحقيق روندي    . هدف اين تحقيق خاتمه تسلط و كنترل يك گروه بر گروه ديگر است            

رسـند كـه توانـايي انجـام          محرومان به اين باور مي    . سازي محرومان است    براي آزادسازي و توانمند   

قان بـر مـردم اسـت كـه طـي آن            چنين روندي بر خالف تسلط متداول محق       .امور خودشان را دارند   

  در ايــن جريــان، مــردم ديگــر . كننــد محققــان بــه عنــوان فاعــل، بــر زنــدگي ديگــران نظــارت مــي 

ــستند     ــا هــ ــار آنهــ ــراز و همقطــ ــه همتــ ــستند بلكــ ــان نيــ ــام محققــ ــداد و ارقــ ــم اعــ   در حكــ

 (Freire, 1972, PP: 147-148).  

 ,Hall et al)ش را دارد، در اين نوع تحقيق سوال اساسي اين است كه چه كسي حق خلق دان

1982, P: 75)     و آيا صرفاً خلق دانش به معناي طرح سوال و حل مـسئله اسـت و بـه آن محـدود 

شود؟ در جريان اين نوع تحقيق، همه حق دارند به كسب دانش و آگاهي بپردازند كـه ايـن امـر                       مي

رايط دانش علمي اين ش در. يك روند ضد انحصاري براي ايجاد علم و دانش توسط خبرگان است

فقـط متخصـصان و     «: گويـد   ريسون مـي  . به همان اندازه دانش مردمي و عمومي ارزش واعتبار دارد         

ريننـد كـه بـه     مردم عـادي هـم قادرنـد دانـشي بياف    كنند بلكه محققان نيستند كه دانش معتبر خلق مي      

  .(Reason, 1994, PP: 84-85)» اندازه دانش دانشمندان، مهم و معتبر باشد

هاي اجتماعي ثابت نيستند تا بتوان آنهـا را            موضوع بايد هميشه در نظر گرفته شود كه پديده         اين

هاي اجتماعي همواره پويا و در حال تغيير بين دو قطب عينيـت و ذهنيـت                  پديده . كمي نمود  و لمس

نفعـل  مردم صرفاً تحقيـق شـوندگاني م      . شود  به همين دليل از آنها تفاسير گوناگوني ارائه مي        . هستند

محقق بايد به مـردم بـرود و آنهـا را بـه عنـوان همكـار                 . نيستند كه بتوان آنها را كنترل و مطالعه كرد        

هـاي مـورد مطالعـه پيـدا          تحقيق در جريان مطالعه مشاركت بدهد تا شناخت بيشتري نسبت به پديده           

 دهـد كـه بايـد    امـا كارلـسن توضـيح مـي    . (Freire, In: Hall, et al, 1982, P:30)كنـد  

تحقيق عملي بـه آن مفهـوم       . هايي را براي نقش محققان در جريان تحقيق در نظر گرفت            محدوديت

 خودش را ناديـده بگيـرد و قربـاني يـك سـوء تفـاهم                اي  ها و دانش حرفه     نيست كه محقق مسئوليت   

تفكري شود؛ بدين معني كه همه بايد به يك اندازه در تمام مراحل تحقيق مـشاركت                » دموكراسي«

  .(Karlsen, In: whyte, 1991, P: 148) جويند
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  گفتگو، مالكي با ارزش براي اعتبار

هـاي    واقعيـت . كنـيم   هـاي اجتمـاعي دنبـال مـي         اين بحث را با مفاهيم حقيقت و واقعيـت پديـده          

همـين  «اجتماعي شامل اشياي بي جان مانند درخت و سنگ نيستند، بلكه زنده و پويـا هـستند؛ آنهـا                    

تـوان براحتـي بـه     هـا را نمـي   اين پديـده  . عينيت در حال تغييرند  –ماهيت ذهنيت   نيستند بلكه در    » جا

ها در بسياري از مواقع به        واقعيت. گيري كرد   هاي استاندارد شده مشاهده، لمس و اندازه      وسيله روش 

هـا و روش مـشاهده خـويش،          ارزش گيرنـد، چنانكـه مـشاهده گـر بـا بيـنش،           وسيله بيننده شكل مي   

هـا را بـا عينـك     بـه عبـارت ديگـر، او پديـده     (Rahman, 1993, P: 220). بيند ها را مي پديده

عينك منفي يا عينك مثبـت موجـب تغييـر رونـد پـژوهش، نتـايج و اثـرات                   . بيند  خاص خودش مي  

» جـا   همـين «جاي تعجب نيست كه رهيافت تحقيـق متـداول، واقعيـت را چيـزي               . پژوهش مي گردد  

بـرعكس، تحقيـق مـشاركتي    . گيـري، لمـس و كنتـرل كـرد          ازهتوان آن را انـد      كند كه مي    تصور مي 

پديده تغيير حتي خود محقـق را       . دهد  ترسيمي از واقعيت همه جا و هيچ جا و در حال تغيير ارائه مي             

در نتيجه براي   . شود، به اين معني كه پژوهشگر امسال، همان محقق سال گذشته نيست             هم شامل مي  

گيري استفاده نمود كـه بـا         هاي اندازه    آن دسته از وسايل و روش      هاي اجتماعي بايد از     مطالعه پديده 

  .واقعيت شناور اين پديده هماهنگي و همخواني داشته باشد

شـد، ارزش تحقيقـات       واسطه مفهوم خاصي كه از اعتبار در تحقيق دريافت مـي            ها به   براي مدت 

گويـد كـه      ريسون مي . واقع شد مشاركتي زير سوال بود، تا اينكه اعتبار متداول نيز خود مورد سوال             

واقعيـت نـه كـامالً    . واقعيت بايد به عنوان فرايندي مدنظر قرار بگيرد كه نه ذهنيت است و نه عينيـت          

در مقايـسه بـا     » دانـيم   مـا مـي   «گاهي اوقات اعتبار با بيان      . وابسته به من است و نه كامالً مستقل از من         

به سوي دانـش معتبـر، مـاوراي محـدوده دانـش            در حقيقت، حركت    . يابد  افزايش مي » دانم  من مي «

  (Reason, in: Ledwith, 1990, P:63) .فردي است 

بـراي  . هاسـت  تـصوير كـل در تركيـب پـاره    . بينـد   از كل را مي اي در اين ديدگاه، هر كس پاره 

كننـده درك   اينكه به اين ديدگاه جمعي برسـيم، گفتگـو نيـروي محركـه تحقيـق جمعـي و تـسهيل              

همـه در   . شـود   در ايـن مـورد، فاصـله بـين محقـق و موضـوع تحقيـق برداشـته مـي                   . دشو  واقعيت مي 

 براي   اي  در اين حالت گفتگو تبديل به وسيله      . »جا  همين«جستجوي حقيقتي هستيم كه بين ماست نه        

  شــود و ايــن حركــت، خــالف جريــان مرســوم  هــا مــي درك و تفكــر انتقــادي و تكيــه بــر موفقيــت
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 .شـود  هاي گروه غالـب بـا عنـوان حقيقـت واقعـي، تحميـل مـي        رضيهها و ف تحقيق است كه ارزش

(Freire, in: Ledwith, 1990, P:55)  

وري و دانش قابل تعميم بلكه ايجـاد   صرفاً افزايش بهره  از طرف ديگر، مالك پژوهش موفق نه

 بـراي  (Kinsey, in: Maguire, 1987, foreword) .جريان توانمندي است عدالت اجتماعي و

به عدالت اجتماعي و جريان توانمندشدن، بايد انحصار خلق دانش توسط تعداد معدودي محقق       نيل  

همچنين اعتبار تحقيق در فاصله بين محقق و موضوع تحقيق نيست، بلكه در             . مورد سوال قرار بگيرد   

پذيري بيشتر بـه جريـان تحقيـق مربـوط اسـت نـه نتـايج                  در اين رهيافت تعميم   . يكپارچگي آنهاست 

 (Fernandes & Tandon, 1981, PP: 30-31). قتحقي

  

  كنند واقعيت را چه كساني محاسبه مي )2-1-3

  اي  هـا، قـدرت و منـافع حرفـه          در تحقيقات علـوم اجتمـاعي عمومـاً روسـتاييان بـر مبنـاي ارزش              

 براي مشاركت فعـال روسـتاييان در جريـان توسـعه، بايـد جريـان يكـسويه                  .اند  ها تحقير شده    شهري

اولين قدم در راستاي تغيير اين اسـت كـه متخصـصان شـهري از مركـب                 . حقيق تغيير كند  دانش و ت  

البته اين يك جريـان تكـاملي       . ريزي كنند   بنشينند و با مردم تحقيق و برنامه       خود فرود آيند، بر زمين    

تـوان بـا      توان توقع داشت كه يك شبه انجام پذيرد، اما مي           و تدريجي آموزش و توسعه است و نمي       

  . بخشيدمحور را بهبود تگو و برقراري ارتباط موازي، اعتبار تحقيق و در نتيجه جريان توسعه مردمگف

هاي اخير مفهوم مشاركت و كاربرد آن در توسعه به يـك عنـصرحياتي مبـدل گرديـده                    در سال 

گيري از رهيافت نظارت و ارزشيابي مشاركتي در امر توسعه هـم              است و بالطبع بحث ضرورت بهره     

واقعيـت  «شـود، اينكـه       در اين رهيافت پژوهشي جديد دو سوال اساسي مطرح مي         .  شده است  مطرح

اهميـت  . »كننـد؟   چه كساني واقعيـت رامحاسـبه مـي       «، و مهمتر اينكه     »آيد؟  چه كساني به حساب مي    

نظارت و ارزشـيابي مـشاركتي در       . اگر بيشتر نباشد كمتر نيست    » اول«سوال دوم در مقايسه با پرسش     

 تكاملي و تاريخي توسعه مشاركت طي سه دهه اخير در حال تكامل و رشـد                 فرآيند موازاتواقع به   

هاي متعدد پژوهش مشاركتي گرفته شده است كه مهمترين آنهـا     اين رهيافت از رهيافت   . بوده است 

كه براساس نظرات فريرر و فالس بوردا شكل گرفتـه          ) PAR(پژوهش عملي مشاركتي    : عبارتند از 

كـه رابـرت    ) PRA(و ارزيابي مـشاركتي روسـتائيان       ) PLA(ري و كنش مشاركتي     است؛ و يادگي  
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 ،1386م و ديگـران،      اسـترال، (انـد     نظران ديگر آن ر ا مطرح كـرده         چمبرز و شمار زيادي از صاحب     

  ). 1-2:صص

رغم اينكه نظارت و ارزشيابي يك روند توسعه و تكامـل را در سـه دهـه اخيـر طـي كـرده                         علي

برخي . دهد كه تعريف واحد و يكساني براي آن وجود ندارد   نابع مرتبط نشان مي   است، مروري بر م   

  :از اصطالحات رايج براي رهيافت نظارت و ارزشيابي مشاركتي عبارتند از

  1ارزشيابي مشاركتي -

  2نظارت مشاركتي -

  3 نظارت بر فرآيند -

  4خود ارزشيابي -

  5ارزشيابي مبتني بر ذيربطان -

  6نظارت اجتماع  -

دهدكه نظارت و ارزشـيابي مـشاركتي در سراسـر دنيـا بـا اهـداف                   منابع موجود نشان مي    مطالعه

سـازي فـردي و سـازماني،         تـوان بـه اهـدافي ماننـد تقويـت و ظرفيـت              گيرد كه مي    متفاوتي انجام مي  

هـاي ذيـربط اشـاره        ريزي پروژه و همچنين مشاركت و يادگيري طـرف          اثرسنجي، مديريت و برنامه   

ت كه نظـارت و ارزشـيابي مـشاركتي عكـس العمـل و واكنـشي اسـت نـسبت بـه                      توان گف   مي. كرد

هـا در فراينـد ارزيـابي و اصـالح             پائيني و تاكيد واصرار بـر مـشاركت ذي نفـع           –ريزيهاي باال     برنامه

  )12:همان منبع، ص. (ها ها و پروژه برنامه

 استوار 7باز همچنين نظارت و ارزشيابي مشاركتي يك طرح ممكن است براساس رهيافت هدف           

. شـود   دست آمده، و همچنين فرايند اجرائي طرح را شـامل مـي             باشد كه اهداف اوليه طرح، نتايج به      

شـود و نيـز نظـارت و          در اين نوع ارزشيابي، هـدف پـژوهش بـه اهـداف اوليـه طـرح محـدود نمـي                   

                                                                                                                   
1 - Participatory Evaluation 
2 - Participatory Monitoring  
3 - Process Monitoring 
4 - Self - Evaluation 
5 - Stakeholder – based Assessment 
6 - Community Monitoring 
7 - Goal – Free 
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د هـدف ارزشـيابي در ايـن رهيافـت، بهبـو          .  اسـت  1ارزشيابي مـشاركتي از سـنخ ارزشـيابي تكـويني         

گـري    عنـوان يـك جريـان مداخلـه         ها و در نهايت بهتر و مـوثر سـاختن پـروژه بـه               ها و سياست    برنامه

  )1378عفتي، :  در،اون ( .نحوي مشاركت فعال دارند آگاهانه است كه در آن همه ذيربطان به

: در كل، در نظـارت و ارزشـيابي مـشاركتي چهـار اصـل مـشخص وجـود دارد كـه عبارتنـد از                       

يكي از اهـداف مهـم      ) 29م و ديگران، ص   . استرال. (پذيري  يري، مذاكره، و انعطاف   مشاركت، يادگ 

 عمـالً بـه تـسهيل        فرآينـد  نظارت و ارزشـيابي، آمـوزش و يـادگيري همـه ذيربطـان اسـت كـه ايـن                  

  .گردد سازي فردي و سازماني منجر مي توانمندشدن و ظرفيت

  

  ترغيبي    تائيديپژوهش) 2-3

خود يك رهيافت جديد و مشاركتي است و براي توسعه و تغييـر             مشاركتي    گرچه تحقيق عملي  

ا             به صورت مشاركتي مناسب است و كامالً با رهيافت         هاي سنتي تحقيق و توسعه متفـاوت اسـت، امـ

محور و انتقـادي و يـا         هاي متفاوتي داشته باشد، مثالً به صورت مسئله         اين رهيافت ممكن است شكل    

ترغيبي يك شـكل مثبـت از تحقيـق      تائيديپژوهشدر واقع . گيردبه شكل تائيدي و تشويقي انجام   

   (Reason, P and Bradbury. H, 2006). شود عملي مشاركتي محسوب مي

 عمـل اكتـشاف،     3هاسـت؛ و پـژوهش      هـا و بهتـرين       به مفهوم بهـا دادن و تـشويق موفقيـت          2تاييد

 در   نر و تمرين پرسـش    ترغيبي در يك نگرش كلي، ه       پژوهش تأييدي . جستجو و طرح سئوال است    

بينـي و اجـراي       بارة چيزهايي است كه توانـايي يـك فـرد، گـروه يـا سـازمان را بـراي درك، پـيش                     

هـاي    در اين نوع پژوهش، كار مـشكل و اساسـي طـرح سـئوال             . نمايد  ها تسهيل و تقويت مي      فعاليت

ايـن  . هاسـت  سـازمان گري در امر توسعه افراد و  گري يا بهتر بگوئيم تسهيل مثبت در راستاي مداخله 

نوع تحقيق مخالف مدل متداول و غالب تحقيق و توسعه است كه مبناي آن حل مسئله است؛ مدلي                  

كه در آن بر تشخيص مشكالت و اقدام براي حل مشكالت خصوصاً از طريـق متخصـصان بيرونـي                   

  .شود دهند، تأكيد مي حل ارائه مي دهند و هم راه كه هم تشخيص مي

  

                                                                                                                   
1 - Formative Evaluation 
2 - Appreciative 
3 - Inquiry 
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  :گيرد هاي سنتي و متداول بدين شكل انجام مي سعه در رهيافتمراحل پژوهش و تو
  

  )تشخيص(شناخت مسئله 

  

  ها تحليل علت

  

  هاي ممكن حل پيشنهاد راه

  
  

  )درمان(تدوين طرح عملي 
 

توسـط  » درمـان «هاي سنتي نگرش ما نسبت به جامعـه و توسـعه، تـشخيص                در واقع، در رهيافت   

حل توسعه جامعه و سـازمان   سازمان مشكالتي دارند و راه  بدين معني كه جامعه يا      . متخصصان است 

در ايـن  . ها و در نهايت ارائـه راه حـل بـراي مـشكالت اسـت          ها و نقصان    در گروي تشخيص ضعف   

از آنجايي كه ما به دنبال مشكالت و        . شود  ها توجه مي    ها، اشتباهات و ناكارآمدي     رهيافت به ضعف  

ابيم و با ذهن منفـي خودمـان مـشكالت را تائيـد و بزرگنمـايي                ي  ها هستيم، باالخره آنها را مي       نقصان

   .(Gonsalves. J, et al, 2006)كنيم  مي

ديدگاه ما نسبت به توسعه و پژوهش يك بعدي است و ورود ما به توسـعه از دريچـة مـشكل و                      

ار ها را مورد مطالعـه قـر        هاي ديگر خصوصاً آنهايي كه از ديدگاه مثبت پديده          رهيافت. نقصان است 

نگر كمتر اهميـت      نگر و جامع    هاي كل   همچنين به رهيافت  . گيرند  دهند كمتر مورد توجه قرار مي       مي

بايـد از   . شـوند   هـا مـي     هاي ذهني مانع ابتكار، خالقيت و درك جامع پديـده           اين محدوديت . شود  داده مي 

هـا    انـات و توانـايي    اي كه بر نقـاط مثبـت، امك         دريچه. اي ديگر به بحث توسعه و پژوهش نگاه كرد          زاويه

  . تواند تغيير و توسعه را تسهيل نمايد اين نوع نگرش جديد در تحقيق و توسعه مي. نمايد توجه بيشتري 

. كننـد   محور، مـردم احـساس تـرس، نااميـدي، ضـعف و نـاتواني مـي                 در رهيافت متداول مشكل   

دنبـال تـشخيص و درمـان         پندارد كه به    همچنين اين رهيافت كارگزاران توسعه را همانند طبيباني مي        

قـدري روي مـشكالت و نكـات منفـي             به .بيماري و در نهايت ارائه نسخه براي بهبود بيماران هستند         

مـردم خـود را     . كننـد   شود كه مردم احساس ضعف، وابستگي و سـرخوردگي بيـشتري مـي              يتكيه م 
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شـود كـه اساسـاً        كنند و در نهايت اين موضوع در آنها دروني مي           خورده و ناتوان تصور مي      شكست

تكيـه بـر    . ترغيبـي اثـرات دارونمـايي دارد         پـژوهش تائيـدي     فرآينـد  ولـي . مشكل خودشـان هـستند    

ايـن رهيافـت پژوهـشي      . كنـد   بت احساس آرامش، سالمت و انرژي ايجاد مي       ها و نكات مث     موفقيت

مهمتـرين ارزش دارونمـايي     . نمايد كه تأثير بسزايي در روند توسعه دارد         يك فضاي مثبت ايجاد مي    

اسـت كـه بـا طـرح سـئواالت مثبـت و تكيـه بـر                 ) اي  توسـعه   خـود (اين رهيافت قـدرت خودشـفايي       

هـا    بر عناصر مثبـت و تجـارب موفـق در افـراد و جوامـع و سـازمان                 تأكيد  . شود  ها ايجاد مي    موفقيت

سـاز و   توانـد زمينـه   ايـن انـرژي مـي   . كنـد  بسا انرژي سازندة مردم را بـراي توسـعه دوچنـدان مـي              چه

در اين رهيافت، كـارگزار توسـعه و محقـق اميـد،            . گر تخيالت و ابتكارات محلي مردم شود        تسهيل

  در واقـع او بـه تقويـت و تـسهيل    . كنـد  فكر جمعـي را تـسهيل مـي   ايمان، اعتماد، عشق، خالقيت و ت     

  )1386كمالي، ب، نوبخت، ش . (پردازد نه آنچه وجود ندارد درك آنچه وجود دارد مي

در ايـن   . مـشاركتي اسـت     تشويقي يك سـبك مثبـت از پـژوهش عملـي            در واقع، تحقيق تائيدي   

در اين  . ندارگذ  به بحث و تبادل نظر مي     هاي خود را      ها و پيروزي    كنندگان موفقيت   رهيافت، شركت 

. شـود  كنند بيشتر تأكيـد مـي   بالند و افتخار مي كنندگان و آنچه به آن مي پژوهش بر موفقيت شركت 

آل   گر با تكيه بر تصوير آرماني و دورنماي مطلوب و تصويرسازي از شرايط مطلوب و ايـده                  تسهيل

  . شود كنندگان مي گروه شركتساز تقويت ابتكار، خودباوري و خالقيت در  زمينه

هـاي سـنتي بـر        تواند بر نقاط مثبت تأكيد نمايد و هم مثل رهيافت           مشاركتي هم مي    تحقيق عملي 

مـشاركتي مـشكل ـ     تشويقي برخالف روش تحقيق عملـي  مشكالت و نواقص، ولي پژوهش تائيدي

يقـات سـنتي بـر    محـور هماننـد تحق   -مشاركتي مـشكل  در واقع، تحقيق عملي. نمايد محور عمل مي

 باعـث تـضعيف      فرآينـد  ايـن . حـل بـراي رفـع مـشكالت تكيـه دارد            نواقص و كمبودهـا و ارائـه راه       

مـشاركتي منافـات      شود كه با هدف اصلي تحقيق عملي        كنندگان مي   توانمندي و خودباوري شركت   

يي نمائيم ولي اين نوع مشاركت عمالً باعث كـاهش قـدرت و توانـا               ما مشاركت را تسهيل مي    . دارد

ــدي . شــود مــردم مــي ــژوهش تائي ــاوراي محــدوديت  رهيافــت پ ــي م ــژوهش   ترغيب هــاي رهيافــت پ

ايـن  . ها و تجارب مثبت تكيه دارد       نمايد و بر كشف و درك پديده        مشاركتي انتقادي عمل مي     عملي

 : است(4D)رهيافت داراي چهار مرحله

  ها در هر موقعيت ؛ جستجوي بهترين(Discovery)» كشف« -1
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 . تواند باشد آل و آرماني آنچه مي ؛ ترسيم افق ايده(Dream)» رويا« -2

 ؛ تفكر و گفتگوي جمعي براي طراحي آينده (Design)» طراحي« -3

آل از طريـق عمـل و تفكـر      و رسيدن به دورنمـاي ايـده       ؛ ساختن آينده  (Delivery)» اجرا« -4

 (Reason.P, and Bradbury. H, 2006). جمعي

رح سئوال بـراي تحليـل گذشـته، حـال و آينـده بـه               ترغيبي يك روش خاص ط      پژوهش تاييدي 

هاست كه چنانچه به خـوبي انجـام گيـرد     آل ها و آيده صورت يك نگرش مثبت و تأكيد بر موفقيت 

تواند برقـراري ارتبـاط مناسـب و مـوثر      اين روش مي. شود  باعث توسعه و رشد فردي و سازماني مي       

توانـد    ايـن رهيافـت بـه اشـكال زيـر مـي           .  كند بين شركت كنندگان و اعتماد به نفس آنها را تسهيل         

  : تأثيرگذار باشد

  كنندگان؛ تقويت ارتباط و گفتمان دو سويه در سازمان و بين شركت -

 گران؛  يادگيري و دائمي براي همه حتي تسهيل  ايجاد يك محيط خود -

 زمينه سازي و تقويت دموكراسي و مديريت مشاركتي در سازمان؛ -

 سازمان؛ وتسهيل تغيير و اصالح در  -

 (Ibid). كنندگان سازي ايجاد اعتماد و خودباوري در شركت زمينه -

آل اسـت      شناخت، بها دادن به تخيل، و تصور دورنماي ايده          فرآيند ترغيبي يك   پژوهش تائيدي 

كننـدة    به عبارتي، ايـن رهيافـت تـسهيل       . ساز حركت به سوي تصوير آرماني باشد        تواند زمينه   كه مي 

 كنتـرل و مالكيـت جمعـي فكـر و عمـل        ،افق مطلوب بر مبناي مشاركت جمعـي      رسيدن به رؤياها و     

ها و نكـات مثبـت عمـالً انـرژي الزم بـراي توانمنـدي و مـشاركت                    اين روش با تائيد موفقيت    . است

مهمتـر اينكـه ايـن فراگـرد        . آورد  واقعي مردم را در راستاي حاكميت آنها بر سرنوشت خـود فـراهم مـي              

  . ها و توسعه سازماني آنها قلمداد گردد ريزي كنندگان در برنامه شاركت شركتكننده م تواند تسهيل مي

  

  1انتقادي  پژوهش تاييدي) 1-2-3

ــد،    ــه ش ــبالً گفت ــه ق ــت     چنانك ــل اس ــوين و تكام ــال تك ــشاركتي در ح ــق م ــق : تحقي از تحقي

ي از تاكيـد    انتقادي، يعن   ترغيبي و اكنون به پژوهش تاييدي       انتقادي تا پژوهش تاييدي     مشاركتي  عملي

                                                                                                                   
1-Critical Appreciative Inquiry   
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هـاي اخيـر      در سال .  و اكنون تأكيد متوازن بر مشكل و موفقيت         محض برمشكل به تأكيد بر موفقيت     

مـشاركتي،    عنوان يك روش پـژوهش عملـي        ترغيبي به   افزون ارزشيابي تاييدي    علي رغم كاربرد روز   

افـت پژوهـشي    تـدريج نقـد ايـن رهي        اخيراً به . اين روش كمتر مورد نقد و بازنگري قرار گرفته است         

  .مورد توجه قرار گرفته است، گرچه هنوز منابع اندكي در اين زمينه وجود دارد

گرايـي محـض مـورد سـوال قـرار       ترغيبي، بحث مثبـت  در نقدهاي اخير در بارة پژوهش تاييدي  

كننـد كـه آيـا پـژوهش ترغيبـي كـه كـامالً بـر                  راجرز و فريزر اين سوال را مطرح مـي        . گرفته است 

همان اندازه كـه تكيـه بـر          كند بر تحريف و سوگيري استوار نيست؟ به         ها تكيه مي    فقيتها و مو    مثبت

. نمايـد   ها نيـز همـين شـبهه را ايجـاد مـي             شود تكيه قاطع بر موفقيت      مشكالت سوگيري محسوب مي   
(Rogers & Fraser in: Grant & Humphries, 2006)  

گيرد كه در يك سـر آن         ا در بر مي   هاي متنوع ر     مشاركتي طيفي از روش     رهيافت تحقيق عملي  

زماني انتقاد مـورد سـوال قـرار گرفـت و     . انتقاد است و در انتهاي ديگر آن تشويق و تاييد قرار دارد        

  . اكنون خود تاييد و تشويق مورد پرسش است

 نظريـه انتقـادي در       هـاي مثبـت تاكيـد دارد،        ترغيبـي بـر ويژگـي       كـه پـژوهش تاييـدي       در جايي 

گرچه كاربرد نظريه انتقـادي در پـژوهش        . ها است   استثمار، مشكالت و منفي     ها،    جستجوي نابرابري 

اي كه در تلفيـق ايـن         گونه  هايي هم وجود دارد به      آيد ولي شباهت    ترغيبي متناقض به نظر مي      تاييدي

عبـارتي، اسـتفاده تركيبـي از پـژوهش           بـه . خورد  چشم مي   افزائي موثر و سودمندي به      دو رهيافت هم  

اجتمـاعي كمـك      هـاي انـساني     تر و شـناخت پيچيـدگي       رغيبي و نظريه انتقادي به فهم عميق      ت  تاييدي

توان با تلفيق اين دو روش در راستاي شكوفائي و رهايي انسان كه هدف اصلي تحقيق             كند و مي    مي

 (Dick in: Grant & Humphries, 2006). عملي مشاركتي است، قدم برداشت

هـاي خـاص تأكيـد        ترغيبي بـراي موقعيـت      ر كاربرد پژوهش تائيدي   البته راجرز و فريزر اساساً ب     

اند و نياز به تزريـق و         هائي كه در مدت طوالني ادامه داشته        توان به برنامه    عنوان مثال مي     كه به   دارند،

كنندگان دارند، اشاره كرد چرا كه هدف اصـلي درك نقـاط قـوت و                 القاي انرژي مثبت به شركت    

  (Ibid). ه نفس است نه شناخت مشكالت ناشناختهايجاد جرأت و اعتماد ب

آمـوزش  ( فكـري يعنـي گـذر از تفكـر انتقـادي              فرآينـد  كـار فريـرر تكامـل ايـن       ها و اف    در ايده 

گرچه اين تفكر هنوز بصورت انتقـادي       . شود  ديده مي ) آموزش اميد (به تفكر ترغيبي    ) ستمديدگان

يعني در كتاب اول فريرر بر شـناخت        . كردتوان اميد و فضاي مثبت را در آن مشاهده            است ولي مي  
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ــه مــي  ــوز   شــود در صــورتي انتقــادي عوامــل ســتم و اســتثمار تكي ــاب بعــدي گرچــه هن   كــه در كت

ا هالـه    چـشم مـي     تحليل انتقادي از وضـع موجـود بـه         شـود  اي از اميـد در آن مـشاهده مـي    خـورد امـ .
(Grant & Humphries, op.cit)  

 ظلم و كنتـرل معتقـد        اً به ارائه نمودن و آشكار نمودن استثمار،       پردازان نظريه انتقادي صرف     نظريه

. بخـش سـتمديدگان اسـت        رهايي  فرآيند هدف اصلي آنها تالش براي تغيير وضع موجود و        . نيستند

 تــسهيل رهــائي بخــش آن اســت كــه پلــي بــين نظريــه انتقــادي و پــژوهش    فرآينــدالزمــه تغييــر و

بـدين معنـا كـه تـنش          اويه ديگري به اين مبحث نگريـست،        توان از ز    مي. ترغيبي ايجاد شود    تشويقي

توانـد    ترغيبي و تلفيق اين دو در عمل مـي          بالقوه و موثر بين اهداف نظريه انتقادي و پژوهش تاييدي         

در نهايـت ايـن توسـعه پـژوهش خـود           . مشاركتي بيانجامد   شناسي پژوهشي   به توسعه و اصالح روش    

همـراه     رهـائي بخـش اسـت، بـه         فرآينـد  را كـه همـان    مـشاركتي     تسهيل هدف نهـايي تحقيـق عملـي       

مـشاركتي   شناسـي پـژوهش     توازني كه بوسيله اين تنش در تلفيـق دو روش           به سخن ديگر،  . آورد  مي

. دهد  ها كاهش مي     احتمال انحراف و سوگيري را از صرف كاربرد يكي از رهيافت            گردد،  ايجاد مي 

ژوهش پيشنهاد شده و تا حدودي بكـار گرفتـه شـده            انتقادي كه در اين پ       تاييدي  فرآيند كارگيري  به

بموازات بحث مشاركت و تحقيقات مشاركتي، تلفيـق و         . هنوز در حال توسعه و تكامل است        است،  

خود باعث تسهيل بهتـر تغييـر         بكارگيري اين دو روش پژوهش عالوه بر فهم و درك بهتر واقعيت،             

همچنـين ايـن پـژوهش      . شـود   ن پژوهش مـي   وضع موجود و رشد و توسعه بهتر همه دست اندركارا         

شـود كـه      باعث رشد و توسعه مبـاني نظـري پـژوهش مـشاركتي در بـين تـيم مطالعـه و تحقيـق مـي                       

شكوفائي و رهايي انسان را كه همان هدف اصلي تحقيقات عملي مـشاركتي اسـت در پـي خواهـد                    

  (Grant & Humphries, 2006). داشت

  

  شيوه اجرايي تحقيق) 3-3

در مراحل قبلي تـا پـيش از        . شروع گرديد  به روش تحقيق عملي مشاركتي انتقادي     اين پژوهش   

شد ولي در اين مرحله ما بـا روش   اين مرحله يعني ارزيابي ملي همان روش تأكيد بر مسئله دنبال مي       

با وجود آنكه در مراحل اجرائي ايـن        . پژوهش تأئيدي ترغيبي آشنا شديم و آن را محور قرار داديم          

كـرديم كـه از فنـون مـشاركتي           انتقادي آشنا نشده بوديم سعي         تأئيدي  فرآيند وز با مباني  پژوهش هن 

  فرآينـد تقريبـاً در مرحلـه نهـايي كـار ميـداني مـا بـا             . استفاده نمـائيم  ) 4D(غير از مراحل چهارگانه     
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ا بـر   هاي اجرائي و عمليات ميداني ايـن مطالعـه عمـدت            انتقادي آشنا شديم و از اين رو فعاليت         تأئيدي

  . ترغيبي قرار گرفت محور پژوهش تأئيدي

هاي علمـي متـداول در پـژوهش، حتـي تحقيـق عملـي                پژوهش تأئيدي ترغيبي بر خالف روش     

در واقع، چنانچه قبالً بحث گرديد، هدف آن ارائه نظرات          . گيرد  مشاركتي، با بيان مشكل انجام نمي     

هـاي قابـل پذيرشـي را بـراي       اد راه حـل   اي كـه افـر      گونه  و تفاسير گروهي در مورد رويدادهاست به      

واقعيـت را  ترغيبي اين    پژوهش تأئيدي . بهبود و اصالح شرايط، جمع آوري و ارائه و پيگيري نمايند          

ولي در اين روش بايد سعي كـرد كـه   قيقي نتايج متفاوتي خواهد داشت،      پذيرد كه هر فرايند تح      مي

بــا اســتفاده از د دخيــل در پــژوهش شــأن، منزلــت، و تجــارب موفــق تمــام افــرا هويــت، شخــصيت،

ر ايـن روش    د). 174: ، ص 1378اسـترينگر،    (مـورد حمايـت و تأئيـد قـرار بگيـرد          هاي مناسب     شيوه

  .كنندگان در طرح جدا از هدفهاي طرح نيست پژوهشي، توسعه مشاركت

 سـعه تو ر تـسهيلگ   زنـان   طـرح مـشاركتي    گرفـت كـه    گروه مطالعـه تـصميم       ،در پژوهش حاضر  

كـارگزاران  بـا مـشاركت     ( باز به صورت جمعي      گرفت  مي  نظر جمعي انجام   نايبرمبه  روستايي را ك  

مجـدد در   مورد بازنگري قـرار دهـد و بـر اثـر بـازنگري     ) مرتبط ترويج و تسهيل گران زن روستايي  

در . ، اصالحاتي ايجـاد نمايـد     ) طرح  اجراي فرايند( روش انتخاب، آموزش و ارتباط با تسهيل گران       

  كـه  آمدمشاركتي در سطح ملي بر مبناي تجربيات گذشته و نقد جمعي به وجود               يك الگوي    ،واقع

براي رسيدن به اين منظور گروه مطالعـه        . را تداوم بخشيد   آموزش همه دست اندكاران طرح       فرآيند

در مدت پژوهش اين موضوع را مد نظر داشت كه براي دستيابي به حقيقت يا نزديك شدن بـه آن،             

. دا را مورد بررسي و مطالعه قرار دهـ        ه   نزديك شد و از نزديك پديده      ها  تواقعيبايد هرچه بيشتر به     

بلكـه در بـين ماسـت و         راحتـي آن را لمـس كـرد،        هنيست كه بتـوان بـ     » در آنجا «حقيقت چيز ثابتي    

 اساسـاً كنـد كـه        به نظر فوكو جهـان اجتمـاعي ايـن ايـده را تقويـت مـي                .است هميشه در حال تغيير   

هـايي كـه براسـاس آنهـا معرفـت ايجـاد               حيـاتي بـين شـيوه       اي  زيرا رابطه  داردحقيقت عيني وجود ن   

  ).182: همان، ص (هاي اعمال قدرت وجود دارد شود با شيوه مي
  

  ترغيبيشيوه اجرايي پژوهش تأئيدي  )1-3-3

براساس مطالعات و تجربيات قبلي مرتبط با اين تحقيـق، بخـصوص طـرح الگوسـازي مروجـان                  

وســتايي اردل از اســتان چهارمحــال و ر  توســعه گــرتــسهيلزنــان  اصــفهان و مــرد روســتايي فريــدن
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  توسـعه  گـر     تـسهيل زنـان   تـر و اصـالح طـرح         بختياري، گروه مطالعه بر آن شد تا براي درك عميـق          

 اندركاران با گرايش جديد پژوهش تأئيدي      روستايي يك پژوهش در سطح ملي با مشاركت دست        

  .ترغيبي انجام دهد

 زن روستايي در ميـانكوه كـه توسـط كارشناسـان و مـديران               انگر    تسهيلي طرح   پس از ارزشياب  

ي و   ملـ  مرتبط طرح در سطح استاني و با همكـاري و مـشاركت كارشـناس مـسئول طـرح در سـطح                    

طـرح  مشاور طرح انجام گرفت، مشاور و تعـدادي از كارشناسـان دفتـر مركـزي بـر آن شـدند كـه                       

 دو طرح تحقيقـاتي در      ،البته پس از مطالعه ميانكوه    . ار دهند مورد مطالعه قر   در سطح ملي     مذكور را 

 فـوق ليـسانس و      رسالةعنوان   هزمينه ارزشيابي از طرح تسهيگران توسط كارشناسان دفتر امور زنان ب          

  در استان مركزي توسط يك محقق بيروني انجام گرفـت          يگر    تسهيلهمچنين يك طرح ارزشيابي     

دهـي   ارزشـيابي طـرح سـازمان     «شدند؛ مطالعه اخير تحت عنـوان       زمينه ساز مطالعه در سطح ملي       كه  

  ).1385قهاري، (قهاري انجام گرفت ، توسط » توسعه روستاييگر  تسهيلزنان 

 مطالعـه    لـزوم انجـام    بـر  با تعدادي از همكاران طرح داشت،        محققتي كه   اطي جلسات و مذاكر   

  و از شـروع طـرح گذشـته بـود         سـال    11 مـدت    تأكيد شد، چرا كـه    ملي براي تداوم و اصالح طرح       

 طرح، تيم مطالعـه تـصميم گرفـت         بنا به ماهيت مشاركتي   . شد مي احساس   كامالًضرورت ارزشيابي   

، براي رسميت بخشيدن به ايـن موضـوع        . را انجام دهند   كه افراد درگير در طرح خودشان ارزشيابي      

مركزي و معـاون دفتـر       در دفتر    يگر    تسهيل كارشناس مسئول طرح     ، مشاور طرح  حضور اي با   جلسه

ايـن   تشكيل يك تيم منسجم بـراي انجـام          وضرورت انجام مطالعه    در مورد   امور زنان تشكيل شد و      

سپس يك تـيم هـشت نفـره تحـت عنـوان تـيم اجرايـي طـرح ارزشـيابي                    . حاصل گرديد توافق  كار  

كارشناسـان دفتـر   دفتر مركزي، دو نفر از  از   نفر از كارشناسان و مديران دفتر امور زنان          5متشكل از   

قمنـد   عال بـه ايـن مطالعـه     همكاران استان تهران هـم      .  تشكيل گرديد  محققامور زنان استان تهران و      

ابي طـرح در     فوق ليـسانس خـود را در ارتبـاط بـا ارزشـي             رسالةنفر از آنها      يك  پيش از اين   بودند و 

 ي ديگـر، برگـزاري  ها نارغم تمايل گروه به شركت همكاران شاغل در است       به. تهران انجام داده بود   

  .ديگرد مي در جلسه منظم آنها حضور مانع از هفتگي صورت  بهجلسات

 تـا پايـان     لـسه  ج 29  شـروع گرديـد و     87 اوايـل سـال      از طـرح    ريزي  جلسات هماهنگي و برنامه   

طـي  آن بحـث شـد و        چگونگي انجام طرح و اهـداف        در مورد در جلسات اول    . برگزار شد مطالعه  
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: مد نظر قرار گرفـت     دو محور اساسي براي ارزشيابي       ؛ رسيديم مينه به اتفاق نظر   در اين ز  چند جلسه   

 .آن اجرائي  فرآينداثرات طرح و بررسي

 اسـتان   8 شـد  نبود، بنـا      ميسر  طرح ارزشيابي  ريزي   در برنامه  ها  نكه مشاركت تمام استا    از آنجائي 

ز مناطق مختلف جغرافيـايي     از مناطق مختلف كشور بر حسب زمان شروع اجراي طرح در استان و ا             

يي در اين طرح مشاركت نماينـد       ها  ن همچنين تصميم گرفته شد كه استا      .حضور داشته باشند  كشور  

 از هر   قرار بر اين شد كه    . كه كارشناسان شهرستان و استان آنها طي سه سال اخير تغيير نكرده باشند            

 زن روستايي، كارشناس زنان يكـي       انگر    تسهيليكي از    :شركت نمايند دراين مطالعه   استاني سه نفر    

 . و كارشناس مسئول امور زنان استانها ناز شهرستا

صورت مشاركتي عمل نمايند و      ه و ب  كنندخواستيم اعضا در كارگاه تبادل نظر         كه مي  از آنجائي 

 ، در ضمن  .اعضا را كاهش داديم    تعداد   ، براي همه باشد   ي آموزش  فرآيند خود كارگاه پژوهش يك   

 نفـر  31 كارگاه اول برگـزار شـد و در آن      .بودندكارگاه  نيز عضو   تيم اجرايي دفتر مركزي      نفر از    5

تـيم اجرايـي پـس از بررسـي محورهـاي كارگـاه و گـرفتن نظـرات و پيـشنهادات                     . نـد كردشركت  

 دو كارگـاه سـه       در نهايـت    سعي كرد محتوي و برنامه كارگاه را تعديل كنـد و           ها  نكارشناسان استا 

بنا گرديد كـه در كارگـاه اول محـور مباحـث بررسـي اثـرات طـرح باشـد و در                      . دبرگزار شو روزه  

 . اجرائي طرح مورد ارزيابي قرار بگيرد فرآيندكارگاه دوم

 از آذربايجـان غربـي، مركـزي، تهـران،           بودند كننده در طرح ارزيابي عبارت     ي شركت ها  ناستا

هنـوج كـه دو اسـتان اول از اولـين           كهگيلويه و بويراحمد، قزوين، لرسـتان، گلـستان و جيرفـت و ك            

 و در نهايـت     كار را ديرتر شروع كردنـد     يي بودند كه طرح را اجرا نمودند، سه استان بعدي           ها  ناستا

  .گذشت  آنها ميسه سال از اجراي طرح دري بودند كه يها ن استاءسه استان آخر جز

 تأييـدي پژوهـشي    روش بـا     كـه  فنـوني  مشاركتي خـصوصاً     فنوندر اين دو كارگاه سعي شد از        

قـرار  كارگاه اول بـدين     و فنون   مهمترين سواالت   .  استفاده شود  ه باشد ترغيبي سنخيت بيشتري داشت   

  :است

  انگر  تسهيلهدف ارزشيابي طرح  -1

 انگر  تسهيلاثرات طرح  -2

  و سازماناناثرات طرح بر كارشناس -3
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 اثرات طرح بر روستا -4

 مهمترين اثر طرح -5

  بنويسد راستا يا سازمانهر كس يك اثر عيني طرح بر خود، رو -6

 فنـون اصـلي را      )گانكننـد   شـركت نظـرات   (هاي متمركز گروهي و جمـع آوري كـارت            بحث

  .دادند تشكيل مي

گان توافق كردند كه يك مطالعه مـوردي در         كنند  شركت پس از كارگاه اول، در اواخر جلسه        

 در كارگـاه بعـدي   رايكي از روستاهاي محل اجراي طرح در استان خـود انجـام دهنـد و نتـايج آن              

  فرآينـد   و  مـشاهده كننـد     از نزديك اثرات طـرح را در روسـتا         هدف آن بود كه همگان    . ارائه دهند 

كمـك شـاياني     تـر طـرح در كارگـاه بعـدي          ارزشـيابي واقعـي   امر به    اين   .نداجراي آنرا بررسي نماي   

  بود چرا كه آنها    نيز در انجام اين مطالعه دخيل     كنندگان   البته حس كنجكاوي خود شركت    . كرد  مي

  .خواستند ببينند كه طرح از ديد مردم روستا چگونه انجام گرفته و چه اثراتي داشته است مي

باعـث  كه اين امر    كارگاه دوم با ارائه مطالعات موردي يكي از روستاهاي استاني شروع گرديد             

  فرآينـد   بررسـي  ،هدر اين كارگـا   محور اساسي   . خوبي برقرار گردد   ه ارتباط كارگاه اول و دوم ب      شد

  :به قرار زير است اصلي اين كارگاه  و فنون سواالت.اجراي طرح بود

  ؟از مطالعه موردي در استان خود چه آموختيم -1

 .مورد نظر طبق جدول ها ن اجرايي طرح در استا فرآيندبررسي -2

  ؟ سال آينده كدام است20 در يگر  تسهيلدورنما يا افق ايده آل طرح  -3

 .) تاكنونيگر  تسهيلبرنده و بازدارنده طرح   نيروهاي پيشيرسرب(تحليل ميدان نيرو  -4

 .)مورد نظرتكميل جدول (پيشنهادات عملي براي اصالح و بهبود هر مرحله  -5

 ؟از اين دو كارگاه پژوهشي چه آموختيم -6

   چه بوده است؟ طي چند سال گذشتهيگر  تسهيلاحساس شما از مشاركتتان در طرح  -7

 و گـاه    يروهـ صـورت گ    هيا دو يا سه استان ب     ستاني بصورت جداگانه    مطالب كارگاه را هر تيم ا     

 كـه نتـايج   كردنـد  گيـري مـي   مجـزا پـي  ، كارشناسان اسـتاني و دفتـر مركـزي بـصورت         انگر    تسهيل

ست كه هرگاه افراد از سـطوح مختلـف بـا           ا  نكته مهم اين  . دوش كارگاهها در فصل بعدي بررسي مي     

 و  كردنـد   اسـتفاده مـي    هـر گـروه رنـگ خـاص خـود را              اعضاي دادند   را تشكيل مي   گروههم يك   
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 روسـتايي روي    انگـر     تـسهيل  ،هـر دو كارگـاه      در طبـق توافـق قـرار بـود       . نظرات آنها مشخص بـود    

هـاي    هـا روي برگـه      هـاي آبـي، كارشناسـان اسـتان          ه، كارشناسان شهرستان روي برگـ     اي سبز ه برگه

در هـر    ( بنويـسند  هاي سـفيد    ي روي برگه  هاي زرد و مديران اجرائ      صورتي، دفتر مركزي روي برگه    

 كـه دو نفـر از آنهـا شـركت            دعـوت شـده بودنـد      ها  ن سه نفر از مديران مرد ترويج استا       ،دو كارگاه 

ي گـروه   هـا   نريزي شده بود كه اسـتا      برنامه  طرح طوري   فرآيند همچنين در مراحل بررسي   ). دندكر

انـه بـا هـم تـشكيل گـروه بدهنـد تـا              جداگ) بر حسب زمان اجراي طرح در استان      (اول، دوم و سوم     

 هـا   ندر پايان كار مشخص گرديد كه اسـتا       . هاي فازهاي مختلف هم مورد بررسي قرار بگيرند        استان

  .هاي خاص خود را دارند بر حسب زمان حضورشان در طرح نظرات و چالش

 مـشاور و   هاي غير رسـمي بـين        انجام اين ارزشيابي در ابتدا از بحث        فرآيند چنانچه توجه نماييد،  

جلـسات همـاهنگي   برگـزاري   طرح شروع گرديد و پس از تشكيل تيم اجرايي،    اكارشناس مرتبط ب  

سـه روزه پژوهـشي، بررسـي        دو كارگاه    يبرگزار،  هاي منتخب   نظرات استان  اخذبراي انجام طرح،    

اوم  پيشنهادات عملي براي اصـالح و تـد         ارائه  و در نهايت   ، اجرايي طرح   فرآيند  مطالعه اثرات طرح، 

  .طرح به ترتيب دنبال گرديد

انجـام كارهـاي   . هاي خـاص خـود را دارد     انجام اين گونه مطالعات ظرافت، پيچيدگي و چالش       

هـاي دولتـي و نـسبتاً         مشاركتي اجراي پايلوت، تعمـيم و خـصوصا ارزشـيابي مـشاركتي در سـاختار              

را گـاه بـسيار     ) رايـي كـارگزاران اج  (متمركز اداري، ارتباط كار براي محقق و همكـاران پژوهـشي            

البته چون ما شاهد تغيير و يادگيري خود و سازمان هم بوديم ترغيـب              . نمود  فرسا مي  پيچيده و طاقت  

 بـود كـه از يـك طـرف در يـك             چالش اصلي مـا ايـن     .  را به اتمام برسانيم     فرآيند شديم كه اين    مي

 آمـوزش و تغييـر    فرآينـد ينخواستيم در ا كرديم و از طرف ديگر مي  كار مي  ساالرانه  ساختار ديوان 

گونه ساختارهاي قدرت    طبيعي است كه تغيير در سازمان و افراد در اين         .  باشيم  داشته  فعال مشاركت

  تـيم بـراي  ي همكـاري اعـضا   ت و مسائل اداري اثرات خود را بـر        مشكال. برانگيز خواهد بود   چالش

ز همكـاران پژوهـشي و محقـق        ا انـرژي زيـادي را       گذاشت و بدين ترتيب     انجام اين مطالعه باقي مي    

صورت كاملتر مورد بحـث و بررسـي         ههاي اساسي طرح ب     اين موضوع در بررسي چالش    . گرفت  مي

ترتيـب زمـاني مـورد بحـث و     بـه  دو كارگـاه   هاي  نتايج طرح بر حسب داده    ،در ادامه . گيرد  قرار مي 

  .رديگ  ميبررسي كامل قرار



  

  

  

  

  :چهارمفصل 
  

  نتايج طرح

 



 



  

  مقدمه

هـشت اسـتان     نظـرات    آگاهي از  جلسه كار گروهي و      29يم اجرائي پژوهش پس از برگزاري       ت

اهـداف طـرح    . وهشي سه روزه برگـزار كنـد       كارگاه پژ   يا سه   كه دو  درگير در طرح تصميم گرفت    

با . خواست با تعجيل به هدف خود برسد    يم نم تيطلبيد و      را مي  يارزشيابي گسترده بود و زمان زياد     

 نـد ند، تـصميم گرفت وشـ   تيم كه همكاران اصلي محقق در اين پژوهش قلمداد مـي      ، اعضاي اين حال 

اولـين كارگـاه از     . يت بررسي اثرات طرح در اسـتان تهـران برگـزار شـود            ركه اولين كارگاه با محو    

  فرآينـد   دوم تحـت عنـوان بررسـي        در تهـران برگـزار گرديـد و كارگـاه          15/5/87 لغايت   13/5/87

  .اجراي طرح در بهمن ماه همان سال در تهران برگزار شد

تـيم  ( اسـتان و همكـاران دفتـر مركـزي           هاي فوق اكثر افـراد دعـوت شـده از هـشت             در كارگاه 

هاي اسـتاني سـه مـالك اصـلي      قابل ذكر است كه در انتخاب تيم . شركت نمودند ) اجرائي پژوهش 

 حـداقل سـه سـال در طـرح مـشاركت       بايد  كارشناس استان و شهرستان    -1: تمورد توجه قرار گرف   

ــد  ــته باش ــاز  -2 ؛داش ــر ف ــرح   از ه ــسترش ط ــد   گ ــته باش ــضور داش ــتان ح ــك اس ــداقل ي  -3 ؛ وح

كننـدگان از تمـام      انتخـاب متنـوع شـركت     . مناطق مختلف كـشور باشـند     تمامي  كنندگان از    شركت

 نتـايج طـرح را در سـطح         يبا اطمينـان بيـشتر     مشد كه تي    مي مناطق كشور و فازهاي مختلف موجب     

  .ملي مورد توجه قرار دهد

 آذربايجــان غربــي، تهــران، كهگيلويــه و بويراحمــد، لرســتان،  كارشناســان: گانكننــد شــركت

  . گلستان و دفتر مركزي،  كرمانمركزي، قزوين، منطقه جيرفت
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  گان در كارگاهكنند شركتتعداد و شرايط 

كننـدگان مقـرر     تم اعضاي تيم پژوهش در خصوص شرايط شـركت        با توجه به مصوبه جلسه هف     

تجربـه   حداقل سـه سـال       با گر    تسهيلگرديد يك كارشناس استان، يك كارشناس شهرستان و يك          

 يي كه تجربه اين طـرح را داشـته باشـند          ها  ن و همچنين مديران ترويج استا     انگر    تسهيلطرح  اجراي  

زاده مـدير اسـتان       خراشـادي   مـدير اسـتان مركـزي و       ي مدير سابق آذربايجـان غربـي، يوسـفي        آقاي(

هـاي    كننده از اسـتان     نفر شركت  31در مجموع تعداد    . كنند  شركتدر اين كارگاه    ) خراسان رضوي 

  .ياد شده و دفتر مركزي در اين كارگاه شركت داشتند
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  :بخش اول

  
  بررسي اثرات طرح) 1-4

  مقدمه

 هـدف از    گر    تسهيل ، استان تهران  ترويجنان و مور ز امدگويي توسط مسئولين دفتر ا    پس از خوش  

 و متعلـق    نيست اين كارگاه يكطرفه     : اجرائي آن را توضيح داد      فرآيند  و چگونگي  يكارگاه پژوهش 

 بـر حـسب ماهيـت تحقيـق       . كنـد   را ايفـا مـي     ي پژوهـش  كارگاهگر    تسهيل  نقش  تنها اوبه همه است و     

شوند و هر     كار محقق و اين پژوهش محسوب مي      شاركتي، همه همكاران در اين كارگاه هم      م  عملي

كننـدگان افـزوده     چه بيشتر در كارگاه مشاركت داشته باشيم بر كيفيـت نتـايج و يـادگيري شـركت                

ين كارگـاه   هدف اين كارگاه، صرفا جمع آوري اطالعات براي اطالعات نيست بلكه ا           . خواهد شد 

يج ايـن كارگـاه مـستقيما در راسـتاي        نتـا .  اسـت  گـر     تـسهيل جمله خود     محمل آموزش براي همه از    

تاكنون هم بر حسب نظـرات جمعـي بـه          اين طرح   ه  كاصالح و بهبود طرح موثر خواهد بود، همچنان       

تاكنون ادامه داشته و در اين فاز هـم         مشاركتي    ژوهش با روش تحقيق عملي    اين پ .  است هاينجا رسيد 

ــژوهش تائيــدي از همــا ــا گــرايش پ ــي ب ــي كــه ن روش ول ــژوهش  يــك گــراترغيب يش مثبــت از پ

  . است ادامه خواهد يافتيمشاركت عملي

ــه افــراد توســط يكــديگر معرفــي شــدند  ,در شــروع كارگــاه ــه ب اي كــه هــر فــرد يكــي از   گون

در ادامـه بـراي     . دنمـو  و يـك ويژگـي مثبـت او را بيـان              كرد كنندگان در كارگاه را معرفي     شركت

ــركت ــد  ش ــيح داده ش ــدگان توض ــهكنن ــا   ك ــون م ــه چ ــال  ب ــي  تعدنب ــق جمع ــل و تواف ــستيم و ام ه

فنـون طـوري     و   ها  تفعالي اند، بايد   آمده سطوح مختلف از روستا تا دفتر مركزي         ازكنندگان   شركت
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همچنين عالوه بر نظر جمعـي نيـاز اسـت نظـر افـراد در               . شود كه ما به اين هدف برسيم        ريزي    برنامه

 مـا بـراي     ،براي اين منظـور   . باشيمتر داشته      تحليل و شناخت عميق    انجامسطوح مختلف را هم براي      

  :قرار زير بود گرفتيم كه بههر گروه در سطوح مختلف رنگ خاصي را در نظر 

  ؛ نظر تسهيگران روستاييهاي سبز، برگه

  ؛ نظر كارشناسان شهرستان،هاي آبي برگه

  ؛ نظر كارشناسان استان،هاي صورتي برگه

  ؛ نظر كارشناسان دفتر مركزي،هاي زرد برگه

  . نظر مديران،هاي سفيد گهبر     

بـا   ؛ را بنويسند  انگر    تسهيل ارزشيابي طرح     از گان خواسته شد كه هدف    كنند  شركتدر ادامه از    

افراد بدون   نظر. ي بعدي كارگاه را دنبال نمائيم     ها  تفعالي يبا آمادگي بيشتر  توانستيم    اين پرسش مي  

  :چنين بودهيچ گونه دخل و تصرفي 

  :)نظر مديران (برگه سفيد

  اصالح و بهبود طرح و قرار دادن در مسير اصلي اهداف  −

 نگاهي به آينده  −

   شرايط مختلفدربررسي تكرار طرح  −

  )ها نظر كارشناسان استان (برگه صورتي

   انگر  تسهيل بهبود وضعيت  −

 بررسي ميزان تحقق اهداف طرح در طي چند سال از اجراي طرح در سطح روسـتا و مـردم                    −

  محلي 

  هاي آتي  رسيدن به اهداف اوليه طرح و بررسي ادامه روند طرح در سال تحقق در زمينه −

 هر طرح و برنامه يك مرحله ارزشيابي در جهت رسـيدن بـه اهـداف تعيـين شـده دارد كـه                       −

  باشد جهت اصالح و روند صحيح طرح بوده و از ضروريات طرح مي

   تقويت طرح و توسعه آن −

هـا بـه بالفعـل بـراي زنـان            بالقوه و تبـديل آن     زمينه مناسب جهت شكوفا كردن استعدادهاي        −

  روستا 
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 بر مشاركت زنان روستايي يا به عبارتي افزايش مـشاركت           يگر    تسهيلاثر بخش بودن طرح      −

  پذيري زنان روستايي

  )ها نظر كارشناسان شهرستان (برگه آبي

  ميزان اثربخشي طرح در ابعاد مختلف  −

هاي كاربردي براي بهبود و اصالح نقاط         مشخص نمودن نقاط قوت و ضعف و ارائه پيشنهاد         −

  ضعف 

 در ارزشيابي و تغييـر نگـرش در         يگر    تسهيل ياد دادن روش     يگر    تسهيلهدف از ارزشيابي     −

  ارزشيابي، اين كه تا چه حد به پيشرفت رسيده و چقدر بايد پيشرفت كند؟

  يي آن آتاثير طرح و كار −

كنـون و سـپس       ابتداي طـرح تـا     از انگر    تسهيلبررسي عوامل مثبت و منفي و پيشرفت طرح          −

  . انگر  تسهيلتقويت عوامل مثبت و اصالح و بهبود عوامل منفي در روند اجرايي طرح 

   )انگر  تسهيلنظر  (برگه سبز

   انگر  تسهيلرفع نواقص و يادگيري از طرح  −

  اثر بخش بودن طرح  −

  از لحاظ فرهنگي آيا توانسته به روستا و زن روستايي كمك كند؟ −

  فت و نشان دادن توان زنان روستا در امور كشاورزيپيشر −

بررسي اثرات طرح بر روي افراد روستا مخـصوصا زنـان و فقيـران و بررسـي نقـاط مثبـت و                       −

  منفي آن

  يگر  تسهيلبهبود هر چه بيشتر روند كار و رفع نواقص و اهميت به طرح  −

  منفي تقويت نقاط مثبت و رفع نقاط  سنجش افراد خصوصا بانوان روستايي، −

  تواند باعث پيشرفت و توسعه روستاييان باشد  ميانگر  تسهيلاثر مشاركت طرح  −

  بررسي نقاط مثبت و منفي روستاييان  −

  هاي زنان  افزايش استعداد و آگاهي −

  ها و تفاوت آنان با هم  انديشه مقايسه افكار و −

شورت بـا   ترقـي و پيـشرفت روسـتا بـا همفكـري و مـ               تالش جدي براي هر چه بيشتر و بهتـر           −
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  ديگران و كارشناسان 

  )مركزي.نظر دفتر (برگه زرد

   و اثرات طرح و اصالح طرح فرآيندبررسي −

  بررسي ميزان موفقيت و عدم موفقيت و تاثير آن بر روند رشد و توسعه زنان  −

  بررسي روند طرح و در نهايت اصالح طرح −

 و اثـرات طـرح    فرآينـد يـه از ها و تيم اجرايي پژوهش ابتدا دو نمودار اول     بر حسب نظرات استان   

 مـورد   "يگـر     تسهيلبررسي اثرات طرح    " شد كه ابتدا به صورت جمعي نمودار          تهيه قبل از كارگاه  

   . و نمودار پس از انجام اصالحات به شكل زير درآمدنقد و بررسي قرار گرفت

  . با اثرات طرح بر روستا شروع گرديدانگر  تسهيل  طرحبحث بررسي اثرات

  

  رات طرح بر روستا اث)1-1-4

 :اثر طرح بر مردان روستا) 1-1-1-4

  :)سفيد (مديران

 ايجاد تمايل به سرمايه گذاري در اشتغال خانگي زنان  •

 تقويت تفكر باور توانمندي زنان روستا •

  :)زرد (دفتر مركزيكارشناسان 

 از توانمنديهاي زنان مطلع شدند  •

  از توانمنديهاي زنان برخوردار شدند  •

  با توجه به همكاري زنان روستايي ها طرحور اجرايي تسهيل در ام •

 توجه بيشتر شوراي روستا به حضور زنان روستايي در اجتماع  •

 پذيرش بيشتر مردان روستايي از حضور زنان در جامعه •

  :)صورتي( استان انكارشناس

 باور مردان بر توانمندي زنان روستايي  •

 تغيير نگرش مردان نسبت به زنان  •

 دگاه مردان نسبت به زنان در زمينه حل مشكالت به شيوه مشاركتي  ديقوضوح اف •
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 تاثير بر تغيير فرهنگ بسته مردان روستا  •

 .هاي توسعه روستا پذيرش حضور زنان در برنامه •

 تر به فعاليت زنان روستا از جانب مردان توجه بيش •

 تغيير بينش مردان روستا نسبت به زنان  •

  ها رحطهمكاري مردان و زنان در اجراي  •

 :)آبي (كارشناسان شهرستان

 باور كردن زنان به عنوان يك قطب مهم تاثيرگذار  •

 توجه بيشتر به نقش موثر زنان  •

 دادن فرصت فعاليت به دختران جوان •

 پذيرش زنان به عنوان عضو فعال در جامعه •

 توانند القا اين فكر به مردان كه زنان هم مي •

  عه و فعاليت دوشادوش مردان باعث فرهنگ سازي و قبول نقش زن در جام •

 :)سبز (انگر  تسهيل

   اثرات زياد رضايت بخشي نداشته است  •

 توانمند سازي زنان و مردان در انجام امور •

 اند هايي كه آموزش ديده ها و كمك خواستن از آنها در زمينه مشورت با خانم •

 )مدرنيزه (انجام بهتر كارهاي كشاورزي •

 نان در امور مختلف باور كردن زنان و دخالت دادن آ •

 كنند  خانمها را بيشتر باور مي •

 هاي زنان  پي بردن به توانمندي •

 هاي زنان روستايي در امور روستا از نظر فرهنگي و اينكه پذيرش توانمندي •

حضور زنان در جامعه باعث اعتماد بيشتر مردان به آنان شده و سطح اطالعات مردان را هـم                   •

  .شكوفا خواهد كرد

  :ر طرح بر زنان روستاثا) 2-1-1-4

  :)سفيد (مديران
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 ايجاد و انسجام اجتماعي زنان در روستا با رويكرد خودباوري •

 :)زرد (دفتر مركزيكارشناسان 

 ايجاد رقابت مثبت بين زنان براي حضور در اجتماع و اقتصاد روستا  •

 توانستند در جامعه بيشتر و بهتر حضور يابند  •

 زشيهاي آمو شركت بيشتر زنان در دوره •

 اعتماد به نفس آنان باال رفته  •

 حضور بيشتر زنان در اجتماع روستايي •

 :)صورتي(كارشناسان استان 

 افزايش خودباوري در زنان روستايي •

 شكست فرهنگ سكوت زنان روستايي •

 تقويت روحيه مشاركت زنان روستايي •

 مطرح شدن زن روستايي به عنوان عضوي از جامعه  •

 رصه اجتماعيحضور پررنگ زن روستايي در ع •

 افزايش سطح آگاهي  •

 افزايش اعتماد به نفس و خودباوري و كسب شخصيت اجتماعي •

 مشاركت زنان در مسائل اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي  •

 افزايش ميزان مشاركت در زنان روستايي •

  

 :)آبي(كارشناسان شهرستان 

 افزايش مشاركت زنان و باال بردن آگاهي آنان  •

 ن زنان افزايش روحيه تعاون بي •

 باال رفتن اعتماد به نفس و آگاهي •

 افزايش خودباوري و اعتماد به نفس •

 خروج از حالت بي تفاوتي و افزايش مشاركت زنان  •

   مشاركت بيشتر در كارهاي روستا •
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 ارتباط بيشتر زنان با مسئولين شهري در زمينه توسعه روستا •

 تربيت درست فرزندان و نقش مناسب در خانواده  •

 براي زنان انجمن، صندوق، تعاوني، جلسات و غيرهايجاد تشكل  •

 افزايش سطح آگاهي  •

 باال بردن اعتماد به نفس در كارهاي گروهي و مشاركتي •

 :)سبز (انگر  تسهيل

 . دهد اعتماد به نفس در زنان را افزايش مي •

 باال بردن عزت نفس و اعتماد به نفس زنان در روستا •

 . شود  روستا ميباعث افزايش درآمد و اشتغالزايي زنان •

 توانمند سازي زنان روستايي •

 باال رفتن سطح آگاهي  •

 . اند تر شده  پذير مخاطرهخانمها  •

 باعث پيشرفت بوده  •

 مشاركت بيشتر •

 هاي آموزشي و ترويجي  رغبت بيشتر زنان در كالس •

 باعث حضور آنان در جلسات فرهنگي و همفكري براي روستا  •

 باال رفتن سطح اطالعات و آگاهي •

 تماد به نفس و خودباوري زنان در جامعه اع •

  شود  باعث خود باوري زنان روستايي مي •

  :  روستا محيطاثرات طرح بر) 3-1-1-4

 مورد  ، را » روستا  محيط رباثرات طرح تسهيلگران زن روستايي      «سپس از حاضرين خواسته شد       •

روه بنـدي شـده و بـا         سوم به صورت جداگانه گ      و هاي اول، دوم    ي گروه ها  ناستا. بررسي قراردهند 

همچنين از كارشناسان دفتر مركزي خواسـته       . ي رنگي كار گروهي انجام دادند     ها  تاستفاده از كار  

  :هاي فوق شركت نمايند شد با توجه به مدت همكاري در طرح در گروه
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  ي خراسان رضوي، مركزي، آذربايجان غربي، دفتر مركزي ها ناستا: گروه اول

  )ارت زردك(كارشناسان دفتر مركزي

  هاي آموزشي  اولويت يافتن روستاهاي داراي تسهيلگر در برنامه −

 ي مشاركتي در روستا ها تافزايش فعالي −

 ها و روستاييان  ارتباط بهتر دولتي −

  )اثر منفي( تسهيلگر در برنامه آموزشي و ترويجيي فاقدناديده انگاشتن روستاها −

  ي ترويجي و مشاركتي در روستا ها طرحگسترش  −

  ):كارت سفيد(ان مدير

  افزايش دقت در بين روستاييان  -1

 ايجاد تعارض بين تسهيلگر و وابستگان  -2

 نقش پذيري تخصصي زنان  -3

 ي بين المللي ها سازمانفراهم شدن ارتباط با  -4

 عضويت در شوراهاي اسالمي روستا و بخش  -5

 ي ترويجي در روستا ها تتوسعه دامنه فعالي -6

  ):كارت صورتي(كارشناسان استان 

  ها  NGOهاي اقتصادي زنان  اد تشكلايج -1

 افزايش ارتباط با مسئولين محلي و شهرستان  -2

 حضور نهادهاي اجتماعي در روستا  -3

 هاي ترويجي در روستا  اجراي پروژه -4

 ي عمراني، فرهنگي، بهداشتي در روستا ها تايجاد زيرساخ -5

 هاي ترويجي و كشاورزي  استقبال از برنامه -6

 ستا هاي متعارف در رو ايجاد شغل -7

 شناسايي بهتر امكانات روستا  -8

  ):كارت آبي( كارشناسان شهرستان

  ي به مسائل زيست محيطي و بهداشتي مند عالقه -1



  99 �  نتايج طرح – چهارمفصل 

 

  در روستاها ... هاي ورزشي، مذهبي و ايجاد گروه -2

  ي مختلف ها نا و جذب اعتبارات ادارات و ارگيبخش افزايش همكاري بين -3

  بهبود وضعيت فرآوري محصوالت  -4

  يت پيشگيري در روستاعمومي شدن فعال -5

  هاي كاشت محصوالت كشاورزي  بهبود روش -6

  توجه به اقتصادي كردن محصوالت كشاورزي  -7

  اي كاهش اختالفات طايفه -8

 )كارت سبز(تسهيلگران 

  شناخت حق و حقوق روستاييان مخصوصاً زنان  -1

 از كمترين امكانات بيشترين يا بهتر استفاده كردن  -2

 كاهش ضايعات كشاورزي  -3

 هاي سياحتي و زيارتي هايجاد گرو -4

  استقبال از نشريات و پيامهاي ترويجي  -5

  هاي تهران و قزوين  استان: گروه دوم

  :)كارت زرد(كارشناسان دفتر مركزي 

 ي زنان را باور كردند ها مردان روستا توانمندي -

  :)كارت صورتي(كارشناسان استان 

  افزايش مشاركت  -1

 ي مختلف ها آموزشمندي نسبت به فراگيري  افزايش عالقه -2

 ي توليدي و اشتغالزاها تافزايش فعالي -3

 ها افزايش تشكل -4

 افزايش حس مشاركت در روستا  -5

 ...)بخشداري، فرمانداري، نهضت، بهداشت و( و ادارات مؤثر در روستا ها سازمانورود  -6

 ي قومي در روستا ها تنشكاهش  -7

 هاي اشتغاالت خرد خانگي  افزايش پروژه -8
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  :) آبيكارت(كارشناسان شهرستان 

  افزايش دانش زنان روستايي -1

 گر احساس نياز مثبت با داشتن تسهيل -2

 فعاليت اشتغالزايي در روستا  -3

 تشكيل صندوق اعتبارات خرد  -4

 افزايش سطح معلومات زنان روستايي  -5

 ايجاد ارتباط نزديك با دو طايفه  -6

 هاي اشتغالزا مشاركت در پروژه -7

 هاي زنان  ايجاد تشكل -8

  احمد  بوير  كهگيلويه و و)منطقه جيرفت(رمان ي كها ناستا: گروه سوم

  )كارت سفيد(دفتر مركزي كارشناسان 

  ي ديگر ها طرحپذيرش براي اجراي  -1

 ي اجتماعي ها تافزايش فعالي -2

 گران  افزايش محبوبيت خانوادگي زنان روستايي و تسهيل -3

 گران برون روستا  افزايش ارتباطات بيشتر تسهيل -4

  :)يكارت آب(كارشناسان شهرستان 

  هاي زنان  ايجاد تشكل -1

 ي زنان ها آموزشافزايش  -2

 افزايش فعاليت اقتصادي و افزايش درآمد  -3

 ايجاد رقابت بين زنان روستايي  -4

 توانمندي خود تسهيلگر بيشتر از افزايش توانايي زنان روستايي بوده است -5

 آشنايي زنان روستايي به حقوق فردي و مزاياي اجتماعي  -6

  اجتماع وروابط اجتماعي فرهنگي حضور بيشتر و فعاليت در -7

  :)كارت سبز(گران  تسهيل

  ي اجتماعي و فرهنگي ها تحضور بيشتر زنان در فعالي -1
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 ها از جمله صندوق اعتبارات خرد  گسترش فعاليت و پروژه -2

 افزايش ارتباط زنان روستا با مسئولين مركز ترويج  -3

 افزايش حس خودباوري و اعتماد به نفس در زنان روستا  -4

  :انگر  تسهيلاثرات طرح بر ) 2-1-4

  :)سفيد (مديران

 ي مشاركتيها تفعاليبه  ترغيب •

  ...ي اقتصادي، اجتماعي وها تايجاد زمينه در او براي پذيرش مسئولي •

 تقويت توان مديريتي •

 ايجاد حس خودباوري و شكوفايي استعدادها •

 :)زرد(كارشناسان دفتر مركزي 

 گر  تسهيلافزايش مقبوليت اجتماعي  •

 گر  تسهيلسازي جهت ايجاد اشتغال براي  ينهزم •

  توانمند شدن •

 :)صورتي (كارشناسان استان

 گر  تسهيلتوانمند شدن  •

 ارتباط با روستاييان و تالش در جهت رفع مشكالت آنان  •

  شده است)دهستان ( يك منطقهانگر  تسهيلمنجر به ايجاد تشكل براي  •

  ها ته به سياسها با توج  در اجراي پروژهانگر  تسهيلمشاركت  •

  انگر  تسهيلخودباوري  •

 ارتقا سطح دانش و بينش در بخش كشاورزي •

 )شورا زنان و مردان ( در روستاگر  تسهيلافزايش مقبوليت  •

 )فني، ارتباطي، مشاركتي، فكري (گر  تسهيلتوانمند شدن  •

 انگر  تسهيلالگو پذيري  •

 هاي روستايي  در شوراانگر  تسهيلپذيرش  •

  آفرينيتقويت روحيه كار •
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 خودباوري و تاثير مثبت بر شخصيت اجتماعي افراد •

 ايجاد اشتغاالت خانگي براي روستاييان •

 ساختن زنان توانمند در مناطق روستايي •

  با شوراي اسالميگر  تسهيلهمكاري  •

 :)آبي (كارشناسان شهرستان

 تقويت روحيه مسئوليت پذيري •

 افزايش سطح دانش و آگاهي •

  توسعه روستاييگر  تسهيل روستايي به عنوان افزايش حس خودباوري زنان •

 افزايش خودباوري •

 افزايش اعتماد به نفس •

 احساس شخصيت و رضايتمندي از انجام خدمت براي روستا •

  شده استانگر  تسهيلهاي آموزشي باعث باال رفتن سطح آگاهي  كالس •

  انگر  تسهيلافزايش اطالعات  •

 انگر  تسهيلافزايش خودباوري  •

 گر  تسهيلرهنگ زنان باال بردن ف •

  گر  تسهيلروشن شدن ديدگاه  •

 اند  خود و زنان روستا را درگير توسعه روستا كردهانگر  تسهيل •

 هاي جديد كشاورزي به روستاييان فعاليت در زمينه يادگيري و انتقال يافته •

  به مسائل روستاگر  تسهيلروشن شدن ديدگاه  •

 ها و ادارات ارتباط با ساير نهاد •

 :)سبز (انرگ  تسهيل

  انگر  تسهيلايجاد اشتغال بين زنان و  •

  گر  تسهيلشكوفايي و موفقيت اجتماعي  •

 مسئوليت پذير شدن آنها در روستا در جهت رشد و شكوفايي •

 .دهد  را افزايش ميانگر  تسهيلخودباوري در  •
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 هاي آنان  افزايش سطح فكري و آگاهي و بروز استعداد •

 توانمند شدن  •

 نوان يك فرد مفيد پذيرفته شدن به ع •

 شود   ميانگر  تسهيلباعث باال رفتن سطح فكري و آگاهي  •

 شود پذيري آنان مي باعث حضور گسترده زنان در جامعه و مسئوليت •

 شود  ميانگر  تسهيلباعث يادگيري بيشتر  •

 گر  تسهيلپذير شدن  اجتماعي شدن و خطر •

 از كمترين امكانات بيشترين استفاده را كردن •

  با قوانين اداري و دولتي و مسائل اجتماعيانگر  يلتسهآشنايي  •

  

  :اثرات طرح بر كارشناسان) 3-1-4

  :)سفيد (مديران

 كنند  كارشناسان نيز عملكرد مشاركتي را تمرين مي •

 خورد  ميزان كاربردي بودن نظرات كارشناسان در روستا محك مي •

  انجام كار فرآيند طييگر  تسهيليادگيري فنون  •

 ها  در اجراي ساير برنامهيگر  سهيلتاعمال شيوه  •

 :)زرد (دفتر مركزيكارشناسان 

 رفتار مشاركتي را ياد گرفتند •

  سرعت بيشتري داشتندانگر  تسهيلها با وجود  در انجام كارها و برنامه •

 ها اجراي مشاركتي پروژه •

 باال بردن روحيه انعطاف پذيري كارشناسان •

 :)صورتي (كارشناسان استان

 كارشناسان در اجراي طرحانعطاف پذيري  •

 برداران  همفكري و همكاري با بهره •

 ها طرحريزي، اجرا و نظارت بر  مشاركت روستاييان در برنامه •
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 تغيير ديدگاه كارشناسان و مسئولين  •

 ها در روستا ها و ترويج ايده تسهيل در انتقال نوآوري •

 صالح هاي زنان روستايي و انتقال آن به مراجع ذي شناسايي نياز •

هـا    هاي مثبت و منفي مراحل مختلف طرح به عنوان يك تجربه در پروژه              استفاده از بازخورد   •

  ي ديگر ها تفعاليو 

 :)آبي (كارشناسان شهرستان

 بهبود و شناسايي نيازها و مسائل روستا •

 شناخت بهتر نيازهاي روستا •

 تسهيل در ارتباط بين كارشناسان و زنان روستايي •

    انگر  تسهيل طريق كانال ارتباطي ها از انتقال سريع نوآوري •

 تصميم گيري و حل مشكالت با مردم •

 ايجاد طرز تفكر دو سويه با كارشناسان •

 ها مشاركت دادن مردم در پروژه •

 :)سبز (انگر  تسهيل

 تر به مشكالت روستاييان برسند كارشناسان دقيق •

 آگاهي از مشكالت عمده روستا و روستاييان •

 شود  روستا و موفقيت آنان ميباعث رفت و آمد بيشتر به  •

 شناخت كارشناسان و وظايف هر كدام •

  هاي دفتر امور زنان   پروژه سايراثرات طرح بر) 4-1-4

 :)سفيد (مديران

 كند  به عنوان يك عنصر از شبكه ترويج ايفاي نقش مي •

 ها اعمال ساختارهاي مشاركتي در اجراي پروژه •

 توسعه و گسترش پروژه در سطح روستا •

 :)زرد (دفتر مركزيسان كارشنا

هـا     در اجـراي پـروژه     )زنان (با توجه به مشاركتي بودن طرح، كم كم به نظرات بهره برداران            •
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 شود  توجه مي

  

 :)صورتي (كارشناسان استان

 ها طرحاستفاده از روش طرح مشاركتي در ساير  •

 ها  پيشرفت در ساير پروژه •

 يي ترويجي به صورت گروهها طرحهمياري و همكاري با  •

 همكاري با واحد امور زنان در حل مسائل زنان •

 پيشرفت عملياتي و فيزيكي همراه با موفقيت •

ي هـا   طـرح پل ارتباطي با جامعه روستايي در خصوص ارتقا دانـش و مهـارت روسـتاييان در                  •

 محوري

 ها  بهبود نظارت و ارزشيابي پروژه •

 هاي دفتر امور زنان روستايي زمينه يابي جهت اجراي پروژه •

 ي ترويجيها آموزشها با توجه به  ن شدن روند اجراي پروژهآسا •

 هاي ترويجي پر شدن خال ارتباطي در برنامه •

 :)آبي (كارشناسان شهرستان

 ي زنانها طرحها و  اجراي بهتر پروژه •

  ها طرحايجاد يك الگوي مناسب در اجراي ساير  •

 هاي توسعه روستايي  هدف قرار گرفتن زنان در بعضي پروژه •

 :)سبز (انگر  تسهيل

 بعضي اوقات اثر مثبت و پيشرونده دارد و گاهي برعكس •

 ي ترويجيها طرحتر انجام شدن  بهتر و راحت •

   سـطوح بـاالتر، اثـرات طـرح          افـراد در   در بررسي اثرات طرح اين نكتـه قابـل توجـه اسـت كـه              

  رات طـرح  ، اثـ ) روسـتايي انگـر    تـسهيل  (تـر   سـطوح پـايين   در  ند و برعكس    دان را در روستا كمتر مي    

    امــر تــا حــدودي و ايــنشــود، ديــده مــيهــا كمتــر  در دفتــر مركــزي و تــاثير طــرح بــر ســاير پــروژه

  . طبيعي است
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   اثر عيني از طرح)5-1-4

 را بنويـسند و  انگـر   تـسهيل گان خواسته شد كه يك اثر عينـي از طـرح   كنند شركتهمچنين از  

شهرسـتان، كارشناسـان اسـتان و دفتـر         ، كارشناسـان    انگـر     تسهيل( خود   پس از جمع بندي در گروه     

دامه اين بخش، نظر افـراد       در ا  . ارائه دهند  به كارگاه  و   نند انتخاب ك   را يك نمونه بارز آن   ،  )مركزي

  .گردد  ارائه ميمذكور

  . با خط تيره در جداول مشخص گرديده است در گروه ها انتخاب شدهياثر عين

  :ت به سواالانگر  تسهيلپاسخ ) 1-5-1-4

  وضوعم  رديف
  چه كساني؟

  )مجريان(
  ام؟ چه آموخته  ؟تاثير  ؟علت اصلي اقدام

  رونق اقتصادي  بازدهي كم كشاورزي  گر  تسهيل  احداث باغ  1

با همفكري 

مشكالت حل 

  شود مي

2  
صندوق 

  اعتبارات
  انداز پس  رونق اقتصادي  كمبود درآمد  گر  تسهيل

  خود اشتغالي  گر  تسهيل  داري زنبور  3
اجتماعي كردن 

   و ديگرانخود

تجربه و گسترش 

  كار

4  
صندوق 

  اعتبارات

 و گر  تسهيل

   روستاييانزن
  كمك به اقتصاد خانواده

درآمد براي كسب 

   و روستاگر  تسهيل
  تجربه و مهارت

5  
تشكيل 

  تعاوني

 گر  تسهيل

  دهستان
  افزايش درآمد  احساس نياز دهستان

قانع بودن و نحوه 

  رفتار با ديگران

6  
صندوق 

  اعتبارات

 انگر  سهيلت

مردم و 

  كارشناسان

  اشتغال زايي
اطالعات و 

  ارتباطات
  آگاهي و تجربه

7  
صندوق 

  اعتبارات

 و گر  تسهيل

كارشناس و 

  زنان روستايي

تغيير بافت سنتي و 

  فرهنگي روستا

مشاركت و اعتماد 

  به نفس

 توانستن خواستن

  است

8  
پرورش 

  قارچ

 و گر  تسهيل

  زن روستايي
  تجربه و مهارت  دافزايش درآم  رفع نياز
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   روستايي انگر  تسهيلاثر عيني طرح بر يكي از 

ا    گر    تسهيل در روستا    ، من  ورود قبل از  ه بـود بـه      در عـرض چهـار سـال نتوانـست         وجود داشت امـ

اگـر فـرد بخواهـد      ؛   ايجاد نمايـد    تغييري  فرهنگي و فيزيكي در روستا و در ذهن مردم         ، فكري لحاظ

اي بـردارد بايـد در وهلـه اول بـا پـشتكار و جـديت و بـا توجـه بـه                         امه برن يا طرح   اه اجراي قدم در ر  

 د مجـاب كنـ     تغييرات ايجاد نمايد بتوانـد مـردم را         آن  در خواهد هايي خود و محيطي كه مي       توانايي

و  كـه مـسئوالن     درسـت اسـت    .سـت آنها و روستا  كه همه اين تالشها و كارها به خير و صالح خود            

 كنند ولي نتيجه آخر به تسهيل گر و خود روستايي بـاز مـي گـردد                تالش مي     همه  طرح كارشناسان

  . دارنديكديگررابطه مستقيم و تنگاتنگ با آنها كه چرا 

من در روستاي خود از زماني كه به عنوان تسهيلگر انتخاب شدم با كمك كارشـناس محتـرم و                   

 اول يـك  ؛منـدازي كـن  ا ي خرد اعتبـارات را راه    ها  م صندوق توانست و با پشتكار خود      مردمكمكهاي  

 درصـد زنـان روسـتايي را تحـت          80توانستيم  نفر عضو و در نهايت       90صندوق بعد صندوق دوم با      

گاه  جهـاد كـشاورزي باشـ       تـالش هـا و آمـوزش هـاي          به كمـك   .ها قرار دهيم    پوشش اين صندوق  

 اردوهـاي زيـارتي و      بـدون كمـك ديگـران     يم و حـاال خودمـان       انـدازي كـرد     دختران جـوان را راه    

و  كلوچـه محلـي    پخـت   در سطح روستا و شهرستان مسابقات ماست بنـدي و          ،كنيم برپا مي فريحي  ت

 از روسـتاهاي ديگـر       و ميزبـان سـاير زنـان       كيـنم    برگـزار مـي     بـين دختـران جـوان      يمسابقات ورزش 

 بـه  فاطمـه الزهـرا    در روز والدت      را  زنـان روسـتاهاي ديگـر       از  نفـر  500 مـثالً در حـدود       ؛شـويم  مي

مشاركت زنان، اعتماد آنها بـه      . مان دعوت كرديم و مراسم با شكوهي را اجرا نموديم         روستاي خود 

 مـن   .از دسـتاوردهاي طـرح مـذكور اسـت        ...  اجتماعي شدن زنان، اعتماد مردان به زنان و        ،يكديگر

 توانستم بعـد از اينكـه تـسهيلگر      من. نمدر روستا ايجاد ك   ام    توانستهچه تغييرات مهمي را     كه  فهميدم  

 هم اكنون در صندوق به عنـوان حـسابدار و هيـأت مـديره               .متحصيالت دانشگاهي را ادامه ده    شدم  

  . و بسيار راضي هستمفعاليت دارم

انـد صـادقانه تـشكر دارم مخـصوصاً از            در پايان از همه كساني كه در اين طرح همكاري كـرده           

مـه مـا را در ايـن راه         خانم مهندس احمديان و خانم مهندس يارزاده و از خداوند مي خـواهم كـه ه               

   ..ياري كند كه بتوانيم فرد مفيدي براي خود و زنان روستايي باشيم
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  :پاسخ كارشناسان شهرستان به سواالت) 2-5-1-4

  موضوع  رديف
  چه كساني؟

  )مجريان(

علت اصلي 

  اقدام؟
  ام؟ چه آموخته  تاثير؟

1  
ايجاد شركت 

  تعاوني

 و گر  تسهيل
كارشناس 
  شهرستان

هاي  آموزش
  انگر  يلتسه

زايي و  اشتغال
  افزايش درآمد

همفكري و همكاري 
  در حل مشكالت

2  
  يگر  تسهيل

  آفريني كار
  گر  تسهيل

توانمندي زنان 
  روستا

پذيري زنان  الگو
  روستا از او

  باور توانايي زنان

3  
تشكيل صندوق 

  اعتبارات خرد
 و گر  تسهيل

  كارشناس

مشكالت مالي و 
كمبود سرمايه اوليه 

  براي كار

به دست آوردن 
سرمايه اوليه براي 

 ها، توسط فعاليت
  زنان

زنان روستايي توان 
فعاليت اقتصادي 

  دارند

4  
تعميم صندوق 
اعتبارات خرد 

  در منطقه

 و گر  تسهيل
  كارشناس

فرهنگ سازي در 
منطقه از طريق طرح 

 و انگر  تسهيل
متمركز كردن 

هاي ترويجي  فعاليت
  در منطقه

ايجاد مشاركت 
 007وسيع بين 

نفر از زنان 
  روستايي

خواستن توانستن 
  است

5  
ايجاد اعتبارات 

  خرد زنان
 و گر  تسهيل

  كارشناس
كمك به اقتصاد 

  خانواده
  زايي زنان اشتغال

باور كردن همت و 
  توان و اراده زنان

6  
اجراي طرح 

  انگر  تسهيل
  گر  تسهيل

  نياز زنان به آموزش
  )هنر دستي( 

حل يكي از 
مشكالت زنان با 

فاده از است
برگزاري جلسات 

  مشاركتي

تاثير جلسات 
مشاركتي و حل 

  مسائل زنان

7  
داري،  زنبور

كشت زعفران و 
  گياهان دارويي

  گر  تسهيل
كمك به اقتصاد 

  خانواده
افزايش درآمد و 

  زايي اشتغال
باور همت، اراده و 

  توان زنان

8  
  كار گروهي

  )پرورش قارچ(
زنان و دختران 

  جوان
پر شدن اوقات 

  غتفرا
تبديل توان بالقوه 

  به بالفعل
  باال رفتن صميميت
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  اثر عيني طرح بر يكي از كارشناسان شهرستان

اثراتي كه طرح بر من داشت اين بود كه چون طرح همزمان با شروع به كار مـن بـود باعـث                       −

  .شد روش ارتباط دوسويه با زنان روستايي را ياد بگيرم

تاهاي اجراي طرح داشت در روسـتاهاي اطـراف نيـز         اين طرح عالوه بر تأثيراتي كه در روس        −

دليـل ايـن امـر هـم        .  مـشاهده مـي كنـيم      وضوحتأثير گذاشت و تغيير فرهنگ در اين منطقه را ما به            

 نفر از بانوان    700 االن در شهرستانمان     .ها است   هاي اعتباري با درخواست خود خانم      توسعه صندوق 

يمان تغييرات فراوانـي در ديـدگاهها و        ها  آموزشركز  علت تم  ههايمان هستند و ب     عضو ثابت صندوق  

دهند و نيـازي     صورت مشاركتي انجام مي    هنگرشهاي آنان حاصل شده است و بسياري از كارها را ب          

عنوان مثال جـذب رفتگـر در روسـتا، شـركت در اردوهـاي مـشاركتي،                 ه ب ؛به حمايت دولتي ندارند   

 .ابخانه در روستا و غيرههاي مشاركتي، درخواست احداث كت شركت در كالس

انتخاب نشد، االن بعد از چند      تسهيلگر  در روستاهايي كه در دور اول به علت موانع فرهنگي            −

 . و صندوق نيز در اين روستاها فعال شده استستندسال خودشان خواهان انتخاب تسهيلگر ه
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  :سواالت به پاسخ كارشناسان استان) 3-5-1-4

  چه كساني؟ موضوع رديف
 )نمجريا(

علت اصلي 
 ام؟ چه آموخته ؟تاثير ؟اقدام

ــاد  1  NGOايج
در توســــــــعه 

 روستايي

، گروه مشاور   گر    تسهيل
زنـــــان روســـــتايي و  

 شوراها

عـــدم پيگيـــري  
شوراها، پـذيرش   

 و زنان   گر    تسهيل
روســتايي توســط 
ــتا،  ــردان روسـ مـ
ــساس  احــــــــــ

 مسئوليت زنان

ــشكالت   ــع مــ رفــ
اجتمــــــــــــاعي،  
فرهنگي، آموزشـي   
و عمرانــــــــــــي، 
مـــــــــــشاركت و 

 رتباطات مردما

تكيــــــــه بــــــــر 
هــــا و  توانمنــــدي
ــاي  پتانـــــسيل هـــ

 موجود

ــاد و  2 ايجــــــــ
ــسترش  گـــــــ

ــندوق ــاي  ص ه
 اعتبارات خرد

، زنان انگر  تسهيل
 روستايي و شوراها

ــد،   ــود درآم كمب
ــه ــاي  وثيقـــ هـــ

ــدم   ــنگين، عـ سـ
دريافــــــــــــت 
تسهيالت بـانكي   
ــت   ــدم مالكي و ع

 زنان

ــد،  ــزايش درآمـ افـ
بـــــاوري و  خـــــود

 مشاركت

تواننـد    زنان هم مي  
يت مــــالي مــــدير

ــر  صــندوق هــا را ب
 عهده بگيرند

تربيـــت مربـــي  3
 اي فني حرفه

ــاط   گر  تسهيل ــزايش ارتب اف
 ها يا ساير بخش

  توانمند شدن
ــسهيل ــر  تــــ ، گــــ

خودبـــــــــاوري و 
 درآمد

يـــاد گـــرفتم كـــه 
تواند    مي گر    تسهيل

  در
هاي مختلف    زمينه

 فعاليت كند
ايجاد تحوالت   4

ــصادي و  اقتــــ
ــي در  آموزشــ

 روستا

ــو گر  تسهيل ــاوري و  دخـ بـ
اعتمــاد بــه نفــس 

 گر  تسهيل

ــار  طـــرح ــاي كـ هـ
آفريني و آموزشي   

 در روستا

يقين به تاثير طرح    
در توانمندي زنان   

 روستايي

تاسيس باشگاه   5
 دختران

، كارشناسان گر  تسهيل
 و دختران روستا

ــان،  ــاري زنـ بيكـ
خود بـاوري كـه     

تواننــــد در  مــــي
هـاي ديگـر      بحث

 كنند شركت

ــان،   ــشاركت زنـ مـ
 زنان، پـر    توانمندي

كـــــردن اوقـــــات 
فراغــت و اشــتغال  

 زايي

خواستن، توانـستن   
اســــــت و بــــــا  
ــشاركت در  مــــــ

تـوان    هـا مـي     طرح
ديــدگاه مــردان را 

 تغيير داد
ــزايش   6 افــــــــ

ارتباطـــــات و 
ــه  ــدي ب عالقمن
توليد و بازار و    
ــارگيري  بكــــ

هـــــاي  ايـــــده
ــاربردي در  كــ

 توليد

شــــكوفا شــــدن  گر  تسهيل
ــتعدادهاي  اســـــ
ــاهي   ــالقوه، آگ ب

كت فردي، مشار 
علمي و ارتباطي،   
بــه فكــر ديگــران 

 از دوريبـودن و  
منيــــت و يـــــاد  
گــــرفتن و يــــاد 

 دادن به ديگران

ــاطره ــذيري،  مخـ پـ
ــس،    ــه نف ــاد ب اعتم
توانمنــدي، اجــراي 

هاي جديـد و      طرح
 ها انتقال يافته

دختران كم سـواد    
و كـــم ســـن هـــم 

ــي ــدون   م ــد ب توانن
پشتوانه مالي موفق   

 باشند
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  ها ن يكي از كارشناسان استاگران بر اثر عيني طرح تسهيل

هاي دفتر مركزي متوجه شـدم كـه طرحـي بـا ايـن عنـوان                  براي اولين بار در يكي از گردهمايي      

 است و پس از بررسـي       صورت پايلوت در استان چهارمحال و بختياري انجام شده         هوجود دارد كه ب   

هاي پيشنهادي     در پروژه  ،ن بنابراي . شود هاي ديگر هم اجراي     قرار است در استان    نتايج اجرايي طرح  

هـاي شهرسـتان جيرفـت پيـشنهاد دادم و پـس از              ن  سال بعد اين طرح را براي اجرا در يكي از دهستا          

پيگيريهاي فراوان اعتبار الزم به آن تخـصيص داده شـد و اسـتان چهارمحـال و بختيـاري بـه عنـوان                       

اي  ون هيچ پيش زمينه يـا تجربـه        چ .استان معين براي مشاوره اجرايي طرح در منطقه ما تعيين گرديد          

در زمينه اجراي طرح نداشتم، از طريق ارتباط تلفني با كارشناسان دفتر مركزي و استان چهارمحـال                 

و بختياري و اطالع از روند اجرايي طرح، پس از انتخاب شهرسـتان و دهـستان و مطالعـه روسـتاها،                     

ي ها  تس سازمان هستم كه درگير فعالي     چون خودم تنها كارشنا    ( كارشناس امور زنان   فقدانعليرغم  

 سعي كردم با اطالعـات گـردآوري شـده خـودم            ) شهرستان تابعه هستم   6دفتر امور زنان در ستاد و       

 روسـتاي   دو متأسفانه پس از تشكيل و توجيه و يكي دو بار حضور در              .يك تيم تحقيق تشكيل دهم    

 .گـرفتم خـودم بـه تنهـايي ادامـه دهـم           انتخابي اول به دليل برخي از مشكالت تنها مانـدم و تـصميم              

 روستاي انتخابي دهستان مورد نظر بر اساس برنامه پيش بيني شده بـا تمـام مـشكالت                14خالصه در   

زدم  هـايي كـه مـي     در جلسات انتخاب تسهيلگران با مثـال . انتخاب تسهيلگران را انجام دادم    ،موجود

 ايده  .ظرات و نيازهاي آنها را يادداشت كردم      ها، ن    ايده  و داشتممع زنان روستا را به سخن گفتن وا       ج

 را عـالوه بـر تجربيـاتي كـه از            ماننـد آن   انداز قلكي يا تميز كـردن روسـتا و          هاي پس  ايجاد صندوق 

 بـراي  .جلسات انتخاب تسهيلگر در روستاهاي ديگر كـسب نمـوده بـودم بـراي زنـان روسـتا گفـتم                   

ي خـاص كـه در آنهـا بـه          منـد    با يك عالقـه     نمايم  و راغب  رسيدن به اين هدف كه آنها را كنجكاو       

 بـسيار بـسيار موفـق بـودم،         مـن . مكـرد ريـزي    وجود آمده بود حضور بعدي خود در روستا را برنامه         

حضورهاي بعدي و بعدي كه همچنان نيز ادامه دارد منجـر بـه آمـوزش تـسهيلگران روسـتا و حتـي                      

صله زياد روستاها از مركز خدمات      شركت بعضي از زنان روستاهايي كه تسهيلگر داشتند عليرغم فا         

 در تمـام    . نداشتم پيگيـري و اجـرا نمـايم         آن  ي به  تعهد هر چند  طرح صندوق را     كهمرا تشويق كرد    

گرفتم و همچنـان ادامـه مـي         اين مراحل عالوه بر انرژي مثبت دادن به گروه هدف، خود انرژي مي            

پس س .يي براي من تبديل شده بود     طوريكه اين كارها به يك دغدغه فكري و يك ماجراجو          هدادم ب 
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ي هـا   آمـوزش گـران دهـستان مـورد نظـر بعـد از ارائـه                براي ساماندهي تـسهيل     كه به اين فكر افتادم   

 به ايـن هـدف رسـيدم آن را بـه يـك              و چنانچه عمومي و تخصصي، يك تشكل محلي ايجاد نمايم         

گـران را بـه       تـسهيل  . باشد گران صندوق اعتبارات خرد تبديل نمايم تا تمرين يادگيري براي تسهيل         

انداز    صندوق پس  سهدم و در نتيجه     كررقابت براي ايجاد يك فعاليت نو در روستاهاي خود تشويق           

هـا بـه     روستا توسط تسهيلگران آن روستاها تشكيل شد، ولي براي تبديل ايـن صـندوق      سهقلكي در   

 تا اينكه موفـق شـدم    كشيدطول مدتي .صندوق اعتبارات، خود و تسهيلگران نياز به آموزش داشتيم  

 هم  اين صندوق . ق اعتبارات خرد براي آنها ايجاد كنم      گران دهستان يك صندو    با جلب نظر تسهيل   

يـك دور وام گرفتـه و        نفر عضو    25همه  ) سالبراي اولين   (اكنون فعال است و در طي سال گذشته         

ده كـر گر هـم جـذب      ند و صندوق حتي عضو جديـد و غيـر تـسهيل           ا  هبازپرداخت كرد اقصاط آن را    

 بـه خـود اعـضا        اسـت   هيئـت مـديره صـندوق      كه بر عهده  هماهنگي و نظارت،     است و كارها به جز    

 زراعـت    و هاي كاري عضو صندوق كارهاي نويي مثل پرورش مرغ بـومي           گروه.استواگذار شده   

از تعـداد زيـادي     كـه باعـث شـد       انـداختم       بحث بازاريـابي را بـراي آنهـا جـا          من. دهند  نيز انجام مي  

تسهيلگران و زنان روستا، كه به دليل فقر و نياز مالي اقـدام بـه پـيش فـروش محـصوالت خـود مـي                         

 و بـه     كننـد  و در بـازار قيمـت گـذاري       ببرند  شان را نوبتي به شهر        حاال خودشان محصوالت   ،كردند

 فروشـگاه فـروش مـواد        و اي، خياطي  ي فني حرفه  ها  آموزش بعضي از آنها از طريق       .رسانندبفروش  

  .اند غذايي خانگي و گياهان دارويي راه انداخته

 روستايي كه صندوق قلكي داشتند با آوردن كارشناسان دفتر مركـزي و بررسـي     سهدر يكي از    

گـذاري   در مرحلـه سـپرده    اكنـون   موضوع، صندوق قلكي به صندوق اعتبارات خرد تبديل شد كـه            

هـاي    ن استاني هم به تجربيـات و يافتـه         بازديدهاي برون استاني و درو     ،در تمامي مراحل طرح   . است

هـاي     زنـدگي روزمـره و برنامـه       اي كـه    گونـه   بـه خودم و تسهيلگران و زنان روستا بسيار كمك كرد          

ح به نـوعي     در اكثر كارهايم روند اجرايي طر      قرار داده است؛   تأثير   را تحت زندگي و كاري خودم     

  .برايم الگو بوده است

داشـتم كـه قبـل از انتخـاب از          كم سـن و سـال       گر   سهيل يك ت  :يك خاطره از يك مورد موفق     

 در رونـد طـرح از        و  با استعداد بـود    او. كرد  همكاري مي فعاالن روستا بود و فقط با جهاد سازندگي         

به توليد محصول بذر و فروش آن به زنان كشاورز اكنون  هماي كه   گونه  بهگرفت    مي هر چيزي ايده  
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، خـواهرش را    )تحصيالتش ناقص بـود   (ديپلم بگيرد    دارد كه    او تصميم . پردازد  مي  كارهاي ديگر  و

اش را با وام برقي كرده، قبالً از حـق خـودش نمـي                موتور آب كشاورزي    است، هبه دانشگاه فرستاد  

 و بـه     اسـت،  اش بـاال رفتـه     پذيري ريسك به خودباوري رسيده و قدرت        كند ولي االن   توانست دفاع 

تغييـر كـرده و       خـانواده   و ش نـسبت بـه زنـدگي، كـار        قول خودش پس از تسهيلگر شدن، ديـدگاه       

ديگـر  و  فرسـتد    مـي  بـراي فـروش بـه تهـران           را  محـصول خرمـاي خـود      او . اسـت  انديش شده   مثبت

 اول بازاريابي مي كند و بعد با توجه به بازار نوع كشت             ؛كند خرماهاي باغ خود را پيش فروش نمي      

هـايي از   بهتـرين قيمـت حتـي مـشتري    خود را انتخاب مـي كنـد و بـراي فـروش محـصول خـود بـه                  

در امور خيريه و كمك رساني به زنان و دختران روستا و            او  ضمناً  . ي ديگر پيدا كرده است    ها  ناستا

  .ديگر تسهيلگران نيز فعاليت دارد
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  :سواالتبه مديران   ودفتر مركزيكارشناسان  پاسخ )4-5-1-4

  موضوع  رديف
  چه كساني؟

  )مجريان(
  ام؟ ه آموختهچ  ؟تاثير  ؟علت اصلي

  مشاركت  1
  خودم

  )كارشناس(

آشنايي با طرح 

  انگر  تسهيل

اهميت به نظر 

  ديگران

اهميت دادن به نظر 

ديگران، در امر توسعه 

روستايي الگو سازي 

 50كنم و بها دادن به 

درصد از جامعه 

  روستايي

2  

كليه 

ي زنان ها طرح

  روستايي

مسئولين و 

  كارشناسان

آشنايي با طرح 

  انگر  تسهيل

باال رفتن كارايي 

  ها طرح

 انگر  تسهيلاز وجود 

ها با تاثير  در پروژه

نقش آنها بيشتر 

  استفاده شود

3  

مخالفت 

نكردن با 

نظرات 

  ديگران

  خودم

  )كارشناس(

آشنايي با طرح 

  انگر  تسهيل

سعي كردم در عمل 

  به آن برسم

ياد گرفتن با نظرات 

مخالف خودم مبارزه 

فهميدم  نكنم و نمي

  فهمد هم ميكه او 

4  
گسترش 

  ارتباطات

  خودم

  )كارشناس(

آشنايي با طرح 

  انگر  تسهيل

باال رفتن صبر و 

يافتن حوصله، 

دوستان بيشتر، 

دوست داشتن 

ديگران و انعطاف 

  پذيري

استفاده از نظرات و 

هاي ديگران و  تجربه

بكار گيري آن در 

زندگي شخصي و 

  خانوادگي

  

  ها نز مديران استاگران بر يكي ا اثر عيني طرح تسهيل

 اثر طرح در بنده بعنوان مدير ترويج. الف

ما هم مي توانيم     كه   هر چند رشته تخصصي من مديريت توسعه روستايي است ولي ياد گرفتم            −

  .الگوسازي بكنيم در امر توسعه روستايي و هميشه دنباله رو نظريات ديگران نباشيم

هـاي ديگـران بهـا و اهميـت          بـه ديـدگاه   ياد گرفتم چگونه مباحث مشاركت را دنبال كنم و           −
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 پيـدا    بيـشتر   اعتقـاد  و به خرد جمعـي و عقـل جمعـي         ) تحمل همديگر و ديدگاههاي مخالف    (بدهم  

 .كردم

 درصد از جامعه روستايي به خـاطر        50 من اثر گذاشت براي      ريزي و  روند برنامه اين طرح بر     −

بيـشتر اهميـت قائـل      ، اقتـصادي    هاي مختلف آموزشي، فرهنگـي، اجتمـاعي        توانمندي آنان در زمينه   

 .شدم

در استان مهيا   ) اجتماعي و اقتصادي  (اين طرح زمينه و بستر را براي ايجاد نهادهاي مشاركتي            −

 .و تقويت كرد

عليـرغم اينكـه دو     ...) خانم احمديان، خانم آخوندزاده، خانم يـارزاده و       (اثر طرح در همكاران      -ب

  : دامي هستند نفر كارشناسان علوم

گـري و جـرأت و    ري در خود همكاران و اعتماد به نفس و پيدا كردن روحيه تسهيل         خودباو −

جسارت بيشتر و توانمندي باال جهت حضور در اجتماعات زنان، كارشناسان، جلسات مـدير فنـي و                 

  .)ارتباط با ديگران(برنامه ريزي و صدا و سيما و دفاع از اجراي طرح در هر شرايط و وضعيت 

عليرغم مـشكالت خـانوادگي در       صحيح طرح كه گاهي سه شبانه روز         عالقمندي به اجراي   −

 .كردند شهرستان اقامت مي

ي ديگر در آن روسـتاها كـه        ها  طرحعالقمندي و اعتقاد و باور مثبت به ادامه طرح و اجراي             −

هـا و تقويـت خالقيـت و          مثل صندوق اعتبارات خرد و طرح معرفت و باشـگاه          ،بسترسازي شده بود  

 .ي مكملها طرح اجراي ابتكارات جهت

 .عالقمندي به ادامه فعاليت در حوزه ترويج و امور زنان −

 .ها جهت توجيه طرح و اخذ اعتبارات و حمايت و تجهيز توانمندي براي حضور در ساير دستگاه −

هـاي خـانواده بـا درك متقابـل           تأثير مثبت در نگـرش بـه مـسائل خـانوادگي و تحكـيم پايـه                −

 .همديگر

  

  ثير طرحأت مهمترين )6-1-4

 يـك كلمـه و يـا        رگان هر كدام مهمترين تـأثير طـرح را د         كنند  شركتدر بخش بعدي كارگاه     

  :پردازيم  مييك جمله بيان كردند كه در ادامه به آنها
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  .ترين تاثير طرح را در يك كلمه يا يك جمله بيان كنيد مهم

  :انگر  تسهيلگروه 

  ايجاد روابط آسان بين مردم روستا و رفع مشكالت  •

 آگاهي دادن به مردم •

 كنيم براي يكديگر و نه براي خود تالش مي •

 خواستن توانستن است  •

 دانستيم كه هدف يكي است  •

 گاهي و تالشآ •

 )زنان (بها دادن به روستاييان •

  :گروه كارشناسان شهرستان

  ) در سطح روستاانگر  تسهيلاز وزارتخانه تا  (مشاركت از سطح باال به پايين •

 مثبت ديدن مسائلتغيير در نگرش و  •

 ايجاد ارتباط بيشتر بين روستاييان و كارگزاران دولت  •

 افزايش ارتباط دوطرفه  •

 افزايش انگيزه كار •

 سازي بين زنان روستايي و روستا فرهنگ •

 مشاركت زنان  •

 همفكري •

  :گروه كارشناسان استان

  مشاركت و همدلي و همفكري  •

 اهميت به عقايد ديگران  •

 توانيم  مي •

  و بينش و اعتقاد به تحول و نوآوريتغيير در روش •

 لحظه به لحظه بياموزيم •

 تحول در نگرش و تفكر •
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  : دفتر مركزي كارشناسانگروه

  پر كردن خال مديريت در روستا •

 انديشه زيبا •

  هاي مشاركتي ايجاد و گسترش پروژه •

  :گروه مديران

   و روستاييان انگر  تسهيلايجاد روحيه خود باوري و اعتماد به نفس در  •

  

   چهارچوب مطالعه موردي)7-1-4

 شـد،   حاصـل در پايان كارگاه اول به منظور بررسي بيشتر طرح، طي توافقي كـه بـين حاضـرين                  

 به يـك يـا      )گر    تسهيل شهرستان و     كارشناس شامل كارشناس استان،   (مقرر گرديد كه تيم هر استان     

انجـام  ي حـضور دارنـد،      در جمعي كه زنـان روسـتاي      يك مطالعه موردي    دو روستا مراجعه نمايند و      

 اثـرات طـرح و نظـرات زنـان          اتـر بـ     هدف از اين مطالعات موردي، آشنايي بيـشتر و ملمـوس          . دهند

 بـه    به همين دليل افراد در كارگاه در قالب دو گروه          .بودروستايي نسبت به طرح و روند اجراي آن         

 كـه در ادامـه      مطالعـه مـوردي پرداختنـد     و چـارچوب اصـلي تهيـه گـزارش          ، فنون    سواالت طراحي

  .خواهد آمد

 و چـارچوب اجرايـي      هـا   نيـك كت ،سـواالت   در خصوص   دو گروه  در ذيل نتايج كار مشاركتي    

  .گردد  ميباشد ارائه  ميگزارش كه از تلفيق نظارت دو گروه

  

  :سواالت پيشنهادي

 چرا نام روستاي شما به اين نام است؟ -1

 چند نفر از زنان روستا عضو شوراي روستا هستند؟ -2

 ت كشاورزي و دامي روستاي شما چيست؟محصوال -3

 فاصله شما تا شهر چقدر است؟ -4

 روستا چند طايفه دارد؟ -5

 چه كارهاي خوبي در روستاي شما انجام شده است؟ -6
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 ها دارد؟ چه كسي بيشترين نقش را در اجراي پروژه -7

   شما چگونه انتخاب شده است؟گر  تسهيل -8

  معيارهاي انتخاب شما چه بوده است؟ -9

   حضور داشتيد؟گر  تسهيلسه انتخاب آيا شما در جل -10

   انتخاب شود؟گر  تسهيلشما چگونه متوجه شديد كه قرار است در روستا  -11

  براي شروع طرح چه كساني به روستاي شما آمده بودند؟ -12

  دوست داريد روستا در آينده چه وضعي داشته باشد؟ -13

  ؟ستنقش زنان روستا براي رسيدن به روستاي ايده آل شما چي -14

  ؟ كدامندبرنده و بازدارنده توسعه زنان روستايي در اين روستاعوامل پيش  -15

   كدام است؟ در جهت افق ايده آل شما و پيشنهادات عمليها طرح -16
  

   پيشنهاديفنون

  ساختاري  مصاحبه نيمه -1

 سير تحول تاريخي  -2

 جمع آوري كارت  -3

 1سوات -4

 تحليل ميدان نيرو -5

 تهيه ماتريس طرح عملي -6
  

  :ها  استانچهارچوب اصلي تهيه گزارش توسط

  .عنوان را معلوم كنيد -1

 .مقدمه را ذكر كنيد -2

 . را بنويسسد)طرح عملي ( بكار بردهفنونها و  روش -3

 . نتايج را مشخص كنيد -4

 .تحليل نتايج -5

                                                                                                                   
1 - SWOT 



  

  

  

  :دومبخش 

  
   اجراي طرح فرآيندبررسي) 2-4

  :مقدمه

 در  87مـن    برگزار گرديد، كارگـاه دوم در به       87در ادامه كارگاه نخست كه در مرداد ماه سال          

 ،گران زن روستايي بود و در كارگـاه دوم          اثرات طرح تسهيل   ،محور كارگاه اول  . شدتشكيل  تهران  

  . نظر بود فرآيند اجرايي طرح و در نهايت رسيدن به پيشنهادات عملي براي اصالح و تداوم آن مد

و دفتـر   ي منتخـب    هـا   نكننـده قبلـي از اسـتا        همان افراد شركت   كرديم كه در كارگاه دوم سعي     

در ايـن     نفر از تـسهيگران زن روسـتايي       4كارشناسان استان لرستان و همچنين      . مركزي حضور يابند  

اكثـر  اما  ) رسد علت اصلي آن هزينه اياب و ذهاب آنها بوده است            بنظر مي ( كارگاه حضور نداشتند  

  . كنندگان كارگاه اول در كارگاه دوم نيز حضور داشتند شركت

تـر از اثـرات و        شركت كنندگان توافـق كردنـد كـه بـراي آگـاهي عميـق             لي همة   اودر كارگاه   

 هر تيم استاني يك يا دو مطالعه مـوردي در روسـتاهاي تحـت پوشـش طـرح                   ،فرآيند اجرايي طرح  

در ابتداي كارگـاه هـر اسـتان نتـايج مطالعـه            .  زن روستايي را در استان خود انجام دهند        انگر تسهيل

 بـه طـور اجمـال        نمونه ياثرات و فرآيند اجراي طرح در روستاها      روستاي خود را در زمينه      موردي  

  . اجراي طرح مورد بحث و بررسي قرار گرفت فرآيندو در ادامه،د ارائه كر

 ازكننـدگان    تر شركت    شناخت عميق  ،ها  مطالعه موردي روستا  از انجام    هدف   گفتيمه قبالً   چنانك

با كارگاه   در ابتدا    .يشتر به مباحث بعدي بپردازند    اثرات و فرآيند اجرايي طرح بود تا آنها با تمركز ب          

 شــروع و  در مــورد چگــونگيكننــدگان گرديــد و از شــركتآغــاز يــك بحــث متمركــز گروهــي 

  ؟سؤال شد  طرحاندازي راه
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مـرد آغـاز شـد و        اين طرح در ابتدا با مـشاركت مـروجين            كه سليماني در اين رابطه عنوان كرد     

 كـه فـردي      فهميـديم  1377از سـال     «:قاسمي در ادامـه بحـث گفـت        .آنان پيوستند سپس زنان نيز به     

خوش نـام بودنـد، اطالعـات       . ها مددكار ناميدند   الزم است ما مروج گفتيم، كشاوزي     ) رابط(واسط  

ت كـرده و    فرهنگي خوبي را داشتند، روابط اجتماعي مناسب داشتند و بعد با ريش سـفيدان مـشور               

تا اين كه در سـال      .  مؤثر بود   و داديم   آموزش   آنها را  75-76ي  ها  لكردند در سا    افراد را انتخاب مي   

تـوان    از دفتر مركزي تماس گرفته شد كه از فريدن اصفهان بازديد شود و بررسي شـود آيـا مـي              78

از بازديد از فريـدن     د؟ بعد    كر  بختياري اجرا   و چهارمحال طرح تسهيلگران زن روستايي را در استان      
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شـد و ارتبـاط مـؤثري ايجـاد شـد و نيروهـاي جهـاد                 اصفهان جلسات زيادي در آن منطقـه برگـزار        

 همكاران دفتر مركزي هـم در جلـسات مـا    .شهرستان نظراتشان را ارائه دادند و نتايج كار خوب شد    

  »حضور داشتند

  ». استان اضافه شدابتدا بازنگري شد بعد شش«: ني افزودسليما

 و همكاران ترويج استان     ر اين رابطه مجري طرح عنوان كرد كه ايده اين طرح از سوي ايشان             د

 دفتـر امـور زنـان دفتـر مركـزي و اسـتان       ن كارشناسان و مـسئولي    بازديدپس از   بوده است و    اصفهان  

از پايلوت طرح تسهيلگران مرد روستايي فريدن اصفهان تـصميم گرفتـه شـد               چهارمحال و بختياري  

بـه  بختياري براي تسهيلگران زن روستايي نيز       و  يده به صورت پايلوت در استان چهارمحال        ا كه اين 

 اين طرح بـه شـش اسـتان ديگـر           ،پس از انجام پايلوت در استان چهارمحال و بختياري        . اجرا درآيد 

  .يافتگسترش 

  

  ها  و تعميم طرح در استانيبررسي فرآيند اجراي )1-2-4

گان خواسته شد كه نحوه انجـام كـار و          كنند  شركتامه يافت و از     كارگاه با سؤاالت ديگري اد    

 و شيوه اطالع رسـاني كارشناسـان را توضـيح دهنـد كـه در ايـن ارتبـاط خـانم                      ها  نابندي است  تقسيم

 داليل تقسيم بندي     به انتخاب شش استان اولي   «: اظهار نمود ) از گروه اول  (شريفي از استان مركزي     

  . »، غرب،شرق در نظر گرفته شدشمال، جنوب. جغرافيايي بود

جلـسات تـوجيهي    « :افـزود ) از گـروه سـوم    (خانم شـجاعي از اسـتان كهگيلويـه و بـوير احمـد              

شود و آنچه كه به ماگفته شده بود، اجرا شود بـا آنچـه كـه مـن در                      تشكيل نمي  ها  طرحدرخصوص  

  .مه پيدا كرد بحث به شكل زير ادا.» بختياري بازديد كردم بسيار متفاوت بود وچهارمحال

ها چـه بـود؟ نكـات مثبـت و منفـي چـه               ما دنبال اين هستيم كه ارتباطات اوليه استان       «: گر  تسهيل

   »چگونه طرح مراحل خود را طي كرد؟ بود؟

  ».ما در مرحله اجرا بوديم بعد شروع به بازنگري شد«: خانم شجاعي

  .بحث به شكل زير ادامه پيدا كرد

 چگـونگي انجـام     ، طرح ي جلسه جدولي با عناوين مراحل اجرا      هاي حاضر در   استان« :گر  تسهيل

  ».دن و ارائه دهنند ترسيم ك آن رامنفي و  نكات مثبت، وآن
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 گروه استاني بـود و در هـر مرحلـه ابهامـاتي پـيش               5« : خانم اقدسي از كارشناسان دفتر مركزي     

لـب گـروه دوم آمـوزش    ي همجـوار خـود را در قا  هـا  ن استان بود، استا 6 گروه اول كه شامل      .آمده

  ».دادند

ي آموزشي مستقيم از دفتر     ها  تما از طريق استان معين موفق بوديم يا از طريق فعالي          « : گر    تسهيل

  .»اند ي گروه دوم وسوم متفاوت عمل كردهها نمركزي ؟ چون استا

رح انـد مطـ     انـد مراحلـي را كـه انجـام داده           هايي كه در آخر كار وارد شـده        استان« :خانم قاسمي 

  »ي مختلف اجرا شده، چرا؟ نواقص كجا بوده؟ها ل به شكها نطرح در تعدادي استا. كنند

. ايـم   ما داوطلبين اجراي طرح تسهيلگري به دنبال شيوه اجراي تسهيلگري بـوده           « :آقاي سليماني 

 كه   را ها  تفعالييكسري  . كار رفت  هگري ب  كار نبرديم، ايده تسهيل    هگري ب  گاه لفظ طرح تسهيل    هيچ

  ».با اتفاق نظر انجام شده در نظر بگيريم

چطور از پـايلوت شـهركرد بـه        . هر استان نحوه اجراي پايلوت خود را توضيح دهد        «: گر    تسهيل

  ».استان رسيديم و سپس تيم ملي تشكيل شد هفت

اشـكاالت معلـوم    . جواب خـوبي داد   ) در ميانكوه (آموزش تسهيلگران و پايلوت     « :خانم قاسمي 

   ». استان صورت گرفت6به شد بعد گسترش 

 همكاران درگير از شركت كنندگان خصوصاً در ادامه براي شفافيت بيشتر مراحل اجرايي طرح  

 در دفتـر مركـزي خواسـته        انگر    تسهيلدر پايلوت چهارمحال و بختياري و همكاران مرتبط با طرح           

  . كه مراحل اجراي طرح در اين استان مورد بررسي قرار گيرد شد

  

 پـايلوت   يتهاگران از ابتدا تا ان      طرح تسهيل  يبررسي مراحل فرآيند اجراي    )2-2-4

  :طرح در استان چهارمحال بختياري

  ارائه ايده از طرف محقق  -1

 بررسي ايده توسط ستاد  -2

 پذيرش ايده  -3

 بررسي نحوه اجرا  -4

 انتخاب مشاركتي محل اجراي پايلوت  -5
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 تشكيل تيم در استان پايلوت -6

 يلوت پاريزي هماهنگي و برنامه -7

 انتخاب شهرستان و دهستان پايلوت  -8

 گسترش تيم در سطح شهرستان و دهستان  -9

 بازنگري طرح مروجين زن روستايي در شهرستان اردل  -10

 گردشگري در روستاهاي منطقه پايلوت  -11

 جلسه با شوراها  -12

 فراخوان عمومي در سطح روستاها  -13

 برگزاري جلسه توجيهي با زنان روستا  -14

  مشاركتي انتخاب تسهيلگر به شيوه -15

 انگر  تسهيل براي يگر  تسهيلجلسه آشنايي با روشهاي  -16

  به شيوه مشاركتيانگر  تسهيلنياز سنجي آموزشي براي  -17

  ها ت برحسب اولويها آموزشاجراي  -18

 نشست مشترك تسهيلگران با نمايندگان ادارات داخل و خارج از سازمان  -19

 حمايت مادي و معنوي از تسهيلگران بصورت محدود  -20

  تيم ملي در ستاد تشكيل -21

  استان جديد ششپيشنهاد طرح به  -22

 )هفت استان گروه اول با استان پايلوت( برگزاري اولين كارگاه مشترك -23

 اسـتان   هفـت هـا ميـان      ادامه برگزاري كارگـاه   (هاي تبادل نظر و هماهنگي       هبرگزاري كارگا  -24

 )فوق

 گسترش تدريجي طرح در سطح ملي  -25

 نظارت و ارزشيابي  -26

ي ديگـر خواسـته شـد كـه         ها  ن از استا  ،رآيند كل اجراي طرح در استان پايلوت      پس از بررسي ف   

پس از تكميل جدول    .  و ارائه دهند    كنند  ترسيم زيرمراحل و چگونگي اجراي طرح را طبق جدول         

هـدف  . هاي هم گروه ارائه داد     ها، هر استان مطالب خود را براي استان        فرايند اجراي طرح در استان    
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 صـرف جمـع آوري اطالعـات بـراي اطالعـات نبـود بلكـه           ه قبالً بحـث گرديـد،     ، چنانچ اين تحقيق 

ابي ملي براي اصالح و تداوم       پژوهش و رسيدن به يك ارزي       فرآيند  در حين اجراي   انآموزش همگ 

  . طرح مد نظر قرار داشت

  ها نيند اجراي طرح در دفتر مركزي و استاآبررسي فر) 3-2-4

  دفتر مركزي) 1-3-2-4

  مراحل
 انجام چگونگي

  مراحل
  نكات منفي  نكات مثبت

ــرف  - ــده از ط ــه اي ارائ

 محقق

 بررسي ايده توسـط     -2

  ستاد

  پذيرش ايده-3

   بررسي نحوه اجرا-4

ــشاركتي  -5 ــاب م  انتخ

  پايلوت

ــرح در  -6 ــراي طـ  اجـ

  هاي گروه اول استان

ــرح در  -7 ــراي طـ  اجـ

  هاي گروه دوم استان

ــرح در  -8 ــراي طـ  اجـ

هاي گـروه سـوم،       استان

  جمچهارم و پن

 نظـــــــارت و -9

  ارزشيابي

ــوراي  -1 ــسه شــ  در جلــ

 هماهنگي معاونت ترويج

ــاه -2 ــد از كارگــ  بازديــ

گـــــــــران  تـــــــــسهيل

  اصفهان.فريدن

 تـــشكيل جلـــسه تـــيم -3

استاني، محقق و ستاد پس     

ــدن در   ــاه فريــ از كارگــ

  فريدن اصفهان

ــزاري -4 ــسات برگــ جلــ

تــــــوجيهي، جلــــــسات 

ــسات   ــاهنگي و جلــ همــ

  آموزشي و تشكيل تيم

ــاب شهر-5 ــتان  انتخــ ســ

ــين،   ــار معـ ــاس معيـ براسـ

برگــــــزاري جلــــــسات 

ــتان،  ــوجيهي شهرســـ تـــ

ــتاني و   ــيم اسـ ــشكيل تـ تـ

بــازنگري طــرح مــروجين 

  روستايي در اردل

ــوجيهي  -6 ــسات تــ  جلــ

مــــديران و كارشناســــان 

 مطرح شدن تفكر جديد و      -1

پذيرش و حمايـت آن توسـط       

معـاون وزيـر و     (باالترين مقام   

 )مدير كل

 بـا مـشاركت      بررسي ايـده   -2

ــساني و كارشناســان  نيــروي ان

  ستاد

مندي اسـتان و دفتـر        عالقه -3

ــق،    ــر محق ــأثير ب ــزي و ت مرك

همــاهنگي زيــاد بــين اســتان و 

  دفتر مركزي

ــديران و -4 ــين مـ ــدلي بـ  همـ

  شكــسته شــدن ،كارشناســان

   مديريتي زن و مردمرزهاي

 افــزايش ســطح علمــي و   -5

عملي اعضاي تيم در مباحـث      

  مشاركت و تسهيلگري

 پــذيرش مناســب طــرح از -6

  طرف استانها

  ها  اجراي همزمان در استان-7

هاي    توسعه ساير طرح   -8

 همكـاري بـا      و مشاركتي

ــازمان ــاير   سـ ــا و سـ هـ

 طـرح و    مكتوب نبودن .-1

 .ايده چالش بزرگي بود

 همزمان شدن ادغام در     -2

ــه ــايي -وزارتخانــ  جابجــ

   مديران–كارشناسان 

ــديران و  -3 ــايي مـ  جابجـ

 تحــت فــشار ،كارشناســان

قرار گرفتن دفتـر از سـوي       

تـأمين   عـدم    ،مقامات بـاال  

ــدن   ــم شـ ــارات و كـ اعتبـ

علت حجـم    هنظارت دفتر ب  

 كـاهش تعـداد     ،زياد كـار  

 ،نيروهاي تيم دفتر مركزي   

ــا طــرح   ــاني طــرح ب همزم

 حمايــــت  ومــــددكاران،

  كمتر از سطوح مديران
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  هاي آموزشي كارگاه

هاي معـين      تعيين استان  -7

جهت ارائـه تجربيـات بـه       

هــاي گــروه دوم،   اســتان

هــاي  برگــزاري كارگــاه 

زديــــــد آموزشــــــي و با

ــتان ــر   اس ــوي دفت ــا از س ه

  مركزي

هـاي     برگزاري كارگاه  -8

   آموزشي–توجيهي 

ــتاني،  -9 ــد اس  بازدي

ــات  ــذ گزارشــ اخــ

هـا    استاني در كارگاه  

 هفـــت ارزشـــيابي و

استان از سوي محقق    

  بيروني

  هاوزارتخانه
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  وياستان خراسان رض )2-3-2-4
  نكات منفي  نكات مثبت  چگونگي انجام مراحل  مراحل

ايــــده از طــــرف  ارائــــه -1
  محققين

ــط   -2 ــده توسـ ــي ايـ  بررسـ
  دفترمركزي

   پذيرش ايده-3
   بررسي نحوه اجرا-4
   انتخاب مشاركتي پايلوت-5
 طرح موضوع در شوراي     -6

  ترويج استان
   تشكيل تيم در استان-7
ريــزي  همــاهنگي و برنامــه-8

  پايلوت
ــاب شهرســــتان و   ان-9 تخــ

  دهستان
ده گردشي در دهـستان      -10

  و بررسي اجراي طرح
 فرســـتادن نماينـــده بـــه -11

  روستا
ــومي در  -12 ــوان عمـ  فراخـ

  روستا توسط شورا
برگزاري جلسه بـا زنـان      -13

  روستا
گــر بــه   انتخــاب تــسهيل-14

  شيوه مشاركتي
ــا  -15 ــنايي بــ ــسه آشــ  جلــ

ــه  هــاي تــسهيل روش گــري ب
  شيوه مشاركتي

ــز-16 ــسه  برگــــ اري جلــــ
ــراي    ــي ب ــنجي آموزش نيازس
تـــــسهيلگران بـــــه شـــــيوه 

  .مشاركتي
هــا بــر   اجــراي آمــوزش-17

  ها حسب الويت
هـاي     تبادل نظر با اسـتان     -18

 پيشرو 
ــودن  -20 ــراهم نمـــــ  فـــــ

ــت ــصادي و   فعاليـ ــاي اقتـ هـ
 گران اجتماعي براي تسهيل

، اســتان رضــوي  6 ازبنــد -1
) هاي گـروه اول     بعنوان استان (

  وارد طرح شده است 
2-  
3-  
4-  
5-  
 تــشكيل جلــسه بــا حــضور -6

  و تـــصويب، طـــرحياعـــضا
ــري ــصميماتپيگي ــين  ت  و تعي

ــازنگري ــيم ب ــسه طــرح (ت مقاي
گري با طـرح مـروجين       تسهيل

  )زن
مند از     فراخوان افراد عالقه   -7

مركـــز بـــا مجموعـــه تـــرويج 
  تحقيقات روستايي

ــات و  -8 ــردآوري اطالعـ  گـ
گـر بـه       تسهيل مقايسه مروج با  

ــنايي ا  ــور آشـ ــضامنظـ ــا عـ  بـ
ــسهيل ــري  تـ ــكافي (گـ كارشـ

  )موضوعي
 تحليـل اطالعـات      تجزيه و  -9

ــتان ــين   شهرســـ ــا و تعيـــ هـــ
 3هـــاي مناســـب   شهرســـتان
ــتان ــه  ،شهرسـ ــر بـ ــالم نظـ  اعـ
ــتان ــاي  شهرس ــر و ه ــورد نظ م

ــتان،   ــايي شهرسـ ــاب نهـ انتخـ
تشكيل جلـسه در شهرسـتان و       
گـــــــردآوري اطالعـــــــات 

ــستان ــا ده ــايي  ،ه ــاب نه  انتخ
  دهستان مورد نظر

 گروه  سهلياتي در    تيم عم  -10
 روستاي دهـستان را     42 ،مجزا

ــرد و  ــي ك ــتا را 38بررس  روس
  .دبرگزي

 حضور فيزيكـي نماينـده      -11
ــا ،در روســتا  طــرح موضــوع ب

 تعيين روند حضور تـيم      ،شورا
 و تعيـين  ،براي طـرح موضـوع    

مسجد، حـسينيه،   (محل تجمع   
  )مدرسه و روز جلسه

و  اعالم از بلندگو، توجيه     -12
نان در مجالس   زاطالع رساني   

   و مراسمات دعا
 تأمين امكانات برگـزاري     -13

   : جلسه
نميز كردن محل جلسه توسط     

  زنان
ــوتي    ــوازم ص ــردن ل ــك ك چ

  جلسه
  تأمين وسايل پذيرايي
  چگونگي تجمع زنان

  طرح مقدمه

1- 
2-  
3-  
4-  
5-  
ــضاي -6 ــنايي اعـ ــيم  آشـ  تـ

تــــــسهيلگري در رونــــــد  
  امور.اجراي

ــي   -7 ــرات و بررس ــذ نظ  اخ
  امع طرحج
ــا  -8 ــشتر اعــضا ب ــنايي بي  آش

  طرح
ــه -9 ــه جانبــ  بررســــي همــ

ــتان ــا شهرس ــر از  ،ه ــذ نظ  اخ
ــتان ــا شهرســ ــتدالل ،هــ  اســ

كارشـــــناس در انتخـــــاب  
 تـسهيل   ،شهرستان و دهـستان   
  در اجراي روند امور

ــتاهاي مـــــستعد -10  روســـ
ه اجرا  و در مرحل   انتخاب شد 

  .وجود آمد مشكل كمتري به
 همكــاري بهتــر شــورا و -11

ــه ــا توجيـ ــان ،آنهـ   ازاطمينـ
  حضور همه جانبه زنان

 اطالع رساني دقيق و بـه       -12
  موقع

 در انـــــضباط  نظـــــم و-13
 عــــدم ،برگــــزاري جلــــسه

اي   اثرگذاري مـسائل حاشـيه    
 جلـــسه، عـــدم طـــرح   بـــر

موضوعات غير مرتبط توسط    
  شوراها

 بعد از انتخـاب شـوراها       -14
اين اولين مشاركت انتخاباتي    

رفـت واز     در روستا بشما مـي    
خواستيم   ينكه نظرشان را مي   ا

خوشــحال بودنــد چــون در   
انتخابـــات شـــورا فقـــط بـــه 

  .دادند داوطلبان رآي مي
ــث،  -15 ــشاركت در مباح  م

ــگ ســكوت،   شكــست فرهن
ــايي    ــتعدادها، شناس ــروز اس ب

ــت ــشاركت در   ظرفي ــاي م ه
  مباحث، انگيزه مشورت

 حضور بسيار خـوب در      -16
ــاب    ــي انتخ ــث آموزش مباح

اي تدارك مناسب بر  ،  اساتيد
ــوزش ــان  ،آم ــضور همزم  ح
ــضا ــتاني ياعـــ ــيم اســـ  تـــ

ــا    ــراه بــ ــتاني همــ وشهرســ
تــــــسهيلگران در برخــــــي 

  ها آموزش
 دقــــت در فراگيــــري  -17

 قدري از زمـان صـرف ايـن         -1
  امور شد

ــروه  -2 ــاد گـ ــستردگي زيـ  گـ
  ونداشتن علت مناسب

   صرف زمان-3
ــان  -4 ــرف زمــ ــدم – صــ عــ

 ،دسترسي بـه برخـي اطالعـات      
ــي از   ــاري برخــ ــدم همكــ عــ

ــزومعــدم ، مــديران ــرداختن ل  پ
  اين موضوعات هب

 تعــــارض بــــين مــــسئولين -5
ــ بخــش  در  جهــاديهــاي اجراي

  شهرستان
 صـــرف انـــرژي و اعتبـــارو -6

  زمان
 عـــدم دلهـــره و نگرانـــي از -7

  اطالع رساني
 پــيش قــدم شــدن برخــي از -8

روند اجراي  ) گيس سفيد (زنان  
جلسه و طرح موضوعات سنتي     

 ايــن مــسائل چــه  اينكــهاز قبيــل
بهتـر  زنـان    ؛ربطي به زنـان دارد    

اســت دعــا و روضــه برگــزار    
 مـردان   هـا بـراي    ايـن كار   كنند؛
  .است

ــان  -9 اثرگــــذاري زنــ
ــري،   ــنتي در رأي گي ــد س معتم
ــات  اثرگــذاري شــورا در انتخاب

 شورا  شانتخاب زن و يا همسر    (
 )به اميد استخدام و حقوق

  و ايفـاي   دلهره قبول  -10
  نقش 

ــه    -11 ــي ب ــدم دسترس ع
 و صــرف هزينــه مــسلطاســاتيد 

سـاتيد  سنگين براي دعـوت از ا     
  از ساير مناطق 

 بر بودن انجـام     زمان -12
 غرولنـد ،  گران سهيلامور براي   

ــدران،   ــسران و پـ ــشكل همـ مـ
هــاي كوچــك كــه همــراه  بچــه

  . آمدند گر مي تسهيل
حـــــس تـــــداخل   -13

ــين     ــورا در بـ ــا شـ ــايف بـ وظـ
مند شـدن     مسئولين، حس وظيفه  

گـــر در برخـــي  زنـــان تـــسهيل
  مربوط امورات نا

ــع و   -14 ــزايش توقــ افــ
ــار از ج  ــاد انتظـــ ــادايجـــ  هـــ
       

 امور با توجـه بـه عـدم          انجام در
  فراهم بودن شرايط 

، ايجاد حـس رقابـت بـا مـردان        
ــدر در     ــسر و پ ــا هم ض ب تعـ

تـسريع درخواسـت كشاورزي،

ر
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   شهرستان مسئوالنسخنراني
ــختراني ــضاو سـ ــيم اعـ ــا  تـ  بـ

  مشاركت زنان روستائي
:  طرح نقـش تـسهيل گـر       -14

ــان بيــان . ــه زب مــسائل علمــي ب
  ساده 

طرح وظيفه تسهيلگر و تعيـين      
ــا مــشاركت اوهــاي  ويژگــي  ب

كامـــل زنـــان ســـن، ســـواد و 
  ويژگي فردي 

 برگزاري جلسه در سـالن      -15
جلـــسات جهـــاد كـــشاورزي 

ــ ــستان   هب ــي ده ــطه نزديك واس
  مورد نظر به شهر 

 آموزش اصـول تـسهيلگري      -
ــه    ــسهيلگران ب ــشاركت ت ــا م ب

  شيوه كارگاهي 
ش غيرمستقيم به شـيوه      آموز -

  تئاتر
 ، ترســيم افــق اجرايــي طــرح-

 عدم وابـستگي    ،طرح موضوع 
  طرح به جهاد 

 گردهمــــايي عمــــومي  -16
ــان   ــاهي، بيـ ــصورت كارگـ بـ

بيـان  ،  هاي نيازسنجي   ضرورت
هــاي آموزشــي بــراي    شــيوه

ــسهيل ــرات   ت ــذ نظ ــران، اخ گ
هـــاي  درخـــصوص آمـــوزش

مورد نيـاز، تعيـين و توافـق بـر          
  وه اجراموضوعات و تعيين شي

ــه  دعــوت از اســاتيد-17 ، تهي
 برگـزاري   ملزومات آموزشي، 

ــس    ــاد ح ــت ايج ــون جه آزم
  رقابت 

  دعوت از مسئولين جهـاد     -18
 جهت بيان مـسائل،     كشاورزي

ــه ــسهيالت و  وظيفـ ــدي، تـ منـ
ــا    ــاط بـــ ــونگي ارتبـــ چگـــ

  گران  تسهيل
دعوت از مسئولين شهرسـتاني     

، يبخـشدار (جهت سـخنراني    
 و منــابع مخــابرات، راه روســتا

  )طبيعي
ــتان  -19 ــه اس ــد از تجرب  بازدي

  مركزي 
 نظيــر  آمــوزش مطــالبي -20

ــندوق    ــشكيل ص ــونگي ت چگ
ــارات  ــاد  اعتبــ ــرد، ايجــ خــ

 اسـتفاده   واحدهاي توليدي بـا   
داوطلـب شـدن     ،از پس انـداز   

 در انتخابات شوراها

  نياز به دليل موضوعات 
ــا  -18 ــسهيلگران ب  آشــنايي ت

وظايف، آشنايي مسئولين بـا     
  طرح 

ــسانان  -19 ــا همـ ــنايي بـ  آشـ
 آشـــنايي ،ســـاير اســـتانها.در

 غيــر مالقــاتبيــشتر در يــك 
  ر مسافرت د(رسمي 

 حــضور بهتــر و مناســبتر -20
ــه ــاعي  در عرص ــاي اجتم   وه
ــصادي  ــزايش اعتمــاد واقت  اف

 به نفس

  پذيرش نقش
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  استان مركزي) 3-3-2-4

  نكات منفي  نكات مثبت  چگونگي انجام مراحل  مراحل

 طرح از طرف پيشنهاد-1

  دفتر مركزي

 بررسي طرح توسط -2

  ريت ترويج استانمدي

 تشكيل تيم استاني و -3

  شهرستاني

 دعوت از محقق -4

  طرح و دفتر مركزي

   پذيرش طرح-5

 بازديد از پايلوت -6

 بختياري  وچهارمحال

  )كارگاه(

 انتخاب دهستان -7

  پايلوت در روستا

 جلسه با  برگزاري-8

مروجين زن روستايي و 

  بازنگري طرح

جلسه با تشكيل  -9

ي به شوراهاي روستاي

  تفكيك روستا

   فراخواني و اطالعيه-10

نشست برگزاري  -11

  با زنان روستايي

 انتخاب تسهيلگر به -12

  روش مشاركتي

جلسه برگزاري  -13

هاي  آشنايي با روش

  گري تسهيل

   از طريق تلفن-1

  جلساتبرگزاري  -2

  و نامه تلفن -3

 نشست برگزاري -4

  توجيهي

   در قالب موافقت نامه-5

  )كارگاه( بازديد -6

   انتخاب شاخص-7

   كارگاهي-8

   حضور در روستا-9

 ، مروجين زن، بلندگو-10

  شوراها

 هاي  تجمع در مكان-11

  و پرسشعمومي و گفتگو 

 مشاركتي و رأي -12

  گيري از كانديداها

 گردهمايي در مركز -13

  دهستان

روش  گيري از بهره -14

  مشاركتي ومقايسه زوجي

بررسي ( كارگاهي -15

مشكالت روستا، امكانات 

روستا به روش تحليل 

ميدان نيرو، تفكر خالق، 

  )بارش فكري

هاي   انتخاب خبره-16

روستا و برگزاري جلسات 

  هفتگي

1-  

  گيري گروهي  تصميم-2

   توجه به مشاركت-3

 توجه به دانش و كسب -4

  از محقق اطالعات بيشتر

5-  

   تغييرديدگاه تيم استان-6

   بكر بودن منطقه-7

ها و   جلوگيري از تنش-8

  ها اصالح روش

 آشنا شدن با طرح و -9

هاي زنان، همكاري  پروژه

  در اجراي طرح

 حضور اكثريت زنان -10

  در جلسه

ها، رفع   اعتماد به دولتي-11

 آشنايي با طرح ،اختالفات

  همكاري

 همه جانبه همكاري -12

  زنان با تسهيلگر

،  توانمند شدن تسهيلگر-13

تغيير ديد تسهيلگر و 

  كارشناس

هاي   ارائه آموزش-14

مورد نياز تسهيلگر، 

  ريزي آموزشي منظم برنامه

 ،علمي( توانمند شدن -15

 ، ارتباطي،آموزشي

 درخواست اجراي -1

طرح براي مردان و كاري 

 .توانستيم انجام دهيم نمي

2-  

در ابتدا تمام مشكالت -3

شد و  روستا مطرح مي

 پيش كنديجلسه به 

  .رفت مي

 با تغيير مديران ادارات -4

ها كاهش  حمايت

  .يافت مي

  ها  قطع شدن حمايت-5

 نيمه كاره ماندن طرح -6

 نبود –خاطر نبود اعتبار  هب

اعتبار جهت اجراي دقيق 

گران  هاي تسهيل آموزش

  جديد
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سنجي آموزشي   نياز-14

  )مشاركتي(

برگزاري -15

هاي آموزشي  كــارگاه

 ،توانمندسازي

هاي مشاركتي،  آموزش

آشنايي با 

و » خالقيت.«.،ادارات

  هاي تخصصي آموزش

 تشكيل گروه -16

  مشاوره در روستا

نشست برگزاري  -17

مشترك با ادارات 

  داخلي و خارجي

بازديد و ( حمايت -18

(...  

 شركت تيم اجرايي -19

هاي ملي  در كارگاه

  )مركزي، هرمزگان(

پيش ( ارزيابي طرح -20

  ) سال3از اجرا و پس از 

ل  تعميم طرح به ك-21

در ( استان يها شهرستان

 )يك دهستان

 گردهمايي و پرسش -17

  و پاسخ

 بازديد آموزشي از -18

   تهيه جوايز،خارج استان

   كارگاه-19

 شيوه استفاده از -20

نظارت و ارزشيابي 

قبل از ) زنان(مشاركتي 

اجراي طرح و پس از 

  ، پرسشنامهاجراي آن

شيوه استفاده از  -21

  شهرستان و10پايلوت در 

 .يك دهستان

  گران تسهيل...) مشاركتي و

، م كاردر روستاتقسي-16

گيري، اجرا  تصميم

صورت مشاركتي در  هب

گر   انتخاب تسهيل-روستا

توسط گروه مشاوره در 

 گر صورت انصراف تسهيل

  پيشين

 افزايش حمايت -17

گران در  ادارات از تسهيل

ها و  پاسخ به درخواست

شناخت و پيشگيري 

ها، آشنا شدن  فعاليت

گران با وظايف  تسهيل

  ادارات

  نگيزه ايجادا-18

  تغيير ديدگاه مديران،-19

توانمندشدن ، كارشناسان

كارشناسان در .مديران و

  بحثهاي مشاركتي

 بررسي ميزان رسيدن -20

  به هدف

 افزايش تعداد -21

 گران تسهيل
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  استان آذربايجان غربي )4-3-2-4

چگونگي انجام  مراحل
 مراحل

 نكات منفي ثبتنكات م

توجيه مديران در جلسه    -1
  توجيهي

تشكيل گروه كـاري در     -2
  استان 

 انتخاب شهرستان و تيم     -3
  شهرستاني 

ــيم در-4 ــركت تــــ   شــــ
ــتان  گردهمـــــــايي اســـــ

   بختياري  وچهارمحال
ــروه  -5 ــسه گ ــشكيل جل  ت

ــتان و   ــاري در شهرســ كــ
  انتخاب دهستان 

 شركت در گردهمـايي     -6
  استان مركزي 

ــشكيل  -7 ــسه تـ ــيم جلـ تـ
  وتنظيم پرسشنامه 

 گردشگري در روستا و     -8
  جمع آوري اطالعات 

ــزاري  -9 ــا  برگـ ــسه بـ جلـ
   مربوطه  شوراهاي دهستان

 شـــــــــــــــركت در -10
  گردهمايي هرمزگان 

ــه-11 ــط    برنام ــزي توس ري
جهـت  بررسـي   تيم كـاري    

  نحوه اجراي طرح 
ــاني در  -12 ــالع رســ  اطــ

  روستا و دعوت به جلسه 
 برگزاري انتخابـات و     -13

  گر  تخاب تسهيلان
ــان -14 ــضور كارشناسـ حـ

ــزي در   ــر مركـ ــين دفتـ معـ
  برخي از روستاها 

  گران   آموزش تسهيل-15
   نظارت و ارزشيابي -16
 اسـتان   بـه  تعميم طرح    -17

   مجاورهاي  و استان
  
 

 توســط خــانم مــافي در-1
  دفتر مركزي 

ــط   -2 ــرح توس ــشنهاد ط پي
مدير ترويج به كارشناسـان     

ــتان و  ــاهنگي اس ــر هم دفت
ــناس   مر ــا كارشـ ــزي بـ كـ

مسئول استان و تشكيل تيم     
  استاني 

 هــا ن بررســي شهرســتا -3
توســــط تــــيم اســــتاني و 
انتخـــاب يكـــي از آنهـــا   

 صورت پايلوت  هب
نامه از دفتـر مركـزي و        -4

  حضور تيم دركارگاه 
ي هــا ن وضــعيت دهــستا-5

شهرستان بررسـي و سـپس      
با توجه به معيارها يكـي از       

   انتخاب شده ها ندهستا
مه از دفتـر مركـزي و       نا -6

  حضور در كارگاه 
ــشنامه از  -7 ــيم پرســ تنظــ

اعضاي تيم به منظور    سوي  
بررسي وضعيت فرهنگي و    

  اجتماعي منطقه 
ــران  -8 ــا رهبـ ــنايي بـ  آشـ

ــردن  ــي و پركـــــ محلـــــ
هــا و شناســايي   پرســشنامه

  محل برگزاري جلسات 
دعـــوت از شـــوراهاي  -9

دهـستان و توجيـه آنــان در   
  مورد طرح 

ر مركزي و   نامه از دفت   -10
  حضور تيم در كارگاه 

 برگــــزاري چنــــدين -11
جلسه در استان و شهرستان     
توســــط تــــيم و تــــدوين 
ــوه اداره   ــؤاالت و نحــ ســ

  جلسه در روستا 
ــه-12 ــوت نام ــع دع  توزي

ــاري  -1 ــت و همكـ  دخالـ
  مستقيم مديران 

 تمايل استان بـه اجـراي       -2
  طرح 

 نظـرات   نقطه استفاده از    -3
  كليه افراد گروه 

 انتخاب بهتـرين گزينـه      -4
ــان آن  ــر كارشناســ از نظــ

  شهرستان 
 ايجاد طوفان فكري در     -5

  اعضا تيم 
ــوه -6 ــا نحــ ــنايي بــ   آشــ

  گري  تسهيل
 همفكـــري گـــروه در  -7

  انتخاب بهترين گزينه
 آشنايي اوليه با فرآينـد      -8

  انجام كار 
 نزديكي تفكـر افـراد از       -9

  كليه سطوح 
 اعــــضاء گــــروه بــــا -10

آشنايي كامـل از وضـعيت      
  . روستا وارد روستا شدند

ــف   -11 ــا طواي ــنايي ب  آش
  موجود در روستا 

ــالت   -12 ــا مح ــنايي ب  آش
 روســــــتا و وضــــــعيت و
ــود در   ــات موجـــ امكانـــ

  روستا 
 دخالت دادن شـوراها     -13

 و استفاده از همكاري آنان 
 آشنايي و تبـادل نظـر       -14

در خصوص نحـوه اجـراي      
  طرح 

ــاهي  -15 ــا آگـ ــضاء بـ  اعـ
كامل در جلـسات حـضور      

  داشتند
شخصيت دادن به زنان    -16

  روستايي 
ــافتن اطــالع-17 ــامي  ي  تم

علــــــت نبــــــود   بــــــه-1
ــشخص   ــتورالعمل مــ دســ

 دچــار ســردرگمي  اعــضا
  ند شد

 ،علت كمبـود ماشـين     ه ب -2
ــادي   ــا مــشكل زي اعــضاء ب

  مواجه شدند
ــ-3 ــادگي  ه ب ــت دور افت عل

ــر    ــتاها و فق ــي از روس برخ
ــي  ــا فرهنگ ــشكالت آنه م

  فراوان بود 
 عدم همكاري برخي از     -4

 شوراها باعث افـزايش بـار     
كاري گروه در آن روسـتا      

  شد 
 گاهي كنتـرل جلـسات      -5

ــه علــت شــلوغي   مــشكل ب
  . بود

ــشكال-6 ــي در  م ت عمران
 شد جلسات مطرح مي



  131 �  نتايج طرح – چهارمفصل 

 

  صورت فرد به فرد  هب
 نــــــصب اطالعيــــــه -13

ايـــي، پالكـــارد در  پارچـــه
  روستا 

 در روز تعيـــين شـــده -14
 تيم بـه همـراه      يكليه اعضا 

ــو ــل  ش ــتا در مح راي روس
ــي  ــسه حــضور م ــد  جل يافتن

 طــوري هــدايت  راوجلــسه
ــي ــان   م ــه در پاي ــد ك كردن

  ضـرورت  زنان روستايي به  
  و بردند   مي  پيوجود رابط   

 گيـــري از طريــــــــق رآي
گـــران انتخـــاب   تـــسهيل

  . شدند مي
آقــاي دكتــر كمــالي و -15

خانم محمـدنژاد در برخـي      
  از روستاها حضور داشتند

وزشي از   نيازسنجي آم  -16
ــسهيل ــوزش   ت ــران و آم گ

 ها  آنان براساس اولويت

  زنان روستا
ــان بــه نتيجــه -18  خــود زن
  يدندرس مي
ــان  -19 مشخـــــصات بيـــ

ــسهيلگر ــط انتــــ  توســــ
  خودشان 

 كانديـدا از بـين خـود    -20
  آنان بود 

ــضا -21 ــي اعــ  ي دلگرمــ
  گروه 

ــتفاده از -22 ــه اســـ  نقطـــ
نظــرات آنــان بــراي بهبــود 

  روند كار 
 بـــاال رفـــتن ســـطح   -23

  گران  آگاهي تسهيل
  اثر بخشي 24-72٪

  



  ارزشيابي مشاركتي طرح زنان تسهيلگر توسعه روستايي � 132

 

  استان تهران) 2-4- 5-3

 نكات منفي نكات مثبت چگونگي انجام مراحل مراحل

 نامـــه بـــراي اجـــراي -1

طرح و چگـونگي انجـام      

  آن توسط ستاد

   انتخاب اعضاي تيم -2

ــتان  -3 ــاب شهرسـ  انتخـ

  )شروع كننده(پايلوت 

ــسات  -4 ــزاري جلـ  برگـ

تــــوجيهي بــــا حــــضور 

ــتاد   ــان ســ در كارشناســ

  استان و شهرستان 

 برگــــزاري جلــــسه  -5

كارشناسان شهرسـتان بـا     

ــرويج جهــت   مــديريت ت

انتخاب روستاهاي مـورد    

  نظر 

آوري اطالعـات     جمع -6

توســــــط كارشــــــناس 

  شهرستان 

 اســتخراج اطالعــات  -7

توســـط تـــيم و انتخـــاب 

دهـــستان و روســــتاهاي  

  مورد نظر 

ــه-8 ــت    برنام ــزي جه ري

  رفتن به روستا 

ــسه -9 ــزاري جل ــا  برگ  ب

  زنان روستايي 

  گر   انتخاب تسهيل-10

 برگــــزاري جلــــسه -11

ــين  -1 ــتان معـ ــد از اسـ بازديـ

  مازندران 

 مسئولين مديريت تـرويج     -2

  جز تيم بودند 

ــه   -3 ــتاني ك ــاب شهرس  انتخ

  كارشناس زنان ثابت داشت 

ــروه در   -4 ــراد گ ــضور اف  ح

  جلسات 

ي و تأئيــــــــد  بررســــــــ-5

هاي روستاهاي مـورد      ويژگي

  نظر 

ــشنامه و  -6 ــق پرســ  از طريــ

  مصاحبه رودر رو 

  ها   بررسي پرسشنامه-7

هاي مـورد نيـاز        هماهنگي -8

توسط كارشـناس شهرسـتان،     

ــاني ــالع رسـ ــزاري ، اطـ برگـ

جلسه بـا شـورا و شـركت در         

  جلسات عمومي روستا 

ــا  -9 ــسجد يــ ــرا در مــ  اجــ

  هاي عمومي  مكان

گـر    ايط تسهيل  اعالم شر  -10

توســــط افــــراد حاضــــر در 

 - زنـان     كانديد شدن  -جلسه

  رأي گيري

 حضور كارشناسان ستاد    -11

  و افراد تيم 

  نامه از طريق ستاد  -12

ــشاهده-1 ــد مـ اي و   بازديـ

  گفتگو با مجريان طرح

 همكــــاري برخــــي از -2

ــ ــت  اعـ ــروه جهـ ضاي گـ

حمايت از طرح، از جملـه      

  مدير ترويج 

 وجود كارشناسان فعال    -3

  شهرستان 

 تا حدودي شـناخت بـا       -4

  چهارچوب اجراي طرح 

 شـــــــناخت بيـــــــشتر -5

ــتان و   ــان اســـ كارشناســـ

  شهرستان از روستاها 

 ايجـــاد ارتبـــاط بيـــشتر -6

كارشـــناس شهرســـتان بـــا 

روســتاهاي حيطــه فعاليــت 

  خود

ل  كسب اطالعات كامـ    -7

و جامع نسبت بـه روسـتاها       

 شورا در جريـان طـرح       -8

  . قرار گرفت

ــان در  -9 ــشاركت زنــ  مــ

 مباحث مربوط به خودشان 

ــان  -10  چــالش فكــري زن

روستايي و مشاركت آنهـا     

  در انتخابات 

 آشنايي تسهيلگران بـا     -11

ــا   ــيم بـ ــنايي تـ ــم و آشـ هـ

ــل   -1 ــاي مراح ــه گوي  نام

 از جملـه    ،كامل طرح نبود  

  انتخاب تيم 

ــروه  -2 ــه گـ ــدم توجيـ  عـ

 منتخب اسـتان و در نتيجـه      

ــا راهــي نكــردن آنهــاهم  ت

  پايان طرح 

3-  

 بــاور نداشــتن اكثريــت -4

ايــن طــرح و  افــراد تــيم بــه

طـرح  .اعـالم كـردن   .مشابه

  ) مددكاران–مروجين (

   مشكل اياب و ذهاب-5

6-  

 حضور نداشـتن كامـل      -7

  زنان روستا در جلسات 

 واضح نگفتن هدف از     -8

تشكيل جلسات مباحث را    

 و به بيراهه    كرد   مي طوالني

   .اندكش مي

 عــدم حــضور اكثريــت -9

  زنان در جلسات 

10-   

11-  

 بــه علــت پراكنــدگي -12

ــاب    ــاب و ذه ــتاها اي روس

  . مشكل بود

13-  
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ــژه  ــوجيهي ويــــــ تــــــ

  گران منتخب  تسهيل

 حضور اعضاي تـيم     -12

در كارگــــاه آموزشــــي 

  قزوين 

هـاي     برگزاري دوره  -13

  گران  آموزشي تسهيل

ــدهاي -14 بازديـــــــــــ

ــي ــي -آموزشــ  انگيزشــ

  خارج از استان

 حضور كارشناسـان    -15

ــتان  ــتاني و شهرس  در ياس

  ها  اهكارگ

گـران    فعاليت تسهيل  -16

در چــارچوب اهــداف و 

   خودشان وظايف

ــت از -17  حمايـــــــــــ

  تسهيلگران 

  ارزشيابي طرح -18

   نيازسنجي -13

 برنامــه ريــزي ســاليانه بــا -14

  همكاري بخش تخصصي

   برنامه ريزي ستادي -15

ها    ارتباط با ساير سازمان    -16

  .و سازمان جهادكشاورزي

كمكهاي نقـدي و    ارائه   -17

غيــر نقــدي بــه منظــور انجــام 

  هاي توليدي  فعاليت

مطالعـات مـوردي    انجام   -18

از جمله يك پايان نامه، يك      

ــي   ــشگاهي ولــ ــورد دانــ مــ

ارزشيابي منـسجمي از سـوي      

كارگزاران و مجريـان طـرح      

 . انجام نشد

  تسهيلگران 

آشنايي بيشتر با طـرح      -12

هاي  از طريق ارائه گزارش   

  هاي ديگر  ستانا

 مـــشاركت آنهـــا در  -13

ــ  دوره ــاي آموزشــ  و يهــ

افزايش دانش و اطالعـات     

  عمومي و تخصصي آنها 

 تبـــادل اطالعـــات و  -14

تجربيـــات و رضـــايتمندي 

  آنها 

 تبـــــادل اطالعـــــات -15

  ها  وتجربيات با ساير استان

ــزاري دوره-16 ــاي   برگ ه

هـــاي   طـــرح،آموزشـــي

 وهـا      ايجاد تشكل  ،اشتغالزا

ــارات ايجــاد صــن دوق اعتب

  خرد 

ــراي  -17 ــتغالزايي بــ  اشــ

ــان  تــــسهيل ــران و زنــ گــ

ــد روســ ــزايش تولي تايي، اف

 تـشويق   در سطح روستا بـا    

  تسهيلگران 

وشــن شــدن برخــي   ر-18

نقاط قوت و ضعف طـرح      

 در استان 

14-  

  از  عدم حمايت مـالي    -15

  طرح در دراز مدت 
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  استان قزوين) 6-3-2-4

  نكات منفي  نكات مثبت  چگونگي انجام مراحل  مراحل

   ارائه طرح از دفتر مركزي -1
رح توسط مـدير     پذيرش ط  -2

  ترويج 
   تشكيل تيم استاني -3
 انتخاب شهرستان به عنوان     -4

  پايلوت 
 گــسترش تــيم در ســطح   -5

  شهرستان 
   انتخاب يك دهستان -6
 تشكيل جلسه با شـوراهاي      -7

  روستا 
 فراخـــــوان عمـــــومي در -8

  روستا 
 برگزاري جلـسه تـوجيهي      -9

  با زنان روستا 
ــه  -10 ــسهيلگر بـ ــاب تـ  انتخـ

   روش مشاركتي
 جلسه آشنايي تسهيلگران  -11

  هاي تسهيلگري  با روش
 نيازسنجي آموزشي براي    -12

  تسهيلگران 
هــــا   اجــــراي آمــــوزش-13

  ها  براساس اولويت
ــشترك  -14 ــست مــــ  نشــــ

تسهيلگران بـا ادارات سـتادي      
  سازمان جهاد كشاورزي 

ــشترك  -15 ــست مــــ  نشــــ
گران بـا ادارات خـارج       تسهيل

بانك كـشاورزي،   (از سازمان   
ــاون  فـــــهفنـــــي حر اي، تعـــ

  )روستايي
هـــاي مـــادي و   حمايـــت-16

گـــران در   تـــسهيل ازمعنـــوي
  سطح محدود 

  گسترش در سطح چهـار     -17
 شهرستان 

ــر   -1 ــيم دفت ــط ت ــه توس  ارائ
  مركزي 

2-  
 انتخـــاب گـــروه شـــامل -3

مــدير تــرويج، مــسئول ســتاد 
شــبكه و كارشــناس مــسئول  

  امور زنان 
   توسط تيم استاني -4
 انتخـــاب گـــروه شـــامل -5

مدير شهرستان، رئـيس اداره     
  ترويج، كارشناس امور زنان 

ــتاني و  -6 ــيم اسـ ــط تـ  توسـ
  شهرستاني 

   توسط تيم شهرستاني -7
 توسط شـوراهاي روسـتا      -8

  در داخل روستا 
 رئـــــيس اداره تـــــرويج -9

شهرستان، كارشناس مسئول   
امور زنان روسـتايي اسـتان و       
ــان   ــور زنــ ــناس امــ كارشــ
 شهرستان بصورت كارگاهي 

ئــــيس اداره تــــرويج  ر-10
  شهرستان و زنان روستا 

ــان  -11 ــور زن ــناس ام  كارش
ــتان و   ــتان و شهرســــ اســــ

  كارشناسان دفتر مركزي 
گــــــــران   تــــــــسهيل-12

  ) مشاركتي(
 اداره تــرويج شهرســتان -13

  مشاركتي 
  كارگاهي  -14
ــورت  -15 ــه صـــ  بـــ

  كارگاهي و جلسه 
 مــــــديريت تــــــرويج -16

  شهرستان و استان 
 اعتبار توسط دفتر  تأمين   -17

مركزي، عمليات اجرايي بـه     
 طاداره ترويج شهرستان توس   

 تيم استاني 

در جريـــان قـــرار گـــرفتن   -1
  مستقيم مديران 

پــذيرش طــرح توســط كليــه -2
  اعضا

يـابي مناسـب از لحـاظ         مكان-3
و در فرهنگـــــي و اجتمـــــاعي 

   دسترس بودن در مرحله اول
  درگيري كليه اعضاء -4
ــا  -5 نزديــك بــودن بــه مركــز ب

  ط آب و هوايي توجه به شراي
در جريـــان قـــرار گـــرفتن   -6

  روستاها از روند اجراي طرح 
ــان در  -7 ــه زنــ ــضور همــ حــ

  انتخابات 
آشنايي كامل زنان يـا نحـوه       -8

  انجام انتخابات 
گـــران بـــا  آشـــنايي تـــسهيل-9

  وظايف خود 
ــطح دانــــش -10 ــاي ســ ارتقــ

  گران  تسهيل
گران   ايجاد ارتباط با تسهيل   -11

  و ساير ادارات
ــاد ان-12 ــراي   ايجــ ــزه بــ گيــ

 گران  تسهيل

ــط   -1 ــذيرش توسـ ــدم پـ  عـ
  بعضي از شوراها 

 اي  ي و قبيلهم قوات اختالف-2
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  استان كهگيلويه و بوير احمد) 7-3-2-4

چگونگي انجام  مراحل
 نكات منفي نكات مثبت مراحل

   اعالم طرح-1
 بررسي طرح و پذيرش     -2

  آن 
   معرفي استان معين -3
   تشكيل تيم استاني -4
خــاب محــل اجــراي  انت-5

  طرح 
ــيم اســتاني از -6  بازديــد ت

  استان پايلوت 
ــيم  -7 ــسات ت ــشكيل جل  ت

  استاني 
   دعوت از استان معين -8
   تشكيل تيم شهرستاني -9

ــا  -10 ــسه بـ ــشكيل جلـ  تـ
  شوراهاي روستا 

ــان -11 ــوت از زنـــ  دعـــ
روســــــتايي و تــــــشكيل 

  جلسات توجيهي با آنها 
ــل  -12 ــام مراحــــ  انجــــ

ــتاهاي  ــات در روسـ انتخابـ
  ورد نظر م

ــا  -13 ــسات ب ــشكيل جل  ت
   منتخبگران  تسهيل

   نيازسنجي آموزشي -14
ريزي آموزشـي      برنامه -15

  گران   تسهيلبراي
ــه -16 ــراي برنام هــاي   اج

  آموزشي
 شركت تيم اسـتاني و      -17

ــاه  ــتاني در كارگــ شهرســ
آموزشــي بــازنگري طــرح 

  در قزوين و دماوند 
 گسترش اجراي طرح    -18

 در ساير نقاط استان 

 دفتـــر ارســـال نامـــه از -1
  مركزي به استان 

 توسط مديريت ترويج    -2
  و واحد امور زنان 

 از طريق نامه از طـرف       -3
  دفتر مركزي 

 تركيــب آن از طــرف  -4
دفتــر امــور زنــان اعــالم    

  . گرديد
   از طرف تيم استاني -5
   از طريق مكاتبه -6
ــدير  -7 ــاهنگي مـ ــا همـ  بـ

  ترويج 
   از طريق نامه -8
   استاني  از طريق تيم-9

 هماهنگي تيم اسـتاني     -10
  و شهرستاني 

 از طريق دعـوت نامـه      -11
  توسط تيم شهرستان 

 از طريــــــق تــــــيم  -12
ــورا   ــتاني و شــــ شهرســــ

  ونظارت تيم استاني 
 با حضور تـيم اسـتاني       -13

  و شهرستاني 
ــزاري  -14 ــا برگـــــ  بـــــ

هـاي آموزشـي بـه        كارگاه
روش مشاركتي توسط تيم    

  استاني 
 توسط واحـد زنـان و       -15

  اعالم به شهرستان 
ــا  -16 ــتان ب ــط شهرس  توس

  هماهنگي استان 
 بــــه دعــــوت دفتــــر -17

  مركزي 
 با توجـه بـه اعـالم از         -18

طــرف دفتــر امــور زنــان و 
 موفقيت طرح 

هــــاي   ايجــــاد تــــشكل-1
ــتغالزا ــندوق و ( اشــــ صــــ

  )ها تعاوني
هـــاي   اجـــراي پـــروژه -2

  اشتغالزا توسط تسهيلگران 
ــه   -3 ــراي اولي ــل اج ــه دلي  ب

  . يلوت موفق بودبصورت پا
 استفاده از تجارب استان     -4

  معين 
 انتخابي بـودن تـسهيلگر      -5

بــــا توجــــه بــــه بافــــت    
  اجتماعي روستا  گيفرهن

ــشتر -6 ــت بيـــــ  مقبوليـــــ
گــر در بــين زنــان    تــسهيل

روســتايي بــه دليــل انتخــابي 
  بودن 

 هويت بخشيدن به خـود      -7
  تسهيلگر 

گـر    ارتباط بيشتر تـسهيل    -8
  با بخش زنان 

گـري   ن تصدي  كم كرد  -9
  بخش دولتي 

 زنــان  آمــوزش ارتقــاي -10
  روستايي 

ــاي  -11 ــام كارهــــ  انجــــ
 مشاركتي  گروهي

 هـا   ن توجيه نبودن اسـتا    -1
  قبل از اجراي طرح 

ــابي  -2 ــارت و ارزيــ  نظــ
نكــردن طــرح ملــي مــدت 
ــروه   ــط گـ ــوالني توسـ طـ
نظارتي دفتر جهت اصالح    

  ها  نقاط ضعف استان
  نداشتن رديف اعتباري   -3
   طرح رايب

 در نظر نگرفتن انگيـزه      -4
  گران  براي خود تسهيل

اي جهــت   هــيچ انگيــزه-5
ــراي    ــرح بــ ــراي طــ اجــ
ــتان و   ــان در اسـ كارشناسـ
ــه   ــر گرفت ــتان در نظ شهرس

  . نشد
   توجيه نبودن مسئولين -6
   كمبود امكانات-7
ــ -8 ــت ب ــد  دخال يش از ح

 شورا در بعضي مناطق 
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  منطقه جيرفت )8-3-2-4
 نكات منفي نكات مثبت لچگونگي انجام مراح مراحل

  و ابالغ طرح بـه شهرسـتان     -1
  ارسال دستورالعمل طرح 

 انتخــاب دهــستان پــايلوت -2
ــه از ( ــين س ــه  ب ــستان تابع  ده

  )شهرستان
 انتخاب روسـتاهاي واجـد      -3

شرايط جهت اجراي طـرح از      
  دهستان پايلوت 

 ي توجيـــه نمـــودن اعـــضا-4
شوراها و معتمدين محلـي در      
ــرح و   ــراي طـ خـــصوص اجـ

  اي آن مزاي
  گر  انتخاب تسهيل-5
   نيازسنجي آموزش-6
 اجراي كارگـاه آموزشـي      -7

  گري فنون تسهيل
 . اجراي بازديد آموزشي-8

ــه و  -1 ــال موافقنامــــ  ارســــ
  مكاتبات اداري 

جلسه شهرستاني با حضور     -2
ــشاورزي و   ــاد كـ ــدير جهـ مـ
مسئولين مراكز خدمات تابعـه     
جهــت توجيــه نمــودن آنــان و 

   انتخاب دهستان پايلوت
ــا حــضور مــسئول   -3 جلــسه ب

كارشـــــناس  اداره تـــــرويج،
ــز   ــسئول مركـ ــتان و مـ شهرسـ

ــايلوت  و ،خــدمات دهــستان پ
 100 روسـتاي بـاال   20انتخاب  
  خانوار 

ــدير     -4 ــضور م ــا ح ــسه ب جل
جهاد كشاورزي، مسئول اداره    

كارشـــناس زنـــان  (تـــرويج 
ــتان ــز ، )شهرسـ ــسئول مركـ مـ

ــايلوت و   ــستان پ ــدمات ده خ
ــوراهاي   ــضاء ش ــتا 20اع  روس

، جهت توجيه نمـودن شـوراها     
اعالم برنامه زمانبندي و توزيع     

  هاي عمومي  فراخوان
ــان   -5 ــناس زن ــضور كارش  ح

ــتاها و  ــتان در روســـ شهرســـ
در ( نفــر تــسهيلگر40انتخــاب 

هـــر روســـتا پـــس از توجيـــه 
ــر    ــصورت غي ــان ب ــودن زن نم

ايـن مطلـب      مستقيم آنان را بـه    
ــي ــه    مـ ــاز بـ ــه نيـ ــانيم كـ رسـ

اي دارنـــد و پـــس از  نماينـــده
فتن خصوصيات آن نماينده    گ

از سوي آنان چند نفر كانديـد    
شدند و سپس زنان حاضـر در       

خود .هاي انتخاب   جلسه گزينه 
را بـــــر روي برگهـــــاي راي 
ممهور به مهر مـديريت جهـاد       
كشاورزي شهرستان نوشتند و    

 نفـر تـسهيلگر     2براساس آراء   
در هــــر روســـــتا انتخـــــاب  

   ).گرديدند مي
 40 نيازسنجي آموزشـي از      -6
 دوره 9گــر و انتخــاب  سهيلتــ

آموزشي در زمينه كـشاورزي     
ــداري ــه آن ،و دامـــ  و ارائـــ

  گران  ها به تسهيل آموزش
 بــــا  برگــــزاري كارگــــاه-7

حـــضور كارشـــناس مـــسئول 
دفتـــر امـــور زنـــان روســـتايي 
بعنــوان مــدرس و كارشناســان 

ــتان و   ــان شهرسـ ــر 40زنـ  نفـ
  گر  تسهيل

ــد از فعاليـــت-8 ــاي   بازديـ هـ
 مزگان گران استان هر تسهيل

 به توانمنـد شـدن هـر چـه          -1
 زنان روستايي شهرستان    بيشتر

  انجامد مي
 ، بـــا بيـــان مزايـــاي طـــرح-2

ــهشــوراها   اجــراي طــرح در ب
ــه ــتا عالق ــد  روس ــد گرديدن من

اين باعث همكاري هر چه       كه
بيـــشتر آنهـــا در برگـــزاري   
انتخاب از طريق اطالع رساني     
ــورت    ــتايي ص ــان روس ــه زن ب
گرفت و شركت براي عمـوم      

  . نان آزاد بودز
ــاب  -3 ــرح و انتخ ــراي ط  اج

 گــر عنــوان تــسهيل هافــرادي بــ
خــود زنــان روســتايي  توســط

ــان     ــدن آن ــد ش ــث توانمن باع
و موجب مـي شـود      گردد    مي

ــه  ــا كـ ــسهيلگران  آنهـ ــا تـ بـ
ــاري الزم را   ــاري و همي همك

  داشته باشند
 آموزش براساس نيازهـاي     -4

گردد كـه     اعث مي خود آنان ب  
ميـت  اهبدانند مـا بـه نظرشـان     

اين خود به آنان       كه(دهيم    مي
و ) دهــد اعتمــاد بــه نفــس مــي

اينكه بدانند مـا هـر كـاري را         
ــان    ــدن آن ــد ش ــت توانمن جه

  دهيم انجام مي
با شرح وظايف و    آشنايي   -5

ــسهيل  ــون ت ــري فن ــه ،گ  طريق
 يانجــام نيازســنجي آموزشــ  

  و غيره ) روش ماتريسي(
هـاي سـاير       با ديدن فعاليت   -6

 گيرند گران ايده مي تسهيل

 ارســال نــشدن بــه موقــع    -1
ــرح  ــراي طـ ــيدن (اجـ ديررسـ

بايست    ماه مي  2طي  )موافقنامه
  . اين طرح اجرا شود

   عدم حضور تيم استاني -2
 كمبـــود وســـيله نقليـــه در -3

ــضور در   ــت ح ــتان جه شهرس
 ها  روستا
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  استان گلستان )9-3-2-4

 نكات منفي نكات مثبت چگونگي انجام مراحل مراحل
  توسط استان پذيرش ايده -1
 ي تهيه دستورالعمل اجرايـ    -2

  طرح 
ــيم شهرســتان و -3  انتخــاب ت

  دهستان 
 توجيه دستورالعمل جهت    -4

  كارشناسان 
  توجيه معتمدين محلي  -5
ريزي جهت اجرا در      برنامه -6

  دهستان مورد نظر 
   توجه به فرهنگ منطقه -7
 فراخوان عمومي در سطح     -8

  روستا 
 برگزاري جلـسه تـوجيهي      -9
  ا زنان روستاب

 انتخاب تسهيلگر به شيوه     -10
  مشاركتي 

جلسه آشنايي بـا    تشكيل   -11
ــسهيل  روش ــاي ت ــا   ه ــري ب گ

  گران  تسهيل
سنجي آموزشي براي     نياز -12

  گران  تسهيل
 اجـــراي آمـــوزش بـــر   -13

  حسب الويت 
 نشـــست مـــشترك بـــا   -14

  تعدادي از مسئولين شهرستان 
 حمايت مـادي و معنـوي       -15

  صورت محدود از تسيلگران ب
 برگزاري اولـين كارگـاه      -16

  مشترك 
  نظارت و ارزشيابي -17

ــا اجــراي طــرح در  -1  آشــنايي ب
  استانهاي پايلوت 

   انتخاب شهرستان -2
   انتخاب براساس دستورالعمل -3
 محـل    نودر شهرسـتا  . انفرادي -4

  اجراي طرح
 ارسال دعوتنامـه بـه شـوراها،        -5

  ها و دهياران  بخشداري
رنامه زمانبنـدي شـده      ب نوشتن -6

  براي روستاها 
 بازنگري انتخاب تـسهيلگران     -7

  براساس فرهنگ زمان و مكان 
نــد گــو بــه مكــان  از طريــق بل-8

  عمومي دعوت شدند 
 مراحل اجرا و انتخابـات بيـان        -9

  گرديد 
 با رأي مخفـي و دادن برگـه         -10

ــذ   ــندوق اخ ــه ص ــشخص و تهي م
و بودن يك نفـر از اعـضاي        .راي

ــوراي   ــانم ش ــازكردن  خ ــهر، ب ش
صـــندوق پـــس از اتمـــام آراء و 
  انتخاب تسهيلگر با حداكثر آراء 

 دعـــوت از تـــسهيلگران بـــه -11
  .شهرستان و توجيه آنها

ــسهيل-12 ــش از ت ــران در  پرس گ
  كالسها 

ــتورالعمل  -13 ــاس دســـ  براســـ
  شهرستان 

   در فرمانداري -14
ــه  -15 ــار دادن هدي ــا يكب  فقــط ب

  كوچك 
ــالس -16 ــشاركت در كـ ــا   مـ هـ

هـاي ديگـر     ت شده در استان   دعو
  جهت تبادل نظر 

هـــا و   شـــركت در كارگـــاه-17
هاي ارزشـيابي و     آشنايي با روش  

 اجراي آن در روستا 

1-  
2-  
   دستورالعمل كامل بود-3
 محتـــواي انتقـــال دقيـــق -4

  طرح 
 پــذيرش طــرح از ســوي -5

  آنها 
 داشــتن برنامــه مــنظم در -6

  كارها 
 آسان شدن اجراي طرح     -7

  شتر مردم و پذيرش بي
   شركت همگاني زنان -8
 آگاهي كامل بـا مراحـل       -9

  اجراي انتخابات 
 انتخــــاب مناســــب در -10

  بيشتر موارد توسط زنان 
  كارها آغاز  -11
ــا  -12 ــدن بـــ ــنا شـــ  آشـــ

  هاي تسهيلگران  خواسته
در مورد بودجه مشكلي    -13

  نداشتيم 
 آشـــنايي مـــسئولين بـــا -14

  طرح 
ــستگي  -15 ــدم وابــــ  عــــ

  گر تسهيل
شـــنايي دقيقتـــر بـــا    آ-16

  اجراي طرح 
ــه   -17 ــدن از نتيج ــاه ش  آگ

نكات مثبت و   (اجراي طرح   
و همچنـين يـادگيري     ) منفي

همگاني عوامل اجراي طرح    
گر و   تسهيل،  مثل كارشناس 

 خود زنان روستايي 

ــرات  -1 ــدادن نظ ــت ن  دخال
  كارشناسان 

اجـراي صـد    .امكانعدم   -2
    طرحدرصد

 عدم انتخاب صد در صد      -3
  ناسب ي افراد م

 عدم همكاري بعـضي از      -4
  شوراها 

 آشــنا نبــودن بــا كلمــه    -5
  تسهيلگر

 عدم توجيـه دقيـق خـود        -6
  كارشناس

هـا     عدم اجـراي خواسـته     -7
ــالس  ــا ك ــشنهادي   ب ــاي پي ه

  استان 
 با خواسته زنان هماهنگ     -8

  نبود 
 عــدم دخالــت آنهــا در   -9

  ادامه طرح 
ــه از دلـــــسردي -10  ادامـــ

  اجراي طرح 
ــر ه  -11 ــشخيص دي ــامت  نگ

  اشكاالت 
 آشنايي با نكات مثبـت      -12

ــط    ــرح توســ ــي طــ و منفــ
كارشناســان اســتاني و عــدم  

ضـعف ارتبـاط    (توجه به آن    
 )استان با شهرستان
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  آل براي تسهيلگر روستايي  ايدهقترسيم اف) 4-2-4

حاضرين در جلسه خواسته    ها، از     طرح و ارائه آن به تفكيك استان        اجراي بعد از مباحث فرآيند   

 و  ،هـا  شهرسـتان كارشناسـان   هـا،     اسـتان   كارشناسـان  ارگروه كارشناسـان دفتـر مركـزي،      ر چهـ  شد د 

سال  20 در ا از تسهيلگر روستايي رخود  آل   ايدهچشم انداز و     گران روستايي به طور جداگانه     تسهيل

  : استقرار زير  مطلوب بهگر  تسهيلهاي يك  نظر اين چهار گروه در مورد ويژگي. آينده ترسيم كنند

  )گران تسهيل(كارت سبز 

   باشد مند داوطلب و عالقه •

  داشته باشد و مورد اعتماد مردم باشد محبوبيت  روستا مبين مرد •

  كرده باشد و به علم روز آگاه باشد  تحصيل •

  خالق باشد  •

  جوان وفعال باشد  •

  پشتكار داشته باشد  •

  متدين و اجتماعي باشد  •

  آينده نگر باشد •

  شد پذير باريسك انتقادپذير و  •

  در مورد مشكالت مردم روستا شناخت داشته باشد و پيگير باشد  •

  اعتماد به نفس داشته باشد  •

  اهل مشورت باشد  •

  امين و رازدار باشد  •

 امكانات داشته باشد •

  دلسوز و مهربان باشد •

  )كارشناسان شهرستان(كارت آبي

  تحصيالت عالي داشته باشد  •

  هاي آموزشي  با تكنولوژيآشنا  •

  و انتخاب مردم باشدمورد اعتماد  •
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   به مسائل روز دنياآگاه  •

  شم اقتصادي باال باشد. دارايوخالق و كارآفرين  •

  در تحوالت روستاييتأثيرگذار  •

  اعتماد به نفس باال داشته باشد •

  قدرت بيان و روابط اجتماعي باال داشته باشد •

  به زبان خارجي مسلط  •

  شمول داشته باشد  ديدگاه جهان •

   باشد داشتهي زيادمطالعات •

 گران فعاليت داشته باشند   تسهيلهاي لالب تشكغدر  •

 مورد حمايت حاميان دولتي و غير دولتي باشد •

هـاي     سـال آينـده تـرويج خـصوصي در ايـران رايـج خواهـد شـد بنـابراين تـشكل                     20چون   •

  ها و مراكز علمي ارتباط ايجاد كند گري با روستا تسهيل

  )كارشناسان استان(كارت صورتي 

 هاي تسهيلگران و تشكل NGOايجاد  •

   باشدهاي انساني  داراي ارزش •

  آشنا به علم و ارتباطات روز  •

  هاي مشاركت جويانه باشد  داراي ويژگي •

  د  عمل داشته باشآزادي •

  . دوستانه داشته باشد تفكر بشر •

  ي كامالً داوطلبانه داشته باشد ها تفعالي •

  مديريت قوي مشاركتي  •

  اثر گذار باشد  •

  باشدخالق و كارآفرين  •

    را بشكندمرزها •

  دلسوز و خيرخواه باشد  •
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  اي عمل كند  جهاني بينديشد و منطقه •

  سياسي نباشد  •

  )كارشناسان دفتر مركزي(كارت زرد 

 خود توسعه •

  قوي داشته باشدهاي دروني  انگيزه •

    استفاده از اينترنتتوانايي •

  داراي اطالعات وسيع  •

  باشدآموزشگر  •

  ايجاد كندي اشتغال ها نكانو •

 ايجاد كند اطالعاتي شبكه •

   تسهيلگران توسعه روستايي و كشاورزيNGOايجاد  •

  

زنـان  برنـده و بازدارنـده طـرح         عوامل پـيش  بررسي   (تحليل ميدان نيرو  ) 5-2-4

  ) روستايي توسعهگر تسهيل

 بـا اسـتفاده از       كـه   و از آنهـا خواسـته شـد        ندبنـدي شـد    ي طـرح، گـروه     اجـرا   زمان ها براساس  استان

 را براسـاس    آنهـا  كننـد و سـپس       مـشخص ازدارنـده طـرح را      ببرنده و    وامل پيش ي رنگي ع  ها  تكار

  .ندمايبندي ن اولويت موردپنج شان تا  اهميت
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  ي مركزي، آذربايجان غربي، خراسان و دفتر مركزيها ناستا: گروه اول) 1-5-2-4

  عوامل بازدارنده  عوامل پيش برنده  نظرات

 فرآينــــد جريــــان فكــــري بــــودن  دفتر مركزيكارشناسان 
  گري  تسهيل

حضور مشاور و محقق طرح از ابتـدا        
 تاكنون 

ــه   وجــود ايــده و تفكــر قــوي در بدن
 طرح 

   در تيم مند حضور افراد عالقه

  گر  نامشخص بودن جايگاه واقعي تسهيل
 نبود رديف اعتباري مشخص 

بر بودن فرآيند انجـام طـرح بـا توجـه بـه              زمان
  ماهيت آن 

  كمبود نيرو در صف

ويژه  ه سطح سواد روستاييان ب    رتقايا  مديران
  زنان

ــساعد در محــيط   ــضاي م احــساس ف
 روستا

 تغييرات فضاي سياسي
تـــسهيل ارتباطـــات بـــين المللـــي و  

  مقايسه با ساير ملل
ي هـا   تتر زنان در فعاليـ     حضور فعال 

  آموزشي اجتماعي

  طوالني بودن دوره ثمر دهي 
 تعارض كارشناسي در محيط اداري 

 نبود نگرش مديريتي 
 نداشتن رديف اعتباري

در محـيط   (هـاي جنـسيتي       حاكم بـودن فاصـله    
 ) ادارهوروستا 

  نبود آموزش مديريتي 
  نبود ابزارهاي انگيزشي براي دست اندركاران

  تشكيل تيم مشاور   كارشناسان استان
 حمايت مديريت 

  وجود سطوح مختلف در تيم 
ــشاركتي عمـــل كـــردن تـــيم و     مـ

  روستائيان

  گر مرد  نبود تسهيل
 )ها تتغيير مديري(جابجايي مديران 

تغييـرات    مـشخص  عدم وجود رديف اعتباري   
  مديريتي

ــطوح مختلــف      كارشناسان شهرستان ــگ بــودن س هماهن
  مديريتي از باال تا پايين 

ــراي  ــرحاج ــا ط ــرح  ه ــي ط ي تكميل
تــسهيلگران مثــل صــندوق اعتبــارات 

 خرد 
پيگير شدن و ارتباط كارشناس امور      

   با طرح زنان استان و شهرستان
ي كارشناسان به ادامه طرح     مند  عالقه

  با وجود رها شدن طرح

تخصيص اعتبارات در نيمه دوم سال و كمبـود         
  زمان 

 كمبود ماشين و امكانات 
 تعدد وظايف كارشناسان زن در شهرستان 

ــه كــردن    ــشدن طــرح جهــت توجي ــوب ن مكت
  كنند مديراني كه تغيير مي

رش گـست (عدم همكاري تيم در مرحله تعمـيم        
  )طرح

رضـــايت خـــانواده و عالقـــه خـــود   انگر  تسهيل
  گر  تسهيل

 گر پشتكار خود تسهيل
  رضايت مردم روستا 

  راهنمايي درست كارشناس

  )مكان تجمع(كمبود امكانات 
 گران  جابجايي تسهيل

عــدم همكــاري مــسئولين روســتا بــه علــت      
 جابجايي 

  عدم آشنايي تسهيلگر به وظايف خود
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  گروه اولبرنده و بازدارنده  پيشعوامل ي ها تاولوي

  عوامل بازدارنده  برنده عوامل پيش

 حضور مشاور و محقق طرح از ابتدا تاكنون 

هـاي آمـوزش      تـر زنـان در فعاليـت        حضور فعـال  

  اجتماعي 

 حمايت مديريت 

مندي كارشناسان به ادامه طرح با وجود رها          عالقه

 شدن طرح 

  گر پشتكار خود تسهيل

 ي مشخص نبود رديف اعتبار

  )ها تغيير مديريت(جابجايي مديران 

 تعدد وظايف كارشناسان زن در شهرستان 

 گر  جابجايي تسهيل

  نبود نگرش مديريتي 
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  : تحليل ميدان نيرو

   پيش برنده و بازدارنده گروه اول عوامليها تلويوانمودار 
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 اعتباري مشخص

2 

4 5 

نبود نگرش

 مديريتي

 جابجائي

 گر  تسهيل

وظايف تعدد 

كارشناسان زن در 

 شهرستان
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  ارزشيابي مشاركتي طرح زنان تسهيلگر توسعه روستايي � 144

 

 دفتـر مركـزي     وو بـوير احمـد، تهـران        ي قزوين، گهگيلويه    ها  ناستا: گروه دوم  )2-5-2-4

  )و مدير وجود نداشتقابل ذكر است كه در اين گروه تسهيلگر زن روستايي (

  عوامل بازدارنده  عوامل پيش برنده  نظرات

ريزي دقيق در     رعايت اصول و برنامه     دفتر مركزيكارشناسان 

تدوين و روند اجراي پروژه از همان       

 ابتدا 

اسـان  عالقه و پيگيـري جـدي كارشن    

 ها  از دفتر مركزي تا شهرستان

  

عـــدم اعتقـــاد بعـــضي از مـــديران و  

ــه مفهـــوم مـــشاركت و   كاركنـــان بـ

 مشاركتي كاركردن 

عدم اعتقاد بعضي از مـديران مـرد بـه        

اعـم از   (بحث حضور زنان در جامعه      

  )محلي و ملي

 ارزشيابي طرح در كنار اجراي آن   كارشناسان استان

  ن عالقه و پشتكار كارشناسان ز

 هماهنگي تيم استاني و شهرستاني 

ريزي بلند مدت جهت توسـعه        برنامه

 گران  طرح تسهيل

  پذيرش طرح از طرف مديريت 

  

هـاي فـردي مـديران و         گيـري   تصميم

 اندركار مسئولين دست

در نظر نگرفتن اعتبـار خـاص جهـت         

  اجراي طرح 

 فقدان دستورالعمل اجراي طرح 

 ها  تغيير مديريت

 گران در نيمه راه  رها كردن تسهيل

ويـژه    هاي مشاركتي به    ضعف ديدگاه 

  در مديران

 همكاري كليه اعضاي تيم   كارشناسان شهرستان

  همكاري زنان روستايي 

همكـاري زنــان روســتايي و شــوراها  

 گر  در انتخاب تسهيل

ــتاني و   ــيم اس ــسئولين، ت ــاري م همك

 شهرستاني و زنان روستايي 

 همكاري مسئولين سازمان 

  گر  بودن تسهيلانتخابي 

 گران  نبود پشتوانه مالي براي تسهيل

وسيله رفت و آمـد،     (كمبود امكانات   

  )نيروي انساني

 مورد مسئولين و شورا  هاي بي دخالت

 توجيه نبودن مسئولين 

  عدم تخصيص اعتبارات كافي
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  گروه دومبرنده و بازدارنده  عوامل پيشي ها تاولوي

  وامل بازدارندهاولويت ع  اولويت عوامل پيش برنده

 ماهيت مشاركتي طرح 

ــان      ــتاني و زن ــتاني و شهرس ــيم اس ــسئولين ت ــاري م همك

  روستايي

عالقه و پيگيـري جـدي كارشناسـان از دفتـر مركـزي تـا               

 ها  شهرستان

 گران  ريزي بلند مدت جهت توسعه طرح تسهيل برنامه

   مديريتطرفپذيرش طرح از 

ر زنـان   عدم اعتقاد بعضي از مديران مرد به بحـث حـضو          

 )اعم از محلي و ملي(در جامعه 

  توجيه نبودن مسئولين 

 گران در نيمه راه  رها كردن تسهيل

 الخـصوص   در سيستم علـي يهاي مشاركت   ديدگاهضعف  

 در مديران 

  عدم تخصيص اعتبارات كافي
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  :تحليل ميدان نيرو 

   پيش برنده و بازدارنده گروه دوم عوامليها تالوينمودار 
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الزم به ذكر است كـه       ( دفتر مركزي   و ي گلستان، جيرفت  ها  ناستا: گروه سوم  )3-5-2-4

  )و دفتر مركزي وجود نداشتدر اين گروه كارشناس استاني 

  عوامل بازدارنده  عوامل پيش برنده  نظرات

همراهــي مــسئولين و مــديران در ابتــداي   مديران

  كار 

جام  و ان    فرصت كافي جهت تحليل ايده    

 صورت پايلوت  كار به

 ها تسهيل در اجراي ساير پروژه

 آموزش مستمر 

  روند كارشناسي مقدمات و شروع طرح 

 انجام سريع مرحله انتخاب 

كاهش تدريجي همراهي كارشناسـان سـتاد و        

 بررسي كارشناسي 

ــه ــه در     بودجــ ــارج از وزارتخانــ ــاي خــ هــ

   مؤثر بوده استهاي اجراي طرح سياست

 ارزيابي طرح در حين اجرا كاهش نظارت و 

كاهش داده   تغيير مديران، همراهي مسئولين را    

  است

 توجيهي  هاي آموزشي اجراي كارگاه  كارشناسان شهرستان

  پيگيري مستمر طرح توسط اداره 

 عالقه زياد مردم روستا 

 هاي دفتر مركزي  حمايت

 ارتباط نزديك با شورا 

ــراي    ــي بـ ــاي تفريحـ ــزاري اردوهـ برگـ

  با مشاركت مالي آنها گران تسهيل

گـر و    برخورد خوب كارشناس با تسهيل    

  گر  زحمات تسهيلكوچك نشمردن

 توجيه نبودن مدير جهاد كشاورزي شهرستان 

هاي امور زنـان توسـط    اهميت ندادن به فعاليت 

  همكاران ديگر 

 كمبود وسيله نقليه 

 اي  مشكالت بودجه

عدم تأمين به موقع وسيله نقليه و صبور نبـودن          

  انندهر

 حمايت سازمان   انگر  تسهيل

همراهــي كــردن كارشناســان در اجــراي 

  طرح 

 همكاري و همفكري زنان روستا 

  ارتباط نزديك و دوستانه

 كمبود امكانات 

  همزمان شدن طرح با فصل كاري زنان روستا 

 نداشتن وسيله نقليه و دور بودن شهرستان 

  داشتن مشكالت فرهنگي

  

  

  

  



  ارزشيابي مشاركتي طرح زنان تسهيلگر توسعه روستايي � 148

 

  گروه سومبرنده و بازدارنده  يشعوامل پي ها تاولوي

  اولويت عوامل بازدارنده  اولويت عوامل پيش برنده

  همراهي كردن كارشناسان در اجراي طرح 

 آموزش مستمر 

 همكاري و همفكري زنان روستا 

 روند كارشناسي مقدمات و شروع طرح 

گـر و كوچـك       برخورد خوب كارشناس بـا تـسهيل      

  گر  نشمردن زحمات تسهيل

  ارت و ارزيابي طرح در حين اجرا كاهش نظ

 اي  مشكالت بودجه

 داشتن مشكالت فرهنگي 

 تغيير مديران، همراهي مسئولين را كاهش داده است 

هــاي امــور زنــان توســط  اهميــت نــدادن بــه فعاليــت

  همكاران ديگر
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  :تحليل ميدان نيرو

   پيش برنده و بازدارنده گروه سوم عوامليها تلويوا نمودار
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  ارزشيابي مشاركتي طرح زنان تسهيلگر توسعه روستايي � 150

 

  عملي براي اصالح فرايند اجراي طرح هايمراحل و پيشنهاد) 6-2-4

كنندگان تهيه جـدول مراحـل و پيـشنهاد عملـي بـراي               يكي ديگر از كارهاي مشاركتي شركت     

 نيـز طرح به سه گروه تقسيم شدند و دفتر مركـزي           ورود به    برحسب زمان    ها  ناستا. اصالح طرح بود  

كـه  را  مراحلـي  ،براساس افق ايده ال وتحليل ميدان نيروبنا شد   اين مجموعه   . اديك گروه تشكيل د   

  .ارائه نمايدپيشنهاد عملي و سپس براي اصالح كند  مشخص داردنياز به اصالح 

صـورت   ههاست كه ب   تكميل كننده جداول بررسي فرآيند كل اجراي طرح در استان         اين جدول   

  .ده است تنظيم ش191 تا 167استاني در صفحات 
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گـروه  :  عملي براي اصالح فراينـد اجـراي طـرح         مراحل و پيشنهادهاي   جدول)1-6-2-4

   آذربايجان غربي و مركزي،هاي خراسان رضوي استان اول

  پيشنهاد عملي براي اصالح  مراحل

  مراحل اجرا -1

  نظارت و ارزشيابي -2

 تعميم طرح -3

  ها   و ارسال به استان تدوين دستورالعمل اجرايي مشترك توسط دفتر مركزي-1

   تشكيل گروه مشاوره در روستا -2

  )طرح نظارتي( تهيه دستورالعمل يكسان نظارتي و ارزشيابي -3

   انعقاد قرارداد با بخش خصوصي جهت انجام نظارت وارزشيابي مشاركتي -4

   همكاري مجريان درگير در طرح با يك نفر بيروني -5

  ت ارزشيابي بعنوان يك پروژه اجرايي  در نظر گرفتن بودجه و اعتبار جه-6

دليـل انحـالل تـيم كـاري و خالصـه شـدن آن بـه كارشـناس                     در اين مرحله بـه     -7

شهرستان و بعضاً استان و نيز تعـداد كارشناسـان شهرسـتان و عـدم توجيـه مـديران                   

كـارگيري نيروهـاي      شود ضمن توجيـه مـديران در سـطوح بـاالتر و بـه               پيشنهاد مي 

  . ويت طرح و فعال شدن تيم كاري فراهم آيدانگيزشي زمينه تق

   آموزش نيروهاي جديد -8

گران با توجـه بـه شـرايط هـر اسـتان و تعمـيم طـرح                   هاي تسهيل   NGO ايجاد   -9

 توسط آنان 

  



  ارزشيابي مشاركتي طرح زنان تسهيلگر توسعه روستايي � 152

 

گـروه  :  عملي براي اصالح فرايند اجـراي طـرح        جدول مراحل و پيشنهادهاي   ) 2-6-2-4

  قزويند و  و بوير احمي تهران، كهگيلويهها ناستا دوم

  پيشنهاد عملي براي اصالح  مراحل

   اعتبارات طرح -1

   ارزشيابي طرح -2

  انگيزش نيروهاي مؤثر در طرح -3

 تقويت روحيه مشاركتي در بين      -4

  گران  تسهيل

   حمايت آموزشي تسهيلگران -5

   انتخابات -6

  . شوراي روستاها-7

  ي اجرايي طرحها تأمين اعتبارات طرح به موقع، مداوم و در طي سال-1

 انجام ارزشيابي مشاركتي طرح در هر استان و ايجاد تغييرات الزم در فرآيند              -2

  طرح با توجه به نقاط ضعف طرح در هر استان 

هاي انگيزشي، حمايـت از مجريـان طـرح در سـطح               مشخص نمودن شاخص   -3

  گران  استان، دفتر مركزي، شهرستان و تسهيل

  در شهرستان گري  هاي تسهيل  ايجاد كانون-4

  گران استمرار آن هاي ويژه تسهيل روز كردن آموزش  به-5

  گر  افزايش تعداد جلسات توجيهي زنان روستايي براي انتخاب تسهيل-6

گر، مـشخص كـردن حـدود          انجام انتخابات مجدد هر چند سال يكبار تسهيل        -7

  )كهگيلويه و بوير احمد(اختيارات شورا در طرح 

  

گـروه  :  عملي براي اصالح فرايند اجـراي طـرح        ل و پيشنهادهاي  مراح جدول) 3-6-2-4

   منطقه جيرفتواستان گلستان  سوم

  پيشنهاد عملي براي اصالح  مراحل

  ها  ابالغ طرح به شهرستان-1

  توجيه مديران شهرستاني -2

گران   تسهيلجلسه آشنايي   برگزاري  -3

 گري  هاي تسهيل با روش

   اجراي آموزش برحسب اولويت -4

ــت ح-5 ــوي از    ماي ــادي و معن ــاي م ه

  گران  تسهيل

ــاه -6 ــزاري كارگ ــشترك    برگ ــاي م ه

  گران  تسهيل

 . نظارت و ارزشيابي-7

   جهت اجراي طرح از زمان ابالغ رعايت فاصله زماني مناسب -1

  قبل از اجراي طرح توجيه  -2

  گران  كارگاه آموزشي تسهيلگيري از اساتيد مجرب در  بهره -3

ــه خواســتهتوجــه  -4 ــسهيل ب ــاي ت ــي اگــر در حــوزه   ه گــران حت

  مندي جهاد كشاورزي نباشد  وظيفه

  گران   تخصيص اعتبار مشخص جهت تقدير از تسهيل-5

گـران شهرسـتاني و      هاي مشترك بين تـسهيل      كارگاهبرگزاري   -6

  استاني 

اي مـنظم و      ها بصورت برنامه     از ابتدا تا انت     نظارت و ارزشيابي   -7

 . مستمر صورت پذيرد

  

  



  153 �  نتايج طرح – چهارمفصل 
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  اهگيري و پيشنهادهنتيج

 



 



  

   پيشنهادهاوگيري نتيجه

  .داند داند، اما هر كسي چيزي مي  نمي رابه همه گوش كن، از همه بياموز، هيچ كس همه چيز
 توسـعه روسـتائي در ادامـه الگوسـازي مـروجين دو سـويه فريـدنِ اصـفهان در            گر    تسهيلطرح زنان   

ايـن طـرح در     .  شـروع گرديـد    1378هِ اردل از استان چهارمحال و بختياري در سـال           دهستان ميانكو 
 در حـال حاضـر در       اي كه   گونه  به. گسترش يافت در سطح ملي    هاي ديگري     مدت كوتاهي به استان   

  .باشند  توسعه روستائي مشغول به فعاليت ميگر  تسهيل زن 5000حدود 
ايـن طـرح   . باشـد  هـاي خـاص خـود مـي     يچيـدگي  توسعه روستايي داراي پگر  تسهيلطرح زنان   

و نـدارد    ياي مشخص   طي يك دهه هنوز سر فصل بودجه      در  ي نسبي   ها  ت موفقي  دستيابي به  مرغ  علي
همچنـين بـا وجـود تغييـرات مـداوم          . داي متنوع پيگير تـأمين بودجـه طـرح هـستن          ه  روش  ها به  استان

اي داشـته و    اثـرات قابـل مالحظـه   دهد كـه طـرح   مديريتي طي چند سال گذشته، ارزشيابي نشان مي   
 اين الگوسازي و گـسترش طـرح در          كه قابل ذكر است  . يافته است تدريج در سطح ملي گسترش       هب

  . است به انجام رسيده در يك بستر طبيعي از دفتر مركزي تا روستاهارخ نداده بلكهخالء 
 آنهـاي      نتايج و چـالش     اما اند   برخي از نيروها بر خالف جريان طرح عمل نموده          آنكه با وجود 

هاي مشاركتي را در چنين شرايط خاص محيطي و سازماني پيگيري             براي كساني كه بخواهند پروژه    
  . دارددر برهاي آموختني زيادي   درس،نمايند

 ارتباط واقعي بين مردم و كـارگزاران دولتـي و حتـي بـين                برقراري  تسهيل مشاركت و   ،در واقع 
بـر    نسبتا عمودي و متمركـز، كـاري طاقـت فرسـا، مـشكل و زمـان               خود كارگزاران در يك ساختار      
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 ،چنانچه بخواهيم بحث مشاركت زنان را در چنـين فـضا و شـرايط سـازماني پيگيـري نمـائيم                   . است
دهنـد و   اقليت محدودي را تشكيل مـي   زنان  ر سازماني كه    د. شود  هاي طرح دو چندان مي      پيچيدگي

، در ايـن  انـد  نـشده هاي توسعه بصورت جدي ملحوظ  مهنقش و قدرت كمي دارند و تاكنون در برنا   
 طـرح را     و پـشتكار    هند با عالقـ   اه  تبا وجود مشكالت ساختاري توانس     قرار گرفته و     محورزنان  پروژه  

 فعال كارگزاران و زنان تسهيلگر توسـعه روسـتايي علـي            موفقيت اصلي طرح مشاركت    . نمايند اجرا
  در ايـن ارزشـيابي، طـرح توانـسته         ناگـ   هكنند  شركتنظر  بنا به   .  بوده است  مشكالت ساختاري  غمر

 شـدن  توانمند نيـز  و   بـر جـاي گـذارده،     ر خـود سـازمان      بـر جوامـع محلـي و بـ         اثرات مطلـوبي     است
  .مراه داشته استه  زن روستائي و خود كارگزاران در طرح را بهانگر  تسهيل

ائـي و كارشناسـان     ن اجر اتاكنون چندين ارزشيابي و طـرح تحقيقـاتي توسـط محقـق و همكـار              
در سـطح ملـي اسـت        انجام گرفته است، ولي اين اولين طرح پژوهشي          بارهخارج از سازمان در اين      

زمـان  كـه از     از آنجا . گيرد   انجام مي   به روش مشاركتي    روستائي گر توسعه     ان تسهيل  زن كه در مورد  
 تمام  به است كه طرح     گذرد و چند سالي     مي سال   11حدود  اولين پايلوت در دهستان ميانكوه      انجام  

طرح تعميم   يافته است، ضرورت انجام يك ارزشيابي در سطح ملي براي            ي كشور گسترش  ها  ناستا
 و مشاركتي طرح، انجام     ي فرآيند البته بر حسب ماهيت   . گردد  در كل روستاهاي كشور احساس مي     

  و هـم از    ازنگريبـ ظـر   ن هـم از     رود كه   به شمار مي  تكميلي طرح     فرآيند اين ارزشيابي جزء الينفك   
كـه  بـديهي اسـت   .  اسـت  حائز اهميت  ،ظر آموزش مداوم كارگزاران ترويج از سطح محلي تا ملي         ن

بر حسب زمان حـضور و  .  اين ارزشيابي مشاركت كنندتوانند در  افراد مرتبط با اين طرح نمي      يتمام
ر در ايـن   هـشت اسـتان كـشو   ،اي  در طرح و برحسب شرايط جغرافيـايي و منطقـه        ها  نمشاركت استا 

  .داشتندارزشيابي مشاركت 
نفر از كارشناسـان مـرتبط در    و هفت    محقق   هشت نفره شامل  براي انجام اين ارزشيابي يك تيم       

 زن روسـتائي،    گـر     تسهيل يك   شامل از هر استان  سه نفر    .دفتر مركزي و استان تهران تشكيل گرديد      
 يتمام؛  ها شركت نمودند   كارگاهكارشناس امور زنان استان در      يك  كارشناس زن شهرستان و     يك  

جربيات چندين ساله محقـق     ت . شدند گان در اين ارزشيابي عمال همكار محقق محسوب       كنند  شركت
كه مشكل اصلي در بحث توسعه روستائي تنها        حاكي از آن است     در زمينه ترويج، توسعه و تحقيق،       

 تغييـر بايـد     ؛م بايـد تغييـر كننـد      ي درگير در توسعه روستائي ه     ها  سازمانتغيير روستائيان نيست بلكه     
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توان از كـساني توقـع و         نمي. رخ دهد  توسعه روستائي    باي مرتبط   ها  سازمانهمزمان در روستائيان و     
هـستند و كمتـر     پايبند  داشت كه خودشان كمتر به اصول مشاركت        تسهيل مشاركت و توسعه     انتظار  

توان    مي ن مردم را توسعه داد بلكه صرفاً      توا  بايد توجه داشت كه نمي    . اند  در اين زمينه آموزش ديده    
  .سعه مردم را تسهيل و تسريع كردتوروند 

. راروي كارشناسان توسعه روستائي، بحـث جنـسيت و تحليـل جنـسيتي اسـت             فمهمترين چالش   
دارنـد تـا    نيـاز    "تحليل جنسيت" و   "آگاه  جنسيت "كارشناسان توسعه روستايي خودشان به آموزش       

كارشناسان و مديران توسعه روستائي بايـد       . بي در زمينه توسعه مشاركتي باشند      خو گر    تسهيلبتوانند  
آمــوزش بنـابراين،  . نــداب آورسبــه حـ  سرنوشــت خـويش  ن و سـازندگان بــه عنـوان فعــاال   راممـرد 

البته آمـوزش نـه بـه مفهـوم سـنتي و            . استاي برخوردار     كارگزاران توسعه روستائي از اهميت ويژه     
  فرآينـد  . كارشناسان و مـردم    ميان تعاملي و تبادل نظر       فرآيند لكه بعنوان يك  ، ب دانشانتقال يكطرفه   

 تغيير و آموزش را تسهيل نمايد و بستري براي تعامـل و              فرآيند  بتواند  چه بسا  مشاركتي تحقيق عملي 
  .فراهم آوردتوسعه مشاركتي 

 خـود   دنبايـ تـسهيل كننـد     را   مـشاركت مـردم      چنانچـه بخواهنـد   ي توسـعه روسـتائي      هـا   سازمان
 نيـاز بـه     اسـت كـه    اي   امـر بـسيار پيچيـده      يگـر     تـسهيل . مشاركتي عمل كننـد    دموكراتيك و غير   غير

 بـا آمـوزش و تـدريس يكطرفـه          ها  ت به اين مهار   دستيابيبديهي است كه    . دارد يي خاص ها  تمهار
 شود و در يك محـيط        عمل -  تفكر –  يك چرخه عمل   بايد وارد  گر    تسهيلامكان پذير نيست بلكه     

  .بپردازد يگر  تسهيل به امر مردم قرار بگيرد تا بتواند ميان  درميشه در حال يادگيري،ه
بـا  مـشاركتي اسـت كـه         دائمـي پـژوهش عملـي       فرآينـد  اي از مراحل قبلـي      اين ارزشيابي مرحله  

 تـا بـا     كوشـيدند  محقق و همكـارن      ،در اين مرحله  . ه است ترغيبي انجام گرفت   گرايش تحقيق تائيدي  
البته اين به آن مفهوم نيست      . برندبرا پيش    پژوهش    فرآيند  و تجارب مثبت   ها  ت موفقي  بر تاكيد بيشتر 

گيرد بلكه سـعي بـر آن    مي عوامل بازدارنده و منفي مورد مطالعه قرار ن،كه در اين گرايش پژوهشي   
در اين ارزشـيابي عـالوه بـر اهـداف اوليـه            . مشاركتي انجام گيرد    كه شكل مثبت تحقيق عملي     است
ايـن نـوع از ارزشـيابي را        . ائي طرح مورد مطالعه و پژوهش قـرار گرفـت          اجر  فرآيند ، اثرات و  طرح

 و در نهايت    ها   سياست  و ها   هدف آن بهبود برنامه    كرد چرا كه  توان ارزشيابي تكويني هم قلمداد        مي
   .عنوان يك جريان مداخله آگاهانه است هبهتر و موثر ساختن پروژه ب
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بـر  .  برگـزار گرديـد  1387 طرح، دو كارگـاه سـه روزه در مـرداد و بهمـن            براساس اهداف ارزشيابي  

كننـده در ايـن پـژوهش،         حسب تصميمات تيم اجرائي پژوهش و با تلفيق نظـرات هـشت اسـتان شـركت               

البته يكي از   .  اجراي طرح بود    فرآيند محور كارگاه اول بررسي اثرات طرح و محور كارگاه دوم بررسي          

  هش آموزش و يادگيري همه دست اندركاران پروژه بوده است هاي مهم انجام پژو هدف

  .كنيم را تشريح مي اجرائي طرح  فرآيندصورت اجمالي اثرات و هدر ادامه ب
 و اثر طـرح بـر كارشناسـان و    انگر  تسهيل  براثرات طرح در سه بعد اثر طرح بر روستا، اثر طرح     

  .سازمان مورد توجه قرار گرفت
  اثر طرح بر روستا -1

  يش توانمندي و اعتماد به نفس زنان روستائيافزا −
 تغيير نگرش مردان روستا نسبت به زنان −

 افزايش مشاركت زنان در روستا −

 فعال در روستاو ي مرتبط ها سازمانبهبود ارتباط زنان با  −

 
 انگر  تسهيلاثر طرح بر  -2

   زن روستائيانگر  تسهيلافزايش اعتماد به نفس و خود باوري در  −
 انگر  تسهيلش و آگاهي افزايش سطح دان −

  و زنان روستائيانگر  تسهيلتقويت روحيه كارآفريني و ايجاد اشتغال براي  −

 انگر  تسهيلتقويت توان مديريتي و شكوفائي استعدادهاي بالقوه  −

  
  اثر طرح بر كارشناسان و سازمان -3

  تغيير نگرش در كارشناسان −
  و ارتباط مشاركتييگر  تسهيليادگيري فنون  −

 ها و زمينه سازي مشاركت بيشتر مردم كتي پروژهاجراي مشار −

 شناسائي بهتر نيازهاي زنان روستائي −

ي هـا   طـرح  و   نده طرح و ارائه پيـشنهادها     رمحور كارگاه دوم تحليل نيروهاي پيش برنده و بازدا        
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  .عملي براي اصالح و بهبود طرح بود
  

   انگر  تسهيلنيروهاي پيش برنده طرح 

  ماهيت مشاركتي طرح -1
 دي و پيگيري جدي كارشناسان از شهرستان تا دفتر مركزيعالقمن -2

  مديرانآن از سوي  و حمايت از طرحپذيرش -3

  مشاور و محقق طرح  دائميحضور -4

 طرح در حين اجرادست اندركاران آموزش مستمر  -5

 انگر  تسهيل ارتباط مشاركتي كارشناسان با  برقراريبرخورد مناسب و -6

  در سطوح مختلفانگر  تسهيلاسان، مديران و مشاركت و فعاليت تيمي همزمان كارشن -7

 
  انگر  تسهيلنيروهاي بازدارنده طرح 

  ها تتغيير مديري −
 ها تعدد وظايف كارشناسان زن در شهرستان −

  نگرش مشاركت در بعضي از مديرانضعف −

 ضعف نگرش مشاركتي در سازمان  −

 كاهش نظارت و ارزشيابي طرح −

 اي و اعتباري طرح مشكالت بودجه −

جرائي با شروع پايلوت در يك دهستان و مطالعه و گسترش تـدريجي طـرح در سـطح                   ا فرآيند
كشور و آموزش حين اجراي طرح و آموزش مشاركتي با حضور كارشناسـان در سـطوح مختلـف                  

  فرآينـد   بـراي بهبـود    ن قرار گرفت و در پايـان پيـشنهادهاي زيـر          گاكنند  شركتمورد تاييد اكثريت    
  :اجرائي طرح ارائه گرديد

  يه و آموزش مديران جديد از سطح شهرستان تا دفتر مركزيتوج −
 ها استخدام نيروهاي با انگيزه زن در سطح شهرستان −

  زن روستاييانگر  تسهيل براي انتخاب يآموزش افزايش تعداد جلسات توجيهي −
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 انگر  تسهيلهاي مناسب براي كارشناسان و  تشويق و ايجاد انگيزه −

 شخص براي طرحدر نظر گرفتن بودجه و اعتبار م −

 تدوين دستور العمل اجرائي مشترك توسط دفتر مركزي −

  هر چند سال يكبار در روستاهاانگر  تسهيلانتخابات مجدد برگزاري  −

 ســال يكبــار در روســتاها توســط  هــر چنــدانگــر  تــسهيل يهــاي آموزشــ برگــزاري كارگــاه −
 اسان مجربكارشن

 انگر  تسهيلاسان، مديران و ايجاد زمينه تعامل، تبادل نظر و بازديد براي كارشن −

  تا سطح ملي از سطح محليم نظارت و ارزشيابي مشاركتي طرح در تمام سطوحنظاطراحي  −

 انگر  تسهيله در روستاها در كنار رتشكيل گروه يا هسته مشاو −

هـاي غيـر      سـازمان هـا و       كانون در قالب تشكيل   زن روستائي    انگر    تسهيلسازي   تسهيل شبكه  −
 اي  ط منطقه براساس شرايدولتي

 ديد مثبـت    به ايجاد  زن روستائي    انگر    تسهيلگان در طرح    كنند  شركتقابل ذكر است كه اكثر      
ابـراز  بـه تغييـر و يـادگيري در خـود اشـاره نمـوده و از احـساس مالكيـت بـر طـرح و پـروژه                     نسبت  

ه در  خوشـحالم كـ   " :گـردد   گان ارائه مي  كنند  شركت براي نمونه نظر تعدادي از       .اند  خشنودي كرده 
ــادگرفتم   ــاربردي ي ــومي و ك ــشاركت را مفه ــدت م ــن م ــايت دارم"، "اي ــساس رض ــسيار " ،" اح ب

 ."دارم احساس مفيد بودن"، و " شومانگر  تسهيلم وارد جمع تخوشحالم كه بواسطه تحقيق توانس

ترغيبـي مـورد سـوال قـرار         Ĥييـدي  جديـد تحقيـق ت     شناسي  روش ،همچنين در پايان كارگاه دوم    
مورد تاييد قرار دادند،    آن را    و    ارزيابي كردند  گان اين روش را مثبت    كنند  ركتشگرفت كه عموم    

از نـوع   " ،"روش خـوبي اسـت    " :گردد  گان عيناً ذكر مي   كنند  شركت از   يبراي نمونه نظرات تعداد   
  . "ميتمطالب زيادي آموخ" ،"روش جالبي است" ،"ارزشيابي معمولي و كاربردي است

  صـرف نيـست  يمشاركتي، صـرفاً يـك تجربـه پژوهـش     ش عملي يادگيري و پژوه  مداوم فرآيند
  ايـن انگـر   تـسهيل .  اسـت آنهـا و نتـايج    مراتـب مهمتـر از داده   هاي و آموزش آن ب    ابعاد توسعه  بلكه

 را   خود شدنندمگان، يادگيري و توان   كنند  شركت شدن يادگيري و توانمند    تسهيل همزمان با    فرآيند
  .كنند نيز تسهيل مي

خواهند يادگيري و پـژوهش       كساني كه مي   مشاركتي براي     فرآيند مطالعه اين   كه مطمئن هستيم 
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حتماً همين  آنها  گوئيم كه      ما نمي  .سودمند خواهد بود  مشاركتي را، خصوصا در ايران، تجربه كنند،        
ذهن آنها را نسبت بـه بكـارگيري        تواند     مطالعه اين پژوهش مي    بلكه ،روش و همين مسير را بپيمايند     

  :شود  بسنده مي فرآيندهاي اين  از درسبرخيدر اينجا صرفاً به .  سازدترشن رواين روش
هاي كوچك به شـكل پـايلوت          در مقياس  ي آن  بزرگ با صبر و حوصله و با اجرا        هاي  طرح −

  .گيرد انجام مي
 .كند ساني و سازماني را تسهيل مي توسعه ان فرآيندتلفيق عمل، پژوهش و آموزش −

 .نمايد تسريع مي  يادگيري از يكديگر راانگر  تسهيلديران و آموزش همزمان كارگزاران، م −

سويه دانـش نيـست، بـر عكـس توسـعه             ترويج و انتقال يك     توسعه روستائي به معناي    فرآيند −
 .گردد روستائي از طريق تسهيل تفكر و مشاركت جمعي حاصل مي

 .كنند مي عمل ي مشاركت و تغيير با تعهد و انگيزه بيشتر فرآيندزنان در −

 همزمان با تـسهيل مـشاركت و آمـوزش روسـتائيان،             كه  است الزمبراي نيل به توسعه پايدار       −
 .ها هم تغيير و مشاركت را تمرين نمايند بيروني

  فرآينـد   صبور بـودن الزمـه تـسهيل ايـن         از اين رو،  بر است،     زمان  فرآيند توسعه و تغيير يك    −
ند ولـي سـنگ بنـاي يـك توسـعه مـداوم و              اين نوع پژوهشها شايد در ابتدا زمانبر باش       . مردمي است 
 . پايدار هستند

. هاي موجود ما نيازمند يك توسعه پويا و چنـد بعـدي هـستيم               در واقع، براي رفع موانع و آسيب      
ها و مـديريان در سـطوح         همزمان و همگام با تغيير نگرش در سطوح پايين بايد شاهد تغيير در برنامه             

اختارهاي قدرت در ايران بازنگري شود و دولـت بـه دايـره             الزم است كه س   . كالن و ملي هم باشيم    
. نظارتي خود بسنده كند و كارها و اختيارات بيشتري را به مردم و نهادهاي غيردولتي تفويض نمايد                

در اين صورت، ما شاهد گسترش فرهنـگ جامعـه مـدني و بـالطبع ايجـاد دولـت پاسـخگو و رشـد                        
راي اين منظور بايد دولـت و اعمـال حاكميـت دولتـي در              ب. ها و نهادهاي مدني خواهيم بود       سازمان

تنهـا   نـه  ها و نهادهاي غير دولتـي      در تعريف جديد، توانايي و اقتدار تشكل      . ايران را باز تعريف كنيم    
 تعامل و چانه زني آنها با دولت موجب تقويـت            فرآيند شود، بلكه   باعث ضعف و ناتواني دولت نمي     
به عبارت ديگر، تعامل نهادهاي مدني و غير دولتي با دولت           . گردد نهادهاي دولتي و توسعه ملي مي     

تـسهيل توسـعه واقعـي در ايـران مـستلزم تغييـر             . ساز توسـعه روز افـزون و پايـدار خواهـد بـود              زمينه
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ها در تمام سطوح است؛ براي دستيابي به ايـن هـدف بايـد آمـوزش مـشاركتي، كـاربردي و                       نگرش
ي آموزشي براي تمامي ذيربطان شـامل مـردان، زنـان و كـارگزاران              ها  تعاملي به عنوان محور برنامه    

اميد است كه با بكارگيري بـيش از پـيش ايـن نـوع              . دولتي از سطح محلي تا ملي مد نظر قرار گيرد         
هـاي دسـت انـدركار        هـاي سـازمان     پژوهشهاي مشاركتي و كاربردي شاهد تغيير سـوگيري فعاليـت         

  . توسعه باشيم"لتسهي"به   "ترويج"توسعه روستائي از 



  

  

  

  

   و مĤخذمنابع
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بررسـي نيازهـاي آموزشـي زنـان روسـتايي در زمينـه       " ،1379، دفتر مطالعـات و بررسـي روشـهاي ترويجـي         

 ."هاي زراعي و باغي در استان اصفهان فعاليت

 بررسي اثر بخشي و كارائي طـرح آموزشـي و           "،  1384دفتر مطالعات و طراحي ترويج و نظام بهره برداري،          

  .، وزارت جهاد كشاورزي"ان روستائيترويجي توسعه اشتغال خانگي زن

، ترجمه سيد مهدي " تدوين برنامه درسي مشاركتي در آموزش كشاورزي"، 1381پ، . سودمن و آ. راجرز

  .ميردامادي، سازمان تات

، معاونت ترويج "هاي غير دولتي بخش كشاورزي ايران بررسي الگوي ساختاري تشكل"، 1381ح، . رعنائي

  .زارت جهاد كشاورزيو نظام بهره برداري، و

  .، نشر قطره، تهران" توسعه و چالشهاي زنان ايران"، 1381ژ، . شادي طلب

، پايان نامـه كارشناسـي      "ارزيابي ميزان مشاركت مددكاران ترويجي زن استان اصفهان       "،  1385م،  . شاهسون

  .ارشد، دانشگاه اصفهان

   تهران ، نشر دانشگاهي مركز،"روشهاي سوادآموزي بزرگساالن" ،)1364( .ز  .صباغيان

، "هاي آبخيزداري بر ساكنان حوزه آبخيز نشين         بررسي اثرات اقتصادي و ا جتماعي طرح       "،  1378م،  . عفتي

  مركز تحقيقات روستائي، وزارت جهاد كشاروزي

 اولـين سـمينار اشـتغال زنـان          مجموعـه مقـاالت    ،"مـشاركت زنـان در توسـعه روسـتايي        " ،1381 ، ح .عمادي

 .برداري وزارت جهاد كشاورزي  معاونت ترويج و نظام بهره،ر امور زنان روستاييدفت. ييروستا

  .، ترجمه احمد بيرشك، تهران"آموزش ستمديدگان "، 1972پ، . فريرر

، موسـسه   "ها و فنون مشاركت در ترويج كشاروزي و توسعه روستائي            رهيافت "،  1383ش و ديگران،     .فمي

  .توسعه روستائي ايران، تهران

، دفتر امـور زنـان      " توسعه روستائي  گر    تسهيلارزشيابي طرح سازماندهي و آموزش زنان       "،  1385 ح،   .يقهار

  روستائي، وزارت جهاد كشاورزي

، مركـز تحقيقـات و   "فريـدن -تسهيل سازي الگوي آزمايشي مروجين دو سويه روستائي     " 1380ب،  . كمالي

  .بررسي مسائل روستائي، وزارت جهاد كشاورزي
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 طرح مطالعـاتي الگوسـازي تـسهيل ارتبـاط دو سـويه مـروجين زن روسـتائي، دهـستان               "،  1383ب،  . كمالي

  .، دفتر امور زنان روستائي و عشايري، وزارت جهاد كشاورزي"ميانكوه

، دفتـر امـور زنـان    " بررسـي كـاربرد رهيافـت ارتبـاط دو سـويه مـروجين زن روسـتائي        "،  1385ب،  . كمالي

   كشاورزيروستائي و عشايري، وزارت جهاد

ريــزي مــشاركتي توســعه   گــزارش دوره آمــوزش مربيــان بــراي برنامــه"، 1386ش، . ب و نوبخــت.  كمــالي

تــايوان، مركــز تحقيقــات و بررســي مــسائل روســتائي، وزارت جهــاد  ،APO، گــزارش كارگــاه"روســتائي

  ..كشاورزي

پژوهشي روستا و  امه علمي فصلن،"ها، تجربيات و پيشنهادها    رهيافت: تحقيقات مشاركتي "،  1386 ب،.كمالي

 .توسعه سال دهم

 .215 و 214 مجله جهاد شماره ،"هاي آن مباني نظري مشاركت و ضرورت" ،1377،  ن.متين

، كارگـاه آموزشـي تواناسـازي زنـان از           روسـتائي  دفتر امور زنان  ،  1378،  معاونت ترويج و مشاركت مردمي    

 .، وزارت جهاد كشاورزيطريق كارآفريني

 ."پروژه مددكاران ترويجي". طرح تقويت شبكه ملي ترويج، 1380، برداري  و نظام بهرهمعاونت ترويج

 .، تهران مركز نشر دانشگاهي،"ترويج و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي"، 1377 ، ا.ملك محمدي

  . ترجمه غالمرضا آزاد، جلد اول، نشر ني،"مباحث اساسي اقتصاد توسعه" ،1378 ، ج.مير

 .، ترجمه، حميد رفيعي، دفتر پژوهشهاي فرهنگي" پژوهش عملي مشاركتي" ،1378، ف. وايت

 انتـشارات   هـادي عنبرائـي و داوود طبـائي،             ، ترجمـه  " مـشاركت در توسـعه     "،  1379ك و ديگـران،     . هوئين

  سروش

هاي آموزشي از ديد مروجين و مددكاران  بررسي عوامل مؤثر در كاربرد رسانه"، 1376،  ح.اسمني خيابانيي

  .پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه تهران، "رويج استان تهرانت



  

  

  

  

  هاپيوست
  

  

 



 



   اولپيوست

  ارزيابي و بازخورد نهائي اعضاي اصلي تيم مطالعه

اي با حضور اعضاي تيم مطالعه، چند سؤال مطـرح گرديـد كـه ايـن                در پايان دو كارگاه، طي جلسه     

ن سؤاالت مطرح شده با اعضاء تيم و نظرات آنهـا بـدي           . سواالت به ارزيابي طرح كمك كرده است      

  :قرار است

  تا چه اندازه به اين پژوهش احساس تعلق داريد؟ چرا؟ -1

خصوص زنان روستايي را رشد       بسيار زياد، چون با طرح رشد كردم و سعي كردم ديگران به            −

 .دهم

 .بسيار زياد −

 .ام دليل اعتقاد به طرح و زحماتي كه در تحقيق قبلي براي آن كشيده بسيار زياد به −

هش مانند خود طرح براي من تعلق خاطر بسياري دارد و با روح مـن               بسيار زياد زيرا اين پژو     −

 .گره خورده است

 .ام خيلي زياد چون عالقمند هستم و نتايج آنرا ديده −

 .ها نداشتم بسيار زياد، زيرا هيچ محدوديتي براي حضور در تمام قسمت −

 
 عنوان همكار محقق در اين پژوهش داريد؟ چه احساسي از مشاركتتان به -2

 .بودن در زنده نگه داشتن و پويايي طرحمفيد  −
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 .احساس بسيار خوبي دارم −

 .مندم متدولوژي تحقيق را بيشتر درك كنم احساس مثبتي دارم، عالقه −

 .احساس توانمندي و رضايت −

 .بالم برخود مي −

 .احساس عالقه و تعلق −

 
  باشيد؟عنوان يك عضو تيم پژوهشي در اين تحقيق مشاركت داشته تا چه اندازه توانستيد به -3

زياد، با اهميت دادن به حضور در جلـسات، انتقـال تجـارب و رد و بـدل كـردن تجـارب بـا                         −

 .ها، مسئوليت پذيري در مستندسازي و جدي گرفتن ديگران، كارگاه

 .مندي به كار تيمي و موضوع طرح زياد، به دليل عالقه −

 .زياد −

 .ام وي كاري قرار دادهزياد، زيرا كارهاي مشاركتي را براي بهبود روند كاري خود الگ −

 .بسيار زياد −

 .زياد، چون محور فعاليت پژوهشي من اين طرح بوده −

 
 اي باعث شد شما طي مدت اين يكسال با اين طرح همكاري كنيد؟ چه انگيزه -4

 .مندي به آشنايي بيشتر با طرح باور داشتن به ارزش طرح و عالقه −

 .انگيزه يادگيري و اعتقاد به كارهاي تيمي −

ي خودم و همكاران و ديدن اثرات طرح بر خودم و گروه هدف، يادگيري و رشد                مند  عالقه −

 .علمي خودم

 .خصوص مشاركت دوست داشتن طرح به −

هـاي رسـيدن بـه        تواند يكـي از راه      گران و اعتقاد به اينكه اين طرح مي           اعتقاد به طرح تسهيل    −

 .توسعه روستايي باشد

 .همدلي محقق و اعضاي تيم پژوهش و حس يادگيري −

 .مندي  دروني و عالقه انگيزه −
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 عنوان يك عضو تيم چه آموختيد؟ طي اجراي پژوهش به -5

 .رسد تر و با آرامش بيشتر به هدف مي مي توان با اراده به اهداف رسيد، در تيم انسان راحت −

 .روش ارزشيابي مشاركتي يك طرح و تحقيق عملي −

 .دانم زيادند چيزهايي كه نمي −

 .ردن و عمل كردن تيمي، حفظ و نگهداري نتايج زحماتمانمشاركت همه جانبه، فكر ك −

 .آموختيم كه در هر كاري بايد تعمق داشت و در اين صورت جاي كار زياد است −

 .باور بيشتر به اثربخشي اين طرح بخصوص در جلسات، كارگاه و حضور در روستا −

 
 ت؟ها در سازمان خودمان چيس پيشنهاد شما براي انجام بهتر اين نوع پژوهش -6

 .ها بگذاريم فرصت بيشتري را براي درگير كردن مديران در اين نوع پژوهش −

 .حمايت بيشتر مديران −

ها و روستاها تدريجاً و عميقـاً بايـد انتقـال      اين تفكر و طرح را به همكاران خود در شهرستان          −

 .داد

 ها با اين مدل آشنايي ديگر همكاران با اين نوع پژوهش و اجراي مشاركتي طرح −

هـاي مـشاركتي     ريزي در جهـت انجـام فعاليـت         ه نتايج به سطوح مختلف مديريتي؛ برنامه      ارائ −

 ).در حدود اختياراتمان(

 .هر كاري را طوري ارزيابي كنيم كه نهايتاً به خود ارزشيابي واقعي برسيم −
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 مپيوست دو

  كنندگان در كارگاه پژوهشي اول اسامي شركت

  سمت  استان   نام خانوادگي و نام  رديف

  معاون دفتر امور زنان  دفتر امور زنان  سميرا انواري  1

  معاون بهبود توليدات گياهي  آذربايجان غربي  امين آقايي  2

  رئيس اداره  دفتر امور زنان  رشيده قاسمي  3

  كارشناس  دفتر امور زنان  پرسيما خدابخش  4

  كارشناس  استان تهران  سيده فريبا ميراب زاده  5

  كارشناس  ناستان تهرا  فريده عظيمي  6

  كارشناس شهرستان  استان تهران  رازقه علي غالمرضايي  7

  كارشناس استان  كهگيلويه و بوير احمد  آذر شجاعي  8

  كارشناس شهرستان  كهگيلويه و بوير احمد  شهربانو خرمي نسب  9

  گر  تسهيل  كهگيلويه و بوير احمد  عاقيه جرستاني  10

  كارشناس مسئول استان  لرستان  رزيتا سياوشي  11

  كارشناس شهرستان  لرستان  سميه دارايي فر  12

  گر  تسهيل  لرستان  اعظم سوكي  13

  كارشناس امور زنان  منطقه جيرفت و كهنوج  الله شريفي  14

  مسئول اداره ترويج شهرستان  منطقه جيرفت و كهنوج  مهديه عظيمي افشار  15

  گر  يلتسه  منطقه جيرفت و كهنوج  شيرين جهانباني  16

  كارشناس شهرستان  قزوين  فلور پور احمدي  17

  كارشناس شهرستان  قزوين  زهره سميعي  18

  گر شهرستان  تسهيل  قزوين  زينب قلي پور  19

  كارشناس استان  مركزي  زهرا شريفي  20

  گر  تسهيل  مركزي  اعظم غفاري  21

  كارشناس شهرستان  آذربايجان غربي  زهرا محمد يار زاده  22

  كارشناس استان  آذربايجان غربي  حمديانبيتا ا  23

  گر   تسهيل  آذربايجان غربي  نسرين اسالميه  24

  گر   تسهيل  آذربايجان غربي  مليحه عليزاده  25
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  كنندگان در كارگاه پژوهشي اول اسامي شركت

  سمت  استان  و نام خانوادگي نام  رديف

  كارشناس شهرستان  گلستان  ارازگل قرنجيك  26

  كارشناس شهرستان  گلستان  شانمرضيه بذر اف  27

  كارشناس شهرستان  گلستان  لطيفه برزين  28

  مدير ترويج  خراسان رضوي  خراشادي زاده  29

  معاون دفتر امور زنان  دفتر امور زنان  شعبان نژاد  30

  مدير ترويج  مركزي  يوسفي  31
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  پيوست سوم

 كنندگان در كارگاه پژوهشي دوم اسامي شركت

  

استان وادگينام خانونام رديف سمت   

 معاون دفتر امور زنان دفتر امور زنان سميرا انواري 1

 رئيس اداره دفتر امور زنان رشيده قاسمي 2

 كارشناس دفتر امور زنان سحر اقدسي 3

 كارشناس دفتر امور زنان پرسيما خدابخش 4

 معاون ترويج استان خراسان جنوبي خليل سليمانيان 5

 كارشناس هراناستان ت فريده عظيمي 6

 كارشناس  استان تهران سيده فريبا ميراب زاده 7

 كارشناس شهرستان استان تهران رازقه علي غالمرضايي 8

 كارشناس مسئول استان مركزي زهرا شريفي 9

 مدير ترويج استان استان مركزي علي يوسفي 10

 كارشناس شهرستان استان مركزي بتول محمودي 11

 گر  تسهيل ن مركزياستا اعظم غفاري 12

 كارشناس استان استان قزوين فاطمه خمسه 13

 كارشناس شهرستان استان قزوين فلور پور احمدي 14

 كارشناس شهرستان استان قزوين زهره سميعي 15

 كارشناس مسئول آذربايجان غربي بيتا احمديان 16

 كارشناس شهرستان آذربايجان غربي زهرا محمديارزاده 17

 كارشناس استان كهگيلويه و بوير احمد جاعيآذر ش 18

 مسئول اداره ترويج كهگيلويه و بوير احمد شهربانو خرمي نسب 19

 كارشناس شهرستان منطقه جيرفت و كهنوج مهديه عظيمي افشار 20

 گر  تسهيل منطقه جيرفت و كهنوج شيرين جهانباني 21
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ويژه، از كارشناسان و مديران دفتر امور زنـان روسـتايي و كارشناسـان        به. كمال تشكر را داشته باشم    

ريـزي و اجـراي        و مـشاركت فعـال آنهـا در برنامـه          هـا   امور زنان استان تهران براي برگزاري كارگاه      

مـا ايـن تحقيـق را بـه طـور           . كـنم   عنوان همكاران محقق در اين پژوهش سپاسـگزاري مـي           تحقيق به 

ايـم و نتـايج آن متعلـق بـه همـه دسـت انـدركاران ايـن پـروژه                      جمعي و مشاركتي به انجـام رسـانده       

  .باشد اي مي توسعه پژوهشي

 

 

هـا و تمـامي كـساني كـه در ايـن               كارگـاه  كنندگان در   دانم كه از همه شركت      در پايان الزم مي   

انـد    طرح از سطح روستا تا دفتر مركزي از شروع پايلوت اوليه تا كنون مشاركت و همكاري داشـته                 



  

  








