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واژه "تسـهیلگر" یـادآور خاطـرات زیـادی اسـت کـه طـی دو دهـه اجـرای طـرح 
تسـهیلگری، درذهـن و جـان یکایـک مـا جریـان دارد.  حـال کـه قرار اسـت دوبـاره با 
تسـهیلگران هـم نشـین شـویم واز درس  هـای آموختـه بگوییـم، دوسـت دارم بـه آن 
روزهـا برگردیـم و تجربـه زیسـته خـود را بـه اشـتراک بگذاریـم. مـی دانم هـر یک از 
شـما نیـز هـزاران درس در سـر و صدها تجربـه در دل دارید. امیدوارم فرصتی بدسـت 

آوریـد و مـا را در تجربیـات خـود شـریک کنید.  
بـه  از جلسـات  و عشـایری؛  روسـتایی  مناطـق  در  تسـهیلگر  انتخـاب  برگـزاری 
یادماندنـی و از بهتریـن خاطـرات زندگـی حرفـه ای مـن اسـت. شـور و شـوق زنـان 
روسـتایی و عشـایری بـرای حضـور در مسـاجد و حسـینیه هـا و اشـتیاق آنهـا بـرای 
آشـنایی بـا مفهـوم و نقـش واژه ی نـه چنـدان مانـوس "تسـهیلگر" کـه قرار اسـت بر 

تـارک یکـی از آنهـا بنشـیند، وصـف ناشـدنی اسـت.  
قبـل از تعریـف مفهـوم "تسـهیلگر" ویژگی ها و نقـش آن، از حاضریـن می خواهم 
هـر یـک از آنهـا در باره کارهـا و فعالیت هایی کـه انجام می دهند صحبـت کنند. آغاز 
سـخن، حاکـی از تنـوع نقـش هـا ، کارهـا ، تمایـالت و گرایـش هاسـت . اما بـا اندکی 

مسـامحه و عبـور از انبـوه تفـاوت ها، پاسـخ ها به دو دسـته کلی قابل تقسـیم اسـت.
گروهـی کـه عمدتـا از کارهـای خـود می گوینـد و این کـه تالش هایشـان چگونه 
توانسـته اسـت به اوضاع خانواده هایشـان سـر و سـامانی بدهد و دسـته ای که عالوه 
بـر خـود، نگاهی بـه دیگران هم دارنـد، نگران ترک اهالی روستایشـان هسـتند و جای 
خالـی دیگـران آنهـا را آزرده خاطـر مـی کنـد. از کمبـود امکانات روسـتا مـی گویند و 
از جوانـان، کـه اغلـب سـردرگم و بیکارنـد و بـه ویـژه دختران که نـه انگیـزه ای برای 

مانـدن دارنـد و نـه راهی بـرای رفتن.
سـپس از آنهـا مـی خواهـم در مـورد توانایـی هـا و مهـارت هـای خـود و دیگـران 
صحبت کنند، عالوه بر آن از اسـتعدادها، امکانات و توانمندی های روسـتا و روستاییان  

پیشگفتار



بگوینـد. تاکیـد مـی کنـم کـه معموال مشـکالت در اکثـر روسـتاها و مناطق عشـایری 
یکسـان اسـت، بیـکاری، کمبود درآمـد، داللی و .... همه جا هسـت و در اکثر روسـتاها 
دیـده مـی شـود. امـا آنچه کـه نمی دانیـم و کمتر بـه آن مـی اندیشـیم و در موردش 
صحبـت مـی کنیم؛ اسـتعدادها و قابلیت هـای انسـانی، طبیعی، اقتصـادی- اجتماعی 
جوامـع محلـی اسـت. کسـی از توانایی های مردم سـوال نمـی کند. چون قرار نیسـت 
آنهـا کاری انجـام دهنـد، راه حلـی ارایـه کننـد و آسـتینی بـاال بزننـد تا مشـکلی رفع 
شـود. همـه از مشـکالت مـی پرسـند؛ چون آنهـا مـردم را تنهـا راوی و گزارشـگر می 
پندارنـد، مـی خواهنـد مشـکالت را بشناسـند، تـا در نشسـت هـای متعـددی کـه بـا 
کارشناسـان دارنـد، مسـایل را بـه درسـتی برای آنهـا بازگو کنند و بشـکافند تـا به راه 
حلـی جامـع بـرای رفـع آنها دسـت پیـدا کنند و چون حسـن نیـت دارند می کوشـند 

همـه مشـکالت را بـا یـک نسـخه و در  کوتـاه ترین زمـان ممکن سـامان دهند. 
بنابـر ایـن مشـتاقانه از آنهـا می خواهم کـه در مورد کارهـا و توانمنـدی های خود، 
دیگـران و حتـی گذشـتکان سـخن بگوینـد.  معمـوال آغـاز سـخن در ایـن باره دشـوار 
اسـت و بـا مکثـی طوالنی همراه می شـود. چرا که الزم اسـت اندیشـه هـا تکانی بخورد 

و اذهـان تغییـر مسـیر دهـد تـا بتواند از مشـکالت به توانمنـدی ها راهی بگشـاید. 
چنـد لحظـه ای وقفـه مـی افتـد، امـا وقتـی شـروع می شـود کسـی جلو دارشـان 
نیسـت. از انـواع هنرهـای دسـتی تـا صدهـا مـواد آلـی و کانـی که هـر یک مـی تواند 
منشـا تولیـد، تحـرک بخشـی و توسـعه باشـد سـخن مـی گوینـد و مهمتـر از همـه، 
وجود منابع انسـانی سرشـار از دانش دوسـتدار طبیعت اسـت که در سـایه آن نه تنها 

انسـان ها کـه طبیعـت هـم قـوت می گیـرد و جـان مـی یابد.  
فضـای گفتگـو بـه تدریـج تغییـر مـی کنـد و سـخن از تـالش و توانمنـدی خـود 
و دیگـران، انـرژی تـازه ای بـه جمـع مـی دهـد. نیرویـی کـه شـرایط را بـرای تعریف 
تسـهیلگر، ویژگـی هـا و نقـش آن مهیا می سـازد. از ایـن رو با این مقدمـه وارد تعریف 
تسـهیلگر مـی شـوم.  تسـهیلگر یعنـی فـردی که بتواند دسـت در دسـت دیگـران و با 
همراهـی آنهـا مسـیر توانمندشـدن، تغییـر، توسـعه و پیشـرفت را هموار کنـد. تا همه 



بتواننـد بـه راهـی بـرای زندگـی بهتـر بـا امیـد و کامیابـی بیشـتر دسـت پیـدا کنند. 
فرصتـی تـا مسـایل خـود را بـه صـورت جمعـی مطـرح کننـد، اولویـت بنـدی نمایند 
و بـرای حـل آن بـه بحـث و گفتگـو بنشـینند تـا بـه نتیجـه برسـند؛  بـه ایـن ترتیب 
"تسـهیلگر" واژه ی جدیدی اسـت  که تا پیش از آن، کسـی در باره اش سـخن نگفته 
بـود. همـه برای حل مسـایل، رفع مشـکالت و ایجاد تغییر و توسـعه بـه مقامات محلی 
و نماینـدگان دولتـی مراجعـه مـی کننـد و از آنها انتظـار ارائه راه حل و ایجـاد تغییر و 
تحـول دارنـد و بـرای بهـره منـدی از همه موهبـت ها و نعمت هـا منتظـر عنایت آنها 
هسـتند. مقامـات و کارشناسـان هـم گزارش هـا را دریافت می کنند تا به کمک سـایر 
مقامـات و مسـئوالن راهـی بـرای رفع آنها پیـدا کنند. شـاید به همین دلیل اسـت که 
اتفـاق قابـل توجهـی رخ نمـی دهـد و کسـی قـادر نیسـت مانع تـرک  خانه و کاشـانه 

مـردم شـود و حرکـت از روسـتا به شـهر با شـتاب و بـی وقفه ادامـه دارد.   
نیـک مـی دانیـم کـه حرکت از روسـتا به شـهر در مورد زنـان و دختران بـه مراتب 
کندتـر از سـایر اعضـای خانـواده بـه ویـژه مـردان جـوان رخ می دهـد. بنابرایـن هنوز 
مـی شـود روی آنهـا حسـاب کرد. می تـوان با قدرت بخشـیدن بـه آنهـا و بازگرداندن 
اعتمـاد بـه نفسـی که رو بـه زوال می رود و مشـتعل کـردن نوری که هنوز کورسـویی 
از آن باقـی مانـده اسـت بـا جرقه های توان افزایی و قدرت بخشـی، امید تـازه ای برای 

تغییـر، توسـعه و پیشـرفت ایجاد کرد. 
قـدرت بخشـیدن به مـردم آن چنان کـه بتوانند، داشـته ها و اسـتعدادهای خود 
و محیـط خود را بشناسـند، برای شـکوفایی و بـه کارگیری آنها برنامـه ریزی کنند و 
بـرای تحقـق آن تالش نماینـد، مهمترین اصل در توسـعه فردی، محلـی و اجتماعی 
اسـت. اصلـی کـه نـه تنهـا تغییـر ایجـاد مـی کنـد بلکـه پایـداری تغییـرات را نیـز 

نماید.  تضمین مـی 
از ایـن رو واژه تسـهیلگر بـا مفاهیم تغییر، توسـعه و مشـارکت و همـکاری ارتباطی 
وثیـق دارد. ایـن کلمـات چنـان در هـم آمیخته اسـت که جدایـی آنها اجتنـاب ناپذیر 
اسـت. تفکیـک ایـن واژه هـا و توجـه بـه یکـی و بی توجهـی به بقیـه اصل موضـوع را 



مخـدوش مـی کنـد و حتـی واکنش هـای منفی و وارونـه ایجاد مـی نماید. بـه عنوان 
مثـال قـدرت بخشـی اگـر در مـورد یک فـرد یا افـراد خاصی اتفـاق بیافتد، نـه تنها به 
بـروز اسـتعدادها و امکانـات کمـک نمی کنـد، بلکه موجـب تحقیر و تضعیـف دیگران 
مـی شـود و مسـیر رشـد و تغییـر را بـه سـمت تعـداد محـدودی از افـراد منحرف می 
کنـد و زمینـه اسـتثمار را فراهـم مـی نماید. چنیـن فرایندی منجر بـه تخریب و عقب 

ماندگـی فـردی و اجتماعی می شـود. 
 بـه همیـن دلیـل اسـت کـه امـروزه از عبـارت "رشـد فراگیر" اسـتفاده می شـود. 
یعنـی تغییر،رشـد و بهبـودی که همه افـراد جامعه را در برگیرد و همـه افراد به نحوی 
در ایجـاد تغییـر مشـارکت داشـته باشـند و در بهره مندی از دسـتاوردهای آن سـهیم 
باشـند. چنین مشـارکتی واقعی اسـت و از مشـارکت ابزاری، موردی و...  قابل تفکیک 
اسـت. وقتـی افراد جامعه توانمند شـوند، طبعا شـرایط مشـارکت همه آنهـا فراهم می 
شـود و هـر کـس بـر اسـاس اسـتعداد و توانایی های خـود در مسـیر تغییر، توسـعه و 
بهبـود قـرار مـی گیـرد و چنیـن مسـیری منجـر به "خیـر عمومـی" یا همان توسـعه 

همـه جانبه می شـود. 
ایـن مجموعـه بـا هـدف بـه اشـتراک گذاشـتن تجربیـات برآمـده از اجـرای طرح 
تسـهیلگری در مناطق روسـتایی و عشـایری توسـط خانـم فرزانه کاظمیان بـا دو دهه 
تجربـه تسـهیلگری ؛ بـرای اسـتفاده کارشناسـان و تسـهیلگران کـه همگی دسـتی بر 

آتـش دارنـد و در وسـط ایـن گـود فعالیـت مـی کنند، آماده شـده اسـت. 
امیـدوارم تدویـن ایـن کتابچـه انگیزه و بهانه ای باشـد برای به اشـتراک گذاشـتن 

تجارب ارزشـمند شـما، همـکاران و تسـهیلگران گرانقدر

فروغ السادات بنی هاشم
مدیر کل دفتر توسعه فعالیت های کشاورزی زنان روستایی و عشایری



دوستان عزیز تسهیلگر
با سالم و درود بر شما تالشگران عرصه توسعه روستایی

شـما عزیـزان، تاکنـون در روسـتا بسـیار فعالیـت کرده ایـد و درعمـل، تجربـه های 
زیـادی بـه دسـت آورده ایـد کـه آن تجربه هـا خـاص، منحصربه فـرد و اثربخـش بوده و 
جـا دارد از ایـن تجـارب کتـاب یـا کتاب هایـی تدوین گـردد، اما بـرای یـادآوری آنچه 
الزمـه ارتبـاط و کار با مردم اسـت و نیـز برای تسـهیلگران جدیدی کـه تجربه کمتری 

دارنـد، راهنمـای حاضر تهیه شـده اسـت. 
در ایـن کتاب، ابتدا به تعریف توسـعه و توسـعه روسـتایی می پردازیـم و پس از آن 
در مـورد  تسـهیلگری، و ابعـاد آن یعنی ؛ چرا تسـهیل گر شـدید و چگونه می خواهید 
تسـهیلگری کنید؟ مشـارکت و روش های جلب مشـارکت، نقش تسـهیلگر در توسـعه 
روسـتا، روش هـای موثـر تسـهیلگرِی جلسـات، آشـنایی بـا مهارت هـا و تکنیک هـای 

تسـهیلگری صحبت مـی کنیم. 
امیـد اسـت مطالعـه این کتاب برای شـما در به خاطر آوردن نکات مهم و اساسـی و 

ایفای درسـت نقش تسـهیلگری مفید باشد.

مقدمه
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توسعه چیست؟
توسـعه ترجمـه واژه Development اسـت کـه به معنای رشـد تدریجـی در جهت 

پیشرفته ترشـدن و قدرتمندترشـدن می باشد. 
عـده ای توسـعه را حرکـت بـه سـوی اهـداف رفاهـی مانند کاهـش فقر، بیـکاری و 
نابرابـری تعریـف می کننـد. گروهـی عـالوه بر این اهـداف؛  صنعتـی  شـدن, ارتباطات 
بهتـر, ایجـاد عدالـت اجتماعـی و افزایـش مشـارکت مـردم در امـور را نیـز بخـش از 

توسـعه یافتگـی مـی دانند. 
البتـه، توسـعه فقـط سـبب بهبـود میـزان تولیـد و درآمد نمی شـود بلکـه تغییرات 
اساسـی در سـازمان ها، مسـائل اجتماعـی، امـور اداری و همچنیـن دیدگاه های عمومی 
مـردم ایجـاد می کند. توسـعه در بسـیاری از موارد، حتـی بر برخی از عادات و رسـوم و 

عقایـد مـردم نیـز تاثیرمی گذارد. 
تعریف دیگری که بسیار درست به نظـر می رسد آنست که می گوید

 ” توسـعه روندی اسـت که انسان توسـعه نیافته را 
به انسـان توسـعه یافته تبدیـل می کند “
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“توسـعه” در واقع، بازسـازی جامعه بر اسـاس اندیشه ها و شـناخت ها و نگرش های 
تـازه اسـت، یعنی تفکـرات و علومی که در دوران مدرن پدیدار شـده اند. 

بنابرایـن، برای حرکت در مسـیر توسـعه، آمـوزش و یادگیری اصلی ترین کار اسـت. 
مردمـی کـه می خواهند کشورشـان را توسـعه دهند، تا زمانی که قادر نباشـند درسـت 
فکـر کننـد، نسـبت بـه موضوعـات مهـم جامعـه خـود شـناخت پیـدا کننـد، مسـائل 
اجتماعـی را بررسـی کننـد و رفتارهـای اجتماعـی صحیـح داشـته باشـند، نمی توانند 
تغییـرات مثبـت به سـمت پیشـرفت در محیط زندگـی خود ایجاد کننـد. حتی ممکن 

اسـت افکاری داشـته باشـند که مانع پیشـرفت جامعه شـود.

انسـان اسـاس و محور توسـعه اسـت. آموزش و افزایش آگاهی مردم، نخسـتین 
قـدم بـه سـوی توسـعه اسـت زیـرا انسـان های توسـعه یافته می تواننـد جامعـه ای 
توسـعه یافته در همـه ابعـاد اقتصـادی، اجتماعی، سیاسـی و فرهنگی ایجـاد  کنند.

توجه داشته باشیم که 

یکـی از اصلی تریـن ویژگی هـای انسـان توسـعه یافته، فرهنـگ غنـی و پیشـرفته او 
اسـت. جنبـه فرهنگـی در توسـعه بسـیار مهـم اسـت و مانند مـالط در بنایـی، موجب 
قـوام و چسـبندگی سـایر عوامـل می شـود و نبایـد از آن غافـل شـد. بـرای حرکـت در 
مسـیر توسـعه الزم اسـت ابتـدا فرهنـگ جامعـه را ارتقـا داد. جامعـه ای کـه در زمینه 
فرهنـگ مثـل باورهـا، ارزش هـا، سـنت ها، آیین هـا، رفتار و عـرف اجتماعی مشـکالتی 
داشـته و باورها و ارزش های معقول، منطقی و سـودمندی نداشـته باشـد، در زمینه های 
دیگـر هـم پیشـرفت نمی کنـد و نمی توانـد توسـعه ای  خودجـوش و درون زا را ایجـاد 
کنـد. برخـی از ایـن مـوارِد فرهنـگ، همچون سـدی در برابر توسـعه خواهند ایسـتاد.

آن  غنـای  ارتقـا و  بـرای   
کنیـم. تـاش 

بنابرایـن، فرهنگ را جدی 
هم با  همـه  بگیریم و 
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وضعیت توسعه در جهان

پیش تر، وضعیت کشـورها در جهان در دو دسـته کشـورهای پیشـرفته و کشورهای 
عقب مانـده )جهـان سـوم( تقسـیم می شـد ولـی بعدتـر ایـن عنوان هـا تغییـر کـرد و 
امـروزه، بـه نـام کشـورهای توسـعه یافته و کشـورهای درحال توسـعه نامیده می شـوند؛ 

البتـه، میزان توسـعه در کشـورها متفاوت اسـت.
ویژگی های کشورهای  درحال توسعه به این شرح است: 

به کشورهای دیگر وابستگی 
اقتصادی دارند 

مواد اولیه همچون نفت یا مواد 
مستخرج از معادن، به شکل 
خام به خارج صادر می شود، در 
کشورهای توسعه یافته با آن ها 
محصوالتی را تولید می کنند 
که بسیار گران تر از مواد اولیه 

خام است

بـه  وابسـته  بیشـتر  اقتصـاد 
محصوالت کشـاورزی اسـت. 

نیروهای کار ماهر نبوده

ازنظـر اجتماعـی، نابرابری و 
بی عدالتـی زیاد اسـت، 

 بی سـوادی و مشکالت بهداشتی
 و درمانـی در کشـور وجـود 

دارد.

سـطح و کیفیـت زندگـی 
مردم پاییـن

کشـورها  ایـن  در  حکومـت 
اسـت.  ناکارآمـد 

 و بیــکاری در کشــور زیاد 
شــغل  میــزان  اســت و 
موجــود بــه نســبت افــراد 

ــت ــم اس ــای کار ک جوی

 در بعضـی از زمینه هـا یـا 
قانـون وجود ندارد یـا رعایت 

نمی شود،



     راهنمای تسهیلگری، ویژه تسهیلگران توسعه روستایی

13

همان طـور کـه می دانید کشـور ما ایران هم یک کشـور درحال توسـعه اسـت، البته 
چنان کـه یـاد شـد میزان توسـعه در کشـورهای در حال  توسـعه متفاوت اسـت؛ برخی 
بیشـتر توسـعه یافته اند و برخـی کمتـر. بـه  همیـن دلیـل برخی از مـواردی کـه در باال 
جـزء ویژگی هـای ایـن کشـورها مطـرح شـد، در ایـران پررنگ تـر و بعضـی کم رنگ تـر 

هسـتند. بـرای نمونـه، وضع سـواد در ایران خوب اسـت. 
دقـت کنیـد “توسـعه رونـدی اسـت که طـی آن، منشـأ رشـد اقتصـادی از فروش 
منابـع طبیعـی مثـل نفـت بـه انسـان منتقـل می شـود” یعنـی انسـان کار می کنـد و 
بـرای کشـور ثـروت تولیـد می کنـد، نـه  اینکـه کشـور با فـروش منابـع طبیعـِی خود، 
ثـروت بـه دسـت آورد. بـا ایـن تعریـف، بسـیاری از کشـورهای عربـی که در بسـیاری 
از زمینه هـا پیشـرفت کرد ه انـد و از کشـورهای اروپایـی ثـروت و رفـاه بیشـتری دارنـد، 
توسـعه یافته نیسـتند زیـرا بـا فـروش نفـت و گاز، ثـروت به دسـت آورده اند نه بـا کار و 

مردمشـان. تولید 

توسعه همه جانبه، متوازن و پایدار

البتـه امـروزه، فهـم مـا از مفهـوم توسـعه تغییـرات همه جانبه اسـت یعنـی جامعه 
بایـد در زمینه هـای مختلـف سیاسـی، اقتصـادی، فرهنگـی و اجتماعـی رشـد کنـد. 
همچنیـن متـوازن اسـت یعنـی در زمینه های ذکرشـده، به میزان متناسـب پیشـرفت 
کنـد؛ بـرای نمونـه، اگـر در سیاسـت بسـیار رشـد کنـد و در اقتصاد کـم یـا در اقتصاد 
بیشـتر رشـد کنـد و در زمینه هـای اجتماعـی کمتـر، ایـن دیگـر توسـعه نیسـت زیـرا 
میـزان پیشـرفت زمینه هـای مختلـف بـا هـم تناسـب نـدارد. در واقـع، در یـک زمینه 
رشـد زیـادی داشـته و در زمینه هـای دیگـر، میـزان رشـد کمتر بـوده اسـت، همچون 
انسـانی که اندام هایش با هم تناسـب نداشـته باشـد: سـرش کوچک، شـکمش بزرگ، 
دسـت هایش کوتاه و پاهایش بلند باشـد. چنین فردی عادی و سـالم نیسـت. همچنین 
نکتـه مهـم دیگـری کـه بایـد بـه آن تاکید کـرد پایداری توسـعه اسـت یعنی نخسـت 
بایـد سیاسـت، اقتصاد، مسـائل فرهنگـی- اجتماعی به گونه ای رشـد و پیشـرفت کنند 
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کـه همیشـگی باشـد و شـرایط چنـان نباشـد که بـه دالیلی در یـک یا چنـد زمینه به 
عقـب بازگـردد. دوم آنکه در مسـیر توسـعه، از منابع، طبیعت و محیط زیسـت درسـت 
اسـتفاده شـود و توسـعه موجـب تخریـب آن ها نشـود. هم رفاه و پیشـرفت بـرای مردم 
ایجـاد شـود و هـم منابـع طبیعی و محیط زیسـت آسـیب نبیننـد. بدون محیط زیسـت 
درسـت و سـالم و بـا اسـتفاده بیشـینه از منابـع طبیعـی و معـادن، هیچ کـس در رفـاه 

نخواهـد بـود و ایـن توسـعه به یـک یا دو نسـل بیشـتر وفـا نمی  کند.

توسعه روستایی

یکـی از دالیلـی که سـبب ناپایداری و غیردائمی بودن توسـعه می شـود، بی توجهی 
بـه توسـعه همـه قسـمت ها و مناطق کشـور اسـت. اگـر بخش هایی از کشـور توسـعه 
نیابند، مشکالتشـان به کل کشـور سـرایت کرده و پیشـرفت کشـور را تهدید می کند و 
موجـب عقب گـرد می شـود؛ البتـه پیشـرفتی کـه بـرای همـه اقشـار و مناطق نباشـد، 
نامـش توسـعه نیسـت ولـی متاسـفانه، در گذشـته بـه آن توسـعه می گفتنـد مانند در 
نظـر نگرفتـن زنـان یـا مناطق روسـتایی در برنامه و مسـیر توسـعه. امروزه بـرای ایجاد 
توسـعه پایدار، موضوع توسـعه روسـتایی مطرح شـده اسـت که به طور ویژه به توسـعه 
روسـتاها می پـردازد یعنـی برنامه های توسـعه روسـتایی، جزئـی از برنامه های توسـعه 

هر کشـور محسـوب می شـود.
توسـعه روسـتایی رونـد بهبـود کیفیـت زندگی و رفـاه اقتصـادی مـردم در مناطق 
روسـتایی اسـت که اغلـب مناطق کمابیـش جدا افتـاده و مناطقی با جمعیـت پراکنده 
هسـتند. توسـعه روسـتایی راه و برنامـه ای بـرای بهبـود زندگـی اقتصـادی و اجتماعی 
روسـتاییان فقیـر اسـت، برنامه هایـی کـه شـرایط زندگـی سـاکنان مناطـق روسـتایی 
را بهبـود بخشـد؛ بدیـن معنـا کـه بـا شناسـایی منابـع موجـود در منطقه روسـتایی و 
مدیریـت و به کارگیـری ایـن منابـع، از امکانـات و مهارت هـای موجـود در روسـتا 

بیشـترین اسـتفاده شود.
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توسـعه روستا باید شـامل مجموعه ای 
اصـالح و  بـرای  اساسـی  اقدامـات  از 
بهبـود اوضـاع اقتصـادی، فرهنگـی و 
سیاسـی در جامعه روسـتایی باشـد و 
وضعیـت روسـتا را به گونـه ای متحول 
اسـتعدادهای  همـه  کـه  سـازد 
بالفعـل  را  بالقـوه موجـود در روسـتا 
کنـد و نظـام اجتماعـی عادالنـه ای را 

کنـد. پایه ریـزی 

بنابراین، برای ایجاد توسعه روستایی، 
آموزش و پرورش، بهداشت، کارآفرینی، 
موسسات و  روستا و  در  الزم  تاسیسات 
تشکل های اجتماعی نقش مهمی دارند.

توجه داشـته باشـید بهبـود اوضاع 
نیازهـای  رفـع  روسـتا و  اقتصـادی 
اساسـی مردم، بـدون در نظـر گرفتن 
بـدون جلـب  اجتماعـی و  جنبه هـای 
جایـی  بـه  راه  مردمـی،  مشـارکت 
نخواهـد بـرد. بنابرایـن بـرای تحقـق 
توسـعه در روسـتا الزم اسـت هـم در 

آغـاز راه توسـعه ی روسـتا و هـم در مسـیر حرکـت بـه سـوی توسـعه، مـردم حضور و 
مشـارکت جـدی داشـته باشـند. 

شـما تسـهیلگر توسعه روسـتایی هستید؛ 
بنابرایـن، الزم بـود کمـی با موضوع توسـعه و 
توسـعه روسـتایی آشنا شـویم. حال در ادامه، 

کمی بـه تسـهیلگری می پردازیم.
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تسهیلگری چیست؟

تسـهیلگری یعنـی ساده سـازی یـا کمتـر کردن مشـکالت بـا حرکت به سـمت جلو؛ 
ازاین رو، تسـهیلگر کسـی اسـت که به ساده سـازی و کم کردن مشـکالت کمک می کند.

در حقیقت، 

تسهیلگری روندی است که طی آن سعی می شود 
به افراد و گروه هایی که تابه حال به هر دلیل، در حاشیه و منزوی 
بوده و مشارکت نداشته اند فرصت صحبت کردن و ابراز وجود داده 

شود و امکان خالقیت، تصمیم گیری و ابتکار عمل برایشان فراهم شود 
تا بدین ترتیب، افراد به توانمندی برسند. 

تسـهیلگری راهـی اسـت بـرای رهبری بـدون آنکـه اختیار مـردم به دسـت گرفته 
شـود. وظیفـه تسـهیلگر، آمـاده کـردن دیگـران بـرای بـه عهـده گرفتـن مسـئولیت و 

اسـت. رهبری 
تسـهیلگری سـازوکار جلب مشـارکت افراد )ذی نفعان( با اسـتفاده از اصول ارتباط 

موثر اسـت.
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مشارکت به چه معناست؟
مشــارکت بـه معنـای شـراکت و همـکاری در 
کار و فعــالیتی یـا حضـور در جمـع و گـروه بـرای 

اسـت. تصمیم گیـری  گفت وگـو و  بحـث و 
چرا افراد مشارکت می کنند؟

گـروه  دیگـر  اعضـای  بـا  بهتـری  ارتبـاط   -1
شـود. برقـرار 

2- از تجـارب دیگـران دربـاره موضـوع خاصی 
اسـتفاده شـود. )تشـریک مساعی(

۳- سریع تر به نتیجه مطلوب و مدنظر برسند.
4- اعضای گروه اهداف مشترکی دارند که موجب انجام کار مشارکتی می شود.

5- می خواهند بین اعضای گروه تبادل اطالعات صورت گیرد.
۶- با مشارکت، احساسات و روحیات انسانی و ارزش های اخالقی تقویت می شود.

انواع مشارکت

روی هم رفتـه، براســاس چگونگــی عضویــت یا کیــفیت حضور و نقــش مــردم 
می تـوان انـواع مشــارکت را به شـرح زیـر بیـان کـرد:

1- مشــارکت طبیـعی: منشـأ آن در سنـت های اجتـماعی بوده و در گـروه های 
خانـوادگــی، خویشاوندی، گــروه دوستــان و هم ساالن و مانند این ها دیــده می شود. 
این نوع مشــارکت ممکن است آگاهــانه و از روی اختیــار و اراده افــراد نباشد؛ البتـه 
کسی آنــان را وادار بــه ایــن کار نمی کند ولی افــراد بـر اســـاس عادت، فرهنگ 

یـا تربیـت خانوادشـگی در برنامه یا مراسـمی شـرکت می کنند.
2- مشـارکت اجبــاری: در این نوع مشـارکت، عامل بیــرونی نقش اســاسی و 
تعییــن کننده ای دارد. بـرای نمونـه، خدمـت سـربازی، اسـتفاده از نیـروی کار رایگان 

بـرای اجـرای طرح هـای مختلـف مثـل دیـوار بـزرگ چین و ماننـد آن.
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3- مشـارکت ارادی یـا داوطلبانه: این مشـارکت بـدون نفوذ و دخالـت عوامل 
خارجـی و به صـورت ارادی و آگاهانه اسـت، شـرکت در یـک کار خیر.

4- مشـارکت ناآگاهانـه: در ایـن نـوع از مشـارکت افـراد نمی داننـد موضـوع 
چیسـت و بـه دالیلـی مثـل ترس، اجبـار یا اعتماد به کسـانی کـه از آن ها خواسـته اند، 

در کاری مشـارکت می کننـد. 
5- مشـارکت آگاهانـه: در چنیـن مشـارکتی، افـراد می دانند که چـرا در کاری 

شـرکت کرده و بـا موضوعـی همراهـی می کنند.
6- مشـارکت برانگیختـه: عامـل بیرونـی موجـب انگیزه فـرد برای شـرکت در 
کاری مـی شـود. ایـن عامل ممکن اسـت اجبار یا تحریک احساسـات و عواطف باشـد؛ 
بنابرایـن، حتمـا الزم نیسـت مشـارکت اجبـاری باشـد، ممکـن اسـت فـرد بـه اختیار 
خـودش ولـی بـا تهییـج و تحریـک عوامـل دیگری مشـارکت کنـد؛ مثل وقتـی که در 

اصطـالح می گوییـم فـرد جوگیر شـده اسـت.
فـرد جوگیـر در فضایـی قـرار می گیرد کـه همه در یـک جهت و هدف قـرار دارند و 
فضـا آکنـده از خواسـت و میـل آن هـا اسـت و فـرد نیـز بـدون آگاهـی در جبهـه آنان 

قرار می گیـرد.

تمرین

 برای این گونه از مشارکت چند مثال بگویید.
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
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7- مشـارکت خودانگیخته: در این نوع مشـارکت، فـرد از درون خودش انگیزه 
بـرای شـرکت در فعالیتـی دارد و تحـت تاثیـر دیگـران یـا با اجبـار، به مشـارکت وادار 

نمی شـود، او آگاهانـه و آزادانـه مشـارکت می کند.

تمرین

 برای این گونه از مشارکت چند مثال بگویید.
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

در واقع، مشـارکت می تواند آگاهانه یا ناآگاهانه ، داوطلبانه یا اجباری و خودانگیخته 
یـا برانگیختـه باشـد. آنچه برای جامعه و توسـعه آن مفید اسـت و درحقیقت مشـارکت 

محسـوب می شـود، باید سـه شـرط آگاهی ، داوطلبی و خودانگیختگی را داشته باشد.

آنچه ما به دنبال آن هستیم مشارکت آگاهانه، داوطلبانه و خودانگیخته است.
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اصول مشارکت

مشـارکت اصولـی دارد کـه بایـد در یـک فعــالیت و کار مشـارکتی وجـود داشـته 
باشـد. ایـن اصـول عبارت انـد از:

1- یادگیری مشترک
باور داشته باشیم که هــرکس چیــزی می داند. فکــر جمعــی باالتر از فکـر فردی 
اسـت. حقیقت نه پیش "مــن" و نه پیــش "شمــا" ، کــه پیش ما اسـت. ما باهم یاد 

می گیریـم، مـا از هم یـاد می گیریم.
2- شفافیت

بایـد در ارتباطاتمـان )چـه گفتارمان و چـه رفتارمان( شـفاف باشـیم. در گفتارمان 
صریــح و صادق باشـیم و پنهــان کاری نداشته باشیم.

3- گفت وگو
مـا بـا گفت وگـوی   درسـت و کافـی قانــع می شـویم و دیگـران را قانــع می کنیم و 
سـپس بـه مشـارکت تمایـل پیـدا می کنیـم. بـدون گفت وگو و روشـن شـدن موضوع، 

اسـت.  بی معنی  مشـارکت 
4- احترام به تنوع و تفاوت های بین افراد

انسـان ها در بسـیاری از زمینـه هـا همچون طــرز فکـر، روحیه، خلق و خـو و عاداِت 
رفتــاری بـا هـم فـرق دارنـد، پـس تفاوت هـای بیـن انسـان ها را پذیرفتـه و بـه آن ها 
احتـرام بگذاریـم و بـا وجـود ایـن تفاوت ها، بـا یکدیگر همـکاری و زندگی کنیـم. قوم و 
زبان، خانواده و طایفــه، مذهــب و هر دسـته بندی دیگــری را کنار می گذاریم زیرا در 

رونـد مشـارکت، هـدف تامین منافـع همه جامعه اسـت. 
5- انعطاف پذیری

اگـر مایلیــم با دیگــران کار کنیــم و یک همکار خوب باشیــم، بایـد اراده کنیم تا 
خودمان را با دیگــران سـازگار کنیـم. در کار جمعی، انعطاف پذیری اصل مهمی اسـت.
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6- توانمندسازی یا توانمند شدن
مشــارکت و همـکاری بایـد به گونــه ای باشـد که به توانمنــدی شـرکت کنندگان 
منجــر شـود وگرنه مشـارکت واقعی صورت نگرفته اسـت. شـما تسـهیلگر هسـتید نه 
معلـم، شـما نبایـد بـه آنـان چیـزی یاد بدهیـد بلکه بایـد در جلسـات فرصتی ایجــاد 
کنیـد تـا بـاب گفت وگو باز شـود و زنان روسـتا به همفکــری و چاره اندیشـی تشـویق 
شـوند و  یـاد بگیرنـد که مسـایل روسـتا و مشـکالت خودشـان را تحلیل کننـد و برای 
آن راه حـل پیـدا کننـد و خودشـان مسـایل را برطـرف نماینـد. شـما بایـد بـه دنبـال 

توانمنـد شـدن مردم باشـید و شـرایط را بـرای توانمنـدی آنان فراهـم کنید.

⁂ فراموش نکنیـد هنگامی که با همکاری و 
مشـارکت زنان و اهالی روستا در حال انجام 

کار یا گفت وگویی هستید، اصول مشارکت را 
رعایت کنید.
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تسهیلگری مخالف نخبه گرایی

قـرار اسـت مسـابقه دو، بیـن روسـتاهای الـف و ب برگـزار شـود و داوطلبانـی از هر 
روسـتا در این مسـابقه شـرکت کننـد. به نفرات اول تـا پنجم جوایزی اهدا خواهد شـد.

روسـتای الـف- در بیـن داوطلبـان ایـن روسـتا، یـک قهرمـان دوی کشـوری و 
تعـدادی داوطلـب بی تجربـه حضـور دارنـد. ایـن روسـتا بـه وجـود قهرمان کشـوری و 
فرصـت اسـتفاده از توانایی هـا و تجربیـات او اکتفـا می کنـد و تالشـی بـرای توانمنـد 

شـدن بقیـه داوطلبـان نمی کنـد. 
روسـتای ب- در بیـن داوطلبـان ایـن روسـتا، یـک قهرمان اسـتانی و تعـدادی از 
دوندگانـی حضـور دارنـد که قبال در سـطح دهسـتان مقام کسـب کرده انـد. این گروه 
تصمیـم می گیـرد از وجـود قهرمـان اسـتانی بـرای آمـوزش و تمریـن بقیـه داوطلبـان 

اسـتفاده کند.

نتیجه مسابقه

قهرمـان کشـوری از روسـتای)الف( نفـر اول ایـن مسـابقه شـد و شـرکت کنندگانی 
از روسـتای)ب( کـه از آمادگـی کافـی برخـوردار شـده بودنـد مقـام دوم تـا پنجم این 

مسـابقه را بـه دسـت آوردند.
شعر زیر بیان وضعیت مسابقه فرضی و نیز ترجیح کار مشارکتی بر کار فردی است:

صد نفر یک قدم به پیش
به که      

یک نفر صد قدم به پیش        

ایـن شـعر تاکیـد می کنـد طبـق نـگاه مشـارکتی در کار )بـه جـای اینکه یـک نفر 
توانـا و قهرمـان شـود و دیگـران ضعیـف بماننـد(، تک  تک اعضـای یک گروه یـا جامعه 

بایـد توانمنـد شـوند -هرچندکم- پیشـرفت کنند.
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در واقـع، کار تسـهیلگر کمـک بـه مـردم بـرای پذیرفتـن مسـئولیت انجـام امـور 
زندگـی خـود و امـور مربـوط بـه جامعـه بـه صـورت مشـارکتی اسـت. یک تسـهیلگر 
موفـق و باتجربـه بـه دنبـال یـک یا چنـد فرد مسـتعد و قوی نیسـت کـه آنـان را توانا 
کنـد و کارهـا را بـه آن هـا بسـپارد. او بـه دنبـال توانـا کـردن همه افـراد به  ویـژه افراد 
ضعیـف و منـزوی اسـت. قبال هـم گفتیم مردم توسـعه یافته باعث می شـوند جامعه ای 

یابد. توسـعه 

طیف مشارکت

مشارکت فعالیت و روندی یکپارچــه نیست و طیــف دارد یعنی از مشارکت خیلی 
کـم تا مشـارکت کامل؛ 

از مشـارکت کم یعنی سـهیم شـدن و ارائه خدمت )کار برای مردم( آغاز می شـود و 
در نیمه هـای طیـف بـه همـکاری مـردم )کار با مـردم( می رسـد و در انتهـای طیف به 
مشـارکت کامـل مردم محلی )بـدون دخالت غیرمحلی هـا( یعنی توانمنـدی مردم )کار 
بـه دسـت مـردم( ارتقـا می یابـد. هرچـه از ابتـدای طیـف بـه سـوی انتهـای آن پیش 

می رویـم نقـش غیرمحلی هـا کم رنگ تـر و نقـش مـردم محلـی پررنگ تر می شـود.

کار برای مردم          با مردم                             کار توسط مردم

البته شـما تسـهیلگران چون بومــی هسـتید و خودتان از مردم محلــی هسـتید، 
کارتـان از نیمـه طیـف یعنـی کار بـا مـردم شـروع می شـود. در واقـع، تسـهیلگر برای 
مـردم کار نمی کنـد بلکـه بـا مــردم کار می کنـد. تسـهیلگری موفق اسـت کـه بتواند 
بـا مشـارکت مـردم کاری انجـام دهـد، نه اینکـه کارهای زیـادی را خودش بـه تنهایی 

انجـام دهد.
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 ارتباط چه مفهومی دارد؟

به انتقال اطالعات، افکار و احساسات از یک فرد به فرد دیگر، ارتباط می گویند.

انسـان ها بـه اشـکال مختلـف کالمـی و گفتـاری، اصـوات و غیرکالمـی مثـل زبـان 
اشـاره )کـه یـک زبان کامل اسـت( یا زبـان بدن )ژسـت چهره و بدن، حرکات دسـت و 

پـا و چشـم، اشـاره و ماننـد آن( بـا یکدیگر ارتبـاط برقـرار می کنند.
تمریـن( بـرای هـر یـک از اشـکال ارتبـاط کـه در بـاال ذکر شـد یـک مثـال بزنید. 

لطفـا جلـوی آینـه یـا بـا فرد دیگـری ایـن تمریـن را انجـام دهید.
ارتبـاط انـواع مختلفـی دارد و بـرای شـناخت دقیـق و موثر ارتبـاط، دانسـتن انواع 

روابـط بسـیار مهم اسـت و نقـش عمـده ای در تاثیرگـذاری دارد.

انواع روابط

• باالیی - پایینی )سلطه گری - سلطه پذیری(
تعامـالت و روابـط جمعـی همیشـه به صـورت عادالنـه و برابـر بیـن افـراد برقـرار 
نمی شـود، گاه اتفـاق می افتـد کـه روابـط عادالنـه و دوسـویه )دو طرفه( بین افـراد، به 
روابـط ناعادالنـه و یک طرفـه تبدیـل می شـود. در چنیـن شـرایطی، یـک فـرد یـا عده 
کمـی بـر اکثریـت اعضای گـروه اعمـال سـلطه می کنند و بـه دنبال آن، یـک وضعیت 

سـلطه گری بـر فضـای همـکاری گروهـی حاکـم می شـود.
نمونه هـای ایـن نـوع رابطـه ی سـلطه گری را مـا در مناسـبات اجتماعی به اشـکال 
مختلـف مـی بینیم بـرای نمونـه، در رابطـه کارگـر- کارفرما، معلم - شـاگرد، اسـتاد- 

دانشـجو، راننده تاکسـی -مسـافر و ماننـد این ها. 
• افقی و برابر)هم سطح(

امـروزه در زندگـی جمعـی و در فرهنـگ مـدرن، بـاور عمومـی آنسـت کـه بایـد 
شـهروندان از حقـوق و فرصت هـای برابـر برخـوردار باشـند. درواقـع روابط هم سـطح و 



     راهنمای تسهیلگری، ویژه تسهیلگران توسعه روستایی

25

افقـی زیربنـای روابـط صمیمـی و همـراه بـا اعتمـاد و احتـرام بیـن اشـخاص اسـت. 
ارتباطاتـی کـه مـا را بـه توسـعه نزدیـک می کنـد، از نـوع رابطـه برابـر اسـت. 

روابط در فضای تسهیلگری

هنگامـی که مـا در حال تسـهیلگری 
هسـتیم، رابطـه از نـوع افقـی و برابـر 
تسـهیلگری  فضـای  در  زیـرا  اسـت 
افـراد هم سـطح هسـتند و هیچ کـس 

بـر دیگـری برتری نـدارد؛ 

بـرای نمونـه، اگر در جلسـه زنان روسـتایی، 
رئیس شـورای روسـتا یا شـهردار و اسـتاندار هم 
بخواهنـد همچـون یـک شـرکت کننده حضـور 
داشـته باشـند، بـه انـدازه زنـان روسـتایی مـی 
تواننـد نظر خودشـان را بیان کننـد و نمی توانند 
نظرشـان را بـه دیگـران تحمیـل کننـد و بایـد 
قوانینـی کـه توسـط شـرکت کننـدگان  تمـام 

گذاشـته شـده رعایـت کنند. 

دو مشکل بزرگ ممکن است در تسهیلگری پیش بیاید:
1- تحمیلگری

یکی از مشـکالت، مشـکل تحمیلگری اسـت که شـاید تسـهیلگر دچار آن شود یعنی 
ناخواسـته نظـر خـود را بـر جمـع تحمیـل کنـد یا یکـی از افـراد کـه موقعیـت باالتری 

نسـبت بـه سـایر افـراد دارد، بخواهـد نظر و خواسـته اش را بـر نظر جمـع تحمیل کند.
2- اخالگری

مشـکل بعـدی، اخاللگـری یک یـا چند نفـر از افراد حاضر در جلسـه اسـت. گاهی 
اوقـات، فـردی بـه دالیل مختلـف، مثال چون خودش را برای تسـهیلگر شـدن از شـما 
شایسـته تر می دانـد یـا خـود را داناتـر از دیگـران می داند، نظم جلسـه را بـا صحبت ها، 

پرسـش ها یـا اظهـار نظرهایـش یـا برخورد با شـما و دیگـران به هـم می زند.
در قسمت های بعدی درباره نحوه برخورد با این مشکالت صحبت می کنیم.
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تسهیلگــری )یعنـی کاری کـه تسـهیلگر انجـام می دهـد( بـه تقویـت و افــزایش 
توانایـی گــروه یـا جامعـه مدنظــر کمـک می کند یعنـی با آسـان کــردن ارتباطات و 
تصمیم گیری هـا، بـه گــروه یـا جامعـه کمـک مـی کنـد به اهــداف خـود برسـند. از 
سـوی دیگــر، از طریـق ارتبـاط بـا سـازمان های دولتـی و غیردولتی مسـائل اجتماع و 

مشـکالت مـردم را حـل می کنـد.
شـما بـا تسـهیلگرِی درسـت یا کم می توانیـد بین خدمـات و کارهای مراکـز و افراد 
دسـت اندرکار روسـتا مثل شـورای روسـتا، دهیـار، بهَورز، معلمـان، جهاد کشـاورزی و 
کسـانی کـه اهـل روسـتا نیسـتند ولـی کمـک مالـی یـا فکـری یـا کاری بـه روسـتا 

می کننـد، هماهنگـی و همراهـی بـه وجـود آورید.
تسهیلگر در مردم اعتمادبه نفس ایجاد می کند تا: 

باور کنند که نظرات، سخنان و عملشان مهم است. �
بتوانند خیلی ساده و راحت نظرات خود را بیان و از حق خود دفاع کنند. �
قدرت پیدا کنند برای تغییر و بهبود وضع خود و محیطشان قدمی بردارند. �
مایل و عالقه مند باشند در راه توسعه، مشارکت کنند.  �

آیا تسهیلگر خود همه کارها را انجام می دهد؟
سعی می کنیم با مثالی این پرسش را پاسخ دهیم.1

نـدارد و  وجـود  ای  مغـازه  هیـچ  مـارز،  دهسـتان  روسـتاها و  در 
اهالـی بـرای خریـد مایحتـاج خـود بایـد بـه نزدیک تریـن شهرسـتان 

برونـد. )قلعه گنـج( 

مثال1

1- این مثال واقعیست و در کارگاه آموزشی تسهیلگران دهستان مارز جنوب کرمان این مسئله طرح شد و پاسخ 
ها توسط تسهیلگران داده شد.
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حال برای حل این مشکل یعنی رفتن به شهر و خرید، دو فرض در نظر گرفته شد: 
فرض )الف( 

الف( من )تسهیلگر( ماشین دارم و می توانم مایحتاج اهالی روستا را از شهر بخرم.

؟ پــرسش: اگـر کارهـا را خـودم )تسـهیلگر( بـا ماشـین انجـام دهـم چـه 
نیسـت؟ کـه چنـدان خـوب  دارد  مـواردی  دارد و چـه  خوبی هایـی 

 خوبی ها
هم برای همسایه راحت است، هم خیرش )ثوابش( به من می رسد. �
هوای همسایه را دارم و ساعت رفت و برگشت را با او تنظیم می کنم.  �
همسایه از ما راضی می شود.  �
سریع انجام می شود. �

چندان خوب نیست چون:
شاید خودم وقت نکنم بروم قلعه گنج  �
در رودربایستی بمانم و کارشان را انجام دهم.  �
ممکن است از سلیقه من خوشش نیاید و ناراحت شود.  �
شاید فراموش کنم کارش را انجام دهم.  �
ممکن است ناراحت شود، اگر نتوانم کارش را انجام دهم.  �
ماشین خراب شود.  �
شاید مریض شوم یا مسافرت بروم. �

فرض )ب(
ب( مـن )تسـهیلگر( بـرای برقـراری سـرویس ایاب وذهـاب بـه قلعه گنـج کمـک 

می کنـم.
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؟ پرسـش : اگـر تـالش و کمـک کنم که سـرویس فراهم شـود چه محاسـنی 
دارد و چـه مسـائلی دارد کـه چندان خوب نیسـت؟

محاسن )از نظر اهالی(:
راحت تر می رویم و بر می گردیم. )تضمینی( �
مطمئنیم که شب بر می گردیم.  �
با سرویس هماهنگ تر )برای ساعت رفت و برگشت( هستیم.  �
خودمان راحت تریم که برویم کارمان را انجام دهیم.  �
این روستا به این سرویس احتیاج دارد.  �
به شرط آنکه مقررات داشته باشد.  �
)اگر ماشین خراب شود( دفتر یا مرکزخدمات سرویس زود تعمیرش می کند.  �
)اگـر سـرویس نتوانـد بیایـد( دفتـر یـا مرکـز خدمـات سـرویس، سـرویس  �

جایگزین  می فرسـتد. 
مداوم است. �

چندان خوب نیست چون:
شاید روزی که ما کار داریم، سرویس به قلعه گنج نرود.  �
برای بردن بیمار مناسب نیست.  �
زمان نیاز دارد. )برای گفت و گو و تالش فراوان جهت برقراری سرویس(  �
هزینه رفت وآمد دارد.  �
هر دو در کنار هم خوب است.1 �
برای شروع دردسر زیادی دارد.  �
)ممکـن اسـت( راننده سـرویس نگـذارد کـه اهالی روسـتا از همـه صندلی ها  �

اسـتفاده کنند. 
سریع انجام نمی شود.  �

1- برای موارد ضروری مانند بردن بیمار می توان از ماشین تسهیلگر یا یکی از اهالی استفاده کرد.
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هـر  معایـب  محاسـن و  مقایسـه  شـرکت کنندگان و  بـا  گفت وگـو  طـی 
یـک از ایـن فرض هـا، جمـع بـه ایـن نتیجـه رسـید کـه فـرض )ب(، روشـی 
عملـی و سـنجیده تر اسـت و در بلندمـدت بهتـر بـه کار می آیـد. بدین ترتیـب، 
شـرکت کنندگان بـا تحلیل و بررسـی مثال فـوق با نوع و جنس کاِر تسـهیلگری 
آشـنا شـده و متوجـه شـدند کـه تسـهیلگر بنـا نیسـت همـه مسـئولیت را بـه 
عهـده بگیـرد و تمـام کارهـا را خـودش انجام دهـد بلکه بایـد با مشـارکت خوِد 
زنـان روسـتایی مشـکالت را شناسـایی و بـرای رفع آنهـا راه حل ارائـه کنند و با 

همـکاری یکدیگـر مشـکالت را برطـرف سـازند. 

مقایسه فرض الف1 و ب2 

2  1

دوستان، توجـه داشته باشید "تسهیلگری" )یعنی روند مشـارکت و 
همکاری مردم در کنار تسهیلگر( مسائل و مشکات روستا را حل می کند نه 

"خود تسهیلگر"

برای آنکه بتوانید تسهیلگر خوبی باشید به چه چیزهایی نیاز 
دارید؟

شما باید برخی از ویژگی ها و صفات شخصیتی را داشته باشید: �
صبـور، صـادق، قابل اعتمـاد، متواضـع، انعطاف پذیـر و انتقادپذیر باشـید. به دنبال 
منافـع روسـتا و اهالـی آن باشـید. دقیـق گـوش کنیـد و خـوب بشـنوید، با دقـت نگاه 

کنیـد و خـوب ببینید.

1- مِن تسهیلگر، ماشین دارم و می توانم مایحتاج اهالی روستا را از شهر بخرم.
2- مِن تسهیلگر، برای برقراری سرویس ایاب و ذهاب به قلعه گنج کمک می کنم.
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در یک کارگاه آموزشـی مخصوص تسـهیلگراِن یک دهسـتان، تسهیلگران در پاسخ 
به سـئوال "تسـهیلگر باید چه صفاتی داشـته باشـد و چه صفاتی نباید داشـته باشـد" 

موارد زیـر را گفتند:
ویژگی هایی که تسهیلگر بایـد داشته باشد:

دلسوز باشد.   3
با ایمان باشد.   3
صبور و باحوصله باشد.   3
همکاری و مشارکت داشته باشد.  3
خستگی ناپذیر باشد.   3
اعتماد به  نفس داشته باشد.   3

رازنگه دار باشد.  3

زرنگ باشد.   3

پشتکار داشته باشد.   3

احترام بگذارد.  3

آگاهی و آشنایی داشته باشد.   3

توانایی انجام کاری را که به عهده می گیرد داشته باشد.  3

خوش اخالق باشد.   3

با نظم باشد.   3

مورد اعتماد باشد.   3

بادقت باشد.   3

درستکار باشد.   3

کارهای مفید برای مردم انجام دهد.   3

خوب گوش کند.   3
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ویژگی هایی که خوب نیست تسهیلگر داشته باشد:
سهل انگاری   3
دروغ گویی  3
خجالتی بودن  3
همه را به یک چشم ندیدن )تبعیض قائل شدن(  3
دورویی  3

شما به عنوان یک تسهیلگر، باید مهارت هایی نیز داشته باشید: �
توانایـی برقـراری ارتبـاط موثر را داشـته باشـید. بتوانید از اخاللگری و سـلطه گری 
برخـی از افـراد در جمـع جلوگیـری کنیـد. بتوانیـد در جلسـات کـم حـرف بزنید و به 
صحبت هـای افـراد بـا دقت گـوش کنید و در زمـان گفت وگـوی افراد حواسـتان جمع 
باشـد. یکی از ابزارهای بسـیار مهم تسـهیلگر سـؤال اسـت؛ در جلسـات و گفت وگوها، 
توانایـی طـرح سـؤاالت موثـر و ریشـه یاب را داشـته باشـید. زمـان را بتوانیـد مدیریت 
کنیـد. بـرای فهـم درسـت مطالـب، بـا بیـان خودتـان مطالـب را بازگـو کنیـد. قدرت 
تفکیک مسـائل و تحلیل آنها را داشـته باشـید. نقاط مشـترک را پیدا کنید. تفاوت های 

افـراد را تشـخیص دهید و بـه آن احتـرام بگذارید.

شما باید برخی از فنون تسهیلگری )تکنیک ها( را بدانید و در زمان مناسب از  �
آن ها استفاده کنید. 

فن یا تکنیک می تواند موجب مردم برای مشــارکت و افــزایش درک آنــان نسبت 
به موضوعات روستــا )شناسـایی منابع و سرمایه های روسـتا و نیازهای روستا( شود.

می توان در یک فعالیت گروهی، از تکنیک ها برای شناسـایی مسائــل و مشـکالت، 
حـل مسـائل، شناسـایی نیازهـا، اولویت بنـدی آن هـا و تصمیم گیـری و دستیــابی بـه 

نتایــج مفید و موثر اسـتفاده کرد.
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در ایـن کتـاب، توضیـح چنـد تکنیک هـا و کاربـرد آن آمـده اسـت که در قسـمت 
اقدامـات در روسـتا می خوانیـد.

نقش شما
شـما تسـهیلگران توسـعه روسـتایی در عمـل دو نقـش داریـد، نخسـت نقـش 
تسـهیلگری )تسـهیلگری بـرای انجام مشـارکت های فرهنگـی، اجتماعـی، اقتصادی( و 
دیگـری نقـش آموزشـگر در دوره هـای آموزشـی کشـاورزی کـه بـرای زنـان روسـتای 
خـود اجـرا می کنیـد و دانـش و تجـارب را منتقـل می نماییـد؛ البته، نقش اصلی شـما 
تسـهیلگری اسـت ولـی بـه سـبب نیـاز، گاهـی اوقـات نیـز بـه زنـان روسـتا آمـوزش 
می دهید1.حتمـا می دانیـد که تسـهیلگر، معلـم و مربـی تفاوت هایی با یکدیگـر دارند و 
نحـوه اداره جلسـه بـا اداره کالس آموزشـی متفـاوت اسـت؛ بنابرایـن، برای هـر یک از 

نقش هـا جداگانـه توضیـح می دهیـم.
نقش آموزشگر

وقتـی نقـش آموزشـگر داریـد، بایـد پیـش از تشـکیل جلسـه یـا کالس آموزشـی 
مقدمـات زیـر را انجـام دهیـد:

اطمینان از زمان و مکان مناسب آموزش �
اطالع رسانی به مخاطبان اصلی )دعوت از زنان روستا( و اطمینان از حضور آن ها  �

در دوره آموزشی 
تهیه مطالب الزم برای آموزش �
زمان بندی برای هر یک از بخش های کالس �
تهیه لوازم و ابزارهای الزم در آموزش �

مهـم: باتوجه بـه اینکه شـما بـه بزرگ سـاالن آموزش می دهیـد و بـرای آنکه نقش 
خـود را در مقـام مربـی و آموزشـگر به خوبـی ایفـا کنیـد، دربـاره آموزش بزرگ سـاالن 

مطالعـه کنید.
1- با توجه به اینکه امکان حضور همه زنان روستا در مرکز دهستان یا شهر برای شرکت در دوره های آموزشی 
وجود ندارد و برای آموزش به زنان روستایی مربی و دوره به اندازه کافی در مراکز و شهر نیست بنابراین ابتدا به 

شما تسهیلگران آموزش داده می شود و سپس شما به عنوان آموزشگر و مربی به زنان روستایی آموزش می دهید.
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ابتدا در باره موضوع آموزش کمی توضیح دهید.
از شـرکت کنندگان بخواهید که انتظاراتشـان را از این کالس روی برگه ای بنویسند 
کـه پیش تـر، روی دیـوار نصب کرده ایـد. به آنان بگوییـد اگر انتظار و مطلبشـان را فرد 

دیگری نوشـته، آن ها باز هم بنویسـند.
سـپس انتظـارات را بخوانیـد و بـا نظـر شـرکت کنندگان دسـته بندی کنیـد و روی 
برگـه دیگـری بنویسـید و روی دیـوار نصـب کنیـد. سـپس بـرای هـر دسـته بـا نظـر 

شـرکت کننـدگان عنوانـی انتخـاب کنیـد و بنویسـید.
سـپس دربـاره هدف این آمـوزش و سـرفصل های موضوع توضیح دهیـد، همچنین 
مـواردی کـه شـرکت کنندگان بـه نام انتظـارات نوشـته اند ولی در برنامه درسـی شـما 
نیسـت را بـه آنـان بگوییـد تا تا آنـان بدانند قرار نیسـت در ایـن کالس، در باره مطلب 

مورد نظرشـان صحبت شـود. 
در ادامـه، دربـاره روش هـای آموزش بزرگ سـاالن توضیح کوتاهی بدهیـد و بگویید از 
شـما انتظـار می رود کـه فعاالنه در زمـان آموزش شـرکت کنید. توضیح دهیـد که آن ها 
بزرگ سـال هسـتند و تجربـه دارند؛ بنابرایـن، یادگیری در این کالس این طور نیسـت که 
فقـط شـما بگوییـد و آنهـا گوش دهند. اگر کسـی سـؤالی پرسـید، هرکسـی کـه جواب 
را می دانـد می توانـد پاسـخ دهـد و در کالس، همـه از هـم یـاد می گیریـد. اگر شـما هم 
اطالعـات بیشـتری داشـتید، بـه  آنهـا یـاد می دهیـد؛ البتـه، شـما در مقام آموزشـگر در 
دوره تدریـس می کنیـد و آمـوزش می دهیـد و اگـر افراد در دوره سـؤالی بپرسـند، شـما 

بایـد پاسـخ دهیـد )این یکـی از تفاوت های نقش آموزشـگر با تسـهیلگر اسـت(.
در پایـان از مطالبـی کـه آمـوزش دادیـد نتیجه گیری کنیـد و به صـورت خالصه بر 

نـکات مهم تاکیـد کنید. 

ارزیابی 
پـس از پایـان درس، زمانـی رابگذاریـد برای اینکه ببینید شـرکت کننـدگان چقدر 
مطالـب را فهمیـده انـد. بـرای ایـن کار، می توانیـد از روش هـای مختلـف متناسـب بـا 

بزرگ سـاالن اسـتفاده کنید.
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نقش تسهیلگر
نقـش تسـهیلگر در گـروه را می تـوان بـا نقـش مامـا هنـگام زایمـان مقایسـه کرد. 

مامـا هنـگام زایمـان چـه کار می کند؟
تسـهیلگر ایده هـای بهتـر را از دل گـروه بیرون می کشـد و بـه دنیا مـی آورد. البته، 
او ایـن کار را بـه  صورتـی انجـام می دهـد کـه روابط تـوام با اعتمـاد بین اعضـای گروه 
حفـظ یـا حتـی تقویـت شـود و همچنیـن کمـک می کنـد آن هـا در کار بـا یکدیگـر و 
فعالیت هـای گروهـی توانا شـوند. معمـوالً در فرهنگ مـا، مردم تمایل دارنـد به صورت 
فـردی کار کننـد. متاسـفانه اشـعار و ضـرب المثـل هایـی هـم داریـم کـه مـی گویـد 

شـراکت و همـکاری خوب نیسـت.

تمرین

شما می توانید یکی از آن ها را بگویید؟
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

ایـن تصـور غلـط در حالیسـت کـه در دیـن مـا به همـکاری تاکیـد شـده "وتعاونو 
علـی البـر و التقوی"، همچنین در کشـورهای توسـعه یافته برای همکاری و مشـارکت 
و کارهـای گروهـی ارزش زیـادی قائلنـد. به همین سـبب، بایـد تـالش کـرد تـا روحیه 
کار گروهـی در مـردم ایجـاد شـود و مـردم بـرای حـل مشـکالت خـود و بهبـود وضع 

زندگی شـان بیشـتر مشـارکت کنند.
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شـما به عنوان تسـهیلگر باید در جلسـات عمومی با زنان روسـتا، درباره مشـارکت 
در گـروه و تیـم صحبت کنیـد. با همفکری حاضران در جلسـه، گـروه را تعریف کنید و 
فوایـد کار گروهـی را پیـدا کنیـد و در بـاره اینکـه در گـروه و تیـم، کار چگونـه بیـن 
اعضـا تقسـیم مـی شـود بـا زنـان روسـتا صحبـت کنیـد و در هر مـوردی نظر آنـان را 
بپرسـید. هنگامـی کـه آن هـا دربـاره فایده هـای کار کردن در گـروه فکر کننـد، بعضی 
از آن هـا بـه تشـکیل گروه هـای کوچـک ترغیـب می شـوند. گروه هایـی که هـر یک بنا 
بـر عالقـه و نیـاز، تمایـل به فعالیـت در زمینه خاصی دارند. نقش شـما کمـک به آن ها 
بـرای تشـکیل گروه هـای کوچک اسـت. پـس از اینکه افـراد گروهی را تشـکیل دادند، 
شـما یـک یـا دو جلسـه در هـر گـروه شـرکت کـرده و سـعی می کنیـد بـا گفت وگو و 
پرسش وپاسـخ، بـه اعضـای گروه کمـک کنید تا نحوه درسـت ارتبـاط و گفتگو، روحیه 
کارهـای گروهـی، اخـالق و تعهـدات اعضا در گروه و اینکه چطور خواسـته هایشـان را 

طـرح و پیگیـری کنند را یـاد بگیرند. 
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فرامـوش نکنیـد یکـی از خصوصیـات جوامـع توسـعه یافته آن اسـت کـه گروه هـا، 
انجمن هـا و تشـّکل های مردمـی زیـادی دارنـد و ایـن تشـّکل  ها در اداره محله، روسـتا، 
شـهر، مدرسـه، دانشـگاه و در حل بسـیاری از مسـائل اجتماعی، اقتصادی و مانند آن ها 
مشـارکت می کننـد و نقـش جـدی دارنـد. در برخـی از امـور، دولـت دخالـت چندانی 

نـدارد و کارهـا را بـه مـردم واگـذار می کند.

تسهیلگر چه کاری انجام می دهد؟
به اعضای گروه کمک می کند: اهداف کلی و هدف های جزیی خود را تعریف کنند.

- نیازهـای خـود را شناسـایی کـرده و برنامه هایـی بـرای برطـرف سـاختن آن هـا 
تنظیم کننـد.

- اعضـا دریابنـد وقـت خود را به صورت مفیـدی صرف کنند و تصمیماتی درسـت و 
بگیرند. منطقی 

- بحث هـای گروهـی را طـوری هدایـت می کند کـه در جهت صحیح پیـش برود و 
به نتیجه برسـد.

این پرسش مهم و کلیدی را از خود 
بپرسید.

چرا تسهیلگر شدم؟ 
چرا می خواهم تسهیلگری کنم؟
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تسـهیلگران باتجربـه و باکفایـت درک کاملـی از ینکـه چـرا یـک تسـهیلگر شـدند 
دارنـد. چـرا کمـک به دیگران برای یادگیری، حل مسـائل و بهبود شـرایط مهم اسـت؟

پاسـخ هر فردی به این سـؤاالت متفاوت خواهد بود. پاسـخ های خود را بنویسـید و 
نگـه داریـد و هـر از گاهـی بـه آن هـا مراجعه کنیـد و ببینیـد هنوز پاسـخ های شـما به 
قـوت خـود باقی اسـت یـا مـوارد دیگری نیـز می توانید بـه آن اضافـه کنید؛ امـا، نکته 
آن اسـت کـه اگـر نمی دانید چرا تسـهیلگر هسـتید، اگر اشـتیاق به الهام بخشـیدن به 
دیگران برای یادگیری و پیشـرفت ندارید، شـاید این نقش برای شـما مناسـب نباشـد.

گام اول تسهیلگری شناخت دقیق روستا و نیاز اهالی روستاست
بـدون داشـتن اطالعـات کافـی درباره روسـتا و مخاطب خـود، چطـور می توانید در 
طـول جلسـه، موضـوع را قابـل لمس و بـا جذابیـت الزم برای آنـان پیش ببرید؟ شـما 
کـه تسـهیلگر محلی هسـتید و در همان روسـتا زندگـی می کنید، در این زمینه بسـیار 
می دانیـد و همچنیـن تـا حـدود زیادی از نیـاز مخاطبان با اطالع هسـتید ولـی باز هم 

الزم اسـت در جلسـات گفت وگو با زنان روسـتا مطالب کامال روشـن شـود.

چگونه جلسه تشکیل دهیم و آن را اداره کنیم؟ 
شما باید پیش از تشکیل جلسه، کارهای زیر را انجام دهید:

مشخص کردن مکان و زمان جلسه 
  

اطالع رسانی الزم و کافی
  

آماده کردن وسایل الزم در جلسه
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منظـور از جلسـه جمـع زنان روستاسـت که به دعوت شـما، در مدرسـه، حسـینیه 
یـا هـر مـکان دیگـری بـرای بحـث و گفت وگـو شـرکت می کنند. یعنـی وقتی شـما از 
زنـان روسـتا بـرای صحبـت و تصمیم گیـری دربـاره موضوعی دعـوت می کنیـد و آنان 

گـرد هـم جمع می شـوند جلسـه تشـکیل داده اید. 

نقش و وظیفه شما در اداره جلسه
مراقب باشید مشارکت بین افراد حاضر در جلسه عادالنه و درحد امکان   3

یکسان باشد.
روند جلسه را باتوجه به اصول تسهیلگری کنترل کنید.  3
بحث را روی موضوع حفظ کنید تا جلسه به سوی هدف حرکت کند.  3
سؤاالت و موضوعاتی که گفته می شود را در هر قسمت به خوبی شرح   3

دهید تا همه درک یکسان و درستی از مطلب داشته باشند. 
در پایان، مطالب را جمع بندی و نتیجه گیری کنید تا توافقی بین اعضای   3

جلسه به وجود آید.
اطمینان پیدا کنید که جلسه به هدفش رسیده است.  3

خوشامدگویی
افراد پرس وجو  از حال  آغاز کنید.  با خوشامدگویی و خوش رویی  را  جلسه 
کنید و چنانچه برخی نیامدند، علتش را از بقیه بپرسید. ببینید کار یا مشغله ای 
یا مشکلی دارند. چنانچه مشکلی دارند،  بیمار هستند  ناکرده  یا خدای  دارند 
یا تماس بگیرید. شما تسهیلگر  بروید  به نزدشان  از جلسه  امکان پس  درحد 
ادامه  در  روستا،  زنان  با  محبت آمیز  دوستانه و  روابط  داشتن  هستید و  محلی 
مبالغه آمیز و  رفتار  این  اگر  البته  دارد،  اثر  بسیار  آنان  مشارکت  همکاری و 

مصنوعی باشد آنان متوجه می شوند و اثر عکس دارد.
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بیان هدف جلسه
پـس از صحبـت هـا و احوالپرسـی اولیه، توضیـح دهید که جلسـه برای 

چه تشـکیل شـده و قرار اسـت در این جلسـه چـه کار کنید؟

قوانین جلسه
پـس از بیـان موضـوع جلسـه، بـا نظـر و مشـارکت حاضـران قوانینـی )مثـل مدت 
جلسـه، خارج نشـدن از محل جلسـه، سـکوت هنـگام صحبت کردن دیگـران، صحبت 
نکـردن بـا موبایـل، صحبـت نکـردن دونفـره و ماننـد آن( را بگذاریـد تـا جلسـه نظـم 

مناسـبی داشـته باشـد و وقت افـراد هـدر نرود. 
اگـر قصـد داریـد در جلسـه از روشـی خاص یـا تکنیکی اسـتفاده کنید دربـاره آن 

کمـی توضیـح دهید. 

محیط امن جلسه
هنـگام طـرح موضوع اصلی، شـما به عنـوان تسـهیلگر باید فضایی ایجـاد کنید که 
افـراد نظـرات خـود را به راحتـی بگویند. یعنـی افراد در جلسـه، باید احسـاس راحتی و 

امنیـت کننـد تا نظر واقعـی خود را بیـان کنند. 

مشارکت همه
همچنیـن بایـد مراقـب باشـید کـه فقط چنـد تن کـه فعال تر هسـتند صحبـت نکنند. 
نبایـد بـه بعضـی افـراد فرصت بیشـتری بدهید تـا چندین بار صحبـت کنند و بقیـه امکان 
مشـارکت پیـدا نکننـد. همچنیـن بایـد مراقـب باشـید کـه فقـط چنـد نفـر کـه فعـال تـر 
هسـتند صحبـت نکننـد. نبایـد بـه چنـد نفـر فرصـت هـای زیـاد بـرای صحبت کـردن در 
چندیـن نوبـت بدهیـد و باعـث شـوید که امـکان مشـارکت از دیگـران گرفته شـود. باید از 
افرادی که سـاکت نشسـته اند سـئوال بپرسـید و تالش کنید که در گفتگو شـرکت کنند. 
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 بایـد از افرادی که سـاکت هسـتند سـؤال بپرسـید و تـالش کنید کـه در گفت وگو 
شـرکت کنند. 

وقتـی فـردی نظـری می دهد که شـاید خیلی واضح نیسـت و احسـاس می کنید همه 
متوجـه نشـده اند، از او بخواهیـد که بیشـتر توضیح دهد تا موضوع به خوبی روشـن شـود.

تکرار مطالب از سوی خودتان
اگـر خودتـان نیـز درسـت متوجـه منظـور گوینـده نشـده اید، مطالبـش را از زبـان 
خودتـان تکـرار کنید و بگویید آیا شـما منظورتـان این بود یا نه؟ این کار از سـوءتفاهم 

جلوگیـری کـرده و باعث می شـود افـراد منظـور یکدیگر را خـوب بفهمند.

پرسیدن سؤاالت موثر
اگـر افـراد خیلـی کلـی صحبـت می کننـد یـا نظـرات خامـی می دهنـد، از آنـان 
سـؤاالت موثـری بپرسـید کـه  بـه فکـر کردن وادار شـوند و مسـأله را بیشـتر بررسـی 

کننـد و نظـرات دقیق تـر، جزئی تـر و کاربردی تـری بیـان کننـد.
سـؤاالت موثـر سـؤاالتی  هسـتند کـه روی موضـوع تمرکـز دارنـد ، در بـاره 
جنبه هـای مختلـف موضـوع هسـتند، و این سـؤاالت موضـوع را به قسـمت کوچک تر 
تقسـیم کرده و دربـاره اجزا گفت وگو می کنند، سـاده و روان هسـتند و مانند حلقه های 

زنجیـر بحـث را ادامـه می دهنـد و مخاطـب را بـه تفکـر وا می دارند.
اگـر مـی بینیـد جمـع بـه موضـوع یا راهـی که ممکـن اسـت کمک کند بـه هدف 
برسـید اشـاره نمی کنـد یـا به جنبه هایـی از موضوع توجه ندارد، با پرسـیدن سـؤاالت 

موثـر، آنـان را وادارکنیـد همـه جانبه به موضـوع فکر کنند.

پرسیدن سؤاالت موثر رمز موفقیت تسهیلگر است.

اصل دیگر تسهیلگری، بی طرفی است.
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بـی طرفـی یعنـی به هنـگام بحث، دربـاره صحبت ها قضـاوت شـخصی نکنید؛ زود 
نتیجه گیـری نکنیـد و صحبـت مخاطـب را قطـع نکنید؛ از طـرف داری یک شـخص یا 
یـک موضـوع یا یـک ایده خـودداری کنیـد؛ همچنیـن سـؤاالت بی طرف بپرسـید و از 

طـرح پرسـش های جانب دارانـه دوری کنید.
برای نمونه، نمی پرسید دوستان، با برنامه بازدید که موافق هستید؟

بلکه می پرسید دوستان، نظرتان درباره برنامه بازدید چیست؟
نمی پرسـید بـرای آشـنایی با صنـدوق اعتبارات خـرد، از صندوق روسـتای علی آباد 
بازدیـد بکنیـم؟ بهتـر اسـت بپرسـید بـرای آشـنایی بـا صنـدوق اعتبـارات خـرد چـه 

دارید؟ پیشـنهادی 

تمرین

بـه یکـی از برنامه هـای مصاحبـه تلویزیـون یـا رادیـو توجـه کنیـد و 
سـؤااالت جانب دارانـه و سـؤاالت بی طرفانـه را یادداشـت کنیـد.

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

شـما دربـاره موضـوع گفت وگـو، بی طـرف می مانیـد ولـی تمـام سـعی خـود را 
می کنیـد کـه همـه افـراد گـروه در گفت وگـو  و تصمیم گیـری فعاالنه مشـارکت کنند. 

موضوع و محتوا بی طرف   مشارکت موتور محرکه

تسهیلگر نسبت به
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یعنـی شـما نسـبت بـه محتوای جلسـه بی طرف هسـتید ولـی همه تـالش خود را 
می کنیـد تـا مشـارکت همه افـراد حاضـر را در گفت وگو جلـب کنید. کمـک می کنید 
کـه صحبت هـا و گفت وگـو در مسـیر درسـت پیش بـرود. با پرسـیدن سـؤاالت دقیق، 
گـروه را بـه فکـر کردن و بیـان پاسـخ های راهگشـا هدایـت می کنید. فرامـوش نکنید 

شـما پاسـخ دهنده نیستید.
هـدف اصلـی شـما کمک بـه گـروه، برای همفکـری و جهت دهـی به سـوی اهداف 

اسـت یعنـی فرصت هایـی برای همفکـری به سـمت هدف ایجـاد کنید.
موضـوع و محتـوای گفت وگـو مربـوط بـه گـروه اسـت و آنچه به شـما مربوط اسـت، 
مراقبت از آنسـت که شـرایط طوری باشـد  که همه مشـارکت کنند. شـما باید مطمئن 
شـوید کـه همـه در گفت وگـو شـرکت می کنند. بـرای این موضـوع باید دقـت کنیم که 
در جلسـه یا در یک کارگاه آموزشـی، کدام افراد بیشـتر از دیگران مشـارکت می کنند و 
افراد سـاکت  چه کسـانی هسـتند و سـپس، راه هایی برای مشـارکت همگی پیـدا کنید.

چگونه می توان مخاطب را همراه ساخت؟
نظـر افـراد را بپرسـید زیـرا اگـر افـراد احسـاس کنند حضورشـان و نظرشـان مهم 
اسـت، بیشـتر مشـارکت می کننـد؛ بـه تک تـک افـراد اجـازه بدهیـد کـه نظر خـود را 
بیـان کننـد وگرنـه ممکن اسـت جلسـه تاثیـر معکوس  داشـته باشـد و افـراد ناراحت 

شـوند و در مقابـل شـما قـرار بگیرنـد یـا دیگـر با شـما همراهـی نکنند.
شـما بـه عنـوان تسـهیلگر، اجـازه می دهیـد همـه نظـرات خـود را بگوینـد و اگـر 
در پاسـخ ها خطایـی بـود بـا پرسـیدن سـؤاالت بیشـتر از فـرد، او را به سـمت موضوع 
هدایـت کنیـد. برای نمونه، بپرسـید که به نظر شـما ایـن موضوع چـه ضررهایی دارد؟ 
یـا ایـن کار چقـدر وقـت می خواهد؟یا برای اجـرای این پـروژه چقدر پول الزم اسـت؟ 
ایـن پـروژه آن قـدر مهـم و الزم هسـت کـه این همـه برایش پول خـرج کـرد؟ این پول 
را از کجـا می تـوان تامیـن کـرد؟ به این صـورت بـه مخاطب اجـازه می دهید کـه درباره 

نظـر خود بیشـتر فکـر کند.
بـرای اسـتفاده از تمـام مطالب جلسـه، می توانید وقتی سـؤالی را می پرسـید، تمام 
پاسـخ ها  - چـه درسـت چـه نادرسـت - را روی برگـه یـا مقـوای بزرگـی بنویسـید و 
سـپس در جمع بنـدی، زیـر پاسـخ های درسـت خـط بکشـید و از آنهـا اسـتفاده کنید.
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جلسه بی فایده

به طورمعمول، در این گونه جلسات سه اتفاق می افتد:
1. صحبت هـای جلسـه را همـه شـرکت کنندگان نمی فهمنـد؛ بـه سـواالتی که 
شـرکت کننـدگان بـرای روشـن شـدن موضوع مـی پرسـند توجه نمی شـود؛ وقت 

شـرکت کنندگان تلـف می شـود.
2. فقـط چنـد نفـر کـه نفـوذ دارنـد بحـث و گفت وگـو مـی کننـد. از دانـش و 
تجربـه سـایر شـرکت کنندگان اسـتفاده نمی شـود و در نتیجـه  فرصت اسـتفاده از 

دانـش و تجربـه هـا بـه هدر مـی رود.
۳. کسـانی کـه نظراتـی در تضـاد با عقاید مسـئوالن جلسـه و جو حاکـم دارند، 
جرئـت نمی کننـد نظـرات خـود را بیـان کننـد؛ بنابرایـن، دربـاره ایـن نظـرات 
گفت وگـو نشـده و مسـائل روشـن نمی شـود، درحالی کـه ایـن نظـرات وجـود دارد. 

ایـن روش باالخـره "جمـع و گـروه" را متالشـی می کنـد.
بسـیاری از شـرکت کنندگان، بـا ناامیـدی و دلسـردی از ایـن جلسـات خـارج 
می شـوند و بدتـر آنکـه این جلسـات، بـه خالقیت و روحیـه تیمی شـرکت کنندگان 

آسـیب می زنـد.
نقش تسهیلگر دقیقا جلوگیری از این مسائل و مدیریت فعال جلسات می باشد.

جلسه مفید

یـک تسـهیلگر تـا حد امکان، در آغاز جلسـه تمـام توضیحـات الزم را می دهد. 
تسـهیلگر مـوارد زیـر را با دقت بیـان می کند:

موضوع جلسـه، اهداف جلسـه، دسـتور جلسـه روش هایی که در جلسـه از آن ها 
اسـتفاده می شود. 

تسـهیلگر باید افراد را برای طرح مسـائل غیرمنتظره آماده کند. الزم اسـت عالقه و 
انتظـارات هـر فرد را بدانـد و خطر تضاد و درگیـری و مخالفت هـارا پیش بینی کند.
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چنان که پیشـتر گفتیم، در جلسـات ممکن اسـت افرادی به  خاطر مقام، 
سـن یـا روحیه ای که دارنـد، بخواهند نظرشـان را به دیگـران تحمیل کنند؛ 
در چنیـن مواقعـی، بایـد دوبـاره در جلسـه درباره مشـارکت و نـوع رابطه در 
مشـارکت و فضای تسـهیلگری کـه رابطه افقـی و برابر اسـت صحبت کنید و 
بـا پرسـیدن سـؤال دربـاره نمونـه هایـی از رفتارهـای رابطـه سـلطه گری و 
رابطـه برابـر، ایـن موضوع را یـادآوری کنید. سـپس تاکید نماییـد همه افراد 
حاضـر در جلسـه، موقعیـت یکسـانی دارنـد و هـر فـرد نظـر و رای خـود را 
بیـان می کنـد و دیگـران می تواننـد بـا هـر نظـر مطرح شـده ای موافـق یـا 
مخالف باشـند وکسـی حق نـدارد نظرش را بـه دیگران بقبوالنـد. اگر فرد به 
رفتـارش ادامـه دهـد، در آخرین اقـدام می توانید از افراد در جلسـه بپرسـید 
کـه اگر فـردی رفتارهـای سـلطه جویانه و تحمیلی داشـت، چگونه بایـد با او 

رفتـار کنیـم؟ البته به فـرد تحمیلگـر اشـاره نمی کنیم. 
گاهـی ممکـن اسـت تسـهیلگر خـودش در دام تحمیلگـری بیفتـد و بـا 
فرصتـی کـه بـه عنـوان تسـهیلگر در جلسـات دارد، نظـر خود را بـه دیگران 
تحمیـل کنـد. ممکـن اسـت چنیـن فـردی صفـات الزم بـرای تسـهیلگری 
ماننـد تواضـع را نـدارد یـا باور نـدارد که افراد هم سـطح هسـتند و به اصول 
مشـارکت پایبنـد نیسـت. شـاید چنین فـردی بایـد تسـهیلگری را رها کند. 
گاهـی هـم فـرد شـرایط تسـهیلگری را دارد ولـی در جلسـات و گفت وگوها 
فرامـوش می کنـد که تسـهیلگر اسـت و خـود را یـک طرف بحـث می بیند و 
نظـر می دهـد یعنی ویژگی هـای حرفـه ای و کاری تسـهیلگری در او ضعیف 
اسـت. اینجـا تسـهیلگر بایـد روی رفتـارش بسـیار دقـت کنـد و در هنـگام 
تسـهیلگری بـر گفتـارش کنتـرل داشـته باشـد تا به ایـن نقش عـادت کند.

با فرد تحمیلگر در جلسه چگونه برخورد کنیم؟
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اگـر در جلسـه بـا چنین مشـکلی روبه رو شـدید و دیدید فـردی به دنبال 
اخـالل و شـلوغ کردن در جلسـه اسـت و نظـم جلسـه را برهم می زنـد، ابتدا 
بایـد بـه او فرصـت دهیـد تـا  حرفـش را بزنـد تـا متوجه شـوید چـرا در پی 
برهـم زدن نظـم جلسـه اسـت. احتمـال دارد او خـود را شایسـته تر از شـما 
بـرای تسـهیلگر شـدن می دانـد یا خـودش را برتـر از دیگران می دانـد یا فکر 
می کنـد در حقـش ظلـم شـده اسـت. درایـن صـورت، می توانیـد از کمـک 
او در کارهایتـان اسـتفاده کنیـد و همـکاری اش راجلـب کنیـد، بـرای نمونه 
مسـئولیت کاری را بـه او بدهیـد. همچنین اگر شـما به درسـتی تسـهیلگری 
کنیـد و او اطمینـان یابـد که تسـهیلگر مثل معلـم یا رئیس نیسـت و فردی 
هم سـطح آنـان اسـت کـه در پیشـرفت روسـتا بـه آن هـا کمـک می کنـد، 
رفتـارش تغییـر خواهـد کرد. اگر چنین نشـد و فرد بـه رفتارخـود ادامه داد؛ 
می توانیـد در یـک جلسـه بـا حضورخود فـرد، با پرسـش هایی از افـراد دیگر 
بخواهیـد دربـاره رفتارهایـی شـبیه رفتـار او )البتـه نام فـرد را نبریـد ولی به 
رفتارهـای کـه نظـم جلسـه را مختـل و وقـت همـه را تلـف می کنـد اشـاره 
کنیـد( نظرشـان بیـان کننـد و راهـی بـرای حـل ایـن مشـکل پیـدا کننـد. 
درچنیـن شـرایطی، فـرد شـما را مقابل خـودش نمی بیند و متوجه می شـود 
تعـداد زیـادی از اهالـی روسـتا موافـق رفتـار او نیسـتند. به احتمـال زیـاد، 
رفتـارش را تغییـر می دهـد یـا دیگـر به جلسـات نمی آیـد. اگـر همچنان به 
رفتـارش ادامـه داد؛ در آخریـن اقـدام، بـه او بگوییـد اگـر نمی توانـد رفتار و 
گفتـار مناسـب با جلسـه داشـته باشـد و قوانین جلسـه را رعایت کنـد، لطفا 

دیگـر در جلسـات شـرکت نکند.

با فرد اخالگر در جلسه چطور برخورد کنیم؟
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نکتـه مهم: اگر در روسـتا و در جلسـات، افراد فعال و با انگیزه و باهوشـی هسـتند 
کـه زیـاد سـؤال می پرسـند یـا گاهـی بـا بدیهیـات مخالفـت می کننـد، تصـور نکنید 
کـه اخاللگـر هسـتند. ایـن افـراد به ویـژه جوانـان به واسـطه انـرژی، دقـت، هـوش و 
تحلیل هایـی کـه دارنـد، ممکـن اسـت با دیگـران تفاوت داشـته باشـند. اگر بـه چنین 
افـرادی مجـال و فرصـت ابـراز نظـر و فعالیـت داده شـود، می تواننـد تغییـر و تحـوالت 

خوبـی در جمـع ایجـاد کنند.

تهیه گزارش از جلسات

وقـت  کـه  نیسـتید  بـی کار  آن قـدر  می کنیـد،  برگـزار  جلسـه ای  شـما  وقتـی 
شـرکت کنندگان و خودتـان را در جلسـه صـرف کنیـد و بعـد بی نتیجه جلسـه را ترک 
کنیـد. بایـد حاصـل گفت وگوهـا و تصمیم های ایـن جمع ارزشـمند را نگهـداری کنید 
تـا بـرای اسـتفاده های بعدی، بـه آن مراجعه کنید؛ البته شـما خود در مقام تسـهیلگر 
برخـی از مطالـب را یاداشـت می کنیـد ولی بهتر اسـت فـرد داوطلبی صورت جلسـه را 
بنویسـد و در پایـان، افـراد آن را امضا کنند. می توانید مسـیولیت نوشـتن صورتجلسـه 

را بـرای هـر جلسـه به افـراد داوطلـب مختلفـی بدهید.
آنچه در این صورتجلسه1 مهم است عبارت اند  از :

تاریـخ جلسـه ، مـکان و سـاعت جلسـه، نـام شـرکت کنندگان در جلسـه، دسـتور 
جلسـه )یعنی موضوع جلسـه چه بوده؟ که به طورمعمول از پیش مشـخص می شـود(، 
مهم تریـن صحبت هـا و نظرهایـی کـه مطـرح شـده )به صـورت خالصـه ولـی دقیق( و 

تصمیم هایـی کـه بـا موافقـت اکثریت جمع گرفته شـده اسـت.

1- نمونه فرم آن پیوست می باشد.
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پویایی جلسات

برای هر شرکت کننده هنگام ورود به جلسه، سؤاالت بسیاری مطرح می شود مثل:
ایـن جلسـه درباره چیسـت؟ قرار اسـت در این جلسـه چـه کار کنیم؟ جلسـاتی که 
تابه حال در آن ها شـرکت کردیم چه سـودی داشـته اسـت؟ ممکن اسـت این جلسـه 

فایده ای داشـته باشـد؟ و ماننـد این ها.
اگـر جلسـه را یـک تسـهیلگر باتجربـه و آگاه اداره کنـد، شـرکت کنندگان جلسـه 
متفاوتـی را تجربـه می کنـد و متوجـه می شـوند کـه می تـوان در چنیـن جلسـاتی بـه 

نتایـج خوبـی رسـید و از شـرکت در آن هـا لـذت برد.
تسـهیلگری همچنیـن باعـث می شـود اعتماد بهتر و بیشـتری در بین گروه  شـود و 

دیـد بهتـری نسـبت به کار گروهـی و جمعی به وجـود  آید.

اگـر پـس از مدتـی کار بـا زنـان روسـتا، باعث اعتمــاد بیشـتر افـراد به هم و 
عالقه منـدی به کار گروهی نشـدید، باید روش کار خـود را بازبینی کنید و ببینید 

کجــا درسـت عمـل نکرده اید یـا از یک تسـهیلگر حرفه ای مشـاوره بگیرید. 

اگـر تسـهیلگری درسـت انجـام شـود، نتایـج بسـیار خوبی برای توسـعه روسـتا با 
سـرعت بیشـتر ، زحمـت کمتـر و بـا مشـارکت خود روسـتاییان بـه بار مـی آورد. 

نقطه شروع: 
- شـناخت وضعیـت کنونـی روسـتا و روسـتاییان )با مشـارکت اهالی روسـتا( ازطریق 

روسـتاگردی ، کشـیدن نقشـه اجتماعی- اقتصادی روسـتا و بررسـی منابع 
- گفت وگو با گروه زنان برای تعیین نیازها یا مسائل مهم روستاییان 

- بررسـی موارد مطرح شـده و شناسـایی موردی که هم اولویت بیشـتری دارد و هم 
بـا امکانـات و توان موجود، بتـوان آن  را انجام داد.
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اقدامات تسهیلگری در روستا
تکنیک روستاگردی

بهتر اسـت ابتدا از روسـتاگردی شـروع کنید. هر چند که شـما اهل همین روسـتا 
هسـتید و از بـدو تولـد، همین جـا زندگـی کرده ایـد ولـی شـاید بـا دقـت بـه جزییات 
روسـتایتان نگاه نکرده باشـید1. برای این کار، بهتر اسـت از چند خانم داوطلب روسـتا 
بخواهیـد شـما را همراهـی کننـد. یـک بار با  دقـت روسـتا را بگردید و ببینیـد. از تمام 
امکانات و دارایی های روسـتا )مانند مسـجد، مدرسـه، کتابخانه، خانه بهداشـت و مانند 
آن هـا( یـا اثـر تاریخـی یـا منابـع طبیعی بازدیـد کنیـد. تمـام سـاختمان ها، مکان ها و 
فضاهـای عمومـی را از نظـر نظافت، بهداشـت و قابل قبـول بودن مشـاهده کنید. دقت 
کنیـد کـه مسـیرها چالـه و پسـتی و بلنـدی خطرنـاک دارد یا نـه؟ در کوچـه و خیابان 
روسـتا، زبالـه ریختـه شـده یا نـه؟ در جایی به سـبب خرابی شـیر یا دالیـل دیگر، آب 
بـه هـدر مـی رود یا نـه؟ همچنین بـه هر محـل و منبع دیگری کـه شناسـایی و بازدید 
آن برایتـان ممکـن باشـد، برویـد و با دقت مشـاهده کنید. درصـورت لـزوم، از اماکن و 
منابـع یـا هـر چیـزی کـه نظرتـان را جلـب کـرد عکـس بگیریـد. دفترچـه ای بـا خود 
ببریـد و نـکات مهـم را در آن یادداشـت کنیـد. اگـر پرسشـی دربـاره جایـی یـا چیزی 
برایتـان پیـش آمـد به ریش سـفیدان روسـتا )شـاید پدربزرگ یـا مادربـزرگ خودتان( 
مراجعـه کنیـد تـا آنان موضوع را برایتان روشـن کننـد. این کار را برای شـناخت دقیق 

روسـتا یـا همان محـل فعالیت خـود انجـام می دهید.

شرایط انجام تکنیک
- مواد و ابزار الزم: دفترچه یادداشت، مداد و دوربین )گوشی موبایل(

- روش اجرا: با چندین نفر از اهالی روستای مدنظر، از روستا بازدید می کنیم.
- زمان الزم: برحسب شرایط و وسعت روستا 1:۳0 تا 2:۳0 ساعت

1- ما گاهی اوقات به وسایل و جزییات اتاقمان هم با دقت نگاه نمی کنیم. نمی دانیم یا یادمان می رود در کمد و 
کشوها چه چیزهایی داریم. در خانه تکانی ها خیلی وسایل را پیدا می کنیم که یادمان رفته بود آنها را داریم.
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جلسه1 
پس از روسـتاگردی، جلسـه ای با زنــان روستــا تشـکیل دهید. زمـان و مکان این 
جلسـه بایــد با شـرایط اکثر زنان هماهنگ باشـد یعنی بیشـتر زنان با محل تشـکیل 

جلسـه، روز و سـاعت جلسـه موافق باشند.
جلسه انجام تکنیک نقشه اجتماعی روستا

در این جلسـه، از تمام زنانی که در جلسـه حضور دارند بخواهید که نقشـه روسـتا 
را روی برگـه بزرگـی بکشـند. ایـن نقشـه، اطالعات تصویری خـوب و کاملی از روسـتا 
بـه زنـان می دهـد. چیزهایـی کـه شـاید تابه حـال به آن هـا دقت کافـی نکرده باشـند. 
در اینجـا کسـی اطالعـات جدیـدی بـه زنـان نمی دهـد، آن هـا خـود چـون در جمـع 
حاضـر و بـر ایـن موضوع متمرکـز هسـتند، مـوارد را می گوینـد و اطالعـات یکدیگر را 

تکمیل می کننـد. پـس از کشـیدن نقشـه، همـه روستایشـان را بهتر می شناسـند.
فواید این کار

کشیدن نقشـه اجتماعی موجب می شود از اطالعات همه افراد استفاده شود.
درآغـازکار، زنـان مسـن و به احتمـال زیاد بی سـواد وکم سـواد که معمـوالً اعتمادبه 
نفـس ندارنـد، در جلسـه بحـث و بررسـی مسـائل روسـتا شـرکت می کنند. ایـن زنان 
هنگامـی کـه متوجـه شـوند بـرای کشـیدن ایـن نقشـه، نیـاز بسـیاری بـه دانایـی و 
اطالعـات آنـان اسـت و بـه دانش آنـان توجه شـده و از آن اسـتفاده می شـود، درنتیجه 

مشارکتشـان جلـب خواهد شـد.
بـا ایـن نقشـه، می توان اطالعـات کمابیـش جامع روسـتا را در یک بـرگ و در یک 

نگاه به دسـت آورد.

1- در باره نحوه تشکیل و اداره جلسه به صورت مفصل توضیح داده می شود.
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شرایط انجام تکنیک

- مواد و ابزارالزم: کاغذ یا مقوای بزرگ )حدود یک متر و نیم( و ماژیک 
)چند رنگ(

- روش اجـرا: کاغـذ یـا مقـوا را روی زمیـن پهـن کنیـد. سـپس از 
حاضـران بخواهیـد بـا کمـک یکدیگـر خانه های روسـتا، مغازه  ها، مدرسـه، 
خانـه بهداشـت، مسـجد، خیابـان و ماننـد  این هـا را بـا ماژیـک روی کاغـذ 
به صـورت کامـال سـاده بکشـند. سـپس می تواننـد خانه هـای روسـتا را بـا 
توجـه  بـه وضع مالی مشـخص کنند؛ برای نمونه، بنویسـند قوی، متوسـط، 
ضعیـف. پـس از آن، تعییـن کننـد کـه سرپرسـت هـر خانـه زن اسـت یـا 
مـرد؟ به این ترتیـب، خانه هایـی که سرپرسـت زن دارند مشـخص می شـود. 
همچنیـن اگـر در خانـه ای فـرد معلـول و توان یاب هسـت مشـخص کنند. 
برحسـب نیاز، می توانیـد هـر اطالعـات دیگـری را مثـل شـغل و تحصیالت 
دربـاره هـر خانـواده یادداشـت کنیـد. هـر اطالعاتـی را کـه بـرای کاری 
الزم داریـد بررسـی می کنیـد و بـه مسـائل خصوصـی زندگـی مـردم وارد 

نمی شـوید. 
- زمان الزم : 2:۳0 تا ۳ ساعت

پس از کشیدن نقشه، افراد 
را برای شرکت در جلسه بعدی 
دعوت کنید. همان طورکه پیش تر 
بیان شد، زمان و محل جلسه را با 

نظر زنان روستا تعیین کنید.
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شرایط انجام تکنیک

- مواد و ابزارالزم: کاغذ یا مقوای بزرگ )حدود یک متر و نیم( و ماژیک 
)چند رنگ(

- روش اجـرا: کاغـذ یـا مقـوا را روی زمیـن پهـن کنیـد. سـپس از 
حاضـران بخواهیـد بـا کمـک یکدیگـر خانه های روسـتا، مغازه  ها، مدرسـه، 
خانـه بهداشـت، مسـجد، خیابـان و ماننـد  این هـا را بـا ماژیـک روی کاغـذ 
به صـورت کامـال سـاده بکشـند. سـپس می تواننـد خانه هـای روسـتا را بـا 
توجـه  بـه وضع مالی مشـخص کنند؛ برای نمونه، بنویسـند قوی، متوسـط، 
ضعیـف. پـس از آن، تعییـن کننـد کـه سرپرسـت هـر خانـه زن اسـت یـا 
مـرد؟ به این ترتیـب، خانه هایـی که سرپرسـت زن دارند مشـخص می شـود. 
همچنیـن اگـر در خانـه ای فـرد معلـول و توان یاب هسـت مشـخص کنند. 
برحسـب نیاز، می توانیـد هـر اطالعـات دیگـری را مثـل شـغل و تحصیالت 
دربـاره هـر خانـواده یادداشـت کنیـد. هـر اطالعاتـی را کـه بـرای کاری 
الزم داریـد بررسـی می کنیـد و بـه مسـائل خصوصـی زندگـی مـردم وارد 

نمی شـوید. 
- زمان الزم : 2:۳0 تا ۳ ساعت

پس از کشیدن نقشه، افراد 
را برای شرکت در جلسه بعدی 
دعوت کنید. همان طورکه پیش تر 
بیان شد، زمان و محل جلسه را با 

نظر زنان روستا تعیین کنید.

جلسه بررسی منابع و سرمایه های روستا)داشته ها(

ابتـدا بایـد "داشـته ها و سـرمایه های" خـود را در روسـتا خـوب بشناسـید و ببینید 
چطـور می تـوان بـه بهتریـن شـکل از آنهـا اسـتفاده کـرد.  این سـرمایه ها یا داشـته ها 
عبارت انـد از سـرمایه انسـانی، فیزیکـی، اجتماعـی، مالـی و طبیعـی. به همیـن منظور 

می توانیـد از تکنیـک جـدول بررسـی منابع اسـتفاده کنید. 

بررسی منابع )داشته ها(

طبیعیمالیاجتماعیفیزیکیانسانی

در سـتون انسـانی، نام افـرادي را بنویسـیدکه تخصص یا توانایی هـای خاصی دارند 
یـا شـغلی دارندکـه در خدمـت جامعـه اسـت، مثل معلـم، بهـورز، تسـهیلگر، روحانی، 

پزشـک، خیـاط، آرایشـگر، ورزش کار، فارغ التحصیل دانشـگاهی و امثـال این ها.
در سـتون فیزیکـی، مـواردي مثـل مدرسـه، مهدکودک، سـالن ورزشـی، مسـجد، 

آب   انبـار، حمـام، کتابخانـه و نیـز آثـار تاریخی و باسـتانی را بنویسـید.
در سـتون اجتماعـی، نهادهایـی همچـون صنـدوق قرض الحسـنه، انجمـن اولیـا و 
مربیـان، جلسـات قـرآن، هیئت هـای مذهبـی، تیم های ورزشـی، گروه ها و تشـّکل های 

مردمی را بنویسـید.
در سـتون مالـی، اگـر در روسـتایتان بانکـی مثـل پسـت بانک یـا سایرموسسـات و 
صندوق هـای اعتبـاري وجـود دارد و همچنیـن هرگونـه کسـب وکار اقتصـادي موجـود 

مثـل مزرعـه، بـاغ، مرغـداری، گاوداری، کارگاه تولیـدي و کارخانـه را بنویسـید.
در سـتون طبیعـی، همه منابـع طبیعی اعم از رودخانه، کوه، آبشـار، چشـمه، غار و 

ماننـد این ها را یادداشـت کنید.
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در زیر، یک نمونه بررسی منابع و داشته های یک روستای فرضی را می بینید.
طبیعیاقتصادی-مالیاجتماعیفیزیکیانسانی

چشمهپست بانکتیم کوهنوردیحمام تاریخی2 معلم ابتدایی
2 مرغداریباشگاه جوانان2 مدرسه1 دبیر شیمی

1 پرورش دهنده 
زنبور عسل )حرفه 

ای(
مرکز بهداشت

صندوق محلی 
حمایت از دامداران    
)در زمان خسارت(

مزرعه پرورش 
کوه سنگیشترمرغ

1 دانشجوی رشته 
حقوق

آب،برق، گاز و 
تلفن

نشریه محلی 
زمین منابع 9 باغ میوهروستا

طبیعی
کارگاه خیاطی25 سال شب شعرراه آسفالته1 شاعر

1 دانشجوی 
2 گلخانهمعدن سنگکامپیوتر

مزرعه زعفرانسالن ورزشیزعفران کار
2 سوپرخیاط زن 

شرایط انجام تکنیک )جدول بررسی منابع و داشته ها(

- مـواد و ابـزار الزم: کاغـذ یـا مقـوای بزرگ )حـدود یک متـر( و ماژیک 
)چنـد رنگ(

- روش اجـرا: کاغـذ را روی دیـوار نصـب کنید.جـدول بررسـی منابـع 
)جـدول خالـی( را روی صفحـه رسـم کـرده  و از حاضـران بخواهیـد کـه با 
کمـک یکدیگـر اطالعـات مربوط به هر سـتون را بیان کنند و یکـی از افراد 

داوطلـب، ایـن اطالعـات را درجدول بنویسـد.
- زمان الزم : 2 تا 2:۳0 ساعت

در انجام این کار به موضوع مهمی توجه و دقت داشته باشید!
یکی از اشـتباهاتی که ممکن اسـت رخ دهد، تمرکز بر داشـته ها و 
فرصت هـای روسـتای خودتان اسـت. "روسـتا محوری" نتایـج خوبی به همراه نداشـته 
اسـت. در واقـع، بایـد روسـتاها را در کنـار هـم دید. وقتی در جلسـه ای در روسـتایتان 
حضـور داریـد، از افراد بخواهید فقط بر روسـتای خودتان متمرکز نشـوند و مجموعه ای 
از روسـتاهای اطـراف را کـه بـا هـم مرتبـط هسـتند، همـراه بـا شـهر یـا بخشـی کـه 

روسـتای شـما بـه آن تعلق دارد در نظـر بگیرند.
 شـما می توانیـد عـالوه بـر منابع و امکانات روسـتای خـود، از فرصت هـای موجود در 
اطراف روسـتایتان نیز اسـتفاده کنید. پس نخسـت آنها را شناسـایی کنید و بنویسـید تا 
بعـد ببینیـد هـر کدام از آنهـا برای چه کاری به درد شـما مـی خورند. ما همـه خودمان 
امکاناتـی داریـم یـا دور و برمـان امکاناتـی وجـود دارد که با شـرایطی می توانیـم از آنها 

اسـتفاده کنیـم ولـی معمـوال دقت نمـی کنیم و آنها را به حسـاب نمـی آوریم.



     راهنمای تسهیلگری، ویژه تسهیلگران توسعه روستایی

53

شرایط انجام تکنیک )جدول بررسی منابع و داشته ها(

- مـواد و ابـزار الزم: کاغـذ یـا مقـوای بزرگ )حـدود یک متـر( و ماژیک 
)چنـد رنگ(

- روش اجـرا: کاغـذ را روی دیـوار نصـب کنید.جـدول بررسـی منابـع 
)جـدول خالـی( را روی صفحـه رسـم کـرده  و از حاضـران بخواهیـد کـه با 
کمـک یکدیگـر اطالعـات مربوط به هر سـتون را بیان کنند و یکـی از افراد 

داوطلـب، ایـن اطالعـات را درجدول بنویسـد.
- زمان الزم : 2 تا 2:۳0 ساعت

در انجام این کار به موضوع مهمی توجه و دقت داشته باشید!
یکی از اشـتباهاتی که ممکن اسـت رخ دهد، تمرکز بر داشـته ها و 
فرصت هـای روسـتای خودتان اسـت. "روسـتا محوری" نتایـج خوبی به همراه نداشـته 
اسـت. در واقـع، بایـد روسـتاها را در کنـار هـم دید. وقتی در جلسـه ای در روسـتایتان 
حضـور داریـد، از افراد بخواهید فقط بر روسـتای خودتان متمرکز نشـوند و مجموعه ای 
از روسـتاهای اطـراف را کـه بـا هـم مرتبـط هسـتند، همـراه بـا شـهر یـا بخشـی کـه 

روسـتای شـما بـه آن تعلق دارد در نظـر بگیرند.
 شـما می توانیـد عـالوه بـر منابع و امکانات روسـتای خـود، از فرصت هـای موجود در 
اطراف روسـتایتان نیز اسـتفاده کنید. پس نخسـت آنها را شناسـایی کنید و بنویسـید تا 
بعـد ببینیـد هـر کدام از آنهـا برای چه کاری به درد شـما مـی خورند. ما همـه خودمان 
امکاناتـی داریـم یـا دور و برمـان امکاناتـی وجـود دارد که با شـرایطی می توانیـم از آنها 

اسـتفاده کنیـم ولـی معمـوال دقت نمـی کنیم و آنها را به حسـاب نمـی آوریم.
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بـرای داشـته هـا و منابـع اطراف روسـتایتان یک جـدول جداگانه بکشـید و تا آنجا 
کـه حاضـران در جلسـه اطـالع و آگاهـی دارنـد آن را پـر کنیـد. البتـه بعـدا هـم مـی 

توانیـد بـا پیـدا کـردن اطالعات بیشـتر ایـن جدول هـا را کامـل کنید.
نخسـتین و مهم ترین اثر این کار، ایجاد خودباوری در زنان روسـتا اسـت. شـناخت 

عمیـق تـر و دقیـق تـر از اوضاع و احوال روسـتا باعث می شـود نگاه آنـان تغییر کند.
تـا اینجـا، با مشـارکت زنان توانسـتید بـر وضعیت روسـتای خود کم وبیش اشـراف 
پیـدا کنـد و داشـته های خود را شناسـایی کنید. حال مـی توان در پی یافتـن نیازهای 

روسـتا بـود. این کار را در جلسـه بعـدی انجام دهید.

توجـه!

دقـت کنید شـما باید برگه نقشـه اجتماعی روسـتا و جدول بررسـی 
منابـع را در جـای مناسـبی نگهـداری کنیـد. نقشـه اجتماعـی را بـرای 
جلسـه بررسـی منابـع و هـر دو برگـه را بـرای جلسـه شناسـایی نیازهـا 
حتمـا ببریـد و روی دیـوار نصـب کنید. این برگه ها سـند کار و جلسـات 
شـما هسـتند و اطالعـات با ارزشـمندی دارند کـه باید در نگهـداری آن 

دقـت کافـی کنید. 

جلسه شناسایی و اولویت بندی نیازها

مرور مطالب قبلی
نخسـت از حاضـران بخواهیـد کارهایـی که در جلسـات قبـل انجام دادیـد را بطور 
خالصـه بگوینـد و شـما نـکات مهـم را تکـرار کنیـد. اگـر حاضران بـه برخـی از نکات 
اشـاره ای نکردنـد، شـما دربـاره آن موضـوع یـا آن نکته سـؤال کنیـد تا پاسـخ گویند. 
درحدامـکان، خودتـان چیـزی نگوییـد و بـا پرسـیدن سـوال، بـه آنـان کمـک کنید تا 
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مطالـب را بـه یـاد آورند.
سـپس از آنـان بخواهیـد نیازهـای خـود را بگوینـد و یکی از افـراد داوطلـب، نیازها 
را روی کاغـذ یـا مقـوای بـزرگ کـه روی دیـوار نصـب شـده، یادداشـت کنـد. در ایـن 
مرحلـه، ممکـن اسـت نیازهای زیـاد و مختلفی مطرح شـود و بدیهی اسـت کـه امکان 
بـرآورده کـردن همـه آن هـا وجـود نـدارد؛ بنابرایـن، می توانیـد بـا کاربـرد یـک روش، 
ضروری تریـن و مهم تریـن نیازهـا را پیدا کنیـد. ازاین  طریـق، می توانیـد نیازهایتان را 

اولویـت بنـدی کنید.

تکنیک جدول مقایسه زوجی 1

با استفاده از این تکنیک، می توان نیازها را با یکدیگر مقایسه و اولویت بندی کرد.
مثـال: در روسـتایی، زنـان حاضر در جلسـه نیازهای اهالی روسـتا را نبودن شـغل، 

نداشـتن مسـجد، پارک،کتابخانـه و مهد کودک بیـان کردند. 
بـرای اینکـه ببینیـم ابتدا بایـد چه کاری انجام دهیم الزمسـت ببینیم کـدام نیازها 
ضـروری تـر و مهـم تـر اسـت؛ بنابرایـن جـدول زیـر را کشـیدیم بدیـن ترتیـب که به 
تعـداد نیازهـای گفته شـده سـتون و ردیف کشـیدیم. یک سـتون اضافه بـرای امتیاز و 
دو ردیـف )سـطر( اضافـه بـرای امتیاز و جمع بنـدی کشـیدیم. در هر یک از سـتون ها، 
یـک نیـاز را نوشـتیم و بـا همـان ترتیـب در ردیف هـا نیازهـا را وارد کردیـم )بـا دقـت 

کـردن بـه جـدول، متوجه می شـوید(. 

1- از این تکنیک می توان برای مقایسه بین چند موضوع، ایده ، مشکل و ... استفاده کرد تا بتوان اولویت ها را به 
دست آورد.
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جدول مقایسه زوجی

تعدادمهد کودک کتابخانهپارکمسجدشغل
4شغلشغلشغلشغلشغل 
1مهدکودککتابخانهمسجدمسجد
0مهدکودککتابخانهپارک

1کتابخانهکتابخانه
0مهدکودک

00022تعداد
410۳2مجموع 

سـپس حاضران در جلسـه، هر نیاز نوشته شـده در ردیف را با نیاز واردشـده در سـتون 
مقایسـه می کنند ویکـی را کـه از نظرشـان مهم تر اسـت مـی گویند. آنچـه اکثریت گفت 
را در جـدول مـی نویسـید. به همیـن ترتیـب، نیازهـا را دوبـه دو بـا هم مقایسـه می کنید. 
سـرانجام، در هـر ردیـف تعـداد نیـازی کـه در همـان ردیـف نوشـته شـده را در سـتون 
امتیـاز می نویسـید. در ایـن مثـال، ردیف اول شـغل اسـت، بنابرایـن، حاصل جمـع تعداد 
شـغل های نوشته شـده را در سـتون وارد می کنیـد. سـپس سـراغ ردیـف بعـدی می روید 
کـه در ایـن مثـال مسـجد اسـت، دوبـاره همیـن مقایسـه را بـا تک تـک نیازهـا انجـام 
می دهیـد و نظـر جمـع را می نویسـید و مقایسـه را تا تمام شـدن نیازهـا در ردیف ها ادامه 
می دهیـد. سـپس در سـتون تعـداد، در هـر ردیـف، تعـداد نیـاز آن ردیف را می شـمارید 
و در سـتون مـی نویسـید و بعـد ســراغ ردیف تعـداد می رویـد و تعداد نیاز هر سـتون را 
مـی شـمارید و در ردیـف تعـداد مـی نویسـید. در آخر تعداد هـر نیاز را بر اسـاس عددی 
کـه در ردیـف و در سـتون دارد جمـع مـی کنیـد و در ردیف مجموع می نویسـید. اکنون 
نیـازی کـه عـدد بیشـتری دارد اولویـت اول و به ترتیـب نیازهـای بعـدی قـرار می گیرند. 
دربـاره ایـن مثـال، باتوجه بـه جـدول، اولویـت اول شـغل، اولویـت دوم کتابخانـه، اولویت 

سـوم مهدکـودک و اولویـت چهارم مسـجد اسـت، پارک هـم فعال اولویـت ندارد.
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در انجـام ایـن تکنیـک دقـت کنیـد کـه افـراد در هـر مقایسـه، دالیل مهـم بودن 
یـا ضـروری بـودن انتخـاب خود را هـم بیان کننـد. در برخـی از موارد، موضوع بسـیار 
روشـن و واضـح اسـت و به احتمـال قـوی معترضی ندارد مانند مقایسـه شـغل بـا موارد 
دیگـر ولـی در بعضـی از قیاس هـا، کار سـخت و پیچیـده می شـود و افـراد نظـرات 
متفاوتی دارنـد؛ بنابرایـن، از افـرادی کـه یـک نیـاز را مهمتـر مـی داننـد دالیلـش را 
بپرسـید و از افـرادی کـه نظـر مخالـف آنهـا را دارند نیـز دالیلـش را بپرسـید و بعد از 
اینکـه تـا حـدودی موضـوع روشـن شـد دوبـاره نظر همـه را در مـورد دو نیـازی که با 

هـم مقایسـه مـی شـوند بپرسـید تـا نتیجه دقیـق تـری بگیرید.

بدیهی است که شما خودتان برای هیچ موردی دلیل نمی آورید و از نظر 
هیچ فردی دفاع یا با نظر هیچ فردی مخالفت نمی کنید.

بـا مشـخص شـدن اولویـت، در پـی چگونگـی تامیـن آن نیـاز باشـید و کاری کـه 
می خواهیـد را انجـام دهیـد. به همیـن منظـور، حاضـران در جلسـه مذکور نیـز باید با 
همدیگـر بـرای رسـیدن بـه خواسته شـان تـالش کننـد. ازهمین رو، شـما با پرسـیدن 
سـؤاالتی، آنـان را بـه تفکـر و گفت وگـو با هـم وا  می داریـد و آنـان باهم راه هـای انجام 
بـه منابـع، سـرمایه و  اینجـا  خواسـته خـود جسـت وجو می کننـد. دقـت کنیـد در 
داشـته های روسـتای خـود و روسـتاهای نزدیـک و اطرافتـان هـم توجـه کنیـد. کافی 
اسـت شـما بـه افـراد بگوییـد کـه به نقشـه روسـتا و جـدول منابع هـم دقـت کنند تا 
امکانـات موجـود بـرای اسـتفاده را بیابند. اجازه دهیـد آنان خود بررسـی کنند و نظر و 

دهند. ایـده 
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به نکات زیر توجه کنید! 
- نیازهایـی کـه بیـان شـده  و از اولویـت هـم برخـوردار شـده اند، اگـر انجام شـدنی 

نیسـتند فعـال کنـار بگذارید.
- راهکارهایـی کـه افـراد بـرای برآورده شـدن خواسـته شـان پیشـنهاد مـی دهند 

بایـد بررسـی شـود و بهتریـن و مطمئن تریـن راهـکار انتخاب شـود.
- ایـن راهکارهـا باید شـدنی، معقول، منطقی، کم هزینه و درحد توان شـما باشـد و 

با مخالفت جدی بخشـی از اهالی روسـتا روبرو نشـود.


برای تغییر و به ویژه در آغــاز کار تسهیلگری، نباید در دام »پــروژه بــزرگ« 
گرفتـار شـوید. یعنـی نباید به دنبال تغییــرات بـزرگ بود، از یـک تغییر کوچک 

شـروع کنید.

صبـر کنیـد تـا موضوعـات کوچـک و تغییـرات کوچک بـا موفقیـت انجام شـوند و 
نتیجـه آن را ببینیـد. ایـن کار باعـث مـی شـود اعتمـاد به نفسـتان بـاال بـرود. روحیه 
زنـان روسـتا تقویـت می شـود و بـه مشـارکت و تسـهیلگری اعتماد می کنند. سـپس 
می توانیـد در پـی حـل مسـأله یـا تامیـن نیـاز دیگـری برویـد. تغییـرات کوچـک ولی 
مسـتمر می تواننـد نتایـج بزرگـی در زندگـی افـراد داشـته باشـند، مسـیر توسـعه از 

همیـن تغییـرات کوچـک توسـط مـردم می گذرد. 
اگـر ابتـدا بـا کار بزرگ شـروع کنیـد و نتوانید بـه نتیجه برسـید، هم زنـان اعتماد 
خـود را بـه شـما از دسـت می دهنـد و هـم اهالـی روسـتا؛ و بدتـر آنکـه اعتمـاد بـه 
نفسشـان هـم آسـیب می بینـد و دیگـر بـه دنبال مشـارکت کـردن در مسـائل اجتماع 

خـود نخواهنـد بود.
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حتـی اگـر بعدهـا خواسـتید کار بزرگی انجـام دهیـد، آن کار را ریز و خـرد کنید و 
بـرای هـر قسـمت، از آغـاز تـا پایـان برنامه ریـزی کنید. سـپس اجـرا کنیـد و نتایج را 
بررسـی نماییـد. پـس  از آن، سـراغ بخش دیگـری از آن کار بروید. اگر هم هر قسـمت 
خیلـی کوچـک بـود و شـما می توانسـتید 2 یـا ۳ قسـمت را با هـم انجام دهیـد، باید 
گروه هـای متفاوتـی آن کار را انجـام دهند یعنـی تعدادی از زنان مسـئولیت انجام یک 

قسـمت را بـه عهـده بگیرند و تعـدادی دیگـر از آنان، بخـش دیگری را انجـام دهند. 
در اینجـا، مثـال قبـل را کـه مربـوط بـه یـک روسـتا بـود می بینیـد. ایـن تمریـن 
بـه شـرکت کننـدگان داده شـده بـود تـا گروهـی کار کننـد. از افـراد سـؤال شـد کـه 
در روسـتای خـود چـه نیازهایـی دارنـد؟ هـر نیـازی را که می نویسـند، بررسـی کنند 
ببیننـد امـکان انجـام آن هسـت یـا نه؟ اگر امـکان انجام هسـت، راه های تامیـن نیاز را 
هـم بگوینـد و اگـر قابـل انجام نیسـت چرا؟ یعنـی باید دالیلـی که فعال نمی شـود آن 
کار را انجـام داد را هـم بگوینـد. سـپس باید هر نیازی را با نیازهای دیگر مقایسـه کنند 

و بگوینـد کـدام اولویت دارد. 
نظرات آن افراد در این جدول آمده است:

اولویتانجام نشدنی )چرا(انجام شدنی )چگونه(نیاز

مسجد
 

چون هزینه بر است و کارهای 
دیگر در اولویت قرار دارند

شغل و 
درآمد

شغل و 
درآمد


با کارهایی که در روستا هست

شغل و 
درآمد

کتابخانه


با جمع آوری کتاب و ساختن کپر 
برای کتابخانه

کتابخانه

پارک


کتابخانهچون هزینه اش زیاد است

مهد 
کودک


با مشارکت و همکاری مردم می 

توان مهد کودک راه اندازی کرد و 
هزینه زیاد ندارد.

شغل و 
درآمد
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همان طـور کـه می بینیـد نیاز شـغل و کتابخانـه به ترتیـب اولویت بیشـتری دارند. 
در ادامـه، بـرای اینکـه ببیننـد بـرای کار کـردن و داشـتن درآمـد چـه کارهایـی مـی 
تواننـد انجـام دهنـد تسـهیلگر از آنان پرسـید چه شـغل هایی در روسـتا هسـت؟ آنان 

هـم کارهـای موجـود در روسـتا را بـه عنوان شـغل و کسـب درآمد مطـرح کردند.   
سـپس تسـهیلگر از آن افـراد پرسـید باتوجه بـه منابـع و داشـته های روسـتای خود 

چـه نـوع کاری را پیشـنهاد می کننـد؟ افـراد مـوارد زیر را بیـان کردند:
خشک کردن میوه،  �
بسته بندی حبوبات،  �
کشت زعفران،  �
خیاطی، �
کارگری در گلخانه،  �
راه اندازی مهدکودک �

در اینجـا، بایـد دربـاره هر یک از این مشـاغل صحبـت کرد یعنی از افـراد بخواهید 
دربـاره هر شـغلی که پیشـنهاد دادند، به این سـؤاالت پاسـخ دهند:

ایـن کار شـدنی و عملـی هسـت؟ آنـان کـه معتقدنـد عملـی هسـت بایـد بگوینـد 
چگونـه و آنـان کـه معتقدند عملی نیسـت بایـد بگویند چرا؟ چـه مقدار پول بـرای راه 

انـدازی ایـن شـغل الزمسـت؟ ایـن پـول را چگونه به دسـت مـی آورند؟
ایـن شـغل بـه چـه امکاناتـی نیـاز دارد؟ آنهـا چطور مـی خواهنـد این امکانـات را 

کنند؟ تهیـه 
آنـان انجـام ایـن کار را بلـد هسـتند؟ اگـر بلـد نیسـتند بایـد بگوینـد چگونـه می 

انجـام دهند؟ خواهنـد 
و از همـه مهم تـر، مـردم چقـدر به این محصـول یا این خدمـت نیاز دارنـد )به ویژه 
مردمـی کـه اطـراف آن هـا زندگـی می کننـد(؟ بـه زبـان سـاده، بـازار دارد یـا نـه؟ در 

محیـط اطـراف خـود رقیـب دارنـد یا نـه؟ ایـن کار چه قدر سـود دارد؟
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سـؤاالت موثر باال را از پیشـنهاد دهندگان مشـاغل بپرسـید تا تک تک این شـغل ها 
به خوبی بررسـی شوند.

پاسخ های فرضی پیشنهاد دهندگان:
 خشـک کردن میوه: به صـورت سـنتی مهارت دارم ولی دسـتگاه خشـک کن 
نـدارم. بـرای فـروش هـم از دوسـتان و بسـتگان در شـهر سـفارش می گیـرم ولـی باغ 

میـوه نداریـم. اگـر دسـتگاه و باغ میوه داشـتیم سـودش زیاد می شـد.
 بسـته بندی حبوبـات: اگـر وسـایلش را بخریـم، می توانیم چند نفر مشـترک 
انجـام دهیـم. در ایـن منطقـه، حبوبات زیاد کشـت می شـود، خودمان هم لوبیـا داریم.

 کشـت زعفـران: خانمی از سـاکنان روسـتا کـه چند سـالی اسـت از بیرجند 
آمـده، کارش کشـت زعفـران بـوده و باتجربـه اسـت؛ درضمـن، اطـراف ایـن روسـتا 
زمین هـای منابـع طبیعـی وجـود دارد کـه شـاید اگر یـک گروه بشـویم، بتوانیـم مقدار 
کمـی زمیـن از آنان بگیریـم و زعفران بکاریم. زعفـران نیاز به زمیـن و آب زیادی ندارد. 
این هـا را آن خانـم بـه مـا گفتـه و اگـر بخواهیم ایـن کار را انجـام دهیم، به مـا آموزش 

می دهـد. خـودش هـم مشـتری دارد و می توانـد خریدارانـی را بـه مـا معرفـی کند. 
 خیاطی: در روسـتا یک کارگاه خیاطی هسـت و یکی دو کارگر ماهر می خواهد 
ولـی مـن خیاطـی بلـد نیسـتم؛ اگر قبـول کنـد، من بـروم ابتـدا مجانـی کار کنم ولی 

دوخـت را یـاد بگیـرم و بعد مزد بدهـد، خیلی خوب می شـود. 
 کارگـری در گلخانـه: در روسـتا دو گلخانـه داریـم کـه یکـی از آنهـا مـال 
پسـر عمه ام اسـت. در فصـل کار، چنـد کارگـر می گیـرد ولی کارگـر دائمی نـدارد. من 
بـه کشـت گلخانـه ای خیلـی عالقـه دارم، چندیـن کتـاب هـم در زمینه کشـت گوجه 
گلخانـه ای خوانـدم و یـک فیلـم آموزشـی هـم پارسـال دیـدم. حـاال، فکـر می کنم به 
پسـرعمه ام بگویـم کـه مـن در گلخانه به صـورت ثابت و بـدون مزد کار مـی کنم ولی 
یـک قسـمت کوچـک را بـه من بدهـد تا برای خـودم گوجه کشـت کنم. بـرای فروش 

هـم می توانـم از پسـرعمه ام کمـک بگیـرم یعنـی به مشـتری های او بفروشـم.
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 راه انـدازی مهدکـودک: خانـه پـدرم قدیمی و بـزرگ اسـت، چند اتـاق دارد 
کـه می توانـم یکـی از آن هـا را بـرای مهدکـودک آماده کنـم؛ و مقداری وسـیله بخرم و 
حـدود 10 تـا 12 بچـه را نگهـداری کنم. در این روسـتا،  زنانی کـه در مزرعه و باغ کار 

مـی کننـد از مهد کودک اسـتقبال مـی کنند. 
سـپس از شـرکت کنندگان بپرسـید می خواهنـد به تنهایـی کار کننـد یا بـا خانواده 

یا بـا تعدادی از دوستانشـان؟
پـس از مشـخص شـدن این موضـوع، از افراد یا گـروه ها بخواهید کـه طبق جدول 
زیـر، بـرای کار خـود برنامـه عملـی تهیه کننـد. چون اطالعـات این جدول مهم اسـت 
اگـر بعضـی از اطالعـات ماننـد هزینـه را نمـی دانند فرصـت دهید تـا بروند و بـا افراد 
وارد و بـا تجربـه در آن کار صحبـت کننـد و جـدول را بـا اطالعـات درسـت و دقیق پر 

کننـد و برای جلسـه بعـد بیاورند.

زمان فعالیتردیف
اجرا

محل 
اجرا

مسئول 
امکانات هزینه هااجرا

مورد نیاز

برنامه عملی

بـرای اینکـه فکـر یـا ایـده ای عملی شـود، باید جزئیات آن مشـخص شـود تا قابل 
اجـرا باشـد. بـرای نمونـه، برنامـه عملـی برای یکی از مشـاغل بـه صورت فرضـی تهیه 

مـی کنیم. 
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برنامه کشت زعفران در یک زمین 1000 متری

زمان فعالیتردیف
مسئول محل اجرااجرا

امکانات مورد نیازهزینه هااجرا

جلسه تشکیل 1
دفتر و خودکار-لیال خانمحسینیه5 تیرگروه

2
گرفتن اطالعات 
دقیق از خانم 

زعفران کار
مزرعه زعفران 7 تیر

خانم اسدیایشان
۶0 هزار 

تومان خرید 
شیرینی

همراهی یکی از افراد گروه

صحبت با اداره ۳
اداره منابع 8 تیرمنابع طبیعی

20 هزار خانم اسدیطبیعی
اسامی اعضای گروه و طرح کشتتومان کرایه

250 هزار فریبا ساداتمزرعه1 شهریورآماده سازی زمین4
2 کارگرتومان

15 خرید پیاز زعفران5
8 میلیون فریبا ساداتروستاشهریور

وانت برای حملتومان

کار همه اعضاخانم اسدیزمین1-۳ مهرکاشت پیاز زعفران7

اواسط آبیاری نوبت اول7
مینوزمینمهر

500 هزار مینوزمیناواخر مهرکودپاشی8
توملن

10 تا 20 برداشت گل9
حضور و کمک همه اعضاخانم اسدیزمینآبان

تمیز کردن و 10
خشک کردن

اواسط 
تا اواخر 

آبان
خانم اسدیخانه اعضا

محیط تمیز ، زیرانداز تمیز و 
مناسب

سرکشی خانم اسدی از نحوه 
خشک کردن زعفران ها در خانه 

های اعضا

100 هزار مینوخانه های اعضااوایل آذربسته بندی11
تومان

ترازو - پالستیک بسته بندی - 
دستگاه پرس

که می توان برای سال اول از خانم 
زعفران کار امانت گرفت.

تحویل دادن محصوالت به خانم خانم اسدیاواسط آذرفروش12
زعفران کار

حضور 2 تن از اعضا    خاله شادیدر خانهاواخر آذرانجام محاسبات1۳
ماشین حساب و دفتر محاسبات

14

اطالع رسانی 
به اعضا در باره 

محاسبات سال اول 
)مخارج، فروش و 
سود و زیان(  

خانم اسدیدر جلسهاول دی
۶0 هزار 

تومان خرید 
شیرینی

معموال در کشت زعفران ، سال 
اول محصول زیادی به دست نمی 
آید و امکان دارد افراد  ضرر هم 
بکنند. البته در واقع ضرر نکردند 
چون کارهای اساسی برای کشت 
زعفران برای یک دوره 5 ساله 

انجام شده است.
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د ر پایـان، تسـهیلگران عزیـز، از کمـی تفریح کـردن نترسـید.. تسـهیلگران عالی و 
باتجربـه نیـز سـرگرم کننده هسـتند. آنها به خوبـی می داننـد  وقتی که مـردم از محیط 
گفت وگـو یـا آموزش لذت می برند، بیشـتر یـاد می گیرنـد. جادوی واقعی تسـهیلگری 
در توانایـی شـما بـرای ایجـاد لذت و سـرگرمی، در مسـیر یادگیری نهفته اسـت. حتی 
مباحـث جـدی را می تـوان به صـورت طنـز مطرح کـرد. درضمـن، مردم دوسـت دارند 
کـه در فضـای شـاد باشـند؛ بنابرایـن، یـک محیـط شـاد و سـرگرم کننده در حضـور 

مرتب تـر زنان روسـتا در جلسـات و مشـارکت بیشترشـان تاثیرگذار اسـت. 
از سـویی، توسـعه در فضـای بانشـاط و سـرزنده و فعـال تحقـق می یابـد. بـه نظـر 
می رسـد کـه اکنـون مـا جـزو ملت هـای شـاد جهـان نیسـتیم، شـاید این موضـوع به 
مشـکالت کشـور مربـوط اسـت و شـاید ریشـه فرهنگی داشـته باشـد. ازآنجاکـه برای 
فعالیـت و تـالش در راه پیشـرفت، بـه جامعـه ای شـاد و پویا و باز نیـاز داریـم، ناچاریم 
ایـن فضـا را در محیـط زندگـی و کار بـه وجـود آوریـم. در شـرایط فعلی که مشـکالت 
کشـور زیـاد اسـت، اگرمـردم با یکدیگـر ارتباط داشـته باشـند و دلیـل ایـن ارتباطات 
موضوعـات شـاد و سـرگرم کننده ای باشـد، امیـد مـردم و طاقت آنـان افزایـش می یابد. 
در جامعـه ای کـه افـراد بـا یکدیگـر ارتبـاط کمـی دارنـد و در فضـای بسـته خانوادگی 

خـود زندگـی مـی کنند، مشـارکت کمتـری نیـز دارند. 
از همیـن رو، الزم اسـت بـه سـمت ارتباطات بیشـتر و انجـام فعالیت هـای جمعی و 

شـاد حرکـت کنیم.
اگـر افـراد به ویـژه جوانان عالقه مند باشـند دربـاره اینگونه مباحث گفـت وگو کنند، 
شـما تسـهیلگری ایـن جلسـات را انجـام دهیـد. اگر خواسـت آنان شـاد و مفـرح کردن 
محیـط روسـتا باشـد، از آنان بخواهید پیشـنهادهای خود را بگویند. افـراد می توانند هم 
خودشـان خالقانـه پیشـنهاد دهنـد و هم می توان پیشـنهاد کـرد از پدربزرگ هـا و مادر 
بزرگ هایشـان بپرسـند قدیم مردم چه سـرگرمی و مراسـم جمعی در روسـتا داشـتند، 
همچنیـن می تـوان بررسـی کـرد کـه در کشـورهای دیگر، چـه برنامه هایی برای شـاد و 
سـرزنده سـاختن مردم روسـتا اجرا می شـود. دقـت کنیـد برنامه هایی که اجـرای آن ها 
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بـه مشـارکت و همـکاری اهالـی روسـتا نیاز داشـته باشـد یعنی هـم مردم خـود درگیر 
آن کار می شـوند و هـم از شـرکت در آن برنامـه لـذت می برنـد و هـم از ایـن همـکاری 
یـاد می گیرنـد. پـس از طـرح پیشـنهادها، ازطریق تکنیک مقایسـه زوجـی اولویت ها را 
بـه دسـت آورید؛ آنـگاه حاضران در جلسـه، پیشـنهادهای عملی و غیرعملی را بررسـی 
کننـد. در ادامـه، از افـراد بخواهیـد بـرای پیشـنهادهایی کـه امکان اجـرا دارنـد، برنامه 
عملـی تهیـه کننـد و پـس  از آن نیـز برنامـه را با کمک هم اجـرا کنند. به خاطر داشـته 
باشـید با کارهایی سـاده و کوچک، می توانید هم محیط روسـتا را شـاد و سـرگرم کننده 

کنید و هم مشـارکت و هم بسـتگی مـردم را افزایـش دهید.
نکته مهم: برای زنان روستایی توضیح دهید که دو نقش دارید: 

تسهیلگری و آموزشگری

مهارت های  مانند  مهارتی  آموزش های  به ویژه  می دهید  آموزش  وقتی 
کشاورزی، شما مطالبی را می گویید، نظر داده و به پرسش ها پاسخ می دهید. اگر 
آنان گوشزد و مطلب  به  را  اشتباه  بگویند،  اشتباهی  آنان درباره درس مطلب 

درست را تکرار می کنید؛ 
موضوع  درباره  خودتان  می کنید،  تسهیلگری  هستید و  تسهیلگر  وقتی  اما 
نظر نمی دهید، به پرسش ها پاسخ نمی دهید و با نظر کسی، حتی اگر اشتباه هم 
باشد، مخالفت نمی کنید زیرا تسهیلگر وارد محتوای گفتگو نمی شود و بی طرف 
است و فقط تالش می کند که همه افراد در مسیر درست باهم گفت وگو کنند و 
تنها با پرسش های به موقع باعث می شوید که مطالب به خوبی روشن شوند و 

گفت و گو به سمت هدف پیش برود.
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