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  مقدمه وطرح مسئله

به  شده است. 1اي هاي توسعه امروزه پژوهش اجتماعي بخش مهمي از شناخت واجراي برنامه

-پديد نمي آيد وبه تبع آن تاثيرات مثبت ومنفي برنامه كافي از مسئله اي كه بدون آن ،شناخت  گونه

هاي  از ديگر سو ،باتوجه به روشماند. اجتماعي ناشناخته مي–اي در بافت فرهنگي  هاي توسعه

ها جهت ايجاد كارايي بهتر در  ها ونياز به تطبيق اين روش ي آن مختلف پژوهش وگسترش وتوسعه

تدوين وطي ساليان » اي مشاركتيه روش«هايي موسوم به  ي روش ها،مجموعه شناخت پديده

 خود منشأ توليد ادبيات وسيعي درحوزه» مشاركت«ي  اي كه واژه اند،به گونه متمادي شكل گرفته

 شده است. بنابراين مشاركت تنها به قصد پژوهش صورت نميگيرد،بلكه مي» اي توسعه«هاي مختلف 

 چه گفته شوند.چنان اي درگير مي هاي توسعه تواند متضمن فعال كردن افرادي باشد كه در برنامه

بردار براي افزايش  هاي مخاطب وبهره اعي فرايند فعالي است كه توسط آن گروهمشاركت اجتم«اند

ي توسعه تاثير  ها بر جهت واجراي يك پروژه رفاه،درآمد،رشد شخصي،خوداتكايي يا ساير ارزش

توان گفت مشاركت داراي سه تعبير گسترده است: مشاركت به  پس مي )Paul,1987»(گذارند.مي

 1383(فمي وديگران : .4، مشاركت به عنوان توانمندسازي3به عنوان سازمان ،مشاركت2عنوان همكاري

  )6و5: 

تبديل افراد منفعل به افراد «رسد فرايند  نظر مي حال مشاركت را به هر مفهومي كه تصوركنيم،به

ها اعم  اكنون در تمامي عرصه«واين تغيير  نوعي تغيير است  »اي هاي توسعه درگير در پروژهفعال و

 ها ومديريت پروژه تحقيق،ترويج وآموزش به عنوان اركان اصلي توسعه يا تحليل وتدوين سياستاز 

اما اين فرايند تغيير ،ناگهاني وبدون برنامه وتدبير ) الزم وضروري است.231هاي توسعه ( همان :

شود وبديهي است كه متضمن حضور وفعاليت افراد متخصصي است كه بتوانند آن را  حاصل نمي

                                                            
1 -Developing  
2 - Paticipation as Contribution 
3 - Paticipation as Organization 
4 - Paticipation as Empowerment 
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هاي خاصي  درعمل ثابت شده است كه اين امر نيازمند برخورداري از ويژگي«زيرا،ريت كنندمدي

نامند.در اين نوشته  مي 6گر وافراد متخصص را تسهيل 5گري همان) اين فرايند تغيير تسهيل»( است.

  سعي داريم تا مروري براي شناخت اين فرايند داشته باشيم.

  واژگان كليدي:

  گر،مشاركت،يادگيري ري، تسهيلگ تسهيل

   

                                                            
5 -Facilitating 
6 -Facilitator 
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  گريي پيدايش مفهوم تسهيلتاريخچه

به  1970ي در اواخر دهه 8 يبر و سياران 7مايك روبسونتوسط گر اولين بار  تسهيل يواژه

همين  كارگيري نيروي كار در حل وبهبود مشكالت ومسائل محيط كار بودند.بهآنان درگير بهكاررفت.

كه  روشيسطح مهارت و  كه متناسب با پنداشتندميكارگزاران تغيير  عنوانگران را به  تسهيلدليل 

 & Robson(كنند. يها كمك مها و سازمانافراد،گروهبهبودعملكردوتوسعه  براياند،  پيش گرفتهدر

Beary:1995:3(ي فعال از كاركنان به جاي داشتن نقش منفعل در حل اساس اين تفكر،استفاده

 –دوطرف درگير مشكل مثال كارمند  يتر بر مواجههن فرايند بيشاي پسمشكالت سازماني بود.

ي تا از اين رهگذر به فهم متقابل نائل شوند.از اين رو نقش مسئله تاكيد داشت، باهمرئيس 

 و ياران تغييرند كنش افراديچنين  بايد گفتالبته اهميت يافت.11وبه تبع آن تغيير 10آموزش،9مشورت

 روند.  يتغييربه شمار نم اساسلزوما)Hogan:2002:50(  نقش افراد را همين ديدگاه ،به دليل

كنند رسيدن به اهداف سازماني كمك مي دانند كه به بهبود وضعيت وگري در جهتي ميتسهيل

.زيرا اگر اهداف سازماني از قبل معلوم ار گرفته است جايي است كه محل مناقشه قر،وهمين نكته 

هاي نيل به كنند.آنان بايد اهداف وروشاي ميهاي توسعهخود را به سختي درگير پروژهباشد، مردم 

  آن را با مشاركت خويش ايجاد كنند وتوسعه بخشند.

گيري اين مفهوم از جمله افرادي هستند كه در شكل 14نيشوادگار اس13، كارل روجرز 12كرت لوين

هاي گروهي اصطالح پويايي 1940ي در دههود كرلوين روي رفتارهاي گروهي كار مياند.تالش كرده

ها در تشخيص ومواجهه با هايي براي كمك به گروهسازي ومكانيسمرا وضع كرد وابزارهاي آماده

يافت مشورتي شكل داد راجرز نيز يك ره) :5Robson & Beary:1995و4مطرح كرد.(را مسائل 
                                                            

7 -Mike Robson 
8 -Ciaran Beary 
9 - Consult 
10 - Training 
11 -Change 
12 - Kurt Lewin 
13 -Carl Rogers 
14-Edgar Schein  
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هر مشورت،حق مالكيت مشتري محفوظ ونيز . او فهميده بود براي موفقيت در دبو داركه مشتري م

اي اسشين هم فرايند مشاوره)5(همان : ها براي رشد آن در عمل ضرورت دارد.اي از مهارتمجموعه

به عبارتي در اين  )6(همان :تر مشتري در مشورت طرح كرد.را به عنوان راهي براي به كارگيري بيش

حلي دارد،اما ممكن است از آن ع وحل مشكل راهنوع فرايند فرض بر اين است كه مشتري براي رف

كارها بايد اي از راهيابد. به همين دليل مجموعهخبر باشد ويا اساسا نداند چگونه به آن دست ميبي

او را با تغيير همراه ي سازمان ، وجود داشته باشد تا ضمن تبديل يك مشتري منفعل به مسئله

گري ارتباط نزديكي با مفاهيمي مثل مفهوم تسهيلون گفته شد چه تا كنباتوجه به آنكرد.بنابراين 

  اندازيم.م مييهادارد.بدين سبب نظري كوتاه بر اين مف ،يادگيري وآموزش  مشاركت

  مشاركت

برخي  رب تبلكه پاسخي اس آيدي زينتي به حساب نميعصر گفتمان نهادي،مشاركت يك جنبهدر«

در  هاي فردي را سازماني در سطح دنيا كه تلفيق توانايي خي جاري در فرآيند تحوليهاي تارگرايش

از اين منظر مشاركت به معني  )233فمي وديگران : همان : »(طلبد.مي  قالب موقعيت هاي گروهي

ويا  باشدخبر كه ممكن است درون فرد وجود داشته وفرد از آن بي ي استهايفعال كردن توانايي

هايي را به كار انداخته ودر جهت رفاه فردي ويا عمومي چنين تواناييتواند اساسا نداند كه چگونه مي

سازمان بايد داراي مكانيسم وسازوكارهايي قبل از آن منتهي بايد توجه داشت كه از آن استفاده كند.

هايي ضمن جلب وجذب مشاركت افراد، از هدررفتن چنين سرمايهها كارگيري آنبا بهباشد كه بتواند 

مشاركت  البته بايد گفت روند.شمار ميهاي سازماني بهكند.زيرا به هرحال افراد جز سرمايهجلوگيري 

وحتي پژوهش  ، آموزش ،در ترويج شود ،بلكه فرايندي است كه ها به كار گرفته نميتنها درسازمان

گري هاي تسهيلبنابراين مشاركت يكي از جنبهالزم است. در مديريت منابع انساني در سازمان ها

  است.
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  وآموزش يادگيري

گري ي تسهيليادگيري جوهره«گري بدانيم،بايد گفت هاي تسهيلاگر مشاركت را يكي از جنبه

افتد،چرا كه در تغيير اتفاق مياين فرايند است كه  يبه واسطهزيرا )235(فمي وديگران :همان :» است.

دست آمده است، يادگيري را نوعي شناختي بههايي كه از يادگيري در علوم روانجديدترين تعريف

  دانند.تغيير در رفتار مي

فرادست وفرودست مانند  موقعيتبه معني ايجاد رابطه ميان دويادگيري هاي سنتي در پارادايم

آموز آن است  ي دانشوظيفه بهترين داننده است و آموزگار. در اين رابطه استآموزگار ودانش آموز 

 & Robson (خوب گوش كند، خوب به خاطر بسپارد وخوب تكرار كند.آموزگار راهاي گفتهكه 

Beary:1995:9( شود وفرد با انفعال در اين باور،نقش دوطرف به دو عنوان فعال ومنفعل تقسيم مي

گران به اما اكنون اين وضعيت تغيير كرده است و پژوهش گذارد.خويش قدم در راه ياديگري مي

ي دانند كه افراد تنها با ورود به رابطهآنان ميتلف يادگيري در افراد معتقد هستند. هاي مخوجود سبك

 هايسبكگيرند.بلكه فرودست وبا تمركز بر مهارت شنيداري خويش ياد نمي –ي فرادست سويهيك

  وجود دارد.آنان يادگيري  برايگوناگوني 

توانند از طريق او معتقد است افراد مياست:كَُلب چهار سبك را براي يادگيري افراد پيشنهاد داده 

ي بازتابي را در شقي ديگر او مشاهدهي يادگيري شوند.به هم پيوستن تجربيات شان وارد حوزه

سبك وسرانجام آزمودن فعاالنه داند.تصور انتزاعي كردن به عنوان سومين سبكي ديگر در يادگيري مي

هر چهار سبك تركيبي از افراد براي يادگيري به ايد گفت بالبته  .سبك چهارم يادگيري در افراد است،

- تر متمركز ميشده بيشهاي گفتههريك بر هركدام از سبك شان در اين است كه تفاوت ونيازمندند 

به اين ترتيب  )Robson & Beary:1995:10 ( مند هستند.  حداقل به دو سبك نياز اما شوند 

.بلكه يادگيري نياز نيستفرودست  –ي فرادست دوسويه يتنها به وجود رابطهبراي يادگيري 

هاي توانند ياد دهند وهم از آموختهاست كه افراد ضمن وارد شدن به آن هم مي فرايندي دوسويه
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به افتد.اي جمعي است كه با مشاركت افراد اتفاق مياز سوي ديگر يادگيري حوزهديگران ياد بگيرند.

هاي مختلف پژوهشي گران در حوزهي  تسهيلكه قرار است به واسطه از اين منظر تغييريهمين دليل 

هاي مختلف روش كمكگر به نيست.بلكه تسهيلو فردي سويه ديگر يكيا سازماني و... اتفاق بيفتد، 

ي پس قلب وجوهرهدهد.موزش ميآهاي خود را آموخته زماندائم در حال يادگرفتن است وهم ،

هاي مشاركتي به يافتمفهوم يادگيري جمعي وسازماني در بسياري از ره گري يادگيري است وتسهيل

اصل بنيادين بدل شده است ويادگيري حاصل از تجربه ويا تعامل انساني در قالب اقدام جمعي براي 

نظرات افراد ها،دانش ونقطهحل مسائل مشترك برخاسته از تضادهاي ناشي از تفاوت اهداف، ارزش

پس در اين يادگيري پايداري،خالقيت و نوآوري  ) 234وديگران : همان : (فمي گوناگون است.

  يابد.گسترش مي

-گر در فعاليتسطح اول مستلزم تغيير مداخلهافتد.بايد گفت يادگيري جمعي در سه سطح اتفاق مي

هاي آنان تغيير قابل ها، اهداف، هنجارها وارزشكه در ديدگاهي مردم است بدون آنهاي روزمره

  شاهده وشگرفي اتفاق بيفتد.م

ي ها واصول پذيرفته شدهبر بينشي مردم، هاي روزمرهگر عالوه بر تغيير فعاليتسطح دوم ، مداخله

يابي به دانش ودرك جمعي از طريق يادگيري پيرامون فرضيات واهداف آنان تاثيرگذاشته وبر دست

  .كنديندهاي جاري تاكيد ميآفر

هاي مورد دهد ،تا جايي كه هنجارها وچارچوبرا مورد ترديد قرار ميسطح سوم نيز اصول اساسي 

نياز براي دو سطح پيشين دوباره طراحي شوند.بنابراين زماني كه از يادگيري در سطح سوم سخن 

  )236و235( فمي وديگران :همان :گوييم لزوما يادگيري در سطوح اول ودوم اتفاق افتاده است.مي
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  ي يادگيري جمعيهگانسطوح سه -1جدول 

 ارزش ها وهنجارها اهداف،عدم تغيير در تغيير در فعاليت هاي كنوني سطح اول

 تغيير در اصول پذيرفته شده و تاكيد بر دستيابي به دانش جمعي از طريق يادگيري تغيير در فعاليت هاي كنوني سطح دوم

 2و1سطوح  طراحي دوباره هنجارها در چارچوب ترديد در اصول اساسي سطح سوم

  

  گريتعريف تسهيل

ي  در يك عبارت آن را توسعههاي گوناگوني تاكنون ارائه شده است.گري تعريفبراي تسهيل

 & Robson افتد.(دانند كه در عمل ونه در تئوري اتفاق ميها وافراد ميسازمان

Beary:1995:1(مشاركت  تواناسازي يندآهنر و مهارت استفاده ازفرآن را  ي ديگردر تعريف

گري تسهيل«كتاب خود راجرز در  د.نندامي روهي براي دستيابي به اهداف گروهثردركارهاي گوم

يك فرد ازسوي تمام اعضاي لب آن ادر ق فرايندي كه گري گروهي تسهيل«مي نويسد: »ماهرانه 

تا  به گروه كمك مي كنددر تصميم گيري گروه بدون ذره اي سوءگيري يا اقتدار انحصارطلبانه 

تعريف وحل مسائل و اتخاذ تصميمات را به منظور افزايش اثربخشي گروهي بهبود  يشيوه

به كارگيري سازوكاري گري به معناي به اين ترتيب تسهيل )233فمي وديگران : همان:»( بخشد.

گيرد ومنافع حاصل از اين به كارگيري تنها محدود ن فرد درخدمت گروه قرار ميآاست كه طي 

گر به دنبال به همين دليل تسهيلگيرد.نمي شود،بلكه فرد وگروه را باهم درنظر مي به گروه

بلكه بايد تالش كند تا .متقاعدكردن مردم به انجام كارهاي مشخص واز قبل تعيين شده نيست

شود را در كار اجراي پروژه درگير كند.اين ها اجرا مياي براي آنهاي توسعهمردمي كه پروژه

رات آن برزندگي شان و... صورت يهاي مردم از پروژه،تاثدن وثبت تجزيه وتحليلشنيهدف با 

ها را هاي ديگري كه پيشرفت آنطراحي برنامهمردم را در بتواند گيرد وسپس تسهيلگر بايد مي

به عالوه بايد در هنگام نياز به تعيين اقداماتي دست زند كه طي آن .مشاركت دهدكند، تضمين مي
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تر ترغيب ريزي ومشاركت بيششوند تا از اين طريق به برنامهق وحمايت ميافراد تشوي

گر است ، او كسي است كه مردم را  و يك توسعه 15برخطگر يك مربي  تسهيل (زرگر :؟؟؟)شوند.

 (دهد. هاي پيشرفت ياري ميهم به شكل فردي وهم در قالب گروهي در هنگام انجام فعاليت

Robson & Beary:1995:1(  

  گرتسهيل نقش

نسبت به تواند برعهده بگيرد چند نظر وجود دارد. برخي گر ميي نقشي كه يك تسهيلدرباره

و ،شك دارند گر به طور مستقيم بتواند امكان توانمندسازي ديگران را داشته باشند  تسهيل كهآن

-ر قالب كارگاههاي مبتني بر تعاون و استقالل دگر تنها مي تواند با تشويق روش تسهيل گويندمي

  كند.شرايطي را براي توانمندسازي مهيا  ،ها

از دانش و مهارت  اي  گريز نيست، بلكه گونه گري امري ارزش تسهيلدارند برخي نيز عقيده  

تر و كاري بيشهايي از مردم را براي خلق يك دنياي توام با هماست كه توانمندسازي گروه

  كند. دنبال مي پايدارتر بر اساس عمل مبتني بر تعاون

كه از  كنند معرفي مي شخص يا فرايندي خود انديشگروهي نيز نقش وي را به عنوان 

كمك به  يبه همراه تجارب متعدد در زمينهگوناگوني فني  و ينديرآف ،ها و دانش انسانيمهارت

  )Hogan:2002:148,149 (برخوردار است.،مشترك ي به اهدافهاي انساني براي دستيابگروه

 يها، ايجاد بينش و توسعهپاسخ يارائهگروه براي هدايت  ،گر نقش تسهيلبااين وصف 

-مي منجركه به انگيزش افراد به انجام توافقي در خصوص اهداف گروه است هايي  برنامه

ساختارهاي  دربا كار كردن  اواست.  ارتباطي برقرا كنندهگر يك  عالوه بر آن تسهيلشود.

بين  فهمهاي كوچك و نيروهاي انساني بين سازماني ... ارتباط و ها، تيم غيرمتمركز مثل شبكه

                                                            
15 - Online Trainer 
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گري تنها يك فرآيند تسهيلپس  )Hogan:2002:49 (كند.را برقرار مي گوناگونواحدهاي 

-به گسترش بينشگيرد تا ضمن انجام آن گر آن را برعهده مينيست.بلكه نقشي است كه تسهيل

 & Robson ي كار .(بايد دريابد كه ياري دهنده است نه كنندهاو اي كمك كند.هاي توسعه

Beary:1995:15(هاي گوناگوني براي طراحي چارچوب تواند از منطقدر اين راستا وي مي

  گري خويش استفاده كند.تسهيل

  گريطراحي چارچوب تسهيل

ها در آن اگرچه تفكيكدارد. دگري،سه نوع منطق وجوي چارچوب تسهيلحبايد دانست در طرا

ها به لحاظ مفهومي ريشه در منطق راهبردي دارند،چرا گريي مداخلهزيرا همهعمل دشوار است،

به  ها راآن توانميبحث اما براي روشن شدن  شوند.كه از قبل براي پيشبرد تغيير طراحي مي

  كرد. تقسيمارتباطي و راهبرديمنطق ابزاري،

است .بنابراين جلب مشاركت افراد تنها رسيدن به درمنطق ابزاري اهداف از قبل مشخص شده 

گر رساند سازمان به اين اهداف از طريق جلب نقش تسهيل اين اهداف است.پس بايد گفت

  گيرند.تر مفعول ويا منفعل قرار ميمشاركت افراد است.با اين توصيف افراد بيش

ن بدان معنا نيست كه افراد در توان اهداف را از قبل تعيين كرد اما ايبنا به منطق راهبردي،مي

گرايانه يافتي هدفدراين منطق به دنبال رهشوند.زيرا ها مفعول يا منفعل فرض ميرسيدن به آن

-گران راهيافت افراد كنششود.در چارچوب اين رهها پيشنهاد ميهستيم كه براي انجام فعاليت

ي درايت و زيركي از خود نشان ي كافبردي هستند وبايد براي رسيدن به آن هدف به اندازه

  تر نزديك است .گري آرماني بيشيافت نسبت به منطق ابزاري به نقش تسهيلدهند.اين ره

درمنطق ارتباطي اهداف از قبل تعيين شده نيستند.بلكه در جريان تعامل افراد با هم ساخته 

ي اقدامات هايي به ارائهدر ضمن قرار گرفتن در چنين گروهشوند. از اين رو افراد وپرداخته مي
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چراكه به ديگران احساس پردازند.ي عملي ميپيشنهادي از طريق توافقات وادراكات تسهيم شده

تواند گري مياين منطق به همراه منطق راهبردي در فرآيند تسهيلوابستگي متقابل دارند. تعهد و

- منطق مي تركيب اين دوگري را به طوري كه تسهيلنتايج وپيامدهاي مطلوبي را ايجاد كند.

  ) 238و237و 236(فمي وديگران : همان: دانند.

  گريهاي  تسهيلچارچوبطراحي-2جدول
 وضعيت افراد وضعيت هدف  منطق

 افراد مفعول يا منفعل اند هدف از قبل تعيين شده ابزاري

 افراد منفعل نيستند هدف از قبل تعيين شده راهبردي

 افراد از طريق تعامل در تعيين هدف وفرايند همسو مي شوند هدف معلوم نيست ارتباطي

  

  گريهاي تسهيلرفتار

 بدون احساس همدلياست. 16گر بايد داشته باشد، ايجاد همدلياولين رفتار مهمي كه يك تسهيل

 & Robson است روابط به تيرگي گرايش يابد.( وممكنفهمد گر زبان افراد را كمتر ميتسهيل

Beary:1995:95( اين رفتار اگر با هدف شناخت وبه دست آوردن است. 17صراحترفتار  دومين

سومين اصل  18صداقت )96(همان :نباشد،سودمند نيست.ها كنشبراي تعريف شده خوب هاي فرصت

به سادگي در مقابل ما به هم كنيم به صداقت ما شك كنند،ها كار مياگر مردمي كه با آنرفتاري است.

ورفتار آخر گيرند.(همان)چيز را به لودگي ميهمه ي همكاري باشند،ي ادامهآمادهپيوندند واگر مي

  .(همان)انگيزدرا برمي 19هايي است كه احترامي ويژگيمجموعه

                                                            
16 -Creating  Empathy 
17 - Being Specific 
18 -Genuineness 
19 -Respect 
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  وجود دارد:معيارهايي  گرهاي مورد نياز براي يك تسهيلمهارتاز  برخيبراي ارزشيابي 

  معيارهاي ايجاد همدلي:

ي آن كنيد افرادي كه با آن سروكار داريد،درباره فكركنيد،تصورمي ي زبان بدن خوددرباره - 1

 كنند؟چه فكر مي

ايد؟اگر نه سعي كنيد دريافت پاسخي ويژه به كار گرفتهزبان بدن خويش را براي  نآيا تاكنو - 2

 ونتيجه را يادداشت كنيد.

 كنيد:بينيد، بيابيدوتحليل خويش را در آن را مي هايي را كه بازتابموقعيت - 3

  ،وقتي احساس كرديد بايد آن كار را ادامه دهيد؟راحت بوديدآيا ،  3- 1

  داديد؟،چطور احساس راحتي كرديد زماني كه گوش مي3- 2

  اي داريد؟ي طبيعي بودن رفتار خود چه نكته، درباره3- 3

  دهيد؟هاي بازتابي خويش را ارتقا مي،چگونه مهارت 3- 4

كنيد،سبك يادگيري شما هايي كه استفاده ميبرمبناي واژهبه سخنان خود گوش كنيد،آيا  - 4

 تصويري است؟شنيداري است يا احساسي است؟

 كنيد،تشخيص دهيد:زبان تفكر خويش را با مردمي كه روي آن ها كار مي - 5

  ،آن ها كدامند؟ 5- 1

  شوند؟، چطور راحت بيان مي5- 2

  چقدر سخت تر است ؟نسبت به موقعيت طبيعي  ،وقتي بر آن متمركز مي شويد، 5- 3

 به شما چه مي گويد؟اين مسئله ، 5- 4

هايي كه ونكته همان زبان تفكر را  درزمان هاي بعدي روي افراد ديگري امتحان كنيد.تجربه - 6

 گيرير را تحليل كنيد.از خودتان ياد مي
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تحليل موقعيتي را كه در آن با خودتان بي پرده مي توانيد باشيد را پيدا كنيد.تجربيات زير را  - 7

 كنيد:

 ي همدلي با ديگر مردم،احساس خوشايندي است؟آيا توسعه - 8

اي كه از مشاهدات خود يادگرفتيد را نكته 3دانيد.همدالنه ترين تفكر مردم را شما مي - 9

 بگوييد.

 & Robson .( بنويسيد. خود همدلي مهارتپيشرفت يك برنامه براي  -10

Beary:1995:105,106,107) 

 

  معيارهاي گوش كردن

 ي گذشته سه موردي كه با دقت كافي به آن گوش نكرديد را بيان كنيد.درهفته - 1

 ترين مانع براي گوش كردن از نظر شما چيست؟مهم - 2

 بهترين شنونده از نظر شما چه كسي است؟ - 3

 كند؟چه چيزي شخص را بهترين شنونده مي - 4

 كند؟چه چيزي شما را به خوبي يك شنونده خوب نمي - 5

 را ارزيابي كنيد وسعي كنيد آن را توسعه دهيد. عملكرد خود درگوش كردن - 6

 شود مهارت گوش كردن خودرا توسعه دهيد يادداشت كنيد.دو يا سه عملي كه باعث مي - 7

 & Robson .( آوريد؟تان را به دست ميچگونه شما بازخورد ومعيار پيشرفت -11

Beary:1995: 116,117) 
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  گرانههاي تسهيلبازخورد فعاليت

  -تر روستاييانبيش –افراد ) در پي توانمندسازي PRAروش ارزيابي مشاركتي روستايي ( دانيم كهمي

هاي عملي معطوف به توسعه هاي آنان و بروز كنشتجزيه و تحليل وائل، سازماندهي در بيان مس

ضمن انتقاد  »واقعيت چه كسي به حساب مي آيد؟«است. رابرت چمبرز در كتاب معروف خود به نام 

- كه بر خالف رهيافت نويسد ،ميكرد سنتي پژوهش و توسعه مزيت روش ارزيابي مشاركتي از روي

دهيم كه هدايت كار را بر عهده گيرند، قسمت اعظم  را تشويق كنيم و اجازه ” آنان” بايد هاي قبلي

كه آوري، عرضه و تجزيه و تحليل كنند و باالخره آن برنامه را در دست گيرند، اطالعات را جمع

هاي ما براي فعاليت«افزايد:  و مي »گر، يادگيرنده و مشاوريم. ما تسهيل«. او مي گويد: كنندريزي  نامهبر

انجام شود، به  پژوهشي، رساندها ياري جمعي ايجاد شود و به بروز فعاليتو  آن است كه رابطه

خود تشويق  خاصهاي محلي به انتخاب و ابداع روش افراد ها كمك شود واستفاده از روش

  )Chambers,1997:131(.گيريم دهيم و ياد مي ميفرا كنيم،گوش مي شوند.مانگاه

گر دائما بايد خود را در معرض تصحيح آيد كه يك تسهيلبرميچمبرز از ديدگاه به اين ترتيب 

رود كه آنان را عالوه بر  جا پيش ميگران تا آن ماهيت كار تسهيل وتخريب قرار دهد وي درباره ي 

چه كه در اجتماع وجود دارد، سازي و هماهنگ سازي به فراگيري و پذيرش آن پذيرش وظايف زمينه

 –گر  اي يادآور يك الگوي بازخوردي در فرايند تسهيل بيان چنين قاعدهبه عبارتي خواند. فرا مي

 گر است.  تحليل
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  گيرينتيجهبحث و 

براي ورود به مباحث مشاركتي است.زيرا تا اي مهم كليدواژه "تغيير"در اين پژوهش ديديم كه 
به اين سبب ادبيات مشاركتي حول تغييري حادث نشود، مقاومت افراد در برابر آن مفهومي ندارد.

در گذر از حالتي به حالت ديگر گسترش يافته است.محور توسعه با تمركز بر مفهوم تغيير به معني 
ي مادي وفرهنگي در جوامع مختلف رفاه وتوسعه اين گسترش،به دنبال ايجاد تغييراتي كه با هدف

  هاست.ي فعاليتگيرد، اصل يادگيري وآموزش در صدر همهصورت مي

اي را براي مردم بازگو كنند وآنان را ترغيب در اين ميان افرادي بايد باشند تا بتوانند مفاهيم توسعه
هايي فشار بلكه با به كاربردن روش كنند تا به توسعه تن دهند.اين ترغيب وتشويق نه با زور واعمال

كند.بهترين روش اي ميهاي توسعهافراد را درگير پروژهشوند،گري ناميده ميكه مجموعا تسهيل
گري آن است كه نه اهداف ونه ابزارهاي نيل به هدف از پيش مشخص شده باشد.زيرا در غير تسهيل

وآن را امري از باال به پايين درك كرده  اين صورت مردم شرايط را به نفع خويش نخواهند پذيرفت
  كنند.ودر مقابل آن موضعي منفي اتخاذ مي

ها ورفتارهاي مورد نيازي مانند گوش كردن،همدلي كردن و... گر نيز عالوه بر داشتن مهارتتسهيل
ش تمام تالبايد بتواند خود را در معرض اصالح وتغيير قرار دهد. از هرگونه داوري ارزشي بپرهيزد و

  خود را جهت اعتمادسازي و جلب مشاركت مردم به كار برد.
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