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 مقدمه

ی ها مشارکت در تصمیم گیری، سهیم بودن در مسئولیت و دارا بودن اختیار، شاخص

و مشارکت مردمی مهمترین راه  مهم و ملموس مشارکت به مفهوم درست و واقعی است

های متمادی  سالطی  شود. روستایی محسوب میر هر نوع پروژه رسیدن به موفقیت د

م و بر اساس منافع که توسط خود مرد ی مشارکت سنتیها روستاها با استفاده از روش

دیت و فرهنگی آنها به وجود آمده بود مدیریت شده و نه تنها موجو یمادی، اجتماع

برخاسته از بلکه با استفاده از دانش بومی که ه کرد خود و اهالی روستا را حفظ می

  .ه استتجربیات مردم بود در حفظ محیط زیست نیز اثر قابل توجهی داشت

، استفاده در روستا ها تغییرات گسترده دولتبا ورود مدرنیته و اعمال در چند دهه اخیر 

از علوم جدید و هجوم فرهنگ شهری به روستا و آسیب دیدن هویت روستایی باعث 

 یها قالب فرآیند. طی این ی بومی مردم شده استها انشنادیده انگاری و از بین رفتن د

 ی توسعهها به تدریج منسوخ شده و روشمشارکت مردم در تصمیم گیری قدیمی 

هایی که مشارکت حداکثری مردم را در پی داشته  جدید نیز در طراحی و تدوین قالب

 باشند ناتوان مانده است.

رسانی و  آنها در حوزه خدمتهای جهادی و گستردگی  گروه توجه به فعالیتبا 

جلب مشارکت اهالی در موضوعات مختلف، لزوم ها و زدایی در سطح روستا محرومیت

 لذا ،باشد میای برخوردار  یان از اهمیت ویژههکارهای جلب مشارکت روستایاستفاده از را

به عنوان تکمیل کننده  روستاییانجزوه تسهلیگری با موضوع سازوکار جلب مشارکت 

 مناطق روستایی تدوین گردیده است. اجتماعی -اقتصادیپیشرفت  فرآیند

  



 

 ی مشارکت روستاییها ضرورت بازنگری در روش

ها و  برای جبران نابرابریهای بعد از پیروزی انقالب اسالمی،  در سال

 صیصمـثالً تخ؛ افزوده شدها به روستاها  ی بـر حجم کمکزدای تمحرومی

هایی از این دست به  کمک. د آندرآمد یک روز نفت بـه هر استان و مانن

. در آغـاز، جهاد و یا جهـاد سـازندگی صـورت گرفـتواسطة وزارت کشور 

سازندگی حتی بر استفاده از نیروهای روستایی تأکید نداشـت، بلکـه بـا 

عملیات بـسیج نیروهـای مؤمن و مخلص سایر مناطق به روستاها، حتی 

تجربة مشارکت بعد . داد درو محـصول و یـا میـوه چینـی را خـود انجام می

از انقالب اسالمی حاوی نکات جالبی است، زیرا به رغم شـور و اشـتیاق 

فراوان جهادگران و سایر سربازان انقالب اسـالمی )مثـل کارکنـان 

ی( نسبت به نفـرة احیـا و واگذاری زمین و شوراهای اسالم 7هـای  هیئـت

محرومیت، بعد از مدتی  ها عمران و آبادسازی روستاها و زدودن آثار قـرن

شرایطی پدید آمد که نـشانگر رکـود و یـا انحـالل برخـی از شـوراهای 

اسالمی روستایی بود. در سالهای اولیة ایجاد شـوراها کـه توقـع کمـک 

های هادی  اجرای طرحمـالی از جانـب مـردم روستایی وجود نداشت و یا با 

یا تعریض معابر، قصد تخریب منازل مـردم روستایی مطرح نبود، حتی 

هـای جهـاد سـازندگی و سود  مخالفان شورا به دلیل سرازیر بودن کمـک

های  خذ کمکأکردند؛ زیرا شوراها جز  حاصل از آن مخالفتی با آن نمی

انـه و براسـاس های جمعی که داوطلب اولیة مردمـی بـرای جنگ و مصیبت

گرفت در بقیـة  مخلص صورت می روحیـة مـذهبی و ایثـارگری روسـتاییان
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. شدند کننـدة کاالهـا و امکانـات محـسوب می مـوارد بـه عنـوان توزیـع

ت ـ از و اتصال به نیرویی قدرتمند ـ یعنی دولگرایش روستاییان به اتکا 

 فعالیت و کوشش در محرومیتیـک سـو و میـل فراوان مأموران دولت به 

که مشارکت حول محور جهادگر و یا  زدایـی از سـوی دیگـر، موجـب شـد

مأمور دولتی شکل بگیرد و به محض محدودیت فعالیـت ایـن افراد، 

اگر در گذشته فقط وزارت کشاورزی و  .تر شد مشارکت روستاییان کمرنگ

انقالب، نهادها و  بعـد از تایی متولی بخش روستایی بودند،عمران روس

جهـاد سـازندگی، وزارت کـشور، سـازمان : هـای مختلفـی ـ از جملـه انارگ

بهزیستی، سازمان تعاون، بنیاد مستضعفان، کمیته امداد امام خمینـی )ره( 

و بنیـاد شـهید ـ در امور روستا دخالت دارند که وظایفشـان هماهنـگ 

دایتگری، آموزشی و ترویجی، نیـست و بـه جـای برعهـده گـرفتن نقـش ه

ودن تأکید دارند و باعث و عامل ب گری، کمـک همچنان بر نقش مداخله

شارکتی اتکایی و م دة خومردم به دولت و کاهش روحی افزایش وابستگی

 .اند شده

 ،آن کردن راه برون رفت از ها و پیدا به منظور شناخت بیشتر این آسیب

 بیشتر آشنا شویم.  یگر تسهیل، رابطه و ابتدا باید با مفاهیم مشارکت

  



 

 مشارکت و مفاهیم آن

و حضور  یا فعالیت رواژه مشارکت به معنای شراکت و همکاری در کار، ام

گیری چه بصورت فعال و چه  در جمع، گروه و سازمان جهت بحث و تصمیم

 فرآینداصلی مشارکت را باید در  فعال است. در مجموع جوهرهبصورت غیر 

  یرپذیری دانست.أثدرگیری، فعالیت و ت

 سطوح مشارکت

که باتوجه  باشد سانی از سطوح مختلفی برخوردار میمشارکت در جوامع ان

 به شرایط و نیازهای جوامع به کار می رود.

 ( خرد:)خصوصی کوچک های شرکت ها، بنگاه در افراد مشارکت فرد 

  .است توأم اراده و میل با که

 های اجتماعی(: این نوع در سطح  )نهادها و سازمان سطوح میانی

روابط بین این  ها، نهادها و های مختلف جامعه اعم از سازمان بخش

 گیرد. ها صورت می سازمان

 جامعه(: مشارکت در نظام کلی اجتماعی است که همان  سطح کالن(

 مشارکت ملی است.

سه گونه  بر مبنای چگونگی عضویت یا کیفیت دخالت مردم به طور کلی

 :نمود تفکیک هم از توان می را  مشارکت
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 در و بوده اجتماعی یها سنت در آن منشأ: طبیعی مشارکت -1

 غیره و همساالن و دوستان گروه خویشاوندی، خانوادگی، های گروه

 .نیست افراد اراده و اختیار روی از و آگاهانه مشارکت نوع این. است

 و اساسی نقش بیرونی عامل مشارکت، نوع این در: اجباری مشارکت -0

ی دارد. مثالً استفاده از نیروی کار رایگان برای اجرای ا دهکنن ینیتع

 . غیره ی مختلف؛ مانند دیوار بزرگ چین وها طرح

 عوامل دخالت و نفوذ بدون مشارکتی: داوطلبانه یا ادیآز مشارکت -3

 قسم دو بر نیز خود که است آگاهانه و ارادی بصورت و خارجی

 داوطلبانه غیرمنصفانه. مشارکت و منصفانه داوطلبانه مشارکت: است

  

 اصول مشارکت 

مشارکت در هر امری شامل اصول زیر است که با آموزش و تمرین برای 

توان میزان  اعضای گروه و به صورت عملی برای مردم جوامع محلی می

حاشیه شهر  مشارکت ایشان را در ساخت و پیشرفت روستا و یا مناطق

 افزایش داد.

افراد قادر باشند به عنوان یک هویت  شود باعث می :مشترک یادگیری -1

این امر باعث رشد خالقیت و  واحد فکر کرده، خلق کنند و بیاموزند

  ست.ها کارایی گروه

تصمیم گیری تا اجرا  فرآیندها در  باعث می شود اعضا گروه :شفافیت -0

 و پایش خود را سهیم بدانند.



 

 شود افکار اعضا به یکدیگر نزدیک شده و احساس باعث می: گفتگو -3

ی مناسبی برای حل ها و راه حلهمدلی و درک متقابل داشته باشند 

 مسائل پیدا کنند.

شود افراد مختلف جایگاه خود را  باعث می: ها تفاوت و تنوع به احترام -4

 کنند.ده و نسبت به گروه احساس تعلق در گروه پیدا کر

شود اعضا در برابر مسائل و مشکالت بتوانند  باعث می :پذیری انعطاف -5

برای بهتر شدن  رعکس العمل مناسب نشان دهند و همواره از تغیی

 فعالیت گروه استقبال کنند.

 تا شود می موجب افراد کردن وانمند: تشدن توانمند یا سازی توانمند -6

 نائل خود اهداف به منابع اتالف بدون و تر سریعها  گروه

             .شوند

   
 جوامع محلیجلب مشارکت و  یگر تسهیلاصول 

، سیاسی و ، فرهنگیای که در بافت اجتماعی ات گستردهبا توجه به تغییر

در مورد یک  روستاییانجلب مشارکت  ،های اخیر اقتصادی روستاها در سال

تا بدانجا که به  ؛همیشه با مشکالت فراوانی روبرو بوده است ،موضوع خاص

تبدیل ای و ملی  در سطح منطقه ی توسعهها از دالیل شکست طرحیکی 

راه حل جلب  عنوان به یگر تسهیلرویکرد  گذشته، دهه شده است. در

اما معرفی شده است.  ی کوچکها برای تیم گیری مشارکت در تصمیم

 و عیار تمام مشارکت به که هنگامیدر تمام سطوح  فرآیندامروزه این 
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با راهبری درست  تواند مورد استفاده واقع و می هست نیاز افراد فعاالنه

و به علت  و مشکالت منجر شوددرست و واقعی مسائل  مجموعه به شناخت

ثیر چشمگیری در تواند با جلب باالترین مشارکت تأ جرایی آن میاکار سازو

 ی توسعه پایدار در روستاها داشته باشد.ها موفقیت طرح

اصلی به چند عامل  الزم استروستایی  برای جلب مشارکت جوامع محلی و

 ها به آنها دقت شود. شود و در طراحی اقدامات و فعالیتتوجه 

یی ها ی مادی و منافع اقتصادی و فرهنگی مردم در طرحها نقش انگیزه .1

 شود. که در روستاها اجرا می

گذاران ثیر تقویت هویت روستایی و روحیه عزتمندی مردم به عنوان تأ .0

 .زیست بوم خوداصلی فضای روستایی و حفظ 

استفاده از دانش قدیم و ترکیب با دانش نوین برای بستر سازی مناسب  .3

 .جهت رشد و توسعه پایدار روستا

نقش  استفاده از روش توسعه )با مردم برای مردم( و واگذاری .4

سازی برای شناخت و حل مشکالت روستایی به  گیری و تصمیم تصمیم

 ردم.خود م

  



 

  یگر تسهیل هایکارکرد

 رسمیت به ی جمعیها فعالیت کارآمدسازی مهارت عنوان  به یگر تسهیل

به این مهارت مسلط  رود می انتظار هرکسی ازو امروزه  است شده شناخته

 محسوب تیم هر اعضای یا مدیران همه اصلی صالحیت یگر تسهیل. باشد

 با ،است نیاز افراد فعاالنه و عیار تمام مشارکت به که هنگامی. شود می

 نتیجه بر و داشت نخواهد مشارکتخود   گر تسهیلفرد  مهارت این کمک

، فرآیند به بخشیدن نظم،  گر تسهیل نقش بلکه د،گذار نمی ثیرتأ کار

به  گر تسهیل. است الزم ابزار کردن فراهم و دستیابی مخاطبان به حقیقت

 ریزی برنامه پروژه اجرای برای و شناسایی را اهداف تا دکن می کمکمردم 

 .کند می ترغیب مشارکت به را همه و کنند

های جهادی  و گروه محلیبازیگران توسعه  های نقشاز جمله مهمترین 

 باشد. می های روستایی در روند اجرای پروژه یگر تسهیل اجرای نقش

ید با یگر تسهیل های گامو اجتماعی  ی اقتصادیها پروژه اجرایمتناسب با 

 به اجرا گذاشته شود.

 

 شناسایی

نهادن  بنا
 مشارکت

 تحلیل

تحلیل  
جامعه محور 

 مساله

 ترویج

تدوین طرح 
 اجرایی

 توانمند سازی

 اجرا و پایش 

 توسعه

ارزشیابی و 
 بازخورد
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و هدف گیری مشارکت و همکاری بین مردم مناطق  مرحله شکلاولین 

فاق می افتد و این شناسایی در مناطق ات فرآیندهمگام با های جهادگر  گروه

در گام ثر است. ادامه روند همکاری مردم بسیار مؤ درنخستین برخوردها 

تحلیل شده و بعد مسائل شناسایی شده با همکاری مردم و توسط مردم 

دانش ضمنی و تجربی آنها باید به دانش عینی و قابل اندازه گیری تبدیل 

طلب از بین خود مردم های داو شود. پس از این مرحله با همکاری گروه

به  و به صورت آزمایشیشود  تدوین میاجتماعی  – اقتصادیطرح اجرایی 

همراه با مردم پروژه را اجرا کرده و  تسهلیگرانگام چهارم آید. در اجرا در می

کنند. در این مرحله ممکن است به  بر چگونگی اجرای آن نظارت می

تری نیاز باشد که باید دقت شود فقط در صورتی که  وره دقیقشاآموزش و م

ارائه گردید نیاز است تا حد وسع و با مشارکت  خواست آن از طرف مردمدر

در آخرین مرحله جهادگران و مردم به  مخاطبین زمینه ارائه فراهم گردد.

ی انجام شده پرداخته و برای ادامه و توسعه آن ها ی و بررسی فعالیتارزشیاب

پروژه آموزش دیده اند استفاده از نیروهای داوطلبی که در جریان انجام 

 شود. می

مندی به اخت دقیق از بافت روستایی و باورهر مرحله باید با شن در

ی نهفته روستاییان نسبت به جلب مشارکت آنان در تمام مراحل ها توانایی

و از طریق روشن کردن های جهادی  و گروه گر تسهیلو  گردداقدام 

تگو راه را برای عملی از طریق تکنیک گف به مخاطبین،حقیقت بازنشانی 

 ها از طریق مشارکت روستایی هموار کنند. ژهکردن پرو



 

 

 یگر تسهیل های تکنیکها و  مهارت

اهمیت بسیار  ، فرد تسهلیگر که ازیگر تسهیلصحیح  فرآیندجهت اجرای 

و همچنین  ها باشد، با انجام مجموعه ای از فعالیت باالیی برخوردار می

ی خاص، سعی بر ایجاد همدلی و جلب مشارکت با ها استفاده از تکنیک

  مخاطبین خود را دارد.  

 محتوای نه است کار روند مسئول دارد، قرار  گر تسهیل نقش در فردی که

 که موضوعی یا جلسه دستور یعنی است؛ جلسه کالمی بخش محتوا .آن

 ها، روش شامل که محتوا درباره بحث چگونگی یعنی روند اما. شود می بحث

 شامل روند این، بر عالوه. است استفاده مورد ابزارهای و فرم ها،فرآیند

. شود می نیز نظر تبادل و سخنی هم سبک و جمعی تکاپوی

 آگاه نیز بحث روند به مربوط عوامل وجود از حتی غالباً کنندگان مشارکت

 . نیستند

ایی مورد استفاده ه جهت جلب مشارکت مخاطبین همراه تکنیک

 از عبارتند یگر تسهیل فرآیند ابزارهایگیرد.  ان قرار میگر تسهیل

. مهمترین شوند می دنبال قدم به قدم که یافته ساختار هایی فعالیت

 :از عبارتند شود می تکرار همه از بیش که یگر تسهیلی ها تکنیک

 عنوان ابزار یخ شکن شروع جلسه  ه)ب آینده انداز چشم بینی پیش

  استفاده شود(
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 االت روشنگراز طریق پرسیدن سؤ بارش فکری 

 یل ی تحلها استفاده از تکنیک) ها داده و ها ایده به بخشیدن نظم

 (، درخت حل مسالهاستخوان ماهیمثل 

است که در زمان و  گر تسهیلهمچون جعبه ابزار  یگر تسهیلهای  تکنیک

ی زیر ها کند. تکنیک مکان مقتضی از آنها برای اهداف مختلف استفاده می

می تواند از آنها استفاده  گر تسهیلیی است که یک ها تعداد کمی از تکنیک

حل مسئله مورد استفاده قرار  فرآینددر  ها کند. برخی از این تکنیک

گیرند، برخی برای بارش افکار و اولویت بندی مناسب هستند، برخی هم  می

 برای شبیه سازی و ایفای نقش طراحی شده اند.

 گر تسهیلی زیادی در متون مختلف، هر ها یکم معرفی تکنعلی رغ

ی جدیدی ها تواند با استفاده از خالقیت خود و به اقتضاء محیط تکنیک می

 را برای جلب نظر و مشارکت در جوامع محلی طراحی کند. 

 بارش فکری

 ها : برای جمع آوری ایدهمصارف

یا کنندگان جلسه  های بسیار مؤثر در جلب مشارکت شرکت یکی از شیوه

 :تواند کارگاه استفاده از شیوه بارش فکری است. بارش فکری می

 له کمک کندأحل یک مس به پیدا کردن راه. 



 

 توانند به رسیدن به  یی که میها دست آوردن لیستی از ایده  در به

 .کاری منجر شوند مؤثر باشدراه

 ای را برای رسیدن به  ها که برنامه به رسیدن به لیستی از ایده

 .ر نظر دارند، منجر شودحل د راه

نفره  6تا  3بهترین تعداد برای انجام بارش فکری مناسب گروهی 

است. در عین حال، برای برگزاری بارش فکری موفق الزم است که 

مجموعه قوانین و اصولی را در نظر داشته باشیم و این مجموعه را 

کنندگان جلسه نیز در میان بگذاریم. این قوانین شامل  با شرکت

 ؛موارد زیر است

  ای )حتی اگر به نظر شما  هر ایده وت:قضا  قضاوت بی: ۱قانون

باعث و بانی  ارزش است و ممکن است بتواند احمقانه بیاید( با

گشا درباره موضوع مورد تمرکز جلسه شود. بحثی بسیار راه

بنابراین به جای اینکه انرژی فکری خود را صرف قضاوت کردن 

کنید خالق باشید و فکرتان را در جهت خلق های دیگران  دیدگاه

 .ها یا پیشنهادات جدید متمرکز کنید ایده

  تر  بسیار ساده :های جسورانه را تشویق کنید ایده: ۲قانون

که بخواهیم از ابتدای  ای جسورانه را بپرورانیم تا این است که ایده

تر،  جسورانهای  ای مقبول تولید کنیم. بنابراین هرچه ایده کار ایده

توان کرد تا  تری می های جسورانه کارهای بیش بهتر. با ایده

 .کارانه های کوچک و محافظه ایده
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  های بهتر تر باشید نه ایده های بیش به دنبال ایده: ۳قانون:  

شاید تعجب کنید ولی فعالیت بارش فکری از معدود جاهایی است 

اید، معموال  فکر کردهکه نباید تعداد را فدای کیفیت کنید؛ درست 

های شما در بارش  این معادله برعکس است. هرچه لیست ایده

توانید به لیستی از  افکار بلند و باالتر باشد در مرحله بعدی بهتر می

  های قابل قبول یا قابل اجرا برسید و احتمال اینکه ایده ایده

 کنید سعی ها ایده ثبت در. است کاربردی در لیست بلند شما باشد

 به پرداختن و کنید ثبت را ها ایده سریع. باشید مفید و مختصر که

 .دی موکول کنیدبع مرحله به را ها آن درباره کردن فکر و ها آن

  با گوش سپردن به   :های هم بسازیم بر روی ایده : ۴قانون

ای را  ها بیافزایید. وقتی ایده های مطرح شده سعی کنید به آن ایده

برای ایده بعدی  ای جرقهشنوید سعی کنید تا از آن به عنوان  می

زیادی دارند  انههای خالق خودتان استفاده کنید. کسانی که ایده

 .های خوبی نیز هستند شنونده معموالً

  ظرهای مطرح شده ارزشی برابر باهم ها و ن همه ایده: ۵قانون

  شوند و بر روی برگه ها از زمانی که طرح می ایده  :دندار

گیرند متعلق به گروه خواهند شد و این  قرار می یگر تسهیل

ای پیش ببرد  وظیفه تمام اعضای گروه است که بحث را به شیوه

که تمام صداها شنیده شوند و همه شرکت کنندگان احساس 

 .شان داشته باشند امنیت و راحتی در بیان نظرات



 

 

 استخوان ماهی

 مصارف : برای درک بهتر ابعاد یک مشکل 

ی بسیار سودمند برای شناسایی مسائل، نمودار استخوان ها روشکی از ی

 "ایشیکاوا"ماهی است. نمودار استخوان ماهی که گاهی به آن نمودار 

 گویند توسط پروفسور کائورو ایشیکاوا از دانشگاه توکیو طراحی شد. می

رستی از کلیه عوامل احتمالی ههدف اصلی این تکنیک، شناسایی و تهیه ف

د نظر است. این تکنیک در درجه اول یک تکنیک گروهی مسئله مور

 .شناسایی مسأله است اما توسط افراد به تنهایی نیز قابل استفاده است

به استخوان ماهی روش منحصر به فرد جمع  فرآینددلیل نام گذاری این 

آوری اطالعات است که به صورت بصری مرتب می شود. هنگامی که مسأله 

د نموداری تشکیل می گردد که شبیه به اسکلت و علل آن ثبت می شو

شود یک خط  مسأله در دایره و سمت راست کاغذ نوشته می ماهی است.

شود که بیشتر شبیه ستون فقرات ماهی  مستقیم به سمت چپ کشیده می

 45ی ماهی با زاویه ها یا به عبارتی تیغ ها است. گام بعدی ترسیم ساقه

علل  ها . در پایان هریک از این ساقهدرجه ی متصل به ستون فقرات است

توان از طریق طوفان فکری به آن پرداخت.  شود که می مسأله نام برده می

 هر ی اضافی به آن افزود. برای تحلیل بیشترها توان ساقه در صورت لزوم می

یی را افزود. عللی که دارای حداقل ها ساقه، شاخه توان به هر علت می

یی که بینابین هستند، به ها دم ماهی، و علتپیچیدگی هستند در قسمت 
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صورت یک زنجیر پیوسته و از کمترین پیچیدگی به باالترین پیچیدگی از 

توان  سرماهی تا دم ماهی نوشته شوند. نمودار استخوان ماهی را می

 این ایشیکاوا. نمود بررسی فکری طوفان طریق از جلسه، یک از بیش طی

 نویسید و مسأله خود را روی سر ماهی می که یفرآیند عنوان به را فرآیند

اگر از این تکنیک در بیش  پزید توصیف می کند. سپس یک شبه آن را می

افکار جدید ممکن است از سه معلول اصلی  ،از دو جلسه استفاده شود

 :برخیزد

 .فرصت وجود دارد تا ضمیر ناخودآگاه روی مسأله کار کند .1

اظهار نظر خودداری کنند بسیار کمتر احتمال اینکه شرکت کنندگان از  .0

است زیرا اینکه چه کسی چه گفته و چه پیشنهادی داده است فراموش 

 .خواهد شد

افراد اگر درباره مسأله فکر بکنند، ممکن است بیشتر در آن غرق شوند.  .3

را تجزیه و تحلیل  ها و شاخه ها پس از تکمیل نمودار، فرد یا گروه، ساقه

مسائل واقعی که نیاز به حل دارند را مشخص سازد. می کند تا مسأله یا 

اگر ابتدا مسائل ساده تر بررسی شوند می توان قبل از پرداختن به 

را کنار گذاشت. اگر فرد یا حل کنندگان مسأله  ها مسائل پیچیده تر، آن

به این نتیجه برسند که علل معینی مهم تر از علل دیگر هستند در 

ی مهم تر ها مختلف حل خالق مسأله، به علتی ها راه حل ةارائمرحله 

 .توجه بیشتری نشان داده خواهد شد

 : نمودار استخوان ماهی به چند دلیل برای شناسایی مسائل سودمند است



 

حل کنندگان مسأله را به بررسی تمامی اجزای مسأله قبل از تصمیم  -1

 کند. ری، تشویق میگی

 .کند کمک می ش روابط بین علل و اهمیت نسبی آنبه نمای -0

کند زیرا توجه فرد یا افراد را معطوف  خالق کمک می فرآیندبه شروع  -3

 .سازد به مسأله می

 .کند به شروع یک توالی منطقی برای حل مسأله کمک می -4

کند تا به جای تأکید بر بخش  به حل کنندگان مسأله کمک می -5

 (کوچکی از مسأله)محدود نگری(، کل مسأله را ببینند.)کل نگری

دهد و به جای  مسأله به دست می ی را که برای کاهش حیطهروش -6

 .کند مسائل پیچیده، مسائل کمتر پیچیده را حل می

کند به جای این شاخه و آن شاخه پریدن، روی  به افراد کمک می -7

 .مسأله واقعی تمرکز کنند

کنید  هنگامی که برای اولین بار از نمودار استخوان ماهی استفاده می -8

و قابل تعریف شروع کنید و به تدریج به سمت مسائل  از مسائل ساده

 .پیچیده تر پیش بروید

 مشکالت  درخترسم 

 مصارف : برای ریشه یابی یک مشکل یا مسئله 

گیری یا  ، یک نمودار ترسیمی است که روند تصمیممشکالتدرخت 

دهد؛ یک ابزار کمکی برای  ای از تصمیمات را نمایش می سلسله

مانند که تصمیمات و  گیری است و از یک گراف یا مدل درخت تصمیم
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است. در تجارت از آن   دهد، تشکیل شده عواقب محتمل آنها را نمایش می

ا ابزاری برای کمک به کارمندان های شرکت ی منظور تعیین سیاست به

گیری، تصمیمات دشوار را به تصمیمات   کنند. درخت تصمیم استفاده می

ی   تواند همه کند؛ به این صورت می تر تقسیم می تر و منطقی تر، ساده کوچک

 .افراد را در تصمیمات سخت یاری بدهد

 ن )عبارات متناقض(آکو

واهیم افراد را از نظر ذهنی درگیر روش کوآن برای زمانی کاربرد دارد که بخ

 کنیم و بخواهیم که از تمام توان فکری خود استفاده کنند.

از آنها می خواهیم فکر و ذهن خود را آزاد نمایند و به هیچ چیز فکر نکنند. 

سپس جمله ای که در آن تناقص وجود دارد، بیان می کنیم. از آنها 

دقیقه به آن جمله فکر کنند. در نهایت  4-5ش می کنیم به مدت خواه

 نظرات و ایده های خود را نسبت به آن جمله بیان کنند.

این روش کمک می کند تا افراد ذهن ناخودآگاه شان را که تا این لحظه 

 فعال نبوده, درگیر کنند.

 مثال:

 صدای دست زدن با یک دست چه جوریه؟ .1

کاری را برای اولین بار انجام دادید، چه زمانی آخرین زمانی که  .0

 بود؟



 

 یگر تسهیل رایج های چالش و مشکالت

 بیاید نظر به است ممکن آنچه سادگی به همیشه یگر تسهیل فرآیند

 هدایت یا شوند راه سنگ است ممکن که دارند وجود بسیاری موارد. نیست

را می  ها این چالش. کنند مختل را به مشارکت  ها افراد و تیمو ترغیب 

 توان به دو سطح خرد و کالن تقسیم کرد:

 ( سطح خردالف

و روانی افراد شرکت کننده )کم رو، کم ی شخصیتی ها ویژگی .1

 ...(، پر حرف، سلطه جو وحرف

ی ها ، اختالفیمی )خیلی بزرگ یا کوچک بودن تیمی تها ویژگی .0

 ...(تشکیل دهنده تیم ودرونی افراد 

 ب( سطح کالن 

، وجود اختالفات بین اقوام)فرهنگی و اجتماعی منطقه ی ها ویژگی .1

 (ط طبقاتی، آداب و رسوم خاص و...رواب

 ی موجود ها قوانین و سیاست .0

 میزان دسترسی به اطالعات و دانش روز  .3

روانی افراد و -های شخصیتی که ناظر به ویژگی ی سطح خردها چالش

 یگر تسهیل فرآیندجزو مشکالت عمومی  ست،ها ی تیمها همچنین شاخص

ی ها کاربرد دارد اما چالش یگر تسهیلدر تمام جلسات  شود و محسوب می
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در  .خاص هر منطقه استی ذکر شده ها سطح کالن با توجه به ویژگی

 موانع ی کنترل و رفع ها راهکار نیزموانع و  ،ها چالشابتدا به بررسی ادامه 

 می پردازیم.در سطح خرد  یگر سهیلت

 یگر تسهیلجلسات  ی عمومیها الشچ

  دو مشکل موجود در جلسات عبارتند از ترغیب افراد به مشارکت و

جلوگیری از بروز اختالف. گاهی برانگیختن مشارکت در آغاز جلسه 

کنند، جواب  تواند دشوار باشد، چون افراد احساس راحتی نمی می

عالقه هستند. اغلب الزم  یا به دالیل دیگر بی دهند االت را نمیؤس

است گروه را راه بیاندازید و وادار به همکاری نمایید. سوءتفاهم در 

مورد عنوان جلسه، معذب بودن افراد از صحبت کردن در حضور 

سرپرست گروه یا نگرانی افراد از واکنش همکاران نسبت به 

ها را  باید آن شان، برخی از موانع مشارکت هستند که نظریات

کنند نیز ممکن  شناسایی و رفع کنید. کسانی که زیاد صحبت می

 .است باعث سکوت دیگران شوند

 توانید موانع مشارکت را از  اندکی توضیح در مورد عنوان بحث میا ب

با  میان بردارید. با نشان دادن مزایای مشارکت، اعضای گروه را کامالً

نان بخواهید در ابتدای جلسه کمی خود همراه کنید. برای مثال از آ

توانید با  درباره فواید حل کردن مشکل پیش رو بحث کنند. می

ال داشتید چه کنید ؤاگر س گویی یا تعیین هنجارهای بحث )مثالً بذله

یا هر کس حداکثر چقدر وقت صحبت دارد یا نقدتان را آزاد مطرح 



 

جا کردن میز و  افتید!( یا با جابه کنید و فکر نکنید به دردسر می

های کوچکتر بحث( گروه را گرم و فعال  صندلی )و درست کردن گروه

 .و مشارکت را ترغیب کنید

 وجود آمدن اختالف، باید بتوانید بحث را از جدل  در صورت به  

خواهیم اعضای تیم  تشخیص دهید. بحث سالم مفید است، چون می

افراد حاضرند نظر  اختالف عقاید خود را بازگو کنند. در چنین فضایی،

دیگران را بشنوند و درک کنند. عالوه بر این، آنان در این شرایط 

کنند و بر واقعیات متمرکز خواهند بود. برعکس،  منطقی رفتار می

مجادالت بیهوده اگر فرصتی برای ادامه پیدا کند همه چیز را خراب 

داند و به  خواهد کرد. در چنین مواردی هر کسی خود را محق می

دهد و آنان را آماج حمله یا سرزنش قرار  نظریات دیگران گوش نمی

 .دهد می

  .هنگام کنترل اختالفات، ابتدا بگذارید افراد عواطف خود را بیان کنند

طرف و خونسرد باشید، بر  بی در این مرحله فضا را آرام کنید و کامالً

 کید کنید و اگر الزم باشد برای هر کسی نوبت صحبتأگوش دادن ت

های پنجگانه زیر اختالف را  تعیین کنید. در مرحله دوم با یکی از گام

 :ها به ترتیب اولویت از این قرارند حل کنید. این گام

حاضران را ترغیب کنید همه واقعیات موجود را  :همکاری -1

 این از مواقع ٪65مطرح کنند تا بهترین راه حل پیدا شود )

 ؛(کنید استفاده روش
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کمک کنید تا زمینه مشترکی پیدا کنند آنان را  :مصالحه -0

 ؛(موارد ٪02)در حدود 

 ٪12یشنهاد کنید بحث را عوض کنند )در حدود پ :اجتناب -3

 ؛(موارد

ک فرد یا گروه را ترغیب کنید بحث را به فرد یا ی :واگذاری -4

تر است واگذار کند. این کار را تنها  گروه دیگر که مصمم

تر از دستیابی به راه  مهمموقعی انجام دهید که حفظ آرامش 

 (؛موارد ٪5حل است )در حدود 

نظر خود را ابراز کنید که افراد چه باید ؛ داری سررشته -5

 .سعی کنید از این شیوه پرهیز کنید ،بکنند

  یگر تسهیلی جلسات ها و نباید ها باید

مهمترین نقش مخصوص تسهلیگر است،  یگر تسهیلدر برگزاری جلسات 

فردی که با هدایت بحث با استفاده از ذهنیات افراد حاضر در جلسه و 

و آسیب شناسی  ها دهی به آن به شناخت و کشف نیازها و راه حل جهت

برگزاری جلسه تسهلیگری نیاز است وضعیت موجود کمک می کند. برای 

 به مواردی توجه شود. 

 محتوا و کند اداره فرآیند یک هدایتگر انندم را جلساتگر  تسهیل 

 .بسپارد کنندگان مشارکت به را



 

 له را أتوانایی حل مس ،که مخاطب گر باید باور داشته باشد تسهیل

 دارد و تا رسیدن به کشف نیاز واقعی مخاطب صبور باشد.

 یعنی با تصور اینکه فالن مشکل در  .قضاوت و پیش داوری نکند(

 (وارد بحث نشود منطقه وجود دارد

   خود را باالتر از مخاطب نداند. )از موضع دانای کل با مردم

 صحبت نکند.(

 .از تجارب مشابه مخاطبان برای یافتن پاسخ صحیح استفاده کند 

 .جدی باشد و از بازی مشارکت بپرهیزد 

   خود را متعهد به کار نشان دهد ولی برای جلب همکاری تقاضا

 نکند. 

 ابراز از ؛باشد طرف بی ی محیطیها وتهدیدها  فرصت مورد در 

 . کند خودداری عقیده

 نشان را خود عالقه که شود چشم در چشم؛ دهد گوش فعاالنه 

 .نماید استفاده آن تقویت در بدن زبان از و دهد

 بگیرد، بهره اطالعات آوری جمع برای کردن الؤس از ؛کند الؤس 

 میان در را مشارکت و بگذارد آزمایش به را شده مطرح فرضیات

 .دهد افزایش تیم اعضای

 که آن برای ؛کند بازگو دیگر بیانی به را ها صحبت زدایی ابهام برای 

 همگی های صحبت که دهد نشان و کند روشن را کلیدی های ایده

 .کند تکرار گویند می که را آنچه شنود، می را
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 را یکدیگر های ایده تیم اعضای کند کمک؛ کند تلفیق را ها ایده 

 .باشند داشته روشن تصویری جمعی تفکر از و کنند کامل

 جلسه زمان تقسیم از استفاده با ؛کند حفظ را گفتگوها سیر خط 

 بر را جمع اصلی، مباحث به دادن توجه و بحث از بخشی هر به

  .دارد نگاه متمرکز جلسه دستور

 پیشرفت میزان از را تیم اعضای؛ کند دریافت و بدهد بازخورد 

  به بحث مسیر در را الزم تصحیح بود الزم اگر تا کند خبر با بحث

 .آورند عمل

 که فرضیاتی از اعضا که یابد اطمینان ؛بیازماید را اعضا فرضیات 

 اعضای به ،بود الزم هرگاه. کنند می درک را ها آن و ندآگاه دارند

 .کنند ایجاد چالش نادرست فرضیات با که کند کمک جلسه

 دنبال را آن شود می مطرح ای ایده هرگاه ؛کند آوری جمع را ها ایده 

 .باشد مشاهده قابل همه برای که طوری بنویسد تخته روی و کند

 کند می کمک کار این؛ کند آماده جلسه بحث از روشن ای خالصه 

 روشن بوده آمیز ابهام که را بحثی یا ببندد خوبی به را بحث که

 .سازد

 االت حقیقت یاب ؤلموس؛ به عبارتی از سمفاهیم م از مراحل و

 استفاده نماید.

o  تشویق از طریق ابزار )گفتگویی که باعث باالرفتن عزت

 نفس مخاطب شود(



 

o  مسئله را ساماندهی کند )آیا این واقعا مشکل است یا

 خیر؟(

o بررسی کند.)کی؟ چطور؟ چه  توالی زمان وقوع مشکل را

 ؟ اولین بار؟ آخرین بار؟(کسانی

o  خودشان، تجربه جستجوی راه حل )یافتن تجربه مشابه

 ، تجربه مشابه خود(مشابه افراد نزدیک

o ی خود و ها االت مخاطبان را فرصتی برای تحلیل گفتهؤس

 اگر تحریک و متوجه ساختن مخاطب  بداند. )مثال

 الؤس موضوعی یا اقتصادی مفهوم یک به راجع مخاطب

 سوء دچار حاتتوضی از -1 است متصور حالت دو کرد

 در .باشد مبهم برایش بحث محتوای -0.باشد شده تفاهم

 در را مفهوم بیشتر االتؤس پرسیدن با توان می صورت هر

 (.بشود موضوع متوجه خود تا کرد شفاف مخاطب ذهن

o  کاری کند که کالم آخر و نتیجه گیری از زبان مخاطب

 بیان شود.
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