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 رفاه اجتماعی در تعریف، به هرگونه اقدام، از سیاست گزاری تا ارائه ی خدمات با هدف 
کاهِش باِر مشکالت اجتماعی گفته می شود. طی دهه های اخیر با تغییر مفهوم رفاه از مفاهیم 
کامال عینی مانند بهداشت، آموزش، اشتغال و... به مفاهیم ذهنی مانند احساس رضایت مندِی 
مردم، رویکردهای سیاستی و ارائه ی خدمات نیز تغییر کرده اند. احساس رضایت هم با مشارکت 
مردم در تمامی وجوه اصلِی مشارکت، یعنی سهیم شدن در قدرت و اختیارات، نظارت بر 
سرنوشت خویش و دست یابی به فرصت های پیشرفت برای همه ی افراد به ویژه افراد طبقات 
آسیب پذیر جامعه حاصل می گردد. این رضایت زمینه ی اعتماد متقابل بین مردم و نیز بین 
مردم با دولت را فراهم می کند و نتیجه ی آن ایجاد و ارتقای سرمایه ی اجتماعی درجامعه است 

و سرمایه ی اجتماعی نیز متقابال اعتماد ساز خواهد بود.
در توسعه ی اجتماعی بر ارتباط بین مشارکت و رفاه درجامعه تأکید می شود، پژوهش ها 
نشان داده اند که بین هنجارهای مشارکتی و اعتماد اجتماعی با احساس رفاه اجتماعی رابطه ی 

معنی داری وجود دارد .
سازمان بهزیستی کشور با عنایت به اسناد باال دستی و سیاست های وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی جهت محقق ساختن رفاه اجتماعی و پیش برد راهبردهای توسعه یی ))توسعه ی 
الگوهای اجتماع محور در ارائه ی خدمات سازمان(( و ))گسترش مشارکت مردم در برنامه ریزی ها 
وتصمیم گیری ها(( بر استفاده از رویکرد اجتماع محور در پیشگیری از آسیب های اجتماعی 

باالخص اعتیاد تأکید دارد.
در رویکرد اجتماع محور، مردم آزادانه و آگاهانه تصمیم می گیرند موضوعات مؤثر بر ارتقای 

مقــدمـه
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کیفیت زندگی خودشان را انتخاب و برای بهبود شرایط زندگی خود تالش کنند. سازمان ها و نهادها 
به مردم اجتماع اعتماد دارند و باور به حق مردم در تصمیم گیری، انتخاب و در دست گرفتن سر 
رشته ی امور زندگی خودشان، یک اصل است. این بینش در ارائه ی خدمات بسیار زیادی کاربرد دارد 
اما در مسایل پیچیده و چند وجهی اجتماعی مثل اعتیاد جایگاهی ویژه تر پیدا می کند. لذا اعتقاد ما 
در سازمان بر این است که رویکرد اجتماع محور و مشارکتی در کاهش بروز و شیوع اعتیاد، ایجاد حس 

اعتماد اجتماعی و افزایش سرمایه ی اجتماعی نقشی به سزا ایفا خواهد کرد.
در پایان از پیش کسوتانی که این رویکرد نوین و مترقی را وارد سازمان بهزیستی کردند، 
همکارانم در استان های کشور و گروه های مردمی که با زحماتشان زمینه ی رشد برنامه ی 
پیشگیری اجتماع محور از اعتیاد را فراهم کرده اند قدردانی می کنم و از جناب آقای دکتر 
مجید رضازاده رییس محترم مرکز توسعه ی پیشگیری، جناب آقای دکتر محسن روشن پژوه 
معاون محترم معاونت پیشگیری و درمان اعتیاد و سرکار خانم زهرا اصفهانی کارشناس محترم 
برنامه ی پیشگیری اجتماع محور از اعتیاد در محالت شهری و روستایی تشکر می کنم که با 
مدیریت، حمایت های علمی و اجرایی زمینه را برای تدوین این کتاب راهنما فراهم کرده اند. 
همچنین از مدیر تالیف، گروه نویسندگان و مشاوران سپاسگزارم که با تالش خویش کوشیدند 
با استفاده از تجارب ده ساله ی اجرای این برنامه در کشور و دانش به روز پیشگیری از اعتیاد 

با رویکرد اجتماع محور محتوایی بومی شده را به فعاالن و تسهیلگران این حوزه ارائه کنند.

دکترانوشیروانمحسنیبندپی
معاونوزیرورئیسسازمانبهزیستیکشور



ضرورت تدوین یک راهنمای جامع و جدید برای فعالیت های اجتماع محور از آن جا ناشی می شود 
که مستندات موجود برای ساماندهی و هدایت این فعالیت ها با اندازه و گستردگی کار تناسب ندارند. 
گروه ها ی اجتماع محور در اکثر نقاط شهری و روستایی کشور و در محیط های گوناگون از محله ها، 
محیط های  کار تا دانشگاه ها شکل گرفته اند و در برخی از این جوامع، تیم های فعال در حال پیگیری 
برنامه های تدوین شده هستند اما دستورالعمل ها و راهنمای کار در حد فعالیت های آغازین ابتدای 
دهه ی هشتاد خورشیدی باقی مانده است. مستندات پراکنده که از طرف سازمان های مختلف تولید 
و منتشر  شده با چارچوب های عملیاتی برنامه های اجتماع محور در سازمان بهزیستی تفاوت های 
مهم داشت.   بنا بر این ضرورت تدوین راهنمایی تازه بر اساس شرایط موجود در معاونت پیشگیری و 

درمان اعتیاد بهزیستی کشور مورد توافق جمعی کارشناسان و مدیران قرار گرفت.
اما نکته مهم تر چیز دیگری بود. طی یک دهه ی پر ماجرا، تجربه ی میدانی شگفتی از فعالیت های 
اجتماع محور در کشور ما و به ویژه در بخش های مختلف سازمان بهزیستی کشور شکل گرفته است. 
این تجربه ها گاه مشابه بیش تر تجربیاتی است که در سایر مکان های جهان به دست آمده است. اما 
بخشی از آن ها رنگ و بوی ویژه ی بوم  و فرهنگ سرزمین ما را دارد. تنوع فرهنگی و زبانی پویایی که 
در کشور ما وجود دارد، فعالیت های اجتماعی و به ویژه فعالیت هایی از جنس اجتماع محور را که 
با مفاهیمی چون مشارکت و اقتدارافزایی آمیخته است و از روش های نوین هم چون تسهیلگری 
اجتماعی استفاده می کند، گاه با چالش هایی جدی روبرو می کند. شیوه های تعامل دولت با مردم و 
نهادهای مردمی، دغدغه ها و حساسیت ها، هیجان ها و ناامیدی ها، الگوهای کار گروهی و مشارکت، 
تعارض ها و شیوه های مواجهه با آن ها،  همگی آمیخته به فضایی سراسر ایرانی است. سوء برداشت ها 
و سوء مدیریت ها و سوء استفاده ها نیز رنگ و بویی بومی دارند همان گونه که موفقیت ها و دست 

آورده ها شکل و شمایلی یگانه و هم این جایی به خود گرفته اند. 

پیشگفتار       
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مرور ادبیات موضوع نشان می دهد که در کلیات، جوامع محلی در ایران و نحوه ی کار 
اجتماع محور در آن ها بسیار شبیه سایر جوامع انسانی هستند. اما در فضای جزییات و جریان های 
خرد، بخش های دوست داشتنی و گاه ناراحت کننده فرهنگ های ایرانی در گوشه گوشه کار 
دیده  می شوند. بنا بر این به نظر می رسد برای پیشبرد مناسب برنامه های اجتماع محور مبتنی 
بر تجربه های بومی، باید تولید محتواهایی متناسب با شرایط خودمان را شروع کنیم. البته تأکید 
می کنم که این فکر به معنای افتادن در تله ی خود بزرگ بینی و خود را یک سر متفاوت دیدن 
نیست. بدیهی است منبع اصلی تولید این محتواها مجموعه ی دانش بشری است که بخش اعظم 
آن از منابع بیرونی می آیند. بلکه منظور پاشیدن رنگی است که نشان دهد ما در کجای جهان 
مشغول کار هستیم.  این کار می تواند آغاز یک حرکت باشد. گامی تازه در برنامه های اجتماع محور 
در سرزمین عزیزمان ایران. اگر گام نخست را گام ترجمه، تجربه اندوزی و آغازگری بدانیم، این گام 

می تواند گام پرورش فرهنگ اجتماع محور ایرانی باشد.
شایسته است در همین گفتار از تالش پی گیر و اندیشمندانه صاحب نظران، پیشکسوتان، 
فعاالن عرصه اجتماع محور و همکاران ارجمندم در سراسر کشور از آغاز تا کنون قدردانی کنم. 
آنان که در برداشتن گام های  پیشین و هم این گام، همدالنه سازمان را یاری کردند. به ویژه گروه 
نویسندگان، مشاورین و سایر مشارکت کنندگان در تدوین این اثر ارزنده. باشد که استمرار و 

پایمردی در این مسیر ما را به آرمان های  مترقی و متعالی خویش برساند.

دکترمحسنروشنپژوه
معاونپیشگیریودرماناعتیاد



تولید این متن مرهون تالش مستقیم و غیر مستقیم همه ی کسانی است که طی سال های اخیر 
برنامه های اجتماع محور را به یکی از رویکردهای اصلی در مداخله های اجتماعی تبدیل کرده اند. 
تسهیل گران و کارشناسانی که در مناطق شهری و روستایی بر اصول این رویکرد پافشاری کردند و با 
جوانه زدن اولین نتایج مشارکت مردم در تصمیم گیری های محله ای، نتایج کارهای ارزشمندشان به 
چشم سیاست گزاران آمد. فرایند تولید این متن نمی توانست بدون توجه دقیق و عمیق به این تجربه ها 
باشد. در نخستین گام های این فرایند، گزارش ها و مستندات اجرای برنامه در سطح کشور و هم چنین 
منابع مورد استفاده فعلی مرور شد. در چند نشست با افراد صاحب نظر این حوزه، تجربه ها، نگرانی ها، 
محدودیت ها و نیازها مرور شدند و بر اساس آن ها برخی محورهای اصلی این راهنما استخراج شد. در 
این میان گفت و  گوی مستمر با ذی نفعان اولیه ی این فرایند یعنی تسهیل گران و فعاالن اجتماع محور 
در استان های کشور آغاز شد. پس از گفت  وگوهای مفصل، ساختار کلی این راهنما تدوین و توسط 
نویسندگان، مطالب مربوط به هر بخش نگاشته شد. در حین نگارش و در پایان هر مرحله، نظر 

مشاوران در سطوح مختلف دریافت می شد.
نسخه ی اولیه این راهنما در کارگاه مشورتی شهر کرد )آبان ماه 93( به کارشناسان حوزه ی 
پیشگیری  استان ها ارائه شد. این کارشناسان محتوای تهیه شده را مرور و نظرهای اصالحی خود را 
ارائه کردند. این راهنما با استفاده از نظرهای مشورتی همکاران و کارشناسان استانی حاضر در کارگاه 
مشورتی شهرکرد )آبان 93( بازبینی و اصالح شده است. و نسخه ی دوم راهنما تهیه و آن نسخه برای 
ده نفر از کارشناسان و تسهیل گران استانِی با سابقه در سطح کشور ارسال شد تا با در نظر گرفتن 
شرایط کاری و تجربه های شخصی و سازمانی خود درباره ی آن نظر دهند. سپس نسخه ی سوم این 
راهنما برای دریافت نظر نهایی مشاوران ارسال شد. بنا بر این می توانیم ادعا کنیم نظرهای بخش 

سپاسگزاری
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مهمی از دست اندرکاران این برنامه در تدوین راهنما لحاظ شده و شایسته است از همه این دوستان 
که مهربانانه به ما کمک کردند سپاسگزاری کنیم. 

اما به طور ویژه باید از خانم دکتر مریم رضایی )مشهد( آقای کامران علی مددی )کرمانشاه( آقای 
حجت اهلل حاتمی )همدان( خانم زهرا حیدری آزاد )زنجان( خانم افروزه داودی )شهرکرد( خانم بیتا 
آگاهی )اصفهان( تشکر کنیم زیرا نظرهای مشورتی این دوستان در ارتقای کیفیت کتاب راهنما و 

نزدیک شدن آن به شرایط واقعی اجرا در مناطق مختلف کشور بسیار مؤثر بوده است.
بیش از همه مدیون تالش تمام تسهیل گران و اعضای تیم های اجتماع محور هستیم که در سراسر 
کشور در محله های شهری و در روستاها، مشغول بنا نهادن سنگ های توسعه ی پایداِر کشور عزیزمان 
ایران هستند. آن هادر فضای واقعی و گاه بسیار سخت کار می کنند و بخش اعظم آن چه در این راهنما 
نوشته شده است حاصل تجربه های ایشان است که در نشست ها، مالقات ها و دوره های آموزشی با 

ما در میان گذاشته اند.
از کارشناسان معاونت های پیشگیری ادارات کل بهزیستی در سراسر کشور به ویژه شرکت کنندگان 
کارگاه مشورتی شهرکرد که با اشتیاق تا نیمه های شب در کنار فنجان های مکرر چای، این راهنما را 

مرور و اشکاالت آن را استخراج کردند، بی نهایت سپاسگزاریم.
و سپاس ویژه از مشاوران بزرگوار این طرح، استادان عزیز دکتر حسن رفیعی، دکتر مهرداد 
احترامی، دکتر پدرام موسوی و دکتر محسن روشن پژوه که با دقت و وسواس بارها این راهنما را 

خواندند و ما را راهنمایی کردند، 

گروهنویسندگان



این راهنما برای استفاده ی تسهیلگرانی تدوین شده، که قرار است در محله های شهری و روستایی 
فرایند های اجتماع محور را آغاز و تسهیل کنند. اما سایر تسهیلگران در محیط های آموزشی و 
محیط های کاری نیز می توانند با در نظر گرفتن شرایط کاری هر محیط  از آن استفاده کنند. هم چنین 
کارشناسان دولتی مرتبط با برنامه های اجتماع محور که در تعامل با مؤسسات همکار در این برنامه و 

نیز در ارتباط باتسهیلگران محله یی هستند می توانند از این راهنما سود ببرند. 
فصل اول و دوم این راهنما به مبانی نظری رویکرد اجتماع محور پرداخته است. گاهی گفته 
می شود که پرداختن به موضوعات نظری به افراد حاضر در فضاهای اقدام کمکی نمی کند. اما یکی از 
مهم ترین  تجربه های دهه ی گذشته ی این برنامه در کشور ما این موضوع است که ناآشنایی با مبانی 

نظری دلیل عمده ی بسیاری از خطاهای عملی است.
 این خطا در سطوح مختلف مشاهده می شود. مثاًل کارشناس مسئولی با موقعیت باالی اداری 
در یک سازمان کلیدی در کشور که با مبانی این رویکرد آشنا نیست، انتظاراتی از این برنامه دارد که 
با روح کلی رویکرد مغایرت دارد. همچنین  تسهیلگری که اصول و پایه های این رویکرد را نمی داند 
ممکن است در فضای کار به سردرگمی، یاس، دلسردی و رفتن به راه های خطا دچار شود. بنابراین 
پیشنهاد اصلی ما این است که دو فصل اول با دقت خوانده و حتی برای تعمیق مباحث گفته شده به 
منابع دیگر رجوع شود. به گفته ی کرت لوین از پایه گذاران روانشناسی اجتماعی هیچ چیز عملی تر از 
یک نظریه ی خوب نیست. فصل سوم این راهنما یک فصل کلیدی است. در این فصل کلیات مداخله 
و گام ها تشریح شده است تا یک تصویر کلی  )Big Picture(  از فرایند مداخله در ذهن شکل بگیرد. 
این فصل به صورت کتابچه یی مجزا و البته اندکی مفصل تر نیز در اختیار مخاطبان قرار خواهد گرفت 

 چگونه از این راهنما استفاده کنیم؟ 
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تا به شکل یک دست نامه در موقعیت های کار از آن استفاده شود. پیشنهاد ما مطالعه دقیق این فصل 
و به خاطر سپردن تصویر کلی مداخله نیز است که در همین فصل با برخی نقش ها و تعاریف آن ها 

آشنا خواهید شد.
فصل چهارم گام های مداخله را به ترتیب گفته شده در فصل سوم تشریح کرده است. مطالعه این 
فصول به طور کلی کمک کننده است اما بهترین روش مطالعه ی آن زمانی است که شما در موقعیت 
گام مورد نظر )مثاًل تیم سازی و یا نیازسنجی( قرار گرفته اید. مطالعه گروهی در تیم اجتماع محور و 
یا در مؤسسه ی حامی برنامه اجتماع محور در محله به شدت توصیه می شود. در مطالعه گروهی افراد 
برداشت خود را از هر بند و صفحه با دیگران به اشتراک می گذارند و در نهایت یک برداشت مشترک 
در تیم می تواند مبنای عمل قرار گیرد. فراموش نکنید! مباحث آمده در هر یک از این فصول بسیار 

مختصر بیان شده است. زیرا اکثر این مباحث دارای منابع مستقل و کامل هستند.
 به عنوان نمونه موضوع طرح نویسی و یا ارزیابی  مباحثی مفصل هستند که باید به منابع مستقل 
آن ها مراجعه کنید. فصول مربوطه در این راهنما تنها یک تصویر کلی برای اقدام به شما ارائه می کند.
می توانید از بخش های ضمیمه برای تکمیل اطالعات خود ویا اقدامات موازی مورد نیاز  استفاده کنید.

مراجعه به منابع هر فصل و نیز منابع توصیه شده برای مطالعه بیشتر در تعمیق دانش و فهم 
بیش تر موضوع و رفع اشکاالت احتمالی بسیار کمک کننده خواهد بود.

تجربه های عملی خود درباره ی هر گام را در فضاهای پیش بینی شده در این راهنما یادداشت 
کنید. این تجربه ها ممکن است اشکاالتی باشد که شما بر این راهنما وارد می دانید و یا تجربه هایی که 

به نظر شما می تواند در ویرایش های بعدی این راهنما بر آن ها تأکید شود.



 محقق شدن هر فکر و اندیشه به یک برنامه نیاز دارد. درباره ی اجتماع محور نیز همین امر صادق است. با توجه 
به اهداف رویکرد اجتماع محور باید بدانیم می خواهیم سراغ کدام محله برویم و چطور کارمان را شروع کنیم و 
در محله چه کارهایی مد نظرمان قرارخواهد گرفت و در نهایت کارمان را چطور ارزیابی کنیم و در صورت لزوم 
چطور از محله خارج شویم و ادامه ی کار را به اهالی بسپاریم. گام هایی که گفته شد به طور کلی فرایند مداخله نام 
دارد. در بخش عمده ای از این راهنما به تشریح گام های این فرایند مداخله خواهیم پرداخت. نکته حایز اهمیت 

این است که باید برای این مداخله ها برنامه داشته باشیم. یعنی درباره ی آن از قبل فکر کرده باشیم. 
تجربه ی چند ساله اجرای برنامه های اجتماع محور در ایران پر از امیدواری ها و ناامیدی هاست. 
چرا این برنامه در بسیاری مناطق آن طور که باید پیش نمی رود؟ چرا به اهداف پیش بینی شده 

نمی رسد یا کم می رسد؟ چرا اعتیاد همچنان در این محله ها شایع است و گویا ما کاری نکرده ایم؟ 
اگر بخواهیم با دید انتقادی به اقدام های گذشته خود نگاه کنیم دو دلیل عمده برای عدم 

موفقیت ها می توان برشمرد:
یک دسته ی به شرایط اجتماعی، زمینه های اجرا و عوامل مداخله کننده  از قبیل ناهماهنگی های 

بین بخشی، مشکالت مالی، اجرایی و نظیر آن مربوط می شود.
اما دسته ی دوِم مشکالت به برنامه و نحوه ی اجرای آن مربوط است:

- برنامه یی وجود ندارد؛
- برنامه منطبق بر رویکرد های اساسی اجتماع محور طراحی نشده است.

- مجریان برنامه به خوبی آموزش ندیده اند؛
- برنامه به درستی اجرا نمی شود.

مقدمه ای بر برنامه ریزی 
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هدف این راهنما تمرکز بر حل مشکالت مربوط به برنامه ریزی مداخله است. نگاه کلی این راهنما 
معرفی ساختار و مراحل یک مداخله ی اجتماع محور و نحوه ی طراحی برنامه های مرتبط با آن و اجرای 
برنامه ها است. اما طراحی یک برنامه مداخله ی اجتماع محور پیش از هر چیز به آشنایی با روح کلی و 

بنیان های رویکرد اصلی نیاز دارد.
چرا نظریه ها و مفاهیم پایه برای برنامه ریزی اجتماع محور اهمیت دارند؟

گاهی مشاهده می شود  که تسهیلگر با مفاهیم اولیه ی اجتماع محور آشنا نیست. مفهوم مشارکت 
را به درستی نمی داند و اهداف نهایی رویکرد اجتماع محور را نمی شناسد. در این وضعیت انتظار 

طراحی یک برنامه ی مداخله ی اجتماع محور و اجرای درست آن غیر منطقی است.
 برخی مرور نظریه ها را برای کارهای عملی و میدانی غیرضروری می دانند. اما تجربه ی عملی ده 
سال گذشته ثابت کرده بخش عمده یی از ناکارآمدی ها برنامه های اجتماع محور به دلیل نا آشنایی با 
مفاهیم پایه ی اجتماع محور بوده است. هدف گزاری های نامناسب، مداخله های اشتباه و ارزیابی های 

غیر واقعی همگی ناشی از عدم آشنایی با برخی مفاهیم اساسی در این رویکرد است.
 جمله ی معروف کرت لوین را به خاطر بیاورید که می گوید: »هیچ چیز عملی تر از یک نظریه خوب 

نیست« یعنی چاره ای نیست به جز درک عمیق از مبانی نظری یک برنامه.
پیش از ورود به بحث اصلی و تشریح گام های مداخله ی اجتماع محور، نظریه های اساسی را مرور 

خواهیم کرد.
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رویکرداجتماعمحورچیست؟
دکترابوالفضلوطنپرست





اجتماعمحورچهچیزیاستوچهچیزینیست؟
شاید بی راه نباشد اگر مدعی شویم سخت ترین پرسشی که در تمام این مجموعه به دنبال یافتن 

پاسخش خواهیم بود همین پرسش ساده است.  اجتماع محور چیست؟
برخی هر فعالیتی را که هدفش انجام نوعی خدمت در یک اجتماع باشد، فعالیت اجتماع محور 
می دانند. از نظر این عده فرق نمی کند این کار را یک سازمان دولتی انجام دهد یا یک مؤسسه ی 
خصوصی و یا تعدادی از اعضای اجتماع. برای وارد شدن به یک فرایند اجتماع محور اصلی ترین موضوع 

دانستن پاسخ دقیق و عمیق این پرسش است.
 به طور کلی در برنامه های ارتقای سالمت از این مفهوم برای اشاره به مجموعه فعالیت هایی 
استفاده می شود که توسط مردم و در ارتباط با محیط اجتماعی آن ها به انجام می رسد. یک تعریف 
مشهور در باره ی این مفهوم می گوید: ))اجتماع محور رویکردی  است که در آن به نقش عوامل محیطی 

 در ورود به برنامه های اجتماع محور داشتن یک تعریف کاربردی و مبتنی بر منابع معتبر از مفهوم 
اجتماع محور ضرورت اساسی دارد و از مهم ترین موارد است. تفاوت در برداشت ها و ارائه تعاریف 

متفاوت، گاه برنامه ها را به مسیرهای نادرست هدایت می کند.
در این فصل قصد داریم تعاریِف پایه ی مفهوم اجتماع محور و اهداف آن را به اختصار مرور کنیم.

انتظار داریم خوانندگان در پایان بتوانند:
یک تعریف جامع و کاربردی از رویکرد اجتماع محور ارائه کنند.

اجتماع و عوامل شکل گیری آن را تعریف کنند.
اهداف رویکرد اجتماع محور را نام ببرند.

میزان باور خود به اهداف غایی اجتماع محور را  ارزیابی کنند.
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و اجتماعی در کیفیت زندگی و رفاه اجتماعی مردم توجه می شود.(( در این رویکرد تمام فرآیند مداخله 
)تعیین مشکل، اولویت بندی، طراحی مداخله، اجرای مداخله، ارزیابی و اصالح آن برای اجرای بعدی( 
را اعضای اجتماع )محله، محیط کار یا محیط آموزشی( در کنار یک تسهیلگِر کارشناس و با کمک 
منابع دولتی و غیردولتی موجود در اجتماع )خیرین، خودیاری، انجمن های محلی و...( انجام می دهند.
در این تعریف واژه های کلیدی تمام فرایند مداخله است. برداشت سرراست از این تعریف یعنی، اعضای 
یک اجتماع در تمام مراحل اقدام های انجام  شده در اجتماعشان حضور واقعی دارند. به بیان دیگر از منظر 
رویکرد اجتماع محور موضوع خدمت در یک اجتماع، نوعی سیاست اجتماعی است که در درون خود محله 
تعریف می شود و جواب نیز در همان جا  تهیه می شود. در واقع اعضای جامعه ی محلی به عنوان گیرندگان 

خدمت دیده نمی شوند که از جایی به آن ها داده شود.
مثال:قرار است در محله ی صاد که از محالت قدیمی شهر کاف است یک کتابخانه ی عمومی ساخته شود.

پرسش: در چه صورت این اقدام یک فعالیت اجتماع محور است؟

پاسخهایاحتمالی:  اگر مردم برای ساختن آن کمک مالی کنند.
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اگر مردم در ساخت ان کمک انسانی کنند.
اگر مردم از سازندگان آن حمایت و پشتیبانی کنند.

اگر سازندگان قبل از ساخت از مردم درباره ی نیاز 
به کتابخانه سؤال  کرده باشند.

اگر مردم از کتابخانه به خوبی استفاده کنند.
متأسفانه هیچ یک از موارد فوق شاخصی مناسب 
برای اجتماع محور بودن این اقدام نیست. در تمام 
شرایط فوق، مردم )که در این جا منظورمان همان 
ساکنان محله هستند.( به شکل واقعی حضور ندارند 

و یا حضورشان کم رنگ است.
اجتماع محور در تعریفی ساده به شرایطی اطالق می شود که مردِم یک اجتماع در تعیین شرایط 
زندگی خود و اقدام هایی که برای بهبود آن انجام می شود، حضور واقعی و پذیرفته شده داشته باشند.

در مثال باال باید پرسیده شود:
- آیا ساختن کتابخانه نیاز واقعی مردم محله بوده است؟

- آیا ساختن کتابخانه خواسـت مــردم بوده است؟
- آیا ساختن کتابخانه را مردم انتخاب کرده اند؟

- آیا مردم در این انتخــاب آزاد بوده اند؟
- آیا این انتخاب آگاهانه بوده است؟

به طور خالصه می توان گفت: بر اساس مفهوم اجتماع محور، مردم یک اجتماع متکی به خود هستند 
و سایر نهادها و سازمان ها به مردم یک اجتماع اعتماد دارند. این مردم می توانند درباره ی محِل زندگی 
خود تصمیم بگیرند و برگزینند که چه کاری باید بکنند، چه کاری برایشان دارای اهمیت است، چه کاری 
در اولویت است و چه کارهایی در حال حاضر مورد نظرشان نیست. همچنین  مردم می توانند آزادانه و 
آگاهانه تصمیم بگیرند برای بهتر شدن شرایط زندگی خود بر چه موضوعاتی تمرکز کنند و چگونه  برای 
آن ها یک برنامه تنظیم کنند. به طور خالصه مردم معمار زندگی اجتماع خود )محله ی خود، محل کار 
خود، محل تحصیل خود و...(  می شوند و برای بهبود شرایط فعلی خود ) ارتقای سالمت( تالش می کنند.
بدیهی است همان طور که در تعریف مشهور باال آمده است در این فرایند نقش افراد و سازمان های 
خارج از این اجتماع فراموش نمی شود. در مثال پیش گفته، ممکن است سازنده آن کتابخانه، یک مؤسسه 
خصوصی یا یک سازمان دولتی باشد. ممکن است حامی مالی آن یک سازمان بین المللی یا افراد خّیر 
باشد. اما داشتن کتابخانه، برآمده از خواست و تصمیم مردم همان محله است و نیز چگونگی کتابخانه و 

نحوه ی انجام اقدام های اجرایی، بر اساس نوع انتخاب مردم عملی خواهد شد.
رویکرد اجتماع محور، اقدامی در جهت توسعه ی محلی است. این فرایند می تواند به ایجاد نهادهای 
محله یی منجر شود. دامنه ی این نهادها گستره ی وسیعی دارد. از گروه های غیررسمی که برای اقدام های 

برنامه ی پیشگیری اجتماع محور از اعتیاد 
در محله، برنامه ای است که در محله )اجتماع( 
مردِم  توانایی  بر  تأکید  با  و  اجرا درمی آید  به 
محله برای تصمیم گیری و انتخاب و با رویکرد 
همه ی  مشارکت  با  و  اجتماعی  محیطی– 
بروز  کاهش  به منظور  اجتماع  آن  ذی نفعان 
آسیب های اجتماعی )مثل  اعتیاد( از طریق 
کاهش عوامل خطر و افزایش عوامل محافظ در 

همان اجتماع انجام می شود.
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موقت محله یی تشکیل می شوند تا نهادهای سازمان یافته ای که ساختارهای معین و مشخص دارند. 
 

بسیاری از دولت ها یا به دلیل صرفه ی اقتصادی و یا به دلیل اثر بخشی بیش تر آن در برنامه های توسعه ای از 
اجرای برنامه های اجتماع محور استقبال می کنند. همچنین  طرفداران نظریه های عدالت محور، حرکت 
در مسیر این رویکرد را بستری مناسب برای دست یابی به عدالت اجتماعی بیش تر می دانند. از سوی دیگر، 
به باور برخی به دلیل تأکید فراوان این رویکرد بر قدرت و اختیار مردِم جوامع محلی، شکل های مختلف 

مسئولیت پذیری اجتماعی از نتایج این فعالیت ها خواهد بود. 
زیادی  زمان  معموالًً  که  برنامه ها،  این  طول  در 
نیاز دارند و برای حضور و استمرار مشارکت مردم به 
انگیزه های باال نیاز دارند. )معموالًً عده ای با انگیزه ی باال 
کار را شروع می کنند و به تدریج افراد دیگر اجتماع نیز 
برای مشارکت انگیزه ی بیشتری پیدا می کنند.( اَشکال 
گوناگون توانمند شدن گروه های مختلف به نفع افزایش 
مشارکت اجتماعی در فرایند های توسعه یی رخ می دهد.

مقصودازاجتماعچیست؟
وقتی می گوییم محله، منظورمان تا حدی مشخص است. محله نوعی از اجتماع است. اما اجتماع تعریف 

گسترده تری دارد و شکل های دیگر جماعت های انسانی را هم شامل می شود.
عبارت اجتماع محور دو جز اصلی دارد. این ترکیب برگردان کلمه ی Community based است. 
بخش دوم )یعنی based( به طور کلی در ترکیب با هر اسم دیگری به معنی محور بودن آن چیز است. مثاًلً 
وقتی در فرایندهای درمان و مشاوره، می گوییم Client based )ُمراجع محور( منظورمان این است که 
ُمراجع در فرایند درمان و مشاوره محوِر برنامه ریزی است و در تصمیم گیری و انتخاِب الگوهای مداخله، 
اصل بر خواست مراجع است. در این جا نیز وقتی از Community based صحبت می کنیم مقصودمان 

این است که Community یا همان اجتماع، محور هر نوع تصمیم گیری و انتخاب است.

به طور خالصه مهم ترین دالیل اهمیت 
رویکرد اجتماع محور از این قرار است:

-  توسعه عدالت اجتماعی
-  توانمند شدن گروهای مختلف مردم

-  صرفه ی اقتصادی
-  افزایش انگیزه ی مشارکت مردم 

-  افزایش مسئولیت پذیری اجتماعی
- اثربخشی بیش تر در برنامه های ارتقای سالمت

چالشهایمهم

-    اجتماع محور به اشتباه به هر نوع فعالیتی در اجتماع اطالق می شود.
-   مشارکت مردم در معماری زندگی خود، به صورت معادله ای همه یا هیچ تعریف 

می شود. یعنی یا مردم همه کارهایشان را خودشان بکنند، یا در هیچ کاری )جز 
کاری که متخصصان و کارگزاران دولتی می گویند ( مداخله نکنند.

-   تلقی افراد در نهادهای مختلف از این مفهوم متفاوت و گاه متناقض است.
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حال می خواهیم ببینیم منظور از خود کلمه Community یا اجتماع1 چیست.
به طور ساده اجتماع به دورهم جمع شدن تعدادی از افراد گفته می شود.  بنا به نظر اکثر منابع موجود 
می توان گفت تعریف اجتماع بیش از هر چیز براساس مرزهای جغرافیایی تعیین می شود.  در این صورت 
هر محله، مدرسه، کارگاه، مجتمع  ساختمانی یا کارگاه مصداق آن به شمار می رود. اما آن چه  به طور 
دقیق تر تعریف اجتماع را شکل می دهد، احساس تعلق مشترک افراد به آن، منافع مشترک آن ها، نیازها 
و دارایی های مشترک آن ها و روابط و تعامل های نزدیک و چهره به چهره ی آنان است. عده  ای دیگر از 
مولفان در تعریف اجتماع می گویند اشتراک جغرافیایی )یعنی زندگی کردن در یک مکان مشترک( تنها 
عامل شکل گیری یک اجتماع نیست. به اعتقاد این گروه »اجتماعات می توانند بر اساس اشتراکات دیگر 
از جمله اشتراکات فرهنگی، مذهبی و یا مولفه های دیگر شکل بگیرند« در این تعریف عالوه بر تمرکز 
بر مرزهای جغرافیایی، که در تعریف اجتماع  بر آن تأکید می شود ، بر اشتراکات فرهنگی، اجتماعی و 

مذهبی تأکید ویژه می شود.
این اختالف در تعریف اجتماع از آن جا منشا می گیرد که برخی عقیده  دارند؛ تا زمانی که گروه های 
انسانی در مرزهای جغرافیایی گرد هم نیامده باشند نمی توان واژه ی اجتماع را بر آن ها اطالق کرد. اما در 
دنیای امروز گروه های بسیاری از مردم )مثاًل پزشکان بدون مرز( در ارتباطی پویا و مؤثر با یکدیگر  به پیگیری  
عالیق و اهداف مشترک خود می پردازند بدون آن که در مرزهای جغرافیایی مشترکی در کنار یکدیگر  

باشند. شاید اشاره به دو مفهوم دیگر برای دست یابی به یک رویکرد منطقی مناسب باشد.
در ادبیات مرتبط با این موضوع از دو واژه ی 

دیگر نام برده می شود.
واژه ی نخست Grass Roots است که می توان 
آن را جامعه محلی ترجمه کرد. این واژه به طور 
ضمنی به مردمی نظر دارد که بدون تجربه ی 
حرفه ای و تنها با اتکا به تجربه ی اجتماعی خود 
به ساخت اجتماع اقدام می کنند. در این مفهوم 
مرزهای جعرافیایی اهمیت اساسی دارد و مقصود 
از جامعه ی محلی گروهی از مردم هستند که در 

یک مکان جغرافیایی زندگی می کنند.
واژه ی دیگر Association است که به انجمن برگردان شده است. در تعریف این واژه نیز همانند 
واژه ی پیشین می توان گفت، انجمن یک گروه رسمی یا غیررسمی از شهروندان است که برای دست یابی 
به یک هدف مشترک با یکدیگر کار می کنند. آن ها معموالًً با تمرکز بر یک دغدغه ی مشترک، تدوین یک 
برنامه ی مشخص، واجرای فعالیت های معین، به این اهداف دست می یابند. اما در این مورد بر مرزهای 
1. برخی نویسندگان  واژه جماعت را به عنوان معادل Community  آورده اند که معادل خوب و جذابی است. اما به دلیل استفاده از مفهوم اجتماع محور در برنامه های 

پیشگیری  از آسیب های اجتماعی طی چند سال اخیر در این متن ما از واژه ی اجتماع استفاده کرده ایم.



سازمان  بهزیستی کشور 30

جغرافیایی تأکید نمی شود. انجمن ها می توانند در فضای مجازی نیز شکل بگیرند و اهداف و دغدغه های 
اعضای خود را پیگیری کنند.

به طور خالصه می توان گفت، مردم یا در واحد های جغرافیایی و یا به دلیل دغدغه ها و اهداف مشترک 
 Community گرد هم می آیند و یک اجتماع  شکل می گیرد. به این فرایند در اصطالح ساخت اجتماع )یا
Building( اطالق می شود. بنا به تعریف ساخت اجتماع زمانی است که مردم یا سازمان های شکل گرفته 
در اجتماع ، گرد هم می آیند تا برای محقق کردن اجتماع آرمانی خود کاری انجام دهند. این کار با تدوین 

برنامه هایی برای تجهیز همه منابع و امکانات اجتماع آغاز می شود.
نکتهیمهم: با توجه به تعاریف فوق، به نظر 
می رسد اجتماعات گوناگون در میزان ساخت 
و قوام خود با یکدیگر  یکسان نیستند. یک محله 
با توجه به میزان اشتراکات ساکنان آن با یکدیگر، 
نوع ارتباطات و همچنین وجود ساختارهای 
کمک کننده به ساماندهی و افزایش تعامل بین 
اهالی )مثاًل یک مسجد قدیمی یا یک بوستان 
مجهز(  از محلیت بیشتری برخوردار خواهد بود.

یک اجتماع زمانی ساخته می شود که:
- یک آرمان مشترک )اجتماع آرمانی( وجود دارد.
- این آرمان برایند آرزوهای همه افراد اجتماع است.

- همه افراد اجتماع در شکل گیری این آرمان مشارکت کرده اند
خود  اهداف  و  آرمان ها  به  دست یابی  برای  -اجتماع 

دارای برنامه ی مشخص است.
- اجتماع دارایی های )Assets( خود را شناسایی کرده است.
- اجتامع آمادگی دارد از منابع خارج از خود استفاده کند.
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پرسش:آیا نحوه ی ورود به فعالیت های اجتماع محور در همه ی محله ها یکسان است، چرا؟
آیا احتمال پیشرفت و موفقیت فرایندهای اجتماع محور در همه ی محله ها یکسان است، چرا؟   

اهدافرویکرداجتماعمحور
به گزاره های زیر فکر کنید:

- مردم توانا هستند و می توانند خودشان فکر کنند و بهترتصمیم بگیرند.
- مردم حق دارند در سرنوشت خود دخیل باشند.

- مردم )در هر سطح و رتبه ای( قادرند زندگی خود را اداره و هدایت کنند.
- مردم آزادی انتخاب دارند هر چند که اختیارشان توسط محیط محدود می شود.

- مردم با هر بینش وآگاهی و هر طرز فکری هدفی دارند و به طور مدوام برای رفع نیاز های 
جسمی، روانی و اجتماعی خود می کوشند.

-  مردم می خواهند درباره خودشان و حضورشان در جهان احساس خوبی داشته باشند.
-  مردم قادرند که رفتارهای جدید را یاد بگیرند و خود را تغییر دهند.

-  بسیاری از مسایل مردم اجتماعی است تا فردی یا شخصی، پس باید به طور اجتماعی و 
با مشارکت دیگران برای آن اقدام کنند.

-  مردم سازنده، همکاری کننده، قابل اعتماد، واقع بین، معتقد و اجتماعی هستند.
-  مردم می توانند اداره زندگی و سرنوشت خود را به عهده بگیرند.

-  مردم به احساس ارزشمندی و احترام به خودشان نیاز دارند.
-  مردم در میان جمعی که در آن زندگی می کنند، به احساس احترام نیاز دارند.
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درباره ی هریک از گزاره های فوق چه فکر می کنید؟ به نظر شما کدام یک از گزاره ها زیاد درست نیست و 
یا در همه ی شرایط نمی تواند درست باشد؟ کدام گزاره ها به طور قطع غلط هستند؟ 

همان طور که مالحظه می کنید همه ی گزاره های باال به نوعی چالش برانگیز و قابل بحث هستند. زیرا 
همه ی آن ها به  نگرشی خاص تعلق دارند که اعتقاد به آن ممکن است در افراد مختلف تفاوت های زیادی 
با هم داشته باشد. این تفاوت ها به تجربه ها و دانش و گاه نیز سایر باورهای افراد مربوط می شوند. به همین 

دلیل اجتماع محور نوعی نگرش و باور به مسایل اجتماعی و مدیریت آن ها است
ویژگی عمده ی اجتماع محور در همین نکته نهفته است. وقتی می گوییم اجتماع محور یک رویکرد 
است، منظور باور به یک مجموعه عقاید مشخص است که زیر بنای آن باور به حق مردم در تصمیم گیری 

و انتخاب است و هدف غایی آن این است 
که مردم اختیار زندگی خود را به دست 
بگیرند و مقتدر شوند. خطای شایع در این 
فرایند این است که رویکرد اجتماع محور 
به یک برنامه یا یک طرح  تقلیل پیدا کند. 
مشارکت انسانی مردم برای اعمال این 
حق هسته ی مرکزی تفکر اجتماع محور 
است. در واقع رویکرد اجتماع محور به طور 
کلی راجع به تعامل حق و آزادی فرد و حق 
اجتماع حرف می زند. در واقع این حق برای 

همه ی مردم در همه ی سطوح و همه ی امور مربوط به زندگی   شان است.

یکتجربهیبومی
به اعتقاد شرکت کنندگان در یک نشست مشورتی در سال نود و دو، در جریان اجرای برنامه های پیشگیری  اجتماع محور 
از اعتیاد در کشور »بین انتظارات ستادمبارزه با مواد مخدر، شورای هماهنگی استان ها، سازمان بهزیستی کشور و معاونت 

پیشگیری  و درمان اعتیاد، درباره ی گزارش های عملکردی خواسته شده از استان ها هماهنگی وجود ندارد«
تحلیل:تفاوت در انتظارات از یک برنامه، بیش از هر چیز به تفاوت در برداشت ها از تعاریف پایه ی موضوع بستگی دارد. 
درباره اجتماع محور نیز این تفاوت در باورها و برداشت ها و بالتبع تفاوت در انتظارات شدید است. بسیاری از کارشناسان و 
مدیران بخش های  دولتی اجتماع محور را یک طرح اجرایی می دانند که قرار است یک سازمان دولتی در محله ها اجرا کند 

و تنها یک ویژگی دارد: بهتر است بخشی از کار را خود مردم انجام دهند تا بار زیادی روی دوش دولت نیفتد. 
گروهی نیز اجتماع محور را نسخه ی دیگری از طرح های جامع می دانند که در مقیاس کالن افراد زیادی را تحت 
پوشش قرار می دهد و هر چه افراد تحت پوشش این طرح بیشتر باشد، نشان دهنده موفقیت آن دستگاه دولتی خواهد بود.

 نکته ی کلیدی: 

برنامه ها و طرح های اجتماع محور تنها زمانی باعث 

آن ها  رفِع کامِل مشکالت  و  ارتقای سالمت در یک محله 

)باور  اجتماعی  رویکرد  در چارچوب یک  که  خواهند شد 

و برنامه کالن( به اجرا درآیند. در غیر این صورت با سایر 

کمک  رویکرد  )مثاًل  رویکردها  سایر  بر  مبتنی  برنامه های 

رسانی یا رویکرد خیرخواهانه( تفاوتی نخواهد داشت.
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هدفغاییبرنامههایاجتماعمحورچیست؟
ارتقای کیفیت زندگی و کاهش مشکالت اجتماعی، هدف غایی برنامه های  اجتماع محور است. به اعتقاد 
بسیاری از حمایت کنندگان فعالیت های اجتماعی، هدف اصلی  همه ی الگوهای مداخله ی طراحی شده 
بر مبنای مشارکت اجتماعی و همکاری آگاهانه مردم، حل مشکالت جوامع محلی است. واضح است که 
این هدف می تواند هدف سایر رویکردهای مداخله های اجتماعی نیز باشد. مثاًل هدف برنامه هایی که 
دولت های  رفاه به اجرا در می  آورند نیز در نهایت حل مشکالت مردم و بهتر کردن شرایط زندگی آنان 
است. تمایز رویکرد اجتماع محور در این مورد در نگاهی است که به فرایند حل مشکل دارد. در رویکرد 

اجتماع محور اعتقاد بر این است که تنها خروجی 
فعالیت ها )ستانده ها( نتیجه ی کار نیست بلکه 
مسیر طی شده )فرایند( خود بخشی از حل 

مشکل و بخش مهمی از نتایج است.  
در  عموماًًً  اجتماع محور  غیر  برنامه های 
منطقه ی دوم نمودار جای می گیرند. این برنامه ها 
عموماًً بر نتایج تمرکز دارند و فرایند رسیدن به 
نتایج را مهم نمی دانند. برخی نیز در برنامه های 
اجتماع محور بسیار بر فرایند ها تأکید می کنند. بر 
اساس نمودار باال این نگاه بیش تر در منطقه ی سوم 
قرار می گیرند. اما برنامه های اجتماع محور آرمانی 

هدفش حرکت به سمت منطقه چهار نمودار فوق است جایی که فرایندها و ستانده ها هر دو دارای اهمیت 
هستند. به باور بسیاری از فعاالن اجتماع محور فرایند اجتماع محور این است که مردم دور هم جمع شوند و 

ازحق خود استفاده کنند تا تصمیمی بگیرند و از 
داشته ها استفاده کنند تا آن را اجرا کنند و به یک 
ستانده دست یابند. اما فرایند مهم تر است. اگر 
فرایند انجام شود ستانده حاصل می شود  و این اثر 
افراد دیگر را جذب و خود گروه اول را هم تثبیت 
می کند. اگر فرایند درست باشد، افراد گروه برای 
آن چه  برای اجتماع مهم است از ظرفیت های خود 

استفاده ی حداکثری می کنند 
مداخله ی  فرایند  در  مهم:  نکتهی چند
اجتماع محور با هدف نهایی کاهِش شیوع مصرف 
مواد در یک محله، معموالًً الزم نیست در ابتدای 

چالش

از مهم ترین چالش هایی که رویکرد اجتماع محور را 
تهدید می کند، تأکید بر یکی از دو بخش فرایند و ستانده 
است.  تأکید بر ستانده ها، اجتماع محور را از نگاه بلند 
مدت و توانمندساز خود تهی می کند و آن رابه یک طرح 
عادی بدل می کند و تأکید صرف بر فرایند، خطر ایجاد 
ناامیدی و یاس و احساس بی فایده بودن کارها را در مردم  

خواهد داشت.
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ورود درباره ی موضوع مصرف مواد و اعتیاد 
حرف بزنیم. تجربه ی تسهیلگران اجتماع محور 
در سال های گذشته نشان می دهد بهتر است با 
همان موضوع کلی تر سالمت و ارتقای سالمت به 
محله وارد شویم و پس از اعتمادسازی و تشکیل 
تیم، برنامه مداخله خود به خود می تواند سمت 
و سوی برنامه های پیش گیرانه  را در پیش گیرد. 
این به معنای عدم شفافیت تسهیلگرنیست بلکه 
یعنی، خود تسهیلگر هم باید براین باور باشد که 
موضوع اصلی ارتقای سالمت است و در مسیر 
ارتقای سالمت ورود به برنامه های پیشگیری  
از مصرف مواد ضرورت پیدا می کند. بهتر است 
این موضوع را در مناسب ترین زمان با اعضای 

جامعه محلی در میان بگذاریم.
نکته: به اعتقاد برخی ایجاد رهبری محلی مشارکتی می تواند به عنوان یک نقطه مشترک فرایند و ستانده در 

نظر گرفته شود تا چالش های ناشی از تأکید بر یکی و فراموش کردن دیگری کم تر شود.

اقتدارافزایی 
اقتدار افزایی )توانمند شدن( مردم در جریان فعالیت های اجتماع محور یک هدف راهبردی است. این 
هدف هم در جریان فرایند به دست می آید و هم با تحقق نتایج کارها. مردم در یک اجتماع گرد هم 
می آیند تا به حل مشکالت خود بپردازند اما هدف زمانی به شکل پایدار و اساسی محقق خواهد شد که 
مردم توانمندی را احساس کنند. این احساس و باور نوعی خودباوری و توانایی در دست گرفتن امور است 
)مقتدر شدن( که شناسایی و حل مشکالت آتی را نیز سهل تر خواهد کرد. مردم در جریان مشارکت در 
اقدام های اجتماعی می آموزند چگونه با دیگران کار کنند و چطور با تشریک مساعی در حل مشکالت 
خود و اجتماع خود موفق شوند. این خود آگاهی و اعتمادبه نفس تولید شده موجب افزایش اقتدار آنان 
می شود. تفاوت این نگاه با برخی رویکردهای دیگری که ممکن است از واژه های  مشابه در ارتباط با 
حضور مردم در فرایند های اجتماعی استفاده کنند، اولویت دار بودن موضوع توانمندشدن مردم بر سایر 
دست آوردهای حاصل از مشارکت مردم است. گاهی ازمشارکت مردم برای دست یابی به اهداف مادی 
و غیرمادی گروه های خاص استفاده می شود که دراین حالت مشارکت ابزاری شکل می گیرد. لیکن در 
رویکرد اجتماع محور، مشارکت وحضور مردم راهبردی برای توانمند شدن آنان است و این توانمندی 

موجب رفع کامل مشکالت خواهد شد.
در جریان اقدام های  اجتماع محور زمینه های رشد وتوانایی افراد جامعه و بروز خالقیت ها فراهم 

اهداف فرایندی و برایندی رویکرد اجتماع محور
)منبع: کتاب توانمندسازی اجتماع محور در جهت توسعه محلی(

1. افزایش سطح اعتماد و خودباوری جامعه محلی در رفع 
مشکالت محلی.

2. سازمان یافتن جامعه ی محلی در جهت حل مشکالت و 
مسایل خود.

محلی  توسعه  نهاد  قابلیت  و  مهارت  دانش،  افزایش   .3
تحلیل و بسیج جامعه ی محلی خود.

4. افزایش دانش، مهارت و قابلیت نهاد توسعه ی محلی 
نیازسنجی و الویت بندی.

5. افزایش دانش، مهارت و قابلیت نهاد توسعه ی محلی  
تعریف، اجرا و ارزیابی اقدامات و طرح های مداخله ای.
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می شود واز آن جا  که این رویکرد یک کنش اجتماعی  داوطلبانه، آگاهانه، هدفمند و همه جانبه است، 
می تواند به شناسایی و افزایش توانایی های صاحبان فرایند )مردم محله، سایر افراد و سازمان های مرتبط 
با فعالیت ها( منجر شود. گام مهم بعدی، بسیج این منابع برای ایجاد تغییرات مثبت اجتماعی است. 
زیرا به تجربه ثابت شده است، زمانی که شناسایی این ظرفیت ها و توانایی ها در جهت یک تغییر مثبت 
اجتماعی مورد استفاده قرار نگیرد، وازدگی و سرخوردگی در مشارکت کنندگان و نیز حامیان آنان را 

موجب خواهد شد.
توضیحمهم: افزایش اقتدار یک فرد یا گروه یا جامعه عالوه بر داشته ها، قابلیت ها و توانمندی های  روانی، 
مادی، رفتاری و غیره، به ساختار یا فرصت هایی برای مشارکت و استفاده از آن توانمندی ها بستگی دارد که 
ترکیب این دو با هم به اقتدار افزایی منتهی می گردد. بدیهی است برای دست یابی به این شرایط که بیشتر 
از شکل سیاست گزاری های  اجتماعی در مقیاس کالن و نیز توسعه در ابعاد دیگر است به مداخله های 
دیگری هم نیاز هست از جمله تغییر سیاست ها و ساختارها که به خودی خود بسیار در تغییرات اجتماعی 
مؤثر هستند. تسهیلگران عالوه بر تالش برای  افزایش این قابلیت ها در فرد یا گروه که هدف اصلی مداخله ها 
می باشد، باید به این گونه مداخله ها در مقیاس کالن و تأثیر مهم آن بر مقتدر شدن فرد و گروه هم بیندیشند.

اقتدارافزایی )با توانمندسازی( به طور خالصه فرایند شناسایی و به فعل رساندن توانایی هایی است 
که مردم به طور بالقوه دارای آن هستند. بنابراین نخستین و مهم ترین گام در توانمندسازی تسهیل 

فرایند شناسایی توانایی های مردم محله است.

ارتقایکیفیتزندگیوکاهشمشکالتاجتماعی

هدفغاییبرنامههایاجتماعمحور
از مجموع مباحث باال می توان به این نتیجه رسید که هدف نهایی برنامه های  اجتماع محور کاهش 
مشکالت موجود در یک اجتماع محلی است. برخی تصور می کنند وقتی از تأکید فراوان بر فرایندها و 
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مقتدر شدن اجتماع محلی صحبت می شود به این معنی است که قرار نیست در نهایت مشکلی از مشکالت 
اجتماع حل شود. مقتدر شدن اجتماع به این معنی است که اعضای یک محله به میزانی از توانایی دست 
می یابند که می توانید مشکالت خود را به درستی تشخیص دهند و  در حل آن بکوشند. تأکید بر فرایندها 
در برنامه های اجتماع محور به این دلیل است که بدون پی ریزی فعالیت هایی که اجتماع در آن مشارکت 
فعال داشته باشد، اقدام های  نتیجه گرای صرف پایدار نخواهند بود و پس از پایان مداخله معموالًً مشکالت 

محله دوباره بروز خواهند کرد. 
نکته:ممکن است همان مشکالت قبلی عیناً دوباره بروز نکند مثل تجربه های خانه های بهداشت در 

کنترل برخی بیماری ها، اما کارخانه ی حل مسأله و پیشگیری درمحله تأسیس نمی شود.
کاهش مشکالت در اجتماع محلی در برنامه های اجتماع محور بیش از آن که بر کمیت ها متمرکز 
باشد به کیفیت، عمق و میزان پایداری وضعیت تازه توجه می کند. باور بر این است که بخشی از 
مشکالت به شکل ذاتی به دلیل عدم مشارکت مردم رخ می دهد. یعنی به محض بیشتر شدن مشارکت 

مردم بسیاری از مشکالت خود به خود کاهش می یابند.
فکرکنید:در محله یی به تازگی زنان جلسه های هفتگی برگزار می کنند و درباره ی مشکالت محله با 
هم به گفت و گو می نشینند. به نظر شما این جمع شدن منظم باعث کاهش برخی مشکالت در محله 

خواهد شد، چه مشکالتی و چه اندازه؟

چگونهمیتوانازرویکرداجتماعمحوردربرنامههایپیشگیریازاختالالت
مصرفموادسودبرد؟

بسیاری می گویند، برنامه های اجتماع محور نمی تواند 
روشی مؤثر در پیشگیری از اختالالت مصرف مواد در 
محله ها باشد. مهم ترین  دالیلی که این گروه به آن ها 

اشاره می کنند از این قرار است:
مردم  خواست های  بر  بیشتر  اجتماع محور 
تأکید می کند و ممکن است خواست مردم یک 
محله، پیشگیری از اعتیاد نباشد. اجتماع محور 

اجتماعی  زمینه های  به  فرایندهای مشارکتی  و 
زیادی نیاز دارند که این زمینه ها در بیشتر محله ها وجود ندارند و این ممکن است به قیمت از 
دست دادن زمان و شیوع بیشتر مصرف مواد تمام شود. باید مردم پیش از ورود به برنامه های 
اجتماع محور آموزش ببینند. بدون این آموزش های پایه، اجتماع محور به نتیجه نخواهد رسید.

به  باید  اعتیاد  از  پیشگیری  برای  زمان بر و طوالنی است در حالی که  برنامه ای  اجتماع محور 
اقدام های سریع تر دست زد.

اقتدار افزایی )یا توانمند سازی( به طور خالصه 
فرایند شناسایی و به فعل رساندن توانایی هایی است 
که مردم به طور بالقوه دارای آن هستند. بنا بر این 
نخستین و  مهم ترین گام در توانمند سازی تسهیل 

فرایند شناسایی توانایی های مردم محله است.
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اجتماعمحوردرهراجتماعیقابلاجرانیست.
برای بی تأثیر بودن برنامه ی اجتماع محور در پیشگیری از اعتیاد دالیلی شبیه این موارد آورده می شود. 
اما به نظر می رسد مهم ترین دلیل منتقدان برنامه ی اجتماع محور، این باشد که به گمان آن ها برنامه های 
اجتماع محور در طی ده سال گذشته در پیشگیری از اعتیاد موفقیتی نداشته است. اگر به زمینه های بروز و 
شیوع مصرف مواد و به سطوح پیشگیری و مداخله های پیشنهادی برای هر سطح توجه کنیم درمی یابیم، 
اجتماع محور رویکردی است که بدون نفی سایر مداخله های پیشگیرانه نظیر آموزش، مهارت افزایی، 
تقویت توانایی های فردی، گسترش قوانین و ... در پی تلفیق همه این روش ها در یک طرح کلی محله یی 
است و باید در آن اعضای اجتماع از قدرت کافی برای اعمال نظر در برنامه برخوردار باشند. این به معنای 

نفی اهمیت متخصصان و کارشناسان  نیست.
اگر بپذیریم مهم ترین راهبرد پیشگیرانه در تمام برنامه های پیشگیری از مصرف مواد، تالش برای 
کاهش عوامل خطرساز مصرف مواد و افزایش عوامل محافظ است، می توان ادعا کرد اجتماع محور 
یک برنامه و روش اساسی برای پیشگیری از اعتیاد است. زیرا مهم ترین عوامل خطرساز مصرف مواد 

همان موضوعاتی است که در فرایندهای اجتماع محور بر رفع آن ها تمرکز می شود.
عواملافزایشاحتمالاعتیاددرمحله:

 معیارهای اجتماعی که مصرف مواد را مجاز بداند؛ این معیار در بخش هنجارها به تفصیل بیان شده است.
 -  فقر 

- فقدان تقّید و پیوند اجتماعی 
- نابسامانی جامعه و بی سازمانی محله

- محرومیت از حقوق شهروندی 
- دسترسی آسان به سیگار، الکل و مواد )به طورکلی در دسترس بودن مواد(

- نمایش مواد و موارد مربوط به آن در رسانه ها 
- وجود فرد مصرف کننده مواد در اطرافیان )خانواده و دوستان(

- تعارض حل نشده مزمن در خانواده
- بی خانمانی 

- فقدان منابع اقتصادی و اجتماعی برای جوانان )شغل و تفریحات مناسب(
- میزان جابجایی در محله 

- تعداد خانواده های  دارای بیمار روانی در محله 
- تعداد خانواده های دارای مشکالت ارتباطی 

- میزان مصرف الکل و سایر مواد در محله 
- سیاست های تشویق و ترویج مواد

 - قوانین بی کفایت برای مصرف مواد )مثل سیگار یا الکل( در سنین پایین
- پیام های تبلیغاتی خاص که لذت جویی، رفتار بی محابا، سوء مصرف مواد، هنجارهای 
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ضداجتماعی، بی توجهی به قوانین، جدایی از ارتباط با اعضای خانواده یا ساکنان محله و موارد 
مشابه را تبلیغ می کنند. 

از سوی دیگر بخش عمده ی عوامل محافظ در برابر مصرف مواد نیز از جنس موضوعاتی است که 
در فرایندهای اجتماع محور برای تقویت آن ها تالش می شود .

مهمترینعواملمحافظپیشگیریازاعتیاددرمحله:
فرصت مشارکت همه ی افراد در سنین مختلف 

فرصت های اجتماعی و تفریحی مناسب 
میزان حمایت پلیس از جوانان

امکان انجام فعالیت های پس از مدرسه در محله 
دسترسی به خدمات اجتماعی و عمومی 

وجود احساس پیوند با محله
دلبستگی و وجود شبکه هایی از روابط اجتماعی در داخل محله

حمایت از هنجارها ورفتار اجتماعی مناسب در سیاست ها، رسانه های عمومی و برنامه های 
آگاهی گسترده ی محله

هماهنگی و همکاری در بین سازمان های دولتی، قانونی، مذهبی و مدنِی ملی و محله یی
ایجاد فرصت های اجتماعی و تفریحی مناسب برای جوانان

وجود ضوابط و مقررات تعریف شده در خانواده برای رفتار با فرزندان و اِعمال یک دست قوانین
پرداختن والدین به زندگی فرزندانشان

داشتن پیوندهای قوی با نهادهای اجتماعی مثل مدرسه و سازمان های مذهبی
حمایت اجتماعی

توقع باال از جوانان
افزایش آگاهی

وجود و رعایت قانون در محله
رواج هنجارهای ضدمصرف مواد 

آگاهی از قوانین 
شیوع اندک جرم و بزه در اطرافیان

برنامه های پیشگیری از اعتیاد در محله ها، توجه خود را صرف تغییر و بهبود این عوامل خطر و 
محافظ می کنند تا در طی فرایندهای اجتماع محور و مدل محیطی اجتماعی، از بروز و شیوع مصرف 
مواد بکاهند. باید اذعان کنیم که برنامه های  اجتماع محور برنامه هایی زمان بر هستند و به صبوری 
و حوصله بسیار نیاز دارند. اما نمی توان از برنامه هایی که به صورت ناقص و یا نادرست اجرا شده اند، 

دست یابی به نتایج مؤثر پیشگیری  از اعتیاد را انتظار داشت.  
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خالهصیفصل
اجتماع محور رویکردی  است که در آن به نقش عوامل محیطی و اجتماعی در کیفیت زندگی و رفاه 
اجتماعی مردم توجه می شــود. در این رویکرد تمام فرایند مداخله )تعیین مشکل، اولویت بندی، 
طراحی مداخله، اجرای مداخله، ارزیابی و اصالح آن برای اجرای بعدی( را اعضای اجتماع )محله، 
محیط کار یا محیط آموزشی( در کنار یک تسهیلگِر کارشناس و با کمک منابع دولتی و غیردولتی 
موجــود در اجتماع )خیرین، خودیاری، انجمن های محلــی و...( انجام می دهند. این منابع مورد 
اشاره فقط کمک مستقیم مادی یا مالی نیست و به همه امکانات اداری و حقوقی و نیز سرمایه های 

ا جتماعی اطالق می شود . 
در این تعریف واژه های کلیدی تمام فرایند مداخله اســت. برداشت سرراست از این تعریف یعنی 

اعضای یک اجتماع در تمام مراحل اقدام های انجام شده در اجتماعشان حضور واقعی دارند.
بر اساس مفهوم اجتماع محور، مردم یک اجتماع متکی به خود هستند و سایر نهادها و سازمان ها به مردم 
یک اجتماع اعتماد دارند. این مردم می توانند درباره ی محِل زندگی خود تصمیم بگیرند و برگزینند باید 
چه کاری بکنند. چه کاری برایشان دارای اهمیت است. چه کاری در الویت است و چه کارهایی در حال 
حاضر مورد نظرشان نیست. همچنین  مردم می توانند آزادانه و آگاهانه تصمیم بگیرند برای بهتر شدن 
شرایط زندگی خود بر چه موضوعاتی تمرکز کنند و چگونه  برای آن ها یک برنامه تنظیم کنند. به طور 
خالصه مردم معمار زندگی اجتماع خود )محله ی خود، محل کار خود، محل تحصیل خود و...(  می شوند 

و برای بهبود شرایط فعلی خود ) ارتقای سالمت( تالش می کنند.
عبارت اجتماع محور دو جز اصلی دارد. این ترکیب برگردان کلمه ی Community Based است

تعریف اجتماع بیش از هر چیز براســاس مرزهای جغرافیایی تعیین می شــود. در این صورت هر 
محله، مدرسه، کارگاه، مجتمع  ساختمانی یا کارگاه مصداق آن به شمار می رود. اما آن چه  به طور 
دقیق تر تعریف اجتماع را شکل می دهد، احساس تعلق مشترک افراد به آن، منافع مشترک آن ها، 

نیازها و دارایی های مشترک آن ها، و روابط و تعامل های نزدیک و چهره به چهره آنان است.
ارتقای کیفیت زندگی و کاهش مشــکالت اجتماعی، هدف غایی برنامه های اجتماع محور است. 
در رویکرد اجتماع محور اعتقاد بر این است که تنها خروجی فعالیت ها )ستانده( نتیجه کار نیست 
بلکه مسیر طی شده )فرایند( خود بخشی از حل مشکل و بخش مهمی از نتایج است.  اقتدار افزایی 
)توانمند شدن( مردم در جریان فعالیت های اجتماع محور یک هدف راهبردی است. این هدف هم 
در جریان فرایند به دست می آید و هم با تحقق نتایج کارها. مردم در یک اجتماع گرد هم می آیند 
تا به حل مشــکالت خود بپردازند. اما هدف زمانی به شــکل پایدار و اساسی محقق خواهد شد که 
مردم توانمندی را احســاس کنند. این احساس و باور نوعی خودباوری و توانایی در دست گرفتن 

امور است) مقتدر شدن( که شناسایی و حل مشکالت آتی را نیز سهل تر خواهد کرد.
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مبانیاجتماعمحور
دکترابوالفضلوطنپرست





اجتماع محور به عنوان یک رویکرد مهم در  بر پایه ی برخی مفاهیم کلیدی بنا شده است. توسعه ی 
جامعه ی محلی مفهومی چند وجهی است که بیش از تأکید بر رشد کمی ساختارها و امور رفاهی در 
یک جامعه، بر رشد کیفیت زندگی و افزایش توانمندی های اعضای جامعه ی محلی تأکید می کند. در 

رویکرد توسعه ی محلی  سه نکته کلیدی مورد توجه جدی است. )1(
1. مشارکت جویی تصمیم گیران و مشارکت پذیری ذی نفعان 

2. مبتنی بودن برنامه های توسعه بر اولویت ها و نیازهای واقعی جامعه
3. مسئولیت پذیری ذی نفعان و دست اندرکاران برنامه

در این فرایند مشارکت جویانه سهم واقعی همه ذی نفعان در مداخله ها مد نظر قرار می گیرد. سه گروه 

رویکرد اجتماع محور به عنوان رویکردی مهم در مداخله های اجتماعی بر پایه ی برخی مفاهیم 
کلیدی بنا شده است. این مفاهیم کلیدی شامل مشارکت، سرمایه ی اجتماعی و اقتدار افزایی 

است. فصل دوم این مفاهیم کلیدی را مرور می کند.
انتظار می رود در پایان این فصل خوانندگان:

مشارکت را تعریف کنند و سطوح مشارکت را نام ببرند.
موانع و زمینه های مشارکت در برنامه های اجتماع محور را بشناسند.

مهم ترین عوامل ایجاد و افزایش سرمایه ی اجتماعی را نام ببرند.
با ارزش کاِر داوطلبانه در فعالیت های اجتماع محور آشنا شوند.

همچنینبتوانند:
وضعیت سرمایه ی اجتماعی در هر محله را ارزیابی کنند.)یک برآورد کلی به دست آورند(

موانع مشارکت در فرایند های اجتماع محور را در هر محله مشخص کنند و بر اساس زمینه های 
موجود طرحی برای حرکت به سطوح باالتر مشارکت طراحی کنند.
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اصلی درگیر در فراینِد مداخله، شامل مردم محلی، نهادهای دولتی و مؤسسات غیر دولتی است. رویکرد 
اجتماع محور از تقسیم کار  مناسب و ایفای نقش درست هر یک از این بازیگران به اهداف خود دست 

خواهد یافت.
نقش مردم محلی مشارکت در تمام فرایند مداخله و برنامه ریزی، مدیریت اجرا و نظارت بر برنامه ها 

خواهد بود. تیم های اجتماع محور نقش کلیدی در انجام این مشارکت بر عهده دارند.
مهم ترین نقش نهادهای دولتی حمایت و زمینه سازی برای برنامه ریزی مداخله ها و اجرای برنامه ها 

است. این حمایت ها عموماً از جنس حمایت های 
حقوقی، اداری، فنی و مشاوره در برخی موارد 
است. گاهی حمایت های مادی از برنامه های 
توسعه ی محلی با استفاده از ردیف های بودجه 
پیش بینی شده می تواند به پیشبرد برنامه ها 

بسیار کمک کند.
گروه های غیردولتی و مؤسسات خصوصی 
در انتقال دانش و مهارت های الزم نقش ایفا 
می کنند. این سازمان های واسط با تکیه بر دانش 
و مهارت های خود، نقش آغازگری فعالیت های 
اجتماع محور را ایفا می کنند و با انتقال دانش و 
و  اجتماع محور  تیم های  اعضای  به  مهارت ها 
سازمان های محله یی به آن ها در طراحی و اجرای 

برنامه ها کمک می کنند.
تعامل درست این سه گروه و انجام درست و به 
موقع مسئولیت هایشان، اجتماع محور را به اهداف 
توسعه یی خود خواهد رساند. واژگان کلیدی در 
و  مسئولیت پذیری  مشارکت،  تعامالت  این 
اعتماد هستند که در نهایت به توانمند شدن 

جامعه محلی منجر می شود.
وقتی از حضور واقعِی مردم و سپردن کارها 

به اعضای جامعه ی محلی صحبت می کنیم، مفهوم کلیدی که نیاز به موشکافی دارد، مشارکت است. 
همچنین  بسط و گسترش مشارکت در یک اجتماع به وجود شبکه ای از ارتباط های مبتنی بر اعتماد 
وابسته است که به آن سرمایه ی اجتماعی می گوییم. از سوی دیگر حل مشکالت اجتماع محلی در فرایند 
اجتماع محور باید از طریق مقتدر شدن مردم رخ دهد. همچنان که این فرایند حل مشکالت توسط 
اعضای جامعه ی محلی موجب اقتدار بیشتر مردم خواهد شد. در این فصل قصد داریم درباره ی این 
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مفاهیم اساسی صحبت کنیم که یک برنامه ی اجتماع محور خوب، برپایه ی آن ها بنا می شود.

مشارکتدرتوسعهیمحلی،تعاریفواصول
مشارکت کوششی دست  جمعی است که تمامی افراد یک اجتماع برای رسیدن به هدفی خاص و با 
استفاده از تواِن جمعی در ارائه ی پیشنهاد، تصمیم گیری، برنامه ریزی، اجرا، بهره برداری، مراقبت و 
محافظت از دستاوردها به کار می گیرند. این کوشش مستلزم دخالت فعال مردم در تصمیم گیری ها 
است تا آن جا که بر زندگی آن ها تأثیر می گذارد. مشارکت اعضای جامعه محلی، به آنان فرصت رشد، خود 
احترامی، خودهدایتی و شکوفایی را می دهد و این ممکن نیست مگر با اعمال حقوق شهروندی فرد و 

مشارکت درتصمیم گیری ها و صرف انرژی او در اجرای تصمیمات اتخاذ شده.
تجربه  ی زندگی اجتماعی بشر، به ویژه زندگی درعصر مدرن، تأکید می کند ))همکاری گروهی افراد 

با یکدیگر کار آمدترین روش حل مسایل پیچیده است که معموالً راه حل های ساده ای ندارند.((
برخی نیز می گویند مشارکت یعنی متشکل ساختن گروه های محروم از مزایای اجتماعی جهت 
تامین برخی نیاز های ضروری ایشان که تامین آن نیازها توسط دولت ها امکان ندارد. این تعریف با مفهوم 

خود یاری قرابت بیشتری دارد. 
سه وجه بارز موجود در مجموع  این تعاریف، وجوه اصلی مفهوم مشارکت است. 

وجهنخست:  امکان سهیم شدن مردم درقدرت و اختیار 
وجهدوم:راه یافتن مردم به نظارت بر سرنوشت خویش 

وجـهسوم:  گشودن دِر فرصت های پیشرفت به روی مردم به ویژه افراد طبقات زیرین جامعه
با همین رویکرد می توان تعریف کاربردی مشارکت را به این شکل بیان کرد:

مشارکت هم به عنوان  ابزار و هم به عنوان هدِف برنامه های اجتماع محور، رویکردی است برای افزایش 
اقتدار مردم به منظور تضمین اعمال نقش مؤثر آن ها در توسعه.

در تعریف مشارکت با رویکرد توسعه یی، که نگرش غالب در سازمان های غیردولتی و اجتماع محور 
است، مشارکت کنشی است که به رشد و بالندگی مشارکت کنندگان منجر می شود و شیوه ای است برای 

تأمین احترام به شخصیت فردی اجتماعی انسان به عنوان شهرونِد آزاِد جامعه ی مدنی. 
نکته: در مباحث نظری مشارکت و همچنین  مشارکت گروه های مختلف یک محله )شامل افراد کلیدی 
و مؤثر( در فرایندها باید به چند نکته توجه کرد: اول، به تمام افراد این بینش منتقل شود که هر یک از افراد 
با داشته های خود به مشارکت وارد می شوند  یعنی هرکس به اندازه ی توانش کار می کند و این مشارکت 
در یک شرایط آرمانی احساس کفایت و رضایت شهروندانه را ایجاد خواهد کرد.  دوم، رهبری محلی بداند 
تعیین راهبرد نه بر اساس این افراد و خواسته هایشان بلکه بر اساس شرایط عمومی اجتماع و نیاز محلی، 
است. یعنی برآیندی از مشارکت تک تک اعضای اجتماع در تعیین راهبردهای محله تأثیر گذار خواهد 
بود. توجه به این مفهوم مشارکت یعنی راه یافتن مردم طبقات زیرین در تصمیم گیری ها مهم است.
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سوم، در عمل گروه های کوچک محلی 
که برای توسعه فعال شده اند و در جهت 
برابری فرصت ها و متکی بر داشته های 
حاصل از تعدد افراد کار می کنند، فاصله ی 
بین حکومت افراد صاحب قدرت محلی و 

مدیریت اجتماع را پر خواهد کرد.

اصولمشارکت
مشارکت تنها یک ابزار برای نیل به توسعه نیست بلکه خود هدف توسعه است )توسعه ی مشارکتی( 
مشارکت به معنای دخالت داوطلبانه، آگاهانه و همه جانبه مردم در همه امور سیاسی اقتصادی، اجتماعی 
و فرهنگی است. مشارکت متناسب با سطحی که به اجرا در می آید، همواره منجر به توانمندی مردم 

)مشارکت کنندگان( می شود.
مشارکت یک کنش اجتماعی سازمان یافته است.  •

مشارکت یک تالش دسته جمعی برای نیل به هدفی مشترک است.  •
مشارکت آموزش مردم برای اتخاذ تصمیمات جمعی است.  •
مشارکت یک تعهد و قبول مسئولیت فردی اجتماعی است.  •

مشارکت مستلزم دخالت فعال است.   •
مشارکت سهیم شدن مردم در قدرت است.   •

مشارکت بازگشایی دِر فرصت های پیشرفت برای همه مردم است.  •
هدف نهایی مشارکت تأمین احترام فردی و اجتماعی انسان است.  •

گسترهی)سطوح(مشارکت
قرار است در روستایی یک کتابخانه توسط یک سازمان دولتی ساخته شود از اهالی درباره ی مکان ساخت 
کتابخانه سؤال  می شود. سازندگان قصد دارند این کتابخانه را در جایی بنا کنند که بیش ترین دسترسی  

برای اهالی میسر باشد.
پرسش: آیا در این فرایند مشارکت وجود دارد؟

در نگاه نخست اگر با اصول و مبانی اجتماع محور این داستان را تحلیل کنیم، به این نتیجه خواهیم رسید 
که در این فرایند، مشارکت وجود ندارد و تصمیم های اصلی توسط دیگران گرفته شده و به نیازهای مردم 
توجه نشده است و اختیار مردم در این فرایند زیاد نیست. اما اگر این وضعیت را با شرایطی مقایسه کنیم 
که هیچ پرسشی درباره ی هیچ موضوعی از مردم نمی شود، به نظر می رسد میزانی از مشارکت مردم در 
این طرح  وجود دارد. درباره ی مشارکت و بسیاری از مسایل اجتماعی دیگر نمی توانیم به طور مطلق 
از وجود یا عدم صحبت کنیم. صاحب نظران این موضوع، میزان مشارکت را به صورت یک طیف 

هم فکری ها،  همکاری ها،  مجموعه ی  یعنی:  مشارکت 

هم دلی ها و اقداماتی که اعضای یک جامعه در امورمربوط به 
خود انجام می دهند و به این وسیله به قدرت بیشتری در رسیدن 

به اهداف و آرمان های خود دست می یابند.
مشارکت، نقش پذیری و مسئولیت آگاهانه در یک کارگروهی است 

که به صورت داوطلبانه و با سازو کاری مشخص صورت می پذیرد.
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)گستره( تعریف می کنند. در فعالیت های اجتماع محور موضوع مهم این است که ما بتوانیم در جریان 
فعالیت هایمان در یک محله، میزان مشارکت را روز به روز باالتر ببریم.

برای راحت تر شدن درک سطوح مشارکت و تسهیل بخاطرسپاری آن می توان از تقسیم بندی 
مشابهی استفاده کرد که به آن مدل  6c گفته می شود. هر حرف C ابتدای واژه یی است که سطح 

مشارکت را تعیین می کند:
 Co-option: به معنای دعوت از مردم برای شرکت در یک فعالیت، صرفاً بصورت صوری است. در این 
حالت چه بسا بیشتر شرکت کنندگان برنامه، حتی دلیل حضور خود را نمی دانند، اما برنامه ریزان یا برخی 
از افراد گروه به طریقی از حضور آن ها منتفع می شوند. قابل درک است که در این حالت، سطح مشارکت 

جهتافزایشسطحمشارکت

Co-option
Compliance
Consultation
Cooperation
Co-learning
Collective action
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بسیار پایین است. به عنوان مثال استفاده از کودکان پیش دبستانی برای گرفتن کاغذنوشته هایی حاوی 
جمالت دشوار بهداشتی و راهپیمایی در خیابان عماًل مشارکت این کودکان را به  همراه ندارد.

ازمردمخواستهمیشودتانمایندگانخودرابرایشرکتدرجلساتمعرفیکنندولیبه
اینافرادگفتهمیشودکهتنهامیتوانندناظربرجلساتباشندوحقاظهارنظرورأیدادن
ندارند.گاهینیزادبیاتجاریبهحدیبراینمایندگانمردمیثقیلویانامفهوماستکه

فضاییبرایمشارکتنمیبینند.
Compliance: تعیین وظیفه برای مردم با دادن عامل رغبت برانگیز )مثاًل یک جایزه( برای اجرای آن 
یا با بکارگیری عامل تنبیهی )مثاًل محرومیت از چیزی( در عدم اجرای آن است. در این سطح، عامل 
برانگیزاننده یا تهدیدکننده مردم را برای همکاری و »اجابت« ترغیب می کند و هدف اصلی کار برای 

آن ها بی اهمیت و چه بسا خطرناک است.
مردمدرقبالغذا،پولنقدیادیگرانگیزههایمادی،منابعخودرادراختیارطرحمیگذارند.
یکنمونهازایننوعمشارکت،تحقیقمزرعهایاستکهدرآنکشاورزانزمینهایشانرا

حوزههای درگیر و دامنهی نفوذتعریفسطح مشارکت

مشارکت در سطح بسیار باال 1
)مشارکت حداکثری(

اعضای جامعه محلی درتمامی بخش ها، از جمله تعیین اهداف 
و تصمیم گیری  حضور و نظارت دارند.

مشارکت باال2
افراد در برنامه ریزی درگیر می شوند اما هنوز اعمال اقتدار از باال 

وجود دارد. 

مشارکت نسبتا باال3
مردم و اعضای جامعه محلی به شکل انتخابی در برخی تصمیمات 

و برنامه ریزی ها مشارکت می کنند.

مشارکت متوسط4
)اطالع رسانی و مشورت(

ابتکار عمل و فکرهای اصلی از طرف برنامه ریزان ارائه می شود اما به 
نظر اعضای تیم اجتماع محور و مردم اهمیت داده می شود و امکان 

اظهار نظر و مداخله به شکل بالقوه برای مردم وجود دارد.

مشارکت نسبی5
برخی از نظرهای مردم شنیده می شود. افراد نصیحت و راهنمایی 
می شوند و قسمت هایی از برنامه ها آماده ی اصالح و تغییر است. 

مشارکت کم6
)ظاهر سازی(

تغییر  درباره ی  تضمینی  اما  می شود  مشورت  اعضا  با  ظاهرا 
برنامه ها وجود ندارد.  

مشارکت خیلی کم7
)صحنه آرایی(

آنان  از  به اعضا داده می شود و  اطالعات گزینش شده ی اندکی 
همکاری انتظار دارند.

عدم مشارکت8
)عوام فریبی(

هیچ اطالعات مهم و قابل اعتنایی به مردم داده نمی شود و آن ها 
در هیچ فرایندی مداخله نمی کنند و انتظار حضور بی چون و چرا 

و گسترده ی مردم در برنامه های طراحی شده وجود دارد.

میزانمشارکتدرسطوحمختلف
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دراختیارتحقیقمیگذارندولیخوددرفرایندآزمایشویادگیریدخیلنیستند.بعداز
اتمامطرحوقطعشدنانگیزههایمادی،معموالًًمردمدرادامهفعالیتهامنفعتینمیبینند.

Consultation: در این سطح فرد یا افراد مورد مشاوره قرار می گیرند. از آن ها در مورد انجام یک فعالیت 
یا طرح  پرسش می شود ولی این مشاوره و نظرخواهی با ضمانت تأثیر همراه نیست. مثال آن حالتی است 
که نظر مغازه داران یک خیابان را در مورد اثرات یک طرفه کردن خیابان جویا شویم اما نمی دانیم تا چه 

حد به نظر آن ها توجه خواهد شد!

بامردممشورتمیشودوبیرونیهابهنظرهایآنانگوشمیدهند.تعریفمسألهوراه
حلبهعهدهیحرفهییهایبیرونیاستکهممکناستباتوجهبهعکسالعملهایمردم
تعدیالتیرااِعمالکنند.چنینفرایندمشورتیسهمیدرتصمیمگیریبرایمردمضمانت

نمیکندوبیرونیهابهلحاظکردننظرهایمردمملزمنیستند.
Cooperation: در این حالت فرد یا مردم با یک فرد بیرونی همکاری می کنند اما این فرد بیرونی است 
که نهایتاً جمع را هدایت و رهبری می کند و برای آن ها تصمیم می گیرد. مردم معموالًً آن فرد را به عنوان 
کارشناس و صاحب علم و تجربه می پذیرند و باور دارند که او می تواند به آن ها کمک کند و نتیجتاً با او 

همکاری کرده، در فعالیت مشارکت می کنند.
مردمبرایتحقق»اهدافازپیشتعیینشدهی«مربوطبهیکطرحگروهتشکیلمیدهند.
اینطرحمیتواندشاملتوسعهیاارتقاییکروندسازماندهِیاجتماعیباشدکهدربیرون
ابداعشدهاست.اینگونهورودمردممعموالًًدرمراحلآغازینطرحیابرنامهریزینیست؛

بلکهاغلبپسازاتخاذتصمیماتاصلی،صورتمیگیرد.
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Co-learning: در این سطح، فرد یا عامل بیرونی از روش ها ی تسهیلگری استفاده کرده، در صدد 
است به مردم کمک کند تا خودشان در مورد برنامه هایشان تصمیم بگیرند و آن را اجرا و ارزیابی کنند. 

در این حالت تالش می شود تا تقسیم دانش و تجربه برای درک بیشتر بین همگان صورت گیرد.
مردمدرتحلیلمشتركموضوعاتبایکتسهیلگربیرونیمشارکتمیکنندکهبه
برنامههایعملیوتشکیلنهادهایمحلیجدیدیاتقویتنهادهایموجودمنجرمیشود.
ایننوعفرایندمیکوشدازفرایندهاییادگیریجمعیاستفادهکند.نهادهایتشکیلیا
تقویتشدهمعموالًًابتدابهآغازگروتسهیلگرانبیرونیوابستههستندولیمیتواننددر

آیندهخوداتکاشوند.
Collective action:در چنین حالتی خود فرد یا مردم تصمیم می گیرند برای خودشان کاری انجام 
دهند. حالت خودجوشی و عمل جمعی در غیاب آغازگر بیرونی وجود دارد و سطح مشارکت بسیار باال 
است. مردم خود نیازهایشان را سنجیده و برای برآورده شدن آن برنامه ریزی می کنند و فعالیت های 
اجرایی را انجام می دهند. در این سطح مردم نسبت به خروجی فرایند احساس مالکیت دارند و در 

حفظ و پایداری آن می کوشند. 
مردممستقلازنهادهایبیرونیبرایتغییرواردعملمیشوند.آنهابرایدسترسیبه
منابعومشاورههایموردنیاز،بانهادهایبیرونیارتباطبرقرارمیکنند.ولیکنترلمنابعدر
دستخودشاناست.چنینبسیجوعملجمعِیخودجوشیممکناستحتیتوزیعهای

ناعادالنةثروتوقدرترابهچالشکشد.

موانعمشارکتواصولتسهیلفرایندهایمشارکتی
زمانی که به عنوان یک تسهیلگراجتماع محور وارد یک محله می شوید و برای تسهیل فرایند های 
اجتماع محور و ترغیب مردم به مشارکت در حِل مشکالت محله یی اقدام های خود را آغاز می کنید، 

معموالً با موانع متعددی در خصوص اقدام های مشارکتی مواجه می شوید.
دربارهیبرنامههایاجتماعیواهمیتمشارکتمردمدانشوآگاهیکافیوجودندارد.

در بیش تر محله ها باور عمومی مردم این است که علت مشکالت به مسایلی در بیرون از محله مربوط 
است و مسئولین و صاحباِن قدرت اگر بخواهند می توانند همه ی این مشکالت را حل کنند. گاهی مردم 
می دانند که می توانند برخی از مشکالت را خودشان حل کنند اما به توانایی خود باور ندارند و یا روش های 

مداخله و اقدام را به خوبی نمی دانند.
عالقهمندیبهرویکردهایاجتماعیحلمسألهوجودندارد.

در برخی جوامع محلی به دلیل پس زمینه های فرهنگی به رویکردهایی از جنس اجتماع محور، که 
عموماً نیازمند صرف زمان و انرژی خاصی هستند، عالقه یی وجود ندارد. رهبران محلی بیشتر عالقه دارند 
خودشان به عنوان حالل مشکالت و مرجع رفع مشکالت محله تلقی شوند و از خود نامی به جای نهند. 



53رویکرد اجتماع محور     |

چالش
تعریف سیاه و سفید از مفهوم مشارکت یک خطر اساسی است. برخی از تسهیلگران در 
محله ها  انتظار دارند در همان اوایل شروع برنامه ی اجتماع محور، مشارکت حداکثری مردم وجود داشته 
باشد. برخی از این تسهیل ران ناتوانی مردم در به عهده گرفتن کامل مسئولیت کارهای مربوط به  محله را 
نشانه ی نبود مشارکت به صورت کلی می دانند و بدیهی است که از ادامه فرایند ناامید می شوند. در صورتی 
که اگر بپذیریم فعالیِت اجتماع محور در طول زمان افزایش مشارکت مردم و در نهایت سپردن کامل کارها به 

آنان را موجب خواهد شد، به اقدام های خود و به فرایند به شکلی واقعی تر نگاه خواهیم کرد.
نکته ی مهم این است که تسهیلگرباید همواره هدف نهایی خود را محله یی فرض کند که اهالی آن بدون حضور 
عامل بیرونی و به شکل خود انگیخته درباره ی محله ی خویش فکر می کنند و تصمیم می گیرند. اما در گام ها 

اولیه ممکن است تسهیلگر به هم راهی بیشتر با مردم و ارائه کمک های فکری و عملی بیشتر مجبور بشود.   

سیاست گزاران محله یی ممکن است به توانایی مردم شک داشته باشند و یا به دالیلی از آن ها واهمه داشته 
باشند و خود مردم روش های قدیمی و باال به پایین را منطقی تر و مقرون به صرفه تر بدانند.

عالقهمندیبهموضوع
گاهی موضوع مورد نظر- مثاًل اعتیاد- موضوع جذابی برای مداخله محسوب نمی شود. شاید مردم 
محل دوست ندارند زیاد در این  باره گفت و گو و کار کنند و تعداد افراد عالقه مند و داوطلب فعالیت در 
این زمینه ی خاص کم باشد. معموالً موضوعاتی مثل کودکان بی سرپرست یا موضوعات مشابه، جذابیت 

بیش تری برای مشارکت مردم ایجاد می کند.
داشتنوقتوانرژیکافیبرایمشارکت

نداشتن وقت کافی از مهم ترین موانع مشارکت محسوب می شود . در اکثر جوامع محلی زنان خانه دار 
بیش ترین مشارکت کنندگان در فعالیت های اجتماعی به حساب می آیند شاید مهم ترین دلیل آن، 

داشتن وقت کافی برای پذیرش مسئولیت و حضور در اقدام های محله یی است.
آگاهیازروشهاوسازوکارهایمشارکتوفلسفهیکارگروهی

در بیشتر جوامع محلی از دالیل و اهمیت کار گروهی آگاهی کافی وجود ندارد. افراد برای همکاری در یک کار 
گروهی به نفع محله به خوبی قانع نمی شوند . گاهی نیز مردم ساز وکارهای ساده ی مشارکت را - مثل شرکت در 
جلسه های هم فکری و یا نحوه ی ارائه پیشنهاد و پیگیری  آن و نیز شیوه تقسیم کار در یک تیم کوچک-  بلد نیستند.

نکته: چالش مطرح شده در باال یک چالش مهم ذهنی است که به تقویت دانش نظری در زمینه 
مشارکت و مفاهیم کلیدی اجتماع محور نیاز دارد. به نظر شما چگونه  می توان بهتر و سریع تر راه حل های 

مناسبی برای حل این چالش ذهنی در بین تسهیلگران پیدا کرد؟
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تسهیلفرایندمشارکت
مهم ترین  چیزی که باید برای به حرکت درآوردن مشارکت در محله به آن توجه شود شروع یادگیری 
کار مشارکتی با انجام کارهای مشارکتی است. گاهی نبود زمینه های کافی برای مشارکت تسهیلگران را 
دچار این اشتباه می کند که باید اقداماتی غیر مشارکتی انجام شود. مثاًل برخی مشکالت مردم از راه های 
دیگر حل شود و یا ابتدا برخی آموزش های مورد نیاز برای اگاهی مردم در خصوص مشارکت ارائه شود تا 
زمینه های حداقلی مشارکت در محله ایجاد و بعد فرایندهای اجتماع محور با هدف گسترش مشارکت 
مردم آغاز شود. این خطا موجب افتادن در دور باطلی خواهد شد که زمینه های غیر مشارکتی را در 

اجتماع محلی تقویت خواهدکرد. 
با شناخت موانع موجود در هر اجتماع، باید بر اقدام های مشارکتی تأکید شود. ممکن است برخی 
از این اقدام ها در سطوح خیلی باالی مشارکت به انجام نرسد و یا امکان پذیر نباشد اما یک تسهیلگر 

اجتماع محور باید هدف گذاری خود را بر حداکثر کردن مشارکت بنا کرده باشد.
زمینه های موجود انجام کارهای مشارکتی را درهر 

محله شناسایی کنید!
سوابق کار مشارکتی را در محله استخراج کنید!

موانع موجود در انجام کار مشارکتی را شناسایی کنید!
در فرایند برنامه ریزی اجتماع محور، به موانع و 
زمینه های موجود در هر محله توجه داشته باشید!

مسیر ارتقای مشارکت را رصد کنید!
تغییرات مشاهده شده را ثبت کنید!

از اشتباه و دستاوردهای خود برای اقدام های 
بعدی استفاده کنید!

نقشوجایگاهسرمایهیاجتماعیدررویکرداجتماعمحور
واژه ی سرمایه اجتماعی به طور مکرر در فرایندهای اجتماع محور به کار برده می شود. سرمایه ی 
اجتماعی مفهومی است که به کمیت و کیفیت روابط بین اعضای یک اجتماع و همچنین بین نهادهای 

زمینههایاجتماعیگسترشمشارکت
آگاهی عمومی  •

درک نیازهای اجتماعی توسط مردم   •
              )ایجاد طلب و تقاضا(

سازمان دهی مناسب   •
حمایت های حقوقی، اداری، برنامه ای  •

•  ایجاد اعتماد عمومی 
•  پذیرش واقعی مردم

ثبات در برنامه های اجتماعی  •

یکموردشایع: به دالیل گوناگونی، زمینه ی کاِر مشارکتی در برخی محله ها بسیار پایین است. گاه مردم 
از مداخله های پیشین تجربه های بد دارند. گاهی به نظر مردم نتایج حاصل از کارهای مشارکتی به نفع همه 
نبوده است. گاهی گروه های متعارض و رقیب در یک محله زیاد هستند و... بنا به علت هایی از این دست، 
تسهیلگربا محله یی مواجه می شود که هم چون بیابانی بی آب و علف و نامساعد برای کاشتن هر گیاه و نهالی 

به نظر می رسد. در چنین موقعیت هایی چه باید کرد؟
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مختلف موجود در یک اجتماع اشاره می کند.
شالوده ی سرمایه ی اجتماعی را می توان در دو کلمه خالصه کرد ))موضوع روابط((. مردم از طریق 
برقراری روابط با یکدیگر و حفظ آن در طول زمان، به همکاری با یکدیگر قادر می شوند تا به انجام اموری 
بپردازند که یا به تنهایی به اجرای آن قادر نیستند یا اجرای آن با دشواری های زیادی همراه باشد. از 

سرمایه ی اجتماعی تعاریف مختلفی ارائه گردیده است. ولی به 
طور خالصه سرمایه ی اجتماعی مجموعه ی معینی از ارزش ها 
و هنجارهای غیررسمی است که اعضای گروهی که همکاری 
در میانشان مجاز است، در آن سهیم هستند.  به تعبیری دیگر، 
سرمایه ی اجتماعی پدیده یی است حاصل از تأثیر نهادهای 
اجتماعی، روابط انسانی و هنجارها بر روی کمیت و کیفیت  

تعامالت اجتماعی. 
مردم از طریق شبکه هایی با هم مرتبط می شوند مثل شبکه 
خویشاوندی و یا شبکه ی زنان در یک محله. اعضای این شبکه ها 
به سهیم شدن در ارزش های مشترک با دیگر اعضای شبکه 

تمایل دارند تا آن جا که این شبکه ها منبعی را تشکیل می دهند که می توانند به عنوان شکل دهنده ی 
نوعی سرمایه در نظر گرفته شوند. به این معنی که عضویت در این شبکه و نیز داشتن ارتباط با تک تک 

اعضا برای تک تک افراد و نیز برای کل اجتماع قرار گرفته در آن شبکه سرمایه به حساب می آید. 
جامعه شناسان معاصر برای بررسی کمیت و کیفیت روابط اجتماعی در جامعه از مفهوم سرمایه اجتماعی 

بهره جسته اند. سرمایه اجتماعی را می توان حاصل پدیده های زیر در یک سامانه ی اجتماعی دانست:
اعتماد متقابل  •

تعامل اجتماعی  •
گروه های اجتماعی  •

کار گروهی   •
احساس هویت جمعی و گروهی   •

احساس وجود تصویری مشترک ازآینده  •
سرمایه اجتماعی از یک دیدگاه مجموعه یی است از هنجارها وشبکه هایی که یک فرد یا گروه  در آن قرار 
می گیرد و از  آن هنجارها وشبکه ها برای کنش های جمعی و همکاری استفاده می کند. این دوعامل به ابعاد 
ذهنی و عینی  اشاره می کنند. از دیدگاه دیگر می توان سرمایه اجتماعی را مجموعه ای متشکل از سه عنصر 

آگاهی، اعتماد و مشارکت افراد در امور عمومی و اجتماعی، دانست.  
در فعالیت های اجتماع محور، مفهوم سرمایه اجتماعی یک مفهوم کلیدی است. در یک جامعه محلی 
که روابط و تعامالت اجتماعی مناسبی وجود دارد و میزان اعتماد بین اعضای جامعه محلی باال است و 
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شبکه های متعددی از افراد در اجتماع کوچک وجود دارند که احساس هویت جمعی را تقویت می کنند 
و مردم با یکدیگر  به کار گروهی مشغول هستند، میزان سرمایه اجتماعی باالست. باال بودن سرمایه 
اجتماعی فعالیت اجتماع محور را سریع تر به پیش خواهد برد. از سوی دیگر همه فعالیت های اجتماع محور 
در صدد ارتقای سطح اعتماد بین مردم جامعه محلی و افزایش تعامالت مثبت اجتماعی هستند بنا بر این 

هدفشان افزایش سرمایه اجتماعی است.
نکتهیمهم: یک تسهیلگراجتماع محور باید همواره به میزان سرمایه اجتماعی در یک محله توجه کند. 
شاید مهم ترین  دارایی جوامع محلی که می تواند به عنوان یک منبع مهم در پیشبرد برنامه اجتماع محور 

مورد استفاده قرار گیرد همین سرمایه اجتماعی است.
  سرمایه اجتماعی مفهومی مرکب است که کمیت یا سطح هنجارها وشبکه ها را در جامعه یی معین و در 
زمانی مشخص توصیف می کند. جان کالم این که سرمایه ی اجتماعی هنجارها وشبکه هایی است که 
افراد را قادر می سازد در یک کنش جمعی دارای منفعت متقابل سهیم شوند. ارتباط متقابل، رفتارهای 
دیگرخواهانه واعتماد از جمله هنجارهایی  هستند که در این ارتباط مورد توجه قرار می گیرند. این 
شبکه ها ممکن است رسمی یا غیر رسمی باشند. از این منظر، سرمایه اجتماعی یکی از اجزای مهم در 
تحکیم»جامعه مدنی« یا به عبارت دیگر توانایی جامعه برای مدیریت خویش است که به واسطه گروه های 
داوطلب وسازمان های غیر دولتی و ترجیحاً غیر انتفاعی میسر می شود. سرمایه اجتماعی سرمایه یی است 

که در ارتباط خود با سایرین و در شبکه ارتباطی خود از آن برخوردار هستیم.

چالش

اعتماد کلید واژه ی سرمایه اجتماعی است. فروپاشی پایه های اعتماد به معنای فرسایش سرمایه ی اجتماعی 
در یک محله است و کاهش سرمایه ی اجتماعی یعنی از دست دادن مهم ترین منبع اقدام های اجتماع محور.

در برخی محله ها، اقدام هایی که توسط برخی کارشناسان انجام می شود، موجب می گردد اعتماد در بین 
اعضای جامعه ی محلی سلب  شود. افراد اجتماع به دلیل اقدام های برخی نهادها و افراد به هرگونه مداخله ی 

اجتماعی شروع شده توسط تسهیلگران بیرونی بدبین می شوند.
تسهیلگراجتماع محور باید مراقب هر رفتار و اقدام خود باشد و پیش از هرقدمی باید با خود مرور کند که این 

عمل چه تأثیری بر اعتماد عمومی خواهد گذاشت؟

کارداوطلبانه،تولیدارزشدرفراینداجتماعمحور
در فرایندهای مشارکتی  و با هدف ارتقای سطح سرمایه ی اجتماعی، اقدام های داوطلبانه یک اصل اساسی 

است که نه تنها به حل سریع تر مشکالت، بلکه به مقتدر شدن اعضای جامعه محلی منجر خواهد شد.
یک فعالیت داوطلبانه فعالیتی است که فرد داوطلب بدون هدف کسب امتیازات مادی آن را انجام 
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می دهد و نکته ی مهم در این بین آن است که وی می داند سود حاصل از این فعالیت به شخص دیگری 
غیر ازخود او، یعنی به یک گروه نیازمند اجتماعی، کمک به حل یک مسأله عمومی و یا به طور مشخص به 
یک فرد کمک جو خواهد رسید. در اختیار قراردادن آزادانه ی وقت و کمِک افراد به صورِت داوطلبانه، بدون 
در نظرگرفتن بزرگی وکوچکی نوع کار و یا ساختار سازمان هایی است که به تسهیل کار داوطلبانه کمک 
می کنند. ممکن است یک سازمان بزرگ دولتی بخش بزرگی از فعالیت های داوطلبانه ی مردم را در مجاری 

مورد نیاز هدایت کند و یا یک گروه کوچِک محلی برخی فعالیت های محدود را برنامه ریزی و  اجرا کند.
کار داوطلبانه فعالیتی با ارزش است که از روزگار قدیم مبنای فعالیت های خیرخواهانه و انسان دوستانه 
بوده است. امروزه داوطلب بودن در جوامع تبدیل به یک ارزش اجتماعی شده است و سیاست گزاران 
اجتماعی، گسترش فرهنگ کار داوطلبانه را به عنوان بخشی از ارتقای اخالقی جوامع مد نظر  قرار داده اند.

داوطلب  )Volunteer( یک برنامه ی اجتماع محور، عضوی از جامعه ی محلی است که در وهله ی 
نخست نسبت به مشکالت اجتماع خود حساس 
شده است و برای انجام کاری  احساس وظیفه ای 
کرده است. این مرحله ی مهمی است که چنان چه 
براساس واقعیت های ملموس اجتماع مورد نظر و 
نیز بر اساس اطـــالعات درست نباشد درمراحل 
بعدی، تمایل فرد را برای مشارکت دراین فعالیت 

اجتماعی به شدت دچار مشکل خواهدکرد.
هرداوطلب موجودی یگانه و منحصر به فرد است. داوطلبان در زبان ها، نژادها، قوم ها و سنین 
مختلف ظاهر می شوند و دارای توانایی ها و مهارت های بسیار متفاوت برای مشارکت در برنامه های 
اجتماعی هستند و دالیلشان برای این مشارکت بسیار متفاوت و متعدد است. داوطلب به هرشخصی 
اطالق می شود  که وقت، توان و مهارت های خود را آزادانه و با میل و اراده در اختیار سازمان های 

در تعریفی ساده از یک داوطلب می توان گفت:
داوطلب کسی است که در مقابل تخصیص 

آزادانه ی زمان و انرژی خود پاداش 
برنامه ریزی شده  یی را انتظار نداشته باشد.
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داوطلبانه قرار می دهد تا در دست یابی به  اهداف آن ها مشارکت کند.

چراکارداوطلبانهبرایفرایندهایاجتماعمحوراهمیتحیاتیدارند؟
فراهم آوردن هم یاری در جامعه ی محلی  •

گسترش فرهنگ کار داوطلبانه در جامعه ی محلی   •
اقتدار افزایی در گروه های مشارکت کننده  •

ارتقای ارزش های اخالقی  •
تکمیل منابع و افزودن به ارزش تیم های اجتماع محور و فعالیت آن ها   •

ایجاد مسیرهای ورودی برای  سایر فعالیت های اجتماعی )به ویژه برای گروه های ضعیف تر اجتماعی(  •
برقراری ارتباط با سایر گروه ها   •

برقراری ارتباط شخصی به هنگام ارائه خدمت به ذی نفعان و سایر اعضای اجتماع محلی   •
هم یاری در تامین مالی برای سازمان های اجتماع محور   •

امکان واکنش سریع به موقعیت های بحرانی و نیازهای متغیر   •
پاسخ به تقاضای فردی برای انجام کاری مفید در راستای تحقق اهداف اجتماع محلی  •

نکتهکلیدی: تعاریف ارائه شده در خصوص کار داوطلبانه ممکن است اندکی آرمان گرایانه و دور از 
واقعیت ها به نظر برسد. پس توجه داشته باشیم در جلب افراد برای فعالیت های اجتماعی باید به سود 
متقابلی اشاره و تأکید کنیم که ممکن است فرد در یک فعالیت به دست بیاورد و یا سود اجتماعی که در 
نهایت می تواند بخشی از آن به فرد برسد. نکته دیگر این که افراد فرودست و کم توان ممکن است برای 
معاش مجبور باشند زمان زیادی را اختصاص دهند و این نکته تا حدودی با معنی مطرح شده برای 
کار داوطلبانه فاصله دارد. این افراد می خواهند در کارهای مشارکتی به نحوی نیازهای عاجل یا تقریبا 
نزدیکشان برآورده شود و یا ازطریق این همکاری اصالحاتی صورت گیرد که منفعتش به آن ها هم 

برسد. حتی ثواب اخروی هم می تواند مطرح 
باشد.  این مفهوم که من تالش کنم و دیگری 
سودش را ببرد مفهومی است که به زمان بیشتر 
افراد نسبت به توسعه ی  و تغییر در نگرش 
اجتماعی و ارزش های مدنی نیاز دارد. بنابراین 
مفهوم سود متقابل، تعهد و انجام خدمات را 
باید یادآور شد و از مفهوم سرمایه ی اجتماعی 
و توسعه ی محلی استفاده کرد تا به تدریج به 

نقاط آرمانی کار داوطلبانه برسیم. 

چالش

بسیاری از برنامه های اجتماع محور بر اساس 
منابع مالی به حرکت در می آید که از سازمان های 
مختلف به برنامه اختصاص می یابد و این موجب شده 
است تیم های اجتماع محور به فعالیت های داوطلبانه 

بی توجه شوند. 
نبود داوطلبان در فعالیت های اجتماع محور با 
روح مشارکت و رویکرد اجتماع محور و هدف غایی 

آن یعنی اقتدار افزایی، مغایرت دارد.
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مشارکت،اقتدارافزاییوارتقایکیفیتزندگیدرفراینداجتماعمحور
این که برنامه های اجتماع محور اجرا می شوند تا مشکالت جامعه ی محلی کم شود موضوعی بدیهی 
فرض می شود. اما چنان چه در فرایند حل مشکالت به موضوعی کلیدی تر توجه نشود، ممکن است 

اجتماع محور به دامن روش های دیگر بلغزد.
توانمند شدن مردم در جریان مشارکت اجتماعی یک هدف راهبردی است. این اصل در فعالیت های 
اجتماع محور از اهمیت باالیی برخوردار است. مردم در یک اجتماع کوچک گرد هم می آیند تا به حل 
مشکلی بپردازند، اما تفاوت فرایندهای مشارکتی با سایر روش های حل مسأله، احساس اقتداری 
است که در جریان اجتماع محور در بین مشارکت کنندگان ایجاد می شود. مردم در جریان مشارکِت 
اجتماعی می آموزند چگونه  با دیگران کار کنند و چطور  با تشریک مساعی، مشکالت خود و اجتماِع 
خود را حل کنند. این خود آگاهی و اعتماد به نفِس تولید شده، افزایش اقتدار آن ها را موجب می شود.

تفاوت این نگاه با برخی رویکردهای دیگر در نوع و میزان ارتباط این روش ها  با حضور مردم 
در فرایند های اجتماعی است. اولویت موضوع توانمند شدن مردم بر سایر دست آوردهای حاصل 
از مشارکت مردم، تفاوت این رویکرد با روش های دیگر را مشخص می کند. به اعتقاد بسیاری از 
حمایت کنندگان فعالیت های اجتماعی، هدف اصلی مشارکت  حل مشکالت است و گاهی ازمشارکت 
افراد برای دست یابی به اهداف مادی و غیرمادی استفاده می شود که دراین جا مشارکت ابزاری شکل 
می گیرد. اما در الگویی که مشارکت را به عنوان راهبردی برای توانمند شدن مردم در نظر می گیرد، 
مشارکت کنشی است که زمینه های رشد وتوانایی افراد جامعه و بروز خالقیت ها را فراهم می سازد. 
این نوع از مشارکت را مشارکت توسعه یی می گوییم و از آن جا  که در این رویکرد مشارکت یک کنش 
اجتماعِی داوطلبانه، آگاهانه، هدفمند و همه جانبه است، می تواند به شناسایی و افزایش توانایی های 

صاحبان فرایند منجر شود. 
شمای زیر ارتباط بین مشارکت و اقتدار افزایی در فرایند اجتماع محور را نشان می دهد. مطابق 
این الگو سطوح باالی مشارکت، ترجمه ی دیگر واژه ی اقتدارافزایی است. در این سطح عمل جمعی 
خودانگیخته )Collective action( در جامعه ی محلی بدون حضور تسهیلگر شکل می گیرد و مردم 
خود می توانند مشکالتشان را شناسایی و به رفع آن ها اقدام کنند. طبیعی است در سطوح پایین تر 
مشارکت، که به تسهیلگری برای تسهیل فرایند مشارکت نیاز هست سمت و سوی حرکت همان 

اقتدارافزایی است.

اقتدار افزایی )یا توانمندسازی( به طور خالصه فرایند شناسایی و به فعل رساندن توانایی های مردم بالقوه است. بنا 
بر این نخستین و  مهم ترین گام در توانمند سازی تسهیل فرایند شناسایی توانایی های مردم است.
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عمل جمعی در غیاب آغازگر بیرونی

مشارکت

حد اکثری
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م
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خالهصیفصل
اجتماع محور به عنوان رویکردی مهم در مداخله های اجتماعی بر پایه ی برخی مفاهیم کلیدی بنا شده است. 

این مفاهیم کلیدی شامل مشارکت، سرمایه ی اجتماعی و اقتدار افزایی است.
مشارکت کوششی دست  جمعی است که تمامی افراد یک اجتماع برای رسیدن به هدفی خاص و با 
استفاده از تواِن جمعی در ارائه ی پیشنهاد، تصمیم گیری، برنامه ریزی، اجرا، بهره برداری، مراقبت و محافظت 
از دستاوردها به کار می گیرند. این کوشش مستلزم دخالت فعال مردم در تصمیم گیری ها است تا آن جا  که 

بر زندگی آن ها تأثیر می گذارد.
 درباره ی مشارکت و بسیاری از مسایل اجتماعی دیگر نمی توانیم به طور مطلق از وجود یا عدم صحبت 
کنیم. صاحب نظران این موضوع، میزان مشارکت را به صورت یک طیف )گستره( تعریف می کنند.در 
فعالیت های اجتماع محور موضوع مهم این است که ما بتوانیم در جریان فعالیت هایمان در یک محله، میزان 

مشارکت را روز به روز باالتر ببریم.
مهمترینزمینههایاجتماعیگسترشمشارکتشامل:آگاهیعمومی،دركنیازهای
اجتماعیتوسطمردم)ایجادطلبوتقاضا(،سازماندهیمناسب،حمایتهایحقوقیواداری

وبرنامهای،ایجاداعتمادعمومی،پذیرشواقعیمردم،ثباتدربرنامههایاجتماعیاست.
سرمایه اجتماعی مفهومی است که به کمیت و کیفیت روابط بین اعضای یک اجتماع و همچنین  
بین نهادهای مختلف موجود در یک اجتماع اشاره می کند. شالوده ی سرمایه ی اجتماعی را می توان در 
دو کلمه خالصه کرد ))موضوع روابط((. مردم از طریق برقراری روابط با یکدیگر و حفظ آن در طول زمان، 
به همکاری با یکدیگر قادر می شوند تا به انجام اموری بپردازند که یا به تنهایی  به اجرای آن قادر نیستند یا 
اجرای آن همراه با دشواری های زیادی باشد. از سرمایه ی اجتماعی تعاریف مختلفی ارائه گردیده است ولی 
به طور خالصه سرمایه ی اجتماعی مجموعه ی معینی از ارزش ها و هنجارهای غیررسمی است که اعضای 
گروهی که همکاری در میانشان مجاز است، در آن سهیم هستند  به تعبیری دیگر، سرمایه ی اجتماعی 
پدیده یی است حاصل از تأثیر نهادهای اجتماعی، روابط انسانی و هنجارها بر روی کمیت و کیفیت  تعامالت 
اجتماعی. سرمایه ی اجتماعی را می توان حاصل این  پدیده ها در یک سامانه ی اجتماعی دانست: گروه های 
اجتماعی، اعتماد متقابل، تعامل اجتماعی، احساس هویت جمعی و گروهی، احساس وجود تصویری مشترک 
ازآینده، کار گروهی توانمند شدن مردم در جریان مشارکت اجتماعی یک هدف راهبردی است. این اصل 
در فعالیت های اجتماع محور از اهمیت باالیی برخوردار است. مردم در یک اجتماع کوچک گرد هم می آیند 
تا به حل مشکلی بپردازند، اما تفاوت فرایندهای مشارکتی با سایر روش های حل مسأله، احساس اقتداری 
است که در جریان اجتماع محور در بین  شارکت کنندگان ایجاد می شود. مردم در جریان مشارکِت اجتماعی 
می آموزند چگونه  با دیگران کار کنند و چطور  با تشریک مساعی، در حل مشکالت خود و اجتماِع خود موفق 

شوند. این خود آگاهی و اعتماد به نفِس تولید شده، افزایش اقتدار آن ها را موجب می شود.
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گـاهکلی خلهیاجتماعمحوریکن فرایندمدا
دکترابوالفضلوطنپرست





قراراستبهعنوانتسهیلگراجتماعمحوربهمحلهییواردشوید.
نکتهیمهم:فکر کردن به مشکالت محله توسط اعضای جامعه ی محلی و تالش برای انجام اقداماتی 
جهت کاهش این مشکالت، ممکن است بدون مداخله یک فرد یا سازمان بیرونی آغاز شود. این اتفاق 
زمانی رخ می دهد که برخی از اعضای جامعه ی محلی نسبت به شرایِط اجتماع خود حساسیت کافی 
داشته باشند و عالقه به حل مسأله  نیز در بین آن ها وجود داشته باشد. اما در بیش تر موارد به فرد یا سازمانی 
برای کمک به آغاز فرایند اجتماع محور نیاز است. این فرد بیرونی به عنوان آغازگِر فرایند اجتماع محور 
وارد یک محله می شود و به اعضای جامعه ی محلی کمک می کند تا یک تیم محلی درست کنند و با 
استفاده از روش های گوناگون مشکالت محله ی خود را شناسایی و برای حل آن اقداماتی انجام دهند. 

فرایند عمومی مداخله ی اجتماع محور و شناخت گام های اصلی آن به تسهیلگران برنامه کمک 
می کند تا یک تصویر کلی از جریاِن کار در ذهن داشته باشند و در روند برنامه ریزی متوجه باشند 

در چه مرحله یی قرار دارند و باید به چه چیزهایی در آینده فکر کنند.
در این فصل قصد داریم مراحل اصلی یک مداخله ی اجتماع محور مرور کنیم و نیز با نقش کلی 

یک تسهیلگردر این مسیر آشنا شویم. انتظار داریم خوانندگان در پایان بتوانند:
گام های اصلی یک فرایند مداخله ی اجتماع محور را نام ببرند.
با تعریف برنامه ریزی و برنامه ریزی اجتماع محور آشنا شوند.

وظایف اصلی یک تسهیلگر اجتماع محور را در هر مرحله بشناسند
همچنینبتوانند:

طرح کلی یک مداخله ی اجتماع محور را تدوین کنند.
اصول کلی تسهیلگری اجتماع را محور در محله رعایت کنند. 
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طراحیعمومییکفرایندمداخلهیاجتماعمحور
فرایند مداخله اجتماع محور به همه ی اقداماتی گفته می شود  که  پیش از ورود به یک محله آغاز می شود  و 
تا زمان خروج از محله ادامه پیدا می کند . این فرایند شامل گام هایی اصلی و تعدادی فعالیت های زمینه ای 

است که یک تسهیلگراجتماع محور برای کمک به توانمند شدن جامعه ی محلی انجام می دهد. 
مهم ترین  موضوع قبل از اقدام به مداخله، داشتن یک تصویر کلی از فرایند است. تصویر کلی 
به ما کمک می کند تا یک فرایند را از ابتدا تا انتها در ذهن خود به تصویر بکشیم و ببینیم. برای 
انتخاب اجتماعی که آمادگی بیش تری برای ورود به یک برنامه ی اجتماع محور دارد چه شاخص ها 

و معیارهایی را مد نظر قرار دهم؟ امکان موفقیت برنامه اجتماع محور در کدام محله بیشتر است؟ 
برای ورود به اجتماع محلی چه موارد مهمی را باید بدانم و به آن ها عمل کنم؟  •

چگونه  افراد صاحب نفوذ در محله را بشناسم و با آن ها ارتباط برقرار کنم؟  •
چگونه  به تشکیل یک تیم در اجتماع کمک کنم؟  •
چه آموزش هایی و برای چه کسانی الزم هستند؟  •

نیازها جامعه محلی را چگونه  مشخص کنیم؟ چگونه  مشکالت اجتماع را الویت بندی کنیم؟  •
چطور طرح اجرایی بنویسیم و چگونه آن را اجرا کنیم؟  •
طرح ها و برنامه هایمان را چگونه پایش و ارزیابی کنیم؟  •

روش های مستندسازی برنامه های اجتماع محور چگونه است؟  •
چه زمانی و با چه برنامه یی از اجتماع خارج شوم؟  •

همه این ها پرسش هایی است که یک تسهیلگر پیش از شروع به اقدام باید به آن ها فکر کند   •
و تصویری کلی از تمام این جریان در ذهن داشته باشد.

پس از انتخاب یک اجتماع برای شروع فرایند مداخله که در فصل چهارم اصول آن تشریح خواهد 
شد.  تسهیلگر به کمک همکاران مؤسسه یا سازمان خود باید طرحی کلی برای فرایند مداخله در اجتماع 
انتخاب شده تدوین کند. این طرح کلی با فعالیت هایی که برای ورود به اجتماع تعریف می شوند آغاز 

چالشمهم:

گاهی الویت های سازمانی که فرد آغازگر را به محله می فرستد بر الویت های محله ارجحیت پیدا می کند .
راهکار: یکی از مهم ترین توانایی های یک آغازگر بیرونی این است که بتواند ضمن کمک به اعضای 
جامعه ی محلی در ارتقای توانایی های خود و درک مشکالت محله، به الویت های سازمان حمایت کننده 
از برنامه ی اجتماع محور نیز توجه کنند. مثاًل اگر سازمان حمایت کننده معاونت پیشگیری و درمان اعتیاد 
سازمان بهزیستی است، فرد تسهیلگرباید بتواند توجه جامعه ی محلی را به الویت های این نهاِد حمایت 

کننده جلب کند.



69رویکرد اجتماع محور     |

می گردد و با طرح هایی که برای خروج پیش بینی می شوند به پایان می رسد.
نکته: بدیهی است که بسیاری از موارد این طرح حالتی کلی دارند و جزییات آن ها در جریان مداخله روشن 

خواهند شد. مهم این است که تسهیلگرو سازمان مربوطه تصویر کلی مداخله را ترسیم کرده باشند.

گامهایاصلیدرفرایندمداخلهاجتماعمحور

-مرحلهپیشازمداخله:انتخاباجتماعکوچکباانجامارزیابیها
در این مرحله تسهیلگر بیرونی بر اساس شاخص های درونی و بیرونی که امکان اجرای یک برنامه ی 
اجتماع محور را در یک اجتماع کوچک می سنجد، یک اجتماع را برای اجرای این برنامه انتخاب 
می کند. در شرایط محدودیت امکانات و حالتی که کل فرایند در یک حوزه ی جغرافیایی در مراحل 
ابتدایی خود قرار دارد، موضوع انتخاب اجتماع از اهمیت ویژه یی برخوردار است. انتخاب مکانی که 
آمادگی اجرای یک برنامه اجتماع محور در آن اندک است، ممکن است کل فرایند را در یک منطقه 
به مخاطره بیندازد. در فصل چهارم به طور مفصل در خصوص نحوه ی ارزیابی و انتخاب اجتماع بحث 
می شود. در این مرحله تسهیگر باید افراد ذی نفوذ و سازمان های مرتبط با محله را نیز شناسایی کند 

تا خود را برای گام اول مداخله، یعنی ورود به اجتماع آماده کرده باشد.
-مرحلهیاول:ورودبهاجتماعوایجادآمادگیاولیه

ورود به اجتماع مرحله خطیری در کل فرایند اجتماع محور است. ورود فکر نشده ی یک کارشناس 
بیرونی به یک اجتماع می تواند موجب ایجاد مقاومت و سرخوردگی در خصوص برنامه شود. نحوه ی 
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ورود به اجتماع گاهی تمام ماجرای اجتماع محور را تحت الشعاع خود قرار می دهد. قبل از ورود به 
اجتماع باید چه چیزهایی فکر کنیم؟ چه اقدام هایی ورود ما را تسهیل می کند؟ چه زمانی می توانیم 

بگوییم وارد اجتماع شده ایم؟ به این پرسش ها در فصل پنجم پاسخ می دهیم.
-مرحلهیدوم:تشکیلتیمداوطلبوآموزشتیمداوطلب

مهم ترین وظیفه ی یک تسهیلگر بیرونی، توانایی تشکیل یک تیم در اجتماع است. اساس امر سپردن کار 
به مردم در این نکته نهفته است که سررشته ی امور باید در دست خودشان باشد. اما برای واقعی شدن این 
کارسپاری، وجود یک تیم از اعضای اجتماع محلی ضروری است. اصول تیم سازی، کار تیمی و آموزش تیم 

داوطلب، در فصل ششم به بحث گذاشته خواهد شد.
نکته: برخی از الگوهای کار اجتماع محور تشکیل گروه های کاری را برای پیشبرد اهداف توسعه ی 
محلی مناسب تر از یک تیم با تعداد زیاد افراد می دانند. در الگوی کار محلی خود در صورت لزوم به 

این الگوها نیز توجه کنید.

-مرحلهیسوم:جلبمشارکتوهمکاریافرادکلیدیومؤثر
از این مرحله به بعد تیم اجتماع محور سررشته دار امور برنامه است. اگر تسهیلگردر مرحله ی قبل 
آموزش های اساسی را به درستی به اعضای تیم منتقل کرده باشد، شرایط کار در ادامه ساده تر 
خواهدشد. تیم اجتماع محور با کمک تسهیلگر در جلب مشارکت همه ی ذی نفعان سعی خواهد کرد. 
ذی نفعان چه کسانی هستند؟ چگونه  دسته بندی می شوند؟ با هر دسته چگونه باید وارد تعامل شد؟

-مرحلهیچهارم:نیازسنجیوالویتبندیمشکالتمحلهبامشارکتتیمداوطلب
برای تدوین طرح هایی که به حل مشکالت محله و ارتقای وضعیت زندگی مردم منجر شود ، باید 
وضعیت محله مورد ارزیابی قرار گیرد. نیازها و دارایی های موجود در اجتماع مشخص شوند. سپس 
مشکالت الویت بندی و برای تدوین طرح ها مورد تحلیل قرار بگیرند. در این مرحله با استفاده از 

روش های نیازسنجی و الویت بندی، وضعیت نیازها در محله مشخص می شود.
-مرحلهپنجم:تدوینبرنامهوطرحهاواجرایآنهاتوسطتیمداوطلب

با توجه به نتایج نیاز سنجی، طرح های اجتماع محور تدوین می شوند. در این مرحله نتایج کار 
اجتماع محور به شکل ملموس خود را نشان خواهد داد. اعضای تیم داوطلب با استفاده از آموزش های 
دریافت شده از تسهیلگر به تدوین طرح ها اقدام می کنند. ممکن است تیم اجتماع محور در این مرحله 

به کمک بیشتر تسهیلگر نیاز داشته باشد.
-مرحلهششم:ارزیابیطرحها:

طبق برنامه ریزی انجام شده در پایان هر یک از طرح ها فعالیت های آن را ارزیابی می کنند. اما معموالً 
الزم است مجموع طرح های اجرا شده در قالب یک برنامه نیز مورد ارزیابی قرار گیرند.
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توضیحمهم: الزم است در یک بازه ی زمانی مشخص کل فرایند مداخله از زمان ورود تا پایان طرح های یک برنامه 
اجتماع محور مورد ارزیابی قرار گیرد. ]شاخص های این ارزیابی معموالً شاخص هایی است که در مقیاس ملی 
استفاده می شود. این ارزیابی ها معموالً به صورت ارزیابی بیرونی انجام می شود و تسهیلگر یا تیم اجتماع محور 

مستقیماً درگیر آن نمی شود . اما معموالً تیم ارزیاب بیرونی از برای این کار تیم اجتماع محور کمک می گیرد.[

-مرحلههفتم:خروجازاجتماع:
تسهیگر به یک ارزیابی عمومی از وضعیت اجتماع نیاز دارد. مهم ترین پرسش این خواهد بود که آیا 
اجتماع بدون حضور تسهیلگر بیرونی قادر خواهد بود برنامه های توسعه ی محله را به پیش ببرد؟ 
چنان چه این ارزیابی ها نشان از توانمندی جامعه محلی داشته باشد و تسهیلگر و سازمان ذی ربط به 
نتیجه برسند که زمان برای سپردن کامل امور به مردم اجتماع محلی مناسب است، تسهیلگر باید به 

شیوه ی مناسب از محله خارج شود.
-فعالیتمستندسازی در تمام مراحل فوق انجام می شود. اعضای تیم اجتماع محور و تسهیلگر 
فعالیت های انجام شده، دست آوردها و تجربه های خود را با استفاده از روش ها ی مختلف ثبت و 

گزارش خواهند کرد. 
نکتهیمهم:دقت کنید! برخی از این گام ها در صورتی الزم خواهند بود که شما به عنوان یک 
تسهیلگربیرونی وارد این فرایند مداخله شوید. اگر یک تسهیلگر درونی در اجتماع محل زندگی خود یک 
فرایند اجتماع محور را آغازگری کند، بدیهی است مراحلی چون ورود و خروج از اجتماع معنایی نخواهند 
داشت. اما در این شرایط نیز تسهیلگر درونی الزم است در مرحله ای که تیم اجتماع محور و سایر اعضای 
محله توانمند شده اند مسئولیت های خود را به تدریج به سایر اعضای تیم واگذار کند و نوعی خروج ذهنی 

از فرایند را تجربه کند و به عضوی از تیم تبدیل شود .

برنامهریزیاجتماعمحورچیست؟
از زمانی که تسهیلگر اجتماع محور وارد محله می شود  فرایند برنامه اجتماع محور در یک محله آغاز شده 
است. برنامه ی اجتماع محور بخشی از فرایند مداخله اجتماع محور )بسیج اجتماعی( است که توسط تیمی 
متشکل از اعضای جامعه محلی و با کمک تسهیلگر تدوین و اجرا می شود . این برنامه شامل جلب مشارکت 

همه ذی نفعان، تعیین نیازها، تدوین طرح  ها و اجرای آن ها و در نهایت ارزیابی این طرح ها می باشد  .
رویکردها یک نگاه کلی به ما می دهند. بر اساس روح کلی یک رویکرد، ما می دانیم که خط مشِی کلی 
چیست و چه نگرشی بر کِل فرایندها حاکم است. اما برای عملی کردن چشم اندازها و اهداف هر رویکردی 

به یک برنامه ی عملی نیاز داریم. رویکرد اجتماع محور نیز مشمول همین قاعده می شود.
برنامه ریزی عبارت است از تهیه، توزیع و تخصیص وسایل و عوامل محدود برای رسیدن به هدف های 
مطلوب در حداقل زمان و با حداقل هزینه ی ممکن. به عبارت دیگر برنامه ریزی یعنی تعیین فعالیت های 

اثربخش در جهت تحقق هدف به بهترین شکل ممکن.
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برنامه ریزی اجتماع محور نیز تعیین فعالیت هایی اثر بخش توسط مردم برای تحقق هدِف توسعه ی 
جامعه محلی و مقتدر شدن اجتماع است. موفقیت هر برنامه، از جمله یک برنامه اجتماع محور، عالوه بر 
برنامه ریزی مناسب، به عوامل دیگری نظیر»توجه به نیاز واقعی اجتماع، تیم توانا برای طراحی و اجرای 

برنامه و تعهد سایر افراد و سازمان های دخیل در برنامه« بستگی دارد.
برنامه ریزی اجتماع محور گونه ای از برنامه ریزی است که در چارچوب بسیج و ایجاد حرکت در اجتماع 

محلی و با توجه به اصول رویکرد اجتماع محور - که در فصول پیش بیان شد- طراحی و اجرا می شود. 
بنا به تعریفی جامع می توان برنامه ریزی اجتماع محور را این گونه بیان کرد:

برنامه ریزی اجتماع محور، فرایندی مشارکتی است که طی آن یک یا چند تیم از اجتماِع محلی، 
سررشته ی فعالیت هایی را در دست می گیرند که نتیجه ی آن تدوین برنامه ای برای محله است. 
در جریان این فرایند مردم، رهبران اجتماع و نهادهای اجتماعی برای تحقق توسعه و مقتدر 
شدن اجتماع مراحل تدوین برنامه را پیش می برند. انتظار می ر  ود این فرایند مشارکتی به ایجاد 

تعلق خاطر همه ی اعضای جامعه محلی به برنامه تدوین شده منجر شود.

اصولکلیدیدراینتعاریفبهشرحزیراست:
برنامه ریزی اجتماع محور فرایندی مشارکتی و اقتدار افزا است که همه ی اعضای داوطلب مشارکت 
اجتماع محلی، در آن حضور دارند. یک یا چند تیم از اجتماع مسئولیت عملیاتی کردن برنامه های 
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تدوین شده را به عهده می گیرد.هدف غایی آن تحقِق توسعه در جامعه ی محلی است. )اهداف برآیندی 
و فرایندی برای آن تعریف شده است(. در جریان اجرای آن اعضای اجتماع مقتدر می شوند . )فرایند 
فراموش نمی شود.(. اصول پایه ی برنامه ریزی )تعیین اهداف، تدوین اسناد، تهیه و تخصیص منابع( در 

آن رعایت می شود.
همان طور که گفته شد فرایند مداخله اجتماع محور )یا بسیج اجتماع کوچک( دارای هفت 
گام اصلی است. برنامه ریزی اجتماع محور به بخش هایی از این فرایند اشاره دارد که تیم محلی به همراه 
تسهیلگر سندی مکتوب برای اجرای فعالیت های محله تهیه می کنند و این الگوی برنامه ریزی با این فرض 
طراحی شده است که فردی به عنوان تسهیلگربیرونی فرایند برنامه ریزی در یک اجتماع را آغازگری می کند. 
در این الگو تسهیلگربیرونی فردی است که به واسطه یک مأموریت سازمانی از جانب سازمان ها یا نهادهای 
متولی سالمت )مثاًل سازمان بهزیستی( به یک اجتماع وارد می شود و با استفاده از روش ها و ابزارهایی، 
چرخه ی بسیج وحرکت اجتماعی را فعال می کند. سازمان ها و نهادهای مزبور معموالً سازمان های دولتی 
یا عمومی هستند و نقش حامی برنامه های اجتماع محور را در اجتماعات ایفا می کنند. برخالف برنامه های 

غیر اجتماع محور، تسهیلگربیرونی متولی ارائه ی  خدمات به جامعه ی محلی نیست.
نکتهیمهم:اگر فردی از جامعه ی محلی، مسئولیت آغازگری فرایند بسیج اجتماع محلی را آغاز کند 
)تسهیلگردرونی( و یا یک سازمان از درون یک محله فرایند برنامه ریزی را شروع کند، مراحل اول و 

دوم این فرایند خود به خود انجام شده است.

سررشتهیاموربهدستچه
کسانیاست؟

چالش برانگیزترین پرسش در تمام 
این  اجتماع محور  مداخله ی  مراحل 

پرسش است: 
•   سررشته ی اموربهدستکیست؟
•   کدام سازمان دولتی که حمایت 

مالی از برنامه را به عهده دارد؟
•   کدام کارشناس مسئول برنامه که 
به عنوان تسهیلگروارد اجتماع محلی 

شده است؟
•   کدام ذی نفعان با برنامه مشارکت 

می کنند؟
همان طور که در تعاریف کلی رویکرد 

چالش

برنامه یک سند نوشته شده است. یعنی آن چه برای اجتماع 
برنامه ریزی می شود باید به شکل مکتوب درآید. از آن جا که 
گام های اولیه یک برنامه اجتماع محور را یک تسهیلگر بر عهده 
دارد فرایند تدوین یک برنامه در این مرحله باید توسط وی انجام 
شود. در مراحل بعدی که تیم اجتماع محور شکل می گیرد، 
گام های اجرای برنامه باید در قالب یک سند مکتوب قابل اجرا 
توسط تیم نوشته شود و همواره مد نظر تیم اجتماع محور قرار 
گیرد. در بسیاری از محله ها تسهیلگر و تیم اجتماع محور به 
دالیل گوناگونی از مکتوب کردن آن چه می خواهند انجام 

دهند طفره می روند و نوشتن را کاری اضافه می دانند.
نکته ی مهم این که قرار نیست برنامه ی نوشته شده چیزی 
بسیار مفصل و حجیم باشد تا ما و دیگران را بترساند بلکه باید به 

ما یادآوری کند باید چه کارهایی را در چه زمانی انجام دهیم.
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اجتماع محور بیان شد مردم در تمام مراحل کار اجتماع محور حاضر هستند. اما واقعیت این است که 
واژه ی مردم ممکن است ما را دچار سردرگمِی کلی گویی کند. به همین دلیل در فرایند برنامه ریزی 
اجتماع محور تأکید می شود که تیمی داوطلب از بین اعضای جامعه ی محلی، سررشته ی امور را به 
دست می گیرد. این به معنای حذف بقیه ی مردم نیست، بلکه تیِم داوطلب، مسئولیت انجام امور را به 
عهده خواهد گرفت و  به طور مستمر به سایر اعضای اجتماع بازخورد می دهد و در مراحل مختلف کار 
مشارکت آن ها را فراخواهد خواند. این تیم هیچ گاه از گروهی ثابت تشکیل نمی شود و همواره برای همه ی 

داوطلبان فضای کار وجود دارد. 

تسهیلگرمحلهییکیست؟

نقشووظایفتسهیلگراجتماعمحوردربرنامهریزیاجتماعمحورچیست؟
در مبحث سطوح مشارکت اشاره کردیم که در بیشتر موارد برای آغاز فرایندهای مشارکتی به یک آغازگر 
نیاز است. آغازگر فرد یا سازمانی است که مردم اجتماع محلی را برای شروع یک فرایند مشارکتی تشویق 

و ترغیب می کند . 
یکی  است  ممکن  آغازگر  اول: نکتهی
از اعضای جامعه محلی باشد که نسبت 
به موضوعات و مسایل موجود در محله 
حساس شده است و بنابه دالیلی برای 
حل آن ها عالقه مند است. این عضو جامعه 
محلی با تشویق و ترغیب سایرین می تواند 
یک حرکت در اجتماع را موجب شود. 
آغازگر درونی اگر از روش های تسهیلگرانه 

نیز استفاده کند یک تسهیلگر درونی است.
در صورت وجود یک تسهیلگر درونی 
آشنا به اصول اولیه اجتماع محور، فرایند 
برنامه ریزی اجتماع محور می تواند توسط 

وی تسهیل شود.
نکتهیدوم: آغازگر ممکن است یک 
سازمان یا نهاد بیرون یا درون محله یی 
باشد. این سازمان یا نهاد بنا به دالیلی 
عالقه مند است در حل مشکالت محله یی 
مداخله کند. بنا بر این تالش می کند  تا 

چالشاول

در موقعیت عملی در برخی محله ها، تعدادی افراد ثابت،  تیم 
اجتماع محور را تشکیل می دهند. این افراد به تدریج نقش 
خود را به عنوان بخشی از جامعه ی محلی فراموش می کنند و 

کل فرایند را طرحی شخصی یا گروهی فرض می کنند.

چالشدوم

در بسیاری از محله ها مردم درگیر مشکالت اقتصادی 
هستند وعموماً برای کارهای اجتماعی نایی ندارند و نیز عموماً 
مردان در برنامه ها کمتر مشارکت دارند و زنان بار اصلی برنامه 
را به دوش می کشند. عدم مشارکت همه ی اعضای اجتماع 
و نبود مردان، گاهی محدود شدن پیگیری ها و عدم امکان 
انجام برخی فعالیت های خاص در برخی شرایط فرهنگی و 

اجتماعی خاص را موجب می شود. 
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اعضای اجتماع را برای بسیج و حرکت اجتماعی تشویق و ترغیب کند.
در بیشتر موارد آغازگر یک فرد بیرونی است که از طرف یک سازمان یا یک گروه متولی توسعه و 

سالمت به وی ماموربت داده شده تا فرایند توسعه ی محلی را تسهیل کند. 
نکته: اصل مهم در آغازگری دانش و مهارت کافی در کار اجتماع محور است و بیرونی و درونی بودن یک 

آغازگر بر موفقیت یک برنامه اجتماع محور تأثیر ثانویه دارد.

تیماجتماعمحور

مردموسایر
ذینفعاناولیهمحله

سازمانهاوسایر
ذینفعانثانویه
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تسهیلگر محله یی در برنامه های مشارکتی یک عامل تسریع کننده یا آسان کننده است.
او جلسات کاری را با تمرکز بر مقاصد معینی طراحی و سازماندهی می کند. )مقصود این است که هر 

جلسه ی کاری هدف خاص خود را دارد که از قبل باید به آن فکر شده باشد.(
ابزار و روش  را تهیه و فرایندی ایجاد می کند  که کار را به سرعت و به طور مؤثر به اتمام می رساند.

جلسه گروه را درمسیر درست حفظ می کند.  •
•  تضادها را حل و  مشارکت همه را جلب می کند.

•  از برآورده شدن اهداف اطمینان حاصل می کند.
با توجه به کوچک بودن جامعه ی  محلی، وجود تجربه ی محلی در آن و در دسترس بودن انسان ها )اعضای 
جامعه ی محلی( و وابستگی آن ها به یکدیگر، جامعه ی محلی دارای ویژگی هایی است که تسهیلگری 
می تواند در حل مسایل و مشکالت جمعی آن ها کمک زیادی کند. تسهیلگر محله یی می تواند باعث شود: 

•  اعتماد به نفس مردم جامعه ی محلی افزایش یابد.
•  قابلیت های خود را بیشتر بشناسند.
•  تجربه هایشان تبدیل به دانش شود.

•  دسترسی به منابع برای مردم جامعه محلی مقدور شود.
•  ارتباط جامعه ی محلی را با ذی نفعان افزایش دهد.

توضیحمهم:تسهیلگری هم فن و هم هنری بسیار پیچیده است که نیاز به آموختن بسیار دارد. شیوه 
تعامل با گروه های مختلف، روش های حل مسأله و حل تعارضات در گروه و در محله، روش های گفت 
و گو، همراهی و فکر کردن همگی نیازمند آموزش و تمرین فراوان است. پیشنهاد می شود  شرکت در 

دوره های آموزشی و مطالعه متون مرتبط را فراموش نکنید!

کارشناساندولتیچهنقشیدرفرایندایفامیکنند؟
در برنامه های اجتماع محور کارشناس دولتی می تواند نقش تسهیلگر را داشته باشد که در این صورت تمام 

وظایف تسهیلگری به عهده وی خواهد بود 
و مانند یک تسهیلگر وارد اجتماع می شود، 
فرایند را تسهیل می کند، به پیش می برد و  از 
اجتماع خارج می شود. ولی بعد از آن به عنوان 
یک کارشناس دولتی که در تامین بخشی از 
بودجه ی برنامه دخیل بوده است می تواند 
برای ارائه گزارش به مقام باالتر سازمانی از 

روند انجام کار بازدیدهایی داشته باشد.
در بعضی موارد کارشناس دولتی برای 

چالش

آغازگر، فرایند اجتماع محور را کلید می زند و فراینِد 
گاهی  می کند.  تسهیل  را  اجتماع محور  برنامه ریزی 
آغازگر را متولی یا صاحب یک برنامه فرض می کنند. 
بسیاری از مشکالت اجتماع محور از این جا ناشی می شود 
که از همان گام های نخستین آغازگر )تسهیل گر( نقش 

متولی و صاحب برنامه را ایفا می کند.
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کار در اجتماع محلی از فرد دیگری می خواهد تا به عنوان تسهیلگر فرایند، کار را تا تشکیل تیم داوطلب و 
تدوین برنامه به عهده بگیرد که در این موارد تنها وظیفه نظارت بر حسن انجام کار را به عهده خواهد داشت.
نکته: الزم است کارشناس )چه در نقش همکار و ناظر دولتی چه در نقش تسهیلگر( توجه داشته باشد 

که فرایند کار با هدف اقتدار افزایی افراد اجتماع طی شود تا به  اصول اساسی اجتماع محور  لطمه نزند.

مفهومعمومیتسهیلگری
تسهیلگری )Facilitation( مجموعه ای از مهارت ها، دانش و نگرش است که به آغازگِر فرایندهای 
اجتماع محور کمک می کند تا به اجتماع محلی در تعیین مشکالت و طراحی برنامه هایی برای حل 

مسایل و ارتقای سالمت در جامعه ی محلی کمک کند.
دیگران.  به  است  خدمتی  تسهیلگری 
مهم ترین کار یک تسهیلگر حفظ فرایندی است 
که باید تسهیل شود. فرایند عبارت است از یک 
برنامه ی طراحی شده و چگونگی تالش گروه برای 
انجام وظایف و مسئولیت ها جهت حل مسایل و 

ارتقای وضعیت اجتماع محلی.
شما به عنوان یک تسهیلگر، به مردم کمک 
خواهید کرد تا با هم ارتباط داشته باشند، با هم 
کار کنند و برای گردهم آیی ها چارچوبی، به وجود 
خواهید آورد که اجازه می دهد مردم به خالقیت هم 

پی ببرند. 
نکته: هر چه بیشتر تسهیل کنید، خواه رسمی 

همراه با یک گروه یا غیر رسمی در نشست های غیر رسمی با همکارانتان یا افراد محله، درخواهید یافت 
که توانایی ارتباط و کارکردن با دیگران را در خود رشد  داده اید و مهارت های خود را تقویت کرده اید. 
احترام به خود و اعتماد به نفستان افزایش یافته و بازخوردهای محیطی به شما یادآور می شود که 

گروه و خودتان توانمندتر شده اید.

نقش و وظایف شما به عنوان تسهیلگر محله یی 
در فرایند برنامه ریزی در درجه اول حفظ مشارکت 
و ایجاد ارتباط نزدیک بین اعضای اجتماع از ابتدای 
فرایند کار تا نتیجه نهایی آن است. وقتی با کمک هنر 
تسهیلگری بتوانید جلب مشارکت کنید بعد از آن 
قادر خواهید بود با کمک آن ها مشکل را شناسایی و 
بر سر آن توافق کنید و به تیم یا گروه کاری اجتماع 
کمک کنید تا برنامه یی برای حل مشکالت محله 
تدوین کند و اعضای اجتماع بتوانند آن برنامه را اجرا 

و ارزیابی کنند.

یکتجربهبومی
به اعتقاد شرکت کنندگان در یک نشست مشورتی در سال 92 در جریان اجرای برنامه های پیشگیری  
اجتماع محور از اعتیاد در کشور »ضعف در نظارت و حساسیت کارشناسان در ارزیابی محله ها از مهم ترین 

مشکالت اجتماع محور است« 
تحلیل:مخدوش شدن مراحل کار و نحوه ی نظارت و عدم آگاهی کارشناسان و تسهیلگران از نقش خود در 

برنامه علت اصلی این مشکل است 
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جایگاهتسهیلگریدرطیفمشارکت
یک تسهیلگر اجتماع محور می تواند در تمام سطوح مشارکت فعالیت تسهیلگرانه خود را آغاز کند اما 
آن چه در عمل مشاهده می شود این است که مفهوم تسهیلگری با توجه به ویژگی های آورده شده در 
صفحه قبل، بیشتر در سطوح باالتر مشارکت معنی پیدا می کند. در سطوح پایین تر، آغازگر یک برنامه 
اجتماعی، بیشتر نقش مشاور و یا مدیر برنامه های توسعه را ایفا می کند و در مراحل میانی نقش های 

آموزشی، مشاوره یی و هدایت گروه پررنگ تر می شود. 
در سطوح چهارم و پنجم )بر اساس الگوی C6( نقش تسهیلگرانه نمود می یابد. در این سطوح آغازگر 
در کنار مردم قرار می گیرد و به آن ها کمک می کند تا فرایندها را تحت کنترل خود بگیرند. تسهیلگر تالش 
می کند در درک مسایل اجتماع و طراحی راه کارها، دانش و تجربه ی خود را با مردم به اشتراک بگذارد. در 

این فرایند تسهیلگر همان اندازه که دانش خود را منتقل می کند، از تجربه های اجتماع محلی می آموزد. 
نکته:یک تسهیلگر واقعی باید بکوشد طیف مشارکت را به سمت مرحله نهایی هدایت کند. یعنی 
مرحله ی عمل خود انگیخته بدون حضور آغازگر بیرونی. در واقع تالش تسهیلگر در این زمینه برای 

خروج به موقع از اجتماع محلی خواهد بود.
آمادگیبرایتسهیلگریاجتماعمحور

آیا برای تسهیلگری آماده  هستید؟ برای تعیین میزان آمادگی خود در زیر سؤاالتی مطرح می شود 
که فقط شما می توانید به این سؤاالت پاسخ دهید. جواب درست یا غلط وجود ندارد ، بنابراین رفوزه 

نمی شوید! جواب صادقانه ی شما به کمکتان می آید تا معلوم کنید
 آیا در تسهیلگری راحت خواهید بود یا خیر؟ آیا آمادگی دارید تسهیل کنید یا خیر؟

آیا عالقه دارید به دیگران گوش دهید، بدون قضاوت یا پیش پنداشت درباره ی چیزی که باید یا نباید 
گفته یا انجام شود؟

آیا به عقیده ی دیگران احترام می گذارید، حتی موقعی که با شما موافق نیستند؟
آیا می توانید از کنترل کامل یک مکالمه یا سایر موقعیت ها اجتناب کنید؟

آیا در پرداختن به تضادها راحت هستید؟
آیا هنگام صحبت کردن درجمع راحت هستید؟ 

چالش

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان استانی، مسئولیت های متعدد کارشناسان دولتی امکان تمرکز مناسب بر 
برنامه های اجتماع محور را از آن ها می گیرد. اکثر کارشناسان شهرستانی چند کار انجام می دهند و ناخواسته 

خیلی از اهداف برنامه نه تنها دنبال نمی شود بلکه ابتر باقی می ماند .
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برخیازمهمترینویژگیهاوتواناییهایتسهیلگراجتماعمحور

 تحمل عدم قطعیت و پذیرش دیگران بطور غیرمشروط، خنثی بودن در زمان های الزم
 صداقت، خلوص و همراهی

 هم دلی، مراقبت، توجه به کیفیت، مشوق
 دارای تفکر سیستمی و مفهومی

 انعطاف پذیری و قابلیت هماهنگی 
 آماده برای رشد فردی و شناخت و آگاهی نسبت به خود )قوت ها و ضعف ها، تأثیر بر دیگران و ...(

  درک زمان مناسب برای سکوت
 شنونده ی فعال، تشویق به ارتباطات باز و توانایی دادن بازخورد 

 مهارت پرسیدن )در مقابل گفتن( 
  پرسیدن سؤاالت چالش برانگیز 

  استفاده از سؤاالت، مسایل و ابزارهایی که مغز و بدن را برای یادگیری درگیر می کنند.
  ندادن همه ی جواب ها

  پرسیدن سؤاالتی که بصیرت ایجاد می کنند.
 واضح سازی تجارب برای کسب بصیرت و ایجاد تعارض سازنده

 تمرکز بحث ها بر روی هدف
 گوش کردن از جایگاهی بدون قضاوت وگوش کردن برای فهمیدن

 مهارت مشاهده، مهارت تغییر سرعت، مهارت ارائه مطلب، مهارت حل مسأله
  توجه به الگوی تعامل گروهی و استفاده از آن ها

  توجه به آن چه  گفته نمی شود
  مهارت سازماندهی

  توجه به فرصت های یادگیری
 توانایی استخراج نتایج مثبت از موقعیت های دشوار

  شناخت افراد و ارتباطات بین فردیشان و ناآشکاری های گروه
 قطع و شروع مجدد روابط

  ایجاد تغییر گروه ها در جهت مثبت
  مهارت خالصه سازی دقیق و بدون قضاوت و ایجاد فرصت صحبت برای افراد ساکت

  مهارت نوشتن
  روش های برقراری ارتباط وروش های یادگیری و تدریس

  برخوداری از دانش مبانی فرهنگی
  پویایی گروه و ارتباطات بین فردی و هدایت گروه

 شناخت و ارزیابی مخاطب و مفهوم و محتوای موضوع
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تسهیلگری

Collective action
حضورنمایندۀصوری

Compliance : تعیینوظیفهبادادن

عاملرغبتبرانگیز 

ش ولی بدون  
Consultation : پرس

ت  تأثیر
ضامن

Coompeation : همکاریمردمبافرد

بیرونی؛بیرونینهایتاهدایتمیکند

Colearning : تقسیمدانشوتجربهبرایدرک

بیشتروباتسهیلگرریفردبیرونی

Collective action
 عملجمعیدرغیابآغازگربیرونی

آیا می توانید از خودتان انتقاد کنید؟
آیا می توانید بطورمستقل فکرکنید؟ 

آیا باور دارید گروه هایی که با هم کار می کنند، از افرادی که تنها کار می کنند، هوشمندتر هستند ؟
آیا می توانید باز خورد دیگران را درباره ی خود بپذیرید؟

پاسخ آری به اکثریت این پرسش ها نشان می دهد که شما در نقش یک تسهیلگر راحت هستید. 
همه ی این مهارت ها قابل بهبودی و یادگیری است.

فضای مناسب ایجاد کنید. )خودتان را معرفی کنید و بگویید چه نقشی دارید، مطلب مورد بحث، نقش 
گروه و سرفصل ها را توضیح دهید و در صورت لزوم از یخ شکنی و انواع روش های معرفی شرکت کنندگان 

استفاده کنید  .(
شمابهعنوانتسهیلگرباید:

•    در بحث و گفت وگو لحن مثبت داشته باشید.
•    در مورد موضوع مورد بحث بی طرف باشید

•    تمرکزرا در مورد موضوع مورد نظر حفظ کنید.
•    مدیریت وقت را برعهد بگیرید.

•    روش ها و رویه هایی را پیشنها د کنید که به کار بهتر در گروه کمک کند.
•    همه را در فرایند مشارکت کمک کنید. 

•    در مورد قعالیت ها و گام هایی که باید برداشته شود آموزسش و آگاهی دهید. 
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•    جزییات اجرا را هماهنگ کنید.
•    گروه اطالعات را ثبت کنید یا بر ثبت آن ها نظارت داشته باشید.

نقشتسهیلگراندرمداخلههایمحلی:
به عنوا ن تسهیلگر شما نقش های متفاوتی را عهده دار 
می شوید؛ مثاًل ممکن است مجبور  باشید جلسات را اداره 
کنید  و کمک کنید تا گروه تصمیم بگیرد. ممکن است 
که در نقش آموزشگر، کارگاه یا دوره های آموزشی دیگر 
را برگزار کنید یا کمک کنید که یک گروه کاری یا تیم 

تشکیل شود.
شما به عنوان تسهیلگر باید بی طرف باشید و ازریابی 
نکنید. الزم است شرکت کنندگان را تشویق کنید تا 
بیشترین روش های مؤثر را برای انجام دادن وظایف در 

کمترین زمان به کار ببرید.

اگر به هریک از این پرسش ها پاسخ منفی دادید مأیوس نشوید! پاسخ منفی بدین معنی است که باید چیزهایی 
را در خود تغییر بدهید. مثاًلً یک رفتار، یک باور، یک نگرش یا یک عمل. آیا می توانید تغییر بدهید؟

تسهیلگرتنها با نظرخواهی یا مشاوره  از مردم نمی تواند ادعا کند که با مشارکت اعضای اجتماع برنامه یی 
را اجرا کرده است ولی اگر از شروع تا پایان یک برنامه آن ها را در تصمیم گیری ها شرکت دهد و مردم اجتماع 
احساس کنند خودشان این کار را انجام داده اند و خود را مالک آن بدانند در این صورت می تواند بگوید با 

مشارکت مردم کاری انجام شده است.
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چالش:

از عارضه هایی که عده ای به آن مبتال هستند تک روی و فرار از کار تیمی است. نتیجه ی چنین نگرشی این 
است که آن ها می پندارند یا وانمود می کنند همه ی حقیقت نزد ایشان است و برای به کرسی نشاندن دیدگاه 
و حفظ جایگاه خود استفاده از هر ترفندی را مباح می دانند. به همین دلیل از برگزاری جلسات و کارهای 

گروهی نتیجه ی مناسبی برای برون رفت از مشکالت و بروز خالقیت حاصل نمی شود . 
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جمعبندی

شما به عنوان تسهیلگر اجتماع محور قرار است به یک محله کمک کنید تا با استفاده از دانش، امکانات و 
توانایی های در دسترس محله، به حل مشکالت خود اقدام کند. )بسیج اجتماع کوچک( برای این منظور 
الزم است پیش از ورود به این اجتماع ارزیابی های مناسبی انجام دهید تا امکان موفقیت برنامه اجتماع محور 
را بررسی و پیش بینی کند. پس از انتخاب یک اجتماع مناسب شما به محله وارد می شوید. ورود به محله به 
برخی پیش زمینه ها و آماده سازی ها نیاز دارد. پس از ورود، شما به عنوان تسهیلگر می کوشید تیمی از اعضای 

جامعه محلی تشکیل شود تا سررشته ی امور را به دست بگیرد. 
با آموزش اعضای این تیم شما به همراه تیم برنامه یی را برای اجتماع تدوین خواهید کرد تا بدانید 
قرار است چگونه  مشارکت همه اعضای اجتماع محلی و افراد کلیدی و مؤثر را جلب کنید. با استفاده از 
چه ابزارها و روش هایی نیازهای محله را بسنجید، چگونه طرح هایی برای حل مشکالت تدوین کنید و 

چگونه  آن ها را اجرا کنید. 
پس از اجرای طرح ها شما انتظار دارید که اجتماع محلی توانمندتر شده باشد و احتماالً به حضور وکمک 
بیشتر شما به شکل مستقیم نیاز وجود نخواهد داشت. با انجام برخی ارزیابی ها که میزان مقتدر شدن اجتماع 

را می سنجد شما تصمیم می گیرید از اجتماع خارج شوید.
 هدف از فصول پیش رو آشنایی بیشتر شما با هر یک از گام های گفته شده در باال است. بدیهی است 
برای فهم دقیق و تسلط کامل بر هر یک از موضوعات باید به منابع موجود برای هر یک از این مباحث 
مراجعه کنید. مثاًل بحث هایی مانند طرح نویسی و ارزیابی مباحثی مفصل هستند که تسهیلگران برای 
تسلط بر آن ها و ارتقای توان آموزشی خود برای انتقال درست مفاهیم به تیم های اجتماع محور باید به 

این منابع مراجعه کنند.
برخی از مباحث به طور مستقیم افزایش مهارت تسهیلگران را هدف قرار می دهند. مثاًل مهارت های 

ورود به اجتماع. 
اما برخی دیگر بر مهارت های نظری تسهیلگران هم تأکید دارند مثاًل مباحثی مثل طرح  نویسی یا جلب 
حمایت ذی نفعان . در این موارد تسهیلگران باید قادر باشند این مباحث را به اعضای تیم محلی بیاموزند و در 
اصل مجریان اصلی این بخش ها اعضای تیم خواهند بود. درباره ی این مباحث به ویژه نیاز به استفاده از منابع 

مستقل بیشتر به چشم خواهد خورد.
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خالهصیفصل
برنامه ریزی عبارت است از تهیه، توزیع و تخصیص وسایل و عوامل محدود برای رسیدن به هدف های مطلوب 
در حداقل زمان و با حداقل هزینه ی ممکن. به عبارت دیگر برنامه ریزی یعنی تعیین فعالیت های اثربخش 
در جهت تحقق هدف به بهترین شکل ممکن. برنامه ریزی اجتماع محور نیز تعیین فعالیت هایی اثر بخش 
توسط مردم برای تحقق هدِف توسعه ی جامعه محلی و مقتدر شدن اجتماع است. برنامه ریزی اجتماع محور 
گونه یی از برنامه ریزی است که در چارچوب بسیج و ایجاد حرکت در اجتماع محلی و با توجه به اصول رویکرد 

اجتماع محور - که در فصول پیش بیان شد- طراحی و اجرا می شود.
اصولکلیدیدربرنامهریزیاجتماعمحور

برنامه ریزی اجتماع محور فرایندی مشارکتی و اقتدار افزا است که همه ی اعضای داوطلب مشارکت 
اجتماع محلی، در آن حضور دارند.یک یا چند تیم از اجتماع مسئولیت عملیاتی کردن برنامه های تدوین 
شده را به عهده می گیرد.هدف غایی آن تحقِق توسعه در جامعه ی محلی است. )اهداف برآیندی و فرایندی 
برای آن تعریف شده است( در جریان اجرای آن اعضای اجتماع مقتدر می شوند . )فرایند فراموش 
نمی شود.( اصول پایه ی برنامه ریزی )تعیین اهداف، تدوین اسناد، تهیه و تخصیص منابع( در آن رعایت می شود.

گامهایاصلیدرفرایندبرنامهریزیاجتماعمحور
مرحله پیش از مداخله: انتخاب اجتماع کوچک با انجام ارزیابی ها

مرحله ی اول: ورود به اجتماع و ایجاد آمادگی اولیه
مرحله ی دوم: تشکیل تیم داوطلب و آموزش تیم داوطلب

مرحله ی سوم: جلب مشارکت و همکاری افراد کلیدی و مؤثر
 مرحله ی چهارم: نیاز سنجی و الویت بندی مشکالت محله با مشارکت تیم داوطلب

مرحله ی پنجم: تدوین برنامه و طرح  ها و اجرای آن ها توسط تیم داوطلب 
مرحله ی ششم: ارزیابی  

مرحله ی هفتم: خروج از اجتماع
 مستند سازی 

تسهیلگری )Facilitation( مجموعه ای از مهارت ها، دانش و نگرش است که به آغازگِر فرایندهای 
اجتماع محور کمک می کند تا در تعیین مشکالت و طراحی برنامه هایی برای حل مسایل و ارتقای سالمت در 
جامعه ی محلی  اجتماع محلی را یاری کند. تسهی گری خدمتی است به دیگران. مهم ترین کار یک تسهیلگر 
حفظ فرایندی است که باید تسهیل شود. فرایند عبارت است از یک برنامه ی طراحی شده و  چگونگی 
تالش گروه برای انجام وظایف و مسئولیت ها برای حل مسایل و ارتقای وضعیت اجتماع محلی.به عنوان 
تسهیلگرشما نقش های متفاوتی را عهده دار می شوید مثاًل ممکن است مجبور باشید جلسات را  اداره کنید 
و کمک کنید تا گروه تصمیم بگیرد. ممکن است که در نقش آموزشگر، کارگاه یا دوره های آموزشی دیگر را 
برگزار کنید یا کمک کنید یک گروه کاری یا تیم تشکیل شود. شما به عنوان تسهیلگر باید بی طرف باشید 
و ارزیابی نکنید. الزم است شرکت کنندگان را تشویق کنید تا بیشترین روش های مؤثر را برای انجام دادن 

وظایف در کمترین زمان به کار ببرند.
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کانسنجیربایموفقیتانتخاباجتماعربایآغازربانهم ام
فاطمهخزائلیپارسا





امکانسنجیاولیه،اصولکلی
در 25 سال گذشته حوزه پیشگیری  از مصرف مواد اعتیادآور جایگاه خاص خودش را به دست آورده 
است. پژوهشگران گام های بلندی در شناسایی برنامه های مؤثر، راهبرد ها و همچنین اصول متمرکز بر 
پیشگیری  و کاهش مصرف مواد اعتیاد آور و رفتار های پر خطر برداشته اند. اجتماع ها این برنامه ها را اجرا 
کرده اند و به خوبی آموخته اند چه کاری انجام دهند و چه کاری انجام ندهند. با تالش های بسیار و صرف 
منابع مالی دانش پیشگیری  افزایش یافته است تا جایی که متخصصان از این تجربه ها درس های زیادی 

آموخته اند و آن ها را به کار می برند.
امروزه شما با اطالعات فراوانی که در اختیار دارید می توانید از بین برنامه هایی که با دقت ارزیابی 
شده و مؤثر بودن آن ثابت گردیده است، طرحی را مبتنی بر دانش پیشگیری خالقانه انتخاب کنید با 
این حال انتخاب یک برنامه کاری سخت است. همه ی برنامه ها برای همه ی اجتماع ها مناسب نیستند. 
دسترسی به اطالعات مورد نیاز برای تصمیم گیری آگاهانه و یافتن زمان برای انجام این کار ها می تواند 

امکان سنجی برای موفقیت و ارزیابی وضعیت برای انتخاب اجتماع، پایه یی است که باید 
گام های برنامه ریزی برروی آن استوار بماند و برای همین توجه و تخصیص وقت کافی برای این 

قسمت قبل از ورود به اجتماع اهمیت دارد. 
در پایان این فصل انتظار می رود  شما بدانید که:

امکان سنجی برای موفقیت با روش اجتماع محور قبل از ورود به اجتماع چگونه است؟
ارزیابی وضعیت برای انتخاب اجتماع های با موفقیت بیشتر چیست؟

همچنینبتوانید:
شاخص های امکان سنجی  اجتماع را برای موفقیت با روش اجتماع محور بنویسید و امتیاز دهید. 

وضعیت اجتماع های مختلف را ارزیابی و اجتماع های با موفقیت بیشتر را انتخاب کنید.
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چالش برانگیز باشد. در این موارد امکان سنجی می تواند به کمک شما بیاید. مخصوصا وقتی شما بخواهید 
به دالیل مختلف )مثل داشتن تجربه کم و حتی اولین تجربه، نداشتن بودجه ی کافی، نوع رویکرد مداخله 
مثل رویکرد اجتماع محور( برای کار در اجتماع به انتخاب دست بزنید. مسلما اهمیت انتخاب برنامه ی 
مناسب برای موفقیت کم تر از اهمیت اجتماعی نیست که برنامه باید در آن اجرا شود و الزم است به هر 

دو مورد توجه کرد.

امکان سنجی همچنین باید برای اجتماع هایی که به نظر می رسد احتمال موفقیت در آن ها کم است نیز 
زمینه ی برنامه ریزی را فراهم کند. مسلما در ارزیابی یک اجتماع به مشکالت یا کمبودهایی بر می خورید 
که هر چند ممکن است در همان زمان شما را از کار در آن اجتماع منصرف کند ولی این امر نمی تواند به 
معنای حذف آن اجتماع برای همیشه باشد. مثاًل اگر زمینه کار مشارکتی فراهم نباشد یا فرهنگش رایج 
نباشد می شود  در آن اجتماع از روش های آگاه سازی استفاده کرد و در صورت فراهم شدن زمینه ی الزم در 

سال های بعد برنامه های اجتماع محور را در آن جا  اجرا کنید. 
به این نکته توجه کنید که امکان کار در اجتماع ها صفر یا صد نیست )سیاه و سفید( بلکه طیفی است که 
شما باید به آن وزن بدهید و بعد انتخاب کنید و به این ترتیب مردودی در کار نیست و این شما هستید که 

می توانید با استفاده از سایر رویکردها، اجتماع های بدون آمادگی را به مرحله آمادگی برسانید. 

نکته:در بسیاری از مواقع تسهیلگران و برنامه ریزان بدون جمع آوری اطالعات کافی در مورد اجتماع 
محل اجرای برنامه، مداخله را شروع می کنند.

امکانسنجیچیست؟
امکان سنجی فرایندی منظم و ساختار یافته است که طراحی شده تا شما بتوانید سهولت اجرای یک 
برنامه را در یک اجتماع ارزیابی کنید. یا به شما کمک می کند از بین چند برنامه، مناسب ترین آن ها 
را انتخاب کنید. مناسب ترین برنامه یعنی برنامه یی که با نیازهای شناسایی شده ی اجتماع، ظرفیت 

سازمانی، جامعه ی هدف و شرایط جاری اجتماع متناسب باشد.
نکتهیمهم:ارزیابی آمادگی اجتماع برای مداخله ی اجتماع محور با ارزیابی عمومی وضعیت اجتماع 
تفاوت اساسی دارد. در این فصل بر مفهوم اول تأکید شده است. ارزیابی عمومی اجتماع به دنبال فهم 
مشکالت و ریشه های آن ها در یک اجتماع است که در فصل ارزیابی محلی، نیاز سنجی و تحلیل مشکل 
به آن پرداخته خواهد شد. از این ارزیابی ها برای طراحی  برنامه های مداخله استفاده می شود تا بدانیم 
اجتماع چه نیازی دارد و چه مداخله یی ضروری است. اما ارزیابی آمادگی، برای پاسخ به این پرسش 
کلی است که آیا امکان موفقیت برنامه ی اجتماع محور در این اجتماع خاص وجود دارد، یا به عبارتی 

امکان موفقیت چه قدر است؟
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چراامکانسنجیمهماست؟
امکان سنجی فرایندی منظم را ایجاد می کند تا بتوانید مناسب ترین برنامه را بدون دخالت نظر 

شخصی و ترجیحات خود، در اجتماعی اجرا کنید که امکان موفقیت بیشتری دارد.
جمعآوریدادههایاولیهوامکانسنجیبرایموفقیت

فرض کنید در شهر محل زندگی شما، 26 محله وجود دارد و شما می خواهید محله هایی را انتخاب کنید 
که امکان موفقیت برای برنامه های اجتماع محور در آن بیشتر باشد. همان طور که می دانید رویکرد 
اجتماع محور تنها گذاشتن یک نمایشگاه، کارگاه آموزشی یا یک برنامه مهارت زندگی نیست. در این 
رویکرد، جلب مشارکت هرچه بیشتر همه ی مردم مطرح است و این کاری نیست که یک روزه و با کمی 

حمایت گیری و توافق با افراد کلیدی انجام گیرد. حتما سؤال های زیر برای شما مطرح خواهد شد:
• آیا دسترسی  به این محله آسان است و امکانش برای من فراهم است؟

• آیا افرادی هستند که بتوانم از آن ها کمک بگیرم؟
• آیا خود مردم حاضر به مشارکت هستند؟

• آیا ممکن است مردم از چند قوم و قبیله باشند و جلب مشارکت هرکدام موجب شود گروه دیگر کنار بکشند؟
•آیا این جا یک محله سنتی است که دارای فرهنگ و آداب و رسوم خاصی هستند؟

•توزیع سنی مردم چگونه است؟ جمعیت برخی مخاطبان برنامه های پیش گیرانه  نظیر نوجوانان و 
جوانان در محله جه تعداد است؟

• آیا سازمان های دیگری هم در این محله فعالیت می کنند؟
• آیا تا به حال خود مردم برای محل مشکالتشان کمک درخواست کرده اند؟

• محله چه امکاناتی دارد؟ 
• امکانات ما چیست؟

 و پرسش  هایی از این قبیل که اگر بی پاسخ بماند در بین راه با صرف وقت و هزینه ناچار به تجدید نظر 
خواهید شد. این سؤال ها را می شود به چهار دسته ی اجرایی، فنی، زمانی و اقتصادی تحت عنوان 

  برای کارشناسان محلی همیشه این سؤال پیش می آ ید که آیا برنامه ی تدوینی آنان با اجتماع محل 
اجرای برنامه، سازگار است یا نیست؟ عوامل زیادی در امکان اجرای یک برنامه مؤثر است که امکان سنجی 

به شما کمک می کند این عوامل را شناسایی کنید.

بعضی از متخصصان پیشگیری  برای انتخاب اجتماع محل اجرای یک برنامه، از ترجیحات شخصی خود یا 
مشاوره با همکاران استفاده می کنند. مثاًل ممکن است یک برنامه ی موفق قبلی را در محله یی دیگر اجرا کنند. 
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حوزه های امکان سنجی تقسیم کرد. این اطالعات به محیط بیرونی )محله یی که می خواهید مداخله 
کنید( مربوط است که همراه با اطالعات محیط درونی )سازمانی که در آن یا برای آن کار می کنید( 

می توانند میزان امکان اجرای برنامه را به شما نشان دهند.

شاخصهایدرونیوبیرونیدرامکانسنجی
 سازمان ها برای انتخاب هر محله،  به شناخت محیط بیرونی نیاز دارند زیرا محیط می تواند بر اجرای 
برنامه های آنان اثر بگذارد. محیط بیرونی معموالً از حیطه ی کنترل شما خارج است و می تواند برای شما 
فرصت یا تهدید باشد. عوامل دخیل در موفقیت یا شکست هم می تواند متنوع و حتی نامحدود باشد و 

این مستلزم شناخت آن ها است.
به این ترتیب سازمان محل کار شما، محیط درونی و اجتماعی که عمل مداخله در آن انجام می گیرد 

محیط بیرونی محسوب می شود. این محیط ها در نمودار زیر مشخص شده است.
الف:محیطدرونی،سازمانمجری)کارکنان،امکاناتومحدودیتها(

بهتر است تیمی متشکل از مسئولین و کارشناسان مرتبط )مثل مدیر مسئول  برنامه، مسئولین مالی و افراد 
تصمیم گیرنده در ارائه خدمات الزم برای پیشبرد کار، کارشناسان باتجربه و تسهیلگران برنامه( تشکیل دهید 
و با مشارکت آن ها امکانات در دسترس و محدودیت ها را به براورد و مشخص کنید. برای این کار می توانید از 

یکتجربهبدیهی:
به اتقاد شرکت کنندگان در یک نشست مشورتی در سال 1392، در جریان اجرای برنامه های پیشگیری اجتماع محور 
اعتیاد در کشور، بی اعتمادی مردم محله نسبت به دستگاه های دولتی، مقاومت عوامل مجرم در داخل محالت و امنیتی 

جلوه دادن فعالیت های اجتماع محور از چالش های شرکت کنندگان بوده است.
تحلیل: به نشر می رسد تسهیلگر در انتخاب اجتماع به موانع قانونی و شرایط اجتماعی توجه نداشته و آن ها را پیش بینی 

نکرده است. 

شاخصها

محیطدرونی
سازمانمجری

محیطبیرونی
اجتماع

اجرایی،فنی،
زمانی،اقتصادی

کارکنان،امکاناتو
محدودیتها)قوتوضعفها(
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روش های تسهیلگری مثل ارزیابی T یا توفان فکری  استفاده کنید و به پرسش های زیر پاسخ دهید:
آیا بودجه و هزینه ی کافی در اختیار داریم؟ تا چه اندازه الزم است به کمک های بیرونی متکی باشیم؟

آیا برای رفت و آمد به محله از امکانات کافی برخورداریم؟
آیا می شود خارج از ساعات اداری فعالیت کرد؟ بودجه و امکانات وجود دارد؟

آیا نیروی انسانی برای فعالیت های پیش بینی شده وجود دارد؟ چه اندازه به کارشناسان بیرون از 
سازمان نیاز است؟

آیا مدیران و سایر مسئولین مؤثر در پیشبرد برنامه، به اندازه ی کافی توجیه هستند و موافقتشان 
جلب شده است؟ 

یکتجربهیبومی
به اعتقاد شرکت کنندگان در یک نشست مشورتی در سال نود و دو، در جریان اجرای برنامه های پیشگیری  
اجتماع محور اعتیاد در کشور، از کارشناس بهزیستی برای فعالیت های محله یی به دلیل عدم حضور در اداره 

و همچنین  کار در خارج از ساعات اداری حمایت نمی شود.
تحلیل: مسئولین سازمان برای کار اجتماع محور توجیه نیستند و از قبل با آن ها هماهنگی نشده است.

ب:محیطبیرونی،اجتماع
اجتماع ها را فهرست کنید. شاخص های محیط بیرونی را برای هر اجتماع مطابق با جدول زیر بنویسید. 
تیمی از کارشناسان، متخصصین و افراد مؤثر هر اجتماع تشکیل دهید. سؤال های هر شاخص را با توجه 
به نقش آن ها در موفقیت شما به خیلی ضعیف، ضعیف، متوسط، قوی، بسیار قوی درجه بندی کنید. با 

بحث و گفت و گو تحلیل آمادگی هر اجتماع را بنویسید. 
سؤال  ها به شرح زیر است:

اجرایی 
نگرش رهبران اجتماع و مردم محله نسبت به رویکرد اجتماع محور چیست؟ 	 
  آیا رویکرد اجتماع محور از حمایت آن ها برخوردار است؟	 
  آیا رویکرد اجتماع محور با مقاومت آن ها روبرو است؟	 
  آیا راهکار های مؤثری در اجتماع وجود دارد؟	 

 فنی 
آیا اجتماع توانایی های فنی و پختگی دارد ؟	 
آیا فرهنگ مشارکت وجود دارد؟	 
آیا تجربه ی رویکرد اجتماع محور وجود دارد؟	 
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یکتجربهبومی
به اعتقاد شرکت کنندگان در یک نشست مشورتی در سال 1392، در جریان اجرای برنامه های پیشگیری اجتماع محور 
اعتیاد در کشور، ورود به محالتی با میزان باالی قاچاق مواد، مشکل است مراجع سنتی قدرت باالیی برای ورد به محله 

مقاومت می کنند.
تحلیل: تسهیلگر ازموانع قانونی رسمنی و غیر رسمی بی خبر بوده است و در این زمینه هماهنگی نشده است

زمانی 
آیا زمان کافی در اختیار دارید؟ نه به اجبار بلکه به اختیار	 
تغییرات محیطی تا چه میزان زمان را تحت تأثیر قرار می دهد؟	 
مدیریت زمان تا چه اندازه در اختیار مردم و ذی نفعان است؟	 
بازده زمانی تا چه اندازه تحت تأثیر مقاومت مردم، آموزش آن ها و ایجاد انگیزه در آن ها است؟	 

اقتصادی
آیا اجرای برنامه از نظر میزان هزینه به صرفه است یا نیست؟	 
آیا هزینه های جانبی مثل حمایت گیری، آموزش و ایجاد انگیزه قابل پیش بینی است؟	 

حوزه های امکان سنجی

اقتصادیزمانیفنیاجرایی

نام اجتماع

اجتماع الف

اجتماع ب

اجتماع پ

اجتماع ث

ماتریس انتخاب مجله

ارزیابیوضعیتبرایانتخاباجتماع
یک ابزار شناخت اجتماع، تحلیل  PESLE است که می تواند به شما کمک کند تا عوامل سیاسی 
 T-فناوری S-Social- Cultural اجتماعی- فرهنگی E- Economical اقتصادی P- Political
Technological قانونی L- Legal  و محیطی E- Environmental اجتماع محل مداخله را بشناسید و 

آن اجتماع را با آگاهی بیشتر انتخاب کنید. 
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P- Politicalعواملسیاسی
عوامل سیاسی را معموالً باید در سطح کالن سنجید، ولی در انجام یک مداخله الزم است به سیاست های 
کالن دولت ، ثبات سیاسی محیط، موضع دولت و مسئولین نسبت به مداخله و مراکز تصمیم گیری و 
سیاست گزاری و همچنین به میزان اثر این سیاست ها در محله توجه کرد. مثاًل اگر در سیاست های 
کالن بر جلب مشارکت مردمی و تشکل های  مردمی در مداخله های سالمت روانی اجتماعی تأکید 
شده باشد. در این صورت می توان میزان اثر این سیاست را در سطح محله ها سنجید. مسلما سنجش 
میزان اثرگذاری سیاست های کالن بر فعالیت های محله در افزایش موفقیت اثر خواهد داشت. طرح این 

سؤال  ها برای تحلیل محله مهم است.
مراکز تصمیم گیری کدام سازمان ها یا ارگان ها هستند؟

موضع مدیران ارگآن ها و سازمان های تصمیم گیرنده )مثاًل نیروهای امنیتی و انتظامی(  نسبت به 
مداخله چیست؟

E- Economicalعواملاقتصادی
مسایل اقتصادی مثل بیکاری، تورم و از این قبیل می تواند بر میزان مشکالت اجتماعی، مشکالت مربوط 
به سالمت و حتی میزان مشارکت مردم در برنامه های بهداشتی در یک محله تأثیر بگذارد. به همین جهت 
شناخت امکانات مالی محله )مادی و غیر مادی(، میزان درآمد، شغل و عوامل مشابه برای امکان سنجی 

دارای اهمیت است. طرح سؤال  های زیر مهم است.
مردم از چه راه هایی درآمد کسب می کنند )شغل آن ها چیست(؟

میزان درآمد مردم چه قدر است؟
آیا امکانات مادی برای کمک به برنامه وجود دارد )مثل افرادی که حاضر به کمک مالی باشند(؟
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چه امکانات غیر مادی وجود دارد )مثل وجود سالن اجتماعات، وسایل چاپ و تکثیر و از این قبیل(؟

S-Social- Culturalعواملاجتماعی–فرهنگی
این عوامل می توانید شامل موارد زیر باشد:

ارزش ها، نگرش ها و اعتقادها در مورد سالمت و مشکالت مربوط به آن، توزیع سنی جمعیت، میزان 
تحصیالت، سن، جنس، شیوه زندگی، مذهب و اخالق، مهاجرت، گروه های  محلی و قومی و نژادی و 
میزان هماهنگی یا عدم هماهنگی آن ها با هم. آداب و رسوم، سنت ها، سایر سازمان های اجتماعی و 
فرهنگی فعال در اجتماع، سازمان های غیر دولتی یا اجتماع محور فعال در زمینه مسایل بهداشتی و 
سالمت، رسانه های محلی، افراد عالقمند به فعالیت های داوطلبانه، افراد خّیر و کمک کننده مالی، افراد 
کلیدی و مؤثر در داخل و خارج اجتماع و سایر عواملی که شما می توانید آن ها را تعیین کنید. سؤال های 

زیر برای تحلیل اجتماع مفید هستند:
ارزش و نگرش و اعتقادات مردم چه اندازه در پیشبرد برنامه مؤثر هستند و چه اندازه مانع ایجاد می کنند؟

توزیع سنی جمعیت چگونه  است؟ 
آیا افراد جوان و نیروی مولد در داخل اجتماع کار می کنند یا در خارج آن، یا فقط رفت و آمد موقتی دارند؟

آیا گروه های محلی و قومی متنوع وجود دارد؟ اگر جواب مثبت است، آیا با هم هماهنگ هستند یا 
اختالف دارند؟

افراد کلیدی چه کسانی هستند؟
آیا سازمان های غیر دولتی یا تشکل های  اجتماع محور در این محله وجود دارد؟ اگر جواب مثبت 

است، چه فعالیت هایی انجام می دهند؟

T- Technologicalعواملفناوری
امکاناتی مانند تجهیزات فنی، سطح دانش مردم در این زمینه، میزان بهره مندی از این امکانات فنی 
)فناوری اطالعات و ارتباطات( می تواند شامل عوامل فناوری باشد. شما با طرح این سؤال ها می توانید 

این عوامل را بهتر تحلیل کنید.
برای مداخله نیاز به چه دانش و فناوری است؟

محله چه امکاناتی را می تواند در اختیار بگذارد؟
فرض کنید در محله یی همه اطالعات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در یک وب سایت یا در یک نهاد  
به راحتی در دسترس باشد، یا شما بتوانید به راحتی با ارسال یک پیامک از تلفن همراه پیامی را به مردم 

برسانید. مسلما این ها امتیازی خوب برای این محله می شود .

L- Legalقانونی
امنیت ، تبلیغات و قوانین و مقررات جاری که بر مداخله اثر دارند و می توانید فرصت یا تهدید باشند. این 

سؤال ها می تواند مطرح شود:
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 آیا به راحتی می توان در همه قسمت های محله رفت و آمد کرد؟
 آیا محدودیتی برای انجام تبلیغات وجود دارد؟

 آیا قوانین در مورد تشکیل تیم های اجتماع محور و فعالیت در زمینه برنامه های پیش گیرانه  در محله 
واضح و روشن است و مشکلی ایجاد نمی کند ؟

E- Environmentalمحیطی 
محدوده ی جغرافیایی ، تسهیالت مربوط به حمل و نقل، تسهیالت تفریحی و فرهنگی و از این قبیل. در 

تحلیل محیطی این سؤال ها مطرح می شود:
 آیا محدوده ی جغرافیایی محله مشخص و معلوم است؟

 آیا دسترسی به محله با توجه به تسهیالت حمل و نقل موجود راحت است؟
 آیا در محله بوستان، کتابخانه، سالن و باشگاه ورزشی و سایر امکانات فرهنگی هست؟

این شاخص ها چهار چوبی را برای شما فراهم می کند  تا بتوانید با پاسخ به سؤال های زیر در مورد مفید یا 
مضر بودن آن ها برای مداخله اطالعاتی را به دست آورید.

1. عوامل سیاسی کلیدی چه عواملی هستند؟
2. مهم ترین عوامل اقتصادی چیست؟

3. کدام یک از موضوع های اجتماعی- فرهنگی مهم تر هستند؟
4. چه تسهیالتی در زمینه فناوری وجود دارد؟

5. کدام قوانین ممکن است بر مداخله اثر بگذارد یا تهدید کننده باشد؟
6. توجه به کدام یک از مالحظه های محیطی اهمیت دارد؟

نکته: ارزیابی های امکان سنجی موفقیت برنامه ی اجتماع با یک هدف اصلی انجام می شوند. با هدف 
ایجاد یک نگاه درست و واقع بینانه به محیطی که قرار است به آن وارد شویم. بنا بر این استفاده از 
شاخص های ارزیابی را نباید به شکل مکانیکی در نظر گرفت و استفاده کرد. مثاًل ممکن است بر اساس 
بررسی شما امکان موفقیت برنامه در محله ی الف بیش از 90 درصد برآورد شود و در محله ی ب کمتر 
از 60 درصد، اما به دلیل برخی شرایط یا اولویت های اجتماعی و سیاسی و حتی فردِی خاص، مؤسسه 
یا سازمان شما محله ی ب را برای مداخله انتخاب کند. به شاخص هایی که در این موارد تأثیر زیادی بر 
انتخاب های ما می گذارند شاخص مطلق می گویند. این شاخص های مطلق گاهی اولویت هایی است که 

شرایط خاص فردی و اجتماعی برای ما ایجاد می کنند. 

در این تحلیل مهم نیست  هر موضوعی را در کدام دسته بگذارید. مثاًل مهم نیست شما یکی از سیاست های 
دولت را در قسمت سیاسی بگذارید یا در قانونی، مهم اثر بالقوه ی آن بر مداخله شما است.
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شناساییاولیهذینفعان،هماهنگیوگفتوگویمقدماتیباذینفعان
 بعد از امکان سنجی و انتخاب اجتماع و قبل از ورود، افراد کلیدی اجتماع را شناسایی کنید و با آن ها 
تماس بگیرید. استقبال افراد کلیدی اجتماع )مثل رهبران، افراد ذی نفود، معتمدین محلی، مسئوالن 
محیط کار، اولیای مدرسه( یا حتی مسئوالن و کارشناسان دستگاه اداری متولی آن اجتماع )مثل 
آموزش و پرورش استان( برای برنامه بسیار اهمیت دارد و الزم است قبل از  ورود از همکاری و مشارکت 
آن ها بهره مند گردید. در این مرحله کارشناس تسهیلگر برنامه بعد از شناسایی افراد کلیدی و نهادها و 
دستگاه های مرتبط، می تواند یک گروه اولیه از این افراد تشکیل دهد، آن ها را توجیه کند و از آن ها بخواهد 

برای امکان سنجی و انتخاب اجتماع کمک کنند.

در ارزیابی شاخص ها به این موضوع توجه کنید که بعضی شاخص ها مطلق هستند )شاخص هایی هستند 
که بر کل انتخاب تأثیر زیادی دارند حتی اگر نمره کل یک اجتماع کم یا زیاد باشد باید به نمره این شاخص ها 
توجه کرد( و بعضی شاخص ها نسبی. مثاًل دو اجتماع الف و ب را در نظر بگیرید. اجتماع الف در حالی در 
مجموع نمره باالتری از اجتماع ب دارد، ولی از نظر قانونی و سیاسی نمره پایینی دارد. مسلما موانع قانونی و 
سیاسی ممکن است موجب شود اصال نتوانید به اجتماع الف وارد شوید و شما ناچار باشید اجتماع دوم را علی 

رغم داشتن امتیاز کمتر انتخاب کنید.
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یکتجربهبومی
به اعتقاد شرکت کنندگان در یک نشست مشورتی در سال 1392، در جریان اجرای برنامه های پیشگیری 

اجتماع محور اعتیاد در کشور، صعب العبور بودن راه ها از موانع مهم برای ادامه فعالیت بوده است. 
تحلیل: تسهیلگر قبل از ورود به شرایط محیطی توجه نکرده است.

نکته:موضوع افراد کلیدی محلی را احتماالً در شرایط جدید باید متفاوت دید، به ویژه در 
شهرهای بزرگ که الگوهای تازه یی به وجود آمده است و ممکن است افراد کلیدی مشابه 

همان افراد کلیدی در محله های قدیم شهرهای کوچک نباشند.

یکتجربهیبومی
به اعتقاد شرکت کنندگان در یک نشست مشورتی در سال نود و دو، در جریان اجرای برنامه های پیشگیری  
اجتماع محور اعتیاد در کشور، مشکل عدم مشارکت مردم در فعالیت های فرهنگی و محله یی وجود داشته است.

تحلیل: تسهیلگر قبل از ورود به شرایط اجتماعی و فرهنگی توجه نکرده و با افراد ذی نفوذ هماهنگی نداشته است. 
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خالهصیفصل

امروزه شما با اطالعات فراوانی که در اختیار دارید می توانید از بین برنامه هایی که با دقت ارزیابی 
شده و مؤثر بودن آن ثابت شده است، طرحی را مبتنی بر دانش پیشگیری خالقانه انتخاب کنید. 
با این حال انتخاب یک برنامه کاری سخت است، همه ی برنامه ها برای همه اجتماع ها مناسب 
نیستند. امکان سنجی می تواند به کمک شما بیاید. مخصوصا در جایی که شما بخواهید به دالیل 
مختلف )مثل داشتن تجربه ی کم و حتی اولین تجربه، نداشتن بودجه ی کافی، نوع رویکرد مداخله 
مثل رویکرد اجتماع محور( برای کار در اجتماع دست به انتخاب بزنید. امکان سنجی فرایندی منظم 
و ساختار یافته است که طراحی شده تا شما بتوانید سهولت اجرای یک برنامه را در یک اجتماع 
ارزیابی کنید. امکان سنجی همچنین باید زمینه یی فراهم کند تا برای اجتماع هایی نیز که به نظر 
می رسد احتمال موفقیت در آن ها کم است برنامه ریزی گردد. بسیاری از ان ها به شناخت محیط 
بیرونی نیاز دارند زیرا محیط بیرونی می تواند بر اجرای برنامه های آن ها اثر بگذارد. محیط بیرونی 
معموالً خارج از حیطه ی کنترل شما است و می تواند برای شما فرصت یا تهدید باشد. به این ترتیب 
سازمان محل کار شما، محیط درونی و اجتماع محِل مداخله ، محیط بیرونی محسوب می شود . 
شاخص های محیط بیرونی برای امکان سنجی عبارتند از اجرایی، فنی، زمانی و اقتصادی. برای 
امکان سنجی هم محیط درونی و هم محیط بیرونی را مد نظر قرار دهید. برای محیط درونی بهتر 
است تیمی متشکل از مسئولین و کارشناسان مرتبط تشکیل دهید و با مشارکت آن ها امکانات در 
دسترس و محدودیت ها را احصا کنید. در محیط بیرونی، اجتماع ها را فهرست کنید، شاخص های 
محیط بیرونی را برای هر اجتماع بنویسید، تیمی از کارشناسان، متخصصین، افراد مؤثر اجتماع ها 
تشکیل دهید. هر شاخص را بعد از بحث و گفت و گو )مثل توفان فکری( با توجه به نقش آن ها در 
موفقیت شما به خیلی ضعیف، ضعیف، متوسط، قوی و بسیار قوی درجه بندی کنید. با بحث و گفت 

و گو میزان امکان اجرای برنامه اجتماع محور را در هر اجتماع بنویسید. 
یکی ابزارهای شناخت اجتماع، تحلیل  PESTLE است که می تواند به شما کمک کند تا عوامل 
سیاسی P- Political ، اقتصادی ، E- Economical  اجتماعی- فرهنگی S-Social- Cultural  فناوری

T- Technological، قانونی L- Legal و محیطی E- Environmental . اجتماع محل مداخله را بشناسید و 

آن اجتماع را با آگاهی بیشتر انتخاب کنید. بعد از امکان سنجی و انتخاب اجتماع، قبل از ورود، افراد 
کلیدی اجتماع را شناسایی کنید و با آن ها تماس بگیرید. استقبال افراد کلیدی اجتماع برای برنامه 

بسیار اهمیت دارد و الزم است قبل از  ورود از همکاری و مشارکت آن ها بهره مند گردید.
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ورودهباجتماع؛یکگاماساسی
دکترابوالفضلوطنپرست





وارد شدن به هر مکانی از مهم ترین مراحل ارتباط با ساکنان آن مکان و نیز خود مکان است. مثاًل وقتی 
می خواهید برای کاری کسی را در خانه اش مالقات کنید، وارد شدن به خانه مرحله ی مهمی است. معموالً 
باید درباره ی برخی چیزها اطالعاتی داشته باشید. به عنوان نمونه، بهتر است چه موقعی به خانه فرد مورد 
نظر بروید؟ موقع رفتن چه نکاتی را باید رعایت کنید؟ آیا برای رفتن به آن محل باید موارد خاص را رعایت 
کنید؟ در خانه ی مورد نظر باید چه چیزهایی را رعایت کنید؟ آن ها از نظر فرهنگی چطور زندگی می کنند؟ 
زمانی هم که زنگ یک خانه را به صدا در می آورید و صاحب خانه در را به روی شما می گشاید 
نمی توانیم بگوییم شما وارد آن خانه شده اید. دری که به روی شما باز شده یک مرحله از ورود به آن خانه 
است اما به معنای ورود نیست. صاحب خانه یی که شما را به داخل خانه دعوت می کند  و در اتاق پذیرایی 
یک چای جلوی شما می گذارد شما را به خانه اش راه داده است. زمانی که شما را برای شام نگه می دارند 

گویی شما در آن خانه به خوبی پذیرفته شده اید.

 وارد شدن به یک محله، مرحله ی مهم و معموالً دشوار فرایند اجتماع محور است. پیش از 
ورود به یک اجتماع چه اقدام هایی الزم است؟ هنگام ورود به چه مواردی باید توجه کنیم؟ چه 
رفتارها و گفتارهایی در زمان ورود بر فرایند اعتماد سازی تأثیر می گذارند؟ در فصل پیش رو 

قصد داریم درباره ی پرسش های فوق با هم صحبت کنیم.
انتظار داریم خوانندگان در پایان بتوانند:

•  گام های اصلی ورود به اجتماع را نام ببرند و توضیح بدهند.
•  نشانه های اصلی وارد شدن به اجتماع را بشناسند.

مولفه های اصلی اعتماد سازی در اجتماع محلی را بدانند   •
همچنینبتوانند:

یک برنامه عملی ورود به اجتماع را بر اساس گام های اصلی طراحی کنند.  •
•  فعالیت های عملی را برای اعتماد سازی در زمان ورود طرح و اجرا کنند.
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در ورود به یک اجتماع، مثاًل یک محله یا یک کارخانه نیز همین داستان صدق می کند . وقتی شما 
در  جایگاه یک تسهیلگر بیرونی قرار دارید وارد شدن به یک محله مرحله ی بسیار مهمی است که باید به 

همه ی ظرایف آن دقت کنید.!

گامهایاصلیدرورودبهاجتماعمحلی

گاماول:برنامهریزیبرایورود
پیش از ورود به جامعه ی محلی باید به خوبی 
به فرایند ورود به اجتماع و کارهای باید مورد 
نیاز، فکر کنیم. باید برای خودمان مشخص 
کنیم قرار است چه کاری انجام شود و نقش من 
چیست؟ چه آمادگی هایی برای ورود به فرایند 
برنامه ریزی الزم است؟ چه اطالعاتی باید از 
اجتماع مورد نظر داشته باشم؟ از چه منابعی 

می توانم به اطالعات دست یابم؟ 
چهالویتهاییرابایددرنظربگیرم؟

نکتهیمهم:در بسیاری از مواقع فرض ما این 
است که می دانیم قرار است چه باید بکنیم. اما واقعیت این است که فراموش می کنیم شرایط هر اجتماع با 
اجتماع دیگر تفاوت هایی دارد. حتی اگر در یک منطقه جغرافیایی یا فرهنگی قرار گرفته باشند. همچنین  
فراموش می کنیم زمان موجب تغییر بسیاری از شرایطی می شود  که شاید پیش تر ما با آن ها آشنایی 

کامل داشتیم
گامدوم:جمعآوریاطالعاتبهروزازاجتماع

پیش از ورود باید اطالعات مناسبی از منطقه عمل خود داشته باشیم. باید بدانیم اجتماع مورد نظر:
• چه ویژگی های فرهنگی و اجتماعِی دارد؟

• ارزش ها و نگرش های غالب در این اجتماع چیست؟
• چه فرصت ها و تهدیدهایی برای کار اجتماع محور 

در این جامعه ی محلی وجود دارد؟
•  صاحباِن قدرت در اجتماع محلی چه کسانی هستند؟

نکتهیمهم:می توانیم در این گام از اطالعات جمع آوری 
شده ی مرحله ی انتخاب اجتماع، نظیر اطالعات جمعیت 
شناختی، اطالعات اقتصادی و اجتماعی، شرایط حقوقی 

چالش:

به سرعت  می شوند  مجبور  گاه  تسهیلگران 
وارد فرایند برنامه ریزی اجتماع محور شوند. 
معمواًل گاهی که قربانی دچار کمبود زمان 
می شود مرحله فکر کردن دقیق به مراحل و 

شرایط ورود است.
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و قانونی و محیط زیستی، استفاده کنیم.
گامسوم:هماهنگیهایاولیه

پیش از ورود عملی به اجتماع کوچک و آغاز اقدام های مربوط به مراحل بعدی برنامه ریزی اجتماع محور 
بهتر است هماهنگی های اولیه ی پیش از ورود را به خوبی انجام دهید.

در صورت نیاز مجوزهای الزم را دریافت کنید:برای ورود به برخی اجتماعات به ویژه در برخی مناطق 
جغرافیایی به دریافت مجوزهایی نیاز دارید. مطمئن شوید که این مرحله انجام شده است. گاهی نیاز به 

مکاتبات اداری هست و گاهی هماهنگی شفاهی با سازمان های ذی ربط کافی است.
 با سازمان های مرتبط با محله و افراد صاحب نفوذ در محله جلسات رسمی برگزار کنید. برای ورود آسان تر 
به برخی جوامع محلی بهتر است با برخی سازمان های دست اندرکار فعالیت های محله، از قبیل، نیروی 
انتظامی، شبکه بهداشت، شهرداری یا دهداری جلسات رسمی و از قبل هماهنگ شده داشته باشید. در 
این جلسات خودتان و برنامه را به خوبی معرفی کنید و سعی کنید دغدغه های احتمالی آن ها را رفع کنید. 
 در صورت لزوم با افراد دارای اطالعات و ذی نفوذ در محله، گفت وگوهای غیر رسمی انجام دهید.بهتر 
است با کسانی که می توانند به ورود شما کمک کنند تماس بگیرید. این افراد ممکن است از اعضای 

جامعه محلی و یا افراد مرتبط با آن ها باشد که شما به نوعی می توانید با آن ها ارتباط برقرار کنید.
گامچهارم:ورودبهاجتماع

چنان که دیدید، پیش ازورود عملی به اجتماع سه مرحله مهم را باید طی کنیم تا ورود موفق و آسان تری 
به یک جامعه محلی داشته باشیم. زمان ابتدایی ورود به یک اجتماع زمان طالیی است. در بیشتر موارد 

این زمان  در ادامه روند کار ما به عنوان تسهیلگر در جامعه محلی تأثیری ماندگار دارند.
با چه شکل و شمایلی وارد جایی می شویم؟ آیا این چهره و پوشش برای اعضای جامعه ی محلی 
معنای خاصی دارد؟ چگونه  اولین گفت و گوها را انجام می دهیم؟ آیا ادبیات گفتاری ما تأثیری مثبت بر 
ساکنان یک محله می گذارد؟ آیا در لحظه ی ورود شفافیت کافی داریم یا این که اعضای اجتماع- به ویژه 

افراد کلیدی و مؤثر- به کار ما با دیده ی تردید نگاه می کنند؟
برای پیشگیری از چنین مشکالتی، رعایت برخی نکات ضروری است.

یکتجربه
کارشناسان تسهیلگر در یکی از استان ها برای توجیه طرح اجتماع محور با هماهنگی امام جماعت  به یکی از مساجد 
منطقه رفتند و در بین نماز مغرب و عشاء به تشریح طرح برای مردم پرداختند ولی مشاهده کردند  که بیش تر افراد مشغول 
خواندن نماز فرادا می باشند و کسی به صحبت هایشان گوش نمی دهد. علت را از چند نفر از اهالی ومعتمدین جویا 
شدند و ایشان عنوان کردند چون شما لباس آستین کوتاه پوشیده اید این مسأله پیش آمده و بهتر بود به فرهنگ این منطقه 

توجه می کردید.
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کلیدهایالزمبرایورودبهاجتماع
باوربهتوانمردمبرایایجادتغییر:تسهیلگر پیش از ورود نباید با کوله باری از عدم اعتماد به مردم 
و قهرمان پنداری خود وارد محله شود! مهم ترین موضوعی که بر رفتار ما تأثیر خواهد گذاشت نگرش 
ما درباره ی مردم است. اگر به توانایی آنان باور داشته باشیم نوع گفت و گو و طرز برخوردمان با آنان 

محترمانه و اعتماد آفرین خواهد بود.
پیداکردنمعتمدینوافرادکلیدی:افراد کلیدی و تأثیرگذار در هر محله نقشی به سزا در ورود موفق ما به 
یک محله دارند. پیدا کردن آن ها و همراه کردنشان در ابتدای ورود، بخش عمده یی از سدهای ارتباطی میان 
ما را با اعضای جامعه محلی از بین خواهد برد. یک بقال قدیمی در یک محل و یا پزشکی که سال ها است در 

محل کار می کنند می توانید به ایجاد ارتباط اولیه با جامعه ی محلی و معرفی بهتر ما کمک کنند.
پیداکردنرهبرانمحلی: شناسایی رهبران جامعه محلی و جلب موافقت آنان با ورود به محل برای 

ما به عنوان تسهیلگر اهمیت فراوان دارد.
نکته:افراد کلیدی الزاما رهبران نیستند. مثاًل یک بقال در یک محله که همه با او ارتباط مستمر دارند و 
او نیز با همه آشنا است یک فرد کلیدی است. اما امام جماعت مسجد یا کدخدای یک روستا از رهبران 
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محلی هستند که در صورت همراهی با ما می توانند فرایند ورود را برای ما تسهیل کنند.
نکتهیمهم:الزم است بین این رهبران و افرادی که در پی اقدامات اجتماع محور به رهبری پذیرفته 
می شوند و تفاوت سازوکارهای رهبری محلی دقت شود! گاهی بدون دلیل سایرین از فردی - مثاًل افراد 
فره رهبر )کاریزماتیک( - پیروی می کنند، در واقع می توان گفت در بسیاری از مواقع در جوامع غیر 
دموکراتیک )محله ای( توانمند نبودن عده ای از مردم است که طرف دیگر را دارای ویژگی های رهبری 
می کند یا پیروی کردن عده ای فرد دیگر را رهبر می کنند. الزم است تسهیلگِر محلی در شناسایی و 
گفت وگو با این افراد، به این ویژگی ها و موقعیت های خاص و نحوه تأثیر آن بر مراحل بعدی کار دقت کند!

استخراجدانشوتجاربرهبرانمحلیومردم: در مراحل بعد از ورود اولیه برای پذیرش در جامعه 
محلی و ورود ذهنی و عملی به یک جامعه باید از دانش موجود، باورها، تجارب و دغدغه ها و امیدهای 
اعضای جامعه ی محلی آگاه باشیم. این دانش برای ما فرصت برقرار ی ارتباط مؤثرتر و پذیرش در جامعه 

محلی را فراهم خواهد کرد.
گوشکردنکامل،عمیقوفعال: شنونده یی فعال بودن کلید برقراری یک ارتباط مؤثر است. 
تسهیلگری که به دقت و عمیق به حرف ساکنان یک محل گوش می دهد از طرف آن ها پذیرفته خواهد شد.

پیداکردنافرادحامی: افراد ذی نفوذ را پیدا کنید و حمایتشان را برای شروع برنامه جلب کنید! این 
افراد موجب می شوند  شما به جامعه ی محلی بهتر معرفی شوید و به عنوان عضوی واقعی در جامعه رفت 

و آمد کنید.
صبوری:برای پذیرفته شدن در جامعه ی محلی تعجیل نکنید. صبور باشید و به اقدام های درست در 

حال انجام خویش، اعتماد کنید. 
نکته: الزم است مراقب باشید صرفا نتیجه ی حاصل از مذاکره با رهبران یا افراد کلیدی فرضیه یی 
نادرست در ذهن شما شکل ندهد! مثاًل ممکن است افراد کلیدی که در بسیاری از مواقع دارای سن 
باالتری هستند به هنجارهای جدید بتازند اما چیزی که مردم را بیشتر آزار می دهد این موارد نباشد.در 
مرحله ی طرح نویسی نیز ممکن است اتفاق بیفتد که اگر طرحی خالف میل این افراد تصویب شود ناآرام 

و غیر همکار شوند. احتماالً نباید برای موفق شدن، مشارکت ذبح شود.

 چهزمانیمیتوانیمبگوییمبهیکاجتماعواردشدهایم؟
آیا همین که وارد خیابان اصلی یک محل شدیم و با امام جماعت مسجد و تعدادی از اعضای جامعه محلی 
صحبت کردیم و با برخی افراد داوطلب در محل شبکه ی بهداشت یک جلسه برگزار کردیم وارد محله شده ایم؟

واقعیت این است که این تنها، مرحله ی ابتدایی ورود به یک محله است. شاید بتوان نام ورود فیزیکی بر آن 
نهاد. برای این که شما به شکل واقعی وارد یک محل شده باشید و به عنوان فردی در جریان زندگی روزمره یک 
محله حضور یابید، باید صبور باشید و به خودتان فرصت بدهید.  اقدام های زیر این فرایند را تسریع می کند :
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شفافسازی:  در فرایند تشریحی برای اعضای محله )فرایند ارتقای سالمت( نقش خود را برای 
ساکنان محله، رهبران و افراد کلیدی روشن کنید. از کجا آمده اید، هدف نهایی فرایند چیست و قرار 

است شما در این فرایند چه نقشی ایفا کنید.
حساسسازی: افراد کلیدی و مؤثر را به برنامه و اهداف آن حساس کنید! نتایج قابل حصول برنامه 
را برایشان تشریح کنید! منافعی که محله به دست خواهد آورد و ضرورت های انجام کار را برایشان به 
روشنی تشریح کنید! از تجربه های موفق دیگران برایشان بگویید. از ابزارهای سمعی و بصری متنوع 

و مناسب برای حساس سازی استفاده کنید!
آگاهسازی: اعضای اجتماع محلی و رهبران را از داشته هایشان در محل آگاه کنید! در بسیاری موارد 
اهالی یک محل و حتی رهبران آن چه  را دارند دست کم می گیرند. یک طبیعت منحصر به فرد، یک 
امامزاده ی قدیمی ، افراد دارای دانش و تجربه ساکن در محل، منابع مالی موجود در محل، منابع انسانی و 
... از جمله چیزهایی هستند که باید وجودشان یادآوری شود. افزایش اعتماد به نفس اهالی موجب ایجاد 

ارتباط بهتر با برنامه و پذیرش سریع تر شما خواهد شد.
نکته: بزرگ نمایی و غلو نکنید! واقعیت ها را همان طور که 

هست نشان دهید!
اعتمادسازی: با رفتار درست و صادقانه اعتماد ایجاد 
کنید! اعتماد سازی کلید اصلی ورود به اجتماع، پذیرفته 

شدن و ادامه ی فرایند برنامه ریزی اجتماع محور است.
توجهکنید: به حساسیت های فرهنگی و نگرش های بومی در این زمینه باید توجه داشت و از تجربه ی 
دیگران مطلع بود. گاهی استفاده از لباس های محلی می تواند نتیجه ی وارونه داشته باشد و برداشت 

اعضای جامعه ی محلی از این کار ممکن است مشابه تجربه ی ذکر شده نباشد. 

نکات کلیدی در اولین زمان  ورود به اجتماع
    •   رعایت هنجار های اجتماع

    •   تناسب عمل  با  شرایط اجتماعی
     •   معرفی درست و دقیق خویش

    •   ایجاد اعتماد 
    •   پرهیز از رفتار باالیی پایینی

یکتجربهبومی
تجارب همکاران در استان کرمانشاه نشان داده است ورد تسهیلگران در مناطق اورامانات با لباس و گویش محلی نسبت 

به تسهیلگران با لباس رسمی و اداری بازخورد مناسب تری داشته است.

)Trust Building(اعتمادسازی
در دنیایی که عصر اطالعات و ارتباطات نام گرفته است، موفقیت افراد و سازمان ها از جمله تسهیلگران 
برنامه های اجتماع محور، با چگونگی نقش و جایگاهشان نزد افکار عمومی محک زده می شود. امروزه 
سازمان ها  و افرادی که روند حرکت خود را بر طول موج افکار عمومی تنظیم و با فاصله گرفتن از 
 )Public Relation( تبلیغات سعی می کنند با استفاده از سازوکار اطالع رسانی و یا روابط عمومی
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برای خود خوشنامی ایجاد کنند، در صحنه ی فعالیت های اجتماعی بهتر عمل کرده، موفق تر ظاهر 
خواهند شد. برای نزدیک شدن به خواسته ها و نیازهای مردم ابتدا باید اعتماد آن ها را جلب کرد. اما 
اعتمادسازی جاده ای دوطرفه است. تا زمانی که مردم را قلباً باور و به آن ها اعتماد نکنیم مورد اعتماد 

آن ها واقع نخواهیم شد.
مردم به واسطه ی تراکم امواج حاصل از عصر ارتباطات یاد گرفته اند که هر ادعایی را به سادگی باور 
نکنند. مردم امروزه به حس گرهاِی هوشمند بسیار نیرومندی مجهز شده اند که آن ها را قادر می سازد 
تا بدل )ادعاهای واهی( را از طالی ناب تشخیص دهند، بنابراین باید گفت ما به عصر سقوط تبلیغات و 
ظهور روابط عمومی وارد شده ایم. دیگر نمی توان تنها با تکیه بر تبلیغات، یک نام را به مردم عرضه کرد و 
انتظار داشت تا مردم از این طریق به ما اعتماد کنند. امروزه اکثر سازمان های بزرگ و مطرح در برنامه های 
بازاریابی خود یک چرخش اساسی ایجاد کرده و از ))بازاریابی تبلیغات محور(( به ))بازاریابی روابط 
عمومی محور(( روی آورده اند. طبق این نگرش برای ایجاد یک سازمان موفق و مورد اعتماد دیگران، باید 
کمتر و سنجیده تر حرف زد و بیشتر عمل کرد. به قول اِِمرسون »آن چه  هستیم بهتر ما را معرفی می کند 

تا آن چه  که می گوییم«.

مـؤلفـههایایجــاداعتماد  
اگر برقراری ارتباط مؤثر را کلید موفقیت سازمان درنظر بگیریم، اعتماد را باید اساس و جوهره ی تشکیل 
هر رابطه و سنگ بنای هر گونه موفقیت در عرصه ی زندگی به حساب آورد. اگر از رؤسای سازمان های 
بزرگ در مورد دالیل موفقیتشان سؤال کنیم، بدون شک آن ها ))اعتماد(( را یک عامل مهم و راهبردی 
در این زمینه معرفی خواهند کرد. اصوالً صمیمیت به عنوان رمز برقراری رابطه ی مؤثر با دیگران از جایی 
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خاتمه می یابد که عدم اعتماد شروع می شود. در این جا مؤلفه های پنج گانه ی اعتماد را با سر واژة لغت 
انگلیسی Trust معرفی می کنیم. این مؤلفه ها می توانند به شما در ایجاد روابط قوی و مستحکم با مردم 

و نیز پی ریزی ارتباطات دامنه دار و مؤثر با سایر سازمان ها کمک کنند.
..........T-Truth1.راستگویی

عدم پایبندی به وعده ها و برقرار نکردن ارتباط نزدیک و مؤثر با مردم درجهت رفع نیازها و تامین خواسته های 
آن ها، ازجمله عواملی محسوب می شوند که می توانند زمینه های شکست تدریجی هر سازمانی را فراهم 
کنند. اما از زاویه ی نگاه مردم دروغ گویی و عدم صداقت اصلی ترین عامل ایجاد دیوار بی اعتمادی میان آن ها 
و سازمان به شمار می رود. بنابراین سعی کنید به روش مدیران موفق، پایه و اساس هرگونه رابطه با دیگران 
را صداقت و راست گویی قرار دهید. زیرا راستی تنها سکه یی است که در هر بازاری قیمت دارد و قابل معامله 
است. حقیقت را محکم بچسبید. التزام عملی شما به این اصل محوری در زندگی فردی و اجتماعی عامل 
مهمی در جهت کسب اعتبار برای سازمان شما به شمار می رود. کسب اعتبار مانند برافروختن آتش است، 
یک بار که روشن کردید، خودش توسعه می یابد. اما زمانی که آن را خاموش کردید روشن کردن دوباره ی 

آن شما را به زحمت خواهد انداخت.
.......R-Reliability2.جلباطمینان

فرایند اعتمادسازی پس از راست گویی، درست از همان نقطه آغاز می شود. هر بار که اطالعات مورد درخواست 
مردم را صحیح و به موقع دراختیارشان قرار می دهید، درحال اعتمادسازی هستید. هر بار که پس از ارائه 
خدمات موردنظر به مردم درپی دریافت بازخوردهای آن ها هستید و خود را در خدمت خواسته ها و نیازهای 
بعدی آن ها قرار می دهید، اعتماد ایجاد می کنید. هر بار که مشکالت مردم را به موقع رفع می کنید جلب 
اطمینان می کنید. جلب اطمینان نیازمند اقدامات خاص و خارق العاده یی نیست، بلکه تنها کافی است مردم 

را به این باور برسانید که شما در میان آن ها و در خدمت خواسته ها و نیازهای آن ها هستید.
.......U-Understanding3.دركوشناختشرایطمردم

وقتی در مسیر درک نیازهای مردم و موفقیت آن ها قرار می گیرید، مؤلفه های ایجاد اعتماد را گرد 
هم می آورید و به محیط پیرامون خود از روزنه ی نگاه مردم می نگرید. پُرس و جوهای شما که بر 
عالقه مندیتان نسبت به شناخت مشکالت و چالش های مردم داللت می کند، یکی از راه های درک مردم 
در افق اعتمادسازی به شمار می رود و در این زمینه به شما کمک می کند. این تالش ها موجب خواهد شد 
تا هرچه بیشتر به مردم نزدیک شوید و به زبان خودشان با آن ها صحبت کنید. درک شرایط و موقعیت 
مردم نه تنها در فرایند ایجاد اعتماد مفید و مؤثر است، بلکه امکان الزم به منظور کمک هرچه بیشتر به 

حل مشکالت آن ها را نیز در اختیار شما قرار می دهد.
........S-Services4.خدمتبهمردم

برای جلب اعتماد مردم، ارائه خدمت به آن ها یک روش مؤثر و بسیار مفید است. به منظور ارزیابی موقعیت و 
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باالبردن ضریب موفقیت خود سعی کنید برای این پرسش ها پاسخ های مستدل و قانع کننده  داشته باشید:
- آیا برای یافتن نیاز مردم بررسی و پرس و جوی کافی انجام می دهیم؟

- آیا خود را منبع مطمئن و قابل اتکایی برای پاسخگویی به پرسش ها و رفع نیازهای مردم می دانیم؟
- آیا با ارائه خدمات مناسب، بیش از حد انتظار مردم و فراتر از چارچوب های مرسوم برای 

آن ها ارزش ایجاد می کنیم؟
خدماتی که تسهیلگر و یا تیم اجتماع محور برای افزایش فضای اعتماد انجام می دهد می تواند شامل 
اقدام های بسیارساده باشد. ممکن است تسهیلگر دارای مهارت خاصی در کاری مثل رانندگی باشد و 
ساعتی از وقت خود را صرف کمک به تعدادی از اهالی کند. گاهی تسهیلگر از ارتباطات بیرون از محله ی 
خود برای کمک به اهالی استفاده می کند  مثاًل به کسی که نیاز به گرفتن وقت از یک مرکز توانبخشی 

دارد کمک می کند  تا این کار را بهتر و سریع تر انجام دهد.
در فرایند هایی که قرار است اعضای گروه اجتماع محور محلی انجام دهند- مثاًل تدوین یک طرح - 

تسهیلگر می تواند به آن ها خدماتی از قبیل دسترسی  به اینترنت و یا پیدا کردن برخی منابع ارائه کند.
........T- Take Your Time5.منتظرماندن

ریشه های درخت اعتماد باریک و ضعیف است. کوچک ترین تالش ها و فعالیت های شما در جهت 
اعتمادسازی در گذر زمان به بار می نشیند و زمینه های الزم را جهت ایجاد روابط پایدار و مستحکم با مردم 
فراهم می سازد. اعتمادسازی مانند یک قاصدک نیست که بتوان آن را با یک حرکت به چنگ آورد. بلکه 
شبیه به کشاورزی که برای برداشت محصول خود ماه ها انتظار می کشد و از محصول مراقبت می کند. باید 
وقت صرف کرد و صبور بود. میوه یی که به آرامی و با صرف وقت بر روی شاخه ی درخت به ثمر می رسد، 

آب دارتر و لذیذتر از میوه یی خواهد بود که به زور مواد شیمیایی می رسد و آماد ه ی خوردن می شود.

روشهایاعتمادسازیدراجتماعمحلی
تقویت روحیه ی اعتماد در میان اجتماع محلی یکی از مهم ترین  عوامل ایجاد یک پارچگی، پویایی 
و تحرک در محله است. اجتماعی که در بین مردمش اعتماد وجود دارد معموالًً در پیشبرد اهدافش 
موفق تر است. رویکرد اجتماع محور اغلب با این چالش روبرو است که چگونه میان افراد و سازمان های 

ذی نفع اعتماد را حاکم کرد. در این راستا پنج روش برای اعتمادسازی پیشنهاد می شود.
1-پایبندیبهصداقت: صداقت پایه و اساس اعتمادسازی در هر اجتماع محلی است. مطرح 
کردن حقایق و پایبندی به قرارها پدیده یی است که در چارچوب منافع مشروع و قانونی هــر 

محله تعریف می شود.
2-مبادلهیدیدگاههاوارزشهادراجتماعمحلی:مبادله ی دیدگاه ها، سازمان اجتماع محور را 
قادر می سازد تا اهداف سازمان را متناسب با نیازهای واقعی مردم تعیین کند و با اتخاذ روش های 
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مناسب بتواند امکانات نیل به اهداف را فراهم کند.
3-رعایتعدالت:وقتی مردم احساس کنند به عنوان عضوی از اجتماع محلی برای سازمان 
اجتماع محور اهمیت دارند و با آن ها عادالنه رفتار می شود، در آن حالت روحیه ی اعتماد در بین 
آنان به وجود می آید. اعتمادسازی در اجتماع محلی با گوشه گیری سازمان و دوری از افراد و 

سازمان ها به دست نمی آید، بلکه از طریق تماس و مالقات با آن ها شکل می گیرد.
4-اولویتاهدافمشتركبراهداففردی: وقتی یک سازمان اجتماع محور بتواند از طریق فعالیت 

گروهی و همکاری با دیگر افراد و سازمان ها به دیدگاه مشترک برسد در آن ها اعتماد پدید می آید.
5-ترجیحمنافعاجتماعمحلیبرمنافعسازمانی: اگر از این شیوه ی تفکر در سازمان نیز پیروی 
کنیم و مصالح سازمان را در رویارویی با مسایل اجتماع محلی نادیده بگیریم، بی تردید به عنوان 
سازمانی که منافع کل اجتماع محلی را بر مصلحت سازمانی ترجیح می دهد، شناخته شده و مورد 
احترام مردم و دیگر سازمان های محله قرار گرفته، در نهایت بستری مناسب برای اعتمادسازی 

بیشتر در محله فراهم می شود.
افزون بر شناخت راهکارهای اعتمادسازی در یک اجتماع محلی باید به برخی از خصوصیات و 
رفتارهایی نیز توجه کرد که سبب بی اعتمادی در محله می شوند.از این میان پنج رفتار غلط در ایجاد 

عارضه ی بی اعتمادی در میان مردم و سازمان های محله مؤثر هستند:
1-یکساننبودنادعاوعمل: هیچ عاملی مانند دمدمی مزاجی و تناقض میان حرف و عمل افراد 
را سردرگم نمی کند. اگر سردرگمی ناشی از تناقض مستمر باشد بی تردید در این میان اعتماد 

قربانی می شود.
2-تقدممنافعسازمانبرمنافعمشترك:در یک محیط کار گروهی اگر سازمان فقط به 

دنبال منافع خود باشد به یقین احترام و اعتمادش نزد مردم اجتماع محلی از بین می رود.
3-حبساطالعات: وقتی مجاری ارتباط مسدود باشد، بروز شایعات در محله شروع می شود. از 
این رو، داده های غلط جای اطالعات درست را می گیرد و انکار و تکذیب در محله رواج می یابد.

4-وارونهجلوهدادنحقایق: عدم صداقت سریع ترین راه نابودی کل اعتماد است. یک سازمان 
اجتماع محور ممکن است حقیقتی را یک بار یا حتی دوبار وارونه جلوه دهد، اما تکرار این شیوه، 

سلب اعتماد مردم را موجب می شود.
5-جموِدفکری: چنان چه سازمان اجتماع محور نسبت به عقاید و نظرهای مردم محله بی اعتنا 
این عبارت است: »ما می خواهیم همه ی کارها طبق  به وجود می آید که مصداق  باشد، فضایی 
نظر ما انجام شود؛ همین است که هست«. قطعاً چنین محیطی موجب قطع ارتباطات و درنهایت 

بی اعتمادی می شود. 
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سطوحاعتمادوشبکهیاعتماد
اعتماد در چهار سطح خود را نشان می دهد. آن چه در فعالیت های اجتماعی اهمیت فراوانی دارد اعتماد 
بین فردی و اعتماد بین سازمانی است. تسهیلگر اجتماع محور از بدو ورود به اجتماع محلی باید برای ایجاد 
اعتماد در این سطوح یک برنامه ی مناسب داشته باشد. اما زیر بنای همه اَشکال اعتماد، اعتماد به خود 
به عنوان فردی الیق و صادق است. اگر تسهیلگر اجتماع محور از زمان ورود به جامعه ی محلی و در حین 
تسهیل فرایند اجتماع محور همواره درباره ی نقش خود و اهداف برنامه و انتظاراتش از فرایند صادقانه رفتار 

کند، به ایجاد اعتماد در بین اعضای اجتماع موفق خواهد شد.

یادآوری

سرمایهیاجتماعیخمیرمایهیرویکرداجتماعمحور
به خاطر بیاورید که در فصل دوم اشاره شد سرمایه ی اجتماعی از مولفه های اصلی در رویکرد اجتماع محور است. 
سرمایه ی اجتماعی که بر شالوده ی روابط مبتنی بر اعتماد بنا شده است، هم هدف و هم ابزارهمه ی برنامه های 
مشارکتی از جمله؛ برنامه های اجتماع محور است. سرمایه ی اجتماعی هنجارها وشبکه هایی است که افراد را 
قادر می سازد در کنشی جمعی با منافع متقابل فعال شوند. ارتباط متقابل، رفتارهای دیگر خواهانه و اعتماد از 
جمله هنجارهایی  هستند که در این ارتباط مورد توجه قرار می گیرند. در این بین اعتماد عامل اصلی شکل گیری 
و افزایش میزان سرمایه اجتماعی در یک اجتماع است بدون وجود سرمایه ی اجتماعی هر کار اجتماعی ناممکن 
خواهد شد. هر چه میزان اعتماد بین اعضای یک اجتماع بیشتر باشد به معنای وجود سرمایه اجتماعی باالتر و 

احتمال موفقیت بیشتر برنامه های توسعه محلی است.
تسهیلگراجتماع محور از لحظه ی ورود به اجتماع محلی باید مراقب رفتارها و گفتارهای تأثیر گذار بر اعتماد 
باشد. رفتارهایی که در زمان ورود داریم بر اعتماد متقابل و در نهایت میزان سرمایه ی اجتماعی مورد نیاز برای 

فرایند اجتماع محور بسیار تأثیر خواهد گذاشت.
نکتهیکلیدی: اعتمادسازی فرایندی طوالنی مدت و زمان بر است، اما ایجاد بی اعتمادی اتفاقی است که 

به سرعت رخ می دهد.

یکتجربهبومی
کارشناسان تسهیلگر در یکی از استان ها برای توجیه طرح اجتماع محور با هماهنگی امام جماعت  به یکی از 
مساجد منطقه رفتند و در بین نماز مغرب و عشاء به تشریح طرح برای مردم پرداختند ولی مشاهده کردند که بیش تر 
افراد مشغول خواندن نماز فرادا می باشند و کسی به صحبت هایشان گوش نمی دهد. علت را از چند نفر از اهالی 
ومعتمدین جویا شدند و ایشان عنوان کردند چون شما لباس آستین کوتاه پوشیده اید این مسأله پیش آمده و بهتر بود 

به فرهنگ این منطقه توجه می گردید.
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بی اعتمادی دری است
خودستایی و بیم، چفت و بست غرور است

و تهی دستی دیوار است و لوال است
زندانی را که در آن محبوس رای خویشیم

دلتنگی مان را برای آزادی و دلخواه دیگران  بودن
از رخنه هایش تنفس می کنیم

تو و من؛توان آن را یافتیم که برگشاییم
که خود را بگشاییم

توان صبر کردن برای رویارویی با آن چه  باید روی دهد
برای مواجه با آن چه  روی می دهد

شکیبیدن؛
گشاده بودن؛ 

تحمل کردن؛ 
آزاد بودن

شعر از مارگوت بیگل/ ترجمه ی احمد شاملو   

نشانگانورودبهاجتماع
ورودذهنیبهاجتماع:شرط اصلی ورود به اجتماع این است که ما خودمان احساس کنیم در یک 

اجتماع را حضور داریم. 
ورود فیزیکی به اجتماع: تا زمانی که به طور واقعی در یک محله حضور نداشته باشید نمی توان گفت 

که به یک محل وارد شده اید. بنا بر این ورود فیزیکی یک مرحله ی مهم است.
موردپذیرشاجتماعواقعشدهاید: افرادی از جامعه ی محلی به شما خیر مقدم می گویند، شما 

را به حضور می پذیرند، شما را به خانه یا محل کارشان دعوت می کنند. 
 )Welcoming(نکته: گاهی مهم است دقت کنیم چه کسی به نمایندگی از اجتماع به ما خیر مقدم می گوید؟
هر چه طیف افرادی که به ما خیر مقدم می گویند گسترده تر باشد و هر چه افراد کلیدی و مؤثر بیشتری 

به شما خیر مقدم بگویند نشانه های خوبی برای ورود به اجتماع است. 
نشانههایاولیهیاعتماداجتماعبهشمادیدهمیشود: زمانی که اعضای اجتماع به راحتی با شما 
حرف می زنند. شما را به خانه ی خود دعوت می کنند. دغدغه ها و نگرانی هایشان را با شما در میان 
می گذارند. در باره ی محله و سوابق آن به شما اطالعات خاص می دهند، شما را به دیگران معرفی 

می کنند. یعنی درجات مختلف اعتماد در حال ساخته شدن است.
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خالهصیفصل

وارد شدن به یک محله وقتی شما در  جایگاه یک تسهیلگر بیرونی قرار دارید مرحله ی بسیار 
مهمی است که باید به همه ظرایف آن دقت کنید.

گام های اصلی در ورود به اجتماع محلی:
گام اول: برنامه ریزی برای ورود

گام دوم: جمع آوری اطالعات به روز از اجتماع
گام سوم: هماهنگی های اولیه

گام چهارم: ورود به اجتماع
کلیدهای ورود به اجتماع:

باور به توان مردم برای ایجاد تغییر
پیدا کردن معتمدین و افراد کلیدی

پیدا کردن رهبران محلی
استخراج دانش و تجارب رهبران محلی و مردم

گوش کردِن کامل، عمیق و فعال
پیدا کردن افراد حامی

صبوری
مفهوم اعتمادسازی )Trust Building( یک مفهوم کلیدی در فرایند ورود به اجتماع 
کوچک است. برای نزدیک شدن به خواسته ها و نیازهای مردم ابتدا باید اعتماد آن ها را 

جلب کرد. 
مولفه های اصلی اعتماد سازی:

..........T-Truth 1. راست گویی
.......R-Reliability 2. جلب اطمینان

.......U-Understanding 3. درک و شناخت شرایط مردم
........S-Services 4. خدمت به مردم

........T- Take Your Time 5. منتظر ماندن
در زمان ورود به اجتماع کوچک باید به نشانه های وارد شدن به اجتماع دقت کنیم. پذیرفته 
شدن توسط اجتماع نشانه های مستقیم و غیر مستقیم دارد. هر چه ورود بهتر انجام شده 
باشد و فرایند اعتماد سازی مناسب تر پیش رفته باشد نشانه های ورود زودتر دیده خواهند 
شد. نشانه های اولیه ی مورد اعتماد اجتماع واقع شدن از مهم ترین عالیم پذیرفته شدن ما 

در اجتماع محلی هستند.
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 تیم سازی و کار تیمی مهم ترین مرحله یی است که جامعه محلی را به طور جدی به فرایند 
مداخله های اجتماع محور وارد می کند . تیم چیست و فرق آن با گروه چیست؟ کار تیمی یعنی 
چه و چه موقع تیم ساخته می شود ؟ چگونه یک تیم اجتماع محور به پایداری می رسد؟ و نقش 

تسهیلگر در کل این فرایند چیست؟
 در این فصل قصد داریم تعاریِف پایه ی تیم سازی و کار تیمی را به اختصار مرور کنیم. 

انتظار داریم خوانندگان در پایان بتوانند:
تیم و گروه را تعریف کنند.   •

تفاوت تیم سازی و کار تیمی را بدانند و با عوامل اصلی تیم سازی آشنا شوند.  •
روش های پایدار کردن یک تیم اجتماع محور را بدانند.  •

همچنینبتوانند:
یک روش عملی برای شروع عملیات تیم سازی در یک محله طراحی و اجرا کنند.  •

فرایند تبدیل تیم به یک سازمان اجتماع محور را مدیریت کنند.

شاید بتوان گفت اصلی ترین کار یک تسهیلگر اجتماع محور بالفاصله پس از ورود به یک جامعه ی محلی، 
تالش برای تشکیل یک تیم )یا چند تیم( از اعضای داوطلب اجتماع باشد. اگر تسهیلگر اجتماع محور 
فراموش نکند که وظیفه اش تسهیل فرایند حل مشکالت جامعه محلی از طریق مقتدر شدن اجتماع است، 
در همان شروع کار اقدام های الزم برای جمع شدن مردم و فکر کردن به محله شان را شروع خواهد کرد. گام 
اساسی در این راه تسهیل شرایطی است که تیمی از افراد داوطلب محله تشکیل شود. در ادامه ی مسیر این 
تیم اجتماع محور است که سررشته ی امور را در محله به دست می گیرد. تسهیلگر اجتماع محور از این مرحله 

به بعد در کنار تیم اجتماع محور خواهد بود تا زمانی که احساس کند تیم و محله به او نیاز ندارند.
چالشونکته:به گفته ی یک کارشناس قدیمی برنامه ی اجتماع محور )) تشکیل تیم و نحوه ی تقسیم 
کار اعضای تیم و هماهنگی بین اعضا مهارتی خاص می خواهد. الزمه ی این انتخاب شناخت مردم محله 
بخصوص عادت ها وخلق وخوی آنان است  که این کار بسیار سخت و زمان بر است و گاهی مانند هل دادن 

ماشین درسرباالیی است.((
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تیمسازیواصوِلکارتیمی
پیش از ورود به مبحث تیم سازی بهتر است با تعریف برخی واژه های کلیدی آشنا شویم.

گروه،تیم،سازمان
 جمعی از مردم را در صف نانوایی در یک محله تصور کنید. نام این جمع چیست؟ گروه، تیم یا سازمان؟ 

اگر با دقت به این مردم نگاه کنید مشاهده می کنید که هیچ ارتباطی بین آن ها وجود ندارد. تا زمانی 
که بین افراد یک جمع هیچ ارتباطی برقرار نشده باشد نمی توانیم هیچ یک از نام های ذکر شده در باال را 
به آن ها اطالق کنیم. افرادی که در مکان های مختلف گرد هم می آیند و بدون  تعامل در کنار هم هستند 

فقط تجمعی از افراد هستند.
مردم ممکن است به علت عالئق مشترک، به خاطر دوستی و رفاقت یا به دلیل نیازهای اجتماعی 
گرد هم آیند و با هم تعامل داشته باشند. زمانی که تعامل و تأثیرگذاری در بین افراد یک تجمع اتفاق 

بیافتد گروه ها شکل می گیرند.  
 در ساده ترین تعریف از گروه می توان گفت ))گروه عبارت از دو یا چند فرد است که به هم وابسته 
هستند و با تعامل اجتماعی بر یکدیگر تأثیر می گذارند((  در سایر نوشته ها تعاریف رسمی متعددی از 
گروه کوچک به چشم می خورد. عناصر مشترک این تعاریف گویای آن هستند که گروه کوچک متشکل 
از تعداد معدودی افراد است ، معموالً کمتر از ده نفر، که مدت مدیدی از معاشرت و تعامل با یکدیگر  
برخوردارند. در چنین رابطه یی افراد عالیقی مشترک پیدا می کنند که اغلب در اهداف مورد توافق 
متجلی می شوند .  بسیاری از نظریه نظریه پردازان در توصیف گروه ها بر وابستگی متقابل تأکید دارند ولی 
برخی از آن ها نیز خصوصیات دیگری چون ارتباط، نفوذ، هویت و ساختار را مهم می دانند.  تأثیرگذاری 
بر یکدیگر خصوصیت الزم برای اطالق نام گروه بر یک جمعیت انسانی است اما داشتن یک هدف یا 
عالقه ی مشترک خصوصیتی است که در صورت نبود آن به سختی می توان از عنوان گروه استفاده کرد و 
شاید بتوان گفت در صورت عدم این ویژگی، گروه ها حالتی ناپایدار خواهند داشت و  فرایند تحول آن ها 

برای تشکیل تیم و سازمان صورت نخواهد گرفت.

ویژگیهایاصلیدرتعریفگروه

ارتباط
وجه اصلی شکل گیری یک گروه ایجادرابطه است. روش اصلی ایجاد ارتباط گفت و گو است . مبنای ایجاد 
یک ارتباط وجود حداقلی از اعتماد است. مثاًل وقتی در صف منتظران نانوایی شما از فرد کناری خود 
ساعت می پرسید یک گروه کوچک- هرچند موقت- شکل گرفته است. اگر خوب دقت کنیم اقدام به این 

پرسش به وجود حداقلی از اعتماد نیاز دارد . 
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تیم گروهی از افراد سازمان یافته برای انجام کاری معین در جهت نیل به هدفی مشخص است.

وابستگی و متقابل بودن روابط بین افراد گروه از مواردی است که بسیاری از صاحب نظران به عنوان وجه 
اصلی در تعریف گروه به آن اشاره می کنند.

تأثیر
ارتباط بین دو نفر به تأثیر گذاری منجر خواهد شد. بنا بر این گروه شرایطی را ایجاد می کند  که افراد بر 

دیگران تأثیر می گذارند و از آنان تأثیر می پذیرند.

چهزمانیگروهبهتیمتبدیلمیشود؟
زمانی که یک گروه ابتدایی واجد ویژگی های تازه یی شود  به یک گروه تکامل یافته تبدیل می شود ، به 

گروه تکامل یافته تیم می گوییم
مهم ترین ویژگی های یک تیم شامل موارد زیر است:

تعامل
تیم یک نظام اجتماعی است که اعضایش به طور منظم با هم تعامل و یک هویت گروهی مشترک دارند. 
یعنی احساس ))ما بودن(( بر تیم حاکم است. احساسی که باعث می شود  اعضای تیم خودشان را به یک 

ماهیت خاص متعلق بدانند. 
تعامل در  یک گروه تکامل یافته )تیم( شکل هایی مختلف دارد، اما بخش قابل توجهی از آن به تکلیفی 
برمی گردد که گروه برای آن تشکیل شده است. هم چنین برخی از تعامالت  به جنبه های گوناگون روابط 

میان فردی یا اجتماعی  و نیز زندگی گروهی مربوط می شود.
هویتمشترك

به گمان بسیاری ایجاد ارتباط و تأثیرگذاری متقابل شرط کافی برای شکل گیری گروه است. اما زمانی 
می توان به رابطه ی دو یا چند نفر عنوان تیم را اطالق کرد که دو یا چند نفر خودشان را عضو آن بدانند و 
حداقل یک نفر دیگر وجودش را به رسمیت بشناسد. به ندرت پیش می آید که کسی از عضویت خودش 
در گروه ها بی خبر باشد. اکثر انسان ها متوجه وجود گروه ها و عضویت خود در آن ها هستند و سایر اعضای 
گروه ها را می شناسند. هویت مشترک می تواند موجب ایجاد هویت اجتماعی گردد. هویت اجتماعی 
عبارت است از در نظر گرفتن خودمان به عنوان اعضای یک گروه یا رده اجتماعی. هویت اجتماعی )هویت 

جمعی( شامل تمامی خود پنداره هایی است که محصول عضویت ما در گروه های اجتماعی هستند.
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وجودساختار
 بنا به نظر بسیاری ایجاد ساختار، گروه را به یک تیم و آن گاه یک سازمان تبدیل می کند   برخی معتقد 
هستند در یک تیم به مثابه ی یک واحد اجتماعی اعضا کم و بیش جایگاهی مشخص دارند و بر اساس 

حداقلی از نقش با هم ارتباط دارند.
مأموریتمشتركوتوافقشده

اعضای تیم بر یک مأموریت مشترک با یکدیگر  توافق می کنند و برای اقدام در راستای مأموریت مشترک 
با یکدیگر  همکاری می کنند. این همکاری بر اساس ساختاری است که در یک گروه بر آن توافق می شود .

مسئولیتپذیری،تعهدوپاسخگویی
اعضای تیم بر اساس توافق های انجام شده مسئولیت هایی را پذیرفته اند و بر انجام آن ها متعهد می شوند . 

نیز برابر وظایف و مسئولیت های خود در قبال تیم و سایر اعضای جامعه محلی پاسخ گو هستند.

تیم

)گروهتکاملیافته(
مجموعهایازگروهاولیه

افراد

ارتباط، مأموریت 
مشترک وتوافق شده، 

همکاری، مسئولیت پذیری، 
تعهد، پاسخ گویی، 
ارزش های مشترک

افراد یک مجموعه 

که با یکدیگر ارتباط برقرار 

می کنند و بر هم تأثیر 

می گذارند

افرادی که بدون 

تعامل با یکدیگر در 

مکان هایی با هم حاضر 

هستند.

ارزشهایمشترك
هر تیمی به ارزش هایی پایبند است. منشا این ارزش ها از نظام ارزشی است که تک تک اعضای تیم در آن 

زندگی می کنند و نیز ارزش های حاکم بر جامعه ی محلی. 

)Group Development(تحولگروه
گروه ها به قدرت، فعالیت، انعطاف پذیری و شتاب گرایش دارند. این گرایش ذاتی در طول مراحل شکل 
گیری تا گسترش عملکرد های گروه نمود دارد. صاحب نظران برای تبیین فرایندی که گروه ها در این 
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مسیر طی می کنند از اصطالح پویایی گروه)Group Dynamic( استفاده می کنند. در تعریفی سرراست 
شاید بتوان گفت پویایی گروه رشته یی تحقیقاتی است با هدف افزایش دانش انسان در مورد گروه ها، 
قوانین تکوین و تحول آن ها و روابط متقابل گروه ها با افراد، دیگر گروه ها و مؤسسات بزرگ است. کورت 
لوین که به اعتقاد بسیاری بنیان گذار جنبش علمی مطالعه ی گروه ها است ، برای اشاره به نقش کنش ها 

و واکنش های افراد و گروه ها در تغییر شرایط، از اصطالح پویایی گروه استفاده می کرد.
هسته ی مرکزی در بحث پویایی گروه ها بر این اساس بنا شده است که، گروه واحدی زنده است که با 
محیط پیرامون خود در تعامل است. انرژی و منابع را از محیط می گیرد، ساختارش را حفظ می کند  و 
به مرور رشد می کند  و بزرگ می شود . بر اساس این نظریه گروه چیزی بیش از جمع افراد آن است. افراد 
در گروه گاه به کارهایی دست می زنند که برای تک تک آنان بعید به نظر می رسد حتی  همه با هم نیز  

می توانستند آن کار را بکنند.
تحول گروه بحثی است ناظر بر اندیشه ی زنده بودن گروه ها و فرایند تغییر مداوم آن. بروس تاکمن در 

نظریه ی تحول گروه پنج مرحله را برمی شمرد که اکثر گروه ها آن را طی می کنند.
مرحلهیاول:شکلگیری

 در این مرحله اعضای گروه دور هم جمع می شوند . این مرحله در مقایسه با کل دوران حیات گروه دوام 
چندانی ندارد. افراد بنا به دالیل موقت یا پایدار به گرد هم می آیند اما این اتفاق به زودی به سر می رسد.

مرحلهیدوم:برخوردهاواختالفها
اعضای گروه در پی یافتن جایگاه خود در گروه و تعیین دقیق وضعیت خود در آن هستند و بر سر این  
جایگاه ها و نیز عالیق و اهداف ویژه ی خود که آن ها را اهداف گروه نیز فرض می کنند با دیگر اعضای گروه 
اختالف پیدا می کنند .این مرحله ی طوفانی، مرحله یی سرنوشت ساز در گروه ها است . بسیاری از گروه ها 
در این مرحله از هم خواهند پاشید و راهی به مراحل بعد پیدا نخواهند کرد. اما از درون این اختالف ها 
و چالش ها به تدریج توانمندی ها و عالیق گروهی افراد مشخص می شود  و راهی به ایجاد ساختارها و 

مالک ها گشوده می شود .
نکتهیکلیدی: تسهیلگر اجتماع محور باید متوجه این موضوع مهم باشد که مرحله ی برخوردها و 
اختالف ها )طوفان در تیم( یک مرحله ی طبیعی است و به مدیریت نیاز دارد. برخی زمانی که به این 
مرحله برخورد می کنند کار تیم را تمام شده فرض می کنند و به کار خاتمه می دهند. وجود تعارض ها در 

حل تعارض در فرایند تیم سازی و کار تیمی

تعارض)Conflict(حالتیاستکهاعضایتیمازنظرهیجانی،منافعیااهدافبایکدیگراختالفپیدامیکنند.
تعارضبهخودیخودموضوعمنفیتلقینمیشود.درتیمهایموفقبهجایحذفتعارضآنرامدیریتمیکنند.
مدیریتتعارضمهارتیاستکهبیشازهمه،رهبرانتیمونیزتسهیلگراجتماعمحوربایدبراصولآنمسلطباشند.
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این مرحله اگر به خوبی مدیریت شود به نفع آینده ی تیم خواهد بود. نکته ی اصلی این است که باید این 
مرحله را انتظار داشته باشیم تا به سالمت از آن عبور کنیم.

 مرحلهیسوم:هنجارسازی
 در این مرحله به تدریج انگاره های ارتباط در گروه مشخص می شود  و اصول و مالک هایی تعریف 
می شود  که در قالب آیین نامه ها و یا رمزینه های 
اخالقی، مسیر حرکت گروه را در مراحل بعدی 
روشن می کند.  در این مرحله با ایجاد ساختارها 
و  می کنند  فروکش  اختالف ها  مالک ها   و 
اعضای گروه به تدریج پی می برند چه کسانی 
شایستگی مدیریت گروه را دارند و یا چه کسانی 
بهتر می توانند به تعیین راهبرد های گروه کمک 
کنند. به بیان دیگر حیات اولیه ی گروه با تغییر و 
دگرگونی شدید مشخص می شود . هر چند پس 
از اندک مدتی مسایل از ثبات و قوام برخوردار 
می شوند . مردم اندک اندک درمی یابند جای 
مناسب آنان کجا است و از آنان چه انتظار 
می رود. تعامل های بعدی باثبات تر و پیش بینی 

پذیرتر می شود .
ایجاد نظم و قاعده نتیجه ی طبیعی تعریف 
نقش ها و هنجارها در گروه است. به اعتقاد برخی 
از متخصصین در این مرحله می توان از واژه ی 
تیم برای گروه استفاده کرد. به این مفهوم، 
تیم گروهی است که در آن نقش ها و هنجارها 
تعریف و نظم و قاعده بر گروه حاکم شده است. 

مرحلهیچهارم:عملکرد
 گروه ها زمانی حالت مولد پیدا می کنند که نظم و قاعده بیابند. در این مرحله که اوج مراحل تحول گروه 
محسوب می شود . گروه از محدوده ی مخالفت ها و مسایل مربوط به ساختار یابی و نظم دهی  فراتر می رود 
و بر عملکردش متمرکز می شود . وجه ممیزه ی سازمان ها به مثابه ی گروه های سازمان یافته در این 
مرحله قابل مشاهده است. یعنی هنگام یاد کردن از یک سازمان، به گروهی اشاره می کنیم که با تعریف 
ساختارها و هنجار های خود دارای برنامه های مشخصی است و این هنجارها و برنامه ها به مشاهده 
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عملکرد و تولید در آن ها منجر می شود . 
 برای این که گروهی کارآمد باشد ) یا کار آمدی آن افزایش یابد( سه چیز الزم است:

 1( سخت کوشی و تالش 2( توانایی ها و مهارت های شایسته و درخور 3( راهبرد مناسب مربوط به 
کار یا فرایند گروهی

مرحلهیپنجم:تعطیلی
گروه ها برای انجام کاری شکل می گیرند. ممکن است زمان انجام این کار به سر آید و یا آن کار به انجام 
برسد، بدیهی است که زمان زندگی گروه به پایان خواهد رسید. ممکن است به دالیل دیگری گروه نتواند 
به حیات خود ادامه دهد و مرگ آن فرارسد . اما اعضای گروه می توانند با پیش بینی و رصد اتفاقاتی که به 
مرگ گروه منجر خواهد شد تمهیداتی را برای ادامه زیست گروه بیابند. هر چه عالیق اعضا و اهدافشان 

مشخص تر و پایدارتر باشد، احتمال بازسازی های دوره یی  و ادامه ی حیات گروه بیش تر است.

کارتیمی
کار تیمی )Team working(  به مجموعه فعالیت هایی گفته می شود  که در درون تیم به انجام می رسد تا 
تیم به اهداف توافق شده خود دست پیدا کند. مهم ترین فعالیت هایی که به عنوان کار تیم تلقی می شوند 

شامل موارد زیر است:
گفت و گو و در میان گذاشتن افکار و مقاصد

تشخیص توانایی ها و مهارت اعضا  برای تقسیم کار مناسب
همکاری و هم فکری گروهی

یافتن و استقرار الگوی کاری مناسب
برگزاری جلسات مستمر و مؤثر 

اما چالش مهم در همین نقطه قرار دارد.

تیم)گروهتکاملیافته(گروهاولیه
اعتماد به یکدیگرکار با یکدیگر

مخالفت ها به دقت بررسی می شود.انتقاد مخرب تلقی می شود و با مخالفت ها کنار می آیند.

اهداف به خوبی تفهیم شده اند و مقبول تیم هستند.اعضای گروه لزوما اهداف مشترک را نمی پذیرند.

اظهارنظر آزاد است و بقیه به آنچه  گفته می شود گوش می دهند.احساسات فردی پنهان می شود.

ارزیابی درباره ی عملکرد تیم مکرر، صورت می گیرد.از بحث درباره ی عملکرد گروه جلوگیری می شود.

افراد می خواهند نقش و جایگاه منحصربه فردشان در 

گروه حفظ شود.
نقش اعضا به خوبی درک شده است.

در صورت لزوم رهبری تیم به اشتراک گذاشته می شود.رهبری در گروه انتصابی است.
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در بیش تر موارد تیم ساخته نشده است و همچنان  
با یک گروه اولیه روبرو هستیم. در یک گروه اولیه 
امکان انجام کارهای فوق وجود نخواهد داشت 
هر چند شکل ظاهری افرادی که دور هم جمع 
شده اند و با هم گفت و گو می کنند به نظر شبیه 

یک تیم باشد. 
تیم  میان یک  اساسی  تفاوت های  جدول 

واقعی و یک گروه را نشان می دهد.
تیمسازی

تیم سازی )Team Building( فرایندی است که 
هم در فضای واقعی تیم رخ می دهد و هم در شکل 
ارتباط ها و نگرش اعضای تیم به کار و اهداف تیم. 

بنا بر این فرایندی زمان بر است و به مهارت، توجه زیاد و صرف انرژی نیاز دارد. همان طور که گفته شد، 
در بسیاری از موارد تیم ساخته نشده و ما از یک گروه اولیه انجام کارهای تیمی را انتظار داریم.

برای ساخته شدن یک تیم اتفاق های زیر باید رخ دهد:
- احساس هم جهت شدن

- هم دلی، شناخت یکدیگر 
- پذیرا بودن، شنیدن
- حمایت از یکدیگر 

- اعتماد سازی، انگیزه بخشی
نکته: تیم باید به طور منظم گزارش فعالیت های خود را تهیه و ارائه کند. مخاطبان اصلی که 
باید گزارش را دریافت کنند، اول خود تیم بعد مردم محلی و بعد تامین کنندگان منابع هستند.

رهبریتیماجتماعمحور
رهبری تیم اجتماع محور گاهی به اشتباه از 
وظایف تسهیلگر بر شمرده می شود . رهبری 
تیم اجتماع محور یکی از نقش های مهم در تیم 
است که هم چون بقیه ی نقش ها باید توسط 
اعضای تیم بر عهده گرفته شود. رهبری در تیم 
اجتماع محور، یک فرایند دو جانبه، تبادلی و 
گاهی تحول ساز است که طی آن یک هم کار 

چالش

در اغلب محله هایی که برنامه ی اجتماع محور اجرا 
می شود ، تسهیلگران برای تشکیل تیم عامل زمان را 
نادیده می گیرند. آنان دور هم جمع شدن تعدادی از 
اعضای اجتماع محلی و تقسیم کار اولیه را به حساب 
ساخته شدن تیم می گذارند. باید توجه کنیم که تیم 
سازی فرایندی زمان بر است و پنج شاخص اصلی 
گفته شده در باره ی تیم سازی باید به تدریج در درون 

تیم اتفاق بیافتد تا تیم ساخته شود.
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چالش

تمرکز  اجتماع محور  برنامه های  مشکالت  مهم ترین  از 
تسهیلگران بر آموزش مفاهیم عمومی به اعضای جامعه ی 
محلی است. وظیفه یک تسهیلگر اجتماع محور در وهله ی 
نخست، آموزش مهارت های زندگی به اعضای جامعه محلی 
نیست، بلکه او باید تالش کند تا تیم اجتماع محور را برای 
مداخل های اجتماع محور آماده کند.تیم های اجتماع محور 
- و نه همه  اعضای جامعه محلی- به آموزش هایی از 
جنس مدیریت و برنامه ریزی نیاز دارند. در مراحل بعدی 
اگر نیازسنجی ها نشان داد که جامعه محلی به برخی 
آموزش های خاص برای رفع مشکالت خود نیاز دارد - مثاًل 
آموزش پیش از ازدواج و یا آموزش مهارت های زندگی- 
تسهیلگر  می تواند در کنار سایر آموزشگران حرفه ای ، در 

ارائه ی این آموزش ها  به تیم اجتماع محور کمک کند.
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اجازه می یابدضمن تأثیر گذاری بر دیگران، 
به آن ها انگیزه بدهد تا به هدف های گروهی 

و فردی خویش دست یابند. 
نکتهکلیدی:بهترین الگوی رهبری در 
مشارکتی  رهبری  الگوی  اجتماع محور، 
ثابت  فردی  تیم  رهبر  الگو  دراین  است. 
های  تصمیم  همه  تنهایی  که  نیست 
مربوط به تیم و جامعه ی محلی را اتخاذ 
کند، بلکه در فراید مشارکتی همه اعضای 
گروه در تصمیم سازی و تصمیم گیری 
مشارکت می کنند و در صورت نیاز رهبر 

یا رهبران تیم جابه جا می شوند.
نکتهیمهم:یکی از مهم ترین پرسش هایی 
اجتماع محور مطرح  برای تسهیلگران  که 
تیم  تشکیل  از  پس  آن ها  نقش  می شود  
است. برخی فکر می کنند تسهیلگر نقش 

رهبری تیم را به عهده دارد و برخی می گویند بعد از تشکیل تیم، تسهیلگر نقش مهمی در برنامه ها 
ایفا نمی کند . در مراحل مختلف کار، همکاری تسهیگر در پیشبرد برنامه ی محله بسیار اهمیت دارد. 
در برخی مراحل کار تسهیلگر بیش تر و در برخی مراحل کم تر می شود . فراموش نکنیم که تشکیل 
تیم کاری یک شبه نیست و هرگاه از ساخته شدن تیم صحبت می کنیم به کاری مدت دار و پر فراز و 
نشیب اشاره می کنیم. ایجاد یک ساختار مناسب، یافتن نقش های مناسب و کمک به تیم برای عبور 
از مراحل مختلف تشکیل گروه و کمک به حل تعارضات احتمالی کارهایی مهم هستند که تسهیلگر 
در کنار آموزش فعالیت های مرتبط به گام های بعدی باید انجام دهد. در کنار این نقش اساسی برای 

پایداری تیم، تسهیلگر در مراحل مختلف حضور خواهد داشت.

نقش تسهیلگر و اعضای تیمفرایند برنامه

حضور تسهیلگر در همه فرایند در کنار اعضای تیمنیازسنجی و تعیین سطح آمادگی یا امکان سنجی

حضور تسهیلگر در همه فرایند در کنار اعضای تیمطراحی برنامه )برنامه یکساله(

اجرا
اعضای تیم و تسهیلگر در پایش برنامه و حمایت گیری 

به تیم اجتماع محور کمک می کند

به عهده ی اعضای  تیم و با کمک تسهیلگرارزیابی و اصالح برنامه

تداوم برنامه
به عهده ی اعضای تیم و ارائه مشاوره در صورت لزوم 

توسط تسهیلگر

به عهده ی اعضای تیم و خروج تسهیلگر از برنامهادامه ی برنامه در سال های بعد
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بعد از تشکیل تیم وظایف و نقش تسهیلگر و  اعضای تیم به این  شرح است:
آموزشتیماجتماعمحور

تیم اجتماع محور قرار است سررشته ی فعالیت هایی را به دست گیرد که در اجتماع انجام می شود. اعضای 
تیم باید بتوانند با اعضای دیگر جامعه ی محلی ارتباطی مناسب برقرار کنند، مشکالت اجتماع را کشف 
کنند، نیازها را بسنجند و برای رفع نیازها و حل مشکالت طرح هایی را تدوین و اجرا کنند. آن ها باید 
بتوانند فعالیت های خود را پایش و ارزیابی کنند و از کارهای خود گزارش های مناسب و قابل ارائه تهیه 
کنند. همچنین این اعضا باید بتوانند برای فعالیت های پیش بینی شده در محله، منابع مالی مناسب را 

پیدا کنند و حمایت های الزم را از منابع قدرت کسب کنند.
برای تسلط بر همه ی این فعالیت ها، تسهیلگر تیم اجتماع محور باید آموزش این مهارت ها به تیم های 

اجتماع محور را از اصلی ترین کارهای خود بداند.
پایداریتیماجتماعمحور

 برای پایداری تیم اجتماع محور الزم است رهبری تیم به شش مرحله زیر توجه کند و به پرسش های 
آن پاسخ دهد. برای پاسخ دقیق تر به پرسش های هر مرحله می توانید از روش های تسهیلگری استفاده 

کنید و آن ها را با اعضای تیم به بحث بگذارید و از نتایج آن استفاده کنید.
مرحلهی1-شناسایینقاطقوتوضعف

آیا می دانید اعضای تیم چه کارهایی را به طور طبیعی به خوبی انجام می دهند و از نقاط قوت خود به شکل 
راهبردی استفاده می کنند؟ آیا می دانید آن ها چه کارهایی را به خوبی انجام نمی دهند، آیا در جهت 

بهبود آن تالش می کنید؟ 
مرحلهی2-دركتعادلتیم

چه تعداد از افراد تیم دارای تفکر اتنقادی هستند، آیا آن ها را می شناسید؟ آیا آن ها بیش تر از متفکرین 
هستند؟ آیا قلدرهایی هستند که توجه و پاداش می خواهند؟ 

مرحلهی3-ایجادامنیتواعتماد
آیا اعضای تیم از شما می ترسند؟ آیا آن ها از یکدیگر  می ترسند؟

مرحلهی4-گسترشحوزهینفوذتیم
آیا اعضای تیم آماده و قادر هستند در مسئولین 
سازمان شما نفوذ کنند؟ آیا از خود ابتکاری 
نشان نمی دهند و با دقت منتظر می مانند تا 
ببینند مسئولین چه می گویند به طوری که 

عملکردشان را به تاخیر می اندازد. 

چالش

در شاخص های عملکردی تنها به تعداد تیم ها 
اهمیت داده می شود و به پایداری آن ها بی توجه 

هستند.



131رویکرد اجتماع محور     |

مرحلهی5-حفظهماهنگیومدیریتتعارض
آیا می دانید شما در تضادها چه نقشی بازی می کنید و چگونه آن را به حداقل می رسانید؟ آیا در فکر 

کردن به تضادهای حاصل از نتیجه ی عملکرد دیگران، خود را فریب می دهید؟
مرحلهی6–پیادهسازیمکانیزمبازخورد

آیا به ارزشمندی بازخورد آگاه هستید؟ آیا می دانید چگونه برای آن آماده شوید )بازخورد بدهید( و 
چگونه آن را دریافت کنید. )بازخورد بگیرید(؟ 
همه ی این موارد به توجه رهبری تیم  به 
رشد و حفظ تیم بستگی دارد. رهبری تیم تنها 
به معنی ارائه ی گزارش و ایفای عنوان رهبری 
نیست! مربوط می شود  به درک عمیق رهبران 
از چگونگی بهبود کیفیت رهبری. مراحل فوق 
می تواند به رهبران تیم ها کمک کند تا به یک 
رهبر برتر تبدیل شوند و تالش آن ها به پایداری 

تیم منجر گردد.
بازخوردهای  انواع  دریافت  مهم:  نکتهی

معنوی و مالی می تواند به پایداری تیم های محلی کمک کند. تشویق اعضای تیم محلی در برنامه های 
عمومی، معرفی آن ها از طریق رسانه ها و اختصاص برخی جوایز مادی برای اقدام های موفق می تواند 

انگیزه های اعضای تیم را برای پایدار نگه داشتن تیم باال ببرد.

)CBO( شکلگیریسازماناجتماعمحوریاسام

روندارتقایتیماجتماعمحوربهسازمان
یک  تیم اجتماع محور باید مراحلی را طی کند تا به یک سازمان اجتماع محور تبدیل شود. مسلما این 
مراحل به پایداری بیش تر تیم نیز کمک خواهد کرد، به خصوص تیم هایی که مدتی از فعالیت های آن ها 
گذشته است. آشنایی تیم ها با این مراحل باعث می شود  تا مرحله یی را که در آن هستند بهتر بشناسند و 
برای رسیدن به مراحل بعدی با برنامه ریزی منسجم و آگاهانه  تالش کنند. این مراحل و ویژگی هر مرحله 

در جدول زیر نشان داده شده است. 
نکتهیمهم: دریافت انواع بازخوردهای معنوی و مالی می تواند به پایداری تیم های محلی کمک 
کند. تشویق اعضای تیم محلی در برنامه های عمومی، معرفی آن ها از طریق رسانه ها و اختصاص 
برخی جوایز مادی برای اقدام های موفق می تواند انگیزه های اعضای تیم را برای پایدار نگه داشتن 

تیم باال ببرد.

یکتجربهیبومی
به اعتقاد شرکت کنندگان در یک نشست مشورتی در سال نود 
و دو، در جریان اجرای برنامه های پیشگیری اجتماع محور 
اعتیاد در کشور، بسیاری از تیم ها ماندگاری ندارند. روند 
تشکیل تیم به سرعت انجام می گیرد و تیم هایی که سال ها از 

تشکیل آن ها گذشته دچار رکود می شوند.
تحلیل: به نظر می رسد بعد از تشکیل تیم برای ماندگاری 
آن  تالشی انجام نمی گیرد و رهبر و اعضای چنین تیم  هایی از 

عوامل ماندگاری تیم بی اطالع هستند



سازمان  بهزیستی کشور 132

ویژگی های هر مرحلهمرحله

مرحله ی تأسیس
در مرحله ی تأسیس هنوز مأموریت و اهداف به خوبی روشن نیست برنامه ی درازمدت ندارند. مردم 

از کار های آن ها چندان اطالع ندارند و در نتیجه از تیم حمایت نمی کنند. افراد کم تجربه و کم دانش 

هستند و به کمک های خارج خود اتکای کامل دارند. مدیریت ساده و ابتدایی است.

مرحله ی  گذار

به آینده°ی خود، اثربخشی و توفیقات به دست آمده توجه دارند. وظایف و مسئولیت ها مشخص 

است و برنامه ریزی منظم و دائمی دارند. نحوه ی مدیریت بهبودیافته، مبانی مالی تقویت شده و تنوع 

پیدا کرده است. به استخدام افراد متخصص )مالی و مدیریتی( قادر هستند

مرحله ی تحکیم 

یک تیم اجتماع محور زمانی مستحکم می شود  و پایدار می ماند که بتواند فعالیت های خود را 

برای سال ها ادامه دهد و به صورت منظم به اهداف و مأموریت های خود دست یابد و در صورت 

بروز تغییرات درونی مثل رفتن مدیر یا تغییرات بیرونی مثل قطع بعضی کمک های مالی بتواند به 

طراحی و اجرای برنامه ها ادامه بدهد. چنین تشکلی متکی به یک منبع مالی نیست و از منابع مالی 

متنوعی بهره مند است. از قبل اجرای هر برنامه، طرح ارزیابی آن تهیه شده است. به اصالح و بازبینی 

برنامه های خود می پردازد. نتایج ارزیابی برنامه های خود را به اطالع اعضای اجتماع، افراد کلیدی 

و اهداکنندگان مالی می رساند. در این مرحله دارای بایگانی قوی هستند و اطالعات الزم در همه ی 

زمینه ها به صورت مکتوب وجود دارد. یک تشکل در این مرحله همه ی ویژگی های یک سازمان را 

دارد و می تواند برای ثبت خود اقدام کند.

سازمان های اجتماع محور برای پایداری خود الزم است مأموریت و اهداف خود را به روشنی بنویسند 
تا برنامه های خود را مطابق آن تنظیم کنند و نه بر اساس پول و منابعی که از این طرف و آن طرف به آن ها 
می رسد. پول باید در خدمت برنامه باشد نه برنامه در خدمت پول . اگر چنین باشد مأموریت و اهداف را کسی 
تعیین می کند که پول می دهد و در نتیجه در چنین سازمانی نوع دوستی، ارزش های مشترک و داوطلبانه 
بودن در چنین سازمانی معنی پیدا نمی  کند. از این شاخه به آن شاخه پریدن موجب پراکنده کاری می شود ، 
دانش انباشته نمی شود، دسترسی های آن ها محدود خواهد ماند و هرگز نمی تواند در یک حوزه ی خاص 

حرفه یی عمل کند.

سازمان اجتماع محور باید برای خود یک برنامه ی مدون داشته باشد و مطابق با آن برنامه، اقدامات یا 
طرح های خود را تعریف کند. آن ها باید بدانند که برنامه را مطابق با نیازهای گروه هدف خود تدوین کرده اند 
و تمام تالش خود را برای تامین مالی آن انجام دهند. همچنین حتما باید دارای یک برنامه حداقلی باشند تا 

در صورت عدم تامین منابع الزم، بتوانند به فعالیت های خود ادامه دهند.
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خالهصیفصل

تیم گروهی از افراد ســازمان یافته برای انجام کار معینی در جهت نیل به هدفی مشــخص اســت. 
مهم ترین ویژگی های یک تیم که آن را از یک گروه متمایز می کند  وجود ارتباط و تعامل مســتمر، 
مأموریت مشترک و توافق شده، همکاری، مسئولیت پذیری، تعهد، پاسخگویی و داشتن ارزش های 

مشترک است.
کار تیمی )Team Working( به مجموعه فعالیت هایی گفته می شود  که پس از ساخته شدن 
تیم در درون تیم به انجام می رســد تا تیم به اهداف توافق شــده ی خود دست پیدا کند. مهم ترین 
فعالیت هایی که به عنوان کار تیم تلقی می شود  شامل موارد زیر است: گفت و گو و در میان گذاشتن 
افکار و مقاصد، تشــخیص توانایی ها و مهارت اعضا برای تقســیم کار مناسب، همکاری و هم فکری 

گروهی، یافتن و استقرار الگوی کاری مناسب و برگزاری جلسات مستمر و مؤثر.
تیم ســازی )Team Building( فرایندی است که هم در فضای واقعی تیم رخ می دهد و هم در 
شکل ارتباط ها و نگرش اعضای تیم به کار و اهداف تیم. بنا بر این فرایندی زمان بر است و به مهارت، 
توجه زیاد و صرف انرژی نیاز دارد. برای ســاخته شــدن یک تیم باید: احساس هم جهت شدن، هم 
دلی، شناخت یکدیگر، پذیرا بودن، شنیدن، حمایت از یکدیگر، اعتماد سازی، انگیزه بخشی در بین 

اعضای تیم و در فضای تیم به وجود آید.
برای پایداری تیم اجتماع محور الزم است رهبری تیم به شش مرحله زیر توجه کند و به پرسش های 

آن پاسخ دهد:
1( شناســایی نقاط قوت و ضعف 2( درک تعادل تیم 3( ایجاد امنیت و اعتماد 4( گسترش حوزه ی 
نفوذ تیم 5( حفظ هماهنگی و مدیریت تعارض 6 ( ایجاد و اســتقرار ســاز و کار بازخورد. همه ی این 
موارد به توجه رهبری تیم  به رشد و حفظ تیم بستگی دارد. رهبری تیم تنها به معنی ارائه ی گزارش 

و عنوان رهبری نیست! رهبری مربوط می شود  به درک عمیق رهبران از چگونگی بهبود کیفیت.
یک تیم اجتماع محور باید مراحلی را طی کند تا بتواند به یک سازمان اجتماع محور تبدیل شود. 
مســلما این مراحل به پایداری بیشــتر تیم نیز کمک خواهد کرد. به خصوص تیم هایی که مدتی از 
فعالیت های آن ها گذشته است. آشنایی با این مراحل باعث می شود  تا تیم ها مرحله یی را که در آن 
هستند، بهتر بشناسند و برای رسیدن به مراحل بعدی با برنامه ریزی منسجم و آگاهانه تالش کنند 

این مراحل عبارتند از: مرحله ی تأسیس، گذار و تحکیم 
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فورسایت، دانلسون آر. )1998(پویایی گروه/ مؤسسه خدمات فرهنگی رسا
میچل، ترنس آر. )1383( مردم در سازمان ها/ انتشارات رشد
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کاریذینفعان جلبمشارکتوهم
دکترابوالفضلوطنپرست





تمام مراحل مداخله های اجتماع محور به جلب مشارکت و همکاری گروه های مختلفی نیاز دارد که با 
جامعه محلی در ارتباط هستند. این گروه ها افراد و سازمان های بیرونی و درونی را شامل می شوند . این 
گروه ها و افراد چه کسانی هستند؟ چگونه آن ها را بیابیم؟ نقش آن ها در فرایند اجتماع محور چیست؟ 

چگونه می توانند در پیش برد اهداف محله به ما کمک کنند؟
از مهم ترین وظایف تسهیلگر کمک به تیم اجتماع محور برای یافتن پاسخ های مناسب برای 
پرسش های فوق است. به یاد دارید که تسهیلگر پیش از ورود به اجتماع محلی و در مراحل اول ورود و 
تشکیل تیم داوطلب از همکاری افراد ذی نفوذ در محل استفاده کرد. در آن مرحله هدف تسهیلگر تنها 
تامین شرایط الزم برای ورود مناسب به جامعه ی محلی و یافتن افراد داوطلب برای تشکیل تیم و آغاز 
اقدامات اجتماع محور بود. اما در این مرحله قرار است اقدامات اجتماع محور به شکل گسترده در محل به 
اجرا درآید. بنا بر این همه ی ذی نفعان کلیدی و مؤثر باید به درستی شناسایی شوند تا درمراحل بعدی 
عالوه بر مشارکت بیش تر همه ی اعضای جامعه ی محلی، موانعی که ممکن است به دلیل نادیده گرفتن 

برخی ذی نفعان  پیش آید، موجب اخالل در برنامه نشود.

تیم اجتماع محور به محض تشکیل باید در پی جلب حمایت تأثیرگذاران و نیز مشارکت 
ذی نفعان برنامه ی اجتماع محور باشد. در این مسیر باید همه ی دینفعان به خوبی شناسایی 
شوند و افراد و سازمان تأثیر گذار مشخص شوند. تأثیر گذاران چه کسانی هستند؟ چگونه با 
آن ها مالقات کنیم؟ چگونه آن ها را نسبت به برنامه عالقه مند کنیم و عالقه مند نگهداریم؟ 

در پایان این فصل امیدواریم خوانندگان بدانند:
ذی نفعان و تأثیرگذاران چه کسانی هستند؟  •

مسیر عملی برای برقراری ارتباط مؤثر با تأثیرگذاران کدام است؟  •
همچنینبتوانند:

پیام های مناسب و تأثیر گذار برای ذی نفعان  مختلف تهیه کنند.  •
با تأثیر گذاران مذاکراتی مؤثر و موفق داشته باشند.  •
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نکتهکلیدی: شناسایی و جلب مشارکت دی نفعان در این گام به عهده ی تیم اجتماع محوراست 
و تسهیلگر در کنار اعضای تیم به پیشرفت فرایند کمک می کند. آموزش و همراهی دو کار مهم 

تسهیلگر در این مرحله است.

ذینفعانبرنامهیاجتماعمحورچهکسانیهستند؟
ذی نفعان افراد یا سازمان هایی هستند که یا فعالیت های اجتماع محور برایشان اهمیت دارد و 
یا قدرت تأثیرگذاری بر روی آن را دارند. از طریق تحلیل ذی نفعان می توانیم در مورد آنان و 
مواردی که برایشان جالب است تحقیق و از آن تحلیل برای یافتن راه های جلب مشارکتشان 

استفاده کنیم. 
شناسایی نظرها و ویژگی های هر کدام از ذی نفعان  قبل اجرای برنامه ها بسیار ضروری است و 
می تواند در قدم های بعدی برنامه ریزی به ما کمک کند تا بتوانیم از حمایت و همکاری بهتر آنان بهره مند 
شویم. گفتنی است که ذی نفعان  بر اساس اهمیتی که نسبت به موضوعات متفاوت احساس می کنند 
مواضع و رفتارهای مختلفی اتخاذ می کنند. اگر این حساسیت ها و دغدغه ها به خوبی شناسایی شوند 

می توانند به تیم اجتماع محور در مراحل بعدی کار بسیار کمک کنند.
مثال: ممکن است شهرداری یک منطقه بیش از هر چیز به توسعه ی فضاِی سبز و نگهداری از آن ها 
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حساسیت داشته باشد و یا امام جماعِت مسجِد محل به وضعیت ناخوشایند تجمع برخی جوانان در 
معابر عمومی و ایجاد مزاحمت برای دیگران حساس باشد. شناسایی این حساسیت ها و دغدغه ها در 
ارتباط های بعدی به تیم اجتماع محور کمک و ارتباط و تعامل با گروه ها و افراد کلیدی را تسهیل 

خواهد کرد. 

الف-ذینفعاناصلی
ذی نفعان اصلی افراد یا گروه هایی هستند که به صورت مستقیم از نتایج مثبت مداخله های اجتماع محور  
بهره مند می شوند. در واقع در جامعه ی محلی ذی نفعان اولیه همان مردم محله هستند و طبیعتاً 
کسانی هستند که از تغییرات مثبت در محله استقبال می کنند. به طور مثال در فعالیت های مرتبط با 
اشتغال زایی برای زنان محله، زنان سرپرست خانوار جزو ذی نفعان اصلی به حساب می آیند. نمونه هایی 
از این مثال را در برنامه هایی می بینیم که در آن زنان سرپرست خانوار درمی یابند به طور مستقیم از 

حمایت های به وجود آمده منفعت می برند و لذا به صورت فعال در برنامه ها هم کاری دارند.
ب-ذینفعانثانویه

شامل افراد، گروه ها و سازمان هایی هستند که در فعالیت هایی با موضوع مشابهی و چشم انداز مشابه 
همکاری می کنند. آن ها متقاعد شده اند که باید برای مسأله مورد نظر، فعالیت و از آن دفاع کنند و منابع 
و وقت خود را جهت حمایت از آن اختصاص دهند. این افراد، گروه ها یا سازمان ها به عنوان ذی نفعان 

ثانویه ی فعالیت های اجتماع محور شناخته می شوند.
چرا که با ما موافق و به اصطالح در جبهه ی ما هستند. به طور مثال در مبارزه با آنفوالنزا، وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا وزارت آموزش و پرورش هر دو به عنوان ذی نفعان ثانویه امکانات و 
منابع خود را به اشتراک می گذارند و در جهت کاهش شیوع این بیماری با یک دیگر هم کاری می کنند. 

عوامل تقویت همکاری، شامل موارد زیر است:
- توافق در مورد اهداف و مقاصد هم کاری
- به مشارکت گذاشتن اطالعات و تجارب

- ارتباطات باز و روشن و جلسات منظم و تبادل نظر

یکتجربه
بررسی های انجام شده درباره ی فعالیت های تیم های اجتماع محور و تجربیات موجود نشان می دهند در 
بسیاری از موارد ارزیابی ها و سنجش مشکالت و نیازهای محلی با روش های علمی انجام نشده و اغلب اعضای 
تیم های اجتماع محور مشکالت را از دیدگاه خودشان مطرح کرده اند که در بسیاری از موارد این افراد، معرف 

کل محله نبوده اند، لذا مشکالت مطرح شده نیز مشکل همه ی مردم نبوده است .
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ج-تصمیمسازانیاذینفعانکلیدی
تصمیم سازانی که ما مخاطب قرار می دهیم کسانی هستند با قدرت و اختیار برای اقدام جهت 
ایجاد تغییر. از آن جایی که فعالیت های اجتماع محور مهم ترین مسایل محله را هدف قرار می دهد 
و به دنبال ایجاد تغییرات اساسی در وضعیت محله است، معموالً تصمیم سازان کلیدی مخاطب ما در 
جلب مشارکت و حمایت هستند.  این تصمیم سازان در بسیاری از موارد مسئولین رده باالی دولتی یا 
مدیران برنامه های مرتبط با محله هستند. رهبران مذهبی و سنتی و سایر رهبران فرهنگی نیز اغلب از 
اختیارات کافی جهت تغییر در سطح محله برخوردار هستند. تصمیم سازان کلیدی در موفقیت یا عدم 
موفقیت یک برنامه ی اجتماع محور تأثیری عمده دارند. زیرا گاهی حمایت یا عدم حمایت آن ها برنامه ی 
اجتماع محور را در مسیرهای متفاوتی قرار می دهد. در برنامه های حمایت گیری )advocacy( این 
گروه ها مهم ترین گروه هدف فعاالن اجتماع محور هستند. نمونه هایی از این حمایت ها را در برنامه های 
مرتبط با سالمت و پیشگیری  از مصرف مواد می توان مشاهده کرد. همچنین می توان به انجام برنامه های 

حمایت گیری در زمینه ی اختصاص بودجه جداگانه جهت مبارزه با  اچ آی وی و ایدز اشاره کرد.
د-مخالفان

مخالفان افراد یا گروه هایی هستند که به دالیل مختلفی با موضوع مورد فعالیت ما، مخالفت می کنند و یا 
موضعی متفاوت در مورد آن دارند. البته باید توجه داشت که مخالفان دشمنان ما نیستند بلکه مخالف کسی 
است که در مورد موضوعی خاص عقایدی مخالف دارد و این عقاید می تواند در موفقیت برنامه ی حمایت گیری 
تاثیرگذار باشد. شناسایی مخالفان برای تعیین موقعیت و جایگاه آنان و نیز انتخاب راه کار مذاکره با ایشان 
بسیار مهم است. یکی از راه هایی که به ما کمک می کند تا اطمینان پیدا کنیم نظر مخالفین روی برنامه ی 
اجتماع محور  تاثیر منفی ندارد. ارائه ی مستندات و مدارک تأثیرگذار از افراد موافق و حمایت کننده ی برنامه 
است. بهتر است این مستندات به روز باشند. به طور مثال در برنامه ی مبارزه با فروش دخانیات به نوجوانان 

محله، کارخانه ی تولید سیگار و نوجوانان سیگاری احتماالًً جزو مخالفین محسوب می شوند. 
رعایت نکات زیر جهت سنجش موفقیت خود در قبال مخالفین و پیشی گرفتن از آن ها می تواند مؤثر باشد:
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• مخالفین کنونی و یا مخالفین بالقوه ی خود را شناسایی کنیم.
هرچه می توانیم در مورد مخالفین اطالعات جمع کنیم. این اطالعات می تواند شامل موقعیت 

آن ها، زمینه ی کاری آن ها، میزان توانمندی آن ها و غیره باشد.
• سعی کنیم بفهمیم چرا آنان با برنامه ها و مداخله های مورد نظر ما مخالف هستند.

• سعی کنیم بفهمیم آن ها چگونه  می توانند بر عقاید و نظرهای دیگران تأثیر بگذارند.
یک برنامه ی عملیاتی تهیه کنیم که شامل اطالعات و استدالل های مبتنی بر واقعیت باشد. این 
برنامه به ما کمک می کند تا در  مواقع ضروری بتوانیم در مقابل استدالل های مخالفانمان از فعالیتمان 
دفاع کنیم. موضع مخالف این افراد در قبال ما اغلب به خاطر نارسایی و غلط بودن اطالعات است. در برخی 
از موارد انجام مذاکره و حساس سازی یک روش مؤثر جهت مواجه شدن با مخالفین است. برای این که 
یک مذاکره موفقیت آمیز باشد رویکرد برنده- برنده پیشنهاد می شود. رویکردی که در آن طرفین سعی 

می کنند ضمن رسیدن به خواست خود رضایت طرف مقابل را نیز جلب کنند.
مالقاتباتأثیرگذارانبرایرسیدنبهاجماع

ایجاد ارتباط با تأثیرگذاران از مهم ترین کارهایی است که تیم اجتماع محور باید به انجام آن مبادرت 
کند. تسهیلگر باید اصول برقراری یک ارتباط مؤثر را به اعضای تیم آموزش دهد.

تأثیرگذارانمحلهراشناساییکنید!
درگروه درباره ی عالیق و دغدغه های هر یک از این افراد یا سازمان ها گفت و گو کنید!

نکته: فهرستی از افراد و سازمان های ذی ربط با فعالیت های اجتماع محور داشته باشید و درباره ی 
هر یک اطالعات مورد نیاز برای برنامه ی اجتماع محور را ثبت کنید. 
این اطالعات شامل حوزه مسئولیت ها و اختیارات، عالیق و دغدغه ها و 

تحلیل شما از موضع آنان در خصوص برنامه ی اجتماع محور می باشد.

باافرادتأثیرگذارونمایندگانسازمانهایذیربطارتباط
برقرارکنید!

از همه ی راه های ارتباطی استفاده کنید. تلفن، رایانامه و مکاتبه می تواند 
از روش های ارتباطی باشند اما مالقات حضوری را فراموش نکنید.

یادآوری: اجزای یک ارتباط مؤثر را که در کتاب های مهارت های 
ارتباطی تشریح شده به دقت مطالعه کنید. برای دست یابی به 

یک نتیجه ی خوب باید خصوصیات فرستنده و گیرنده ی پیام و 
چگونگی انتخاب راه انتقال پیام را در جریان یک فرایند ارتباطی به خوبی بشناسید.
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پیامهایمناسبیبرایهریکازافرادتأثیرگذارتهیهکنید!
هر فرد و سازمانی به گونه یی از پیام ها، بهتر پاسخ می دهد ممکن است یک بروشور برای تأثیر گذاری بر 

یک گروه مؤثر باشد اما الزم باشد برای گروهی دیگر یک فیلم کوتاه نمایش دهید 
در هر حال هر نوع پیامی که می خواهید برای تأثیرگذاری بر مخاطبان خود تهیه کنید باید حداقل 

دارای این خصوصیات باشد:
-  پیام باید واضح و شفاف باشد. 

- پیام باید برای مخاطب قابل درک باشد.
- بر اساس هدف ارتباط ارسال شود.

- اصول اخالقی و ارزش های مهم دو طرف، در آن رعایت شده باشد.
- تا حد امکان خالصه و جذاب باشد. 

- برای ارسال آن از روش مناسبی استفاده شود.

اصولمذاکرهمؤثررادرمالقاتباتأثیرگذارانرعایتکنید!
به خاطر داشته باشید زمانی که با افراد تأثیر گذار در برنامه های محلی مالقات می کنید در واقع در حال 

مذاکره برای به دست آوردن منافعی در جهت اهداف برنامه اجتماع محور و توسعه ی محله هستید.
یادآوری:اصول و مراحل مذاکره مؤثر را بیاموزید!

مذاکره فرایندی )معموالً رسمی( است که در آن طرفین به دنبال راهِ حلی  برای یک اختالف  هستند 
به نحوی که مورد پذیرش هر دو طرف باشد. هر چند در بسیاری از موارد به ظاهر اختالفی در کار نیست 

اما در جریان گفت و گو، تفاوت دیدگاه ها 
و  عالیق خود را نشان خواهد داد. بنا بر 
این الزم است فرض را بر این بگذارید که 
هر مالقاتی ممکن است یک جلسه ی 
دیدگاهی  به  رسیدن  برای  مذاکره 
مشترک در خصوص مشکالت محله و 
راه حل های مناسب برای حل آن ها باشد.

عواملمؤثربرنتایجمذاکرات:
• صداقت و راستی 

• اعتماد بین طرفین
• رفتار منصفانه و صادقانه
• رضایت از فرایند مذاکره 

• چشم داشت و رضایت از نتایج 

اصولیکمذاکرهموفق
 P  شنونده ی خوب باشید! 

P  هیچ راهبرد برتری برای همه ی موقغیت ها وجود ندارد. 
P  از هیچ جلسه یی دست خالی خارج نشوید!

 P فروتن باشید اما ضعیف جلوه نکنید.!
P دستور  نشست را پیش از نخستین جلسه تنظیم کنید!

P به مکان اجرای مذاکره حساس باشید!
P  به زمان کلی و زمان هر نشست توجه کنید!

P  به همه ی افراد درگیر در فرایند مذاکره توجه داشته باشید، 
قدرت ناآشکار و قدرت های پنهان را در نظر داشته باشید!

P برای وضعیت شکست سناریو داشته باشید.!
P توافق ها را ثبت کنید !
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در یک مالقات حضوری به نحوه ی انتقال انواع پیام ها 
توجه کنید. به خاطر داشته باشید: 

پیام، مطلب یا عالمتی است که در ارتباط بین دو یا چند نفر 
ردوبدل می شود و هدف اصلی برقراری ارتباط است. پیام به 
دو شکل کالمی و غیرکالمی است. کالمی- همان طور که 
از اسمش پیداست - پیام هایی هستند که از طریق کلمات 
منتقل می شوند. مهم ترین راه انتقال پیام های کالمی، 
حرف زدن و نوشتن است. اما پیام های غیرکالمی پیام هایی 

هستند که از طریق زبان بدن منتقل می شوند.

چالش

برخی تیم های اجتماع محور به یک محفل خصوصی تبدیل می شوند و تمام سعی خود را صرف مسدود 
کردن مسیرهای اطالع رسانی می کنند. گزارش های نادرست ارائه می دهند و در اعالم دست آوردها و منافع 

شفافیت کافی ندارند.
این رفتار نه تنها موجب بی اعتمادی ذی نفعان محله می شود بلکه به طور کلی بر اعتماد عمومی در سطح کلی 

و سایر محله ها نیز تأثیر می گذارد.

نتایجمالقاتهاوتوافقهارامستند
کنید!

برای هر سازمانی فایل جداگانه ای تهیه کنید. 
نتایج مالقات ها را ثبت کنید. دالیل شکست 
یا موفقیت را بنویسید و به سایر اعضای گروه 

گزارش دهید. پیگیری  کنید. 
باقی متعهد ذینفعان چگونه

میمانند؟
و  اجتماع محور  تیم  یک  عضِو  یک  هنر 
تسهیلگر یک برنامه حفظ حامیان یک برنامه 

اجتماع محور و تبدیل مخالفان برنامه به حامیان آن است. رعایت چند اصل به این امر کمک می کند .
الف(پاسخگوبودن

یک  تیم یا سازمان پاسخ گو به گروهی گفته می شود  که در برابر ذی نفعان برنامه های محله یی 
مسئولیت پذیر باشد و نسبت به اقدام های انجام شده ی خود پاسخ گو باشد. 

از زیر بار مسئولیت های پذیرفته شده ی خود شانه خالی نکنید! در غیر این صورت اعتماد جامعه 
محلی و ذی نفعان سلب خواهد شد.ساز و کارهای پاسخگویی ایجاد کنید. جلسات گزارش دهی، ارسال 
گزارش های مکتوب برای سازمان های ذی ربط، ایجاد راه های ارتباطی نظیر وبسایت، روزنامه دیواری و 

غیره برای ارائه گزارش و خبررسانی از جمله ی این کارها هستند.
ب(شفافیت

همه چیزهایی را که ذی نفعان  محله باید بدانند در ارائه ی گزارش ها بگویید. اگر سازمان یا گروهی از 
شما حمایت مالی می کند  حق دارد نحوه ی هزینه کرد شما را بداند. اگر در جریان فعالیت های خود 
به منافعی دست پیدا می کنید نه فقط همه ی اعضای تیم اجتماع محور بلکه همه ی ذی نفعان الزم 

است در جریان قرار بگیرند. 
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خالهصیفصل
تمام مراحل مداخله های اجتماع محور به جلب مشارکت و همکاری گروه های مختلف نیاز دارد که با 
جامعه ی محلی در ارتباط هستند. این گروه ها افراد و سازمان های بیرونی و درونی را شامل می شوند . 
ذی نفعان افراد یا سازمان هایی هستند که یا فعالیت های اجتماع محور برایشان اهمیت دارد و یا قدرت 
تأثیرگذاری بر روی آن را دارند. از طریق تحلیل ذی نفعان می توانیم در مورد آنان و مواردی که برایشان 

جالب است تحقیق و از آن تحلیل برای یافتن راه های جلب مشارکتشان استفاده کنیم. 
شناسایی نظرها و ویژگی های هر کدام از ذی نفعان قبل اجرای برنامه ها بسیار ضروری است و می تواند 

در قدم های بعدی برنامه ریزی به ما کمک کند تا بتوانیم از حمایت و همکاری بهتر آنان بهره مند شویم.
ذی نفعان اصلی افراد یا گروه هایی هستند که به صورت مستقیم از نتایج مثبت مداخله های 
اجتماع محور بهره مند می شوند. در واقع در جامعه ی محلی ذی نفعان اولیه همان مردم محله هستند و 

طبیعتاً کسانی هستند که از تغییرات مثبت در محله استقبال می کنند.
تصمیم سازانی که ما مخاطب قرار می دهیم کسانی هستند با قدرت و اختیار برای اقدام جهت ایجاد 
تغییر. از آن جایی که فعالیت های اجتماع محور مهم ترین مسایل محله را هدف قرار می دهد و به دنبال 
ایجاد تغییرات اساسی در وضعیت محله است، این تصمیم سازان در بسیاری از موارد مسئولین رده باالی 
دولتی یا مدیران برنامه های مرتبط با محله هستند. رهبران مذهبی و سنتی و سایر رهبران فرهنگی نیز 

اغلب از اختیارات کافی جهت تغییر در سطح محله برخودار هستند.
مخالفان افراد یا گروه هایی هستند که به دالیل مختلفی با موضوع مورد فعالیت ما، مخالفت می کنند 

و یا موضع متفاوتی در مورد آن دارند.
ایجاد ارتباط با تأثیرگذاران از مهم ترین کارهایی است که تیم اجتماع محور باید به انجام آن مبادرت 

کند. تسهیلگر باید اصول برقراری یک ارتباط مؤثر را به اعضای تیم آموزش دهد.
تأثیرگذاران محله را شناسایی کنید! 

با افراد تأثیر گذار و نمایندگان سازمان های ذی ربط ارتباط برقرار کنید!
پیام هایی مناسب برای هر یک از افراد تأثیر گذار تهیه کنید!

اصول مذاکره ی مؤثر را در مالقات با تأثیر گذاران رعایت کنید!
نتایج مالقات ها و توافق ها را مستند کنید!

پیگیری کنید!
هنر یک عضو یک تیم اجتماع محور و تسهیلگر یک برنامه، نگهداری حامیان یک برنامه ی اجتماع محور 
و تبدیل مخالفان برنامه به حامیان آن است. رعایت اصول پاسخگویی و شفافیت در این زمینه به تیم و 

تسهیلگر کمک می کند 
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ارزیابیمحلهایوتحلیلوضعیت
زهرااصفهانی





 انتخاب محله و ورود به آن اولین گام از فرایند مداخله های برنامه ریزی اجتماع محور می باشد. مطابق 
با مباحث مطرح شده در فصل چهارم راهنما با عنوان ))امکان سنجی برای موفقیت، انتخاب اجتماع 
برای آغاز برنامه(( شاخص های درونی و بیرونی مؤثر بر انتخاب و موفقیت برنامه ی اجتماع محور درآن 
محله، مورد بحث قرار گرفت. بعد از انتخاب محله، کار اصلی یک تسهیلگر اجتماع محور، تالش برای 
تشکیل یک تیم )یا چند تیم( از اعضای داوطلب اجتماع می باشد.پس از آن اعضای محله باید درکنار 
تسهیلگر به شناسایی نیازها و مشکالت محله خود بپردازند تا با تعیین مشکل واقعی محله، طرح هایی با 
مشارکت اعضای محلی تهیه و برای به سرانجام رساندن آن ها فعالیت کنند. مشخص است همان گونه 
که در گام های قبلی برنامه ریزی، توجه به روش های علمی و در عین حال ساده برای انجام درست آن ها 

ضروری بود در این مرحله نیز توجه به آن ها مهم است.

ارزیابی و سنجش نیازها و مشکالت درجامعه ی محلی یکی از گام های اساسی  در برنامه ریزی 
اجتماع محور می باشد زیرا مشارکت مردم در فرایند تعیین نیازها و مشکالت محله ی خودشان 
از اهداف این برنامه است و از جهت دیگر، وقتی در گام های بعدی با مشارکت خودشان 

مشکالت و نیازهایشان برطرف گردد انگیزه ی مردم برای مشارکت بیشتر خواهد شد.
درپایاناینفصلخوانندگانباید:

•  با دالیل ارزیابی نیازها و مشکالت در جامعه ی محلی آشنا شوند و تفاوت آن را با 
ارزیابی برای ورود و انتخاب محله درک کنند.

و  اجتماعی  نیازسنجی، گردهمایی های  اطالعات روش های  ابعاد جمع آوری    •
دارایی سنجی رابشناسند و بتوانند در محله به کار ببرند.

•  با روش های کّمی وکیفی جمع آوری اطالعات آشنا شوند.
•  بتوانند مشکل را تحلیل و بهترین راه حل را برای مشکالت تعیین کنند.
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ارزیابیجامعهمحلیچیست؟
ارزیابی اجتماع محلی یک راهبرد است که تصویر روشنی از جامعه محلی نشان می دهد .ارزیابی به شما کمک 
می کند  دارایی ها و مشکالت محلی را شناسایی کنید و این یک نقطه ی شروع برای تغییر در محله می باشد.

روشهایارزیابی:
برای سنجش دیدگاه جامعه ی محلی درباره ی مشکالتشان، می توان با روش های متفاوتی به سنجش 
وارزیابی نیازها و مشکالت در محله پرداخت. یکی از مهم ترین شیوه ها ))نیازسنجی(( است، نیاز سنجی 

روشی است که طی آن نیازها و مشکالت مؤثر برجامعه محلی، شناسایی می شود .
روش دیگر دارایی سنجی است. در دارایی سنجی بررسی می کنیم که در محله چه منابعی وجود 
دارد به جای اینکه ببینیم چه چیزهایی وجود ندارد. در این شیوه دارایی های واقعی جامعه محلی 

شناسایی می شود.
پس از تعیین مشکالت جهت اولویت بندی و برنامه ریزی برای حل آن ها یک نقشه از منابع و 
محدودیت های محلی جامعه تهیه و مشخص می شود که چگونه برای  حل مشکل محلی از آن ها 

استفاده کرد.
نیازچیست؟

نیاز فاصله یی است بین یک موقعیت موجود و آن چه باید وجود داشته باشد.
مفهوم نیاز معموالً به طور مشخص به یک گروه ویژه و یا یک جامعه ی محلی برمی گردد. به 
طور معمول یک نیاز عمومی و یا درسطح ملی وجود ندارد بلکه نیازها بیشتردرسطوح فردی و یا در 

گروه های خاص معنی پیدا می کند .
خواستهچیست؟

نیازی که مردم به آن واقف شوند و به زبان بیاورند خواسته نام دارد. گاهی بین نیاز واقعی مردم و آن 
خواسته یی که به زبان می آورند تفاوت وجود دارد. به عنوان مثال ممکن است یک بیماری عفونی در 
روستایی شیوع پیدا کرده باشد و خواسته مردم وجود یک پزشک و یا مرکز بهداشتی در روستا باشد تا 
برای معالجه به آن جا  مراجعه کنند. هر چند این خواسته باید برآورده شود اما اگر موضوع به دقت مورد 

ارزیابی و تحلیل قرار گیرد مسأله  اصلی آن است که منشا بیماری شناخته شود و از بین برود.

یکتجربه
بررسی های انجام شده درباره ی فعالیت های تیم های اجتماع محور و تجربیات موجود نشان می دهند در 
بسیاری از موارد ارزیابی ها و سنجش مشکالت و نیازهای محلی با روش های علمی انجام نشده و اغلب اعضای 
تیم های اجتماع محور مشکالت را از دیدگاه خودشان مطرح کرده اند که در بسیاری از موارد این افراد، معرف 

کل محله نبوده اند، لذا مشکالت مطرح شده نیز مشکل همه ی مردم نبوده است .
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چهکسانیازارزیابیجامعهیمحلیسودمیبرند؟
- افراد درگیر مشکل

- ارائه دهندگان خدمات
- رهبران جامعه ی محلی

- شما )هر کسی که در محله زندگی می کند(

چهزمانیبایدنیازهاومنابعراشناساییکرد؟
- وقتی در آغاز طراحی برنامه هستید.

- وقتی در آغاز اجرا هستید.
- وقتی می خواهید برنامه را بازنگری کنید.

ابعادجمعآوریاطالعات:
Need  Assessment                           نیاز سنجی -

Asset  Assessment                     دارایی سنجی -
نیازسنجی

به طور مختصر، نیازسنجی یعنی از گروه ها و یا اعضای  جوامع محلی درباره ی مهم ترین  نیازهایشان 
سؤال  شود، نتایج نیازسنجی راهنمایی است برای فعالیت های آینده.

الگوی یک پیمایش نیازسنجی بسته به منابع انسانی، مالی و زمانی می تواند بسیار متفاوت باشد. مثاًل 
به صورت غیر رسمی می توانید از گروه های اطرافتان نظیر اعضای تیم محلی، زنان محله، هم کارانتان 

و......سؤال بپرسید نیازشان چیست.
شکل دیگر آن می تواند کامال حرفه یی به صورت مکتوب باشد. مثاًل از تعداد زیادی درباره ی 
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نیازهایشان سؤال کرد که در آن صورت باید یک فهرست از سؤاالت را از قبل آماده و نمونه یی از گروه ها 
را جهت پاسخ به سؤاالت انتخاب کرد. نیازسنجی می تواند بوسیله ی مصاحبه های حضوری، تلفنی و یا 

پاسخ به پرسش نامه انجام شود.
پاسخ ها باید به صورت جدول و خالصه شده، توزیع و درباره ی آن بحث شود و نتایجش مورد استفاده 

قرار گیرد. ولی در هر دو شکل ارزیابی نیاز سنجی ویژگی های ذیل مشترک است:
- اطالعات بیشتری درباره ی نیاز های محلی به دست می آورید. 

- اطالعاتی درست درباره ی اهدافتان به دست می آورید.
- درباره ی نیازهایی که از آن زیاد نمی دانید آگاهی بیشتری به دست می آورید.

- نیازهای جامعه محلی با سند و مدرک ارائه می شود .
 -اقدامات آینده ی شما بر اساس نیازهای شناسایی شده انجام خواهدشد.

- از حمایت های بیشتری برخوردار می شوید.
- مردم بیشتری درمراحل مختلف فعالیت ها درگیر می شوند.

زمانهایمناسببراینیازسنجی:
- زمانی که مؤسسات، کارگزاران و یا تسهیلگران خارج از جامعه محلی هستند.

- زمانی که درمورد مهم ترین  مشکل محلی اتفاق نظر وجود ندارد.
- زمانی که نیاز دارید از حمایت های مالی افراد یا سازمان های حمایت کننده برخوردار شوید. بعد 

از اجرای نیازسنجی می توانید با مستندات و شواهد، مهم ترین مشکل محله را بیان کنید .

زمانهاییکهنیازسنجیضرورتیندارد:
ـ  زمانی که در بین گروه ها و ساکنان محله 

تردیدی درباره ی مهم ترین  مشکل محله وجود 
ندارد.

ـ  زمانی که نیاز هست بدون درنگ و معطلی 
در محله اقداماتی انجام بگیرد .

ـ  زمانی که ارزیابی به تازگی انجام شده و در 
وضعیت و مشکالت اجتماعی جامعه ی محلی 

تغییراتی ایجاد نشده است. 
داراییسنجی

معموالً در برنامه ریزی ها ابتدا تمرکز بر نیازها و 
مشکالت محله است لیکن می توان بر روی داشته ها و قوت های جامعه ی محلی متمرکز شد. یعنی ببینیم 

محله چه چیزی دارد به جای این که ببینیم چه چیزی ندارد.

چالشمهم

طبق تجربه، تیم های اجتماع محور اغلب به اولین 
اولین  دالیلی  به  اگر  می پردازند.  بیان شده  نیاز 
نیاز برطرف نگردد معموالً تیم به نیاز بعدی توجه 
دی نفوذان  تنها  محل ها  از  بعضی  در  نمی کند. 

تعیین کننده مشکالت جامعه محلی هستند.
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•  دانستن دارایی های محلی به ما امکان می دهد بدانیم چگونه می شود  با استفاده ازقوت های 
محله، ضعف های آن را برطرف کرد.

درتعریف گسترده، دارایی یعنی هرچیزی که می تواند برای توسعه ی کیفیت زندگی افراد   •
محله مورد استفاده قرار گیرد با این تعریف دارایی می تواند،یک شخص باشد. هر پدر و مادری که به 
اجرای فعالیت ها کمک کند. هر روحانی مسجدی که به طرح مباحث مرتبط با سالمت و پیشگیری از 
مصرف مواد درمسجد می پردازد. هریک از معتمدان محله که با برنامه های سالمت محور هم راستا است 

هر یک از این افراد برای محله یک دارایی محسوب می شود .
یک مکان، یک مدرسه، بیمارستان، مسجد، باشگاه محلی، سراهای محله و یا یک ساختمان   •
که یک خیر در اختیار می گذارد تا محل گردهمایی های تیم اجتماع محور جزء دارایی های محله 

محسوب می شود.
•  شما

•  همه ی افرادمحله

چهزمانیبایدداراییسنجیانجامدهیم؟
زمانی که شما نمی دانید چه قوت ها و دارایی هایی در محله وجود دارد. همچنین ممکن است استعدادهایی 
درمحله وجود داشته باشد که از آن با خبر نباشید. مثاًل فردی که توانایی دارد به کودکان نقاشی بیاموزد. و 

حاضر است در هفته  یک روز خود را در اختیار تیم اجتماع محور محلی قرار بدهد.
معموالً در محله هایی که از نظر امکانات رفاهی شرایط مناسبی ندارند و خدمات کم تری به آن ها ارائه 

می شود  آگاهی از  فرصت های آن از ارزش باالتری برخوردار است.
همچنین زمانی که می خواهید در بین اعضای محله ارتباطات قوی تری برقرار کنید تا نسبت به 

محله ی خود دلبستگی بیشتری پیدا کنند.
چگونهداراییهایجامعهمحلیرابسنجیم؟

ابتدا جواب سؤاالت ذیل را بیابید :
اندازه یا محدوده ی محله جقدر است؟

چه کسانی می خواهند کار را انجام دهند؟
چه قدر زمان در اختیار دارید؟
چه قدر پول در اختیار دارید؟

می خواهید با نتایج چه کار کنید؟
سپس: 

اطالعات خود را فهرست و ثبت کنید. 
سایر منابع و اطالعات مورد نیاز را مشخص کنید.
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ببنید مهم ترین سؤاالت اولیه چیست؟
می خواهید چه محدوده یی از محله را )جغرافیایی یا گروه خاصی دریک محله و......( پوشش دهید.

چه تعداد از افراد باید به سؤاالت پاسخ دهند.
یک نمونه ی اولیه از سؤاالت طراحی کنید.
روش جمع آوری اطالعات را طراحی کنید.

از گروه مورد نظر نمونه گیری کنید.
اطالعات را جمع آوری کنید.

اطالعاتبهدستآمدهراگزارشکنید.
به طور خالصه و با توجه به مباحث فوق، اکنون برای اجرای سنجش مشکالت و نیازها باید ببینید پاسخ 
کدام پرسش ها را دارید و باید به چه پرسش هایی پاسخ گویید. بعد یک مجموعه از پرسش هایی که 
پاسخ آن ها را نمی دانید، بنویسید سپس مشخص کنید چه کسانی باید به آن ها پاسخ دهند. به عنوان 
مثال شما نمی دانید که چه قدرجرایم مرتبط با مواد مخدر در محله اتفاق افتاده است. برای یافتن جواب 
باید به نیروی انتظامی مراجعه کنید و آمار جرایم را از آن جا  به دست آورید. یا مثاًل نمی دانید چند نفر 
از اعضای محله آماده هستند منزل و یا ساعت هایی از وقتشان را دراختیار تیم اجتماع محور محله قرار 
دهند. دراین صورت می توانید با معتمدین محله جلسه بگذارید و از آن ها بپرسید. یا می دانید افرادی در 
محله، مواد مخدر را در اختیار نوجوانان می گذارند. تیم می تواند با مشاهدات خودش در اطراف مدارس 

محله و یا بوستان ها این پاتوق ها راشناسایی کند.
برای جمع آوری اطالعات و پاسخ به سؤاالتی از این دست، می توان از دو روش کمی وکیفی استفاده کرد 
که به دلیل ویژگی هایی که در ادامه به آن می پردازیم معموالً در برنامه های اجتماع محور از روش های کیفی 
استفاده می شود . روش های کیفی عمده مورد استفاده، شامل مشاهده ،مصاحبه و بحث گروهی متمرکز است. 
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انواعدادههاوروشهایجمعآوریآنها:

انواعدادههادرفرایندجمعآوریدادهها
داده ها به طور کلی شامل دو دسته ی اولیه و ثانویه هستند و مجموعه اطالعات مورد نیاز درباره ی جامعه 

در این دو گروه قرار می گیرد.
دادههایثانویه:

داده های ثانویه داده هایی هستند که پیشاپیش موجود بوده اند و شما می توانید با مراجعه به کتب، 
نشریات و اسناد مختلف به آن ها دست  یابید. این داده ها معموالً بخش وسیعی از اطالعات مورد نیاز 
را درخصوص محله فراهم می کنند. مانند اطالعات جمعیت شناختی،تاریخی، جغرافیایی، آمارهای 

رسمی، رسانه های محلی و......
دادههایاولیه:

با پردازش داده های موجود )ثانویه( بخشی از اطالعات تامین می گردد. سؤاالتی نیز بی پاسخ مانده اند. 
فرایند جمع آوری داده برای پاسخ برای پرسش های بی پاسخ را پژوهش های اولیه و این داده ها را 
داده های اولیه می نامند. این داده ها از روش ها ی گوناگونی به دست می آیند که در ادامه به مهم ترین 

آن ها اشاره می شود .

روشهایکمیوکیفیجمعآوریدادهها

روشهایکمی
 ،)Objective(( روش های کمی، روش هایی هستند برگرفته از علوم تجربی و برای اطمینان از عینیت

قابلت تعمیم )Generalizability( ، پایایی )Reliability( و روایی )Validity(( طراحی شده اند.
پایایی مشخص می کند  که آیا اندازه گیری ما در طول زمان بادوام و تکرار پذیر است یا خیر. به عبارت 
دیگر، اندازه گیری و سنجش ما طوری طراحی شده است که اگر در شرایط برابر، هر چند بار تکرار شود، 

نتایج یکسانی به دست دهد.
روایی مشخص می کند  آیا آن چه  در پژوهش اندازه گیری می شود  همان چیزی است که باید سنجیده 

شود یا خیر.
قابلیتتعمیممی گوید نتیجه ی پژوهش یک قضیه ی کلی ایجاد کند که می توان آن را به کل جامعه 

تعمیم داد.
در این روش ها، نمونه یی تصادفی، براساس روش های نمونه گیری از میان جمعیت کلی انتخاب و 
بدون جهت گیری )به شیوه یی غیرسوگیرانه( مطالعه می شود . ابزار جمع آوری اطالعات در این روش ها، 
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اغلب پرسشنامه هایی استاندارد هستند که با روش آماری، روابط بین متغیرها را می سنجند و فروض از 
پیش تعیین شده را مورد آزمون قرار می دهد.

این روش ها در مواردی که جامعه ناهمگون و بزرگ است و اغلب برای افزایش اطالعات درباره ی 
سؤاالت کّمی، )چه تعداد افراد درگیر موضوع هستند( استفاده می شود.

نقطقوت:این پژوهش ها اغلب داده هایی قابل شمارش، قابل اندازه گیری و پایا به دست می دهند که 
معموالً قابلیت تعمیم به جامعه های بزرگتر را دارند.

نقاطضعف: این روش در مواقعی که اندازه گیری و کّمی کردن پدیده ی تحت مطالعه مشکل است کارایی 
خود را از دست می دهد و مهم ترین  ضعف آن زمینه زدایی رفتار انسانی است. به طوری که رویدادها را از 
دنیای واقعی اطرافشان جدا می کند  و از تأثیر متغیرها چشم پوشی می کند. در حالی که نقش این تأثیرات 

بسیار مهم است. 

روشهایکیفی
روش هایی هستندکه در محیط های طبیعی انجام می گیرند و نتایج آن ها بدون توجه به عدد و آمار 
مورد تحلیل قرار می گیرد. در روش های کیفی پژوهشگر وارد جامعه می شود و با جزییات به موضوعات 

اجتماعی می نگرد و روشی عمیق و ژرفا نگر است .
روش های کیفی برای این طراحی شده است که پژوهشگران با دیدگاهی منطبق با دیدگاه اعضای گروه 
مخاطب،  با درنظر گرفتن فرهنگ آن ها و نیز از طریق ارتباط متقابل، اطالعات مورد نیاز را جمع آوری کند

کاربرد این روش ها برای کشف چه چیزی و چرایی است .
نقاطقوت: در این روش داده های غنی و مفصل به دست می آید. به عالوه دیدگاه مشارکت کنندگان را 
دست نخورده باقی می گذارد و زمینه های تغییر رفتار را مشخص می کند . مهم ترین حسن آن کل گرایی 
است. بدین معنی که تمام رفتارها، نگرش ها و ذهنیت ها را در بستر فرهنگی و اجتماعی خودشان تفسیر 
می کند و لذا داده ها  پیوسته یکدیگر  را بررسی می کنند و این امر به درکی عمیق تر و درست تر از موضوع 

مورد بررسی منجر خواهد شد.
نقاطضعف:جمع آوری و تحلیل داده های آن بسیار زمان بر است. به عالوه در مقایسه با پژوهش های 
کّمی کمتر دارای ساختار از پیش تعیین شده است. این ضعف باعث شده است که برخی پژوهشگران 
کّمی، این داده ها را به علت انعطاف پذیری و گرایش به دخیل شدن شخصی مشاهده گران در میدان، 

فاقد پایایی واعتبار الزم بدانند .

چراازروشهایکیفیاستفادهمیکنیم؟
- وقتی که از طریق روش های کّمی به جواب نرسیده ایم.

- وقتی که می خواهیم به طور مستقیم با گروه ها و افراد محله در ارتباط باشیم و از آن ها اطالعات بگیریم.
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- وقتی که می خواهیم یک اطالعات واقعی و پایه از وضعیت به دست آوریم.
- وقتی که می خواهیم تعدادی از افراد محله درجمع آوری اطالعات درگیر می شوند.

- وقتی که می خواهیم علت ها و انگیزه های رفتاری مردم را در یک موقعیت خاص بدانیم.
- وقتی داده های کّمی به تحلیل نیاز داشته باشند و به دنبال آن بخواهیم پیشنهادها و توصیه هایی 

را مطرح کنیم. 

چگونهبااستفادهازروشکیفیارزیابیراانجامدهیم؟
 -می خواهید چه  بدانید.

 - بهترین و مناسب ترین روش جمع آوری اطالعات را انتخاب کنید.
- تصمیم بگیرید چه کسانی اطالعات را جمع آوری کنند و در صورت لزوم روش کار را به 

آنان بیاموزید.
 - تعیین کنید از چه کسانی و از چه مکان هایی اطالعات جمع آوری شود.

 - در پایان اطالعات را جمع آوری کنید.
 فنونجمعآوریاطالعاتدرروشهایکیفی:

 • گردهمایی عمومی  
•  مصاحبه 
 •  مشاهده

•  بحث گروهی متمرکز

Public Forums   )گردهماییعمومی)افرادمحله
اگر وارد جامعه ی محلی شده اید و اطالعات زیادی از آن ندارید باید با کمک خودشان شرایط و فرصت هایی 
را فراهم کنید تا مردم محله در باره ی مهم ترین مسایل خودشان فکر کنند و مهم ترین مشکالت و 

راه حل های آن را مطرح کنند. این به معنای احترام گذاشتن به آرای مردم است.
در گردهمایی های عمومی تعدادی از مردم دور هم جمع می شوند  و در مورد مهم ترین مسایل 
محله با یکدیگر بحث می کنند و شما باید این بحث ها را تسهیل کنید و از مجموع این مباحث نیز برای 
برنامه ریزی ها استفاده شود. در این گردهمایی ها افراد مختلف با زمینه های متفاوت فکری و اجتماعی 
فرصت و امکان دارند که دور هم بنشینند و بحث کنند و این اولین قدم برای تعیین نیازها و داشته ها 

درجامعه ی محلی می باشد.
چراگردهماییبرگزارمیکنیم؟

با برگزاری این گردهمایی اطالعاتی با ارزش از درون جامعه ی محلی به دست می آید و می توان اطالعاتی 
پایه به دست آورد که راهنمایی برای انجام فعالیت های آتی خواهد بود.
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از طرفی شما با افرادی از محله آشنا می شوید که برای مشارکت در فعالیت های محلی آمادگی دارند 
و از آن ها بازخورد می گیرید. برای اجرای گردهمایی به یک محل تجمع نیاز دارید. همچنین اعضای 

جامعه ی محلی، یک تسهیلگر که بادقت گوش کند وکسی که یادداشت برداری کند.
برخیسؤاالتکهبایدپرسیدهشود:

• چه مشکالتی وجود دارد و چه قدر با 
اهمیت هستند؟

• چه کسانی و چه قدر از آن تأثیر 
می گیرند ؟ 

• چه کسانی برای حل مشکالت مانع 
ایجاد می کنند؟

• چه محدودیت های دیگری وجود دارد؟
• چگونه می توان این موانع را رفع کرد؟

• چه منابعی در محله برای حل مشکل وجود دارد؟
• کجا باید به این منابع دسترسی  پیدا کرد؟

• چه کسانی در حل مشکل مشارکت می کنند؟
•روش های مختلف حل مشکل چیست؟

بعد از یادداشت برداری و جمع بندی بحث های انجام شده باید گزارشی ارائه و در آن به مشکالت مطرح 
شده ی مردم پرداخته شود و درمرحله ی بعد برنامه ریزی برای عملیات انجام گیرد.

رویکردگردهماییهایاجتماعی
مشابه یک تجمع شهری باز )Town Meeting( و شامل 
تجمعی از اعضای یک اجتماع است که از آن ها درباره ی 
نیازها و مشکالتشان سؤال می شود. در این روش معموالً 
شناخت عمیق نیازهای جامعه ی محلی مشکل است. این 

جلسه را باید یک تسهیلگر ماهر اداره کند.
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مصاحبه
مصاحبه گفت و گویی نظام دار شامل گوش فرا دادن به افراد است.

برای مصاحبه باید:
مکانی برای مصاحبه در نظر بگیرید.	 
قبل از ضبط صدا و یا فیلمبرداری از افراد اجازه بگیرید.	 
به دقت زمان، مکان، وضعیت و جزییات مصاحبه را ثبت کنید.	 
قبل از مصاحبه با دقت چهار چوب سؤاالت را مشخص کنید و درهنگام مصاحبه به طور 	 

مستقیم از افراد بپرسید.
در مصاحبه از سؤاالت باز استفاده کنید.	 
حرف مصاحبه شونده را قطع نکنید.	 
مصاحبه می تواند با یک فرد و یا با یک گروه انجام شود.	 

مصاحبهیگروهی
مصاحبه های جمعی، مصاحبه هایی هستند 
که در زمان واحد با چند نفر از افراد مطلع 
گروهی  مصاحبه های  در  می شود .  انجام 
تسهیلگر باید همه ی افراد را به حرف زدن 
تشویق کند  و تمرکز را بر مباحث و عقاید 
بگذارد تا روی شخصیت افراد. مهم ترین  

روشی که درمصاحبه های جمعی کارایی دارد بحث گروهی متمرکزاست .

مشاهده
در مشاهده، مشاهده گر به مشاهده کردن، گوش دادن و ثبت مشاهده ی خود می پردازد و از این طریق 
به تجارب دست اول از روابط و معانی رفتارهای انسانی دست می یابد. مشاهده مکمل سایر روش های 
پژوهشی است. مشاهده گر الزم نیست تمام جزییات یک موقعیت را به خاطر آورد وثبت کند بلکه باید 

مشاهدات خود را برجنبه های خاص یک موقعیت متمرکز کند .
برایمشاهدهباید:

باید به سؤاالتی که می خواهید از طریق مشاهده به پاسخ آن ها برسید به دقت فکر کنید.	 
مکان مشاهده و افراد مورد مشاهده ر امشخص کنید .	 
مشخص کنید مشاهده باید چه زمانی و در چه مدت انجام شود.	 
مشخص کنید می خواهید چه چیزی را مشاهده کنید.	 

مصاحبه گوشت وخون تحقیق های میدانی 
است. مصاحبه است که آشکار می کند  افراد چگونه 
می اندیشند ، احساس می کنند و چگونه به رویدادهای 

جهان اطرافشان می نگرند. )بیتس 1998(
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آن چه  را مشاهده کرده اید ثبت کنید.	 
اطالعات را تحلیل کنید.	 
یک نقشه از موضوع مورد مشاهده رسم کنید. مثاًل محل تجمع معتادان یک محله و یا 	 

پاتوق های قاچاقچیان مواد مخدر

تحلیلواولویتبندیمشکل

کداممشکل،مشکلیاصلیمحلهاست؟
زمانی که مردم محله با استفاده از انواع شیوه ها و روش های جمع آوری اطالعات، فهرستی از مشکالت و 
نیازها را بیان کردند با توجه به تحلیل منابع موجود محله، باید مشکالت را اولویت بندی و مهم ترین مشکل را 
مشخص کنند. بدیهی است که مشکالت از یک محله به یک محله دیگر و یا از یک گروه به گروه دیگر متفاوت 

خواهد بود ولی شاخص های  ذیل کمک می کنند تا از بین چند مشکل، مشکل اساسی انتخاب شود:
شاخصهاییبرایتعیینمشکل

 	)Frequency(   تکرار
مشکل بارها و بارها در محله اتفاق افتاده است.	 
 	)Duration(  استمرار
مشکل در طول مدت زمان زیاد به صورت مداوم وجود داشته است.	 
 	)Scope or Range(  گستره
مشکلی که روی تعداد زیادی از مردم تأثیر می گذارد وگروه های متفاوت مردم درگیر آن هستند.	 
 	)Severity(  سختی
مشکلی که بر افرادمحله اثرات غیر قابل جبران می گذارد و از هم گسیختگی افراد و یا زندگی در 	 

جامعه ی محلی را باعث می شود  یا درگروه هایی  مثل کودکان اتفاق می افتد که عوارض مشکل 
در آن ها شدیدتر است.

 	)Legality( قانونی بودن
مشکلی که مردم را از حقوق قانونی واخالقی محروم می کند.	 
 	 )Perception( احساس
مشکلی که مردم آن را احساس و تعدادی از افراد آن را بیان می کنند.	 
 درمنابع روی شاخص آخر بیشتر تأکید می شود . به این دلیل که وقتی جمعی از مردم مشکلی را 	 

حس کردند، قطعا برای مشارکت درفرایند حل آن انگیزه ی بیشتری خواهند داشت.
هرگاه مهم ترین مشکلی که مورد توافق جمعی افراد محله است مشخص شد باید به تحلیل آن 
پرداخته شود تا با این وسیله بخش کلیدی  مشکل شناخته شود و همچنین موانع سر راه و منابعی 
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کمک کننده به حل مشکل شناسایی و به دنبال آن گام های اصلی برنامه عملیاتی گردد و توسعه یابد. 
توجهبهریشههاوتأثیراتمشکل

ممکن است علت های اصلی یک مشکل به سرعت معلوم نشود. احتمال دارد مشکالت از عملکرد 
نظام های سیاسی و یا اجتماعی ریشه گرفته باشند و یا از یک رفتار و یا به دلیل وجود موقعیت هایی بوجود 

آمده باشند که در اولین نگاه بی ارتباط با مشکل به نظر برسند.
فرق است بین شناخت مشکل با شناخت ریشه های مشکل. )بین شناسایی مشکل و شناخت 
ریشه های مشکل تفاوت وجود دارد. مثل تشخیص یک بیماری و شناسایی دالیل ایجاد آن. بدون 
شناخت کافی از دالیل ایجاد بیماری اغلب پیشگیری از آن ممکن نمی شود(. مشابه آن در مشکالت 
محلی به این شکل است که وقتی که شما ریشه و علت های اصلی یک مشکل اجتماعی را شناختید نه 

تنها می توانید آن را حل کنید بلکه می توانید از آن پیشگیری کنید.
نظریه ی شبکه ی علیت به این معنا است که معلول ها هیچ گاه از یک علت مشخص و مجزا منتج 
نیستند. بلکه از یک زنجیره   از عوامل منتج هستند که هر حلقه ی آن به نوبه ی خود معلول انبوه پیچیده یی 
از عوامل گذشته است. لذا عوامل گوناگونی در  ایجاد مشکل در سطوح مختلف فردی و محله یی  مؤثر است 

و عوارض آن نیز در سطوح مختلف متفاوت می باشد.
مثال:اگر مشکل ))زنان دارای ویروس HIV درسن باروری (( دارای اولویت است و مردم می خواهند 
برای حل آن یک برنامه ی پیش گیرانه اجرا کنند تا از انتشار ویروس جلوگیری شود. ممکن است اولین 
راه حل، بیرون کردن زنان بیمار از محله باشد و یا به نوعی مشکل این افراد را  به اطالع همه ی مردم محل 

برسانند تا این افراد منزوی شوند.
اما اگر بخواهیم با این مشکل به طور ریشه یی برخورد کنیم عالوه بر این که مرحله ی اول اقدامات 
کاری می کنیم تا ویروس از این خانم ها به دیگران منتقل نشود، می توان به علت های اصلی این مشکل 

نیز توجه و برای آن ها هم اقداماتی پیش بینی کرد.
درمرحلهیاول، علت مشکل می تواند ارتباط جنسی این خانم با فرد معتاد تزریقی باشد که به 
احتمال زیاد تزریق مشترک داشته و از وسایل محافظتی )کاندوم(  استفاده نکرده است. بنابراین در 
اولین راه حل  باید بر هدف استفاده از کاندوم در ارتباطات جنسی متمرکز شد و در خصوص راه های 

انتقال ویروس، به ویژه انتقال مادر به کودک و پیشگیری  را به این زنان آموزش داد.

درمرحلهیدوم، احتمال دارد علت ایجاد این مشکل فقدان پذیرش استفاده از کاندوم از سوی 
مردان باشد که عامل انتقال ویروس خواهد بود. لذا طرح  باید با هدف تأثیر گذاری بر نگرش مردان در 

مزایای استفاده از کاندوم طراحی شود.

درمرحلهیسوم، علت اصلی می تواند پایین بودن سطح فرهنگی و اقتصادی این زنان و یا بی کاری 
آن ها باشد که در این مرحله باید طرح ها روی سواد آموزی و ایجاد اشتغال برای زنان درمعرض خطر 
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محله تأکید کند و فعالیت های مختلفی اجرا شود.
چنان که درمثال فوق توضیح داده شد اگر به ریشه های مشکل درسطوح مختلف توجه نشود، اقدامات 
عاجل وسریع فقط می تواند به صورت مقطعی از عوارض مشکل یعنی انتقال ویروس به کودک و یا 

شرکای جنسی این زنان جلوگیری کند. ولی همیشه شاهد زنان HIV+ درمحله خواهیم بود.

Risk& Protective  Factorعواملخطرسازومحافظ
بر اساس تحقیقاتی که در طول بیش از بیست سال درباره ی سوءمصرف مواد انجام شده، مؤسسه ملی 
سوءمصرف مواد درآمریکا )NIDA( اغلب برنامه های پیشگیری از اعتیاد را بر مبنای افزایش عوامل 

محافظتی و کاهش عوامل خطرساز طراحی کرده است.
عوامل محافظتی توان بالقوه ی سوءمصرف مواد را در جامعه کاهش و عوامل خطرساز آن را افزایش 
می دهد. این عوامل در موفقیت پیشگیری  اولیه از اعتیاد ایفا نقشی مهم می کنند. زیرا ریشه ی بسیاری 
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از مشکالت در وجود عوامل خطرساز و نبود عوامل محافظتی در اجتماع است.
گاهی عوامل خطرساز و محافظ به طورمشخص در سطح فردی به شکل مستقیم روی افراد تأثیر 
می گذارند. اما گاهی عوامل در حیطه های اجتماعی و یا خانوادگی هستند  که اغلب و نه همیشه منشا این 
عوامل فردی هستند و در نهایت عوامل سطح سوم در حوزه های کالن مثل شرایط سیاسی و اقتصادی 
است. گفتنی است که عوامل سطح دوم وسوم به صورت درهم آمیخته روی ایجاد مشکل تأثیر می گذارند.

هر مشکل یک ظاهر دارد که معموالً خودش را با عوارض نشان می دهد و البته یک ریشه. در 
تحلیل مشکل، توجه به عوامل خطرساز و محافظ آن مشکل، توجه به ریشه ها است .ممکن است 
نتوان بسیاری از ریشه های مشکالت را حل کرد ولی با توجه به آن ها می توان برآن ها تأثیر گذاشت 

و طرح های واقع بینانه تری را برنامه ریزی کرد.

بهواقعیتهادراولویتبندیمشکلواقدامبرایحلآنتوجهکنید!
تحلیل مشکل در محیط واقعی می تواند  بسیار سخت و راه حل های آن نیز پیچیده باشد. زیرا زمانی 
که می خواهید به حل مشکالت بپردازید متوجه می شوید علت ها و ریشه های بوجود آورنده ی یک 

مشکِل مشخص، یکی نیست. بنابراین راه های حل آن نیز نمی تواند یکی باشد.
چنان که یک مشکل می تواند ناشی از چند دلیل مختلف باشد، می تواند چندین راه حل نیز داشته 
باشد. راه حل ها هم می تواند دارای چند شاخه باشد. بنابراین اغلب دشوار است که فقط با یک راه 
حل مستقیم بتوان مشکل را حل کرد. لذا برای یافتن بهترین راه حل مشکل می توان از شاخص های  

قضاوت در باره ی بهترین راه برای حل یک مشکل کمک گرفت.
برای تشخیص و انتخاب یک راه حل از بین راه حل های موجود درنظر گرفتن هزینه ی یک 

شاخص مهم است.
 اگر راهی مستلزم هزینه یی است که تیم ازعهده ی آن برنمی آید راه حل مناسبی نیست. یک 
شاخص دیگر زمان است. هر راه حل باید در یک زمان معقول به نتیجه برسد. گاهی یک راه حل خیلی 
مناسب به نظر می رسد ولی زمان زیادی را می طلبد و گاهی هم موانع زیادی بر سر راه حل وجود دارد. 
برای در نظر گرفتن راه حل مناسب توجه به تأثیر نهایی حل مشکل بر جامعه ی محلی بسیار مهم 
است. اگر این تأثیر زیاد و گستره ی آن بزرگ و بر افراد مختلفی مؤثر است باید آن را انتخاب کرد. از 
شاخص های مهم دیگر، ترجیح مردم محلی در انتخاب راه حل است. زیرا اگر تعدادی از مردم یک 
روش حل مشکل را ترجیح می دهند قطعا در انجام آن نیز بیشتر مشارکت خواهند کرد. لذا موفقیت 

بیشتری حاصل خواهد شد.
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عناصراصلیتحلیلswotچیست؟
عواملداخلی؛ نقاط قوت و ضعف یک سازمان اجتماع محور شامل:

منابع انسانی
منابع فیزیکی

بودجه
فعالیت ها و فرایند

تجارب 
عواملخارجی؛فرصت ها و تهدیدهای یک سازمان اجتماع محور شامل:

وضعیت اقتصادی محله
منابع مالی در دسترس تیم های اجتماع محور

وضعیت جمعیت شناختی محله از لحاظ سطح سواد، نوع فرهنگ، جنسیت و......
وضعیت فیزیکی محله از جهات مختلف مثل رفت و آمد زیاد قاچاقچیان موادمخدر، در دسترس 

بودن مواد، بهداشت محله و.........
قوانین

وقایع محلی، استانی، کشوری و یا حتی بین المللی مؤثر بر روی زندگی افراد محل

چگونهتحلیلSWOTراانجامدهیم؟
یک تسهیلگر برای این کار در نظر بگیرید و اگر گروه بزرگ بود فرد دیگری برای ثبت مباحث. ابتدا 
شرکت کنندگان خودشان را معرفی کنند و در مقدمه این روش را برای حاضرین توضیح دهید. بعد 

مشخص کنید هدفتان از انجام این تحلیل چیست؟
سپس فهرستی از عوامل خارجی و داخلی را کنار هم روی تخته بنویسید و از شرکت کنندگان 

SWOTتحلیل
این تحلیل به بررسی نقاط قوت Strengh و نقاط ضعف Weaknesses داخلی یک سازمان و فرصت ها 
Opportunities و تهدیدهای Threats محیط خارجی آن می پردازد. اطالعات حاصل از آن درباره ی 

وضعیت موجود اگاهی زیادی به شما می دهد و به طراحی برنامه و تصمیم گیری صحیح بسیار کمک می کند  .
همان گونه که گفته شد  ، این نوع از تحلیل معموالً برای سازمان ها انجام می شود  و در این مبحث با این 
هدف ارائه می شود که اگر تیم های اجتماع محور محلی ثبت و به سازمان های اجتماع محور تبدیل شد و بنابر 
شرایطی به بررسی مشکالت و فرصت ها در درون خود نیاز داشتند و یا اگر خواستند تغییراتی درسازمان ایجاد 

شود و یا تصمیم های نو و خالقانه اتخاذ گردد از این تحلیل استفاده کنند.
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بخواهید به پرسش های شما پاسخ بدهند. با توجه به دسته بندی هایی که در عناصر اصلی توضیح داده 
شد به طور مثال بپرسید که نقاط قوت در تیم محله ی شما چیست؟ این نقاط قوت شامل چه مواردی 

است؟و.........
اگر شرکت کنندگان در گروه های متفاوت، عوامل داخلی و خارجی را مطرح کرده اند، مجددا زمانی 

را برای بحث روی نتایج حاصل شده در گروه بزرگتر اختصاص دهید تا فهرست نهایی استخراج گردد.
به دنبال فعالیت های فوق یک گزارش مکتوب از نتایج حاصله تهیه گردد و در اختیار سازمان 

اجتماع محور قرار گیرد.
کاربردنتایجاینتحلیل

- مشکالت و موضوعاتی که باید تغییر کنند مشخص خواهد شد.
- اهداف سازمانی قطعی و مشخص خواهد شد.

- برنامه ی عملیاتی مشخص خواهد شد.
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خالهصیفصل
ارزیابی و شاخص های ورود به محل و انتخاب محله با ارزیابی نیازها ومشکالت پس از 

تشکیل تیم متفاوت است.
 از سنجش مشکالت محله، افراد محله، ارائه دهندگان خدمات به افراد محل و افراد 

درگیر در مشکالت محله سود می برند.
نیاز سنجی، گردهمایی های  شیوه های مختلف جمع آوری اطالعات شامل 

اجتماعی و دارایی سنجی است. 
از سنجش دارایی های محله برای کمک به حل مشکالت استفاده می شود .

شیوه ها وروش هایی که از طریق آن ها به جمع آوری اطالعات پرداخته می شود  
در دو دسته ی کّمی و کیفی طبقه بندی می شوند . در برنامه های اجتماعی بیشتر از 

روش های کیفی مثل مصاحبه، مشاهده و بحث گروهی متمرکز استفاده می شود .
پس از تعیین مشکل، تحلیل و ریشه یابی مشکل اهمیت زیادی دارد. زیرا کمک 
می کند  تا بهترین برنامه ریزی برای حل آن ها انجام پذیرد. در مبحث ریشه های مشکل 
توجه به دو عامل مهم می باشد. یکی عوامل خطرساز محلی که زمینه ساز ایجاد مشکل 

است و دیگری عوامل محافظ که پیشگیری کننده ی مشکالت در محله است. 
شاخص های هزینه، زمان، موانع، تأثیر نهایی، ترجیح مردم و احتمال موفقیت به 

قضاوت درباره ی بهترین راه حل برای مشکالت به تیم محلی بسیار کمک می کند  .
تحلیل SWOT برای تحلیل  مشکالت سازمان های اجتماع محور کارایی دارد.
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تدوینواجرایطرحاهیاجتماعمحور
دکترابوالفضلوطنپرست





به خاطر بیاورید که در فصل اول این کتاب گفتیم هدف غایی برنامه های اجتماع محور کاهش مشکالت 
اجتماع محلی و ارتقای سالمت است. در فصل پیش نیز گفتیم برای فهمیدن این که مشکالت اجتماع 
محلی چیست از چه روش هایی می توانیم استفاده کنیم. حاال می دانیم مشکالت اصلی اجتماع محلی 
چیست و کدام مشکل )یا مشکالت( از الویت باالتری برخوردار است. در این مرحله باید برای کم کردن 

یا رفع این مشکل اقدام کنیم.

طرح)پروژه(اجتماعمحورچیست؟
طرح اجرایی انجام یک مجموعه از کارها است برای حل مشکل. مثاًل فرض کنید در یک محله  پس انجام 

نیاز سنجی متوجه شده اید مشکالت اصلی در این محله شامل موارد زیر است:

پس از گام ارزیابی و سنجش مشکالت و نیازهای محله )نیازسنجی( باید بتوانیم بر اساس 
تحلیل های انجام شده و الویت بندی مشکالت محله، طرح هایی برای اجرا بنویسیم. هر 

طرح اجرایی )یا پروژه( برای حل مشکلی از مشکالت محله تدوین می شود. در این فصل 
با اصول کلی تدوین یک طرح اجتماع محور آشنا خواهید شد. انتظار داریم خوانندگان با 

مطالعه ی این فصل:
با تعریف طرح )پروژه( و جایگاه آن در فرایند برنامه ریزی اجتماع محور آشنا شوند.  •

اجزای اصلی در تدوین یک طرح اجتماع محور را بدانند.  •
با اصول و محورهای تامین منابع مالی یک طرح )پروژه( آشنا شوند.  •

همچنینبتوانند:
در تدوین یک طرح اجتماع محور به تیم محلی کمک کنند.
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مشکل مالی خانواده هایی که زنان سرپرست آن هستند
گرایش زیاد نوجوانان به مصرف مواد محرک

نداشتن فضای تفریحی مناسب در محل
ممکن است شما بخواهید هم زمان به حل هر سه مشکل فوق بپردازید. اما معموالً توان مالی و اجرایی 
اقدام هم زمان را ندارید و بهتر است از مهم ترین مشکلی شروع کنید که توان اجرایش را دارید. با استفاده 
از روش های الویت بندی که در فصل قبل گفته شد به این ترتیب مشکالت را الویت بندی می کنید. 

گرایش زیاد نوجوانان به مصرف مواد محرک
مشکل مالی خانواده هایی که زنان سرپرست آن هستند.

نداشتن فضای تفریحی مناسب در محل
خوب حاال باید فکر کنید که الزم است برای هر یک از این مشکالت چه کارهایی انجام دهید؟ 

برای الویت اول ممکن است فکر کنید که برگزاری دوره های آموزشی آشنایی با خطرات مصرف مواد 
برای خانواده ها و نوجوانان به کم کردن مشکل کمک می کند  و برای مشکل دوم فکر می کنید که راه 

اندازی یک مرکز کارآموزی و خوداشتغالی برای زنان محل به کم کردن مشکل کمک خواهد کرد.

چنان که می بینید یک طرح اجرایی برای رسیدن به یک هدف مشخص یعنی همان کم کردن یا حل یک 
مشکل طراحی و اجرا می شود . به طور خالصه می توانیم بگوییم طرح اجرایی:

برای حل یک مسأله یا مشکل در محله طراحی می شود .	 
هدف یا هدف های واضح و روشنی دارد.	 
بایددر یک زمان مشخص )مثاًل سه ماه( انجام شود.	 
در یک مکان معین )مثاًل محله ی الف( اجرا می شود .	 
به منابع مالی نیاز دارد.	 
به منابع انسانی نیاز دارد.	 
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ما در بسیاری از موارد در حال اجرای طرح  های 
کوچک و بزرگ هستیم مثاًل برگزاری یک 
مهمانی خانوادگی در همین جمعه ی پیش رو 
چیزی شبیه یک طرح است که ما با انجام یک 
مجموعه کار آن را اجرا می کنیم. تنها تفاوت های 
عمده ی طرح های اجتماع محور این است که 
طرح اجرایی ما باید برای رفع یکی از مشکالت 
محل انجام شود . و دوم اینکه پیش از شروع طرح 
باید کلیات کارهایی را که می خواهیم انجام 

دهیم در یک قالب عمده بنویسیم.

چالشاساسی:

برنامه ی  اجرای  جریان  در  محله ها  از  بسیاری  در 
اجتماع محور اعضای تیم های محلی از نام طرح هراس 
دارند. بسیاری از آن ها فکر می کنند طرح به معنای 
انجام فعالیت هایی بسیار پیچیده و عجیب و غریب 
است که فقط مهندسان و افرادی با تحصیالت بسیار 
باال می توانند آن را انجام دهند. اما تجربه های زیادی در 
محله ها وجود دارد که افراد تیم های محلی توانسته اند 
فعالیت های خود را به سادگی در قالب یک طرح اجرایی 

بنویسند و اجرا کنند.  

 طرح )پروژه( چیست؟

تعاریف گوناگونی برای طرح وجود دارد. شاید ساده ترین و روشن ترین تعریف این باشد که طرح را »یک راه حل 

برای یك مسأله« توصیف کنیم. به بیان دیگر طرح، قالب کلی انجام یك کار است. به چند تعریف دیگر توجه کنید:

 طرح یك فرایند و تالش موقتی است به منظور دست یابی به یك مجموعه اهداف مشخص. این فرایند، زمان 

شروع و پایان مشخص و تعریف شده  دارد. هر طرح همچنین شامل مجموعه یی از فعالیت ها )وظایف( و 

بودجه بندی  است. 

 طرح یک مجموعه  از فعالیت های برنامه ریزی شده، هماهنگ و مرتبط با یك دیگر است که به منظور دستیابی به 

اهداف خاص و مشخص، با یك بودجه معین و طی یك زمان مقرر، طراحی شده اند. 

 طرح را می توان نوعی قالب اجرای فعالیت ها دانست. اگر کارهایی را که یك سازمان یا فرد بطور معمول و 

متداول انجام می دهند، ))فعالیت های جاری(( بنامیم، می توان قالب دیگری را نیز برای اجرای فعالیت ها 

در نظر داشت که در مقطع زمانی خاص شکل می گیرند و به اتمام می رسند. این شکل از اجرای فعالیت ها را می توان 

))پروژه ای(( نامید.

با توجه به این تعاریف درمی یابیم در مشخصات کلیه ی طرح ها باید:

- به هدف معینی دست یابند. 

- از یك نقطه معین آغاز شوند. 

- در محددوه ی زمانی معین اجرا شوند.

- از منابع معّینی )مالی، انسانی و ...( بهره ببرند.
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درتعیینهدفاصلِیطرحتوجهکنید؛

  اهداف کلّی باید به تغییری اشاره کند که پس از پایان اجرای برنامه و انجام طرح ها برای مردم روی 
می دهد نه فعالیت های سازمان.

  اهداف کلی را واقع بینانه بنویسید. هرگز نگویید! برنامه به انجام کاری بیش از آن چه  امکان پذیر است 
توفیق خواهد یافت. هدف کلی تا حدی ابهام آمیز است ولی اغراق آمیز نیست.

 اهداف کلی باید در راستای ))ارزش های(( سازمان شما تنظیم شده باشند. این موضوع به تعیین و 
همچنین تحقق اهداف کمک می کند.

اصولکلیدرتدوینطرحاجتماعمحور
یک قالب ساده برای نوشتن کاری که می خواهیم در محله انجام دهیم.

به این قالب کلی طرح می گوییم. مراحل نوشتن این طرح به طور خالصه به این شرح است:
مرحلهیاول: مشکل را معین کنید. برای این کار می دانید که باید به نتایج سنجش مشکالت و نیازهای 

محله و تحلیل مشکل و الویت بندی توجه کنید.
نکتهیمهم:در این قسمت آن است که شما باید کمی در باره ی مشکل توضیح دهید. یعنی بر اساس 
آن چیزهایی که در تحلیل مشکل به دست آورده اید به ریشه های مشکل اشاره کنید و همچنین بگویید 
که این مشکل چه مسایل دیگری را در محله باعث شده یا ممکن است باعث بشود. این قسمت توضیح 

مشکل را بیان مسأله می گویند.
مرحلهیدوم:هدف اصلی خود را مشخص کنید. برای این کار باید بگویید که فکر می کنید اگر مشکل 

موجود حل شود چه وضعیتی پیش خواهد آمد. نظیر مثالی که در باال گفتیم.

مرحلهیسوم:هدف های خاص خود را مشخص کنید. این بخش مهم را فراموش نکنید! در این 
قسمت باید بگویید دقیقا چه کسانی و به چه منظوری هدف شما هستند؟ در چه زمانی می خواهید 

به هدف خود برسید و قرار است کجا آن کارها انجام شود؟ 
مثال: مشکل: گرایش به مواد در بین نوجوانان

هدفاصلیطرح:افزایش آگاهی خانواده ها و نوجوانان درباره ی خطرات مصرف مواد.
هدفهایخاص: حداقل نصف خانواده های ساکن در محله ی الف در دوره های آموزشی برگزار 

شده تا پایان سال 1393 شرکت کرده باشند.
اطالعات: 70 % نوجوانان 12 تا 16 ساله محله درباره ی خطرات مصرف مواد حداقل  50 % 

افزایش پیدا کرده باشد. 
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نوشتن هدف های خاص به ما کمک خواهد کرد که در پایان طرح اجرایی کارهای خود را ارزیابی  
کنیم و ببینیم طرح ما چه قدر موفق بوده است.

توجه کنید که هدف های اختصاصی باید به طور منطقی با اهداف کلی مرتبط باشند. این اهداف 
باید کاماًل واضح و قابل درک باشند و نباید طوری نوشته شوند که هر کس آن ها را به طریقی تفسیر 
کند. آن چه  شما از یک هدف اختصاصی برداشت می کنید، باید کاماًل با آن چه  فرد دیگری برداشت 
می کند مشابه باشد. بدین منظور باید از کلی گویی و به کار بردن واژه هایی با معانی متفاوت و یا 

ابهام آمیز پرهیز کرد.
برای سهولت کار می توان گفت: ))هدف های اختصاصی باید SMART  باشند((

 )به حروف اول  این کلمات توجه کنید(
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مرحلهیچهارم:کارهای الزم برای  رسیدن به هر هدف خاص را بنویسید. به این مرحله تدوین 
برنامه ی اجرایی می گویند.

مثال:هدف خاص: حداقل نصف خانواده های ساکن در محله ی الف در دوره های آموزشی برگزار 
شده تا پایان سال 1393 شرکت کرده باشند.

کارهاییکهبایدانجامدهیم:
تدوین و تکثیر جزوات آموزشی

پیدا کردن یک مکان مناسب و هماهنگی برای برگزاری دوره های آموزشی
هماهنگی با استادن دوره

تنظیم برنامه ی دوره ها و اطالع رسانی عمومی
ثبت نام از شرکت کنندگان

تهیه ی لوازم کمک آموزشی و پذیرایی حین دوره
برگزاری دوره ها طبق برنامه ی تنظیم شده

تهیه ی گزارش از دوره
ارائه ی گزارش به سازمان های هم کار و مردم 

اگر این فعالیت ها را در یک جدول وارد کنیم و مشخص کنیم هر فعالیتی در چه زمانی انجام شود. ما 
یک جدول برنامه ی اجرایی داریم که به ما می گوید قرار است هر فعالیتی را در چه زمانی باید انجام دهیم 

)به این جدول برنامه، جدول گانت هم گفته می شود(
 هدف اختصاصی:   .....................................................................................................................................

فعالیت ها
زمان الزم برای اجرای فعالیت

افراد مسئولمنابع مورد نیاز
123456789101112
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مرحلهیپنجم:کارهای الزم را  برای نظارت و ارزیابی  طرح خود مشخص کنید.
شما پیش از شروع اجرای طرح خود باید مشخص کنید می خواهید چطور بر کارهای خود نظارت 
کنید تا درست و به موقع انجام شوند و همچنین  بعد از تمام شدن طرح چگونه  خواهید فهمید طرح 

شما موفق بوده است یا خیر؟ به این دو کار پایش و ارزیابی طرح می گویند.

تهیهیبرنامهیپایش
مانند هر فرایند با اهمیتی، پایش نیز به برنامه ریزی دقیق احتیاج دارد. در این قسمت ما می خواهیم با 
نحوه ی برنامه ریزی برای این فرایند با اهمیت آشنا شویم. نباید فراموش کنیم که این برنامه ریزی یک 
بخش جدایی ناپذیر از تهیه ی یک طرح  است و باید قبل از شروع طرح  نوشته شود. این برنامه ریزی 
چیزی نیست که چند هفته قبل از ارائه ی گزارش نهایی طرح  نوشته شود! اگر ما اهمیت ))پایش و 
نظارت(( بر طرح  را معادل اهمیت ))اجرای(( آن بدانیم )یعنی به عبارت دیگر آن را به عنوان ابزاری برای 
مدیریت طرح  تلقی کنیم( برنامه ریزی برای پایش و نظارت را بعنوان یک کار اضافی برای خوش آینِد 

اهداکنندگان کمک مالی و یا اعضای هیئت مدیره تلقی نخواهیم کرد .
هنگامی که درباره ی چگونگی تهیه ی برنامه ی پایش طرح می اندیشیم، باید فعالیت های طرح و 

خروجی  های آن را در نظر بگیریم.
فعالیت های پایش باید بر اساس برنامه ی اجرایی طرح، زمان بندی شده باشند.	 
الزم است بدانیم که چه کسانی به استفاده از نتایج پایش طرح  عالقه مند هستند. این 	 

عالقه مندان ممکن است تیم اجرایی طرح، گروه هدف طرح، سازمان اهدا کننده ی کمک 
مالی، سازمان های دولتی، سیاستگزاران و یا عموم مردم باشند.

 معموالًً دو مورد اول از بقیه مهم تر هستند و چون مستقیماً در جمع آوری و تجزیه  و تحلیل 	 
اطالعات دخیل هستند، الزم است احساس کنند فرآیند پایش طرح واقعاً به نفع آن ها خواهد بود.

 مدیران طرح  باید بدانند که به چه اطالعاتی بیشتر احتیاج دارند تا درباره طرح خود تصمیم بگیرند.	 
 برخی از افراد و یا سازمان ها به اطالعات تجزیه  و تحلیل شده ی حاصل از پایش طرح عالقه مند 	 

هستند )مانند خبرنگاران و یا تصمیم گیران سازمان(.
 برخی دیگر داده های خام را ترجیح می دهند و خود نسبت به تجزیه  و تحلیل آن ها اقدام 	 

خواهند کرد.
اطمینان حاصل کنید که اهدا کنندگان کمک مالی از پیش در جریان شاخص های نظارت بر 	 

طرح  بوده اند.
نکتهیمهم: برای در نظر داشتن موارد فوق و خالصه کردن اطالعات، توصیه می کنیم از جداول 
راهنمای موجود که در بسته ی آموزشی پایش و ارزیابی و همچنین کتابچه ی طرح نویسی برای 

سازمان های اجتماع محور استفاده کنید.
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ارزیابیچیستوچگونهانجاممیشود؟
در اجرای هر طرح  ای باید اطمینان حاصل كرد كه فعالیت های اجرا شده ما را به اهداف تعیین شده 
می رسانند. دست یابی به این اطمینان به اطالعات احتیاج دارد و این اطالعات از طریق ارزیابی 
جمع آوری و تجزیه و تحلیل می شود. نتیجه ی به دست آمده نشان خواهد داد كه طرح  تا چه میزان 
موفق بوده است. موضوع ارائه ی یک برنامه  برای سنجش میزان موفقیت طرح، برای اهداكنندگان 

كمك مالی نیز بسیار با اهمیت است.

ارزشیابیصورتمیگیردتا:

- میزان دستیابی به اهداف طرح و همچنین میزان اثر بخشی آن مشخص شود.
- میزان مطلوب و مناسب بودن فعالّیت ها روشن شود.

- از تجارب حاصله برای بهبود فعالیت های آینده درس گرفته شود.

تفاوتپایشوارزیابیچیست؟
درباره ی چند و چون دقیق پایش و ارزیابی طرح ها باید به بسته ی اختصاصی آن مراجعه كنید. 
همچنین در خصوص ارزیابی  فرایند مداخله ی اجتماع محور نیز به فصل مربوطه در همین راهنما 
مراجعه كنید. هدف از اشاره به این عنوان در این جا تذكر این موضوع است كه هر طرحی به طور 
مستقل نیازمند پایش و ارزیابی است و نیز توجه به این موضوع حایز اهمیت است كه ارزیابی طرح با 
ارزیابی فراینِد مداخله متفاوت است. آن چه در این بخش مورد اشاره است ارزیابی طرحی  است كه 
در جامعه ی محلی اجرا می كنید. شاخص های این ارزیابی بر اساس اهداف طرح تنظیم می شود. 
مثاًل تعداد كسانی كه از یک برنامه ی آموزشی استفاده كرده اند. اما در ارزیابی فرایند به شاخص هایی 
از قبیل تعداد افراد مشاركت كننده در برنامه های اجتماع محور و یا تعداد سازمان های همکار در 
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طول فرایند مداخله اشاره می شود
كانونتوجه: در پایش، درست اجرا كردن برنامه ی اجرایی و در ارزشیابی، میزان موفقیت در دست 

یافتن به هدف ها، مورد توجه است.

میزانپرداختنبهجزییات: در پایش، میزان پرداختن به جزییات بیش از ارزیابی است.

زمانبندی: در مقایسه با ارزیابی پایش معموالً پیاپی و به دنبال هم انجام می شود. پایش در 
دوره های زمانی مشخص و در حین اجرای برنامه صورت می گیرد ولی ارزیابی معموالًً در پایان طرح 

و گاه در میانه ی آن صورت می گیرد.

چهكسیارزیابیراانجاممیدهد؟
ارزیابی را می توان بوسیله ی مدیر طرح و یا كاركنان طرح انجام داد )ارزیابی داخلی(. ارزیابی همچنین 
ممکن است توسط اهداكنندگان كمك مالی و یا مشاوران انجام شود )ارزیابی خارجی(. در این 
حالت معموالًً ارزیابی دقیق تری صورت می گیرد. بدیهی است كه این نوع ارزیابی بر اعتبار سازمان 
نیز می افزاید. اما از طرف دیگر ممکن است ارزیاب خارجی برای خشنود كردن شما )به منظور عقد 
قراردادهای آتی!( وقایع را آن  چنان كه باید نشان ندهد. در هر حال شما باید با توجه به همه ی این 
موارد و همچنین مواردی نظیر هزینه ی ارزیابی، وجود افراد توانمند در سازمان برای اجرای ارزیابی 

و... برنامه ی ارزیابی مناسبی را تنظیم كنید تا اطالعات صحیح و با ارزش به دست آید.
برنامه ی ارزیابی باید از اجزای هر طرح باشد. این برنامه:

شاخص های مورد استفاده برای هر هدف اختصاصی را مشخص می كند؛	 
تعیین می كند داده ها چگونه جمع آوری می شوند )یا اگر اطالعات به صورت معمول و 	 

متداول جمع آوری می شوند، چگونه  خالصه می شوند(؛
معین می كند كه داده ها از كجا می آیند )منبع داده ها(؛	 
مشخص می كند چه كسی داده ها را جمع آوری می  كند؛	 
زمان بندی اجرای فعالیت های ارزیابی را نیز مشخص می كند.	 

نکتهمهم: هم چون برنامه ی پایش توصیه می كنیم از جداول راهنمای ارزیابی موجود در بسته ی 
اختصاصی پایش و ارزیابی استفاده كنید.

مرحلهیششم: هزینه های مورد نیاز را برای تدوین برنامه ی اجرایی )انجام كارهایی كه در 
مرحله ی چهار مشخص كرده اید( برآورد كنید

مثال:برای فعالیت تدوین و تکثیر جزوات آموزشی باید چه قدر پول هزینه كنید؟ شما باید مبلغی به 
نویسندگان پرداخت كنید، مبلغی به حروفچین و صفحه آرا بدهید و مبلغی هم برای چاپ و تکثیر 
بپردازید. این هزینه ها را محاسبه كنید. وقتی هزینه ی همه ی فعالیت ها را محاسبه كردید همه را در 
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دستورالعملتهیهبودجه
بودجه بندی بخش بسیار مهمی از مراحل تدوین کار است.

بودجه را پس از نوشتن طرح تدوین کنید.
توجه کنید که اعطا کنندگان کمک، برای تدوین بودجه چه الزاماتی 

در نظر گرفته اند.
اطالعات ضروری را درباره ی هزینه ها جمع آوری کنید. محاسبات شما 

باید واقعی و دقیق باشند.
مسأله ی دیرکرد در پرداخت ها و افزایش تورم را در نظر داشته باشید.

طبقات هزینه و اقالم بودجه را تا حد امکان ساده و روشن طراحی کنید.
اگر منابع دیگری برای اجرای طرح در اختیار دارید، آن ها را به روشنی 

ذکر کنید.
از همکارانتان بخواهید بودجه ی تنظیمی شما را بازنگری کنند

یک جدول برآورد هزینه ها بیاورید.

ساختار)قالب(پیشنهادیبرایبودجهبندی:
ساختار و الگوی بودجه بندی موجود در این متن معموالًً مورد قبول اكثر سازمان های حمایت كننده 

و اهداكننده ی كمك مالی واقع می شود. این ساختار شامل سه بخش عمده است:
هزینه های نیروی انسانی )پرسنلی(	 
هزینه های پشتیبانی )غیرپرسنلی نظیر تجهیزات ، منابع و...(	 
هزینه های غیرمستقیم	 

نکتهمهم:از ساختار و جداول پیشنهادی برای بودجه بندی طرح ها، موجود در كتابچه ی طرح  
نویسی استفاده كنید.

مرحلهیهفتم:سایربخشهاییکطرحاجرایی
یک طرح برای این نوشته می شود تا اوال خود ما یک سند نوشته شده در دستمان داشته 
باشیم و بدانیم چه كارهایی را باید انجام دهیم؟ و دوم برای ارائه به سایر سازمان های  دولتی 
و غیر دولتی و جلب حمایت آن ها. به همین دلیل طرح ما باید چند بخش دیگر داشته باشد:

خالصهطرح:پس از نوشتن طرح باید خالصه ای از آن تهیه كنیم. این خالصه حداكثر در یک 
صفحه نوشته می شود  و در ابتدای طرح می گذاریم تا چنان چه  دیگران خواستند یک نگاه كلی به 

طرح ما داشته باشند بتوانند به سرعت ان را بخوانند.
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مقدمهطرح: باید یک مقدمه یک صفحه ای بنویسیم. این مقدمه باید سازمان یا تیم اجتماع محور 
ما را به دیگران معرفی كند و كمی از سوابق كار های ما و اهدف ما را توضیح دهد. به یاد داشته باشیم كه 
مقدمه یک طرح اجرایی قرار نیست در باره مشکلی كه ما می خواهیم برای حلش این طرح  را اجرا كنیم 
چیزی بگوید و این كار در بیان مسأله  مورد اشاره قرار خواهد گرفت. معموالً از بیایه مأموریت سازمان كه 

به اهداف و ارزش های سازمان اشاره می كند  برای نوشتن مقدمه استفاده می شود .

اجرایطرحهایاجتماعمحور
طرح اجتماع محور برای اجرا شدن و حل مشکلی از مشکالت محله نوشته می شود. شاید این جمله 
خیلی بدیهی به نظر برسد اما در موارد زیادی طرح های غیرواقعی و یا غیرقابل اجرا نوشته می شوند  و 

یا به دالی ل زیادی تیم اجتماع محور از خیر اجرای آن می گذرد.
مهم ترین دالیل عدم اجرای درست یک طرح اجتماع محور به قرار زیر است:

نیروی انسانی كافی و مناسب برای اجرا وجود ندارد.	 

یکقالبکلیبرایتدوینیکطرح

1. خالصه ی طرح که در پایان نگارش طرح نوشته و در ابتدای طرح آورده می شود.
2. مقدمه ی طرح: تیم یا سازمان اجتماع محور، سوابق و اهداف خود را به خواننده توضیح می دهد.

3. بیان مسأله: به تشریح و تحلیل مشکلی می پردازد که قرار است حل کنیم.
4. هدف کلی طرح: به ما می گوید اگر ما طرح را اجرا کنیم و مشکل حل شود چه تغییری در محله و مردم رخ می دهد.
5. اهداف خاص: توضیح می دهد به طور مشخص و قابل اندازه گیری می خواهیم در طی اجرای طرح به چه 

چیزهایی دست پیدا می کنیم.
6. برنامه ی اجرایی: شامل جدول فعالیت ها و توضیحات آن است می گوید که در هر زمانی چه کاری و توسط 

چه کسی انجام خواهد شد.
7. برنامه ی نظارت و ارزیابی: به خواننده توضیح می دهد ما برای نظارت بر طرح خود چه خواهیم کرد و برای 

سنجش میزان دست یابی به اهداف از چه شاخص هایی استفاده خواهیم کرد.
8. جدول بودجه بندی: توضیح می دهد برای انجام هر مرحله از کار چه قدر پول الزم است.

خالصه طرح پس از تدوین طرح نوشته می شود ولی در ابتدای طرح قرار می گیرد. یعنی پس از تکمیل 
طرح خود،خالصه ی طرح ر تهیه کنید و آن ا در ابتدای طرح قرار دهید. دقت کنید که مطلب نوشته شده 
باید »کوتاه، روشن و جذاب« باشد. درواقع این ها صفاتی هستند که سایر اجزای طرح نیز باید داشته باشند.
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منابع مالی كافی برای اجرای طرح مهیا نمی شود .	 
مردم محل از اجرای آن حمایت نمی كنند .	 
سازمان های ذی ربط- مثل سازمان های دولتی-  به اندازه ی كافی از اجرای آن حمایت 	 

نمی كنند .
طرح از ابتدا برای اجرا شدن نوشته نشده بود.	 
به همین دلیل برای غلبه بر مشکالتی از این دست باید به تمام  این مشکالت فکر كنیم.	 

اگر طرح بر اساس نیازسنجی، واقعی نوشته شده باشد و تیم اجتماع محور مراحل جلب حمایت 
ذی نفعان را به خوبی پشت سر گذاشته باشد بخش عمده ی مشکالت گفته شده یا پیش نمی آید 
و یا به سادگی حل می شود . اما یکی از مهم ترین چالش های اجرای طرح ها یافتن حامیان مالی و 

اجرایی برای طرح است .

یافتنحامیانمالیواجراییبرایطرحهایاجتماعمحور
اكنون كه طرح شما آماده است، باید برای جلب منابع و حمایت های مالی تالش كنید. این بخش 
از فعالیت باید به طور مستمر در جریان باشد و فرهنگ تجهیز منابع در تیم و محله به گونه یی شکل 

بگیرد كه تمامی اعضای تیم یا سازمان اجتماع محور خود را در انجام آن سهیم بدانند. 

منابعاصلیتجهیزمنابععبارتنداز:

الف:منابعدرونی

 این منابع كه مهم ترین تکیه گاه مالی سازمان اجتماع محور 
هستند نقش و سهم بزرگی در اجرای طرح های مورد نظر 
حق  همچون  منابعی  دارند.  آن ها  پایداری  و  سازمان 
طرح های  از  باقی مانده  پول  سازمان،  اعضای  عضویت 
مانند  درآمدزایی  فعالت های  از  حاصل  عواید  و  قبلی 
ارائه  ی خدمات، برپایی بازارچه خیریه، برگزاری كنسرت  

خیریه، نمایشگاه غذاهای سنتی و ... .

ب:منابعبیرونی

 این منابع در خارج از سازمان قرار دارند و بخش عمده ی 
فعالیت ها و طرح های سازمان های اجتماع محور از طریق 

این منابع مالی تأمین اعتبار می شوند. 

افراد: افراد خّیر یا به طور كلی افرادی كه تمایل دارند در 
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كارهای توسعه یی مشاركت داشته باشند. هبه، وقف، نذر و عقیقه و نیز كمک های غیرمالی مانند 
واگذاری مکان، وسیله ی نقلیه، خط تلفن،كاالهای سرمایه  یی مانند دورنگار، تلویزیون و نظایر آن از 

نمونه های كمک افراد خّیر هستند. 
منابعدولتی: تعدادی از سازمان های دولتی در مأموریت و راهبردهای خود كمك به سازمان های 

اجتماع محور را در دستور كار دارند. 

منابعبینالمللی:تعداد این سازمان ها در ایران زیاد نیست و اغلب آژانس های سازمان  ملل برای 
كمك به برخی سازمان های اجتماع محور اعالم آمادگی كرده اند كه طرح  هایی هم راستا با اهداف و 

برنامه های آنان طراحی كرده اند،. 

بخشخصوصی: برخی شركت ها و سازمان های انتفاعی نیز در جهت ادای مسؤولیت اجتماعی 
خود از طرح های معینی حمایت می كنند. به طبع این همکاری ها در جلب توجه عمومی و احتمااًلً 

سودآوری نیز برای آنان مؤثر است. 

مراحلتجهیزمنابع

حامیانطرحكدامافرادیاسازمانهاهستند؟
هر طرحی بسته به نوع خود می تواند مورد حمایت افراد یا سازمان های خاصی قرار گیرد. لذا هنگام 

دریافت كمک از اهداكنندگان باید به موارد زیر دقت كنیم:
مأموریتسازمانیادغدغهیفردكمككننده؛ برای آگاهی از این موضوع شما باید با فردكمك كننده یا 
فرد مسئول  در سازمان صحبت كنید و یا به اسناد موجود در سازمان مراجعه كنید. البته اغلب چند 
فرد واسطه  وجود دارند كه می توانند اطالعاتی را در اختیار شما قرار دهند اما بهتر است صحت این 
اطالعات طی گفت و گو با كارشناسان سازمان بررسی شود. قطعًا استفاده از ِوب سایت سازمان ها 

نیز بسیار كمك كننده خواهد بود. 

امکانهمکاریقانونیفردیاسازمانباسازمانهایاجتماعمحور؛ بدیهی است كه قوانین و مقررات 
باید به فرد یا سازمان اهدا كننده ی كمك اجازه ی همکاری بدهند تا او امکان همکاری داشته 
باشد. مراجعه به برنامه های توسعه ی ملی و برنامه های ساالنه ی سازمان ها می تواند در این مورد 
اطالعات خوبی در اختیار شما بگذارند. به عالوه می توانید به سابقه ی حمایت فرد یا سازمان از 

طرح  های دیگر مراجعه كنید. 

باورواعتقاداتفردیامسؤولینسازمانبهسازمانهایاجتماعمحور؛ ممکن است كه هر دو 
مورد فوق الذكر به نفع طرح شما باشند اما فرد یا مسؤولین سازمان به توانایی و كار سازمان های 
اجتماع محور باور نداشته باشند. در چنین وضعیتی بهتر است بر روی اعتمادسازی متمركز شوید 
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تا تأمین منابع برای طرح.

باورواعتقاداتفردیامسؤولینسازمانبهاثربخشیطرحپیشنهادی؛ گاهی نیز علی رغم مثبت 
بودن همه ی موارد پیش گفته، فرد یا مسؤولین سازمان به طرح شما و رویکردتان برای حل 
مسأله ی موجود اعتقاد ندارند. به طبع در این موقعیت باید با گفت و گو و تعامل بیشتر در تعدیل 

نظرهای  یك دیگر بکوشید. 

بودجهیدردسترسفردیاسازمان؛ ممکن است فرد یا سازمان تفکر و طرح شما را بپسندند به 
حمایت از آن تمایل داشته باشند اما محدودیت منابع مانع حمایت آن ها از طرح شما شود.  

بنابراین تمایل تمامی سازمان ها به حمایت از طرح  شما مشابه و برابر نیست و شما با ارزیابی 
موارد فوق باید بتوانید بهترین حامیان مالی بالقوه ی طرحتان را معین كنید. پیش از نوشتن 
طرح بهتر است درباره ی اهداكنندگان كمک و حامیان مالی طرح های اجتماع محور تحقیق كامل 

به عمل آورید:
عالیقخاصآنهارابررسیكنید؛ به عنوان مثال بسیاری از سازمان ها به مقوله ها و طرح های مرتبط 
با توانمندسازی زنان توجه نشان می دهند. همچنین اولویت های سازمان های اهداكننده را نیز 
در نظر داشته باشید. در مثال مذكور ممکن است توانمندسازی زنان سرپرست خانوار اولویت 

بیشتری داشته باشد. 

میزانكمكاهداكنندگانرابررسیكنید؛اهدا كنندگان به شما خواهند گفت كه چه میزان اعتبار 
برای كمك به سازمان های غیردولتی در نظر گرفته اند. 

ساختار)قالب(نوشتنطرحبرایاهداكنندگانمختلف،متفاوتاست؛ساختار مورد نظر آن ها را بدانید. 

زمانی مشخصی  از سازمان ها محدوده ی  راجویاشوید؛ بسیاری  ارسالطرحها زمانی مهلت
)Deadline( را به این موضوع اختصاص می دهند. 

مسئولوفردذیربطرادرسازمانمربوطبشناسید؛ اطالعات مورد نظر خود را از وی كسب كنید. 
این مسئولین را دور نزنید!  

اطالعات حاصل از بررسی های فوق باید مدام به روز شوند. بدین منظور شما باید:
اخبار و اطالعات منتشر شده )گزارش ساالنه، خبرنامه و . . . ( توسط  اهداكنندگان را بخوانید.	 
به سایت اینترنتی آن ها مراجعه كنید.	 
به نحو مقتضی با آن ها تماس بگیرید )تلفن، مکاتبه،...(. 	 
توجه داشته باشیدكه از تلفن برای تکمیل اطالعات خود در مورد اهداكنندگان استفاده 	 

كنید نه برای معرفی و تبلیغ سازمانتان! طی تماس تلفنی، به دنبال ))تعهد گرفتن از افراد 
)Donor( برای اهدای كمك(( نباشید. بسیاری از مسئولین در سازمان های اهداكننده 
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افرادی پر مشغله  هستند. را با سؤاالت بی مورد وقت آن ها نگیرید. 
اهداكنندگان از طرح های ))مناسب(( حمایت مالی می كنند و برای داشتن طرح مناسب، 	 

باید فکر بدیع، طراحی درست و برنامه ریزی خوب داشت.   
در نوشتن بودجه ی طرح  دقت كافی بعمل آورید. ارقام باید واقع بینانه و منطقی تنظیم 	 

شده باشند )نه بیشتر و نه كمتر(
طرح ها را ساده، روان، واضح و خالصه بنویسید. اجزای طرح  باید به خوبی و منطقی با 	 

یك دیگر مرتبط باشند. از خط كشی زیر كلمات و گروه بندی جمالت استفاده كنید. در 
صفحه بندی طرح چند صفحه ی سفید برای یادداشت نویسی خوانندگان بگذارید. در 

شماره گذاری صحیح صفحات دقت كنید. 
حجم زیاد طرح  نه تنها تأثیری مثبت در تصمیم گیری اهداكنندگان ندارد، بلکه عمدتًا منفی 	 

قلمداد می شود. 
توجه داشته باشید طرح انتخابی شما نباید متناسب با عالیق اهداكنندگان تنظیم شده 	 

باشد )Donor Driven( بلکه باید با توجه به رسالت و اهداف خود، طرحی مناسب را به 
اهداكننده ی مناسب ارائه كنید. 

مدیریتطرحاجتماعمحور
هم چون هرطرح دیگری، طرح اجتماع محور نیز به مدیریت نیاز دارد. نیرو گزینی مناسب، برنامه ریزی 
مناسب برای اجرا، نظارت بر فرایند اجرا، تامین منابع مالی، تهیه ی گزارش ها و ارتباط با سایر نهادها و 

همچنین  مردم محل از مهم ترین وظایف مدیر یک طرح  اجتماع محور است.
نکته:مدیر طرح  اجتماع محور یکی از اعضای تیم اجتماع محور است مگر این كه نوع و ابعاد طرح  به 
شکلی باشد كه تیم یا سازمان اجتماع محور ترجیح دهد با استفاده از منابع موجود و یا استفاده از 

داوطلبان خارج از محله، فرد یا گروهی را برای مدیریت طرح  به همکاری دعوت كند .
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خالهصیفصل
طرح اجرایی )یا پروژه( یعنی انجام یک مجموعه از كارها برای حل یک مشکل در محله:
به طور خالصه یک طرح برای حل یک مسأله  یا مشکل در محله طراحی می شود .

هدف یا هدف های واضح و روشن دارد
در یک زمان مشخص )مثال سه ماه( انجام می شود.

در یک مکان معین )مثال محله ی الف( اجرا می شود .
به منابع مالی نیاز دارد..

به منابع انسانی نیاز دارد.
یک قالب كلی برای تدوین یک طرح دارای اجزای اصلی زیر است:

خالصه ی طرح كه در پایان نگارش طرح نوشته و در ابتدای طرح آورده می شود .
مقدمه ی طرح كه تیم یا سازمان اجتماع محور، سوابق و اهداف خود را به خواننده توضیح می دهد.

بیان مسأله كه به تشریح و تحلیل مشکل مورد نظر می پردازد.
خ می دهد. گر ما طرح  را اجرا كنیم و مشکل حل شود چه تغییری در محله و مردم ر هدف كلی طرح كه می گوید ا
اهــداف خــاص كــه توضیح می دهد می خواهیم به طور مشــخص و قابل اندازه گیری در طــی اجرای طرح  به چه 

چیزهایی دست یابیم.
برنامه ی اجرایی كه شامل جدول فعالیت ها و توضیحات آن است و به ما می گوید در هر زمانی چه كاری و توسط 

چه كسی انجام می شود.
برنامــه ی نظــارت و ارزیابــی كــه بــه خواننده توضیح می دهــد ما برای نظارت طــرح خود چه خواهیم كــرد و برای 

سنجش میزان دست یابی به اهداف از چه شاخص هایی استفاده خواهیم كرد.
جدول بودجه بندی كه توضیح می دهد برای انجام هر مرحله از كار چه قدر پول الزم داریم.

مهم ترین دالیل عدم اجرای درست یک طرح اجتماع محور از این قرار است:
نیروی انسانی كافی و مناسب برای اجرا وجود ندارد.

منابع مالی كافی برای اجرای طرح مهیا نمی شود .
مردم محل از اجرای آن حمایت نمی كنند .

سازمان های ذی ربط- مثل سازمان های دولتی- از اجرای آن حمایت نمی كنند .
طرح از ابتدا برای اجرا شدن نوشته نشده بود.

به همین دلیل برای غلبه بر مشکالتی از این دست باید به همه ی این مشکالت فکر كنیم.
گر طرح بر اســاس نیاز ســنجی واقعی نوشــته شــده باشــد و تیم اجتماع محور مراحل جلب حمایت ذی نفعان را به  ا
خوبی پشــت ســر گذاشــته باشــد بخش عمده ی مشکالت گفته شــده یا پیش نمی آید و یا به ســادگی حل می شود . 
همچنین مدیریت طرح  عالوه بر تجهیز نیروی انســانی مناســب برای اجرای طرح  باید در پی یافتن حامیان مالی و 

اجرایی برای طرح باشد.
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مؤسسه همراهان توسعه کیانا )1387( طرح  نویسی در سازمان های اجتماع محور/ دفتر تحقیق و توسعه معاونت پیشگیری  

سازمان بهزیستی کشور

وطن پرست، ابوالفضل و موسوی پدرام )1390( اصول مدیریت سازمان های اجتماع محور/ دفتر تحقیق و توسعه سازمان 

بهزیستی/ در دست چاپ
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خلهایاجتماعمحورردمقیاسکالن پایشوارزیابیفرایندمدا
زهرااصفهانی





در پایان فصل قبلی، تیم اجتماع محور براساس ارزیابی های انجام شده توانست مشکل دارای اولویت 
مردم محله را باکمک خودشان تشخیص دهد و طرح  یا طرح  هایی را برای حل مشکل تعیین، اجرا و 

سپس آن را ارزیابی کند
در اینجا این سؤال مطرح است که اگر ارزیابی طرح  های یک محله انجام شد و نتایج آن هم در قالب 

گزارشی به اعضای تیم، افراد محل و به حامیان طرح  ارسال شد،آیا کار به اتمام رسیده است؟
آیا اهداف طرح با اهداف کل فرایند مداخله ی برنامه ریزی اجتماع محور یکی است؟

چطور بفهمیم برنامه های اجرا شده در یک استان با اهداف برنامه ی اجتماع محور یعنی مشارکت و 
توانمندسازی مردم هم خوانی داشته است؟

در این فصل چهارچوبی ارائه می گردد که از طریق آن به یک تعریف مشترک از مفاهیم پایه ی 
ارزیابی دست یافت. گفتنی است که قرار نداریم کلیه ی مباحث ارزیابی را بیان کنیم. بلکه 
تفاوت ارزیابی طرح )پروژه( و ارزیابی برنامه )کل فرایند مداخله( مشخص کنیم و بدانیم نیاز 
هست برای تصمیم گیری های اساسی، کل برنامه ی مداخله مورد ارزیابی قرار گیرد. نکته ی 
مهم این است که مفاهیم این فصل برای کارشناسان سازمان در سطح استانی و کشوری در 

نظر گرفته شده است. تسهیلگران در سطوح محلی باید ارزیابی طرح را انجام دهند.
درپایان این فصل انتظار داریم خوانندگان:

تفاوت ارزیابی طرح را با ارزیابی برنامه درک کنند .  •
با مفاهیم پایش وارزیابی آشنا شوند.  •

تعریف، انواع وکاربرد شاخص را در ارزیابی بدانند.  •
عناصر اصلی یک طرح ارزیابی را بشناسند.  •

مفاهیم اصلی را که انگیزه ذی نفعان را به مشارکت در برنامه باال می بردرا در گزارش طرح 
ارزیابی بیاورند.



سازمان  بهزیستی کشور 192

زمانی که ستاد بهزیستی استان اطالعات مربوط به اجرای فعالیت های اجتماع محور را درمحله های 
مختلف جمع بندی کرد براساس چه شاخص هایی می تواند به سازمان بهزیستی کشور اعالم کند در 

اجرای برنامه موفق بوده است؟
بهزیستی کشور با چه روشی و با ارائه ی چه شاخص هایی می تواند میزان کارایی برنامه ها را بسنجد، 
چگونه دریابد کدام قسمت از برنامه ها باید تغییر کنند،کدام قسمت ها باید تقویت شوند، آیا اصوال 
برنامه های اجرا شده به کاهش بروز و یا شیوع اعتیاد منجر شده اند، آیا عوامل خطرساز در سطح کشور 
کاهش و عوامل محافظ  افزایش یافته است و یا این که اصوال کارایی نداشته اند و باید از اساس تغییر کنند.

همان گونه که در فصول مختلف این راهنما مطرح شد فرایند مداخله های اجتماع محور با ارزیابی 
برای امکان سنجی موفقیت برنامه در یک محله، انتخاب محله و ورود به آن، شروع می شود و با تشکیل 
تیم، تحلیل ذی نفعان، ارزیابی نیازها و تعیین مشکل دارای اولویت و تدوین طرح برای حل آن ادامه 
می یابد. هر کدام از مراحل فرایند مداخله در پایان اجرای برنامه باید با استفاده از شاخص های مشخص 

مورد ارزیابی قرار بگیرند. 
موضوع مهم تر آن که هدف اصلی برنامه مشارکت مردم در تمام مراحل فرایند می باشد و باید به اقتدار 
افزایی در جوامع محلی منجر گردد لذا این امر مهم نباید از دید برنامه ریزان مورد غفلت قرار گیرد و باید 

با حساسیت زیاد اندازه گیری شود.
برای یافتن جواب سؤاالت فوق در تمام سطوح، باید نظام پایش و ارزیابی طرح و برنامه )کل فرایند 

مداخله( تدوین و اجرا شود.
بهنظرشماپایشوارزیابیطرحProject Evaluatioanباپایشوارزیابیبرنامه
Program Evaluationفرایندمداخلهیاجتماعمحورچهتفاوتهاییباهمدارند؟

طرح به عنوان واحدی از فرایند مداخله های اجتماع محور است و ارزیابی طرح، اندازه گیری میزان 
موفقیت طرح در رسیدن به اهداف از قبل تعیین شده، مطابق با برنامه ریزی طراحی شده می باشد.

اندازهگیریمیزانموفقیتطرحدوهدفعمدهدارد:
اثبات آن که طرح درانجام فعالیت ها و رسیدن به اهداف موفق بوده است.	 
تولید مستنداتی که مجریان طرح وسایر ذی نفعان بتوانند با قضاوتی صحیح برای اقدامات آتی 	 

برنامه ریزی و تصمیم گیری کنند.
بهبود روند انجام طرح جاری و طرح  های آتی 	 
انجام تغییرات الزم در حین اجرای طرح	 

  همان گونه که در ابتدای مباحث مطرح شد طراحی، اجرا و ارزیابی طرح گام آخر از فرایند مداخله های 
اجتماع محور است. لذا پایش و ارزیابی آن نیز به معنای پایش و ارزیابی کل فرایند نیست.

 ارزیابی برنامه، روش نظام دار جمع آوری، تحلیل و گزارش اطالعات درباره ی یک برنامه است که 
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نتایجش بر روی تصمیم گیری در خصوص آن برنامه تأثیر می گذارد.
ارزیابی به ما کمک می کند  تا مطالعه و بررسی کنیم که کجا هستیم و نیاز هست به کجا برویم. گاهی 

فراموش می کنیم ببینیم آیا کاری که انجام می دهیم همان کاری است که می خواستیم انجام دهیم.
یکبرنامه،مجموعهییازفعالیتهااستدرجهترسیدنبهدستاوردهاییخاص

درسطوحفردی،گروهیواجتماعمحلی
به عنوان مثال اجرای مداخله هایی جهت کاهش بیکاری در سطح محله های یک شهر یک برنامه است 
یا مجموعه فعالیت های انجام  شده  جهت بهبود تغذیه ی کودکان در یک یا چند منطقه ی آموزش 

وپرورش یک برنامه است. یک برنامه می تواند حاوی تعدادی طرح باشد.
وقتی ارزیابی برنامه را انجام می دهیم باید به سؤاالت ذیل جواب دهیم :

- ما چه برنامه یی را اجرا می کنیم؟
- چگونه آن را انجام می دهیم؟

- چه کسانی در اجرای آن مشارکت می کنند؟
- وسعت و اندازه ی اجرای آن چه میزان است؟

- تأثیر برنامه چیست؟
- اگر برنامه را به شکلی متفاوت انجام دهیم مفیدتر خواهد شد؟
- پاسخ به پرسش های باال از راه  پایش و ارزیابی  به دست می آید.

پایش
پایش از مصدر پاییدن و به معنی مواظب بودن است. پایش به معنای پاییدن انجام صحیح تمام فعالیت هایی 
است که شما برای رسیدن به اهدافتان برنامه ریزی کرده اید. در پایش بررسی می کنید که آیا فعالیت های 
پیش بینی شده، در زمان معین، با نیروی انسانی، ابزار، شیوه های مورد نظر، در مدت مشخص و با هزینه ی 
معین انجام شده است یا خیر. در بعضی موارد پایش صرفا بر روی خروجی فعالیت ها اعمال می شود.

پایش به پرسش های درباره ی چگونگی اجرای برنامه و میزان دست یابی به اهداف می پردازد. 
تمرکز آن برسؤاالتی مانند سؤاالت ذیل می باشد:

- آیا برنامه مطابق برنامه ریزی انجام شده، اجرا گردید؟
- آیا برنامه به اهداف خاص خود رسید؟
- آیا فعالیت ها به درستی انجام شدند؟

- شرکت کنندگان در برنامه چه خدمات و یا مطالبی را دریافت کردند؟
- آیا ذی نفعان درست انتخاب شده بودند؟

- موانع و مشکالت سر راه اجرای برنامه چیست؟ 
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در پایش، سعی بر یافتن نقاط قوت و ضعف برنامه است. پایش می گوید چه قسمت هایی از برنامه باید به 
همین شکل انجام شود و چه قسمت هایی باید تغییر کند و یاحذف شود. 

ارزیابینتایج
ارزیابی نتایج به ارزیابی نتایج حاصل از اجرای طرح و یا برنامه می پردازد و به سه دسته تقسیم می شود. 
نتایجفوری که بالفاصله بعد از انجام فعالیت حاصل می شود. نتایجمیانمدت که بعد از انجام کلیه ی 

فعالیت ها حاصل می شود و نتایجبلندمدت یا تأثیر نهایی که به اثرات بلند مدت برنامه می پردازد.
به عنوان مثال در نتیجه ی فوری منظور این است که آیا کالس برگزار شد، آیا شرکت کنندگان 

در دوره مورد نظر شرکت کردند؟
درنتایجمیانمدتتمرکزبرسؤاالتیمانندسؤاالتذیلاست:
- آیا در دانش، نگرش و یا رفتار شرکت کنندگان تغییری ایجاد شد؟

- آیا بعد از ورود به محله تیم اجتماع محور شکل گرفت، فعالیت تیم تا چه زمانی دوام پیدا کرد؟
ارزیابی نهایی و یا بلند مدت به دنبال نتایجی فراتر از نتایج مستقیم و بی درنگ است، آثار طوالنی مدت 
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و غیر مستقیم برنامه را مورد بررسی قرار می دهد و اغلب بر تغییرات اساسی حاصل از اجرای برنامه در 
طول چند سال، تمرکز دارد.

به عنوان مثال این نوع از ارزیابی به دنبال اندازه گیری تغییراتی است که در بروز و شیوع اعتیاد در 
طول چندین سال اجرای برنامه ی پیشگیری از اعتیاد در اجتماع رخ می دهد.

ارزیابی از هر نوعی که باشد به ابزاری برای سنجش میزان دست یابی به اهداف برنامه نیاز دارد. 
شاخص، ابزار این سنجش است.

شاخص
شاخص معیاری است که به طور مستقیم یا غیر مستقیم تغییرات وقایع یا وضعیت ها را اندازه گیری 
می کند و با استفاده از داده های خام اطالعاتی مفید جهت مقایسه با استانداردها، بین بخش های 

مختلف یا دوره های زمانی را فراهم می سازد.
کلمه ی شاخص یا Index بیش تر به مفهوم کاربردی آن برمی گردد و راهنمایی است که 
در کم ترین زمان ماهیت و هویت وجودی یک چیز را نشان می دهد. شاخص ها، نکاتی بارز و 
برجسته  هستند که فرد با کمک آن ها می تواند اطالعات عظیم و فراوان در مورد یک پدیده را 
)خواه این پدیده یک شی باشد و خواه یک اتفاق یا روند حرکتی( طبقه بندی کند و با استفاده از 
آن با سرعت و دقت بیشتر به بررسی تحوالت پدیده ی مذکور بپردازد. بر این اساس از شاخص 
به عنوان یک راهنما برای بررسی تحوالت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استفاده شده است. 
این راهنماها مالک ها و محک هایی هستند که وجود یک پدیده را نمایان می کنند و به عنوان 

عالمت مشخص کننده ی وضعیت محسوب می شوند.
بین مفهوم »شاخص« و »نماگر« تفاوت وجود دارد. نماگر از ریشه ی لغوی نما به معنای نشان دهنده 
و نمایان کننده گرفته شده و معادل کلمه ی Indicator است. نماگرها، ابزارهای ریاضی برای سنجش 
موقعیت، تغییرات و تحوالت یک پدیده طی زمان به شمار می روند. نماگرها را می توان یک مجموعه  
از اعداد تعبیر کرد که برای سنجش تغییرات عددی یک پدیده ی مفروض به کار می روند. این اعداد به 
صورت منفرد یا با ترکیب و استفاده از  نسبت های ریاضی، نشان دهنده ی تحوالت رخ داده در پدیده ی 
مورد بررسی می باشند. شاخص ها در واقع نوعی نماگر محسوب می شوند، اما این نماگرها باید دارای 

شاخص ها به منزله ی معیارهایی هستند که به وسیله آن ها می توان کمیت، کیفیت و یا تغییر یک موضوع را اندازه 

گیری کرد. از آن جا که بررسی و تجزیه و تحلیل موضوعات نیازمند اطالعات مناسب است شاخص ها اولین 

مجموعه ی اطالعات را در مورد یک موضوع به دست می دهند و در واقع، اولین پل ارتباطی کارشناس با موضوع 

مورد نظر هستند.



سازمان  بهزیستی کشور 196

ویژگی های خاصی باشند، به طوری که هر نماگری »شاخص« نیست.
 در کل شاخص اندازه یی است که اجزای مختلف یک مفهوم کّمی یا کیفی را نشان می دهد. شاخص ها، 

ترکیبی از نشانه ها، عالیم ونماگرها هستند.
مرز بین شاخص و نماگر نیز در این نکته خالصه می شود. نماگرها تغییرات و تحوالت یک پدیده را 
نشان می دهند، اما به طور صریح و دقیق نمی توانند درباره ی نوسان ها قضاوت کنند. لیکن شاخص ها 
قادر هستند در مورد نوسان ها قضاوت های ارزشی ارائه کنند و پژوهشگر یا تحلیلگر می تواند بر مبنای 
آ ن ها به صراحت یک پدیده را ارزیابی کند. برای آگاهی دقیق از تحوالت یک پدیده با کمک نماگرها نیاز 
است تحلیل هایی نیز صورت گیرد. به عنوان مثال، افزایش نماگر»سهم دانشجویان دختر به دانشجویان 
کل کشور«، می تواند ناشی از » افزایش تعداد دختران«، »کاهش تعداد پسران بیشتر از کاهش تعداد 
دختران« یا »افزایش تعداد دختران بیشتر از افزایش تعداد پسران« باشد. در این جا نمی توان به طور 
دقیق گفت چه نوع تحولی صورت گرفته است. بر اساس این ویژگی خاص، طی دو دهه ی اخیر سعی شده 
که از یک نماگر در سیاستگزاری ها و بررسی ها کم تر استفاده شود و بیش تر از ترکیب دو یا چند نماگر، 

یک شاخص مناسب برای بررسی طراحی و تدوین گردد.

انواعشاخصها
شاخصهایپایش:به شاخص هایی گفته می شود که ورودی ها و فرایندها را در یک طرح بررسی 
می کند یا به عبارتی پایش به معنی اندازه گیری منظم متغیرها در طول زمان است .شاخص های 

پایش، خود به دو دسته ی زیر تقسیم می شوند:
شاخصهایورودی که به اطالعات مورد نیاز برای انجام فعالیت ها برمی گردد. مانند تعداد کودکان 

واجد شرایط واکسیناسیون و یا تعداد افراد در معرض رفتارهای پرخطر 
شاخصهایفرآیندی که فعالیت های در حال اجرا را اندازه گیری می کند. مانند میزان پیشرفت 
برنامه ی  پوشش  پرخطر که تحت  رفتار های  در معرض  افراد  میزان  واکسیناسیون،  برنامه ی 

اجتماع محور قرار گرفته اند.
شاخصهاینتایج: شاخص هایی که خروجی ها و هدف نهایی را می سنجد یا به عبارتی آن چیزی را 

اندازه گیری می کند که در پایان یک برنامه حاصل می شود.
شاخص های نتایج، نیز به سه دسته زیر تقسیم می شوند:

شاخص خروجی )Output Index( : شاخص هایی که اولین خروجی ناشی از فعالیت ها را 	 
اندازه گیری می کند مانند میزان پوشش واکسیناسیون، تعدادافراد درمعرض رفتارهای پر 

خطر آموزش دیده
شاخص نتیجه )Outcome Index( : شاخص هایی که پیامد فعالیت ها و یا نتایج کوتاه مدت 	 
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برنامه را نشان می دهد مانند میزان ایمنی ناشی از واکسیناسیون، میزان تغییر دانش، نگرش 
و رفتارهای افراد در معرض خطر تحت پوشش برنامه

شاخص اثر )Impact Index(: شاخص هایی که اثرات بلند مدت فعالیت ها را نشان می دهد. 	 
مانند میزان کاهش مرگ و میر ناشی از بیماری قابل پیشگیری با واکسن،کاهش رفتارهای 

پرخطر در گروه هدف و یا کاهش بروز و شیوع اعتیاد

شاخصهایکّمیوکیفی
شاخص های کّمی معموالً یک یا چند عدد  و یا یک عددکسری مثل نسبت چیزی به چیز دیگر می باشد. 

شاخص های  کیفی به وجود و یا عدم یک مفهوم مثل میزان رضایت ،مشارکت و... می پردازد.
مهم ترین پرسش درباره ی استفاده از این دو نوع شاخص آن است که از هر کدام این شاخص ها در 
کجا استفاده کنیم. پاسخ، به هدف ارزیابی برمی گردد. اگر هدف اندازه گیری اقتدارافزایی در یک محله ی 
تحت پوشش برنامه باشد باید از شاخص کیفی استفاده کنیم. اما برای اندازه گیری یک فعالیت مشخص 

مثل تعداد حامیان یک برنامه از شاخص کّمی استفاده می شود .
سنجش شاخص های کیفی به ابزارهای متفاوت و اغلب پیچیده تری نیاز دارد. یکی از راه کارهای 
معمول تبدیل داده های کیفی به اطالعات کّمی است. مثاًل وقتی می گوییم ))تعداد افرادی دارای 
رضایت باال از یک خدمت ارائه شده(( در حال بیان یک شاخص کیفی هستیم که احتماالً با روش هایی 
مثل پرسش نامه و یا مصاحبه میزان رضایت با طیفی از خیلی ضعیف تا خیلی زیاد سنجیده می شود .

شاخصترکیبی برای ارزیابی و سنجش مفاهیم چند بعدی به کارگرفته می شود که توسط یک 
سنجه ی خاص و منفرد قابلیت اندازه گیری ندارد. برای نمونه، مفاهیمی هم چون رقابت پذیری، 
اعتماد، پایداری، جامعه ی دانش بنیان و سایر موارد همگی مفاهیمی چند بعدی  است و توسط یک 

سنجه قابل اندازه گیری نیست.
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هنگام طراحی برنامه و یک طرح  خاص باید شاخص های  اندازه گیری را برای همه ی مراحل از 
ورودی ها تا خروجی ها مشخص و طرح ارزیابی  آن را تدوین کرد.

 طرحپایشوارزیابی
داشتن یک طرح پایش وارزیابی بهترین راه است که تضمین می کند  شما تا حد ممکن یک برنامه و یا 
یک محصول خوب داشته باشید. طرح ارزیابی، یک مجموعه سؤاالت ساده اما مهم درباره ی اهداف 
برنامه، گروه هدف برنامه )مثل جامعه ی محلی، تسهیلگران، اعضای تیم، شرکای مالی و..... (، طرح ها، فعالیت ها 

و نتایج مورد نظر می باشد.
وقتی درباره ی طرح می  اندیشید و سؤاالت را طراحی می  کنید به طور جدی مالحظه های مالی و 

اجرایی آن را در نظر داشته باشید. 

چرابایدیکطرحپایشوارزیابیداشتهباشیم؟
یک طرح ارزیابی:

راهنمایی می کند  تا قدم های پایش و ارزیابی را مشخص کنیم .	 
کمک می کند  اطالعات مورد نیاز و نیازهای واقعی ذی نفعان را طبقه بندی کنیم .	 
راهنمایی می کند  اطالعاتی را جمع آوری نکنیم که مورد نیاز نیست.	 
کمک می کند  مشخص کنیم بهترین راه ممکن برای به دست آوردن اطالعات مورد نیاز 	 

چیست ؟
کمک می کند  زمان واقعی را برای اجرای طرح با دالیل برآورد کنیم .	 
کمک می کند  ابتکار عمل داشته باشید .	 
چگونه  یک طر ح پایش و ارزیابی را تهیه کنیم؟	 
چهار گام اصلی تهیه وتوسعه ی یک طرح ارشیابی شامل موارد ذیل است:	 
به طور روشن اهداف کلی و اختصاصی برنامه را مشخص کنید.	 
سؤاالت را طراحی کنید.	 
روش های ارزیابی را مشخص کنید.	 
آخرین زمان اجرای فعالیت های ارزیابی را مشخص کنید.	 
در طراحی و اجرای یک برنامه عملیاتی ارزیابی  تأکید ما بر این است که کارکنان دست اندر 	 

کار برنامه، اعضای جامعه ی محلی و سایر ذی نفعان در آن شرکت کنند نه این که فقط به 
متخصصان سپرده شود.
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اگر ارزیابی با استانداردهای مشخص و تعریف شده درکل محله ها انجام شود، نتایج آن درسطح محله های 
مختلف یک استان قابل مقایسه خواهد بود و می توان با ارزیابی نتایج تمام محله ها،سیمایی از عملکرد استان در 
حوزه ی پیشگیری از اعتیاد در محله ها را نشان داد و همین طور با جمع بندی نتایج عملکرد استان ها می توان به 

نتایجی بسیار مهم در خصوص اثرات برنامه در کشور رسید.

چهزمانیبایدطرحپایشوارزیابیراتهیهکرد؟
در اولین فرصت ممکن	 
بهترین زمان، قبل از انجام فعالیت ها است.	 
اگر بعد از برنامه بود در نزدیک ترین زمان باید انجام دهید.	 

نمونهییازسؤاالتطرحپایشوارزیابی:
آیامحلهیانتخابشدهبرایاجرایمداخلههایاجتماعمحورمناسببود؟

- آیا در ابتدای ورود به محله با معتمدین محله ارتباط برقرار شد؟
- چه کسا نی در برنامه مشارکت کرده اند؟

- آیا افراد شرکت کننده از کل جامعه ی محلی بوده اند یا از گروه هایی از آنان؟
- آیا در طول برنامه عده یی از برنامه خارج وعده یی به آن داخل شده اند، اگر بلی چرا؟

- مشارکت کنندگان چند ساعت در برنامه های محله فعالیت داشته اند؟
- آیا افراد مشارکت کننده از فعالیت های انجام شده راضی بوده اند؟

- چه برنامه هایی برای رسیدن به اهداف طراحی شده اند؟
- برای ایجاد تغییر رفتار درگروه هدف چند نوع متفاوت از برنامه در محله انجام شده است؟

- چه رفتارهایی تغییر کرده است؟
- بعد از اتمام برنامه چه تغییراتی درمحله ایجاد شده است؟

- نتایج برنامه چه بوده است، آیا نتایج منفی هم به وجود آمده است؟
- چه نتایجی از اجرای ارزیابی  به دست می آید؟

- با ارزیابی مشخص خواهد شد که ما کجا هستیم و به چه سمتی حرکت می کنیم و چطور برنامه هایمان 
را توسعه خواهیم داد. ازطریق ارزیابی می توانیم روی سیاست گزاران و حامیان برنامه تأثیر بگذاریم.

- درمی یابیم در محله چه کارهایی انجام می شود  و چه کارهایی انجام نمی شود  و این اطالعات را به 
محالت و تیم های مختلف ارائه دهیم.

باید به خاطر داشته باشید ارزیابی یک فعالیت جدید نیست که از طریق آن برنامه ی خود را توسعه دهیم. در واقع 
ما درستی و شایستگی برنامه هایمان را از ابتدا و در تمام طول زمان کار می سنجیم.
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- مهم ترین محصول ارزیابی  گزارشی از نتایج آن است که باید به افراد سهیم در برنامه ارائه دهیم.
گزارشارزیابیشاملمواردذیلمیباشد:

تغییرات مورد انتظار	 
در گزارش به تأثیری بپردازید که مورد 	 

انتظار ذی نفعان برنامه بوده است و مطمئن 
باشید به مسایلی می پردازید که آن ها مایل 

به شنیدن آن هستند .
نشان دهید که برنامه ی اجرا شده چطور  به 	 

اهداف خود رسیده است.
شکل 	  چه  به  برنامه  که  کنید  گزارش 

رفتارهای کارگزاران محلی را تغییر و یا 
رفتارهای مخاطره آمیز  را کاهش و عوامل 

محافظ را افزایش داده است.
با تالش هایی که گروه محلی انجام داده 	 

درآگاهی عمومی نسبت به پیشگیری  از 
اعتیاد چه تغییری به وجود آمده است.

گزارش کنید چطور  افراد محله در اجرای برنامه مشارکت کرده و یا از فعالیت های تیم حمایت 	 
کرده اند.

نشان دهید آیا تغییری در اقدامات و قوانین محلی ایجاد شده است.	 
گزارش می تواند به شکل ارائه ی اطالعات خالصه شده و یا نمودارهای قابل فهم باشد. این 	 

گزارش ها می تواند به صورت ماهانه، فصلی و یا ساالنه باشد. در فصل بعدی به روش های 
مستندسازی و تدوین گزارش برنامه ها خواهیم پرداخت.

چالشهایمهم:

R ارزیابی در سطح کالن توسط ارزیابان 
داخلی و خارجی انجام نمی شود .

R هم زمان با طراحی برنامه، طرح ارزیابی 
آن تهیه نمی شود .

R معموالً گزارش ارزیابی برای ذی نفوذان 
در سطوح مختلف استانی وکشوری ارائه 

نمی شود . 
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خالهصیفصل

در ارزیابی برنامه )کلیه ی فرایند مداخله( اهداف نهایی، میان مدت و کوتاه 
مدت برنامه مورد سنجش قرار می گیرد. به عنوان مثال اهداف نهایی برنامه ی 
اجتماع محور که افزایش مشارکت اجتماعی و افزایش توانایی اجتماعات برای حل 
مشکالت و کنترل نسبی بر زندگی خود است باید در انتهای برنامه ارزیابی شود. این 
نوع از ارزیابی با ارزیابی یک طرح تفاوت دارد مثاًل طرح ))کاهش فرار از مدرسه در 
یک محله(( که هدف نهایی آن تغییر در میزان فرار از مدرسه قبل از اجرای طرح 

با بعد از اجرای آن است.
برای سنجش هر مداخله باید آن مداخله هنگام اجرا مورد پایش قرار بگیرد تا 
از اجرای برنامه، مطابق با برنامه ریزی از فبل انجام شده اطمینان حاصل گردد و 

بعداز اجرا هم باید به ارزیابی نتایج کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت پرداخت.
شاخص ها ابزار مورد نیاز برای دست یابی به اهداف هستند. شاخص معیاری 
است که به طور مستقیم یا غیر مستقیم تغییرات وقایع یا وضعیت ها را اندازه گیری 
می کند و با استفاده از داده های خام، اطالعاتی مفید جهت مقایسه با استانداردها، 
بین بخش های مختلف یا دوره های زمانی مختلف را فراهم می سازد. انواع مختلف 

شاخص ها، شامل شاخص های پایش، نتایج، کّمی، کیفی و ترکیبی می باشند.
هنگام طراحی برنامه و یا یک طرح خاص باید برای کلیه ی مراحل از ورودی ها 
تا خروجی ها شاخص های اندازه گیری را مشخص و طرح ارزیابی آن را تدوین کرد.
تهیه و توسعه ی یک طرح ارزیابی چهار گام اصلی دارد. ابتدا باید به طور روشن 
اهداف کلی و اختصاصی برنامه را مشخص کرد، بعد سؤاالت مربوط به هر هدف 
را طراحی و سپس مشخص کرد برای یافتن پاسخ هر سؤال از چه روش ارزیابی 
استفاده کرد مثاًل پایش و یا ارزیابی نتایج و یا بررسی فرایند. در نهایت زمان مورد 

نظر را برای اجرای فعالیت های ارزیابی مشخص کرد.
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اصولخروجازاجتماعمحلی
دکترابوالفضلوطنپرست





آیا به فرزند خود دوچرخه سواری یاد داده اید؟ به خاطر دارید چگونه  این کار را کرده اید؟ معمول است که 
به دوچرخه ی کودکان خردسال چرخ های کوچک کمکی می بندد. وقتی چرخ های کمکی را باز می کنید تا 
مدتی سعی می کنید پشت دوچرخه را بگیرید و در حالی که فرزندتان پا می زند به دنبالش بدوید. تا کجای 
شهر می توانید دنبال فرزندتان بدوید؟ همه ی ما در چنین موقعیتی قرار داشته ایم و باالخره مجبور بوده ایم 

که دو چرخه را رها کنیم. مجبور شده ایم کودکمان را رها کنیم تا با دوچرخه اش برود... تا تِه دنیا شاید!
هر اندازه کودکمان را بهتر آموزش داده باشیم، هر اندازه تمرین های درست تری انجام داده باشد، 
با خیال راحت رهایش می کنیم و او نیز با اعتماد به نفس باالتری رکاب خواهد زد و دنبال زندگی 

خویش خواهدرفت.
))عشق ما نیازمند رهایی است نه تصاحب((

به عنوان یک تسهیلگر چه زمانی باید جامعه محلی را رها کنیم و اجازه دهیم خودش به تنهایی 
رکاب بزند و مشکالتش را مشخص کند و به حل آن ها بپردازد؟

 

خروج از اجتماع، یک مرحله ی مهم و حساس از برنامه ی اجتماع محور است.
 عقیده بر این است که تسهیلگر اجتماع محور باید از هنگام ورود به اجتماع برنامه یی برای خروج 
به موقع و منطقی از اجتماع محلی داشته باشد. این خروج نباید به فرایند لطمه بزند و همچنین 
آن اندازه دیر هنگام نباشد که مشکل وابستگی اجتماع را تشدید کند. در این فصل انتظار داریم 

خوانندگان در پایان:
از اهمیت برنامه ریزی برای خروج آگاه شوند.  •

اصول کلی در برنامه ی خروج را بشناسند.  •
همچنینقادرباشند:

موانع اصلی خروج تسهیلگر را از اجتماع خود مشخص کنند.   •
یک برنامه ی متناسب با شرایط برای خروج طراحی کنند.   •
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ضرورتخروجتسهیلگرازاجتماعمحلی
برنامه ی  غایی  هدف  که  بیاورید  یاد  به 
شدن  مقتدر  برای  تالش  اجتماع محور 
اجتماع  است  قرار  است.  محلی  اجتماع 
محلی با اتکا به توان خود مشکالتش را حل 
کند. ورود تسهیلگر به اجتماع محلی بنا بر 
این ضرورت انجام شد که اجتماع به کمک 
نیاز داشت تا حرکتی را آغاز کند. قرار بود 
ما به عنوان تسهیلگر به اعضای محله کمک 
کنیم تا یاد بگیرند چگونه  مشکالت خود را 
شناسایی کنند و از دارایی های خود برای 
حل آن ها سود ببرند. بدیهی است زمانی 
فرا خواهد رسید که جامعه ی محلی دیگر به 

کمک ما نیاز نخواهد داشت. اگر این اتفاق پس از مدتی طوالنی رخ ندهد جایی از فرایند اجتماع محور 
به درستی پیش نرفته است. درست مثل فرزندی که تا سال های پس از بلوغش همچنان  به والدینش 
وابسته باقی بماند. باید بدانیم یا در ساختار اجتماع اشکال اساسی و در اعضا و نهادها و همچنین 
ارتباط های اجتماعی نقایص جدی وجود دارد و یا ما به عنوان تسهیلگر کارمان را خوب انجام نداده ایم.

چالشاساسی
بیشتر ما دوست داریم نقش قهرمان را ایفا 
کنیم. دلمان می خواهد همواره اعضاِی جامعه ی 
محلی و کسانی   که با آن ها در ارتباط هستند از ما به 
عنوان کسی نام ببرند که مشکالت مردم را حل کرده 
و می کند. در بیشتر محله ها کارشناسانی که نقش 
تسهیل گران را بازی می کنند به سادگی به اعضاِی 
نمی دهند  اندام  عرِض  اجازه  محلی  جامعه ی 
و از اتفاقاتی که ممکن است به ضرورت خروج 
کارشناس از اجتماع منجر شود، اجتناب می کنند.
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نکتهیمهم:ضرورت خروج از فرایند در باره ی تسهیلگران درونی هم وجود دارد. در این حالت 
تسهیلگر به عنوان بخشی از جامعه محلی در اجتماع حضور دارد و نقش خود را به عنوان یک 
عضو اجتماع ایفا می کند  اما باید نقش خود را به عنوان تسهیلگر فراموش کند و فرایند را به تیم 

اجتماع محور بسپارد.

چهزمانیبایدبهخروجفکرکنیم؟
تسهیلگر برنامه ی اجتماع محور همان زمان که برای ورود به اجتماع برنامه ریزی می کند  باید طرحی 
برای خروج داشته باشد. این طرح یک برنامه زمانی ثابت نیست بلکه بر اساس مسیری که قرار است 

طی شود اتفاق می افتد. تسهیلگرمی داند که:
زمانی باید از اجتماع خارج شود.

زمان خروج را فرایند تعیین می کند . یعنی بر اساس آمادگی اجتماع برای استقالل کامل تعیین می شود .
تسهیلگر در طول فرایند عالیم توانمند شدن اجتماع را رصد می کند .

تسهیلگر بر اساس وضعیت اولیه ی اجتماع و فرایند طی شده، برنامه های احتمالی خروج را مد 
نظر قرار می دهد.

تسهیلگر اجتماع محور از لحظه ی ورود به اجتماع، برای خروِج موفق از اجتماع یک برنامه دارد.
برایروشنشدنموضوعیکباردیگربهسطوحمشارکتنگاهکنیم:

به خاطر دارید که در باالترین سطح مشارکت جامعه ی محلی بدون حضور آغازگر بیرونی به اقدام دست 
می زد. یگ گام پیش از آن زمانی بود که جامعه محلی و آغازگر بیرونی دانش و تجربه ی خود را به اشتراک 
می گذاشتند و آغازگر بیرونی در اقدام های اجتماع محلی نقشی تسهیلگرانه ایفا می کرد. چنان که در 
نمودار می بینید زمانی که جامعه محلی به حالت بلوغ مشارکت رسیده است از تسهیلگر خبری نیست. 
در فاصله ی میان وضعیتی که تسهیلگر به جامعه محلی برای درک مشکل کمک می کند  و دو طرف 
دانش و تجربه ی خود را به اشتراک می گذارند )Co-learning( تا مرحله ی بعد که مردم مستقل از 
نهادهای بیرونی وارد عمل می شوند  )Collective Action(، تسهیلگر باید به تدریج از جامعه ی محلی 

خارج شده باشد.      

Co-learning
تسهیلگر به جامعه ی محلی برای درک 

مشکل کمک می کند 

Co-option
حضور صوری مردم

Collective action

مردم مستقل از نهادهای بیرونی 

برای تغییر وارد عمل می شوند.
موقعیت 

خروج
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 اصولخروجازاجتماع
خروج از اجتماع نیازمند رعایت اصولی است تا به برنامه اجتماع محور خدشه یی وارد نشود.	 
آیا زمان برای خروج مناسب است؟	 
انتخاب زمان خروج از اهمیت باالیی برخوردار است. اگر تسهیلگر پیش از آمادگی اجتماع 	 

برای پذیرش همه ی مسئولیت ها را داشته باشد از اجتماع خارج شود، ممکن است به از هم 
پاشیدن همه ی دستاوردهای برنامه یا الاقل

 ناتمام ماندن برخی از روندها منجر شود. اما گاهی الزم است تعلل در سپردن مسئولیت ها را 	 
کنار بگذاریم. برخی فعالیت ها تا زمانی که سپرده نشوند به حد کمال نخواهند رسید و تعلل 

بیش از حد به تقویت مشکل وابستگی اجتماع به تسهیلگر منجر می شوند.

چهکسی)یاکسانی(مسئولیتبرنامههارابهعهدهخواهندداشت؟
پیش از خروج باید به تیم اجتماع محور کمک کنیم تا نقش ها را به درستی تعیین کنند و مسئولیت ها 
را به خوبی تقسیم کنند. برای فعالیت هایی که تا پیش از این به عهده ی تسهیلگر بوده است باید 

مسئول مشخص، تعیین شود.
نکته:همین مورد کافی است که تسهیلگر از زمان ورود به فکر خروج باشد. یعنی از همان زمان 
که فعالیت ها در اجتماع آغاز می شوند باید توانایی افراد در انجام کارها و مسئولیت پذیری آن ها را 
تشخیص دهیم تا در زمان خروج به سهولت بتوانیم نقش ها را تقسیم و مسئولیت ها را مشخص کنیم.

چهآموزشهاییالزماست؟
پیش از خروج الزم است به افرادی که مسئولیت های جدیدی می پذیرند برخی موضوعات آموزش داده 
شود. بهتر است این آموزش ها مدت ها پیش از خروج شروع شده باشد تا تیم اجتماع محور برای مدیریت 

تعارض های دوره انتقال و نحوه ی برخورد با شرایط عدم حضور تسهیلگر توانایی کافی داشته باشد.
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نمونه:
 از مهم ترین فعالیت هایی که طی فراینِد برنامه های اجتماع محور انجام می شود؛ گفت وگو با مسئولین سازمان ها 
و نهادهای مرتبط با اجتماع است. )مثاًل شهرداری یا نیروی انتظامی( گاهی برای استفاده از منابعی که سازمانی 
خاص برای کار در محله ها پیش بینی کرده است و گاهی برای هماهنگی های الزم و دریافت مجوزها از سازمانی 

خاص. در آغاز فرایند اجتماع محور و تشکیل 
تیم داوطلب بهتر است تسهیلگر در مراجعه به این سازمان ها و برگزاری جلسات مربوط، همراه اعضای تیم 
محلی باشد. اما ادامه ی طوالنی مدت این روند، اعضای جامعه ی محلی را از اعتماد به نفس تهی می کند و این 
تصویر در ذهن آن ها نقش خواهد بست که بدون تسهیلگر نه می توانند جایی بروند و نه می توانند با کسی حرف 
بزنند. در زمان مناسب باید اعضای جامعه ی محلی را ترغیب کنیم بدون حضور تسهیلگرسراغ سازمان ها و افراِد 

دیگر بروند و با آن ها گفت و گو کنند.

بهترینشیوهبرایانتقالمسئولیتهاچیست؟
ممکن است تصمیم بگیرید در مدت زمانی طوالنی اجتماع را ترک کنید و خرد خرد و آرام آرام 
مسئولیت ها را به  اعضای اجتماع بسپارید و نقش خود را کم رنگ تر کنید. شاید شرایط را از نظر 
مقاومت در برابر تغییر و نشانه های وابستگی چنان تشخیص دهید که بهتر باشد به سرعت و در زمانی 

کوتاه نقش خود را کم رنگ کنید و مسئولیت همه ی کارها را به تیم اجتماع بسپارید و خارج شوید

تعیینمسئولیتها
در صورت خروج آرام شما فرصت دارید تا افراد را با مسئولیت هایشان آشنا کنید. در صورت خروج سریع 

این کار را باید به شیوه یی مناسب انجام دهید.
حضور در اجتماع مدتی پس از انتقال مسئولیت ها شاید الزم باشد پس از سپردن مسئولیت ها تا 
مدتی در اجتماع حاضر باشید. ممکن است میزان حضور فیزیکی خود را در اجتماع به تدریج کاهش 
دهید. )کم کردن تدریجی دوِز حضور( اما بهتر است در این زمان های حضور در کارها دخالت نداشته 

باشید و حداکثر نقش مشورتی ایفا کنید.
با پایش برخی اختالف ها و تعارض های احتمالی در هنگام انتقال در حل برخی تعارضات دوران 

انتقال به تیم اجتماع محور کمک کنید.
شیوهیارتباطهایبعدیبااجتماعبایدچگونهباشد؟

شیوه ی ارتباط خود را با اجتماع مشخص کنید. اگر می توانید حضوری مراجعه کنید برنامه یی برای آن 
پیش بینی کنید. آیا می خواهید در برخی نشست های تیم اجتماع محور به عنوان شنونده حاضر باشید؟ 
آیا می خواهید به طور تصادفی گاهی به محله سر بزنید و دوستان خود را مالقات کنید؟ آیا انتظار دارید 
اعضای اجتماع گاهی با شما تماس بگیرند و از کارهایشان به شما خبری بدهند؟ آیا بهتر می دانید که 

گزارش های مکتوب تیم اجتماع محور را بخوانید؟ 
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توصیه می شود  با توجه به شرایط 
اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و همچنین  
ارتباط های  شیوه ی  موجود،  امکانات 
بعدی خود با اجتماع را مشخص کنید و آن 
را با اعضای مسئول برنامه ی اجتماع محور 

محله در میان بگذارید.
چگونهبههمکاریباجامعهی

محلیادامهدهیم؟
بی شک همکاری فردی یا سازمانی ما 
با جامعه ی محلی با خروج ما به عنوان 
تسهیلگر به پایان نخواهد رسید. ممکن 
است در برخی فعالیت های محله که 

توسط تیم اجتماع محور طراحی و اجرا می شود  شما به عنوان همکار مشارکت کنید. مثاًل ممکن است 
آموزشگر یک برنامه آموزشی باشید. شاید بتوانید در تامین منابع مالی یک طرح به تیم اجتماع محور 
کمک کنید. ممکن است شما از جانب یک سازمان یا مؤسسه نقش تسهیگر را داشته اید. معموالً 
سازمان ها به همکاری خود با محله ها ادامه می دهند. سازمان های دولتی برای ارائه خدمات و نظارت بر 
فعالیت ها برنامه هایی دارند و معموالً این برنامه ها استمرار دارد. شما به عنوان نماینده ی این برنامه ها و 

یا از طریق این برنامه ها می توانید با جامعه ی محلی همکاری کنید.
در بیشتر موارد اعضای فعال تیم های محلی شما و سازمان شما را فراموش نخواهند کرد و برای 
دریافت حمایت های مالی، حقوقی و اجرایی به سراغ شما خواهند آمد. الزم است خود را برای این 

کمک ها آماده کنید و تسهیالت قابل استفاده  را به جوامع محلی معرفی کنید.
فعالیتهایپسازانتقالچگونهپایشخواهندشد؟

نباید خروج را گام نهایی برنامه فرض کنید. خروج شما از اجتماع گام نهایی یک فرایند است اما برنامه 
اجتماع محور یک مسیر صعودی است که قرار است پس از شما ادامه پیدا کند. 

آیا سازمان شما عالقه مند است فعالیت های محله یی را که شما در آن حضور داشته اید رصد کند و 
از نتایج آن با خبر شود؟

آیا سازمان شما برای پایش و ارزیابی بلند مدت برنامه های اجتماع محور بودجه تخصیص داده است؟
آیا شما به مشارکت در این فرایند عالقه مند هستید؟

در صورت وجود مجموعه یی از شرایط فوق شما باید پیش از خروج برنامه ی پایش و ارزیابی نهایی 
فرایند اجتماع محور در محله را به خوبی بشناسید و با تیم اجتماع محور درباره ی آن گفت و گو کنید.

چالش

بارتباط با اجتماِع محلی گاهی تحت تأثیر برنامه های رسمی 
یک سازماِن همکار یا حامی قرار می گیرد )مثاًل سازمان 
بهزیستی یا شهرداری( و به محض تغییر برنامه ی سازمان یا 
تهی شدن کیسه ی اعتبارات، تسهیلگر نیز  اجتماع محلی 
را ترک می کند بدون آن که مسیر ارتباطِی بعدی با  اجتماع 

پیش بینی شده باشد.
تسهیلگران فارغ از کاِر سازمانی و رسمی خود می توانند 
ارتباط های غیر رسمی اما فعال خود را با جامعه ی محلی 

حفظ کنند.
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چندنکتهیمهم:
در برنامه های اجتماع محور اگر فعالیت های تسهیلگر بتواند به ایجاد یک تیم واقعی در اجتماع  منجر شود 
و در آن تیم برای پیشبرد اهدافشان مشارکت در سطوح باال وجود داشته باشد، حس مالکیت بر نتایج 
کار در آن ها ایجاد و موجب شده باشد خود را شریک بدانند. احساس مسئولیت در آنان باال می رود و در 
روند تصمیم گیری فعاالنه مشارکت دارند. در جهت تحقق اهداف خود نیز گام برمی دارند، در این صورت 
زمینه ی تحقق تشکلی مستقل و توانمند فراهم گردیده است و مردم خود به شناخت مشکالتشان و حل 

آن ها قادر خواهند بود. )مقتدر شدن؛ عمل جمعی بدون حضور آغازگر بیرونی( 
نکتهیاول:ترغیب، تشویق و همراهی با اعضای اجتماع، ایجاد هماهنگی بین آن ها و توانمندساختن 
آنان برای تعیین مأموریت ها، اهداف و راهبرد هایشان و همچنین اجرا و ارزیابی برنامه هایشان 

وظیفه ی تسهیلگر است.
نکتهدوم: اگر تسهیلگران تالش کنند بدون آن که در تصمیمات مردم یک اجتماع مداخله کنند یا 
دیدگاهی را به آنان تحمیل کنند، به آن ها بیاموزند تا به نحو مقتضی و متناسب با نیاز های خودشان 

توانا و مقتدر شوند در این صورت به استقالل آن ها کمک کرده اند

موانعخروجازاجتماع
اگر شرایط باال وجود نداشته باشد بدیهی است که امکان خروج از اجتماع وجود ندارد و یا عوارض خروج 

به شدت باال خواهد بود. اما چه اتفاقی رخ می دهد که شرایط الزم برای خروج فراهم نمی شود؟

راهبردخروج
تسهیلگر اجتماع محور از لحظه ی ورود به اجتماع محلی، باید برنامه یی برای خروج از اجتماع 
داشته باشد. تسهیلگر پیش از هر چیز باید از نظر روانی خود را آماده کند تا در موقع مناسب از 

اجتماع محلی خارج شود.
تسهیلگر باید به نرمی و در زمان مناسب محله را ترک کند.

خروج زودتر از موقع ممکن است برنامه را با چالش روبرو کند.
خروج دیرهنگام ممکن است استقالل محله و خوداتکایی تیم را دچار مشکل کند.

تبدیل تیم به سازمان اجتماع محور می تواند یکی از نشانه های خوب برای خروج باشد.
بهتر است پیش از خروج مسئولیت ها و کارهای تیم مرور و نقش ها یادآوری شود.

ارتباط های بعدی تسهیلگر با اجتماع محلی باید با دقت مدیریت شود.
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عواملمربوطبهاجتماع
مهم ترین  وضعیتی که شرایط را برای خروج سخت می کند وابسته شدن اجتماع به تسهیلگراست. به 
طور کلی مهم ترین  خطری که برنامه های اجتماع محور را تهدید می کند، همین وابستگی اجتماع است 
و مهم ترین کاری که تسهیلگر باید از لحظه ی ورود به آن دقت کند ممانعت از وابستگی )مراقبت از وابسته 

نشدن( اجتماع است.

نشانههایوابستگیاجتماعمحلی

اعضایاجتماعمحلیاعتمادبهنفسندارند.
آن ها مدام به دهان تسهیلگر چشم می دوزند و عبارات ))هر چی شما بگید، یا ما که درست نمی دونیم و هر 
چی شما صالح بدونید(( از معروف ترین جمالتی است که در این حالت شنیده می شود . افراد به سختی 
مسئولیت می پذیرند و این به دلیل وسواس آن ها برای انجام دقیق و کامل کارها نیست بلکه بیشتر به 
دلیل ترس آن ها و عدم باور به توانمندی های خودشان است. همچنین در انجام کارهای محوله نیز بسیار 

تعلل می کنند.
اعضایاجتماعمحلینمیتوانندکلفرایندرابهخوبیببینند.

تمرکز بر جزییات غیر ضروری و بی اعتنایی به مفهوم مقتدر شدن از نشانه های بارز این شرایط است. عدم 
شناخت محله و کم رنگ بون هویت محله یی از نشانه های بارز نداشتن دید کالن نسبت به فرایند است.
اعضایاجتماعمحلیتوانوجسارتآغازکارندارندوبهموضوعاتفکرنمیکنند.

در اجتماع تفکر تازه یی شکل نمی گیرد . آن ها عادت دارند همان کارهای تکراری همیشگی را انجام دهند. 
خطاهای قدیمی دوباره و چندباره تکرار می شود  و همواره کسی )مثاًل تسهیلگر( باید به آن ها 
گوشزد کند چه کاری درست است و باید چه کاری در چه زمانی انجام شود. آن ها منتظر طرح های 

سازمان های بیرونی )مثاًل بهزیستی( هستند.
برخینشانههایدیگروابستهبودن:

اعتقاد به یک فرد یا سازمان به عنوان حالل مشکالت
درخواست مکرر حمایت از یک سازمان و حمایت شدن مکرر

همکاری مکرر تنها با یک سازمان، ارتباِط فرو دست فرا دست با یک سازمان
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طرح گرفتن )اخذ و اجرای طرح(، تنها برای انجام کار
نظر خواهی از یک نفر یا یک سازمان

باور نداشتن به داشته ها و عدم شناسایی آن ها
تکرار خطاها، نپذیرفتن تغییر، مقاومت نسبت به نیروی جوان 

تسهیلگر باید تایید کند؛ بدون آن کاری انجام نمی شود.
عواملمربوطبهفردتسهیلگروسازمانحامی

تسهیلگر برای خروج برنامه ندارد. بنا بر این به روشی برای نحوه و زمان خروج فکر نمی کند  -
تسهیلگر به اجتماع محلی اعتماد ندارد. او باور ندارد اجتماع محلی بدون او می تواند خود   -

را اداره کند.
تسهیلگر به خروج عالقه ندارد. او با وجود دانش بر اهمیِت خروج، بنابه دالیلی دوست دارد بر   -
حضور خود در اجتماع و برنامه پافشاری کند. این موضوع گاهی به مسایل مالی و اداری مربوط است، 

گاهی به دالیل ذهنی و گاهی اعتبار.
تسهیلگر به اجتماع وابسته شده است. همکاری و حضور طوالنی در یک محله و ایجاد   -
ارتباط های دو به دو و گروهی تسهیلگر را از نظر عاطفی و گاهی از نظر حرفه یی به محل وابسته می کند.

سازماِن حامی برای خروج برنامه  ندارد.  -
سازماِن حامی به ادامه ی حضور مستقیم و آشکار در محله تمایل دارد.  -
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خالهصیفصل
خروج از اجتماع محلی برای تسهیلگران دارای نقش آغازگری برنامه های اجتماع محور، 

یک گام ضروری است.
تسهیلگر برنامه ی اجتماع محور همان زمان که برای ورود به اجتماع برنامه ریزی 

می کند باید طرحی برای خروج 
داشته باشد. این طرح یک برنامه ی زمانی از قبل تعیین شده و ثابت نیست بلکه بر 

اساس مسیری اتفاق می افتد که قرار است طی شود. تسهیلگر می داند که:
زمانی باید از اجتماع خارج شود.

زمان خروج را فرایند تعیین می کند  یعنی بر اساس آمادگی اجتماع برای استقالل 
کامل تعیین می شود .

تسهیلگر در طول فرایند عالیم توانمند شدن اجتماع را رصد می کند .
تسهیلگر بر اساس وضعیت اولیه ی اجتماع و فرایند طی شده، طرح های احتمالی 

خروج را مد نظر قرار می دهد.
برای انجام درست مرحله ی خروج توجه به برخی اصول ضروری است:

انتخاب زمان مناسب برای خروج از اجتماع محلی
ارائه ی برخی آموزش های نظری و عملی با هدف خروج

تقسیم کار و تعیین مسئولیت ها در تیم اجتماع محور
انتخاب شیوه ی مناسب برای انتقال مسئولیت ها

تعیین شیوه ی مناسب برای ارتباط های بعدی با جامعه ی محلی
تعیین نحوه ی ادامه ی همکاری با جامعه ی محلی

تعیین روش ِ پایش فرایند پس از خروج و توافق بر سر آن
مرحله ی خروج گامی دشوار است که گاهی با  سختی های زیاد همراه می شود. 

مهم ترین موانع موجود بر سر راه خروج موفق، به دو دسته ی کلی تقسیم می شود.
دسته ی اول دالیل به وضعیِت جامعه ی محلی مربوط است. مهم ترین عامل 
مربوط به جامعه ی محلی، وابستگی اجتماع به تسهیلگرو سازمان های ذی ربط است.  
دسته ی دوم دالیل به تسهیلگر و سازمان های دست اندر کار مربوط است. مهم ترین 
عامل در این میان عدم باور به توانایی های جامعه ی محلی و تمایل به حضوِر مستقیم 

در محله برای مدت طوالنی می باشد. 
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مستندسازیفعالیتاهیاجتماعمحور
زهرااصفهانی





کلمه ی Documentation به عمل ثبت تحقیقات، مطالعه، تحلیل و...گفته می شود  که در فارسی به آن 
مستند کردن می گویند. در جریان این اقدامات اسناد بوجود می آید.

مستند سازی، تهیه ی مجموعه اسناد و مدارکی است که سیر تکوین و تحقق یک فعالیت را از شروع 
تا خاتمه ی آن و چگونگی بهره برداری و نگهداری آن همراه با تحلیل وارزیابی مربوط نشان می دهد. در 
واقع مستند سازی یعنی ابزاری که امکان استفاده و به کار گیری تجارب فردی و گروهی را جهت توسعه 

فراهم می سازد.

 مستند سازی ثبت یک واقعه و یا موضوع است. با مستند سازی اسناد به وجود می آیند.
 مستند سازی نتایج برنامه ها و یا فعالیت ها را برای اطالع، قضاوت و یا تصمیم گیری دراختیار 

دیگران قرار می دهد.
 جمع آوری اطالعات با یک روش منظم و مستند و ثبت نتایج آن، از ضرورت های یک برنامه محسوب 
می شود. یکی از کارکردهای مهم مستندسازی، گزارش نویسی است. هدف اصلی گزارش نویسی و 

ارائه گزارش، آمادگی برای تصمیم گیری های آتی و فعالیت های بعدی است. 
 ثبت گزارش ها بعد از تدوین آن ها نیز یکی از مراحل مهم است که طی آن اطالعات به صورت های 

مختلف نگهداری و بایگانی می شود .
بعد از ثبت مداخله ها باید درس آموخته های آن را استخراج کرد و اقدام اصلی، توضیح فعالیتی است 
که به درس ها آموخته ها منجر شده است و نتایج آن می تواند مثبت یا منفی باشد و یا در آینده قابل 

اجرا باشد یا از اجرای مجدد آن خودداری شود.
انتظارداریمدرپایاناینفصلخوانندگان:
مستند سازی و اصول آن را بشناسند.  • 
اهمیت گزارش نویسی را درک کنند.   • 

با عناصر اصلی گزارش نویسی وچگونگی تهیه ی آن آشنا شوند.  • 
فواید ثبت اطالعات را درک و از اطالعات ثبت شده به طور مؤثر استفاده کنند.  • 

درس های آموخته شده از هر فعالیت را ثبت، تدوین و به دیگران ارائه کنند.  • 
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بنابراین مستند سازی محتوایی است که به وسیله ی آن یک فرد یا گروه نتایج یک فعالیت و یا 
برنامه را برای اطالع، قضاوت و یا تصمیم گیری دراختیار دیگران قرار می دهد. موضوع مستند هر 
چه که باشد، بسیار مهم است به گونه یی تدوین و تنظیم شود که بیش ترین اطالعات را درکمترین 

حجم منتقل کند. 

اصولکلیمستندسازی
در مستند سازی بایستی اصولی را درنظر گرفت. مهم ترین اصول مستند سازی شامل موارد ذیل 

می باشد:
بهموقعبودن:از شروع یک برنامه ی اجتماع محور در یک محله تا اتمام فعالیت ها در یک مقطع خاص که 
معموالً پس از پایان طرح  و ارزیابی آن است نباید مستند سازی به تعویق افتد و مدت زمان زیادی از ثبت 
وقایع بگذرد زیرا اطالعات آن قدیمی و شرایط محله و افرادش به کلی عوض می شود و اطالعات نه برای 

افراد محله و نه برای اعضای تیم های جدید قابل استفاده نخواهد بود.
کاملبودن:مستنداتی که از وقایع، تجربیات و یا انجام یک طرح تهیه می شود  باید کامل و تمامی 
داده های الزم مثلافراد مشارکت کننده، ارزیابی های انجام شده، شاخص های مورد نظر برنامه، نتایج 

حاصل شده و..... در آن وجود داشته باشد و منعکس کننده ی کلیه ی امور مربوط باشد.
مربوطبودن:گاهی مستندات برای اهداف خاص و یا گروه هدف خاص مثل سیاست گزاران، حامیان و 
یا خیرین با نیت تأثیر گذاری بر سیاست ها و یا جلب حمایت خیرین و......تهیه می شود . در این شرایط 

مستندات باید مطابق هدف و مقصود مورد نظر تدوین و ارائه گردد.
قابلقیاسبودن:برای مستند کردن برنامه های اجتماع محور بایستی بر روی عناصر تشکیل دهنده آن 
توافق وجود داشته باشد و همه ی مستندات تهیه شده در محله و محیط های مختلف اجرای برنامه، از 
یک مجموعه ی عناصر و مفاهیم مشترک مثل شاخص های میزان موفقیت برنامه در محیط مورد نظر، 
نحوه ی ارزیابی نیازها و اولیت بندی آن ها، نحوه ی مشارکت مردم در طرح و..... تبعیت کنند تا هنگام 
تهیه ی مستندات از برنامه ی اجتماع محور در یک محله ی خاص، با مستندات تهیه شده در یک محله ی 

دیگر قابل مقایسه باشد.

اعتبار
مطابقت داده ها  با موضوع اتفاق افتاده، بسیار ضروری است و در مستند سازی باید ازمستندات واقعی 
استفاده کرد و گر نه اعتبار آن از بین می رود و به هدف اصلی مستند سازی یعنی افزایش میزان اطالعات 

صحیح مخاطب درباره ی اتفاق مورد نظر صدمه می زند.
واژه ی مستند دروغین )Mockumentary( از ترکیب دوکلمه ی Mock )ساختگی ،دروغین( و 
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Documentary )مستند( به معنی مستند ساختگی ساخته شده است که در آن رویدادها براساس 
مستندات غیر واقعی و ساختگی ارائه می شود.  در این شیوه، با به کارگیری عناصر غیر واقعی اما با ظاهر 
مستند واقعی به بیان و تحلیل وقایع می پردازند که معموالً با هدف فریب مخاطب صورت می گیرد. این 
نوع مستند سازی عموماً برای جلب منافع بیشتر صورت می پذیرد و در آن از شواهد دروغین استفاده 
می شود. شواهدی مانند گزارش های ساختگی در مورد فعالیت هایی که یا اصال انجام نشده و یا مستندات 

آن جهت افزایش کّمی وکیفی فعالیت ها دستکاری شده است،.

قالبهایارائهمستندات
مستندات در قالب های مکتوب، صوتی، تصویری، فیلم به ترتیب زیر قابل ارائه می باشد:

مستنداتمکتوب: کتاب، گزارش های ادواری، کارگاهی، گزارش های مطالعاتی، دستورالعمل ها، 
صورت جلسه ها، فرم ها، نامه ها، جزوات، آگهی های تبلیغاتی و مقاالت، بیانیه ها.

مستنداتصوتی: برنامه های رادیویی، گزارش های خبری رادیویی، تبلیغات و اطالع رسانی کوتاه، 
ضبط صدای جلسه ها

مستنداتتصویری: آلبوم عکس و اسالید، آلبوم های رایانه ای.

مستنداتفیلم:فیلم های گزارشی ادواری، گزارشی خاص، فیلم های آموزشی، تبلیغاتی، تصاویر 
متحرک )انیمیشن(

تسهیلگران و اعضای تیم های اجتماع محور باید از همه ی انواع قالب های مستند سازی در ارائه ی 
گزارش استفاده کنند. اما معموالً استفاده از نوشته و مکتوب کردن مستندات بیشتر رواج دارد که به آن 

گزارش نویسی می گویند.
آماده کردن گزارشی مکتوب از وضعیت موجود اجتماع محلی و گام های برداشته شده در جهت 
اهداف ارتقای سالمت و ارائه ی آن، می تواند بر هوشیاری و توانمندی افراد محلی تأثیر گذارد و دقت و 

حساسیت آن ها را نسبت به  اجتماعشان افزایش دهد. 
در تعریف، به فرایند گرد آوری و انتشار اطالعات تولید شده گزارش نویسی می گویند. هدف اصلی  

گزارش نویسی و ارائه ی آن آمادگی برای تصمیم گیری های آتی و فعالیت های بعدی است. 
در تعریفی دیگر، گزارش نویسی عبارت است از نگارش اطالعات، وقایع، علل مسایل و رخ دادها، 
تجزیه وتحلیل منطقی و متوالی آن ها و استنتاج و ارائه ی راه حل برای رسیدن به تصمیم صحیح که 
همواره با روشنی و اختصار تدوین می شود و با صحت و سرعت و روشنی به خواننده می رسد و بر دو اصل 

مهم ساده نویسی و سالم نویسی استوار است.
بنابراین گزارش نویسی فنی است که با آگاهی از آن، می توان مطالب هر موضوعی را طوری طبقه 

بندی کرد و نظم بخشید که هدف مورد نظر را در کوتاه ترین زمان و با ساده ترین کالم به دست آورد.
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گزارشچیستوگزارشنویسیبهچهمعنیاست؟
گزارش ابزاری است برای آگاهی از پیشرفت یا عدم پیشرفت به سمت اهداف مورد نظر.  -

گزارش یک مستند است که به طور مستقیم حرکت به سمت حصول تغییرات را نشان می دهد.  -
گزارش یک پیام مشخص دارد: مردمی که درگیر مشکالت هستند باید واقعا از تغییرات   -

اجتماع خود با خبر باشند. 
چرا باید گزارش تهیه کنیم؟  -

چندین دلیل برای تهیه ی گزارش از برنامه های اجتماع محور وجود دارد. اول این که مردم باید   -
بدانند و با واقعیت ها ی یک موضوع و یا وضعیت اجتماع خود آشنا شوند و بتوانند آن را تفسیر کنند.

یک گزارش شامل افزایش آگاهی های عمومی برای اکثر جمعیت و یا آگاهی های اختصاصی   -
برای گروه خاصی از افراد در محله است. لذا می تواند شامل پیام های عمومی تر ولی مؤثر باشد و یا به طور 

مشخص به جزیات بپردازد و اطالعاتی بیشتر ارائه کند.
در گزارش بایستی به مباحث کلیدی و یا متغیرهای کمک کننده به حل مسأله  پرداخته شود.  -

ارائه ی گزارش بر  سیاست ها تأثیر می گذارد و به ایجاد خالقیت در برنامه های جدیدتر کمک   -
خواهد کرد.

شما در مقابل گزارش ارائه شده ی خود  مسئول  هستید، لذا اطالعات بایستی مبتنی بر شواهد   -
برنامه های اجرا شده و صحیح باشد.
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مراحلتهیهییکگزارش:
مرحله ی پیش از نگارش )برنامه ریزی(  -

مرحله ی نگارش  -
مرحله ی پس از نگارش  -

مرحلهیپیشازنگارش
ابتدا هدفتان را ازگزارش معلوم کنید. با بحث و تبادل 
نظر با افرادگروه مشخص کنید چرا می خواهید گزارش را 

تهیه کنید، می خواهید آن را به چه کسانی ارائه دهید و به چه دلیل این کار را انجام می دهید . قبل از نگارش 
بایستی طرحی از گزارش داشته باشید که در آن تمام عناصر ضروری و الزم را برای گزارشدر نظر گرفته 
و اطالعات مورد نیاز را جمع آوری کرده باشید. این عناصر شامل زمان بندی در نظر گرفته شده برای هر 
یک از طرح ها در جهت رسیدن به هر یک از هدف ها  خواهد بود. به دنبال آن باید هریک از فعالیت ها و افراد 
مجری فعالیت ها را بیاورید.در مرحله ی بعد شاخص های  مربوط به هر هدف را مشخص کنید و تعریف 
کنید سنگ محک شما برای اطمینان از معنا دار و قابل اندازه گیری بودن شاخص ها چه بوده است.بنا 
براین مهم ترین بخش های یک گزارش شامل موارد ذیل است:یک عبارت که هدف را تعریف می کند  و 

تا حد ممکن به توضیح فعالیت های انجام شده برای رسیدن به هدف می پردازد.
دربارهیشاخصهاتوضیحاتیبیانمیکند.

ارائه ی مباحثی در خصوص نظام اندازه گیری اهداف که به واسطه آن ها نشان داده شود میزان 
پیشرفت به سمت اهداف چه اندازه بوده است.

مرحلهینگارش
ابتدا یک پیش نویس از گزارش تهیه کنید. توجه داشته باشید که در تهیه ی پیش نویس باید از زبان 

و مفاهیم قابل درک برای گروه هدف استفاده شود.

ساختارگزارش
هر گزارش باید شامل عنوان، مقدمه، بدنه ی اصلی)متن( و پایان باشد.

مقدمه
مقدمه ی هر گزارش باید به گونه یی آغاز شود که خواننده در جریان موضوع گزارش قرار گیرد. یعنی 

در همان دو یا سه سطر اول بداند موضوع چیست. مقدمه باید سه هدف رادنبال کند:
گزارش را برای خواننده قابل فهم سازد.  -

خواننده را  به موضوع عالقه مند کند.  -

برقرای ارتباط بین واقعیت های موجود 
در جامعه محلی با تیم اجتماع محور و یا در 
مقیاس وسیع تر با همه ی اعضای محله و 
آمادگی برای عملیات، یکی از دالیل مهم 
برای تهیه ی گزارش بعد از ارزیابی نیازها و 

یا در پایان برنامه است.
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به خواننده بگوید باید از موضوع چه انتظار داشته باشد.  -

متنیابدنهیاصلیگزارش
متن یا بدنه ی اصلی گزارش جایگاه بیان اهداف، روش اجرای برنامه، آمارها، داده ها و تحلیل و تفسیر آن ها 

و بیان شاخص ها و روش های اندازه گیری آن ها می باشد.

پایانگزارش
پایان گزارش شامل نتایج و خروجی ها، محدودیت هاو پیشنهادها است.

یک قانون طالیی در مورد صورت و شکل گزارش می گوید: درمقدمه هر چه را می خواهید بگویید به 
طور مختصر بیان کنید، در متن بگویید  و در پایان آن چه را که گفته اید بار دیگر یادآوری کنید.

مرحلهیپسازنگارش
پس از تدوین پیش نویس به ویرایش ادبی و 
محتوایی آن بپردازید و بعد از تدوین اطالعات 
آن را نهایی کرده و منابع و ضمایم را پیوست 

کنید.

زمانیگزارشمورداستفادهقرارمیگیردکه:
آن را منتشر و توزیع کنید.  -

چه  که  بگویید  مردم  به   -
کارهایی انجام گرفته است.

توجه مردم و تمام ذی نفعان را به   -
اهمیت فعالیت های انجام شده جلب کنید .

برای  را  محله  اهالی  و  تیم   -
فعالیت های سودمند بعدی ترغیب کنید.

)Archival Data(ثبتوبایگانیاطالعات
ثبت، مخزنی است که اطالعات به صورت مکتوب، الکترونیک، دیداری، شنیداری، فیلم و یا به هر شکل 

ممکن دیگر در آن نگهداری می شود  و نشان دهنده ی تاریخ یک اجتماع و افراد مرتبط به آن می باشد.
عموم افراد  محله باید به گزارش ها دسترسی  داشته باشند.

گزارش دهی در خصوص وضعیت اجتماع 
محلی، حساسیت  و هوشیاری مردم را نسبت به 

موضوعات اجتماع خودشان افزایش می دهد.

چالشهایمهم

تمایل  و  چوب  چهار  مطابق  بیشتر  گزارش ها  معموالً 
سازمان های حامی برنامه تهیه می شود، تا آن چه که مورد 

انتظار مردم است.
درگزارش ها، به اهداف برنامه، ارتباط شاخص های برنامه و 

تغییرات ایجاد شده، پرداخته نمی شود . 
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ثبتگزارشهاچهفایدههاییدارد؟
دسترسی به اطالعات را آسان می کند .  -

بسیاری از اطالعات می تواند در وبسایت ها آورده شود و دسترسی به آن ها در هر زمانی ممکن   -
باشد. معموالً سازمان ها و مؤسسات اطالعات را به این شکل دراختیار افراد می گذارند.

گزارش ها می تواند درسطوح مختلف کشوری، استانی، شهرستانی و یا محلی باشد.  -
اطالعات بایگانی شده درباره ی وضعیت محله، افراِد آن، آسیب های شایع و... را به سختی   -

می توان درجاهای دیگر یافت.
شما قادر خواهید بود اجتماع و یا محله ی خود را با دیگر  اجتماعات و محله ها مقایسه کنید.  -

با کمک این اطالعات  به آسانی می توانید تعیین کنید مهم ترین  موضوعات و مشکالت محله ی   -
شما چیست و دریابید چه منابعی به حل این مشکالت کمک می کند.

اطالعات ثبت شده به استفاده ی مؤثر از زمان بسیار کمک می کند  زیرا بایستی وقت زیادی   -
را صرف جمع آوری اطالعات می کردید.

وقتی به بایگانی اطالعات یک محله دسترسی داشته باشید، اطالعات بهتر و بیشتری به دست   -
می آورید به خصوص وقتی این اطالعات درباره ی تعداد زیادی از افراد و یا موضوعات باشد به جای این که 
خودتان با صرف وقت و هزینه ی زیاد مشابه همین اطالعات را جمع آوری کنید با مراجعه به بایگانی اسناد به 

راحتی به خواسته ی خود می رسید.
این اطالعات از اشتباهات بزرگ شما جلوگیری می کنند.   -

درس های آموخته شده از تجارب مداخله های قبلی می تواند شامل استفاده از دستاورهای   -
مثبت آن و پیشگیری از وقوع اشتباهات قبلی باشد. 

با مرور اطالعات ثبت شده، یک تصویر درست و کامل از محله و یا اجتماِع محِل زندگی یا   -
محِل فعالیت، در ذهن شما شکل می گیرد.

 چهکسانیوچهزمانیازگزارشهاوثبتآنهااستفادهمیکنند؟
گاهی افرادی نیاز دارند به بایگانی مراجعه کنند. این افراد می توانند یکی از گروه های زیر باشند:

هرکدامازگروههاویاافراددستاندرکارارزیابیمحله
فعاالنمحلی:فعاالن محلی با مطالعه ی گزارش ها به درکی بهتر از موضوعات و واقعیت های صحیح 

و نمای واقعی جامعه محلی دست می یابند.
تاریخنگارانودیگرمحققان:محققان نه تنها از تاریخچه ی محله، ساکنین قدیمی، وقایع 
تاریخی اتفاق افتاده درمکان های خاص، مهم ترین مشاغل محلی یک تصویر کلی دست می آورند بلکه 
درباره ی روابط افراد محلی و تاریخ شفاهی که از زبان مردم بیان شده و چرایی این وقایع نیز اطالعات 
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کسب می کنند. همه ی این ها به شناخت سیاست های جاری و یا وضعیت های موجود کمک می کند  
و راه را برای توسعه ی محله و اجرای فعالیت های مؤثرتر هموار می سازد.

مؤسساتوسازمانهایارائهدهندهیخدماتمرتبطباسالمت:در دسترس  بودن اطالعات 
درباره ی وضعیت موجود، وسعت بیماری ها در زمان انجام فعالیت های پیش گیرانه و یا  وقوع جرم یا 

بروز مشکل در اجتماع محلی برای ارائه ی نوع خدمات الزم در آن زمان ، بسیار مهم و با ارزش است.
سیاستگزاران:زمانی که سعی می شود  در خصوص مباحث مشخصی در یک اجتماع و یا جامعه ی 

محلی بهترین سیاست ها اتخاذ شود، دسترسی به اطالعات محلی می تواند مهم و تأثیر گذار باشد.

چگونهازگزارشهایثبتشدهاستفادهکنیم؟
مشخص کنید به چه نوع اطالعاتی نیاز دارید؟  -

قبل از اندیشیدن به اطالعات مورد نیاز باید به دقت فکر کنید می خواهید از این اطالعات برای   -
چه کاری استفاده کنید.

زمانی که ارزیابی یک جامعه ی محلی را انجام می دهید به دنبال این هستید که کدام یک از   -
مداخله ها یا برنامه ها مورد نیاز است؟ چه داشته هایی در این محله برای انجام مداخله ها وجود دارد؟ 

فعاالن محلی و یا نیروهای داوطلب دراجتماع چه کسانی هستند؟

گزارش دهی وثبت آن ها، فرآیندی است مستمر که نیاز به صبر و حوصله، تعهد و حس 
مسئولیت پذیری دارد.
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سؤاالت مطرح شده فهرستی کوتاه از اطالعاتی است که شما در هر یک از مراحل اقدامات   -
محلی به آن نیاز دارید، اگر به دنبال جواب سؤاالت  فوق هستید، باید در مراکز بایگانی اطالعات محله 

زمانی را صرف کنید و برمبنای هر موضوع آن را جستجو کنید .
گاهی ممکن است اطالعات مورد نیاز، تاریخی، جمعیت شناختی، مباحث مرتبط با سالمت،   -

اقتصادی، روابط همسایگی، رفت و آمد ها، تغییرات محله ی و....... باشد.
همچنین  اماکن و محل های دسترسی به اطالعات را مشخص کنید:

•  مراکز آماری 
•  آرشیوهای رسانه ای

•  دانشگاه ها
•  سازمان ها و مؤسسات

•  سازمان های اجتماع محور
ازاطالعاتهوشمندانهاستفادهکنید:
در باتالق اطالعات غرق نشوید!  -

به طور کلی بهتر است که بیشتر   -
بدانید تاکمتر. اما درخصوص اطالعات در 

دسترس و بایگانی شده، بهتر است که با ظرافت و دقت به دنبال اطالعات مرتبط با اهدافتان باشید تا 
مقدار زیادی اطالعات که نمی دانید با آن ها باید چه کار کنید.

از شاخص هایی استفاده کنید که اطالعات واقعی تر و بیشتری از محله به شما می دهد.  -
شاخص هایی که فعالیت ها و یا وضعیت کل افراد یک اجتماع را نشان می دهند از شاخص های   -

انفرادی بهتر هستند.
عوامل اجتماعی مؤثر برمشکالت را بررسی کنید.  -

تأثیر عوامل اجتماعی بر مشکالت از عوامل دیگر مهم تر است و به انجام اقدامات واقعی برای   -
حل مشکالت و توسعه ی کیفیت زندگی درجامعه محلی بیش تر کمک می کند.

از طریق اطالعات می توانید مشکالت چند محله را مقایسه کنید. با مطالعه و درک مشکالت و 
موضوعات اتفاق افتاده درچند محله، می توان تشخیص داد مشکل محله ی مورد نظر شما استثنایی 
است و یا از جمله ی مشکالتی است که در چند محله ی مشابه نیز اتفاق افتاده است. در این شرایط شما 

می توانید برای حل مشکل با شرکای بیشتری اقدامات مورد نظر را انجام دهید. 

چالشهایمهم

طی بازدیدهای به عمل آمده مکانی جهت 
بایگانی و دسترسی  به اطالعات اجتماع محور 

دراستان ها یافت نشد.
منابع علمی ارائه شده درکارگاه های آموزشی 

در بایگانی های ستادی و استانی وجود ندارد.
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)Lesson learned(درسآموختهها
با توجه به ارزش تجارب حاصله در برنامه های اجتماع محور از نظر صرف هزینه، وقت و توان صرف شده 
برای کسب این تجارب، ثبت و استفاده از دانش اندوخته شده با هدف پیشرفت برنامه ها و سازمان های 

اجتماع محور و عدم تکرار تجارب ناخوشایند گذشته حائز اهمیت است.
خروجی و نتایج فرایند اجرای مداخله ها و انجام طرح ها در مدیریت دانش و در مبحث ثبت درس های 

آموخته به دو مقوله ی اساسی تقسیم می شود : 
 1- اجرای مداخله ها و یا انجام طرح ها
 2- تجارب و ثبت درس های آموخته 

با این دید اگر تیم اجتماع محور به ثبت درس های آموخته و تجارب اجرای مداخله ها نپردازد نیمی از 
وظایف خود را انجام نداده است.

معموالً اجرای مداخله ها و اجرای طرح ها دانش جدیدی را پدید می آورند، اما اغلب تسهیلگران تیم ها 
و یا اعضای تیم اطالعات خود را کم تر به شکل نظام یافته در اختیار دیگران قرار می دهند. عموماً بعد از اتمام 
مداخله افراد بدون ارزیابی و مستند سازی فعالیت های انجام شده فعالیت های دیگری را شروع می کنند. 
در واقع بحث پند آموزی در سازمان های طرح محور امروزه به عنوان یک مسأله ی شناخته شده در 

دنیا مطرح است که متاسفانه در کشور ما چندان مورد تأکید قرار نمی گیرد.
یکی از الگوهایی که به ثبت و استفاده از درس های آموخته شده می پردازد الگوی ))بازنگری پس 
از وقوع(( است. این الگو می گوید پس از هر اقدامی باید تجارب حاصله را ثبت کرد.آن اقدام می تواند 
یک طرح، یک برنامه ی مداخله ی اجتماع محور از انتخاب جامعه محلی تا پایان مداخله ها، یک دوره ی 
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آموزشی و حتی یک جلسه ی برگزارشده، باشد.
بهپرسشهایزیرپاسخدهید:

انتظار داشتید چه اتفاقی رخ دهد؟ چه چیزی اتفاق افتاد؟ چرا این مغایرت وجود دارد؟  •
چه فعالیتی را درست انجام دادید؟ چه فعالیتی را اشتباه انجام دادید؟ چه توصیه هایی را   •

برای آینده می توان ارائه کرد؟
اطالعات به دست آمده باید چگونه، چه وقت و برای چه کسی ارسال شود؟  •

هدف از این پرسش ها آموزش و ثبت تجارب است نه پیدا کردن مقصر!  •
پاسخ پرسش های باال را در گزارش مربوط به آن ثبت کنید و به اعضا و مدیران سمن ها، مدیران و 
کارشناسان سازمان های حامی و از همه مهم تر در اختیار اعضای تیم ها و محله قرار دهید تا از آن ها برای 

اقدامات بعدی استفاده کنند.
به طور خالصه جهت بهره برداری از درس آموخته ها باید:

حمایت و توجه دست اندر کاران برنامه ها را به استفاده از آموخته ها جلب کرد.  -
از افراد متخصص در به کارگیری تجارب کمک گرفت.  -

پیش از شروع مداخله ها و یا طرح های جدید به بازبینی مداخله های قبلی به منظور استفاده   -
از درس های آموخته پرداخت.

به انتقال تجارب و آموخته های گذشته و تبدیل آن ها به رویه ها و دستور العمل های جاری   -
در دیگر طرح ها وسازمان های اجتماع محور پرداخت.

چالش

برخی تیم های اجتماع محور به یک محفل خصوصی تبدیل 
می شوند و تمام سعی خود را صرف مسدود کردن مسیرهای 

اطالع رسانی می کنند. 
گزارش های نادرست ارائه می دهند و در اعالم دست آوردها و 

منافع شفافیت کافی ندارند.
این رفتار نه تنها موجب بی اعتمادی ذی نفعان محله می شود 
بلکه به طور کلی بر اعتماد عمومی در سطح کلی و سایر محله ها 

نیز تأثیر می گذارد.
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خالهصیفصل
مستند سازی، تهیه ی مجموعه اسناد و مدارکی است که سیر تکوین و تحقق یک فعالیت را از 
شروع تا خاتمه ی آن و چگونگی بهره برداری و نگهداری  آن را همراه با تحلیل و ارزیابی مربوط 
نشان می دهد. در واقع مستند سازی ابزاری است که امکان استفاده و به کار گیری تجارب 

فردی و گروهی را جهت توسعه فراهم می سازد.
در جریان این اقدامات اسناد بوجود می آید. برای مستند سازی باید از مجوعه ی مستندات 

مربوط به هر مداخله استفاده کرد.
مستندات درقالب های مکتوب، صوتی، و فیلم قابل ارائه است. معموالً از قالب های مکتوب 

در مستند سازی استفاده می شود  که به آن گزارش نویسی می گویند.
به فرایند گردآوری و انتشار اطالعات تولید شده گزارش نویسی می گویند.

گزارش نویسی فنی است که با آگاهی از آن، می توان مطالب هر موضوعی را طوری طبقه 
بندی کرد و نظم بخشید که 

هدف مورد نظر را در کوتاه ترین زمان و با ساده ترین کالم شناخت. وقتی از وضعیت یک 
محله گزارشی تهیه می شود  مردم نسبت مشکالت پیرامونشان حساس می شوند و به حل 

مسایل کمک خواهند کرد.
گزارش نویسی طی سه مرحله ی پیش از نگارش، نگارش و پس از نگارش انجام می پذیرد.

گزارش ها باید در دسترس عموم افراد باشد.
بعد از تدوین گزارش و ارائه ی آن، اطالعات بایستی ثبت ونگهداری شود.

ثبت، مخزنی است که اطالعات به صورت مکتوب، الکترونیک، دیداری، شنیداری، فیلم و 
یا به هر شکل ممکن دیگر در آن نگهداری می شود  و نشان دهنده ی تاریخ یک اجتماع و افراد 

مرتبط به آن می باشد.
چگونگی استفاده ی هوشمندانه از اطالعات ثبت شده مهم است.

آموحته ها یا درس های آموخته شده نتایج اجرای مداخله ها هستند که فعاالن برنامه های 
اجتماع محور از واکاوی و بررسی اقدامات انجام شده می آموزند و وظیفه دارند آن را ثبت و به 

دیگران منتقل کنند.



229رویکرد اجتماع محور     |

عزیزی ،مجتبی ،)1393( تکنیک های مستند سازی وثبت درس آموخته ها،پاور پوینت
خامنه ،امیر حسین)1393(مدیریت دانش ودرس آموخته ها، پاور پوینت

خامنه ،امیر حسین)1393(مدیریت ریسک طرح  ها ،پاور پوینت
شرکت آرین افرنگ، مستند سازی ومزایای آن

وطن پرست،ابوالفضل ،مستند سازی، پاور پوینت

The work group for community health and development (2013), community tool box, 
Chapter3Tsection18 Creating and Using Community Report Cards University of 
KansasSection

The work group for community health and development (2013), community tool box, 
Chapter3 Section 19. Using Public Records and Archival Data University of 
KansasSection



سازمان  بهزیستی کشور 230

منابعیبرایمطالعهبیشتر

احترامی، مهرداد، )1391(، پیشگیری اولیه از اعتیاد با تمرکز بر محله،ستاد مبارزه با مواد مخدر،معاونت 
دانشجویی،مرکز مشاوره دانشجویی

احترامی، مهرداد/ وطن پرست، ابوالفضل )1393( چالش ها و راهکارهای پیشگیری  از اعتیاد در محله/
فصلنامه سالمت اجتماعی و اعتیاد/ سال اول، شماره اول، 

اختری،شهال)1393(،برنامه ملی توانمند سازی اجتماع محور برای کاهش فقر قابلیتی،دستاوردها 
وآموخته های محالت ،مؤسسه توانمند سازی فرهیخته،سازمان بهزیستی کشور

چالما شانکاریا و مورتیس ،پیتر )1383( مشارکت برای نجات زمین / ترجمه دکترسید احمد خاتون 
آبادی ومهندس غالمرضانادری بنا/ انتشارات دانشگاه/ تهران 

رفیعی، حسن. )1385(. الفبای برنامه های اجتماع محور. سخنرانی معاونت امور فرهنگی و پیشگیری 
سازمان بهزیستی کشور.

فورسایت، دانلسون آر. )1998(پویایی گروه/ مؤسسه خدمات فرهنگی رسا

میچل، ترنس آر. )1383( مردم در سازمان ها/ انتشارات رشد

یوسفی سادات،محرم،)1390( فرایند توانمند سازی اجتماع محور ومکانیسم نظارت بر آن،مؤسسه 
توانمند سازی فرهیخته،سازمان بهزیستی کشور

مدنی قهفرخی، سعید )1389( جماعت گرایی و برنامه های جماعت محور/ نشر یادآوران تهران

نوری نشاط،سعید وهمکاران،)1390( آشنایی با ابزارهای آموزشی ،توانمند سازی اجتماع محور 
درجهت توسعه محلی ،مؤسسه توانمند سازی فرهیخته،سازمان بهزیستی کشور

وطن پرست، ابوالفضل و موسوی پدرام )1389( اصول مشارکت اجتماعی و همکاری های بین 
سازمانی/ دفتر تحقیق و توسعه سازمان بهزیستی/ در دست چاپ

وطن پرست، ابوالفضل و موسوی پدرام )1390( اصول مدیریت سازمان های اجتماع محور/ دفتر 
تحقیق و توسعه سازمان بهزیستی/ در دست چاپ


	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack

