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 :چكيده

با . از توان بسيار زيادي جهت اجراي طرح هاي آبخيزداري برخوردار مي باشدسرزمين ايران بويژه در استان فارس 

توجه به حجم زياد گستره سرزمين و كمبود اعتبارات دولتي، مشاركت مردم در اين چنين امري ضروري و اجتناب 

 از طريق برنامه هر چند  وجه غالب برنامه ريزي توسعه روستايي بويژه در دهه اول انقالب اسالمي. ناپذير مي باشد

 توسط بخش دولتي دلسوزانه و با توجيهات فني همراه بوده است (Up to down Planning)ريزي از باال به پايين 

اما موجب كنار ماندن اكثريت غالب مردم از جريان توسعه و عقيم ماندن توانمندي آنان شده است لذا با توجه به 

رح هاي آبخيزداري ضرورت بهبود و تجربه روش هاي جديد در امر استعدادهاي مناسب محيطي كشور در اجراي ط

با توجه به تجارب . برنامه ريزي بويژه در روش هاي اجراي پروژه هاي آبخيزداري با مشاركت مردم وجود دارد

سازمان جهاد كشاورزي استان فارس در حمايت از تشكل هاي مردمي در مناطق روستايي از جمله در نوايگان داراب، 

تصميم گرفته شد در قالب يك طرح مطالعاتي الگويي با رويكرد جديد به مسئله مشاركت مردم در ... دز كرد اقليد و 

طرح هاي مختلف از جمله پروژه هاي آبخيزداري توجه شود و نظر به اينكه در حوزه روستايي لپويي شيراز در سال 

و توسعه پايدار لپويي تشكيل شده بود و اقدامات اوليه  يك تشكل مردم نهاد تحت عنوان شركت تعاوني عمران 1380

اين تشكل بيانگر موفقيت آن بوده لذا ضرورت تبيين فرايند مشاركت مردم در تهيه برنامه ريزي توسعه پايدار محلي در 

قالب اين حوزه احساس گرديد و در اين مقاله به يكي از ابعاد اين برنامه ريزي يعني تكنيك هاي توانمندسازي در 

آنچه كه به عنوان .  پرداخته خواهد شد(Participatory action Research) مشاركتي -روش تحقيق علمي

توانمندسازي تشكل هاي مردمي در حوزه لپويي تاكيد شده فعاليت هاي است از طريق روش هاي مختلف كيفي از 

آموزش ها به خود تواني اجتماعي، فرهنگي جمله تشكيل كارگاه هاي ارزيابي مشاركتي روستايي، اقدامات ترويجي و 

اين . و اقتصادي مردم محلي منجر گرديده و آنان را قادر ساخت در فرايند مختلف برنامه ريزي حوزه مشاكت نمايند

و سرانجام ) بويژه پروژه هاي آبخيزداري(مشاركت شامل مشاركت در تصميم گيري، مشاركت در تهيه و اجراي برنامه 

 بردن از منافع و نگهداري پروژه ها مي باشد ارزيابي ها نشان مي دهد اين اقدامات مشاركتي مردم كه مشاركت در سهم

 .در قالب فرايند توانمندسازي صورت گرفته به بهره برداري بهينه و مديريت محلي حوزه آبخيز  لپويي انجاميده است

 وسعه ت- آبخيزداري- توانمندسازي- مشاركت-برنامه ريزي: كليدواژگان

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 4

 :مقدمه: بخش اول

 :تعريف مسئله-1

 پروژه مشاركتي را بررسي كرده و براي مشاركت مـردم مراحـل و يـا            200 بالغ بر    IIED 1موسسه بين المللي  

 :پلكاني بشرح ذيل ارايه كرده است

 توجه به مشاركت كننده و دريافت اطالعات: مرحله اول

 ارايه اطالعات به مشاركت كننده: مرحله دوم

 مورد مشورت قرار گرفتن مشاركت كننده: ه سوممرحل

  تجزيه و تحليل اطالعاتدرمشاركت : مرحله چهارم

 مشاركت براي دستيابي به توافق: مرحله پنجم

 مشاركت در تصميم گيري ها و استراتژي اجراي آن: مرحله ششم

 تصميم گيري ها، برنامه ريزي خاص       يعني مشاركت در  از مرحله اول تا مراحل باالتر       مشاركت مردم   بدون ترديد ارتقاء    

 (empowerment)از طريـق فراينـد توانمنـدي سـازي          صاحب نظرات معتقدند مكانيزم آن      خود را طلب مي كند و         

جهت كمك بـه    ) بويژه آسيب پذير  (قشار مختلف مردم    ا )enabling  (قادر سازي امكان پذير است كه سياستي جهت       

تند كه آنهـا در     ي مي باشد اين شكل از مشاركت، اجتماعات خودسازمان يافته هس          آنان به منظور ايجاد تشكل هاي مردم      

 هـاي توسـعه اي      و پروژه هاي توسعه روستايي تحرك نموده و نظارت بر منابع و اجـراي فعاليـت                زمينه اهداف طرح    

مشـاركت در   ،  مشـاركت در اجـرا    ،  مشاركت در تصميم گيري   شامل  اين رويكرد چهار نوع مشاركت      . تصميم مي گيرند  

تركيـب ايـن چهـار نـوع         . و باالخره مشاركت در نظارت و نگهداري از پروژه ها را در بر مي گيـرد                سهم بردن از منابع   

مشاركت تحت هر اصطالحي، چرخه اي براي برنامه ريزي و فعاليت مناطق روستايي بوده و موجب بسط دموكراسـي،                   

 )1381كان يرز، (واهد شد افزايش آگاهي و كنترل بيشتر مردم به زندگي خود خ

 

 :  ضرورت و هدف تحقيق-1-2

                                                 
1 - international institute of Environment and Development 
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 مـواد بـه   در چنـدين    ) 1384-1388(با توجه به اهميت موضوع در برنامه چهـارم جمهـوري اسـالمي ايـران                

تاكيـد شـده و بحـث تـدوين طـرح جـامع             روسـتايي    بر اساس نيازهاي جوامع      مردمرويكرد توانمندسازي و مشاركت     

 همچنين در اهـداف كمـي     . زمان هاي غيردولتي در برنامه توسعه پايدار مطرح شده است         مشاركت و نظارت مردم و سا     

ضرورت   در مناطق روستايي اشاره شده است       طرح توسعه پايدار   180  در  به تسهيل سازي    به توانمندسازي از طريق    نيز

رويكـرد   طريـق    بـا هـدف مشـاركت مـردم در مراحـل تهيـه و اجـراي برنامـه از                  باعـث گرديـد      اين موضوع    توجه به 

بـا توجـه بـه اينكـه در حـوزه           . گيرداستان فارس بنام لپويي مورد آزمون قرار        يي  در يكي از مناطق روستا    توانمندسازي  

شـركت تعـاوني عمـران و توسـعه         " يك تشكل غيردولتي و مردمي تحت عنـوان          1380روستايي لپويي شيراز در سال      

 ضـرورت   .بـود تشكل بيانگر موفقيت هاي آن در ابعاد مشاركت پذيري           تشكيل شده و اقدامات اوليه اين        " لپويي پايدار

طراحي و مطالعه به منظور تبين فرايند مشاركت مردم در تهيه برنامه ريزي توسعه با تاكيد بر روي نمونه مـورد بررسـي                  

اين مقاله  در   در حال تدوين مي باشد       1383 -86كه اين موضوع در قالب يك طرح تحقيقاتي ملي از سال            احساس شد   

 از ديدگاه مردم منطقه ارايـه خواهـد         اين فعاليت ها  ارزيابي  به  به اقدامات توانمندسازي محلي در لپويي پرداخته و         فقط  

 . شد

 

 : مباني نظري-3 -1

 هـاي توسـعه   تئـوري توجه به مشاركت در توسعه روستايي بدان معنا نمي باشد كه قبال بحـث مشـاركت در               

ر تكميـل سـاير   لذا رهيافـت توسـعه مشـاركتي د    بلكه به چگونگي كيفيت آن بر مي گردد      روستايي وجود نداشته است   

 در نهايـت  موضـوع اختيـار، توانمنـدهاي بـالقوه و          توسعه مانند رشد درون زا، زيست منطقه مطرح شده و بـه             نظريات  

محور و عامل توسعه مطرح      به عنوان    ،در الگوي بنيادين توسعه مشاركتي انسان     . طرح كرده است  توسعه انسان محور را     

 تغيـر   نشده بلكه  روستايي   ي محدود به اقليت نخبه ها     اً مشاركت روستائيان صرف   ، در اين رهيافت   مي شود تا موضوع آن    

مردم حاشيه نشين و فقير بايـد نظـرات خـود را بيـان كننـد و فرهنـگ                   نيز در بر مي گيرد و       ساختارهاي دولتي موجود    

اين بحث زمينه را بـراي       ، سازي و توانمندسازي به صورت تدريجي شكسته شود        سكوت از طريق پروسه هاي ظرفيت     

) محلي(و تسهيل گران دروني     ) دولتي(بحث توسعه مشاركت روستايي در يك چارچوب مفهومي تسهيل گران بيروني            

تسـهيل گـران بيرونـي    توسـط   در ايـن جـا از طريـق توانمنـدي و ظرفيـت سـازي       (Hart 1999)را آسان مـي كنـد   
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محلي صورت گرفته و آنها نيز متقابال آن را بـه مـردم روسـتا منتقـل                 ) پيشتازان(براي تسهيل گران دروني     ) كارشناسان(

توانمندي بدين منظور كه انسان در يك پروسه گفتگو موازي خود را  باور . كرده و به توانمندي محلي منجر خواهد شد      

در اين رويكرد ارتباط متقابل سيستمي بـين   .ذاتي خود را بروز دهدكند و اعتماد به نفس در او تقويت شود تا خالقيت          

 كه ماحصل و فصل مشـترك آنهـا دسـتيابي اجتمـاع بـه       جود دارد وتوسعه اقتصادي، اجتماعي و محيطي      مختلف  اجزاء  

اد ش دولت در اين پاراديم از توليد كننده و محوريت توسـعه بـه ايچـ   همچنين  نق (Beel 2003). توسعه پايدار است

 .چارچوب قانوني براي توانمندسازي تشكل هاي مردمي تغيير جهت يافته است

 

 روش شناسي  -4 -1

 : نوع تحقيق و تكنيك هاي آن-4-1 -1

كه صـرفا   مـي باشـد   (Participatory action Research) مشـاركتي  -يلـ م ع اين پـروژه روش تحقيق

ها بـه سـوي مطلـوب اسـت در ايـن روش بـه مـردم فرصـت           شناخت پديده ها نبوده بلكه تالش آگاهانه براي تغيبر آن         

جريان تحقيق و مطالعـه يـك       .  در طرح مشكل، جمع آوري اطالعات، تحليل و ارايه پيشنهادات داده مي شود             مشاركت

تسـلط متـداول   روال متـداول  چنين روندي بر خـالف   كارگزاران دولتي است در - مردم-فرايند تعاملي بين كارشناسان   

مـردم عـادي    بلكه  در اينجا صرفا متخصصين نيستند كه دانش خلق مي كنند           ) Reason 1994(دم است   محققين بر مر  

لذا محقق بر به درون مردم رفتـه        دانش كارشناسان مهم و معتبر است،       هم قادر به خلق دانشي هستند كه به همان اندازه           

. يشتر نسبت پديده هاي مورد مطالعه پيـدا كنـد         دهد تا شناخت ب   ان همكار در روند مطالعه مشاركت مي        و انها را به عنو    

ـ   ) حقق و تحقق شونده   م( با جمع شدن كارشناس و مردم        ،در اين روش اعتبار تحقيق     د در ايـن رهيافـت      افزايش مي ياب

 ولي مي توان ه شود توسعه است و نمي توان توقع داشت در كوتاه مدت ره صدساله پيموديتكاملو يك روند تدريجي 

 (Reason 1996). تباط موازي اعتبار تحقيق و در نتيجه روند توسعه و مردم محوري را بهبـود بخشـيد  با گفتگو و ار

 توانمندسـازي مـي باشـد فراينـد         ،پروسـه پيش فرض اساسي جهت مشاركت فعال مردم محلـي در تحقيـق مشـاركتي               

 و  (PRA)2مشـاركتي   از جملـه روش ارزيـابي       توانمندسازي در حوزه لپويي از طريق تكنيـك هـاي مختلـف كيفـي،               

                                                 
2 - Participatory Rural Appraisal 
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. انجام پذيرفتـه اسـت     4(PRCA)و ارزيابي مشاركتي ارتباطات روستايي       (PPCM)3مديريت مشاركتي چرخه پروژه     

  مـورد   درصدي از خانوارها   10نمونه    كمي   در حوزه لپويي از طريق روش      توانمندسازي هاي   فعاليتبه منظور سنجش    

 .ز ارائه مي گرددقرار گرفته كه نتايج آن نيارزيابي و نظرسنجي 

 

 : شاخص هاي توانمندسازي-1-4-2

طبق تعريف توانمندسازي فرايند محلي است كه در خالل آن فرد به دانش، فرهنـگ و اعتمـاد بـه نفـس كـه                        

مالقـات،  (تحقق اين رويكرد از طريـق ارتباطـات         . بتواند چگونه زيستن و گروهي كاركردن را بياموزد اطالق مي گردد          

غيررسمي توسط تسهيل گـران بـر افـراد جامعـه محلـي بـراي پـذيرش                 ويژه از طريق آموزش هاي      ب) فتمانجلسات، گ 

كه اين رويكـرد    ) 1380آزادي،  (در تعريف ديگر توانمندسازي فرايند محلي است        . مسئوليت جمعي بدست خواهد آمد    

 يك بـه شـرح      ت كه ابعاد هر   در توسعه پايدار از طريق خود تواني اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي، سياسي امكان پذير اس             

 : آورده شده استآنمعرف هاي  1جدول شماره در و ) 1377، تيلرآيد. (ذيل مي باشد

براي ) مالقات جلسات، گفتمان  (تحقق اين رويكرد از طريق تقويت ارتباطات        :  و فرهنگي  توانمندي اجتماعي  -1

 باشد بدست خواهد آمدافراد جامعه جهت مسئوليت جمعي مي باشد كه خود مديران توسعه خودشان 

 به منابع جامعه اقشار دسترسي براي  محيطيسازي وظرفيت استعدادها شناسايي : اقتصادي توانمندي -2

 و خـود  حقـوق  بـه  سازي روسـتائيان  آگاه ، مردمي ونهادهاي تشكيالت ، سازماندهي : نهادي توانمندي -3

 يت هاي جمعي از طريق نهادينه كردن فعال حقوق مطالبه براي قدرت اعطاي

 

                                                 
3 - Participatory Project cycle management 
4 - Participatory Rural Communication Appraisal 
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  معرف ها و شاخص هاي فرايند توانمندسازي مردم لپويي-1جدول 

 شاخص ها معرف نوع مكانيزم
 ترويج دهايبازدي

 توانمندي فرهنگي آموزشي فعاليتهاي
 محلي وگفتمان جلسات
 جوانان بيشتر فعاليت
 زنان جمعي فعاليت
 محل اتاختالف كاهش

 توانمندي اجتماعي

 محلي وگردهمايي سمينار تشكيل
 ظرفيت سازي محيطي

 توانمندي اقتصادي
 فعاليت هاي آبخيزداري

 دولتي دستگاههاي با فعال ارتباط

 توانمندسازي

 نهادي توانمندي
 بهبود مديريت محل از طريق ايجاد تشكل هاي محلي

  

 : مردم در طرح هاي آبخيزداري اقدامات مشاركتي-1-5

 نفر در سال هاي اخير به شهر        7000 با جمعيت حدود      كيلومتري شمال شهر شيراز      35 در    لپويي حوزه آبخيز  

 درصد جميعت حوزه با سواد عمده فعاليت مردم در بخش كشاورزي و خدمات مي باشد    90 و حدود    استتبديل شده   

 سـال گذشـته     5در  .  دارد  واحد دامي وجود   100000 هكتار اراضي آبي و      2000كه در مجموع در محدود طرح بيش از         

مهمترين فعااليت هاي اجرايي تعاوني توسعه پايدار لپويي در زمينه پروژه هاي آبخيزداري و منابع طبيعي بوده است كـه                   

 :اهم آن به شرح ذيل مي باشد

  دست بند هكتار درخت زيتون در باال170شت احداث بند خاكي و ك -1

 ار هكت300ن، بادام كوهي به وسعت ژكپه كاري ار -2

  مترمكعب210ساخت استخر بتوني با ظرفيت  -3

  هكتار اراضي مرتعي بصورت افتخاري1000قرق بيش از  -4

  از اراضي داري پروانه چرا1200تهيه طرح مرتعداري در  -5

  هكتار100احداث پارك جنگلي در گود كتك به وسعت  -6
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 :تجزيه و تحليل و نتايج: بخش دوم

 : زمينه هاي مشاركت مردم-2-1

 پويي به كار جمعيلاعتقاد مردم  -1 -2-1

مردم بايد از جايي كه هستند و با امكاناتي كه دارند شروع كنند تغييرات كوچك بـه عنـوان پلـه هـاي مثبـت                  

كله لند نيز انسان با داشتن انگيزه موفقيـت در دسـتيابي   از ديدگاه  امك ) Kindervatter 1979. (تغيير ديده مي شود

. اسا به رفع مشكالت اقدام مي كند و در سعادت ديگران احساس مسـئوليت مـي كنـد               به فضيلت شخصي و اجتماعي ر     

 با تشكيل جلسات مختلف بـه ايـن نتيجـه           1380 لپويي در سال     پيشتازان با اين ديدگاه عده اي از        ) 1381پاپلي يزري   (

جـام دهنـد كـه البتـه         اقدامات مشترك جمعي و با همكاري يكديگر ان        يدرسيدند كه جهت رشد و توسعه منطقه خود با        

درك و باور عمومي مردم به اين مفهوم ناشي از برداشت هاي آنان از فعاليـت هـاي جمعـي بـوده كـه قـبال در منطقـه                             

 مالحظـه مـي گـردد       4الي   2براساس نظرسنجي صورت گرفته كه نتايج آن در جدول          . صورت پذيرفته است، مي باشد    

 درصـد  65 نشـان مـي دهـد حـدود     2جـدول  . دسـت جمعـي دارنـد   درصد مردم منطقه اعتقاد بـه فعاليـت        97بيش از   

 در  3پاسخگويان اخذ هر گونه تصميم در مورد شهر را بدون مشورت صحيح نمي داننـد و همچنـين بـر پايـه جـدول                         

 درصد اعتقاد دارند ذخيره درآمد خود را بايد در سرمايه گذاري در كـار جمعـي و تعـاوني بـه كـار        50مجموع بيش از    

چنين ديدگاهي، پيشتازان اوليه مشاركت مردمي در لپويي با مراجعه به ادارات مختلف از جمله جهاد كشاورزي  با  . ببرند

 ي،در بخش كشاورز  امادگي مردم محل را جهت همكاري و مشاركت در كليه امور مربوط به توسعه عمران محل بويژه                  

 . قاضاي طرح و برنامه با مشاركت مردم محلي را داشتند به اطالع مسئولين رسانند و از آنان تآبخيزداريو منابع طبيعي 

 

  اظهار نظر اهالي لپويي در مورد نحوه كار-2جدول 

 درصد تعداد نحوه انجام كار
 9/97 140 دسته جمعي

 1/2 3 فردي
 0/100 143 جمع

 مطالعات ميداني: ماخذ
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 توزيع فراواني پذيرش تصميم بدون مشورت در اهالي لپويي - 3جدول 

 درصد تعداد تصميم بدون مشورت
 7 1 بدون پاسخ

 0/35 50 بلي
 3/64 92 خير
 0/100 143 جمع

 مطالعات ميداني: ماخذ

  توزيع فراواني نوع اقدام اهالي لپويي در صورت افزايش درآمد-4جدول 

 درصد تعداد نوع اقدام
 23 33 زيارت خانه خدا

 7/21 31 سرمايه گذاري شخصي
 51 73 ر كار جمعي و تعاونيسرمايه گذاري د

 3/4 6 مصرف خرج خانه
 100 143 جمع

 مطالعات ميداني: ماخذ

 

 )تاسيس تعاوني( تشكيل بستر قانونمند براي حركت هاي جمعي -2-1-2

تسهيل به مفهوم آسان كـردن و       . ي در حوزه لپويي با بحث تسهيل گري آغاز شد         محمايت از اين حركت مرد    

كار گروهي را آسان مي نمايد و به گروه كمك مي كند تا اينكه بتوانـد انـرژي خـود را روي                      تسهيل گر فردي است كه      

 در (Facilitation)تسـهيل سـازي   لـذا اولـين   ) Hart, H, 1996(محوري كه بناست فعاليت كنـد متمركـز نماينـد    

بـا  . بسترسازي و جهت دهي به اين فعاليت در چارچوبي قانونمنـد بـود            حمايت از اين حركت جمعي در حوزه لپويي،         

. توجه اصول قانون اساسي تعاوني ها بارزترين و شناخته ترين تشكل مردمي و غيردولتي در مناطق روستايي مي باشـند     

يق مشترك مي   تعاوني ابزاري براي افراد با توان كم جهت كسب سود اقتصادي و در جهت رفع نيازها و دستيابي به عال                   

 با پيشـتازان محلـي    ) تسهيل گران ( متعدد توسط كارشناسان     بدين منظور با يك كار كارشناسي و تشكيل جلسات        . باشد

 ميليون ريال بـا     300 با چهارصد عضو و با سرمايه        1380اساسنامه شركت تعاوني عمران و توسعه پايدار لپويي در سال           

 رسيد و با تسهيل گـري هـاي صـورت پذيرفتـه             تصويب تعاون تهيه و به      همكاري سازمان جهاد كشاورزي و اداره كل      
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برنامه هاي تعـاوني تحـت دو مقطـع طـرح           . اعضاي هيات مديره اين تعاوني و كارشناسان جهادكشاورزي مقرر گرديد         

 كه اولين طرح هاي كوتاه مدت تعاوني در غالب پروژه هـاي آبخيـزداري             . هاي كوتاه مدت و بلند مدت صورت پذيرد       

 .تعريف شد

 

 : اولين پروژه مشاركتي در منطقه آبخيزداري-2-1-3

آبخيزداري را رهيافتي براي افزايش توانايي مردم در حوزه براي كنترل بيشتر محيط خـود تعريـف كـرده انـد                     

 آبريز بند اولين اقدام تعاوني توسعه پايدار لپويي در زمينه پروژه هاي آبخيزداري و تغذيه با احداث   ) 1376ساداتي نژاد   (

 هكتار 500 نفر از كشاورزان و اجراي عمليات كشت درختان مثمر و غيرمثمر در سطح         42خاكي گود كنك با مشاركت      

مشاركت كنندگان در اجراي پروژه به اين خود باوري رسيدند كه چگونه مي توان بـا همكـاري بـا                    . از اراضي آغاز شد   

ه اراضي زراعي و تاسيسات مي گرديد عـالوه بـر اينكـه بـه سـيل                 يكديگر بارندگي هاي ساليانه كه موجب خسارات ب       

تبديل نشود بلكه آن را مي توان در جهت افزايش سطح آب زيرزميني و توسعه فضاي سبز منطقه بكار گرفت با اجراي                      

ر پروژه آبخوانداري گود كتك، مردم محل به اين اعتماد و خود باوري رسيدند كه چگونه مي توان در قالـب يـك بسـت                       

انجـام   .طبيعي گسترش دهند  بويژه در پروژه هاي آبخيزداري و منابع        قانونمند تحت عنوان تعاوني، حركت جمعي خود        

اين پروژه به عنوان اولين حركت جمعي مبناي جهت توسعه اقدامات جمعي مردم منطقه شد و موجب گرديد عالوه بر                    

 . بيان شد پروژه هاي بلندمدت نيز در منطقه پيگيري شودتوسعه ساير فعاليت هاي آبخيزداري و منابع طبيعي كه قبال

 

  توانمندسازي محلي در لپوييفعاليت هاي -2-2

هر چند پاره اي از انديشمندان توانمندسازي را معادل آموزش غيررسمي بزرگساالن و خارج از مدرسـه مـي                   

 احترام و اعتقاد به اينكه همـه انسـان هـا            نايآموزش بايد بر مب    يمشاركتتوسعه  اما اما در رهيافت     ) 1380كمالي  (دانند  

 سـوي   صاحب نظر هستند استوار است در اينجا آموزش در هر نوع آن اعم از رسمي، ترويجي و غيررسـمي گـامي بـه                      

 ،تشكيل كارگاه هاي ارزيابي مشـاركتي مـردم، اقـدمات ترويجـي           شامل  فعاليت هاي   كه  روند توانمندسازي خواهد بود     

 :كرده اند كه همه آنها فرايند توانمندسازي منطقه را كامل و جلسات گفتمان مي باشدت آموزش هاي كوتاه مد
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  و جلسات و گفتمانتشكيل كارگاهها:  فعاليت اول-2-2-1

يكي از تكنيك هاي كيفي مورد استفاده در تهيه برنامه ريزي مشاركتي حوزه لپـويي روش ارزيـابي مشـاركتي         

مي باشد اين تكنيك متناسـب بـا جامعـه لپـويي بـه       (PPCM)كتي چرخه پروژه و مديريت مشار   P.R.Aروستايي يا   

خود توانايي اجتماعي بود كه مردم محلي از طريق گفت و شنود متقابـل بـا تسـهيل                  در  هنگام سازي شده و اهميت آن       

متقابـل بـا    گران بدست خواهند آورد اين نشست ها و جلسات گفتمان در يكي از اهداف آن تقويت ارتبـاط و اعتمـاد                      

 در منطقه هفته ايـي يـك روز تشـكيل    1381مردم لپويي بود و با همكاري شركت عمران و توسعه پايدار لپويي از سال      

هر چند در ابتداي اين كارگاهها تعداد افراد شركت كننده كه عمدتا زنان و دختران بودند بـه دليـل عـدم شـناخت                        . شد

 نفر به   100 الي   50اما در نهايت به طور متوسط در هر كارگاه بين           . رو بود ازاهداف آن با نوسان تعداد شركت كننده روب       

مدت يكسال شركت داشتند در اين نشست ها كه اعضاي شوراي اسالمي هيات مديره شركت تعاوني نقـش مهمـي در                     

 .برقراري ارتباط و اعتماد سازي بين تسهيل گران و مردم محلي بوجود آوردند

سايل عمومي و كلي جامعه روسـتايي كشـور شـامل مشـكالت بيكـاري، اشـتغال،                 تسهيل گران پس از بيان م     

ديـدگاههاي گروههـاي مختلـف شـركت كننـده در           . مسايل فرهنگي، اجتماعي و وضعيت برنامه ريزي سعي مي كردند         

جلسه درباره مسايل جويا شوند به صورتي كه در جلسات اوليه اكثريـت افـراد شـركت كننـده مشـكالت اقتصـادي و                        

يافت وام را از دولت خواستار بودند ولي با تسهيل گرهايي كه در تداوم جلسـات صـورت مـي گيـرد و اسـتفاده از                          در

حوزه لپويي بـه مسـائل اجتمـاعي، فرهنگـي و ترويجـي نيـز بـا                 و نيازهاي    مشكالت   P.R.Aمقايسه زوجي در روش     

وژه هاي مناسب را براي رفع مشكالت منطقه  همچنين مردم محل به كمك كارشناسان پر    .اولويت باال طبقه بندي گرديد    

 .بيان مي كردند

 

 :بازديدهاي ترويجي: فعاليت دوم  -2-2-2

 با توجه به اقدامات اوليه تعاوني توسعه پايدار لپويي در انجام فعاليت هاي آبخيزداري و همچنين همكاري در برگزاري      

 فعاليت  اجراي به اين نتيجه رسيدند به منظور        ين جلسات در ا ، شركت كنندگان  توانمندسازي پيشتازان محلي  كارگاه هاي   

 هيـات مـديره      با (RRCA)به روش   گري كارشناسان   با تسهيل . بايد افق ديد و آگاهي ها افزايش يابد       كه پيشنهادي   ها  

تعاوني توافق به عمل آمد كه عده اي از اعضاي شركت تعاوني به منظـور دسـتيابي بـه ايـده هـاي جديـد بازديـدهاي                           
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 ترويجي در لپويي اشنا نمودن زنان و مردان منطقه با           –يكي از اهداف طراحي بازديدهاي اموزشي       . يجي انجام دهند  ترو

جنبه هاي مختلف فعاليت هاي مشاركتي در ابعاد اقتصادي و توليدي بود بدين منظـور در مرحلـه اول از كارگـاه هـاي                        

 بودند و انجام امور آنها بصورت مشاركت گروهي بـويژه           توليدي كه به صورت تعاوني در استان فارس مشغول فعاليت         

بازديد به عمل آمد بازديدهاي مرحله اول ترويجي باعـث گرديـد شـركت              با همكاري زنان محلي صورت مي پذيرفت        

 در ميان گذاشتند و با توجه بـه         اهالي محل كنندگان در كارگاه هاي توانمندسازي تجربيات و مشاهدات خود را با ساير             

ج موفقيت آميز بودن مرحله اول بازديد، اهالي محلي و شركت تعاوني خواسـتار افـزايش ايـن گونـه ايـن اقـدامات                     نتاي

 نفـر از اعضـاي شـركت تعـاوني از طـرح هـاي مختلـف توليـدي،                   30شدند، لذا با برنامه ريزي صورت گرفته حدود         

ر استان هاي اصفهان و تهران بازديد به عمل         آبخوانداري و ترويجي كه بصورت مشاركتي به مرحله اجرا در آمده بود د            

 . آوردند

 

 : كوتاه مدتدوره هاي اموزشي: سومفعاليت  -2-2-3

هر چند خيلي از صاحبنظران برگزاري دوره هاي اموزشي كوتاه مدت را براي بزرگساالن را مورد انتقاد قـرار                   

 عده اي زيادي از متخصصات معتقدنـد آمـوزش   داده اند اما آموزش هر چند براي بزرگساالن بايد هرگز خنثي نيست و          

بدين منظور عالوه اقدامات و بازديدهاي ) 1364صباغيان، (جريان كنترل، نفوذ و انتقال و راه آزادسازي و توانامند است      

در دسـتور كـار تعـاوني       ) سواد آموزشي تـابعي   (ترويجي تشكيل دوره هاي آموزشي غيررسمي عمدتا فني و حرفه اي            

 نفـر از زنـان و مـردان لپـويي در دوره هـاي مختلـف       608  يك سالار لپويي قرار گرفت و در ظرف مدت     توسعه پايد 

 .آموزشي شركت كرده اند

 

 :مردمي تشكيل گردهمايي: چهارمفعاليت  -2-2-4

) نافراد مطلـع و دانشـگاهيا     (گفتمان سه جانبه بين كل جامعه، مسئولين دولتي و كارشناسان           رهيافت مشاركتي   از اصول   

مي باشد جهت دستيابي به اين هدف و با توجه به فراگير شدن مشاركت مردم محل بمنظور ارايه نتايج و دسـتاوردهاي                      

اين اقدام جمعي، مردم محل با كمك شركت تعاوني توسعه پايدار مصمم به برگزاري نخستين گردهمايي مردمي تحـت         

 اين گردهمايي حاصل يك برنامـه ريـزي دو ماهـه در قالـب               .عنوان مشاركت و برنامه ريزي توسعه پايدار لپويي شدند        
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 كميته محلي شامل كميته هاي تبليغاتي، آماده سازي و تزئين سالن انتظامات، نظافت و بهداشـت دعـوت                   9سازماندهي  

شناسان به غير از كميته انتخاب مقاالت كه در آن كار         . شدگان، استقبال نمايشگاه، پذيرايي و باالخره انتخاب مقاالت بود        

 نفـر از  100جهاد كشاورزي حضور داشتند مسئوليت ساير كميته ها با مردم محل با وظائف مشخص بـود كـه بـيش از             

اين گردهمايي مردمي كه با همكاري سازمان . اهالي اعم از زن و مرد، پير و جوان در برپايي گردهمايي مشاركت داشتند 

 آذر  9در  ... كميسيون ملي يونسكو در ايران، انجمن آبخيزداري و          سازمان ديگر از جمله      10جهاد كشاورزي و حمايت     

 نفر از   150در اين سمينار محلي بيش از       .  توسط شركت تعاوني عمران و توسعه پايدار در شهر لپويي برگزار شد            1382

ـ           250اساتيد، مسئولين، كارشناسان و دستگاه هاي مختلف  و           ي ر سـخنران   نفر از اهالي محل حضور داشتند كه عـالوه ب

 نفر از اهالي محل نيز به ارايه مقالـه پرداختـه و تـالش               6 و مسئولين استان،      ها گاهشنچند نفر از اعضاي هيات علمي دا      

اين حركت جمعي مبناي گرديد كه تاكنون       .  حاضرين تشريح كردند   هاي مردم را در مسيرعمران و توسعه محل را براي         

ر حوزه لپويي تشكيل شود و مردم محل، دسـتاوردهاي حركـت جمعـي              همه ساله گردهمايي مردمي بصورت مستمر د      

 .خود را براي حاضرين و مسئولين دولتي تشريح نمايند

 

 : توانمندسازيفعاليت هاي ارزيابي -3-3

 صورت گرفته در فرايند توانمندسازي مردم در لپويي، تاثيرات آن از ديدگاه سرپرسـتان خـانوار                 فعاليت هاي با توجه به    

 بيانگر تاثير اقدامات مختلف در توانمندي فرهنگي مردم حوزه مي باشـد همانگونـه               5جدول   .رزيابي قرار گرفت  مورد ا 

 ارزيابي زياد خيلي و زياد توانمندي در را فرهنگي فعاليتهاي تأثير پاسخگويان درصد 70 تا 50 بين شود مي مشاهده كه

 توانمنـدي  نظـر  از .باشـد  مـي  ترويجي بازديدهاي و مانگفت جلسات ،آموزش هاي دروه متغير اين شاخصهاي نموده،

 مردم باالي و مثبت ارزيابي بيانگر مردم همبستگي شامل انگيزه فعاليت در جوانان و زنان و باال رفتن 6 جدول تماعياج

 تاختالفـا  كـاهش  مسـئله  شـده  ارزيـابي  پايين آن تأثير كه شاخصي تنها. باشد مي درصد 80 حدود تا اقدامات اين از

 . است گرديده ارزيابي مثبت درصد 26 حدود آن تأثير كه محلي

 كه باشد مي دولتي دستگاههاي با فعال ارتباط و محلي مديريت بهبود شامل نهادي )7جدول  (توانمندي هاي شاخص

گر نبيـا  .تاس 8 جدول  اند كرده ارزيابي ياد خيلي زتا زياد پاسخگويان درصد 60 تا 50 حدود اقدامات اين تأثير ميزان

فعاليت هاي  شامل معرف اين هاي شاخص از پاسخگويان سنجي نظر. تاثير اقدامات مربوط به توانمندي اقتصادي است
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مي باشد كـه بـاالترين ارزيـابي مربـوط بـه فعاليـت هـاي        ) توسعه فضاي سبز(رس نهال و غ و شغل ايجاد ،آبخيزداري

اسخگويان اين اقدامات را در توانمندي اقتصـادي محـل مثبـت             درصد پ  60آبخيزداري مي باشد بصورتي كه نزديك به        

 .ارزيابي كرده اند
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 مردم ديدگاه از فرهنگي توانمندي درجهت لپويي محلي تشكلهاي اقدامات تأثير فراواني توزيع -5جدول 

143 =N 

 بدون پاسخ خيلي زياد زياد متوسط كم خيلي كم

ف
ردي

 

 ميزان تاثير
نوع 
داد اقدامات

تع
صد 

در
داد 

تع
صد 

در
داد 

تع
صد 

در
داد 

تع
صد 

در
داد 

تع
صد 

در
داد 

تع
صد 

در
 

1 
گفتمان و 
 جلسات

- - 3 2/1 25 5/17 35 5/24 47 9/32 33 1/23 

2 
بازديد 
 ترويجي

- - 1 7/0 22 4/15 55 5/38 48 6/33 17 9/11 

3 
دوره 
 آموزشي

1 7/0 13 1/9 41 7/28 46 2/32 41 7/28 - - 

 

 

  اجتماعي توانمندي جهت در لپويي محلي تشكلهاي اقدامات تأثير فراواني توزيع -6جدول 

 مردم ديدگاه

143 =N 

 بدون پاسخ خيلي زياد زياد متوسط كم خيلي كم

ف
ردي

 

 ميزان تاثير
 نوع اقدامات

داد
تع

صد 
در

داد 
تع

صد 
در

داد 
تع

صد 
در

داد 
تع

صد 
در

داد 
تع

صد 
در

داد 
تع

صد 
در

 

انگيزه فعاليت  1
 بيشتر در جوانان

7 9/4 12 4/8 35 5/24 56 2/39 32 4/22 1 7/0 

حضور زنان در  2
 فعاليت اجتماعي

- - 5 5/3 27 9/18 51 7/35 58 5/40 2 4/1 

كاهش اختالفات  3
 محلي

18 5/12 32 4/22 50 35 23 1/16 15 5/10 5 5/3 

باال رفتن  4
 همبستگي عمومي

6 2/4 15 5/10 51 7/35 49 3/34 21 7/14 1 7/0 
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 مردم نهادي توانمندي درجهت لپويي محلي تشكلهاي اقدامات تاثير فراواني وزيعت -7جدول 

143 =N 

 بدون پاسخ خيلي زياد زياد متوسط كم خيلي كم

ف
ردي

 

 ميزان تاثير
داد نوع اقدامات

تع
صد 

در
داد 

تع
صد 

در
داد 

تع
صد 

در
داد 

تع
صد 

در
داد 

تع
صد 

در
داد 

تع
صد 

در
 

1 
بهبود 

مديريت 
 محل

6 2/4 14 8/9 49 3/34 55 5/38 15 5/10 1 7/0 

2 
ارتباط فعال 
با دستگاه 
 هاي دولتي

8 6/5 21 7/14 38 6/26 58 6/40 14 8/9 4 8/2 

 

 مردم نهادي توانمندي درجهت لپويي محلي تشكلهاي اقدامات تاثير فراواني  توزيع-7جدول 

143 =N 

 بدون پاسخ خيلي زياد زياد متوسط كم خيلي كم

ف
ردي

 

 ميزان تاثير
داد نوع اقدامات

تع
صد 

در
داد 

تع
صد 

در
داد 

تع
صد 

در
داد 

تع
صد 

در
داد 

تع
صد 

در
داد 

تع
صد 

در
 

1 
فعاليت 
 آبخيزداري

- - - - 48 6/33 54 7/37 31 6/21 10 7 

 8/46 67 2/4 6 8/16 24 8/27 40 2/4 6 - - ايجاد شغل 2

3 
غرس نهال 

توسعه فضاي (
 )سبز

- - 2 4/1 37 9/25 45 5/31 23 1/16 36 2/25 
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 :نتيجه گيري

از  . اسـت   حركت هـاي مشـاركتي در ايـن منطقـه          اهميتگرفته در لپويي بيانگر     توانمندسازي صورت    ارزيابي اقدامات 

 انتخاب شوراي اسالمي و شركت تعاوني توسعه پايدار لپويي به عنوان تشكل هاي برتر در سـطح اسـتان و                     طرف ديگر 

 همگـي نمايـانگر     1383 و   1382 در سال هـاي      وان آبخيزدار نمونه استان   كشور و همچنين مدير عامل اين شركت به عن        

اين موفقيت ها مي باشد از آنجايي كه اغلب كشورهاي جهان طرح هـاي توسـعه اجتمـاعي موفـق را بـه عنـوان            تداوم  

  معرفي مي كننـد لـذا حـوزه        »گزينش جوامع به عنوان الگوهاي يادگيري     « (SCALE)5الگوهاي يادگيري تحت عنوان     

و منـابع طبيعـي     ه موفق اجراي پـروژه هـاي        نلپويي نيز مي تواند به عنوان مكاني جهت آموزش، بازديد ترويجي و نمو            

ركتي صورت گرفته در اين حوزه بـه سـاير   فعاليت هاي مشا اثربا اين اقدام و آبخيزداري در سطح كشور مطرح باشد و      

طرف ديگر انجام چنـين حركـت هـاي اجتمـاعي در جوامـع              از  . مناطق روستايي كشور نيز نشر و توسعه خواهد يافت        

روستايي مستلزم تغيير ذهنيت و خودآمـوزي اجتمـاعي خواهـد بـود كـه بـدون ترديـد نفـس فعاليـت هـاي مختلـف                           

توانمندسازي و تسهيل گري در حوزه در اين حركت جمعي انكارناپذير مي باشد و بررسي ها نشان داده مردم محل نيز                

كـاني   فرايند مشاركت مردم بـه صـورت پل      هاگر معتقديم ك  بنابراين  . ازي بسيار مثبت ارزيابي كرده اند     اقدامات توانمندس 

دارد از طريـق    لـذا ضـرورت     .  ارتقاء آن نيز از طريق پروسه توانمندسازي محلي امكـان پـذير خواهـد بـود                 و مي باشد 

ط حضـور تشـكل هـاي غيردولتـي در       آموزش هاي مختلف رسمي، غيررسمي در قالب كارگاه هاي توانمندسازي شراي          

فراهم ساخت و بدون ترديد انجام چنـين حركتـي بـه            بويژه در مناطق روستايي     تهيه و اجراي برنامه هاي توسعه كشور        

معناي واقعي نياز تحول اساسي در ساختارهاي اداري موجود كشور داشته و تغييـر در نگـرش و باورهـاي نظـام اداري                  

 .د بودزمينه ساز چنين تحولي خواه

                                                 
5- Selecting Communities as Learning examples 
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