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 پیشگفتار

 و ها حوزه به مربوط رهنمودهای انتشار و پزشکی تدوین آموزش و درمان ،بهداشت وزارت کار و محیط سالمت مرکز های برنامه از یکی

 کارشناسان، تجربی و علمی توان از گیری بهره با که است مرتبط موضوعات سایر ای و حرفه و محیط بهداشت مختلف های زمینه

 متخصصین

 از علمی، دستاوردهای آخرین از گیری ضمن بهره است شده سعی راستا این در .است شده انجام کشور، سراسر از متعددی نظران صاحب و

 و مقررات قوانین، کشور در که مواردی در و شود استفاده نیز کار و محیط مرکز سالمت ستادی حوزه متخصصین و کارشناسان تجربه

 تدوین مسئول های فنی کمیته تالش تمام .گیرد قرار استناد مورد رهنمودها این انتشار و تدوین در دارد وجود های مدونی دستورالعمل

 و ها سازمان سایر کاربران و کشور سراسر در توسط همکاران بتواند تا نمایند ارائه شایسته و فاخر محصولی که است بوده این رهنمودها

 از بدینوسیله که باشد هایی کاستی و نواقص دارای است ممکن حال هر به ولی باشد قابل استفاده مردم عموم بعضاً و اجرائی دستگاههای

 همه

 کردن نزدیکتر و علمی سطح ارتقاء در ما را خود پیشنهادات و نظرات ارائه با شود می دعوت ارجمند صاحبنظران و کارشناسان متخصصین،

 .شود گرفته بکار رهنمودها این بعدی های ویراست در تا نمایند جامعه یاری روز نیازهای به رهنمودها این محتوای بیشتر چه هر

 و درمان بهداشت، وزارت های روی تارگاه بر شده تدوین رهنمودهای تمام اینترنت، به رهنمودها این کاربران بیشتر دسترسی به توجه با

 خواهد قرار کار و محیط سالمت مرکز و تهران پزشکی علوم دانشگاه محیط زیست پژوهشکده بهداشتی، معاونت ،)وبدا( پزشکی آموزش

 مداوم آن دسترسی به کاربران از ای گسترده طیف جویی، صرفه بر عالوه تا رسید خواهد چاپ به آنها از یار محدودیبس نسخ تنها و گرفت

 .باشند داشته

 الزم گردد، می انتشار آماده این رهنمودها اسالمی شکوهمند انقالب پیروزی سال ششمین و سی آستانه در متعال خداوند یاری با که اکنون

 ارائه با که کسانی از پیشاپیش و نمایم قدردانی و تشکر صمیمانه این رهنمودها انتشار و تدوین اندرکاران دست یهکل زحمات از است

 .نمایم سپاسگزاری صمیمانه نمود، خواهند یاری رهنمودها این کیفیت بهبود در را خود ما اصالحی پیشنهادات

 ندافي كاظم دكتر

 كار و محيط سالمت مركز رئيس
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 مقدمه -1

 کیفیت به دستیابی است، زنان توانمندسازی و توسعه اساسی نیازهای سالم، روستای و شهر شامل که محور جامعه ابتکارات برنامه از هدف

 های مولفه بر جامعه کنترل افزایش و سالمت مقوله به نگری جامع برنامه این رویکرد .است اجتماعی  اقتصادی توسعه طریق از زندگی بهتر

 دهه دو طی در .گردد مي بر«  شهرسالم»   برنامه اجرای آغاز و 1330 سال به ایران در برنامه این اجرای سابقه .است یرگذارتاث

  .است ساخته ضروری را آن ابعاد از برخی در بازنگری به نیاز که است شده انجام برنامه از مختلفی های ارزیابی برنامه، این اجرای

 دست با شده، آشنا آن هدف مناطق در برنامه این اجرای تجربه با نزدیک از که اند بوده برخوردار اقبال این زا کتاب، این نویسندگان

 از برخی و اندرکاران دست حضور با هایی نشست در و نشسته وگفتگو بحث به محلی های گروه نیز و دولتی بخش در آن مختلف اندرکاران

 در بهداشت وزارت جدی ریزی برنامه به نیاز که موضوعی شده، انجام تحلیل اساس بر .کنند شرکت محور جامعه کردهاییرو نظران صاحب

 ارتقای و محلی توسعه قبال در خود مسئولیت ایفای و موثر حضور برای محلی جامعه توانمندسازی مقوله دارد، محور جامعه ابتکارات برنامه

 کیی تاثیرات، پایداری و توسعه در جامعه عاملیت نقش گرفتن نظر در و محلی وامعج توانمندسازی نویسندگان، دیدگاه از .باشد می سالمت

 .بود نخواهد مستثنی اصل این از نیز سالم روستای و شهر برنامه و باشد می محور اجتماع هایرویکرد اتخاذ در ضروری ارکان از

 برخی مرور بر عالوه برنامه، این در محلی جامعه توانمندسازی یعنی نیاز این رفع برای مناسبی و متناسب راهبرد و روش ارائه منظور به

 توانمندسازی موسسه طریق از محور اجتماع توسعه الگوهای اساس بر که موفقی تجارب جهان، مناطق برخی سطح در المللی بین تجارب

 بین موسسه و کشور بهزیستی سازمان زنان و خانواده توانمندسازی دفتر جمهوری، ریاست زنان مشارکت امور مرکز با همکاری در فرهیخته

 از چنین هم و گرفته قرار بررسی مورد اند، درآمده اجرا به شهری و روستایی محالت سطح در  )تاک( خرد مالی خدمات توسعه المللی

 .است شده گرفته هبهر نیز سالمت موضوعات در جامعه توانمندسازی زمینه در جامعه مشارکت بر مبتنی سالمت های پژوهش مرکز تجارب

 توصیه راهنما، این در تا اند نموده سعی کتاب این نویسندگان محور، اجتماع هایرویکرد شده پذیرفته اصول طبق بر نیز و اساس این بر

 اصول ،خود فراروی نیازهای و مسائل به پرداختن نحوه و محلی جامعه های مسئولیت و ها نقش یینتب در ویژه به گام به گام صورت به هایی

 انجام در که موضوعاتی سایر و دولتی های سازمان و نهادها خصوص به جامعه دیگر های بخش با تعامل و ارتباط نحوه ، ابیی سازمان

 پرداخت ضمن تا دارد سعی راهنما این عالوه، به .کنند ارائه برنامه مجریان برای شوند می محسوب چالش نوعی به محور جامعه اقدامات

 .نماید تبیین محور اجتماع ردرویک اصول به توجه با را تری روشن مسیر مطرح، الشچ به مناسب

 های سیاست از کیی عنوان به بتواند سالمت، ارتقای در مختلف اقشار توانمندسازی و محور اجتماع هایرویکرد که امیدواریم پایان، در

 این مولفان .کند پیدا تسری کشور روستایی مناطق در برنامه این و شده نهادینه نزدیک، آینده در درمان و بهداشت وزارت در راهبردی

 دارند باور کتاب

 برنامه در جامعه واقعی مشارکت تحقق باعث ،رویکرد این کارگیری به با پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت مختلف های بخش که

 .گردید خواهند خود سازمانی ماموریت تحقق راستای در محور سالمت های

 جمشيدی انسيه سادات، یوسفي محرم

  1393 فروردین
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 واژگان تعاریف -2

 هدف روستاهای. باشد می دهستان مجموعه زیر کشوری تقسیمات در که بوده جغرافیایی محدوده یک روستا راهنما، این نظر از : روستا

 وجود محور اجتماع اقدامات برای آنها در تسهيلگری و بندی گروه سرشماری، تا امکان باشد جمعيت نفر 100 دارای حداقل بایست مي

 .باشد داشته

 و ها گروه در را سالمت و توسعه محلي اهداف به دستيابي گروهي، كار فرایند كه است فردی معنای به راهنما، این در : تسهيلگر

 های کارگاه در ازشرکت پس که باشد می محلی مجری موسسات سوی از شده تعیین کارشناس فرد این .كند مي تسهيل محلي اجتماعات

 .کند می کمک فرایند سازی پیاده در روستا اجرایی های تیم به آموزشی

 در حضور وظایف از کافی آگاهی با که هدف روستای ساکن مند عالقه افراد از متشکل است تیمی روستا، اجرایی تیم : روستا اجرایي تيم

 .پذیرد می مسئولیت داوطلبانه صورت به طرح در همکاری رایب ،( است شده تشریح تسهیلگر توسط که) تیم

 نفعان ذی و اندرکاران دست تا کند می کمک افراد به که است هایی تکنیک گیریکار به نفعان، ذی تحلیل از منظور : نفعان ذی تحليل

 .کنند تحلیل را آنها قدرت و اهمیت متقابل، روابط و نموده شناسایی را برنامه

 بر محله ساکنین های پروفایل تکمیل و اولیه اجرایی تیم تشیکل از پس که است ساختاری محلی، توسعه مرکز : محلي هتوسع مركز

 داوطلب اعضای حضور با و  (دیگر ارکان یا)  اجرا نظارت، گیری، تصمیم ارکان اساس بر بیند، می مناسب اجرایی تیم که ساختارهایی اساس

 و کرده اجرا را آنها گرفته، تصمیم محور اجتماع اقدامات مورد در مصوبات، و ها مسئولیت و ها نقش رچوبچا در و گیرد می شکل مستعد و

 .دهد می قرار ارزشیابی مورد

 .گيرد مي شکل باال به یينپا کردیرو اساس بر كه است داوطلبانه و خودجوش نهادی محور، اجتماع سازمان : محور اجتماع سازمان

 .روستا امنای هیات مانند شود، می اداره همکارانه صورت به و بوده افقی ساختاری دارای

 توسعه حوزه در فعال خصوصی موسسات یا و نهاد مردم های سازمان شامل تواند می که است غیردولتی بخش یک :محلي مجری موسسه

 تیم لیتشک هماهنگی و تسهیلگری آن هوظیف و شده انتخاب هدف شهرستان بهداشت مرکز سوی از موسسه، این .باشد سالمت و اجتماعی

 .هاستآن کار بر نظارت و هدایت فرایند، مقدمات تهیه و توجیه هدف، روستاهای در اجرایی

 می تعیین پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت محور جامعه ابتکارات دبیرخانه سوی از موسسه این :برنامه عالي مشاور موسسه

 اجرایی های تیم و محلی مجری موسسات ها، دانشگاه کارشناسان آموزش و هدف های استان توجیه ریزی، برنامه به کمک آن وظیفه .شود

 .است مشاور موسسه های مسئولیت از نیز ای دوره های پایش انجام .باشد می هدف روستاهای

 های کننده یینتع بر بیشتری کنترل و رسیدست تا سازد می قادر را هدف های گروه یا افراد که است فرایندی توانمندسازی :توانمندسازی

 در .گردند حاکم خود سرنوشت بر طریق این از و بگذارند بیشتری تاثیر خود پیرامون شرایط بر بتوانند و داشته جامعه منابع و سالمت

 .باشد می اهمیت حائز فرایندها انتخاب و گیری تصمیم قدرت افزایش توانمندسازی،

 ایران و جهان های برنامه برخی در سازیتوانمند رویکرد بر مروری -3

 جهان تجارب برخي 3-1

 سازمان افراد، مشارکت فرآیند، این در .ببرند بهره اطراف محیط و زندگی ییرتغ برای خود قدرت از تا قادرند جوامع سازی، توانمند فرآیند در

 فرآیند در اصلی عنصر .یابد می ارتقاء اجتماعی عدالت و زندگی کیفیت بهبود گیری، برتصمیم آنها کنترل افزایش جهت در جوامع و ها

 سطح سه در توان مي را سازی توانمند  1زیمرمن نظر براساس. است محلی التکمش حل جهت در محلی جوامع بسیج سازی، توانمند

 و دارند وجود توانمند های نسازما توانمند، درجوامع .هستند ارتباط در کدیگری با سطوح این . گرفت نظر در جامعه و سازماني فردی،
 .دارند هيتک خود اعضای توانمندی بر نيز توانمند های سازمان

 همکاران و موهان( هند در واگیر غیر های بیماری از پیشگیری جمله از ها برنامه از بسیاری در سازی توانمند ردهایرویک
2، 2226 (، 

3همکاران و هاشیموتو(ژاپن های شهر شهروندان بین در خودکشی از پیشگیری
 ایاالت بوستون در کودکان میر و مرگ کاهش ،) 2227 ، 

 .است شده گرفته کار به)  2227 ، 1همکاران و گئونوپاکول( تایلند در ماالریا از پیشگیری ،) 1111،  1همکاران و پلوق( ایکآمر متحده

                                                           
1
 Zimmerman 

2
 Mohan, et al. 

3
 Motohashi,et al 

4
 Plough, et al 
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  .دادند انجام اولیه بهداشتی مراقبت در جامعه مشارکت مینهز در گرفته صورت مطالعات بر را مروری ، 2212 سال در همکاران و 6پریستون

 شامل مقاالت، بررسی معیارهای .گرفت قرار مرور مورد بود، شده انجام 2221 الی 1117 های سال طی در که مطالعه 611 مجموع، در

  )خنثی یا منفی مثبت،( مشارکت مدهایپیا ارزیابی و اولیه بهداشتی مراقبت در جامعه مشارکت بررسی روستا، سطح در مداخالت انجام

 های رویکرد اتخاذ که داد نشان نتایج .بود اجتماعی توسعه و سازی توانمند ابزاری، مشارکت شامل بررسی مورد مشارکت انواع .بودند

 و میر و مرگ کاهش نوزادان، و مادران در سالمت های پیامد بهبود به منجر جامعه، مشارکت به نسبت اجتماعی توسعه و سازی توانمند

 در جامعه مشارکت جلب طریق از اجتماعی توسعه ردکیرو کارگیری به .است شده روستایی جوامع در سالمت خدمات به بهتر دسترسی

 خدمات ارائه به نسبت رضایت و اعتماد سطح بهبود موجب فرآیند، بر جامعه مدیریت افزایش و محور اجتماع ریزی برنامه مختلف مراحل

 گذاری تأثیر جوانان، سالمت برنامه در ذینفعان سایر منابع جذب دیابت، بیماری از گیری پیش در جامعه ای تغذیه الگوی تغییر سالمت،

 شواهد سطح از مطالعات این اکثر .است شده الکل با مرتبط گذاری سیاست و گذاری قانون در تغییر و بخشی بین عملیاتی برنامه بر جامعه

 .بودند برخوردار ( مطالعه سبمنا طراحی) باالیی

 و سالم آب به ییان روستا دسترسی جامعه، فرهنگ با متناسب آموزشی های برنامه تدوین به منجر نیز مشارکت به سازی توانمند رویکرد

 افزایش خدمات، و اطالعات به دسترسی افزایش هدف، جمعیت در غربالگری و ثانویه و اولیه پیشگیری خدمات بهبود توالت، بهسازی

 وئوگ، پرستون،)  است شده آن از ناشی میر و مرگ کاهش و ماالریا از پیشگیری و بند پشه از استفاده قبال در پذیری مسئولیت

 .(2212الرکینز،

 :شود می اشاره توانمندسازی رویکرد کارگیری به زمینه در موجود تجارب از برخی به بخش این در

 فیلیپین زیست در محیط حفظ و سالمت بهبود جهت در معهجا سازی توانمند برنامه :اول تجربه

7الملل بین توسعه موسسه از پروژه این اعتبار .شد پایلوت 1111 سال در منطقه چهار در بار نخستین برنامه این
 حمایت از که شد می تامین 

1ملل سازمان معیتج صندوق حمایت با برنامه این نیز حاضر حال در. گردید برخوردار نیز دیگر مختلف شرکای
 این در .است تداوم حال در 

 جامعه اعضای طریق از جامعه محروم های خانواده که بود این هدف .شد گرفته بهره جامعه توانمندسازی و اجتماعی بسیج روش از برنامه

 یا خانه مالک و داشتند تعلق عهجام درآمدی دهک ترین یین پا به ها خانواده این .شوند داده مشارکت ها گیری تصمیم در و شده شناسایی

 پروژه .کردند نمی ایفا فعالی نقش نیز روستا های گیری تصمیم در و نداشته بهداشتی مراکز خدمات به دسترسی این، بر عالوه .نبودند زمین

 جمعیت پروژه، ایانپ تا .گرفت بر در را نفر 32122 و شد شروع منطقه 16 در کودک، سالمت خدمات و خانواده تنظیم حیطه در پایلوت

 یک وجود دوم و منطقه نیاز اول ت: گرف انجام معیار دو براساس پایلوت منطقه انتخاب .بود منطقه 22 از نفر  61222 شامل پوشش تحت

 رهبران و خانواده تنظیم داوطلبین با را کار تسهیلگر عنوان به سالمت خدمات کنندگان فراهم .کند هدایت را ها گروه بتواند که رهبری تیم

 .کردند آغاز بودند، برخوردار کافی انگیزه از که روستاها در کننده حمایت

 بود دولتی غیر و دولتی موجود موسسات و سازمانها سایر با همکاری پتانسیل دلیل به مناطق، این در جمعی اقدامات حفظ در برنامه توان

 به شهردار، مثال عنوان به .داشتند برنامه موفقیت در را بسزایی نقش دولتی و محلی فعال رهبران .شدند گرفته کار به پروژه آغاز از که

 خاصی اهمیت از پروژه مراحل همه در نیز جانبه همه حمایت جلب .داد می پوشش ملی سطح در را شهرداری  712 تیم، مشاور عنوان

 که شد برگزار ملی سطح در نیز کنفرانسی .شدند وینتد محلی و ای منطقه ملی، سطح در مرتبط های برنامه و ها سیاست .بود برخوردار

 .بود برنامه به نسبت ذینفعان تعهد حفظ آن تأکید

 های بخش شهرداری، جمله از هایی بخش شامل و داشتند بخشی بین ماهیت ها تیم .شد استفاده یادگیرنده مدارس مدل از محلی سطح در

 ظرفیت ارزیابی بعد دو شامل که برنامه موفقیت های شاخص متقابل، همکاری با شرکا .شدند می جامعه نمایندگان و سالمت،کشاورزی

 میان در نیز دیگر شرکای و تر بزرگ جامعه با بازخوردها مشارکتی، ارزشیابی اساس بر .کردند مشخص را شد می سالمت پیامدهای و جامعه

 .شد جلب نیز دهندگان اعتبار سیاسی حمایت حال عین رد و گردید تسهیل برنامه به نسبت محلی یکت مال بنابراین و شد گذاشته

 از استفاده بارداری، از پیشگیری وسایل از استفاده افزایش به منجر برنامه این در اجتماعی بسیج و سازی توانمند کردروی کارگیری به

 برنامه، این .گردید اشتند،د خدمات این به کمی دسترسی که جمعیتی بین در سل کنترل خدمات و کودک و مادر بهداشت خدمات

 .شد پروژه ارزشیابی و پایش اجرا، ریزی، برنامه سالمت، التکمش شناسایی در جامعه بیشتر مشارکت به منجر که نمود فراهم را چارچوبی
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 و کلی فاهدا جامعه، نماینده رهبران .بود اقدام جهت در آنها کارگیری به و منابع شناسایی شامل اجتماعی، بسیج چارچوب اجزای

 مشارکتی، فرآیند این .بودند آگاه پروژه فواید از آنها .نمود کمک برنامه تیمالک حس به خود نوبه به نیز این که کردند مشخص را اختصاصی

 .گردید جامعه در التکمش حل توانایی به نسبت اعضا نفس به اعتماد تقویت موجب و برداشت در جامعه برای را زیادی فواید

 ریزی برنامه و مشترک انداز چشم یک ایجاد به منجر شرکا، شناسایی که بود پایلوت مناطق مناسب انتخاب برنامه، موفقیت لعوام از ییک

 خدمات از و شدند سهیم جامعه رسمی ساختارهای در نیز محروم های خانواده نمایندگان برنامه، متعاقب .گردید ها شاخص ارزیابی برای

 ها، تیم این در .کردند کمک روستایی های تیم سازماندهی به پروژه، کارکنان .نمودند استفاده کودکان متسال خدمات و خانواده تنظیم

 در نیز اقلیت های گروه از .داشتند حضور نیز مختلف شوراهای نمایندگان و ها کمیته جامعه، سالمت کارکنان رسمی، غیر و رسمی رهبران

 .آمد می عمل به دعوت ها تیم

 و انسانی منابع بسیج پروپوزال، تدوین کارگروهی، مدیریت تضاد، حل رهبری، های مهارت قبیل از هایی تکنیک کننده رکتمشا های تیم

 .شد داده آموزش نیز خانواده تنظیم مفاهیم مشارکتی، ابزارهای از استفاده با .آموختند را ها سیاست تغییر جهت در حمایت جلب و مالی

 از جوامع بازدید .گردد تسهیل اجتماعی و سیاسی تغییرات تا شد گرفته بهره نیز ای رسانه و ارتباطی بسیج زا اجتماعی، بسیج ردیکرو در

 جشن و قدردانی مرحله یک اجتماعی، بسیج چرخه پایان از پس .نمود تسهیل جوامع بین را شده آموخته های درس کدیگر،ی های برنامه

 بر موثر عوامل از شده، ایجاد های ظرفیت و جامعه مشارکت و جامعه توسط سالمت و یطیمح پیامدهای پایش .شد اضافه نیز ها موفقیت

 پیشگیری، وسایل از آنها استفاده میزان و ها زوج پیگیری و کردن مشخص برای ابزارهایی از داوطلبین مثال، عنوان به .بودند برنامه موفقیت

 بین برنامه نتایج توزیع  .گذاشتند می میان در دیگریک با را اطالعات جلساتی، سلسله طی محلی های تیم این، بر عالوه .بودند کرده استفاده

 .کرد می ایجاد ها فعالیت ادامه برای را الزم انگیزش جامعه، اعضای

 -استاد( رسمی غیر و رسمی آموزش طریق از که بود ها سیستم تقویت و سازمانی سازی ظرفیت برنامه، موفقیت عوامل از دیگر ییک

 .دیدند می نیزآموزش پروژه ارزشیابی و پایش اجراء، ریزی، برنامه نحوه مورد در جامعه اعضای .شد انجام ) شاگردی

 و فردی سالمت با مرتبط پیامدهای ایجاد در محیطی اقدامات و خانواده تنظیم برای اجتماعی بسیج و سازی توانمند رویکرد کارگیری به

 .بود موثر ها پیامد این حفظ برای جامعه مدیریت ظرفیت ارتقای

 :بود زیر شرح به خانواده/فرد سطح در برنامه این اجرای از حاصل پیامدهای

 قبل آزمایشات انجام میزان مثال عنوان به یافت .  افزایش جمعیت سطح در داری معنی طور به مادران سالمت خدمات از استفاده 

 .یافت افزایش سالمت، آموزش و خانواده تنظیم کزاز، سازی منای مکمل، ویتامین و آهن مصرف بارداری، از بعد و

 یافت افزایش ، حاشیه در ساکن روستایی های گروه در دیفتری و سل سازی ایمن. 

 یافت افزایش روستایی محروم های گروه در اسهالی های بیماری مناسب درمان. 

 یافت افزایش مناطق مصرف متوسط با مقایسه در %7میزان به جامعه این در بارداری ضد های قرص مصرف. 

 11 شد ایجاد ماهیان شده حفاظت منطقه هکتار 123 و شده حفاظت تفریحی منطقه. 

 که شد ارزیابی نیز جمعی اقدام و نیاز شناسایی برای کننده مشارکت جوامع ظرفیت کودک، و مادر سالمت با مرتبط های پیامد بر عالوه

 .است یافته زایشاف مذکور های ظرفیت داد نشان نتایج

 :بود ذیل شرح به جامعه سطح در برنامه این اجرای از حاصل پیامدهای

 رساندند اتمام به موقع به را آن جوامع از% 12 و کرده تدوین را عملیاتی های برنامه جوامع تمامی. 

 32 از بسیاری چنین هم .بودند محروم مناطق طبقه از کننده شرکت عضو سه هر از عضو دو که دیدند آموزش تیم اعضای از نفر 

 .داشتند گروه در را رهبری های موقعیت آنها

 شد داده اختصاص بودجه دالر 62222 آنها به و گرفته شکل محیط و سالمت های گروه کار. 

 .ددرآمدن آن عضویت به المللی بین و محلی دولتی غیر سازمان 222 آن در که گرفت شکل سالمت و محیط ائتالف نیز ملی سطح در

 در موضوعات قرارگیری از جدی، طور به محلی و ملی رهبران که شد برگزار 2221 سال در ها گروه این ملی کنفرانس اولین 

 .) 1،2227تاپیا و پلمن( کردند حمایت ملی سطح در محیط و سالمت های سیاست کار دستور
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 10پسماند مدیریت در زنان سازی توانمند برنامه تجربه :دوم تجربه

11زیست محیط از حفاظت زنان کمیته توسط برنامه این
 و علوم وزارت جایزه و درآمده اجرا به نپال در 2227 اگوست تا 2221 سپتامبر از 

12زیست محیط آوری فن
 و شد شروع زنان از گروهی توسط خالقانه و خودجوش طور به فرایند این .است آورده دست به 2212 سال در را 

 .بودند جامعه محروم های گروه از برنامه آغازگر افراد اکثر .شد برخوردار متحد ملل توسعه صندوق حمایت از ادامه در

 کاهش در خانوارها و (سبز دایره) خصوصی بخش آموزان، دانش مانند دیگر نفعان ذی دادن مشارکت و پسماند از بیوگاز تولید موفق تجارب

 در آنها موفقیت همچنین .نماید نقش ایفای پسماند، منابع مدیریت و آموزش مرکز عنوان به کمیته این تا شد موجب پسماند تن سه روزانه

 .نماید می بازدید آنها اقدامات از کننده بازدید 1222 سالیانه که است ای گونه به برنامه

 :باشد می ذیل شرح به شد، انجام برنامه این در که اقداماتی

 زیست موضوعات های آموز، آموزش دانش1122 که گرفت شکل آموزی دانش یها انجمن ارتباط این در  آموزش: و سازی آگاه 

 .کردند می شرکت مرتبط های کمپین در و کرده دریافت را محیطی

 بینی پیش و نموده عمومی مراکز و ها هتل ها، بانک از باطله کاغذهای آوری جمع به اقدام کانون این اعضای  بز:س دایره برنامه 

 .گردد آوری جمع و تولید مراکز این در باش( می بازیافت قابل آنها از% 72 که) کاغذ تن 72 ودحد سالیانه که کردند

 استخدام به نیز را زائد مواد کننده آوری جمع گروه 7 مذکور کمیته.شد می آوری جمع خانوار 1161 از پسماندها  زباله: آوری جمع 

 زنان .شد می آوری روزجمع در پسماند تن 7 درحدود همچنین .نمود می داختپر خانوار هر ازای به ماه در نیز اندکی مبلغ و درآورد

 تجزیه مواد و کرده کمپوست تولید به اقدام خودشان همچنین و دادند می انجام خودشان خانه در را زباله ککیتف عملیات خانوار، 122

 .رساندند می فروش به را فلزات و پالستیک مانند زیستی ناپذیر

 نیز مترمکعبی 12 ظرفیت با بیوگاز تولید نقشه چنین هم .شد تعبیه مکعبی متر 6 ظرفیت با بیوگاز تولید اتاقک یک  ز:بيوگا توليد 

 .گردید طراحی مدرسه یک در استقرار جهت

 اعتبارات و انداز پس تعاوني ليتشک  

 :از بودند عبارت برنامه پیامدهای

 معادل مبلغی .باشد مي عضو 496  دارای كه است داده شکل را اعتبارات و انداز پس تعاوني كميته، این  :اجتماعي-اقتصادی پيامدهای

 به اعضا در زایی اشتغال به منجر پروژه این .است شده پرداخت اعضا به نیز پسماند درآمد از دالر 123121 و خرد های وام از دالر 11111

 کمیته این ماهیانه متوسط درآمد .گردید بیوگاز تولید و پسماند ریتمدی زمینه در وقت پاره شغل 1 و وقت تمام شغل 27 تامین صورت

 آموزشی های مکان اجاره و کمپوست بازیافتی، مواد فروش مانند درآمدها سایر و افراد عضویت حق از که بود ماه در دالر 3222 معادل

 .گردید می جاری و پرسنلی های هزینه صرف که شد می حاصل

 خود عهده به زائد مواد از تن نیم مدیریت که کرد می آوری جمع را زباله تن 6/1 روزانه زیست، محیط حفاظت هکمیت :محيطي  پيامدهای

 .گردید می بازیافت آن از % 72 که شد می آوری جمع سال در باطله کاغذ تن 72  این، بر عالوه .بود خانوارها

 ) گاوی فضوالت از( بیوگاز مخازن که موسساتی برخی و افراد برای را وگازبی یارانه برنامه نپال دولت کشور:  های سیاست سطح در پیامد

 .داد اختصاص کردند، می ایجاد

 مناطق در را برنامه این گروه،  32قالب در زن 112 .کرد پیدا توسعه نیز دیگر منطقه 22 به برنامه این مناطق: سایر به برنامه تسری

 .کردند اجرا دیگر

 شوند، می برنامه پایداری موجب خود که آموزان دانش و خانوارها از طلبیدن مشارکت بر عالوه که شده طراحی لیشک به رنامهب پایداری:

 از حاصل درآمدهای آوری، جمع هزینه و عضویت ازحق حاصل درآمدهای بر عالوه .است کرده ایجاد خانوارها برای نیز را پایداری درآمد

 صندوق( گردند می محسوب دیگر پایدار درآمد کسب منابع از نیز تخصصی های مشاوره و کمک ارائه و آموزشی اماکن دادن اجاره بازیافت؛

13متحد ملل توسعه
 ،2212 .) 
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 ایران تجارب برخی 3-2

 مبدا از زباله تفکیک و آوری جمع طرح :اول تجربه
 ارکتیمش روش به مبدا از زبالهتفکیک  و آوری جمع سازی بهینه  برنامه: كلي اهداف الف: 

 علوم دانشگاه جمعیت تحقیقات پایگاه توسط 1311 تا 1311 های سال طی شاهرود شهنمای منطقه در پروژه این طرح: كلي معرفي ب: 

 .شد انجام پایدار، توسعه موسسه و فرمانداری شهرداری، همکاری با شاهرود پزشکی

 بررسی منظور به مردم با چهره به چهره گفتگوی و مصاحبه روش از هاستفاد با سریع ارزیابی پروژه، این در طرح: های فعاليت و روشج: 

 مداخله، انجام برای .بود زباله مشکل شده، استخراج های اولویت از ییک .شد انجام شهنما منطقه اجتماعی و اقتصادی بهداشتی، نیازهای

 افراد از نفر 21 از متشکل اجرایی تیم .شد برگزار رنامهب تدوین و گذاری هدف برای مردم نمایندگان و شهرداری نماینده حضور با جلساتی

 خیابان و میادین در رسانی اطالع .گرفت صورت آنها بین در وظایف تقسیم و بود لیتشک مشارکتی کار های مهارت زمینه در دیده آموزش

 هایی آموزش اجرایی تیم .گردید طراحی نیز یهای پمفلت و گرفت صورت پروژه شروع زمان و زباله بازیافت لزوم با مردم آشنایی هدف با ها

 قرعه های قبض دریافت و بازیافتی کاالهای آوری جمع مامورین به آن تحویل نحوه منزل، در زباله تفکیک چگونگی خصوص در مردم به را

 خانوارها های زباله برنامه، طبق سپس .داد ارائه خانوار شماره دارای پمفلت همراه به جوایز دریافت و نتایج از اطالع چگونگی نیز و کشی

 در ماهیانه کشی قرعه اساس، این بر .گردید می تحویل آنها به زباله رسید های قبض و آوری جمع پایدار توسعه موسسه مامورین توسط

 های زباله دفن ه،شد ارائه های آموزش از یکی .گردید اهداء جوایزی برنده، های قبض از تعدادی صاحبان به و شده انجام محل مسجد محل

 .بود کود عنوان به منازل باغچه در تر

 مذاکرات اساس بر .کنند آوری جمعک خش و تر صورت به را خود های زباله تا شد می داده نیز یکیپالست های کیسه مردم به طرح، این در

 آوری جمع شب 1 ساعت را تر های زباله و ردهک اقدام منطقه سطح در شده تلنبار زباله های توده آوری جمع در نیز شهرداری شده، انجام

 محلی در شده آوری جمع خانگی های زباله .شد می آوری جمع پایدار توسعه موسسه توسط یکبار ای هفته نیز خشک های زباله .نمود می

 از تعدادی طرح، پایش برای .شد می مشخص اجزاء از یک هر وزنی میزان و گردید می تفکیک شده کنترل کامال محیطی در و شهر از دور

 اقدام برنامه، قوت و ضعف نقاط اساس بر .کردند می تکمیل را پروژه پایش های فرم پروژه، اجرای محل در حضور با مردمی نیروهای

 .شد می انجام برنامه در الزم تقویتی یا اصالحی

 7/17 دوم، ماه در ،) %1ه: پروژ قبلی بینی پیش( ممرد درصد 72  طرح، اجرای اول ماه در که داد نشان نتایج تاوردها:دس و نتایج د:

 خود های زباله تفکیک به نسبت ،) % 22: پروژه قبلی بینی پیش( مردم درصد 17  سوم، ماه در و )  %17: پروژه قبلی بینی پیش( درصد

 .بود %12 رضایت نیز سوم ماه در .بودند راضی طرح اجرای از منطقه مردم درصد 12 طرح، اجرای اول ماه در .کردند اقدام

 اهالی از %11بودند.  برخوردار خوبی ازآگاهی زباله تفکبک انجام نحوه و آن اهمیت بازیافت، به نسبت ساکنین از %12سوم ماه پایان در

 شده نبارتل های توده رفع در را اقدام این %71 و شده تر های زباله آوری جمع عملیات شدن بهتر باعث طرح این اجرای که بودند معتقد

 .دانستند مفید زباله

 سطح در شده تلنبار های توده حذف رضایتمندی، و آگاهی ارتقای به منجر و بوده جامعه نیازهای بر مبتنی پروژه این  طرح: قوت نقاط ه:

 می آنها جمعی پیگیری و جدیت و خود تکالمش حل در جامعه توانمندی نمایانگر تر مهم همه از و شده مبدا از زباله تفکیک و منطقه

 .باشد

 (.1316 رودباری،( باشد می طرح این چالش ترین مهم بخشی بین مکاریه طرح: های چالش و ضعف نقاطو: 

 روستایی خرد مالی خدمات پشتیبانی طرح :دوم تجربه

 در خصوص به آنها معیشت دبهبو و درآمد افزایش جهت در روستایی پذیر آسیب و درآمد کم اقشار توانمندسازی  برنامه: كلي اهداف .الف

 .ندارند مالی منابع به دسترسی که جوانان و زنان گروه

 و ) ایفاد( کشاورزی توسعه المللی بین صندوق حمایت با و تاک المللی بین موسسه توسط 1371 سال از برنامه این طرح: كلي معرفي .ب

 کشور استان 12 سطح در برنامه .گردید ملحق برنامه این به1311 الس از هم بهزیستی سازمان ادامه در و شده آغاز ایران کشاورزی بانک

 افراد حتی و خصوصی و تعاونی های شرکت و مددکاری های کلینیک غیردولتی، های سازمان از اعم غیردولتی موسسات که شده اجرا

 و اول فاز اجرای در زمینه این در فرهیخته موسسه .دارند همکاری محلی سطح در طرح اجرای در اند، دیده را الزم های آموزش که حقیقی

 .است داشته همکاری طرح دوم
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 خودیار های گروه توسعه لیتشک طریق از و پیوندی داری بانک روش طبق بر طرح این عمده های فعالیت رح:ط های فعاليت و روش .ج

 :از بودند عبارت باشد، می محور اجتماع محلی نهاد یک که مالی

 به استان 1 در خانوار 2722 سطح در که روستایی جوانان در کارآفرینی به میل نیز و اجتماعی -اقتصادی ایه بررسی و مطالعات 

 بانکی التتسهی به ها آن دسترسی میزان خانوارها، درآمد سطع تخمین هدف، های گروه شناسائی کلیدی، اطالعات آوری جمع منظور

 .گردید امانج تسهیالت این به افراد دسترسی محدودیت علل و

 صورت ها گروه این اعضای نیز و محلی مالی های گروه بانک، سطح سه در و بوده برنامه این اصلی رکن که سازی ظرفیت و آموزش 

 و کارورزی طریق از میدانی و عملی های آموزش( ب) کالس در علمی و نظری های آموزش( الف):طریق سه از آموزشی برنامه .گرفت

 های زمینه در گروه اعضای در سازی ظرفیت .گردید ارائه مخاطبان به کشور از خارج در موفق تجارب دیدباز طریق از آموزش (ج)

 .است بوده گروه کنش برنامه و آوری فن و اشتغال توسعه خدمات حسابداری، مالی، و سازمانی مدیریت گروه، پویائی

 تسهیلگران توسط و هدف های گروه افراد بین در دجوشخو صورت به که هدف روستاهای سطح در مالی خودیار های گروه تشکیل 

 .شد انجام دیده آموزش

 بانک» در دلیل همین به .است درآمد کم و فقیر افراد برای بقاء راهبرد از جزئی خودیار، های گروه توسط انداز پس گردش و تجهیز 

 نمی پیوندی داری بانک آن، تضعیف با حتی و آن ونبد که است اساسی رکنی انداز پس ،«  خودیار های گروه طریق از پیوندی داری

 .باشد داشته وجود تواند

 خودیار های گروه پذیری بانک درجه تعیین و اعتبارسنجی اصلی معیار آن اداره نحوه و انداز پس زمینه در ها گروه عملکرد واقع در

 .است

 دستورالعمل طی کشاورزی بانک خصوص این در .ها آن وصول و ها گروه به کشاورزی بانک توسط اعتبارات اعطای و پذیری بانک 

 بانک روش اجرای نحوه و شرایط مورد در را الزم توجیهات  21/12/1311 مورخه  16/121/2 شماره به هدف های استان به ارسالی

 و عمده صورت  به را نکبا وام خودیار، های گروه اساس این بر .است نموده تشریح خودیار های گروه مورد در ویژه به پیوندی داری

 قراردادهای طریق از گروهی، درون اعتبارسنجی حسب بر و گروه خود مصوبات اساس بر آن محل از سپس و داشته دریافت پارچهیک

 .کنند می پرداخت وام خود اعضای به داخلی

 نماید دریافت وام بانک، از تواند می باشد، افتاده اتفاق درستی به آن در اجتماعی سرمایه انباشت فرایند که گروهی. 

 فرآیند در که است کشاورزی بانکی های وام از خودیار های گروه اعضای از برخی استفاده نتیجه زا، درآمد های فعالیت و اشتغال 

 اجرای طی در .است شده گرفته نظر در آوری فن ارتقای و اشتغال توسعه خدمات برای الزم تمهیدات نیز سازی ظرفیت و آموزش

 حرفه و فنی های آموزش نظیر نیاز مورد خدمات منابع سوی به آن افراد یا و ها گروه راهنمائی ها، گروه داخل در نیازسنجی با طرح،

 سرانه به توجه با .است شده انجام گروه تسهیلگر طریق از بازار های فرصت شناسایی و ها نهاده تهیه کشاورزی، ترویج کارورزی، ای،

 .شود می صرف خانگی مشاغل و خرد های اشتغال ایجاد برای اغلب افتیدری اعتبارات ها، وام

 های هزینه تامین که صورت بدین .شود می طرح اصلی ذینفعان بین تعهدات و وظایف تقسیم شامل که طرح اجرای مراحل و مدیریت 

 المللی، بین و ایرانی کارشناسان زحمهال وحق ذهاب و ایاب ،)کشور از خارج و داخل در(آموزش سازی، ظرفیت مطالعات، شامل اجرائی

 یا و ایفاد بالعوض منابع محل از خودیار های گروه صندوق به سرمایه کمک و کشاورزی بانک کارشناسان برای کار اضافه و پاداش

 بانک طتوس هدف گروه برای )وام( اعتبار خط تامین دیگر طرف از و شده تامین داوطلبانه خدمات نیز و بهزیستی سازمان توسط

 ترتیب بدین .است گرفته صورت بانک داخلی منابع محل از و  )یارانه نمودن لحاظ بدون وک بان معمول سود نرخ اساس بر( کشاورزی

 منصوری(است شده انجام تاک موسسه مشاوره با ولی بانک توسط مستقیما نیز اعتبارات پرداخت و تصویب و هدف های گروه اعتبارسنجی

 (.1317مشهدی، 
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 :داد نشان 1 شکل در توان می را ) پیوندی بانکداری روش( خودیار گروه در اجتماعی سرمایه انباشت فرآیند کلی، طور هب

 بانکی تسهیالت به دسترسی در روستایی جوانان و زنان محدودیت دالیل شده، انجام مطالعات نتایج اساس بر  تاوردها:دس و نتایج . د

 فعالیت و اشتغال جهت وام از استفاده برای روشن ایده نداشتن ( 3ضامن) یا وثیقه نداشتن( 2)  بانکی اتمقرر با آشنائی عدم( 1: )شامل

 تأمین سامانه اطالعات اخیر ساله1 دوره یک طی چنین هم .است بوده زنان از برخی نزد فرهنگی و اجتماعی تابوهای (1) و زا آمد در های

 :است بوده ذیل شرح به1312 مرداد تا )پیوندی بانکداری( خرد مالی

 شهری محله 21 و روستا 112 هدف: استان 1 در هدف مناطق تعداد 

 عضو نفر 1111 با گروه 321آنه:  اعضای وتعداد خودیار گروه تعداد 

 سرپرست زن % 12 و زن اعضاء% 11خانوار:  سرپرست زنان و زنان درصد 

 ریال میلیون12112ها:  گروه صندوق کل سرمایه جمع 

 ریال میلیون 22112 کلی مبلغ به فقره 7132آن:  مبلغ و شده داده های وام تعداد 

 ریال میلیون 1122ها:  گروه داخلی های صندوق درآمد کل 

 122مشترک:  صندوق های وام بازپرداخت میزان% 

 ریال میلیون 11111 مبلغ به گروه 221ها:  وام جمع و بانک اول وام گیرنده های گروه 

 ریال میلیون  16/7 سرانه با نفر 2633وام:  سرانه و اول وام از بردار بهره اعضای تعداد 

 122بانک:  از دریافتی اول های وام بازپرداخت نرخ% 

 ریال میلیون 11112 مبلغ به گروه 12ها:  وام جمع و بانک دوم وام گیرنده های گروه 

 ریال میلیون 7/13 سرانه با نفر 1136وام:  سرانه و دوم وام از بردار بهره اعضای تعداد 

 122بانک:  از دریافتی دوم های وام بازپرداخت نرخ% 

 ریال میلیون 3672 مبلغ به گروه17ها:  وام جمع و بانک سوم وام گیرنده های گروه 

 ریال میلیون 2/16 سرانه با نفر 226وام:  سرانه و دوم وام از بردار بهره اعضای تعداد 

 122بانک:  زا دریافتی دوم های وام بازپرداخت نرخ% 

 پایدار صورت به بقیه و اند شده منحل سال1 طی آنها% 1 از کمتر تاکنون که طوری به خودیار، های گروه پایداری  طرح: قوت نقاط .ه

 است، بوده کشاورزی بانک از دریافتی وام نیز و مشترک صندوق شامل که خودیار گروه در مالی تامین منبع دو وجود دارند، فعالیت

 ترکیب در خانوار سرپرست زنان حضور و طرح در زنان باالی مشارکت ها، گروه اعضای کار و کسب متنوع های فعالیت از طرح نیپشتیبا

 استمرار هدف، مناطق در غیردولتی های بخش به ها فعالیت سپاری برون جهانی، اول سطح دانش و تجارب از استفاده خودیار، های گروه

 .واسطه مالی نهاد یک عنوان به کشاورزی بانک توسط خودیار های گروه پذیرش و برنامه طول در ها آموزش

 و مجری موسسات کارکنان در تغییر مجری، غیردولتی موسسات از برخی یین پا کارآمدی و تعهد  طرح: های چالش و ضعف نقاط .و

 در ناظران و تسهیلگران برای راه دوری و هدف قمناط از برخی در پذیری بانک زمان شدن طوالنی کار، فرایند طی در تسهیلگران ریزش

 (.1311مشهدی، منصوری(مناطق از برخی
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 موفق تجارب از آموخته های درس 3-3

 در جامعه از خارج متولیان و مجریان فعالیت که معینی های شاخص به توجه شهری، محالت یا روستا از اعم هدف، مناطق تعیین در .الف

 :است ذیل موارد شامل ها شاخص این .است اهمیت ئزحا باشد، پذیر امکان آنها

 شهرستان مركز به هدف روستاهای بودن نزدیک 

 خانوار 2000 الي 500 شهری محالت برای و خانوار 500 تا 100 روستاها برای( مناسب جمعيت ميزان و خانوار تعداد داشتن( 

 همسایگي یا قوميت نظر از مشترک هویت مشاركت، واد،س نظير هایي مولفه به توجه با اجتماعي سرمایه از نسبي سطح وجود 

 ... و عمومي اعتماد زبان، و

 جهادکشاورزی، جمله از باشند داشته همکاری توانند می هدف روستاهای انتخاب در مشاور عنوان به مرتبط دولتی نهادهای از برخی .ب

 .بهزیستی و پرورش و آموزش بخشداری، امام، امداد کمیته کشاورزی، بانک بهداشت، مرکز

 آنها برای توانمندسازی فرایند و گرفته قرار محور اجتماع اقدامات پيشگام افراد از اوليه گروه كه این برای ذیل های شاخص به توجه .ج

 :شود پياده و طراحي

 محلي توسعه زمينه در الزم انگيزه و عالقه از برخورداری 

 كافي تيالتحص از برخورداری 

 محل كليدی افراد و معتمدان طرف از بودن تائيد مورد 

 ارتباطي های مهارت از برخورداری 

 توسعه ابزارهای زمينه در هدف گروه مهارت و دانش سطح شود، توجه آن به توانمندسازی فرایند در بایست مي كه ابعادی از یکي .د

 :باشد آنها با مرتبط های تکنيک و ذیل كلي مبحث سه حداقل شامل بایست مي آموزشي محتوای لذا ،باشد مي محلي

 ذینفعان تحليل و جامعه منابع ارزیابي 

 محلي نيازهای و تالمشک نيازسنجي 

 اقدام برنامه تهيه و ریزی برنامه 

 جامعه افراد نقش و ها توانمندی ارتقای در مهمی نقش توانمندسازی مقوله که گرفت نتیجه توان می ها طرح این تاثیرات بررسی از .و

 های ریزی برنامه و ها سیاستگذاری در باید لذا و دارد محلی توسعه در -شهری یافته توسعه کمتر و محروم محالت و روستاها از اعم -محلی

 و تعهد از استفاده برای مناسب زمینه شده، توانمند افراد این مشارکت با زیرا .شود پرداخته آن به جدی ضرورت یک عنوان به کشور، کالن

 .گردد می فراهم محلی توسعه در افراد این فیتظر و دانش ، انگیره

 بسیار کردیرو ، ... و بهداشت وزارت بهزیستی، ها، شهرداری حمایت با محور جامعه اقدامات اجرای و محلی جوامع ظرفیت از استفاده گرچه

 دولتی نهادهای تر نزدیک تعامل و اییاجر روند به بخشیدن سرعت اداری، های بروکراسی کردن کم با (1که: ) است الزم اما باشد می مثبتی

 از جلوگیری و رویه وحدت ایجاد (3) و منابع اتالف از جلوگیری منظور به محلی توسعه برای واحد الگوی تهیه (2)غیردولتی نهادهای و

 (.1317 منصوری،شود ) تضمین ها برنامه گونه این اجرای از هدف جامعه بیشتر هرچه مندی بهره هدف؛ های گروه سردرگمی

 محلی جوامع توسعه در محور اجتماع رویکرد به اجمالی نگاهی -4

 خدمات مستقيم ارائه رویکرد اول،ت: اس توجه قابل جامعه نيازهای و مسائل به پرداختن و توسعه در عام کردروی دو معموال
14

 و 

15محور اجتماعرویکرد  دوم، و است مدار عرضه و محور دولت كه ساختارسازی،
 .باشد مي مدار قاضات اصل در كه 

 رویکرد شود، می گرفته کار به هم هنوز و گرفته قرار استفاده مورد اخیر های دهه در متولی های سازمان و ها دولت توسط اغلب که آنچه

 آنها توسط یزیر برنامه و گرفته شکل یینپا به باال از فرایندی در امر متولیان توسط نیازها تشخیص پایه بر معموالً رویکرد این .است اول

 .گیرد می صورت محلی جوامع واقعی مشارکت و حضور لزوم به توجه بدون

16محور اجتماع های سازمان گیری شکل و محلی توسعة در مردمی و داوطلبانه بخش نقش بر همه از بیش محور، اجتماع رویکرد
 تأکید 

 مسائل، حل جمله از مشترک اهداف و قیعال به تا یافته ازمانس خودجوش صورت به شده، قدم پیش محلی اجتماعات ،رویکرد این در .دارد

 های سازمان و مردم اجتماعي پذیری مسئوليت. یابند دست خود محلی جامعه موجود وضعیت از خروج و اجتماعی رفاه به دستیابی

 نیازهای به سریع پاسخگویی ری،نوآو ظرفیت دارای یافته، سازمان های گروه.گردد مي محسوب رویکرد این مركزی عنصر محور، اجتماع

                                                           
14

 Service providing 
15

 Community based 
16

 Community based Organization 
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 به تأثیرات از ییک شک بی .باشد می محلی سطح در توسعه پیشبرد در آنها نسبی مزیت ها، ویژگی این و بوده مناسب خدمات ارائه و محلی

 مردمی داوطلب های گروه و مدنی نهادهای با اغلب سطوح، این .تراست یین پا سطوح به دولت وظایف از برخی انتقال ،رویکرد این کارگیری

 .است برخوردار بیشتری اهمیت از سطح این در محور جامعه و مردمی داوطلبانه، های سازمان تقویت لذا و داشته بیشتری ارتباط

 فرایند طریق از تواند می پایداری، حفظ و اجتماعی سرمایه افزایش ضمن محور، اجتماع ردکروی بر مبتني محلي توسعه الگوی

 .سازد قادر زندگي بهبودكيفيت و سالمت ارتقای و حفظ به را جامعه توانمندسازی،

 :است ذیل اصول به توجه نیازمند محلی، توسعه در محور اجتماع رویکرد انتخاب

 محور اجتماع توسعه اصول 4-1

 اصلی، ف هد .شود می محسوب ردیک رو این مسلم اصل ریزی، برنامه فرآیند در نفعان ذی مشارکت  محلي: جامعه واقعي مشاركت )الف

 منابع از مراقبت و نفعان ذی در مالکیت حس ترویج و سازی ظرفیت مسأله، مهارت حل ایجاد سازی، اعتماد اولویت، در نیازهای به پاسخ

 .است محلی

 .دارند اختیار و کنترل )مالی منابع جمله از( منابع و تصمیمات بر محلی های گروه

 رسانی اطالع کافی اندازه به و شفاف طور به جامعه، فراروی های انتخاب تبعات و منافع دربارة تولیم های سازمان  محوری: تقاضا  )ب

 جامعه تعهد و عالقه به توجه ضمن اندرکاران، دست و متولیان .شوند آگاهانه انتخاب و گیری تصمیم به قادر اجتماعی های گروه تا کرده

 .پایبندند محلی جامعه انتخاب و گیری تصمیم حق به مشارکت، به محلی

 جمعی، های تالش به دادن سازمان برای کافی ظرفیت و توانایی از بایست می محلی های گروه سازی: ظرفيت و توانمندسازی )ج

 و دیگریک به اعتماد و ها اختالف حل منابع، بسیج و کنترل آنها، حل جهت ریزی برنامه و مسئله شناخت مختلف مراحل در مشارکت

 .شوند حمایت نیز نهادها و ها سازمان سوی از و بوده برخوردار کافی ظرفیت و توانایی از دیگران، با همکاری های کهشب لیتشک

 حل برای ریزی برنامه و شناخت مختلف مراحل در حضور با شرکاء سایر و محلی مردم .افتد می اتفاق عمل در توانمندی دیگر عبارت به

 نقطه . کنند می کسب محلی توسعه در نقش موثرتر ایفای برای را الزم های قابلیت و گرفته یاد کدیگری زا عملی تجربه و تمرین با تالکمش

 قرار هدف خاصي نياز و یا مساله تواند مي كه است نهایي گيری جهت در آن پذیری انعطاف متوليان؛ سوی از رویکرد انتخاب این قوت

 .است شده مطرح محلي جامعه توسط كار فرایند در كه گيرد

 به اصول از یکسری اندركاران به دست و متوليان تعهد به منوط محور، اجتماع رویکرد از استفاده با ها برنامه اجرای موفقيت

 :باشد مي شده ذكر اصول بر عالوه ذیل، شرح

 سالمت در نگری جامع اصل (1

 سیاستگذاران و متولیان جویی مشارکت اصل (2

 ها برنامه در نفعان ذی نظرات اعمال و اندرکاران دست و نفعان ذی پذیری مشارکت اصل (3

 محلی جامعه پذیری مسئولیت اصل (1

 ها برنامه به نسبت محلی جامعه تیمالک به احترام اصل (1

 محلی توسعه در اصلی مولفه دو عنوان به انسان و محیط ارتباط اصل (6

 ها برنامه در نفعان ذی بودن سهیم اصل (7

 تمامی در نفعان ذی سایر با جامعه همگام شدن درگیر و امور مدیریت گرفتن دست به برای محلی جامعه توانمندسازی اصل (1

 نظارت و اجرا مدیریت، ریزی، برنامه از اعم سطوح

 غیرمنطقی توقعات ایجاد عدم و محلی جامعه با بودن صادق (1

 برنامه اجرای طی در کافی حوصله و صبر داشتن  (12

 )... و شده رانده حاشیه به افراد دختران، و زنان( محلی جامعه های گروه تمامی حضورعادالنه زمینه آوردن فراهم و عدالت اصل  (11

 شده فراهم وکارهای ساز در

 محلی جامعه برای متنوع های انتخاب امکان برای سازی زمینه (12

 یند فرا طول در نفعان ذی و سایر محلی جامعه بین در اطالعات آزاد گردش و اندرکاران دست توسط پاسخگویی و شفافیت (13

 محلی جامعه برای حوزه یک متولیان توسط که اقداماتی و ها برنامه محور، اجتماع یکرد رو مشارکتی ماهیت دلیل به که شود دقت باید

 و ذینفع یک سوی از پیشنهاد یک صورت به بلکه .شود نمی گرفته نظر در قطعی کردیرو این در است؛ شده گرفته نظر در مناسب
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 از شده، عرضه پیشنهاد و برنامه کل است ممکن که داشت را آمادگی این باید همواره و شد خواهد عرضه محلی جامعه به اندرکار دست

 .نگردد واقع اقبال مورد آن از هایی بخش یا و نشده پذیرفته محلی جامعه سوی

 :باشد می اهگشار ذیل موارد متولی، سیستم نظر مورد اقدام و برنامه به نسبت محلی جامعه اقبال عدم کاهش برای

 گردد تعیین محلی مشهود های دغدغه اساس بر برنامه یا اقدام کلی موضوع. 

 شود تدوین محلی نفعان ذی و اندرکاران دست واقعی مشارکت با نظر مورد اقدام و برنامه. 

 شود طرفین انجام منافع گرفتن نظر در و پیشنهاد سازی شفاف اطالعات، اشتراک جهت متقابل مذاکرات. 

 محلی توسعه به توانمندسازی رویکرد 4-2
 ویژه به برنامه اندرکاران دست و نفعان پذیری ذی مسئولیت گرو در محور اجتماع های برنامه موفقیت هرگونه محلی، توسعه رویکردهای در

 تمامی در نفعان ذی و رکاراناند دست درگیرکردن که کرد توجه باید توسعه، به مقوله نگری جامع مبنای بر دیگر، سوی از .است محلی افراد

 ترین مهم که آنجا از .حیاتی است امری ارزشیابی و نظارت اجرا، مدیریت، ریزی، برنامه مسئله، شناخت یعنی محلی فرایند توسعه سطوح

 .رود می شمار به حیاتی امری فرایند این راهبری مدیریت در توانمندسازی آنها، که است بدیهی هستند، محلی مردم خود نفعان، ذی

 در توانمندسازی برنامه یک توان وقتی می یعنی دارد. بر در را مهارت و دانش ارزش، نگرش، ابعاد كه است فرایندی توانمندسازی،

 :ثانیا .دهد ارتقاء یا کرده ایجاد مخاطب در برنامه موضوع و فلسفه مورد در الزم را باور و نگرش : اوال بتواند که دانست موفق را سطح این

 آنها به را الزم و مهارت ابزارها دانش، :ثالثا .دهد افزایش یا نموده ایجاد مخاطب در گروهی کار هنجارهای و ها ارزش به نسبت را کافی تعهد

 .شوند برخوردار کافی تاثیرگذاری و انتخاب توان و خوداتکایی از تا داده انتقال

 مشارکت و ها ائتالف قالب در همکاری از سطوحی افزایش و ایجاد موجب بتواند یدها با سازمان و ها شبکه ها، گروه سطح در توانمندسازی

 برای خدمات عادالنه سازی فراهم و پذیری جمعی مسئولیت محلی، جامعه پذیر آسیب و اقلیت در های گروه جمله از مختلف های گروه

 .شود اجتماعی مختلف های گروه

 و انتخاب اساس بر و بوده محلی جامعه در فرایندی شدن پیاده از ناشی که آنها بر حاکم اصول و ی اجتماع محورنهادها این های ویژگی

 :باشد می ذیل شرح به گیرد، می شکل محلی جامعه تصمیم

 شوند می ایجاد مردم مدیریت و تیمالک بر مبتنی مراکز این. 

 شوند می محسوب نفعان ذی جانبه همه حضور برای مناسبی بستر مراکز این. 

 باشند می محلی توسعه روند در مردم سهم و جایگاه یافتن رسمیت برای محلی مراکز این. 

 شوند می توانمند ها برنامه اجرای و ها گیری تصمیم در مشارکت برای مردم مراکز، این در. 

 شود می تقویت دولتی نهادهای و مردم تعامل و بخشی بین ارتباط مراکز، این در. 

 یابد می افزایش اجتماعی مسئولیت ایفای برای افراد تعهد و انگیزه مراکز، این در. 

 گیرد می انجام جامعه مردم توسط علمی کار مراکز، این در. 

 الزم ابزارهای کارگیری به در محلی داوطلب افراد توانمندی و مهارت دانش، ارتقای به مربوط عمدتا برنامه این اختصاصی اهداف ترین مهم

 بر نیز برنامه پایداری و موفقیت میزان و شده تعریف اهداف این محدوده در هم انتظار مورد های خروجی لذا د. اشب می محلی توسعه برای

 .بود خواهد ارزیابی قابل ها ورودی این اساس

 های شاخص و اختصاصی اهداف 4-3

 آنها ارزیابی

 چک از سواالتی و برنامه اختصاصی اهداف

 که ماراهن اینمربوط به  پایش های لیست

 اهداف این به دستیابی میزان ارزیابی برای

 شده آورده ذیل جدول در اند، شده تدوین

 :است
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 محلی جوامع درتوانمندسازی محور جامعه ابتکارات دبیرخانه اجرایی های گام-5

 بخش و محور جامعه ابتکارات انهدبیرخ) متولی دستگاه توسط بایست می اقدامات از سری یک روستاها، در توانمندسازی فرایند آغاز از قبل

 موسسات و طرح عالی مشاور موسسه شامل طرح همکار دولتی غیر های بخش و هدف مناطق بهداشت شبکه ها، دانشگاه شامل مرتبط های

 مجری

 شرح به اقدامات این .شود فراهم هدف روستاهای در اجرایی های تیم کار به آغاز برای الزم زمینه تا گردد انجام هدف مناطق در محلی( 

 :باشد می ذیل

 هدف مناطق انتخاب

 مدیران آشنایی و توجیه اهمیت به توجه با البته که شود، مي انتخاب هدف منطقه عنوان به شهرستان دو ابتدا برنامه، این در

 در آموزشی کارگاه یک دارد ضرورت محور، اجتماع کردیرو به نگرش سویی هم و ها بخش و ها سازمان سایر نمایندگان نیز و متولی دستگاه

 بهبود و آشنایی راستای

 برگزار ... و بخشی بین همکاری و جامعه با مشارکت الزم های مهارت محور، اجتماع و مشارکتی فرایند موضوعات به نسبت آنان نگرش

 .کرد ریزی برنامه ها مانساز و ها بخش سایر نمایندگان هدف گروه برای سازمانی بین همکاری آغاز از پیش بایست می که گردد،

 روستاهای عنوان به حامي برنامه و متولي نهاد سوی از هم به نزدیک روستای 12 هدف، های شهرستان حوزه از سپس

 مي وامل ذیلع. باشد می کردیرو این سازی پیاده امکان و نسبی پتانسیل وجود اساس بر روستاها انتخاب .شد خواهند انتخاب مداخله

 :گيرد قرار امر متوليان توجه مورد هدف روستایي منطقه موثر ابانتخ در تواند

 ساکنین فراروی کثیر و متنوع تالمشک و ها نیاز وجود  محوری: الف( تقاضا

 روستا در اجتماعی سرمایه از متوسطی سطح وجود اجتماعي: سرمایه ( ب

 درآمد کم و محروم افراد از توجهی قابل تعداد وجود اقتصادی: وضعيت پ(

 پیشین تجارب و ساکنین در نسبی پذیری مشارکت پذیری: مشاركت ت(

 احساس و کمتر پذیری مهاجر سطح چه هر که)   ... و مذهبی قومی، های وگروه جامعه به تعلق احساس و هویت  تعلق: احساس ( ث

 .)کند می پیدا معنا بیشتر محلی جامعه باشد، بیشتر جامعه به تعلق

 دانشگاهی تحصیلکرده افراد از تعدادی وجود االمکان حتی و افراد اکثریت ودنب باسواد  سواد: سطح ج(

 .باشد داشته وجود اثرگذار و مناسب ارتباطی شبکه ایجاد امکان که خانوار 122 از بیش  جمعيت: اندازه ( ح

 ضامن زیرا  است. عامل ترین ماجتماعي مه سرمایه شاخص فوق، های شاخص بين در محور، اجتماع رویکردهای در كه داشت توجه باید

 دخالت جامعه در اجتماعي سرمایه گيری شکل در مختلفي عناصر . شود می محسوب محور اجتماع ردیکرو با ای توسعه برنامه هر موفقیت

 وجود گرو صر درعنا این تمامی .كرد و ... اشاره جمعي همکاری پذیری، مسئوليت و تعهد وفاق، اعتماد، ميزان توان به مي جمله از .دارند

 .یابند می تجلی امکان بستری چنین در و بوده جامعه افراد بین ارتباطی شبکه یک

 جلسه در موضوع طرح با بهداشت شهرستان شبکه رئيس ابتدا پيشنهادی، های شهرستان در هدف روستاهای نهایي انتخاب برای

 پرورش، و آموزش بهزیستی، فرمانداری، جمله از کلیدی ندرکارانا دست از برخی از دعوت و شهرستان غذایي امنيت و سالمت كارگروه

 ظرفیت به اقدام و داده لیتشک برنامه با آشنایی منظور به ای جلسه  ...و جمعه امام زیست، محیط انتظامی، نیروی کشاورزی، جهاد بسیج،

 تا شود می خواسته ها آن از اندرکاران، دست بالاق صورت در امر، این کنار در .نماید می منطقه سطح در طرح این اجرای برای سنجی

 می یینتع روستا 12 حداقل مرحله، این در .نمایند ارائه الذکر، فوق های شاخص اساس بر روستاها معرفی خصوص در را خود پیشنهادهای

 .شود

 سرمایه سطح از كلي برآورد در .گیرد می قرار استفاده مورد آن ویژه پرسشنامه روستا، 12 این در اجتماعی سرمایه سطح ارزیابی جهت

 :گيرد مي قرار نظر مد محورهای ذیل اجتماعي،

 سازمان ها، ها )هیات تنوع گروه و رسمی غیر و رسمی های گروه در مشارکت میزان و نوع  اجتماعي: های شبکه و ها گروه (1

 ها گروه درون و بین روابط و ها گروه در گیری میمنحوه تص حاصله، منافع شوراها و... (، مربیان، و اولیا انجمن نهاد، مردم های

 زمان طی در آن روند و ها غریبه و هها همسای به اعتماد اعتماد: (2
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 مشکالت حل همسایگان، نیازمند و افراد به کمک مشترک، های فعالیت در افراد همکاری جمعي: عملکرد و همکاری (3

 ها بحران و ادث ناخوشایندحو مرگ، بیماری، مراسم، موقع در کیدیگر به جامعه،کمک

 آن گردش و اطالعات کسب نحوه و ارتباطی های ساخت زیر به دستیابی ارتباطات: و اطالعات (1

 با برخورد نحوه مهاجرت، مذهب، مبدا قومیت، در شباهت محله، در نزدیکی و همدلی میزان  اجتماعي: انسجام و پيوستگي (1

 فعالیت در مشارکت اطرافیان، با معاشرت میزان دزدی، و شتم ضرب و موجود، اتاختالف اثر در خشونت عقاید، اختالف و ها تضاد

 .جامعه از ها گروه شدن کنارگذاشته و محله در یا در منزل امنیت احساس جمعی، های

 محله در مسئله حل مکانیسم کارایی شخصی، ها، گیری تصمیم و محلی وقایع زندگی، مسائل در تاثیرگذاری احساس توانمندی: (6

 .نهادها و سفیدان ریش به مراجعه و

 و شهرستان بهداشت شبکه رئیس حضور با دیگری جلسه در پیشنهادی روستای 12 بین از روستا 6اجتماعی، سرمایه مطالعه نتایج اساس بر

 امام زیست، محیط ،انتظامی نیروی کشاورزی، جهاد بسیج، پرورش، و آموزش بهزیستی، فرمانداری، جمله از کلیدی اندرکاران دست از برخی

 .گرفت قرارخواهند برنامه اجرای اثربخشی مقایسه مبنای شاهد، عنوان به نیز دیگر روستای 6 و شده انتخاب و....  جمعه

 مورد جدیدی روستاهای بایستی باشد، بیشتر برخوردارند، متوسط حد از تر یین پا اجتماعی سرمایه سطح از که روستاهایی تعداد اگر :نکته

 .گیرند قرار بیارزیا

 متولی دستگاه سوی از اجرایی فرایند با متناسب آن تخصیص و مالی منابع تامین
 های فعالیت انجام برای الزم بودجه بایست می است، آمده بعدی صفحات در آن شرح که برنامه این در شده طراحی فرایند گرفتن نظر در با 

 :کرد بینی یشپ ذیل شرح به را روستا یک سطح در کار این مختلف

 مجری موسسه یا فرد تسهیلگری محلی با اجرایی تیم شدن لیتشک و (اجتماعی سرمایه پرسشنامه تکمیل) روستا اولیه رزیابیا 
 محلی اجرایی تیم توسط هدف روستای در سازی عتمادا 

 محلی اجرایی تیم توسط نفعان ذی تحلیل و جامعه ارزیابی 

 محلی اجرایی تیم توسط هدف قهمنط در طرح مختلف مراحل رسانی اطالع 

 محلی اجرایی تیم توسط روستا خانوارهای پروفایل تهیه 

 روستا توسعه مرکز تجهیز و ثانویه یابی سازمان 

 روستا توسعه مرکز  /محلی اجرایی تیم توسط بندی اولویت و نیازسنجی 

 روستا توسعه مرکز  /محلی اجرایی تیم توسط مداخالت اجرای و تعریف 

 روستا توسعه مرکز  /اجرایی تیم توسط ارزشیابی و مستندسازی 

 تجارب موفق ثبت و فرایند سازی پیاده به کمک جهت مجری محور اجتماع موسسه یا فرد الزحمه حق 

 مركز /مردمي اجرایي اختيار تيم در باید حتما طرح، منابع كرد هزینه مدیریت كه است حياتي بسيار نکته این به توجه 

 صورتجلسه اساس بر و مرحله هر از قبل بودجه منابع است بهتر . یابد افزایش محلي جامعه مالکيت احساس تا دباش روستا توسعه

 توسعه مرکز /اجرایی تیم به رسیدی اخذ با است، کرده مصوب مرحله آن اقدامات برای روستا توسعه مرکز /اجرایی تیم که ای هزینه برآورد

 به روستا توسعه مرکز /اجرایی تیم سوی از مربوطه اسناد و مالی و اجرایی گزارش مرحله، آن داماتاق انجام از پس و شود پرداخت روستا

 خواهد مربوطه اسناد و گزارش این ارائه به منوط بعدی مراحل مبالغ پرداخت .گردد ارائه مربوطه بهداشت مرکز یا و محلی مجری موسسه

 .بود

 هر سطح در نظارت و آموزش منظور به نیز هایی بودجه بایست می روستا، سطح در شده رذک های فعالیت برای اعتبار تامین بر عالوه

 :شود داده اختصاص ذیل شرح به شهرستان

 روزه( 2 دوره 1 اقدام ) راهنمای و آموزشی های کتاب شامل کامل بسته ارائه و آموزشی های کارگاه برگزاری 

 هر برای نوبت 1 شهرستان هر روستای هدف 6 تکمیلی )در های آموزش و ها مشاوره ارائه و پایش برای محلی های بررسی انجام 

 برنامه( اجرایی فرایند طی روستا

 (روزه یک ستنش 1)  برنامه فرایند اجرای طی در تجارب تبادل و دهی گزارش های نشست برگزاری 
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 آنها توجیه و آموزش و طرح مجری کارشناسان تعیین 5-3

 هدف مناطق سطح در برنامه مجری كارشناسان تعيين بعدی گام برنامه، کلی گیری جهت دیگر عبارت به و ماقدا موضوع تعیین از پس

 های سازمان)  غيردولتي های بخش از المقدور حتي شد، خواهند شناخته برنامه تسهيلگران عنوان به كه مجریان این است بهتر. است

 .شوند انتخاب اجتماعي و ... (  ریمددكا های كلينيک فعال، خيریه موسسات نهاد، مردم

 و غیردولتی بخش در چه) امر کارشناسان دیدن آموزش ضرورت شود، گرفته نظر در باید محلی جامعه به ورود از قبل که دیگری مهم نکته

 هدف، روستاهای در مردمی اجرایی های تیم اعضای و مجریان هدایت و آموزش منظور به .است زمینه این در  (متولی دستگاه بدنه در چه

 به نسبت که هدف روستاهای از کیی یا بخش مرکز یا شهرستان سطح در متمرکز آموزشی های دوره بایست می برنامه، کلی فرایند اساس بر

 نیز و روستائیان آموزش تجربه دارای مربیان خدمات از استفاده به نیاز راستا این در . شود برگزار دارد، بیشتری محوریت روستاها دیگر

 .باشد می محلی جوامع افراد با کار تجربه دارای کارآزموده کارشناسان

 :گیرد قرار نظر مد آموزشی های سرفصل محتوای در بایست می نیز ذیل موارد این، بر عالوه

 اعتمادسازی و تسهيلگری های شيوه 

 محل در رساني اطالع و سازی حساس سازی، آگاه های روش 

 محلي داوطلبان مشاركت جلب و شناسایي های روش 

 محلی جامعه یک به ورود در تسهیلگران اقدامات 5-4

 به اوليه ورود برای ،داشت خواهند عهده به تسهیلگر عنوان به برنامه فرایند طبق بر را طرح اجرای مسئولیت که افرادی آموزش از پس

 :شود می انجام ذیل اقدامات ،شده انتخاب هدف روستاهای

 آن منابع و جامعه شناخت برای اطالعات آوری جمع (1

 هدف روستاهای كليدی افراد شناسایي (2

 روستا توسعه در آن جایگاه و سالمت به نسبت محلي حساسيت و آگاهي سطح از نسبي ارزیابي (3

 شده تعیین معیارهای اساس بر محلی داوطلبین شناسایی 5-5

 محلی داوطلب افراد شناسایی تسهیلگر، گام اولین محلی، جامعه سطح در اولیه اجرایی تیم گیری شکل زمینه نمودن فراهم منظور به     

 :باشد می ذیل موارد شامل گیرد، قرار تسهیلگر نظر مد افراد این انتخاب برای تواند می که هایی شاخص ترین مهم .باشد می

 .بگذارد برنامه برای تواند مي فرد كه وقتي ميزان (1

 فرد به تاروس كليدی افراد باور و اعتماد ميزان (2

 برنامه در همکاری به تعهد و فردی عالقه (3

 حداقل از كرد،  برخورداری خواهند شركت كارگاهي های آموزش در كه اعضایي از دسته آن برای( سواد سطح (4

 .)است ضروری دیپلم سواد سطح

 مهارت های ارتباطي (5

 و رسانی اطالع ضمن هدف، منطقه کلیدی افراد با مصاحبه طریق از برنامه تسهیلگر باشند، مشخصات این دارای که افرادی شناسایی جهت

 معیارها این دارای آنها نظر به که( ، زنان و مردان) افراد از لیستی فردکلیدی هر از داوطلب، افراد انتخاب معیارهای توضیح و طرح معرفی

 اجرایی تیم داوطلبان جزو توانند می مندی عالقه و تمایل صورت در هم کلیدی افراد خود البته (. نفر 3 حداقل)  شود می جویا را هستند

 .گیرند قرار

 :باشد ذیل موارد شامل تواند می نمونه عنوان به هدف منطقه در کلیدی افراد بارزترین لیست

 ،بهداشتی رابطین بهورز، مدارس، مدیران و معلمان سفیدان، مسجد،گیس جماعت امام معتمدین، و سفیدان ریش شورا، اعضای دهیار،

 مسئول روستا،کارشناس مامای روستا، سابقه با کسبه بسیج، مقاومت پایگاه مسئول مساجد، امنای هیئت مذهبی، های هیئت مسئولین

 ...و امداد کمیته

 .نماید اضافه فهرست این به نیز را دیگری کلیدی افراد تناسب، به تواند می برنامه کارشناس
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 محلی داوطلبان بین از اولیه اجرایی تیم تشکیل 5-6

 آمادگی سپس و شده آشنا شفاف و کامل صورت به اجرایی تیم در داوطلبانه حضور به مربوط های مسئولیت و ها نقش با باید داوطلب، افراد

 به یا و باشد اقدام یک حول و موقت است ممکن تیم این یابی سازمان. نمایند اعالم قطعی صورت به برنامه در مشارکت و حضور برای را خود

 در جایگاه و سن سواد، جنسیت، لحاظ از المقدور حتی بایست می تیم این ترکیب .یابد تداوم درازمدت در روستا توسعه برای دائمی صورت

 داشته حضور کار و کسب مختلف های وگروه سواد بی و باسواد جوان، و پیر مرد، و زن تیم، اعضای بین در مثال عنوان به .باشد متنوع روستا

 .شندبا

 ایجاد ها دغدغه بیان برای را فرصتی و پرداخته برنامه سازی شفاف و رسانی اطالع به الزم های نشست برگزاری با برنامه، مجری تسهیلگر

 .کند می تشریح را مردمی اجرایی تیم عنوان به افراد جایگاه و سهم نیز و افراد همکاری و مشارکت از ناشی های مسئولیت وی .کند می

 هدف مناطق در اجرایی های تیم و محلی مجری های موسسه وزشآم 5-7

 روستاها به ورود نحوه زمينه در كارگاه آموزشي یک ابتدا مربوطه، دانشگاه در برنامه كارشناسان همراه به محلي مجری های موسسه

 پنج در را هایي ،آموزش آنها همراه به و محلي اجرایي های تيم شدن از تشکيل بعد ادامه در و گذرانده را اجرایي تيم تشکيل وچگونگي

 :گذراند خواهند دركارگاه شركت صورت به مباحث ذیل مورد در نوبت

 ارتباطات اعتمادسازی، مشاركت، جلب و تسهيلگری (1

 یابي سازمان جامعه، تحليل و ارزیابي (2

 بندی اولویت و نياز ارزیابي های شيوه (3
 منابع جذب (4

 التمداخ ارزشیابی و اجرا ریزی، برنامه (5

 طرح فرایند پایش و محلی های بررسی 5-8

 در آنها هدایت مردمی، اجرایی های تیم و محلی مجری های موسسه عملکرد ارزیابی نیز و فرایند پایش منظور به هدف، روستای هر در

 از مرحله هر سازی هپیاد از پس نوبت 5 در ای دوره پایش محلی، توسعه ابزارهای مورد در تکمیلی های آموزش ارائه و صحیح مسیر

 ابتکارات دبیرخانه سوی از که برنامه عالی مشاور موسسه ناظران توسط و محور اجتماع توانمندسازی فرایند راه نقشه اساس بر و برنامه

 .شد خواهد انجام گردد، می تعیین پزشکی آموزش و درمان و بهداشت وزارت محور جامعه

 محلی جامعه رد داوطلب تیم توسط فرایند سازی پیاده-6

 نفعان ذی در خود های قابلیت و خود به نسبت سازی اعتماد 6-1

 طریق از خود اجتماعی تعهد و ها قابلیت ها، توانمندی به نسبت نفعان ذی سایر و محلی مردم اعتماد جلب روستا، اجرایی تیم اقدام اولین

 آمادگی و پذیرش سطح بررسی به است، گرفته فرا که هایی آموزش اساس بر اجرایی تیم راستا، این در .است عملی اقدامات برخی انجام

 .کند می اجرا و تعریف را الزم اقدامات و پرداخته آن دالیل و اعتمادی بی یا و اعتماد وجود و محله

 و محلی نیازهای بر داماق بودن منطبق نظیر)  انتخاب معیارهای اساس بر ای جلسه طی اجرایی تیم اعتمادساز، اقدام انجام به نیاز صورت در

 مردم بیشتر اعتماد به منجر تواند می که را اقداماتی (، گرفت خواهند قرار توافق مورد گروه در که هستند معیارهایی از که بودن مشهود

 افرادی زا متشکل اجرایی تیم اگر .کند می انتخاب شود، محله وضعیت بهبود به نسبت تعهد و مشکالت یپیگیر در گروه توان به نسبت

 و کرده نظر صرف مرحله این از توان می اجرایی، تیم خود تصمیم به بنا باشند، اعتماد مورد و شده شناخته روستا مردم بین قبل از که باشد

 .مودره نذخی روستا های اولویت بر مبتنی مداخالت اجرای برای را مربوطه بودجه

 جامعه تحلیل و ارزیابی 6-2

 موجود وضعيت ارزیابي برای توانند می ذیل های روش از محلی جامعه از خارج عوامل و تسهیلگران محلی، هجامع ارزیابی مرحله در

 :کنند استفاده آن منابع و روستا

 محلي مشاهده 

 جامعه نظر صاحب و كليدی افراد و مردم با مصاحبه 

 موجود مستندات و سوابق ها، گزارش بررسي 

 منظور به را مستندات و  مرور مصاحبه مشاهده، های تيم آموزشی، های کارگاه در اگرفتهفر های آموزش طبق بر اجرایی، تیم   

 سیر نمودار تهیه مرحله، این دیگر فعالیت .نماید می آن مختلف منابع و روستا وضعیت شناسایی به اقدام و داده شکل جامعه سریع ارزیابی
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 منابع جانمایی روستا، مشاهده از حاصل نتایج .باشد می زمان طول در (روستا وسعهت بر تاثیرگذار منفی و مثبت رویدادهای) روستا تغییرات

 آن به بیشتر بخش این در که است انسانی منابع ، اهمیت حائز شده شناسایی منابع از یکی  . است محلی نقشه یک در شده شناسایی

 .شود می پرداخته

 گروه یک روستا، مستعد و مند عالقه افراد بین از و کرده تقسیم (بلوک) بخش چند به را روستا اجرایی، تیم ابتدا کمی، پروفایل تهیه برای

 هزینه و پرداخته مرحله این انجام برای عملیاتی ریزی برنامه و کار تقسیم به ای جلسه طی ادامه، در .کنند می انتخاب را ناظر و پرسشگر

 .کنند می برآورد نیز را ... و اتتدارک و ناظران پرسشگران، الزحمه حق از اعم مربوطه های

 نفعان ذی تحلیل 6-3

 برای .گیرد می قرار تحلیل مورد هایشان ظرفیت و قدرت اهمیت، آنها، روابط و شوند می مشخص برنامه مختلف نفعان ذی مرحله، این در

 بهتر کیدیگر، به نسبت نفعان ذی یهمکار و اختالف میزان و اهمیت درجه و ماهیت به راجع گیری تصمیم نیز و نفعان ذی لیست تهیه

 و اختالف ماتریس شامل مربوطه نمودارهای و ها ماتریس ها، سازمان نمایندگان و روستا ساکنین با مصاحبه طریق از اجرایی تیم که است

 .نماید ترسیم را شود می ارائه ها کارگاه آموزشی محتوای در که ون نمودار و همکاری

 از .پردازد می نهادها آن وظایف و ها ماموریت تحلیل به و کرده تهیه  نیز را ( غیردولتی و دولتی از اعم)  نهادها شناسایی جدول اجرایی تیم

 :نمود اشاره ذیل موارد به نمونه طور به توان می کنند، می ایفا نقش محلی جوامع خصوص در عموما که نفعانی ذی ترین مهم

 روستایی اطالعات و ارتباطات دفتر و مخابرات دهیاری، بسیج، پایگاه بهداشت، خانه مدرسه،  روستا: درون دولتي نهادهای الف(

 ... و مذهبی های هیئت اقتصادی، های بنگاه صندوق، مسجد، روستا، اسالمی شورای  روستا: درون غيردولتي نهادهای ب(

 خانواده روستا، سفیدان گیس و سفیدان ریش عت،جما امام روستا، امنای هیئت اسالمی، شورای اعضای روستا: ساكن كليدی افراد ج(

 ثروتمند افراد بوس، مینی صاحب سنتی،ک دامپزش کمباین، صاحب و تراکتوردار داران، مغازه دهیار، روستا، مامای بهورز، معلم، شهدا،

 ... و بهداشت رابطین مراسمات، کننده برگزار زنان میرآب، حرف، صاحبان خوان، نوحه روستا،

 امور سازمان کشاورزی، جهاد روستایی، فاضالب و آب شرکت درمانی، -بهداشتی مرکز بخشداری، روستا: بيرون دولتي اینهاده د(

 سازمان آموزشی، -فرهنگی های کانون زیست، محیط طبیعی، منابع بهزیستی، امداد، کمیته منطقه، پاسگاه روستایی، تعاون سازمان عشایر،

 ... و مخابرات اداره دامپزشکی،

 و آموزش رئیس شهرستان، درمان و بهداشت شبکه مدیر فرماندار، شهرستان، جمعه امام مجلس، نماینده  روستا: بيرون كليدی افراد و(

 ... و شیر کننده آوری جمع نقاط، سایر مقیم شاخص ییان روستا پرورش،

 روستا توسعه مرکز یا اجرایی تیم توسط مستمر رسانی اطالع 6-4

 آگاه منظور به طرح اجرای مختلف مقاطع در همواره و داشته استمرار کار فرایند پایان تا شروع از رسانی اطالع برنامه که داشت توجه باید

 سایر و روستا مردم به رو پیش های برنامه و اقدامات شده، اتخاذ تصمیمات گزارش ارائه منابع، بسیج مشارکت، جلب سازی، حساس سازی،

 طرح معرفی برای رسانی اطالع برنامه یک ای، جلسه طی اجرایی تیم ابتدا مرحله، این در .پذیرد می صورت مستمر طور به نفعان، ذی

 دارای بایست می آموزشي، های كارگاه در شده مطرح موارد اساس بر برنامه این .کند می تهیه روستا سالمت ارتقای برای توانمندسازی

 :باشد ذیل شرح به ركن سه

 قبل مرحله در شده شناسایي نهادی و كليدی اعضای و روستا مردم از اعم نامهبر مخاطبان تعيين (1

 مخاطب هر ویژه پيام تدوین (2

 ... و بازدید و بروشور گزارش، عمومي، جلسه قبيل از مخاطب هر به پيام انتقال روش تعيين (3
 محور اجتماع سازمان یک قالب در حداقل ثانویه یابی سازمان 6-5

 منظور، این به .است شده فراهم مجدد یابی سازمان طریق از آن یافتن انسجام و اجرایی تیم های فعالیت توسعه جهت زمینه مرحله، این در

 :كند مي استخراج ذیل گروه 6 در را افراد از فهرستي پروفایل ساكنين، شده تکميل های پرسشنامه روی از اجرایي تيم

 (تلفن شماره و کمدر نوع ذکر با) دانشگاهی تحصیلکرده افراد لیست 

 (تلفن شماره و نهاد نام ذکر با) غیردولتی و دولتی نهادهای در شاغل افراد لیست 

 (تلفن شماره و گروه نام ذکر با) اجتماعی های گروه در فعال افراد لیست 

 (تلفن شماره و مهارت نوع ذکر با) مشخص های مهارت دارای افراد لیست 

 (تلفن شماره و مشارکت نوع ذکر با) ماعیاجت مشارکت به مند عالقه افراد لیست 
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 (معتمد فرد شماره تلفن و اند دانسته اعتماد مورد را وی که افرادی تعداد ذکر با) روستا معتمد افراد لیست 

 دایجا و همکاری برای ها آن از مرحله، این تا خود عملکرد از گزارشی ارائه و طرح تشریح ضمن افراد، این با متعددی جلسات طی سپس

 مشخص محلی سازمان این ایجاد برای مند عالقه و داوطلب افراد .آورند می عمل به دعوت « روستا توسعه مركز»  نام با محلی سازمان

 اجتماع سازمان یک نوعی به که سازمانی ساختار این البته .نمود خواهند طراحی خودشان نظر و تصمیم به بنا را تییالتشک ساختار و شده

 :بود خواهد ذیل ارکان دارای حداقل بیشتر مقبولیت و مشروعیت برای گردد، یم محسوب محور

 .است متنوع اعضای تركيب با و بزرگتر جمع یک كه گيری تصميم ركن (1

 .گيرد مي شکل كافي وقت دارای افراد از و كوچک جمع كه اجرایي ركن (2

 .گردد مي انتخاب گير تصميم ركن توسط و بوده كوچکتر كه نظارتي ركن (3

 نفعان ذی مشارکت و حمایت جلب اجتماعی، بسیج 6-6

 و آینده های برنامه در آنها مشارکت و همکاری جلب نیز و مختلف نفعان ذی نمودن درگیر منظور به روستا، توسعه مرکز یا اجرایی تیم

 شناسایی قبلی مرحله در که نفعانی ذی اب مستمر ارتباط برقراری به اقدام ای، مداخله های طرح اجرای از پشتیبانی و اقدامات انجام تسهیل

 :دهد قرار توجه مورد را ذیل موارد تواند می راستا این در .کند می است، نموده تحلیل و

 ای دوره صورت به روستا در امور پیشرفت روند از مختلفی گزارشات ارسال و تهیه 

 روستا در شده انجام های فعالیت از بازدید برای نفعان ذی از دعوت 

 حضوری صورت به گزارش ارائه و نهادها این مسئولین از وقت فتنگر 

 نظر مورد های فعالیت خصوص در آنها مشورتی نظرات اخذ 

 نفعان ذی سازمانی های وظرفیت ازامکانات استفاده و منابع تجهیز 

 روستا مشکالت و نیازها بندی اولویت و نیازسنجی 6-7

 و نيازها بتواند محلي جامعه اگر زیرا .دارد زیادی اهمیت روستا، توسعه مرکز یا اجرایی متی توسط آن صحیح تمرین و مرحله این اجرای

 توسعه جهت در را محکمي های گام كند، تعيين درست صورت را به خود های اولویت و بشناسد را خود واقعي مشکالت

 .داشت برخواهد محلي

 تالمشک سازی پیاده و تالمشک بررسی منظور به محله مشاهده سپس و شده مطالعه روستا موجود مستندات و گزارشات منظور، این برای

 را روستا در بحث های گروه انواع و کلیدی افراد با فردی های مصاحبه روستا، توسعه مرکز یا اجرایی تیم .گیرد می صورت نقشه روی بر

 کننده برگزار های تیم و متمرکز گروهی بحث برگزاری کانم و زمان کرده، ریزی برنامه متمرکز گروهی بحث برگزاری برای و کرده تعریف

 تلفیق دیگر های روش با را حاصل نتایج جلسات، این برگزاری از پس .کند می برآورد را مربوطه های هزینه و نموده مشخص را جلسات

 نیز و کننده شرکت مردم از گروه هر ننمایندگا از دعوت با ادامه در .کند می استخراج را شده مطرح تالمشک و نیازها فهرست و نموده

 استفاده با روستا مسائل و نیازها بندی اولویت به اقدام گروه، توافق مورد معیارهای تعیین با جلسه، یک طی در نفعان ذی سایر از نمایندگانی

 بر و نموده مقایسه را تالمشک دو به دو اعضا آن طبق که نمود خواهند (بندی اولویت ماتریس جمله از) شده داده آموزش های روش از

 مسئله حل راهکارهای و دالیل شناسایی به مشکل تحلیل نمودارهای از استفاده با سپس .کرد خواهند انتخاب را مشکل یک معیارها اساس

 .پرداخت خواهند

 )ای مداخله های طرح و اقدامات تعریف( ریزی برنامه 6-8

 در هایی پروژه نوشتن یا ای مداخله برنامه تدوین به اقدام شده، داده های آموزش اساس بر روستا هتوسع مرکز یا اجرایی تیم مرحله، این در

 در که بود خواهد هایی اولویت روی بر پروژه تدوین که است ذکر به الزم .کند می روستا تالمشک اولویت به پرداختن چگونگی خصوص

 .باشد مرتبط سالمت بخش با مستقیما آنها از یکی لحداق و شده انجام مشکل تحلیل قبل مرحله در آن مورد

 :که کرد خواهد دقت روستا، توسعه مرکز مسئول گروه ها، پروژه این تدوین در

 دستيابي، قابل گيری، اندازه قابل اختصاصي،) نظر مورد های ویژگي دارای پروژه در شده نوشته اختصاصي اهداف (1

 (مشخص زمان دارای و واقعي
 .باشند13

 .باشند شده استخراج ربط ذی نهادهای و امر متخصصين مشورت با و نظر اجماع با هاراهکار (2

                                                           
17

 SMART (Specific, Measurable, Achievible, Realistic, Time bounded) 
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 در مربوطه بندی و زمان مسئول فرد فعاليت، هر نياز مورد منابع همراه به مربوطه اجرایي اقدامات و ها فعاليت (3

 .باشد شده آورده گانت جدول

 .باشد مشخص طرح پایش ليست چک (1

 ای مداخله های طرح و اتاقدام ارزشیابی و پایش 6-9

 است، آمده در اجرا به و شده تعریف روستا توسعه مرکز یا اجرایی تیم توسط راهنما این ریزی برنامه مرحله اساس بر که ای مداخله طرح هر

 :دهند انجام را طرح آن ویژه ارزشیابی و پایش تا سازد می قادر را آنها که باشد می ذیل بخش دو شامل

 قابل دستیابی، قابل اختصاصی،( گانه پنج معیارهای طبق بر که شده تدوین ای مداخله طرح در مندرج اختصاصي فاهدا بخش الف(

 توسعه مرکز یا اجرایی تیم .است ارزیابی قابل مداخله آن اجرای از انتظار مورد مستقیم نتایج ،)واقعی و مشخص زمان دارای گیری، اندازه

 .نمایند فراهم را نظر مورد طرح ارزشیابی برای نیاز مورد های داده توانند می اهداف این با ها آن مقایسه و شده کسب نتایج بررسی با روستا

 قرار پایش مورد روستا توسعه مرکز یا اجرایی تیم توسط ای مداخله طرح هر مورد در ذیل اجزای آن اساس بر که گانت جدول بخش ب(

 :گیرد می

 شده تعيين های فعاليت (1

 فعاليت هر برای شده مشخص زمان (2

 مسئول گروه یا فرد (3

 فعاليت هر برای شده تعيين بودجه (4

 تجارب از یادگیری و فرایند مراحل مستمر دهی گزارش 6-10

 این در البته .نماید می ثبت را خود اقدامات و نموده تهیه گزارش خود، های فعالیت اجرای روند از همواره روستا، توسعه مرکز یا اجرایی تیم

 با تجارب تبادل تسهیل نیز و دهی گزارش منظور به .گیرد کار به داند می صالح که را ای نوآورانه اقدام و روش هر که دارد اختیار خصوص

 نیز و كار فرایند اجرایي پيشرفت روند نوع فرم گزارش دو از که شود می توصیه کشور، نقاط سایر در طرح روستاهای درگیر سایر

 .کند استفاده طرح اجرایيروند  مالي گزارش فرم

 از برخی از رونوشتی و نموده فشرده لوح و فیلم عکس، تهیه به اقدام توانند می ها فرم این کنار در روستا، توسعه مراکز یا اجرایی های تیم

 .نمایند ائهار خود نظر مورد مختلف نفعان ذی به و کرده ها فرم این ضمیمه نیز را فرایند مربوطه مراحل با مرتبط صورتجلسات

 پایداری چرخه به ورود 6-11

 در مردمي یافته ساختارهای سازمان گيری شکل محلي، جوامع توانمندسازی پایداری در نظری مباني ترین مهم از یکي

 هارتم و دانش بتواند که شده محلی نهادهای و ساختارها ایجاد به منجر باید دیگر عبارت به است. برنامه اهداف جهت در محلي جوامع

 نهادهای این تییالتشک ساختار .کند حفظ و گرفته کار یه محلی جامعه سطح در را امر متولیان و ریزان برنامهسوی  از یافته انتقال های

 برنامه شامل نهاد، آن فعالیت مختلف سطوح در را جامعه ساکن مختلف های گروه تاثیرگذاری و مشارکت که باشد ای گونه به باید محلی

 های برنامه نیز و شده یین تع های اولویت که باشد داشته وجود خاطر اطمینان این که طوری کند، تضمین نظارت و اجرا دیریت،م ریزی،

 ذینفعان سایر نیز و محلی جامعه های گروه تمامی نیازهای و ها دغدغه انتظارات، بر منطبق نهادی، چنین توسط شده طراحی ای مداخله

 .باشد محلی جامعه آن از خارج

 یا و اجرایی تیم هدف، روستای یک در که این از پس لذا

 توانمندسازی مسیر کل باشد توانسته روستا توسعه مرکز

 طی موفقیت با نظر مورد راه نقشه طبق بر را محور اجتماع

 مناسب صورت به را اجرایی فرایند مختلف مراحل و نموده

 می برنامه پایداری چرخه وارد نماید؛ پیاده قبولی قابل و

 .شود
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 محور جامعه ابتکارات برنامه در ارزشیابی و پایش-7
 درونی ارزشیابی و پایش 7-1

 .شود مي انجام روستا توسعه مركز یا اجرایي تيم و محلي جامعه توسط بخش این

 یک برای شده صرف های هزینه و انرژی وقت، که دهد می نشان مردم به زیرا است برخوردار زیادی اهمیت از درونی، ارزشیابی و پایش

 تصمیم و کننده مشارکت نهادهای ییان، روستا برای آن نتایج و روند برنامه، از بازخوردی ارزشیابی، و پایش .است بوده اثربخش محلی برنامه

 .کند می کمک برنامه بهتر طراحی به که گیرند می فرا را هایی درس افراد ارزشیابی، جریان در .کند می فراهم گیران

 ارزشيابي در نيز شركت كننده افراد خود كه است فرایند ارزشيابي نوع از بيشتر محور، جامعه ابتکارات برنامه در ارزشيابي

 سایرین از بهتر که هستند کنندگان شرکت خود برنامه، با افراد ترین مرتبط که است مناسب علت این به مشارکتی ارزشیابی .دارند نقش

 .دهند نظر برنامه درمورد توانند می

 بیرونی ارزشیابی و پایش 7-2

 ، شده تدوین پایش های ليست براساس چک محور جامعه ابتکارات دبيرخانه توسط شده مشخص ناظرین توسط بخش این

 از رخیب .است گردیده تنظیم است، شده تشریح سوم فصل در که فرایند اجرایی مراحل اساس بر ها لیست چک این .شود مي انجام

 میزان نسبی طور به تا کند می کمک برنامه ناظرین به نوعی به که باشد می ارزشیابی جنس از ها لیست چک این در شده مطرح سواالت

 .دهند قرار بررسی مورد را (دستاوردها و دادها برون) مربوطه نتایج از برخی و اختصاصی اهداف به دستیابی

 این .است شده پرداخته اجتماعی سرمایه سطح بر فرایند این اجرای تاثیر ارزشیابی به راهنما این در ،پيامد بر مبتني ارزشيابي خصوص در

 پایه های داده با آمده دست به های داده مقایسه و اوليه روستای 12 تمام از ، اجتماعي سرمایه پرسشنامه مجدد تکميل اساس بر قسمت

 .شد خواهد انجام اوليه

 محور ابتکارات جامعه برنامه های فعالیت و قموف تجارب مستندسازی-8
 این دستاوردهای و نتایج از دهی وگزارش محور جامعه ابتکارات های فعالیت سازی مستند برنامه، های پیشرفت و موجود وضعیت از آگاهی

 این ضروریات از آنها یجنتا مستندسازی و ثبت و منظم روش یک براساس اطالعات آوری جمع .است برخوردار زیادیت اهمی از برنامه

 و صبر به نیاز مستمرکه است فرآیندی دهی، گزارش و مستندسازی .كند مي كمک آینده در فرآیندها ریزی برنامه به كه است برنامه

 یهمکار با و محلی گروه توسط باید جامعه سطح در شده آوری جمع اطالعات و اسناد تمام .دارد پذیری مسئولیت احساس و تعهد حوصله،

 اندرکاران دست محلی، جامعه اعضای بین در و تهیه آنها اساس بر الزم های گزارش و شده رسانی روز به منظم طور به متولی نهاد فنی

 باشد، دسترسی قابل نیز جامعه برای که شده شناخته مکان یک در باید کلیدی اطالعات .گردد منتشر دیگر نفعان ذی و غیردولتی و دولتی

 دسترس در و شده بایگانی اجرایی های تیم نزد یا روستا توسعه مراکز در بایست می ترجیحاً اطالعات قبیل این از نسخه یک .شوند نگهداری

 .باشد داشته قرار آنها

 محور جامعه ابتکارات در مستندسازی اهداف 8-1

 ها داده نگهداری و ها فعاليت مستندكردن 

 بخشي بين های تيم و محلي معهجا سطح در ها فعاليت به مربوط اطالعات نشر 

 حياتي وقایع و ها فعاليت سوابق نگهداری 

 دهي گزارش ساده و جامع سيستم وجود از اطمينان حصول 

 اطالعات انتشار و دهي گزارش سيستم در سطوح تمام نمودن درگير 

 برنامه اثربخشي و كارآیي حفظ منظور به گزارشات و مستندات از استفاده 

 برنامه ترویج و حمایت جلب راستای در شده مستند تاطالعا كارگيری به 
  موفق تجارب ثبت 8-2

 نقش اجتماعی های عرصه در روستا مردم مشارکت و زندگی شدن بهتر در که هستند ای ارزنده های پروژه و ها تجربه، 11موفق های تجربه

 :باشند تهداش را زیر های مشخصه که شوند می جدیدی های ایده شامل و اند داشته بسزایی

 .باشند داشته مردم مشارکت و زندگی کیفیت در ملموسی و مالحظه قابل اثرات (1
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 .باشند جامعه مدنی نهادهای و خصوصی بخش مردم، عموم بین موثر مشارکت نتیجه (2

 .باشند پایدار محیطی زیست و اقتصادی فرهنگی، اجتماعی، نظر از (3

 مراحل ثبت تجربه های موفق 8-3

 با و محور جامعه ابتکارات دبیرخانه که توسط کرد ارائه زیر شرح به گام 1 قالب در توان می را موفق های تجربه ثبت مراحل کلی، طور به

 :شد خواهد انجام روستا توسعه مرکز /اجرایی های تیم و مجری های موسسه همکاری

 کار ارائه چارچوب تعیین (1

 .شود می مشخص بعدی اقدامات آن نتیجه در که... و فیلم خبرنامه، کتابچه، جمله از آن ارائه شکل نیز و ها بخش تعیین شامل
 معیارها تعیین (2

 معیارهای از منظور .شوند می نامیده ارزیابی معیارهای و انتخاب معیارهای ترتیب به که شوند تقسیم کلی دسته دو به معیارها کلی طور به

 توسط که هایی فعالیت سایر از محور جامعه ابتکارات های فعالیت نوانع به را گرفته صورت های فعالیت که هستند معیارهایی انتخاب،

 .گیرد می صورت معیارها این کمک با ها تجربه اولیه انتخاب و کند می متمایز است، گرفته انجام دیگر های بخش
 انتخاب معیارهای

 های سازمان سایر با محلی های گروه و اه سازمان کردن کار منزله به توان می را بخشی بین همکاری :بخشي بين همکاری (الف

 و ها تجربه اطالعات، ها، ایده در آنها کردن سهیم و خاص اهداف یا هدف به رسیدن منظور به پروژه با مرتبط خصوصی و دولتی غیردولتی،

 افزایش موجب تکراری و موازی کارهای انجام از جلوگیری و نگر جانبه همه دید یک ارایه با کیردی رو چنین .کرد ها تعریف آموزش

 .شود می مرتبط های فعالیت گرایی هم و کارآیی عملکرد،

 وابستگی عدم منظور بلکه نیست ها سازمان سایر با همکاری عدم معنای به معیار یک عنوان به استقالل :وابستگي عدم و استقالل (ب

 .باشد می منابع تامین و اجرا گیری، تصمیم حیطه سه در محلی جامعه از خارج و دولتی نهادهای به محلی های گروه و ها سازمان
 به هنوز ولی هستند انجام حال در که باشند خوبی های فعالیت بسا چه :مشخص دستاوردهای و نتایج به پروژه رسيدن (ج

 قالب در پروژه و اماقد تعریف در که است نتایجی از دسته آن ملموس دستاوردهای و نتایج از منظور .اند نرسیده ملموسی دستاوردهای

 می و نداشته وجود ویا نداده رخ پروژه انجام از قبل به نسبت که شده تغییراتی وقوع باعث و است شده تبیین مشخص، اختصاصی اهداف

 .داد قرار ارزیابی مورد را آنها کیفی و کمی نظر از توان

 معنی به بلکه نیست قانونی مراجع در فعالیت ثبت معنی به فقط شدن شناخته رسمیت به از منظور :شدن شناخته رسميت به -د

 ثبات موجب نهایت در رسمیت این .باشد می پروژه مختلف های بخش در آنها همکاری و نفعان ذی و ربطان ذی نزد در پروژه شدن پذیرفته

 .شود تفادهاس نیز سایرین امکانات و ها توانایی از که کند می فراهم را امکان این و گردد می کار پایداری و

 نیروهای توسط ها پروژه اصلی کارهای انجام محور جامعه ابتکارات برنامه اصلی های ویژگی از یکی :فرآیند در داوطلبانه كار انجام (ه

 مانجا برای سازی ظرفیت .نماید می تقویت نیز را جامعه در اجتماعی فعاالن حضور اجتماعی، برگیرندگی در ضمن امر این .باشد می داوطلب

 مسوولیت حس دهد، می قرار جامعه سطح در داوطلبانه کار انجام به مندان عالقه روی پیش را هایی فرصت که آن ضمن داوطلبانه، کار

 .شد خواهد ها فعالیت افزوده ارزش افزایش و ها هزینه کاهش به منجر این، کنار در .دهد می افزایش جامعه در نیز را اجتماعی پذیری
 ویژه اشخاص بین در نباید شود مالی منافع ایجاد به منجر که ای پروژه و فعالیت هر محور؛ جامعه ابتکارات اجرای در :اشدب غيرانتفاعي (و

 .شود صرف جامعه سالمت ارتقای راستای در و محلی توسعه اهداف راستای در باید می بلکه ، گردد توزیع و تقسیم ای

 داشته خدمات آن به کارآمد دسترسی همگان که کند عرضه را خدماتی که معناست دینب همگانی دسترسی :اجتماعي برگيرندگي در (ز

 همچنین .است تر المنفعه عام دیگر تعبیر به یا و دارد بیشتری برگیرندگی در پروژه آن برسد، جامعه به بیشتری منافع هرچه یعنی .باشند

 اقشار همه تا دهد می بسط را اجتماعی عدالت و کرده قبول را جتماعیا و فرهنگی تنوع که شود می هایی نوآوری شامل که گفت توان می

 (همگانی دسترسی.)گردند مند بهره آن از …و زندگی محل ذهنی، و یکی فیز شرایط سن، جنسیت، درآمد، پایه بر

 های درس باشد، می طرحم موفق تجربه عنوان به ها پروژه از هریک برای که ویژگی ترین مهم از :پروژه از شده آموخته های درس-ح

 می دستاوردها این که این وجود با .آیند می دست به کار، اجرای روند در مختلف های فعالیت طی که است هایی تجربه و شده آموخته

 اطالعات رتصو به مواقع بسیاری در و نگرفته قرار توجه مورد چندان متاسفانه اما باشند، مشابه های فعالیت برای ارزشمند راهنمایی توانند

 تواند می ها تجربه این ارایه و سازی مکتوب .شوند نمی گذاشته اشتراک به مندان عالقه سایر با و مانند می باقی مجریان ذهن در شفاهی

 .باشد داشته اجرایی خطاهای و ها اشتباه برخی از جلوگیری چنین هم و مشابه های فعالیت رشد به رو روند در بسزایی تاثیر
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 ارزیابی معیارهای

 داشته ها پروژه و ها فعالیت بررسی برای مناسبی کارکرد توانند می شوند گرفته کار به و تعیین درستی به که صورتی در ارزیابی معیارهای

 همواره اما .دهند قرار اختیار در پروژه طول در آمده بدست های تجربه و دستاوردها اجرا، روند مورد در را کاربردی و مفید اطالعات و باشند

 نفعان ذی مشارکت با و مناسب تحلیل یک کنار در تنها و نیستند نظر مورد جواب تنهایی به معیارها که داشت توجه نکته این به بایستی

 .باشند ها پروژه تحلیل برای مناسبی ابزار توانند می فرایند

 درستی به را آن بتوان تا گیرد قرار بررسی مورد باید نهچگو و چیزی چه که است مطرح سوال این فعالیت، یا پروژه یک ارزیابی درخصوص

 و فرایند به توجه با آنها تحلیل و استفاده نحوه و « چیزی چه» سوال برای مناسبی پاسخ معیارها تعیین .داد قرار تحلیل و تجزیه مورد

 .بود خواهد چگونگی برای پاسخی ، پروژه دستاوردهای

 به پروژه که نفعان ذی و هدف گروه مندان، بهره جمله از عنوانی هر با که کسانی همه کلی طور به بخش این در :محوری مخاطب (الف

 ها، دغدغه میزان چه تا که دید باید معیار این تحلیل در و شوند می گرفته نظر در مخاطب عنوان به دارد را آنها به رسانی خدمت قصد نوعی

 .است شده لحاظ روژهپ اجرای و طراحی در آنها خاص شرایط و نیازها

 ارایه متعددی های تعریف آن برای باشد می محور جامعه ابتکارات برنامه اصلی محور توانمندسازی مقوله که آنجایی از :توانمندسازی(ب

 :کرد اشاره زیر موارد به توان می جمله آن از که است شده

 ،دست در با و داشته باشند خود زندگي بر شتریبي كنترل كه یابند مي را این توان تر، محروم مردم ویژه به مردم 

 .كنند معاش امرار بهتر اساسي، عناصری منزله به مولد، های دارایي داشتن

 خود یا جامعه و خود زندگي در مثبت تحوالت برای الزم بينش و اعتماد ها، توانایي ها، مهارت اكتساب. 

 است قدرتي یا و توانایي، اختيار آوردن دست به توانمندشدن رسد مي نظر به شده ارایه های تعریف به توجه با كلي طور به

 .داشته باشد همراه به را پيراموني شرایط یا و زندگي روی بر بيشتری كنترل كه

 خصوص به ( ها گیری تصمیم در شرکت همه، از تر مهم و انسانی و مالی منابع تامین کارها، انجام در هدف گروه مشارکت :مشاركت (ج

 گوناگون آنان بالقوه ماهیت که توقعاتی و نیازها رفع سر بر ها کشمکش و ها درگیری تا شود می باعث ،)هستند ذینفع آن در که مواردی

 .گردد مرتفع عادالنه و آرام مذاکرات با است

 و نقش تعیین د،افرا بین تعامل نحوه مانند هایی مصداق با پروژه برای مشخص دهی سازمان یک وجود :برنامه و ساختار وجود(د

 کمک تواند می کار روش و ابزار بودن مشخص و ها فعالیت انجام زمانی جدول ربطان، ذی و نفعان ذی سایر و اجرایی تیم های مسوولیت

 بر عالوه که داشت توجه باید کار، نوع و ماهیت دلیل به اما .نماید محور جامعه ابتکارات برنامه های فعالیت موفقیت و مدیریت به زیادی

 .باشد شده شناخته رسمیت به فرآیند ربطان ذی سایر و مجریان طرف از بایستی ساختار این ساختار، وجود

 عنوان به مالی شفافیت و مدیریت از اجتماع محور، های برنامه فعاالن از بسیاری (: مالي های گزارش و بندی بودجه) مالي مدیریت

 هزینه نحوه و مالی منابع تامین نظر از مالی شفافیت دارای باید برنامه های فعالیتتمام  رسد می نظر به بنابراین .کنند می یاد آشیل پاشنه

 .باشند آن کرد

 اجرا منطقه در را دیگری گسترده اثرات تواند می خود شده یین تع پیش از اهداف به رسیدن بر عالوه پروژه یک :تر گسترده تاثيرات (و

 در اند، ناخواسته و پراکنده غیرمستقیم، معموالً تاثیرات این .باشد می مشاهده قابل آن از بعد یا و اجرا مانز در اثرات این که گذارد جای به

 که محور جامعه ابتکارات برنامه های فعالیت در معموالً را اثرات این .باشند می سنجش قابل وکمتر اند مادی کمتر نیستند، ها گذاری هدف

 .دید توان می بیشتر است، همراه مختلف ایه بخش مشارکت و افزایی هم با

 : منابع بسيج (ز

 اما نیستند، برخوردار خود اهداف به رسیدن برای قطعی و شده بینی پیش کافی منابع از محلی های گروه و ها سازمان موارد از بسیاری در

 را توجهی قابل افزایی هم جمعی، منافع راستای در آنها مدیریت و خود های فعالیت با مرتبط فضای در مختلف منابع بررسی با توانند می

 .نمایند ایجاد

 باشد می هدف های گروه در و اجرا فضای در تحول یک ایجاد دنبال به پروژه و فعالیت هر انجام که آنجایی از :حمایت جلب و رایزني (ح

 تغییرات، این سوی به حرکت برای برنامه جایگاه و قشن به توجه با که رسد می نظر به داشت، خواهد همراه به نیز تغییراتی تحول این و

 آنها، حمایت جلب منظور به منطقه در هدف گروه و گیران تصمیم سازان، تصمیم روی بر اثرگذاری و پروژه معرفی هدف با موثر گفتگوی
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 با آنها نزد در برنامه های فعالیت یافتن ترسمی در نیز فراوانی کمک البته و دارد آنها سازی همراه و اجرایی روند تسریع در بسزایی تاثیر

 .کرد خواهد منطقه هر خاص ارتباطی و اجتماعی ساختارهای به توجه

 به توجه بدون و شده انجام ریزی برنامه مطابق آنها اجرای کند، می تهدید را اجتماعی توسعه های طرح که خطری: پذیری انعطاف (ط

 و شده تعیین موعدهای در اجرایی امور انجام بر تر بیش مجریان فشار و تاکید دیگر عبارت به .باشد می آن دستاوردهای و محیطی شرایط

 .اجرایی های فعالیت نمودن بهینه و اهداف به مطلوب رسیدن تا باشد می شده تعیین پیش از ریزی برنامه در

 فعالیت انجام بودن سریع یا کارها انجام در آهستگی نبود مطلوب معنی به کارها انجام روند و سرعت بررسی:  ها فعاليت اجرایي روند (ی

 حادثه یک از دیدگان آسیب به رسانی امداد طرح یک در مثالً .باشد برخوردار نسبی تناسب یک از کار نوع با متناسب باید بلکه نیست، ها

 برای مناسب فرصت گرفتن نظر در ای عهتوس طرح یک در و باشند می مهم معیارهای از پیشنهادی طرح و سازمان عمل سرعت غیرمترقبه،

 .بگیرد قرار مدنظر باید ها، آن شدن نهادینه همچنین و ها فعالیت رسیدن نتیجه به

 از بخشی عنوان به را پاسخگویی مسئول، یک و گرفت نظر در پذیری مسئولیت از بخشی عنوان به توان می را پاسخگویی :پاسخگویي (ک

 امر این بلکه نیست، سازمان مدیریت سطوح یا و مالی حامی به مالی گزارش و جواب ارایه تنها پاسخگویی .دارد نظر در خود اصلی وظایف

 گزارش به نسبت برنامه از بخشی هر انجام از قبل پروژه یک مسئول و شود دیده قوی بسیار هدف های گروه و نفعان ذی درخصوص بایستی

 .بداند پاسخگو نفعان ذی یعنی آنها به را خود بخش، آن های موفقیت و تالمشک و نتایج و قبلی بخش مورد در رسانی اطالع و دهی

 آن پایداری داشت، توجه آن به باید پروژه ریزی برنامه زمان در چنین هم و ها فعالیت بررسی در که اساسی معیارهای از یکی :پایداری (ل

 :باشد کرده ایجاد زیر های حوزه از یکی در حداقل را مداومی و پایدار نتایج که است مداخالتی از دسته

 داشته نیز را مناطق سایر در الگوبرداری یا تکرار پتانسیل که محلی سطوح در اجتماعی قوانین و ها سیاست یا و ها عرف و هنجارها 

 .باشد

 و اقتصادی ، هداشتیب فرهنگی، از اجتماعی، اعم مختلف های حوزه در محلی نهادهای یا و ها گروه مانند سازمانی های چارچوب ... 

 به فرهنگ که است حقوقی و مسئولیت نقش، معنی به و گیرد برمی در را مردان هم و زنان هم جنسیت، جنسيتي: عدالت و جنسيت م(

 تغ این و نیست ثابت و بوده تغییر درحال ساختار یک جنسیتی روابط .دهد می آنها عقاید و دین اقتصادی، سطح سن، به توجه با مرد و زن

 .گیرد می شکل زنان و مردان خود وسیله به ییر

 های نقش و ها مسئولیت گرفتن نظر با در ها فعالیت چگونه که شود توجه مسئله این به است بهتر پروژه در شده ارایه توضیحات به توجه با

 مخاطبان(، تا گرفته پروژه تیم )از فرآیند ننفعا ذی تا اند کرده کمک ها این فعالیت چگونه و اند شده تعریف جامعه یک در مردان و زنان

 .کنند پیدا فرآیند در را مناسب خود جایگاه

 عدم یا پیشرفت لحاظ از پروژه وضعیت ارایه آن اصلی هدف که است مستمر فعالیت یک ارزیابی و نظارت :مستمر ارزیابي و نظارت (ن

 و ها خروجی موثرتر و تر بهینه مدیریت منظور به را پروژه عملکرد بتواند تا باشد می شده تعیین معیارهای و اهداف به توجه با پیشرفت

 .نماید تعیین دستاوردها

 گرفته صورت های فعالیت اجمالی بررسی (3

 آنها بین از و گرفت خواهند قرار مقدماتی بررسی مورد محور جامعه ابتکارات برنامه توسط شده انجام های فعالیت و ها پروژه از تعدادی

 .گرفت خواهد قرار بررسی مورد ارزیابی، معیارهای اساس بر و انتخاب موفق تجربه تعدادی مشخص، معیارهای به هتوج با

 نهایی گزارش تهیه (4

 :شود می انجام ذیل شرح به اقداماتی ها گزارش این تهیه برای

 با آن اثرات و فرایند بررسی ینهم چن و ربطان ذی و نفعان ذی مجریان، با گفتگو پروژه، اجرای محل از میدانی بازدیدهای 

 آنها کمک

 پروژه مکتوبات و ها گزارش مرور و تهیه 

 ارزیابی معیارهای از استفاده با ها فعالیت و دستاوردها تحلیل و بررسی 

 گزارش نگارش و سازی مکتوب. 


